
ΚΟΜΜΑΤΑ 

Tí γίνεται 
στό ΠΑΣΟΚ ; 
Ο Άνδρ. Παπανδρέου πρέπει 
ν' απαλλαγή άπο την μόνιμη 
'ιδέα ότι οι συνεργάτες του τείνουν 
να τοϋ αμφισβητήσουν το 
ηγετικό του προβάδισμα 

Απόψεις τοϋ δημοσιογράφου 
—πολιτευτοϋ τοϋ ΠΑΣΟΚ 
κ. ΛΟΥΗ ΔΑΝΟΥ 

«Καί τώρα -πως θά σέ αναφέρουμε ; 
Είσαι ό αρχηγός του ΠΑΚ; ή" στέλε
χος απλώς της Ενώσεως Κέντρου ή... 
ετοιμάζεσαι να γίνεις κάτι άλλο;» 
ρώτησα τον κ. 'Ανδρέα Παπανδρέου 
δυο ή τρεις μέρες μετά την παλινό-
στηση του, πέρσυ τον Αύγουστο. 

Μόλις τοϋ είχα πάρει αποκλειστικά 
για την «Αθηναϊκή», μια δήλωση -
καταπέλτη εναντίον των δολοφόνων 
της Κύπρου. Μου τήν είχε υπαγορεύ
σει μπροστά σέ μια επιτροπή άπα φοι
τητές που είχαν ϋποχρεωθή άπο τήν 
αστυνομία να διακόψουν τήν πολυήμε
ρη απεργία πείνας τους, στον "Αγνω
στο Στρατιώτη, μια άπο τις πολλές ε
κείνες τις μέρες εκδηλώσεις αλλη
λεγγύης του ελληνικού λαοο προς τα 
θύματα της εταιρίας Ίωαννίδης, Έ -
τσεβίτ καί... Σία. 

Δίστασε, μια στιγμή προτού να μου 
απαντήσει, χαμογελώντας : 

— Γιατί δέν μέ λές απλώς... Αν
δρέα; 

Τα στελέχη του ΠΑΚ εσωτερικού, 
του ΠΑΚ εξωτερικού, ο'ι Λοχαγοί του 
ΑΣΠΙΔΑ καί καμμιά εικοσαριά εκ
πρόσωποι της παληάς κεντροαριστε
ράς φρουράς πού είχαν ανέβει στό 
Καστρί γ ια να διαπιστώσουν (έν ό
ψει εκλογών...) τί αέρας φυσάει ε
κεί πάνω, γέλασαν έπιδοκιμαστικά. 

Ναι, ήταν εκείνη ή στιγμή δ 'Αν
δρέας. 

Ό πολιτικός πού τα είχε βάλει 10 
χρόνια πριν ,μέ το NATO καί τους 
'Αμερικανούς, αυτός πού πάντα τα 'έ-
λεγε χΰμα, αυτός πού θά μπορούσε 
να μεταφέρει σέ ψήφους καί δύναμη 
τό αίτημα των νέων ανθρώπων για 
μια βαθειά, ριζική αλλαγή στους τρό
πους καί τα συστήματα πού προκάλε
σαν, ανάμεσα σέ άλλες συμφορές, τις 
άεροπειρατίες της 21ης 'Απριλίου 
1967 καά της 20ής 'Ιουλίου 1974. 

Μακάρι να έμενε «ό Ανδρέας». 

Μακάρι να ίδρυε τό Πανελλήνιο 
Σοσιαλιστικό Κόμμα καί να εμενε ó 
ένας, ó μόνος, ó αναμφισβήτητος δερ
βέναγας του, φροντίζοντας απλώς να 
διατηρήσει τις παληές επιφάσεις, αυ
τές πού φαινομενικά μόνο περιόριζαν 
τήν παντοδυναμία του 'Αρχηγού των 
αστικών κομμάτων ή του πολιτικού 
γραφείου του Κ Κ Ε. 

θ ά μπορούσε μια χαρά, αυτό τό 
π ρ ο σ ω π ι κ ό του κόμμα να 
προσφέρη σημαντικές υπηρεσίες στον 
τόπο, να έκφραση ώς έ'να σημείο πι
στά το αίτημα της αλλαγής καί να 
παίξη αποφασιστικό ρόλο στις μετα-
χουντικές πολιτικές εξελίξεις, θ ά 
μπορούσε ακόμα να περάση σαν συν-
αρχηγός έστω, στην αρχή, στην "Ε
νωση Κέντρου καί να γίνη σέ λίγο καί 
κληρονομικά» δικαίω, ό αρχηγός της. 

