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Οι αντιηγετικοί ο
ι
I

Α
ΝΤΕΠΙΘΕΣΗ στο μέτωπο των «αντιηγετικών»
έκανε χθες το μπλοκ του Εκτελεστικού Γραφείου 
του ΠΑΣΟΚ. Συσπειρωμένα εμφανίστηκαν στο 
συνέδριο τα μέλη του και «χτύπησαν» όσους προ

χθές σήκωσαν κεφάλι κι άσκησαν σκληρή αντιπολίτευση 
στην ηγεσία του κόμματος.

Με σιδερένια γλώσσα υπερασπίστηκαν το κείμενο του 
απολογισμού (που ήταν ωστόσο γραμμένο σε ξύλινη 
γλώσσα), το οποίο αποτύπωνε την εικόνα της (απερχόμε
νης) Κεντρικής Επιτροπής. Τελικά μ” ένα «κριτικό Ναι» ή 
μ' ένα «τραυματισμένο Ναι», ο απολογισμός εγκρίθηκε 
από το συνέδριο. Με την πλειοψηφία των 4/5 των μελών 
του.

Η ψηφοφορία έγινε με κάρτες. Αυτή ήταν μια δυσκολία 
στο να διαπιστωθεί πόσοι είπαν «Ναι» και πόσοι «Ό χι».

Του ΓΙΑΝΝΗ ΦΑΤΣΗ
Το προεδρείο του συνεδρίου έδωσε την εξής εικόνα: «300 
Ό χ ι, 50 λευκά, τ ' άλλα Ναι». Οι αντιηγετικοί μιλούν για 
«1.000 Ό χι».

Οι αιχμές
Τα «σκάγια» των μελών του Εκτελεστικού Γραφείου 

πήραν τον κ. Γεράσιμο Αρσένη (που μια εποχή έφυγε από 
το ΠΑΣΟΚ κι επανήλθε) τον κ. Γιώργο Παπανδρέου και 
τον κ. Θόδωρο Κατσανέβα (που ήταν στο Εκτελεστικό 
Γραφείο στην περίοδο της απομάκρυνσης απ’ αυτό κορυ
φαίων στελεχών), τον κ. Μένιο Κουτσόγιωργα (που μι
λούσε κι ενεργούσε εν ονόματι του κ. Α. Παπανδρέου), 
τους «λαϊκιστές», την ομάδα των «Ιταλών» (Χαραλαμπί- 
δη, Κηπουρού, Στράγγου κ.ά.).

Δεν κατονομάστηκαν πρόσωπα. Αλλά οι ομιλητές τα 
έδειξαν.

Καραμπόλες
Αλλά οι αιχμηρές αναφορές των «Εκτελεστικών» κατά 

του μετώπου των εσωκομματικών αντιπάλων τους, είχαν 
και τις καραμπόλες τους.

Ορισμένοι α π ' αυτούς έριξαν βολές και μεταξύ τους. 
Αλώβητος δεν έμεινε κι ο κ. Α. Παπανδρέου.

Η αντεπίθεση στους «αντιηγετικούς» έγινε από τους κ. 
Γεννηματά, Σημίτη, Τσοχατζόπουλο, Λαλιώτη, Σκανδα- 
λίδη, Πάγκαλο, Νικολάου, Τξουμάκα. «Κι οι 8 ήταν 
υπέροχοι» στις ομιλίες τους. Ό λ ο ι μπήκαν «στο χορό». 
Και χτύπησαν.

Είχε προηγηθεί μια άτυπη συνεδρίαση (σύσκεψη) των 
μελών του Εκτελεστικού Γραφείου. Εκεί συζητήθηκε το 
φαινόμενο των «αντιηγετικών», λαϊκιστών, «αυριανι- 
στών» και «επαναστατών».

Και εκδηλώθηκε ανησυχία μήπως καταψηφιστεί ο απο
λογισμός της Κεντρικής Επιτροπής. Είχαν λάβει υπόψη 
τους δύο δεδομένα:

ΤΗΝ κοινή εμφάνιση των «αντιπάλων» τους.

Κ ]  ΤΑ ομαδικά πυρά που έριξαν εναντίον τους.

Β

ΤΑ χειροκροτήματα που εισέπραξαν από τις εξέδρες.

