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Του ΚΩΣΤΗ ΦΑΦΟΥΤΗ

Τ ην έναρξη μιας μεταβατι
κής περιόδου προς την 
μεταπαπανδρεϊκή εποχή 

θεωρούν πολλοί ότι σημαίνει η 
σημερινή λήξη των εργασιών 
του δεύτερου συνεδρίου του 
ΠΑΣΟΚ. Ενός συνεδρίου, που 
γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο χα
ρακτηρίστηκε και «εκλογικό». 
Από την αρχή των εργασιών 
του, την περασμένη Πέμπτη, το 
σημείο που συγκέντρωσε το εν
διαφέρον όλων των συνέδρων 
και επίσκιασε όλα τα άλλα 
ήταν ακριβώς η κρίσιμη ψηφο
φορία που θα γίνει σήμερα το 
απόγευμα για την ανάδειξη των 
μελών της νέας Κ.Ε., του κόμ
ματος πλέον, όπως εξήγγειλε ο 
κ. Α. Παπανδρέου και όχι Κι
νήματος. Σε αυτή την Κ.Ε. θα 
αποκρυσταλλωθεί ο συσχετι
σμός δυνάμεων στο εσωτερικό 
του, που θα κληθούν να παί
ξουν ρόλο στην κούρσα της δια
δοχής, που αργά ή γρήγορα θα 
αρχίσει και για τον κ. Παπαν
δρέου. Και ο αριθμός των ψή
φων που θα πάρουν τα «πρω
τοκλασάτα» στελέχη του κόμ
ματος θα έχει βαρύνουσα 
σημασία.

Γύρω απ’ αυτή την ψηφοφο
ρία άλλωστε σκηνοθετήθηκε 
και η σημαντικότερη «σύγκρου
ση» που έγινε στο συνέδριο, αυ
τή του Ε.Γ. με το «καρτέλ» της 
αντιπολίτευσης, όπως· το ονό
μασε ο κ. Γεννηματάς, και με 
επίκεντρο τον απολογισμό της 
απερχόμενης Κ.Ε.

Το «καρτέλ» αυτό αποτελεί- 
ται φυσικά από τους «αυριανι- 
στές» που έχουν κάθε λόγο να 
επιθυμούν την ήττα των εκτε- 
λεστικάριων και οι οποίοι βρή
καν απροσδόκητο σύμμαχό 
τους τον πρώην «τσάρο της οι
κονομίας» Γ. Αρσένη. Ο τελευ
ταίος, καθώς τα τελευταία χρό
νια είχε χάσει κάθε επαφή με 
τον κομματικό μηχανισμό λό
γω της αποχώρησής του, στη- 
ρίχθηκε στους πρώτους προκει- 
μένου να ικανοποιήσει τη φιλο
δοξία του να παίξει ηγετικό 
ρόλο στις μελλοντικές εξελί
ξεις. Στην αντιπολίτευση προ
στέθηκε αρχικά ο μονίμως δια- 
φωνών και ηγέτης των «Ιτα
λών» Μ. Χαραλαμπίδης, ο 
οποίος και διαθέτει υπολογίσι
μη δύναμη. Το «καρτέλ» έκα
νε δυναμική εμφάνιση την πρώ
τη ημέρα του συνεδρίου, 
ασκώντας δριμύτατη κριτική 
κατά της Κ.Ε. και του Ε.Γ.

Στην κριτική αυτή δεν έμει
νε αδρανής όμως ο «μηχανι
σμός» του οποίου ηγείται η 
ιστορική τρόικα (Γεννηματάς, 
Λαλιώτης, Τσοχατζόπουλος) 
που έχει ανασυσταθεί προκει- 
μένου να βγει κερδισμένη από 
το συνέδριο. Πολύ περισσότε
ρο η στάση της αντιπολίτευσης 
«ένωσε» όλα τα μέλη του Ε.Γ. 
εναντίον της.

Έτσι την Παρασκευή το 
πρωί εμφανίστηκαν με ομαδικά 
πυρά κατά των «καρβουνιάρη- 
δων», όπως χαρακτήρισε ο κ. 
Κ. Σημίτης την ομάδα Αρσένη.

