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C eatefepbxo sëuuèvo yùi συζήτηση) 

Ή AQCQT; %ού εχτ". ξεσΕάσει, en 5 Κίνημα έ'χεο συντελέσει στή δημυουργόα δι5ο 
βαυι,Ηβν ιάσεων: . ' . . . · · · . · 
lo Ετη* σοσιαλισ-» ι,χη tdtar^ ¿ία» s αυτή χαλαρά προσδοορο'ζεταο άπό χζς αρχές 

της 3r;£ τοΰ λεπτομβρίν 
2, Ζτόυ ΆνδρεΠσμο., oTténsote euro's μπορεΕ νά σημαονευ. 
EÏvat, αναμφίβολο *.!'ς o¿. δΰο .παραπάλ?•·; τάσευς δεν μπορ£ νά συνυπάρξουν στην 
άνά*τυξη evos fJö0MsA*0T4»«otS Î'.AI-ÎUXOD φορέα. 

ίκ δεδομένη τ4ν κρύ.τ.,. τΟ •» aâfCfes *otJ την προκάλεσαν xat την άδυναμόα 
ϊονΰκαρξηδ ?ου ο-*., καραπάνω τάσεων, yud ocupa άπό έρωτημαυα τρέπει, νά 
«αντη^ον-ν a t ó τή tJOGoa.HííTtxr' τάση. Τα ερωτήματα αέτά είναι, ; 

1 Souá elv<a¿ :« 'jiCvXfV1'* *to :· ϊιχί..'.(5υορΓζοJv το'ν ί,δεολογοκό χαρακτήρα 
efls t e e n s HaC ox so tó βαθμό* èxet, συγκεκρυμένο χαρακτήρα; 

2. fet.í£s είναι« ot svtu-xettievuréî ít®íbtl*¿s συνθήκες σήμερα και ποές 
δυνατότητες απορρέουν άπ'αοτέδ y t á Wbd μακροχρόνια ανάπτυξη της 
táarjs cé πολιτικό* ,?-,ρέα, ιMWÓ νά εγγυάται τη σοσι,αλυστυκη αλλαγή 
στ^ν "Ελληνική* Kodftovsia; 

3. iïoïc·' ε ί ν α ι ßi ortxttnyunoC ϊτόχοι της τάσηε και* ποια ή βραχυχοόνια 
n?.C uzKf.'oxp&vjo's Τ':;κΤ:..κ.' του ¿[¡,ιβολλεται νά ακολουθηθεί" γ ι ά την 
επι/τευϋη TOUS'; 

Μ·» iioboí, θα ¡ϊ pe κ ε ι- v i eCvai, s yapa >"• ήρας TGÜ πολιτ ικού φορϊα στο'ν òiroCo 
~; τά^η θα χατο5τει/··ί.·;υ ia/¿;ovoóvic ; 

" A π άν τ η σ η α ] ο π ρ 3 £ ο έ ρ ¿ τ η μα. 

Γΐ,ά νά μπορέσουμε, νά άρουμε τά ^r; ίδισριστόκά σ τ ο ι χ ε ί α της τάσης ε ί ν α ι 
απαραίτητο να χάνουμε μοά ¿στορ;, ί αναδρομή στη μέχρι σήμερα πορεία 
ανάπτυξης τοΰ Κιννήίματοε· 

Πρέπει βασικά'νά δούμε τϊί όυναι · κή* της ανάπτυξης του Mat νά βγάλουμε συγκε
κριμένα συμπεράσματα κοΰ χαρακτηρίζουν τή σοσιαλιστική τάση. Ή αναπτυξι
ακή* δυναμική χ«ρ£ζεται ~vtá έξτνς: 
1·. Τήν τρο^Ίθ6ο·;λοακ>ί.άνάτι:*"υΓΊ ; " *) Κινήματος 
2. Την ταΕι κ Ί σύνθεση î^s ^pu-x ίουλοαπης βάσης καυ τους πόλους συσπεο-

