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ΚΟΜΜΑ γ ίνετα ι το  ΠΑ^*· 1 ν
ΣΟΚ.· Η λέξη «Κίνημα»";. ' " ' * *

θα4· διατηρηθεί; (μόνο) ; 
στον τίτλο τον (γιββνα θυμίζει 
τις ρίζες ίου): Κ.αιεξευρωπαΐ-4 
ζεται^Αποχτά > τα%αφή' χαΓ.. 
σύγχρονα^ -' χαρακτηριστικά Γ 
των σοσιάλισττχώγ.κομ|»άτων.ί 
Και αποκτά νέα ύφος.^^*£ί£4»
• Αυτό το’ διαχήρυξε χθες όν-τ 
Α . ΠαΛανδρέου,-που έ δ ω σ ^ ί ι ^

νες» του Π Α ΣΟ Κ  και πρόσθιό-^· 
ρισε τις  θεσμικές .αλλαγές. π ο υ *  
επέρχονται στη δομή τού; Φ υ σ Μ ~  
κά, διεδήλωσε ·η]ν πίστη του στη£$ 
διακήρυξη, της 3η ς Σεπτέμβρη, 
λέγοντα ς‘  χαρακτηριστικά ότι 
.«είναι η αυθεντική συνέπεια στις '* 
ρ ίζες μας*ί Ή  δέσμη των νέων*-; 
αρχών του Π Α ΣΟ Κ  βασίζεται^

^ ο προοδευτικό μοντέλο.
Α υτό τ ο  μοντέλο τό παρου

σίασε- μ £' την^ ομιλία -του (που _* 
ήταν «γραφή Π απανδρέου»)} 
στο 2ο·συνεδριο του Π Α ΣΟ Κ , 
που άρχισε (με συμμετοχή 4.114
«υυ άρχισε συμμέτοχη m  i«  N fe  ^  ανανέω ση
μελών) σεο ΟλαμπΙαχό ίτ α ό ιο .· ;.  T0U W o K ,  π ρ ό το ν ε  χ θ ε ς  < &

' u ------- ~ '1 του '<Γ  αυτήν τη· π ρ ό εδ ρ ο ς  το υ  κ όμ μ α τος Αν-
δρ έα ςΠ α τ

*· Η αναφορά τ ο υ ι Γ  αυτήν τη -, _
«θεσμική εξελιξη * ήταν ή  εξή ς : δρ έα ς Π απανδρέου, στη  χθεσ ι- £

«Ο ι νέες συνθήκες και η προο- νη π ρ ώ τ η  μέρα το υ  2ου Συνε
κτική του Π Α ΣΟ Κ  ε π ιβ ά λ λ ο υ ν ^ ;
την οριστική -μετεξέλιξή μας σ ..
κόμμα. Κ όμμα οζωσδήποτε μα-7 τητα ζει την πραγματικότητα V γεωγραφικής θέση και η μορφο
ξικό και δημοκρατικό/Η  λέξη " κοσμογονικών αλλαγών, για να.^ ■ λόγια της χώρας και η Ορθοδο- 
Κίνημα θα  διατηρηθεί στΟν τίτ-νΐ* επισημάνει ότι ο ι π ρ ο ο δ ε υ τ ικ έ ^  ΊΙα »  είναι ο βασικός συνεκτικός^ ' .

' | · Μ Β ί · β ^ Μ Η ΐ Ι · Υ ^ 2 ^ ^ ς  της απόστασής μας* 4 * * ^  υποδομήςλο μας, για να θυμίζει τις  ρ ίζ ες/ 'π ο λ ιτ ικ ές  δυνάμεις π ρέπει να 3

Του ΓΙΑΝΝΗ ΦΑΤΣΗ

χαι παρπήρηοε όχι ει- γρομματισμον, ενω για τον συν-

μας χαχ ιον ίβν^οώιελεμ'βερ^τνδο* αυτή'την. π ρ ^ ^ ιχ ό τ η τ σ ^ ^ υ ρ  ' £ 0 |> ' ^ “ ^«ρΓρχώ
τικο αγώνα των πρωτων χρονωνΑ*καί να προτείνουν τι απ.ίχντην..; ^  Τ η ν ^ υ Λ  .. κατανομή των ευνικων πόρων.,. ___“ ¿..Λ_______ !χ . ν ·τικό  αγώνα των πρώτων χρόνων ^  κάΐ να προτείνουν, τ ί  άπ'.!αυτήν·4
μας, που άλλαξε ριζικά τη μοίρα πρέπει να αλλάξει. 7 *  Αιέγραψε τό  ρόλο της Ελλά-
αυτού του Τόπου. Είναι, όμως, η Ανέλυσε τα σημερινά όεδομέ- «  5ας στην Ευρώπη του 21ου αιώ- 
στιγμή να αντιμετωπίσουμε απο- να στο διεθνή χώρο, για να υπο- να για ν 0  παρατηρήσει· « Η θ έ-

• φασιστικά το μέγα θέμα τη ςσυ ~  στηρίξει άτι «απαιτείται μια ση μας στον εήρωπαίκά χώρο δεν
νέχειας. της ενότητας χαι της , ολοκληρωμένη εθνική στρα τη -, πρόκειται να μας απσνεμηθεί 
εξέλ ιξή ς μας, Η  αποσαφήνιση ,  γ ιχή», ενώ επισήμανε τη σ ή μ α -. Α,ντίθετα, θα την κααχτήσουμε 

