
Α12· ΤΟ  Β Η Μ Α

Γνώμες
Τ ρ ί τ η  5 O k t q b p i o y  2 00 7

Το Συμβούλιο 
και η ουσία
Του Ριχάρδου Σωμεργγη

Υπάρχει «πρόοδοε» στο ΠαΣοΚ: στο Πολιτικό 
Συμβούλιο παραλίγο να πιαστούν στα χέρια. 

Στο Εθνικό Συμβούλιο, το Σαββατοκύριακο, και τι 
δεν είπαν, αλλά ευγενικά. Εχουμε τώρα την Εθνι
κή Συνδιάσκεψη και θα δούμε. Θα ακολουθήσει 
μετά, στιε 11 του Νοέμβρη, η παράδοξη διαδικα
σία τηε εκλογήε προέδρου από τον όποιο εθελο
ντή λαό. Στην Κύπρο, για τον αρχιεπίσκοπό τουε, 
αρχίδουν από τη λαϊκή εκλογή και καταλήγουν 
στην καμαρίλα. Το ΠαΣοΚ είναι από την άποψη αυ
τή πιο δημοκρατικό.

Λέχθηκαν πολλά στο Εθνικό Συμβούλιο. Για πα
ρελθόν και μέλλον, για προσωπικέε ευθύνεε, για 
υπονομευτέε και δολοπλόκουε, για ανθρώπουε 
«που πλούτισαν» (όπωε είπε ροβεσπιερικά η κυ
ρία Βάσω Παπανδρέου, χωρίε αναφορά σε συ
γκεκριμένα πρόσωπα και με αποτέλεσμα την κα
τασυκοφάντηση όλων), για απροσδιόριστου πε
ριεχομένου αριστερέε γραμμέε και για «νικηφό- 
ρεε τακτικέε». Ολα διανθισμένα με «αισθήματα» 
στα όρια των λυγμών και με προσωπικέε εΕομο- 
λογήσειε για πόνουε και φαρμάκια λεε και η πο
λιτική είναι αυλή παρθεναγωγείου και πρωταγω- 
νιστέε τηε κάτι χαζοερωτευμένεε έφηβεε τύπου 
Βουγιουκλάκη και Σίρλεϊ Τεμπλ: ρωτήστε τον παπ
πού σαε να σαε πει...

Λέχθηκαν φυσικά και άλλα εν μέρει διαφορε
τικά. Εγινε από την κυρία Διαμαντοπούλου ανα

φορά στο πρόγραμμα 
του ΠαΣοΚ που η ηγε
σία του έβαλε π ρ ο ε
κλογικά στην κατάψυ
ξη και μερικοί κατέ- 
κριναν ξεχνώνταε ότι 
το είχαν ψηφίσει ομό
φωνα. Με την ίδια λο
γική που ο κ. Παπαν
δρέου ξέχασε ότι μετέ
χει σε κυβερνήσειε  
ΠαΣοΚ από την αρχή, 
ότι είναι βουλευτήε από 
τριάντα χρόνια και ότι 

ήταν ο άνθρωποε τηε εξωτερικήε πολιτικήε του 
Κώστα Σημίτη.

Που καλά έκανε και δεν πήγε σε μια συνάθροιση 
όπου μερικοί παπανδρεϊκοί (βλέπε «καρφιά» Γιώρ
γου και ξεκάθαρεε δηλώσειε του πρίγκιπα Νίκου) 
του ετοίμαζαν «πετσαλνοδικείο»: αν ήταν εκεί δεν 
θα είχαμε την πολιτισμένη όντωε συζήτηση που 
ακούσαμε, δεν θα διαπιστώναμε ότι το «όλον 
ΠαΣοΚ» είναι «μια ωραία ατμόσφαιρα». Και αυτό 
όχι από λάθοε του αλλά διότι υπάρχουν στελέχη 
που δεν του συγχώρεσαν ποτέ τη νίκη του... 1996. 
Και δεύτερον, διότι ο Κώσταε Σημίτηε οφείλει στη 
χώρα, στο ΠαΣοΚ και στον εαυτό του να περι- 
φρουρήσει τα όσα συμβολίζει. Και που φυσικά 
δεν συμβολίζουν ο Γιώργοε Παπανδρέου και ο 
Ευάγγελοε Βενιζέλοε.

