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Η ΚΡΙΣΗ ΣΤΟ ΠΑ.ΣΟ „HF 
"Ι âW 

1. Από την ίδρυση στο Προσυνέδριο 
Στο Kpovaoò ΤΌΟΦΟ τΛς ΜρΑσης πού συγκλονίζο το 

ΠΑΣΟΚ ònò την κορυφή ώς τη Οαση, θα αποφύγουμε στο 
ουνοτο τα ετίθετο. Γ torri ηκττεΰουΜε ότι τα γεγονότα μιλούν 
μόνο τους. Kai γιατί πιστεύουμε ακόμη δη εκείνο πού χρεία 
ζοντα« τα στελέχη, το μέλη woi οί φίλοι του ΠΑΣΟΚ δεν εί
ναι μ9α Φορτισμένη ano συγκινήσεις περιγραφή, αλλά μιά 
φυχρη Kai άντναειμενοατ ενημέρωση πού θα τους επιτρέ
ψει ήρεμα κοί ψύχραιμα να ιοαταληζουν στα συμπεράσμα
τα τους οόν ώριμοι καΐ υπεύθυνο* αγωνιστές. 

Το ΠΑΣΟΚ συνιδρύθηκε σέ 
δυο φάσεις (3 Σεπτεμβρίου κσί 
5 'Οκτωβρίου 74) μέ πρωτο
βουλία τοΰ 'Αντρέα Παπανδρέου 
από τις οργανώσεις ΠΑ Κ (εσω
τερικού καί έξωτερικοΰ), ΔΑ., 
καί μια σειρά μακρών αντιστα
σιακών οργανώσεων της επανα
στατικής αριστεράς. Τίς πρώτες 
κιόλας εβδομάδες μετά τήν Ι
δρυση του προσχώρησαν στα 
ΠΑΣΟΚ ομάδες καί μεμονωμέ
να άτομα πού προέρχονταν άπό 
τήν Κεντροαριστερά ή είχαν θη
τεύσει αγωνιστικά για πολλά 
χρόνια στην παραδοσιακή κομ
μουνιστική αριστερά. 

Ά π ' τήν αρχή διακηρύχτηκε 
δτι ol συνιδρυτές βρίσκονται στό 
κίνημα μέ βάση τήν Ισοτιμία 
καί δτι βασική αρχή λειτουρ
γίας είναι οί δημοκρατικές δια
δικασίες σέ δλα τά έπτίπεδα τοϋ 
κινήματος- ώστε νά εξασφαλί
ζεται ή ελεύθερη διακίνηση 
των Ιδεών καί νά ελέγχεται ή 
ηγεσία από τή βάση. 'Αναγνωρί
στηκε, επίσης, τό δικαίωμα της 
ύπαρξης ρευμάτων καί τάσεων 
μέσα στό κίνημα. Ή διακήρυξη 
της 3ης του Σεπτέμβρη αποσα
φήνιζε, ακόμα, δτι δ φορέας 
πού θα πραγματώσει τίς αρχές 
του ΠΑΣΟΚ θά λειτουργεί πο
λιτικά καί κοινωνικά μέ δρους 
λαϊκού κινήματος, έξω άπό συγ
κεντρωτισμούς καί γραφειοκραι 
τ-ικές παραμορφώσεις. Ό Αν
τρέας Παπανδρέου στις 3 του 
Σεπτέμβρη αποδέχτηκε δημόσια 
δτι θά λειτουργήσει στό κίνημα 
σαν «πρώτος μεταξύ Ισων» καί 
στις 18.10.75 δήλωνε απερίφρα
στα: «Είναι αδύνατο νά επαγ
γέλλεσαι δημοκρατία γιά τό έ
θνος καί σύ νά μήν τήν εφαρ
μόζεις ό ίδιος μέσα στους κόλ
πους σου, στους κόλπους του 
κόμματος σου ή τ οϋ Κινήμα
τος». 

Στή φάση μέχρι τίς εκλογές 
(Νοέμβρης *74) τό ΠΑΣΟΚ ερ
γάστηκε σέ πρωτοβουλιακή βά
ση, πράγμα πού ενέπνευσε με
γάλο ενθουσιασμό στίς λαϊκές 
μάζες πού τό ακολούθησαν· 'Ω
στόσο στή φάση αυτή οοτε ή Π. 
Κ.Ε. ούτε τό EJ". λειτούργησαν 
ή πρώτη σάν ανώτατο καθοδη
γητικό όργανο καί τό δεύτερο 
σαν κύριο εκτελεστικό όργανο, 
εξαιτίας των πολλαπλών προβλη
μάτων καί δυσχερειών πού δημι
ούργησε ή εσπευσμένη προκήρυ
ξη καί διεξαγωγή των εκλογών. 

