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Στα 39 χρόνια του ΠΑΣΟΚ 
πολύ περισσότεροι είναι όσοι 
θα µελαγχολήσουν ή και θα 
αναθεµατίσουν, παρά όσοι θα 
πουν πως η επέτειος είναι ευ-
καιρία γιορτής και όχι αιτία για 
επιµνηµόσυνες δεήσεις ή και 
εξορκισµούς. Με τον καιρό 
συνειδητοποιήσαµε αυτό που 
πολλοί υπέθεταν εξαρχής: ότι το 
αρκτικόλεξο ΠΑΣΟΚ εµπεριέχει 
πολύ περισσότερο αυτοκολα-
κευτικό ψεύδος παρά πιστοποι-
ηµένη αλήθεια. Το ΠΑ πρώτα 
πρώτα έδειχνε να υπονοεί την 
ΠαΠΑνδρεϊκή φύτρα του κόµ-
µατος. Μια φύτρα που έµεινε 
άθικτη, κι ας επιχείρησαν αρκε-

τοί να κόψουν τις ρίζες ή να τις 
κρύψουν, επιδιορθώνοντας το 
λογότυπο, ανακατασκευάζοντας 
τις σηµαίες και τα σύµβολα ώστε 
να τους δώσουν πιο ανάλαφρο 
τόνο, µιλώντας για Νέο ΠΑΣΟΚ 
κ.λπ.

Ως προς τον σοσιαλιστικό χα-
ρακτήρα του κόµµατος, σεβαστό 
είναι βέβαια το δικαίωµα του 
αυτοπροσδιορισµού. Μολα-
ταύτα τα κοσµητικά επίθετα δεν 
αρκούν για να φτιάξουν κόσµο 
στέρεο, καθαρό, σταθερό στις 
πεποιθήσεις και τις αρχές του. 
Οποιες κι αν ήταν λοιπόν οι δι-
ακηρύξεις και οι προθέσεις, ο 
καθ’ ηµέραν εξουσιαστικός βίος, 

µεθυστικότατος για πολιτικούς 
απαράσκευους, επικύρωσε την 
αλήθεια του γνωστού προει-
δοποιητικού λόγου, ότι δηλαδή 
η εξουσία είναι σαν το βιολί: το 
παίρνεις και το κρατάς µε το αρι-

στερό σου χέρι αλλά το παίζεις 
µε το δεξιό. Το ΠΑΣΟΚ, που δια-
λαλούσε πως ήρθε να σαρώσει 
ό,τι φθαρµένο, υπέκυψε γρήγο-
ρα (ηδονικά µάλλον) στη φθορά. 
Εγινε ό,τι καταδίκαζε. Καθεστώς. 
Σύστηµα. Με ιδεολογικούς 
µπροστάρηδες όχι πια τους 

«κληρονόµους του Πολυτεχνεί-
ου» (αυτοί αρκέστηκαν να σφε-
τεριστούν τη µατωµένη σηµαία), 
αλλά τους καλαµοκαβαλάρηδες 
του αυριανισµού, που, εξα-
χρειωµένος και ποικιλότροπα 

ενισχυόµενος από το εκπασο-
κισµένο κράτος, συκοφαντού-
σε και τροµοκρατούσε. Τίποτα 
παράδοξο λοιπόν που σταδιακά 
εξέπεσε και το τελευταίο γράµµα 
του ακρωνυµίου των πρασίνων, 
το Κ του Κινήµατος. Ποιο Κίνηµα 
στα βαλτονέρια της διαφθοράς, 

της διαπλοκής, του κατά συνεί-
δηση ψεύδους, του πλουτισµού 
και της αλαζονείας. Του µαντε-
λισµού-τσοχατζοπουλισµού µε 
δυο λέξεις – και µακάρι να είχε 
µόνους εκπροσώπους του τον 
πρώην υπουργό Μεταφορών 
και τον νυν δικαζόµενο πολιτι-
κό, τον παραλίγο πρόεδρο του 
ΠΑΣΟΚ.

