
ΚΟΜΜΑΤΑ 

Η κρίση στο ΠΑΣΟΚ 
και οι απόψεις 
στελεχών τοϋ 
κινήματος * 
0 κ. Βασ. Φίλιας άπαντα 
σε ερωτήματα των «Π.Θ.» 

Συνεργάτης των «Π.θ.» υπέβαλε 
στον κ. Βασίλη Φίλια μια σειρά ερω
τημάτων σχετικά με το ΠΑΣΟΚ. Και 
πήρε τις ακόλουθες απαντήσεις: 

• Γιατί αρχικά προσχωρήσατε στο 
ΠΑΣΟΚ; 

Ή μεταπολίτευση του 'Ιουλίου ήρ
θε σέ μια στιγμή δπου ή πολιτική και 
κοινωνική συγκυρία είχε διαμορφω
θεί πολύ ευνοϊκά για τή δημιουργία 
ένας μαζικού σοσιαλιστικού κινήμα
τος στή χώρα. Τρία είναι τα δασικά 
στοιχεία της ευνοϊκής αυτής συγκυ
ρίας: α) ή συνειδητοποίηση δχι μόνο 
άπα πρωτοπόρειακούς σχηματισμούς, 
άλλα καί άπό ευρύτερα λαϊκά στρώ
ματα, της στενής αλληλεξάρτησης 
τής εσωτερικής κοινωνικοοικονομικής 
προβληματικής, των ξένων κέντρων 
οικονομικής και πολιτικής επιρροής 
καί του ολιγαρχικού τρόπου άσκησης 
καί έλεγχου τής εξουσίας, β) ή οξύ
τητα των άλυτων οικονομικών προ
βλημάτων καί ή χρεωχοπια των συν
τηρητικών πολιτικών ηγεσιών καί ά-
πο τήν άποψη τής αποτελεσματικής 
αντιμετώπισης τής δικτατορίας καί σέ 
σχέση μέ τή χάραξη μιας υπεύθυνης 
γραμμής πλεύσης αναφορικά μ' Eva 
τόσο ζωτικό εθνικό θέμα δπως είναι 

•το Κυπριακό, γ) ή κρίση καί ή κα
τάτμηση στους κόλπους τής παραδο
σιακής αριστεράς καί ή κατατριβή 
τής σέ θέματα Ιδεολογικής «γνησιό
τητας» ορθοδοξίας καί «σφραγίδας». 

Προϋπόθεση για τή δημιουργία σο
σιαλιστικού φορέα ήταν ή ενοποίηση 
αντιστασιακών καί άλλων πρωτοβου-
λιακών πυρήνων αδιαμφισβήτητης σο
σιαλιστικής κατευθύνσεως. Στόχος 
τής ενοποίησης αυτής δέν ήταν μόνο 
ή αποφυγή κατακερματισμού, άλλα 
κυρίως ή συμφωνία πάνω σ' ëva μίνι
μουμ ιδεολογικών, πολιτικών καί ορ
γανωτικών όρων. Συμφωνία, που θα 
διευκρίνιζε την αντίληψη γ ια το σο
σιαλισμό καί θα απέκλειε τήν καπη
λεία ικαί εμπάρευση τής 'ιδέας τοο 
σοσιαλισμού άπό παράγοντες πού θα 
άπέδλεπαν στή χρησιμοποίηση μιας 
σοσιαλιστικής φρασεολογίας σαν μέ
σου γ ια να εξαπατηθούν καί να παγι
δευτούν λαϊκές δυνάμεις σ' Ινα νεφε
λώδες κλίμα άνανεωτισμου, ό όποιος 
στην ουσία αντιστρατεύεται καί τελι
κά εμποδίζει το σοσιαλιστικό μετα
σχηματισμό τής κοινωνίας. Ό κίνδυ
νος εκμετάλλευσης του «σοσιαλι
σμού» σαν Ιδεολογίας ανάσχεσης και 
αναχώματος προς τα αριστερά ήταν 
— καί εξακολουθεί άλλωστε να είναι 
— πολύ μεγάλος. Ά π ό τή στιγμή λοι
πόν, πού πραγματοποιήθηκε μια. συμ
φωνία δεσμευτική γ ια όλους καί πριν 
άπ' δλα για τον 'Ανδρέα Παπανδρέ
ου, κάθε άρνηση συμμετοχής στή συ-

νίδρυση του πρώτου μαζικού σοσια
λιστικού κινήματος »στή χώρα θα ή
ταν πολιτικά λαθεμένη καί απαράδε
κτη.. Τή δημιουργία του ΠΑΣΟΚ ε
πέβαλλαν αναπόδραστες κοινωνικό -
πολιτικές αναγκαιότητες, δχι ή σύμ
πτωση υποκειμενικών επιθυμιών καί 
θελήσεων. 

