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Γράφει ó ΤΑΚΗΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 

Ή σύνεση τής σημερινής Βουλής σέ σχέση μέ τήν 
προηγούμενη, αλλά κυρίως μέ τίς προδικτατορικές, 
ομολογουμένως είναι .κάλεσμα καί πρόκληση γιά εν
διαφέρουμε: σκέψεις και πολιτικές αναλύσεις. Συνα-
y.c'.cj'.y. καί γιά κοινωνιολογικές τομές στον Ελληνι
κό χό>ρο, πού ή αντιστοιχία ή δχι μέ τίς (προσωρινές;) 
αποκρυσταλλώσεις τών κομματικών δυνάμεων μπο 
ρουν νά μας οδηγήσουν στή διατύπωση πιθανών προ
οπτικών και στην πρόβλεψη της κινητικότητας δλου 
άνεξαίρετα του πολιτικού φάσματος. Έ μόνιμη πιά κρί
ση του παγκόσμιου καπιταλισμού, πού οι έπιπτο>σεις 
της στην Ελλάδα γίνονται πολύ πιό περίπλοκες άπ' 
τήν εξάρτηση άλλα και δυσμορφία της οίκονοιιικής δο
μής καί λειτουργίας αυτής τής χώρας—περιπλοκή πού 
κΟνίστά πολλές φορές ανέφικτη τήν εφαρμογή ακόμα 
καί τών κλασικών «λύσεων» τής πολιτικής οικονομίας 
— σέ συνδυασμό μέ τή κρίση νομιμότητας πού γιά τή 
χώρα μας άφορα καί τους δύο γώρους, δηλαδή δχι μό
νο τήν «αριστερά» άλλα καί τή «δεξιά», έχει αυξήσει 
στό έπακρο τίς ευθύνες γιά σωστές επιλογές δχι μόνο 
τών κομματικών ψορέΐΛ^ — κυρίως υπεύθυνων γιά τίς 
σωστές αναλύσεις καί τά συμπεράσματα, — άλλα καί 
κάδε συνειδητού πολίτη πού θέλει ν' ασχολείται μέ τά 
κοινά. 

Μικρή προσπάθεια καί συμβολή ας θεωρηθεί καί τό 
άρθρο αυτό πού τ' αντικείμενο του είναι μιά κριτική 
τ:π<;(,έτηση απέναντι στην πορεία, στό παρόν καί τό 
μέλλον τού πρώτου Σοσιαλιστικού κόμματος στην Ελ
ληνική Πολιτική 'Ιστορία πού κατορθώνει νά ξεπερά
σει τή συμπαθητική'προσπάθεια καί νά καταλάβει τό 
ενα -,ρίζο περίπου τών εδράνων τής Βουλής. Φυσικά 
εννοούμε τό ΠΑΣΟΚ. 

Ή πορεία τού ΠΑΣΟΚ, πού έχει μόνο λίγα χρόνια 
ζωής, είναι πράγματι εντυπωσιακή. Κατόρθωσε μέσα 
σέ τρία μόνο χρόνια νά περάσει άπ' τίς προθέσεις με
ρικών (ενός;) ανθρώπων πού ενδεχόμενα είχαν κάνει 
μερικές σκέψεις κατά τή διάρκεια τής επταετίας (εν
νοούμε τήν ηγετική ομάδα) καί νά φτάσει νά εκπρο-
συ}πεΐ σήμερα τό τέταρτο τού Ελληνικού Λαού. 

Ή βιαστική προκήρυξη τών εκλογών τού 1974 άπ' 
τόν κ. Καραμανλή καί ή αναγκαστική συμμετοχή τών 
κομμάτων σ' αυτές χωρίς τήν απαιτούμενη προετοιμα
σία ή ακόμα καί χωρίς τόν χρόνο συγκεκριμένης ιδεο
λογικής κι οργανωτικής δουλειάς ώστε νά διαλυθούν 
οι ασάφειες καί "ά ερωτηματικά πού γεννιόντουσαν γύ
ρω άπ' τίς θέσεις, τήν τακτική καί στρατηγική τών 
κομμάτων (δπου υπήρχε πρόθεση γιά κάτι τέτοιο) , 
είχε δημιουργήσει τό κατάλληλο κλίμα γιά πολλές 
καί διαφορετικές εκτιμήσεις άπ' τους μελετητές τών 
πολιτικών μας πραγμάτων καθώς καί σέ εικοτολογίες 
σχετικά μέ πολιτικές προθέσεις. Τό κλίμα αυτό Ιβάρυνε 
ακόμα περισσότερο καί άπ' τ' αποτελέσματα τών εκλο
γών τού 1974, πού — δσο κι άν δλοι πίστευαν καί τό 
διακήρυτταν δτι δεν ήταν αντιπροσωπευτικά τών δυνά
μεων τού τόπου ή μάλλον γιά τόν λόγο αυτό ακριβώς 
δ καθένας (είτε επρόκειτο γι' απλό πολίτη είτε γιά 
κομματικό υπεύθυνο) έδινε τήν ερμηνεία πού τόν συν
έφερε γιά νά θεμελιώσει στή συνέχεια πάνω σ' αύτη 

τίς προσδοκούμενες κι δχι πραγματικά πιθανολογού
μενες εξελίξεις. 

Στά τρία χρόνια δμως πού πέρασαν άπ' τό 1974 ξα-
καθαρίστηκαν αρκετά πράγματα. Ξεκαθαρίστηκαν σέ 
βαθμό μάλιστα πού σήμερα — μετά καί τίς πρόσφατες 
εκλογές — δεν δικαιολογούνται ούτε αυταπάτες στις 
εκτιμήσεις οΰτε μυο>πία στίς μελλοντικές πολιτικές ε
νατενίσεις. 

'Αναφερόμενοι στό ΠΑΣΟΚ, πού είναι καί τ' αντι
κείμενο του αρίρου αυτού, θά πρέπει σήμερα νά παρα
δεχτούμε δτι, παρόλες τίς αντιφάσεις πού ίσως ή συγ
κεκριμένη δυναμική τού πολιτικού αγώνα επέβαλε, τό 
κόμμα αυτό μ' αρκετή σαφήνεια ξεκαθάρισε στά τρία 
αυτά χρόνια καί τό ιδεολογικό του περιεχόμενο καί 
τόν συγκεκριμένο κοινωνικό χώρο πού στόχευε άλλα 
καί τήν αγωνιστική του μεθοδολογία, τήν τακτική του 
καί στρατηγική του. Καί είναι οί επιλογές του άξιες 
αναφοράς άλλα κι ανάλυσης γιατί αποτελούν συνιστώ
σες τής τελικής συνισταμένης πού τό οδήγησε στό ση
μερινό ποσοτικό μέγεθος τής παρουσίας του. 
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* 