Και καλά όλα αυτά, αλλά η συζήτηση ουσίαε 
πότε θα γίνει στο ΠαΣοΚ; Η συζήτηση ουσίαε έχει 
να κάνει με μια σοβαρή, σύγχρονη, προοδευτική 
και κοινωνική πρόταση, ευρωπαϊκή και ελληνική, 
για την παγκοσμιοποίηση ώστε να εξασφαλίσου
με τη μέγιστη δυνατή μερίδα από τιε τεράστιεε δυ- 
νατότητεε που προσφέρει και να προστατευτούμε 
αποτελεσματικά από τιε τεράστιεε συνέπειέε τηε. 
Αν δεν έχουμε μια ξεκάθαρη θέση ωε προε αυτό, 
δεν μπορούμε να έχουμε καμιά θετική πολιτική 
για κανένα άλλο θέμα, εσωτερικό, εξωτερικό, κοι
νωνικό ή πολιτικό. Και δεν μπορεί να γίνει σοβα- 
ρόε λόγοε για αριστερέε συμμαχίεε όσο η Αρι
στερά αρνείται τη σημερινή πραγματικότητα.

Εγιναν ορισμένεε νύξειε στο κεντρικό αυτό πρό
βλημα. Συζήτηση δεν έγινε. Και πώε να γίνει με Κα- 
στανίδηδεε (που θαυμάζουν την κάθε τουε κενή λέ
ξη στον καθρέφτη) και αδελφούε Νίκουε; Ισωε, 
στο μέλλον... Διότι και στο ΠαΣοΚ η ελπίδα πε
θαίνει τελευταία.

8omerit@otenet.gr

Συζήτηση 
ουσίας για 
μια σύγχρονη, 
προοδευτική 
πρόταση πότε 
θα γίνει 
στο ΠαΣοΚ;

Επιστολές προς «Το Βήμα»
Μιχαλακοπούλου 80, Αθήνα 115 28 ·Τηλ.: 211-365.7000 · Fax: 211-365.8004 · E-mail: epistoles@tovima.gr

