
Σεπτέμβρης '79 
ΠΑΣΟΚ: ΧΡΟΝΙΑ ΠΕΝΤΕ 

Γ ράψε t ó ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Σεπτέμβρης '74 
«'Ανακοινώνουμε σήμερα την εκκίνηση ενός πολιτι

κού Κινήματος πού πιστεύουμε δτι εκφράζει τους πό
θους καί τίς ανάγκες του απλού "Ελληνα, ενός Κινή
ματος πού νά ανήκει στον αγρότη, τόν εργάτη, τόν 
βιοτέχνη, τό μισθωτό, τόν υπάλληλο, στή θαρραλέα καί 
φωτισμένη νεολαία μας. Τους καλούμε νά πυκνώσουν 
τις τάξεις του. Νά στελεχώσουν καί νά συμμετάσχουν 
στην κατεύθυνση ενός Κινήματος πού θά προωθήσει 
ταυτόχρονα τήν εθνική μας ανεξαρτησία, τή λαϊκή 
κυριαρχία, τήν κοινωνική απελευθέρωση καί τή δημο
κρατία σ' δλες τίς φάσεις της δημόσιας ζωή». . . Ή 
σημερινή διακήρυξη τών άρχων του ΠΑΣΟΚ αποτε
λεί εκκίνηση γιά τήν Γδρυση, στελέχωση καί θεμε
λίωση ενός Κινήματος πού θέλουμε ν' αποτελέσει τό 
φορέα δλων τών γνήσια προοδευτικών καί δημοκρατι
κών δυνάμεων τής χώρας. . . Ή σημερινή μας διακή
ρυξη αποτελεί τήν πυξίδα πού θά καθοδηγεί τήν πο

ρεία μας προς μιά νέα, αναγεννημένη, ανθρώπινη, σο
σιαλιστική καί δημοκρατική Ελλάδα, μιά Ελλάδα 
πού νά ανήκει στους "Ελληνες...» 

('Ανδρέας Παπανδρέου ανακοινώνοντας τήν 'Ιδρυτική 
Διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ στίς 3-9-74) 

«Στίς επόμενες εκλογές θά διεκδικήσουμε τήν ε
ξουσία. Γιά νά χαράξουμε μιά νέα πορεία γιά τή χώ
ρα μας, εθνικά περήφανη καί κοινωνικά δίκαιη. Μιά 
πορεία πού ν' ανταποκρίνεται στίς προσδοκίες τοϋ 
Λαού καί ιδιαίτερα τής νέας γενιάς. Εμπρός γιά ηιά 
'Ελλάδα νέα, μιά Ελλάδα πού νά ανήκει στους Έλ
ληνες.» 

('Ανδρέας Παπανδρέου κλείνοντας τόν λόγο του στή 
γιορτή Νεολαίας στίς 8-9-79) 

Μονάχα 5 χρόνια χωρίζουν τά λόγια 
αυτά του "Ελληνα σοσιαλιστή ηγέ
τη, καί είναι χαρακτηριστικά τής α
νόδου πού παρουσίασε τό Κίνημα του 
«ΙΙράσινου "Ηλιου» μέσα σ' αυτό τό 
αντικειμενικά μικρό διάστημα. "Ο
ταν στίς 3 Σεπτέμβρη του "74 ó 'Αν
δρέας Παπανδρέου σέ συνέντευξη 
τύπου ανακοίνωνε τίς βασικές αρχές 
καί στόχους τοΰ Πανελλήνιου Σοσια
λιστικού Κινήματος, %oXkoi βιάστη
καν νά %ροψ·ητέ<\)θΌν τό αύντο\>.ο τέ
λος αυτής τής παράτολμης (δπως 
φαινόταν τότε) πολιτικής πράξης, κι 
άλλοι δέν δίστασαν νά τήν καταγ
γείλουν ως διασπαστική τής «δημο
κρατικής παράταξης» (στην οποία, 
δπως φάνηκε αργότερα, φώλιαζαν 
καί μπόλικοι άνθρωποι τής Δεξιάς) . 
"Ομως ή συνέχεια τους διέψευσε. Τό 
IIΑΣΟΚ μέ τήν πράγματι πρωτοπο
ριακή του διακήρυξη τής 3ης Σε
πτέμβρη, Ιπιασε τόν παλμό του α
πλού καί μή προνομιούχου "Ελληνα 
εργαζόμενου, κι άπλωσε βαθιές ρί
ζες σ' όλη τήν Ελλάδα, καί στό ε
ξωτερικό δπου υπάρχουν "Ελληνες. 

Ή πεντάχρονη πορεία του είναι 
πραγματικά εντυπωσιακή. Σέ πρώτη 
φάση κάλεσε σ' αύτοοργάνωση τόν 
εργαζόμενο Ααό καί τή Νεολαία" 
κι αυτοί ανταποκρίθηκαν πρόθυμα 
στό πολιτικό του προσκλητήριο. 
Πριν δμως προλάβει νά οργανωθεί 
καλά - καλά, ήρθαν οί εκλογές στίς 

1 2 όποιες πήρε τό 13 % τών ψήφων. 

Στή συνέχεια αγωνίστηκε μ' επιτυ
χία μαζί μέ τίς υπόλοιπες δημοκρατι
κές δυνάμεις, γιά τή νίκη τής Δη
μοκρατίας στό πολιτικό δημοψήφι
σμα. Σημείωσε επιτυχίες στίς δημο
τικές εκλογές. Παράλληλα μέ τους 
κοινοβουλευτικούς κι εξωκοινοβουλευ
τικούς αγώνες του, μέ τίς κρυστάλ
λινες κι ασυμβίβαστες θέσεις του πά
νω στά εθνικά θέματα (Κύπρος, 
ΕΟΚ, Αιγαίο, NATO, Βάσεις κλπ.) 
καί στά θέματα εσωτερικής πολιτι
κής (Άποχουντοποίηση, κάθαρση, 
Σύνταγμα, λαϊκές ελευθερίες, εργα
τικά κι αγροτικά θέματα, κλπ.) , μέ 
τή μαχητική του παρουσία στους τό
πους δουλειάς, δίπλα καί μέσα στό 
Ααό, καθιερώθηκε στή συνείδηση του 
απλού "Ελληνα ώς δ κύριος φορέας 
(ή αιχμή) τής 'Αντιπολίτευσης, δ 

