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Το νέο πρόσωπο του ΠΑ- 
ΣΟΚ παρουσίασε χθες στο 
2ο Συνέδριο ο Ανδρέας Πα- 
πανδρέου, αλλά δεν ικανο
ποίησε τους συνέδρους που 
ανέμεναν αυτοκριτική και α
νάληψη ευθυνών για τις ήτ
τες και άσκησαν σκληρή 
κριτική στην ηγεσία.
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®SD ΠΑΣΟΚ: Δεν
ΟΤΑΝ ΕΝΑ μεγάλο κόμμα, που αυ- 

τοπροσδιορίζεται μάλιστα ως προ
οδευτικό, δημοκρατικό και σοσιαλι

στικό, χρειάζεται έξι ολόκληρα χρόνια για 
να πραγματοποιήσει το δεύτερο συνέδριο 
στην 15χρονη ιστορία του, είναι φυσικό να 
έχουν καλλιεργηθεί πολλές προσδοκίες και 
πολλές ελπίδες να έχουν επενδυθεί σ’ αυτό 
το συνέδριο που ξεκίνησε χθες.

Ομως, αυτές οι προσδοκίες και ελπίδες 
σχεδόν εξανεμίστηκαν τους τελευταίους 
μήνες και αυτή τη στιγμή αμφιβάλλουμε αν 
υπάρχει έστω και ένα στέλεχος ή απλός ο
παδός του κόμματος της αξιωματικής αντι
πολίτευσης που να δίνει στο συνέδριο αυτό 
περισσότερο βάρος απ’ όσο πραγματικά έ
χει: Δηλαδή, ένα συνέδριο ρουτίνας, με ιιο- 
ναδική αποστολή να επαναβεβαιώσει την 
πηντοκοατοοία του ενός, έστω κι αν a m ό c 
ο ένας αμφισβητείται, όγι όμως με τρόπο 
που να του δημιουργεί προβλήματα.

Η άποψη αυτή φαίνεται, εκ πρώτης ό- 
ψεως, απλουστευτική, αλλά είναι η μόνη 
που στηρίζεται σε πραγματικά στοιχεία. 
Κατ’ αρχήν ουδείς θα θέσει θέμα για τον 
κ. Ανδρέα Παπανδρέου. Κάτι τέτοιο, άλλω
στε, θα ήταν παράλογο, αφού ο πρόεδρος

Ο
του αρκεί 
Μητσοτάκης

του κόμματος εμφανίζεται σήμερα αναντι
κατάστατος.

Στο συνέδριο θα έπρεπε να συζητηθούν 
πολύ σοβαρά θέματα, που άπτονται του 
«νέου προσώπου» του ΠΑΣΟΚ, της «δη
μοκρατικότερης οργάνωσης» και «συλλο
γικής λειτουργίας» των οργάνων του και 
είναι πιθανό να γίνουν ορισμένες θετικές 
αλλαγές. Ομως:
•  Από καιρό το ΠΑΣΟΚ έχει αναπέμψει 
ύμνους στην ενωμένη Ευρώπη, εντάχθηκε 
μάλιστα στη Σοσιαλιστική Διεθνή και, επο
μένως, το συνέδριο δεν έχει τίποτα να 
προσθέσει, εκτός κι αν... διαφωνήσει σ’ αυ
τό το κεφαλαιώδες ζήτημα.

Και το Ιράκ στο Συνέδριο
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ται, είναι ότι δεν μίλησε ο Δ. 
Γόντικας και «διαψεύδει» μια - 
μόνο μια - (κτύπημα κάτω από 
τη ζώνη) φράση από τις ομιλίες 
των ανανεωτικών στελεχών. 
Αν μίλησε, όμως, και πού ο α-

νερχόμενος εκπρόσωπος των 
συντηρητικών, το ξέρει ίσως 
καλά ο συντάκτης του άρθρου. 
Οσο για τη φράση, ας μην επι
μένει στη διάψευσή του, γιατί 
ακούστηκε στους διαδρόμους

Ανάσα στις Βρυξέλλες
Συνάθροιση Ελλήνων διπλωματών στο αεροδρόμιο των Βρυ

ξελλών χθες τα μαύρα χαράματα, 6 η ώρα! (Βάρβαρη ώρα ακόμη 
και για δημοσιογράφους). Οι τρεις Ελληνες πρέσβεις: Στην ΕΟΚ, 
στο ΝΑΤΟ, στο Βέλγιο, ο Ελληνας αναπληρωτής πρέσβης στο 
ΝΑΤΟ, ο Ελληνας πρόξενος στις Βρυξέλλες, περίμεναν τον Ελλη
να πρωθυπουργό από το Τόκιο, που επέστρεφε στην Αθήνα μέσω 
Βρυξελλών με την «Σαμπένα» για ν’ αποφύγει τον ιαπωνικό τυφώ
να.

Ο κ. Μητσοτάκης, η κ. Μαρίκα Μητσοτάκη, η κ. Ντόρα Μπακο- 
γιάννη και ο υπουργός Οικονομικών κ. Παλαιοκρασσάς βγήκαν 
από τη «Σαμπένα» στις 7 παρά κάτι και στις 7.30 έφυγαν για την 
Αθήνα με ιδιωτικό αεροπλάνο (του κ. I. Λάτση) από το στρατιωτι
κό αεροδρόμιο των Βρυξελλών.

Στη μισή ώρα, που έμεινε στην αίθουσα των επισήμων ο κ. Μη
τσοτάκης, πρόφθασε να συζητήσει με τους Ελληνες πρέσβεις επεί
γοντα θέματα της ΕΟΚ και του ΝΑΤΟ. Δεν πρόφθασε... να πιει 
τον καφέ του!

Μόνον η κ. Μαρίκα, που σερβιρίστηκε πρώτη, είχε την άνεση 
να πιει τον καφέ της και να διηγηθεί τις «ιαπωνικές» εντυπώσεις 
της. Η κ. Ντόρα προτίμησε να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με το 
γραφείο της. Ο κ. Παλαιοκρασσάς βρήκε την ευκαιρία να εκφράσει 
την ικανοποίησή του για τις νέες σχέσεις της Ελλάδας με το ιαπω
νικό κεφάλαιο.

Και για την χαμένη «χρυσή Ολυμπιάδα»;
— Φεύγουμε κ. πρόεδρε. Το αεροπλάνο είναι έτοιμο ν’ απογειωθεί! 
Κανείς δεν πρόφθασε να μιλήσει. Ο Πρωθυπουργός βιάσθηκε να 
πιει μια τελευταία γουλιά καφέ, άρπαξε μια τσάντα, βοήθησε την 
κ. Μαρίκα να σηκωθεί και έδωσε το σύνθημα της αναχώρησης...

Ηταν η τελευταία ανάπαυλα στο μεγάλο ταξίδι Τόκιο - Αθήνα 
μέσο» Βρυξελλών. Αρχιζε τώρα ο ελληνικός... τυφώνας! Π.Π.

του Περισσού.
Μα η υποκρισία περισσεύει 

στην εξής παράγραφο:
«Σε κάποιους ισχυρούς στον 

χώρο του Τύπου οεν άρεσε η 
προσπάθεια της “Πρώτης”. Και 
την υπονόμευσαν πολλές φο
ρές, άλλοτες θωπεύοντάς την 
πονηρά κι άλλοτε πολεμώντας 
την ανοικτά».

Σε ποιούς «ισχυρούς» ανα
φέρεστε σύντροφοι; Μήπως 
στην Τυποεκδοτική Α.Ε; Γι’, 
αυτό την κλείσατε; ΓΡ. Ρ.

Λουκέτο
Στις γειτονικές μας χώρες 

βοηθούν και στηρίζουν ηθικά 
και οικονομικά τα πανεπιστή- 

. μιά τους, ιδιαίτερα όταν αυτά 
βρίσκονται σε παραμεθόριες 
περιοχές. Εμείς, αντίθετα, τα 
συρρικνώνουμε και τελικά τα... 
κλείνουμε.

Αφορμή για την επισήμανση 
αυτή δίνει η ανακοίνωση της 
πρυτανείας του Δημοκριτείου 
Πανεπιστημίου Θράκης
(Δ.Π.Θ.). Αφού τονίζει ότι «η 
σύγκλητος στην τελευταία συ
νεδρίασή της, αφού συζήτησε 
τα φλέγοντα προβλήματα που 
καθιστούν αδύνατη τη λειτουρ
γία των περισσοτέρων ακαδη
μαϊκών μονάδων του πανεπι
στημίου», αναφέρεται και στη 
μείωση των πιστώσεων για τις 
λειτουργικές δαπάνες του 

. Δ.Π.Θ., στην περικοπή των πι
στώσεων για τις θέσεις ΔΕΠ, 
στην έλλειψη διοικητικού προ
σωπικού, μετά την άρνηση του 
υπουργείου Προεδρίας να ρυ
θμίσει το θέμα των επί συμβά- 
σει υπηρετούντων και στη μη 
έγκαιρη απόσπαση από τη μέση 
εκπαίδευση καθηγητών στα 
παιδαγωγικά τμήματα και τα 
ΤΕΦΑΑ. Μετά από τις διαπι
στώσεις αυτές τα μέλη της συ
γκλήτου έθεσαν στη διάθεση 
του πρύτανη τις παραιτήσεις 
τους.

Κύκλοι προσκείμενοι στο 
πανεπιστήμιο σκέφτονται να α
νοίξουν λογαριασμό σε Τράπε
ζα της Κομοτηνής, για να κα 
ταθέτουν τον «οβολό τους» ό
σοι επιθυμούν τη συνέχεια της 

- ύπαρξης του πανεπιστημίου. 
Οσοι πιστοί λοιπόν προσέλθε- 
τε... με το χέρι στην τσέπη.

Σ. ΣΟΛ.
Ο  Μετά την αξιοποίηση του 
αεροσκάφους του κ. 
Κ υ ρ ιά κ ο ύ  ήρθε η σειρά  

, αυτού, του κ. Λάτση . Με το 
ιδ ιω τικό  αεροπλάνο του 
μεγαλοεφοπλιστή, λοιπόν, 
επέστρεψ ε χθες από τις 
Β ρυξέλλες ο πρωθυπουργός, 
η ο ικογένειά  του και οι 
υπουργοί.

•  Η διακήρυξη της 3ης του Σεπτέμβρη του 
1974 έχει μπει από καιρό στο μουσείο και, 
κατά συνέπεια, η νέα διακήρυξη θα είναι 
αναγκαστικά προσαρμοσμένη στο πνεύμα 
της εποχής.
•  Οι νέες θέσεις του ΠΑΣΟΚ έχουν από 
καιρό δει το φως της δημοσιότητας και το 
ενδιαφέρον εστιάζεται πλέον στο αν θα εξ
ακολουθήσουν να υπάρχουν οι θολές δια
τυπώσεις του τύπου «προνομιούχοι - μη 
προνομιούχοι».

ΕΝΑ1 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ δύσκολο, αυτή 
την περίοδο που προσφέρενι για με
τωπική αντιπολιτευτική τακτική, το 

ΠΑΣΟΚ να ασχοληθεί σε βάθος με τα σο
βαρά προβλήματα της ελληνικής κοινω
νίας, να εξειδικεύσει τις θέσεις του και να 
προτείνει συγκεκριμένες λύσεις. Ετσι, τρ 

.π ιθανότερο είναι να συνεχίσει τις «συγκυ- 
_ριακέε πολιτικέ^ με μόνο στόχο τη συσπεί
ρωση ψηφοοόρων», όπως λέει και ο πρώην 
υπουργός του. Κ. Σημίτης («Νέα» 19/9), 
υπέρμαχος, ως γνωστόν, του «εκσυγχρονι- 
Γή77υήΤ|ΐπζΐ με Αλλ,π στελέχη, που δεν~έ- 
χουν όμως ουσιαστικές ελπίδες να επιβά
λουν την άποψή τους στο συνέδριο. )
" Ετσι, η σημαντικότερη στιγμή του συνε- 

δρίου αναμένεται να είναι η νύχτα της Κυ
ριακής, όταν θα βγαίνουν από τις κάλπες 
τα νέα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του 
κόμματος. Αυτό, άλλωστε, είναι σαφές από 
τη συμπεριφορά και των ίδιων των στε
λεχών του ΠΑΣΟΚ, κυρίως των ηγετικών, 
που έχουν αποδυθεί σε αγώνα για την εξ
ασφάλιση όσο το δυνατόν μεγαλύτερου α
ριθμού «δικών» τους συνέδρων.