• Τί νομίζετε δτι έφερε τήν κρίση 
στο ΠΑΣΟΚ; 

Οι διαστάσεις απόψεων, πού οδή
γησαν στή κρίση του ΠΑΣΟΚ εντοπί
ζονται στα ακόλουθα επίπεδα: Στο 
επίπεδο τών πολιτικών εκτιμήσεων, 
στό επίπεδο της αντίληψης για τδ 
ρόλο καί τή σχέση κόμματος καί μα
ζών καί στό επίπεδο του τρόπου σύλ
ληψης καί ερμηνείας τής Ιστορικής 
διαδικασίας. Σ τ ό επίπεδο τών πολι
τικών εκτιμήσεων οί διαφορές τοποθε
τούνται στην αντίληψη του 'Ανδρέα 
Παπανδρέου καί ορισμένων «εμπί
στων» του δτι τό ΠΑΣΟΚ θα μπορού
σε βραχυπρόθεσμα να γίνη κόμμα 
εξουσίας στή βάση μιας συνθηματο-
λογικής έκμετάλευσης ακαθόριστων 
και ανεπεξέργαστων σοσιαλιστικών 
'ιδεών καί θέσεων. Τό ακαθόριστο θα 
επέτρεπε τή πραγματοποίηση εκλο
γικών κερδών στή κυμαινόμενη μι
κροαστική μάζα, μια αντίληψη, πού 
υλοποιήθηκε στό σύνθημα «σοσιαλι
σμός στις 18». Ή τοποθέτηση αυτή 
προδίδει — ιδπως πιστεύουμε έμεΐς οι 
«διαφωνούντες» — μια όπορτουνιστι-
κή αντίληψη τών πολιτικών διαδικα
σιών καθώς καί παραγνώριση θεμε
λιωδών πολιτικό - κοινωνικών συσχε 
τισμών στή χώρα μας, πού θα απαι
τήσουν μακρόχρονη καί συστηματίνή 
πάλη για τήν ανατροπή τους. 

Οί διαφωνίες στό επίπεδο αυτό 
προδίκασαν καί τις διαφορές στό ε
πόμενο επίπεδο, δηλαδή στή σύλληψη 
του κόμματος άπό τον 'Ανδρέα Πα
πανδρέου καί τον κύκλο του σαν α
πλού μηχανισμού εκλογικής προπα
γάνδας δπου φυσικά ό λαός αντιμε
τωπίζεται σαν άβουλη μάζα, σαν εκ
λογική πελατεία υποκείμενη σέ κα
τευθυνόμενους εντυπωσιασμούς ανά
λογα με βραχυπρόθεσμες σκοπιμότη
τες ''Καί τις «λεγόμενες επιταγές τών 
στιγμών». Ε μ ε ί ς αντίθετα πιστεύουμε 
στην αναγκαιότητα τής οργάνωσης 
σέ βάθος καί μέ Ίδελογικά κριτήρια 
δπου βέβαια υπάρχει ουσιαστική λα
ϊκή συμμετοχή στή ζωή του κινήμα
τος στή βάση αντικειμενικών διαδι
κασιών. 

"Ενα τρίτο έξ άλλου επίπεδο, πού 
εκδηλώθηκαν σοβαρές αντιθέσεις α
πόψεων είναι ή αντίληψη για τήν Ι
στορική διαδικασία. 'Ακριβώς επειδή 
είμαστε σοσιαλιστές πιστεύουμε δτι 
ή ιστορία διαμορφώνεται σέ πρώτη 
καί τελευταία ανάλυση άπό κοινωνι
κές δυνάμεις, δχι άπό «κλητούς» καί 
«ταγούς» τής Ιστορίας δπως πιστεύει 
ό Ανδρέας Παπανδρέου καί οί περί 

αυτόν. Προσωπικότητες — οσοδήποτε 
άκτινοβόλες — μόνο βραχυπρόθεσμα 
καί μόνο σαν έπιταχυντικοι ή επιβρα
δυντικοί συντελεστές επηρεάζουν τήν 
Ιστορική διαδικασία. 