-τίς εκλογές του '74 

ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ 

'Αρχίζοντας άπ' τό ιδεολογικό περιεχόμενο του ΠΑ
ΣΟΚ θά πρέπει συγχρόνως νά ειδοποιήσουμε τόν ανα
γνώστη δτι δεν πρόκειται νά γίνει στό άρθρο αυτό βα
θυστόχαστη επιστημονική καί κριτική ανάπτυξη τών 
ιδεολογικών θέσεων του κόμματος. Γιατί τό εγχείρημα 
άύτό καί ού^γ,ολο είναι καί πέρα άπ' τίς προθέσεις του 
γράφοντος, θά βοηθούσε όμως τόν αναγνώστη ή ανα
φορά μας σέ μερικές κεντρικές καί καθοριστικές θέσεις 
τοϋ ιδεολογικά αναπτύγματος του κόμματος αύτοΟ. 
θεωρούμε δέ δτι οι θέσεις αυτές λειτούργησαν επίσης 
καθαριστικά στην ανοδική πορεία του ΠΑΣΟΚ γιατί 
εκτός του λογικού αντικρύσματος πού είχαν άφ' εαυτές, 
άγγιξαν καί τίς συναισθηματικές γορΜς ενός λαού πού 
μόλις βγήκε από μιά ξενόδουλη δικτατορία, πού έζησε 
έντονα τήν αλλοτρίωση της κυριαρχίας του καί πού 
καθημερινά έχει εικόνες — παραδείγματα πού πιστο
ποιούν τήν ϊντονη ανισότητα. 

Έξαλλου είναι παραδεκτό, ακόμα κι άπό κύκλους 
του ΠΑΣΟΚ, δτι περισσότερο ή Ιδεολογία του κινήμα
τος αναπτύσσεται, ανελίσσεται — πιό άπλα κτίζεται — 
σ' ορισμένα μοτίβα καί συνθήματα (Εθνική ανεξαρτη
σία — Λαϊκή κυριαρχία — Προνομιούχοι καί μή προ
νομιούχοι "Ελληνες κλπ) παρά δτι τά μοτίβα αυτά 
είναι συμπυκνωμένες αποκρυσταλλώσεις μιας αυστηρά 
επιστημονικής ανάλυσης. 

Ό πρώτος πόλος, ιδεολογικός κι αγωνιστικός, του 
ΠΑΣΟΚ είναι ή «εθνική ανεξαρτησία». Σχεδόν μο
νότονα δ Α. Π. σ' δλους τους λόγους του κατέληγε 
με τό γνωστό «σλόγκαν» «Ή Ελλάδα στους "Ελληνες». 
"Ετσι π:λύ άπλα τό ΠΑΣΟΚ ρίχνει τήν πρωταρχι
κή α'ιτία τής κακοδαιμονίας μας στον ξένο παράγοντα. 
Είναι τό σημείο αναφοράς κάθε προγράμματος πολιτι
κού, κοινωνικού ή οικονομικού. Μέ μιά εντυπωσιακή 
απλοποίηση ή αποσιώπηση τών κοινωνικών δομών 
στην Ελλάδα (περιφέρεια) καί στίς χώρες τής Δύ
σης (κέντρο) καί τών αγώνων πού γίνονται καθημε-
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ρινά σ' αυτές, μεταφέρει τήν «πάλη τών τάξεων» στην 
«πάλη τών κρατών» υποβιβάζοντας μέ τόν τρόπο αυ
τό καί τόν ευμενή ρόλο τών αγώνων τής εργατικής 
τάξης στίς χώρες τής Δύσης, άλλα καί τόν καθοριστι
κά αρνητικό ρόλο τής «δεξιάς» στην Ελλάδα πού δέν 
βλάπτει τή χώρα μόνο στό βαθμό πού είναι εξαρτη
μένη άλλα καί στό βαθμό πού κυριαρχεί στην υπάρ
χουσα δομή τής χώρας καί στον κρατικό - κυβερνητι
κό μηχανισμό. Ή αποτελεσματικότητα τής θέσης «Ε
θνική ανεξαρτησία» είναι αρκετά απτή. 

Εισάγει στή συλλογιστική του κοινού ίνΒρώποί) Ι
να μαγικό καί απλό κλειδί μέ τό δποΐο είναι σέ θέση 
νά ερμηνεύσει όλα τά κακά αυτού τοΰ τόπου. Ή α
πλότητα καί ή ευκολία αυτή, γεμίζει τόν άνθρωπο αυ
τοπεποίθηση πού στο πολιτικό επίπεδο του μεταφρά
ζεται σέ πίστη φανατικού απέναντι οχι μόνο στην ιδέα 
άλλα καί στον «δότη» καί εκφραστή αυτής. Στή συνέ
χεια ή απλότητα τής θέσης έχει μιά άλλη διάσταση. 
Τή μεγιστοποίηση τής ελπίδας πού προκύπτει άπ' τήν 
ευκολία καί τήν ορατότητα τής προτεινόμενης λύσης. 
'Αποδεικνύεται έτσι τό σύνθημα πραγματικός μαγνή
της γιά τίς μάζες πού πρόσφατα (καί επιδερμικά ας 
μή μας δημιουργούνται αυταπάτες) πολιτικοποιημένες 
αναζητούν εύπεπτες εξηγήσεις καί πολιτικές προτά
σεις γιά εσωτερική χρήση (ή συνείδηση πού σκέπτε
ται) αλλά καί γιά κατανάλωση (ή συνείδηση στην 
κοινωνία). 

Μιά τρίτη διάσταση τής «Έθ/ικής ανεξαρτησίας» 
είναι αυτή πού προσδιορίζεται άπ' τό «άνήκομεν εις 
τήν Δύσιν» τού κ. Καραμανλή πού ως ιδεολογική το
ποθέτηση υπήρχε βέβαια γιά τή δεξιά πολύ πριν άπ' 
τή φραστική διατύπωση του κ. Πρωθυπουργού. Εύ
κολα γίνεται αντιληπτό τ' αντιπολιτευτικό y.éphoç τοΰ 
ΠΑΣΟΚ άπ' τήν αντιπαράθεση του αυτή στή Ν. Δ. 
Μιά αντιπαράθεση πού συνεχίζεται μέ τήν αντίθεση 
τοΰ ΠΑΣΟΚ στην ένταξη τής Ελλάδας στην ΕΟΚ 
καί μέ τήν πλειοδοσία στά εθνικά θέματα («Βυθίσατε 
τό Χόρα») , δλα προϊόντα άπ' ευθείας τού «ή Ελλάς 
ανήκει στους "Ελληνες». 