Αντικειμενικός στόχος είναι, βεβαίους, η 
διεκδίκηση των πρώτων θέσεων στη σειρά 
εκλογής στην Κ.Ε., που συμαίνουν εγγρα
φή κάποιας υποθήκης για τη μεταπαπαν- 
δρεϊκή εποχή.

Αλλά, ακόμη και το ποιος θα εκλεγεί και 
με ποια σειρά στη νέα Κ.Ε. του ΠΑΣΟΚ 
υποβαθμίζεται αυτόματα από το γεγονός 
της παντοδυναμίας του Α. Παπανδρέου. Η 
παρουσία του οποίου είναι σήμερα το μεγά
λο πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ.

Ο κ. Παπανδρέου αποτελεί τον κρίκο 
που κρατόει ενωμένο το ΠΑΣΟΚ και κανέ
να στέλεχος του δεν μπορεί να διανοηθεί 
αυτή τη στιγμή τι θα συμβεί, αν, για ο- 
ποιονδήποτε λόγο, εκλείψει. Ταυτόχρονα, 
το αναντικατάστατο του αρχηγού του απο
τελεί για το ΠΑΣΟΚ εμπόδιό για οποιε- 
σδήποτε διεργασίες, οι οποίες θα το οδη- 

• γούσαν σε αναθεώρηση ορισμένων 
πλευρών της πολιτικής που ακολούθησε 
κατά την κυβερνητική οκταετία. Και, κυ
ρίως, θα του επέτρεπαν να λειτουργήσει πε
ρισσότερο συλλογικά. Τουτέστιν, οι απο
φάσεις να μη λαμβάνονται από τον Εναν 
ή, έστω, από μια μικρή ομάδα εκλεκτών 
του.

0 Ανπκομμουνισπκές διαδηλώσεις έξω από 
την έδρα του ΟΗΕ στη Κ έα  Υόρκη. Εντονη αν
τίδραση του ηγέτη  της Γ>ουγκοσλσβίας στρα
τάρχη Τίτο.
0 Μ εγάλη διαδήλωση Κουβανών και Μαύρων 
υπέρ του Φ ιντέλ Κάστρο στο κέντρο της Κέας 
Υόρκης.
0 Ο γερουσιαστής Κένενπ ζήτησε από τον α
μερικανικό λαό να κινητοποιηθεί για να υπερ
κεράσει σ ε  έργα κα ι παραγωγή τη Σοβ. Ενω
ση.
0 Ελπίδες ειρήνευσης στο Κογκό. Αποχώρη
σαν από την Κατάγκα ο ι δυνάμεις εισβολής 
του Λουμούμπα.
0 ικανοποίηση στη Λευκω σία για την είσοδο  
της Κύπρου στον ΟΗΕ.

Ο ΣΤΟΧΟΣ της «δημοκρατικής και 
συλλογικής λειτουργίας» είναι μάλ
λον ανέφικτος, όσο κυριαρχεί ο κ. 

Παπανδρέου, ανεξαρτήτως και της θελή- 
σεως του ίδιου. Γιατί θα ήταν αφέλεια να 
υποθέσει κανείς ότι θα βρεθούν στελέχη 
που θα απαιτήσουν και θα επιβάλουν τη 
λήψη συλλογικών αποφάσεων. Οταν, μάλι
στα, στα ηγετικά όργανα, δηλαδή στο Εκ 
τελεστικό Γραφείο, όπου (υποτίθεται ότι) 
λαμβάνονται οι αποφάσεις, πιθανότατα θα 
εκλεγούν τα ίδια πρόσωπα που είχαν την 
ευθύνη της καθοδήγησης του κόμματος, 
τουλάχιστον τα τελευταία δέκα χρόνια. Η 
προσθήκη δύο ή τριών νέων δεν θα αλλάξει 
την εικόνα, αφού είναι βέβαιο ότι θα κυ- 
ριαρχήσει - και στις επιλογές του κ, Πα
πανδρέου - η λογική των ισορροπιών, αλλά 
και της αλληλοεξουδετέρωσης των στε
λεχών που εμφανίζονται ως επικεφαλής 
των διαφόρων «ρευμάτων» ή «τάσεων».

Θέλουμε πολύ απλά να πούμε, ότι αυτό 
το συνέδριο θα είναι ένα συνέδριο ρουτίνας 
ή μεταβατικό ή μεσοσταθμός, όπως το έ
χουν χαρακτηρίσει. Σε καμιά, όμως, περί
πτωση δεν θα είναι «συνέδριο σταθμός», 
και πολύ π'ερισσότερο συνέδριο που θα α 
πασχολήσει σοβαρά την ελληνική κοινω
νία. Ο απεργιακός τυφώνας δεν αφήνει τέ
τοια περιθώρια.

ΓΓ αυτό, στελέχη του ΠΑΣΟΚ μιλάνε 
από τώρα για ένα νέο συνέδριο, που πρέπει 
να γίνει ίσως και τον επόμενο χρόνο, α
κριβώς για να μπορέσει να πραγματοποιή
σει όσα δεν μπορεί το σημερινό. Αλλά η 
πρόταση αυτή μάλλον θα μείνει πρόταση. 
Το πολιτικό κλίμα, που με μαθηματική α
κρίβεια οδηγεί σε οξύτατη σύγκρουση με 
την κυβέρνηση Μητσοτάκη, δεν αφήνει πε
ριθώρια για τέτοιες «πολυτέλειες».

ΝΟΜΙΖΟΥΜΕ ότι είναι πλέον κοινή 
διαπίστωση, ότι ο κ. Μητσοτάκης 
εργάζεται για τον κ. Παπανδρέου. 

Μέσα σε πέντε μήνες η κυβέρνηση της 
Ν.Δ. κατάφερε να χάσει και τα τελευταία ' 
περιθώρια λαϊκής ανοχής που διέθετε και 
να προσφέρει στο ΠΑΣΟΚ ανέλπιστα 
δώρα. Χωρίς την παραμικρή προσπάθεια, 
είναι βέβαιο ότι το ΠΑΣΟΚ θα δρέψει τους 
πρώτους καρπούς στις δημοτικές εκλογές.

Για να διεκδικήσει, όμως, το Π ΑΣΟΚ 
και παΙΓτην εξουσία, όεν αρκεί η αποτυχη
μένη πολιτική της Ν Α . Αλλά ακόμη κι αν 
επανακαμψει στις κυβερνητικές θέσεις, το 
σημερινό ΠΑΣΟΚ^δεν παρέχει τα ενέννυα 
ότι θα πορευθεί διαφορετικά πττ’ ό ,τι π τ η ν 
παρελθούσα οκταετία. Δεν διαθέτει την έξ
ωθεν καλήν μαρτυρίαν. Και δεν θα έχει τη 
λαϊκή ανοχή ούτε για ένα μήνα. Οι περίο
δοι χάριτος μάλλον έχουν χαθεί οριστικά 
για τα δύο μεγαλύτερα ελληνικά κόμματα.

Πόσο, όμως, το συνέδριό του θα ασχο 
ληθεί με αυτό το πρόβλημα; Πόσους θα α 
πασχολήσει το πρόβλημα της χαμένης α 
ξιοπιστίας και πώς θα αντιμετωπιστεί 
Μπορούν να το λύσουν τα πρόσωπα που 
οδήγησαν στη σημερινή κατάσταση;

ΑΝ Η ΠΟΡΕΙΑ αυτή του ΠΑΣΟΚ εί
ναι προδιαγεγραμμένη, είναι προδια
γεγραμμένος και ο φαύλος κύκλος 

του διπολισμού, ο οποίος βεβαίως οδηγεί 
στη διαδοχή της Ν.Δ. από το ΠΑΣΟΚ, αλ 
λά και στη διαιώνιση των σημερινών οξύ- 
τατων προβλημάτων.

0 Διαδηλώ σεις οργανώνει στο Βερολίνο το 
κόμμα των Εθνικοσοσιαλιστών του Χ ίτλερ. 
0 Το Φασιστικό Κόμμα της Ιταλίας αποφάσισε 
να συγκροτήσει κα ι γυναικείους συνδέσμους. 
0 Προληπτικά μέτρα  λαμβάνουν ο ι αγγλικές 
αρχές στην Παλαιστίνη για να αποφευχθούν 
συγκρούσεις Αράβων- Εβραίων.
0 Αρχισαν συνεννοήσεις για μείω ση τω ν πο
λεμ ικώ ν χρεώ ν της Μ. Βρετανίας κα ι τω ν άλ
λω ν τέως συμμάχων, προς την Αμερική.
0 Μ έτωπο συγκρότησε η  ανπιτολ ίτευση  στη  
Βουλγαρία για την ανατροπή της κυβέρνησης. 
0 Η  μ ελέτη  για το δ ίκτυο υπονόμων της Α θή 
νας παραδόθηκε στον υπουργό Συγκοινωνιών. 
0 Αρχίζει σ την Α θήνα  το Δ ιεθνές  Βυζανπνο- 
λογικό Συνέδριο.

i m



• ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
ΠΑΣΟΚΤο Κίνημα μετατοεπεται οε Κομμά

• ΤΟ ΑΝΗΓΓΕΙΛΕ ΧΘΕΣ
0 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ

• ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ 
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

• ΜΕ ΣΚΛΗΡΗ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΡΧΙΣΕ 
ΧΘΕΣ ΤΟ 2° ΣΥΝΕΔΡΙΟ

• ΕΥΘΥΝΕΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΓΙΑ 
ΤΑ ΛΑΘΗ ΤΗΣ 8ΕΤΙΑΣ

• ΚΑΜΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ 
ΣΥΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΡΕΠΟΡΤΑΖ:
Γ. ΚΑΡΕΛΙΑΣ 
Κ. ΚΩΛΕΤΣΗ 
ΓΡ. ΡΟΥΜΠΑΝΗΣ

ΟΑΝ Δ Ρ Ε Α Σ  Παπανδρέου 
επιχείρησε χθες να σκια
γραφήσει το «νέο πρό

σωπο» του Π ΑΣΟ Κ  και να προ
διαγράφει τη «νέα πορεία» του, 
περιόρισε την αυτοκριτική του 
σε 15  σειρές δακτυλογραφη
μένης σελίδας, επιμερίζοντας 
τις ευθύνες για τις ήττες και 
την όλη πορεία του κόμματος 
«από την κορυφή ώς τη βάση» 
και απέφυγε οποιαδήποτε ανα
φορά στη συνεργασία με τις 
δυνάμεις της Αριστερός.

Η ομιλία του στην έναρξη 
του δευτέρου συνεδρίου του 
«Κινήματος, που πρέπει να γίνει 
κόμμα», όπως είπε ο ίδιος, μάλ
λον απογοήτευσε τους συνέ
δρους, αν κρίνει κανείς από τη 
σκληρή κριτική που άσκησαν 
χθες οι περισσότεροι από τους 
ομιλητές. Αλλά ο λόγος του κ. 
Παπανδρέου σκόρπισε απογοή
τευση και σε όσα στελέχη της Α
ριστερός πασχίζουν το τελευ
ταίο διάστημα να ανοίξουν κά
ποιες διόδους επικοινωνίας και 
συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ, πέ
ραν της μετ* εμποδίων συνεργά- 
σίας στις δημοτικές εκλογές.

Από την αρχή της ομιλίας 
του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ε- 
ξέφρασε τη βεβαιότητα, ότι 
«σύντομα θα κληθεί να κυβερ
νήσει ξανά», αφού «παρά την 
τριπλή εκλογική ήττα του, τη 
φθορά και την κρίση του, παρα
μένει η μόνη ελπιδοφόρα προ
οπτική». Ο ίδιος, όμως, έσπεσε 
να προσθέσει, ότι «έχει την τε
ράστια ευθύνη να μην παραλά- 
βει απλώς μια καταρρέουσα εξ
ουσία, αλλά να την κατακτήσει 
μέσα από μια νέα σχέση εμπι
στοσύνης και αξιοπιστίας με τις 
λαϊκές δυνάμεις».

Οι 4000 σύνεδροι που πήγαν 
στην τεράστια αίθουσα του Ο
λυμπιακού Σταδίου της Αθήνας 
χειροκρότησαν στην άρχη θερ
μά τον πρόεδρό τους, καθώς και 
ορισμένες περικοπές της ομιλίας 
του. Περίμεναν, όμως, όπως έλε
γαν, ουσιαστικότερη την ομιλία 
του για τα λάθη και τις ευθύνες 
της ηγεσίας, που οδήγησε το Κί
νημα στη σημερινή κρίση.

