
ν Ή 
πρόσφατη 

κρίση 
στό 

ΠΑΣΟΚ 
τού Θόδωρου Μυτιληναίου 

ΗΤΑΝ πραγματικά συγταρακτικά τά 
οσα συνέβησαν μέσα στό Πανελλήνιο 
Σοσιαλιστικό Κίνημα τό τελευταίο δεκα
ήμερο του Δεκέμβρη του χρόνου πού μάς 
πέρασε. 

Τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. διέγραψε άπό τίς τάξεις 
του δεκαπέντε μέλη του Κεντρικού Συμ
βουλίου (Κ.Σ.) της ΠΑΣΠ (κλαδική ορ
γάνωση τού ΠΑΣΟΚ μέσα στή σπουδά
ζουσα νεολαία) καταγγέλλοντας τα σάν 
οργανωμένη ύπεραριστερή φράξια μέσα 
στίς ίδιες του τίς τάξεις. Πρίν άπό τό 
τσάκισμα «της οργανωμένης ομάδας των 
εγκαθέτων», όπως χαρακτηρίστηκαν άπό 
τό κόμμα οι δεκαπέντε διαγραμμένοι, εί
χαν προηγηθεί διαγραφές κάμποσων με
λών καί στελεχών Τ.Ο. (τοπικών οργα
νώσεων) πού κατηγορήθηκαν γιά ύπερ-
αριστερισμό, φραξιονισμό καί γιά συμ
μετοχή στή δραστηριότητα μιας τροτσκι-
στικής οργάνωσης πού αποτελείται άπό 
διαγραμμένα μέλη τού ΠΑ.ΣΟ.Κ. Οί δε
καπέντε της ΠΑΣΠ αντέδρασαν βίαια μέ 
ανακοινώσεις στον τύπο καί συνεντεύ
ξεις, εκτοξεύοντας βρισιές ενάντια στους 
«γραφειοκράτες» τού κόμματος καί 
καταγγέλλοντας, τους γιά κατάφωρη 
παραβίαση των δημοκρατικών διαδικα
σιών. 

Πάλι λοιπόν ό Σύλλας καί ό Μάριος 
μαίνονται μέσα στίς τάξεις τού 
ΠΑ.ΣΟ,Κ. Καί δέν είναι ούτε ή πρώτη, 
ούτε ή δεύτερη φορά πού ξεσπά τέτοιου 
είδους εσωκομματική κρίση. 

Στά δύο χρόνια της ύπαρξης τού 
ΠΑ.ΣΟ.Κ. υπήρξαν επίσημα μέσα σ' 
αυτό τέσσερα κύματα διαγραφών: 

α) Ή διαγραφή προερχομένων άπό τή 
Δημοκρατική "Αμυνα καί τό ΠΑΚ (πρό
κειται γι' αυτούς ακριβώς πού οργάνω
σαν μετά τή διαγραφή τους τήν οργά
νωση «Σοσιαλιστική Πορεία») μέ τήν 
κατηγορία τού ελιτισμού καί της σοσιαλ
δημοκρατικής παρέκκλισης. 

β) Ή διαγραφή τών 70 τροτσκιστών 
πού συνέπηξαν τόν «Πολιτικό Σύνδεσμο 
τής 3ης τού Σεπτέμβρη». 

γ) Ή διαγραφή μιας άλλης τροτσκι-
στικής σέχτας (φράξια τής οριζόντιας 
διασύνδεσης), οπού 300 μέλη καί στε
λέχη διαγράφτηκαν καί 4 τοπικές οργα
νώσεις σύρθηκαν στά δικαστήρια γιά τήν 
άπόδωση τών γραφείων τους στό κόμμα. 

δ) Ή πρόσφατη κρίση τής νεολαίας, 
πού απομάκρυνε άπό τό κόμμα κάθε λο
γής ύπεραριστερούς. 

Ό λ ο ι τούτοι οί διαγραμμένοι αμέσως 
μετά τήν απομάκρυνση τους δέν παρέ
λειψαν νά καταγγείλουν δημόσια, χρησι
μοποιώντας τίς βαρύτερες εκφράσεις τού 
πολιτικού λεξιλογίου, τήν ηγεσία τού 
κόμματος καί ιδιαίτερα τόν πρόεδρο του. 
Όλοι , χωρίς εξαίρεση, οί διαγραμμένοι 
υποστηρίζουν - μόνιμη επωδός τών 
καταγγελιών τους - δτι τό κόμμα κατα
πάτησε βάναυσα τίς δημοκρατικές δια
δικασίες καί οτι οί αποφάσεις τής δια
γραφής τους είναι παράνομες καί οφεί
λονται στή γραφειοκρατική κακοήθεια 
τών «δεξιών» κεντρικών οργάνων τού 
κόμματος. 

Οί ενάρετοι όμως τούτοι δημοκράτες 
ξεχνούν δύο σημαντικά πράγματα: 

α) Ό τ ι γιά πολύ καιρό κατείχαν ψηλά 
πόστα μέσα στό κόμμα καί αυτά ακριβώς 
τά πόστα χρησιμοποίησαν, παραβαίνον
τας κάθε έννοια νομιμότητας, γιά νά 
διαγράψουν, ή ν' αποκλείσουν οργανικά, 
τους αντιπάλους τους, καί 

β) οτι σταθερά καί μόνιμα θάβεται τό 
ογκωδέστερο κύμα διαγραφών πού 
έπληξε τό κόμμα (στην περίοδο Γενάρη -
'Απρίλη τού 1975), όταν χιλιάδες μέλη 
καί στελέχη τού κόμματος απομακρύν
θηκαν μέ τίς γελοίες κατηγορίες γιά δε
ξιές καί σοσιαλδημοκρατικές παρεκκλί

σεις, γιά παλαιοκομματική νοοτροπία 
κ.λπ. 

Ή «Σοσιαλιστική Πορεία», ό προμα
χώνας τών εραστών τών δημοκρατικών 
διαδικασιών, στό ύπ' αριθ. 75 φύλλο τής 
(14.1.77), κάνοντας μιαν ανάλυση τής 
πρόσφατης κρίσης τού ΠΑ.ΣΟ.Κ. μέ τόν 
τίτλο « Ή διαρκής κρίση τού ΠΑ.ΣΟ.Κ.» 
χαρακτηρίζει σάν γενεσιουργό αίτιο τών 
κρίσεων τήν έλλειψη δημοκρατικών δια
δικασιών μέσα στό κόμμα, τήν έλλειψη 
ελεύθερης επιλογής, πρότασης καί απο
δοχής ιδεών καί μεθόδων άπό τή βάση 
προς τήν κορυφή καί αντίστροφα, καθώς 
καί στό γραφειοκρατικό εκφυλισμό τών 
διευθυντικών οργάνων τού κόμματος, 
ακριβώς λόγω τών παραπάνω ελλείψεων. 
Παράλληλα, στην ίδια ανάλυση υποστη

ρίζεται ότι μέσα στό κίνημα υπήρξαν 
πραγματικά διάφορα ρεύματα αναζήτη
σης, προβληματισμού καί αποδοχής σο
σιαλιστικών ιδεών καί προτύπων, καθώς 
καί τάσεων πού αρνούνται τό σοσιαλι
σμό σάν καθοδηγητική ιδεολογία τού 
κόμματος. (Οί αναφορές τού συντάχτη 
τής ανάλυσης σέ μικροαστικές επιδρά
σεις καί στό οτι ή καθοδήγηση τού κινή
ματος περνά σέ χέρια μικροαστών, πρέ
πει οπωσδήποτε νά υπονοεί άτομα μέ μι
κροαστική ιδεολογία, δηλαδή μή σοσι
αλιστική, καί όχι τήν κοινωνική προ
έλευση τών ίδιων ατόμων). Ή τήρηση 
τών δημοκρατικών διαδικασιών θά είχε, 
κατά τό συντάχτη, σάν αποτέλεσμα τή 
συντριβή τών φορέων τούτων τού μικρο-
αστισμού καί αποφυγή τού νά καταλά
βουν, όπως καί κατάλαβαν οί παραπάνω 
μικροαστοί, καίριες θέσεις μέσα στό κί
νημα. Τά ίδια mutatis-mutandis κανο-
ναρχοΰν καί όλες οί φράξιες τών μετέ
πειτα διαγραμμένων. 

Οί παραπάνω απόψεις είναι τουλάχι
στον παράξενες. Σ' όλη τή διάρκεια τού 
χειμώνα καί τής άνοιξης τού 1975 οργα
νώνονταν, σέ πανελλήνια κλίμακα, προ
γραφές, διαγραφές καί έμμεσες αποβο
λές, άπό τους ίδιους τους σήμερα δια
γραμμένους, μελών Τ.Ο. καί Κ.Ο. μέ τήν 
κατηγορία τής δεξιάς παρέκκλισης καί, 
ακόμη χειρότερα, μέ τήν αποτελεσματική 
καί πλήρη συνεργασία τών σημερινών 
κύκλων τής Σοσιαλιστικής Πορείας. ( Ή 
Τ.Ο. Νέας Σμύρνης θά 'χε κάμποσα νά 
πει πάνω σ' αυτό τό θέμα). Είναι ζήτημα 
αν παρέμεινε καί στην πιό αδύνατη Τ.Ο. 
ή Κ. Ο. έστω καί ένα μέλος πού δέν θά 
είχε ανοιχτά δηλώσει υποταγή στίς 

ύπεραριστερές σέχτες. Πού λοιπόν κρύ
βονταν αυτά τά δυό χρόνια οί δεξιοί αυ
τοί μικροαστοί πού σήμερα κατέχουν 
βασικά πόστα καί διαγράφουν τους αρι
στερούς; "Ολα αυτά όμως είναι αστεία 
κακής επιλογής. Ποτέ, καί όλοι τό γνω
ρίζουν πολύ καλά, ποτέ δέν υπήρξε μέσα 
στό κόμμα ομάδα αριθμητικά ικανή νά 
δημιουργήσει άντισοσιαλιστική πτέρυγα. 
Δέν υπήρξε ποτέ διάσταση ανάμεσα σέ 
σοσιαλιστική καί μή σοσιαλιστική πτέ
ρυγα. Υπήρξε μόνο διάσταση ανάμεσα 
στην πλειοψηφία τής βάσης καί στην κα
θοδήγηση σχετικά μέ τή μορφή τού επι
διωκόμενου σοσιαλισμού, καί πιό έντονα 
σχετικά μέ τίς μεθόδους κατάχτησης τού 
οποίου σοσιαλισμού. Τή διάσταση τούτη 
τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. τήν αναγνώρισε έμμεσα 

Το θέμα τών προσφάτων εξελίξεων στό ΠΑΣΟΚ θίγουν — άπό διαφορε-
τική σκοπιά — òvó φίλοι του «ΑΝΤΙ» στά κείμενα πού ακολουθούν καί 
πού στάλθηκαν αμέσως μετά τήν κρίση: 
• Ό δικηγόρος Θεόοωρος Μυτιληναίος 
• Ό φοιτητής Γιάννης Λύτρας, άπό τους διαγραφέντες τής ΠΑΣΠ. 

