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Ηπλειοψηφία των ομιλητών αποδοκίμασε mus απολογισμούβ

«Και χώρα μιλάμε εμείβ»
Του Ν. ΜλΡΑΚΗ

Κ ΑΠΟΤΕ τα κομματικά συ
νέδρια είχαν την περιφρού

ρησή τους από τα κομματικά μέλη 
που επιτηρούσαν ώστε να μη διεισ- 
δύσει κανένας παρείσακτος. Τώρα 
αυτά ανήκουν στο παρελθόν. Το 
πρώτο πράγμα που αντίκριζε 
όποιος προσερχόταν στον χώρο του 
Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ στο Ολυ
μπιακό Στάδιο ήταν κάποιοι στιβα- 
ροί κύριοι, με μαύρες στολές, και 
ένα έμβλημαπου έγραφε «security». 
Μόνο μετά από τον σχετικό έλεγχο 
επιτρεπόταν η είσοδος σε συνέ
δρους και προσκεκλημένους...

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με την 
ομιλία του κ. Α. Παπανδρέου. 
Ή ταν και η μόνη ομιλία που την 
άκουσαν όλοι οι σύνεδροι, και 
μάλιστα με προσοχή. Ο ι διάδοχοί 
του στο βήμα δεν ήσαν τόσο 
τυχεροί. Ίσω ς τα όσα είπε ο 
πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ίσως η 
ένταση από την αγωνία για  την 
εκλογή των μελών της νέας Κεντρι
κής Επιτροπής διατάραξαν το κλί
μα. Θύμα αυτών των διαταραχών 
έπεσε και ο κ. Δη μ. Ιίαγορόπου- 
λος, ο οποίος αποδοκιμάστηκε από 
το ακροατήριό του. Ούτε λίγο ούτε 
πολύ εν χορώ του ζητούσαν να 
πληροφορηθούν πόσους έχει δια
γράψει τα τελευταία χρόνια. Π ά
ντως, η συνέχεια κύλισέ ομαλά και 
μετά το πέρας των εισηγήσεων ο 
λόγος εδόθη στην «κομματική βά
ση»...

Μέσα σε τρία λεπτά μπορεί να 
κριθεί ο απολογισμός 6,5 ετών; 
Φαίνεται ότι μπορεί. Απόδειξη ότι

αυτός ο χρόνος διατέθηκε στους 
συνέδρους του ΠΑΣΟΚ για  να 
τοποθετηθούν σε όσα είπαν (ή δεν 
είπαν) οι εισηγητές. Άλλωστε, η 
πρώτη μέρα ήταν αφιερωμένη στην 
«κριτική των πεπραγμένων». Ο 
διάχυτος εκνευρισμός των συνέ
δρων αποτυπώθηκε στη σχεδόν 
ομόφωνη έγκριση της πρότασης 
ενός άγνωστου σε όλους, εκπροσώ
που της οργάνωσης του Ηρακλείου, 
του κ. Ζαχαρία Καλογεράκη, με 
την οποία απαγορεύτηκε στα μέλη 
της Κεντρικής Επιτροπής να ομιλή
σουν. « 'Ο, τι είχαν να πουν το είπαν 
στη χθεσινή συνεδρίαση», είπε ο  εκ 
Κρήτης ορμώμενος σύνεδρος και 
έπεισε τους πάντες...

Η πλειονότης των ομιλητών χρη
σιμοποίησε τον χρόνο της για να 
εκφράσει την αποδοκιμασία της 
στους απολογισμούς. Στα γρήγορα 
προσπαθούσαν να πουν μια γνώμη, 
καταφεύγοντας τακτικότατα σε' 
παροιμίες, πριν ακούσουν το προε
δρείο να τους ανακοινώνει ότι 
τελείωσε ο χρόνος τους. Έ τσ ι 
κατέληγαν σε ένα «κατά» ή ένα 
«υπέρ» προς δόξαν των «δημοκρα
τικών διαδικασιών», του «συλλογι
κού προβληματισμού» και των 
«συλλογικών αποφάσεων». Έ να ς 
από τους αγανακτισμένους «αγο
ρητές των τριών λεπτών» το μόνο 
που πρόλαβε να πει ήταν πως δεν 
υπάρχει άλλη Κεντρική Επιτροπή

που να έχει χάσει τρεις διαδοχικές 
εκλογικές μάχες και να μην έχει την 
ευαισθησία να  κάνει την αυτοκριτι
κή της. Εξεφώνησε τον πόνο του και 
απήλθε.