Προτίμησε -να γίνη ό συνιδρυτής έ
νας Κ ι ν ή μ α τ ο ς . 

Ε ν ό ς σοσιαλιστικού κινήματος, πού 
θά ακολουθούσε απόλυτα δημοκρατι
κές διαδικασίες κατά τήν διοργάνω
ση καί ανάπτυξη του. 

Καί ξεκίνησε άπό τις πιο διαφορετι
κές κατευθύνσεις κόσμος καί κοσμά
κης γ ια να περάση στό χωνευτήρι 
του κινήματος. 

Μαζί του οι άνθρωποι πού βασανί
στηκαν, φυλακίστηκαν καί οψωσαν 
γ ια λογαριασμό του λαοΰ τή φωνή 
τους μέσα στις αίθουσες των στρατο
δικείων, ο'ι άνθρωποι πού τρομοκρά
τησαν τους τρομοκράτες, αυτοί πού έ
μαθαν στα παιδιά πώς ή ελευθερία 
δέν δίνεται, άλλα κερδίζεται μέ αγώ
νες καί θυσίες, αυτοί πού άνοιξαν τό 
δρόμο προς τό Πολυτεχνείο. 

Μαζί του καί στελέχη της Άριστε-

Λ. ΔΑΝΟΣ 
Ό δημοσιογράφος κ. 

Λούης Δάνος (διετέλεσε 
σέ κάποιο στάδιο Δ)ντής 
Συντάξεως της εφημερί
δος «Νέος Ανένδοτος», 

πού εθεωρείτο προσκείμε
νη στον 'Ανδρέα Παπαν
δρέου) είχε συνδεθεί ά
πο τά μαθητικά θρανία μέ 
τον αρχηγό τοϋ ΠΑΣΟΚ. 
Ταυτόχρονα στά χρόνια 
της 'Αντίστασης συνδέθη

κε στενά μέσα στη φυλακή μέ τους α
γωνιστές που αργότερα θά γίνονταν βα
σικά στελέχη τοϋ ΠΑΣΟΚ καί πού τώρα 

τά περισσότερα τέθηκαν έκτος τοϋ κι
νήματος. "Αριστος επαγγελματίας δημο
σιογράφος, βλέπει τήν πολιτική μέσα ά
πό τους φακούς της πλούσιας εμπειρίας 
του πολλές ίσως φορές επηρεασμένης ά
πα τόν ρομαντισμό του. Είναι—καί Ε
μεινε—Ενας Ιδεολόγος χωρίς ποτέ νά 
δεχθή νά αξιοποίηση τήν Ιδεολογία του. 

Αυτή ή ειδική θέση του συνεπικουρού
μενη άπό τήν ιδιοσυγκρασία του, τοϋ ε
πιτρέπει νά είναι μια αμερόληπτη καί 
αντικειμενική φωνή σέ μια συζήτηση γιά 
τό ΠΑΣΟΚ. Τήν καταχωρούμε μέ ευχα
ρίστηση καί μέ τιμή. 

ρδς πού δέν μπορούσαν πια ν' άνθέ-
ξουν στά συνθηματολογία, στην θρη
σκευτική προσήλωση, σέ μιά «γραμ
μή» πού στη διαμόρφωση της κανένα 
ρόλο δέν μπορούσαν ή δέν τολμούσαν 
νά παίξουν. 

"Εψαξαν όλοι μαζί καί βρήκαν τή 
χρυσή τομή. 

Αυτήν πού διακήρυξαν στις 3 Σε
πτεμβρίου 1974. 

Τό κίνημα, χάρις κ α ί στον 
'Αντρέα — περισσότερο ίσως σ' αύ"-
τόν, παρά σέ κάθε άλλον — είχε ξε
κινήσει. 

Μέ τον Πρόεδρο του πρώτο, μεταξύ 
ίσων — μιά πρωτιά πού κανένας, πο
τέ δέν του αμφισβήτησε. 

Μέ τήν κεντρική επιτροπή, κυρίαρ
χο όργανο καί τελικό κριτή. 

Μέ τό εκτελεστικό γραφείο, εκφρα
στή καί εκτελεστή των αποφάσεων 
της κεντρικής επιτροπής, καθώς καί 
κρίκο μέ τή βάση. 

Τίποτα άπ' ολα αυτά δέν υπάρχει 
σήμερα. 

• Ό Πρόεδρος είναι τώρα πρώτος 
υπεράνω όλων, όπως ακριβώς συμ
βαίνει μέ τά αστικά κόμματα. 

• Ή Κεντρική 'Επιτροπή διαλύθη
κε άπό τό Εκτελεστικό Γραφείο. 