Παράλληλα, μιας και θεωρού
σαν πρώτιστης σημασίας την 
υπερψήφιση του απολογισμού 
καθώς και ως ένδειξη για τη 
σημερινή ψηφοφορία, κατάφε- 
ραν, χάρη κυρίως στις εξιοσορ- 
ροπιστικές ικανότητες του κ. 
Αυγερινού, να αντιστρέφουν το 
κλίμα συντριπτικά υπέρ τους. 
Τέλος, εξαιρώντας από την 
κριτική τους «Ιταλούς», επέφε
ραν ρήγμα στην αντιπολίτευση. 
Μ’ αυτό τον τρόπο κέρδισαν 
εύκολα την πρώτη τους νίκη.

Η ενότητα όμως που επι
τεύχθηκε στα μέλη του 
Ε.Γ. δεν σημαίνει και 

ότι δεν υπάρχουν διαφορές με
ταξύ τους. Οι κ.κ. Γεννηματάς 
και Σημίτης δεν κρύβουν τις φι
λοδοξίες τους να διαδεχθούν 
τον κ. Παπανδρέου. Ο κ. Τσο
χατζόπουλος προς στιγμήν αρ- 
κείται στη θέση του γραμματέα 
της Κ.Ε. που κατά πάσα πιθα
νότητα θα θεσμοθετηθεί. Ο κ. 
Λαλιώτης για την ώρα κρύβει 
τα χαρτιά του, αλλά πολλοί εί
ναι αυτοί που υποστηρίζουν οτι 
διακατέχεται επίσης από ηγε
τικές φιλοδοξίες. Τα υπόλοιπα 
μέλη θα προσπαθήσουν να δια
τηρήσουν τις ηγετικές θέσεις 
τους. Παρ’ όλες όμως τις προ
σωπικές φιλοδοξίες, είναι 
αναγκασμένοι να προχωρούν 
μαζί, καθώς κανένας δεν δια
θέτει τη δύναμη να «πάρει μό
νος του» το συνέδριο. Επιπλέ
ον τους ενώνει ο «κοινός αντί
παλος», πόυ ακούει στο όνομα 
Α. Παπανδρέου.

Από την αντίθετη πλευρά 
υπάρχουν οι «αυριανιστές» που 
δεν έχουν κάνει εντυπωσιακή 
παρουσία στο συνέδριο, καθώς 
δεν διαθέτουν κάποιον αναγνω
ρισμένο ηγέτη. Επίσης, αρκε
τή δύναμη διαθέτει και ο κ. Γ. 
Παπανδρέου, ο οποίος προς 
στιγμήν είχε έρθει σε συνεννοή
σεις με τους «αρσενικούς» αλ
λά φαίνεται ότι θα προτιμήσει

ΣΤΗΝ αντεπίθεση κατά των 
μελών του Ε.Γ. του ΠΑ
ΣΟΚ πέρασε χθες προτε
λευταία ημέρα του συνεδρίου ο κ. 

Γ. Αρσένης. Χρησιμοποιώντας 
οξεία γλώσσα -  που ικανοποίη
σε την αυριανιστική πτέρυγα -  
επιτέθηκε κατά του κ. Γ. Σημίτη, 
τον οποίο χαρακτήρισε «χαμαιλέ
οντα» αφήνοντας σαφώς υπο
νοούμενα ότι προωθεί κεντροδε
ξιές λύσεις. Συγκεκριμένα είπε:
«Υπάρχουν οι χαμαιλέοντες που 
χρησιμοποιούν έντονα σοσιαλι
στικά χρώματα στις κομματικές 
αίθουσες και ωχρά χρώματα σε 
ημιφωτισμένα δωμάτια σε σαλό
νια της κεντροδεξιάς». Ο κ. Αρ
σένης, επιτέθηκε κατά της «τρόι
κας», τα μέλη της οποίας χαρα
κτήρισε μοντελίστες και τα 
κατηγόρησε ότι ενδιαφέρονται 
μόνο για το «προωπικό τους μάρ
κετινγκ». Απαντώντας εξάλλου 
στα μέλη του Ε.Γ. (Γεννηματάς, 
Πάγκαλος, Νικολάου κ.ά) που 
τον κατηγόρησαν για «φυγοδι-

