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Νειά την ήττα, τι;
Των ΠΑΝΟΥ ΣΩΚΟΥ, 

_________ ΜΑΡΙΑΣ ΔΕΔΕ

Δεκατρείβ ημέρεβ μετά 
την εκλογική ήττα 
το ΠΑΣΟΚ δεν έχει 
ακόμη καταγράψει 
πλήρα» τα αίτιά της.

λικά έχασε τη μάχη με τα προ
βλήματα της καθημερινότη
τας του πολίτη. Αυτά και άλλα 
έκαναν ένα μεγάλο ποσοστό 
των Ελλήνων να δουν δελεα
στικά το σύνθημα της πολιτι
κής αλλαγής που προέβαλε η 
Ν.Δ. Οι απόψεις αυτές κατα
γράφηκαν όλες τις προηγού

μενες μέρες και έπεται συνέ
χεια, καθώς η «Ε» ανοίγει σή
μερα συζήτηση για τα αίτια 
της ήττας αλλά και για το μέλ
λον του ΠΑΣΟΚ, για τις αλ
λαγές που επιβάλλεται να γί
νουν προκειμένου το κόμμα 
να επανέλθει σε πορεία εξου
σίας. Οι τελευταίοι κρίσιμοι

μήνες πριν από τις εκλογές 
σηματοδοτήθηκαν, πάντως, α
πό μια πρώτη αλλαγή στο 
ΠΑΣΟΚ: αυτή της διαδοχής 
στην προεδρία του Κ. Σημίτη 
από τον Γ. Παπανδρέου. Το 
«νέο» και το «ωραίο» που ε
παγγέλλεται ο σημερινός 
πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, έστω

και με το κόμμα στην αντιπο
λίτευση, ήρθε η ώρα να πάρει 
σάρκα και οστά. Το ζητούμε
νο μοιάζει να είναι ο ιδεολο
γικός προσδιορισμός του με 
σαφήνεια, ο καθορισμός προ
τεραιοτήτων και η δρομολό
γηση των αναγκαίων μεταρ
ρυθμίσεων στην οργανωτική

δομή του κόμματος, ούτως ώ
στε αυτό να ανοίξει τις πύλες 
του στην κοινωνία.

Ο λόγος σε επιφανή στελέ
χη του ΠΑΣΟΚ, γραμματείς 
νομαρχιακών επιτροπών, κοι
νωνιολόγους, πολιτικούς επι
στήμονες που απαντούν σε 
προκαθορισμένα ερωτήματα.

Δ
εν έχει, επίσης, προσ
διορίσει με σαφήνεια 
το περιεχόμενο της 
νέας εποχής του 

ΠΑΣΟΚ για την οποία μιλάει 
τόσο συχνά και με τέτοια εμ
μονή ο πρόεδρός του, Γιώρ
γος Παπανδρέου.

Τις πταίει και το ΠΑΣΟΚ 
βρέθηκε στην αντιπολίτευση; 
Και τώρα πώς θα ξαναβρεί 
τον καλό, νέο του εαυτό, προ
κειμένου να αφήσει πίσω του 
οριστικά την ήττα, να ξανα- 
μπεί δυναμικά στο παιχνίδι 
και, ενδεχομένως, να επανέλ- 
θει στο προσκήνιο της εξου
σίας;

Μια πρώτη γεύση έδωσε 
προχθές στην Κοινοβουλευτι
κή Ομάδα ο ίδιος ο πρόεδρός 
του. Είπε ότι ο πολίτης δεν αι- 
σθάνθηκε ισχυρός στην ισχυ
ρή Ελλάδα, ότι το ΠΑΣΟΚ 
δεν κατάφερε να νικήσει τη 
φθορά της πολύχρονης διακυ
βέρνησης και την κόπωση του 
εκλογικού σώματος. Υποστή
ριξε πως δεν ήταν επαρκής ο 
χρόνος για να δώσει το δικό 
του στίγμα ανανέωσης και ε- 
πισήμανε πως θα αξιολογηθεί 
το πόσο μέτρησαν στην ήττα 
κυβερνητικές πολιτικές και 
πρακτικές, πόσο μέτρησε η 
τροπολογία Πόρτο Καρράς 
και η αμφίπλευρη διεύρυνση.

Στη μοναδική, για το θέμα, 
συνεδρίαση του Εκτελεστι
κού Γραφείου ακούστηκαν 
φωνές κριτικής, ενώ εκτενής 
συζήτηση αναμένεται να γίνει 
στις 3 και 4 Απριλίου στο 
Εθνικό Συμβούλιο του κόμμα
τος.

Υστερα από 11 χρόνια στην 
εξουσία, το ΠΑΣΟΚ βρέθηκε 
εκτός «νυμφώνος», σίγουρα 
όχι αναίτια.

Η φθορά, απόρροια τόσων 
χρόνων στην εξουσία, δεν αρ
κεί από μόνη της για να εξη
γήσει το αποτέλεσμα. Οι σει
ρήνες της εξουσίας δεν βου
λώνουν μόνο τα αυτιά αλλά 
θαμπώνουν και τα μάτια, που 
αδυνατούν έτσι να δουν πέρα 
και έξω από τα υπουργικά και 
κομματικά γραφεία. Λάθη 
και παραλείψεις στα χρόνια 
της διακυβέρνησης και τους 
τελευταίες κρίσιμους μήνες 
πριν από τις εκλογές. Χτύπη
μα των πολιτών στην αλαζο
νεία της εξουσίας και την κυ
βέρνηση του ΠΑΣΟΚ που τε-
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«Υπήρχαν φέουδα και φεουδάρχες-Βαρόνοι»
Η κρίση της σοσιαλδημοκρατίας σε 

όλη την Ευρώπη, η ύπαρξη φέου
δων και βαρόνων μέσα στο ΠΑΣΟΚ και 
κυρίως η αδυναμία αντιμετώπισης των 
καθημερινών προΒλημότωντου πολίτη 
είναι, σύμφωνα με τον καθηγητή κοι- 
νωνιολογίας Νίκο Μουζέλη, οι αιτίες 
που οδήγησαν στην εκλογική ήττα.

Είναι αυτές που εξηγούν, όπως λέει, 
γιατί τα σημαντικά επιτεύγματα της 
διακυβέρνησης Σημίτη (ΟΝΕ, Κύπρος, 
μεγάλα έργα, υψηλοί ρυθμοί ανάπτυ
ξης) δεν οδήγησαν σε άλλη εκλογική 
νίκη του ΠΑΣΟΚ.