Παράλληλα δημοσιεύουμε απόσπασμα άπό τή μεγάλη ανακοίνωση τής 
'Επιτροπής Νεολαίας τοϋ ΠΑΣΟΚ γιά τά γεγονότα («Εξόρμηση», 30-
12-76). 
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πρωτοπορία», έλεγε τό Μάρτη τοϋ 1973. 
Ό Μαριέν Νγκουαμπί γεννήθηκε τό 

1938 σε μιά άπό τις πιό φτωχές καί κα
θυστερημένες περιοχές τοϋ Κογκό. 
Έκανε στρατιωτικές σπουδές στη 
Μπραζαβίλ καί στη Γαλλία. Πρόεδρος 
τοϋ Κογκό άπό τό 1968, ηγέτης τοϋ 
Κογκολέζικου Κόμματος της Εργασίας 
άπό τό 1969, αφιέρωνε μεγάλο μέρος τοϋ 
χρόνου του στη μελέτη. Χάρη σ' αυτή τήν 
επίμονη προσπάθεια κατόρθωσε νά απο
χτήσει μιά θεωρητική κατάρτιση πού τόν 
βοήθησε νά συλλάβει πολύπλευρα τά πο
λιτικά προβλήματα της χώρας του. Στά 
πολιτικά του κείμενα πού εκδόθηκαν τό 
1975 μέ τόν τίτλο «Γιά τήν οικοδόμηση 
μιας σοσιαλιστικής κοινωνίας στην 
Αφρική» είναι φανερή ή εξελικτική πο
ρεία του άπό τό 1968. Έ ν ώ άλλοι αρχη
γοί κρατών απονέμουν στους εαυτούς 
τους υψηλούς τίτλους καί παράσημα 
(στή γειτονική Κεντροαφρικανική Δημο
κρατία ό διχτάτορας Μποκασά αύτο-
ονομάστηκε «αυτοκράτορας»), ή φιλο
δοξία τού Μαριέν Νγκουαμπί ήταν νά 
σπουδάσει κάποτε φυσικές επιστήμες. 
Γράφτηκε στό Πανεπιστήμιο τής Μπρα
ζαβίλ τό 1972 καί περνούσε κανονικά τίς 
εξετάσεις του. Ό φοιτητής Μαριέν 
Νγκουαμπί, πρόεδρος τοϋ Κογκό, πήρε 
τό δίπλωμα του τρίτοι» κύκλου πρίν λίγες 
εβδομάδες. 

Τόν χαρακτήριζε ή επιμονή νά ακο
λουθήσει τό δρόμο πού χάραξε. "Αν, 
πολλές φορές, κάνοντας ανοιχτά σκληρή 
αυτοκριτική καί γενικότερα κριτική τής 
πολιτικής ηγεσίας, άφηνε ακάλυπτους 
στενούς του συνεργάτες χωρίς ó ίδιος νά 

θελήσει ποτέ νά παραιτηθεί, ήταν γιατί 
θεωρούσε πώς έτσι θά διατηρούσε, πέρα 
άπό τά πρόσωπα, τίς βασικές προϋποθέ
σεις γιά ενα μελλοντικό σοσιαλιστικό 
μετασχηματισμό τού Κογκό. Τό άν υπερ
εκτιμούσε τό ρόλο του, θά φανεί άπό τίς 
μελλοντικές εξελίξεις. 

Ή σημερινή κατάσταση 

Ό τρόπος μέ τόν όποιο πραγματοποι
ήθηκε ή επιχείρηση τής δολοφονίας τοϋ 
προέδρου τής Λ.Δ. τού Κογκό δείχνει 
πώς ή ομάδα τών τεσσάρων είχε λόγους 
νά πιστεύει πώς θά έβρισκε υποστήριξη 
μέσα στό Επιτελείο. Ή προσωπικότητα 
καί ή πολιτική τοποθέτηση τού αρχηγού 
της υποδηλώνουν τήν προέλευση τοϋ 
χτυπήματος: ó Βαρθολομαίος Κικαντιντί 
ήταν αρχηγός τής υπηρεσίας πληροφο
ριών τοϋ στρατού τήν εποχή τής προ
εδρίας τοϋ Μασσαμπά-Ντεμπά καί εϊχε 
απομακρυνθεί άπό τό στράτευμα γιά 
συμμετοχή στό δεξιό πραξικόπημα τού 
1970. 

"Ολα δείχνουν πώς, στην πρώτη φάση 
τουλάχιστο, τό προετοιμαζόμενο πραξι
κόπημα δέν πέτυχε. Ή ένδεκαμελής 
Στρατιωτική Επιτροπή πού ανάλαβε 
αμέσως τόν έλεγχο τού κράτους (χωρίς 
νά παραμερίσει τήν κυβέρνηση καί τήν 
Επαναστατική Επιτροπή πού λειτουρ
γούσε άπό τό Δεκέμβρη τοϋ 1975) απο
τελείται άπό συνεργάτες τοϋ δολοφονη
μένου προέδρου. 

'Αλλά τό Κογκό περνάει αυτή τήν ώρα 
μιά δοκιμασία. Έγιναν συλλήψεις πολ
λές καί προς πολλές κατευθύνσεις. Ό 

Μασσαμπά-Ντεμπά δικάστηκε γιά συμ
μετοχή στή συνωμοσία πού κατάληξε στή 
δολοφονία τού Μαριέν Νγκουαμπί, 
καταδικάστηκε σέ θάνατο καί εκτελέ
στηκε. Ό καθολικός αρχιεπίσκοπος τής 
Μπραζαβίλ, καρδινάλιος Μπαγιέντα, 
δολοφονήθηκε άπό συγγενείς, όπως 
ανακοινώθηκε τήν πρώτη μέρα, τού σκο
τωμένου Νγκουαμπί. Ή Στρατιωτική 
Επιτροπή, προσπαθώντας νά προλάβει 
φαύλο κύκλο εκδικήσεων, ανακοίνωσε 
τήν εκτέλεση τεσσάρων υπεύθυνων γιά 

' τό φόνο τού καρδινάλιου καί δύο ενόχων 
γιά τή δολοφονία τού προέδρου. Ή ση
μερινή κατάσταση εμπεριέχει στοιχεία 
πού μπορεί νά οδηγήσουν σέ εμφύλια 
σύρραξη. 

Μέ τό θάνατο τού Μαριέν Νγκουαμπί, 
οι δυνάμεις πού μέ όλα τά μέσα θέλησαν 
άπό τό 1969 νά καταλύσουν τή Λαϊκή 
Δημοκρατία τού Κογκό πέτυχαν ενα με
γάλο βήμα στην προσπάθεια τους απο
σταθεροποίησης τού καθεστώτος καί ëva 
σοβαρό χτύπημα στην ενότητα τού κογ
κολέζικου λαού. 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 
(') Βλ. Μ. Ήλιου, Ή Λ.Δ. τοϋ Κογχό. 'Εξάρ
τηση καί προσπάθεια αποδέσμευσης, «Αντί», τ. 
41, 20 Μάρτη 1976. 
(2) "Ολοι οι κάτοχοι απολυτηρίου γυμνασίου 
παίρνουν υποτροφία ϋψους ενός καλού μισθού 
καί οιάφορα επιδόματα γιά νά κάνουν σπουδές 
στό Κογκό ή ατό εξωτερικό χωρίς περιορισμό 
διάρκειας. Ή υποτροφία καταβάλλεται μέχρι 
τήν πρόσληψη τους σέ δημόσια θέση. 
Ο Βλ. αποσπάσματα άπό τό μήνυμα πού απηύ
θυνε Ό Μαριέν Νγκουαμπί στό λαό .καί τό 
στρατό κατά τή διάρκεια τοϋ κινήματος. 
(ι) Βλ. άρθρο τής Μ.Η. στό «ΑΝΤΙ», τ.40, 6 
Μάρτη 1976. 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ 

νέα βιβλία 

Ντόναλντ Μπσελ 

ή γλώσσα 
τής σύγχρονης 

μουσικής 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΛΕΘΡΟΝ 

Κυκλοφορεί σύντομα 

ΤΑΣΟΥ ΣΧΟΡΕΛΗ 
Ρεμπέτικη 'Ανθολογία 

τόμος 1ος 

Τοσίτσα 1 τηλ. 8834692 
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καί πολύ πρόσφατα, όταν δηλώθηκε 
(«Εξόρμηση» αριθ. 113) πώς τό κόμμα 
αρχικά αντιμετώπισε έντονες αμφισβη
τήσεις της βάσης πάνω στό θέμα τής 
μορφής καί των σκοπών του κινήματος. 
Αυτή ήταν ή πραγματική καί ουσιώδης 
κρίση. Καί δεν ήταν μιά κρίση ανάμεσα 
σέ μιά «επαναστατική» ηγεσία καί σε μιά 
συντηρητική βάση, άλλα διάσταση ανά
μεσα σέ μιά μικροαστική έλιτική θεωρία 
καί πραχτική τής ηγεσίας καί σέ μιά 
πληβειακή ταχτική καί στρατηγική, 
απόρροια τών αναγκών καί εμπειριών 
τών εργαζομένων πού διάρθρωναν τή 
βάση του κόμματος. Είναι γεγονός ότι 
μέσα στή βάση, μικροαστικής κοινωνικής 
προέλευσης στην πλειοψηφία της, είχαν 
διαμορφωθεί, όχι οργανικά, όχι φραξιο-
νιστικά, δύο τάσεις. Μιά, καί άς τήν 
πούμε καταχρηστικά «δεξιά», καί μιά 
άλλη, πού ας τήν ονομάσουμε «κεν
τρώα».-Αυτές οί δύο τάσεις έθεταν δύο 
καθοριστικά ερωτήματα σχετικά μέ τή 
μορφή καί τήν πορεία του κινήματος: 

α) τί είδους σοσιαλισμό επιδιώκουμε 
μέσωτού ΠΑ.ΣΟ.Κ.; 

β) πώς θά καταχτηθεί ό όποιος σοσι
αλισμός; 

Ή «δεξιά» τάση έβλεπε τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. 
σάν όργανο έθνικοδημοκρατικής αλλα
γής. Σάν όργανο υπεράσπισης τής εθνι
κής κυριαρχίας. Σάν δυνατότητα περι
ορισμού ή καί απαλλαγής τής χώρας άπό 
τή δράση τών πολυεθνικών μονοπωλίων. 
Σάν δύναμη εκσυγχρονισμού τής πολιτι
κής ζωής τής χώρας καί συντριβής τών 
παραδοσιακών «φεουδαρχικών» πολιτι
κών σχέσεων. Δέν θά μπορούσε κανείς 
νά προσάψει στους ανθρώπους αυτούς 
καμιά άντισοσιαλιστική περέκκλιση. Τό 
μόνο πού θά μπορούσε κανείς νά πει εν
αντίον τους ήταν οί στενές πολιτικές 
προοπτικές τους καί ή πληβειακή τους 
δυσπιστία απέναντι στό περίπλοκο τής 
μαρξιστικής πολιτικής φρασεολογίας 
(τήν ϊδια δυσπιστία άλλωστε δείχνουν οί 
απλοί άνθρωποι σέ κάθε είδους αφηρη
μένη έννοια). Τούτα όμως δέν έβλαπταν, 
τουλάχιστο βραχυπρόθεσμα. Δέν υπήρχε 
ó παραμικρός κίνδυνος αλλοίωσης τής 
ιδεολογικής βάσης τοΰ κόμματος άπό 
τους ανθρώπους αυτούς. "Αλλωστε, ή 
θέση τους μέσα στό κίνημα δικαιώνονταν 
πλήρως καί άπό τό ότι οί πολιτικές τους 
απόψεις χωρούσαν πολύ καλά μέσα στά 
πλαίσια τής συνθηματοποιημένης ιδε
ολογίας τού ΠΑ.ΣΟ.Κ. καί άπό τήν 
άποψη ότι τό κόμμα ποτέ, καί μέχρι σή
μερα, δέν έχει υιοθετήσει τήν αρχή τής 
κατάργησης τών αστικών σχέσεων στό 
δημόσιο καί ιδιωτικό τομέα, πράγμα πού 
συνιστά τήν ειδοποιό διαφορά ανάμεσα 
στή σοσιαλδημοκρατία καί τό σοσιαλι
σμό. 'Ακόμα περισσότερο, οί άνθρωποι 
αυτοί δέν υπήρξαν φορείς μιας οποιασ
δήποτε συγκροτημένης άντισοσιαλιστι-
κής ή μή σοσιαλιστικής θεωρίας, ώστε νά 
μήν υπόκεινται σέ βαθμιαία διαφορο
ποίηση. 

