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π Α ζ Ο κ : πέντε χρόνια 
Κόμμα αντιλόγου πού άσκησε μονόλογο 

Τ
ó ΠΑΣΟΚ έκλεισε στίς 3 Σεπτεμ
βρίου πέντε χρόνια ζωής. Δημιούρ
γημα των πρώτων μεταδικτατορι-

κών ήμερων εξέφρασε τό αίτημα γιά αλ
λαγή πολιτικών μεθόδων, πολιτικών 
προσώπων, πολιτικών προσανατολι
σμών. 

Μέ κορμό του τό ΠΑΚ (τό Πανελλή
νιο Απελευθερωτικό Κίνημα), πού 
έβγαινε, όσο καί αν άδοκίμαστο, μέσα 
από τίς γραμμές τής αντιδικτατορικής 
πάλης, τό ΠΑΣΟΚ επέμεινε στην ιδιο
μορφία του Κινήματος χωρίς νά θελήσει 
νά γίνει πολιτικό κόμμα. Καί είχε βέβαια 
τό λόγο του. 

Στό διάστημα τής πενταετίας τό ΠΑ
ΣΟΚ γνώρισε μιά συνεχή ανάπτυξη τής 
πολιτικής δύναμης καί επιρροής του, έτσι 
πού σήμερα νά δικαιούται μέ εντυπω
σιακή αυταρέσκεια νά υποστηρίζει δτι 
«οδεύει προς τήν εξουσία». 

Στίς δύο εκλογές πού μεσολάβησαν 
στά χρόνια τής λειτουργίας του επιβε
βαίωσε τήν ανάπτυξη του. Μέ αποτέλε
σμα νά είναι σήμερα «ή μόνη ορατή πο
λιτική δύναμη πού θά μπορούσε στό ά
μεσο μέλλον νά διεκδικήσει τήν εξουσία 
άπό τό κόμμα τής Ν. Δημοκρατίας» (πα
ρατήρηση τής Κυριακάτικης). 

Στίς σελίδες πού ακολουθούν θά προ
σπαθήσουμε νά προσδιορίσουμε τήν 
προσφορά τοΰ ΠΑΣΟΚ στά χρόνια πού 
πέρασαν, διατηρώντας μιά απόσταση, 
τόσο άπό τους ενθουσιώδεις οπαδούς 
του καί τόν φιλικό του τύπο, όσο καί άπό 
τους αδιάλλακτους καί φανατικούς αντι
πάλους του. Γιατί — πρέπει νά ομολογη
θεί — τό ΠΑΣΟΚ, έχει τά στοιχεία τοΰ 
μεγάλου κινήματος: τόν φανατισμό πού 
προκαλεί τόσο σέ οπαδούς δσο καί σέ 
αντιπάλους. 

Ό διάλογος πού δέν έγινε 

Κ
υρίως θά σημειώσουμε, οσο κι αν 
είναι αχάριστες σέ πανηγυρικές 
επετείους οΐ δυσοίωνες προβλέ

ψεις, τήν είδική ευθύνη τοΰ ΠΑΣΟΚ καί 
τοΰ Άρχηγοΰ του, στίς σημερινές κρίσι
μες ώρες γιά τόν τόπο. 

Γιατί, άπό τήν ώρα πού τό μέγεθος 
τής δύναμης του καί ή λατρεία καί ή πί
στη τών οπαδών του τό ανέδειξαν σέ 
κόμμα πρώτης διαδοχής, ή τακτική του 
μπορεί νά επηρεάσει καθοριστικά προς 
τό καλύτερο ή τό χειρότερο τήν πορεία 
τής χώρας. 

Θά ποϋμε λοιπόν, οτι, αυτό πού θά 
έπρεπε νά περιμένει κανείς, εϊναι ή έ
ναρξη ενός διαλόγου. Γιατί τό ΠΑΣΟΚ, 
έπί πέντε συνεχή χρόνια, εκφράζεται 
ανένδοτα μέ ένα μονόλογο. Είναι πιό 

Οι βασικές θέσεις 
του ΠΑΣΟΚ 

• «Τό ΠΑΣΟΚ είναι μή δογματικό Μαρξιστικό κόμμα 
— μέ τήν έννοια οτι χρησιμοποιεί τή μαρξιστική μέ
θοδο ανάλυσης τής κοινωνικής πραγματικότητας. 
Τή χρησιμοποιεί επίσης σά θεμέλιο λίθο στή δια
μόρφωση τής στρατηγικής τοϋ Κινήματος». 

• «Τό ΠΑΣΟΚ προσβλέπει σέ μιά πολυκομματική δο
μή στά πλαίσια ενός Συντάγματος πού θά κατοχυ
ρώνει τά συμφέροντα τοϋ εργαζόμενου ελληνικού 
λαού.» 

• «Τό ΠΑΣΟΚ παραμένει αταλάντευτο στίς Ιδεολογι
κές καί πολιτικές θέσεις του, όπως αυτές εκφρά
ζονται στή Διακήρυξη τής 3ης Σεπτεμβρίου». 

