ΚΟΜΜΑΤΑ
Ποιά Ιδεολογική
πλατφόρμα
8ά βχη ή ΕΔΑ ;
Ή απουσία toö κ. Ήλ. Ήλιου
στάθηκε ή μεγάλη
αδυναμία τής συσκέψεως

Συνήλθε μέ πρόσκληση
'Επιτροπής
πρωτοβουλίας (Γ. Σπηλιόπσυλος Σ. 'Η
λιόπουλος, Μ- Γλέζος, Μ. Θεοδωράκης,
Π. Παρασκευόπουλος, Π. Κατερίνης) ή
άγγελβείσα πανελλαδική σύσκεψη της
ΕΔΑ. Ή πρόσκληση δεν έφερε την υ
πογραφή τοΰ προέδρου της ΕΔΑ 'Ηλία
Ήλιου, και ó Μ, Γλέζος έδωσε την εξή
γηση: «"Αν και δ πρόεδρος της ΕΔΑ
συμφωνούσε απόλυτα με το περιεχόμενο
της πρόσκλησης θά είχε και τήν υπογρα
φή του». ΚαΙ φαίνεται πώς υπήρξαν ση
μεία στα οποία οί απόψεις τσΰ κ. Ή 
λιου ήταν διάφορες μέ κείνες που δια
τυπώνονταν στην πρόσκληση.
ΟΙ συζητήσεις στις όποιες πήραν μέ
ρος 274 αντιπρόσωποι κράτησαν δυο μέ
ρες (Σάββατο και Κυριακή) και κατέληθαν υστέρα από μακριές συζητήσεις και
ψηφοφορία στην απόφαση:
«Να άνασυγκροτηθή σαν κόμμα αυτο
τελές, ανεξάρτητο και αυτόνομο σέ όλες
ανεξάρτητα τίς εκδηλώσεις καί λειτουρ
γίες της.
Να συγκρότηση δικές της οργανώσεις
σ' όλη την κομματική διάρθρωση. Να ε
χη. δική της οργάνωση νεολαίας. Να δια
θέτη δικό του τύπο καί μέσα δημόσιας
έκφρασης καί εκδηλώσεων. Να εχη δική
της αποκλειστικά κοινοβουλευτική εκπρο
σώπηση μόνο από τον πρόεδρο της κ.
'Ηλία Ήλιου· Να άποκλείση οποιασδή
ποτε μορφής επεμβάσεις ή αναμίξεις άλ
λου κόμματος στή ζωή καί στην δράση
καί να απέχει άπο επεμβάσεις. Να καθορίση δικές·της καταστατικές καί προ
γραμματικές θέσεις».
Σέ σχετική ανακοίνωση του Γραφείου
Τύπου τής ΕΔΑ έπεξηγείται ότι «κατα
τέθηκαν προτάσεις για τήν φυσιογνωμία
καί τήν πολιτική τοΰ κόμματος, που θα
επεξεργαστεί ή διοικούσα επιτροπή καί
τελικά θα ιέγκρίνη το συνέδριο».

Συνοπαρξις...
Σέ κοσμική συγκέντρωση μεγαλοβιομηχάνου στο Γκολφ της Γλυ
φάδας παραβρέθηκαν μέλη τής κυβερνήσεως, τέως υπουργοί του Παπα
δόπουλου (άπο τους 104 του στιγμιαίου...) καί παραπολιτικοί παράγον
τες πού διακρίθηκαν για τις υπηρεσίες τους σέ κάθε αντιλαϊκή συνωμο
σία (π.χ. δ διαβόητος φίλος τού Σαμψών, Φαρμάκης κ.ά.) .
Kai δ μέν μεγαλοβιομήχανος βεβαίως Ικανέ τήν δουλειά του (αυ
τός πρέπει να τα ίχη καλά μέ δλους — δέν ξέρεις τί γίνεται καμιά
φορά...). Ά π δ τδ σημείο δμως αυτό, υπουργοί τής κυβερνήσεως πού δι
κάζει τή χούντα, νά συναγελάζωνται τους 104 «συναδέλφους» τους»
πάει πολύ.