Και πήραν την απόφαση να αντεπιτεθούν. Και με την 
έναρξη της συνεδρίασης το επιχείρησαν. Ο κ. Α. Παπαν
δρέου πήγε στο συνέδριο «όταν είχε τελειώσει η μάχη». 
Ό τα ν  τα χειροκροτήματα των συνέδρων έδειξαν ότι το 
κλίμα άλλαξε υπέρ του Εκτελεστικού Γραφείου. Ο πρόε
δρος του ΠΑΣΟΚ έδειξε μεγαθυμία. Σε συνομιλία με 
δημοσιογράφους είπε: «Έχουν την ευκαιρία να πουν τον 
πόνο τους».

Ό μω ς οι βολές των «Εκτελεστικών» έφτασαν και σε 
πρόσωπα και περιστατικά, που αφορούσαν στη 16ετή 
πορεία του ΠΑΣΟΚ. Ιδιαίτερα οι κ. Γεννηματάς και 
Σημίτης έκαναν αυστηρή κριτική για τα «παράκεντρα» 
(Γεννηματάς) και τα «αδιαφανή και αδιάφανα» κέντρα 
(Σημίτης) που κυβερνούσαν εν ονόματι του ΠΑΣΟΚ και 
του κ. Α. Παπανδρέου.

Ο ι σύνεδροι χειροκρότησαν ιδιαίτερα τον κ. Σημίτη 
(που έκανε και μια αναφορά στο τρένο του ΠΑΣΟΚ), 
όπως επίσης και τον κ. Γεννηματά (που ήταν επιθετικός).

Τα χειροκροτήματα ήταν ο προάγγελος του αποτελέ
σματος της ψηφοφορίας, που ήταν μια ανακούφιση για το 
ηγετικό σχήμα του ΠΑΣΟΚ.

Η αυριανή ψηφοφορία για την εκλογή των μελών τής 
νέας Κεντρικής Επιτροπής, θα είναι το πιο σίγουρο δείγμα 
για το πού πάει και τι θέλει το ΠΑΣΟΚ.

Τ Ο «Πρώτο βόλι», το 'ρίξε: ο κ. Θόδωρος Πάγκαλος, που
τόνισε: «Ο απολογισμός της Κεντρικής Επιτροπής είναι πολι
τικό ντοκουμέντο, που έχει αυτοτέλεια σε σχέση μετά πρόσωπα 

που τον σύνταξαν. Ε ίναι άλλη πολιτική διαδικασία η έγκριση ή η 
απόρριψη του απολογισμού της Κεντρικής Επιτροπής και άλλη πολι
τική διαδικασία η έγκριση ή η απόρριψη συγκεκριμένων προσώπων 
για να συγκροτήσουν τα νέα καθοδηγητικά όργανα του Κινήματος».

Έδωσε το στίγμα της αντίδρασής του: «Μερικοί είπαν ότι τόση αυτομα
στίγωση μπορεί να κρύβει ύπουλους σκοπούς, μήπως δηλαδή η καθοδήγη
ση προσπαθεί κάνοντας κριτική στον εαυτό της να εκτελωνιστεί και να 
γίνει αποδεκτή από το συνέδριο. Καταλαβαίνετε ότι αυτού του είδους η 
κατηγορία είναι βαρύτατη γιατί 
σημαίνει πέρα από τη δίκη προθέ
σεων που εμπεριέχει ότι μαζί συ- 
νεννοηθήκαμε για το σκοπό αυτό.
Δηλαδή τα μέλη του Ε.Γ. που σας 
είναι γνωστά εν πάση περιπτώσει, 
με τα ελαττώματα και τις αρετές 
τους, κάθισαν γύρω από το τραπέ
ζι και είπαν ας κάνουμε μια ειλι
κρινή αυτοκριτική για να τη βγά
λουμε καλά στο συνέδριο. Και κα
ταλαβαίνετε ότι αυτό δεν είναι δυ
νατό και το απορρίπτω σαν συκο
φαντία».

Κι ακόμα την αντεπίθεσή του:
«Θα ήταν λάθος αν από αυτό το 
συνέδριο έβγαινε η δικαίωση όσων 
εγκατέλειψαν το ΠΑΣΟΚ στις δύ
σκολες στιγμές για να εμφανίζο
νται σήμερα σαν κήνσορες απένα
ντι σ' αυτούς που κάθισαν με φρό
νημα και υπεράσπισαν σ' όλη τη 
χώρα τις ιδέες μας και την πρακτι
κή μας».

