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ΠΑΣΟΚ: Λαϊκισμός η Σοσιαλισμός 

τών "Αγγέλου Έλεφάντη 
καί Μάκη Καβουριάρη 

"Αν κάποιος επιδίωκε νά συγκρίνει τίς πολιτικές 
δυνάμεις της προδικτατορικής καί της μεταδικτατο-
ρικής 'Ελλάδας θά εντυπωσιαζόταν άπό τίς τεράστιες 
διαφοροποιήσεις πού θά διαπίστωνε. "Οχι μόνο κανένα 
άπό τά προδικτατορικά πολιτικά κόμματα δέν επιβί
ωσε ατόφιο, άλλα τά νέα πού πήραν τή θέση τών 
παλαιών παρουσιάζουν σοβαρές διαφορές δομής, λει
τουργίας, πολιτικού προγράμματος, επιρροής κ.λπ. 
Αυτά στην επιφάνεια. Γιατί άπό κει καί πέρα ακέραιο 
παραμένει τό ερώτημα αν καί κατά πόσο ή οίκονομική 
ανάπτυξη πού παρατηρείται —μέ σημείο τομής τή 
δεκαετία του ' 60, καί έκτοτε συνεχίζεται ανοδικά— 
οδήγησε σέ μιά νέα ταξική μορφοποίηση καί αν, τέλος, 
τή μεταδικτατορική περίοδο τά νέα πολιτικά κόμματα 
αντιστοιχούν στά νέα ταξικά —κοινωνικά δεδομένα. 

Τά ερωτήματα αυτά οδηγούν σέ ενα άλλο ερώτημα, 
γενικότερο καί κρισιμότερο άπό πολιτική άποψη: ή 
σημερινή μορφή τών κομμάτων, οί μεταξύ τους σχέσεις 
καί ή επιρροή τους υποδηλώνουν μιά σχετική πολιτική 
ευστάθεια τοΰ συσχετισμού δυνάμεων, ή αφετηρία προς 
νέες ρευστοποιήσεις καί ανακατατάξεις; 

Ή απάντηση, βέβαια, σέ αυτά τά ερωτήματα, πέρα 
άπό δύσκολη, είναι γεμάτη σημασία γιά τό πολιτικό 
μέλλον τής χώρας. Στίς σχετικές όμως επεξεργασίες 
τόσο τών κομματικών επιτελείων όσο καί τών πολι
τικών αναλυτών δέν φαίνεται ότι τά ζητήματα αυτά 
κατέχουν τή θέση πού τους ταιριάζει, καί ή περιγρα
φική φαινομενολογία παίρνει τή θέση τής πολιτικής 
ανάλυσης. Καί αυτό τή στιγμή πού υπάρχουν μερικά 
πολιτικά φαινόμενα πού είναι εντελώς νέα σέ σχέση 
μέ τίς παλαιότερες πολιτικές παραγωγές τοΰ τόπου. 
Τέτοια είναι καί ή περίπτωση τοΰ ΠΑΣΟΚ. 

Φυσικά, δέν διατεινόμαστε ότι είμαστε σέ θέση νά 
καλύψουμε τό κενό, ωστόσο θά προσπαθήσουμε νά 
επισημάνουμε ορισμένα στοιχεία τοΰ φαινομένου 
ΠΑΣΟΚ, Ιδιαίτερα εκείνα πού έχουν σχέ'ση κυρίως μέ 
τήν Ιδεολογία πού συνέχει αυτόν τό σχηματισμό καί 
εκείνα πού σχετίζονται μέ τίς γενικότερες θεωρητι-
κοπολιτικές αναλύσεις τοΰ 'Ανδρέα Παπανδρέου. 

ΠΑΣΟΚ: Κόμμα προσωποπαγές 

Τό πρώτο γνώρισμα τοΰ ΠΑΣΟΚ, τόσο μάλιστα 
εντυπωσιακό πού τό κάνει νά μή μοιάζει μέ κανένα 
άλλο αριστερό σημερινό κόμμα άλλα καί μέ κανένα 
προηγούμενο του, είναι ó προσωποπαγής του χαρακτή
ρας. "Ας τό θέσουμε προκαταβολικά σάν αξίωμα: τό 
ΠΑΣΟΚ είναι ó 'Ανδρέας Παπανδρέου (άν καί, ίσως, 
τό αντίστροφο δέν ευσταθεί απολύτως). Καί ωστόσο, τό 
κόμμα αυτό, έκτος άπό τή γενικότερη απήχηση του 
(τής οποίας θά έχουμε σαφέστερη εικόνα στίς προσε
χείς εκλογές) έχει αποκτήσει μαζικό χαρακτήρα, μιά 
καί διαθέτει οργανώσεις βάσης σέ όλη τήν ' Ελλάδα καί 
σύμφωνα μέ τίς ίδιες του τίς εκτιμήσεις (Α' Συνδιά
σκεψη τοΰ ΠΑΣΟΚ, 8-10 'Ιουλίου 1977), 27.000 μέλη. 
"Ομως, παρά τά φαινόμενα, ή οργανωμένη βάση τοΰ 
κόμματος (οργανώσεις, όργανα ανώτερα καί κατώτερα, 
συλλογική καθοδήγηση) δέν μετέχει στή διαμόρφωση 
τών πολιτικών του θέσεων. 'Εδώ τόν κύριο καί 
αποφασιστικό λόγο έχει ή πολιτική πράξη τοΰ Α. Π., 
πού προηγείται άπό οποιαδήποτε εσωκομματική διερ
γασία, ή μάλλον είναι παράλληλη σέ οποιαδήποτε 
εσωκομματική ζύμωση καί επεξεργασία. Πρόβλημα 
βέβαια παραμένει πάντα τό πώς επιτυγχάνεται ή 
αποδοχή τών πολιτικών καί Ιδεολογικών μηνυμάτων 
τοΰ Α. Π. άπό τόν κόσμο τοΰ ΠΑΣΟΚ καί τους οπαδούς 
του, μιά καί ή υπάρχουσα οργάνωση μέ τίς διακλα
δώσεις της, δέν λειτουργεί, ούτε κι αυτή, ώς διαπλαστι-
κός διαμεσολαβητικός κρίκος στή σχέση κόμματος καί 
μαζών. Ή προσωπικότητα καί ή αίγλη τοΰ άρχηγοΰ 
περνάει πάντα πάνω άπό τό κεφάλι τής οργάνωσης. ' Η 
τελευταία προεκτείνεται σέ δίκτυα μονής κατευθύν
σεως, άπό πάνω προς τά κάτω, ένώ ή αντίστροφη 
διαδικασία ουσιαστικά δέν υπάρχει. 

Ή πρωταρχικότητα άλλωστε τοΰ ρόλου τοΰ Α. Π. 
γιά τή συνοχή καί τελικά τήν ύπαρξη τοΰ ΠΑΣΟΚ 
είναι δχι μόνο βαθύτερη πεποίθηση τοΰ κόσμου πού τό 
ακολουθεί καί τοΰ κόσμου πού τό αντιμάχεται —μήπως 
άλλωστε, άπό τήν ίδρυση τοΰ ΠΑΣΟΚ ώς σήμερα, αυτό 



15 

« 

I P O E A P 

.""&>" i 

«JMMMVMI 
* MftYPOX 

Va9 V I β i i t U A 



δέν ήταν τό κεντρικό μοτίβο όλων των εσωτερικών 
συγκρούσεων πού κατέληξαν στη -διαγραφή ή τήν 
απομάκρυνση των διαφωνούντων;— αλλά καί του 'ίδιου 
του ΠΑΣΟΚ με καθαρές καί ομολογημένες διατυ
πώσεις. Διαβάζουμε, γιά παράδειγμα τον απολογισμό 
της ' Εκτελεστικής Γραμματείας στην Α ' Συνδιάσκεψη 
του ΠΑΣΟΚ,1 άτι ή πορεία του κόμματος άπό τήν 
'ίδρυση του (3 Σεπτ. 1974) μέχρι σήμερα είναι μιά «φάση 
πού ένας ολόκληρος χώρος μέ διαφορετική καταγωγή καί 
διαφορετική νοοτροπία προσπαθεί αγωνιστικά νά βρει τά 
κοινά σημεία αναφοράς, μέσα άπό τά όποια θά μπορέσει νά 
λειτουργήσει σάν èviaïo σύνολο, έχοντας συνδετικό κρίκο 
τόν πρόεδρο του Κινήματος καί τις αρχές της 3ης του 
Σεπτέμβρη». Στό Χδιο κείμενο θά δούμε επίσης οτι ή 
φυσιογνωμία του Α. Π. είναι μιά «καθοριστική παρά
μετρος της υπόστασης καί της λειτουργίας του ΠΑΣΟΚ, 
καί τό προσδιορίζει σάν ενα ενιαίο οργανωμένο Κίνημα μέ 
ενιαία πολιτική οντότητα». 

Γιά τόν προσωποπαγή χαρακτήρα του ΠΑΣΟΚ 
συνηγορεί καί ή λιγόχρονη ιστορία του. "Ετσι, όταν ή 
εσωτερική κρίση οδήγησε στην παραίτηση της πρώτης 
Κ. Ε. του ΠΑΣΟΚ, ó αρχηγός διόρισε νέα καί ανέλαβε, 
τυπικά καί ουσιαστικά, τήν ευθύνη γιά τήν εξέλιξη του 
κινήματος. 'Επιπλέον, ó Α. Π. προϋπάρχει τοΰ 
ΠΑΣΟΚ, ώς πολιτική προσωπικότητα μεγάλης εμβέ
λειας. "Ο μύθος του «Ανδρέα» διαδέχεται καί συνα
γωνίζεται τό μύθο τοϋ «Γέρου», πράγμα, πού μέ τήν 
'ίδρυση του νέου κόμματος λειτουργεί σάν καθοριστι
κός παράγοντας ανάπτυξης του ΠΑΣΟΚ. Πολλοί λόγοι 
συνέτρεξαν γι ' αυτό καί εξακολουθούν νά συντρέχουν: 

— Ή φήμη του Α. Π. ώς σημαντικού οικονομο
λόγου, μιά φήμη πού έπαιρνε περίπου μυθολογικές 
διαστάσεις (ό καλός οικονομολόγος πού θά γιάτρευε 
τήν οικονομική μας κακοδαιμονία) μολονότι στίς 
λαϊκές παραστάσεις σπάνια προκρίνονται οί επιστη
μονικές Ιδιότητες τών πολιτικών προσώπων. 

— Τό πέρασμα του άπό τό τεχνοκρατικό Brain Trust 
του Κέννεντυ καί ή κριτική του τοποθέτηση απέναντι 
σέ ορισμένους παράγοντες τής τότε αμερικάνικης 
πολιτικής. 

— Τό δτι βρέθηκε στό επίκεντρο τής διαμάχης πού 
οδήγησε στό 'Ιουλιανό πραξικόπημα τοϋ 1965 καί 
στην πτώση τής κυβέρνησης Γ. Παπανδρέου στην 
οποία, μετά άπό μακρόχρονη κυριαρχία τής Δεξιάς, 
ευρύτατες λαϊκές μάζες είχαν πιστέψει. 

— Ή δράση τοϋ Α. Π. ώς αρχηγού τοϋ ΠΑΚ στό 
εξωτερικό, πού τόν συνέδεσε μέ τους προοδευτικούς 
πολιτικούς κύκλους τής Ευρώπης, ιδιαίτερα τά σοσια
λιστικά κόμματα. 

— Προσθετικό στην αίγλη τοϋ Α. Π. ήταν τό 
γεγονός δτι αμέσως μετά τή μεταπολίτευση πολλά 
αντιστασιακά στελέχη (ιδιαίτερα τής Δημοκρατικής 
"Αμυνας), προσωπικότητες τοϋ επιστημονικού κόσμου, 
ακόμη καί πολλά στελέχη τής 'Αριστεράς προσχώ
ρησαν στό ΠΑΣΟΚ, πράγμα πού τοϋ Εδωσε μεγαλύτερη 
πολιτική επιφάνεια καί αύξησε τή δυνατότητα πρόσ
βασης στίς λαϊκές μάζες. 

1. Βλ. Απολογισμό τής 'Εκτελεστικής Γραμματείας στην Α ' 

Συνδιάσκεψη τοϋ ΠΑΣΟΚ, έφ. 'Εξόρμηση 15.9.1977. 

' Ο αρχηγός—λυτρωτής, ή οργάνωση καί οί μάζες. 

Μετά ταϋτα, καθιερωμένη πλέον προσωπικότητα στην 
μεταδικτατορική 'Ελλάδα, φερόμενος ώς ηγέτης αντί
λογος στην προσωπικότητα καί τήν πολιτική τοϋ Κ. 
Καραμανλή, ó Α. Π. δέχτηκε τή συνδρομή μεγάλων 
δημοσιογραφικών συγκροτημάτων, πού δέν ήταν ευκα
ταφρόνητη. Πραγματικά, εφημερίδες όπως Τά Νέα, τό 
Βήμα καί ή 'Ελευθεροτυπία, τοϋ πρόσφεραν άφει-
δώλευτα τίς στήλες τους πολύ πέρα άπό τά όρια τής 
δημοσιογραφικής δεοντολογίας. Τό πράγμα φυσικά δέν 
είναι χωρίς σημασία, αν λάβει κανείς υπόψη οτι 
πρόκειται γιά εφημερίδες μέ τεράστια κυκλοφορία, πού 
μποροΰν νά απευθύνονται στό ευρύτερο κοινό, τής 
πρωτεύουσας καί τής επαρχίας, καί νά τό επηρεάζουν. 