Στην πρώτη καί μονσδ«κή 
μετεκλογική συνεδρίαση της ή 
ΠΚΕ δέν άσχολήθηκτ ουσιαστι
κά μέ τήν ανάλυση καί κριτική 
του τρόπου διεξαγωγής τοΰ προ
εκλογικού αγώνα καί του εκλο
γικού αποτελέσματος, παρ* δ-
λο πού τό αίτημα γιά μ·ά τέ-
τια συζήτηση ήταν καθολικό. 
'Αμέσακ; μετά τή συνεδρίαση αυ
τή ή ΠΚΕ διαλύθηκε, μέ βάση 
παλιά δέσμευση τών μελών της 
νά θέσουν μετά τίς εκλογές τήν 
παραίτηση τους στή διάθεση τοΰ 
Προέδρου# 

Τέλη Δεκεμβρίου *74 συνήλθε 
ή αναμορφωμένη ΠΚΕ πού τά 
μέλη της είχαν επιλεγεί καί πά
λι από τόν Α.Π. προσωπικά καί 
ψήφσε τό οργανόγραμμα γιά 
τίς Τ.Ο Ή πρώτη όξεΐα διαφω
νία σημειώθηκε στό ΕΓ. δταν 
Ô Πρόεδρος μέ τήν ευκαιρία 
της αναμόρφωσης της ΠΚΕ, 
πρότεινε αλλαγές στίς θέσεις — 
κλειδιά του οργανογράμματος. 
'Αφορμή της διαφωνίας υπήρξε 
ή πρόθεση του Προέδρου νά α
πομακρύνει άπό τίς θέσεις αυ
τές προοδευτικά στελέχη χαί νά 
προωθήσει άλλα, πού ανήκουν 
στή δεξιά πτέρυγα του κινήμα
τος. Μέ τήν ευκαιρία αύτη τέ
θηκε ή κριτική απαίτηση να ο
ριοθετεί Ιδεολογικά τό Κίνημα 
μέ περισσότερη σαφήνεια. 

Στίς 19 Ιανουαρίου '75 ό 
Πρόεδρος ανακοίνωσε στή·/ ανα
μορφωμένη ΠΚΕ τήν οριοθέτηση 
του κινήματος απέναντι στή δε
ξιά του πτέρυγα. 

Στην Ιδια συνεδρίαση πού 
κράτησε 17 ώρες ψηφίστηκε τό 
οργανόγραμμα γιά τίς Κ.Ο. καί 
προβλεπόταν ή ψήφιση τοΰ προ
σωρινού κανονισμού εσωτερικής 
λειτουργίας της ΠΚΕ ττού τό 
σχέδιο του είχε διανεμηθεί στά 
μέλη της ΠΚΕ. Πάνω στό σχέδιο 
αυτό υποβλήθηκαν 72 τροπολο
γίες, πού σέ μεγάλο ποσοστό 
επεδίωκαν νά εμποδίσουν τόν Ι
σχυρό συγκεντρωτισμό πού προ
έβλεπε τό σχέδιο καί νά κατο
χυρώσουν τή συλλογικότητα της 
ΠΚΕ σάν ανώτερου καθοδηγη-
τικοΰ οργάνου τοΰ κινήματος 
καί τήν εκλογή τοΰ ΕΓ. Ή συ
ζήτηση επρόκειτο νά διεξαχθεί 
στην επόμενη συνεδρίαση 7 — * 
Φεβρουαρίου '75. 