κύριος φορέας (ά μοχλός) τής 'Αλ
λαγής. 'Ιδιαίτερα στην ύπαιθρο, δπου 
ό αγρότης είδε γιά πρώτη φορά κά
ποιον νά ενδιαφέρεται άπό κοντά γιά 
τά προβλήματα του καί ν' αγωνίζε
ται γιά τήν επίλυση τους προτείνον
τας λύσεις εφικτές καί φιλαγροτικές, 
κι δχι πολιτικάντικες υποσχέσεις καί 
ρουσφετολογίες, τό ΠΑΣΟΚ βρήκε 
μεγάλη απήχηση. Καί χάρη στους 
συνεχείς καί σκληρούς αγώνες του, 
εδραίωσε ένα μαχητικό αγροτικό συν
δικαλισμό πάνω σ' ακομμάτιστη βά
ση μέσα άπό τους αγροτικούς συλ
λόγους, παρενέβη αποφασιστικά στίς 
διαδικασίες ανάπτυξης καί συνειδη
τοποίησης - πολιτικοποίησης τοΰ συ
νεταιριστικού κι αγροτικού κινήμα

τος, -καί κλόνισε αποφασιστικά τά πα
τροπαράδοτα θεμέλια τής Δεξιάς καί 
του παλαιοκομματισμού στην επαρ
χία. Τό μήνυμα πού έρχεται σήμερα 
άπ' τήν ελληνική ύπαιθρο (δπως χα
ρακτηριστικά τονίστηκε σέ ειδικές 
ανταποκρίσεις έγκυρης απογευματι
νής εφημερίδας άπ' τίς αγροτικές πε
ριφέρειες) είναι δτι «ή άγροτιά θά 
ψηφίσει αλλαγή», ξανασμίγοντας έ
τσι μέ τίς ένδοξες αγωνιστικές παρα
δόσεις της, τοΰ Κιλελέρ καί τοΰ Άν-
τύπα. 

Ή οργανωτική ανάπτυξη τοΰ ΠΑ
ΣΟΚ στά πρώτα χρόνια υπήρξε ο
πωσδήποτε επώδυνη. Είναι γνωστές 
οί κρίσεις πού συντάραξαν τό νεαρό 
Κίνημα, καί οί όποιες ήταν άποτέ-

"λεσμα τής διαπάλης τών ιδεών καί 
τής διαφορετικής πολιτικής γλώσσας 
καί νοοτροπίας πού είχαν ορισμένες 
συντεταγμένες ομάδες οί όποιες μπή
καν στό Κίνημα βεβιασμένα, λόγω 
τών συνθηκών σύγχυσης τοΰ φθινο
πώρου τοΰ '74 καί τών γρήγορων ε
κλογών (γιά τή γρήγορη διεξαγωγή 
τών όποιων, καθώς καί γιά τό ληστρι
κό εκλογικό τους νόμο, μεγάλη ευ
θύνη έφερε καί ή ηγεσία τής τότε 
ΕΚΝΔ). Ή απειρία τής οργανωμέ
νης βάσης τοΰ Κινήματος επέτεινε 
τίς οργανωτικές αυτές δυσκολίες του 
πρώτου καιροΰ, οί όποιες, τελικά, έ
γινε δυνατά νά ξεπεραστούν μονάχα 
ύστερα άπό έντονες προσπάθειες καί 
πολύμορφη εντατική δουλειά δλων 
τών μελών τοΰ Κινήματος, άπ' τήν 



ματα καί τό πρόγραμμα του, πράγμα πού σημαίνει 
πώς θά επιδιώξει αυτόνομη αναμέτρηση ή έστω πώς 
θά επιχειρήσει «καθαρές» συμπορεύσεις μ' άλλες δυ
νάμεις. 

"Αν ή παραπάνω άποψη είναι ή ουσιαστική απάν
τηση στην αποτυχία της «Συμμαχίας» του 77, αποτε
λεί ωστόσο καί τάν μόνο δρόμο πού έτσι κι άλλοιώς 
απόμεινε στό ΚΚΕ (έσ.) . Φαίνεται πώς πραγματικά 
δέν έχουν απομείνει ουσιαστικά περιθώρια γιά ενω
τικές βολιδοσκοπήσεις άφοΰ τό μέν ΙΙΑΣΟΚ δέν δεί
χνει νά συζητάει κάτι τέτοιο, ενώ οι άλλες πτέρυγες 
της παλιάς «συμμαχίας», έχουν χάσει σχεδόν καί τά 
τελευταία ερείσματα κομματικής υπόστασης. (Τά πο
λύ άξια λόγου στελέχη πού απάρτισαν τις συνιστώσες 
δυνάμεις της «συμμαχίας» θά πρέπει μέσα στή νέα πε
ρίοδο νά πάρουν χωρίς αναβολή τις αποφάσεις τους.) 
"Ετσι καθώς φαίνεται κι άν κάτι απρόοπτο δέν μετα
βάλλει τά δεδομένα, τό ΚΚΕ (έσ.) γιά πρώτη φορά 
άπ' τή διάσπαση, θά επιδιώξει νά μετρήσει τις δυνά
μεις καί τίς δυνατότητες του μέ τήν προκήρυξη τών 
νέων εκλογών. Οι πιό αισιόδοξοι οποατ-ίιρίζουν πώς τά 
¿φέλη πού θά κερδηθοϋν θά είναι εντυπωσιακά μεγα
λύτερα άπ' δ,τι οί δοκιμασίες του παρελθόντος έδει
ξαν, ενώ οί απαισιόδοξοι συμφωνούν, μέ τό επιχείρη
μα πώς Ιτσι κι άλλοιώς δέν θάχει τό κόμμα τίποτα νά 
χάσει. 