• Τό διορισμένο άπό τόν Πρόεδρο 
'Εκτελεστικό Γραφείο προσπαθεί νά 
διατηρήσει μιά κάποια «επαφή μέ τή 
βάση» — άλλα γιά αποκλειστικό λο
γαριασμό του Προέδρου, καί τό έ"κα-
νε τόσο αδέξια, ώστε ό Πρόεδρος ν' 
αποφασίσει νά «κατέβει στή βάση», 
νά τήν μαγνητίσει μέ τήν προσωπική 
ακτινοβολία του. 

Το σημείο επαφής 

Έκει, στή βάση, θ' ανακαλύψει 
πώς ενα μόνο κοινό σημείο επαφής υ
πάρχει ανάμεσα στον κόσμο πού έ
τρεξε νά ταχθή κάτω άπό τή σο
σιαλιστική σημαία τοϋ ΠΑΣΟΚ: ή 
δίψα γ ιά περισσότερη δικαιοσύνη, γ ιά 
περισσότερη ανθρωπιά, περισσότερη 
τσίπα σ' αυτόν τόν τόπο. 

θ ' ανακαλύψει ακόμα έκει, μιά βά
ση πού έχει μάθει νά τιμά καί νά θε
ωρεί σάρκα άπό τή σάρκα της, τους 
ανθρώπους πού έμειναν εδώ καί εί
παν ö χ ι γ ι ά λογαριασμό της 
δ χ ι στα τάνκς της συμμορίας - τους 
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ήθελαν να επωφεληθούν από τήν ëv-
ταση Ε λ λ ά δ ο ς - Τουρκίας, της όποιας 
κανείς δεν μπορεί να προδικάσει την 
πορεία. Μακροπρόθεσμα, έθεσε τά θε
μέλια γ ι α τήν μετατροπή τών Βαλκα
νίων σέ περιοχή ειρήνης και έδωσε έ
τσι μιαν ισχυρή ώθηση στις ζυμώσεις 
που συντελούνται στην Ευρώπη, προς 
τήν κατεύθυνση της ύφέσεως καΐ της 
συνεργασίας. 

«'Η συνάντηση μας σημειώνει μια 
ιστορική καμπή» είπε ό κ. Καραμαν 
λής προς τόν κ. Ζίβκωφ. Εκείνη τήν 
ώρα μιλούσε .ή Ε λ λ ά δ α μέ το και
νούριο διεθνές της ανάστημα: μια μι
κρή χώρα, μέ μεγάλο ευρωπαϊκό βά
ρος, καθώς ή φωνή της ερμηνεύει τήν 
δυναμική γραμμή της 'Ιστορίας καί. 
τή λαχτάρα τών λαών γ ια ειρήνη καί 
φιλία. 

Ή «Βόμδα» Γ. Μαύρου 

Λίγες μέρες νωρίτερα, στο Λονδί
νο, δ Γεώργιος Μαύρος, πού πρώτος 
θεμελίωσε το σημερινό διεθνές γόητρο 
της χώρας, εξαπέλυσε τήν πρόταση -
βόμβα: τήν ¡άμεση σύναψη ενός συμ
φώνου μή επιθέσεως μεταξύ Ε λ λ ά 
δος - Τουρκίας. Στο ακροατήριο του, 
στο ¡Βασιλικό 'Ινστιτούτο, οί αντι
δράσεις υπήρξαν αντιφατικές. Μερι
κοί μίλησαν γ ια «προπαγανδιστικό 
πυροτέχνημα» καί άλλοι για ουτοπι
κή ιδέα. Λίγοι μόνο διέκριναν τήν 
πολιτική ουσία πού Ικρυβε ή πρότα
ση. 'Γιατί, στην διαρκώς θερμαινόμενη 
ένταση τών ελληνοτουρκικών σχέσε
ων, ή πρόταση μπορεί να λειτουργή
σει κατευναστικά καί να επιτρέψει 
τήν αναζήτηση λύσεων στο περιθώριο 
πού θα επιτρέπει ó αποκλεισμός μιας 
— τοϋ πολέμου. 

Στην 'Αθήνα — ώς τή στιγμή πού 
γράφονται οί γραμμές αυτές — δέν 
υπήρξαν επίσημα σχόλια. Στην "Αγ
κυρα ομως, ή αντιπολίτευση του κ. 
Έτζεβίτ, αντέδρασε θετικά: «είναι 
δυνατόν — παρετήρησε ό κ. Γκιουνές, 
άλλοτε υπουργός των εξωτερικών — 
να γίνει κατ' αρχήν σκέψη συνάψε
ως συμφώνου μή επιθέσεως μέ τήν 
Ελλάδα, έφ' δσον δέν τρέφουμε πα
ρά φιλικούς δεσμούς». 

