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Είναι πέρα άπδ κάθε αμφιβολία το γεγονός, δτι δ 'Αν
τρέας Παπανδρέου, μέ μόνη τήν παρουσία του στην 
ελληνική πολιτική ζωή, επηρεάζει σέ μεγάλο βαθμδ 
τις τύχες αυτού του τόπου. Τα στοιχεία που συνθέτουν 

, τήν προσωπικότητα του είναι τέτοια, πού βαραίνουν — 
αρνητικά ή θετικά — πάνω·στην ιστορική πορεία της 
χώρας μας. 

Δέν Ιχει παρά κάτι περισσότερο άπό μια δεκαετία 
πού εμφανίστηκε στο πολιτικό προσκήνιο' δέν εγκα
τέλειψε δμως ούτε για μια στιγμή αυτό το προσκήνιο, 
ακόμα κι δταν βρισκόταν και δρούσε πολλά μίλια μα-
κρυά άπ' τήν Ελλάδα. 'Ασφαλώς τ' δνομα πού κληρο
νόμησε, βοήθησε τον Α.Π. ώστε να μήν περάσει — 
στην αρχή τουλάχιστον — απαρατήρητος' δμως άπό 
κείνο το σημείο και πέρα, είναι ή ίδια ή πληθωρική 
του προσωπικόττηα πού τον τοποθετεί μόνιμα στην 
πρώτη γραμμή της πολιτικής επικαιρότητας του τόπου. 

θέλοντας να επιχειρήσει κανείς μια κριτική θεώ
ρηση του «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΓ ΣΟΣΙΑΑΙΣΤΙΚΟΓ ΚΙ
ΝΗΜΑΤΟΣ» δέν ]uiopç.t παρά ν' ασχοληθεί ιδιαίτερα 
με τήν προσωπικότητα του Α.Π., μιας και — δπως εί
ναι φυσικό, άλλα κι δπως κάθε μέρα και περισσότερο 
δείχνουν τα πράγματα — δ Α.Π. μετράει για το ΠΑ 
ΣΟΚ, πολύ παραπάνω άπ' το μισδ της επιρροής του τε: 
λευταίου στον ελληνικό πολιτικό χώρο. 

Τα γεγονότα πού εδώ κι Ινα περίπου μήνα είδαν 
για πρώτη φορά τδ φώς τής δημοσιότητας καΐ πού «πέ
ρασαν» στην κοινή γνώμη σάν «ή εσωτερική κρίση του 
ΠΑΣΟΚ», είναι εκείνα πού κάνουν σήμερα σημαντική 
μερίδα τοΰ λαού να θέτει μια σειρά ερωτήματα δπως: 
Τί είναι το ΠΑΣΟΚ; Σέ τί πιστεύει; Είναι δημοκρα-
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στικό ή άπλα ριζοσπαστικό; Είναι μαρξιστικής από
κλισης ή δχι; Ποιος είναι δ ρόλος του Α.Π. μέσα σ' 
αυτό; Ποιο μέλλον και ποιες προοπτικές ανοίγονται 
για τδ ΠΑΣΟΚ; Σ' αυτά και σ' άλλα πιδ εξειδικευ
μένα ερωτήματα — πού απασχολούν ίσως τους περισ 
σότερο μυημένους — προσπαθεί δ λαός μας να δώσει 
ή να πάρει απάντηση. Αύτδς ήταν κι δ λόγος πού μας 
ανάγκασε νά επιχειρήσουμε τήν ταξινόμηση ορισμένων 
σκέψεων γύρω άπ' τδ ΠΑΣΟΚ, μ' αφορμή πάντα τήν 
τελευταία «κρίση». 

Καί πρώτα-πρώτα θά πρέπει νά διευκρινιστεί δτι, 
δπως στίς περισσότερες περιπτώσεις Ιτσι και στή σημε
ρινή «κρίση», δέν υπάρχουν «καλοί και κακοί», δέν υ
πάρχουν «πρόβατα και ερίφια». Οί ευθύνες πέφτουν 
σίγουρα σέ πιδ π&λλούς άπδ δυδ ώμους. Τα πράγματα 
είναι ασφαλώς πιδ πολύπλοκα άπ' δσο γίνεται προσ
πάθεια νά εμφανιστούν, καί οι απλουστεύσεις τής μορ
φής: «.. . Ό Α.Π. σκοπεύει στή δημιουργία αρχηγι
κού κόμματος και γι' αυτό τά σημαντικότερα στελέχη 
του διαφώνησαν...» ή δτι «. . . αποχώρησε ή δεξιά 
πτέρυγα γιατί τήν ενοχλούσε ή προοδευτικότητα τού 
κινήματος. . .», δέν καταφέρνουν παρά νά δείξουν δτι 
γίνεται προσπάθεια νά μήν αποκαλυφθεί κάτι σοβαρό
τερο. 

"Οταν τδν Σεπτέμβρη του '74 σέ συνέντευξη Τύπου 
δ Α.Π. ανάγγειλε τήν ίδρυση του ΠΑΣΟΚ, δέν ήταν 
βέβαια εκείνη ή αναγγελία κάτι πουπεφτε άπ' τδν ου
ρανό. "Ολοι γνώριζαν — και πολύ περισσότερο τα στε
λέχη τής «Δημοκρατικής "Αμυνας» πού αργότερα- έμ-
φανίσητκαν σάν συνιδρυτικά του κινήματος* — ποιος 
ήταν δ Α.Π., πώς ξεκίνησε, ποια πορεία ακολούθησε. 



περίπτωση θάπρεπε να τα βαφτίσουμε 
«όπλοδολλάρια») άλλα απορροφούν 
κι ενα μεγάλο μέρος του χρήματος 
πού πλήρωσαν και πληρώνουν ή Ευ
ρώπη και ή 'Ιαπωνία στις πετρελαιο
παραγωγές χώρες για τήν αγορά πε
τρελαίου. Δηλαδή οί ΗΠΑ μεγαλώ
νουν τήν οικονομική καΐ πολεμική 
τους Ισχύ δχι μόνο σέ βάρος τών υ
πανάπτυκτων, άλλα καί σέ βάρος τών 
αναπτυγμένων, οί οποίοι είναι καί οί 
κύριοι ανταγωνιστές τους στή διεθνή 
αγορά. 

