Προς την Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ/Μέσω Προέδρου και Ε.Γ.

Νοέµβριος 1987

Εισήγηση του ∆.Ρόκου
Μέλους της Κ.Ε.

Με την εισήγησή µου στη δεύτερη ειδική Σύνοδο της Κεντρικής Επιτροπής το Μάρτη
του 86 στη Χαλκίδα, (που δηµοσιεύθηκε αρκετούς µήνες αργότερα στην
«Εξόρµηση»), επιχείρησα να αναλύσω τα κατά τη γνώµη µου αίτια της βαθειάς
κρίσης που διαπερνά την κοινωνία µας, τους θεσµούς, αλλά και τις πολιτικές των
κοµµατικών µηχανισµών, (οι οποίοι αποτελούν τις αναπόδραστες και διαλεχτικά
συµπληρωµατικές

κι

αλληλοπροσδιοριστικές

συνιστώσες

της

λιµνάζουσας

ισορροπίας στο σηµερινό τέλµα της πολιτικής ζωής του τόπου µας).

Έκανα και τότε, κι αργότερα, µέσα στα όργανα και τις Επιτροπές της Κεντρικής
Επιτροπής, συγκεκριµένες προτάσεις κι αγωνιώδεις προσπάθειες να πείσω, για την
κατά τη γνώµη µου µόνη διέξοδο στο αδιέξοδο που είχε οδηγηθεί, µε σηµαντικότατες
τις δικές µας ευθύνες, η δηµόσια ζωή.

Και συνοψίζονταν αυτές οι προτάσεις, στην ανάγκη άµεσης, ειλικρινούς κι
αποτελεσµατικής απόφασης και προσπάθειάς µας, να δώσουµε έστω και στις 12 παρά
πέντε, υπόσταση κι αξιοπιστία, µε τη συνεπή πράξη µας, στα λόγια και τα οράµατά
µας, που έξι χρόνια τώρα, µετά την άνοδο του ΠΑΣΟΚ στην Κυβέρνηση και
δεκατρία απ’ την ίδρυσή του, µοιάζουν όλο και πιο απόµακρα, αλλά κι αναντίστοιχα,
µε την συνολική εικόνα για το ήθος, το ύφος, και την ποιότητα της πολιτικής µας, που
σχηµάτισε ο µέσος πολίτης, ανεξάρτητα αν ήταν θετικά, ή αρνητικά τοποθετηµένος
στο «καινούργιο», που υποτίθεται ότι έφερνε το ΠΑΣΟΚ στην ελληνική κοινωνία.

Ενώ όµως η συντριπτική πλειοψηφία των µελών της Κεντρικής Επιτροπής, ακόµα κι
από διαφορετικές αφετηρίες κι οπτικές, συνέκλινε σε παρόµοιες απόψεις, κι οι
αποφάσεις της επιχείρησαν να το εκφράσουν, στην πράξη αναιρέθηκαν κι
αναιρούνται καθηµερινά, οι όποιες καλές προθέσεις, κι εξαντλούνται αν δεν
εξαντλήθηκαν ακόµα και τα τελευταία χρονικά περιθώρια για την ανάκαµψη της
ελπίδας.

Έτσι στην Κυβέρνηση και στο Κόµµα, παρακολουθήσαµε µε απορία τις
αλληλοαναιρούµενες

καντρίλιες

αναδοµήσεων,

ανασχηµατισµών,

κι

ανασυγκροτήσεων, µε τα ίδια παλιά υλικά, που έπρεπε όµως να προωθήσουν πια,
νέες, πολλές φορές αντιφατικές πολιτικές, στις οποίες συχνά δεν πίστευαν, ή έδιναν
την εντύπωση ότι δεν πιστεύουν.

