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Αποτίμηση και αξιολόγηση των πρωτοβουλιών 

του ΠΑΣΟΚ του ΙΣΤΑΜΕ του ΟΠΕΚ κ.α.

1. Τα ζητήματα της φυσιογνωμίας της ταυτότητας και της πολιτικής τη 

σύγχρονης κεντροαριστεράς, που είχε θέσει ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κώστας 

Σημίτης στη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου είχαν αποτελέσει την ατζέντα του 

πολιτικού διαλόγου προκάλεσαν μεγάλο πολιτικό ενδιαφέρον, καλλιέργησαν 

αρκετές προσδοκίες, αλλά και δημιούργησαν αμηχανία τόσο μέσα στο 

ΠΑΣΟΚ, όσο και σε άλλους πολιτικούς χώρους.

2. Αν επιχειρήσουμε να κάνουμε κάποια αποτίμηση στις μέχρι τώρα 

πρωτοβουλίες, εύκολα θα διαπιστώσουμε ότι:

α) Ο Πρωθυπουργός, διατηρεί μια σταθερή ιδεολογική και πολιτική ηγεμονία. 

Το γεγονός αυτό κατέδειξαν οι ομιλίες που έκανε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ 

τόσο στις εκδηλώσεις με τον Μάσιμο Ντ’ Αλέμα και με τον Ζακ Ντελόρ όσο και 

στο συνέδριο του ΙΣΤΑΜΕ τον περασμένο Ιούλιο, όπου μίλησε για την 

αριστερά στην Ευρώπη του 21ου αιώνα.

Τόσο οι δώδεκα προκλήσεις για την κεντροαριστερά που κατέθεσε ο Κ. 

Σημίτης στην πρώτη εκδήλωση με τις οποίες έθεσε το πλαίσιο διαλόγου, όσο 

και η βαθύτητα των θεωρητικών συλλογισμών, των ιδεών και των προτάσεων 

-που διέκριναν την ομιλία του Πρωθυπουργού στο ΙΣΤΑΜΕ- ήταν μια πάρα 

πολύ σημαντική συμβολή στο διάλογο για τη φυσιογνωμία, την ταυτότητα και 

την πολιτική της σύγχρονης κεντροαριστεράς.



Εν ολίγοις, θα πρέπει να πούμε ότι όλες οι πρωτοβουλίες και δραστηριότητες 

που αναπτύχθηκαν στην παραπάνω κατεύθυνση, εκπορεύονται από τον ίδιο 

τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ

β) Το ΠΑΣΟΚ φαίνεται να “είναι αλλού” και περί άλλων να τυρβάζει. Γι’ αυτό 

και είναι αμέτοχο στις όποιες διεργασίες και πρωτοβουλίες αναπτύσσονται.

Παρά το γεγονός ότι ο Πρόεδρος του κόμματος, σε δηλώσεις που είχε κάνει 

στις 14 Ιανουάριου 1997 στη Χαριλάου Τρικούπη, έθετε επίσημα την 

πρόταση του ΠΑΣΟΚ, προκειμένου να υπάρξει ένας ευρύτατος διάλογος- 

συζήτηση για το σοσιαλισμό, την αριστερά και την κεντροαριστερά, δυστυχώς 

μέχρι σήμερα δεν έχουν υπάρξει κάποιες συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και 

δράσεις. Ακόμα και στο εσωτερικό του κόμματος, δεν έγινε κάποια 

στοιχειώδης συζήτηση. Αλλά ούτε υλοποιήθηκαν οι συγκεκριμένες δράσεις, οι 

οποίες είχαν συζητηθεί στο Εκτελεστικό Γραφείο. Όπως για παράδειγμα η 

προώθηση του ερωτηματολογίου, το οποίο είχε καταρτισθεί, προκειμένου να 

αποτελέσει τη βάση για ένα ουσιαστικό διάλογο. Προφανώς κάποιοι δεν 

θέλουν να προχωρήσει στο κόμμα αυτός ο διάλογος. Ενώ κάποιοι άλλοι έχουν 

επιδοθεί σε μια προσπάθεια ενοχοποίησης των όσων λέγονται περί 

κεντροαριστεράς και ιδεολογικών αναζητήσεων.