«Αδιαφανή 
κέντρα»

Στις «αιτίες» της ήττας και της 
φθοράς αναφέρθηκε ο κ. Κώ
στας Σημίτης, για να υπογραμ
μίσει: «Θα ξεχωρίσω τρεις από 
τις αιτίες της διάψευσης των 
προσδοκιών μας. Τον τρόπο 
άσκησης της εξουσίας, την ηθι
κή αντίληψη που κράτησε και 
τέλος, τον τρόπο λειτουργίας 
του κόμματος. Ακολουθήσαμε 
ως προν τρόπο άσκησης της 
εξουσίας τα χνάρια της Δεξιάς.
Δεν εφαρμόσαμε μακροπρόθε
σμες στρατηγικές για την αντιμε
τώπιση των προβλημάτων της 
ελληνικής κοινωνίας».

Τομή έκανε στην πολιτική του 
ΠΑΣΟΚ για να επισημάνει:

«Εφαρμόσαμε πολλές φορές ευ
καιριακές πολιτικές. Διατηρήσαμε 
τις πελατειακές σχέσεις μεταξύ κυ
βέρνησης, βουλευτών και ψηφο
φόρων. Πραγματοποιήσαμε επιλε
κτικές παροχές, προνομιακές ρυθ
μίσεις. Ασπασθήκαμε τη θεωρία 
του πολιτικού κόστους. Κυρίαρχο 
αξίωμα στην αντίληψη για την ηθι
κή συμπεριφορά ήταν ότι η κυβέρ
νηση και το κόμμα έχουν σε κάθε 
περίπτωση δίκιο και πρέπει να δι
καιολογούνται.

»Έπρεπε να συγκλονιστεί ολό
κληρη η χώρα για τις σχέσεις στελε
χών μας με την Τράπεζα Κρήτης, 
για να εξαναγκαστεί σε παραίτηση 
ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

»Όσοι όμως είχαν επισημάνει 
την ανάγκη μιας άλλης στάσης 
απέναντι στα οικονομικά συμφέ
ροντα, είχαν αντιμετωπισθεί ως 
αποστάτες και για πολλούς είναι 
ακόμα σήμερα ύποπτοι.

»Ξεχάσαμε, σύντροφοι, ότι η 
αριστερή στάση είναι μια στάση 
που δεν αποδέχεται σε καμιά περί
πτωση συναλλαγή. Το κόμμα λει
τούργησε με βάση την αρχή του 
συγκεντρωτισμού, παρόλες τις 
διαβεβαιώσεις για δημοκρατικές 
διαδικασίες. Ο συγκεντρωτισμός 
έπνιξε νέες απόψεις, τη δημιουργι-

«Να πουν τον πόνο τους»
ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ του κ. Α. Παπανδρέου για την εικόνα του συνε
δρίου:

«Οι άνθρωποι σκέφτονται, κάνουν τις κριτικές τους. 
Αλίμονο. Κι έχουν την ευκαιρία να πουν τον πόνο τους. 
Αλλά το αποτέλεσμα δείχνει ότι υπάρχει, βασικά, ενότητα 

και πίστη...».

Ο  κ. Κ. Σημίτης Ο  κ. Π. Αυγερινός

Γ ράπτη 
εισήγηση 
Δήμητρας

ΕΓΓΡΑΦΗ εισήγηση κατέ
θεσε στο προεδρείο του 
συνεδρίου η κυρία Δήμη
τρα Λιάνη - Παπανδρέου 
για τον τρόπο λειτουργίας 
της (νέας) Κεντρικής Επι
τροπής. Πρότεινε τη σύ
σταση «ομάδων ειδίκευ
σης», που θ' ασχολούνται 
με πολιτικά - κοινωνικά - 
πολιτιστικά θέματα.

κότητα, τη δυναμική του Κινήμα
τος, καλλιέργησε την προσαρμο
στικότητα, θα έλεγα και την υπο
ταγή και έτσι δεν είχαμε πρωτο
βουλίες στελεχών».

Και κατήγγειλε:
«Αδιαφανή και αδιάφανα κέ

ντρα εξουσίας καθόρισαν τη δρά
ση μας. Αλλά, σύντροφοι, έκαναν 
πολλοί λάθη. Εγώ θέλω να ρωτή
σω. Αυτοί που ήρθαν εδώ, πολλοί 
από αυτούς που ήρθαν εδώ και 
έκαναν κριτική είχαν άλλες από
ψεις τότε ή θα ακολουθούσαν κι 
αυτοί την ίδια πολιτική;».

