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ΕΝΑ ΠΟΑΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ 

Ή noilitiöuim 
öuoueyn roò Π ΑΣΟΚ 

ΤΟΥ IL (ΝΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ Κ Ι . ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ 

"Οταν γ ι ά πρώτη φορά τ ο ν Ι ο ύ λ ι ο τοο 1977 6 πρό
ε δ ρ ο ς τοο ΠΛ.ΣΟ.Κ. Ανδρέας Παπανδρέου στπν Πα
ν ε λ λ ή ν ι α Ι υ ν δ ι ά ο κ ε ψ η έδωσε τό οΟνθπμα γ ι ά μιά 
«πολιτιστική επανάσταση», πέρα άπα τ η γ ε ν ι κ ή ευ
φορία καΙ Ικανοποίηση, δημιούργησε καΐ έ ν α πλή
θος από ερωτηματικά καί απορίες. ΤΙ ακριβώς θά ή
τ α ν αύτη ή επανάσταση; Ποια ή σημασία καί τό 
π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν ο τ η ς ; Ποιο! ol στόχοι της καί ποιο τό 
Ιδεολογικό τ η ς υπόβαθρο. 

Χρειάστηκε νά περάσουν τρία ολόκληρα χρόνια άττο τότε, 
μεστά άπό κοινωνικούς και κομματικούς αγώνες καί πλούσιες 
πολιτικές εμπειρίες, χρειάστηκε νά κατακτηθεί η ενιαία παθο
λογική καί πολιτική μας. φυσιογνωμία, να καταξιωθεί το ΠΑ
ΣΟΚ σαν ό κύριος Φορέας της αλλαγής στον τόπο μας και 
νά γίνει σήμερα 6 άμεσος διεκδικητής της εξουσίας, γ ια νά 
Φτάσουμε τώρα πλέον στο σημείο, δχι μόνο να κατανοούμε τή 
σημασία, το εύρος καί τήν αναγκαιότητα της «πολιτιστικής 
επαναστάσεως», άλλα καί νά είμαστε σε θέση νά βάλουμε τα 
πρώτα θεμέλια γ ιά την πραγμάτωση της. 

Σ Τ Α Θ Μ Ο Σ Σ Τ Η Ν Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Τ Ι Κ Η Μ Α Σ Π Ο Ρ Ε Ι Α 

Γι* αύτάν ακριβώς τό λόγο ή Α ' Πανελλήνια Πολιτιστική 
Σύσκεψη τού ΠΑΣΟΚ, πού πραγματοποιείται τό επόμενο Σαβ
βατοκύριακο (26, 2/ Ιουλίου), αποτελεί σημαντικό σταθμό 
στην κομματική μας πορεία καί γενικότερα στην πορεία τού 
πολιτιστικού κινήματος στή χώρα μας. Πολύ περισσότερο δ-
μως αποτελεί σημαντικό σταθμό, γιατί πρόκειται γιά μιά κομ
ματική πρωτοβουλία χωρίς προηγούμενο t στην πολιτική ζωή 
τού τόπου μας. Γιά πρώτη φορά στή χώρα μας ένα γνήσιο 
λαϊκό σοσιαλιστικό κίνημα όχι μόνο αμφισβητεί, αντιπαρατί
θεται καί έρχεται σέ κάθετη ρήξη μέ τό κατεστημένο σύστη
μα πολιτιστικών άξιων καί τις πρακτικές του, άλλα καί αρ
νείται τήν καθοδηγούμενη καί καλουτταρισμένη πολιτιστική 
ζωή. Γιά πρώτη φορά στην πολιτική ζωή της χώρας ιιας τό 
ΠΑΣΟΚ, στηριζόμενο στην πραγματικότητα καί στις ανάγκες 
τού παρόντος, αντλώντας διδάγματα από τήν πλούσια και 
μακραίωνη πολιτιστική μας παράδοση καί άραματιζόμενο Ινα 
σοσιαλιστικό μέλλον γιά τό λαό μας, αρθρώνει μιά νέα πρό
ταση γιά τόν πολιτισμό καί θέτει σαν κύριο στόχο του τήν 
απελευθερωτική του παρέμβαση στό μαζικό, λαϊκό, πολιτιστι
κά κίνημα. 