Οι ομιλητές διαδέχονταν ο ένα: 
τον άλλον στο βήμα, αλλά πολύ 
μικρή προσοχή εξασφάλιζαν από 
το ακροατήριό τους. Ό σ ο  περνού
σε η ώρα αυξανόταν ο αριθμός 
εκείνων που εξέφραζαν την προτί
μησή τους προς το προαύλιο του 
σταδίου. Πολυάριθμοι ήσαν οι 
εγγεγραμμένοι στον κατάλογο των 
ομιλητών. Πολλοί λιγότεροι εκεί
νοι οι οποίοι ανταποκρίθηκαν στην 
πρόσκληση του προεδρείου να 
προσέλθουν στο βήμα. Χωρίς κα
θυστέρηση ο εκάστοτε προεδρεύων 
διέγραφε το όνομά τους και προχω

ρούσε στον επόμενο. Άλλωστε, 
ουδείς εγνώριζε ποιο θα ήταν το 
πρακτικό αποτέλεσμα των τοποθε
τήσεων αυτών. Στο ερώτημα «τι θα 
σιμώνει η απόρριψη του απολογι
σμού», οι περισσότεροι εσήκωναν 
αμήχανα τους ώμους και οι υπόλοι
ποι διετύπωναν εντελώς «προσωπι
κές υποθέσεις». Την Παρασκευή, 
άλλωστε, υπερψηφίστηκε με μια 
πλειοψηφία που, όπως ελέχθη, 
«ήταν κοντά στην αλήθεια»...

Εξω, όμως, υπήρχαν πολλές και 
γοητευτικές προκλήσεις, με πρα
κτικότερα μάλλον αποτελέσματα. 
Τα πηγαδάκια ήσαν πολλά και το 
πάθος μεγάλο. Τα περισσότερα 
είχαν γ ι’ αντικείμενό τους τη «λί
στα» υποψηφίων για την Κεντρική

Επιτροπή. Ό λ α  τα άλλα θέματα 
υποκλίνονταν μπροστά του. Οι 
διάφοροι «βαθμοφόροι» των 
«προεστών» συγκέντρωναν τις δυ
νάμεις, επέβλεπαν την ενημέρωση 
των «οπαδών» για  τα ονόματα που 
έπρεπε «να ψηφιστούν οπωσδήπο
τε». ΓΙιθανέςσυμμαχίες, συγκλίσεις 
«βαθμοφόρωνγια  άσκηση πιέσεων 
προς την «κορυφή», επιδοκιμασίες 
και αποδοκιμασίες κατανάλωναν 
το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου.

Αν ίσχυε η παλιά πεποίθηση ότι 
όποιον μελετάμε φταρνίζεται, η 
κυρία Δήμητρα Λιάνη την Πέμπτη 
δεν θα έπρεπε να σταματήσει 
καθόλου. Έ να  ολόκληρο συνέδριο 
είχε το όνομά της στο στόμα του. Η 
παρουσία της περί βλήθηκε σχεδόν 
από μυστήριο. Ο ι π ιο μετριοπαθείς 
αναζητούσαν απάντηση στο δίλημ
μα «θα μιλήσει ή δεν θα μιλήσει;». 
Ο ι πιο  περίεργοι είχαν την απορία: 
«θα την προτείνει ο Ανδρέας για 
την Κηπρική Επιτροπή ή όχι;». 
Ό σ ο ι επιμένουν να θεωρούν τις 
συνεδριακές διαδικασίες σοβαρή 
υπόθεση διετύπωναν και πολιτικό 
σκεπτικό: «Τέρμα πια με το περι
βάλλον του προέδρου. Αν προτεί
νει ένα σοβαρό ψηφοδέλτιο, θα το 
υποστηρίξω. Αν δω κάποιους από 
ιτ/ν "οικογένεια" ή τον Βενιζέλο θα 
τους μαυρίσω». Ά λλο ι, π ιο ψύ
χραιμοι, επέμεναν μάλλον στις πιο 
ευχάριστες όψεις της υπόθεσης.

Παρά τη γενική δυσφορία που 
προκαλούσε η παρουσία της στο 
συνέδριο, η κυρία Λιάνη δεν έμεινε 
χωρίς υποστηρικτές. «Είδες, ήρθε 
εδώ σεμνά, όχι σαν π /ν  άλλη...».

