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U  ΚΕΡΑΥΝΟΙ ΚΑΙ ΗΓΕΤΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΗΜΙΤΗ

Σύσκεψη
πανικού

χης «τρόικας
Η ηγετική ομάδα του ΠΑΣΟΚ έδωσε μάχη 

χθες στο Συνέδριο και τελικά πέτυχε την 
έγκριση του απολογισμού της Κεντρικής Επι
τροπής που προχθές από τους περίπου 120 
ομιλητές, μόνο 5 είχαν δηλώσει ότι θα την 
ψηφίσουν.

Το προχθεσινό κλίμα και η σκληρή κριτική 
που ασκήθηκε κατά της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ 
είχε θορυθήσει'τα μέλη του Εκτελεστικού Γρα
φείου και τον κ. Α. Παπανδρέου.

Έτσι αργά τη νύχτα προχθές μετά τη λήξη 
Ακόμη στο Ολυμπιακό Στά

διο παρέμειναν μέχρι τις πρωι
νές ώρες και δεκάδες σύνε
δροι πιστοί στην ηγετική ομά
δα, που συσκέφθηκαν σε άλλη 
αίθουσα για τον ίδιο λόγο και 
αργότερα πήραν οδηγίες από 
τα μέλη του Ε.Γ. για το πώς 
έπρεπε να ενεργήσουν χθες, 
που ανέμεναν και την ομιλία 
του Κώστα Σημίτη.

Έτσι χθες ο έλεγχος του Συ
νεδρίου ήταν πιο αυστηρός 
και τελικά όλα .πήγαν όπως τα 
ήθελε ο Α. Παπανδρέου και η 
«τρόικα» αφού ο απολογισμός 
εγκρίθηκε δΓ ανατάσεως της 
χειρός.

Χρειάστηκε όμως να δώσει 
μάχη η «τρόικα» για να ποδη
γετήσει τους συνέδρους και 
με συνοπτική διαδικασία χωρίς 
να γίνει καταμέτρηση πόσοι 
καταψήφισαν τον απολογισμό, 
ανακοίνωσε το προεδρείο του 
Συνεδρίου ότι εγκρίθηκε.

Πάντως όπως και να είχαν 
τα πράγματα περισσότεροι 
από το ένα τρίτο των συνέ
δρων καταψήφισαν τον απολο
γισμό!

Στις ομιλίες τους τα μέλη 
του Ε.Γ. πριν την ψηφοφορία 
και μετά την εισήγηση του κ.
Σημίτη, ήταν φανερό ότι προ
σπαθούσαν να ποδηγετήσουν 
αλλά και να εκφοβίσουν τους 
συνέδρους αφού μεταξύ άλ
λων τόνιζαν την ανάγκη για 
ενότητα του ΠΑΣΟΚ ενώ κα- 
λούσαν τους συνέδρους να 
πουν «ένα κριτικό ναι» στον 
απολογισμό της Κ.Ε. και πα
ράλληλα κάνοντας αυτοκριτι
κή μιλούσαν για λάθη τονίζον
τας όμως την ανάγκη για νέα 
πορεία και ακόμη καταγγέλ
λοντας την κυβέρνηση υπο
σχόταν ότι το ΠΑΣΟΚ θα κλη
θεί πάλι από το λαό και πρέπει 
να παραμεριστούν οι διαφω
νίες.

Επίσης οι κ.κ. Λαλιώτης και 
Γεννηματάς έκαναν έκκληση 
για «νηφαλιότητα», δήλωσαν 
ότι «σέβονται τις διαφωνίες» 
και ζητούσαν να «σφυρηλατη- 
θεί η αλληλεγγύη».

Κατά Σημίτη
Με το ίδιο πνεύμα μίλησαν 

και οι Παρ. Αυγερινός, Στ.
Τζουμάκας, Κ. Σκανδαλίδης,
Θ. Πάγκαλος και Α. Τσοχατζό- 
πουλος οι οποίοι δεν παρέλει- 
παν όπως και οι Λαλιώτης,
Γεννηματάς να.ρίχνουν βολές 
κατά του Σημίτη χωρίς να τον 
κατονομάζουν ότι διεκδικεί τη 
μοναδικότητα της αλήθειας.