«Δεν είναι συγκυριακοί οι λόγοι, δεν 
είναι τόσο ότι έγιναν λάθη, όπως για 
παράδειγμα ο τρόπος παρουσίασης 
του Ασφαλιστικού. Η εκλογική ήττα έχει 
να κάνει, κυρίως, με το γενι
κό νεοφιλελεύθερο παγκό
σμιο πλαίσιο μέσα στο οποίο 
βρίσκεται η χώρα μας αλλά 
και η Ευρώπη, που δεν ευ
νοείτο κεντροαριστερά κόμ
ματα».

Ο Ν. Μουζέλης επισημαί
νει πως αυτό που πρέπει, 
πρωτίστους, να αλλάξει στο 
ΠΑΣΟΚ είναι οι δομές του, 
έτσι ώστε να είναι γίνει ένα κόμμα ανοι
χτό στην κοινωνία των πολιτών και πιο 
δημοκρατικό. Πιστεύει πως ο Γ. Πα
πανδρέου θα το προσπαθήσει, έχο
ντας πολλές πιθανότητες να το πετύ- 
χει. Λέει πως το ΠΑΣΟΚ πρέπει να κά
νει άνοιγμα -για στενή συνεργασία- 
προς τον ΣΥΝ και το ΔΗΚΚΙ «χωρίς α
λαζονεία και ηγεμονισμούς», διαφορε
τικά «τα δύο αυτά κόμματα θα γίνουν 
κακέκτυπα του Κομμουνιστικού κόμμα
τος, κάτι που δεν συμφέρει ούτε το 
ΠΑΣΟΚ ούτε την ελληνική κοινωνία».

Θεωρεί πως το «νέο» που πρεσβεύ
ει ο Γ. Παπανδρέου πρέπει να γίνει πιο 
συγκεκριμένο. Χαρακτηριστικά υπο
γραμμίζει πως η διάκριση που κάνει το 
επιτελείο του προέδρου του ΠΑΣΟΚ 
μεταξύ «παραδοσιακού και νεωτερι- 
κού» είναι χρήσιμη, αλλά δεν φτάνει. 
Πρέπει να συνδυαστεί με τη διάκριση 
κεντροαριστερά - κεντροδεξιά, Το 
ΠΑΣΟΚ πρέπει να τονίσει τον κεντροα
ριστερό προσανατολισμό του, λέει.

□  Πού οφείλεται η εκλογική ήττα 
του ΠΑΣΟΚ;

■  «Η σοσιαλδημοκρατία οε όλη την Ευ
ρώπη διέρχεται κρίση. Είναι δύσκολο,

στο πλαίσιο της νεοφιλελεύθερης πα
γκοσμιοποίησης, μια χώρα να έχει υ
ψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης χωρίς θε
αματική αύξηση των ανισοτήτων. Για 
τον απλούστατο λόγο ότι σήμερα κα
νείς δεν μπορεί να κάνει αυτό που έκα
ναν τα σοσιαλιστικά κόμματα τη δεκαε
τία του ’60 και του 70: αναδιανομή του 
πλούτου μέσω του κράτους. Εξίσου 
δύσκολο είναι να συνδυαστούν οι υψη
λοί ρυθμοί ανάπτυξης με τη μείωση 
της ανεργίας χωρίς να προοφύγει κα
νείς στη δημιουργία, όπως στις ΗΠΑ, 
“ευέλικτων θέσεων εργασίας”, δηλαδή 
κακοπληρωμένων θέσεων μερικής α
πασχόλησης.

Ενας επιπλέον λόγος που δεν μπό
ρεσε να συνδυαστεί στη χώρα μας η α

νάπτυξη με την άμβλυνοη 
των ανισοτήτων και τη μείω
ση της ανεργίας είναι οι Ολυ
μπιακοί Αγώνες. Οι τεράστιοι 
πόροι που επενδύθηκαν για 
τις 15 αυτές ημέρες των 
Ολυμπιακών Αγώνων θα 
μπορούσαν να πάνε για την 
αντιμετώπιση προβλημάτων 
της καθημερινότητας, για 
την υγεία, την παιδεία κ.λπ.

Περνώντας τώρα από το οικονομικό 
στο πολιτικό επίπεδο, π φεουδαρχική 
οργάνωση του κόμματος είναι μια άλλη 
διάσταση που σχετίζεται με την ήττα.

Ξέρετε, οτη μεταπολίτευση τα κόμ
ματα μαζικοποιήθηκαν χωρίς να εκδη
μοκρατιστούν. Κράτησαν, δηλαδή, το 
ρουοφετολογικό, πελατειακό χαρακτή
ρα τους, με αποτέλεσμα η διαφθορά, 
με τη μορφή των πελατειακών σχέσε
ων, της αδιαφάνειας και του ρουσφετι- 
ού, να μαζικοποιηθεί κι αυτή ιδίως μετά 
τη θεαματική αύξηση των κοινοτικών 
πόρων.

Εντός του ΠΑΣΟΚ υπήρχαν φέουδα 
και φεουδάρχες - Βαρόνοι που δεν ε
λέγχονταν αποτελεσματικά ούτε από 
τη Βάση ούτε από το ολιγομελές πρω- 
θυπουργικό επιτελείο. Ο Κ. Σημίτης 
δεν κατόρθωσε να συντονίσει και να ε
λέγξει τους υπουργούς του. Είχαμε έ
ναν έμμεσο τρόπο διακυβέρνησης. Εί
ναι κι αυτός ένας λόγος που δεν έγιναν 
όσα έπρεπε για την καθημερινότητα 
του πολίτη. Ηταν εμπόδιο η δομή του 
κόμματος».

□  Πόσο εφικτό είναι να αλλάξουν οι
δομές μέσα στο κόμμα;

■  «Νομίζω πως είναι. Ειδικά τώρα που 
είναι έκδηλη η δυσφορία του κόσμου α
πέναντι στα κόμματα. Πιστεύω πως ο 
Γ. Παπανδρέου έχει μεγαλύτερες πι
θανότητες να αλλάξει τη δομή του κόμ
ματος, γιατί αυτός δεν βασίστηκε στις ι
σορροπίες που βασίστηκε ο Κ. Σημίτης 
για να γίνει πρόεδρος. Πιστεύω ότι θα 
προσπαθήσει να το κάνει».

□  Αλλαγή προς ποια κατεύθυνση;
■  «Το κόμμα να είναι πιο δημοκρατικό 
και πιο ανοιχτό στην κοινωνία. Τα όρ
γανα να ελέγχονται πιο πολύ από τη 
βάση. Η Βάση να έχει περισσότερη 
συμμετοχή, κάτι που ο Γ. Παπανδρέ
ου λέει από χρόνια. Η ιδέα της συμμε
τοχικής δημοκρατίας πρέπει να γίνει 
συγκεκριμένη για να την καταλάβει και 
ο κόσμος.

