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Zuvéxcia από την IM« ocA. 
νώ δμως από το &utoo θέμα. Tò 
άμεσο θέμα είναι ή πολιτικ» 
τάσταση στην Ελλάδα, που εί
μαστε καί πού πάμε. Διαβασα-
Tt πιστεύω ή θα μπορέσετε να 
διαβάσετε αύριο στην «Εξόρμη
ση*, το βασικό λόγο που έβγα
λα στη Λάρισα πάνω στην πο
λιτική κατάσταση. Πάντως μερι
κές παρατηρήσεις, νομίζω, είναι 
απαραίτητες. Ι την 'Ελλάδα ή 6ι 
κτατορία δέν έπεσε ούτε άπό 
στρατιωτικό πραξικόπημα οοτε ά 
πό λαίκΑ επανάσταση. Την έρρι-
ξε 6 λαός, ή προδοσία της Κύ
πρου καΐ το ηρωικό Πολυτεχνείο. 
'Αλλά δέν έπεσε ή Χούντα μέ 
την κλασσική έννοια, απεχώρησε 
άητδ το προσκήνιο τής πολιτικής 
ζωής καί παρέδωσε τή σκυτάλη 
κυριολεκτικώς σέ Ινα τμήμα του 
πολιτικού κόσμου. Ά π ό κει ξεκι-
νάει μια κακοδαιμονία ή οποία 
δέν ξέρω πόσον καιρό ακόμη θα 
είναι μαζί μας. Άλλα θά εΤναι 
λάθος να πιστέψουμε πώς ξεπε
ράστηκε το πρόβλημα, πώς οί δη 
μοκρατικοί θεσμοί, αυτοί πού εί
ναι «— θα τους χαρακτηρίσουμε 
σέ λίγο, — είναι κατ* ανάγκην 
απόλυτα ασφαλισμένοι κα! δτι ή 
πορεία άπό τώρα καί στο έξης, 
•Ϊναι μόνον πορεία ανοδική, πο
ρεία βελτίωσης καί ενίσχυσης 
τών δημοκρατικών διαδικασιών 
καί τής λαϊκής κυριαρχίας. 

"Ανεμος αλλαγής 
στη Μεσόγειο 

θ α πρέπει να νιώσουμε δτι στή 
Νότιο Ευρώπη, διακυβεύονται τε
ράστια συμφέροντα — καί είδι-
κά στο δικό μας χώρο — υπερ
δυνάμεων. Συγκεκριμένα διακυ
βεύονται τά συμφέροντα του α
μερικανικού καί δυτικοευρωπαϊκού 
κατεστημένου. Ή Νότιος Ευρώ
πη είναι σέ μια πορεία αλλαγής, 
βσβειάς αλλαγής, άπό τήν Πορ
τογαλία μέχρις καί τήν Τουρκία, 
Ολη ή Ν, Ευρώπη. Καί πραγμα
τικά αποτελεί αυτό μια τεοάστια 
πρόκληση. Ιστορική πρόκληση, 
τόσο προς τή Bop. Ευρώπη βσο 
καΐ προς τΙς Ήν. Πολιτείες. Δέν 
μιλώ κατ' ανάγκην για συνειδη
τά κινήματα, μιλώ για τΐς αλλα
γές, τίς βαθειές κοινωνικές, καί 
πολιτικές αλλαγές που λαμβά
νουν χώρα uipa μέ τή μέρα. Δέν 
είναι παράξενο, γιατί πραγματι
κά οΐ αλλαγές έρχονται άπό τΙς 
π.ρίφερειακές χώρες. Κι* ή Νότ. 
Ευρώπη πράγματι είναι περιφέ
ρεια της Bop. Ευρώπης καί όλά· 
κλήρου τοΟ καπιταλιστικού συστή 
ματος. ΕΙδικά στή χώρα μας, οί 

ΠβνισμοΙ καταπίεσης, έλεγχου, 
ρχουν ακόμη. Κι' δχι μόνον 

υπάρχουν ακόμη. "Υστερα άπό τή 
σχετική αποσύνθεση κατά τή βιάρ 
κεισ της επταετίας τίς εναλλα
γές συνταγματαρχών στην εξου
σία κάτω άπό τήν εποπτεία καί 
καθοδήγηση τών Ήν, Πολιτειών, 
τελικά έγινε μία προσπάθεια τε
ράστια άνασυγκάλλησης, ανασυγ
κρότησης του παρακρατικού και 
κρατικού μηχανισμού της δεξιάς. 
Πόσον επιτυχής είναι αυτή ή ά-
νσσυγκόλληση δέν γνωρίζουμε α
κόμη. Γνωρίζουμε δτι υπάρχουν 
μέσα σ' αυτό τό μηχανισμό αν
τιφάσεις που δέν έχουν ξεπερα
στεί. 

Τ6 αντιδραστικό 
πλέγμα 

Μιλάμε γιά τή χούντα. Ποια 
νοίκτσ; Τή μεγάλη τή μικρή m 
λάμε γιά τους βασιλόφρονες, μι
λάμε γιά τους μάλλον δημοκρα
τικούς τής παλαιάς EPE, τής 
Νέας Δημοκρατίας. Καί αυτές οι 
αντιθέσεις δέν έχουν ξεπεραστεί 
στους κόλπους τους. 

Παράδειγμα είναι Ô χειρισμός 
τής άποχουντοποίησης. Μεγαλύτε 
ρη σύγχυση σ' αυτή τή %ώί>α, π ά 
νω σ' αυτό τό θέμα, δέν μπορού
σε νά υπάρξει Ή αποχουντοποί-
ηση αποτελεί μιά τραγική Ιστο
ρία. 

Σέ πρώτη φάση υπήρξε ώμνη-
«ρτεία. Σαφώς, ό 'Ιούλιος άμνή-
στευσε τή Χούντα. Κάτω από λαϊ 
κή πίεση τον 'Οκτώβρη vipaat 
συντακτική πράξη πού επανέφερε 
τό θέμα γιά τους πρωταίτιους. 

Αφέθηκα στην κρίση τού πο
λίτη, νά μηνύσει, δέ ανέλαβε ή 
πολιτεία τό έργο τής δίωξης που 
άν είχε γίνει νωρίς, αποφασιστι
κά καί είχε χτυπήσει τά ηγετικά 
στελέχη σέ βλους τους τομείς τής 
δημόσιας ζωής, καθώς καί τους 
Ιδιώτες πού πραγματικά συμμε
τέσχον τουλάχιστον στον οίκονο-
μικο τομέα μέ τά τεράστια σκάν
δαλα, βν είχε προχωρήσει γρήγο 
ρα καί αποφασιστικά ή πολιτεία, 
το θέμα θά είχε λήξει καί θά εί
χε πραγματικά σπάσει ή ραχοκοκ 
καλιά αυτού τού παρακράτους 
που λέγεται χούντα. Δυστυχώς 
βίν έγινε τίποτε άπό αυτά. Και 
τελικά ήρθε καί ή απόφαση τού 
'Αρείου Πάγου γιά τους 104 δχι 
μόνον νά δημιουργήσει Ινα τερά
στιο ηθικό πρόβλημα γιά τους 
104 ο! οποίοι δέν έχουν κανένα 

δικαίωμα νά κυκλοφορούν ελεύθε
ροι καί νά διεκδικούν αξιώματα 
σ' αυτό τον τόπο άλλα καί κάτι 
παραπάνω· βημιούογησαν Ινα τε
ράστιο ηθικό πρόβλημα γιά τήν 
άποχουντοποίηση τήν Τβια. Γιατί 
τά ερώτημα ατά χείλια καθενός 
πού δώκεται oA\itpa είναι: για
τί έγώ, δτα ό υπεύθυνος ύπουρ^ 
Ϊός »Τναι ελεύθερος νά διεκδικεί 

ξιώματα. 
Υπονομεύτηκε αποφασιστικά ή 

πορεία τής άποχουντοποίησης. Εί
ναι τεράστια ή ευθύνη τής Κυ
βέρνησης τόσο τής μεταπολίτευ
σης όσο κα) ακόλουθα της Κυβέρ 
νησης πού βγήκε άπό τΙς εκλο
γές τής 17ης τού Νοέμβρη. Εί
ναι Ινα τεράστιο σύννεφο στον τό 
π© πού δύσκολα ξεπερνιέται για
τί ό λαός είναι αποφασισμένος 
κάποτε νά πληρώσει τρύς λογα
ριασμούς γιά να θεμελ ώσει τή δη 
μοκρατία; Δέν είναι μόνο τό αίσ
θημα τού δικαίου, είναι καί ή 
βαθειά κατανόηση δτι χωρίς να 
πληρώσουν ο! δοσίλογοι, οί πρα-
γιματικοΙ δοσίλογοι, είναι αδύνα
το νά χτιστεί μιά δημοκρατία. 

Τό ξέρουμε άπό τήν εποχή τής 
Γερμανικής κατοχής καί από τό 

Ϊ
εγονός δτι εκείνοι ακριβώς πού 
tow τότε δοσίλογοι, προετοίμα

σαν σήμερα, κάτω δχι από τήν 
εποπτεία τών Γερμανών άλλα τών 
Αμερικανών τή νέα κατοχή τής 
πατρίδας μας! 

TÒ Καισαρικό 
Σύνταγμα 

Υπάρχει ταυτόχρονα μένα θέ
μα, το μέγα θέμα τού Συντάγμα
τος. Το Σύνταγμα, κομμένο κα» 
ραμμένο γιά νά εξυπηρετήσει τά 
συμφέροντα ενός νέου αποικιακού 
κατεστημένου. Δέν χρειάζεται σ' 
έναν κύκλο επιστημόνων, ανθρώ
πων πού δουλεύουνε σέ τομίί» πού 
τους φέρνουν σέ επαφή μέ τά δη-

Sóova θέματα νά μιλήσω γιά τό 
ύνταγμα καί δέν θά μιλήσω γιά 

τα Σύνταγμα. Το γνωρίζετε. Γε
γονός είναι δτι αποτελεί μιά προ-
κρούστειο κλίνη γιά νά αντιμετω
πισθούν τόσον οί πολιτικές εξε
λίξεις πού δέν είναι αρεστές στο 
κατεστημένο, δσο καί συνδικαλι
στικές, εξωκοινοβουλευτικές δρα
στηριότητες πού θίγουν τά συμ
φέροντα του κατεστημένου. Είναι 
Σύνταγμα πού επιτρέπει, πάντο 
τε μέ ηθικά, καί τυπικά πλαίσια 
αιτιοκρατικά τήν αξιοποίηση όσης 

πείρας διαθέτει τό κράτος δσης 
βίας διαθέτει τό κράτος για τή 
καταστολή εξελίξεων που δέν εί
ναι αρεστές. *Η απεργία, ή συγ
κέντρωση στην ύπαιθρο είναι πα
ραδείγματα πού μπορώ νά ανα
φέρω. Η δυνατότητα νά κηρυχθή 
κατάσταση πολιορκίας μέ υπογρα 
φή̂  τού πρωθυπουργού πού μπο
ρεί νά είναι και Α κηπουρός τού 
Προέδρου τής Δημοκρατίας. 