Αντ’ αυτών, ο κ. Παπανδρέου 
αρκέστηκε να πει, ότι στις τελευ
ταίες εκλογές «αποδοκιμάστηκε 
το ΠΑΣΟκ της κρίσης, όπως 
την περιγράψαμε στη Χαλκίδα 
και την επαναλάβαμε στην Ανά- 
βυσσο, χωρίς εν τω μεταξύ να 
την ξεπεράσουμε». Και πολύ 
σύντομα προσδιόρισε τα χαρα
κτηριστικά αυτής της κρίσης: 
«Κρατικοποίηση της πολιτικής, 
σταδιακή εγκατάλειψη των κοι
νωνικών αγώνων, υποταγή στη 
θεωρία του πολιτικού κόστους,

υποβάθμιση του πολιτικού και ι
δεολογικού στοιχείου, υποχώ
ρηση των ιδεών και της στρατη
γικής στη νομή και διαχείριση 
της εξουσίας, αναντιστοιχία 
θεωρίας και πράξης».

Και αμέσως μετά πρόσθεσε: 
«Δεν χρειάζεται να επεκταθώ. 
Είναι γνωστά και διατυπωμένα».

Στο κρίσιμο θέμα των ευ
θυνών, ο κ. Παπανδρέου, απο- 
φεύγοντας να τις διαβαθμίσει 
και να ξεχωρίσει τις δικές του, 
είπε: «Οι ευθύνες επιμερίζονται 
και κανένας δεν μπορεί να τις α
ποποιηθεί Και αυτό αφορά όλη 
την · πυραμίδα της οργάνωσης. 
Από την κορυφή μέχρι τη βά
ση».

Ο κ. Παπανδρέου:
•  Ανήγγειλε «τη μετεξέλιξη του 
ΠΑΣΟΚ από Κίνημα σε κόμμα 
(η λέξη Κίνημα θα παραμείνει 
μόνο στον τίτλο του) σοσιαλι
στικό και δημοκραιικόιτ-με σα
φή πρσσανότδΧΐσμό προς την 
Ευρώπη.
•  Χρησιμοποίησε τους όρους 
«ατομική πρωτοβουλία», «συλ
λογική λειτουργία», «εσωκομ
ματική διμιοκρατία», «συνύπαρ
ξη ρευμάτων», για να προ
σδιορίσει τα χαρακτηριστικά 
του «νέου ΠΑΣΟΚ», το οποίο 
- όπως είπε - «εξυπηρετεί ευρύ
τατα λαϊκά συμφέροντα» και ε
πομένως «είναι πάντα επίκαιρη 
η στρατηγική της εθνικής λαϊ
κής ενότητας». Αυτήν όμως τη 
στρατηγική χαρακτήρισε αποτυ
χημένη ο Αντ. Μπριλλάκης, 
που μίλησε ως εκρόσωπος της 
«Δημοκρατικής Συμπαράτα-
ξης»·

Αφού ανέλυσε διό μακρών 
την παγκόσμια πολιτική σκηνή 
(με αναφορές στη Σοβιετική Ε
νωση, τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία, 
την ΕΟΚ, τον Τρίτο Κόσμο) μί
λησε για την απειλή που αντιμε
τωπίζει η Ελλάδα από την Τουρ
κία, με την αμφισβήτηση των 
συνόρων μας, υποκίνηση αντι
θέσεων μεταξύ μουσουλμάνων 
και χριστιανών της Θράκης και 
έκανε ειδική αναφορά στο Κυ
πριακό και στη συμμετοχή της 
χώρας μας στην ΕΟΚ, χωρίς αυ
τό να σημαίνει «απεμπόληση 
της εθνικής μας ταυτότητας».

Στη συνέχεια:
•  Επέμεινε στην ανάγκη εκσυ
γχρονισμού της οικονομίας και 
περιέγραψε τον ρόλο που έχουν 
σ’ αυτή την προσπάθεια ο ιδιωτι
κός και ο δημόσιος τομέας, για 
να προειδοποιήσει ότι «με το 
σημερινό επίπεδο οικονομικής 
και τεχνολογικής ανάπτυξης έ
χουμε εξαντλήσει τις δυνατότη
τες άσκησης ανεξάρτητης εθνι
κής πολιτικής».
•  Αντίδι έστειλε την «προοδευτι
κή σκέψη» από τον «συντηριτι- 
σμό» και ανέλυσε μία προς μία 
τις διαφορές τους, τονίζοντας

Γ ε ν ικ ή  ά π ο ψ η  τη ς  α ίθ ο υ σ α ς  το υ  Ο λ υ μ π ια κ ο ύ  Σ τα δ ίο υ ,  ό π ο υ  γ ίν ε τ α ι το  σ υ ν έ δ ρ ιο  το υ  Π Α Σ Ο Κ

ότι «η δημοκρατία είναι η αφε
τηρία για την κατάκτηση της 
κοινωνικής αλληλεγγύης, ενώ 
για τον συντηριπσμό είναι το ε
πιθυμητό πλαίσιο για τη λει
τουργία της εμπορευματικής 
κοινωνίας».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ 
έκανε ειδική αναφορά στα μέσα 
μαζικής ενημέρωσης και εξέφρα- 
σε την αντίθεσή του στον έλε
γχό τους «από την όποια ολι
γαρχία, ιδιωτική, κρατική, διε
θνική ή άλλη». Και πρόσθεσε 
εκτός κειμένου: «Και αν σ' αυτό 
κι εμείς φέρουμε κάποιες ευθύ
νες, το αναγνωρίζουμε».

Η ομιλία του προέδρου του 
ΠΑΣΟΚ ήταν σε πολλά σημεία 
της ένα θεωρητικό κείμενο, με α

ναφορές στην πολιτιστική μας 
ταυτότητα, τις ανθρώπινες σχέ
σεις, την ελευθερία στη σκέψη 
και την έκφραση, την ανεξαρτη
σία επιστήμης και της τέχνης.

ΣΥΝ: Συνεργασία
Ολοι οι εκπρόσωποι της Αρι

στερός, που μίλησαν στο συνέ
δριο, έκαναν ειδική αναφορά 
στην ανάγκη συνεργασία «των 
δημοκρατικών προοδευτικών 
δυνάμεων», για ν’ αντιμετωπι
στεί η πολιτική της κυβέρνησης 
της ΝΔ. Ο Δ. Καραγκουλές, 
που μίλησε εκ μέρους του Συνπ 
σπισμού, τόνισε ότι «οι προ
οδευτικές δυνάμεις δεν πρέπει 
να διαψεύσουν τις ελπίδες του 
λαού» και ότι πρέπει να υπάρξει

ουσιαστικός διάλογος μεταξύ 
ΠΑΣΟΚ και Συνασπισμού. «Αί 
τημα των καιρών - είπε - είναι 
η απομάκρυνση της Δεξιάς από 
τήν εξουσία και η αναζήτηση 
του οράματος ενός αναγεννημέ 
νου δημιουργικού σοσιαλισμού, 
που θα ανανεώσει, θα μετασχη
ματίσει και θα αναπτύξει τις ι
στορικές κατακτήσεις των εργα
ζομένων».

Μιλώντας εκ μέρους του 
ΚΚΕ ο Ν. Καλούδης τάχθηκε 
«υπέρ της κοινής δράσης των 
προοδευτικών δυνάμεων», αλλά 
εναντίον του δικομματισμού και 
των αυτοδυναμιών.

Ο Γρ. Γιάναρος (ΕΑΡ) χαρα 
κτήρισε «αποφασιστικής σημα
σίας» τις σχέσεις με το ΠΑ

ΣΟΚ, αλλά πρόσθεσε ότι 
«χρειάζεται ένα νέο πλαίσιο πο 
λιτικών επιλογών, που πρέπει με 
τόλμη ν’ αναζητήσουμε και πά 
νω στο οποίο θα γίνει η σύγκλι
ση».

Χαιρετισμό στο συνέδριο α 
πηύθυναν εκπρόσωποι και άλ 
λων πολιτικών κομμάτων, 
καθώς και ξένων αντί πρόσω 
πειών, μεταξύ των οποίων του 
ΚΚ της Σοβιετικής Ενωσης, της 
Οργάνωσης για την Απελευθέ 
ροιση της Παλαιστίνης κ.ά.

Το συνέδριο συνεχίζεται από 
το πρωί και θα λήξει την Κυρία 
κή με την εκλογή της νέας Κεν 
τρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, 
η οποία θα εκλέξει το νέο Εκτε 
λεστικό Γ ραφείο.

ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ
Χαμηίίά φώτα

Τα χαμηλά φώτα καί ττε αβρότητάς της δεξι 
έδινε το βράδυ ο πρόεδρος του κινήματος προ τίμησαν 

χττς τα περισσότερα μέλη της Κ.Ε. κ α  του Ε.Γ. παρά ν'σκούν 
τα σκληρά λόγια της κριτικής που ασκούσε η συντριττπκή 
πλειοψηφώ των συνέδρων.

Το γεγονός δεν πέρασε απαρατήρητο από τους ομιλητές, 
οι οποίοι τροποποίησαν επί το συστηρότερον το ήδη αυστη
ρό κείμενο της ομιλίας που είχαν ετοιμάσει. Ορισμένοι απ' 
αυτούς, μάλιστα, δεν δίστασαν να μιλήσουν για παρωδία συ
νεδρίου κ α  κ σούπα». Καλή όρεξη σύντροφοι!

Περί αυριανισμοά
φ Οταν χθες το βράδυ στη διάρκεια της δεξίωσης, που πα

ρέθεσε ο Ανδρέας Παπανδρέου προς τιμήν των ξένων 
αντιπροσωπειών, οι δημοσιογράφοι του μετέφεραν το εξής 
απόσπασμα, από τη συνέντευξη του Κων. Μητσοτόκη «Στην 
τελευταία συνέτντηση με τον Ανδρέα Παπανδρέου τον ρώτη
σα αν ολισθαίνει προς τον αυριανισμό και μου απάντησε δεν 
είναι αυτός ο στόχος μου», ο Ανδρέας Παπανδρέου διέψευσε 
ότι έγινε ποτέ αυτή η συνομιλία με αυτό το περιεχόμενο και 
είπε:
— Η αλήθεια είναι ότι στην τελευταία μας συνάντηση με 
ρώτησε (ο Μητσοτάκης) πώς πάει το συνέδριο. Και του α
πάντησα, ελπίζω πολύ καλά. Με ρώτησε μετά  αν θα εκφρα
στε ί ο αυριανισμάς μέσα στο συνέδριο, δηλαδή οι απόψεις 
που εκφράζουν κάποιες εφημερίδες. Και του απάντησα φυσι
κό θα εκφραστούν όλες οι τάσεις γιατί είμαστε πολυσυλλε
κτικό κόμμα».

Στην κουβέντα που είχαμε με τον Ανδρέα Παπανδρέου 
αναφέρθηκε ακόμα από τους δημοσιογράφους ότι ο Κων
σταντίνος Μητσοτάκης τον ονόμασε αρχηγό μιας μικρής ο-

μάδας προνομιούχων που κέτνουν τις απεργίες, και ο Ανδρέας 
Παπανδρέου είπε ότι το θέμα αυτό δεν αξίζει πολιτική απάν
τηση και έκανε και το ερώτημα, αναρωτιέμαι τι έχει πάθει. 
εννοώντας τον Κων. Μητσοτόκη.

Και έκλεισε την κουβέντα μας λέγοντας χαμογελαστά ότι 
ο Μητσοτάκης πάει από τυφώνα σε τυφώνα. Κ.Κ.

