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ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ 

Μέ τήν ευκαιρία τής συμπλήρωσης τεσσάρων, 
χρόνων από τήν Ίδρυση του ΠΑΣΟΚ τα 'Επίκεντρα 
δημοσιεύουν μια ειδική έρευνα για τό κόμμα του 
κ. Α. Παπανδρέου. Ή κριτική αυτή παρουσίαση των 

Επικέντρων περιλαμβάνει άρθρα γιά τήν φυσι
ογνωμία, τήν πολιτική φιλοσοφία, τήν οικονομική 
πολιτική τήν εξωτερική πολιτική, και τέλος, τήν 
οργάνωση του ΠΑΣΟΚ 

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ 
ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ 

Α. 'Ανδριανόπουλος* 
Πολιτειολόγος, 'Υφυπουργός 'Εξωτερικών 

(') Ο 'Ανδρέας 'Ανδριανόπουλος σπούδασε Πολιτικές Επιστή
μες στά Πανεπιστήμια Αθηνών και Καίμπριτζ, Κοινωνιολογία 
Στρατιωτικών Επεμβάσεων στό Πανεπιστήμιο του Καίμπριτζ 
και Μεθοδολογία σέ Πολιτικές Σφυγμομετρήσεις, Προβλή
ματα Έρεύνης και Ειρήνης στό Πανεπιστήμιο του Όσλο. 
Υπήρξε Υφυπουργός Κοινωνικών 'Υπηρεσιών και τώρα είναι 
Υφυπουργός Εξωτερικών. 

"Αν καί από τό φθινόπωρο τού 1974 τέθηκαν οι βάσεις 
ενός καινούργιου γιά τά ελληνικά δεδομένα κομματικού 
μηχανισμού, μονάχα μετά τήν εκλογική αναμέτρηση τού 
Νοεμβρίου 1977 τό ΠΑΣΟΚ έγινε αντικείμενο ιδιαίτερων 
προβληματισμών καί μελέτης.1 Ή αθόρυβη εργασία 
στελεχών καί επιτελικών οργάνων καί ή συχνά δυσνόητη 
εναλλαγή πολιτικών θέσεων καί συνθημάτων τής ηγε
σίας οδήγησαν τό ΠΑΣΟΚ στην απροσδόκητη επιτυχία 
τών τελευταίων εκλογών. Αυτή ή συνοχή τής δομής τών 
κομματικών μηχανισμών καί ή συνεπής ταύτιση διακη
ρύξεων τής ηγεσίας καί εκδηλώσεων τής κομματικής 
βάσης άρχισαν νά προκαλούν τό ενδιαφέρον τών πολι
τικών παρατηρητών άλλα καί τών άλλων κομμάτων. Τό 
βασικό ερώτημα πού προβάλλεται είναι ή πρωτοφανής 
γιά τά ελληνικά δεδομένα συμπαγής οργάνωση καί πει
θαρχία εκδηλώσεων καί γραμμής ενός κόμματος πού 
απευθύνεται σέ μεγάλο μέρος τού αστικού πληθυσμού. 
Παράλληλα, γιά πρώτη φορά στά πολιτικά χρονικά τής 
χώρας, μιά παράταξη κατώρθωσε νά προχωρήσει σέ εκ
λογικές επιτυχίες μέ στήριγμα όχι τά παραδοσιακά πε
λατειακά πλέγματα κομματαρχισμού καί πατρωνείας 
αλλά τήν αυστηρή τεχνοκρατική μεθόδευση οργανωτι
κών μηχανισμών καί 'ιδιότυπων προεκλογικών ευρημά
των. 

Ή ανάλυση τής κομματικής οργάνωσης τού ΠΑΣΟΚ καί 
ó εντοπισμός τής εκλογικής του στρατηγικής αποτε
λούν ιδιαίτερους τομείς ενδιαφέροντος. Αυτό όμως πού 
ιδιαίτερα προκαλεί τό ενδιαφέρον τού παρατηρητή είναι 
ó πολιτικός του χαρακτήρας. Μέ γενικές διακηρύξεις 
μιας αφηρημένης σοσιαλιστικής 'ιδεολογίας κατορθώνει 
ν' απευθύνεται μέ επιτυχία σέ ομάδες καί άτομα πού 
στην πράξη αδιαφορούν γιά τό 'ιδεολογικό του προσω
πείο. Χωρίς παραδοσιακά δοκιμασμένες δομές, ταύτιση 
μέ συγκεκριμένα γεωγραφικά διαμερίσματα καί οικογε
νειακές πολιτικές κληρονομιές πετυχαίνει τήν κινητο
ποίηση μερίδων τού πληθυσμού, μέ βαθειές μορφολογι
κές διαφορές. Τέλος, χωρίς νά επιχειρεί νά απεικονίσει 
τό είδος τής κοινωνίας πού επαγγέλλεται, καλλιεργεί 
στό λαό οράματα μελλοντικής κοινωνικής αρμονίας.2 

Πολλές απόψεις διατυπώθηκαν πάνω στην αιτιολόγηση 
τής εντυπωσιακής εκλογικής ανόδου τού ΠΑΣΟΚ. Άνε-
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Ή Πολιτική Φυσιογνωμία τοϊι ΠΑΣΟΚ 

ξάρτητα ομως άπό τους ισχυρισμούς γιά περιστασιακά 
επιτεύγματα λόγω κυρίως παχυλών υποσχέσεων, τό εκ
λογικό αποτέλεσμα υποδηλώνει ώρισμένες άξιοπαρατή-
ρητες τάσεις. Ή απήχηση στην επαρχία των θέσεων τοϋ 
ΠΑΣΟΚ είχε μιά σταθερά ανοδική πορεία χωρίς σοβαρές 
διακυμάνσεις.1 Παράλληλα, καί στά αστικά κέντρα ή 
άνοδος, άν καί λιγώτερο εντυπωσιακή, ήταν σχεδόν 
παντού ευδιάκριτη. Ή έλλειψη απότομων διακυμάνσεων 
στην εκλογική υποστήριξη τοϋ ΠΑΣΟΚ σ' όλη τή χώρα 
υποδηλώνει τήν περίπου ισομερή διείσδυση τών συνθη
μάτων του στά διάφορα κοινωνικά στρώματα. 
Ίσως λοιπόν ή παρουσία καί ανδρωση τού ΠΑΣΟΚ στά 
πλαίσια τής ελληνικής πολιτικής σκηνής νά μήν οφείλε
ται άπλα καί μόνο στίς γνωστές ευμετάβλητες διαθέσεις 
τοϋ εκλογικού σώματος. Ή εξέλιξη τών κοινωνικο
οικονομικών συνθηκών μαζί καί μέ μιά συνειδητή στρα
τηγική εκμετάλλευση τών διαθέσεων τοϋ πληθυσμού 
είναι πιθανόν νά βρίσκεται πίσω άπ' αυτά τό φαινόμενο. 
Κι' ακριβώς, αυτή ή «λογικοποίηση» τής πολιτικής άλλα 
καί τής πορείας τού ΠΑΣΟΚ θά μπορέσει νά μας διευ
κρινίσει τόν πραγματικό του χαρακτήρα άλλα καί νά 
σκιαγραφήσει τους μελλοντικούς του προσανατολι
σμούς. 

Τό Κοινωνικό-Οίκονομικό Πλαίσιο 

Ή διάρθρωση τής ελληνικής οικονομίας αλλά καί ή γε
νική φυσιογνωμία τού κοινωνικού σχεδιασμού δέν φαί
νεται νά αναπτύχθηκαν πάνω σέ ορθολογικές προδι
αγραφές. Ή ανάπτυξη τής χώρας δέν ακολούθησε μιά 
προγραμματισμένη κατεύθυνση πού θά συνέβαλε στην 
σταδιακή απορρόφηση τοϋ καινούργιου εργατικού δυ
ναμικού άπό τίς νέες φάσεις τής οικονομικής εξέλιξης. 
Έτσι, ή Ελλάδα μπήκε άπό νωρίς στό κύκλωμα μιας 
μεγάλης άστοποίησης χωρίς παράλληλη εκβιομηχάνιση. 
Ή πληθυσμιακή έκρηξη τών αστικών κέντρων δέν συν
οδεύθηκε άπό τήν κατάλληλη υποδομή στον τομέα τής 
παραγωγής γιά τήν μεθοδική απορρόφηση τοϋ πλεονά
ζοντος ανθρώπινου δυναμικού. Τήν 'ίδια στιγμή ή ολη 
εσωτερική ανάπτυξη τής χώρας ήταν άζύγιστη. Τό 
έθνος βαθμιαία διαφοροποιήθηκε σέ μιά σχετικά εκσυγ
χρονισμένη άστοποιημένη σφαίρα καί σ' ενα περισσό
τερο παραδοσιακά οργανωμένο καί υπανάπτυκτο αγρο
τικό χώρο. Ό κοινωνικός αυτός δυαδισμός συνοδεύτηκε 
άπό μιά μόνιμη κι' εναγώνια τάση μετακίνησης τοϋ πλη
θυσμού τής υπαίθρου προς τά πιό σύγχρονα κι' «αν
θρώπινα» αστικά κέντρα.4 

Μέ βάση τά δεδομένα αυτά ήταν φυσικό ή χώρα νά γίνει 
αντικείμενο πολυάριθμων καί αμφίδρομων κοινωνικών 
πιέσεων γιά απορρόφηση τού ανθρώπινου δυναμικού 
άπό τήν πενιχρά οργανωμένη παραγωγική διαδικασία. 
Αυτά τά μύρια πλέγματα πιέσεων, πού εγκυμονούσαν 
σοβαρές κοινωνικές συγκρούσεις, μπόρεσαν βαθμιαία 
νά έξισσοροπηθοϋν άπό τήν ντόπια πολιτική καί οικονο
μική ηγεσία. Τό κλειδί σ' αυτή τή μεθόδευση έλεγχου 
πού ή εθνική ελίτ κατόρθωσε νά επιβάλει στίς διάφορες 
κοινωνικές δυνάμεις υπήρξε μιά de facto εσωτερική 
δομή κάθετα οργανωμένων πελατειακών δικτύων, στη

ριγμένων σέ μιά εσωτερική 'ιεραρχία εξάρτησης καί επι
κυριαρχίας πού διαπερνούσε ολα τά γεωγραφικά διαμε
ρίσματα τής χώρας.5 Αυτά τά δίκτυα, ξεκινώντας άπό τό 
κέντρο, έφθαναν στην τοπική περιφέρεια διαπερνώντας 
μέσα άπό ταξικές, γεωγραφικές καί γραμμές κάστας ή 
κληρονομιάς προυχοντικής αφοσίωσης. Έτσι άποτρά-
πηκε ή παρουσία καί ανδρωση φυγόκεντρων κινητοποι
ήσεων στηριγμένων σέ τοπικές 'ιδιομορφίες, στά αγρο
τικά ή νησιώτικα συμφέροντα ή καί στίς έπί μέρους 
κοινωνικές-φυλετικές καταβολές (Σαρακατσαναΐοι, Κα
ραγκούνηδες, Βλάχοι, Μανιάτικες κάστες κλπ.). 
Τό σύστημα κρατήθηκε σέ 'ισορροπία άπό τήν αποδοτική 
παρουσία μιας ηγεμονικής ελίτ στά κέντρα τοϋ πολιτι
κού καί οικονομικού σχεδιασμού καί άπό τους διασυν
δετικούς πελατειακούς κρίκους πού έφεραν σ' επαφή 
τήν εθνική ελίτ μέ τους διαμεσολαβητικούς καί τοπι
κούς ηγετικούς παράγοντες (περιφερειακά οικονομικά 
στελέχη καί τοπικούς κομματάρχες). 
Μέ τά πλατειά αυτά κυκλώματα πολιτικής πατρωνείας 
κινήθηκε ένας αδιέξοδος μηχανισμός ανταλλαγής ψή
φων μέ ευκαιρίες απασχόλησης. Ή κατεύθυνση αυτή 
τών πελατειακών σχέσεων οδήγησε στην τακτοποίηση 
μεγάλου αριθμού μετακινουμένου πληθυσμού στό κυ
ρίως σώμα τών δημοσίων υπηρεσιών καθώς καί, μέ μι
κρές ή μεγάλες διευκολύνσεις, σέ πρωτοβουλίες επι
χειρηματικών δραστηριοτήτων. 

Αυτή ομως ή διαδικασία συνέβαλε στή σταδιακή διόγ
κωση μιας αλλοπρόσαλλης μεσαίας τάξης επαγγελματι
κών καί γραφειοκρατικών ομάδων. Τήν Ίδια στιγμή, ή 
βιομηχανική υποδομή τής χώρας ήταν δυσανάλογα 
περιωρισμένη γιά νά μπορέσει νά πλαισιώσει απορροφη
τικά τίς αστικές μάζες. Τά αστικά κέντρα άρχισαν σταδι
ακά ν' ασφυκτιούν άπό τήν παρουσία περιθωριακού αν
θρώπινου δυναμικού απασχολούμενου παρασιτικά στον 
τομέα τών υπηρεσιών καί τής δημοσιοϋπαλληλίας ή 
περιπλανώμενου εναγώνια στον χώρο τών διαμεσολα
βητικών επιχειρήσεων τών πρωτολειακών παραγωγικών 
μονάδων καί τών μικρών μαγαζατόρων. 
Ή ιδιότυπη μεσαία τάξη πού σχηματίσθηκε, κυριαρχόν-
τας στον τόπο, ήταν στην ουσία ενα άθροισμα ελευθέ
ρων επαγγελματιών καί δημόσιων καί ιδιωτικών υπαλλή
λων μέ βαθειά στοιχεία εξάρτησης· μιά καί χωρίς νά 
ελέγχουν καμμιά σκληρή πλουτοπαραγωγική πηγή άπο-
ζοϋσαν άπό ημερομίσθια, αμοιβές υπηρεσιών καί κρατι
κούς μισθούς. Παράλληλα, μέ τήν εξάρτηση ενός πολύ 
μεγάλου μέρους τής μεσαίας αυτής τάξης άπό τήν απα
σχόληση τοϋ δημοσίου τομέα, υποχρεώθηκε προοδευ
τικά ή κρατική μηχανή νά επεκταθεί πολύ γρηγορώτερα 
άπό τίς υποκείμενες κοινωνικο-ο'ικονομικές δομές. Αυτή 
ή διαδικασία δέν άργησε νά διογκώσει τους ρυθμούς 
κατανάλωσης σέ επίπεδα πολύ ψηλότερα άπό τίς δυνα
τότητες τής οικονομίας τοϋ τόπου νά τίς έχει ύπό 
έλεγχο καί νά τίς ικανοποιεί. 

Οι πιέσεις τών ρυθμών τής κατανάλωσης καί ή αυξανό
μενη ανάγκη εξεύρεσης οικονομικών πόρων γιά τήν 
κάλυψη τής επεκτεινόμενης κρατικής γραφειοκρατίας 
άρχισαν ν' αναγκάζουν τό κράτος νά εξαρτά όλο καί 
περισσότερο τίς δραστηριότητες του άπό εξωτερικές 



πηγές χρηματοδότησης (δάνεια, υποστήριξη, πολυ
εθνικά κεφάλαια) καί από την συνεχή καί συχνά απροσ
δόκητη επιβάρυνση των περιωρισμένων εσωτερικών πό
ρων (ελάχιστες εξαγωγικές βιομηχανίες, διστακτικές 
ανώνυμες εταιρίες, έπανεπιβάρυνση των μεσαίων 
στρωμάτων μέ έμμεση φορολογία). 
Ή ροή αυτών τών εξελίξεων έφθασε μέ τό χρόνο σέ μιά 
φάση ριζικών αναπροσδιορισμών. Κι' αυτό γιατί πλέον τά 
περιθώρια επέκτασης αυτού τοϋ τύπου της μεσαίας 
τάξης έχουν εξαντλήσει καί τά υπέρτατα σημεία αντο
χής.6 Τά σημερινά οικονομικά δεδομένα δέν επιτρέπουν 
πιά τήν απορρόφηση ενός υποαπασχολούμενου ανθρώ
πινου δυναμικού στον τομέα τών υπηρεσιών καί του 
μικροεμπορίου. Τήν ίδια στιγμή, ή στήριξη σέ ξένες 
πηγές χρηματοδότησης έχει φτάσει στά ανώτατα επί
πεδα ανοχής ένώ ή καταφυγή σέ εσωτερικές επιβαρύν
σεις προκαλεί τίς έντονες καί συνειδητές πιά αντιδρά
σεις τών οργανωμένων φορέων τοϋ πληθυσμού τών 
αστικών κέντρων. Παράλληλα όμως, ή διαδικασία τής 
άστοποίησης μαζί καί μέ μιά εξισωτική παιδεία συνεχίζει 
νά μεγαλώνει τίς τάξεις τοϋ μεσοαστικού πληθυσμού. 
'Ενός κόσμου δηλαδή φορτωμένου μέ προσδοκίες άλλα 
υποχρεωμένου ν' αντιμετωπίζει καθημερινές απογο
ητεύσεις. 

Ή Λαϊκιστική Στρατηγική τοϋ ΠΑΣΟΚ 

Ή εξέλιξη τών κοινωνικό-οίκονομικών δεδομένων τής 
χώρας καλλιεργούσε τήν ανθρώπινη βάση γιά τήν ανά
πτυξη ενός Ιδιότυπου λαϊκισμού.7 Ή βαθμιαία εξάπλωση 
τών μεσαίων τάξεων πέρα άπό τήν δυνατότητα πιά τοϋ 
κρατικού μηχανισμού νά καλύψει τίς ανάγκες τους τίς 
γεμίζει μέ αγωνίες καί απογοητεύσεις. Τήν 'ίδια στιγμή, 
ο'ι οπισθοδρομικές αγροτικές περιφέρειες αντιδρούν 
στην αδυναμία τής αστικής ηγεσίας νά καλύψει τίς αυ
ξανόμενες απαιτήσεις τους. Ο'ι ρωγμές του πελατειακού 
συστήματος παροχής άμεσης κάλυψης σέ αναφυόμενες 
ανάγκες γεμίζει τήν επαρχία μέ συναισθήματα πανικού 
καί εγκατάλειψης. 
Στή φάση αυτή ακριβώς τής εξέλιξης τών πραγμάτων ή 
επίκληση του συνθήματος τής «αλλαγής» είναι πού θά 
θέσει τίς βάσεις μιας νέας εθνικής κινητοποίησης. Ή 
σχετική αποστασιοποίηση μεγάλων μερίδων τού πληθυ
σμού άπό τό γενικά παραδεκτό «σύστημα», παρουσιάζει 
τήν ευκαιρία ενσωμάτωσης αυτών τών αλλοπρόσαλλων 
ομάδων στό άρμα ενός νέου πολιτικού φορέα. 
'Αναγνωρίζοντας προφανώς τίς δυνατότητες αυτών τών 
εξελίξεων τό ΠΑΣΟΚ προχώρησε στην εκμετάλλευση 
όλων τών δεδομένων. 'Εγκαταλείποντας κάθε ιδεολο
γική ρητορική πού θά τό συνέδεε μέ συγκεκριμμένα 
ταξικά συμφέροντα καί ξεχνώντας τίς σοσιαλιστικές καί 
ριζοσπαστικές αρχικές του εξαγγελίες τό ΠΑΣΟΚ περι
ορίστηκε στά σύμβολα τής «αλλαγής» καί τής «ελπί
δας». 
Μέ τόν τρόπο αυτό οι διάφορες απογοητευμένες άπό τό 
σύστημα καί τόν κρατικό μηχανισμό μερίδες τής αστι
κής τάξης καί τοϋ αγροτικού κόσμου, βρήκαν διέξοδο 
στις απροσδιόριστες διαθέσεις τους γιά διαρθρωτικές 

μεταβολές. Στην αδυναμία τους νά σταθούν μόνες τους 
αντίθετες σέ συγκεκριμμένα πολιτικά προγράμματα, ο'ι 
διαφορετικές αυτές κοινωνικές τάξεις βρήκαν στον Πα-
σοκικό λαϊκισμό τό μέσο οικοδόμησης πολυταξικών 
συνασπισμών γιά τήν προώθηση τών έπί μέρους τους 
επιδιώξεων. 
Αυτή ή πολυμορφία τών προσδοκιών πού συνέθεσε τήν 
λαϊκή υποστήριξη τοϋ ΠΑΣΟΚ δέν συνέτεινε καί στην 
καταστροφή του.'Αναγνωρίζοντας ίσως τήν αντινομία 
τών κινήτρων πού οδηγούν διάφορες ομάδες στον πολι
τικό του χώρο, τό ΠΑΣΟΚ δέν ξεφεύγει άπό τήν βασική 
λαϊκιστική συνταγή τής αποφυγής επαναστατικών εξαγ
γελιών γιά κοινωνικές μεταρρυθμίσεις. Ξέχωρα άπό τήν 
γενική αρχή τής επιμελημένης αποφυγής δεσμεύσεων 
γιά συγκεκριμμένα μέτρα πολιτικής τό ΠΑΣΟΚ, καί έκεΐ 
όπου υποχρεώνεται νά πάρει θέση, σπάνια ξεφεύγει άπό 
ανώδυνες ρεφορμιστικές εξαγγελίες. 
'Αντίθετα, ή έμφαση τής λαϊκιστικής πολιτικής στρέφε
ται ολοένα καί περισσότερο στά στοιχεία εκείνα πού 
φοβίζουν καί εξαγριώνουν τίς λαϊκές αυτές μάζες- γιά 
νά σφυρηλατίσει προφανώς τήν ενότητα τους. "Ετσι, μέ 
κεντρική συνθηματολογία ενα μείγμα εθνικισμού, λαϊ
κής συμμετοχής σέ μαζικές φόρμες, κοινωνικού μετα
σχηματισμού καί απολυταρχικού συγκεντρωτισμού, ό 
λαϊκισμός τού ΠΑΣΟΚ προσπαθεί νά μετουσιώσει σέ 
λαϊκά σύμβολα τά στοιχεία ενότητας τών αντιφατικών 
ομάδων πού συνθέτουν τή βάση του. Ή «ντόπια όλιγαρ-
χία»(ή σέ άλλη περίπτωση, ή «ξενοκίνητη δεξιά») απο
τελεί τήν αντιλαϊκή τάξη πού χωρίς δισταγμούς βο
ήθησε τά ιμπεριαλιστικά ξένα κέντρα αποφάσεων νά 
εκμεταλλευθούν τό έθνος στό σύνολο του. Δέν είναι 
λοιπόν ή Μαρξιστική εσωτερική εκμετάλλευση τής μιας 
τάξης άπό τήν άλλη πού ερμηνεύει, κατά τό ΠΑΣΟΚ, τήν 
ελληνική πραγματικότητα. 'Αντίθετα, ο'ι σχέσεις εκμε
τάλλευσης καί εξάρτησης υλοποιούνται στην ελληνική 
πραγματικότητα σάν αποτέλεσμα τής παγκόσμιας αφαί
μαξης τής περιφέρειας άπό τό κέντρο- τοϋ «έθνους» 
άπό τό «άντέθνος». Στην πρακτική ανάλυση της λαϊκι
στικής ιδεολογίας τό έθνος αποτελείται άπό «όλες τίς 
κοινωνικές ομάδες έκτος τής ολιγαρχίας». Αυτές πού 
αποτελούνται τουλάχιστον άπό τήν μεσαία τάξη, τους 
εργάτες καί τους αγρότες, υφίστανται μιά ισομερή εκ
μετάλλευση καί κατά συνέπεια μοιράζονται ένα κοινό 
αριθμό συμφερόντων. 'Αντικειμενικός λοιπόν σκοπός 
τοϋ αγώνα δέν είναι ó σχηματισμός ενός ταξικά βασι
σμένου κόμματος γιά τήν εξασφάλιση τής κυριαρχίας 
μιας τάξης, άλλα ή δημιουργία ενός ευρύτερου πολυτα-
ξικοϋ κινήματος γιά τήν ανατροπή τής «ολιγαρχίας» καί 
τήν εγκαθίδρυση μιας ηγεσίας πού θά εκπροσωπεί 
«ολόκληρο τό λαό».8 Τήν καταξίωση δηλαδή όλων «τών 
μή προνομιούχων Ελλήνων» στην «διακυβέρνηση τής 
χώρας» σέ βάρος τών «αντιλαϊκών συμφερόντων» τών 
«προνομιούχων». 

'Εκτός όμως άπό τήν εμφανή εγκατάλειψη τών σοσιαλι
στικών εξαγγελιών γιά μεταρρυθμήσεις καί τής Μαρξι
στικής δεοντολογίας γιά ταξικούς αγώνες, ή λαϊκιστική 
κινητοποίηση προϋποθέτει κι' άλλο ενα παράγοντα κα
θησύχασης τών παραδοσιακά συντηρητικών αστικών καί 
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αγροτικών στρωμάτων. Στίς περισσότερες περιπτώσεις 
αυτό εκφράζεται στό πρόσωπο ενός χαρισματικού ηγέτη 
με 'ισχυρά στοιχεία διασύνδεσης και ταύτισης μέ τίς 
παραδοσιακές καταβολές του τόπου. Στην 'Αργεντινή 
αυτό εκφράσθηκε στό πρόσωπο τοϋ Περόν9 μέ παραδο
σιακό πεδίο αναφοράς τό στράτευμα, στην Βραζιλία 
στον Βάργκας μέ βάση τήν προηγουμένη του πολιτική 
παρουσία. Στον τόπο μας ή φυσιογνωμία τοϋ αρχηγού 
τοϋ ΠΑΣΟΚ συνδέει τό αναγκαίο Führer prinzip μέ τίς 
δοκιμασμένες καταβολές μιας πολιτικής οικογένειας. 
Θά πρέπει έδώ νά σημειωθεί ó ζωτικός ρόλος πού παίζει 
γιά τήν λαϊκιστική τακτική ή παρουσία μιας εμπνευσμέ
νης ηγεσίας. Ξέχωρα άπό τήν ανάγκη κινητοποίησης 
μεγάλων κοινωνικών ομάδων κάτω άπό σύμβολα αφη
ρημένα καί φορμαλιστικά, ή ύπαρξη ενός αυθεντικού 
και λαϊκά καταξιωμένου κέντρου αποφάσεων είναι 
αναγκαίο στην όλη φύση της λαϊκιστικής στρατηγικής. 
Κι' αυτό γιατί άπό τήν φύση του ó λαϊκισμός είναι ενα 
κίνημα μέ ελιτιστικούς προσανατολισμούς. Μέσα σ' 
αυτό οί μάζες τείνουν νά θεωρούνται σάν αντικείμενα 
δεκτικά έλεγχου καί καθοδηγήσεων. Γιά τό δικό τους τό 
καλό πρέπει απαραίτητα νά παραμένουν παθητικοί δέ
κτες τών πατερναλιστικών κοινωνικών προγραμμάτων 
πού ή ηγεσία θά φτιάχνει γι ' αυτές. Έτσι βλέπουμε άτι 
καί στίς περιπτώσεις πού τά λαϊκιστικά κινήματα δέν 
στηρίχθηκαν στην παρουσία χαρισματικών ηγετών, έχτι
σαν οργανώσεις πού μονοπώλησαν τήν πολιτική διαδι
κασία ταυτίζοντας τήν παρουσία τους μέ τήν επιβίωση 
τοϋ έθνους καί τό καλό τοϋ λαού (π.χ. τό APRA στό 
Περοϋ, ή ACCIÓN DEMOCRATICA στή Βενεζουέλα, τό 
MNR στή Βολιβία καί τό PRI στό Μεξικό). 'Επιπρόσθετα, 
δέν πρέπει νά παραγνωρίζεται καί τό γεγονός ότι στό 
λαϊκισμό ή γειτνίαση του ηγέτη προς τόν λαό πρέπει 
νάναι τέτοια πού νά δικαιολογεί κάθε προσδοκία 'ικανο
ποίησης όχι μόνο κοινωνικών επιδιώξεων άλλα καί 
προσωπικών ψυχολογικών ή υλικών αναγκών. Ή διατή
ρηση δηλαδή τοϋ συνδρόμου τής πελατειακής διασύν
δεσης παραμένει ολοζώντανο. 'Εκδήλωση του φαινομέ
νου αυτού είναι ή έξοικίωση τοϋ ηγέτη στό προσωπικό 
επίπεδο τοϋ κάθε πολίτη μέ τήν καθημερινή χρήση τοϋ 
μικροϋ του ονόματος, όπως στίς περιπτώσεις τών Γκε-
τούλιο (Βάργκας), Τζουσελίνο (Κούμπιτσεκ) καί Τζάνιο 
(Κουάντρος) στή Βραζιλία καί τών χουάν καί 'Εβίτα 
(Περόν) στην 'Αργεντινή. Ό παραλληλισμός μέ τόν 'Αν
δρέα (Παπανδρέου) στην περίπτωση αυτή είναι αρκετά 
εμφανής. 

Ή βασική δυναμική διάσταση της λαϊκιστικής ιδεολογίας 
βρίσκεται ακριβώς στον διαταξικό χαρακτήρα τής λαϊ
κής της υποστήριξης. Μέ τήν αποφυγή δέσμευσης σέ 
συγκεκριμμένα προγράμματα πολιτικής, μέ τήν επί
κληση κινδύνων γενικών καί αφηρημένων πού κάνουν 
όλες τίς τάξεις νά αισθάνονται θύματα τού 'ίδιου απρό
σωπου έχθροϋ, μέ τήν έμφαση σέ συνθήματα εθνικι
στικά καί τόν θεωρητικό εντοπισμό τών δυσχερειών τής 
οικονομίας καί τής εθνικής πολιτικής στην αδυναμία 
περιορισμών τής διείσδυσης τών ξένων παραγόντων, 
παρέχει απλόχερα σιγουριά καί αισιοδοξία σ' όλες τίς 
τάξεις. Μέ στόχο τόν έπαναπροσανατολισμό τών οικο

νομικών δραστηριοτήτων σέ τοπικά προγράμματα ανα
πτυξιακής φύσης υπόσχονται ανάπτυξη σέ πλαίσια 
κοινωνικό-ο'ικονομικής αρμονίας. Μέ στήριγμα τήν δια-
ταξική συμμαχία τής λαϊκής τους υποστήριξης προβάλ
λουν επιτήδεια τήν προοπτική μιας εκσυγχρονιστικής 
καί αναπτυξιακής πορείας μέ τό ελάχιστο δυνατό ποσο
στό κοινωνικών συγκρούσεων. Ή λαϊκιστική συνεπώς 
συνταγή τοϋ ΠΑΣΟΚ είναι εκείνη πού βασικά είναι 
υπεύθυνη γιά τίς εντυπωσιακές επιτυχίες τοϋ κινήματος 
στά πλαίσια τοϋ πρόσφατου πολιτικού παιγνιδιού στην 
Ελλάδα. 

Οί Προοπτικές τοϋ Λαϊκιστικού Κινήματος 

Στίς περιπτώσεις αυτές οί αδυναμίες τοϋ λαϊκιστικού 
κινήματος κρύβονται έκεΐ ακριβώς πού βρίσκονται καί 
τά ισχυρά του σημεϊα. "Ετσι, οί εντάσεις γιά τήν κατάρ
ρευση τοϋ κινήματος θά συσσωρευθοϋν άπό τήν στιγμή 
πού οί αντιδράσεις τής διαταξικής αυτής συμμαχίας θά 
γίνουν τόσο έντονες ώστε οί έπί μέρους κοινωνικές 
ομάδες τοϋ συνασπισμού ν' αρχίσουν νά διασπώνται στά 
κομμάτια άπ' τά όποια είχαν συντεθεί. Δύσκολα όμως τό 
φαινόμενο αυτό επέρχεται πριν τό λαϊκιστικό κίνημα 
έρθει στην εξουσία κι' αναγκασθεί νά προχωρήσει σέ 
μέτρα πολιτικής. 
Ή ανδρωση τών λαϊκιστικών κινημάτων χαρακτηρίζεται 
πάντοτε άπό ορισμένα στοιχεϊα πού σχεδόν πάντα λει
τουργούν ανατρεπτικά γιά τίς προοπτικές μακροχρόνιας 
επιβίωσης τους.1 0 Στην περίπτωση τοϋ ΠΑΣΟΚ τά πρά
γματα δέν φαίνεται νά διαγράφονται διαφορετικά. 
Ένα πρόβλημα συνδέεται μέ τήν πολιτική τής ανάπτυ
ξης πού έπαγγέλονται καί μέ τίς επιπτώσεις πού οί 
εξελίξεις αυτές έχουν πάνω στά κοινωνικά στρώματα 
πού συνθέτουν τή λαϊκή τους βάση. Οί λαϊκιστικές ηγε
σίες αποσκοπούν στον έλεγχο τοϋ κράτους καί στην 
χρησιμοποίηση του γιά τήν υπονόμευση τής δύναμης 
τής «ολιγαρχίας» («ντόπια καί ξένα μονοπώλια»), στον 
καθορισμό τών εξωτερικών οικονομικών σχέσεων, καί 
τήν ενίσχυση τού οικονομικού ποικιλόμορφου σχεδι
ασμού μέ τήν εφαρμογή κυρίως μέτρων αντικατάστασης 
τών εισαγωγών. Γιά τήν επιτυχία τών σκοπών αυτών 
ενισχύεται ή τεχνολογία ένώ δέν αποθαρρύνονται -
παρά τίς αντίθετες διακηρύξεις - οί ξένες επιχειρηματι
κές πρωτοβουλίες. 
'Αποτέλεσμα αυτής τής εξέλιξης είναι ή σταδιακή αύ
ξηση τής κατανάλωσης ένώ, ταυτόχρονα αρχίζουν νά 
καταρρέουν οί παρτροπαράδοτες συμμαχίες μεταξύ τών 
παραδοσιακών, γραφειοκρατικών μέσων τάξεων καί τοϋ 
αγροτικού τομέα άντικαθιστάμενες άπό μιά καινούργια 
συμμαχία τεχνοκρατικών, στρατιωτικών καί δημοσιοϋ
παλληλικών γραφειοκρατών. Σέ φυσιολογικό επακό
λουθο αντιθέσεις καί συγκρούσεις αρχίζουν νά εκδηλώ
νονται μεταξύ μερίδων τής αστικής μεσαίας τάξης (αυ
τοί πού ευνοούνται άπ' τίς νέες εξελίξεις κι' αυτοί πού 
ζημιώνονται), καθώς καί μεταξύ τής εργατικής «αριστο
κρατίας» τών καινούργιων επιχειρηματικών δραστηρι
οτήτων καί τών εργατών τών παραδοσιακών έθνικοποι-
ημένων τομέων. Ή οικονομία Ίοχυροποιεϊται άλλα αυτοί 
πού ευνοούνται περιορίζονται. 'Αποτέλεσμα είναι τό 



κενό μεταξύ αστικών κέντρων και επαρχίας νά πλαταί-
νει. Ή εσωτερικά προσανατολισμένη παραγωγή αρχίζει 
νά προμηθεύει τήν αγορά μέ καταναλωτικά αγαθά γιά 
τήν έπαναναπτυσσόμενη μεσαία τάξη ένώ αδυνατεί νά 
παράγει βασικά αγαθά γιά τόν φτωχό πληθυσμό τού 
κέντρου καί της επαρχίας. 

Στην προσπάθεια αναπροσανατολισμού της οικονομίας, 
ό λαϊκισμός έρχεται αναγκαστικά σ' επαφή μέ τό δεύ
τερο πρόβλημα. Γιά τήν κινητοποίηση τού πληθυσμού 
στά νέα προγράμματα καί εμπνεύσεις, ό λαϊκισμός απο
σκοπεί στην κινητοποίηση ευρύτερων στρωμάτων πολι
τικής υποστήριξης. Μέ τόν σκοπό αυτό ενθαρρύνει τήν 
είσοδο στην πολιτική διαδικασία ομάδων πού μέχρι 
τώρα βρίσκονται εξω άπό τήν πολιτική κινητοποίηση 
(περιθωριακές εργατικές ενώσεις, ομάδες κατοίκων 
αστικών κέντρων κλπ.) Γιά τήν απορρόφηση τών τυχόν 
κεντρόφυγων δυνάμεων πού ή είσοδος στην πολιτική 
διαδικασία τόσων όργανομένων ομάδων μπορεϊ νά δη
μιουργήσει, τίθενται ο'ι βάσεις μιας συντεχνιακής ορι
ζόντιας οργάνωσης.11 Ό συντεχνιασμός στην κοινωνι
κοπολιτική διάρθρωση τών λαϊκών στρωμάτων ευνοείται 
άπό τόν λαϊκισμό διότι τού παρέχει τήν δυνατότητα νά 
ελέγχει τίς βάσεις τών εκάστοτε λαϊκών κινητοποιήσεων 
καί νά διαρθρώνει ανάλογα τίς σχέσεις αυτών τών ομά
δων μέ τόν κρατικό μηχανισμό. Χαρακτηριστικό αυτής 
της τάσης είναι οι διακηρύξεις τού ΠΑΣΟΚ γιά τόν συν
δικαλισμό τό καλοκαίρι τού 1977, όπου οι ενδόμυχες 
τάσεις γιά συντεχνιακή οργάνωση είναι ευδιάκριτες. 
Βαθμιαία, ή θεώρηση τού εργατικού κινήματος παίρνει 
τή μορφή καθιέρωσης διαδικασιών έλεγχου γιά τήν με

θόδευση τών αντιδράσεων τών εργαζομένων σέ εκδη
λώσεις υποστήριξης τών κομματικών προγραμμάτων. 
Κεντρικά ελεγχόμενες οργανωτικές δομές δημιουρ
γούνται πού συνδέουν έμμεσα τήν ομάδα υποστήριξης 
πού εκπροσωπούν, μέ τους μηχανισμούς τού κινήμα
τος.1 2 Ό συντεχνιασμός στην πράξη υποχρεώνει τόν 
σχηματισμό τών οργανώσεων αυτών μέ βάση τομεακά 
καί λειτουργικά κριτήρια, διαιρώντας έτσι τίς διάφορες 
ομάδες υποστήριξης σέ παράλληλους πρωτογενείς ορ
γανισμούς πού συνδέονται στην κορυφή άπό τίς αλλη
λοσχετιζόμενες τομεακές ηγεσίες. 
Ή διατήρηση όλου αυτού τού πλέγματος στή θέση του 
αναγκαστικά εισάγει στό προσκήνιο τό τελευταίο πρό
βλημα πού αντιμετωπίζει ό λαϊκισμός. Αυτό συνδέεται 
μέ τήν εισαγωγή τής απολυταρχίας στον τρόπο λει
τουργίας τού συστήματος. Ξέχωρα άπό τό γεγονός ότι ή 
εσωτερική οργάνωση τού κινήματος αντικατοπτρίζει 
ολοφάνερες απολυταρχικές τάσεις, πολύ σύντομα ο'ι 
κοινωνικό-οίκονομικές πραγματικότητες επιβάλλουν 
τήν καταφυγή σέ αυταρχικά μέτρα έλεγχου. Ή αποσύν
θεση τού ταξικού συνασπισμού πού στηρίζει τό λαϊκι
στικό κίνημα, πού αναγκαστικά επέρχεται μόλις ο'ι θε
ωρητικές του διακηρύξεις αρχίζουν νά συγκεκριμενο
ποιούνται, μπορεϊ νά αντιμετωπισθεί μονάχα μέ τήν 
σκληρή αντιμετώπιση τών αντιτιθεμένων μελών τής με
σαίας τάξης. 

Παράλληλα, ο'ι απολυταρχικοί καί ανελεύθεροι χειρισμοί 
είναι αναπόφευκτοι γιά τήν διατήρηση στό ελεγχόμενο 
συντεχνιακό κύκλωμα τών συνδικαλιστικών εκείνων 
ομάδων πού δείχνουν τάσεις διαφωνίας μέ τίς εκφρα
σμένες θέσεις τού κινήματος. Τέλος, ό λαϊκισμός δέν 
διστάζει νά λάβει μέτρα καταπίεσης τών μερίδων εκεί
νων τού πληθυσμού πού τείνουν νά πολιτικοποιηθούν 
καί νά εισβάλουν στην πολιτική διαδικασία ενάντιο στις 
επιφυλάξεις καί διαφωνίες τού κινήματος. 
Είναι φανερό οτι τό ΠΑΣΟΚ αποτελεί προϊόν τών εξ
ελισσομένων κοινωνικό-ο'ικονομικών δεδομένων τής ελ
ληνικής πραγματικότητας. Μέ τήν αναφορά στην λαϊκι
στική συνθηματολογία καί μεθόδους στρατηγικής επι
τυγχάνει τήν προσέλκυση ανομοιογενών κοινωνικών 
στοιχείων υποστήριξης. Μέ τήν εγκατάλειψη τού ρε-
φορμισμού Π σάν συμβόλου πολιτικής άπό τους κομμα
τικούς του αντιπάλους, τό ΠΑΣΟΚ επωφελείται κάθε 
δυσκολίας καί προσκόμματος πού αντιμετωπίζει ή οικο
νομική καί πολιτική πορεία τής χώρας. Μοναδικό ανά
χωμα στην προγραμματισμένη του πορεία αποτελεί ή 
προβολή τών αντιθέσεων τών κοινωνικών συνόλων πού 
συνθέτουν τήν λαϊκή του υποστήριξη. Κάθε κλυδωνι
σμός τού συνασπισμού τών κοινωνικών συμφερόντων 
πού τό στηρίζουν σημαίνει καί τή σταδιακή αποκάλυψη 
τού λαϊκιστικού - απολυταρχικού του προσωπείου. Μέ-
τήν αναρρίχηση του στην εξουσία κάθε λαϊκιστικό κί
νημα σύντομα ξεγυμνώνεται άπό τόν δήθεν φιλολαϊκό 
του χαρακτήρα. 'Αντικείμενο όμως τής πολιτικής στρα
τηγικής τών αντιπάλων του είναι ή αποκάλυψη τών 'ιδι
όμορφων χαρακτηριστικών του πρίν άπό τήν επέλευση 
τής εκλογικής του καταξίωσης. Διαφορετικά, τό πρα
γματικό του προσωπείο θ' αποκαλυφθεί πολύ αργά. . 
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Σημειώσεις 

1 Σειρά άπό αναλύσεις τού πολιτικού χαρακτήρα και τής εκ
λογικής στρατηγικής τοϋ ΠΑΣΟΚ είδαν τό φως της δημοσι
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Οι δύο κυριώτεροι πόλοι τής πολιτικής φιλοσοφίας του ΠΑΣΟΚ 
είναι ή μεθοδολογία του και ο ιδιόρρυθμος «σοσιαλιστικός 
μετασχηματισμός» του. Ή συζήτηση του πρώτου θέματος εντο
πίζεται στό ερώτημα έάν ή μεθοδολογία του ΠΑΣΟΚ είναι ή όχι 
δογματική- ή ανάλυση του δεύτερου θέματος συγκεντρώνει τήν 
προσοχή της στην τυχόν εντόπιση αυταρχικών πτυχών του 
«σοσιαλιστικού μετασχηματισμού» στην μορφή του και στον 
τρόπο εμπέδωσης του. Ειδικότερα θίγονται τά έξης έπί μέρους 
προβλήματα: Τό πώς αύτοτοποθετεϊται τό ΠΑΣΟΚ μέσα στό 
μαρξιστικό χώρο οι θεωρητικές καί πρακτικές συνέπειες τής 
υιοθέτησης από τό ΠΑΣΟΚ μιας μόνο μεθόδου ανάλυσης τών 
πολιτικών γεγονότων: τής ταξικής ανάλυσης τό πώς ή άποψη 
του ΠΑΣΟΚ γιά τήν «επικυριαρχία τών εργαζομένων» στην κρα
τική μηχανή τό κατευθύνει στην Ιδεολογική του προσέγγιση μέ 
κόμματα καί καθεστώτα αυταρχικού χαρακτήρα (Συρία, Λιβύη, 
Γιουγκοσλαβία) τό πώς ή ίδια άποψη του ΠΑΣΟΚ κινδυνεύει νά 
οδηγήσει μία δημοκρατία σέ ένα αυταρχικό σύστημα διακυβέρ
νησης καί τέλος, τό άν ή «κοινωνικοποίηση», όπως τή βλέπει τό 
ΠΑΣΟΚ οδηγεί όντως στην «αυτοδιαχείριση». 

1. Ο ΜΑΡΞΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ: ΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ 
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ. 

Επιδίωξη τ ο ϋ ά ρ θ ρ ο υ α ύ τ ο ϋ ε ί ν α ι νά α ν α λ υ θ ε ί κρ ιτ ικά ή 
πολιτ ική φ ι λ ο σ ο φ ί α τ ο ϋ ΠΑΣΟΚ. Δ ύ ο π ρ ο β λ ή μ α τ α θά 
μας απασχολήσουν έδώ: 

Πρώτο, ή μ ε θ ο δ ο λ ο γ ί α πού χρησιμοποιε ί τ ό ΠΑΣΟΚ γ ιά 

τ ή ν ε ρ μ η ν ε ί α τών πολιτικών φαινομένων. 

Δεύτερο, ό «σοσιαλιστικός μετασχηματ ισμός» τ ο ϋ ΠΑ

ΣΟΚ, ή μ ο ρ φ ή τ ο υ καί ό τρόπος εδραίωσης τ ο υ . 

Πρίν όμως α σ χ ο λ η θ ο ύ μ ε σ υ σ τ η μ α τ ι κ ά μέ τ ά δ ύ ο παρα

πάνω θ έ μ α τ α θάπρεπε ν ά σ τ α θ ο ύ μ ε σ' ε ν α κ α θ ο ρ ι σ τ ι κ ό 

ε ρ ώ τ η μ α : ε ί ν α ι τ ό ΠΑΣΟΚ Μαρξιστ ικό κόμμα καί έάν ναί, 

πώς β λ έ π ε ι τ ό 'ίδιο τ ή ν Μ α ρ ξ ι σ τ ι κ ή τ ο υ φυσιογνωμία; 

Ή απάντηση σ' α υ τ ό τ ό ε ρ ώ τ η μ α αποκτά ' ιδιαίτερη ση

μασία άν παρθεί ύπ' όψη ά τ ι ό 'Αρχηγός τ ο ϋ ΠΑΣΟΚ 

έ χ ε ι προσπαθήσει, όπως έ χ ε ι ή δ η επισημανθεί σέ παλη-

ό τ ε ρ ε ς α ν α λ ύ σ ε ι ς μας, νά απαλύνει , άσο α υ τ ό ή τ α ν 

μπορετό, τ ή Μαρ ξ ιστ ική ε ι κ ό ν α τ ο ϋ ΠΑΣΟΚ1 (Κατά τ ή ν 

δ ι ά ρ κ ε ι α τών εκλογών δέ δ έ ν ε ίχε ο ϋ τ ε μιά φ ο ρ ά ανα

φ ε ρ θ ε ί στ ίς Μ α ρ ξ ι σ τ ι κ έ ς πεποιθήσεις τ ο ϋ ΠΑΣΟΚ).2 

Ό μ ω ς , τ ή ν περίοδο 1974-1976, προφανώς ε π ε ι δ ή τ ό τ ε 

ο ι δ ε δ ο μ έ ν ε ς σ υ ν θ ή κ ε ς τ ό ε π έ τ ρ ε ψ α ν , δ ό θ η κ ε α ρ κ ε τ έ ς 

φ ο ρ έ ς ή ε υ κ α ι ρ ί α στον κ. Α. Παπανδρέου νά δ η λ ώ σ ε ι 

α π ε ρ ί φ ρ α σ τ α πώς τ ό ΠΑΣΟΚ ε ί ν α ι πράγματ ι Μ α ρ ξ ι σ τ ι κ ό 

κόμμα: 

«Τό ΠΑΣΟΚ έχει δηλώσει, ό τ ι είναι μ α ρ ξ ι σ τ ι κ ό , μη 

δ ο γ μ α τ ι κ ό Κίνημα, πώς ή δ ι α κ ή ρ υ ξ η τής 3ης Σεπτέμ

βρη δέν συμβιβάζεται μέ τ ό ν Λενινισμό».3 

Καί ά λ λ ο υ ό αρχηγός τ ο ϋ ΠΑΣΟΚ ε ίχε υπογραμμίσε ι 

α π ε ρ ί φ ρ α σ τ α : 

«Τώρα άλλο ε ρ ώ τ η μ α . Είμαστε μαρξιστές ναί ή ό χ ι ; 

Δέν υπάρχει κανείς λόγος ν' α φ ή ν ο υ μ ε τ ά ε ρ ω τ ή μ α τ α 
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αυτά αιωρούμενα . . . Εάν μέ την λέξη μαρξιστής εννο
ούμε την μέθοδο ανάλυσης τήν ιστορική, πού κληρο
νομήσαμε άττ' τον Μαρξ, ττού μιλάει γιά αγώνες των 
τάξεων, γιά δομή εξουσίας, γιά τήν εξελικτική διαλε
κτική, άν αυτό εννοούμε, είμαστε υποχρεωμένοι, σάν 
σοσιαλιστικό κίνημα νά πούμε ναι. Καί γι ' αυτό είναι 
απόλυτη ή αντίθεση μας προς τήν αισιόδοξη φιλελεύ
θερη σκέψη, ττχ., ότι τό κράτος αποτελεί πάντοτε μιά 
ουδέτερη οντότητα .. .»4 

Φυσικά, θά ήταν λαθεμένο καί αφελές νά υποθέσει κα
νείς οτι τό ΠΑΣΟΚ είναι μόνο μαρξιστικό στό επίπεδο 
τής πολιτικής θεωρίας καί όχι καί τής πολιτικής πρακτι
κής, παρόλο πού κάτι τέτοιο προσπαθεί πρόσφατα νά 
υπονοήσει ó κ. Α. Παπανδρέου. "Αλλωστε ένα κόμμα δέν 
είναι δυνατόν νά ασπάζεται μιά θεωρία πού είναι απο
κομμένη από τήν πολιτική δράση. "Ετσι, σ' ενα λιγότερο 
γνωστό κείμενο του ΠΑΣΟΚ τονίζονται πώς: 

«Τό ότι τό ΠΑΣΟΚ είναι Μαρξιστικό πέρα άπό διακη
ρύξεις, αποδεικνύεται άπό τήν μέθοδο ανάλυσης πού 
χρησιμοποιεί... τίς θέσεις του όπως αυτές εκφράζον
ται στά κείμενα του καί τήν καθημερινή του πάλη».* 
(ύπογρ. δική μας). 

Από τά παραπάνω γίνεται αντιληπτό πώς τό ΠΑΣΟΚ 
αυτοαποκαλείται Μαρξιστικό μη-Λενινιστικό (καί «μή 
δογματικό») κόμμα. Τό ΠΑΣΟΚ απορρίπτει τόν Λενινισμό 
γιατί ή θεωρία αυτή οδηγεί στον «συγκεντρωτισμό»6 καί 
άρα στην «παντοδυναμία τού κράτους» καί στην άρνηση 
τού «πλουραλισμού».7 'Επίσης τό ΠΑΣΟΚ τοποθετείται 
ενάντια σέ κάθε έννοια «φωτισμένης πρωτοπορίας»8 

πού αποδέχονται τά Κ.Κ. (τά οποία, όπως είναι γνωστό, 
υπογραμμίζουν τόν ρόλο τού κόμματος-
«έμπροσθοφυλακής», καί τής «πρωτοπόρος εργατικής 
τάξης»· 

Καί ένώ πράγματι ή αποκοπή τού Μαρξισμού άπό τόν 
Λενινισμό δίνει στον πρώτο μιά πιό φιλελεύθερη (καί μή 
ελιτιστική) διάσταση, απαιτείται μιά πολύ πιό θαρραλέα 
απομάκρυνση (πού όμως όπως θά δούμε, δέν τήν επι
χειρεί τό ΠΑΣΟΚ) άπό ουσιαστικές αυταρχικές πτυχές 
τού Μαρξιστικού δόγματος, γιά νά μετακινηθεί ένα αρι
στερό κόμμα ολοκληρωτικά στό φιλελεύθερο στρατό
πεδο (κάτι δηλαδή πού έχει γίνει μέ τά σοσιαλδημοκρα
τικά κόμματα τής Δυτικής Ευρώπης). "Ετσι, ένώ τό ΠΑ
ΣΟΚ αποκηρύσσει τόν Λενινισμό, προσπαθεί ταυτό
χρονα νά απαλλάξει τήν έννοια τής «δικτατορίας τού 
προλεταριάτου» άπό τήν αυταρχική της ουσία, αντί 
απλώς νά τήν απορρίψει θαρραλέα. 'Απαντώντας στους 
Λενινιστές, ó κ. Α. Παπανδρέου 'ισχυρίζεται πώς θάταν 
«λάθος ... νά δικαιώσει κανείς τή δικτατορία τού προ
λεταριάτου, άπου τό προλεταριάτο είναι μειοψηφία τού 
εργαζομένου λαού, στηριζόμενος στην φράση τού 
Μαρξ».9 Σίγουρα όμως τό πρόβλημα δέν είναι εκεί. Γιατί 
καί αν ακόμα τό προλεταριάτο αποτελεί τήν «πλειοψη
φία» (λόγω τής αυξανόμενης έκπρολεταριοποίησης τού 
πληθυσμού πού προέβλεπε ó Μαρξ) καί πάλι δέν μπορεί 
κανείς νά «δικαιώσει» τήν δικτατορία του. Καί αυτό όχι 

μόνο γιατί ή έκταση τής λαϊκής βάσης μιας δικτατορίας 
είναι δύσκολο νά προσδιορισθεί, άλλα κυρίως επειδή ή 
κατοχύρωση των δικαιωμάτων τής μειοψηφίας αποτελεί 
τήν πεμπτουσία τής δημοκρατίας καί του πλουραλισμού. 
Πέρα άπό τόν παραπάνω συλλογισμό, ó αρχηγός τού 
ΠΑΣΟΚ προχωράει σέ μιά δεύτερη γραμμή άμυνας. "Ετσι 
ισχυρίζεται πώς ή λέξη «δικτατορία» όπως χρησιμοποι
είται άπό τόν Μαρξ», δέν έχει καμμιά σχέση μέ τήν 
έννοια τής δικτατορίας, πού αντιδιαστέλλουμε άπό τήν 
δημοκρατία. Προσδιορίζει μόνο οτι άρχουσα τάξη είναι 
τό προλεταριάτο καί οτι ή πολιτεία είναι έτσι δομημένη, 
ώστε νά εξασφαλίζει πολιτικά τήν επικυριαρχία του».1 0 

Όμως ή «επικυριαρχία» μιας τάξης πού μόνη αυτή κυ
βερνά σέ βάρος άλλων υποτελών τάξεων μέ μέσο τόν 
απόλυτο έλεγχο τού κρατικού μηχανισμού, άραγε δέν 
σημαίνει πώς υπάρχει μία (ταξική στην περίπτωση αυτή) 
μορφή δικτατορίας; Καί διερωτάται κανείς εύλογα, άν ó 
αρχηγός τού ΠΑΣΟΚ εγκρίνει τήν κατάσταση εκείνη πού 
ευνοεί τήν επικυριαρχία μίας καί μόνης τάξης (άσχετα 
μέ τό άν αποτελεί αυτή τήν πλειοψηφία τού πληθυσμού 
ή οχι).11 

Επίσης, πρέπει νά τονισθεί πώς ένώ ό αρχηγός τού 
ΠΑΣΟΚ αποκηρύσσει τήν έννοια τής «φωτισμένης πρω
τοπορίας» έχει ταυτόχρονα διακηρύξει αντιφάσκοντας, 
πώς είμαστε (δηλ. τό ΠΑΣΟΚ) μιά πρωτοπορία»'2 διευ
κρινίζοντας βέβαια ότι αντίθετα μέ τους Λενινιστές ή 
πρωτοπορία αυτή θά είναι ύπόλογη στην «βάση». (Τό 
κατά πόσο βέβαια ειδικά ή ηγεσία τού ΠΑΣΟΚ είναι 
ύπόλογη στην κομματική της βάση, φαίνεται καθαρά 
στό σχετικό άρθρο τής έρευνας αυτής γιά τήν οργά
νωση τού ΠΑΣΟΚ). Συναφής είναι καί ή δήλωση στελέ
χους τού ΠΑΣΟΚ ότι «τό ΠΑΣΟΚ είναι ή πρωτοπορία τού 
εργαζόμενου λαού στον αγώνα του γιά σοσιαλιστικό 
μετασχηματισμό».'1 Ταυτόχρονα ένώ ó κ. Α. Παπαν
δρέου δέν αναγνωρίζει τόν ρόλο τής πρωτοπορίας σέ 
καμμιά κοινωνική τάξη, σέ κομματική έκδοση τού ΠΑ
ΣΟΚ αναφέρεται οτι «ο'ι κινητήριες δυνάμεις τής σοσια
λιστικής αλλαγής .. . είναι κυρίως ο'ι εργάτες,»1 4 καί οτι 
ή εργατική τάξη είναι «ή μόνη τάξη, ή όποια μπορεί νά 
ανατρέψει τόν καπιταλισμό»15 μιά άποψη πού θυμίζει 
φυσικά τόν Μαρξισμό-Λενινισμό τού ΚΚΕ. 
Τί δείχνουν όλα τά παραπάνω; Γίνεται φανερό ότι διευ
κρινίζοντας οτι δέν ανήκει στό Λενινιστικό χώρο τό 
ΠΑΣΟΚ επιδιώκει κυρίως νά υπογραμμίζει: 
Πρώτο: Τήν απουσία δογματισμού άπό τήν μεθοδολογία 
του. Δεύτερο: τήν απόρριψη τού αυταρχισμού πού χα
ρακτηρίζει τήν Μαρξιστική-Λενινιστική μετάβαση στό 
σοσιαλισμό (τόν κομμουνιστικό «σοσιαλιστικό μετασχη
ματισμό»). Συζητώντας όμως τίς έννοιες τής «δικτατο
ρίας τού προλεταριάτου» καί τής «πρωτοπορίας» όπως 
τίς βλέπει τό ΠΑΣΟΚ, επισημάναμε στή συγκεκριμένη 
περίπτωση διαφορές μεταξύ τού Μαρξιστικού ΠΑΣΟΚ 
καί τών Μαρξιστών-Λενινιστών, βλέποντας όμως ταυτό
χρονα πώς ο'ι αποστάσεις πού χωρίζουν τίς δύο προσεγ
γίσεις δέν είναι -τουλάχιστον σέ πρώτη άψη- τόσο 
αβυσσαλέες άσο θά ήθελε νά τίς παρουσιάσει ó κ. Α. 
Παπανδρέου. Στην λεπτομερή ανάλυση πού επακολου
θεί πάνω στή μεθοδολογία τού ΠΑΣΟΚ καί τήν διαδικα-
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σία του σοσιαλιστικού μετασχηματισμού του, θά διαπι
στώσουμε άν ή απόρριψη τού Λενινισμού άπό τό ΠΑΣΟΚ 
οδήγησε πραγματικά τό κόμμα τού κ. Α. Παπανδρέου 
στην άπάρνηση κάθε δογματισμού καί κάθε αυταρχικής 
τοποθέτησης. 

