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Σύντροφο ι, ' " 

Μετά τίς βουλευτικές, εκλογές του 1.977.. κράτησα μια κριτική στάση 

,«πεναντι στην πολιτικό - οργανωτική και ιδεολογική πορεία.πού ακολού

θησε ή ηγεσία. Μέσα στ.ά ανωτεοα όργανα υπέβαλα είτε γραπτά, είτε 

προφορικά τυ£ς, προβληματ ισμο-υ.ς κα-ί τ·£ς ανησυχίες μου γι,ά ένα ενδε

χόμενο σοσιαλφιλελεύθερο εκφυλισμό- το '; φορέα μας. ( Ι ). 

Ή κριτική και δ πολιτικός έλεγχος που προσπάθησα νά ασκήσω 

στά ανώτατα ηγετικά κλιμάκια δέν διακατέχεται άπό υστεροβουλία, προ

κατάληψη και πάθος. Απορρέει από τίς καταστατικές διατάξεις του 

φορέα μας, (άρθρο 5) και ισχύει γίά κάθε μέλος του ΠΑ.ΣΟ-Κ. 

Με τήν ιδιότητα μου^,έπίσης^ σάν ' στελέχοος της K.Ei, οφείλω, ανάμεσα 

στίς δύο '' συνεδρ ιάσε ις, νά ελέγχω τήν πολιτική γραμμή πυύ ακολουθεί 

ή ηγεσία.- 'Άλλωστε, ή υλοποίηση α-οτού του-καθήκοντος δείχνει τή 

' ζωτικότητα καί τήν Ικανότητα της Κ.Ε. νά αν π^κρίνεται στον καθο

δηγητική της ρόλο. Γίαυτό, αν δέν θέλουμε νά πνίξουμε τόν εσωτε

ρικό διάλογο, δέν πρέπει '.νά αντιμετωπιστεί μέ αφορισμούς. 

Γίά μένα προέχει ή Κ.Ε. νά καταστεί ένα 'έγκυρο, καταξιωμένο όρ

γανο πού θά κάνει μέ διαλεκτική συνέπεια τίς,βασικές πολιτικο-ιδεο-

λογικές επιλογές. Αυτό πρέπει-νά πραγματοποιείται μέσα από αντιπα

ράθεση καί συνειδητές εσωτερικές διεργασίες. -Πράγμα πού σημαίνει 

"ξεπέρασμα της τωρινής νοοτροπίας πού αντιμετωπίζει τήν Κ.Ε. σαν ενα 

ευκαιριακό θεσμό ζύμωσης απόψιιων, πού συνεδριάζει κάθε τρίμηνο και 

έγκρίνει'τυπικά παρμένε., αποφάσεις. ' /ποφάσεις" πού δεν τίς αποδέ

χεται αναγκαστικά κάθε στέλεχος, πού διατηρεί'επιφυλάξεις, στέκεται 

κριτικά απέναντι στην ηγεσία, καί αποτελεί.μειοψηφία.· 

(ΐ) "θ σοσιαλφιλελευθερισμός είναι μια Ιδεολογία πού αναπτύ

χθηκε από τόν Ιταλό Ροσσέλι κατά τή διάρκεια του μεσοπολέμου. 

'Λποσκοπυσε βασικά νά συμφιλιώσει σέ μιά ενιαΤα θεωρία και πολιτι

κή πρακτική τήν φιλελεύθερη πλουραλιστική παράδοση μέ τίς μαρξιστι

κές αρχές της Ισότητας. Σήμερα στην πολιτική ορολογία χρησιμοποι

είται ή / ̂ξη· σοσιαλφιλ,ελευθερισμός χζ.ά νά ν οσδιορίσει μια δεξιά 

στροφή καί εγκατάλειψη του μαρξισμού εκ μέρους' αριστερών σοσιαλι-

r-TT· 1 " ' ί , η ) 3 -α-ί—^nminnv ι,οτ ι νιων .·κ·οίΐ.υ.α.των . 
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 μέχρι τώρα διαμόρφωση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. μπορεί νά χαρακτηρι

σθεί σαν επιφανειακή με μιά γραμμική, κατά βάση, οργανωτική πρ-

ρεία εξαιτίας, ϊσως, μιας σφαιρικότερης αντίληψης της ηγεσίας 

μας για τό · ρό-λο·.τοΰ._ φορέα μας*. Πιστεύω οτι πρέπει νά χαράξουμε 

μιαν αλλιώτικη γραμμή με νέα λειτουργία καί οργανωτική αντίληψη, 

πού θά ανταποκρίνεται στους προβληματισμούς της βάσης μας. Μ 

αυτό τόν τρόπο θά ανοιχτούν ol πόρτες όχι μόνο προς τή μιά κατεύ

θυνση, άλλα διάπλατα, σ'οπαδούς καί στελέχη όλων των χωρών καθώς 

επίσης καί σέ μέρος από κείνους πού άποσκιρτήσαν μέ τίς τρεις 

διαστάσεις. Μ^ά τέτοιο πορεία,θά βρή-άπήχηση σέ ένα μεγάλο μέρος 

ενταγμένων η μή σέ σχήματα στελεχών καί άγων ιστώτ· " της' •. Ε<?μο.γενους 

αριστεράς, πού επιδιώκει νά καπελλώσει το ΚΚΕ» ©^ αποτελέσει 

επίσης ένα αντίβαρο σέ κάθε τάση παραγοντισμοΌ, παλαιοκομματισμού 

καί σοσιαλφιλελεύθερου εκφυλισμού,. . 

• -ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ 
e — : i-

Μετά την παραπάνω διασαφήνιση καί εκείνη πού θά ακολουθήσει 

οργανωτικά καί ιδεολογικά, πρέπει νά φέρουμε στην επιφάνεια καί 

νά διαγράψουμε τους δρους ύπαρξης μας στο'.ΠΑ. ΣΟ.Κ. Δεν
 e
tvai 

λίγοι εκείνοι ο^ σύντροφο ι ..πού μας συμβουλεύουν νά σταματήσουμε 

κάθε κριτική γιά νά'μήν πληρώσουμε τίς συνέπειες ή πού υποστηρί

ζουν οτι : " Στου κουφού τήν πόρτα οσο.θ. *.εις βρώντα ". Γ^α 

μας δύο είναι ot-.προοπτικές πού ανοίγουν κάτω
Ν
 από τίς σημερινές 

συνθήκες μέσα στό ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ή πρώτη συνίσταται στό νά
 π
5ς σπίτι 

σου ή σέ καμμιά αριστερή δμαδυύλα, πράγμα πού δέν βοηθάει τό 

ΠΑ·Σ0·Κ. καί τό λαΐ'κό κίνημα,' Ή δεύτερη προοπτική, πού μας 

βρίσκει βασικά'σύμφωνους, είναι ή αγωνιστική παραμονή μέσα στό 

ΠΑ.ΣΟ.Κ. Εγω πιστεύω οτι ακόμα καί μπροστά σέ δυσκολία προσαρ-

μογης, στιγμές' κάμψης καί απαγοήτευσης πού γεννούν τήν ηττοπάθεια 

καΓ τ,ην απαιδιο'δοξ ία, δέν χωράνε ..ροβληματισμο ί περ,ί ύπαρξη ματ 

ή οχ ι μέσα στό ΠΑ.-ΣΟ. Κ.-

Μου έχει, γίνει, λοιπόν, πιά* συνείδηση οτι ò κριτικός έλεγχος είναι 
αναγκαίος καί οτι εχω καί εγώ' ένα μικρό μερίδιο ευθύνης μέσα στό 

ΠΑ· ΣΟ.Κ. *άφού ή παρέμβαση μου συμβάλλει 'στή δημιουργία ενός συ

νεπούς φορέα. Α^τό μέ ωθεί νά αγωνιστώ πολιτικά γιά νά δυναμώ

σουν οί θέσεις πού υποστηρίζω. Μπορεί σήμερα ή κριτική μας δύ

ναμη καί ή μικρή φωνή μας νά ηχούν παράξενα καί μοναχι,κά μέσα 

στην ευφορία πού διακατέχει τήν ηγεσία. Γιά μένα όμως αποτελεί 

ένα μεγάλο κεκτημένο δικαίωμα μέ 9-εμελειακή σημασία. 

Προσωπικά,., πιστεύω στή συνοχή καί τήν εσωτερ ική «ενότητα 

του φορέα μας. Αυτό βέβαια δέν σημαίνεΐ'οτι μπορώ νά απαρνηθώ 

θεωρητικές καί πολιτικές πεποιθήσεις ποτ* είναι βαθειά ·ριζωμενες 

μέσα μου τήν τελευταία δεκαετία η νά πάψω νά εκφράζω τύς δια-
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φωνίες και* τήν κριτ-ική" μου ©τα-ν τό θεωρώ αναγκαίο, χωρίς τούτο νά 

υποδηλώνει οποιαδήποτε προκατάληψη απέναντι ;ή· σημερινή η-γεσία. 

Βέβαια,' αυτά ποι υποστηρίζουμε δεν έχουν βρεΐ .την απαραίτητη 

•άπήχηοη στα καθοδηγητικά όργανα. Αποτελούν,ομως, την απαρχή δια

λόγου, μιας ανολοκλήρωτης πολιτικο-ιδεολογικής πλατφόρμας που περιέ

χει μέσα της το σπέρμα μιας δυναμικής. Αυτή ή δυναμική στόχευε ι ̂ στήν 

άντιφραζιονιστική συσπείοωση δλων εκείνων των συντρόφων πού αγωνί

ζονται για το στέριωμα στον τόπο μας ενός γνήσιου σοσιαλιστικού φο

ρέα. Πάντως δέν τρέφουμε αυταπάτες, γιατί έμεΐς δέν διεκδικούμε κα-

'νενο"ς~"ε"Τδ·6·̂ς πρβ̂ τιτιπής ' άλήθε ιας η" καθαρότητας, πού σΐγουρα^κινδυνεύ-

ει νά μας κόψει κάθ^'Τ^αΙ^μέ τη" ζωντανή πραγματικότητα, ούτε πεισ-

ματάρικα επιθυμούμε έπιδτροφή σέ~οποιαδήποτε χαμένο παράδεισο εθνιβ-

κοαπελευθερωτίκης η μαρξιστικής ορθοδοξίας, πράγμα πού θά οδηγούσε 

στη φυτοζώηϋη καί" περ ιθωρ ιοποίηση τών διεργασιών του- φορέα μας. 

V '. Ν, 

• - . · - II ΑΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΚΟΜΜΑΤΙΣΜΟΎ 

ταν στεκόμαστε κριττκ-a απέναντι •• Αντίθετα, πρόθεση μσ,ς- είναι - δ 

στην κυρίαρχη αντίληψη - ν'άποτελέσουμε ενα αντίβαρο ελέγχου γιά 

νά εμποδιστεί ρ σοσιαλφιλελεύθερος καί παλαιοκομματικός κατήφορος 

του
%
.-ΠΑ. ΣΟ,. Κ. παί τά- αρ-νητικά στοιχεΐαλειτουργίας καί πρακτικής του. 

φέτο α-στοιχεΤα είναι ή τάση γιά μεγάλ ·χα της διαφοράς του ει
δικού βάρους της Κοινοβουλευτικής Εκπροσώπησης καί τών Κεντρικών 

Όργάνων, σέ βάρος τών δεύτερων. "ίσως ή ηγεσία μας
 ν
^
 μ
ή

ν
 '¿χει 

ακόμα σταθμίσει τη σημασία του υποβιβασμού του κύρους τών Κεντρι

κών Οργάνων- 'χ̂ μεΤς πάντως πιστεύουμε δτι υποσκάπτει τά θεμέλια 

του σοσιαλιστικού μας υπόβαθρου, με αντάλλαγμα μικροπολιτικά οφέλη. 

-Λ^νω μεγάλη βαρύτητα στά παλαΐο^νεοκομματικά~ στοιχεΐα γιατί 

πέρασαν ot εποχές πού- στρ ΠΑ.ΣΟ.Κ. είχαν κάποια επιρροή. ο-Ι λενινι-

στέςτή'οΐ. τροτσκιστές. Σήμερα η μάχη τών συσχετί',σμών δίνεται 

ανάμεσα στον παλαιοκομματισμό, .τον " KLνηματαρχ'ισμό ", τ-όν παραγον-

τισμο, τον κρυπτοκαιροσκοπ ισμό από τη μιά μεριά, "'καί τους ανιδιο

τελείς σοσιαλιστές από τήν'ο.λλη Απου επιδιώκουν ενα οργανωμένο 

καί αυτοδύναμο ΠΑ. ΣΟ/Κ· απέναντι τόσο'στη δ'εξιά δσο καί στή δογμα

τική, παραδοσιακή αριστερά,' ή οποία υιοθετεί ένα ανελεύθερο πολι-

τιχό.καθεστώς καί προγραμματίζει μιά οικονομία στην δποία κυριαρχεί 

μια συγκεντρωτική καταπιεστική γραφειοκρατία. 

Με άλλα λογία, εμείς πιστεύουμε στην ενότητα, τη σταθερότητα-

την συνέπεια και τη μετατροπή-των διαλυτικών παλαιοκομματικών δια

δικασιών σέ διαδικασίες σύν θέσης. Διαφωνούμε.μέ εκείνη την πολι

τική πρακτική πού εγκαταλείπει τη μαχητικότητα πού"μας διέκρινε 

στό παρελ ' όν. 



, Δεν συμμερίζομαι εκείνη την "ποψη πού επιδιώκει " με τό καλά 
κοα
' °

ών
\> " νά- γίνουμε'μέσα ab μιά μέρα ά, :στοί σε μηχανισμούς, 

καί ανθρώπους με δεξιά νοοτροπία. Άπό
 τ
ά προηγούμενα προκύπτει 

οτι, είμαι ενάντια στον παλαιοκομματισμό πού θέλει ενα ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

κτισμένο-πάνω στον,παραγοντισμό, σε σαθρές πολιτικο-οργανωτικές 

βάσεις, πάνω στά καιροσκοπικά, μικροπολιτικά συμφέροντα ορισμένων. 

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ - - — .; 

Γΐά νά εμβαθύνουν: στη σημερινή οργανωτικο-πολιτική κατάστα

ση του ΠΑ. ΣΟ.Κ. π ρέπε.ι νά κάνουμε μιά σύντομη οχ ε ισδυτ-ική ανα-

.σκόπηση του παρελθόντος. Movo έτσι θά χαράξουμε μιά νέα πορεία 

καί θά είναι εϋκολο.νά υπάρξει σωστός οργανωτικός προσανατολισμός 

γιά τό μέλλον. Στό σκεπτικό πού θά ακολουθήσει θά προσπαθήσω νά 

εκθέσω γιά ποιους λόγους ή κατάσταση εξελίχτηκε μ αυτόν τόν τρόπο. 

"Οπως είναι γνωστό ή πολιτική δέν είναι θεολογία στην οποία η νί

κη του καλού πάνω στό κακό είναι εξασφαλισμένη. Από τήν πρακτι

κή ανακαλύπτεις πώς στην πολιτική-μετρούν οι συσχετισμοί δυνάμεων. 

""©ά χωρίσουμε τήν πολιτική Ιστορία του ΠΑ.ΣΟ.Κ. σε δυο περιό

δους :'·α·) Ή περίοδος
 π ο υ π η γ α

ίνει άπό τήν Ίδρυση του στίς 3 του 

Σεπτέμβρη μέχρι τίς βουλευτικές εκλογές ^ου 1977. Πρόκειται γιά 
μιά περίοδο οπού εφαρμόζεται μιά " αριστερή σοσιαλιστική γραμμή 

άπό τήν ηγεσία, με πολλές. φυσικά διακυμάνσεις, 

'β)"' Ή περίοδος, άπό τίς 17 Νοέμβρη '77 μέχρι σήμερα, πού μπορεί 

νά θεωρηθεί, πολιτική " υπεύθυνης " αξιωματικής αντιπολίτευσης ή 

" αποδυναμωμένης άπό τό σοσιαλιστικό της περιεχόμενο πολιτικής 

γραμμής ". 

Ή χρήση των παραπάνω δρων, '' αριστερή σοσιαλιστική γραμμή" 

καί " αποδυναμωμένη " γραμμή γίνεται μέ επιφύλαξη. Είναι αλήθεια 

οτι κάθε κομματική πολιτική γραμμή σημαδεύεται από τίς κοινωνι

κό - πολιτικές δυνάμεις πού'συμμετέχουν άμεσα ή έμμεσα στή εφαρ

μογή της καί-μάλιστα στην εκ των πραγμάτων επεξεργασία της. 

Χρησιμοποιώ πάντως εδώ παρόμοιες εκφράσεις γιατί στίς δοσμένες 

συνθήκες ή γραμμή πού επικράτησε πρίν από τό 1977 'ήταν η πιο αρι

στερή καί ακόμα ή πιό κοντινή στίς αντιλήψεις &κείνων πού είχαν 

συνειδητά συμβάλλει στην ίδρυση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. απο το ΠΑΚ·-

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΣΤΡΟΦΗΣ 

•Άς. δούμε τώρα τίς συνθήκες μέσα στίς οποΐες ή γραμμή αυτή 

οπισθοδρόμησε. θΙ εκλογές του 1974 καί τό σύνθημα " στίς 18 

σοσιαλισμό " θεωρείται ανώριμο γιά τίς Ελληνικές συνθήκες. 

. / ·· 



Λ~ράζετα.ι, λοιπόν, μαύ πολιτική μεταστροφής, η νέας προσάρμοσης, όπως 
διακήρυξε μ λο'ς του Ε.Γ., πο'ί- οδηγεί στην στα α.κή. υποκατάσταση της 

της ακραίας αριστερής σοσιαλιστικής γραμμής, με μ,ιά έφικ.τώτερη προο

δευτική γραμμή, πού έχει σχέση μέ τις οιακυμάνσεις της ταξικής πάλης 

μετά τις εκλογές του 74. 

Την επόμενη τών εκλογών του 1974 όέν φαινόταν .ανοικτά νά υπάρχει 

ρήγμα στην ενότητα τής ηγεσίας γύρω από τήν γραμμή πού εφαρμοζόταν 

ως-τότε,' Επιβεβαιώνονται οι θεμελιακές αρχές του ΠΑ. ΣΟ.Κ. καί ή μαρ

ξιστική μέθοδος ανάλυσης πού άκολουθε'ί. 

.Ή σειρά των πιό χτυπητών γεγονότων, δηλαδή τών 3 διασπάσεων εί

ναι "πασίγνωστη. Υπάρχουν δμως κι'αλλά γεγονότα γιά τά δποΤα ol πλη

ροφορίες είναι ανεπαρκείς.' 

*Η πρώτη δ-ιάσπαση χρονολογε ίτα.ι ττίν άνοιξη του 1975, όταν απομα

κρύνονται τά στελέχη της., δημοκρατικής Αμυνας, με'το πρόσχημα της 

δεξιάς σοσιαλδημοκρατικής απόκλισης. '' Τσακίσαμε " ετσ
1
,, επίσημα, 

τις συνωμοσίες γιά τήν σοσιαλδημοκρατικοπο ίηση πού είχαν ε-ξυ-

φάνει ol άμυν-ίτες σέ βάρος του φορέα,'μας. ϊά αϊτια βέβαια, πρέπει 

νά ήταν αλλ'α. 'Τ αφήνουμε νά τά διερευνήσει δ μελλοντικός μελετητής 

της πολιτικής μας ιστορίας. Μετά τό καλοκαίρι του 1975, εμφανίζονται 

τά σημάδια μιας εντα.σης μέσα στους κόλπους τής ηγεσίας πού καταλήγουν 

μέχρι τά τέλη του 1976 στή δεύτερη καί στην τρίτη διάσπαση 'μέ τους 

τροτσκιστέο. καί τά λενινιστικά στοιχεία καί r-̂ ήν επακόλουθη αιμορα-

γία αριστερών στελεχών. 

Είναι αλήθεια οτι μετά άπό κάθε διάσπαση μεθοδεύεται μιά νέα 

τακτική προσαρμογής του φορέα μας.σέ·" ρεαλιστικότερες " θέσεις 

γιά τήν επίτευξη του ξεκαθαρισμένου πιά στρατηγικού στόχου %ον_ είναι: 
Η ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙ\Σ ΤΟ ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΟ. Ή πολιτική 

γραμμή μας παραμένει παρόλα αί>τα πάντα αριστερή μέχρι τ.ίς εκλογές 

του 1977. Δέν άποτολμαται ή εγκατάλειψη βασικώ,ν θέσεων μας γιά νά 

μήν κατηγορηθεί δ φορέας μας για άρνηση .των αρχών του, πράγμα που θα 

μας εξέθετε ανεπανόρθωτα στίς ριζοσπαστικοπριημένες' μάζες καί θά κλυ

δώνιζε 'τήν αριστερή οργανωμένη μας βάση. 

Στον οργανωτικό τομέα ή ήγεοια'συνέχιζε ι φραστικά νά επικρίνει 

μέ · μαχητ ικότητα κά-
α
,ε δεξιά πτ :λτ ιοκομματ'κή παρέκλιση · ενώ ουσοαστικα, 

μέ τό πρόσχημα του '
 ι
δεολογικου σεχταο.σμου, τής εσωστρέφειας τών Τ.Ο. 

καί του στόχου τής " μαζ ικ£ κοίησης ", ενισχύει τήν είσοδο στο κόμμα 

παλαιοκομματικών στοιχείων. 

Η ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΗΓΕΣΙΑΣ - ΒΑΣΗΣ 

Μετά τίς διασπάσεις τό κίνημα οδηγείται μέ γοργά βήματα στην 

υπερτροφική ενίσχυση τής ενιαίας καθοδήγησης, τον αποκλειστικό 

ρόλο του Προέδρου καί του Ε,Γ. στην πολιτικο-οργάνωτική καί ιδεολο

γική διαμόρφωση τοβ φορέα καί στή σκλήρυνση ""ών εσωτερικών κανονι-

«C 
i Ι . . 



α-

σμών λειτουργίας.. Άπό την καθοδήγηση άναπ^ύσσο-νται ολο και' πuó 
συχνά αύς.ηρές. απόψεις γύρω 1 ιό τό "θέμα της εειθαρχίας κατ της υπα
κοής της βάσης πού μαζί με το πολιτικο-ψυχολογικό κλίμα των διασπά

σεων ενθαρρύνει το πνίξιμο κάθε ελεύθερης έκφρασης Καί κριτικής, 

,Ή,ανάπτυξη πρωτοβουλίας τών μελών καί των στελεχών είναι ανύ

παρκτη άφαυ-ό (Τ&οκλειστικός κάτοχος της εξουσίας ειναί ή καθοδήγηση 

(•Πρόεδρος'καί Ε.Γ.)., Ή σχέση, επίσης, ανάμεσα στην ηγεσία και τη 

βάση θά μπορούσε νά παραλληλιστεΤ με τη σχέση δάσκαλου προς το^ς μ 

θητές του. Μέσα σ'αύτό το πλαίσιο, κάθε τί πού αμφισβητεί την ηγε

τική γραμμή πλεύσης καταγγέλεται σάν τεχνοκρατισμός,σάν φιλελευθε

ρισμός, σάν μικροαστικό , σάν' άρ ιστερ ισμός, σάν " ελιτισμός- κ. α. 

'Οδηγηθήκαμε έτσι σε μια χρεοκοπημένη άντιμαρξιστική νοοτροπία η 

δποία,'στά πλαίσια μιας·· κακώς εν^ουμένης κομματικής ενότητας και 

συνοχής, είχε'" τό' προβάδισιχα σ£ κ
α<ύ εσωτερική αντίθεση. Αυτή η κα-

..•.„τάστασή προκάλεσε ενα ψυχολογικο-π \ττ-ικό
 :
' κομπλάρισμα ", που ̂  

υ'ποσεινή&ητα απέτρεψε την άσκηση του πολιτικού ελέγχου - βασικό 

καθήκον κάθε μέλους της Κ.Ε. Ενισχύθηκαν έτσι' οι γραφειοκρατικές 

πρακτικές τής ηγεσίας σέ',σχέση με .τα .άλλα όργανα καί η υποταγή της 

πρωτοβουλίας καί τής -συνείδησης „ί,κανων στελεχών σ'αύ-τές γιά νά μην 
„ r^f % κ r ft *"· f 

••παραβιαστεί ή πειθαρχία, γιά νά ..μην στενοχωρηθεί, η ηγεσία η για να 

'μην πέσουμε -σέ δυσμένεια καί περιθωι ιοποιηθουμε, 

' Η ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ΜΕΤΡΙΟΠΑΘΕΙΑ 

-• Άπό την τελευταία διάσπαση καί μετά, μέχρι καί τίς βουλευτι

κές εκλογές, μπορούμε νά επισημάνουμε, διαβάζοντας ^προσεκτικά.τις 

• δηλώσεις τής ηγεσίας, την εμφάνιση διατυπώσεων πού
(
αποκλι νουν από 

τήν προηγούμενη μαχητικότερη γοαμμή. χαταργεΐται^ή λέξη »,σύντρο
φος " άπό'την " ΕΞΟΡΜΗΣΗ " καί διαλύεται μέ ευτελή προσχήματα το 

κομματικό "Γραφείο τής Εφημερίδας " πού είχε καταξιωθεί από τη 

δουλειά του στά μάτια δλων. Πολλαπλασιάζονται οί'έκκλήσεις^γιά^ 

μαζ-ικοποίηση, ενώ άναγγέλεται ή απόφαση γιά τήν'εκλογή των ενδιά

μεσων οργάνων καί τήν πραγματοποίηση τής Πανελλαδικής Συνδιάσκεψης. 

ΐά πράγματα εξελίσσονται μέ τέαοια ταχύτητα πού μέ απόφαση 

τής Καθοδήγησης., ορισμένοι άπό τους διαγραφέντες της πρώτης διά

σπασης Ξανάρχονται στο Κίνημα. Φ' μέλη καί τά στελέχη μας δέν 

αξιώθηκαν νά ενημερωθούν σωστά γι'αυτές τίς αντιφατικές αποφάσεις, 

Μέ τίς τρεΐς διασπάσεις εκκαθαρίστηκε ένας μεγάλος αριθμός 

μελών καί στελεχών μας πού είχαν αναδειχθεί τήν περίοδο τής συνε

πούς σοσιαλιστικής γραμμής, χωρίς νά δοθεΐ ή δυνατότητα αναπαραγω

γής τους. -Δυστυχώς, ή μαζικόποίηση, χωρίς συγκεκριμένες πολιτικο-

ίδεολογικές αρχές, ενίσχυσε τήν ε'ισοοή αδιαμόρφωτων στοιχείων με 

κάθε λογής απόκλισης, κυρίως »τ αλ α ι οκομματική, πού καταλάμβαναν θέ

σεις μέσα στο φορέα. „ | 

Παρόλο πού δέν έδινε τ, ποοβάδισμα πο ς μιά διαπαιδαγώγηση 
τών νεοεισερχομένων μελών σ'ενα άρί,στερό πνουμα - ή ηγεσία συνε-

/ 
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X'itft ;ή\ κρατική στα ασ·ΐ.ι.κά κόμματα καί ή αντί ιμπεριαλ ιστική -

αντιμονοπωλιακή φρασεολογία διατήρησε την ο? 'τητ.ά της μέχρι την 

προκήρυξη των βουλευτικών εκλογών. . 

01 -ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ · 25°/0 

Μετά τις νικηφόρες εκλογές του 1977 η ηγεσία χαράζει μια νέα 

πορεία,- μια -νέα προσαρμογή για \6 λαϊκό Κίνημα και τήν οργάνωση το«, 
τό·ΠΑ.Σ0.Κ. Πρόκειται για μια διαφορετική κατάσταση που συνοδεύε

ται από την εμφάνιση καινούργιων στόχων πού δεν καθορίζονται ακόμα 

με σαφήνεια, αλλά είμαστε σέ θέση νά επισημάνουμε τήν εμφάνιση τους 

μέσα από τίς προσεγμένες μεταβολές στη διατύπωση των κειμένωντής 

ηγεσίας. 

Επειδή στην πολιτική ζωή της χώρας μας είναι εύκολο νά κατηγο

ρηθείς δτι πας " όπο*5 φυσάει δ ανεμος ", μέ τίς απότομες αλλαγές 

ξεκινάει μια μεθόδευση γιά τήν απάλειψη των άντι ιμπερ ιαλιστικών -

αντιμονοπωλιακών φράσεων πού φοβίζον τή " σιωπηρή πλειοψηφία ". 

Σίγουρα αυτές οί φράσεις δέν έχουν·- ·:ξαφαν ιστεΐ τελείως. . Σέ σχέση 

δμως με τήν αναγκαιότητα μιας ξεκάθαρης-πορείας προς τό σοσιαλισμό 

καί αυτή η πρακτική- μπορεί νά θεωρηθεί σάν μιά οπισθοδρόμηση πού 

δέν συντελείται από μόνη της.- Ε
1
 να ι' αποτέλεσμα της ταξικής πάλης 

καί του σημερινού συσχετισμού δυνάμεων μέσα στό φορέα μας. Είναι 

ενα πισωγύρισμα στενά συνυφασμένο μέ την επιστροφή κα,ί τήν άνοδο 

της επιρροής των παλαιοκομματικών μέσα καί έξω από τόν κομματικ-ό 

μηχανισμό Έ ν ώ στην αρχή, μέ τήν ΐδρ*ση του φορέα μας αυτά τά 

στοιχεΤα είχαν απομονωθεί καί εξουδετερωθεί, τώρα σηκώνουν κεφάλι 

και προσπαθούν νά ενισχύσουν τήν εξουσία τους.,καί νά διαφεντέψουν τό 

ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

"Αναμφισβήτητα, ύπ-άρχουν προσωρινές υποχωρήσεις καί διακυμάν

σεις, άλλα βασικά βρ,ισκόμαστε μπροστά σέ μιά παλαιοκομματική η^σο-

σιαλφιλελεύθερη επίθεση πού. αναπτύσσεται σ'δλα τά^μέτωπα καί αυτό 

είναι κάτι πού δδηγεΐ στή σκέψη δτι συνεχώς η κατάσταση .θα χειρο-^ 

τερεύει. 'Άν μέ τό 25°/οάμβλύνεται τόσο αισθητά ή μαχητικότητα του 

φορέα μας, τί θά γίνει- δταν πιάσουμε ενα 35°/ο ; Σ ικάγο ; ..'. 

Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΑ Σ ΓΡΑΜΜΗΣ ' 

0ά προσπαθήσω στή συνέχεια νά εκθέσω τίς'ανησυχίες καί τους 

προβληματισμούς, μου, γιά τήν εξέλιξη της σημερινής κατάστασης, μέσα 

από,τίς δηλώσεις της ηγεσίας'μας πάνω' στά^προβλήματα του" κόμματος 

καί'του λαού'πού αποτελούν τήν έκφραση μιας πολιτικής γραμμής.. 

Καί ακριβώς ή ϋπαρξη αυτής τής γραμμής θά μΗς δδ,ηγήσει στά τελικά 

μας συμπεράσματα, πού θά μας επιτρέψουν νά κρίνουμε καλύτερα τήν 

πορεία καί τή στρατηγική μας. 

Ή επιχειρηματολογία πού θά αναπτύξουμε θά έχει σάν βάση το 

σκεπτικό 'ότι ή'σημερινή μας γραμμή Εξαρτάται από τίς ^
α
βολές_πού 



έχοί ν επέλθει σ;ό συσχετισμέ δυν ;ον μέσα και εξω από το κόμμα, 

Αυτό βέβ ια θά γίνει κατά αποσπασματικό ΐρ "το λόγω της ανυπαρξίας 

μιας ολοκληρωμένης εισήγησης από τή\ ηγεσία, τόσο σχετικά μέ την 

κοινωνική σύνθεση των μελών, των στελεχών καί των ψηφοφόρων μας, 

σου καί σχετικά μέ την πρακτική πού ακολουθεί. Λυτή ή εισήγηση 

της καθοδήγησης θά έπρεπε νά λάβαινε δμως υπόψη της τους στόχους 

πού έχει θέσει ή διακήρυξη της 3ης· Σεπτέμβρη καί νά εκτιμήσει, 

σέ ποιο βαθμό υπήρξαν πρόοδοι η οπισθοδρομήσεις·. Επίσης,'θά έπρε

πε νά απαντήσει στό ερώτημα γιατ€ επιδιώκουμε νά γίνουμε· " ρεαλι

στές " καί " υπεύθυνη " αντιπολίτευση στά -πλαίσια τη·ς πολιτικής 

" εθνικής ομοψυχίας ". 