Σ Τ Ο Χ Ο Ι Τ Ο Υ Π Α Σ Ο Κ Σ Τ Ο Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Τ Ι Κ Ο 

Δεν είναι στις προθέσεις αυτού τού σύντομου σημειώματος 
ή ανάλυση τών στόχων τής πολιτιστικής πολιτικής τού ΠΑ
ΣΟΚ. Κρίνεται Ομως σκόπιμο νά απαντηθούν εδώ τέσσερα ε
ρωτήματα σχετικά μέ τό θέμα πού μπαίνουν συχνά καί έχουν 
δημιουργήσει αντίστοιχες πλάνες, όχι μόνο ίξω, άλλα και μέ
σα στον κομματικό μας χώρο. 

Ι ) Ρωτούν πολλοί καί ανησυχούν (όχι άδικα, Τσως), trou 
οφείλεται άραγε ή δυστοκία τού ΠΑΣΟΚ στην εξαγγελία μιας 
πολιτιστικής πολιτικής r\ στό κατέβασμα θέσεων πάνω στα 
ζητήματα τοΰ πολιτισμού; Φυσικά, τό κυβερνητικό μας πρό
γραμμα πάνω στον πολιτισμό θά εξαγγελθεί στό άμεσο μέλ
λον μαϋΠ juà τό γενικότερο πρόγραμμα κυβερνητικής πολιτικής 
τού ΠΑΣΟΚ. Και παλαιότερα, άλλωστε, στις «κατευθυντήριες 
γραμμές τής κυβερνητικής πολιτικής», είχε δοθεί, μέ πολύ 
ελλειπτικό τρόπο, τό πολιτιστικό πρόγραμμα. Είναι δμως 
γεγονός, δτι στον πολιτιστικό τομέα υπάρχει ένα θεωρητι
κό καί Ιδεολογικό κενό. πού έχει σαν συνέπεια καί τήν έλ
λειψη στρατηγικών καί τακτικών πολιτιστικών στόχων καί 
τήν άΛηταρξία μιας οργανωτικής πολιτικής. Κενό. woo σέ κά
ποιο βαθμό φιλοδοξεί νά καλύψει ή «Πολιτιστική Σύσκεψη». 

Τά αϊτ ια δμως αυτής τής καθυστέρησης είναι αρκετά εμ
φανή καί, αν ίσως δέν τήν δικαιολογούν απόλυτα, τουλάχιστο 
τήν εξηγούν. "Ηδη, ένα μέρος τού ερωτήματος όπταντήθηκε 
πιό πάνω, όταν έγινε λόγος γιά τήν πρωτοτυπία καί τή δυ
σκολία ενός τέτοιου εγχειρήματος. Είναι φανερό δτι κάτι τέ
τοιο προϋποθέτει τήν ώρίμανυχι κάποιων αντικειμενικών καί 
υποκειμενικών συνθηκών. Ό χώροτ τού πολιτισμού είναι πολυ
διάστατος καί πολυσήμαντος καί έχει τέτοια ιδιαιτερότητα 
καί ευαισθησία, ώστε ή σύλληψη της ενότητας του νά μήν 
είναι έργο απλό. 'Ακόμη, ή δυναμική τού πολιτικού κινήματος 
στή χωρά μας. 6ρίσ>εται σέ κρίσιμη καί αποφασιστική φάση. 
Δέν πρέπει, τέλος, νά ξεχνάμε δτι υπάρχει ένας ανολοκλήρω
τος διάλογος ανάμεσα σέ καθοδήγηση καί κομματική βάση, 
ανάμεσα σέ κόμμα καί λαό. Διάλογος, πού πάντα, βέβαια, 
θά μένει ανοιχτός, αλλά πού γιά νά αξιολογηθεί σωστά τό 
υλικό t Tw. θά πρέπει νά βρίσκεται σέ κάποιο στάδιο σύνθε
σης. Ή επικείμενη πολιτιστική σύσκεψη θά ό τήν 
επισημοποίηση αυτού τού διαλόγου. Π, δέν 
πρέπει νά άπβσιων 
τΐ ό προβληματισμός πάνω σε ριά πολιτιστική πολιτική 
ραπέμπει άοεσα σ' αυτό πού ονομάζουμε συνειδησιακή 
δομή, trou βασική της προϋπόθεση έχει τήν κατάκτηση μιας 
κομματικής αυτογνωσίας. 