2. Ο ΔΟΓΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ 

Ταξική 'Ανάλυση, Συνωμοτική Θεώρηση 

Όπως έχει ήδη επισημανθεί, τό ΠΑΣΟΚ επιδιώκει νά 
αναλύσει τις πολιτικές εξελίξεις μέσω τής μαρξιστικής 
θεωρίας τής ταξικής πάλης. Τό ερωτηματικό πού γεννι
έται αυτόματα έδώ είναι άν ή μέθοδος τούτη είναι τό 
μοναδικό εργαλείο τού ΠΑΣΟΚ γιά τήν ερμηνεία όλων 
των συνθέτων πολιτικών δεδομένων. Έάν συμβαίνει 
κάτι τέτοιο, τότε τό ΠΑΣΟΚ παρά τίς διακηρύξεις του, 
παραμένει σέ τελική ανάλυση ενα βασικά δογματικό 
κόμμα, αφού αποδέχεται σάν σωστή μονάχα μία μέθοδο 
ανάλυσης, απορρίπτοντας όλες τίς άλλες προσεγγίσεις. 
Είναι δέ γνωστό ότι ή μαρξιστική θεωρία υπερτονίζει ή 
σχεδόν αποκλειστικά στηρίζει τήν ερμηνεία της στους 
οικονομικούς παράγοντες, αγνοώντας άλλους παράγον
τες πού πιθανόν νά είναι πιό σημαντικοί γιά τήν ερμη
νεία ενός δεδομένου φαινομένου.1 6 Τά δύο αποσπά
σματα επισήμων εκδόσεων τού ΠΑΣΟΚ πιστοποιούν 
πέρα άπό κάθε αμφισβήτηση τήν στενότητα τού ορί
ζοντα τής προβληματικής τού κόμματος τού κ. Α. Πα
πανδρέου καί κατ' επέκταση τήν ροπή τού κόμματος 
αυτού προς τόν δογματισμό καί τίς απλουστεύσεις: 

«Ένα σοσιαλιστικό κίνημα δεν μπορεί παρά νά δέχε
ται , άτι ή κινητήρια δύναμη τής ιστορίας είναι ή πάλη 
των τάξεων»1 7 (ύπογρ. δική μας). 
« .. .Μπορούμε γενικά νά πούμε άτι ή ¡οτορία τής 
ανθρωπότητας είναι ή Ιστορία τής· πάλης των τάξεων. 
Βεβαίως o¡ διάφοροι πόλεμοι, συγκρούσεις, εξωτερικά 
τουλάχιστον, παίρνουνε χαρακτήρα πότε εθνικό, πότε 
θρησκευτικό, πότε Ιδεολογικό. Στό βάθος όμως άν 
εξετάσουμε τά πράγματα, θά δούμε άτι όλα ... είναι 
έκφραση τής πάλης των τάξεων μέ διάφορες μορφές 
οτήν επιφάνεια, άλλα πού στην ουσία, στη βάση, 
κάτω ακόμα καί άπό .. . μία οποιαδήποτε διαμάχη . . . 
στό βάθος είναι μιά φάση τής πάλης των τάξεων, ή 
οποία διεξάγεται κατά τήν διάρκεια ολόκληρης τής 
ιστορίας τής ανθρωπότητας»1 8 (ύπογρ. δικές μας). 

Μέ δυό λόγια λοιπόν κατά τό ΠΑΣΟΚ, οι πολιτικές εξελί
ξεις διαμορφώνονται αποκλειστικά καί μόνο άπό τους 
οικονομικούς παράγοντες, ή επίδραση τών όποιων εκ
δηλώνεται στην πράξη μέσω τής «πάλης τών τάξεων». 
Καί ένώ βέβαια έδώ δέν είναι δυνατόν νά γίνει μιά 
κριτική ανάλυση τού Μαρξιστικού Ιστορικού υλισμού θά 
ήταν χρήσιμο νά παρατεθεί απλώς μία σύντομη άποψη 
τού γνωστού σοσιαλιστή (σοσιαλδημοκράτη) καθηγητή 
Sydney Hook: «Τό ότι ο'ι οικονομικές συνθήκες έχουν 
μιά σημαντική επίδραση στην ανθρώπινη κουλτούρα καί 
συμπεριφορά δέν μπορεί νά αμφισβητηθεί. 'Αλλά τό άτι 
ο'ι συνθήκες αυτές εκφράζονται αναγκαστικά σάν αυ

θαίρετη εξουσία πάνω στά άτομα ... άτι ή οικονομία 
είναι τό θεμέλιο πού εξηγεί οχι μόνο τήν διανομή τού 
πλούτου άλλα καί κάθε έκφραση τής κουλτούρας είναι 
πολύ δύσκολο ν' αποδειχθεί. "Αλλωστε, έτσι θά παρα
γνωρίζονταν ο'ι οικονομικές μεταμορφώσεις πού προήλ
θαν άπό τήν άσκηση πολιτικής εξουσίας καί πού δημι
ούργησαν τό «Κράτος Πρόνοια» στή Δύση καί πού δέν 
είναι ούτε απόλυτα καπιταλιστικό, οϋτε απόλυτα σοσια
λιστικό».19 "Εχει επίσης χαρακτηριστικά υπογραμμίσει ό 
Καθηγητής καί φιλόσοφος Karl Popper πώς τήν υλιστική 
ερμηνεία τής ιστορίας «δέν πρέπει νά τήν θεωρήσουμε 
σάν τίποτε παραπάνω άπό μιά εξαιρετικά πολύτιμη πρό
ταση νά εξετάσουμε τά γεγονότα σέ σχέση μέ τό οικο
νομικό τους υπόβαθρο».20 Μέ τήν έννοια αυτή βέβαια 
κάθε μή-Μαρξιστής (δηλαδή κάποιος πού αρνείται καί 
τόν Μαρξισμό σάν δόγμα καί τόν Μαρξισμό-Λενινισμό) 
μπορεί νά κάνει καί χρήση τής μαρξιστικής μεθοδολογί
ας, δηλαδή νά υπερτονίσει σέ μία δεδομένη περίπτωση 
(έφ' όσον τόν έχει οδηγήσει εκεί ή συστηματική του 
έρευνα) κυρίως τους οικονομικούς παράγοντες καί νά 
υπογραμμίσει τήν μεγάλη ή περιορισμένη σημασία τής 
ταξικής πάλης. Ή απόφαση όμως τού ΠΑΣΟΚ νά χρησι
μοποιεί αποκλειστικά καί μόνο τήν μαρξιστική μέθοδο 
ανάλυσης γιά τήν ερμηνεία όλων τών σύνθετων καί συ
χνά τόσο διαφορετικών μεταξύ τους πολιτικών γεγονό
των ανατρέπει αναπόφευκτα τήν διακήρυξη του ότι είναι 
ενα μή-δογματικό κόμμα. 

'Επιπρόσθετα, ή προσέγγιση αυτή τού ΠΑΣΟΚ - έ χ ε ι καί 
μιά άλλη συνέπεια: οδηγεί στον εκχυδαϊσμό τής ίδιας 
τής Μαρξιστικής θεωρίας. Κάτι τέτοιο συμβαίνει γιατί ή 
τόσο σημαντική άλλα καί τόσο φιλόδοξη (καί άρα τόσο 
επιδεκτική σέ γενικεύσεις) Μαρξιστική θεωρία, όταν 
υιοθετηθεί άπό ενα κομματικό όργανο πού διατείνεται 
πώς πιστεύει «τυφλά» στην ερμηνευτική της παντοδυ
ναμία (είτε μέ τήν μορφή τού Μαρξισμού-Λενινισμού, 
ε'ίτε απλώς τού κάποιας υφής δογματικού Μαρξισμού), 
τότε ή θεωρία αυτή αναπόφευκτα οδηγείται σέ μιά 'ισο
πεδωτική προσγείωση στό επίπεδο τής πολιτικής συν
θηματολογίας. Καί αυτό ακριβώς συμβαίνει μέ τό δο
γματικό ΠΑΣΟΚ, φέρνοντας έτσι αυτόματα στή μνήμη 
τήν δίκαιη αγανάκτηση τού 'ίδιου τού Έγκελς γιά τόν 
απλουστευτικό τρόπο χρήσης τής Μαρξιστικής θεωρίας 
άπό «μαθητές» τού Γερμανού φιλόσοφου πού εμφανί
ζονταν έτσι «βασιλικότεροι τού βασιλέως».21 

Τά παραπάνω λοιπόν εξηγούν γιατί ó κ. Α. Παπανδρέου 
καί τό κόμμα του, αντιμετωπίζοντας τά πιό σύνθετα καί 
περίπλοκα εσωτερικά καί εξωτερικά θέματα, καταφεύ
γουν σέ επιφανειακές ερμηνείες, μιλώντας αδιάκοπα γιά 
τήν καταλυτική επίδραση τών οικονομικών συμφερόν
των («μονοπώλια», «πολυεθνικές») πάνω στίς πολιτικές 
εξελίξεις. Τά ξένα οικονομικά αυτά συμφέροντα διατεί
νεται τό ΠΑΣΟΚ (όπως ακριβώς καί τό δογματικό ΚΚΕ), 
διαμορφώνουν τήν πολιτική τής 'Αμερικανικής κυβέρ
νησης καί μέσω αυτής επηρεάζουν αποφασιστικά τίς 
οικονομικές εξελίξεις στην Βόρεια καί Νότια Ευρώπη. Ή 
εκπληκτικά απλοϊκή αυτή σύλληψη πού καλύπτεται κάτω 
άπό ενα μανδύα βαρύγδουπης άλλα ρηχής πολιτικής 
ανάλυσης (ή ψευδο-έπιστημονικότητα τής οποίας βασί-
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ζεται σέ μεγάλο βαθμό στην χρήση φρασεολογίας όπως 
«ό καπιταλισμός στην σημερινή μονοπωλιακή πατερνα
λιστική και ιμπεριαλιστική του φάση») απευθύνεται σέ 
εκείνους πού αποζητούν εύκολες και συνάμα 
εντυπωσιακές λύσεις σέ κάθε περίπλοκο πρόβλημα. 
Αυτό τό ερμηνευτικό «μοντέλο» τού ΠΑΣΟΚ (μέ μερικές 
ανάλογες παραλλαγές γιά τήν προσαρμογή του στην 
εκάστοτε εξεταζόμενη περίπτωση) χρησιμεύει γιά τήν 
μονότονη εξήγηση κάθε γεγονότος της εσωτερικής ή 
εξωτερικής πολιτικής, άπό τά Έλληνο-Τουρκικά καί τό 
Κυπριακό εως τήν ΕΟΚ καί τό NATO, τήν οικονομική 
πολιτική τής Κυβέρνησης, τήν στάση τού 'Ελληνικού 
κεφαλαίου, τήν λειτουργία τής δημοκρατίας κλπ. 
"Ετσι καί ó κ. Α. Παπανδρέου μπορεί νά απλοποιεί τους 
κινδύνους πού απειλούν τήν δημοκρατία στην 'Ελλάδα 
οχι μόνο μέ αναφορές «στην υπονομευτική δράση» τού 
σχήματος «ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΟΚ»άλλά κυρίως μέ τήν υπο
γράμμιση τής πιό «ύπουλης» καί «αποφασιστικής» δρά
σης άπό «τά ξένα καί ντόπια μονοπωλιακά συγκροτή
ματα πού ελέγχουν τήν οικονομική ζωή τής χώρας μας, 
τίς μεγάλες εθνικές μας επιλογές».22 Μέ βάση πάντα 
τήν 'ίδια μεθοδολογία ή ΕΟΚ παρουσιάζεται άπό τόν 
αρχηγό τού ΠΑΣΟΚ σάν «ή λέσχη των πολυεθνικών 
μονοπωλίων» καί τό NATO σάν «ό μηχανισμός εξαναγ
κασμού - τ ό «κράτος» τού πολυεθνικού κεφαλαίου στον 
ατλαντικό χώρο».23 Γιά τήν Ελλάδα ό κ. Α. Παπανδρέου 
έχει καταλήξει στό συμπέρασμα οτι αυτή είναι ενα «εξ
αρτημένο κράτος» καί «αποτελεί στά πλαίσια τής σύγ
χρονης μορφής τής εξάρτησης τής περιθωριακής χώρας 
άπό τά μητροπολιτικά κέντρα τού σύγχρονου καπιταλι
σμού, τό υποκατάστατο τής ανοιχτής πολιτικής επικυρι
αρχίας τής εποχής τής άποικιοκρατίας»(!).24 Καί προσ
θέτει ό αρχηγός τού ΠΑΣΟΚ, πώς έχει «σημαντικό 
σπόρο αλήθειας» ή άποψη τού «Έλληνα πολίτη πώς 
κανείς δέν γίνεται πρωθυπουργός στην χώρα μας χωρίς 
τή σύμφωνη γνώμη τού πρέσβυ τών ΗΠΑ»(!)25 ένώ δέ 
φθάνει καί στό σημείο νά ισχυρισθεί πώς ή 'Ελλάδα 
υπήρξε «πειραματόζωο» γιά νά «μάθουν» ο'ι 'Αμερικανοί 
«τήν τέχνη τής διάβρωσης πού «εφάρμοσαν... στά πέ
ρατα τού κόσμου»(!).26 Τέλος, αξίζει νά σημειωθεί οτι ό 
κ. Α. Παπανδρέου ερμηνεύει τό φαινόμενο τού πληθω
ρισμού στή Δύση απλώς σάν έργο τού διεθνούς «μονο
πωλιακού κεφαλαίου» πού μέ τόν τρόπο αυτό επιδιώκει 
τήν «ανακατανομή τού κοινωνικού εισοδήματος σέ βά
ρος τών εργαζομένων».27 

Άπ' ολα τά παραπάνω δέν συνάγεται μόνο ό δογματι
σμός καί ή επικίνδυνη άπλοϊκότητα πού χαρακτηρίζουν 
τήν μεθοδολογία τού ΠΑΣΟΚ, άλλα καί ενα άλλο πολύ 
αξιοσημείωτο γνώρισμα: Ό συνωμοτικός τρόπος θεώ
ρησης τής πολιτικής. «Ή θεωρία τής συνωμοτικής θεώ
ρησης τής πολιτικής» - όπως τήν έχει χαρακτηρήσει ό 
Karl Popper- σημαίνει πώς «όταν κάτι συμβαίνει σ' αυτό 
τόν κόσμο πού είναι πραγματικά κακό, (ή τό όποιο απε
χθανόμαστε), τότε πρέπει νά υπάρχει κάποιος πού είναι 
εσκεμμένα υπεύθυνος γι' αυτό».2 8 Στην μεθύστερη χρι
στιανική σκέψη, προσθέτει ό Popper, «ήταν ό Διάβολος 
πού ήταν υπεύθυνος γιά κάθε κακό· στην χυδαία μορφή 
τού μαρξισμού είναι ή συνωμοσία τών άπληστων καπιτα
λιστών πού εμποδίζει τήν έλευση τού σοσιαλισμού».29 

Γιά τους δογματικούς Μαρξιστές (ή Λενινιστές) οποιασ
δήποτε μορφής, πίσω άπό κάθε πολιτικό συμβάν υπάρ
χει μιά «συνωμοσία» πού αποδίδεται στίς «σκοτεινές 
δυνάμεις» (στή περίπτωση αυτή τά μονοπώλια, τίς πο
λυεθνικές, τήν CIA, τίς ΗΠΑ, τό Πεντάγωνο κλπ). Παρό
μοια παραδείγματα έχουν κατακλύσει τόν Ελληνικό 
τύπο τά τελευταία χρόνια, έτσι ώστε νά αποδίδεται στίς 
«σκοτεινές» αυτές δυνάμεις κάθε περιστατικό πού 
απαιτεί μιά κάπως πιό σύνθετη ανάλυση (λ.χ. ή 'Απριλια
νή δικτατορία, ή Τουρκική εισβολή στή Κύπρο, ή 
Έλληνο-Τουρκική διένεξη, ή τρομοκρατία στην 'Ιταλία, 
τά γεγονότα στό αεροδρόμιο τής Λάρνακας κλπ.) Όπως 
είδαμε δέ καί πιό πάνω ή ίδια συνομωτική προσέγγιση 
υιοθετείται άπό τό ΠΑΣΟΚ πάνω σέ μιά ευρεία ποικιλία 
θεμάτων οπως είναι τά προβλήματα αστάθειας πού 
αντιμετωπίζει τό δημοκρατικό πολίτευμα, τό φαινόμενο 
τού πληθωρισμού, ο'ι εξωτερικές επιλογές τής 'Ελλάδας 
κλπ. Ή συνωμοτική θεώρηση τής πολιτικής, επισημαίνει 
σωστά ό Karl Popper, «μέ τήν μορφή τής αναζήτησης 
αποδιοπομπαίων τράγων, έχει ενθαρρύνει τήν πολιτική 
σύγκρουση καί είναι ή αιτία πολλών δεινών πού μπο
ρούσαν νάχαν αποφευχθεί».3 0 

Ταξική Πάλη καί ή Θεωρία τών «Αδύνατων Κρίκων». 

Πέρα όμως άπό τόν δογματισμό, τίς απλουστεύσεις καί 
τήν εμπάθεια (λόγω κυρίως τής συνωμοτικής προσέγγι
σης) πού αναβλύζει άπό τήν μεθοδολογία τού ΠΑΣΟΚ 
(καί πού σίγουρα συγκρούεται πέρα γιά πέρα μέ τήν 
μετριοπάθεια τήν ανοχή, τόν σύνθετο καί ευρύ τρόπο 
προσέγγισης τής φιλελεύθερης σκέψης) ή ολη ταξική 
τοποθέτηση τού κόμματος αυτού δέν μπορεί παρά νά 
γεννά ανησυχίες. Αυτό συμβαίνει γιατί, μέ βάση τίς 
θεωρητικές του κατασκευές, επιδίωξη τού ΠΑΣΟΚ πρέ
πει νά είναι ή όξυνση τών ταξικών αντιθέσεων σέ μιά 
προσπάθεια ανατροπής τού «καπιταλιστικού» συστήμα
τος. Είναι άλλωστε χαρακτηριστικό οτι ό κ. Α. Παπαν
δρέου έχει καταγγείλει τήν σοσιαλδημοκρατία (πού κατ' 
αυτόν «είναι καπιταλισμός μέ ευγενικό πρόσωπο»)31 οτι 
επιδιώκει τήν «άμβλυνση τών ταξικών διαφορών».32 Ή 
δέ 'Εξόρμηση έχει ζητήσει άπό τους εργαζομένους τήν 
«συνειδητοποίηση τής «πάλης τών τάξεων».33 'Ακριβώς 
επειδή κάτω άπό κάθε πολιτικό σύστημα αναπόφευκτα 
ξεπηδούν ταξικές αντιθέσεις (πού εκδηλώνονται μέν 
ελεύθερα στά πλουραλιστικά συστήματα, ένώ καταπνί
γονται βίαια καί αποκρύπτονται στά δικτατορικά) σκο
πός ενός δημοκρατικού κόμματος δέν μπορεί παρά νά 
είναι ό μετριασμός καί ό συμβιβασμός τών αντιθέσεων 
αυτών. Γιατί ή όξυνση τών κοινωνικών αντιθέσεων είναι 
πολύ πιθανό νά οδηγήσει σέ μιά επικίνδυνη αποσταθε
ροποίηση τού δημοκρατικού συστήματος. Πώς είναι 
λοιπόν δυνατόν ενα κόμμα πού διακηρύσσει τήν προσ
ήλωση του στον πλουραλισμό νά μήν επιδιώκει νά αμ
βλύνει τίς ταξικές αντιθέσεις - μιά εξέλιξη πού οδηγεί 
στην 'ισχυροποίηση του κοινοβουλευτισμού - αλλά αντί
θετα νά οξύνει τίς ταξικές αντιθέσεις αποσταθεροποιών
τας τήν δημοκρατία; 
Αλλά καί ό τρόπος πού βλέπει τό ΠΑΣΟΚ τήν εξέλιξη 



της ταξικής πάλης καί τήν μέσω αυτής ανατροπή τοϋ 
καπιταλισμού γεννά πολλά ερωτηματικά. Σύμφωνα με 
επίσημο έντυπο τού «κινήματος»: 

«Μέσα στον καπιταλισμό, ό όποϊος είναι υποχρεωμέ
νος νά δημιουργεί περισσότερο προλεταριάτο γιά νά 
έχει μεγαλύτερο κέρδος, ή εργατική τάξη συνεχώς με
γαλώνει .. .καί αντικειμενικά βρίσκεται αντίθετη στην 
καπιταλιστική τάξη . . . Έχουμε έτσι μιά συνεχή πάλη 
μεταξύ δύο τάξεων».3 4 

Από την περικοπή αυτή γίνεται αντιληπτό ότι τό ΠΑΣΟΚ 
μένει προσκολλημένο στίς ξεπερασμένες (άπό τά γεγο
νότα) πιά Μαρξιστικές «αρχές» τής «προλεταριοποί
ησης» τοϋ πληθυσμού (τής ραγδαίας αύξησης τής εργα
τικής τάξης) καί τής «ταξικής πόλωσης» (σύνθλιψη των 
μέσων στρωμάτων ώστε ή κυρία αντίθεση νά γίνεται 
αυτή μεταξύ τής άρχουσας τάξης καί τής «προλεταριο-
ποιημένης» συντριπτικής μάζας τού πληθυσμού).35 

Ή πρώτη παρατήρηση μέ βάση τά παραπάνω είναι άτι τό 
ΠΑΣΟΚ ένώ αποδέχεται τήν μαρξιστική άποψη τής ταξι
κής πόλωσης, υιοθετεί ταυτόχρονα τήν διαδικασία ειρη
νικού περάσματος στην εξουσία, παρά τό γεγονός, ότι, 
σύμφωνα μέ τήν Μαρξιστική θεωρία, είναι ακριβώς ή 
κοινωνική έκρηξη (πού προκαλείται από τήν ταξική πό
λωση) ή οποία οδηγεί στην βίαιη επανάσταση. 'Επίσης 
φαίνεται αρκετά παράδοξο τό ΠΑΣΟΚ από τήν μιά μεριά 
νά απευθύνεται σέ μιά ποικιλία κοινωνικών στρωμάτων, 
ένώ άπό τήν άλλη νά 'ισχυρίζεται στά κομματικά του 
έντυπα άτι πέραν τής άρχουσας τάξης υπάρχει μόνο τό 
«προλεταριάτο». (Βέβαια, σέ λόγους του ó κ. Α Παπαν
δρέου επιμένει στον ταξικό του διπολισμό μέσω τής 
χρήσης δικών του συνθηματολογικών ορών όπως «προ
νομιούχοι» καί «μή προνομιούχοι Έλληνες»). Παράλ
ληλα προκαλεί εντύπωση πώς μέ βάση τίς παραπάνω 
θέσεις του τό ΠΑΣΟΚ έχει καταλήξει στό συμπέρασμα 
άτι οι προηγμένες καπιταλιστικές χώρες ανατρέπονται 
πιό δύσκολα άπό τίς μή προηγμένες,37 αφού στίς πρώ
τες υποτίθεται πώς θά πρέπει νά υπάρχει περισσότερο 
προλεταριάτο καί άρα μεγαλύτερη ταξική πόλωση. Τό νά 
διαπιστώνει απλώς τό ΠΑΣΟΚ άτι στίς προηγμένες καπι
ταλιστικές χώρες υπάρχει 'ισχυρότερη «καπιταλιστική 
Ιδεολογία» καί «μηχανισμοί» δέν σημαίνει τίποτα αφού 
τό πρόβλημα είναι ακριβώς νά εξηγηθεί γιατί υπάρχουν 
οι ισχυροί αυτοί μηχανισμοί παρά τήν δήθεν ύπαρξη 
σαθρού κοινωνικού υπόβαθρου πού είναι σαθρό λόγω 
τής υποτιθέμενης κοινωνικής πόλωσης). Ή απάντηση 
βέβαια (πού αγνοεί τό ΠΑΣΟΚ γιατί δέν εντάσσεται στό 
στενό μαρξιστικό του μοντέλο) είναι άτι ο'ι προηγμένες 
«καπιταλιστικές» δημοκρατίες έχουν δημιουργήσει 
ισχυρούς δημοκρατικούς θεσμούς, ενα άπό τά στηρί
γματα τών οποίων είναι ακριβώς ή άμβλυνση των ταξι
κών διαφορών (σέ αντιδιαστολή μέ τήν ταξική πόλωση 
πού είχε προβλέψει ó Μαρξ). 

Τέλος, κατά τό ΠΑΣΟΚ ό σοσιαλιστικός μετασχηματι
σμός είναι έπί θύραις στην 'Ελλάδα, ή όποια υποτίθεται 
πώς αποτελεί τόν «πιό αδύναμο κρίκο» τού καπιταλι
σμού μέσα τήν Ευρώπη.38 Ή τοποθέτηση αυτή σχετικά 
μέ τους «αδύνατους κρίκους τού καπιταλισμού» (δέν τό 

διευκρινίζει τό ΠΑΣΟΚ) είναι καθαρά Λενινιστική,3 9 καί 
μάλιστα αποτέλεσε τήν απόπειρα θεωρητικής θεμελί
ωσης άπό τόν Σοβιετικό ηγέτη τής έκρηξης τής επανά
στασης στή Ρωσία, αντί γιά τίς ανεπτυγμένες καπιταλι
στικές χώρες, όπως είχε προβλέψει ό Μαρξ. Όμως ή 
θεωρία τών «αδύνατων κρίκων» τού Λένιν, αναφερόταν 
αποκλειστικά σέ βίαιες επαναστάσεις μέσω τών οποίων 
θά επιβάλλονταν ή «δικτατορία τού προλεταριάτου». Τί 
εφαρμογή λοιπόν μπορεί νά έχει τό μοντέλο αυτό σχε
τικά μέ τήν 'Ελλάδα; Θεωρεί τό ΠΑΣΟΚ σάν συναφή τήν 
'Ελλαδική περίπτωση μέ τά παραδείγματα «αδυνάτων 
κρίκων» (Βιετνάμ, 'Αλγερία, Κίνα) πού μνημονεύει; Καί 
τέλος, πώς είναι δυνατόν τό ΠΑΣΟΚ άπό τήν μιά μεριά 
νά αποκηρύσσει τόν Λενινισμό καί άπό τήν άλλη νά 
στηρίζει τήν έλευση τού σοσιαλιστικού μετασχηματι
σμού στή χώρα μας πάνω σ' ένα Λενινιστικό μοντέλο 
πού μάλιστα είναι συνδεδεμένο μέ βίαιες καί αυταρχι
κές λύσεις; 

3. ΑΥΤΑΡΧΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟΝ «ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ 
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ» ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ 

Ή άνοδος τού ΠΑΣΟΚ στην εξουσία καί ή εμπέδωση τού 
«σοσιαλιστικού μετασχηματισμού του) συνδέεται: Πρώ
το: Μέ μιά συγκεκριμένη τοποθέτηση του απέναντι στό 
κράτος. Δεύτερο: Μέ μιά διαδικασία «κοινωνικοποί
ησης» τών «μέσων παραγωγής» - δύο θέματα πού θά 
μας απασχολήσουν έδώ. 
Γύρω άπό τό θέμα του «κράτος» ό αρχηγός τού ΠΑΣΟΚ 
έχει δηλώσει: 

« Ό κομματικός πλουραλισμός καί ή ομαλή διαδοχή 
τών κομμάτων στην Κυβέρνηση δημιουργούν σοβαρά 
προβλήματα γιά τόν μαρξιστή. Γιατί κράτος ταξικά ου
δέτερο, δέν νοείται στά πλαίσια τής μαρξιστικής σκέ
ψης. Είναι πάντα όργανο τής πολιτικής επικυριαρχίας 
τής άρχουσας τάξης. "Αρα ή αλλαγή τής δομής τής 
πολιτείας, του κράτους, είναι άρος απαράβατος γιά 
τή ριζική αλλαγή τής κοινωνικής δομής. Σοσιαλιστική 
κοινωνία χωρίς κράτος πού νά εκφράζει τήν επικυρι
αρχία τών εργαζομένων εργατών, αγροτών, μισθω
τών κλπ. απλώς δέν νοείται»4 0 (ύπογρ. δικές μας). 

Τά ερωτηματικά πού δημιουργεί μιά τέτοια τοποθέτηση 
είναι κατ' ανάγκη ανησυχητικά γιατί ή παραπάνω άποψη 
εμπεριέχει μέσα της σοβαρά αυταρχικά στοιχεία. 
Μέ βάση τήν παραπάνω περικοπή, δύο συλλογισμοί θά 
αναλυθούν έδώ, αναφορικά μέ τό πού οδηγεί: πρώτο, ή 
άποψη τού ΠΑΣΟΚ γιά τό πώς κατακτιέται ή «πραγματι
κή» εξουσία· καί δεύτερο, μέ τίς πιθανές συνέπειες τής 
διαδικασίας επιβολής τής «επικυριαρχίας τών εργαζο
μένων» πάνω στον κρατικό μηχανισμό. 

Εξουσία, Πλουραλιστικές Διαδικασίες καί «Επικυριαρ
χία τών Εργαζομένων». 

'Αφού ή κατάκτηση τής πραγματικής εξουσίας (αυτής 
δηλαδή πού θά οδηγήσει στον σοσιαλιστικό μετασχημα-
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τισμό) δέν πραγματοποιείται κυρίως μέσω των διαδικα
σιών και θεσμών πού προβλέπει ή πλουραλιστική δημο
κρατία, δηλ. τίς εκλογές καί τό κοινοβούλιο (μιά καί 
υποτίθεται πώς αυτές οι διαδικασίες απλώς συντελούν 
στην συντήρηση καί διαιώνιση της κυριαρχίας της άρ
χουσας τάξης) ή διαδικασία τής εμπέδωσης τής «επικυ
ριαρχίας τών εργαζομένων» πάνω στον κρατικό μηχανι
σμό αρχίζει νά αποκτά πολύ μεγαλύτερη σημασία από 
τίς διαδικασίες καί τους θεσμούς του πλουραλισμού. Μέ 
δυό λόγια, γιά τό ΠΑΣΟΚ μιά τυχούσα νίκη του στίς 
εκλογές δέν θά σημάνει οϋτε πώς απέκτησε αυτόματα 
τήν «πραγματική εξουσία», οϋτε πώς υπερίσχυσε της 
«άρχουσας τάξης». Μιά τέτοια εξέλιξη, πιστεύει τό ΠΑ
ΣΟΚ, μπορεί μόνο νά πραγματοποιηθεί (ανοίγοντας τόν 
δρόμο γιά τόν σοσιαλιστικό μετασχηματισμό) μέσω της 
επιβολής της «επικυριαρχίας των εργαζομένων» πάνω 
στον κρατικό μηχανισμό. Μιά παρόμοια τοποθέτηση φυ
σικά μετακινεί τό κύριο βάρος τού κομματικού ανταγω
νισμού έξω άπ' τά πλαίσια πού καθιερώνει ή φιλελεύ
θερη πλουραλιστική δημοκρατία. Ταυτόχρονα διαφαίνε
ται καί μία σαφής τάση υποτίμησης της σημασίας τών 
δημοκρατικών διαδικασιών καί θεσμών στή στερέωση 
καί λειτουργία της δημοκρατίας, αφού υιοθετείται ó 
'ισχυρισμός πώς στίς Δυτικές πλουραλιστικές δημοκρα
τίες δέν κυβερνούν οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι τού 
λαού αλλά μιά πανίσχυρη «άρχουσα τάξη». 
Τό γεγονός ακριβώς άτι γίνεται αποδεκτή ή άποψη πώς 
ή «επικυριαρχία τών εργαζομένων» πάνω στον κρατικό 
μηχανισμό είναι εκείνη κυρίως πού θά μπορεί ν' ανοίξει 
τό δρόμο στον σοσιαλιστικό μετασχηματισμό (καί οχι 
απλώς ή άνοδος στην εξουσία μέσω τών πλουραλιστι
κών διαδικασιών) οδηγεί τό ΠΑΣΟΚ (σέ αντίφαση μέ τήν 
σαφή διακήρυξη του ότι επιλέγει τίς δημοκρατικές 
πλουραλιστικές διαδικασίες4 1): Στό νά εκδηλώνει τήν 
συμπαράσταση του (μέ διάφορους τρόπους) σέ ποικίλα 
«σοσιαλιστικά» καθεστώτα πού επέβαλαν καί ασκούν 
τήν εξουσία τους οχι μέσω τών «διαβρωμένων» από τήν 
«άρχουσα τάξη» διαδικασιών τού πλουραλισμού αλλά 
μέσω ενός μονόπλευρου έλεγχου πάνω στην κρατική 
μηχανή. "Ετσι, αντί ο σοσιαλιστικός μετασχηματισμός καί 
ò δημοκρατικός φιλελευθερισμός νά δένονται αδιάσπα
στα στην φιλοσοφία τοΰ ΠΑΣΟΚ (δηλ. νά δέχεται τό 
ΠΑΣΟΚ ότι χωρίς δημοκρατικές διαδικασίες καί ελευθε
ρία δέν μπορεί νά υπάρξει σοσιαλιστικός δημοκρατικός 
μετασχηματισμός), τό κόμμα τού κ. Α. Παπανδρέου 
αποκόπτει τήν μία έννοια από τήν άλλη, αποδεχόμενο 
μιά 'ιδεολογική συγγένεια μέ κόμματα πού προχωρούν 
στό «σοσιαλιστικό μετασχηματισμό» μέ αυταρχικές κυ
βερνητικές δομές (επιβάλλοντας τήν κατά τήν άποψη 
τους «επικυριαρχία τών εργαζομένων»). Αυτό ακριβώς 
εξηγεί πώς ó κ. Α. Παπανδρέου μιλώντας γιά τήν συνερ
γασία τού ΠΑΣΟΚ μέ τό «σοσιαλιστικό» κόμμα Μπάαθ 
τής Συρίας (πού έχει βέβαια επιβάλλει μιά στυγνή δικτα
τορία στή Συρία) τονίζει: 

«ή συνεργασία αυτή τών δύο κομμάτων (ΣΣ. ΠΑΣΟΚ 
καί Μπάαθ Συρίας) στηρίζεται στης κοινές ιδεολογι
κοπολιτικές θέσεις γιά 'Εθνική 'Ανεξαρτησία καί 
σοσιαλιστικό μετασχηματισμό»42 (ύττογρ. δικές μας). 

Είναι όμως δυνατόν τό «φιλελεύθερο» ΠΑΣΟΚ νά έχει 
«κοινές 'ιδεολογικοπολιτικές θέσεις» γιά τό σοσιαλι
στικό μετασχηματισμό μέ τό αυταρχικό κόμμα-
κυβέρνηση τού Μπάαθ, όταν τό μέν ΠΑΣΟΚ αύτοτιτλο-
φορεΐται οπαδός τού πλουραλισμού τό δέ Μπάαθ είναι 
θιασώτης τού μονισμοϋ; Σέ μιά απόπειρα δικαιολόγησης 
μιας τέτοιας τοποθέτησης ó κ. Α. Παπανδρέου χωρίς 
επιτυχία έχει προσπαθήσει νά υπογραμμίσει πώς τό γε
γονός άτι τό ΠΑΣΟΚ συνάπτει σχέσεις «μέ σοσιαλιστικά 
κόμματα μονοκομματικού χαρακτήρα... δέν σημαίνει 
ότι ασπάζεται τήν γραμμή τού κάθε κόμματος μέ τό 
όποιο συνάπτει σχέσεις».43 Δύο παρατηρήσεις όμως 
πρέπει νά γίνουν έδώ: Αλλο πράγμα είναι ή τυπική 
σύναψη σχέσης καί άλλο ή διακήρυξη πώς δύο κόμματα 
έχουν κοινές «Ίδεολογικο-πολιτικές θέσεις». Επίσης, 
άλλο πράγμα είναι ο'ι επαφές σέ επίπεδο κυβερνητικών 
εκπροσώπων ή καί, ή απλή επίσκεψη κομματικής 
προσωπικότητας σέ μιά χώρα (λχ. τού αρχηγού τών 
Συντηρητικών κ. Χήθ στην Κίνα) καί άλλο ο'ι στενές 
επαφές μεταξύ κομμάτων πού στόχο έχουν νά υπο
γραμμίσουν τήν ιδεολογική τους συγγένεια. Μέ βάση 
τους συλλογισμούς αυτούς διερωτάται κανείς εύλογα 
πώς δικαιολογείται λχ. ή συμμετοχή αντιπροσωπείας 
τού ΠΑΣΟΚ στό Συνέδριο τοΰ ΚΚ. Γιουγκοσλαβίας, ενός 
κόμματος πού υποστηρίζει θεωρητικά καί πρακτικά τόν 
μονοκομματισμό; 

Τό άτι πράγματι τό ΠΑΣΟΚ φαίνεται νά αισθάνεται ιδεο
λογική συγγένεια μέ κυβερνώντα κόμματα πού αρνούν
ται τίς δημοκρατικές διαδικασίες καί έχουν επιβάλλει 
τήν «επικυριαρχία τών εργαζομένων» καί τόν «σοσια
λιστικό μετασχηματισμό» μέ αυταρχικά μέτρα, αποδει
κνύεται καί από τήν προσπάθεια τού ΠΑΣΟΚ, είτε νά 
αποσιωπήσει τήν καταπίεση πού ασκούν τά κόμματα 
αυτά (λχ. στό 'Ιράκ, στην 'Αλγερία κλπ.), είτε καί νά 
εξωραΐσει τους καταπιεστικούς μηχανισμούς πού έχουν 
επιβάλει. Στην τελευταία αυτή περίπτωση είχαμε δύο 
εντυπωσιακά παραδείγματα μέ δύο μονοκομματικά κα
θεστώτα τά οποία φαίνεται νά θαυμάζει 'ιδιαίτερα ό κ. Α. 
Παπανδρέου: τής Λιβύης καί τής Γιουγκοσλαβίας. Έτσι, 
επιστρέφοντας άπό δύο ταξίδια άπό τίς χώρες αυτές ó 
αρχηγός τού ΠΑΣΟΚ έκανε τίς ακόλουθες - ομολογού
με να - πρωτοφανείς δηλώσεις: 

(Γιά τη Λιβύη) «Μέ πρότυπο τό Δήμο τών 'Αρχαίων 
'Αθηναίων! Δηλαδή: Μέ βάση τό τοπικό λαϊκό συμ
βούλιο θά εκλεγούν 1.000 αντιπρόσωποι τοΰ λαοϋ πού 
θά αποτελέσουν τήν κυρίαρχη εθνοσυνέλευση . . . 
Καταργούνται τά κόμματα. Καί αυτό αποτελεί 
υλοποίηση τής απόφασης του Επαναστατικού Συμ
βουλίου νά προχωρήσει στην δόμηση μιας αταξικής 
κοινωνίας. Στόχος ή άμεση δημοκρατία, μέ βάση τήν 
λειτουργία τού Δήμου τών 'Αθηναίων. Καί θάπρεπε νά 
δούμε τήν πορεία αυτή σάν τήν πιό επαναστατική στίς 
μέρες μας»45 (ύπογρ. δικές μας). 

«Ή ηγεσία τής Γιουγκοσλαβίας έχει δομήσει μιά πρα
γματικά δημοκρατική διαδικασία που δέν περιορίζεται 
μόνο στον πολιτικό τομέα. ΈμεΤς, όταν μιλάμε γιά 
δημοκρατικές διαδικασίες, συνηθίζουμε νά δίνουμε 
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Εκπρόσωποι δύο δικτατορικών καθεστώτων ατή Συνδιάσκεψη του ΠΑΣΟΚ. Ό Ομάρ Ελ Χάμντι (αριστερά) της 
Λιβύης καί ο Πέταρ Ρακόζεβιτς της μονοκομματικής Γιουγκοσλαβίας (δεξιά). 

έμφαση στον κοινοβουλευτισμό. 'Υπάρχει φυσικά καί 
στην Γιουγκοσλαβία αύτη ή διαδικασία. Μόνο που οι 
δημοκρατικές διαδικασίες δεν περιορίζονται σ' 
αυτήν».46 (ύπογρ. δικές μας). 

Ή πρώτη απορία πού γεννιέται έδώ είναι άν εννοεί 
άλλοιώς τήν φιλελεύθερη δημοκρατία τό ΠΑΣΟΚ καίεάν 
τήν συνδέει απαραίτητα ή όχι μέ τόν πλουραλισμό καί 
πολυκομματισμό. Ή δεύτερη απορία πού ανακύπτει εί
ναι αφού τό ΠΑΣΟΚ θαυμάζει τήν πιό «βαθειά» δημο
κρατία της Γιουγκοσλαβίας (πού δέν είναι μόνο «πολιτι
κή») καί τήν «άμεση δημοκρατία» χωρίς κόμματα) της 
Λιβύης πού αποτελεί τήν πιό «επαναστατική πορεία στίς 
μέρες μας», τότε γιατί μένει προσκολημμένο στίς ατε
λείς δημοκρατικές αρχές τοϋ πλουραλισμού όπως αυτός 
λειτουργεί στην Δύση; Δέν είναι δέ υπερβολικά παρά
δοξο τό ΠΑΣΟΚ νά θαυμάζει κόμματα πού επιδιώκουν 
τήν εμπέδωση του «Σοσιαλιστικού μετασχηματισμού» 
τους μέ βίαια καί αυταρχικά μέσα, ένώ επιφυλάσσει γιά 
όλα τά Δυτικο-Εύρωπαϊκά σοσιαλιστικά καί σοσιαλδημο
κρατικά κόμματα (πού προτάσσουν τήν ελευθερία καί 
τόν πλουραλισμό σάν υπέρτατες άξιες) μονάχα αμείλι
κτες επικρίσεις; (Μόνο πρόσφατα καί σε κραυγαλέα 

Ή «Επικυριαρχία των Εργαζομένων» στον Κρατικό 
Μηχανισμό: Πιθανές Συνέπειες. 

Αποδεχόμενο τήν αναπόφευκτη τοξικότητα τού κρά
τους καί τήν αναγκαιότητα της «επικυριαρχίας των ερ
γαζομένων» στην κρατική μηχανή, τό ΠΑΣΟΚ δέν οδη
γείται (όπως ε'ίδαμε) μονάχα σέ ιδεολογική προσέγγιση 
μέ αυταρχικά κόμματα καί τήν διατύπωση κραυγαλέα 
αντιδημοκρατικών θέσεων, άλλα ταυτόχρονα φαίνεται 
νά υιοθετεί απόψεις πού μοιάζουν νά οδηγούν στην 
κομματικοποίηση (όπως γίνεται στά μονοκομματικά κα
θεστώτα) τού κρατικού μηχανισμού. Έχοντας δεχθεί ότι 
τό κράτος είναι «ταξικό» ο κ. Α. Παπανδρέου καταλήγει 
στό έξης σχήμα: Στίς πλουραλιστικές «καπιταλιστικές» 
δημοκρατίες ή «άρχουσα τάξη» επιβάλλει τήν «επικυρι
αρχία» της (προφανώς σέ βάρος τών εργαζομένων») 

αντίφαση μέ παληότερές του θέσεις41 ó κ. Α. Παπαν
δρέου έχει αντιμετωπίσει μέ ευνοϊκά σχόλια τό Σοσιαλι
στικό Κόμμα Γαλλίας καί τό πρόγραμμα του). 
Ό λ ε ς οι παραπάνω αντιλήψεις τού 'Αρχηγού τού ΠΑΣΟΚ 
ξεκινούν άπό τήν προσκόλληση του στό Μαρξιστικό 
δόγμα της «άρχουσας τάξης» (καί κατ' επέκταση άπό 
τήν κάποια περιφρόνηση του γιά τίς αδυναμίες τών 
διαδικασιών καί θεσμών τού πλουραλισμού), καθώς καί 
άπό τήν έμφαση πού δίνει στην ανάγκη επιβολής της 
«επικυριαρχίας τών εργαζομένων» στον κρατικό μηχα
νισμό, μιά διαδικασία πού διατείνονται πώς έχουν ακο
λουθήσει τά περισσότερα αριστερά δικτατορικά (κομ
μουνιστικά ή τριτοκοσμικά) καθεστώτα. Γίνεται λοιπόν 
αντιληπτό ότι έχει δίκιο ó κ. Α. Παπανδρέου όταν ομο
λογεί ότι ή άποψη γιά τό αναπόφευκτο τής ύπαρξης 
ενός ταξικού κράτους (μέ ολα τά συνεπακόλουθα της: 
«άρχουσα τάξη», «επικυριαρχία τώς εργαζομένων» κλπ.) 
πράγματι δημιουργεί «σοβαρά προβλήματα γιά τόν μαρ
ξιστή» (ΣΣ. τόν δογματικό Μαρξιστή), όταν αυτός προσ
παθεί νά τήν συνταιριάζει μέ τόν «κομματικό πλουραλι
σμό» καί τήν «ομαλή διαδοχή τών κομμάτων στην κυ
βέρνηση». 

μέσω τού έλεγχου τής κρατικής μηχανής. Μέ τόν «σο
σιαλιστικό μετασχηματισυό» τού ΠΑΣΟΚ οι «εργαζόμε
νοι» θά επιβάλλουν τήν «επικυριαρχία τους» (προφανώς 
σέ βάρος τής «άρχουσας τάξης») μέσφ, καί πάλι, τού 
έλεγχου τής κρατικής μηχανής. "Ισως γιά τόν κ. Α. Πα
πανδρέου ή επιβολή τών ταξικών συμφερόντων τής 
πλειοψηφίας («εργαζόμενοι») πάνω στην μειοψηφία 
(«άρχουσα τάξη») νά είναι δικαιολογημένη (Είδαμε άλ
λωστε πώς επιχείρησε ó αρχηγός τού ΠΑΣΟΚ νά εξω
ραΐσει τήν «δικτατορία τού προλεταριάτου» υπογραμμί
ζοντας πώς τό προλεταριάτο αποτελεί τήν πλειοψηφία 
τού πληθυσμού όταν χτίζει τήν «πολιτεία» πού «εκφρά
ζει πολιτικά τήν επικυριαρχία του»). Μιά τέτοια τοποθέ
τηση όμως γεννά σοβαρά προβλήματα: Πώς είναι δυνα
τόν όταν τό κράτος ελέγχεται άπό μερικές ομάδες (πού 
έτσι έχουν τήν δυνατότητα νά ικανοποιούν τά συμφέ-
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ροντά τους) νά διασφαλίζονται τά δικαιώματα των ομά
δων πού είναι έκτος εξουσίας, οσοδήποτε μικρές καί άν 
είναι αυτές; Δέν είναι δέ μία άπό τίς βασικότερες αρχές 
της δημοκρατίας ή κατοχύρωση των δικαιωμάτων της 
μειοψηφίας; "Αλλωστε, όπως έχει ήδη τονισθεί σέ 
παληότερή μας ανάλυση, στή πράξη εύκολα ή έννοια 
τής «άρχουσας τάξης» μπορεί νά διευρυνθεί γιά νά 
περιλάβει κάθε αντίπαλο τού κόμματος πού βρίσκεται 
στην εξουσία. (Άν δέ ó αντίπαλος αυτός δέν είναι δυ
νατό νά χαρακτηρισθεί σάν «μέλος» τής «άρχουσας 
τάξης» τότε μπορεί κάλλιστα νά επιλεγεί ό ευρύτατος 
ορός: «όργανο τής άρχουσας τάξης»). Ταυτόχρονα ή 
έννοια τοϋ «εργαζομένου» μπορεί νά στενέψει κατάλ
ληλα γιά νά ταυτισθεί όχι μόνο μέ τους οπαδούς τοϋ 
κόμματος πού βρίσκεται στην εξουσία, άλλα - καί γιατί 
όχι; - μέ τό ϊδιο τό κόμμα. Μέ δυό λόγια, ό κίνδυνος 
είναι τό κράτος νά καταλήξει νά εκφράζει τήν επικυρι
αρχία» τοϋ ενός κόμματος (τό όποιο θά διατείνεται 
φυσικά πώς εκπροσωπεί τους «εργαζόμενους»). Μιά τέ
τοια εξέλιξη θά σήμαινε αναπόφευκτα τήν πραγματο
ποίηση ενός αποφασιστικού βήματος προς τόν μονο-
κομματισμό. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι τίς απόψεις αυτές γιά τήν 
τοξικότητα τοϋ κράτους τίς υιοθετούν τά Μαρξιστικά-
Λενινιστικά κόμματα (Εύρωκομμουνιστικά καί μή). "Ετσι, 
λχ. ό αρχηγός τοϋ 'Ισπανικού ΚΚ. ζητά τόν μετασχημα
τισμό τοϋ «καπιταλιστικού κράτους» σέ «κράτος κατάλ
ληλο γιά τήν άσκηση τής ηγεμονίας των αντιμονοπωλια
κών δυνάμεων» (ύπογρ. δική μας)48. Ά ν δέ πάρουμε ύπ' 
όψη μας οτι ό κ. Α. Παπανδρέου έχει καταγγείλει τους 
Εύρωκομμουνιστές γιά υπερβολική διστακτικότητα στην 
εφαρμογή τής διαδικασίας τής αντιμετώπισης τοϋ προ
βλήματος τοϋ «καπιταλιστικού κράτους» ή «τής κρατι
κής μηχανής» (πού «είναι ταγμένη στην υπηρεσία τοϋ 
κεφαλαίου»),49 τότε ίσως θά πρέπει νά συμπεράνουμε 
πώς τό ΠΑΣΟΚ θά προχωρήσει ακόμα πιό αποφασιστικά 
(άπό τους Εύρωκομμουνιστές) στην επιβολή τής «επι
κυριαρχίας των εργαζομένων» πάνω στον κρατικό μηχα
νισμό. Πέρα άπό τους Εύρωκομμουνιστές όμως καί τό 
ορθόδοξο ΚΚΕ έχει σάν στόχο του τήν ταξικοποίηση τοϋ 
κρατικού μηχανισμού (τήν «ριζική ανασυγκρότηση του» 
πάνω «σέ επαναστατική φάση»)50 καί ακριβώς σάν τό 
ΠΑΣΟΚ διαβεβαιώνει πώς τό κράτος θά ελέγχεται άπό 
τήν «πλειοψηφία» τού πληθυσμού: 

«τό σοσιαλιστικό κράτος θά στρέφεται μόνο ενάντια 
στους εκμεταλλευτές καί θά βρίσκεται στην υπηρεσία 
των εργαζομένων πού αποτελούν τήν τεράστια 
πλειοψηφία του πληθυσμού»5' (ύπογρ. δικές μας). 

Καί ένώ κανείς καλής πίστης αναλυτής δέν θάθελε νά 
ταυτίσει τίς θέσεις ΠΑΣΟΚ-ΚΚΕ δέν παύει ή ομοιότητα 
τών θέσεων τών δύο κομμάτων στό πρόβλημα αυτό νά 
γεννά ερωτηματικά καί ανησυχίες. 
Συναισθανόμενος ίσως τόν ευρύτερο αντίκτυπο τών 
παραπάνω απόψεων του γιά τό κράτος ό κ. Α. Παπαν
δρέου σέ ορισμένες δημόσιες εκδηλώσεις του (δηλαδή 
εκδηλώσεις, οχι αυστηρά κομματικές) έχει αναγκασθεί 
νά περιπέσει σέ εντυπωσιακές αντιφάσεις. "Ετσι, σέ 

λόγο του στην Αθήνα (7.1.76) δέν μίλησε γιά τήν επι
βολή τής «επικυριαρχίας τών εργαζομένων», άλλα ζή
τησε τήν «ουδετεροποίηση» τοϋ κράτους «απέναντι 
στίς πολιτικές δυνάμεις» (!).52 Πώς όμως είναι δυνατόν 
από τήν μιά μεριά νά μήν αναγνωρίζεται ή δυνατότητα 
ύπαρξης ουδέτερου κράτους στό όνομα τής Μαρξιστι
κής θεωρίας καί άπό τήν άλλη μεριά νά προβάλλεται τό 
αίτημα γιά ένα ουδέτερο κράτος; 
Άλλα οι θέσεις αντιφάσκουν καί σέ ένα άλλο σημείο: 
στό θέμα τού στρατοϋ. "Ετσι, ένώ τό ΠΑΣΟΚ αποζητά 
τήν επιβολή τής «επικυριαρχίας τών εργαζομένων» στην 
κρατική μηχανή, ταυτόχρονα δηλώνει πώς «άπό τό 
Στρατό .. . ζητούμε .. . ουδετερότητα. Ουδέν άλλο»." 
Δέν θάπρεπε όμως τό ΠΑΣΟΚ σύμφωνα μέ τίς απόψεις 
του γιά τό ταξικό κράτος νά επιδιώξει τήν εδραίωση τής 
«επικυριαρχίας τών εργαζομένων» καί στό στρατό; Είναι 
δυνατόν νά πιστέψει κανείς πώς τό ΠΑΣΟΚ πρόκειται νά 
προχωρήσει στό «σοσιαλιστικό μετασχηματισμό» άπό 
τήν μιά μεριά ταξικοποιώντας τόν κρατικό μηχανισμό 
ένώ θά αφήσει ανέγγιχτες τίς ένοπλες δυνάμεις, άφοϋ 
μάλιστα τό ΠΑΣΟΚ αποδέχεται θεωρητικά οτι ό στρατός 
είναι «προστάτης» τής άρχουσας τάξης καί εδραιώνει 
καί διατηρεί τήν «μπουρζουαζία;54 Πώς δέν είναι δυνα
τόν νά υποστηριχθεί μαρξιστικά ή άποψη, οτι ναί μέν 
δέν υπάρχει ουδέτερο κράτος, αλλά ταυτόχρονα υπάρ
χει ουδέτερος στρατός; 

Τήν ερμηνεία γιά τήν πολύ μετρημένη θέση αυτή τοϋ Α. 
Παπανδρέου στην αντιμετώπιση τοϋ θέματος «στρα
τοϋ» στά πλαίσια τοϋ «σοσιαλιστικού μετασχηματισμού» 
θά πρέπει νά τήν αναζητήσει κανείς στην προσπάθεια 
τού Αρχηγού τοϋ ΠΑΣΟΚ νά κάνει τό κόμμα του, όπως 
έχει δηλώσει, «αποδεκτό στό στρατό».55 Πράγματι, μετά 
τήν έκφραση μιας εντελώς παράδοξης άποψης γιά Καν-
ταφικούς αξιωματικούς56 στό στρατό, ό κ. Α. Παπαν
δρέου υπήρξε έκτοτε πολύ συγκρατημένος στίς δηλώ
σεις του γιά τό στρατό φθάνοντας μάλιστα στό σημείο 
νά πέφτει στην παραπάνω κραυγαλέα αντίφαση. Πρέπει 
τέλος νά τονισθεί πώς ή πραγμάτωση τής «επικυριαρ
χίας τών εργαζομένων» συνδέεται καί μέ τήν δημιουρ
γία ενός σοσιαλιστικού συντάγματος. Καί διερωτάται 
κανείς: δέν είναι εφικτό νά παρθούν σοσιαλιστικά μέτρα 
στά πλαίσια τοϋ παρόντος συντάγματος - καί άν ναί, 
τότε γιατί υπάρχει ή απαίτηση γιά ενα νέο «σοσιαλιστικό 
σύνταγμα» (πού θυμίζει ΚΚΕ); Είναι πιθανό ή απάντηση 
νά βρίσκεται στην παρακάτω περικοπή κειμένου τοϋ 
άργηγοϋ τοϋ ΠΑΣΟΚ: 

«Στά πλαίσια ενός τέτοιου Συντάγματος, ό κομματικός 
πλουραλισμός καί ή διαδοχή τών κομμάτων στην εξ
ουσία - δηλαδή ή πολιτικά δημοκρατική δομή τής 
πολιτείας - δέν θέτουν σέ αμφισβήτηση τή νέα δομή 
τής εξουσίας δηλαδή τίς λαϊκές κατακτήσεις (ΣΣ. ή πιό 
άπλα τό σοσιαλιστικό σύστημα).57 (ύπογρ. δικές μας). 

Πρόκειται ομολογουμένως γιά μιά πολύ αμφίβολης δη
μοκρατικότητας άποψη όπου τό ΠΑΣΟΚ αναγνωρίζει μέν 
στον εαυτό του τό δικαίωμα αμφισβήτησης τής παρού
σας δομής τής εξουσίας (μή σοσιαλιστικής), ταυτόχρονα 
όμως σκοπεύει νά περάσει ενα σύνταγμα πού δέν θά 
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επιτρέπει στά κόμματα νά αμφισβητήσουν «τή νέα δομή 
της εξουσίας» (σοσιαλιστικής). Έτσι, όσο καλοπροαίρε
τος καί νάναι κανείς καί οσο καί νά επιθυμεί νά αποφεύ
γει τίς απλουστευτικές συγκρίσεις δέν μπορεί έδώ παρά 
νά φέρει στή μνήμη του μιά περικοπή τοϋ 10ου Συν
εδρίου τοϋ ΚΚΕ: 

«Ή σοσιαλιστική δημοκρατία θά εξασφαλίζει την 
ελεύθερη ύπαρξη καί δράση αλων των κομμάτων 
μέσα στά πλαίσια τοϋ Σοσιαλιστικού Συντάγματος γιά 
τήν οίκοδόμηση καί ανάπτυξη του σοσιαλισμού» 
(ύπογρ. δική μας).5 8 

Καί ένώ επιδίωξη μας δέν είναι φυσικά ή ταύτιση των 
θέσεων ΚΚΕ καί ΠΑΣΟΚ, δέν παύει νά διατηρεί τήν 
σημασία της αυτή ή ομοιότητα των δύο απόψεων γιά τήν 
αντιμετώπιση τού προβλήματος τού «σοσιαλιστικού 
συντάγματος» καί των «πλαισίων» του. Μιά ομοιότητα 
πού υπογραμμίζει άλλη μιά αυταρχική πτυχή τής πολιτι
κής φιλοσοφίας τού ΠΑΣΟΚ. Είναι άλλωστε χαρακτηρι
στικό ότι «σοσιαλιστικά συντάγματα» δέν υπάρχουν σέ 
καμμιά από τίς πλουραλιστικές δημοκρατίες τής Δύσης 
(καί όταν κυβερνιούνται από μετριοπαθή σοσιαλιστικά 
κόμματα), άλλα μονάχα σέ «σοσιαλιστικές» δικτατορίες 
διαφόρων μορφών, εϊτε κομμουνιστικών ε'ίτε τριτοκο
σμικών. 

