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ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ Β'ΣΥΝΟΔΟ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΑ. ΣΟ.Κ. 

• ι ιι ι — •Onit.fl • Ι ι IH ITI ιι ttibammmmmmMmÊmJimmmmmmmmmkSmmmm <Qtm » 

θέλοντας κανεός νά προσδυορυΟευ σήμερα τ et όργανωτυκά προβλή

ματα της Ν. ΠΑ.ΣΟ.Κ. θεμελιώνοντας ταυτόχρονα μι,ά σωστή πολυτυκη* 

προ'ταση, δέν μπορεϋ πάρα νά ασχοληθεί πολύ" σοβαροί με' ζητήματα uovi 

προσδ ι,ορι*ζουν γενυκώτερα το κόμμα, τη φυσυογνωμόα χαό τη'ν πολυτυ-

χη' του, TUS υπαρκτές απόψεις, που δοκιμάζονται, η έχουν δοκι,μαστε\Κ 

στι,'ς γραμμές του, ακόμα και,' τός τελευταίες έξελύξεν,ς που* στουχευο-

θετοον νέα άντ ι,κει,μενι,κά δεδομε'να γι,ά τό ρόλο τοΟ ΠΑ.ΣΟ.Κ, 

Tuet δλα τοοτα μέχρι, σήμερα δεν ύπηρξε καμμι,ά συνολοχή* άποψη 

άπό όποι,αδη'ποτε μερυά. Και,' δταν μι,λαμε γυά άπόψει,ς, μι,λαμε γι,ά 

κομματικές πραχτι,κές έν ζω§, ποό voi μη*ν συγκροτοου σπασμωδtjxas 

τυνάγματα η άρι,στερές κορώνες, άλλα συνολυχές στ ρατηγι,χές. 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

'Υπήρξαν βέβαυα προθεσει,ς γυά τη'ν οργανωτική ανάπτυξη τοο 

κόμματος. "Οπως βέβ*αι,α υπήρξαν xau αποτελέσματα. Συνήθως, έλεγε 

κάποιος, μ'ένδυαφέρουυ τά δεότερα. Έρεζς δμως καλά θά είναι, υά 

ψάξουμε καό τά πρώτα. 

Μι,ά <Ja40ßSfjifhi6ejbf άντόληψη, πού* υπήρξε άπό τύς πρώτες στο κόμμα, 

δχι, βε'βαι,α «ξω xat πέρα άπό πολι,τι,κές έτιδιώζεις. Θέλησε υά λύσει, 

τη'ν οργανωτική* υπόσταση τοο κόμματος (τό πολύπλοκο σύνολο δηλαδή' 

των δι,αδ ι,χασυώυ , των συγκρούσεων και* κομματυκων κράσεων), άπολι,τι,-

κοποι,ώντας το, άποδελτι,ώνοντάς το σέ στρογγυλές φράσευς γυά "προ-
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Βλήματα υλικοτεχνικής υποδομής", γιά "προβλήματα στελεχών και 

έπαφης κέντρου επαρχίας", γιά "έ'ντιμους Mat' άτιμους συντρόφους" 

Μ.λ.π. Αύτη ?ίταν, και σάν τέτοια απέτυχε, η τεχνοκρατία μες τό 

ΠΑ.ΣO.K. Και αύτη πάλι ήταν η σοβαρώτερη προσπάθεια σοσιαλδημο-

κρατιχοποίησης τοο κόμματος. (Κάποτε έχουν xa J τα' γεγονο'τα το* .' 

όνομα τους). 

Μιά δεύτερη άποψη, που έ π ιχ ει ρη'θηκ ε άρχετε'ς φορε'ς σε' διά-

φορες φάσεις μ έ επίπονη διαδικασία και με' ¿ρκετά μεγα'λη συναί

νεση της κομματικής βάσης, ήταν η τελευταία κρίση. Άπε'τυχε, 

γιατί οι δυνάμεις ίου' συνηργησαν γιά νά κυοφορηθεί (και αυτε'ς 

δε'ν ήταν εκείνες' μ ο'νο που έφυγαν) έφθασαν στο ίδιο άποτε'λεσμα, 

που πριν μερικούς μήνες έφτανε και η Δ.Α. στο' βιασμό της πραγ- ^ 

ματιχοτητας, πού" λεγόταν ΠΑ.ΣΟ.Κ., τη στιγμή' μάλιστα που αύτη' 

είχε συγκροτηθεί. "Ετσι οί βιαστές συνελληφτ ήσαν άπ'τη'ν ϊστορι'α 

Άλλα έπειδη' όλα τοοτα δεν έγιναν τυχαία, και επειδή' πάλι 

γιά δλα τοοτα δέν άρκεσε μο'νο ò πολιτικός τυχοδιωκτισμός όρισμέ-

νων προσώπων, επειδή' ο κοινωνικό'ς (apa και οργανωτικό'ς) προσδιο

ρισμός ενός κόμματος εξαρτάται και από άντικειμ ενικά ζητη'ματα, 

έπειδη' τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. δέν είναι ό Παπανδρε'ου και έπειδη' ό κόσμος 

δυστυχώς δέν χωρίζεται σε "νόμιμους" χαί "παράνομους", αλλά σέ 

τάζεις, μέ ιδεολογίες και κοινωνικές συμ πε ριφο ρε'ς και έπειδη' τε

λικά υπάρχει και λαός, τά πράγματα σηκώνουν μεγαλύτερη ερμηνεία. 

