
Αν μάθαμε κάτι με το απαράδεκτο 
θέαμα που μας πρόσφερε μετά την 

ήττα του το «όλον ΠαΣοΚ» είναι ότι ακό
μη και σήμερα το «κίνημα» δεν έχει απο
δεκτές απ’ όλους καταστατικές αρχές. 
Αν τις είχε, δεν θα ζούσαμε όσα ζήσα- 
με αρχίζοντας από τις παράδοξες (ή 
πρόκειται για κόλπο;) παλινωδίες του 
κ. Γιώργου Παπανδρέου. Που προκή
ρυξε «άμεσες διαδικασίες» εκλογής προ
έδρου προκαλώντας εύλογες υποψη
φιότητες, για να αρχίσει μετά τις δια
δικασίες τού «απελθέτω».

Ε ίναι, θαρρώ , σημαντικό να συμ
φωνήσουμε για το τι έγινε την πε

ρασμένη Κυριακή: Νίκησε η Δεξιά, κι 
ας έχασε λόγω ΛαΟΣ τόσες ψήφους 
και τόσες έδρες. Αλλά το ΠαΣοΚ δεν 
ηττήθηκε τόσο από τη Νέα Δημοκρα
τία όσο από τον εαυτό του και την κά
θε λογής Αριστερά. Τα κουκιά επιβε-
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βαιώνουν αυτή την απλή δια
πίστωση.

Το ΠαΣοΚ ηττήθηκε από τον 
εαυτό του γιατί πέρα από απί
στευτες επιπολαιότητες άλλαζε 
πολιτικές και τακτικές σχεδόν 
κάθε δεύτερη ημέρα, ενώ ποτέ 
δεν πρόβαλε το πλήρες πρό
γραμμά του, που ήδη, σε καίρια 
σημεία, ήταν δήθεν επικοινω- 
νιακά «προσεκτικό». Εδωσε μά
χη κυρίως αρνητική. Και παλαιολιθική, ή 
τουλάχιστον παλαιοπασοκική (Δαλιώτης): 
οι ιδέες και οι καισαρικές τακτικές της 
δεκαετίας του ’70 δεν ανταποκρίνονται 
σε όσα απαιτεί ο 21ος αιώνας.

Και ηττήθηκε από την κάθε 
λογής Αριστερά γιατί δεν έδω
σε ποτέ ξεκάθαρες και φιλικές 
ιδεολογικές μάχες με αυτήν για 
καίρια προβλήματα, όπως η πα
γκοσμιοποίηση (αδιέξοδη και 
σουρεαλιστική απόρριψη ή 
προσαρμογή με κοινωνικά κρι
τήρια;), η Παιδεία, η σύγχρονη 
δημοκρατία των δικαιωμάτων 
του ανθρώπου, η απόρριψη του 

εθνικισμού, η ευρωπαϊκή προοππκή, η 
ανοιχτή κοινωνία. Κυριαρχούν έτσι στην 
Αριστερά (συχνά και στην Κεντροαρι
στερά) ακόμη και βασικές ακροδεξιές 
ιδέες με πρόσχημα τον ανπιμπεριαλισπ-

κό αγώνα και την «επικοινωνία». Πώς 
λοιπόν να μη μετακομίσουν ψήφοι εκεί 
που με υπέρτατο αριστερίσπκο λαϊκισμό 
χαϊδεύουν με υποσχέσεις παραδείσων τα 
αφτιά των δικαίως ή αδίκως πικραμέ
νων; Και πότε θα καταλάβει το «κίνημα» 
(αλλά και η Δεξιά) ότι οι παρατεταμένες 
πολυσυλλεκτικές πρακτικές δεν εξα
σφαλίζουν πια παρά μόνο τη σύγχυση 
και την παρακμή;

Ε ίναι σημαντικό να λύσει το ΠαΣοΚ, 
όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, το αρ- 

χηγικό του πρόβλημα. Αλλά είναι εξί
σου σημαντικό να ξεκαθαρίσει και την 
κεντρική πολιτική γραμμή του, να πά- 
ψει να είναι σουπερμάρκετ προτάσεων 
ευκαιρίας. Αν δεν δώσει συγκεκριμένο 
κεντρικό πολιτικό μήνυμα, ο όποιος διά
δοχος θα αποτύχει. Αν όχι αμέσως, αύ
ριο. Η πολυλογία των τίποτε δεν έχει 
πια πέραση.