Τελειώνοντας τό τμήμα αυτό τοΰ άρθρου δεν θάταν 
αιχοπο νά σημειώσουμε καί δυο άλλα ωφελήματα πού 
xpov.OTi-ow για τό ΠΑΣΟΚ άπ' τήν τοποθέτηση στό 
κέντρο τοϋ πολιτικού μας προβλήματος της εθνικής α
νεξαρτησίας. Πρώτο, μεταφέροντας τό «κακό» Ιξω ά π ' 
τήν Ε λ λ ά δ α έχει τή δυνατότητα νά μήν αναφέρεται 
μέ σαφήνεια σέ συγκεκριμένες εκμεταλλευτικές ή πα
ρασιτικές τάξεις κι δμάδες της Ελληνικής κοινωνίας. 
Κατά συνέπεια δημιουργεί τίς προϋποθέσεις, κάτω άπό 
Ινα ασαφές σύνθημα πού θά εξετάσουμε παρακάτω 
(προνομιούχοι καί μη προνομιούχοι "Ελληνες) ν' α

πευθύνεται ο' Ινα μεγάλο ποσοστά του εκλογικού σώ
ματος, τμήμα τοΰ οποίου σίγουρα δεν συμφέρει ή «αλ
λαγή» του ΠΑΣΟΚ. Δεύτερο, κατορθώνει νά περιβλη
θεί μέ τόν τίτλο τοΰ εθνικού πλειοδότη. Καί είναι ση
μαντικό αυτό γιατί δεν πρέπει νά παραβλέπουμε ότι 
στην πρόσφατη ιστορία μας τ ' αριστερό κίνημα έχει 

γιά τήν πολ'.ζ'.ν.ή συνείδηση του κοινού ανθρώπου τή 
«ρετσινιά» της προδοσίας. 

Ή μόνη δυσάρεστη συνέπεια — άπ' τή άποψη του 
λαϊκού αντικρύσματος — πού φαίνεται δτι έχει τό 
ΠΑΣΟΚ άπ' τήν παραπάνω τοπ:θέτησή του πού χρω
ματίζει τόν αγώνα του Ελληνικού Ααοϋ ώς απελευ
θερωτικό αγώνα (έχει ειπωθεί άλλωστε άπ ' τόν ίδιο 
τόν Α. Π. πολλές φορές) είναι ή αναγκαστική (θελη
ματική;) εμπλοκή του καί παράθεση μ' αντίστοιχες 
παρουσίες στό χώρο τής Μεσογείου (Αιβύη, 'Αλγερία, 
Μάλτα) καί Μέσης Ανατολής (Συρία, Παλαιστίνη) . 
Σίγουρα γιά μεγάλο τμήμα τοΰ Ελληνικού Ααοΰ δ 
παραλληλισμός αυτός ηχεί περίπ:υ ώς ύβρις μέ τά 
συνακόλουθα αποτελέσματα. 

Ό δεύτερος κύριος "ιδεολογικός πόλος τοΰ ΠΑΣΟΚ 
— μιά θέση πού ακούστηκε σέ κάθε προεκλογικό λό
γο τοΰ αρχηγού του — είναι ή κατάταξη των Ε λ λ ή 
νων σέ προνομιούχους καί μη προνομιούχους κι δτι τό 
ΠΑΣΟΚ είναι τό κίνημα δλων των μή προνομιούχων 
Ελλήνων. Στην παραπάνω ανάπτυξη νομίζουμε φάνη
κε πώς λειτουργεί τό σύνθημα αυτό στις ευρύτερες λαϊ-

-τί; εκλογές τοΟ "77 
κές μάζες μέ τήν ποσοτική έννοια τοΰ 'όρου. 'Επανα
λαμβάνουμε οτι δίνει τή δυνατότητα σέ πολλούς αν
θρώπους νά αισθανθούν δτι ανήκουν στους μή προνο
μιούχους "Ελληνες καί κατά συνέπεια νά ψηφίζουν 
ΠΑΣΟΚ δχι επειδή πράγματι έτσι _ε!ναι αντικειμενι
κά άλλα γιατί αισθάνονται έτσι (δ μή πετυχημένος π.χ. 
χονδρέμπορος - μεσάζων σέ σχέση μέ τόν πετυχημένο 
συνάδελφο του) . Πιστεύουμε λοιπόν οτι Ό όρος είναι 
•κενός άπό κάθε αναλυτική αξία καί δεν προσδιορίζει 
κοινωνιολογικά τίποτα μέ σαφήνει. Δέν θά προχωρή
σουμε αυτή τή στιγμή σέ μιά επιστημονική ενδοσκό
πηση γύρω άπ' τήν κοινωνική στρωματογραφία γιατί 
αφενός δέν άφορα τό κείμενο μας, αφετέρου οφείλουμε 
νά δμολογτρουμε ozi δέν είμαστε σέ θέση αυτή τή 
στιγμή νά τό κάνουμε. 

'Εκείνο δμιυς πού 6ά ' αμε νά σημειώσουμε είναι δ 
ποπουλίστικος χαρακτήρα' αύτοΰ τοΰ συνθήματος. Εί
ναι αλήθεια οτι δ δρος «πο..;υλισμός» (ή «λαϊκισμός») 
έχει χρησιμοποιηθεί υπερβολικά τόν τελευταίο καιρό 
στό πολιτικό λεξιλό·' ΛΙ έχει χρησιμοποιηθεί επίσης 
γ ι ά νά χαρακτηρίσω μερικές φορές κι ολόκληρο τό 
ΠΑΣΟΚ κίνημα ποπουλίστικο. 

Τό είδος (δ «λαϊκισμός») καλλιεργείται γενικά σέ 
κοινωνίες πού τό βασικό τους πρόβλημα — κυρίως ε
θνικής ανεξαρτησίας μ' δλα τά συνακόλουθα — άφορα 
στή συντριπτική πλειοψηφία τοΰ λαοΰ. 'Απ' τήν άπο
ψη αυτή είναι λογικό ή πριοταρχική στόχευση (π.χ. 
ή απελευθέρωση) ενός κινήματος στις χώρες αυτές ν' 
αποκτά καθοριστικό ρόλο στή διαμόρφωση δλης τής 
ιδεολογίας του, μέ συνέπεια ή επί μέρους συνθηματο
λογία ν' αγνοεί τήν συγκεκριμένη ταξική δομή μιας 
χώρας πού κρύβεται σκεπασμένη κάτω άπ' τόν μανδύα 
τοΰ βασικοΰ προβλήματος. Στις χώρες αυτές δ -λαϊκι
σμός» έχει κάποια αιτιολογία άλλα κατά τή γνώμη 
μας καμμιά δικαίωση (καί σύγχρονα παραδείγματα 
τό αποδεικνύουν) . Επανερχόμενοι πάλι στό θέμα μας 
θά θέλαμε πάντως νά παρατηρήσουμε δτι προς τό πα
ρόν δ διαχωρισμός σέ προνομιούχους καί μή προνομι
ούχους "Ελληνες μόνο ωφελήματα μπορεί νά φέρει στό 
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ΠΑΣΟΚ. Γιατί έλκει, όπως παραπάνω είπαμε, πέρα 
άπ' τον πραγματικά μή προνομιούχο καί σημαντικό μέ
ρος δχι μόνο άπ' τους σαφώς συνδεδεμένους μέ τή συγ
κεκριμένη οικονομική δομή της χώρας, αλλά κι άπ' 
τους ενσωματωμένους («βολεμένους») , στ' δνομα της 
κοινωνικής ησυχίας σ' αυτή. 

