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Νέος κύκλος εσωκομματικών διαδικασιών στο ΠΑΣΟΚ για την ανάδειξη Νομαρχιακών και
Δημοτικών οργάνων. Σύσκεψη στο Αγρίνιο, όπου τονίστηκε πως πρέπει να υπάρχει
διακριτός ρόλος στην κυβέρνηση

Με κεντρικό ομιλητή το μέλος του Π.Σ. του κόμματος και βουλευτή κ. Ρήγα, και παρουσία
των δημάρχων Αγρινίου και Αμφιλοχίας, πολιτευτών, των αντιπεριφερειαρχών
Β. Αντωνόπουλου
και
Νίκου Υφαντή
, δημοτικών και περιφερειακών συμβουλών κλπ ολοκληρώθηκε νωρίτερα το μεσημέρι
σήμερα η πρώτη σύσκεψη στο τοπικό ΠΑΣΟΚ, ενόψει των διαδικασιών ανάδειξης . Η
σύσκεψη έγινε με περιορισμένη συμμετοχή, αφού υπήρξε αδυναμία ενημέρωσης των μελών
και σωστής οργάνωσης, αλλά αναπτύχθηκε ουσιαστικός διάλογος και προβληματισμός,
ειδικότερα σε σχέση με τον ρόλο του ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση, αλλά και ευρύτερο στον
χώρο της Σοσιαλδημοκρατίας σε Ελλάδα και Ευρώπη.
Δεν έλειψαν και οι κριτικές θέσεις ειδικά για την συρρίκνωση του κόμματος και τονίστηκε η
ανάγκη ανανέωσης και άρθρωσης ενός διαφορετικού πολιτικού λόγου, που θα αρχίσει να
πείθει και πάλι τους πολίτες που γύρισαν την πλάτη στο κόμμα. Αν και από τον κ. Ρήγα
σημειώθηκε πως αυτό είναι πολύ δύσκολο να γίνει, αλλά «όσοι μείνουν» στο ΠΑΣΟΚ, θα
πρέπει να βοηθήσουν στο άνοιγμα στην κοινωνία και σε μια ουσιαστική συζήτηση που
πρέπει να γίνει. Με νόημα ο βουλευτής είπε πως δεν μπορεί να επικρίνουν το ΠΑΣΟΚ όσοι
ευθύνονται για τη κατάσταση που οδηγήθηκε η χώρα, έχοντας πλέον μεταπηδήσει σε
άλλους πολιτικούς χώρους , αναζητώντας μια «κολυμβήθρα του Σιλωάμ». Επισήμανε ακόμη
πως υπάρχει η ελπίδα για το χτίσιμο εκ νέου μιας μεγάλης παράταξης.

Ο ρόλος του ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση ήταν ένα από τα βασικά ζητήματα που έθεσαν τοπικά
στελέχη και ειδικά οι κ. Κοιμήσης και Μοσχολιός, με τον δήμαρχο Αγρινίου, να δηλώνει
οργισμένος με τις αλλαγές της τελευταίας στιγμής στο Σχέδιο «Αθηνά» και τις εξελίξεις με
τα ΑΕΙ στη Δυτική Μακεδονία, εκφράζοντας παράλληλα την απορία του για την «θολή»
θέση του ΠΑΣΟΚ στο θέμα αυτό. «Δηλαδή πρέπει να αρχίσουμε κι εμείς να βρίζουμε τους
βουλευτές; Αύριο δημοσιεύονται τα Προεδρικά Διατάγματα και γίνονται ακόμα
μαγειρέματα» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μοσχολιός.
Από μεγάλη μερίδα μελών και στελεχών εκφράστηκε ακόμη η δυσαρέσκεια για τον ρόλο του
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ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση συνεργασίας και επισημάνθηκε η ανάγκη ανανέωσης και υιοθέτησης
πιο σκληρής και κριτικής στάσης απέναντι στη ΝΔ.
Η ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη Δημοτικών και Νομαρχιακών
Οργανώσεων δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί, αφού τέτοιου είδους συσκέψεις θα συνεχιστούν
και το επόμενο διάστημα.
Ήδη όμως, σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχει ενδιαφέρον από διάφορα στελέχη, όπως οι κ.
Φαφούτης, Γκριμότσης, Κοκκινοβασίλης, Σταρακά, Σαμαράς, Ζήσιμος
κλπ για να θέσουν υποψηφιότητα για την Νομαρχιακή Οργάνωση του κόμματος
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