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Το ΠΑΣΟΚ παγώνει τον «διάλογο»
Κλείνει επί του παρόντος τη συζήτηση για την κεντροαριστερή συνεργασία
Κλείνει επί του παρόντος το ΠΑΣΟΚ τη συζήτηση για την κεντροαριστερή συνεργασία 
υπολογίζοντας ότι με τον τρόπο αυτό θα περισώσει τα προσχήματα και -  γιατί όχι -  και κάποια 

«υπόλοιπα» προοπτικών για Την υλοποίηση αυτής της συνεργασίας στο μέλλον.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ:
Γιώργος Χρ. Παηαχρτίστος_________

Σ τόχος του ΠΑΣΟΚ τώρα είναι να πα
γώσει εντελώς το θέμα, να ξεχαστούν 
οι αρνήσεις που προκάλεσε ο άκομ

ψος τρόπος με τον οποίο τέθηκε το ζήτη
μα της συνεργασίας των δυνάμεων του 
ΠΑΣΟΚ και του Συνασπισμούτην επομέ
νη των εκλογών και να το ξανανθίζει όταν 
θα πρέπει. Πότε θα πρέπει; Όταν θα είναι 
ορατές οι προσεχείς εθνικές εκλογές.

Όμως πίσω από όλα αυτά κρύβονται 
δυο πράγματα:

• Πρώτον, η απουσία στρατηγικής του 
ΠΑΣΟΚ για το θέμα των συνεργασιών, και 

• δεύτερον, ο φόβος του κυβερνώντος

ΓΙΑΤΙ ΚΛΕΙΝΕΙ
Απουσία στρατηγικής και φόβος ότι η διελ
κυστίνδα απόψεων που αναπτύσσεται μπο- , 
ρεί να εξελιχθεί σε εσωτερικό πρόβλημα

κόμματος ότι αυτή η διελκυστίνδα των α
πόψεων που αναπτύσσεται σχετικά με τη 
συνεργασία μπορεί να μεταβληθεί σε μεί- 
ζον, διαλυτικών διαστάσεων, εσωτερικό 
πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ. '

Κόντρα Λαλιώτη - Νεονάκη
Είναι ενδεικτικό ότι ο Πρωθυπουργός 

Κ. Σημίτης αναφερόμενος στην προχθεσι
νή συνεδρίαση του Εκτελεστικού Γραφεί-» 
ου επισήμανε με ιδιαίτερη έμφασή ότι «θα 
πρέπει να προσέξουμε τον χειρισμό της 
συνεργασίας γιατί μπορεί να οδηγήσει σε 
προβλήματα τα οποία είτε εμφανίζουν το 
ΠΑΣΟΚ να εκλιπαρεί προεξοφλώντας την 

. ήττα του είτε να έχουμε μια πρόωρη και ο
ριστική απόρριψη της προσπάθειας από
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τον ΣΥΝ. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται 
συζήτηση και ως προς την ουσία και ως 
προς τον χειρισμό, γιατί εκτός των άλλων 
μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο εσωτε
ρικών αντιπαραθέσεων».

Στη συνεδρίαση του Ε.Γ., πλην των ε
πισημάνσεων του κ. Σημίτη, διατυπώθη
καν σοβαρές επικρίσεις για τον αποσπα
σματικό τρόπο με τον οποίο άνοιξε (και 
τώρα έκλεισε) η συζήτηση για τη συνερ
γασία των δυνάμεων της Κεντροαριστε
ράς, ήτοι του ΠΑΣΟΚ με τον Συνασπισμό. 
Καί τονίσθηκε από αρκετά στελέχη ότι υ- 
πάρχεί έλλειψη στρατηγικής για τη συ
νεργασία.

Το γεγονός προκάλεσε την παρέμβαση 
του γραμματέα του κόμματος Κώστα Λα
λιώτη, ο όποιος υπεραμύνθηκε της τακτι
κής προσέγγισης με τις λεγάμενες προο
δευτικές δυνάμεις, δηλώνοντας ότι «έχου
με ως στρατηγική επιλογή τη συνεργασία». 
Το μέλος του Ε.Γ. Mix. Νεονάκης, που ή
ταν εξ εκείνων που έθεσαν το θέμα, επέ
μενε ότι «δεν έχει ξεκαθαριστεί σε ποιους 
απευθυνόμαστε. Κι απόδειξη ότι δεν έ
χουμε στρατηγική είναι ότι, όταν ξεκίνη
σε αυτή η ιστορία, είχαμε βάλει μέχρι και 
τον Αβραμόπουλο στο παιχνίδι, κι ας δού
με τώρα που είναι ο Αβραμόπουλος».

Η κόντρα Λαλιώτη - Νεονάκη είχε και

συνέχεια. Όταν ο κ. Νεονάκης επισήμανε 
ότι πριν από τέτοιες θεμελιακές πρωτο
βουλίες, επιβάλλεται μια στοιχειώδης προ
ετοιμασία από κάτω, για να μην προκλη- 
θούν με την εκδήλωσή τους αρνήσεις, ο κ. 
Λάλιώτης τόνισε: Έχουμε φίλους με τους 
οποίους συζητάμε...

Άσκησαν κριτική
Στη συζήτηση που ακολούθησε αρκε

τά μέλη του Εκτελεστικού Γραφείου ( Β. 
Παπανδρέομ,Έ. Βενιζέλος, Κ. Σκανδαλί- 
δης. Μ. Αποστολάκη) άσκησαν κριτική στον 
τρόπο που χειρίστηκε το ΠΑΣΟΚ το θέμα 
της συνεργασίας με τον Συνασπισμό, και 
τονίστηκε ότι δεν πρέπει να συνεχιστεί μια 
συζήτηση που δεν έχει νόημα, αφού προ- 
καλεί αρνητική αντίδραση από την άλλη 
πλευρά. Αποδόθηκαν ευθύνες έμμεσα στον 
Κ. Λαλιώτη για το πώς βγήκε προς τα έξω 
αυτή η υπόθεση της συνεργασίας με την 
Κεντροαριστερά, και για το ότι «κάηκε» τε
λικά.