Ακόμη κΓ αυτό προβλέπεται 
Τότε ό Πρόεδρος γίνεται Βουλή, 
γίνεται Κυβέρνηση, αναστέλλον
ται άρθρα τού Συντάγματος κσ! 
νομιμοποιείται ή 21η Απριλίου 
για^τό μέλλον, έάν καί δταν χρεία 
arri. 

Τρίτος τεράστιος τομέας, είναι 
ό τομέας ό Εθνικός, δηλαδή, Κύ
προς — ΑΙγαΐο. 

Καί μέ δυό λόγια ένώ γιά μιά 
στιγμή Φάνηκε, μιά αβέβαιη πα
ροδική στιγμή φάνηκε πώς ή Κυ
βέρνηση σκεπτόταν νά κράτηση 
μιά στάση κάπως ανεξάρτητη μέ
σα στην εξάρτηση της, ξεπερά
στηκε κι' αυτό ύστερα άπό τίς 
Βρυξέλλες καί έγινε σαφές πώς Α 
λύση στο Κυπριακό επιβάλλεται 
στην Κυβέρνηση από τους πρωτεβ 
γάτες τής Κυπριακής καταστρο
φής τον Κίσσινγκερ καί τίς Ήν. 
Πολιτείες γενκωτερα καί ταυτό
χρονα πώς στο ΑΙγαΐο. αναγνωρί
στηκαν νομικά δικαιώματα στην 
Τουρκία, μέ τήν προσφυγή στή 
Χάγη, που δέν είχαμε κανένα δι
καίωμα νά αναγνωρίσουμε. 

Tò NATO καί μείς 

Ή επάνοδος μας στο NATO 
είναι σαφής, ουδέποτε φύγαμε, μι 
λήσαμε απλώς γιά αποχώρηση, 
ουδέποτε εστάλη επίσημο έγγρα
φο πού νά δηλώνει, δπως έπρε
πε, ότι άοχωρούμε άπό το στρα
τιωτικό σκέλος τού NATO. Πραγ 
ματικά αυτή ή παροδική ελπίδα 
τού λαού μας δτι ίσως μπαίνα
με σ* Ιναν κάποιο δοόμο ανεξαρ
τησίας, μερικές ανεξαρτησίας μέ
σα στα πλαίσια της εξάρτησης 
κι* αυτή τώρα πια φαίνεται εντε
λώς φρούδα. 

Υπάρχει κι* Ινα τέταρτο, τό 
θέμα τών οίκονομικών διεκδικήσε
ων τού λαού μας. τής αγροτικής, 
τής εργατικής τάξη«: καί δ'αφό-
ρων επαγγελμάτων. Κανείς δέν έ-

Ϊει συλλάβει τήν έκταση του προ-
λήματος στο πραγματικό του μέ 

γεθος. Ή ελληνική οίκονομία 
πράγματι, έχει τρωθεί από τους 
συνταγματάρχες, άπό τήν οίκο-
νομική τους πολιτική άπό τό ξε
πούλημα τών πόοων τήο πατρί
δας μας ατούς ξένους. Άλλα υ
πάρχει al κάτι βαθύτερο. 

"Ητανε περίπου, μιά άναπόφευ 
κτη κατάληξη μιας οίκονομίσς πού 
αναπτύχθηκε μέσα στα πλαίσια 
εξάρτησης, μιας οικονομίας ή ό
ποια δέν στηρίχθηκε στις δικές 
της δυνάμεις. Δεν ανέπτυξε τους 
πλουτοπαραγωγικούς της πόρους 
στην ύπαιθρο, αλλά επέτρεψε στο 
εργατικό της δυναμικό άπό τήν 
ύπαιθρο νά μετοικήσει^ στή Δυτ. 
Ευρώπη, στον Καναδά καί τήν 
Αυστραλία καί νά άναμιχθή κι' 
αυτός ό ελληνικός πληθυσμός, αύ 
τό τό κομμάτι^τής εργατικής μας 
τάξης στίς μάζες τής Ευρώπης. 
Αυτά πληρώνονται. Ή επιφανεια
κή αυτή ανάπτυξη πληρώνεται πά 
ρα πολύ ακριβά κα! ήρθε ή ώρα 
νά πληρωθεί. Δέν είναι δυνατό, 
σ' αυτή τή χώρα νά ύπαρξη λύ
ση τού τεράστιου οίκονομικού προ 
βλήματος, πραγματικά, είτε βρα
χυπρόθεσμα είτε μακροπρόθεσμα 
χωρίς τήν αναγκαία διαρθρωτική 
αλλαγή πού ονομάζεται σοσιαλι
σμός. Αυτό είναι μιά πραγματι

κά στυγνή που πρόκειται νά 
αντιμετωπίσει δχι αύτη ή Κυβέρ
νηση, άλλα οποιαδήποτε Κυβέρ
νηση αυτής τής χώρας. 

στην ΕΟΚ είναι 
σία τών μοονπωλίων στή χώρα 
μας. Ή πορεία της είναι εντελώς 

ιι γιά τήν παρου-
λ(« 

διαφορετική άπό τή δική μας που 
λέμε δχι NATO δχι ΕΟΚ δχι μο
νοπώλια. Τουλάχιστον σ' σύτά τά 
θέματα, ή διαφορά είναι αγεφύ
ρωτη. Αυτό πρέπει νά εννοηθεί. 

Δεύτερο, υπάρχει μέσα στους 
κόλπους τής Ε.Κ. κα! Ιξω άπό 
τους κόλπους τής Ε.Κ. ή σοσιαλ-
δημοκοατία, «ύπο έκκόλαψιν». Ή 
σοσιαλδημοκρατία διαφέρει, καί 
πώς άπό αστικά κόματα; Ή 
σοσιαλδημοκρατία, στην ουσία, δ
πως τή γνωρίσαμε στΑν Ευρώπη, 
δχι όπως διαβάζουμε τά προγράμ 
ματα τών κομμάτων τους, είναι α
πλώς, μιά προχωρημένη υπόθεση 
αστικού κόμματος. Είναι αστικό 
κόμμα πού έχει βρεί τή μεθόδευ
ση γιά τήν κοινωνική είρήνη καί 
τήν επέκταση καί επικράτηση του 
καπιταλιστικού συστΑυατος καί 
τών καπιταλιστικών... 

Σοσιαλδημοκρατία 
καί σοσιαλισμός 

λΑήν ξεχνάμε δτι ή γερμανική 
σοσιαλδημοκρατία είναι σήμίρα ή 
πρωτοπορία τού NATO κα! τοΰ 
μονοπωλιακού κεφαλαίου στην Ευ 
ρώπη. Πρέπει έπί τέλους νά ονο
μάζουμε τά σύκα - σύκα. 

Ή σοσιαλδημοκρατία καί ό 
σοσιαλισμός, έχουν Ινα πράγμα 
κοινό τά πρώτα γράμματα. 

Τώρα, ιτίρα άπό τη σοσιαλδη
μοκρατία έχουμε στην πατρίδα 
uac δύο παοσδοσιακά κόμματα. 
Κ.Κ. Καί είπα πράγματα στή 
Λάρισα, θά τά διαβάσετε αύριο 
στην «Εξόρμηση» βιάστηκε πάρα 
πολύ τό Κ.Κ. (έσ.) νά απαντήσει 
σέ ώρισμένες θέσεις οί όποιες δό
θηκαν στον Τύπο. Ή θέση μας 
βασικά, είναι ή έξης, κα! δέν πρέ 
πει νά ερμηνεύεται σαν επίθεση. 
Τό νά πεί κανείς, αυτή κύριοι, 
αυτή σύντοοφοι, είναι ή ταυτότη
τα μας δέν σημαίνει πώς κάνεις 
επίθεση. Ούτε αποκλείει αυτό τό 
πράγμα συμμαχίες γιά τήν επί
τευξη συγκεκριμένων στόχων. Εί
ναι παρεξήγηση. Άλλα κάποτε 
ποέπει νά ξέοει κανείς, τί είναι 
ΠΑΣΟΚ. Καί μποο».Ϊ νά τό ξέ
ρει, καλά, δταν ξεκαθαρίσει ποιες 
άκοιβώς είναι οΙ^διαφορές μέ τους 
άλλους πολιτικούς σχηματισμούς. 
Δότι δν δέν ύπήοχαν διαφορές, 
δέν ύπήοχε λόγος νά υπάρχει καί 
ΠΑΣΟΚ. Δέν είναι έτσι; 

ΟΙ διαφορές 
μέ το ΚΚΕ (έσ.) 

Το διεκδικητικό 
κίνημα 

ΟΙ αγρότες, (τό βαμβάκι τό 
στάρι, τά Φρούτα τόσα προϊόν
τα) οί εργάτες, δλοι διεκδικούν 
καί διεκδικούν γιατί πραγματικά 
τους επιβάλλεται μία μείωση τού 
πραγματικού τους εΙσοδήματος. 
Βλέπετε, τά ονομαστικά ημερο
μίσθια δέν έχουν μεγάλη σημα
σία. 'Εάν δέ αυτή ή μείωση του 
πραγματικού τους είσοδήματος, 
ανταποκρινότανε στο αίσθημα του 
δικαίου ότι μειώνεται τό δικό μου 
εΙσόδημα, το εΙσόδημα γιά 
000 οικογένειες πού παράγουν 
στάρι, άλλα συμμετέχουν καί οί 
άλλες τάξεις καί Ιδιαίτερα Α με
γαλοαστική τάξη, τό ξένο και ντό 
πιο κεφάλαιο, στίς θυσίες θά ή
ταν αυτό τουλάχιστον Ινας κά
ποιος λόγος αναστολής τής δρά
σης τους, Αν υπήρχε κάποια 
προοπτική, δτι τώρα σφίγγουμε 
το ζωνάρι, αλλά ύστερα άπό Ινα 
- δύο - τρία, πέντε χρόνια ξεκι
νάμε ξανά μιαν ανοδική πορεία, 
και πάλι το ζωνάρι θά τό σφίγ
γαμε, Άλλα ζητάμε άπό τον α
γρότη, τον εργάτη, τό βιοτέχνη 
να βτ ' 
πολύ 
πάσχουν καί ο! τρύπες στο ζωνάρι 
γιά το σφύξιμο, ένώ ταυτόχρονα 
γίνεταα μια ανακατανομή του ε Ισο 
βήματος μέσω τών δημοσιονομι
κών μέτρων μέ τή συνέχιση &λων 
τών προνομιακών μεταχειρίσεων 
a t φελος τών μεγάλων ξένων καί 
εγχώριων επιχειρήσεων. Αυτό ο
δηγεί, θέλουν δέν θέλουν — θέ
λουμε δέν θέλουμε σέ κοινωνικές 
συγκρούσεις μεγάλων διαστάσε
ων. Καί δέν είναι υπερβολή νά 
προβλέψει κανείς δτι αυτό τό κα
λοκαίρι, θά είναι τό καλοκαίρι 
τής σύγκρουσης τού αγροτικού 
πληθυσμού μέ την Κυβέρνηση. Εί
μαστε επομένως σέ ένα καλοκαί
ρι, πραγματικά πάοα πολύ καυτό 
πού ταυτόχρονα τίθενται δλα τά 
μεγάλα και άλυτα θέματα τής πα 
τριδας μας. Αυτή είναι ή εκτίμη
ση που κάνει τό ΠΑΣΟΚ τής ση
μερινής κατάσταση«:. Δέν ζητάμε 
νά είμαστε υπερβολικά σίσιόδο-
ξοι, ζητάμε άπό τό ΠΑΣΟΚ, ά
πό τά μέλη τοΰ ΠΑΣΟΚ αύτη 
τήν ώρα νά ξαπλώσουν τήν οργά
νωση καί νά εντείνουν τή δραστη
ριότητα τους γιά νά μπορέσει τό 
Κίνημα υπεύθυνα, νά πάρει θέση 
στίς μεγάλες πολιτικές αναμετρή
σεις που έρχονται τώρα, δχι πολ
λά χρόνια άπό σήμερα. 