Γεγονός είναι πως η κυρία Λιάνη 
εξελέγη χωρίς τυμπανοκρουσίες 
από την οργάνωση της Κηφισιάς. 
Προσήλθε στη σχετική συνέλευση, 
την παρακολούθησε σιωπηλά για 
δέκα λεπτά και στη συνέχεια απο
χώρησε διακριτικό. Η σιωπή της 
αποδείχθηκε επωφελής, αφού την 
επομένη απέσπασε 81 ψήφους και 
αναδείχθηκε πρώτη. Τώρα οι φήμες 
ότι «έπεσαν δύο τηλέφωνα και έτσι 
πείστηκαν όλοι για τις πολιτικές της 
αρετές» αφορούν μάλλον όσους δεν 
διάβασαν το δοκίμιό της. που 
κατέθεσε στο συνέδριο γραπτώς. 
για  τα πλεονεκτήματα μιας «εξειδι- 
κευμένης Κεντρικής Επιτροπής». 
Ασφαλώς, όπως πάντα, υπάρχουν 
και μερικές ακόμη δυσάρεστες 
φήμες για την εκλογή της. Ό π ω ς 
αυτή που λέει ότι η οργάνωση στην 
οποία έπρεπε να διεκδικήσει την 
εκλογή της ήταν εκείνη της Νέας 
Ερυθραίας. Το πρόβλημα που θα 
ανέκυπτε, αν ακολουθούσε τα κα
θιερωμένα, ήταν ότι θα έπεφτε 
επάνω στον κ. θ ο δ . Κατσανέβα, ο 
οποίος θα φρόντιζε δεόντως... Ο 
σκόπελος απεφεύχθη με μια μικρή 
μετάθεση. Βεβαίως, η κυρία Λιάνη 
ήταν η μοναδική απλή σύνεδρος 
που μπορούσε να προσέλθει στην 
αίθουσα ακολουθούσα κατά πόδας 
τον πρόεδρο και να καθήσει στην 
πρώτη σειρά δίπλα στον αρχηγό της 
κυπριακής ΕΔΕΚ, τον κ. Βάσσο 
Λυσσαρίδη.

Ποιοβ κέρδισε στο χρηματιστήριο των χειροκροτημάτων

Εκπληξη ο Σημίχηβ, 
έχασε ο Γεννημαχά8

Α Ν ΚΑΙ τυπικώς το Β’ Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ 
λήγει σήμερα με την εκλογή προέδρου και 

Κεντρικής Επιτροπής, επίτης ουσίας, το πολυδιαφη
μισμένο Συνέδριο του κόμματος «έκλεισε» τις 
εργασίες του, λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι της 
Παρασκευής: ολοκληρώνοντας την ομιλία του, ο κ. 
Κ. Λαλιώτης (ο οποίος είχε εν τω μεταξύ ακούσει τα 
μύρια όσα από τους ομιλούντες!) απευθύνθηκε στο 
θυμικό των συνέδρων, μίλησε για τον Σίσυφο, την 
(άπιαστη) χαρά της πολιτικής, επικαλέσθηκε τον 
Καμ ύ, αναφέρθηκε στην προσωπική του πορεία μέσα 
στο ΠΑΣΟΚ, και ζήτησε να υπερψηφισθεί ο 
απολογισμός της Κεντρικής Επιτροπής του κόμμα
τος, «γιατί έγινε ό,τι καλύτερο μπορούσε να γίνει, 
από αυτούς που δούλεψαν»! Ανέφερε τρεις φορές το 
όνομα του κ. Α. Παπανδρέου υπονοώντας σαφώς 
«παιδιά, εμείς εντολές εκτελούσαμε».

Αίγο αργότερα, με συντριπτική πλειοψηφία, οι 
4.114 σύνεδροι ενέκριναν τον απολογισμό της 
Κεντρικής Επιτροπής. Το Συνέδριο διέκοψε τις 
εργασίεςτου για το απόγευμα της ίδιας ημέρας, και οι 
«χαμένοι», εκείνοι δηλαδή που έβαζαν θέμα καταψη- 
φίσεως του απολογισμού της Κ.Ε. κα ι συνακόλουθα 
του καταλογισμού ευθυνών στα πρόσωπα, που 
καθοδήγησαν το ΠΑΣΟΚ τα τελευταία έξι έτη, 
μιλούσαν για «καπέλωμα». Ο λόγος; Την προηγουμέ- 
νη, δηλαδή λίγο μετά την έναρξη του Συνεδρίου, οι 
σύνεδροι είχαν αποφασίσει να μη δοθεί ο λόγος στα 
μέλη της Κεντρικής Επιτροπής προς υπεράσπιση του 
απολογισμού τους, απόφαση που ανετράπη, άγνω
στον πώς, προχθές, με αποτέλεσμα να λάβουν κατά 
σειρά τον λόγο όλα τα μέλη του Εκτελεστικού 
Γραφείου.

Πριν από τις περί Σίσυφου και Καμύ φιλοσοφικές 
αναφορές του κ. Λαλιώτη, οι «δελφίνοι» του κ. 
Παπανδρέου εκτέθηκαν σε ένα πρωτότυπο, αλλά 
εξαιρετικά ενδεικτικό «χρηματιστήριο χειροκροτη
μάτων», από το οποίο ο μεγάλος χαμένος ασφαλώς 
ήταν ο κ. Γιώργος Γεννηματάς, αν και σε σαφώς 
υποδεέστερη θέση πρέπει να τοποθετηθεί ο κ. Ά κ η ς 
Τσοχατζόπουλος, στην υποθετική περίπτωση που 
και αυτός θα μπορούσε να θεωρηθεί «δελφίνος» του 
κ. Παπανδρέου.