Τά προηγούμενα έξηγοϋν τό πολιτικό γόητρο τοΰ Α. 
Π. ταυτόχρονα αυτά τά 'ίδια συνέβαλαν στό νά τόν 
ανυψώσουν σέ χαρισματικό ηγέτη. Τό «μοντέλο» στίς 
ελληνικές πολιτικές παραδόσεις δέν είναι άγνωστο. 
Πραγματικά, ήδη άπό τόν 19ο αιώνα, άλλα καί σέ όλη 
τή διάρκεια τοΰ 20ου, ή ελληνική πολιτική ζωή 
κυριαρχείται άπό τίς φυσιογνωμίες τοϋ Βενιζέλου, τοϋ 
Κωνσταντίνου, τοϋ Πλαστήρα, τοϋ «Γέρου», τοΰ 
Καραμανλή σήμερα, πού κατά περιόδους υλοποίησαν 
τό μύθο τοΰ «Σωτήρα». Χαρακτηριστικά είναι τά 
στοιχεία πού επιλέγει τό λαϊκό ένστικτο γιά νά 
ανανεώσει τόν παραδοσιακό του μύθο: τόν «Πατέρα-
Σωτήρα», τόν αυστηρό απρόσιτο έθνάρχη-πατριάρχη, 
διαδέχεται ó «Γιός-Λυτρωτής», οικείος, προσηνής, πού 
ό καθένας μπορεί νά τόν ακουμπήσει, νά καθίσει δίπλα 
του, νά τοΰ μιλήσει στον ενικό. Είναι ό συμπάσχων στά 
'ίδια δεινά αδελφός, ό προδομένος δπω,, ό ίδιος ό λαός, 
κυνηγημένος όπως οί πολλοί, ωστόσο ικανός, δυνα
μικός, ασυμβίβαστος, επιστήμονας. Είναι άμεσος, 
ανεκτικός, όχι ενοχοποιητικός, καί κυρίως «ό άνθρω
πος πού ξέρει», καθώς χρόνια θήτευσε έκεϊ δπου 
παίζονταν τά μεγάλα παιχνίδια. Τά στοιχεία αυτά 
ανανεώνονται συνεχώς καί άναζωογονοΰν τη μαγική 
σχέση όπαδοΰ-άρχηγοΰ- ωστόσο, άπό μόνα τους δέν 
έπαρκοΰν γιά νά διατηρηθεί αυτή ή σχέση. 'Απαι
τούνται συνεχείς επιτυχίες, πραγματικές ή πλασμα
τικές, πού θά καταγράφονται σάν προσωπικές επιτυχίες 
τοΰ άρχηγοΰ. "Η ανάγκη αναπαραγωγής τής σχέσης 
άρχηγοΰ-όπαδών είναι καθημερινή. 'Αλλά δέν επιδέ
χεται διαμεσολαβήσεις, γιατί τότε, φιλτραρισμένη ή 
σχέση μέσα άπό τά στοιχεία πού τή διαπλάθουν (π.χ. ή 
οργάνωση), αυτοκαταργείται, καί μαζί της δλο τό 
οικοδόμημα. Γι ' αυτό ή οργάνωση παίζει τόσο 
δευτερεύοντα ρόλο, ή μάλλον παίζει ακριβώς τό ρόλο 
τής εκλογίκευσης τοΰ μυθολογικού μοντέλου καί κυρί
ως τής πρακτικής αξιοποίησης του. 

"Ας σημειωθεί δτι ό οργανωτικός ακτιβισμός στίς 
γραμμές τοΰ ΠΑΣΟΚ είναι εντονότατος. Μάλιστα ή 
οργανωτική γλώσσα πού χρησιμοποιείται, ή ορο
λογία, ή οργανωτική μεθοδολογία, τά τυπικά οργανω
τικά σχήματα, οί οργανωτικές κατηγορίες μέ τίς 
όποιες θά χαράκτη ριστοΰν καί στή συνέχεια θά 
στηλιτευτούν οί διαφωνοΰντες («διανοουμενίστικες», 
«ελιτίστικες» τάσεις, «φραξιονισμός», «σεκταρισμός», 
«άντικομματικά στοιχεία» κ.λ.π.) θυμίζουν τίς πιό 
ζοφερές στιγμές τής σταλινικής πρακτικής κομ-
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* μουνιστικών κομμάτων. Θά έλεγε λοιπόν κανείς, 
.παίρνοντας υπόψη του αφενός αυτήν τη φραστική 
πρωταρχικότητα του όγρανωτικοΰ στοιχείου καί αφε
τέρου τά οργανωτικά ποσοτικά δεδομένα της οργά
νωσης, πού δέν είναι ευκαταφρόνητα, ότι ή οργάνωση 
αποτελεί διαπλαστικό στοιχείο τοδ ΠΑΣΟΚ. 'Εξωτε
ρικά θυμίζει κόμμα σταλινικού τύπου, όπου όντως ή 
οργάνωση έχει διαπλαστική γιά τό χαρακτήρα του 
λειτουργία. Δείξαμε όμως παραπάνω, καί ή οργανωτική 
πρακτική του ΠΑΣΟΚ καί ή ιστορία του τό βε
βαιώνουν, ότι τό αποφασιστικό στοιχείο πού συνδέει 
τίς μάζες μέ τό κόμμα δέν είναι ή οργάνωση άλλα ή 
ακτινοβολία του αρχηγού. Ό οργανωτικός ακτιβισμός 
μοιάζει συνεπώς σάν αντίφαση στό όλο σύστημα ή 
έστω παραφωνία. Στην πραγματικότητα δέν πρόκει
ται οϋτε γιά αντίφαση ούτε γιά παραφωνία. Τό 
ΠΑΣΟΚ καί ό αρχηγός του απευθύνονται σ ' έ
ναν κόσμο ριζοσπαστικοποιημένο, αυτόν θέλουν νά 
περιλάβουν στίς γραμμές τους, ëvav κόσμο πού 
διακρίνεται, έκτος τών άλλων, άπό συγκεκριμένα 
ιδεολογικά χαρακτηριστικά. Μέ τόν ένα ή τόν άλ
λο τρόπο, είχε σχετιστεί μέ τήν 'Αριστερά (ΕΑΜ, 
ΕΔΑ, αντιστασιακές οργανώσεις έπί δικτακτορίας) 
όπου τό στοιχείο οργάνωση είναι πληθωρικό. "Ε
τσι, ή γοητεία τής 'Αριστεράς καί ή εξιδανίκευση 
του οργανωτικού στοιχείου έχει περάσει στην πολιτική 
παιδεία αύτοΰ του κόσμου. "Εχει δηλαδή υιοθετήσει 
ορισμένες «αρχές» έστω θολές, όπως τό αίτημα γιά 
άμεση στράτευση, άμεση συμμετοχή, άντιστράτευση 
στους προύχοντες τής πολιτικής. Τέλος, μήν ξεχνάμε 
ότι ό κόσμος τοΰ ΠΑΣΟΚ υφίσταται μιά σοβαρή 
Ιδεολογική πίεση άπό τίς αριστερές καί μάλιστα 
κομμουνιστικές οργανώσεις, καί ιδιαίτερα στό χώρο 
τής νεολαίας καί πιό πολύ τής φοιτητικής. Ή έννοια 
τής οργάνωσης καί γενικότερα ή κομματικοποίηση τής 
πολιτικής ακόμα καί τής συνδικαλιστικής δράσης, έχει 
ιδιαίτερα διαδοθεί, πράγμα πού τό διαπιστώνει κανείς 
σέ όλους τους μαζικούς χώρους (ακόμη καί κόμματα 
όπως ή Νέα Δημοκρατία καί ή ΕΔΗΚ είναι υποχρεω
μένα νά υιοθετήσουν καί νά χρησιμοποιήσουν μηχα
νισμούς πού έχουν στοιχεία οργάνωσης βάσης). Ή 
οργάνωση λοιπόν έχει περάσει στά πολιτικά ήθη, είναι 
μαζική συμπεριφορά, είναι στοιχείο τής ιδεολογίας τοΰ 
πολιτικοποιημένου κόσμου. 

Τό ΠΑΣΟΚ θά ήταν αδύνατο νά μήν υπερθεματίσει 
στό όγρανωτικό επίπεδο, ή οργάνωση καί ό οργανω
τικός λόγος πού τή συνοδεύει ήταν υποχρεωτικά 
στοιχεία γιά τή δόμηση του ΠΑΣΟΚ. "Ομως δέν 
διαπλάθει τήν πολιτική φυσιογνωμία τοϋ Κινήματος. 
' Ο ρόλος αυτός ανήκει στον πολιτικό λόγο καί πράξη 
τής χαρισματικής προσωπικότητας τοΰ άρχηγοΰ. ' Η 
οργάνωση έπεται ή συνοδεύει τήν πρόσκτηση οπαδών 
τους εντάσσει στό γενικό σχήμα καί δρα γιά νά 
εξουδετερώσει τά δυσαρμονικά στοιχεία. Γι* αυτό 
άλλωστε χρησιμοποιήθηκαν τά «κλασικά» οργανωτικά 
μοτίβα τοΰ σταλινισμοΰ, δεδομένου ότι ανταποκρί
νονται πλήρως σέ μιά ύποπολιτική καί ηθική λειτουρ
γία τής οργάνωσης. Ή πολιτική ουσία ενός προβλή
ματος αντιμετωπίζεται μέ πρωθύστερα, ήθικοΰ χαρα
κτήρα, αξιώματα: π.χ. «ό διανοουμενισμός είναι κακό· 
αυτό πού λές ή κάνεις είναι διανοουμενισμός, άρα 

εμείς, ή βάση, δέν μπορεί παρά νά είμαστε εναντίον τοΰ 
διανοουμενισμοΰ». ' Ο μηχανισμός τοΰ συλλογισμοΰ — 
καί τής αντίστοιχης διαδικασίας— έχει ηθικό καί όχι 
πολιτικό ή ιδεολογικό χαρακτήρα. Ή απόδειξη καί ή 
απόφαση προϋπάρχει αποτυπωμένη στό ηθικό αξίωμα, 
δέν απορρέει άπό τήν ένδοοργανωτική πολιτική πράξη. 

"Οταν στην οργάνωση αποδίδεται δικαιωτικός ρόλος 
τής προϋπάρχουσας ή εξω ά π ' αυτήν πολιτικής 
πράξης, τότε, γιά τίς ανάγκες μιας παρόμοιας οργανω
τικής αντίληψης, ή οργάνωση βάσης όχι μόνο δέν 
αποτελεί αντίφαση ή παραφωνία άλλα αναγκαίο 
συμπλήρωμα γιά τή συνοχή καί τήν εκλογίκευση τοΰ 
συστήματος. Αυτό τό είδος οργάνωσης, βάσει τοΰ 
όποιου δομείται τό ΠΑΣΟΚ, αποτελεί συνάμα καί τόν 
συγκεκριμένο πολιτικό μηχανισμό διατήρησης τοΰ 
προσωποπαγή χαρακτήρα τοΰ κόμματος, άφοΰ όχι 
μόνο δέν αποκρούει τό μύθο τοΰ «άρχηγοΰ λυτρωτή», 
άλλα τόν δυναμώνει καί τόν θεσμοθετεί. 

'Από τήν άποψη πού θέτουμε τό ζήτημα, τό ΠΑΣΟΚ 
άπελεϊ νέα μορφή κόμματος σέ σχέση μέ τίς 
παλαιότερες παραγωγές τοΰ έλληνικοΰ άριστεροΰ 
κινήματος. Είναι ή πρώτη φορά πού ό προσωποπαγής 
θεσμός καί ό λυτρωτικός μύθος παίρνουν όργανωτική-
κομματική μορφή, όπου ή μυθολογική μεθοδολογία 
φέρει κομματικά διάσημα αρθρώνοντας σέ ενα σύστη
μα ήθικών-άπαγορευτικών προτρεπτικών κανόνων τή 
λαϊκή συνεργεία καί ριζοσπαστικότητα. Γι" αυτό 
άλλωστε παρατηρείται καί ή πληθώρα τών δεοντολο
γικών στοιχείων —τά άπειρα «πρέπει», «δέν πρέπει» 
—πού συνοδεύουν καταστατικές διατάξεις, ή διανθί
ζουν τήν οργανωτική γλώσσα καί τήν οργανωτική 
τακτική τοΰ ΠΑΣΟΚ. 

