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Τοϋ Νίκου Γρηγορίου 
Βασικό χαρακτηριστικό της μεταοικτατορικής πορείας της χώρας, 
αποτελεί ή επίδραση τον χαρακτήρα της μεταβολής της 23ης Ιούλη 
και των μεθοδεύσεων που τη στερέωσαν και την ολοκλήρωσαν, στη 
διαμόρφωση όλων των επόμενων φάσεων τής πολιτικής ζωής. 
Πέρα από το πρωταρχικό «μπλοκάρισμα», πού δημιούργησε ή 
κοινή - αν και όχι πάντα ξεκάθαρα όμολογημένη-σννείδηση τής 
παράδοσης τής εξουσίας και όχι τής ανατροπής τής χούντας, μεγα
λύτερο ρόλο στη νόθευση των πολιτικών πραγμάτων έπαιξε ή πρό
ωρη κήρυξη τών εκλογών. 

Στή βαριά κληρονομιά μιας άστυνομευμένης και προβλημα
τικής δημοκρατίας, προστέθηκε ή σιωπή τής 7ετίας. Ή μη ανά
πτυξη ενός μαζικού αντιστασιακού κινήματος στή δικτατορία 
πού θα έδινε μια απάντηση στο πρόβλημα τοϋ φορέα αμέσως 
μετά τη μεταπολίτευση, ήταν ένας άπο τους παράγοντες πού 
επέτρεψαν τήν αναβίωση τών παλιών σχημάτων και κομμάτων 
τής 'Αριστεράς. 

Ή πρόωρη κήρυξη τών εκλογών ήταν ó δεύτερος παράγον
τας, πού δεν επέτρεψε αυτή ή αναβίωση τών τίτλων να αποκτή
σει ουσιαστικό περιεχόμενο. "Ετσι, τα δύο Κ. Κ. δεν είχαν τή 
δυνατότητα -πέρα άπό τους εγγενείς λόγους- να επέμβουν δυ
ναμικά καί πρωτοπόρα στή νέα κοινωνική πραγματικότητα, 
άλλα εξαναγκάστηκαν να διεκδικήσουν τον κοινωνικό χώρο αν
ταγωνιζόμενα για τήν ιστορικότητα τού τίτλου τοϋ Κ. Κ. Ε. 

Άλλα το πρόβλημα δεν ήταν μόνο πρόβλημα τών κομματι
κών φορέων. Ήταν και πρόβλημα πολιτικής έκφρασης μεγάλων 
κοινωνικών στρωμάτων, πού ε'ίτε δημιουργήθηκαν στην εφτα
ετία, ε'ίτε ριζοσπαστικοποιήθηκαν μέσα άπό τήν αντιλαϊκή πο
λιτική καί τον καταναγκασμό τής χούντας. 

Ή πρόωρη κίνηση τής εκλογικής διαδικασίας δεν επέτρεψε 
τή δημιουργική ζύμωση, τήν κριτική καί τή συμμετοχή αυτών 
τών στρωμάτων στις διεργασίες ένταξης σε φορείς σύστοιχους 
με τις κοινωνικές τους ανάγκες, άλλα συσπείρωσε κατ' ανάγκην 
τό λαό κάτω άπό παλιές ταμπέλες καί προγράμματα. 

'Αποτέλεσμα όλης αυτής τής αντικειμενικής εμπλοκής τών 
παραδοσιακών φορέων τής 'Αριστεράς, αλλά καί τών κοινωνι
κών δυνάμεων, υπήρξε ή σε ένα βαθμό άναντιστοιχία κοινωνι
κών δυνάμεων καί κομματικών φορέων, καί ή ύπαρξη ενός πο
λιτικού κενού. 

Σ' αυτό τό κενό καί στην κάλυψη αυτής τής άναντιστοιχίας, 
φαινόταν ότι στόχευε τότε ó κ. Ά . Παπανδρέου, όταν εξήγγειλε 
τήν 3η τού Σεπτέμβρη τού 1974 τις ιδρυτικές αρχές τού Πανελ
λήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος. 

