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ό καθορισμός τής υπεύθυνης τα-
κτ.κής καί στρατηγικής. "Ετσι 
δείχνουμε σάν νά αγνοούμε ότι 
πρώτη καί κύρια έγνοια μας τού-
τΐ την ώρα πρέπει νά είναι ol 
πολιτικές μας ελευθερίες, καί ή 
δημοκρατική ομαλότητα, μαζί μέ 
την διαμόρφωση τον κατάλληλων 
και αποτελεσματικών κομματικών 
μας οργάνων r iá την πραγματική 
καί δχι απλώς φραστική διεκδί
κηση τής εξουσίας. 

Ξεχνάμε ότι τους πρώτους ε
κείνους μεταδικτατορικούς μήνες 
Tot '74 μέ τήν κυβέρνηση εθνικής 
ενότητας καί τις δημοκρατικές 
δυνάμεις πού Ό\α&αν μέρος σ' αύ
τη —αυτές πού τόσο εύκολα τις 
κατακρίνουμε «έξ αποστάσεως» 
—κερδίσαμε τήν απαλλαγή τής 
χώρας άπό τή μοναρχία καί τη 
νομιμοποίηση; όλων τών πολιτι
κών δυνάμεων, δηλαδή τήν ισοπο
λιτεία. "Ετσι ή δεξιά έχασε δυό 
άπό τά κύρια ερείσματα της. 'Ε
μείς δμως αντί νά αξιοποιήσουμε 
α:Ίτές τίς κατακτήσεις τόχουμε 
ρίξει άπό τότε στην «μελλοντολο
γία» καί στον «¿φηβικό» σοσια
λισμό, ένώ χρειάζεται ενότητα, 
ρεαλισμός καί κομματική άνιδιο-
τέλεια. "Ετσι χάσαμε δύο κρίσι
μες εκλογές καί όπως φαίνεται 
ετοιμαζόμαστε νά χάσουμε καί 
τρίτη, άν δεν πάθουμε καί χει
ρότερα. 

Χτό επίκεντρο της ευθύνης γιά 
τό είδος καί τήν γραμμή του α
γώνα μας εναντίον της δεξιάς βρί
σκεται ar\[itpa ασφαλώς τό ΠΑ
Σ OK, σάν αξιωματική αντιπολί
τευση καί σάν κόμμα σίγουρα 
άντιδεξιό, άντιπαλαισκομματικό 
Γ·« τήν ΕΔΗΚ cjjvai πολιτικά σω-
σ"ό τούτη: την ώρά νά μή μιλάμε, 
σύμφωνα μέ τό αξίωμα ότι «δέν 
πρέπει νά πυροβολούμε τό άσθε-
νοφόοο». "Ετσι αρκεί μονάχα τού
το: Οι μετεκλογικές εξελίξεις μέ
σα στην ΕΛΗ Κ, δικαίωσαν δυστυ
χώς πολύ πικρά δλους εκείνους (πού 
με αποφασιστικότητα καί δχι μόνο 
μέ λόγια είχαν επισημάνει την α
πόλυτη ανάγκη της ανάληψης ίγ-
κσιρα πρωτοβουλιών 

Τό ΠΑΣ OK όμως; Μπορεί μό
νο του νά άντιπαοαταντεί trtn fia. 

»η μέσα στή Βουλή— ί|ταν νά α
γνοεί επίμονα τά σκληρά στρα
τηγικά δεδομένα τής πολιτικής 
μας πραγματικότητας καί μέ με
γάλη απλοποίηση να περιορίζει 
τήν πολιτική του πρόταση στην 
συναρπαστική ζωγραφικής τελικών 
σνόχων, χωρίς στρατηγική καί χ « 
ρίς ιεραρχημένες προτεραιότητες 
γιά τή λύση τών μεγάλων προ
βλημάτων του τόπου μέ τά δικά 
μας μέσα καί μέσα άπό τίς δικές 
μας αναγκαιότητες. "Ετσι του ή
ταν δυνατό νά δίνει καί μεγάλες 
υποσχέσεις, πού απέδωσαν βέ
βαια έκλογ ικά. 

Είναι όμως δυνατό μέ αυτή τήν 
τακτική νά περάσει άπό τό παι
χνίδι απλώς του «κυνηγητού της ε
ξουσίας» στην αληθινή διεκδίκηση 
της; 'Ασφαλώς δχι. Γιατί ή διεκδί
κηση αυτή προϋποθέτει τήν κινητο
ποίηση ευρύτατων κοινωνικών δυ
νάμεων, πού μόνο μέ τήν απέραν
τα προσγειωμένη αντιμετώπιση 
τών προβλημάτων μας είναι δυ
νατή. Τήν προσγείωση όμως αύ
τη δέν μπορεί νά την κάνει τό 
ΠΑΣ OK, γιατί αυτό θά έσήμαινε 
τήν εγκατάλειψη βασικών του θέ
σεων. Πώς μπορεί π.χ. νά εγκα
ταλείψει τό κατηγορηματικό του 
«δχι» στην ένταξη μας στην Ε.Ο. 
Κ., δταν τό έ'χει αναγάγει σέ κρμ-
ματικό δόγμα; 'Αλλά κι άπό τ,ήν 
άλλη μεριά πώς μπορεί νά αναπτύ
ξει μιά ρεαλιστική σοσιαλιστική 
στρατηγική καί νά εξασφαλίσει 
έτσι τήν εμπιστοσύνη ευρύτατων 
λαϊκών στρωμάτων χωρίς τήν εγ
κατάλειψη αυτού τοΰ δόγματος, δ
ταν είναι βέβαιο δτι κάθε άποτε-
λΐσματικός πολιτικός σχεδιασμός, 
πού φέρνει υπεύθυνα στην εξουσία, 
περνά άπό τήν αγωνιστική παρα

