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Ανεκπλήρωτο παραμένει ιό αίτημα ouyicpoinonc οοοιαλιοιικοϋ κινήματος αρχών 
ΗΓΛΙΛΤΑ 

Ίδια 
νεύβη.. 
Σ è μι« νέα φάση μπαίνει ή 

δηιμόσια: ζωή μετά tic τηρόσφα 
τες εξελίξεις, τή χάρη στοΟς 
χουντικούς καί το λόγο τοΟ κ. 
Καρ«μ<χνλή στή Δράμα. Ή δεύ 
τερη κίνηση συμπλήρωσε την 
•πρώτη, κολ οι δυο νοηματοδο-
τοΟν σαφέστερα τΙς κυβερνητι
κές προθέσεις. 

Βασικό χαρακτηριστικό τής 
δλης μετοπτολιτευτικης ττερ.ό-
δου υπήρξε ή καλλιέργεια αύ 
τοπτατών γύρω onto την όλη 
κιΛερνητυκή ιτολιτική καΐ μά 
λίστα τΙς προσωπικές επιδιώ
ξεις του κ. Καραμανλή, 

'Η «Σ.Π.» είχε, βέβαια, επι
σημάνει άπο την πρώτη στι
γμή. δτι το πολιτικό πρόβλη

μα δέν είναι πρόβλημα καλών 
ή κακών προθέσεων προσώ-
tftov, άλλα σωστής ανάλυσης 
τών δυνάμεων -που τά πρόσω
πα έκ<}>ράζουν. Kort είχε τόπο 
θετηθεί μέ σαφήνεια απέναντι 
στον κ. Καραμανλή κσλ τή 
«Νέα» Δημοκρατία. 

Τά τελευταία γεγονότα στε 
νευουν πολύ τά περιθώρια «έρ 
μηνειών», καΐ δέν έττιτρέπουν 
τήν βίτσια αδράνεια δσω φι
λοδοξούν νά εκφράζουν μέ συ 
νέπεια τό Λαϊκό Κίνημα «4ν d 
ναμονή» νέων εκφράσεων «ά-
νανεωτισμου» της Δεξιάς στον 
τόπο. 

Ό κ. Καραμανλής Εκανε 
τΙς επιλογές του, ή καλύτερα, 
τΙς αποκάλυψε ολοκάθαρα τώ 
ρα. Μέ τή χάρη στους χουντι
κούς ρίχνει γέφυρα κσΑ έπανα 
συνδέεται μέ δλο εκείνο τό αν 
τυδραστυκό πλέγμα πού γέννη
σε καΐ στήριξε τή δικτατορία, 
καΐ πού στή δημιουργία του 
Λλλωστε, επί οκταετίας, είχε 
συμβάλλει κατά πολύ. 

Στό λόγο του στή Δράμα. 
δπου προσπαθεί νά θεσμοποι
ήσει Ιναν Μεσσιανισμό καΐ νά 
προσωποποιήσει τήν πολιτική 
ζωή τής χώρας τα μηνύματα 
ήταν σαφή. 

Διαβεβαίωσε ό κ. Καραμαν 
λής, μιλώντας στή μεγαλύτε
ρη μέχρι σήμερα συγκέντρω
ση αξιωματικών —650 καΐ πά 
νω— δτι γνωρίζει πώς καΐ πό 
τε θά επέμβει ή Κυβέρνηση, 
γιά νά καταστείλει τΊς «κοι
νωνικές αταξίες», τους διεκοι 
κητικούς δηλ. αγώνες τών έρ 
γαζσμένων καΐ δτι ίχει «κσΑ 
τήν πειραν καΐ τήν δύναμιν νά 
προστατεύση τήν χώραν δταν 
χρειαοθή». 

Λίγο πιο πρίν είχε μιλήσει 
γιά τόν «κομμουνιστικό κίνδυ
νο» κσΑ τόν «κίνδυνο αναρχί
ας» πού υπήρχε στή φάση τής 
μεταπολίτευσης, και εννοούσε 
φυσικά δτι αυτόν τόν «κίνδυνο» 
είναι Ιτοιμος μέ τήν πείρα του 
καΐ τή δύναμη του νά αντιμε
τωπίσει κσΛ πάλι. 

Ή δικτατορία τής 21ης έξα 
κολσυθεΐ γιά τόν κ. Καραμαν 
λή νά είναι μιά ενέργεια «α
φρόνων συνταγματαρχών», αρ
χομανών, ol όποιοι «έπω^ε^ή-
θησαν τής πολιτικής άσυχαοτη 
οίας πού ακολούθησε μετά 
(Συνέχεια στην 7 σε λ (6α) 

"Ενα χρόνο 
μετά τήν 
ίδρυση 
τού ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

ΠΡΟΔΟΜΈΝΕς 
ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ 

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΦΡΑΖΕΙ 
ΤΟ ΔΡΟΜΟ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΑ 

• Στά αΙτήματα τών τοματοπαρα-
γωγών ή πυβέρνηοη άπαντα μέ δακρυ
γόνα. 