;
Καί το χειρότερο άπ' δλα είναι δτι στή δεξίωση παρευρέθη καί δ
'Αρχηγός τής ΕΚ—ΝΔ κ. Γ. Μαύρος μετά τής συζύγου του καί κατε
λήφθη σέ εγκάρδια συνομιλία μέ τδν Παπαγιάννη ύπουργδ τής τυραννίας
καί μεγαλέμπορο.
Τδ σημειώνουμε μέ πραγματική δυσφορία και μέ τήν ελπίδα δτι
δέν θα βρεθούμε στην ανάγκη νά σημειώσουμε άλλες κοσμικές αβρότη
τες πού δ λαδς ούτε τΙς καταλαβαίνει άλλ' ούτε καί τΙς συγχωρεί.·..

είναι το κόμμα τής ΕΔΑ; Μαρξιστικό;
σοσιαλιστικό (καί ποιόν σοσιαλισμό θα
επιδίωξη; τον Ιστορικό σοσιαλισμό (ό
πως λέγεται ότι προτάθηκε); 'Αλλά τότε
τί επιδιώκει; Νά προστεθή στο χώρο
τής αριστεράς ένα ακόμα μαρξιστικό κόμ
μα; "Αν ναί, τότε πώς θα εχη τήν ευρύ
τητα για τήν συγκέντρωση τόσων δυνά
μεων (για νά φτάση νά γίνη κόμμα εξου
σίας, όπως υποστηρίχθηκε από ομιλητές
στή σύσκεψη;).
Ή απουσία τοΰ προέδρου τής ΕΔΑ
κ. 'Ηλία Ήλιου υπήρξε ή μεγάλη αδυνα
μία τής σύσκεψης. Καί τήν έκαμε ακόμη
ιμεγαλύτερη ή μή γνωστοποίηση των α
πόψεων του, για τήν μορφή, τήν δσιιή,
τήν οργάνωση, τίς σχέσεις τοΰ κόμματος,
καί τίς άμεσες επιδιώξεις του. 'Υπήρξε
ή πληροφορία ότι τίς απόψεις του είχε
καταστήσει γνωστές μέ επιστολή του. Τέ
τοια όμως επιστολή στή σύσκεψη δέν α
νακοινώθηκε·
'Οπωσδήποτε υπάρχει τώρα ενα ακόμη
κόμμα στο χώρο της αριστεράς καί θα
δείξη στο άμεσο μέλλον τήν δυνατότητα
του νά καταλάβη τόν χώρο που διεκδι
κεί καί νά διαδραματίσεη τό ρόλο που
ευαγγελίζεται.

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ
'Από το σημείο αυτό τής ανακοινώ
σεως, άπο το περιεχόμενο τής πρόσκλη
σης, άπο όσα έγιναν γνωστά για τήν είσήγηση — περίγραμμα των συζητήσεων,
στη σύσκεψη που δόθηκε πλαίσιο προ
γράμματος καί ιδεολογικής πλατφόρμας
τοΰ κόμματος. Γεγονός πού επέτρεψε οί
συζητήσεις νά περιοριστούν στην οργα
νωτική δομή, τήν ανάγκη τής αυτοτέλει
ας καί περιπτωσιακά καί στή φυσιογνω
μία καί τήν Ιδεολογική πλατφόρμα, πού
πρέπει να εχη το κόμμα. Αυτό υπήρξε
καί ή μεγάλη αδυναμία τής σύσκεψης καί
φυσικά των συζητήσεων, πού υποχρεω
τικά περιορίστηκαν στο θέμα τής αυτονο
μίας καί ανεξαρτησίας.
