
Από τις θυελλώδεις έξορμάοεις του κ. Άνδρέα Παπανδρέου ατην επαρχία

Σθ6ΐαλΐ6τικοί όραματιομοί καί παραλλανές
Ό  κ. Α. Παπανδρέου οέ 

μιά άπό t í c  γνωστές θυελλώ
δεις εξορμήσεις του κάλυψε 
ακόμα μιά περιοχή τής χώ
ρας. Είναι πολλά καί ένδια- 
φέροντα τά όσα ό άρχηγός 
είπε στή συνεστίαση «των ο
παδών καί μελών» καί στή 
συνομιλία του μέ τά «στελέ
χη» στή Κέρκυρα αύτή τή 
φορά.

Θά ξεκινήσουμε μέ μιά πα 
ρατήρηση, πού οπωσδήποτε, 
δέν είναι χωρίς σημασία. Τά 
βδομαδιάτικο κομματικό όργα 
νο δέν κρίνει σκόπιμο νά ά- 
ναφερθει —οϋτε ελλειπτικά 
καν— στή προσφώνιση τοϋ 
βουλευτή Ρόλλη, οϋτ ε στις ε
ρωτήσεις τών στελεχών τοϋ 
κόμματος. 'Αναλλοίωτο τό 
σκηνικό όπου ό κ. Α. Π., κα 
λϋπτει όλους όχι μόνο τούς 
πρωτεύοντες, άλλά καί τούς 
δευτερεύονιες ρόλους καί ά- 
ποφαίνεται τελεσίδικα πάνω 
σ' όλα τά θέματα εσωτερικής 
καί εξωτερικής πολιτικής. Ή 
παρατήρηση λοιπόν έχει τήν ά 
ξία της, ιδιαίτερα άπό τή στι
γμή πού ό κ. Α.Π. καλεϊ τό 
Λαό νά οργανωθεί «σ:ό Κόμ
μα, ατό κίνημα, στό συνδικα 
λιστικό τομέα, στήν τοπική 
αύτοδιοίκηση». 'Οργάνωση βέ 
βαια, προϋποθέτει άρθρωση, 
«,ραχοκοκκαλιά» όπως τόσο ώ- 
ραία μάς λέει ό κ. Α.Π. Ά λ 
λά ραχοκοκκαλιά δέν μπορεί 
νά σχηματιστεί όταν ένα πρό 
σωπο ύποδύεται όλους τούς 
ρόλους καί αγκαλιάζει όλους 
τούς τουεη: οργανωτικούς. 
διαφωτ'στ'κοΟς, διαπραγμα
τευτικούς, κοινοβουλευτικούς 
καί εξωκοινοβουλευτικούς. 
Καί πάνω άπ' όλα οργανωμέ
νο κίνημα δέν δημιουργείται 
όταν ό ΕΝΑΣ ντύνεται τό 
ροϋχο τοϋ αλάνθαστου, τά 
υπόλοιπα «στελέχη» είναι βου 
βά πρόσωπα, όπως στό μεσαι 
ωνικό θέατρο, καί στις μά
ζες έπιφυλόσαεται ό ρόλος
τ ή ο  ά λ α λ λ ά ζ ο υ σ α ς  α κ ο λ ο υ θ ί
ας. Συνεπώς, στό τόσο επί
μαχο αύτό θέμα — έπίμαχο 
γιατί είναι τόσο σημαντικό ώ

