
ΚΟΜΜΑΤΑ 

Ο αρχηγισμός GuvéOñiye 
τά GuñAoyiKá μας oprava 
Kai ó ανοικτός διάλογος υποκαταστάθηκε από την 
ακρόαση λόγιων. — 'Αλλ' ή σειρά των προσπαθειών πού απέτυχαν 
καί τών προσδοκιών που προδόθηκαν δε μπορεί ν' αναστείλουν 
την πίστη καί την θέληση για συνέχιση του αγώνα στον ϊδιο χώρο. 

'Απαντήσεις σέ ερωτήματα τών «Π.Θ.» 
τοϋ κ. Ν. Ι. ΚΟΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 

"0 δικηγόρος Ν. Ι. Κωνσταντάπουλος άπδ τά νέα στελέχη τοϋ ΠΑΣΟ Κ με Εντονη δραστη
ριότητα στο εσωτερικό τό διάστημα της δικτατορίας, δραστηριότητα που πολλές φορές τον ώδή_ 
νησε σέ πολύμηνη κράτηση, (σέ απομόνωση μέ φριχτές συνθήκες κρατήσεως καί βασανισμούς), 
είναι άπα τα στελέχη τοΟ Κινήματος που διεγράφηασν από τήν ήνεσία του. Τα «Πθ» του Εθεσαν 
σειρά ερωτημάτων. ΟΙ απαντήσεις που πήραν είναι ol ακόλουθες: 

Γιατί αρχικά προσχωρήσατε 
στο ΠΑΣΟΚ; 

Μέσα στην εφτάχρονη τυραννία κατα
δείχτηκαν ή αληθινή φύσι τών αιτίων 
πού εκκόλαψαν την δικτατορία, ό πρα
γματικός της χαρακτήρας χαί το πλήρες 
κύκλωμα τών συμφερόντων πού υπηρε
τούσε. 'Αποκαλύφτηκαν, ακόμα, οΐ στα
θεροί συντελεστές τής χρόνιας πολιτικής 
κρίσης του τόπου, ό καθοριστικός ρόλος 
του ξένου παράγοντα σ' άλληλενέργεια 
μέ το εσωτερικό πλέγμα εξουσίας για τήν 
κοινωνική, οικονομική καί πολιτική κα
θήλωση του Λαοΰ μας. Τέλος, κατέρρευ
σαν δλα τα σημεία στήριξης τής αντι
δραστικής πολιτικής μεθοδολογίας κι' ό
λες οι διαδικασίες διαμόρφωσης ψευδούς 
εθνικής συνείδησης. 

Γύρω άπ' αυτές τίς κοινές, πιά, δια 
πιστώσεις συντελέστηκε ή πολιτική δια
φοροποίηση πλατιών πολιτικών κατηγο
ριών καί κοινωνικών στρωμάτων, πού α
σπάζονταν τήν αντιδικτατορική προσπά
θεια σαν άντιμπεριαλιστικό—αντιμονοπω
λιακό αγώνα καί πάλη κοινωνικοπολιτι
κής αλλαγής. 

Ό Λαός μας είδε τήν υποχώρηση τής 
δικτατορίας, στις 23 'Ιούλη 1974, σαν 
τήν ευκαιρία πού τοϋ δινόταν να επιδίω
ξη, κάτω από αλλες δυνατότητες, τήν ε
θνική, κοινωνική και πολιτική του απε
λευθέρωση. 

Χρειαζόταν ό φορέας, πού θα εξέφρα
ζε συστηματικά δλη τήν δυναμική τής 
αντιδικτατορικής πείρας, πού θα αντιμε
τώπιζε αποτελεσματικά δλες τίς οργανι
κές αδυναμίες τοΰ ιπαραδοσιακοΰ θεσμι
κού εποικοδομήματος και τών παγιδευ
μένων δομών του, πού θα επεδίωκε να 
λειτουργήση σαν γνήσιο λαϊκό κίνημα σέ 
(πλήρη αντιστοιχία με τήν κοινωνική 
βάση καί τίς εντάσεις της, για τήν δια
μόρφωση τών δρω ν τοΰ μετασχηματισμού. 
Αυτήν τήν ανάγκη είχε σάν ρόλο κι' α
ποστολή να καλύψη τό ΠΑ. ΣΟ.Κ. Καί 
μ' αυτήν τήν προβληματική συσπειρώθη
καν γύρω του ζωντανές κοινωνικές δυ
νάμεις. 