• «Έχουμε διακηρύξει πώς ή εξωτερική πολιτική τοΰ 
ΠΑΣΟΚ διαμορφώνεται μέ κύριο αξονι τήν Εθνι
κή 'Ανεξαρτησία. Κι αυτό υπαγορεύει τήν ολοσχε
ρή αποχώρηση μας άπό τό NATO, καθώς καί τή 
διαμόρφωση μιας ενεργά αδέσμευτης πολιτικής. 
Πρέπει κατά συνέπεια ή Ελλάδα νά δραστηριο
ποιείται στά πλαίσια τοΰ Κινήματος τών 'Αδεσμεύ
των. Ή γεωγραφική θέση τής Ελλάδας τής επι
βάλλει νά προωθεί καί νά αναπτύσσει τίς σχέσεις 
της μέ τίς χώρες τής Μεσογείου, τίς χώρες τής 
Βαλκανικής, τής Ανατολικής καί τής Δυτικής Ευ
ρώπης. 

• Σέ μιά Κοινοβουλευτική Δημοκρατία όταν ένα 
Κόμμα διαθέτει τήν απόλυτη πλειοψηφία στή Βου
λή, ή αποχώρηση του άπό τήν εξουσία, εϊναι δυνα
τή μόνο μέ προσφυγή σέ εκλογές. Πιστεύω πώς οι 
συνθήκες είναι ώριμες γιά μιά εκλογική αναμέτρη
ση. Κι αυτό γιατί ò συσχετισμός δυνάμεων στή 
σημερινή Βουλή βρίσκεται σέ σημαντική διάσταση 
μέ τό συσχετισμό δυνάμεων στό εκλογικό σώμα. 

• Δύο ισοβαρή προβλήματα θ ά αντιμετωπίσουμε αν 
γίνουμε κυβέρνηση: Τό ëva είναι τό έθνκό θέμα -
ή τουρκική απειλή στην Κύπρο καί στό Αιγαίο. Τό 
δεύτερο είναι τό οικονομικό χάος πού θά έχουμε 
κληρονομήσει άπό τήν κυβέρνηση. Αυτό θ ά απαι
τήσει οχι οριακές μεταρρυθμίσεις, αλλά δομικές 
αλλαγές. Αυτές ol αλλαγές περιλαμβάνονται στό 
πρόγραμμα Κυβερνητικής πολιτικής, τό οποίο ετοι
μάζει τό ΠΑΣΟΚ καί θ ά δώσει στή δημοσιότητα 
πρό τών προσεχών εκλογών». 

(«ΝΕΑ»: 3 Σεπτεμβρίου 1979) 
Συνέντευξη Αν. Παπανόρέου. 

σωστά, ëvaç μονόλογος τοΰ 'Ανδρέα μέ
σα στό Κόμμα κι ëvaç στείρος αντίλογος 
του ίδιου προς ολες τίς άλλες κατευθύν
σεις. 'Αλλά έτσι, οσο κι άν φαίνεται οξύ
μωρο γιά τόσο πλήθος λαοΰ, τό ΠΑΣΟΚ 
εμφανίζεται απομονωμένο άπό τό εθνι
κό σύνολο. 

Δέν είναι θέμα διακηρύξεων. Εϊναι 
θέμα τακτικής καί μεθόδων. Δέν μίλησε 
πρώτος ò 'Ανδρέας γιά «εθνική ανεξαρ
τησία», «λαϊκή κυριαρχία», καί «σοσιαλι
στικό μετασχηματισμό». 'Αλλά εϊναι ó 
πρώτος πού πέντε συνεχή χρόνια αντι
μετωπίζει μ' ενα μόνιμο «οχι» κάθε τί 
πού πλάθεται, δημιουργείται, ζεϊ μέσα 
στον εθνικό χώρο, σάν επίτευγμα εθνι
κό. 'Αρνείται τόν διάλογο στην Βουλή 
καί τήν τηλεόραση, απειλεί ν' αναθεω
ρήσει τό Σύνταγμα, νά βυθίσει τό «Χό-
ρα» καί νά διενεργήσει δημοψήφισμα 
γιά τήν ΕΟΚ, απευθύνει «προειδοποιή
σεις» στην Κυβέρνηση γιά τό ωράριο καί 
προσπαθεί νά υποσκάψει — ή νά αποδυ
ναμώσει — τό κύρος τοΰ Καραμανλή, σέ 
παραμονές μιας πολυσήμαντης επίσκε
ψης στή Μόσχα, αμφισβητώντας τήν 
«αρμονία μεταξύ βουλής καί Λαοΰ». 

Α
θέατος δ ίδιος, άλλα καί χωρίς τήν 
δυνατότητα τής επαφής μέ τόν κό
σμο, δέν υποψιάζεται ίσως πόσες 

φορές καί σέ ποια επίπεδα συνδυάστηκε 
τόν τελευταίο καιρό μέ τους χουντοβα
σιλικούς, οΰτε ποιες ανησυχίες προκάλε
σε μέ τήν στάση του στην κοινή γνώμη. 

Δέν αποτελεί, σίγουρα, φιλοδοξία τοΰ 
Προέδρου τοΰ ΠΑΣΟΚ ή πρόκληση φο
βίας. Γεγονός είναι, ωστόσο, οτι ή προο
πτική τής εξουσίας τοΰ Κινήματος δέν 
τρομοκρατεί τό NATO, οϋτε τίς πο
λυεθνικές ή τά μονοπώλια. Ανησυχεί 
τους ίδιους τους πολίτες, άλλα καί πολ
λούς άπό τους δικούς TOU οπαδούς. Γι' 
αυτό στην πρώτη αυτή πενταετία του, 
θά έπρεπε νά τοΰ ευχηθούμε τήν προ
σέγγιση, τήν επικοινωνία, τόν διάλογο μ' 
ολους τους πολίτες — προνομιούχους καί 
μή! 'Αρχίζοντας άπό τά μέλη τοΰ ΠΑ
ΣΟΚ. 