Οι ξορκισµένες απ’ όλους µας «ισορροπίες» κι «οµαδοποιήσεις», θεσµοποιήθηκαν µε
υποχρεωτικές δεκασταυρίες και τετρασταυρίες για δέκα και τέσσερις θέσεις στο Ε.Γ.
αντίστοιχα, εντελώς αδικαιολόγητα, µια που δεκατρία χρόνια απ’ την 3η του
Σεπτέµβρη, έπρεπε πια νάχουµε εµπιστοσύνη στις στοιχειώδεις δηµοκρατικές
διαδικασίες, στο οµογενοποιηµένο πια ΠΑΣΟΚ και στην κρίση και την ευθύνη των
εκλεγµένων απ’ το Συνέδριο µελών της Κ.Ε.

Αναξιοκρατικές επιλογές, απαράδεκτες καθυστερήσεις κι ανακολουθίες στην
πολιτική πράξη της Κυβέρνησης σε καίριους τοµείς, αποσπασµατικές, ασυνεπείς,
ευκαιριακές και προσωπικές αποφάσεις, οδήγησαν κι οδηγούν στην αναίρεση, ή
διαστρέβλωση θεµελιακών πολιτικών µας, µε διάφορα προσχήµατα.

Τέλος,

οι

µόνιµοι

«κοµµατικοί

πατριώτες»,

παλαιοκοµµατικοί

ή

και

νεοπαλαιοκοµµατικοί, που συµφωνούσαν πάντα, µ’ αυτό που φανταζόταν ότι θα
άρεσε στον Πρόεδρο και στηλίτευαν, όχι πάντα µε τον κοµψότερο τρόπο, όσους
τολµούσαν να τεκµηριώσουν µια διαφορετική άποψη:


για την αναγκαιότητα δικής µας πρωτοβουλίας, έγκαιρα και πριν βρεθούµε µε
την πλάτη στον τοίχο, να συζητήσουµε µε ειλικρίνεια για την απλή αναλογική
ως εργαλείο κοινωνικής σύνθεσης κι ανασυγκρότησης των δυνάµεων της
προόδου,



για να αντιµετωπισθούν µε ειλικρίνεια και χωρίς ύστερες σκέψεις, τα
προβλήµατα διάσπασης του συνδικαλιστικού κινήµατος, χωρίς ηγεµονισµούς
και δικαστικές λύσεις,



για να ανοίξει αµέσως, (απ’ το 1974) ένας αξιόπιστος κι ουσιαστικός διάλογος
µε την υπόλοιπη αριστερά, κοµµουνιστική και µη, ώστε να στηριχθούν
αποφασιστικά οι βαθειές κοινωνικές αλλαγές που επαγγελθήκαµε, ώστε να
υπάρξει

ένα

γερά

θεµελιωµένο

µέτωπο

κατοχύρωσης

της

εθνικής

ανεξαρτησίας, ώστε η συµµετοχή, ο δηµοκρατικός προγραµµατισµός, η πάλη
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για αύξηση της παραγωγής και παραγωγικότητας, κι η άκρως αναγκαία για όλα
αυτά, πολλή κι υπεύθυνη και συστηµατική δουλειά, να γίνουν συνειδητά
εργαλεία µιας πορείας προόδου του τόπου µας, (στην οποία να συνεργάζονται
κι οι φωτισµένοι συντηρητικοί πολίτες σε κλίµα δηµοκρατικής ελευθερίας και
πλουραλισµού),


για να σταµατήσουν επιτέλους, τα κόλπα, τα τρυκ, οι µαγικές συνταγές, οι
οβιδιακές µεταµορφώσεις της πολιτικής µας, κι οι άσσοι απ’ το µανίκι του
Προέδρου, που έφθειραν και φθείρουν ανεπανόρθωτα πια ιδέες και οράµατα,
έτσι που να ηχούν πια ως κάλπικες λέξεις χωρίς κανένα, ή µε χυδαίο µόνο
περιεχόµενο, κ.λ.π. κ.λ.π.