Ά π ' τήν ομιλία του κ. Δρακόπουλου στό κλείσιμο 
του Φεστιβάλ αξίζει ϊσως ν' απομονωθεί κι ενα ακό
μα σημείο, πού αναφέρεται στην απόφαση του ΚΚΕ 
(έσ.) ν' αξιοποιήσει μέ κάποιον τρόπο τίς φιλικές 

προς αυτό άλλα μή κομματικές του προσβάσεις. ΙΙράγ-
ματι άν σκεφτεί κανείς πώς τό ΚΚΕ (έσ.) διαθέτει 
τόν πιό πλούσιο περίγυρο (ποσοτικά καί κυρίως ποιο
τικά) , ήταν περίεργο πώς ως τά τώρα δέν είχε ανα
ζητηθεί τρόπος ουσιαστικής αξιοποίησης του. "Αν κα
τορθώσει νά κάνει πράξη αυτή του τή σύλληψη τότε 
θάχει ατά σίγουρα πάρα πολλά νά ωφεληθεί. 

ΚΟΔΗΣΟ (Κάποια παρουσία. . .) 

Τό νέο σχήμα του κ. Πεσμαζόγλου φαίνεται πώς κα
τόρθωσε μέσα σέ λίγο σχετικά χρόνο νά επιβληθεί καί 
νά καθιερωθεί χωρίς ωστόσο νάχει γίνει δυνατή ή 
καταμέτρηση τών πραγματικών του δυνάμεων, 

θά πρέπει νά σημειωθεί δτι τό ΚΟΔΗΣΟ: 
1. 'Αναπτύσσει έντονη καί σοβαρή κομματική δρα
στηριότητα μ' οργανωτικά αποτελέσματα καθόλου ευ
καταφρόνητα. 
2. Σχολιάζει εύστοχα καί έγκαιρα τήν πολιτική επι
καιρότητα πράγμα πού του επιτρέπει νά μή χάνεται 
άπ' τό προσκήνιο. 
3. "Εχει σημαντικά μειώσει τους άντιπασοκικούς του 
τόνους. 
4. Πριμοδοτείται εντυπωσιακά άπ' τάν ημερήσιο τύ
πο δλων σχεδόν τών αποχρώσεων. 

Πολύ τελευταία ó κ. Πεσμαζόγλου δήλωσε πώς 
στις νέες εκλογές τό ΚΟΔΗΣΟ θά διεκδικήσει αυτό
νομα τή λαϊκή εμπιστοσύνη. 'Ανεξάρτητα άπ' τά υπο
χρεωτικά ή αναγκαίο μιας τέτοιας απόφασης, τά ερώ
τημα πού παραμένει είναι τί θά κάνει μετά τίς εκλο
γές, άν βέβαια οί δυνάμεις του είναι τέτοιες πού νά 
του προσδιορίζουν κάποιο ρόλο. 

Παρ' δτι σήμερα τό ΚΟΔΗΣΟ θεωρείται δίκαια ή 
τρίτη πολιτική δύναμη στον μή κομμουνιστικά χώρο 
(μέ πολύ μεγάλη οέβαια διαφορά άπ' τίς άλλες δύο) , 

εντούτοις ως τή στιγμή πού θά δοκιμαστεί στή λαϊκή 
εμπιστοσύνη τίποτα δέν \ιπορεί νά θεωρείται σίγουρο. 
"Οσο γιά τήν εκλογική του τύχη — επομένως καί 
τόν παραπέρα ρόλο του — αυτή θά κριθεί άπό μιά 
σειρά παράγοντες ó σημαντικότερος άπ' τους οποίους 
είναι τά εκλογικά σύστημα καί κατά δεύτερο λόγο Ό 
-/οίνος τών εκλογών, ή πλαισίωση τών συνδυασμών 
του κλπ. 

ΕΔΗΚ (Τό μέλλον σκοτεινό. . . ) 

Ή νέα πολιτική περίοδος πού αρχίζει δέν βρίσκει σέ 
καθόλου καλό σημείο τήν ΕΔΗΚ του κ. Ζίγδη. "Ολα 
τά σημάδια δείχνουν πώς τίποτα δέν έχει απομείνει 
άπ' τήν παλιά φρουρά του κόμματος, ενώ οί προσπά
θειες τοϋ αρχηγού κι ελάχιστων στελεχών γιά κάποια 
ανασύνταξη (περιοδείες, ομιλίες, επιτροπές) , φαίνε
ται νά πέφτουν σχεδόν στό κενό. 

'Απ' τους άλλους βουλευτές του κόμματος, άλλοι 
δείχνουν κάποια κοινοβουλευτική — κυρίως — δρα
στηριότητα, ενώ άλλοι εμφανίζονται Ι π ι δ ε ι κ τ ι -
κ ά παροπλισμένοι. 

Ή παρουσία γενικά της ΕΔΗΚ στην καθημερινή 
πολιτική ζωή τοϋ τόπου είναι τόσο 'ισχνή πού σχεδόν 
περνάει απαρατήρητη, καί τούτο παρά τίς εντυπω
σιακές — συνήθως — θέσεις, απόψεις τοϋ κ. Ζίγδη. 

Τό μέλλον προβάλλει αβέβαιο καί μάλλον σκοτει
νό γιά τήν ΕΔΗΚ άφοΰ ούτε προοπτικές κάποιας συμ
φέρουσας συνεργασίας εμφανίζονται, κι έπί πλέον θεω
ρείται βέβαιο πώς κι οί λίγοι πολιτευτές πού απόμει
ναν στό κόμμα θ' αναζητήσουν συμφερότερη στέγη 
δταν φανούν στον ορίζοντα οι εκλογές. 

"Αλλωστε, δπως είναι γνωστό, οί πάντες σχεδόν 
(«Ν.Δ.» — «ΠΑΣΟΚ» — «ΚΟΔΗΣΟ») ποντάρουν 

κι ελπίζουν στον διαμελισμό τών τεμαχίων τής πα
λιάς ΕΔΗΚ. 

Οί θέσεις τοΰ κ. Ζίγδη γιά τήν Έλληνοσοόιετική 
συμφωνία του Νεώριου σχολιάστηκαν εύστοχα άπ' τόν 
ημερήσιο τύπο. Πολλοί τίς αποδίδουν στην ελπίδα νά 
κερδηθεΐ \ίέρος δυσαρεστημένων κι αγανακτισμένων 
«ύπερεθνικοφρόνων» οπαδών τής δεξιάς άπ' τήν Ε 
ΔΗΚ. 