Οί κοινωνικές καί πολιτικές ρίζες τοΰ λαϊκισμού 
τοΰ ΠΑΣΟΚ 

"Οσα αναφέραμε προηγουμένως, άν σωστά περιγρά
φουν τά οργανωτικά χαρακτηριστικά τοΰ ΠΑΣΟΚ, 
θέτουν ένα ερώτημα γενικότερου χαρακτήρα. Γιατί 
αυτό τό σύστημα ιδεών καί αυτή ή πρακτική έχει μιά 
κάποια ανταπόκριση σέ λαϊκές μάζες; 

Πιστεύουμε ότι καμία προσωπικότητα, όσο ισχυρή 
καί άν είναι, δέν μπορεί νά πλάσσει μάζες κατ' εικόνα 
καί ομοίωση της, άν ήδη ορισμένα στοιχεία, έστω 
ανεπεξέργαστα καί σέ πρωτόγονη μορφή, δέν προϋ
πάρχουν σάν πεποιθήσεις καί γενικές ιδέες τοΰ κόσμου 
πού ή εξέχουσα προσωπικότητα πρόκειται νά σαγη
νεύσει. Θά δοΰμε δηλαδή ότι τά κεντρικά ιδεολογικά 
μοτίβα τοΰ ΠΑΣΟΚ είναι γεννήματα συγκεκριμένων 
συνθηκών τής ελληνικής κοινωνίας τών τελευταίων 
χρόνων, αποτελέσματα τών πολιτικών της περιπετειών, 
καί ως ενα βαθμό αντιστοιχούν σέ αιτήματα τών λαϊκών 
τάξεων καί στρωμάτων. 'Υπάρχει δηλαδή ενα είδος 
προδιάθεσης, ενα ρευστό στον αέρα, σέ μορφή 
έπιφωνηματικής έκρηξης, τό όποιο ό «'Ανδρέας» 
σχεδόν άμετάλλαχτο, άπό τό ϋψος τοΰ προεκλογικού 
εξώστη, τοΰ δίνει διάσταση πολιτική, τό μετατρέπει σέ 
οργάνωση, έκλονικό ποσοστό, βουλευτές, κοινοτάρ-
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χες, συνδικαλιστές. Ο ίδιος, εμπλουτισμένος άπό τη 
λαϊκή επικύρωση μετατρέπεται σέ γενικό ποσοστό, 
γενικό βουλευτή, γενικό κοινοτάρχη, συνδικαλιστή, 
δηλαδή σέ αρχηγό. "Ετσι μπροΰμε νά σκεφτούμε δτι, 
5ταν υπάρχουν αρχηγοί, υπάρχουν καί κάποιοι πού 
θέλουν νά έχουν αρχηγούς. 

Φυσικά τό ερώτημα μας παραπέμπει σέ μιά μελέτη 
της σύγχρονης νεοελληνικής ιδεολογίας ή των ιδεο
λογιών, πράγμα γιά τό όποιο ομολογούμε δτι δέν 
είμαστε έτοιμοι, ?ιολύ περισσότερο πού τέτοιου είδους 
μελέτες είναι ουσιαστικά ανύπαρκτες. 

Ιό ΠΛΣΟΚ αυτοχαρακτηρίζεται κίνημα σοσια
λιστικής προοπτικής, τό μόνο συνεπές σοσιαλιστικό 
κίνημα πού βασίζεται στή μαρξιστική μεθοδολογία καί 
σκέψη αλλά καί αποφεύγει τίς σταλινικές γραφειο
κρατικές διαστρεβλώσεις του μαρξισμού καί του 
σοσιαλισμού. "Ολα αυτά είναι σαφή καί χιλιοειπω
μένα. ' Εκείνο όμως πού δέν έχει καθόλου θιγεί είναι αν 
τά κοινωνικά στρώματα, ή έστω τό τμήμα του σο-
έκλογικοϋ σώματος πού τό Νοέμβρη τοΰ 1974 ψήφιζε, 
τρεις μήνες μετά τήν εμφάνιση τοϋ Κινήματος, Π ^ -
ΣΟΚ ή πού αργότερα έντάχτηκε στό ΠΑΣΟΚ, διαπνεό
ταν άπό τά φερόμενα ώς ιδεολογικά στοιχεία του νέου 
κόμματος: αν δηλαδή ό κόσμος αυτός, ακολουθώντας 
τόν «Ανδρέα», υιοθετούσε ταυτόχρονα τό σοσια
λισμό (δέν εννοούμε τό σοσιαλισμό πού θά ερχόταν 
στίς 18), δηλαδή τόν «μόνο συνεπή σοσιαλισμό τόν 
αυθεντικό μαρξισμό, χωρίς τίς σταλινικές παραμορ
φώσεις καί τά γραφειοκρατικά έξαμβλώματα». Καί 
βέβαια δέν υπαινισσόμαστε τόν παράγοντα «λίγος 
χρόνος», γιατί ξέρουμε δτι σέ επαναστατικές συνθήκες 
οι μάζες κάνουν άλματα, «καθαρίζουν τους λογα
ριασμούς τους μέ τήν προηγούμενη πολιτική τους 
συνείδηση», τήν αφήνουν «στους σκουπιδοντενεκέδες» 
τής ίσίορίας, καί υιοθετούν νέα ιδεολογικά οράματα 
Κανείς άλλωστε δένείπε ποτέ δτι ή υιοθέτηση τής 
σοσιαλιστικής ιδεολογίας χρειάζεται τόσα ή τόσα 
χρόνια θητεία στίς γραμμές του μαρξισμού. 

Στή δικτατορική 'Ελλάδα, καί εμφανέστερα στή 
μεταδικτατορική, παρατηρείται ενα φαινομενικά αντι
φατικό φαινόμενο. Ά π ό τή μιά ή γενική ιδεολογική 
κρίση τόσο τ,ής σοσιαλιστικής δσο καί τής αστικής 
•'δεολογίας, καί άπό τήν άλλη μιά ριζοσπαστικότητα ή 

•J καί άριστεροποίηση μαζών. Ή κρίση τής σοσιαλιστι-
/ κής ιδεολογίας σχετίζεται μέ την κρίση, σέ παγκόσμιο 
Ι άλλα καί ελληνικό επίπεδο, τής κομμουνιστικής 
ÜÍ αριστεράς, πού εκφράστηκε συγκεκριμένα μέ τό γενικό 
Γ κλίμα αμφισβήτησης παραδεγμένων άπό δεκαετίες 
| άρχων, σχημάτων, ιδεών καί προσώπων, τή διάσπαση 
Vi τοΰ ΚΚΕ, τή δημιουργία μικροομάδων, πολλές άπό τίς 
Κ οποίες επιβίωσαν σάν μικροσκοπικοί πολιτικοί όργα-
I νισμοί, εκφράστηκε μέ μιά γενική αφερεγγυότητα 
Ι προς τά παραδοσιακά αριστερά κόμματα, φάνηκε, 
τέλος, σέ πολλές άλλες εκδηλώσεις τής πνευματικής 
καί τής πολιτικής ζωής του τόπου. 

Φαινόμενα κρίσης τής ιδεολογίας παρουσιάστηκαν 
εντονότατα καί στό αντίπαλο στρατόπεδο. Ή 'ίδια ή 
στρατιωτική δικτατορία ήταν τό κορυφαίο σύμπτωμα 

Ι ιδεολογικής κρίσης τοΰ αστισμού, πού σέ τελευταία 
ανάλυση υποδήλωνε μιά κρίση νομιμοποίησης των 

πολιτικών δυνάμεων πού έπί δεκαετίες διατηρούσαν * 
τήν ενότητα τοΰ κράτους, τοΰ κρατικού μηχανισμοΰ, 
καί τήν (αστική) ενότητα τοΰ κοινωνικού σχήμα-' 
τισμοΰ. Τό κράτος έκτακτου ανάγκης πού Ιζησε εφτά 
ολόκληρα χρόνια, υπογράμμιζε άπό τήν άποψη πού 
θέτουμε τό ζήτημα, μιά παρατεταμένη κρίση νομιμο
ποίησης. 'Υπήρξε, λοιπόν, θά λέγαμε, ëva είδος 
γενικής ιδεολογικής ρευστοποίησης, χαρακτηριστικό 
άλλωστε των κοινωνιών πού περνάνε φάσεις μεγάλων 
κοινωνικών ανακατατάξεων, προαγωγών ή οπισθο
δρομήσεων. 

Δέν θά θίξουμε καθόλου τό κεφαλαιώδες ζήτημα άν 
αυτή ή ιδεολογική καί πολιτική κρίση, έκτος άπό τίς 
καθαυτό ιδεολογικές καί πολιτικές αιτίες της, οφεί
λεται καί στά αναπτυξιακά άλματα πού παρατηροΰνται 
μετά τή δεκαετία τοΰ '60. 'Απλώς μποροΰμε νά ποΰμε 
δτι μιά ουσιαστική ανάλυση τοΰ ζητήματος θά Επρεπε 
νά πάρει στά σοβαρά καί αυτή τήν πλευρά των πραγμά
των. "Eva είναι γεγονός. "Οτι τόσο στή διάρκεια τής 
δικτατορίας δσο καί στή μεταπολιτευτική περίοδο τό 
ρευστό κοινωνιολογικά υπέδαφος τής ελληνικής κοι
νωνίας διαταράσσεται καί άπό μιά Ιδεολογική ρευστό
τητα: στό χώρο τής αριστεράς, τής δεξιάς, τής αστικής 

τάξης καί τής εργατικής, καί κυρίως στα Ιδιαίτερο 
εξογκωμένα μικροαστικά-μεσοαστικά στρώματα τοΰ 
χωριού καί τής πόλης. Παράλληλα παρατηρήθηκε, 
δπως είπαμε, καί μιά ριζοσπαστικότητα μαζών, μά
λιστα καί άριστεροποίηση τους. Οί λόγοι είναι 
πολλοί καί δέν θά μακρυγορήσουμε. Ή καταπίεση 
άπό τή στρατιωτική δικτατορία, ή εμφανής καί 
πιστοποιημένη δράση τοΰ ιμπεριαλισμού —πολύ πε
ρισσότερο όταν τήν ίδια εποχή επιδίδεται σέ εκστρα
τείες γενοκτονίας δπως στό Βιετνάμ καί άλλου— οί 
μηχανογραφίες σέ βάρος τής ανεξαρτησίας τής Κύ
πρου καί τελικά ή τραγωδία της, τό φάσμα τής 
οικονομικής δυσπραγίας καί τοΰ πληθωρισμοΰ τά 
τελευταία δύο χρόνια τής δικτατορίας, όλοι αυτοί 
λοιπόν οί λόγοι, συνοδευόμενοι άπό τή έστω καί θολή 
συνειδητοποίηση νέων προβλημάτων καί αναγκών σέ 
μιά σύγχρονη κοινωνία —πρόβλημα παιδιοΰ, οικογέ
νειας, πνευματικότερης ζωής, μόλυνση, ποιότητα ζωής 
στην πόλη, ποιότητα τής εκπαίδευσης, κοινωνική 
σημασία τής γνώσης, τό ζήτημα τής γυναίκας—, 
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συνοδευόμενοι επίσης άπό τή διάδοση πολλών νέων 
ιδεών ή παλιών μέ νέο ένδυμα όπως ή «κοινωνία της 
κατανάλωσης», οϊ «υπερδυνάμεις», τό «κατεστημένο», 
ή «πάλη τών γενεών», ή «αμφισβήτηση», οι «λαϊκές 
αξίες» — δημιούργησαν ενα εκρηκτικό απόθεμα πού 
δέν ήταν δυνατό νά εκφραστεί ανοιχτά λόγω της 
στρατιωτικής δικτατορίας. "Αν όμως δέν ήταν δυνατό 
νά εκφραστεί, δέν σημαίνει δτι δέν υπήρχε. 'Απλώς ή 
έλλειψη ανοιχτής πολιτικής ζωής, επικοινωνίας, πολι
τικής διαπάλης, τό εμπόδιζαν νά βρει δρόμους «φυσιο
λογικούς» καί βιωνόταν περισσότερο σάν απωθημένο 
παρά σάν εκλογικευμένη πολιτική καί Ιδεολογική 
συνείδηση. 

"Οταν, μέ τήν πτώση τής στρατιωτικής δικτατορίας, 
τό πώμα τής φιάλης πού περιέκλειε τά αέρια τινάχτηκε, 
τό πρόσωπο τής ριζοσπαστικότητας φάνηκε πολύ 
καθαρά. Ταυτόχρονα φάνηκαν καί τά θολά του 
χαρακτηριστικά. Πολλά πράγματα, άπό τή διεκδίκηση 
απλών κοινωνικών αιτημάτων ώς τό κορυφαίο τής 
εθνικής ανεξαρτησίας, βαφτίστηκαν πρόχειρα-πρόχει-
ρα σοσιαλισμός. "Αλλωστε όλα τά μεταδικτατορικά 
κόμματα επικαλούνται, τέλος πάντων, μιά κάποια 
μορφή σοσιαλισμού. ' Ο σοσιαλισμός είχε πέραση. Καί 

ειδικά γιά τήν αντιπολίτευση ήταν αναγκαίο σύνθημα, 
γιά νά μπορεί νά διαφοροποιείται απέναντι στην 
κυβέρνηση Καραμανλή, στό βαθμό πού ή τελευταία 
ασκούσε μιά κοινωνική πολιτική προωθημένου τύπου. 

