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«Λαθρεπιβάτες» 
και «καρβουνιάρηδες»

Τ ο «τρένο του ΠΑΣΟΚ» είναι 
εύρημα του Ανδρέα, αλλά οι 

«λαθρεπιβάτες», οι «εισπράκτο- 
ρες», οι «ληστές» και οι «καρβου
νιάρηδες» του τρένου είναι ευρή
ματα του κ. Κώστα Σημίτη, ο ο
ποίος σε μια αρχηγική ομιλία επέ
πεσε επί δικαίων και αδίκων χρησι
μοποιώντας ρητορικά σχήματα 
που δεν συνήθιζε ώς τώρα.

Το ακαδημαϊκό λιτό ύφος δεν 
πάει παντού... ι λ .

Παρασκευάς ο πυροσβέστης

Π υροσβεστικού χαρακτήρα 
ήταν η χθεσινή ομιλία του Πα- 

ρασκευά Αυγερινού. Με νηφάλιο 
ύφος και ισορροπιστικές απόψεις 
συνέβαλε στην εκτόνωση του κλί
ματος αντιπαράθεσης και διευκό
λυνε την υπερψήφιση του απολο
γισμού, ο οποίος είχε δεχτεί ομα
δικά πυρά. Τέτοια ήταν η ανησυχία 
του Εκτελεστικού, ώστε σχεδόν 
όλα τα μέλη του εξάντλησαν κάθε 
χρονικό όριο για να πείσουν τους 
συνέδρους υπέρ του απολογι
σμού. ΙΑ.

Ολοι εναντίον Αρσένη
γ γ  ι έγινε τη νύκτα της Πέμπτης 
I  στην άτυπη συνεδρίαση του 
Εκτελεστικού Γραφείου του ΠΑ
ΣΟΚ και βγήκαν όλοι στις ομιλίες
τους με αιχμές εναντίον του Γερά

σιμου Αρσένη; Ηταν στις προθέ 
σεις τους να τον αναδείξουν σε 
ηγέτη του μετώπου των αντιπολι- 

| τευομένων;

■Η

Για ρώτα τον πρόεδρο, γιατί τα παιδιά αγωνιονν: Τι πάει να πει θα γίνουμε από κίνημα, κόμμα;

Δήμητρα εναντίον Λένιν

Τ ο γνωρίζετε ότι η φύση και η 
καταγωγή της εξουσίας είναι 

σαφώς αντιδημοκρατική; Η  φράση 
αυτή είναι ο πρόλογος στην τοπο
θέτηση της κ. Δήμητρας Λιάνη, 
στο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Και από 
τα βαφτίσια της στην πολιτική κο
νίστρα, η κ. Λιάνη αναζητάει και 
προτείνει ένα νέο μοντέλο εξου
σίας «που θα έχει τη δυνατότητα 
αυτοελέγχου, ώστε να μη βιώνου- 
με εμπειρίες που οδηγούν σε φθο
ροποιό είδος αυτοκριτικής»!!! (Α- 
κρως διακριτική η συμπαράστασή 
της στον πρόεδρο).

★ ★ ★

Παρακάτω διαβάζουμε «ότι το 
ΠΑΣΟΚ οφείλει να είναι δομημένο 
όχι στην αρχή μιας κεντρικής λο
γικής». Στη συνέχεια, όμως, τα 
πράγματα ξεκαθαρίζουν, καθώς η 
κ. Λιάνη διευκρινίζει: «μιας κε
ντρικής λογικής που εμπιστεύεται 
τα πάντα σε μια φωτισμένη Κε
ντρική Επιτροπή, κατά λενινιστικά 
πρότυπα». (Αμοιρε Λένιν, έως και 
η Δήμητρα σε τσάκισε).

Η κ. Λιάνη τάσσεται υπέρ μιας 
ΚΕ οργανωμένης σε ομάδες εξι- 
δείκευσης σε θέματα όπως Παι
δείας, Αμυνας, Πολιτισμού κ.λπ. 
«Για όποιον βλέπει λίγο μακρύτε- 
ρα, είναι ορατό ότι τα πάντα εξει
δικεύονται», σημειώνει.

Κάνει όμως και κριτική: «Ο λαός 
δεν βρήκε τη σεμνότητα και την 
εγκράτεια, στα δύο τουλάχιστον 
τελευταία χρόνια διακυβέρνησης 
από το ΠΑΣΟΚ». (Τι να έφταιξε, τι 
να έφταιξε...).