Ανοιγμα προς την κοινω
νία των πολιτών και συστη
ματική θεομοποιπμένη συ
νεργασία με μη κυβερνητι
κές οργανώσεις σε ειδικά 
θέματα, επί ίσοις όροις, 
χωρίς καπέλωμα. Επίσης, 
άνοιγμα προς τον ΣΥΝ και 
το ΔΗΚΚΙ για στενή συνερ
γασία, χωρίς αλαζονεία και 
ηγεμονισμούς. Διαφορετι
κά, τα δύο αυτά κόμματα 
θα γίνουν κακέκτυπα του 
Κομμουνιστικού κόμματος, κάτι που 
δεν συμφέρει ούτε το ΠΑΣΟΚ ούτε την 
ελληνική κοινωνία».

□  Μήπως είναι αναγκαίο το ΠΑΣΟΚ 
να αποσαφηνίσει την ιδεολογική 
του φυσιογνωμία; Και τι τελικά θα 
πρέπει να κάνει για να αφήσει ορι
στικά στο παρελθόν την ήττα και να 
επανέλθει στο μέλλον και πάλι στην 
κυβέρνηση;

■  «Η διάκριση που κάνει το επιτελείο 
του Γ. Παπανδρέου μεταξύ “παραδο
σιακού και νεωτερικού” είναι χρήσιμη, 
αλλά δεν φτάνει. Υπάρχουν πολλές νε- 
ωτερικότητες. Η διάκριση νέο - παλαιό 
πρέπει να συνδυαστεί με τη διάκριση 
κεντροαριστερά - κεντροδεξιά. Δηλα
δή, το ΠΑΣΟΚ πρέπει να τονίσει τον κε
ντροαριστερό προσανατολισμό του και 
αυτό να γίνει εμφανές μέσα στο πρό
γραμμά του. Πρέπει να γίνει προσπά
θεια ώστε να αναδειχθούν οι ιδεολογι
κές διαφορές από τη Ν.Δ. Σήμερα στην 
Ευρώπη υπάρχει σύγκλιση κεντροαρι
στεράς και κεντροδεξιάς, λόγω της νε

οφιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης. Οι 
διαφορές υπάρχουν, αλλά δεν είναι τό
σο ορατές».

□  Ποιες είναι οι διαφορές;
■  «Η κεντροδεξιά δέχεται το νεοφιλε
λεύθερο παγκόσμιο στάτους κβο ως 
κάτι θετικό και μη μετατρέψιμο, ενώ η 
κεντροαριστερά δεν πρέπει να το α
ποδέχεται παθητικά, πρέπει να επι
διώκει να το αλλάξει, για παράδειγμα 
μέσω μιας ενοποιημένης Ευρώπης 
που θα αυτονομηθεί από τις ΗΠΑ. Η 
κεντροδεξιά είναι υπέρ της κοινωνίας 
της αγοράς, δηλαδή μιας κοινωνίας ό
που όλα θυσιάζονται στο Βωμό της 
παραγωγικότητας, της ανταγωνιστι
κότητας. Θέλει λιγότερο κράτος και 
περισσότερη αγορά.

Η κεντροαριστερά είναι υπέρ μιας 
κοινωνικά ρυθμιζόμενης 
οικονομίας της αγοράς. 
Πρέπει να στοχεύει οε λι
γότερο κράτος, λιγότερη 
αγορά και περισσότερη 
κοινωνία των πολιτών. Δη
λαδή οε έναν τρίτο χώρο, 
που δεν θα λειτουργεί ού
τε με Βάοη την κομματικο- 
κρατική ούτε με βάση την 
κερδοσκοπική λογική».
□  Η διεύρυνση προς το νε
οφιλελεύθερο χώρο, που 

έκανε ο Γ. Παπανδρέου, δεν προ
σκρούει στον κεντροαριστερό προ
σανατολισμό;

■  «Η δυσκολία λύνεται, αν γίνει ξεκά
θαρο ότι πρόκειται για συνεργασία με 
τους κ.κ. Μάνο και Ανδριανόπουλο σε 
ορισμένα θέματα και όχι για ένταξη στο 
κόμμα ή αλλαγή προγράμματος».

□  Πολλοί ισχυρίζονται πόας το 
ΠΑΣΟΚ έχασε τις εκλογές γιατί το 
εγκστέλειψε η παραδοσιακά σταθε
ρή του Βάοη: οι αγρότες, οι χαμη- 
λοσυνταξιούχοι, οι λεγόμενοι μι- 
κρομεσαίοι. Τελικά, είναι μύθος ή 
πραγματικότητα ότι αυτά τα κοινω
νικά στρώματα αποτελούν σταθερή 
βάση για ένα κόμμα, εν προκειμένω 
για το ΠΑΣΟΚ;

■  «Από τη στιγμή που υπάρχει, λόγω
της νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποίη
σης, αυτή η σύγκλιση κεντροαριστερός 
- κεντροδεξιάς και υπάρχουν τα λεγά
μενα πολυσυλλεκτικά κόμματα, μειώ- ! 
νεται σημαντικά η “σταθερότητα" κάθε I 
εκλογικής Βάσης». ■

«Το ΠΑΣΟΚ 
πρέπει να 
κάνει άνοιγμα 
προς ΣΥΝ και 
ΔΗΚΚΙ χωρίς 
αλαζονεία και 
ηγεμονισμούς»



Ερευνα
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Οι εκλογές χάθηκαν το 2000
Οι εκλογές του 2004 χάθηκαν για το 

ΠΑΣΟΚ μετά τη νίκη του στις εκλογές 
του 2000, υποστηρίζει, επί της ουσίας ο 
πρώην υπουργός Εργασίας Δημήτρης Ρέπ- 
πας. Κι αυτό γιατί, όπως εξηγεί, μετά τις ε
κλογές του 2000 και λόγω της συμπλήρωσης 
τόσων χρόνων διακυβέρνησης από το 
ΠΑΣΟΚ, η Ν.Δ. απέκτησε το πλεονέκτημα 
να εκφράζει με απλούστερο και πιο εύλη- 
πτο τρόπο το διαρκές αίτημα για αλλαγή ε
νώ το ΠΑΣΟΚ δεν άλλαξε αρκετά για να 
αλλάξει περισσότερο την κοινωνία.