, των ιδεολογικών μας συντεταγ- σία του συνθήματος «Η Ελλάδα ^  πολύπλευρους και επίμο- 
μένων, η διαρκής επ εξερ γα σ ία .:, ανήκει στους 'Ελληνες», το νους αγώνες», ενώ παρατήρησε: 
χαι εξέλ ιξη  των πολιτικών μας^~:οποίο δηλώνει «την α π ό φ α σ ή ^ .Β ε β α ίω ς , Ευρώπη δεν είναι μό- 
θέσεω ν και παράλληλα η ίδια η μας να ανατρέψουμέψη ψ ιλ ο σ ο ' νον η Ε Ο Κ . Και αυτή δεν είναι 
εμπέδωση της ·! δημοχρατίας φία και .  την πολιτική τ η ς  -* πια  μόν0 5 ική μας θέση. Τ α  πα
στούς χόλπους μας, επιβάλλουν ι διαρκούς εξάρτησης». <Η ανα- ραδεχτά άρια για την ευρωπαίχή
τη σαφή χαι σύγχρονη δομή μας φορά του στο σύνθημα «Η Ελλά-^ ολοχλήρωση μπορεί να είναι 
σαν χόμματος σοσιαλιστικού, - δα ανήκει στους Ελληνες» χετ·., .γπτ ,'ρ α η ιχά . ιστορικά χαι πολι- 
Αυτή η εξέλιξη σηματοδοτεί ένα ροκροτήθηχε ιδια ίτερα . θερμή ;  τισμιχά. Ασφαλώς όχι πολιτικά, 
όσο το δυνατόν πιο συγχεηριμέ-,,- από_τους ουνέδρογς), > ι ;ά ^ ^ Η . αυτή προδιαγράφει
νο π λα ίσ ιο^ λειτου ρ γία ς,. που ά ά -σ , '· ^ < - ¥  | _  ·  μια πορεία ιστι^ ιχής διάρχειας.
διευκολύνει την πολυφωνία* τ ο ν ; ^ ^  . « 1  « Μ χ μ ΐ ]  . ^ ¡ ¿ ¿ μ π ο υ  μόλις αρχίζει. Το  μέλλον της 
πλουραλισμό αλλά χαι την κα-, , χ(,χ) δ 0 θ (ΙΤ Ο ζ »  - ,  χαι η χατάληξή της θα  προχύ-
θαρότητα και τη ,ουνεπεια ^ την . =  . ■ '  ψουν σαν -αποτέλεσμα της πα-
πολιτιχή μας». : Δ ιετυπω σε την άποψη ότι «η ■; ρέμβασηςτωνΑ ροοδευτιχώνδυ-/.

Και ανέλαβε μια, δέσμευση, ΐ  Θράκη θα είναι η αιχμή του δο- , ,ά μ εω ν  της ηπείρου μας και συ- 
Ε ίπ ε: · *  * '  ■ ν . ρατος της Ά γ κ υ ρ α ς, στα χρόνια νεπώς Χαι 10υ ;δ ω υ  Ιου

«Τ ο  Π Α ΣΟ Κ  χρίνεται χαι πά- που έρχονται». Ενώ τόνισε: « Ε ί- π α ς ο κ » .  ,  
λι. Δεσμεύεται να εξετάσει δ ε δ ο - ,7 ναι ΥΐΥυνδς ότι η απειλή ενα -^  'Ε δ ω σ ε τα  χαρακτηριστικά 
μένα, να αμφισβητήσει δόγματα, '  ντίον μας είναι υπαρκτή και έχει Τον εχονγχροντσμού της οικονο- 
να χαθορίσει τη στρατηγική τσυ ' . ' ‘ χαραχτηριστικά μόνιμα για λό: . μίας μΠς : βιομηχανική ανάπτυ- 

,  χαι να εκπονήσει νέες προγραμ-"-τ γους ιστορικούς και γεωπολιτί--,. ξη  μ  ̂παραγωγή εξειδιχευμένων 
ματικές θέσεις. Ανανεώνοντας χ ο ύ ς .'Η  Τουρκία υποστηρίζεν^Α ροϊάντων με πιστοποιημένη ζή-^. 
τη σχέση του με την αλήθεια, δ ε -Τ ίτ η ν  επεκτατική τής πολιτική μ έ^ -τη σ η , επιχειρήσεις μεσαίου με-\ 
σμεύεται να αναγεννηθεί το * '  δύο τρόπους: με την ευθεία  αμ- γ γέθους με προϊόντα 'υψηλής 
ίδιο. Έ χ ου μ ε επίγνωση της ανα- » φισβήτηση των συνόρων μας κ α ι , , ,  ποιότητας, ^  επιχειρήσεις που λ 
γκαιάτητας να υπερβούμε τους ν-με την υποκίνηση χαι εχμετάλ-.^  'προσβλέπουν σε καταναΐ.ωτές κι

tυτoύς μας κά να συγχρου- λευση αντιθέσεων .  ανάμεσα . ανταγωνιστές σε ευρωπαίχή (χι 
θύμε, για μια ακόμα φορά, με .  στους μουσουλμάνους' και,τους' ΰ ’λ , ,  „¿νο εΧ/ηνιχή) Χλίμαχα. «Η

δεν είναι εφικτή. Η πολιτεία 
οφείλει να εγγυάται την απρό
σκοπτη διανομή των πληροφο
ριών. Γ ι ’ αυτό ακριβώς είμαστε 
'αντίθετοι στον έλεγχο των μέσων

Και τόνισε- Ό μ ω ς  η σημαντικό- υόμων της αγοράς. V  θ α^ιΧθζ ενημέρωιπις από την 
κ α ι  τόνισε, υ μ ω ς  η σημαντικό- Για , οι θεσμοί υπηρετούν όποια ολιγαρχία, ιδιωτική, κρα-

την απελευθέρωση των κοινωνι
κών σχέσεων, ενώ για τον συντη
ρητισμό χρησιμεύουν για την κα
θήλωση της κοινωνικής δυναμι
κή ς στις πολιτιστικές αξίες και 
στις κοινωνικές εικρνες που 
αναδεικνύει αυτό το πρότυπο 
διανομής. Μ ε την έννοια αυτή 
είναι όχι μόνο επιθυμητή, αλλά 
και συμβατή η ατομική πρόοδος 
με την ανάπτυξη του κοινωνι
κού κράτους».

τερη προϋπόθεση είναι η εθνική 
στρατηγική με την προώθηση 
της Εθνικής Λ αϊκής Ενότητας.

Δ ιακήρυξε ότι ο  «Τρίτος Δρό
μος» αποτελεί «αναγκαία κοινω
νική πορεία».

Αντιπαρέβαλε το προοδευτι
κό  πρότυπο στο συντηρητικό μο
ντέλο, για να τονίσει: «

«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. - ·,· 
Για 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 προ-

Το νέο 
ΠΑΣΟΚ

Προσδιόρισε τα χαρακτηρι
στικά του νέου Π Α ΣΟ Κ , τις αρ
χές του που είναι:
1. Η δημοκρατία στην πληροφό- 
ρηση.