Ό Α. Π. βρέθηκε σέ προνομιακή θέση, καί 
εξηγήσαμε γιατί. Αυτός στό ϋψος του πολιτικού 
εξώστη, καί άπό κάτω λαϊκές μάζες έτοιμες νά τόν 
ακούσουν, πιό σωστά έτοιμες νά ακούσουν κάτι ή 
πολλά άπό εκείνα πού οι 'ίδιες πίστευαν. "Ηθελαν νά 
ακούσουν τή φωνή τους. Καί όντως: οί μάζες άκουσαν 
άπό τό στόμα τοΰ 'Ανδρέα τίς δικές τους φωνές, 
απαράλλαχτες, αντιφατικές, αποσπασματικές, θολές, 
οϋτε ένα βήμα μπρος οϋτε ενα βήμα πίσω, απλώς 
ενισχυμένες γοερά, όπως ή φωνή μας άπό τήν άντίχηση 
σέ μιά ρεματιά ή σέ άδειο δωμάτιο. Γιατί ó μύθος τοΰ 
σωτήρα πάντα συνοδεύεται άπό τό μύθο τοΰ «λαοΰ». Ό 
λαός πού «πάντα έχει δίκιο» δέν χρειάζεται παρά 
κάποιον πού θά τοΰ πεϊ ότι έχει δίκιο. Καί τά πολλά 
χειροκροτήματα καί οί ζητωκραυγές σκέπασαν τίς 
αντιφάσεις άλλα καί τίς παραφωνίες, τή μόνιμη 

εσωτερική κρίση τής οργάνωσης τοΰ ΠΑΣΟΚ, τίς 
διαγραφές... 

'Επρόκειτο δηλαδή γιά λαϊκιστική ιδεολογία, όχι σο
σιαλιστική. "Eva κίνημα λαϊκιστικής ιδεολογίας είδε τό 
φως. 

Ή κοινωνιολογική καί ή ιδεολογική ρευστότητα, 
όταν υπάρχει —καί στην ελληνική περίπτωση υπάρχει 
ύπερτονισμένη—, επιτρέπει σέ ένα κίνημα λαϊκιστι
κής ιδεολογίας καί πολιτικής νά συμπαρασύρει στην 
τροχιά του άτομα καί ομάδες, παρά τίς συντονισμένες 
διαφορές τους. Τό λαϊκιστικό κίνημα στηρίζεται στό 
πλάσμα «λαός», χωρίς νά αποκαλύπτει ή νά ξεδιαλύνει 
τίς αντιφάσεις πού ó λαός έχει μέσα του, δηλαδή τίς 
λιγότερο ή περισσότερο τονισμένες διαφορές του. 
'Εργάζεται μέ μιά αποσπασματική καί συνάμα φενα-
κισμένη αντίληψη περί λαοΰ. Καί μπορεί νά είναι 
αποτελεσματικό, μόνο στό βαθμό πού νοθεύει τίς 
αντιφάσεις καί τίς επικαλύπτει μέ στόχους πού 
φαίνονται κοινός παρονομαστής τών διαφορετικών 
συμφερόντων. Κοινοί στόχοι —καί έν πολλοίς κοινοί 
τόποι—, πού όταν δέν εξειδικεύονται, όταν δέν 
περνάμε άπό τό μερικό στό γενικό καί άπό τό 
αφηρημένο γενικό στό συγκεκριμένο ειδικό, δέν είναι 
παρά συνθήματα πού ανέξοδα μπορεί κανείς νά τά 
επικαλείται ή καί ουτοπικά νά τά οραματίζεται. [ Ή 
ουτοπία βέβαια δέν βλάπτει όσο είναι όραμα, αντίθετα. 
'Αλλά όταν γίνεται στρατηγική γιά εφαρμογή κατα
λήγει συνήθως στην τραγωδία]. 'Επίσης ένα λαϊ
κιστικό κίνημα μπορεί νά είναι δραστικό —νά συ
γκεντρώνει μάζες— μόνο εφόσον βρίσκεται στην αντι
πολίτευση. "Οντας αντιπολίτευση μπορεί νά προσεται
ρίζεται κάθε είδους αίτημα χωρίς εσωτερική άρθρωση, 
ή μάλλον μέ μιαν άρθρωση έκλεκτικιστική. "Ετσι, ό
ταν θά χρειαστεί νά προτείνει, καί κυρίως νά εφαρμό
σει, μέτρα πού θά ίκανοποιοΰν ορισμένα κοινωνικά 
αιτήματα, ανοίγει ó δρόμος γιά τό ξέσπασμα τών αντι
φάσεων: ή ικανοποίηση τής μιας ομάδας συνεπάγεται 
τή δυσαρέσκεια τής άλλης. "Η διαφορετικά ó λαϊ
κισμός καμωμένος μέ θραύσματα σοσιαλιστικής καί 
αστικής ιδεολογίας στή συγκεκριμένη περίπτωση 
τοΰ ΠΑΣΟΚ, τά θραύσματα πού περισυνέλεξε άπό 
τ ' αριστερά, τά δεξιά, τά κεντρώα, τά ϋπερα-
ριστερά, τά κομμουνιστικά, τά σοσιαλδημοκρατικά, 
τά λαϊκά καί τά αστικά ρεύματα—, όσο καιρό δέν 
είναι υποχρεωμένος νά εφαρμόσει μιά συγκεκριμένη 
πολιτική, ή όσο καιρό ή ιδεολογική σύγκρουση μέ 
άλλες πολιτικές δυνάμεις δέν τόν υποχρεώνουν νά 
«ξεκαθαρίσει», μπορεί νά περιφέρει αέναα τόν διάτρη
το σοσιαλισμό του, ένώ τά πράσινα (;) λάβαρα θά 
σκεπάζουν τά χάσματα του. Γιατί εθνική ανεξαρτησία 
μπορεί νά σημαίνει απλούστατα εθνικισμό· λαϊκή 
κυριαρχία, μπορεί νά σημαίνει ό,τι θέλεις, ακόμη καί 
κανταφισμό· καί κοινωνική απελευθέρωση, μπορεί νά 
σημαίνει άπλα καί μόνο άντιπλουτοκρατισμό: ανάλογα 
μέ τό ποια γενικότερη ιδεολογία υποβαστάζει έτοΰτα τά 
συνθήματα, ανάλογα μέ τό ποιες είναι οί κινητήριες 
δυνάμεις τής αλλαγής, ποια είναι ή θεωρία καί ή 
επιστήμη πού στοχάζονται καί αναλύουν τό κοινωνικό 
γίγνεσθαι, ποια είναι, τέλος, ή οργάνωση πού γίνεται ό 
μοχλός τής ιστορικής κίνησης. 'Ανάλογα μέ τό αν ó 
σοσιαλισμός ή ó λαϊκισμός θά καθοδηγήσει τά βήματα 
μας. 



Τό «κατεστημένο», οι προνομιούχοι καί μη προνο
μιούχοι Έλληνες 

"Ας δοΰμε τά προηγούμενα λίγο πιό συγκεκριμένα 
στίς πολιτικές καί θεωρητικές θέσεις του άρχηγοϋ του 
κινήματος, μιά καί, όπως λέει καί τό ίδιο τό ΠΑΣΟΚ, οι 
απόψεις τοΰ Α. Π. αποτελούν «καθοριστική παρά
μετρο» του. 

Ό Α. Π. επικαλείται τό μαρξισμό, τόν αυθεντικό 
μαρξισμό. 'Υποτίθεται δηλαδή ότι ξεκινάει άπό μιά 
ταξική ανάλυση της ελληνικής κοινωνίας καί στή 
συνέχεια προεκτείνει την ανάλυση του στή σφαίρα του 
πολιτικού καί του ιδεολογικού οικοδομήματος. Λέμε 
υποτίθεται, γιατί στην πραγματικότητα, δσο καί αν 
αυτό φανεί παράξενο, τέτοια ανάλυση δέν υπάρχει.2 

"Ολη του ή κριτική εντοπίζεται στον ξένο παράγοντα: 
πολυεθνικές, Πεντάγωνο, ΣΙΑ, NATO, καί φυσικά 
ΕΟΚ. "Ολα τά κακά τά μεθοδεύουν οι ξένοι μέ μερικούς 
πράκτορες τους στην 'Ελλάδα. Οί τελευταίοι αποτε
λούν ενα μυστήριο άθυρμα πού, άπό πολύ παλιά, τό 
βάφτισε κατεστημένο, καί ό δρος γνώρισε τέτοια δόξα 
στην 'Ελλάδα, πού μπορεί νά ακούσει κανείς ακόμη 
καί γιά τό κατεστημένο των περιπτερούχων. Μέσα ά π ' 
αυτή τήν απλουστευτική ανάλυση, τό κοινωνικό 
πρόβλημα της χώρας ουσιαστικά χάνεται, τη θέση του 
παίρνουν σκόρπιες προτάσεις καί σκόρπιες διεκδι
κήσεις εγγεγραμμένες σέ αντιπολιτευτικό πεντάγραμ
μο, μέ μόνιμη αντίστιξη τόν άντιπλουτοκρατισμό. 
"Ετσι, προνομιακά ή λαϊκή πάλη θά στραφεί ενάντια 
στην «εξάρτηση», «γιά νά πάψει ή 'Ελλάδα νά ανήκει 
στή Δύση, καί νά ανήκει στους "Ελληνες». Τά τρία 
κεντρικά συνθήματα του ΠΑΣΟΚ, ή εθνική ανεξαρτη
σία (παλιότερα, καί ώς τή πτώση της δικτατορίας 
μιλούσε γιά έθνικοαπελευθερωτικό αγώνα), ή λαϊκή 
κυριαρχία καί ή κοινωνική απελευθέρωση (τήν οποία 
επίσης πολύ πρόσφατα ανακάλυψε, προς τά τέλη της 
δικτατορίας), είναι μιά γραμμική διαδοχή. Λέει π.χ. «ή 
εθνική ανεξαρτησία αποτελεί προϋπόθεση γιά τήν πραγ
μάτωση της λαϊκής κυριαρχίας. Ή λαϊκή κυριαρχία 
αποτελεί προϋπόθεση γιά τήν πραγμάτωση της κοινωνικής 
απελευθέρωσης. Ή κοινωνική απελευθέρωση αποτελεί 
προϋπόθεση γιά τήν πραγμάτωση τής πολιτικής δημοκρα
τίας1». Σ' <«ι"τή τή γραμμική παράθεση στόχων έκεϊνο 
πού δέν φαίνεται είναι τά ταξικά δεδομένα τοΰ 
κοινωνικού καί του πολιτικού προβλήματος, πράγμα 
πού γίνεται καθαρότερο όταν χαρακτηρίζει τό ΠΑΣΟΚ 
σάν κίνημα «των μή προνομιούχων 'Ελλήνων». Ά π ό 

2. "Οταν ó Α.Π. προσπαθεί νά περιγράψει τήν κοινωνική βάση του 
ΠΑΣΟΚ καταφεύγει σέ ένα αμάλγαμα κοινωνικών καί επαγγελματικών 
κατηγοριών. Π.χ. στην συνέντευξη τύπου πού Εδωσε στην Πάτρα 
(10.10.1975), αναφερόμενος στην κοινωνική σύνθεση του ΠΑΣΟΚ, 
τονίζει: «... Δέν είναι κόμμα τό ΠΑΣΟΚ, είναι κίνημα. 'Εκπροσωπεί 
όλους τους μή προνομιούχους "Ελληνες, τους εργάτες, τους αγρότες, 
τους βιοτέχνες, τους μισθωτούς, τήν πεμπτουσία δηλαδή τοΰ ελληνικού 
λάου. Τή μεγάλη συντριπτική πλειοψηφία του». Καί ο τήν πρόσφατη 
εισήγηση του στην Κεντρική 'Επιτροπή τοΰ ΠΑΣΟΚ θά προσθέσει 
τους επαγγελματίες, τους συνταξιούχους, τά μικρομεσαία στρώματα καί 
τή νεολαία. 

3. "Ιδρυτική Διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ (3 Σεπτ. 1974) καί προεκλογικός 

λόγος τοΰ Α.Π. στην 'Αθήνα (14.11.74). 

τό μαρξισμό ξέρουμε ότι οί άνθρωποι, δρα καί οι 
"Ελληνες, χωρίζονται έστω καί μέ ασαφή τρόπο σέ 
εκμεταλλευτές καί εκμεταλλευόμενους, σέ καταπιεστές 
καί καταπιεζόμενους, άμεσους παραγωγούς καί μή, 
κ.λπ. ' Ο αυθεντικός όμως μαρξισμός τοΰ Α. Π. καταρ
γεί αυτές τίς έννοιες, καί όλες τίς πολιτικοκοινωνιολο-
γικές κατηγορίες τοΰ ιστορικού υλισμού (όπως εργατι
κή τάξη, εργατική τάξη καί οί σύμμαχοι της, ή ακόμη 
εργαζόμενοι, καταπιεσμένες παραγωγικές τάξεις κ.λπ.) 
καί τίς νοθεύει μέ τή γενική διχοτομική διάκριση 
«προνομιούχοι καί μή προνομιούχοι "Ελληνες», πού 
οϋτε κάν περιγραφική επιστημονική αξία έχει. "Εχει 
δμως λίγο ταξικό, λίγο επαγγελματικό, λίγο εθνι
κιστικό άρωμα, τόσο δσο χρειάζεται γιά νά διεγείρει 
δσους αισθάνονται δτι είναι μή προνομιούχοι (προνο
μιούχοι μπορεί νά είναι ακόμη καί επαγγελματικοί 
ανταγωνιστές τους) καί "Ελληνες, δηλαδή λίγο ή πολύ 
όλοι, ανεξάρτητα άπό συγκεκριμένη ιδεολογία καί 
ταξική θέση. 

