
ΠΑΣΟΚ: 
Ποια στρατηγική; 

του Κ. Έτπτροττάκη 

ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ πού ακολουθεί εντάσσεται στά πλαίσια 

μιας προβληματικής γιά τά ζητήματα πού τίθενται στην 

ανάπτυξη τοϋ λαϊκού μας κινήματος. Ό συντάκτης του 

προέρχεται από τόν πολιτικό, αλλά καί οργανωτικό χώρο 

τον ΠΑΣΟΚ 'Ενταγμένος στά πλαίσια της στρατηγικής 

τού πολιτικού τον φορέα, θέτει ορισμένα προβλήματα πού 

απασχολούν μερίδα στελεχών καί οπαδών τού ΠΑΣΟΚ. 

Σννδέει τά οργανωτικά προβλήματα λειτουργίας μέ τήν πο

λιτική καί ιδεολογική φυσιογνωμία τού κόμματος καί ζητά 

αποσαφήνιση της στρατηγικής του. 

ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ όμως τό πρόβλημα της δημοκρατικής 

λειτονργίας ενός πολιτικού κόμματος δέν είναι απλά οργα

νωτικό ζήτημα,άλλά οντε καί άφορα αποκλειστικά τό ΠΑ

ΣΟΚ- σννόέεται μέ γενικότερες καταστάσεις πού χαρακτη-

ρίζονν τήν πολιτική μας ζωή καί είναι φνσικό νά μήν εξαν

τλείται μέ τό κείμενο αντό. 

ΤΟ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕ δμως, γιατί εκφράζει μιαν εκδοχή 

καί μιαν άποψη καί μπορεί νά αποτελέσει ΐήν αφετηρία 

ενός διαλόγον καί νά κινήσει τό ενδιαφέρον γιά τά πολλα

πλά ζητήματα πού θέτει ή προώθηση τού λαϊκού κινήματος 

ατή χώρα μας. 

ΑΠΟ κάμποσο καιρό φαίνεται πώς γί
νονται ορισμένες διεργασίες στον πολι
τικό χώρο, ορισμένες μετατοπίσεις μέσα 
στό εκλογικό σώμα- έφανίζονται συγκε
κριμένες αντιθέσεις στό χώρο τοϋ κυβερ
νώντος κόμματος, πού θά διαμορφώσουν 
οπωσδήποτε μιά καινούργια πολιτική 
σκηνή μέσα σ' ëva χρόνο τό αργότερο. 
Σάν πιό σημαντική αλλαγή, πού θά είναι 
καί καθοριστική γιά τίς μελλοντικές εξ
ελίξεις διαφαίνεται ή άνοδος του ΠΑ
ΣΟΚ σέ κόμμα, πού θά μπορεί νά κληθεί 
νά κυβερνήσει. Τέσσερεις τουλάχιστον 
λόγοι συνηγορούν γι' αυτό: 
• Ή στροφή πού παρατηρείται στό εκ
λογικό σώμα Ιδιαίτερα στην επαρχία, 
περισσότερο βέβαια, σάν αποτέλεσμα 
αντίθεσης προς τήν κυβέρνηση καί όχι 
σάν αποτέλεσμα συνειδητοποίησης τών 
σοσιαλιστικών άρχων τοϋ ΠΑΣΟΚ άπό 
τήν πλευρά τών ψηφοφόρων. Τό τελευ
ταίο δέν έχει τόση σημασία, όσο έχει 
στην παρούσα φάση τό απλό γεγονός δτι 
σημαντικό μέρος τού λαού θά δώσει τήν 
φήφο του στό ΠΑΣΟΚ. 
• Ή δεδομένη πλέον ανικανότητα της 
κυβέρνησης νά λύσει βασικά προβλή
ματα λόγω ατολμίας, εσωτερικών αντι
θέσεων άλλα καί τοϋ συντηρητισμού πού 

