
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗ Σ 
ΣΥΝ ΤΟ Ν ΙΣΤΙΚ Η Σ ΓΡΑΜ Μ ΑΤΕΙΑΣ

"Λεν υπάρχει κοινοί; 
δρόμος μέ τό 
άρχκγικό ΠΑ.ΣΟ.Κ.»

'Η Συντονιστική Γραμματεία των μελών της πο
λιτικής κίνησης πού εκφράζεται από τήν έφημερίδα 
«Σοσιαλιστική Πορεία», μέ αφορμή τόν ένα χρόνο ¿πά 
τή διακήρυξη τής 3ης του Σεπτέμβρη, καί τής έντε
χνες σπερμολογίες άπό πλευράς έπ’ισήμων κύκλων 
του ΠΑΣΟΚ, δτι έπίκειται ή έπαναφορά δσων δια
φώνησαν μέ τή διαστρέβλωση των άρχών καί τήν 
φαλκίδευση τής σοσιαλιστικής προοπτικής του, άποφα 
σίζει νά κάνει γ ιά  άλλη μιά φορά γνωστή τή θέση 
τής κίνησης πάνω στήν πολιτική κρίση του ΠΑΣΟΚ,

Ή κρίση πού δημ;ουργή- 
θηκε άπ' τις άρχηγικές με
θοδεύσεις τόν περασμένο 
Φλεβάρη δτσν ό κ. Α. Π. 
διέλυσε τήν Κ.Ε., όχι μό
νο δέν έχει ξεπεραστεϊ, 
αλλά αντίθετα, σ·ό πέρα
σμα του χρόνου, βαθαίνει, 
όλοένα καί περισσότερο. 
Ταυτόχρονα, οί αιτίες πού
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5.'—  Ή  έλληνογαλλική 
οικονομική συνεργασία καί 
ή ένίσχυσι τής έλληνικής 
οικονομίας άπό γαλλικής 
Ιπλευρας.

Τό Γαλλικό Πρακτορείο 
¡Ειδήσεων, όμως, διαψεύδει 
(τούς εύσεβείς πόθους τής 
δεξιάς γιά τήν διατυμπανι- 
ξόμενη «ταύτιση συμφερόν
των Γαλλίας καί 'Ελλάδας 
καί τήν πλήρη συμπαράστα
ση είς τό έθνικό θέμα τής 
-Κύπρου» μεταδίδοντας στις 
‘19)9 άπό τήν ’Αθήνα τό 
όκόλουθο τηλεγράφημα:

(Συνέχεια στή σελίδα 7)

τήν δημιούργησαν γίνον
ται π ιό κατανοητές καί ό 
ούσιαατικός τους χαρακ ή- 
ρς άποκαλύπτεται ξεκάθαρα 
σέ· έπίπεδο όργανωτι-κήε 
καί πολιτικής τακτικής, φα 
νερώνοντας παράλληλα κσι 
τήν καταβολή τους σέ μιά 
έκλεκτική «μεσσιανική» Ι
δεολογία, πού λίγο έχει 
νά κάνει μέ τή σοσιαλι
στική.

Στό οργανωτικό έπίπεδα 
άνακόπηκε συστηματικά ή 
προσπάθεια δημιουργίας καί 
λειτουργίας συλογικών ορ
γάνων. 'Αλλεπάλληλες δια 
γραφές καί διοικητικά μέ- 
Υτρα φίμωσης τής βάσης, 
είναι ή μέθοδος πού άντικα- 
θιστά τήν ιδεολογική συξή- 
τηση. Μιά μόνη πηγή νομι
μότητας άναδεικνύεται ο ό 
Κίνημα, ό Πρόεδρος, πού 
μετατρέπεται σέ ’Αρχηγό, 
Μιά άλλσπρόοαλλη οργα
νωτική πολιτική άπολουθεϊ 
ται μέ μοναδικό σκοπό νά 
διατηρήσει τόν κυρίαρχο 
ρόλο τοΰ Αρχηγού σάν ί- 
σοροπιστικοϋ παράγοντα 
των συγκρουομένων όμά- 
δων, πού επιχειρούν νά έ- 
πικρατήσουν έπιδιώκοντας 
γραφειοκρατικές θέσεις έν 
όνόματί του.