ρίιίσής TÍJS ' : ; ' . ,. ,. ' 
3-, Τη 5αναμι..Η;'Γ τοΰ atoppti-.L è .' τίς αρχές ττίς 3ης τοΟ Σεπτέμβρη 

ζιδί, Πιότερα. 
την ΰπαοξη i6eûAc.fi,Kï«v τάσι . ' σ ά πλαυ'συα τον άρχί5ν, τόν ρόλο της 
χαρισματική?; ú<? :;uo'Úac tots νδρέα Παπανδρέου καιί τή δυασφάλι,ση τοο 
σο ζ?* • 3 ',••..." . .. :.^ρ: ι .τ'ματος 
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5. Συμπεράσματα-χα-ú στοιχεία πού χαρακτηρίζουν τή σσσυαλLOTί,κή τάση. 

1. ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ 

Ή έξαγγελύχ γυά αΰτοοργάνωδη τής βάσης μέσα στά πλαέσι,α των άρχων Tris 

3ηε τοϋ Σεπτέμβρη, υπαγορεύτηκε από" τύς άμτικει,μευυκές συνθήκες πού υπήρχαν 

προεκλογικά. 

Ή πρωτοβουλι,ακή ανάπτυξη από* τους βασικότερους δυυαμαπουητι,κούς παράγοντες 

τι5ς αΰτοοργάνωσης, έυω ταυτόχρονα προσδι,όρι-ζε τη δυνατότητα συμμετοχές 

τής οργανωμένης βάσης στη μελλοντική ανάπτυξη τοΌ Κι,υήματος. 

Ή άντυκει.μενι,κά αποκεντρωμένη πρωτοβουλι,ακή ανάπτυξη τ?ίς βάσης, ?ίταυ προΐ'όν 

τής δύναμης τΐ}ς χαρισματικές ήγεσύχς του Ανδρέα Παπανδρέου, της δυυαμυχης 

των άρχων τής 3ης τοΟ Σεπτέμβρη και,' Tfjs σοσι,αλι,στι,κης τους προοπτι,κϊίς. 

Τά βασοκά στοιχεία τής αναπτυξιακές δυναμυκ^ς των υδρυτυκων άρχδν καύ της 

αυτοοργάνωσης απορρέουν από τό λευτουργυκό ρόλο πού παρεχόυταυ από τύς 

οργάνωσε ι, ς βάσης. 

Ό λει,τουργι-κός αυτός ρόλος εκφράστηκε πρακτικά: 

α. Μέ τό δι,καύομα τής βάσης νά άποφασύσεο αύτη ή Còca γοά τά ΐ,δεολογι,κά 
πλαιίσοα, τη στρατηγική καύ τη* τακτυκή τοΟ Κυυήματος, στό Πανελλαδικό 

Συυέδρι,ο. 

β. Μέ τή* παροχή τ?ίς δυνατότητας στη βάση νά ύποδεύξεο τους υποψηφίους 

βουλευτές. 

γ. Μέ τήν αναγκαία γοά τή πρωτοβουλι,ακή ανάπτυξη και? .μέσα από τύς υπάρχου

σες άντυκεομενυκές συνθήκες, εφαρμογή ενός μοντέλου "Δημοκρατοκου 

ΆποκευτρωτυσμοΟ", πού είχε σαν αποτέλεσμα τή μεγύστρπούηση τΨ\ς συμ
μετοχές της βάσης στή δημι,ουργύχ καέ διαμόρφωση τής οργανωμένης έκφρα

σης τοο Κυνήματος 

2. ΤΑΞΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΟΙ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΤΗΣ. 

Ή πρωτοβουλι,ακή βάση του Κινήματος αποτελέστηκε στή πλει,φψηφύα της άπα ο 

μι,κροαστι,κά κουνωνυκά στρώματα, κυρύως αγρότες, μυκροεπαγγελματόες, μισθο

συντήρητους τοΌ δημόσοου ή τον) ύδυωτυκοΟ τομέα, καθώς έπέσης καό ελεύθερους 

επαγγελματίες μεσοαστούς. 