Γιατί, επιτέλους, δέν μπορεί νά 
υποσχεθείς σέ άλλους τήν δημοκρατία 
πού αρνείσαι στά μέλη σου.... 
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Σ
υμπληρώθηκε μιά πενταετία dnó τήν 
Ίδρυση τοϋ ΠΑΣΟΚ: (3 Σεπτεμβρίου 
1 974). Ή ίδρυση του έγινε σε μιά 

σημαντική επέτειο της Νοεοελληνικής πο
λιτικής Ιστορίας, κι ασφαλώς ó πρόεδρος 
τοϋ ΠΑΣΟΚ δεν επέλεξε χωρίς νά σκεφτεί 
τήν ταύτιση αυτής τής ημερομηνίας μέ τίς 
πολιτικές του προθέσεις όταν καθόριζε 
τήν εξαγγελία τής Ίδρυσης τοϋ ΠΑΣΟΚ 
(πανελλήνιο Σοσιαλιστική Κίνημα καί όχι 
Κόμμα), γιά τίς 3 Σεπτεμβρίου. 

Ή 5η επέτειος τής ¡δρύσεώς τοϋ ΠΑ
ΣΟΚ έδωσε τήν ευκαιρία γιά εκδηλώσεις, 
συνεντεύξεις, χαιρετισμούς καί εκτιμήσεις 
τής πορείας τοϋ κινήματος ή τοϋ κόμματος 
οπως φαίνεται ότι τελικά θά παραμείνει ή 
πολιτική του κίνηση. 

Στίς εκτιμήσεις αυτές, σχεδόν ολοι ξεκι
νούν άπό τό 1 974, όταν δηλαδή τυπικά ó 
κ. 'Ανδρέας Παπανδρέου έδωσε συνέχεια 
στην πολιτική του επανεμφάνιση στην 
'Ελλάδα, μετά τη μεταπολίτευση ή καλύτε
ρα ϋοτερα άπό τήν ιδιόμορφη απομάκρυν
ση ή απόσυρση τής δικτατορίας. 

Κίνημα 
Εϊναι όμως γεγονός ότι ó Α. Παπαν

δρέου μετέχει ενεργά στην πολιτική ζωή 
τής χώρας άπό τό 1963, όταν κλείνοντας 
τό συνδυασμό των Πατρών, ó αρχηγός 
τής Ε.Κ. Γ. Παπανδρέου ανήγγειλε ότι σ' 
αυτόν μετέχει καί ò 'Ανδρέας Παπαν
δρέου. Βουλευτής Πατρών μετέχει στην 
κυβέρνηση τής Ε.Κ. ώς υπουργός προε
δρίας άπ' όπου θά παραιτηθεί γιά νά επα
νέλθει ώς υπουργός 'Αναπληρωτής Συν
τονισμού καί θά εγκαταλείψει τό υπουρ
γείο του στίς 1 5 'Ιουλίου 1965, τήν ήμερα 
πού ò Γ. Παπανδρέου υπέβαλε τήν παραί
τηση του. Ή βουλευτική καί υπουργική 
θητεία τοϋ κ. Παπανδρέου χαρακτηρίζεται 
(περίοδος 1964 - 15/7/1965) άπό μιά 
επίμονη τάση διαφορισμοΰ του προς τήν 
επίσημη γραμμή τής Ε.Κ. 'Ενός διαφορι
σμοΰ πού κινούνταν ανάμεσα σέ διαμαρ
τυρίες, αντιδράσεις άνυπακοές καί σχεδόν 
μόνιμες συζητήσεις καί αναζητήσεις καλυ
τέρων πολιτικών σχημάτων, περισσότερο 
προοδευτικών καί οπωσδήποτε έξω άπό 
τήν παλαιοκομματική νοοτροπία. Στην 

προσπάθεια αυτή παρακολουθήθηκε άπό 
μιά σημαντική ομάδα βουλευτών τής ΕΚ, 
τών νεώτερων καί περισσότερο προοδευ
τικών. "Ετσι τήν ήμερα τής αποστασίας ò 
'Ανδρέας Παπανδρέου βρέθηκε νά έχει 
κοντά του μιά ευάριθμη ομάδα βουλευ
τών, πού λειτουργούσε σχεδόν αυτόνομα 
(στην όδό Σουηδίας καί αργότερα στην 
'Αλεξάνδρας,), καί αποτελούσε στην ουσία 
ενα δεύτερο ή καλύτερα τό μισό κόμμα 
τής ΕΚ, πού αν δέν άσκοϋσε απόλυτη, 
άσκοϋσε αποφασιστική επιρροή στην Ε.Κ. 
Στους πρώτους μήνες τοϋ 1966 (Φε
βρουάριος - Μάρτιος) απειλήθηκε καί κά
ποια διάσπαση της άπό τήν Ε.Κ. "Ενας 
«δεύτερος ανένδοτος» πού άρχισε στίς 1 5 
'Ιουλίου 1965 καί «τελείωσε» μέ τή δικτα
τορία τοϋ 1967, Ισχυροποίησε τήν πολιτι
κή θέση τοϋ κ. Ά ν Παπανδρέου στην 
προοδευτική πτέρυγα τών κεντρώων δυ
νάμεων, πού τότε τίς εξέφραζε ή Ε.Κ. καί 
θεωρούνταν ή εγγύηση της, άφοϋ ή μισή 
φρουρά τής ΕΚ — ol παλαιοκομματικοί — 
είχε μεταπηδήσει μέ τήν αποστασία στην 
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Oi διεθνείς σχέσεις τοϋ ΠΑΣΟΚ καί o¡ διεθνείς 
συνδέσεις του μέ τά άλλα σοσιαλιστικά 

κόμματα καί τοϋ Αραβικού Κόσμου 
διατηρούνται πάντα σε υψηλό σημείο. 