'Ανεξάρτητα άπ' τό σαθρά τοϋ συλλογισμού, θά 
πρέπει νά τονιστεί πώς Ό κ. Ζίγδης διακρινόταν πάν
τα άπό πολιτική τόλμη, θάρρος καί γενναιότητα τέ
τοια πού δέν θά τοΰ επέτρεπε νά προστρέξει στή χρή
ση τέτοιων μέσων. 

Άλλου θά πρέπει ίσως ν' αναζητηθεί ή αιτία. . ."] 



/lAMIttfHÍ 

-ηγεσία ως τή βάση. 

Σταθμό στην οργανωτική εξέλιξη 
τοΰ ΠΑΣΟΚ αποτέλεσε ή Πρώτη 
Πανελλήνια Συνδιάσκεψη (καλοκαί
ρι τοΰ '77) πού έβαλε τίς βάσεις 
γιά τή γνήσια δημοκρατική οργάνω
ση του Κινήματος σ' δλες τίς βαθμί
δες. Στή Συνδιάσκεψη έλαβαν γ,έρος 
αντιπρόσωποι άπό δλες τίς Τ.Ο. καί 
Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ, εκπροσωπώντας 
(τότε) 27.000 ενεργά μέλη. Στην 
Π. Σ. εκλέχθηκε καί ή σημερινή 
Κεντρική 'Επιτροπή (πού συμπλη
ρώθηκε μέ τήν εκλογή άπ' τήν Κ.Ε. 
20 βουλευτών μετά τίς εκλογές) . 
Ά π ' τήν εκλεγμένη Κ.Ε. εκλέχθη
καν επίσης τά μέλη τοΰ Εκτελεστι
κού Γραφείου. 

'Αλλά δ μεγάλος σταθμός της βρα
χύχρονης ιστορικής πορείας τοΰ ΠΑ
ΣΟΚ προς τήν εξουσία, ήταν αναμ
φισβήτητα οι εκλογές της 20ής Νο
έμβρη πού τ' ανέβασαν στή θέση της 
'Αξιωματικής 'Αντιπολίτευσης, δι
πλασιάζοντας τό εκλογικό του ποσο
στό σέ 25,33% καί ύπερεξαπλασιά-
ζοντας τήν κοινοβουλευτική του δύ
ναμη σέ 93 έδρες. Οι εκλογές αυτές 
ήσαν αφορμή γιά τήν πραγμάτωση 
μιας πιό ορθολογικής ταξικής αντι
στοιχίας τών κοινωνικών ομάδων μέ 
τά πολιτικά κόμματα, κι απετέλεσαν 
δρόσημο γιά τήν ανασύνταξη τών λαϊ
κών δυνάμεων, μεσοσταθμό στό δρό
μο γιά Εθνική 'Ανεξαρτησία, Δη
μοκρατία καί Σοσιαλισμό. Ή μετα
στροφή τών ψήφων προς τό ΠΑ
ΣΟΚ, δέν είχε τό αίτιο της σέ μιά 
συμπτωματική δυσαρέσκεια καί δια
μαρτυρία απέναντι στίς επιμέρους μό
νο κυβερνητικές επιλογές. ΤΗταν, αν
τίθετα, μιά πράξη ώριμης έναντίω-
σης στην πολιτική εξουσία της Δε
ξιάς καί στί, επιλογές τοΰ μεγάλου 
κεφαλαίου ατά εθνικά καί λαϊκά προ
βλήματα. Γι' αυτό τό λόγο, τό μεγα
λύτερο μέρος τών ψήφων πού πήρε 
τό ΠΑΣΟΚ δέν σταματάει σέ μιά 
παροδική αμφισβήτηση τής Δεξιάς, 
αλλά συμπυκνώνει μιά σοσιαλιστική 
τάση. 

Μετά τίς νικηφόρες γιά τό ΠΑ
ΣΟΚ εκλογές, ή οργανωτική του α
νάπτυξη πήρε σχεδόν ιλιγγιώδη ρυθ
μό, μ' αποτέλεσμα σήμερα, δύο χρό
νια μετά τήν Π.Σ., νά Ιχει διπλα
σιάσει τόν αριθμό τών μελών του 
σέ 50.000, καί νά έχει αναδιατάξει 
τίς οργανωμένες δυνάμεις του μέσα 
στά διάφορα μαζικά κινήματα (επι
μέρους συνιστώσες τοΰ γενικότερου 
λαϊκού) διαμορφώνοντας στέρεη υ
ποδομή μ' αντικειμενικούς καί υπο
κειμενικούς δρους καί συσχετισμούς, 

πού πάνω τους θά στηριχτεί τό μεγά
λο εγχείρημα τής 'Αλλαγής. Ά π ' 
τους καινούργιους αυτούς συσχετι
σμούς ξεπηδάει μιά δυναμική καί δι
αγράφεται μιά προοπτική πού θά ε
πιταχύνουν καί θά σφραγίσουν τίς 
μελλοντικές εξελίξεις. Τούτη ή προ
οπτική δέν αντικατοπτρίζει μιά στα
τική κατάσταση, ούτε εκπορεύεται 
ή καθορίζεται άπό τίς υποκειμενικές 
επιθυμίες κι ανάγκες διαφόρων προ
σώπων ή κομμάτων. 'Αντίθετα προ
έρχεται καί στηρίζεται σέ συγκεκρι
μένες κοινωνικές δυνάμεις πού πολ
λαπλασιάζουν τή συνοχή, τήν επιρ
ροή καί τήν ίσχύ τους μέσα άπ' τό 
καμίνι τοΰ πολιτικοΰ καί τοΰ ταξι-
κοΰ αγώνα. 