Ή συνεδρίαση αυτή δέ* πρα
γματοποιήθηκε γιατί στίς 29.1. 
1975 ό Πρόεδρος διέλυσε τήν 
ΠΚΕ χρησιμοποιώντας τίς αόρι
στες κατηγορίες γιά «φραξιονι-
σμό» καί «ελιτισμό». Ταυτόχρο-
νοοάνακοίνωσε τήν απόφαση του 
νά συγκληθεί προσυνέδριο μέσα 
στό Μάρτιο γιά νά εκλεγεί ή 
Κ.Ε. από τή βάση. Τήν άπόφα-
αή του γιά τη διάλυση της ΠΚΕ 
καί τό προσυνέδριο Ô Πρόεδρος 
ανακοίνωσε χωριστά σέ μικρές 
ομάδες της ΠΚΕ της εκλογής 

του, στό δωμάτιο 627 τοΰ ξενο
δοχείου «Κίγκς Πάλας», τρεις 
ώρες πριν νά τήν ανακοινώσει 
στό Ε.Γ. καί στή Συντονιστική 
Γραμματεία Τά μέλη τών οργά
νων αυτών εκδήλωσαν στή με
γάλη τους πλειοψηφία τήν αντί
θεση τους στην απόφαση τοΰ 
Προέδρου καί τήν έντονη ανη
συχία τους γιά τις συνέπειες 
της. 

Μπροστά σ' αυτή τήν αντίδρα
ση ό Πρόεδρος δήλωσε δτι αυ
τός εξαιτίας άλλων υποχρεώσε
ων πρέπει νά αποχωρήσει καί 
οη^νέστησε νά συνεχιστεί ή συζή
τηση. Παρατήρησε, επιπλέον, δ
τι ή συζήτηση θά μπορο3σε νά 

**ν κάνει νά αλλάζει γνώμη, Ö-

χι δμως καί απόφαση, γιατί δ 
Κιος είχε ήδη πριν άπό ώρες 
κοινοποιήσει τήν άικ*φυκ>ή του 
αύτη σηρν τύπο. Σημειώνεται 
δτι καί στό Ε.Γ. καί στή Συντο
νιστική Γραμματεία ζητήθηκε α
μέσως, επίμονα άπό τόν Πρόε
δρο νά αποκαλύψει τά στοιχεία 
πού θεμελίωναν τήν κατηγορία 
γιά «φραξιονιαμό» κλπ. Ό Α. 
Π., ωστόσο, αρνήθηκε κατηγορη
ματικά νά ανακοινώσει οποιαδή
ποτε στοιχεία. 

Τήν έιτομένη αναλήφθηκε πρω
τοβουλία νά υπογραφεί άπό μέ
λη της διαλυμένης ΠΚΕ κείμε
νο πού ζητούσε έκτακτη συνεδρί
αση της ΠΚΕ γιά νά συζητηθεί 
τό θέμα. *Η πρωτοβουλία ανε
στάλη, γιατί αυτοί πού τήν εί
χαν θέλησαν νά αποφύγουν ο
ποιαδήποτε ενέργεια πού θά ό-
δηγοΰσε σέ αύξηση της έντα
σης 'Ωστόσο τό κείμενο αυτό 
παρουσιάστηκε στον Πρόεδρο 
καί τό ΕΓ., όπου καί εξηγήθη
κε δ λόγος της αναστολής της 
πρωτοβουλίας. 

Στό μεταξύ δυο μέρες μετά 
τή διάλυση της ΠΚΕ διέρρευσαν 
στον τύπο ορισμένες πληροφορί
ες πού αποκαλύπτουν τήν ουσία 
της κρίσης. Ό Πρόεδρος κατη
γόρησε ένα μέλος τοΰ ΕΓ ώς υ
πεύθυνο γιά τήν διαρροή αυτή, 

ταφιασία του. Οί άποφάαβ«ς 
«άνω στό θέμα παίρνονταν όμως, 
άπό κοινού μέ το EJ"- Τόσο ατά 
πλαίσια τοΰ EJT. δσο καί στίς 
κοινές συνεδριάσεις μέ τήν è» 
πιτροπή προετοιμασίας Εκδηλώ
θηκαν επανειλημμένα σοβαρές 
άντιγνωμίΕς, που ζητήθηκε νά 
καταχωρηθούν στά πρακτικά. 