β) Μέ το να διαθέτουν οι υπανά
πτυκτες χώρες το μεγαλύτερο μέρος 
τών προϋπολογισμών τους για τήν α
γορά οπλών, παραμελούν εκείνα α
κριβώς τα παραγωγικά Ιργα, πού Θα 
μπορούσαν νά τις οδηγήσουν στο δρό
μο της ανάπτυξης. Έτσι ó φαύλος 
κύκλος τής υπανάπτυξης - εξάρτησης 
- υπανάπτυξης εξακολουθεί. 

Βλέποντας έτσι τα πράγματα, ή 
τεχνητή παράταση τής κρίσης στην 
Κύπρο — καί γενικά στην ανατολι
κή Μεσό,γειο — πρέπει νά θεωρείται 
δτι εξυπηρετεί — τουλάχιστον — τα 

συμφέροντα τής πολεμικής βιομηχα
νίας τών αναπτυγμένων καπιταλιστι
κών χωρών. Ή κατάσταση τής υπα
νάπτυξης —• πολύ πιο (έντονη στην 
Τουρκία καί στις άλλες χώρες τής 
Μέσης Ανατολής ·—• θα διαιωνιστεί, 
Ινώ παράλληλα θ' αυξηθεί ή εξάρτη
ση τους άπ' τις αναπτυγμένες χώρες. 

Συμπερασματικά, καί για νά χρη
σιμοποιήσουμε έναν επιστημονικά ευ
δόκιμο δρο, δ ιμπεριαλισμός, ακόμα 
καί στις δύσκολες ώρες του, Ιχει τα 
μέσα νά επιβληθεί καί νά δημιουρ
γήσει καινούργιες σχέσεις εξάρτη
σης. 

'Αλλά — κι αυτό έχει επίσης με
γάλη σημασία — παράλληλα οξύνει 
ακόμη περισσότερο τις εσωτερικές 
του αντιθέσεις, στενεύει δλο καί πε
ρισσότερο τή βάση του, γίνεται ολοέ
να καί πιο ευάλωτος στα κτυπήματα 
τών απελευθερωτικών κινημάτων. 

1. Σημειώνουμε δτι: περιορίζοντας τήν 
δπαρξη του Μ. Ι. Κ. στίς αναπτυγμένες 
καπιταλιστικές χώρες 8έν ί^Ίοοϋμε βέ

βαια κατ' αρχήν δτι Ινα παρόμοιο πλέγ
μα δέν συναντάται καί στίς σοσιαλιστι
κές. Μια δμως καί ή έρευνα πάνω στο αν 
καί κατά πόσο μποροομε να διαπιστώσου
με τήν δπαρξη το8 Μ. Ι. Κ. καί στίς 
χώρες του ανατολικού συνασπισμού, δέν 
έχει προχωρήσει σέ ικανοποιητικό βαθμό, 
θα περιοριστοΟμε στο σημείωμα αυτό στην 
ανάλυση τοδ καπιταλιστικοί) Μ. Ι. Κ., 
ελπίζοντας δτι αργότερα θά μάς δοθεί ή 
ευκαιρία ν' ασχοληθούμε καί μέ το σο
σιαλιστικό Μ. Ι. Κ. εφ' δσον βέβαια ή 
επιστημονική έρευνα — καί μόνο αυτή — 
διαπιστώσει τήν δπαρξη του. 

2. Μερικοί αριθμοί μπορούν να μας δώ
σουν μια σαφή εικόνα: 60% των ώς σήμε
ρα γνωστών αποθεμάτων πετρελαίου βρί
σκονται στή περιοχή του Περσικού Κόλ
που. "Η επαναλειτουργία τής διώρυγας 
τοδ Σουέζ φέρνει πολύ κοντά τίς ανα
πτυγμένες χώρες τής Ευρώπης μέ τίς υ
πανάπτυκτες, άλλα πλούσιες σέ πρώτες 
δλες χώρες κι ανοίγει τίς αγορές του 
για τα βιομηχανικά καί κεφαλαιουχικά 
αγαθά των αναπτυγμένων χωρών. Ή Με
σόγειος, καί ιδιαίτερα ή νοτιοανατολική 
της πτέρυγα, ξαναγίνεται πάλι δ στρα
τηγικός ομφαλός τής γής, για τόν στρα
τιωτικό έλεγχο του οποίου ενδιαφέρονται 
άμεσα δλες οί χώρες τής υδρογείου: Οί 
καπιταλιστικές, οί σοσιαλιστικές, οί ανε
ξάρτητες κι εκείνες του Τρίτου κόσμου. 

Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ κ. KAMPE 
(Συνέχεια άπα τή σελ. 2 4 ) 

να πώ πώς ελπίζω σέ μια άμουβαία, ταυτόχρονη κι ε
λεγχόμενη μείωση εξοπλισμών. 'Εμείς εδώ, πού ασκή
σαμε κριτική για ενα μέρος τών ώς τα «ήμερα δρα
στηριοτήτων τού NATO, θα πρέπει να το μεταβά
λουμε σ' Ινα όργανο πού θα μπορούσε να κατευθύ
νει τήν διαδικασία τής μείωσης του εξοπλισμού. 

Άλλα θα πρέπει να υπογραμμίσω πώς ή Ευρώπη 
γίνεται ολοένα και περισσόιερο υπεύθυνη για το μέλ
λον της καί πρέπει να τονίζει περισσότερο την ταυ
τότητα της μέσα στην συμμαχία. Σέ προοπτική μα
κροχρόνια, ή Ευρώπη θα γίνει αποκλειστικά υπεύθυ
νη για τήν ασφάλεια της, αλλ' είναι σπουδαίο για 
μας νά συντηρήσουμε τα μέσα για ενα διάλογο μέ 
τίς ΗΠΑ καί μια επιρροή πάνω στην πολιτική τους· 

9. Νομίζετε Οτι οί σ χ έ σ ε ι ς Δανίας — Ε λ λ ά δ α ς 
μπορούν ν α προωθηθούν π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο ; Κι 
α ν ναί, σέ ποιους τομείς ; 

Βεβαίως, σέ μεγάλο βαθμό. 'Υπενθυμίζω αυτό πού 
παραπάνω είπα για τήν ανάπτυξη τών πολιτικών καί 
συνδικαλιστικών οργανώσεων στην Ελλάδα. Σ ' αυτόν 
τον τομέα θδταν ωφέλιμη μια συνεργασία τών χωρών 
μας. Καί παραπέρα πολυάριθμες είναι οί δυνατότη
τες συνεργασίας. Συζήτησα πρόσφατα το θέμα αυτό 
μέ τον Πρεσβευτή τής χώρας σας στή Δανία καί «τήν 
'Επιτροπή για τήν Ελλάδα εξετάζουμε τρόπους για 

τήν ανάπτυξη τών σχέσεων μεταξύ τών χωρών μας. 
Θα μπορούσα να σκεφθώ τήν Ιδέα μιας συμφωνίας 
για συνεργασία κι' ανταλλαγές στον πολιτιστικό το
μέα, στον τομέα τής εκπαίδευσης, τής ανταλλαγής ε
πισκέψεων αντιπροσωπειών άπό διάφορες οργανώ
σεις καί κυρίως ανταλλαγές αντιπροσωπειών στον το
μέα τής "Αμυνας. 