γ) Το ΙΣΤΑΜΕ ενώ θα έπρεπε ως πολιτικό ινστιτούτο να είναι η ατμομηχανή 

των πολιτικών συζητήσεων και ιδεολογικών επεξεργασιών, είναι παγιδευμένο 

σε μια ιδεολογική στενότητα και πολιτικό δογματισμό. Αυτό, άλλωστε, 

δείχνουν όλες οι εκδηλώσεις που μέχρι σήμερα έχει πραγματοποιήσει, των 

οποίων βασικό χαρακτηριστικό είναι η μηδαμινή πολιτική τους απήχηση, 

καθώς και η μικρή συμμετοχή πολιτών.

δ) Οι πολιτικοί όμιλοι που κινούνται στο χώρο της κεντροαριστεράς όπως ο 

ΟΠΕΚ και η ΠΟΛΙΤΕΙΑ, έχουν επιδείξει μια σημαντική και αξιόλογη 

δραστηριότητα.



Αποτελεί πλέον κοινή διαπίστωση ότι ο ΟΠΕΚ έχει επιδείξει μια σοβαρή 

δυναμική και εμβέλεια. Αλλά και προσελκύει κόσμο με τον οποίο το ΠΑΣΟΚ 

δεν έχει καμία σχέση. Έχει ήδη καταξιωθεί ως ένας σημαντικός φορέας για την 

προώθηση ενός πολιτικού διαλόγου, αλλά και για τη σύγκλιση και ανασύνθεση 

των δυνάμεων της Κεντροαριστεράς. Έχει αποδείξει στην πράξη ότι έχει 

δυνατότητα να ανοίγει τολμηρά την ατζέντα του διαλόγου και να απευθύνεται 

σε ευρύτατες κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις. Μάλιστα στη διάρκεια του 

περασμένου χρόνου, πραγματοποίησε γύρω στις 20 δημόσιες εκδηλώσεις, 

τόσο στην Αττική όσο και στην περιφέρεια. Είναι δε χαρακτηριστικό το 

γεγονός, ότι σε μια πρόσφατη εκδήλωση του ΟΠΕΚ στον Πειραιά είχαν 

παρευρεθεί περίπου χίλιοι πολίτες.

Τέλος Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ καθώς και η “Ένωση Πολιτών Παρέμβαση” συσπειρώνουν 

αξιόλογη και σημαντική μερίδα πολιτών η οποία προέρχεται από το χώρο της 

ανανεωτικής αριστερός, του ΣΥΝ και άλλων σχημάτων

Με τους ομίλους αυτούς πρέπει ασφαλώς να δούμε τη συνεργασία σε μια 

συνέχεια. Η δράση των ομίλων, όπως και διαφόρων πρωτοβουλιών πολιτών 

(π.χ. Δίκτυο, Μέτωπο Λογικής, κ.ά) έδειξαν αυτή την περίοδο, ότι δεν 

υπάρχουν ούτε στεγανά, ούτε τείχη ανάμεσα στους πολίτες και τους φορείς, 

που αναζητούν ο καθένας από τη μεριά του, το νέο πρόσωπο της αριστερός, 

το νέο πρόσωπο της πολιτικής, το νέο πρόσωπο της χώρας. Αυτό συνιστά 

αναμφίβολα μια σημαντική κατάκτηση, καθώς και ένα αξιοποιημένο στοιχείο 

και δεδομένο.

3. Η Πανελλήνια Συνδιάσκεψη που πραγματοποιεί το ΠΑΣΟΚ στις 14 και 15 

Φεβρουάριου, θα μπορούσε να σηματοδοτήσει την αρχή ενός δεύτερου 

κύκλου του διαλόγου για την Κεντροαριστερά.

Παρά τα μικρά βήματα που έγιναν τον προηγούμενο χρόνο, γεγονός είναι ότι 

το θέμα του διαλόγου έχει τεθεί δημοσίως και επισήμως από τον ίδιο τον 

Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Κώστα Σημίτη.



Σήμερα θα πρέπει το θέμα αυτό να τεθεί και μέσα στην κορυφαία κομματική 

διαδικασία που είναι η Πανελλήνια Συνδιάσκεψη. Κάτι τέτοιο θα έδινε μια 

ώθηση στο διάλογο για την Κεντροαριστερά. Γι’ αυτό θα πρέπει:

• Να προσδιοριστεί το ακριβές περιεχόμενο και ο τίτλος της συνδιάσκεψης. 