«Οχι Μεσαίες»
Από τον κ. Γ. Αναγνωστόπουλο 
Παρακαλώ τη φιλοξενία τηε επιστολήε μου 
στην έγκριτη εφημερίδα σαε. Ωε παρα- 
δοσιακόε αναγνώστηε τηε, για την οποί
αν πολλά έπαθα παλαιότερα, ζητώ αυτο
νόητα από αυτήν πράγματα: ουσιασπκό, 
αληθινό και αμερόληπτο πολιηκό λόγο για 
πρόσωπα και πράγματα του χώρου στον 
οποίο ανήκω (ΠαΣοΚ με την ευρεία του 
έννοια) και τον οποίο υποστηρίζει η εφη
μερίδα σαε. Εκφράζω το παράπονο όχι 
γιατί η κύρια τηε εφημερίδαε αρθρογρα- 
φία και αυτή ορισμένων δημοσιογράφων 
δεν συμφωνεί με τιε απόψειε μου (μαε), 
αλλά για τον απολιτικό, ειρωνικό και εν 
πολλοίε επιθεωρησιακό τρόπο έκφρασηε 
για πρόσωπα και πράγματα του ιδεολογι
κού και κομματικού χώρου μου. Ο Γεώρ- 
γιοε Λ. Παπανδρέου δεν είναι το κατάλ
ληλο πρόσωπο παραπολιτικήε και ειρωνι- 
κήε στόχευσηε. Δόξα τω Θεώ γέμει η Ελλά
δα καταλλήλων προε τούτο ανθρώπων. 
Δεν επιθυμούμε να φιμώσουμε κανέναν. 
Αλίμονο. Αλλά επιθυμούμε τον καταστατικό 
πολιηκά και κοινωνικά διαυγή λόγο. Σχε
τικά με τον Γ. Παπανδρέου και τον Ευ. Βε- 
νιζέλο: Ο αρχηγόε μιαε παράταξηε (βλέ
πετε αποφεύγω το: Ηγέτηε) πρέπει να κα
τέχει: ηρεμία, γλώσσα στο μυαλό και όχι 
το μυαλό στη γλώσσα και βέβαια να μην 
άγχεται (οράτε Ευ. Βενιζέλο). Πρέπει να 
είναι σκεπτόμενοε, δημοκρατικόε άν
θρωποε, αεί διδασκόμενοε και διάφανοε 
(οράτε Γ. Παπανδρέου). Αε μαε αφήσουν 
λοιπόν ήσυχουε οι Μεσσίεε. Οι δήθεν θυ
μωμένοι για κάποια αποτυχία, οι λογάδεε 
του τίποτα, του σπουδαιοφανούε τίποτα, 
οι Αγιοι που θα χτυπήσουν το «δεξί θη
ρίο», τη δεξιά του Κυρίου τουε. Αε μην μαε 
ενοχλούν κάποιοι δημοσιογράφοι, μαχη- 
τέε δήθεν ιδεών, πονεσιάρηδεε και εξυ- 
πνάκηδεε και ανωφελείε. Η Ελλάδα δεν 
είναι στο μυαλό τουε, προφανώε ούτε στο 
δικό μου, αλλά εγώ, εμείε, έχουμε γνώση 
αυτού και εκφραζόμαστε αμισθί. 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 
Επίτιμοε δικηγόροε, Αθήνα

Βερέμης 1
Από τον κ. I. Μποφίλια 
Από τη συνέντευξη του κ. Βερέμη έμεινα 
τελείωε απογοητευμένοε. Είναι λυπηρό 
μια σεβαστή προσωπικότητα να μη γνω
ρίζει την πραγματική αιτία τηε καλπά-

«Το Βήμα» δεν δημοσιεύει 
επιστολέε σπε οποίεε δεν 

αναγράφεται διεύθυνση και 
τηλέφωνο του αποστολέα». 
Πολλοί αναγνώστεε, κυρίωε 

εξ εκείνων που χρησιμοποιούν 
e-mail, λησμονούν 

να σημειώσουν 
τα πλήρη στοιχεία τουε.

ζουσαε παρακμήε των ΑΕΙ. Παρ’ όλον τον 
σεβασμό που τρέφω προε τον πρόεδρο 
του ΕΣΠ, μου είναι αδύνατον να συ
γκρατηθώ και να μην ξεσπάσω από την 
άγνοια και την αφέλεια. Δυστυχώε, δεν 
έχει ακόμη αντιληφθεί βασικά στοιχεία, 
όπωε ο έλεγχοε και η αξιοκρατία εντόε 
των ΑΕΙ. Σωστά βέβαια επισημαίνει την 
αθλιότητα τηε εύνοιαε και τηε κουμπα- 
ριάε (συγγενολόι στο ίδιο εκλεκτορικό 
σώμα, μαμά, μπαμπάε, γιοε, φίλοε ρυθ
μίζουν «δημοκρατικά» την τύχη των ΑΕΙ. 
Παράδειγμα, ΑΠΘ, Γεωπονικό κ.ά.). Χα
ρακτηριστικό είναι ότι στην Ιατρική Φυ
σική του ΑΠΘ από χρόνια λόγω επιβο- 
λήε τηε κουμπαριάε και αναξιοκρατίαε 
υστερεί από 20ετίεε! Ενώ υπήρχε η δυ
νατότητα να διδαχθούν αυτοδύναμα οι 
φοιτητέε 15 ασκήσειε, όπωε συμβαίνει 
στα ΑΕΙ τηε ΕΕ, ασκούνται μόνο σε τέσ
σερα και μάλιστα όχι αυτοδύναμα. Η κα
τάσταση είναι ανυπόφορη, εκρηκτική, 
δυσβάστακτη, απαράδεκτη. Εδιωξαν τον 
αξιοκρατικά ενδεδειγμένο και έστησαν 
τον κουμπάρο να τα βολέψει. Ενα μόνο 
παράδειγμα αναξιοκρατίαε που υποφέ
ρει μεγάλο μέροε τηε κοινωνίαε, αφού 
ουσιασηκά δεν υπάρχει έλεγχοε και αξιο
κρατία. Τη βλέπουμε, αλλά δεν την αντι
μετωπίζουμε. Δεν κάνουμε τίποτε. 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΦΙΛΙΑΣ 
Ομότιμοε καθηγητήε ΑΕΙ, ΑΠΘ,
Μονάχου και Γενεύηε