Χ ω ρίς ίσες δυνατότητες ενη
μέρωσης, καμιά άλλη ισότητα

• Γ πτύξη -  δημογραφική καί οικο- ’ Πρόσθεσε όμως ότι ο ρόλος Γ  I 
.  Γ . νομική -κ α ι  η κοινωνική συνοχή / 'ί ο υ  δημόσιου τομέα είναι σήμα-*?'

* } .Η  πολιτική ανάλυσή του για αυτής της ινριοχής είναι η  απά- ν> αφού έχει καίρια εξασφά- ~ 
ή ς  (νέες) αρχές του Π Α ΣΟ Κ  συ -ν , ντηση που πρέπει να π άρει η ^ -λ ιο η  για την εξέλιξη των π ροϋ-$>  I 
νοδεύτηκε από ορισμένες κρ ίσ ι-: Τουρκία , τόνισείότι Χαιιο ¿ ξ ο - .^ λ ο β έ σ ε ω ν ^  για 'τ η ν  ανάπτυξη 
μες επισημάνσεις.του. Πριν απ’ νας Α θήνας-Λ ενκωσίας μ π ο ρ εί?4 ^Λενδίλσεων μεγάλης κλίμακας. 
όλα υπέμνησε ότι είναι «ο ιδρυ- ,^να καταστήσει ατελέσφορη για · τον διαρκή εκσυγχρονισμό του 
τή ς  του Π Α ΣΟ Ιύ».. Και παραυ* /· την Ά γ κ υ ρ α  την κατοχή της Β ό τ ‘,ς/’τραπεζικού. συστήματος- και την ' Η κυρία Δ ήμητρα  Λιάνη - Π απανδρέου με τον  π ρ όεδ ρ ο  τη ς  
φ α σ ε τ ο  μοντέλο του. ρειας Κύπρου. ίΜ ανταγωνιστικότητα της επικοί- - κ υπ ρια κής Β ουλής και π ρ όεδ ρ ο  το υ  Σοσιαλιστικού Κόμματος
( Π αρατήρησε ότι η άνθρωπό- Ε ίπ ε ότι η ελληνική γλώσσα, η γωνιακής και συγκοινωνιακής ΕΔΕΚ, κ . Β άσο Λυσσαρίδη

τική ή άλλη. Αν έχουμε ευθύνες, 
τ ις  αναγνωρίζουμε εδώ και 
τώρα».
2 . Η εξέλιξη των θεσμών.

Η εξέλιξη των θεσμών προϋ
ποθέτει ευρύτατη κοινωνική συ
ναίνεση. Ο ι νέοι θεσμοί πρέπει 
να εκφράζουν δυναμικές που 
αναπτύσσονται και όχι να επι
βάλλονται αυθαίρετα από τον 
όποιο νομοθέτη. - 
3 ; Η αποκέντρωση.
' θεω ρ ούμ ε την αποκέντρωση 
σαν διαδικασία απόδοσης εξου
σίας από, τους παραδοσιακούς 
χρήστες της σε εκπροσώπους 
των πολιτών. Αλληλέγγυα με την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση -  που και 
αυτή οφείλει να εξελίσσεται · 
διαρκώς -  αναπτύσσονται νέες 
μορφές συσπείρωσης των πολι
τών για την επέμβασή τους στα 
μεγάλα θέματα που τους αφο
ρούν.
4. Η προστασία του κοινωνικού 
κεφαλαίου.
, . Σε ό ,τι αφορά το περιβάλλον, 
η ιδιωτική και κρατική επιθετι
κότητα είναι χωρίς προηγούμε
νο. Συχνά »παραβιάζει ακόμα 
και τους νόμους. Η προστασία 
του περίβάλλο^τός' από την αυ
θαίρετη εκμετάλλευση δεν είναι 
ευχή. Επιβάλλει την κοινωνική 
συναίνεση για μια πρόσφορη πο
λιτική δαπανών και επενδύσεων 
μέσα από τον προϋπολογισμό 
του κράτους. Επιβάλλει ρεαλι- - 
στική νομοθεσία. Επιβάλλει την 
εφαρμογή της. Επιβάλλει τη διε
θνή συνεργασία των δυνάμεων 
της οικολογίας για την αντιμε
τώπιση των υπερεθνικών κατα
στροφών του περιβάλλοντος.
5 . Η διαρκής εκπαίδευση.

Είναι η απάντηση στη δομική
ανεργία που επαπειλεί ο  γρήγο-

ΣΕΑΙΔΑ 9

ρος παραγωγικός εκσυγχρονι
σμός σαν παρενέργειά του. Ο  
ηλεκτρονικός αναλφαβητισμός *  
ιδιαίτερα μπορεί να αποτελέσει 
τη βάση για μια νέα διαίρεση της 
κοινωνίας σε τάξεις και μάλιστα 
χω ρίς προστασία των ασθενέ- > 

. στερων. Χ ωρίς διαρκή εκπαί
δευση υπονομεύεται τελικά το 
κράτος πρόνοιας. · ■ '
6. Ο ι ανθρώπινες σχέσεις.

Ο  ατομικισμός, ,οι πελατεια
κές σχέσεις, η ανισότητα των φύ
λων, είναι οι βασικότερες ίσως 
εκδηλώσεις που συντηρούν την 
αποξένωση και λειτουργούν 
ανασχετικά στην 'αποκάλυψη 
των πραγματικών αντιθέσεων 
στους κόλπους της κοινωνίας.
Γ ια  την ανατροπή τους απαιτεί
ται πάνω απ όλα οργανωμένη 
πολιτική δράση. Οφείλουμε να 
αποτρέψουμε την αβάσιμη αντι
παλότητα κώι τον κίνδυνο της 
ιδιώτευσης. Αυτή είναι η απά
ντησή μας στην ηλεκτρονική μο
ναξιά του οικιακού καταφύγιου, 
που λειτουργεί σαν προϋπόθεση 
για την επιβολή της εξουσίας της 
αριστοκρατίας της γνώσης.
7. Η ελευθερία στη σκέψη και 
στην έκφραση.

Έ τ σ ι  διασφαλίζεται η μεγίστη 
δυνατή ποικιλία και ο πλούτος 
των ιδεών. Είναι αδιανόητη κά
θ ε μορφή λογοκρισίας ή ελέγ
χου. Η πνευματική παραγωγή 
δεν χρειάζεται τον έλεγχο κα- α
μιας αρχής.
8. Η ανεξαρτησία της επιστήμης ; 
και της τέχνης.