τήν διακρίνει. Ή θρυλούμενη μετατό
πιση τοϋ κ. Καραμανλή στην προεδρία 
θέτει πρόβλημα συνοχής καί ηγεσίας της 
Νέας Δημοκρατίας· πρόβλημα ακανθώ
δες καί δισεπίλυτο. 
• Ή επιδείνωση τής οικονομίας, ή 
οποία δημιουργεί αντιθέσεις καί οξύνει 
τήν κατάσταση. 'Υπολογίζεται δτι μέχρι 
τό τέλος τοϋ έτους ή κατάσταση τής οικο
νομίας θά έχει οδηγήσει σέ φανερή ανερ
γία, σέ πληθωρισμό πού θά υπερβαίνει 
τό 15% καί σέ οικονομική απραξία τόν 
ιδιωτικό τομέα. 
• Ή δεδομένη πλέον διάλυση τού Κέν
τρου καί ό καταποντισμός τής ΕΔΗΚ 
τοϋ κ. Ζίγδη. Συνοπτικά έτσι τό ΠΑΣΟΚ 
οδηγείται προς τήν εξουσία άπό τό ένα 
μέρος, επειδή τούτο είναι θέληση τού 
λαού, άπό τό άλλο μέρος επειδή ή Δεξιά 
σάν Νέα Δημοκρατία φαίνεται πώς έχει 
εξαντλήσει πλέον τό ρόλο πού κλήθηκε 
νά παίξει τό 1974. Τήν κατάσταση αυτή 
έχει εκτιμήσει σωστά, δπως φαίνεται, τό 
ΠΑΣΟΚ, πού στην τελευταία του Σύν
οδο τής Κεντρικής Επιτροπής πήρε ση
μαντικές αποφάσεις οργανωτικής προε
τοιμασίας γιά τήν εξουσία. 

ΑΣΧΕΤΑ προς τίς αντιδράσεις τού 
κατεστημένου στίς εξελίξεις αυτές, δσο 

περισσότερο θά πλησιάζουμε προς τίς 
εκλογές, σέ μεγάλο μέρος τού λαού δη
μιουργούνται πολλά ερωτήματα, στά 
οποία τό ΠΑΣΟΚ είναι υποχρεωμένο νά 
απαντήσει καί νά ξεδιαλύνει, μπροστά 
στον Ιστορικό ρόλο πού αναλαμβάνει. 
Καί τούτο είναι περισσότερο σημαντικό, 
εάν αναλογιστεί κανείς, δτι μιά αποτυχία 
τού ΠΑΣΟΚ νά κυβερνήσει θά δημιουρ
γήσει μιά τέτοια απογοήτευση, ώστε θά 
ευνοήσει τήν άνοδο άλλων κομμάτων, 
ιδιαίτερα τοϋ σοσιαλδημοκρατικού 
κατασκευάσματος τού κ. Πεσματζόγλου, 
ó όποιος θά αναλάβει τόν ιστορικό ρόλο 
νά εμπεδώσει τό αστικό καθεστώς, 
προσαρμόζοντας το στίς σύγχρονες συν
θήκες ανάπτυξης τών παραγωγικών δυ
νάμεων μέσα στά πλαίσια τής ΕΟΚ. 

ΟΙ ανησυχίες πού διακατέχουν τόν 
λαό καί τά ερωτήματα πού τοϋ γεννιούν
ται δέν γνωρίζουμε άν φθάνουν στον κ. 
Παπανδρέου καί εάν οί σύμβουλοι του 
τόν πληροφορούν ορθά. Τά θέτουμε εδώ 
επειδή τό ΠΑΣΟΚ πρέπει νά τά απαν
τήσει μέ υπευθυνότητα, δηλαδή μέ πρά
ξεις. 