Μακροπρόθεσμα — κι άν υποθέσουμε τό ΠΑΣΟΚ 
ν' άσκεΐ κυβερνητική εξουσία — θάναι καθαριστικά 
επικίνδυνοι γιά τήν πορεία του τόπου όλοι εκείνοι πού 
ψήφισαν ΠΑΣΟΚ πιστεύοντας δτι είναι μή προνομιού
χοι καί τους αντιμετωπίζει τώρα τό κόμμα τους σάν 
προνομιούχους. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

'Αφήνοντας τήν προσπάθεια ανάλυσης των πολιτικών 
καί κατά συνέπεια εκλογικών επιπτώσεων τών ιδεολο
γικών θέσεων τοΰ ΠΑΣΟΚ, είναι σκόπιμο ν' ασχολη
θούμε γιά λίγο μέ τήν αγωνιστική μεθοδολογία πού α
κολούθησε στά τρία αυτά χρόνια καί της όποιας τή 
μορφή προφανώς θά συνεχίσει. 

Νομίζουμε δτι τό ΠΑΣΟΚ δεν είχε άλλη επιλογή 
συμμετοχής στους αγώνες τών μαζικών φορέων — άλ
λα καί μεθόδευσης τών καθαρά κομματικών εκδηλώ
σεων — άπ' τό στήσιμο μιας αποδοτικής οργανωτικής 
δομής. Ή επιλογή του αυτή γινόταν ακόμα πιό επιτα
κτική, άν αναλογιστούμε δτι στή συνείδηση τών προο
δευτικών δυνάμεων δέ νοείται «αριστερό» κόμα χωρίς 
οργάνωση. 

Ή θεωρητική τοποθέτηση τοΰ θέματος τής οργάνω
σης ενός κόμματος (δηλ. τής καταστατικά δοσμένης καί 
κατοχυρωμένης παραχώρησης κομματικής εξουσίας στή 
λαϊκή βάση) ώς προϋπόθεση γιά νά λειτουργήσει ου
σιαστικά δημ 'κρατικά καί κατά συνέπεια νά εξυπηρε
τήσει τά λαϊκά συμφέροντα, έχουμε τή γνώμη δ:ι του
λάχιστον σήμερα δέν αμφισβητείται άπό κανένα. 

Ή υπαρξή της δέν είναι απαραίτητα καί ικανή συν
θήκη γιά τόν προσδιορισμό τής εσωτερικής δημοκρα
τίας ενός κόμματος. 'Απ' τήν στιγμή πού υπάρχει ή 
οργάνωση — καί γιά τό ΠΑΣΟΚ υπάρχει σέ θαυμα
στό 'επίπεδο ώς αποτέλεσμα ενός έντονου καί συνεχούς 
οργανωτικού ακτιβισμού — δυστυχώς είναι σχετικά εύ
κολο στην ηγετική δμάδα τοΰ κόμματος νά τήν κατευ
θύνει προς τους σκοπούς πού αυτή επιθυμεί. 

Είναι αξιοσημείωτο δτι οί οργανωτικές 'δομές δλων 
τών αριστερών κομμάτων στην Ελλάδα, συμπεριλαμ
βανομένου βέβαια καί τοΰ ΠΑΣΟΚ, έχουν μιά εκπλη
κτική ομοιότητα μέ τις αντίστοιχες λενινιστικές, τόσο 
στή μορφή δσο καί στό περιεχόμενο. Ή επιβίωση δ-
μως τών δομών αυτών δέν σημαίνει αναγκαστικά καί 
τήν 'επιβίωση παραλλήλων συνθηκών. Τολμούμε νά 
πούμε ·δτι οφείλεται στή δυνατότητα πού έχει αυτή ή 
οργανωτική δομή στην εξυπηρέτηση ύποπολιτικών καί 
παραπολιτικών αναγκών τής ηγεσίας ή τοΰ Κόμματος 
γενικότερα. 

Είναι χαρακτηριστικό δτι δ Λένιν μεθοδεύοντας τό 
οργανωτικό σχήμα τοΰ Νέου Τύπου Κόματος προϋπό
θετε οπωσδήποτε τόν ευάριθμο εκείνο κομματικό πυ
ρήνα καί τά πλοκάμια του πού θάχαν ώς αποκλειστι
κή δραστηριότητα τήν κομματική μέριμνα. "Ετσι ή συγ-
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Μεγάλο ι' αντίκρυσμα στον αγροτικό κόσμο 

κεκριμένη δομή αποκτούσε σύγχρονα χαρακτήρα παι
δαγωγικό καί διαμεσολαβητικό μεταξύ τής ηγεσίας 
τοΰ κόμματος καί τοΰ λαού. Επόμενη χρησιμότητα, γιά 
τό λενινιστικό πρότυπο, ήταν ή δημοκρατική λειτουρ
γία τού κόμματος — μπλοκαρισμένη βέβαια άπό τό 
δόγμα τοΰ δημοκρατικού συγκεντρωτισμοΰ. Εύλογα 
λοιπόν γεννιέται τό ερώτημα ποιος είναι Ό σημερινός 
ρόλος τής οργάνωσης ενός κόματος. Ή σωστή απάν
τηση νομίζουμε είναι δτι δσο καί νά περιορίσουν (ή 
καί καταργήσουν) τά σύγχρονα μέσα μαζικής επικοι
νωνίας τόν μεσολαβητικό καί παιδαγωγικό ρόλο τής 
οργάνωσης, παραμένει κεφαλαιώδης ή σημασία της 
γιά τήν λειτουργία ενός κόμματος δχι ώς αθροίσματος 
προσωπικό ;ήτων άλλα ώς πολιτικός φορέας τών συμ
φερόντων καί διεκδικήσεων συγκεκριμένων κοινωνικών 
τάξεων ή ομάδων. 

Ό μοναδικός δρόμος, πού μπορεί νά επικοινωνεί ή 
βάση μέ τήν ηγεσία κι αντίστροφα, είναι μέσα άπό 
δημοκρατικές διαδικασίες δ δρόμος τής οργάνωσης. 
Καί επικοινωνία τής βάσης μέ τήν κορυφή δέν σημαί
νει απλώς πληροψόρηοΎ}. Σημαίνει άσκηση, καταστα
τικά ορισμένων αποφασιστικών άρμοδιοτή:ων καί υ
παγόρευση αποφάσεων στις όποιες τό κόμμα οφείλει υ
πακοή καί πιστή εφαρμογή. 