πραγµατοποιούν καθηµερινά, φραστικά, ή υποκριτικά, στροφές 180ο και πάλι στο
όνοµα του Προέδρου, εκθέτοντας όµως ταυτόχρονα κι αυτόν, αλλά κι όσα
υπολείµµατα πολιτικής αξιοπιστίας µας έµειναν, µε τις διαρρεόµενες στον τύπο
αλληλοϋπονοµεύσεις και φαγωµάρες τους, για µια εξουσία, που κατάφεραν να µην
έχει πια κανένα κύρος στο Λαό. Και βέβαια δεν µπορώ να καταλάβω γιατί είναι τόσο
γαντζωµένοι απάνω της, µια που µε σαφή την ευθύνη τους, για την εξουσία αυτή,
µόνο οι παραπολιτικές στήλες, κάποιων ιδιαίτερα εφηµερίδων ενδιαφέρονται,
διαπαιδαγωγώντας, µε τις αξίες του 65, µε τον κίτρινο φασισµό της σπίλωσης της
προσωπικής ζωής και µε τον εξευτελισµό της πολιτικής, τους πολίτες του 2.000.

Επειδή λοιπόν 13, (ή και περισσότερα πολλοί από µας) χρόνια είµαστε µεταξύ µας
καλά γνωστοί, και βεβαίως, είναι γνωστό το τι λέµε, πότε το λέµε αλλά και γιατί το
λέµε,

επειδή όλοι µας αποδείξαµε και σε δυσκολότερες ώρες το όποιο ήθος, αλλά και την
ποιότητα των µύχιων σκέψεων, των προθέσεων και της πράξης µας, κι επειδή αυτό το
ξέρει πια καλά και η βάση µας, αλλά και η ελληνική κοινωνία, που δεν γοητεύονται
πια, απ’ τα παχιά λόγια, απ’ τις αριστερές, ή τις φιλελεύθερες κορώνες της µόδας, απ’
τα ασανσέρ της εξουσίας, τους παράγοντες και τους οµαδάρχες της, σταµατάω εδώ
την κριτική, που µόνο µίζερη δεν είναι (για να προλάβω τους µόνιµα «αισιόδοξους»
και µόνιµα προσαρµοζόµενους συντρόφους, για τους οποίους µίλησα και το Μάρτη
του 1986, αλλά και πολλές φορές παλιότερα), και περνάω σε µια σειρά από
προτάσεις. Τις προτάσεις αυτές, τις κάνω ως ο έσχατος σύντροφος, που µένει πιστός
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στο ΠΑΣΟΚ των ονείρων µας, που καµµιά προσωπική αγοραία φιλοδοξία δεν έχει,
ούτε για το κόµµα ούτε για την κυβέρνηση, όπως από ανύποπτο χρόνο το γνωρίζουν
οι κάθε φύσης προεστοί, και που γι’ αυτό δεν έχει κανένα λόγο να στρογγυλεύει τα
λόγια του.

Για λόγους αρχής, όπως άλλωστε, πάντοτε, από µένα, τίποτε δεν θα διαρρεύσει στον
τύπο. Στον τύπο, που µια τουλάχιστον µερίδα του, µε συγκεκριµένες τις ευθύνες
κάποιων από µας, έφθασε σήµερα δυστυχώς να υπαγορεύει ξανά πολιτικές, όπως σε
παλιότερες εποχές, αλλά και ν’ αναδεικνύει µε το κουτσοµπολιό, τις µεθοδευµένες
προβολές και τους λιβανωτούς, «εξαρτηµένες» εκ γενετής και φίλα διακείµενες
πολιτικές «προσωπικότητες», κονιορτοποιώντας κάθε προοπτική για µια πολιτική
των πολιτών.

Κι ας έρθουµε στο ζουµί:
1.

Πιστεύω ότι όλοι µας πρέπει να καταλάβουµε επιτέλους, ότι χωρίς
δηµοκρατικές διαδικασίες, ειλικρίνεια, αξιοπιστία, συνέπεια κι αξιοκρατία στην
πολιτική µας, το παιχνίδι είναι χαµένο και δεν ωφελεί όχι µόνο τον τόπο µας,
αλλά κανένα, ακόµη και τον πιο πολιτικάντη, το να κερδίσουµε χρόνο, ν’
αποπροσανατολίσουµε το λαό, να κερδίσουµε κάποιες µάχες εντυπώσεων, ή να
περιµένουµε τη διάλυση της Ν.∆ηµοκρατίας.