Το πρόβλημα τής Ιδεολογικής πλατ
φόρμας της ΕΔΑ θα παραμείνη ουσιαστι
κό πρόβλημα μέχρι το συνέδριο. Τί θα
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Τό ΠΑΣΟΚ αρνείται
τον διάλογο
μό τους διαγραφέντος
Τα Π.Θ. κρατούν πάντα
ανοικτές τίς στήλες τ ο υ ς
Ή πολιτική μας Ερευνά: κρίσι στο
ΠΑΣΟΚ, ατού άρχισε στο περασμένο τεύ
χος θα διεξαχθή μονόπλευρα.
Αύτη δέν ήταν ή αρχική μας πρόθεση,
Έ ν ώ δμως είχαμε σχεδιάσει να ζητή- *
σουμε άπο ηγετικά στελέχη του κόμμα-'
τος να μας αναλύσουν τήν κρίση πού
πέρασε καί πιθανόν ακόμα περνάει τόΠΑΣΟΚ οί απαντήσεις πού πήραμε δέν
ήταν μόνο αποθαρρυντικές άλλα καί χα
ρακτηριστικές. 'Ετσι :
Βουλευτής του κινήματος απέφυγε
εύσχημα νά απάντηση στίς ερωτήσεις μας
διότι, όπως δήλωσε, συνδέεται φιλικά
μέ πολλούς άπο τους διαγραφέντες.
"Ενας άλλος βουλευτής υπεστήριξε
μέχρι το τέλος τής τηλεφωνικής μας
συνομιλίας πώς είναι αντιδεοντολογικό
νά ρωτούμε βουλευτές γιά τά εσωτερικά
τοΰ κόμματος τους. ( ! )
Κορυφαίο έξ άλλου στέλεχος του ΠΑ
ΣΟΚ πού πρόσφατα επέστρεφε άπο τό
εξωτερικό μας ρώτησε αν πρόκειται νά
του απευθύνουμε τίς ερωτήσεις πού ε
τοιμάσαμε γιά τους διαγραφέντες ή γιά.
τά στελέχη! Καί τελικά αρνήθηκε* νά
απάντηση ϊσως γιατί καί ό ϊδιος δέν εί
χε αποφασίσει ποιο άπο τά δύο γκρουπ
ερωτήσεων νά διάλεξη...
Τέλος το γραφείο τύπου τοΰ κόμμα
τος μας πληροφόρησε πώς δέν επιθυμεί
νά Ερθη σέ διάλογο μέ τους διαγραφέν
τες ούτε καί μέσω μίας τέτοιας έρευνας.
Στόχος τών «Πθ» πού εννοοΰν νά πα
ραμείνουν αντικειμενικά καί ουδέτερα
στην εσωτερική διαμάχη δχι μονάχα τοΰ
ΠΑΣΟΚ άλ' οποιουδήποτε κόμματος δέν
είναι ή παράθεση μονόπλευρων απόψε
ων. "Αν όμως εμφανίζονται νά δημο
σιεύουν κείμενα μιας μόνο πλευράς
στο θέμα τοΰ ΠΑΣΟΚ είναι γιατί ή άλ
λη αρνήθηκε επίμονα συμμετοχή (πού
είναι δείγμα μιας νοοτροπίας καί αυτό)
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ΚΟΜΜΑΤΑ
"Αν τό ΠΑΣΟΚ ένκαταΛείΰη
tic άποΛυταρχικές του μεθόδους
8ά παίξη τον ϊοτορικο του ρόλο
οτήν προοδευτική πορεία του ëSuouc
απαντήσεις τοο ΓΙΑΝΗ ΚΑΤΡΗ στην έρευνα των «Π.Θ.»
Συνεχίζουμε τήν ερευνά μας με τίς
απαντήσεις στα ερωτήματα πού θέσαμε
του δημοσιογράφου Γιάννη Κάτρη.