Μέ «Ιδιωτικά.» γκρέϊντερς, «αδρές», 
δακρυγόνα καί γκλόμπς ή χωροφυλακή 
του κ. Καραμανλή διέλυσε τό βράδυ 
τής τΛερασμένης Τρίτης τήν ειρηνική 
πορεία διαμαρτυρίας, πού επιχείρησαν 
προς τήν 'Αθήνα 1500 τοματοπαραγω 
yoi τής Βοιωτίας μέ περισσότερα άπό 
500 τρακτέρ. 

"Η εντυπωσιακή αυτή πορεία τών 
τοματοπαραγωγών πραγματοποιήθηκε 

Οοτεφα άπό τήν άρνηση τοΟ ύπουργοΟ 
Γεωργίας νά Ικανοποιήσει τά αίτημα. 
τά τους. Αίτήματα πέρα γιά πέρα δί 
καια, πού αφορούν τήν Ιδια τήν επι
βίωση των αγροτών καί τών οικογε
νειών τους καί πού βρίσκονται άντιμέ 
τωπα μέ τά συμφέροντα τών βιομηχά
νων τής περιοχής φραγκίστα καί Νο
μικού καί... τήν αγροτική πολιτική τής 
Κυβέρνησης. 

• Πληροφορίες κα* ρεπορτάζ άπ' 
τήν κινητοποίηση τών τομοτοπαραγω-
γων στή σελίδα 4. 

ΔΙΧΑΣΤΗΚΕ 0 ΑΓΩΝΑΣ ΤΩΝ ΑΣΚΟΎΜΕΝΩΝ 

Μόνος συνεχίζει 
ο Βαοίλης ΚαραπΑής 

Ή αποχή άπ* îfc εξετάσεις του "Αρείου Πάγου πού 
άρχισε μέ τόσο καλούς οιωνούς Εσπασε. Πρώτοι Εσπασαν 
τήν ενότητα ώρισμένοι «ύπερδεξιοί» —ανάμεσα τους είδα 
με τό Χρ. Δεριζιώτη συνεργάτη τής Χούντας μέσα στή 
Δικτατορία στό χώρο τής Παντείου— αλλά καΑ ώρισμέ
νοι «σοσιαλιστές» δπως ό υποψήφιος τού ΠΑ ΣΟΚ ( !) στίς 
εκλογές κ. Χασιανάκος πού οδήγησε επιδεικτικά την κό 
ρη του ανάμεσα άτ' τους απεργούς στην αίθουσα τών ε
ξετάσεων. 

Όμως, στα Προπύλαια, ò 
Βασίλης Καροτττλής συνεχίζει 
μόνος για 17Π Μ̂ ρσ τήν ά-
ττεργίσ ττείνας. Τό ήθκό του 
είναι ακλόνητο καί ή ττίστη 
του μ·τγάλη. 'Αλλα ή αγανά

κτηση τόν ττληίμ.μυρίζει. 
— «Όλα σύτα ήταν φυσι

κό να συμβούν», μας λέει ai 
άττοκλε στική συζήτηση ττού 
εΤχαμε μαζί του. Καί συνε-
Χίζ£·: 

«*Ηταν φυσικό μιά ττού ό
λος ό αγώνας δέν μεθοδεύτη
κε σωστά. Μια πού ή συντο
νιστική έτπτροττή δέν εκλέχτη
κε άττό κοομμ α συνέλευση. 

Μια πού συνεχίζει να απο
φασίζει για τίς τύχες μας 
μέσα άπό κλειστές, μυστικές 
συναρτήσεις. Να σκεφθείτε δέν 
ξέρουμε καν ποσό· εΤνο». Κά
ποτε ήσαν 7 γίνανε δμως καί 
9 καί... 3. 

Πρόταση πού έκανα μαζί 
μέ Ινα μέλος τής Συντονι
στικής 'Επιτροπής για δημο
κρατική λειτουργία τής Έ-
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ατή 4η σβλ. 

Το κόμμα του 'Ανδρέα Παπαν
δρέου δέν είναι σέ θέση νά δη
μιουργήσει, τις ιδεολογικές» πο
λιτικές, κι οργανωτικές συνθή
κες πού χρειάζεται ένα πολιτικό 
κίνημα σοσιαλιστικής αλλαγής 

Πρίν ένα χρόνο, μέ τη διακήρυξη της 3ης 
του Σεπτέμβρη 1974, ξεκινούσε ή προσπάθεια 
να συγκροτηθεί orò τόπο μας ένα πλατύ λαϊκό 
κίνημα μέ σοσιαλιστικό περιεχόμενο, Ικανό 
να καθοδηγήσει, άλλα καί να κατοχυρώσει 
τη πορεία τον λαϊκών δυνάμεων προς τον κοι
νωνικό μετασχηματισμό. 