"Αντίθετα άπό τή «δεξιά» τάση, ή 
«κεντρώα» πτέρυγα τής βάσης είχε ευρύ
τερους πολιτικούς ορίζοντες καί πίστευε 
συνειδητά στην ανάγκη τού σοσιαλιστι
κού μετασχηματισμού τής χώρας. Τή δυ
νατότητα όμως κατάχτησης τού σοσιαλι
σμού τήν έβλεπε σάν απόρροια τών ειδι
κών συνθηκών τής χώρας καί τού συσχε
τισμού τών ταξικών δυνάμεων. Βασικά 
οί «κεντρώοι» πίστευαν ότι ή κατάχτηση 
τού σοσιαλισμού δέν είναι παρά μιά ου
τοπία, εάν δέν εξασφαλισθεί ή εθνική 
ανεξαρτησία. Τά πολυεθνικά μονοπώλια, 
τά πλέγματα τών συμμαχιών καί διμερών 
συμφωνιών μεταβάλλουν τόν ταξικό συ
σχετισμό δυνάμεων σέ βάρος τών ελλή
νων εργαζομένων καί καταδικάζουν σέ 
αποτυχία όποια προσπάθεια προς τήν 
πλευρά τού έκσοσιαλισμοϋ. 'Αντίθετα, 
κάτω άπό τή σημαία τής εθνικής κυριαρ
χίας καί ανεξαρτησίας μπορούσαν νά 
στρατευθούν οί πιό πλατιές δυνάμεις τής 
ελληνικής κοινωνίας καί μέσω τής στρά
τευσης καί μαζικής οργάνωσης νά χαρα
χθεί ό δρόμος προς τό σοσιαλισμό καί ν' 
αποκρουσθεί οποιαδήποτε φασιστική 
υποτροπή σέ περίπτωση πού τό ελληνικό 
κατεστημένο διαβλέψει ότι δέν μπορεί νά 
λειτουργήσει μέσα στά άστικοφιλελεύ-
θερα κοινοβουλευτικά πλαίσια, χωρίς 
όμως νά ξεχνιέται ούτε γιά μιά στιγμή 
ότι ό ελεύθερος κοινοβουλευτικός στίβος 
αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση γιά τήν 
ανάπτυξη τής ταξικής πάλης. 

Στή μορφή τών ενδιάμεσων στόχων 
καί στά μέσα κατάχτησης τους, όπως 
φαίνεται άπ' τά παραπάνω, δέν υπήρξαν 
ουσιώδεις διαφορές ανάμεσα στην «κεν
τρώα» καί «δεξιά» τάση, πράγμα πού 
επέφερε κάποιας μορφής συμμαχία 
μεταξύ τους. Ά ς ειπωθεί πώς οί παρα
πάνω φορείς τών αντιλήψεων αυτών εί
χαν μέ τό μέρος τους τή συντριπτική 
πλειοψηφία τών μελών τών κομματικών 
οργανώσεων. 

Στ' αριστερά όμως τού κόμματος καί 
στά καθοδηγητικά του όργανα επικρα
τούσαν ύπεραριστερές τάσεις πού αρ
χικά συνενώθηκαν γιά ν' αντιμετωπίσουν 
τή βάση τοΰ κινήματος. Σ' αυτή τήν αρι
στερά άνηκαν ομάδες σάν εκείνες τών 
τροτσκιστών, άρχειομαρξιστών, μαοϊκών 
κ.ά.. καθώς καί άτομα χωρίς συγκροτη
μένη πολιτική θεωρία άλλα πάσχοντα 
άπό επαναστατικές ιδεοληψίες. "Ολοι 
τούτοι οί λαθρέμποροι τού μαρξισμού, 
μετά τήν αποδιοργάνωση τού κινήματος, 
επιδόθηκαν σ' ενα λυσσασμένο αγώνα 
μεταξύ τους, μεταβάλλοντας τό κόμμα σέ 
στίβο όπου ό ανταγωνίζονταν ό μαρξι
σμός τους μέ τήν αμάθεια τους καί τό 
βυζαντινισμό. 

Στό φύλλο ύπ' αριθμόν 114/9.1.77 τής 
«Εξόρμησης» ό πρόεδρος τού 
ΠΑ.ΣΟ.Κ. δίνει μερικούς εξαιρετικά πε
τυχημένους χαρακτηρισμούς αυτών τών 
νευρωσιτικών μικροαστών. Τις φράξιες 
τους τίς ονομάζει «ομάδες πού επιδι
ώκουν, μιά καί δέν έχουν οί ίδιες απήχη

ση, νά καταλάβουν, μεθοδεύοντας τίς 
διαδικασίες καί καταργώντας τήν ανοι
χτή αντιπαράθεση, καίριες θέσεις μέσα 
στό κόμμα», τους άπαρτίζοντες αυτές τίς 
ομάδες τους χαρακτηρίζει σάν «άτομα 
προβληματιζόμενα πάνω στην επιλογή 
τού ένοπλου αγώνα», «άρνητές τών δη
μοκρατικών διαδικασιών», «άτομα έξω 
άπό τήν παραγωγική διαδικασία», 
«άτομα πού παραβλέπουν τήν ύπαρξη 
τών μικροαστικών στρωμάτων», «άτομα 
πού αμφισβητούν τήν προτεραιότητα τού 
θέματος τής εθνικής ανεξαρτησίας». Θά 
μπορούσε νά πει κανείς ότι οί παραπάνω 
πρόσφατες απόψεις τού προέδρου τοΰ 
ΠΑ.ΣΟ.Κ. αντανακλούν έστω καί απο
σπασματικά πλήρως τίς ιδεολογικές θέ
σεις τής κεντρώας τάσης. Γιά τίς απόψεις 
καί θέσεις τής αριστεράς τάσης τοΰ κι
νήματος παραθέτω («Εξόρμηση» 
114/9.1.77) τήν παρακάτω αποστροφή 
τής ανακοίνωσης τοΰ συλλογικού θεωρη
τικού οργάνου τοΰ ΠΑ.ΣΟ.Κ., πού συν
ιστά μιά τέλεια περιγραφή τής αριστε
ράς. «Καί ποιοι είναι αυτοί — οί αριστε
ροί - πού θά καθορίσουν μόνοι τους τήν 
πορεία προς τό Σοσιαλισμό; "Ατομα πού 
ακόμη δέν συμμετέχουν στην παραγω
γική διαδικασία. Ποιος τους έδωσε τό 
δικαίωμα νά καθοδηγήσουν τό λαό στην 
αλλαγή τής κοινωνίας; Οί πραγματικοί 
σοσιαλιστές απορρίπτουν τήν αντίληψη 
τών μικρών ομάδων πού μέ τίς παραοει-
γματικές τους πράξεις θά μπορούσαν νά 
σπρώξουν τό λαό στην επανάσταση. 
Ή τ α ν ή χαρισματική πεφωτισμένη 
ομάδα πού διαφύλαξε γιά τόν εαυτό της 
τό ρόλο "πρωτοπορίας". Αυτοί λοιπόν 
οί πολιτικοί αρλεκίνοι μέσα στίς σημερι
νές συνθήκες θά έσπρωχναν τό λαό μας 
στην επανάσταση! "Αξιος ό μισθός τους, 
πραγματικά άξιος! » 

Ούτε ένα γιώτα, ούτε κεραία δέν θά 
προσθέσω. 

Ή αιτία όμως τής κρίσης δέν ξεπερά
στηκε ακόμη. Οί αθρόες διαγραφές καί 
απομακρύνσεις τών «δεξιών» καί τών 
«κεντρώων» δημιούργησαν τεράστια 
κενά στίς κομματικές οργανώσεις. Δύο 
χρόνια τώρα ή σεχταριστική πολιτική, τά 
υπαρξιακά άγχη καί τά περσοναλιστικά 
βιώματα τών χαοτικών βάθυναν τό χά
σμα ανάμεσα σέ οργανώσεις καί μάζες. 

Ή κατάσταση δέν διορθώθηκε άπό τίς 
διαγραφές τών αριστερών φραξιονιστών. 
Ό π ω ς ομολογεί ό 'Ανδρέας Παππάς, μέ
λος τής Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων 
τοΰ ΠΑ.ΣΟ.Κ., ή αριθμητική εξάρθρωση 
τού κόμματος έφτασε στό σημείο ώστε 
άπό 15.000 - 17.000 μέλη πού αριθμού
σαν οί οργανώσεις — δέν γράφει ποια 
ημερομηνία είχε επιτευχθεί αυτός ό αρι
θμός τών μελών τού ΠΑ.ΣΟ.Κ. - αρι
θμούν σήμερα 1.500 - 2.000 μέλη (εφ. 
Σοσιαλιστική Πορεία, άρ. φ. 
76/22.1.77). 

Ή οργανωτική κρίση είναι φυσική καί 
άμεση απόρροια τής ιδεολογικής κρίσης. 
Αυτό φαίνεται καθαρά άπό τίς επίσημες 
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ανακοινώσεις του κόμματος. «"Οποιος 
αισθάνεται ότι θέλει μιά κλειστή οργά
νωση πού θ' ασχολείται με καθαρά θέ
ματα καί όέν θέλει τίποτε νά κάνει οίπλα 
στον εργάτη καί τόν αγρότη άς πάει νά 
βρει κάτι άλλο οικό του. Καί θέλω νά πώ 
ότι βασικά ή κρίση πού έχουμε σήμερα 
στό ΠΑ.ΣΟ.Κ. είναι μιά ταξική σύγ
κρουση. Είναι ή σύγκρουση ανάμεσα σέ 
νέους αστούς επαναστατημένους καί τήν 
εργατική τάξη». Αυτά λέει ό ϊοιος ó πρό
εδρος του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Έτσι καθαρά πιά 
προκύπτει δτι ή ιδεολογική επικράτηση 
των ύπεραριστερών μέσα στό κίνημα είχε 
σάν αποτέλεσμα τήν αποδιοργάνωση του 
κινήματος. Ή καθοδήγηση άς βγάλει, 
λοιπόν, τά συμπεράσματα της. 

'Από τά παραπάνω γίνεται εναργές ότι 
ή ιστορία είναι ένα μάθημα πού αν δέν 
τό μάθεις πρέπει νά τό επαναλάβεις γιά 
τιμωρία σου. Ό λαός, οι εργαζόμενοι, οι 
απλοί οπαδοί καί ψηφοφόροι τού 
ΠΑ.ΣΟ.Κ., πού γέμιζαν τά γραφεία τών 
οργανώσεων, όταν αυτές δρούσαν σάν 
επιτροπές πρωτοβουλίας καί στον πρώτο 
πρό τών προγραφών καιρό, πού διεξή
γαγαν μέ δική τους πρωτοβουλία καί 
δικά τους μέσα ενα τεράστιο κομματικό 
έργο, έπαψαν νά περνούν τά κατώφλια 
τών Τ.Ο., όταν αυτές, κάτω άπό τήν κα
θοδήγηση τών ULTRA, μεταβλήθηκαν 
σέ ιδεολογικούς καί πολιτικούς ντεκέδες 
τών δερβίσηδων τής ύπεραριστεράς. Ό 
λαός ξέκοψε άπό τίς οργανώσεις του καί 
ή βάση αποκολλήθηκε άπό τήν ηγεσία. 
Οί σεχταριστές είχαν νικήσει μιά πύρ-
ρειο νίκη, είχαν εκτελέσει ήροστράτειο 
έργο. Έκτος όμως τής αριθμητικής συρ
ρίκνωσης τών κομματικών οργανώσεων, 
καί ή ίδια ή λειτουργία τών Τ.Ο. καί 
Κ.Ο. εμφάνιζε σημεία αποδυνάμωσης, 
μέχρι σημείου νά κυριαρχήσουν σ' όλο 
τόν κομματικό μηχανισμό τά συμπτώ
ματα τής πολιτικής αφασίας. Χαρακτη
ριστικά, ή κομματική οργάνωση ενός 
άπό τους μεγαλύτερους δήμους τής Β' 
περιοχής 'Αθηνών, έπί δύο ολόκληρα 
χρόνια πού καθοδηγείται άπό τους 
ULTRA, δέν επέτυχε ούτε μιά (αριθ. 1) 
εκδήλωση οποιασδήποτε μορφής (καλλι
τεχνικής, πολιτικής, μορφωτικής), ενώ 
παράλληλα είναι υπεύθυνη γιά τήν εκλο
γική συντριβή τού ΠΑ.ΣΟ.Κ. στίς δημο

τικές εκλογές, δπου δέν πέτυχε νά εκλέ
ξει ούτε ένα (1) δημοτικό σύμβουλο, ενώ 
γνώριζε τίς 'ίδιες ήττες σ' εκλογές επαγ
γελματικών κλάδων καί οργανώσεων. 
"Ολα τούτα εξανάγκασαν τήν καθοδή
γηση τού κόμματος νά πάρει ορισμένα 
μέτρα, σάν τήν εκδίωξη τών τροτσκιστι-
κών ομάδων (Μάρτης - Σεπτέμβρης 
1976). Ό μ ω ς ή ύποτονικότητα καί ή 
αδυναμία τών οργανώσεων εξακολου
θούσε εφ' όσον τό κίνημα δέν αποφάσιζε 
τήν πλήρη εκκαθάριση τών αριστερι
στών. Ή νόρμα πού επέβαλε τό κίνημα 
στίς οργανώσεις του γιά αύξηση τού 
αριθμού τών μελών τους μέσα σ' ορι
σμένα χρονικά περιθώρια δχι μόνο δέν 
ξεπεράστηκε άλλα σαμποταρίστηκε άπό 
τους νεόκοπους ύπερεπαναστάτες μέ πα
λαιοκομματική πανουργία καί μέ τήν έξ-
αποστολή μελών προς εγγραφή άπό τή 
μία π.χ. Τ.Ο. σέ άλλη, πετυχαίνοντας 
έτσι μιά πλασματική αύξηση μελών. Ή 
καθοδήγηση αντιλήφθηκε τήν κουτοπο
νηριά τούτη όταν είδε πώς ενώ τά μέλη 
τών Τ.Ο. αύξαναν, ó δλος αριθμός τών 
μελών τού κινήματος είτε παρέμενε ó 
Ίδιος είτε ελαττώνονταν. 