ΟΙ αποφάσεις πού παίρνονταν 
π ά ν ω στην προετοιμασία τοΰ 
συνεδρίου καί γνωστοποιούνταν 
διαδοχικά στην οργάνωση τοΰ 
Κινήματος άρχισαν νά δημιουρ
γούν ανησυχίες καί αντιδράσεις 
Ιδιαίτερα στή σπουδάζουσα καί 
στά κλαδικά εξαιτίας τοΰ συγ-
κεντρωτικοΰ χαρακτήρα πού εί
χαν. Πρώτη αποφάσισε νά αντι
δράσει δημόσια ή Συντακτική 
Επιτροπή τοΰ «Αγωνιστή», δη

μοσιεύοντας άρθρο μέ τίτλο 
«Σοσιαλισμός καί δημοκρατικές 
διαδικασίες», δπου, ανάμεσα 
στά άλλα, υπογραμμιζόταν δτι 
«καμμιά πρακτική σκοπιμότητα 
δέν μπορεί νά νοθεύσει τή δη
μοκρατική μέθοδο λήψης τών α
ποφάσεων καί κανένα ε Ι δ ι κ ό 
μ έ γ ε θ ο ς νά ανατρέφει τήν Ι
σοτιμία τών μελών της ομάδας. 
Γιατί τότε οδηγούμαστε αϊ ά ν -
τ ι π ρ ο σ ω π ε υ τ ι κ ά σχήμα
τα καί σέ ε ι δ ι κ ε υ μ έ ν ο υ ς 
ηγέτες». Τή δημοσίευση αύτσΰ 

χωρίς ωστόσο νά μπορέσει νά 
προσκομίσει τίς αποδείξεις πού 
Ισχυριζόταν, δτι είχε γιά τήν 
κατηγορία αυτή, παρ' δλη τήν 
αδιάκοπη πίεση τοΰ ενδιαφερό
μενου μέλους τοΰ ΕΓ. 

Ά π ό τή στιγμή πού ό Α.Π. 
έλαβε τήν μοναχική του απόφα
ση νά διαλύσει τήν ΠΚΕ, ή
ταν φανερό δτι στό κίνημα εί
χε εκδηλωθεί πολιτική διάστα
ση: μιά μερίδα τοΰ EJT. καί τή«, 
ΠΚΕ ζητούσε νά μετατεθεί του
λάχιστον ή ημερομηνία τοΰ προ-
συνέδριου γιά μερικές εβδομά
δες ή καί μήνες ώστε νά ενη
μερωθεί ή βάση πλήρως γιά 
τους στόχους τοΰ προσυνεδρίου 
καί νά εξασφαλιστεί ή ορθή δι
εξαγωγή του. Τό αίτημα αυτό 
απορρίφθηκε, τό προσυνέδριο ό 
ρίστηκε γιά τά μέσα Μαρτίου 
καί ό Πρόεδρος διόρισε οργα
νωτική επιτροπή γιά τήν προε-

τοΰ κειμένου εμπόδισε μέ βίαιη 
παρέμβαση μια ομάδα μελών 
της 'Επιτροπής Νεολαίας της Κ. 
Ε. μέ επικεφαλής τό μέλος τοΰ 
EX. Βάσω Παπανδρέου. Ή ε
νέργεια αυτή δημιούργησε εκρη
κτική κατάσταση- Τό γεγονός 
καταγγέλθηκε στό Ε.Γ. τό ό
ποιο αποφάσισε νά δημοσιευθεί 
τό επίμαχο άρθρο υπογραμμένο 
άπό τά μέλη της Συντακτικής 'Ε
πιτροπής. 'Εξαιτίας τοΰ επεισο
δίου τοΰ «Άγωννστη^ καταγγέλ
θηκε στά πλαίσια τοΰ Ε.Γ. δτι 
πράγματι υπάρχει καί δρα φρά
ξια στα Κίνημα, της οποίας δ
μως τά μέλη ανήκουν στό περι
βάλλον TOJ Προέδρου. Νέο Επει
σόδιο δημιουργήθηκε δταν ένώ 
τό ΕΓ. επρόκειτο νά επικυρώ
σει απόφαση πού καθόριζε τά 
δικαιώματα καί τίς υποχρέωσε ς 
της Σ.Ε. τοΰ «Ά'ων.στη», μέλη 
της Επιτροπής Νεολαίας ανα

κοίνωσαν στό ΕΓ. δτι 
νουν στην αλλαγή τής 
τής ΣΕ- καί αρνούνται νά άβο-
δεχθούν τή ρύθμιση «ou είχε μό
λις συμφωνηθεί. Μετά άπό αβ» 
τό τά μέλη της Σ.Ε. υπόβαλαν 
τήν παραίτηση τους, διαμαρτυ
ρόμενα γιά τήν παραβίαση της 
συμφωνίας. Ό Πρόεδρος ano-
δεχόμενος τελικά την παραίτΐ|-
οη τών μελών της Σ.Ε. κάλο· 
πτε τή βίατη παρέμβαση τών μ*-
λών της Επιτροπής Νεολαίας. 