Ποσό δμως φιλικοί είναι αυτοί οί 
δεσμοί; Τά νέα άπό τήν Κύπρο είναι 
δυσοίωνα, καθώς οί Τούρκοι εντεί
νουν τά μέτρα τους για τήν διαιώνιση 
της κυριαρχίας στην μεγαλόνησο. Ό 
τελευταίος διωγμός των ελληνοκυπρί
ων στην Καρπασία, δείχνει καθαρά 
δτι όποια μάσκα καί αν φορούν οί 
διπλωμάτες της "Αγκυρας, ή επιδίω
ξη τών Τούρκων στρατοκρατών — 
καί τών 'Αμερικανών πού τους εμ
πνέουν — είναι να προωθηθεί ή διχο
τόμηση καί ή μετατροπή της Κύπρου 
σέ αμερικανική βάση. 

Καθώς προσεγγίζουμε στην πρώτη 
επέτειο τοΰ πραξικοπήματος της χούν
τας εναντίον του Μακαρίου καί της 
τουρκικής εισβολής, τά νέφη πυκνώ
νουν πάνω άπό τόν ορίζοντα της με
γαλονήσου. Τά αδιέξοδα θα πολλα
πλασιάσουν τις τριβές, επειδή οί 
'Αμερικανοί βιάζονται να κλείσουν 
τήν «πληγή» γ ιά να προχωρήσουν στα 
Μεσοανατολίτικα επιθετικά τους σχέ
δια. Καί ή απειλή ενός πολέμου, προ
βάλλει δλο καί πιο απειλητική σέ κά
ποια στιγμή αυτής της πορείας. 

Ή «πρόταση Μαύρου» αποτελεί μια 
δοκιμασία τών τουρκικών προθέσεων. 
"Αν τήν απορρίψουν, θα αποδείξουν 
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δτι υπολογίζουν πάντα στή χρήση 
βίας. "Αν τήν υιοθετήσουν, θα πρέπει 
να εγκαταλείψουν τά φιλόδοξα σωβι-
νιστικά τους σχέδια καί να αποδε
χθούν £να ειρηνικό διακανονισμό, στή 
βάση τών αποφάσεων τοΰ OHE. "Ο
ποια ομως καί άν είναι ή τουρκική 
θέση, ή στάση της 'Ελλάδος πρέπει 
να είναι: ε ν ό τ η τ α καί ε π α 
γ ρ ύ π ν η σ η . 

'Εσχάτη προδοσία 
καί εσχάτη... αφέλεια 

Ή επέτειος της τουρκικής εισβο
λής, στρέφει τήν προσοχή του "Ε
θνους στή μεγάλη προδοσία της Χούν
τας πού μέ το πραξικόπημα κατά του 
Μακαρίου άνοιξε τις πύλες τής Κύ
πρου στα στρατεύματα τοΰ 'Αττίλα. 
'Ομόφωνη ή 'Αντιπολίτευση έθεσε τήν 
ιέβδομάδα πού πέρασε το αίτημα να 
παραπεμφθούν αμέσως σέ δίκη οί 
πρωταίτιοι τοΟ εγκλήματος κατά της 
Κύπρου. Πρώτος ό 'Ανδρέας Παπαν
δρέου, είχε υποδείξει τήν ανάγκη να 
τερματισθεί ή αναστολή της διώξεως, 
στις 23 'Ιουλίου. Τό αίτημα διετύπωσε 
καί ò Γ. Μαύρος στην συνάντηση του 
μέ τόν πρωθυπουργό, τήν περασμένη 
Τρίτη. Ή κυβέρνηση απεφάσισε νά 
κινηθεί ή ποινική δίωξη μετά τόν τερ
ματισμό τών μεγάλων δικών, πού θα 
αρχίσουν μέσα στον 'Ιούλιο — καί 
πάντως δχι αργότερα άπό τό φθινό
πωρο. 

Ή κυβερνητική στάση αποτελεί 
στόχο έντονων επικρίσεων. Ή κοινή 
Γνώμη, δέχτηκε μέ δυσφορία τήν ανα
στολή, χωρίς καί νά καταλάβει τους 
λόγους. Δέν δέχεται δμως τή νέα πα
ράταση, δταν κάθε μέρα καί περισ
σότερο γίνονται αισθητές οί τραγι
κές συνέπειες τής προδοσίας τής Κύ
πρου, πού ύπεκίνησε ή Σ Ι Α . 