Αύριο το μεσημέρι θα γίνει 
εκλογή προέδρου και το από
γευμα θα αρχίσει η ψηφοφο
ρία για την εκλογή των μελών 
της Κεντρικής Επιτροπής.

ΜΕ ΤΟ ΖΟΡΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 
0  ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ...

των εργασιών, δηλαδή μετά τις 11 το βράδυ, η 
«τρόικα» (Λαλιώτης, Γεννηματάς, Τσοχατζόπου- 
λος) και ορισμένα άλλα μέλη του Ε.Γ. συνεδρί
ασαν εκτάκτως σε αίθουσα του Ολυμπιακού 
Σταδίου για να πάρουν αποφάσεις για τον 
έλεγχο της κατάστασης.

Η  «τρόικα» προσπάθησε μ ε  κά θε  τρόπο, ακόμη και εκφοβισμό, να π οδηγετήσει τους  
συνέδρους και να πάνε όλα όπως τα ή θ ελ ε  ο Ανδρέας...

Κόλλησαν στον
Σ ημίτης κατά πάντων χθες στο Συνέδριο του 

ΠΑΣΟΚ. Υψωσε φωνή και τάραξε τα λιμνάζον- 
τα ύδατα του Κινήματος, προβάλλοντας ηγετι

κό προφίλ, που θορύβησε την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, 
αφού είπε τα πράγματα με το όνομά τους.

Αρχίζοντας από τον Ανδρέα Παπανδρέου, άφησε 
σαφέστατες αιχμές, ότι ταυτίζει το προσωπικό του

Ρεπορτάζ: ΒΑΣ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ____________

πρόβλημα με το κομματικό. Και κατήγγειλε την αυ
ταρχική νοοτροπία της ηγεσίας, ενώ υπογράμμισε, 
ότι η φθορά του ΠΑΣΟΚ έχει μονιμότερο χαρα
κτήρα.

Ο κ. Σημίτης μίλησε ακόμη για «αδιαφανή κέντρα

εξουσίας» στο Κίνημα, δακτυλοδεικτώντας έτσι την 
Εκάλη! Ακόμη τόνισε, ότι υπάρχει ολοκληρωτική νο
οτροπία και ζήτησε ευθέως «να φύγουν όσοι είχαν 
την ευθύνη της καθοδήγησης, δηλαδή τα μέλη του 
Εκτελεστικού Γραφείου και κυρίως της «τρόικας» 
(Κ. Λαλιώτη, Γ. Γεννηματά, Α. Τσοχατζόπουλου) ανα- 
φέροντας, ότι νοιάζονται μόνο για την «πολυθ
ρόνα»!

Επίσης, κατήγγειλε τους 
«λαθρεπιβάτες» του ΠΑΣΟΚ, 
στρέφοντας τα βλέματα των 
συνέδρων προς τον κ. Αρσέ- 
νη, επετέθη κατά του «Αυρια- 
νισμού» και των λαϊκιστών και 
κατηγόρησε δριμύτατα την 
ηγεσία του ΠΑΣΟΚ για «συ
ναλλαγή» και για τη στάση της 
στο θέμα Κουτσόγιωργα, για 
το οποίο ουδείς άλλος έκανε 
αναφορά.

Η ομιλία του κ. Σημίτη «πά
γωσε» πολλούς σύνεδρους 
στην αίθουσα, ενώ λίγη ώρα 
μετά εμφανίστηκε στο Συνέ
δριο ο κ. Α. Παπανδρέου και 
σύμφωνα με έγκυρες πληρο
φορίες, αργότερα είχε σύσκε
ψη με την «τρόικα» και άλλα 
μέλη του Εκτελεστικού Γρα
φείου σε παρακείμενη αί
θουσα.

Χρησιμοποιώντας τη φράση 
του κ. Παπανδρέου, που είχε 
παρομοιάσει παλαιότερα το

Ο τέω ς 
πρόεδρος  
της Βουλής  
κ. Ιωάννης 
Α λευράς  
κατά  την  
άφιξή του  
στο χώρο 
του
Συνεδρίου.

