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Ιτελέχωση 
ΣΥΝ και 
με σεβασμό 
στην πείρα
Μετά το «τσουνάμι» της 
ανανέωσης, που επέβαλε 
στην ηγεσία του ΣΥΝ το 
πρόσφατο συνέδριό του, 
ήρθε η ώρα της κατανομής 
αρμοδιοτήτων στη νέα 
Κεντρική Πολιτική Επιτροπή 
και της ανάδειξης της 
Πολιτικής Γραμματείας. Η 
συνεδρίαση της ΚΠΕ ήταν 
προγραμματισμένη για το 
Σαββατοκύριακο, ωστόσο το 
κύμα της κακοκαιρίας, που 
αναμένεται από απόψε, 
οδήγησε στην αναβολή της. 
Στο μεταξύ θα δοθεί χρόνος 
στα κεντρικά στελέχη να 
ξαναδούν ορισμένες πτυχές 
της στελέχωσης του 
κόμματος στην καινούργια 
εποχή. Προς αυτή την 
κατεύθυνση φαίνεται να 
στοχεύει και η ανακοίνωση 
που εξέδωσε χθες το 
«Αριστερό Ρεύμα», με την 
οποία εκφράζει τη λύπη του 
για την αποτυχία να εκλεγούν 
στη νέα ΚΠΕ ορισμένα εκ των 
έμπειρων στελεχών του 
(ανάμεσά τους και ο Τάσος 
Κανταράς από τη 
Θεσσαλονίκη) και 
ταυτοχρόνως την πεποίθηση 
ότι «πρέπει να συμβάλουν από 
θέσεις σημαντικής ευθύνης 
στη νέα ελπιδοφόρα πορεία 
του Συνασπισμού και του 
ΣΥΡΙΖΑ».
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ΧΡΥΣ0Χ0ΙΔΗΣ: Το ΠΑΣΟΚ να ξαναγίνει εΑκυσιικό και ερωιεύσιμο

«Αυτός ο έρωτας τελείωσε»
Του ΠΑΝΟΥ ΣΩΚΟΥ

«Η σχέση του 
ΠΑΣΟΚ με 
ιην ελληνική 

κοινωνία είναι ένας 
έρωτας που έχει 
τελειώσει», δήλωσε 
χθες ο Βουλευτής 
Μιχάλης Χρυοοχοί δης.

Μιλώντας στον «Σκάι», ση
μείωσε χαρακτηριστικά ότι 
πρέπει «να ξαναγίνουμε ελκυ
στικοί και ερωτεύσιμοι και για 
να γίνει αυτό πρέπει να διατυ
πώσουμε με σαφήνεια τις ανά
γκες της σύγχρονης κοινωνίας 
και να ξεκαθαρίσουμε τι δεν 
κάναμε σωστά χθες».

Υποστήριξε ότι ο Γ. ΙΙαπαν- 
δρέου προσπαθεί να ανατάξει 
το ΠΑΣΟΚ, αλλά η προσπά
θεια αυτή είναι πολύ δύσκολη, 
γιατί δεν συνεισφέρουν όλες οι 
δυνάμεις μέσα στο ΠΑΣΟΚ 
προς αυτή την κατεύθυνση και 
γιατί ανάταξη σημαίνει ότι κά
ποιος βρίσκεται σε κώμα και 
προσπαθείς να τον συνεφέρεις.

Επίσης, τόνισε ότι τίποτα 
δεν άλλαξε δραματικά απάτην 
11η Νοεμβρίου μέχρι σήμερα, 
εξαντλείται η υπομονή του κό
σμου σε σχέση με την ανανέω
ση και το νέο μήνυμα που πρέ
πει να εκπέμψει το ΠΑΣΟΚ 
και υπάρχει απαισιοδοξία 
στον χώρο του κόμματος.

Οπως προκύπτει από τα λε
γόμενό του, όλα αυτά είναι τα 
στοιχεία που οδηγούν στον κ. 
Τσίπρα ή στα μικρά κόμματα, 
τόνισε όμως ότι κάποια στιγμή 
και μέσα στο ΠΑΣΟΚ θα υ
πάρξει μια αντίστροφη διαδι
κασία σκέψης και θα αποτελέ- 
σειτην εναλλακτική λύση, γιατί 
η χώρα κάποια στιγμή θα χρει- 
ασθεί μια στιβαρή κυβέρνηση.