Ο Δημήτρης Ρέππας στη σημερινή του 
συνέντευξη στην «Ε» επισημαίνει ότι:
•  Το εκλογικό αποτέλεσμα είναι διδακτικό 
γιατί επιτρέπει στο ΠΑΣΟΚ να συνδεθεί 
και πάλι με τις προσδοκίες και τις ανάγκες 
των πολιτών.
•  Το ΠΑΣΟΚ της νέας εποχής πρέπει να 
εκφράσε ι τις δυνάμεις της δημοκρατίας και 
του σοσιαλισμού που τοποθετούνται στο 
Κέντρο και την Αριστερά και να 
είναι «διατασικό».
•Ο  Γιώργος Παπανδρέου αντα- 
ποκρίθηκε με μεγάλη ευθύνη στα 
καθήκοντα που ανέλαβε.

□  Πού οφείλεται η εκλογική 
ήττα; Στην κόπωση, στην α
λαζονεία, σε παραλείψεις του 
κυβερνητικού έργου ή σε λάθη 
των τελευταίων μηνών;

■  «Μια εκλογική ήττα είναι α
πόρροια πολλών παραγόντων. Ο πιο σημα
ντικός πιστεύω ότι είναι ο μακρύς χρόνος 
διακυβέρνησης. Μια μακροχρόνια διακυ
βέρνηση όσο θετική κι αν είναι αποτελεί 
αφ’ εαυτής ένα σοβαρό λόγο για αλλαγή. 
Είναι διαφορετικό μέγεθος η εκλογική ήττα 
ύστερα από μια θητεία και διαφο
ρετικό μέγεθος ύστερα από μια 
πλήρη δεκαετία. Τα σημεία στα ο
ποία αναφερθήκατε και διάφορα 
άλλα ασφαλώς είναι αναγνωρίσι
μα, πιστεύω όμως ότι δεν ανατρέ
πουν το θετικό ισοζύγιο του έργου 
που παράχθηκε αυτά τα χρόνια.
Ομως η επιλογή των πολιτών στο
χεύει στο άλλο και γι’ αυτό εκ των 
πραγμάτων η Νέα Δημοκρατία εί
χε ένα πλεονέκτημα.

Μετά τη νίκη στις εκλογές του 2000, η 
Ν.Δ. είχε πλέον ένα πλεονέκτημα όσον α
φορά τις εκλογές του 2004, αφού με τη συ
μπλήρωση δεκαετίας και πλέον διακυβέρ
νησης από την πλευρά μας αναμενόμενο ή
ταν να μπορεί να εκφράσει με τρόπο α- 
πλούστερο και πιο εύληπτο το μόνιμο και 
διαρκές αίτημα για κάτι άλλο. Το ΠΑΣΟΚ 
δεν άλλαξε αρκετά για να μπορεί να πείσει 
ότι μπορεί να αλλάξει ακόμα περισσότερο 
την κοινωνία».

□  Τι θα πρέπει να αλλάξει το ΠΑΣΟΚ 
για να αφήσει οριστικά στο παρελθόν 
την ήττα της 7ης Μαρτίου και να επα- 
νέλθει στο μέλλον και πάλι στην κυβέρ
νηση; Οι αλλαγές θα πρέπει να στρα
φούν σε οργανωτικά θέματα, θα πρέπει 
να αλλάξουν τα πρόσωπα ή χρειάζεται 
κυρίως η αποσαφήνιση της ιδεολογικής 
φυσιογνωμίας του;

■  «
ντικ 
πρά 
πολ 
πρε 
ον

«Το ΠΑΣΟΚ 
της νέας 
εποχής 
πρέπει 
να είναι 
“διατασικό”»

I «Το ΠΑΣΟΚ εκφράζει ένα πολύ σημα
ντικό ποσοστό πολιτών, πάνω από το 40%, 
πράγμα αξιοσημείωτο, έπειτα μάλιστα από 
πολύχρονη διακυβέρνηση. Το ΠΑΣΟΚ έ
πρεπε και πρέπει να αναδείξει το άλλο, έ- 
οντας πριν αλλάξει το ίδιο ώστε να είναι

πειστική και αποτελεσματική αυτή η προ
σπάθεια. Τώρα οφείλουμε σε συμπυκνωμέ
νο χρόνο να επικαιροποιήσουμε πολιτικές 
λειτουργίες αλλά και το λόγο μας. Το εκλο
γικό αποτέλεσμα είναι διδακτικό. Μας επι
τρέπει μακριά από τις παγίδες του κυβερ- 
νητισμού να αναδείξουμε το ιδεολογικό - 
πολιτικό και προγραμματικό πεδίο στο ο
ποίο κινούμαστε σε άμεση σύνδεση με τις 
ανάγκες της χώρας και τις προσδοκίες των 
πολιτών».

□  Ποια θα πρέπει να είναι τα κυρίαρχα 
χαρακτηριστικά αυτής της φυσιογνω
μίας, κατά τη γνώμη σας;

■  «Η πορεία του ΠΑΣΟΚ είναι συνυφα- 
σμένη με την εθνική και κοινωνική προ
σφορά. Η αυθεντική σχέση του ΠΑΣΟΚ με 
τις ζωντανές, δημιουργικές δυνάμεις της ελ
ληνικής κοινωνίας με τον ενεργό πολίτη στο 
επίκεντρο. Ο προοδευτικός χαρακτήρας 
των επιλογών μας, με δημοκρατικές ρήξεις

και δημιουργικές αλλαγές που 
προσιδιάζουν σε ένα Κίνημα που 
πολιτικά εκφράζει το Κέντρο και 
την Αριστερά, τις δυνάμεις της 
δημοκρατίας και του σοσιαλι
σμού που τοποθετούνται στο Κέ
ντρο και στην Αριστερά. Αυτά τα 
βασικά στοιχεία πιστεύω ότι ο
ριοθετούν τους κανόνες βάσει 
των οποίων οικοδομούμε το 
ΠΑΣΟΚ της νέας εποχής».

□  Αν ο Γιώργος Παπανδρέου εκλεγόταν 
πρόεδρος μετά τις εκλογές και την ήττα 
δεν θα ήταν και για τον ίδιο και για το 
κόμμα καλύτερες οι προοπτικές; Μή
πως ήταν λάθος ο χρόνος της αλλαγής 
ηγεσίας;

■  «Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ α- 
νταποκρίθηκε σε μια μεγάλη ευ
θύνη και αυτό τον τιμά. Το εκλογι
κό αποτέλεσμα δεν αφήνει ούτε ε
λάχιστο αρνητικό ίχνος στην ηγε
σία του. Αντιθέτως, τόσο η διαδι
κασία εκλογής του όσο και οι σχέ
σεις που οικοδόμησε με τις ευρύ
τατες δυνάμεις του λαού μας απο
τελούν σημαντικά όπλα του. Ενδε
χόμενη αλλαγή ηγεσίας τώρα, σε 
συνθήκες αποτίμησης του εκλογι

κού αποτελέσματος, μάλλον θα οδηγούσε 
σε εσωστρέφεια και ίσως τραυμάτιζε τη δε
δομένη σήμερα ενότητα του Κινήματος 
μας».