Μέσα στίς πιεστικές αυτές συνθήκες ó 
πρόεδρος τού ΠΑ.ΣΟ.Κ. απεύθυνε 
(«Εξόρμηση» 21.1.77) αυστηρή δημόσια 
προειδοποίηση στά μέλη τών Π.Ν.Ε., 
Τ.Ο. καί Κ.Ο. γιά τήν άμεση αύξηση τού 
αριθμού τών μελών αποδίδοντας ταυτό
χρονα τήν άπομαζικοποίηση τού κινήμα
τος στή φραξιονιστική δουλειά τών 
πρόσφατα διαγραμμένων άπό τήν 
ΠΑΣΠ ύπεραριστερών, καθώς καί τών 
προκατόχων τους. 

Στό πλαίσιο τών σκοτεινών τούτων γιά 
τό κίνημα προοπτικών παρεμβαίνει καί 
φαίνεται αποφασιστικά πλέον ή προσω
πικότητα τού προέδρου τού ΠΑ.ΣΟ.Κ. 
Μέ τήν άμεση επαφή πού είχε άποκατα-
αστήσει ό πρόεδρος μέ τίς μάζες, μέσω 
τής τηλεόρασης καί τών εφημερίδων, 
έδειχνε μιαν ανεξήγητη, άπό πρώτη μα
τιά τουλάχιστον, εμμονή στίς αρχικές θέ
σεις καί διακηρύξεις του. Ή προτεραι
ότητα πού έδωσε ό πρόεδρος στό θέμα 
τής εθνικής ανεξαρτησίας, αρχή πού ήδη 
έχει στηρίξει επιστημονικά στό βιβλίο 
του «Πατερναλιστικός Καπιταλισμός», 

προβάλλονταν σέ κάθε ευκαιρία, πράγμα 
πού προκαλούσε αφρούς λύσσας στους 
ύπεραριστερούς καί άναπάντηΐα ερωτή
ματα καί απορίες σ' εκείνους πού έβλε
παν δτι τό κίνημα ρυμουλκείται «κακήν 
κακώς» άπό τους φραξιονιστές. 

Έτσι, εμφανίστηκε μιά αντίφαση ανά
μεσα στή γρήγορη φθορά τών κομματι
κών οργανώσεων τού ΠΑ.ΣΟ.Κ. καί στή 
διατήρηση μιας κάποιας ζωτικότητας 
τού κινήματος μέσα στίς ανοργάνωτες 
μάζες. Αυτή ακριβώς ή αντίφαση επέ
τρεψε στον πρόεδρο τού ΠΑ.ΣΟ.Κ. νά 
καταφέρει ενα συντριπτικό χτύπημα εν
άντια στους αριστεριστές μέ τή διαγραφή 
τής παντοδύναμης φράξιας τους πού είχε 
σάν σημείο εκκίνησης τήν ΠΑΣΠ καί 
έλεγχε σχεδόν ολο τόν κομματικό μηχα
νισμό μέ τήν έξαποστολή «έρυθροφρου-
ρών» σέ κάθε σημείο πίεσης. Ή δια
γραφή τής τελευταίας τούτης φράξιας, τό 
ισχυρότερο οδόφραγμα τών ULTRA, θά 
παίξει καθοριστικό ρόλο στην τελική 
διαμόρφωση τού κινήματος. Αυτά δμως 
γιά τό μέλλον. Σήμερα οί κομματικοί μη
χανισμοί τού κόμματος είναι επανδρω
μένοι μέ άτομα πού δέν έπεσαν θύματα 
καμιάς εκκαθάρισης. 

Ά ν τους ρωτήσει κανείς τί έκαναν 
μέσα σ' αυτά τά δύο τελευταία χρόνια θά 
πάρει τήν κλασική απάντηση «επέζησα». 
Τό νά επιζήσει όμως κανείς δεν συνιστά 
καί πολιτική θέση. Οί άπροβλημάτιστοι 
λοιπόν πού διοικούν τώρα τό κόμμα, πο
λιτικά άμετατόπιστοι καί λειτουργικά 
ακίνητοι, δέν δίνουν κανένα εχέγγυο δτι 
θά μπορέσουν νά συνεφέρουν τους λιπο-
θυμισμένους κομματικούς οργανισμούς. 
Πάντως, μ' αυτούς πρέπει νά δουλέψει 
τώρα τό κόμμα. Μ' αυτούς πρέπει νά πε
ράσει τή νέα κομματική γραμμή μέσα 
στίς μάζες. Μ' αυτούς πρέπει νά διεξα
γάγει κάθε λογής εκλογικό αγώνα. Αυ
τούς πρέπει νά βλέπει σάν πόλους κομ
ματικής έλξης. 

Είναι δυνατό νά συμβεί κάτι τέτοιο; 
Εξαρτάται. Έ ά ν τό ΠΑ.ΣΟ.Κ., πράγμα 
πολύ αμφίβολο, μεταβληθεί σέ κόμμα 
παραδοσιακού αστικού τύπου, οί σημε
ρινοί κομματικοί υπεύθυνοι φτάνουν καί 
περισσεύουν. Έ ά ν όμως τό κίνημα θέλει 
νά διατηρήσει τό ρόλο τού οργανωτή, 
καθοδηγητή καί εμπνευστή τών μαζών, 
τότε πρέπει νά παρθούν, άμεσα οί πιό ρι
ζοσπαστικές αποφάσεις γιά ολόκληρο τό 
οργανωτικό πλέγμα. Ή νέα, τουλάχι
στον, γραμμή τού κόμματος δείχνει προς 
αυτή τήν κατεύθυνση. Ά π ό δώ καί πέρα 
όμως είναι χρέος όλων όσων πίστεψαν κι 
έφτιαξαν τό κόμμα, νά βοηθήσουν, 
παρατώντας τίς τυχόν μνησικακίες, μέ τή 
δύναμη πού τους δίνει ή ιστορική τους 
δικαίωση, νά σπρώξουν τά πράγματα 
προς τόν ορθό δρόμο. Νά βοηθήσουν 
ώστε ή αναγκαιότητα νά μήν παρασυρθεί 
άπό τό τυχαίο. Νά μεταβάλλουν τίς λι
μνάζουσες κάθε φορά ποσοτικές διαφο
ροποιήσεις σέ έν« ποιοτικό άλμα. φ 

Ε«Μ tema, ma mm, — ι int«tiEnn, vmumm urna 

ΕΞΟΡΜΗΣΗ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΟΡΓΑΝΟ ΑΡΧΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΙΟΙΙΑΛΙΧΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ 

'Εβδομαδιαίο 

όργανο άρχων τοϋ ΠΑΣΟΚ 
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στό ΠΑΣΟΚ 

του Γιάννη Λύτρα 

ΟΤΑΝ, δύο και κάτι χρόνια πρίν, το ΠΑΣΟΚ εμφανίστηκε στην 
πολιτική ζωή καί εντάχθηκε στην ελληνική αριστερά, μέ τό πρό
γραμμα καί τίς αρχές πού διακήρυξε, βρέθηκε νά είναι τό μόνο 
κόμμα τής αριστεράς χωρίς παλιούς λογαριασμούς μέ τήν αστική 
τάξη καί τόν κρατικό μηχανισμό, καί πιό συνοπτικά μέ τό κράτος 
τής δεξιάς- ή μόνη δύναμη τής αριστεράς μέ ανοιχτούς ορίζοντες 
στό λαό καί ακόμη, ιδιαίτερα μέσ' στην ευνοϊκή γιά τίς μεταβολές 
ψυχολογία των ήμερων, μακριά από τό σημείο ρήξης μέ τό σύστη
μα. 

Σήμερα, μπορούμε νά εκτιμήσουμε καλύτερα τ ι πρόσφερε τό 
ΠΑΣΟΚ στην ελληνική αριστερά. Οι αποφασιστικές εξελίξεις δύο 
χρόνων πολιτικής πάλης φανερώνουν τούτη έδώ τήν αλήθεια: Τί
ποτα. Πέρα βέβαια άπ' τά χρήσιμα διδάγματα πού δίνει πάντα ή 
διάψευση των φρούδων ελπίδων. Τά βαθιά διαρθρωτικά προβλή
ματα τής ελληνικής αριστεράς - 'ιστορικά γεννημένα - καί κατά 
συνέπεια ή θέση της μέσα στην ελληνική κοινωνία, όχι άπλα δέν 
προωθήθηκαν, άλλα δέν αντιμετωπίστηκαν ποτέ άπό τό ΠΑΣΟΚ. 
Από τήν άλλη μεριά, τό ΠΑΣΟΚ υπήρξε τό μοναδικό κόμμα τής 

αντιπολίτευσης, κι ακόμα τής αριστεράς, πού στάθηκε αποφασι
στικά μπρος στό χαρακτήρα τής αλλαγής, μπρος στά μαγειρέματα 
γιά τήν ανασυγκρότηση τού κράτους τής δεξιάς, τό χτίσιμο τής 
κοινοβουλευτικής δικτατορίας τού Καραμανλή. 'Εκτίμησε, σωστά, 
έξ ίσου επικίνδυνη τή φασιστικοποίηση τοΰ κράτους μέ τό ενδε
χόμενο επιβολής δικτατορίας. Στάθηκε αποφασιστικά μπρος στην 
ένταξη τής χώρας στην ΕΟΚ. Ακόμα τό ΠΑΣΟΚ ήταν τό μόνο 
κόμμα τής αριστεράς πού πέρασε μαζικά στό λαό τόν ξενόδουλο 
χαρακτήρα τής μεγαλοαστικής τάξης, πού στάθηκε μέ συνέπεια 
πάνω στά ζητήματα τής εθνικής ανεξαρτησίας. 

Ή πιό σημαντική όμως προσφορά τού ΠΑΣΟΚ στην 'ιστορική του 
πορεία είναι ότι διακήρυξε καί πέρασε μαζικά τά συνθήματα καί τά 
ιδανικά τής ελληνικής αριστεράς, σέ μιά εποχή πού ή ίδια ήταν 
αδύνατο νά τό πετύχει. 