Σήμερα τό ΠΑΣΟΚ, μποροΰμε νά 
ποΰμε άφοβα, δτι ξεπέρασε τίς αρ
χικές (βρεφικές) του δυσκολίες κι 
αδυναμίες στον τομέα «οργάνωση», 
«δημοκρατικές διαδικασίες», «Ιδεολο
γικοπολιτική ταυτότητα», «πείρα πά
νω στή δράση τοΰ μαζικοΰ κινήμα
τος» καί «ομοιογένεια». "Αν δχι ακό
μα 100%, πάντως οπωσδήποτε σέ πά
ρα πολύ μεγάλο ποσοστό. Αυτό τ' 
αντιλαμβάνονται καλύτερα δσοι ζουν 
«άπ' τά μέσα» τό Κίνημα καί συμ-
μετέχιυν στίς διαδικασίες τής πολιτι
κής του λειτουργίας. Ή ποιοτική à-
νοοΌς είναι κάτι παραπάνω άπό φα
νερή, ιδιαίτερα σ' αυτές ακριβώς τις 
διαδικασίες, δπου ή σοβαρότητα, ή 
υπευθυνότητα, ή τάση γιά αυτοκρι
τική, ή πολιτική κι δχι προσωπική 
αντιπαράθεση, ή δημοκρατικότητα 
καί ή πειθαρχία, ή πολιτική ενημε
ρότητα καί ή άρτια ιδεολογική κα
τάρτιση είναι στοιχεία πού άπαντώ-
μενα σήμερα σ' δλο καί μεγαλύτερο 
ποσοστό, τίς καταξιώνουν σάν τέτοιες 
πού πρέπει νά χαρακτηρίζουν ενα 
γνήσιο λαϊκό δημοκρατικό καί σο
σιαλιστικό Κίνημα, τά οποϊο φιλοδο
ξεί νά φέρει τήν 'Αλλαγή. Τό ΠΑ
ΣΟΚ τώρα βρίσκεται στή φάση ολο
κλήρωσης τής εκπόνησης τοΰ κυβερ
νητικού του προγράμματος άπ' τίς ει
δικές επιτροπές πού βρίσκονται ύπό 
τήν επίβλεψη τοΰ καθηγητή Α. Λά-
ζαρη, καθώς επίσης καί στή φάση 

υλοποίησης της απόφασης τής 5ης 
συνόδου τής Κεντρικής 'Επιτροπής 
του γιά μαζικοποίησή του άπό δλες 
τίς ανένδοτα άντιδεξιές δημοκρατι
κές καί σοσιαλιστικές δυνάμεις καί 
άπό τό τμήμα τοΰ μή προνομιούχου 
εργαζόμενου λαοΰ πού δέν βρίσκεται 
οργανωμένο στίς τάξεις του — ανε
ξάρτητα άπ' τό τί ψήφιζε στό πα
ρελθόν (αυτή τήν έννοια έχουν τόσο 
τ' άντισεχταριστικό άνοιγμα «προς 
τά εξω» τών οργανώσεων τοΰ ΠΑ
ΣΟΚ, δσο καί ή Ινταξη επωνύμων 
(καί μή) στελεχών τοΰ ευρύτερου 

άντιδεξιοΰ δημοκρατικού καί προο
δευτικού χώρου στίς γραμμές του, 
μέ βασική δμως προϋπόθεση τήν α
ποδοχή άπ' τήν πλευρά τους τής «3ης 
Σεπτέμβρη»). 'Επίσης σ" αυτά τά 
πλαίσια προωθείται άπ' τίς οργανώ
σεις τοΰ Κινήματος ή οργανωμένη 
παρέμβαση τους ατούς μαζικούς χώ
ρους (μέ σεβασμό τής μή κομματικο
ποίησης τους) καί ή υλοποίηση τής 
πολιτικής τής 'Εθνικής - Λαϊκής Ε 
νότητας καί τής 'Ανοιχτής Δημοκρα
τικής Πολιτικής Δράσης. Ταυτόχρο
να, μέ τή σύγκληση τών Νομαρχια
κών Συνελεύσεων, τήν 'Εκλογή νέων 
Νομαρχιακών 'Επιτροπών δημοκρα
τικά άπ' τή βάση καί τήν τέλεση 
συσκέψεων καί συνδιασκέψεων τών 
συνδικαλιστικών κι αγροτικών του 
στελεχών, τό Πανελλήνιο Σοσιαλι
στικό Κίνημα αργά Αλλά σταθερά 
προετοιμάζεται γιά τή σύγκληση τοΰ 
Πανελλαδικού του Συνεδρίου (πού 
θά γίνει μέσα σέ συνθήκες εσωκομ
ματικής δημοκρατίας καί πολιτικής 
κι οργανωτικής ωριμότητας) καθώς 
καί γιά τήν διεκδίκηση τής νίκης 
στίς επόμενες εκλογές. 

Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ιΦΓΣΙΟΓΝΩΜΙΑ 
ΤΟΓ ΠΑΣΟΚ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
TOT ΣΤΟ ΛΑΤΚΟ ΚΙΝΗΜΑ 

'Ιστορικά οι θέσεις τοΰ ΠΑΣΟΚ πά
νω στά σύγχρονα έθνικολαϊκά προ
βλήματα καί ή κριτική του πάνω στίς 
κρίσιμες εθνικές επιλογές, πρέπει νά 
εξεταστούν μέ βάση μιά ιστορική α
ναδρομή σ' ολόκληρη τή μεταπολε
μική περίοδο. Κατά τήν περίοδο αύ-
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τή βάραινε πάνω στό λαϊκό μας κί
νημα ή σκιά της ήττας του ΕΑΜ 
και ή τελική έκβαση του Εμφύλιου, 
πού είχαν ώς αποτέλεσμα τήν πλήρη 
εθνική, πολιτική καί οικονομική ε
ξάρτηση της χώρας μας- άπ' τις ιμ
περιαλιστικές δυνάμεις της Δύσης 
(Μεγ. Βρεττανία αρχικά, ΗΠΑ ατή 