Π ΟΙΟΣ έκανε την έκπληξη; Σαφέστατα ο κ.
Κώστας Σημίτης, ο οποίος, με μια μεστή 

περιεχομένου ομιλία, φρόντισε να αποστασιοποιη- 
θεί τόσο από τον κ. Παπανδρέου, όσο και από τον 
ίδιο τον απολογισμό της Κεντρικής Επιτροπής.

Καταχειροκροτούμενος από τους συνέδρους ο κ. 
Σημίτης κατήγγειλε ότι «το κόμμα λειτούργησε με 
βάση την αρχή του συγκεντρωτισμού... Ο συγκε
ντρωτισμός έπ\'ΐξε τις νέες απόψεις, τη δημιουργικό
τητα και π / δυναμική του Κινήματος. Καλλιέργΐ]σε 
την προσαρμοστικότητα, την υποταγή και κατέστησε 
αδύνατη την πρωτοβουλία των στελεχών. Αφανή και 
αδιάφανα κέντρα εξουσίαςκαθόρισαν τη δράσΐ] μας. 
Σήμερα στην αντιπολίτευση δεν έχουμε ξεπεράσει τις 
επιπτώσεις αυτών των πρακτικών...».

Εκ των υπολοίπων ο κ. Παρασκευός Αυγερινός, 
συγκέντρωσε τα περισσότερα χειροκροτήματα, δείγ
μα της αποδοχής μιας ομιλίας, που είχε διττό 
προσανατολισμό: κριτική στο σύνολο της ηγεσίας του 
κόμματος -  «δεν εξαιρώ τον εαυτό μου, αναλαμβάνω 
ακέραιο το μερίδιο της ευθύνης που μου αΐ'ήκει»-και 
συναίνεση «στις αγωνίες» της βάσης.

Αποτέλεσμα; Τα «πηγαδάκια», εντός και εκτός 
αιθούσης, έβγαζαν ήδη την ετυμηγορία, καθαρά 
ποδοσφαιρικού περιεχομένου, ίσως λόγω Ολυμπια
κού Σταδίου:

«Ψηλά» ο Σημίτης και ο Αυγερινός, μέτριος ο 
Λαλιώτης, «οι άλλοι θα παλέψουν για μια θέση στην 
κορυφή».

Η  ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ συνεδρίαση σημαδεύτηκε 
από τη γεμάτη «νόημα» κίνηση της κ. 

Δήμητρας Λιάνη-ΙΤαπανδρέου, που έφθασε μόνη 
στην αίθουσα του Συνεδρίου, πέρασε μπροστά από 
την καθορισμένη για τους επισήμους περιοχή και, 
αφού ανέβηκε αργά τα σκαλιά, κατευθύνθηκε στο 
πίσω μέρος της αίθουσας. Κάθισε ανάμεσα στους 
συνέδρους της τελευταίας σειράς, και παρακολούθη
σε τις ομιλίες. Λίγο αργότερα κατέθεσε στη 
γραμματεία του Συνεδρίου την πρότασή της, ένα 
«σχέδιο για  τις πολιτικές θέσεις και τις κατευθύνσεις 
μιας εξειδικευμένης Κεντρικής Επιτροπής», κείμενο 
που εν συνεχεία μοιράστηκε στον Τύπο.

Δεν μίλησε προς το Συνέδριο η κ. Λιάνη- 
Παπανδρέου, αλλά αυτό ουδόλως σημαίνει πως δεν 
θα προταθεί για  τη νέα Κεντρική Επιτροπή του 
κόμματος. Η ασάφεια που επικρατεί ως προς τις 
προθέσεις της, επιτάθηκε όταν έγινε γνωστό από 
«έγκυρους» κύκλους του περιβάλλοντος της ότι «δεν 
επιθυμεί να ε ίναι υποψήφια». Αλλά αυτά προχθές. 
Σήμερα;

Η δεύτερη ημέρα, όμως, του Συνεδρίου κυριαρχή
θηκε από το θέμα που θα αποτελέσει σήμερα το 
βασικό σημείο αιχμής της εσωκομματικής αντιπαρά
θεσης: την κατανομή των 140 (περίπου) θέσεών της 
Κεντρικής Επιτροπής. Οι μεγάλοι «χαμένοι» της 
προχθεσινής ημέρας, μια άμορφη μάζα στην οποία 
«συστεγάσθηκαν» οι «Ιταλοί» του κ. Μιχάλη 
Χαραλαμπίδη. οι «λαϊκιστές» του κ. Γεράσιμου 
Λρσένη και διάφοροι «ανεξέλεγκτοι», όπως ο κ. 
Σωτήρης Κωστόπουλος -  φιλοδοξεί να εγγραφεί στο 
βιβλίο Γκίνες, όπως δήλωσε στην ομιλία του, ως 
πατέρας του όρου «πολυκλαδικός, περιφερειακός, 
μονοπωλιακός καπιταλισμός» (!) για  το εν Ελλάδι 
ισχύονοικονομικό σύστημα-, διεκδικούν εκπροσώ
πηση στην Κεντρική Επιτροπή, και αυτό εξαρτάται 
απολύτως από το σύστημα σταυροδοτήσεως που θα 
ισχύσει για  τη σημερινή εκλογή.