Οί "Ενοπλες Δυνάμεις τής Δανίας έ'χουν μια μακρά 
κι αδιάσειστη παράδοση υπεράσπισης τού δημοκρατι
κού μας πολιτεύματος. 

10. Θέλετε ν α στείλετε μ έ την ευκαιρία αυτής 
της σ υ ν έ ν τ ε υ ξ η ς κάποιο μήνυμα στους 
" Ε λ λ η ν ε ς ; 

Ευχαρίστως θαθελα νά πώ, πώς ή Ελλάδα διάλεξε 
το σωστό δρόμο άπ' τήν στιγμή τής πτώσης τής Δι
κτατορίας καί μέσα άπ' αυτή τή συνέντυξη θαθελα 
να στείλω τις καλύτερες ευχές μου για επιτυχία, θα
θελα, μ' όση πιο μεγάλη δύναμη μπορώ να «τείλω 
έκκληση προς τήν Ελλάδα ν' αναπτύξει τίς σχέσεις 
της μέ τήν Δημοκρατική Ευρώπη στον χώρο τής ο
ποίας ή Ελλάδα έχει τήν θέση της. Στενοί δεσμοί μέ 
τίς χώρες τής Δημοκρατικής Ευρώπης είναι δ,τι απο
τελεί τήν καλύτερη προστασία τού Δημοκρατικού Πο
λιτεύματος. Θά βρήτε στο πρόσωπο τής Δανία? έ'να 
θερμό υποστηρικτή μιας τέτοιας συνεργασίας μετα
ξύ ελευθέρων καί ίσων κρατών. 3 1 



πώς μορφοποιήθηκε και πώς καταστάλαξε μέσα στα 
χρόνια της δικτατορίας. "Ηταν γνωστές — τουλάχι
στον στο επίπεδο τών ανθρώπων πού σ' εκείνα τα σκο
τεινά χρόνια εξακολουθούσαν να ενδιαφέρονται έμπρα
κτα για τήν υπόθεση του τόπου — οι θέσεις, το πρό
γραμμα, ακόμα και το λεγόμενο «Σύνταγμα» του ΠΑΚ. 
Μπορούσε να μάθει στην εντέλεια δ καθένας τις από
ψεις και τη δραστηριότητα τοΰ Α.Π. στη διάρκεια της 
εφταετίας, μιας κι ολόκληρη σειρά από πρώην -τ— κυ
ρίως — συνεργάτες του, εμφανίζονταν «προθυμότατοι» 
να πληροφορήσουν και τον πιόδύσπιστο, πάνω 'στα στοι
χεία πού συνθέτουν τήν προσωπικότητα εκείνου· πού ί
δρυε τότε το ΠΑΣΟΚ. 

θάταν επομένως αφέλεια να υποστηριχτεί, δτι οί 
μόνοι «απληροφόρητοι» ήταν τά· στελέχη εκείνα πού 
εμφανίστηκαν σαν τα κορυφαία ονόματα, σαν ή «βι
τρίνα» του ΠΑΣΟΚ, και πού σήμερα δείχνουν να δια
ψεύστηκαν στις προσδοκίες τους. 

Σε γενικές γραμμές, εξη κατηγορίες στελεχών πλαι
σίωσαν τον Α.Π. δταν αύτδς αποφάσισε τήν ίδρυση του 
ΠΑΣΟΚ: 

1. Το ΠΑΚ εξωτερικού, ένας αριθμός δηλαδή αν
θρώπων πού δούλεψαν στδ εξωτερικό πλάι στον Α.Π. 
και πού ουσιαστικά συμφωνούσαν μαζί του σ' δλες τις 
κατά καιρούς διατυπωμένες θέσεις, άπ' τήν δμοσπον-
Z(moír¡irr¡ τής Ελλάδας, ώς τήν άποψη δτι δ Καρα
μανλής αποτελεί άμερικανονατοϊκή λύση. 

2. Οί άνθρωποι τοΰ ΠΑΚ εσωτερικού, πού συσπει
ρωμένοι γύρω άπδ μερικούς βουλευτές, δούλεψαν κυ
ρίως σε νεολαιίστικο επίπεδο. Για τις πεποιθήσεις τής 
κατηγορίας αυτής δέν είναι γνωστό παρά μόνο δτι συμ
φωνούσε συνήθως σ' δ,τι ερχόταν άπ' τδ εξωτερικό σαν 
δηλώσεις τοΰ Α.Π. 

3. Πολλά στελέχη τής αντιδικτατορικής οργάνωσης 
«Δημοκρατική "Αμυνα» — κι δχι βέβαια δλα — με τή 
γνωστή προσφορά στην υπόθεση τής Δημοκρατίας και 
τις λιγότερο γνωστές πολιτικές θέσεις. Τδ κομμάτι τής 
ΔΑ. πού συνέπραξε μέ τδ ΠΑΣΟΚ είχε στην πλειο
ψηφία του πολιτικοποιημένα στελέχη ύψηλοΰ επιπέ
δου, κι αντίστοιχης πολιτικής κατάρτισης, μ' 'ιδιαίτε
ρες σοσιαλιστικές ανησυχίες καί μέ σαφή μαρξιστική 
επιρροή. 

4. Μια σειρά άπδ παράγοντες τής παλιάς ΕΔΗΝ 
πού είχαν συνηθίσει να θεωροΰν άπδ τότε αρχηγό τους 
τδν Α.Π., πριν βέβαια γίνει — ή δείξει δτι έγινε — 
σοσιαλιστής, άλλ' δταν ήταν ακόμα επικεφαλής τής 
κεντροαριστερής πτέρυγας τής Ε.Κ. 