Ή άντϊίμπεριαλιστική-άντιμονοπωλιακή πλατφόρμα τής 3ης 
τού Σεπτέμβρη, ή πρόταση για ενα Κίνημα άρχων, με δημοκρα
τικές διαδικασίες «άπό τή βάση ώς τήν κορυφή», φάνηκε να 
εκφράζει ενα τμήμα τής μικροαστικής τάξης, τών νέων μεσαίων 
στρωμάτων τής πόλης καί τής διανόησης. Ό π ω ς έδειξαν καί τά 
εκλογικά αποτελέσματα, απήχηση βρήκε επίσης καί σε κομμάτια 
τής άγροτιάς, ιδιαίτερα φτωχών περιοχών. 

Σημείο-κλειδί, όμως, όπως αποδείχτηκε τελικά, αποτελούσε 
δτι τό ΠΑ. ΣΟ. Κ., παρά τίς σοσιαλιστικές του εξαγγελίες, λει
τούργησε περισσότερο σαν λαϊκός, παρά σαν σοσιαλιστικός πό
λος έλξης, πού 'ισοδύναμη, άν όχι περισσότερη, σημασία άπό τό 
σοσιαλιστικό ιδεώδες είχε ó ρόλος τοϋ χαρισματικού ηγέτη. 

Για να προχωρήσει λοιπόν στην κατάκτηση τής σοσιαλιστι
κής συνείδησης άπό μέρους τών μελών του, όφειλε κατ' αρχήν 
να άποπροσωποποιήσει καί να άντικειμενοποιήσει τις εσωτερι
κές διαδικασίες λειτουργίας του. Ταυτόχρονα, επιβαλλόταν να 
επέμβει δραστήρια στους κοινωνικούς αγώνες τών εργαζομέ
νων, για να συνδεθεί με τά προβλήματα καί τίς ανάγκες τοϋ 
λαού. 

Τό πρώτο, ή άποπροσωποποίηση, προϋπέθετε τήν τήρηση 
τής εσωκομματικής δημοκρατίας, τή συλλογικότητα τών οργά
νων καί τή δεσμευτική ένταξη τού 'ίδιου τοϋ κ. Παπανδρέου σ' 
αυτά τά συλλογικά όργανα, καθώς καί συνειδητή καθοδήγηση 
προς αυτή τήν κατεύθυνση. Για τό δεύτερο, αναγκαία ήταν μια 
αντίληψη εξωκοινοβουλευτικής δράσης, καθώς καί ή δυνατό
τητα τής βάσης να μετέχει υπεύθυνα στή χάραξη τής πολιτικής 
τού Κινήματος. 

Ή κρίση πού ξέσπασε πρόσφατα στο Π.Α.Σ.Ο.Κ., πού φά
νηκε να περιστρέφεται κυρίως γύρω άπό θέματα διαδικασιών, 
μέ άξονα τό αίτημα τής εσωκομματικής δημοκρατίας καί τής 
συλλογικής λειτουργίας τών οργάνων, έχει στην πραγματικό
τητα τή ρίζα της στην αργή, άλλα σταθερή μεταβολή τοϋ σοσι
αλιστικού κινήματος άρχων, σ' ενα αρχηγικό, αστικού τύπου, 
κόμμα. Αυτή ή μεταβολή, αποτελεί έκφραση καί τής συνειδητής, 
καθώς φαίνεται, για τοΰτο προσπάθειας τού κ. Α. Π., καί τής 
οριακής δυνατότητας τών μικροαστών, κάτω άπό τήν έλλειψη 
καθοδήγησης καί αντικειμενικών διαδικασιών λειτουργίας, να 
ξεπεράσουν τό φράγμα τής ταξικής τους θέσης καί τής αστικής 
ιδεολογίας καί να συνειδητοποιηθούν σοσιαλιστικά. 

"Ας προσέξουμε τήν πολλαπλή σημασία καί το ρόλο τής τέ
ταρτης βασικής αρχής τοϋ ΠΑΣΟΚ, τής δημοκρατικής διαδικα
σίας. Τό ΠΑΣΟΚ συνιδρύθηκε άπό πολιτικές οργανώσεις καί 
στελεχώθηκε άπό πρόσωπα διάφορης ιδεολογικής καί πολιτικής 
καταγωγής. Ή κοινωνική του σύνθεση, ταυτόχρονα, όσο καί οί 
κοινωνικές τάξεις πού συμφέροντα τους φιλοδοξούσε να εκ
φράσει, δεν είναι ομοιογενείς, ώστε να μήν αποκλείονται, ώς 
ένα βαθμό, οί αντιθέσεις. Ή δημοκρατική διαδικασία ήταν ό 
μόνος τρόπος καί να αποκτηθεί ή 'ιδεολογική ομοιογένεια μέσα 
άπό τήν τριβή καί διαλεκτική αντιπαράθεση τών απόψεων, όσο 
καί να λυθούν οί αντιθέσεις, μέσα άπό τήν κοινή πάλη καί τή 
συμμετοχή στή λήψη τών πολιτικών αποφάσεων. 