Ο Ι ΕΠΙΛΟΓΕΣ είναι τρεις, και η μία μόνο 
συμφέρει το εν λόγω «μέτωπο»: πρόκειται για 

την καθιέριοση σταυροδοσίας σιο 40% των μελών της 
νέας Κεντρικής Επιτροπής, δηλαδή κάθε σύνεδρος 
να μπορεί να βάλει το πολύ 56 σταυρούς. Από την 
άλλη πλευρά, οι «Εκτελεστικοί» προωθούν δύο 
προτάσεις: η μία αναφέρει ότι κάθε σύνεδρος μπορεί 
να βάλει ως και 140 σταυρούς, όσα δηλαδή και τα 
μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, ενώ η δεύτερη 
υποστηρίζει ότι δεν πρέπει να επιτραπεί η σταυροδό- 
τηση σε περισσότερα από τα 2/3 των θέσεων της 
Κεντρικής Επιτροπής, δηλαδή όχι παραπάνω από 95 
σταυρούς.

Το θέμα ενδεχομένως φαντάζει για  τους αδαείς 
«περί όνου σκιάς», αλλά η πραγματικότητα είναι 
εντελώς διαφορετι κή: με δεδομένο ότι, από πολιτικής 
πλευράς, το Συνέδριο τελείωσε πριν καν... αρχίσει, η 
Κεντρική Επιτροπή και το πώς θα διαμορφωθούν οι 
συσχετισμοί είναι τα βασικότερα στοιχεία «ιδεολογι - 
κής αντιπαραθέσεως»! Την Παρασκευή το βράδυ 
ακουγόταν πως οι υποψήφιοι στη σημερινή ψηφοφο
ρία θα είναι πάνω από 700 άτομα, καθώς πολλοί 
θέλουν να δοκιμάσουν την τύχη τους, μια τύχη 
εντελώς προδιαγεγραμμένη, καθώς διάφοροι δια- 
δρομιστές διαβεβαίωναν «εγκύρως» πως οι «λίστες» 
έκλεισαν!..

Ο ι «διάδρομοι» είναι ένα ακόμη χαρακτηριστικό 
του Συνεδρίου. Κυκλοφορούν οι π ιο  απίθανες 
φήμες, γίνεται κανονική ψηφο-συλλογή (η συνήθης 
φράση που ακούγεται είναι «θα με ψηφίσεις;») και 
δεν είναι λίγες οι φορές που το προεδρείο του 
Συνεδρίου -  επί της έδρας συνήθως, ο πρόεδρος της 
ΓΣΕΕ κ. Λάμπρος Κανελλόπουλος -  απευθύνει 
εκκλήσεις, προειδοποιήσεις, αλλά και «απειλές», 
ζητώντας ή να παραμείνουν στην αίθουσα ή να 
αποχωρήσουν από αυτήν.

Υ ΠΑΡΧΟΥΝ και οι «εκπλήξεις» βεβαίως: ο 
ιερέαςκ. Βασ. Ρεμούνδος είναι μία από αυτές. 

Έ λαβε τον λόγο κατά την έναρξη του Συνεδρίου, 
καταχειροκροτήθηκε, παρουσιάσθηκε στο «κανάλι 
29» το ίδιο βράδυ και, την Παρασκευή, δήλωσε ότι 
«φιλοδοξεί να μπει στην Κεντρική Επιτροπή». I Ιλην 
όμως, καλύτερα να είχε αποφύγει το εγχείρημα της 
Παρασκευής: η ομιλία του περί σχέσεως Εκκλησίας 
και σοσιαλισμού πέρασε σχεδόν απαρατήρητη, 
απόδειξη ότι εισέπραξε ισχνά χειροκροτήματα.

Μια ακόμη έκπληξη είναι το πόσοι θέλουν να 
μιλήσουν προς το Συνέδριο, κι ίσως η απευθείας 
τηλεοπτική μετάδοση να έχει ένα μερίδιο ευθύνης, ως 
προς αυτό. Την Παρασκευή, είχαν και πάλι εγγραφεί 
εκατοντάδες. Αργά το βράδυ αποφασίσθηκε -  και 
ενώ ο σχετικός κατάλογος περιελάμβανε κάπου... 460 
-  να γ ίνει... κλήρωση, και να μιλήσουν το 10% εκ των 
εγγεγραμμένων, από 3' λεπτά έκαστος, Στους 
τυχερούς, ο κ. Σωτ. Κωστόπουλος, που δήλωσε ευθύς 
εξαρχήςπως, «αν ο Γεύματός μίλησε 45'λεπτά, εγώ 
θα έπρεπε να μιλήσω μιάμιση ώρα, αλλά δεν 
πειράζει, θα τα πω σε τρία λεπτά»!