Φυσιογνωμία 
τοΟ Κινήματος 

Ή διαφορά μας μέ τό Κ.Κ. 
(έσ.) —καί μ* ενδιαφέρει τό πρό
γραμμα, δχι τό δνομα —- βρίσκε 
ται στο δτι τό πρόγραμμα του 
είναι πρόγραμμα συμβ.δασμού μέ 
τή δεξιά, θ ά μού πείτε γιατί; 
Προδίδουν; Ουδέποτε έγώ προσά
πτω τέτοιεο κατηγορίες σέ οργα
νισμούς οί οποίοι ανοιχτά καί ξά
στερα λένε τίς θέσεις τους. "Οχι. 
Άλλα στηρίζεται σέ μία φιλοσο
φία πάρα πολύ απλή. "Οτι 6έν 
υπάρχει δυνατότητα στην 'Ελλά
δα η καί σέ άλλες χώρες τής σο
σιαλιστικής αλλαγής. "Οταν κα
τάληξη κανείς α' αυτό τό συμπέ
ρασμα λόγω πικρής εμπειρίας δε 
καετιών καί δέν ξέρω τί, τότε 
λέει, θα τό αφήσουμε αυτό σαν 
Ινα πρόγραμμα, θά τό κάνουμε 
εικόνισμα, θα τό κολλήσουμε στον 
τοίχο. Καί στο μεταξύ θά δρά
σουμε πολιτικά σέ ρεαλιστικά 
πλαίσια. Ποια είναι τά ρεαλιστι
κά πλαίσια, σύμφωνα μέ τό έσέ 
Υπάρχουν δύο καταστάσεις, η 
μία ονομάζεται δικτατορία - χούν
τα, ή άλλη ονομάζεται κοινοβου
λευτισμός μιά« κάποιας μορφής. 
Μεταξύ τών δυο αυτών καταστά
σεων, ποιο προωθούμε; τό δεύτε
ρο. Γιά νά προωθήσουμε τό δεύ
τερο πρέπει νά διασπάσουμε τή 
δεξιά. Γιατί &ν ή δεξιά δλη περά
σει στο κλίμα τό δικτατορικό της 
χούντας τότε θά Εχουμε στην Ελ
λάδα έπί πολλά έτη, δ κτατορικΑ 
διακυβέρνηση άπό τή Òtta άπό 
τους Αμερικάνους άπό δέν ςερω 
ποιόν. Ά ρ α προσπάθεια μας πρέ 
πει νά είναι ό εναγκαλισμός δσω 
γίνεται μεγαλύτερου τμήματος 
τής δεξιάς σέ λαίσια μιας πλα
τειά«: αντιδικτατορικής ενότητας. 
Αυτή ακριβώς είναι ή τοποθέτηση 
τού έσ. Μ* αυτή τήν τοποθέτηση 
διαφωνώ. Διαφωνούμε γιατί λέμε 
στηρίζεται πρώτα άπ* δλα σέ μια 

650. τταραγνώοιση Ιστορική τοΰ ρολού 
γουν γ ή ς δεξιάς στην 'Ελλάδα. Γιατί 

δταν πραγματικά ή δεξιά, τό κα
τεστημένο, τά μεγάλα συμφέρον
τα, ξένα κα! ντόπια βρεθούνε 
μπροστά σέ αδιέξοδο είναι πα
ράξενο πώς αυτοί μονιάζουνε α
μέσως καί βρίσκουν τή λύση. fci-
ναι λοιπόν λάθος, νά ξεχνάμε τό 
'67 Τότε ήταν απόλυτα ενωμέ
νη ή δεξιά, άλλο δν από τότε δια
φοροποιήθηκε γιά χίλιους εκατό 
λόγους. Άλλα τήν ώρα τήν κρί
σιμη, ή δεξιά ήταν ενωμένη. Δέν 
τό λέω γιά νά ανοίξω παληες 
πληγές. Τό λέω γιατί είναι ά-

ϊφίξει το~ζωνάρ'ι δλο καί πιο ^αραίτητο^νά Τέρόυμε τήν Ιστο
ύ καί Ιχουν σταματήσει νά υ- ρ ; α μ ο ς Δεύτερο, κάθε κόμμα 

πρέπει νά εκφράζει συγκεκρ. μέ
να συμφέροντα. Είναι κάποτε 
καιρός σ* αυτόν τόν τόπο, να 
πάψουμε νά Ιχουμε τήν ψευδαί
σθηση δτι Ινα πρόγραμμα μπο
ρεί ν1 αποτελεί μιαν ομπρέλλα 
μέ δλα τά ευχολόγια. 

Ποιο κόμμα 
είναι τοΟ λαοο 

Είναι πάρα πολύ εύκολο νά γρά 
ψεις δτι τό κόμμα μας εργάζεται 
γιά τό λαό, τον εργαζόμενο λαό, 
τόν αγρότη, τόν εργάτη, το όιο 
τέχνη τόν αστό, καί γιατί δχι και 
τό μεγαλοαστό; 

Γιατί θέλουμε κοινωνική άρμο 
νια καί κοινωνική είρήνη. Αυτά δεν 
είναι κομματικά προγράμματα, αυ 
τά είναι ευχολόγια πού αποτελούν 
προπαγάνδα μέ στόχο τ ή σ ύ γ χ υ 
ση καί τήν άττοδυνάμωση τών πρα 
γματικών πολιτικών διαδικασιών οί 
Οποίες μπορούν νά όδηγησουνε 
στην αλλαγή. 

Τό ΠΑΣΟΚ, ξεκάθαρα, είναι τό 
κόμμα πού λέει, έμεϊς ταυτιζόμα 
στε μέ τά συμφέροντα τού έ(>γα 
ζόμενου μή προνομιούχου "Ελλη
να καί δεν θα επαναλάβω πάλι 
τόν κύκλο πού αυτό περιλαμβάνει. 
Μ' αυτούς ταυτιζόμαστε. Δέν ταυ 
τιζόμαστε ούτε μέ τό κεφάλαιο ού 
τε μέ την ξένη διείσδυση. Κα! ε
πειδή πιστεύουμε τόσο βαθειά βτι 
είναι αδύνατο νά χτίσουμε είτε σο 
σιαλισμό, είτε να οικοδομήσουμε 
τή λαϊκή κυριαρχία άν ή χώρα δέν 
είναι πρώτα απαλλαγμένη άπο 
τήν ξένη κατοχή, προβάδισμα δί
νουμε στην εθνική ανεξαρτησία πού 
αποτελεί προϋπόθεση καί /ιά τή 
λαϊκή κυριαρχία καί γ ι ά το σοσια 
λισμό. "Οταν τό ΚΚΕ(έσ.) φτά
νει στο σημείο νά υποστηρίζει τήν 
ε'οοδο τής 'Ελλάδας στην Κοινή 
Αγορά, αναγνωρίζει δηλαδλ τό 
δικαίωμα τών μονοπωλίων νά λυ-
υαίνεται αυτή τή χώρα, παύει νά 
έχει σχέσεις μέ τό εργατικό κίνη 
μα ή μέ τό αγροτικό κίνημα. Πώς 
νά τό κάνουμε! Κα! άν Ò Μπερλι 
γκουερ στην 'Ιταλία έχει κατορθώ 
σε. νά Ιχει 31%, 32% 33% χου\ά 
λι του πού τό κατώρθωσε. Άλλα 
ανακοινώνει στό πρόγραμμα του 
δτι θά επιστρέψει στον Ιδιωτικό 
τομέα δλες τις επιχειρήσεις πού έ-
θνι κόποιήθηκρ*, ή «ν δχι δλες iva 
μεγάλο τμήηκι. Κα) ερωτάμε ytevrt 
αυτό τό πράγμα, είναι νίκη τ+ΐς 

Δεύτερο, τί είναι τά ΠΑΣΟΚ; 
Δέν θέλω νά πώ πολλά λόγια, το 
γνωρίζετε, δέν θά είσαστε έδώ 
άν δέν ξέρατε. "Ομως υπάρχει 
μιά αρκετά μεγάλη σύγχιση. 

Τό ΠΑΣΟΚ είναι σοσιαλιστι
κό κίνημα. Σα σοσιαλιστικό κί
νημα Ιχει κάτι τό νέο, γιατί στην 
πατρίδα μας, σοσιαλιστές υπήρ
ξαν, σοσιαλιστικό κίνημα δέν υ
πήρξε. Καί δέν έχουμε τΙς απα
ραίτητες εμπειρίες άπό 'κει ξεπη 
δανέ ιτάρα πολλά ροβλήματα. Δια 
Φέρουμε μέ τήν "Ενωση Κέντρου 
μέ τρόπο βασικό. Ή Ε.Κ. είναι 
tin κόμμα αστικό. 'Εμείς είμαστε 
σοσιαλιστικό κίνημα. Πιστεύουμε 
στΑ σοσιαλιστική αλλαγή. Μα 
που φαίνονται αυτά: Διότι ay 
πάει κανείς στή Βουλή απάνω ο\ 
ένα συγκεκριμένο νοομσχέδιο. οι 
διαφορές καμμιά Φορά, φαίνονται 
πολύ μικρές. Κάνεις κρίτικΑ που 
πέφτει στον Ιδιο τόνο. 01 διαφο
ρές είναι ttapa πολύ βασικές. 

Ή ΕΚ. είναι γιά τΑν παραμο-

άνήκει στην έργοττικΑ τάξη. Γι' 
αυτά τό λόγο είναι νίκη της έργα 
τικής τάξης; 

'Ερώτημα στα όποιο απαιτείται 
απάντηση. 

Γιά το ΚΚΕ (έζωτ.) 