Ευρωπαϊκά
Μέσα σε μια πολύ διαφορετική ατμόσφαιρα απ' ό. π στο 

^  παρελθόν, πολιτισμένα, προσγειωμένα, ήρεμα, χωρίς 
φανατισμούς ή εξάρσεις ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ανδρέας 
Παπανδρέου με λιγοστά στελέχη του Κινήματος και ευρω
βουλευτές δέχθηκε χθες το βράδυ στους ρομαντικούς κή- 
ττοθυς του «Γκρσν-Σαλέ» στην Πολιτεία, τους ξένους προσ
κεκλημένους που παρακολουθούν ττς εργασίες του συνε
δρίου του ΠΑΣΟΚ.
— Πολύ ευρωπαϊκό είναι σήμερα εδώ το κλίμα κ. πρόεδρε. 
Σημαίνει αυτό όπ προσανατολ ίζεσθε προς περισσότερο 6υ- 
πκά, σοσιαλδημοκρατικά πρότυπα; τον ρώτησαν.
— Πάντοτε είχαμε φίλους και προς αυτή την κατεύθυνση. 
Τώρα όμως περισσότερο.
— Μ ε αυτό τον τρόπο επιδιώκεται ίσως και κάποιο αξίωμα 
σε διεθνή οργανισμό, στη Σοσιαλιστική Διεθνή;
— Ναι. Ετσι είναι. Δεν θα το προχωρήσω όμως από μόνος 
μου. θα  το αφήσω να μου το ζητήσουν...
— Μα π είσθε, νύφη να ζητήσουν το χέρι σας;
— Ας τους να το ζητήσουν, είπε γελώντας ο κ. Παπανδρέου, 
ο οποίος όμως στη συνέχεια της συζήτησης δεν έκρυβε την 
έντονη ανησυχία του για μια σύγκρουση στον Περσικό Κόλ
πο, που «πέρα από τις ανθρώπινες συνέπειες θα φέρει ένα 
τρομερό οικονομικό μαρασμό στην περιοχή και σ ' ολόκληρη 
την Ευρώπη». V .

Η Ο Μ ΙΛ ΙΑ  του Α. Παπαν
δρέου στην έναρξη του 
δευτέρου συνεδρίου του 

Π ΑΣΟ Κ  αποτελείται από 33  
δακτυλογραφημένες σελίδες 
και χωρίζεται σε έξι κεφάλαια. 
Δημοσιεύουμε τα κυριότερα 
σημεία της:

Η εποχή μας
«Ο κόσμος μας διατρέχει μια 

περίοδο «ασταθούς ισορρο
πίας». Τα κράτη συμμετέχουν σ’ 
έναν αγώνα δρόμου με στόχο τη 
βελτίωση ή και τη διατήρηση 
της θέσης τους στη διεθνή κατά
ταξη. Θα επιβιώσουν τελικά 
όσες χώρες μπορέσουν να δουν 
και να αναλύσουν την πραγματι
κότητα με τις λιγότερες δυνατές 
αυταπάτες και προκαταλήψεις.

0 κόομος
Από αυτή την ανάγκη εκπο

ρεύονται οι αλλαγές στη Σοβιε
τική Ενωση. Η περεστρόικα εί
ναι η άμυνά της απέναντι στην 
επαπειλούμενη υποβάθμισή της 
που οφείλεται στην τεχνολογική 
καθυστέρησή της.

Από την ίδια οπτική οφείλει 
κανείς να ερμηνεύσει τον αντα
γωνισμό των ΗΠΑ απέναντι, 
στους κατά παράδοση, συμμά
χους τους. Ο πόλεμος των Α
στρων παλιότερα, αλλά και ο 
πόλεμος της Ενέργειας πιο πρό
σφατα, εξυπηρετούν τη στρατη
γική για συντήρηση του αμερι
κανικού imperium, που αμφι
σβητείται ανοιχτά από την Ια
πωνία και εν δυνάμει από τη 

.Γερμανία.
Η ίδια λογική διατρέχει την 

προσπάθεια της Ιαπωνίας για 
την αντιμετώπιση των πιε
στικών ενεργειακών αναγκών 
της. Αυτή είναι και η αχίλλειος 
πτέρνα της στον ανταγωνισμό 
με τις ΗΠΑ. Είναι πιθανό να πα- 
ραστούμε μάρτυρες σε πρωτο
φανείς συμμαχίες της χώρας του 
ανατέλλοντος ήλιου με χώρες 
που παράγουν ενέργεια.

Η ΕΟΚ, την ίδια στιγμή επι
χειρεί την «κατάκτηση» της Α
νατολικής Ευρώπης. Από την 
άλλη πλευρά, οι χώρες του 
πρώην ανατολικού μπλοκ βλέ
πουν ευνοϊκά αυτή την εξέλιξη. 
Αλλωστε οι πολίτες τους - παρά 
τις εθνικές τους ιδιαιτερότητες - 
επιδεικνύουν υπερβάλλοντα ζή
λο να καταναλώσουν τα προϊόν
τα, υλικά και μη, του καπιταλι
σμού. Μ' αυτό το δεδομένο, η ε
νοποίηση των δύο Γερμανιών 
και το συγκριτικό πλεονέκτημα 
της ενιαίας πια χώρας απέναντι 
στους άλλους εταίρους, ανατρέ
πει την εσωτερική ισορροπία 
της ΕΟΚ και είναι δυνατό να α- 
πειληθεί σοβαρά η ενότητα της 
Κοινότητας.

Ο Τρίτος Κόσμος, διασπα- 
σμένος, εκτός από τη φτώχεια 
και την πείνα, αντιμετωπίζει σή
μερα και ένα υπέρογκο εξω
τερικό χρέος που αυξάνεται ακα- 
τάπαυστα. Οι περιφερειακοί πό
λεμοι διαδέχονται ο ένας τον άλ
λο για αίτια που σπάνια αφο

ρούν τους αντιπάλους, αλλά κα
τά κανόνα, τα συμφέροντα των 
ανταγωνιστικών ιμπεριαλι
στικών δυνάμεων.

Οι εξελίξεις στον Κόλπο - 
που πιθανά θα οδηγήσουν σε πο
λεμική σύγκρουση - φέρνει σε 
μετωπική αναμέτρηση τον ανα
πτυγμένο Βορρά με τον υπανά
πτυκτο Νότο - κατά κύριο λόγο 
τις ΗΠΑ με το αραβικό έθνος 
και το Ισλάμ. Σε περίπτωση πο
λεμικής σύγκρουσης οι συνέ
πειες για την οικονομική πορεία 
της Δύσης - κύρια της Ευρώπης 
και της Ιαπωνίας - θα είναι οδυ
νηρές.

Το καινούργιο είναι ότι σήμε
ρα δεν υπάρχουν πια τοπικά 
προβλήματα που αφορούν μόνο 
σε γειτονιές του πλανήτη μας. 
Οι αντιπαραθέσεις είναι κύριο-, 
λεκτικά οικουμενικές. Αυτό ο
φείλεται στο μέγα φαινόμενο της 
εποχής, που είναι το άνοιγμα 
των συνόρων στο διεθνή οικο
νομικό ανταγωνισμό και η ανε 
ξέλεγκτη συγκέντρωση της οι
κονομικής δύναμης. Σαν πολιτι 
κή συνέπεια, οι υπερεθνικοί οι 
κονομικοί γίγαντες δεν ικανό 
ποιούνται από διαπραγματεύ 
σεις με «εθνικές» κυβερνήσεις 
Θέλουν εντολοδόχες κυβερνή 
σεις και πρωθυπουργούς. Δεν 
αρκούνται στους πολιτικούς εν
τεταλμένους. Επιδιώκουν τον 
πλήρη έλεγχο των εθνικών κοι
νοβουλίων μέσα από την κο- 
νιορτοποίησή τους.

Μια τέτοια στρατηγική διευ
κολύνεται από την οργάνωση 
μιας περιφερειακής πολιτείας, 
που τη διακρίνει ο συγκεντρωτι
σμός στη λήψη των αποφάσεων, 
η εξάρτηση αυτών των αποφά
σεων από διεθνικά κέντρα, η α
διαφάνεια, η υποβάθμιση των 
αντιπροσωπευτικών θεσμών, η 
χειραγώγηση των μαζικών κινη
μάτων και ο ασφυκτικός έλεγχος 
του κράτους στον πολίτη. Αυτά 
ακριβώς εκφράζουν τη σημερινή 
πολιτική συγκυρία στη χώρα 
μας.

Η ΕΑΑάδα
Για μας η στρατηγική για την 

Ελλάδα του 21ου αιώνα πρέπει 
να στηρίζεται σε μια σειρά διαπι
στώσεων και στόχων:

Η ακεραιότητα 
της ΕΑΑάδας και 
του ΕΑΑηνισμοϋ
Σε μια χώρα που είναι ουσια

στικά παραμεθόριος στο σύνολό 
της, η αμφισβήτηση των συνό
ρων της συνεπάγεται αμφισβή
τηση της ίδιας της ύπαρξής της. 
Είναι γεγονός ότι η απειλή εναν
τίον μας είναι υπαρκτή και έχει 
χαρακτηριστικά μόνιμα για λό
γους ιστορικούς και γεωπολιτι
κούς. Η Τουρκία υποστηρίζει 
την επεκτατική της πολιτική, με 
δύο τρόπους: με την ευθεία αμ
φισβήτηση των συνόρων μας 
και με την υποκίνηση και εκμε
τάλλευση αντιθέσεων ανάμεσα 
στους μουσουλμάνους και τους

χριστιανούς κατοίκους της Θρά- 
κης.

Η σθεναρή στάση των κυβερ- 
νήσεών μας στη δεκαετία του 
'80 - με κορύφωση τον Μάρτη 
του 1987 - έχει πείσει ότι η αμφι
σβήτηση των συνόρων μας είναι 
μια δύσκολη υπόθεση. Αντίθετα, 
τα μειονοτικά προβλήματα στα 
Βαλκάνια είναι σε γενικότερη 
έξαρση. Είναι εύλογο, λοιπόν, 
να υποθέσουμε πως η Θράκη θα 
είναι η αιχμή του δόρατος στην 
πολιτική της Αγκυρας τα χρόνια 
που έρχονται. Η ανάπτυξη - δη- 
μογραφική και οικονομική - και 
η κοινωνική συνοχή του ακριτι- 
κού αυτού χώρου, είναι η απάν
τησή μας στην αποσταθεροποίη
ση που επιχειρεί η Τουρκία. Η 
ίδια απάντηση επιφυλάσσεται 
φυσικά και σε όποιον επιχειρεί 
να εγείρει ανύπαρκτα μειονοτικά 
θέματα και σε άλλες ζωτικές πε
ριοχές του εθνικού μας χώρου.

Η Τουρκία, βέβαια, εξακο
λουθεί σήμερα να κατέχει το 
40% περίπου της Κύπρου. Και 
το τεράστιο αυτό διεθνές θέμα 
είναι πάντα ανοιχτό για την Ελ
λάδα, και για το ΠΑ.ΣΟ.Κ. ι
διαίτερα. Ο ακρωτηριασμός του 
Ελληνισμού, για λόγους ιστορι- 
κής μνήμης και προοπτικής, δεν 
;ίναι επιτρεπτός. Η αποκατάστα- 
ση της νομιμότητας μπορεί να 
γίνει πραγματικότητα. Ο άξονας

Αθήνας Λευκωσίας μπορεί να 
καταστήσει την κατοχή πολιτι
κά ατελέσφορη για την Αγκυρα. 
Αυτό απαιτί έντονη δραστηριό
τητα και εκμετάλλευση κάθε ευ
καιρίας που παρουσιάζεται για 
την εξωτερική πολιτική Ελλά
δας και Κύπρου.

Για ένα μεγάλο αριθμό απο
δήμων Ελλήνων υπάρχουν σή
μερα προϋποθέσεις και δυνατό
τητες επαναπατρισμού. Η ελλη
νική περιφέρεια που κάποτε 
τους έστειλε στην ξενιτιά έχει 
σήμερα την υποδομή να υποδε
χθεί και τους ίδιους και τα παι
διά τους. Η επιστροφή και πα
ρουσία τους στον τόπο που γεν
νήθηκαν, μπορεί να συμβάλει α
ποφασιστικά στην ανάπτυξη της 
χώρας.

Η πολιτιστική 
ταυτότητά μας

Η ελληνική γλώσσα, η γεω
γραφική θέση και η μορφολογία 
της χώρας και η Ορθοδοξία εί
ναι ο βασικός συνεκτικός ιστός 
της υπόστασής μας. Από αυτές 
τις πηγές αναδείχθηκαν άνθρω
ποι και ιδέες σημαντικοί για την 
παγκόσμια εξέλιξη. Οι ιστορικές 
μας καταβολές έχουν προσ- 
δώσει παράλληλα στην κουλ

τούρα μας χαρακτήρα ανθρωπο
κεντρικό, εξωστρεφή και φιλει
ρηνικό.