Κέντρο - περιφέρεια καί ό είσαγόμενος καπι
ταλισμός 

'Εκτός άπό τήν κατασκευή «προνομιοΰχοι/μή προνο
μιούχοι "Ελληνες», τό δεύτερο θεωρητικό σχήμα τοΰ 
Α.Π. πού θά τροφοδοτήσει τή στρατηγική του καί τήν 
ιδεολογία τής οργάνωσης πού εμπνέει είναι τό «κέντρο-
περιφέρεια». Ή αλήθεια είναι πώς ή έμπνευση δέν 
ήταν δική του.4 Σύμφωνα μέ αυτό τό σχήμα ό κόσμος 
(τουλάχιστο ό έκτύς σοσιαλιστικών κρατών κόσμος) 
διχοτομείται: άπό τή μιά οί βιομηχανικά αναπτυγμένες 
χώρες τής μητρόπολης, πού στην κορυφή τους έχουν 
τίς ΗΠΑ, τίς πολυεθνικές, τά μεγάλα τραστ, τή ΣΙΑ, 
καί άπό τήν άλλη ό Τρίτος Κόσμος πού υφίσταται τήν 
εκμετάλλευση τής μητρόπολης καί, καταδυναστεύεται 
άπό τό Ιμπεριαλιστικό «κατεστημένο». Τό σχήμα 
φιλοδοξεί νά πάρει καθολική ερμηνευτική αξία (εφαρ
μόζεται ακόμη καί σέ πολύ παλιότερες εποχές, π.χ. τόν 
18ο αίώνα καί τίς απαρχές τής ιμπεριαλιστικής 
επέκτασης): ή συσσώρευση κεφαλαίου πού παρατηρεί
ται στην Ιμπεριαλιστική μητρόπολη καί γενικότερα ή 
τεράστια ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων οφεί
λεται δχι σέ σύμφυτες δυνατότητες τοΰ καπιταλισμού 
τοΰ ίδιου στίς αναπτυγμένες χώρες άλλα στην καταλή
στευση τοΰ Τρίτου Κόσμου άπό τόν όποιο αντλεί 
πρώτες ϋλες, φτηνά εργατικά χέρια· οφείλεται επίσης 
στους μηχανισμούς τής «άνισης ανταλλαγής» πού 
ασκείται σέ βάρος τών «φτωχών» χωρών καί υπέρ τών 
«πλουσίων». ' Α π ' αυτό τό ίδιο θεωρητικό σχήμα 
συνάγεται δτι ή εργατική τάξη τών χωρών τής 
μητρόπολης Εχει «αστικοποιηθεί» διότι καί ή ίδια 
συμμετέχει στην εκμετάλλευση τοΰ Τρίτου κόσμου, γι ' 
αυτό καί δέν παίζει κανένα Ιδιαίτερο ρόλο στην 
ανάπτυξη τής παγκόσμιας επανάστασης. Τήν επανα
στατική σκυτάλη στίς μέρες μας επήραν στά χέρια τους 

4. Πρόκειται γιά γενικότερη «θεωρία» πού έχει γνωρίσει μεγάλη 
διάδοση. Βασικοί της εκπρόσωποι οί 'Αργύρης 'Εμμανουήλ, Pierre 
Jallée, Samir Amin, G. Frank, Paul Sweezy (αν καί ό τελευταίος μέ 
πολλές επιφυλάξεις καί γόνιμες αποχρώσεις), κ.α. 



oí χώρες τοϋ Τρίτου Κόσμου, δπου καί αναπτύσσονται 
τά μεγάλα άντιιμπεριαλιστικά κινήματα από τά όποια 
αρχίζει ή περικύκλωση της μητρόπολης. 

Τό σχήμα αυτό εξειδικευμένο στην περίπτωση της 
'Ελλάδας εφαρμόζεται περίπου ώς έξης. Ή 'Ελλάδα 
ανήκει στίς χώρες τής περιφέρειας, στό μεταίχμιο της 
ιμπεριαλιστικής μητρόκολης καί τής άντιιμπεριαλι-
στικής περιφέρειας. Βασικό χαρακτηρ<στικό μιας 
χώρας τής περιφέρειας κατά τόν Α.Π. είναι δτι ó 
«καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής δέν τείνει νά επικρα
τήσει καί δέν είναι σε θέση νά εξαφανίσει τόν προκαπιταλι-
στικό τρόπο παραγωγής»5. Δηλαδή: οι κεφαλαιοκρατι-
κές σχέσεις παραγωγής δέν μπορούν νά αναπτυχθούν 
αυτοδύναμα, νά εξαφανίσουν τίς προκαπιταλιστικές 
μορφές καί σχέσεις παραγωγής, νά υπάρξει συσσώρευ
ση κεφαλαίου στό εσωτερικό τής χώρας. Ά φ ο ΰ λοιπόν 
έτσι έχουν τά πράγματα, δσος καπιταλισμός υπάρχει 
στην 'Ελλάδα έχει έρθει απέξω, π.χ. άπό τίς ΗΠΑ 
(παλιότερα άπό τήν 'Αγγλία καί τή Γαλλία), πράγμα 
πού θά επιδεινωθεί μέ τήν ένταξη τής ' Ελλάδας στην 
ΕΟΚ, ή οποία βέβαια «κυριαρχείται άπό τά αμερικα
νικά μονοπώλια καί ταυτίζεται uè τό NATO». 

Έ ν πάση περιπτώσει δμως δέν πρόκεται γιά ένα 
εγκλιματισμένο φαινόμενο, δέν πρόκειται γιά εγχώριο 
καπιταλισμό, άλλα ξενόφερτο, πού δέν αναπτύσσει τίς 
παραγωγικές δυνάμεις τού τόπου, δέν αρθρώνει καπιτα
λιστικά τήν ελληνική κοινωνία· απλώς τή ληστεύει μέ 
τή βοήθεια, των έδώ πρακτόρων του, μεγαλοπλουτο-
κρατών καί «κατεστημένων», πράγμα πού δημιουργεί 
τήν αντικειμενική βάση γιά νά καταλάβουμε καλύτερα 
καί τό προηγούμενο θεώρημα περί «προνομιούχων καί 
μή προνομιούχων Ελλήνων». 

Ευρωπαϊκά εργατικά κινήματα ή κανταφισμός; 

Ό Α.Π. βασιζόμενος στό θεώρημα «κέντρο-περιφέρει-
α» καταλήγει αναγκαστικά σέ πολύ σχηματικές αναλύ
σεις των .καπιταλιστικών κέντρων της Δυτ. Ευρώπης. 
Κατ' αρχήν δέν παίρνει υπόψη του τίς παραγωγικές 
σχέσεις σ ' αυτές τίς χώρες, τόν εκμεταλλευτικό τους 
χαρακτήρα, τή φύση τοϋ κράτους, τό χαρακτήρα τών 
πολιτικών δυνάμεων τής εξουσίας καί κατά συνέπεια 
τού είναι αδύνατο νά εκτιμήσει σωστά τήν άνοδο τοϋ 
εργατικού κινήματος. Είδικά, δταν μιλά γιά τό εργα
τικό κίνημα τών χωρών τής Δυτ. Ευρώπης, τό χαρακτη
ρίζει ώς εργατική αριστοκρατία συμβιβασμένη καί 
σοσιαλδημοκρατική, πού ζει καί αλλοτριώνεται πολι
τικά σέ βάρος τού Τρίτου Κόσμου, επωφελούμενη άπό 
τό κοινωνικό πλεόνασμα πού μεταφέρεται άπό τήν 
περιφέρεια στό κέντρο. Καί παρά ταύτα θέλει νά έχει 
στενή συνεργασία μέ τά σοσιαλιστικά κόμματα τής 

5. Συνδιάσκεψη τών σοσιαλιστικών προοδευτικών κομμάτων τής Με

σογείου (Μάλτα 22-25 'Ιουλίου 1977), έφ. 'Οδηγητής 5.7.1977. 

6. Τό Γαλλικό Σοσιαλιστικό Κόμμα αποφάσισε στό τελευταίο συνέδριο 

του νά έχει προνομιακές σχέσεις μέ τό ΠΑΣΟΚ δηλαδή «νά τό θεωρεί 

τόν κύριο άξονα του στίς σχέσεις του στον ελληνικό χώρο». « Εξόρμηση» 

15.9.1977. 

Δυτ. Ευρώπης. Ή θέση αυτή βέβαια τόν βολεύει 
πολιτικά τή στιγμή πού διαπιστώνει δτι κόμματα όπως 
τό Γαλλικό Σοσιαλιστικό επιλέγουν τό ΠΑΣΟΚ ώς τόν 
κύριο άξονα δράσης τους στον ελληνικό χώρο6. 
Ωστόσο, δταν οί Γάλλοι σοσιαλιστές πριμοδοτούν μ' 
αυτό τόν τρόπο τό ΠΑΣΟΚ, βέβαια δέν τό κάνουν 
επειδή υιοθετούν τό θεωρητικό σχήμα τού Α.Π. άλλα, 
γιά λόγους καθαρά πολιτικούς καί άπό τήν άποψη τής 
κρατικής πολιτικής τής Γαλλίας". 

'Αξιοσημείωτο είναι δτι ό Α.Π. προσπαθεί νά 
ελαχιστοποιήσει τίς σημαντικές εξελίξεις πού παρατη
ρούνται στα κινήματα τής Δυτ. Ευρώπης. Ή ορολογία 
του είνιη χαρακτηριστική. Ό δρος «ψαύω τήν 
εξουσία» πού χρησιμοποιεί γιά νά χαρακτηρίσει τή 
συμμετοχή τών κομμουνιστικών κομμάτων στην εξου
σία δείχνει πόσο μικρή σημασία αποδίδει στό γεγονός 
δτι τά κομμουνιστικά κόμματα τής Δ. Ευρώπης δντως 
διεκδικούν τήν εξουσία. "Οτι δηλαδή ή διεκδίκηση τής 
εξουσίας είναι γ ι ' αυτά στρατηγική επιλογή πού τή 
συνοδεύει ένα ολόκληρο σύστημα αντιλήψεων καί 
συγκεκριμένης πολιτικής πρακτικής. Τό πράγμα είναι 
ολοφάνερο στην περίπτωση τής Γαλλίας, δπου ó 
πολιτικός φορέας αυτής τής αλλαγής παρ' δλες τίς 
δυσκολίες μοιάζει νά έχει βρεθεί μέ τή συμμαχία 
κομμουνιστών, σοσιαλιστών καί ριζοσπαστών τής 
αριστεράς, λιγότερο φανερό στην περίπτωση τής 
'Ιταλίας δπου ή πολιτική τού ιστορικού συμβιβασμού 
δέν έχει βρει ακόμη διέξοδο σέ συγκεκριμένο πολιτικό 
σχήμα, σέ πορεία μορφοποίησης στην 'Ισπανία δπου ή 
συμμαχία σοσιαλιστών καί κομμουνιστών δέν θά 
πρέπει νά αποκλειστεί στό μέλλον. Τίς σημαντικές 
αυτές πολιτικές αλλαγές στή Δυτική Ευρώπη ó Α.Π. τίς 
ελαχιστοποιεί. Θεωρεί δτι τό Κοινό Πρόγραμμα στή 
Γαλλία «ταλαντεύεται ανάμεσα στή σοσιαλδημοκρατία καί 
τ ó άνοιγμα τοϋ δρόμου προς τό σοσιαλισμό», τόν ιστορικό 
συμβιβασμό στην 'Ιταλία τόν χαρακτηρίζει ώς «ταξική 
συμμαχία εργαζομένων καί εργοδοτών, γιά τήν αναστολή 
τής αναμέτρησης, γιά τό ξέσπασμα τής οξείας κρίσης τοϋ 
καπιταλ.ισμοΰ σ ' αυτή τή χώρα». Θεωρεί δτι ó στρατηγι
κός στόχος τού ισπανικού Κ.Κ. είναι «τό πέρασμα άπό 
τόν φρανκικό φασισμό σέ μιά καθοδηγούμενη αστική 
δημοκρατία*». Αυτή ή αντίληψη γιά τρία σημαντικά 
κινήματα τής Δ. Ευρώπης, σέ μιά στιγμή πού τό 
παγκόσμιο προοδευτικό κίνημα έχει στραμμένα τά 
μάτια του προς αυτές τίς εμπειρίες, σέ μιά περίοδο δπου 
ή κυρίαρχη αντίθεση βγαίνει μέσα άπό τίς αλλαγές πού 
γίνονται σ ' αυτές τίς χώρες, δείχνει άπ* τή μιά μεριά 
άγνοια τών συνθηκών καί τών αλλαγών πού έγιναν, 
οπότε δέν θά πρέπει νά έχει αξιώσεις αναγωγής σέ 
θεωρητικό σύστημα κι ά π ' τήν άλλη αγωνιώδη 
προσπάθεια νά σωθεί τό σχήμα κέντρο-περιφέρεια καί 
νά μετατοπιστεί τό βάρος τής ταξικής πάλης προς τήν 
περιφέρεια. 

Φυσικά θά μπορούσε κανείς νά είναι αντίθετος μέ τήν 

7. ' Ο Μιττεράν πιστεύει <·ατι τό ΠΑΣΟΚ θά αποτελέσει τόν συνδετικό 

κρίκο ανάμεσα στό Γαλλικό Σοσιαλιστικό Κόμμα καί τίς σοσιαλιστικές 

δυνάμεις τής Μεσόγειου, τίς αραβικές χώρες καί κατ ' επέκταση τήν 

Αφρική». «Εξόρμηση» 15.9.1977. 