Αυτά αφορούσαν στον καιρό της 
παντοδυναμίας του ΠΑΣΟΚ. Για 
τον καιρό της αντιπολίτευσης επε- 
σήμανε:

«Μοιάζουμε αναποφάσιστοι για 
τον τρόπο άσκησης της αντιπολί
τευσης. Για μερικούς αρκεί να κα
ταγγέλλουμε την κυβέρνηση. Προ
γράμματα και επιλογές αποτελούν 
στοιχεία, που πρέπει να αποφευ
χθούν. Μπορεί να διώξουν ψηφο
φόρους. Τώρα έχουμε ανάγκη να 
τους μαζέψουμε όλους. Πρέπει να 
αποφύγουμε το πολιτικό κόστος. 
Έτσι κυκλοφορεί ο λόγος.

»Όμως ο σοσιαλισμός είναι επι
λογές, ιεραρχήσεις, πρόγραμμα. 
Δεν υπεκφεύγουμε εμείς τις επιλο
γές. Δεν κερδίζουμε συντρόφισσες 
και σύντροφοι αξιοπιστία με 
κραυγές διαμαρτυρίας. Κερδίζου
με με προτάσεις, με πολιτικές που 
πείθουν, κερδίζουμε αν δείχνουμε, 
ότι είμαστε δημιουργικοί απέναντι■■ 
στα προβλήματα της ελληνικήςί 
κοινωνίας.

Έκανε δύο αναφορές. Η πρώτη:
«Ο εκσυγχρονισμός, η συμμετο

χή, η κοινωνικοποίηση, η αυτοδια
χείριση, ο ορθολογισμός είναι έν
νοιες τις οποίες δεν αποδέχονται. 
Ο σοσιαλισμός είναι για πολλούς 
μια άχρωμη, ουδέτερη απέναντι 
στην κοινωνία, μια αντιδεξιά το
ποθέτηση και τίποτα παραπάνω. 
Αλλά έτσι δεν δημιουργούμε. 
Απλώς ακολουθούμε το τι κάναμε 
τα περασμένα χρόνια χωρίς να αλ
λάζουμε την κοινωνία».

Η δεύτερη:
«Για πολλούς το κομματικό συμ

φέρον ταυτίζεται ακόμα με το ηθι
κό και επιβεβλημένο, το δικό της 
συμφέρον. Και πνέει άνεμος διχα
στικής νοοτροποίας. Κατονομά
ζουμε εχθρούς στο κόμμα, στο Κί
νημα, εχθρούς που πρέπει να εξου
δετερωθούν με κάθε μέσον. Αλλά, 
συντρόφισσες και σύντροφοι, ποια 
είναι η βασική αρχή της δημοκρα
τίας και του σοσιαλισμού;».

Κι εντυπώσιασε με την αναφορά 
του στο τρένο του ΠΑΣΟΚ. Είπε:

«Το Κίνημά μας θα γίνει ακόμα 
πιο φτωχό, εάν ακολουθήσουμε 
αυτές τις ολοκληρωτικές νοοτρο
πίες. Και ας μου επιτρέψετε να κά
νω και λίγο χιούμορ. Ο πρόεδρος 
συνέκρινε παλιά το Κίνημά μας με 
ένα τρένο. Κι εγώ θα προσπαθήσω 
να προχωρήσω αυτή τη σύγκριση. 
Στο τρένο μας υπάρχουν και λα
θρεπιβάτες χωρίς ιδεολογία. Δεν 
τους νοιάζει σε ποιο τρένο είναι, 
αρκεί να είναι σε ένα'τρένο.

»Υπάρχουν και οι εφησυχασμέ- 
νοι που κάθονται άνετα στην πολυ
θρόνα. Δεν τους νοιάζει πού πάει 
το τρένο αρκεί να έχουν την πολυ
θρόνα. Υπάρχουν και οι εισπρά- 
κτορες, αυτοί οι οποίοι εκδίδουν 
πιστοποιητικά νομιμοφροσύνης 
και τελευταία πιστοποιητικά αντι- 
δεξιάς νομιμοφροσύνης, εκείνοι 
που χειροκροτούσαν τον Κουτσό
γιωργα.