Δ Ε Ν Υ Π Α Ρ Χ Ο Υ Ν Ν Τ Ι Ρ Ε Κ Τ Ι Β Ε Σ 

2. Υπάρχει μιά διάχυτη αντίληψη, κύρια έξω άπό τήν ορ
γάνωση, δτι τό ΠΑΣΟΚ μέ τήν εξαγγελία των πολιτιστικών 
του θέσεων καί οργανωτικής του πολιτικής θά «νομοθετήσει» 
πάνω στην πολιτιστική ζωή του τόπου, θα χαράξει δρια καί 
γραμμίς, θά δώσει αισθηματικές καί άλλες «ντιρεκτίβες», θά 
βάλει πλαίσια, θά προτείνει μοντέλα, θά κατασκευάσει κα
λούπια, θά χειραγωγήσει τό λαϊκό πολιτιστικό κίνημα. 

Πρέπει άπό τώρα κιόλας νά ξεκαθαρίσουμε οριστικά βτι 
ή αντίληψη αυτή εϊναι ξένη άπό τήν Ιδεολογία καί τήν πολι
τική του ΠΑΣΟΚ. "Εχει σαν αφετηρία μηχανιστικές καί οί-
κονομίστικες ερμηνείες τής κοινωνικής πραγματικότητας, πού 
δέχονται απλοϊκά τήν πολιτιστική υπερδομή τής κοινωνίας σαν 
απλή αντανάκλαση τής υλικής βάσεως. "Ετσι όμως παραγνω
ρίζουν τή διαλεκτική σχέση βάσης καί εποικοδομήματος καί 
τις αντίστοιχες αλληλεπιδράσεις τους, καθώς καί τό γεγονός 
δτι κάθε κοινωνία αναπαράγει διαρκώς τις μορφές αυτοσυνεί
δησης της καί αναδημιουργεί τά πρότυπα, τις νοοτροπίες, 
τις Ιδεολογίες j<al τους στόχους της. Γ ι ' αυτό καί ή άΧλαγη 
τών οίκονομικών δομών δέν φέρνει αυτόματα τήν κοινωνική 
αλλαγή, χωρίς παράλληλη πολιτιστική ανατροπή, ένώ αυτή ή 
τελευταία δέν ολοκληρώνεται, άν δέν αλλάξει ή υλική βάση 
τής κοινωνίας. 

Γιά τό ΠΑΣΟΚ οι κοινωνικό) καί οικονομικοί αγώνες τού 
λαού, είναι άρρηκτα δεμένοι καί συμπορεύονται μέ τους αγώ
νες στό πολιτιστικό μέτωπο. Κάτω άπ' αυτές τις προϋποθέ
σεις ή παρέμβαση τού ΠΑΣΟΚ στό πολιτιστικό κίνημα, όπως 
τονίστηκε καί πιό πάνω, έχει χαρακτήρα απελευθερωτικό καί 
στοχεύει στην κατοχύρωση τής αυτονομίας του. Τό ΠΑΣΟΚ 
παλεύει γ ιά ένα μαζικοποιημένο, αυτόνομο, αποκεντρωμένο 
λαϊκό πολιτιστικό κίνημα, πού μέσα του πραγματώνεται άμε
σα τό αίτημα γιά εθνική λαϊκή ενότητα. 

Π Α Ρ Α Δ Ο Σ Η Κ Α Ι Σ Ο Σ Ι Α Λ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Ο Ρ Α Μ Α 

3. Πολλούς προβλημάτισε μέσα στό ΠΑΣΟΚ τό θέμα τής 
«μεταγραφής» των άρχων καί τής πολιτικής του γενικότερα, 
στον πολιτιστικό χώρο. Χρειάστηκε μακρά περίοδος κομματι
κής πάλης καί έποψης μέ τό λαό καί τους μαζικούς χώρους, 
γ ι ά νά γίνε· κατανοητό δτι πρόβλημα «μεταγραφής» δέν υ
πάρχει. Υπάρχει Τσως πρόβλημα σωστής «ανάγνωσης» καί 
ερμηνείας καί ποόβλημα σωστής εφαρμογής τών άρχων τού 
κινήματος, πού μαζί μέ β τ ι άλλο καί ποιν άπό δ,τι άλλο, 
εΤνακ αρχές πολιτιστικές. λΑόνον μ* αυτή τήν οπτική αποκτούν 
ουσιαστικό περιεχόμενο καί ολοκληρωμένη διάσταση. 