ΑΠΟ ΤΟ 1971 ΣΤΟ 1977 

Τό 1974 τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. όπως έχει γραφτεί, έκανε την "επαναστα

τική' επιλογή' της αύτοοργάνωσης" . Μιά επιλογή βέβαια, και πολϋ" 

περισσότερο, όταν είναι αύτη' "επαναστατική'", απαιτεί πολιτική' 

ανατροπή' της πραγματικότητας, δυνάμεις δηλαδή' που την ανατρέπουν, 

Τό '74 δε'ν ύπηρξε καμμιά απολύτως τέτοια διαδικασία (που συνη'θως 

την ονομάζουμε παρέμβαση), γιατί δε'ν μποροθσε νά υπάρξει άπό τό 

ΠΑ.ΣΟ.Κ. 'Υπήρξε όμως άπό τό λαό. 

'Η καταγραφή' τών ιστορικών φαινομένων, που* ένας κρίκος του 

είναι και ò παραπάνος, δέν μπορεί νά χωρέσει τό ότι "τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

έπιασε, ρίζωσε, φούντωσε και φούσκωσε άπ'τό λαό". Ούτε ταυτόχρο

να ερμηνεύει τη' γέννεση' τους μέ νηπιαγωγεία μαρξιστικής σκέψης, 

που άναλυ'οντας τη'υ ελληνική κοινωνία, βρίσκουν ότι κάποιος η 

κάποιοι συμπιέζονται (τί νά κάνουμε, έχουμε καπιταλισμό) και κα

ταλήγουν, άφοο πήραν και 25%, ότι υπάρχει "κοινωνικός και πολιτι-
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no's ρυζοσπαστυμός των μαζών" η "où μάζες έχουν χρυσή Mau υπογρά

φουν συμβόλαυο στο ΠΑ.ΣΟ.Κ.". Κάτυ τέτουες άναλυ'σευς παραπέμπον-

ταυ στην ύδεολογυκη' Ματάδευξη της "φετυχυστυΜης λατρείας της 

π ραγματ υκότητας" Mau ''όφευ'λουν να' κατανοήσουν δτι ή υστορυ'α περ

νά πάντοτε Mat μονού μ ε'σα απ*την ανάληψη ευθυνών". 

Σ'δλα δαϋτα ΰπάρχευ ή ο¿Μουομυστϋκη ερμήνευα τοο φαυυόμενου 

ΠΑ.ΣΟ.Κ., που αποτέλεσε το βαθύτερο χαραχτηρυστυΜΟ της έλληνοκίίς 

αριστεράς. Γυ'αύτό Mau οδηγούν σε έΜτυμη'σευς, δπως "τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

είχε σωστή' πολυτυΜό πόρευα και όχυ όργανωτ υΜη'" . Kau αύτε'ς απο

τέλεσαν τη'ν άποψη του ΠΑ.ΣΟ.Κ. γυά τον εαυτό του. 

"Ας μποομε στη'ν ούσυ'α: Τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. ύπηρξε Mau είναυ πράγμα-

τυ, ò Φορέας τοο πυό* αΰθεντυκά γνη'συου ταξυκοΟ Κ υ ν η'μ α ι ο ς στη'ν 

"Ελλάδα, τοο ρ υ ζοσπαστ UMOÖ Κυνη'ματος. Kau μάλυστα, μπορούμε νά 

ζ εμ πε ρδ ε'ψουμ ε τάΜα τάΜα, λε'γοντας ότι, συσπευρώνευ του'ς μη' προ-

νομυουχους .... Μ,λ.π. Άλλα είναυ Μακό πράγμα ó ρεβυζυονυσμός. 

Γυατυ αύτό.τό Κυ'νημα, πρδγμα πού τό* ξεχνάνε όλου σχεδόν, εχευ 

χα ύ Μουνωνυκές τάξευς Μ α υ ΰδεολογυ'α. "Οπως εχευ 

ΜουνωνυΜΟΟ φαυνόμενου Mau γέννεση Mau ζωη'. 

δυαδυκασόα 

OÙ πολυτυκές ρυζες τοο ρυζοσπαστ υσμοο βρυ'σΜονταυ στην άρχη' 

της δεΜαετύας τοο '50, συνώνυμες με' τη'ν δυαδυκασόα άνάπτ_μξης της 

μυΜροαστυΜης τάξης στους στρεβλούς μηχανυσμους 4É&ir&&l!&fá¿- τ οΰ έλ-

ληνυκοο Μαπ'υταλυσμοο με' δεσμούς, με' τμη'ματα της έργατυκης τάξης 

καυ των άγροτυΜών στρωμάτων. Τό αναφυόμενο νε'ο μέτωπο δέν εχευ 

τό χαραχτη'ρα ενός όργανυκοο μπλοκ (κάτυ τέτουο θά άπαυτοΟσε τε

λείως δυαφορετυκές άπαυτη'σευς ) , άλλα σάν συγκυρυακό ταξυΜΟ παρα-

νομαστη' τη'ν in πλη'ρωση__ίΐαν δυευθέτηση MOU υ ω ν υ κ ω ν π α ρ ο χ ω V(%~n κοι