στε οϋτε ό κ. Α.Π. δέν μπο- 
«ιμπλοφάρει» όπως πάντα ό 
αρχηγός τοϋ «νομιμόφρονος» 
ΠΑΣΟΚ. Παρ’ όλα όσα διακη 
ρύσσει τοϋ φτάνει καί τοϋ 
περισσεύει ό εκλογικός σχη 
ματισμός καί φυσικά δέν εί
ναι τυχαίο ότι ή άλλοτε άπα- 
γορευμένη λέξη «κόμμα», 
χρησιμοποιείται κατά κόρο καί 
τό «κίνημα» έχει μπεί στό πε 
ριθώριο,, φτωχός συγγενής, 
γιά ιστορικούς λόγους. Τό 
νέο στοιχείο στις δηλώσεις 
τής Κέρκυρας είναι ότι ό κ. 
Παπανδρέου αισθάνεται τήν 
ανάγκη νά υπογραμμίσει ότι 
δέν θέλει οργανώσεις «έκ 
τών προτέρων» γιά τή περι- 
φρούριση τής δημοκρατίας, 
γιατί κάτι τέτοιο θά έδινε 
πρόσχημα γιά έπέμβαση στίς 
δυνάμεις τής ανωμαλίας. 
Ποιά έρμηνεία νά δώσει κα
νείς στό νέο αύτό στοιχείο; 
Πρόκειται γιά ύπεραισιοδοξία 
τοϋ τύπου τών παραμονών τοϋ 
1967 όταν ό κ. Α.Π. πίστευε 
ότι θά άρκοϋσε μιά προκήρυ 
ξή του» πού θά έφτανε καί 
στό τελευταίο χωριό τής Έλ 
λάδας» γιά νά ξεσηκωθεί ό 
Λαός καί νά συντρίψει τήν 
στρατοκρατική έπιβουλή ή ό 
κ. Α.Π. δίνει έξετάσε:ς καλής 
διαγωγής καί νομιμοφροσύ
νης; Κι αν συμβαίνει τό δεύ 
τερο αύτό μήπως οί άντιϊμπε 
ριαλιστικές τυμπανοκρουσίες 
του δέν είναι τίποτα περισσό 
τερο άπό προπέτασμα καπνού 
γιά νά συγκαλυφθεί τό 
«γκράν κομπρομέοσ», ό με
γάλος συμβιβασμός τοϋ κ. Α. 
Π.; Τό μέλλον θά τό δείξει. 
Σέ κάθε περίπτωση ό
μως ό ύπερτονιομός τής 
αντίθεσης τοϋ κ. Α.Π. 
πρός κάθε οργανωτική μορφή 
περιφρούρησης τής Δημοκρα 
τίας δέν μπορεί νά στερείται 
σημασίας. "Αν τελικά τό μό
νο, πού προσπαθεί νά μάς 
πεϊ ό κ. Α.Π. είναι ότι δέν 
θέλει, οϋτε επιδιώκει έπανά 
στάση τότε πώς έξηγείται ή 
απόρριψη σάν σοσιαλδημοκρα 
τίκής τής γραμμής τοϋ ιταλι

κού Κ.Κ. γιά τόν ιστορικό 
συμβιβασμό; Αίτια ψυχολο
γικά καί ιδέες μεγαλείου, ή 
εσωτερική ανάγκη νά έμφανί 
ζεται σάν τιμητής καί κριτής 
όλάκαιρης τής Ευρωπαϊκής ά 
ριστεράς, αντίφαση καί πα- 
ραλογισμός ή κάτι βαθύτερο; 
Πιστεύει ό κ. Α.Π. ότι μόνο 
αύτός καί τό Μπάαθ (τό 
Μπάαθ, πού συγχάρηκε τούς 
άμερικανούς γιά τήν άνατρο- 
πή στό Μπόγκλα — Ν τές!) 
εκπροσωπούν τό γνήσιο σοσια 
λισμό; Ό τι ή Μόσχα, τό Πε 
κϊνο, τά εύρωπαϊκά Κ.Κ., τά 
σοσιαλιστικά κινήματα τής 
Δύσης «άπαξάπαντα», έχουν 
μπεί στό δρόμο τοϋ ρεφορ
μισμού καί τής συνθηκολό
γησης; Καί τί άλλο είναι αύ
τό παρά ό έσχατος σεχταρι
σμός, ή άποθέωση ενός ιδεο
λογικό - πολιτικού άμόκ, σέ 
τελευταία άνάλυση ίδεαλιστι 
κοϋ χαρακτήρα. Δέν ύπάρχει 
αμφιβολία ότι άντικειμενικά 
— όποιες κι άν είναι οί προ
θέσεις του— ό Α.Π. λειτουρ 
γεϊ σάν παράγοντας αποσύν
θεσης τής άριστεράς καί στό 
έσωτερικό καί στό Εύρωπαϊ- 
κό έπίπεδο. Είναι ώραίο καί 
εϋκολο νά «μυρίζεσαι» παντού 
«δάκτυλο προδοσίας» π.χ. ή 
δήθεν «διασύνδεση» τής Θ. 
ΡΌ. μέ τό ιταλικό Κ.Κ.) καί 
νά έμφανίζεσαι — άντιστάσε- 
ως μή οϋσης— ώς καλά πλη- 
ροφορημένος, άλλά κάτι τέ
τοιο δέν αποτελεί σοβαρή ά
νάλυση, άλλά ιδεολογική δη
μαγωγία, πού στηρίζεται στήν 
άγνοια τοϋ άκροατηρίου καί 
σέ λαθρεμπόριο ιδεών. Ό  παι 
δικός αριστερισμός τοϋ κ. Α. 
Π. μέ τά στοιχεία άφέλειας 
πού τόν διακρίνουν θά μπο
ρούσε νά είναι συγκινητικός 
άν δέν ήταν έπικίνδυνος. Εί 
ναι ίσως φυσικό ό χτεοινός 
κεϋνσιανός καί λιμπεραλιστής 
Άνδρέας Παπανδρέου νά δει 
χνει τόσο ενθουσιασμό μέ 
τόν όψιμο μαρξισμό του. "Ο 
πως όμως ό αντιστασιακός 
μαξιμαλισμός του ήταν μιά 
άπό τις κύριες αιτίες γιά τήν