Η ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 
ν i _ „ . *„__ _ ._ -.W _ . 

* 

Στον οικονομικό τομέα ακολουθούμε μια ο'ικονομίστικη πολιτική 

πού σημαίνει δτι πάψαμε νά δίνουμε προτεραιότητα στην ϋπαρξη φιιας 

σειράς αντιθέσεων, δίνοντας τό προβάσισμα σέ εποικοδομητική κρι

τική καί οχ ι στή ριζική αντίθεση. 

Τα μέτρα λιτότητας π., χ. πού έ ,άγγειλε τό καλοκαίρι ò Μητσο
τάκης χαρακτηρίστηκαν από τήν ήγεσ'·ία μας ορισμένα σάν " θετικά 

καί. άλλα σάν ." ανεπαρκή ". \ 

'θ ΚΤΕ, επίσης,, του Υπουργείου Οικονομικών στην ανακοίνωση του 

επεσήμανε χλιαρά τήν αδυναμία των Κυβερνητικών μέτρων λιτότητας 

νά ελέγξουν τίς τιμές μ# " τίς ύπερκοστολι. , ήσείς καί ύποκοστολο-

γήσεις " του μεγάλο-υ κεφαλαίου. Κατά τή δικιά μου εκτίμηση θά 

έπρεπε στην ανακοίνωση του ΚΤΕ νά διατυπώνεται καί ή πάγια γραμμή 

του φορέα μας πού βασίζεται στον περιορισμό της δραστηρ-ιόπτητας 

των - μονοπωλίων ώστε.νά μήν δίνεται ή εντύπωση δτι η κριτική μας 

περιορίζεται σ έναν απλό έλεγχο των τιμολογίων .καί των κερδών-τώυ 

μονοπωλίων. θά έπρεπε ακόμα να μήν αποσιωπηθεί ή- ύπαρξη της με-

ταπρακτικής αστικής τάξης καί νά γίνεται λόγος γιά τό ρόλο καί τίς 

συνέπειες της μέ'σα στην έλλην ική~ κο ι νων ία. Πρέπει νά γίνε ι- κατα

νοητό δτι δέν είναι εύκολο νά διαγραφούν μέ μιά μονοκοντηλιά όσα 

ειπώθηκαν πρίν από irò Νοέμβρη του 1977. Στην ανακοίνωση του ΚΤΕ 

υπογραμμιζόταν ακόμα δτι τά-μέτρα λιτότητας δέν θά οδηγήσουν στην 

τόνωση των επενδύσεων, ιδιαίτερα των- ιδ-ιωτικών, χωρίς βέβαια να 

επισημαίνει τους λόγους αυτής της απροθυμίας καί τή,ν εναλλακτική 

λύση πού *£νει τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. σ'αυτό τόν ζωτικό τομέα. Δέν χρειάζε

ται, λοιπόν, νά μπαίνουμε σέ λεπτ αερεΐς επικρίσεις γιά κυβε*ρνη-

τικά μέτρα, χωρίς νά άντιπροτείνο αε τίς δικές μας λ.ύσεις. 

Σχετικά μέ τή συγκρότηση του 'ΣΚΟΠ ο\ αντιδράσεις μας ήσαν 
τέτοιες πού-άφησαν 'έμμεσα νά .εννοηθεί δτι τό ΠΑ. ΣΟ.Κ. δεν αμφι

σβητεί τήν ύπαρξη αυτού του υπερτασικού συντεχνιακού οργάνου· άλλα 



διατρωνεΐ μονό με τη- σύνθεση του. Πιστεύω οτι έμεΐς θα έπρεπε νά 

καταγγείλ ομε αδίστακτα δτι τό ΣΧΟΠ οημιουρ ¡θηκε για νά περιορίσει 
τά οικονομικά συμφέροντα του εργαζομένου λάου. 

ΤΟ.Π'Λ.ΣΟ'.Κ. Kivi 01 ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ 

Σύντροφοι, οι δημοτικές εκλογές απέδειξαν δτι η δύναμη μας εί

ναι μειωμένη στίς εργατικές συνοικίες., φάνηκε οτι δέν ε-χουμε δώσει 

εκείνη την βαρύτητα πού-ε ι-ναι αναγκαία για νά τραβήξουμε κοντά μας 

την εργατική τάξη. Παίζουμε ασυνείδητα το παιχνίδι της παραδοσια

κής δογματικής αριστεράς. Κα ί σ αυτό ςοταίει ή συνδικαλιστική μας 

ανεπάρκεια καί ή οικονομιστ ική πολιτική μας πού δέν παίρνε ι ̂.στά' 'σο

βαρά, στρατευμένα,' την πάλη πού διεξάγουν οί εργαζόμενοι γιά νά με

τασχηματίσουν τη διαδικασία της εργασίας καί της παράγωγης καί αοα 

τίς παραγωγικές σχέσεις. 'Εμείς δέν θά έπρεπε νά αντιμετωπίζουμε 

με επιφυλακτικότητα τους συνδικαλιστικούς αγώνες των εργαζομένων και

νά προσπαθούμε νά περιορισουμε' την άλη των τάξεων σέ μιά πάλη πολι

τικής αντιπαράθεσης μέ την κυβέρνηο ;•. Ή εγκατάλειψη της' πάλης των 

τάξεων συνεπάγεται τη μετατροπή του ααρξισμού στό αντίθετο-- του. 

Επιτρέπει ακόμα στην κυβέρνηση 'της δεξιάς ν αντιταχθεί" στά δίκαια 

αιτήματα των εργαζομένων,' μέ τον Ισχυρισμό δτι πρόκειται γιά απαιτή

σεις ασυμβίβαστες μέ τό " γενικό συμφέρον " δηλαδή μέ τήν· ανάπτυξη 

των πάρα·' ιγικών δυνάμεων. 'Πράγμα πού σήμα' ει. οτι ή εργατική τάξη 

θα ύποταγεΐ στή επιρροή της κυβέρνησης καί -να ριζοσπασ.τικοπο ιημενο 

τμήμα της θά μετατοπιστεί στο ΚΚΒ, 

Μ' αλλά λόγια, γιά νά μην εκφυλιστούμε σ'ενα μικροαστικό αγρο

τικό κόμμα, μ'δλες τίς διακυμάνσεις πού συνεπάγεται κάτι τέτοιο, 

χρειάζεται αναπροσανατολισμός της συνδικαλιστικής καί οικονομικής 

μας πολιτικής. Πρέπει νά καταγγείλουμε με " νεύρο " τίς πραγματικές 

επιδιώξεις της κυβέρνησης σ'αυτούς τους τομείς καί ν αντιπροτείνου

με τόν ταξικό "σοσιαλισμό μας. Ή φρασεολογία καί οί αναλύσεις μας 

πρέπει νά προσαρμόζονται ανάλογο μέ τίς περι.στάσει και τον κοινωνι

κό χώρο πού βρισκόμαστε. Είναι λάθος π. χ. σέ-μιά λαϊκή.εργατική 

συνοικία νά μιλάμε αόριστα γιά
 ,!
 μή προνομιούχους Ελληνες ", αγνοώ

ντας δτι πρέπει νά δο3-εΐ βαρύτητα στην '
:
 έργατ ική-τάξη " καί τά προ

βλήματα 'της. 

. "Ενα λαϊκό "Κίνημα σαν τό δικό μας, δέν κρίνεται μόνο από την 

εκλογική του πελατεία, αλλά καί απe τήν οργανωτική του δομή και την 

κοινωνική του σύνθεση. Δεν φτάνει επίσης, >« μαζεύει ψήφους από 

τά μικρομεσαία στρώματα, άλλα νά προσελκύει κι ενα μεγάλο ποσοστό 

της εργατικής τάξης. Καί γιά νά γί''ει αυίό πρέπει νά δουλέψουμε 

στά εργοστάσια καί στίς λαϊκές συνοικίες, αν οι ν θέλουμε νά μετατρα

πούν αποκλειστικά σέ οργανωμένα, μαζικά yo -acpit: του ΚΚΕ· 

. / ' . . 



Ι·λ£ΐ> Â-OITCOV ¿το ,ιρ'οβάδ ισμα τό συνύικαλ στικο μας κομμάτι που - σαν 
|ασΐκός χω-ις γιά-εναν- σασιαλιστικό φορέα -. r-\έπέι-, νά -κρατάει «μέση 

επαφή μέ ..την εργατική τάξη. Επίσης, στη Βο.λή, οΐ αντιπρόσωποι 

του φορέα οφείλουν νά τονώσουν τό ηθικό της εργατικής τάξης με επε

ρωτήσεις καί τό καθημερινό ενδιαφέρον τους γι'αυτήν. ϊέλος, τό γε

νικό πνεύμα των δηλώσεων της ηγεσίας μας στον οικονομικό καί συνδι

καλιστικό τομέα δεν ποέπει νά δίνει την εντύπωση δτι θέλει νά ασκή

σει μΐά σοσιαλφιλελεύθερη αντιπολίτευση πού φιλοδοξεί νά διαδεχτεί 

τή Ν.Δ. στην κυβέρνηση με τάσεις απλής ενίσχυσης της κρατικής παρέμ

βασης στην οικονομία.-

ΠΡΟΣ ΜΙΑ •ΣΟΣΙΑΛΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΟΛΙΤΙΚΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ; 

Αυτό τό μέρος .της εισήγησης θά περιλαμβάνει γενικές εκτιμήσεις, 

πού κρίναμε απαραίτητο νά προτάξουμε, πάνω στην πολιτική πορεία του 

ΠΑ·ΣΟ.Κ. κατά.τή διάρκεια αύτοΰ του χρόνου. Είναι γεγονός δτι την 

κριτική πού ασκήσαμε για οεξιά στροφή του φορέα μετά τίς βουλευτι

κές -εκλογές, ò Πρέοδρος τήν αντίκρουσε, κατηγορηματικά μέ τήν συνέν
τευξη του στό '" ΒΗΜΑ " καί μέ τήν όμι?νία του στην τελευταία συνε.-

δρίαση-της' Koίνοβουλευτικής ομάδας. Είναι κάτι πού. μας ευχαριστεί. 

Ελπίζουμε νά συνεχιστεί αυτή ή αλλαγή πορείας μετά τίς δημοτικές 

εκλογές μέ μεγαλύτερη μαχητικότητα καί συνέπεια. Παρόλα αυτά, μιά 

καί ή σημερινή συνεδρίαση της,Κ.Ε. είναι άπό τίς σημαντικώτερες πού 

έχουν γίνε. στό ΠΑ. ΣΟ'.Κ. , θεώρησα σκόπιμο ve τοποθετηθώ. κάνω λοι

πόν έναν απολογισμό πολιτικής όρασης του φορέα μας, αναπτύσοντας 

τήν κριτική καί τους προβληματισμούς μου άπό τή στιγμή πού αναδει

χτήκαμε αξιωματική.'' υπεύθυνη " αντιπολίτευση. 

Το πρώτο θέμα πού θά εξετάσω είναι ή σχέση της σημερινής κατά

στασης μέ τή διακήρυξη μας οτ'ι θά ασκήσουμε μιαν υπεύθυνη αξιωματι

κή αντιπολίτευση. κατά τή δικιά μου αντίληψη, υπεύθυνη αξιωματική 

αντιπολίτευση, πρέπει νά σημαίνει δτι τό ΠΑΣΟΚ σήμερα συνεχίζει μέ 

τό ίδιο ύφος καί τήν ίδια π^λιτικο-ιδεολογική στάση του παρελθόντος 

ώστε νά μπορεί νά εξασφαλίσει τον τίτλο του,συνεπέστερου καί γνησιό

τερου αντιπολιτευόμενου αριστερού κόμματος. • Δεν πρέπει να υπάρχει 

ή παραμικρή αμφιβολία στό λα: δτι οπισθοδρομούμε καί " φλερτάρουμε'
1 

μέ τό κατεστημένο πού επιδιώκει νά μας διαμορφώσει σε εφεδρική 

εναλλακτική λύση της μετακαρααανλικτίς περιόδου. Αλλωστε η ίδια η 

δυναμική.του εκλογικού μας θριάμβου στις βουλευτικές εκλογές δι

καιώνει τήν αντιιμπεριαλιστικτ .- αντιμονοπωλιακή μας γραμμή. Αυτή 

ή άσυμβίβαστηπολιτική μας καί ή ανοδική μας πορεία απέδειξαν περί

τρανα δτι παρά τους ελιγμούς-της άρχουσας "τάξης οί λαϊκές μάζες δεν 

εγκλωβίζονται σέ κεντρο-δεξιά -χήματα καί εναποθέτουν τίς ελπίδες 



τους σέ μας. 

Ή κατάντια της ΕΔΗΚ - που έπεσε στο χαμηλότερο εκλογικό ποσο

στό της Ιστορίας της - πρέπει να μας ποοβληματίσε ι. Καί è κ. Μαύρος 
έκανε υπεύθυνη αξιωματική αντιπολίτευση, άλλα χωρίς κανένα ουσιαστι

κό ριζοσπαστικό περιεχόμενο με τόν διακαή πόθο νά πρωθυπουργοποιήθεΐ. 

Ευτυχώς, τό λαϊκό, αισθητήριο δεν ικανοποίησε οχι μόνο τους δ'ικούς του 

στόχους, αλλά ούτε και τίς ελπίδες της αστικής τάξης γιά εναλλαγή 

δύο παρεμφερών αστικών κομμάτων στην εξουσία. 0
<L
-- λαϊκές · δυναμε ις το 

1977 απέκλεισαν οχι μόνο αυτή την προοπτική, άλλα καί τή βιωσιμότητα 

ενός δεύτερου αστικού κόμματος με ρυθμιστικό.ρόλο. Το χώρο της ΕΔΗΚ 

φαίνεται οτι θά καλύψει στίς αρχές του 1979 ενα σοσιαλδημοκρατικό 

κόμμα αποτελούμενο άπό τή σημερινή ΔΗΣΕΚ, την ομάδα Πεσμαζόγλου καί 

'ένα μέρος της'" πρωτοβουλίας ", αφού ένα άλλο τμήμα της εκλιπαρεί" νά 

ενταχθεί στο ΠΑ.ΣΟ.Κ· Από τή δικιά μας τακτική θά εξαρτηθεί αν ο 

\έος φορέας θά συνθλίβει ανάμεσα στή Κ.Δ. καί τό κίνημα μας. -TÓ ερώ

τημα ..πού μπαίνει ενναι : αν εμείς συνειδητά συντρίψουμε τό νέο σο "• 

σι.αλδημοκρατι.κό φορέα -καί μονοπωλήσουμε 'τό Λαϊκό Κίνημα τα προσεχή 

χρόνια θά εκπληρώσουμε σωστά τό λαϊκό αίτημα -της σοσιαλιστικής αλλα

γής; ή μήπως οπισθοδρομήσουμε γιά •" Φηφοθηριακούς " λόγους καί προ

σπαθήσουμε νά καλύψουμε σιωπηλά αυτό τό χώρο; 

'Υπεύθυνη, λοιπόν, αξιωματική αντιπολίτευση, δέν σημαίνει τέρμα 

στή μαχητικότητα πού μας διέκρινε στο παρελθόν, ούτε αμβλυση της κρι

τικής μας απέναντι στίς δυνάμεις της δεξιάς ή υποχώρηση., στην ολομέ

τωπη επίθεση τους. 'Εμείς πρέπει νά προωθούμε σταθερά·τήν κινητοποί

ηση, του λαού, εκτός αν ή. ηγεσία έχει διαπιστώσει μιά αλλαγή στο συ

σχετισμό των κο,ινων ικο-πρλ ιτ ικών δυνάμεων καί θέλει νά τήν περιορί

σει. ΈμεΤς, δμως, πιστεύουμε οτι κάτι τέτοιο δέν συμβαίνει. Αντί

θετα, είμαι της γνώμης οτι οι κινητοποιήσεις θά έδιναν τό έναυσμα 

στίς λαϊκές δυνάαεις νά κατακτήσουν θέσεις ισχύος καί -ελευθερία πρω

τοβουλίας. Ή άμεση .ή 'έμμεση υποχώρηση μας σέ περ ιπτώσε ις - κ ι νητο-

ποίησης δίνει-τήν εντύπωση οτι είναι απόρροια έι,ός ορισμένου συσχε

τισμού δυνάμεων ανάμεσα στά συντηρητικά παλαιοκομματικά στοιχεία 

καί τά αριστερά στελέχη πού εκφράζει τό ΠΑ.ΣΟ.Κ., και μιας πολιτικής 

γραμμής πού παρεμβάλλεται μέσα σ αυτό τό συσχετισμό δυνάμεων καί επι-

opa επάνω του. 

Άπό αυτή τή διαπίστωση ξεκινάει ή σημερινή κακοδαιμονία καί 

καχυποψία σχετικά μέ τήν πολιτική γραμμή Τΐού ακολουθούμε. Δεν είναι 

τυχαίο τό γεγονός ότι προμελετημένα τά αστικά συγκροτήματα του τΰπου 

καλλιεργούν αύτη τήν κατάσταση καί πλασάρουν μιά διαφορετική, καθαρά 



σοσιαλφιλελεύθερη φυσιογνωμία του ΠΑ.ΣΟ.Κ. από την πραγματική*-του" 

σοσιαλιστ' η εικόνα. 

Η ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΑΛΛΑ ΚΟΜΜΑΤΑ 

ϋάν αξιωματική αντιπολίτευση, επίσης, είμαστε υποχρεωμένοι να 

ερχόμαστε σε καθημερινή σύγκρουση μέ, ίλλες πολ,ιτικές δυνάμεις πού 

μας ύποχρεώνουν'νά ξεκαθαρίζουμε τί •πραγματικά έννούμε με εθνική 

ανεξαρτησία, ·κο ινών ική απελευθέρωση, σοσιαλισμό. Ποια είναι- ή θεω

ρία καί ή· επιστήμη πού στοχάζονται ,κα ' αναλύουν τό κοι-νώνικό γίγνε

σθαι ποια είναι η οργάνωση πού γίνεται ο μοχλός της ι στορ ι Κζς
5
' κίνη

σης κ. α.' Στ.ίς εισηγήσεις της ήγ.εσί,ας. λοιπόν, πρέπει νά αγ;αλΰο\>·$;'&^ 

αυτά τα ερωτήματα και να δικαιολογούνται oí αρχές και η γρα,μμη του 

φορέα, 'Δεν πρέπει νά αποσιωπάμε τίποτε πού άφορα τό σοσιαλιστικό 

μας υπόβαθρο καί τήν άντιμπεριαλιστικύ-άντιμονοπωλιακή τοποθέτηση 

μας. 

.Πρέπει νά μας διακρίνει διαλεκτική συνέπεια μέ τίς σωστές--και 

οχι αντιφατικές θέσεις πού θα παίρνουμε. Δεν είναι .ανάγκη π.χ. να 

προσεταιριστούμε κατά εκλεκτικό τρόπο κάθε είδους, αίτημα πού.^ανοίγει 

τό δρόμο για τό ξεσκέπασμα των αντιφάσεων κυρίως ρτή Βουλή.. Πρέπει 

νά συνειδητοποιήσουμε ότι ΤΊ ικανοποίηση της μιας κοινωνικής ομάδας 

συνεπάγετ , τή δυσαρέσκεια της αλλης. Έμε~' θά επιλέξουμε τήν υπο

στήριξη εκείνης της ομάδας, πού ανήκει οτό χώρο των μη προνομιούχων. 

-TÓ λαϊκό Κίνημα, κάτω άπ'αυτές τίς προϋποθέσεις, θά μας αγκα
λιάσει 'σάν υπεύθυνη αξιωματική .αντιπολίτευση, μέ -ορθή Koινοβουλευ-

>ικήκαί εσωκομματική ανάπτυξη, πού δεν θά δίνει τήν εντύπωση εκλο

γικού μηχανισμοί). Μέ τή συνεπή ιδεολογική μας σαφήνεια, ·μέ τή δε

ξιοτέχνη αντιμετώπιση της πολιτικής πρακτικής μας στο δίλημμα πού 

μας βάζει συχνά ή Ν.Δ. υποταγής ή σύγκρουσης, δχι μόνο-, θά καταξιω

θούμε στή- λαϊκή συνείδηση 'σαν υπεύθυνη αξιωματική αντιπολίτευση, 

άλλα θά γίνουμε δ' φορέας''της' αλλαγής καί θά έπ ιζήσουμέ. στδς απώτερες 

Ιστορικές διαδικασίες. Αναγνωρίζω δτι πρόκειται γιά
Ν
αργές καί 

βασανιστικές διαδικασίες πού οδηγούν όμως σταθερά.'τό λαϊκό^Κίνημα 

οχι σέ ένα νέο Γουδί, αλλά στή σίγουρη νίκη. 



Ιί ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΓΙΑ. ΣΟ ."Κ. • 

~* 7, ~ " 

Δυστυ'.ως, η περίοδος, με- χ τις βουλέυτι :ς εκλογές χαρακτηρίζε

ται από τον περιορισμό του προηγουμένου στόχ.>υ καί'άπό μια διάθεση 

άμβλυνσης των πολ ιτικο-ιδεολπγικών μας θέσεων. Αυτή ή άμβλυνση αντι

στοιχεί σε μια ανατροπή του συσχετισμού δυνάμεων στους κόλπους του 

κινήματος σε βάρος τ^τ* αριστερής γραμμής. Ή συνέπεια αυτής τής κα

τάστασης ήταν "να ξαναδοθεΐ μιά επίφαση ζωής σέ απολιθωμένα παλιά κόμ

ματα σάν την ΕΔΗΚ πού δεν αντιπροσωπεύουν σχεδόν τίποτα.' 'Εγινε προ

σπάθεια νά προσεταιριστούμε παλαιοκομματικούς παράγοντες επειδή δή

θεν έχουν προσβάσεις ατούς κεντρώους ώηφοφόρο'υς ελπίζοντας έτσι οτι. 

θά καρπωθούμε τους ψήφους τους.. 

θΙ προσχωρήσεις δμως αύτξς στελεχών.τής ΕΔΗΚ, συντηρητικών"σέ 

σχέση με τό ΠΑ. ΣΟ , Κ.
 ?
 • .go αποτελέσουν ακόμα 'ένα αναμφισβήτητο επιχεί

ρημα για ιούς δικούς μας παλαιοκομματικούς προκειμ'νου'νά προωθηθεί 

ανώουνα μιά στροφή προς ενα π ι ó μετριοπαθή " σοσιαλισμό ", καί νά 

δικαιωθούν έτσι δλυΐ εκείνοι ο Ι Κ,ινηματάρχες πού ύποστη
ρ
 ¿ζουν δτ.ι : 

" Αρκετά φορέσαμε τό αριστερό προσωπείο, έφτασε- πιά η ωρα .να σοβα

ρευτεί καί νά ωριμάσει τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. ". Αυτή ή λογική άλλωστε εντάσσε

ται στά "πλαίσια του γενικώτερου σημερινού κοινοβουλευτικού παιχνι.-

διου π^ύ προωθεί ή άρχουσα τάξη. 

Mtá τέτοια, ομως, διεύρυνση της λαϊκής μας βάσης προς τό κέ

ντρο- δέν μπορεί νά γίνει χωρίς πολιτικο-ιδε^λογικές παραχωρήσεις, 

αλλά" κάθε μετατόπιση περνάει μέσα άπό αντιφάσεις : ftá νά τραβήξου

με από τή· μιά .μέρα στην αλλη κεντρώους οπαδούς πρέπει νά εμφανιστού

με μέ μετριοπαθές προσωποΐο. Γ-ά νά μήν χάσουμε,· ομως, τ ι.ς ριζο-

σπαστικόπο ιημένες μάζες πρέπει νά διατηρήσουμε τίς γενικές .μας αρχές., 

Ακολουθούμε, έτσι, μιά πολιτική χωρίς συγκεκριμένη στρατηγική 

πού συνεπάγεται τή θεωρητική μας.σύγχίση. Δίνει μίαν ασαφή εικόνα 

του φορέα τής αλλαγής καί ενισχύει, την ιδεολογική ταλάντευση'των με

λών καί των στελεχών μαο. Αυτή ή κατάσταση καλλιεργεί αυταπάτες 

καί καθυσηχάζει τρ κατεστημένο οτι ΰέν θά του θίξουμε τά κεκτημένα, 

ενψ απογοητ^ιΐε ι τά· αριστερά μας μέλη καί οπαδούς οτι θα γίνουμε η 

εναλλακτική λύση ·στή δεξιά καί θά τους προδόσουμε τίς προσδοκίες. 

Μάλιστα, κάτω από τήν πίεση τών συνθηκών πού επικρατούν στό Κπνημα, 

τά προοδευτικά μέλη καί στελέχη μας οδηγούνται στην αναζήτηση στη

ριγμάτων σέ ασταθή ηγετικά στοιχεία γιά ν αποφύγουν τή μέγγενη-του 

παλαιοκομματισμού μέ. αποτέλεσμα τήν άνθιση του οπορτουνισμού και-την 

εξασθένιση τής αριστερής γραμμής μας. 

. / .... 
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Ή διεύρυνση στην ουσία, ει.ναι - .ά σοσιαλφιληλεύθερη πρακτική, 

στενά εμπευριστική, πού δεν έχει τίποτε το κ.ινό μέ την πρόσφατη 

Ιστορία και τις αρχές της ^ης Σεπτέμβρη. • 

Θλα αυτά γίνονται χωρίς νά παίρνεται καθόλου υπόψη ή ανάπτυξη των 

θεωρητικών αντιλήψεων) της νέας μαρξιστικής αριστεράς οπού ύποτίθε-

ται οτι ανήκει ο χώρος μας. 0^ επιπτώσεις αυτής της κατάστασης εί

χαν σαν αποτέλεσμα.την επιφύλαξη πολλών στελεχών μας νά προχωρήσουν 

στο δρόμο των παραπέρα αναλύ,σεων των άρχων μας.
 Τ
Ηταν φυσικό ολη 

άΰτή ή διαδικασία τής"νέας προσαρμογής" κ.αί των διάφορων "Φερμπότεν" 

νά στερεί τή δυνατότητα εμβάθυνσης καί νέας έρευνας, τή στιγμή πού 

διαθέτουμε έναν πλήρη Ιδεολογικό εξοπλισμό. Μ αυτό τό σκεπτικό 

ομως, θά στερέψει καί θά σβήσει τό ιδεολογικό μας υπόβαθρο, γιατί 

μιά θεωρία πού δέν προχωράει, όπυσθοδρομεΐ. Αυτά ""μπορεί νά τα αμφι

σβήτησε ι -κάνε ίς, μόνο αν.δέν θέλει νά κοιτάξει' τήν -πραγματ ικότητα 

κατάματα. 

Έφ'οσον ή κατάσταση '' ε ι ναι αυτή πού περιγράψαμε, .μέχρι την 

εισήγηση του Προέδρου προς τήν Κοινοβουλευτική 'Ομάδα, (Νοέμβρη 78) 

μένει νά αναλύσουμε πως έφτάσαμε ώς εκεί προκειμένου νά βγάλουμε τά 

διδάγματα γιά τζ παρόν καί γιά τό μέλλον. Το ερώτημα απτό έχει πολ

λές πτυχές. Ή πρώτη αναφέρεται στη μαρξιστική καί εθν ικοαπελευθε-

ρωτική γραμμή του ΠΑΣΟΚ πού $£ εξετάσουμε παρακάτω. 

Ή άλλα πτυχή άφορα τις αμεσότερες πολιτικές συνθήκες του περιορι

σμού της ριζοσπαστικής αριστερής γραμμής καί της'πόλωσης πού φάνηκαν 

ανοιχτά μετά τίς βουλευτικές εκλογές. ,Ή γνώση ποό έχουμε σ αυ*τά 

τά γεγονότα από τά ανώτατα όργανα είναι αποσπασματική. Δεν γνωρί

ζουμε τά βαθιά λοιπόν αίτια, ·λό>ω έλλειψης πληροφόρησης. 

Η ΦΟΒΙΑ >ΤΗΣ_ΠΟΑΩΣΗΣ . 

'Άς αρχίσουμε άπότό θέμα της πόλωσης, κατηγορία, πού αλληλοε-

κτοξεύεται μέ τή μορφή αφορισμών ανάμεσα ·στό ΠΑΣΟΚ καί τήν Ηεα Δη

μοκρατία. .Είναι γεγονός /ότι ο μονοπωλιακός καπιταλισμός καί ή Ελ

ληνική 'εξαρτημένη αστική τάξη, διέρχονται μιά κρίση δομών καί προ

σπαθούν στή χώρα μας, πού ανήκει στην περιφέρεια, νά προσαρμοστούν 

σέ νέες σύγχρονες,, αλλά αυταρχικές μορφές εξουσίας, που νά περιο

ρίζουν τά δημοκρατικά δικαιώματα καί τίς λα'ι'κες ελευθέριες. 

Γιά νά πραγματοποιηθεί ομως ή προσαρμογή καί ή κυριαρχία τους πάνω 

στίς μάζες, έχουν ανάγκη από κοινωνική γαλήνη, ησυχία, λιτότητα, 

ισχυρό-κρατικό μηχανι.σμό, από υποχωρητική καί συνεπή αντιπολίτευση 

καί εθνική ομοψυχία. Γιά νά " ψαρώσει " λοιπόν τόν δυναμικό φορέα 



μας ο κ. Καραμανλής, σάν εκφραστής της αστικής τάξης, δίνει στην 

πολιτική και κοινωνική πόλωση μια ιδιαίτερη επιθετικότητα. Διαχωρί

ζει έτσι τον ελληνικό λαό σε μαρξιστές καί άντιμαρξιστές η σε ευρω

παϊστές- καί άντιευρωπαϊστές. Μας βάζει μάλιστα πολλές φορές τό δί

λημμα της υποταγής η της σύγκρουσης.' Ό φορέας ακολουθεΤ μια αμυ

ντική πολιτική.αντικρούοντας την κατηγορία της πόλωσης καί, μετά τη 

διάσπαση της ΕΔΕΚ, εφαρμόζει μιά τακτική αντεπίθεσης καταγγέλοντας 

την Κυβέρνηση δτι με τη .νεοαποστασία _καί τη διεύρυνση επεδίωξε την 

πόλωση. 

- Κατά τη δικιά μου την εκτίμηση ο'ι βουλευτικές εκλογές, οσο καί 

αν δέν θέλουμε νά τό" παραδεχτούμε, οδήγησαν τη χώρα σε μιά πολιτικο

κοινωνική πολωμένη κατάσταση. Ανεξάρτητα από την ιδεολογικο-πολιτι-

κή ανομοιογένεια πού μπορεί νά διακρίνει τίς δυνάμεις της αριστεράς 

καί τό ίδιο τό.ΠΑ.ΣΟ.Κ., υπάρχει μιά διπολική αντικειμενική πραγματι

κότητα : από τη μιά μερι,ά, στον ένα πόλο, βρίσκονται ol δυνάμεις της' 

αλλαγής, μ'επικεφαλής, βασικό κορμό, τό ΠΑ. ΣΟ.Κ. από την άλλη μεριά, 

στον αλλο πόλο , τοποθετούνται οΐ δυνάμεις της συντήρησης. 

Το ΠΑ.ΣΟ.Κ., σάν γνήσιας λαϊκός σοσιαλιστικός φορέας, πού εκφρά

ζει ενα πλατύ μπλοκ κοινωνικών τάξεων καί στρωμάτων, έπρεπε νά έχει 

τή μαχητική ριζοσπαστική πρωτοβουλία στό χώρο του πόλου της αλλαγής. 