Συµβιβασµένοι, υποτακτικοί και µόνιµα συµφωνούντες, τόσο στο «Έξω τώρα
οι Αµερικάνοι», όσο και στο ότι περιµένουµε µέσα από µια θετική συµφωνία
για τις βάσεις, «να εξυπηρετηθούν τα ύψιστα εθνικά µας συµφέροντα», είναι
αδύνατο να πείσουµε ότι δεν βαφτίζουµε το κρέας, ψάρι, για να υποκριθούµε
ότι νηστεύουµε.

∆εν µπορούν υπουργοί να τίθενται επικεφαλής πορειών εναντίων της
κυβέρνησης, όσο κι αν αυτή είναι µηχανιστικό άθροισµα ασύµβατων
προσωπικών

πολιτικών,

κι

όχι

η

ολοκληρωµένη,

συντονισµένη

κι

συγκροτηµένη προσπάθεια υλοποίησης του ξεχασµένου Προγράµµατος
Κυβερνητικής Πολιτικής που ψήφισε ο ελληνικός λαός.
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∆εν µπορεί πια να αναταχθεί η εικόνα, ν’ αλλάξει ο ρους των πραγµάτων, όσο
βρίσκονται οι κολοσσοί της Ρόδου, όσο σπιλώνονται άδικα σύντροφοι, όσο δεν
καταλογίζονται ευθύνες σε κανένα και για τίποτε, όσο δεν υπάρχει το πολιτικό
θάρρος ανάληψης της ευθύνης για πολιτική διαφωνία στον κατήφορο της
πολιτικής ζωής, στον οποίο ο καθένας µας µε τον τρόπο του συνεργεί, θετικά ή
αρνητικά.

2.

Μέσα στο αντικειµενικά πολυσυλλεκτικό ΠΑΣΟΚ, είναι σαφές πια σήµερα, ότι
δεν είµαστε όλοι ίδιοι, δεν συµµεριζόµαστε ίδιες αξίες και δεν µετερχόµαστε τα
ίδια µέσα.

Είναι καιρός ν’ αποδεχθούµε, ότι για να πείσουµε ότι παλεύουµε για µια
ελεύθερη, δηµοκρατική και πλουραλιστική, συµµετοχική, κι αυτοδιαχειριστική
κοινωνία, δεν επιτρέπεται εµείς να ισοπεδώνουµε τις διαφορές µας, στο όνοµα
ενός δήθεν κοµµατικού πατριωτισµού, που αποτελεί συνήθως άλλοθι για τη
µονολιθική προσαρµογή µας, στα εκάστοτε «καλά και συµφέροντα», όπως τα
αντιλαµβάνονται, οι εκάστοτε αυτόνοµοι προεστοί κι οµαδάρχες, κι όχι βέβαια
το ενιαίο κέντρο καθοδήγησης που δεν µας έχει πείσει για την ύπαρξή του.
- ΝΑΙ ΛΟΙΠΟΝ ΣΤΙΣ ΤΑΣΕΙΣ στο ΠΑΣΟΚ, µε διαφάνεια, καθαρότητα, ήθος
και µπέσα, σ’ επίπεδο πολιτικών επιλογών, µε υπεύθυνη ανάλυση και
τεκµηρίωση, κι όχι στις παρέες των πικραµένων, των προσδοκούντων, ή των
προσωρινά κρατούντων.

3.

Αφού δεν καταφέραµε όταν έπρεπε να προχωρήσουµε στην απλή αναλογική,
αξιοποιώντας την, ως εργαλείο πλατύτερης στήριξης µιας συνεπούς πολιτικής
κοινωνικής αλλαγής, ας πάρουµε τουλάχιστον τώρα, αλλά καθαρά και για
πάντα, χωρίς παζάρια, την απόφαση να τη θεσπίσουµε ως πάγιο εκλογικό
σύστηµα, διασφαλίζοντας την οµαλότητα στην πατρίδα µας και τη δυνατότητα
για προγραµµατικές συγκλίσεις στα υπαρκτά µεγάλα προβλήµατα του τόπου
µας, µακριά από µπαµπούλες, αντιδεξιά µέτωπα, φαντάσµατα του παρελθόντος,
αλλά κι «αριστερούς» εγγυητές.