Γέμισε πούλμαν η Καλογρέζα
Ε νταση, αμφισβήτηση, και μαζική 

προσέλευση των συνέδρων, ήταν 
τα κύρια χαρακτηριστικά της δεύ

τερος μέρας του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ.
Από νωρίς το πρωί άρχισαν να καταφ

θάνουν στο Ολυμπιακό Στάδιο οι «σύν
τροφοι». Αρκετοί μάλιστα μεταφέρθηκαν 
ακόμα και με... πούλμαν. Φαίνεται ότι το 
ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να εγκαταλείψει ορι
σμένες προσφιλείς τακτικές του, όσο κι 
αν θεωρούνται πλέον ξεπερασμένες, 
αφού η εικόνα θύμιζε οπαδούς που πάνε 
στο ματς.

Η αίθουσα που διεξάγεται το Συνέδριο 
είχε γεμίσει από νωρίς και είχαν στήσει 
«πηγαδάκια» παντού.

Επικρατούσε πάλι το ίδιο «αλαλούμ» 
όπως και προχθές. Φωνές, χειρονομίες, 
διαφωνίες. Και ο καθένας καθόταν όπου 
έβρισκε ενώ η κάπνα δημιούργησε πριν 
αρχίζουν οι εργασίες μια ατμόσφαιρα 
αποπνικτική. Οι σύνεδροι πάντως σε αν
τίθεση με την πρώτη μέρα χθες κατά τη 
διάρκεια της συνεδρίασης ήταν αρκετά

Ρεπορτάζ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΣΟΥΛΑΣ_____________

εκδηλωτικοί. Ισως επειδή οι ομιλητές εί
παν πολλές πικρές αλήθειες για την τα
κτική του Κινήματος. Ειδικά ο κ. Σημίτης, 
ο οποίος ήταν αρκετά σκληρός, γνώρισε 
πραγματική αποθέωση.

Για... καφέ
Για., καφέ ήλθε χθες στο Συνέδριο η 

Δήμητρα Λιάνη, με την εισήγηση στο χέ
ρι που παρέδωσε στο προεδρείο. Γύρω 
στις 12 το μεσημέρι, έκανε την εμφάνισή 
της, κάθησε στην πρώτη σειρά, κουβέντι
ασε και έφυγε από την αίθουσα λίγη ώρα 
πριν μπει ο Ανδρέας Παπανδρέου. Πάν
τως ούτε αυτή τη φορά μπόρεσε να κά
νει χωρίς... τους συγγενείς της!

Κάθησε δίπλα στο θείο της Γιώργο Λιά
νη με τον οποίο συζητούσε σχεδόν όση 
ώρα παρέμεινε στο χώρο του Συνεδρίου. 
Η Δήμητρα Λιάνη έδειχνε μάλιστα απορ-

ροφημένη από την κουβέντα με το θείο 
της και δεν νοιαζόταν για τις ομιλίες των 
συνέδρων. Απλά όταν ο κόσμος χειρο
κροτούσε κάποιον ομιλητή, χειροκροτού
σε κι εκείνη!

Δίπλα δίπλα
Εκτός από την... οικογένεια Λιάνη, άλ

λοι δυο συνονόματοι κάθονταν δίπλα 
δίπλα. Ο Μάκής Κουρής και ο πρώην αρ
χηγός ΓΕΕΘΑ Νίκος Κουρής παρακολου
θούσαν παρέα το Συνέδριο. Κάπου εκεί 
γύρω ήταν ο πρώην αρχηγός ΓΕΣ κ. Βελί- 
δης και ο πρώην αρχηγός ΓΕΝ κ. Βασιλι- 
κόπουλος, συμπληρώνοντας το... «τημ» 
των «πράσινων» στρατιωτικών.

Ηθελαν να 
τους... δει

Αντίθετα δυο άλλοι συνονόματοι και 
συγγενείς ήταν χωρισμένοι!' Στην πρώτη 
σειρά καθόταν ο Γιάννης Αλευράς ενώ ο

ανηψιός του που τον έχει... υπό την προ
στασία του καθόταν λίγο πιο πίσω. Δεν 
σταμάτησαν όμως στιγμή να επικοινω
νούν.

Αρκετή ώρα μετά τη σύζυγό του ήλθε 
ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο οποίος παρέ- 
μεινε μέχρι να τελειώσει η ψηφοφορία 
για τον απολογισμό της Κεντρικής Επι
τροπής. Την ώρα που το ζεύγος Παπαν
δρέου αναχωρούσε, αρκετά στελέχη 
«έστησαν καρτέρι» στην έξοδο για να 
τους... δει ο πρόεδρος.