δοχή της Ενταξης; Καί μόνο τό 
γεγονός δτι τό ΠΑΣΟ Κ υποχρε
ώθηκε άπό τά πράγματα νά ψη
φίσει στη Βουλή τό χρηματοδοτι
κό πρωτόκολλο μέ τήν ΕΟΚ, τό 
δάνειο δηλαδή πού μας δίνεται 
γιά νά προετοιμαστούμε οικονο
μικά γιά τήν ένταξη, αποδεικνύει 
δτι δταν βρεθείς πρόσωπο μέ πρό
σωπο μέ τήν πραγματικότητα, ή 
δογματική θέση του «δχι στην Ε. 
O.K.» δέν μπορεί νά κρατηθεί. 

Ή πρόσφατη απόφαση τής κεν
τρικής επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, 
επιχειρεί βέβαια νά εξασφαλίσει 
μιά κάποια ελαστικότητα γιά τήν 
χάραξη της μελλοντικής του τα
κτικής. "Ετσι π.χ. δίπλα στη 6α-
σ·κή θέση του ΠΑΣΟΚ γιά τήν 
ανάγκη «έθνικοαπελευθερωτικοΰ α
γώνα», πού συναρπάζει βέβαια 
τους άπειρους KOJÍ απέδωσε ίσως 
εκλογικά, άλλα πού δλοι εκείνοι 
πού έχουν ζήσει τήν πρόσφατη ι
στορία μας γνωρίζουν δτι αυτό 
σημαίνει μετωπικές συγκρούσεις, 
πού καταλήγουν στά αίματα, εμ
φανίζεται ή μετριοπαθέστερη και
νούργια θέση τοΰ «έθνικοαμυντι-
κού αγώνα», πού μέ τήν αοριστία 
της δέν λέει βέβαια πολλά πρά
γματα. 

"Ετσι τό ΠΑΣΟΚ δεμένο υπο
χρεωτικά μέ τίς μέχρι τώρα θέ
σεις του δέν μπορεί νά είναι, παρ' 
όλες τίς διακηρύξεις του, è μο
ναδικός φορέας της αλλαγής. Δέν 
μπορεί «αν καί σάν αξιωματική 
αντιπολίτευση νά αποτελέσει μό-
V5 του τήν εναλλακτική κυβερνη
τική λύση. 

"Επιτακτική προβάλλει επομέ
νως ή ανάγκη γιά τήν διαμόρφω
ση τού καινούργιου, μεγάλου κομ
ματικού φορέα, πού μέ τή σαφή 
και αταλάντευτη τοποθέτηση του 

στδ στρατόπεδο τής αλλαγής, άλ
λα καί μέ τήν προσγειωμένη πο
λιτική του, θά οδηγήσει, δχι αν
ταγωνιστικά, άλλα συναγωνιστι
κά μαζί μέ τό ΠΑΣΟΚ, τίς λαϊ
κές δυνάμεις έπί τέλους στην ε
ξουσία. 

Χωρίς τή διαμόρφωση αυτού 
του φορέα ή χώρα σ τ ε ρ ε ί τ α ι 
ο-τήν_ ουσία πραγματικής εναλλα
κτικής κυβερνητικής λύσης. Κι 
σύτό σημαίνει ότι ή πολιτική ο
μαλότητα καις οι πολιτικές μας 
ελευθερίες βρίσκονται κάτω άπό 
μόνιμη απειλή. Χωρίς αυτή τή δια
μόρφωση δλοι οί αγώνες του προ-
οδευτιοΰ λαού μας είναι στην κα
λύτερη περίπτωση καταδικασμέ
νοι νά μένουν στείροι καί στην 
χειρότερη νά τροφοδοτούν τά σκο
τεινά σχέδια τής αντίδρασης. 

Μοιάζει r νά είναι παράδοξο ότι 
6 πολιτικά κρίσιμος ρόλος τούτη 
τήν ώρα, τό «κλειδί» τών μελλον
τικών εξελίξεων βρίσκεται σέ ση
μαντικό βαθμό στά χέρια ¿κείνων 
τών δυνάμεων πού καλούνται νά 
συμβάλουν στην δημιουργία αυ
τού τοΰ καινούργιου φορέα. Καί 
αυτές oi δυνάμεις είναι εκείνες 
ακριβώς πού έπλήγησαν βαριά 
άπό τό εκλογικό αποτέλεσμα. Εί
ναι προπαντός oi σοβαρά τραυ
ματισμένες σοσιαλιστικές δυνά
μεις τής «Συμμαχίας» καί οί κα-
θημαγμένες άπό τόν εσωτερικό αν
ταγωνισμό προοδευτικές δυνάμει? 
της ΕΔΗΚ. Στους δοκιμασμένους 
σέ σκληρούς αγώνες ώμους τους 
πέφτει τό βάρος μιας καινούργι
ας στράτευσης, πού νοναιχά ή σω
στή ανάληψη της ανοίγει έπί τέ
λους τήν φωτεινή προοπτική στον 
απειλητικά κλειστό πολιτικό μα* 
ορίζοντα. 
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