Έ τ σ ι  διασφαλίζεται η μέγιστη 
δυνατή προσέγγιση της αλή
θειας. Γ ι’ αυτό ακριβώς η ανε
ξαρτησία δεν συνιστά και «ουδε
τερότητα». Η επιστήμη και η τέ
χνη γίνονται λοιπόν αξιόπιστα 
και αποδοτικά εργαλεία στην 
υπηρεσία της προόδου. Με αυτό 
τον τρόπο κατοχυρώνεται τέλι-» 
κά και η προοδευτική λειτουρ
γία του επιστήμονα και του καλ- 
λιτέχνη.

—  Ολοκληρώνοντας την παρά- · 
θέση αυτών των απόψεων τόνι
σε: «Καμιά προϋπόθεση από αυ
τές δεν μπορεί να επιτευχθεί αν 
οι πολίτες δεν διαχειριστούν οι 
ίδιοι την πολιτική. Η ανάθεση 
της διεύθυνσης της πολιτικής 
στους επαγγελματίες και τεχνι
κούς του οποιουδήποτε κόμμα
τος, ανεξάρτητα από προέλευ
ση, ονομασία ή προσδιορισμό 
προοιωνίζει αρνητικά αποτελέ
σματα. Γ ι ' αυτό πιστεύουμε ότι 
οι αρχές μας οφείλουν να εμπε
ριέχουν τη λογική της γνήσιας 
και ουσιαστικής λαϊκής σ υ μ μ ε-,
τοχή?·

Τα νέα
χαρακτηριστικά

Καθόρισε τα (νέα) χαρακτηρι
στικά του Π Α ΣΟΚ επιμένοντας 
στα εξής σημείά:
1) Η ατομική πρωτοβουλία των 
μελών του είναι όρος για τη δη-

' μοκρατική. λειτουργία του. Η 
συνύπαρξη της ατομικής πρωτο
βουλίας με τη συλλογικότητα εί
ναι η πεμπτουσία της δημοκρα
τικής λειτουργίας ενός κόμμα
τος κι είναι η ελάχιστη απαίτηση 
ενός σκεπτόμενου πολίτη για τή 
συμμετοχή του στο Π Α ΣΟΚ.
2) Η εμπέδωση της εσωκομματι

κή ς δημοκρατίας ταυτίζεται με 
την εξέλιξη κι ανάπτυξη της ορ
γάνωσης του Π Α ΣΟΚ.
3) Το  βασικό εφόδιο είναι η 
διαρκής παραγωγή VI αναπαρα
γωγή (πολιτικών) θέσεων.
4) Σημαντικό μέσο του αγώνα 
του Π Α ΣΟ Κ  είναι η ανοιχτή πο
λιτική δράση.
5) Προαπαιτούμενο για την απο- 
δοτικότητα της πολιτικής του ·;
Π Α ΣΟ Κ  είναι η αξιοπιστία των 
στελεχών του , η προσωπική στά
ση ζωής κι η ηθική τους συγκρό- „  . _ ,  ,
τηση που πρέπει να συ μ β α δίζει-' 0| 0 υ , t δ >̂0, Ψ Π <Κ»»ν γ .α  τ ο  π ρ ό ε δ ρ ε »  
με τις  ιδέες που προωθούν. ' ■
6) Είναι δυνατή η συνύπαρξη μ έ - '
σα στο Π Α ΣΟ Κ  των ρευμάτων 
που ξεπήδησαν από τις  γενιές ' 
της Αντίστασης, τού Ανένδοτου 
και του 114, του Πολυτεχνείου ' 
με τη νέα γενιά «σε μια νέα πο
ρεία με αντιθέσεις αλλά με γόνι- 
μες συνθέσεις». ^

Κι έκανε την πρόσκληση 
στους νέους να πυκνώσουν τις 
τά ξεις του ΠΑ ΣΟΚ «να ξεκινή
σουν την αυτοοργάνωση σε σχή
ματα που αυτοί προκρίνουν» κι 
ανέλαβε τη δέσμευση να σεβα
στεί την αυτόνομη υπόσταση αυ
τή ς της πρωτοβουλίας.

Υποσχέθηκε πολιτική αυτο
νομία και σε όσους ανήκουν ή 
θέλουν να μετάσχουν στη Δ η μ ο 
κρατική Συμπαράταξη και στις 
κοινωνικές δυνάμεις και τα ρεύ
ματα που θα 'θελαν σε ισότιμη 
έκφραση και συμμετοχή στη λή
ψη αποφάσεων - να συνεργα
στούν με το ΠΑ ΣΟΚ.

Συνοψίζοντας τις  θέσεις του 
αυτές το «αναγεννημένο Π Α 
ΣΟ Κ » τόνισε:

«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- 
πτόμενων πολιτών. Είναι η 
αξιόπιστη απεικόνιση των κοι
νωνικών δυνάμεων που εκφρά
ζουμε, αλλά και του οράματος . 
μας για μια νέα κοινωνία».

Ανοιχτές 
πόρτες

Κι αφού ανέφερε ότι «απλώ- . 
νουμε το χέρι σε όσους συμμερί
ζονται αυτές τις  θέσεις» κι 
«ανοίγουμε τις πόρτες» και τους 
καλούμε σε ισότιμη συμμετοχή | 
στην πορεία μας, κήρυξε:

«Μ ε την παρουσία και τη δρά- ?: 
ση μας θα είμαστε ο καταλύτης ■ 
του Κινήματος των πολιτών, 
που παρεμβαίνοντας στις εξελί
ξε ις  θα χτίσει την Ελλάδα του 
αύριο». : ·-
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ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ
Μεταβολική θεραπεία, με 
ρυθμιζόμενες Κάψουλες δί
χως δίαιτα ούτε γυμναστική 

ΙΑΤΡΟΣ Δόκτωρ 
• ΑΓΓ. Μ ΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 

διπλωματούχος και ειδικευ
μένος στο Μπουένος Ά ιρες, 
Αργεντινή, Νότιος Αμερική. 
Δέχεται: Πυθίας 1 (με ραντε
βού).