Αριστερά ό κ. Ανδρ. Παπανδρέου μέ τόν κ. 
Φρανσουά Μιττεράν. Καί δεξιά συνάντηση μέ 
τόν ηγέτη των Παλιαοτινίων Γιασέρ Αραφάτ. 

Μιά εγκάρδια καί πολυσήμαντη συνομιλία. 

ΜΑΤ • 

Κόμμα 1 
κυβέρνηση Στεφανοπούλου. 

Αύτη ήταν ή πρώτη πολιτική υποδο
μή τοϋ κ. Α. Παπανδρέου. 'Ιδεολογικά κι
νούνταν προς τά αριστερά, εντελώς άτυπα 
καί μέ μιά έντονη προβολή θέσεων πού 
μπορούσαν νά θεωρηθούν άτι έχουν καί 
σχέση μέ τό μαρξισμό ή ενα μαρξιστικό 
σοσιαλισμό. 

Ή δικτατορία κράτησε τόν κ. Ά . Πα
πανδρέου στή φυλακή καί ύστερα άπό 
πιέσεις άπό τό εξωτερικό τοϋ επέτρεψε 
στίς αρχές τοΰ 1968 τήν αναχώρηση του, 
στό εξωτερικό. 'Εκεί ίδρυσε τό ΠΑΚ (Πα
νελλήνιο 'Απελευθερωτικό Κίνημα) πού 
τό διατήρησε ως τήν πτώση της δικτατο
ρίας. Καί μέ τό ΠΑΚ στό εξωτερικό καί τό 
εσωτερικό συνέχισε έναν πολιτικό αντι
στασιακό αγώνα κατά της δικτατορίας, 
πού τοΰ επέτρεψε νά διατηρήσει τήν πολι
τική επαφή καί νά εξασφαλίσει τή συνέ
χεια της πολιτικής του επιρροής, στίς δυ
νάμεις έκεϊνες πού τόν ακολούθησαν καί 
πρίν τή δικτατορία. 

Τό ΠΑΚ μέ ηγετικό κέντρο στό εξωτε
ρικό άπό τό 1 968-1 974 κρατήθηκε μέ τίς 

δυνάμεις πού καί πολιτικά ακολουθούσαν 
τόν κ. "Αν. Παπανδρέου. Άπ' ολα τά «ντο
κουμέντα» του της περιόδου 1968-1974 
δύσκολα θά άνευρεθεΐ ή σταθερή κεντρι
κή γραμμή τοϋ κινήματος αυτού γιά τήν 
ανατροπή της δικτατορίας, ένώ ή πολιτική 
καί διαπραγματευτική τακτική τοϋ ΠΑΚ 
οδηγούσε οπουδήποτε άλλου έκτος άπό 
τήν ενότητα τοϋ αντιστασιακού κινήματος. 
'Αναμφισβήτητα ομως τό ΠΑΚ στό εξωτε
ρικό, ελεύθερο νά δρα καί νά καθοδηγεί 
τό εσωτερικό, καί μέ τίς δυνάμεις τοΰ 
εσωτερικού, ó Άν. Παπανδρέου διέθετε 
τήν ήμερα της καταρρεύσεως της δικτατο
ρίας μιά πολιτική δύναμη σημαντική καί 
μιά μεγαλύτερη πολιτική επιρροή: στις 
οποίες καί στήριξε τή δημιουργία καί τήν 
ανάπτυξη τοϋ ΠΑΣΟΚ τό 1974. 

• · « 

Θεαματική πορεία 

Ή πολιτική πορεία τοΰ ΠΑΣΟΚ στην 
πενταετία υπήρξε θεαματική. "Ενα 13% 
τοϋ εκλογικού σώματος πού στοίχισε στίς 
γραμμές του κατά τίς έκλονές τοΰ 1974, 

έγινε στίς εκλογές τοϋ 1977 25%. ΟΙ 12 
βουλευτές τοΰ 1974 έγιναν 93 τό 1977. 
Καί σήμερα, μετά μιά διετία άπό τίς εκλο
γές τοΰ 1977, τέλος 1979, τό ΠΑΣΟΚ 
σύμφωνα μέ τήν ομολογία καί τών αντιπά
λων του διατηρεί καί αυξάνει τή δύναμη 
του. Τό ΠΑΣΟΚ είναι άπό τό 1977 ή 
Αξιωματική 'Αντιπολίτευση καί σύμφωνα 

μέ τήν κοινοβουλευτική πρακτική διεκδι
κεί, καί πρέπει νά διεκδικεί, τήν εξουσία 
στίς επόμενες εκλογές. Μιά τέτοια πορεία 
ενός κόμματος δέν μπορεί παρά νά χαρα
κτηρισθεί θεαματική. 