Διότι ο τίτλος συνδιάσκεψη με τον οποίο δημοσιοποιείται από το ΠΑΣΟΚ 

(για τα ιδεολογικά ζητήματα και τη στρατηγική του Κινήματος) δημιουργεί εξ’ 

αρχής συγχύσεις για το περιεχόμενο της συζήτησης και επομένως 

κινδύνους για την αλλοίωση του χαρακτήρα που της έχουμε προσδώσει. Ο

τίτλος της συνδιάσκεψης θα μπορούσε να είναι αυτός που είχατε 

ανακοινώσει πέρυσι τον Ιανουάριο, όταν γνωστοποιήσατε την απόφαση

του ΠΑΣΟΚ να ξεκινήσει τη συζήτηση ή το διάλογο για το σοσιαλισμό, την 

αριστερά και την κεντροαριστερά. ^  ί(σχ>ιο.
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• Να κληθούν να συμμετάσχουν στη συνδιάσκεψη οι πολιτικοί όμιλοι και 

κινήσεις που κινούνται στο χώρο της κεντροαριστεράς, όπως ΟΠΕΚ, 

ΠΟΛΙΤΕΙΑ, ΔΙΚΤΥΟ, ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ, ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ, κ.ά

• Να προσκληθεί το πολιτικό ινστιτούτο του ΣΥΝ, “Νίκος Πουλαντζάς” με την 

επισήμανση ότι θεωρούμε απαραίτητη τη συμβολή του στο διάλογο που 

θέλουμε να αναπτυχθεί.

• Να προηγηθεί μια ουσιαστική προετοιμασία της συνδιάσκεψης με τη 

δημιουργία 12 ομάδων στελεχών πανεπιστημιακών κ.ά., όσες δηλαδή είναι 

και οι 12 προκλήσεις που θέσατε με την ομιλία σας πέρυσι στην εκδήλωση 

με τον Μ. Ντ’ Αλέμα.



• Να επιλεγεί ένα μοντέλο διοργάνωσης της συνδιάσκεψης, όπου μετά την 

ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Κ. Σημίτη, να συνεχιστούν οι εργασίες της 

σε δώδεκα ξεχωριστές θεματικές ενότητες. Οι συμμετέχοντες στη 

συνδιάσκεψη να επιλέξουν τη θεματική ενότητα που προτιμούν να 

συμμετάσχουν. Ένα τέτοιο μοντέλο θα προσδώσει στη συνδιάσκεψη ένα 

ουσιαστικό περιεχόμενο.

Τέλος, θα πρέπει να γίνει σαφές ότι ο διάλογος για τη φυσιογνωμία, την 

ταυτότητα και την πολιτική της κεντροαριστεράς είναι ένας διάλογος που 

αφορά τη φυσιογνωμία, την ταυτότητα και την πολιτική του ίδιου του ΠΑΣΟΚ. 

Γι’ αυτό θα πρέπει να απενοχοποιηθεί ο διάλογος αυτός αλλά και να 

απορριφθούν οι διάφορες κατηγορίες περί αλλοίωσης της φυσιογνωμίας του 

ΠΑΣΟΚ κ.ά. Και τούτο διότι ο διάλογος αυτός επιβάλλεται από την ίδια την 

πολυπλοκότητα των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε καθώς και από την 

ανάγκη οι δυνάμεις της κεντροαριστεράς να έχουν ηγεμονική παρουσία στις 

μέλλουσες πολιτικές εξελίξεις.

Υ.Γ. Εντός δύο ημερών θα σας στείλω ένα κατάλογο προσώπων από το 

χώρο της πολιτικής, της διανόησης, της τέχνης, προκειμένου να κληθούν να 

συμμετάσχουν στην Πανελλήνια Συνδιάσκεψη του Κόμματός μας. Τα 

πρόσωπα αυτά θα καλύπτουν ένα ευρύ πολιτικό φάσμα. Δεν θα περιορίζονται 

μόνο στο χώρο του ΠΑΣΟΚ.