Δέχεται επίσης ότι δεν αρκεί η 
δυσαρέσκεια κατά του κυβερνώ- 
ντος κόμματος αν προσφέρεις ε
ναλλακτική λύση, και παρεκτρέπε
ται τονίζοντας: «Σημασία έχει και 
ο χρόνος επιστροφής. Σαφώς το 
ΠΑΣΟΚ μπορεί να περιμένει...» (ο 
Ανδρέας για πόσο;).

Εμείς είμαστε αδιάλλακτοι, 
λέμε: «Εδώ και τώρα». Λ. Γ.



Αλώβητος ο κ. Παπανδρέου 
από τα πυρά της βάσης

ΓΙΑ ΦΘΟΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΗΘΗΚΑΝ ΤΑ ΑΛΑΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Κ.Ε ΤΟΥΠΑΣΟΚ
Με τη βάση να επιτίθεται και 

την Κεντρική Επιτροπή να αμύνε
ται, συνεχίσθηκε προχθές και 
χθες το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. 
Πλην των τοποθετήσεων των με
λών του Ε.Γ. που -μοιραία- υπε
ρασπίστηκαν την πολιτική ’84-'90, 
η απερχόμενη Κ.Ε. δέχθηκε τα 
συνεχή πυρά των συνέδρων, κα
τηγορούμενη για αφομοίωσή της 
από την κρατική μηχανή, για φθο
ρά και καθοριστική ευθύνη για 
την απώλεια 9% από το ποσοστό 
του 1981.

Ουδείς εκ των ηγετικών στελε
χών του ΠΑΣΟΚ έμεινε αλώβη
τος, πλην του προέδρου του Κι
νήματος Α. Γ. Παπανδρέου. Αλλά 
και εκείνος περιελήφθη στο «πα
κέτο κριτικής» που ασκήθηκε 
από τον κ. Κώστα Σημίτη. Ο 
πρώην υπουργός Εθνικής Οικο
νομίας ήταν ο μόνος από τα υψη
λόβαθμα στελέχη που δεν ταυτί
στηκε με άλλα μέλη του Ε.Γ. στην 
υπεράσπιση της προηγούμενης 
πολιτικής, αφού τόνισε μεταξύ 
άλλων ότι:
•  Η κριτική που ασκήθηκε στον 
απολογισμό είναι αδιέξοδη.
•  Η φθορά των κυβερνήσεων του 
ΠΑΣΟΚ και η κρίση οφείλεται 
στον τρόπο άσκησης της εξου
σίας, την ηθική αντίληψη και τον 
τρόπο λειτουργίας του κόμμα
τος. Εφαρμόστηκαν ευκαιριακές 
πολιτικές. Κυριάρχησε η θεωρία 
του πολιτικού κόστους.
•  Οσοι επεσήμαναν από την 
αρχή την ανάγκη για άλλη στάση 
απέναντι στα οικονομικά συμφέ

ροντα αντιμετωπίστηκαν σαν α
ποστάτες.
•  Το κόμμα λειτούργησε συγκε
ντρωτικά κι όχι δημοκρατικά. Α
διαφανή κέντρα εξουσίας καθό
ρισαν τη δράση του ΠΑΣΟΚ.
•  Δεν γίνεται λόγος για άλλη πο
λιτική, αλλά για άλλα πρόσωπα.
•  Για μερικούς αρκεί να καταγ-

Ρεπορτάζ: 
ΑΚΗ ΚΟΣΩΝΑ

γέλλουμε την κυβέρνηση κι όχι 
να προτείνουμε πρόγραμμα με 
πολιτικό κόστος. Ο σοσιαλισμός, 
όμως, είναι πρόγραμμα.
•  Αυτοί που εκδίδουν πιστοποιη
τικά αντιδεξιάς ρητορείας παλιό- 
τερα χειροκροτούσαν τον Κου- 
τσόγιωργα.
•  Ορισμένοι κατέβηκαν και ξανα- 
νεβαίνουν στο τρένο του ΠΑΣΟΚ, 
γιατί βλέπουν ότι το τρένο συμ
φέρει (αιχμή εναντίον Αρσένη).

Εως τις τρεις το μεσημέρι το
ποθετήθηκαν τα περισσότερα 
από τα μέλη της ιστορικής ηγε
σίας του ΠΑΣΟΚ, για να ψηφιστεί 
αμέσως μετά ο απολογισμός της 
απερχόμενης Κεντρικής Επιτρο
πής, με σχετικά άνετη πλειοψη- 
φία. Σημαντική πάντως είναι η κα
ταψήφισή του από το 20% περί
που των συνέδρων.