Καθ' δσον άφορα τό έξ. στην 
Έλλάβα. Kai εκεί ή θέση μας εί
ναι πάρα πολύ σαφής. Τό ές. κάνει 
τόν έξης υπολογισμό: Στην Εΰρώ 
πη, Ιχουν μοιραστεί τά npàjuo 
τα, βάση συμφωνίας Σοβ. "Ενω
σης καί Αμερικής. Κρίμας, συνε 
χίζει τό έξ., ή Ελλάδα σ' αυτή 
τή συμφωνία βρίσκεται στον άμερι 
κανί κο χώρο. Δέν είναι δυνατόν νά 
υπάρξει κοινωνική αλλαγή στην 
'Ελλάδα μέχρι τήν ώρα πού άλλα 
γή συμφωνίας ή̂  συσχετισμού δυ
νάμεων στΑν Ευρώπη θά επιτρέ
ψει τήν απελευθέρωση ή οποία κατ' 
ανάγκην επομένως είναι έξωθεν. 

"Οταν κρίνουν οί μεγάλοι ατά 
πλαίσια τής ύφεσης άτι μπορεί ή 
'Ελλάδα να αποδεσμευτεί άπό τό 
δυτικό μπλοκ, τότε κα! μόνον τό
τε είναι δυνατή κάποια λύση. Έπο 
μένως τότε τί κάνουμε σαν πολιτι 
κή γραμμή: Κρατάμε ψηλά τή ση 
μαία της αδιαλλαξίας καί ταυτό
χρονα αναμένουμε τήν ώρα εκείνη 
την ΧΡυσΑ εκείνη τή στιγμή πού οι 
μεγάλοι θά πουν τό ναι. 

Γιά τό ΠΑΣΟΚ, είναι Α τόπο 
θέτηση τέλεια διαφορετική. Δέν 
κάνουμε διαφορετική εκτίμηση στή 
τηκχγμαπΊκότητα. Eivaj έτσι πρά
γματι τά πράγματα. "Ετσι μοιρά 
σηκε ή Ευρώπη. Άλλα λέμε. γιά 
δνομα του θεού! "Οποιος βλέπει 
τήν πορεία τής Ιστορίας, βλέπει 
πόσες μικρές χώρες κατορθώνουν, 
άν Ιχουν την πίστη καί τήν άπόφα 
ση νά αποσπάσουν τά δεσμά της 
κατοχής καί τό κβΓΓορθώνουν. 

Καί έπί τέλους είναι θέμα επι
λογής τού ελληνικού λαού. Έάν εί
ναι έτοιμος νά αγωνιστεί γιά την 
ανεξαρτησία του. γιά νά χαράξει 
εκείνος τήν πορεία του, έδώ ο στΙ 
βος̂ , έδώ Ò αγώνας, Ιδού ή Ρόδος 
Ιδού καί τό πήδημα. 

Γιατί γίνεται 
το ξεκαθάρισμα 

Τερματίζω μ' αυτό καί θέλω νά 
τονίσω άν τά λέω αυτά τά πρά 
γματα, 6έν είναι γιατί θέλω νά 
κτυπήσω τά κόμματα. Ό καθένας 
είναι νοικοκύρης στό σπίτι του. Οε 
λω νά καθορίσω τήν ταυτότητα τού 
Κινήματος μας ή οποία μάλιστα 
τότε θά επιτρέψει ευχερώς συμμα
χίες, διότι δεν θά υπάρχει καμμιά 
σύγχυση. 

Τρίτο θέμα: θέλω νά πώ λίγα 
λόγια, δχι λεπτομέρειες, γιά τήν 
περίφημη καί διαρκώς διαφήμιζα^ 
μένη διάσπαση στίς τάξεις τού 
ΠΑΣΟΚ. Τά λόγια θά είναι λίγα 
άλλα ελπίζω νά πάνε στην καρδιά 
τού θέματος. Κάναμε ένα αρχικό 
λάθος καί τό λάθος είναι κατ' έξο 
χήν ιδικό μου. Τό άριχό λάθος ή
ταν δτι ÔTfTv ή Δημοκρατική "Αμυ 
να μπήκε στό ΠΑΣΟΚ καί έγινε 
συνιδρυτικο μέλος τού ΠΑΣΟΚ, 
μπήκε σαν ομάδα επίσημα. Ναι, 
μεν είπαμε, δλοι μπαίνουμε σαν 
άτομα, αλλά είναι γεγονός δτι ή 
Δ.Α. μπήκε μέ ποσοστά. Πράγμα 
τι έπρεπε νά ξέρουμε καί εμείς κι 
εκείνοι ότι όταν μπαίνειο σ' Ινα 
κίνημα μέ ποσοστά, τό κλίμα αυτό 
δημιουργεί αμέσως, τάχιστα, πο 
λωσεις οί όποιες έχουνε διαλυτικό 
χαρακτήρα γιά τό κίνημα, θέλω 
νά πώ. δτι έγώ τουλάχιστον, προ 
σωπικα προσπάθησα ιιέ κάθε τρό 
πο, νά δημιουργήσω τη βάση όμοι 
ογένεια«: ανάμεσα στην Άμυνα καί 
στό υπόλοιπο τμήμα τής όργάνω 
σης. Μείναμε δμως πάντα όμως 
πάντοτε στα ποσοστά. 

Τρεις στό Ε.Γ. 1)4 της ΚΕ, 
τρεϊς άπό τίς 10 η 11 ύπευθυνότη 
τες τών επιτροπών, θυμούμαι στην 
δεύτερη Κ.Ε. πώς, δταν αυξήθηκε 
ό αριθμός, δέν πρόκειται να ρθώ 
σέ όνομα, κάποιος σηκώθηκε κα) 
εΐπε,ενά αυξηθεί ό αριθμός τής Κ Ε 
άλλα νά τηρηθή ή συμφωνία γιά 
τά ποσοστά». Μήνες πολλούς αργό 
τερα μιλάγαμε ακόμα γιά τά πο 
σοοπά. 

Ή κρ ση στην 
κορυψη τοο ΠΑΣΟΚ 

Λοιπόν είχαμε τά προβλήματα 
τών ποσοστών. Αυτό εκδηλώθηκε 
μέ πάρα πολλούς τρόπους. 

"Οταν ξεκινάμε μέ αντιθέσεις, 
καί ποσοστά« αρχίζουν ο) πολώ
σεις. 

Άλλο σημείο έκφρασης αυτής 
τής αντίθεσης, καί πηγαίνουμε τω 
ρα σέ διαφορές κάπως βαθύτερες, 
αυτές πού αφορούν τίς δημοκρα 
τικές διαδικασίες. Ή Αμυνα εί
χε και Ιχει μιά εντελώς Ιδιαίτερη 
Ιρμη/Λ.\α τής έννοιας τής Δημοκρα 
τικής διαδικασίας. Οπως τουλά
χιστον την ερμήνευσα έγώ, είχε 
δυό στυλοβάτες. "Ενας στυλοβά
της, δπως τουλάχιστον λεγότανε, 
ήταν ό αύτοτηχκτδιορκτμος της 6α 
σης καί τών οργάνων. Αύτοπρόσδι 
ορισμός σήμαινε δτι κάθε έπιτρο 
πη μπορούσε νά πάρει τό δρόμο 
της. Κα! άν κάθε έπιτροπΑ πάρει 
τό δρόμο της, θυμίζει τήν περί
πτωση ενός καβαλάρη μέ δυο άλο
γα. 

...Τήν ξέρετε πολύ χαλά. ΑύτΑ 
ήταν τουλάχιστον ή δικιά μου αντί 
λήψη καί ή αντίληψη πολλών άλ
λων. Τό δεύτερο σχετικάβμέ τΑν 
ερμηνεία τής δημοκρατικής διαδι
κασίας είναι, πολλαπλά: κέντρα α
ποφάσεων. Πολλαπλά κέντρα άπο 
φάσεων, είναι μιά λογική τοποθέ
τηση άν υπάρχει δουημένη Ιεράρ-
χιση τών κέντρων απόφασης. Άλλα 
σέ ένα κίνημα σαν τό δικό μας που 
μόλις είχε ξεκινήσει, πού είχε uià 
αδιαμόρφωτη βάση πού μόλις άπό 
ομάδες πρωτοβουλίας μεταβαλλό
τανε σέ τοπικές οργανώσεις καί 
κλαδικές οργανώσεις καί υστέρα 
είχε απάνω - απάνω μιά Κεντρική 
'Επιτροπή, χωρίς δομή, χωρίς πυ
ραμίδα, χωρίς επαρκείς επαφές, 
πολλαπλά κέντρα απόφασης σή 
μαιναν πάλι τό ίδιο πράγμα δήλα 
οή διαλυτική πορεία. Υπάρχει èva 
τρίτο πράγμα πού δέν λέγεται, δέ 
γράφεται, άλλα στην πράξη τό ζή 
σαμε καί τό ζήσαμε σέ βαθμό πά
ρα πολύ μεγάλο. 

Ή δημοκρατική 
διαδικασία 

Ή δημοκροττική διαδικασία Ιχει 
δυό προϋποθέσεις βασικά, ή μιά 
είναι μιά σχετική ομοιογένεια 
στους στόχους, τά ελάχιστο την 
αγάπη προς το Κίνημα. 

Υπάρχει κι αυτή ή περίπτωση. 
Κάποιος πού αγαπά το Κίνημα 
και δέν πιστεύει στους στόχους. 

Δεύτερο είναι ή υπευθυνότητα 
καί ή πειθαρχία. Ή δημοκρατική 
διαδικασία οδηγεί στή διάλυση άν 
6έν συνδυάζεται μέ πειθαρχία στίς 
αποφάσεις καί υπευθυνότητα. Τό 
χαρακτηριστικό της Άμυνας ήταν 
—δέν μιλώ γιά δλα τά πρόσωπα, 
προσέςτε,μιλώ γιά ένα πυρήνα, 
γιά μιά ομάδα, δέν αναφέρομαι σε 
πρόσωπα— δττ ελαμβάνοντο άπο 
φάσεις, ας πούμε στό Ε.Γ., ομό
φωνα όπως καί τά πρακτικά μπο
ρούν νά αποδείξουν. 

Ό τ α ν πηγαίναμε στην ΚΕ, ή 
"Αμυνα έπερνε άποψη διαφορετική 
άπα την εΙσήγηση την ομόφωνη του 
Ε.Γ. στην οποία ·ίχε σνμμετάσχκι. 
Kai δταν έλεγες μα γιατί αυτό, 
δέν «Wei δικαίωμα μέλους, aàv μέ

λος, ve διαφωνήσει μέ απόφαση 
οργάνου; 'Εκεί την πήραμε τήν 
απόφαση σαν όργανο, έδώ σαν μέ
λη μπορούμε να διαφωνήσουμε μι 
τήν απόφαση τοΰ οργάνου. Είναι 
μιά λογική άλλα γιά μένα μια 
λογική πού οδηγεί καί πάλι στή 
διάλυση. Κ al υπήρχε ή τάση πού 
έπιβεβαιώθηκ« τόσες φορές δυστυ 
χώς πικρά, οί αποφάσεις νά πα\ρ 
νωνται έξω άπό τά όργανα, έξω 
καί άπό τό ΠΑ2ΌΚ σέ άλλους ίώ 
ρους. Κάτω άπ' αυτές τίς συνθή
κες ήτανε δύσκολη ή αποφυγή τής 
σύγκρουσης. 