Οι παραπάνω, άπό πρώτη άποψη, αντιφατικές παρατηρήσεις εί
ναι ωστόσο καί ιστορικά αύταπόδειχτες, άλλα καί λογικά εύκολο 
νά επαληθευτούν, άν σκεφτεί κανείς άτι τό ΠΑΣΟΚ δέν είναι μο
νάχα τό κόμμα τού Α. Παπανδρέου άλλα ταυτόχρονα ένα ρεύμα 
τής ελληνικής κοινωνίας πέρα γιά πέρα ριζοσπαστικό, πού ήδη άπό 
τή δεκαετία τού '60 ενεργά πρωταγωνιστεί στην πολιτική ζωή τοΰ 
τόπου. Τό ρεύμα αυτό των ριζοσπαστών, πού εκφράζει, σέ μεγάλο 
βαθμό, ανταγωνιστικές αντιθέσεις καί μέσα στους κόλπους τής 
αστικής τάξης, κάτω άπό τίς ιδιόμορφες συνθήκες τής υπανάπτυ
ξης καί τής ξένης εξάρτησης, είναι αναμφίβολα προοδευτικό, 
σύμμαχος πραγματικά τής εργατικής τάξης, ιδιότυπος ωστόσο, 
μιας καί αυτός είναι σήμερα πού διατηρεί τήν πρωτοβουλία τών 
κινήσεων καί όχι ή ελληνική αριστερά. Πρόκειται γιά ένα σύμμαχο 
πού δέν καθοδηγείται άλλα τουναντίον καθοδηγεί. 

Ό ριζοσπαστισμός 

Τό κίνημα τών ριζοσπαστών είναι πάνω άπ' δλα ρεύμα, κινητικό
τητα τών μαζών αυθόρμητη καί μέχρι τέλους ανολοκλήρωτη στίς 

προοπτικές της καί άκαθοδήγητη. Σάν κίνημα διαμαρτυρίας ó ρι
ζοσπαστισμός εκφράζει τό αδιέξοδο τών καταπιεσμένων τάξεων 
καί στρωμάτων τής 'ίδιας τής ελληνικής κοινωνίας καί απηχεί τήν 
απομόνωση τής ελληνικής αριστεράς. Εμφανίζεται μέ αφορμή τίς 
συγκρούσεις γιά τήν ηγεμονία μέσα στην αστική τάξη - δεκαετία 
τού '60 - καί παρουσιάζει τάσεις νά αποκτήσει πολιτική αυτοτέ
λεια, ένώ ήδη απειλεί νά γίνει ό άστάθμιτος παράγοντας τής ελλη
νικής πολιτικής ζωής. 

Ό έλεγχος πού άσκεΐ επάνω στό ριζοσπαστισμό ή Ε.Κ. είναι ελά
χιστος ένώ ή ΕΔΑ φύσει καί θέσει αδυνατεί νά τόν προσανατολί
σει. 

Οι ριζοσπάστες κατεβαίνουν στό δρόμο μέ τό 114 καί ή Ε.Κ. 
υποχωρεί, χάνοντας εντελώς τόν έλεγχο τής κατάστασης τών 
ίδιων τών δυνάμεων πού είχε κινητοποιήσει. 

Ωστόσο θά ήταν λάθος έάν υποθέταμε ότι ο'ι ριζοσπάστες ταυ
τίζονταν μέ τήν Ε.Κ. πολιτικά ή ότι ή πολιτική τους οντότητα ταυ
τίζονταν ή ταυτίζεται μέ μιά ηθική αντίληψη γιά τήν πολιτική. 

Τό ριζοσπαστικό κίνημα εκφράζει καί εκδηλώνει πρώτα άπ' όλα 
κοινωνικά καί πολιτικά βιώματα τού λαού μας καί προσκρούει, στή 
βάση τους, βάναυσα στό αδιέξοδο τής πολιτικής ζωής τού τόπου. 
Τά βιώματα αυτά, πολιτικά καί κοινωνικά, προκαλούν ακόμα καί 
σήμερατήνέλληνικήάριστεράάναζητώνταςτήνπροοπτικήτους. 

Αυτό τό ρεύμα τής ελληνικής κοινωνίας προσπάθησε νά εκφρά
σει τό ΠΑΣΟΚ, μέ τή δημιουργία του. Όμως σέ μικρό βαθμό τά 
κατάφερε. 

Τό ΠΑΣΟΚ κατόρθωσε νά πιάσει τόν παλμό τού εργαζόμενου' 
λαού, κι ακόμα τού ριζοσπαστικού κινήματος. Στην προσπάθεια 
του όμως νά τό εκφράσει, νά δεθεί μαζί του οργανωτικά, νά τό 
καθοδηγήσει, όλα έμοιαζαν' ψευτιά καί θύμιζαν απομίμηση. Ή 
φθαρμένη εμπιστοσύνη τού Α. Παπανδρέου στά λαϊκά στρώματα, ή 
εφτάχρονη καταπίεση, ή εντεινόμενη επιρροή τής ελληνικής αρι
στεράς στό λαό καί οι μέθοδες πού τό ΠΑΣΟΚ στήθηκε σάν ενα 
προσωποπαγές παλαιοκομματικό κόμμα, πράγμα πού έγινε μαζικά 
αντιληπτό σύντομα, διαχώρισαν τή ριζοσπαστικοποίηση πλατιών 
λαϊκών μαζών άπό τήν πραγματικότητα (ΠΑΣΟΚ). 

Καί γιά νά ξεκαθαρίσουμε τό ζήτημα πού καί πώς καθοδηγείται ή 
ελληνική αριστερά άπό τό ριζοσπαστισμό καί νά ξεφύγουμε άπό 
τήν ασαφή φιλολογία πού πολύ επαναλαμβάνεται στό κίνημα, 
πρέπει νά πούμε ότι ή καθοδήγηση αυτή γίνεται ακριβώς πάνω στό 
χαρακτήρα του αγώνα σήμερα στην 'Ελλάδα, πού είναι πρώτα καί 
κύρια τό χτύπημα όλων τών παρασιτικών δομών, πολιτικών, κοινω
νικών, οικονομικών, καί πρώτα άπ' όλα της μεγαλοαστικής τάξης 
καίτής φασιστικοποίησης τού κράτους. 

Ή γραμμή αυτή, πού είναι ή μόνη πού χτυπάει τήν ξένη εξάρ
τηση καί τόν ιμπεριαλισμό στά κανάλια ακριβώς πού περνάει στον 
τόπο μας καί η μόνη πού μπορεί νά βγάλει τήν ελληνική κοινωνία 
άπό τή διαρθρωτική κρίση τής υπανάπτυξης, είναι πέρα άπό ευσε
βείς πόθους καί αυταπάτες αποδεκτή άπό τήν τεράστια πλειοψη
φία τού λαού, χωρίς αυτό νά σημαίνει καί τήν ωρίμανση τών συν
θηκών γιά τήν πραγμάτωση της. Τό ίδιο τό κίνημα τών ριζοσπα
στών αποτελεί αδιαφιλονίκητη απόδειξη γιά τήν αλήθεια τών 
παραπάνω διαπιστώσεων. 

Λάθος θά ήταν επίσης νά πιστέψουμε ότι τό ΠΑΣΟΚ υπήρξε έν
τιμο στην προσπάθεια του νά εκφράσει τίς επαναστατημένες δυ
νάμεις τής ελληνικής κοινωνίας. Διακήρυξε τόν άντιιμπεριαλιστικό 
αγώνα τού λαού καί υιοθέτησε τήν προοπτική τού σοσιαλισμού. 
Χαρακτηριστικό είναι ωστόσο ότι τό ΠΑΣΟΚ ποτέ δέν δέχτηκε, 
ποτέ δέν υιοθέτησε τήν άποψη ότι ó χαρακτήρας τού καπιταλι
σμού στην 'Ελλάδα είναι κρατικομονοπωλιακός, μέ τήν πρόφαση 
δτιδένέχεικάνειάναλύσεις. 

Σήμερα τό κίνημα τού ριζοσπαστισμού βρίσκεται οπωσδήποτε σέ 
ύφεση κάτω άπ' τήν επίδραση τής προσπάθειας γιά τήν αναμόρ
φωση τής δεξιάς άπ' τή μιά, άπ' τήν άλλη δένοντας όλα καί στε-
ρεώτερατούς δεσμούςτου μέ τήν ελληνική αριστερά. 

Μέσα άπό τήν εξέλιξη τής αποτυχίας του τό ΠΑΣΟΚ συγκροτή
θηκε σάν μηχανισμός έξω άπ' τό λαό (κι άπ' τό ίδιο τό ριζοσπα
στικό κίνημα), σάν παρασιτικός, σέ τελευταία ανάλυση, παλαιο
κομματικός μηχανισμός. 

Γιά τήν αξιολόγηση ενός κόμματος σάν πολιτικής δύναμης 
πρώτα άπ' ολα ψάχνουμε τήν ταξική του φύση. Όχι άπλα γιά νά 
διαπιστώσουμε ποιανής τάξης κόμμα είναι, άλλα κύρια γιά νά 
δούμε έάν έχει σταθερό ταξικό χαρακτήρα. "Αν, δηλαδή, είναι 
συνδεδεμένο καί εκφράζει στή βάση καί στό εποικοδόμημα τά 
συμφέροντα καί άπηχεϊ τή συμπεριφορά μιας τάξης ή καί μιας τα
ξικής κατηγορίας, ενός στρώματος. 

'Εάν διαπιστώσουμε ότι υπάρχει τέτοιου είδους σύνδεση, τότε 
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ανακαλύπτουμε έναν ταξικό παράγοντα της κοινωνικής καί πολιτι
κής εξέλιξης. Εάν, αντίθετα, δέν διαπιστώσουμε μιά τέτοιου εί
δους σύνδεση, τότε βρισκόμαστε μπρος σέ ένα κόμμα πού είναι 
γενικός πολιτικός άβανταδόρος, απροσδιόριστο καί παρασιτικό, 
τόσο επικίνδυνο όσο ασταθές είναι κάθε φορά. Ένα τέτοιου εί
δους κόμμα είναι, νομίζω, καίτόΠΑΣΟΚ. 

Ή εσωτερική κατάσταση 
Ή εσωτερική κατάσταση του ΠΑΣΟΚ είναι τό πρώτο πράγμα πού 

έρχεται σέ αξεπέραστη αντίθεση μέ τήν ιδεολογία πού διακηρύσ
σει. 

Δύο μεγέθη υπάρχουν αποκρυσταλλωμένα ήδη στό ΠΑΣΟΚ. Ό 
μηχανισμός τού Ά. Παπανδρέου καί ó χώρος. Καμιά φιλολογία γιά 
δυνάμεις, γιά τάσεις, γιά απόψεις, πού μπορούν νά μετεξελίξουν 
ίσως τήν πραγματικότητα ΠΑΣΟΚ, μέσα άπ' τήν εσωκομματική πά
λη, δέν μπορεί νά παρέμβει, νά αλλάξει τή σχέση πού ήδη έχουν 
αυτά τά δυό μεγέθη μεταξύ τους. Τό ΠΑΣΟΚ, μέσα από τήν 
όξυνση αυτής τής πέρα γιά πέρα ανταγωνιστικής αντίθεσης ανά
μεσα στή βάση καί τό μηχανισμό, έχει ξεπεράσει τά προσχήματα 
του. 

Τό ΠΑΣΟΚ δέν δημιουργήθηκε τό 1974. Ό μηχανισμός έχει πα
λιότερη προέλευση καί κυρίως από τήν παλιά Ε.Κ. Όπου ή 'ιστο
ρική σύνδεση δέν υπάρχει πρόκειται απλά γιά τήν αναπαραγωγή 
της. "Ενας εκλογικός μηχανισμός, γνώριμος σέ όλα, καί ιδιαίτερα 
αισθητός στην επαρχία. Ό κομματάρχης, ό βουλευτής καί ο'ι φίλοι 
τους. Γι' αυτόν τό μηχανισμό ή ιδεολογία είναι, θαλεγες, μιά κοι
νή, χρήσιμη άλλα καί επικίνδυνη οφθαλμαπάτη πού ο'ι 'ίδιοι βέβαια 
απλώς τήν εκμεταλλεύονται. 