Γ. ΙΙαπαχρήστος



□  ΤΟ ΒΗΜΑ
23 Σεπτεμβρίου 1990 Π Π0?1ΐτΐκά/Α11

Θα υπερβούν tous xiÀious οι υποψήφιοι για την Κεντρική Επιτροπή το  ΣΥΝΕΔΡΙΟ H i
τ ο υ  Π Α Σ Ο Κ

Στον... πυρετό ms Aioxas
Του Γ. Παπαχρήστου

Σ Ε  «λιστυμαχία» εξελίσσεται 
το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Η 

κορύφωση των ζυμώσεων στους 
διαδρόμους, για  την νέα Κεντρική 
Επιτροπή του κόμματος, σφραγίζει 
καταλυτικά το 2ο Συνέδριο του 
κόμματος της αξκυματικής αντιπο
λιτεύσεις, οι εργασίες του οποίου 
ολοκληρώνονται σήμερα.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ούτε ο 
πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κ. Α . Γ. 
Παπανδρέου απέφυγε την εμπλοκή 
του στη «λιστομαχία», που διεξάγε
ται με αμείωτη ένταση: ερωτηΟείς 
χθες το μεσημέρι από τους εκπρο
σώπους του Τύπου, για το αν  θα 
προτείνει τελικώς «λίστα» προτιμή- 
σεών του προς το Συνέδριο, απέφυ- 
γε ενοχλημένος να απαντήσει.

Ο ι προθέσεις του κ. Παπανδρέου 
δεν είχαν διευκρινισθεί ως αργά 
χθες, αλλά, όπως έγινε γνωστό, 
εξετάζει δύο εκδοχές:

•  η πρώτη είναι να προτείνει μια 
«μικρή» λίστα 20-25 στελεχών, 
στους οποίους να περιλαμβάνονται 
τα μέλη της ιστορικής ηγεσίας του 
κόμματος, καθοός και το σύνολο της 
πρώτης κοινοβουλευτικής ομάδας 
ίου  ΠΑΣΟΚ (πλην, φυσικά, του κ. 
Μένιου Κουτσόγκυργα), δίνοντας 
έτσι διέξοδο στο πρόβλημα που έχει 
προκόψει με την άρνηση του κ. Γ. 
Αλευρά, αλλά και του κ. Γ. Χαρα- 
λαμπόπουλου να  θέσουν υποψη
φιότητα για  την Κεντρική Επιτρο
πή. Εκ παραλλήλου με τη λύση 
αυτή, αποφεύγονται οι ομαδοποιή
σεις εκείνων που περιβάλλουν είτε 
τη λεγάμενη «τρόικα» (κκ. Γεννη- 
ματάς, Λαλιώτης και Τσοχατζό- 
πουλος) είτε τον κ. Σημίτη.
•  η δεύτερη εκδοχή που εξετάζει ο 
κ. Παπανδρέου είναι μια παραλλα
γή της πρώτης -  ως προς το 
σκεπτικό -  αλλά με ουσιαστική 
διεύρυνση του αριθμού των «εκλε

κτών». Σύμφωνα μεπληροφορίες, ο 
πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, εάν επιλέ- 
ξει αυτή τη λύση, θα προτείνει λίστα 
60 ατόμων, στους οποίους θα 
περιλαμβάνονται, εκτός των όσων 
προαναφέρθηκαν, μέλη της Δημο
κρατικής Συμπαρατάξεως (ο κ. 
Αρσένΐ]ς, ο κ. Μπούτος, ο κ. 
Μπριλλάκηςκ. ά .) αλλά και προσω
πικότητες όπως ο κ. Πεπονής, ο κ. 
Μ. Βαφειάδης, και τινές άλλοι.

Από την πλευρά του, το Εκτελε
στικό Γραφείο -  κα ι ειδικώς οι κκ.

Γειιηματάς, Λαλιώτης και Τσοχα- 
τζόπουλος- θεωρεί ότι, αν τελικώς 
ο κ. Παπανδρέου υποβάλει λίστα, 
αυτή θα πρέπει να είναι ευρύτατη 
από πλευράς αριθμού και προσδιο
ρίζουν ότι δεν πρέπει να είναι 
μικρότερη α π ό200άτομα, έτσι ώστε 
«να επιτευχθεί στην πράξη η ενότη
τα του χώρου».

Αδιευκρίνιστο παρέμεινε και 
χθες αν τελικώς θα είναι υποψήφια 
για την Κεντρική Επιτροπή η κ. 
Δ ήμητρα Λιανή - Παπανδρέου, η

οποία σημειωτέον παρακολούθησε 
και κατά τη χθεσινή ημέρα τις 
εργασίες του Συνεδρίου.