θέλω νά προσθέσω καί κάτι άλ 
λο. "Εχουμε αναφέρει τό Ιδα>λο 
γικό θέμα κα! έχω πει στον Τύπο 
οτι Α θέση τής Αμυνας είναι σο
σιαλδημοκρατική. Αυτό θέλει δυό 
λόγια, επειδή μ' αρέσει νά λέω 
υπεύθυνα πράγματα. Πρώτον, δέν 
άφορα όλα τά μέλη τής Δημοκρα 
τικής Άμυνας. 'Υπάρχουν μέλη τής 
ΔημοκροτΓΐκής Άμυνας πού είναι 
σοσιαλιστές. Αλλά ή Αμυνα Ιχει 
ένα ντοκουμέντο «— κλειδί τό όποιο 
καλώ όλους νά διαβάσουν είναι τής 
2ας Σεπτέμβρη 1974. μιά ακρι
βώς μίρα πρίν άπό τη διακήρυξη 
τής 3ης Σεπτέμβρη. 

Διαβάστε, καί κει θά δείτε την 
πίστη στον ρεφορμισμό, τή δυνα 
τότητα δηλαδή του καπιταλιστικού 
συστήματος μέ οριακές αλλαγές 
ν' αλλάξει μορφή σε χρόνο. Μά αύ 
τή άκριδώς είναι καί ή θεωρία τής 
σοσιαλδημοκρατίας. Δέν έχετε πα 
ρα νά συγκρίνετε τή διακήρυξη τής 
3ης Σεπτέμβρη μέ τή διακήρυξη 
της 2ας Σεπτέμβρη. Σάς καλώ νά 
τό κάνετε καί νά συναγάγετε τά 
δικά σας συμπεράσματα. Σ' αυτό 
απάνω στηρίζεται τό συμπέρασμα 
δτι ή θέση τή^ Άμυνας είναι σοσι 
αλδημοκρατικη. 

Ή διάλυση της Κ.Ε. 

'Υπάρχουν ένα - δύο θέματα δευ 
τερεύοντα στά όποια πρέπει νά α
ναφερθώ, λέγεται δτι διέλυσα καί 
τήν εκλεγμένη άπό τό Προσυνέδριο 
Κ.Ε. Αύτο δέν είναι αληθές, γιατί 
ή πλειοψηφία τών μελών τής Κ Ε 
έθεσε τις παραιτήσεις τους στή 
διάθεση μου καί ζήτησαν την άμε 
ση προσφυγή στή βάση. Άλλα 6έ 
βαια αύτο! πού κόπτονται γιά τή 
δημοκρατική διαδικασία δέν ανα
γνωρίζουν καν τά δικαιώματα τής 
πλειοψηφίας. Ή εκλεγμένη άπότό 
Προσυνέδριο Κ.Ε., βιελύθη κα) δέν 
»JTOV δυνατό νά κάνει δ,τι δήποτε 
άλλο. Ά π ό τήν ώρα που ένα τόσο 
μεγάλο ποσοστό τής 'Επιτροπής 
βγαίνει στον Τύπο καί χτυπάει τό 
ΠΑΣΟΚ, ύστερα βέβαια άπό άπό 
φαση διαγραφής μελών ή θέσης 
τους έκτος Κινήματος, άπό την 
ώρα πού συμβαίνει αυτό σέ τέτοια 
κλίμακα πραγματικά ήταν γιά 
τους υπόλοιπους αδύνατο νά λει
τουργήσουν μέ τό κύρος πού Απαι
τεί μια Κ.Ε. Καί έγινε άπαραίτη 
τη πάλι ή προσφυγή στή βάση καί 
επειδή αναφέρθηκα στην προσφυγή 
στή βάση θέλω νά πώ ότι αύτη 
τήν ώρα πρσγραματίζουμε ττάφα 
πολύ προσεκτικά, δημα - βήιια, 
καί γι' αυτό δέν υπάρχει ακόμα 
λεπτομερειακής εγκύκλιος ή όποια 
πρέπει οπωσδήποτε νά φύγει από 
δω αρχές της εβδομάδας, προγραμ 
ματίζουμε οκτώ ή εννέα περιφέρει 
ακές συνελεύσεις σέ κλίμακα τέ
τοια καί μέ διαδικασία τέτοια 
πού θά εγγυηθούν μέ κάθε δυνατό 
τρόπο ττ\ν άμεθόδευτη έκφραση τής 
βάσης, στό μέτρο πού αυτό είναι 
ανθρωπίνως δυνατό καί ανθρωπί
νως δυνατό σέ ένα Κίνημα πού α
κόμη είναι αρκετά νέο. 

Με τό τέρμα αυτών τών περι
φερειακών συνελεύσεων θά ύπάρ 
ξει Πανελλαδική Συνδιάσκεψη για 
την εκλογή Κεντρικών 'Οργάνων. 

Μένει Ινα άλλο θέμα, σχετικά 
μέ τίς περίφημες διαγραφές. Υ
πάρχουν δυό κατηγορίες... 'Εκείνοι 
που αποτέλεσαν την ομάδα nod 
πού έορασαν συστηματικά. 

Πρέπει νά σας πώ ότι στον χώ 
ρο τών Κ.Ο. έδόθηκαν εξηγήσεις 
άπό μέλος τής διασπαστικής άμα 
δας, καθαρά, γιά κίνηση 50 ατό 
μων, μέ μακρά Ιστορία, πριν άπό 
τό προσυνέδριο γιά ενοικίαση γρα 
Φείων^ τηλεφώνων έκδοση εντύ
πων. Οταν ρωτήθηκε, μά πώς αύ 
τό συμβιβάζεται μέ συμμετοχή στό 
ΠΑΣΟΚ; Ή απάντηση ήτανε μά 
αύτό^είναι τάση καί είχε αναγνω
ρισθεί στην συνιδρυτική διακήρυξη 
Α ύπαρξη τάσεων. Τάσεων, vai, 
οργανωμένων ομάδων πού εκφρά
ζουν τίς τάσεις δχι τότε, δχιτωρα, 
βχι αύριο. 

Καί έπί ένας προσωπικού θέμα 
τος.Μοΰ αποδίδεται καισαρισμός 
καί πολλά τά επίθετα πού το συ 
νοθεύουν. Είναι ή αλήθεια τελείως 
διοοφορετική. Ά ν πράγματι είχα 
προσπαθήσει νά παίξω τό ρόλο άρ 
χηγού καί δχι προέδρου άν δέν εί
χα σεβαστεί τίς διαδικασίες μέσα 
σ' αυτό τό Κίνημα, άν δέν είχα ξο 
δέψει ατελεύτητες ώρες σαν απλό 
μέλος τοΰ ΕΓ, έαν δέν είχαμε κα 
ταλήςει ύστερα άπό ανοιχτή συ
ζήτηση σέ ομόφωνες αποφάσεις, άν 
είχα επιβάλει τή γνώμη μου λέ
γοντας, είμαι Πρόεδρος, τότε ή 
κατηγορία θά στεκόταν. Ή μόνη 
στιγμή πού χρησιμοποίησα, μπο
ρεί νά πεί κάνεις, μέθοδο πού δέν 
έογαινε άπό τή διαδικασία ήταν 
δταν αποφάσισα δτι έπρεπε νά 
υπάρξει διάσπαση καί ή διάσπα
ση δέν βρίσκεται ποτέ μέσα σέ 
διαδικασίες κανενός καταστατικού. 

Σεβαστές οί διαφωνίες 

Μέ ερώτησαν στή Λάρισα, μιά 
πολύ ωραία ερώτηση. 'Εάν αυτό 
συνέβη, τί μπορείτε νά μάς πείτε 
γιά τό ιιέλλον, μήπως ξσνασυιιβεί. 
Κα! ή απάντηση πού έδωσα υπεύ
θυνα είναι ή απάντηση πού σας 
δίνω έδώ: Διαφωνία μέσα στην όρ 
γανώσνη ταωθρκ ωθργ γθί τσό 
γάνωση δχι μόνον είναι δυνατή, 
είναι σεβαστή. Αυτή τήν ώρα, μέσα 
στά συντονιστικά όργανα τού Κινή 
ματος, αυτή τή στιγμή μέ ύπευθυ 
νότητα, είναι πρόσωπα πού υπέ
γραψαν κείμενα, αλλά πού δέν δέ
χτηκαν οί υπογραφές τους νά δη 
μοσιευτούν. Διαφωνία, έμπρακτα 
αποδεικνύεται, είναι σεβαστή τι
μάται σ' αυτό τό Κίνημα. Δέν τι 
μούμε δμως ομαδοποίηση, υπονό
μευση, διάλυση. 'Εάν σ' αυτό τό 
Κίνημα, -—πού εύχομαι ποτέ νά 
μτ) συμβεί— παρουσιαστεί μιά ο
μάδα, μιά φράξια ή όποια προ
σπαθήσει νά τό δυναμιτίσει ή νά 
τό σττοΜροσανατολίσει, σας βεβαι
ώνω βτι θά προχωρήσουμε καί 
πάλι στην εγχείρηση. Δέν μπορεί 
άλλοιώτικα τό ΠΑΣΟΚ νά αντα
ποκριθεί οτήν Ιστορική του απο
στολή. Πρέπει νά ξέρη ό κόσμος 
έπί τέλους πού πιστεύει στό ΠΑ. 
ΣΟ.Κ., τί είναι κα! πού πηγαίνει 
τό ΠΑΣΟΚ. "Ηθελα νά πώ έπί 
σης ότι υπάρχουν δύο κατηγορίες 
ατόμων που βρίσκονται έκτος 
Κ ινημοττος. 

Μιά κατηγορία εκείνων πού 
πραγματικά ξεκίνησαν αυτή τήν 
Ιστορία καί υπάρχει καί κατηγο
ρία ανθρώπων καί είναι γνωστοί 
τουλάχιστον σέ μένα, οί οποίοι 
άν προχώρησαν σέ ανοιχτή στον 
Τύπο διαφωνία μέ μένα η μέ τό 
Ε.Γ. ή μέ τό ΠΑΣΟΚ τό έκαναν 
άπό συναισθηματικούς λόγους, ά
πό λόγους αλληλεγγύης ΐφος 
πρόσωπα τά όποια είχαν τεθεί 
έκτος Κινήματος. Είνα« αλήθεια 
δτι αυτή ή δεύτερη κατηγορία, 
δέν θά έπρεπε νά Ιχει τήν ϊοια τύ
χη _ρπωχ ή πρώτη. 