Θα ήταν πάντως ιστορικά 
άδικο να παραβλέψει κανείς ότι 
µετά το 1981 το ΠΑΣΟΚ έφε-
ρε στο προσκήνιο της πολιτι-
κής ζωής τη δεύτερη Ελλάδα 
των ηττηµένων του Εµφυλίου, 
άσχετα µε τη στάση των (αιµα-
τικών και) πολιτικών προγόνων 

του έναντι της Αριστεράς. Πες 
από ψηφοθηρικό υπολογισµό, 
πες από ρουσφετολογικό και 
εκµαυλιστικό οίστρο, µεγάλα 
τµήµατα της ελληνικής κοινω-
νίας, στο περιθώριο έως τότε, 
απέκτησαν ευκαιρίες συµµετο-
χής στους µηχανισµούς νοµής 
του πλούτου και άσκησης της 
εξουσίας. Σταδιακά ωστόσο ο 
πασοκισµός έγινε νοοτροπία, βι-
οθεωρία, στάση ζωής, µέθοδος 
ραγδαίας ανέλιξης. Τόσο, που 
στα λεξικά του µέλλοντος αν στο 
λήµµα «ΠΑΣΟΚ» θα αφιερώνο-
νται πέντε αράδες, για το λήµµα 
«πασοκισµός» θα χρειάζονται 
πολύ περισσότερες.

Του Παντελή Μπουκάλα 

Μουλόπουλος Βασίλης

Παρά ένα τεσσαράκοντα 

Η 3η του Σεπτέµβρη ως φάρσα

OΙ ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΗ ΛΟΓΙΚΗ

H ευκαιρία της 
δηµοκρατικής παράταξης

Στην τέχνη του πολέµου λέγεται ότι όταν σχε-
διάζεις τις µάχες του µέλλοντος µε παρωχηµέ-
να όπλα του παρελθόντος, είσαι καταδικασµέ-
νος να ηττηθείς. Το ίδιο ισχύει και για τις µάχες 
στην πολιτική. Στην Ελλάδα σήµερα το παρω-
χηµένο οπλοστάσιο του χθες είναι το ΠΑΣΟΚ. 
Αυτό που λέγεται (ακόµη για πόσο;) ΠΑΣΟΚ. Η 
κατάρρευσή του έβγαλε στο πολιτικό παζάρι 
µια πανσπερµία κεντροαριστερών, φυλών και 
φυλάρχων, σε µετωπική σύγκρουση µεταξύ 
τους για τη µοιρασιά του µαγαζιού της Κεντρο-
αριστεράς.

Ο «σώγαµπρος» αρχηγός που κληρονοµεί τη 
σφραγίδα, χθες, επέτειο της ίδρυσής του, κά-
λεσε όλους τους φύλαρχους να καπνίσουν την 
πίπα της ειρήνης, λέγοντας ότι, αν ενωθούµε, 
θα αυξήσουµε τη δύναµη πυρός µας, µη αντι-
λαµβανόµενος ότι το ΠΑΣΟΚ είναι πολιτικά νε-
κρό. Ότι δεν υπάρχει δύναµη πυρός γιατί δεν 
υπάρχουν πυρά, ούτε πυροβόλα. Ότι η εποχή 
ΠΑΣΟΚ ανήκει πλέον στην πολιτική προϊστορία 
του τόπου. Λείπουν από το «όλον ΠΑΣΟΚ» αυτά 
που δίνουν σε ένα κόµµα αυτό που µπορεί να 
το κρατήσει στη ζωή. Τον λόγο ύπαρξής του: 
Τα µεγάλα ιδανικά, οι µεγάλες ιδεολογίες. Λεί-
πει το πάθος που µπορεί να κρατήσει ζωντανό 
ακόµη και έναν µικρό πολιτικό φορέα.