5. Πολλά μεμονωμένα — καί χωρίς ιδιαίτερες συν
δέσεις — στελέχη, αξιόλογα ή λιγότερο αξιόλογα, πού 
μέ τήν Ινταξή τους στδ ΠΑΣΟΚ, υλοποιούσαν τήν α
γωνία τους γιά δουλειά σ' ενα πραγματικό σοσιαλιστι
κό κίνημα. 

6. Μιά σειρά άπδ βουλευτές — δχι πολλοί — γιά 
τήν προοδευτικότητα τών δποίων εκφράστηκαν άπδ τό
τε, άπ' τα ίδια τα στελέχη τοΰ -κινήματος, πολλές αμ
φιβολίες. 

ΟΙ παραπάνω κατηγορίες, θά μπορούσαν εύκολα νά 
χωριστοΰν σέ «υποκατηγορίες» κυρίως μέ βάση τδ «εί
δος τοΰ σοσιαλισμού» πού ή κάθε μιά διακονούσε. Κα! 
πάνω άπ' δλα καί άπ' δλους υπήρχε ·—• καί υπάρχει 
— δ Α.Π., μέ τή γνωστή απήχηση σέ πλατειά λαϊκά 
στρώματα, καί τις λιγότερο γνωστές καί ξεκαθαρισμέ

νες θέσεις, απόψεις, κατευθύνσεις, στόχους, ταχτική 
καί στρατηγική. 

ΤΗταν επομένως φυσικό νά δημιουργηθούν ίαγυοες 
εσωτερικές συγκρούσεις σέ μικρό χρονικό διάστημα, 
πολύ περισσότερο αφού στην — ώς τώρα — πορεία 
τοΰ κινήματος, αναπτύχθηκαν περισσότερες πιδ «σχη
ματοποιημένες» τάσεις πού βέβαια ή κάθε μιά άπ' αυ
τές επιδίωκε νά περάσει τή δική της γραμμή πλεύ
σης μέσα στδ κίνημα. Καί ήταν φυσικό οί συγκρούσεις 
αυτές νάχουν σαν πόλους, άπ' τή μιά μεριά τδν αρ
χηγό, κι άπ' τήν άλλη τα στελέχη εκείνα πού εμφά
νιζαν ανησυχίες καί προβληματισμούς. Στό σημείωμα 
αυτό είμαστε υποχρεωμένοι νά μήν πάρουμε υπόψη — 
σάν αίτια σύγκρουσης — τις τυχόν υπάρχουσες προ
σωπικές φιλοδοξίες, δεδομένου δτι λείπουν τά στοιχεία 
γιά τήν εκτίμηση τους. 

Ή κρίση πού δημιουργήθηκε τδν περασμένο μήνα 
καί πού προκάλεσε αλυσιδωτές αντιδράσεις πού είδαν 
κι εξακολουθούν νά βλέπουν καθημερινά τδ φώς τής 
δημοσιότητας, είχε σάν στόχο τά στελέχη τής Δ.Α., 
τους «άμυνίτες» δπως είναι γνωστοί στις πολιτικές συ- · 
ζητήσεις. Καί τούτο παρά τό γεγονός δτι δέν αποτε
λούν οί τελευταίοι παρά τή μειοψηφία τών διαγραφέν
των ή τών ύπό διαγραφή στελεχών τοΰ ΠΑΣΟΚ. Τό 
γεγονός δτι ίσως αποτέλεσαν τό κέντρο συσπείρωσης 
καί τών υπόλοιπων δυσαρεστημένων, αρκεί γιά νά αι
τιολογήσει τήν ονομασία. 

Επικαλέστηκαν οί διαφωνούντες τήν έλλειψη σεβα-
σμοΰ στις εσωτερικές· δημοκρατικές διαδικασίες, τήν 
προσπάθεια μονοπώλησης τοΰ κινήματος άπό μιά ομά
δα ανθρώπων τοΰ περιβάλλοντος τοΰ Α.Π., καί σέ τε
λική ανάλυση τήν προσπάθεια γιά μετατροπή τοΰ ΠΑ 
ΣΟΚ σ' άρχηγικδ'κόμμα παλαιοΰ τύπου. Κατηγορούν 
ακόμα τδν Α.Π. δτι υποθάλπει, καί στην ουσία είναι 
δ εμπνευστής αυτής τής ταχτικής, μέ σκοπό νά δημι
ουργήσει μιά κομματική κατάσταση τόσο «στα μέτρα 
του», πού νά μπορεί νά πραγματοποιεί τους πολιτικούς 
του ελιγμούς, χωρίς κίνδυνο άσκησης κριτικής άπδ 
μέσα. 

- Περιττό να ειπωθεί δτι τά παραπάνω επιχειρήματα 
βρίσκουν σήμερα σημαντική απήχηση στό λαό, πολύ 
περισσότερο άφοΰ ή φύση τής προσωπικότητας τοΰ Α. 
Π. δίνει λαβή γιά τέτοιες ερμηνείες. Ή — τουλάχι
στον άκομψη άλλωστε — ταχτική πού ακολουθήθηκε 
στό θέμα ακριβώς τών διαγραφών, μέ τή διάλυση τών 
καθοδηγητικών οργάνων τοΰ κόμματος, άλλα καί πιδ 
πριν μέ τή σύγκληση τού Προσυνέδριου καί τή δημι
ουργία τοΰ 'Εκτελεστικού Γραφείου προσθέτει επιχει
ρήματα στην «αντιπολιτευόμενη» πτέρυγα, δείχνει 8-. 
μως καί τδ βαθμό πού δ Α.Π. είναι αποφασισμένος νά 
διατηρήσει τδν Ιλεγχο τοΰ κινήματος, αδιαφορώντας 
ίσως καί γιά τις εντυπώσεις πού οί «άτυχοι» χειρισμοί 
δημιουργοΰν. 