8. Εισήγηση του Α.Π. στή συνεδρίαση τής Κ.Ε. του ΠΑΣΟΚ 3.9.1977. 



πολιτική των κομμουνιστικών κομμάτων της Δ. Ευρώ
πης. Σ ' αυτή τήν περίπτωση θά έπρεπε νά αξιολογηθεί 
τό προοδευτικό κίνημα, σέ παγκόσμιο επίπεδο, διαφο
ρετικά. Γιατί βέβαια είναι αντιφατικό νά χαρακτηρί
ζονται τά προοδευτικά κινήματα τής Δ.Ε. σάν σοσιαλ
δημοκρατικά, συμβιβασμένα, συνεργαζόμενα κ.λ.π. κι 
ά π ' τήν άλλη μεριά ό αραβικός εθνικισμός καί ή 
αντιδραστική πολιτική του Καντάφι, του Άσσάντ καί 
έν μέρει του Μπουμεντιέν νά θεωρούνται ώς τό 
απαύγασμα τής επαναστατικής πάλης στην εποχή μας. 

Στό διπολικό σύστημα, μέσα στό όποιο κινείται ό 
Α.Π., ό εύρωκομμουνισμός καί οί άλλαγς στή Δ.Ε. 
χάνουν τή σημασία τους. Γίνονται μιά απλή παράμε
τρος τής αντίθετης ανάμεσα στίς Η.Π.Α. καί τήν 
Ε.Σ.Σ.Δ. 

Σύμφωνα μέ τόν Α.Π. «εκείνο πού έχει Ιδιαίτερη 
σημασία γιά τίς Η. Π.Α. καί αξίζει νά σημειώσουμε είναι ή 
σχετική αποσύνδεση τους (των Κ.Κ. τής Δ. Ευρώπης), από 
τήν καθοδήγηση τής Μόσχας καθώς καί ή αποδοχή του 
αστικού πλουραλισμού»9. Ά π ό τό σημείο αυτό μέχρι τή 
θέση δτι ό εύρωκομμουνισμός είναι πρακτορειακός 
καί δτι εξυπηρετεί τά σχέδια τοϋ ιμπεριαλισμού ή 
απόσταση δέν είναι μεγάλη. 

Βέβαια ή αντίφαση είναι τόσο έντονη ώστε δέν αργεί 
νά βγει στην επιφάνεια. Γιά τόν Α. Π. «ό εύρωκομμουνι-
σμός είναι ανεκτός άπό τις Η.Π.Α. μέχρι ενα σημείο. Μέχρι 
τό σημείο πού θά υπάρξει ό κίνδυνος τά Κ. Κ. νά ψαύσουν 
τήν εξουσία καί νά θίξουν στή Δ.Ε. τά ξωτικά οίκονομικά 
καί στρατιωτικά συμφέροντα τοΰ αμερικάνικου κεφα
λαίου»10. 

' Υπάρχει λοιπόν τέτοιος κίνδυνος άπό τά σοσιαλδη
μοκρατικά, τά συμβιβασμένα καί τά συνεργαζόμενα 
Κ.Κ. τής Δ.Ε.; Κι αν υπάρχει ποια θά πρέπει νά είναι ή 
στάση τοΰ ελληνικού προδευτικοΰ κινήματος; "Ομως 
ό Α.Π. καί τό κόμμα του ζουν μέ τίς αντιφάσεις τους. 
Ακόμα χειρότερα κάνουν τίς αντιφάσεις τους στοιχείο 
τής Ιδεολογικοπολιτικής τους πρακτικής, μέσο γιά τή 
λειτουργία τών μηχανισμών τής νόθευσης καί τής 
επικάλυψης στους οποίους αναφερθήκαμε. 

Σ' αυτή τήν πορεία τών χωρών τής Δ.Ε. «προς τή 
σοσιαλδημοκρατία» (Γαλλία) «τήν ταξική συμμαχία 
εργαζομένων καί εργοδοτών» (Ιταλία) καί «τήν καθο
δηγούμενη αστική δημοκρατία» (Ισπανία), ό Α.Π. 
αντιπαραθέτει τίς γνήσιες άντιιμπεριαλιστικές δυνά
μεις τών αραβικών χωρών καί συγκεκριμένα τή Λιβύη, 
τήν 'Αλγερία καί τό 'Ιράκ (ή σφαγή τών Παλαιστι
νίων άπό τους Σύριους τόν έφερε σέ αμηχανία σ ' δ,τι 
άφορα τό χαρακτήρα τοΰ συριακοΰ καθεστώτος), καί 
βέβαια τό κίνημα τών Παλαιστινίων. "Στή Βόρειο 
'Αφρική, καί τή Μέση 'Ανατολή κατά συνέπεια, ή 
'Αλγερία, ή Λιβύη, τό 'Ιράκ καί βέβαια τό Παλαιστι

νιακό κίνημα, συνθέτουν τό προοδευτικό, άντιιμπερια-
λιστικό μέτωπο. 'Επειδή στην εποχή μας ή σύγκρουση 
ανάμεσα στίς μητροπόλεις τοΰ καπιταλισμού καί τήν 
περιφέρεια του, δηλαδή οί έθνικοαπελευθερωτικοί αγώνες, 
αποτελούν τήν κυρίαρχη μορφή τής πάλης τών τάξεων, αύ-

9. Στό ίδιο. 

10. Στό ίδιο. 

11. Στό ίδιο. 

τές οί χώρες βρίσκονται στην πρώτη γραμμή τοΰ αγώνα 
ενάντια στά μονοπώλια καί τόν Ιμπεριαλισμό. Είναι κάτι 
πού δέν πρέπει ποτέ νά ξεχνά ή Ευρωπαϊκή 'Αριστερά, 
Ιδιαίτερα ή 'Αριστερά τής Νότιας Ευρώπης»11. 

'Εδώ δέν υπάρχει μόνο μιά λάθος εκτίμηση άλλα 
παραποίηση ολόκληρης τής σύγχρονης ιστορίας. 
Διότι ναί μέν τά πρώτα μεταπολεμικά χρόνια τά 
έθνικοαπελευθερωτικά κινήματα άποτελοΰσαν πράγμα
τι τήν κύρια μορφή πάλης σέ παγκόσμιο επίπεδο καί 
οδήγησαν στην πολιτική τουλάχιστο ανεξαρτησία μιας 
σειράς χωρών, δμως άπό τά μέσα περίπου τής δεκαετίας 
τοΰ '60, δηλαδή άπό τή στιγμή πού ό καπιταλισμός άρ
χισε νά μπαίνει σέ μιά περίοδο βαθιάς οικονομικής κρί
σης ή οποία εξελίχτηκε σέ πολιτική κρίση γιά νά 
αγκαλιάσει στίς μέρες μας ολόκληρο τόν κεφαλαιοκρα-
τικό τρόπο παραγωγής παίρνοντας τή μορφή οργα
νικής κρίσης ή κυρίαρχη μορφή τής πάλης τών τάξεων 
πρέπει νά αναζητηθεί στίς αναπτυγμένες καπιταλιστι
κές χώρες. Καί κάτι ακόμη: χωρίς νά παραγνωρίζουμε 
τή σημασία τοΰ άντιιμπεριαλιστικοΰ αγώνα δέν πρέπει 
νά ταυτίζουμε τήν άντιιμπεριαλιστική πάλη μέ τό 
σοσιαλισμό δπως φαίνεται νά κάνει ό Α.Π. Βέβαια δέν 
μπορεί νά υπάρξει πορεία προς τό σοσιαλισμό στίς 
εξαρτημένες χώρες χωρίς εθνική ανεξαρτησία. ' Υπάρ
χουν δμως πολιτικές πού φαίνονται σάν άντιιμπεριαλι-
στικές (καί άποσματικά μπορεί πράγματι νά είναι) 
χωρίς νά επιφέρουν αλλαγή στον εκμεταλλευτικό καί 
καταπιεστικό χαρακτήρα τής χώρας πού ασκεί ή 
φαίνεται νά άσκεΐ μιά τέτοια πολιτική. Ή σύγχυση 
πού δημιουργεί ό Α.Π. πάνω σ ' αυτό τό ζήτημα κάνει 
τό κίνημα του νά παραπαίει ανάμεσα στους ποικιλό
μορφους ψευδοσοσιαλισμούς πού οί στρατιωτικοί καί 
μερίδα τής μικροαστικής τάξης προσπαθοΰν νά οικο
δομήσουν μέ συνεχή πισωγυρίσματα ακόμα καί στό 
επίπεδο τής εθνικής τους ανεξαρτησίας. Χωρίς τήν 
προσπάθεια καμιάς ανάλυσης τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. καί ό 
πρόεδρος του μαγεύονται συχνά άπό αντιδραστικά 
καθεστώτα επειδή άσκοΰν άντιιμπεριαλιστική, υποτί
θεται, πολιτική. 

Πλούσιοι καί φτωχοί, 'Έλληνες καί ξένοι 

Τό θεωρητικό σχήμα «κέντρο/περιφέρεια» έχει κατ' 
επανάληψη ανασκευαστεί κριτικά τόσο άπό θεωρητι
κούς όσο καί άπό τά ίδια τά μαρξιστικά κόμματα τής 
Ευρώπης12. Υπενθυμίζουμε απλώς δτι τό σχήμα 
κυρίως νοσεί στό βαθμό πού παραγνωρίζει δτι ό 
καπιταλισμός αναπτύσσεται στίς χώρες τής «μητρόπο
λης» δχι μόνο ληστεύοντας τόν Τρίτο Κόσμο άλλα μέ 
τήν εκμετάλλευση τής μισθωτής εργασίας πού προσφέ
ρει ή εργατική τάξη καί γενικά οί εργαζόμενοι στά 
μητροπολιτικά κέντρα, καί γενικά άπό τήν οικειοποί
ηση τοΰ κοινωνικού ϋπερπροϊόντος πού παράγεται σ ' 
αυτά. Καί δέν είναι οί «πλούσιες» χώρες, σάν χώρες, 
πού εκμεταλλεύονται τίς φτωχές τοΰ Τρίτου Κόσμου 

12. Βλέπε π.χ. αρθρο τοΰ Charles Bettelheim «Διεθνείς σχέσεις καί 

ταξικές σχέσεις», Πολίτης, τεύχος 9. Φεβρ. 1977. 



άλλα οι έκμεταλλεύτριες τάξεις τοϋ ιμπεριαλισμού πού 
-εκμεταλλεύονται αφενός τίς εργατικές τάξεις των 

χωρών της μητρόπολης άλλα καί τους εργαζόμενους 
τοϋ Τρίτου Κόσμου. Τό θεωρητικό αυτό σχήμα 
παραγνωρίζει επίσης δτι ή εξάρτηση των κυριαρχού
μενων χωρών τής περιφέρειας άπό τόν Ιμπεριαλισμό 
πραγματοποιείται ακριβώς χάρη στη διείσδυση ^ τοϋ 
καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής στίς χώρες αυτές. 
' Ο ιμπεριαλισμός όχι μόνο δέν εμποδίζει την ανάπτυξη 
τοϋ εγχώριου καπιταλισμού (καί τών παραγωγικών 
δυνάμεων) άλλα ισα ίσα ή επέκταση τοϋ κεφαλαιοκρα-
τικοϋ τρόπου παραγωγής (άρα καί ή ανάπτυξη καπιτα
λιστικών σχέσεων παραγωγής καί αντίστοιχων κοινω
νικών τάξεων) αποτελεί προϋπόθεση καί βασικό 
μηχανισμό γιά τή διείσδυση του. Συνακόλουθα ή 
καπιταλιστική ανάπτυξη πού παρατηρείται καί στην 
'Ελλάδα (ήδη άπό τόν περασμένο αιώνα) διαμορφώνει 
εγχώριες τάξεις εκμεταλλευτών, εκμεταλλευομένων, 
καπιταλιστικό καταμερισμό εργασίας, μορφές αστικού 
κράτους, αστική Ιδεολογία, πράγματα δηλαδή πού δέν 
χωροΰν στό στενό σακούλι τοϋ «κατεστημένου», και 
τής διχοτομίας «προνομιοϋχοι/μή προνομιούχοι». 

Είναι βέβαια βάναυση κακομεταχείριση τής πραγ
ματικότητας τό νά επιμένει κανείς, δπως επιμένει ó 
Α.Π., δτι στην 'Ελλάδα, χώρα τής περιφέρειας, ó 
«καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής δέν τείνει νά 
επικρατήσει», δτι άρα ανθεί ό προκαπιταλιστικός 
τρόπος παραγωγής. Γι" αυτό καί δέν θά επιμείνουμε. 
Θά προσπαθήσουμε δμως νά δείξουμε πώς αυτό τό 
θεωρητικό σχήμα καί ή στρατηγική πού πάνω του είναι 
θεμελιωμένη λειτουργούν στό Ιδεολογικό επίπεδο. 