4.

Βασική πολιτική µας επιλογή είναι η συµβολή στην παγκόσµια ειρήνη, την
ύφεση και τον αφοπλισµό, και σ’ αυτό το πεδίο τουλάχιστον, η πρωτοβουλία
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των έξι είναι ζωντανή, υπάρχει καθηµερινά, κι αναγνωρίζεται σ’ όλα τα µήκη
και πλάτη του πλανήτη µας.

Είναι πιστεύω τώρα καιρός για την µονοµερή, (ή διµερή, µε τη Βουλγαρία)
αποµάκρυνση των πυρηνικών όπλων απ’ τη χώρα µας, γεγονός που θα
σηµατοδοτήσει, µαζί µε µια σειρά ακόµη πρωτοβουλίες, την συνεπή συµβολή
µας για µια Ευρώπη του Βορρά και του Νότου, της Ανατολής και της ∆ύσης,
που στις καλύτερες στιγµές του, το ΠΑΣΟΚ πρόβαλε.

Στο πλαίσιο αυτό, µε νηφαλιότητα και ψυχραιµία και χωρίς προκλήσεις προς
την υπερατλαντική υπερδύναµη µε την οποία αρχίζουµε µεθαύριο συζητήσεις,
θα πρέπει να καταστήσουµε σαφές, ότι ενώ θέλουµε τις καλύτερες σχέσεις µαζί
της, στο επιστηµονικό, τεχνολογικό, οικονοµικό και πολιτισµικό επίπεδο, δεν
επιθυµούµε όχι µόνο τις δικές της, αλλά και καµµιάς άλλης δύναµης, και
κανενός συνασπισµού βάσεις στο έδαφός µας, που αντιστρατεύονται κι
αναιρούν την φιλειρηνική πολιτική µας.

Θα µπορούσαµε να συζητήσουµε ταυτόχρονα, µε ΗΠΑ και ΕΣΣ∆, στις
αντικειµενικά καλύτερα σήµερα διεθνείς συνθήκες, τη δυνατότητα βαθµιαίας
αποδυνάµωσης των στρατιωτικών συνασπισµών, µε ταυτόχρονες, αµοιβαίες,
ισόρροπες και µη µειωτικές για καµµία πλευρά, αποχωρήσεις π.χ. ζευγών
κρατών:
της Ελλάδας και της Βουλγαρίας, και
της Τουρκίας και της Ρουµανίας
απ’ το ΝΑΤΟ και το σύµφωνο της Βαρσοβίας, ώστε να εξαλειφθούν και οι
όποιες εντάσεις στην περιοχή.

Άλλωστε η Ελλάδα, ως ενότητα και ως έννοια, κοιτίδα όπως λένε και λίκνο του
δυτικού πολιτισµού, της δηµοκρατίας και του Ολυµπισµού, θα µπορούσε
βάσιµα να διεκδικήσει την προνοµία να ανακηρυχθεί συµβολικά πρωτεύουσα
χώρα της Ειρήνης, τόπος µόνιµης τέλεσης των Ολυµπιακών Αγώνων, (που θα
ήταν και ο µόνος λόγος, που θα µπορούσε να τεκµηριώσει οικονοµικά την
αποδοχή του τεράστιου βάρους της ανάληψής τους για το 1996) και ζωντανός
χώρος, ανάδειξης των αξιών της δηµοκρατίας, της ελευθερίας, του
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πλουραλισµού και του πολιτισµού, και διασταύρωσης και σύνθεσης ρευµάτων
ιδεών και τεχνών.