Αυτό σημαίνει ότι* οφείλε ν αντιμετωπίσει ανυποχώρητα τίς επιδιώξεις 

της δεξιάς στη βάση μιας διαφορετικής τακτικής καί προαπτικής πού 

δέν θά κινούσε υποψίες, όπως ή πρόσφατη τακτική πρίν των .δημοτικών 

εκλογών,-, οτι αποτελεί εναλλακτική λύση στό κυρίαρχο σύστημα. Αντί

θετα, ή τα>κτικη μας θά έπρεπε νά -στηρίζει τήν πολιτική πρακτική μας 

σε μιά γραμμή ρήξης με τή δεξιά καί συνέπειας στ;ίς σοσιαλ ιστικές μας 

αρχές. Αυτό βέβαια προϋποθέτει ξεπέρασμα των 'ιδεολογικών καό οργα

νωτικών λειτουργικών άδυναμιώ-ν, ώστε νά επιφέρουμε μιά ποιοτική αλ

λαγή μέσα στό λαϊκό κίνημα καί τό χώρο της αριστεράς. 

Δυστυχώς, μετά τίς βουλευτικές εκλογές, ή ηγεσία εκτίμησε δια

φορετικά τά πράγματα αναφορικά μέ τ'ίς συμμαχίες καί τήν πολιτική πρα

κτική πού έπρεπε'· ν'ακολουθήσουμε. Περιορίστηκε έτσι κάπως ή ριζο

σπαστική αριστερή γραμμή μας καί αφέθηκε ενα αριστερό πολιτικό κενό 

πού τό κάλυψε μέ τή διόγκωση τών ψήφων του φέτος τό ΚΚΕ.· Πράγματι, 

ol δημοτικές εκλογές έδειξαν οτι ένα μέρος του ριζοσπαστικοποιημένου 

εκλογικού σώματος - τό πρωτοπόρο ίσως, τμήμα του, ή εργατική τάξη -

παρουσίασε σημάδια ανησυχίας καί αποσκίρτησης από τό χώρο μας. 

Αυτό οφείλεται ατούς φόβους αυτού του πρωτοπόρου κομματιού γιά μιά 
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. σρσιαλφ.ιλελεύθερη στροφή -και' μετατροπή μας σε Κυβερνητικό" κόμμα στα 

πλα-ίσια των-σημερινών μηχανισμών του' συστήματος. ' ο\ επιτυχίες του 

ΚΚΕ οφείλονται ακόμα στην δικιά μας'ιδεολογική στασιμότητα, στο στα

μάτημα κάθε οριοθέτησης και στην ανέντιμη προεκλογική Ιδεολογική πο

λιτική και οργανωτική αντιπαράθεση πού μας έκανε. 'Όλα δείχνουν δτι 

τό ΚΚΕ θά συνεχίσει τήν λασπολογική πολεμική του ενάντια στό.φορέα 

μας <χφ
3
υ έχει μεθοδεύσει τή δημιουργία μιας " έαμογενους" " κίνησης 

γιά να μας -αποσπάσει δλους εκείνους πού έχουν εναποθέσει τίς ελπίδες 

τους-στην εθνικοαπελευθερωτική κληρονομικά καί 'στόχους "του ΠΑ. ¿O.K. 

-,:•. θά επανέλθουμε 'στη' συνέχεια σ-'αύτό τό θέμα' γιά να εκτιμήσουμε 

τίς συνέπειες καί νά αντιμετωπίσουμε τήν προοπτική αυτής της πρωτο

βουλίας.' • Η ηγεσία μας πρέπει βέβαια νά" συνειδητοποιήσει οτι γιά ν 

αναχαιτιστεί οποιοδήποτε κυοφορύμενο κατασκεύασμα, ήγεμονίστικής έμ

πνευσης - πού θά-,μπορούσε νά. συμπαρασύρε ι πλατειές λα'ϊκες δυνάμεις 

πρός,τό ΚΚΕ, - είναι αναγκαίο οπως τό ΠΑ.ΣΟ.Κ· ορθωθεΤ σά' γνήσιος σο-

•σ·ιαλιστικός καί έθνικοαπελευθερωτικός φορέας. Σαν εκφραστής δηλαδή, 
ν
κ'ΐ'αύτό των _κο-ινων ικοπολιτικών στόχων του ΕΑΜ-

Η'
Χ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΤΡΑΜΜΗ' ( 1974 - 1977 ) 

Πρίν εξετάσω τό δεύτερο θέμα..πού έθεσα παραπάνω, δηλαδή τόν πε-

- ριορισμό της-ριζοσπαστικής αριστερής γραμμής μετά τις εκλογες'του 

1.977, θεωρώ απαραίτητο νά γράψω δύο λόγια γιά τό νόημα, πού πηέπει 

νά αποδίδει κανείς στην έκφραση-αύτη. Πιστεύω πριν απ ολα «.τι η πο

λιτική γραμμή πού ακολουθεί ςνα κόμμα εξαρτάται-.πάντοτε από τό. συσχε

τισμό δυ.νάμεων καί από τίς κοινωνικές δυνάμεις πού τήν εμπνέουν και 

• της δίνουν, τό πραγματικό --.της περ ιεχόμενο.. ·Π·Χ· ή αλλαγή της τακτικής 

του φορέα μας μετά τίς • φετε ι-νές εκλογές έγινε κ-άτω-·άπό τό φως των αρ

νητικών γιά' μας αποτελεσμάτων στις λα'ϊκές συνοικίες καί τίς αλλαγ'ς 

του συσχετισμού δυνάμεων. -Δεν επιχαίρουμε γιαυτή τήν κατάσταση, πα-

. ρόλο π.ού 'είχαμε 'σταθεί' κριτικά απέναντι στην "αμυντική τακτική της 

ηγεσίας μετά "τό 1977. Ετσι, λοιπόν ή.πολιτική γραμμή χαρακτηρίζεται 

. έντονα απ-ό τίς προσδοκίες, από τά ιδι-αίτερα "καί γενικά "συμφέροντα καί 

άπ-ό τή θέση πού κατέχουν αυτές' ο- δυνάμεις μέσα στό σύστημα των κοι

νωνικών θέσεων, '-Η" σχετ.ική επιτυχία τώρα της αριστερής' ριζοσπαστι-

"· κής γραμμής του 1974-77 έ.ιναι οτι .;έφαρμόστήκε
λ
 ά-πό 'μιά- χούφτα στελε

χών,- απομονωμένων, πού χρειάσθηκε νά--στηριχτούν σέ·> κοινών ικές δυνά

μεις ριζοσπαστίκο'ποιημένέ'ς, ποικίλες καί μεταβλητές, τών οποίων υλο

ποίησαν μέχρι -ενός''σημείου τίς προσδοκίες" καί' αντιλήψεις. 'Δεν μπο-

"ρούμε ομως νά συμμεριστούμε τήν άποψη δτι ήταν αναγκαία ή αλλαγή πο

ρείας προκειμένου νά αποκομίσουμε"'μελλοντικά εκλογικά οφέλη επειδή 

απέτυχε , 
. / .. 
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AV. Λη προηγούμενη ριζοσπαστική γραμμή. Ή εκτίμηση αυτή είναι βασικά 

/''· 'λαθεμένη γιατ.ί, δπως απέδειξε ή πραχτική,-.ο συνολικός εκλογικός 

απολογισμός της περιόδου 1974-77 είναι πολύ θετικός. 0α μπορούσε 

βέβαια ό ••απολογισμός αυτός νά είναι καλύτερος άλλα διορθώνοντας και 

οχι περιορίζοντας τη ριζοσπαστική γραμμή - κάτι πού ελπίζουμε ότι 

έχει αρχίσει νά γίνεται τώρα. 'οποιαδήποτε, "όμως, αναπροσαρμογή 

της,ριζοσπαστικής γραμμής θα έπρεπε νά πραγματοποιηθεί μετά από έναν 

απολογισμό καί μιά πλατιά συζήτηση στα πλαίσια των ανωτάτων οργάνων 

του ΠΑΣΟΚ? ώστε νά απαλειφθούν ,τά λάθη πού ενδεχόμενα νά διαπράχθη

καν στό παρελθόν. 

k 

Η ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΡΕΙΑΣ 

Είναι δεδομένο ότι ή αλλαγή γραμμής μετά τις βουλευτικές εκλο

γές" δεν- έπεσε από τόν ουρανό, πάνω σ'αυτό "τό θέμα μόνο επιμέρους 

απαντήσεις μπορούν νά, δοθούν αφού τά Κεντρικά όργανα δέν έχουν κα

ταπιαστεί μέ σοβαρή ταξική ανάλυση, άφ'ένός μέν της οργανωμένης μ": 

. βάσης και των οπαδών μας, άφ' ετέρου δε της 'ιδεολογίας τους κα.ί της 

i θέσης πού κατέχουν στίς σχέσεις παραγωγής.' Το ίδιο ισχύει και γιά 

τά κομματικά καί κοινοβουλευτικά μας στελέχη. 'Ένας αριστερός φο

ρέας' πού δέν έχει καταγράψει μέ ακρίβεια τήν ταξική σύνθεση τών 

υποστηρικτών του καταδικάζεται σε αποτελμάτωση καί σε περιθωριακή 

επιβίωση. • 

Η ΕΝΩΣΟΚΕΝΤΡΩΑ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ 

'Η συνέπεια της αποσιώπησης αυτών τών αναλύσεων γιά τήν κατα

νόηση της τωρινής κατάστασης μέσα στό ΠΑΣΟΕΛοδηγεί σέ απλουστευμέ

να συμπεράσματα καί στερεότυπα ταμπελώματα γιά τήν αντιμετώπιση τών 

κατά καιρούς διαφωνούντων:π,χ,
 Π
αριστεριστές","παλαιοκομματικόί", 

"έλιτιστές " κ.ά. Ή προσφυγή επίσης σ'αυτές τις έτικέττες γιά νά 

καταγγελθούν OL 'υποστηρικτές διαφορετικών πολιτικών γραμμών προέρ

χεται εν μέρει από τόν ερμητικά κλειστό χαρακτήρα τών πολιτικών 

διεργασιών του φορέα μας. 'Έτσι μέ τήν εκτόξευση εύκολων αναθεμα-

τισμών προς τήν οργανωμένη βάση γιά τά πραγματικά αίτια της διαμά

χης δέν '.βοηθάμε τά μέλη μας νά διεισδύσουν στην πολιτική σκηνή του 

κόμματος-καί νά μετατρέψουν δυσμενείς συσχετισμούς υπέρ της ριζο -

Λ, , , ? ~ ανάλυσης f 

σπαστικής γραμμής. Δυστυχώς, παρόλη τήν ανεπάρκεια της ταξικής πού 

μας διακρίνει, δέν μπορώ παρά νά·διατυπώσω. καί εγώ σχηματικά τήν 

προσωπική μου άποψη γιά τήν κοινωνική βάση τών'παλαιοκομματικών, 
Νομίζω ότι ή κοινιονική τους βάση εκφράζεται από τήν μικρομεσαία 

αστική τάξη, χωρίς μαρξιστικό υπόβαθρο. 

. / ·· - "'. 



Συνδέονται υποσυνείδητα με τις αναμνήσεις και τη νοοτροπία κομμα

τικής λειτουργίας πού θυμίζει φιλελεύθερο παραγοντίστικο φορέα. Αυτό 

οφείλεται ώς ενα βαθμό στην ενωσοκεντρώα πολιτικό - ιδεολογική κληρο

νομιά πολλών στελεχών. • 

βέβαια, τά ερωτήματα πού μπαίνουν είναι: γιατί αυτές οί κληρονομιές 

παραμένουν ζωντανές; Ποια είναι τά στοιχεία των κυρίαρχων κοινωνικών 

σχέσεων καί πρακτικών πού επιτρέπουν στην ενωσοκεντρώα κληρονομιά- νά 

επιβιώνει μέσα στο ΠΛΣΟΚ; * Γΐ-ατ-ι ή. κριτική κατά της ενωσοκεντρώας αντί

ληψης, πού είχε αρχίσει το 1974 δ Πρόεδρος, δεν κατόρθωσε νά κυριαρχή

σει καί στή συνέχεια εγκαταλείφθηκε ως ενα βαθμό; • 

φυσικά δεν είναι εύκολο νά απαντηθούν τόσο σύνθετα ερωτήματα πού 

θά απαιτούσαν ολόκληρες σελίδες ανάλυσης. τά θέτουμε έστω απλώς καί 

μόνο γιά νά μ'ας προβληματίσουν. 'Έχουμε, μονάχα, νά κάνουμε μιά παρα

τήρηση πάνω σ'αυτό τό θέμα. 0
L
 κοινωνικές σχέσεις ορισμένων, μέ παλαιο

κομματικά στοιχεία καί ή αναπαραγωγή τους σε ευρύτερο κομματ.ικό επίπε

δο περιόρισαν τήν πάλη' κατά της ενωσοκεντρώας νοοτροπίας καί διευκό

λυναν τήν παλαιοκομματική αντεπίθεση. Γ^ά νά μήν παρεξηγηθώ θά ήθελα 

νά εξηγήσω δτι δέν διαφωνώ μέ τήν ανάπτυξη προσωπικών καί φιλικών σχέ

σεων ανάμεσα σε. συντρόφους μέ διαφορετική νοοτροπία καί προσανατολι

σμούς. Αναφωνώ, ομως, δταν αυτές ot σχέσεις επιρρεάζουν σέ τέτοιο 

βαθμό, πού τείνουν νά υποκαταστήσουν τις πολιτικές λειτυυργίες καί τίς 

επιλογές του ΠΑΣΟΚ. Ενα κόμμα μπορεί νά λειτουργήσει πολιτικά σωστά 

μόνο αν κτυπηθεί στή ρίζα της ,ή ταύτιση καί ή εξάρτηση - ανάμεσα στά 

μέλη - στελέχη μας - τών πολιτικών καί προσωπικό - κοινωνικών σχέσεων. 

Movo σ αυτά τά πλαίσια, μιά παλαιοκομματική ή ριζοσπαστική άποψη θά 

κρίνεται μέ βάση τήν πολιτική ορθότητα της καί όχι μέ βάση ποιο πρό

σωπο τήν προωθεί. Μ αυτό τόν τρόπο ξεπερνιέται ò συναισθηματισμός καί 

τη θ£ση του καταλαμβάνει ή πολιτική τοποθέτηση,- η δυνατότητα ενός καρ

ποφόρου διαλόγου, ή αντιπαράθεση καί ή σύνθεση.
 ;
 Με μιά τέτοια νέα 

πολιτική αντίληψη - καί μέ τή συμβολή της οργανωμένης βάσης πού θά 

κάνει αντικείμενο συστηματικής κριτικής κάθε συγκεκριμένη παλαιοκομ

ματική ταξινόμιση,- ή ενωσοκεντρώα νοοτροπία θά περιορίσει τήν oupu, 

στά σκέλια της, θά άναδιαπαιδαγωγηθεΤ καί σίγουρα θά απεγκλωβιστούν, 

δσοι είχαν παγιδευτεί σ£ παλαιοκομματικές μικροπολιτικές σκοπιμότη

τες. Χρειάζεται,.μ'άλλα λόγια, υλοποίηση τής αρχής της εσωτερικής 

μορφωτικής επανάστασης πού είχε διακηρύξει στην Πανελλαδική Συνδιά

σκεψη δ Πρόεδρος. 



..." Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΚΟΜΜΑΤΙΚΩΝ 

Δεν είναι, 'ίσως, παράδοξο οτι HT¿ -τωρινό καθεστώς -διαπροσωπι

κών μέχρι ενός βαθμού, πολιτικών σχέσεων - ο'ι διαφορετικές πολιτικές 

αποχρώσεις η τάσεις πού συνυπάρχουν μέσα στο ΠΑΣΟΚ, συγκρούονται πά

νω σε "δήθεν " δευτερογενείς προσωπικές αντιθέσεις και παίρνουν 

ανταγωνιστικό περιεχόμενο. 

• Στην ουσία, ομως, υψώνονται 'ανάμεσα σ αυτές τίς τάσεις φράγμα

τα πολιτικο-ιδεολογικων αντιθέσεων πού επιρρεάζουν πολλές φορές την 

ηγεσία στο χάραγμα της σωστής διαχωριστικής γραμμής. Αυτό έχει σαν 

συνέπεια νά ακολουθεί μιά διακυμαντική πορεία υποχωρήσεων, νέων ωθή

σεων καί κακών τακτικών .ελιγμών πού καταλήγουν, μαζί. μέ τίς πιέσεις 

τών παλαιοκομματικών, στον περιορισμό της ριζοσπαστικής γραμμής. 

θ'ι διακυμάνσεις αυτές αποτελούν κατά διαστήματα αντικείμενο κριτικής 

άπό τά αριστερά στελέχη μας. 'Άς πάρουμε ενα.παράδειγμα στό θεωρη

τικό επίπεδο. 0^ παλαιοκομματικοί δέν τολμούν νά-επιτεθουν κατά μέ

τωπο στον μαρξιστικό χαρακτήρα του ΠΑΣΟΚ, γιατί αυτό θά σήμαινε ρήξη 

μέ τίς αποφάσεις της Πανελλαδικής Συνδιάσκεψης. Ωστόσο υπονομεύουν 

συγκαλυμένα τόν μαρξισμό κάτω άπό διάφορες μορφές. Π·Χ· θέτουν δια

χωριστική γραμμή ανάμεσα στην πολιτι.κή πρακτική του φορέα μας καί 

στό μαρξιστικό θεωρητικό του υπόβαθρο. Προσπαθούν νά βάλουν στην 

"δια μοίρα ορισμένους ελιγμούς τακτικής πού κάνουμε μέ εναλλακτικές 

λύσεις πού θά δημιουργούν, οταν γίνουμε Κυβ'ρνηση, ένα φιλελεύθερο 

πλαίσιο-καί' οχι σοσιαλιστικές, αντιμονοπωλιακές βάσεις πού είναι η 

στρατηγική μας. Μπορούμε νά καταγράψουμε ακόμα πολυάριθμες -μορφές 

επίθεσης τών παλαιοκομματικών κατά της ιδεολογίας του ΠΑΣΟΚ. 

Δέν τους αρέσει νά μιλάνε γιά αριστερό ΠΑΣΟΚ, Υ^ά αμερικάνικο ιμπε

ριαλισμό, αντιμονοπωλιακό αγώνα κ.α. Τοποθετούν το ΠΑΣΟΚ στό ίδιο 

επίπεδο μέ. τήν κεντροαριστερά του 1965 καί προτιμούν τίς αντιλήψεις 

καί τίς πρακτικές της, .Αρνούνται έτσι οτι ή πολ ιτ ικο-ιδεολογική 

γραμμή της Κεντροαριστεράς της Ε·Κ. περιείχε στοιχεία πού δέν έχουν 

καμμιά σχέση μέ τό σοσιαλισμό του ΠΑΣΟΚ. Παραβλέπουν, ή'κατά βάθος 

δεν ,θέλυυν νά παραδεχτούν, ότι ή διακήρυξη της 3ης Σεπτέμβρη,περιέ-

χει καινούργιους επαναστατικούς προσανατολισμούς μέ ποιοτικές αλλαγές 

καί τό πέρασμα σ'ενα καινούργιο στάδιο στή ζωή του τόπου μας. 

Δεν αναγνωρίζουν, λοιπόν, ol παλαιοκομματικοί τή διαχωριστική γραμμή 

ανάμεσα στην 'ίδρυση του ΠΑΚ καί την προδ ικτατσρική περίοδο 1964-67, 

πού τήν εξυμνούν μονομερώς στίς ιδιαίτερες συζητήσεις τ·.υς. 

Υποτιμούν έτσι καί αρνούνται μετά τό 1974 τή ριζοσπαστική γραμμή 

καί υπερθεματίζουν μιά σοσιαλφιλελεύθερη προδικτατορική γραμμή. 



Γιά τους παλαιοκομματικούς ο σοσιαλισμός προϋποθέτει ηρεμία καλοπέ

ραση και παράδεισο σ'ένα φιλελεύθερο πλαίσιο,-" .''.Ετσι παίρνει το προ

βάδισμα ή ανάπτυξη κάλων κοινωνικών σχέσεων με παράγοντες του κρατι

κού μηχανισμού. Πρόκειται για αντιλήψεις πού υποστηρίζει κατά όρο 

ολη ή διεθνής σοσιαλδημοκρατία. 

Άπό τα προηγούμενα μπορούμε να συμπεράνουμε δτι ένας άπο τους 

λόγους της αμυντικής πολιτικής γραμμής πού ακολουθήσαμε οφείλεται 

στην ανατροπή του -συσχετισμού δυνάμεων ανάμεσα στα αριστερά και τά 

' παλαιοκομματικά στο.ιχεΤα μέσα οτό Π-ΑΣΟΚ» Πρόκειται γ,ιά ενα φαινόμε

νο πού -πρέπει να μας ποοβληματίσε ι, κυρίως -μετά απδ τις κατηγορίες 

πού -διατυπώθηκαν στην I.E. οτι παλαιοκομματικοί παράγοντες περιφρο

νούν την οργάνωση, αναπτύσουν πρωτοβουλίες καί δραστηριότητες παρα-

γοντίστικων τάσεων, δείχνουν επιδεξιότητα και πολιτική πανουργία 

στους χώρους πού Εργάζονται κ. α. 

0 ΈΙΣΧΕΤΙΣΜΟΣ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΜΕΣΑ' ΣΤΟ ΠΛΣΟΚ 

Είναι, επίσης, μαθηματικά .βέβαιο δτι ο συσχετισμός δυνάμεων θά 

-•επιδεινωθεί" στό̂  άμεσο μέλλον μέ το απροετοίμαστο άνοιγμα' προς τόν 

κεντροδεξιό χώρο.- Διεύρυνση, πού όέν αντισταθμίζεται μ ένα ανάλογο 

άνοιγμα προς την ανοργάνωτη καί μη, ανεξάρτητη αριστερά καί μια πολι

τική προσέλκυση προοδευτικών ..διανοουμένων. Αντίθετα, τους διανοού

μενους αντί νά-τους τραβήξουμε κοντά μας μ'ένα εποικοδομητικό διάλογο 

τους απωθούμε μέ την*" αδιαφορία μας-καί την υπεροψία μας. Ακούγεται 

μάλιστα ή άποώη; 

Τ ι νά τους κάνουμε τους διανοουμένους, ζημιά θά μας κάνουν''. Το απο

τέλεσμα θά είναι σταδιακά,ο ι καλλιτέχνες, οι άνθρωποι των γραμμάτων, 

·
0
1 διανοούμενοι κατ γενικότερα μεγάλο μέρος του πολιτιστικού Κινήμα

τος της χώρας μας -νά απορροφηθεί από τήν δογματική παραδοσιακή αρι-

-στερά. _'" · , 

"Αν το ΠΑΣΟΚ.συνέχισε ι τόν παραπάνω πολιτικό^- οργανωτικό δρόμο 

ενδέχεται νά εκφυλιστεΤ σ'ένα φορέα πού θά μπορεί νά συγκριθεί μ ένα 

διαμπερές δωμάτιο, οπού, απ'τήν πισινή πόρτα θά διαρρέουν τά αριστε

ρά στοιχεία μας καί απ τήν μπροστινή πόρτα θά εισέρχονται χωρίς καμ-

' μιά διαπαιδαγωγική διεργασία, οι κενροδεςίοί ψηφο.φόροι. ^ύτή ή κα

τάσταση θά ενισχύσει τους παλαιοκομματικούς, θά αλλοιώσει τη φυσιο

γνωμία του φορέα μας καί θά εμποδίσει την ο Ί-κοδόμηση. τής σωστής συμ

μαχίας-, ανάμεσα στην εργατική τάξη, τήν άγοοτιά καί τους μή προνο

μιούχους - πάνω σε μιά κοινά αποδέκτη πολ ιτ ικο-ιδεολογική πλατφόρμα. 

Είναι σκόπιμο νά ειπωθεί οτι'αύτή ή εξισορροπημένη κοινωνική πολυμορ 

'• φ ία πού μας διέκρινε μέχρ' τις βουλευτικές εκλογές, μέ κοινό εκφρα

στή τήν πολιτική γραμμή του Ποοέδρου, έλκυε τις μάζες, γεφύρωνε τη 



μεγαλη απόσταση που μας χώριζε από 'τους κάθε λογής αστικούς φορείς 

και μας οδήγησε στη νίκη του 25 /ο · .Αν δεν αλλάξουμε, λοιπόν, πο

λιτική γραμμή και δεν άνατραπεΤ δ συσχετισμός δυνάμεων σε βάρος των 

παλαιοκομματικών θα επιδεινωθούν οι αντιθέσεις μέσα στους κόλπους της 

πλατιάς λαϊκής συμμαχίας πού εκφράζουμε καί θά διαμορφωθεί σε ηγετι

κά επίπεδο μιά τάση πού θά υποκαθιστά την πολ ιτικο-ιδεολογική καθοδή

γηση με τά καταδικασμένα " διοικητικά μέτρα " του παρελθόντος. 

Προσωπικά, πιστεύω οτι χρειάζεται ν ακολουθήσουμε μέ συνέπεια 

μιά ριζοσπαστική πορεία. Mì-ά πορεία πού θά χαρακτηρίζεται από απο

τελεσματικότητα- καί μαχητικότητα καί οχι από ; υποχώρησεις πρόσκαιρες 

καί αποσπασματικές. · Τά ηγετικά μας στελέχη πρέπει νά τοποθετούνται 

ξεκάθαρα πάνω σέ προοδευτικές θέσεις. Ή τωρινή κατάσταση μέσα στο
 s 

ΠΑΣΟΚ θά ήταν εντελώς -δ ιαφορετ-ική·. αν δέν θυσιάζαμε στό βωμό της ψη- , 

φοθηρίας τή σωοτή αντιμετώπιση του παρελθόντος κατά των πα-λαιοκομμα-, 

τ ιΉων πού στοχεύουν στην επιβολή της ήγεμον-.ίας τους πάνω στην οργ,ά-

νωσή'μας. πράγμα πού, νομοτελειακά, θά οδηγήσει στον οργανωτικό μα-

ρ'ασμ'ο καί στον εκφυλισμό του ΠΑΣΟΚ από -κόμμα άρχων σε παραγοντ.ίστικο 

φορέα. - - · .. . . . . 

Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ 

ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΜΑΣ 

Το τρίτο θέμα πού είχαμε υποσχεθεί νά αντιμετωπίσουμε παραπάνω 

άφορα τόν "μαρξιστικό χαρακτήρα του ΠΑΣΟΚν· Τ"όν -τελευταίο καιρό,- κυ

ρίως μετά τίς βουλευτικές 'εκλογές, ή αστική τάξη καί-οί πολιτικοί 

φορείς της προσπαθούν νά μας ξεφτίσουν στίς μάζες μέ τήν- κατηγορία 

του
 ,;
 μαρξιστικού ΠΑΣΟΚ 'S πού αρνείται τόν δημοκρατικό δρόμο προς 

τό σοσιαλισμό. Ή ηγεσία η δέν άπαντα άμεσα η καταφεύγει σέ υπεκφυ

γές πράγμα' πού, στην 'οργανωμένη βάση καί- στίς ρ ιζοσπαστικοπο'ιημένες 

μάζες μας, προκαλεί παρερμηνείες καί δημιουργεί παρεξηγήσεις. 

Προσωπικά πιστεύω οτι πρέπει, οπως καί"στο παρελθόν, 'να είμαστε 

σαφεΐς 'στίς απαντήσεις μας. Καί αυτό τό υποστηρίζω οχι γιά ακαδημαϊ

κούς λόγους, αλλά γιατί πιστεύω δτι ή ιδεολογική μας αποσιώπηση θά 

έχει αρνητικές συνέπειες στό οργανωμένο ΠΑΣΟΚ?"πού είναι κατά βάση 

μαρξιστικό. Επίσης, στην 'ιδεολογική ανάπτυξη του φορέα μας, στην 

πολ ιτ ικο-κοινωνική πρακτική του καί γενικότερα στό περιεχόμενο πού 

θέλουμε νά δώσουμε στό σοσιαλ ισμό"' πού πρεσβεύουμε. Μιά σωστή μαρξι

στική διαπαιδαγώγηση των μελών μας θά οδηγήσει"· στό ξεπέρασμα τών 

τωρινών οργανωτικών δυσκολιών, θά άτσαλώσει καί θά δέσει τό φορέα 

μας καί θά προωθήσει τό πέρασμα σ'ενα ανώτερο ποιοτικά οργανωτικό 

στάδιο πού θά μετατρέψει τό αυθόρμητο σέ συνειδητό, τή μαζικοποίηση 

σέ συνειδητοποίηση.. . -



Αντίθετα δ ..περιορισμός της μαρξιστικής, ταυτότητας τό"υ. φορέα μας θά 
εμποδίσει την παραπέρα ανάλυση των-καυτών προβλημάτων πού αντιμετωπί

ζει- ο σοσιαλισμός στην επϋχή'μας, προβλήματα πού δεν μπορούν να βρουν 

λύσεις καί απαντήσεις σέ θεωρίες άλλων εποχών. 

Η ΣΥΜΒΟΛΗ.ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΝΕΟΜΛΡΞΙΣΤΙΚΗΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑΣ 

Ιο θέμα, λοιπόν, της επικαιρότητας του μαρξιστικού χαρακτήρα του 

Κινήματος, είναι σημαντικό; Γιαυτό, χωρίς περιστροφές, συμφωνούμε με 

την. προσθήκη πού ενέκρινε ή Πανελλαδική Συνδιάσκεψη^ στο Καταστατικό 

σχετικά μέ τό μαρξιστικό χαρακτήρα του ΙΙΑΣΟΚ και με την παρακάτω δια

τύπωση στό βιβλίο του Π.Ροέδρου " Τιά μια Σοσιαλιστική Κοινωνία ", 

" Εάν μέ τη λέξη μαρξιστής εννοούμε τη μέθοδο ανάλυσης -την ιστορική, 

πού κληρονομήσαμε από τό Μαρξ, πού μιλάει γιά αγώνες.τάξεων, γιά δομή 

εξουσίας, γιά την"' εξελικτ ική. διαλεκτ ική (...) ε ιμαστε-. υποχρεωμένο ι σάν 

σοσιαλιστικό κίνημα νά πούμε να'ί,. είμαστε μαρξιστές ". 0^ διαπιστώ

σεις αυτές του Προέδρου, μαζί μέ άλλα βιβλία'του πού .γράφτηκαν μετά τό 

1970, συνοψίζονται σέ μιά συγκεκριμένη πολ ιτικο-κο ινών ική αντίληψη μέ 

ιδεολογική θεμελίωση, καί μέ μεθοδολογία πού άφορα τήν πολιτική πρα-

χτι-κή καί τη στρατηγική.-

'Πρόκειται γιά ενα .καινούργιο- ρεύμα στό- διεθνή χώρο πού περνάει 

μέσα από τό μαρξισμό καί.. ε ίσβαλλε ι, προς' τό τέλος της περασμένης δεκαε

τίας, δυναμικά στην ι-δεολργικο-πολ ιτ ική σκηνή καί στις γραμμές του -δυ

τικού εργατικού Κινήματος.. Πρόκ^ται γιά τήν αδογμάτιστη ΝΕΑ ΜΑΡΞΙ

ΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ? πού βασική της έκφραση είναι ή αντίθεση περιφέρειας -

Μητρόπολης. Ή τάση αυτή, χωρίς νά κουβαλάει τις αρνητικές εμπειρίες 

δρισμένωνσοσιαλιστικών χωρών, αφήνει ανοιχτά 'γιά έρευνα καί εποικοδο

μητική' κριτική θεωρητικά προβλήματα του μαρξισμού - λενινισμού. Η 

επιλογή της ηγεσίας μας καί ή συμβολή της στη διαμόρφωση'της νεομαρ-

ξιστικης σχολής προς τό συμφέρον το'ύ διεθνούς σοσιαλιστικού κινήματος 

δεν υποδηλώνει καμμιά ιδεολογ ική εξάρτηση από κανένα μαρξιστικό κέντρο. 