Είναι φανερό. Στό βαϋμό πού ό καπιταλισμός είναι 
παρείσακτος στην ' Ελλάδα, στό βαθμό πού θεωρείται 
ξένος, απρόσκλητος επισκέπτης, τά δεινά πού σκορπά 
επίσης θειοροϋνται είσαγόμενα προϊόντα, δπως τά 
αυτοκίνητα (άρα μπορούμε νά τά διώξουμε ή νά 
απαγορεύσουμε τήν είσοδο τους, καί τό έδαφος θά 
μείνει καθαρό άπό τό καπιταλιστικό μίασμα). Καί ποια 
είναι αυτά τά είσαγόμενα προϊόντα; ' Ο κατ' είκόνα καί 
ομοίωση του Α.Π. άντιιμπεριαλιστής-σοσιαλιστής τό 
ξέρει καί τό κραυγάζει σέ όλους τους τόνους: ή ΣΙΑ, τό 
Πεντάγωνο, οί μυστικές υπηρεσίες, οί έδώ πράκτορες, 
οί πλουτοκράτες, οί πολυεθνικές καί τά μεγάλα 
μονο7ιώλια: διακόσια μονοπώλια, μιά δράκα «πλου
σίων», γύρω τους μιά κλίκα «μαύρων συνταγματαρ
χών«, τό πανίσχυρο «κατεστημένο». Καί δσο πιό πολύ 
αυτά τά πράγματα γίνονται πιστευτά, τόσο πιό πολύ 
εξαφανίζονται άπό τά μάτια μας οί καπιταλιστικές 
τάξεις καί οί ταξικές σχέσεις, τό ταξικό κράτος. Τό δλο 
σχήμα ανακαλεί τό κλασικό άντιπλουτοκρατικό μον
τέλο: πλούσιος/φτωχός, καί δχι τή συγκεκριμένη 
εκμεταλλευτική σχέση καί τίς διαδικασίες παραγωγής 
πού τήν παράγουν καί τήν αναπαράγουν. Τό μοντέλο 
δμως αυτό, στις νέες συνθήκες, εμπλουτίζεται καί άπό 
μιά άλλη ιδέα. Μιά καί τό «κατεστημένο» εισάγεται 
άπό τό εξωτερικό, ανακαλεί τό μοντέλο "Ελληνας/ξέ-
νος. Καί ό κόσμος, πού μέσα άπ' αυτό τό στενό 
φινιστρίνι θά δει τήν πραγματικότητα του, πότε θά 
περισταλεί άπό ξενοφοβία καί πότε θά εκραγεί άπό 
εθνικιστική έπαρση: ό μικροαστικός κόσμος3 πότε 

κλεισμένος στό καβούκι του σέ κατάσταση περιδεοϋς 
όμφαλοσκόπησης καί πότε μέ εξάρσεις «άντιξενικής» 
επιθετικότητας. "Ετσι, τίς ώρες τής γενικής καθίζησης 
(τής ήττας τοϋ κινήματος) ή ξενοφοβία θά θρέφει ιόν 
γενικό παροπλισμό, καί τίς ώρες τής γενικής ευφορίας 
èva βερμπαλιστικό άντιιμπεριαλισμό πού ντύνεται 
παρδαλά αντιαμερικανικά ρούχα Kuí στη μιά καί στην 
άλλη περίπτωση ή ΣΙΑ, οί πλουτοκράιες, οί ξένοι, τό 
κατεστημένο. Ποτέ οί τάξεις, οϊ κοινωνικοί ανταγωνι
σμοί τους, οί ιδεολογίες τους, υί πολιτικές ιούς 
συγκρούσεις, τά κόμματα τους μέ σάρκα καί οστά. ' Ο 
ιμπεριαλισμός, άφοϋ καταργείται ή συγκεκριμένη 
μορφή μέ τήν οποία διεισδύει στον τόπο μας καί τόν 
εξαρτά —συμμαχία ντόπιω*' καί ξένων καπιταλιστικών 
τάξεων— εξαφανίζεται ώς δια μαγείας άπό τή ακηνη 
τοϋ μικροϋ μας θεάτρου. Δυστυχώς όμως δχι και άκό ιή 
χώρα μας. Καί γιά ιούς έκθαμβους άντιΐμπεριαλ-.στές 
δέν μένουν παοά τά ξόρκια ^ού συνοδεύουν τήν 
προέλαση του. 

Ό Προφήτης καί ό Λόγος του (ή πολιτική φιλο-
τοφία του 'Ανδρέα Παπανδρέου) 

Μά γιατί ή τόσο βάναυση κακομεταχείρηση τής 
πραγματικότητας; 

Στά πολιτικά καί κοινωνικά φαινόμενα πρέπει νά 
δίνονται απαντήσεις πολιτικές καί ερμηνείες κοινω
νιολογικές, κυρίως όμως πρέπει νά αποφεύγονται ή 
ηθικολογία καί ή αστυνομικού χαρακτήρα «ανάλυση». 
"Αν ό Α.Π. νοθεύει τό μαρξισμό ένώ τόν επικαλείται, 5 
λόγος δέν είναι αυτό πού ό ίδιος λέει στά στελέχη του, 
νά μην προβάλλουν δηλαδή στή διάρκεια τής προεκλο
γικής εκστρατείας «μαρξιστικές ή μεγιστοποιημένες 
επιδιώξεις, γιατί τό άριστο είναι εχθρός τοϋ καλοϋ»13. 
Κάτι μας λέει δτι τό άριστο απλώς είναι εχθρός τοϋ 
κακοϋ. 

Έ δ ώ έχουμε νά κάνουμε με δύο στοιχεία πού στή 
διαπλοκή τους δημιουργοΰν τό φαινόμενο ΠΑΣΟΚ. 

Α. Μιά συγκεκριμένη κοινωνική αντίληψη μέ 
θεωρητική θεμελίωση, στρατηγική, όργανω τική μεθο
δολογία, καί μεθοδολογία πολιτικής πράξηι:. Μ: : 
γενικότερη, θά λέγαμε, κοσμοαντίληψη καί πολιτική 
ιδεολογία πού χαρακτηρίζει τόν Α.Π. Τό πρόβλημ•: 
φυσικά δέν είναι νά ονοματίσουμε αυτήν τήν αντίληψη 
—αντίληψη γιά τήν κοινωνική άλλαγη τελικά— άλλα 
νά καταλάβουμε τά στοιχεία της. Σίγουρα ξεκινάει άπό 
τό μαρξισμό, (ό Μαρξ δέν φταίει γ ι ' αυτό), περνάει 
πάνω άπό τό κεφάλι τής μετά τόν Μαρξ μαρξιστικής 
παραγωγής (Λένιν, Γκράμσι, Μάο, γιά νά αναφερθούμε 
μόνο σέ σύτούς), περνάει πάνω άπό τό κεφάλι τής 
τεράστιας και τραγικής έν πολλοίς δράσης του 
παγκόσμιου προλεταριάτου, καί κάπου εκεί στή δεκα
ετία τοϋ '60 εισβάλλει δυναμικά στή θεωρητική Kuí 
τήν πολιτική σκηνή —στίς γραμμές, βέβαια, τοϋ 
έργατικοϋ κινήματος. Ά π ό τά προηγούμενα τοϋ 

13. Κλείσιμο του Α.Π. στή Α Συνδιάσκεψη του ΠΑΣΟΚ. ¿Εξόρμηση» 
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εργατικού κινήματος κρατά μόνο τίς επιτυχίες: π.χ. την 
οκτωβριανή επανάσταση, μερικές στιγμές τοΰ ισπανι
κού εμφύλιου πολέμου, τήν 'Αντίσταση1 4, γενικά τίς 
στιγμές όπου τά κινήματα ανέβαιναν τίς στιγμές πού τά 
κινήματα συντρίβονταν, τίς χρεώνει στη μερίδα του 
σταλινισμού. 

Τή δεκαετία πού εμφανίζεται στη θεωρητική καί 
πολιτική σκηνή ή έν λόγω αντίληψη γύρω ó κόσμος 
καίγεται: στον Τρίτο Κόσμο ανθούν τά έθνικοαπελευ-
θερωτικά κινήματα (πού σίγουρα δέν βγήκαν άπό τή 
μεζούρα του σταλινισμού), στην Ευρώπη καί ΗΠΑ έχει 
ξεσπάσει τό κύμα της «αμφισβήτησης» (πού πολιτικά 
τριτοκοσμίζει), ό γαλλικός Μάης καί τό ιταλικό ζεστό 
φθινόπωρο ξαναθέτουν έπί τάπητος όλα τά προβλήματα 
της κοινωνικής αλλαγής, μιά γενική τάση «επιστροφής 
στον Μαρξ» (πάνω άπό τό κεφάλι, κυρίως, τοΰ Λένιν) 
κάνει τήν εμφάνιση της, τέλος, ή κρίση τού παγκο
σμίου κομμουνιστικού κινήματος παίρνει ανοιχτές 
μορφές: σοβιετοκινεζική ρήξη, εισβολή στην Τσεχο
σλοβακία, αποδέσμευση πολλών κομμουνιστικών κομ
μάτων άπό τήν ΕΣΣΔ, πρώτα βήματα τοΰ εύρωκομ-
μουνισμοΰ. 

Τά θεωρητικά καί πολιτικά αύτα γεγονότα έχουν 
σημασία, γιατί καθορίζουν όχι μόνο τό πλαίσιο στό 
όποιο εγγράφεται ή έν λόγω αντίληψη αλλά καί τίς 
πηγές πού τήν τροφοδοτούν, καί πού, μέ εξαιρετικά 
παραλλαγμένες καί διαφοροποιημένες μορφές, αποκτά 
ευρεία απήχηση. Ή τ α ν , κατά κάποιο τρόπο, ή νέα 
επαναστατική αντίληψη, πού δέν κουβαλούσε στή 
ράχη xr\c τά κακά των προηγούμενων. 

Στην ' Ελλάδα τό κλίμα ήταν πρόσφορο νά αποκτή
σει ακρόαση: βοηθάει ή στρατιωτική δικτατορία, 
ή διάσπαση καί ή κρίση της ελληνικής αριστεράς. 
'Επιπλέον τυχαίνει νά είναι ή προσωπική αντίληψη 
τοΰ 'Ανδρέα Παπανδρέου, πού πρόκειται γιά προσωπι
κότητα μεγάλης πολιτικής εμβέλειας. Μάλιστα τό 
προσωπικό στοιχείο είναι τόσο καθοριστικό, πού θά 
μπορούσε νά μιλήσει κανείς γιά «άνδρεοπαπανδρεϊσμό». 
Τό σύστημα λοιπόν ιδεών τοΰ Α.Π. —καί τά προηγού
μενα νομίζουμε ότι μπορεί κάπως νά βοηθήσουν γιά νά 
γίνει κατανοητό— στρέφεται γύρω άπό δυό άξονες. 

14. Τό ΠΑΣΟΚ γιά παράδειγμα αυτοχαρακτηρίζεται τό κίνημα πού 

προσπάθησε «να παρουσιάσει στον ελληνικό λαό γιά πρώτη φορά μετά τό 

'AM μιά συγκεκριμένη πραγματώσιμη ελληνική προοπτική πορείας...» 

{ \'Συνδιάσκεψη, 'Εξόρμηση 15.9.1977) 

Είναι βέβαια δικαίωμα του καθενός νά αναφέρεται σέ σημαντικές 

στιγμές του κινήματος, νά εμπνέεται άπό τήν ιστορία του, νά διδάσκε

ται άπό τίς εμπειρίες του. "Ομως ή ιστορία είναι ενιαία. Ά π ό τό ΕΑΜ 

μας χωρίζουν 35 τόσα χρόνια καί μέσα σ* αυτή τήν περίοδο Εγιναν 

μεγάλα καί μικρά πράγματα, πάρθηκαν σημαντικές πρωτοβουλίες, 

έγιναν τεράστια λάθη. Χιλιάδες άνθρωποι, πού τους έλεγαν συμμορίτες, 

πέθαναν, βασανίστηκαν, φυλακίστηκαν, εξορίστηκαν. Τήν αφετηρία 

όλων αυτών τή βρίσκουμε στό ΕΑΜ. Ό τ α ν λοιπόν κάποιος εμφανίζε

ται σάν συνεχιστής αυτού του κινήματος πρέπει νά θέλει επίσης νά 

τηκώσει τό βάρος ολόκληρης αυτής της βαριάς κληρονομιάς καί όχι 

εμονωμένες στιγμές της στή βάση του: Αυτό τό κάναμε έμεΐς (δηλαδή 

ó λαός), τά άλλα τά έκαναν εκείνοι (δηλαδή οι κομμουνιστές). Ή 

ιστορία δέν κομματιάζεται. Είναι: όλα ή τίποτα. 