συνέχεια). Ά π ' αυτή τήν εξάρτηση 
ήταν επηρεασμένη ή διαμόρφωση 
των πολιτικών σχηματισμών καί γε
νικά ή πολιτική μας ζωή πού μέσω 
τών τοποτηρητών του ιμπεριαλισμού 
στή χώρα μας (θρόνος, πολιτική Δε
ξιά, ορισμένοι πολιτικοί του Κέν
τρου, Μακρηθεοδωρικοί έργατοπατέ-
ρες κλπ.) κατάντησε νά γίνει Ινα 
στεγανό άπ' τό Λαό, οι εξελίξεις της 
οποίας μαγειρεύονταν σέ ξένα κέν
τρα, ερήμην κι ενάντια στίς επιθυ
μίες του. "Ετσι χτίστηκε τά μονοκομ
ματικό κράτος της Δεξιάς μέ τόν αν
τιλαϊκό", αυταρχικό, σκοταδιστικό κι 
έθνικομειοδοτικό του χαρακτήρα καί 
τά παρεπόμενα του (Μακρονήσι, -
εξορίες - εκτελέσεις - διώξεις της 
'Αριστεράς καί της προοδευτικής πτέ
ρυγας του Κέντρου - λευκή τρομο
κρατία στην ύπαιθρο - αστυνομικό 
κράτος καί παρακράτος - ΙΔΕΑ - ο
λοκλήρωση της διείσδυσης του ξένου 
κεφαλαίου μέ τήν εγκατάσταση στή 
χώρα μας τών ξένων δυτικών καί 
πολυεθνικών τραπεζικών καί βιομη
χανικών μονοπωλίων. - θεσμοθέτηση 
της εξάρτησης μέ τήν ένταξη στό 
NATO - καθυπόταξη κι εξάρθρωση 
τοϋ συνδικαλιστικού κινήματος μέ 
τόν «Μακρηθεοδωρισμό» - βία καί 
νοθεία τοΰ 1961 - δολοφονία τοϋ 
Λαμπράκη κλπ.) . 

Τήν εποχή αυτή (δεκαετίες '50 
καί '60) οί προοδευτικές λαϊκές δυ
νάμεις εντάσσονται σέ «αμυντικούς» 
πολιτικούς οργανισμούς μέ πρόγραμ
μα καί στόχους καθαρά «αμυντικούς» 
(π.χ. ειρήνευση, αμνηστία, απελευ

θέρωση πολιτικών κρατουμένων, κα
τάργηση έκτακτων στρατοδικείων καί 
εκτελέσεων, δημοκρατικές καί πολι-

1 4 τικές ελευθερίες - ισοπολιτεία κλπ.) . 

Κανένα κόμμα της εποχής εκείνης, 
άπ' αυτά πού συσπείρωναν τήν προ
οδευτική τπαράταξη (ΕΠΕΚ, ΣΚΕ-
ΛΔ, ΕΔΑ, ΔΚΕΛ, "Ενωση Κέν
τρου) , δεν μίλαγε (ανοιχτά τουλά
χιστον) γιά κοινωνική αλλαγή, γιά 
σοσιαλιστικούς μετασχηματισμούς καί 
τά παρόμοια. ΤΗταν περίοδος πού 
τό λαϊκό κίνημα (καί οί φορείς πού 
δλικά, ή μερικά έστω, τό εξέφρα
ζαν) προσπαθούσαν νά περισώσουν 
δ,τι μπορούσαν καί ν' άνααυνταχθοΰν. 
Στίς αρχές τίς δεκαετίας του '6θ, οί 
λαϊκές δυνάμεις προσπάθησαν νά 
σπάσουν τό φράγμα της αντίδρασης 
μέσα άπ' τίς εκλογές τοΰ '61 καί 
του '64, καθώς καί μέ τους δύο 'Α
νένδοτους. Ή ίίνοοΌς αυτή του λαϊ
κού κινήματος πού θά είχε συντρι
πτικά γιά τή Δεξιά αποτελέσματα 
στίς εκλογές του '67 πού δέν έγιναν 
ποτέ, ανακόπηκε βίαια άπ' τή στρα
τιωτική δικτατορία πού ώς λύση α
νάγκης διάλεξαν οί Στρατοκράτες 
του Πενταγώνου καί τής CIA. 

Ή δικτατορία μέ τή σφαγή του 
Πολυτεχνείου, τήν τραγωδία τής Κύ
πρου καί τήν οικονομική χρεωκοπία 
πού επέφερε, επέτεινε τή ριζοσπα-
στικοποίηση πλατειών στρωμάτων 
του ελληνικού Λαού (πέρα άπ' τά 
παραδοσιακά προοδευτικά κοινωνικά 
στρώματα) , ριζοσπαστικοποίηση πού 
ήταν αποτέλεσμα, (πέρα άπ' τίς συγ
κεκριμένες πολιτικές εξελίξεις) , καί 
σημαντικών διεργασιών στην ελλη
νική κοινωνικοοικονομική βάση άπ' 
τά μέσα τής δεκαετίας τοϋ '50 καί 
μετά ( διάσπαση τής αστικής τάξης 
σέ όλιγαρχομεγαλοαστική μεταπρατι
κή εθνικά αλλοτριωμένη κι εξαρ
τημένη, καί σέ διογκούμενα μικρο
μεσαία στρώματα πού πλήττονταν ι
διαίτερα άπ' τή συνολική πολιτική 
τής Δεξιάς, ανάπτυξη νέων κοινω
νικών στρωμάτων καί κινημάτων -
μετανάστευση - άστυφ _λία - εκβιομη
χάνιση - ερήμωση τής υπαίθρου - ε
ξαρτημένη ανάπτυξη στά πλαίσια τοΰ 
περιφερειακοΰ-περιθωριακοΰ καί δο
ρυφορικού χαρακτήρα τοΰ κοινωνικο

οικονομικού σχηματισμού τής χώρας, 
μας μέσα στό παγκόσμιο καπιταλιστι
κό σύστημα κλπ.) 'Απ' τήν άλλη 
μεριά ή μόνιμη κρίση (πού απορ
ρέει άπ' τή φύση της) καί ή διά
σπαση τής παραδοσιακής 'Αριστεράς 
(πού τήν κατέστησαν σχεδόν περι
θωριακή και ξεπερασμένη πολιτική 
δύναμη, ανίκανη νά συλλάβει τά και
νούργια κοινωνικοπολιτικά δεδομέ
να, ανίκανη δυστυχώς ν' ανανεωθεί 
καί νά προσαρμοστεί στό σύγχρονο 
πνεύμα καί τίς γενικότερες εξελίξεις, 
κι ανίκανη νά εκφράσει πολιτικά τό 
τεράστιο δημοκρατικό κι αριστερής 
απόκλισης [προοδευτικού προσανατο
λισμού] κοινωνικό ρεύμα πού δημι
ουργήθηκε μέ τίς προαναφερθείσες 
διεργασίες ριζοσπαστικοποίησης ευ
ρέων λαϊκών στρωμάτων κι απεγκλω
βισμού τους άπ' τίς παραδοσιακές α
στικές πολιτικές δυνάμεις, ανίκανη 
μ' Ινα λόγο νά παίξει σωστά τόν ι
στορικό της ρόλο) , δημιούργησαν Ι
να τεράστιο πολιτικό κενό, τό οποίο 
φάνταζε ακόμη μεγαλύτερο εξαιτίας 
τής ανυπαρξίας αυτοδύναμου μαζικοΰ 
άριστεροδημοκρατικοΰ - σοσιαλιστι-
κοΰ φορέα. 