Με βάση τα παραπάνω, είναι φανερό ότι δεν

θεωρώ θετική διέξοδο το

∆ηµοψήφισµα για την στρατιωτική συµφωνία µε τις ΗΠΑ, γνωρίζοντας όπως
και σεις, το κοινά παραδεκτό, ότι «όσο έξυπνη ερώτηση θα κάνεις, τόσο έξυπνη
απάντηση θα πάρεις», όπερ µεθερµηνευόµενο, σηµαίνει στις συγκεκριµένες
συνθήκες, περίπου προδιαγραµµένο το αποτέλεσµά του.

5.

Για την, σε εξέλιξη, εκρηκτική κατάσταση στην παιδεία, έχοντας σχετικά µια
ιδιαίτερη ευαισθησία, και όχι µόνο ως πανεπιστηµιακός δάσκαλος, θα ήµουν ο
τελευταίος που θα απέδιδε τις ευθύνες στον αρµόδιο Υπουργό, όπως άλλωστε
δεν απέδωσα ευθύνες το 1983, όταν παραιτήθηκα απ’ το Υπουργείο Παιδείας,
στον φερόµενο ως υπεύθυνο των περιώνυµων «τροπολογιών», τότε Υφυπουργό
Παιδείας.

Οι ευθύνες κατά τη γνώµη µου θα πρέπει ν’ αναζητηθούν και ν’ αναληφθούν, κι
όχι µόνο στην Παιδεία, απ’ όλους όσους και σ’ όλα τα επίπεδα, περί το τέλος
του 1983, εκτίµησαν ότι πρέπει ν’ αναιρεθούν, να µείνουν στη µέση, ή να
στρεβλωθούν οι αρχές, το πρόγραµµά µας και η συνεπής µέχρι τότε υλοποίησή
του.

∆εν είναι τυχαίο, ότι στις δηµοσκοπήσεις του 1983, π.χ. 67% των πολιτών
θεωρούσαν ότι είναι πολύ ικανοποιηµένοι απ’ το έργο µας στην παιδεία, στην
τοπική αυτοδιοίκηση, στην υγεία, στα θέµατα της νέας γενιάς κ.λ.π., σε τοµείς
δηλαδή που τα οράµατά µας, µε ενότητα αντίληψης και συγκροτηµένες
πολιτικές, µε υπεύθυνα, συντονισµένα και συστηµατικά βήµατα, µετατρεπόταν
σε συγκεκριµένη πράξη, έχοντας σε µεγάλο βαθµό όχι µόνο τη λαϊκή
συναίνεση και υποστήριξη, αλλά και την συµπαράταξη ευρύτερων κοινωνικών
οµάδων.

∆εν ήταν βέβαια τότε όλα ιδανικά, αλλά υπήρχε ιδεολογική αυτοδυναµία,
χειραφετηµένη και δυναµική πράξη και κύρος στην πολιτική µας. Θυµίζω, ότι
την πρώτη διετία, παρά τις διαφωνίες, ριζικές πολλές φορές, των άλλων
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πολιτικών δυνάµεων, υπήρχε ένας σεβασµός προς την πολιτική µας και την
πολιτική γενικότερα, έτσι που η µείζων κριτική της κοµµουνιστικής αριστεράς,
να κατατείνει στο να απαιτεί την υλοποίηση του προγράµµατός µας και στους
υπόλοιπους τοµείς κυβερνητικής πολιτικής.
Απ’ τη στιγµή όµως, που εµείς οι ίδιοι φοβηθήκαµε, αρχίσαµε να έχουµε
αµφιβολίες, πιστέψαµε ότι µπορούµε να κάνουµε οµελέτα χωρίς να σπάσουµε
ούτε ένα αυγό, ή τέλος αρχίσαµε να δουλεύουµε για δύο κυρίους, το Θεό και το
Μαµµωνά, προδιαγράψαµε µόνοι µας τις αναπόδραστες εξελίξεις.

Κατά τη γνώµη µου, στα χρόνια που πέρασαν από τότε, όσα συνέβησαν,
συµβαίνουν και καθορίζουν το σηµερινό άκρως δυσάρεστο πολιτικό κλίµα,
κονιορτοποίησαν την εµπιστοσύνη των πολιτών στην πολιτική, έχουν
καταστήσει σήµερα περίπου αδύνατο σ’ επίπεδο κορυφής το διάλογο, την
κοινωνική σύνθεση και την προοπτική διεξόδου απ’ την κρίση.