Πάγκαλος

Στο μεταξύ, ο Θ. Πάγκαλος 
χθες ήταν κριτικός απέναντι 
στον ΣΥΝ και στον κ. Τσίπρα, 
αλλά χωρίς ευφυολογήματα 
και ακρότητες. Μιλώντας στον 
«Αλφα 989», απέδωσε τα περί 
σουπερμάρκετ, που είπε πρό
σφατα για τις σχέσεις ΣΥΝ και 
ΠΑΣΟΚ, «σε μια κουβέντα» 
και τόνισε ότι ο κ. Τσίπρας, αν 
δεν ήταν αξιόλογος, δεν θα τον

ψήφιζαν ηγέτη στον ΣΥΝ, δεν 
είναι φαινόμενο, αλλά κάτι έ
χει πετύχει στη ζωή του, πέτυ
χε ένα μεγάλο ποσοστό στις 
δημοτικές εκλογές και πέτυχε 
να γίνει ηγέτης του ΣΥΝ. Είπε 
ακόμα ότι ο κ. Τσίπρας μιλάει 
απλά, όμως σε μια συνέντευξή 
του διατύπωσε και έναν λόγο 
παλαιοκομμουνιστικό του αι- 
σχίστου είδους.

Ο κ. Πάγκαλος τόνισε, σε 
σχέση με τον ΣΥΝ, ότι συνεχί
ζεται το ρεύμα που καταγρά
φηκε στις εκλογές, που είναι 
«η αδιέξοδη ψήφος στα μικρά 
κόμματα, που δεν έχουν κυ
βερνητική προοπτική» και εί

πε ότι, αν ο ΣΥΝ θέλει να γίνει 
το ΠΑΣΟΚ του 1974, θα πρέ
πει να εκφράσει έναν προ
γραμματικό λόγο και αυτό δεν 
υπάρχει στα σοβαρά στον 
ΣΥΝ αυτή τη στιγμή.

0  Ακης

«Δεν νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ 
έχει να χωρίσει οτιδήποτε με 
τον Συνασπισμό» τονίζει με
ταξύ άλλων σε συνέντευξή 
του στην εφημερίδα «Ελευθε
ρία» της Λάρισας ο Ακης 
Τσοχατζόπουλος. «Κοινός ε
χθρός μας -προσθέτει- είναι 
ο νεοφιλελευθερισμός και η 
αντιλαϊκή κυβέρνηση της Δε

ξιάς. Απεναντίας, πιστεύω ότι 
όλα τα κόμματα της Αριστε
ρός έχουν υποχρέωση να κα
ταθέσουν αυτοτελώς τη δική 
τους στρατηγική πρόταση πο
ρείας στην ελληνική κοινωνία, 
το περιεχόμενο μιας προ
γραμματικής και πολιτικής 
πρότασης, που με βάση τις α
ξίες και τις αρχές της δημο
κρατίας, του σοσιαλισμού και 
της ελευθερίας θα διεκδική- 
σουν μέγιστη πλειοψηφία για 
τις απόψεις του καθένα».
•  ΣΤΗ ΣΕΛ. 62: Νέο γκά
λοπ επιβεβαιώνει άνοδο του 
ΣΥΡΙΖΑ με απώλειες ΠΑΣΟΚ 
και Ν.Δ.

Μ. Χρυσοχόίδης: Δεν 
συνεισφέρουν όλοι 
στην προσπάθεια ανάταξης 
του ΠΑΣΟΚ

Κριτική και σχόλια Σημίτη για το ΠΑΣΟΚ

Κ. Σημίτης 
Πρώτη φ< 
η αξιωμαι 
αντιπολίτι 
δεν εισπρι 
τη φθορά 
κυθέρνησι

Με κατηγορηματικό τρόπο ο 
Κώστας Σημίτης τάχθηκε 

κατά της διάσπασης του 
ΠΑΣΟΚ, αλλά ταυτόχρονα 
άφησε συγκεκριμένες αιχμές 
για την αντιπολιτευτική τακτι
κή του η οποία δεν του επιτρέ
πει «να ξαναβρεί το νήμα της 
νίκης».

«Η ενότητα του προοδευτι
κού χώρου υπό τις σημερινές 
συνθήκες είναι αναγκαία.
Πρέπει να ενισχυθεί. Στάσεις 
και επιλογές που οδηγούν σε 
διάσπαση δυνάμεων δεν συμ
βάλλουν στην προσπάθεια 
απομάκρυνσης της συντηρητι
κής παράταξης» είπε σε χθε
σινή ομιλία του ο πρώην πρω
θυπουργός, σχολιάζοντας έτσι 
θετικά την τελευταία εξέλιξη 
στο ΠΑΣΟΚ, μετά την υποχώ
ρηση του Ευάγγελου Βενιξέ- 
λου. Ο πρώην υπουργός ήταν στο ακροα
τήριο, όχι όμως και ο Γιώργος Παπαν- 
δρέου.