Παράλληλα, ή δημοκρατική διαδικασία ήταν μια κατοχύ
ρωση ότι θα αποφεύγονταν ή δημιουργία γραφειοκρατικών 
ομάδων, καί ότι ή ηγεσία θα βρισκόταν πάντοτε ύπό τον έλεγχο 
τής βάσης. 

Μ' αυτές τίς εξαγγελίες ξεκίνησε ή δημιουργία τοϋ ΠΑΣΟΚ. 
Καί άπ' ο,τι είναι γνωστό, εντυπωσιακή υπήρξε ή συμμετοχή καί 
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ή ποιότητα της προσφοράς των μελών του στην πρώτη φάση.του 
Κινήματος, με την αύτοοργάνωση στις ομάδες πρωτοβουλίας. 
Ή εκλογική μάχη, παρ' ολο πού φαίνεται να υποτιμάται άπο 
τους επίσημους κύκλους τοΰ Κινήματος, ήταν μια άπο τίς ζων
τανότερες και μεστότερες σε εμπειρίες φάσεις του. Ή υπόδειξη 
τών υποψηφίων βουλευτών, ή οργάνωση και διεξαγωγή τοΰ 
προεκλογικού αγώνα, ή ανάγκη εξειδίκευσης τών θέσεων της 
κατά περίπτωση, υπήρξε σοβαρό βήμα,γιά τή συνοχή τής οργά
νωσης, και το δέσιμο τών μελών με τίς αρχές της. 

Ή εκλογική μάχη είχε όμως και τήν άλλη όψη της. Παρ' ολο 
πού ή Κ. Ε., το ανώτερο όργανο τού Κινήματος, βρισκόταν ήδη 
σε πλήρη λειτουργία άπο τίς αρχές τού 'Οκτώβρη, δεν είχε κα
μιά συμμετοχή στή χάραξη τής εκλογικής τακτικής, πού ήταν 
προσωπική επιλογή τού κ. Α. Π. και στενής ομάδας συνεργατών 
του. Έτσι, από τότε εκφράστηκε ή πρώτη διάσταση μεταξύ δια
κηρύξεων και πραγματικότητας, και ή αντίληψη τοΰ κ. Α. Π. για 
τα συλλογικά όργανα και τά όρια τών αρμοδιοτήτων τους. 

Ή μή λειτουργία τής Κ. Ε. σαν ανώτερου συλλογικού οργά
νου, είχε πολλαπλές εκφυλιστικές επιπτώσεις στο Κίνημα. Ή 
πιο βασική, ότι δέν μπορούσε δηλ. να επιτελέσει τον καθοδηγη
τικό της ρόλο, είχε μια δεύτερη, πολύ σοβαρότερη όψη: ότι μ' 
αυτόν τον τρόπο, ή αυθεντική πολιτική έκφραση τοΰ Κινήματος 
ήταν ή παρουσία τοΰ κ. Α. Π. στή Βουλή. "Ετσι, μεταφέρθηκε το 
κέντρο βάρους τών δραστηριοτήτων τού Κινήματος άπο τήν 
εξωκοινοβουλευτική δράση στο θέαμα τού Κοινοβουλίου, με
ταφορά πού ανέστειλε κατά πολύ όλες τίς διαδικασίες απόρρι
ψης τών αστικών πολιτικών κατηγοριών και προτύπων, πού εί
χαν αρχίσει να αναπτύσσονται στην οργανωμένη βάση τού Κι
νήματος. 

Ταυτόχρονα, ένδυναμώνονταν μ' αυτό τον τρόπο το συνειρ
μικό σφυροκόπημα τοΰ προεκλογικού συνθήματος 
«Άνδρέας-ΠΑΣΟΚ», ώστε όλο και περισσότερο ή νομιμότητα 
τού ΠΑΣΟΚ να μην αντλείται στή συνείδηση τού μικροαστού 
άπο τίς αρχές τής 3ης τού Σεπτέμβρη, άλλα άπο τό πρόσωπο τού 
χαρισματικού ηγέτη. 