Τα κυριότερα σημεία των τοπο
θετήσεων καταγράφονται ως 
εξής:
•  Ο κ. θ. Πάγκαλος υποστήριξε 
ότι ο απολογισμός της Κ.Ε. πρέ

πει να υπερψηφιστεί, γιατί η ήττα 
του ΠΑΣΟΚ οφείλεται στην κυ
βερνητική πολιτική και πρακτική. 
Είναι γνωστό ότι η Κ.Ε. δεν κυ
βερνούσε τη χώρα.
•  Ο κ. Σ. Τζουμάκας υπογράμμισε 
ότι αν εφαρμόζονταν οι αποφά
σεις της Κ.Ε. η πορεία του ΠΑΣΟΚ 
θα ήταν άλλη. Υπάρχουν ευθύ
νες, αλλά όχι ένοχοι. Το σημαντι
κό είναι να υπάρξουν πολιτικές 
συμφωνίες και δεσμεύσεις για να 
μην επαναληφθούν τα λάθη από 
τη μελλοντική κυβέρνηση του 
ΠΑΣΟΚ.
•  Ο κ. Γ. Νικολάου τόνισε ότι εί
ναι μύθος ότι φταίνε όλοι πλην 
του προέδρου, όπως και ότι 
φταίει μόνο ο πρόεδρος, ή όλοι 
μαζί. Η ευθύνη ανήκει αναλογικά.

Ο κ. Γ. Γεννηματάς εμφανίσθη
κε απολογητικός, αλλά και κατήγ
γειλε το «καρτέλ των αντιπολι- 
τευομένων» την ηγετική ομάδα. 
Αναρωτήθηκε πώς συμπλέουν 
λαϊκιστές κι αριστεριστές, ενώ 
τόνισε ότι «εμείς είχαμε το σθέ
νος να πάρουμε στις πλάτες μας» 
την αντιμετώπιση της προσπά
θειας για πολιτική εξόντωση του 
Α. Παπανδρέου, όταν κάποιοι 
ντρεπόντουσαν και σιωπούσαν.

•  Ο κ. Κώστας Ααλιώτης επανέ
φερε την πρότασή του για «ανα
γέννηση και επανίδρυση του ΠΑ
ΣΟΚ» και κάλεσε τον Α.Γ. Παπαν
δρέου «να εκφράσει αυτό το ρεύ
μα». θέλοντας προφανώς να ξε
καθαρίσει τα πράγματα, κάλεσε 
τους «επιμηθείς που κάνουν κρι

Σχληρή χριηχή ατό την οργανωμένη βάση δέχθηχανχθες στο συνέδριο 
τα περισσότερα από τα επώνυμα στελέχη τον ΠΑΣΟΚ. Στη ψωτό οι χ. 

Τζονμάχας, Τσοχατζόπονλος χαι Σονλαδάχης.

τική εκ του ασφαλούς και εκ των 
υστέρων» να πουν «πότε μπήκαν 
στο ΠΑΣΟΚ», για να τονίσει: «Να 
μην δηλώνουμε ο καθένας ότι εί
μαστε ιδρυτικά μέλη. Δεν είμα
στε ιδρυτικά μέλη όλοι».

•  Ο κ. Ακης Τσοχατζόπουλος ζή
τησε από τους συνέδρους «να 
μην κάνουν πολεμική». Και τού
το, όπως τόνισε, γιατί «έχουμε τη 
δυνατότητα να κρίνουμε τα πρό
σωπα με την ψήφο μας, στην ψη
φοφορία για την εκλογή της νέας 
Κ.Ε.».
•  Ο κ. Κώστας Σκανδαλίδης ε
ντόπισε την πηγή της κρίσης στη 
σχέση κόμματος-κράτους: «Μπή
καν μέσα στην εξουσία πολλά 
καινούργια πρόσωπα. Ο δρόμος 
όμως, η δίοδος, η είσοδος αυτών

έγινε μέσα από το κράτος, από 
την κυβέρνηση, από την τοπική 
κομματική εξουσία. Αυτή είναι η 
αλήθεια.

•  Ο κ. Μιχάλης Χαραλαμπίδης, ε-
πέκρινε την ηγεσία γιατί δεν τόλ
μησε έναν θαρραλέο διάλογο για 
τον ιστορικό κύκλο 74- 90.

•  Ο κ. Πσρασκευάς Αυγερινός
λειτούργησε ως «ομπρέλα», ως 
το ενωτικό στοιχείο μέσα στις α
ναπτυσσόμενες αντιθέσεις: «Τε
λικά εμείς θα συντηρούμαστε με 
αναφορές στο παρελθόν; Δεν 
μπορούμε να προχωρήσουμε 
μπροστά και να φτιάξουμε ένά 
οργανωμένο σύνολο και να δού
με τι θα γίνει αύριο;», αναρωτή
θηκε.