θάταν δμως άραγε δυνατό νά τηρηθούν οί κλασι
κής μορφής δημοκρατικές διαδικασίες, μέσα α' Ινα 
ύπό εξέλιξη κίνημα, πού δέν βαδίζει παρά τά πρώ
τα του ασταθή βήματα καί πού πολύ απέχει άπ' τό νά 
ολοκληρώσει τήν τελική του φυσιογνωμία καί τή δο
μή εκείνη πού θ' αποτελούσε τήν απαρχή τής μετεξέ
λιξης του άπό κίνημα σέ κόμμα, μ' δλες τις φυσικές 
συνέπειες μιας τέτοιας μεταλλαγής; Κι ακόμα: δταν 
λέμε δημοκρατικές διαδικασίες λειτουργίας ενός δρ- 3 3 



γανισμοΰ, θα πρέπει νάχουμε — υποχρεωτικά — όπ' 
βψη μας, τήν παραδοσιακή περί δημοκρατίας αντίλη
ψη, μέ τον απόλυτο σεβασμό στις αποφάσεις της δποιας 
πλειοψηφίας της στιγμής, ακόμα κι δταν αυτές οί α
ποφάσεις έρχονται — ίσως — σ' αντίθεση μέ βασικούς 
προσανατολισμούς τής Ιδρυτικής ομάδας του κινήμα
τος; Νά δυο ερωτήματα πού απασχολούν σήμερα πολ
λές κατηγορίες «δεύτερων» κυρίως, στελεχών του ΠΑ 
ΣΟΚ, και ειδικά εκείνους πού δέν διαθέτουν Ιδιαίτε
ρους δεσμούς ούτε μέ τήν «κυβερνητική» — δπως λέ
γεται — ούτε μέ τήν «αντιπολιτευόμενη» πτέρυγα. 

Τα ερωτήματα γίνεται περισσότερο δύσκολο ν' απαν
τηθούν, αν Ιξω άπ' τή βεβαιότητα τής διάθεσης για 
πλήρη έλεγχο του κινήματος άπ' τόν Α.Π., θεωρηθεί 
το ίδιο βέβαιο δτι οί κατηγορίες για «ομαδοποίηση» και 
«ελιτισμό» πού αφορούν τήν «αντικυβερνητική δμάδα» 
δέν είναι ολωσδιόλου ανυπόστατες. 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί δτι οί δε
σμοί πού αναπτύχθηκαν στα χρόνια της δικτατορίας, 
σφυρηλατημένοι σέ χοινους αγώνες και σε περισσότε
ρες αγωνίες, είναι ^υον.ο\ο να ξεπεραστούν, ακόμα κι 
όταν αυτοί οι ίδιοι οι δεσμοί, εμφανιζόμενοι μέ τή μορ
φή ενδοκομματικής φράξιας βάζουν σέ κίνδυνο τή συνο
χή και τήν εσωτερική δύναμη μιας γενικότερης προσ
πάθειας, θα πρέπει ακόμα να σημειωθεί δτι οί ιδιομορ
φίες τής αντιδικτατορικής πάλης, δημιούργησαν ένα 
τρόπο πολιτικής σκέψης, πού χαρακτηρίζεται άπο δια-
νοουμενίστικα ή ελιτίστικα στοιχεία και φτάνει πολ
λές φορές σέ σεχταριστική θεώρηση τής πολιτικής πρα-
γματικόττηας. Χωρίς νά είναι δεδομένο δτι τα παρα
πάνω στοιχεία αφορούν τους «αντικυβερνητικούς» τοΰ 
ΙΙΑΣΟΚ — παρά τις σχετικές κατηγορίες — εντού
τοις είναι μάλλον βέβαιο δτι δέν έγινε δυνατό να ξε
περαστούν στην εντέλεια οί επιδράσεις του ιδιόμορ
φου — δπως προαναφέρθηκε — αντιδικτατορικού τρό
που δουλειάς. 

"Αν δμως οί αιτιάσεις πού αναφέρονται σέ κάποια 
δόση φραξιονιστικής ταχτικής ή διανοουμενίστικης αν
τίληψης μπορούν κάπου να στηριχτούν, αντίθετα θα 
πρέπει να θεωρούνται τελείως ανυπόστατοι οί χαρα
κτηρισμοί εναντίον τών διαφωνησάντων σαν «δεξιών» 
ή σαν στελεχών πού επιδιώκουν τή δημιουργία σοσιαλ-

3 4 δημοκρατικού κόμματος. Στις παραπάνω αβάσιμες αι

τιάσεις θα πρέπει νά προστεθεί και ή προσπάθεια πού 
καταβάλλεται τελευταία, ν' αποδοθούν τα πάντα σέ ξέ
νο δάκτυλο, ή σέ προσπάθειες τοΰ κατεστημένου, ακό
μα και σέ αμερικάνικη έμπνευση. Ή τελευταία αντι
δεοντολογική προσπάθεια — τόσο δοκιμασμένη και κα
ταδικασμένη στο παρελθόν — κρίνεται τουλάχιστον 
σαν άπρεπης, αφού έχει σαν στόχο ανθρώπους ή ομά
δες ανθρώπων μέ καθόλου άγνωστη ή ύποπτα άσαφη 
αγωνιστική παρουσία. 

"Ας μή λησμονείται άλλωστε δτι -κατηγορίες για 
συμβιβαστική ταχτική, και για πολιτική ανοιγμάτων 
προς τή δεξιά, ακούγονται και άπα τή μεριά τών δια
φωνούντων, κι έχουν σαν στόχο τήν ηγετική πτέρυγα 
τού ΠΑΣΟΚ. 'Ακόμα, άν οί «άνδρεϊκοί» βλέπουν στους 
«άμυνίτες» τήν προσπάθεια δημιουργίας κόμματος σο
σιαλδημοκρατικού χαρακτήρα, αυτοί οί τελευταίοι ή 
οί φίλοι τους, ισχυρίζονται δτι διακρίνουν στους στό
χους τοΰ Α.Π., τήν προσπάθεια για ίδρυση ενός κεν
τροαριστερού κόμματος παραδοσιακής φυσιογνωμίας κι 
απόλυτα αρχηγικής δομής, μέ τή σύμπραξη και δυνά
μεων πού σήμερα ανήκουν σέ διαφορετικούς πολιτι
κούς σχηματισμούς. 

"Ολες αυτές οί κατηγορίες άπ' δπου κι αν προέρ
χονται κι δποιο κι αν έχουν στόχο, θα πρέπει να τοπο
θετηθούν στο επίπεδο τής φημολογίας, πού ή κάθε πτέ
ρυγα καλλιεργεί για νά ενισχύσει το παιγνίδι της. 

θεωρείται περισσότερο άπό βέβαιο δτι ή σημερινή 
κρίση τοΰ ΠΑΣΟΚ δέν έχει ιδεολογικό χαρακτήρα. 
Αυτό δέν σημαίνει καθόλου τήν ανυπαρξία ακόμα και 
σημαντικών ιδεολογικών διαφορών ανάμεσα στις «δμά-
δες» τοΰ ΠΑΣΟΚ. Στή ΙΟμηνη δμως πορεία τού κι
νήματος, δέν έγινε δυνατό νά υπάρξουν σ ο β α ρ έ ς 
συγκρούσεις ιδεολογικού περιεχομένου, μιας και ή διά
σπαση προήλθε από διάσταση απόψεων πάνω στον 
«τρόπο δουλειάς» — μ' δ,τι \ιπορεΙ να περιλαβαίνει εν
νοιολογικά αυτή ή τελευταία φράση. 