Τό ΠΑΣΟΚ όμως δέν είναι μόνο ένας εκλογικός μηχανισμός, εΐ-
. ναι τουναντίον ένα παλαιοκομματικό κόμμα, μασκαρεμένο επιδέ
ξια σέ σοσιαλιστικό κίνημα. "Ετσι βρισκόμαστε μπρος στό άλλο 
κομμάτι τού μηχανισμού, τόν οπορτουνισμό. Μιλάμε έδώ γιά τόν 
κεντρικό μηχανισμό, γιά τους ανθρώπους πού πλαισιώνουν τά όρ
γανα καί τις επιτροπές, πού διορίζονται καί παύονται, πού υπηρε
τούν πιστά ή λιγότερο πιστά τήν επιτελική δουλειά. Μιλάμε γιά τίς 
κλίκες πιό συγκεκριμένα πού κατά καιρούς είτε υπηρετικά στον Α. 
Παπανδρέου ε'ίτε αντιπολιτευτικά σ' αυτόν συμμετέχουν στή νόθα 
πραγματικότητα τού μηχανισμού καί μάλιστα τού επιτελικού τού 
ΠΑΣΟΚ. Γιά νά μή λέμε πολλά, πρόκειται γιά τους παράγοντες πού 
διατηρούν τά πασοκικά προσχήματα. Τό δεύτερο αυτό κομμάτι τού 
μηχανισμού, ο'ι όπορτουνιστές, προσπαθούν καθένας γιά λογαρια
σμό του νά ελέγξουν τήν κατάσταση, δηλαδή νά ελέγξουν τίς κι

νήσεις τής βάσης, νά συμμαχήσουν μέ τή βάση στην κρινή αντί
θεση ενάντια στους παλαιοκομματικούς καί κυρίως νά αποκτήσουν 
τήν εύνοια τού Α. Παπανδρέου, προδίδοντας άν χρειβστεΐ όλα τά 
υπόλοιπα. 

Κοινή διαπίστωση έχθρων καί φίλων τού ΠΑΣΟΚ είναι ή παντε
λής αδυναμία νά λειτουργήσουν όργανα μέσα του. Ή αλήθεια εί
ναι ότι ουδέποτε λειτούργησε όργανο στό ΠΑΣΟΚ. Αυτό δέν είναι 
τυχαίο. 'Ολόκληρο τό οργανωτικό του εντάσσεται στην κατηγορία 
τών προσχημάτων του. 'Υπάρχει μόνο γιά νά καλύπτει τή λειτουρ
γία τών κυκλωμάτων τών παραγόντων καί τών μηχανισμών. "Ενα 
είναι ουσιαστικά τό κέντρο λήψης αποφάσεων στό ΠΑΣΟΚ. Ή αυλή 
γύρω άπ' τόν 'Ανδρέα Παπανδρέου. Ή αυλή δέν είναι όργανο λή
ψης πολιτικών αποφάσεων, δέν εκφράζονται εκεί τάσεις καί από
ψεις. Είναι απλά χώρος όπου αποκρυσταλλώνονται ο'ι συσχετισμοί 
δύναμης ανάμεσα κύρια στους δύο μηχανισμούς, τους παλαιο
κομματικούς καί τους επιτελικούς, κατά κανόνα γιά τόν εσωτερικό 
έλεγχο τού ΠΑΣΟΚ. 

Ή βάση καί οι δυνατότητες της 
Ή αύτοοργάνωση υπήρξε ένα γεγονός πού επηρέασε βαθιά 

όλες τίς μετέπειτα εξελίξεις στό ΠΑΣΟΚ, αλλά καί ταυτόχρονα 
αποκαλύπτει τήν πρακτική πού ακολουθήθηκε γιά τό στήσιμο τού 
« κινήματος» άπ' αρχής, άπό τό 1974. 

'Αρχικά ή αύτοοργάνωση επισημαίνει τήν αδυναμία τού ΠΑΣΟΚ 
νά σηκώσει τό βάρος μιας στρατολόγησης, άλλα καί ταυτόχρονα 
τή μικρή σημασία πού δόθηκε άπ' αρχής στην οργάνωση, στό στή
σιμο τού «κινήματος» μέσα στό λαό. 

Ή αύτοοργάνωση ήταν ή προειδοποίηση ότι ή οργάνωση καί ή 
οργανωμένη βάση δέν επρόκειτο νά είναι ζωτικός, σημαντικός χώ
ρος στό νεοδημιουργημένο «κίνημα». Ή ίδια προσπάθεια γιά τήν 
εξουδετέρωση τού ρόλου τής βάσης στή διαμόρφωση τού ΠΑΣΟΚ 
ακολουθήθηκε μέ συνέπεια μέχρικαίσήμεραάπό τήν «ηγεσία». 

Ή ασαφέστατη ωστόσο διακήρυξη τής 3ης τού Σεπτέμβρη, τό 
ορατό αδιέξοδο στά οχήματα τής ελληνικής αριστεράς, ή προσω
πική ακτινοβολία τού Α. Παπανδρέου καί ή πρόσφατη παράδοση 
τού ριζοσπαστισμού, υπήρξαν ο'ι βασικότεροι άπό τους λόγους 
πού συσπείρωσαν τή βάση τού ΠΑΣΟΚ. Τό σαμποτάρισμα κάθε 
διαδικασίας άπό τόν κεντρικό μηχανισμό τής «ηγεσίας», ή ορι
στική αντικατάσταση τής καθοδήγησης μέ τήν ίντριγκα, ή πραγμα
τικά χυδαία είσοδιστική πρακτική τών τροτσκιστών, τό γενικότερο 
ιδεολογικό καί πολιτικό αδιέξοδο καί ή δοσμένη ανομοιογένεια, 
οδήγησαν τή βάση τού ΠΑΣΟΚ σέ έναν πραγματικά ολοκληρωτικό 
εκφυλισμό. 

πό την 
ανακοίνωση 

τής 
νεολαίας 

τον ΠΑΣΟΚ 

2. ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΑΙΡΙΟ 
ΖΗΤΗΜΑ. 

Πώς βλέπουμε νά προωθείται ή 
ανάπτυξη του κινήματος. 

- Οι τροτσκιστές θέλουν τόν 
πολιτικό φορέα άθροισμα ομά
δων, μέ διαφορετική κοινωνική 
συνείδηση που αναπτύσσεται 
μέσα από τήν πάλη τους. 

- Ή τελευταία φράξια τόν θέ
λει άθροισμα ομάδων μέ διαφο
ρετική πολιτική συνείδηση. 

- Τό ΠΑ.ΣΟ.Κ τί αντιπαραθέ
τει: 

'Αντιπαραθέτει τόν πολιτικό 
φορέα σάν ενιαία πολιτική οντό
τητα, πού αναπτύσσεται διαλε-
χτικά, μέσα άπό τήν εφαρμογή 
τού μαρξισμού, πού λέει οχι μόνο 
ενότητα - όχι μόνο πάλη, άλλα 
ενότητα καί πάλη, πάλη καί εν
ότητα ανοιχτά πάνω σέ αρχές, δχι 
πολυκεντρισμός άλλα ενιαία κα
θοδήγηση. 

Ποια πρέπει νά είναι ή εσω
κομματική λειτουργία: 

- Οί ομάδες μιλούν γιά δημο
κρατικές διαδικασίες στά λόγια 
καί εννοούν στην πράξη μηχανι
σμούς ξεχωριστούς, συνωμοτικές 
λειτουργίες, διαλυτικές πολωτι
κές διαδικασίες (έδώ ταυτίζονται 
μεταξύ τους). 

- Τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. αντιπαραθέ
τει. 

'Εσωκομματική δημοκρατία -
αντιπαράθεση πολιτική - καθο
δηγητική πειστικότητα — πολιτική 
καί καταστατική κατοχύρωση 
τών δικαιωμάτων καί τών υπο
χρεώσεων τών μελών - κριτική -
αυτοκριτική - περιοδικός έλεγχος 

- εναλλαγή καί ανάκληση. 
"Αρα εκεί πού πρέπει νά τοπο

θετηθούμε πρώτα είναι άν νομι
μοποιούμε ομάδα καί φράξιες' 
θέμα αρχής γιά μάς βασικώς 
αποτελεί τό χτύπημα τους. 

3. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΓΕΝΕΣΙ-
ΟΥΡΓΙΚΑ ΑΙΤΙΑ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ 
ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΦΡΑΞΙΩΝ. 

Αυτά βρίσκονται καί πηγάζουν 
άπό δύο μεριές, πού κι οί δυό 
ανάγονται στις αδυναμίες πού 
υπάρχουν στην πορεία μορφο-
ποίησηςτού ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

- Πρώτα πρώτα σάν κίνημα 
περιέχει διάφορες ταξικές ομάδες 
μέ συγκροτημένη ή συγκροτού
μενη συνείδηση καί ιδεολογία 
πού' είναι φανερό οτι όταν λεί
πουν οί λειτουργίες όπως ή ολό
πλευρη ενιαία καθοδήγηση καί ή , 
διαπαιδαγώγηση γίνονται επιρ
ρεπείς στην ομαδοποίηση καί τό 
φραξιονισμό. 

- Ή δεύτερη, λοιπόν, πηγή εί
ναι ή έλλειψη σωστής καθοδήγη
σης τών αντιθέσεων, ή έλλειψη 
προγράμματος δράσης καί γραμ

μής καί τό χαμηλό επίπεδο λει
τουργίας τής οργάνωσης. 

'Εδώ στέκεται αύτοκριτικά τό 
ΠΑ.ΣΟ.Κ. καί πιστεύει πώς έξω 
άπό τίς αναμφισβήτητες παιδικές 
του αδυναμίες, δέν αξιοποίησε 
σωστά τίς δυνατότητες πού 
υπάρχουν μέ αποτέλεσμα μιά 
σειρά άπό λάθη. 

Στην πράξη ή έλλειψη επαφής 
κέντρου καθοδήγησης καί οργα
νωμένης βάσης πού προβληματί
ζεται καί κριτικάρει τίς αδυνα
μίες δίνει πρόσφορο έδαφος γιά 
τήν μή καθοδηγούμενη λύση 
αντιθέσεων, πού μεταπίπτουν σέ 
ομάδες καί φράξιες λειτουργικά. 

Νά ένας ορατός στόχος γιά 
ολόκληρη τήν οργάνωση στό 
άμεσο μέλλον. 

Ή ίδια ή αντιμετώπιση τών 
αντιθέσεων καί τών ομάδων ήταν 
δλες σχεδόν τίς φορές λαθεμένη, 
γιατί πήγαζε άπό τήν αναγκαι
ότητα γιά άμεση λύση σέ συνδυ
ασμό μέ τήν έλλειψη εκείνων τών 
εσωτερικών λειτουργιών πού εί
παμε πιό πάνω καί πού όλοι πρέ
πει νά συνειδητοποιήσουμε δτι 
είναι γιά κατάκτηση. 
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Τό βασικότερο χαρακτηριστικό όλων των διασπάσεων καί των 
αποχωρήσεων άπό τό ΠΑΣΟΚ, κι ακόμα όλων των εσωκομματικών 
συγκρούσεων, υπήρξαν φανερά οι προσπάθειες γιά τό ξεκαθάρι
σμα καί τήν κατάχτηση της ιδεολογίας άπό μεριάς της βάσης καί ή 
β ίαιη καταστολή τους άπό μεριάς της ηγεσίας. 

Μέ τίς πολυάριθμες σταυροφορίες ενάντια στίς φράξιες, πού 
άλλωστε ο'ι περισσότερες άπ' αυτές έχουν φτιαχτεί μέσα στον 'ίδιο 
τό μηχανισμό τοϋ ΠΑΣΟΚ, πολύ κοντά στον πρόεδρο του, χτυπή
θηκε κάθε πολιτικός καί ιδεολογικός προβληματισμός, απογυμνώ
θηκε ό χώρος άπό τά πρωτοπόρο στοιχεία του. Οι διαδικασίες πή
ραν τό χαρακτήρα τοϋ πραξικοπήματος καί σύντομα έπαψαν νά 
λειτουργούν. 

Ταυτόχρονα ή διαρκής εσωκομματική διαμάχη, οτό επίπεδο πού 
γίνονταν, έδωσε τή δυνατότητα, σάν αποκορύφωμα τού εκφυλι
σμού, νά δημιουργηθούν ομάδες, πέρα γιά πέρα άπολιτικές, συ
σπειρωμένες σέ καθαρά φιλοπαπανδρεϊκή βάση, μόνιμο εμπόδιο 
γιά κάθεπολιτικήδιαδικασίαπροβληματισμού μέσα στό ΠΑΣΟΚ. 