Η «Κοινωνικοποίηση»: Όδηγεϊ στην «Αυτοδιαχείριση»; 

Ό σοσιαλιστικός μετασχηματισμός τού ΠΑΣΟΚ δέν πρό
κειται βέβαια νά επιβληθεί μόνο μέσω τής διαδικασίας 
εδραίωσης τής «επικυριαρχίας τών εργαζομένων» πάνω 
στην κρατική μηχανή. Τό ΠΑΣΟΚ στοχεύει ταυτόχρονα 
καί στην «κοινωνικοποίηση τών μέσων παραγωγής».59 Ή 
«κοινωνικοποίηση» μας διαβεβαιώνει τό ΠΑΣΟΚ δέν ση
μαίνει απαραίτητα «κρατικοποίηση» καί συγκεντρωτισμό 
(οπως μέ τό Σοβιετικό μοντέλο)6 0. Ή μορφή τής «κοινω
νικοποίησης» πού προτείνει τό ΠΑΣΟΚ «βασίζεται στην 
αυτοδιαχείριση τών παραγωγικών μονάδων από τους 
εργαζόμενους καί τους αρμόδιους κοινωνικούς φορείς 
καί τόν αποκεντρωμένο προγραμματισμό».61 Είναι 
ενδιαφέρον νά τονισθεί πώς παρά τά παραπάνω τό ΠΑ
ΣΟΚ κάθε άλλο παρά θεωρεί ασυμβίβαστες τίς έννοιες 
«κρατικοποίηση» καί «σοσιαλισμός» καί αφήνει προφα
νώς στην κρίση τού εκάστοτε σοσιαλιστικού κόμματος 
(μέ χαρακτηριστική αοριστία) τήν επέκταση τών κρατι
κοποιήσεων. "Ετσι, τονίζεται πώς «τό μέτρο στό όποΊο ή 
κρατικοποίηση συμβιβάζεται μέ τόν σοσιαλισμό ή συμ
βάλλει στον σοσιαλισμό πρέπει νά κριθεί άπό τήν όλη 
δομή καί τήν δυναμική τού κοινωνικού συστήματος».62 

Δύο ερωτηματικά γεννιούνται έδώ: Γιατί ή «δομή καί ή 
δυναμική τού κοινωνικού συστήματος» τής 'Ελλάδας 
ευνοεί τώρα τήν «κοινωνικοποίηση» καί οχι τήν «κρατι
κοποίηση;» "Αν δέ, αλλάξουν τά ασαφή αυτά δεδομένα, 
τότε τό ΠΑΣΟΚ είναι δυνατόν νά γίνει υπέρμαχος μιας 
πολιτικής εκτεταμένης κρατικοποίησης; 
Ανεξάρτητα πάντως άπό τά ερωτήματα αυτά ή «κοινω

νικοποίηση» τού ΠΑΣΟΚ επεκτείνεται σέ όλες r/ς πτυ
χές τής οικονομίας: τίς μεγάλες μονάδες, τό χρηματο
δοτικό σύστημα, τό εισαγωγικό καί εξαγωγικό εμπόριο 
(πώς ακριβώς ομως;) τήν μικρή βιομηχανία καί τόν 
αγροτικό τομέα.6 1 Είναι όμως δυνατόν μιά τέτοια διαδι
κασία πού κατευθύνεται στην ουσία άπό τό κράτος νά 
οδηγήσει σέ μεγαλύτερη αποκέντρωση οπως υπόσχεται 
τό ΠΑΣΟΚ - ή μήπως τελικά θά έχει σάν συνέπεια ένα 
πολύ πιό εκτεταμένο συγκεντρωτισμό; 
Γιά τό πόσο πραγματικά «αποκεντρωμένο» είναι τό μον
τέλο τού ΠΑΣΟΚ κανείς παίρνει μιά πρώτη γεύση όταν 
τό βασικά συγκεντρωτικό Γιουγκοσλαβικό μοντέλο «αυ
τοδιαχείρισης»64 (πού βέβαια είναι λιγότερο συγκεν
τρωτικό άπό τών άλλων κομμουνιστικών χωρών) καταγ-
γέλεται άπό τό ΠΑΣΟΚ σάν όχι αρκετά συγκεντρωτικό (!) 
Κατά τό ΠΑΣΟΚ, τό Γιουγκοσλαβικό μοντέλο είναι κατα
κριτέο γιατί σ' αυτό «αφήνεται στην κάθε παραγωγική 
μονάδα, ατούς εργαζόμενους στην μονάδα αυτή, ή επι
λογή τοϋ τρόπου επίτευξης του επιδιωκόμενου στό
χου ... "Ετσι ή παραγωγική δραστηριότητα κρίνεται μέ 
βάση οχι τό κοινωνικό συμφέρον, άλλα τό συμφέρον 
μιας ομάδος ατόμων» (ύπογρ. δικές μας).65 Συμπερα
σματικά: ή «αυτοδιαχείριση» τού ΠΑΣΟΚ έστω καί στό 
θεωρητικό επίπεδο αρνείται στον εργαζόμενο (πού υπο
τίθεται πώς «αύτοδιαχειρίζεται» τήν επιχείρηση «του») 
τό δικαίωμα νά καθιερώνει τους στόχους τής επιχείρη
σης, ένα δικαίωμα πού εναποτίθεται ατό μόνο φορέα 
πού μπορεί νά διατείνεται άτι στοχεύει στό «κοινωνικό 
συμφέρον» αντί στό «κέρδος», δηλαδή τό κράτος (ύπό 
κάποια μορφή). Πράγματι, οπως θά δούμε, στην εν
ίσχυση τοϋ ρόλου τοϋ κράτους καί οχι τών εργαζομένων 
οδηγεί ή «αυτοδιαχείριση» τοΰ ΠΑΣΟΚ. Αυτονόητο εί
ναι φυσικά άτι άπό τήν στιγμή πού τό υποτιθέμενο 
«γενικό συμφέρον» αποτελεί τόν νόμο τής κίνησης τής 
παραγωγής, τότε κάθε πραγματικά ανεξάρτητη δραστη
ριότητα ατόμων ή ομάδων ατόμων (πού δέν μπορεί παρά 
νάναι συνυφασμένη μέ τό κέρδος) πρέπει έξ ορισμού νά 
αποκλεισθεί. (Ή διάκριση βέβαια πού κάνει τό ΠΑΣΟΚ 
μεταξύ «κέρδους» καί «κοινωνικού συμφέροντος» καί 
πού έτσι εμφανίζονται σάν άσυμβίβαστεο έννοιες είναι 
εντελώς απλοϊκή, άφοΰ μιά κερδοφόρα καί αναπτυσσό
μενη Ιδιωτική επιχείρηση μπορεί κάλλιστα νά εξυπηρε
τεί τό κοινωνικό συμφέρον, πολύ περισσότερο μάλιστα 
άπό μιά δύσκαμπτη καί φθίνουσα αντίστοιχη κρατική 
επιχείρηση). 

Κατά τό ΠΑΣΟΚ «οι αρμόδιοι κοινωνικοί φορείς» γιά τήν 
πραγμάτωση τής κοινωνικοποίησης» είναι: «τό κράτος, 
ή περιφέρεια ή ό δήμος, ανάλογα μέ τήν σημασία καί τό 
μέγεθος τής παραγωγικής μονάδας».66 Πώς είναι κατα
νεμημένη ή εξουσία λήψης αποφάσεων ανάμεσα στους 
τρεΤς αυτούς φορεΤς; Ή απάντηση δίνεται μέ αρκετή 
σαφήνεια στην συνέχεια τού κειμένου τού ΠΑΣΟΚ: 

«•'Εάν ή λειτουργία (ΣΣ. τής παραγωγικής μονάδας) 
έχει άμεση επίπτωση στην κοινωνία στό σύνολο της, 
τότε ό αρμόδιος κοινωνικός φορέας είναι τά κεντρικά 
όργανα (ΣΣ. δηλαδή, τό κράτος)».67 

Φυσικά είναι εύκολο νά φαντασθεί κανείς μέ πόση εύ-
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ρύτητα μπορεί νά ερμηνευθεί ή φράση πού αναφέρεται 
στην «επίπτωση» μιας επιχείρησης «στην κοινωνία στό 
σύνολο της» - Ιδίως αν παρθεί ύπ' όψη οτι κατά τό 
ΠΑΣΟΚ ο'ι κοινωνικοποιημένες επιχειρήσεις πρέπει έτσι 
καί άλλοιώς νά στοχεύουν αποκλειστικά καί μόνο στό 
«κοινωνικό συμφέρον». Μέ δυό λόγια, κάθε σημαντική 
επιχείρηση της χώρας μπορεί νά περιληφθεί στην παρα
πάνω κατηγορία (μέ τήν δικαιολογία ότι ή δραστηριό
τητα της επηρεάζει τήν «κοινωνία στό σύνολο της») καί 
άρα νά περιέλθει κάτω άπό τήν επίβλεψη του κράτους 
καί όχι των δύο άλλων φορέων (περιφέρεια, δήμοι). 
"Αλλωστε, όπως διευκρινίζει σαφώς καί τό 'ίδιο τό ΠΑ
ΣΟΚ ο'ι περιφέρειες καί ο'ι δήμοι ελέγχουν μόνο τήν 
επιχείρηση εκείνη πού «είναι μικρότερης σημασίας».68 

Στην περίπτωση λοιπόν όλων τών σημαντικών επιχειρή
σεων γιά τίς όποιες τά κεντρικά όργανα (σσ. τό κράτος) 
αποτελούν τόν αρμόδιο «κοινωνικό φορέα» «έχουμε καί 
έδώ μιά μορφή κρατικοποίησης» (ύπογρ. δική μας) -
αναγκάζεται νά ομολογήσει τό ίδιο τό ΠΑΣΟΚ.69 Μέ δυό 
λόγια, εφαρμόζεται μιά «μορφή κρατικοποίησης» σέ 
όλες τίς σημαντικές κατά τό ΠΑΣΟΚ επιχειρήσεις. 'Αλλά 
άν ή πολιτική του ΠΑΣΟΚ είναι ο'ι ουσιαστικότεροι το
μείς τής οικονομίας νά κατευθύνονται άπό τά κεντρικά 
κρατικά όργανα», τότε γιατί γίνεται λόγος περί 
«αυτοδιαχείρισης» καί γιατί δέν εξηγείται σαφώς πώς ή 
«κοινωνικοποίηση» όπως τήν βλέπει τό ΠΑΣΟΚ είναι μιά 
«μορφή κρατικοποίησης»; 

'Επίσης, γιατί γίνεται συζήτηση άπό τό ΠΑΣΟΚ γιά μιά 
«μορφή» κρατικοποίησης αντί σαφώς γιά «κρατικοποί
ηση». Αυτό συμβαίνει προφανώς γιατί σύμφωνα μέ τό 
μοντέλο κρατικού έλεγχου τής οικονομίας πού έχει 
σχεδιάσει τό ΠΑΣΟΚ, «στον έλεγχο τής επιχείρησης 
συμμετέχουν οί εργαζόμενοι, πού αύτοδιαχειρίζονται τά 
μέσα παραγωγής στά πλαίσια ποϋχει καθιερώσει τό 
πρόγραμμα ανάπτυξης».70 Όμως, ποια μπορεί νά είναι ή 
πραγματική εξουσία τών «εργαζομένων» σ' αυτές τίς 
κρατικές επιχειρήσεις; Τά «πλαίσια» τής δραστηριότη
τας τής επιχείρησης έχουν ήδη καθιερωθεί άπό τό 
«πρόγραμμα ανάπτυξης». Καί τό «πρόγραμμα ανάπτυ
ξης» έχει κατασκευασθεί προφανώς άπό τά «κεντρικά 
όργανα» μέ βάση τό κατά τήν άποψη του «κοινωνικό 
συμφέρον». "Αρα ο'ι εργαζόμενοι είναι απλώς εκτελε
στικά όργανα πού εφαρμόζουν ήδη παρμένες αποφά
σεις (Καί οϋτε βέβαια στις επιχειρήσεις αυτές καταργεί
ται ή σχέση «έργοδότη-έργάτη»7 1 - ένας άπό τους εν
τυπωσιακά ουτοπικούς στόχους του κ. Α. Παπανδρέου -
αφού ó εργοδότης είναι στην ουσία τό κράτος). 
"Ας δούμε όμως τώρα ποια είναι ή εξουσία τών μονάδων 
«αποκέντρωσης»: τών δήμων καί περιφερειών. Κατά τό 
ΠΑΣΟΚ στις περιφέρειες θά εκλέγονται περιφερειακά 
συμβούλια πού θά προτείνουν περιφερειακά προγράμ
ματα τά οποία «θάναι ενδεικτικά».7 2 Καί πάλι όμως τά 
«πλαίσια μέσα στά οποία θά μπορεί καί θά πρέπει νά 
κινηθεί ή περιφέρεια», οριοθετούνται άπό τό «Κέντρο», 
δηλαδή τό κράτος (ύπογρ. δική μας).73 Ή σύγκρουση 
συμφερόντων μεταξύ περιφερειών (πού χαρακτηρίζεται 
μάλιστα σάν έλλειψη «σοσιαλιστικής νοοτροπίας άπό τό 
σύνολο του πληθυσμού»!),74 αντιμετωπίζεται άπό τό 
Κέντρο πού μπορεί ακόμα νά αποφασίσει τήν επιβολή 

«ενός πρόσθετου θετικού ή αρνητικού φόρου μεταξύ 
περιφερειών»7 5- είτε δηλαδή τό αποδέχονται ο'ι περι
φέρειες καί τά συμβούλια τους, είτε οχι! Τά σχεδόν 
ανύπαρκτα περιθώρια πρωτοβουλιών καί ουσιαστικής 
δράσης τών (άς μή γίνει λόγος γιά εξουσία) τών μονά
δων «αποκέντρωσης» (δήμων καί περιφερειών) μπροστά 
στό πανίσχυρο καί συγκεντρωτικό Κέντρο γίνονται έτσι 
αντιληπτά. 

Άπ' όλα τά παραπάνω γίνεται φανερό πώς τό σύστημα 
τής «κοινωνικοποίησης» τού ΠΑΣΟΚ οδηγεί σέ εκτετα
μένη (σχεδόν ολοκληρωτική) επέμβαση του κράτους 
στην οικονομία καί στην δημιουργία ενός συγκεντρωτι
κού συστήματος στό όνομα τής «αποκέντρωσης» καί τής 
«αυτοδιαχείρισης». "Ενα τέτοιο σύστημα δέν θά οδηγή
σει μόνο σέ ενα 'ισοπεδωτικό κομφορισμό (στό όνομα 
της δημιουργίας «κοινής σοσιαλιστικής συνείδησης») 
άλλα, όπως σέ τόσες άλλες παραλλαγές τού μή-Δυτικού 
σοσιαλιστοΰ, κινδυνεύει νά επιτύχει τήν ουσιαστική 
αποδυνάμωση τών εργαζομένων, στό όνομα τής δήθεν 
ισχυροποίησης τους. Πράγματι, ποια μπορεί νά είναι ή 
πολιτική καί οικονομική επιρροή τών εργαζομένων απέ
ναντι σέ ενα συγκεντρωτικό πανίσχυρο κράτος πού θά 
κατευθύνει όλες τίς βασικές πτυχές τής οικονομίας 
(καταστρέφοντας τήν ιδιωτική πρωτοβουλία πέρα γιά 
πέρα) στό όνομα τού κατά τήν άποψη του «κοινωνικού 
συμφέροντος»; Καί δέν είναι πιθανό ενα κράτος πού θά 
έχει τήν εξουσία νά παίρνει μονοπωλιακά τίς αποφάσεις 
στό όνομα τής μεσσιανικής κοινωνικής αποστολής του 
δύσκολα νά αντισταθεί στον πειρασμό νά αντιμετωπίσει 
τους διαφωνούντος εργαζόμενους σάν «ατομιστές» σάν 
εκφραστές «καπιταλιστικής καί άντισοσιαλιστικής νο
οτροπίας», σάν εχθρούς τού «κοινωνικού συμφέρον
τος»; 

4 Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΚΑΙ Η ΠΛΟΥ
ΡΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: ΣΥΝΤΟΜΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

"Εχοντας συζητήσει τίς ουσιαστικότερες πτυχές τής πο
λιτικής φιλοσοφίας τού ΠΑΣΟΚ, μπορούμε νά συμπερά
νουμε πώς αυτή χαρακτηρίζεται κυρίως άπό τόν δογμα
τισμό τής μεθοδολογίας της καί τά αυταρχικά στοιχεία 
πού αναβλύζουν μέσα άπό τους στόχους της, δηλ. τόν 
«σοσιαλιστικό μετασχηματισμό» πού ευαγγελίζεται. Εί
ναι λοιπόν φυσικό αν ή πολιτική αυτή φιλοσοφία εφαρ
μοσθεί στην πράξη σέ μιά τυχούσα άνοδο τού ΠΑΣΟΚ 
στην εξουσία (καί δέν συμβαίνει νά αποτελεί μονάχα 
ενα θεωρητικό κατασκεύασμα) νά δημιουργήσει σημαν
τικά προβλήματα στην ομαλή καί χωρίς σοβαρούς κλυ
δωνισμούς λειτουργία τής πλουραλιστικής δημοκρατίας. 
Είδαμε σέ πιό βαθμό τό ΠΑΣΟΚ μένει αυστηρά προσ
κολλημένο στό μαρξιστικό δόγμα (αντί απλώς νά αντλή
σει μερικά χρήσιμα στοιχεία άπό τήν σημαντική αυτή 
θεωρία), επιμένοντας στην χρήση μιας μόνης μεθόδου 
ανάλυσης (ταξικής) μέ τόν πιό επιφανειακό καί δογμα
τικό τρόπο, καθώς καί στην διαρκή επίκληση μιας ύπερ-
απλουστευτικής συνωμοτικής θεώρησης τής πολιτικής. 
Τέτοια δέ είναι ή χωρίς κριτική διάθεση αντιμετώπιση 
τού μαρξισμού άπό τό ΠΑΣΟΚ, ώστε νά επιχειρεί νά 
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εξωραΐσω τήν έννοια της «δικτατορίας τοϋ προλεταριά
του» καί νά μιλά γιά «ταξική πόλωση» στίς πλουραλιστι
κές δημοκρατίες στα τέλη τοϋ εικοστού αιώνα. Οταν οε 
ó Μαρξισμός δεν μπορεί νά χρησιμεύσει σάν βολικό 
ερμηνευτικό μοντέλο (λχ. γιά τήν έλευση του «σοσιαλι
στικού μετασχηματισμού» στην Ελλάδα), τότε γίνεται 
αυτόματα ή επίκληση ενός άλλου δόγματος, του Λενινι-
σμού, της «θεωρίας» των «αδύνατων κρίκων»). Ο κίν
δυνος κάθε δόγματος δέν είναι μονάχα οί αναπόφευ
κτες ερμηνευτικές του αδυναμίες, άλλα καί τό γεγονός 
ότι συμβαδίζει μέ τόν φανατισμό καί τήν εμπάθεια. Και 
όσο ó φιλελεύθερος τρόπος θεώρησης τής πολιτικής -
σύνθετος καί μετριοπαθής καθώς εϊναι - ενισχύει τόν 
διάλογο καί τήν κοινή αποδοχή (consensus) στοιχειω
δών δημοκρατικών κανόνων (πού είναι απαραίτητα στοι
χεία γιά τήν στερέωση τοϋ πλουραλισμού), τόσο ó φα
νατισμός καί οί απλουστεύσεις εμποδίζουν τήν απαραί
τητη γενικότερη συννενόηση τών πολιτικών δυνάμεων. 

«Οί άνθρωποι στή Δύση», τόνισε χαρακτηριστικά ó Κα
θηγητής Μωρίς Ντυβερζέ, πρόσφατα στην 'Ελλάδα, 
«έχουν αρχίσει νά καταλαβαίνουν οτι κανείς, σέ κανένα 
πολιτικό σχήμα, δέν κατέχει ολόκληρη τήν αλήθεια, δέν 
έχει τό δίκηο μέ τό μέρος του. Συνεπώς, μπορούμε νά 
δεχθούμε νά κυβερνά ó αντίπαλος γιατί δέν αντιπροσω
πεύει απαραίτητα τό Κακό, οϋτε έμεΐς απαραίτητα τό 
Καλό».76 Όμως γιά ένα δογματικό-μεσσιανικό κόμμα 
(πού πιστεύει πώς μπορεί νά εξαφανίσει κάθε «άτομι-
σμό» χτίζοντας μιά κοινή «σοσιαλιστική συνείδηση») τό 
«κακό» είναι τόσο απόλυτο, όσο καί τό «καλό». Οί αίτιες 
κάθε δεινού εντοπίζονται πάντα στή δράση τών «δυνά
μεων τοϋ κακού» (μονοπωλίων - ΗΠΑ, κεφαλαίου, «άρ
χουσας τάξης» κλπ.) καί τών «οργάνων» τους (δηλ. τών 
πολιτικών δυνάμεων μέ τις όποιες τό δογματικό κόμμα 
διαφωνεί ριζικά καί ασυμβίβαστα). Μέ τόν τρόπο αύτο 
δέν ενθαρρύνονται από τό δογματικό κόμμα μόνο οί 
απλουστευτικές ερμηνείες καί διακρίσεις πού αποπρο
σανατολίζουν τήν κοινή γνώμη (μαθαίνοντας την να 
αναζητά πάντα εύκολες λύσεις), αλλά ταυτόχρονα πυ
ροδοτείται ό τόσο επικίνδυνος γιά τήν δημοκρατία φα
νατισμός ενάντια σέ κάθε πολιτικό αντίπαλο. Τέλος, ή 
εύθραυστη ισορροπία πολιτικών καί κοινωνικών αντιθέ
σεων στην οποία στηρίζεται ó πλουραλισμός σίγουρα 
δέν στερεώνεται οϋτε από τά κηρύγματα ταξικού μί
σους του ΠΑΣΟΚ, οϋτε από τήν επιλογή τοϋ δρόμου για 
τήν ενθάρρυνση τών ταξικών αντιθέσεων μέ τήν διε
νέργεια «ταξικής πάλης», αντί τής εκλογής ενός αγώνα 
μέ στόχο τόν μετριασμό τής ταξικής έντασης. 
Είδαμε επίσης πώς, άπό τόν «σοσιαλιστικό μετασχημα
τισμό» τοϋ ΠΑΣΟΚ - παρά τήν διακηρυγμένη προσή
λωση του στον πλουραλισμό - ξεπηδούν ορισμένα 
αναμφισβήτητα αυταρχικά στοιχεία Ή άποψη του £ Α. 
Παπανδρέου οτι οί πλουραλιστικοί θεσμοί και διαδικα
σίες στέκονται ανήμποροι νά δαμάσουν την πανίσχυρη 
«άρχουσα τάξη» πού πραγματικά αυτή κυβέρνα, όδη-
νοϋν τό ΠΑΣΟΚ σέ μιά υποτίμηση τοϋ ρολού των μηχα
νισμών αυτών στην εδραίωση τής λαϊκής κυριαρχίας και 
τής πραγματικής εξουσίας μιας δημοκρατικά εκλεγμέ
νης κυβϊρνησης. Έτσι, αυτόματα, ó Άργηγος του ΠΑ

ΣΟΚ οδηγείται στό νά αναζητά άλλου τήν «πραγματική» 
εξουσία μέ αποτέλεσμα νά τήν βρίσκει στην «επικυρια-
ογία τών εργαζομένων» πάνω στην κρατική μηχανή. 
Όμως τούτη ή τοποθέτηση του ΠΑΣΟΚ δέν έχει μονάχα 
σάν συνέπεια τήν ιδεολογική ταύτιση του με κόμματα 
αυταρχικά πού διατείνονται πώς επέβαλαν τήν 
«επικυριαρχία τών εργαζομένων», οϋτε κάντήν τάση 
τοϋ νά εμφανίσει τις δικτατορίες τών κομμάτων αυτών 
σάν πρότυπα δημοκρατιών. Επιπρόσθετα, ή «επικυρι
αρχία τών εργαζομένων» κινδυνεύει ν' ανοίξει τόν 
δρόμο γιά τήν επιβολή τής «επικυριαρχίας του κόμμα
τος» πάνω στον κρατικό μηχανισμό (μιά διαδικασία πού 
'ίσως ενθαρρυνθεί καί άπό τήν δημιουργία «σοσιαλιστι
κού συντάγματος» πού θά προβλέπει άντιδημοκρατικό-
τατα οτ ι τά κόμματα δέν θά μπορούν νά «αμφισβητούν 
τήν νέα σοσιαλιστική εξουσία»). Γίνεται όμως φανερό σέ 
τί εντάσεις καί πολιτική πόλωση θά οδηγήσει μιά τέτοια 
διαδικασία πραγμάτωσης τοϋ «σοσιαλιστικού μετασχη
ματισμού» μέσω τής επιβολής κάποιας «επικυριαρχίας» 
πάνω στον κρατικό μηχανισμό. 

Σέ όλα αυτά πρέπει νά προστεθεί ή εξαιρετικά ριψοκίν
δυνη πρόθεση τοϋ ΠΑΣΟΚ νά επεκτείνει τήν σφαίρα της 
κρατικής επιρροής στην οικονομία τόσο αποφασιστικά 
ώστε νά καταργήσει στην ουσία κάθε 'ιδιωτική πρωτο
βουλία. Καί έδώ δέν αναφερόμαστε μονάχα στίς πιθανό
τατα ολέθριες οικονομικές συνέπειες (όπως έχουν δεί
ξει άπειρα παραδείγματα) μιας τέτοιας απόφασης, άλλα 
κυρίως στίς πολιτικές. Στό άνομα τής «αποκέντρωσης» 
καί «αυτοδιαχείρισης» ορθώνεται ή απειλή τής ανύψω
σης μιας πανίσχυρης συγκεντρωτικής κρατικής 
γραφειοκρατίας, απέναντι στην οποία τά άτομα καί οί 
ομάδες ατόμων θά βρεθούν εντελώς αδύναμες νά τήν 
ελέγξουν ή καί νά τήν επηρεάσουν. Μπορεί όμως νά 
συνυπάρξει ó πλουραλισμός « πού προϋποθέτει τήν 
διασπορά τής οικονομικής καί πολιτικής εξουσίας -
μέσα σέ ενα οικονομικό σύστημα πού έχοντας καταργή
σει τόν ιδιωτικό τομέα συγκεντρώνει κάθε οικονομική 
εξουσία στά χέρια τοϋ κράτους, πολλαπλασιάζοντας 
έτσι αποφασιστικά τήν πολιτική του δύναμη; Καί πώς 
είναι δυνατό νά αποκλειστεί ή πιθανότητα-άτι ένα κόμμα 
πού ελέγχει ενα τόσο παντοδύναμο κρατικό μηχανισμό 
δέν θά αισθανθεί τόν πειρασμό νά χρησιμοποιήσει τήν 
δύναμη τούτη ενάντια σέ ολες τις οργανωμένες ομάδες 
πού αντιτάσσονται στά σχέδια του γιά «τό κοινωνικό 
καλό»- Μιά τέτοια εξέλιξη δέν είναι δέ πολύ πιό πιθανή 
αν τό κόμμα πού διαθέτει τά τεράστια αυτά οικονομικά 
μέσα (καί άρα καί πολιτικά) γιά τήν επιβολή τής θέλησης 
του διακατέχεται άπό μιά μεσσιανική πεποίθηση οτι εκ
προσωπεί όντως τό «Καλό», ένώ ταυτόχρονα πιστεύει 
οτι οί αντίπαλοι του αντιπροσωπεύουν μονάχα το «Κα
κό»; 

Μόνο λοιπόν έάν εγκαταλειφθούν βασικές αρχές τής 
πολιτικής φιλοσοφίας τοϋ ΠΑΣΟΚ πού του προσδίδουν 
τόν δογματισμό τίς αυταρχικές του θέσεις τότε θα μπο
ρέσει καί αυτό νά συμβάλει αποφασιστικά στο δυνά
μωμα καί τήν εύρυθμη λειτουργία τής δημοκρατίας στην 
Ελλάδα - οπως άλλωστε όλα τά σοσιαλιστικά κόμματα 

τής Δυτικής Ευρώπης - μιά εξέλιξη πού κάθε οπαδός 
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Ή Πολιτική Φιλοσοφία του ΠΑΣΟΚ 

του πλουραλισμού (ανεξάρτητα από τήν πολιτική τοιι κηί η™„™·>, • 
τοποθέτηση) δεν μπορεί παρά νά επνθυμεί S u T Q L ^ ™ Χ ° ^ TOVJ XP WTOtò Η Ρ ό ^ α TQ ^ 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

' ΠΑΣΟΚ0!^ Τ ώ ν / 7 °Α 'Τ" ( ώ" άντρων, Είναι η όχι rf 
ΠΑΣΟΚ Μαρξιστικό και Αντιδυτικοευρωπαϊκό Κόμμα Αντί 

, SASSOSA·*"' °-
* Γ Παπανδρέου, Μετάβαση oró Σοσ,αλ,σμό. Προβλήματα 
^Ροτηγικη yia το -Ελληνικό Κίνημα. Αιχμή 'Αθήνα 1977 

4 Λ Γ π μ * η μ ο ν ε ύ ε τ α ι σ α ν ΜετάθασΓ, στό Σοσιαλισμό). ' 
Α. Γ. Παπανδρέου, Για μια Σοσ,αΛίστίκή Κοινωνία: Koiwow-
"οποιηοη .Αυτοδιαχείριση, Αποκέντρωση, Τοπική Αυτοδιοί
κηση, Συνδικαλισμός. Αθήνα, 1977, σελ. 37 (Θά μνημον σαν 
Σοσιαλιστική Κοινωνία). ι μ 

5 Κείμενο του ΚΕ. ΜΕ. ΔΙΑ. Πάνω στην Ιδεολογική καί Πολι-

l Ä ' 0 ΤΟύ Κινή»ατο<;- Κ ^ ™ . Σειρά Α', Τεύχος 
2, ΠΑΣΟΚ, Αθήνα, Ιούνης 1977, σελ. 55 

6 Μετάβαση στό Σοσιαλισμό, σελ. 12. 
7 Στό ίδιο, σελ. 17. 

» Σοσιαλιοτι«) Κοινωνία, σελ. 63. Βλ. Επίσης Γ. Ζαφειρόπου-
λου (Μέλος ΚΕ. ΜΕ. ΔΙΑ). Τό ΠΑΣΟΚ καί τό Ειρηνικό πΤρα-
αμα στο Σοσιαλισμό, Ελευθεροτυπία, 7 Σεπτεμβρίου 1976 
Μετάβαση στό Σοσιαλισμό, σελ 11 

10 Στό ίδιο, σελ. 9. 

" Πάνω στό θέμα οτι ή λέξη «δικτατορία» όπως χρησιμοποιεί
ται άπο τον Μαρξ δέν είχε καμμ,ά σχέση μέ τήν έννοια τής 
δικτατορίας σαν πολ.τ,κοϋ συστήματος είχαμε υπογραμμί
σει: «Πρώτο, όταν ó Μαρξ μίλαγε γιά «δ,κτατορία τής άσπ-
κης τάξης.,, υπονοούσε μιά πολιτικο-κοινωνική (κάθε κοι
νωνική σχέση ε,ναι καί πολιτ,κή γιά τόν Μαρξ καί τό αντί
στροφο) δικτατορία μ,άς τάξης εϊτε αυτή εκφραζόταν πιο 
ήπια (με κο,νο6ουλευτ1κό «μανδύα»), είτε πιό βίαια κα'ώμά 
αυταρχικά). "Apa ó Μαρξ έβλεπε τήν «δ,κτατοοία τού προ 

λεταρ ΐ α τ ο υ > > μ έ τ ο ν W ( 0 ά κ ρ ( 6 ώ ς ^ . ^ £ PO 

πολιτικοκοινων,κή δικτατορία μιας άλλης τάξης τού ποολε 
ταρ,ατου. Δεύτερο, τό οτι ó Μαρξ δέν'δ,ευκρίνησεΤάν ή 
δ,κτατορ,α αυτή θά είχε «κοινοβουλευτικό μανδύα» ή οχ? 
δείχνει πόση λίγη σημασία έδ,νε σέ ένα σύστημα διακυβέρ
νησης (κο,νοβουλευτ,σμό) πού τό θεωρούσε Τύπο ς, μ ό ν ο 

A T " 0 " · Β λ ' Γ Κ- Λ θ ύ λ η ' Ή ελεύθερη Πολιηκή 
Σχολή Μέσα στη Σύγχρονη Πολιτική Σκέψη: Μιά απόπειρα 

» ÏoZZTJ ¡Œ £π''ΚενΤΡα' Τ ε ΰ χ ° ς 1' 1978 < ^ 31. Ψ 

σοσιαλιστική Κοινωνία σελ. 63. 
" Ζαφειρόπουλος, ορ clt 
Η ρΤή°ερο Π

μ

ε η Ρ ν ίαΠ°ε λ λ'Τ 0 ϊ*™*™» ''**""«* ^ 
15 Στό ίδιο, σελ. 11 

l o ^ 1 9 ^ T a a ä T C Μ ε τ ° ° ™ ° ™ ^ (Ανατύπωση), 
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18 Περί Σοσιαλισμού, σελ 12 

'9 αριοΗ

ς

019'78Μ 3

σ:Γ939"" ^ ^ ^ Counter, Φ ε 6 ρ ο υ -
! 0 Κ. R̂  Popper, The Open Society and its Enemies. Routledae 

Λονδίνο, 1962, σελ. 110, μνημ. στό Γ. Κ. Λούλης Μαρ\αστικέ, 
Εννοιες, op. cit., σελ. 541 "μνοτικες 

2 1 Έγραφε τό 1890 ó Έγκελς πώς «ό Μαρξ καί έγώ είμαστε 
μερικά υπεύθυνο, γιά τό γεγονός οτι νεώτερο, συγγράφεις 
μερικές φορές ρίχνουν περισσότερο βάρος στους οικονο
μικούς παράγοντες από στ, πρέπει». Marx-Engels, Selected 
Correspondence (Ύπ. Ύλης D. Torr), 1935, σελ. 475-6 Μνημ 
στο ίδιο, σελ. 541. ' """»μ-

22 EJn!Jyrlarì T0Ù "• Α Παπαν^Ρέου στό Προσυνέδριο τού ΠΑ-

ο ^ ρ ο Γ ; έ ο ρ , ο ) α Ρ τ ί θ υ 1 9 7 5 ' < Θ ά μ ν η μ · ° ά ν Α- Π « ™ ^ 
23 Μετάβαση στό Σοσιαλισμό, σελ. 43. 
24 Στό ίδιο, σελ. 53. 
25 Στό ίδιο, σελ. 54. 
2 6 Loe. cit. 
2 7 Α. Παπανδρέου, Προσυνέδριο. 
! 8 Κ. R. Popper, How I See Philosophy, 1976, (άπό τό δακτυλο

γραφημένο έντυπο εισήγησης του, πού δόθηκε σέ συνέδριο 
φιλοσόφων στην 'Ελλάδα) σελ. 14. 

2 9 Στό ίδιο, σελ. 15. 
30 Loc. cit. 
31 ΣοσιαΛισπκΓ) Κοινωνία, σελ. 45. 
32 Στό ίδιο, σελ. 46. 
" Εξόρμηση, 24.3.76. 
14 Περί Σοσιαλισμού, σελ. 11. 

5 « ό xJt Λ ° ύ λ η ' ΜαΡ^ιοΤίκέ<: "£™°<ες κ.λ.π„ ορ cit., σελ 
532-533, γ,α τις «αρχές» ή «νόμους» τής «συσσώρευσης 
του κεφαλα,ου», τής «συγκέντρωσης του κεφαλαίου» καί 

^ τεΛος της «αυξανομένης οικονομικής δυστυχίας» 
Βλ. χαρακτηριστικά τους προεκλογικούς λόγους τού κ Αν 
Παπανδρέου. 

7 Περί Σοσιαλισμού, σελ. 25. 
8 Στό ίδιο, σελ. 26 

' αυό β? Ϊ ^ » φ έ Ρ τ Λ σ ^ σ υ λ λ 0 Υ ή α ρ θ ρ ω ν π α ν ω σ τ ο ν Λεν,ν,-
σμο βλ. το Len,n, The Man, The Theorist, The Leader, ύπ. ϋλης 

τή η Λ ι ' R e d d a w a v ' P a " Mall, Λονδίνο, 1967. Επίσης 
ο?.«; Τ e"""' N e W A m e r i c a n Library, 1948 καί R. Con
quest, Lenin, Fontana, Λονδίνο, 1972 
Μετάβαση στό Σοσιαλισμό, σελ 17 
ΒΧ λχ_τήν (μία άπό πολλές) δήλωση τού κ. Α. Παπανδρέου 

Τυνέντευ^ πΡαΐ°Ιητα ^ Έ θ ν ι κ ή ' « * » * W Í Πολιτική 
αεί™. ΠροεδΡ°υ- Κ Ε · ΜΕ- ΔΙΑ., Αύγουστος 1976, 

Πολιτικά Θέματα, 24 Μαΐου, 1975. 
Α. Παπανδρέου, στην Εξόρμηση, 12.7 76 

Sx Ï S ™Ε°
 Κ- Α ' Π α π α ν δ Ρ έ ο υ στά ΝΕΑ (22. Φεβρ 1978) 

Εξόρμηση, 4 Μάρτη, 1977 
Όπως σημ. 44, στά Επίκεντρα, σελ 4 



κος Προβληματισμός, Τεύχος 24-26, Δεκ. 1977, σελ. 21 
οπού διευκρινίζεται ότι τό ΠΑΣΟΚ προεκλογικά κατηγο
ρούσε τό «Κοινό Πρόγραμμα» των Γάλλων Σοσιαλιστών καί 
Κομμουνιστών σάν «Σοσιαλδημοκρατικό». (Μετάβαση Στό 
Σοσιαλισμό, σελ. 40 καί 44). Μετά τίς Ελληνικές εκλογές, 
όμως, τό ΠΑΣΟΚ μέ δηλώσεις του αρχηγού του έσπευσε νά 
υπογραμμίσει πώς τό Κοινό Πρόγραμμα «μοιάζει πολύ μέ τό 
Πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ» {Νέα, 21.11.1977)! 

4 8 Βλ. Γ. Κ. Λούλη, Εύρωκομμουνισμός καί Κράτος, Πόσο Φιλε
λεύθερες είναι ο'ι Θέσεις του Σαντάγκο Καρίγιο; Επίκεντρα, 
Τεύχος 2, Μάϊος-Ίούνιος 1978, σελ. 42. 

4 9 Μετάβαση στό Σοσιαλισμό, σελ. 42-43. 
5 0 Βλ. τό ΚΚΕ καί ή Πλουραλιστική Δημοκρατία, Συμπεράσματα 

από τό 10ο Συνέδριο, op. cit., σελ. 22. 
51 Βλ. Οι Θέσεις της ΚΕ του ΚΚΕ Γιά τό 10ο Συνέδριο: Ή 

Δικτατορία του Προλεταριάτου, 'Επίκεντρα, Τεύχος 1., 
Μαρτ.-Άπρ. 1978, σελ. 6. 

52 Σοσιαλιστική Κοινωνία, σελ. 50. 
53 Στό Ίδιο, σελ. 15. 
54 Σοσιαλιστικός Μετασχηματισμός, σελ. 16. 
55 Δηλώσεις τού κ. Α. Παπανδρέου αμέσως μετά τίς εκλογές. 
56 Στην Καθημερινή 13.1.76, ό αρχηγός τού ΠΑΣΟΚ είχε δηλώ

σει πώς υπάρχουν στον 'Ελληνικό στρατό άνθρωποι μέ 
συγκεχυμένες σοσιαλιστικές καί άντι-νατοϊκές απόψεις, 
πού είναι ταυτόχρονα μή-δημοκράτες εθνικιστές. Καί αντί 
νά καταδικάσει τά κατά τήν γνώμη του υπαρκτά μή-
δημοκρατικά αυτά στοιχεία, εθαλε σέ δευτέρα μοίρα τίς 
δικτατορικές τους τάσεις, τονίζοντας «πώς αυτό πού προ
έχει δέν είναι τό πώς υποστηρίζουν ενα λαϊκιστικό μη-
δημοκρατικό εθνικισμό, αλλά κυρίως ότι είναι εναντίον της 
μοναρχίας ... τών 'Αμερικανών ... τού NATO» (ύπογρ. δικές 
μας). 

57 Μετάβαση στό Σοσιαλισμό, σελ. 17. 
5 8 Όπως σημ. σελ. 22. 
5 9 Σοσιαλιστικός Μετασχηματισμός, σελ. 18. 
6 0 Στό ίδιο, σελ. 18. Μετάβαση στό Σοσιαλισμό, σελ. 72. 
6 1 Σοσιαλιστικός Μετασχηματισμός, σελ. 18. 
62 Στό ίδιο, σελ. 20. 
63 Στό ίδιο, σελ. 18. Σοσιαλιστική Κοινωνία σελ. 113. 
6 4 Όπως τονίζει χαρακτηριστικά ó Ζάκ-Γκυγιεμιέ Μπαλόν στό 

Figaro, (άνημ. Ελεύθερος Κόσμος 1.8.78). Ή εργατική αυ
τοδιαχείριση» πού εφαρμόσθηκε έδώ καί 20 χρόνια βασίζε
ται σέ μια σοβαρή παρεξήγηση. Ή Αυτοδιαχείριση δέν 
υπάρχει παρά μόνο στα λόγια. Παραβιάζεται καθημερινά μέ 
τήν αυστηρή εφαρμογή τού δημοκρατικού συγκεντρωτι
σμού. Στή θεωρία ή αυτοδιαχείριση θαπρεπε νά αποτελεί τό 
μέσο γιά κάθε εργάτη νά εκφράζεται ελεύθερα καί νά απο
λαμβάνει πλήρως τους καρπούς τής εργασίας του. Στην 
πράξη όμως - πιστή Λενινιστική σκέψη - μεταφράζεται στην 
άπό τό μοναδικό κόμμα διαχείριση τής Οικονομίας». 

65 Σοσιαλιστικός Μετασχηματισμός, σελ. 21. 
6 6 Στό ίδιο, σελ. 22. 
67 Loc. cit. 
6 8 Loc. cit. 
6 9 Loc. cit. 
7 0 Loc. cit. 
7 1 Σοσιαλιστική Κοινωνία, σελ. 131. 
7 2 Σοσιαλιστικός Μετασχηματισμός, σελ. 26. 
73 Loc. cit. 
7 4 Loc. cit. 
7 5 Loc. cit. 
7 6 Βλ. 'Επίκεντρα, Τεύχος 2, Μάϊος-Ίούνιος 1978, σελ. 75. 



«Η ΠΙΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ 
ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΙΣ ΜΕΡΕΣ 
ΜΑΣ»: ΠΩΣ ΒΛΕΠΕΙ 
ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο 
ΚΑΝΤΑΦΙ ΤΗΣ ΛΙΒΥΗΣ 

Κατά τόν κ. Α. Παπανδρέου «ή 
πιό επαναστατική πορεία στις 
μέρες μας» (καί άρα ή πιό αξι
οθαύμαστη) είναι αυτή της Λι
βύης καί τού δικτάτορα Μοαμ-
μάρ Αλ Καντάφι. "Ας δοϋμε όμως 
πώς βλέπει τή «δημοκρατία» ó 
Καντάφι στό «Πράσινο Βιβλίο» 
του: 

Ή Σχετική Πλειοψηφία είναι Δι
κτατορία 

«Ή Πολιτική πάλη πού καταλή
γει σε νίκη ενός υποψηφίου μέ 
51 τοις εκατό των ψήφων οδηγεί 
σέ ενα σώμα πού κυβερνά δι
κτατορικά, μεταμφιεσμένο σέ 
ψεύτικη δημοκρατία, έφ' όσον 
τά 49 τοϊς εκατό τών εκλογέων 
κυβερνώνται από ενα κυβερνη
τικό όργανο πού δέν ψήφισαν, 
άλλα πού τους επεβλήθη. Αυτό 
είναι δικτατορία» (!) (ύπογρ. δική 
μας, σελ. 9). 

Τά Κοινοβούλια Πρέπει νά 
Καταστραφούν 

«Τό Κοινοβούλιο εκλέγεται ε ίτε 
από εκλογικές περιφέρειες ή 
άπό κάποια μέθοδο διορισμού. 
'Αλλά όλες αυτές οι διαδικασίες 
είναι μή δημοκρατικές, γιατί τό 
νά χωρίσεις τόν πληθυσμό σέ 
εκλογικές περιφέρειες σημαίνει 
ότ ι ένα μέλος τής Βουλής αντι
προσωπεύει χιλιάδες, εκατον
τάδες χιλιάδες ή εκατομμύρια 
ανθρώπους, ανάλογα μέ τό μέ
γεθος τού πληθυσμού... Αυτό 
σημαίνει ότι τά κοινοβούλια 
έχουν γίνει μέσον υφαρπαγής 
καί σφετερισμού τής λαϊκής εξ
ουσίας. 'Επομένως, ó λαός έχει 
τό δικαίωμα νά αγωνίζεται μέσω 

τής λαϊκής επανάστασης, νά 
καταστρέψει τά όργανα (ΣΣ. τό 
Κοινοβούλιο) τά όποια σφετερί
ζονται τή δημοκρατία καί τή 
λαϊκή κυριαρχία καί τίς απομα
κρύνουν άπό τίς μάζες» (σελ. 
17, ύπογραμ. δικές μας). 

Ή Ψηφοφορία εϊναι Απάτη 

«Οι άνθρωποι στέκονται σι
ωπηλά σέ μακρυές ουρές γιά νά 
ρίξουν τήν ψήφο τους στις κάλ
πες μέ τόν ίδιο τρόπο πού πε
τούν άλλα χαρτιά στό καλάθι 
τών άχρηστων. Αυτή είναι ή 
παραδοσιακή δημοκρατία πού 
επικρατεί σέ όλο τόν κόσμο», 
(σελ 19). 

Τό Κόμμα είναι Δικτατορία 

«Τό Κόμμα είναι ή σύγχρονη δι
κτατορία. Είναι τό μοντέρνο δι
κτατορικό όργανο διακυβέρνη
σης. Τό κόμμα είναι ή αρχή ενός 
τμήματος πάνω στό σύνολο. Εί
ναι τό πιό σύγχρονο δικτατορικό 
όργανο. Καθώς τό κόμμα δέν εί
ναι ατομικιστικό (;!) εξασκεί μιά 
κίβδηλη δημοκρατία μέ τήν εγ
καθίδρυση κοινοβουλίων καί 
επιτροπών καί μέ τήν προπα
γάνδα τών μελών του»(!) (σελ. 
23-24). 

Τά Πολλά Κόμματα Καταστρέ
φουν τά Επιτεύγματα τού Λαού 

«Όσα κόμματα κι άν υπάρχουν, 
ή θεωρία παραμένει μία καί 
πάντα ή ίδια. 'Αλλά ή ύπαρξη 
πολλών κομμάτων κλιμακώνει 
τήν πάλη γιά τήν εξουσία καί 
αυτό έχει σάν αποτέλεσμα τήν 
καταστροφή κάθε επιτεύγματος 
τού λαού καί κάθε ευεργετικού 

κοινωνικά σχεδίου» (!) (σελ. 26-
27). 

Καί τέλος, ή μεγάλη 
ανακάλυψη»: 

«Τό ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ αναγγέλ
λει στό λαό τήν ευτυχισμένη 
ανακάλυψη τού δρόμου προς 
τήν άμεση δημοκρατία, σέ πρα
κτική μορφή. 'Εφ' όσον κανείς 
έξυπνος άνθρωπος δέν μπορεί 
ν' αμφισβητήσει τό γεγονός ότι 
ή άμεση δημοκρατία είναι τό 
'ιδανικό - άλλα ή μέθοδος της 
ήταν αδύνατο νά εφαρμοστεί -
καί έφ' όσον αυτή ή τρίτη παγ
κόσμια θεωρία μας παρέχει ενα 
ρεαλιστικό πείραμα στην άμεση 
δημοκρατία, τό πρόβλημα τής 
δημοκρατίας στον κόσμο επιτέ
λους λύνεται»(ϋ!) 

'Άν αφήσουμε κατά μέρος τό 
γελοίο τής τελευταίας περικο
πής μέ τήν αναγγελία άπό τό 
Πράσινο Βιβλίο άτι «λύθηκε» 
άπό στόματος τού Καντάφι» τό 
πρόβλημα τής δημοκρατίας » 
(μά τόσο τραγικό γιά τόν Λιβυκό 
λαό πού στενάζει κάτω άπό μιά 
στυγνή στρατιωτική δικτατορία), 
εξακολουθεί νά παραμένει στό 
νού τού κάθε καλόπιστου "Ελ
ληνα πολίτη ενα πολύ σοβαρό 
ερωτηματικό: Πώς είναι δυνατόν 
ένας 'Αρχηγός ενός δημοκρατι
κού κόμματος (έτσι τουλάχιστον 
ισχυρίζεται ό ίδιος) νά διατείνε
ται πώς ή πιό «επαναστατική» 
καί αξιοζήλευτη «πορεία στίς 
μέρες μας» είναι αυτή πού 
περιφρονεί τίς εκλογές, τό κοι
νοβούλιο καί τά κόμματα, καί 
ζητά τήν κατάργηση τους; 



Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ 

Κώστα Κόλμερ* 

Από τότε πού τό ΠΑΣΟΚ έγινε αξιωματική αντιπολίτευση, οί 
θέσεις του πάνω στό οικονομικό πρόβλημα της χώρας απο
κτούν 'ιδιαίτερη σημασία. "Οχι τόσο γιατί μετά τήν εκλογική 
άνοδο του ΠΑΣΟΚ οι θέσεις αυτές άλλαξαν, όσο γιά τό γεγο
νός ότι εμφανίζονται σάν ή δήθεν εναλλακτική λύση γιά τά 
οικονομικά προβλήματα τής 'Ελλάδας. Ποιες είναι όμως «οί 
λύσεις» αυτές και πώς ανταποκρίνονται στις ανάγκες τής ανα
πτύξεως τής ελληνικής οικονομίας είναι τό αντικείμενο τής 
αναλύσεως αυτής. 

Τό Επιδιωκόμενο καί τό 'Ανέφικτο 

Ή οικονομική πολιτική τοϋ ΠΑΣΟΚ, οπως περιγράφεται 
στίς «Γενικές Κατευθυντήριες Γραμμές»,1 χαρακτηρίζε
ται άπό: 

1. "Εντονο κρατικό παρεμβατισμό, μέ «κοινωνικοποί
ηση» τοϋ μεγαλυτέρου μέρους τής μεταποιητικής 
παραγωγής τής χώρας, καθώς καί των υπηρεσιών. 

2. Κεντρικό προγραμματισμό όλων τών οικονομικών 
δραστηριοτήτων. 

3. 'Έμφαση στην αυτοδύναμη ανάπτυξη, μέ άρνηση κάθε 
οικονομικού δεσμού μέ τό εξωτερικό. Ή απομάκρυνση 
τής 'Ελλάδος άπό τήν ΕΟΚ αποτελεί αναπόσπαστο μέ
ρος τής οικονομικής πολιτικής τού ΠΑΣΟΚ. 

Κάτω άπό τίς διακηρύξεις αυτές χρειάζεται νά γίνει μία 
αποσαφήνιση τών εννοιών τής οικονομικής αναπτύξεως 
τοϋ προγραμματισμού καί τής «εξάρτησης» - όπως 
ονομάζει τό ΠΑΣΟΚ τους συνδέσμους τής Ελλάδος μέ 
τό εξωτερικό, καθώς καί τής φύσεως τοϋ οικονομικού 
προβλήματος τής χώρας - ώστε νά είναι δυνατή ή δι
εξαγωγή τής αναλύσεως. 

Τό Ελληνικό Πρόβλημα 

Τό μεταπολεμικό οικονομικό πρόβλημα τής χώρας -
συνέχεια τής ύπαναπτύξεως σέ ολο τό εύρος τής οικο
νομικής καί κοινωνικής της ζωής - μετασχηματίζεται σέ 
μία προσπάθεια συμβιβασμού τών άφ' ενός σημείου καί 

* Ο Κώστας Κόλμερ είναι οικονομικός συντάκτης τής εφημερί
δας τά Νέα καί συνεργάτης τού περιοδικού Οικονομικός 
Ταχυδρόμος. 
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Ή Οικονομική Πολιτική του ΠΑΣΟΚ 

πέρα ασυμβιβάστων: τής πολιτικής ταχυρρύθμου ανα
πτύξεως με τους περιορισμούς πού θέτουν ή συναλλα
γματική καί ή νομισματική σταθερότης. Τό έλλειμμα τού 
ισοζυγίου πληρωμών σάν ποσοστό τού ακαθαρίστου 
εθνικού προϊόντος άπό 2,5% τό 1963 αυξήθηκε σέ 7 καί 
1/4% τό 1973, καί άπερρόφησε σημαντικό μέρος των 
πληθωριστικών πιέσεων πού άπό 2% ετησίως μεταξύ 
τών ετών 1955-1963 έφτασε τό 30% τό 1973.2 

ΟΊ περιορισμοί τού 'ισοζυγίου πληρωμών καί τού πληθω
ρισμού στην ουσία δημιουργούν τήν εξάρτηση τής χώ
ρας - έννοια πού όπως θά δούμε είναι βασική γιά τήν 
ανάπτυξη τής πολιτικής φιλοσοφίας τού ΠΑΣΟΚ πού καί 
τήν απορρίπτει. Γιατί άν δέν υπήρχε ή χρηματοδοτική 
καί ή εμπορική εξάρτηση άπό τό εξωτερικό, ή αγορα
στική δύναμη τού νομίσματος τής χώρας θά ήταν χαμη
λότερη καί τό εθνικό προϊόν δηλ. τά παραγόμενα αγαθά 
καί ο'ι υπηρεσίες μικρότερα σέ ποσότητα. Τό σημερινό 
οικονομικό πρόβλημα τής Ελλάδος είναι συνεπώς τού 
τύπου «μεγιστοποίηση ύπό περιορισμούς», δηλ. περισ
σότερη ανάπτυξη καί λιγώτερη αυτάρκεια. Αυτό τό ΠΑ
ΣΟΚ τό απορρίπτει: 

Ένα άλλο θέμα στό όποϊο πρέπει νά συμφωνήσουμε έξ 
αρχής είναι ή συγγένεια τής εξωτερικής καί οικονομικής 
πολιτικής τού ΠΑΣΟΚ. Τήν οικονομική πολιτική τής αυ
τάρκειας τήν υποτάσσει στην εξωτερική πολιτική τής 
πλήρους αποδεσμεύσεως τής χώρας άπό κάθε συμμα
χία3, θά δούμε στην συνέχεια αν ευσταθεί αυτή ή πολι
τική στό σύνολο της. Κλείνουμε τήν μικρή αυτή ανα
φορά στην ταυτοσημότητα τών βασικών εννοιών μέ μία 
παρατήρηση: Ό τ ι Ίδεολογικώς τό ΠΑΣΟΚ εμπνέεται άπό 
τις κοσμοθεωρίες τού ήγέτου του, τού κ. 'Ανδρέα Πα
πανδρέου. 

Τό ΠΑΣΟΚ καί ό Ηγέτης του 

Μπορεϊ νά υποστηριχθεί άτι ο'ι θέσεις τού ΠΑΣΟΚ είναι 
στην ουσία απόψεις τού 'Αρχηγού του κ. 'Ανδρέα Πα
πανδρέου. Παρά τήν φαινόμενη δημοκρατική διαδικασία 
μέ τήν οποία υποτίθεται ότ ι λαμβάνονται ο'ι αποφάσεις 
μέσα στό κόμμα αυτό, είναι γνωστό ότι στην πραγματι
κότητα αποτελούν εισηγήσεις τού κ. 'Ανδρέα Παπαν
δρέου προς τήν Κεντρική 'Επιτροπή τού ΠΑΣΟΚ πού 
έγιναν δεκτές χωρίς καμμία ουσιαστική συζήτηση καί 
μεταβολή. 

ΟΊ πολιτικές καί οικονομικές θεωρίες τού κ. 'Ανδρέα 
Παπανδρέου παρουσιάζουν, έν τούτοις, μία ενδιαφέ
ρουσα συνέπεια, όπως θά δούμε. Γιά τόν λόγο αυτό, 
ανεξάρτητα προς τόν βαθμό δημοκρατικότητας κάτω 
άπό τόν όποιο συνεζητήθησαν καί ενεκρίθησαν άπό τό 
κόμμα του, ο'ι οικονομικές θεωρίες τού κ. 'Ανδρέα Πα
πανδρέου είναι ή προέκταση τού πολιτικοκοινωνικού 
του «πιστεύω». Καί αντίστροφα. "Ετσι ομως ή κοσμοθε
ωρητική αντίληψη τού ΠΑΣΟΚ γίνεται ένα ενιαίο σύνολο 
πού άν συμβεί νά μήν ευσταθεί, γιά τόν ένα ή γιά τόν 
άλλο λόγο, τότε καταρρέει χωρίς δεύτερη συζήτηση. Τό 
τονίζουμε αυτό στό προοίμιο, γιά νά δείξουμε πόσο 
σημαντικό είναι γιά τους πολιτικούς εξωτερικούς καί 
εσωτερικούς στόχους τού ΠΑΣΟΚ, ή ευστάθεια τής οι
κονομικής του πολιτικής .. . 

Ή οικονομική πολιτική τού ΠΑΣΟΚ στηρίζεται στον οι
κονομικό προγραμματισμό στά πλαίσια τής λεγομένης 
μικτής οικονομίας άπου παράλληλα μέ τό σύστημα τής 
ελεύθερης αγοράς καί τών τιμών συνυπάρχει έντονος 
καί ó κρατικός παρεμβατισμός.4 «φυσικά ένα τέτοιο 
πρόγραμμα λέει ò κ. 'Ανδρέας Παπανδρέου5 μπορεί νά 
μήν είναι πραγματοποιήσιμο. Ή ροή τών εγχωρίων απο
ταμιεύσεων ('ιδιωτικών καί δημοσίων) καί ó εξωτερικός 
δανεισμός μπορεϊ νά είναι ανεπαρκής γιά τήν επίτευξη 
τού σκοπού αυτού. 'Εκείνος πού χαράσσει τήν πολιτική 
δέν είναι αναγκαίο νά παραδεχθεί τήν ιστορική ροπή 
προς αποταμίευση. 'Υπάρχουν όμως άρια θεσμικά καί 
πολιτικά τά όποϊα δέν είναι επιδεκτικά χειρισμών. Τό 
αυτό 'ισχύει καί γιά τόν εξωτερικό δανεισμό. Κατ' άλλον 
τρόπο, τό ισοζύγιο πληρωμών πιθανόν νά άποτελεϊ ένα 
αδιέξοδο. ΟΊ εισαγωγές πού συνδέονται μέ τό πρό
γραμμα μπορεί νά υπολογισθούν σέ ένα περισσότερο 
ρεαλιστικό επίπεδο άπό ο,τι οι εξαγωγές, πού γενικά 
είναι δύσκολο νά προβλεφθούν - καί ίσως θά ήταν 
σκόπιμο νά τεθούν εναλλακτικοί στόχοι αυξήσεως τών 
συναλλαγών. Τελικά ó παράγων εργασίας δυνατόν νά 
άποδειχθή ένα αδιέξοδο (γιά τό πρόγραμμα). "Αν ο'ι 
εκτιμήσεις τής παραγωγικότητος τής εργασίας είναι 
διαθέσιμες κατά τομείς, τότε οι ανάγκες εργατικών χει
ρών πού προβλέπει τό πρόγραμμα μπορούν νά υπολογι
σθούν καί νά συγκριθούν μέ τις διαθέσιμες εργατικές 
δυνάμεις καθ' όλη τήν διάρκεια τού προγράμματος». Μέ 
άλλα λόγια, τά άρια παρεμβάσεως τού κράτους στην 
οικονομία είναι πεπερασμένα καί τά μέσα περιορισμένα. 
Αυτό όμως πού ó ηγέτης τού ΠΑΣΟΚ πολύ εύστόχως 
παρατηρεί 16 χρόνια νωρίτερα, τό εγκαταλείπει καί ακο
λουθεί ένα αυστηρό δογματισμό στην οικονομική του 
πολιτική, 'ιδίως τόν τελευταίο καιρό. 
Δέν θά ήταν ίσως περιττό νά πούμε άτι παρά τήν ειδικό
τητα τού κ. 'Ανδρέα Παπανδρέου στά οικονομικά, ένα 
πλήρες πρόγραμμα οικονομικής αναπτύξεως όπως τό 
υπαινίσσεται τό ΠΑΣΟΚ καί πού «νά ανταποκρίνεται στις 
ανάγκες τής οικονομίας τής χώρας», όπως ό κ. 'Ανδρέας 
Παπανδρέου αναφέρει στό βιβλίο του «Στρατηγική τής 
οικονομικής αναπτύξεως» δέν έχει διατυπωθεί ακόμη. 
Οϋτε καν σέ μία στοιχειώδη μορφή του ... 'Αντίθετα ή 
κυβέρνηση Καραμανλή διετύπωσε έστω καί χαλαρά τίς 
γενικές αρχές τού δετούς προγράμματος 1978 - 1982 οι 
όποϊες υποτίθεται άτι συμβιβάζονται τόσο μέ τίς οικο
νομικές επιδιώξεις της (αύξηση τού ακαθαρίστου εθνι
κού προϊόντος προς 5% ετησίως) όσο καί μέ τους πολι
τικούς στόχους της (εισδοχή τής 'Ελλάδος στην Ενω
μένη Ευρώπη). Βεβαίως θά μπορούσε νά υποστηριχθεί 
άτι ένα κόμμα πού βρίσκεται ακόμη στην αντιπολίτευση 
δέν έχει λόγο νά κατασκευάσει ένα μοντέλο οικονομι
κής αναπτύξεως αφού δέν έχει τήν ευθύνη της. Είναι 
όμως τόσα τά οσα υπόσχεται τό ΠΑΣΟΚ μέ τήν οικονο
μική του πολιτική, όπως θά δούμε, ώστε νά ήταν ένα 
ενδιαφέρον οικονομικό παίγνιο άν ύπάγοντο σέ ένα 
οικονομικό μοντέλο. 

'Εν πάση. περιπτώσει θεωρούμε οτι κάθε οικονομική 
πολιτική, περιλαμβανομένης καί εκείνης τού ΠΑΣΟΚ, 
έχει σάν σκοπό τήν αντιμετώπιση τών οικονομικών προ-
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βλημάτων τής χώρας. Πολλώ δέ μάλλον όταν επιδιώκει 
καί τόν κοινωνικό της μετασχηματισμό. Κάτω άπό τήν 
υπόθεση αυτή, έφ' όσον αρχικά δέν τήν αμφισβητή
σουμε - γιατί τελικά μπορεί καί νά άμφισβητηθή, άν οι 
αρχικοί στόχοι ενός προγράμματος αποτελούν απλώς 
πρόσχημα γιά τήν κατάληψη τής εξουσίας - τότε μπορεί 
νά γίνει μία αναφορά στην ανταπόκριση τής διαφαινο
μένης οικονομικής πολιτικής τοϋ κόμματος απέναντι 
στά πραγματικά οικονομικά αδιέξοδα τής 'Ελλάδος. 