να «παίξει» με το μηχανισμό.
Υπάρχουν επίσης και αρκε

τοί, όπως ο κ. I. Μπούτος, ο κ. 
Μαγκάκης, ο πτέραρχος Ε.Α. 
Ν. Κουρής, ο κ. Β. Βενιζέλος 
για τους οποίους επιθυμεί να 
συμμετάσχουν στην Κ.Ε. ο 
ίδιος ο κ. Παπανδρέου.

Τα ονόματα αυτών (γύρω 
στα 20-25) και μόνον, θα περιέ- 
χονταν, όπως αρχικά είχε προ- 
βλεφθεί στη «λίστα» που θα 
πρότεινε ο πρόεδρος του ΠΑ
ΣΟΚ.

Φαίνεται, όμως, ότι μπροστά 
στον κίνδυνο των συγκρούσε
ων αλλά και την επιρροή των 
μπλοκ θα επιλεχθεί η λύση της 
λίστας εκατό ονομάτων που θα 
προσπαθήσει να βρει κάποιες 
ισορροπίες ανάμεσα στις εσω
κομματικές ομάδες, δίνοντας 
όμως οπωσδήποτε το προβάδι
σμα στο «μηχανισμό».

Μ ια νέα αντιπαράθεση 
αναμένεται να σημειω
θεί στη συζήτηση του 

Καταστατικού. Κυριότερο ση
μείο των διαφωνιών είναι η θε
σμοθέτηση ή όχι θέση «γραμμα
τέα της Κ.Ε.». Κατηγορηματι
κά αντίθετος είναι ο κ. Γ. 
Γεννηματάς, ο οποίος, σύμφω
να με πληροφορίες, θα επιμεί- 
νεί στην άρνησή του. Σύμφωνα 
με το περιβάλλον του, ο γραμ
ματέας, αν εκλεγεί από την 
Κ.Ε. θα είναι «αχυράνθρωπος», 
ενώ αν εκλεγεί απευθείας από 
το συνέδριο θα πρόκειται για 
δυϊσμό.

Ο πρώην υπουργός Εθνικής 
Οικονομίας επιθυμεί και την 
εκλογή του Πολιτικού Γρα
φείου απευθείας από το συνέ
δριο. Δεν θεωρείται όμως βέ
βαιο ότι θα επιμείνει μέχρι τέ
λους στην πρότασή του. Τέλος, 
αναμένεται να υιοθετηθεί η 
ύπαρξη «ρευμάτων».

Τ λα αυτά και κυρίως ο 
I  1  «πόλεμος των θέσε- 

ων» στη νέα Κ.Ε.

κία» είπε: «Υπάρχουν οι σύντρο
φοι που τους κατέβασαν από το 
τρένο γιατί είχαν το θάρρος να 
πουν ότι στραβά αρμενίζουμε και 
ανέβηκαν σε χαλεπούς καιρούς, 
όταν ο πρόεδρος φώναξε "ελάτε 
όλοι μαζί”».

Φροντίζοντας να κρατήσει τον 
κ. Παπανδρέου στο «απυρόβλη
το» και χρησιμοποιώντας πολλές 
φορές τη συνθηματολογία του που 
ικανοποιεί την πτέρυγα των αυ- 
ριανιστών, ο κ. Αρσένης δήλω
σε πίστη στις αρχές της 3ης του 
Σεπτέμβρη, υπερασπίστηκε τα 
κυνήγι της αυτοδυναμίας -  «αν 
θέλουν ας έρθουν μαζί μας» είπε 
για την Αριστερά -  ζήτησε να 
υπάρξει δέσμευση για αποκλει
σμό των κεντροδεξιών σχημάτων 
και κήρυξε «ανένδοτο αγώνα σή
μερα για κυβέρνηση αύριο».