Σέ περίοδο πού μεσουρανούσε ή οθόνη τής τηλεόρασης, κα
ταβλήθηκε μια προσπάθεια στην Κ. Ε. να αποκτήσει λειτουργι
κότητα και περιεχόμενο, μέ τήν ψήφιση εσωτερικού κανονισμοΰ 
λειτουργίας της, πού πρόβλεπε και'τήν εκλογή άπό τήν 'ίδια τοΰ 
'Εκτελεστικού Γραφείου. 10 ήμερες πρίν τή σύγκληση της, ó κ. 
Α. Π., μέ μια ενέργεια πρωτοφανή στην ιστορία τών αριστερών 
κομμάτων, διέλυσε τήν Κ. Ε., λέγοντας ότι στους κόλπους της 
είχε αναπτυχθεί «φραξιονισμος και ελιτισμός», κατηγορίες πού 
μέχρι σήμερα μένουν άναπόδεικτες. 

Ταυτόχρονα, κήρυξε το Προσυνέδριο, για τήν εκλογή νέας 
Κ. Ε. Ή διαδικασία τού Προσυνέδριου είχε όλα τά χαρακτηρι
στικά τού τύπου τών σχέσεων πού επρόκειτο να επικρατήσουν 
στο Κίνημα. Ή έλλειψη κάθε είδους τεκμηρίωσης τής αναγκαι
ότητας αυτής τής ενέργειας, καθώς και ή αποφυγή κάθε 'ιδεολο
γικής και πολιτικής ζύμωσης για τήν εκλογή, έπεφύλασσαν στή 
βάση έναν παθητικό ρόλο επικύρωσης πράξεων, πού ó μόνος 
εμφανής λόγος υποστήριξης τους θα ήταν ή επιθυμία τού κ. Α. 
Π. να υποστηριχθούν. 

Παρ' όλη τή συγκλίνουσα για τήν εξυπηρέτηση αυτής τής 
σκοπιμότητας μεθόδευση τοΰ Προσυνέδριου (διορισμένο Προ
εδρείο, μονομερείς εισηγήσεις, απαγόρευση κάθε συζήτησης καί 
παρουσίασης αντίθετης άποψης) ή βάση δέν παγιδεύτηκε. Στή 
νέα, εκλεγμένη Κ. Ε., βρέθηκαν πολλά μέλη πού ήταν γνωστή ή 
προσήλωση τους στις αρχές τής 3ης τοΰ Σεπτέμβρη, τήν εσω
κομματική δημοκρατία καί τή συλ) ο^'ΐκή λειτουργία τών οργά
νων. 

Ά π ό πλευράς Α. Π. καί τής ομάδας πού τον περιβάλλει, 

μέσω τοΰ Προσυνέδριου επιδιώκεται ή μεταβολή βασικών όρων 
λειτουργίας τοΰ Κινήματος, καί μπαίνουν οι βάσεις ανάπτυξης 
μιας αρχής υπεράνω οργάνων, τοΰ κ. Α. Π. Ό κ. Α. Π. πράγματι 
δεν θέτει υποψηφιότητα στο Προσυνέδριο καί παραμένει Πρό
εδρος τοΰ Κινήματος. Ό χ ι Πρόεδρος τής Κ. Ε., άλλα ανώτερο 
καί παράλληλο όργανο. 

Σέ επίπεδο άρχων λειτουργίας, τή δημοκρατική διαδικασία 
«άπο τή βάση ώς τήν κορυφή», αντικατέστησε ένας γραφει
οκρατικός συγκεντρωτισμός. Μέ αλλεπάλληλους διορισμούς, τά 
κεντρικά όργανα τοΰ Κινήματος υποκαθίστανται άπό τή γρα
φειοκρατική ομάδα, πού κοινός παρονομαστής της είναι ή 
προσήλωση στο πρόσωπο τού αρχηγού. 

'Αποτέλεσμα όλων αυτών ήταν, σέ επίπεδο κορυφής, να εξα
κολουθεί ó κ. Α. Π. να αποτελεί το μοναδικό διαχειριστή τών 
πολιτικών επιλογών τού Κινήματος. Σέ επίπεδο λειτουργίας, να 
υποκατασταθεί ή εσωκομματική δημοκρατία άπό το σχήμα 
διευθύνοντες-έκτελεστές. Να αντικατασταθεί ή διαδικασία κα
τάκτησης σοσιαλιστικής συνείδησης άπό τή συμμετοχή στή λήψη 
αποφάσεων καί τή διαλεκτική αντιπαράθεση τών απόψεων μέ 
τήν αποδοχή μιας ορισμένης «καθοδήγησης». 