Στή διάρκεια της σύγκροο-
σης γύρω άπό τόν «Αγωνιστή» 
κορυφώθηκε ή κρίση πού είχε 
εκδηλωθεί στά τέλη Ιανουαρίου 

καί ξαπλώθηκε σέ δλη τή 
νεολαία καί τίς κλαδικές οργα
νώσεις — διακλαδώσεις της ορ
γάνωσης πού, ήταν εγκατεστη
μένες στό κτίριο τών κεντρικών 
γραφείων καί είχαν έτσι τήν 
ευκαιρία νά ενημερώνονται άμε
σα καί πλήρως. 

Ot εξελίξεις επιταχύνονταν ai 
συζητήσεις οξύνονταν καί ή ατ
μόσφαιρα ήταν επικίνδυνα ηλεκ
τρισμένη, Έν τούτοις τά μέλη 
τοΰ Ε Γ. καί ορισμένα μέλη της 
οργανωτικής επιτροπής τοΰ προ> 
συνεδρίου «ού διοφωνούσαν μέ 
τήν δλη διαδικασία πού ακο
λουθούσε τό περιβάλλον του 
Προέδρου· κρατούσαν τή συζήτη
ση αυστηρά στά πλαίσια τών 
οργάνων, γιατί δέν είχαν εξαν
τληθεί δλες οί δυνατότητες ρύ
θμισης τοΰ θέματος μέσα σ* αυ
τά τά πλαίσια. 

Στό μεταξύ» κάτω άπό μεγά
λη πίεση, είχε αποφασιστεί να 
ονναντηθοΰν δ Πρόεδρος καί το 
ΕΓ. μέ τά μέλη τής ΠΚΕ ο* 
δυό ομάδες, μέ εκπρόσωπους 
τών Τ.Ο. καί Κ.Ο. καί τέλος μ* 
τά μέλη της σπουδάζουσας προ
κειμένου νά τους ενημερώσουν* 
Σέ δλες αυτές τίς συναντήσεις 
τΑθηκαν άπό τή βάση οξύτατα 
ερωτήματα σέ σχέση μέ τίς κα
τηγορίες γιά «φραξιονιαμό» κλπ, 
καθώς καί μέ τήν παραβίαση 
τών άρχων τοΰ κινήματος. Στή 
συνάντηση μέ τίς Τ.Ο. ό Α.Π-· 
απαντώντας σέ σχετικό ερώτη
μα, δήλωσε: «Είναι σαφές δ η 
άν ή Κ.Ε. εϊχε εκλεγεί άπό τή 
βάση δέν θά μπορούσα νά κάνω 
αυτό τό πράγμα (Σ.σ. τή διά
λυση της ΠΚΕ) χωρίς νά εκπέσω 
άπό τό αξίωμα τοΰ Προέδρου 
τοΰ Κινήματος». *Εξ άλλου, στή 
συνάντηση μέ τά μέλη της ΠΚΕ, 

μεταξύ άλλων ό Λευτέρης Φιλιπ-
πάτος υποστήριξε δτι μέ τις 
πρωτοβουλίες πού αναλαμβάνει 
ό Πρόεδρος τό κίνημα κινδυ
νεύει νά μετασχηματισθεί άπα 
σοσιαλιστικό αέ ποπουλιστικό 
καί κατήγγειλε δτι τό Προσυ
νέδριο θά είναι τυφλό καί με
θοδευμένο. Ό πρόεδρος αποδέ
χτηκε την ορθότητα τής κριτι
κής. Ό φιλιππατος. μέ πρόσ
κληση του Προέδρου επανέλαβε 
τήν κριτική αυτή στό Ε Γ. καί 
στά πλαίσια τής πλατειάς ορ
γανωτικής επιτροπής (άπό κοι
νού δηλαδή μέ τό Ε.Γ) KJÌ 
ένώ δλοι αποδέχτηκαν τήν ορθό
τητα τών επιχειρημάτων, ό Πρό
εδρος καί τό περιβάλλον του αρ
νήθηκαν νά αλλάξουν στό πα
ραμικρό τίς αποφάσεις τους γιά 
τή μεθόδευση τοΰ Προσυνέδρ'ου. 
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