νωνική όρμη του νεοαναπτυσσόμ ενου (κυρίως στη' δεκαετία '60), δύ-

νευ τά χαραχτηρυστυκά πολυτυκοο (καύ δχυ Μουνωνυκοο) πρωταγωνυσ-

μοο (όχυ δμως καύ τό ρόλο) στη'ν ;μ UM ροαστ υκη' τάξη, που" γυ'νεταυ ό 

μαυευτηρας της κουνωνυΜης γέννεσης τοο ρυζοσπαστυσμοο. (Γυά νά 

γίνουμε αΜρυβε'στερου : οf δυαδ υΜασίες της αλματώδους ανάπτυξης της 

μυΜροαστυΜης τάξης -καί όχυ άω'Ε-ηΜίτη' ή .ιι ι.κοοαστυχη' τάξη- Mai où 

συσσωρευτυΜου λογαρυασμοί της ταξυΜης πάλης που* συγΜρουστηκαν 

άγρυα με τά Μαθοδηγοόμ ενα πλαυσυα τ fi s άστ υΜοδημοΜ ρατ υΜης εξέλυξης, 

ίταν où κόρυου συντελεστε'ς της γέννεσης αύτης. Που δέν θά μποροο-

σε νά ε ù χ ε συνε'χευα, έάν ε β ρ υ σ Μ ε πολυτυΜη' δ υ έξοδο καυ όχυ μόνο 

ύποστη'ρυξη* γ υ ατό τελικά δέν βρήκε οΰτε άρυστερη' δυέξοδο (κρυ'ση 

ΜομμουνυστUMOÖ κυνηματος), ούτε δεξυά (τό κέντρο εΜφρασε τίς έν-

· ; . . 
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δοαστικές αντιφάσεις)', ούτε επίσης θα είχε συνε'χεια, εάν δεν 

έβρισκε στην πόρευα εκτοξευμένα τμήματα της εργατικής τάξης και 

παρασυρμε'να άπό την φαινομενική' έφικταίτητα πολιτικής νίκης, άπό 

την πολιτική' τοο Κ.Κ.Ε., πολύτιμη ένεση. Τ ά άλλα όλα τώρα είναι 

άποτελε'σματα αύτοϋ του ταξικού συσχετισμού: ή Φρειδερίκη, η μο

ναρχία, οι Αμερικάνοι, το πρωτοφανε'ς μαζικό' και αϋθο'ρμητο κίνημα. 

'Η κοινωνική' περιθωροποιηση -σε σχέση νιε' τις πολιτικέ'ς δυνά

μεις- ενός ταξικοί) κινη'ματος γεννάει και έρυθρε'ς ταξιαρχίες. "Ετσι 

οβως £τόι/προσφυγι κό κίνδυνο τ ο* '36 και σ'αύτο' το' Κι'νηματό *67, 

δόθηκε ή ίδια απάντηση, άφοο ò φ ιλελε υθε ρ ισμο'ς απέτυχε τόσο σάν 

διαιρέτης τοο Κινη'ματος, δσο και σάν πολλαπλασιαστη'ς τών διαδικα-

σ 

ανάγκης. 

καιν μιας νέας πο λ ιτ ι κη ς:\εκσυγχρον ισμου : το καθεστώς έκτακτου 

Το' '74 όλοι αυτοί οΐ λογαριασμοί έξ οφλ η'θηκαν . Αύτη' είναι η 

"επαναστατική* έοιλογη* της αύτοο ργάνωση ς" . 

ά παραπάνω είναι γνώριμα. "Εχουν εκτιμηθεί και* τώρα και κ 

-υνολικη* τους χοντρική' αναφορά θά λιο'τερα άπο' πολλές μεριές, 

μας λύσει αρκετά ζητηματάκια: 

ΙΛ Λ Ο 

Έ ν α άλλο πολύτιμο συμπέρασμα είναι ή κρίση του κομμουνιστι

κού κινη'ματος. Πώς άλλο Ί ως μπορεί νά εξηγηθεί ó μο'νιμος κομπάρ

σος της ιστορίας (και έ(ρ"οσον μάλιστα η ιστορία είναι ή πάλη τών 

τάξεων....). 

Τό ζη'τημα τ o ü τ ο είναι τεράστιο. 'Αρκεί νά κοιτάξουμε τ ó '31, 

το' '56 καί τό '68. Και δέν άρκεϊ: ούτε καμμιά εξευρωπαϊσμένη θεω-

./.. 
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ρύα, ούτε καμμιά "ελληνίζουσα", (φταίει η ΕΣΣΔ γιά δλα, δμως τώ

ρα "η γραμμή μας μυρίζει, θυμάρι,"), ούτε ίσ τ ορ ια κ ρατ ικη (το ΚΚΕ 

είναι πβιδί του 1917),ούτε καμμιά θεσμ ο κ ρατ ι κη' ( που* έξηγοϋν τα 

πάντα με το* μοντελλο του δημοκρατ ικοϋ συγκεντρωτ ισμ oö ) , ούτε 

καμμιά ψυχολογική' (προσωπολατρεία). Αυτά τα κατασκευάσματα κυο

φόρησαν τόν ρεφορμισμό καί τον δογματισμό, τους σταλ ινινκούς 

Μ(ΐι άντιστανιλκούς , τους ζαχαριαδικούς, τους μετέπειτα καλλιγιαν-

ν ι κ ο ύ ς , γιά νά καταλήξουν στους μετέκειτα Φλωρακικούς .... 