Βάση αυτής τής επιδίω
ξης στάθηκε ή διαμορφωμέ
νη ευνοϊκή Ιστορική συγκυ
ρία, ϋστερα άπό rie διερ
γασίες τής εφτάχρονης δι. 
κτατσρίας, μέσα στην οποία 
απόκτησε αγωνιστική κα
θολικό ιητα τά αίτημα γιά 
ουσιαστική κοινωνική καί 
πολιτική αλλαγή, μέ τήν ρι 
Ζοσπαστικοποίηση πλατιών 
κοινωνικών κα) πολιτικών 
κατηγοριών τού πληθυσμοί), 
καθώς καί μέ τήν αποκά
λυψη τού πραγματικού χα
ρακτήρα του ελληνικού προ 
βλήματος καί τών δυνάμεων 
πού τά διαμόρφωναν σέ χρό 
νια κρίση κοινωνικής κα
θήλωσης, οίκονομικής κα
θυστέρησης, πολιτικού εκ
φυλισμού κι εθνικής υποτέ
λειας. 

Άπό τή πρώτη στιγμή 
τής πολιτικής Ιστορίας του 
ΠΑΣΟΚ, άναπτύχτηκε μιά 
διαφορετική πολιτική όντίλη 
ψη προς τη δυναμική τών 
ιδρυτικών διακηρύξεων, 

πού ήθελε γιά λόγους «πο
λιτικού ρεαλισμού· τόν πε 

ριορισμό ι ne προσπάθειας 
στά πλαίσια ένας κόμματος 
αρχηγικού τύπου κι εκλογι
κού χαρακτήρα, μέ κεν ρο 
αριστερή συνθηματολογία κι 
ανανεωτικούς στόχους δο
σμένους μέ φραστικό δυνα
μισμό. Σήμερα, ένα χρόνο 
μετά τήν έΕαγγελία του τό 
ΠΑΣΟΚ υιοθετεί, ολοένα 
καί πια φανερά αυτήν τήν 
αντίληψη, αφού στό μεταΕύ 
μέ τήν ανακόλουθη κι ευ
καιριακή πολιτική πρακτική 
τής ηγεσίας παγιδεύτηκε 
ένας ολόκληρος πολιτικός 
χώρος, διασπάστηκαν δυνα
τότητες, τραυματίστηκαν δυ 
νάμεις κι αποδυναμώθηκε ή 
προοπτική ένας μαζικού σο
σιαλιστικού λαϊκού κινήμα
τος. 

Πραγματική αφετηρία 
τής συστηματικής άναδίπλω 
σης τού 'Ανδρέα Παπαν» 
δρέου, σέ σχέση μέ τούο 
ιδρυτικούς κοινούς όραμοτ». 
σμούς, στάθηκε τά άποτέι 

Συνέχεια στην β σελίδα 



Σ Σοσιαλιστική ΠΟΡΕΙΑ Σάββατο 6 Σεπτέμβρη 1975 

Μέ ιην ευκαιρία τϋς βυμπΑήρωβης ενός χρόνοβ fa' inw ϊδρυοη του ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

Άπο τη διακήρυξη τηα 3 ne 

τοϋ Σεπτέμβρη μέχρι σήμερα 
Με τή δ ακήρυξη "V: 3ης 

του Σεπτέμβρη 1974 ιδρυό
ταν το Πανελλήνιο Σοσα-
λ.ατικό Κίνημα, γεγονός, πού 
είχε τεράστ,ο απήχηση στή 
συνείδηση ολόκληρου où λα 
οΰ. Ή δακήρυξη ανταποκρί 
θηκβ σ' ένα έπι ακ ικό αίτη
μα των α ιγμών, ήρθε νά κα
λύψει ένα τερόοκο πολιτικό 
και ιδεολογικό κενό. Το πο
λιτικό κενό οφειλόταν βοσκά 
σέ τρεις παράγοντες : Π ο ώ -
τ ο στην ήττα του nopabo-
οιοκού αριστερού κινήμα-oc 
τον 'Απρίλη ιοΰ 1967, πού 
είχε σαν κύριες συνέπειες τή 
διόσποση τοϋ κομμουνιστικού 
Κόμματος και τήν ουνακόλου 
βη άδυναμκι του νό παίζει 
ηρωτοβουλακό και αποτελε
σματικό ρόλο στην 'Αντίστα
ση, δ ε ύ τ ε ρ ο στην Ιδεολο
γική ασυναρτησία και rie no

te παλινδρόμησεic, πού 
χαρακτήρισαν τόν χώρο της 
•Αριστερός μετά τή διάσπαση 
τού Κομμουνιστικού Κόμμα 
TOC. τ Ρ ' Τ ο στην αύτοανοίρε 
οη Ολων εκείνων των ηγε
τικών στοιχείων τοϋ κεντρώ
ου ή κεντροαριστερού χώρου, 
που πλαισίωσαν τόν Κοραμαν 
λή κοί τή Κυβέρνηση των έβ 
δομήντα ήμερων, δίνοντας κά 