άποτυχία οργάνωσης αποτε
λεσματικής αντίστασης κατά 
τής χούντας, τό ίδιο και ό 
ιδεολογικός ψευτοπουριτανι- 
σμός του μπορεί ν' όποβεί 
μοιραίος γιά τν ύπόθεση ιτής 
άριστεράς στήν Ελλάδα. Τό 
πόσο επικίνδυνο είναι τό μί
γμα, ιδεολογικής καθαρότη
τας καί αδιαλλαξίας καί πο
λιτικού ρελισμοϋ, πού μάς 
σερβίρει ό κ. Α.Π. φαίνεται 
άπό τό χειρισμό τοϋ θέματος 
τοϋ Στρατού. Δέν είναι —μάς 
είπε στή Κέρκυρα —υπεύθυνες 
οί ένοπλες δυνάμεις γιά τήν 
εφταετία, άλλά οί πράκτορες, 
οί άμερικάνοι, τό ΝΑΤΟ, πού 
τις είχαν διαβρώσει. Δέν ζη
τάμε παρά ουδετερότητα τών 
ένοπλων δυνάμεων στή πολι
τική διαμάχη, πράγμα πού 
τελικό είναι εϋκολο νά γίνει 
αν ό Στρατός γίνει τοϋ "Ε
θνους καί σταματήσουν οί 
διασυνδέσεις μέ τό έξωτερι- 
κό καί οί έπιρροές άπό εκεί. 
'Επομένως ό Στρατός, ό ι
σχυρός βραχίων τοϋ Κράτους 
μπορεί πολιτικά νά ούδετερό 
ποιηθεί άν λείψουν οί άξιωμα 
τίκοί, πού είναι διατεθειμένοι 
νά δέχονται εντολές άπό τό 
εξωτερικό. Κολοσιαία άντί
φαση μέ τά όσα ό ίδιος ό κ. 
Α.Π., είπε στή συνομιλία του 
μέ τά στελέχη καί πάλι στή 
Κέρκυρα: «Καί άναγνωρίζου- 
με ταυτόχρονα ότι αύτό, πού 
λέμε κράτος, πολιτεία, δέν εί 
ναι ουδέτερος επόπτης καί δι 
αιτητής άνάμεσα στά κοινω
νικά συμφέροντα καί τις κοι 
νωνικές συγκρούσεις. Αύτή 
ή αφέλεια είναι σοσιαλδημο
κρατική αφέλεια,, δέν είναι δι 
κή μας». Τό Κράτος λοιπόν 
«έν εύρεία έννοια» δέν μπορεί 
νά είναι ούδέτερο, μπορεί ό
μως ό Στρατός του. Αύτά 
συμβαίνουν όταν υιοθετούνται 
χωρίς άνάλυση καί έπεξεργα 
σία άραβικά πρότυπα καί ε
ρωτοτροπούμε μέ πολιτικές 
λύσεις τελείως διαφορετικού 
πολιτικού κλίματος σταδίου 
ανάπτυξης καί οίκονομο - κοι 
νωνικής διάρθρωσης. Ό  κ, Α,

Π. δέν θέλησε ή δέν μπόρε
σε νά δεί ότι ένα άπό τά βα 
σικά χαρακτηριστικά τών δι
κών τής έφταετίας —είναι 
ότι κατήγοροι καί κατηγορού
μενοι αξιωματικοί— εκτός ά
πό άπειροελάχιστες έξαιρέ- 
σεις —συμφώνησαν απόλυτα 
πάνω σ' ένα πράγμα: στό ρό 
λο τοϋ Στρατού σάν μιλίτσι- 
ας, σάν δύναμης καταστολής 
καί σάν φρουρού τής έ σ ω τ ε 
ρ ι κ ή ς τάξης καί ασφάλειας, 
δηλαδή σάν βασικού θεματο- 
φύλακα τοϋ κατεστημένου. Ό  
κ. Α.Π. βάζει καί πάλι τό κάρ 
ρο πριν άπό τό άλογο φανερώ 
νοντας γιά μιά ακόμη φορά 
τήν άντιδιαλεκτική καί κατά 
βάση ίδεαλιστική νοοτροπία 
του. Δέν είναι ό Στρατός, πού 
άν άλλάξει θ' αλλάξουν τά 
πράγματα στήν Ελλάδα καί 
θά έπέλθει ή συμφιλίωση Στρα 
τοϋ καί Λαοϋ (σάν νά πρόκει 
ται γιά συνοικιακούς μικρο- 
καυγάδες), πού εύαγγελίζε 
ται ό κ. Α.Π. Είναι ή κοινω
νικό - πολιτική πραγματικότη 
τα καί οί διεργασίες ατό κοι