Τό ζήτημα τοοτο πράγματι, είναι, καθοριστικό γιά το' ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

Γι'αύτό πρε'πει νά οριστεί: νοοομε σάν κρίση κομμουν ιστ ι κοο κινη'-

ματος$|τη'ν ακύρωση τοο οργανικού δεσμού κομμα-μαζ ες ̂ τ η'ν έγγεια 

αδυναμία έ παναστατ ικ ης σύλληψης (άρα συλλογικής διαμορφούμενης 

παρέμβασης) στ η'ν έκβαση τ fi ς ταξικής τάλης και τ fi ς άποιΐδεολογικο-

ποίησης των λαϊκών ά γ ώ ν ω ν ^ - έ * ^ ^ « ^ ¿ ̂ ^ ¿ λ ^ ν ^ A ' V A ^ « " ^ «WW**-*'«.* 

Αυτό πού λέγεται, κοί νοείται με μιά λέξη 

και πού μεταφράζεται: ακύρωση της έμβάπτισης της 

σοσιαλιστικής ιδεολογίας με'σα από τά σπλάχνα των μαζών. 

"Ετσι εξηγείται τώρα και μόνον τώρα η αυτόνομη έπιληση του 

ριζοσπαστικοϋ κινήματος και άνεση της πολυτέλειας φτιασίματος 

ιδεολογημάτων του. "Ετσι εξηγείται η άναπορόφητη ταξική' και πολι

τική πάλη του. Και ετσι'εξηγεϋται , γιατί έζησε με'^ρι τό '74 και 

γιατί τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. πήρε 25%. 

c~ Ν ir . Αυτός είναι ò ένας λόγος. Τό *67-'74· ύπηρξε σάν ιδεολογικό 

fcà-^^V^^lifec ̂ *
ε ν ο
 · ™" '^

 η
 ανασυγκρότηση των μηχανισμών τη ς αστική ς τάξης 

από τις τρύπες της εφταετίας, ó δύσκoλog συσχετισμός σε κρατικά Κ*·
4 

ç y ^ ' * 

• 

πεδία (παιδεία, διοίκηίτη, εκκλησία κ.λ.π.), γιά τό πέρασμα της 

νε'ας κατεύθυνσης τοο άστισμοο ,(τ oö έκσυγχρονισμοοJ δηλαδή' ή φασα

ρία της λεπτής διαδικασίας της ανασκευής Tris κρατικής μηχανής 

έμ πόδισαν: 

1. Νά επαναλάβει ή αστική' τάξη διαδικασία αφομοίωσης τοο ριζο

σπαστικοί] κινήματος και 

2. Νά κάνει τη'ν επίθεση της (ή μόνιμη εναλλακτική* Χύση πού την 

εφαρμόζει τώρα: αύτη' είναι η περίφημη ΐαττορία τ fi s "πόλωσης") 

Αυτός είναι ò δεύτερες λόγος της επιβίωσης τοΟ ριζοσπαστι

κοί) κινηματο§ πού πε'οασε έγκαιρα με'σα άπό τις συμπληγάδες τοο 

αστισμού* και του κομμουνιστικοί) κινήματος. 
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Τώρα λουπόν, μποροΰμε νά σκύψουμε σ'άπάτητα μονοπάτοα, δι,α-

πυστώνοντας τ ρ uà ¿δεολογοκά παράδοξα: 

Το' ροζοσπαστ ι,κο* κίνημα δεν απορροφήθηκε άπ'τό κομμουνυστυκο', 

ύπηρξε άντύθετα βασ υκός παράγοντας της κρόσης τοο κομμουνυστι,-

κοο κι,νη'ματος, κυνη'θηκε ΰδεολογυκά, άνταγων ι,στ ι,κά με' αύτο, r , 

γιατ^ οι αστικοί μηχανισμοί τοο προσέδωσαν τις ίδυο'τητε'ς τοο, ĥ̂ irû  

οπότε αυτά τά δϋΌ ιδεολογικά ρευ*ματα ύποκαθιστωνται άνταγωνι-

μαστοριές τοο φιλελευθερισμού" που* έδειχναν 

εολογικης άναστ ρ ο φ ñ_£¿> Δ η λ α δ η : 

πατ ριωτισμο'ς , δημοκρατισμος, προσωπολατ ρει'α , άντιανεξαρτησια-

κο*ς προσανατολισμός, ενθουσιασμός και δύναμη κ.λ.π. 

Στις παραπάνω όμως άναφορε'ς ύπαινίχτηκε n ι ά ταξικό σ ν ó σ η : 

μός - ριζοσπαστικό κίνημα και τά ιδεολογικά της άπομηνάρια. αστισμός - ρύζι 

./· 



Kau τώρα κρατώντας στο χέρι αυτές τις δ tau ιστώσεις, μπορού

με να κυτάξουμε Mat νά ερμηνεύσουμε TO' ΠΑ.ΣΟ,Κ., θε'τοντας ενα 

άλλο όρο - που ώστο'σο έπαιξε σημαντικό ρολό- την συνε'ργεια της 

κομματικής του καθοδη'γησης . Και κάτι άλλο: προσθέτοντας την ορ

γανωτική' (άλλα γ ι ά τό ΠΑ.ΣΟ.Κ.ιδεολογική') ακτινοβολία και επιρ

ροή τοο μηχανισμού" της " νομ ιμ ότ ητας" τοΟ κομμ ουν ιστ ι κοο κιυη*μα-

τος, τοο ΚΚΕ, 0Ì μηχανισμοί είναι δυ*ο είδων: Mat μ_ε άρχε*ς Mat 

χωρ ι ς αρχές. Το ΚΚΕ έφερνε στον πρώτο. 