Στην πενταετή πορεία τοΰ ΠΑΣΟΚ 
υπάρχουν σταθμοί εσωτερικών εξελίξεων 
πού χαρακτηρίζουν τήν απροσδιόριστη 
φυσιογνωμία τοΰ κόμματος ή ακριβέστε
ρα τίς τάσεις γιά οριστικοποίηση της φ υ 
σιογνωμίας του. Καί τέτοιοι σταθμοί είναι: 
ή διαγραφή 3 στελεχών τοΰ 'Εκτελεστι
κού Γραφείου καί 4 0 μελών της Κεντρικής 
του 'Επιτροπής τό 1976. 01 διαγραφέντες 
ήταν κορυφαία στελέχη τοΰ ΠΑΚ καί της 
«"Αμυνας». 'Αλλά ή διαγραφή έπεσφράγι-
ζε τή διαφωνία γιά τό ποιος θά άσκεΤ τήν 
καθοδήγηση τοΰ κόμματος: Τό 'Εκτελε
στικό Γραφείο ή ò Πρόεδρος. Μιά διαφω
νία πού δέν λύθηκε ποτέ ώς σήμερα, Ö-
πως βεβαιώνουν καί στελέχη τοΰ ΠΑΣΟΚ 
καί παραμένει στό βαθμό πού επιτρέπει νά 
χαρακτηρίζεται κ α ί τ ό ΠΑΣΟΚ ένα αρχηγι
κό κόμμα, παρά τήν έντονη οργανωτική 
του προσπάθεια νά λειτουργεί ώς κόμμα 
άρχων καί νά διαθέτει κομματικό μηχανι
σμό σ' ολόκληρη τήν 'Ελλάδα, μέ τόν 
όποιο διοχετεύει τήν κομματική του γραμ
μή. Καί άσοι δέχονται τήν άποψη οτι τό 
ΠΑΣΟΚ είναι ένα ακόμα αρχηγικό κόμμα 
στό τόπο μας, προσφέρουν γιά απόδειξη 
τό γεγονός οτι δύο χρόνια μετά τίς εκλο
γές, αποφεύγει ένα κομματικό συνέδριο 
πού θά επιβοηθούσε τήν ανάπτυξη του σέ 
κόμμα άρχων καί προσφεύγει σέ συνό
δους της Κεντρικής 'Επιτροπής ή της Κοι
νοβουλευτικής ομάδας. Καί τά δυό αυτά 
περισσότερο αντιπροσωπευτικά του όρ
γανα, στίς συνόδους — κατά εξάμηνο κι όχι 
κατά μήνα όπως είχε ανακοινωθεί — καί 
τοΰ 1 978 καί τοΰ 1 979 άσκησαν σέ πολ
λά σημεία τήν κριτική τους, πού απευθύ
νεται βασικά προς τό 'Εκτελεστικό Γρα
φείο καί μορφοποιεί τήν πολιτική τοΰ κόμ
ματος άλλα μέ τήν απόλυτη επιρροή τοΰ 
προέδρου του. 

Ή πολιτική του ιδεολογία 
Ποιά όμως είναι ή πολιτική ίδεολογία 

τοΰ ΠΑΣΟΚ; Ή αλλαγή προς τό σοσιαλι
σμό θά πουν όλοι οί οπαδοί καί ol φίλοι 
του καί τά στελέχη του. "Αλλά ποιά αλλα
γή; Καί προς ποιά κατεύθυνση; Καί δώ 
υπάρχει πάντοτε ή απάντηση: προς τό σο
σιαλισμό. 'Αλλά ποιόν σοσιαλισμό; Γιατί 
σοσιαλισμό! υπάρχουν δυό καί δέν υπάρ
χει τρίτος. Ό πρώτος είναι ò μαρξιστικός 
σοσιαλισμός. Δέν υπάρχει κανένα επίσημο 
κείμενο τοΰ κόμματος γιά τήν αποδοχή 
του. Υπάρχουν μόνο περιπτωσιακές ανα
φορές στή θεωρητική του Ικανότητα, με
ρικές επίσης αποδοχές της οίκονομικής 
του πρακτικής (αγροτοβιομηχανικά συγ
κροτήματα) καί τυπικές σχέσεις μέ τίς χώ-
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peç καί μερικά άπό τά κόμματα των χω
ρών αυτών πού τόν εφαρμόζουν. 

Ό δεύτερος είναι ό δημοκρατικός σο
σιαλισμός των χωρών της Δ. Ευρώπης. 
"Αλλά καί μέ τό σοσιαλισμό αυτών των 
χωρών υπήρξε στην τελευταία 4ετία δια
φωνία καί μιά γενική υποβάθμιση τών 
σχέσεων, μέ διακοπή καί τών σχέσεων με 
τή «Σοσιαλιστική Διεθνή». Κάποτε στό 
1976 έγινε λόγος άπό τό ΠΑΣΟ Κ γιά ένα 
τρίτο σοσιαλισμό: (τών αραβικών χωρών). 
'Αλλά σέ μιά τέτοια θέση δεν ξανάγινε α
ναφορά. 

"Ετσι τό ΠΑΣΟΚ διατηρεί 5 χρόνια μετά 
τήνϊδρυσή του μιά υδραργυρική θέση γιά 
τό σοσιαλισμό, πού μέ τό Ιδρυτικό του ό
νομα έξαγγέλει ώς αρχή του στον ελληνι
κό λαό. 