ΣΤΙΣ αποφάσεις τής τελευταίας Συν
όδου τής Κ.Ε. τού ΠΑΣΟΚ τού παρελ
θόντος Φεβρουαρίου δέν γίνεται καθό-
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λου λόγος γιά συνέδριο του ΠΑΣΟΚ ή 
έστω XJÚ ytá Συνδιάσκεση. Θά περίμενε 
κανείς, ότι ενα σοσιαλιστικό κόμμα, 
όπως είναι τό ΠΑΣΟΚ, καί τό οποίο το
νίζει συνεχώς τίς δημοκρατικές διαδικα
σίες, θά είχε μιά ευαισθησία στό σημείο 
αυτό. Τόσο ή Κεντρική του Επιτροπή, 
όσον καί τό Εκτελεστικό Γραφείο, απο
τελούνται άπό πρόσωπα λίγο ή πολύ 
διορισμένα. Οί κλυδωνισμοί πού γνώ
ρισε τό ΠΑΣΟΚ άπό τή δραστηριότητα 
τών συγκεκριμένων όμαδών παλιότερα, 
πού ή διαγραφή τους τό απογύμνωσε καί 
άπό στελέχη, μπορεί νά δικαιολογούσαν 
μιά τέτοια σύνθεση τών ηγετικών οργά
νων του. "Εχουν δμως περάσει δυό χρό
νια περίπου άπό τήν Συνδιάσκεψη τού 
ΠΑΣΟΚ καί υποτίθεται οτι ή συνοχή 
τού ΠΑΣΟΚ θά είχε επιτευχθεί, ώστε νά 
γίνει προσφυγή στή βάση γιά τήν ανά
δειξη εκλεγμένων οργάνων. Τό ΠΑΣΟΚ, 
τό κατ' εξοχήν κόμμα πού μετά τή μετα
πολίτευση τού 1974 έθεσε τίς βάσεις γιά 
δημοκρατικές διαδικασίες μέσα στά ίδια 
τά κόμματα, φαίνεται νά έχει τό προνό
μιο νά είναι τό μόνο κόμμα πού δέν 
τολμά νά κάνει συνέδριο. Ό κόσμος 
αναρωτιέται γιατί; Ό λ α τά άλλα κόμ
ματα, ΚΚΕ, ΚΚΕ έσ. ΕΔΑ, ΕΔΗΚ καί 
τό ΚΔΣ έχουν κάνει τά συνέδρια τους. 
'Ακόμη καί αυτή ή Νέα Δημοκρατία πη
γαίνει γιά συνέδριο, ενώ δπως μαθαί
νουμε άπό τόν τύπο, πρόσφατα έγιναν τά 
συνέδρια τών σοσιαλιστικών κομμάτων 
της 'Ισπανίας καί της Πορτογαλίας. Τί 
φοβάται ó κ. Παπανδρέου; 'Υπάρχουν 
άνθρωποι πού θά τού αμφισβητήσουν 
τήν ηγεσία μέσα στό κόμμα; Δέν τέθηκε 
σάν θέμα στην τελευταία Κεντρική 'Επι
τροπή ή σύγκληση Συνεδρίου. 'Αποτελεί 
εντούτοις μιαν ιστορική πραγματικότητα 
τό γεγονός, οτι τό ΠΑΣΟΚ επιβιώνει καί 
πέφτει μαζί μέ τόν κ. Παπανδρέου. Τόν 
ίδιον δέν φαίνεται νά τόν απασχολεί τό 
πρόβλημα τού ΠΑΣΟΚ σάν Κινήματος, 
ούτε τό ενδεχόμενο της διαδοχής του. Κι' 
όμως αυτό είναι χαρακτηριστικό πολιτι
κών προσωπικοτήτων μέ Ιστορικές δια
στάσεις. Πέρα όμως άπό αυτό ό πρόε
δρος τού ΠΑΣΟΚ γιατί δέν πραγματο
ποιεί αυτές τίς αρχές πού ό ίδιος διακή
ρυξε; 

ΕΝΑ δεύτερο βασικό ερώτημα πού θέ
τει ό λαός είναι ή φτώχεια σε προσωπι
κότητες πού χαρακτηρίζει τά ηγετικά 
όργανα τού ΠΑΣΟΚ. Μέ πολύ ελάχιστες 
εξαιρέσεις ή σύνθεση τού Ε.Γ. τού ΠΑ
ΣΟΚ είναι άχρωμη, ενώ ό κατάλογος 
τών μελών τής Κ.Ε. πού δημοσιεύθηκε 
στίς εφημερίδες δείχνει μία ποικιλία στή 
σύνθεση άπό άποψη επαγγελμάτων, έλ
λειψη όμως καταξιωμένων προσωπικο
τήτων. Μέ ποιους θά κυβερνήσει ό κ. 
Παπανδρέου, εάν κληθεί νά αναλάβει 
τήν διακυβέρνηση τής χώρας; Στό ΠΑ
ΣΟΚ δέν υπάρχουν πολλές προσωπικό
τητες, κι' όσες υπάρχουν δέν κατέχουν 
θέσεις υπεύθυνες. 'Επειδή ή Κ.Ε. είναι 
απρόσωπη, δέν είναι αυτή πού προβλη