—Οί αναλύσεις του τόν οδηγούν στό συμπέρασμα ότι 
ή ελληνική κοινωνία είναι ώριμη γιά τίς μεγάλες 
κοινωνικές αλλαγές. "Αν κάτι λείπει, είναι νά διατυπω
θεί ενα πρόγραμμα κοινωνικής αλλαγής. Τό Πρόγραμ
μα λοιπόν θά θεωρηθεί όργανο της επανάστασης. Οί 
μάζες είναι Ετοιμες νά τό άποδεχτοΰν, άρκεΐ νά πιάνει 
τό σφυγμό τοΰ κόσμου, νά μήν εξαντλείται σέ 
δογματικές λεπτολογίες, καί κυρίως νά αγκαλιάζει όλα 
τά λαϊκά στρώματα. Καί επειδή στην 'Ελλάδα τά 
αγροτικά καί μικροαστικά στρώματα έχουν τεράστια 
ανάπτυξη, τό πρόγραμμα του αυτά κατά κύριο λόγο 
στοχεύει, χαρακτηρίζοντας τα «μή προνομιούχους 
"Ελληνες». Πράγματι, τά κύρια σημεία τοΰ προγράμ
ματος, όπως ή λαϊκή κυριαρχία, ή κοινωνική απελευ
θέρωση, ή εθνική ανεξαρτησία, ή πολιτική δημοκρα
τία, ή αποκέντρωση, ή περιφερειακή ανάπτυξη, έχουν 
τόση ευρύτητα (ή ασάφεια) όση χρειάζεται γιά νά 
μπορεί ó καθένας νά αναγνωρίζει σ ' αυτά τό πρόβλημα 
καί τό αίτημα του. Γι ' αυτό άλλωστε ή αυστηρότητα 
τών όρων, τών περιγραφών, ή τών πολιτικών εννοιών 
αποφεύγονται. Γι ' αυτό καί οί προσπάθειες πού έγιναν 
στό εσωτερικό τοΰ ΠΑΣΟΚ γιά αποσαφηνίσεις είτε 
ιδεολογικές είτε πολιτικές είτε θεωρητικές καταδικά
ζονται. 

—Οί αναλύσεις τοΰ Α.Π. επίσης τόν οδηγούν στό 
συμπέρασμα ότι όλες οί μορφές πολιτικής οργά
νωσης πού ώς τώρα έχει αναδείξει τό κίνημα (π.χ. 
κομμουνιστικό κόμμα, σοσιαλδημοκρατικό κόμμα, 
μέτωπο κλπ) έχουν χρεοκοπήσει, καί έν πάση περιπτώ
σει στην ' Ελλάδα δέν υπάρχουν οί προϋποθέσεις νά 
άναπτυχθοΰν. Προκρίνει λοιπόν τήν οργανωτική μορ
φή Κίνημα. Ποιος είναι ó ρόλος αυτής της οργάνωσης; 
'Εργαλείο στην υπηρεσία τοΰ Προγράμματος. Δέν είναι 

τό πρόγραμμα πού θά φτιαχτεί μέσα άπό τήν οργάνωση 
—αυτό προϋπάρχει— άλλα ή οργάνωση πού θά 
φτιαχτεί μέσα άπό τό Πρόγραμμα καί θά χρησιμεύσει 
γιά τήν εξυπηρέτηση του. 

' Η ιδιοτυπία τής σύλληψης αυτής συνίσταται στό 
ότι τόσο τό Πρόγραμμα όσο καί ή οργάνωση βασίζον
ται στην προσωπικότητα τοΰ ίδιου τοΰ εμπνευστή τους 
πού έχει συναίσθηση τής δύναμης του, καί όλη ήδράση 
του χαρακτηρίζεται άπό τή φροντίδα όχι μόνο νά μή 
φθαρεί ή δύναμη αυτή άλλα νά μεγαλώσει περισσότερο 
καί νά καταυγάσει τό σύμπαν μέ τήν αίγλη της. Γι ' 
αυτό πρέπει νά τεθεί πέρα πάσης κριτικής ό Προφήτης 
καί ό Λόγος του. ' Ο Λόγος τοΰ Προφήτη καί ή 'Αγάπη 
τών Πιστών: ιδού ή διαλεκτική τής κοινωνικής 
αλλαγής. Ή παραδειγματική πράξη θά συμπληρώσει 
τά χάσματα, θά κινήσει τά πνεύματα, ή λαϊκή 
δυσαρέσκεια θά τροφοδοτήσει τά ρεύματα, τά κεριά τοΰ 
'Επιτάφιου θά προαναγγείλουν τήν 'Ανάσταση, θά 
μεταφέρουν παντοΰ τό φώς τό άνέσπερο, όπου υπάρχει 
κταπίεση, εκμετάλλευση, ταπείνωση, ακόμη καί στό 
άδυτο τών άδυτων τών Φαρισαίων, στό Στρατό. 
Πρόκειται γιά παρωδία χριστιανικής μυσταγωγίας; 
"Οχι βέβαια. Πρόκειται γιά μιά συγκεκριμένη πολιτική 
μεθοδολογία πού είδαμε νά ξετυλίγεται μπροστά στά 
μάτια μας, πού άπό Διακήρυξη έγινε Κίνημα, οργανώ
σεις, οπαδοί, συνδικαλιστές, βουλευτές, εκλογικό 
ποσοστό, εκλογική πελατεία. 
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Β. Τό δεύτερο στοιχείο πού συνθέτει τό φαινόμενο 
ΠΑΣΟΚ είναι οι οπαδοί του. Κοινωνιολογικά, ορίζον
ται πολύ άπλα: εργάτες, αγρότες, διανοούμενοι, μικρο
αστοί, επιχειρηματίες, βιοτέχνες, νέοι, γυναίκες καί 
άνδρες. 'Αλλά ή ασάφεια τών όρων δέν πρέπει νά 
θολώσει μιά πραγματικότητα: πρόκειται γιά κόμμα πού 
προσπαθεί νά εντάξει στίς γραμμές του λαϊκά στρώμαθ. 
Καί όντως στη σημερινή του μορφή τό ΠΑΣΟΚ 
—παρόλο πού συγκεκριμένες ποσοτικές αναλύσεις δέν 
έχουν γίνει— έχει διαδοθεί κατά κύριο λόγο ανάμεσα 
στά λαϊκά στρώματα, μέ μεγαλύτερη ανάπτυξη στά 
μικροαστικά της πόλης καί τά αγροτικά της υπαίθρου. 
Είναι κόμμα λαϊκό. Ά π ' αυτή τήν κοινωνική ύλη τό 
ΠΑΣΟΚ θά αντλήσει τό οργανωμένο δυναμικό του καί 
τή λαϊκιστική ιδεολογία του. 

Ό λαϊκισμός δέν είναι ανακάλυψη κανενός, ούτε 
>' υπάρχει καμιά συγκεκριμένη θεωρία λαϊκισμού. Συντί

θεται άπό ετερόκλητα στοιχεία πρωτογενών λαϊκών 
Ι παραστάσεων καί δανείων πού έρχονται άπό διάφορες 
Ι Ιδεολογίες. "Ετσι συγχωνεύονται στοιχεία της μαρξι-
\ στικής ιδεολογίας, της αστικής, στοιχεία φολκλορικά, 
| μιά απλουστευμένη αντίληψη της ιστορίας, επίμονες 
J ιδέες ή ιδεοληψίες (π.χ. «τό κατεστημένο»). Τή θέση 
Ι ταξικής κοινωνικής συνείδησης αντικαθιστά απλοϊκή 
; παράσταση της κοινωνικής διαπάλης, ένώ μία άξιολο-
\ γική κλίμακα καλοϋ/κακοϋ, όπου τό όποιο λαϊκό είναι 

y Ι «καλό» καί τό όποιο μή λαϊκό «κακό», θά χρησιμεύσει 
' ( γ ι ά τήν εκλογίκευση του συνόλου. Ή θεωρία καί 

j ή επιστήμη (όταν πρόκειται γιά τήν επιστήμη του 
/ κοινωνικού) στηλιτεύονται ώς διανοουμενισμός, ή καλ-

\ Ι λιτεχνική δημιουργία καί ή πολιτιστική ζωή περιορί
ζονται σέ άπλες καί διδακτικές χειρονομίες. Ά π ό τήν 

Ι πολιτισμική παράδοση εξοστρακίζεται κάθε λόγιο 
Ι στοιχείο, τά παλαιότερα ιδεολογικά καί μορφωτικά 

ρεύματα αγνοούνται είτε είναι προοδευτικά είτε αντι
δραστικά κ.ο.κ. 

Τίς ιδέες αυτές δέν τίς έφτιαξε ούτε τό ΠΑΣΟΚ οΰτε 
ó αρχηγός του. 'Ανήκουν στον κόσμο του, άν καί θά τίς 
συναντήσει κανείς μέ τίς ίδιες ή άλλες μορφές καί σέ 
οπαδούς άλλων κομμάτων, ακόμη καί αριστερών. 
'Αλλά τό ΠΑΣΟΚ καί ó αρχηγός του δέν τίς 

αντιμάχονται. Στό βαθμό πού είναι κοινωνικές προλή
ψεις δέν τίς ξεδιαλύνουν άλλα τίς αφήνουν στην 
κατάσταση πού τίς έχουν παραλάβει. Γι ' αυτό καί δέν 
θά φανεί παράξενο πού τό ΠΑΣΟΚ, άν καί κίνημα 
κοινωνικής αλλαγής, δέν έχει δική του αντίληψη γιά τή 
λογοτεχνία, τό θέατρο, τήν επιστήμη, τήν οικογένεια, 
τήν ιστορία του εργατικού κινήματος ή γενικότερα τήν 
ελληνική. 

Πάντως, εκείνο πού έχει σημασία είναι ότι όλα τά 
θέματα τής λαϊκιστικής ιδεολογίας τοΰ ΠΑΣΟΚ 
έρχονται άπό τήν κοινωνική του βάση τήν ίδια. Ή 
οργάνωση στή συνέχεια θά παραλάβει ατόφια τά 
λαϊκιστικά ιδεολογήματα καί θά τά υποτάξει στίς 
ανάγκες τοΰ πολιτικού μηνύματος του αρχηγού καί τοϋ 
πολιτικού στόχου. Τήν αυθόρμητη αυτή λαϊκή παραγω
γή τό ΠΑΣΟΚ δέν τήν μετατρέπει σέ σοσιαλιστική 
ιδεολογία —άλλωστε δέν είναι μετατρέψιμη. Τήν 
προσαρμόζει στους άμεσους πολιτικούς του στόχους 
καί, χρησιμοθηρικά, μέ άπλες ευθύγραμμες αναγωγές, 
στηρίζει τό Πρόγραμμα. 

Τό ΠΑΣΟΚ γεννήθηκε στό έδαφος τοΰ λαϊκισμού. 
"Ετοιμα νά ύποδεχτοΰν τό μήνυμα τοΰ άρχηγοΰ ήταν 
λαϊκά στρώματα πού είχαν αποδεσμευτεί άπό τίςΙ 
κεντρώες ή καί αριστερές πολιτικές τους εστίες/ 
στρώματα γεμάτα προβλήματα, αδιέξοδα άλλα κα*. 
αυταπάτες. Τό ΠΑΣΟΚ γεννήθηκε στό έδαφος μιας 
ιδεολογικής, πολιτικής καί κοινωνικής ρευστότητας: ή 
προσδοκία τής αλλαγής αναζήτησε τήν έπίνευση τοΰ 
άρχηγοΰ καί ó αρχηγός τή λαϊκή συνεργεία. 

"Ομως τά λαϊκά στρώματα δέν ήταν καταδικασμένα 
νά ζήσουν συντροφιά μέ τό λαϊκισμό. "Αν γιά τήν ώρα 
τά πράγματα έχουν έτσι αυτό δέν είναι άσχετο μέ τήν 

κρίση τής ελληνικής αριστεράς πού, πάνω ά π ' όλα, 
έπληξε τήν σοσιαλιστική ιδεολογία τήν 'ίδια. Στην 
αναμέτρηση σοσιαλισμοΰ-λαϊκισμοΰ ό πρώτος δέν 
βρήκε τά μέσα (τά θεωρητικά καί τά πολιτικά) νά 
αντισταθεί καί έτσι γιά τόν δεύτερο τό έδαφος ήταν 
γόνιμο. "Ελειψε ή κριτική, ή ιδεολογική αντιπαράθεση 
ή ανασκευή τών θεωριών πού ξεστρατίζουν τό κίνημα1 5. 
"Ετσι ή κοινωνική πρόληψη μπορεί νά ανθεί, ή 
νόθευση τών μαρξιστικών διδαγμάτων νά μή βρίσκει 
αντίσταση, οι αυθόρμητες λαϊκιστικές παραγωγές τό 
ίδιο. Αυτά γιά σήμερα. 

'Αλλά γιά νά ξαναγυρίσουμε στό αρχικό μας 
ερώτημα πού σχετίζεται καί μέ τό ΠΑΣΟΚ: ή σημερινή 
μορφή καί επιρροή τοΰ νέου κόμματος είναι μιά 
βιώσιμη αποκρυστάλλωση ή αφετηρία γιά νέες ρευστο
ποιήσεις; "Η, γιά νά θέσουμε τό ίδιο ερώτημα μέ τρόπο 
πολιτικό: ή έκβαση τής σύγκρουσης σοσιαλισμοΰ-λαϊκι
σμοΰ έχει κριθεί ή βρίσκεται σέ εξέλιξη; 

15. Πραγματικά είναι εκπληκτικό <5τι μέχρι σήμερα of θεωρίες του Α.Π. 

δεν £χουν αντιμετωπιστεί κριτικά. Μιά σπάνια εξαίρεση π α ρ ' δλα 

αυτά: "Αρθρο τοϋ Π. Λευκαδίτη στην εφημερίδα ΑΥΓΗ σέ τρεις 

συνέχειες 10, 12 καί 13 Σεπτ. 1977. ' Η κριτική στό ΠΑΣΟΚ άπό 

πλευράς τής 'Αριστεράς περιορίστηκε σέ πολιτική αντιπαράθεση (σέ 

επιμέρους σημεία) πού τόν τελευταίο καιρό λόγω τών εκλογών γνωρίζει 

μεγαλύτερη όξυνση. 