Ο'ι ομάδες αυτές ολοκλήρωσαν τό ρόλο τους καταλαμβάνοντας 
μέ ρόπαλα τά γραφεία τής ΠΑΣΠ τόν περασμένο Δεκέμβρη. Σή
μερα ή βάση τού ΠΑΣΟΚ είναι νεκρή. Ο'ι εξαγγελίες γιά διαδικα
σίες βάσης είναι πραγματικά αστείες καί σάν δυνατότητα άλλα κυ
ρίως σάν περιεχόμενο. 

Ό είσοδισμός 

Ο'ι μόνες δυνάμεις πού έδρασαν οργανωμένα στό ΠΑΣΟΚ καί 
συνεχίζουν νά δρουν είναι ο'ι διάφορες τροτσκιστικές ομάδες. Γιά 
μεγάλο μάλιστα διάστημα στά δυό χρόνια πού πέρασαν τροτσκι
στές συμμετείχαν επίσημα, «μέ διορισμό», σέ όλα τά «όργανα» 
τού ΠΑΣΟΚ. Ο'ι τροτσκιστές δέν συμμετείχαν στον κεντρικό μηχα
νισμό κι έτσι σύντομα ò Α. Παπανδρέου διαπίστωσε οτι δέν μπο
ρούσαν νά τού είναι χρήσιμοι, δούλεψαν όμως στή βάση τόσο δια
βρωτικά ώστε σέ μεγάλο βαθμό συνέβαλαν στον γρήγορο εκφυλι
σμό της. Μέ τή χυδαία αντίληψη οτι τό ΠΑΣΟΚ είναι κόμμα κεντρί-
στικο, τό είδαν μόνον σάν μαζικό χώρο γιά τήν ατομική τους στρα
τολόγηση. Δούλεψαν στό χώρο τού ΠΑΣΟΚ μέ τήν πιό σεχταρι
στική λογική τής ομάδας, ένώ ποτέ δέν δούλεψαν γιά τό χώρο τού 
ΠΑΣΟΚ. 

Ή πρακτική τους μοιάζει σάν τό ψάρεμα μέ δυναμίτη. Πραγμα
τικά ή τελευταία «οριζόντια διασύνδεση» έγινε αφορμή νά δια
γραφούν, νά απογυμνωθεί ό χώρος άπό δεκάδες προβληματι
σμένα μέλη τού ΠΑΣΟΚ, κι αυτό ένώ ή αποτυχία τής οριζόντιας 
διασύνδεσης ήτανπέραγιάπέρασίγουρη. 

Ή ΠΑΣΠ 
Ό διοικητικός έλεγχος όλων τών διαδικασιών τού χώρου τής 

βάσης άπό τό μηχανισμό καί τό στόμωμα, τό βίαιο μπλοκάρισμα 
κάθε δημιουργικού προβληματισμού κύρια γύρω άπό τήν 'ιδεολο
γία, ανάγκασε τή βάση τής σπουδάζουσας μέ άξονα τήν 'Αθήνα νά 
στραφεί, σέ τελευταία ανάλυση νά καταφύγει, στην ΠΑΣΠ. Ή συν
δικαλιστική παράταξη, οντάς χώρος οργανωτικά αυτόνομος, πρά
γμα πού σημαίνει στή συγκεκριμένη περίπτωση ότι ό μηχανισμός 
δέν μπορούσε νά επέμβει εκεί άμεσα καί διοικητικά, άλλα καί ταυ
τόχρονα οργανικό κομμάτι τού ΠΑΣΟΚ, έδινε τίς δυνατότητες γιά 
τήν ανάπτυξη διαδικασιών. Χώρος προφυλαγμένος άπό τό μηχανι
σμό, ήταν ό καταλληλότερος γιά τήν ανάπτυξη τής σπουδάζουσας. 
Ή τάση αυτή υπήρξε πραγματικά μαζικά αποδεχτή καί εκφράστηκε 
αποφασιστικά μέ τήν Α' Συνδιάσκεψη τής ΠΑΣΠ, τό Σεπτέμβρη τού 
75. 

Έτσι γιά πρώτη φορά στό χώρο τού ΠΑΣΟΚ άρχισε πολιτική 
δουλειά σέ επίπεδο βάσης, λειτούργησαν διαδικασίες, αναδει
κνύεται δημοκρατικά ή καθοδήγηση, ό χώρος άρχισε νά αναπνέει 
γιά πρώτη φορά. 

Είναι αλήθεια ότι ή λογική πού επικράτησε τό πρώτο διάστημα 
γιά τήν προοπτική τής πολιτικής καί ιδεολογικής δουλειάς πού γί
νονταν στην ΠΑΣΠ, ήταν ή μεταφορά της στό ίδιο τό ΠΑΣΟΚ, κύ
ρια μέσω ενός στελεχικού δυναμικού, άλλα καί ή χρησιμοποίηση 
της σάν συσχετισμού δύναμης μέσα στό ΠΑΣΟΚ. Αυτή ή λογική 
τής ομάδας πίεσης αποδείχτηκε πράγματι ανεπαρκής καί ξεπερά
στηκε στην πορεία, μέ σταθμό τό Α' Συνέδριο (Απρίλης τού 1976.) 
Τό ζήτημα στό ΠΑΣΟΚ δέν ήταν νά πειστεί ή νά εξαναγκαστεί ό Ά. 
Παπανδρέου σ' ένα άλλο μοντέλο ανάπτυξης καί συγκρότησης τού 
«κινήματος». Αντίθετα τό ζήτημα ήταν νά κατορθώσει νά αντιπα
ραθέσει ή βάση, μέσα άπό τήν πολιτική της χειραφέτηση, μιά πο
λιτική πρακτική καί μιά ιδεολογία, νά συγκροτηθεί «αυτή καθ' 
εαυτή» στή ρεαλιστική προοπτική τής σύγκρουσης μέ τόν παρασι
τικό μηχανισμό, στην προοπτική τής οριοθέτησης τής αριστεράς 
μέσα στό ΠΑΣΟΚ. 

Ή λογική τής ομάδας πίεσης, πέρα άπ' τό γεγονός οτι αποπρο
σανατολίζει τή βάση, στην ηθική προσπάθεια νά πείσει ή νά εξ
αναγκάσει τόν Α. Παπανδρέου, βρίσκεται καί έξω άπ' τά δεδομένα 
τού ΠΑΣΟΚ, μιας καί αγνοεί ή θέλει νά αγνοεί πώς τό τί είναι καί τί 
μπορεί νά γίνει σήμερα τό ΠΑΣΟΚ έχει ήδη κριθεί. Έτσι ή ΠΑΣΠ 
μπήκε αποφασιστικά στην προσπάθεια γιά τήν ανάπτυξη τών φυσι
κών δυνάμεων τού χώρου τής σπουδάζουσας τού ΠΑΣΟΚ. Δού
λεψε μέσα στό χώρο τού ΠΑΣΟΚ σέ απόλυτη συνέπεια μέ τίς αρ
χές καί τήν ιδεολογία του, μέ στόχο τήν ενίσχυση τών διαδικα-

4. o ΠΑΛΑΙΟΚΟΜΜΑΤΙΣΜΌΣ 
ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ' 

Ένα άπό τά κύρια επιχειρή
ματα τής ομάδας είναι γιατί δέ 
χτυπιέται άλλα αντίθετα συντη
ρείται καί αναπτύσσεται ό πα
λαιοκομματισμός. Καί σ' αυτό 
φταίει ό Παπανδρέου. Πρέπει 
νάχουν ύπ' όψη τους οί σύντρο
φοι, άν είναι έστω καί ελάχιστα 
μαρξιστές, οτι ή αριστερή ιδεολο
γία δέν έρχεται ποτέ σέ αντιπα
ράθεση καί ανταγωνισμό μέ τόν 
παλαιοκομματισμό γιατί είναι 
δύο διαφορετικά ποιοτικά πρά
γματα. "Αν αντιπαρατεθούν αν
ταγωνιστικά, ή μόνη λύση είναι 
νά διώξεις τό μεγαλύτερο μέρος 
τής βάσης σου Vtá νά μετατρα
πείς σέ ομάδα διανοουμένων 
ανήμπορη νά καθοδηγήσει τό 
λαό. 

'Αντίθετα, μόνο μέσα άπό τήν 
οργάνωση, μακριά άπό παιδικούς 
επαναστατικούς σεχταρισμούς, 
πρέπει καί μπορείς νά καθοδηγή
σεις τους παλαιοκομματικούς καί 
νά τους διαπαδαγωγήσεις &ν γί
νεται αυτό. 

Αυτή είναι ή μοναδική μαρξι

στική αντίληψη καί δέν πρέπει νά 
φαινόμαστε «εγγυητές» τής εργα
τικής τάξης μέσα άπό δημαγωγία 
γιά νά καλύψουμε τήν έλλειψη 
σωστής άποψης. 

5. ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΠΑΕΙ ΔΕΞΙΑ 

«'Εμπρός λοιπόν, σύντροφοι, 
νά σώσουμε τό κίνημα άπό τό δε
ξιό κατήφορο πού τό οδηγεί ό 
παπανδρεϊκός μηχανισμός». Με
γάλο επιχείρημα πού στηρίζεται 
στή... δημοκρατική συνεργασία. 

Αυτό πιά καταντά γελοίο. Για
τί ή Λαϊκή Δημοκρατική Ενό
τητα καί ή Πολιτική Δημοκρα
τική Δράση αποτελούν τή γνήσια, 
τή συγκεκριμένη καί τή μοναδική 
ταχτική καί στρατηγική γιά τήν 
ανάπτυξη καί τήν καθοδήγηση 
τού λαϊκού κινήματος, γνήσια 
επαναστατική καί αριστερή. 

Τήν ίδια στιγμή πού ό Μαρξι
σμός κι ό Επαναστατικός Σοσι
αλισμός κατοχυρώνονται καί 
κατακτώνται μέσα άπό δίχρονη 
συνεχή προσπάθεια γιά τή νε
ολαία μας, τήν ίδια στιγμή πού ό 
άριστερισμός καί οί γενικόλογες 
διακηρύξεις συγκεκριμενοποι

ούνται σέ μιά ρεαλιστική γραμμή, 
ή ομάδα ισχυρίζεται οτι πάμε δε
ξιά. Δέ ξέρουμε πώς είναι δυνατό 
καί πού μπορεί νά γίνει αντιπα
ράθεση. 

Στό ντοκουμέντο τής περιβό
ητης «πανιταλικής» (πού μάλλον 
είναι ένα είδος μιας κάποιας 
πλατφόρμας γι' αυτούς) πού κη
ρύσσεται μαζί μέ τήν ίδρυση τού 
ΠΑΣΟΚ ή κοινωνική επανά
σταση καί μάλιστα άπό... «λενι-
νιστές», μπορούν δλοι άνεξαί-
ρετα οί σύντροφοι νά αντιπαρα
θέσουν τίς αποφάσεις τής Α' 
Συνόδου τής επιτροπής νεολαίας. 
Εμείς, πάντως, αυτά τά κείμενα 
θά τά κατεβάσουμε στή βάση γιά 
νά φανεί ή γύμνια καί ό τυχοδιω
κτισμός τών εγγυητών αυτόκλητα 
τής αριστερής πορείας τού 
ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

6. ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Αυτά είναι λίγα άπό τά ζητή
ματα σύντροφοι. 'Υπάρχουν μιά 
ατελείωτη σειρά άπό στοιχεία άν 
θέλουμε αστυνομικό δελτίο περι
γραφής παιδικών, τυχοδιωκτικών 
καί μικροαστικών λειτουργιών. 

Στό μέτρο πού επέτρεπαν οί 
δυνατότητες τους προσπαθήσαμε 
παραπάνω νά αντιμετωπίσουμε 
πολιτικά τό πρόβλημα. 