Ή Ανάπτυξη καί ή Ελληνική Εμπειρία 

Σκόπιμο 'ίσως θά ήταν νά αναφερθούμε γιά λίγο στίς 
συνθήκες κάτω άπό τις όποιες προσπαθεί ή 'Ελλάδα νά 
επιτύχει τήν οικονομική της ανάπτυξη. Γιατί δέν υπάρ
χει νομίζουμε αμφιβολία ότι όλες οι πολιτικές παρατά
ξεις τού τόπου - περιλαμβανομένων καί τών κομμουνι
στών - συμφωνούν άτι ό πρωταρχικός στόχος τής οικο
νομικής πολιτικής πρέπει νά είναι ή ανάπτυξη τής οικο
νομίας, δηλ. ή αύξηση τού ακαθαρίστου εθνικού εισ
οδήματος. Τό πρόβλημα τής αναδιανομής τού εισοδή
ματος αυτού έρχεται λογικά δεύτερο, γιατί ακόμη καί οι 
δογματικοί θά πρέπει νά παραδεχθούν οτι πρώτα πρέπει 
νά παραχθή τό εισόδημα καί έπειτα νά διανεμηθή. 
Βέβαια ο'ι επιδιώξεις τής οικονομικής αναπτύξεως ση
μαίνουν, σέ περισσότερο τεχνικό πεδίο, τήν κατανομή 
τών πόρων τής χώρας. Ή κατανομή αυτή καταλήγει σέ 
κριτήρια επενδύσεων τού υπάρχοντος κεφαλαίου. 
«Καλώς ή κακώς, λέγει ó κ. 'Ανδρέας Παπανδρέου, τό 
κεφάλαιο θεωρείται σάν τό κλειδί άν όχι ó μοναδικός 
σπανίζων πόρος μιας ύπανεπτυγμένης χώρας».6 Ή μι
κρή ποσότης επενδυμένου κεφαλαίου σέ ανθρώπινο καί 
άψυχο υλικό αποτελεί τόν πυρήνα τού οικονομικού 
προβλήματος τής 'Ελλάδας. Κάτω άπό τό πρίσμα αυτό 
όλες ο'ι άλλες ανεπάρκειες τής ελληνικής οικονομίας 
αποτελούν απλώς ε'ίτε εκδηλώσεις τής απουσίας σημαν
τικού επενδυμένου κεφαλαίου ε'ίτε έμμεσα συμπτώματα 
αυτής. 

Ό δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, ένώ στην υπόλοιπη 
Ευρώπη τελείωσε τό 1945, γιά τήν Ελλάδα τό τέρμα του 
συνέπεσε μετά τό 1949, δηλ. (όταν τελείωσε ó ανταρτο
πόλεμος). Παρά τήν σημαντική αμερικανική βοήθεια τό 
μέγιστο μέρος τής οποίας χρησιμοποιήθηκε γιά τήν 
αντιμετώπιση τής επιβιώσεως τού ελληνικού λαού κατά 
τήν διάρκεια τής κομμουνιστικής ανταρσίας, ή πραγμα
τική διαδικασία ανασυγκροτήσεως δέν άρχισε πρό τού 
1951. Τό 1/3 τοϋ πληθυσμού έξηρτάτο τότε άπό τήν 
κρατική υποστήριξη . . . 

Ή εξάρθρωση τής οικονομίας κατέλειπε τήν Ελλάδα 
στίς αρχές τής ΙΟετίας τού 1950 μέ: 

- ανεπαρκή εγχώρια παραγωγή ειδών επισιτισμού. 

- χαωτική κατάσταση δημοσιοοικονομικών. 

- παράλυση στον τομέα τής χρηματαγοράς καί τών πι
στώσεων. 

- ένα πληθωρισμό ανώτερο άπό ο,τι στον υπόλοιπο 
δυτικό κόσμο. 

Ή αναφορά τών α'ιτίων τής ύπαναπτύξεως τής ελληνι
κής οικονομίας θά μπορούσε νά πάει βαθύτεοα στά 

γεγονότα τής ελληνικής οικονομίας. Θεωρούμε, όμως, 
ορόσημο τό 1950 οχι μόνο γιατί συμφωνούμε μέ τόν κ. 
'Ανδρέα Παπανδρέου7 γιά τήν τότε κατάσταση τής ελ
ληνικής οικονομίας, οσο καί γιά τό γεγονός οτι ή κατά
σταση αυτή μετεβλήθη ουσιαστικά χωρίς άναγκαίως τήν 
μεταβολή κοινωνικής καί οικονομικής δομής τής χώρας, 
πράγμα πού θεωρεί ικανή καί αναγκαία συνθήκη ή πολι
τική οικονομικής αναπτύξεως τού ΠΑΣΟΚ. Πράγματι, ή 
μετά τό 1951 οικονομική ανάπτυξη τού τόπου πραγμα
τοποιήθηκε χωρίς αλλοίωση τού συστήματος τής ελεύ
θερης αγοράς, όπως ακριβώς ó ανταρτοπόλεμος έκερ-
δήθη χωρίς αναστολή τής κοινοβουλευτικής δημοκρα
τίας. 

Μέ σχετικά περιορισμένο κρατικό παρεμβατισμό καί μέ 
παντελή έλλειψη κεντρικού ουσιαστικού προγραμματι
σμού (τό 4ετές πρόγραμμα τού 1950 ήταν εξαιρετικά 
χαλαρό)επετεύχθη: 

1. 'Επανίδρυση τού χρηματοδοτικού νομισματικού καί 
πιστωτικού συστήματος τής χώρας. 

2. 'Εξασφάλιση ισοσκελισμένου ισοζυγίου εξωτερικών 
συναλλαγών. 

3. "Εναρξη βασικών έργων βιομηχανικής αναπτύξεως. 

4. Ουσιαστική βελτίωση τής απασχολήσεως, τής δια
τροφής, τού εισοδήματος τού 'Ελληνικού λαού. 
«Σήμερα» έγραφε τό 1962 ó Ανδρέας Παπανδρέου8 «ο'ι 
αντικειμενικοί σκοποί, πού είχαν τεθεί άπό τό οικονο
μικό πρόγραμμα τού 1950, έχουν πραγματοποιηθεί σέ 
μεγάλο βαθμό, 'ιδιαίτερα όσον αφορά τήν αποκατάσταση 
τής νομισματικής πιστωτικής δημοσιονομικής καί συν
αλλαγματικής 'ισορροπίας τής χώρας, ένώ ταυτοχρόνως 
ή ανάπτυξη τών εγχωρίων πόρων, ή μείωση τής απασχο
λήσεως καί ανεργίας, καί ή επίτευξη ενός ανεκτού βι
οτικού επιπέδου, παραμένουν στόχοι πού πρέπει νά 
επιτευχθούν πλήρως ή έν μέρει» . . . 

Δέν θά αποτελούσε υπερβολή άν ύποστηρίζετο οτι καί 
οϊ στόχοι αυτοί στά επόμενα 12 χρόνια είχαν επιτευχθεί 
καί μάλιστα ύπό συνθήκες πολύ μεγαλύτερης χαλαρό-
τητος άπό οτι κατά τήν περίοδο 1953-62. Τό 1973 ή 
ανεργία είχε εξαφανισθεί άπό τήν 'Ελλάδα - μάλιστα 
ελλείψεις εργατικών χειρών είχαν αρχίσει νά εμφανί
ζονται - ένώ τό βιοτικό επίπεδο είχε σημειώσει μία 
σημαντική βελτίωση. Τό 1974 τό κατά κεφαλή ακαθάρι
στο εθνικό εισόδημα σέ αγοραίες τιμές είχε φθάσει τά 
2.165 δολλάρια, ποσό πού υπερκαλύπτει τό κατώφλι τού 
επιπέδου διαβιώσεως πού ανήκει στίς ανεπτυγμένες 
χώρες9. 'Επέτυχε έτσι ή 'Ελλάς τήν οικονομική της ανά
πτυξη; Ό χ ι βεβαίως! Θά είμαστε ο'ι τελευταίοι πού θά τό 
ισχυριζόμαστε. Τό πρόβλημα τής οικονομικής καθυστε
ρήσεως επεβλήθη κατά τήν διαδικασία τής επιλύσεως 
του, άπό πρόβλημα ποσοτικό σέ πρόβλημα ποιοτικό. 
Συγχρόνως υφίσταται πάντοτε θέμα πλήρους αξιοποι
ήσεως τών εγχωρίων πόρων τής χώρας. "Οχι μόνο τών 
φυσικών, όπως έλεγε τό πρώτο πρόγραμμα τού 1950, 
αλλά κυρίως τού ανθρωπίνου δυναμικού της. Τό πώς 
δέν θά μπορούσε νά επιτευχθεί ή αξιοποίηση τών πλου
τοπαραγωγικών πόρων τής χώρας σέ ένα υψηλότερο 
επίπεδο είναι θέμα προς έρευνα ακόμη καί μεταξύ τών 
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κατόχων προκατασκευασμένων ιδεών. Ένα είναι πάντως 
βέβαιο, οτι δίχως κεντρικό προγραμματισμό (ολα τά 
δετή προγράμματα στην Ελλάδα ήσαν ενδεικτικά) καί, 
κυρίως δίχως σοσιαλισμό (ανοικτό ή τοϋ τύπου ΠΑΣΟΚ), 
οι στόχοι πού θά μπορούσαν νά αποτελέσουν τό αντι
κείμενο κεντρικού προγραμματισμού, επετεύχθησαν 
στην 'Ελλάδα μέσα στό πλαίσιο τής ελεύθερης οικονο
μίας καί τής κατανομής τών πόρων μέ βάση τό αγοραίο 
σύστημα τών τιμών. 

Σήμερα, έν τούτοις, ή 'Ελλάς παραμένει στό ϋψος τής 
μέσης βαθμίδας αναπτύξεως. Υπάρχει θέμα θεσμικής 
μεταβολής τής ελληνικής οικονομίας πού συμπίπτει μέ 
τίς ανάγκες ταχείας έκβιομηχανοποιήσεως, μέ τήν 
γοργή αύξηση τοϋ εγχωρίου προϊόντος κλπ. Τό πρό
βλημα αυτό όμως δέν είναι πρωτογενές. Στην ουσία 
αντικατοπτρίζει έλλειψη παγίου επενδυόμενου κεφα
λαίου σέ άψυχο καί έμψυχο υλικό. Ή καθυστέρηση πού 
παρατηρείται σέ πολλούς τομείς τής ελληνικής οικονο
μίας άπό τίς εξαγωγές μέχρι καί τήν προστιθέμενη άξια 
τών ελληνικών προϊόντων, ή άπό τήν ανεπάρκεια τού 
διοικητικού μηχανισμού μέχρι καί τήν μόλυνση τοϋ 
περιβάλλοντος, μπορεί έν τελευταία αναλύσει νά απο
δοθεί στην ανυπαρξία ή στην μικρή ποσότητα έπενδε-
δυμένου κεφαλαίου στην χώρα. 

Συγχρόνως τά οικονομικά προβλήματα όπως ò πληθωρι
σμός ή τό έλλειμμα τοϋ 'ισοζυγίου πληρωμών είναι λιγώ-
τερο διαρθρωτικό καί περισσότερο συγκυριακά, ύπό τήν 
έννοια οτι αν έμειώνετο ό τεχνητά τροφοδοτούμενος 
ρυθμός οικονομικής αναπτύξεως, τά προβλήματα αυτά 
θά άντιμετωπίζοντο μέσα στην Ίδια χρονική διάρκεια 
πού χρειάστηκε γιά νά καταστούν οξέα. 

Οι Οικονομικές Κατευθυντήριες Γραμμές τοϋ ΠΑΣΟΚ 

Ή μακρά κάπως εισαγωγή στό θέμα τής αναλύσεως τών 
οικονομικών θέσεων τοϋ ΠΑΣΟΚ σκοπό είχε νά δείξει 
οτι: 

1) ó κεντρικός προγραμματισμός καί ό σοσιαλισμός δέν 
είναι ούτε ή μόνη εναλλακτική λύση μετασχηματισμού 
τού οικονομικού προβλήματος τής χώρας προς ένα 
ανώτερο επίπεδο καταναλώσεως - παραγωγής-

2) οϋτε οτι τό σύστημα τής ελεύθερης αγοράς καί τοϋ 
κρατικού παρεμβατισμού κατά τήν μεταπολεμική 30ετία 
απέτυχε νά προσφέρει στον μέσο Έλληνα ακριβώς ο,τι 
έν τελική αναλύσει υπόσχεται οποιοδήποτε άλλο εφικτό 
οικονομικό σύστημα. 

Θά άπετέλει προϊόν πνευματικής διαστροφής ή αλλαγή 
τοϋ συστήματος αυτού μέ κάτι τό άγνωστο καί τό άδο-
κίμαστο. 
Έν συνεχεία ή ανάλυση σάν σκοπό έχει νά δείξει οτι τό 
πρόγραμμα τοϋ ΠΑΣΟΚ όχι μόνο παραμένει ασαφές, 
αντιφατικό καί έν πολλοϊς απραγματοποίητο ύπό τήν 
συνθήκη «μεγιστοποίηση ύπό περιορισμούς», άλλα οτι 
τελικά αποτελεί κίνδυνο γιά τό βιοτικό επίπεδο καί τίς 
ελευθερίες τού ελληνικού λαού.1 0 

Πέντε Βασικά Σημεία 

Ή οικονομική πολιτική τού ΠΑΣΟΚ είναι ενα μερικό 

πειθαρχημένο σύνολο στίς γενικές κατευθυντήριες 
γραμμές τής πολιτικής πού θά εφαρμόσει όταν ανέλθει 
στην εξουσία. Παρ' οτι αποτελεί τό μεγαλύτερο μέρος 
τών προγραμματικών αυτών δηλώσεων11 είναι 'ίσως σκό
πιμο νά αναφέρουμε τίς βασικές έξωοικονομικές αρχές 
πάνω στίς όποιες στηρίζεται ή οικονομική πολιτική τοϋ 
ΠΑΣΟΚ. 

«Βασική επιδίωξη τοϋ ΠΑΣΟΚ εϊναι νά τερματίσει τήν 
εξάρτηση τής 'Ελλάδας άπό ολα τά ξένα κέντρα αποφά
σεων μέ άλλα λόγια νά αποδεσμεύσει τήν χώρα άπό 
όλους τους ξένους πολιτικούς καί οικονομικούς δε
σμούς (συμμαχίες)12. 
Μία πρώτη γενική παρατήρηση στό δόγμα αυτό τής 
εθνικής ανεξαρτησίας είναι ότι τήν καθιστά αυτοσκοπό 
καί δέν τήν συναρτά μέ τά συμφέροντα τοϋ ελληνικού 
λαού, τής διεθνούς αλληλεγγύης καί τής παγκοσμίου 
ειρήνης. Δέν υπάρχει αμφιβολία ότι ή εξωτερική πολι
τική τοϋ ΠΑΣΟΚ, έτσι όπως διατυπώνεται, άρνεϊται τήν 
αναγκαία υποχώρηση τοϋ αυστηρού δόγματος τής απο
λύτου ανεξαρτησίας όταν κάτι τέτοιο υπαγορεύει τό 
εμφανές συμφέρον τοϋ ελληνικού λαού π.χ. ή ταχεία 
καί ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη ή ή διεθνής αλλη
λεγγύη, ή προστασία τών φυσικών χώρων ή τέλος, ή 
παγκόσμια ειρήνη, ή ή εξασθένιση τής ισορροπίας δυ
νάμεων στον κόσμο. Δέν θά θέλαμε νά επεξεργασθούμε 
περαιτέρω τίς ανεπάρκειες τοϋ δόγματος απολύτου 
εθνικής ανεξαρτησίας όχι γιατί θά έλειπαν άλλα πρα
κτικά παραδείγματα, όσο γιατί νομίζουμε οτι έκτος άπό 
τήν αρχική εντύπωση, τό ΠΑΣΟΚ τό ίδιο βάζει νερό στό 
μεθυστικό κρασί τής εθνικής απομονώσεως. 'Αλλά καί 
ποιος δέν είναι υπέρ τής εθνικής ανεξαρτησίας; Μέ τήν 
μόνη διαφορά οτι τό ΠΑΣΟΚ θέλει νά εμφανίζεται ότι 
μονοπωλεί καί αυτό τόν τομέα, πού γνωρίζει πολύ καλά 
ποια είναι τά περιθώρια του .. . 

ΟΙ 5 βασικές αρχές τού πολιτικού προγράμματος τού 
ΠΑΣΟΚ αποτελούν στην ουσία ρήτρες άπομακρύσεως 
άπό τίς άκραϊες θέσεις, στίς όποιες θά μπορούσε νά 
οδηγήσει τήν χώρα ή άκαμπτη εφαρμογή τοϋ δόγματος 
τής απολύτου εθνικής ανεξαρτησίας. Τίς αναφέρει τό 
ΠΑΣΟΚ αμέσως μετά τήν διατύπωση του στην σελίδα 1 
τών γενικών κατευθυντηρίων του γραμμών. Συγκεκρι
μένα: 
1. Κατ' αρχήν τό ΠΑΣΟΚ δέν δέχεται ανάληψη υποχρε
ώσεων ή δεσμών χωρίς τήν ρήτρα αποδεσμεύσεως όταν 
οι συμμαχίες αυτές απειλούν τά εθνικά συμφέροντα. 
'Αλλά τί είδους συμμαχίες υπαινίσσεται τό ΠΑΣΟΚ όταν 
καταλήγουν νά απειλούν τήν εθνική κυριαρχία καί τά 
συμφέροντα τοϋ ελληνικού λαού; Ποια ή έννοια τής 
ρήτρας αποδεσμεύσεως όταν ή ζημιά ε'ις βάρος τών 
εθνικών συμφερόντων έχει επέλθει; 'Αλλά καί πέραν 
αυτών τών βασικών ερωτημάτων, ή αρχή τής ρήτρας 
άπομακρύνσεως έχει ήδη εφαρμοσθεί στην πράξη άπό 
τήν κυβέρνηση Καραμανλή όταν άπεμάκρυνε τήν Ελ
λάδα άπό τό στρατιωτικό σκέλος τοϋ NATO. 

2. Κάθε συμμαχία, όπως λέγει τό ΠΑΣΟΚ, πρέπει νά 
βασίζεται έπί τής αρχής τής 'ισότητας καί τοϋ αμοιβαίου 
συμφέροντος. «Πιέσεις καί δωροδοκίες είναι απαράδε
κτες» διακηρύσσει τό ΠΑΣΟΚ. Θά λέγαμε ότι τέτοιου 
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είδους ενέργειες είναι εγκληματικές καί ταυτόσημες μέ 
την έσχατη προδοσία άλλα δέν επιθυμούμε νά παρα
συρθούμε άπό τήν ρητορεία του ΠΑΣΟΚ καί νά γίνουμε 
βασιλικώτεροι τού Βασιλέως. Σημειώνουμε ωστόσο τήν 
αντίφαση της υπ' αριθμόν 2 αρχής μέ τήν γενική διακή
ρυξη της απολύτου εθνικής ανεξαρτησίας. Γιατί είναι 
φανερό ότι ή αποδέσμευση της χώρας «άπό όλες τίς 
ξένες πολιτικές καί οικονομικές συμμαχίες» δέν συμβι
βάζεται μέ τήν σύναψη συμμαχιών, ακόμη καί μέ σεβα
σμό τού αμοιβαίου συμφέροντος. Ή 'Ελβετία χώρα ου
δέτερα μέ μακρά παράδοση είναι τόσο αδέσμευτη ώστε 
δέν μετέχει ούτε τών «Αδεσμεύτων» άλλα οϋτε ακόμη 
καί τού OHE!... 

3. Οι άλλες τρεις αρχές τού ΠΑΣΟΚ τής ειρηνικής επι
λύσεως τών διαφορών, τής 'ισοτίμου συναλλαγής καί τής 
άμοιβαιότητος τής χώρας στον αγώνα κατά τού «Ιμπερι
αλισμού» πέρα τού άτι μερικές φορές καθιστούν δυσ
εξήγητη τήν στάση τού ΠΑΣΟΚ όπως εκείνη τού «βυθί
σατε τό Χόρα», αποτελούν περιττολογία καί πλεονασμό. 
Διότι πέρα τού οτι ή 'Ελλάς είναι μία φιλειρηνική χώρα 
neu έχει υπογράψει ολες σχεδόν τίς διεθνείς συμφω
νίες προστασίας τής ειρήνης καί τών ανθρωπίνων δικαι
ωμάτων, αποτελεί άτυχη έμπνευση ή προσπάθεια τού 
ΠΑΣΟΚ νά εμφανίζεται οτι μόνο αυτό, άπό όλα τά ελλη
νικά κόμματα, επιδιώκει τήν εφαρμογή τών διεθνών 
συμφωνιών πού δεσμεύουν τήν χώρα μας. 

4. 'Ιδιαίτερης προσοχής ίσως νά άξιζε ή βασική 4η αρχή 
τού ΠΑΣΟΚ, πού άφορα τίς διεθνείς οικονομικές σχέ
σεις τής χώρας οπως τίς αντιλαμβάνεται τό ΠΑΣΟΚ δηλ. 
οτι «ή αρχή τής ισοτίμου συναλλαγής πρέπει νά ισχύει 
ανυποχώρητα.» Αντιλαμβανόμενο τό ΠΑΣΟΚ τήν ασά
φεια τού αυτονοήτου αυτού ορού σπεύδει νά δώσει ενα 
επεξηγηματικό περιεχόμενο πού τόν κάνει νά ηχεί περί
εργα σάν βασική αρχή. Λέγει οτι ή αρχή αυτή σημαίνει 
πώς «ο'ι εθνικοί πόροι τής χώρας δέν πρέπει νά ανταλ

λάσσονται γιά νά εξυπηρετήσουν τήν εισροή ξένου κε
φαλαίου». Δέν γνωρίζουμε πώς ή καταστατική αυτή αρ
χή, πού ανήκει μάλλον στην διάκριση τών τεχνοοικονο
μικών αποφάσεων, συνδυάζεται λ.χ. μέ τήν ενεργειακή 
πολιτική τού ΠΑΣΟΚ οπως διατυπώθηκε πρόσφατα στην 
Βουλή, όπου καί έτάχθη υπέρ τής αναλώσεως τών εγ
χωρίων ενεργειακών πόρων (λιγνίτης τής Μεγαλοπόλε-
ως) γιά νά αποτραπεί ή εξάρτηση άπό τίς ξένες ενεργει
ακές πηγές. Δέν σημαίνει αυτό ανταλλαγή εθνικών πό
ρων μέ ξένο κεφάλαιο τό όποιο είναι απαραίτητο γιά τήν 
ανάπτυξη τών λιγνιτωρυχείων; 
Έξ' άλλου ό κ. 'Ανδρέας Παπανδρέου είχε διαμαρτυρη
θεί στό παρελθόν γιά τήν ανάλογη απλή άλλα πολυσή
μαντη διατύπωση τής εξωτερικής πολιτικής τής χώρας 
οτι (έμεΐς ο'ι Έλληνες) «ανήκουμε στην Δύση», δηλ. 
στον Ευρωπαϊκό τρόπο τού σκέπτεσθαι καί τού συμπε-
ριφέρεσθαι. Πρέπει ομως νά παρατηρήσουμε οτι μιά 
άπό τίς βασικές θέσεις τής εξωτερικής πολιτικής τού 
ΠΑΣΟΚ είναι οτι «ή 'Ελλάς ανήκει συγχρόνως στην Ευ
ρώπη καί στά Βαλκάνια καί στην Μεσόγειο». Ή άποψη 
αυτή έρχεται τό λιγώτερο σέ αντίφαση μέ τό δόγμα τής 
απολύτου εθνικής ανεξαρτησίας πού διακηρύσσει τό 
ΠΑΣΟΚ καί σέ περισσότερη συμφωνία μέ τά πολιτικά 
«ανοίγματα» τού κ. Καραμανλή προς τήν Ευρώπη, τίς 
Βαλκανικές χώρες καί τίς κυριώτερες χώρες τής Μεσο
γείου. Καί έδώ συνεπώς οι διακηρύξεις τού ΠΑΣΟΚ απο
τελούν είτε απλή ρητορεία είτε απλή επανάληψη γνω
στών πραγμάτων. 

Ή Διαίρεση τής Ευρώπης καί τό ΠΑΣΟΚ 

Οά ήταν ευτύχημα γιά τήν ανθρωπότητα νά μπορούσε 
τό ΠΑΣΟΚ νά γράψει τήν 'ιστορία τής Ευρώπης. Γιατί 
τότε ή σύγχρονη Ευρώπη θά ήταν ενα ενιαίο σύνολο 
οπως διακηρύσσει τό ΠΑΣΟΚ, στίς βασικές του αρχές. 
Δυστυχώς, ομως ή Ευρώπη έχει χωρισθεί σέ ενα Άνα-
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τολικό και σε ενα Δυτικό στρατόπεδο, πού διαφέρουν 
θεμελιακά μεταξύ τους καί απομακρύνονται οσο πάει 
καί περισσότερο τό ενα άπό τό άλλο. Έτσι, δυστυχώς, 
όταν ομιλεί κανείς πρακτικά γιά «μιά μόνο Ευρώπη» μέ 
σύστημα συμβιβάσιμο, καί μέ τίς αξίες καί τήν μορφή 
τού πολιτεύματος πού 'ισχύει στην 'Ελλάδα, τότε μοι-
ραίως περιορίζει τήν επιλογή του στην δημοκρατική 
Ευρώπη. Καθώς οι δημοκρατικές χώρες της Ευρώπης 
αντιλαμβάνονται τόν κίνδυνο τού ολοκληρωτισμού, συ-
σπειρούνται καί δημιουργούν οικονομικούς καί πολιτι
κούς συνασπισμούς. Είναι λογικό συνεπώς όταν μιλά 
κανείς γιά δεσμούς μέ τήν Ευρώπη νά υπονοεί τήν 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα τών εννέα κρατών-μελών, πού 
έχει πάντοτε τήν δυνατότητα της διευρύνσεως. 
Μιά άλλη λύση θά ήταν νά απελευθερώσουμε τήν 'Ανα
τολική Ευρώπη μέ μιά φραστική έκκληση προς τήν Σοβι
ετική Ένωση. Μέχρις ότου, όμως, μιά τέτοια αίτηση 
μένει αναπάντητη ή άξια τού αφορισμού τοϋ ΠΑΣΟΚ άτι 
«ή Ευρώπη είναι μόνο μία», θά παραμένει γράμμα κενό 
περιεχομένου. 
Υπάρχει όμως καί μία αντιδημοκρατική επιταγή στην 

πολιτική τού ΠΑΣΟΚ: Χωρίζει τήν Ευρώπη σέ σοσιαλι
στικές καί μή χώρες καί αξιώνει τήν δημιουργία μιας 
ομοσπονδίας τών σοσιαλιστικών χωρών της Ευρώπης, 
αποκλείοντας άπό αυτές τίς χώρες τίς μή-σοσιαλιστικές 
όπως ή Δυτική Γερμανία καί ή Γαλλία. Κατά πόσο βέβαια 
μία τέτοια Ευρώπη θά είχε περιεχόμενο είναι σχήμα 
τόσο παράλογο οσο καί αντιδημοκρατικό νά υπαγορεύ
εται έκ προοιμίου ή μορφή τού δημοκρατικού πολιτεύ
ματος τών χωρών, πού θά μετέχουν σέ μία 'Ενωμένη 
Ευρώπη. 

Οικονομική Δημοκρατία καί Σοσιαλισμός 

Ό τίτλος τού οικονομικού προγράμματος τού ΠΑΣΟΚ 
είναι αρκετά γοητευτικός. Τιτλοφορείται «'Επιτυγχά
νοντας τήν οικονομική δημοκρατία καί τήν αυτοδύναμο 
εθνική ανάπτυξη.» Μία ανάλυση όμως τοϋ τίτλου άπε-
δείκνυε τόν συνθηματικό του χαρακτήρα. Δημοκρατία 
δέν υπάρχει χωρίς ενα σημαντικό βαθμό οικονομικής 
ελευθερίας, καί ή αυτοδύναμος ανάπτυξη δέν είναι 
αναγκαίο νά τιτλοφορηθεί «εθνική» γιά νά μετριάσει τίς 
επιφυλάξεις εκείνων πού απαιτούν νά είναι τόσο ταχεία 
ώστε νά προλάβουν νά τήν απολαύσουν! Τό ΠΑΣΟΚ 
όμως έδώ καινοτομεί. Εισάγει καινούργιους ορούς καί 
επιχειρεί νά δώσει πρωτότυπες λύσεις στό πρόβλημα 
τού ασυμβιβάστου δημοκρατίας καί σοσιαλισμού, τα
χείας αναπτύξεως καί τής απολύτου οικονομικής ανε
ξαρτησίας. Χωρίς νά μας λέγει τό πώς θά επιτύχει τους 
στόχους αυτούς τό ΠΑΣΟΚ δίδει τόν ορισμό τής αυτο
δύναμου εθνικής αναπτύξεως:13 «Ή αυτοδύναμος 
εθνική ανάπτυξη δέν πρέπει νά συγχέεται μέ τήν αφελή 
έννοια τής αυτάρκειας», υποστηρίζει τό ΠΑΣΟΚ, παρα
βιάζοντας τήν αριστοτέλειο επιταγή τών ορισμών νά 
λέγουν τί είναι καί όχι τί δέν είναι κάθε πράγμα. «'Αλλά 
ή αυτοδύναμη εθνική ανάπτυξη, υποστηρίζει τό ΠΑΣΟΚ 
είναι ή απάντηση στό ερώτημα «νά μείνουμε στό σχήμα 
τής κατανομής τής παραγωγής σάν φτωχός συγγενής ή 
σάν μία ολοκληρωμένη αύτοϋποστηριζομένη οικονομία; 

Ό αναγνώστης αντιλαμβάνεται αμέσως τόν στείρο ακα
δημαϊσμό ενός ορισμού τής αυτοδύναμου αναπτύξεως 
πού ούτε τό περιεχόμενο της προσδιορίζει, ούτε τά 
μέσα μέ τά όποϊα θά επιτευχθεί. 

'Αντιλαμβανόμενο όμως καί τό ίδιο τό ΠΑΣΟΚ τήν αδυ
ναμία τοϋ ορισμού τής αυτοδύναμου αναπτύξεως τήν 
αναμιγνύει μέ εύαγγελίες, όπως ό Μωάμεθ τίς προτρο
πές του γιά αυτοθυσία τών οπαδών του μέ υποσχέσεις 
γιά παραδείσους καί βουνά άπό πιλάφια, στον άλλο 
κόσμο. Δέν μας λέγει τό ΠΑΣΟΚ τί είναι αυτοδύναμη 
ανάπτυξη καί τό πώς θά επιτευχθεί. 'Εκείνο τό όποιο 
όμως μας λέγει είναι τί θά επιτύχει μέ τήν ανάπτυξη 
αυτή: 

1. «Τήν δυνατότητα νά υπερπηδήσουμε τόν περιφερει
ακό καί έξηρτημένο χαρακτήρα τής οικονομίας μας», 
καί: 

2. «Νά θέσουμε τά θεμέλια μιας νέας 'ισορροπημένης 
οικονομίας». 

Οά είχε κανείς τόν πειρασμό νά παρατηρήσει στό ση
μείο αυτό ότι ό περιφερειακός έξηρτημένος χαρακτή
ρας τής ελληνικής οικονομίας είναι αποτέλεσμα τής 
ανισόρροπου αναπτύξεως, δηλ. τής πάνω άπό τίς οικο
νομικές δυνάμεις τής χώρας οικονομικής επεκτάσεως, 
λαμβανομένου ύπ' όψη τοϋ παρόντος προτύπου κατα
ναλώσεως. Καί οτι αντίθετα αν 'ισορροπημένη οικονομία 
σημαίνει απουσία νομισματικής καί συναλλαγματικής 
συναλλαγής, τότε στον βωμό τής αυτάρκειας είτε θά 
πρέπει νά θυσιάσουμε τό σημερινό βιοτικό επίπεδο (πό
σοι Έλληνες θά ήταν πρόθυμοι;) είτε ενα βαθμό εθνι
κής εξαρτήσεως, ύπό τήν έννοια ότι τό έλλειμμα τοϋ 
'ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών δέν θά καλύπτεται μέ 
πιστώσεις άπό τό εξωτερικό. Ή πολιτική ομως τής αυ
τοδύναμου αναπτύξεως επιμένει τό ΠΑΣΟΚ, μέ κίνδυνο 
νά θεωρηθεί ασυνεπές προς τό αξίωμα τής 'ισορροπημέ
νης οικονομίας, συνεπάγεται: 

- τήν επιτάχυνση τής αναπτύξεως τής οικονομίας τής 
Χώρας. 

- τόν επακριβή συντονισμό όλων τών επενδύσεων 

- τήν 'ίση διανομή τοϋ έθνικοϋ εισοδήματος μεταξύ 
περιοχών καί κοινωνικών τάξεων 

- τόν καθορισμό άναπροσαρμοστέου κατωτέρου ορίου 
διαβιώσεως γιά όλο τόν ελληνικό λαό 

- τήν δημιουργία επιχειρηματικών μονάδων π.χ. αγρο
τοβιομηχανικών συνεταιρισμών πού θά αποτελούν 
τήν βάση τής οικονομικής δημοκρατίας στην χώρα. 

ΟΙ επαγγελίες αυτές φαίνονται ασύνδετες μεταξύ τους 
καί ίσως έκ πρώτης όψεως άσχετες. Έχουν ομως ενα 
κοινό σκοπό: Παρέχουν στον καθένα ο,τι θά μπορούσε 
νά επιθυμήσει μέσα άπό τήν ψυχολογία τής στερήσεως 
πού χαρακτηρίζει σέ μεγάλο βαθμό τήν σύγχρονη ψυ
χολογική μας κατάσταση, σάν έθνος. 
• Οι οπαδοί της ίσης κατανομής του εισοδήματος, άπό 
τήν αναρχική δεξιά μέχρι καί τήν ακραία αριστερά, θά 
δουν νά ικανοποιείται τό Ιδεώδες τους. 
• ΟΊ άνθρωποι πού αγωνίζονται νά επιβιώσουν, θά 
μεταθέσουν τήν ευθύνη τής ανεπαρκείας τους στό κρά-
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τος δηλ. στους «δυναμένους», δηλαδή στους φορολο
γουμένους. 
• ΟΊ άναπασχόλητοι απόφοιτοι τοϋ πνευματικού μας 
προλεταριάτου θά βρουν τήν απαραίτητη «θεσούλα». 
• Καί οι ελεύθεροι επιχειρηματίες (πού καταργούνται 
μέ τό νέο εύρημα της οικονομικής δημοκρατίας καί 
τους άγροτοοικονομικούς συνεταιρισμούς) τήν ευκαιρία 
νά .. . επιβιώσουν καί νά πλουτίσουν όχι τόσο άπό τήν 
επιτάχυνση της αναπτύξεως οσο άπό τήν ανικανότητα 
των συνεταιρισμών νά επιβιώσουν στά πλαίσια μιας μι
κτής οικονομίας. 

Ολοκληρωτικός Σοσιαλισμός 

Μήπως όμως τό ΠΑΣΟΚ δέν πιστεύει κατά βάθος στην 
μικτή οικονομία; Μήπως σκέπτεται νά καταργήσει τό 
σύστημα των ελευθέρων αγοραίων τιμών; Προς Θεού, 
αν κάτι τέτοιο έξαγγέλετο άπό τώρα, θά τερμάτιζε τήν 
διαδικασία τής πλήρους σοσιαλιστικοποιήσεως τής οι
κονομικής ζωής του τόπου προτού καν αυτή αρχίσει. 
«Γιά νά προστατεύσουμε τήν πολιτική τού μετασχημα
τισμού τής χώρας σέ σοσιαλιστική, λέει τό ΠΑΣΟΚ,14 άπό 
τίς μεθοδευμένες υπονομεύσεις τής ολιγαρχίας καί τών 
ξένων μονοπωλίων, ή βαθμιαία έκσοσιαλιστικοποίηση 
διαφόρων τομέων τής οικονομίας είναι αναγκαία». 
Μεταξύ αυτών προτείνεται ή κρατικοποίηση τών τραπε
ζών, τών μεταφορών, τής ενεργείας, τών μεταλλευτικών 
επιχειρήσεων, τών μεγάλων επιχειρήσεων 
είσαγωγικού-έξαγωγικού εμπορίου, τών ναυτιλιακών 
εταιρειών, τής χαλυβουργίας, τής τσιμεντοβιομηχανίας, 
τής βιομηχανίας λιπασμάτων, τών επιχειρήσεων πού 
ασχολούνται μέ τήν παραγωγή όπλων καί τίς φαρμακο
βιομηχανίες. 

Θά έλεγε κανείς ότι έκ πρώτης όψεως μιας τέτοιας 
εκτάσεως κρατικοποίηση θά είχε σάν αποτέλεσμα βαθύ
τατες μεταβολές μέσα στην ελληνική οικονομία. Εν 
τούτοις, γιά τους γνώστες τής ελληνικής καταστάσεως 
τά πράγματα δέν έχουν ακριβώς έτσι. Γιατί: 

1. Καλώς ή κακώς τό 95% τού τομέως τής ενεργείας, τό 
95% τών πιστωτικών 'ιδρυμάτων τής χώρας, τό 100% τών 
μεταφορών καί τό 100% τής εμπορίας τών λιπασμάτων 
ελέγχονται άμεσα ή έμμεσα άπό τό κράτος, αυτή τήν 
στιγμή. 

2. Τό γεγονός αυτό δέν αποτελεί επιχείρημα υπέρ τής 
συνεχίσεως τής κρατικοποιήσεως τών άλλων τομέων 
τής οικονομίας, γιατί όπως έχει αποδείξει ή πρόσφατη 
εμπειρία π.χ. ή 'Ολυμπιακή, ή επέκταση τών εθνικοποι
ήσεων σέ εκείνους τους τομείς πού έχουν τίς εγκατα
στάσεις τους στό εσωτερικό τής χώρας θά σημάνει 
απλώς πτώση τής αποδοτικότητας τους, ένώ σέ εκεί
νους πού δρουν διεθνώς όπως λ.χ. τής ναυτιλίας θά 
σημάνει οριστικό καί τελεσίδικο εκπατρισμό τών κεφα
λαίων τους. Τό τί θά απομείνει είναι βέβαια ένα αξι
όλογο υπόλοιπο, αλλά όταν τό κράτος είναι ανίκανο νά 
οργανώσει τήν αντιπυρική προστασία τών δασών ή τήν 
καθαριότητα τών βεσπασιανών, τί περιθώρια επιτυχίας 
έχει νά έπαναδραστηριοποιήσει τήν εμπορική ναυτιλία ή 
τίς εμπορικές επιχειρήσεις τής χώρας; 

«Ναί», λέει όμως τό ΠΑΣΟΚ, «διευρύνοντας τόν λαϊκό 

έλεγχο τής αντιμονοπωλιακής καί άντιεξαρτησιακής αυ
τής πολιτικής μέ κυβερνητικό έλεγχο ποικίλλοντος βα
θμού, χρήσιμου γιά τήν βραχυπρόθεσμη καί τήν μακρο
πρόθεσμη ανάπτυξη τής χώρας». 
Ή διακήρυξη αυτή πέραν τοϋ ότι περιέχει μία βασική 
ανακολουθία, τής αντικαταστάσεως τών ολιγοπωλίων μέ 
τό πανίσχυρο μονοπώλιο τοϋ κράτους, δηλ. τής δημοσι-
οϋπαλληλίας, αποδεικνύει καί πάλι τόν ισχυρισμό ότι ή 
πολιτική δημοκρατία είναι αδύνατη χωρίς ουσιαστική 
οικονομική ελευθερία. Γιατί δέν υπάρχει αμφιβολία άτι 
ό κυβερνητικός έλεγχος σημαίνει κομματικό έλεγχο καί 
κομματικοποίηση τής οικονομικής καί κοινωνικής ζωής. 
Ή κομματικοποίηση αυτή - όθενδήποτε καί άν προέρ
χεται - απειλεί τίς πολιτικές ελευθερίες, δηλ. έν τελική 
αναλύσει τήν ελευθερία τοϋ άνθρωπου. 
Θέλοντας νά μετριάσει πάντως τήν ακρότητα τών δια
κηρύξεων του, τό ΠΑΣΟΚ «χρυσώνει τό χάπι» λέγοντας 
ότι «ο'ι Ίδιωτικοεπιχειρηματικές πρωτοβουλίες στους 
υπόλοιπους τομείς (ορθώς ένισχυόμενες καί προσανα
τολιζόμενες), πάντα μέσα στά πλαίσια τοϋ εθνικού προ
γράμματος καί ελεύθερες άπό τήν καταπίεση τών μονο
πωλίων, θά συνιστούν ένα βασικό μοχλό γιά τήν ανά
πτυξη τής χώρας». 

Τό ερώτημα βεβαίως παραμένει τί ελευθερία δράσεως 
θά απομείνει στην ιδιωτική επιχειρηματική πρωτοβουλία 
μέσα στά πλαίσια τοϋ ασφυκτικού αυτού περιβάλλον
τος; Βέβαια περίπτερα, ταβέρνες καί στιλβωτήρια θά 
είναι ανοικτά στην ελεύθερη επιχειρηματική πρωτοβου
λία άλλα τό θέμα είναι πώς θά συμβάλλουν ο'ι επιχειρή
σεις αυτές στην οικονομική ανάπτυξη; Μέ περισσότερα 
σπίρτα, γεύματα έκτος κατοικίας καί γυαλίσματα; Είναι 
καί αυτό μία άποψη. Ό χ ι όμως γιά σοβαρή συζήτηση. Ή 
ανάπτυξη θέλει συσσώρευση κεφαλαίου, πού μικρές 
μονάδες, ακόμη καί πιό παραγωγικές άπό αυτές πού 
αναφέρθησαν, δέν μπορούν νά εξασφαλίσουν οϋτε καί 
νά κινητοποιήσουν. 

'Αλλά άς αφήσουμε τόν κ. 'Ανδρέα Παπανδρέου νά μας 
μιλήσει γιά τήν επιχειρηματική δραστηριότητα όπως τήν 
άντιλαμβάνετο'5 πρό Ιβετίας. «Ή δραστηριότης τών 
επιχειρήσεων πρέπει νά είναι διαθέσιμη στην οικονομία 
καί σέ 'ιδιαίτερα αυξημένη κλίμακα. Τοϋτο είναι μερικώς 
θέμα αναπτύξεως επενδυτικών πηγών καί άφ' έτερου 
έλκύσεως ξένων επενδυτικών ταλέντων, βάσει τών εσω
τερικών αναγκών». Δεξαέξη χρόνια μετά θά πρέπει είτε 
νά μήν έχει γίνει τίποτα προς τήν κατεύθυνση αναπτύ
ξεως τών διευθυντικών στελεχών εγχωρίων καί ξένων 
στην Ελλάδα, ε'ίτε νά έχει καταργηθεί ò ρόλος τοϋ 
'ιδιωτικού κεφαλαίου καί νά έχει αντικατασταθεί άπό τήν 
γραφειοκρατία. 'Εν τούτοις, ο'ι δυνάμεις τοϋ 'ιδιωτικού 
τομέως τής οικονομίας κινητοποιήθηκαν κατά τήν πα
ρελθούσα 16ετία επιτυχώς. Π.χ. ή εγχώριος τσιμεντοβι
ομηχανία πού θέλει νά κρατικοποιήσει τό ΠΑΣΟΚ, πέ
τυχε νά αντιμετωπίσει τόν ξένο συναγωνισμό καί νά 
αυξήσει τήν παραγωγή καί τίς εξαγωγές της κατά τρόπο 
ώστε ή 'Ελλάς νά είναι ή δεύτερη ευρωπαϊκή χώρα άπό 
πλευράς εξαγωγών, (μέ 4,5 εκατ. τόννους τό 1977 ένατι 
7,7 τόννων τής 'Ισπανίας καί 2 εκατ. τής αμέσως επομέ
νης Γαλλίας).Παράλληλα ή ελληνική εμπορική ναυτιλία 
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πέτυχε κατά τήν μεταπολεμική περίοδο οχι μόνο νά 
αυξήσει σημαντικά τό τονάζ της, ώστε νά είναι ή δευ
τέρα ναυτιλία στον κόσμο αυτή τήν στιγμή, άλλα χάρις 
στην ευστροφία των επιχειρηματικών φορέων νά ευρί
σκεται πάντοτε στην πρωτοπορία τών επιχειρηματικών 
ιδεών πού διέπουν τόν κλάδο. 

Φραγμοί Αλλαγής 

Υπάρχουν παράγοντες πού προωθούν τήν οικονομική 
ανάπτυξη μιας χώρας καί παράγοντες πού τήν εμποδί
ζουν. Μεταξύ τών πρώτων, τό ϋψος τών εγχωρίων απο
ταμιεύσεων, ή έπιχειρηματικότης της οικονομίας καί τό 
άντιμετωπίσημο τού ελλείμματος τοϋ ισοζυγίου πληρω
μών, συνιστούν συντελεστές αναπτύξεως, πού απαν
τώνται, κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις, καί στην 
ελληνική οικονομία. Συγχρόνως, παράγοντες πού επη
ρεάζουν επιβραδυντικά τήν διαδικασία τής ταχείας οι
κονομικής αναπτύξεως θά μπορούσαν νά θεωρηθούν 
οχι μόνο τό αντίστροφο τών πιό πάνω συντελεστών, 
αλλά καί ή αντίσταση τών θεσμών τής ύπαναπτύξεως 
στην διαδικασία τής αλλαγής. Μεταξύ αυτών είναι ορ
γανωμένα ιδιωτικά καί δημόσια συμφέροντα, ο'ι ξένες 
καί ο'ι εγχώριες επιρροές καί κυρίως ή δύσκαμπτη νομο
θεσία. 

'Ακόμη όμως καί μεταξύ τών προωθητικών παραγόντων 
οικονομικής αναπτύξεως υπάρχουν φραγμοί καί προϋ
ποθέσεις στίς όποιες δέν μπορούν νά ξεπεράσουν ο'ι 
παράγοντες αυτοί. Ό Ίδιος ό κ. Α. Παπανδρέου αναφέ
ρει πολλούς άπό τους φραγμούς πού ισχύουν γιά τήν 
ελληνική οικονομία1 6. Μεταξύ αυτών εντάσσει τήν εξ
ωτερική χρηματοδότηση. «Ό κύριος άμεσος περιορι
σμός, τό κυριώτερο εμπόδιο σέ μακροεπίπεδο φαίνεται 
νά είναι ό εξωτερικός δανεισμός» υποστηρίζει ó κ. Α. 
Παπανδρέου. Θά δούμε στην συνέχεια πώς αυτό τό 
βασικό εμπόδιο τής αναπτύξεως, πού είναι ή απουσία 
επαρκούς εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία, συμ
βιβάζεται μέ τίς διακηρύξεις τού ΠΑΣΟΚ.Έδώ περιορι
ζόμαστε νά πούμε άτι ό κ. 'Ανδρέας Παπανδρέου δέν 
αρκείται σέ μονοδιάστατη αντιμετώπιση τού προβλήμα
τος τών φραγμών αναπτύξεως. Βλέποντας μακροπρό
θεσμα, λέγει 1 7 , «ή μεγαλύτερα ύποφώσκουσα αδυναμία 
τής ελληνικής οικονομίας προκύπτει άπό τήν καθυστέ
ρηση τών ελληνικών εξαγωγών». Χωρίς νά εμπιστεύεται 
στό ότι ο'ι άδηλοι πόροι θά σώσουν τήν κατάσταση ό κ. 
Ανδρέας Παπανδρέου ορθώς έχει προσδιορίσει τήν 

προτεραιότητα τής αναπτύξεως τών ελληνικών εξαγω
γών. Μάλιστα υποστηρίζει κάτι αληθώς εντυπωσιακό. 
«Περιττό νά πούμε οτι ή ενσωμάτωση τών προβλημάτων 
τοϋ ισοζυγίου πληρωμών στά κριτήρια τών επενδύσεων 
δέν θά επιφέρει τήν λύση τους. Ή διεύρυνση τοϋ εμπο
ρικού έλλείματος είναι ενα σύμπτωμα τής κακής κατα
νομής τών πόρων. Ένα σύμπτωμα πού τελικά συνδέεται 
μέ τήν απροθυμία τών ιδιωτικών επενδύσεων στην 
μεταποίηση»1". Παρ' ότι ή ορθή αυτή αναφορά τοϋ φρά
γματος τής αναπτύξεως πού λέγεται ελλειμα ισοζυγίου 
πληρωμών, φράγματος πού κρύπτεται ακόμη καί πίσω 
άπό τόν πληθωρισμό τής Ελλάδος, θά μπορούσε νά 
ανατρέψει κάθε ιδέα κεντρικού προγραμματισμού, άφοϋ 

υποτίθεται ότι ό προγραμματισμός επιτυγχάνει τήν αξι
ολόγηση τών κριτηρίων επενδύσεων, απομένει νά δούμε 
πώς συμβιβάζεται μέ τήν οικονομική θέση τού ΠΑΣΟΚ, 
πού αντιτίθεται στην ιδέα εξασφαλίσεως μιας μεγάλης 
αγοράς γιά τά ελληνικά προϊόντα, π.χ. τής ΕΟΚ (βλ. 
κατωτέρω) καί στην εξάρτηση άπό τά μητροπολιτικά 
κέντρα αποφάσεων πού δυστυχώς υπάρχει τό απαραί
τητο know-how, κεφάλαιο, ή ζήτηση καί ή αγορά. 

Ό Ρόλος τοϋ Ξένου Κεφαλαίου 

"Αν τό πολυεθνικό κεφάλαιο ήταν αδιάφορο απέναντι σέ 
πολιτικές αποφάσεις τοϋ τύπου: «τό ΠΑΣΟΚ θά δημι
ουργήσει ευνοϊκές συνθήκος, όπως χρηματοδοτήσεως 
καί έλεγχου τοϋ ανταγωνισμού άπό τό ξένο (έπενδεδυ-
μένο κεφάλαιο)1 9, θά είχε κάθε λόγο νά δυεισδύσει στην 
χώρα μας! . . . Τά μονοπωλιακά κέρδη τοϋ πολυεθνικού 
κεφαλαίου θά ήσαν εξασφαλισμένα άπό τ ό ν . . . ξένο 
ανταγωνισμό καί απλώς θά τά έμοιράζετο μέ τήν κυβέρ
νηση, μέ τήν οποία θά είχε προχωρήσει σέ συμφωνίες. 
Αυτός είναι ό τύπος άλλωστε τών συμφωνιών κυβερνή
σεων καί πολυεθνικών εταιρειών στίς κομμουνιστικές 
χώρες. 'Αλλά δέν πρόκειται περί αυτού! Τό ξένο κεφά
λαιο όχι μόνο δέν θά έμενε αδιάφορο σέ μία πολιτική 
τοϋ τύπου ΠΑΣΟΚ άλλα καί θά άπεδεικνύετο - καί μέ τό 
δίκιο του - εχθρικό. Βεβαίως κανείς ξένος κεφαλαιού
χος δέν θά διακινδύνευε τά κεφάλαια του άπό αποφά
σεις τοϋ «λαϊκού καί κυβερνητικού κοντρόλ» πού ευνοεί 
τό ΠΑΣΟΚ, οϋτε θά έμενε αδρανής σέ περίπτωση εκτε
ταμένων κρατικοποιήσεων. "Αν καί τό ξένο κεφάλαιο δέν 
ξεπερνά τό 10% τοϋ παγίου κεφαλαίου τής χώρας, θά 
μπορούσαμε νά προβλέψουμε έκ τοϋ ασφαλούς άτι ή 
άνοδος τοϋ ΠΑΣΟΚ στην εξουσία θά πανικόβαλε τους 
ξένους καί τους εγχώριους κεφαλαιούχους. 
'Ωστόσο τό ΠΑΣΟΚ πού έχει συνταγές γιά κάθε ασθενή 
θεωρεί τό ξένο κεφάλαιο ευπρόσδεκτο!!! «Θά συνεχίσει 
(sic.) - λέγει τό ΠΑΣΟΚ - τίς επενδύσεις ξένου κεφα
λαίου (στην χώρα), άλλα κατά τρόπο πού νά συμβάλλει 
στην ανάπτυξη τής ελληνικής οικονομίας καί νά μήν 
παρεμβαίνει στην τοπική επιχειρηματική πρωτοβου
λία».20 "Ετσι καί ό σκύλος είναι χορτάτος καί ή πίττα 
ολάκερη. Καί τά ξένα καί τά εγχώρια μονοπώλια εξ
ασφαλισμένα « κατά τήν λογική τοϋ ΠΑΣΟΚ βέβαια - καί 
μέ ειδικά προνόμια κατά τήν κρίση τής διοικήσεως 
«ανάλογα μέ τό ποσοστό ελληνικής συμμετοχής πού θά 
κρίνεται σέ κάθε περίπτωση αναγκαίο»21. 
Εδώ σκόπιμα ή οικονομική πολιτική τοϋ ΠΑΣΟΚ, παρα

μένει συμβολική. Υπόσχεται εξασφάλιση όλων τών ευ
νοϊκών συνθηκών γιά τό επενδυόμενο ξένο κεφάλαιο 
καί αυτοπεριορίζεται μόνο ώς προς τό ποσοστό συμμε
τοχής τοϋ ελληνικού κεφαλαίου, χωρίς νά αναφέρεται 
άν θά είναι ιδιωτικό ή δημόσιο. 

Μία τέτοια όμως θετική κατασκευή πέρα τού οτι άγνοεϊ 
τίς δυσκολίες τής πράξεως κατά τήν οποία καί αυτή ή 
συνταγματική προστασία τοϋ νόμου 2687/53 γιά τήν 
εισαγωγή ξένων κεφαλαίων στην 'Ελλάδα απεδείχθη 
ανεπαρκής γιά τήν προσέλκυση έπαρκοϋς κεφαλαίου, 
υποτιμά τήν ικανότητα τής ελληνικής διοικήσεως. 'Αλλά 
καί στίς δύο περιπτώσεις δέν εξυπηρετεί τά συμφέ-
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ροντα τοϋ τόπου, γιατί είναι βέβαιο οτι ό ξένος κεφα
λαιούχος θά δεχθεί συμμετοχή κάτω του 50% μόνο σε 
περιπτώσεις εξασφαλισμένων μονοπωλιακών κερδών. 
Κάθε άλλη περίπτωση θά έχει καί τά ειδικά ευνοϊκά 
προνόμια πού υπόσχεται τό ΠΑΣΟΚ, δηλ. ποσοστά επα
ναπατρισμού τών κερδών καί τοϋ κεφαλαίου ευνοϊκό
τερα τοϋ νόμου 2687 καί συμμετοχή στά εξαγώγιμα 
κέρδη άνω τοϋ 5 1 % , δηλ. καί τόν έλεγχο τοϋ manage
ment οπότε «θά μαγειρεύει» τά κέρδη καί τίς ζημίες. 
Τό ΠΑΣΟΚ όμως προχωρεί ακόμη πιό πέρα. 'Εξαγγέλλει 
απαγορεύσεις στους ξένους νά κατέχουν στην Ελλάδα 
καί νά εργάζονται σέ εργασίες πού μπορούν νά αναλη
φθούν άπό Έλληνες υπηκόους. Ή ξενηλασία ήταν βέ
βαια ελληνική εφεύρεση. Αυτό όμως δέν εμπόδισε τόν 
Περικλή νά καυτηριάσει τήν στάση τών Σπαρτιατών στον 
'Επιτάφιο του μέ τήν περίφημη υπόμνηση οτι μία δημο
κρατική χώρα δέν έχει νά φοβηθεϊ τίποτα άπό τους 
ξένους. Δέν γνωρίζουμε όμως ο'ι διακρίσεις πού εξαγ
γέλλει τό ΠΑΣΟΚ άν συμβιβάζονται μέ τίς διεθνεϊς 
συμβάσεις πού έχει υπογράψει ή χώρα. 
Ή πολιτική της Ελλάδας έναντι τών βιομηχανικών 
επενδύσεων είναι γενική χωρίς ειδικά προνόμια, 'ιδιαί
τερα άπό τής πτώσεως τής δικτατορίας καί πέρα. Δέν 
διαφοροποιείται δηλ. ανάλογα μέ τό αν πρόκειται γιά 
εγχώριες ή ξένες επενδύσεις, όπως γινόταν προηγου
μένως. Μία πολιτική προσελκύσεως ξένων κεφαλαίων μέ 
παροχή μονοπωλιακών προνομίων προκαλεϊ σοβαρές 
διαταραχές στην λειτουργία τής αγοράς.22 

Τό ΠΑΣΟΚ δέν τάσσεται μόνο υπέρ τής διατηρήσεως 
τών διαταραχών αυτών άλλα μάλλον είναι υπέρ τής 
καταργήσεως τής ελευθέρας αγοράς. Ό 'Αρχηγός του 
είναι έν τούτοις εκείνος πού εϊχε πεϊ ότι «ό υψηλός 
συγκεντρωτισμός καί ή συχνά αυθαίρετη επέμβαση τής 
κυβερνήσεως στην οικονομική δραστηριότητα πρέπει 
νά δώσει τήν θέση του στον λελογισμένο έλεγχο καί 
στην σχεδιασμένη κινητήριο δράση, ένώ ό μηχανισμός 
τής αγοράς πρέπει νά μείνει ελεύθερος στην διαδικασία 
τής κατανομής τών πόρων».21 Ό λ α αυτά ομως φαίνεται 
οτι έν τώ μεταξύ λησμονήθησαν. 

Ό Δημοκρατικός Προγραμματισμός 

Εκεί όμως πού υποτίθεται οτι εξαντλείται ή δημοκρα
τική διαδικασία σέ μία κοινοβουλευτική χώρα, τήν ενδυ
ναμώνει τό ΠΑΣΟΚ, άφοϋ τόν κυρίως υπεύθυνο κυβερ
νητικό έλεγχο τοϋ προγραμματισμού τής οικονομικής 
αναπτύξεως αναμιγνύει, μέ αποφασιστικά μάλιστα δι
καιώματα, μέ τήν λαϊκή κυριαρχία ή οποία υποτίθεται οτι 
άσκεϊται μέ τίς βουλευτικές εκλογές, στην αρχή τής 
δεδηλωμένης, στην διάκριση τών εξουσιών καί τήν 
ελευθερία τοϋ έκφράζεσθαι, σέ κάθε ευνομούμενη δη
μοκρατία. « Ό λαϊκός έλεγχος (στον προγραμματισμό)» 
λέει τό ΠΑΣΟΚ24 «δέν σημαίνει μόνο τήν χάραξη άλλα 
καί τήν εκτέλεση τοϋ προγράμματος». «Γι' αυτό ο'ι δη
μοκρατικές διαδικασίες σέ ολα τά στάδια είναι επιτακτι
κές γιά νά εξασφαλίζεται ό λαϊκός έλεγχος πάνω στην 
οικονομική καί κοινωνική ανάπτυξη». 
Μόλις στό σημεϊο αυτό αποκαλύπτεται ή πρόθεση τοϋ 
ΠΑΣΟΚ νά μεταβάλλει τήν ελληνική οικονομία σέ πλή

ρως προγραμματισμένη οικονομία. 
«Τό ΠΑΣΟΚ θεωρεϊ τόν δημοκρατικό προγραμματισμό 
σάν αναπόσπαστο μέρος τής πολιτικής του». «Συνεπώς 
θά καθιερώσει», συνεχίζει, «ένα ειδικό οργανωτικό 
σχήμα πού νά εγγυάται τήν αποτελεσματικότητα καί τήν 
υψηλού δημοκρατικού επιπέδου, προγραμματική διαδι
κασία». «Τό κεντρικό σημεϊο ενός τέτοιου σχήματος θά 
είναι ο'ι επιτροπές βάσεως γιά τήν ανάπτυξη πού θά 
διασφαλίζουν έπί αστικού καί αγροτικού επιπέδου καί σέ 
στενή συνεργασία μέ τήν κεντρική οργάνωση, οχι μόνο 
τήν πρόβλεψη τών τοπικών στόχων άλλα επίσης τήν 
έκφραση τής κοινής γνώμης έπί τής αναπτύξεως έθνι-
κοπολιτικών απόψεων γιά τήν χώρα».25 

Ή ασάφεια τών προθέσεων τού συγγραφέως τών θέ
σεων τού ΠΑΣΟΚ δέν πρέπει νά είναι τυχαία. Έννοεϊ 
περίπου οτι ο'ι σταφιδοπαραγωγοί τής ΑΊγιαλείας θά δια
τυπώνουν τήν γνώμη τους γιά άν τό μετρό τής 'Αθήνας 
θά πρέπει νά κινείται μέ οινόπνευμα άπό σταφίδα ή άν 
είναι έθνικοπολιτικά σκόπιμο νά γίνει Πανεπιστήμιο 
στην Ά κ ρ α τ α ! . . . Τό πράγμα ομως είναι σοβαρότερο 
άπό τήν σκόπιμη άλλα γοητευτική ασάφεια: τό ΠΑΣΟΚ 
δέν κρύβει ότι τελικά πολύ λίγα πράγματα θά μείνουν 
έξω άπό τό κεντρικό πλάνο (παρολίγο νά πούμε «γκός 
πλάν»)!... Τό πρόγραμμα τοϋ ΠΑΣΟΚ δέν άρκεϊται στην 
κατανομή τών πόρων μεταξύ τών διαφόρων νέων καί 
περιοχών τής οικονομίας. Οά καθορίζει τόν έλεγχο τού 
εξωτερικού εμπορίου, τής ανεργίας κλπ. όπως λέγουν ο'ι 
οικονομολόγοι του. 