Αυτές où "αρχές "•^ιοιί δέν έχουν νά χάνουν με αναπαραγωγή' ίδεο 

λογίας, δέν σημαίνουν ιδεολογία, σημαίνουν συστηματικοί λειτουργι-

χο' κομματικό πυρήνα), που θα μποροοσαυ να άναδειχθοϋν και στο' 

ΠΑ.ΣΟ.Κ., εάν δέν υπήρχε το πρόβλημα Tgfejaggfepĝ Bjl̂ T̂ η S, καθοδη'γη

ση^, μπόρεσαν και έδρασαν χ a C για ενα άλλο λο'γο : την εξέλιξη και 

συγκρότηση τοο μαζικοϋ κινη'ματος μεταπολ ιτευτ ικά, τήν έκβαση της 

ταξικής πάλης που* δ ημ ιοόργησαν τους ύλικοός δρους γιά την πολιτική 

σκιαγράφηση τοο λαϊκοο μετώπου (πού* σαστά το' εκμεταλλεύεται ò Κα

ραμανλής, γιατί αποτελεί αντικειμενικό ζήτημα), δηλαδή γιά δυο 

συμ πορευόμενες πραγματικότητες: ΠΑ.ΣΟ.Κ. - ΚΚΕ. (Αύτο' δέν μειώνει 

καθόλου την ανταγωνιστιχη τους σχέση, γιατί κάποιος πρωταγωνιστεί 

αυτός βέβαια δέν ε£ναι τό ΚΚΕ). 

"Ετσι, μποροομε νά άχτ ινογραφήσουμ ε τις χαθόλου οργανωτικές 

και χαθόλα πολιτικές κομματικές συγκρούσεις: 

Άπό τό ένα μέρος υπήρξε ή συσπυρωτιχη' επιθυμία εφαρμογής 

κωδικοποιημένων και αποδελτιωμένων (άπο ϊδεολογιχοπο ιημε'νων ) άρχων 

/ · · 



τοο άριστεροο κινήματος και άπ<5 τό άλλο μιά λειψή, χωλή, άλλα νό-

μ ι μ η.» γ ι α τ ι έφαπτοϋσε με' τα ιδεολογικά γνωρίσματα τοο ριζοηπαστι" 

«ου κινήματος ηγεσία.
 r

 ^
 ν

 ^ rr¿r^ ^ ' 

Το π ρ ω τ ο τμήμα κυοφόρησε ιδεολογικά την «μφ ισβήτηση * (Δεν 

ήταν άλλωστε ή πρώτη φορά στό αριστερό κίνημα). Δηλαδή*, ιδεολογι

κά δεν κυοφόρησε τίποτα. Πολικά μας επανέφερε στο' 4-0 συνέδριο 

του ΚΚΕ, οπού κυρη'χτηκε ή τάξη εναντίον τάξης και* ό σοσ ιαλ φασ LOU o'ç. 

(Κάθε άλλο κόμμα εκτός τοο ΚΚΕ είναι φασιστικό). Δηλαδή' μας επανα

φέρε στον οικονομισμό:, κάθε πρόβλημα και συσπείρωση. 

Αύτη ή πολιτική* δεν είχε καμμία έπαφη' με' το ίδιο το κοινωνικό 

κίνημα ποό άνε'δειξε το ΠΑ.ΣΟ.Κ. Τόσο το ζήτημα της. "δημοκρατ ίας" 

(Δημοκρατική' "Αμυνα), δσο και τό ζήτημα τοΟ άντ ικυβερνητισμοΟ , απο

τέλεσαν τόν αριθμητή και τον παρανομαστή τοΟ ίδιου κλάσματο ς. ' Εάν 

εφαρμοζόντουσαν, θά έκαναν και μιά άλλη αριθμητική (και όχι πολιτι

κή) πράξη. Θά διαιροοσαν τό ΠΑ.ΕΟ,Κ. σε' τμη'ματα οργάνωσης. 

"Αφησα τελευταίο "την νόμιμη ηγεσία". Δεν την λέμε "καθοδήγηση" 

γιατί δέν ήταν καθοδήγηση.
 Τ
Ηταν νομιμότητα δμως χάρις στό πολιτικό 

κέντρο της, που* ερχόταν σέ έπαφη - επαγγελία με* τόν άντικρατισμό 
- — « • — " - ιι — ι -* -ι...««,,,,...-., 

και τόν πρατριωτισμό του ριζοσπαστικοο κινήματος. Ό τονισμός των 

χαραχτηριστικων του, δημιούργησε ενα ν ε'ο τόπο πολιτικής ύπαρξης: 

τη νομιμότητα, 'θ άλλος τόπος ποό είναι τό κόμμα, αναστρέφει αυ

τά τα'χαρακτηριστικά, είναι επαναστατική υπόθεση. 

Έδώ όμως, πρέπει νά σταθοομε γιά νά προσδιορίσουμε πιο απτά 

τις έννοιας "νομιμότητα" ,"κίνημα", "κόμμα" στην μεταπολιτευτική 

περίοδο, πράγμα ποό θά μας δώσει οριστικέ'ς απαντήσεις και προσα-

νατολισμοός . c¿<5?-ο̂ Λ* Το Tv k"2-C>V. 