□  Με ποιο τρόπο στη νέα εποχή και 
στο νέο ΠΑΣΟΚ που οραματίζεται ο Γ. 
Παπανδρέου είναι δυνατή η σύμπλευση 
των διαφορετικών τάσεων του κόμμα
τος, που σχηματικά χαρακτηρίζονται 
ως «παλαιό», «εκσυγχρονιστικό», 
«νέο» ΙΙΑΣΟΚ και «ΙΙΑΣΟΚ της διεύ
ρυνσης»;

■  «Οι αλλαγές που συντελούνται με ρα
γδαίο ρυθμό στην οργάνωση της κοινωνίας 
και στο παραγωγικό μοντέλο υποδεικνύουν 
το δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουν και 
τα πολιτικά κόμματα. Ενα πολιτικό κόμμα 
πρέπει να είναι ανοιχτό και «διατασικό». 
Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να είναι εξωστρεφές 
και να συνθέτει και όχι κόμμα που απο
κλείει επιδιώκοντας την αυτοεπιβεβαίωσή 
του και μόνο. Αλλωστε δεν θα άξιζε να εί
μαστε περισσότεροι αν δεν ήμασταν διαφο
ρετικοί. Σημασία έχει ο σκοπός να είναι 
κοινός, να αναφέρεται στην πατρίδα και το 
λαό και να προωθείται σε αποσαφηνισμέ
νο πλαίσιο συνύπαρξης και συμπόρευσης».

ΧΑΡΗΣ ΚΑΓΤΑΝΙΔΗΣ, βοιιλευτήε θεσσαλονίκηε

«Απαιτείται η διαμόρφωση 
μιας νέας διεύθυνουσας 
πολιτικής ομάδας»

Η φθορά του κόμματος λόγω 
της μακρόχρονης παραμο

νής στην εξουσία, η αναντι- 
στοιχία μεταξύ των δημοσιο
νομικών επιτυχιών και εισοδή
ματος των ασθενέστερων τά
ξεων ήταν κατά τον βουλευτή 
Θεσσαλονίκης Χάρη Καστα- 
νίδη από τις βασικές αιτίες της 
εκλογικής ήττας του ΠΑΣΟΚ.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρό
σωπος του ΠΑΣΟΚ -ορίσθη
κε χθες από τον Γιώργο Πα
πανδρέου- μετά τη συζήτηση 
για τις προγραμματικές δηλώ
σεις της κυβέρνησης τονίζει 
σήμερα στην «Ε» ότι:
— Απαιτείται στο ΠΑΣΟΚ η 
διαμόρφωση μια νέας διευθύ- 
νουσας πολιτικής ομάδας που 
να αναλογεί στη νέα εποχή και 
ριζικές αλλαγές στα πρόσωπα 
στην οργάνωση και στον προ
γραμματικό του λόγο.
— Το ΠΑΣΟΚ έχει αναφορά 
στο χώρο της Κεντροαριστε
ράς και πρέπει να προσδιορί
σει τι σημαίνει προοδευτική 
διακυβέρνηση σε συνθήκες οι
κονομικής αλληλεξάρτησης.
— Είναι αναγκαίες οι τάσεις 
και οι διαφορετικές απόψεις 
στο κόμμα.

□  Πού οφείλεται η εκλογι
κή ήττα του ΠΑΣΟΚ; 
Στην κόπωση, στην αλαζο
νεία, σε παραλείψεις του 
κυβερνητικού έργου ή σε 
λάθη των τελευταίων μη
νών;

■  Το εκλογικό αποτέλεσμα 
της 7ης Μαρτίου για το 
ΠΑΣΟΚ είναι αποτέλεσμα 
που διαμορφώθηκε στη διάρ
κεια ικανού ιστορικού χρόνου. 
Οφείλεται δε σε αρκετούς λό
γους συνδυαζόμενους μεταξύ 
τους. Η φθορά που επιφέρει η 
μακρά παραμονή στην εξου
σία, η έμφαση στις δημοσιονο
μικές επιτυχίες, οι οποίες ό
μως δεν μετατρέπονταν πά
ντοτε σε εμφανή αύξηση του 
διαθέσιμου εισοδήματος των 
ασθενέστερων τάξεων, η αδυ
ναμία να δοθούν λύσεις σε δυ
σλειτουργίες της διοίκησης 
και σε θέματα διαφθοράς, κα
θώς και η αρνητική συμπερι
φορά στελεχών εξουσίας, εί
ναι'από τους κυριότερους λό
γους που ερμηνεύουν το τε
λευταίο εκλογικό αποτέλεσμα.

□  Τι πρέπει να αλλάξει το 
ΠΑΣΟΚ για να αφήσει ορι
στικά στο παρελθόν την ήττα 
της 7ης Μαρτίου και να επα- 
νέλθει στο μέλλον και πάλι 
στην κυβέρνηση; Οι αλλαγές 
πρέπει να στραφούν σε οργα
νωτικά θέματα, πρέπει να αλ
λάξουν τα πρόσωπα ή χρειά
ζεται κυρίως η αποσαφήνιση 
της ιδεολογικής του φυσιο
γνωμίας;

■  Οι αλλαγές πρέπει να γί
νουν γρήγορα και να είναι ρι
ζικές. Αλλαγές σε όλα, σε πρό
σωπα, στα οργανωτικά χαρα
κτηριστικά του ΠΑΣΟΚ και 
στο προγραμματικό του στίγ
μα. Ιεραρχώντας και χρονικά 
τις προτεραιότητες, κρίνω ότι 
απαιτείται: πρώτον, η διαμόρ
φωση μιας νέας διευθύνουσας 
πολιτικής ομάδας που να ανα
λογεί στη νέα εποχή, δεύτε-

ρον, η κατάργηση όλων των 
καταλοίπων στην οργανωτική 
δομή του ΠΑΣΟΚ που σχετί
ζονται με τις αρχές του δημο
κρατικού συγκεντρωτισμού 
και τρίτον, η αποσαφήνιση και 
καθαρότητα της προγραμματι
κής και ιδεολογικής φυσιο
γνωμίας του Κινήματος.