ΕΡΩΤ. : Ti νομίζετε πώς έφερε την
κρίση στο ΠΑΣΟΚ;
ΑΠ. : Για την ιστορική ακρίβεια, δέν
«μπήκαμε» στο ΠΑΣΟΚ. Δύο αντιστα
σιακές οργανώσεις, το ΠΑΚ (του κ. Α.
Παπανδρέου) καί ή «Δημοκρατική "Α
μυνα» ϊδρυσαν από κοινού το ΠΑΣΟΚ
σαν ενιαίο φορέα του ελληνικού σοσια
λιστικού κινήματος. Καί μια λεπτομέ
ρεια, άγνωστη στο πολύ κοινό: Ή από
φαση μας τότε, προκάλεσε ορισμένες αν
τιδράσεις (Γ. Ίορδανίδης, Γ. Μυλωνάς,
Β. Παπαζήσης κ.α), με συνέπεια να
σημειωθούν καί «απώλειες». Το γεγονός
δτι οι αποχωρήσαντες προσχώρησαν στην
ΕΚ—ΝΔ, δηλαδή πήγαν δεξιότερα, τους
αποστερεί το έκ των υστέρων: «Τα βλέ
πετε; Είχαμε δίκηο»!
"Ολοι μας της Δ.Α. είχαμε έντονες
επιφυλάξεις και δυσοίωνες σκέψεις για
τή συνεργασία μας μέ τον κ. 'Ανδρέα
Παπανδρέου καί το επιτελείο του. Στή
γενική συνέλευση πού πήραμε τήν τε
λική απόφαση, δέν ακούστηκε ούτε μια
α ν ε π ι φ ύ λ α κ τ η φωνή υπέρ τής
νέας πορείας τής "Αμυνας. "Ολοι — το
ξαναλέω, ολοι — είμαστε ανήσυχοι.
Γιατί τότε «μπήκαμε»;
Ή απάντηση συνδέεται μέ τήν πολι
τική σύγχυση πού έπρσκάλεσε ή παραδοτή, ή νοθεμένη «Απελευθέρωση» τής
23ης 'Ιουλίου. Συνδέεται επίσης καί μέ
τον διαφαινόμενο από τότε σέ μας φόβο
δτι ή καμπάνα χτυπούσε οχι για τή φαν
ταστική απειλή των τάνκς, άλλα για
τον υπαρκτό κίνδυνο τής αναβίωσης ε
νός καθεστώτος τής δεξιάς, χτισμένου
πάνω στον κρατικό μηχανισμό τής χούν
τας. Τα άλλα τμήματα τού χώρου τής
'Αριστεράς ήσαν δχι μόνο διάσπαρτα και
επομένως ανίσχυρα να επηρεάσουν απο
φασιστικά τήν πορεία των γεγονότων,
άλλα — τό χειρότερο — ακολουθούσαν
μια τακτική πού άπροσανατόλιζε τό λαό,
εμφανίζοντας τον κ. Καραμανλή σαν εγ
γυητή τής Δημοκρατίας... Τό κακό έφθαοε στο σημτίο ώστε να προβάλεται
μέ αριστερές φωνές (Θεοδωράκης κ,ά.),
τό γνωστό έκφοβιστικό σύνθημα «Κα
ραμανλής ή τάνκς», μέ αποτέλεσμα όχι

στίς στήλες μας πού παραμένουν ωστόσο
φιλικά καί πρόθυμα ανοικτές.