Από εκεί και πέρα ο κ. Σημίτης, στο 
πλαίσιο μιας θεωρητικής ανάλυσης για 
την «προοδευτική διακυβέρνηση», περιέ
λαβε στην ομιλία του πολλές κριτικές 
αναφορές για το κόμμα του: «Η αντιπολί
τευση, που θέλει να αποκτήσει την πολιτι
κή ηγεμονία -είπε-, πρέπει να ξεπεράσει 
το στάδιο που η δραστηριότητά της συνί- 
σταται μόνο στην παρακολούθηση και το 
σχολιασμό των κυβερνητικών κινήσεων».

«Πρώτη φορά»
Επισήμανε ότι στην Ελλάδα για πρώτη 

φορά το κυβερνητικό κόμμα χάνει σε 
απήχηση, αλλά το πρώτο κόμμα της αντι

πολίτευσης δεν εισπράττει τη φθορά. 
Εξήγησε ότι αυτό συμβαίνει «όταν οι ψη
φοφόροι έχουν μειωμένες προσδοκίες 
από πρόσωπα και παρατάξεις» και πρό- 
σθεσε ότι για να ανατραπεί αυτό και το 
κόμμα να έχει πιθανότητες επιτυχίας, 
«πρέπει να αντιπαραθέτει στη δυσαρέ
σκεια τα δικά του σχέδια ανασυγκρότη
σης. Ελπίζω -πρόσθεσε- οι προσπάθειες 
που κάνει τώρα το ΠΑΣΟΚ να το βοηθή
σουν να ξαναβρεί το νήμα της νίκης».

Ο πρώην πρωθυπουργός συνέδεσε τη 
σημερινή καχεξία του ΠΑΣΟΚ και με τη 
στάση του απέναντι στο κυβερνητικό πα
ρελθόν του. «Ακόμη και πρόσφατα -είπε- 
προβλήθηκε ο ισχυρισμός ότι η οικονομική 
πολιτική των ετών 1996-2004 (επί δικής του 
πρωθυπουργίας) αύξησε τη φτώχεια. Οι

στατιστικές και οι έρευνες δεί
χνουν ακριβώς το αντίθετο. 
Ομως το να ισχυρίζεται κάποι
ος κάτι που τον κάνει αρεστό, 
αλλά δεν είναι αλήθεια, εξα
σφαλίζει απήχηση. Θύμα είναι 
η προοδευτική διακυβέρνηση. 
Γιατί -κατέληξε-να απορούμε 
ότι οι πολίτες δεν μας εμπιστεύ
ονται, όταν εμείς οι ίδιοι αμφι
σβητούμε τα επιτεύγματά μας;»

«Ορθολογικές λύσεις»
Ο κ. Σημίτης απέδωσε τη ση

μερινή κρίση του δικομματι- 
σμού «στην πολυσυλλεκτική 
στρατηγική υπό την πίεση των 
συντεχνιακών συμφερόντων» 
που ακολουθούν. «Μία προο
δευτική διακυβέρνηση όμως 
προωθεί τις ορθολογικές λύ
σεις που μεγιστοποιούν τα 
οφέλη για το σύνολο της κοι

νωνίας. Διαμορφώνει ταυτόχρονα λόγο 
που συσπειρώνει, σχέδιο που ενοποιεί 
και πολιτική που υπερβαίνει τις διαφορές. 
Ετσι -κατέληξε- κερδίζει σε απήχηση και 
εμπιστοσύνη».

Ο κ. Σημίτης μιλούσε σε εκδήλωση του 
Ομίλου Προβληματισμού για τον Εκσυγ
χρονισμό της Κοινωνίας και εντύπωση 
προκάλεσε το γεγονός ότι μεταξύ των 
ακροατών του ήταν ο πρόεδρος της Βου
λής Δ. Σιούφας.

Ηταν, επίσης, ο τέως Πρόεδρος της Δη
μοκρατίας Κ. Στεφανόπουλος, ο Λ. Κύρ- 
κος και πολλά στελέχη του ΠΑΣΟΚ όλων 
των πλευρών (Αθανασάκης, Ρέππας, Βά- 
σω Παπανδρέου, Αννα Διαμαντοπούλου, 
Λοβέρδος, Παπαδόπουλος, Χυτήρης, 
Παπαντωνίου, Τζουμάκας κ.ά.).
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