Βερέμης 2
Από τον κ. Δ. Σταμάτη 
Σε πρόσφατεε δηλώσειε του ο πρόεδροε 
του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείαε κ. Βε- 
ρέμηε αναφέρει ότι κακώε απεσύρθη το 
βιβλίο τηε Ιστορίαε. Πιστεύει επίσηε στον 
νέο υπουργό γιατί τον γνωρίζει ωε ευφυή 
και τίμιο άνθρωπο. Αρα ο κ. Στυλιανί- 
δηε επιστρατεύονταε την ευφυΐα και την 
τιμιότητά του προέβη στην άχαρη πρά
ξη να καταργήσει το επίμαχο βιβλίο, πα- 
ραβαίνονταε έτσι τη διαδικασία τήρη- 
σηε κανόνων ανάθεσηε και δοκιμήε βι
βλίων. Τελικά συνεμορφώθη προε ταε 
υποδείξειε τηε Εκκλησίαε, των ακροδε
ξιών οργανώσεων και ορισμένων νο- 
μαρχών-αστέρων τηλεοπτικών παραθύ
ρων υψηλήε τηλεθέασηε αλλά αμφιβό
λου ποιότητοε και αξιακών κωδίκων. 
Επραξε το έργο του. Είναι γνώστηε του 
εκπαιδευτικού τομέα. Ο θρίαμβοε τηε 
ωμότηταε κυριάρχησε για μία ακόμη φο
ρά στην Παιδεία. Ετσι όλοι αυτοί που 
φώναζαν, ωρύονταν «να ανοίξουν οι τά
φοι και να αναστηθούν οι νεκροί για να 
αποκαταστήσουν την αλήθεια», απαι
τούν ακόμη ένα κομμάτι από τη λεία που 
έχει απομείνει για να μπορούν να ευτε- 
λίζουν παράγραφο προε παράγραφο με 
τα ανούσια πονήματά τουε οι «λίγο απ’ 
όλα» ειδικοί ένα βιβλίο-ξύπνημα των συ
νειδήσεων!
ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 
Βιολόγοε, Βόλοε