Τί νομίζετε οτι 
κρίση στο ΠΑΣΟΚ ; 

έφερε τήν 

Τό Πα.Σο.Κ. μέ τήν αρχική του δια
κήρυξη αποτέλεσε τήν καινούργια δυνα

τότητα πολιτικής οργάνωσης καί λειτουρ
γίας για τα ευρύτερα κοινωνικά στρώμα-
ματα του ενιαίου χώρου τών εργαζομέ
νων. Στίριξε τή σπρατηγική του στα αι
τήματα τής εθνικής ανεξαρτησίας, τής 
λαϊκής κυριαρχίας καί τής κοινωνικής 
απελευθέρωσης, πού εκφράζανε ιστορι
κή αναγκαιότητα κι' αποτελούσαν αντι
κειμενική συνείδηση. Καί δυναμοποίησε 
τήν πρόταση του μέ την υπόσχεση για ε
σωτερικές πολιτικές λειτουργίες και ôiar 
δικασίες δημοκρατικής οργάνωσης ικανές 
να διαμορφώσουν πλατιά συμμετοχή, ε
νεργό καί συγκροτημένη συνείδηση συλ
λογικής ευθύνης στην χάραξη και τήν 
επεξεργασία του πολιτικού περιεχομένου 
καί τών καταστατικών άρχων. 

Αυτό πού ακολούθησε τίς διακηρύξεις 
παίρνει τή διάσταση τής πολιτικής απά
της καί προδοσίας σέ βάρος όλων όσων, 
μ' εμπιστοσύνη κι' ελπίδα, αφιέρωσαν 
τον έαυτότους: 

Τό πλατύ λαϊκό κίνημα έγινε αρχηγικό 
κόμμα. Ό φορέας τής κοινωνικής αλλα
γής μετασχηματίστηκε σέ μηχανισμό εκ
λογικών κινητοποιήσεων. Ή ανάγκη συγ 
κροτημένου πολιτικού προγράμματος πα
ραμερίστηκε &ιϊ τήν δημαγωγία ευκαι
ριακών συνθημάτων. Τό σοσιαλιστικό ι
δεώδες καταπλακώθηκε άπ' τό χαρισμα
τικό αρχηγικό πρότυπο. Τό καθήκον 
τής παρουσίας μέσα στους χώρους τών 
κοινωνικών αγώνων, έπικαλύφθήκε άπ' 
τήν ακτινοβολία τών άνετων λόγων μέ
σα άπ' τήν τηλεόραση. Ή υποχρέωση 
καθημερινής καί πλήρους πληροφόρησης 
τοΰ λαού μας υποχώρησε μπροστά στην 
τακτική τών αρχηγικών διαπραγματεύσε
ων μέσα στά στεγανά τής εθνικής σκοπι-
μότητος καί τών υψηλών μυστικών. Ή 
επιδίωξη συγκρότησης τοΰ λαοΰ κατάν
τησε επιχείρηση ενίσχυσης κι' εκτόνω
σης τών μικροαστικών του παρορμήσεων. 
Ή υπεύθυνη βάση αντιμετωπίστηκε οαν 
ανώριμη μάζα. Τα συλλογικά όργανα 
συνθλίφτηκαν μέσα στον αρχηγικό έναγ 
καλισμό. Ό ανοικτός διάλογος υποκα
ταστάθηκε άπ' τήν ακρόαση λόγων. Ή 
συλλογική επεξεργασία θέσεων καί λύ
σεων παρακάμφθηκε μέ τήν επιβολή τε
τελεσμένων γεγονότων. Ή συντροφικό
τητα υπονομεύτηκε μέ τή διαβολή, ή α
γωνιστικότητα μέ τόν παραγοντισμό. 