Με τήν ιδρυτική διακήρυξη τής 3ης 
του Σεπτέμβρη καί τις συμφωνίες, 
πού οδήγησαν στή συνίδρυση τοϋ ΠΑ
ΣΟΚ ό 'Ανδρέας Παπανδρέου δέχτη
κε σ' δλη τή γραμμή τις «αίρετικές» 
απόψεις τών «διαφωνούντων». 'Εκτι
μώντας ίσως διαφορετικά τότε τις «ε
πιταγές τών στιγμών». Τό γεγονός δ
τι επανέρχεται, στηριγμένος σέ μια 
συγκυριακή επιρροή χαρισματικού 
τύπου, στις γνωστές και άπό τό πα
ρελθόν θέσεις του, προκάλεσε τή κρί
ση στό ΠΑΣΟΚ. 

• Ποιο νομίζετε δτι θα είναι μετά 
τις διαγραφές τό μέλλον τοϋ ΠΑ
ΣΟΚ; 

Ό Α. Παπανδρέου είναι πλέον υ
ποχρεωμένος να επιλέξει ανάμεσα σ' 
ενα γνήσιο σοσιαλιστικό κίνημα, πού 
θα θεμελιώνεται σέ αντικειμενικές 
διαδικασίες υποχρεωτικές γ ι α δλους 
ή σ' ëva προσωπικό κόμμα αρχηγικού 
τύπου, πού δύσκολα θα συγκαλύπτε
ται άπό τή σοσιαλιστική προμετωπίδα 
του. Δέν φαίνεται δτι ό 'Ανδρέας Πα
πανδρέου αντέχει αντικειμενικές καί 
άποπροσωποιημένες διαδικασίες. Σ έ 
κάθε περίπτωση τό «δίπορτο», πού 
χαρακτήρισε τή πολιτική τακτική του 
'Ανδρέα Παπανδρέου μέχρι σήμερα 
εξάντλησε τις δυνατότητες του: Σο
σιαλιστικό κίνημα καί προσωπικό 
κόμμα δέν συμβιβάζονται. 

Τό μέλλον του σοσιαλιστικού κινή
ματος στή χώρα μας δέν είναι υπό
θεση τοϋ Α. Παπανδρέου, ούτε δική 
μας. 'Εξαρτάται άπό μια σειρά αντι
κειμενικών συνθηκών, πού επιβάλλουν 
τή δημιουργία του σαν Ιστορική α
νάγκη. 'Οπωσδήποτε όμως — δπως 
άλλωστε καί για τήν υπόθεση της 
'Αντίστασης — προκύπτει ëva πρό
βλημα ευθυνών, πού ò 'Ανδρέας Πα
πανδρέου δέν θα μπορέσει μακροπρό
θεσμα να άποσείσει άν τελικά επιμεί
νει στή στραβή πορεία, πού έχει μέ
χρι στιγμής ακολουθήσει. 

• Σε ΐίοιό χώρο σκεπτεσθε να κινη-
θητε; 

"Οπως καί δλοι οί αντιτιθέμενοι 
στή μεθοδολογία τής στρέβλωσης τοΐ 
σοσιαλισμού δέν πολιτεύομαι. 'Ασκώ 
πολιτική σαν υπέρτατο χρέος απέναν
τι στό λαό καί τον τόπο μου. Θεωρώ 
δτι επιβάλλεται ëva 'ιδεολογικό καί 
πολιτικό ξεκαθάρισμα στό χώρο τών 
προοδευτικών δυνάμεων. "Ενα ξεκα
θάρισμα, πού θα οδηγήσει αναγκα
στικά στη συσπείρωση μεγάλων διά
σπαρτων σήμερα δυνάμεων κάτω ά
πό τή σημαία ενός γνήσιου σοσιαλι
σμού. Προς τή κατεύθυνση αυτή βλέ
πω μια ουσιαστική αποστολή. 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 
ή απογευματινή σον εφημερίδα 

18 