«Τάξαμε, μέσω των εφημερίδων, υ
πουργεία ώς και την αντιπροεδρία της κυ
βέρνησης» ειπώθηκε από τα στελέχη, με 
την προσθήκη ότι «αυτά δεν τα γράφουν 
μόνοι τους οι δημοσιογράφοι, κάποιος τούς 
τα λέει».

«Τους δώσαμε τη χαρά να πουν όχι», εί
πε ο Ε. Βενιζέλος χαρακτηριστικά. Και η 
Βάσω Παπανδρέου συμπλήρωσή: «Έτσι ό
πως το χειριστήκαμε, φάνηκε σαν να πα- 
ρακαλάμε τον Συνασπισμό, επειδή φοβό
μαστε ότι θα χάσουμε».

Επίσης, ο Ε. Βενιζέλος έθεσε θέμα για 
τη φημολογούμενη αλλαγήτου εκλογικού 
νόμου, δηλώνοντας ότι δεν αντιλαμβάνε
ται τη σπουδή για την αλλαγή του. Στον ί
διο ανήκει και η ατάκα της βραδιάς ότι «οι 
εθνικές εκλογές δεν.είναι μεγάλες δημο
τικές και νομαρχιακές εκλογές, αλλά κάτι 
άλλο, πιο σύνθετο και μεγάλο».

στην
ΡΕΠΟΡΤΑΖ;, : ν . λ.
Παναγιάς Γαλιαχσάτος

ΜΕ ΕΝΑΝ τακτικό ελιγμό απάντη
σε χθες ο κ. Νίκος Κωνσταντόπου- 
λος στην κριτική που άσκησε στον 
ΣΥΝ η γενική γραμματέ
ας του ΚΚΕ κ. Αλέκα Πα- 
παρήγα. Μιλώντας στη 
NET πρότεινε «να καθή- 
σουν μαζί σε ένα τραπέ
ζι με την κ. Παπαρήγα 
για να δουν πού συμφω
νούν, πού διαφωνούν, 
πού μπορούν να ανα
πτύξουν κοινή δράση».

Έφερε μάλιστα για παράδειγμα 
το ευρωπαϊκό κοινωνικό φόρουμ, 
που ξεκινάει μεθαύριο τις εργασίες 
του στη Φλωρεντία. «Εκεί εκπρο
σωπούνται όλα τα κόμματα της ευ
ρωπαϊκής Αριστερός και όλες οι ορ
γανώσεις Οικολογίας και Δικαιω
μάτων», είπε ο κ. Κωνσταντόπου-

Απάντηση 
με ελιγμό 

στην 
κριτική 

Παπαρήγα

λος.και πρόσθεσε: «Να πάει ενω
μένη η ελληνική Αριστερά στο φό
ρουμ».

Υπενθυμίζεται ότι η κ. Παπαρή
γα δήλωσε στήν Κεντρική Επιτρο
πή του κόμματος, πως δεν είναι δυ

νατόν το ΚΚΕ να κάνει 
πολιτική συμμαχία με τον 
ΣΥΝ γιατί υπάρχει προ
γραμματική διαφωνία α
νάμεσα στα δύο κόμμα
τα. Υποστήριξε όμως ότι 
άλλο οι πολιτικές συμ- 
μαχίες, άλλο η συμμετο
χή στους αγώνες, και έ
φερε για παράδειγμα 

τη συμμετοχή του ΚΚΕ στην 
πρόσφατη διαδήλωση 
εναντίον του πο
λέμου στο Ιράκ.
Οργανωτής ή
ταν η ΓΣΕΕ 
καιηΑΔΕΔΥ 
με την πολι

τική των οποίων διαφωνεί το ΚΚΕ.
Στελέχη του ΣΥΝ έλεγαν χθες ό

τι το άνοιγμα Κωνσταντόπουλου εί
χε σαν στόχο να δείξει ότι το ΚΚΕ

δεν θέλει κοινή δράση με τον ΣΥΝ 
σε κανένα επίπεδο. Πρόσθετον ότι 
οι αποδέκτες είναι δύο ¡ Εκείνη η 
πλευρά του ΔΗΚΚΙ που κατηγορεί

τον ΣΥΝ ότι «τορπίλισε» την πρό
ταση Τσοβόλα για την ενότητα της 
Αριστερός, αλλά και εκείνα τα στε
λέχη του ΣΥΝ που δεν θέλουν να 
κοπούν οι γέφυρες με το ΚΚΕ. «Αν 
βέβαια η κ. Παπαρήγα αποδεχθεί 
την πρότασή μας, ακόμα καλύτερα. 
Στη σκιά των κεντροαριστερών σε
ναρίων, είναι σημαντικό εμείς να 
παραμένουμε ανοικτοί για διάλογο 
σε κάθε κατεύθυνση», εξηγούσε στέ- 
λεχος των «προεδρικών».

Πάντως η Κουμουνδούρου είναι 
ικανοποιημένη από τις δηλώσεις 
του Πρωθυπουργού στο Εκτελεστι
κό Γραφείο για το θέμα της Κε
ντροαριστεράς.

Κορυφαία στελέχη του κόμμα
τος έλεγαν ότι το ζήτημα πρέπει να 

τεθεί σε μια ουσιαστική βάση κα| 
με έμφαση στα πεδία εκείνα 

όπου υπάρχουν ή θα υ
πάρξουν περιθώρια προ
γραμματικών συγκλίσεων.