Αυτό ακριβώς τό κ^νο ήρθε νά κα
λύψει μέ τήν ίδρυση του τό ΠΑ-
ΣΟΚ. Μέ στόχο ν' αποτελέσει τήν 
πρωτοπορία τοΰ ελληνικού λαϊκού κι
νήματος καί νά γίνει τόσο στην κα
θημερινή πολιτική πράξη, δσο καί 
στην οργανωτική δομή του, τ' δρ-
γανο πάλης τοΰ εργαζόμενου λαοΰ. 
Καί κατάφερε σήμερα, χάρη ατούς 
αγώνες του, νά οδηγήσει τά Λαϊκό 
Κίνημα άπ' τή θέση τοΰ αμυνόμενου 
πού είχε προδικτατορικά, (όπως προ
αναφέρθηκε) , στή θέση τοΰ επιτι
θέμενου, τοΰ ιίγρ^τος τήν πρωτοβου
λία τών κινήσεων. Κι αυτό φαίνε
ται δχι μόνο διότι πραγματικά τό 
ΠΑΣΟΚ σήμερα (ώς βασικός φο
ρέας τοΰ λαϊκοΰ μας κινήματος) δι
εκδικεί τήν εξουσία (διότι καί προ
δικτατορικά συνέβη αυτό Ιστω καί 
κάπως «παρά φύσιν» μέ τήν ΕΠΕΚ 
καί τήν Ε.Κ.), ά λ λ α δ ι ό τ ι 
τ ή δ ι ε κ δ ι κ ε ί (μέ β ά 
σ ι μ ε ς ε λ π ί δ ε ς ) δ ι α 
κ η ρ ύ σ σ ο ν τ α ς α ν ο ι χ τ ά 
τ ο υ ς π ρ ο ω θ η μ έ ν ο υ ς δ η 
μ ο κ ρ α τ ι κ ο ύ ς κ α ί σ ο 
σ ι α λ ι σ τ ι κ ο ύ ς σ τ ό χ ο υ ς 
τ ο υ , δ ι α τ υ μ π α ν ί ζ ο ν 
τ α ς σ υ ν ε χ ώ ς κ α ί σ' 8-
λ ο υ ς τ ο υ ς τ ό ν ο υ ς τ ή ν 
π ρ ό θ ε σ η τ ο υ ν ά β γ ά 
λ ε ι τ ή ν Ε λ λ ά δ α ά π ' 
τ ό N A T O π ρ ο χ ω ρ ώ ν 
τ α ς σ' α δ έ σ μ ε υ τ η π ο λ ι 
τ ι κ ή γ ι ά ν ά π ρ α γ μ α 
τ ο π ο ι ή σ ε ι τ ό σ ο σ ι α -
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¡ι α ς. Αυτά προδικτατορικά ούτε 
κατά διάνοια τ' ακούγαμε ακόμα κι 
άπ' αύτη την ΕΔΑ. Τότε σχεδόν 
φοβόμασταν νά πούμε ότι είμασταν 
δημοκράτες (πού λέει è λόγος) , ένώ 
σήμερα τό «σοσιαλιστής» αποτελεί 
κοινοτυπία. Αύτη ακριβώς είναι ή 
προσφορά του ΠΑΣΟΚ στό Ααό μας. 
Τόν ριζοσπαστικοποίησε ακόμη πε
ρισσότερο, τον συνειδητοποίησε, τού 
εμφύσησε εμπιστοσύνη στίς δυνάμει; 
του, τού προσδιόρισε τον διττό χα
ρακτήρα του αγώνα γιά την 'Αλλα
γή (έθνικοαπελευθερωτικό, κοινωνι-
κοαπελευθερωτικό) , του πέρασε προ
ωθημένα σοσιαλιστικά συνθήματα, 
πού ή παραδοσιακή "Αριστερά δέν 
μπορούσε νά τά εμφανίσει, καί — τό 
σπουδαιότερο — τόν έπεισε πώς ή 
'Αλλαγή μπορεί νά έρθει, είναι Ινα 
δράμα εφικτό, αρκεί νά οργανωθεί 
καί νά δουλέψει γι' αυτό. 

Χάρη λοιπόν στο ΠΑΣΟΚ καί τόν 
πρόεδρο του, ξεσκεπάστηκε σ' δλες 
του τις πτυχές β ρόλος των 'Αμερι
κανών, της CIA, του NATO καί 
τών Δυτικών »Συμμάχων» στην εθνι
κή καί κοινωνικοπολιτική μας κακο
δαιμονία. Χάρη στό ΠΑΣΟΚ τέλος, 
απομυθοποιήθηκε τό ευγενικό προ
σωπείο του καπιταλισμού, ή δεξιά 
Ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία, δπως 
επίσης καί τό προσωπείο της ΕΟΚ, 
τών εννέα «Δημοκρατιών της Δύσης». 