Ωστόσο ο πυρετός της λίστας 
ε ίναι τέτοιος, που χθες κυκλοφόρη
σαν και «εναλλακτικές φήμες», 
όπως ότι «υπήρξε συμφωνία για 
κοινή λίστα μεταξύ της «τρόικας» 
και του κ. Σημίτη». Χθες, πάντως, 
οι «λαϊκιστές» βρήκαν στο πρόσω
πο του κ. Γεράσιμου Αρσέ\τ/τον.... 
ηγέτη τους. Ο πρώην υπουργός 
Εθνικής Οικονομίας των κυβερνή

σεων ΠΑΣΟΚ, με μια ομιλία που 
κινήθηκε στη γραμμή της «αντιδε- 
ξιάς» πολιτικής, κατάφερε να κερ
δίσει περισσότερα χειροκροτήματα 
α π ’ όσα κατέγραψε η ψηφοφορία 
για τον απολογισμό της Κεντρικής 
Επιτροπής, την καταψήφιση της 
οποίας είχαν υποστηρίξει με πάθος 
οι «λαϊκιστές». Ενδεικτικό του 
ύφους της ομιλίας του κ. Αρσέ\η 
ήταν η «κορόνα» με την οποία 
έκλεισε: «Για τον Ανένδοτο σήμε
ρα. για την κυβέρνησι/ αύριο».

Μ Ε δευτερολογίες επί των 
θέσεω ν της Κεντρικής Επι

τροπής, αλλά και χαιρετισμούς 
ξένιον αντιπροσώπων, κύλησε η 
χθεσινή ημέρα. Αναμφιβόλως, από 
τους τελευταίους, εκείνος που χει
ροκροτήθηκε περισσότερο ήταν ο 
πρόεδρος των σοσιαλιστικών κομ
μάτων της ΕΟΚ κ. Γκυ Σπιτάελς. ο 
οποίος αναφέρθηκε στις επί Π Α 
ΣΟΚ σχέσεις της Ελλάδος με την 
Κοινότητα, δήλωσε ότι είναι σε 
θέση να γνωρίζει -  με βάση τα 
οικονομικά στοιχεία του 1988 -  ότι 
η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ «είχε 
πρώτης τάξεως αποτελέσματα στην 
οικονομία» και έθιξε έμμεσα την 
πολιτική της ΝΔ, υποστηρίζοντας 
ότι «η ελληνική κυβέρνηση δείχνει 
πυγμή όχι απέναντι στην Κοινότη
τα, αλλά στους... συνταξιούχους». 
Η συγκεκριμένη αποστροφή του 
λόγου του κ. Γπιτάελςεπισημάνθη- 
κε ιδιαίτερα από τον κ. Παπαν
δρέου, όταν αργότερα επισκέφθηκε 
«για μια καλημέρα» το κέντρο 
Τύπου του Συνεδρίου. Στην ίδια 
αυτή επίσκεψη ο κ. Παπανδρέου, 
χαρακτήρισε το Συνέδριο ως «πολύ 
καλό».

Σε ό ,τ ι αφορά το σημερινό πρό
γραμμα του Συνεδρίου, ξεχωρίζει 
ασφαλώς η ... εκλογή Προέδρου, 
που έχει προσδιοριστεί για  τις 
12.30’ το μεσημέρι, αλλά, όπως 
γίνεται αντιληπτό, θα είναι μια 
εντελώς τυπική διαδικασία: ο κ. 
Πιίπανδρέου 0α επανεκλεγεί«δια 
βοής», θ α  έχει προηγηθεί η ολο
κλήρωση της συζητήσεως επί του 
καταστατικού και η ψηφοφορία για 
το κεφάλαιο αυτό, ενώ η σημαντική 
για το ΠΑΣΟΚ ψηφοφορία για την 
εκλογή της νέας Κεντρικής Επιτρο
πής πιστεύεται ότι θα αρχίσει λίγο 
μετά τις 2 το μεσημέρι. Λόγω του 
μεγάλου αριθμού των υποψηφιοτή
των (χθεσινές πληροφορίες υπο- 
στήριζανότι μπορεί να είναι και... 
1.000!), η καταμέτρηση δεν αναμέ
νεται να  ολοκληρωθεί πριν από τις 
πρωινές ώρες αύριο.

Κρίσιμη ψηφοφορία σήμερα για την Κεντρική Επιτροπή
Συνέχεια από την 1η σελίδα

μέλλον του Πασόκ, την ίδια στιγμή που 
διαγράφεται και μια ανακατανομή της εσω-, 
κομματικής εξουσίας. Αναμφισβήτητα, ο κ. 
Παπανδρέου, με την άνετη σημερινή επανε
κλογή του, επιβεβαιώνεται σε ρόλο «καθορι
στικού κρίκου» γ ια  την ενότητα του Πασόκ. 
Α πό την άλλη πλευρά, όμως, δεν είναι καθόλου 
βέβαιο ότι η  ΚΕ που θα αναδειχθεί από το 2ο 
Συνέδριο θα περιορισθεί- όπως στο παρελθόν 
-  σε ρόλο αρχειοθέτη των προεδρικών αποφά
σεων.