'Αλλά γιά νά δούμε τί έλεγε σχετικά ό κ. 'Ανδρέας 
Παπανδρέου 16 χρόνια προηγουμένως.26 «Περιττό νά 
πούμε οτι ή ένταξη στό πρόγραμμα τών προβλημάτων 
τού ισοζυγίου πληρωμών δέν πρόκειται νά προσφέρει 
καθεαυτή τήν λύση τού προβλήματος». "Ετσι αναγνωρί
ζει οτι τό εξωτερικό εμπόριο άποτελεϊ απλώς εξωγενή 
παράμετρο τού προγράμματος». 
'Αλλά καί ώς προς τό θέμα τής κοινωνικής δικαιοσύνης, 
ό κ. 'Ανδρέας Παπανδρέου διαφορετικά πράγματα υπο
στήριζε 16 χρόνια νωρίτερα: 
- Κάποια μείωση τής άνισότητος στό προσωπικό καί 
κατά κεφαλή εισόδημα πρέπει νά άναληφθεϊ ταχέως 
άλλα μέ τήν αϋξηση τής κοινωνικής καταναλώσεως». 
Συνεπώς βλέπει τήν λύση τής εισοδηματικής άνισότη
τος μέ αϋξηση τών καταναλωτικών αγαθών τοϋ δημοσί
ου, καί οχι μέ ευθεία επιδότηση τών οικονομικώς ασθε
νών τάξεων. 

- «Ή ανεργία θά εξαφανισθεί σάν αποτέλεσμα ενός 
ύψηλοϋ ρυθμού αναπτύξεως, έφ' όσον ό ρυθμός αυτός 
διατηρηθεί τά προσεχή χρόνια». 
Δεκαέξη χρόνια μετά άφοϋ τό έλλειμμα τοϋ 'ισοζυγίου 
πληρωμών έχει συγκρατηθεί στό 4% τοϋ ακαθαρίστου 
έθνικοϋ προϊόντος, τό μέσο στρώμα τού εισοδήματος 
έχει διευρυνθεί σημαντικά, καί ή ανεργία έχει σχεδόν 
έξαληφθεϊ, τό ΠΑΣΟΚ προσπαθεί νά έσωτερικοποιήσει 
στόχους τού προγράμματος πού ήδη βρίσκονται στον 
δρόμο τής επιλύσεως τους καί μάλιστα κατά τρόπο 
ελάχιστα προγραμματικό. 
Μήπως όμως έννοεϊ κάτι άλλο τό ΠΑΣΟΚ; Μήπως υπαι
νίσσεται προγραμματισμένη κατεύθυνση τού εισόδημα-



μη 
πάτε μακρυά! 

Δέν μας λείπουν οϋτε τά τεχνικά μέσα, οϋτε ή πείρα 
γιά νά κάνουμε -με τά δικά μας χέρια- πιό άνετη τή ζωή 

στον τόπο μας... Γιατί τά ελληνικά προϊόντα, καλύπτουν όλες τίς 
διεθνείς προδιαγραφές σέ κατασκευή, ασφάλεια καί ποιότητα! 

Μ ή πάτε μακρυά... 
Ή Ελληνική βιομηχανία, είναι σέ θέση νά καλύψει υπεύθυνα 

κάθε σας ανάγκη... 'Από τά παιχνίδια καί τά ρούχα σας 
μέχρι τόν ηλεκτρικό καί μηχανολογικό εξοπλισμό σπιτιών 

καί εργοστασίων. 
Άρκεΐ νά σκεφθείτε, ότι τό καλύτερο καί πιό ακριβοπληρωμένο 
παπούτσι στην 'Αμερική είναι τό 'Ελληνικό... Καί στέλνουμε έκεΐ 

κάθε χρόνο, γύρω στά 5 εκατομμύρια ζευγάρια! 
Δέν χρειάζεται νά πάτε μακρυά. Δείξτε τήν εμπιστοσύνη σας 

στά 'Ελληνικά προϊόντα, όπως τήν δείχνουν καί οι ξένοι 
άπό καιρό. 

Τά 'Ελληνικά προϊόντα θά εξυπηρετήσουν καλύτερα 
τίς ανάγκες σας, τήν τσέπη σας καί τήν οικονομία 

της χώρας μας. 

προτιμάτε 
τά δικά μας προϊόντα 

~μή πάτε μακρυά" 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΕΩΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 



τος, της απασχολήσεως καί της καταναλώσεως; Δεν μας 
επιτρέπεται νά προεξοφλήσουμε τίς προθέσεις τοϋ ΠΑ-
ΣΟΚ αν καί διαφαίνονται μερικές τάσεις από τίς προαγ-
γελίες του. 'Αλλά εκείνο πού θά μπορούσαμε νά κά
νουμε είναι νά υπενθυμίσουμε τί έλεγε στό παρελθόν ό 
αρχηγός του: «Τό μωσαϊκό των φορολογικών, χρηματο
δοτικών καί αγορανομικών κρατικών παρεμβάσεων πού 
υπόκεινται σέ απροειδοποίητες καί αιφνίδιες μεταβολές 
μπορούν νά αποθαρρύνουν τίς επιθυμητές Ιδιωτικές 
επενδύσεις».27 

Τό ΠΑΣΟΚ έχει αφιερώσει σημαντικό μέρος τών προ
γραμματικών του δηλώσεων γιά τό πώς «δημοκρατικά 
θά οργανώσει» τόν κρατικό του προγραμματισμό. Θά 
είμαστε οι τελευταίοι πού θά είχαμε αντίρρηση στην 
οικοδόμηση αν όχι τής προγραμματικής τουλάχιστον 
τής δημοκρατικής πυραμίδος.28 Έν τούτοις, οφείλουμε 
νά προειδοποιήσουμε ότι τό κύριο μέλημα του προ
γράμματος δέν πρέπει νά είναι μόνο ó δημοκρατικός 
του σχεδιασμός άλλα καί ή δημοκρατική του εφαρμογή. 
Χωρίς νά μακρυλογήσουμε πάνω στον πρώτο, είμαστε 
επιφυλακτικοί ώς προς τόν δεύτερο. Περισσότερο ώς 
προς τήν αποτελεσματική εφαρμογή καί λιγότερο ώς 
προς τήν δημοκρατική της διαδικασία. Σειρά προγραμ
μάτων δημοκρατικών καί δικτατορικών κυβερνήσεων 
στην Ελλάδα, υπήρξαν στην καλύτερη περίπτωση εκθέ
σεις 'ιδεών τών τροφίμων τού ΚΕΠΕ καί στην χειρότερη 
περίπτωση τό εισιτήριο τους γιά ανώτερα αξιώματα (π.χ. 
ο'ι ύπουργίσκοι τής χούντας). Πέραν αυτού θά πρέπει νά 
υπογραμμίσουμε τήν έλλειψη ειδικευμένων στελεχών, 
ιδιαίτερα στά κατώτερα κλιμάκια τοϋ συνδικαλιστικού 
καί συνεταιριστικού κινήματος τής χώρας, τό όποιο 
υποτίθεται άτι θά έπρεπε νά παίζει σημαντικό ρόλο στον 
οικονομικό προγραμματισμό. 

Ή μή κατευθυνόμενη συναλλακτική οικονομία είναι σή
μερα σχεδόν αδύνατος ή μάλλον δαπανηρά σέ κοινω
νικό κόστος καί θά άντέκειτο στις απαιτήσεις τής δημο
κρατίας καί τής δικαιοσύνης. «'Εν ι ,ιύτοις σέ μία φιλε
λεύθερα κοινωνία» όπως λέε ι ό Γκέχαρτ Βάϊσερ 2 9 «τό 
κράτος φέρει τό βάρος τής αποδείξεως οσάκις θεωρεί 
αναγκαία τήν παρέμβαση του στίς αποφάσεις τής κοι
νωνίας. "Ενας δογματικός σχεδιασμός θέτει έκ ποδών 
αυτήν τήν υποχρέωση τής αποδείξεως». 
Τό ΠΑΣΟΚ άν καί φέρει τό βάρος τής αποδείξεως τής 
γενικεύσεως τοϋ προγραμματισμού, απέφυγε νά απο
δείξει γιατί είναι αναγκαίος σέ τέτοια κλίμακα καί σέ 
τέτοιο βάθος, μέσα στην ελληνική οικονομία. Καί όμως 
ακόμη καί άν δέν πιστεύει τόν «ενδεικτικό προγραμμα
τισμό», θά μπορούσε νά υποστηρίξει βασικά ότι υπάρ
χουν σημαντικά περιθώρια αναπτύξεως οικονομικών 
κλάδων στρατηγικής σημασίας σέ κάθε παραγωγική δι
άρθρωση, ο'ι όποιοι θά μπορούσαν νά διευρύνουν τήν 
εκβιομηχάνιση καί τόν εξαγωγικό χαρακτήρα τής ελλη
νικής οικονομίας καί συνεπώς πού θά μπορούσαν νά 
υπαχθούν σέ αυστηρό κρατικό προγραμματισμό.30. 
Όχι λιγώτερο, ό ηγέτης τοϋ ΠΑΣΟΚ, δεκαέξη χρόνια νω
ρίτερα ύπεστήριζε ότι υπάρχει πολύς καί απαράδεκτος 
κρατικός παρεμβατισμός στην ελληνική οικονομία.31 

Τώρα ό κ. 'Ανδρέας Παπανδρέου θέλει περισσότερη 

παρέμβαση, χωρίς στό μεταξύ νά έχει σημειωθεί ούτε 
ενα βήμα προς τήν κατεύθυνση τής βελτιώσεως τής 
κρατικής μηχανής στην 'Ελλάδα. 'Αντιθέτως θά μπο
ρούσαμε νά υποστηρίξουμε ότι ή μεγάλη αύξηση τοϋ 
αριθμού τών δημοσίων υπαλλήλων έχει καταστήσει τήν 
κρατική μηχανή ακόμη πιό δυσκίνητη. 

Ή Χρηματοπιστωτική Πολιτική 

Κομίζει γλαύκα ε'ις 'Αθήνας όποιος υποστηρίζει ότι τό 
φορολογικό καί τό πιστωτικό σύστημα τής χώρας δέν 
λειτουργούν όμαλώς. "Αν όμως λειτουργούσαν όμαλώς 
ή Ελλάς θά ήταν ήδη προηγμένη καί συνεπώς ή συζή
τηση θά είχε λιγώτερο σημαντικό χαρακτήρα. 
«Ή κατανομή τών πιστώσεων κατά τομείς τής οικονομι
κής δραστηριότητος οφείλει νά αντανακλά τους στό
χους τοϋ προγράμματος». Ό αφορισμός τοϋ 1962 ανή
κει στον κ. 'Ανδρέα Παπανδρέου ,3 2 Έν τούτοις, ο'ι 
πιστωτικοί νομισματικοί έλεγχοι, γιατί περί αυτών υπαι
νίσσεται, ό κ. 'Ανδρέας Παπανδρέου, απέτυχαν στην 
πράξη κάτω άπό συνθήκες τεχνητής διαμορφώσεως τών 
επιτοκίων καί περιορισμού τών χορηγήσεων.33 Ο'ι περι
ορισμοί αυτοί κατέστησαν τό χρηματοδοτικό σύστημα 
τής χώρας λιγώτερο εύκαμπτο, δύσχρηστο σέ νομισμα
τικούς χειρισμούς καί παράγοντα πληθωριστικών πιέσε
ων. 

Τό ΠΑΣΟΚ όμως προσποιείται ότι αγνοεί τήν ελληνική 
πραγματικότητα καί τά αποτελέσματα τών ποιοτικών πι
στωτικών έλεγχων άπό τοϋ πέρατος τοϋ πολέμου καί 
εντεύθεν. Καί αντί νά προτείνει τήν δημιουργία δευτε
ρογενούς αγοράς κεφαλαίων γιά τήν διεύρυνση καί τοϋ 
λαϊκού καπιταλισμού, επιδιώκει νά καταστήσει τό τραπε
ζικό σύστημα πιό δύσχρηστο καί συνεπώς ολιγότερο 
εξυπηρετικό γιά τήν ελληνική οικονομία. Έτσι τό ΠΑ
ΣΟΚ άφοϋ κάνει μία επίκληση στην αϋξηση τής ροπής 
γιά αποταμίευση - τό μυστικό τής οποίας έπίζηλα δέν 
αποκαλύπτει - λέγει ότι ό στόχος τοϋ σοσιαλισμού θά 
είναι νά αλλάξει τό παρόν σύστημα καί νά καταστήσει 
τίς τραπεζικές πιστώσεις περισσότερο προσιτές στίς μι
κρομεσαίες επιχειρήσεις. Παράλληλα υποστηρίζει ότι τό 
τραπεζικό σύστημα τής χώρας, λειτουργεί κατά τρόπο 
προνομιακό υπέρ τών μεγάλων επιχειρήσεων γιά χάρη 
τών οποίων διαθέτει τό μέγιστο μέρος τών λαϊκών απο
ταμιεύσεων. Έν τούτοις άπό τά υπάρχοντα στοιχεία, 
προκύπτει ότι ή πιστωτική χρηματοδότηση τών παγίων 
επενδύσεων στην βιομηχανία βαίνει μειούμενη μέ αϋ
ξηση τών άλλων κλάδων, τής γεωργίας κλπ., καί μέ 
παράλληλο άνοδο τής χρηματοδοτήσεως καί τοϋ εξ
ωτερικού δανεισμού τής βιομηχανίας.34 

Δέν είναι, επίσης, ή πρώτη φορά πού εξαγγέλλεται ενα 
σύστημα άνετης χρηματοδοτήσεως τών λοιπών κλάδων 
τής ελληνικής βιομηχανίας επενδύσεων. Ο'ι ειδικοί πι
στωτικοί μηχανισμοί καί ευνοϊκότεροι όροι χρηματοδο
τήσεως, μέ κρατική εγγύηση, υπάρχουν καί σήμερα (π.χ. 
ειδικά κεφάλαια γιά τήν βιομηχανία, τής αποφάσεως τής 
νομισματικής επιτροπής 1421 όπως τροποποιήθηκε έπί 
τό άνετώτερο μέ τήν NE 197/11/3.4.78). Πλην όμως ο'ι 
ανεπάρκειες υφίστανται καί ενδεχομένως οξύνονται έκ 
μόνου τοϋ λόγου ότι οι επιχειρήσεις ιδιαίτερα ο'ι μικρές 
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στην 'Ελλάδα δέν εμπνέουν εμπιστοσύνη ιδιαίτερα στα 
χρηματοδοτικά ίδρύματαα. 
Ή υιοθέτηση κατευθυνόμενων επιτοκίων δέν εξυπηρε
τεί τόν σκοπό γιά τόν όποιο κρατήθηκαν χαμηλά τεχνη-
τώς δηλ. τήν εξασφάλιση περισσοτέρων χρηματοδοτή
σεων καί υψηλότερων επιπέδων εθνικού προϊόντος.^ Οί 
κατασταλτικοί έλεγχοι τού πιστωτικού συστήματος της 
χώρας, έχουν αποτύχει. Μήπως είναι καιρός γιά μεγαλύ
τερη ελευθεριότητα στίς χρηματοδοτήσεις μέ απλό πο
σοτικό έλεγχο των τραπεζών; Τήν άποψη αυτή υποστη
ρίζουν αρκετά πειστικά ο'ι αρμόδιοι παράγοντες τού 
τμήματος μελετών της Τραπέζης 'Ελλάδος. 

Εν τούτοις τό ΠΑΣΟΚ δέν συμφωνεί. Ό τ α ν όμως τό ήδη 
κρατικοποιημένο τραπεζικό σύστημα της χώρας δέν 
φαίνεται νά μπορεί νά πειθαρχήσει στά κελεύσματα της 
κυβερνήσεως, φαίνεται οτι κάτι δέν πάει καλά στό βασί
λειο τής Δανιμαρκίας. Τό πρόβλημα είναι περισσότερο 
τεχνικό παρά ιδεολογικό ... Σημειώνουμε έν τούτοις ότι 
κατά τήν διαδικασία τής αναπτύξεως ή τάση τών κατα
ναλωτών, τών επιχειρήσεων, καί τού δημοσίου, είναι νά 
προσφεύγουν στό δανειακό χρήμα. Μήπως λοιπόν ή 
διεύρυνση τής χρηματοδοτήσεως όπως τήν υπόσχεται 
τό ΠΑΣΟΚ θά είναι ένας επιπλέον παράγων τού πληθω
ρισμού; Έδώ διαπιστώνεται καί μία ανεπάρκεια τής οι
κονομικής πολιτικής τού ΠΑΣΟΚ. 

Ολίγα περί Φοροδιαφυγής 

Όσο/ έπιδερμικώς θίγει τό θέμα τής καθυστερήσεως 
τού πιστωτικού μας συστήματος τό ΠΑΣΟΚ, άλλο τόσο 
ασχολείται καί μέ τήν ασθένεια τής φοροδιαφυγής. 
Τήν θεωρεί θέμα καλής πληροφορήσεως τής κοινής 
γνώμης γιά τίς συνέπειες καί τις επιπτώσεις τής φορο
διαφυγής σάν νά επρόκειτο χιλιάδες νόμιμοι καί παρά
νομοι φοροδιαφυγάδες νά διαφωτισθούν καί νά αρχί
σουν νά πληρώνουν τά οσα λίαν καλώς, καί μέ τήν 
συμβολή ακόμη καί τών φοροτεχνικών οργάνων σέ με
ρικές περιπτώσεις, αποκρύπτουν καί βεβαίως δέν πλη
ρώνουν. 'Αλλά προφανώς τό ΠΑΣΟΚ στερείται ιδεών γιά 
νά αντιμετωπίσει τήν φοροδιαφυγή, όπως ακριβώς καί ή 
κυβέρνηση στερείται τού καταλλήλου μηχανισμού καί 
καταφεύγει σέ νομικίστικα σχήματα. Στίς Ηνωμένες 
Πολιτείες όπου οί φορολογικοί νόμοι δέν είναι πιό αυ
στηροί άπό άτι στην 'Ελλάδα, ή οργάνωση από τό 1860 
τού Internal Revenes Service έχει καταστήσει τόν φόρο 
εισοδήματος σεβαστό άπό όλους, καί τά δημόσια έσοδα 
άπό τήν άμεση φορολογία τόν κυριώτερο πόρο τού 
ομοσπονδιακού προϋπολογισμού. 

Ή Αγροτική Πολιτική του ΠΑΣΟΚ 

ΟΊ καταγγελίες τού ΠΑΣΟΚ στον αγροτικό τομέα έχουν 
σαφώς προεκλογικό περιεχόμενο. Έπαγγέλουν γενική 
βελτίωση τών συνθηκών διαβιώσεως στην ύπαιθρο. «Θά 
κάνουμε βιομηχανίες, τουρισμό, κουλτούρα, σπίτια, 
σχολεία, μεταφορές, κοινωνική περίθαλψη κ.λ.π.» λέει 
τό ΠΑΣΟΚ, ακολουθώντας τήν ασφαλή καί παλιά συν
ταγή τών κομματαρχών πού ύπόσχοντο «γιοφύρια, σχό
λια, παιδιά κλπ.». 

Τό αγροτικό πρόβλημα τής χώρας είναι, έν τούτοις, 
περισσότερο περίπλοκο άπό οτι τό ΠΑΣΟΚ νομίζει καί 
οπωσδήποτε επενδύσεις σέ διαφόρους τομείς τυχαίως 
επιλεγόμενους, δέν μπορούν νά τό επιλύσουν. Τό θέμα 
είναι μέ ποιες επενδύσεις σέ έμψυχο καί άψυχο υλικό 
θά αυξηθεί ή απόδοση τής ελληνικής γεωργίας καί θά 
καταστεί τό ελληνικό αγροτικό προϊόν περισσότερο αν
ταγωνιστικό στό εσωτερικό καί στό εξωτερικό. 
'Αντί νά ασχοληθεί μέ τό θέμα αυτό, οπότε βεβαίως θά 
έπρεπε νά απαντήσει στό ερώτημα, πώς νά αυξηθεί ή 
μέση κατά κεφαλή καλλιεργούμενη έκταση, τό ΠΑΣΟΚ 
στηρίζει τήν γεωργική του πολιτική: 1. Στον «περιορισμό 
τής εκμετάλλευσης» πού υφίστανται οί αγρότες άπό 
τους ενδιάμεσους. 2. Στίς αγροτοβιομηχανικές κολεκτί
βες.'6 Γιά νά θεραπεύσει δέ τήν εκμετάλλευση τό ΠΑ
ΣΟΚ, αρκείται σέ ενα εξορκισμό της, καί λέγει: «Θά 
επιδιώξουμε νά φέρουμε πίσω τόν αγρότη στην αρχική 
του θέση καί έτσι νά τόν βοηθήσουμε νά συμβάλλει στην 
ελληνική κοινωνία». 

Τί σημαίνει όμως αρχική θέση καί τ( υπονοεί τό ΠΑΣΟΚ 
όταν λέε ι οτι θά επιχειρήσει τήν οικοδόμηση νέας ελλη
νικής κοινωνίας; 'Αποφεύγει τό ΠΑΣΟΚ νά μας πει τί 
έννοεϊ μέ τά δύο αυτά πυροτεχνήματα, αλλά μας αφήνει 
μέ τήν σκέψη άτι στην μακρά εξελικτική πορεία τού 
αγροτικού προβλήματος τής χώρας, ή αρχική θέση τών 
Ελλήνων αγροτών δέν διέφερε καί πολύ άπό τόν κολλί-

γων ένώ ή ελληνική κοινωνία υπήρξε αποτέλεσμα τών 
φιλελευθέρων ιδεών, πού πάντοτε ένέπνεαν τόν Ελ
ληνα οικογενειάρχη. 'Εκτός αν εννοεί τό ΠΑΣΟΚ τόν 
κολεκτιβισμό καί ενα νέο κοινωνικό ιδεώδες πέραν τής 
ατομικής ευημερίας. 'Αλλά τότε τό πρότυπο πού ευαγ
γελίζεται τό ΠΑΣΟΚ είναι ξεθωριασμένο άπό τήν πολυ-
καιρία. Τό χρησιμοποίησαν οί οπαδοί τού αριστερού καί 
δεξιού ολοκληρωτισμού έπί ΙΟετίες χωρίς αποτέλεσμα. 
Τά πολιτικά συστήματα πρέπει νά προσαρμόζονται στίς 
κοινωνίες καί οχι αντιστρόφως. 

Στό σημείο αυτό ομως θά πρέπει νά υπενθυμίσουμε, 
επανερχόμενοι στό πρόβλημα τής ελληνικής γεωργίας, 
άτι άπό τά 132 εκατ. στρέμματα τής ελληνικής επικρα
τείας μόνο 18 είναι καλλιεργήσιμα καί άπό αυτά μόνο 7 
είναι άρδευμένα. Ή καλλιεργήσιμη γή τής χώρας μπορεί 
έν τούτοις νά διπλασιασθεί, αλλά οπωσδήποτε δέν μπο
ρεί νά υπερβεί τά 15 εκατ. στρέμματα, πράγμα τό όποιο 
σημαίνει άτι υπάρχουν άρια ανταγωνιστικής αναπτύξεως 
τής ελληνικής γεωργίας. 'Αλλά καί αυτή ή ανάπτυξη 
χρειάζεται εκτεταμένες επενδύσεις καί μακροπρόθεσμο 
προγραμματισμό. Καί αντί ακριβώς νά μιλήσει τό ΠΑΣΟΚ 
γιά τόν ενδεδειγμένο προγραμματισμό μέ σκοπό τήν 
αύξηση τής παραγωγικότητος τής ελληνικής γεωργίας, 
περιορίζεται απλώς στην κρατικοποίηση τής μοναστηρι
ακής περιουσίας. Αυτό όμως λέγεται παραπλάνηση καί 
οχι διαφώτιση τού Έλληνα αγρότη. 
Ό κολεκτιβισμός φαίνεται ότι αποτελεί τήν έμμονη 'ιδέα 
τού ΠΑΣΟΚ, γιατί δέν τήν περιορίζει μόνο στον αγροτικό 
τομέα, μέ τίς αγροτοβιομηχανικές κοπερατίβες του. Τήν 
επεκτείνει καί στην βιομηχανία άπου τήν παραγωγή δέν 
τήν αφήνει στίς επιταγές τής αγοράς, άλλα τήν υπάγει 



σέ ενα προσανατολισμό, κρατικό φυσικά, «ανάλογα με 
τίς κοινωνικές εθνικές επιταγές».3 7 

Η Βιομηχανική Πολιτική 

Τό ΠΑΣΟΚ είναι πολύ κατηγορηματικό ώς προς τήν 
περιγραφή της ελληνικής βιομηχανικής πραγματικότη-
τος. «Ή βιομηχανική παραγωγή της χώρας», λέγει, 3 8 

«κυριαρχείται από ομάδες μονοπωλίων (sic), οι όποιες 
μέ τήν σειρά τους είναι κάτω άπό τόν έλεγχο ξένων 
κεφαλαιοκρατικών κέντρων τά όποια καί αποφασίζουν 
...». «Ή κυβέρνηση», συνεχίζει τό ΠΑΣΟΚ, «μήν έχον

τας μακροπρόθεσμη πολιτική βιομηχανικής αναπτύξεως 
καί έχοντας Ιδιοτελή πολιτικά κίνητρα γιά τήν εύνόηση 
των ξένων επενδυτών, διαφθείρει τήν βιομηχανική δομή 
καί εμποδίζει τήν γενική ανάπτυξη τής οικονομίας»!... 
Ό πρώτος ισχυρισμός είναι καθαρά συνθηματολογικός 
ένώ ó δεύτερος δέν συζητείται γιατί αποτελεί συκοφαν
τία έσχατης προδοσίας. Καμμία νόμιμη ελληνική κυβέρ
νηση δέν θά είχε στίς προθέσεις της τό ξεπούλημα τής 
χώρας γιά χάρη τού πολιτικού της συμφέροντος, οϋτε 
μία τυχόν κυβέρνηση τού ΠΑΣΟΚ. Συνεπώς ή μομφή δέν 
συζητείται. 

Τώρα ώς προς τίς μονοπωλιακές συνθήκες, πού υποτί
θεται οτι κυριαρχούν στην 'Ελλάδα, θά έπρεπε Ίσως νά 
ύπομνήσει κανείς στό ΠΑΣΟΚ ότι κάτω άπό τό καθεστώς 
ελευθερίας τών εισαγωγών καί τού ισχυρού μεταπραττι-
κού χαρακτήρος τών 'Ελλήνων επιχειρηματιών, καμμία 
άπό τίς εκδηλώσεις τού μονοπωλίου δέν θά ευσταθούσε 
πέραν μιας μικρής χρονικής περιόδου. Τά βιομηχανικά 
κέρδη δέν συγκρίνονται μέ τά εμπορικά οϋτε τά κέρδη 
επενδύσεων στην γή. 3 9 Σύμφωνα μέ τά στοιχεία τής 
ICAP σέ κανένα άπό τους τομείς τών τραπεζών τών 
ασφαλιστικών εταιρειών, βιομηχανιών, τών μεταλλευτι
κών επιχειρήσεων καί τών τεχνικών εταιρειών δέν κυρι
αρχεί μία καί μόνη ομάδα συμφερόντων. Γνωστά δέ 
μονοπώλια στό παρελθόν, όπως τής μπύρας, μεταπολε
μικούς δέν ευδοκίμησαν, άλλα εξελίχθησαν κάτω άπό τίς 
συνθήκες τού ελεύθερου ανταγωνισμού σέ πολυπώλια. 
Ως προς τόν βαθμό διεισδύσεως τού ξένου κεφαλαίου 

στην ελληνική βιομηχανία, οϊ πρόσφατοι υπολογισμοί 
τού συνδέσμου 'Ελλήνων Βιομηχάνων, δέν τόν ανεβά
ζουν πέραν τού 15% τού παγίου έπενδεδυμένου κεφα
λαίου τής χώρας, ένώ χαρακτηριστικό είναι τό γεγονός 
οτι ο'ι εισαγωγές κεφαλαίων τού νόμου 2687/53 εμφανί
ζουν «ελάχιστα επενδυτικό μεγάλο ύψος».40 

Κάτω άπό τίς διαπιστώσεις αυτές στερείται ουσιαστικού 
περιεχομένου ή υπόσχεση τού ΠΑΣΟΚ οτι «θά απελευ
θερώσει τήν ελληνική βιομηχανία άπό τήν καταπίεση 
τών μονοπωλίων», ένώ ή πρόθεση επιταχύνσεως τής 
αναπτύξεως τής βιομηχανικής παραγωγής καί κυρίως 
τής αυξήσεως τού μηχανολογικού εξοπλισμού - θεμιτή 
καθ' όλα επιδίωξη - παρουσιάζει τόν κίνδυνο διασποράς 
σέ ολόκληρη τήν βιομηχανία υψηλού εργατικού κό
στους.41 

Τό ΠΑΣΟΚ επίσης έξαγγέλει τήν πρόθεση νομοθετή-
σεως αυστηρών κανονισμών γιά τήν εγκατάσταση νέων 
βιομηχανικών μονάδων. Προφανώς τό θέμα συνδέεται 
μέ τήν ανάγκη προστασίας τού περιβάλλοντος καί κατά 

τούτο είναι απόλυτα σεβαστό. Έν τούτοις, θά σημει
ώναμε, οτι ο'ι αυστηροί περιορισμοί καί κανονισμοί εγ
καταστάσεως έχουν καί τό αντίδοτο τους πού είναι στην 
χειρότερη περίπτωση ή άρνηση βιομηχανικών επενδύ
σεων, μέ επιπτώσεις στην απασχόληση, καί στην καλύ
τερη τών περιπτώσεων, ειδικές προφυλάξεις γιά τήν 
υγεία τών εργαζομένων καί τών περιοίκων μέ ανάλογη 
αύξηση τού κόστους παραγωγής δεκτή άπό τήν αγορά. 

Ή Ενεργειακή Πολιτική 

Τό ΠΑΣΟΚ είναι επίσης κατηγορηματικό οσον άφορα 
τήν τύχη τών ενεργειακών καί μεταλλευτικών πόρων 
τής χώρας: πλήρης θά είναι ή κρατικοποίηση τού ενερ
γειακού καί μεταλλευτικού πλούτου τής 'Ελλάδος, χάριν 
τής αυτοδύναμου αναπτύξεως της, αναφέρει τό ΠΑ
ΣΟΚ42. Χωρίς νά είναι μοναδική ή μέθοδος, τής κρατικο
ποίησης γιά τήν αξιοποίηση τών ενεργειακών καί μεταλ
λευτικών πόρων τής χώρας, όπως δέν είναι μοναδικοί οι 
πόροι αυτοί γιά τήν ταχεία άνοδο τού ακαθαρίστου 
εθνικού προϊόντος, έτσι καί ή έξαγγελομένη κρατικο
ποίηση τους δέν αποτελεί μοναδική συνταγή αναπτύ
ξεως γιά τήν ελληνική οικονομία. Πέραν αυτού, ευτυχώς 
ή δυστυχώς, ή κρατικοποίηση δέν είναι κάτι τό καινοφα
νές γιά τήν ελληνική οικονομία στους τομείς αυτούς. 
Πρώτον μέν, γιατί ολος σχεδόν ó ενεργειακός τομεύς 
τελεί ύπό άμεσο κρατικό έλεγχο καί άπό τους ενεργει
ακούς πόρους, μόνο ο'ι παραχωρήσεις στην Θάσο πού 
γίναν κατά τήν δικτατορία προς μία ξένη εταιρεία, θέ
τουν ύπό ξένο έλεγχο τό ελληνικό πετρέλαιο. 'Αλλά καί 
αυτό ύπό περιορισμούς, συμμετοχής τού ελληνικού δη
μοσίου στά κέρδη καί πραγματοποιήσεως επενδύσεως 
υψηλής τεχνολογίας, δαπάνης 250 εκατ. δολλαρίων, πού 
έξησφάλισε ή ελληνική κυβέρνηση μετά τήν μεταπολί
τευση. 

Δεύτερον, δέ, ώς προς τήν κρατικοποίηση τών μεταλ
λείων, θά έπρεπε κανείς νά αναφέρει οτι σύμφωνα μέ τά 
στοιχεία τού υπουργείου Βιομηχανίας κατά τήν "ΙΟετία 
1965-75, ο'ι 'ιδιωτικοί φορείς έκαναν τό 83% τού συν
όλου τών γεωτρητικών μέτρων καί τό 93% τών ερευνη
τικών στοών ένώ τό κράτος έκανε τό υπόλοιπο! Χρει
άζεται ίσως νά αναφέρουμε οτι τό μοναδικό όργανο 
κρατικής μεταλλευτικής έρεύνης, απασχολεί 575 υπαλ
λήλους έκ τών οποίων 257 επιστήμονες ...! Δέν είναι 
βέβαια ανάλογο τού πλήθους τής έπανδρώσεώς του, τό 
έργο τού φορέως αύτοϋ. 

Ο'ι ενεργειακοί πόροι τής χώρας, περιλαμβανομένων 
τών ανθράκων, υδρογονανθράκων, καί ενεργειακών 
ορυκτών είναι αποκλειστικά στά χέρια τού κράτους καί 
αποκλεισμένοι γιά τήν ελληνική πρωτοβουλία. Κάτω άπό 
τήν διαπίστωση αυτή, δέν λέε ι τίποτα τό καινούργιο ή 
διακήρυξη τού ΠΑΣΟΚ γιά καθιέρωση «ελεύθερης» καί 
«ανεξάρτητης» πολιτικής στον τομέα τής ενεργείας, 
έκτος άν υπονοεί τήν διακοπή εισαγωγών πετρελαίου ή 
τήν ανακάλυψη άλλων μορφών ενεργείας χωρίς τήν 
χρησιμοποίηση ξένης τεχνολογίας. Είναι όμως κάτι τέ
τοιο δυνατόν; "Ας δούμε λ.χ. τί λέει τό ΠΑΣΟΚ γιά τήν 
πυρηνική ενέργεια. «Τά επόμενα μέτρα πού πρέπει νά 
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ληφθούν σχετικά μέ τήν ανάπτυξη της πυρηνικής ενέρ
γειας» λέει τό ΠΑΣΟΚ,43 «είναι πρώτον, ενημέρωση της 
κοινής γνώμης γιά τους σκοπούς καί τήν διάρκεια τής 
πυρηνικής ενέργειας. Δεύτερον, έρευνα γιά τήν ανακά
λυψη καί εμπλουτισμό του ουρανίου, τρίτον, ή τακτική 
προώθηση τεχνολογικών γνώσεων, στά σχολεία, στά πα
νεπιστήμια καθώς καί αποστολή 'Ελλήνων γιά μεταπτυ
χιακές σπουδές στό εξωτερικό (σέ θέματα πυρηνικής 
τεχνολογίας). Καί τέταρτον, μελέτη τοϋ υποκειμένου 
τής εγκαταστάσεως τών πυρηνικών σταθμών! 
Είναι όμως φανερό ότι τήν εποχή οπού ή πυρηνική 
ενέργεια είναι διαδεδομένη τόσο ώστε ή γειτονική μας 
Βουλγαρία νά διαθέτει πυρηνοηλεκτρικούς σταθμούς, 
άπό τό Πρίνστον του Νιου Τζέρσεϋ άναγγέλουν τήν 
ελεγχόμενη σύνταξη (πού θά λύσει τό ενεργειακό πρό
βλημα τής άνθρωπότητος) τό ΠΑΣΟΚ προβληματίζεται 
ακόμη γιά τόν τρόπο μέ τόν όποΤο θά εισέλθει ή χώρα 
στην πυρηνική εποχή. 'Αντί νά βγει καί νά πεϊ ενα 
ξεκάθαρο ναί ή όχι όπως πολλά κόμματα στην Ευρώπη 
(όχι κατ' ανάγκη σοσιαλιστικά) στην πυρηνική ενέργεια, 
τό ΠΑΣΟΚ πρωτοτυπολογεΐ κατά τρόπο παιδαριώδη. Πέ
ραν άπό τό ότι κάνει αβαρία στίς αρχές του, τής μή 
εξαρτήσεως, όταν λέγει οτι πρέπει νά στείλουμε τους 
"Ελληνες στό εξωτερικό γιά νά μετεκπαιδευτούν στην 
τεχνολογία τών πυρηνικών εργοστασίων, απόψεις όπως 
περί τού εμπλουτισμού τού ελληνικού ουρανίου, χαρα
κτηρίζονται σάν τό λιγώτερον άμελέτητες: 

1. Γιατί δέν έχει ανακαλυφθεί ακόμη ελληνικό ουράνιο 
καί 

2. γιατί μόνο ο'ι Ηνωμένες Πολιτείες, ή Ρωσία, ό Κανα
δάς καί ή Γαλλία διαθέτουν τεχνολογία εμπλουτισμού 
τού ουρανίου. 

'Αλλά τό ενεργό πρόβλημα τής πυρηνικής τεχνολογίας 
καί ευρύτερα τό ενεργειακό δέν επιδέχονται πειραματι
σμούς. Είτε μία χώρα θορυβεί καί επιτυγχάνει τήν εξ
ασφάλιση ξένης τεχνικής βοηθείας στό θέμα αυτό, γιά 
τήν υποβοήθηση τής οικονομικής αναπτύξεως, όπως 
προσφάτως ή Βραζιλία, είτε σιωπά καί προχωρεί μυστικά 
στην πυρηνική της αυτάρκεια όπως τό 'Ισραήλ. Τό ΠΑ
ΣΟΚ όμως δέν επιλέγει οΰτε τόν ενα οϋτε τόν άλλο 
δρόμο. "Η μήπως γράφει καί τό θέμα αυτό στίς «ελληνι
κές καλένδες;. . . 

Ή Κοινωνικοοικονομική Πολιτική 

Στην συνέχεια τών 26 σελίδων τών βασικών κατευθυν
τηρίων γραμμών πολιτικής τού ΠΑΣΟΚ θίγονται ακροθι
γώς θέματα οικονομικής καί κοινωνικής πολιτικής, 
μεταξύ τών οποίων ή εισοδηματική πολιτική πού υπό
σχεται ενα ελάχιστο μισθό ανάλογα μέ τό κόστος ζωής, 
δίχως νά αποσαφηνίζει άν αυτό είναι τιμαριθμοποίηση 
τών κατωτάτων ορίων μισθών καί ημερομισθίων, πού 
ήδη ad hoc Ισχύει. 'Επίσης περιλαμβάνονται: 

- Ή πολιτική μεταφορών άπου εξαγγέλλει τήν συνεται
ριστική οργάνωση τών «ταξί», δίχως νά αναφέρει έν 
τούτοις τίποτα περί τού «Μετρό». 

- Ή συμμετοχή τών εργαζομένων στην διεύθυνση τών 

επιχειρήσεων γιά τήν λύση προβλημάτων πού τους 
απασχολούν, δίχως νά λέε ι σαφώς άν πρόκειται γιά 
συνδιοίκηση ή συναποφασιστικότητα ή γιά άπλες ερ
γατικές διαβουλεύσεις. 

- Ή αναδιοργάνωση τοϋ συνδικαλισμού δίχως νά ανα
φέρεται στην ποιότητα τών συνδικαλιστικών στελε
χών. 

- Ή τουριστική πολιτική όπου γίνεται μνεία τής συμμε
τοχής τών οργανισμών τοπικής αυτοδιοικήσεως στην 
τουριστική ανάπτυξη τών διαφόρων περιοχών, δίχως 
νά εξετάζεται άν είναι σέ θέση ο'ι δήμοι καί ο'ι κοινό
τητες πού οϋτε τήν καθαριότητα τών κοινοχρήστων 
χώρων δέν εξασφαλίζουν, νά επιτύχουν τήν οικονο
μική λειτουργία ξενοδοχείων, εστιατορίων καί τουρι
στικών χώρων. 

- Τά δικαιώματα τού εργαζομένου άπου παραβιάζονται 
ανοικτές πόρτες, όσον, αφορά τό δικαίωμα τής απερ
γίας, τής προστασίας τής μητρότητος, καί τής έμπο-
δίσεως τών αυθαιρέτων απολύσεων. 

Ειδικώς όμως προς τήν προστασία τοϋ καταναλωτού καί 
τοϋ περιβάλλοντος, τό ΠΑΣΟΚ ορθώς αποδεικνύεται 
Ιδιαίτερα ευαίσθητο. 'Ενώ γιά τήν κοινωνική πολιτική 
όπου υπάρχουν ο'ι μεγάλες καθυστερήσεις στον τόπο 
μας, τό ΠΑΣΟΚ αφιερώνει σχετικώς ολίγο χώρο (καί 
Ιδέες), γιά τήν προστασία τοϋ καταναλωτού ζητεί νά 
«τερματισθεί ή εκμετάλλευση τοϋ καταναλωτού έξ αι
τίας τής παραπλανητικής διαφημίσεως» καί εξαγγέλλει 
τήν ίδρυση αυτονόμου οργανισμού γιά τήν προστασία 
τοϋ καταναλωτού σέ «κεντρική περιφερειακή καί τοπική 
βάση!...» «Ό οργανισμός θά παρουσιάζει τις απόψεις 
τών καταναλωτών στην κυβέρνηση πού θά μελετά οτι
δήποτε έχει σχέση μέ τήν προστασία τής καταναλώσεως 
καί θά πληροφορεί τό καταναλωτικό κοινό γενικώτερα.» 
«Θά αποτρέπει απόπειρες παραπλανήσεως τοϋ κοινοϋ, 
θά απαγορεύει τήν διαφήμιση βλαπτικών γιά τήν υγεία 
προϊόντων καί θά παρέχει νομική προστασία στους 
καταναλωτές. 'Ιδιαίτερη οργάνωση θά προνοεί γιά τόν 
έλεγχο τών τροφίμων. Θά έλεγε κανείς οτι ό συντάκτης 
τών θέσεων αυτών τού ΠΑΣΟΚ γιά τήν προστασία τού 
καταναλωτού μετέφρασε τους σχετικούς κανονισμούς 
τής Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας γιά τήν προσ
τασία τής καταναλώσεως. Τό πράγμα βεβαίως δέν είναι 
αθέμιτο. 'Εν τούτοις, άποτελεϊ καί τό θέμα αυτό ενα άπό 
τά χιλιάδες πού πρόκειται νά ληφθούν ύπ' όψιν όταν ή 
Ελλάς ενταχθεί στην Κοινή 'Αγορά, παρά τίς αντιρρή

σεις τού ΠΑΣΟΚ. 

Γιά τήν προστασία τού περιβάλλοντος έξ άλλου, τό 
ΠΑΣΟΚ θά προωθήσει ενα γενικό προγραμματισμό τοϋ 
περιβάλλοντος καί θά λάβει άμεσα μέτρα σέ ώρισμένες 
περιοχές. Νέοι νόμοι θά καθιερώσουν αντικειμενική ευ
θύνη τού μολύνοντος τό περιβάλλον γιά αποζημιώσεις, 
καί θά παρασχεθεί σέ όλους τους πολίτες τό δικαίωμα 
νά αναλαμβάνουν νομική δράση κατά τών παραγόντων 
μολύνσεως τού φυσικού περιβάλλοντος. «Οι ακτές θά 
κοινωνικοποιηθούν» (φαίνεται ότι τό ΠΑΣΟΚ άγνοεϊ ότι 
ό γυαλός είναι κοινόν τοϊς πάσι αγαθόν) καί ο'ι βιομηχα
νίες θά εξαναγκασθούν νά αποκτήσουν τόν τεχνολογικό 



εξοπλισμό πού θά ελαχιστοποιήσει τήν μόλυνση. 
Τό ΠΑΣΟΚ καθώς έχει δώσει έμφαση στό θέμα τής 
προστασίας του καταναλωτού καί του φυσικού περιβάλ
λοντος - στό κάτω της γραφής οι καταναλωτές, οι πολ
λοί ψήφοι καί τό θέμα του περιβάλλοντος συγκινεί 
όλους - είναι προφανές ότι εμποδίζει τήν ανάπτυξη 
ενός περιβαντολογικού κόμματος, ανάλογα μέ εκείνου 
πού υπάρχει στην Γαλλία κόβοντας έτσι τόν δρόμο σέ 
ενα ενδεχόμενο αντίπαλο. 'Εκείνο πού δέν είναι δεδο
μένο άπό τίς εξαγγελίες τού ΠΑΣΟΚ είναι οι μηχανισμοί 
προστασίας τής καταναλώσεως καί τού περιβάλλοντος. 
Οί κανονισμοί είναι απαραίτητοι γιά τους μηχανισμούς 
γιατί έτσι εξασφαλίζεται ή κοινωνικοποίηση τού κόστους 
προστασίας τού περιβάλλοντος καί τού καταναλωτού. 
'Αλλά πώς θά λειτουργήσουν οί κανονισμοί στην πράξη 
είναι κάτι πού οπωσδήποτε συναντά στην 'Ελλάδα τρο
μακτική δυσκολία. Τόσο τους μηχανισμούς όσο καί τους 
κανονισμούς προστασίας τού περιβάλλοντος θά τους 
διέθετε ή Ελλάς άν ήταν μέλος τής Ευρωπαϊκής Οικο
νομικής Κοινότητος. Αλλά τό ΠΑΣΟΚ δέν θέλει τήν 
Ελλάδα μέσα στην ΕΟΚ, γιά πολλούς καί ποικίλους 

λόγους. 

Τό ΠΑΣΟΚ καί ή ΕΟΚ 

Ή πιό σαφής θέση άπό εκείνες πού έχει επιλέξει τό 
ΠΑΣΟΚ γιά τίς κατευθυντήριες γραμμές του είναι εκεί
νες πού αναφέρονται στην ένταξη τής χώρας στην Ευ
ρωπαϊκή Κοινότητα. "Ενα κατηγορηματικό, όχι, χωρίς 
όμως πολύ ξεκάθαρη δικαιολόγηση, καί χωρίς τήν 
προσφορά μιας σαφούς εναλλακτικής λύσεως. 
'Αμέσως μετά τήν διατύπωση τού δόγματος τής απολύ
του εθνικής ανεξαρτησίας τό ΠΑΣΟΚ44 σταθερώς εκφρά
ζει τήν πεποίθηση ότι μία τυχόν ένταξη τής χώρας στην 
ΕΟΚ: 

1. 0ά σταθεροποιούσε μόνο τόν περιφερειακό καί δορυ
φορικό χαρακτήρα τής χώρας. 

2. Θά καταστούσε τήν εκτέλεση τού εθνικού προγράμ
ματος αναπτύξεως αδύνατο. 

3. Θά δημιουργούσε μοιραία προβλήματα γιά τήν ελλη
νική βιομηχανία καί θά συνέβαλλε στην καταστροφή τής 
ελληνικής γεωργίας καί τήν «ερήμωση τής ελληνικής 
υπαίθρου.» 

Οί θέσεις αυτές τού ΠΑΣΟΚ, μέ τήν έλλειψη επιχειρη
μάτων καί αποδείξεων, θυμίζουν τήν θεωρία περί στατι-
κότητος τού σύμπαντος. Ή θεωρία αυτή πού απλοποιεί 
τά κοσμογονικά προβλήματα άλλα είναι ελάχιστα πι
στευτή κάτω άπό τίς σύγχρονες παρατηρήσεις, ενισχύ
ουν τήν θεωρία τής συνεχούς επεκτάσεως τού σύμπαν
τος. "Ετσι καί ή επιχειρηματολογία, υπέρ τής ΕΟΚ, απέ
ναντι στίς δογματικές έξ άποκαλύψεως θέσεις τού ΠΑ
ΣΟΚ, αποτελεί ενα εύκολο, σχετικά έργο. 
Κατ' αρχήν ποιος είπε ότι ó χαρακτήρ τής ελληνικής 
οικονομίας, είναι περιφερειακός καί δορυφορικός; Ή 
Ελλάς, πέτυχε χάρις στον μεγάλο Βενιζέλο τήν σιτική 

της αυτάρκεια, σέ μία εποχή όπου οί αποδόσεις ήσαν 
τόσο χαμηλές όσο συχνοί οί αποκλεισμοί τής χώρας (γιά 
νά πειθαναγκασθεΐ σέ αύτοπειθάρχηση) άπό τους ξέ

νους στόλους. Στην συνέχεια, ή χώρα μας εξασφάλισε 
τήν αυτοδυναμία της σέ βασικές τροφές, όπως τό κρέας 
ή τήν ζάχαρη καί απέκτησε ενα πρωτοποριακό ρόλο στην 
διεθνή ναυτιλία ένώ έξησφάλισε, χάρις στην μεταπολε
μική οικονομική ανάπτυξη, μία ευρεία μέση τάξη μέ 
ανέβασμα τών εργατών καί μέ ουσιώδη βελτίωση τής 
μοίρας τών αγροτών. Πάνω άπό ενα έκατομ. "Ελληνες 
εργάζονται αποδοτικά στό εξωτερικό καί προσφέρουν, 
τόσο στην 'Ελληνική οικονομία όσο καί στή διεθνή, 
πολύτιμες υπηρεσίες. Μέ τά εμβάσματα τους ενισχύουν 
τήν αυτοδυναμία τού ελληνικού εμπορικού ισοζυγίου 
πληρωμών καί αυξάνουν τήν αγοραστική δύναμη τού 
εθνικού νομίσματος πού θά ήταν πολύ μικρότερη, άν ή 
ελληνική οικονομία ήταν αυτάρκης όσο άλλες χώρες 
τού αυτού βαθμού αναπτύξεως.45 

Συνεπώς, υπάρχει άπό τήν μία ή ανάπτυξη, όπου είναι 
δυνατόν, τής αυτάρκειας τής χώρας, ώστε νά μή φοβεί
ται τήν ασφυξία, καί άπό τήν άλλη, μία διεύρυνση τού 
βαθμού επικοινωνίας καί συνάφειας τής 'Ελλάδος μέ τό 
εξωτερικό, πού τής επιτρέπει νά αναπτύσσεται γοργώς 
καί νά προσφέρει στον λαό της ενα βιοτικό επίπεδο 
υψηλότερο άπό έκεϊνο πού θά τού επέτρεπαν οί δυνά
μεις του. Αυτό, θέλει τό ΠΑΣΟΚ νά τό καταστρέψει. 
Κατά δεύτερο λόγο, ό ισχυρισμός οτι ή ένταξη στην 
ΕΟΚ θά καθιστούσε τήν εκτέλεση τού εθνικού προ
γράμματος αναπτύξεως αδύνατο είναι ισχυρισμός όχι 
μόνο άναπόδεικτος άλλα ταυτόχρονα καί αντιφατικός, 
μέ αναληθή χαρακτήρα τού προγραμματισμού, πού δέν 
είναι άλλος, άπό τήν κινητοποίηση επενδυτικών κεφα
λαίων έκεϊ όπου υπάρχει φανερό ή σκόπιμο συγκριτικό 
πλεονέκτημα. Μέσα στην ΕΟΚ ή Ελλάς, σάν συνδεδε
μένο μέλος, έχει πάρει 141 εκατ. δολλάρια (πρώτο χρη
ματοδοτικό πρωτόκολλο 1962-75) ένώ άλλα 280 εκατ. 
δολλάρια θά λάβει μέχρι 31 'Οκτωβρίου 1981. "Αν ό 
προγραμματισμός ήταν έκεϊνος πού έπρεπε στην 'Ελ
λάδα καί άν δέν μεσολαβούσαν οί γνωστές χαλαρότητες 
καθώς καί ή 7χρονη δικτατορία, ή χώρα μας θά είχε 
πάρει περίπου 400 εκατ. δολλάρια καί άλλα 300 μέχρι τό 
1981. 'Υπενθυμίζουμε ότι ή Τουρκία έχει πάρει 410 εκατ. 
δολλάρια άπό τήν Ευρωπαϊκή Τράπεζα 'Επενδύσεων ένώ 
ακόμη καί ή γειτονική μας Γιουγκοσλαβία έχει απορρο
φήσει 50 εκατ. δολλάρια. 

Όσοι έχουν αμφιβολία γιά τήν μεγάλη σημασία τής 
συμβολής τής Ευρωπαϊκής Τραπέζης 'Επενδύσεων στό 
έργο αναπτύξεως δέν έχουν παρά νά μελετήσουν τήν 
χρηματοδότηση τού εγγειοβελτιωτικού έργου τής κοι-
λάδος τών Σερρών, πού θά επιτρέψει σέ μία άγονη άλλα 
εθνικά ευαίσθητη περιοχή τής ανατολικής Μακεδονίας, 
νά αυξήσει τήν παραγωγικότητα της κατά 250%.4 6 Αυτό 
τό ονομάζει τό ΠΑΣΟΚ «καταστροφή». Είναι βέβαια 
θέμα ορολογίας .. . Ό τρίτος ισχυρισμός τού ΠΑΣΟΚ ότι 
προβλήματα θά δημιουργηθούν γιά τήν ελληνική βιομη
χανία μέ τήν ένταξη έχει οπωσδήποτε κάποια βάση. 
'Αλλά τό νά λέγεται ότι ή ένταξη θά αποβεί μοιραία γιά 
τά προβλήματα αυτά είναι μία πολύ απαισιόδοξη προφη
τεία πού μπορούσε νά αντισταθμιστεί μέ μία αντίστοιχη 
αισιόδοξη προφητεία. 
Σύμφωνα μέ μία πρόσφατη μελέτη έπί τής διαρθρώσεως 
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τής ελληνικής βιομηχανίας47 ή ελληνική βιομηχανία δεν 
διαφέρει σημαντικώς άπό πλευράς μεγέθους άπό τά 
αντίστοιχα μεγέθη τής ΕΟΚ, κατά τό πρώτο στάδιο τής 
διαδικασίας τής οικονομικής ενώσεως, ένώ υφίστανται 
σημαντικά περιθώρια προσαρμογών καί μεγενθύσεως 
τών ελληνικών μονάδων. Συγχρόνως, τό επιχείρημα ότι 
οι διαφορές άποδοτικότητος τής ελληνικής βιομηχανίας 
μέ τίς αντίστοιχες ξένων βιομηχανιών δύνανται νά απο
δοθούν σέ διαρθρωτικές αδυναμίες, στην ψυχολογία 
τοϋ Έλληνα επιχειρηματία, ή τό μικρό μέγεθος τών 
μονάδων, αποδεικνύονται οτι δέν ευσταθούν. Συνεπώς 
τό ΠΑΣΟΚ καί έδώ υπερβάλλει στην υποτίμηση τών 
δυνατοτήτων επιβιώσεως καί αναπτύξεως τής ελληνικής 
βιομηχανίας εντός τής ΕΟΚ. 

Ελληνική Γεωργία καί ΕΟΚ 

Τά περί τής καταστροφής τής ελληνικής γεωργίας καί 
άποψιλώσεως τής υπαίθρου, πού αναφέρει τό ΠΑΣΟΚ 
δέν αντέχουν σέ σοβαρή κριτική. Παρά ταύτα χρειάζεται 
στους οπαδούς του ΠΑΣΟΚ νά υπενθυμίσουμε μερικά 
πράγματα: 

1. Ή ελληνική αγροτική πολιτική αντιπροσωπεύει τό 6% 
τής συνολικής αγροτικής παραγωγής τής ΕΟΚ, τό 4% 
τής καλλιεργησίμου επιφανείας της ενα μικρό κλάσμα 
του αγροτικού της πληθυσμού. Συνεπώς δέν αποτελεί 
κίνδυνο γιά τήν Κοινοτική αγροτική πολιτική, σκοπό τής 
οποίας είναι πράγματι νά μειώσει τήν παραγωγή τών 
αγροτικών προϊόντων μέσα στην ΕΟΚ. 

2. Ή ελληνική γεωργία είναι συμπληρωματική τής Κοι
νότητος καί παράγει πολλά προϊόντα στά όποϊα ή ΕΟΚ 
είναι ελλειμματική, όπως βαμβάκι, καπνό, πορτοκάλια, 
λεμόνια, ροδάκινα, ελαιόλαδο. ΕΊδικώτερα στον τομέα 
τής καπνοπαραγωγής ή ΕΟΚ είναι αυτάρκης, μόνο στό 
20% τής ζητούμενης ποσότητος. 'Εσπεριδοειδή ή ΕΟΚ 
εισάγει 2 εκατ. τόννους ενανατι 250 χιλιάδων τόννων 
τής ελληνικής παραγωγής. Σέ ελαιόλαδο ή ΕΟΚ έχει 
ανάγκη 100 χιλιάδων τόννων πού εισάγει άπό τρίτες 
χώρες, ένώ ή 'Ελλάς παρουσιάζει πλεόνασμα 50 χιλι
άδων τόννων κατά μέσο όρο ετησίως. Στά ροδάκινα 
έκτος άπό τήν ελληνική υψηλή ποιότητα, ή παραγωγή 
τής ΕΟΚ είναι όψιμη καί υπόκειται σέ αιφνίδιες καιρικές 
μεταβολές. Ή ελληνική παραγωγή καλύπτει προς τό 
παρόν τό 10% τής ευρωπαϊκής καταναλώσεως. 

Σάν αποτέλεσμα μπορεί σοβαρώς νά υποστηριχθεί ότι 
υπάρχουν περιθώρια αναπτύξεως τής ελληνικής αγροτι
κής παραγωγής οχι μόνο στους τομείς πού προαναφέρ
θηκαν άλλα καί στους άλλους κλάδους τής αγροτικής 
πολιτικής οπως τών οίνων, τών σταφυλιών, τών φρουτο-
λαχανικών κλπ. Κάτω άπό τήν διαπίστωση αυτήν ή ελλη
νική γεωργία δέν θά μπορούσε νά καταστραφεί άν δέν 
ήταν στην φύση της γραμμένο νά εκλείψει. 'Αλλά καί άν 
κάτι τέτοιο υποστηρίζει τό ΠΑΣΟΚ τότε αυτό θά γίνει 
ε'ίτε μέσα είτε εξω άπό τήν ΕΟΚ. 
'Αντίθετα οι οπαδοί τής εντάξεως υποστηρίζουν ότι ή 
ελληνική γεωργία θά είναι ό μεγάλος κερδισμένος άπό 
τήν εισδοχή τής Ελλάδος στην ΕΟΚ, διότι θά αναδιορ
γανωθεί ή παραγωγή της, θά άναπροσανατολισθεΐ ή 

ειδίκευση της, σέ περισσότερο ζητούμενες ποιότητες 
καί ποικιλίες, καί θά επεκταθεί, σάν αποτέλεσμα, ή εκβι
ομηχάνιση της (κονσέρβες, κατάψυξη κλπ). 'Ακόμη καί 
ή ελληνική κτηνοτροφία, πού είναι αρχέγονος, θά βελ
τιωθεί κάτω άπό τίς απαιτήσεις τής εντάξεως. Τό οτι 
βέβαια μερικοί ορεινοί αγροτικοί πληθυσμοί θά πρέπει 
νά μετακινηθούν προς πλέον παραγωγικές περιοχές, 
είναι κάτι τό όποιο απλώς, ύπό τό ένταξιακό περιβάλλον 
θά γίνει γρηγορώτερα καί καλύτερα άπό ο,τι μόνο του. 
Όσον άφορα τά περί άποψιλώσεως τής ελληνικής υπαί
θρου είναι υπόθεση προγραμματισμού καί αναπτύξεως 
τής ελληνικής οικονομίας έφ' όσον βέβαια τό 19% τού 
ενεργού πληθυσμού τής χώρας πού απασχολείται στην 
γεωργία, μπορεί νά διατηρηθεί έκεϊ χωρίς νά υποστεί 
τήν έλξη πού άσκεΐ τό υψηλότερο εισόδημα τών πόλεων 
καί τών βιομηχανικών δραστηριοτήτων .. . 
Όλα αυτά όμως είτε άπό άγνοια είτε άπό έθελοτύφλω-
ση, τό ΠΑΣΟΚ τά αρνείται. 'Αντί τής λύσεως τής εντά
ξεως - πού βέβαια έχει καί άλλες προεκτάσεις - τό 
ΠΑΣΟΚ προτείνει τήν ανάπτυξη ειδικών σχέσεων στά 
πλαίσια μιας νέας συμφωνίας συνδέσεως τύπου Νορβη
γίας μέ τήν ΕΟΚ.4* Μία τέτοια συμφωνία λέει τό ΠΑΣΟΚ 
θά επιτρέψει στην Ελλάδα νά ελέγχει τήν εθνική της 
κυριαρχία καί «τήν ροή κεφαλαίων, τού εμπορίου γενι-
κώτερα». 