Τέλος, παρά την επίθεση που 
εξαπέλυσε, έκανε έκκληση για 
ενότητα, ώστε «να ασκηθεί» έν
τονη αντιπολίτευση σήμερα και 
να γίνουμε κυβέρνηση αύριο.

έχουν επισκιάσει τη συζήτηση 
για την ιδεολογική ταυτότητα 
και τον εκσυγχρονισμό του, 
που έχουν περάσει σε δεύτερο 
και τρίτο πλάνο. Γεγονός που 
δείχνει ότι το ΠΑΣΟΚ είναι 
ανώριμο ακόμα να κάνει τα βή
ματα προς τον εκσυγχρονισμό, 
καθώς και ότι δεν έμαθε ακόμα 
να διαλέγεται.

Αλλωστε την ηγετική του 
ομάδα αυτή τη στιγμή ενδιαφέ
ρω περισσότερο από ο,τιδήπο- 
τε άλλο η εδραίωση της εξου
σίας της παραγνωρίζοντας ότι 
σε περίπτωση σύντομης εκλο
γικής αναμέτρησης το ΠΑΣΟΚ 
δενν θα έχει να παρουσιάσει 
νέες ιδέες είτε με εισαγωγικά εί
τε χωρίς αυτά. Τα ιδεολογικά 
θέματα παραπέμπονται σε πα
νελλαδική συνδιάσκεψη που θα 
γίνει το 1991.

Το στίγμα, όμως, που δίνουν 
τα κείμενα των θέσεων και της 
διακήρυξης, κάθε άλλο παρά 
εκσυγχρονιστικά μπορούν να 
θεωρηθούν. Οι αρχές της 3ης 
Σεπτέμβρη (.... ανεξαρτησία, 
λαϊκή κυριαρχία, κοινωνική 
απελευθέρωση, «δεν είναι υπό 
αναθεώρηση, δεν είναι υπό συ
ζήτηση», όπως τόνισε ο κ. θ . 
Πάγκαλος εισηγητής της δια
κήρυξης. Ο κ. Γεννηματάς ει
σηγητής των θέσεων επανέλα
βε τη γνωστή συνθηματολογία 
του κ. Παπανδρέου για την κυ
βέρνηση, ενώ αναφερόμενος 
στις συμμαχίες, δεν παρέλειψε 
να ξιφουλκήσει κατά του «κα
λοκαιριού της συγκυβέρνη
σης».

Άλλωστε και ο κ. Παπαν
δρέου στην ομιλία του χρησιμο
ποίησε και αυτός όρους και 
συνθήματα του παρελθόντος. 
Όσο για τις συμμαχίες, ήταν 
πολύ πιο σαφής απ’ ό,τι το κεί
μενο των θέσεων. Γι αυτό ένας 
δρόμος υπάρχει, η αυτοδυναμία 
του ΠΑΣΟΚ.

□ Νωρίτερα, σε σύντομη 
συνομιλία του με τους δη

μοσιογράφους, ο κ. Παπανδρέου 
απέφυγε να αποκαλύψει τις προ
θέσεις του σχετικά με το αν θα 
προτείνει λίστα εκλόγιμων στην 
Κ.Ε. ή όχι.

0 Στ . Τζουμάκας 
υπέρ της απλής

□ Ο Στ. Τζουμάκας, μέλος 
του Ε.Γ., στην ομιλία του 

πρότεινε να καταθέσει το ΠΑ
ΣΟΚ πρόταση για την καθιέρω
ση της απλής αναλογικής. Ζήτη
σε επίσης να απορριφθεί η λογι
κή των μετώπων, αναγνώρισε τις 
ευθύνες της κυβερνητικής πολι
τικής του ΠΑΣΟΚ για την επα
ναφορά της Ν.Δ. στην εξουσία 
και τόνισε την ανάγκη να επιδιω- 
χθούν σταθερές πολιτικές και 
κοινωνικές συμμαχίες. Κ.Φ.

□ Την ώρα που έκλεινε η 
«Αυγή» άρχιζαν τις δευτε

ρολογίες τους επί των θέσεων και 
της Διακήρυξης τα μέλη του Ε.Γ.
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