Π' αυτό τόν λόγο, δταν θά υ
πάρξει via Κ.Ε. αυτή ή Κ.Ε. μέ 
εισήγηση μελών τού Κινήματος ή 

κα W ·ί·τασει t o θέμα αποκατά

στασης μέλους πού άπο συναισθη
ματικούς καί μόνο λόγους συνταυ
τίστηκε μέ τη διασπαστική ομά
δα, Αύτπ είναι ή μόνη δήλωση 
που μπορώ νά κάνω. Σήμερα εί
ναι αδύνατο νά ύπαρξη άλλη λύ
ση. "Οταν υπάρξει Κ.Ε., τότε ε
κείνο τό όργανο, μέ είσΑγηοτι με
λών του ή αλλού είναι δυνατό νά 
εξετάσει αντικειμενικά κάθε περί
πτωση, πλην εκείνων πού αποτέ
λεσαν τήν ομάδα καί προώθησαν 
τή διάσπαση καί τήν υπονόμευση 
του Κινήματος. 

Kai τώρα Ινα τέταρτο κα) τε
λευταίο θέμα. Άφορβ τΙς Κλαδι
κές 'Οργανώσεις. Εσάς. Σ' αυτό 
θά μπορούσε νά μιλήση κανείς 
πολλές ώρες, καί θά πρέπει κάπο
τε νά κάνουμε καί σεμινάρια πά
νω στό τί είναι οί Κλαδικές 'Ορ
γανώσεις καί τί ρόλο παίζουν. Κά
νουμε τή διάκριση ανάμεσα σέ ερ
γατοϋπαλλήλους κα) σέ επιστήμο
νες. Είναι μιά διάκριση σήμερα 
στον τόπο μας, αναπόφευκτη. Εί
ναι μιά διάκριση πού ελπίζουμε 
κάποτε, στην κοινωνία πού οραμα
τιζόμαστε νά έξαλειφθή. Νά μήν 
ύπάρχη διάκριση κάποτε, στό α
πώτερο μέλλον ανάμεσα σέ πνευ
ματική κα! σέ χειρονακτική ίργα-
σία. Άλλα ή πραγματικότητα σή 
μέρα δέν είναι αυτή. Υπάρχει, 
καί κάνει νόημα νά υπάρχουν κλα
δικές επιστημόνων καί κλαδικές 
έργατοϋπαλήλων. Αυτό δέν σημαί
νει πώς βέν πρέπει μέ κάθε τρόπο 
νά δώσωμε τό χέρι. νά προσπαθή
σουμε σιγά - σίγα νά φτιάξουμε 
μίσ τά πλαίσια τού ΠΑΣΟΚ ιό 
κλίμα εκείνο πού θέλουμε νά δού
με κάποτε νά ξαπλώνεται σ' όλη 
τή χώρα. 

TÒ κοινωνικό σύνολο: 
Επιστήμονες 

ΕΙβικά^ γιά τους επιστήμονες. 
Αποτελούν τήν εποχή Ιδιαίτερα 
ίνα πολύ ενδιαφέρον κοινωνικό κα) 
πολύ σημαντικό κοινωνικό στρώ
μα. Είναι τάξη κοινωνική; "Οχι. 
Είναι στρώμα. Δέν πρόκειται νά 
μπούμε σέ κοινωνιολογική ανάλυ
ση. Η τάξη έχει πολλές προϋ
ποθέσεις που δεν Ικανοποιούνται 
άπό τήν λέξη επιστήμονα ή τή μά
ζα τών επιστημόνων. 01 επιστή
μονες Ιστορικά είναι λίγο διχα
σμένοι. Ά π ό τή μιά μεριά ή ερ
γασία τους είναι εξαρτημένη ερ
γασία, μέ εξαίρεση τών ελευθέ
ρων επαγγελμάτων. Βέβαια εκεί 
είναι επιχειρηματίες, άν θέλεις, 
αλλά δλοι οί άλλοι πουλάνε τήν 
εργασία τους, τό εργατικό τους 
δυναμικό. "Εχουν εξαρτημένη σχέ
ση. Καί αυτά είναι κάτι που τους 
συνδέει, φυσικά, στην κοινωνική 
δομή. μέ τους εργάτες πού κι, 
αύτοι πουλάνε τήν εξαρτημένη ερ
γασία τους. Ταυτόχρονα οί επι
στήμονες, στό μέτρο πού πουλά
νε τήν εργασία τους, βρίσκονται 
συνήθως κοντά στά κέντρα από
φασης τών παραγωγικών μονάδων 
στίς οποίες προσφέρουν καί είναι 
εύκολο νά ταυτιστούν καμμιά φο
ρά, τόσο μέ τΑν ηγεσία τής πα
ραγωγικής μονάδος, τήν διοίκηση, 
δσο καμμά φορά κα) μέ τήν Ιδι
οκτησία. Υπάρχει επομένως μιά 
Σκύλα καί μία Χάρυβδυς, δυο σκό 
πελοι ανάμεσα στους οποίους ό 
έπιστΑμονας κινείται. Ό μ ω ς στην 
έποχΑπού περνάμε, ό ρόλος του 
έιστήμονα — οσο πιο αναπτυ
γμένη είναι Α βιομηχανία καί ή 
οίκονομία της χώραο — τόσο πιο 
σημαντικός είναι αυτός ό ρόλος. 
Μέχρι τήν είσσγωγή του αυτομα
τισμού μάλιστα, ό αριθμός τών 
επιστημόνων στο εργατικό δυνα-

Εικό μιας μοντέρνας επιχείρησης 
ta καί αυξάνει σέ βάοος του χει 

ρόνακτα. Κα! πραγματικά φτιάνε-
ται ένα νέο στόμα, ό Γκάλμπρεθ 
τό ονόμασε τεχνοβομή κα! ένα-
πέθεστ ό Γκάλμπρεθ σ' αυτό τή 
μεγάλη κοινωνική αλλαγή, δτι ή 
άλλαγη θά έρθει άπό τήν τεχνοβο
μή. Χωρίς αμφιβολία έχω τερά
στιο σεβασμό καί εκτίμηση σ' αύ 
τή τήν τεχνοδομή, αλλά δέν συμ
μερίζομαι τήν αισιοδοξία τού 
Γκάλμπρεθ γιά τόν επαναστατικό 
ρόλο τής τεχνοδομής. "Εχει πολ
λές ανασχέσεις ή τεχνοδομή. Πά
ρα πολλές. Συμμετέχει σ' Ινα μέ
τρο στην απόλαυση τής υπεραξί
ας τής κρινωνίας. Δηλαδή οί α
μοιβές της γενικώτερα. βέν μιλώ 
γιά τήν 'Ελλάδα, γενικώτερα, παγ 
κόσμια, είναι σημαντικά καλύτε
ρες τοΟ απλού εργάτη. Κα! γι' 
αυτό Ιχει μιά διχασμένη προσω
πικότητα καί γι* αυτό καμμιά^φο
ρά ό ίδιος, άνθρωπος μπορεί νά 
κινηθεί προς τά δεξιά η προς τά 
αριστερά, κάτι πού εξαρτάται ά
π ό τΐς συνθήκες. "Οχι σπορτουνι-
στικά. Προσέξτε, δέν μιλώ για ο
πορτουνισμό. Μιλώ γιά αντικειμε
νική τοποθέτηση στην κοινωνική 
δομή. Σέ μιά χώρα δμως σάν τήν 
Έλλάβα πού πραγματικά οί προ
οπτικές οίκονομικής ανάπτυξης 
στά πλαίσια τού καπιταλισμού εί 
ναι μέτριες, είναι ανύπαρκτες, έ
κτος δν εννοούμε βτι αυτό πού συ
νέβη ήταν οίκονομικη ανάπτυξη, 
οπότε είμαστε όλοι σύμφωνοι — 
συνέβει καί πρέπει νά είμαστε 
βλοι ευτυχείς. 

Ό ρόλος 
τοο Επιστήμονα 
στην αλλαγή 

Άλλα άν Εννοούμε αυτό πού 
συνέβη καί πού δέν μπορεί καί 
νά συνεχιστεί, δπως γρήγορα θά 
μάθουμε όλοι, όσα μέτρα κι' άν 
περάσουν ο) κυβερνήσεις καί όσα 
δάνεια κΓ άν κάνουν άπό το ε
ξωτερικό, τότε στην περίπτωση 
αύτη, ή τεχνοδομή ή δικιά μας, 
δηλαδή ό επιστημονικός χώρος 
αυτός είναι ασφαλέστατα χώρος 
ό όποιος θά παίξει ρόλο σημαν-
τικώτατο στην αλλαγή. Καί τήν 
συνειδητοποίηση τής ανάγκης 
γιά τήν αλλαγή καί οτήν πρω
τοπορία πολλές ψορές γι' αύτη 
τήν αλλαγή. Δέν υπάρχει γι' αυ
τό σέ μένα αμφιβολία. 'Υπάρχει 
κΓ ένας άλλος λόγος πού ωθεί 
τον επιστήμονα, την τεχνοδομή, 
προς τό σοσιαλισμό, τό σοσιαλι
σμό πού πιστεύει τό ΠΑΣΟΚ. 

Αποκεντρωμένος σοσιαλισμός 
μέ αύτοδιαχείρηση. Ακριβώς 
στό μέτρο πού αναπτύσσεται ό 
επιστημονικός κόσμος, στό μέτρο 
εκείνο ή εξαρτημένη εργασία του, 

Ì τυφλή χρησιμοποίηση του άπό 
ιοικητές πού εξυπηρετούν τους 

δικούς τους στόχους δημιουργεί 
τον πυρήνα τής άντίθεσηε καί τον 
ωθεί στά κινήματα τής αλλαγής. 
Γιατί ή λέξη τεχνοκράτης πρέπει 
νά ξέρετε είναι πραγματικά μιά 
λέίη ουδέτερη. Ό τεχνοκράτης, 
ή λέξη τεχνοκράτης, Ιχει γιά μέ
να τουλάχιστον, αρνητική σημα
σία. Γιατί; Γιατί ό τεχνοκράτης 
είναι Ò άνθρωπος ό όποιος λέει: 
«έγώ είμαι επιστήμονας κα) ξέ
ρω νά κάνω αυτό. Αυτό τό που
λάω. Τό πουλάω σ' εκείνον πού 
θα μέ πληρώσει καλά ή ό οποί
ος θα μου δώσει δύναμη, γιατί 
θέλω καί αίσθημα δυνάμεως». 

ΚαΙ θά τό πουλήσω άσχετα 
άπό τίς επιπτώσεις πού θά έχει 
στην κοινωνία, στο περιβάλλον. 
Αυτή είναι ή δουλειά μου. Είναι 
ή φιλοσοφία τού Κίσσινγκερ. "Ο
χι τού Όπενχάϊμερ, ό οποίος α
φού έφτιαξε τή βόμβα αισθάνθη
κε πώς δεν μπορούσε νά ζήση 
μέ τόν εαυτό του. Δέν ήταν τε
χνοκράτης ό 'Οπενχάϊμερ. Ό 
Κίσσινγκερ τί παίρνει; μεγάλο 
μισθό; Δέν νομίζω πώς αυτό τόν 
συγκινεί. Τάν συγκινεί rè αίσθη

μα τής δύναμης. Κα) ο) περίφη
μοι τεχνοκράτες τών 'Ηνωμένων 
Πολιτειών πού παίζουν κα! δια
μορφώνουν πολιτικά συστήματα, 
πού πηγαίνουν σέ γενοκτονία, 
πού εξαφανίζουν πληθυσμούς, τό 
κάνουν μέ τό κέφι τού τεχνοκρά
τη πού προσφέρει εξυπνάδα καί 
γνώσεις σέ κάποιον. ΚαΙ σάν αν
τάλλαγμα έχει τήν χαρά ότι δια
θέτει τόση δύναμη νά πλάθει κοι
νωνίες, νά πλάθει πολιτικά συ
στήματα. 