''Αλλωστε, κάτι τέτοιο δέν υπάρχει και εύκολα αντικρούονται'"τα ψευτο-

επιχειρήματα της δεξιάς. · ·-. " • 

ίο ΠΑΣΟΚ διαθέτει πλήρη ιδεολογικο-πολιτική ανεξαρτησία, χωρίς 

αυτό νά σημαίνει δτι αδιαφορεί γιά τις θεωρητ ικο-π'ολ ιτ ικές συζητήσεις 

πού διεξάγονται μέσα στό χώρο της νεομαρξιστικής αριστεράς καί γιά τά 

συμπεράσματα τους. Ή όλη πορεία του φορέα μας, άπό τήν "δρυσή του 

μέχρι σήμερα, αποδείχνει τή συνεπή αντ-ΐμπ.ερ ιαλ ιστική καί πατριωτική 

του στάση - μέ τήν οποία' συμφωνούμε όλοι μέσα στην οργάνωση - πάνω στά 

εθνικά θέματα. Καμμιά όμως αντ ιμαρξ ιστική , αντισοσιαλιστική ,.δύναμη -

μέ τά ψευτοδειλήμματα πού μας θέτει - δέν θά -καταφέρει νά εμποδίσει τό 



ΠΑΣΟΚ να μετατρέψει σε σο σι. αν, στική ιδεολογία την πλατιά αυθόρμητη 

λαϊκή'· συμμαχία*·των μη προνομιούχων, 

0 ΜΑΡΞΙΣΜΟΣ ΕΙΜΑΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟΥ,ΑΝβΡΩΠΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

Με βάση τά προηγούμενα, όταν επικαλούμαστε τό μαρξισμό, υποτί

θεται δτι ξεκινάμε από μια σε βά&ος ταξική ανάλυση της πατρίδας μας 

και στη συνέχεια επεκτείνουμε τη μαρξιστική ανάλυση στη 'σφαίρα του 

πολ ιτ ικο~ ιδεολογικού ο ικοδομήματος„ Εαθε άμβλυνση, λοιπόν , των 

πολιτ ικο-ιδεολογικω\' μας θέσεων ερμηνεύεται σαν προσπάθεια νά* εμφα

νιστεί" ο φορέας μας με μια έντονη μη - μαρξιστική, μετριοπαθή, πα
λαιοκομματική εικόνα. Σαν μια απόπειρα συγκάλυψης των άρχων μας με 

διάφορες γενικότητες, ενώ θά έπρεπε νά επιδιώκουμε κάθε πολιτικο-

ιδεολογική αποσαφήνιση όρων και εννοιών» 

Αυτό 'ίσως νά οφείλεται στο' γεγονός δτι μέσα στο ΠΑΣΟΚ -συγκρούο

νται οί μαρξιστές μέ τους μη - μαρξιστές ή παλαιοκομματικούς; Κάθε 

ιδεολογική' τοποθέτηση, δμως, πού αμφισβητεί το μαρξισμό ανατρέπει 

την προβληματική πού υπάρχει στα σπλάχνα του αριστερού σοσιαλισμού. 

Είναι αδιανόητο νά διακηρύσσεις δτι είσαι σοσιαλιστής "και ταυτόχρονα 

νά μην οραματίζεσαι, μια κοινωνία χωρίς ταξικές αντιθέσε ις.'" Ενα 

όραμα πού ανδρώθηκε κατά τη διάρκεια της ζωής όλων των επαναστατών 

ιδεαλιστών συμπ'ερ ιλαμβανομένου και κάποιου κάρλ Μαρξ. Οπως είναι 

αδιανόητο •• για έναν πού απεχθάνεται τη μαρξιστι-κη θεωρία και·· δεν 

αναγνωρίζει καμμιά αξία στους στόχους του Μαρξ - νά-θεωρείται σο

σιαλιστής και νά μπορεί νά συνεισφέρει- ουσιαστικά στην. ανάπτυξη, ενός 

μαζικού σοσιαλιστικού φορέα. Κ« ί αυτό, τό γράφω, γιατί πιστεύω οτι 

είναι τρομερά δύσκολο νά αγων.ιστεΐς .στο", πλευρό, των μη προνομιούχων 

τάξεων αν δέ-ν διαθέτεις τη.ν ελάχιστη κατανόηση, τήν συγκινησιακή και 

διανοητική συμπάθεια για τη μαρξιστική θεωρία« 

"Όποιος έχει διαβάσει τήν ιστορία πού Διεθνούς Εργατικού Κι

νήματος ννωρ'ιζέΊ δτι δ μαρξισμός σαν επιστήμη της γνώσης παραμένει 

πάντα επίκαιρος καί κανένας γνήσιος σοσιαλιστής δέν μπορεί νά τον 

απαρνηθεί. Ό 'μαρξισμός "ε̂ ,ναι μιά δομή σκέψης πού ζεΐ" ακόμα, μέ 

αδιάσπαστη συνέχεια ájxó τήν εποχή των Μαρξ - 'Ένγκελς καί μετά. 

Λέν υπάρχει σήμερα μελετητής των πολιτικο-κοινωνικών φαινομένων πού 

νά εκφράζει τις απόψεις του χωρίς νά αναφερθεί στά έργα των δασκά

λων του επιστημονικού σοσιαλισμού., Ι« έργα,ακόμα, τού Μαρξ καί των 

επιγόνων του διαβάζονται από πλατιά λαϊκά στρώματα καί ή επικαιρό

τητα τους είναι αμεσότερη απ'δτι άλλων επώνυμων σχολών. Ό Μαρξ, 

σαν κριτικός της πολιτικής οικονομίας - τό ανεγνώρισε πρόσφατα ó 

Πρόεδρος στή Βουλή - δέν μπορεύ νά αμφισβητηθεί á?có κανέναν. Δεν 

/ 



υπάρχει, π. χ. σύγχρονος οικονομολόγος πού
 Ν
'ά μην λαμβάνει υπόψη του 

την θεωρία των κυκλικών κρίσεων καί της ανάπτυξης, Ό μαρξισμός, 

κατά συνέπεια, είναι αναπόσπαστο κομμάτι του παγκόσμιου και ιδιαί

τερα του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Είναι ή αυθεντική και υψηλή έκφρα

ση της ιστορίας της σκέψης, της επιστήμης και του ανθρώπινου πολι-

τ ισμου , . . . . 

ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ ΜΕ ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΗ.ΠΑΡΑΔΟΣΗ Η ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ; 

Στον σοσιαλ-ιστικό χώρο. λοιπόν, υπάρχουν δυο επιλογές ì 

σοσιαλισμός με μαρξιστική παράδοση ή σοσιαλδημοκρατία. Ή σοσιαλδη

μοκρατία καί δ σοσιαλφιλελευθερισμός υποστηρίζουν ότι.μόνο με την 

αρνηση του μαρξισμού μπορεί να υπάρξει οικονομικός καί πολιτικός 

πλουραλισμός σαν μοναδική σωτηρία της δημοκρατίας. Μ αυτό .τόν τρό

πο αποδέχονται τη διαιώνηση του καπιταλισμού πού θεωρητικοποίησε 

ένας από τους πρωταγωνιστές της διεθνούς σοσιαλδημοκρατίας, ο Μπερ-

νστάΐν. 

'ρι'αΰτες τις θεωρίες του Μπερνστάϊν - πού αρνείται τή μαρξιστική 

θεωρία - αναπτύχθηκαν τα σύγχρονα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα. Ξε

χνάνε· όμως οι σοσιαλδημοκράτες ότι ο μαρξιστικός σοσιαλισμός συνί

σταται στο πραγματικό ξάπλωμα της ελευθερίας καί της δημοκρατίας, 

ύπό τήν προϋπόθεση ότι $ά καταργηθούν σταδιακά ol υλικές σχέσεις 

πού υπάρχουν σ -ενα καθεστώς πού κυριαρχείται από τα συμφέροντα της 

αστικής- τάξης. Υποστηρίζεται, ακόμα, από ορισμένους αντιμαρξιστες 

ή άποψη« οτι ο σύγχρονος σοσιαλισμός δεν- προέρχεται αποκλειστικά από 

τ ο
-
* Μαρξ και επικαλούνται τό γιουγκοσλάβικο πείραμα., Είναι γεγονός 

ότι ή τεράστια πρόοδος πού έκαναν ο'· γείτονες μας στον τομέα της 

αυτοδιαχείρισης έχει τις πηγές της στις -Θεωρίες του Ηρουντόν. Ε-να. 

όμως εξίσου γεγονός ότι ó Μαρξ, στην " Παρισινή Κομμούνα " και στο 

καταστατικό της πρώτης Διεθνούς, αναφέρεται σε μορφές αυτοδιαχείρι

σης των εργαζομένων. 

ΔΕΝ Ι Π ^ ϊ ? 1 - ^ ^ ^ 1 · ^ ρ ^ ΐ ^ ! ! 2 Σ ^ Α ^ _ Π ! 2 ^ 2 Ι ^?Εί5!ΐ!2ί 

Βέβαια, για νά μήν κατηγορηθώ ότι υπεραμύνομαι των •• θέσεων της 

μαρξιστικής θεωρίας - από τή σκοπιά πού θεωρεί τό μαρξισμό σαν μια 

δογματική θεολογία - θά ήθελα νά αναπτύξω μερικές απόψεις της νέας 

μαρξιστικής αριστεράς πάνω σ'αυτο τό θέμα. 

Πρίν άπ'όλα πρέπει νά παραδεχτούμε ότι ποτέ δέν υπήρξε στό παρελθόν 

- καί ούτε βέβαια μπορεί νά υπάρξει σήμερα - ένας ενιαίος μαρξισμός. 

"'Υπάρχουν πολλοί· •! μαρξισμοί ". Παρόλα αυτά
 1!
 αν σταματήσουμε νά 

μιλάμε κα.ί ν ' αναπτύσσουμε τή μαρξιστική θεωρία -λέει è Λελιο Μπάσσο 

- αυτό μέ στενοχωρεί ", Ε^ναι γνωστό ότι ο ι σχολές καί τα μαρξιστι

κά ρεύματα αντιμάχονται συχνά τό ενα τό άλλο, σέ βαθμό πού νά αρ

νούνται τό ενα στό άλλο τό δικαίωμα νά επικαλείται τή μαρξιστική 



του τοποθέτηση, "Αν διαβάσετε την είσηγηση του Χ« Φλωράκη στο 10 

συνέδριο'του ΚΚΕ θα διαπιστώσετε με πο'ά περιφρόνηση αντιμετωπίζει 

την Νεα Μαρξιστική Αριστερά, 

Με κριτικός αλλά όχι μισαλλόδοξο πνεύμα^ αναλύει με τη σειρά της η 

"Μηνιαία ..Επιθεώρηση " - όργανο -της Νέας Μαρξιστικής Αριστεράς στό 

διεθνή χώρο- τον σοβιετικό η άλλο παρεμφερή ,.μαρξ ισμό - λενινισμό, τόν 

οποίο σίγουρα δεν θα οεχότανε και ò ίδιος α Μαρξ αν ζούσε. 

" ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΚΡΙΤΙΚΟΣ Η ΑΔΟΓΜΑΤΙΣΤΟΣ ΜΑΡΞΙΣΜΟΣ 

'Η Νεα Μαρξιστική 'Αριστερά πρεσβεύει έναν ανανεωμένο και αδο

γμάτιστο μαρξισμό που δεν έχει καμμιά σχέση με τόν σοβιετικό η κινέ

ζικο σοσιαλισμό γιατί' είναι πολυκεντρικός και πλουραλιστικός. Είναι 

δηλαδή το προΐον μιας συγκεκριμένης ιστορικής εξέλιξης, αναπτύσσεται 

και μεταβάλλεται κάτω από την πίεση τών Κοινωνικών αλλαγών, Πρόκειται, 

γιά έναν κριτικό μαρξισμό πού μπορεί νά πάει κόντρα στό ρεΰμα της 

Ιστορικής πείρας λαθεμένων σοσιαλιστικών πειραμάτων, δεν είναι σχήμα· -

τικός ή όπως λέγεται " εξ καθέδρας " μαρξισμός, Ό αδογμάτιστος μαρ

ξισμός είναι απόρροια'των πιό πλατιών Ιστορικών μετασχηματισμών, της 

αλλαγής τών συνθηκών, τής ανακάλυψης νέων δεδομένων, της συμβολής τών 

διανοουμένων και τής πείρας πού αποκτάμε μέσα στη ζωή. Αυτό ισχύει 

τόσο γιά τη θεωρία όσο και γιά την τακτική καί στρατηγική τον λ.αΐκου 

κινήματος και τής κομματικής του πρωτοπορίας. Ή Ίδια ή σκέψη του 

Μαρξ αναπτύσσεται προς αυτή την-κατεύθυνση στά γραπτά όλης του τής 

ζωής. ¿αί οι επίγονοι του μαρξισμού προσπαθούν νά λάβουν υπόψη τους 

τά θεωρητικά καί πρακτικά προβλήματα πού γεννήθηκαν κάτω από τίς νέες 

ιστορικές συνθήκες η από τίς συγκυρίες, γιά τίς ¿ποίες τά κείμενα τών 

δάσκαλων του επιστημονικού σοσιαλισμού δέν περιείχαν συγκεκριμμενες 

κατευθύνσεις η δίνανε μόνο γενικούς προσανατολισμούς. 

'θ μη δογματικός ανανεωτικός χοίρος παραδέχεται, ότι οι κοινωνικο

πολιτικές αλλαγές στη διάρκεια τής ιστορίας επιρρέασαν την τακτική 

καί τη στρατηγική του μαρξισμού. θ\ σημαντικότερες αλλαγές πού δέν 
είχαν προβλεφτεί από τους Μαρξ, "Ενγκελς είναι; 

τ, *Η ανάπτυξη του διεθνούς καπιταλισμού., πού άλλαξε τό σύστημα 

σέ τέτοιο βαθμό ώστε νά υποχρεώσει τους επιγόνους νά αναγνωρίσουν μια 

νέα φάση του,τόν " Ιμπεριαλισμό " (ανώτατο στάδιο τού καπιταλισμού) 

στά τέλη τού 19 αιώνα, 

2 -ri Ηατάρρευσ,^'ΐών ανεπτυγμένων καπιταλιστικών χωρών καί ή 

άνοδος'στην εξουσία του προλεταριάτου δέν' επαληθεύτηκαν. 'Αντίθετα, 

ó δυτικός καπιταλισμός είναι σήμερα πολύ διαφορετικός από^τήν εποχή 
τού Μαρξ. Σήμερα, οί νεομαρξιστές μελετούν σέ βάθος τό σύγχρονο μη 
νοπωλιακό καπιταλισμό καί- τους μηχανισμούς ανάπτυξης αυτής τής νέας 

ο-
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-as-

πραγματικότητας ;:,"%, τή δυναμική της" πολιτικής, των εισοδημάτων^ 

τον πληθωρισμό και άλλα φαινόμενα. 

3. Το γεωγραφικό ξάπλωμα του μαρξισμού και των αντιστοίχων 

κομμάτων, σε κοινωνίες διαφορετικές - κυρίως προβιομηχανικές,αγρο

τικές - από α,υτές της Δυτικής Ευρώπης, πού είχαν αποτελέσει το 

αντικείμενο των αναλύσεων του Μαρξ, 

4. 'Ή "Οκτωβριανή Επανάσταση και άλλες ανάλογες επαναστάσεις 

έθεσαν για πρώτη φορά τους μαρξιστές αντιμέτωπους μέ νέα προβλήμα

τα όπως : ή νέα κρατική οργάνωση και ή οικοδόμηση του σοσιαλισμού. 
Προβλήματα πού ή μαρξιστική θεωρία δεν είχε επεξεργαστεί κατά τρό

πο συγκεκριμένο, ' " 

5. Οι συνεχείς εξελίξεις στις σοσιαλιστικές χώρες και οι σχέ

σεις ανάμεσα τους είναι καί αυτά θέματα πρακτικής πού στά γραπτά 

του δεν είχε αναφερθεί δ Μαρξ., 

ΜΙΑ ΕΞΉΓΗΣΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

Είναι γεγονός οτ-ι μπορεί να έγινα πληκτικός μέ τήν προσθήκη με

ρικών σελίδων παραπάνω πού αφορούν θεωρητικά θέματα. Το έκανα γιά 

νά "φρεσκάρω " τίς . ιδεολογικές αρχές μας πού τον τελευταίο καιρό 

έχουν πέσει σέ· λήθαργο μέ την δικαιολογία της αντ ιπολωτικής μας πο

λιτικής. "Ενας ακόμη λόγος πού περιορίζονται ο Ι θεωρητικές συζητή

σεις γύρα) από τό μαρξισμό οφείλεται - υποστηρίζουν ορισμένοι - στην 

εσωστρέφεια καί τίς ατέλειωτες συζητήσεις. Εμείς πιστεύουμε οτι 

είναι λάθος νά σταματήσουν οι ιδεολογικές συζητήσεις.. 

Αντίθετα πρέπει νά καθοριστούν σε συγκεκριμένα χρονικά διάστημα ι 

ιδεολογικές συζητήσεις μέ τή συμμετοχή καί στελεχών. Πρέπει νά συ

ζητιούνται ολα τα πολιτικά, κοινωνικά καί διεθνή δέματα κάτω από τό 
πρίσμα του αδογμάτιστου -μαρξισμού πού αποτελεί ένα από τά βασικά 

ρεύματα σκέψης άπ'υπου εμπνέεται καί τό ΠΑΣΟΚ- κάθε Ιδέα " λησμό-

νησης " του μαρξιστικού μας υποβάθρου σήμαίνει.λοξοδρόμηση σέ θέσεις 

αντίθετες μέ τίς αρχές μας καί τήν ολιγόχρονη Ιστορική μας παράδοση 

ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΚΚΕ : 

α) Δυο διαφορετ ικές γραμμές για τήν αντιμετώπιση του. ΚΚΕ 

Στην τελευταία Σύνοδο της Κ. Ε. φάνηκαν ξεκάθαρα δύο διαφορετι

κές πολιτικές γραμμές, αναφορικά μέ τή\> αντιμετώπιση του ΚΚΕ. Η 

παλαιοκομματική γραμμή , πού 'έσπρωχνε προς τό αντικομμουνισμό καί 

τό " διμέτωπο ", γιά νά μπορεί ανετώτερα νά φλερτάρει μέ τήν κεντρο

δεξιά διεύρυνση του φορέα καί ή αριστερή αντίληψη πού υποστήριζε 

έναν πολιτισμένο διάλογο raí τήν οριοθέτηση - οχι τήν αναμέτρηση με 
τό ΚΚΕ. Ή Κ.Ε.s αποφάσισε επίσης τό θέμα του ΚΚΕ νά τό εξετάσει 

στην τωρινή Σύνοδο καί νά τοποθετηθεί μετά από τίς φετεινές εκλογές, 

, / , . 



Με την πολιτική γραμμή που ακολουθήσαμε μετά το 1977, χαρίσαμε στό 

ΚΚΕ έναν παραμελημένο δικό μας χώρο. Λυτό το αισθανθήκαμε στις 

δημοτικές εκλογές' και- αν δεν, αλλάξουμε γραμμή θά τό'αισθανθούμε 

και στις προσεχείς κοινοβουλευτικές. 'Όλοι αυτοί ol λόγοι- με" •-

σπρώχνουν και μένα να προβληματιστώ σχετικά με την'ιδεολογική και 

πολιτική δριοθέτηση με το ΚΚΕ και κατόπιν, με την αντιμετώπιση του. 

g) Ή πολιτικο-ιδεολογική,μας"φυσιογνωμία 

Είναι γεγονός "τι απέναντι στό ΚΚΕ και γενικότερα απέναντι 

στις υπόλοιπες' δυνάμεις της πα'ραδοσια-κής αριστεράς δέν έχουμε ακό

μα ανοίξει τα απαραίτητα πολ ιτικο— ιδεολογικά χαρακώματα. 

Λυτό δεν σημαίνει δ"τΐ πρέπει να κάνουμε ε?α είδος ματωπικης πολε

μικής, άλλα 'ένα θετικό προσδιορισμό των διαφορών μας από τα άλλα 

κόμματα και μια συστηματική προσπάθεια νά πείσουμε το λαό για τ,ην 

ορθότητα των αρχών μας. 'Ένας που παρακολουθεί τή ζωή των σοσια

λιστικών κομμάτων στό διεθνή χώρο και τή συστηματική αντιπαράθεση 

πού κάνουν μέ τους άλλους φορείς της αριστεράς θά εκπλαγεί από.την 

δικιά μας αδρανή θέση» 

Δίνουμε βασικά την εντύπωση ενός υπεροπτικού φορέα πού δεν 

λογαριάζει η δέν ασχολείται μέ αυτά τά'πράγματα, εφόσον δεν συ

γκινούν τις πλατιές μάζες πού.έχουμε ανάγκη. ' Εφτασε όμως η στι

γμή πού ή'οργανωμένη βάση. και ot οπαδοί μας'σε σλους τους χώρους 

υφίστανται μιά σοβαρή-πόλιτίκο-ιδεολογική και οργανωτική πίεση και 

αναμέτρηση μέ το ΚΚΕ«- Τ'ο ΚΚΕ, εκμεταλλευόμενο μερικές πολίτικο-

οργανωτικες μας αδυναμίες, προσπαθεί να-μας σπρώξει από τον αρι

στερό χώρο πού κατέχουμε, νά μας κολλήσει τήν παλιά ενωσοκεντρώα 

" κεντροαριστερά
 ,!
 ταμπέλα και νά διευρύνει τήν -δικιά, του επιρροή. 

Αυτή ή νέα 'κατάσταση, δπως διαμορφώνεται μετά τις δημοτικές.εκλο

γές , καθίστα αναγκαία τήν προσπάθεια για τήν συνεχή-καλυτέρευση 

και ολοκλήρωση της ιδεολογικής καί πολιτικο-οργανωτικής φυσιογνω

μίας του ΠΑ ΣΟΚ.« Πιστεύω ακράδαντα δ'τι κάθε κόμμα, -κατά συνέπεια 

και δ δικός
 μ ς
 φορέας, έχει καθήκον νά "διατηρεί τή δικιά του φυ

σιογνωμία για να -επιτρέψει στους οργανωμένους καί μή οπαδοίς του 

νά το διαφοροποιούν άπό τα'άλλα κόμματα. Εχει λοιπόν τεραστία 

πρακτική σημασία ένας καλύτερος προσδιορισμός., της φυσιογνωμίας 

μας μέσα από.τό διάλογο καί τό ξεκαθάρισμα τών θέσεων μέ τήν παρα-

οοσ.ιακη αριστερά. 

- Σ* αυτό -τό θέμα δηλαδή δέν περνάει δ στρουθοκαμηλισμός, καί η 

μικροπολιτική σκοπιμότητα. 

Γ. Διαφορές μας μέ τό ΚΚΕ 

Το ΚΚΕ έΐναι 'ένα κόμμα πού διακηρύσσει μεγαλόφωνα τήν 'αφο-

σίωσή'του στις αρχές του-μαρξισμου-λενινισμου καί του προλεταρια

κού διεθνισμού. 
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Αρχές πού "στΰ'ς διαδικασίες κοινωνικού μετασχηματισμού της χώρας μας 

δεν αφήνουν περιθώρεια γιά άλλη μορφή εξουσίας από τη " δικτατορία 

του προλεταριάτου ". 'Άν φρεσκάρουμε την ιστορική μας μνήμη θά "θυ

μηθούμε" τις επιπτώσεις πού είχε πάνω στους- αρ ιστερούς σοσιαλιστές η 

"δικτατορία του προλεταριάτου", μετά τήν 'οκτωβριανή Επανάσταση, ΘΛ 

καταλάβουμε αμέσως τίς συνέπειες αοτής της αρχής σέ μιά αντιμπερια-

λιστική - αντιμονοπωλιακή κυβέρνηση ανάμεσα στο " μικροαστικό " 

ΠΛΣΟΚ καί τό ΚΚΕ. 'Άν το ΚΚΕ τά βλέπει διαφορετικά τά πράγματα, πρέ

πει, νά τοποθετηθεί σαφώς πάνω σ αυτά τά ερωτήματα, ιδιαίτερα τή στι

γμή πού προβάλλει καί γιά τή χώρα' μας το " μοντέλο του υπαρκτού σο

σιαλισμού", δηλαδή το σοβιετικό καθεστώς. • Μην ξεχνάμε επίσης, δτι 

δ προλεταριακός διεθνισμός του ΚΚΕ ευαγγελίζεται τόν μονοκεντρισμό, 

με επικεφαλής τή Μόσχα, ένώ τό ΠΑΣΟΚ αντιπαραθέτει ένα είδος εθνι-

κοαπελευθερωτικού πολυκεντρικού διεθνισμού, μέ κοινό παρανομαστή των 

αντίιμπεριαλιστικό αγώνα των χωρών πού βρίσκονται στην περιφέρεια 

της μητρόπολης του μονοπωλιακού καπιταλισμού'. 

Λ. ' Ή λενινιστική θεωρία . : 

Είναι γνωστό ότι δ φορέας μας δέν αποδέχεται τόν λενινισμό καί 

είναι γεγονός δτι' εμείς έχουμε κάνει αυστηρή' κριτική σέ ορισμένε? 

πλευρές της λενινιστικής θεωρίας χωρίς, δμως, ποτέ νά αρνηθούμε τίς 

θεωρίες του Μαρξ γιά τό σοσιαλισμό. 'Ή άρνηση δηλαδή του λενινισμού 

δέν σημαίνει άρνηση τού μαρξισμού καί μείωση των αριστερών χαράκτη -

ριστικών τυύ φορέα μας., Γιά μένα δ λενινισμός παραμένει ή θεωρία 

ενός μεγάλου επαναστάτη π-ού προσάρμοσε τό μαρξισμό στις συνθήκες 

της τσαρικής ρωσίας, κατάλυσε τόν απολυταρχισμό καί άνοιξε τό δρόμο 

γιά τήν απελευθέρωση των καταπιεζομένων ρώσων της εποχής εκείνης. 

'Η λενιστική θεωρία' μπορεί νά Ισχύει γιά πολλές χώρες του Τρίτου 

Κόσμου. \ αλλά περιέχει' μέσα της ορισμένα σπέρματα αυταρχισμού πού 

περιορίζουν τά περιθώρια -εφαρμογής το-υ στις σημερινές πολιτικο

κοινωνικές συνθήκες ανάπτυξης τής-.'χώρας μας. Πρόκειται γιά μιά δια

πίστωση πού τήν παραδέχεται γιά τήν Ισπανία δ Κομμουνιστής ηγέτης 

Σ. Καριγιο. Είναι επίσης, γεγονός δτι ένα μέοος των ευθυνών γιά 

τις μετέπειτα σταλινικές οπισθοδρομήσεις οφείλονται στή λενινιστι

κή θεωρία. Περισσότερσ, δμως, στίς υποκειμενικές καί αντικειμενι

κές συνθήκες εκείνης τής εποχής. Μιά βασική αντίθεση πού περιέχει 

ο λενινισμός αφορά τή δημοκρατική έννοια τού Κράτους καί τής ηγε
μονίας τού πρωτοπόρου κόμματος τής εργατικής τάξης. 

Εφαρμόζει τήν πρακτική τού " δημοκρατικού συγκεντρωτισμού " - πού 

θεωρείται σαν μιά από τίς άσυζήτητες κληρονομιές τής λενινιστικής 

παράοοσης - ταυτίζει τό κόμμα μέ τόν κρατικό μηχανισμό, πού είχε 
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προορισμό νά εξαλειφθεί σαν καταναγκαστικό-, όργανο, πράγμα πού ιστο-

ê ρικά δέν-κατορθώθηκε μετά άπό 60 ολόκληρα χοόνια. Οικοδομήθηκε έτσι 

στις σοσιαλιστικές χώρες μια πατερναλιστική κοινωνία,·ένας γραφειοκρατι

κός - κολλεκτιβισμ'ός, με ολ,ες τίς παραμορφώσεις-καί τις γνωστές του 

συνέπειες.. Ακόμα, και τά· εύρωκομμουνιστικά•κόμματα πού έχουν προ

χωρήσει στην ανανέωση δεν·έχουν ξεπεράσει την αντίθεση ανάμεσα στην 

πλουραλιστική έννοια-του κράτους πού πρεσβεύουν και τη διατήρηση της 

λενινιστικής αντιδημοκρατικής υφής*του κόμματος τους. Και- αυτό για

τί δέν μπορεί νά λυθεί τό πρόβλημα μιας πολυκομματικής σοσιαλιστι

κής κοινωνίας, çcv τό Κομμουνιστικό* κόμμα στην εσωτερική του.ζωή λει
τουργεί μέ τή συνηθισμένη γραφειοκρατική λενινιστική παράδοση καί 

τις παρυφεΤς απομιμήσεις της. ^ . . . . 

"E. TÓ μοντέλλο μετάβασης στό σοσιαλισμό του ΠΑΣΟΚ.. 

TÓ ΠΑΣΟΚ, παρόλο-πού μέχρ ι·-τώρα· δέν τό έχει επιτύχει, •· αγωνίζε

ται για ενα οργανωτικό μοντέλο'πού θά είναι τό 'ίδιο σέ θέση νά εφαρ

μόσει "-' στή δομή, "· στή λειτουργία, στον τρόπο ζωής των μελών - στελε-

. χών του·- ένα μοντέλο βασισμένο στην αποκεντρωμένη,· αυτοδιαχε ιρ ιζό-

μενη καί κοινωνικοποιημένη κοινωνία. Πρόκειται γιά·μοντέλο καί αρ-

•> χές-τπού ιειναί διαμετρικά αντίθετα μέ τον-" υπαρκτό σοσιαλισμό " του 

ΚΚΕ. τά μέλη-- στελέχη του ΠΛΣΟΚ έχουν συνειδητοποιήσει οτι ή αλλα

γή δέν θά..πραγματοποιηθεί μέ ένα είδος " επαναστατικού." δογματισμού. 

Χρειάζεται μια μεγάλη'μεταβατική ,.περίο'δο πρ 'ς τό σοσιαλισμό κατά τή 

•διάρκεια της οποίας - βασισμένοι στην πλατιά λαϊκή συμμαχία των μή 

•προνομιούχων - θά. προχωρήσουμε σταδιακά καί μέ αναθεώρηση του Συντά

γματος στίς αναγκαίες μεταρρυθμίσεις δομών του τωρινού συστήματος. 

Άπό τή- στιγμή πο-ύ έχουμε εγκαταλείψει- κάθε προοπτ ική επαναστατικής 

διαδίκασ-ίας -„στις σημερινίες Ιστορικές συνθήκες τής χώρας μας - θά 

αγωνιστούμε στά πλαίσία,,ένό-ς ειρηνικού καί δημοκρατικού δρόμου προς 

τό σοσιαλισμό κατά της αχαλίνωτης καπιταλιστικής αγοράς, για έναν 

ορθολογιστικό προγραμματισμό τής οικονομίας, γιά τή συμμέτοχη των 

..·' εργαζομένων στίς διαδικασίες πού τους αφορούν. Διατηρώντας και 

δ ιευρύνοντας^τή" δημοκρατία nUÍ τήν ελευθερία θά'μεθοδεύσουμε την 
αντικατάσταση των καπιταλ'ιστικών" αξιών μέ τίς σοσιαλιστικές άξιες. 

Μ αυτό τόν τρόπο θά ξεπεραστεί προοδευτικά δ καπιταλισμός και οι 

αντιθέσεις του κα·ί θά περάσουμε· στην οικοδόμηση τής σοσιαλιστικής 

• δημοκρατίας, ν. 