Γίνεται δμως λόγος για τήν «κρίση τού ΠΑΣΟΚ» 
ή τήν «κρίση κορυφής», δπως δ πρόεδρος τον κινήμα
τος τήν ονομάζει, και θα πρέπει ήδη να εξετάσουμε, 
ποιες επιπτώσεις \ιπορεϊ αυτή νάχει πάνω στή \ίορ-
φή και στην πορεία τοΰ κινήματος. 

'Ασφαλώς ή τωρινή κρίση, είναι κάτι παραπάνω 
άπο απλή και συνηθισμένη κρίση ηγεσίας. Δέν \>.πορεΖ 



κανείς να μιλάει γι' ασήμαντο περιστατικό και ν' α
ναρωτιέται γιατί δ αστικός — και μή — τύπος έδωσε 
τέτοια δημοσιότητα στο θέμα, δταν δ ίδιος δ αρχηγός 
του ΠΑΣΟΚ έδωσε ακόμα μεγαλύτερη δημοσιότητα 
στην προσγώρησΎ] αυτών τών ίδιων στελεχών στο κί
νημα, άφοΰ έφτασε να δεχτεί τήν «ΔΑ» σαν συνιδρυτι-
κή του ΠΑΣΟΚ, ενώ βέβαια δ αντικειμενικός συσχετι
σμός δυνάμεων, δεν της παρείχε τότε ανάλογα — ε
κλογικά τουλάχιστον — διαπιστευτήρια. 

Πέρα δμως άπ' τους παραπάνω — τυπικής ίσως 
μορφής — λόγους, ή σημερινή διάσπαση Θέτει σ' αμ
φισβήτηση τον ίδιο τον προοδευτικό χαρακτήρα του κι
νήματος, μιας και σαν βασικό στοιχείο προοδευτικότη
τας θεωρείται ή με δημοκρατικούς κανόνες εσωτερική 
του λειτουργία, ένώ αντίθετα ή κυριαρχική ηγετική 
παρουσία, στερεί άπ' το κίνημα πολλές δυνατότητες για 
μετατροπή τοΰ σέ φορέα με πλατειά και συνάμα ουσια
στική λαϊκή συμμετοχή. 

"Αν δμως είναι βέβαιο δι ή κρίση τοΰ ΠΑΣΟΚ δέν 
σταματάει στα στενά πλαίσια της «κρίσης' κορυφής» ει-
vat το ίδιο ίσως βέβαιο δτι δέν θα μπορέσει να το ε
πηρεάσει σημαντικά, τουλάχιστον έξω άπ' τα δρια τοΰ 
λεκανοπεδίου 'Αττικής, δπου διάφοροι πολιτικοί κύ
κλοι ασχολούνται περισσότερο άπ' σσο πρέπει μέ το 
πολιτικό «κουτσομπολιό». 

"Οπως έχει και σ' άλλη περίπτωση σημειωθεί, ή με
ρίδα τοΰ λαού πού ψήφισε τό ΠΑΣΟΚ, κι δσοι ακόμα 
προσβλέπουν σ' αυτό, ταυτίζουν τό κίνημα με τή φυ
σιογνωμία τοΰ ιδρυτή του, μιας καΐ — δπως αναφέρ
θηκε — αυτή ή φυσιογνωμία άσκεΐ καταλυτική — 
αρνητικά ή θετικά — επίδραση μέσα στό κίνημα, κι 
άφοΰ βέβαια τό ΠΑΣΟΚ — δπως άλλωστε — κι δλα 
τά πολιτικά κόμματα σήμερα, δέν Ιχουν καθόλου α
παλλαγεί άπ' τήν αρχηγική τους φυσιογνωμία. "Ισως 
βέβαια τό γεγονός δτι τό ΠΑΣΟΚ θέλει να θεωρείται 
σοσιαλιστικό, δίνει διαφορετικές διαστάσεις στή σημε-

ινή κρίση. Αυτές al διαστάσεις δμως στενεύουν πολύ, 
«ν παραδεχτούμε δτι ο! λαϊκές μάζες πού τό πλαισιώ
νουν δέν χαρακτηρίζονται γιά τή σοσιαλιστική τους 
τοποθέτηση, άλλα γιά τόν άνδρεϊσμό τους. 

"Ας επιχειρήσουμε δμως νά δοΰμε τήν εσωτερική κα
τάσταση τοΰ ΠΑΣΟΚ πέρα κι έξω άπ' τή σημερινή 
του κρίση καΐ μέ τό δεδομένο δτι οί «ταραξίες» δέν 
μπορούν ν' αποτελέσουν πια «εμπόδιο» στην ιστορική 
εξέλιξη τοΰ κινήματος. "Οσοι σήμερα, γιά τόν Ινα ή 
τόν άλλο λόγο, βρέθηκαν υποστηριχτές, σύμμαχοι ή 
φίλοι της ηγετικής πτέρυγας, διαθέτουν τέτοια στοι
χεία, ώστε αυτή τους ή συμμαχία νά βρίσκει 'ιδεολογι
κή ή άλλη δικαίωση, ή μήπως ή κοινή αντίθεση προς 
τους διαγραφέντες «έλππστές», συσπείρωσε γύρω άπ' 
τόν Α.Π. τάσεις μ' εντελώς διαφορετικές επιδιώξεις; 
Ή δεύτερη εκδοχή εμφανίζεται σαν πιθανότερη άν 
πάρει κανείς υπόψη του τίς τάσεις πού αναπτύσσονται 
μέσα στό νεολαιίστικο ή καλύτερα στό φοιτητικό κομ
μάτι τοΰ ΠΑΣΟΚ άπό τή .μια κι άπ' τήν άλλη τις ε
πιδιώξεις τών ανθρώπων πού βρίσκονται στ' άμεσο πε
ριβάλλον τοΰ Α.Π. θ α πρέπει δέ νά πάρει κανείς ι
διαίτερα υπόψη του τό νεολαιίστικο κομμάτι τοΰ ΠΑ 
ΣΟΚ, άφοΰ είναι δ χώρος εκείνος πού τό κίνημα έχει 
σημειώσει τίς μεγαλύτερες ώς τώρα επιτυχίες, κι ά
φοΰ — πράγμα πρωτόγνωρο άλλα καΐ θετικό γιά τα 
ελληνικά πολιτικά πράγματα — εκπρόσωποι της νεο-