— Ή εθνική μας ανεξαρτησία πραγματώνεται μέσα οτήν 
πάλη μας ενάντια στην προσπάθεια τής πολιτιστικής μας 
ενσωμάτωσης στα πολιτιστικά πρότυπα τού διεθνούς καπιτα
λισμού, στή ξενόφερτη νοοτροπία καί τόν τρόπο ζωής, στην 
εμπορευματοποίηση τών άξιων καί τήν πολιτιστική αλλοτρίω
ση, στή μονοδιάστατη καί Ισοπεδωτική κουλτούρα. Πραγμα
τώνεται ακόμα μέ τους αγώνες τού λαού μας γιά τή διατή
ρηση τής πολιτιστικής του ταυτότητας καί τής εθνικής του 
φυσιογνωμίας, γιά τήν υπεράσπιση^ τής πνευματικής του ύφα-
λοκριπίδας, γιά τή δημιουργία μιας εθνικής κουλτούρας βα
σισμένης στις ζωντανές φλέβες της πολιτιστικής μας παράδο
σης, προσανατολισμένης ατά σοσιαλιστικά μας οράματα καί 
ανοιχτής στην αφομοίωση κάθε γόνιμης καί δημιουργικής επί
δρασης τών σύγχρονων ρευμάτων καί τάσεων. 

Ή Λαϊκή Κυριαρχία ή Κοινωνική 'Απελευθέρωση, ή Δημο
κρατία κατακτώνται πραγματικά καί τά αιτήματα γιά απο
κέντρωση καί αυτοδιαχείριση ικανοποιούνται ουσιαστικά, μέ
σα στην πάλη τού Λάου γιά αυτονομία τού πολιτιστικού κινή
ματος μέσα σέ συνθήκες άμεσης δημοκρατίας, γιά αποκεν

τρωμένη πολιτιστική ζωή, γιά αύτοδιαχειριζόμενη πολιτιστική 
δράση, γιά δίκαιη κατανομή τού πολιτιστικού προϊόντος, για 
δυνατότητα τού λαού σέ συμμετοχή στην πολιτιστική διαδι
κασία μέ στόχο τό ολόπλευρο ανέβασμα του καί τή διαοκή 
παιδεία του, γιά απελευθέρωση τών δημιουργικών ικανοτήτων 
των, γιά πραγματοποίηση τής πολιτιστικής του επανάστα
σης, πού θά γίνει ύφος καί τρόπος ζωής καί θά εισχωρήσει 
στό καθημερινό του βίωμα. 

Β Α Σ Η Ο Δ Ι Α Λ Ο Γ Ο Σ Μ Ε ΤΟ ΛΑΟ 

Τέλος, ό χαρακτήρας καί ή σκοπιμότητα αυτής τής «Πθ>ι· 
τιστικής Σύσκεψης», δίνουν απάντηση σ' ίνα ερώτημα πού 
έχει σχέση μέ τις γενικότερες πολιτικές επιλογές τού ΠΑΣΟΚ 
καί μέ τήν πρακτική εφαρμογή τους. Τό ΠΑΣΟΚ σαν «ύριος 
εκφραστής τών λαϊκών πόθων καί επιδιώξεων, ούτε αποφασί
ζει, ούτε ενεργεί ερήμην τού λαού Ή χάραξη τών πολιτικών 
στόχων του, καθώς και τά στάδια τής εφαρμογής τους βρί
σκονται σέ άμεση συνάρτηση μέ> τή συναίνεση καί τήν απο
δοχή τών λαϊκών στρωμάτων πού εκφράζει και εκπροσωπεί. 

— λΛέσα σ' αυτό τό γενικό πλαίσιο ή «Πολιτιστική Σύ
σκεψη» τού ΠΑΣΟΚ πού πραγματοποιείται σέ λίγες μέρες 
βέν είναι στενά κομματική υπόθεση. "Εχει τήν έννοια της απο
κατάστασης ενός διαλόγου μέ τό λαό καί τή βάση μ 
λογικής και πολιτικής πλατφόρμας κριτικής καί προβλη, 
σμοΰ. 

-—'Αλλά, καί γιά τήν εσωτερική κι ι σ' 
αυτή τή «συνάντηση» καί «ανταλλαγή υλικού» βάσης καί καθο
δήγησης περισσότεροι σημασία ι- Γκλευ· 

ι δέν θά θέσει μόνο τό θεμ- 'ολι-
τικήε, άλλα ταυτόχρονα θά ζωογονηθεί άπό_ τους Ο Ί . 
προβληματισμούς κ 
κασία πού θά της * οστικό &< 
γο νά διαμορφώσι τό τόσο 
βασικό πρόβλημα τού πολιτισμού. 