Ή  όλη αύτή εύκαιριακή 
όραγανωτική πολιτική, ή με 
τατρσπή ένός μαζικού σο
σιαλιστικού Κινήμςιος σέ 
άρχηγικό κόμμα, καθόλου 
δέν συμβάλλουν στήν δη
μιουργία ένός φορέα σα
χλού τής κοινων'κής ή χ\α«

(Συνέχεια οτή σελίδα 7)



«ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΟΙΝΟΣ ΔΡΟΜΟΣ...»
(Συνέχεια όηό τή σελίδα 1)

γης στόν τόπο μας. Στό επί
πεδο πολιτικής ιτακτικής οί 
αντιφάσεις είναι καταφα
νείς.

Οί γεφυροποιός διαδικα
σίες τής μεταπολίτευσης χα
ρακτηρίζονται σάν «Νατοϊ- 
κή λύση» καί «αλλαγή φρου
ράς». 'Ακολουθεί τό ειδύλ
λιο σιτή Βουλή καί δίνεται πι
στοποιητικό πατριωτισμού 
στόν Καραμανλή. Τήν ίδια πε
ρίοδο σέ εισήγηση τοΰ Α.Π. 
στήν Κ.Ε., ή δυνατότητα ανά
πτυξης «έθνικής όστικής τά
ξης» φαίνεται πιθανή. Ή 
«τΓροσωρτ/ή ποώση» τής δίω
ξης τών ύπευθύνων γιό τήν 
προδοσία τής Κύπρου γίνε
ται αποδεκτή, μέ τήν αποδο
χή τής παλαιοκομματικής 
άρχής τών άρχηγικών δια. 
βουλεύσεων, σέ εποχή εν- 
ιτονης συνθηματολογίας γιά α
ποχουντοποίηση. Ένώ έπί 
μήνες συΖητεϊτσι τό σύν
ταγμα οτή Βουλή, χωρίς να 
ενεργοποιηθεί ό λαός, άφοΰ 
όλοκληρωθεί ή ψήφισή του, 
τότε, καλεϊ ό κ. Α.Π. τόν 
ελληνικό λαό σέ άνένδοτο 
αγώνα γιά Συνταγματική 'Ε
θνοσυνέλευση, θέση πού έπι-

ι φάοπ
να, προϋποθέτει ριζική 
στροφή, ουσιαστική άνα 
τροπή τών δεδομένων τής 
έλληνικής πολιτικής —καί 
δχι μόνο τής έξωτερικής. 
Ή Αποδέσμευση Από τόν 
κλοιό του «έλεόθερου δυ. 
Τικοϋ κόσμου» καί ή διαδι 
κάσία προσέγγισης στο Αν 
τιϊμπεριαλιστικό στρατό
πεδο δέν μτίορεΐ να γίνει 
χωρίς γενικώτερους πολι
τικούς καί. κοινωνικούς 
κλονισμούς των θεμελίων 
δχι μόνο τής κυβέρνησης 
Καραμανλή καί τής πολι
τικής της, άλλά κυρίως, 
των θεμελίων του κυρίαρ
χου συστήματος στόν τό
πο. ‘Η κυβέρνηση καί οί 
κοινωνικές δυνάμεις πού 
τήν στηρίζουν, είναι φυσι
κό νά' μήν αποδέχονται τή 
πολιτική τους αύτσκτο- 
νία.

“Ολα αύτά έπιτρέπουν 
νά κατανοήσουμε τήν κυ 
βερνητική λογική στο Κυ 
πριακό. Δείχνουν δμως 
καί πό μέγεθος καί βάθος 
τής Αντίθεσης, πού χωρί
ζει τήν κυβερνητική πο
λιτική ΑτιΑ τήν έθνικά Α
ναγκαία πολιτική, σ’ ενα 
θέμα πού συγκλονίζει τόν 
τόπο καί θά έχει σεισμι
κές έπιπτώσεις στήν ύπό- 
σταση καί τό μέλλον του.