Το ΠΑΣΟΚ σήµερα δεν είναι παιδί πολιτικού 
έρωτα, είναι παιδί του σωλήνα της εξουσίας. 
Μια απέλπιδα προσπάθεια των φυλάρχων του 
να επιβιώσουν. Και στην πολιτική ένα κόµµα 
του σωλήνα δεν έχει καµία ελπίδα όχι να µεγα-
λώσει, αλλά να επιβιώσει.

∆ιάβασα ότι ο «σώγαµπρος» αρχηγός του 
ξεκινά µια πορεία προς τη βάση. Μια εκστρα-
τεία ανασύστασης του ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα. Και 
σας ερωτώ: βλέπετε στην Ελλάδα του σήµερα 
να πραγµατοποιούνται λαϊκές συνεδριάσεις σε 
τοπικές οργανώσεις που θα συζητούν µε πά-
θος για το µέλλον της σοσιαλιστικής Ελλάδας 
όπως τον καιρό του Ανδρέα; Γνωρίζετε έστω 
και ένα µέλος του σηµερινού ΠΑΣΟΚ έτοιµο 
για προσωπικές θυσίες για τη σοσιαλιστική Ελ-
λάδα; Υπάρχει ένας εν ενεργεία ή εν δυνάµει 
ηγέτες που θα παρασύρει τα πλήθη, υπάρχουν 
ιδέες που θα συγκινήσουν τα πλήθη; Η Ιστορία, 
ως γνωστόν, µπορεί να επαναληφθεί µόνο ως 
φάρσα.

Η αλήθεια είναι ότι το κόµµα που γεννήθηκε 
στις 3 Σεπτέµβρη του 1974, που σηµάδεψε, στο 
καλό και στο κακό, την Ελλάδα, δεν υπάρχει 
πια. Όσο γρηγορότερα το συνειδητοποιήσει, 
τόσο το καλύτερο. Για το ΠΑΣΟΚ, αλλά κυρίως 
για την Ελλάδα.

Το διήµερο συνέδριο  που οργάνωσε το 
ΠΑΣΟΚ µε αφορµή τα 39 χρόνια από την 
ίδρυση του, είναι  µια σηµαντική αφορµή 
για να συζητηθούν, το παρόν, το παρελθόν 
αλλά κυρίως το µέλλον της δηµοκρατικής 
παράταξης, του ευρύτερου χώρου της κε-
ντροαριστεράς. Πολύ περισσότερο µάλιστα 
που η πορεία του ΠΑΣΟΚ είναι συνυφα-
σµένη µε την πορεία της χώρας, θετική και 
αρνητική, τις τελευταίες δεκαετίες. Γιατί για 
να µείνουµε µόνο στην τελευταία περίοδο, 
όσο δεδοµένες είναι οι ευθύνες του ΠΑ-
ΣΟΚ για την εξέλιξη της οικονοµικής κρί-
σης, άλλο τόσο δεδοµένη είναι η συµβολή 
του, µε τεράστιο πολιτικό κόστος, στην αντι-
µετώπιση της. 

Είναι προφανές  ότι το κόµµα που δηµι-
ούργησε ο Ανδρέας Παπανδρέου, δεν εί-
ναι πια  η ηγεµονική πολιτική δύναµη που 
δέσποσε στα  χρόνια της µεταπολίτευσης.Ο 
ρόλος  και η παρουσία του όµως παραµέ-
νουν σηµαντικοί σταθεροποιητικοί παρά-
γοντες της δηµοκρατίας µας. Εξίσου φανε-
ρό είναι ότι  το ΠΑΣΟΚ οφείλει να ξαναδεί 
κριτικά  τη δράση του του και να αποκα-
θαρθεί από το όποιο αµαρτωλό παρελθόν 
του. Οφείλει να ανασυνταχθεί το ίδιο αλλά 
και να συµβάλλει στην ανασύνταξη της  
ευρύτερης κεντροαριστερής παράταξης, 
καθώς η ισχυρή παρουσία της  αποτελεί 
την καλύτερη εγγύηση για την ευρωπαϊκή 
πορεία της χώρας. Έχει υποχρέωση, όπως 
επεσήµανε και ο κ.Βενιζέλος να αποδεί-

ξει ξανά ότι δεν υπάρχει χάριν του εαυτού 
του και των στελεχών του, αλλά γιατί θέλει  
πραγµατικά να συµβάλλει στην εθνική, οι-
κονοµική και κοινωνική ανασυγκρότηση 
της χώρας.