CITIBANK
Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

ping c m m
Ένα νέο κατάστημα Citibank στο Εμπορικό Κέντρο 2000 
στη Ν. Ιωνία ανοίγει η ς  προοπτικές σας για το 2000. Πα- 
νέτομη να σνταηοκριθεί σε κάθε επαγγελματική και προ
σωπική σος επδΐωξη, η Citibank δημιουργεί μια δοφορε- 
ηκή τραπεζική φιλοσοφία. Σ ’ ένα μοντέρνο και φιλικό πε
ριβάλλον σας δίνει τη δυνατότητα να ανακαλύψετε μαζί ,ττς 
νέες ευκαιρίες και να προωθήσετε τα συμφέροντά σας με 
τον mo υπεύθυνο τρόπο. Τώρα στο κέντρο του 2000 και 
πάντα στο επίκεντρο του πιο σύγχρονου τραπεζικού συ
στήματος, η Citibank σας προσφέρει:
• Γρήγορη, αποτελεσματική και χωρίς προβλήματα εξυ

πηρέτηση.
• Φιλική σνημετώηκτη και απόλυτη εχεμύθεια.
• Μεγάλη ποικιλία Τραηεζικών προϊόντων: Λογαριασμοί σε 

δραχμές και συνάλλαγμα, στεγασηκά δάνεια, χρημα- 
τοδσηκές μισθώσεις (leasing) και ηστωηκές κάρτες.

•  Κέντρο Τραπεζικών Συναλλαγών Citicard, για εξυπηρέ
τηση μέρα-νύχτα, 365 μέρες το χρόνο.

•  Τραπεζικές θυρίδες.
• Δυνατότητα για επενδύσεις και συναλλαγές μέσω του 

δικτύου της Citibank σε περισσότερες από εκατό χώρες 
σε όλο τον κόφο.

Η Citibank είναι τώρα και στη Ν. Ιωνία γιατί χρειάζεστε κόη 
περισσότερο από μία τράπεζα. Εναν οικονομικό σύμβουλο 
για να ανοίξετε μαζί δυναμικές προοπτικές γιο το 2000.

CITIBANK: Λεωφ. Ηρακλείου 350, Τηλ. 2797613 
Εμπορικό κέντρο 2000

C I T I B A N K

«ΤΑ* ΝΕΑ», Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου 1990

ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ '
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ΠΑΣΟΚ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ KA!

«TA ΝΕΑ», Παρασκευή 21 ΣεπτεμθρΙουΊ 990

0  κ: ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΣΕ ΜΙΑ «ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ» "

Π
ΡΙΝ από την παρουσίαση 
των νέων θέσεων και την 
παράθεση των νέων χα
ρακτηριστικών του ΠΑ
ΣΟΚ, ο κ. Α. Παπανδρέου έκανε 

μια «προσωπική αναφορά», που 
δεν ήταν «η ξύλινη γλώσσα των 
κομματικών κειμένων» (όπως ο 
ίδιος το είπε), αλλά που ήταν ο 
λόγος «του ιδρυτή» του ΠΑΣΟΚ 
με το αυξημένο μερίδιο της προσω
πικής ευθυνης του για την ιστορική 
διαδρομή (του ΠΑΣΟΚ), που 
αποτελεί «τη μόνη ελπιδοφόρα 
προοπτική αυτές τις δύσκολες 
μέρες».

Εξήγησε ότι νιώθει την ανάγκη 
να σπάσει τη σιωπή του γι’ αυτά 
που έγιναν κι όσα ξεχάστηκαν στο 
δρόμο.

Ευθύνη
Εξέφρασε την πίστη ότι το ΠΑ

ΣΟΚ «σύντομα θα κληθεί να κυ
βερνήσει ξανά. Και έχουμε τερά- ψ  
στια ευθύνη απέναντι στη χώρα 
και τους πολίτες να μην παραλά
βουμε απλώς μια καταρρέουσα ι- 
εξουσία “νέων ιδεών”, που απο
δείχθηκαν ήδη «επιταγές χωρίς 
αντίκρυσμα», αλλά να την κατα
κτήσουμε μέσα από μια νέα σχέση 
εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας με 
τις λαϊκές δυνάμεις».

Παρατήρησε ότι το ΠΑΣΟΚ . 
αποδοκιμάστηκε στις τρεις τελευ- 

• ταίες αναμετρήσεις, διότι υπήρξε 
τάση κρατικοποίησης της πολιτι- 

ν κής, σταδιακή εγκατάλειψη των 
κοινωνικών αγώνων, υποταγή στη 
θεωρία του πολιτικού κόστους, 
υποβάθμιση του πολιτικού και .

2 ιδεολογικού στόχου, ενώ τόνισε:
. «Οι ευθύνες επιμερίζονται και κα

νένας δεν μπορεί να τις αποποιη
θεί. Κι αυτό αφορά όλη την πυρα
μίδα της οργάνωσης, από την κο
ρυφή ως τη βάση».

Επικίνδυνο
Τόνισε ότι «πρέπει να βιαστού

με», ότι «η χώρα μπήκε σε επικίν
δυνο μονοπάτι», ότι η παράταξη 
που κυβερνά σήμερα έχει μετατρέ
ψει την Ελλάδα σε «ανοχύρωτη 
χώρα», ότι «ουδέποτε υπήρξε πιο 
ανίκανη κυβέρνηση», ότι αυτή η 
κυβέρνηση «πρέπει να φύγει το 
γρηγορότερο δυνατό», ότι «γι’ αυ
τό πρέπει να είμαστε έτοιμοι να 
δώσουμε τη δίκιά μας ολοκληρω
μένη εναλλακτική πρόταση για μια 
προοδευτική και αποτελεσματική 
διέξοδο από την κρίση που μαστί
ζει τη χώρα».

Και διακήρυξε: «Μια νέα συνει
δητή ενότητα είναι ο πόθος, η ελ
πίδα και η απαίτηση του λαού σή
μερα».