Δέν θά μπορούσαμε νά ισχυριστούμε δτι συνέβη ή 
συμβαίνει κάτι τέτοιο μέ τό ΠΑΣΟΚ. Τό είπαμε άλλω
στε κι άπ' τήν αρχή, δτι — τουλάχιστον προς τό πα
ρόν — ή δουλειά της οργάνωσης τοΰ κόμματος είναι 
παραπολιτική — στό βαθμό πού χρησιμοποιείται γιά 
ηθική κατηγορία ή γιά έξοστράκιση μελών τοΰ κινή
ματος (πάμπολλα τά παραδείγματα) — ή ύποπολιτι-
κή (σέ σχέση μέ τό επίπεδο τής κύριας πολιτικής δ?υ-
λειας πού τής αντιστοιχεί) , στό βαθμό πού χρησιμο
ποιείται μόνο γιά τή συμμετοχή σέ διακομματικές εκδη
λώσεις (π.χ. πορεία Πολυτεχνείου) ή γιά τήν οργά
νωση μι&ς μεγαλειώδους προεκλογικής συγκέντρωσης. 



Ή^-ΐλευταία αυτή αιτία ύπαρξης τΛς τόσο σημαντι
κής ποσοτικά οργάνωσης χοϋ ΠΑΣΟΚ είναι μάλιστα 

,, άπ' τις κύριες συνιστώσες τής εκλογικής -επιτυχίας τοΟ 
κόμματος. 

Κλείνοντας τό θέμα τής οργάνωσης του ΠΑΣΟΚ, 
6ά θέλαμε νά σημειώσουμε δτι ανεξάρτητα άπ' τά πα
ραπάνω πρέπει νά παραδεχτούμε δτι ή οργάνωση του 
αποτέλεσε τόν κύριο μοχλό τών επιτυχιών του ατούς 
μαζικούς φορείς, Ινα άπ' τους πιό βασί'κούς συντελε
στές επιτυχίας τής προεκλογικής καμπάνιας καί τέ
λος δτι πέρα άπ' τίς οποιεσδήποτε αιτιάσεις εγγράφει 
υποθήκες πραγματικής δημοκρατικής οργάνωσης τοϋ 
κόμματος στό μέλλον. 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΗ 

Περνώντας τώρα στους στρατηγικούς στόχους καί τη 
τακτική του Κινήματος θά θέλαμε ν' αρχίσουμε με τη 
παρατήρηση δτι, παρά τίς κάποιες αρχικές ασάφειες 
— αναπόφευκτες ίσως λόγω τής ιδιαίτερα μικρής η
λικίας τ:0 κόμματος άλλα καί τών ενδοκομματικών ε
ρίδων — , ,τελικά, πήρε μορφή αρκετά ξεκάθαρη. 'Απ' 
τήν αρχή δμως ήταν ορατά τά σπέρματα καί οί προ
θέσεις: Τελικός σκοπός ή αυτόνομη καί μονοκομματι
κή κατάκτηση τής εξουσίας. Ή πορεία προς αυτή θά 
γίνει βασικά χωρίς εκλογικές συμπράξεις. Ή μορφή 
τοϋ αγώνα μόνο μπορεί μερικές φορές νά υπαγορεύσει 
πρόσκαιρες ενότητες καί κοινή μ' άλλα κόμματα δράση 
γιά συγκεκριμένο αντικειμενικό σκοπό. Αυτά δλα βέ
βαια εφ' δσον τά δεδομένα τής Ελληνικής π:λιτικής 
πραγματικότητας παραμείνουν αναλλοίωτα στην υπό
σταση τους άλλα καί στό συσχετισμό τους. 

Οί θέσεις αυτές δεν μπορούμε νά ισχυριστούμε δτι 
είναι σοοστές ή λαθεμένες. Βέβαια πίστη αύτοϋ του πε
ριοδικού είναι δτι ή δημοκρατική αλλαγή στό κυβερ
νητικό επίπεδο δεν μπορεί νάναι παρά αποτέλεσμα τής 
ενότητας τών δυνάμεων πού εκφράζουν τήν αλλαγή 
αύτη στό σύνολο της. Καί υπάρχουν οπωσδήποτε ανα
λυτικά καί ιστορικά δεδομένα πού υποστηρίζουν αυτή 
τη; άποψη. Δέν τήν ανάγουμε δμως σέ αξίωμα. Γιατί 
είναι αλήθεια πώς καί ή θέση του ΠΑΣΟΚ έχει τήν 
'ισχυρή επιχειρηματολογία της. Ή εξέλιξη καί πολιτι
κή πορεία αυτής τής χώρας μόνο μπορεί ν' αποδείξει 
τήν ορθότητα τής μιας θέσης ή τής άλλης. 

Κλείνοντας τό κεφάλαιο αυτό σχετικά μέ τήν πορεία 
του ΠΑΣΟΚ άπ' τήν ίδρυση του ως σήμερα κι αν δε-
χτοϋμε δτι οί παρατηρήσεις μας δέν απέχουν άπ' τήν 
αλήθεια, μπορούμε νά πούμε δτι έχουμε τό υλικό γιά 
νά κοιτάξουμε λίγο ενα άλλο θέμα: Πώς τό ΠΑΣΟΚ 
οργάνωσε κι εκτέλεσε τόν εκλογικό του αγώνα. 

Μήπως 6 Λαός ψήφισε «περισσότερο» προοδευτικά; 

γλαύκα» στους αναγνώστες. "Εχει γραφτεί πράγματι 
κατά^ καιρούς πληθώρα σχολίων γύρω άπ' τό πρόσωπο 
του. Άλλα μέ σκοπό νά τόν επαινέσουν κι άλλα γιά νά 
τόν μειώσουν. Κοινός παρανομαστής ή αναγνώριση τής 
ηγετικής του φυσιογνωμίας. 

ΕΓναι κοινός τόπος δτι τουλάχιστον ως σήμερα, μέ 
τήν επιφύλαξη δηλαδή δτι τό παρόν καί τό -μέλλον 
είναι επιδεκτικά αναλύσεων κι αλλοιώσεων, τό ΠΑ
ΣΟΚ είναι ταυτισμένο μέ τό πρόσωπο του Α.Π. Αυτό 
βέβαια έχει τά θετικά του άλλα καί τ' αρνητικά του 
στοιχεία. Δέν θά προχωρήσουμε σ' αυτά γιατί δέν εί
ναι τό θέμα μας. θά σημειώσουμε μονάχα μέ λίγα λό
για δτι ή συνιστώσα αυτή είναι προς τό παρόν ή δυ
νατότερη μέσα στό κίνημα. Ό Ελληνικός λαός καί 
λόγω παιδείας (ό πατέρας αφέντης, ó ήρωας τής ιστο
ρίας) άλλα καί νοοτρ:πίας, είναι απόλυτα καταφατι
κός στις ηγετικές προσωπικότητες. Ό ισχυρός μύθος 
—δσο καί νά μεταβάλλεται διαχρονικά τό περιεχό
μενο του, γύρω άπό ηγέτες — εξασφάλισε στην πο
λιτική μας ιστορία πολλές φορές τήν εκλογική επιτυ
χία (Ε. Βενιζέλος, Γ. Παπανδρέου, Καραμανλής) . 