Καί ένώ σ* αυτό τόν χώρο ή Δι
καιοσύνη — καί ή κυβέρνηση — δέν 
δείχνουν τήν επιβαλλόμενη ευαισθη
σία, προχώρησε μέ γοργούς ρυθμούς 
ή δίωξη επί έσχατη προδοσία τών ψευ-
τοϋπουργών του δικτάτορα Παπαδό-

πουλου, πού προσυπέγραψαν τήν 
ανατροπή τής Μοναρχίας, θ ά λ ε γ ΐ κα
νείς δτι σ' αυτό τόν παράδοξο χώρο 
πού λέγεται 'Ελλάς ό καθένας κάνει 
του κεφαλιού του καί κάποιοι «έξυ
πνοι» αντί νά βοηθούν νά λυθούν τά 
προβλήματα πασχίζουν πώς θά τά 
μπλέξουν. 

Τά «Π.θ.» αγωνίζονται νά τιμωρη
θούν παραδειγματικά οί πρωταίτιοι 
τής χούντας καί νά καταστραφεί δ,τι 
έχει απομείνει όρθιο άπό το καταρα
μένο οικοδόμημα τής δικτατορίας. 
"Αν πρόκειται δμως νά αγνοήσουμε 
τά φοβερά εγκλήματα τών στρατο-
κρατών καί νά τους παραπέμψουμε 
γιατί κατάργησαν τή Μοναρχία, τό
τε ή κοινή Γνώμη θά ζητήσει τήν,,ά-
παλλαγή τους. νΑν σ' αυτό τόν τόπο 
υπάρχει ακόμα υπουργός τής Δικαιο
σύνης, α ς επέμβει γιά νά σώσει τήν 
υπόθεση τής Κάθαρσης άπα τήν γε
λοιοποίηση. "Ας σταματήσει αυτό τό 
ιερό μένος γ ιά τήν δικαστική προστα
σία τοΰ Πολιτεύματος πού... κατάρ
γησε ό Λαός σύσσωμος στις 9 Δεκεμ
βρίου καί α ς στρέψει τήν προσοχή τής 
Δικαιοσύνης στην αυστηρότερη δυνα
τή τιμωρία τών ένοχων τής Κυπρια
κής προδοσίας, πολλοί άπό τους ο
ποίους — δπως ό οικτρός πράκτορας 
τών 'Αμερικανών 'Ανδρουτσόπουλος 
— κυκλοφοροΰν ακόμα ανενόχλητοι 
ανάμεσα μας. 

Ά ν α σ χ η ματισμος 
και άποχουντοποίηση 

Κάτι στην υπόθεση τής Κάθαρσης 
καί τής Άποχουντοποίησης δέν πάει 
κ α λ ά ! Πληροφορίες τών «Π.θ.» ανα
φέρουν δτι ό κ. Καραμανλής είναι 
εξοργισμένος άπό τήν βραδύτητα της 
διαδικασίας καί άπό τήν πλαδαρότη
τα της, πού επιτρέπει νά είναι ακόμα 
καί σήμερα φιλτραρισμένος δλος ό 
διακινητικός μηχανισμός άπό πρωτο-
παλλήκαρα τής Χούντας. 

Στις συνθήκες αυτές, δέν είναι πα
ράδοξο, γιατί τό κράτος κινείται μέ 
τόση απελπιστική νωχέλεια, χωρίς ί
χνος δημοκρατικής πνοής καί ευρυ
θμίας. ΟΊ εγκάθετοι, πού προσπαθούν 
νά παρουσιαστούν σαν αφοσιωμένοι 
άπό τά γεννοφάσκια τους Καραμανλι-
κοί, κάνουν δ,τι μποροΰν νά γυρί
σουν τή ρόδα πίσω καί νά στραγγα
λίσουν τήν ορμή καί τήν απόδοση τών 
δημοκρατικών υπαλλήλων. 
• Τά παράπονα καί οί διαμαρτυρίες 
πού ακούγονται από δλες τις πλευ
ρές, συνενώνονται σιγά - σιγά στην 
κοίτη ενός κινήματος γιά τήν γρήγο
ρη καί αποτελεσματική ολοκλήρωση 
τής Κάθαρσης καί τής Άποχουντο-
ποίησης. 