'Η σχέση κομματικής μάζας, κομματικού" συνόλου- λαός είναι}<πο-^ 

λυτική η οργανωτική σχέση, είναι ιδεολογική. 

'Και η ιδεολογία η οποιοσδήποτε 

ύδεολογικός συσχετισμός έχει υλική υπόσταση. Δηλαδή καταγράφεται , 

αναγνωρίζεται, είναι απτό υλικό. "Ενας θρησκευόμενος κάνει τό σταυ

ρό του. Βλέποντας τήν κίνηση τοο σταυροκοπηματος, τόν αναγνωρίζουμε 

ιδεολογικά. 'Υπάρχει λοιπόν κάποιος "τ ροπισμ_ός_" στην συμπεριφορά 

ενός συστήματος ΐδεων. Ό ιδεολογικός συσχετισμός κομματικοο συνό

λου - μάζας στην μεταπολιτευτική περίοδο σήμαινε στον πράξη τήν 

κόρωση τής αναγνώρισης τοΟ ρ ιζοσπαστικοο και σοσ ιαλ ίζοντος τροπισμοί) 
"t\ Ρ^Β ufo 

από τη' μεριά τοο ριζοσπαστ ικοο κινήματος σ ' ενα κομματικό σόνολο^δη-

λαδή μιά υλική διαδικασία μέ πραγματικοός νόμους γιά τήν κροτηατη 
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ενο'ς νέου μηχανισμού, με μ tv ιμαρ ισμ ένες αρχές, παρόμοιου με' ΐδεο 

λογικό μηχανισμό κράτους (Ι.Μ.Κ.). Αύτη' δεν ίταν μιά άντικειμενι 

κη' διαδικασία, άλλα 'μιά διαδικασία με' νομούς μεταβίβασης Mat προσ 

φοράς πού υλοποιήθηκαν σα'ν ιδεολογικά χαραχ τ ηρ ιστ ι κοί στο' "νέο μη-

χ α ν ι σ μ ο
41
 gitovi τα ύποκεομενικοποίησε στο' με'τρο πού μπόρεσε καί στο' 

μέτρο πού δεν σύρθηΜε άπό την ένταση αύτης τηςίδεολογικης αναγνώ

ρισης: αΰτο' αποτέλεσε τη'ν νομιμότητα, τό ΠΑ.ΣΟ.Κ., και' είναι σχε

τικό κάπως με' τη'ν έννοια της κομματικής νομιμο'τητας, χωρίς να' ταυ ρ 

τ ι' ζ ε τ α ι. -Κ 

Αΰτο' το' κομματικό σύνολο πού συγκροτ ιο'τανε πάνω στη' διάθλαση 

των ν ύμων τοο ιδεολογικού" τροπισμού του ρ ιζοσπαστικοο κινη'ματος, 

προσπαθη'θηκε με διάφορους τρόπους vcf παρουσιαστεί ιδιαίτερα στη'ν' 

τελευταία κρίση. Ή παραβίαση τηςίστορίας δμως, ευυαι βιασμός. 0Ì 

βιαστές συνεληφτηκαν καί ή ύπο'θεση τέλειωσε. 

Και βιαστές δέν ?ίταν μόνο εκείνοι πού έφυγαν. Και αν αυτό δέν 

γίνει άντυληπτό άπό τις υπαρκτές δυνάμ'εις νεολαίας ΠΑ,ΣΟ.Κ., θά 

έπαναληφτεϊ κάποιος νέος άντικυβερνισμός μέ π ιό έντιμο τρόπο . Άλ

λα, ή ηθική δέν ενδιαφέρει την πολιτική'. Και τοΟτο είναι τό ποΧύ-

τιμο συμπέρασμα μιας ολόκληρης πορείας, πού δέν πρέπει να έπαναληφ

τεϊ. "Οποιςς κάνει ενα λάθος δύο φορές τουλάχιστον δέν εί»αι σοφός. 

"Οποιος κάνει τρεις φορές είναι ηλίθιος. 

Εκείνο πού ενδιαφέρει, είναι τί αποτυπώματα υλικά άφησε όλη 

τούτη η διαδικασία. "Οσοι φύγανε, πάει καλά, φύγανε. "Οσοι όμως 

μείναμε, πρέπει νά κόψουν τό τιμολόγιο. 

Τό σύνολο αύτης της νόμιμης κομματικής συγκρότησης από τη'ν 

πλευρά της λειτουργίας και της δομής του συνε'χισε*άκρι(νως γιατί 

οι νόμοι πού τοο υπαγόρευσαν οι ίδεολογικε'ς πραχτικε'ς τοο ριζοσπα-

0 # » * · Λ 10""- * * * _ 

κινήματος, έγιναν παραγωγικές OYsoeuc ̂ μ-e τις αντίστοιχες 

παραγωγικές δυνάμεις« δηλαδή* δέν υπήρξε αλλαγή αλλά παραμονή αυτών 

των λειτουργιών και τών κομματικών συσχετισμών. 

"Ετσι, ξαναπολιτογραφηθηκαν μέ άλλες πραχτικές διάφορες αντι

λήψεις πού άποτελοΟν βελτιωμένες εκδοχές τής προηγούμενης πορείας. 

Αυτές οι πραχτικές (καί δχι αντιλήψεις) είχαν σχέση πολιτική' μέ 

την ιστορία τών κομματικών διαταραχών (ΠΠΕΠ καί ΚΝΕ). Λιγώτερο η 

περισσότερο αντιμονοπωλιακές καί άντιϊμπεριαλιστικε'ς. Επέλεξαν 

πόλεμους θέσεων και δχι κινήσεων. 