Αυτό το σύστημα αξιών αμφι
σβητεί ευθέως το πρότυπο αν
θρώπου που δημιούργησαν οι 
βιομηχανικές και μεταβιομηχα
νικές κοινωνίες. Προτάσσει την 
πρόοδο από τον ανταγωνισμό. 
Εχει σα στόχο την ικανοποίηση 
της ανάγκης και όχι την κατανά
λωση. Οδηγεί στη διαβίωση εν 
δήμω και όχι εν οίκω.

Στην εποχή του ηλεκτρονι
κού διεθνισμού και της κατανα
λωτικής ομοιομορφίας όμως, οι 
ιστορικές απειθαρχίες ελληνικού 
τύπου συνιστούν περιττό έξοδο 
και επικίνδυνο παράδειγμα. Γι’ 
αυτό ακριβώς ο πολιτισμός μας 
αντιμετωπίζει την εχθρότητα 
των υπερεθνικών ολιγοπωλίων, 
προϊόντων, υπηρεσιών και 
κουλτούρας. Εδώ ακριβώς δια
μορφώνεται μια απειλή άλλου 
τύπου: ο κοσμοπολιτισμός που 
επιχειρεί να «ενοχοποιήσει» το 
μέγεθος, τις ιστορικές μας κατα
βολές και τον πολιτισμό μας. 
Χωρίς να ενδίδουμε στον πειρα
σμό του σοβινισμού και της 
προγονοπληξίας θα δώσουμε 
τον αγώνα για την εξέλιξη του 
πολιτισμού μας, που αποτελεί 
όρο για την επιβίωσή μας.

Α ν δ ρ έ α ς  κ α ι Α κ η ς  δ ίπ λα  δ ίπ λα  σ το  π ρ ο ε δ ρ ε ίο  χ ε ιρ ο κ ρ ο το ύ ν

Σήμερα η παραδοσιακή αντί
θεση κέντρου-περιφέρειας, υπο
καθίσταται όλο και περισσότερο 
από την αντίθεση κέντρου-κέν- 
τρου. Αναπτύσσεται πράγματι, 
κάθε μέρα και περισσότερο, η 
αντιπαράθεση των κατοίκων της 
Αττικής με τη διαβίωσή τους. 
Του ρυθμού της ζωής τους με 
τις μορφωτικές και ψυχαγωγικές 
τους ανάγκες. Του εισοδήματός 
τους με τις ζωτικές τους απαιτή 
σις. Και τελικά των διεκδική- 
σεών τους από τον κρατικό προ
ϋπολογισμό σε βάρος της υπό
λοιπης χώρας.

Η δική μας πρόταση, πέρα α
πό την απαραίτητη υλική βάση 
προσβλέπει πρώτιστα στην ανα 
τροπή της εικόνας του αστικού 
παράδεισου που σκόπιμα καλ
λιεργείται.

Μιας εικόνας που αποβλέπει 
στην μετατροπή μας σε κατανα 
λωτές με προαποφασισμένες α 
νάγκες και χαμηλό κόστος 
προσέγγισης.

Το μικροαστικό αυτό πρότυ
πο δεν είναι για μας δεδομένο. 
Το αμφισβητούμε, γιατί οδηγεί 
σε αδιέξοδα περιβαλλοντικά, οι 
κονομικά και τελικά, εθνικά.

Η συμμετοχή μας στην ευρω
παϊκή ολοκλήρωση είναι μια συ-
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Συνέδριο
χωρίς
θριάμβους

ΣΕ ΑΛΛΟ ΚΛΙΜΑ ΑΠΟ 
ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΟΥ 1984

Λ ιάνη  ( ΛυσσαρΙδης, στην πρώτη σειρά

ΠΑ Ν Η ΓΥ Ρ ΙΚ Η  Η Α Τ Μ Ο 
ΣΦ Α ΙΡΑ  στην αίθουσα 
του Ολυμπιακού Σταδίου 

της Αθήνας, όπου άρχισε χτες 
το πρωί το δεύτερο συνέδριο 
του ΠΑΣΟΚ. Μ όνο που σε τί
ποτα δεν θύμιζε το αντίστοιχο 
του 1984. Αλλη εποχή εκείνη, 
σε κλίμα θριάμβου και αισιοδο
ξίας για καλύτερες μέρες. Σε 
άλλους τόνους το τωρινό συνέ
δριο, από το οποίο, άλλωστε, 
ελάχιστοι είναι εκείνοι που πε
ριμένουν σημαντικές εξελίξεις.

Χιλιάδες άνθρωποι άρχισαν 
να συρρέουν στο Στάδιο από τις 
10 το πρωί (μόνο οι σύνεδροι εί
ναι 4.000). Στην αμφιθεατρική 
αίθουσα πήραν τη θέση τους όλα 
τα γνωστά στελέχη του ΠΑΣΟΚ, 
οι εκπρόσωποι όλων των ελλη
νικών κομμάτων (πλην της Νέας 
Δημοκρατίας, που δεν προσκλή
θηκε), τα μέλη των ξένων αντι
προσωπειών και δεκάδες Ελλη
νες και ξένοι δημοσιογράφοι.

Αίσθηση προκάλεσε η είσο
δος στην αίθουσα της κυρίας Δή
μητρας Λιάνη - Παπανδρέου, η ο
ποία, ως γνωστόν, είναι σύνε
δρος εκλεγείσα από την Τοπική 
Οργάνωση Νέας Ερυθραίας. Εί
ναι άγνωστο αν η σύζυγος του 
προέδρου του ΠΑΣΟΚ θα διεκδι- 
κήσει να εκλεγεί και στην Κεντρι
κή Επιτροπή του Κινήματος (και 
από χθες... Κόμματος, όπως είπε 
ο κ. Παπανδρέου). Η κυρία Λιάνη 
κάθησε στην πρώτη σειρά των 
καθισμάτων, δίπλα στον Δ. Κα- 
ραγκουλέ του Συνασπισμού και 
ακριβώς απέναντι από την εξέ
δρα, όπου κάθονταν ο πρόεδρος 
και τα μέλη του Ε.Γ. του ΠΑΣΟΚ.

Αισθητή έγινε η απουσία από 
τις θέσεις του Ε.Γ. του Γιώργου 
Γεννηματά, ο οποίος την ώρα ε
κείνη ήταν στη Βουλή μαζί με άλ
λους 9 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, 
και έφτασαν τελικά στο Στάδιο 
λίγο πριν τελειώσει η ομιλία του 
Α. Παπανδρέου.

Το συνέδριο άνοιξε ο ευρω
βουλευτής Χρήστος Παπουτσής 
εκ μέρους της Κεντρικής Οργα
νωτικής Επιτροπής και αμέσως 
μετά άρχισε η ομιλία του προέ
δρου του κόμματος. Με βραχνή 
φωνή ο κ. Παπανδρέου είπε από 
την αρχή ότι θα πει «λίγα λόγια 
πιο προσωπικά σαν ιδρυτής και 
πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ». Πρό- 
σθεσε μάλιστα ότι θα μιλήσει 
«χωρίς την ξύλινη γλώσσα ενός 
κομματικού κειμένου, αναγνωρί
ζοντας ότι και αυτή αποτελεί συ

στατικό στοιχείο της κρίσης των 
λέξεων και των συμβόλων του 
ΠΑΣΟΚ».

0  κ. Παπανδρέου μίλησε επί 
μιάμιση ώρα. Ιδιαίτερη εντύπω
ση προκάλεσε η ανάλυσή του για 
τη διεθνή κατάσταση («πάντα τα 
πήγαινε καλά με τα εξωτερικά» έ
λεγαν σύνεδροι και δημοσιογρά
φοι) και αμέσως μετά μίλησε για 
την πολιτιστική ταυτότητα της 
Ελλάδας, τονίζοντας ότι «ο βασι
κός συνεκτικός ιστός της υπό
στασής μας είναι η ελληνική 
γλώσσα Π γεωγραφική θέση και 
η μορφολογία της χώρας και η 
ορθοδοξία».

Λίγα σημεία του λόγου του 
χειροκροτήθηκαν ιδιαίτερα, 
όπως η αναφορά στη στάση της 
κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ απέναν
τι στην Τουρκία το Μάρτιο του 
1987, στη νεολαία, στην ανάγκη 
για ενεργοποίηση των μελών του 
κόμματος κ.ά.

Αμέσως μετά την ομιλία Πα- 
πσνδρέου δόθηκε ο λόγος στους 
εκπροσώπους των ελληνικών

κομμάτων και των ξένων αντι
προσωπειών. Ιδιαίτερα χειρο
κροτήθηκε ο πρόεδρος της κυ
πριακής Βουλής και του σοσιαλι
στικού κόμματος ΕΔΕΚ Βάσος 
ΛυσσαρΙδης, ο οποίος μίλησε 
πρώτος. Ακολούθησε ο πρόε
δρος της Σοσιαλιστικής Ομάδας 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
Ζαν Πιερ Κοτ, ο εκπρόσωπος του 
Συνασπισμού Δ. Καραγκουλές, 
του ΚΚΕ Ν. Καλούδης, της ΔΗΑ- 
ΝΑ Φρόσω Σπεντζάρη, της Ε ΑΡ. 
Γρ. Γιάνναρος (όλοι χειροκροτή
θηκαν θερμό), κ.ά.

Ακολούθησε ο απολογισμός 
της Κεντρικής Επιτροπής και το
ποθετήσεις συνέδρων επ’ αυτού. 
Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε, 
μεταξύ άλλων, η ομιλία του πα- 
πα-Βασίλη Ρεμούνδου, ο οποίος 
καταφέρθηκε, εμμέσως, εναν
τίον του Α. Παπανδρέου επειδή 
έχει... αποκαλέσει φίλο του τον 
αρχιεπίσκοπο Σεραφείμ. Ο ιερέας 
συνέχισε λέγοντας ότι δεν είναι 
υπέρ του... λιβανίσματος, αλλά υ
πέρ της επαναστατικής διδασκα

λίας του Χριστού.

Το προεδρείο
•  Αντέδρασαν πολλοί σύνεδροι 
στην πρόταση του Ανδρέα Πα
πανδρέου για το 9μελές προ
εδρείο του συνεδρίου.

Ο Θόδωρος Κατσανέβας ζή
τησε να εγκρίνει το συνέδριο ένα 
ένα όλα τα ονόματα που προτά- 
θηκαν κι όχι μόνο «πακέτο» το 
προεδρείο που πρότεινε ο Αν- 
δρέας Παπανδρέου. Ακολούθησε 
μια σύγχυση στο τι ζητήθηκε να 
ψηφιστεί και τι όχι. με αποτέλε
σμα να εγκριθεί υπό ασαφείς 
συνθήκες η πρόταση του προέ
δρου.

«Παραδίδω την προεδρία στο 
προεδρείο», είπε ο Ανδρέας Πα
πανδρέου κι αποχώρησε. Εμεινε 
όμως η σύνεδρος - σύζυγός του 
Δήμητρα Λιάνη,

Το προεδρείο του συνεδρίου 
αποτελούν οι: I. Χαραλαμπόπου- 
Λος, Γ. ΜωράΓτης, Λίλα Χριστο- 
φορίδου, Ιω. Πανοπούλου, Ηλ. 
Ευαγγελίδης, Λ. Κανελλόπουλος, 
Χρ. Παπουτσής.

Από τους συνέδρους προτά- 
θηκαν, αλλά δεν ψηφίστηκαν οι 
Παϊπουτλίδης, Πατσιλινάκος, 
Ραυτόπουλος, Μ, Καρρά. Ντε- 
γιάννης, Ακρίτα.