□  ΙΙοια θα πρέπει να είναι 
τα κυρίαρχα χαρακτηρι
στικά αυτής της φυσιο
γνωμίας;

■  Το ΠΑΣΟΚ είναι η δημο
κρατική παράταξη που έχει ι
στορική, αλλά και μελλοντική 
αναφορά στο χώρο της Κε
ντροαριστεράς. Η 
βασική διαχωριστι- 
κή γραμμή, συνε
πώς, προς τη συντή
ρηση εξακολουθεί 
να είναι «η αγορά υ
πηρετεί την κοινω
νία» και όχι, όπως 
συμβαίνει με το δόγ
μα των άλλων «η 
κοινωνία πειθαρχεί 
στις ανάγκες της αγοράς». Η 
έννοια βέβαια της Κεντροαρι
στεράς χρειάζεται περαιτέρω 
σύγχρονες επεξεργασίες. 
Πρέπει π.χ. να προσδιοριστεί 
με σαφήνεια, τι σημαίνει προ
οδευτική διακυβέρνηση σε 
συνθήκες διεθνούς οικονομι
κής αλληλοεξάρτησης. Γιατί, 
για πρώτη φορά, η ραγδαία 
βελτίωση των τεχνολογιών δεν 
επιφέρει ανάπτυξη της παρα
γωγικότητας και του διαθέσι
μου πλούτου; Τι σημαίνει η ε
θελοντική προσφορά υπηρε
σιών στην ανασυγκρότηση της 
κοινωνικής δικαιοσύνης και 
του κοινωνικού κράτους; Απα
ντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα

θα αναπροσδιορίσουν με ε- 
νάργεια και σαφήνεια το προ
γραμματικό στίγμα του 
ΠΑΣΟΚ, ώστε να είναι και 
πάλι κυβέρνηση σε λίγο.

□  Αν ο Γιώργος ΙΙαπαν- 
δρέου αναλάμβανε την 
προεδρία μετά την εκλογι
κή ήττα του ΠΑΣΟΚ δεν 
θα είχαν ο ίδιος και το κόμ
μα καλύτερες προοπτικές 
από αυτές που έχει σήμε
ρα; Μήπως ήταν λάθος ο 
χρόνος αλλαγής ηγεσίας;

■  Μετά Χριστόν, πολλοί μπο
ρεί να γίνουν προφήτες. Οσα 
συνέβησαν, συνέβησαν. Τα α-

ποτιμούμε μεν, αλλά 
κοιτάμε μπροστά για 
να κερδίσουμε το 
χρόνο.

□  Με ποιον τρό
πο στη νέα εποχή 
και στο νέο ΠΑΣΟΚ 
είναι δυνατό να συ- 
μπλεύσουν οι δια
φορετικές τάσεις 
του κόμματος που 

σχηματικά χαρακτηρίζονται 
ως παλαιό, εκσυγχρονιστικό, 
νέο και ΠΑΣΟΚ της διεύρυν
ση?;
■  Το ΠΑΣΟΚ σε όλη την ι
στορική του διαδρομή διέθετε 
το πλεονέκτημα της πολυχρω
μίας των απόψεων. Αυτό πρέ
πει να διατηρήσει και τώρα. 
Είναι απολύτως αναγκαίες οι 
διαφορετικές απόψεις, απο
χρώσεις και τάσεις. Το καθή
κον μας είναι να τις συνθέτου
με σε μια ενιαία, σφριγηλή και 
αποτελεσματική πολιτική, που 
με τη σειρά της θα διαμορφώ
νει και ταυτοχρόνους θα αντα
νακλά μια νέα ευρεία και ι
σχυρή κοινωνική συμμαχία.

ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ: ΜΙΛΟΥΝ Η ΒΑΣΩ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 
ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΤΕΛΕΧΗ
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Πόσο θα κρατήσει 
η γλύκα της νίκης;

Υπέροχοι αγώνες 
στη λάμψη της φωτιάς

Του ΓΡΗΓΟΡΗ 
ΡΟΥΜΠΑΝΗ

Του ΓΙΩΡΓΟΥ 
ΚΑΡΕΛΙΑ

Κ οιτάζω γύρω μου και βλέπω ευτυ
χισμένα πρόσωπα, που θα 'λεγε κι 
εκείνο το προεκλογικό, γλυκανά

λατο σποτάκι του ΠΑΣΟΚ με τον Γιώργο 
εκφωνητή. Ποια πρόσωπα; Μα είναι τόσα 
πολλά. Είναι εν π ρώτοι οι νέοι υπουργοί, 
που μάλλον δεν έχουν καταλάβει ακόμη 
πόσα έχουν υποσχεθεί και πόσε$ ηροσ- 
δοκίεΒ έχουν καλλιεργήσει. Ε, δικαιούνται 
οι άνθρωποι μερικέ$ μέρε$ ή και εβδομά- 
δε5 —γιατί όχι;- χάρικ«. Είναι ακόμη «στα 
σορόπια». Αλλά πόσο θα κρατήσει η γλύ
κα τη5 νίκη5;

Από ο ρ ισ μ έν ο ι 
άρχισε ήδη να φεύγει.
Είχαν ξεχάσει, φαίνε
ται, να κυβερνούν και 
νόμιζαν ότι η άσκηση 
τη5 εξο υσ ία  είναι το ί
διο εύκολη με την α
ντιπολίτευση. Αλλά  
τώρα είναι κυβέρνη
ση και α« τέτοια θα 
κρίνονται. Δεν ξέρω  
πόσο καθυστερημένα άφησε τα ολυμπια
κά έργα η απελθούσα κυβέρνηση, αλλά  
στ« 13 Αυγούστου, τη μέρα που θα αρχί
ζουν οι Αγώνε5, στη σημερινή θα πέσει το 
ανάθεμα αν γίνει καμιά χοντράδα.

Δεν ξέρω τι θα βγάλει η περίφημη «α- 
πογραφή» που έχουν εξαγγείλει, αλλά αν 
βγάλει «καμένη γη», ζήτω που καήκανε 
οι ίδιοι. Εχω την εντύπωση ότι θα το έ
χουν μετανιώσει φρικτά που το είπανε. 
Γιατί με «καμένη γη» πίσω σου, πά« θα 
μονιμοποιήσει μερικέΒ χιλιάδε$ (δεκάδε$ 
ή εκατοντάδε$, άγνωστο) συμβασιούχου$ 
υπ αλλήλου; Πά« θα δώσε« α υ ξή σ ει 
στουε μισθού$ και στ« συντάξε«, πά« θα 
βρεΐ5 π ρ ό σ θετο ί πόρουϊ για ολυμπιακά 
έργα και, ταυτόχρονα, θα μειώ σ ει και 
του5 φόρου$, όπα« υποσχέθηκε$; Ποιοε 
ξέρει, μπορεί να το κάνουν. Αν καταφέ
ρουν να τετραγωνίσουν τον κύκλο.