Στό βαθμό βέβαια πού ή εκλογική δύναμη καί επι
τυχία του ΠΑΣΟΚ ταυτίζεται μέ τό πρόσωπο του Α. 
Π. μειώνεται ή ουσιαστική σημασία τής οργάνωσης 
του κόμματος άλλα καί τών ιδεολογικών του ζυμώσεων. 
"Αλλωστε περιγράψαμε πιό πάνω κάπως αναλυτικά 
τή λειτουργία τής οργάνωσης. Είναι επίσης γνωστό 
δτι ή ιδεολογία τ:ΰ ΠΑΣΟΚ δέν θάναι αποτέλεσμα 
κάποιας ζύμωσης ή επεξεργασίας. Είναι προς τό πα
ρόν οί προσωπικές απόψεις καί θέσεις του Ανδρέα 
Παπανδοέου. 

ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ 

Είναι απόλυτα σύμφωνη μέ τά προηγούμενα ή δια
πίστωση δτι ó εκλογικός αγώνας τοϋ ΠΑΣΟΚ έγινε, 
μέ κύριους μοχλούς τήν οργάνωση του κόμματος καί 
τίς ιδεολογικές του θέσεις. Ή σημαντικότερη δμως 
δύναμη του — ή αιχμή τοϋ βέλους του θά λέγαμε — 
ήταν δ Πρόεδρος του Κινήματος Ανδρέας Παπανδρέου. 
Μιά αναφορά ατή χαρισματική προσωπικότητα τοΰ Α. 
Π. έχουμε τή γνώμη δτι οπωσδήποτε δέν θά «κόμιζε 

Ξεπερνώντας τή θεωρητική αναζήτηση του ρόλου 
τών χαρισματικών ηγετών στην πορεία τών λαών — ή 
συζήτηση^ είναι^ μεγάλη — άς παραμείνουμε ατή δια
πίστωση δτι δ Ελληνικός Λαός θεωρεί ακόμα τήν ύ
παρξη ισχυρής προσωπικότητας στην κορυφή ενός κόμ
ματος ως απαραίτητη προϋπόθεση ή εχέγγυο ενότη
τας,̂  εμπιστοσύνης κι επιτυχίας. Έ δυνατότητα επικοι
νωνίας μεταξύ τ,ρχΎ^οϋ καί λαοϋ είναι ευθέως ανά
λογη [tí τήν επιτυχία :οΰ Κόμματος. 
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Γιά την 'Οργάνωση τοΰ ΙΙΑΣΟΚ — δπως αυτή δρα
στηριοποιήθηκε κατά τη προεκλογική περίοδο — καί 
τά βασικά ιδεολογικά μοτίβα πού χρησιμοποιήθηκαν, 
μιλήσαμε αρκετά σέ γενικότητες, παραπάνω. Καί ή 
εμπειρία μας άπ' την παρακολούθηση τοΰ εκλογικού 
αγώνα επιβεβαιώνει τις απόψεις μας. 

Ή πραγματικά εντυπωσιακή ποσοτική οργάνωση 
του κόμματος χρησιμοποιήθηκε σχεδόν αποκλειστικά 
σέ ρόλους εντυπώσεων ή «χαμαλίδικους» (συμμετοχή 
σέ συγκεντρώσεις μέ πανώ καί σημαίες, άφισσοκόλλη-
ση, διανομή εκλογικού υλικού κλπ). Έξαλλου καί δια
φορετικός νάταν δ ουσιαστικός ρόλος της, κατά τήν 
προεκλογική περίοδο περισσότερο θ' ασχολιόταν μ' αυ
τά πού ασχολήθηκε καί λιγότερο μ' δ,τι'δήποτε άλλο. 
Πολύ περισσότερο δταν ó ηγέτης τοΰ κόμματος αλωνί
ζει πραγματικά τόν Ελληνικό χώρο κι αποκαθιστά μιά 
απευθείας επικοινωνία μέ τίς μάζες σέ τέτοιο βαθμό 
πού δ οποιοσδήποτε μεσολαβητικός ρόλος της οργάνω
σης νά μηδενίζεται. 

. . Ό τονισμός άπ' τή άλλη μεριά μερικών βασικών ι
δεολογικών θέσεων τοΰ κινήματος ήταν απόλυτα συν
ταιριασμένος — πέρα άπ' δσα αναπτύχθηκαν σχετικά 
πιό πάνω — μέ τήν τακτική προτεραιότητα του γι'αύτή 
τήν περίοδο. Δηλαδή νά έρθει δεύτερο κόμμα καί νά κα
θιερωθεί ώς ο μοναδικός φορέας ουσιαστικής αντιπολί
τευσης κι αλλαγής. 

Στό επίπεδο τών ψηφοφόρο>ν δ στόχος ήταν σαφής: 
οι οπαδοί της ΕΔΗΚ πού τους τράβηξε εγκαταλείπον
τας τίς ακρότητες καί τά έξαλλα συνθήματα, χρησι
μοποιώντας τήν πειθώ καί πολλές φορές τήν υπόσχεση 
με σαφές περιεχόμενο γιά διάφορες κοινωνικές δμάδες 
πού κατά τεκμήριο αποτελούσαν πελατεία της ΕΔΗΚ. 
Στην προσπάοειά του αυτή οφείλουμε νά ομολογήσου
με δτι τον βοήθησαν πολύ καί ó (τότε) αρχηγός της 
ΕΔΗΚ κ. Γ. Μαύρος, πού στάθηκε — δπως αποδεί
χτηκε περίτρανα άπ' τό εκλογικό αποτέλεσμα — τε
λείως ανεπαρκής νά δώσει τίς συντεταγμένες τοΰ κόμ
ματος του μεταξύ της Ν.Δ. καί τοΰ ΠΑΣΟΚ μ' άπο-
τέ'.εσμα τή σύνθλιψη του. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ — ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

Δεν νομίζουμε οτι μπζρου^ζ αβίαστα νά ισχυριστούμε 
δτι τό ποσοστό πού έλαβε στίς εκλογές τό ΠΑΣΟΚ εί
ναι συνειδητοί ψηφοφόροι πού πιστεύουν στίς σοσιαλι
στικές προτάσεις τοΰ Α.Π. θάταν μάλλον παρακινδυ
νευμένο νά πιστέψουμε δτι δ λαός πού προτίμησε νά 
δώσει τήν ψήφο του στό κόμμα αυτό μελέτησε καί δέ
χτηκε στό σύνολο τους τίς -<άναλύσεις» καί «συνθέσεις» 
πού έκανε γιά τά εσωτερικά ή εξωτερικά προβλήμα
τα της χώρας. Είναι σίγουρο δτι μεγάλο \ίέρος αρκέ
στηκε στά συνθήματα. Καί είναι βέβαια θλιβερό αυτό. 
Γιατί δσο αισιόδοξο κι εποικοδομητικό είναι δτι τά 
κόμματα αισθάνονται σιγά - σιγά τήν ανάγκη επεξερ
γασίας θέσεων καί προγραμμάτων, άλλο τόσο δημιουρ
γεί αντίστροφα αισθήματα ή διαπίστωση δτι — καί 
αυτή τή ψ^ρά. — δ λαός αρκέστηκε στά συνθήματα 
καί — γιατί δχι ; — στίς υποσχέσεις. 