Επεισόδια
Δεν έλειψαν όμως και κάποια μικροε- 

πεισόδια. Οι υπεύθυνοι για την περι
φρούρηση του Συνεδρίου έκλεισαν τη 
μια είσοδο εμποδίζοντας τους συνέ
δρους να μπουν μέσα! Τα αίματα δεν 
άργησαν να ανάψουν και χρειάστηκε η 
επέμβαση του Γ. Δασκαλάκη που έπαιξε 
το ρόλο του «πυροσβέστη».
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Μιμή: Χάσαμε... 
τη σεμνόχηχά μας
ε ατραξιόν μετατρέπεται το Συνέδριο 
του ΠΑΣΟΚ και χθες -δεύτερη μέρα των 
αιών- γνώρισε μεγάλες πιένες, από τις 
'ήσεις πολλών συνέδρων και κυρίως την 
ηση της Δήμητρας Λιάνη που κατετέθη 

τροεδρείο και κατηγορεί το Κίνημα ότι 
ε τη σεμνότητα του!!! 
χέδιο για τις πολιτικές θέσεις και τις 
υθύνσεις μιας εξειδικευμένης Κεντρι- 
Επιτροπής» τιτλοφορείται το κείμενο 
V Λιάνη, με το οποίο «ντεμπουτάρισε» 
πισήμως ως μέλος του ΠΑΣΟΚ. 
φύση και η καταγωγή της εξουσίας 

σαφώς αντιδημοκρατική»! Μ’ αυτή την 
’ωγή αρχίζει τις «φιλοσοφικές σκέψεις» 
1 σύζυγος του Α. Παπανδρέου η οποία 
βαίνει» σε μια σειρά προτάσεων και 
εων, που έκανε πολλούς συνέδρους να 
αουν και άλλους να κουνήσουν το κε

φάλι τους από απογοήτευση.
«Πού πάμε;» έλεγαν ορισμένοι, ενώ τέως 

υπουργός που διάβασε το «σχέδιο για τις 
πολιτικές θέσεις...» της Δ. Λιάνη είπε: «Εί
μαστε κόμμα της πλάκας!»

Ας δούμε όμως τις «σκέψεις» της συζύγου 
του κ. Α. Παπανδρέου και τις «προτάσεις» 
της που από μερικούς χαρακτηρίστηκαν ως 
«εμφάνιση ενός ακόμη δελφίνου!», ενώ 
στους περισσότερους προκάλεσαν ειρωνικά 
σχόλια.

Εισηγείται λοιπόν η Δ. Λιάνη ότι «επιλογή 
του ΠΑΣΟΚ πρέπει να είναι ένα μοντέλο 
εξουσίας που θα έχει δυνατότητα αυτοε
λέγχου».

Ακολούθως η Δήμητρα Λιάνη καλεί τους 
συνέδρους να... ανοίξουν τα μάτια τους, 
αφού τους λέει:

«Για όποιον βλέπει λίγο μακρύτερα, είναι 
ορατό ότι τα πάντα εξειδικεύονται» και για 
να το καταλάβουν, τους διευκρινίζει: «Δηλα
δή όσοι κάνουν την επιλογή της εξειδίκευ- 
σης βγαίνουν κερδισμένοι!»

Αντιγράφουμε από την εισήγησή της:
«Η κρίση της ελληνικής κοινωνίας δεν 

αποτελεί παρθενογένεση! Ο ελληνικός λαός 
δεν ψήφισε ξαφνικά 47% Νέα Δημοκρατία 
επειδή έγινε ξαφνικά “δεξιός”. Ούτε ψήφισε 
48% ΠΑΣΟΚ το 1981 επειδή ένιωσε σοσιαλι
στής. Ο ελληνικός λαός ζήτησε καλύτερη 
ζωή, κοινωνική δικαιοσύνη, ευαισθησία από 
την εξουσία».

Και καταλήγει τονίζοντας ότι ο λαός:
«Δεν βρήκε τη σεμνότητα και την εγκρά

τεια, στα δύο τουλάχιστον τελευταία χρόνια 
διακυβέρνησης της χώρας από το ΠΑΣΟΚ».