Πληροφορίες τών «Π.θ.» σημειώ
νουν δτι μετά τήν ολοκλήρωση τής 
πρώτης μεγάλης διπλωματικής έξορ~ 
μήσεώς του, ό κ. Καραμανλής θά α
σχοληθεί μέ τό πρόβλημα αυτό, στα 
πλαίσια καί τής άνασυνθέσεως τοΰ 
υπουργείου του. Ό πρωθυπουργός ë-
χει ήδη καταλήξει — κατά τις ίδιες 
πληροφορίες — στην απόφαση νά χρη
σιμοποίηση φρέσκιες.καί ικανές δυνά
μεις άπό τήν προοδευτικώτερη πτέρυ
γ α τοΰ κόμματος του καί ίσως καί ά
πό άλλο πολιτικό χώρο, καί παράλλη
λ α νά προχωρήσει σέ αλλαγές στον 
κρατικό μηχανισμό πού νά τόν απαλ
λάξουν άπό τις τροχοπέδες της χουν-
τοκρατίας. • 
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άνθρωττους που επιχειρεί τώρα να πε-
τάξη -σαν άχρηστο φορτίο, γιατί ή
σαν, λέει, σοσιαλδημοκράτες, γιατί 
αποτελούσαν έλιτίστην φράξια. Ποιοι; 
Ό Καράγιωργας πού έπεζήτησε την 
θανατική του καταδίκη στο στρατοδι
κείο, λες κι είχε προσφέρει λ ίγα μέχρι 
τότε. Ό Παντελάκης πού επέβαλε καί 
στους βασανιστές του ακόμα να σέ
βονται, στο πρόσωπο του, τον λαό. 
Ή Φλέμινγκ, πού μόνο τρυπάνι δέν 
πήρε στα χέρια για να εισδύσει στον 
τσιμεντένιο τάφο του 'Αλέκου Πανα-
γούλη, και όταν τη βάλανε σ' ενα αε
ροπλάνο για ν' απαλλαγούνε από την 
πίεση της διεθνούς κοινής γνώμης 
(Λαίδη γ α ρ καί χήρα τοΰ μεγαλύτε
ρου ευεργέτη της ανθρωπότητας) πή
ρε το επόμενο κατέβηκε στο Ε λ λ η 
νικό καί στήλωσε τα φραξιονιστικά 
ποδάρια της φωνάζοντας «έδώ είναι 
το σπίτι μου, βάλτε με πάλι στη φυ
λακή». Ή Μελίνα Μερκούρη πού ξε
σήκωσε, μέσα στην μητρόπολη του 
ιμπεριαλισμού τό μίσος εναντίον δ-
λων των κ.κ. Πότς καί δλων των κ.κ. 
Τάλμποτ καί δλων των πρακτόρων 
της CIA καί της JUSMAG πού χρησι
μοποιήθηκαν για να κοτσάρουν στην 
πλάτη μας τους Λαδάδες, τους ' Ι ωαν-
νίδηδες, τους Παπαδοπουλαίους 

Το στενό περιβάλλον του Προέδρου 
του ΠΑΣΟΚ πού εισηγήθηκε (ή υιο
θέτησε, το ίδιο κάνει) τήν απόφαση 
να τεθούν «έκτος κινήματος» 48 (για 
τήν ώρα ) αντιστασιακά στελέχη, 
δέν προσέφερε καμμιά απολύτως υ
πηρεσία στο ελληνικό σοσιαλιστικό 
κίνημα. Πρόσφερε μια (πολύ αμφίβο
λη κι αυτή, κι οπωσδήποτε προσωρι
νή) υπηρεσία σέ μια ν έ α κίνηση: 
σ' αυτήν πού αποβλέπει στή θεμελίω
ση του προσωπικού κόμματος του 'Αν
δρέα (Παπανδρέου). 'Εντός παρενθέ
σεως το Παπανδρέου. Φτάνει — δέν 
τα είπαμε; — τό 'Ανδρέας. 

Κι αμφιβάλλω πολύ αν αυτό, τό νέο 
Κόμμα έχει — ηθικά, πολιτικά, νομι
κά — τό δικαίωμα να διατηρήσει τον 
τίτλο του ΠΑΣΟΚ, έστω κι αν ξεκα
θαριστεί πώς τό «Κ» δέν είναι πια κί
νημα, πώς έχει γίνει Κάμμα. 

Διότι δπως θυμίζουν οι 37 από 
τους 47 στην ανακοίνωση πού εξέδω
σαν για να αμυνθούν κατά της δυσφη
μιστικής εκστρατείας του Α.Π. καί 
της εβδομαδιαίας εφημερίδας του έ* 
ναντίον τους, ό ίδιος ο Α.Π. είχε πει 
τα (έξης τον Φλεβάρη : 

«Είναι σαφές δτι, αν ή Κεντρική 
Επιτροπή είχε εκλεγεί άπό τήν βάση 
δέν θα μπορούσα να διαλύσω τήν 
Κεντρική 'Επιτροπή χωρίς να εκπέ
σω άπό τό αξίωμα του Προέδρου». 