Τεχνοκράτης — 
επιστήμονας. 
Αλλο τό Ινα 

Αλλο το Αλλο... 

Ό τεχνοκράτης βέν Ιχει συ
νείδηση, οέν έχει τοποθέτηση μέ
σα στην κοινωνική δομή. Είναι 
πληρωμένο χέρι. Είναι όπως πλη 

Δώνεις κάποιον γιά νά κάνει μιά 
ολοφονία, πληρώνεις τόν τεχνο

κράτη νά σού βγάλει τή δουλειά. 
Λοιπόν «τεχνοκράτης> δέν είναι 
ουδέτερη λέξη. Τεχνικός είναι, ε
πιστήμονας είναι, τεχνοδομή εί
ναι, άλλα αυτό πού τό ΠΑΣΟΚ 
δέν δέχεται, είναι τήν τεχνοκρα
τία. 

Δέχεται τεχνικούς, επιστήμονες 
μέ κοινωνικΑ συνείδηση και κοι
νωνική τοποθέτηση. 

Υπάρχει τό μέγα ερώτημα, τί 
κάνουν oi Κλαδικές 'Οργανώσεις. 
Ακούγεται δτι θά τις διαλύσουν. 
Ψεύδος μέγα. Ol Κλαδ. 'Οργα
νώσεις αποτελούν αναπόσπαστο 
οργανικό τμήμα τού όλου Κινή

ματος. 01 Κλαδ. Όργανώσιιι 
μι τρόπο πού επεξεργαζόμαστε 
άμεσο» θά συμμετάσχουν κι' αυ
τές στίς περιφερειακές και στην 
Πανελλαδική Συνέλευση. Tò έρ
γο τών KO. είναι πολύπλοκο. 
Η Κ.Ο. βέβαια είναι ή πρωτο

πορία γιά τήν ανάπτυξη συνδι
καλιστικού Κινήματος και ένώ τό 
Κίνημα στό συνολό του δέν ταυ
τίζεται μέ τόν Συνδικαλισμό εί
ναι απαραίτητο νά τόν περιέχει. 
Δεύτερο ο) Κ.Ο. μπορούν νά παί
ξουν αποφασιστικό ρόλο στον 
προγραματισμό καί τήν εκπόνη
ση ^ελετών γιά τ«ς όποιες τόσο 
πολύ διψάμε. Kai υα πρέπει κά
πως νά κινητοποιήσουμε τό δυ
ναμικό τών επιστημών γιά νά μπο 
ρέσουμε πραγματικά νά έχουμε 
σοβαρό πρόγραμμα μακροπρόθε
σμο, δπως κα! να έχουμε ξεκα
θαρισμένη αντίληψη πάνω στά 
τόσα συγκεκριμένα τρέχοντα προ
βλήματα τής χώρας που τά αντι
μετωπίζουμε τόσο μέσα όσο κι' 
απέξω από τή Βουλή. Είναι ρό
λος πολύ σημαντικός γιά τίς Κ λα 
δικές 'Οργανώσεις. Βέβαια, το ί
διο ακριβώς Ισχύει έάν μιλάμε 
γιά τίς τέχνες, τόν πολιτιστικό 
τομέα, θ ά πρέπει κάποτε πρα
γματικά νά εννοήσουμε δλοι μας 
ότι ό σοσιαλισμός δέν είναι μό
νο νομικό σύστημα, οίκονομικη 
δομή, κοινωνική δομή, άλλα προ
ϋποθέτει καί συμβαδίζει μέ ένα 
πολιτισμό, μέ κάποια κουλτούρα. 
"Ε, αυτή ή κουλτούρα κι' αυτός 
ό πολιτσμός θά πρέπει νά ανα
πτυχθεί όχι στά χαρτιά μονάχα, 
αλλά στην πράξη άπο τό κομμά
τι εκείνο τών Κ.Ο. πού ασχολεί
ται μέ τίς τέχνες κι' δχι μόνον 
έδώ, στην Άθηνα άλλα σέ κάθε 
γωνιά της 'Ελλάδας. 

ΑιάΑογος μέ ιούς Έπιοτήμονες 
ΕΡΩΤ. : Μία παούκληση καί 

μία εξήγηση άπό το Πρόεόν<>. 
'Emi τέλους τό Κίνημα δέ θά 
βγάλει μία ημερήσια εφημερί
δα; Για να γίνει ή θέση μας 
Λ*ό 6ι»νατή. Νά βάλουμε δλοι. 
Μιά ομάδα τοΟ αεροδρομίου 
Λροθιιμοπυΐίϊται νά πουλήσουμε 
τα έπιπλα τοΟ σπιτιού μας. 

ΑΠ,: Είναι δύσκολο νά απαν
τήσω σ" αυτή τήν ερώτηση, αλ
λά θέλω νά εκφράσω, δχι μόνο 
τή δική μου άλλα δλων μαο τή 
συγκίνηση γιά τόν τρόπο με τό 
οποίο προτάθηκε ή έκδοση εφη
μερίδας. "Εχεις απόλυτο δίκαιο. 
Καί πρέπει νά σου πώ, επειδή τό 
θέμα Ιχει Ινα ενδιαφέρον, τί μας 
σταμάτησε μέχρι τώρα, στην έκ 
δόση εφημερίδας στΛ βάση αυ
τή πού πρότεινες. Επειδή θά 
είναι δικιά μας ή εφημερίδα του 
Κινήματος, θά περιμένουμε άπό 
τήν εφημερίδα αυτή κατ' ανάγκη 
νά μας έκφράζη πλήρως. Ά π ό 
τήν ώρα εκείνη λοιπόν, αυτή ή 
εφημερίδα πραγματικά θά γίνη 
κομματικό όργανο. Δέν θά έχει 
δηλαδή τήν πώληση καί τήν α
πήχηση πέραν άπό τόν όρίίοντα 
του ΠΑΣΟΚ. τών φίλων και με
λών τού ΠΑΣΟΚ. ΚαΙ γι' αυτό 
είχαμε ελπίσει ότι ίσως έογαινε 
καμμιά εφημερίδα, δχι τού ΠΑ. 
ΣΟ.Κ., δχι δικιά μας, δχι μέ δι 
κή μας χρηματοδότητση, ή οποία 
γιά λόγους δκού" της ''-τ 
παίρνε θέσεις κοντά στό ΠΑ.ΣΟ. 
Κ., καί θά περνούσε κάπως τίς 
θέσεις μας. Άλλα είναι μιά ελ
πίδα πού λίγο - πολύ Ιχει α
ποβεί χθή «φοοΰδα» κα! πιθανώς 
δέν μένει άλλος δρόμος άπό τόν 
δρόμο πού μεθόδευσες. .Υπάρχει 
εκπονημένη μελέτη, πάνω στή 
μεθόδευση, ή οποία απαιτεί, γιά 
νά πιάση αυτό τό πράγμα, άπαι 
τεΐ ένα αρχικό κεφάλαιο, δέκα ε
κατομμυρίων δραχμών. Καί αυτό 
τό απαιτεί δχι γιά λόγους οίκο-
νου.ικους αλλά γιά λόγους νομι
κούς. Δηλαδή. Γιά νά μπορέσεις 
νά εκδώσεις μετοχές, τίς οποίες 
θά πάρετε εσείς, πρέπει νά έ
χεις Ινα ορισμένο αρχικό κεφά
λαιο. Πιστεύω δτι αύτο'ξεπερνιέ-
ται ίσως μέ ένα τύπο δανείου, τό 
οποίον πιθανώς νά υπάρξουν άν
θρωποι νάμάς προσφέρουν. Πιθα
νώς. Πάντως έγεις δίκαιο δτι βέν 
μπορούμε να ολιγωρήσουμε. Ευ
χαριστώ κα) τό λαμβάνουμε δ
λοι έδώ ύπ* άψη μας. δτι είνσ%ι 
ένα άπό τά άμεσα θέματα πού 
πρέπει νά λυθούν μέσα στο κα
λοκαίρι. 

ΕΡΩΤ. : "Ηθελα νά ρωτήσω 
&ν τό περιλάλητο Λιιφίορομο 
«' Ανδρέ«;— Π Α Ϊ Ο Κ > « Π Α . 
ΣΟ.Κ. — Ανδρέας», υΐοθϋτη-
tat aitò tòv κ. 'Ανδρέα Πα-
πανδρέον. 

ΑΠ.: Έάν μπορεί» νά μάς τό 
διευκρινήσεις κα) βέν μιλάμε ^αμ
φίδρομα; Ευχαρίστως νά σού α
παντήσω. 

ΕΡΩΤ.: Λέω, Ιάν τό αμφί
δρομο «'Αντρέας — ΠΑΣΟΚ» 
καί «ΠΑΣΟΚ — Αντρέας», 
το οποίον είναι μαθηματική 
ταυτότητα, σάς εκφράζει, τό 
έ.τχδοκιμάζετε; 

ΑΠ.: Τώρα τό καταλαβαίνω. 
"Οταν είπες τή λέξη μαθηματι
κή ταυτότητα, καταλαβαίνω τί 
θέλεις νά πής. Λές μ' άλλα λόγια 
ότι άρχισε αλλιώς καί μεθοδευτη 
κε αλλιώς. Πρόσεξε, υπάρχει α
πάντηση σαφέστατη. Γιατί ή έρώ 
τηση δπως τέθηκε, καί νά σάς πώ 
τί σημαίνει ταυτότης, γιά αυτούς 
πού οέν ασχολούνται μέ τά μάθη 
ματικά. Ταυτότης σημαίνει, δτι 
το ίδιο πράγμα έχει δυο ονόμα
τα. Δηλαδή, τό 2 είνα» ταυτόση
μο μέ τό 4 βιά τού 2, έτσι; Εί
ναι τό ίδιο πράγμα. Έάν λοιπόν 
πραγματικά μέ ενδιέφερε τό ΠΑ. 
ΣΟ.Κ., μόνον γιατί τό ΠΑΣΟΚ 
είναι Ανδρέας είναι ταυτόσημο 
μέ τόν Ανδρέα, ασφαλώς βέν θά 
είχα αναλάβει τό κοπιώδες έργο 
τήο δημιουργίας νέου κινήματος 
στην Έλλαδα. Γνωρίζετε δτι δέν 
είναι ευχερές νά φτιάξη κανείς, νά 
βοηθήση στην οίκοδόμηση, ένας 
νέου κινήματος καί μάλιστα σο
σιαλιστικού μέ δημοκρατικές δια
δικασίες. ΚαΙ οι δημοκρατικές 
διαδικασίες κα) ό σοσιαλισμός 
δέν είναι εύκολα πράγματα στην 
Ελλάδα. Λοιπόν η̂  ανάληψη αυ
τής τής πρωτοβουλίας άπό μένα, 
δταν ό Ανδρέας, δχι τό ΠΑΣΟΚ, 
μπορούσε νά εύημερήση πολιτικά, 
κα! σέ άλλους χώρους θά πρέπει 
νά έχη κάποια εξήγηση. ΚαΙ ή 
εξήγηση αυτή είναι απλούστατη, 
Α πίστη τοΰ 'Α/ΛρΙα τόσο στίς 
δημοκρατικές διαδικασίες δσο καί 
στον σοσιαλισμό τον οποίο θέλει 
νά υπηρέτηση. 