Κατά τόν ίδιο περίπου τρόπο κινείται 
καί ή πολιτική του γραμμή γιά τήν άσκηση 
της εξουσίας. Υπάρχει κυβερνητικό πρό
γραμμα του κόμματος πού αναφέρεται στά 
επί μέρους θέματα της εσωτερικής καί 
εξωτερικής πολιτικής, άλλα oi θέσεις είναι 
περιγράμματα πολιτικών καί δέν έχουν μέ
χρι σήμερα εξειδικευθεί καί αναλυθεί, ένώ 
στή βουλή δόθηκαν ευκαιρίες οταν ή κυ
βέρνηση έφερνε καί φέρνει τά νομοσχέ
δια της, τό ΠΑΣΟΚ νά αντιπαραθέσει τή 
δική του πολιτική κι όχι μόνο τήν κριτική. 
Μένει καί τό πρόγραμμα εξουσίας τοϋ ΠΑ
ΣΟΚ, τόσο αδιευκρίνιστο οσο καί ή ιδεο
λογία τοϋ ΠΑΣΟΚ. 

Ή συνθηματολογία: 

Μέ αδιευκρίνιστη καί υδραργυρική τήν 
ιδεολογική μορφή τοΰ κόμματος — τό σο
σιαλισμό — μέ άτυπο καί ασαφές τό πολι
τικό του πρόγραμμα, ή ηχηρή συνθηματο
λογία στάθηκε ή κατά καιρούς καταφυγή 
τής ηγεσίας του καί αποδείχτηκε ότι στή 
βάση βρήκε ανταπόκριση, καθώς ή βάση 
τοΰ ΠΑΣΟΚ, άλλα καί γενικότερα ή εκλο
γική βάση, επιθυμεί πράγματι μιά αλλαγή, 
έστω καί προσώπων πού ασκούν έπί χρό
νια τήν εξουσία καί τά βαρέθηκε. Καί θά 
πρέπει κανείς νά παραδεχτεί ότι ή συνθη
ματολογία αυτή κατά καιρούς φαίνονταν 
ότι καλύπτει καί μιά άλλη πολιτική, πού γιά 
τήν έκλογκή βάση φαίνονταν ώς πολιτική 
ουσιαστικής αλλαγής. "Ετσι ή συνθηματο
λογία αυτή βοήθησε τό ΠΑΣΟΚ νά γενι
κεύσει τό λαϊκιστικό χαρακτήρα του. 

Μέ 1 3% τό ΠΑΣΟΚ ήταν τό τρίτο κόμ
μα στή Βουλή. Ή δύναμη του καλύπτει έ
να χώρο πού βρίσκονταν αριστερά τής Ε-
ΔΗΚ καί έφτασε ώς τίς παρυφές τής ά
κρας αριστεράς, ένα τμήμα οπαδών τής 
οποίας ψήφισε ΠΑΣΟΚ. Στή Βουλή τοΰ 7 4 
ή τακτική τοΰ ΠΑΣΟΚ έστρεψε τό «βέλος» 
προς τήν ΕΚ. Τήν κατηγόρησε ώς «ουρά 
τοΰ Καραμανλή», τήν ύπερφαλάγγισε μέ 
τήν κριτική τής κυβερνήσεως κατά τρόπο 
εμφανή καί στίς εκλογές τοΰ 1977 διεκδί
κησε καί κατέλαβε τή θέση της. Αυτή τή 
φορά ó εκλογικός νόμος λειτούργησε 
υπέρ τοΰ ΠΑΣΟΚ. Στή θέση του κατά τίς 
εκλογές τοΰ 1974 βρέθηκε ή ΕΔΗΚ, οτήν 
οποία άρχισε ό αλληλοσπαραγμός μέ κα
τάληξη πού δικαίωσε τό ΠΑΣΟΚ καί κατα
κερματισμός τών δυνάμεων πού ίσχρυρο-
ποίησε τή θέση του μετεκλογικά. 

26 

Προς τήν Εξουσία; 
Έδώ ομως είναι πού δημιουργήθηκαν 

γιά τό ΠΑΣΟΚ, τά μεγαλύτερα προβλήμα
τα. Ή θέση τής αξιωματικής αντιπολίτευ
σης είναι ή τελική θέση τής διεκδίκησης 
τής εξουσίας. "Αν άπό τή θέση αυτή ση
μειωθεί υποχώρηση δέν μένει παρά ή κα
ταστροφή. «Μπορεί έλεγε, ό Γ. Παπαν
δρέου, ένα κόμμα νά εϊναι γιά δεύτερη 
φορά αξιωματική άνιπολίτευση σέ μιά 
Βουλή, άλλα εϊναι καταστροφή νά εϊναι γιά 
τρίτη». Καί οπωσδήποτε στόχος καί επι
θυμία τοΰ "Αν. Παπανδρέου δέν εϊναι νά 
βρεθεί ξανά, μετά τίς νέες εκλογές, αξιω
ματική 'Αντιπολίτευση. 