ματίζει. Ή σύνθεση δμως τού Ε.Γ πού 
είναι πλατιά^ γνωστή άπό τόν τύπο, δη
μιουργεί πρόβλημα εμπιστοσύνης, επειδή 
είναι τόσο άνιση. Α π λ ο ί άνθρωποι στην 
επαρχία αναρωτιούνται πώς μπορεί νά 
παρακάθεται ό κ. Παπανδρέου, σέ ενα 
όργανο μέ τέτοια σύνθεση, πού οί ελάχι
στες εξαιρέσεις δέν τό σώζουν. Μέ 
ποιους θά κυβερνήσει ό κ. Παπανδρέου 
αν ό λαός τού δώσει τήν φήφο, όταν θά 
είναι δεδομένη ή εχθρότητα τού κρατι
κού μηχανισμού καί όταν δέν διασκεδά
ζεται ή λειψανδρία πού χαρακτηρίζει τό 
ΠΑΣΟΚ; Ούτε ή Κοινοβουλευτική 
'Ομάδα φαίνεται πώς παρέχει έμψυχο 
υλικό επαρκές γιά μιά κυβέρνηση. Καί 
'ίσως υπάρχει ή απάντηση πώς θά ανα
δειχθούν νέοι άνδρες, απάντηση όμως 
πού δέν ικανοποιεί, όταν ληφθεί υπόψη 
τό γεγονός, οτι ή άσκηση εξουσίας κάτω 
άπό ομαλές συνθήκες προϋποθέτει 
πείρα, κάτω άπό τίς συνθήκες μάλιστα 
πού θά κυβερνήσει τό ΠΑΣΟΚ, προϋπο
θέτει ιδιοφυία καί ξεχωριστές ικανότη
τες. 

ΑΥΤΗ ή λειψανδρεία πού χαρακτηρί
ζει τό ΠΑΣΟΚ διαφαίνεται καί στό δτι 
σάν μόνος πού καθορίζει καί τήν ιδεολο
γία καί τή γραμμή τού ΠΑΣΟΚ παραμέ
νει ό κ. Παπανδρέου. Είναι ό μόνος 
«πού δίνει συνεντεύξεις πού δημο
σιεύονται πλατιά στην "εξόρμηση" ό μό
νος πού τά κείμενα του αποτελούν αντι
κείμενο επίσημης ενασχόλησης.'Αναρω
τιέται ό απλός πολίτης, άν υπάρχουν κι' 
άλλοι μέσα στό ΠΑΣΟΚ πού μπορούν νά 
πουν τίποτα κι' άν ναί, γιατί δέν φαίνον
ται καί γιατί δέν μιλάνε ποτέ αυτοί. Δέν 
υπάρχει αμφιβολία πώς ή προσωπικό
τητα τού κ. Παπανδρέου είναι ισχυρή 
καί οί ικανότητες του μεγάλες. Νομί
ζουμε όμως πώς θά τόν συνέφερε τόν 
ίδιον νά δημιουργήσει γύρω του τήν εν
τύπωση - πού πρέπει νά είναι καί πρα
γματικότητα - πώς υπάρχουν καί άλλοι 
άνθρωποι πού σκέφτονται μέσα στό 
ΠΑΣΟΚ, εκτός άπό αυτόν. 

ΤΟ ΠΑΣΟΚ είχε προαναγγείλει τήν 
κατάρτιση μελετών. Στά τελευταία 
φύλλα τής «Εξόρμησης» δημοσιεύονται 
ορισμένες πολύ σύντομες περιλήψεις τέ
τοιων μελετών. Θά ήταν σκόπιμο οί με
λέτες αυτές νά γίνουν γνωστές σέ μεγα
λύτερη έκταση γιά νά πληροφορηθεί ό 
λαός πώς σκέπτεται νά λύσει τό ΠΑΣΟΚ 
ορισμένα προβλήματα. Ή Κυβέρνηση 
μάς έχει συνηθίσει σέ λύσεις «εκ τών εν
όντων». Ό κόσμος πιστεύει πώς τό ΠΑ
ΣΟΚ έχει λύσεις μελετημένες. Δέν γνω
ρίζουμε τήν σκοπιμότητα πού δικαιολο
γεί νά μήν γίνουν πλατιά γνωστές οί με
λέτες πού έχουν πραγματοποιηθεί. Ό 
λαός' δέν πρέπει νά ψηφίσει ΠΑΣΟΚ 
μόνο σάν αντίδραση προς τήν Νέα Δη
μοκρατία. Θά πρέπει νά ψηφίσει καί μέ 
μιά βεβαιότητα πώς τά προβλήματα τού 
τόπου αυτού μπορούν νά λυθούν. Καί 
πρέπει νά πεισθεί άπό τώρα γι' αυτό. 