«Είμαστε αναγκασμένοι να 
σταθούμε απέναντι σε φαινόμε
να όπως καριερισμός, οπορτου- 
ρισμός, κακώς νοούμενη τήρηση 
της δημοκρατικής διαδικασίας ε
πιβολή ξένων στόχων προς το Κί
νημα», είπε ο Δημήτρης Παγορό- 
πουλος κάνοντας τον πειθαρχικό 
απολογισμό. Μόνο που η συντρι
πτική πλειοψηφία των συνέδρων 
είχε διαφορετική διάθεση:
— Πες μας ονόματα αυτών που 
διέγραψες φώναζαν από την αί
θουσα.
— Λέγε ονόματα, πλήθαιναν οι 
φωνές και ανάγκασαν τον Δημή- 
τρη Παγορόπουλο να διακόψει 
τον απολογισμό του.
•  Τα μέλη της συντονιστικής Το
πικής Οργάνωσης Βύρωνα που 
μετέχουν στο συνέδριο κατέθε
σαν κοινή δήλωσή τους στο προ-, 
εδρείο με την οποία διαμαρτυρή- 
θηκαν για τον τρόπο εκλογής του 
προεδρείου. Στη διαμαρτυρία 
τους τόνισαν ότι δεν αντιδρούν 
στα συγκεκριμένα πρόσωπα αλ
λά στο ότι τα περισσότερα είναι 
μέλη της απερχόμενης Κεντρικής 
Επιτροπής.
•  Με τη χαρά ότι θα μιλήσει για 
τον απολογισμό έμεινε ο Σωτ. 
Κωστόπουλος. Γιατί μόλις ακού
στηκε το όνομά του, τέθηκε θέ
μα διαδικαστικό να μη μιλήσουν 
τα μέλη του απερχόμενης Κ.Ε., ε-

πειδή προχθές συζήτησαν σε ε ι
δική σύνοδό τους τον απολογι
σμό.

Ο σύνεδροι με συντριπτική 
πλειοψηφία ψήφισαν να μη μιλή
σουν τα μέλη της Κ.Ε.

Ο Σωτήρης Κωστόπουλος ελ 
πίζει να μιλήσει σήμερα.
•  Ενα δια. δρχ., είναι σήμερα οι 
οφειλές του ΠΑΣΟΚ για τρέχου 
σες ανάγκες πληροφόρησε το 
συνέδριο ο κ. Μ. Δωρής υπεύ 
θυνος της Επιτροπής Οικονομι 
κού Ελέγχου του Κινήματος.

Στον απολογισμό, αναφέρθη
κε ότι την επταετία 1984-1990, 
που μεσολάβησε ανάμεσα στα 
δύο συνέδρια, εισπράχθηκαν και 
ξοδεύτηκαν περίπου 10,5 δισ. 
δρχ., (τα περισσότερα, 4,5 δισ. 
το 1989) ενώ το ρευστό που υ 
πάρχει σήμερα είναι 175 εκ. δρχ.

Τόνισε ότι αν θέλει σοβαρά το 
ΠΑΣΟΚ να ακουστεί η φωνή του, 
είτε μέσα από τηλεοπτικό στο 
θμό, είτε με ραδιόφωνο είτε με 
κάποιο έντυπο, τότε πρέπει γρή
γορα να τεθούν τα οικονομικά 
πλάνα.
•  «Ευτυχώς που πάρχει ο φωτο
γράφος και μας φωτογραφίζει, 
για να μπορούμε να αποδείξουμε 
ότι είμαστε σε συνέδριο», είπε ο 
πρώην υφυπουργός Φιλ. Πε- 
τσάλνικος στις 1 1 το βράδυ, 
μιλώντας προ κενών εδράνων.

Παπανδρέου: Η  στρατηγική ψί
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νειδηχή επιλογή μας. Οχι για να 
πεισθούμε από τους εταίρους 
μας να προοδεύσουμε, αλλά για 
να συνυπάρξουμε και να συνερ- 
γασθούμε μαζί τους.

Για το ΠΑ.ΣΟ.Κ. η επέρχόμε- 
νη κατάργηση των συνόρων 
των χωρών της ΕΟΚ, δεν ση
μαίνει απεμπόληση της εθνικής 
μας ταυτότητας. Αντίθετα, ανοί
γει νέους ορίζοντες για μια καρ
ποφόρα συνάντηση με άλλους 
Ευρωπαίους πολίτες, αλλά και 
με δυνάμεις του Ελληνισμού 
της διασποράς. Η συνάντηση 
αυτή, μπορεί να έχει θετικές επι
πτώσεις στην εξέλιξη όλων των 
παραμέτρων που καθορίζουν το 
εθνικό γίγνεσθαι: Εθνική Αμυ
να, πολιτισμός, ενότητα του Ελ
ληνισμού, δημογραφική και πε
ριφερειακή ανάπτυξη.

Το αναπτυξιακό 
μας όραμα

Εχουμε ήδη εξαντλήσει τις 
δυνατότητες άσκησης ανεξάρτη
της εθνικής πολιτικής με το δε
δομένο επίπεδο της οικονομικής 
και τεχνολογικής μας ανάπτυ
ξης. Απαίτηση των καιρών είναι 
ο εκσυγχρονισμός της οικονο
μίας μας, που οπωσδήποτε οδη
γεί σε μια Ελλάδα με δυνατότη
τες να ανταπεξέλθει στον αντα
γωνισμό και παράλληλα αρκετά 
ισχυρή ώστε να μπορεί να ορίζει 
μόνη της το μέλλον της.

Ο εκσυγχρονισμός αναμφι
σβήτητα θα στηριχθεί σ’ ένα 
σφριγηλό τομέα της μεταποίη
σης. Η βιομηχανική ανάπτυξη 
για μας, σημαίνει παραγωγή εξ- 
ειδικευμένων προϊόντων με πι

στοποιημένη ζήτηση. Σημαίνει, 
επιχειρήσεις μεσαίου μεγέθους 
με προϊόντα υψηλής ποιότητας. 
Σημαίνει, συνεταιριστική οργά
νωση των μικρών επιχειρήσεων. 
Σημαίνει επιχειρήσεις με σχέδια 
που προβλέπουν καταναλωτές 
και ανταγωνιστές σε κλίμακα ευ
ρωπαϊκή και όχι ελληνική. Η 
προσπάθεια αυτή ασφαλώς πρέ
πει, κατά κύριο λόγο, να αναλη- 
φθεί από τον ιδιωτικό τομέα.

Ο δημόσιος τομέας επιφορτί
ζεται με την καίρια ευθύνη εξ
ασφάλισης των προϋποθέσεων 
για την ανάπτυξη: επενδύσεις 
μεγάλης κλίμακας με στόχο τον 
περιορισμό της ενεργειακής μας 
εξάρτησης, το διαρκή εκσυγχρο
νισμό του τραπεζικού συστήμα
τος και την ανταγωνιστικότητα 
της επικοινωνιακής και συγκοι
νωνιακής υποδομής, είναι αναγ
καίο να προγραμματιστούν και 
να ενταχθούν σ’ ένα εθνικό ανα
πτυξιακό σχέδιο.

Τέλος, η περιφερειακή κατα
νομή των πόρων σε συνδυασμό 
με την ολοκλήρωση της πυραμί
δας της Τοπικής Αυτοδιοίκη
σης, θα εξασφαλίσει την ισόρρο
πη ανάπτυξη στα πλαίσια του 
δημοκρατικού προγραμματι
σμού.

Η σημαντικότερη όμως προϋ
πόθεση για την ευόδωση της ε
θνικής μας στρατηγικής, είναι η 
ενότητα του ελληνικού λαού 
χωρίς διακρίσεις και αποκλει
σμούς. Δεν παραγνωρίζουμε τις 
υπαρκτές κοινωνικές αντιθέσεις 
και δεν τηρούμε «ουδέτερη στά
ση» απέναντι τους. Πιστεύουμε 
όμως, ότι η εθνική στρατηγική 
μας, πράγματι εξυπηρετεί ευρύ
τατα λαϊκά συμφέροντα. Γι’ αύ- 
τό γύρω της, μπορεί να σφυρη-

λατηθεί σήμερα, περισσότερο α
πό ποτέ, η εθνική λαϊκή ενότη
τα.

Γνωρίζουμε ότι η διαδικασία 
επίτευξης της κοινωνικής προό
δου είναι και πάλι αντικείμενο 
μιας καίριας ιδεολογικής σύγ
κρουσης. Πράγματι βρίσκεται 
σε πλήρη εξέλιξη η αντιπαράθε
ση της προοδευτικής σκέψης με 
τον συντηρητισμό. Η συντηρη
τική σκέψη σήμερα, προτείνει 
την υποκατάσταση της ενόρα
σης από το «ρεαλισμό», της ερ
μηνείας και της ανάλυσης από 
την «πληροφόρηση», της δη
μιουργικότητας από τη 
«γνώση», της αισθητικής από 
την «μόδα», της προσωπικότη
τας από την «ομοιομορφία» και 
τελικά της πολιτικής, από την 
«τεχνογνωσία».

Οι κάτοχοι των πληροφο
ριών, σαν αξιόπιστοι διαχειρι
στές της πραγματικότητας, πρέ
πει να άρχουν των πολιτών. Επι
στρέφουμε έτσι πάλι στον αυ- 
ταρχισμό των επαϊόντων και 
στην αρχή μιας ιδιότυπης αρι
στοκρατίας της γνώσης.

Για μας είναι φανερό πως, μέ
ρα με τη μέρα, προκύπτει σαν 
μια αναγκαία κοινωνική πορεία, 
αυτό που παλιότερα ονομάζαμε 
«Τρίτος δρόμος». Αυτή η προσ
έγγιση διατηρεί αλώβητες τις φι
λοσοφικές αφετηρίες από όπου 
εκπορεύτηκαν όλες οι απόπειρες 
για ανώτερες μορφές μιας σοσια
λιστικής κοινωνικής οργάνωσης 
στον αιώνα μας. Παράλληλα αμ
φισβητεί όλα τα πεπραγμένα, 
χωρίς εξαίρεση, που έχουν προ- 
κύψει στο όνομα του σοσιαλι
σμού, και εδώ, αλλά και σε άλ- 
λες χώρες.

Απαραίτητο εχέγγυο για την 
θετική σχέση ανθρώπου και δη
μιουργίας είναι η κοινωνικά δί
καιη διανομή των παραγόμενων

προϊόντων. Εξίσου απαραίτητη 
θεωρούμε τη σύνδεση της αμοι
βής με τον παραγόμενο πλούτο. 
Δεν διαπραγματευόμαστε την ε
λάχιστη απαιτούμενη ιδιωτική 
κατανάλωση, αλλά και τη μέγι- 
στη δυνατή κοινωνική υποδομή. 
Πιστεύουμε στις πολιτιστικές α
ξίες και στις κοινωνικές εικόνες 
που αναδεικνύει αυτό το πρότυ
πο διανομής. Με την έννοια αυ
τή είναι όχι μόνο επιθυμητή, αλ
λά και συμβατή η ατομική πρό
οδος με την ανάπτυξη του κοι
νωνικού κράτους.

Οι διαφορές
Οι διαφορές μας όμως με τη 

συντηρητική σκέψη, δεν εξαν 
τλούνται εδώ.

Για μας, η ατομική πρωτο
βουλία είναι το γνώρισμα του 
πολίτη, ενώ για τον συντηρητι
σμό, του ιδιώτη. Για μας η ευθύ
νη είναι ατομική, ενώ για τον 
συντηρητισμό συλλογική.

Γ ια μας ο περιορισμός της 
κρατικής εξουσίας επιτυγχάνε 
ται με την κοινωνικοποίηση, 
ενώ για τον συντηρητισμό με 
την ιδιωτικοποίηση.

Γ ια μας οι τρεις τομείς της οι 
κονομίας λειτουργούν στα πλαί 
σια του δημοκρατικού προγραμ
ματισμού, ενώ για τον συντηρη
τισμό ισορροπούν αυτόματα με 
την απόλυτη κυριαρχία των νό
μων της αγοράς.

Για μας, οι θεσμοί υπηρετούν 
την απελευθέρωση των κοινω
νικών σχέσεων, ενώ για τον 
συντηρητισμό χρησιμεύουν για 
την καθήλωση της κοινωνικής 
δυναμικής.

Οι αρχές μας
I. Η δημοκρατία στην πλη 

ροφόρηση. Χωρίς ίσες δυνατό

τητες ενημέρωσης, καμιά άλλη 
Όότητπ δεν είναι εφικτή Η το 
λιτεία οφείλει να εγγυάται την α
πρόσκοπτη διανομή των πληρο- 
οοριών. Γι’ αυτό ακριβώς είμα
στε αντίθετοι στον έλεγχο των 
μέσων μαζικής ενημέριυσης από 
την όποια ολιγαρχία, ιδιωτική, 
κρατική, διεθνική ή άλλη.

Και αν σ’ αυτό κι εμείς φέρου
με κάποιες ευθύνες, το αναγνω 
ρίζουμε.

2. Η εξέλιξη των θεσμών. Η
εξέλιξη των θεσμών προϋποθέ 
τει ευρύτατη κοινωνική συναίνε 
ση. Οι νέοι θεσμοί πρέπει να εκ- 
οράζουν δυναμικές που ανα
πτύσσονται και όχι να επιβάλ
λονται αυθαίρετα από τον όποιο 
νομοθέτη.