Μόνη λύση λοιπόν προβάλλει το ζωντάνεµα της κοινωνικής δυναµικής, των
κοινωνικών φορέων και κινηµάτων, µε τη χειραφετηµένη ακηδεµόνευτη
πολιτική και κοινωνική δράση µας στο πλαίσιο των βασικών αρχών µας.

Πιστεύω ότι εκεί πρέπει να δουλέψουµε όλοι, χωρίς κοµµατικές ταµπέλες, µε
ειλικρινή διάθεση προσέγγισης και συµπαράταξης µ’ όλους τους εργαζόµενους
και τους πολίτες, µε τους οποίους, µε ανοιχτό µυαλό και στο πλαίσιο των αρχών
της 3ης του Σεπτέµβρη, µπορούµε να συνθέσουµε απόψεις και να
συγκροτήσουµε αξιόπιστες πολιτικές στα Πανεπιστήµια, στα συνδικάτα, στην
Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Με αυτοκριτική, όχι όµως για το θεαθήναι, αλλά για να ξανακερδίσουµε την
εµπιστοσύνη των πολιτών και των εργαζοµένων, όντας, επαναλαµβάνω,
πολιτικά χειραφετηµένοι, έστω και στις δώδεκα παρά πέντε. Η ανειλικρίνεια
σήµερα είναι αυτοκτονία.

Κι απορώ βέβαια, πως δεν το καταλαβαίνουν αυτό οξυδερκείς και εµπειρότεροι
από µένα σύντροφοι, που µεταφράζουν µε τυφλή, ή σκόπιµη (;) αισιοδοξία,
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κάποιες σπασµωδικές κινήσεις διαταραχής του τέλµατος, σε αναγεννησιακούς
διθυράµβους.

Η ειλικρίνεια, αντίθετα, και µια επιθετική πολιτική δηµοκρατικής συνεργασίας,
και προγραµµατικών συµφωνιών στη βάση, µπορούν ίσως ν’ ανοίξουν –µε
απώλειες σηµαντικές βέβαια- ξανά, το δρόµο προς τα µπροστά.

Τότε και µόνο θα µπορούν να θεµελιωθούν προτάσεις και λύσεις, στα
επιµέρους συγκεκριµένα προβλήµατα, απ’ τα κάτω, στην κοινότητα, κι οι
πολίτες θα µπορούν να στηρίξουν ακόµα και τις δυσκολότερες πολιτικές, αλλά
και ν’ αναλάβουν συνειδητά, βάρη κι ευθύνες, στο βαθµό όµως που θα
πείθονται ότι οι θυσίες τους δεν παν για το γάµου του καραγκιόζη.

6.

Είχα προτείνει το Μάρτη του 86 στη Χαλκίδα, ότι, για να αρχίσει ένας
ουσιαστικός διάλογος µε την υπόλοιπη αριστερά, που να έχει τις στοιχειώδεις
έστω πιθανότητες επιτυχίες, αλλά και για να µπορούν να εξασφαλισθούν οι
αναγκαίες συνθέσεις στο ευρύτερο κοινωνικό σώµα που εκφράζεται κι απ’ τις
υπόλοιπες συνταγµατικές πολιτικές δυνάµεις της χώρας µας, θάπρεπε εµείς να
ανακτήσουµε πρώτα, την αξιοπιστία µας, δείχνοντας πριν την πρόσκληση για
την έναρξή του, σαφή σηµεία γραφής, µε µονοµερείς, υπεύθυνες, δηµιουργικές
πρωτοβουλίες και πράξεις, που θα απελευθερώνουν και τους συνοµιλητές µας,
απ’ την για πολλούς και ποικίλους λόγους, συνολική µέχρι δογµατική, αντίθεση
κι αντιπαράθεσή τους, που πολλές φορές γινόταν µε ξύλινο, µονοδιάστατο κι
αφοριστικό λόγο, χωρίς πολιτικά επιχειρήµατα. Αρκούσε µόνο το απωθητικό
και µίζερο πρόσωπο της φθαρµένης εικόνας µας.