Μόνον οΙΑνδρέας εκτός πεδίου βολής...
Ο Μ Α Δ ΙΚ Α  πυρά κατά μελών του Ε κτε- . ΣΟΚ δικό τους οικόπεδο και θέλησαν να 
λεστικού Γραφείου και της Κεντρικής το κατεδαφίσουν.
Επιτροπής από είκοσι και πλέον συνέ- Γ. ΚΟΥΤΟΥΛΑΚΗΣ: 'Εχουν σοβαρές ευ- 
δρους. Α πό την επίθεσή τους εξα ίρεσα ν ; βύνες η Κεντρική Επιτροπή, αλλά και ο ϊ 
μόνο τον κ. Α . Παπανδρέου. Αυτή η - ίδιος ο πρόεδρος για την καθυστέρηση της 
πολεμική ασκήθηκε κατά τη διάρκεια σύγκλησης του 2ου συνεδρίου του Κίνημα-; 
των τοποθετήσεων, που έγιναν επί του /. *°5· που να γίνει εδώ και χρόνια, 
κειμένου του απολογισμού της Κεντρι-'ί? ^  ΓΡΗΓΌΡΛΚΑΚΑΚΗΣ: Τα μέλη της Κ ε-, 
κής Επιτροπής. ντρικής Επιτροπής έχουν σοβαρές ευθύνες ·

για τη σημερινή πραγματικότητα και πρέ- 
Οι κυριότερες επιθετικές αναφορές κα- πει να μην ξαναθέσουν υποψηφιότητα, 

τά ηγετικών στελεχών του,ΠΑΣΟΚ έγιναν. ~ Σ. ΠΑΛΑΙΟΓΙΑΝΝΗΣ: Μερικά από τα στε- 
από τα μέλη: ^  λέχη αποτελούν κακοφορμισμένη πληγή,
Π. ΛΟΥΣΚΟΣ: Η Κεντρική Επιτροπή όλα -"-π ου  πρέπει να αφαιρεθεί από το υγιές
αυτα τα χρόνια ήταν υπονομευμένη, κα
θώς μετείχαν σ’ αυτή ελεγκτές και ελεγχό-
μενοι.
X. ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ: Αυτό αποτελεί συνέδριο 

. διαδικασιών με αδύνατο πολιτικό λόγο. 
, Σημαντικά ζητήματα παραλείφθηκαν και 

δεν συζητήθηκαν και έτσι γεννιούνται 
ερωτηματικά για το πώς βαδίζουμε... ,
Μ. ΑΝΔΡΙΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: Αυτή η Κεντρική

σώμα.
Ν. ΣΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ: Πρέπει να τηρήσουμε 
ενός λεπτού σιγή για τη χαμένη τιμή της 
απερχόμενης Κ .Ε. Τα μέλη της Κεντρικής 
Επιτροπής δεν σεβάστηκαν αυτά που τους 
εξουσιοδοτήσαμε.
Π. ΚΑΡΟΥΣΟΣ: Υπήρξε ανεπάρκεια στην 

Γ πολιτική της ηγεσίας να δει τα όσα συνέβη- - 
σαν κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης

Επιτροπή λίγα αποφάσισε και για π ο λ ύ : της χώρας από το ΠΑΣΟΚ.
λίγα είχε την ευθύνη.
ΧΡ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτή η Κεντρική 
Επιτροπή κατέχει ένα παγκόσμιο ρεκόρ, 
αφού μετά από τρεις αλλεπάλληλες εκλογι
κές αποτυχίες βρίσκεται ακόμη στη θέση 
της.
θ. ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Οι ευθύνες βαραίνουν,, 
εκείνα τα στελέχη που θεώρησαν το ΠΑ-

θ. ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Πρέπει να βγει η 
Κεντρική Επιτροπή στο λαό και να πει τα 
λάθη της.
Π. ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ: Υπάρχει έλλειψη 
δημοκρατικών διαδικασιών μέσα στην ορ
γάνωσή μας.
Τ. ΣΩΤΙΡΧΙΕΛΗΣ'Αν υπερψηφίσουμε τον 
απολογισμό, είναι σαν να δίνουμε συγχω-

ροχάρτι σ ’ αυτούς που έχουν ευθύνες.
Γ. ΚΤΕΝΑΣ: Είμαστε υποχρεωμένοι να 
αγωνιστούμε για την αλλαγή της αλλαγής, 
ώστε να μη γίνει καρκίνωμα το ΠΑΣΟΚ, 
ενώ θα πρέπει τα σημερινά μέλη της Κ.Ε. 
να μην ξαναθέσουν υποψηφιότητα.
Γ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: Πρέπει να αναλο- 
γιστούμε αν τόσα χρόνια η Κ .Ε. ήταν το 
κέντρο βάρους της πολιτικής του Κινή
ματος.
ΑΝΝΑ ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ: Ο απολογισμός 
ήταν σαν την κολυμπήθρα του Σιλωάμ, 
που θέλει να ξεπλύνει τις ευθύνες απ’ αυ
τούς που τις έχουν.
Π. ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ: Στο ΠΑΣΟΚ ποτέ 
και κανείς δεν στήριξε τα όργανα, με απο
τέλεσμα να έχουμε πολλά κέντρα εξουσίας, 
όπως οικογενειακά, δημοσιογραφικά, φι
λικά κ.λπ.
I. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ: Η Κ .Ε. τα έξι αυτά χρό
νια δεν κατόρθωσε να καθοδηγήσει το Κί
νημα, αλλά τη διέκρινε η αναποφασιστικό- 
τητα και η διάθεση να μη θίξει τα κακώς 
κείμενα.
Β. ΡΕΚΟΥΡΑΣ: Το συνέδριο αυτό αποτε
λεί θέατρο αυτοκριτικής. Προτείνω το συ
νέδριο να κατονομάσει τους πραγματικούς
υπεύθυνους.
Κ. ΔΕΡΒΕΣΟΣ: Είναι ένα συνέδριο παρω
δία. Μόνο μια φράση τον Μάο αξίζει να 
υιοθετήσουμε: «Γκρεμίστε το Γενικό Επι
τελείο Στρατού»...

ΧΡ. ΚΟΚΚΙΝΟΒΑΣΙΛΗΣ: Κάποιοι τον 
Απρίλιο έθεσαν θέμα ηγεσίας ΠΑΣΟΚ, 
αλλά σήμερα αυτοί είναι ακόμη στην
ηγεσία...
Φ. ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ: Χρειάζεται περισσό
τερη ειλικρίνεια μεταξύ μας. Μας λείπει η 
τόλμη και δεν αποφύγαμε φαινόμενα αλα
ζονείας.
Κ. ΣΦΥΡΙΟΥ: Η ερχόμενη Κ .Ε. μέσα από 
τις συγκλίσεις ειδικών συνόδων να χαρά
ξει συγκεκριμένη πολιτική κατά τομείς.