»Συντρόφισσες και σύντροφοι, 
και υλιστές του τρένου, το ’74 γνώ
ριζα πολλούς συντρόφους που εί
χαν καλές δουλειές στη Γερμανία 
και γύρισαν από την εξορία και 
έμειναν άνεργοι, γιατί ήθελαν να 
δουλέψουν για το ΠΑΣΟΚ. Γνω
ρίζω και άλλους συντρόφους που 
ήρθαν το ’81 από μια θέση στην 
άλλη κυβερνητική θέση. Και μερι
κοί απο αυτούς όταν τους είπε το 
Κίνημα γίνετε καρβουνιάρηδες 
δεν ήθελαν και κατέβηκαν από το 
τρένο.

»Κατέβηκαν και ξανανεβαίνουν

κατά καιρούς, γιατί το τρένο βλέ
πουν, συμφέρει. Προσωπικά πι
στεύω ότι στο τρένο χρειάζονται 
όλοι, γιατί το τρένο χρειάζεται 
απόψεις, χρειάζεται χρώμα. Αλλά 
εγώ δεν θα διάλεγα ούτε τους λα
θρεπιβάτες, ούτε τους εφησυχα- 
σμένους, ούτε τους εισπράκτορες 
ως μηχανοδηγούς της αμαξοστοι
χίας. Αυτούς που πάλεψαν και 
έχουν απόψεις για το σοσιαλισμό».

«Παράκεντρα»
Τα «παράκεντρα» κατήγγειλε 

ο κ. Γιώργος Γεννηματάς, που 
λειτούργησαν εν ονόματι του 
ΠΑΣΟΚ και του προέδρου του.

Μίλησε για «βαρύτατες ευθύ
νες» όλων, «για τις συναρπαστικές 
εξελίξεις που ζήσαμε στο ΠΑΣΟΚ, 
για δραματικές στιγμές, για νίκες 
και ήττες».

Υπέμνησε ότι «αυτός και άλλοι 
πολλοί από το ’85 μέχρι το ’88 
απουσιάζαμε από το Εκτελεστικό 
Γραφείο ή ανασχηματιζόμασταν 
στην κυβέρνηση».

Παρατήρησε ότι αν ακολουθού
σε αυτός και οι σύντροφοί του (του 
Εκτελεστικού Γραφείου;) την πο
ρεία των ανοιχτών διαφωνιών και 
των αποχωρήσεων «θα είμαστε 
όλοι σε διάφορα γκρουπούσκουλο 
και σε λέσχες και μετά θα ψάχναμι 
να βρούμε πως υπάρχει συνθετικέ 
κι ενωτική λύση».

Αναφέρθηκε σ' αυτούς που έκα
ναν «σκληρή κριτική» για να παρσ 
τηρήσει:

«Αυτό νομίζω ότι θα πρέπει 
γίνει ένα στοιχείο αυτοκριτικής 
όσους αποθέωσαν σήμερα την 
τική».

Τόνισε ότι «το λάθος μας ε 
ένα και μόνο», για να επισημι 
«Ό τι πολλές φορές, όχι πά 
παραδώσαμε πράγματι αυτό 
δημιουργήσαμε όλοι μας κ 
πρόεδρος και η Κ.Ε. και το 
κυρίως οι οργανώσεις μας, ι 
λετε, που στήριξαν από το '7 
χρι το '81, παραδώσαμε, δι 
χώς, πολλές φορές, εξουσίες α- 
ράκεντρα. Και πολλά απ' αυτ 
παράκεντρα, σήμερα, κανό 
χούν εδώ, κατηγορώντας το 
και την Κ.Ε. Ουσιαστικά, τι 
γορούν; Την ίδια την ιστορία |

Εξήγησε ότι υπήρξαν λάθη 
τ' ανέφερε:

«Υπήρχαν δύο καθοριστικέ 
βασικά λάθη, που πρέπει ατ- 
να διορθώσουμε. Το πρώτο'

Ο  κ. Γ. Γεννηματάς

Γ ράπτη 
εισήγηση 
Δήμητρας

ΕΓΓΡΑΦΗ εισήγηση κατέ
θεσε στο προεδρείο του 
συνεδρίου η κυρία Δήμη
τρα Λιάνη - Παπανδρέου 
για τον τρόπο λειτουργίας 
της (νέας) Κεντρικής Επι
τροπής. Πρότεινε τη σύ
σταση «ομάδων ειδίκευ
σης», που θ' ασχολούνται 
με πολιτικά - κοινωνικά - 
πολιτιστικά θέματα.