Επομένως τώρα πού διάλυσε μια 
Κεντρική Επιτροπή εκλεγμένη άπό 
τή βάση δέν είναι πια Πρόεδρος. 

Θα μπορούσε, μάλιστα, να υποστη
ρίξει κανείς πώς δέν είναι καν απλό 
μέλος του Κινήματος, πώς, καταρ
γώντας αυθαίρετα καί αδικαιολόγητα 
τό κυρίαρχο σώμα του κινήματος «έ
θεσε εαυτόν» έκτος κινήματος. 

θ α τό υποστήριζα κι έγώ αν δέν 
διατηρούσα μια κάποια ελπίδα πώς 
'έστω καί τώρα, τήν τελευταία στιγμή, 
θα βρεθή Μνας τρόπος να γεφυρωθή 
τό χάσμα καί να προχωρήσουμε δλοι 
μαζί στην κατάκτηση των στόχων πού 
βροντοφωνάξαμε στις 3 Σεπτεμβρίου 
καί. έ'φεραν κοντά μας περισσότερους 
άπό 600.000 ψηφοφόρους, τήν πρώτη 
μαγιά ένό πολύ μεγάλου, πραγματι
κά ανανεωτικού, πραγματικά σοσια

λιστικού, πραγματικά δημοκρατικά 
οργανωμένου Κινήματος. 

Δέν θα ήσαν τόσο πολλοί χωρίς 
τον 'Ανδρέα, χωρίς τή μαγεία πού 
άσκεΐ ή προσωπικότητα του στή «βά
ση», στο λαό. Σύμφωνοι. 

Στη βάση, στο λαό! 

'Αλλά για να γίνουν πολύ περισσό
τεροι για να διπλασιαστούν καί να 
τριπλασιαστούν, για να κατακτήσει 
ειρηνικά ό σοσιαλισμός καί στον τό
πο μας κάποτε τήν εξουσία χωρίς να 
πάψει έν τω μεταξύ να επηρεάζει [Ιέ 
τή δύναμη του τις αποφάσεις αυτών 
πού θα κυβερνούν, είναι απαραίτητο 
να κατέβει τό κίνημα, σαν κίνημα, 
στή βάση, στο λαό καί να του δώσει 
να καταλάβει τι πραγματικά επιδιώ
κει καί πώς μπορεί αυτός, ό λαός, 
να συμβάλει στην μετατροπή του σο
σιαλιστικού ονείρου σέ καθημερινή, 
απτή πραγματικότητα. 

Μέ τό να θέτει είτε τους 48 είτε τον 
εαυτό του «έκτος κινήματος», μέ τό 
να καταργεί τον διάλογο καί νά επι
βάλει τήν μονολιθικότητα πού υπήρ
ξε ή κατάρα δλων των ελληνικών 
κομματικών οργανισμών, κόβει τις 
γέφυρες προς τον λαό, δίνει όπλα 
στην συντήρηση, χτίζει τό δρόμο γ ια 
νά περάση ή επόμενη δόση των τάνκς. 

"Ας απαλλαγή, λοιπόν, μια για 
πάντα, άπό τήν τόσο αδικαιολόγητη 
μανία πού αδιάκοπα τον καταδιώκει: 

"Οτι οι συνεργάτες του διατηρούν 
τό δικαίωμα νά πείθονται μα καί νά 
πείθουν, νά συμμετέχουν, δηλαδή στή 
λήψη των αποφάσεων, νά διαμορφώ
νουν τή στρατηγική καί τήν τακτική 
του κινήματος, επιδιώκουν, σώνει και 
καλά, νά του σκάψουν τον λάκκο, νά 
τοΰ αμφισβητήσουν τό ηγετικό προ
βάδισμα. 

Τό μόνο πού επιδιώκουν — καί τό 
λέω αυτό υπεύθυνα μια καί μέ τους 
μισούς τουλάχιστον, άπό τους 48, 
μέ συνδέει τό είδος τής φιλίας πού 
μόνο στο χαράκωμα τής πρώτης 
γραμμής ή πίσω άπό τα σίδερα τής 
φυλακής γεννιέται — είναι νά δουλέ
ψουν, στο πλευρό κ α ί του 'Αν
δρέα, για τό άπλωμα καί τό ρίζωμα 
τής σοσιαλιστικής ιδέας. 

Δέν αποκλείεται, φυσικά, νά προ-
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σθέτω αυτήν τή στγμή, τό δνομά μου 
στα άλλα 48. 