λυψη σιήν έπονεγκατόσταση 
τοϋ Καραμονλικοϋ κρότους 
Τα δεδομένα αυτό της πολι-
τικής συγκύριος, άρνηπκό γιά 
τις δλλες δυνάμεις τού αρι
στερού χώρου ήταν ένα πολύ 
σοβαρό «ότου» μια πολύ θετι
κή αφετηρία γ»ό τό νέο κί
νημα. 'Από τό άλλο μέρος ή 
διαμόχη στους κόλπους τής 
ορ u ep'ic είχε ξεσκεπάσει 
τ.ς τρ«τς 3k.uiK^c ΐιδινΰμίες 
τοϋ παν.»5οσ·ακού όρ στερού 
κινήματος Δογματισμός και 
πολιτική ακαμψ ο, έλλειψη έ-
σωτεοική^ δημοκροτικής δ α 
δικοο.ας και συλλογ>κότητας 
στις όπο<»; „r ς ύησκαόοτσ-
οη ιής λειτουργικότητος τής 
κομματικής βάσης από ανεξέ
λεγκτα διευθυντήρια. 

Ή δακήρυξη τής 3ης τοϋ 
Σεπτέμβρη έδινε ίκανοποιητι. 
κή απάντηση κοί στα τρία αυ
τά κρίσιμα σημεία: 'Αποκλει
σμός τθύ δογματισμού και τής 
ακαμψίας αλλά και εμμονή 
στον τελικό στόχο τού σοσια
λιστικού μετασχηματισμού Έ 
σωτερικές δημοκρατικές δια
δικασίες και συλλογικότητα 
στή λήψη τών αποφάσεων, 
λειτουργικότητα τής κομματι
κής βάσης μέ όνόπτυξ', 

πρωτοβουλίας της και δ«εά-
ρυνοη τής οργανωτικό—ιδεο
λογικής της αποστολής. Γιά 
μερικούς μήνες φάνηκε άι ι 
τό αριστερό κίνημα βά ξεπερ 
νούσε τή κρίση, πού τα μάσπ-
2ε και τή κακοδαιμονία, πού 
τό κατακερμάτιζε και τό απο
δυνάμωνε. "Αν τό Π Α Σ Ο Κ 
είχε τηρήσει πιστά τή διακή
ρυξη τής 3ης τού Σεπιέμβρη 
θα είχε εξελιχθεί σέ πόλο συ 
οπείρωσης των διόσηαρ*ων Ί 
ριστερών δυνάμεων τής χώ
ρας, θό είχε διαδραματίσει κα 
θοριστικό ρόλο στή διαμόρφω 
οη μιός νέας αντίληψης γ,α 
τήν πολιτική £ωή, ή όποια αν
τίληψη θα είχε τελικά πε θα-
ναγκάσει και ôλεc Tic άλλες 
πολιτικές δ υ ν ά μ ε ι νό προοηρ 
μοσ οϋν. Για νά γίνει όμως 
κάτι τ έ ι ι ο θό έπρεπε τό ΠΑ
Σ Ο Κ νά μήν κινείται μέ τή 
μεθοδολογία και τή μυθολο
γία ενός κόμματος πού 2χε« 
σαν άμεσο στόχο μια έκλο,ν 
κή νίκη, πού θό τό έφερνε 
στή Κυβέρνηση. Στόχος ~ού 
Π Α Σ Ο Κ έπρεπε νά είναι ό 
πραγματικός έλεγχος τής ε
ξουσίας, δηλαδή των πόλων 
ισχύος τής κοινωνίας κπί όχι 
άπλα ή Κυβέρνηση. Ό αρχη
γός τού Π Α Σ Ο Κ κα] μια ομά

δα έγκοθε ων κοί υποτακτι
κών «επιτελών» προτίμησαν 
τον δεύτερο, τόν εύ»ολο 
δρόμο. 'Αλλοίωνα / έτοι ριΖι-
κά τήν αρχική χιλληψη τού 
Π Α Σ Ο Κ . Τό Κόμμα άνττμετω 
πίστηκε σάν εκλογικός μηχα
νισμός, ό λαός σάν εκλογική 
πελοτεία. Μ έ τόν τρόπο αυ
τό ανατράπηκαν ό \ ε ς οι βά
σεις καί οί προϋποθέσεις, πού 
θά επέτρεπαν νά δημιουργη
θεί ένα Κ Ι Ν Η Μ Α , πού ϋά ο
δηγούσε στό σοσ CVOTIKÒ με-
τοσχηματτσμό τής έλληνκής 
κοινωνίας. Κι 1 αυτό γιατί ό σο 
σ ολιστικός με-άσχημο τι ομάς 
μιας κοινών »oc δεν μπορεί νά 
γίνει ·έξ* ύφηρηαγής·. e αν 
αποτέλεσμα μιας εκλογικής νί 
κης. όσο με /όλη κι' αν είναι 
αυτή. Σοο α\ιστ·ΛΟς με-οσχη 
μοτισμός προϋ.·»ο9έτ„ι ένα συ 
νειδητό καί οργανωμένο λαό 
κΓ ένα κόμμα <ροοέα κοί μη 
χαν,σμό αγώνα γ.υ -ήν κατά
ληψη ¥.Ί$ τόν όποτελεσμιτικο 
έλεγχο τής εξουσίας. Ο αρ
χηγός τού Π Α Σ Ο Κ κσΐ οί πε
ρί ούτόν «επιτελείς» δέν φαί
νεται νό διδοχηκον *ποτα 
ούτε οπό τή πρόσφατη δικτα
τορία, ούτε οπό "ίς ηοικ.λες 