Ή έκταση πού τού δίνουμε εί
ναι γιά νά ξεμπερδεύουμε μιά κι 
έξω μέ τή φράξια. Δέ θά ξανα-
ασχοληθούμε. 'Απλά θέλαμε νά 
πληροφορήσουμε τόν ελληνικό 
λαό γι' αυτά πού συμβαίνουν στό 
ΠΑΣΟΚ. 

Γιά άλλη μιά φορά τό Κίνημα 
μας δέν πρόκειται νά προδώσει 
τίς αρχές καί τήν ποιότητα του 
σάν ένα γνήσιο αριστερό λαϊκό 
κίνημα. 

'Απέναντι στίς θεωρητικοπολι-
τικά εκφυλισμένες καί πρακτικά 
καταδικασμένες επιλογές καί 
ομάδες θέτουμε ξεκάθαρα τήν 
κεντρική θέση τού Κινήματος. 

Αυτή γεννιέται άπό τή συμπύ
κνωση τών δικών μας γνώσεων 
καί τή συγκρότηση τής πείρας 
μας καί τής εξέλιξης τής βάσης 
πού προσδιορίζει συλλογικά τό 
άλμα καί ή καινούργια ποιότητα 
τής οργάνωσης, προδιαγράφουν 
καί εγγυώνται τήν προοπτική 
μας. 
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σιών, τό ανέβασμα τής βάσης, πολιτικό, οργανωτικό, ιδεολογικό, 
συνδικαλιστικό. Παράλληλα άρχισε νά αναπτύσσεται μία κοινή πο
λιτική πρακτική στή συνδικαλιστική καίτήν πολιτική δουλειά. 

Σημαντικά, γιά νά αναφερθεί παραδειγματικά, είναι οτι γιά τήν 
έκδοση των οδηγών σχολών πού έκδωσε ή ΠΑΣΠ γιά τους νέους 
πρωτοετείς εφέτος, δούλεψαν στή διάρκεια ενός μήνα 200 περί
που μέλη τής παράταξης, σέ μιά εποχή πού ό κεντρικός μηχανι
σμός τού ΠΑΣΟΚ ήταν τελείως ακινητοποιημένος. Ή καθημερινή 
άνοδος τής ΠΑΣΠ σ' ολα τά επίπεδα ήταν αληθινή πρόκληση γιά τό 
μηχανισμό. "Ετσι αποφασίστηκε ή επέμβαση. Στην ουσία ή διάλυση 
τού\ώρου. 

Ή αριστερή αντιπολίτευση 

Ή φραξιονιστική πάλη χωρίς αρχές μέσα στό ΠΑΣΟΚ γίνεται σέ 
αναφορά μέ τήν εύνοια του Α. Παπανδρέου, οπότε καί βρίσκεται 
μέσα στή νομιμότητα, αδιάφορο αν καί τί εκφράζει πολιτικά, ένώ 
εκείνος πού θά ξεπεράσει αυτά τά δρια, πού θά βάλει ανοικτά στή 
βάση τό ζήτημα τού ίδεολογικο-πολιτικού αδιεξόδου τού ΠΑΣΟΚ, 
ή άπλα θά αρχίσει νά προβληματίζεται, βρίσκεται αυτόματα έκτος 
τής νομιμότητας καί διαγράφεταιή αποχωρεί. 

Αυτή ή βασική αρχή είναι μέσα στό ΠΑΣΟΚ ένα κοινό γιά τους 
μηχανισμούς modus vivendi, μιας καί οι ίδιες ο'ι δυνατότητες τους 
είναι οριακές καί ή ϋπαρξή τους ετερόφωτη. Ή πάλη ανάμεσα σέ 
μηχανισμούς χωρίς 'ιδεολογία πού λειτουργούν σάν ομάδες πίεσης 
πάνω στό ρυθμιστικό παράγοντα, τόν Α. Παπανδρέου, αντικαθιστά 
τήν εσωκομματική πάλη μέσα στό ΠΑΣΟΚ. 

Στίς περιπτώσεις πού ένας χώρος, πράγμα πού γίνεται μόνο στή 
βάση, αρχίζει νά ξεκαθαρίζει μιά ιδεολογικοπολιτική ταυτότητα καί 
νά τήν παλεύει, όλοι ο'ι μηχανισμοί, καί πρώτα άπ' ολα ή αριστερή 
αντιπολίτευση, στρέφονται εναντίον του καί ή τανάλια αρχίζει νά 
σφίγγει. "Ετσι ή αριστερή αντιπολίτευση είναι ό καλύτερος χωρο-
φύλακαςτοϋ ΠΑΣΟΚ. 

Ή εσωκομματική πάλη 

Ή ανειρήνευτη πάλη τής βάσης καί τού μηχανισμού στό ΠΑΣΟΚ 
είναι έκφραση τής ιδεολογικής πάλης, τής πάλης ενάντια στον 
οπορτουνισμό πού δίνει σήμερα ολόκληρη ή ελληνική αριστερά. 
Πάλη ενάντια στους παρασιτικούς μηχανισμούς, πάλη γιά τό ξεκα
θάρισμα καί τό ξαναστήσιμο στά πόδια της τής ιδεολογίας τής ερ
γατικής τάξης. 

Ή πάλη αυτή γιά τήν ανανέωση, μολονότι δέν κατάφερε, λόγω 
τών ιδιόμορφων συνθηκών, νά ολοκληρώσει τό χαρακτήρα της στό 
χώρο τού ΠΑΣΟΚ, κατόρθωσε ωστόσο νά προσανατολιστεί στα
θερά στην κατεύθυνση τής ανασυγκρότησης τής ελληνικής αρι
στεράς. 

ΕΔΗΚ καί ΠΑΣΟΚ 

Τό ΠΑΣΟΚ ήταν πάνω άπ' όλα μιά προσπάθεια τής αστικής πολι-

Λαϊκά έπιπλα δουλεμένα μέ τό χέρι 
Παραδοσιακά - Προσαρμοσμένα 

Στό μαγαζί τους στην Πλάκα, προέκταση τής 
οδού Βουλής, ό Κώστας καί ή Ρένα Καιτατζή 
δουλεύουν τό παραδοσιακό ΛΑΪΚΟ ΕΠΙΠΛΟ, μ' 
ένα τρόπο αυθεντικό καί μοναδικό σ' ολόκληρη 
τήν 'Αθήνα. 
Καναπέδες, κασέλες, τραπεζαρίες, κρεβατοκά
μαρες, μπάσια, μιντέρια σέ εκπληκτικές ποικι
λίες λαϊκών σχεδίων (σκυριανά, μετσοβίτικα, 

Πηλίου, Ύδρας κλπ.) 
"Επιπλα καί διακοσμητικά (φωτιστικά, κεραμικά, 
υφαντά), πού δίνουν νέα αίσθηση στό σπίτι καί 

σέ τιμές προσιτές γιά τά νέα ζευγάρια. 
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τικής νά διατηρήσει κάτω άπ' τόν έλεγχο της τά όλο καί,ριζοσπα-
στικοποιούμενα στρώματα τής ελληνικής κοινωνίας. Δέ^»μπορεΐ νά 
πει κανείς οτι τό ΠΑΣΟΚ εκφράζει τό εύρωπαιόδουλο*κεφάλαιο ή 
στατικά νά τό δει σάν έκφραση τής μεσαίας αστικής τάξης. Σάν 
κόμμα τό ΠΑΣΟΚ δέν έχει τέτοια χαρακτηριστικά. Ο'ι 'ίδιες οι δια
συνδέσεις του μέ κύκλους οικονομικών συμφερόντων είναι μικρές 
καί ανενεργές. Τό σημαντικό είναι νά κατανοήσουμε οτι τό ΠΑΣΟΚ 
είναι καθαρά ένα συγκυριακό φαινόμενο τής πολιτικής σκηνής, γι' 
αυτό τό λόγο πέρα γιά πέρα παρασιτικό, χωρίς πραγματικά δε
σμούς μέ τήν ελληνική κοινωνία. 

Τό ΠΑΣΟΚ είναι πάνω άπ' ολα ένα φαινόμενο τού εποικοδομή
ματος, πού, όπως είδαμε άλλωστε, σέ πολύ μικρό βαθμό κατάφερε 
νά συνδεθεί καί νά επηρεάσει ακόμα κι αυτό τό ριζοσπαστικό κί
νημα. 

Άπό τήν άλλη μεριά ή ΕΔΗΚ, παρ' όλες τις προσπάθειες της γιά 
νά φανεί τό αντίθετο, περνάει σέ βαριά μορφή τήν κρίση τού κέν
τρου, πού εκφράζεται σάν κρίση τής ηγεσίας, σάν κρίση 'ιδεολογι
κοπολιτικής οντότητας κι ακόμα σάν κρίση μαζικής απήχησης. Ή 
κρίση αυτή τής ΕΔΗΚ δέν είναι παρά ό τρόπος πού εμφανίζεται ή 
αντίστοιχη κρίση τού μικρομεσαίου ντόπιου κεφαλαίου κι ακόμη ή 
αδυναμία τής μεσαίας αστικής τάξης νά συσπειρώνει συμμάχους 
στίς λαϊκές τάξεις. Καί τό ΠΑΣΟΚ καί ή ΕΔΗΚ δέν είναι παρά ο'ι δυό 
δρόμοιπού ανοίχτηκανστόάδιέξοδοτού ελληνικού καπιταλισμού. 

Τό κοινό αδιέξοδο, ή κοινή καταγωγή, τά κοινά, σημείο προς 
σημείο, συμπτώματα τής κρίσης τους, άλλα καί ή εκλογική πίεση 
γιά εναλλακτική λύση στά πλαίσια τού συστήματος, πού ασκείται, 
μετά τήν ξαναεπιβεβαίωση τού κράτους τής δεξιάς, θά οδηγήσουν 
τήν ΕΔΗΚ καί τό ΠΑΣΟΚ σέ μιά κοινή αναπροσαρμογή. "Ηδη οι με
θοδεύσεις έχουν προχωρήσει καί άπό τίς δυό μεριές ένώ ή πιθανή 
εκλογική σύμπραξη έχει ήδη εξαγγελθεί. Ή Δημοκρατική 'Ενότητα 
είναι βέβαια ή καλύτερη φόρμουλα γι' αυτά τό ουσιαστικά απο
κλειστικά μαγειρέματατής ΕΔΗΚ καίτού ΠΑΣΟΚ. 

Επίλογος 

Κάτω άπ' αυτή τή λογική τό ΠΑΣΟΚ βρίσκεται σήμερα σέ μιά 
μεταβατική φάση κατά τήν οποία πρέπει πρώτα άπ' ολα νά επιχει
ρήσει μερικές αναγκαίες μεταμορφώσεις. Καί πρώτα άπ' ολα νά 
διακηρύξει οτι τό ΠΑΚ, ο'ι ένοπλες ομάδες κ.λπ. ανήκουν οριστικά 
στό παρελθόν, νά διακηρύξει οσο πιό δυνατά μπορεί οτι αναγνωρί
ζει τή νομιμότητα. Προσπάθησε λοιπόν ό Α. Παπανδρέου νά παρα
ποιήσει (μέσα άπό τόν έλεγχο εφημερίδων κ.λπ.) τό περιεχόμενο 
τής τελευταίας κρίσης τής ΠΑΣΠ καί νά τήν ταυτίσει μέ τους νο
σταλγούς τού ΠΑΚ. Ή κρίση καί ή διάσπαση τής ΠΑΣΠ καί τού ΠΑ
ΣΟΚ, πού τό συγκλόνισε στην κυριολεξία, μιας καί αποχώρησαν 
περίπου τά μισά άπό τά μέλη του, συμπεριλαμβανομένων καί ολό
κληρων οργανώσεων, δέν είχε παρά ένα καί μόνο χαρακτήρα: 
ΤΗταν ή απεγνωσμένη πάλη τής βάσης γιά τήν κατάχτηση τής 
ιδεολογίας της, γιά ουσιαστικές διαδικασίες, καί ή απόφαση της νά 
διαχωρίσει τή θέση της μπρος στον κατήφορο τού ΠΑΣΟΚ σέ έναν 
άπό τους πιό απαράδεκτους κομματικούς μηχανισμούς. φ 
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