ΕΡΩΤ. i "Ηθελα νά άναιρορ 
ΘΑ στό θέμα τών διαγραφών. 
Etvai αναμφισβήτητο οτι amò 
πού τελικώς εξελίχθη νά είναι 
διαγραφές, έγινε χωρίς καμμΧα 
κίνηση τών οικονομικών εγγυ
ήσεων μέ αποτέλεσμα νά δη-
μιουργηση είθικά προβλήματα. 
Καί σέ μένα τόν Ιδιον θεωρώ 
αδιανόητο Ινας άνθρωπος νά 
διαγράφεται χωρίς προηγουμέ
νως νά άπολογηθή. Amò βέ
βαια δημιουργεί καί Ινα πρό
βλημα γιά το μέλλον. Γιατί 
μπορεί κάποτε κάποιο κέντρο 
δύναμης, το ΠΑΣΟΚ, νά δια
γραφή τον οποιοδήποτε. Kai 
ιόν Πρόεδρο ακόμα· "Εχουμε 
παλαιά παραδείγματα, πού έ 
Ινας διέγραφε τον άλλον... Ά
πό τήν εξήγηση πού βάθηκ«, 
φάνηκε υπήρχαν εγγενείς δυ
σχέρειες πού ok κάποια στιγμή 
4ΘΑΘΐ|ΐια» σέ μία σύγκροηοη. 

Kal té έοώτημα πού γεννά-
« ι «MML M fvw tò alòutó ιιέ· 

ρος τό ανέφερα ήταν το μέχρι 
σήμερα. Ρωτάω, «πο τη στι
γμή πού Οιαπιστοίθηκε δτι ή 
σιίγκοοίΌη ήταν αναπόφευκτη, 
γιατί δεν φωνάχτηχαν αυτοί 
ot άνθρωποι στην Κ.Ε. Kol να 
ποΰνε ότι κύριοι, μέχρι Ιδώ ή
ταν η συνεργασία μας, τ 
oe. Άλλα με#οοεότηκ« δλη αύ
τη ή διαδικασία και οτι uuni 
ή δημόσια σύγκροι·οη όποΜίδή-
ποτε είχε δυσμενείς έπιπτιέσεις 
καί κατέληξε σε μιά αλληλο
κατηγορία. 

ΑΠ.: Μέ συγχωρείς κάνω παρέν 
θέση Δεν υπάρχει κανένα κείμε
νο Ιδικό μας, τουλάχιστον ιδικό 
μου, τό όποιον κατηγορεί έπί η
θικής βάσεως ή οποιασδήποτε άλ 
λης βάσεως πλην τής πολιτικής 
γι άλλους. Κανένα κείμενο. Ή εύ 
θυνη σ* αυτό τό σημείο βαρύνε 
μένον τή... διασπαστική ομάδα. 

Ή απάντηση είναι Α έξης: Δέν 
είμαι ασφαλώς ευτυχής καί βέν 
νομίζω κανείς νά είναι ευτυχής, 
γιά την διαδικασία πού ακόλουθη 
θηκε. Άλλα κατά τήν γνώμην μου 
και τό είπα ενωρίτερα, έαν το 
θέμα είναι θέμα διάσπασης, δη-
λαδή^ ά ν έχει γίνει απόλυτα σα
φές δτι δέν είναι δυνατή ή συνύ
παρξη^ τερματίζεται ή συμβίωση. 
Kai συμφωνά μέ τους κανόνες τού 
νόμου αρκεί πιστεύω, τό ένα μέ
ρος νά τό πάρη άπόοαση. Κανέ
νας βιολόγος δέν επρόκειτο νά λύ 
οη τό θέμα, διότι το θέμα δέν ή
ταν θέμα παρεξήγησης, αλλά θέ
μα απόφασης ότι δέν μπορούμε 
νά συμβιώσουμε. Καί προσθέτω. 
Δέν ετέθη ως θέμα διαγραφής. Ή 
διαγραφή ήταν ένα θέμα πού.!*· 
κίνησε άφοΰ είπαμε, διαφωνίες 0-

?ι στον Τύπο. ΕΗταμι δτι χωρι 
ουν οί δρόμοι μας. Δέν διεγρά-

Φησαν. Η διαγραφή πραγματικά· 
ε Τ ν αι άλλο -rrfiàyua. Τώρα άπό 
την ώρα πού έχουμε μιά κατά
σταση ό καθένας καλείται νά έπι-
λέξη σύμφωνα μέ τίς θέσεις του 
κα! τΙς προτιμήσεις του. 'Εκείνος 
που επιλεγεί δημόσια τΑ μία κα
τάσταση, βρίσκεται σ' εκείνη τή 
κατάσταση, καί αποκλείει τήν άλ-
λη._ Διότι εκεί ακριβώς είναι τό 
πράγμα. Η συμβίωση μέ αυτή 
τήν ομάδα είναι αδύνατη γιά τους 
υπόλοιπους. Πώς νά τό κάνουμε. 
Δεν είναι θέμα διαγραφής. Κρίμα, 
έάν πράγματι είχε αρχίσει τελεί
ως διαφορετικά, Ισως καί ή Ιστο
ρία τους νά ήταν τελείως διαφο
ρετική. 'Αλλά επειδή τό θέμα τω-
ραπροχώρησε λίνο παραπέρα θά 
μου επιτρέψετε νά προσθέσω και 
κάτι άλλο. Πολλοί άό τους τεθέν-
τες έκτος Κινήυατος αποτελούν 
πρόσωπα μέ έξοχη προσωπική Ι
στορία καί μέ σημαντικώτατη αν
τιστασιακή παρουσία. Δέν υπάρ
χει γι* αυτό καμία αμφιβολία. Για 
πολλούς Ισχύει. ΚαΙ είναι βεβαί 
ως κρίμα τό δτι δέν μποοούμε νά 
συνεργαστούμε στά πλαίσια τού 
ΠΑΣΟΚ. Λέγεται καί κάτι άλλο, 
επί τοΰ όποιου έχω ένα σχόλιο. 
Τί κρίμα, λένε πολλοί, πού τό 
ΠΑΣΟΚ δέν έχει στελέχη επαρ
κή, Εθεσε έκτος Κινήματος πρόσω 
πα μέ τέτοια Ικανότητα και τέ
τοια ακτινοβολία. ΚαΙ νομίζω δτι 
έχω χρέος σέ σάς πού ανήκετε · ' 
αυτό τό Κίνημα νά σάς πώ κάτι 
πάνω σ' αυτό. Ακριβώς αότό πε
ρίμενα άπό τήν συμετοχή τών προ 
σωπων πού προήλθαν άπό την Δ 
Α. Μέ εξαιρέσεις επώνυμες, δέν 
πρόκειται να τΙς αναφέρω, υπάρ
χουν εξαιρέσεις, καί θά έλεγα ά 
ριθμόν περίπου 4 — 5 προσώων, 
δεν προσέφεραν τά Φώτα τους, 
ούτε τόν χρόνο τους γιά τό Κίνη
μα. Κ al θέλω νά πώ δύο συγκε
κριμένα παραδείγματα, χωρίς ο
νόματα. 

Έζήτησα μελέτη επειγόντως, ά 
πό κάποιον, πρώην Δ.Α. γιά Ινα 
θέμα σημαντικώτατο πού ερχόταν 
στή Βουλή. Ουδέποτε έοαλε 2 
νοαμές πάνω σέ χαρτί. Έζήτρ-
θη άπό άλλα μέλη νά γράφουν 
τουλάχιστον ένα επώνυμο άρθρο 
στην «Εξόρμηση», όταν ξεκίνησε 
τό Κίνημα. Καί ή απάντηση πού 
πήραμε είναι: «Δέν διακυβεύουμε 
τό κύρος μας γράφοντας σ' αυτήν 
τήν φυλλάδα». Από τότε Μα τό 
κλίμα. Κλίμα γνήσια β:ανοουμενί-
οτικο καί σεχταριστικό. Δέν έ
βγαινε πέρα φίλοι, δέν έβγαινε 
•nipa. 

ΕΡΩΤ.ι Κύρ« Πρόεδρε, ή
θελα fé Όοκαλέσω %6 
έξης : Σέ σχέση με δλη αύτΑ 
την Ιστορία τής δυίαπαοης η 
τής οιαγραφή; (δποκ θέλετε 
εκτιμήστε το) θά μάθατε βτι 
Ιγιν« μία συγκέντρωση άπο μέ
ρους τών διαγραφέντων προ 
διημέρου oè iva θέατρο. Στή 
συγκέντρακτη αυτή, έγώ προ 
ίΤί.κπικά δέν ήμουνα, Μχ« μυΛ 
άλλη άπαογόληση με το θέμα 

ν δικηγόρων, θα πήγαινα β-
μος νά ακούσω βιότι μέ ενδι
έφερε, διότι μέ ενδιαφέρει χ»> 
QuiK τό Κίνημα ατό οποίο με
τέχω σάν μέλος. Γιά νά άκου
γα xal τήν άλλη άποψη. Zi 
μιά άπό τις στιγμές ενεφανίσθη 
κάποιος άπο τοι< οιαγραφέν-

ftv θέλετε νά σάς πώ xal 
τό όνομα, αύτο δέν ενδιαφέ
ρει, έ οποίος είπε, δτι τήν ή
μερα κατά τήν οποίαν πήρατε 
τήν απόφαση νά διαγράψετε 
ώρισμένα μέλη toö Ε.Γ. xai 
άπ* την Κ.Ε. ( tà I I ) , tòv συ-
ναντησατε σέ <η>γκ·κριμένο | ε 
νοδσχείο, σέ συγκτκρμιένο α
ριθμό δωματίου, καί τοθ είπα
τε : Πήρα αύτη την απόφαση 
τΛς βυινρασής. θά σε παρακ« 
λέσω, θα tò ανακοινώσω, Ιχω 
βάσει τήν ανακοίνωση στίς ε
φημερίδες, νά κάλυψης τήν α
πόφαση μου. Μπορεί τή γνώ
μη μου νά την αλλάζει, την V 

• · " Ή o w t x c t a 
ατΛν f n ocAiOa 