'Αλλά δέν κατάλαβαν δτι *έν επέλεξαν τίποτα 
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Γιατί où πόλεμοι θέβεων γίνονται νομ οτ ε λ ε Laxa πόλεμοι κινήσεων. 

Κάί οι MU Η λο φο ροΟσ ε ς αντιλήψεις για "μαζικε'ς πολιτικές", δπως και 
Λ
 ή ανάπτυξη των μαζικών κινημάτων ατά αντικειμενικά τους συμφέρον-

τα" δέ*ν είναι άντιλη'ψεις. Συμπληρώνουν θαυμάσια τη'ν θερινή και 

χειμερινή, εαρινή και φθινοπωρινή' διεκπαιρε'ωση τ o ü ΠΑ.ΣΟ.Κ. προς 

τις μάζες. Και δ ε'ν άποτελοϋν άπ'αύτη' τη μεριά καμμιά επαναστατική' 

διέξοδο. 

Δέν λύνουν, δεν καθορίζουν τη'νσυγκροτημε'νη ιδεολογικά και 

πολιτικά πραγματ ικότητα τοο RA. ΣΟ. Κ. Ούτε παίρνουν κανένα άπό* τά 

χαραχτηριστικά της ύπ'δψη. Καρμπονάρουν χιλιοπωμένεs ιστορίες. 

"Ολες οί κορματικά καταγραμμ ε'νες προσπάθειες είχαν èva σωστό 

πολιτικό* περιεχόμενο: νά μετατρε'ψουν την οργάνωση ΠΑ.ΣΟ.Κ. σε' 61 α -

πλαστ ικό κρίκο συνείδησης των μαζών. Έάν συμφωνηθεί αύτη και μόνον 

αύτη' ήέπι καιρότητα τοΟ στόχου, και δχι απόψεις γιά -¿ς ικανότητες 

τίς καθοδηγη'σε ις , γιά καΧύτερα τζάμια καί καθρε'φτες το'τε μποροϋμε 

νά" κουβεντιάσουμε. 

Όσαι πιστεύουν στη'ν ιστορία τοο 
eêm 

δηλαδή' ό σ ο ι 

πιστεύουν δτι ή ιδεολογία δέν έρχεται με' ψη^κίψορίε ς, 8κ και προ 

πάντων, με συσχετισμούς, δσοι πιστεύουν δτι άλλαγη' σημαίνει επανά

σταση, δσοι πιστεύουν δτι επανάσταση δέν σημαίνει πάντα σοσιαλισμο'ς 

άλλα πρέπει νά γίνει σοσιαλισμός, δσοι πιστεύουν δτι ó σοσιαλισμός 

δέν είναι υπόθεση κρατικοποιήσεων καί άνάπτυξηδ παραγωγικών δυνά

μεων, αλλά υπόθεση των μαζών, αυτοί, όλοι λοιπόν αυτοί, καλά κάνανε 

καί ήρθανε στο ΠΑ.ΣΟ.Κ., γιατί πριν κάνουν τά παραπάνω πρέπει νά 

κάνουν επανάσταση. 

Γιατί επανάσταση σημαίνεχ συνειδητή καταστροφή' των παλιών 

παραγωγικών σχέσεων £*σος ολακαιρου τυπικοο κομματικού" μηχανισμοΟ, 

ενός "νέου μηχανισμοί)", σημαίνει νέο κοινωνικό καθεστώς, σημαίνει 

νέες διαδικασίες ιδεολογικού" καί ποίϊτικοο συσχετισμοί}, συγκρότη

σης καί αποτύπωσης των λαϊκών φαινομε'νων. Σημαίνει άλλο δρόμο, άλ

λο προσανατο λισμό. Σημαίνει έξοδο άπό íí£^_36k?JeGe's ταυτισμένες 

μέ τίς δεξιές αντιπολιτεύσεις 

"Οσοι πιστεύουν δτι μετά τίς εκλογές υπερέχει στο τόπο μας 

ή ιδεολογία τοο αστισμού, πού αναστρέφει καί διασπά τη'ν πιο γνήσια 

ταξική' έκφραση στην "Ελλάδα, καί δτι αύτη' η διαδικασία δημιουργεί" 

δλες εκείνες τίς προϋποθέσεις γιά ακύρωση τοο ταξικοο φαινόμενου, 
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που λέγεται, ΠΑ.ΣΟ.Κ. να πάψουν να' ασχολούνται, μ έ δ ι,αδ u καστ L κά ζη

τήματα. 