Χ ΩΡΙΣ να προεξοφλεί κανείς την έκβαση 
της εκλογικής μάχης, μπορεί ήδη να 

διαπιστώσει ότι η «λαϊκίστικη πτέρυγα» του 
Πασόκ και οι ευκαιριακοί σύμμαχοί της ήσαν 
οι μεγάλοι ηττημένοι του Συνεδρίου. Λυτή η 
ιδιότυπη συμμαχία μεταξύ «ανριανιστών», 
ακροαριστερών και «αρχηγίσχων» υστέρησε 
και πολιτικά (οι κορόνες του κ. Γ. Αρσένη 
περί... ανενδότου και άλλοι ανάλογοι παλιχα- 
ρισμοί δεν αποτελούν πολιτική πρόταση) και 
αριθμητικά. Ή δη , χθες, οι προσπάθειές τους 
επικεντρώνονταν στην εκλογή ορισμένων εξ 
αυτών στην ΚΕ με το  επιχείρημα της εκπροσώ

πησης όλων των απόψεων στο νέο καθοδηγητι- 
κό  όργανο. Ούτε λόγος περί πλειοψηφίας!
- Απέναντι σ’ αυτούς διαφαίνεται η συγκρό
τηση ενός ευρύτατου μετώπου, υπό την 
ιστορική ηγετική ομάδα και σε εκσυγχρονιστι
κή κατεύθυνση. «Αρχιτέκτονας» του μετώπου 
αυτού ο  κ. Κ. Σημίτης, του οποίου η 
παρέμβαση θεωρήθηκε ότι «έκρινε το Συνέ
δριο». Με το πλεονέκτημα μιας συγκροτημένης 
κι αξιόπιστης πολιτικής πρότασης, οι εκσυγ
χρονιστές είχαν και μια ευχάριστη αριθμητική 
έκπληξη: βρέθηκαν στην αίθουσα του Συνε
δρίου πολλοί περισσότεροι απ ' ό,τι ήλπιζαν κι 
οι π ιο  αισιόδοξοι υποστηρικτές τους.

Ε ΤΣΙ, με δεδομένα αυτά τα πλεονεκτήμα
τα, διεγράφη η προσέγγισή τους με τις 

«ΕνωμένεςΔ υνάμεις» της «τρόικας» των κκ. Γ. 
Γεννήματα, Α . Τσυχατζόπουλου και Κ. 
Λαλιώτη, μια προσέγγιση που -  αν υλοποιηθεί 
και εκλογικά -  θα αποτελέσει τη βάση μιας 
ευρείας εσωκομματικής πλειοψηφίας. 'Ενδει
ξη αβρότητας; Ο ι εκσυγχρονιστές απέφυγαν 
να καταψηφίσουν τον απολογισμό της ΚΕ (της 
«τρόικας», ουσιαστικά). αλλά άσκησαν έντονη 
κριτική και στην πορεία και στον τρόπο

λειτουργίας του Πασόκ ανάμεσα στα δύο 
Συνέδρια.

Τη στιγμή που γράφονταν αυτές οι γραμμές, 
δεν ήταν γνωστό αν ο κ. Παπανδρέου θα 
επιχειρούσε να παρέμβει στην εκλογή της ΚΕ 
με την παρουσίαση κάποιας «επίσημηςλίστας 
ιποψηφίων». Ακόμη και σ’ αυτήν την περί
πτωση, όμως, πολύ δύσκολα θα αλλοιωθεί η 
συνολική εικόνα του Συνεδρίου και οι συσχετι
σμοί που έχουν διαμορφωθεί.

Το ζητούμενο, βεβαίως, είναι τι θα γίνει 
μετά το Συνέδριο κι αν -  για  να χρησιμοποιή
σουμε έναν όρο που κατά κόρον ακούστηκε 
από το βήμα των ομιλητών -  η νέα ΚΕ θα 
διεκδικήσει «ταπολιτικά δικαιώματα της». Το 
γενικό κλίμα του Συνεδρίου, η έντονη κριτική 
που ασκήθηκε, «ο πόνος των ομιλητών»-όπως 
επιτυχημένα τον χαρακτήρισε ο κ. Παπαν
δρέου -  σπρώχνουν τις εξελίξεις πρός αυτήν 
την κατεύθυνση. Από την άλλη πλευρά, όμως, 
τίποτα δεν έχει κριθεί: η πλεισψηφία που 
διαμορφώνεται φαίνεται ότι περιλαμβάνει κι 
επίλεκτα στελέχη της «προεδρικής φρουράς», 
τω ν οποίων η στάση δεν μπορεί να προκαθορι- 
σθεί.