ί ί  Κύριε 
διευθυνιά^

Ηταν τόσο προφανέε ώστε 
πρέπει να κάνουμε την αυτο
κριτική μαε γιατί δεν το αντι- 
ληφθήκαμε νωρίτερα: ο Κώ
σταε Σημίτηε φταίει για την 
ήττα του ΠαΣοΚ το 2004 και 
το 2007. Το παρέλαβε υγιέ
στατο το 1996, με ξάστερεε 
πολιτικέε και προγραμματι- 
κέε θέσειε, οξυγονωμένεε 
από τον βουνίσιο πεντελικό 
αέρα που ανέπνεε στη «Ροζ 
Βίλα» τηε Εκάληε ο κύκλοε 
των έγκριτων συμπολιτών 
μαε που τιε καθόριζε, με τη 
Δήμητρα Παπανδρέου στο 
κέντρο του και φωτεινέε 
ακτίνεε του τον Λάκη Λαζό- 
πουλο και τη Λιάνα Κανέλλη. 
Ακολούθησαν χρόνοι δίσε
κτοι, καιροί δυστυχισμένοι: ο 
Κώσταε Σημίτηε βύθιζε το 
ΠαΣοΚ στον καθεστωτισμό 
και στον κυβερνητισμό, πα
ρά τιε προσπάθειεε του Γιώρ
γου Παπανδρέου -  του μόνου 
που δεν είχε προσβληθεί από 
τιε ασθένειεε χάρη στα γονί
διά του και έδινε συνεπείε 
αριστερούε αγώνεε. Το 
ΠαΣοΚ έχασε και την ηγεμο
νία των ιδεών κατά την οκτα
ετία, όπωε επισήμανε ο Κώ- ,
σταε Σκανδαλίδηε: αντί να }
χτιστεί νέοε μητροπολιτικόε 
ναόε στην Αθήνα, όπωε έτα- : 
ξε ο ίδιοε μήπωε και γίνει ! 
θαύμα και εκλεγεί δήμαρχοε 
και όπωε επιτάσσει η σοσια
λιστική ιδεολογία, καταργή- 
θηκε το θρήσκευμα από τιε 
ταυτότητεε. Η αλήθεια είναι 
πωε πάλεψε γενναία ο κ. Πα
πανδρέου για να ηγεμονεύ
σουν ξανά αυτέε οι ιδέεε: κά
θε τρειε και λίγο μεταλάμβα- 
νε μπροστά στιε κάμερεε- αλ
λά δεν πρόκανε. Επιστροφή 
στιε ρίζεε, λοιπόν: στην επο
χή τηε Εκάληε και του Κα- 
στριού. Ο κ. Σημίτηε ήταν 
παρένθεση που έκλεισε γρή
γορα. Αυτό που δεν καταλα
βαίνουν διάφοροι δυστυχείε 
είναι ότι οι ίδιοι εγκλωβίζο
νται σε φαύλουε κύκλουε γε- 
λοιότηταε, αναΕιοπρέπειαε 
και αναξιοπιστίαε.

Δ. Κ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ 
Μιχαλακοπούλου 80

AAAfs επιστολές am σελίδα Α14

Τ Ο ΒΗΜΑ δημοσιεύει επιστολέε αναγνωστών για 
συγκεκριμένα θέματα, με τον όρο ότι είναι ούντο- 

μεε (έωε 200 λέίειε) και ενυπόγραφες. Για τον λόγο αυ
τόν οι επιστολογράφοι πρέπει να σημειώνουν διεύ
θυνση και τηλέφωνο, μέσω του οποίου η Γραμματεία

τηε Συντάίεωε θα μπορεί να ελέγίει το γνήσιον . 
επιστολήε. Ανευ των στοιχείων αυτών η δημόσιε? 
καθίσταται αδύνατη. ΗΣύνταΙη διατηρεί το δικαί, 
να επιμελείται και να συντομεύει τα κείμενα. X  
Υραφα δεν επιστρέφονται.

ΤΟ ΒΗΜΑ
Ιδρυτής: Δημήτριος Λαμπράκης
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Δ η μ ο σ ιο γρ α φ ικ ό ε  Ο ργανισμόε Λαμπράκη
Εκτελεστική Επιτροπή:

Χρήστοε Δ. Λαμπράκηε, Πρόεδροε 
Σταύροε Π. Ψυχάρηε, Αντιπρόεδροε Δ' 
Διευθύνων Σύμβουλοε, Π. Καψήε, μέλο 
Στ. Νέζηε, Γενικόε Επιχειρησιακόε Διευθ 
Ν. Πεφάνηε, Γενικόε Οικονομικόε Διευθ 
Πάνοε Στ. Ψυχάρηε, Διευθυντήε Ψηφ 
Μέσων, Ε. Μωραΐτηε, Διευθυντήε Εκ5 
Περιοδικών, Τ. I. Κουταλίδηε, Νομικ- 
βουλοε, I. Μάνοε, Σύμβουλοε Διοική·
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