Είναι ëva όνομα πού δέν κουβαλά
ει ασφαλώς τό κύρος καί τή σημασία 
πού έχουν ανάμεσα στίς μάζες μέ τις 
όποιες ανυπομονεί τώρα νά επικοινω
νήσει ό αρχηγός του Πανελληνίου 
Σοσιαλιστικού Κόμματος, τα ονόμα
τα τριών συναδέλφων μου, πού περι
λαμβάνονται στον κατάλογο των 48: 
τοΰ Γιάννη Κάτρη, τοΰ Άστέρη Σ τ ά γ -
κου, τοΰ Κώστα Νικολάου. Μπόρε
σαν, αυτοί, χάρη καί στην απόσταση 
τους άπό τα γραφεία του Μπάμπαλη 
καί τοΰ Σπανοΰ, νά εκφράσουν τον 
λαό σέ βαθμό πολύ πιο ικανοποιητι
κό άπό τον Βασ. Βασιλείου, τον Θα
νάση Κανελλόπουλο, τον Χρήστο Οι
κονόμου, τον Γιάννη Καψή (του «"Ε
θνους», νά είμαστε εξηγημένοι!) . 

'Αλλά δσο μικρή σημασία κι αν 
έχει τ' δνομά μου, ε ί μ α ι δη
μοσιογράφος, κι έτσι δταν μέ ξανα
ρωτήσουν, δπως μέ ρώτησε ή δεσποι
νίς Βάσω Παπανδρέου (μέλος τότε 
καί τώρα τοΰ Έκτελεστικοΰ τοΰ ΠΑ. 
Σ Ο. Κ.), δταν υπέβαλα στο εκτελε
στικό τις προτάσεις τής πενταμελούς 
επιτροπής πού ετοίμαζε τήν εφημερί
δα τοΰ κινήματος — δταν μέ ρώτησε 
«καί ποια εγγύηση μπορείτε νά μ α ς 
δώσετε δτι ή εφημερίδα μ α ς θα 
κράτηση τήν γραμμή μ α ς;». 

«Ή εγγύηση», τής είπα, είμαστε 
ε μ ε ί ς . 

«Δηλαδή;» 
« Ό Κάτρης, ό Στάγκος, ό Νικολά

ου, ό Δάνος καί ό 
Δέν αναφέρω τό πέμπτο δνομα γ ια 

νά μή θέσω πρόωρα τον κάτοχο του 
έκτος κινήματος. 

"Ετσι δέν βγήκε ή εφημερίδα τοΰ 
ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

Γιατί δέν μας ενέκρινε ή Βασούλα 
ή Παπανδρέου. 

Κι είχε ασφαλώς δίκηο ή Βασούλα. 
Γιατί αν έβγαινε, δπως εμείς προ

τείναμε νά βγει, θα Εφερνε σέ στενή, 
καθημερινή επαφή τήν ηγεσία μέ τήν 
βάση, τή βάση μέ τήν ηγεσία καί άπό 
τήν επαφή αυτή τό κίνημα θα γινόταν 
χείμαρρος... 

θ α ήταν δηαλδή μια εφημερίδα πού 
θα συντελοΰσε αποφασιστικά στή συμ
μετοχή τοΰ λαοΰ στή χάραξη τής 
«γραμμής». 

Κρίμα πού δέν βγήκε εκείνη ή εφη
μερίδα. 

Κρίμα πού τό κίνημα γίνεται Κόμ
μα. 

Άλλα ίσως νά μή είναι ακόμα αρ
γ ά . Στο κάτω - κάτω υπάρχουν α
κόμα στο στενό περιβάλλον τοΰ 'Αν
δρέα, άνθρωποι — σαν τον 'Ιωσήφ 
τον Βαλυράκη — πού έχουν αποδείξει 
δτι ξέρουν νά σέβονται καί νά τιμοΰν 
τον λαό, δσο αυτός τους σέβεται καί 
τους τιμά. 

"Ας πάρουν, τώρα, τήν πρωτοβου
λία πού πρέπει νά πάρουν — άν πρα
γματικά ενδιαφέρονται γ ια τό Κίνη
μα. 

"Αν τήν πάρουν, θα διαπιστώσουν, 
ακόμα μια φορά πώς ακόμα καί τον 
έγωϊσμό τους παραμερίζουν οί «ε
χθροί» τους προκειμένου νά υπηρετή
σουν τον λαό. 

Μα κι αν δέν τήν πάρουν, τό κίνημα 
θα προχώρηση. 

Γιατί οί ρίζες του είναι πολύ πιο 
βαθειές καί στέρεες άπ ' δσο υποπτεύ
ονται αυτοί πού Εθεσαν — προσωρινά 
ελπίζω — εαυτούς έκτος κινήματος. 

Λ. ΔΑΝΟΣ • 
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