κροτούν οί μοναρχικοί...
"Ιδιες αντιφάσεις έπιοημαί- 

νοντ·αι στήν άντιμετώπιση 
του χουντικού κινδύνου όηό 
τόν κ. Α.Π., προεκλογικό καί 
μετεκλογικά (πραξικόπημα 
Φλεβάρη).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: Ό  λαός 
δέν άποκομίΖει σοφή καθο
δήγηση ώς πρός τόν τρόπο 
τακτικής άντιμετώπισης του 
Καραμανλή καί τοϋ χουντικού 
κινδύνου ούτε όντιλαμβάνεται 
πώς ή τέτοια εύκαιριακή πολι 
τική ύπηρετεϊ τόν στρατηγικό 
στόχο τής Σοσιαλιστικής ’Αλ
λαγής.

Ή όλη Καραμανλική ιτακτι
κή, τακτική πολιτικής διάσω
σης τής χούντας κορυφώνε- 
ται μέ τήν απονομή χάρης 
ατούς «άφρονες πρωταίτι
ους». Τώ/ε ό άρχηγός του 
ΠΑ.ΣΟ.Κ. δείχνει γιά άλλη 
μιά φορά τά κριτήρια, τά κί
νητρα καί τ'ις προοπτικές τών 
πολιτικών του έπιλογών. Χω
ρίς καμιά εκτίμηση τού συ
σχετισμού δυνάμεων, τής α
νάγκης γιά χάραξη μακροπρό
θεσμων προοπτικών, του έπι- 
πέδου άνάπτυξης τού μαΖικοΰ 
κινήματος, Ζητά «άμεση προ
σφυγή στή λαϊκή ετυμηγο
ρία» ! Καί αύτή ή πολιτική του 
θέση πέφτει στό κενό συμ
βάλλοντας δμως στή δημι
ουργία έκείνου τού κλίματος 
ούγχιοης πού εύνοεϊ αντικει
μενικά τό πέρασμα τών μεθο- 
δεύσεσεων τής Δεξιάς.

Στή συνέντευξή·του σέ α
πογευματινή έφημερίδα στε
γάζονται οί έξής άκροβατι- 
σμοί: Γίνεται σκληρή κριτική 
τής Ε.Κ. - Ν.Δ. καθώς κοί τοΰ 
ΚΚΕ έσ. ΔιαοώΖεται μόνο τό 
ΚΚΕ έξ. Δηλώνει πώς ή ένό- 
τητα τών προοδευτικών δυνά
μεων, ή μόνη δυνατή, είναι 
αύτή πού θά έπιτευχθεϊ στή 
βάση. Αποκλείει όμως μιά τέ
τοια αυμμοχία μόνο μέ τό 
ΚΚΕ έξ. (τώρα) καί προτεί
νει ένα μίνιμουμ πρόγραμμα 
συνασπισμού στήν Ε.Κ.-Ν.Δ. 
Δέν αποτελούν όλα αύτά ό
μως τά «άνοίγματα» καί οί, 
μέ εκλογικές σκοπιμότητες, 
προτάσεις άρχηγικό έλιγμό 
ατήν κορυφή, έρήμην τής βά
σης:

Ή  θση τού κ. Α.Π. γιό τόν 
Στρατό είναι καίρια άποκα- 
λυπτική. Τις καταγγελίες γιά 
όνυπαρξα ούσιαστικής απο
χουντοποίησης, διαδέχονται 
διαπιστώσεις γιά ώρίμανση 
συνθηκών συμφιλίωσης Λαοΰ- 
Στρατού. ’Από τούς αξιωματι
κούς Ζητάει «ελληνικότητα» 
καί «ούδετερότητα» σάν μό
νες προϋποθέσεις γι’ αύτή 
τή συμφιλίωση (ούτε καν 
«δημοκρατικότητα»), χωρίς 
ταυ,άχρονα νά έπεξηγεϊ αυ
τούς τούς όρους. Στάση, πού 
σέ συνδυασμό μέ τήν όλη 
οργανωτική πολιτική οδηγεί 
στό συμπέρασμα ότι δέν έν- 
διαφέρεται γιά Κίνημα μέ 
κοινωνική έδραίωοη ¡κανό νά 
όδηγήαει στήν έξουαία άλλά 
γ:ά ενα κόμμα πού ένδεχομέ- 
νως θά στηριχτεί ακόμα καί

σέ κέντρο δύναμης γιά νά 
άσκήσει τήν Κυβέρνηση.