Κατ' αρχήν δέν χρειάζεται νά αναφερθεί κανείς στην 
διαφορά μεταξύ τών συμφωνιών συνδέσεως καί τών 
συμφωνιών εντάξεως. Ή πρώτη δέν επιτρέπει οικονο
μική βεβαιότητα καί παρέχει εμπορικές μόνο σχέσεις, 
ένώ ή ένταξη καθιστά σεβαστήν τήν τήρηση τών συμ
πεφωνημένων καί τό κυριώτερο, επιτρέπει τήν συμμε
τοχή στην λήψη τών αποφάσεων, πού επηρεάζουν ευ
ρύτερες σφαίρες συμφερόντων άπό ο,τι οι απλώς εμπο
ρικές συναλλαγές. 

Απρόσφορη ή Νορβηγική Λύση 

Ή συμφωνία τής ΕΟΚ μέ τήν Νορβηγία έχει τόν χαρα
κτήρα τής προτιμησιακής εμπορικής συμφωνίας μέ βα
σική αναφορά στά αλιεύματα καί στό αλουμίνιο. Γιά τά 
προϊόντα αυτά παρέχει μόνο αντίστοιχες εύκολύνσεις 
σέ κοινοευρωπαϊκά προϊόντα. Δέν προβλέπει τελωνει
ακή ένωση καί προστασία στά γεωργικά προϊόντα, οϋτε 
χρηματοδοτική βοήθεια γιά τήν Νορβηγική οικονομία, ή 
όποια άλλωστε έχει κατά κεφαλή εισόδημα υψηλότερο 
τής ΕΟΚ, καί μόνο 4 εκατ. στόματα νά θρέψει. 
Ή Νορβηγική προστασία τού γεωργικού προϊόντος είναι 
ανώτερη τής ΕΟΚ καί σαφώς ανώτερη τής ελληνικής σέ 
δασμούς καί τιμές στηρίξεως49. 
Συνεπώς ή συμφωνία αυτή δέν μπορεϊ νά θεωρηθεί σάν 
ενα καλό προηγούμενο γιά τήν 'Ελλάδα. 'Ακόμη καί ή 
συμφωνία συνδέσεως 'Ελλάδος -ΕΟΚ, είναι καλύτερα 
σάν ευρύτερα τής συμφωνίας τύπου Νορβηγίας, περί δέ 
τών αποτελεσμάτων της, δέν νομίζουμε ότι μπορεί κα
νείς νά εκφράσει τίς γνωστές συνθηματολογικές αιτι
άσεις τού ΠΑΣΟΚ, γιατί είναι γνωστό οτι κάτω άπό τήν 
συμφωνία συνδέσεως 'Ελλάδος - ΕΟΚ, οι ελληνικές 
εξαγωγές αναπτύχθηκαν ταχύτατα. 
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Ή συμφωνία συνδέσεως θά ήταν καλύτερη εναλλακτική 
λύση σέ περίπτωση απορρίψεως της εντάξεως της 'Ελ
λάδος στην ΕΟΚ. 'Αλλά ακριβώς ή βελτίωση των συνθη
κών της συμφωνίας της συνδέσεως υπέρ τής Ελλάδος 
επιδιώκεται με τήν ένταξη ή οποία θά επιτρέψει στην 
Ελλάδα νά καταστεί τό 10ον μέλος τής Ευρωπαϊκής 

Κοινότητος καί συνεπώς νά μετέχει τών διαβουλεύσεων 
καί αποφάσεων γιά τήν οικοδόμηση τής 'Ενωμένης Ευ
ρώπης. 
Τήν προσπάθεια αυτήν αντιστρατεύεται τό ΠΑΣΟΚ γιατί 
θεωρεί ότι ό ελληνικός λαός δέν θά μπορέσει νά τά 
βγάλει πέρα μέσα στό ανεπτυγμένο περιβάλλον τών 
προηγμένων Ευρωπαίων. Μία τέτοια εκτίμηση πέραν 
τοϋ ότι είναι υποτιμητική, σχεδόν προσβλητική, γιά τόν 
ελληνικό λαό, έρχεται σέ αντίθεση μέ τά οσα μας έλεγε 
ό 'Ανδρέας Παπανδρέου 16 χρόνια νωρίτερα. «Γνωρί
ζοντας τήν Ελλάδα», έλεγε ό κ. 'Ανδρέας Παπανδρέου 
5 0 «μπορούμε νά είμαστε αισιόδοξοι. Οι σκοποί (σημ. 
συντάξεως: τής συνδέσεως τότε μέ τήν ΕΟΚ), αν καί 
απαιτητικοί μπορούν νά επιτευχθούν. Ή χώρα έχει αντι
μετωπίσει δυσκολότερες προκλήσεις στό παρελθόν καί 
τά έβγαλε πέρα. Μέ τήν κατάλληλη έμπνευση, μέ προσ
πάθεια καί εξυπνάδα καί κυρίως μέ μερικές θυσίες, ό 
'Ελληνικός λαός θά επιτύχει τους στόχους αυτούς καί ή 
Ελλάς θά παίξει ενεργό ρόλο μέσα στην ευρωπαϊκή 

κοινότητα τών εθνών». 'Εδώ ό κ. 'Ανδρέας Παπανδρέου 
γίνεται προφήτης καί προλέγει τό 1962 τήν ένταξη τής 
'Ελλάδος στην ΕΟΚ. Μετά 16 χρόνια, ή προφητεία του 
γίνεται πραγματικότης άλλα ό προφήτης αποκηρύσσει 
τους εύαγγελισμούς τ ο υ ! . . . 

Ανασκευή καί Ερμηνεία 

'Υπήρξε κάπως μακρά ή προσπάθεια νά καταδειχθεί ή 
ανεπάρκεια, ή ασάφεια, ή άβεβαιότης καί τό ανέφικτο 
τών προτάσεων τού ΠΑΣΟΚ γιά τήν αντιμετώπιση τού 
οικονομικού προβλήματος τής χώρας. Νομίζουμε οτι 
άπεδείχθει τό ανέφικτο καί τό απρόσφορο. Τό 'ίδιο σέ 
επέκταση ισχύει γιά τήν εξωτερική του πολιτική, ή όποια 
συνεπώς δέν ευσταθεί (βλ. προοίμιο). 'Απομένει όμως 
ενα αναπάντητο ερώτημα. 
Γιατί τό ΠΑΣΟΚ καί ό ηγέτης του χρησιμοποιούν μία 
τόσο παραπλανητική πολιτική στον οικονομικό καί εξ
ωτερικό τομέα; Γιατί αφού γνωρίζουν οτι ο'ι περισσότε
ρες προτάσεις τους όχι μόνο είναι ανεπαρκείς αλλά καί 
απρόσφορες, γιά νά αντιμετωπίσουν τό πολύμορφο καί 
πολυδιάστατο πρόβλημα τής ελληνικής οικονομίας, επι
μένουν σέ διακηρύξεις πού τό άκουσμα τους θά αποτε
λούσε ανάσχεση στην διαδικασία τής οικονομικής ανα
πτύξεως; 
Ή απάντηση πού θά δοθεϊ στηρίζεται περισσότερο σε 
μία πιθανολόγηση ρασιοναλισμού στίς επιδιώξεις του 
ΠΑΣΟΚ, παρά σέ μία έμμονη στην πεποίθηση οτι ή ανο
ησία διαμορφώνει περισσότερο άπό κάθε τ ι άλλο τις 
ανθρώπινες υποθέσεις. Οά μπορούσε νά υποστηριχθεί 
δπλ κάτω άπό τήν Αριστοτέλεια εξήγηση τής «ψυχολο
γίας τής στερήσεως», οτι τό ΠΑΣΟΚ χρησιμοποιεί συν
θήματα καί προτάσεις πού θά τού επιτρέψουν να ανέβει 
στην εξουσία. 

Τό ΠΑΣΟΚ πιθανώς νά σκέπτεται κάπως έτσι: «έχουμε 
νά πουλήσουμε ένα προϊόν τό όποϊο δέν πολυζητεΐται 
στην αγορά. "Αν καί ό σοσιαλισμός είναι αντίθετος στην 
φύση τού Έλληνα καί βρίσκεται σέ αντιδιαστολή μέ τίς 
διακηρύξεις τών άλλων αστικών κομμάτων, είναι έν τού
τοις, τό μόνο πού απομένει γιά νά διαφοροποιήσουμε τό 
αγαθό πού θά πουλήσουμε στην αγορά. Τουλάχιστον 
λοιπόν, ας τό εξωραίσουμε, μέ κάτι πού συγκινεί τίς 
λαϊκές μάζες, τήν εθνική έξαρση!...» Ή συνταγή είναι 
γνωστή. Κάθε προσπάθεια παραπλανήσεως τής κοινής 
γνώμης, πάνω στό οικονομικό καί πολιτικό πρόβλημα 
τής χώρας, όχι μόνο στην 'Ελλάδα άλλα καί στό εξωτε
ρικό, χρησιμοποίησε τήν συνταγή «δύο μέρη» σοσιαλι
σμός, «ένα μέρος» εθνική μισαλλοδοξία. 

Τό δόλωμα όσο πιό παληό τόσο πιό εϋγευστο γιά τά 
ψάρια τής ελληνικής λίμνης. Τά μεγάλα λάθη τής Ίθυ-
νούσης τάξεως καί ή έλλειψη παραδόσεως στά δημόσια 
πράγματα οδήγησαν τήν ελληνική εθνότητα σέ εθνικές 
ταπεινώσεις (π.χ. ή τουρκική εισβολή στην Κύπρο) ώστε 
νά μήν αντέχει σέ συμβιβασμούς. 
Κάποιος πρέπει νά έπωφεληθεϊ άπό τά λάθη αυτά. Ό κ. 
'Ανδρέας Παπανδρέου φαίνεται οτι πιστεύει, οτι μέ δη-
μοκοπικές υποσχέσεις καί μέ μία ανυποχώρητη εξωτε
ρική πολιτική θά κολακεύσει τόν ελληνικό λαό πού θά 
τού παραδώσει τήν εξουσία γιά νά οικοδομήσει τό ακα
δημαϊκό ιδεώδες του, τήν σοσιαλιστική άκρατική κοινω
νία. Μέ τήν κοινωνία αυτή, μέ τήν όποια όλοι θά μπο
ρούσαν νά συμφωνήσουν κατ' 'ιδίαν άλλα ποτέ άπό κοι
νού (ό σοσιαλισμός είναι πάντα καλός .. . άλλα γιά τους 
άλλους), νομίζει οτι ό κ. 'Ανδρέας Παπανδρέου θά 
περάσει στην 'ιστορία - έσχατη φιλοδοξία κάθε ηγετικής 
φυσιογνωμίας. Ή φιλοδοξία αυτή είναι θεμιτή άλλα δέν 
γνωρίζουμε όμως άν είναι καί εφικτή. Γιατί πουθενά 
στον κόσμο δέν δημιουργήθηκε μέχρι σήμερον ένας 
άκρατικός σοσιαλισμός ... ένώ γιά τήν 'Ελλάδα ένα σο
σιαλιστικό πείραμα φαίνεται πολύπλευρα απρόσωπο. 
«Στην 'Ελλάδα, γράφει τό περιοδικό Άγκενόρ,5 1 δέν 
υπάρχει ούτε καν ή προοπτική μιας τέτοιας απόπειρας 
δημιουργίας σοσιαλιστικής κοινωνίας, λαμβανομένου 
ύπ' όψη τής αδυναμίας τής αριστεράς καί τής παντε
λούς απουσίας ενός αποτελεσματικού συνδικαλιστικού 
κινήματος». 
Μία ανασκευή ομως θά ήταν ατελής άν δέν προσέφερε 
εναλλακτικές λύσεις στά οσα μέ τήν ανάλυση της, απέ
δειξε οτι ήσαν παραπλανητικά. 

Δέν είναι στις προθέσεις τού παρόντος, ή παράθεση 
ενός νέου κοινωνικού ή οικονομικού συστήματος, απέ
ναντι σέ έκεϊνο πού προτείνει τό ΠΑΣΟΚ. Ακόμη καί ό 
«πασοκισμός», ενα κράμα στείρας έθνικοκαπηλειας και 
ουτοπικού σοσιαλισμού, δέν προσφέρει μία αληθινή 
πρόκληση γιά τήν ανάπτυξη ενός «άντιπασοκισμου». 
Δέν θά αντισταθούμε, όμως στον πειρασμό να βάλουμε 
τόν κ 'Ανδρέα Παπανδρέου νά αντιδικήσει με τους 
οπαδούς του: «Ο'ι « .. .ισμοί» έχουν πεθάνει πια, λέει ο 
κ 'Ανδρέας Παπανδρέου «, ούτε Ò καπιταλισμός, ούτε ο 
σοσιαλισμός, όπως τους ζήσαμε, αποτελούν ελκυστικό 
όραμα γιά τήν νέα γενεά». «Τό καινούριο όραμα,» - και 
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έδώ επιτέλους συμφωνούμε πλήρως μέ τόν κ. 'Ανδρέα 

Παπανδρέου, άσχετα αν αυτό δίνει τήν χαριστική βολή 

στον πασοκισμό του - «είναι σαφώς ανθρωπιστικό». Τά 

πολιτικά συστήματα πρέπει νά υποχωρούν μπροστά 

στον άνθρωπο πού επιζητεί μία κατάσταση στην οποία 

τό κράτος θά είναι ό υπηρέτης του καί οχι ό αφέντης 

του. Αυτό όμως χρειάζεται χρόνο, θυσίες, παιδεία καί 

κόπο γιά νά γίνει πραγματικότητα. 
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Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ 

Στό αρθρο αυτό εξετάζεται ή εξωτερική 
πολιτική του ΠΑΣΟΚ πάνω στά κύρια 
θέματα πού απασχολούν τήν 'Ελληνική 
εξωτερική πολιτική: τό θέμα τού Αιγαί
ου, τίς σχέσεις μέ τό NATO, τήν ΕΟΚ 
καί τό Κυπριακό. Στό τέλος τού άρθρου 
επιχειρείται μία συνολική αντιμετώπιση 
της εξωτερικής πολιτικής τού ΠΑΣΟΚ. 

Οι θέσεις τοϋ ΠΑΣΟΚ στά προβλή
ματα της εξωτερικής πολιτικής -
όπως θά έπειχειρήσουμε νά δεί
ξουμε στην ανάλυση μας - χαρα
κτηρίζονται από μία απόρριψη της 
άποψης ότι κάθε θέμα έχει τή δική 
του αιτιολογία. Υιοθετείται μιά γε
νικότερη αντίληψη, λίγο πολύ 
«συνωμοτική», ή οποία τά παρου
σιάζει απλώς σάν επακόλουθα τοϋ 
γεγονότος οτι ή 'Ελλάδα ανήκει σ' 
ενα ορισμένο κύκλο επιρροής. Στη 
συγκεκριμένη περίπτωση ή κατά
σταση αυτή είναι ó προσανατολι
σμός της χώρας προς τή Δύση. Ή 
«αλλαγή» τήν οποία επαγγέλλεται 
τό ΠΑΣΟΚ σέ πολλά επίπεδα έχει 
σάν κύριο στόχο, ή μάλλον σάν 
απαραίτητη προϋπόθεση, τήν 
απαλλαγή άπό τόν φιλοδυτικό αυτό 
προσανατολισμό. 

ΟΊ λόγοι πού κατά τό ΠΑΣΟΚ επι
βάλλουν τή θεμελιακή τούτη τρο
ποποίηση θά αναλυθούν σέ τούτη 
τή μελέτη καθώς καί ο'ι κίνδυνοι 
πού προέρχονται άπό τίς θέσεις 
αυτές. 

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ
ΔΑΣ ΚΑΙ Η «ΝΕΑ ΦΑΣΗ» ΤΟΥ 
ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ 

Είναι προφανές οτι - γιά τόν κ. Α. 
Παπανδρέου - ή διεθνής θέση της 
Ελλάδας επηρεάζεται, άν όχι κα

θορίζεται, άπό τή «νέα φάση τοϋ 
Καπιταλισμού» καί τίς σχέσεις των 

δύο υπερδυνάμεων. «Υπάρχουν 
σαφείς ενδείξεις πώς οι σχέσεις 
ανάμεσα στίς δύο υπερδυνάμεις 
μπαίνουν σέ μία νέα, τρίτη φάση. 
Θά τήν ονομάσω περίοδο της μα
χητικής συνύπαρξης»1 τονίζει ό 
'Αρχηγός τοϋ ΠΑΣΟΚ. Σύμφωνα μέ 
τόν κ. Α. Παπανδρέου, οι ενδείξεις 
οτι ξεκίνησε μιά τέτοια νέα φάση 
είναι ο'ι ακόλουθες: α) ή εκτετα
μένη εκστρατεία στίς ΗΠΑ μέ σύν
θημα οτι ή ϋφεση δουλεύει σέ βά
ρος τους· 6) ή πολιτική της «αυτο
διάθεσης» τοϋ Κάρτερ πού «απευ
θύνεται στίς χώρες τοϋ 'Ανατολι
κοευρωπαϊκού Σοβιετικού μπλοκ»· 
γ) ή «ρητορική» τοϋ Κάρτερ γιά τά 
ανθρώπινα δικαιώματα πού «χτυ
πάει απ' ευθείας στην καρδιά τών 
Σοβιετικών καθεστώτων»· δ) «ο'ι 
προβοκατόρικες (!) προτάσεις τοϋ 
Βάνς γιά τόν έλεγχο καί τή μείωση 
τών πυρηνικών εξοπλισμών». Όλα 
αυτά συμβαίνουν γιατί κατά τόν κ. 
Α. Παπανδρέου, ή Δυτική Ευρώπη 
έχει πιά οικονομικά κορεσθεΐ καί 
δέν προσφέρει ευκαιρίες σέ με
γάλο βαθμό στό 'Αμερικανικό κε
φάλαιο. "Ετσι, ή ανάπτυξη της Δυτ. 
Ευρώπης δημιουργεί τίς προϋπο
θέσεις σύγκρουσης μέσα στον Ίδιο 
τόν Καπιταλιστικό κόσμο. Ή κατά
σταση επιδεινώνεται μέ τό γεγονός 
οτι τό «τέλος τοϋ κοινωνικού συμ
βολαίου πλησιάζει» μέ τήν ανεργία 
καί τά επακόλουθα της. Ή μόνη 
λύση λοιπόν γιά τίς ΗΠΑ είναι ή 

Δ. Κ. Κατσούδα* 

επέκταση της διείσδυσης τους 
στον Τρίτο κόσμο, καί κυρίως στην 
Αφρική μέ ταυτόχρονο στόχο τήν 

απομυθοποίηση της Σοβιετικής 
Ένωσης σάν εναλλακτικού στηρί
γματος τοϋ Τρίτου κόσμου. Σημει
ωτέον οτι ó κ. Α. Παπανδρέου απο
φεύγει νά μνημονεύσει τήν άμεση 
Σοβιετική διείσδυση στην 'Αφρική 
μέ τήν ενθάρρυνση της Κουβανι-
κής επέμβασης καί τήν αποστολή 
εκτεταμένου Σοβιετικού οπλισμού 
(στην 'Αγκόλα, Μοζαμβίκη, Αιθιοπία 
- σέ τρείς χώρες πού πέρασαν πιά 
κάτω άπό Σοβιετική επιρροή) (Βλ. 
σχετικό σχόλιο τοϋ συντάκτη τών 
Πολιτικών 'Επικέντρων στό σημείο 
αυτό). Μιά τέτοια παραδοχή φυσικά 
θά γκρέμιζε όλο τό παραπάνω θε
ωρητικό οικοδόμημα, άφοϋ θά 
αποδεικνυόταν οτι στον Τρίτο κό-

* Ό Δημήτρης Κ. Κατσούδας, γεννή
θηκε τό 1948. Σπούδασε Νομικά στό 
Πανεπιστήμιο τής 'Αθήνας, πολιτική 
συμπεριφορά καί Ευρωπαϊκή ολοκλή
ρωση στό Πανεπιστήμιο του Έσσεξ. 
'Υπήρξε ô πρώτος "Ελληνας επιστή
μονας πού πήρε υποτροφία άπό τό 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όπου Εργά
στηκε ετοιμάζοντας μελέτες γιά νο
μικά καί πολιτικά θέματα, μεταξύ τών 
οποίων καί τήν επερώτηση τού κ. Ντέ 
Κλέρκ γιά τό διαχωρισμό τής Ελληνι
κής ένταξης - άπό εκείνη τών 'Ιβηρι
κών χωρών. Είναι έκτακτος ερευνη
τής τού ΚΠΕΕ. 
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σμο ή επιτιθέμενη είναι ή ΕΣΣΔ καί 
οχι οι Η ΠΑ (άλλωστε ó αρχηγός τοϋ 
ΠΑΣΟΚ δέν λέει τίποτα καί γιά τήν 
σταδιακή υποχώρηση των ΗΠΑ καί 
στην Ασία). 
Πώς καθορίζεται, μέσα στην παρα
πάνω θεωρητική κατασκευή, ή θέ
ση Ελλάδας γιά τό ΠΑΣΟΚ; 
Πρώτο, άπό τή θέση της Τουρκίας: 
Γιά τή σταθεροποίηση τοϋ NATO 
καί γιά τή διείσδυση στον Τρίτο κό
σμο, ή Τουρκία είναι απαραίτητος 
παράγοντας, επομένως ή 'Ελλάδα 
περιφρονείται μπροστά στή σημα
σία της Τουρκίας.2 Γιά τόν ίδιο 
λόγο ενισχύεται καί υποκινείται 
άπό τίς ΗΠΑ ή επιθετικότητα τής 
Τουρκίας κατά τής 'Ελλάδας. 

Δεύτερο, άπό τήν ικανότητα «αύ-
τοπροσδιορισμοϋ» τής 'Ελλάδας:3 

Έτσι, άν ή 'Ελλάδα δέν ακολουθή
σει τήν τάση «αύτοπροσδιορισμοϋ» 
καί δέν οδηγηθεί σέ «εθνική ανε
ξαρτησία» μέ «ανάπτυξη αυτοδύ
ναμη καί αύτοκεντρωμένη», τότε ή 
«εξάρτηση θά ολοκληρωθεί». 

Σέ σχέση μέ τά παραπάνω γεννι
ούνται οι ακόλουθες εύλογες απο
ρίες: Γιατί θεωρούνται τά τέσσερα 
στοιχεία πού αναφέρθηκαν πιό 
πάνω σχετικά μέ τίς ΗΠΑ σάν εν
δείξεις μιας νέας φάσης καί οχι 
απλώς σάν προσπάθεια τών Αμερι
κανών γιά τήν σταθεροποίηση τής 
παρούσας κατάστασης; (Τό σχετικό 
σχόλιο τών Πολιτικών 'Επικέντρων 
δείχνει άλλωστε πώς τά στοιχεία 
αυτά, οπως τά παρουσιάζει ό αρχη
γός τοϋ ΠΑΣΟΚ, δέν ευσταθούν). 
Ή επίκληση τών ανθρωπίνων δι
καιωμάτων, ή συνειδητοποίηση τής 
ανατροπής τής στρατηγικής ισορ
ροπίας λόγω τών υπέρογκων εξ
οπλισμών τής ΕΣΣΔ, κλπ. μέ ποια 
λογική θεωρούνται πέρασμα σέ 
«νέα φάση» τής πολιτικής τών ΗΠΑ 
αφού σαφώς αποβλέπουν στή δια
τήρηση τής Ισορροπίας μεταξύ τών 
δύο υπερδυνάμεων, δηλ. στή δια
τήρηση τοϋ απαραίτητου συστατι
κού τής παρούσας φάσης; 'Επίσης, 
ό κ. Α. Παπανδρέου ανακάλυψε οτι 
γίνεται προσπάθεια οικονομικής 
διείσδυσης σέ χώρες τού Τρίτου 
κόσμου. Δέν νομίζουμε όμως οτι 
ώς τώρα οικονομικός στόχος τών 
ΗΠΑ ήταν μόνο ή Ευρώπη (ούτε 

πώς δέν αποτελεί παρόμοιο «κίν
δυνο» καί ή ΕΣΣΔ). Κάτι τέτοιο, αυ
τοπεριορισμός δηλ. τού 'Αμερικα
νικού κεφαλαίου σέ μία μόνο αγο
ρά, θά ήταν αντίθετο μέ τή «δυνα
μική τού Καπιταλισμού» τήν όποια 
τόσο συχνά επικαλείται ό 'Αρχηγός 
τού ΠΑΣΟΚ. Εφ' οσον λοιπόν ή 
διαδικασία αυτή δέν είναι καινούρ
για, πώς δημιουργεί «μιά καινούρ
για φάση»; 

Αναφορικά μέ τό ρόλο τής Τουρ
κίας καί τήν υποκινούμενη άπό τίς 
ΗΠΑ σέ βάρος μας επιθετικότητα 
της γεννιούνται ακόμα σημαντικό
τερα ερωτήματα: α) Γιατί νά υποκι
νηθεί ό Τουρκικός επεκτατισμός 
όταν αποτέλεσμα του - ουσιαστικά 
- θά είναι ή διάλυση τής Νοτιοανα
τολικής πτέρυγας τού NATO; Μπο
ρεί ό κ. Α. Παπανδρέου νά αποδεί
ξει ποιο θά είναι τό συμφέρον τών 
Ηνωμένων Πολιτειών άπό τή διά

λυση τής πτέρυγας αυτής; β) Δέν 
γίνεται αντιληπτό γιατί ή Τουρκία 
είναι σημαντικότερη στρατηγικά 
άπό τήν Ελλάδα γιά τίς ΗΠΑ ανα
φορικά μέ τή «διείσδυση» τους 
στον Τρίτο Κόσμο. Όσον άφορα δέ 
τή στρατηγική σημασία τής Τουρ
κίας γιά τή Δύση, αυτή είναι συν
άρτηση καί τοϋ ρόλου τής 'Ελλά
δας ('ιδιαίτερα αναφορικά μέ τίς πι
θανές εξελίξεις στή Γιουγκοσλαβία 
μετά τόν θάνατο τοϋ Τίτο). Τό οτι ή 
στρατηγική σημασία τών δύο χω
ρών είναι αλληλένδετη αποδεικνύει 
καί ή θέσπιση ανταλλαγμάτων γιά 
τήν 'Ελλάδα μέ τήν άρση τοϋ εμ
πάργκο. Γεννιέται λοιπόν τό ερώ
τημα: "Αν ο'ι ΗΠΑ πραγματικά επι
θυμούσαν τήν παροχή εθνικού 'Ελ
ληνικού χώρου στην Τουρκία, γιατί 
θά δυσκόλευαν μιά τέτοια από
φαση τους εξοπλίζοντας καί τήν 
'Ελλάδα; 

"Αλλα ερωτηματικά γεννάει επίσης 
ή συζήτηση περί «αύτοπροσδιορι
σμοϋ» καί «Ελληνικού δρόμου 
προς τόν Σοσιαλισμό». Ή διαπί
στωση τοϋ κ. Α. Παπανδρέου οτι ή 
εξάρτηση τών χωρών τοϋ Τρίτου 
κόσμου αυξάνει σέ βαθμό ανάλογο 
μέ τόν κορεσμό τής Ευρωπαϊκής 
αγοράς θάπρεπε κανονικά νά τόν 
οδηγήσει στό συμπέρασμα οτι δέν 
συμφέρει νά ενταχθούμε στους 
αδέσμευτους τώρα πού ό κίνδυνος 

εξάρτησης τους άπό τά καπιταλι
στικά κέντρα γίνεται ακόμα περισ
σότερο άμεσος. 'Εξαίρεση θ' απο
τελούσε τυχόν ικανότητα μας ν' 
ανατρέψουμε τήν κατά τόν κ. Α. 
Παπανδρέου παγκόσμια αυτή τάση. 
Πουθενά όμως δέν αναφέρεται άπό 
πού θ' αντλήσει ή 'Ελλάδα τίς απα
ραίτητες υπεράνθρωπες αυτές δυ
νάμεις γιά νά πετύχει ενα τόσο 
δύσκολο στόχο. 

ΑΙΓΑΙΟ 

Τά βασικά χαρακτηριστικά τής πο
λιτικής τοϋ ΠΑΣΟΚ αναφορικά μέ 
τό πρόβλημα τοϋ Αιγαίου είναι τά 
ακόλουθα: α) Ή αναγωγή του, 
σύμφωνα μέ οσα ήδη σημειώσαμε, 
σέ μιά ευρύτερη κλίμακα, «Άμερι-
κανονατοϊκής» συνωμοσίας καί 
επομένως ή έλλειψη αυτοτέλειας 
τοϋ προβλήματος. 
β) Ή θέση οτι δέν υπάρχει τό πρό
βλημα γιά τήν Ελλάδα μιά καί ή 
συνθήκη τής Γενεύης τοϋ 1958 κα
θορίζει σαφώς οτι καί τά νησιά 
έχουν υφαλοκρηπίδα, γ) Μιά γενική 
καί χωρίς περιορισμούς προσπά
θεια δημιουργίας ύπερεθνικιστικοϋ 
κλίματος γιά λόγους πού θά ανα
λυθούν πιό κάτω. 

Είναι εκπληκτικό οτι, αναφορικά μέ 
τό πρώτο στοιχείο τής πολιτικής 
τοϋ ΠΑΣΟΚ, δηλ. τήν προβολή τής 
συνωμοτικής αιτιολογίας τής κρί
σης, ένώ πάντοτε αναφέρονται ο'ι 
ΗΠΑ καί τό NATO σάν υποκινητές 
ποτέ δέν δίνεται μιά 'ικανοποιητική 
εξήγηση τί θά κέρδιζαν υποκύ
πτοντας στον Τουρκικό σωβινισμό.4 

Ή περίπτωση νά επιθυμούν, ο'ι ΗΠΑ 
διατήρηση καί τής Ελλάδας καί τής 
Τουρκίας στό NATO 'ικανοποιώντας 
καί τίς δύο (αντί νά επιδιώκουν 
απώλεια τής Ελλάδας προερχό
μενη άπό σαφή εύνοια προς τήν 
Τουρκία) δέν εξετάζεται; Γιατί; 
Ουσιαστικά ή θέση τού ΠΑΣΟΚ γιά 
τήν ανυπαρξία Νομικού προβλήμα
τος αναφορικά μέ τό πρόβλημα τής 
υφαλοκρηπίδας είναι σωστή, άσο 
αφορά τήν 'Ελλάδα. 5 Ή Τουρκία 
όμως, οπως καί τό ίδιο τό ΠΑΣΟΚ 
συχνά δηλώνει,6 δέν έχει υπογρά
ψει στή συμφωνία τής Γενεύης. 
Όσο λοιπόν καί άν -εθιμικά- υπο
χρεούται νά τήν σεβαστεί, ή uno-
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χρέωση της αύτη δέν είναι έξ 'ίσου 
ισχυρή ποιοτικά καί ποσοτικά με 
εκείνη πού θά δημιουργούσε μιά 
συμβατική της δέσμευση, όπως τής 
Ελλάδας. - Ή συνθήκη τής Γε

νεύης ορίζει τό Νομικό πλαίσιο τού 
προβλήματος. Δέν προβαίνει στην 
ακριβή οριοθέτηση τής υφαλοκρη
πίδας τήν οποία καθορίζουν τά εν
διαφερόμενα Κράτη μέ διαπραγμα
τεύσεις.7 Είναι επομένως σαφές ότι 
δέν εξυπηρετεί τήν αλήθεια ή θέση 
τού ΠΑΣΟΚ οτι δέν υπάρχει τίποτα 
γιά διαπραγμάτευση. Καί άν ακόμα 
ή Τουρκία είχε υπογράψει τή συν
θήκη τής Γενεύης τού 1958 πάλι θά 
έπρεπε νά καθοριστεί, όπως είπα
με, ή υφαλοκρηπίδα μέ διαπραγμα
τεύσεις. Ή άποψη άτι ή 'Ελλάδα 
«πρέπει νά δημοσιεύσει Χάρτη»,8 

καί οτι περιλαμβάνεται σ' αυτόν εί
ναι a priori απαραβίαστο, είναι 
άντιεπιστημονική καί - αντίθετα μέ 
τους ισχυρισμούς τού κ. Α. Παπαν

δρέου - δέν είναι δυνατόν νά στη
ριχτεί στή Συνθήκη τής Γενεύης. 
Ούτε «απροθυμία» λοιπόν, ούτε 
«μειοδοσία» τής Κυβέρνησης 
υπάρχει έδώ, άλλα απλώς έλλειψη 
συμβατικής εξουσιοδότησης γιά 
μονομερή καθορισμό, μιά καί f 
συνθήκη τού 1958 απαιτεί διαπρα
γματεύσεις γιά τό σκοπό αυτό. Αυ
τές ακριβώς τις διαπραγματεύσεις 
επιχειρεί νά διεξαγάγει ή Κυβέρνη
ση. 

Ό τρόπος αντιμετώπισης τής ΑΊ-
γαιακής κρίσης άπό τό ΠΑΣΟΚ 
έφερε στην επιφάνεια τις, ύπερ-
εθνικιστικές τάσεις τού «Κινήμα
τος» καθώς καί τήν όψιμη μετρι
οπάθεια τού κ. Α. Παπανδρέου 
πράγμα πού προσέδωσε στην όλη 
στάση του απέναντι σέ ενα τόσο 
σοβαρό πρόβλημα, ένα έντονο 
χρώμα ανευθυνότητας. 
Έτσι, ένώ στίς 7 Αυγούστου 1976 
στή Δράμα ó κ. Παπανδρέου δή

λωνε ότι τό Χόρα έπρεπε νά συλ
ληφθεί ή νά βυθισθεί»,9 στην 'Αλε
ξανδρούπολη τήν επόμενη, κύρια 
γραμμή ήταν «ή βύθιση»'0 μέ 
χρήση τοϋ ακόλουθου εξωφρενι
κού επιχειρήματος: 

«Είσθε χωρικοί. 'Εάν αφήσετε 
ασάφεια σέ κάποιον πού διεκδι
κεί κομμάτι τοϋ χωραφιού σας, 
θά μπει μέσα στό χωράφι σας. 
Καί όταν αυτός αρχίσει νά μπαί
νει ολο καί περισσότερο θάρθει ή 
ώρα πού θά πιάσετε τό ντουφέ
κι»." 

Τό εκπληκτικό στην περίπτωση 
αυτή είναι οτι ó 'Αρχηγός τού ΠΑ
ΣΟΚ ξέχασε εντελώς τή νόμιμη, τή 
δικαστική όδό! Τρεις μέρες αργό
τερα, τό «βύθιση» καί «σύλληψη» 
έγιναν «παρεμπόδιση τής έρευνας 
τού Χόρα», ένώ ò κ. Α. Παπανδρέου 
αισθάνθηκε ξαφνικά τήν ανάγκη νά 
τονίσει οτι «ή δυναμική αντιμετώ
πιση (αποφεύγεται πιά ή λέξη βύθι
ση) δέν σημαίνει αναγκαστικά πό
λεμο. 'Απλούστατα, ήταν καί είναι ή 
μόνη .. . διέξοδος πού ... αποτρέ
πει (!) τόν πόλεμο... Ή τακτική 
τών «υποχρεώσεων» (προσφυγή 
στή Χάγη) τήν οποία ακολούθησε ή 
Κυβέρνηση αργά ή γρήγορα θά τόν 
φέρει . . .» Σωστά παρατήρησε τότε 
ó κ. Θεοδωράκης οτι ένώ «αν 
εφαρμοζόταν ή πολιτική τού Α. Πα
πανδρέου, θά είχαμε σίγουρα πό
λεμο», αυτός κατηγορούσε τήν κυ
βέρνηση οτι εκείνη μας οδηγεί σ' 
αυτόν!'2Άλλά ή όλο καί αυξανό
μενη διαλλακτικότητα τού κ. Α. Πα
πανδρέου απέναντι στίς Τουρκικές 
προσκολλήσεις συνεχίστηκε. "Ετσι, 
στίς 20 Αυγούστου ζητιόταν άπό 
τήν κυβέρνηση απλώς «νά προει
δοποιήσει τήν Τουρκία ότι δέν 
πρόκειται νά ανεχθεί πάρα πέρα 
παραβίαση τοϋ εθνικού μας χώρου 
άπό τό Xópa»u καί στίς 24 Αυγού
στου σέ συνέντευξη στην Καθημε
ρινή ολα τά παραπάνω (βύθιση, 
σύλληψη κλπ.) παρουσιάστηκαν 
σάν «απλώς μιά συμβολική συν-
όψιση τής στάσης τής 'Ελλάδας 
απέναντι στην πρόκληση»!14 

Ή εντόπιση τών αντιφάσεων συν
εχίζεται. Ό κ. Γ. Κ. Λούλης, μνημο
νεύει στό άρθρο του Βυθίστε τό 
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Χόρα δύο δημοσιεύματα πού εξ
ηγούν νομίζουμε, θαυμάσια τους 
λόγους γιά την υπερεθνική στάση 
τού ΠΑΣΟΚ. Στό πρώτο, αναφέρει 
τήν άποψη τού Θεοδωράκη: «Τό 
Χόρα θίγει τίς λεπτές χορδές της 
εθνικής μας συνείδησης. 'Επομέ
νως τό έδαφος τώρα προσφέρεται 
σέ εθνικιστική δημαγωγία»15. Στό 
δεύτερο μνημονεύει ένα άρθρο 
της Σοσιαλιστικής Πορείας: «Μιά 
καί ó πόλεμος είναι μία άπό τίς 
πραγματικές πιθανότητες καί δε
δομένου ότι σέ μιά επιστράτευση οι 
ισορροπίες στό στράτευμα αλλά
ζουν ύπογρ. δική μας) υπέρ τών 
μικρών αξιωματικών πού διοικούν 
πραγματικά, θεωρήθηκε καλό νά 
τους δειχθεί πώς ó πόθος τους γιά 
«ρεβάνς» μπορεί νά βρει καί άλλες 
διεξόδους έκτος άπό τή φασιστική 
Δεξιά»1 6. Ό αναγνώστης έχει πιά 
βγάλει μόνος τά συπεράσματά του. 
Τό πρόβλημα τού Αιγαίου, λοιπόν, 
αντιμετωπίζεται άπό τόν κ. Παπαν
δρέου μέ τρόπο πού νά εξασφαλί
ζει συμπάθειες γιά τό ΠΑΣΟΚ, (σέ 
βάρος ίσως τών εθνικών συμφε
ρόντων), μέσα σέ τμήματα τού 
πληθυσμού τά οποία, φυσιολογικά 
έπρεπε νά μήν επιδιώκει νά τά δι
εκδικήσει. 

TO NATO 

Ή επιθυμία τού ΠΑΣΟΚ γιά ολο
κληρωτική εγκατάλειψη τού 
'Ατλαντικού Συμφώνου δέν έχει -
έκ πρώτης όψεως - τίποτα τό μεμ-
πτό. Είναι δικαίωμα κάθε Κόμματος 
νά ορίζει γιά τόν εαυτό του τί θε
ωρεί ότι εξυπηρετεί καλύτερα τό 
εθνικό συμφέρον. Όμως ή στάση 
τού 'Αρχηγού τοϋ ΠΑΣΟΚ απέναντι 
στό NATO φέρνει στην επιφάνεια 
ορισμένα σημαντικά ερωτηματικά: 

Γιατί ó κ. Α. Παπανδρέου έγραψε 
σχετικά μέ τό NATO τό 1965 ότι: 
«Τηρούμε τίς συμμαχίες μας καί 
εκτελούμε στό ακέραιο τίς υπο
χρεώσεις μας. Ταυτόχρονα διεκ
δικούμε - όπως έχουμε καθήκον 
απέναντι τού λαού νά διεκδι
κούμε - στό ακέραιο τά δικαι
ώματα μας17. Όμως παρ' ολο ότι 
τότε Τουρκικά αεροπλάνα βομ

βάρδιζαν ανενόχλητα μέ βόμβες 
Ναπάλμ τήν Κύπρο, δέν έγινε 
οποιαδήποτε σκέψη άπό τήν Κυ
βέρνηση στην οποία μετείχε ó κ. 
Α. Παπανδρέου ούτε άπό τόν 
ίδιο, γιά αποχώρηση έστω άπό τό 
στρατιωτικό σκέλος τού NATO. 
Όμως, στό βιβλίο άπ' όπου ήταν 
παρμένο τό απόσπασμα πού 
αναφέραμε1 8, ό Αρχηγός τού 
ΠΑΣΟΚ δέν επιχειρεί καν νά κά
νει αυτοκριτική γιά τή θέση του 
αυτή. Όμως, όταν ένας πολιτικός 
ηγέτης δέν προβαίνει σέ αυτο
κριτική γιά μία πρωταρχικής ση
μασίας στάση πού έχει υιοθετή
σει στό παρελθόν, αυτό οδηγεί 
στό αναπόφευκτο συμπέρασμα 
ότι πρέπει νά εξακολουθεί νά 
θεωρεί τή στάση του εκείνη σάν 
ορθή. Μας γεννιέται λοιπόν ή 
απορία πώς είναι δυνατόν νά 
ακολουθεί κανείς μιά «άλφα» πο
λιτική όταν είναι στην κυβέρνηση 
(διατήρηση βάσεων, παραμονή 
στό NATO, πολιτικό καί στρατι
ωτικό κ.ά.) καί μιά «βήτα» πολι
τική σάν 'Αντιπολίτευση (απο
πομπή βάσεων, έξοδος καί άπό 
τό πολιτικό σκέλος τού NATO 
κλπ.) καί νά θεωρεί καί τίς δύο 
αυτές πολιτικές σάν σωστές». 
(Τό σημείο αυτό υπογραμμίζεται 
σωστά σέ μελέτη τοϋ κ. Δ. Βλαν-
τά. Μέ τό πρωταρχικό αυτό ερώ
τημα αναπάντητο, άς προχωρή
σουμε αποκλειστικά στίς τωρινές 
θέσεις τοϋ ΠΑΣΟΚ (δηλ. τοϋ κ. Α. 
Παπανδρέου). 

'Επειδή ακόμα καί ό κ. Α. Παπαν
δρέου γνωρίζει ότι αποχώρηση άπό 
τό NATO δέν είναι δυνατό νά υπο
στηριχθεί χωρίς ταυτόχρονη προ
βολή καί τής εναλλακτικής λύσης 
προτείνει τά έξης τρία πράγματα: 
α) Αναδιοργάνωση τών ένοπλων 
δυνάμεων σέ καθαρά «εθνικό» 
πλαίσιο καί μέ κύριο σκοπό τήν 
αντιμετώπιση τής Τουρκικής έπε-
κτατικότητας»- β) κλείσιμο τών βά
σεων τού NATO καί τών ΗΠΑ· γ) 
πλήρη αποχώρηση άπό τή Συμμα
χία. 

Είναι φανερό (καί θά δούμε γιατί) 
όταν στό σχηματισμό τής παρα
πάνω αντίληψης γιά τά εθνικά θέ
ματα δέν έχουν ληφθεί ύπ' όψη 

σοβαροί γεωπολιτικοί παράγοντες. 
Πρίν όμως προχωρήσουμε στό 
θέμα αυτό, άς δούμε σύντομα ποϋ 
έγκειται τό άτοπο τών παραπάνω 
τριών αιτημάτων τοϋ ΠΑΣΟΚ. 
Επειδή ό κ. Α. Παπανδρέου εννοεί 

τή διακοπή κάθε ανάληψης υπο
χρεώσεων απέναντι στό NATO, θά 
ήταν σωστό νά τονισθεί ότι τούτο 
προϋποθέτει τήν παντελή έλλειψη 
κινδύνου άπό τό Βορρά. Φαίνεται 
ότι σχετικά μέ αυτή τήν τελευταία 
λεπτομέρεια δέν έχει ασχοληθεί 
οσο θάπρεπε καμμιά άπό τίς «ομά
δες επιστημόνων» τού ΠΑΣΟΚ. Τό 
μέλλον τής Γιουγκοσλαβίας, ή πι
θανή αύξηση τής επιρροής τής 
ΕΣΣΔ στά Βαλκάνια, ή διένεξη 
Γιουγκοσλαβίας-Βουλγαρίας γιά τό 
«Μακεδόνικο», ή ανακίνηση «Μα
κεδόνικου» δειλά-δειλά καί γιά τήν 
Ελλάδα κλπ., δέν σημαίνουν γιά τό 

ΠΑΣΟΚ, απολύτως τίποτα. 
Σέ άμεση συνάρτηση μέ τά παρα
πάνω έρχεται ό ρόλος τών βάσεων. 
Τό ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει: Ό τ ι οι βά
σεις θά γίνουν αφορμή «πυρηνικού 
ολοκαυτώματος» σέ περίπτωση 
σύγκρουσης τών δύο υπερδυνάμε
ων ότι κατά τή διάρκεια τοπικού 
πολέμου (σύρραξη μέ τήν Τουρκία) 
θά χρησιμεύσουν (αναφέρεται στή 
βάση τής Νέας Μάκρης) γιά τήν 
παραπλάνηση τών 'Ελληνικών έν
οπλων δυνάμεων ύποκλέπτοντας 
σήματα, αλλάζοντας διαταγές καί 
ενημερώνοντας τήν Τουρκία γιά τίς 
κινήσεις τοϋ εθνικού μας στρα
τού. 1 9 'Εδώ πρέπει νά σημειωθούν 
τά έξης: 

Πρώτο: τό ΠΑΣΟΚ, όπως συνηθίζει, 
φαίνεται νά υπονοεί άτι μόνο αυτό 
ενδιαφέρεται νά νικήσουμε σέ 
περίπτωση πολέμου μέ τήν Τουρ
κία! Εφ' άσον ή κυβέρνηση δέχεται 
τίς βάσεις είναι έτοιμη νά διακιν
δυνεύσει γιά χάρη τους νά υπο
στούμε μιά στρατιωτική ήττα σέ 
ένα ενδεχόμενο πόλεμο μέ τήν 
Τουρκία. Μιά ακόμα ύπερεθνικι-
στική καί μεσσιανική προέκταση2 0. 
Δέν υπάρχει δέ οϋτε μιά απόδειξη 
άπό τό παρελθόν πού νά δείχνει 
πώς οι ΗΠΑ σέ στιγμές Ελληνο
τουρκικής κρίσης διατίθενται νά 
κάνουν χρήση (έστω καί περιορι
σμένη) τών βάσεων τους κατά τής 
Ελλάδας. Επιπρόσθετα, άναφο-
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ρικά μέ τά περί παρακολούθησης 
καί παραπλάνησης πρέπει νά τονι
σθεί οτι βάσεις τέτοιας εμβέλειας 
θά μπορούσαν κάλλιστα νά επιφέ
ρουν τά ίδια αποτελέσματα σέ βά
ρος τού Ελληνικού στρατού καί 
άπό τό έδαφος της Τουρκίας. 

Δεύτερο: Τό ΠΑΣΟΚ αγνοεί τάχα 
οτι σέ περίπτωση «πυρηνικού ολέ
θρου» ή ίδια ή θέση της Ελλάδας 
στα σταυροδρόμι τριών ηπείρων εί
ναι αδύνατο νά βοηθήσει μιά τυχόν 
διακηρυγμένη ουδετερότητα της; 
Σέ τί βοήθησε τήν 'Ελλάδα ή ουδε
τερότητα αυτή τό 1916 καί τό 1940; 
Οι στόχοι τής κυβέρνησης είναι ή 
μεγιστοποίηση τού ρόλου τής 'Ελ
λάδας μέ δεδομένους τους γε
ωγραφικούς περιορισμούς. Πιό 
άπλα: γνωρίζουμε ότι είμαστε υπο
χρεωμένοι νά πάρουμε θέση, καί 
κάνουμε τους υπολογισμούς μας 
ανάλογα μέ τή γεωγραφική μας 
θέση καί μέ τίς επιθυμίες τής πλει
οψηφίας των εκλογέων μας. Θέση 
ανάλογη μέ τόν πολιτισμό καί τό 
Κοινωνικό μας σύστημα. Ή στάση 
αυτή σχετίζεται μέ τή φύση τής 
πολιτείας μας καί όχι μόνο μέ τή 
θέση. Τό γεγονός οτι ορισμένα 
μέλη τού κόσμου τής Δύσης δεν 
ενεργούν ανάλογα μέ τά συμφέ
ροντα τής Ελλάδας ή - μακροπρό
θεσμα - τής Δύσης γενικότερα, δέν 
σημαίνει ότι εμείς παύουμε νά 
έχουμε συγγένεια μέ τόν Κόσμο 
αυτόν. 

Τυχόν κατάργηση των βάσεων, ένώ 
δέν θά βοηθούσε στην αποφυγή 
«πυρηνικού ολέθρου», ή ενδεχό
μενης ήττας σέ τοπικό πόλεμο, θά 
δημιουργούσε - αντίθετα - εν
ίσχυση τής διαπραγματευτικής 'ικα
νότητας τής Τουρκίας, ή οποία θά 
απέμενε έτσι μοναδικός δέκτης 
κάθε βοήθειας τής Δύσης. Γι' αυτό 
άλλωστε - καί τό ΠΑΣΟΚ αποφεύ
γει επίμονα ν' αναφερθεί σ' αυτό 
τό σημείο- καί ο'ι Τούρκοι προσπα
θούν διαρκώς νά δημιουργήσουν 
στην Ελλάδα προβλήματα στίς 
διαπραγματεύσεις της γιά τήν ει
δική σχέση μέ τό NATO, σέ μιά 
προσπάθεια τους νά κρατήσουν 
τήν Ελλάδα σέ απόσταση άπό τή 
Συμμαχία. Ταυτόχρονα, ή ολοκλη
ρωτική αποχώρηση άπό τό NATO 

θά δημιουργούσε καί σοβαρά προ
βλήματα σέ περίπτωση οιουδήποτε 
κινδύνου άπό Βορρά στό άμεσο ή 
μακρυνό μέλλον. Ή εγγύηση τών 
Βορείων συνόρων μας δέν είναι 
δυνατό νά αποτελέσει μιά μονο
μερή παροχή τής Δύσης. 
Πρέπει επίσης νά προστεθεί πώς, 
σέ καταγγελία του ó κ. Α. Παπαν
δρέου 2 1 ισχυρίζεται οτι υπάρχει 
σχέδιο τού NATO πού προβλέπει 
οτι σέ περίπτωση πολέμου θά 
προστατευθεί μόνο ή κάτω άπό τόν 
Όλυμπο χώρα. "Ετσι αυτόματα 
γεννιέται ή έξης απορία: Έφ' όσον 
ό μόνος εχθρός είναι ή Τουρκία, 
πώς ό κ. Α. Παπανδρέου ανησυχεί 
γιά κίνδυνο άπό Βορρά; Τί σημασία 
έχει τί προτίθεται ή τί δέν προτίθε
ται νά προστατεύσει τό NATO όταν 
ή όλη στρατηγική τού Αρχηγού 
τού ΠΑΣΟΚ είναι σχεδιασμένη γιά 
νά μάς πείσει οτι τέτοιος κίνδυνος 
δέν υπάρχει; 

Σέ μία συνέντευξη του σέ 'Αμερι
κανική εφημερίδα, ό Αρχηγός τού 
ΠΑΣΟΚ δήλωσε πρόσφατα οτι ή 
Ελλάδα καί πρέπει καί μπορεί νά 

αποκτήσει πυρηνικά άπλα.22 Τό 
θέμα πού έθιξε είναι πολύπλοκο 
καί γεμάτο προφανείς άλλα καί πι
θανές προεκτάσεις σέ πολλούς το
μείς. Κύριος λόγος γιά τόν όποιο ό 
κ. Α. Παπανδρέου ζητάει τόν πυρη
νικό εξοπλισμό είναι ή πυρηνική 
προετοιμασία τής Τουρκίας πού 
υποτίθεται πώς άρχισε ήδη,2 ' καί ή 
προσπάθεια απαλλαγής άπό «ξένα 
κέντρα αποφάσεων» μιά καί τά πυ
ρηνικά άπλα «θά μας προσφέρουν 
αυτοδύναμη ικανότητα κρούσης». 
Απαντώντας μέ περίσκεψη στά 

παραπάνω ό κ. Ι. Πεσμαζόγλου σέ 
εμπεριστατωμένο άρθρο του στό 
Βήμα14 απέδειξε μέ αδιάσειστα 
στοιχεία ότι όχι μόνο τά πυρηνικά 
όπλα, άλλα ούτε καί τά συμβατικά 
είναι δυνατόν νά παραχθούν στην 
Ελλάδα σέ ποσοστό 80-90% όπως 

ισχυρίζεται - μέ πρότυπο τή Γιουγ
κοσλαβία - ό αρχηγός τού ΠΑΣΟΚ. 
Πραγματιστικές αναλύσεις δέν 
ανεβάζουν τό ποσοστό αυτοτέ
λειας καί αυτής τής τελευταίας 
πάνω άπό 55% παρ' όλες τίς προσ
πάθειες τά τελευταία τριάντα χρό
νια.25 Ό πυρηνικός εξοπλισμός θά 
απαιτήσει ακόμα μεγαλύτερη εξάρ

τηση άπ' ο,τι γνωρίζουμε σήμερα, 
ιδιαίτερα άν αποκτήσουμε τά μέσα 
μέ «ανορθόδοξο» τρόπο (ορός τού 
κ. Α. Παπανδρέου) πού σημαίνει 
παραχώρηση από άλλη χώρα. 
Όλα τά παραπάνω στοιχεία πού 
αναλύσαμε (αναδιοργάνωση τών 
ένοπλων δυνάμεων σέ καθαρά 
εθνικό επίπεδο, κλείσιμο τών βά
σεων, πυρηνικός εξοπλισμός κλπ, 
γιά τό ΠΑΣΟΚ δέν είναι αρκετά! Ό 
κύριος σκοπός του είναι ή ολοκλη
ρωτική αποχώρηση άπό τήν Ατλαν
τική Συμμαχία. Μας είναι πολύ 
δύσκολο, άν όχι αδύνατο, νά εννο
ήσουμε τή λογική μιας τέτοιας θέ
σης.Όταν βλέπουμε τίς ακόμα 
πρωτόγονες οικονομικές δομές καί 
τήν άλληλλοδιαδοχή τυρρανικών 
καθεστώτων καί τών δύο άκρων 
πού μαστίζουν τους «αδέσμευ
τους» τού τρίτου κόσμου καί όταν 
τό κοντινότερο άπό τά κράτη αυτά 
(ή Γιουγκοσλαβία) μπορεί -άθελα 
τ ο υ - νά αποβεί επικίνδυνο μέ τό 
θάνατο τού Τίτο, όταν ή Κύπρος 
(χώρα αδέσμευτη) παραμένει ύπό 
Τουρκική κατοχή παρ' όλα τά ψη
φίσματα συμπάθειας τών αδεσμεύ
των, μέ ποια λογική έμεΐς θά εγκα
ταλείψουμε έναν Κόσμο, τόν Δυτι
κό, πού παρ' ολα τά αρνητικά του 
στοιχεία είναι κόσμος οικονομικής 
ευημερίας καί πλουραλιστικής Δη
μοκρατίας; Αν τό NATO δέν πήρε 
τή θέση πού επιθυμούσαμε στό 
θέμα τής Κύπρου -καί κακώς - δέν 
πρέπει νά ξεχνούμε ότι δέν γίναμε 
μέλη του γιά νά λύσουμε τυχόν 
διαφορές μέ τήν Τουρκία (πού άλ
λωστε δέν υπήρχαν τότε) άλλα γιά 
άλλους λόγους. Ο'ι λόγοι αυτοί 
υπάρχουν ακόμα κι' άς έχουν γιά 
τήν ώρα απομακρυνθεί. Καταλύ
θηκε τάχα τό σύμφωνο τής Βαρσο
βίας; "Η μήπως έχουμε τήν επι
πλέον αφέλεια νά πιστεύουμε οτι ή 
αποχώρηση μας άπό τό NATO θά 
σημάνει τό τέλος όλων τών «αμυν
τικών» συνασπισμών; 
Επειδή λοιπόν μιά τέτοια ολοκλη

ρωτική αποχώρηση έχει γίνει ενα 
είδος λάϊτ-μοτίφ καλό είναι νά 
αναρωτηθεί κανείς τί τό χρήσιμο 
μπορεί νά μας προσφέρει στή δια
μάχη μας μέ τήν Τουρκία ή επιθετι
κότητα τής οποίας καί οι κίνδυνοι 
πού ή επιθετικότητα αυτή έγκυμο-
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νεΐ αποτελούν τόν κύριο λόγο γιά 
τόν όποιο ζητιέται ή αποχώρηση 
από τό NATO.Ή υπόθεση ότι τά 
προβλήματα μέ την Τουρκία θά 
βρουν λύση μέ την αποχώρηση άπό 
τό NATO σημαίνει ουσιαστικά δύο 
πράγματα: Ε'ίτε άτι ή αυτοδύναμη 
Ελλάδα θά είναι πιό αποτελεσμα

τική χωρίς τήν στήριξη τοϋ NATO, 
είτε ότι ο'ι αδέσμευτοι θά μας φα
νούν χρησιμότεροι άπ' ο,τι ο'ι χώ
ρες τού 'Ατλαντικού συμφώνου. 
Σχετικά μέ τό πρώτο μάς είναι ακα
τανόητο πώς μιά Ελλάδα χωρίς οι
κονομική καί στρατιωτική ενίσχυση 
άπ' τή Δύση θά είναι ισχυρότερη 
άπ' τήν Έλλάδα-παραλήπτη της εν
ίσχυσης αυτής. Τό δεύτερο, βο
ήθεια άπ' τίς αδέσμευτες χώρες, 
είναι ακόμα πιό παράξενο. Γνωρί
ζουμε άτι ο'ι στρατιωτικά καί οικο
νομικά 'ισχυρότερες χώρες τού Τρί
του κόσμου έχουν ισχυρότατους 
δεσμούς μέ τίς Ηνωμένες Πολιτεί
ες. Γιατί θάπρεπε νά αναμένεται 
βοήθεια άπό τίς χώρες αυτές τών 
οποίων τά συμφέροντα θά αντι
στρατεύεται μιά άντιδυτική 'Ελλά
δα; Ή μήπως θάπρεπε νά περιμέ
νουμε άπ' τίς φτωχότερες χώρες 
τού τρίτου κόσμου νά μας ενισχύ
σουν άπό τό υστέρημα τους. Καί μέ 
ποιο αντάλλαγμα; 

ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ 

Δέν θά μας άποσχολήσει έδώ τό 
Κυπριακό πρόβλημα αυτό καθ' 
εαυτό, αλλά ή στάση τού ΠΑΣΟΚ 
άπεναντί του. Πρέπει νά τονισθούν 
τά ακόλουθα στοιχεία γιά νά συνει
δητοποιήσουμε καλύτερα τό μέγε
θος τής παραπλάνησης πού επιχει
ρείται: 