Οι περισσότεροι από τους ομιλητές, μά
λιστα, δήλωσαν προκαταβολικά ότι θα ρί
ξουν αρνητική ψήφο στη σημερινή ψηφο
φορία για τον απολογισμό.

Τις εκδηλώσεις του συνεδρίου χαιρέτι
σαν οι κ. Γενάτι Γενάγιεφ, μέλος του Π.Γ. 
του ΚΚΣΕ, Αμπντελά Αμπντελάχ, εκπρό
σωπος της Οργάνωσης για την Απελευθέ
ρωση της Παλαιστίνης, ο οποίος μετέφερε 
προσωπικό μήνυμα του Γιασέρ Αραφάτ, 
καθώς και εκπρόσωποι ελληνικών πολιτι
κών κομμάτων και νεολαιών.

Παραβρέθηκαν και τα «θύματα» των, 
πρόσφατων αστυνομικών εφόδων, η κ. 
Άννα Φιλίνη, ως εκπρόσωπος του Συνα
σπισμού και ο κ. Ανδρέας Μπίστης ως 
εκπρόσωπος του ΕΚ ΚΕ. Επίσης παραβρέ
θηκε και ο Ιρακινός πρεσβευτής στην Αθή
να. Από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ δόθηκε η 
εξήγηση ότι πήγε στο συνέδριο αυτόκλητα, 
εκπροσωπόντας το Μπάαθ.

Πέρασε η πρόταση με συμπληρώσεις
ΠΕΡΑΣΕ η πρόταση του κ. Α . Παπανδρέου για το προε
δρείο του συνεδρίου («είναι μια ισορροπημένη και συνθετική 
πρόταση», είπε).

Δ ι’ ανατάσεως της χειρος οι σύνεδροι (με συντριπτική 
πλειοψηφία) ενέκριναν την πρότασή του. Υπήρξαν όμως και 
μεμονωμένες προτάσεις των συνέδρων (κυρίως των κ. Κα- 
τσανέβα, Καλούδη, Αμανατίδη κ.ά.). Ορισμένοι από τους 
προταθέντες συμπλήρωσαν το προεδρείο.

Ωστόσο, χειροκροτήθηκε η ένσταση των συνέδρων, που 
υποστήριξαν ότι το προεδρείο το συγκροτούν στελέχη, που 
ανήκουν στην κρινόμενη για το έργο της Κεντρική Επιτροπή.

Η σύνθεση του προεδρείου του συνεδρίου (όπως προσδιο
ρίστηκε από τον κ. Α . Παπανδρέου και συμπληρώθηκε) είναι 
η ακόλουθη: Γιάννης Χαραλαμπόπουλος, ΔημήτρηςΤσοβό- 
λας, Λίλα Χριστοφορίδου, Γιώργος Μωραΐτης, Ιωάννα Πα
νοπούλου, Μανώλης Στρατάκης, Ηλ. Ευαγγελίδης, Λά
μπρος Κανελλόπουλος, Χρήστος Παπουτσής (πρόταση Α. 
Παπανδρέου) και ΠαΙποντλίδης, Γιώργος Ραφτόπουλος, 
Μαρία Καρρό, Γιάννης Ντεγιάννης, Σύλβα Ακρίτα (πρότα
ση άλλων συνέδρων).

Η προσέλευση του κ. Α. Παπανδρέου στο συνέδριο χειρο
κροτήθηκε το ίδιο θερμά, όσο σε παλιές καλές ώρες του. 
’Ηταν αυτό πρόκριμα για την επανεκλογή του (με συντριπτι
κή πλειοψηφία) ως προέδρου του κόμματος: Η διαδικασία

της εκλογής του θα γίνει την Κυριακή το μεσημέρι, θ ’ ακο
λουθήσει η εκλογή της νέας Κεντρικής Επιτροπής (και του 
γενικού γραμματέα της).

Στη σημερινή συνεδρίαση θα γίνει συζήτηση για τη νέα 
διακήρυξη και τις νέες πολιτικές θέσεις του ΠΑΣΟΚ. Και 
αύριο θα γίνει ψηφοφορία για την έγκριση αυτών των κειμέ
νων και συζήτηση για το νέο καταστατικό του κόμματος.

Στο συνέδριο μετέχουν 4.114 μέλη. Χθες υπήρξαν και 1.000 
περίπου παρατηρητές του συνεδρίου, εκπρόσωποι ελληνι
κών κομμάτων και ευρωπαϊκών πολιτικών σχηματισμών. Η 
Ν .Δ . δεν εκλήθη.

Σύνεδρος είναι κι η κυρία Δήμητρα Λιάνη, αντιπρόσωπος 
της τοπικής οργάνωσης Κηφισιάς.

Από το νοσοκομείο στο συνέδριο πήγε ο βουλευτής κ. 
Μάρκος Βαφειάδης.

Η ομιλία του κ. Α. Παπανδρέου διήρκεσε ΙιΙ2 ώρα.
Ο μεγαλύτερος σε διάρκεια χαιρετισμός των προσκεκλημέ

νων στο συνέδριο ήταν του αρχηγού του Ε Δ Ε Κ  Κύπρου κ. 
Βάσου Λυσσαρίδη.

Την οργάνωση του συνεδρίου είχε αναλάβει το «δίδυμο» κ. 
Γιώργος Παναγιωτακόπουλος και Πέτρος Λάμπρου.

Μετά την εκλογή του προεδρείου, ο κ. Α. Παπανδρέου 
είπε από της έδρας: «Παραδίδω την προεδρία στο προε
δρείο». Στη συνέχεια αποχώρησε.

Το περιεχόμενο της ομιλίας του κ. Α. Παπανδρέου ήταν 
σαφές. Το ύφος λιτό. Μίλησε ο ιδρυτής του ΠΑΣΟΚ. Κι 
έκανε ορισμένες αναφορές «σε πρώτο πρόσωπο» όταν έκανε 
αναδρομή στην ιστορική πορεία του ΠΑΣΟΚ (άλλοτε μιλού
σε με το «εμείς»).

Κι αποκήρυξε (έμμεσα) την ξύλινη γλώσσα των κομματι
κών κειμένων. Αφού το δικό του κείμενο δεν είχε καμιά 
σχέση ούτε με το περιεχόμενο του απολογισμού της Κεντρι
κής Επιτροπής, που συζητήθηκε στη χθεσινή συνεδρίαση.