Τό ΠΑΣΟΚ ξεπετάχθηκε ώς μια 
νέα 'Αριστερά μέσα άπ' τό καμίνι 
της αντιδικτατορικής πάλης σέ μιά 
ώριμη στιγμή (φάση) της διαδικα
σίας τών μεταλλαγών καί τών ανα
συντάξεων πού περνά τό ελληνικό 
προοδευτικό, εργατικό κι αριστερό, 
γενικότερα κίνημα, μέ τήν έντονη 
ριζοσπαστικοποίηση μεγάλου τμήμα
τος μή παραδοσιακών αριστερών μα
ζών καί μέ τήν d^obO νέων κοινωνι
κών δυνάμεων καί νέων κινημάτων 
κοινωνικής κριτικής (κοινωνικών κι
νημάτων) στό προοδευτικό πολιτικό 
προσκήνιο. Κατάφερε ν' ανδρωθεί 
καί νά γίνει τό πρώτο μαζικό σοσια
λιστικό κίνημα στην πολιτική ιστο
ρία της χώρας μας. "Εδωσε ένα συγ
κεκριμένο πρόσωπο καί μιά ορατή 
προοπτική στους πόθους καί τά δρά
ματα του δημοκρατικού ελληνικού 
Λαού, αναπτερώνοντας τίς (καταχω
νιασμένες βαθιά μέσα του) ελπίδες 
γιά τήν 'Αλλαγή. Κουβαλώντας πά
νω του τίς αγωνιστικές παραδόσεις 
κι εμπειρίες τού ελληνικού καί παγ
κόσμιου προοδευτικού κινήματος γιά 
εθνική καί κοινωνική απελευθέρωση, 
ζυμώνοντας τίς βασικές σοσιαλιστι
κές αρχές μέ τήν ελληνική πραγμα

τικότητα μέ τή βοήθεια τής μή δογ
ματικής μαρξιστικής επιστημονικής 
ανάλυσης καθώς καί τών νεώτερων 
ρευμάτων τής προοδευτικής σκέψης 
καί τών σοσιαλιστικών στοιχείων πού 
βρίσκονται μέσα στην παράδοση τής 
ελληνικής Ιστορίας, θεωρεί δτι χα
ράζει ένα ρεαλιστικό ειρηνικό καί 
δημοκρατικό δρόμο προς τήν πραγ
μάτωση τού σοσιαλισμού μέ «ελληνι
κά χρώματα». Ενός σοσιαλισμού πού 
θά βασίζεται στην κοινωνικοποίηση, 
τήν αποκέντρωση, τήν αυτοδιαχείρι
ση, τήν άμεση συμμετοχή τών πολι
τών στά κέντρα λήψης τών αποφά
σεων πού τους αφορούν, καί στον α
ποκεντρωμένο δημοκρατικό προγραμ

ματισμό τής κοινωνικοοικονομικής α
νάπτυξης τής χώρας, μ' ενίσχυση 
τού θεσμού τής Τοπικής Αύτοδιοίκη-
3ης· 

Ταυτόχρονα τό ΠΑΣΟΚ συσπει
ρώνει στις γραμμές του αναμφισβή
τητα τό μεγαλύτερο μέρος αυτών πού 
ποΒοΰν τήν 'Αλλαγή — εργάτες, α
γρότες, μικρομεσαίους, προοδευτική 
διανόηση καί νεολαία (σέ κοινωνικό 
επίπεδο) , αριστερούς, σοσιαλιστέ,ς, 
καί φωτισμένους προοδευτικούς δη
μοκράτες (σέ πολιτικό επίπεδο) . Μέ
σα στό Κίνημα βρίσκονται αγωνιστές 
επώνυμοι κι ανώνυμοι τής βάσης, πού 
ή πολιτική δράση τους καλύπτει δ
λες τίς χρονικές πτυχές καί μορφές 
πού πέρασε τά δημοκρατικό μας Κί
νημα (άπ' τήν προοδευτική πτέρυ
γα τών Φιλελευθέρων, τόν 'Αλ. Πα-
παναστασίου, τήν προπολεμική 'Αρι
στερά — ΚΚΕ, Σοσιαλιστές, 'Αγρο
τικούς, τό ΕΑΜ, τήν ΕΠΟΝ, τόν 
Σβώλο, τήν ΕΠΕΚ, τόν Καρτάλη, 
τήν ΕΔΑ καί τήν Κεντροαριστερά 
τής "Ενωσης Κέντρου — ΕΔΗΝ, ώς 
τήν αντιδικτατορική αντίσταση καί 
τίς οργανώσεις της — ΠΑΚ, Δη
μοκρατική "Αμυνα κλπ.) , εκπροσω
πώντας έτσι τρεις γενιές, τή γενιά 
τής 'Εθνικής 'Αντίστασης, τή γενιά 
τού 'Ανένδοτου καί τή γενιά τού Πο
λυτεχνείου. 

Τό ΠΑΣΟΚ πιστεύει πώς ή ώρα 
πού θ' αναλάβει τίς ευθύνες τής ε
ξουσίας κατ' εντολή τού λαού, είναι 
πιά πολύ κοντά. Δυναμωμένο άπ' τήν 
οργανωτική του βελτίωση καί τή δι
ογκούμενη απήχηση του στά ευρύ
τερα λαϊκά στρώματα, βρίσκεται στην 
κρισιμότερη ίσως φάση τής λιγόχρο-
νης ιστορίας του, έχοντας επωμισθεί 
τό βάρος τών ευθυνών τού δύσκολου 
πολιτικοκοινωνικού εγχειρήματος τής 
'Αλλαγής. Σ' αυτή τή δύσκολη φάση 
υπάρχουν δύο ενθαρρυντικές ενδεί
ξεις γιά τό μέλλον του. 

1. "Οτι αποτείνεται στό Λαό, ζη
τώντας του νά ενεργοποιηθεί πρωτο-
γενώς έτσι ώστε μέ τή συμμετοχή 
του νά καθορίσει καί νά ελέγξει δ 
ίδιος τίς διαδικασίες τής πορείας προς 
τό χτίσιμο μιας Νέας Ελλάδας, καί 

2. "Οτι παραμένει πιστό στην «3η 
Σεπτέμβρη» μή απεμπολώντας τίς βα
σικές πολιτικοϊδεολογικές του αρχές, 
καί προσπαθώντας νά συνδυάσει επι
τυχημένα τίς ιδιότητες μιας Μεσο
γειακής προοδευτικής άντιιμπεριαλι-
στικής (έθνικοαπλευθερωτικής) λαϊ
κής δύναμης, καί μιας Ευρωπαϊκής 
αριστερής - σοσιαλιστικής (νεομαρ-
ξιστικής) δύναμης. Κάτι πού είναι 
επιβεβλημένο αν ανασκοπήσει κανείς 
στον παγκόσμιο "Ατλαντα τή γεω
γραφική θέση τής χώρας μας, κι άν 
ενδιατρίψει (μέ ή καί χωρίς επιστη
μονικό τρόπο) στην παλιότερη καί 
πρόσφατη πολιτική καί πολιτιστική 
ιστορία της. 