•λαίας και τών φοιτητών, βρέθηκαν άκάμη και στ' α

νώτερα καθοδηγητικά δργανα πού κατά καιρούς δημι
ουργήθηκαν. "Οπως τουλάχιστον αφήνεται νά εννοη
θεί άπό «σημαντικούς» κύκλους τοΰ κινήματος, ή ηγε
σία τοΰ φοιτητικού δυναμικοΰ πού ακολουθεί τό ΠΑ
ΣΟΚ χαράζει κι εφαρμόζει τελείως δική της πολιτική 
ταχτική, εξω άπό κάθε πλαίσιο πού ή ίδια ή Ιδρυτική 
διακήρυξη τής 3ης τοΰ Σεπτέμβρη έχει τοποθετήσει. 
Λέγεται δτι ή παραπάνω δμάδα προσβλέπει σ' ένα «ι
διαίτερα προω%·η[ΐ.ένο» σοσιαλισμό, μ' αντίστοιχη ριζι
κή αμφισβήτηση τών θέσεων πού μιλοΰν γιά αποδο
χή τής «δμαλής πολιτικής εξέλιξης» ή τών βασικών 
καΐ καθιερωμένων θεσμών τής κοινοβουλευτικής δη
μοκρατίας. Διαπνεόμενη άπό έντονη έπαναστατικότη-
τα ή ηγετική νεολαιίστικη δμάδα, δέν προσπαθεί νά 
κρύψει τό θαυμασμό της για τήν ιδέα τής «βίαιης α
νατροπής τοΰ αστικού καθεστώτος» ή τής διαρκοΰς 
καΐ σέ τακτά χρονικά διαστήματα επαναλαμβανόμενης 
«μορφωτικής επανάστασης». Ό θαυμασμός ορισμένων 
τουλάχιστον στελεχών τοΰ ΠΑΣΟΚ προς σταλινικά 
πρότυπα θα πρέπει νά θεωρείται δοσμένος. 

'Ανεξάρτητα άπ' τό βαθμό πού τά παραπάνω θα 
μποροΰσαν νά θεωρηθούν υπερβολικά, φαίνεται δτι I-
yoJV δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στό κίνημα, 
δεδομένου κι δτι οί ίδιοι οί βουλευτές του Ιχουν γίνει 
πολλές φορές στόχος σκληρών επιθέσεων άπ' τή με
ριά τής δμάδας τών φοιτητών. Φαίνεται πώς οί 4ήμε-
ρες συνεπείς συσκέψεις τής κοινοβουλευτικής δμάδας 
τοΰ ΠΑΣΟΚ απασχολήθηκαν κυρίως μ' αυτό τό πρό
βλημα, κι δτι άπ' τή μεριά τοΰ Α.Π. δόθηκε διαβεβαί
ωση χαλιναγώγησης τών «επαναστατημένων νεολαί
ων». Κατηγορείται δμως ιδιαίτερα δ Α.Π. γιά τήν 
ανοχή ακόμα και γιά τήν ενίσχυση τής παραπάνω 
«νεοαριστερής» νοοτροπίας, δεδομένου δτι — δπως χα
ρακτηριστικά λέγεται — υποθάλπει ή και «κεντρίζει» 
τίς διάφορες δμάδες τοΰ κινήματος μέ τήν προ6οΧ-ί] 
στην κάθε μια άπ' αυτές διαφορετικής φυισογνωμίας, 
στόχων, πολιτικής, ταχτικής, ακόμα και φρασεολογίας. 
Πολύς λόγος γίνεται σχετικά γιά κάποια σύσκεψη φοι
τητών — ύπό τήν προεδρία τοΰ Α.Π. — δπου έγινε 
λόγος γιά «επανάσταση» και γιά «ανατροπή» κάτω ά
πό τή μοντέρνα — πορτογαλικής έμπνευσης — ιαχή 
«VIVA». 

Δέν είναι γνωστός δ βαθμός πού δλα τά παραπάνω 
ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Είναι δμως βέ
βαιο δτι ή σχετική ασάφεια Ιχει δημιουργήσει πολλά 
ζητήματα, πού στό μέλλον θά n&pow πιθανώς τή γαρ-
φή κάποιας κρίσης, σοβαρότερης ίσως τής σημερινής. 

Δέν είναι εύκολο νά προβλεφτεί μ' ακρίβεια ή πο
ρεία τοΰ ΠΑΣΟΚ στό άμεσο και — πολύ περισσότερο 
— στί απώτερο μέλλον, άφοΰ επηρεάζεται ακόμα κι 
άπ' τήν τύχη τών υπόλοιπων ελληνικών κομματικών 
σχηματισμών. 

Τά στοιχεία πού αναφέρθηκαν σ' αυτή τήν ανάλυση 
ίσως δδηγοΰν σ' ορισμένα συμπεράσματα. Εκείνο, δ
μως, πού είναι βέβαιο είναι δτι τό ΠΑΣΟΚ κι δ αρ
χηγός του, συνδέθηκαν στα μάτια .τοΰ λαού, μέ τή γε
νικότερη σοσιαλιστική προσπάθεια τοΰ τόπου. Και δε
δομένου δτι δ σοσιαλισμός στην Ελλάδα δέν έχει νά 
παρουσιάσει ιστορικές περγαμηνές — άφοΰ στό πα
ρελθόν περιορίστηκε σ' επίπεδο λεσχών και διανοουμέ
νων — μοιραία συνδέθηκε μέ τό κίνημα πού γιά πρώ
τη φορά εμφανίστηκε και μάλιστα στην πρώτη μετά- 3 5 
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δικτατορική περίοδο μέ πλατειά, απήχηση κι ανάλογη 
λαϊκή συμμετοχή. 