Οί ερωτήσεις πού θά παραμείνουν α
ναπάντητες είναι:
1) Ti νομίζετε δτι έφερε τήν κρίση
στο ΠΑΣΟΚ;
2) Βλέπετε να διαφοροποιήται ή εξέ
λιξη τού ΠΑΣΟΚ μετά τίς διαγραφές;
3) Εγκρίνετε τις διαγραφές;
4) Δικαιολογείτε ιούς διαγραφέντες;
5) Ή κρίση μεταφέρεται άπό τήν η
γεσία στή βάση καί σέ ποιο βαθμό;

W

μαχώνα τού αμερικάνικου και νατοϊκού
ιμπεριαλισμού (Γερμανία, 'Αγγλία), κα
ταπολεμήσαμε πάντοιτε και ανυποχώρητα
δλες τίς δελεαστικές προσφορές τής «Σο
σιαλιστικής Διεθνούς», θυμάμαι δτι στο
Λονδίνο καί στις Βρυξέλλες είχαν γίνει
επίμονες απόπειρες νά συνδεθεί ή Δημο
κρατική "Αμυνα μέ τή «Σοσιαλιστική ΔιΤ
εθνή». Ή κατηγορηματικά αρνητική
απάντηση πού δόθηκε (μεταξύ άλλων
καί άπό τον υποφαινόμενο) περιείχε τό
επιχείρημα δτι ή αριστερή σοσιαλιστική
μας τοποθέτηση ήταν διαμετρικά αντίθε
τη — καί επομένως ασυμβίβαστη — μέ
τό πνεύμα τής Διεθνούς, πού είναι εξ
άρτημα τής ατλαντικής συμμαχίας καί
δεσπόζεται άπό τά πιο πιστά όργανα τού
ιμπεριαλισμού, δπως ό Μωσέ Νταγιάν,
ή Γκόλντα Μέϊερ κ.α.
ΕΡ. : 'Εγκρίνετε τίς διαγραφές;
ΑΠ. : Ή προσωπικότητα τού 'Ανδρέα
Παπανδρέου ενδέχεται νά δεσπόσει στο
ελληνικό πολιτικό στερέωμα. 'Αλλά τό
πρόβλημα γιά δσους υπηρετούν τή Δη
μοκρατία δέν είναι άν θά έχουν οτήν
εξουσία τό άλφα ή τό βήτα πρόσωπο.
Τό κρίσιμο θέμα είναι αν θά μπορέσει
νά δημιουργηθεί ένα κ ί ν η μ α ά ρ χ ώ ν, μέ σοσιαλιστικό πρόγραμμα, χω
ρίς ξένες εξαρτήσεις ή επιρροές, πού νά
λειτουργεί γνήσια δημοκρατικά. Μόνον
κάτι τέτοιο μπορεί νά κερδίσει — όχι
περιστασιακά — τή λαϊκή εμπιστοσύνη δ
τι θά περιφρουρήσει τή Δημοκρατία καί
θά επιφέρει διαρθρωτικές αλλαγές στην
κοινωνική δομή τής χώρας. "Αν τό ΠΑ
ΣΟΚ εγκαταλείψει τίς απολυταρχικέ»
του μεθόδους (στην εσωτερική λειτουρ
γία) και αντικαταστήσει τή συνθηματο
λογία μέ επιστημονικά θεμελιωμένο σο
σιαλιστικό προγραμματισμό, τότε — καί
μόνον τότε — θα μπορέσει νά παίξει
τον ιστορικό του ρόλο στην προοδευτική
πορεία τού έθνους. 'Αλά μιά παρόμοια
προοπτική δέν διαφαίνεται στον ορί
ζοντα.

μόνο να κερδίσει άνετα ή Δεξιά τίς εκ
λογές, άλλα καί νά κυριαρχήσει στα ώς
τότε απόρθητα κάστρα τής Δημοκρατίας
( Β ' Πειραιώς, Β ' 'Αθηνών κ λπ. ).
Μέσα σ' αυτό τό χάος, τό ΠΑΣΟΚ έ
δειχνε νά μπορεί νά γίνει ή μοναδική
ικανή δύναμη για ν' αναχαιτίσει τον ε
πικίνδυνο χείμαρρο, πού απειλούσε —·
δπως καί έγινε — νά διατηρήσει στην
εξουσία τήν κατεστημένη ελληνική συν
τήρηση, μεταμορφωμένη άπό δικτατορι
κή σέ κοινοβουλευτική.