Πρώτο: Ό τ ι τό ΠΑΣΟΚ (ό κ. Α. Πα
πανδρέου) θεωρεί τό Κυπριακό κα
λοστημένη ΝΑΤΟική συνωμοσία γιά 
νά μετατραπεί τό νησί σε βάση τού 
NATO ή τών 'Αμερικανών. 'Ανεξάρ
τητα άπό τό γεγονός ότι ή εγκαθί
δρυση 'Αμερικανικών βάσεων θά 
ήταν μιά πράξη απροκάλυπτη καί 
άσκοπη άφοϋ υπάρχουν οί 'Αγγλι
κές βάσεις καί άρα οπωσδήποτε θά 
αποφεύγονταν (ιδιαίτερα μετά τήν 
κατακραυγή γιά τήν κατοχή τού 
Βόρειου τμήματος τού νησιού καί 
τήν άρση τού εμπάργκο), οφεί
λουμε νά θυμηθούμε άτι σύμφωνα 

με τό σχέδιο Ατσεσον επρόκειτο 
νά παραχωρηθούν βάσεις στίς 
Ηνωμένες Πολιτείες. Τίς βάσεις 

αυτές τελικά δέν τίς δέχτηκαν ο'ι 
ΗΠΑ αφού διαπίστωσαν οτι. γιά τίς 
ανάγκες τους επαρκούσαν ο'ι 'Αγ
γλικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις 
(Τό γεγονός αναφέρεται σέ πρα
κτικά συνεδρίασης στην 'Αθήνα τό 
1965, συνεδρίασης στην όποια 
συμμετείχαν ό τέως Βασιλιάς, ό Γ. 
Παπανδρέου, ό Π. Κανελλόπουλος, 
ό Σ. Κωστόπουλος κ.ά. καθώς καί ό 
Πρόεδρος Μακάριος). Σέ τί, λοιπόν 
εξυπηρετεί ή συνωμοτική φιλολο
γία αν όχι, καί έδώ, στην αποκοπή 
τής 'Ελλάδας άπό τή Δύση γιά τή 
διευκόλυνση τών άγνωστων ακόμα 
σχεδίων τού ΠΑΣΟΚ; 

Δεύτερο Ό τ ι εκτοξεύεται άπό τό 
ΠΑΣΟΚ συνεχώς ή κατηγορία κατά 
τής κυβέρνησης, γιά «'Εθνική μει
οδοσία» καί γιά «ΝΑΤΟποίηση» καί 
ΕΟΚποίηση» τού Κυπριακού. Τό 
ΠΑΣΟΚ όμως γνωρίζει οτι ή γραμμή 
του Κυπριακού άπό τήν πτώση τής 
τυραννίας και έδώ καθορίζεται σέ 
ομοφωνία μέ τήν Κυπριακή Κυβέρ
νηση. Μειοδοτεί καί αυτή ή τελευ
ταία σέ θέμα πού άφορα τήν 'ίδια 
της τήν ύπαρξη καθώς καί τήν 
ύπαρξη τής χώρας της; 'Υπενθυμί
ζουμε τή δήλωση Μακαρίου μετά 
τίς συνομιλίες στην 'Αθήνα, τό κρί
σιμο καλοκαίρι τού 1976,26 όταν ό 
'Αρχιεπίσκοπος δήλωνε οτι συμφω
νεί μέ τήν πολιτική τής Κυβέρνη
σης στό Κυπριακό. Ό κ. Α. Παπαν
δρέου πρέπει νά ξεκαθαρίσει τό 
έξης: επιθυμεί επιβολή μέ αυταρ
χικό τρόπο τών Ελλαδικών από
ψεων πάνω στην Κύπρο, ναι ή όχι; 
'Επειδή γνωρίζει οτι ο'ι κατηγορίες 
του εναντίον τής Κυβέρνησης κα-
τέπεσαν άπό τήν τόσο σημαντική 
άλλα καί παραγνωρισμένη αυτή δή
λωση τού Μακαρίου, έκανε κατ' 
ευθείαν επίθεση κατά τού 'Αρχι
επισκόπου κατηγορώντας τον οτι 
αναμιγνύεται στά εσωτερικά τής 
'Ελλάδας!27 (μέ τή δικαιολογία οτι ό 
Μακάριος δήθεν επεκτάθηκε σέ 
έγκριση τού συνόλου τής 'Ελληνι
κής εξωτερικής πολιτικής. 
Είναι επίσης σαφές ότι ό νυν πρό
εδρος τής Κυπριακής Δημοκρατίας 
ακολουθεί πιστά τή γραμμή τού 

'Αρχιεπισκόπου. Ό κ. Κυπριανού 

έχει σαφώς δηλώσει, μιλώντας σέ 
μέλη Γαλλικής Κοινοβουλευτικής 
αντιπροσωπείας28 οτι θά καλωσό
ριζε πρωτοβουλία τοϋ NATO ή τής 
ΕΟΚ γιά τή λύση τού προβλήματος. 
Εφ' όσον λοιπόν ό Πρόεδρος τής 

Κύπρου πού εκπροσωπεί Κράτος 
κυρίαρχο καί ανεξάρτητο καλωσο
ρίζει τέτοιες πρωτοβουλίες τί μπο
ρεί νά κάνει ή 'Ελλάδα; Νά τίς 
απορρίψει γιά χάρη τού κ. Α. Πα
πανδρέου; "Αλλωστε είναι ποτέ δυ
νατόν νά ασκήσουν μεγαλύτερη 
επιρροή (καί πίεση) στην Τουρκία οί 
«αδέσμευτοι» άπό τό NATO, τήν 
ΕΟΚ ή τίς ΗΠΑ; 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΟΚ 
Δέν θά αναλύσουμε έδώ τίς έπί μέ
ρους θέσεις τού ΠΑΣΟΚ πάνω στην 
ΕΟΚ (επιπτώσεις στή γεωργία, βι
ομηχανία, στά πολιτιστικά κλπ.). 
Μας ενδιαφέρει ή γενικότερη-
«φιλοσοφία» τής αρνητικής θέσης 
απέναντι στην προοπτική τής 
'Ενωμένης Ευρώπης. 
Ή άκαμπτη μαρξιστική άποψη γιά 
τήν κυριαρχία μιας κοινωνικής τά
ξης πάνω στό Κράτος μεταφέρεται 
άπο τό ΠΑΣΟΚ καί στό πολυεθνικό 
επίπεδο τής ΕΟΚ. "Ετσι, ή Ευρω
παϊκή Κοινότητα, βαφτίζεται «ή 
ΕΟΚ τών μονοπωλίων». Ποια θε
ωρητική κατασκευή μπορεί νά είναι 
περισσότερο αμφίβολη; Έπί δεκα
ετίες παραμένει αντικείμενο σφο
δρών συζητήσεων τό άν τό Κράτος 
ταυτίζεται μέ μία «κυρίαρχη κοινω
νική τάξη». Γιά τό ΠΑΣΟΚ τό πρό
βλημα αυτό έχει πιά λυθεί καί ή 
λύση επεκτάθηκε καί σέ σύνολα 
Κρατών όπως ή ΕΟΚ! Στίς 4.1.1964, 
ό κ. Α. Παπανδρέου τόνιζε: «Μέ τή 
σύνδεση τής 'Ελλάδας μέ τίς χώ
ρες τής Ευρωπαϊκής Κοινής 'Αγο
ράς έσάλπισε τό προσκλητήριο γιά 
όλους τους "Ελληνες ν' αγωνιστούν 
στίς επάλξεις τής Δημοκρατίας, γιά 
νά πραγματοποιήσουν τήν ανα
μόρφωση τών θεσμών πού είναι 
απαραίτητοι γιά νά καταστεί ή Ελ
λάδα σύγχρονο δημοκρατικό κρά
τος».2 9 Σωστά έχει λεχθεί3 0 οτι ναι 
μέν ό κ. Α. Παπανδρέου δικαιούται 
νά αλλάζει γνώμη οπως ό κάθε-
Έλληνας πολίτης, άλλα ύπό δύο 
όρους: Πρώτο, νά κάνει δημόσια 
κριτική τής προηγούμενης θέσης 
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του αναλύοντας γιατί ήταν λανθα
σμένη. Όπως στό θέμα τοϋ NATO 
έτσι καί στό θέμα της ΕΟΚ ό 'Αρχη
γός τοϋ ΠΑΣΟΚ εμφανίζει τώρα τόν 
αντίποδα τών προηγούμενων θέ
σεων του. Δεύτερο, νά αποδείξει 
ότι ή κατάσταση στην ΕΟΚ άλλαξε 
τόσο ώστε - ένώ τότε μας συν
έφερε - τώρα πιά είναι ενάντια στά 
ενδιαφέροντα μας νά μπούμε στην 
Κοινή 'Αγορά. Είναι άξιο προσοχής 
ότι στην ΕΟΚ, πού χειροκροτούσε 
ό κ. Παπανδρέου: 

Δέν υπήρχε ούτε ένα μέλος πού νά 
μήν ανήκει ταυτόχρονα καί στό 
NATO (τώρα υπάρχει ή Ιρλανδία). 
Υπήρχε απόλυτη εξάρτηση άπό τό 

δολλάριο (τώρα ο'ι ΗΠΑ δανείζονται 
μάρκα γιά νά τό στηρίξουν). 
Ό διεθνής ρόλος τής ΕΟΚ ήταν 
περιορισμένος (τώρα υπάρχει ή 
συνθήκη τής Λομέ σύμφωνα μέ τήν 
οποία 50 περίπου Κράτη συνδέον
ται μέ συμβατικά δικαιώματα καί 
υποχρεώσεις μέ τήν ΕΟΚ). 
Ή προοπτική άμεσου ρόλου τών 
λαών ήταν μακρυνή καί νεφελώδης 
(τώρα ρυθμίστηκε ή καθολική ψη
φοφορία γιά τήν άπ' ευθείας εκ
λογή τών μελών τού Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου). 

Τότε δέν υπήρχε μηχανισμός γιά 
τήν εκδίωξη καί τήν επιβολή κυρώ
σεων σέ κράτη-μέλη πού καταρ
γούν τήν Δημοκρατία (τώρα υπάρ
χει - άπ' τό περασμένο Καλοκαίρι). 
Τότε δέν υπήρχε τό βέτο θεσμοθε
τημένο σύμφωνα μέ τό όποιο ή άρ
νηση έστω καί ενός κράτους-
μέλους νά εγκρίνει μιά απόφαση 

οδηγεί στην μή υλοποίηση τής 
απόφασης αυτής (θεσμοθετήθηκε 
ρητά τό 1966 στό Λουξεμβούργο). 
'Επομένως, ή Ελλάδα δέν θά μπο
ρούσε τότε νά ματαιώσει μιά από
φαση πού θά παιρνόταν σέ βάρος 
της (τώρα μπορεί). 
Τέλος, δέν υπήρχε προστασία γιά 
τή δράση τών μονοπωλίων (τώρα 
υπάρχει). 

'Επειδή ό κατάλογος θά μπορούσε 
νά επεκταθεί πολύ, θά περιορι
στούμε στά άσα ενδεικτικά αναφέ
ραμε πιό πάνω τά όποια άλλωστε 
μεγαλώνουν ακόμα περισσότερο τό 
ερωτηματικό τοϋ πώς δικαιολογεί
ται ή αλλαγή γνώμης τοϋ κ. Α. Πα
πανδρέου. Είναι απορίας άξιο πώς 
είναι δυνατό νά εγκρίνει κανείς μιά 
κατάσταση όταν δέν περιέχει στοι
χεία πού πλησιάζουν τήν πολιτική 
καί οικονομική φιλοσοφία του καί 
νά τήν καταδικάζει οταν τελικά 
περικλείονται μερικά (έστω) άπό τά 
στοιχεία αυτά. 

'Αξιοσημείωτη είναι ή σύγχυση στό 
ΠΑΣΟΚ καί όσον άφορα τήν εναλ
λακτική λύση. Δέν θά επεκταθούμε 
ούτε έδώ στό θέμα. Γνωρίζουμε 
πλέον ποϋ κατάντησε ή - έστω καί 
θεωρητική - Μεσογειακή Κοινή 
Αγορά. Ούτε τό ίδιο τό ΠΑΣΟΚ δέν 

τήν επικαλείται πλέον κάτω άπ' τό 
βάρος τής άμεσης συντριπτικής καί 
ολοφάνερης ανυπαρξίας τέτοιας 
εναλλακτικής λύσης. Υπενθυμίζουμε 
ότι ή 'Ισπανία, καί ή Πορτογαλία 
έχουν κάνει αιτήσεις εισδοχής 
στην ΕΟΚ, ή 'Ιταλία καί ή Γαλλία 
είναι ήδη μέλη, ή Γιουγκοσλαβία 

απολαμβάνει προνομιακό καθε
στώς, ή Τουρκία καί ή Κύπρος είναι 
συνδεδεμένες, τό 'Ισραήλ έχει 
προνομιακή συμφωνία, ή Τυνησία, 
τό Μαρόκο καί ή 'Αλγερία έχουν 
ειδικές σχέσεις (κράτη Μαγκρέμπ). 
Μας μένει ή Αίγυπτος, ή Συρία, ό 
Λίβανος καί ή Λιβύη. Ό Λίβανος 
σπαράσσεται, ένώ ή Συρία καί ή Αί
γυπτος βρίσκονται σέ εμπόλεμη 
κατάσταση μέ τό 'Ισραήλ. Μένει ή 
Λιβύη τοϋ ένάμισυ εκατομμυρίου 
κατοίκων. Οά εγκαταλείψουμε λοι
πόν μιά αγορά προχωρημένων 
εθνών τριακοσίων εκατομμυρίων 
πού ζουν σέ καθεστώτα Δημοκρα
τικά γιά μιά άλλη ένάμισυ εκατομ
μυρίων πού ζή κάτω άπό τό καθε
στώς προσωπικής στρατιωτικής δι
κτατορίας; 

Σέ άλλο άρθρο μας3 1 τονίζουμε 
επίσης άτι ή αντιμετώπιση τής Κοι
νής 'Αγοράς άπό τόν κ. Α. Παπαν
δρέου είναι στατική καί οχι δυναμι
κή. Ή ΕΟΚ μέ δυό λόγια είναι μόνο 
τό σήμερα (ή ΕΟΚ τών μονοπωλίων) 
χωρίς πιθανότητα εξέλιξης (απόρ
ριψη τής δυναμικής αντίληψης). Ή 
άποψη αυτή, όπως καί παλιότερα 
τονίζαμε, είναι αντίθετη προς τίς 
κυριότερες θεωρίες τής ολοκλή
ρωσης32. Όμως - καί αυτό είναι τό 
σπουδαιότερο στην προκειμένη 
περίπτωση - ή θέση τούτη είναι 
αντίθετη μέ τήν πρακτική όχι μόνο 
τών σοσιαλιστικών άλλα καί τών 
κομμουνιστικών ακόμα ευρωπαϊκών 
κομμάτων (στά όποια προστέθηκε 
τελευταία καί τό μικροσκοπικό, 
αλλά ώς πρόσφατα δογματικό, 
Βρεττανικό Κομμουνιστικό Κόμμα). 

Ένα άλλο στοιχείο πού 'ίσως δέν 
έχει τονιστεί αρκετά είναι τό έξης: 
Ό κ. Α. Παπανδρέου διαμαρτύρεται 
συνεχώς γιά τό διπολικό σύστη
μα διακυβέρνησης τού Κόσμου. 
Όμως, άν μιά 'Ενωμένη Ευρώπη μέ 
τήν οικονομική καί πολιτιστική της 
ισχύ δέν θά μπορούσε νά τερματί
σει μιά τέτοια διπολική διακυβέρ
νηση, τότε ποια άλλη δύναμη θά 
είχε παρόμοιες δυνατότητες; Πο
λεμώντας λοιπόν τήν ΕΟΚ τό ΠΑ
ΣΟΚ σέ τελική ανάλυση ευνοεί τή 
διατήρηση τοϋ τωρινού συστήμα
τος πού υποτίθεται πώς ταυτό
χρονα κατακρίνει. 
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Ή 'Εξωτερική Πολιτική τοϋ ΠΑΣΟΚ 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Συμπερασματικά μπορεί ν' αναφέ
ρει κανείς σχετικά με τήν εξωτε
ρική πολιτική τοϋ ΠΑΣΟΚ τά ακό
λουθα: "Οτι ή εξωτερική αυτή πο
λιτική άπό τήν εποχή τής ίδρυσης 
τοϋ ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται εξαιρετικά 
συνεπής (οι ασυνέπειες εντοπίζον
ται μόνο σέ σύγκριση μέ τήν εποχή 
πού ó κ. Α. Παπανδρέου άνηκε 
στην Ένωση Κέντρου. Αντίθετα μέ 
τήν πλατειά διαδεδομένη αντίληψη 
ότι ή πολιτική του ΠΑΣΟΚ πάνω σ' 
όλα τά μεγάλα 'Εθνικά θέματα είναι 
αλλοπρόσαλλη, υπάρχει μιά αξι
οσημείωτη ενότητα καί συνέπεια 
άφ' ενός μέν θεωρητική, άφ' ετέ
ρου δέ στρατηγικής (αντιφάσεις 
βέβαια εμφανίζονται σέ θέματα 
καθημερινής τακτικής). 

Εξετάζοντας τή θεωρητική κατα
σκευή σύμφωνα μέ τήν οποία επι
χειρείται ή ανάλυση των φαινομέ
νων καί στή συνέχεια ή χάραξη πο
λιτικής γραμμής, διακρίνουμε τά 
έξης γενικά χαρακτηριστικά: 

Υιοθέτηση τού Μαρξισμού σάν με
θόδου ανάλυσης. "Ετσι ή πολιτική 
φιλοσοφία τού ΠΑΣΟΚ συμπίπτει μέ 
τήν ταξική θεώρηση τής φύσης τού 
Κράτους, τήν ταξική ανάλυση τής 
ιστορίας κλπ. Ή προσέγγιση τούτη 
επεκτείνεται καί στην θεώρηση τής 
λεγομένης «δυναμικής τού Καπιλι-
σμού» σάν κύριου παράγοντα κα
θορισμού όλων των σημαντικών δι
εθνών Κρίσεων. 'Εδώ βρίσκεται ή 
εξήγηση τής - κατά τόν κ. Α. Πα
πανδρέου - έλλειψης αυτοτέλειας 
τών εθνικών προβλημάτων. "Ετσι, 
παρά τό γεγονός ότι υπάρχουν ιδι
ομορφίες στον μαρξισμό τού ΠΑ
ΣΟΚ, (όπως επίσης καί έπί μέρους 
παλινωδίες τής τακτικής του, λχ. 
στην κρίση τού Αιγαίου απόκρυψη 
ορισμένων απόψεων του στίς εκλο
γές τού 1977 κλπ), ή γενική αναλυ
τική τακτική του δέν είναι τίποτα 
άλλο παρά ή υιοθέτηση τής μαρξι
στικής φόρμουλας. Σύμφωνα μέ 
αυτήν, καθορίζεται καί ή στρατη
γική ή οποία δέν επιδιώκει πλέον 
τήν έπί μέρους αντιμετώπιση τών 
προβλημάτων άλλα τήν ριζική αλ
λαγή πλαισίου μιά καί πίστη τού 
ΠΑΣΟΚ είναι ότι τή μεγαλύτερη 
σημασία έχει τό πλαίσιο, τό σύ
στημα στό όποιο είμαστε ενταγμέ
νοι (γι' αυτό μάταια επιχειρούν 
πολλοί μέ τήν καθαρά πλουραλι
στική μεθοδολογία νά δείξουν, πχ. 
«τά καλά καί τά κακά» τής ΕΟΚ). Οι 
ενημερωμένοι οπαδοί τού κ. Α. Πα
πανδρέου τήν απορρίπτουν à priori 
σάν αποτέλεσμα τής δυναμικής 
ενός συστήματος (τού Δυτικού) 
άπό τό όποιο θέλουν νά ξεφύγουν). 

"Αλλο χαρακτηριστικό τής εξωτερι
κής πολιτικής τού ΠΑΣΟΚ είναι ή 
ιδιότυπη σχέση μεταξύ μαρξισμού 
καί εθνικισμού. Πραγματικά, ένώ ή 
γενική αιτιολογία τών φαινομένων 
είναι γιά τό ΠΑΣΟΚ μαρξιστική, ό 
τρόπος διεξαγωγής τού αγώνα 
κατά τής Κυβέρνησης δέν είναι. 
Δέν είναι επίσης ή συνθηματολογία 
καί τό είδος τών οπαδών πού τό 
ΠΑΣΟΚ συγκεντρώνει, πού τό 
κατατάσσουν στην κατηγορία 
τών λαϊκιστικών, Τριτοκοσμικών 
αριστερών κομμάτων. Ή ονομασία 
«κίνημα» δέν είναι τυχαία ούτε, 
δυστυχώς, προϊόν δημαγωγίας. Εί
ναι, νομίζουμε, πίστη τού κ. Α. Πα
πανδρέου γιά τό τι πρέπει νά γίνει 
τό ΠΑΣΟΚ. "Ετσι, ένώ ένας δογμα
τικός 'Αριστερός είναι κατά κανόνα 
συνολικά διεθνιστής, ό αρχηγός 
τού ΠΑΣΟΚ ταυτόχρονα καλλιεργεί 
καί εισπράττει ψήφους μέ τήν επί
κληση ενός εύλογου εθνικισμού 
πού συζητήσαμε σέ τμήμα τού άρ
θρου μας (όταν αναφερθήκαμε στό 
Αιγαίο). 
Κύριο ερώτημα πού άφορα καί τίς 
δύο παραπάνω καθοριστικές πτυ
χές τού ΠΑΣΟΚ στην εξωτερική 
πολιτική είναι: Πού όδηγεϊ ό συν
δυασμός τών δύο τούτων τάσεων 
καί ή μεθοδολογία πού προέρχεται 
άπ' αυτές; Παρατηρούμε ότι καί οί 
δύο μέθοδοι, (Μαρξισμός - 'Εθνικι
σμός) παρ' όλες τίς σημαντικές 
ποιοτικές διαφορές τους (στίς 
όποιες δέν μπορούμε νά επεκτα
θούμε έδώ) συναντιούνται σ' ένα 
κοινό σκοπό: Ή πρόκληση εθνικι
στικών αντιδράσεων, καθώς καί ή 
μαρξιστική μέθοδος ανάλυσης 
αναμφίβολα επιδιώκουν τήν απο
κοπή τής χώρας άπό τή Δύση. 
Γεννιέται λοιπόν τό ερώτημα: Πόσο 
δικαιολογημένη είναι ή προσπάθεια 
τού αναλυτή γιά αυτόνομη θε
ώρηση (χωρίς δηλαδή τόν υπολογι
σμό τών σχεδίων τού «Κινήματος» 
γιά τά εσωτερικά θέματα) ιής εξ
ωτερικής πολιτικής τού ΠΑΣΟΚ; 
Ποιος είναι ό κύριος γνώμονας γιά 
τό ότι ή πολιτική αυτή χαράσσεται 
όπως χαράσσεται; Είναι ή προσπά
θεια γιά αυτόνομη λύση τών εξ
ωτερικών προβλημάτων ή μήπως 
άποτελεϊ απόπειρα υποβοήθησης 
καί στήριξης μιας εσωτερικής αλ
λαγής πού - όπως διαφαίνεται σέ 
άλλο τμήμα τής μελέτης - ελάχιστα 
εγγυάται τή σωστή λειτουργία τών 
αρχών τής πλουραλιστικής Δημο
κρατίας; 
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Ή «Ανεξάρτητη» 
Πολιτική Λιβύης 
καί Μάλτας 

Δύο άπό τις χώρες μοντέλα 
«ανεξαρτησίας» γιά τόν κ. Α. 
Παπανδρέου είναι ή Λιβύη καί ή 
Μάλτα. 
Στην Λιβύη όμως (όπως αποκα
λύπτεται ατό δελτίο τού Κέν
τρου Μελετών Πολιτικής, 'Εν
ημέρωση, No 2/1978) «μία με
γάλη Σοβιετική βάση μόλις 
πρόσφατα άρχισε νά λειτουργεί 
οτή Νοτιο-Άνατολική Λιβύη. 
Βρίσκεται στην όαση της "Αϊν 
Ντάουα, σ' ενα σημείο πού δέν 
σημειώνεται στους περισσότε
ρους χάρτες, πάνω στό δρόμο 
πού οδηγεί άπό τήν Κούφρα στό 
Τζεμπέλ Οϋβαϊνάτ, τό πιό 
ακραίο συνοριακό σημείο όπου 
ή Λιβύη συναντάται μέ τήν Αί
γυπτο καί τό Σουδάν. Ή βάση 
χτιζόταν γιά περίπου δύο χρό
νια. Τώρα βρίσκεται σέ πλήρη 
λειτουργία μέ τρεις μακρούς 
αεροπορικούς διαδρόμους καί 
τέσσαρες μικρότερους. 'Υπάρ
χει επίσης σταθμός ραντάρ καί 
ένας αμυντικός δακτύλιος τύ
που SAM. Οι Ρώσσοι έχουν επί
σης χτίσει ένα ολόκληρο συγ
κρότημα κατοικιών γιά τό 
προσωπικό τους καί έχουν βελ
τιώσει τους δρόμους άπό τήν 
Τρίπολη στην Κούφρα, καθώς 
καί αυτούς πού οδηγούν στά 
Σουδανικά καί στά Αιγυπτιακά 
σύνορα. 

Σύμφωνα μέ αναφορές, υπάρχει 
τώρα εκεί ενα ολόκληρο σμήνος 
στρατηγικών καί αμυντικών Σο
βιετικών αεροσκαφών σταθμευ
μένο στή βάση. Είναι λογικό νά 
συμπεράνει κανείς οτι αυτή ή 
νέα βάση αποτελεί μέρος τού 
αναπτυσσομένου Σοβιετικού 
«στρατηγικού άεραμυντικοϋ 
συστήματος» καί συνδέεται μέ 
τήν νέα βάση πού άνοιξε στην 

Τουρμπα τής Νοτίου Υεμένης, 
τόν περασμένο Φεβρουάριο. 
Αυτή ή τελευταία βρίσκεται 
κάτω άπό τήν διοίκηση τού 
Άντιπτέραρχου Άντρέϊ Σιμό-
νωφ, πού προηγουμένως είχε 
υπηρετήσει στην Αίγυπτο, στό 
Ιράκ καί στην Συρία. Καί οπωσ

δήποτε, κι αυτή συνδέεται μέ 
τήν ακόμα μισοτελειωμένη Σο
βιετική αεροπορική βάση κοντά 
στην Άντ ίς Άμπέμπα τής Αιθι
οπίας. Σημειωτέον, ότι στην "Αϊν 
Ντάουα βάση τής Λιβύης διοικη
τής είναι ó Σοβιετικός Άντιπτέ-
ραρχος Σεργκέϊ Κουλιάνωφ. 
Καί στίς δύο βάσεις τής Λιβύης 
καί τής 'Υεμένης υπάρχουν με
γάλοι αριθμοί Σοβιετικών μετα
γωγικών αεροσκαφών πού, σύμ
φωνα μέ πληροφορίες, είναι βα
ρεία εξοπλισμένα. 'Επίσης, 
περίπου τριακόσια επιθετικά 
ελικόπτερα είναι σταθμευμένα 
στίς ίδιες αεροπορικές βάσεις». 
"Εχοντας κατά νού τά παραπάνω 
διερωτάται βέβαια κανείς πόσο 
«ανεξάρτητη» είναι πραγματικά 
ή Λιβύη. 

Άπό τήν πλευρά τής Μάλτας 
τώρα πρέπει νά τονισθεί ότι ή 
χώρα αυτή εξαρτάται ολο καί 
περισσότερο άπό τήν Λιβυκή οι
κονομική βοήθεια μετά τήν επι
δείνωση των σχέσεων της μέ 
τήν Μεγάλη Βρεττανία καί άλ
λες Δυτικές χώρες. Ή στροφή 
όμως προς τήν Λιβύη έχει ήδη 
αρχίσει νά δίνει τά πρώτα αρνη
τικά αποτελέσματα καθώς ή κυ
βέρνηση τής Μάλτας διαπιστώ
νει άτι τό καθεστώς τού συντα
γματάρχη Καντάφι είναι πολύ 
φειδωλό στίς παροχές του. Επι
πρόσθετα οι σχέσεις Μάλτας καί 
Λιβύης έχουν χειροτερέψει κα
θώς οι δύο χώρες διεκδικούν 

τήν άντληση πετρελαίου άπό 
μιά αμφισβητούμενη θαλάσσια 
περιοχή. Οι Λίβυοι όχι μόνο δέν 
φαίνονται υποχωρητικοί προς 
τους «προστατευόμενους» τους 
άλλα επίσης αρνούνται νά δώ
σουν στην Μάλτα φτηνό ακαθά
ριστο πετρέλαιο. 'Ασκούνε επί
σης πιέσεις στή Μάλτα νά υπο
χωρήσει στίς διεκδικήσεις της, 
άλλοιώς, απειλούν άτι ή νέα 
συμφωνία γιά πώληση πετρε
λαίου στην κυβέρνηση Μιντόφ 
(ή παληά τελειώνει μέσα στό 
1978) δέν θά προβλέπει χαμηλό
τερες ειδικές τιμές. 
"Ετσι ή Μάλτα, όχι μόνο εξαρτά
ται έντονα άπό τήν Λιβυκή οικο
νομική βοήθεια, άλλα σταδιακά 
αντιλαμβάνεται πώς μιά βοήθεια 
πού προέρχεται άπό μιά ανα
πτυσσόμενη χώρα (όσο πλούσια 
κι' άν είναι αυτή) δέν μπορεί νά 
αντικαταστήσει τήν πολύμορφη 
ενίσχυση τής Δύσης. Διαπιστώ
νει επίσης πώς ή εξάρτηση άπό 
μιά υπεροπτική, αναπτυσσόμε
νη, πλούσια καί δικτατορική 
χώρα μπορεί τελικά (όπως δεί
χνουν οι αμείλικτες Λιβυκές οι
κονομικές πιέσεις προς τόν 
Μιντόφ) νά είναι πολύ πιό τα
πεινωτική γιά τήν ανεξαρτησία 
καί τήν εθνική υπερηφάνεια της, 
άπό ο,τι συνέβαινε στό παρελ
θόν στίς σχέσεις της μέ τήν Δη
μοκρατική Δύση. 
Οι περιπτώσεις Λιβύης καί Μάλ
τας σίγουρα έχουν νά μάς διδά
ξουν μερικές πικρές αλήθειες. 





Ή 'Οργάνωση 
τοϋ ΠΑΣΟΚ: 
Δομή, Λειτουργία 

* Ή μελέτη αυτή αποτελεί βασικά τήν σύνθεση δύο έπί μέρους 
αναλύσεων τοϋ Υπεύθυνου τοϋ Τμήματος 'Ερευνών τοϋ 
ΚΠΕΕ Γιάννη Λούλη. Ή πρώτη, (Η Εντυπωσιακή "Ανοδος του 
ΠΑΣΟΚ και ή Συρρίκνωση της ΕΔΗΚ: Μιά 'Απόπειρα γιά τήν 
•'Ερμηνεία του Φαινομένου) είναι αδημοσίευτη καί υποβλή
θηκε μετά τίς εκλογές στην Δ.Ε. τοϋ ΚΠΕΕ. Ή δεύτερη, (ΟΙ 
Εσωκομματικές Κρίσεις τοϋ ΠΑΣΟΚ καί τά Α'ίτιά τους) δημο
σιεύτηκε στά 'Επίκεντρα (οταν ήταν ακόμη περιορισμένης 
κυκλοφορίας), τόν 'Οκτώβριο τοϋ 1977. Καί οί δύο αναλύσεις 
αυτές αναφέρονται εκτεταμένα στην οργάνωση τοϋ ΠΑΣΟΚ, 
ή πρώτη στην οργάνωση του προς τά «έξω» καί ή δεύτερη 
στην οργάνωση του προς τά «μέσα». 

Τμήμα Ερευνών ΚΠΕΕ* 

Ή μελέτη αυτή ατό πρώτο μέρος της παρουσιάζει κυρίως τήν 
λειτουργία της οργάνωσης του ΠΑΣΟΚ προς τά «έξω»: δηλ., 
τους μηχανισμούς τους όποιους χρησιμοποιεί τό ΠΑΣΟΚ γιά νά 
διευρύνει τήν επιρροή του. "Ετσι γίνεται συζήτηση: (1) γιά τίς 
οργανώσεις τοϋ ΠΑΣΟΚ καί τήν δραστηριότητα τους- (2) γιά τήν 
«ιδεολογική διαφώτιση τοϋ κόμματος»- (3) γιά τήν «κομματική 
αύτοενημέρωση». Στό δεύτερο μέρος, συζητιέται ή κομματική 
οργάνωση προς τά «μέσα», δηλ., τό κατά πόσον υπάρχει κάποια 
μορφή δημοκρατικής διαδικασίας ή κάποιου φιλελευθερισμού 
μέσα στό ΠΑΣΟΚ. "Ετσι γίνεται συζήτηση: (1) γιά τίς εσωκομμα
τικές κρίσεις στό ΠΑΣΟΚ καί τήν σύνθλιψη κάθε διαφωνίας- (2) 
γιά τήν αυταρχική ιδεολογία καί νοοτροπία πού χαρακτηρίζει τό 
ΠΑΣΟΚ στην αντιμετώπιση εσωκομματικών διαφορών (3) καί 
τέλος γιά τόν ασφυκτικό έλεγχο πού έχει επιβληθεί πάνω 
στους κοινοβουλευτικούς τοϋ ΠΑΣΟΚ. 

1. Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ 
ΠΡΟΣ ΤΑ «ΕΞΩ». 

α. Οί Οργανώσεις τοϋ ΠΑΣΟΚ καί οί Δραστηριότητες 
τους. 

Οργανώσεις βάσης τοϋ ΠΑΣΟΚ είναι ó 'Οργανωτικός 
Πυρήνας (Ο.Π.) κατά τά πρότυπα τών Κομμουνιστικών 
Κομμάτων, ή Τοπική 'Οργάνωση (Τ.Ο.), ή Κλαδική Οργά
νωση (Κ.Ο.), ή Νομαρχιακή Συνέλευση (Ν.Σ.). Κεντρικά 
Όργανα είναι: Τό Συνέδριο, ó Πρόεδρος, ή Κεντρική 
'Επιτροπή, τό 'Εκτελεστικό Γραφείο.1 Τό Φθινόπωρο τοϋ 
1975, όπως τόνισε ή απόφαση της Α' Πανελλαδικής 
Συνδιάσκεψης «ξεκίνησε μιά πιό συστηματική προσπά
θεια οργανωτικής ανάπτυξης τοϋ κινήματος» μέ πρώτο 
6ήμα τόν σχηματισμό ενός νέου οργάνου: τών Προσω
ρινών Νομαρχιακών 'Επιτροπών (Π.Ν.Ε.). Αυτές - κατά 
τήν ίδια απόφαση - είχαν μία «καταλυτικά θετική» επί
δραση στην οργανωτική δουλειά τοϋ ΠΑΣΟΚ άφοϋ απο
τέλεσαν τήν «'Οργανωτική ραχοκοκκαλιά... τό καθορι
στικό στοιχείο πού επηρέασε καί προσδιόρισε θετικά, 
τελικά, τήν πορεία μέχρι σήμερα».2 'Από τόν διορισμό . 
τών ΠΝΕ μέχρι τήν Α' Συνδιάσκεψη τοϋ ΠΑΣΟΚ παρατη
ρήθηκε πραγματικά ένας οργασμός οργανωτικής δου
λειάς - Ιδίως άπό τά μέσα τοϋ 1976 καί μετά. Ή όλη 
αυτή προσπάθεια μπορεί νά μήν ήτανε απόλυτα συστη-
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ματική όμως χωρίς καμμιά αμφιβολία φαίνεται πώς 
υπήρξε εντυπωσιακά έντονη. Τό πρωταρχικό της επί
τευγμα υπήρξε μία εξαιρετικά αξιοσημείωτη αύξηση των 
κομματικών οργανώσεων βάσης (βλ. Πίνακα Ι). Ό λ α βέ
βαια τά στοιχεία πού παρατίθενται πιό κάτω είναι τού 
ΠΑΣΟΚ καί γι' αυτό ίσως πρέπει κανείς νά διατηρήσει 
ορισμένες επιφυλάξεις σχετικά μέ τους αριθμούς. Ό 
γρήγορος ρυθμός όμως πολλαπλασιασμού τών οργανώ
σεων βάσης δέν είναι δυνατόν νά παραγνωρισθεί καί 
αυτό φαίνεται Ιδίως μετά από μιά προσεκτική μελέτη 
τής στήλης «Από τή Ζωή καί τή Δράση τού Κινήματος« 
σιήν «ΕΞΟΡΜΗΣΗ», όπου ανακοινώνονταν πολύ συχνά 
ό σχηματισμός νέων οργανώσεων βάσης (μέ γραφεία) 
σέ απόμερα σημεία τού τόπου.3 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: Οί Οργανώσεις Βάσης τοϋ 
ΠΑΣΟΚ. 

Μέχρι τόν Σεπτέμβρη Μέχρι τήν Α' Συνδιάσκεψη 
(TOÜ1976)4 (μέσα.1977)5 

Ο.Π. 300 500 
Τ.Ο. 380 460 
Τ. Έξωτ. - 120 
Κλαδικές 50 -
Έθνικοτοπικές - 30 

Άπό τόν παραπάνω πίνακα γίνεται φανερή κυρίως ή 
εντυπωσιακή αύξηση τών Ο.Π. πού σχεδόν διπλασιά
σθηκαν. 'Επειδή οί Ο.Π. είναι πολύ μικρές οργανώσεις 
μπορεί νά υποθέσει κανείς πώς σχηματίσθηκαν κυρίως 
στην επαρχία καί μάλιστα σέ μικρά χωριά, μέ στόχο τό 
ΠΑΣΟΚ ν' αντιπροσωπεύεται όσο τό δυνατό ευρύτερα. 
Ή σημασία πού δίνει τό ΠΑΣΟΚ στό σχηματισμό 'Οργα
νωτικών Πυρήνων γίνεται φανερή άπό μία έκκληση πού 
απηύθυνε ó ίδιος ó Α.Π. καί πού δημοσιεύτηκε μέσα σέ 
πλαίσιο στην «ΕΞΟΡΜΗΣΗ»: «Φίλοι τού ΠΑΣΟΚ, φτιάξτε 
τόν οργανωτικό σας πυρήνα (γιά τήν πόλη 5 μέλη, γιά τό 
χωριό λιγότερα) καί άνακοινώστε το στην Προσωρινή 
Νομαρχιακή Επιτροπή».6 Βέβαια στον παραπάνω πίνακα 
παρατηρείται καί μιά αξιόλογη αύξηση τών Τ.Ο. πού 
χαρακτηρίζονται σάν «τό κύτταρο γιά τήν ανάπτυξη τοϋ 
ΠΑΣΟΚ», αφού σ' αυτές «διδάσκονται, διαπαιδαγωγούν
ται καί αναπτύσσονται τά μέλη».7 Χαρακτηριστικό είναι 
επίσης τό ενδιαφέρον τού ΠΑΣΟΚ γιά τις Τ.Ο. εξωτερι
κού τών όποιων οί δραστηριότητες φαίνονται αρκετά 
έντονες (μέ εκδόσεις περιοδικών,8 εως καί συγκλήσεις 
Συνεδρίων).9 ΟΊ «έθνικοτοπικές» οργανώσεις είναι ομά
δες μή 'Αθηναίων (π.χ. Λάκωνες, Κρήτες) κ.λ.π. πού ζουν 
στην πρωτεύουσα καί πού συναντιούνται τακτικά γιά 
πολιτικές, πολιτιστικές καί οργανωτικές συζητήσεις.10 

Τέλος, ολοκληρώνοντας τόν σχολιασμό μας τού παρα
πάνω πίνακα, εϊναι κρίμα πού δέν διαθέτουμε στοιχεία 
πιό πρόσφατα (τού 1977) γιά τόν αριθμό τών κλαδικών 
οργανώσεων τού ΠΑΣΟΚ. Θά πρέπει πάντως νά υπο
γραμμισθεί έδώ πώς άν τό ΠΑΣΟΚ είχε όντως 27.000 
μέλη τό 1977, τότε ó αριθμός αυτός είναι οπωσδήποτε 
σημαντικός γιά τά 'Ελληνικά δεδομένα (ακόμα καί άν 
είναι κάπως μειωμένος στην πραγματικότητα).11 

Μετά όμως άπό τήν γενική αυτή συζήτηση γιά τήν ορ
γάνωση τού ΠΑΣΟΚ, θά πρέπει νά σταθεί κανείς σ' αυτό 
πού αποκαλεί ή ηγεσία του «βασικούς άξονες τής δου
λειάς καί τών αγώνων τού ΠΑΣΟΚ» καί πού είναι: (1) 
«Ίδεολογικο-πολιτική δουλειά». (2) «'Οργανωτική εσω
τερική δουλειά». (3) «Πολιτική καί οργανωτική δουλειά 
στους μαζικούς χώρους».12 Ό πρώτος τομέας προωθή
θηκε κυρίως άπό τόν ΚΕ.ΜΕ.ΔΙΑ (Κέντρο Μελετών καί 
Διαφώτισης) καί σέ δεύτερη μοίρα άπό τά Γραφεία Τύ
που, Δημοσίων Σχέσεων κ.λ.π. (ειδικά γιά τις σημαντικό
τατες δραστηριότητες τού ΚΕ.ΜΕ.ΔΙΑ υπάρχει μιά ανά
λυση πιό κάτω.) Ό δεύτερος τομέας καλύφθηκε άπό τις 
'Επιτροπές 'Οργανωτικού καί Οικονομικού καί τά Γρα
φεία 'Οργανώσεων 'Εξωτερικού, Κινητοποιήσεων καί 
'Εκδηλώσεων, Έθνικοτοπικών Συλλόγων καί Κεντρικών 
Γραφείων. Τέλος ó τρίτος τομέας καλύφθηκε άπό τίς 
'Επιτροπές: Συνδικαλιστικο-Συνεταιρικού, 'Επιστημόνων 
καί Καλλιτεχνών, Αυτοδιοίκησης, Νεολαίας, Πολιτιστι
κού, Κοινοβουλευτικής 'Εκπροσώπησης, Νομικής Κάλυ
ψης καί 'Αλληλεγγύης.1 3 

"Ας σταθούμε όμως έδώ σέ μερικές άπό τίς δραστηρι
ότητες τών Γραφείων καί τών 'Επιτροπών αυτών (αφή
νοντας τό ΚΕΜΕΔΙΑ γιά τό τέλος) ώστε νά διαφανεί 
τμήμα τής 'Οργανωτικής δουλειάς τού ΠΑΣΟΚ. 
α. 'Επιτροπή 'Οργανωτικού: 'Ασχολήθηκε μέ τήν διεύ
ρυνση τής κομματικής βάσης τού ΠΑΣΟΚ άλλα καί τήν 
οργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων τού ΠΑΣΟΚ (αυτό 
προφανώς πρίν τόν σχηματισμό τοϋ Γραφείου 
Κινητοποιήσεων-Έκδηλώσεων). 'Αποτέλεσε τό κύριο 
όργανο γιά τήν «παρακολούθηση καί συμπαράσταση τοϋ 
έργου τών ΠΝΕ».14 

β. Γραφείο Νομικής Κάλυψης καί 'Αλληλεγγύης: Μερικά 
χαρακτηριστικά παραδείγματα τής δραστηριότητας του: 
Κάλυψε νομικά τίς Συνδικαλιστικές οργανώσεις καί τά 
μέλη τους. Συμπαραστάθηκε στό ΠΑΣΟΚ στις εκλογές 
(Χαρακτηριστική είναι ή άπό 4 Μάρτη 1977 ανακοίνωση 
τοϋ Γραφείου σχετικά μέ τά εκλογικά βιβλιάρια. Στην 
ανακοίνωση δίνονταν χρήσιμες πληροφορίες γι' αυτούς 
πού έχουν τό δικαίωμα ψήφου κ.λ.π.).15 "Εδωσε οικονο
μική βοήθεια σέ απεργούς. Βρήκε εργασία σέ μέλη. 
Βοήθησε στην εισαγωγή αρρώστων σέ νοσοκομεία, 
κ.λ.π.16 

γ. Γραφείο Τοπικής Αυτοδιοίκησης: Μερικές άπό τίς 
δραστηριότητες του: Συμπαραστάθηκε στον «αγώνα τής 
Ένωσης Πολιτικών Προσφύγων». "Εδωσε προτάσεις 
στην ηγεσία τού ΠΑΣΟΚ γιά τό θέμα τοϋ αεροδρομίου 
στά Σπάτα. Συμμετείχε στις «εκδηλώσεις κατοίκων τής 
Αιδηψού κατά τού Σκαλιστήρη γιά τήν μόλυνση τοϋ 
περιβάλλοντος» κ.λ.π.17 

δ. Γραφείο Συνεταιριστικού: Ή δραστηριότητα του 
υπήρξε όπως φαίνεται αρκετά αξιόλογη λόγω τής έμφα
σης πού έδωσε ό 'Αρχηγός τοϋ ΠΑΣΟΚ στό αγροτικό. 
Είναι χαρακτηριστική στό θέμα αυτό ή δήλωση τοϋ Α. 
Παπανδρέου ότι ό «αγροτικός κόσμος» είναι «τό πιό 
ριζοσπαστικοποιημένο στρώμα τοϋ 'Ελληνικού λαού σ' 
αυτή τή φάση, λόγω τής στυγνής εκμετάλλευσης καί 



καταπίεσης πού υφίσταται».'8 "Ετσι τό Γραφείο Συνεται
ριστικού πρωταγωνίστησε: στίς εκδηλώσεις των 'Αγρο
τικών Συλλόγων Κορινθίας (15.1.1976), Μεσσηνίας 
(1.2.1976), Νάουσας (27.7.1976), Μακεδονίας-Θεσσαλίας 
(29.7.1976) κ.λ.π.19 

ε. Τό Γραφείο Διεθνών Σχέσεων20 έπαιξε ένα πολύ ση
μαντικό ρόλο στίς επαφές τού ΠΑΣΟΚ μέ άλλα κόμματα 
(μερικά άπό τά όποια είναι κυβερνώντα κόμματα) και 
άπό τά όποια δέν πρέπει νά αποκλεισθεί κάποιας μορ
φής ενίσχυση προς τό ΠΑΣΟΚ. 

στ. Τό Πολιτιστικό Γραφείο συνέτεινε καί αυτό στό νά 
περάσουν, πιό έμμεσα 6έ6αια, οι θέσεις τού ΠΑΣΟΚ. 
Έτσι οργάνωσε εκθέσεις ζωγραφικής, ποίησης (καί τών 
μελών τού ΠΑΣΟΚ), κινηματογράφου, διαλέξεις κ.λ.π. 
Πρέπει νά τονισθεί έδώ πώς υπάρχουν ειδικά γραφεία 
γ ι ά τ ή «Μορφωτική Κίνηση» τού ΠΑΣΟΚ,21 καθώς καίγιά 
τή «Λέσχη Έπιστημόνων-Καλλιτεχνών» τού ΠΑΣΟΚ.22 

ζ. Τέλος, ένώ ή δραστηριοποίηση τής νεολαίας τοϋ ΠΑ
ΣΟΚ είναι γνωστή αξίζει έδώ νά μνημονευτούν δύο πρω
τοβουλίες της: 'Οργάνωσε σέ μερικές περιοχές δωρεάν 
φροντιστήρια γιά μαθητές.2 3 'Εκπόνησε μιά «δουλειά-
μελέτη πάνω στή ζωή τού Έλληνα φοιτητή στην Ιταλία» 
(πού χωρίζεται στά έξης κεφάλαια: Τό πρόβλημα τών 
εισαγωγικών εξετάσεων. Γλώσσα-έπαφή μέ τήν 'Ιταλική 
Κοινωνία, Ψυχαγωγία, Κουλτούρα, Επιστήμη. Ή στάση 
τού Έλληνα σ' αυτή τήν 'Εκπαιδευτική κρίση).24 

'Αναφερόμενοι στίς οργανωτικές δραστηριότητες τού 
ΠΑΣΟΚ θαπρεπε νά σταθούμε, έστω καί σύντομα, στην 
προεργασία γιά τήν σύγκληση τής Α' Πανελλήνιας Συν
διάσκεψης, πού εμφάνισε τό κόμμα αυτό (καί απ' ο,τι 
αποδείχθηκε ήταν πράγματι) έτοιμο γιά μιά τυχούσα 
εκλογική μάχη. 

Ή Συνδιάσκεψη προετοιμάστηκε 6 μήνες πριν - δείγμα 
ότι είχε προγραμματισθεί συστηματικά. 'Ανακοινώθηκαν 
δέ καί οι ημερομηνίες έπί μέρους Συνελεύσεων (Νο
μαρχιακών Επιτροπών) καί τής Συνδιάσκεψης πού τε
λικά τηρήθηκαν.2 5 Στίς 28 Γενάρη (δηλ. 5 μήνες πρίν) 
ανακοινώθηκε ό σχηματισμός τής 'Οργανωτικής 'Επι
τροπής Συνδιάσκεψης (ΟΕΣ) μαζί μέ ένα εντυπωσιακά 
λεπτομερές κείμενο πού καθόριζε τή λειτουργία της. 
Ταυτόχρονα αναλύονταν εκτεταμένα καί ο'ι λόγοι τής 
σύγκλησης τής Συνδιάσκεψης. 'Αξίζει τόν κόπο έδώ νά 
μνημονευτούν απλώς τά έπί μέρους τμήματα τού κειμέ
νου αυτού: 

«Α Πλαίσιο Δουλειάς τής ΟΕΣ. Β. Λειτουργία τής ΟΕΣ. Εισαγωγή. Τό 
ΠΑΣΟΚ Καθοριστικό Όπλο 'Απέναντι στην Αντίδραση. Προϋποθέ
σεις Μαζικοποίησης: α. Στελέχωση, β. 'Επιλογή Συνθημάτων (προ
παγανδιστικά, ζύμωσης, δράσης, οργανωτικών στόχων), γ. Καλύτερη 
Οργάνωση. Στόχοι Μαζικοποίησης. Πρόγραμμα Δουλειάς γιά τήν 

Κάλυψη τών Στόχων». ΟΙ τρεις υποεπιτροπές τής ΟΕΣ πού σχηματί
στηκαν ήσαν: «Πολιτικής Καθοδήγησης (μέ συμμετοχή τού Α. Πα
πανδρέου). Πολιτικής Δραστηριότητας. Οργανωτικής Προετοιμα
σίας τών Συνδιασκέψεων».26 

Στίς 13 Μάη ή ΟΕΣ ανακοίνωσε μιά σειρά δραστηριοτή
των τών Ο.Π., Τ.Ο. καί Κ.Ο. πού θαπρεπε νάχουν ολο
κληρωθεί πριν άπό τή Συνδιάσκεψη, όπως: «Νά έχει (Σ.Σ. 
κάθε οργάνωση) συζητήσει τήν εισήγηση γιά τό κατα

στατικό. Νά έχει συζητήσει τήν πολιτική εισήγηση. Νά 
έχει συζητήσει τήν εισήγηση τής ΠΝΕ γιά τά τοπικά 
προβλήματα. Νά έχει παραδώσει στην ΠΝΕ πλήρη κατά
λογο τών μελών της .. . Οι Τ.Ο. πρέπει νά υποβάλλουν 
στην ΠΝΕ γραπτά τίς απόψεις, παρατηρήσεις ή τροπο
λογίες πάνω στίς εισηγήσεις» κ.λ.π.27 Τόν Μάρτη συν
ήλθε ή ΟΕΣ πού «ενέκρινε . . . τό τελικό κείμενο τής 
εισήγησης στό καταστατικό». 'Επίσης «ετοίμασε τά νέα 
κλιμάκια της πού θά επισκεφθούν διάφορες επαρχίες ... 
γιά νά συζητήσουν μέ τίς Τ.Ο. τίς εισηγήσεις .. .»28 Μετά 
άπό όλη αυτή τήν προετοιμασία συνήλθε ή Συνδιάσκεψη 
μέ «934 αντιπροσώπους» τών «27.000 οργανωμένων με
λών».29 

Ή παραπάνω ανάλυση έχει δώσει μερικά βασικά στοι
χεία γιά τήν οργάνωση τού ΠΑΣΟΚ. Δέν έχει όμως 
προσφέρει μία εικόνα τού τρόπου λειτουργίας τής ορ
γάνωσης αυτής όπως διαφαίνεται άπό τίς δραστηριότη
τες της. 
Στόχος βέβαια τ ο ύ ΠΑΣΟΚ, όπως καί κάθε κόμματος, 
είναι νά επεκτείνει τήν επιρροή του. Γιά τήν επιτυχία 
τού σκοπού αυτού τό ΠΑΣΟΚ (όπως καί τά Κομμουνι
στικά Κόμματα κατευθύνει τήν προσπάθεια του κυρίως 
σέ δύο κατευθύνσεις: στην 'ιδεολογική διαφώτιση τών 
στελεχών του καί στή μελέτη καί γνώση τών τοπικών 
προβλημάτων. Ταυτόχρονα τό ΠΑΣΟΚ επιδιώκει νά δι
ευρύνει τήν κατά τόπους δραστηριότητα καί παρουσία 
του μέ τήν αύξηση τών μελών καί τών τοπικών γραφείων 
του. «Σύνθημα μας: Κανένα χωριό χωρίς Πυρήνα τού 
ΠΑΣΟΚ»).30 Όσο πιό 'ισχυρές είναι αυτές οι Τοπικές 
'Οργανώσεις (δηλ. κατάλληλα ενημερωμένες 'ιδεολογι
κά, γνώστες τών τοπικών προβλημάτων, πολυπληθείς 
καί καλά οργανωμένες καί άρα καί δραστήριες -) τόσο 
πιό πετυχημένα θά «διοχετεύουν τίς θέσεις τού ΠΑΣΟΚ 
στό χωριό καί στή πόλη. Ταυτόχρονα θά είναι σέ θέση 
καί νά κατατοπίζουν πιό αποτελεσματικά τήν ηγεσία 
πάνω στά πιό κρίσιμα τοπικά προβλήματα άλλα καί νά 
συμπαραστέκονται ενεργά στό κόμμα όταν αυτό θά 
πραγματοποιεί μαζικές συγκεντρώσεις, ή άλλες εκδη
λώσεις στίς περιοχές τους. Βέβαια, ή 'ικανοποιητική 
ιδεολογική καί οργανωτική ενημέρωση τών τοπικών 
στελεχών δέν μπορεί παρά νά γίνεται άπό τό «κέντρο» 
(τουλάχιστον σέ ενα αρχικό στάδιο) μέ σεμινάρια, δια
λέξεις, συζητήσεις, εκδόσεις. 'Από τήν άλλη πλευρά 
πρέπει νά προβλεφθεί ή δημιουργία τών κατάλληλων 
καναλιών ώστε ο'ι τοπικές πληροφορίες νά φθάνουν 
συστηματικά στό Κέντρο όπου καί νά γίνονται αντικεί
μενο μελέτης. 

Αυτόν ακριβώς τόν συντονισμό τής δράσης τού κέντρου 
καί τής βάσης φαίνεται νά επιδιώκει- στό τωρινό στάδιο 
τής οργάνωσης του - νά πετύχει τό ΠΑΣΟΚ (βλ. καί 
σχεδιάγραμμα). Ο'ι δύο πιό ουσιαστικές μέθοδοι γιά τήν 
υλοποίηση τού συντονισμού αυτού είναι: ιδεολογική 
διαφώτιση- οργανωτικός συντονισμός (άπό τό κέντρο)· 
ενημέρωση τοϋ κέντρου γιά τά τοπικά προβλήματα- εν
ίσχυση τών δραστηριοτήτων τού Κέντρου στό τοπικό 
επίπεδο, τόσο στον οργανωτικό όσο καί στον πολιτικο-
Ίδεολογικό τομέα, (άπό τήν βάση). 
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ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ: 1 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟ ΤΟΠ. 
ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΚΕΝΤΡΟ 

< 

ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΦΩΤΙΣΗ 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΠ. ΣΥΝΘΗΚΕΣ 

> 
ΒΑΣΗ 

(«ΑΥΤΟΕΝΗΜΕΡΩΣΗ») 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 

"Εχοντας τήν εικόνα αύτη κατά νοϋ θά συγκεντρώσουμε 
τήν προσοχή μας στα έξης δύο θέματα: 1. Στην ιδεολο
γική διαφώτιση πού γίνεται στό ΠΑΣΟΚ. 2. Στην κομμα
τική «αύτο-ένημέρωση» γιά τίς τοπικές συνθήκες. 

α. Ιδεολογική Διαφώτιση 

Αυτή, όπως λέχθηκε πιό πάνω, έγινε κυρίως άπό τά 
ΚΕΜΕΔΙΑ μέ : (α) εκδόσεις· (β) διαλέξεις, σεμινάρια καί 
συστηματική εκπαίδευση στελεχών (γ) συζητήσεις-
διαλέξεις μέ σκοπό όχι μόνο τή διαφώτιση άλλα τήν 
συγκεκριμενοποίηση τού προγράμματος τοϋ ΠΑΣΟΚ. Ή 
σημασία πού δίνει τό ΠΑΣΟΚ στή διαφωτιστική δουλειά 
φαίνεται καθαρά σέ ενα κείμενο πού έδωσε στή 
δημοσιότητα τό ΚΕΜΕΔΙΑ μετά άπό σύσκεψη μέ τους 
υπεύθυνους διαφώτισης τών ΠΝΕ 'Αττικής. Σέ εισήγηση 
μέλους τοϋ ΚΕΜΕΔΙΑ αναπτύχθηκαν: «Α. Ή σημασία καί 
ó ρόλος της διαφωτιστικής δουλειάς στην: 1. 'Ιδεολογι
κοπολιτική κατάρτηση καί εξοπλισμό τών μελών του 
κινήματος. 2. Όμογενοποίηση τών μελών. 3. Μαζικοποί-
ηση τοϋ Κινήματος. Β. Ή λήψη συγκεκριμένων μέτρων 
γιά τήν υλοποίηση τών παραπάνω« (αναφέρονται 9 τέ
τοια μέτρα).31 

α. ΟΙ 'Εκδόσεις: Αυτές έκτος τής 'Εξόρμησης καί τοϋ 
Αγωνιστή συμπεριλάμβαναν στά μέσα τοϋ 76 καί τό 
«Μηνιαίο 'Ενημερωτικό Δελτίο» (έκδοση ΚΕΜΕΔΙΑ). Τό 
δελτίο αυτό όπως ανακοινώθηκε περιείχε: Μελέτες, 
"Αρθρα, 'Αναλύσεις, 'Ιδεολογικά θέματα, Πλάνα δου
λειάς γιά 'Επιτροπές καί Γραφεία τοϋ Κινήματος.32 'Εκ
τός άπό τίς εβδομαδιαίες δεκαπενθήμερες καί μηνιαίες 
αυτές εκδόσεις τό ΠΑΣΟΚ εξέδωσε καί 23 
μπροσοϋρες-βιβλία σέ επιμέλεια ΚΕΜΕΔΙΑ.33 Στίς εκδό
σεις αυτές, βέβαια, δεν περιλαμβάνονται δεκάδες άλλες 
μή κομματικές εκδόσεις τοϋ 'ιδεολογικού χώρου τοϋ 
ΠΑΣΟΚ ('ιδίως ο'ι εκδόσεις Καρανάση, μέ θέματα ιστορι
κά, πολιτικά, κοινωνιολογικά οικονομικά. Τέλος, πρέπει 
νά σημειωθεί οτι φίλοι τοϋ ΠΑΣΟΚ εκδίδουν σέ μετά
φραση τό περιοδικό «Μηνιαία 'Επιθεώρηση (Monthly Re
view) μέ Μαρξιστικές «τριτοκοσμικές» θέσεις καί άρθρα 
τοϋ καθηγητή τοϋ Α. Παπανδρέου Paul Sweezy.35 

β. Ή Διαφώτιση γιά τήν Εκπαίδευση Στελεχών: 

Ή διαφώτιση του' είδους αύτοϋ υπήρξε εκτεταμένη, 

άλλα ήταν περισσότερο περιστασιακή (απειράριθμες 
διαλέξεις) καί λιγότερο συστηματική (προγραμματι
σμένη διαφώτιση άπό σχολή στελεχών). Μιά σχολή στε
λεχών πάντως μαθαίνουμε πώς «λειτούργησε γιά λίγο 
διάστημα». Όμως αυτή, ομολογείται, «δέν κατάφερε νά 
καλύψει τίς ελλείψεις»36. Γιά τήν σχολή στελεχών γνω
ρίζουμε μόνο τά έξης: «Μέ τήν ευθύνη τοϋ ΚΕΜΕΔΙΑ 
διοργανώθηκαν σεμινάρια γιά τους υπεύθυνους Διαφώ
τισης τών Τ.Ο. Άθήνας-Πειραιά καί λειτούργησαν ειδικά 
«γκρουπ» στελεχών».37 

ΠΙΝΑΚΑΣ II: 
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΔΙΑΦΩΤΙΣΗΣ 

Τόπος 

Αγ. Τριάς (Τ.Ο.) 