ζ. τό σοσιαλιστικό δράμα του ΠΑΣΟΚ 

.. Αέν·τό κρύβουμε· οτι θά πειραματιστούμε μέ νέες μορφ|ς αυτοδια-

χειριστίκής^όργάνωσης τής κοινωνίας. ¡Α)τό είναι λογικό., από τή στι
γμή πού γιά τό φορέα μας δέν υπάρχει ένα " υπαρκτό σοσιαλιστικό μον-
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τέλο" βασισμένο πάνω στίς πολυκομματικές δημοκρατικές διαδικασίες και 

•στη διακήρυξη της' 3ης Σεπτέμβρη. παραλλαγή μόνο υπάρχει - ο'π̂ ς έχει 

τονίσεΐκαί ό πρόεδρος - στη Γιουγκοσλαβία, 

Βέβαια -έμέ'Τς δέν υποσχόμαστε έναν "παράδεισο' " από τη μια μέρα στην 

άλλη, αλλά'έναν ελληνικό σοσιαλισμό πού .θά.μας δείξει ή καθημερινή 

πρακτική, ή μελέτη καί-. ή πείρα.. χ'αύτη την προσπάθεια θά συμβάλει 

ουσιαστικά ή ανάπτυξη των. σχέσεων μας μέ την εργατική'τάξη, τους ερ-

ζόμενους γενικότερα καί τά άλλα κόμματα της αριστεράς. Εχουμε, κα

τά συνέπεια'·, επωμιστεί- τό βαρκύ καθήκον καί την ιστορική πρόκληση να 

εφαρμόσουμε έναν σοσιαλισμό προσαρμοσμένο στην κοινωνική πραγματικό

τητα της εποχής μας καί στις ιδιομορφίες της χώρας μας. Δεν πρόκει

ται γιά έναν ιδεολογικό προπέτασμα'καπνού, άλλα γι̂ ά ένα σοσιαλιστι

κό δράμα %0ΰ διαφέρει τόσο άπό τις σοσιαλδημοκρατίες, δσο και απο τα 
.καθεστώτα της Ανατολικής Ευρώπης. Εμεΐς, αρνούμαστε νά κάνουμε 

τήν'επιλογή-ανάμεσα σ αυτά τά δύο συστήματα, πολύ δέ περισσότερο 

υπέρ της σοσιαλδημοκρατίας πού μόνο στά λόγια υποστηρίζει τό ξεπέρα-

" σμα του καπιταλιστικού συστήματος, αφού στην ουσία τό έχει. τελειο

ποιήσει Καί βασίζει τήν πολιτική της πλατφόρμα στον άντικομμουνισμό 

καί τήν αντιμαρξιστική προκατάληψη. Θλιβερό παράδειγμα ή'γερμανική 

σοσιαλδημοκρατία πού έχει στήσει τόν στυγνότερο μηχανισμό στην Ευ

ρώπη, δημιουργώντας ένα. καταπιεστικό αστ#?ομικό κράτος. 

η. 0Ì διαφορές μεθόδου μέ τήν παραδοσιακή αριστερά 

Συνοψίζοντας μπορούμε νά ποΰμε δτι.οί διαφορές μας μέ τήν παρα

δοσιακή αριστερά δέν εντοπίζονται στσΐς στόχοβς ή στο δράμα αλλά- σέ 

θέματα μεθόδου. Τό δράμα της μελλοντικής κοινωνίας καί γιά τους μαρ

ξιστές σοσιαλιστές καί.γιά τους κομμουνιστές είναι τό ίδιο :' συμπε

ριλαμβάνει τό πρώτο στάδιο του σοσιαλισμού δπ©» ό κάθε ,εργαζόμενος 

αμοίβεται σύμφωνα μέ τόν κόπο καί τή* εργασία του" καί δείτερο στάδιο, 

τήν
ν
 αταξική κοινωνία, οπού δ καθένας αμοίβεται σύμφωνα μέ τίς ανά

γκες του.· Στό δεύτερο αυτό στάδιο ολοκληρώνεται ή
 %
κοι νωνικοπο ίηση 

των μέσων· παραγωγής καί ή προοδευτική εξαφάνιση του κράτους .Είναι τό 

στάδιο δπου ή ανθρωπότητα θά κτίσει συνειδητά τήν Ιστορία της καί θά 

γίνει τελικά αφεντικό των νόμων πού κανονίζουν τήν εξέλιξη της.· 

Το σημείο δπου διαφω.νούν ol σοσιαλιστές μέ τους κομμουνιστές 

είναι ή μεταβατική περίοδος από τή σημερινή καπιταλιστική κοινωνία, 

στην μελλοντική ιδεατή κοινωνία. CH σοσιαλιστές σάν μέσο, γιά νά 

φτάσουμε στό δράμα, χρησιμοποιούμε μονάχα τά δπλα της δημοκρατίας 

καί της ελευθερίας. Ή δογματική παραδοσιακή αριστερά, έχει τήν 

αντίληψη δτι πρέπει να στερήσει τό λαό από αυτά τά
;
αγαθά κατά τήν 

αναπόφευκτη φάση της " δικτατορίας τ,ου προλεταριάτου. ". Μέσα σ αυ-
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τα τά πλαίσια, ένα δογματικό'ΚΚ εντε ίνει ,-,τήν όξυνση των αντιθέσεων. 

Αντίθετα, ένα Σοσιαλιστικό κόμμ<¥.,
Γ
 μέ τό επιχείρημα δτι ,πρέπει νά 

επιταχύνει την Ιστορική διαδικασία μέ την., ανοδό του στην Κυβέρνηση -

αρνείται εκείνα'ira μέσα πού μπορούν νά υποσκάψουν τις ελευθερίες του 

εργαζομένου λάου.- Τ'ό παράδοξο είναι δτι αυτή ή εξέλιξη έχει αντι

στραφεί μέ τήγ άνοδο του ευρωκομμουν ισμοΰ, πού ακολουθεί" μια ρεφορμι

στική πορεία.. 

Έδω πρέπει νά υπογραμμίσουμε δτι 6 μαρξιστικός σοσιαλισμός 

αντιπροσωπεύει μιά σημαντική δύναμη στην 'Ελλάδα, στή Γαλλία, στην 

Ιταλία, στην Ιαπωνία καί στή Χιλή.- Λ^γωτερη επιρροή έχει στην I-

'σπανία^αί-,-τήν,Πορτογαλία. Πρόκειται γιά έναν σοσιαλισμό πού έχει 

παραμείνει πΐσΐΓΌ̂ %τιΐς. .(̂ ιζες του, στέκεται κριτικά απέναντι στο λενι-

νισμό -σταλινισμό, άλλα δεν παίεΛ- νά είναι ενωτικός καί οχι'-δίασπα-

·- στικός μέ τά'§[.Κ. 'Έχουμε παραδείγματα λαϊκών μετώπων·-καί συνεργα

σίας" Σοσιαλιστών _ κομμουνιστών
 σ τ

ή Δ. Ευρώπη, πού προχωρούν μαζί γιά 

,τη διακυβέρνηση της χώρας τους. 
;' · , '•"··* Ν 

@. ()i προϋποθέσεις.συνεργασίας.ΠΑΣΟΚ - Παραδοσιακής Αριστεράς. 

Στην 'Ελλάδα υπάρχει μιά.συνεργασία 'ανάμεσα στό ΠΛΣΟΚ και την 

παραδοσιακή' αριστερά στον τομέα της -Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στο Συν

δικαλισμό κ.α. Παρόλη αυτή τη σφυρηλάτηση σοσιαλιστών-κομμουνιστών, 

τό ΚΚΕ> κρυφά, η ανοιχτοί, λασπολογεΐ - σε κυμαινόμενο τόνο - κατά του 

"ΠΑΣΟΚ σε τρ ορ χαμηλό επίπεδο πού" προβληματίζει κάθε καλοπροαίρετο 

'αριστερό σοσιαλιστή καί ρίχνει νερό στό μύλο των παλαιοκομματικών. 

Τέτοια "πολιτικο-ιδεολογική" αντιπαράθεση δέν κάνεΊ κανένα Κ.Κ.', οχι 

μόνο απέναντι στους σοσιαλιστές,,πού θεωρούνται " σύντροφοι ", αλλά 

ούτε στους φιλελεύθερους αστούς. Ή εμμονή ακόμα τ.ου ΚΚΕ στ ίς αντι
λήψεις του μεσοπολέμου του τύποιι: δέν πρέπει νά στεριώσει μαζικό 

σοσιαλιστικό κίνημα στή' χώρα μας " το σπρώχνει σέ ταξικά λαθεμένες 

αντιλήψε.ις γιά τό φορέα-μας. πιστεύω δτι είναι δογματισμός χειρί

στου είδους νά ταμπελώνει-αυθαίρετα τό ΠΑΣΟΚ μέ τήν κατηγορία του 

"μικροαστικού'
1
- γ-ιά νά .διατηρήσει αυτό τό μονοπώλιο έκφρασης της ερ

γατικής τάξης στό""συνολο τη|ς καίνά καπελλ&σει έτσι τήν αριστερά» ·' 

"Ολη ,αυτή ή κατάσταση όφεύλεται πάντως- σέ μεγάλο βαθμό στην πρακτική 

καί θεωρητική_καθυστέρηση της διαδικασίας γιά τήν ιδεολογική ανανέω

ση του ΚΚΕ· Βασικά εμείς δέν σκοπεύουμε νά δώσουμε μαθήματα καλής 

σ»μπεριφορας καί δημοκρατικότητας προς τό ΚΚΕ. Πρέπει, όμως., το 

ΚΚΕ^νά συνειδητοποιήσει δτι αν δέν αντιμετώπισε ι. σωστά ..τό ΠΑΣΟΚ καί, 

κυρίως, αν ή ηγεσία του δέν κάνει διαφορετικές πολιτ ικρ-ιδεολογικές 

επιλογές, ή .συμμαχία σοσιαλιστών - κομμουνιστών δέν μπορ-εΐ ν αντα- • 

ποκριθεΐ στίς Ιστορικές ανάγκες της εποχής πού' θά της επιτρέψουν ν 

. / . · . .'' ' 
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ανέβει ρτή.ν κυβέρνηση. 'Έτσι λοιπόν* τό ΚΚΕ πρέπει.νά ξεκαθαρίσει 

τη θέση του στα παρακάτω ί-ν " 

Ι. Σε περίπτωση'συμμέτοχης του ΚΚΕ hi αριστερή Κυβέρνηση, -θά" 

δεχτεΐ την παρουσία'" στο πολιτικό προσκήνιο καί αστικών κομμάτων;' 

2. 'Αν τό ΚΚΕ κερδίσει τίς εκλογές καί γίνει κυβέρνηση, θά 

δεχτεί στην τακτή προθεσμία νέες βουλευτικές εκλογές,; " Αν τίς απο-

δεκτεΐ καί από πλειοψηφία γίνει στίς επόμενες εκλογές μειοψηφία θά 

παραχωρήσει τη θέση του σέ μιά νέα αστική κυβέρνηση; 

• 3. ' Αν τά 'δέχεται, τά παρ-α-πάνω·., δηλαδή τόν πολυκομματι'σμο, πως 

καί σέ ποιο βαθμό δ πολιτικός πλουραλισμός θά ¡ρχει επιπλώσεις στον 

οικονομικό τομέα,* •• · ·• 

4. Πως θά τακτοποιηθεί V οικονομία; Θ« συμβιβαστούν σχεδιασμός 

καί οικονομία της άγορας; Πως θ'άνακατανεμηθεΐ τό'»ισόδημα μεταξύ 

των αστών επιχειρηματικών καί των διαφόρων μη προνομιούχων τάξεων? 

5. TÍ σημαίνει νά είναι κανείς "Ελληνας κομμουνιστής στην Ευ
ρώπη της προσεχούς δεκαετίας; Μ'άλλα λόγια τί σημαίνει νά θέτει-ς 

θέμα εξουσίας της αριστεράς σέ μιά βιομηχανική Ευρωπαϊκή,καπιταλι-

στιπή χώρα; ·• "' 

'Άν τό ΚΚΕ απαντήσει- σ'αύτά τά ερωτήματα θά σημαίνει δτι απαρνείται 

τή " δικτατορία του προλεταριάτου 'V αρα ξεστρατίζει, από τό ρυάκι 

της λενινιστικής θεωρίας. Πράγμα π
0
ύ συνεπάγεται' σταδιακή αμφισβή

τηση των ¿ρχών πού ασπάστηκε άπό τήν ϊδρυσή το-υ, παρέκκλιση πού ση
μειώθηκε καί σέ αλλες χώρες

Ν
 οπού εφαρμόστηκαν. -.'Οποιαδήποτε " ανα

νέωση" καί αν διακηρύσσει τό ΚΚΕ - αν δεν τοποθετηθεί κριτικά απέ

ναντι ·σ' δρισμένες ιστορικές κοινωνικές εμπειρίες-- μόνο πολιτικά 

αναλφάβητοι, μπορεί νά .τήν πιστέψουν. , 

Ή οριοθέτηση πού κάναμε ..παραπάνω δέν-είναι ολοκληρωμένη, αλλά άφο

ρα ενα μέρος από τά σημεία διαλόγοη πού θέλουμε ν'ανοιχτεί τόσο ανά

μεσα στό φορέα μας, καί τό ΚΚΕ.» οσο καί στό εσωτερικό της παραδο

σιακής αριστεράς πάνω σέ πολ ιτικο-ιδ.εολογικά θέματα. - Εμείς' δέν 

στοχεύουμε νά πείσουμε τό ΚΚΕ ν.αρνηθεΐ τό παρελθόν του καί τήν λε

νινιστική θεωρία. Δέν μπορεί ομως νά αποφεύγει τό διάλογο πάνω σέ 

δυσάρεστα ερωτήματα•καί ·#'αναθεμάτιζε ι τό ΠΑΣΟΚ οτι σαμποτάρει τήν 

ισότιμη συμμαχία_μαζί του, τή στιγμή πού υψώνεται ένα"φράγμα από 

βάσικές
ν
διαφορές ανάμεσα μας. Ή παραδοσιακή αριστερά" πρέπει κάπο

τε ν αποτινάξει τά σταλινικά κατάλοιπα των άδικων αναθεμάτων καί -̂ ών 

στείρων καταγ.γελι'ών καί νά αναλύσει τίς. διαφορές μέ βάση πολιτικά 

επιχειρήματα. Πρέπε ι, λ"ο ιπόν, τήν πολιτική γεωμετρ.ία της- αριστεράς 

καί της δεξιάς νά τήν προσδιορίζει μέ βάση τό περιεχόμενο^ ίων- συ- "* 

γκεκριμένων θέσεων πού έχουν καί οχι μέ βάση τ.ό πόσο άπέ-χουν άπό 

τόν Λένιν καί'τήν ΕΣΣΔ'; 'Έτσι , ή σοσιαλιστική αριστερά προσδιορί-



ζεται όχι μέ· αυθαίρετα, άλλα με θετικά κριτήρια, δηλαδή από τον τύ

πο της σοσ. α'λ'ιστικης' κοινωνίας πού θέλει να ο ι,κοδομησέ'ν "και οχι από 

τό ποσοστό διαφωνίας με τόν Μπρέζνιεφ. Αυτό
1
 σημαίνει οτι " αριστε-

- per " ήταν ο*1 εργάτες -της Πράγας πού έπαιρναν στα χέρια τους με τά 

εργατικά συμβο-ύλια, τίς· παραγωγικές μονάδες, ανοίγοντας τό δ.ρόμο γιά 

.έναν ανθρώπινο· σο σι αλ ι σμ-ό καί ," δεξιά " ήταν καί- είναι ô Κόκκινος 

Στρατός πού τους, διέλυσε.
 Τ
Ηλθε.ή ωρα που η παραδοσιακή αριστερά 

πρέπει νά μάθει νά κάνει πολιτισμένο διάλογο, νά δίνει λύσεις στα 

προβλήματα που θέτει, καί της θέτουν... Καί οχι νά καταφεύγει σέ ύπεκ-

. φυγ,ές κινούμενη μεταξύ της ένδοξης, ιστορίας της και της τωρινής 

ταυτότητας, του κόμματος, της. . „ . . -, ν 

Συμπερασματικά μπορούμε νά.πούμε οτι η πολ ιτικο-ιδεολογικη οριο-

θέτηση_ καί ή κριτική μας απέναντι στό ΚΚΕ δέν πρέπει νά διέπεται 

από πνεύμα διμετωπισμού καί λασπολογικης πολεμικής. Αλλωστε, τόσο 

ή πρόσφατη αντιπασοκικη προεκλογική καμπάνια του ΚΚΕ» οαο και η γαλ

λική εμπειρία αποδείχνουν ότι οσο πιό σκληρός είναι ο τόνος της πο

λεμικής ανάμεσα σέ σοσιαλιστές καί'κομμουνιστές, τόσο την εκμεταλ

λεύονται προς όφελος του οι δεξιές δυνάμεις, Αντίθετα, πρέπει νά 

δίνουμε τύν εντύπωση οτι η òp-ιοθέτηση είναι πολιτισμένη καύή επισή

μανση των διάφορων γίνεται προς τό συμφέρον των εργαζομένων. Αυτός 

δ ' εποικοδομητικός διάλογος δέν πρέπει φυσικά .
!
ά μας απομακρύνει, ακό

μα καί στίς δυσκολώτερες στιγμές,, από μιά ενωτική καθημερινή,πολιτι

κή με την παραδοσιακή,.κομμουνιστικη αριστερά. Κ«ί τούτο γιατί η 

απομόνωση του ΚΚΕ εκ μέρους μας οχι μόνο θά έχει οδυνηρές συνέπειες 

γιά τό ΛαΙ'κο κίνημα, αλλά εγκυμονεί καί άλλους κινδύνους γιά τό ΠΑΣΟΚ 

Πράγματι, δημιουργεί" την εντύπωση στί'-ç άρ ιστεροπο ιημένες μάζες ότι ο 

φορέας μας επιδιώκει νά γίνει πόλος έλξης του κατεστημένου. 'Ένα κα

τεστημένο πού μέ μεγάλη χαρά θά έβλεπε τόν χώρο μας νά μετατρέπεται 

σέ κυματοθραύστη του κομμουνισμού. Ή καθοδήγηση μας πρέπει νά συ

νειδητοποιήσει αυτό τόν κίνδυνο
:
καί νά καταβάλει όλες της τίς προσπά

θειες γιά νά τόν αποτρέψει. τέλος, ή παραδοσιακή αριστερά-πρέπει ν 

αναγνωρίσει δτι τό ΠΑΣΟΚ δέν είναι ένας " μικροαστικός " χώρος,αλλά 

τό πρώτο μαζικό κίνημα που γνώρισε ή χώρα, τό δποΓο εκφράζει ένα κομ

μάτι της εργατικής τάξης. πέρα απ αυτό, θά έπρεπε νά τύχουμε μιας 

διαφορετικής αντιμετώπισης γιά τό μόνο λόγο ότι ή ϊδρυση του ΠΑΣΟΚ 

αποτέλεσε την αφετηρία γιά την εξωτερίκευση μιας αριστερής τοποθέτη

σης σε πολίτες πού φοβόντουσαν νά ενταχθούν στό προοδευτικό στρατό

πεδο γιατί ή συνείδηση τους σκιαζόταν άπό τίς μνήμες του Εμφύλιου. 

. / . . 
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ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΑΜΓΕΠΟΥΣ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΤΟ Π.Λ.ΣΟ.Κ. 
ν
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• .. οι • ουσιαστίκε-ς διαφορές τρύ ΠΑΣΟΚ "μέ την' ιδεολογία καί τό πρό

γραμμα της -παρ-αδοσιακής αριστεράς αποκλείει - τουλάχιστον σέ·, τούτη 

τ"ή φάση - τη συμμέτοχη του φορέα μας σ'ένα πλατ-ύ σχήμα- εκλογικής 

συμμαχίας. Αυ~τό τό συνειδητοποίησε το ΚΚΕ και επιστράτευσε μιά νέα 

στρατηγική αντίληψη,'πού την' άποκαλεΐ; " συσπείρωση των ΕΑΜγενων δυ

νάμεων". Αυτή ή πολιτική επιδίωξη του KjCE "ε̂ ει σάν -βασικο-υς . στό

χους ιχ
 ν αποφύγει τ^ν απομόνωση, νά ποΌσφέρε ι'- στ'ούς εκλογείς του τή 

ψευδαίσθ.ηση,,,νης
 :
συμμ̂ χ.ία.ς μ'αλλα πολιτικά κόμματα, νά διαλύσει δλη 

την υπόλοιπη ανυπότακτη h'αυτό αριστερά καί νά τραβήξει ενα ποσοστό 

άριστεροπ.οιημένων ψηφοφόρων του- ΠΑΣΟΚ. Αυτές ο'ι διεργασίες ίσως 

καταλήξουν στην αλλαγή του τίτλου του ΚΚΕ' εσωτερικού" καί στή
Ν
 συγκρό

τηση ενός φορέα της ανανεωτικής μαρξιστικής αριστεράς πού μελλοντι

κά θά συνεργαστεί μέ τό ΚΚΕ. 

• "Οπως -αναφέ-ρ̂ με, ένας από το.ύς στόχους του εκκολαπτόμενου ΕΑΜ-

γε'νή φορέα -είναι νά αποσπάσει ένα μέρος άπό-, τό ΙΟ°/οτής αρι,στερας 

που άκολο-υθεΐ τό ΠΑΣΟΚ καί που τό ΚΚΕ μέ τήν σημερινή του αποκρου

στική, •• πολιτικο-ιδεολογική καί ο-ργανωτική-. πολιτική, δεν καταφέρνει 

νά-προσεταιριστεί.·- Είναι, πράγματι, γεγο-νό-: δτι ή ελλην ικη· αρ ιστε-

ρά αποτελεί ένα συμπαγές άλλα κυμαινόμενο ποσοστό πού υπολογίζεται 

γύρω στα 20
ο
/οτοί? εκλογικού σώματος. Ok εκκλήσεις του ΚΚΕ προς τους 

ΕΑΜγενεΐς κορυφώθηκαν στις δημοτικές εκλογές πού χρησιμοποιήθηκαν 

σάν " πρόβα τζενεράλε " γιά τήν επιτυχία αυτού τού εαμογενούς πολι

τικού πειράματος τού ΚΚΕ", μέ επικεφαλής διασπασμένες συνειδήσεις 

άντιπασοκικών καιροσκόπων. Παράλληλα, τό ΚΚΕ ακολούθησε μ\ά τακτι

κή τεχνητής όξυνσης με τό ΠΑΣΟΚ κατευθύνοντας τά κτυπήματα του κατά 

τού φορέα μας κυρίως στό θέμα ': της υποτονικής πολιτικής μας γραμ

μής, 'της οργανωτικής μας στασιμότητας καί τής εκλογικής μας πολυ-

συλλεκτικότητας. Ποντάρισε, δηλαδή, στην πολιτική ελαστικότητα καί 

τήν ευθραστη αποκρυστάλλωση των άρχων μας ενός μέρους των εκλογέων 

μας. Κατά τή δικιά μου εκτίμηση κατάφερε νά αρπάξει ένα μέρος των 

αρ ιστεροπο ιημένο̂ ν οπαδών μας εξαιτίας· τής πολυμορφίας τού ΠΑΣΟΚ που 

δέν ανταποκρίνεται στίς απαιτήσεις ενός ανάλογου εσωκομματικού μας 

καθεστώτος. Μίά εσωκομματική πολυμορφία πού έχει σφυληλατηθεΐ σ 

άλλα σοσιαλιστικό κόμματα, κυρίως στό Γαλλικό καί τό Ιταλικό, μέ 

τήν ύπαρξη τάσεων. 
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Στό κόμμα -μας, -'fi μν'εί·α καί μόνο μιας παρόμοιας κατάστασης οχ ι μόνο 

προκαλεί φρίκη, "αλλά'καί πολιτικές αντιδράσεις που καταλή,γουν στα 

γνωστά " δ ιοικητικά* μέτρα " της διαγραφής.. 

Βέβαια, αυτή η νέα αντίληψη του ΚΚΕ - πού εξυπερετεΐ σαφώς 

τά στενά-κ©μματικά καί ηγεμονίστικα συμφέροντα του - πρέπει νά μας 

προβληματίσει γιατί.επιδίωκε ι, αφενός τη συρρίκνωση του χώρου μας, 

αφετέρου την απορρόφηση αριστερών κομμάτων καί_ομάδων. Και ακόμα, 

γιατί αποτελεί ιστορική πρόκληση καί πολιτική υποκρισία η προσπά

θεια του ΚΚΕ νά ' ενστερνιστει αποκλειστικά την κληρονομιά του Εθνι-

κοαπελευθερωτικ'ου αγώνα πού ανήκει τόσο στό φορέα μας - απόδειξη 

ή παρουσία τίμιων αγωνιστών του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ στίς γραμμές μας -*., δσο καί 

στ αλλ-α κόμματα- της αριστεράς, πού θέλει νά συντρίψει, . Μέ, τέτοιες 

πρακτικές πού επιμένουν νά μονοπωλήσουν τήν Ιστορία του λαϊκού κι

νήματος είναι «διανοητή ή ενότητα της αριστεράς. 

ΑΝΟΙΓΜΑ TQY ΠΑΣΟΚ ΠΡΟΣ ΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ" 
-'.. „.L._- — — — — — — — ~ — — — — — — ^ — _ — — — • * * * — — - — — _ — . — _ — . — — — — 

Μπροστά σ'αύτή τήν κατάσταση, ή διεύρυνση-πού έχει αναγγελθεί 

προς τήν κεντροδεξιά, πρ'πε.ι νά επεκταθεί" καί προς τον αριστερό συγ

γενή μας
 %
χώρο. 'Όπ^ και ο ι-ήν καλοκαιριάτικη συνεδρ ίαση,' της' Κ.Ε. , 

υποστηρίζω καί τώρα τήν επανένταξη στο ΠΑΣΟΚ εκείνων πού διαγράφτη

καν, αλλά επιθυμούν τώρα σάν άτομα νά επιστρέψουν στό φορέα μας. 

Δέν συμπεριλαμβάνω σ'αυτή τήν πρόταση εκείνους πού έχουν ενταχθεί 

"σε τροτσκιστικές ομάδες ή στό ΚΚΕ. Πρέπει νά ομολογήσω οτι αισθά

νομαι πικρία γιά τίς τρεις διασπάσεις·καί · ιδιαίτερα γιά τήν πρώτη, 

βάνοντας αυτοκριτική θεωρώ δτι διέπραξα πολιτικό σφάλμα συμμετέχον

τας σε διαδικασίες πού οδήγησαν εξω από τό ΠΑΣΟΚ προοδευτικούς συν

τρόφους." Ανθρώπους, διανοουμένους καί καταξιωμένους στην Αντιστα-

'ση "που' θά μπορούσαν νά μας προσφέρουν τό βάρος της προσωπικής τους 

συμμετοχής, αλλά καί τήν ευκαιρία'της καθοδηγητικής τους εμπειρίας 

καί της εσωκομματικής τους κριτικής πού τόσο απαραίτητες είναι συχνά 

σ'ενα κομματικό μηχανισμό. πιστεύω' ακόμα οτι πρέπει ν ανοίξουμε τις 

πόρτες μας σ'δλους εκείνους τους συντρόφους πού απεγκλωβίζει η κρίση 

της παραδοσιακής αριστεράς. Πρόκειται γιά στελέχη καί διανοούμενους 

που αιωρούνται στό χώρο της ανεξάρτητης αριστεράς καί αρνούνται νά 

παγιδευτούν στή δογματική αριστερά. 

Χρειάζεται μ'αλλα λόγια νά προωθήσουμε 'έναν δεύτερο πόλο έλξης 

στο χώρο της αριστεράς μέ πρωτοβουλία της οργάνωσης, πού θά μας δώσει 

ευρύτερη πολιτική επιφάνεια, στελέχη καί θ'αυξήσει τήν επιρροή μας 

στίς λαϊκές μάζες. Αυτό τό άνοιγμα προς τ'άριστερά δέν πρέπει νά 

• 



φοβίσει κανέναν γι,ατί δεν κινδυνεύει' νά έπι-φέρει εκλογικούς και κομ-

ματικο-ύς κλυδωνισμούς. θά ενταχθεί στα πλρίν,α, του πολυμορφισμού 

πού μας«, διακρίν'ει και θα τονώσει κάπως την ριζοσπαστική γραμμή του 

ì φορέα. . •· - · . - " * . 

Το πρόπλασμα, για μια στοό ιακή -εξοικείωση και ένταξη στον κομ

ματικό μηχανισμό νέων προοδευτικών μελών, πρέπει νά συνοδεύεται απέ 

μια πλατφόρμα μέ διαφορετικά χαρακτηριστικά, πολιτικής γραμμή και ορ

γανωτικές δομές. Δεν μπορούμε νά φτιάξουμε έναν δεύτερο συνεπή, ανα

νεωτικό αριστερό πόλο, ψαρεύοντας προοδευτικές συνειδήσεις σέ θολά 

νερά. Πρέπει νά δώσουμε την εγγύηση σ'δπο'ιο αριστερό άνθρωπο εντα

χθεί σέ μας, δτι μπορεΤ νά κινηθεί σ ενα' γνήσια σοσιαλιστικό χώρο. 

Movo έτσι θά ξεπεράσει την καχυποψία δτι παλεύει γιά την επιτυχία 

" ε\νός εγχειρήματος πού απλώς θά διαμορφώνει ενα σχετικά φιλελεύθερο 

πλαίσιο. "Αυτό προϋποθέτει αταλάντευτη πολιτική πίστη στίς αρχές μας. 

Πράγμα πού σημαίνει νομιμοποίηση της μαχητικής άντιδεξιας γραμμής καί 

αποφυγή ελαστικότητας η ξαφνικών μετατοπίσεων από προηγούμενες συνε

πείς θέσεις μας-. --Movo έτσι τό ΠΛΣΟΚ θά είναι αντάξιο του ηχηρού του 

ονόματος .καί θά εμπνεύσει τίς ριζοσπαστικοποιημένες μάζες ότι είναι 

σέ θέση νά διεκδικήσει βάσιμα την εξουσία. "Ολα αυτά μας οδηγούν σ 

ενα επαναπροσδιορισμό της ριζοσπαστικής, μας -γραμμής καί στην ανάπτυ

ξη του μαρξιστικύ μας υπόβαθρου. Επίσης στην ανάγκη έπανασυγκρότη-

σης της άρ'στερης ενότητας μέσα στό.ΠΑΣΟΚ μέ την σταδιακή μορφοποίη

ση της σ ένα μεγάλο πρ'οοδευτικό ρεύμα άπο. μέλη-στελέχη μας πού θά 

κλείσει τό δρόμο σέ κάθε σοσιαλφιλελεύθερη καί- παλαιοκομματική πορεί

α. Μιά σιωπηρή, ανοχή άπό τήν ηγεσία προς αυτή τήν κατεύθυνση, θά 

"έδινε διέξοδο σέ πολλά πολιτικο-ιδεολογικά προβλήματα πού αντιμετω

πίζει τό ΠΑΣΟΚ? κυρίως Οργανωτικά. Φοβάμαι, δμως δτι ό.ρισμένοι θά 

χρησιμοποιούσαν απροκάλυπτα τό " άλλοθι της φράξιας " γιά νά μή στε

ριώσει μιά τέτοια μορφοποίηση. . ' -. - ' 



ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΑΣΟΚ 

ΜΕΡΙΚΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΚΑΧΕΞΙΑΣ 

Ή σοσιαλιστική ιδιότητα του φορέα μας προϋποθέτει και μίαν ανά· 

λογη οργανωτική πρακτική και λειτουργία πού θ'απορρέει άπό την ουσία 

το"5 σοσιαλισμού. Άπό θεωρητικής, μαρξιστικής σκοπιάς κάθε τί πού 

οργανώνεται άπό τά "πάνω" με αυστηρό έγκυκλιακό τρόπ.> χάνει ένα μεγά

λο μέρος του 0οσιαλιστικ-.ύ του χαρακτήρα, αλλοτριώνει και δέν αποδί

δει. Αποκλειστικά υπεύθυνη για μucc τέτοια λειτουργία δέν είναι η 

ηγεσία γιατί οΊ αρχικές προθέσεις της για αύτοοργάνωση μας είναι γνω

στές. άφ«>υ μετά< τη μεταπολίτευση μετουσιώθηκαν σέ πραγματικότητα. 

Δυοτυ'χώς μεμονωμένα ε'ισοδιστικά στοιχεία " διάφορων αποχρώσεων " με

τά άπό εντολή των ντόπιων και ξένων αφεντικών τους, κατάφεραν ν ανα-

χαιτήτουν »ην επαναστατική οργανωτική πορεία του φορέα καί νά μας 

πισυδρομήσουν. 

Ή κλιμάκωση των διασπάσεων ώθησε την ηγεσία σέ βιαστικές οργα

νωτικές αποφάσεις πού οδήγησαν στην άρνηρη των σωστών λειτουργί-κών 

μας στόχων, συνδυασμένων μέ τό πολιτικό-.ιδεολογικό μας ύποβαθβο. Η 

οργανωτική λυξ»^δρόμηση οφείλεται ακόμα : 

- 'στην οικονομική ανεπάρκεια του φορέα 

- στην μη έπα^χρλματοποίηση αρκετών στελεχών καί στά λάθη καί την 

απειρία των λίγων στελεχών πού υπήρχαν 

στην ολιγωρία των στελεχών τον ΠΑΚ πβυ δέν επάνδρωσαν ούτε καθο

δήγησαν σωστά τούξ διάφορους χώρους το~ ΠΑΣΟΚ κυρίως, τους πιο 

ευαίσθητους. 