Αλλά είδαμε κι άλλα πρόσωπα τ« δέκα 
μέρε$ που πέρασαν από τ« εκλογέ$. Με- 
ρικούΒ ΠΑΣΟΚουΒ να σαλιαρίζουν στ« 
τελετέ$ παράδοσή και παραλαβήΒ, που 
έκαναν έ ξ α λ λ ο ι  του$ οπαδούΒ του$. Με- 
ρικού$ γ α λ ά ζ ιο ι  που δεν πήραν υπουρ
γεία να επιδίδονται στο προσφιλέ5 σπορ 

των συντροφικών μαχαιρωμάτων, που εί
ναι ακόμη στην αρχή. Τον Μίκη να διαβε- 
βαιώνει ότι ο ΚαραμανλήΒ «είναι ο πρώ- 
το5 Ελληνα5 πρωθυπουργ05 που ασχο
λήθηκε τόσο πολύ με τον πολιτισμό». Τό
σο πολύ; Πότε πρόλαβε, μια βδομάδα 
βρίσκεται στην καρέκλα τού. Υπερβολή, 
από υπερβολική αβροφροσύνη, αφού ο 
νέο$ πρωθυπουργό$ τον φώναξε πρώτον 
στο μέγαρο Μαξίμου.

Α, είδαμε και τον αρχιεπίσκοπο σε ρόλο 
ρεβανσιστή πολιτευτή παλκ« κοπάε. Δι

καιώθηκε ο άνθρωποε, η Δεξιά του (όχι η 
χειρ του Κυρίου, η Δεξιά π « πολιτική$) νί
κησε· καταλαβαίνουμε τη χαρά του. Και 
πάλι καλά που... κρατήθηκε. Αλλά τα πα
νηγύρια θα τελειώσουν, όταν ο πολιτευό- 
μενο5 αρχιεπίσκοπο5 θα προσέλθει με 
την ατζέντα του να ειπράξει από τουε νέ- 
ου5 εκλεκτού$ του το μερίδιο από την επι
τυχία που -νομίζει ότι- του αναλογεί. Τό
τε θα δούμε πά« θα τον πληρώσουν. Και 
πά« θα συνδυάσουν την υπογραφή στ« 
ταυτότητεΒ με τα... αριστερά ανοίγματα, 
που όσο να 'ναι κ ά π ο ιο ι δελέασαν ή πα

ραπλάνησαν.
Τι άλλο είδαμε; Τη 

μούγγα των ΠΑΣΟΚων 
απέναντι σε μια τέτοια 
πρόκληση. Να πανηγυ
ρίζει ο ΧριστόδουλοΒ 
για το θρίαμβο τη$ ...δε- 
ξιά$ χειρ05, να του$ α
πειλεί ρτι θα του$ βάλει 
στο περιθώριο και αυ
τοί αγρόν αγοράζουν. 

Εχει μια γενικότερη δυσκολία η νέα ηγε
σία του ΠΑΣΟΚ να καθορίσει την αντιπο
λιτευτική γραμμή τπ5 -κατανοητή ά« ένα 
βαθμό μετά το εκλογικό χαστούκι-, αλλά 
αν σκοπεύει να περάσει «στο ντούκου» 
τέτοιε$ θρασύτατεε προκλήσε« των πολι
τευόμενων ρασοφόρων, α$ κοιταχτεί κα
λά στον καθρέφτη τη$. «Νεωτερικότητα» 
και «τομέ$» δεν πάνε μαζί με παλιά υλικά 
και μικροκομματικού$ υπολογισμούΒ.

Αυτά βλέπουμε στον εγχώριο μικρόκο- 
σμο τ« δέκα πρώτε5 ημέρε$ τπ5 νέα$ πε
ριόδου. Αλλά αυτά επί του παρόν«« εί
ναι αναμενόμενα. Και είναι λίγα και εύκο
λα μπροστά σ' αυτό που θα πάθουμε αν, 
εκεί κατά τον Αύγουστο, ξυπνή
σει άσχημα κάποιοΒ παρα- 
νοϊκόΒ εγκέφαλθ5 και α
ποφασίσει να εκδικη
θεί τον Μπου$ στο 
«πρόσωπο» των 
Ολυμπιακών Αγώ
νων τπ5 Αθήνα5.

Μέχρι τότε θα 
έχουμε την πο
λυτέλεια να ε
ρίζουμε για το 
αν έπρεπε ή δεν 
έπρεπε να καλέ- 
σουμε το ΝΑΤΟ και 
την «ομπρέλα» του.

Και να προσπαθούμε 
να αποκρυπτογραφή- 
σουμε τΐ5 δ η λώ σ ει κά
ποιων αυτόκλητων ή μη 
εκπροσώπων του τρόμου 
για το τι (δεν) μα$ περιμένει.
Ο Αλλάχ να βάλει το χέρι

karelias@enet.gr

Ολα πόλεμοΒ πια... θέαμα φωτιά$ και 
φρίκη5, στο κέντρο τηε Βαγδάυ«, οι 
φερέλπιδε5 επενδυτέε στην ανασυ

γκρότηση του ρημαγμένου Ιράκ (και πι- 
στεύσαντεΒ στην αποτελεσματική προστα
σία των αμερικανικών όπλων, οι άμυαλοι).

Ολα πόλεμοΒ... Τα φέρετρα με του$ ι- 
σπανόφωνουΒ ή μελανόχρωμουΒ (στην 
πλειονότητά του$) στρατιώτε$ τη5 αστερό- 
εσσαΒ να γυρίζουν -χωρί$ μάλιστα απευ- 
θείαΒ τηλεοπτική κάλυψη, ούτε καν αυτό 
στη χώρα τηί τηλοψία5-στην πατρίδα, που 
δεν έγινε ποτέ δική του$ πατρίδα.

Ολα πόλεμοΒ... Τα πρωινά χαμόγελα 
των 'επιβατών μιαί, 
δυο, τριών, τεσσά
ρων αμαξοστοιχιών 
στο κέντρο τη$ Μα- 
δρί««, σβησμένα στο 
ζεστό αίμα. Κι α5 ήταν 
τα χαμόγελα αυτά 
που πριν από ένα 
χρόνο φώναζαν «όχι 
στον πόλεμο», «όχι 
στου5 νέου$ κονκι- 
σταδόρου5», αρκεί το 
κακό που έκανε στην 
ανθρωπότητα ο Χριστόφορο$ Κολόμβθ5.

Ολα πόλεμοΒ... Το ναρκωμένο για λίγο 
Κοσσυφοπέδιο να θέλει να διώξει ό,τι πνί
γει την άσβεστη επιθυμία των «αλύτρωτων 
Αλβανών» για τη Μεγάλη Αλβανία, στο κέ
ντρο ακριβά« του κρατήρα τη$ Βαλκανι- 
κή5.