"Ετσι συντελέστηκε ή παραχάραξη τών 
άρχων καί ή διαστροφή τοΰ ρόλου τής 
όλης προσπάθειας. 

Ποιο νομίζετε οτι θα είναι 
μετά τΙς διαγραφές τά μέλλον 
του Πα.Σο.Κ. ; 

Ή αντίρρηση στις γραφειοκρατικές 
παραμορφώσεις δέν πρόκειται να έκτο-
νωθή. Γιατί έχει τό χαρακτήρα τής αν
τίστασης στίς μεθοδεύσεις, πού πάνε να 
εκμεταλλευτούν τήν λαχτάρα τοΰ λαοΰ 
μας για κοινωνική αλλαγή, προκειμένου 
να περιχαρακώσουν καί να μονοπωλή
σουν τό χώρο, να υποτάξουν τό σοσιαλι
στικό δυναμικό του μέσα στις δικές τους 
προδιαγραφές και να ελέγξουν όλες τίς 
δυνατότητες κοινωνικής καί πολιτικής 
χειραφέτησης ευρύτερων λαϊκών δυνά
μεων. 

Τό Πα.Σο.Κ., μέ τή σημερινή του 
καθοδήγηση, ολοένα καί περισσότερο θα 
στηρίζεται στον χαρακτήρα του σάν προ
σωπικού αρχηγικού κόμματος και θ' άνα-
πτύσση αντίστοιχη μ' αυτόν πολιτική 
πρακτική. 

Καί ή βάση δέν θα πάψη ναχη τραύμα 
τικές εμπειρίες άπ' αυτήν τήν πολιτική 
πρακτική, πού δέν σέβεται τίποτε καί 
πού απεργάζεται τόν πολιτικό της εκφυ
λισμό. 

Σέ ποιο χώρο σκέπτεσθε να 
κινηθήτε ; 

Ό φορεύς τής σοσιαλιστικής αλλαγής 
είναι υπόθεση τοΰ Λαοΰ. Γιατί μονάχα 
τό οργανωμένο λαϊκό κίνημα μπορεί να 
γινη ό μοχλός τοΰ κοινωνικού μετασχη
ματισμού. 

Ή σειρά τών προσπαθειών πού απέ
τυχαν καί τών προσδοκιών πού προδό
θηκαν δέν μπορεί ν' άναστείλη τήν πί
στη καί τή θέληση για τήν συνέχιση τοΰ 
αγώνα μέσα στον ϊδιο χώρο κοινωνικο
πολιτικής δυναμικής, πού άφορα πλα
τιές δυνάμεις τοΰ λαοΰ μας. 

NIK. Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 

Δ ιόρθωσπ 

"Ενα λάθος στά κείμενα τών ερωτήσεων που 
Εθεσαν τά «Πβ» στον Γιάννη Κάτρη πάνω στην 
Ερευνα για το ΠΑΣΟΚ, παρουσίασαν τον εκλε
κτό δημοσιογράφο νά δίνει άλλες απαντήσεις άπα 
τά ερωτήματα που του θέσαμε καί πού μέ τή σει
ρά τους ήταν: 

1. Γιατί αρχικά προσχωρήσατε στό ΠΑΣΟιΚ; 
2. ΤΙ νομίζετε πώς Εφερε τήν κρίση στό Κί

νημα; 
3. Ποιο κατά τή γνώμη σας 0ά είναι τό μέλ

λον τοϋ ΠΑΣΟΚ μετά τΙς διαγραφές; 
4. Σέ ποιο χώρο σκέπτεσθε νά κινηθήτε; 

(DUMIAÌTM, 

Μια μοναδική στο είδος της πολι
τική επιθεώρηση, υπερκομματική 
καί αληθινά αδέσμευτη : 
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