Τό σοσυαλι,στι,χά συνευδητοπουημένο τμήμα της πρωτοβουλυακής βάσης, πού ?ϊταν 

xaC ή μει,οψηφύα τής οργάνωσης, άποτελεϋτο από Ινα έλάχυστο μέρος τής έργα-
τυκήε τάξης καύ άπό Ινα μεγάλο μέρος Επιστημόνων μέ εξαρτημένη έργασυακή 

σχέση στή παραψωγυκή δυαδοκασύα, καθώς έπύσης καύ άπό Ινα μεγάλο μέρος τής 

νεολαίας. 

Μέ τή δυαχήρυξη τής 3ης του Σεπτέμβρη ó Ανδρέας Παπανδρέου έκανε την πολύ
τοκη του επυλογή ανάμεσα στή σοσυαλδημοκρατύα καύ στ 'σοσι,άιύστκκή προοπτική. 

./. 
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Mé αύτη του την έπιΛογή, φραστικά τουλάχυστον, προσδυορι,ζοταν άρνητυκά προς 
τά δεξυά, ενω ταυτόχρονα έμενε άνουκτός πρόε τ'άρυστερά, προκειμένου νά 

δεσμεύει, όσο το' δυνατό περισσότερες δυνάμει,ς τής παραδοσιακές (δοσμένης της 

κρίσης στό χδρο της) ένω είχε ανάλογη επίδραση στη νεολαία. 

Ή τέτουα έπι,λογή τοΟ ' Ανδρέα Παπανδρέου είχε σαν αποτέλεσμα την επι,φύλαξη 

ενός μεγάλου μέρους τοϋ μι,κροαστι,κου στοιχείου προς τό ΠΑΣΟΚ, τό όποΕο παρέ-

μεςνε αμετακίνητο ψηφίζοντας ΕΚ-ΝΔ, ενώ άπό την άλλη μερι,ά προσέλκυσε 

Ινα μεγάλο τμήμα τ?|ς νεολαίας. 

Επίσης αποτέλεσε άμτι,κείμενο προσοχής άπό τ'άρυστερά, κυρίως των αδέσμευτων 

καί ανεξάρτητων, που λόγω της υπάρχουσας κρίσης στό χώρο τΐίς παραδοσιακής 

άρι,στερδς, έμενα« ί,δεολογοκά καό κομματι,κά ακάλυπτου. 

Τους πόλους συσπείρωσης TTJS παραπάνω πρωτοβουλςακής βάσης αποτέλεσαν, 

γ uà Ινα σοβαρό τμήμα μυκροαστι,κής βάσης ή χαρυσματυκή προσωπικότητα τοο 
Ανδρέα Παπανδρέου-σέ μεγάλο βαθμό αν δχυ απόλυτα-, ένω γοά τό άρι,στερό 

μέρος n της ή σοσυαλυστυκή προοπτική των άρχων τής 3ης τοΟ Σεπτέμβρη. 

3. Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ TON ΑΡΧΠΝ ΤΗΣ 3ης ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ. 

Τά πλαίσυα τον άρχων καί στόχων τοΌ ΠΑΣΟΚ εδναι, γενυκά καί άόροστα, έτσι, 

πού" νά μήν βγαίνευ άπό αυτά μυά συγκεκρυμένηπαράσταση του σοσυαλυσρυκου 

μετασχηματυσμου άλλά.άπλως ένας σοσυαλυστυκός προσανατολισμός άπροσδυΟ*-

ρυστης μορφές. 

Μέσα απ* αυτά τά πλαίσια υπαγορεύεται/ μυά δ υ ν ά μ ε υ σ ο σ ι , α λ ι , σ τ υ -

κ ή π ρ ο ρ π τ υ κ ή , πού ή tòta η δυνκμυκή των άρχων στή λευτουργία τους 
θά συγκεκρυμενοπουουσε στό μακροχρόνια πορεία ανάπτυξης τοο Κυνήματος. 