-  Και ο ήλιοΒ, ο γλυκόΒ ανοιξιάτικο5 ή- 
λιΟΒ που ήρθε να θυμίσει στη γη πα« έ
φτασε η ώρα να ανθίσει, να καρπίσει, να 
κάνει του$ ανθρώπου να ανοίξουν τα πα
ράθυρά τουε στο φα«;

Μοναχική η διαδρομή του, προ$ το πα
ρόν. Προέχει η προστασία του πολέμου. 
Και των πολέμαρχων. Προέχει η περι
φρούρηση του αμερικανικού ονείρου των 

πετρελαιάδων (με στερεμένεί πε- 
τρελαιοπηγέΒ) του ΤέξαΒ... Η 

περιφρούρηση του λογιστι
κού υπολοίπου τη$ πιστω- 
τική$ κάρτα$ φιλήσυχων 
οικογενειαρχών σε Ανα
τολική Ακτή, Δυτική 
Ακτή, βόρειεΒ, νότιεΒ 
και κεντρικέΒ ΠολιτείεΒ. 
Σε άτοκεΒ δόσε«.

Προέχει η προστασία 
των προστατών και 
προαγωγών τηΒ ολύ
μ π ια ^  ιδέα5, τηΒ ολυ- 
μπιακήΒ τελετήΒ, τηΒ ο- 
λυμπιακήΒ διαδρομήΒ, 

τηΒ ολυμπιακήΒ χαλυ- 
βουργίαΒ, τηΒ ολυμπια- 
κήΒ τσιμεντοβιομηχα- 
νίαΒ, τηΒ ολυμπιακήΒ 
φαρμακολογίαΒ, τηΒ ο- 
λυμπιακήΒ αντίληψηΒ 
περί αθλητισμού και 

του ευ αγωνίζεσθαι 
των κατασκευασμέ

νων στα εργα

στήρια υψηλήΒ τεχνολογίαΒ υπερανθρώ- 
πων. Με χορηγό, απαραιτήτου.

Προέχει η προστασία των 
εταιρειών-προμηθευτών τήΒ κάθε αθλητι- 
Kàs αυλήΒ που θέλει να σέβεται τον εαυτό 
ms. Με τα θαυματουργά ποτά mus, πλού
σια σε ισότοπα για mus υπεραθλητέΒ, tous 
υπερθεατέΒ, tous υπερτηλεθεατέΒ, tous νε- 
ooroupocpôpous υπερπολεμιστέΒ, tous τα- 
πεινούΒ δουλευτέΒ ms ηλούσιαΒ yns ms 
ΜεσοποταμίαΒ.

Προέχει η προστασία των λιμανιών ms 
Μεσογείου, ms cnopiâs, του αέρα και ms 
Θάλασσα5 aums ms àKpns ms Μεσογείου, 

που Θα δοκιμαστεί κα
τακαλόκαιρο από τη 
λαίλαπα όλων αυτών 
των συμφερόντων, 
εκπροσωπουμένων 
σε ανώτατο επίπεδο. 
Ποιον να πρωτοφυ- 
λάξε«, από πού και α
πό ποιον, με τέτοιο 
σκυλολόι που θα μα
ζευτεί (μαζί με tous α
νυπ οψίαστοι και φι- 
λοθεάμονεΒ περιηγη- 

τέ5), για να κάνει χάζι «τον αγώνα τον ω
ραίο» και μαζί καμιάν «ωραία» ή κανέναν 
«ωραίο», αναλόγα« των προτιμήσεων και 
των αδυναμιών.

-  Δεν γίνεται αλλιώ5. θ α  πρέπει να έ
χουν στέγη και ομπρέλα...

Ναι! Στο πνεύμα των αρχαίων ημών 
προγόνων. Των προγόνων ms σεμνότητα5, 
ms λιτότητα5, του μέτρου και του περίγε
λου ms υπερβολή5, ms χλιδή5, ms επίδει
ξ ή  ôùvapns. Των προγόνων που δίδαξαν 
(ε« μάτην, σε πολλού5 ανεπ ίδεκτοι) ότι η 
παρακμή (και η κατάρρευση) έρχεται ακρι
βά« τότε που ο ôuvams περιφρονεί και πο- 
δοπατεί τον αδύνατο, ο npooconiKôs πλου- 
aapôs παραμερίζει το δημόσιο συμφέρον 
και φροντίδα, ο 6àpos παραμερίζεται από 
την εξουρία για να την ασκούν οι εκπρό
σωποί του ελέω θεών ή θεού -δεν έχει ση
μασία. Στο πνεύμα των προγόνων που 
διώχτηκαν, καταδιώχτηκαν και κατασφα- 
γιάστηκαν από t o u s  πορφυρογέννητοι 
του Βυζαντίου (ms δήθεν σ υ ν έ χ ε ι) , t o u s  

βουτη γμ ένο ι σε μια άλλη παρακμή, την 
ανατολίτικη παρακμή και αμετροέπεια, 
t o u s  αυτοκράτορεΒ που κυβερνούσαν το 
μισό γνωστό τότε κόσμο και ήθελαν να κυ
βερνήσουν και τον άλλο μισό. Αλλά t o u s  

έφαγαν λάχανο άλλοι avaxoàkes, γνήσιοι, 
ορμητικοί, πολεμικοί, φρέσκοι και ξεκού- 
ραστοι. Εδώ είμαστε λοιπόν. Σ' αυτό το 
πνεύμα ms παρακμή5, ms ωμότηταΒ και 
ms αλληλοσφαγή5.

Ολα πόλεμο5... Οι δρόμοι ms Βαγδάτη, 
οι δρόμοι ms Maôpims, οι δρόμοι ms 
Κωνσταντινούπολή, οι δρόμοι του Ουρό- 
σεβατΒ, η λεωφόρο5 Mapaécovos, η oôôs 
Σπύρου Λούη, τα κουλουάρ του Σταδίου, 
το συνολάκι ms φ ιλόδοξά  Kupias Hàwas, 
το Καπιτώλιο, ο εγκέφαλθ5 του ανθρωηο- 
ειδούΒ που καλείται πλανητάρχη.

Τη μοίρα των θυμάτων oas να έχετε.
ghgoris@enet.gr

Αν η απογραφή 

που έχουν 

εξαγγείλει βγάλει 

«καμένη γη», 

ζήτω που καήκανε

Η προστασία της 

ολυμπιακής ιδέας, της 

ολυμπιακής τελετής, 

της ολυμπιακής 

χαλυβουργίας ···
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