'Αλλά γιά νά γίνει κυβέρνηση πρέπει 
νά κάμει τό 2 5 % τουλάχιστον 42%, άν θά 
ισχύει ò ίδιος εκλογικός νόμος. Καί προς 
τό παρόν τουλάχιστον τό ΠΑΣΟΚ δέν έκα
με λόγο γιά αλλαγή εκλογικού συστήμα
τος. («"Ενας γνήσιος σοσιαλισμός, εϊπε χα
ριτολογώντας ηγετικό στέλεχος τοΰ σημε
ρινού Κοινοβουλίου μπορεί νά βολευτεί 
καί μέ τήν — διπολική — ενισχυμένη 
αναλογική»). Άπό ποιο δρόμο όμως 
μπορεί νά φτάσει στό 42%; Ό χώρος 
προς τά αριστερά στίς προσεχείς τουλάχι
στον εκλογές θά διεκδικηθεί σπιθαμή 
προς σπιθαμή άπό κομματικούς φορείς 
πού τόν διεκδικούν πάντοτε. Καί τό ΠΑ
ΣΟΚ στους τελευταίους μήνες πρέπει νά 
έχει επαρκείς ενδείξεις καί αρκετές απο
δείξεις ότι ή διεκδίκηση αυτή γίνεται τώρα 
στην ηγεσία, άλλα καί στή βάση συνδικα
λιστικών οργανώσεων καί μαζικών κινη
μάτων στον αγροτικό χώρο. 'Απομένουν 
ol δυνάμεις τοΰ κέντρου (καί προς τή δεξιά 
— τής Ν.Δ. — ισχυρίζονται οΐ οπαδοί του). 
Μιά τέτοια στροφή έκαμε τό ΠΑΣΟΚ τόν 
περασμένο χειμώνα μέ τίς προσχωρήσεις 
τών κεντρώων, πρώην Βουλευτιών Στε-
φανίδη καί Πολυχρονίδη — άλλα oi 
προσχωρήσεις αυτές, πού σταμάτησαν 
τότε (πρόσκαιρα) συνάντησαν έντονη κρι
τική άπό κοινοβουλευτικά καί μή στελέχη 
τοΰ κόμματος, πού τίς θεώρησαν «ανεπι
τυχή σύζευξη πού νοθεύει στή συνείδηση 
τής βάσης» τήν Ιδεολογική φυσιογνωμία 
τοϋ κόμματος. Χωρίς όμως τή στροφή αυ
τή δέν πλησιάζεται τό 42%, άλλα δέν πλη-
σιάζεται καί ή εξουσία καί γιά ευρύτερους 
λόγους. Καί τό εϊπε έξω άπό τά δόντια αυ

τό ό αρχηγός τής ΕΔΗΚ κ! Ζίγδης: «Χωρίς 
σύμπραξη'μέ τήν ΕΔΗΚ δέν υ π ά γ ε ι εξου
σία». 'Αλλά μέ μιά τέτοια σύμπραξη «χα
λάει ή καθαρότητα τής γραμμής» ίσχυρί-
ζονται τά στελέχη του, άφοϋ ή εξουσία μέ 
τή σύμπραξη θά εϊναι εξουσία συμβιβα
σμού απόψεων. 

Διαφωνία τακτικής 
Στην εκτίμηση αυτή γιά τήν πορεία τοΰ 

κόμματος στό μέλλον βρίσκονται τώρα ol 
ζωηρές διαφωνίες τοΰ ΠΑΣΟΚ: Προς τό 
κέντρον γιά τήν εξουσία υποστηρίζουν τά 
στελέχη πού θέλουν τήν εξουσία. Καί αν
τιδρούν γιά «θέσεις» τοΰ ΠΑΣΟΚ πού 
απομακρύνουν άπό τήν εξουσία, δπως τό 
«ΟΧΙ στην ΕΟΚ» ή «απόντες κατά τή συ
ζήτηση τής συμφωνίας εντάξεως». Στή ί
δια γραμμή οπως καί τό 1977 υποστηρί
ζουν ol αντίπαλοι τής διευρύνσεως προς 
τό κέντρον :(fó κέντρον έγινε μετά τίς 
εκλογές τοΰ 1977 ό διεκδικούμενος χώ
ρος τών κομμάτων πού θέλουν νά διατη
ρήσουν ή νά αποχτήσουν τήν εξουσία). 

Ή χάραξη τής τακτικής γιά τήν Ικανο
ποίηση τοϋ στρατηγικού σκοποΰ, πού δέν 
παύει νά εϊναι ή εξουσία, εϊναι καί θά πα
ραμείνει ώς τίς εκλογές τό ύπ' αριθμ. 1 
πρόβλημα τοϋ ΠΑΣΟΚ. 

Στό μεταξύ ό κ. Παπανδρέου, άπό τή 
θέση τοΰ ηγέτη τής 'Αξιωματικής 'Αντιπο
λιτεύσεως καί σέ εφαρμογή μιας άλλης 
τακτικής προς τήν εξουσία: υποβάθμισε 
τόν τόνο τής κριτικής προς τόν φορέα τής 
οικονομικής ολιγαρχίας (φαινόμενο αίσθη-
τό) καί σχεδόν εξαφάνισε τήν κριτική κατά 
τοϋ στρατού (τήν αντικατέστησε μέ φιλι
κές επισκέψεις σέ γιορτές στους στρατώ
νες, διακριτικά φιλικές εκδηλώσεις προς 
τους νέους αξιωματικούς) καί διατηρεί τήν 
αντιδικία μέ τόν πολιτικό προϊστάμενο τών 
'Ενόπλων Δυνάμεων τόν κ. Ευάγγελο 
'Αβέρωφ. Στην ίδια θέση βρίσκεται καί ή 
επίκριση τής εξωτερικής πολιτκής. (Πλήτ
τονται τά εξωτερικά κέντρα τοϋ Ιμπεριαλι
σμού, άλλα έχει υποβαθμιστεί ή επίθεση 
κατά τής κυβερνήσεως). 

01 διαφωνίες γιά τήν τακτική τοΰ κόμ
ματος (υπάρχουν έντονες άπό τό Μάιο) 
οδήγησαν στην απόφαση νά μή συζητηθεί 
ή Κ.Ε. ούτε ή Κ.Ο., μέ τήν ελπίδα άτι τό 
καλοκαίρι θά εκτόνωνε τήν κατάσταση. 
"Αλλά ή εκτόνωση δέν φαίνεται καί καθώς 
τώρα τό «σύνθημα γιά μιά έκλογκή αναμέ
τρηση» έπεσε ήδη άπό τόν πρόεδρο τοΰ 
κόμματος, ώς κεντρικό «σύνθημα» τοϋ 
εορτασμού τής πενταετίας, ol διαφορές 
καί οί διαφωνίες θά επανέλθουν έντονώ-
τερες, μέ τήν ύπαρξη τών εργασιών τής 
Βουλής. 