λατινοαμερικανικές οτροτοκρα 
τίες. Δέν όνιλαμβάνονιαι, 

δ η μόνο ένας οργανωμένος 
λαός κοί ένα ίσχυοό κόμμα 
μπορεί νά άνππαμαχ οϋν στα 
αντιδραστικά κέντρα δύνα
μης Εκμαυλίζουν τά λαό μα 
τήν προαπρι\:ανή μεθοδολο
γία, πού οδήγησε στή χωρίς 
αντίδραση κατάληψη της έ . 
ξουσίας από M a c συνταγμα
τάρχες κοί ηδονίζονται μέ 
τόν όγκο των συγκενρώσε-
ων καί τών οημόσιων συνα
θροίσεων. Μ έ άριστερίστικη 
συνθηματολογία καί χυδο ο-
μορΕιστικές ύπεραπλουατευ-
σεις κολακεύουν τόν όνανεω 
τισμό τής μικμοασ >*ής μά> 
Ζας κΓ αφήνουν ακάλυπτα δ-
λα τά κριόιυσ μέτωπα τοϋ πο 
λιτικού καί Ιδεολογικού αγώ
να. 

Ό 'Ανδρέας Παπανδρέου 
μέ τό νά προσωποποιεί τήν no 
λιτική αντίθεση κ * νά εμφα
νίζεται ούν ό · Κ \ η ι ό ς τής 
Ιστορίας» προωθεί -όν πολι
τικό μεσοαντσμό, δέν προά 
γει την à γωνσ.ικότη τα καί 
τή συνε·δη*ότητα τθύ Xcoü. 

Ή άμεση 'Π^οσπίλσση» 
τού Α ν δ ρ έ α Πακανδρέου οπό 
λοό. πού οτηρίΖεΓΟ« οέ προ
σωπική ακτινοβολία, οέ ευ
καιριακή τακτική κυ' στή συ

στηματική καλλ.έργειο εντυ
πώσεων όχι μόνο δεν στηρί-
Ζετοι στην ϋηαοξη σοβαρής 
κομματικής άρθρωσης καί ορ
γάνωσης, άλλα καί αποκλείει 
τήν δημιουργία στελέχωσης. 
ακόμα και μέσα α-. 

Τό αρχηγικό Π Α Σ Ο Κ ύπο-
τίθεται ότι εύσγγενίΖεται τή 
βοθειά τομή a" όλες τις εκ
φ ρ ά σ ε ι τής δηυόσίος έωής 
τής χώρας καί έχει σον στό
χο τόν σοσ.αλιοτικο μετασχη
ματισμό. Γιά κάτι τέτοιο δέν 
αρκεί μτά ανανεωμένη καί 
«δυναμική» συνθη JO ι ολο\ «α 
και φρασεολογία. Χρε.άΖε^α· 
καί μια νέα πολιτικό — οογο-
νωτική μεθοδολογία. Ή δ α · 
κήρυξη της 3ης τού Σεπτέμ
βρη έδινε ακριβώς αυτή τή 
μεγάλη υπόσχεση. "Αν είχε 
εκπληρωθεί στή μετά ι ο \ ε μ « ή 
πολιτική ιστορία τοϋ -ónoL 
θάχε στήσει ένα ορόσημο, θέ 
υπήρχε ένα «προ» καί ένο 
«μετά» τήν 3η τθύ Σεπτέμβρη 
1974. Κάτι τέτοιο δέν έγινε 
καί ή δ ακήρυξη έμε νε γράμ 
μα κενό. τό αρχηγικό ΠΑ
Σ Ο Κ βυθ!στηκε στο πσμφόγ: 
τέλμα τού πολσΌκουμτπσμο; 
μέ ψευτορ Ζοσποστ <ό έπίχρι. 
σμα. 

Α Β. 

Προδομένεα προσδοκίες 
Συνέχεια από τή σελίδα 1 
λεσμα τών εκλογών τού 
1 · 7 4 . πού δεν τό περίμενε 
m l δεν τά άντεχε, αλλά πού 
τά διομόρφωοε. ώς ένα βαθ
μό, καί ή δικιά του τακτική, 
μονομερώς κι αυθαίρετα α
ποφασισμένη, μακριά από κά 
θε συλλογική επεξεργασία κι 
ευθύνη. 