'Έτσι, οργανωτικά τ* ΠΑΣΟΚ 'έμεινε πίσω σέ σχέση μέ την άνοδο της 

δογματικής αριστεράς καί του λαϊκού Κινήματος. Καί αντό ^sto'ç-για

τί έεν άτταποκρινότα» ¡ττίς πολλαπλές ανάγκες τυυ καί αφετέρου δέν 

αναπαρήγαγε νέα στελέχη. Από τά λίγα στελέχη πού ανέδειξε, τά πε

ρισσότερα είτε παγιδεύτηκαν καί αποχώρησαν μετά άπό τήν προπαγάνδα 

των διαγραφήνιων, είτε απαγοκτεντηκαν καί κάθησαν στά σπίτια τους. 

"Ολη αυτή η κατάσταση μας πήγε άπό το ενα οργανωτικό άκρο «το άλλο 
μέ συνέπεια τά στελέχη του κινήματος νά αλληλοϋποβλέπονται καί νά 

μήν έχουν εμπιστοσύνη στά μέλη μας καί σοό σύστημα αξιολόγησης τους. 

' Οδηγηθήκαμε σ .ενα φαύλο κύκλο οργανωτικού προσανατολισμού, π«ύ δυ

στυχώς υπερισχύει καί σήμερα. Μάλιστα τά πράγματα είναι χειρότερα 

τώρα, γιατί έχει επιδεινωθεί ή οργανωτική καχεξία μετά τον περιορι

σμό της ριζοσπαστικής γραμμής καί τήν άνοδο των παλαιοκομματικών. 
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*Η προμελετημένη ανάπτυξη βέβαια των τελευταίων ευθύνεται γιά τις 

σημερινές, .εταβ^λές και την ανατροπή στο ove ετίσμό δυνάμεων μέσα 

στο κόμμα. Δεν είναι τυχαίο οτι επιδιώκουν ,τήν παγίωση παλαιοκομ

ματικών σχέσεων πού θά αναπαράγονται, αλλοιώνοντας έτσι την σοσια

λιστική φυσιογνωμία της οργάνωσης, φυσικά, δεν τολμούν να ζητήσουν 

την .κατάργηση της γιατί έχει καταξιωθεί στά πολιτικά ηθη καί μετά 

την μεταπολίτευση εξελίχτηκε σ'ενα παράγοντα συσπείρωσης των πολιτι

κοποιημένων μαζών με δικό της κώδικα συμπεριφοράς καί ιδεολογίας. 

Qà. εξετάσουμε στη συνέχεια την οργανωτική μας κατάσταση σε σχέση μέ 

τη λειτουργία των οργάνων του φορέα καί την κατανομή της εξουσίας 

τους μέσα ·άπό την παράθεση ένύς οργανογράμματος.( βλέπε σχεδιάγραμ

μα ).. > 

ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

Ι- ΠΡΟΕΔΡΟΣ - Ε.Γ. 

. Διαμορφώνουν την π'ολ ιτ ικο-ιδεολογικη γραμμή του φορέα 

. Συνεχής προβολή, δουλειά καί παρουσία 

. Συνεχής έλεγχος της οργάνωσης 

. Στρατολογούν στελέχη και επανδρώνουν όλους τους χώρους του 

φορέα • 

Ελέγχουν τα έντυπα 

. Κατέχουν καί ελέγχουν τά μέσα πληροφόρησης ολων των βαθμίδων 

της οργάνωσης 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

.. Δεν έχει καμμιά ελεύθερη επαφή, μέ τά ενδιάμεσα όργανα 

, Καλύπτει αποφάσεις καί εισηγήσεις ήδη παρμένες από " πάνω " 

;. Επικυρώνει τετελεσμένα γεγονότα 

. Συγκαλείται σέ αραιά χρονικά διαστήματα 

. Δέν έχει μηχανισμούς διαβίβασης πληροφοριών σ ολες τις βαθ-

μΤυες της οργάνωσης • , 

.- Δεν έχει δυνατότητα καθοδήγησης καί ελέγχου 'του μηχανισμού 

του φορέα " 
•κ 

Ó Ρ8ΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΙΝΗΜΑ 

©ά ξεκινήσουμε τήν ανάλυση της οργανωτικ^-π.^λιτικής μας κατά

σταση άπό το ρόλο τού Πρόεδρου μέσα στο κίνημα. Οπως κι άλλες 

φοοές, έτσι καί τώρα θά εκφράσουμε προκαταβολικά τον απεριόριστο 
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σεβασμό μας καί τή φιλική κα.ί πολιτική μας. εκτ ι μ·ήσ̂ Λ,̂ ρ
ν
 πρόσωπο του 

προέδρου. ' Η-.προσφορά του μέσα στο φορέα καί
 Λ
ίμι κότερα στό λαϊκό Κί

νημα είναι ανεκτίμητη. .Ή κριτική πού θά ασκήσουμε .στη λειτουργικότη

τα του δεν είναι υστερόβουλη. Διακατέχεται άπό την .επιθυμία "να στεριώ

σει στον τόπο μας 'ένας δημοκρατικός στις λειτουργίες σοσιαλιστικός φο-

peacJ πού-θά επιρεάζει τις .πολιτικές εξέλιξεις.αποφασιστικά / μακρο

πρόθεσμα. Ν , . . 

.'Ένα από τά'βασικά οργανωτικά γνωρίσματα του ΠΑΣΟΚ είναι ο προσω-

ποταγης
-
· του·· χαρακτήρας. Είναι διάχυτο οτι, ένα μεγάλο μέρος των οπα

δών μας καί-των λαϊκών μαζών, αντιμετωπίζει τό χώρο μας οχι σάν κόμμα 

άρχων, άλλα σάν τό Κίνημα του Α. Παπανδρέου. Το γεγονός οτι ύ κόσμος 

συσπειρώνεται γύρω άπό τόν Πρόεδρο καί οχι από την οργάνωση αποτελεί 

ενα φαινόμενο πού δέν συναντιέται συχνά στά σοσιαλιστικά κόμματα·. Δεν 

είναι παράδοξο, λοιπόν, πού ηγετικό στέλεχος του Σοσιαλιστικού Κόμματος 

Γαλλίας καθηγητής στό Πανεπιστήμιο του Παρισιού, ανέθεσε σέ· έλληνα φ.οΐ-

τητή νά κάνει μιά μελέτη μέ θέμα τόν χαρισματικό ηγέτη Α. Παπανδρέου. 

"Ν. . . . 

Παρόλες τις προσπάθειες η οργάνωση, σ'ολα της τά επίπεδα, δέν κα

τάφερε νά ανταποκριθεί στό'ν ενδιάμεσο -διαπλασμα-τικό της ρόλο μεταξύ του 

φορέα καί του λάου. Δυστυχώς, συνεχίζει .νά παίζει - καί
ν
. 'ίσως γιά πολύ 

καιρό ακόμα.- ένα δευτερεύοντα ρόλο στην ανάπτυξη της πολιτικό—ιδεολο

γικής φυσιογνωμίας του χώρου", πού τελικά άνηκε ι "'ίάπρκλε ιστ ικά, σ. αύτη 

τη φάση, στην ηγεσία. θά επισημάνουμε στη συν'χεια τίς- αρνητικές συ

νέπειες της προσωποποιημένης εξουσίας πάνω στην εξέλιξη το"υ ΠΑΣΟΚ. 

ί) Χωρίς νά τό έπιδ'ιώκει ο ϊδιος δ ηγέτης, ή προσωποποίηση παίρ+ 

νει, οταν φτάνει στό ζενίθ της, τη μορφή μιας πραγματικής λατρείας του 

Προέδρου. Σ'αύτό συμβάλλον* οί εξής παράγοντες : _ .. 

- Τó ρευστό κοινωνιολογικά υπέδαφος, ή φύση καί'ή κοινωνική σύνθε
ση των ριζοσπαστικοποιημένων μαζών. Δεν είναι,' βέβαια, αδιάφορη η προ

σωπικότητα καί ο'ι ικανότητες του προέδρου πού καταφέρνει νά συναρπάζει 

τίς μάζες από τό μπαλκόνι καί νά αναζωγονεΤ συνεχώς τή σχέση 'αρχηγοΰ-

όπαδου.
 Ν

 - -.-,-, 

- "Ενα μεγάλο τμήμα ,τών αστικών εφημερίδων πού απευθύνονται σέ ευ

ρύτατα αγροτικά καί αστικά στρώματα, μέ τήν προβολή πού δίνουν'στόν 

ηγέτη. Αντίθετα, οι αντιπολιτευτικές εφημερίδες ¿έν μεταχειρίζονται 
μέ τόν ίδιο τρόπο τά κομματικά μας στελέχη καί, θελημένα ή μή, "πνίγουν 

από τή δημοσιότητα τίς αποφάσεις τών καθοδηγητικών μας οργάνων. Ή 

ηγεσία δέν μπορεί νά παρέμβει γιά νά σταματήσει αυτή ή άνιση καί απα

ράδεκτη μεταχείρηση; Νομίζω «»τι θά ήταν 'ένα θετικό- στο ιχ-οΤο.,- γιατί 

θά συνέβαλε στή με ίωση̂ -του χάσματος ανάμεσα' στον "'PRIMUS INTl· R 

. * * . . . ·· <> •· '• 

"> r . / . . · · - . · . . 
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PARES"' καί_ ... τους " PARES ", διαμορφώνοντας σταδιακά μιά συλλο

γική και ισότιμη 'ηγεσία. ' 

'2) Ή προσωποπαγής μορφή τοϋ φορέα βοηθάει νά ερμηνευτεί, ως 

ενα βαθμό, ή όργανωτικο-πολ ιτική και ιδεολο·γι.κή γραμμή πού ακολου

θήσαμε. Εγκυμονεί, δε κινδύνους οτι θα συνεχίσει ν'άπιτελεΐ ενα 

είδος οργανωτικ ο. -πολιτικής αντίληψης πάνω στην οποία θα οικοδομεί

ται τό ΠΑΣΟΚ. Πράγματι είναι γεγο?·&6 ντ.1., παρά- τά φαινόμενα, κανέ

νας, από την οργανωμένη βάση μέχρι, τά ανώτερα όργανα, δεν μετέχει 

στη διαμόρφωση των θέσεων μας. Ή'κυρίαρχη μορφή του χαρισματικού 

,ήγέτη μέσα στό φορέα παίζει καθοριστικό pcXc στη διαμόρφωση θέσεων 

καί την τοποθέτηση του'φορέα, απέναντι σέ διάφορα προβλήματα πολλές 

φορές χωρίς νά προηγηθούν ©·1 απαραίτητες εσωκομματικές διεργασίες. 

\4υτή· ή κατάσταση μπορεΤ νά οδηγήσει τον ηγέτη, ανεξάρτητα από τίς 

καλές τους προθέσεως, στην επιβολή - χωρίς πειθώ καί συζήτηση - λα

θεμένων απόψεων, πού μπορεί ι αναχαιτίσουν τήν παραπέρα δημοκρατι

κή ανάπτυξη καί χειραφέτηση του Κινήματος,-

Είναι λοιπόν, επικί'ν,δυνί νά ταυτίζεται ή ιοηορικο-πυλ ιτική πο

ρεία ενός κόμματος μέ τους προσανατολισμούς ενός ηγέτη. "θπως,_ 

επίσης, είναι λαθεμένη ή•συσττματική πρακτική ορισμένων ανωτέρων 

οργάνων. π«ύ προσπαθούν, μέ τή\ κάλυψη του κύ',ους'του προέδρου, νά 

επιβάλουν* ευκολώτερα κάθε "νε ̂ προσαρμογή" τ" γραμμής μας, στό φως 

της εκάστοτε πολιτικής συγκυρίας. Ή πολιτική γραμμή, όμως, ενός 

αριστεροί φορέα πηγάζει από τίς καταστατικές του άρχες καί από τά 

καθοδηγητικά του όργανα. π«ΰ τη δ·ιαμοροών::υν ανάλογα μέ τίς αντικει

μενικέ:, πολιτικο-κο ινώνικές συνθήκες ( ταξικός συσχετισμός δυνά

μεων,' οιεθνης συγκυρία κ.α. ) χαί αυτό μέ επίγνωση πάντα των πλαι

σίων μέ^α στά όποια μπορούν νά ελιχθούν καί νά αποκλίνουν. 

Αυτί στή θεωρία. Στην πράςη, 'όμως, μέσα στό ΠΑΣΟΚ έχει ανα

πτυχθεί, 7αν συνέχεια και συνέπεια των τριών διασπάσεων καί της αύ

ξησης του': συγκεντρωτισμού, μιά ταύτιση ττίς πολιτικής γραμμής ολό

κληρου του Χινήματος μέ τον Πρόεδρπ. ρι εκάστοτε δηλώσεις, συνεν

τεύξεις, αν-κοινωσεις κ.λ.π. του προέδρου πού δημοσιεύονται στον 

τύπο εκλαμβάνονται σ.άν πάγιες θέσε.ς του ΠΑΣοΚ. Πολλές φορές, 

μάλιστα, χωρ'ς νά έχει προηγηθεί" ή απαραίτητη ζύμωση στά αρμόδια 

όργανα της βι.οης και της καθοδήγηστς. Σχετικά" ιρόσφατο παράδειγμα 

αποτελεί ή δτο'ωση του Προέδρου υπέρ-των πυρην ικών "οπλών πού δέσμευ

σε - χωρίς τη προβλεπόμενη διαδικασία - Ζ\α τά μέλη μας. ' 

Αποτελεσ.α αυτής της ταύτισης είναι νά υπάρχει δυϊσμός στην 

οργάνωση, δήλα,·' απόκλιση ανάμεσα στίς επίσημες καί διακυρυγμένες 



αρχές μας καί την πραγματική μας πολιτική πρακτική. Η απόκλιση αυτή, 

πού απόρρεε, άπύ την προτεραιότητα πού -δίνει τ ηγεαία μας στο στόχο 

της εξουσίας παρά στην ωρίμανση των αντικειμενικών συνθηκών, προκαλεί 

συγχύσεις και επιφυλάξεις στά μέλη μας καί χαρακτηρισμούς "μονολίθι-

κότητας" καί "ολοκληρωτισμού" του φορέα. Movo αντίδοτο, ή συμμετοχή 

δλων των βαθμίδων της οργάνωσης καί ιδιαίτερα της Κ»Ε-· στη χάραξη και 

διαμόρφωση της π·.λ ιτικ.>-ιδεολ
:
ογικής μας γραμμής. 

3. Η προσωποποιημένη εξουσία, αυστηρά î-εραοχημένη, οδηγεί σ' 
ε να ερμητικά κλειστό" χαρακτήρα τ~ης λειτουργίας των ανωτάτων οργάνων 

σε σύγκριση μέ τά υπόλοιπα καθοδηγητικά όργανα και τή βάση, δημιουργώ

ντας προβλήματα μή σωστής επικοινωνίας, πληροφόρησης καί σύνδεσης των 

οργάνων μεταξύ τους. Ή στεγανοποίηση αυτή προσφέρει στην ηγεσία τή 

διαχείριση της απόλυτης εξουσίας του φορέα -καί διαιωνίζει την αναπαρα

γωγή σχέσεων πού χαρακτηρίζουν παλαιοκομματικούς ή άλλου είδους κομμα

τικούς μηχανισμούς πού έχουν καταδικαστεί στην ιστορική συνείδηση της 

αριστεράς. Αυτές ο£ σχέσεις, δυαποτισμένες άπό μυστικότητα, δίνουν 

τή δυνατότητα σέ μερικούς επιδέξιους καιρ.·-σκόπους νά καλύπτονται πίσω 

από μιά υποτιθέμενη εμπιστοσύνη του Προέδρου καί νά μιλάνε στ ονομά 

του.' Κρύβουν βέβαια υστερόβουλες φιλοδοξίες πού είναι δύσκολο νά δια-

κρίνεις. Πράγματι, ο'ι αντιθέσεις αντί νά εκδηλώνονται πάνω σέ θέματα 

άρχων μετατρέπονται σέ προσωπικές διαμάχες καί σέ αγώνα δρόμου γιά τήν 

κατάκτηση θέσεων μέσα στο φορέα. 

4. 0 "μύθος του αρχηγού" έρχεται' σέ αντίθεση μέ τον αποκεντρω

μένο σοσιαλισμό γιατί : - ·:• 

- ευνοεί μιά λαθεμένη από τά "πάνω" στρατολόγηση στελεχών γιά 

όλους τους χώρους του κόμματος μέ διορισμούς. ίο αποτέλεσμα είναι νά 

παραγκωνίζονται οι καταστατικά διακηρυγμένες δημοκρατικές"- δ ιαδ ικασίες, 

καί νά οδηγούμαστε στό σχηματισμό κλίκων καί ά-ντικλικών -αυτοάμυνας, 

χωρίς προοπτική„λύσης*. . - ο . . . ° 

- τόν εκμεταλλεύονται οι πάλα ιοκομματικο ί .γιά δικές τ-̂ υς μικροπο

λιτικές καί ψηφοθηρικές σκοπιμότητες, δπ^στηρ ίζαντας "-τι ή θέση του 

ηγέτη είναι" πέρα καί πάνω από αρχές, καταστατικό καί οργάνωση. Ε^ναι, 

φυσικό, αυτά τά επιχειρήματα νά μπλοκάρουν .μιά :-νστή. αντιπαράθεση ανά

μεσα στους παλαιοκομματικούς καί τά πρωτοπόρο στοιχεία μας πού είναι 

συνειδητά καί ταξικά ταγμένα στό πλευρό του εργαζόμενου λάου. 

/ 
• / * · 
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- έπι ίνεΐ την κυριαρχία του ΰπερτροφπ υ συγκεντρωτισμού με 

τις γνωστές πρακτικές του. Πράγματι, όταν δεσπόζει έναν ηγέτη με 

τεράστια ακτονρβολία, προσωπικότητα και γόητρο, αποθαρρύνει κάθε π 

προσπάθεια κριτικής ανάλυσης της γραμμής του και ζύμωσης άλλων από

ψεων στά ανώτερα όργανα.. Ακόμα και αν ή συλλογιστική και τα επι

χειρήματα του Προέδρου παραβαίνουν τίς αρχές μας, καταλήγουν, λόγω 

της χαρισματικής του ιδιότητας, να θεωρούνται συνεπή και ν αποτρέ

πουν κάθε διαφωνούντα νά προβάλλει τή δικιά του αντίθεση. Ύποθάλ-

πτει, μ άλλα λόγια, στά στελέχη ένα πολιτικο~ψυχολογικό μπλοκάρισμα 

σέ δ,τι άφορα την απόλυτη ελευθερία έκφρασης των δικών τους καί γε

νικότερα των συγκρουόμενων απόψεων στους κόλπους των ανωτέρων οργά

νων του φορέα. Στις συνεδριάσεις της Κ.Ε., π,χ. h "φοβία" πού δια

κατέχει ;ά στελέχη μήπως καί θιγεί δ ηγέτης οδηγεί σέ μιά επουσιώ

δη κριτική καί αποσπασματική αντιμετώπιση της.γραμμής'του, η οποία 

στην καλύτερη περίπτωση ελάχιστα διαταράσσεται. Πάνω απ'δλα δέ, 

αφαιρεί κάθε δυνατότητα από την Κ.Ε. νά παίξει τό ρόλο ,της καί ν 

ασκήσει τό βασικό της καθήκον πού είναι : 0 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ 

ΗΓΕΣΙΑΣ. Λυτή η κατάσταση, βέβαια, δημιουργεί" άνισες πολιτικές σχέ

σεις ανάμεσα στην ηγεσία καί τ άλλα ανώτερα όργανα καί στερεί, τελι

κά τη διάθεση γιά αντιπαράθεση καί αναζήτηση. "Ολα αυτά τά στοιχεία 

είναι αρνητικά γιά ένα χιοκο,ιο, εξελίξιμο σοσιαλιστικό φορέα πού 

έχει ανάγκη άπό την εφαρμογή της διαλεκτικής των.'ιδεών. 

[θ μύθος του χαρισματικού ηγέτη μπορεί νά προκαλεί αλεργία στη 

συλλογιστική ενός συνειδητοποιημένου σοσιαλιστή. Μέσα, όμως, στή 

δυναμική της πολ ιτ ικής' μας ζωής παίζει πρόσκαιρα ένα θετικό ρόλο σαν 

αντίβαρο της προσωπαγούς εξουσίας τ·ού Καραμανλή. 'Ό χαρισματικός 

ήγετης εμπνέει τόν λαϊκό ενθουσιασμό καί επιφέρει την· εκλογική άνο

δο του φορέα μέχρι νά καταξιωθεί καί νά λειτουργήσει σωστά τόσο τό 

ΠΑΣΟΚ, δσο καί ή πλουραλιστική δημοκρατία. Μεσοπρόθεσμα καί μακρο

πρόθεσμα, δμως, συσσωρεύει αρνητικές συνέπειες, αφού απρόβλεπτοι πα

ράγοντες μπορεί νά δημιουργήσουν κενό ηγεσίας καί νά ξεσπάσουν εμφύ

λιοι εριδές πού θά θέσουν σέ κίνδυνο τή συνοχή του φορέα. 'Άν'λη 

φτεΤ υπόψη δτι. δ χώρος δ'έν είναι ούτε ενιαίος ούτε ομοιογενής, 

κινδυνεύει ή ίδια ή ύπαρξη τού κόμματος, αφού θά ξεφουσκώσει σάν 

/ 
• / · · 
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μπαλόνι τι σαθρό οικοδόμημα .ου είχε δήμιοι yr\ptl ή προβυλη του χα

ρισματικού- ηγέτη 

';- για να μην πέσουμε, λοιπόν, σ'αυτές τις οδυνηρές - για τό λαϊκό 

Κίνημα καί -την πρωτοπορεία του •- συνέπειες, χρειάζεται νά βρούμε τη 

χρυσή τομή ανάμεσα στη συλλογιστική πού αποβλέπει στα άμεσα εκλογικά 

οφέλη και στην αριστερή αντίληψη που ενδιαφέρεσαι γιά τή διαμόρφωση 

•ενός σφριγηλού και βαθειά ριζωμένου στη λαϊκή συνείδηση, σοσιαλιστι

κού φορέα άρχων. 

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

Λόγω έλλειψης σωστής πληροφόρησης δέν είμαι σε θέση νά σχηματί

σω γνώμη - δθυ και αν αυτό φαίνεται παράξενο - αν τό Ε.Γ. διαμορφώ

νει ή οχι, μέ τήν συμβολή του Προέδρου, τις κατευθυντήριες γραμμές 

τ'ου φυρέα. Αυτό σημαίνει οτι τό Ε.Γ. δέν έχει ακόμα αποκτήσει τό 

πολιτικό κύρος πού αρμόζει σε παρόμο-io όργανο.; Δίνει την εντύπωση 

οτι έχει περιοριστεί σ'εναν δ ιεκπεραιωτικό και γραφειοκρατικό ρόλο 

πού δέν ανταποκρίνεται στην πολιτική αποστολή του. 

Κατά τή δικιά μου αποψη ;ό Ε.Γ. πρέπει ταόιακά νά μετονομαστεί 

σέ Πολιτικό Γραφείο,
 ν
ά αποκεντρώσει τό 70°/

0
 της σημερινής γοαφειο-

κρατικής' δουλειάς του στή ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ πού προτείνω στο 

¿ργανόγραμμα, και διά μέσου αυτής στίς ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ. Απελευ

θερωμένο, έτσι, από τό σημερινό φόρτο δουλειάς έχει κάθε προοπτική 

νά εξελιχτεί σ'ενα υπεύθυνο και σοβαρό καθοδηγητικό Κέντρο, πού θά 

ασχολείται απο τελεσματικά μέ τό χάραξη της πολιτικο-ιδεολογικής τα

κτικής καί στρατηγικής του φορέα. "Ενα τέτοιο Πολιτικό Γραφείο θά 

πρέπει στίς συνεδριάσεις του νά αποφασίζει σύμφωνα μέ τή • δημοκρατι

κή μέθυδσ της πλειοψηφίας καί νά κρατάει πρακτικά των συζητήσεων. 

Τά πρακτικά θά πρέπει νά είναι στη διάθεση της " διεύθυνσης του κι

νήματος " καί της Κ.Ε·*"γ>« νά μπορούν νά-έχουν πληροφόρηση, νά δια

μορφώνουν γνώμη καί νά ελέγχουν. 

Σήμερα,, δυστυχώς, ή πληροφόρηση (αμφίδρομη) μονοπωλεΤται από τά 

μέλη του Ε.Γ.» ενώ τά στελέχη της Κ.Ε. είναι παντελώς ανενημέρωτα 

πάνω σέ καίρια θέματα του φορέα καί της ζωής του τόπου. 

. / .-
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Στόν τομέα αυτό υπάρχουν τέτοιοι φραγμ ί πού στην καλύτερη πε

ρίπτωση μπορείς να αποσπάσεις 

άπβ το Ε.Γ. μόνο γενικές και· αόριστες απαντήσεις. Είναι 

πο\-4,τι
{ϊ
.ά»απαράδεκτο να μαθαίνεις τί ι^μβαίνει στο κόμμα καί πού το 

πάει, όχι από' την ηγετική ομάδα πού έχεις εκλέξει, άλλα άπό τά πο

λιτικά σχόλια του αστικού τύπου. Αυτή ή κατάσταση πού παράγει καί 

αναπαράγει παρόμοιες πρακτικές μπορεΐ, μέχοι ενός βαθμού, να εξηγη

θεί άπό τη σημερινή ύπερσυγκεντρωτική δομή καί λειτουργία πού χα

ρακτηρίζει τά ανώτερα όργανα. 

Ό φορέας μας δέν έχει επίσημα υιοθετήσει την αρχή του "δημο

κρατικού συγκεντρωτισμού", οργανωτικό γνώρισμα των μαρξιστικών-λε-

νινιστικών κομμάτων καί αντικείμενο--σήμερα διαμάχης του ευοωκομμου-

ν ι'σμού καί των αριστερών σοσιαλιστικών κομμάτων. Κατά τη δίκια μου 

εκτίμηση, οί λόγοι πού δέν οδήγησαν τήν ηγεσία στην αναγνώριση αυτής 

της αρχής οφείλονται, ανάμεσα στ'άλλα, στα παρακάτω: 

- Θα. αποτελούσε δικαίωση τών λενινιστών πού αποχώρησαν από το 

κόμμα, οί ο
π ο
~

0 1
 υπερθεμάτιζαν την εφαρμογή αυτής της αρχή*; στό 

ΠΑΣΟΚ.. 

- Θα ερχόταν σέ' κατάφορη θεωρητική καί πρακτική αντίθεση μέ τήν 

καταστατικά κατοχυρωμένη αρχή του αποκεντρωμένου καί αυτοδ ιαχε ιρ ι-

στικου σοσιαλισμού. 

Παρόλα'αυτά, ή .ηγεσία ακολούθησε μιά τακτική σιωπηρής 

ισχυροποίησης του συγκεντρωτισμού στ'ανώτατα όργανα μ αποτέλεσμα νά 

τά γράφειοκρατικοποιήσει και νά τά ξεκόψει από κάθε ζωντανή επικοι

νωνία - κάθετα καί οριζόντια - μέ τους υπόλοιπους .χώρους του Κινή

ματος. Αυτή ή διαδικασία όμως δέν θεμελιώθηκε παράλληλα οργανωτικά 

και ιδεολογικά αφού δέν συμπορεύτηκε μέ μιά πραγματική επιχειρημα

τολογία. Ή ηγεσία αρκέστηκε απλώς νά παραθέσει μέσα άπό τά κείμε

να της, μια σειρά από αφορμές καί αιτίες της οργανωτικής μας κατά

στασης. Από θεωρητικής σκοπιάς, παραμένω αμετακίνητος εχθρός της 

βασικής λενινιστικής αρχής του "δημοκρατικού συγκεντρωτισμού", όπως 

τήν είχα αναπτύξει στά αρθρα του " ΑΓΩΝΙΣΤΗ". • Για μένα δέν έχει 

καμμια σημασία αν εκείνα τά κείμενα - πού γράφτηκαν - μετά άπό τή 

συγκατάθεση της ηγεσίας καί κάτω άπό ανώμαλες εσωκομματικές συνθή

κες - διαστρεβλώθηκαν από εξωπασοκικούς αντίπαλους καί άπό συντρό

φους μέσα στό κόμμα. 



'Οποιοσδήποτε παρακολουθεί τις πολυτικο-ιδεολογικές εξελίξεις και 

ζυμώσεις ο eη Νέα Μαρξιστική Αριστερά κα'ί σα - αριστερά σοσιαλιστικά 

Κόμματα της Δύσης, θά διαπιστώσει τήν εχθρική τους στάση απέναντι, 

στην αρχή*..του "δημοκρατικού συγκεντρωτισμού". Τον συνδυάζουν με τη 

δικτατορία του προλεταριάτου, τό σταλινικά εκφυλισμό και τις επιζή

μιες συνέπειες στή σωστή οικοδόμηση του Σοσιαλισμού. Ανεξάρτητα 

απ ολα αυτά, πιστεύουμε ¿τι κάθε στέλεχος του epopèa πού έχει αφο

μοιώσει τό όραμα του ΠΑΣΟΚ. θά κατέληγε νομοτελειακά στά ίδια συμπε

ράσματα δ. σο άφορα κάθε μορφή ύπερσυγκεντρωτισμεΰ. 

Προσωπικά δέν εχω τήν παραμικρή θεωρητική αμφιβολία δτι τό ση

μερινό "μοντέλο" λειτουργίας της ηγεσίας δέν μπορεί νά προσαρμοστεί 

στίς μελλοντικές μορφές εξουσίας πού προτείνει τό ΡΑΣΟΚ. Η θεωρία, 

όμως, χωρίς τόν εμπλουτισμό της πρακτικής, οδηγεί σέ άρνηση του μαρ

ξισμού καί της όργανωτικο-πολιτικής μας εξέλιξης. ' Αν παραμερίσουμε, 

λοιπόν, τό δράμα πού - δπως λέει καί δ Πρόεδρος - προβλέπεται νά 

πραγματοποιηθεί" σ 'ένα απροσδιόριστο μέλλον, δέν υποστηρίζω τήν συλ

λήβδην ανατροπή κάθε υπεύθυνου στοιχείου πού έχει προστεθεί σάν λι

θαράκι στην οικοδόμηση του φορέα μας. Ή συσσωρευμένη, λοιπόν, πεί

ρα άπό τήν ϊδρυσή μας καί μετά - ανεξάρτητα από τήν επιφυλακτικότη

τα πού εχω εκφράσει απέναντι στον ύπερσυγκεντρωτισμό - σέ καμμιά πε

ρίπτωση δέν με οδηγεί στην διαλυτική άποψη πού υποστηρίζει τήν κα

ταδίκη του ενιαίου κσθοδηγητου κέντρου. Αντίθετα'·, τό ΠΑΣΟΚ - ^ν 

δέν αποκλίνει άπό τήν αρχική Ιστορική του πορεία καί βαδίσει άφοβα 

καί σταθερά στό δρόμο πού απομένει νά διανύσει - έχει ανάγκη από 

μιά πειθαρχημένη, δημοκρατική οργάνωση καί ένα ενιαίο καθοδηγητικό 

κ-έντρο, αποκεντρωμένο, όμως, στίς λειτουργίες του. Αυτό σημαίνει 
it 

ο τ ι •: . 

α) 'Ένα μεγάλο μέρος της πολιτικής διαχείρισης της εξουσίας θά 

πρέπει νά περνάει άπό τό Ε.Γ- στή"διεύθυνση του Κινήματος" καί τήν 

Κ.Ε. Το Ε·Γ· μετονομάζεται -οπως είπαμε- σέ " Πολιτικό Γραφείο" 

καί παίρνει τήν ανάλογη μορφή πού έχουν παρόμοια όργανα στά αοιστε-

ρά κόμματα. *Η "Διεύθυνση του Κινήματος" συ-νεδριάζει τουλάχιστον 

μιά φορά τό μήνα. Ή πληροφόρηση, όμως, και η επικοινωνία ανάμεσα 

e αυτή καί τό " Πολιτικό Γραφεΐο " είναι αμφίδρομη καί καθημερινή. 