Έκανε ιδιαίτερη μνεία του ιδιωτικού τομέα της οικονο- 
μίας.

Μίλησε και πάλι για τον «τρίτο δρόμο» και για την ανα
γκαιότητά του.

Στην αρχή της συνεδρίασης ήταν απόντες 9 βουλευτές, 
λόγω της συμμετοχής τους στις εργασίες της Κοινοβουλευτι
κής Επιτροπής, που εξέτασε το ασφαλιστικό νομοσχέδιο. 
Αυτό το επισήμαναν από το μικρόφωνο. Γιατί είχε ήδη 
επισημανθεί η απουσία του κ. Γεννηματά από τις έδρες του 
Εκτελεστικού Γραφείου.

Το σλόγκαν, που ήταν πάνω από την έδρα του προεδρείου: 
«Η δημοκρατική προοδευτική πρόταση».

Ο κ. Α. Παπανδρέου διακήρυξε ότι η εμμονή στα όποια 
παρωχημένα δόγματα και σχήματα είναι έκφραση συντηρη
τική. Και ανέλυσε τις νέες ιδεολογικές συντεταγμένες του 
κόμματός του.
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Η πρόταση της Αριστερός για το πολιτικό αδιέξοδο
Η «ΑΡΙΣΤΕΡΗ πρόταση» για την εναλλακτική 
λύση στο πολιτικό αδιέξοδο, διατυπώθηκε χθες, 
στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, από τον κ. Καλούδη, ’ 
τον κ. Γιάνναρο και τον κ. Καραγκουλέ.

■ Ο κ. Νίκος Καλούδης, ως εκπρόσωπος του 
ΚΚΕ, επισήμανε, στο χαιρετισμό, που έκανε 

στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, ότι μέσα στις σημερινές 
συνθήκες «γίνεται ακόμα πιο επιτακτική η ανάγκη 
μιας προοδευτικής εναλλακτικής λύσης στη ζωή 
της χώρας. Το κόμμα μας πιστεύει ότι όλες οι 
προοδευτικές δυνάμεις έχουν χρέος να συνεισφέ- 
ρουν, ώστε αυτή η προοδευτική εναλλακτική λύση, - ' 
με αξιόπιστα και φερέγγυα πολιτικά και προγραμ
ματικά χαρακτηριστικά, να γίνει σύντομα μια ρεα
λιστική επιλογή για τη χώρα και το λαό. Μια τέτοια 
λύση είναι σαφές ότι δεν μπορεί να έχει καμιά 
σχέση με την αναβίωση δικομματικών επιλογών του

παρελθόντος. Ούτε με την επίκληση αυτοδυνα
μιών, που αναγκαστικά στηρίζονται και στηρίζουν 
καλπονοθευτικούς εκλογικούς νόμους. Καμιά πο
λιτική δύναμη μόνη της σήμερα, δεν μπορεί να τα 
βγάλει πέρα με τα μεγάλα προβλήματα της χώρας, 
ανοίγοντας, ταυτόχρονα, τους δρόμους της 
προόδου.

»Μια σύγχρονη προοδευτική εναλλακτική λύση 
για να υπάρξει, πρέπει να στηριχθεί σε μια ισότιμη 
και φερέγγυα συνεργασία όλων των προοδευτικών 
δυνάμεων».

Επισήμανε ότι είναι «χαρακτηριστικές οι συνερ
γασίες που προωθήθηκαν μπροστά στις δημοτικές 
εκλογές», για να υπογραμμίσει ότι αυτή είναι «μια 
μάχη που έχει ευρύτερη πολιτική σημασία».

Επ ικρίνοντας την πολιτική της Ν. Δ ., επισήμανε: 
«Είναι σαφές ότι η συντηρητική πολιτική της Ν.Δ. 

'εξελίσσεται όλο και περισσότερο σε μια σκληρή και

αυταρχική νεοφιλελεύθερη επίθεση στο εισόδημα, 
την απασχόληση, τις κοινωνικές ανάγκες και τα 
δικαιώματα των εργαζομένων.

»Αυτή η πολιτική δεν χαρακτηρίζεται μόνο από 
κοινωνική αναλγησία. Είναι, ταυτόχρονα, ανίκανη 
να αντιμετωπίσει τα μεγάλα οικονομικά προβλήμα
τα της χώρας. Ό π ω ς φαίνεται απ’ όλα τα δεδομέ
να, επιδεινώνει τον πληθωρισμό, τα ελλείμματα 
και την παραγωγική υποβάθμιση της χώρας».

■ Ο κ. Γρήγορης Γιάνναρος, ως εκπρόσωπος 
της Ε .Α Ρ., είπε από του βήματος του συνε

δρίου: «Εμείς επιδιώκουμε την πολιτική συμιιαχία 
που θα αναχαιτίσει τη νεοσυντηρητική στροφή και 
θα προωθήσει την οικονομική ανασυγκρότηση, την 
κοινωνική αναδιοργάνωση και την πολιτική ανα
νέωση της χώρας.

»Οι σχέσεις με το ΠΑΣΟΚ είναι αποφασιστικής

σημασίας. Εδώ προκύπτουν δύο προβλήματα. Η 
πολιτική βάση, πάνω στην οποία θα γίνει η σύγκλι
ση και ο τύπος των σχέσεων που θα τη διευκο
λύνει».

■ Ο κ. Δημ. Καραγκουλές, ως εκπρόσωπος του 
Συνασπισμού, τόνισε: «Απέναντι στη συντη

ρητική επίθεση της Ν.Δ. στα κοινωνικά δικαιώμα
τα και το βιοτικό επίπεδο του λαού μας. είναι 
επιτακτικό να υπάρξει μια προοδευτική εναλλα
κτική λύση.

»Ο Συνασπισμός πιστεύει πως μια τέτοια λύση 
για να υπάρξει, δεν μπορεί παρά να στηριχθεί στην 
ευρύτερη δυνατή συνεργασία των προοδευτικών 
και αριστερών δυνάμεων. Συνεργασία θεμελιωμέ
νη σε ένα πρόγραμμα για τον προοδευτικό εκσυγ
χρονισμό της χώρας, όπως και σε κοινές αντιλήψεις 
για τα μέσα και τους τρόπους υλοποίησής του».