Ή αλλαγή τοϋ χοροκτήρο 
τού κινήματος καί τών πολι
τικών του στόχων, προϋπέθε
τε αποδέσμευση τοϋ αρχηγού 
fcn' τά καταστατικά συλλογι
κά όργανα κοί συστηματική 
•αραχάραξη τών αρχών καί 
τών θέσεων. Γιά νό κατορθω
θεί κάτι τέτοιο, επιλέχτηκε ή 
ή μεθοδολογία τών διοοοχι-
κών διασπάσεων απ' τόν Ιδιο 
τόν Ανδρέα Πσπανδρέου. 
Τή διαλυτική κι αύοκαταστρο 
φ κή ούτή τακτική του ό αρ
χηγός τού Π Α Σ Ο Κ τήν στή
ριξε στην ύπαρξη μέσα σ ό 
κίνημα πολλών δυνάμεων μέ 
διαφορετική πολιτική αφετη
ρία καί κοινωνική συνε δητο-
ποίηση. 'Αντί νό αφήσει αυ
τ έ ς τις δυνάμες μέσα άπ' 
τΐς έσω-ερνκές πολιτικές λε> 
τουργίες νά συγκροήσουν 
τά ενιαία κριτήρια καί νό συν 
δέσουν τήν κοινή φυο αγνω-
μια τοϋ κ νήματος, τις απο
γύμνωσε άπό κάθε ρόλο, noi 
Ζοντσς δήθεν τόν .δαιτητή» 
ανάμεσα τους, στην πραγμα-
τικότη α όμως οξύνοντας τό 
προβλήίΐατο τόσο, ώστε νό 
γίνεται aù:òc ό μονοδκός ά 
ηοφσσστικός παράγοντος Ε 
κείνο πού τόν ενδιέφερε δέν 
ήταν ένα κίνημα μέ εδραίω
ση κοινωνική, άλλα ένα κόμ
μα πού θά τόν προσκυνούσε 
οάν αρχηγό, πού δέν θά τοϋ 
έφερνε πρόσκομμα α στους 
χειρισμούς του καί πού θά ή
ταν τό όργανο για νό τόν ο
δηγήσει στην κυβέρνηση, προ 
κειμένου νά ασκήσει τή προ 
σωπική του εξουσία 

Ή κοινή αγωνιστική στάση 
απέναντι στή διαλυτική πολ-
τική πρακτική τοϋ "Ανδρέα 
Παπανδρέου, έτσι όπως άρ

χισε να αποκαλύπτε α ι σάν 

προκτνλή αλλοίωσης τών Ιδε 
ολογικοπολιτικών χαρακτηρι
στικών κοί τής συλλογικής δη 
μοκροτικής δομής τού κινή
ματος, συσπείρωσε τά μέλη 
εκείνα, πού, υπεύθυνα καί 
τεκμηριωμένο, άντττάχτηκσν 
στις αρχηγικές μεθόδευσε.ς 
καί διαχώρησον, ύστερα άπό 

συλλογικές πρόγραψες καί ο
μαδικές ού τονομήσεις, ιδεο
λογικά, πολιτικό κι οργανωτι
κά τήν ευθύνη τους άπό τό 
Π Α Σ Ο Κ . 

Μάταια ά 'Ανδρέας Παπαν 
δρέου πάσχισε νά σμικρύνει 
τήν εντύπωση γιά τις διαστά
σεις τής κρίσης. Δέν ήταν μο
νάχα διάσταση στή κορυφή, 
ήταν πλήρης αντίθεση ο' όλα 
τά επίπεδα. 'Αποτέλεσμα σή
μερα νά διαπιστώνει έντρο
μος τήν απογύμνωση του άπό 
στελέχη κοινής παραδοχής κι 
αποτελεσματικότητας, αγωνι
στικής συνέπειας κι ά ν δ ο τ έ -
λειος Μάταιο επιχείρησε νά 
εμφάνισε τήν διόσποση σάν 
πρόβλημα φ-.λοανδρείκών κι 
άνηανδρεΐκών στοιχείων, QTZ 
λεχών τού ΠΑΚ καί τής Δη
μοκρατικής "Αμυνας. Δεν ή-
~αν προσωπικός ούτε παρα

ταξιακός ανταγωνισμός. 'Α
ποτέλεσμα, σήμερα, νό μή 
βρίσκει γύρω του περοσότε-
ρο άπ' τά συνιδρυτικά μέλη 
τού Π Α Σ Ο Κ . Μάτοια. τέλος, 
αγωνίστηκε μέ τή κο άδικα 
σμένη πολ;:ική μεθοδολογία 
τής κατασυκοφάντησης καί 
τής δ άβολης νά χαρακτηρίσει 
τους δ άφωνου ν: ες σάν «οο-
σ»ολδημοκράτες·, ύποπτα όρ
γανα τού κοτεστημένου, αρ
χομανείς φιλόδοξους κ.ά. Αϋ 
τοί πού δ'αφώνησαν, ύπερα-
σπιΖόντουοαν τή δυναμ κή τής 
σοσιαλΌτικής προοπτικής καί 
την ουσία τής σοσιαλιστικής 
ιδεολογίας, αρνούμενοι νό θυ 
waZoov τήν συγκροτημένη μέ 
θυσίες και αγώνες αντίληψη 
τους γιά τό κοινωνικό χρέος 
μέσα στους παραγοντισμούς 
τών δ'οδρόμων. τών προθαλά 
μων καί ών αρχηγικών ευ
νοουμένων 'Αππ'έλεσυα σή
μερα νά διαπιστώνει ό Άν-

δρέος Παπανδρέου έκπληκτος 
πώς ή συνθηματολογία τής λά 
οπής πού εξαπέλυσε, άχι μο
νάχα δέν πέρασε, αλλά καί 
προβλημάτισε τόν κόσμο ε
ναντίον του. 