Τόν Ιο ύ λ η  τού 1973 ττού 
μθθοδευάτίσινε π ε ιβ α ια γκα σ τι- 
κά τό «δεδομένο» σχήμα: τής 
«κοινοβουλευτικής Προεδρι
κής δημοκρατίας» άττό τούς 
Έ θνοπροδότες Παιπσδόπου- 
λος καί Σ ΙΑ  έγραφα — στο 
ντόπ ιο τύπο...—  «Ή  σημα
σ ία  ττού τελ ικ ά  θά πάρει έ
να π ερ ισ τατικό  δέμ έξαρτά - 
τα ι άπό τό ίδ ιο  όσο άττό 
τόν άλφα ή τόν βήιτα συν
δυασμό του μέ άλλα περιι- 
στοτπκά καί άπτό τήν άνάλυση 
των -περιστατικών αστών. 
Α ύτό  είναι ενα γεγονός ττού 
τό  ξέρουν οί οικοδόμοι τής 
νέας 'Καιι,ο'βουλευτ ικής προε- 
Λπ ικ.η .Γ  8<ττι ιη+ξ οιγυγγ ρυτό γτ’Χ ’Χ γτ

νωνικό σώμσ, πού θά έχουν 
άντίκτυπο καί επιπτώσεις στή 
σύνθεση, στή στάση καί τις 
διαθέσεις τών ’Ενόπλων Δυ
νάμεων, όπως —κάτω άπά 
άλλες συνθήκες— συνέβη καί 
στή Πορτογαλία. Ό  κ. Α.Π. 
εργάζεται υέ τ ις  κατηγορίες 
καλός καί κακός καί οραμα
τίζεται ότι μπορεί νά φύγουν 
οί «κακοί» καί νάρθουν οί «κα 
λοί» αξιωματικοί, πού θά στα 
θοϋν ούδέτεροι στή κοινωνι
κή καί πολιτική διαμάχη.

Τί άλλο είναι αύτό άπά ί. 
δεαλισμός; "Η μήπως ό κ. 
Α.Π. βλέπει νά διαμόρφωνε» 
ται μιά «έλίτ» φωτισμένων ά· 
βιωματικών έτοιμων νά πρα
γματοποιήσουν κάτω άπό τήν 
καθοδήγησή του τή βαθιά το 
μή, πού χρειάζεται ό τόπος; 
Θά άποτελοϋοε άκόμα μιά 
απόδειξη ότι ό κ. Α,Π. δέν 
θεωρεί ρεαλιστική μιά μεταβο 
λή μέ τό λαό καί διά τοϋ 
λαοϋ, άλλά έκ τών άνω, στό 
πλαίσια μιας καθοδηγούμενηρ 
«πεφωτισμένης» δεσποτείας.

Α.Β.

Α Λ Η Θ ΙΝ Η  καί Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω 
Μ ΕΝ Η  άνάλυση της;

Δ έ  νομίζω ττώς υπάρχει 
ένας, έστω κα ί ένας, Έ λ λ η  
νοος πού νά μή βλέπει κα ι 
νά μή π ιστεύει πώς αν άπά 
τή  δ ίκη αύτή δέ «συνσιχθοθν» 
τά  σω στά συμπεράιματα άπό 
όλους μας κα ί ξεχωριστά 
άπτό τούς όποιου «αναστή
ματος» π ολιτικούς και δημό 
σιους άνδρες ή αν π ροτιμά
τε  άυθρώπους, — ασχολούν
τα ι π ιά  κα ί ο ί γυναίκες μ ’ 
αύτά—  οί προσφορές κα ί ο ί 
θυσίες τοϋ Λαού μιας γ ιά  α  
λη ,μίΐά φορά πήγανε χαμ 
νες.

" Α ν .  μ ι,ρ  τ Λ λ/

Τ  ένοχη οιωπή
"Ενα γράμμα άπό τη Κράτη