Τα λάθη και οι ηγεµονισµοί του παρελ-
θόντος οφείλουν να αποτελέσουν πλέον 
παράδειγµα προς αποφυγή. Η κρίση  απέ-
δειξε δυστυχώς µε οδυνηρό τρόπο ότι 
η λαφυραγώγηση της εξουσίας µπορεί 
να καταντήσει µπούµερανγκ για όλους. 
Η χώρα χρειάζεται  την κεντροαριστερά, 
χρειάζεται µια αναγεννηµένη  δηµοκρατι-
κή παράταξη, που θα δίνει  τη µάχη για µια 
πιο δίκαιη κοινωνία, που θα στέκεται στο 
πλευρό των ανθρώπων που µοχθούν, που 
θα προστατεύει τους κοινωνικά αδύνα-
µους χωρίς λαϊκισµούς και  ψεύτικες υπο-
σχέσεις, που θα επενδύει στην αξιοκρατία 
και όχι στην κοµµατοκρατία των ηµετέρων.

Η προσπάθεια  δεν  είναι εύκολη, καθώς 
ένα σηµαντικό τµήµα των πολιτών που όλα 
αυτά τα χρόνια είχε επενδύσει πολιτικά στο 
ΠΑΣΟΚ, απογοητεύτηκε, αποστρατεύθηκε 
ή παρασύρθηκε από  άλλες λαϊκίστικες 
σειρήνες. 

Αυτή τη θυµωµένη και απογοητευµένη 
κοινωνία οφείλουν να ξανακερδίσουν οι 
δυνάµεις της κεντροαριστεράς, αφήνοντας  
στην άκρη προσωπικές πικρίες και αντιπα-
ραθέσεις που ξεκινούν από  το παρελθόν. 
Το στοίχηµα είναι δικό τους, αλλά µας αφο-
ρά όλους.

Εκεί που τελειώνει η κοινή λογική, αρχίζουν 
οι συνδικαλιστές των εµποροϋπαλλήλων 
της Θεσσαλονίκης: τη στιγµή που η πόλη 
ετοιµάζεται να υποδεχθεί τις χιλιάδες των 
επισκεπτών της ∆ιεθνούς Εκθεσης, εκεί-
νοι αρνήθηκαν έστω και να συζητήσουν το 
ενδεχόµενο να λειτουργήσουν τα καταστή-
µατα τις δύο Κυριακές της κοσµοπληµµύ-
ρας! ‘‘ Η αιτιολόγηση απλή: «αν ανοίξουν 
τα καταστήµατα ανοίγει ο δρόµος για  την 
κατάργηση της αργίας της Κυριακής», απο-
φάνθηκαν οι συνδικαλιστές. Ουδόλως τους 

απασχόλησε το ότι οι µαγαζάτορες θα είχαν  
την ευκαιρία να βγάλουν κάποια «σπα-
σµένα»... Ακόµα χειρότερα: ουδόλως τους 
απασχόλησε το γεγονός ότι έτσι θα µπορού-
σαν να αποφευχθούν κάποια λουκέτα – και 
να µη χάσουν τις δουλειές τους εργαζόµε-
νοι, τα συµφέροντα των οποίων υποτίθεται 
ότι υπηρετούν!  Από τη µία η χώρα έχει να 
αντιµετωπίσει τα δεινά του Μνηµονίου και 
από την άλλη τον παραλογισµό ορισµένων 
συνδικαλιστών. Οσοι διαθέτουν κοινή λογι-
κή, ας αντιδράσουν!