Αίγινα (Τ.Ο.) 

Ιλίσια (Τ.Ο.) 

Ζωγράφου (Τ.Ο.) 

Ααμία (Τ. Ο.) 

Πετράλωνα (Τ.Ο.) 

Υγειονομικοί ΠΑΣΟΚ 

Πλ. Βικτωρίας (Τ.Ο.) 

Βοιωτία (ΠΝΕ) 

"Αρτα (Τ.Ο.) 

Ναύπακτος (Τ.Ο.) 

Δάφνη (Τ.Ο.) 

Κεντρικά Γραφεία. 

Σπάτα (ΤΟ.) 

Παγκράτι (Τ.Ο.) 

Θέματα Διαλέξεων 

1 : Γιά τό Σοσιαλισμό, 2. Αυτοδιαχείριση, 3: Προ
βλήματα Τακτικής38 

1. Τι Είναι τό ΠΑΣΟΚ: Γιατί Δημιουργήθηκε, τί 
Επιδιώκει. 2. Εθνική Ανεξαρτησία Κοινωνική 

Απελευθέρωση." 

1. 01 'Αρχές τοϋ Μαρξισμού. 2. Ή 'Ιστορία του 

Παγκόσμιου Προοδευτικού Κινήματος. 3. Νεο

ελληνική 'Ιστορία. 4. Δικτατορία καί 'Αντίσταση, 

5. Διακήρυξη τής 3ης τοϋ Σεπτέμβρη.40 

Τά Προβλήματα τοϋ Δήμου μας.41 

Ή Οίκονομική Πολιτική οτήν Ελλάδα μετά τόν 

Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.41 

Ή Δικτατορία στή Χιλή.42 

1. Ή Κρίση στό Αιγαίο. 2. Ή Οργανωτική Ανα
διάρθρωση. 3. Πρόγραμμα Δράσης.42 

1. Ή Γυναίκα στή Σοσιαλιστική Κοινωνία. 2. Τό 
Συνδικαλιστικό Κίνημα στην 'Ελλάδα. 3 'Αρχαία 
Έλλην. Φιλοσοφία καί Χριστιανισμός.4' 
Ή Πολιτική Εξέλιξη στην Ελλάδα άπό τό 21 
Μέχρι Σήμερα.44 

Σοσιαλδημοκρατία καί Σοσιαλισμός: Διαφορές.45 

Ή 'Αλήθεια γιά τήν ΕΟΚ.46 

Ό Διαλεκτικός Υλισμός.47 

Τό ΠΑΣΟΚ, ΟΙ Διαφορές του άπό τους άλλους 
Δημοκρατικούς Προοδευτικούς Φορείς καί ή 
Δημοκρατική 'Ενότητα.47 

'Αστική καί Σοσιαλιστική Κοινωνία. Τό Κράτος 
καί ή Καταγωγή του.4 8 

'Αλλαγές στή Τέχνη καί τήν Κοινωνική Διαδικα
σία.49 



Πρέπει νά προστεθεί επίσης οτι ó Καθηγητής Σιμίτης καί 
άλλα στελέχη έδωσαν τά δυό τελευταία χρόνια μιά ευ
ρεία σειρά διαλέξεων γιά την ΕΟΚ στην επαρχία.50 'Επί
σης άτι έγιναν ειδικά Σεμινάρια γιά την «'Εθνική Αντί
σταση» από τόν Δημ. 'Αρβανίτη (ή Καπετάν Διοβουνιώ-
τη του ΕΛΑΣ)." Ή πλατειά αυτή θεματολογία τής δια
φώτισης τοϋ ΚΕΜΕΔΙΑ μοιάζει ώς ενα σημείο μέ εκείνη 
τοϋ Κέντρου Μαρξιστικών Σπουδών (του ΚΚΕ). Μόνο 
πού τό ΚΚΕ έχει εργασθεί πιό συστηματικά στην εκπαί
δευση τών στελεχών του. 

γ. Οι Συζητήσεις-Διαλέξεις γιά τήν Συγκεκριμενοποίηση 
τοϋ Προγράμματος τοϋ ΠΑΣΟΚ: Στά μέσα τοϋ 1976 
ανακοινώθηκε πώς ϋστερα άπό «απόφαση τοϋ Προ
έδρου καί τής Ε.Γ. αποφασίστηκε νά ανατεθεί στό Κλα
δικό Γραφείο ή εκπόνηση τοϋ προγράμματος τοϋ Κινή
ματος. Στά πλαίσια αυτής τής προσπάθειας, μέ απόφαση 
τοϋ Κλαδικού Γραφείου, οι ΟΜΠΕΛ οργανώνουν συζη
τήσεις γιά ζύμωση πάνω σέ θέματα τοϋ Προγράμματος 
τοϋ ΠΑΣΟΚ.52 Μερικά άπό τά θέματα αυτά ήταν: 'Εκβι
ομηχάνιση, ΕΟΚ, 'Ορυκτός Πλούτος, Τό 'Αγροτικό Πρό
βλημα, Τό NATO, Έλλάδα-Τουρκία-Αίγαϊο, 
Ύφαλοκρηπίδα-Αίγιαλίτιδα," Παιδεία, Λαϊκή Κατοικία,5 4 

'Υγεία (μέ μιά σειρά εξειδικευμένων εισηγήσεων).55 

γ. Κομματική Αύτοενημέρωση 

Αυτό πού αποκαλέσαμε «κομματική αύτοενημέρωση» -
δηλ. ή απόπειρα διοχέτευσης τοπικών πληροφοριών στό 
«κέντρο» (τήν ηγεσία) - δέν παραμελήθηκε άπό τό ΠΑ
ΣΟΚ αν καί ή διαδικασία τούτη άρχισε συστηματικά μόνο 
τό 1977. Ή κομματική αύτοενημέρωση υπήρξε φυσικά 
μιά εκδήλωση τής διάθεσης τοϋ ΠΑΣΟΚ νά αγωνισθεί 
(οπως καί τά ΚΚ) στό τοπικό επίπεδο. 
"Ετσι, σχετική κομματική απόφαση διευκρίνιζε πώς «σέ 
μία αγροτική περιοχή δέ μπορεί νά περιοριζόμαστε σέ 
καθημερινές ατέρμονες συζητήσεις γιά τό μαρξιστικό 
χαρακτήρα τοϋ ΠΑΣΟΚ ... όταν τά ροδάκινα έχουν μεί
νει στίς αποθήκες κ.ά....» Ζητούσε δέ: Τήν μελέτη τών 
συγκεκριμένων τοπικών προβλημάτων (π.χ. «ύψους ζη
μίας προϊόντων πού παράγει ή περιοχή . . . μελέτη απο
χετευτικού συστήματος, διεύρυνση δρόμου ...» κ.λ.π.)· 
τήν καθημερινή πολιτική συμμετοχή τών στελεχών 
(«συζητήσεις στό καφενείο, στό σύλλογο ...» κ.λ.π.)· 
«επισκέψεις σέ σπίτια ... νά μοιραστούν ή νά πουλη
θούν τά έντυπα τού κινήματος...» κ.λ.π.· «νά βοηθή
σουμε στην επίλυση συγκεκριμένων θεμάτων πού απα
σχολούν τό χωριό»' «νά οργανώνονται τακτικά συζητή
σεις σέ μαζικούς χώρους».56 Βέβαια, γιά τήν πραγματο
ποίηση όλων αυτών τών δραστηριοτήτων ζητεΐτο ή 
«επιμόρφωση» τών στελεχών5 7 (πού όπως ε'ίδαμε πιό 
πάνω έχει συγκεντρώσει τήν έντονη προσοχή τού ΠΑ
ΣΟΚ). Ή «μάχη» γιά τά τοπικά προβλήματα δραστηριο
ποιεί τίς τοπικές κομματικές οργανώσεις, ενισχύει τήν 
επιρροή τους, αλλά καί συντείνει - έάν υπάρχουν τά 
σωστά κανάλια προς τά πάνω - στην ενημέρωση τής 
ηγεσίας γιά θέματα πού άλλοιώς θά αγνοούσε. Μέ βάση 
παρόμοιες πληροφορίες ή ηγεσία μπορεί νά μορφοποιεί 
τόσο τή γενική τακτική της (εθνικά) όσο καί τήν ειδική 

(όταν απευθύνεται στό τοπικό επίπεδο). 
Ή προσπάθεια τού κόμματος γιά αύτοενημέρωση ξεκί
νησε πιό συστηματικά στά τέλη τοϋ 1976. 
α. Τότε ήταν πού ηγετικά κομματικά στελέχη επισκέ
φθηκαν κατά ομάδες επαρχιακές πόλεις γιά διαλέξεις, 
συζητήσεις, γιά οργανωτικά θέματα καί γιά ενημέρωση 
πάνω στά τοπικά προβλήματα. Ή τελευταία τους όμως 
δραστηριότητα δέν φαίνεται νάταν τότε ακόμα ή κύ
ρια.5 8 

β. Στίς αρχές τού 1977 όμως μιά αδιάκοπη αποστολή 
ομάδων στελεχών (όχι πιά ηγετικών) προς τήν επαρχία 
είχε σάν αποκλειστικό στόχο τήν ενημέρωση τους στά 
τοπικά προβλήματα. Τά σχετικά συμπεράσματα άρχισαν 
νά δημοσιεύονται στην «ΕΞΟΡΜΗΣΗ»59 (ενδεικτικά 
μνημονεύουμε ότι αφορούσαν τίς έξης περιοχές καί 
πόλεις: Θεσπρωτία, Βόλο, Λακωνία, Κέρκυρα, Σύρο, 
Θράκη, Φλώρινα, Κοζάνη, Γιάννενα, Λευκάδα, 'Ηλεία, 
'Αχαία, Σέρρες κ.λ.π. αλλά καί συνοικίες πόλεων 
(Μπουρνάζι). 

γ. Ή ειδική έμφαση πού έδωσε τό ΠΑΣΟΚ στην μελέτη 
αγροτικών προβλημάτων εκδηλώθηκε μέ τήν καθιέρωση 
τής στήλης στην «ΕΞΟΡΜΗΣΗ»: Ή «Ε» Κοντά Στους 
'Αγρότες μας, όπου παρουσιάζονταν αγροτικά θέματα 
κατά τόπους.60 

δ. Ταυτόχρονα μέ τήν καθιέρωση αυτής τής στήλης 
δημοσιευόταν μία «εγκύκλιος» τού ΚΕΜΕΔΙΑ. Ή εγκύ
κλιος - πού αποτέλεσε ενα σημαντικό σταθμό στά ορ
γανωτικά τού ΠΑΣΟΚ - τόνιζε πώς « ή καταγραφή τών 
(Σ. Σ. Τοπικών) προβλημάτων αποτελεί τό κύριο συστα
τικό πληροφοριών γιά τήν κατάρτιση τοϋ βραχυπροθέ
σμου καί μακροπροθέσμου προγράμματος τού ΠΑΣΟΚ». 
ΟΙ «Πληροφορίες» αυτές αφορούσαν τόν έξης «κύ-
κλο»θεμάτων: 1. 'Αγροτικά θέματα (Σ. Σ. πρέπει νά υπο
γραμμίσει κανείς ότι τά θέματα αυτά προτάσσονται τών 
άλλων - άλλο ενα δείγμα τού ενδιαφέροντος τού ΠΑ
ΣΟΚ στον τομέα τούτο): «ακτήμονες, γαιοκτήμονες (π.χ. 
Κάρλα) ανισότητες κλήρου . . . τιμές γεωργικών προϊόν

των, εκμετάλλευση άπό μεσάζοντες» κ.λ.π. 2. Περιβάλ-
λον-Ποιότητα Ζωής, Χωροταξία-Πολεοδομία. 3. Προβλή
ματα Ειδικών Περιοχών (λ.χ. «πλημμυροπαθείς»). 4. Υπο
δομή «ύδρευση, αποχέτευση» κ.λ.π.) 5. Υπηρεσίες («Συγ
κοινωνίες ... Τουρισμός» κ.λ.π.). 6. Παιδεία-Πολιτιστική 
Δραστηριότητα - Αθλητισμός. 7. Ύγεία-Πρόνοια. Μέ 
βάση τά θέματα αυτά ή εγκύκλιος τού ΚΕΜΕΔΙΑ κατέληγε 
στό έξης «πλάνο δουλειάς» γιά τίς Ο.Π. καί τίς Τ.Ο.: 

α) καταγραφή καί ιεράρχηση τών οξυμένων τοπικών προβλημάτων 

β) απογραφή τών κοινωνικών δυνάμεων πού μπορούν νά στηρίξουν 

τους διεκδικητικούς αγώνες στό συγκεκριμένο τοπικό πρόβλημα 

γ) δυνατότητα σύνδεσης τοϋ προβλήματος μέ τό λαϊκό κίνημα καί 

ενημέρωση τού λαού 

δ) δυνατότητα παρουσίας καί αποφασιστικής συμμετοχής τού ΠΑ
ΣΟΚ» 

Γιά τίς ΠΝΕ καθορίστηκε, «ό συντονισμός καί καταμερι
σμός τής δουλειάς στίς Τ.Ο.» καί «ή συγκέντρωση καί 
κριτική πάνω στην απογραφική δουλειά» τών Τ.Ο. «Μέ 
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ευθύνη των ΠΝΕ» θά έπρεπε επίσης νά «απογράφουν» 
οι δυνάμεις «στο χώρο της Αυτοδιοίκησης και στά συν
δικάτα». Ό λ η αυτή ή «απογραφή» των τοπικών προβλη
μάτων έπρεπε νά γίνει σέ ειδικό έντυπο πού είχε σταλεί 
άπό τό «κέντρο»6'. 
Τά αποτελέσματα όλης αυτής τής προσπάθειας γιά «αύ-
τοενημέρωση» δέν είναι εντελώς γνωστά. Όμως ή συ
στηματικότητα μέ τήν οποία προσεγγίστηκε τό πρό
βλημα δέν πρέπει νά αφήνει αμφιβολία γιά μιά τουλάχι
στο μερική επιτυχία. 
Κλείνοντας τή συζήτηση γιά τήν οργάνωση τοϋ ΠΑΣΟΚ 
θά πρέπει νά υπογραμμιστούν δύο «πλάνα δουλειάς» 
πού είχε καθορίσει ή ηγεσία τού ΠΑΣΟΚ τόν Γενάρη τού 
1977 γιά τους «τρεις επόμενους μήνες» καί πού δεί
χνουν τόν βαθμό ετοιμότητας τού κόμματος αυτού έν 
όψει τών πρόωρων εκλογών πού προέβλεπε: 

..ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΔΟΥΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΝΕ ΣΤΟΥΣ ΕΠΟΜΕΝΟΥΣ 
ΤΡΕΙΣ ΜΗΝΕΣ 

1. Μιά τουλάχιστο ΤΟ. οτό νομό. 10 πυρήνες στά χωριά ή σέ τόπους 
δουλειάς. 
2. Μιά τουλάχιστο ομιλία σέ κάθε πόλη ή χωριό πού θά φτιάξουμε 
ΤΟ. ή πυρήνα. 
3. Μοίρασμα φυλλαδίων προκηρύξεων ή βιβλίων τού ΠΑΣΟΚ ο' όλο 
τό νομό. 
4 Τρείς τουλάχιστο συζητήσεις στις ΠΝΕ πάνω σέ βασικά προβλή
ματα τού νομού. 
5. Δυό πολιτιστικές εκδηλώσεις σέ επίπεδο νομού. 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΔΟΥΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ Τ.Ο. ΣΤΟΥΣ ΕΠΟΜΕΝΟΥΣ 
ΤΡΕΙΣ ΜΗΝΕΣ 

1. Αύξηση μελών ή ενεργοποίηση αδρανοποιημένων μελών κατά 
20% (επισκέψεις ατά σπίτια, επαφή κ.λ.π.). 
2. Τρεις τουλάχιστο εκδηλώσεις ανοιχτές γιά προβλήματα τού χω
ριού ή τής συνοικίας. 
3. Δέκα συναντήσεις τών μελών γιά ανταλλαγή απόψεων σέ πρα
κτικά θέματα δουλειάς, πρόγραμμα δουλειάς, προετοιμασία πλάνου 
ή άλλα θέματα πού ενδιαφέρουν τά μέλη. 
4. Εθελοντική εργασία. 
5. Τρεις (3) πολιτιστικές εκδηλώσεις έκτος γραφείων Τ.Ο.»62 

2. Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΠΡΟΣ ΤΑ «ΜΕΣΑ» 

Ή οπωσδήποτε εντυπωσιακή δραστηριοποίηση τών 
κομματικών οργανώσεων γιά τήν διάδοση τών θέσεων 
τού ΠΑΣΟΚ δέν συνοδεύεται όμως άπό κάποιο, έστω 
στοιχειώδη, φιλελευθερισμό μέσα στό κόμμα. Έτσι, τά 
στελέχη ένώ διαθέτουν κανάλια μέσω τών οποίων μπο
ρούν νά δραστηριοποιηθούν έντονα, ταυτόχρονα πρέπει 
νά κινούνται μέσα σέ στενά Ιδεολογικά πλαίσια τά όποια 
έχει καθορίσει ή παντοδύναμη ηγεσία καί άπό τά οποία 
δέν είναι δυνατό νά παρεκκλίνουν. Συνεπώς, ή λειτουρ
γία τής οργάνωσης τού ΠΑΣΟΚ προς τά «μέσα» χαρα
κτηρίζεται, όπως άλλωστε θά δούμε λεπτομερειακά, άπό 
μιά έντονη αυταρχικότητα, χαρακτηριστικό τής οποίας 
είναι ή επιβολή τών απόψεων τής ηγεσίας, ή σύνθλιψη 
κάθε διαφωνίας μέσα στίς γραμμές τού κόμματος καί ή 
επιβολή ενός ισοπεδωτικού κομφορμισμού. 

α. Η Σύνθλιψη Κάθε Διαφωνίας: Οι Εσωκομματικές 
Κρίσεις στό ΠΑΣΟΚ. 

Ή πρώτη καί μεγαλύτερη κρίση στό ΠΑΣΟΚ παρουσιά
στηκε μετά τίς εκλογές τού 1974 (καί περιγράφεται 
θαυμάσια σέ σειρά άρθρων στή Σοσιαλιστική Πορεία). 
Στά τέλη Δεκεμβρίου 1974, ή Κεντρική Επιτροπή (Κ.Ε.) 
«αναμορφώθηκε» περιλαμβάνοντας μέλη επιλεγμένα 
άπό τόν Α. Παπανδρέου. Ή πρώτη φάση τής κρίσης 
παρουσιάσθηκε μετά τή συνεδρίαση τής Κ.Ε. τής 
19.1.75, όπου προτάθηκαν 72 τροπολογίες πού επεδί
ωκαν νά μετριάσουν τόν συγκεντρωτισμό πού προ
έβλεπε τό σχέδιο προσωρινού κανονισμού εσωτερικής 
λειτουργίας. "Ετσι, στίς 29.1.75, ó Α. Παπανδρέου δι
έλυσε αιφνιδιαστικά τήν Κ.Ε. μιλώντας γιά «φραξιονισμό 
καί ελιτισμό», καί ταυτόχρονα προχώρησε στην οργά
νωση «προσυνεδρίου» γιά νά ενισχύσει τίς θέσεις του. 
Λίγο αργότερα, ή ΠΑΣΟΚική ηγεσία, διέκοπτε γιά 45 
μέρες τήν κυκλοφορία τού «Αγωνιστή», οργάνου τής 
νεολαίας τού ΠΑΣΟΚ πού ζητούσε - χωρίς νά αναφέρε
ται σέ πρόσωπα καί πράγματα - σέ κύριο άρθρο του τή 
λειτουργία τών δημοκρατικών διαδικασιών στό ΠΑΣΟΚ. 
Ταυτόχρονα, καθαιρούσε καί τή Συντακτική Επιτροπή 
του. 

Τόν Μάρτιο άρχισε τό προσυνέδριο μέ διαμαρτυρίες 
πολλών στελεχών γιά τόν τρόπο συγκρότησης του (χω
ρίς κανονισμό λειτουργίας, αυθαίρετη εκπροσώπηση 
στελεχών κ.λ.π.). Οι διαμαρτυρίες εντάθηκαν μέ τήν 
αυταρχική στάση τού Προεδρείου (Αλευράς) πού απα
γόρευε διαδικαστικές καί διευκρινιστικές ερωτήσεις. Ή 
εσωκομματική έκρηξη αποφεύχθηκε όμως προσωρινά 
μετά τήν εκλογή στην Κ.Ε. καί μελών πού είχαν διαφω
νήσει μέ τήν ΠΑΣΟΚική ηγεσία. 'Αλλά στίς 15 'Απριλίου 
χωρίς νά συμβουλευτεί κανένα, ό Α. Παπανδρέου δι
όρισε ένα εξαμελές 'Εκτελεστικό Γραφείο (Ε.Γ.) στό 
οποίο συμμετείχαν μόνον έμπιστοι του, αποδυναμώνον
τας έτσι τους διαφωνούντες στην Κ.Ε. Τό Μάιο δέ, τό 
Ε.Γ. αποφάσιζε τήν διαγραφή ηγετών τής νεολαίας (14 
ιδρυτικά μέλη τής ΠΑΣΠ, ενα άπό τά όποια ήταν μέλος 
τής Κ.Ε. τού ΠΑΣΟΚ, 5 αντιπρόσωποι στην ΕΦΕΕ κ.λ.π.). 
'Αντιδρώντας στά γεγονότα αυτά οι διαφωνούντες στην 
Κ.Ε. αναγκάστηκαν νά καταγγείλουν τήν κατάργηση τής 
«εσωκομματικής δημοκρατίας» καί τήν «ουσιαστική 
κατάργηση τής Κ.Ε.». Αυτό βέβαια άνοιξε τόν δρόμο, 
στίς 9 Ιουνίου, γιά τήν διαγραφή τών 11 μελών τής Κ.Ε. 
ένώ ταυτόχρονα άρχισε καί μιά εκτεταμένη εκκαθάριση 
τού κόμματος άπό «απειθάρχητα στελέχη». Τέλος, (γιά 
3η φορά) διαλύθηκε καί ή Κ.Ε. Στίς 24 'Ιουνίου, ό Α. 
Παπανδρέου μέ φρασεολογία πού θύμιζε έντονα τρόπο 
διαγραφών στό ΚΚΕ, κατήγγειλε πώς ή «διασπαστική 
δραστηριότητα» τών «11» είχε σάν «στόχο»: 

«τήν δημιουργία. . . ρεφορμιστικού σοσιαλδημοκρατι
κού κόμματος πού θά εξυπηρετήσει τήν ένταξη τής 
Ελλάδας στό Νατοϊκό χώρο, άσο καί τήν επικυριαρχία 

τών Πολυεθνικών Μονοπωλιακών συγκροτημάτων». 



Ή πρώτη μεγάλη διάσπαση δεν μπορούσε παρά νά 
συνεχίσει νά κλυδωνίζει τό ΠΑΣΟΚ άφοϋ όπως σωστά 
παρατηρούσε ένα διαγραφέν στέλεχος: 

«στό ΠΑΣΟΚ υπάρχουν ομάδες μέ αντιθέσεις πού σύν
τομα θά συγκρουσθούν έξ αιτίας της ελλείψεως των 
εσωκομματικών διαδικασιών πού θά επέτρεπαν τήν 
συνύπαρξη τους».6 3 . 

Πράγματι, σύντομα μετά τήν μεγάλη κρίση επακολού
θησαν άλλες δύο: ένα κύμα διαγραφών στελεχών πού 
αργότερα δημιούργησαν τόν «Πολιτικό Σύνδεσμο 3ης 
Σεπτέμβρη» καί μιά σειρά εκκαθαρίσεων τοπικών οργα
νώσεων (300 περίπου στελέχη), ένώ καταργήθηκαν 4 
Τοπικές Οργανώσεις. 
Ή τέταρτη κρίση ξέσπασε στά τέλη τού Δεκεμβρίου 
κυρίως στον χώρο τής νεολαίας, επεκτάθηκε όμως καί 
στό κόμμα. Στίς 22 Δεκεμβρίου, μετά άπό επεισόδια στά 
γραφεία τής ΠΑΣΠ πού προκλήθηκαν άπό οπαδούς του, 
ό Α. Παπανδρέου διέγραψε τήν πλειοψηφία (15 μέλη) 
τού Κεντρικού Συμβουλίου τής ΠΑΣΠ. Ό λόγος ήταν ότι 
αυτή επεδίωκε νά κάνει πραγματικότητα τήν υπόσχεση 
τής ηγεσίας τού ΠΑΣΟΚ γιά οργανωτική αυτονομία τής 
ΠΑΣΠ. Οι 15 διαγραφέντες καταγγέλθηκαν στίς 23 Δε
κεμβρίου άπό τό ΠΑΣΟΚ σάν: 

«μιά μικρή, διασπαστική, τυχοδιωκτική καί άντικομ-
ματική ομάδα . . . Αυτά τά μέλη τής ομάδας, ομάδας 
μικροαστικής στή φύση της καί άντισοσιαλιστικής 
στην ιδεολογία της .. . πού ανακαλύφθηκαν σάν φρά
ξια στό κίνημα οδηγήθηκαν στην επίθεση ενάντια στην 
νεολαία καί τό κίνημα... στην υπηρεσία τής αντίδρα
σης»64. 

Ό Γραμματέας τής νεολαίας Γ. Τζάθας πού ήταν ανά
μεσα στους διαγραφέντος δήλωνε τήν ίδια μέρα πώς: 

«Είναι μόνιμη πληγή γιά τό κίνημα τό φυλλορόημα των 
στελεχών του, ή αδυναμία οποιουδήποτε οργάνου νά 
λειτουργήσει συλλογικά .. .»6S 

Ή κρίση στή νεολαία επεκτάθηκε καί στίς οργανώσεις 
εξωτερικού (Ιταλία, Αγγλία) καθώς καί στίς διοικήσεις 
τής ΠΑΣΠ Θεσ/νίκης καί Καβάλας. 'Επίσης, ογδόντα ένα 
στελέχη τού ΠΑΣΟΚ διαχώρησαν τήν θέση τους άπό τήν 
ηγεσία δηλώνοντας πώς: 

«ή όλη λειτουργία τού κόμματος έχει δημαγωγικό χα
ρακτήρα .. . Ή βάση τού ΠΑΣΟΚ ποτέ δέν ρωτήθηκε, 
ούτε κάν πληροφορήθηκε γιά τίς επιλογές τού Πα-
πανδρείκού μηχανισμού»66. 

Τέλος, στά Τρίκαλα εννέα Τοπικές Οργανώσεις καταδί
κασαν τήν ηγεσία τού ΠΑΣΟΚ καί διαγράφτηκαν. 
Γίνεται λοιπόν αντιληπτό, π< ς άπό τήν ίδρυση τού ΠΑ
ΣΟΚ ή ηγεσία του, καί πιό συγκεκριμένα ó 'Αρχηγός του, 
αντιμετώπισε μέ αυταρχικά μέτρα κάθε απόπειρα ηγετι

κών καί μή στελεχών νά αμφισβητήσουν τίς υπερεξου
σίες του ή νά διαφωνήσουν μέ τήν 'ιδεολογική πολιτική 
του γραμμή. 

β. Διαφωνούντες καί «Φραξιονιστές»: Ό Αυταρχισμός 
σάν 'Ιδεολογία καί Νοοτροπία Μέσα στό ΠΑΣΟΚ. 

Πίσω άπό τήν αμείλικτη αυτή σύνθλιψη κάθε διαφωνίας 
μέσα στό ΠΑΣΟΚ κρύβεται μιά γενικότερη αυταρχική 
νοοτροπία τής ηγεσίας του, κάτι πού γίνεται αντιληπτό 
μέσα άπ' ολα τά κομματικά κείμενα πού ασχολούνται μέ 
τό πρόβλημα τής εσωκομματικής δημοκρατίας. Είναι 
λ.χ. χαρακτηριστικό ότι τό Καταστατικό τού ΠΑΣΟΚ δίνει 
τήν δυνατότητα στην κομματική ηγεσία νά χαρακτηρίζει 
κάθε εκδήλωση διαφωνίας σάν «φραξιονισμό» (δηλ. σάν 
απόπειρα δημιουργίας αντιπολιτευτικής εσωκομματικής 
ομάδας). Έτσι, παρά τό γεγονός ότι κατοχυρώνει (του
λάχιστο στή θεωρία) άτι: 

«κάθε μέλος τού ΠΑΣΟΚ είναι ελεύθερο νά εκφράζει τίς 
απόψεις του γιά τή στρατηγική καί τακτική τού κινή
ματος» 

προστίθεται σέ δεύτερη παράγραφο τού ίδιου άρθρου 
πώς: 

«δέν επιτρέπεται ομως ή δημιουργία οργανωμένων 
ομάδων μέ δική τους πειθαρχία πού νά εργάζονται γιά 
τήν επιβολή των δικών τους απόψεων» (Σ.Σ. δηλ. 
«φράξιας» όπως τήν έχουν ονομάσει οί κομμουνιστές) 
(ύπογρ. δική μας).67 

"Ετσι, ό κ. Α. Παπανδρέου, καθώς ξέσπαγε μία άπό τίς 
εσωκομματικές κρίσεις τού ΠΑΣΟΚ, έπικαλεΐτο τό 
παραπάνω άρθρο γιά νά δικαιολογήσει μιά εκτεταμένη 
σειρά διαγραφών (πού συνοδευόταν καί άπό ένα χεί-
μαρο κατηγοριών): 

«Στό χρόνο πού πέρασε, τό ΠΑΣΟΚ αντιμετώπισε ορ
γανωμένη επίθεση τής Δεξιάς καί τής αντίδρασης πού 
ενισχύθηκαν άπό τις διαλυτικές μεθοδεύσεις των αρι
στεριστών - των επαναστατημένων μικροαστικών 
στοιχείων, πού εκμεταλλεύθηκαν τήν δημοκρατικό
τητα τού ΠΑΣΟΚ καί τίς αντικειμενικές αδυναμίες ενός 
νέου μαζικού κινήματος, γιά νά διεισδύσουν καί νά τό 
υπονομεύσουν. 

. . . Τό ΠΑΣΟΚ, σάν μαρξιστικό κίνημα, όχι μόνο απο
δέχεται άλλα καί τιμά τήν διαφωνία, τόν διάλογο, τήν 
κριτική καί τήν αυτοκριτική μέσα στά πλαίσια τής 
οργάνωσης. Καμμιά δέν έχει πρόθεση νά κατοχυρώσει 
τό αλάθητο τών καθοδηγητικών του οργάνων. Όμως, 
καμμιά δέν έχει πρόθεση νά επιτρέψει τή λειτουργία 
μέσα στά σπλάχνα του οργανωμένων υπονομευτικών 
ομάδων πού θελημένα ή αθέλητα υπηρετούν τους 
στόχους τής αντίδρασης καί ζημιώνουν τό μαζικό 
λαϊκό κίνημα» (ύπογρ. δικές μας).6 8 

Ταυτόχρονα, ή 'Εξόρμηση σέ κύριο άρθρο της προειδο-
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ποιούσε πώς τό ΠΑΣΟΚ: 

«στό πρώτο τουλάχιστο στάδιο, ένώ επιτρέπει τήν 
ύπαρξη τάσεων, δέν μπορεί νά τους δώσει τήν δυνα
τότητα νά κινηθούν σάν οργανωμένες ομάδες .. .»69 

Ό δέ κ. Α. Παπανδρέου, τόνιζε οτι: 

«τό ΠΑΣΟΚ έχει συγκεκριμένη πολιτική φυσιογνωμία 
καί δέν είναι μαζικός χώρος γιά ζύμωση» (ύπογρ. δικές 
μας).7 0 

Ή τοποθέτηση αυτή τοϋ Α.Π. ανατρέπει ουσιαστικά καί 
τό δικαίωμα ύπαρξης «τάσεων» (ακόμα καί αν δεχθούμε 
πώς αυτές δέν έχουν οργανωθεί σέ «ομάδες») αφού ή 
απουσία ζύμωσης καί ή επιμονή στην μοναδική «συγκε
κριμένη πολιτική φυσιογνωμία» καταργεί τό δικαίωμα 
τής ελεύθερης διακίνησης ιδεών μέσα σ' ένα κόμμα. 
Επίσης, καί ή απαγόρευση τής ύπαρξης «οργανωμένων 

ομάδων» στην ουσία αναιρεί τό δικαίωμα διαφωνίας. 
Διότι, από τή στιγμή πού δύο ή τρία άτομα θά σχηματί
σουν μιά γνώμη αντίθετη μέ αυτή τής ηγεσίας, θά μπο
ρούν νά κατηγορηθούν εύκολα σάν οργανωτές «φράξι
ας» μόνο καί μόνο επειδή οι απόψεις τους τυχαίνει νά 
συμπίπτουν. 

Ό λ α αυτά εξηγούν καί τήν επιμονή τού κ. Α. Παπαν
δρέου νά δικαιολογήσει τήν έλλειψη πλήρους «εσωκομ
ματικής δημοκρατικοποίησης» στό ΠΑΣΟΚ μέ τήν μονό
τονη αναφορά στην ύπαρξη «φραξιών»: 

«δέν έχουν ακόμα εξαλειφθεί τελείως οί φράξιες καί οί 
ομάδες στους κόλπους μας, πού αξιοποιούν τίς δημο
κρατικές διαδικασίες»71. 

Τό πρόβλημα λοιπόν δέν είναι μόνο ότι εσωκομματικά 
τό ΠΑΣΟΚ χαρακτηρίζεται από ένα έντονο αυταρχισμό. 
Ταυτόχρονα, όπως γίνεται αντιληπτό, ό αυταρχισμός 
έχει θεσμοθετηθεί μέσα στό κόμμα, μέσω τής δυνατό-
τητος εξοστρακισμού κάθε διαφωνούντος στελέχους μέ 
τήν επίκληση τής «φραξιονιστικής δράσης». Στην πρα
γματικότητα φαίνεται νά κυριαρχεί στό ΠΑΣΟΚ μιά γενι
κότερη έλλειψη ανοχής καί μιά αποστροφή γιά κάθε 
μορφή ουσιαστικού εσωκομματικού διάλογου -ένα χα
ρακτηριστικό τών δογματικών κομμάτων τής "Ακρας 
Αριστεράς. Έτσι, τό ΠΑΣΟΚ δέν προβαίνει μονάχα στην 

διαγραφή τών «απειθάρχητων» στελεχών, αλλά σπεύδει 
ταυτόχρονα (όπως άλλωστε καί τά κομμουνιστικά κόμ
ματα) νά τά ταυτίσει μέ τίς (κατά τό ΠΑΣΟΚ) δυνάμεις 
τού «κακού». Όπως άλλωστε είδαμε, τμήμα τών διαφω
νούντων κατηγορήθηκαν ότι στόχευαν στην «ένταξη 
τής 'Ελλάδας στό Νατοϊκό χώρο» καί στην επιβολή τής 
«έπικυριαοχίας τών Πολυεθνικών Μονοπωλιακών συγ
κροτημάτων». "Αλλοι διαφωνούντες καταγγέλθηκαν ότι 
ήταν «μικροαστοί», ότι είχαν αναπτύξει μιά «άντισοσι-
αλιστική» ιδεολογία καί οτι είχαν περάσει «στην υπηρε
σία τής αντίδρασης». Ένα δέ χαρακτηριστικό άρθρο τής 

'Εξόρμησης δικαιολογούσε μιά σειρά διαγραφών μέ τόν 
'ισχυρισμό ότι στό Κόμμα είχαν «διεισδύσει»: 

«άρριβίστες, νεοκομματικοί, παλαιοκομματικοί... 
σνομπάκιδες, 6ερμπαλιστές .. . χαφιέδες . . . άνθρωποι 
τού σκοταδιού». 

Τό άρθρο τέλειωνε μέ τό αίτημα: «Νά απομονώσουμε 
τους φραξιονιστές», καί τήν καταγγελία τών διαγραφέν
των γιά τό «διαβρωτικό κ α ί . . . προβοκατορικό ρόλο πού 
έπαιξαν . . . οί παραπάνω έλαχιστότητες»7 2. 

Βέβαια, τό ΠΑΣΟΚ ισχυρίζεται ότι μετά τή Συνδιάσκεψη 
του απέκτησε μιά εκλεγμένη διοίκηση καί μιά δημοκρα
τική δομή. Όμως, στην ίδια τήν εισήγηση του στή Συν
διάσκεψη τού ΠΑΣΟΚ, ό κ. Α. Παπανδρέου έβαλε σημαν
τικούς περιορισμούς στή δημοκρατική λειτουργία τού 
κόμματος όταν τόνισε πώς ή «δημοκρατική διαδικασία» 
στό ΠΑΣΟΚ στηρίζεται στις αρχές τής «δημοκρατίας» 
καί τής «αποτελεσματικότητας». Επεξηγώντας τό νόημα 
τής τελευταίας, είπε ό Α. Π.: 

«αποτελεσματικότητα σημαίνει ενιαία προς τά έξω 
έκφραση καί δράση». 

Ή περικοπή αυτή έκανε τόν Σπύρο Λιναρδάτο νά παρα
τηρήσει εύστοχα πώς: 

«ό συνδυασμός δημοκρατίας καί αποτελεσματικότη
τας όπως τόν βλέπει ό Α. Π., δέν φαίνεται νά διαφέρει 
άπό τόν «δημοκρατικό συγκεντρωτισμό», όπως έχει 
εφαρμοστεί στά κομμουνιστικά κόμματα, μετά τήν 
«μπολσεβικοποίησή τους» στή διάρκεια τού μεσοπο
λέμου.» 

Καί πρόσθεσε ό Λιναρδάτος σωστά πώς στην «συμμετο
χή» τών στελεχών τού ΠΑΣΟΚ στίς εσωτερικές του δι
εργασίες, ό κ. Α. Παπανδρέου: 

«δέν περιλαμβάνει καί τήν ελεύθερη διακίνηση τών 
απόψεων μέσα στό κόμμα, τήν κυκλοφορία τών γνω
μών τής μειοψηφίας»7 3. 

Οσον αφορά βέβαια τήν έκφραση απόψεων έξω άπό τό 
κόμμα, όπως είδαμε, ή αρχή τής «αποτελεσματικότη
τας» τήν αποκλείει. 
Δέν είναι λοιπόν εκπληκτικό τό οτι ò κ. Α. Παπανδρέου 
ισχυρίσθηκε στή Συνδιάσκεψη τού ΠΑΣΟΚ πώς: 

«άν αυτές οί προϋποθέσεις δέν ικανοποιηθούν, τότε ή 
Δημοκρατική Διαδικασία παίρνει φιλελευθερίστικο 
χαρακτήρα .. . καί υπονομεύει τήν όποτεΑεσματικό-
τητά της» (ύπογρ. δικές μας). 

Μέ δυό λόγια, ή «αποτελεσματικότητα» τού Α. Π. είναι ό 
αντίποδας τού «φιλελευθερισμού». 



γ. Ό Ασφυκτικός Έλεγχος των Κοινοβουλευτικών: 'Εξ
ουδετέρωση κάθε 'Ατομικότητας και 'Ελευθερίας Δρά
σης. 

Ένώ ομως τό «κίνημα» μπορεί πολύ πιό εϋκολα νά 
συμπιέσει τίς πιθανές αντιδράσεις των κομματικών στε
λεχών, τών οποίων άλλωστε ή εξουσία είναι άπό τήν 
φύση της περιορισμένη, αφού ή πηγή της βρίσκεται στίς 
πράξεις διορισμού τού παντοδύναμου 'Αρχηγού καί οχι 
σέ κάποια ενδοκομματική δημοκρατική εκλογή τών στε
λεχών αυτών, κάτι τέτοιο δέν είναι δεδομένο αναφορικά 
μέ τά κοινοβουλευτικά στελέχη. ΟΊ κοινοβουλευτικοί, 
έχοντας σάν πηγή τής εξουσίας τους τήν λαϊκή ψήφο, 
είναι φυσικό νά αισθανθούν πώς θάπρεπε νάναι λιγό
τερο τυφλά υποταγμένοι στην θέληση τής ΠΑΣΟΚικής 
ηγεσίας άπό ο,τι τά μή-κοινοβουλευτικά κομματικά στε
λέχη. 'Ακριβώς γι' αυτόν τόν λόγο λοιπόν, ή ηγεσία τού 
ΠΑΣΟΚ δέν μπορεί (ιδίως τώρα πού πολλαπλασιάστηκαν 
οι βουλευτές τού «κινήματος») παρά νά αισθάνεται μιά 
κάποια ανησυχία γιά τήν πιθανότητα εμφάνισης ορισμέ
νων αντιδράσεων ή πρωτοβουλιών τών κοινοβουλευτι
κών πού νά τους οδηγήσουν έξω άπό τά στενά καί 
αυστηρά πλαίσια πού έχει αυτή καθορίσει. Πέρα άπό 
αυτό όμως, είναι επίσης γνωστό ότι ή πλειοψηφία τών 
βουλευτών τού ΠΑΣΟΚ (άνθρωποι επιλεγμένοι κυρίως 
λόγω τής τοπικής ή άλλης εκλογικής επιρροής τους) 
είναι ελάχιστα διαποτισμένοι άπό τήν πολιτική φιλοσο
φία τού κινήματος. Αυτό ακριβώς δημιουργεί μιά γενι
κότερη δυσπιστία καί επιφυλακτικότητα τής ηγεσίας καί 
τού μή-κοινοβουλευτικού κομματικού της περίγυρου 
απέναντι στους βουλευτές. Άλλωστε, καί πρίν τίς εκλο
γές τού 1977, όπως είχε ομολογήσει καί ό κ. Α. Παπαν
δρέου, 7 4 είχαν δημιουργηθεί προστριβές μεταξύ τών 
«ορθοδόξων» μή-κοινοβουλευτικών καί τών «όππορτου-
νιστών» (έτσι πιθανότατα τους βλέπουν οι «ορθόδοξοι») 
κοινοβουλευτικών. Ή «διαμάχη» αυτή τελικά λύθηκε μέ 
τήν υποταγή τών κοινοβουλευτικών, πού παρακινήθη
καν, άπό τόν 'Αρχηγό τού «Κινήματος» νά συντονίζουν 
τήν θέση τους στην Βουλή μέ βάση «τους εξωκοινο
βουλευτικούς διεκδικητικούς αγώνες».75 

Όλα τά παραπάνω πρέπει νά εξηγούν γιατί στίς 10 
Ιανουαρίου 1978 ό 'Αρχηγός τού ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε 

μία απίστευτη σειρά μέτρων πού περιόριζαν ασφυκτικά 
τήν ελευθερία ατομικής άλλα καί συλλογικής δράσης 
τών βουλευτών τού ΠΑΣΟΚ, διασφαλίζοντας έτσι τήν 
αυστηρή προσήλωση τών στελεχών εκείνων πού θάταν 
οι πιθανότεροι αντίπαλοι τού εσωκομματικού κομφορμι
σμού όπως τόν καθορίζει ό κ. Α. Παπανδρέου. Στόχος 
τών μέτρων αυτών ήταν στό όνομα τής «πειθαρχίας»76 

νά σύνθλιβε! κάθε τάση βουλευτή νά εκφράζεται σάν 
άτομο, καί νά μετατραπεί σ' ένα άπό τά αδιάσπαστα 
τμήματα μιας «πειθαρχημένης» κομματικής μηχανής 
πού μόνη της αποστολή είναι νά εφαρμόζει τήν κομμα
τική γραμμή. 

Τά μέτρα αυτά περιλάμβαναν τήν δημιουργία μιας σει
ράς οργανωτικών μονάδων καί συγκεκριμένα: Τήν δημι
ουργία Κοινοβουλευτικού Τομέα 'Εργασίας (Κ.Τ.Ε.) τού 
ΠΑΣΟΚ, άπό 9-10 μέλη καί άπό ένα Γραμματέα καί ένα 

Εισηγητή. ΟΊ ΚΤΕ δημιουργήθηκαν μέ βάση τίς αντί
στοιχες κοινοβουλευτικές κατά υπουργεία επιτροπές 
καί υπόκεινται στην «αρχή» τής «συλλογικότητας στην 
έκφραση καί τήν δράση όπως τό επιβάλλουν οί θεμελια
κές αρχές καί «ή γενικότερη πολιτική ευθύνη τού κινή
ματος» (ύπογρ. δικές μας).77 Οί ΚΤΕ πλαισιώθηκαν άπό 
τήν Δ.Υ.Κ.Ο. (Διευθυντής τής Υπηρεσίας Κοινοβουλευ
τικής Όμάδας) καί τήν Υ.ΜΕ.ΤΕ.Κ.Ο. ('Υπηρεσία Μελε
τών καί Τεκμηρίωσης τής Κοινοβουλευτικής Όμάδας). 
Μέ βάση τά μέτρα αυτά κάθε σχέδιο νόμου παραλαμβά
νεται άπό τόν αρμόδιο Εισηγητή τού ΚΤΕ πού τό μετα
βιβάζει μέσω τής ΔΥΚΟ (ή άπ' ευθείας) στην ΥΜΕΤΕΚΟ. 
Ό Εισηγητής μαζύ μέ τόν Γραμματέα τού ΚΤΕ αποφασί
ζουν γιά τό ποιος θάναι ό εισηγητής τού σχεδίου νόμου 
(είναι χαρακτηριστικό ότι Εισηγητής καί Γραμματέας 
είναι πρόσωπα επιλεγμένα άπό τόν 'Αρχηγό τού ΠΑΣΟΚ 
πού μόνο αυτός μπορεί νά τους αναπληρώσει άν απου
σιάζουν).78 Ό εισηγητής τού σχεδίου νόμου πρέπει νά 
λαμβάνει ύπ' άψη τίς απόψεις τού Εισηγητή τού ΚΤΕ, 
τού ΚΤΕ σάν οργάνου, καί τής Γραμματείας τής ΥΜΕ
ΤΕΚΟ. Πάντως, έάν τό θέλει, ό 'Αρχηγός τού ΠΑΣΟΚ 
«ορίζει απευθείας εισηγητή σχεδίων ή προτάσεων νό
μων» (ε'ίτε δηλαδή συμφωνεί ή ΚΤΕ ε'ίτε όχι).79 "Αλλωστε 
ή αρχή τής «συλλογικότητας» δέν φαίνεται ν' αφήνει 
πολλά περιθώρια πρωτοβουλιών στην ΚΤΕ σάν ομάδα, 
ακόμα δέ λιγότερα σέ κάποιο μέλος της. Είναι επίσης 
χαρακτηριστικό ότι προτάσεις νόμου βουλευτή τού ΠΑ
ΣΟΚ κρίνονται άπό τό ΚΤΕ πού τίς διαβιβάζει (άν εγκρι
θούν) στην ΥΜΕΤΕΚΟ γιά «πάρα πέρα μελέτη» (ένώ δέν 
διευκρινίζεται - όχι τυχαία - άν ή ΥΜΕΤΕΚΟ μπορεί ν' 
απορρίψει τήν πρόταση ή όχι). 

ΟΊ δεσμεύσεις καί οί γραφειοκρατικοί περιορισμοί πού 
επιβάλλονται στους βουλευτές τού ΠΑΣΟΚ σχετικά μέ 
τίς «αναφορές επερωτήσεις - ερωτήσεις» τους είναι 
επίσης εντυπωσιακή. Ό Βουλευτής πρίν καταθέσει 
άναφορά-έρώτηση-έπερώτηση είναι υποχρεωμένος νά 
τήν δίνει στον ΔΥΚΟ πού στην συνέχεια τήν μεταβιβάζει 
στό «αρμόδιο ΚΤΕ».80 'Εάν κριθεί πώς επερωτήσεις, 
αναφορές κλπ. «ενδέχεται νά προκαλέσουν δυσμενή 
εντύπωση σέ βάρος τού ΠΑΣΟΚ» τότε «κρίνονται κατά 
τήν ουσία άπό τόν Γραμματέα καί τόν Εισηγητή τού 
αρμοδίου ΚΤΕ». Ματαίωση ή αναβολή μιας επερώτησης 
κλπ. αποφασίζεται άπό τήν πλειοψηφία τού ΚΤΕ ή τόν 
«Πρόεδρο».81 Γιά τό τί θά γίνει άν συγκρουσθούν ή 
πλειοψηφία τού ΚΤΕ μέ τόν 'Αρχηγό τού ΠΑΣΟΚ δέν 
εξηγείται σαφώς, πρέπει πάντως νά υπονοηθεί άπό τήν 
σχετική διατύπωση, πώς αυτός έχει τελικά τό βέτο. Ό 
Πρόεδρος τού ΠΑΣΟΚ δέν έχει μόνο τήν αποφασιστική 
γνώμη γιά τήν ματαίωση υποβολής ερωτήσεων κλπ. 
'Επίσης: «'Αναβολή ή ματαίωση συζήτησης 'Ερώτησης ή 
'Επερώτησης μέ πρωτοβουλία άπό ενα ή άπό όλους 
τους υπογράφοντες, γίνεται μόνο κατόπιν σύμφωνης 
γνώμης τού Προέδρου τού ΠΑΣΟΚ»82 (ύπογρ. δική μας). 
'Ενώ επίσης ή συνυπογραφή επερωτήσεων κλπ. μέ βου
λευτές άλλων κομμάτων πού απαγορεύεται κατά κανό
να, επιτρέπεται κατ' εξαίρεση «μετά συγκατάθεση τού 
Προέδρου τού ΠΑΣΟΚ»81 (ύπογραμ. δική μας). 
Όμως ή πιό εντυπωσιακή δέσμευση πού επιβάλλεται 



« 

82 

Ή Οργάνωση τοϋ ΠΑΣΟΚ 

στους βουλευτές τοϋ ΠΑΣΟΚ (πάλι μέ Προεδρικό «βέ
το» - δείχνοντας έτσι ξανά τήν εκτεταμένη εξουσία τοϋ 
κ. Α. Παπανδρέου και τόν συγκεντρωτισμό του) είναι ή 
ακόλουθη: 

«δηλώσεις, συνεντεύξεις, στό ντόπιο ή ξένο τύπο ή 
στά μέσα μαζικής ενημέρωσης, όπως καί ή αρθρο
γραφία σε εφημερίδες καί περιοδικά πρέπει νά πρα
γματοποιούνται μετά προηγούμενη συνεννόηση μέ 
τόν Πρόεδρο του Κινήματος ή τόν Κοινοβουλευτικό 
'Εκπρόσωπο έφ' άσον προσθέτουν στίς επίσημες γνω
στές θέσεις του ΠΑΣΟΚ.84 (ύπογρ. δικές μας). 

Μέ δύο λόγια, ο'ι βουλευτές καλούνται νά εκφράζουν 
μονότονα μονάχα τίς επίσημες θέσεις τού ΠΑΣΟΚ (τί
ποτε άλλο) καί γιά τήν έκφραση κάθε προσωπικής τους 
άποψης πρέπει νά ζητείται ή γνώμη τοϋ 'ίδιου τοϋ 'Αρ
χηγού τοϋ Κόμματος (!). 
Πρέπει τέλος νά προστεθεί πώς «γιά κάθε προσέλευση 
των βουλευτών τοϋ ΠΑΣΟΚ σέ πρεσβείες, τελετές, 
συνέδρια, γενικές πολιτικές συζητήσεις ή συσκέψεις καί 
δημόσιες συγκεντρώσεις σωματείων ή κοινωνικών τά
ξεων πρέπει απαραίτητα νά ειδοποιείται ó ΔΥΚΟ»85 (ή 
άδεια τοϋ οποίου προφανώς είναι απαραίτητη). 
Άπ' όλα τά παραπάνω γίνεται φανερή ή έκταση τοϋ 
ασφυκτικού έλεγχου πού έχει επιβάλλει ή ηγεσία τοϋ 
ΠΑΣΟΚ πάνω στους βουλευτές, όχι μόνο στό κοινοβου
λευτικό τους έργο, οϋτε καν καί σέ εκείνες τίς έξοκοι-
νοβουλευτικές τους δραστηριότητες πού δέν σημαί
νουν απαραίτητα τήν υιοθέτηση κάποιας θέσης (λχ. 
προσέλευση σέ τελετή πρεσβείας), άλλα τό σπουδαιό
τερο, στην ελεύθερη εκδήλωση κάθε άποψης τους πού 
τυχαίνει νά μήν αποτελεί «επίσημη θέση τοϋ ΠΑΣΟΚ. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Δέν υπάρχει καμμιά αμφιβολία πώς τό ΠΑΣΟΚ κατόρ
θωσε νά ξεπεράσει οργανωτικά ορισμένες πάγιες αδυ
ναμίες πού χαρακτήριζαν τά μή-κομμουνιστικά 'Ελλη
νικά κόμματα. Ή πρώτη επιτυχία τοϋ ΠΑΣΟΚ ήταν οτι 
κατόρθωσε (παρά τόν σαφή 'Αρχηγικό του χαρακτήρα) 
νά βάζει τίς βάσεις γιά τή δημιουργία κομματικής συνεί
δησης*. Καί αν έστω αγνοηθεί γιά λίγο τό φαινόμενο της 
σύνθλιψης κάθε αντίθετης άποψης στό ΠΑΣΟΚ, ή έμ
φαση πού έδωσε ό κ. Α. Παπανδρέου στην σημασία τού 
κόμματος οδήγησε στον πολλαπλασιασμό καί ατή δρα
στηριοποίηση τών οργανώσεων βάσης τού «Κινήματος». 
Ή δεύτερη επιτυχία τού ΠΑΣΟΚ ήταν ή δημιουργία 
στελεχών, ή οποία βρίσκεται φυσικά σέ απόλυτη άλληλ-
λεξάρτηση μέ τόν τομέα τής διαφώτισης (τό εύρος τοϋ 
οποίου διαπιστώσαμε). Τέλος τό ΠΑΣΟΚ, όπως είδαμε, 
κατόρθωσε νά δημιουργήσει ένα μηχανισμό «αύτοενη-
μέρωσης» μέ ικανά στελέχη στό τοπικό επίπεδο καί μέ 
κανάλια διοχέτευσις πληροφοριών προς τά πάνω καί 
προς τά κάτω. 

Όμως τό μοντέλο οργάνωσης πού επέλεξε τό ΠΑΣΟΚ 
δέν μοιάζει μέ αυτό τών Δυτικο-Εύρωπαϊκών κομμάτων, 
πού χαρακτηρίζονται άπό τήν εσωκομματική δημοκρατία 
τους, κάτι πού σημαίνει τόν ελεύθερο ανταγωνισμό γιά 

τήν ηγεσία, τόν έλεγχο τής ηγεσίας άπό τήν βάση, άλλα 
καί τήν ύπαρξη πολλών τάσεων μέσα στό κόμμα πού 
βέβαια καλύπτει ενα ευρύ ιδεολογικό χώρο. Καί δέν 
είναι μόνο ή δομή τοϋ ΠΑΣΟΚ (μέ βάση τόν πυρήνα) πού 
μοιάζει μ' αυτήν τών ολοκληρωτικών κομμάτων τής 
'Αριστεράς, άλλα κυρίως σ' αυτό πού ονομάσαμε ή λει
τουργία του προς «τά μέσα». Όπως ακριβώς ή «αρχή 
τοϋ » δημοκρατικού συγκεντρωτισμού κατευθύνει τά 
κομμουνιστικά κόμματα στην εδραίωση τής «μονολιθικό-
τητας τους», έτσι καί ή αρχή τής «αποτελεσματικότητας» 
οδηγεί τό ΠΑΣΟΚ στην εμπέδωση τής «συλλογικότητας 
του. 

Αυτό σημαίνει στην πράξη ότι ή ηγεσία είναι παντοδύ
ναμη (είδαμε λχ. πόσα «βέτο» έχει πάνω στή δράση τών 
βουλευτών) καί ή εξουσία της καί ο'ι απόψεις της δέν 
μπορούν ν' αμφισβητηθούν άπό τά στελέχη τοϋ κόμμα
τος πού πρέπει νά κινούνται μέσα στά αυστηρά προκα
θορισμένα 'ιδεολογικά πλαίσια πού έχει χαράξει ή ηγεσία 
(είδαμε λχ. ότι γιά κάθε έκφραση γνώμης βουλευτή πού 
ξεφεύγει άπό τίς «επίσημες» θέσεις τοϋ ΠΑΣΟΚ, απαι
τείται άδεια τής ηγεσίας!) Μέσα στά πλαίσια αυτά, συν
θλίβεται ή έκφραση κάθε άποψης αντίθετης προς τίς 
θέσεις τής ηγεσίας (ο'ι όποιες θέσεις αποτελούν ταυτό
χρονα καί τήν «επίσημη» 'ιδεολογία τοϋ κόμματος). Φυ
σικά γιά τήν ελεύθερη ύπαρξη τάσεων δέν μπορεί νά 
γίνει λόγος. Κάθε «διαφωνών» δέ αντιμετωπίζεται 
άμεσα σάν «φραξιονιστής», πράγμα πού σημαίνει ότι θά 
έκβληθεΐ άπό τό κόμμα σάν ό χειρότερος εχθρός του (ή 
άν θέλετε σάν τό «όργανο» τών χειρότερων έχθρων 
του). 

Καί ένώ σίγουρα τά Ελληνικά «αστικά» κόμματα (πού ο'ι 
οργανωτικές τους αδυναμίες προς τά «εξω» είναι αναμ
φισβήτητα μεγαλύτερες άπό αυτές τοϋ ΠΑΣΟΚ), δέν 
υπάρχει ακόμα εσωκομματική δημοκρατία (κάποιες 
πρώτες προσπάθειες στην κατεύθυνση αυτή διαφαίνον
ται σταδιακά σίγουρα ο' αυτά κυριαρχεί ενα πολύ μεγα
λύτερο πνεύμα φιλελευθερισμού άπ' ο,τι στό ΠΑΣΟΚ. 
Στά κόμματα αυτά υπάρχουν τάσεις πού συχνά εκφρά
ζονται δημόσια, τά στελέχη δέν αισθάνονται τόν ασφυ
κτικό κλοιό τής υποχρέωσης νά επαναλαμβάνουν μο
νάχα τίς «επίσημες» κομματικές θέσεις, κάποια κριτική 
γίνεται καί προς τήν ηγεσία (ήπια έστω ή καί καλυμένη), 
ένώ τέλος αυτοί πού διαγράφονται (σάν «διαφωνούν
τες») δέν αντιμετωπίζονται σάν «εχθροί» τοϋ κόμματος. 
Μέ δυό λόγια τά κόμματα αυτά δέν χαρακτηρίζονται 
οϋτε άπό τόν ισοπεδωτικό κομφορμισμό πού θέλει νά 
επιβάλει τό ΠΑΣΟΚ στην οργάνωση του οϋτε άπό τήν 
εμπαθή καί χωρίς καμμιά ανοχή αντιμετώπιση κάθε 
άποψης πού παρεκκλίνει κάπως άπό τήν «επίσημη γραμ
μή». 

* Τό φαινόμενο αυτό δέν είναι εκπληκτικό. Όλα τά δεξιά-
ολοκληρωτικά κόμματα έχουν καί ανεπτυγμένη κομματική 
συνείδηση άλλα καί έντονο αρχηγισμό. Έντονα αρχηγικά 
είναι καί πολλά κομμουνιστικά κόμματα τών οποίων ol Γεν. 
Γραμματείς έχουν χαρισματική προσωπικότητα (λχ. τό ΚΚΕ μέ 
'Αρχηγό τόν Ζαχαριάδη). Ή σχέση Αρχηγισμού καί Κομματι-
κότητας βέβαια είνα ένα μεγάλο θέμα πού δέν μπορεί νά 
θιγεί τώρα. 
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