Η Μ ιμή μ ε  εμφάνιση... δελφ ίνου  έκανε και εισήγηση στο  
συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Τώρα βέβαια θα ρ ω τήσ ετε ποιος 
την έγραψε. Ε... αυ τό  φ α ίνετα ι από τα γέλια των συνέ
δρων.

οίχο τον Ανδρέα
ΤΟΝ ΚΑΤΗΓΓΕΙΛΑΝ ΓΙΑ ΑΔΙΑΦΑΝΗ ΚΕΝΤΡΑ 

ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΣΜΟ

3Κ με τρένο, ο κ. Κ. Σημί- 
χώρισε τις ομάδες του Κι- 
τος σε «ληστές του τρέ- 
!, «λαθρεπιβάτες», «καρ- 
ιάρηδες», «εφησυχασμέ- 
επιβάτες», αλλά και «μη- 

δηγούς» στους οποίους 
υπογράμμισε, δεν θα 

διάλεγε!
γκεκριμένα, ο κ. Σημίτης 

«Το Κίνημα πρέπει να 
,εται στη σύνθεση όλων 
απόψεων, θα γίνει πιο 

'ό αν ακολουθήσουμε 
ληρωτικές νοοτροπίες.
3 τρένο μας υπάρχουν και 
επιβάτες χωρίς ιδεολο- 
Το θέμα γι’ αυτούς είναι 
ρίσκονται σε κάποιο τρέ- 
ιποιο και αν είναι αυτό, 
άρχουν και οι εφησυχα- 
οι. Αυτούς δεν τους νοιά- 
τού πάει το τρένο, αρκεί 
;χουν την πολυθρόνα (!) 
ό  κάθονται άνετα, 
άρχουν και οι εισπράκτο- 
είναι αντιδεξιάς νοοτρο-

/αι οι ίδιοι που χειροκρο

τούσαν τον Κουτσόγιωργα, 
υπάρχουν όμως και οι «ληστές 
του τρένου»:

Σ ’ αυτό το σημείο, ο κ. Σημί
της διευκρίνισε, ότι μεταξύ 
των «ληστών» είναι και «εκεί

νοι που γύρισαν από τη Γερ
μανία το 1974, άνεργοι για να 
δουλέψουν στο Κίνημα και 
εκείνοι που μπήκαν στο ΠΑ
ΣΟΚ το 1981.

Ηρθαν από μια θέση σε άλ-

Εξω από τα  
δόντια  τα  
είπ ε ο 
Σ ημ ίτης  
που μ ε  την  
ομιλία του  
πάγωσε 
πολλούς 
συνέδρους  
στο
Ολυμπιακό  
Στά δ ιο  και 
τάρ αξε τα  
λιμνάζοντα  
ύδατα  του  
ΠΑΣΟΚ.

λη κυβερνητική θέση. Και 
όταν τους είπαν να γίνουν 
«καρβουνιάρηδες» κατέβηκαν 
από το τρένο».

Ολοι αυτοί κατέβηκαν και 
ξανανέβηκαν κατά καιρούς, γι

ατί βλέπουν ότι το τρένο συμ
φέρει».

Και συνέχισε ο κ. Σημίτης:
«Προσωπικά πιστεύω, ότι 

στο τρένο χρειάζονται όλοι, 
αλλά εγώ δεν θα διάλεγα ούτε 
τους «λαθρεπιβάτες» ούτε 
τους «εφησυχασμένους», ού
τε τους «εισπράκτορες ως μη
χανοδηγούς», αλλά αυτούς 
που παλεύουν και μοχθούν».

Δικαιολογήσαμε 
τον Μένιο

Μιλώντας για το σκάνδαλο 
Κοσκωτά και για τον Κουτσό- 
γιωργα, ο κ. Σημίτης, αφού 
ανέφερε ότι το ΠΑΣΟΚ όταν 
ήταν κυβέρνηση ακολουθούσε 
ευκαιριακή πολιτική, τόνισε 
«κυρίαρχο αξίωμα στο ΠΑΣΟΚ 
ήταν η αντίληψη για την ηθική 
συμπεριφορά, ότι η κυβέρνη
ση και το κόμμα έχουν σε κά
θε περίπτωση δίκιο και πρέπει 
να δικαιολογούνται».