Τό αδιέξοδο τού αρχηγού 
τού Π Α Σ Ο Κ είναι καί φανερό 
καί πολλαπλό. "Αδιέξοδο πολι 
τικά, πού τόν οδηγεί σέ λά
θος εκτιμήσεις κι άλλοπρό-
σολλη τακτική. 'Αδιέξοδο όρ 
γονωτικό, πού τόν άπογυμνώ 
νει ακόμα κι άπ' τις δυνα
τότητες νά έχει évo αποτελε
σματικά κι ευπρόσωπο κομμα
τικό μηχονισμό συλλογής ο
παδών κοί διοβιβοσης εντο
λών. Αδιέξοδο προσωπικό, 
πού δέν. του επιτρέπει π.ά νά 
μπορεί νά ξεγελάει υποκριτι
κό τους πάντες γύρω του. 

Γιά νά βγει άπ" αυτή τή 
δύσκολη θέση, ο ή ν οποία μό 
νος του οδηγήθηκε, όναπτύσ 
οει τό τελευταίο καιρό ό ίδιος 
προσωπικά απεγνωσμένη προ 
οπάθε:α. Τό κύριο χαρακτηρι
στικό της είναι ή συστηματ.κή 
προσέγγιση καί χρησιμοποίηση 
στοιχείων, πού άπό παλαιό
τερα είχαν τήν άποψη ότι δέν 
χρεα^όμοοτε ένα σοσιαλιστι
κό μοΖ,κό κίνημα αλλά ένα 
κόμμα τής κεντροαριστεράς 
πλατιάς παράταξης. Γιά νά 
κάμψει τις επιφυλάξεις αυτών 
τών στοιχείων, πού ά ΐδος 
είχε χαρακτηρίσει «δεξιά» 
στην ομιλία του τής 1 9 ) 1 ) 7 5 
στην Κεντρική Έπ>τροπή γιά 
τήν όρ αθέτηση ιού Π Α Σ Ο Κ , 
αναπτύσσει αλλεπάλληλες ε
παφές καί δίνει ατέλειωτες 
υποσχέσεις: "Οτι αναγνωρίζει 
τό λάθος του, ότι θά τό δ ορ 
θώσει. ότι θό παραμερίσει 
παλαιό σ-ελέχη τοϋ διευθυν
τηρίου του. Ταυτόχρονα προ 
βαίνει καί οέ πολιτικές πα
ραχωρήσεις, όπως λ.χ. ό λό 
γος του στή Κέρκυρα μέ τήν 
αποκήρυξη θέσεων πού αποδί
δονταν στό Εκτελεστικό του 
Γραφείο. Τό αποτέλεσμα όλων 
αυτών τών Ζυμώσεων μέχρις 
στιγμής δέν είναι ολοκληρω
μένο. 'Υπάρχει μερκή χρησι 
uonoinan στελεχών uè TIC 

συντηρητικές απόψεις οέ καί 
ριες θέσεις τοϋ αναδιοργα
νωμένου Κεντρικού 'Οργανω 
•πκού. "Οπως επίσης υπάρχει 
διαρκής ή υπόσχεση ότι ο
μόδικη παρουσία στελεχών 
τής Ιδιος τόσης θά γίνει σ ί ς 
επιτροπές ελέγχου τών δια
δικασιών γιά τις περιφερεια
κές συνδιασκέψεις. 'Επίσης 
κατοχυρώνεται ή παρουσία 
στην Έθντκή Συνδιάσκεψη 
ειδικής κατηγορίας ·συν·αρυ 
τικών μελών», πού θά επιλέ
ξει προσωπικά ό ίδιος, ώστε 
νοχει καί μ' αυτό τό τρόπο 
τήν ευχέρεια νά προωθήσει 
στελέχη πού δεν ήθελαν άπ' 
τήν ίδρυση του τό Π Α Σ Ο Κ 
στό χώρο τού Σοσιαλισμού 
καί τής "Αριστεράς. 