"Ενα πρΰ)-^ συμπέρασμα τών εκλογικών αποτελε
σμάτων, πού δίνει μάλιστα κι απάντηση στό ερώτημα 
γιατί δ λαός ψηφίστε έτσι, είναι δτι τό εκλογικό σώ-
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μα, καί ειδικά τό τμήμα πού ψήφισε ΠΑΣΟΚ -Λ ανε
ξάρτητα άπ' τή μελέτη κι άποοΌγΎ] τών θέσεων του — 
Ιχει σαφώς ριζοσπαστικοποιηθεΐ. Καί τό υποστηρί
ζουμε αυτό γιατί δεν ]χποροϋμζ νά παραγνωρίσουμε 
δτι τά συνθήματα τοΰ Α.Π. ήταν σαφώς σ' αντιστοιχία 
μέ τίς πολιτικές του θέσεις, θάταν τό λιγότερο λάθος 
ή έοελοτυφλία νά ισχυριστούμε δτι δ λαός εξαπατήθη
κε. 'Αντίστροφα άκουσε άπ' τό στόμα τοΰ Α.Π. αυτά 
ακριβώς πού ήθελε ν' ακούσει. Τά συνθήματα: εθνι
κή ανεξαρτησία — εξω άπό τό NATO — δχι Ινταξη 
στην ΕΟΚ — αυτόνομη ανάπτυξη τής εθνικής οίν,ο-
νομίας — τό εργοστάσιο δίπλα στό χωράφι — αλλα
γή κλπ., τά δέχτηκε καί τά ψήφισε καί τό γεγονός αυ
τό είναι νομίζουμε σαφής Ινδειξη τών τάσεων τοΰ ε
κλογικού σώματος σήμερα. 

'Αλλά γιατί έγινε αυτό; Σέ τί βαθμό αυτοί πού ψή
φισαν ΠΑΣΟΚ επιθυμούν αλλαγή; Δέν θά κάνουμε 
σ' αυτό τό σημείο προσπάθεια ανάλυσης τοΰ δρου αλ
λαγή. Γιατί αυτό άφορα άλλους χώρους. Σ' αυτό τό 
σημείο μας ενδιαφέρει νά διαπιστώσουμε άν υπάρχουν 
πραγματικά στρώματα, τάξεις, δμάδες ψηφοφόρων πού 
νά τους συμφέρει καί άρα νά επιθυμούν καί νά επιδιώ
κουν τήν «αλλαγή» δχι μέ τήν 'επιστημονικά καθορι
σμένη κοινωνικοοικονομική Ιννοια τοΰ δρου (πού αρ
κετά σαφώς προσδιορίζεται στά κείμενα θέσεων τοΰ ΠΑ
ΣΟΚ) άλλα δπως αυτή εύκολα προσδιορίζεται γιά τόν 
κοινό άνθρωπο ώς αντίθεση στίς βασικές θέσεις τής 
κυβερνώσας παράταξης. Τό πρόβλημα αυτό είναι αντι
κείμενο κυρίως προεκλογικής τακτικής παρά βαθύ
τερης κοινωνικής ανάλυσης γιά τή χώρα μας, καί θά 
πρέπει νάχει απασχολήσει δλα τά κόμματα τής αντιπο
λίτευσης, άφοΰ δλα έπαγγέλονταν τήν αλλαγή. Τό γιατί 
τελικά επιδοκιμάστηκε ή «αλλαγή» τοΰ ΠΑΣΟΚ νο
μίζουμε δτι συνάγεται άπ' δσα έχουμε αναπτύξει πιό 
πάνω. 

Ξεκινώντας λοιπόν άπ' τήν εύκολη κι αναμφισβή
τητη διαπίστωση δτι ή πορεία τής οικονομίας μας προς 
τά κάτω είναι συντριπτική καί καθημερινή ή συμπίε
ση τών μισθωτών καί τών αγροτικών εισοδημάτων, καί 
αναζητώντας τέλος τά στρώματα εκείνα τοΰ λαοΰ πού 
περισσότερο υποφέρουν άπ' αυτή τήν κατάσταση, βλέ
πουμε δτι τό σύνθημα τής «αλλαγής» — Ιστω καί μό
νο του, γυμνό άπό ένα σαφή καθορισμό τοΰ περιεχο
μένου του — μπορεί σήμερα νά στοχεύσει σέ μεγάλα 
ποσοστά τοΰ Ελληνικού Λαοΰ. Πράγματι άπ' τά επί
σημα κρατικά στοιχεία, πού είναι στή διάθεση τοΰ 
καθένα, διαπιστώνεται δτι σήμερα Ινα ποσοστό περίπου 
40% τοΰ οικονομικά ένεργοΰ πληθυσμού ασχολείται μέ 
τίς «υπηρεσίες» καί Ινα 30% περίπου μέ τή γεωργία. 

Κι άν ακόμα εξαιρέσουμε Ινα τμήμα (δχι ασήμαν
το) , άπ' τά πιό πάνω ποσοστά, ανθρώπων παρασιτικά 
ασχολουμένων στίς υπηρεσίες καί τή γεωργία ή ενσω
ματωμένων (βολεμένων) στό χώρο αυτό, συνάγουμε 
τό συμπέρασμα δτι υπάρχει Ινα σοβαρό ποσοστό πού 
αντικειμενικά είναι δυσαρεστημένο άπ' τήν οικονομι
κή κατάσταση τής χώρας καί τά κηρύγματα «περί λι-
τότητος» τής κυβέρνησης, καί κατά συνέπεια δικαιο
λογημένα επιδιώκει μιά κάποια «αλλαγή». 

,Εδώ θά πρέπει νά τονιστεί δτι στην πολιτική ιστο
ρία αοτοϋ τοΰ τόπου τό ΠΑΣΟΚ είναι άπ' τά λίγα 
κόμματα μέ σημαντική λαϊκή βάση — άν δχι τό μό
νο — πού είχε καί έχει μέσα στους πρωταρχικούς 



στρατηγικούς του στόχους τήν άγροτιά. 