Αφήσαµε όµως κοντά δύο χρόνια να περάσουν, και το κενό της δικής µας
δράσης

το

κάλυψαν

«σκάνδαλα»,

«ρουσφέτια»,

λασπολογίες

και

κουτσοµπολιά. Κι η βάση µας είναι αµήχανη και παραλυµένη, κι η
ανασυγκρότηση δεν πάει καλά, γιατί το πρότυπο του κοµµατικού µέλους που
καλλιεργήσαµε, περιµένει την εξ ουρανού σωτηρία, τους άσσους απ’ το µανίκι,
τη γραµµή απ’ τα Κεντρικά που δεν έρχεται ποτέ, την απάντηση σε κάποιες
καταγγελίες, που έρχεται συχνότατα απ’ τον τύπο, µε την επιβράβευση του
δίκαια καταγγελλόµενου, ο οποίος όµως τυχαίνει να έχει ισχυρή προστασία.
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Κι ακόµα, γιατί βουλευτές µας δεν µιλούν ακόµη µεταξύ τους, γιατί κάποιοι
επισείουν µονίµως ως εργαλείο υποταγής, ή συµβιβασµού, τον επερχόµενο
ανασχηµατισµό, ή και την ασθενική µας κοινοβουλευτική πλειοψηφία, που
είναι δυνατό να «κλονισθεί» αν κάποια απόφαση δεν είναι του γούστου τους.

Είναι καιρός λοιπόν για πλήρη εσωκοµµατική δηµοκρατία, για απόλυτη
αξιοκρατία σε κάθε επίπεδο του κόµµατος και της κυβέρνησης, για ειλικρίνεια
και τόλµη, για αποφάσεις που να υλοποιούνται και για ευθύνες που να
καταλογίζονται.

Χρειαζόµαστε ένα άλλο πρόσωπο στο κόµµα και στην κυβέρνηση για να πάµε
στο Συνέδριο. Ένα πρόσωπο που να εκφράζει την αυτογνωσία που τόσο
επώδυνα αποκτήσαµε.

Ένα πρόσωπο καθαρό κι αξιόπιστο. Και το κυριότερο µια άλλη πολιτική. Την
πολιτική την οποία υποσχεθήκαµε το 77 και το 81 στο Λαό, µε το ήθος των
µελών που ίδρυσαν το ΠΑΣΟΚ και που τώρα, παρά την «ανασυγκρότησή µας»,
µένουν απ’ έξω. Γιατί, κι αυτό ποτέ δεν πρέπει να το ξεχνάµε, ποτέ δεν είχαµε
το θάρρος να αποκαταστήσουµε, χωρίς όρους, τους συντρόφους µας, που µε τις
διαδικασίες που ακολουθήσαµε, βλέπαν απ’ το 1974 και το 1975 µακρύτερα
από µας, για το που φθάναµε σήµερα, κι «έθεσαν τότε τον εαυτό τους», όπως
είπαν οι κοµµατικοί πατριώτες, «εκτός κινήµατος».

Αγαπητοί σύντροφοι, η εισήγησή µου δεν πρέπει να διαβαστεί ως
καταστροφολογική, ούτε ως εξωπραγµατική. Οι ρεαλιστές που µονίµως
χειροκροτούν, δεν τα κατάφεραν. Η Κεντρική Επιτροπή ας αποφασίσει ν’
αναλάβει τις ευθύνες της. Η επαγγελία της αυτοδιαχείρισης στην κοινωνία
συνεπάγεται στάσεις και συµπεριφορές που προϋποθέτουν πρωτοβουλία και
τόλµη.

Η λύση είναι να κάνουµε όλοι το χρέος µας σύµφωνα µε τη συνείδησή µας.
Σήµερα.
∆.Ρ.
5.11.87
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