Ή τακτική ούτή, πού ηθε
λημένα καί θορυβωδώς διέρ
ρευσε, έχει προκαλέσει δια
σπαστικούς αντίκτυπους στό 
παλαιό διευθυντήριο τού ΠΑ
Σ Ο Κ . 'Εκεί οί παλαιοί ισχυ
ροί κι ευνοούμενοι είναι σή
μερα άποδ οπομπαίοι καί δη
μόσια βάλλονται άπα τους ί
διους τους συνεργάτες τους 
καί κυρίως οπό στελέχη τής 
νεολαίας. Ή νεολαία πόλι. 
γιά τό συντηρητικά στοιχεία 

θεωρείται επικίνδυνη, γι' αυ
τό καί έπιδ.ώκεται ό πλήρης 
διαχωρισμός της άπ' τό ΠΑ
ΣΟΚ. "Ετσι, μέσα στό Πάνελ 
λήνιο Σοστολιστικό Κίνημα σή 
μέρα λειτουργούν άποσυνθετι-
κές διαδικασίες, πού τίς προ

καλεί ό 'Αρχηγός διεγείρον
τας τήν πόλη τών διαφόρων 
ομάδων γιά τήν κο ι à κτήση 
κοί μονοπώληση τού προεδρι
κού περιβάλλοντος. ΟΙ διοδι-
κοσίες γιά τίς περιφερειοκές 
συνδιασκέψεις θά γίνουν τό 
πεδίο τοϋ αγώνα επικράτη
σης, τόν όποιο ά Ιδιος ô Α. 
Πσπονδρέου έχει σκηνοθέτη 
σει Γιά νά ολοκληρώσει, ό
μως, ούτή τή καινούργια επι
χείρηση ποροπλάνησης πού 
επιχειρεί, διασπείρει καί μ à 
άλλη φημολογία, πού έχει σάν 
στόχο όσους προγράφτηκαν 
—αποχώρησαν κι σύτονομήθη 
καν γιατί υπερασπίστηκαν 
τήν σοοτσλ κτττκή προοπ τ ι κή 
κοί φυσιογνωμία τής ιδρυτι
κής διακήρυξης. Διαδίδει πώς 
τάχα ή κρίση ξεπεράστηκε, 
ένώ τά αντίθετο συμβαίνει. 
'Ολοένα καί περισσότερα o r t 
λέχη, μέ σωστό προσανατο
λισμό καί γνήσ α ιδεολογία, 
αναγνωρίζουν τό δίκαιο τής 
προσπάθειας, πού αρνήθηκε 
α όν άνδρεϊσμό νά υπονομεύ
σει τόν σοσιαλισμό. Διαδίδει 
επίσης υποβολιμαία πώς ή 
προσπάθεια τών προγραμμέ
νων — δ αφωνούντων δέν uno 
ρεί παρά νά προσανατολιστεί 
προς τήν Σοσιαλδημοκρατία, 
ένώ κάτι τέτοιο μονάχα εύσε 
6ής του πόθος είναι. Κανέ
νας δεν θά τοϋ δώσει αυτή 
τή χαρά. άφοΰ στό χώρο πού 
δ αφώνησε, διαγράφτηκε κι 
αυτονομήθηκε απ' τό Π Α Σ Ο Κ 

βασικό στοιχείο συσπείρωσης 
είναι ή κοινή αγωνία γιά τά 
μέλλον τοϋ Σοσιαλιστικού Κι 
νήματος, πού τό παγιδεύουν 
εξίσου οί σοσιαλδημοκρατικές 
παραλλαγές καί οί αρχηγικές 
μεθοδεύσεις. Διαδίδει, τέλος, 
σκόπιμα άτι επίκειται συμφι
λίωση καί προσέγγιση, ένώ 
γνωρΐΖει πώς ή διαφωνία εί
ναι υπόθεση διαφορετικής όν 
τίληψης γιά τάν σοσιαλιστικό 
μετασχηματισμό καί τόν φο
ρέα του. Τό Π Α Σ Ο Κ τοϋ 
'Ανδρέα Παπσνδρέου δέν εί
ναι σέ θέση νά δημιουργήσει 
τίς Ιδεολογικές, πολιτικές κι 
οργανωτικές συνθήκες πού 
χρε.ά^ετοι ένα πολιτικό κίνη
μα σοσιαλιστικής αλλαγής. 
Γ à κάθε σοσ αλιστή πού σέ
βεται -ό Λαό καί τά κοινωνι
κό του χρέος, τό Π Α Σ Ο Κ . 
σάν αρχηγικό κόμμα εκλογι
κής πελατείας θό συνεχίσει 
νά παράγει δασπάσεις, συγ 
χίσε·ς κι αποπροσανατολι
σμούς. Χαρακτηριστική από
δειξη, ή εγκύκλιος πού κύκλο 
ψόρησε τελευταία άπ' τό ά-
όρα ο «Συντον στικό "Οργα
νο» τοϋ Π Α Σ Ο Κ προς τά μέ
λη του. γιά τήν «καινούργια, 
όπως χαρακ-ηρΧεται, προ
σφυγή στή βάση». 'Αλλά γι' 
αυτήν, πού είναι μνημείο ορ
γανωτικής ασυναρτησίας κοί 
πολιτικής σύγχ.σης άξί£ε; μιά 
ξεχωριστή συσηματική ανά
λυση στά επόμενο. 

Η. θ. 
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