Σέ ποιους άναφέρεται αύ
τή ή χωρίς διευκρινισμένη 
βάση συμφιλίωση; Ή χωρίς 
πολιτική καί κοινωνική άνά- 
λυση τών όσων συμβαίνουν 
ατά Στρατό; Πώς είναι δυ
νατόν νά επιτευχθεί συμφι
λίωση λαού καί στρατού χω
ρίς δομικές άλλαγές τής πα
ραδοσιακής διάρθρωσης έ- 
ξουσίας; Κοί οί όροι ούτοί 
«ελληνικότητα» καί «ουδετε
ρότητα» πώς όφήνουν έκτός 
φάσματος συμφιλίωσης τούς 
έθνικοφααίστες τού Ιωαννίδη 
πού παρήγσγε μαΖικά ή Σχο- ; 
λή Εύελπϊδων στήν έφταε- ; 
τία;

Ή παραπάνω οργανωτική 
καί πολιτική τακτική τοΰ άρ- 
χηγοΰ τού ΠΑ.ΣΟ.Κ., δέν έ
χει καμμιά σχέση μέ τήν i- j 
δεολογία, τήν οργανωτική καί 
πρακτική ενός σοσιαλιστικού 
κινήματος άρχών.

Γιατί σέ ένα τέτοιο κίνημα, 
ό ιδεολογικός του χαρακτή
ρας πρέπει νά είναι διαλεκτι
κά συσχετισμένος μέ τ'ις ορ
γανωτικές του άρχές. Τά πλαί 
σια τής πολιτικής του τα
κτικής νά προσδιορίΖωνται 
άπ' τούς συγκεκριμένους 
στρατηγικούς στόχους, πού έ
χουν προκύψει άπό βαθειά 
κοινωνικοοικονομική καί πο
λιτική άνάλυση. "Ετσι γίνε
ται ξεκάθαρος ό χαρακτή
ρας καί ή φυσιογνωμία τής 
άρχαυσας τάξης, οί σχέσεις 
της μέ τόν διεθνή ιμπεριαλι
σμό καί τά μονοπωλιακό κε
φάλαιο. Άπό τήν άλλη μεριά, 
προσδιορίζονται οί κοινωνικές 
δυνάμεις στις οποίες στηρί
ζεται τό Κνη,μα καί οί συμ- 
μοχίες του στόν πολιτικό 
χώρο.

Ό λα αύτά τά στοιχεία 
λείπουν καί όχι τυχαία άπό τό 
ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ή  απουσία του 
άπ’ τούς άγώνες τών κοινωνι
κών στρωμάτων καί ή όλη του 
οργανωτική καί πολιτική τα- 
κ>τική, όδηγεϊ στό συμπέρασμα 
ότι τό όρχηγικό ΠΑ.ΣΟ.Κ. 
δέν ένδιαφέρεται γιά κίνημα 
μέ κοινωνική καί πολιτική λει 
τουργικότητα ¡κανό νά άποτε- 
λέσει φορέα καί εγγυητή τής 
σοσιαλιστικής άλλαγής στόν 
τόπο μας. ’Αλλ' ότι πρόκει
ται μάλλον γιά κόμμα - έκλο- 
γικό μηχανιμό, κόμμα οπα
δών κί ψηφοφόρων, πού καλ
λιεργεί τήν παρορμητική μι
κροαστική λειτουργία τής βά
σης.

Ό  λαός δέν αίσθάνεται 
στις τάξεις του τήν παρουσία 
ένός δικού του Κινήματος, ι
κανού νά άναπτύξει καί κα
θοδηγήσει τούς άγώνες του. 
Τήν τέτοι έλπ'ιδα τής 3ης Σε
πτέμβρη διέλυσαν οί όρχη- 
γικές μεθοδεύσεις. Εμείς μέ
νουμε πιστοί στήν άνάγκη έ- 
νός τέτοιου φορέα καί στήν 
σοσιαλιστική προοπτική πού 
δέν περνάει καί δέν έχει ση
μείο σύμπτωης μέ τούς'δρό
μους καί μέ τις επιλογές τού 
άρχηγικοϋ ΠΑ.ΣΟ.Κ.