Αυτή" ή συγκεκριμενοποίηση θά γενόταν προοδευτικά καί ανάλογα κάθε φορά μέ τό 

επίπεδο πολύτοκης συυευδητότητας της οργανωμένης βάσης, Κατά συυέπευα απα

ραίτητη προϋπόθεση γι,ά τή τέτοι-α συγκεκρομρυοποίηση άποτελοΟσε ή συμμετοχή 

τής. βάσης στη λήψη τψν αποφάσεων. Ή συμμέτοχη της βάσης αποτελούσε τήν 

αναγκαία συνθήκη *-άλλά οχυ καί ύκανή- γυά τό πουοτυκό άνέβασματης, ενω 

ταυτόχρονα η σοσυαλυοιυκή προοπτική θα έπαυρνε μορφή πυό συγκεκριμένη μέσα άπ* 

αυτό άκρι,βίδς ρ τό ανέβασμα της. 
Vrn :.·.--• · 

Où βασυκές ύδεολογυκές τάσει,ς πού αναπτύχθηκαν στον προσπάθεια δι,αμόρφωσης των 
ύδρυτυκων άρχων ίταυ: 

1. Ή τάση προς τή σοσιαλδημοκρατία 

2. Ή τάση προς τό σοσυαλυσμό 

3. Ό ΆνδρεΠσμός, πού αν καί οέν μπορεί νά αποτελέσει, τάση, αποτελεί μυά 

ΰδεολυγυκή λευτουργία, στη > ¿ποία κατάφυγαν όσου δεν ρπορβύσαν νά συνευδη-
τοπουήθούν σοσυαλι,στυκά μέοα άπό τίς άντυκει,μενι,κές δυαδυχασίες, άλλα 

έξαντλοϋδαν τή σοσυαλι,στι,κή τους ¿δυότητα στή πίστη στό αλάθητο τοο 
Αρχηγού. Ό Άνδρεί'σμός κάλυψε τά πυό καθυστερημένα, πολι,τι,κά, τμήρατα 



της βάσης τοϋ ΠΑΣΟΚ, καύ υποκατέστησε τελι,κά τό σοσοαλυστυκό υδεδδες. 

Ή ύπαρξη τάσεων αρά πλαύσυα των άρχων, σε συνδοασμό "με' το* δυκαύωμα της 

βάσης γι,ατόυ καθορισμό* των ύδεολογυκων πλαΰσύων του Κι,νηματος στο Πανελλα

δικό Συυέδρι,ο αποτέλεσαν Ινα άπό τους βασικότερους συντελεστές της αναπτυ

ξιακής του δομ^ς. 

Στη δυυαμυκη των άντυθέσεων ανάμεσα στύς παραπάνω ί.δεολογυκές τάσευς, 

σέ όλη τή δομτΐ τοϋ~ Κυνή*ματος καύ στο έπύπεδο της ΚΕ, του καθορυσρι,κό ρόλο 

Ιπαι,ζε ò έλεγχος τής μίκροαστοκής βάσης άπό τό χαρι,σματοκη ήγεσύα τοϋ 'Ανδρέα 
Παπανδρέου, ενώ ταυτόχρονα ή άρυστερη μει,οψηφύα δεν η\αν κατ'α^χόν άντυανδρεϋκη» 

** 2-£2è2ILÏ2ï-5îi!2§APOY_^ï^ 

Μέ δοσμένη την ταξική* σύνθεση της βάσης καύ την κυρίαρχη δύν̂ ιη του Ανδρέα 

Παπανδρέου, ó ρόλος τοϋ προέδρου στην ομαλή ανάπτυξη κάύ δοασφάλυση της σοσυ-
αλοστυκης προοπτικής ζταν καθορυστκός, τουλάχυστόυ στη ρρώτη φάση* 

Ταυτόχρονα ομωζ ή τέτοι,α δύναμη τοϋ προέδρου αποτελούσε %aC τόν. βασι-χότερο 

κίνδυνο, στό μέτρο πού ο ίδυος δέ θά έθετε τη δυναμό του στον. υπόθεση τοϋ 

σοσυαλυσμου, αλλά θά βκαυε τό σοσυαλυσμό δοκη του υπόθεση. 