Τά στελέχη του Π.Γ*, της " Διεύθυνσης " καί μέρους της Κ.Ε. είναι 

επαγγελματικά. 
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ß) ÏÏ ανανέωση της ηγεσίας πρ.έπει νά γίνεται στο Συνέδριο κα ί 

'όχι κάθε φορά πού προκύπτουν δυσκολίες μέσα στό φορέα. Αυτό σ αντι

παράθεση μέ την τακτική της ανανέωσης της ηγετικής Ομάδας τά τελευ-

" τα~α 4 χρόνια.' Πράγματι, ή ηγεσία ανανεώθηκε σχεδόν μέ "κοοπτάτσια"' 

διατηρώντας την αρχική βασϋκή της δομή καί αποφασίζοντας - σε " πε

ριορισμένο επίπεδο ", σύμφωνα μέ τίς πολιτικές μας επιλογές, - ποια 

νέα στελέχη θά προωθηθούν. Ή συμμέτοχη στα όργανα η ¿ αποκλεισμός 

νέων στελεχών ήταν, δηλαδή, έργο πού επαφίετο στην διακριτικότητα 

της Καθοδήγησης. 

• γ) Ή ομοιογενοποίηση των στελεχών καί η εξοίκ'ωσή τους μέ τά 

ανώτερα όργανα δεν πρέπει νά.γίνει σέ βάρος του πλουραλισμού τών 

• απόψεων, της -ελεύθερης επ© ϋκοοομητικής κριτικής καί του πολιτικού 

ελέγχου.· -Θά είναι, λοιπόν, αρνητική 'κα ί ανεπιτυχής κάθε σπασμωδική 

ηγετική αντίδραση πού οταν υπάρχουν διαφορετικές εκτιμήσεις στελε-

,χων, θά καταφεύγει στίς γνωστές ετικέττες το.υ ." τεχνοκράτη,' του 

"αριστεριστή"·, του "περιθωρ ιακου"κ. α. Μόνο μέ την κατοχύρωση τών 

. τάσεων, σάν φορέων τών απόψεων της μειοψηφίας στ ανώτερα όργανα θα 

ξεπεραστούν οι μεσαιωνικές αντιλήψεις καί θά υιοθετηθούν νέες καθο

δηγητικές πρακτικές πού δέν θά έρχονται σ αντίθοση μέ τήν πορεία 

προς τό οοσιαλισμό, πορεία πού απαιτεί μιά ημοκ'ρατία χωρίς όρια. 

δ) 'Η πολιτικο-ιδεολογική ζύμωση τών ανωτέρων.οργάνων μέ τά 

κατώτερα όργανα καί τή βάση γίνεται μόνο διά της"πειθούς καί τον 

πολιτισμένο διάλογο. Πρέπει νά περάσει στά κομματικά μας ηθη ο αλ

ληλοσεβασμός μεταξύ τών οργάνων καί ανάμεσα ατά ρργανα καί τή βάση. 

Αυτό σημαίνει όμως δτι καί "μερικά απαίδευτα, ισχυρογνώμονα". στοι

χεία της βάσης μας, πρέπει νά μάθουν τρόπους .σωστής συμπεριφοράς 

προς .τά ανώτερα όργανα καί όχι νά ισοπεδώνουν, προβοκατόρικα καί σε

χταριστικά στά πλαίσια δήθεν τών " δημοκρατικών διαδικασιών" στελέ

χη τών καθοδηγητικών οργάνων. τέλος πρέπει·, στίς ενδιάμεσες φάσεις 

της οργανωτικής στρατηγικής πού θά επεξεργαστούμε, νά δώσουμε στα

διακά τή δυνατότητα στον οργανωμένο μας κόσμο νά παίξει αποφασιστικά 

ρολό μέσα στό φορέα. Τά καθοδηγητικά όργανα καταξιώνονται "όταν 

στηρίζονται στην οργανωμένη βάση καί καταφέρνουν νά διαπλάσουν τίς 

λαϊκές μας δυνάμεις. Μόνο έτσι καί μέ τήν άναζωγόνηση της σχέσης 

καθοδήγηση - μάζα αποκτιέται ή εμπιστοσύνη καί επιτυγχάνεται ή ολο

κληρωτική κινητοποίηση τους. 
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Μέσα σ αυτά τά πλαίσια πιστεύουμε ότι Γ'ναι εφικτή η εφαρμογή 

ενός " αποκεντρωμένου, στις λειτουργίες του, καθοδηγητικού κέντρου" 

που θ-ά "θεωρείται., άπλώς_ κομμάτι και. δχι η ολότητα, οπως συμβαίνει με 

το "δημοκρατικό συγκεντρωτισμό", της κοινωνίας, του κράτους και της 

πολιτικής .ζωής πού οραματιζόμαστε. Μόνο αύτη ΤΊ τοποθέτηση άρνεΐται 

όν λενινιστικό χαρακτήρα του κόμματος'και την ταύτιση του με τό 
τ 

κράτος 

0 ΠΕΡΙΟΩΡΙΑΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ_ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Σ' ο,τι άφορα την Κεντρική Επιτροπή είναι σχεδόν άποδτδειγμέ-

νο οτι δεν έχει καμμιά εξουσία. Συμμετέχει πολύ"περιορισμένα στίς 

επιλογές του φορέα καί στή χάραξη των'γενικών άρχων, ενώ θά έπρεπε 

νά είναι ή' βασική της αποστολή. QI εισηγήσεις-καί οι συνεδριάσεις 

της Κ.Ε. προετοιμάζονται αποκλειστικά άπό τ.όν Πρόεδρο και το Ε·Γ· 

Τα μέλη της Κ.Ε.' δέν ήταν ποτέ μέχρι σήμερα βασικοί εισηγητές, πάνω 

σέ οργανωτικά καί πολιτικά θέματα. Καλούνται απλώς· 3-4 φορές τό 

χρόνο νά επικυρώσουν'εισηγήσεις δημοσιευμένες άπό τήν προηγούμενη 

στον. τύπο, χωρίς^ποτέ νά τίθενται στή κρίση τους καί σέ ψηφοφορία. 

"Οπωτ επισημάναμε καί στό οργανόγραμμα τά μέλη της Κ.Ε. δεν 

μπορούν "νά έχουν καμμιά ελεύθερη επαφή μέ τη βάση ή νά εκφράσουν 

τίς απόψεις τους σέ μαζικούς ή άλλους χώρους χωρίς τή συγκατάθεση^ 

της ήγεσί'ας. Και οχι μόνο αυτό. 'Έχουμε παραδείγματα συντρόφων της 

Κ.Ε. πού δέν μπορούν νά καθοδηγήσουν τήν οργάνωση του νομού τους η 

πού καταγγέλλονται άπό ανεύθυνα σοσί,αλφιλελεύθερα στοιχεία της Ν.Ε. 

χωρίς νά καλύπτονται άπό τό Ε.Γ. Με μιά τέτοια άντιμετώπιση•του 

ανώτατου καθοδηγητικού μας οργάνου άπό πλευράς ηγεσίας, πως θ απο

κτήσει τό απαραίτητο γόητρο καί τή σωστή λειτουργικότητα, για να κα

ταξιωθεί, στή λαϊκή συνείδηση καί σ-ήν οργανωμένη βάση μας;-

Ή Κεντρική Επιτροπή δχι μόνο δέν είναι σέ θέση νά προστατέ

ψει -τά στελέχη της άπό κάθε σοσιαλφιλελεύθερτι πρόκληση, αλλά και 

δέν διαθέτει,, ούτε τους στοιχειώδεις μηχανισμούς επικοινωνίας μέ τη 

βάση, ούτε τή δυνατότητα ελέγχου του μηχανισμού "του φορέα. Επι

πλέον, δέν συμμετέχει ουσιαστικά στην επιλογή τών στελεχών γ.ιά τήν 

επάνδρωση τών διαφόρων χώρων του φορέα, επιλογή πού ανήκει αποκλει

στικά στον Πρόεδρο καί τό Ε.Γ. Δέν μας έχουν ανακοινώσει όμως ποια 

κριτήρια εφαρμόζουν γιά τήν ανάδειξη τών στελεχών. Δίνεται βέβαια 

/ 
. / . . 
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ή εντύπωση ότι γιά την ηγεσία υπερισχύουν τα ακολούθα " προσόντα ": 

Η εκλογικίστικη-πρόσβαση, οι τεχνοκρατικές και πανεπιστημιακές 

γνώσεις, ή πίστη υπακοή και ή πειθαρχία -στίς αποφάσεις και στην πο

λιτική γραμμή της. ηγεσίας. Αυτή ή επιλογή μπορεΐ νά Ικανοποιεί 

κοντοπρόθεσμα τί-ς επιδιώξεις της ηγεσίας, " αλλά δεν έχει σταθεροποιη

τικά πολιτικο-ιδεολογικά αποτελέσματα γιά τον φορέα. Πράγματι*: 

- Καλλιεργεί στά στελέχη τον κομφορμισμό, την. ατολμία- στη λή

ψη των αποφάσεων, τήν ευθυνοφοβία, τήν απουσία αναλυτικής"' Ικανότητας 

την έλλειψη φαντασίας καί .πρωτοβουλίας, τν\ν τάση γιά Ικανοποίηση 

μίκροφιλοδοξιών καί εξασφάλιση μικροπολιτικών μελλοντικών προνομίων. 

Ευνοεί μονόπλευρα έκείνοος πού έχουν τά προσόντα της υπηρε-

σιακότητας καί.. το καλό "φί:λλο ποιότητας" από τήν ηγεσία, σε βάρος 

ενός σηυαντικοΰ μέρους τών'μή προνομιούχων: της εργατικής τάξης καί 

της αγροτιαςπού διαθέτουν πρακτική πείρα. Το .εγκώμιο, δηλαδή, π'ού' 

πλέκει
-
' κατά-, διαστήίΐατα ή- ηγεσία σ'αυτές τις πρωτοπόρες τάξεις δεν 

συνοδεύεται έμπρακτα μέ τήν.κατά αναλογία συμμετοχή τους μέσα στους 

χώρους καί τά όργανα του φορέα. Ένώ όμως άπό τή μία πλευρά ή προο

πτική αυτή έπαψε ν'αποτελεί μέρος της τακτικής της ηγεσίας, απο τήν 

άλλη, ενισχύεται - μέ τήν κεντροδεξιά διεύρυνση - ή εισρροή αδια—. 

παιδαγώγητων στίς αρχές μας στοιχείων μέ κίνδυνο νά μετατρέψουν το •• 

ΠΑΣΟΚ σέ σοσιαλψιλελεΐίθέρο φορέα.Βρισκόμαστε, δηλαδή, μπροστά σ·έ 

μίά κατάσταση αποκαρδ ιωτική 'οπού, αφ'ενός μέ ν' η Ιδιοποίηση του φο

ρέα.από "λους τους μή προνομιούχους αρχίζει νά' έξελίσσεται σ'ενα 

άπιαστο ονεί,ρο, αφ ετέρου δέ δυσκολεύεται ή πραγματοποίηση του.με-̂  

τασχηματισμοΰ των κοινωνικών σχέσεων καί ή -έξ-ισορρόπηση του συσχε

τισμού ανάμεσα' στο νέο καί 'στο παλιό. 

Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΑΣΕΩΝ 

Μπροστά σ αυτή τήν κατάσταση τί κάνουν τά αριστερά ανιδιοτελή-

μέλη - στελέχη μας, πού δέν σκοπεύουν νά εγκαταλείψουν τόν φορέα 

καί να πάνε σπίτια τους, 'καί τί διέξοδο προτείνουν; υπάρχουν πιθα- -

νότητες νά ξεπηδήσει ένα στελεχιακό δυναμικό σέ επίπεδο ανωτέρων 

οργάνων πού νά μορφοποιηθεί σέ μιά αριστερή "τάση-αποψη"; γιατί 

δ£ν εγϋνε αυτό μέχρι .σήμερα̂ - Ποια είναι ή διαφορά ανάμεσα στην 

"τάση - αποψη" καί τή φράξια', Οι απαντήσεις πού θά δώσουμε έχουν 

τή μορφή προβληματισμού. 
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τά αριστερά μέ\η - στελέχη του φορέα ''πού αγωνίζονται για σω

στές δημοκρατικές διαδικασίες δέν πρέπει να αισθάνονται περιφρόνηση 

κι άπαγοήτευση γιά την όργανωτικο-πο ι*τι-κή μας ' ύπστο.νοτικότητα. τό 

στέριωμα ενός γνήσιου σοσιαλιστικού φορέα παρα
ν
μένει δυνατό. Από 

τόν δικό μας αγώνα, θά εξαρτηθεί αν θά επικρατήσει η οχι μιά σοσιαλ-

φιλελεύθερή ταξική φύση μέσα στο ΠΑΣΟΚ. Τα περιθώρια υπάρχουν και 

τό παιχνίδι δέν έχει χαθεί εντελώς, αφού προσδιορίζεται συνεχώς από 

τήν πάλη πού αναπτύσσεται ανάμεσα στά σοσιαλφιλελεύθερα καί τά αρι

στερά μέλη'- στελέχη μας. Αυτό προϋποθέτει απεγκλωβισμό τών στελε

χών μας από κάθε φοβία, τοποθέτηση τους μέσα στά όργανα καί διεισ

δυτική ανάλυση, ώστε νά αποκαλυφθούν ο Ι ρίζες τών σφαλμάτων. Η 

αποκάλυψη τους θά συμβάλει στον περιαρισμό τών κινδύνων αναπαραγω

γής τών 'ίδιων ή παρόμοιων σφαλμάτων. Σ ενα χαΐκό σοσιαλιστικό κόμ

μα,-· ή διαλεκτική τών ιδεών πρέπει νά εκδ'ηλώνεται ελεύθαρα μέ,ρα στην 

Κ·Ε· μέ τήν συνεισφορά τών στελεχών μας σ ολους τους τομείς. Καί εί

ναι φυσικό μέσα από τήν πολυμορφία τών ατομικών συνεισφορών της ι{.Ι 

νά προκύψουν διαφωνίες. Άλλοίμονο, αν δέν-υπήρχαν διαφωνίες σ 

επίπεδο ανωτάτων οργάνων. Θά ήταν, 'όμως απαράδεκτη -καί καταδικα

στέα οποιαδήποτε σκέψη της ηγεσίας πού θά-αποσκοπούσε στή δίωξη, 

στην καταστολή, στην περιθωριοποίηση, στην άόρπστη ρητορική αναφορά 

σέ γνωστά τεμπελώματα - μέ- διακρίσεις καί αφορισμούς πολιτικής λέ

πρας από τους άγραφους νόμους του κομματικού μηχανισμού -, σ όσων 

στελεχών ̂ σκέπτονται καί τοποθετούνται αφοβ'α καί διαφορετικά από τή 

σημερινή καθοδήγηση.· Πρέπει κάποτε νά αρχίσει σταδιακά, άλλα στα

θερά νά διαμορφώνεται στά ανώτερα 'οργαν μιά " τάση -άποψη" της 

πλειοψηφίας καί μιά "τάση-αποψη" της μειοψηφίας. Γιατί όμως δέν 

έγινε αυτό μέχρι τώρα; 

'Ένα πρώτο -στοιχείο ερμηνείας της ανυπαρξίας τάσεων σ επίπεδο 

Κ..Ε. βρίσκεται στίς καταβολές τών διασπάσεων, στην πολιτικο-ιδε^λο-

γική γραμμή
ι
της ηγεσίας μέχρι τίς βουλευτικές εκλογές καί στην τω

ρινή αντικειμενική, καί υποκειμενική λειτουργία τών καθοδηγητικών 

οργάνων. Πρόκειται, βασικά,γιά μιά- λειτουργία πού αποσκοπούσε στην 

εξασφάλιση μιας.ενότητας αρχηγικής μορφής καί στην αναπαραγωγή τών 

πολιτικο-ιδεολογικών σχέσεων σ ολα τά ανώτερα Οργανα. Γιά νά αλλά

ξει ή σημερινή κατάσταση θά πρέπει ν αντικατασταθεί από μιά άλλη, 

ενιαία καθοδηγητική, αλλά πλουραλιστική ενότητα. Αυτή μπορεΓ νά 

ξεπηδήσει μονό μέσα από τά ανώτερα όργανα σέ συνδυασμό μέ μιά αρι-
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στερή πλατφόρμα της μειοψηφίας.καί μέσα από μιά πολιτισμένη καί προ

σεγμένη κριτική της μέχρι τώρα πολιτικο-οργανωτικής μας πορείας» 

Δυστυχώς, ol πρακτικές και ή νοοτροπία πού επικράτησαν σ'επίπεδο 

ηγεσίας συνέβαλαν στη δημιουργία τέτοιου ψυχοπο,λιτικού κλίματος πού 

αποκλιει κάθε προοπτική κατάρρευσης της ενότητας αρχηγικής μορφής 

καί την εμφάνιση μιας νέας. Τό χειρότερο, δέν αφήνει περιθώρια οχι 

μονό αμφισβήτησης της ηγετικής γραμμής, αλλά καί της πιο ακίνδυνης 

κριτικής των εμπεδωμένων κομματικών σχέσεων. - -

Μέσα σε τούτες τίς γενικές γραμμές μπορούμε νά συμπυκνώσουμε 

τους λόγους μη διαμόρφωσης "τάσης-αποψης" μειοψηφίας στο φορέα καί 

της μη εφεύρεσης μιας νέας μορφής ενότητας πού θά εξασφάλιζε : την 

ηγετική πολιτικο-ιδεολογική βαρύτητα του Προέδρου - Ε.Γ., χωρίς νά 

αποκλείει μιά αποκεντρωμένη, ένιαΤα, δημοκρατική καθοδήγηση μέ την 

Κ.Ε. σέ κυρίαρχο ρόλο, στα πλαίσια ενός αύτοπειθαρχημένου, μαζικού 

καί ανανεωμένου φορέα. 

Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΦΡΑΞΙΑΣ 

Στίς προηγούμενες σελίδες εκφρασα τίς επιφυλάξεις μου για την 

αρχή του "δημοκρατικού συγκεντρωτισμού " ή του ύπερσυγκεντρωτισμού 

σάν μέθοδο εσωτερικής οργάνωσης ενός κόμματος. Ταυτόχρονα τόνισα 

π.όσο διαμετρικά αντίθετος είμαι μέ τίς διασπαστικές .λειτουργίες 

αλληλοσυγκρουόμενων "φραξιών" πού έχουν τόν φορέα διχασμένο σέ μό 

νιμη βάση.· Πιστεύω οτι οί "φράξιες" αποτελούν τήν έκφραση μιας πο

λιτικής πρακτικής, ακόμα λιγότερο δημοκρατική από τόν υπερσυγκεντρω-

τισμό. Καί αυτό γιατί μεταβάλλουν το κόμμα σέ μιά.πολλαπλότητα ορ

γανωμένων συγκεντρωτικών Κέντρων απόφασης-. Το κάθε κέντρο,δε, έχει 

δική του δομή, λειτουργία καί ηγέτη. '.Η πολλαπλότητα.αυτών των Kr-" 

τρων αναπαράγει τά ίδια μειονεκτήματα - ίσως καί σ ευρύτερη κλίμακα-

τού "δημοκρατικού" ή άλλης παραλλαγής γραφειοκρατικού συγκεντρωτι

σμού. Σύμφωνα, λοιπόν, μέ τή δικιά μου πρόταση, ή επιλογή δέν γί

νεσαι ανάμεσα στον ύπερσυγκεντρωτισμό καί τό φραξιονισμό, αλλά γιά 

ενα " ενιαίο, αποκεντρωμένο, στίς. λειτουργίες του, καθοδηγητικό 

κέντρο". Μόνο μιά τέτοια οργανωτικο-πολιτική αντίληψη ευνοεί το 

ξάπλωμα των δημοκρατικών διαδικασιών γιατί % 

- απελευθερώνει τίς ζωντανές δυνάμεις του Κινήματος από τήν τω

ρινή, οργανωτικά αποτελματωμένη κατάσταση.καί κατοχυρώνει - τουλά-
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χιστον στα ανώτερα ορ,γανα - μια νέα ενότητα πού ξεπηδάει μέσα από 

τον συγκερασμό των διαφόρων ανοργάνωτων " τάσεων - απόψεων", σάν 

συνισταμένη τους. 

- Ή ϋπαρξη των " τάσεων - απόψεων " εΰνοεΐ μιά ενιαΤα δημο

κρατική σύνθεση και αποφεύγεται κάθε πηγή διαιρέσεων καί ρήξεων πού 

χαρακτηρίζουν τη φυσιογνωμία της αυστηρά πατερναλιστικής οργάνωσης 

καί τ.η διαλυτικά τακτική των φραξιών. 

Σύντροφοι, κατά τή δικιά ρου αντίληψη ή παρουσία των "τάσεων 

απόψεων" δέν λύνει κατά τρόπο 'δανικό καί οριστικό το πρόβλημα των 

δημοκρατικών διαδικασιών. Αποτελεί, όμως, τό μικρότερο κακό σέ 

σύγκριση μέ τό φραξιονισμό καί τόν ,ύπερσυγκεντρωτισμό. Πράγματι : 

- εξασφαλίζει τό μάξιμουμ της δημοκρατίας καί τό δυνάμωμα της 
ενότητας ενός πολύμορφου σοσιαλιστικού Κινήματος σάν του δικού μας. 

- ξεπερνάει τή σκανδαλώδη νοοτροπία πού ταυτίζει τήν αρχή της 

πειθαρχίας καί της ενότητας μέ τήν " προβατοε ιδη"δμοφωνία καί τό 

μονολιθισμό. Πρέπει νά γίδει κατανοητό ότι, στά σημερινά πλαίσια 

ιδεολογικής καί διανοητικής χειραφέτησης του πολιτικοποιημένου κόσ

μου, δέν περνάνε οι καταναγκαστικές μέθοδες της ομοφωνίας. ΕκεΤνο 

πού μπορεί νά γίνει .αποδεκτό είναι ή αυτοπειθαρχία, πού περνάει μέσα 

από τό καμίνι της πειθούς. Ή ανίτοπε ιθαρχία αυτή είναι τό αποκρυ-

στάλλωμα της ελεύθερης έκφρασης της γνώμης των μελών μας στίς συγκε

κριμένες επιλογές πολιτικού προσανατολισμού καί δράσης, ψδ περι.ε-̂  

χόμενο αυτών τών επιλογών πρέπει νά γίνεται συνειδητά αποδεκτό για 

τήν καταλληλότητα, χρησιμότητα του καί τήν πολιτική του αναγκαιότητα. 

- κατοχυρώνει στό εσωκομματικό καθεστώς τή μειοψηφία, πού άσκεΐ 

ανεπιρέαστα τό δικαίωμα ελέγχου της πλειοψηφίας. 

- ή αρχή της μυστικής ή φανερής ψηφοφορίας παύει νά είναι κάτι 

τό τυπικό, τό ψεύτικο ή τό απραγματοποίητο καί εφαρμόζεται σ'όλα τά 

ανώτερα όργανα.. 

Μόνο μέσα σέ τέτοια πλαίσια ή Κ.Ε. θά αποκτήσει βαρύτητα, θά 

ζωντανέψει μέ τό ξεπέρασμα του μονολόγου, θά κλαδέψει τά μεθοδευμένα 

προσχήματα τών πολέμιων της καί θ'αποκτήσει τήν πολιτική εμβέλεια 

πού της αρμόζει. Η Κ.Ε., για νά θεωρείται ανώτατο όργανο του αρι

στερού σοσιαλιστικού φορέα μας, πρέπει: 

- νά συγκαλείται σέ τακτά διαστήματα, όπως προβλέπουν οι κατα

στατικές μας διατάξεις καί οχι " στή χάση καί στή φέξη ". 
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- νά εξανλεΐ τα βασικά, της καθήκοντα πού. είναι : α) ή συμμετο

χή της στις βασικές πολιτικο-ιδεολογικές επιλογές του φορέα με δια

λεκτική συνέπεια και μετά απδ αντιπαράθεση και εσωτερικές διεργαι-

σίες. β) Ή κριτική και δ πολιτικός έλεγχος πάνω στην πρακτική 

καί τή γενικότερη πορεία πού ακολούθησε ή ηγεσία στδ μεσοδιάστημα 

των δύο Κ.Ε. γΐ·α λογαριασμό του ΠΑΣΟΚ- Μ* αυτή τή μέθοδο θά απο

φεύγεται ή μονόπλευρη πολιτική αντίληψη πού πνίγει τόν εσωτερικό 

διάλογο καί αφορίζει κάθε καλοπροαίρετη αντιπαράθεση. 

- νά μήν εγκρίνει, πρίν ακόμα έχει συζητήσει διεξοδικά, προ

καταβολικά δημοσιευμένες στον τύπο εισηγήσεις. Για νά μήν επανα-

ληφτει παρόμοιο υπο
τ
ιμη

τ
 ι,κό γιά τό κύρος της Κ.Ε. καί τή νοημοσύνη 

των μελών της φαινόμενο, δέν πρέπει νά θεωρούνται ΕΓΚΥΡΑ : εισήγη

ση, ψήφισμα η πεπραγμένα της Καθοδήγησης πού δέν έχουν προηγουμένως 

συζητηθεί καί επικυρωθεί μετά από μυστική ψηφοφορία,, στην ολομέλεια 

της Κ.Ε. 

- ή πλειοψηφία του Προεδρείου καί δ Πρόεδρος των συνεδριάσεων 

της Κ.Ε. νά μήν αποτελούνται άπό μέλη του Ε.Γ. Αυτή ή πρόταση αλ

λαγής του Κανονισμού της Κεντρικής Επιτροπής προκύπτει από τήν πεί

ρα πού αποκτήσαμε, γιατί μέ 'τό πρόσχημα της στενότητας των χρονι

κών δρίων λειτουργούσε σχεδόν Ιεροτελεστικά. . , 

Μόνο μ'αυτό τόν τρόπο ή ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ θά μετατραπεί άπό 

ενα υποτονικό, ευκαιριακό θεσμό ζύμωσης, σ ένα καταξιωμένο καί έγκυ

ρο όργανο, μέ νέα αντίληψη λειτουργίας. Θα απελευθερώσει, έτσι, 

οποίον καταπιέζεται ψυχοπολιτικά άπό τίς τωρινές διαδικασίες καί θά 

του επιτρέψει νά ασκήσει σωστά τό λειτούργημα του σάν στελέχου του 

ανωτάτου καθοδηγητικού οργάνου. 

Κάτω από τίς σημερινές συνθήκες πως είν~αι δυνατό νά εργαστείς σέ 

ομάδες δουλείας καί νά πραγματοποιήσεις μιά ποικιλία μορφών επέμβα

σης στίς κομματικές διαδικασίες τή στιγμή ποτ» δέν μπορείς, νά λει -

τουργήσεις; δταν κάθε εποικοδομητική κριτική αντί ν αποτελέσει 

ευκαιρία γιά συζήτηση γίνεται στόχος επικρίσεων καί αφορμή γιά νά 

περιθωριοποιηθείς;. ''Αλλωστε, μιά ουσιαστική μορφή επέμβασης στίς 

διαδικασίες του φορέα δέν προϋποθέτει απαραιτήτως - οπως θά νομί

ζουν μερικοί - ενσωμάτωση του διαφωνούντα στους μηχανισμούς καί 
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αφομοίωση του άπο απόψεις που δεν τον εκφράζουν. Σε' δ,τι μας άφορα 

^παραμείνουμε αμετακίνητοι στις απόψεις μας καί δεν θα ξεκοπούμε 

από τη σωστή αριστερή πολιτ ικο-ΐ'δεολογ ική πορεία του ΠΑΣΟΚ. 

Η ΎΠΟΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΠΤΑ ΤΩΝ Ν.Ε. ΚΑΙ ΤΟ ΞΕΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ 

Τη στιγμή πού η Κ.Ε- δεν διαθέτει μηχανισμούς επικοινωνίας με 

τις Ν.Ε. ε θα έπρεπε το ΕοΓΌγ. σε κάθε συνεδρίαση της ¡κεντρικής 
Επιτροπής , να ενημερώνει τα μέλη της για την οργανωτική πορεία 

των ένδιαμ-έσων οργάνων καί των Τ<Ό 'ου φορία« MOVO έτσι ή ολομέ

λεια της Κ,Ε- θα αποκτούσε μία σφαιρική εικόνα της εξέλιξης του φο

ρέα, των αδυναμιών του και του τρόπου αντιμετώπισης τους,, 

Δυστυχώς ή ενημέρωση αυτή έλαμψε δια ¡τη.ς απουσίας της στις τακτικές 
συνεδριάσεις της ΚοΕ» και οχι μόνο αυτό. Το Ε.Γ- δέν κατάφερε να 

κάνει έστω κι 'έναν συνοπτικό απολογισμό στην Κ?Ε· με αποτέλεσμα να 

έχουμε μια προσωπική αποσπασματική εικόνα πού προκύπτει κυρίως από 

τίς περιγραφές τών συντρόφων των κλιμακίων. Απδ τις επισκέψεις 

των κλιμακίων στην επαρχία καί τή δουλειά απογραφής πού έκαναν προ

κύπτει "τι ο Ι NE δέν λειτουργού,' σωστά για τους εξής λογούς : 

- Δεν έχουν υλοποιήσει τίς αποφάσεις ¡ιού πήραν τα ανώτερα όργα
να καί δέν '¿χουν ακόμη καθορίσει'πλάνα δουλείας αφού θεωρούν τον 

Κεντρικό προγραμματισμό ουτοπικό καί απραγματοποίητο» 

-'Ορισμένες NE δεν δουλεύουν σΆλο'γικά καί δεν έχουν απελευθε

ρωθεί από τίς αδοναμίες του παλαιοκομματισμού καί του παραγοντισμου 

Σ'αυτό συμβάλλουν αρνητικά καί ο ι παρεμβάσεις επώνυμων παραγόντων, 

από άλλους χώρους του φορέα. 

- δέν κατάφεραν ακόμα νά διατηρούν επαφή καί νά καθοδηγούν σω

στά τίς τοπικές οργανώσεις, . 

- δέ> έχουν συνεχή επαφή,σωστή πληροφόρηση καί καθοδήγηση απο 

τά ανώτερα όργανα, πράγμα πού τ.ίς σπρώχνει να δρουν αυτόνομα • και 

ξεκομένα,' 'αναπαράγοντας μια αναρχοφίλελεί'θερη, ανεξέλεγκτη λογική, 

- ποιοτικά, το πολιτίκο-ιδεολογικό καί οργανωτικό τους επίπε

δο είναι χαμηλό καί δέν έχει γίνει καμμιά συστηματική παρέμβαση 

από τά πάνω για νε βελτιωθεί αυτή ή κατάσταση. 

ΜέχρΙ ένα βαθμό, ή σημερινή υπολει,τουργίκοτητα εω.ν Ν.Ε. οφεί

λεται κι αυτή στη·.' υπ ε ρ συγκεντρωτική δομή και λειτουργία των ανω

τάτων οργάνων. .. Movo ή αποκέντρωση τους κα( τό πέρασμα των NE κά

τω άπό την εποπτεία καί την καθοδήγηση της '•' Διεύθυνσης του Κινή
ματος" θά εξομαλύνει τή σημερινή κατάσταση. Καί σ αυτή την περί-
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πτώση η ύπαρξη των κλιμακίων είναι αναγκαία. Ή σύνθεση των κλιμα

κίων θα αποτελείται από μέλη άλλων χώρων του φορέα, αλλά Μ'ΕΠΙΚΕΦΑ-

.. ΛΗΣ ενα ΣΤΞΑΕΧ6Σ. SHE Κ.Ε. Πρέπει κάποτε, σύντροφοι της ηγεσίας, να 

μπει μια σειρά μέσα σ αυτό το φορέα. Ό επικεφαλής του, κλιμακίου θα 

συντονίζει τη δουλεία και θα έχει τη δυνατότητα ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ παρέμβα

σης στα ενδιάμεσα και κατώτερα όργανα. Μεσοβέζικες στάσεις οπως : 

" δέν πρέπει να νομίσουν ot Ν.Ε. δτι θέλουμε να τις ελέγξουμε και νά 

τις καθοδηγήσουμε " πρέπει ν ανηκουνε στο οργανωτικό μουσεΐο. του 

ΠΑΣΟΚ. Κατά τη δικιά μου πρόταση τδ κλιμάκοο - πού αναμφισβήτητα θα 

είναι πάντα ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΜΕΝΟ • από 'όλες τις απόψεις - εφαρμόζοντας τον 

κανόνα αντιπαράθεση- - ζύμωση - σύνθεση - δράση, θά κάνει μιά σοβαρή 

δουλειά πε-ίθους και διαπαιδαγώγησης» Ταυτόχρονα θά καθοδηγεί, θά 

ελέγχει, θά διαφωτίζει ιδεολογικο-πολιτικά και θά παρεμβαίνει· ενερ

γητικά .στις αντιθέσεις πού διαιωνίζονται μέσα στις ΝΕ> ανάμεσα σέ 

παλαιοκομματικούς και μη. Movo σέ τέτοια πλαίσια ot NE : 

- θά φτιάξουν οργανωτικό—πολιτική υποδομή 

*- .. - θ-ά εντοπίσουν σώστα\ τίς αδυναμίες καί θά μεθο

δεύσουν τδ σταδιακά' τους ξεπέρασμα. 