3. Η αποκέντρωση. Το άνοι
γμα των δημοκρατικών διαδικα
σιών στην κοινωνία είναι η α
πάντησή μας στο συγκεντρωτι 
σμό, στο συντηρητισμό και 
στην αυθαιρεσία, της όποιας εξ 
ουσίας, κρατικής, κομματικής ή 
άλλης.

4. Η προστασία του κοινωνι
κού κεφαλαίου. Σε ό,τι αφορά το 
περιβάλλον, η ιδιωτική και κρα
τική επιθετικότητα είναι χωρίς 
προηγούμενο. Συχνά παραβιά
ζει ακόμα και τους νόμους. Η 
προστασία του περιβάλλοντος 
από την αυθαίρετη εκμετάλλευ 
ση δεν είναι ευχή. Επιβάλλει 
την κοινωνική συναίνεση για 
μια πρόσφορη πολιτική δα
πανών και επενδύσεων μέσα από 
τον προϋπολογισμό του κρά 
τους. Επιβάλλει ρεαλιστική νο
μοθεσία. Επιβάλλει την εφαρμο
γή της. Επιβάλλει τη διεθνή συ
νεργασία των δυνάμεων της οι
νολογίας για την αντιμετώπιση 
των υπερεθνικών καταστροφών 
του περιβάλλοντος. Επιβάλλει 
την ανατροπή του κλίματος ανο-

χής που ενδημεί με ευθύνη όλων 
μας. Επιβάλλει πριν απ’ όλα α 
τομική προσπάθεια και ίσιος Ου
σία.

5. Η διαρκής εκπαίδευση. F¡
ναι η απάντηση στη δομική α 
νεργία που επαπειλεί ο γρήγο 
ρος παραγωγικός εκσυγχρονι 
σμός σαν παρενέργειά του. Ο η 
λεκτρονικός αναλφαβητισμός ι 
διαίτερα μπορεί να αποτελέσει 
τη βάση για μια νέα διαίρεση 
της κοινωνίας σε τάξεις και μά 
λίστα χωρίς προστασία των α 
σθενέστερων. Χωρίς διαρκή εκ
παίδευση υπονομεύεται τελικά 
το κράτος πρόνοιας.

6. Οι ανθρώπινες σχέσεις. Ο 
ατομικισμός, οι πελατειακές 
σχέσεις, η ανισότητα των φύ
λων, είναι οι βασικότερες ίσως 
εκδηλώσεις που συντηρούν την 
αποξένωση και λειτουργούν α 
νασχετικά στην αποκάλυψη των 
πραγματικών αντιθέσεων στους 
κόλπους της κοινωνίας. Για την 
ανατροπή τους απαιτείται πάνω 
απ’ όλα οργανωμένη πολιτική 
δράση. Οφείλουμε' να αποτρέ 
ψουμε την αβάσιμη αντιπαλότη 
τα και τον κίνδυνο της ιδκοτευ 
σης. Αυτή είναι η απάντησή μας 
στην ηλεκτρονική μοναξιά του 
οικιακού καταφύγιου, .του λει
τουργεί σαν προϋπόθεση για την 
επιβολή της εξουσίας της αρι 
στοκρατίας της γνώσης.

7. Η ελευθερία στη σκέψη και 
στην έκφραση. Ετσι διασφαλίζε
ται η μεγίστη δυνατή ποικιλία 
και ο πλούτος των ιδεών. Είναι 
αδιανόητη κάθε μορφή λογοκρι 
σίας ή ελέγχου. Η πνευματική 
παραγωγή δεν χρειάζεται τον έ 
λεγχο καμιάς αρχής.

8. Η ανεξαρτησία της επιστή 
μης και της τέχνης. Ρτσι διασφα 
λίζεται η μέγιστη δυνατή πρόσ



Ρεκόρ σε ήττες
ΣΚΛΗΡΗ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟ 

ΣΥΝΕΔΡΟΥΣ ΣΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑΜΕ σκληρά λόγια η συν
τριπτική πλειοψηφία 
των ομιλητών κατά τη 

χθεσινή πρώτη μέρα των εργα
σιών του συνεδρίου δήλωσε 
ότι θα καταψηφίσει τον απολο
γισμό της Κ.Ε. όχι μόνο επειδή 
διαφωνεί με τις εκτιμήσεις της, 
αλλά και επειδή αφήνει άθικτα 
τα τεράστια προβλήματα που 
έχουν συσσωρευτεί από το 1 ο 
Συνέδριο.

Υπήρξαν, επίσης και ορισμέ
νες φωνές που καταδίκασαν την 
απουσία του Α. Παπανδρέου από 
την απογευματινή συνεδρίαση, 
αλλά και τη «διάθεση» ορισμέ
νων στελεχών του Κινήματος να 
ψηφοθηρίζουν στα πηγαδάκια, 
παρά να βρίσκονται στην αίθου
σα και ν’ ακούν τους συντρόφους 
τους. Αλλοι διαχώρισαν από την 
κριτική τους στην Κ.Ε. τον πρόε

δρο του ΠΑΣΟΚ.
Χαρακτηριστικό είναι το περι

στατικό, όπου ομιλητής γεμά- 
τοςαγανάκτηση έδωσε τα θερμά 
συγχαρητήριά του στην απερχό
μενη Κ.Ε., επειδή κατέχει το παγ
κόσμιο ρεκόρ να χάσει τρεις δια
δοχικές εκλογικές αναμετρήσεις 
και να μην έχει παραιτηθεί. Αλ
λος, πάλι, τόνισε ότι η μοναδική 
υπηρεσία που μπορούν να προσ
φέρουν τα μέλη της Κ.Ε. είναι να 
μην ξαναβάλουν υποψηφιότητα.

Μέχρι τις 11 το βράδυ είχαν μι
λήσει περίπου 100 σύνεδροι. Μια 
ώρα, όμως, πριν κλείσουν οι εργα
σίες της πρώτης μέρας, στην αί
θουσα είχαν μείνει μόνο λίγες δε

κάδες συνέδρων από τους 4. II7.
Μεταξύ των συνέδρων μίλησαν 

και οι εξής:
Μιχ. Γαργαλόκος: Αναντίρρη

τα δεν είναι το συνέδριο των ο
νείρων μας. Σίγουρα, όμως μπο
ρούμε να λύσουμε ορισμένα ζη
τήματα, όπως η απουσία συλλο
γικών διαδικασιών και εκλογικών 
αποφάσεων στο ΠΑΣΟΚ.

Πετράτος: Καταψηφίζω τον α
πολογισμό ως ισοπεδωτικό. Η 
Κ.Ε. έχει μεγάλη ευθύνη για τον 
απολιτικό ρόλο της οργάνωσης 
τα τελευταία χρόνια.

Π. Λούσκος: Καταψηφίζω τον 
απολογισμό επειδή δεν αναδει- 
κνϋει το στοιχείο της πολιτικής ε

νότητας.
Μ. Βαφειάδης: Περιμέναμε 

άλλο συνέδριο. Πρόκειται για συ
νέδριο διαδικασιών με αδύνατο 
πολιτικό λόγο. Σημαντικά προ
βλήματα παραλήφθηκαν και γεν
νιούνται ερωτήματα για το πού 
βαδίζουμε.

Γ. Πατσιλινάκος: Δεν μπορεί 
το συνέδριο να παρέμβει στις 
τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις.

Μ. Αδριγιαννάκης: Ο απολογι
σμός της Κ.Ε. είναι προϊόν ατελέ
σφορων ισορροπιών που χρόνια 
τώρα επικρατούν στους κόλπους 
της. Αυτή η Κ.Ε. λίγα αποφάσισε 
και για πολύ λίγα έχει την ευθύ
νη.

Χρ. Δημόπουλος: Τα θερμά 
συγχαρητήριά μου στην Κ.Ε., ε
πειδή κατέχει ένα παγκόσμιο ρε
κόρ: Είναι η μόνη Κ.Ε. στον κό
σμο, που έχασε τρεις αλλεπάλλη
λες εκλογικές αναμετρήσεις και 
παραμένει στη θέση της. Κατα

ψηφίζω τον απολογισμό. Εκδηλα 
τα σημάδια σήψης στην Κ.Ε.

Πολυζωβόπουλος: Δεν μπορώ 
να νιώσω ότι έχω τις ίδιες ευθύ
νες με τον πρόεδρο, ο οποίος δεν 
ξέρω καν πόσες ακριβώς αναδο
μήσεις έκανε στο Ε.Γ.

Στ. φαρμάκης: Δεν καταψηφί
ζω τον απολογισμό, επειδή οι 
λειτουργίες της Κ.Ε. έχουν σχέση 
με τις λειτουργίες όλου του Κόμ
ματος. Καταγγέλλω κέντρα και 
παρακέντρα, από τα οποία στελέ
χη έπαιρναν και παίρνουν τη νο
μιμοποίησή τους και την εξαρ
γυρώνουν στην κοινωνία είτε 
στην κομματική εξουσία.

θ. Κομμένος: Καταψηφίζω 
τον απολογισμό. Δεν είμαστε ε 
μείς που τα ισοπεδώνουμε όλα 
στο ΠΑΣΟΚ. Αλλοι θεώρησαν δι
κό τους οικόπεδο το Κίνημα και 
τα ισοπέδωσαν όλα με μια 
μπουλντόζα.

Χρ. Παπαγεωργίου: Καταψη
φίζω τον απολογισμό, επειδή δεν 
αφορά στη δράση της Κ.Ε. αλλά 
της κυβέρνησης. Και αν πιστέ
ψουμε ότι άσκησε κυβερνητικό 
έργο, τότε αυτό είναι μια μεγάλη 
λευκή σελίδα.

I. Κουταλάκης: Φέρουν σοβα
ρές ευθύνες η Κ.Ε. και ο πρόε
δρος για την καθυστέρηση στη 
σύγκληση του συνεδρίου. Σοβα
ρότερες ακόμα είναι οι ευθύνες 
του προέδρου, επειδή απουσιά
ζει αυτή την ώρα της κριτικής.

Αντ. Γρηγορακάκης: Ποτέ πια 
τέτοια Κ.Ε. Τα μέλη της να μην 
υποβάλουν πάλι υποψηφιότητα 
και ν’ αφήσουν ανοιχτό το δρόμο 
στην ανανέωση.

Ν. Σαλαγιάννης: Κατηγορών
τας την Κ.Ε. για σωρεία λαθών, 
κάλεσε το συνέδριο να κρατήσει 
ενός λεπτού σιγή για τη χαμένη 
τιμή της Κ.Ε.
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α την Ελλάδα του 21ου αιώνα
έγγιση της αλήθειας. Γ Γ αυτό α
κριβώς η ανεξαρτησία δεν συνι- 
στά και «ουδετερότητα»*. Η επι
στήμη και η τέχνη γίνονται λοι 
πόν αξιόπιστα και αποδοτικά ερ
γαλεία στην υπηρεσία της προό
δου. Με αυτό τον τρόπο κατο
χυρώνεται τελικά και η προ
οδευτική λειτουργία του επιστή
μονα, και του καλλιτέχνη.

Θα ήταν κοινός τόπος ίσως 
να επαναλάβουμε - αλλά στις μέ
ρες μας γίνεται κρίσιμο - ότι κα
μιά προϋπόθεση από αυτές δεν 
μπορεί να επιτευχθεί αν οι πολί
τες δεν διαχειριστούν οι ίδιοι 
την πολιτική. Η ανάθεση της 
διεύθυνσης της πολιτικής στους 
επάγγελμάτ'ιες και τεχνικούς του 
οποιουδήποτε κόμματος, ανε
ξάρτητα από προέλευση, ονομα
σία ή προσδιορισμό, τους ο
ποίους σέβομαι, προοιωνίζεται 
αρνητικά αποτελέσματα. ΓΓ αυ
τό πιστεύουμε ότι οι αρχές μας 
οφείλουν να εμπεριέχουν τη λο
γική της γνήσιας και ουσιαστι
κής λαϊκής συμμετοχής.