Και υπογράμμισε:
«Επρεπε να συγκλονιστεί 

ολόκληρη η χώρα για τις σχέ
σεις στελεχών μας με την 
Τράπεζα Κρήτης για να εξα
ναγκαστεί σε παραίτηση ο αν-

«Εδωσαν» παρών  
και οι κατάδικοι!

. .  Γ 1  αρών» δήλωσαν χθες στο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ 
■ και οι έγκλειστοι στον Κορυδαλλό για το σκάν

δαλο του καλαμποκιού Νίκος Αθανασόπουλος και Σού- 
λης Αποστολόπουλος, που έστειλαν μήνυμα με «αγωνι
στικό χαιρετισμό» (!) στους «συντρόφους» και τις «συν- 
τρόφισσές» τους τονίζοντάς τους ότι πρέπει να προχω
ρήσουν «χέρι χέρι ενωμένοι»!

Τον «αγωνιστικό χαιρετισμό των δύο καταδικασμένων 
διάβασε στην αίθουσα του Συνεδρίου το μέλος του 
Εκτελεστικού Γραφείου Γ. Σουλαδάκης και οι σύνεδροι 
ξέσπασαν σε χειροκροτήματα (!) όταν άκουσαν ότι 
υπάρχει μήνυμα από τον Κορυδαλλό!

Στον «αγωνιστικό χαιρετισμό» τους τα δύο στελέχη

του ΠΑΣΟΚ, που η Δικαιοσύνη καταδίκασε για τα σκάν
δαλα που διέπραξαν, αναφέρουν ότι «συμμετέχουν 
στον αγώνα» και ότι «από τα κελιά - αγωνιστικές πολε
μίστρες» (!) δηλώνουν παρών στους νέους αγώνες του 
ΠΑΣΟΚ (!) και ...υπενθύμισαν στους συνέδρους το 
«τεράστιο δημιουργικό έργο που τους περιμένει για να 
συνεχίσουν!...».

Και αφού καλούν τους «συντρόφους» τους να ανα
δείξουν «νέα ηγεσία κάτω από την καθοδήγηση του Α. 
Παπανδρέου δηλώνουν: «Η σκέψη μας είναι μαζί σας».

Οι Ν. Αθανασόπουλος και Σ. Αποστολόπουλος, είναι 
επίτιμα μέλη του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με 
παλαιότερη δήλωση του Α. Παπανδρέου.

τιπρόεδρος της κυβέρνησης 
Μένιος Κουτσόγιωργας».

Οσοι αντέδρασαν τότε και 
μίλησαν για την ανάγκη μιας 
άλλης στάσης, χαρακτηρίστη
καν «αποστάτες». Και θεω
ρούνται ακόμη και σήμερα 
«ύποπτοι»!

Τέλος, ο κ. Σημίτης ανέφε
ρε, ότι η κριτική που ακούγε- 
ται, είναι αδιέξοδη, γιατί δεν 
στέκεται σε πολιτικούς λό
γους και επεσήμανε, ότι:

Η φθορά του ΠΑΣΟΚ έχει 
μονιμότερο χαρακτήρα και 
οφείλεται στη διάψευση των 
προσδοκιών και στην ηθική 
που επικράτησε στην εσωκομ
ματική λειτουργία».

Στο σημείο αυτό κατήγγειλε 
τον «συγκεντρωτισμό» που 
υπάρχει στο Κίνημα και «οδή
γησε στην προσαρμοστικότητα 
και την υποταγή» σε «αδιαφα
νή κέντρα εξουσίας που καθο: 
ρίζουν τη δράση».

Και κατέληξε λέγοντας, ότι 
το ΠΑΣΟΚ χρειάζεται άλλες 
πολιτικές, γιατί σοσιαλισμός 
σημαίνει εκλογές, ιεραρχή
σεις, πρόγραμμα και όχι κραυ
γές διαμαρτυρίας και συνθη
ματολογία, γιατί θα είναι ένα 
κόμμα του 30-35%!

Ο Μ άρκος  
Συνέδριο.

Β αφειάδης προσέρχεται στο


