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TO ΠΑΣΟΚ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥΣ

0 Κ. ΛΑΛΙΩΤΗΣ cm) περιώνυμο -πλέον- τέταρτο συνέδριο πλην τυιν, κατά Γιαννό- 
πουλοί αμπελοφιλοσοφιοΐν, που εξεστόμισε, διάνθισε την εισήγηση του με αναφο
ρές στον μαρξισμό, την αισθητική κ.λπ., ώστε να πείσει τους εξημμένους συνέδρους 
για το αναγκαίο των Ακημάκηδων. Νομίζω πως το κείμενο που εξεφώνησε ο προει
ρημένος ανήρ μπορεί να συστοιχηΟεί με τις καλύτερες στιγμές των (ίλλων γνωστιΰν 
((φασικών ρητόρων της πολιτικής σκηνής μας.
ΕΠΙ 75 ΛΕΠΤΑ -ήτοι επί μιάμιση ώρα- ακοιίγαμε τον Marat του ΠΑΣΟΚ να φθέγγε
ται άρες-μάρες για να πει τι; -Ψηφίζω Ακη. Προφανώς, ως άψογος χρήστης του ψυ
χολογικού πολέμου επέβαλε στους συνέδρους το μαρτύριο της λαλιωτικής αδολε
σχίας -κάτι σαν το κινέζικο μαρτύριο της σταγόνας- ιόστε στο τέλος ν’ αναφωνή
σουν «έλεος θα κάνουμε ό,τι πεις». Εγώ πάντως, ο αθώος και-άφωνος πολίτης, ιπαν 
σκέφτομαι ότι τοιοΰτος ανήρ μετοιούτον λόγον-άρα και σκέψη- διαχειρίζεται από 
το συμπεπιιενωμένο σαν γάλα εβαπορέ υπερυπουργείο του τα τρισεκατομμύρια 
των επενδύσεων του πακέτου Ντελάρ, το αεροδρόμιο κι όλα τα έργα-μαμούθ που 
τα διαπλεκόμενα εκκολιίπτουν, με καταλαμβάνει σκοτοδίνη. Και βεβαίως θα μου 
πείτε πως έτσι μιλάνε στο ΠΑΣΟΚ. Και θα συμφωνήσω ασμένως. Όμως τις αναφο
ρές στην αισθητική τι τις ήθελε, όταν ο ίδιος ξετίναζε έναν-έναν τους κανόνες της 
δικανικής τέχνης;
ΔΙΟΤΙ ΠΟΥ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ και που ελληνικά πέρα από τα Εκβάτανα και από τα Σαμόστα 
-  ακόμη παρά πέρα, θα με ανακρούσετε. Τι «μνήμη του μέλλοντος» και τι «ΠΑΣΟΚ 
του μέλλοντος μας» εφθέγγετο ο λαλίστατος Λαλιοίτης για να συγκινήσει σαββο- 
πουλιστί τους συνέδρους, τι μακροπερίοδο λόγο άνευ ρήματος εστήριζε ο πολΰτ- 
λας. τι δεύτερεύουσες συνέπλεκε άνευ κυρίας ο κύριος κλπ.

■ Πιίντως το σουξέ του ήταν το «ΠΑΣΟΚ του Μέλλοντος μας» το οποίο όφειλαν οι κο- 
ρυβαντιιόντες σύντροφοι να χορέψουν, πλην δεν ευδοκίμησε, εφόσον ο Σημίτης 
επέμεινε σ’ <ίλλο σκοπό. ‘ · 1
ΓΙΑ ΝΑ ΣΟΒΑΡΕΥΤΟΥΜΕ όμοις, το τέταρτο συνέδριο κατάφερε, έστω και μέσα από 
απίστευτες μικροκομματικές ίντριγκες ή προσωπικούς διαγκωνισμούς, να δοκτέι 
σοβαρότατο πολιτικό μήνυμα και. να διεκπεραιιΰσέι πρωτοφανείς, για ελληνικό 
κομματικό οργανισμό, διαδικασίες.
0 ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ πλέον του ΠΑΣΟΚ κ. Σημίτης, για δεύτερη φορά απολαμβάνοντας 
ευρείας λαϊκής υποστήριξης, έχει στα χέρια του όλες τις (δυνατότητες ώστε ν’ ανα
στρέψει την κατιούσα στην οποία έχει εισέλθει ο τόπος· ν ’ άντιμετώπίσει δυναμικά 
το εξωτερικό χρέος, την καλπάζουσα ανεργία, την έλλειψη παραγωγικυίν επενδύ
σεων. την αβελτηρία της δημόσιας διοίκησης, τα αυξανόμενα παιχνίδια των ΗΠΑ 
και της Τουρκίας, το δυσάρεστο έως αρνητικό κλίμα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση (θυμηθείτε τ’ ακουστικά του κ. Μέητξορ). Κυρίως όμως 
έχει ν’ ανατρέψει αυτό το περίεργο ίζημα της ραστώνης και της αθυμίας που χαρα
κτηρίζει τις μέρες που ζούμε. Να εμπνεύσει δηλαδή ένα λαό που έμαθε να μην αντι
δρά και ν' αποδέχεται παθητικά τα οποία ερεθίσματα, αρκούμενος σε ανέμπνευ- 
στα πράγματα.
ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΛΑ τέλος του συνεδρίου, υπήρξε η νηφάλια πολιτική πσρουσία και θετική 
επίδραση του Γιώργου Παπανδρέου, ο οποίος κράτησε αποστάσεις και από λαϊκι- 
στικές κορώνες και από περισπούδαστα ξύλινα επιχειρήματα. Γιατί, εν τέλει, αυτό 
που πρέπει να ενδιαφέρει τους πάντες δεν είναι το ΠΑΣΟΚ του μέλλοντος τους αλ- 