Τη" μόνη εγγύηση γυά τη δημυουργυκη συμβολή στη πορεύα κατάκτησης της σοσι,α-

λυστυκής συυεύδησης τής τέτοιας έπι,ρροής του Ανδρέα Παπανδρέου, αποτελούσε 

ή δέσμευση του άπό υπεύθυνα συλλογυκά όργανα, καύ ή δημόκρατυκη λεοτουργύα 

τους σε g λα τά έπύπεδα τής δομής τοϋ Κουηματος. 

'Απαραύτητη προϋπόθεση γυά τό δημοκρατυκό λεοτουργύα άποτελοϋσε η πλήρης 

καύ άυτυκεΙμενΌκτΙ πληροφόρηση της βάσης άπό τη κορυφή καύ αντίστροφα. 

Δεδομένου δέ οτυ ο6 δημοκρατικές δι,αδυκασύες στη ληφη των αποφάσεων δημυουρ-

γοϊν κατά κανόνα πλει,οψηφύες ξ« καύ μει,οψηφύες, ή άυτυκευμενοκη καύ άιΐφύδρομη 

πληροφόρηση κορυφής - βάσης καύ βάσης - κορυφές προϋπέθετε τή*υ δυνατότητα 

έκφρασης τής άποψης της μευοψηφύαςμέσα άπό τά υπεύθυνα οργαυ. 

Ttá νά είναυ δέ δημοκραιυκιί λεοτουργύα άποτελε-ματυκη, ή μεοοψξφύα θά ύπο-
χρεοϋται, στην εκτέλεση των αποφάσεων της πλευοψηφύας. 

Ή τέτοι,α δυνατότητα έκφρασης τής σοσοαλυστίκή" Ι τάσης, άποτελοϋσε τό 
βαςσυκότερη εγγύηση γυάτή* δοασφάλυση καύ ανάπτυξη της σοσοαλυστι,κής προοπτικής. 

Ή άυτυκει,μενι,κή' άδυυαμύα τοϋ Ανδρέα Παπανδρέου υά λειτουργήσει, δημοκρατικά 

αποτέλεσε τό βασι,κότερο παράγοντα της κρύσης. Μυδς κρύσης πού εκφράστηκε 

στη κορυφή καύ πέρασε στη βάση έμέσως, μόλος ή τελευταύα χρησομοποοηθηκε 

γοά τύς άρχηγοκές μεθοδεύσεις, καυ πληροφορήθηκε τύς αύθαορεσύες. 

4 · / t · 
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5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΗ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ. 

'Από τη μεχρυ εδδ ά*άλυση - περυγραφή προκύπτουν Βασυκά στουχεία γι,ά τη* 

σοσυαύστι,κη τάση. Τά στοοχεία αυτά εΐυαο: 

α. Μέσα στά πλαύτι,α τδν άρχων της 3ης τοΟ Σεπίεμβρη ô ¿δεολογι,κό Î χαρακτή
ρας τής τάσης προσδοορυζεται, καιοά $άση σέ λειτουργικό επίπεδο. ΕΪ,δι,κώτερα: 

1. Ή δημοκρατική και* συλλογυκη λεοτυοργοα έτσι, πού νά έξασφαλύζεαα», η 

μεγύστη συμρετοχη της 8άσης στη δι,αδι,κασυα λήψης αποφάσεων, έυω ταυτό

χρονα νά έξασφαλυ'ζεατι, ó έλεγχος κοα ή συνέπευα της ήγεσύας. 
2. Ή συλλογοκότητα στη λήψη των αποφάσεων σέ όλα τά έπόπεδα της δομής 

3. ^Η δυνατότητα έκφρασης τδν απόψεων της μει,οψηφυας μέσα άπό τά υπεύθυνα 

όργανα καυ' ή υποχρέωση της νά έκτελεϋ τιία αποφάσεις της πλευοψηφέας. 

4. Η αυτονομικά τδν μαζι,κωυ χώρων. 