- θά διαμορφώνουν νέα στελέχη με πείρα, γνώση καί χωρίς σεχτα-

ρισμό. 

- θά ξεπεράσουν την πλαδαρότητα καί την απραξία, 

- θά αποκτήσουν μιά νέα αριστερή φυσιογνωμία πού θά τους επι

τρέψει νά εφαρμόσουν την πολιτίκ^-ιδεολογικη πλατφόρμα του φορέα 

καί τό πλάνο δουλείας τους. 

- θά- εμποδίσουν τους- διάφορους επώνυμους η μη παράγοντες να 

κοντράρονται για ¡' ψύλου πήδημα " μαζί τους, νά τίς ξεφτίζουν σκό

πιμα στά μάτια των ανωτέρων οργάνων καί νά παρεμβαίνουν κοντοπόνηρα 

στά εσωτερικά τους. Άπό τη μεριά τους ol επώνυμοι - διαπιστώνον

τας' τη σοβαρή δουλειά των NE,- θά ξεπεράσουν τίς πολιτικές αναστο

λές απέναντι τους, 'Έτσι θά καλλιεργηθεί ή συντροφικότητα, η άμιλ

λα καί τό πνεύμα συνεργασίας για τό ποιοτικό ανέβασμα του φορέα. 

Ol NE καί οι ΤΟ θά μπορούν, επιπλέον, νά αξιοποιούν την κοινωνική 

πρόσβαση αυτών-.των επωνύμω.ν παραγόντων ,γιά πολιτική δουλεία βιτρι-

... ,'νας, προς όφελος του ΠΑΣΟΚ, "Πραγματισμέ την εξάλειψη των δυσαρ-

μονίκων στοιχείων, αν ol επώνυμοι θελήσουν ν'άνοίξουν τά αρχεία μέ 

. / « » * 
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τους φίλους καί γνωστούς τους γιά να τους επισκεφτούν στελέχη των 

NE noti Τ-.Ο. απα>αγμένα.. απ6 προκαταλήψεις και. υστερόβουλους σεχτα-

ρισμούς, θά συμβάλουν κι αυτοί στη μαζικοποίηση. Στόχος των στε

λεχών της Η.Ε. θα είναι: Η ανάπτυξη δημοσίων σχέσεων, γνωριμιών, 

ή απόσπαση οικονομικής βοήθειας με προοπτική, αν είναι δυνατόν, 

ένταξης τους στό" φορέα, 

Η ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΪΗΣ-ΚΑΖΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ Τ*0. 

01 Τοπικές Οργανώσεις αντιμετωπίζουν ανάλογα προβλήματα με 

τίς Ν.Ε» και, . ιδ ιως, εξακολουθούν
 χ>α οικοδομούνται και να δουλεύουν 

πρωτοβουλιακά. Ε'ϊ̂ αι γεγονός οτι ol Τ..0. "εχρυν τη δυνατότητα ελεύ

θερων καί ζωντανών συζητήσεων«. Πολλές φορές μάλιστα, οι αποφάσεις 

της ηγεσίας δέν αποτελούν μόνο αντικείμενο κριτικής, αλλά καί κατα-

ψηφίζονται. Παρόλα αυτά, ή έγκυκλιακη επαφή κορυφής - βάσης και δ 

δυσνίνητος ύπερσυγκεντρωτισμός των ανωτέρω-,
1
 οργάνων δεν επιτρέπει 

μια Ικανοποιητική επικοινωνία και διάλογο Τ.Ο, - ηγεσίας καί το 

αντίστροφο. 

Μΐά από τις αδυναμίες των Τ.Ο. προέρχεται από το γεγονός δτι 

ή δραστηριότητα τους δέν. αντανακλάται' σε μτά ανάλογη οργανωτική 

ανάπτυξη και σωστή μαζικοποίηση του φορέα. Αυτό οφείλεται στον Ι-

διάζοντα χαρακτήρα των δυνάμεων που πρόσκεινται στό φορέα ο ι* οποίες 

δυσπιστούν νά ενταχθούν στό Κίνημα, ένω έλκονται από τήν ακτινοβο

λία του ηγέτη. Είναι, δυστυχώς, γεγονός ότι. ή παρουσία του πράσι

νου ήλιου κατ ή αποδοχή των συνθηαάτων μας- σ Ολες τις γωνιές της 

χώρας, δέν 'προδικάζει συνειδητοποίηση του περίγυρου στις αρχές μας 

•καί ένταξη του στό φορέα. Μέσα σ'αύτά τά πλαίσια, ή δραστηριό

τητα της Τ.Ο, στις λαϊκές συνοικίες, στό χωριό, __στους κοινωνικούς 

καί μαζικούς χώρους., συνδέεται άμεσα μέ'τούς γενικούς · στόχους καί 

τις πολιτικές επιδιώξεις του φορέα, χωρίς νά βρίσκει πάντα τήν 

ανάλογη έκφραση στο οργανωτικό επίπεδο-, 

*Η ηγεσία καί pi.Τ.Ο. πού ει
ν
,αι προσανατολισμένες προς τή 

μαζικοποίηση πρ·επε
#
ι νά λάβουν υπόψη τους αυτή τήν προβληματική και 

να διορθώσουν τήν .μέχρι σήμερα"τακτική. Είναι απαραίτητο μέ άλλα 

λόγια ol Ν.Ε. καί οι Τ.Ο. νά σταματήσουν ν ακολουθούν κατ'αποκλει-

, / .. 
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στικοτητα το γενικό πολιτικό πλαίσιο": της ηγεσί-ας με στδχο ν'αποκτή-

σουν δπαδους πού θα τους κατεβάζουν μόνο στί.ς συγκεντρώσεις και θα 

τους εντάσόυ-ν στο γενικό πασοκικό ηχημα. Αντίθετα, θα πρέπει να 

έτι-ιμάσο-υν οι Ίδιες, .ενα δικό τους εφικτό, ειδικό πλάνο δουλείας 

που θ ασχολείται πρώτιστα με τις όψεις των πολιτίκο-κοινώνΐκών προ

βλημάτων του νομού ή της συνοικίας προτείνοντας λύσεις. Γ^ά'να πρα

γματοποιηθεί, δμωςενα συγκροτημένο πλάνο, τα ενδιάμεσα όργανα έχουν 

ανάγκη από τη- συμβολή του αρχιτέκτονα, του πολεοδόμου, του μηχανί-

κου,του οικονομολόγου, του γιατρού, του κοινωνιολόγου, του βιοτέ

χνη, του επιχειρηματία, του ψυχίατρου, του υπάλληλου, τ'.υ εργάτη, 

του αγρότη, του νεολαίου κ.α. Δηλαδή, του εργαζόμενου, μη προνο

μιούχου κόσμου πού εκφράζει δ φορέας. Αυτό προϋποθέτει το πέρασμα 

σε 'μια ποιοτικά νέα όργανωτι.ιη ' φάση οπού δεν υπάρχουν περιθώρια γιά 

προκατάληψη, σεχταρισμό και κλειστή οργάνωση πού νά εξυπερετεΤ μΐ-

κροσκοπημότητες. ϊίς οργανώσεις μας πρέπει νά τίς διακρίνει η σοβα

ρότητα, 'το ξεπέρασμα του αυθορμητισμού σε όφελος.της συνειδητοποίη

σης και η εξέλιξη από τίς ευκαιριακές σπασμωδικές ενεργείς σέ μια 

μεθοδΐκη"καί προγραμματισμένη αντιμετώπιση τώλ> καυτών προβλημάτων 

της περιοχής. 

ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΤΩΝ Τ..0. 

Άϋτή ή προοπτική δημιουργεί επιφυλάξεις στη βάση και ιδιαίτερα 

στα αριστερά μέλη των Τ.Ο., μήπως οί παλαιοκομματικοί χρησιμοποιή

σουν τη μαζικοποίηση σάν μέσο γιά την Ισχυροποίηση των θέσεων τους 

καί σάν επιχείρημα, ενάντια στο αριστερό υπόβαθρο του φορέα. .Αυτός 

ο προβληματισμός έν ίσχύεται- καί" από τη λιμνάζουσα πολιτικο-ΐδεολο-

γικη κατάσταση καί από το φόβο μιας παραπέρα άμβλυνσης της αντιιμ-

περίαλίκης, αντιμονοπωλιακής στρατηγικής μας. Γεγονός πυύ οδηγεί 

τίς Τ.Ο. σέ εσωτερική κρίση, σέ αδράνεια και στη συνεχή κριτική η 

στον υστερόβουλο σεχταρισμό^ 
— — — τ — — 

Ι\ Ή συνεχής'κριτική είναι το αποτέλεσμα των αντικειμενικών 

δυσκολιών'(καθημερινά προβλήματα, ανοίγματα προς τον- κεντροδεξιό 

καί οχι καί τον αριστερό χώρο, διαρροές μελών και οπαδών προς τα 

αριστερά κ.ο:,) καί υποκειμενικών δυσκολιών (τι χαρακτήρα θά πάρει 

δ φορέας, ot αντιφάσεις στην ΐδια τη φύση τών μη προνομιούχων που 

εκφράζουμε κ.α.) "Ολα αυτά.δημιουργούν στη βάση αναστολές καί φό-

» / · » 
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βους σχετικά με την Ιστορική πορεία και την ολοκλήρωση της σοσιαλι

στικής φυσιογνωμίας του ΠΑΣΟΚ. Αναστολέ-ς πού θεραπεύονται μέ μια 

σωστή, αριστερή και ριζοσπαστική γραμμή της ηγεσίας; 

. 2. Ο ·υστεροβουλος σεχταρισμδς εκφράζεται στον τρόπο δουλείας, 

στη νοοτροπία και στην ιδεολογική θολούρα ορισμένων μελών μας που 

δεν έχουν ακόμα διακρίνει-τη διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ 

και τά άλλα ρεύματα της αριστεράς. "R απουσία ένδς ολοκληρωμένου 

θεωρητικού υποβάθρου δεν επιτρέπει στον σεχταριστη να αναπτύξει σω

στά και νά εφαρμόσει με συνέπεια τις αρχές, του 'φορέα, χρησιμοποιεί 

μια πρακτική, διαλυτική, για την Τ·0 και αρνητική για το κύρος των 

καθοδηγητικών οργάνων. Αυτός .ο ζημιογόνος σεχταρισμδς εφαρμόζει 

σχηματικά τό μα.ρξ.ισμό και καταλήγει στην· άρνηση του και στο στεΐρο 

δογματισμό. 0^ μεμονωμένες αυτές περιπτώσεις λαθρεπιβ ίωσης, σεχτα-

ριστων αντιμετωπίζονται, μέ την άναδιαπαι^αγώγηση τους μέσα άπό μια 

τολμηρή ιδεολογική αντιπαράθεση και πολιτική τιμιότητα. Δεν πιστεύω 

δτι οφελοΰν τά άμεσα διοικητικά μέτρα καί f] εκδίωξη τους'-πρίν από 

την αντιπαράθεση-ζύμωση. Μην ξεχνάμε-δτι πολλά μέλη μας δεν έχουν 

βγει μέσα από τις διαδικασίες του φορέα καί είναι φυσικό νά τά δια

κρίνει ένας υστερόβουλος υπερακτιβισμός καί σεχταρίσμός. Χρειάζε

ται, λοιπόν, πρώτα μια αδιάκοπη δ ιαπαιδαγωγίκη δουλειά από τό τμήμα 

διαφώτισης, μήπως καί ξεπεραστούν τά εμπόδια του σεχταρισμου η του

λάχιστον μειωθούν ot απώλειες μελών καί ot διαλύσεις Τ.Ο. 

Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΚΟΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΣΩΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ Τ.Ο, 

Ανεξάρτητα από ολα αυτά, είναι γνωστό· δτι ένα σημαντικό ποσο

στό των Τ.Ο. καί οχι μόνο αυτές, ασχολείται μέ τό θέμα του'παλαιο

κομματισμού καί του παραγοντίσμοΰ,. τά δύο προπατορ.ΐκά αμαρτήματα 

του Κινήματος, πού παρεμποδίζουν τη σωστή λειτουργία κάί την παρα

πέρα ανάπτυξη τους. Αυτό τό πρόβλημα θα μπορούσε εν μέρει νά λυθεί 

μό.νο.°ο. 

- αν διαθέταμε καθοδηγητές στίς-Τ.Ο-. καί τίς Ν.Ε. μέ ολοκλη

ρωμένη αδογμάτιστη, μαρξιστική παίδευση καί στελεχιακή πείρα, Δυσ

τυχώς, τά„ οικονομικά μας'περ-ΐθώρια δέν επιτρέπουν παρόμοια πολυτέ

λεια, μέ αποτέλεσμα νά διαθέτουμε τέτοια στελέχη σέ περιορισμένη 

κλίμακα. "-- ·· • 



. / . . -61-

θα καλυτέρευε η κατάσταση ως ενα βαθμό αν κάναμε πολιτικά ανοίγματα 

προς την ανοργάνωτη εαμογενη αριστερά και προσελκύαμε πολλά απο τά 

αιωρούμενα αξιόλογα στελέχη της. Ή αυξανομένη δμως σημασία της τα

χείας μαζ ικοποίησης γιά την καθοδήγηση και μάλιστα αποκλειστικά 

ποός την κεντροδεξιά κατεύθυνση - όπως συνάγεται απο τη βιασύνη της 

ηγεσίας νά γίνουμε κυβέρνηση το συντομώτερο - αποκλείει οποιαδήποτε 

" διευρυνσούλα " προς τά αριστερά, 

- αν η ηγεσία'ευνοούσε και προωθούσε την ιδεολογικο-πολιτική 

διαπαιδαγώγηση των μελών μας καί ιδιαίτερα των νεοφερμένων. Πρόκει

ται γιά μιά τακτική" πού τον τελευταίο καιρό ή καθοδήγηση δεν την 

ενθαρρύνει με το πρόσχημα δτΐ δημιουργεί εσωστρέφεια καί οπισθοδρο

μεί τη μαζικοποίηση. Εγώ πιστεύω οτι αν προταχθεί η πολιτικο-ιδεο-

λογίκη δουλειά τά μέλη μας δεν θά έχουν κανένα λόγο να φοβούνται 

άλωση της οργάνωσης απο την κεντροδεξιά διεύρυνση* Με σωστή διαφω

τιστική δουλειά, ο£ καθοδηγητές των Τ.Ο* θά καταφέρουν νά δίαμορ-

φωσουν τους νεοενταχθεντες στις πασακικές αρχές μας, QCL πρέπει να 

καταλάβουν δμως, άπό την πείρα πού έχουν αφομοιώσει, οτι είναι λάθος 

νά θέλουν νά κάνουν απο την πρώτη κιόλας μέρα με το " καλά καί σωνεΐϊ/ 

τους νεοφερμένους μαρξιστές. Το πρόβλημα πρέπει να τίθεται διαφο

ρετικά: Πώς θά συμβάλλουν ώστε τά νέα μέλη μας να σκέπτονται δια

λεκτικά, νά αντιμετωπίζουν σωστά την καθημερινή κοινώνικο-πολιτικη 

πραγματικότητα σέ συνάρτηση μέ τίς αρχές του φορέα. Ύστερα απο μια 

παρόμοια συνειδητοποίηση, οί νεοταχθέντες στο ΓΙΑΣΟΚ θα πούνε απο 

μονοί τονς οτι είναι μαρξιστές. Movo μέσα σ'αυτά τά πλαίσια θά ξε

ριζωθεί* ó παλαιοκομματισμός καί θ*" άποφευχτεΐ ή αλλοίωση συσχετισμού 

δυνάμεων καί των ταξικών σχέσεων τόσο στή Τ.Ο., οσο και σ'ολο το 

οργανωμένο ΠΑ.ΣΟ.Κ.-
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Εύχομαι, από τις σελίδες πού πρηγήθηκαν, να μην'δόθηκε'-η εν

τύπωση οτι ανήκω στην κατηγορία των ιδεαλιστών εκείνων πού τρέφουν 

την αΰταπάτ-ρ °τ ι στον πολ ιτικ<,-ΐε·εολογ'ΐκό καί οργανωτικό τομέα 

μπορεί να επιτευχθεί τό ΤΕΛΕΙΟ. Ή Ιστορική εμπειρία μ£ς δ,ιδάσκεΐ 

οτι αριστερά κόμματα μέ πυλυειτη-, παράδοση ακόμη C£\ έχουν, πε^ύχε '-

νά λειτουργούν κατά τόν ιδανι.κότερο τρόπο.. Η οξύτητα, σ ορισμένα 

σημεία, της κριτικής μας οφείλεται σε δύο λόγους: 

- στην οργανωτική αντίληψη πού έπικράτηοϊε? μέχρι τ'ώρ.α, αντίλη

ψη,- οάτε τεχνοκρατική, -γιατί, θα είχε κάπυΐα αποτελεσματικότητα. 

ούτε βγαλμένη μέσα από τά σπλάχνα του α-δογμάτι̂ στου-μαρξ-ισμου. 

Άποτελοϋσε στην καλύτερη περίπτωση μια κ.α ρ ι κατ ου ρ α του, μιά οργα

νωτική λαθρεπιβίωση πού κόντευε νά μας "άλλοτρ ι-ώσε ι καί νά αποδε

χτούμε "τι επέχει θέση στρατηγικού προσανατολισμού. 

- στην εκτίμηση οτι ή καχεκτ ική οργανωτ ική μας* κατάσταση· συν

δυάζεται μέ τήν πολ ιτ ικο- ιδεολογική πρακτική πού εφαρμόζαμε μετά 

τίς βουλευτικές έκλυγές καί πού '-οδηγεί ά-λάνθαστα στό σοσιαλφιλε-

λευθερισμό. 

Ελπίζω νά μήν γίνομαι ανιαρός πού τόσο προηγουμένως όσο καί 

τώρα επαναλαμβάνω, στερεότυπα μερικές σκέψεις - προτάσεις μου. 

Είναι απαραίτητη η διαμόρφωση μιας οργανωτικής στρατηγικής μρ "ε-

ους προσανατολισμούς καί προοπτικές. Μέ βάση τό θεωρητικό μας 

υπόβαθρο θά επεξεργαστούμε πρακτικά ένα -χρόνο-στόχοδιάγραμμα πού 

θά καθορίζει τήν τακτική πού ^'ακολουθήσουμε μέσα από διάφορα στά

δια. "'Σε κ'άθε ενδιάμεση οργανωτική φάση θά γίνεται ένας απολογι

σμός δουλείας,μta αξιολόγηση των νέων στόχων καί θά παίρνονται κα

τά προτεραιότητα τά μέτρα εκείνα πού θά προωθού? σοβαρές οργανω

τικές βελτιώσεις. Αυτό είναι μιά αναγκαιότητα πού δεν έχει ωρι

μάσει στή συνείδηση ορισμένων στελεχών, άλλα'ουσιαστικά μόνο στην 

οργανωμένη μας βάση. Γιά νά 'έχε., δμως, αυτή ή διαδικασία αποτε

λεσματικότητα καί σοσιαλιστικό χαρακτήρα απαιτούνται ot παρακάτω 

προϋποθέσεις: 

Ι. Νά αποσαφηνιστούν οι στρατηγικοί μας στόχοι άπ'οπου θά 

ξεπηδήσει η Ιστορική πορεία του φορέα καί ταυτόχρονα νά καθορι -

στούν τά περιθώρια μέσα στά δποΓα θά ελίσσεται ή τακτική τής ήγε-

σίας γιά τήν πραγμάτωση αυτών τών στόχων. Σ ο,τι άφορα τη οικία 

μας τοποθέτηση - όπως προκύπτει σαφώς καί από το πνεύμα της ει.ση-
/ 
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γησής μας - διαφωνούμε με τη σημερινή πολιτικ3-ιδεολογική τακτική. 

Γιά μας τό πρόβλημα δεν λύνεται με τό ν'αποκρύψουμε το θεωρητικό μας 

πρόσωπο' και νά θέσουμε ανώριμους στόχους, πού θά οδηγούν τό φορέα, 

μέσα ,άπό διακυμάνσεις καί παραχωρήσεις, στη διακυβέρνηση της χώρας. 

'Όπως δεν λύνεται και μέ την προσχώρηση προσωπικοτήτων, πυύ θά έχουν 

την υποστήριξη της διεθνούς .σοσιαλδημοκρατίας, μέ τό πρόσχημα οτι θ 

αποκτήσουμε έτσι τήν έμμεση κάλυψη της. Το λαϊκό κίνημα, πού διψάει 

γιά τήν πραγματική " αλλαγή'", δεν τό ενδιαφέρει η δημιουργία ενός 

φιλελεύθερου πλαισίου στή χώρα μας,^μέ τό ΠΑΣΟΚ στην Κυβέρνηση. 

Είναι χίλιες φορές προτιμότερο νά ΊδρυθεΤ ενα μικρό, σοσιαλδη

μοκρατικό κόμμα πού θά καλύψει αυτό τό χώρο στά πλαίσια μιας συμμα

χικής κυβέρνησης μέ άλλους φορείς. Αντίθετα, οι μαξες προτιμούν τή 

σταδιακή, αλλά σταθερή άνοδο του' φορέα· μας,' τήν αύξηση της επιρροής 

. τυυ στον., κρατικό μηχανισμό καί στους μαζικούς χώρους, στοιχεία πού 

θά του επιτρέψουν σίγουρη νά.πραγματοποίησε ι τό σοσιαλιστικό μετασχη-

^ ματισμο. -·. . ...
 ν 

. . " : 's *- - · 

. Ö Ελληνικός λα«ς μπορεί νά μας δέχεται σήμερα μ'ανακούφιση 

καί'ενθουσιασμό. Αλλοίμονο, ομως, αν τόν διαψεύσ(υμε μέ τάσκαμπα-

νευάσματα της τακτικής μας. Είναι τόσο .δοκιμασμένος καί πλούσιος 

~* σ εμπειρίες πού έχει μάθει ν αντιδρά σέ λοξ.ο. * ομήσ,ει·ς καί ψεύτικες 

υποσχέσεις. Δέν θ αργήσει,λοιπόν, ν. απαγκιστρωθεί από τό. σημερινό 

του φορέα, καί ν αρχίσει μιά νέα πρρεία^πρός τά·, μπρό^, ενταγμένος σέ 

άλλο κόμμα, πού θα είναι, δυστυχώς; ή παραδοσιακή-, δογματική αρί,στερά. 

Κατά συνέπεια, μόνο μιά σωστή τακτική καί στρατηγικής ιαγράφε ι ευνυ"'-

κές^προοπτϋκές γιά την κατάκτηση μιας .σταθερής εξουσίας κα£ αυξάνει 

5 τή ̂ σοβαίρό-ϋητα καί τό -γόητρο μας στά μάτια, του "εργαζόμενου ,λαοΰ καί 

•̂  των πρωτοπορών μελών - οπαδών μας.'̂  'Όλοι., μας πιστε-υουμε οτΐ"-ο'ι πολι-

'•τικοί- συσχετισμοί δυνάμεων μπορεΐ καί πρέπε.ι ν αλλάξουν, γιά νά πα-

• με ομως"· μπρ
ν
οστά καί ο-χι γιά νά πισωγυρίρουμ.ε. s Αυτό θά-πραγματοποιη

θεί : 

Χ
- Αν καταφέρουμε οχ'ι απλώς νά κερδίσουμε τίς εκλογές, αλλά καί 

νά κρατήσουμε σταθερά·· τόύς εκλογείς, οργανώνοντας τπυς στο φορέα κσΧ 

τυΰς'μαζικούς του χώρους. 

-
ν
'Άν επανορθώσουμε τά σφάλματα μας - σέ συνδυασμό μέ μιά σωστή 

ιδεολογικο-πολιτική -πλατφόρμα - καί όχι αντικαθιστώντας' τήν. αριστερή 

γραμμή., μ ενα .συνονθύλευμα ρεφορμιστικών καί σοσιαλφιλελεύθερων 
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- θέσεων. ..*"F πλατφόρμα αυτή θά ευνοεί αντί ν' ιβλύνει "την ανάπτυξη 

- της πολιτ ικής '"πάλης κατά της μεταπρατικής δέξ'.ας, Κανένα επιχείρη

μα περί"" εθνικής ομοψυχίας " δεν μπορεί νά αποτελέσει πρόσχημα για 

νά εγκαταλειφθεί" η ελεύθερη έκφραση και δράση'του λαϊκού Κινήματος. 

''Άλλωστε, μιά από'"τις "'αρχές ττίς διακήρυξης της 3ης Σεπτέμβρη μιλάει 

γιά πέρασμα " άπό την παθητική αναμονή στην ενεργό' λαϊκή παρουσία 

γιά τη διαμόρφωση του μέλλοντος της χώρας μας ". Το ΠΑΣΟΚ," κατά συ

νέπεια, γι·ά νά παίξει τόν-πρωτοποριακό του ρ.όλο πρέπει νά συμβάλλει 

- μέσα από μιά ενωτική στή βάση πυρεία με-τις άλλες δυνάμεις 'της rrp-y-

στερας - στην απελευθέρωση και την -πολύμορφη πάλη των λαϊκών δυνάμε-

ων, -. ? - . · • - · •• -

2,
 :

Νά -λυθεΤ τό οίκονομι-κό κατ στελεχιακό
-
 πρόβ-λημα του -φορέα

-
, 

-χωρίς τήν. επίλυση αυτών -των ζωτικών θεμάτων, ε-ιναχ- άδ-ιανόη-τη η πρα-

- γμάτωση.. των προτάσεων πού αναφέρουμε στό οργανόγραμμα. Δια-φορετιχά 

.- αντί νά. λειτουργήσουμε μέ·- δομές έ.νός -αριστερού μα-ζικού κόμματος θα 

εκφυλιστούμε -σε .χώρο εκλογικής πελατείας. 

•3. ίίά γίνει -£
να<
5,.. πλατύς απολογισμός των διδαγμάτων πού απορρέ

ουν-από τήν μέ-χρι σήμερα ύπερσυγκεντρωτική; οργανωτική πείρα, για νά 

περάσουμε σ ένα%".ενιαύο,- αποκεντρωμένο καθοδηγητικό όργανο "
ν
πού θά 

τείνει στην αποπροσωποίηση. κάθε ανεξέλεγκτης εξουσίας. Πρέπει'νά τό 

πούμε ξεκάθαρα ότι αυτό τό ελάττωμα κανένας ,.ανονισμός δέν μπορεί νά 

·> τό·. εξαλείψει παρά μόνο ή^ΣΥΝΕΙΔΗΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ. _ 

4.
 ;
Ηα ξεπεραστούν όλες εκεΐνες οι πρακτικές πού καταλήγουν στην 

υποταγή των απόψεων της μειοψηφίας στις απόψεις της ηγεσίας, γιατί 

• ερχονται"-σ αντίθεση με "τή χειραφέτηση των μελών - στελεχών μας, μέ 

τη σοσιαλιστική μας γραμμή, με τό καταστατικό και τις αρχές της 3ης 

Σεπτέμβρη. Πράγμα πού σημαίνει ότι πρέπει κάποτε νά εφαρμοστεί ανώ

δυνα η διάταξη εκείνη του καταστατικού πού άφορα τήν κατοχύρωση των 

" τάσεων - απόψεων ", σ επίπεδο τουλάχιστον ανωτέρων οργάνων, Γιά 

να μετουσιωθεί αυτό απαραίτητη προϋπόθεση είναι άπό 'δω και στό εξής 

τά έντυπα του φορέα, εκτός άπό τήν προβολή των απόψεων της ηγεσίας, 

νά δημοσιεύσουν καί τίς θέσεις της μειοψηφίας. Πρόκειται γιά μιά 

στοιχειώδη δημοκρατική δεοντολογία τήν οποίαν ακόμα δεν υλοποιήσαμε, 

παρόλο πυύ δέν ελλειψαν οι ευκαιρίες, Μιά σωστή σοσιαλιστική πορεία 

πού δέν κατορθώνει νά κάνει σεβαστές ' αυτές τίς 

• • • . 

. / . . . . -



» 

αρχές δεν είναι συνεπής.©ποιες και νά είναι οι προσωρινές επιτυχίες 

μιας λαθεμένης πρακτικής είναι σάν νά κτίζει πάνω στην άμμο, άφ
υ
υ 

μακροπρόθεσμα είναι καταδικασμένη σ αποτυχία. Αυτό θά φανεί μέσο -

πρόθεσμα ακόμα καί σ αυτούς που σήμερα δεν μπορούν η δέν θέλουν νά 

τό αναγνωρίσουν, γιατί θά διαψευστούν από την πραγματικότητα. 

5. Νά μετατραπεί ή " ΕΞΟΡΜΗΣΗ " σε οργανο ττίς Κεντρικής Επι

τροπής του ΓΙΑΣΟΚ και σε πόλο συσπείρωσης, διαφώτισης καί οργάνωσης 

των μελών οπαδών μας πού την αγοράζουν κατά τό 90°/ο . Αυτό δέν 

σημαίνει δτι ή " Ε " πρέπει νά πάρει ένα σχετικά " κλειστό " κομμα

τικό χαρακτήρα. Αναμφισβήτητα, θά συνεχίσει νά έχει μορφή μαζικού 

οργάνου που θά προσελκύει τόν αναγνώστη. (Η σελίυες της, όμως, θα 

αποτελούν τόν καθρέφτη μιας λαϊκής,σοσιαλιστικής εφημερίδας οπού 

θά διαφαίνεται με καθαρότητα ή πολιτική γραμμή πού υ'ιοθετεΐ η Κ-Ε.. 

ενάντια σε κάθε προσπάθεια διαστρέβλωσης, αλλοίωσης καί σύγχισης 

των άρχων μας πού επιδιώκει ο αστικός τύπος. Ή εφημερίδα πρέπει 

νά είναι, όπως γράφει δ 'Ένγλελς, " ή προφυλακή απ'οπου τό κόμμα 

μπορεί ν'άντιμετωπίζε ι τους εχθρούς του με Ϊ3>« όπλα, τουλάχιστον 

στον τομέα του τύπου " 

Σύντροφοι, έχω συνείδηση ϋτι αυτή ή ατομική εισήγηση δέν κατά

φερε νά καλύψει ολα τά κενά. Επισημαίνει κυρίως τά στοιχεία της 

οργανωτικής μας κατάστασης πού συνέχουν τόν φορέα καί σχετίζονται 

μέ τίς γενικότερες πολιτικό - ιδεολογικές αναλύσεις καί απόψεις τη'" 

ηγεσίας. 'Η προσπάθεια, όμως, αυτή αποτελεί τό πρώτο βήμα μιας 

" απεγκλωβισμένης " σκέψης. Νομίζω ότι γιά νά καρποφορήσει πρέπει 

καί άλλα στελέχη της Κ.Ε. νά ακολουθήσουν τήν ίδια κατεύθυνση. 

Είναι αναγκαΤο ακόμα νά υπογραμμιστεί δτι ή κριτική πού ασκήσαμε σε 

έλα τά επίπεδα ήταν καλοπροαίρετη καί ανεπιρέαστη από προσωπικές 

συμπάθειες η αντιπάθειες καθώς καί άπό μικροφιλοδ ιξίες. 

:/ 