ΤΟ ΠΑΣΟΚ, καί ό κ. Παπανδρέου 

προσωπικά, παίζουν στην φάση αυτή, 
αντικειμενικά, έναν ιστορικό ρόλο." Ή 
Κοινωνική 'Αλλαγή πού ευαγγελίζεται 
τό ΠΑΣΟΚ, άν θά είναι πραγματικό
τητα, αρχίζει ίσως νά διαφαίνεται στον 
ορίζοντα. Θά ανταποκριθούν στην 
πρόσκληση τής 'Ιστορίας τό ΠΑΣΟΚ καί 
ό κ. Παπανδρέου; Αυτά τά ερωτήματα 
θέτει ό λαός, ό οποίος σκέπτεται καί 
συνήθως σκέπτεται σωστά. Συνήθως δέν 
είναι οί λαοί πού είναι κατώτεροι τών 
ηγετών τους, άλλα οί ηγέτες δείχνονται 
κατώτεροι τών λαών τους. Ή πολιτική 
συγκυρία οδηγεί τό ΠΑΣΟΚ καί τόν κ. 
Παπανδρέου στην εξουσία, όπως φαίνε
ται, ε'ίτε τό θέλει ό 'ίδιος, είτε δέν τό θέ
λει. 

ΜΙΑ αποτυχία καί τή φορά αυτή θά 
σημαίνει, μέ μαθηματική βεβαιότητα, μιά 
βαθιά απογοήτευση τού λαού. "Ολο τό 
μέρος εκείνο τού λαού πού κινείται προς 
τό ΠΑΣΟΚ, στην φάση αυτή, θά έχει 
δύο επιλογές. Ή νά γυρίσει πίσω στή 
Δεξιά ή νά στραφεί προς τήν Σοσιαλδη
μοκρατία τού κ. Πεσματζόγλου. Αυτή εί
ναι ή μία επιλογή. "Ισως μάλιστα αυτή νά 
είναι καί ή ελπίδα καί ή στρατηγική τού 
νέου κόμματος. Ή δεύτερη επιλογή θά 
είναι νά στραφεί ένα μεγάλο μέρος τού 
λαού άπό τό χώρο τού ΠΑΣΟΚ προς τό 
ΚΚΕ. Κι' εκεί θά μπλοκαριστεί. 'Από 
εκεί δέν επιστρέφει κανείς, συνήθως. 
'Υπάρχει έτσι ό κίνδυνος, αυτό τό Λαϊκό 
Κίνημα στό όποϊο στηρίζεται τό ΠΑ
ΣΟΚ, νά εκφυλισθεί άπ' τή μιά σέ μιά 
Σοσιαλδημοκρατία, επιστάτη τού αστι
κού καθεστώτος καί τού Καπιταλισμού 
στή χώρα μας, καί άπ ' τήν άλλη, προς 
ενα αρτηριοσκληρωτικό ΚΚΕ, πού δέν 
έχει τή δυνατότητα, λόγω τοποθέτησης, 
άλλα ούτε τήν ικανότητα νά προσαρμο
σθεί στά ελληνικά δεδομένα. Καί υπάρ
χει ή ελπίδα ή Κοινωνική 'Αλλαγή νά γί
νει πραγματικότητα. Αυτή είναι ή πρό
κληση πού θέτει ή 'Ιστορία. Καί σ' αυτή 
τήν πρόκληση καλούνται νά απαντήσουν 
ιστορικά τό ΠΑΣΟΚ καί συγκεκριμένα ό 
κ. Παπανδρέου. Ή θ' ανοίξει δρόμους 
καί θά γίνει ό εθνικός ηγέτης τής 'Αλλα
γής ή θά γίνει ό νεκροθάφτης τού Λαϊ
κού Κινήματος. 
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