Είναι επομένως φυσικό να επηρεάζεται ή τύχη τοΰ 
σοσιαλιστικού — ακόμα και του σοσιαλδημοκρατικού 
κινήματος του τόπου άπ' τή μορφή, τίς ιδιομορφίες, 
τις επιτυχίες ή τίς αποτυχίες και γενικότερα άπ' τήν 
τύχη τοΰ ΠΑΣΟΚ. "Ισως αυτή ή τελευταία διαπίστω
ση πρέπει να προκαλέσει περισσότερες σκέψεις άπ' ό
σες οι «κρίσεις» — τωρινές ή μελλοντικές — τοΰ κόμ
ματος τοΰ κ. 'Ανδρέα Παπανδρέου. 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

1. Μερικά από τα βασικά στοιχεία πού συνθέτουν τή φυσιογνω
μία τοδ «Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήματος» δέν κρίθηκε. 
σκόπιμο ν' αναφερθούν στην τωρινή ανάλυση, δεδομένου o*u α
ναπτύχθηκαν στο προηγούμενο άρθρο των «ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙ
ΣΜΩΝ» ατό άρθρο πού είχε το τίτλο «'Ανατομία στους σημερι
νούς πολιτικούς σχηματισμούς». 
2. "Οταν γραφόταν ή παραπάνω ανάλυση, ή λεγόμενη «κρίση 
του ΠΑΣΟΚ» βρισκόταν ο* εξέλιξη. Είναι επομένως πιθανό νά 
έχουν διαφοροποιηθεί ορισμένα στοιχεία τή στιγμή πού το τεύ
χος θα φτάσει στον αναγνώστη. 

fip.cn. 
Ή «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ» 
(ΔΗ.Κ.ΕΠ.) συνεχίζοντας τήν αξιόλογη δραστηριό

τητα της, οργανώνει στις 14 'Ιουλίου, 8 μ.μ. στο Χίλ-
τον συζήτηση στρογγυλής τραπέζης μέ θέμα: «'Ιού
λιος 1974 — 'Ιούλιος 1975. "Ενας χρόνος Δημοκρα
τίας. 'Απολογισμός — Προοπτικές». Στή συζήτηση 
θα πάρουν μέρος οί βουλευτές: Κυρία Ελένη Βλάχου 
(Ν.Δ.) και οί κ.κ. Γιώργος Μυλωνάς (ΕΚΝΔ), 

Γιάννης Χαραλαμπόπουλος (ΠΑ.ΣΟ.Κ.) και Λεωνί
δας Κύρκος (Κ.Κ,Εσ.). Συντονιστής θάναι 6 κ. 'Ανα
στάσιος Πεπονής. 

Ή ΔΗ.Κ.ΕΠ. μέ τήν ευκαιρία αυτής της εκδήλω
σης αύτοπροσδιορίζεται ως έξης: 

«Ό πολίτης δέν είναι πλέον δ παθητικός δέκτης 
τετελεσμένων γεγονότων, τουλάχιστον σέ δση έκτα
ση και σέ δποιο βαθμό αυτό γινότανε στο παρελθόν. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα στάθηκε ή λαϊκή, ώρι
μη και άφατρίαστη κινητοποίηση γιά τον αντιμοναρ
χικό αγώνα, δπου τα κόμματα (εξω άπα τα δογμα
τικά) παραμερίστηκαν άπο τήν πρωτοβουλία της βά
σης. Τ ' αποτελέσματα δικαίωσαν τέλεια τήν προσ
πάθεια. Ή ώρα τοΰ ενεργοποιημένου πολίτη είχε έρ
θει' ήταν μια κιόλας καταχτημένη πραγματικότητα. 
Στο γ,έτρο δέ, πού θά υπήρχανε προϋποθέσεις συντή
ρησης της, θα ήταν και μια διαμορφωτική δύναμη τών 
ελληνικών πραγμάτων μέσα άπ' τή φυσιολογική δημο
κρατική πηγή, δηλαδή άπο τή βάση. 

Μια πολιτική κίνηση πού θά είναι τ' αποτέλεσμα 
τών πιο πάνω διεργασιών θά πρέπει νάχει δίσημο στό
χο: '.κ τή r'-.à μεριά τή ενεργό διατήρηση τοΰ αφυ
πνισμένου ττ .λίτη στο προσκήνιο τών γεγονότων, και 
άπ' τήν αλλ . τήν ποοξολη κάποιου πολιτικού μοντέ
λου προς τήν κομματική πλευρά, πού ή Κίνηση αι
σθάνεται ιδεολογικά συγγενής, μ' ά.πώχε.ρο στόχο τήν 

3 6 άσκηση πίεσης (μέσα άπο δημοκρατικές διαδικασίες) 

προς το κόμμα, άλλα κι αποτελεσματικής συμπαράστα
σης προς αυτό, μέ σκοπό τήν τελείωση και τήν άπα-
ρασάλευτη λειτουργία του πάνω στις καταστατικές του 
ά ρ χ έ ς · 

Αυτές στάθηκαν οι% αφορμές πού γέννησαν τή Δη
μοκρατική Κίνηση Επιστημόνων. 

Ή μεταπολίτευση και φυσικά οί εκλογές τοΰ περα
σμένου Νοέμβρη, έδωσαν τήν απαρχή γιά να εκδηλω
θεί έμπρακτα αυτή ή διάθεση πολιτικής ενεργοποίη
σης. Πρώτη φάση υπήρξε ή συγκρότηση της «Επιτρο
πής 'Αγώνα 'Επιστημόνων τής Ε.Κ.Ν.Δ.», και ή πρα
γματοποίηση σειράς άπο εκδηλώσεις, μέ σημαντική ε
πιτυχία και απήχηση. 

'Αργότερα, γύρω άπ' τήν πρώτη δμάδα σχηματί
στηκε ένας ευρύτερος δμιλος άπο επιστήμονες κι άλ
λους ανθρώπους τοΰ πνευματικού χώρου, πού αποφάσι
σε νά δώσει μια πιο στέρεη συγκρότηση στην Κίνηση 
αυτή, μορφοποιώντας την σέ πολιτικό σωματείο. "Ετσι 
γεννήθηκε ή «Δημοκρατική Κίνηση Επιστημόνων», 
πού το καταστατικό της εγκρίθηκε άπ' το Πρωτοδικείο 
'Αθηνών. 

Στο άρθρο 2 τοΰ Καταστατικού αναφέρονται στους 
σκοπούς : 
— Ή ανάπτυξη τοΰ αισθήματος πολιτικής, κοινωνικής 

καΐ πολιτιστικής ευθύνης τών πολιτών. 
•—Ή προώθηση τής ενεργού συμμετοχής τών πολιτών 

σ' εκείνες τις πολιτικές δραστηριότητες πού εκφρά
ζουν τίς αρχές και τά ιδεώδη τοΰ Δημοκρατικού Σο-
σιαλισμοΰ». 

ΦΙΛ. ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ 1864 
ΑΡΩΜΑΤΟΠΟΙΙΑ 

'Αποκλειστικός αντιπρόσωπος 
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