Για το ΠΛΣΟΚ
Γνωρίζουμε ότι το όραμά μας 

και οι στόχοι μας επιβάλλουν 
μακρόχρονη προσπάθεια. Αυτό 
βέβαια δεν αποκλείει - ακριβώς 
το αντίθετο μάλιστα - την καθη
μερινή πρόοδο σε μικρά και με
γάλα θέματα που αφορούν ό
λους μας. Γ Γ αυτό η αποχή είναι 
τελικά μια απαράδεκτη συμπερι- 
ορά. Η συμμετοχή ασφαλώς 
εν εξαντλείται με την εγγραφή 

του πολίτη σε ένα κόμμα. Του
λάχιστον για μας, η ατομική 
πρωτοβουλία των μελών μας εί
ναι όρος για τη δημοκρατική 
λειτουργία μας. Ανενεργό μέλη 
οδηγούν στην απονέκρωση των 
οργανώσεων, των οργάνων και

των λειτουργιών μας, καθώς και 
της δημοκρατικής διαδικασίας.

Λεν παραγνωρίζουμε βέβαια 
τη σημασία της συλλογικής λει
τουργίας και της πολλαπλάσιας 
δύναμης που προσδίδει στην 
προσωπική συμβολή του κάθε 
μέλους. Η συνύπαρξη της πρω
τοβουλίας με τη συλλογικότητα, 
της φαντασίας με την αποτελε- 
σματικότητα, είναι τελικά η πεμ
πτουσία της δημοκρατικής λει
τουργίας ενός κόμματος. Είναι η 
ελάχιστη απαίτηση ενός σκεπτό- 
μενου πολίτη για συμμετοχή 
του στο ΠΑΣΟΚ.

Ετσι, η εμπέδωση της εσω
κομματικής δημοκρατίας ταυτί
ζεται με την εξέλιξη και ανάπτυ
ξη της οργάνωσής μας. Οδηγεί 
στον εμπλουτισμό του κομματι
κού δυναμικού, στον εκδημο
κρατισμό στη λήψη των πολι
τικών αποφάσεων, στην αποκέν
τρωση, στην άσκηση της πολιτι
κής, στην παραγωγικότητα των 
εσωκομματικών διαδικασιών, 
στην ανάδειξη αυθεντικών στε
λεχών, συνοπτικά σε αμεσότητα 
της εσωκομματικής δημοκρα
τίας. Το κόμμα μας πετυχαίνον
τας αυτήν την ποιότητα λει
τουργίας, ατιμετωπίζει ταυτό
χρονα και το πρόβλημα παρα
γωγής πολιτικής και το πρόβλη
μα παραγωγής στελεχών. Μιλώ 
για μια μακρόχρονη πορεία.

Βεβαίως το βασικό μας εφό
διο είναι η διαρκής παραγωγή 
και αναπαραγωγή θέσεων. Η πα
ρουσία, η πρόταση και η πρωτο
βουλία μελών, στελεχών και ορ- 
γανώσεών μας στις κυψέλες της 
κοινωνίας όμως είναι εξίσου α
παραίτητη για την προώθηση 
της ιδεολογίας μας και για την 
άσκηση της πολιτικής μας. Ση 
μαντικό μέσο λοιπόν του αγώνα 
μας είναι η ανοιχτή και συνεχής 
πολιτική δράση όλων μας.

Προαπαιτούμενο για την απο- 
δοτικότητα της πολιτικής μας 
δράσης, είναι η αξιοπιστία των 
μελών και στελεχών μας. Κύρια 
στήριξή της είναι οπωσδήποτε η 
προσωπική στάση ζωής τους και 
η ηθική τους συγκρότηση, που 
οφείλει να είναι σε αρμονία με 
τις ιδέες που προωθούν.

Το ΠΑΣΟΚ έχει ήδη δεκαέξι 
χρόνια ζωής. Στο χώρο μας συ
ναντήθηκαν τα πολιτικά ρεύμα
τα που ξεπήδησαν από τη γενιά 
της Εθνικής Αντίστασης, τη γε
νιά του Ανένδοτου, του 1-1-4, 
τη γενιά του Πολυτεχνείου.

Στην περίοδο αυτή κατακτή
θηκε οριστικά μέσα από τον κοι
νό αγώνα για τη δημοκρατία και 
την αλλαγή, η πολιτική ενότητα 
και η οργανωτική μας συνοχή.

Και τώρα κάποιες σκέψεις 
μου. Δεν είναι εισήγηση προς 
ψηφοφορία.

Είναι σήμερα δυνατή η συνύ
παρξη όλων αυτών των ρευμά
των που παραδοσιακά πλαισίω
σαν το ΠΑΣΟΚ με τη νέα γενιά, 
σε μια ενιαία πορεία με αντιθέ
σεις, αλλά και γόνιμες συνθέ
σεις, που θα παράγουν νέες 
ποιότητες προβληματικής, αλλά 
και θέσεων.

Είμαστε ώριμοι για το νέο άλ
μα προς τα εμπρός. Υπάρχουν 
οι αντικειμενικές και υποκειμενι
κές προϋποθέσεις να απευθύνου
με τη δεύτερη μεγάλη πρόσκλη
ση - μετά την αυτοοργάνωση 
του 1974 - στη νέα γενιά της πα 
τρίδας μας, στη νέα και στο νέο, 
για να πυκνώσει τις τάξεις μας.

Η πρόσκληση αυτή συνοδεύε 
ται με τη δέσμευση από την 
πλευρά του ΠΑΣΟΚ για σεβα
σμό της - πολιτικά και οργανω
τικά - αυτόνομης υπόστασης αυ
τής της πρωτοβουλίας. Οι νέες 
και οι νέοι που εκφράζονται από

τη διακήρυξή μας αυτή - και με 
τη στήριξή μας εάν απαιτηθεί - 
μπορούν να ξεκινήσουν την αυ
τοοργάνωσή τους σε σχήματα 
που οι ίδιοι προκρίνουν.

Οι νέες συνθήκες και η προ
οπτική του ΠΑΣΟΚ επιβάλ
λουν την οριστική μετεξέλιξή 
μας σε κόμμα. Κόμμα οπωσδή
ποτε μαζικό και δημοκρατικό. Η 
λέξη κίνημα θα διατηρηθεί στον 
τίτλο μας για να θυμίζει τις ρίζες 
μας και τον εθνικοαπελευθερωτι- 
κό αγώνα των πρώτων χρόνων 
μας, που άλλαξε ριζικά τη μοίρα 
αυτού του τόπου. Είναι όμως η 
στιγμή να αντιμετωπίσουμε απο
φασιστικά το μέγα θέμα της συ
νέχειας, της ενότητας και της εξ
έλιξής μας.

Η αποσαφήνιση των ιδεολο
γικών μας συντεταγμένων, η 
διαρκής επεξεργασία και εξέλιξη 
των πολιτικών μας θέσεων και 
παράλληλα η ίδια η εμπέδωση 
της δημοκρατίας στους κόλπους 
μας, επιβάλλουν τη σαφή και 
σύγχρονη δομή μας ως κόμμα
τος σοσιαλιστικού και δημοκρα
τικού. Αυτή η εξέλιξη σηματο
δοτεί ένα όσο το δυνατό πιο 
συγκεκριμένο πλαίσιο λειτουρ
γίας, που διευκολύνει την πολυ
φωνία, τον πλουραλισμό, αλλά 
και την καθαρότητα και τη συνέ
πεια στην πολιτική μας.

Βεβαίως, παράλληλα με το 
σύγχρονο προοδευτικό κόμμα 
που φιλοδοξούμε να είμαστε, 
θεωρούμε απαραίτητο σύμμαχό 
μας τη συμπόρευση μαζί μας κά
θε πολίτη που οραματίζεται, 
όπως και εμείς, την κοινωνική 
πρόοδο. Η συμμαχία αυτή δεν 
είναι δυνατόν να τελεί υπό την 
αίρεση της κατοχής ή όχι της 
ταυτότητας μέλους του κόμμα
τός μας. Ετσι αποκτά καθοριστι

κή σημασία η ανάπτυξη της Δη
μοκρατικής Συμπαράταξης. Πι
στεύουμε σε ένα πλατύ κίνημα 
πολιτών που μαζί θα δώσουμε 
τις μά^ες που έρχονται. Μαζί θα 
γευτούμε τη χαρά της νίκης.

Η συσπείρωση στους κόλ
πους μας ευρύτατων κοινω
νικών δυνάμεων και ρευμάτων 
έχει δεδομένη την ισότιμη έκ 
φράση και συμμετοχή της στη 
λήψη των αποφάσεων. Το ΠΑ
ΣΟΚ συνθέτει τις απόψεις τους 
σε ενιαία πολιτική γραμμή και 
τους'εκχωρεί τη διαχείρισή της.

Με τον -τρόπο αυτό διατηρεί
ται η πολιτική αυτονομία του 
κόμματός μας παράλληλα με το 
μαζικό χαρακτήρα του. Αυτό εί
ναι εχέγγυο για την ενιαία πολι 
τική κατεύθυνση των στελεχών 
μας που λειτουργούν στην κυ 
βέρνηση, στο κράτος και στα 
μαζικά κινήματα. Η πολιτική 
αυτονομία του κόμματός μας εξ 
ασφαλίζει την ένταξη της προ 
σωπικής φιλοδοξίας στο συλλο 
γική σχέδιο, την αποτροπή των 
αυτονομήσεων και την έμπρα
κτη απόρριψη του συντεχνια- 
σμού και του κρατισμού. Αλλά, 
και αντίστροφα, μας εφοδιάζει με 
την αυτοπεποίθηση που χρεία 
ζόμαστε για να μην ενδώσουμε 
στον πειρασμό, όπως ενδώσαμε, 
της- χειραγώγησης των κοινω 
νικών οργανώσεων. Η παρουσία 
και δράση των μελών μας στο 
μαζικό κίνημα δεν έχουν στόχο 
τον έλεγχό του ή την προσωπι
κή τους ανέλιξη. Αντίθετα, είναι 
επιλογή μας, με σκοπό τη στήρι
ξη της κοινωνικής παρέμβασης 
και του ουσιαστικού της ρόλου.

Η αναγέννησή μας οφείλει να 
περιέχει την πραγμάτωση των 
βασικών θέσεων που προαναφέ 
ραμε. Η δημοκρατική διαδικα

σία, η μετεξέλιξή μας σε μαζικό 
- δημοκρατικό κόμμα, η Δήμο 
κρατική Συμπαράταξη, η αυτό
νομη οργάνωση της νέας γενιάς 
στο πλευρό μας και η πολιτική 
μας αυτονομία είναι τα εχέγγυο.
Είναι η απαρχή της δημιουργίας 
μιας πολιτικής οργάνωσης σκε 
πτομένων πολιτών. Είναι η αξιό
πιστη απεικόνιση των κοινω
νικών δυνάμεων που εκφράζου
με, αλλά και του οράματος μας, 
για μια νέα κοινωνία.

Το αναγεννημένο ΠΑΣΟΚ α
ναμφίβολα είναι εφοδιασμένο με 
μια πολιτική παιδεία, κουλτούρα 
και αισθητική ανώτερης ποιότη
τας. Εχει τη δυνατότητα να π 
παντά στις αναζητήσεις των Ελ 
λήνων που πιστεύουν στην πρό 
οδο. Να παίζει το θεσμικό ρόλο 
της πολιτικής έκφρασης μιας υ 
παρκτής λαϊκής πλειοψηφίας, 
που έχει και ιστορία, αλλά και 
μέλλον. Και ασφαλώς δικαιού
ται να συμμετάσχει καθοριστικά 
στη διαμόρφωση της ελληνικής 
πολιτείας.

Το ΠΑΣΟΚ από σήμερα 
στρατεύεται στην κατεύθυνση 
μιας νέας πορείας. Εμπλούτιζε 
ται με νέες δυνάμεις. Απλώνου
με το χέρι σε όλους όσοι συμμε 
ρίζονται αυτές μας τις θέσεις και 
τους καλούμε είτε να ενταχθούν 
στις οργανώσεις μας είτε να αυ- 
τοοργανωθούν σε νέα σχήματα 
που θα ανταποκρίνονται στις α 
ναζητήσεις και τα ενδιαφέροντά 
τους για να αντιμετωπίσουμε 
μαζί τις προκλήσεις του μέλλον 
τος. Σε όλους αυτούς ανοίγουμε 
τις πόρτες και τους καλούμε σε 
ισότιμη συμμετοχή στην πορεία 
μας. Ολοι μαζί να δώσουμε τον 
αγώνα για μια ακόμα φορά, μέ
χρ* τη ν»κη·


