
Το δίλημμα «Αριστερά ή 
Κέντρο» ταλανίζει το ΠΑΣΟΚ

Του Κ ω ν σταντίνο υ  Ζ ουλά

Οχι μόνον η αντιπολιτευτική τακτική, αλλά 
και η ίδια η πολιτική φυσιογνωμία του 
ΠΑΣΟΚ τέθηκαν χθεε στο επίκεντρο τηε 
μαραθώνιαε συνεδρίασηε που είχε το πολι
τικό - συντονιστικό όργανο του κόμματοε 
υπό τον κ. Γ. Παπανδρέου εν όψει του ευ
ρύτερου ενδοκομματικού διαλόγου που αρ
χίζει σήμερα στο ΣΕΦ με τη συνεδρίαση 
τηε Κεντρικήε Οργάνωσηε τηε Επιτροπήε 
του επικείμενου συνεδρίου.
Δεν ήταν μάλιστα λίγα τα 
στελέχη που στιε τοποθετή
σ ε ι  τουε εξέφρασαν τη με
γάλη ανησυχία τουε για το 
γεγονόε ότι το ΠΑΣΟΚ ου- 
δόλωε μοιάζει να καρπώνε
ται την κυβερνητική φθορά 
ακόμη και από την υπόθεση 
Ζαχόπουλου και επιχείρη
σαν να εντοπίσουν τουε λόγουε που δεν κα
ταγράφεται καμία ανάκαμψη του κόμματοε 
στιε τελευταίεε δημοσκοπήσειε. Υστερα α
πό αρκετέε απόψειε που εκφράστηκαν, οι 
περισσότεροι συμφώνησαν σε πέντε βασι
κά αίτια για την πρόσφαση εκλογική ήττα, 
αλλά και τη μετέπειτα πολιτυαί δυσκαμψία 
του κόμματοε, τα οποία είναι αξιοσημείωτο 
ότι εμπεριέχουν και σαφή αυτοκριτική για 
το πρόσφατο παρελθόν του ΠΑΣΟΚ: 

Πρώτον, στο ότι είναι νωπή ακόμη η α

νάμνηση τηε «ΰστερηε πασοκικήε διακυ- 
βέρνησηε», όπωε χαρακτηρίστηκε.

Δεύτερον, στη συντηρητικοποίηση του 
κόμματοε που εμπόδισε, όπωε ελέχθη, να 
βγει προε τα έξω το λαϊκό του πρόσωπο.

Τρίτον, στο ότι σε αρκετέε περιπτώσειε 
τα αντανακλαστικά του κόμματοε έναντι 
των πολιτικών εξελίξεων απεδείχθησαν α- 
ναιτιολογήτωε αργά.

Τέταρτον, στο συχνά θολό πολιτικό 
στίγμα που εξέπεμπαν τα στελέχη και, πέ- 

μπτον, στην ελλιπή παρου
σίαση του προγράμματοε το 
οποίο αποδυναμώθηκε ακό
μη περισσότερο από τιε 
προεκλογικέε εσωκομματι- 
κέε αντιπαραθέσειε.

Η συζήτηση διεξήχθη με 
βάση εισήγηση που παρου
σίασε ο κ. Χαρ. Καστανίδηε, 
ο οποίοε απέδωσε τη γενι

κότερη αδυναμία του ΠΑΣΟΚ να ανακάμ
ψει στιε δημοσκοπήσειε, στη σύγκλιση 
των δύο μεγάλων κομμάτων εξουσίαε στον 
μεσαίο χώρο τηε πολιτικήε σκακιέραε και 
στη διαμορφωμένη πλέον εντύπωση των 
πολιτών ότι Ν.Δ. και ΠΑΣΟΚ έχουν ελάχι- 
στεε ουσιώδειε πολιτικέε διαφορέε. Οπωε 
υποστήριξε ο συγκεκριμένοε βουλευτήε, α
κόμη και τα πρόσφατα σκάνδαλα που «γέν
νησε» αποκλειστικώε η κυβέρνηση συμπα
ρασύρουν εντέλει και την αξιωματική αντι

Προβληματισμός 
για την αδυναμία 

να καρπωθεί 
τη φθορά της Ν.Δ.

Ο κ. Καστανίδης πρότεινε μετακίνηση του ΠΑΣΟΚ προς τα αριστερά, πρόταση που α
ντιμετωπίστηκε από την κ. Διαμαντοπούλου και άλλα στελέχη με επιφυλάξεις.

πολίτευση στη γενική απαξία που νιώθει η 
κοινή γνώμη η οποία στρέφεται στα άκρα 
του πολιτικού φάσματοε εκφράζονταε εξί
σου την αποδοκιμασία τηε και για τα δύο 
μεγάλα κόμματα. Και με το σκεπτικό αυτό 
ο κ. Καστανίδηε πρότεινε την άμεση, ευ
κρινή και σαφή μετακίνηση του ΠΑΣΟΚ 
προε τα αριστερά, εισήγηση που αντιμετω
πίστηκε πάντωε με επιφυλάξειε από αρκε
τά στελέχη του ΠΑΣΟΚ, όπωε η κ. Διαμα-

ντοπούλου, εν αντιθέσει με άλλουε βου- 
λευτέε όπωε ο κ. Παπουτσήε ο οποίοε συμ
φώνησε απολύτωε. Τον έντονο προβλημα
τισμό του, τέλοε, για την πορεία του κόμ
ματοε εξέφρασε για μία ακόμη φορά και ο 
κ. Μυί. Χρυσοχοΐδηε, ο οποίοε εντόπισε 
μάλιστα ωε μείζον πρόβλημα την απουσία 
δομημένου και ολοκληρωμένου πολιτικού 
λόγου και ιδεολογικού στίγματοε, κυρίωε 
σε ζητήματα δημοκρατίαε.