Αυτό καί μόνο αυτό τό κίνητρο επη
ρέασε εμάς τους Άμυνΐτες (ή γιά νά
είμαι πιο ακριβολόγος, έμενα προσωπι
κά) νά ρίξουμε τό βάρος μας στο ΠΑ
ΣΟΚ.
ΕΡ. : Βλέπετε νά διαφοροποιήται ή
ή εξέλιξη τού ΠΑΣΟΚ μετά τίς δια
γραφές;
Βασική αιτία τής «κρίσης» ήταν ή βά
ναυση κατάργηση των δημοκρατικών δια
δικασιών στην οργάνωση καί λειτουργία
τού Κινήματος. "Οσο λειτουργούσαν δη
μοκρατικά τά αρμόδια συλλογικά όργανα,
ήταν δυνατό νά βρίσκονται λύσεις, στίς
πολιτικές καί ιδεολογικές αντιθέσεις. 'Α
πό τή στπγμή όμως πού τό ΠΑΣΟΚ άρχι
σε νά εξελίσσεται σέ αρχηγικό κόμμα,
τό κέντρο εξουσίας στή χάραξη τής πο
λιτικής γραμμής πέρασε δικτατορικά άπό
ΕΡ.*: Δικαιολογείτε τους διαγραφέν
τά εκλεγμένα όργανα στίς αυξημένες
τος;
ευθύνες τού αρχηγού καί στο στενό πε
ΑΠ. : "Οσο μπορώ νά ξέρω,
ούτε
ριβάλλον του. "Ετσι τό δίλημμα γιά μας
έ ν α ς άπό τους «έκπαραθυρωμένους»
ήταν : "Η υποταγή στίς οποιεσδήποτε
δέν κινείται μέ προσωπικές φιλοδοξίες,
βουλήσεις τής «φωτισμένης ηγεσίας», ή
ή μέ πολιτικάντικες αναζητήσεις κομμα
άρνηση ν' απαρνηθούμε τίς αρχές τής
τικής στέγης. Είμαστε
π ο λ ί τ ε ς
εσωτερικής δημοκρατίας. Διαλέξαμε τό
μέ τήν ευρεία έννοια.
δεύτερο δρόμο, μέ αποτέλεσμα τήν δια
Προσωπικά πιστεύω δτι ό μεγάλος χώ
γραφή μας.
ρος τής 'Αριστεράς (πού είναι καθαγια
σμένος μέ θυσίες καί έπη καί έχει τή
Βέβαια, αιωρούνται πάνω μας διάφο
μεγάλη παράδοση τής εθνικής Άντίσταρες κατηγορίες, δτι είμαστε όργανα τρΰ
κατεστημένου, τού NATO καί τών πολυ ^σης), θά λυτρωθεί κάποτε άπό τά πλέεθνικών συγκροτημάτων... 'Επίσης fm ^¿,γματα πού τού κατέλιπαν οί ήττες, οί
βυσσοδομούσαμε τή ρυμούλκηση τού ΠΑ * διασπάσεις, τό «κουτί», ή δικτατορία καί
μερικές σημερινές αυταπάτες. Ό χώρος
ΣΟΚ στά κανάλια τής σοσιαλδημοκρατί
αυτός χωράει δλο τον ελληνικό λαό,
ας. Σ* αυτό τό τελευταίο, χρειάζεται
έκτος άπό τό κατεστημένο, τή μεγαλοα
μια σύντομη απάντηση : Ή Δ.Α. μέ ξε
στική τάξη καί τά κατάλοιπα τού βασιλοκαθαρισμένες αντιλήψεις γιά τό ρόλο τής
χουντιαμοο.
ευρωπαϊκής σοσιαλδημοκρατίας σαν προ

"Ενα βιβλίο πού ξιΊνει πληγές πού

τσυναεεσαε
έλληνας
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δέν γνωρίζει σκοπιμότητες και ο
δηγεί μέ ενα τρόπο μοναδικό στην
εθνική μας αυτογνωσία.
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