Οσου πι,στεύουν δτυ ή οργάνωση ΠΑ.ΣΟ.Κ. εχευ υπαρκτές ¿δεο-

λογι,κές «au πολ ι,τ υκέςκατευθύνσει, ς καί άνησυχέες, ooot πι,στεύουν 

σε συνολι,κές ϊδοαδι,κασύες ένταξης χαί καταγραφής των ύδεολογι,κων 

άρμων τοϋ ρι,ζοσπαστ ι,κοϋ Μ ι,νη'ματος ,V δσοι, πι,στεύουν δτυ η άρυστερά 

δέν δημυουργεΰ Άκροναυπλέες μύνο με' το' Μεταξα||ας άγγυ'ξουν το' 

σημερι,νό ζήτημα που* ονομάζεται, συνολι,κη' συγκρότηση της Ν. ΠΑ.ΣΟ.Κ., 

να μη'ν τη'ν διασπάσουν σε' πρωτοπορίες καέ μάζες σε* δρωντα και,' παθη-

τι,κά, ΰδεολογι,κη' άνάδει,ξη xau απογραφή' της πάνω στη'ν ¿στορι,κη' κλη

ρονομιά ενός ταζυχοϋ κυνη'ματος, που μπορεί νά κυοφορήσει, τυ'ς έπα-

ναστατι,κές ávτuλη'ψetς πού μπορεί νά έπαγγελθεΕ καέ νά συλλάΒει, 

κ a Ú στο XOCVIDVLXÓ προτσές,] 

Έξηγοομε: Λεν υπάρχει, , πραχτυκη' χωρές ¿δεολογοκη' κυριαρχία, 

δε'ν υπάρχει, ¿δεολογυχη' κυρυαρχυ'α χωρι,'ς υποκείμενο γυά υποκείμενα. 

Tú πάει, νά πει τοοτο δω; 

Κληρονομη'σαμ ε ενα κομματικό' σύνολο-άποτύπωμα μιας πλατύτερης 

σχέqης ιδεολογικών χαραχτιηρ ιστ ικών έυο'ς ζωντανού" κινη'ματος, μια 

νόμιμη και στείρα ιδεολογικά πραγματικότητα, έναν ιδεολογικό συσχε

τισμό και δχι μιά ιδεολογία. 

Ποια είναι, τά βη'β.ατα; 

Είναι νόμιμος(δέν είναι γόνιμος 

Είναι συσχετισμός δεν είναι άποψη. 

Πουο είναι το πρόβλημα; 

Τό πρόβλημα είναι ò ατέλειωτος ακόμα ιδεολογικός και,' κοινω

νικός προσδιορισμός των ύπο κε ιμ ε νο πο ιημε'νων αντανακλάσεων αύτοο ι-νΐ̂ ι, 

τοο κομματικοϋ συνόλου: τά χαραχτηρ ιστικά "του έχουν μεταβιβαστ εϊ , 

αλλά δέν έλυναν
 τ
αητότητα, δέν καλέστηκαν απέ υποκείμενα, 

"Οταν καλεστούν αυτά τά χαραχτηριστικά σέ μιά συνολική' δια

δικασία, μέ κρίκους, δπου κάθε κρίκος θά φέρνει, κοντύτερα όλο καύ 

περισσότερους συντρόφους, δταν δηλαδή' έγκληθεΕ, ιδεολογικά η νεολαία 

ΠΑ.ΣΟ.Κ. πάνω στά χαραχτηριστικά της σημερινής πραγματ ικότητας 

μέσα από διαδικασίες σύνδεσης και "έκφρασης, τότες και επιτελείο θά 

υπάρξει, καί στρατός. 

./.. 
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Τοϋτες o¿ δ uot6 υχασυες ύδεολογυκης έγκλησης MOL συνολι,κης έντα

ξης Mctú συγκρότησης της Ν. ΠΑ.ΣΟ.Κ. δέν μποροον, παρά να πατη'σουν 

σε άρχε'ς : 

Νά μαζέψουν τη'ν πείρα των όργανωμε'νων κινημάτων, συγκροτώντας 

τη'ν δςκη τους πρωτοπόρβ άντιΓληψη καό να πάψουν νά συγκροτούν 

άντυπολι,τεύ'σει,ς η δούλευες στCς μφζες. 

Νά συνολ ι,κοπο toöv πανελλαδοκά δυαδοκασυες μιΐν άφη'νοντας έκθετα 

με'ρη όπουδη'ποτε. 

Να σταθεροπο toöv συντρόφους μετά άπό τη'ν κομματυχη' ύπόδευξη της 

λε^τουργόόσας βάσης σάν κομματυκά στελε'χη έπαγγελματ Lxá. 

Νά σχεδιάζουν δούλευε, νά μην εκτελούν δυεχπεραι,ώσει, ς. *Η ΙΊ,ορτό 

Νεολαΰας χαί τά λουπά κομματυκά καθήκοντα Ν|ά κι,νηθοον γϋ*ρω άπό 

απόψεις καυ άπό όργανώσευς που* θα φτυάξουν καυ δε'ν θά χαλάσουν 

τις μαζυκε'ς δ ι,αδ υκασόες fra o^ul) ψν<&>\ί XhX^-

Νά βρεθοον «αι νά υπάρξουν δι,αδυκασοες λευτουργυας άπόψεβν HCXC 

δι,αλόγου μπροστά σε' κάθε κομαμτι,κό γεγονός, με'σα άπό τά κομμα

τικά περοοδυκά κ α J τά δελτυα έσωτερι,κης ένημε'ρωσης. 

Νά γυνό π/ηίΑ-λ λ « 6 uii η* συνδ υάσκεψοί νεολαυ'ας , να γυνουν ot περιφε

ρειακές συνδοασκε'ψευς, νά υπάρξουν συνοκυκές προτάσεις γυά μι et 

συνολυκη' υπόθεση, δπως ε£ναυ ή Ν. ΠΑ.ΣΟ,,Κ. 

Kat αύτε'ς oí αρχές δέν είνοι^οΓπό κανένα συσχετυσμό. 

Άθι^να 10-5-78. 

V^ 