"Αν καί όλα αυτά μπορούσαν να θέσουν ήδη σέ αμφισβήτηση 
τήν ύπαρξη Κινήματος άρχων καί απειλούσαν να διαστρέψουν 
τό σοσιαλιστικό χαρακτήρα καί τήν προοπτική του, ή μεγαλύ
τερη καί αξεπέραστη, όπως αποδείχτηκε, απειλή κρυβόταν στην 
προσωποποίηση τών αντιθέσεων. 'Επειδή καμιά ιδεολογική ή 
πολιτική τεκμηρίωση δέν μπορούσε να στηρίξει αυτό τό διοικη
τικό συγκεντρωτισμό, κάθε αντίπαλη άποψη, έστω καί στηρι
γμένη στην 3η τοΰ Σεπτέμβρη, δέν αντιμετωπίζεται καθ' έαυτήν, 
άλλα στο κατά πόσο, αμφισβητώντας τήν ορθότητα καί τή συν
έπεια αυτών τών επιλογών, προσβάλλει τό κύρος τοΰ Προέδρου. 

Προϊόν τής ιδεολογικής καί πολιτικής γυμνότητας αυτών 
τών θέσεων, ριζικά αντίθετων στις ιδρυτικές διακηρύξεις, 
υπήρξε ή διαστρέβλωση καί κατασυκοφάντηση τών αντιθέσεων. 
Ή «λύση» τους επιχειρήθηκε διοικητικά και γραφειοκρατικά 
καί άρχισε μιά αλυσίδα προγραφών άπό τή νεολαία, πού προ
χώρησε στα 11 μέλη τής Κ. Ε. Τό άπό τον κ. Α. Π. διορισμένο Ε. 
Γ., ενώ ανακοινώνει ότι πρόκειται για πολιτική διάσπαση, δέν 
αναφέρει ούτε λέξη για τό περιεχόμενο της, άλλα τήν τεκμηρι
ώνει λέγοντας ότι πρόκειται για «φραξιονιστές», γεγονός για τό 
όποιο πάλι δέν φέρνει καμιά απόδειξη... 

Ή αντίδραση τής βάσης, πού, βαθιά ανήσυχη, αρνείται να 
νομιμοποιήσει τίς πραξικοπηματικές ενέργειες τού Ε. Γ., ανα
γκάζει τον κ. Α. Π. να προχωρήσει σ' έναν κλασικό, όσο καί 
επικίνδυνο χειρισμό. Προσπαθώντας δηλ. να αποτρέψει τή διά
σπαση, τή βαθαίνει ó 'ίδιος, για να καλέσει αμέσως μετά σέ δια
δικασίες ενότητας. Έτσι, υποχρεώνει ενα τμήμα τής Κ. Ε. σέ 
παραίτηση, καταργεί τό υπόλοιπο, προσπαθώντας νά παρουσι
άσει τήν κρίση σαν κρίση κορυφής, για τή λύση τής οποίας 
προσφεύγει στή βάση. Προσπαθεί νά μεταθέσει τό πρόβλημα, 
πού είναι πρόβλημα δομών καί λειτουργίας, καί νά αποφύγει 
τήν κριτική τής βάσης, παγιδεύοντας την σέ αμφίβολες διαδικα
σίες εκλογής. 

Τήν ώρα πού γράφονται αυτές οι γραμμές δέν είναι καθόλου 
σίγουρη ή επιτυχία τοΰ ελιγμού. 'Αλλά και άν πρόσκαιρα πετύ
χει, αναπόφευκτη καί σύντομη είναι για μάς ή επόμενη κρίση. 
"Γατί τό αρχηγικό κόμμα τού κ. Παπανδρέου είναι άναντίστοιχο 

αέ τις κοινωνικές δυνάμεις πού προσπάθησε νά εκφράσει καί 
πού εκείνες ένιωσαν «δυνάμει» νά εκφράζονται στή Διακήρυξη 
τής 3ης τού Σεπτέμβρη. 

Νίκος Γρηγορίου 
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