Καί είναι τό πρώτο πού πρότεινε στους αγρότες — 
πέρα άπ' τίς υποσχέσεις που είχαν σαφώς άμεσο προε-

4 κλογικό χαρακτήρα — 'δομικές μεταβολές πού ή συν-
θηματολογική (μέ τήν καλή έννοια) παρουσίαση τους 
ήταν καί εύπεπτη καί αποδοτική. Συγκεκριμένα υπο
σχέθηκε άμεση αύξηση του ετήσιου εισοδήματος τους 
(«τιμές ασφαλείας πού νά καλύπτουν τό κόστος καί 

ν' αφήνουν λογικό περιθώριο κέρδους») , αντιμετώπιση 
της υποαπασχόλησης, της μετανάστευσης καί της ερή
μωσης του χωριού («τό εργοστάσιο δίπλα στό χωρά
φι») καί τέλος απαλλαγή της αγροτικής τάξης άπ' τά 
παράσιτα τών μεσαζόντων πού καρπώνονται τό μεγα
λύτερο μέρος άπ' τό γ,έροΌς της τιμής του προϊόντος 
(«συνεταιρισμοί πού νά καλύπτουν δλο τό κύκλωμα 

παραγωγής, μεταποίησης, 'εμπορίας»). "Αν στά πιό 
πάνω προσθέσουμε τό «φόβητρο» τής Κοινής 'Αγοράς 
πού έπέσειε σέ κάθε λόγο του προς τους αγρότες 6 
Α.Π., τήν υπόσχεση - δόλωμα γιά τριπλασιασμό τών 
συντάξεων καί τέλος τά ωφελήματα γιά τήν ύπαιθρο 
άπ' τό πρόγραμμα «περιθάλψεως» πού υποσχόταν, εί
ναι άμεσα αντιληπτό γιατί τό ΠΑΣΟΚ σημείωσε τή 
μεγαλύτερη του επιτυχία -κυρίως στίς αγροτικές πε
ριοχές τής χώρας. 

'Επιχειρώντας μιά πρώτη διατύπωση γιά τίς μελ
λοντικές προοπτικές τοΰ ΠΑΣΟΚ οφείλουμε νά ομο
λογήσουμε άπ' τήν αρχή δτι καί πρώιμη θά είναι καί 
παρα-κινδυνευμένη. "Οσο κι άν αυτή τή στιγμή πιστεύ
ουμε βτι έχουμε αρκετά δεδομένα γιά νά προβλέπουμε 
μ' αρκετή ακρίβεια τό μέλλον, έχουμε τή γνώμη δτι 
οί επόμενοι μήνες θά είναι σημαντικά καθοριστικοί. 

Παρα-βλέποντας λοπόν τους κινδύνους νά διαψευστού
με, καί μέ λίγη πίστη ατή διαίσθηση μας, τολμούμε 
νά διατυπώσουμε τήν άποψη δτι λίγες πιθανότητες υ
πάρχουν στό μέλλον ν' αλλάξει ή δυναμική, πού δημι
ούργησαν αυτές οί εκλογές, γιά τό Π Α Σ Ο Κ . Κ Ι αυτό 
γιά τόν απλούστατο λόγο δτι είναι πολύ ζύ^χολο ν' α
ποκτήσει τό κόμμα αυτό υπολογίσιμους αντιπάλους. 
"Οχι πώς δεν υπάρχει «χώρος» στην αντιπολίτευση 
γιά ν' ανδρωθεί Ινα κόμμα μεταξύ του ΠΑΣΟΚ καί τής 
Ν.Δ. 'Αλήθεια πιστεύουμε δτι ή ΐδεολογία ενός ευρω
παϊκού σοσιαλισμού προσφέρει καί τίς θεωρητικές δυ
νατότητες καί καλύπτει κοινωνικά μεγάλο — τό με
γαλύτερο ίσως — μέρος του Ελληνικού λαού. "Ενα 
τέτοιο κόμμα — κι άν ακόμα είναι νέο καί δέν βαρύ
νεται μέ κληρονομικές καταβολές — θά συνθλίβει σί
γουρα γιά δύο λόγους. Ό πρώτος Ιχει σχέση μέ τή 
δυναμική τού ΠΑΣΟΚ καί τήν πολιτική παιδεία τοΰ 
μέσου "Ελληνα. Γιά τόν τελευταίο ή ιδεολογία τού σο
σιαλισμού κατακυρώθηκε στό ΠΑΣΟΚ καί τόν Α.Π. 
"Ας μήν εθελοτυφλούμε, ή πλειοψηφία τοΰ εκλογικού 
σώματος δέν είναι σέ θέση νά κάνει λεπτούς 'ιδεολογι
κούς διαχωρισμούς. "Ετσι οποιοσδήποτε άλλος μιλήσει 
γιά σοσιαλισμό Ιρχεται απλώς δεύτερος καί συνήθως 
προτιμάται τό πρωτότυπο. 

Ό Βεύτερος λόγος έχει σχέση μέ τίς θέσεις πού α
ναγκαστικά θά πρέπει νά υποστηρίξει Ινας σοσιαλιστι
κός πολιτικός σχηματισμός διαφορετικός άπ' τό ΠΑ
ΣΟΚ. Συγκεκριμένα εννοούμε τίς θέσεις σχετικά μέ 
τό NATO καί τήν Κοινή 'Αγορά. Είναι aiyoupo δτι 
Ινα κόμα τοΰ Ευρωπαϊκού σοσιαλισμού δέν μπορεί πα

ρά νά πάρει θέσεις παρόμοιες, στή μορφή τους, μέ τή 
Ν.Δ. "Ετσι αμέσως θ' αμφισβητηθεί ή φερεγγυότητα 
τοΰ κόμματος αύτοΰ ως φορέα τής εναλλακτικής λύ
σης καί θ' αποπειραθεί ταύτιση του (κάτι πού συνέ
βη μέ τήν ΕΔΗΚ) μέ τήν Ν.Δ. Τό εγχείρημα αυτό 
ευκολύνεται ακόμα περισσότερο κι άπό τό γεγονός δ
τι στή χώρα μας λείπει Ινα τέτοιο κόμμα μέ βαθειές ι
στορικές ρίζες κι αγωνιστικές παραδόσεις ώστε νά μή 
μπορεί ν' αμφισβητείται ή αξιοπιστία του. 

Διαπιστώνεται δηλαδή, μέ μιά πρώτη καί γρήγορη 
ματιά, δτι ή πιθανότερη πρόβλεψη είναι τό ΠΑΣΟΚ 
νά κρατήσει άλλα καί ν' αυξήσει τά ποσοστά του στό 
βαθμό πού μονοπωλεί τήν πιθανότητα εναλλακτικής 

λύσης καί δημιουργεί μιά δυναμική σύντομης κατά
κτησης τής κυβερνητικής εξουσίας. Συνακόλουθα ή δυ
νατότητα τοΰ άλλου μή κομμουνιστικού κόμματος τής 
αντιπολίτευσης (προς τό παρόν τής ΕΔΗΚ) περιορί
ζεται σέ περιθωριακούς ή συμπληρωματικούς ρόλους. 
Τό ερώτημα παραμένει ως πού φτάνουν αντικειμενικά 
οί δυνατότητες τοΰ ΠΑΣΟΚ. Καί σ' αρνητική απάν
τηση σέ σχέση μέ πο^ο^τά πού απαιτούνται γιά τήν 
εξουσία, πώς καθορίζεται ή πορεία καί οί προοπτικές 
τών άλλων δημοκρατικών κομμάτων. 

Κοντολογης υπάρχει σήμερα περιεχόμενο στην έν
νοια τής δημοκρατικής ενότητας; Καί άν ή απάντηση 
είναι «ναί», πώς προσδιορίζεται σήμερα; 