τλίϊτο παρόν ^και το μέλλον—του δύστηνου τόπου μας.

ir».T .'.ν', ν  Μόνος Στεφανίδης
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ΤΟ ΕΤΕΡΟΝ ΗΜΙΣΥ
Το σύνθημα ήταν «ενότητα» και το 
συμπέρασμα ήταν η νίκη του 
ΠΑΣΟΚ. Απλοϊκά κατασκευάσματα 
για τα οποία όμως κανείς δεν χρεώ
νεται.
Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι 
επικράτησε η λογική διατήρηση 
των κοινών καταχτήσεων των πε
ρισσοτέρων. Είναι δε παράδοξο 
πώς η πλειοψηφία δεν ήταν μεγαλύ
τερη εφόσον υπάρχουν τέτοια ζωτι
κά διακυβεύματα.
Το παράλληλο συμπέρασμα είναι 
ότι ο Κ. Σημίτης πράγματι θα βρεθεί 
αντιμέτωπος με το μισό ΠΑΣΟΚ. Αυ
τό το μισό που είχε εύστοχα επιση- 
μάνει ο Άκης προ ημεριόν και που 
κανένας φλογερός περί ενότητας 
ούτε του ίδιου του Άκη επινίκειος 
δεν μπορεί να απαλείψει.

Σ. Κ.

ΠΡΟΩΡΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ;

Υπάρχουν πολλοί λόγοι, που πιθάνότατι 
θα πείθουν τον πρωθυπουργό να εξάγγειλε 
πρόωρες εκλογές πρι ν τον Οκτώβριο: ’

Δύο υποκειμενικοί:
1. Αιφνιδιασμός των αντιπάλων, παρά τη\ 

προκλητική τους απαίτηση για εκλογές εδο 
καί τώρά,’ ιδίως της καθηλωμένης λόγο 
ΈβερτΝ.Δ. ·

2. Πανίσχυρος τώρά ό Σημίτης; πάραγεμι
σμένος ξάνά με-τη V λαϊκή ευφορία, όπως κα 
πρϊνταΎμια. " ” ί·,:

Και Τρεις Μπικει^ίένικοί:
1. Μεσολαβεί τώρατό νεκρό «κουφό» κα

λοκαίρι και τα μπάνια του λαότψπου πράκτι- 
κα θα περιορίσουν στο έπακρο τις επαχθεί; 
ρουΟφετολογίκές απαιτήσεις για παροχές.

2. Δυνατότητα τετραετίας δυναμικής, χωρά 
εκλογικές διακοπές για' ΐη  σύγκλιση, ώς τιχ 
παρυφές του 200Γ, οπότε'και υπάρχει'-πιθα
νότητα να μπει η Ελλάδα στην ΟΝΕ, αν όλτ. 
πάνε καλά. Διαφορετικά, οι εκλογές στο τέ
λος του-1097 κόβουν ψυχολογικά και τεχνικέ 
στη μέση την τετραετία, με επώδυνη ανάσχε
ση της σύγκλισης.

3. Τελευταία ευκαιρία για να λυθεί .απρό
σκοπτα το Μακεδονικό μέσα στο 19%, μω 
εξέλιξη που αποτελέι αναγκαία προυπόθεσι 
για τη δυνατότητα ισόρροπης ρύβμισης τω\
ελληνοτουρκικών. .
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