Τό ΠΑΣΟΚ, «δέσμιο τής συνθηματολο
γίας του» κατά τήν 5ετία θά υποχρεωθεί 
νά δικαιολογήσει απόψεις, θέσεις καί δια
κηρύξεις καί νά συμβιβάσει νέες απόψεις, 
μέ διαμετρικά αντίθετες σημερινές στην 
πορεία του (προς τή εξουσία) ή στην άλλη 
εκλογική αναμέτρηση, πού τήν ζήτησε δη
μόσια μέ τίς προχθεσινές δηλώσεις τοΰ 
προέδρου του. "Αν καί γνωρίζει ότι μιά τ έ 
τοια αναμέτρηση εϊναι αδύνατη τό 1979, 
καί ελάχιστα πιθανή τό 1980, δπως πρίν 
μερικούς μήνες ό ίδιος εϊχε εκτιμήσει. 
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Α Ν Α Λ Υ Σ Η 

Μπροστά σέ πολιτικό 
ιδεολογικό σταυροδρόμι. 

Τ
ήν περασμένη Δευτέρα τό ΠΑΣΟΚ γιόρτασε την 5η επέ
τειο των γενεθλίων του. Με δίκαιη — Θά λέγαμε — υπε
ρηφάνεια. Γιατί όχι μόνον ο'ι πιστοί του, πού τό βλέπουν 

σάν «Κίνημα Λαοΰ», αλλά καί ο'ι δύσπιστοι πού τό παρακολου
θούν σάν «παράξενο κίνημα», αναγνωρίζουν ότι ó «πράσινος 
ήλιος» βρίσκεται στό μεσουράνημά του. Μόλις πέρυσι, μετά τ ' 
αποτελέσματα τών δημοτικών εκλογών, ή απογοήτευση ήταν 
έκδηλη στον χώρο τής αξιωματική αντιπολιτεύσεως. Σήμερα, 
όμως, τό ΠΑΣΟΚ ξαναβρήκε τήν «ρέντα» του. Ό λ ε ς οί πληρο
φορίες άπ' ολα τά διαμερίσματα της χώρας, συγκλίνουν καί 
τονίζουν τήν διαπίστωση οτι ενισχύεται άπό ενα νέο ρεύμα 
«οπαδών». Κι αυτό δίνει στον κ. Ά. Παπανδρέου τήν δυνατό
τητα νά αξιώνει τήν προκήρυξη εκλογών, μέ τήν προσδοκία 
της εξουσίας. 

Γράφουμε γιά «ρέντα», επειδή ή ενεργειακή κρίση αποδεί
χθηκε.... σωτήρια γιά τό ΠΑΣΟΚ. Ήταν, πράγματι, οδυνηρή ή 
ήττα του στίς δημοτικές εκλογές. Ή «διεύρυνση», πού επιχεί
ρησε ή Νέα Δημοκρατία αποδείχθηκε μέ σταθερές βάσεις καί 
προοπτικές. Αλλά καί τό ΚΚΕ επέτυχε νά διευρύνει τόν χώρο 
του είς βάρος του ΠΑΣΟΚ, αξιοποιώντας μιά «στροφή πρόςτά 
δεξιά» τοΰ Ανδρέα. "Ηδη, όμως, ανακόπτονται καί οί δύο 
«διευρύνσεις» καί τό ΠΑΣΟΚ φαίνεται πώς κερδίζει νέο έδα
φος. "Οχι βέβαια, γιά τήν ιδεολογική του ακτινοβολία, άφοϋ 
συντηρητικό είναι τό νέο κύμα τών οπαδών του. Αυτό, όμως, 
ελάχιστη έχει σημασία. 'Ανέκαθεν, άλλωστε, ή λαϊκή δυσφο
ρία έπαιζε καθοριστικό ρόλο στον συσχετισμό τών πολιτικών 
μας δυνάμεων. Καί πάντα είχαμε πρόθυμη τήν Αντιπολίτευση 
γιά τήν αξιοποίηση της... 

Ή «αλλαγή» 

Τό αίτημα της «άλλανης» δέν είναι. Φυσικά, συνθηματολο-

' ικό εϋρημα του Ανδρέα. Κυοφορήθηκε καί διαμορφώθηκε 
JTÓ λαϊκό κίνημα τοΰ ΕΑΜ. Ναυάγησε στον εμφύλιο πόλεμο 
πού ακολούθησε. Βρήκε μιά άξια κιβωτό στην ΕΠΕΚ τοΰ 
στρατηγού Πλαστήρα, γιά νά ενσαρκωθεί καί σέ μιά βαχύβια 
κυβέρνηση. Χάρισε 80 βουλευτές στην ΕΔΑ τοΰ 1958. Απο
δείχθηκε κινητήρια δύναμη στον πρώτο «ανένδοτο». Κι όταν 
ó Γ. Παπανδρέου, μετά τήν νίκη τής Ε. Κ. στίς εκλογές τοΰ 
Νοεμβρίου, αρνήθηκε τήν πρόθυμη ψήφο τής EPE καί τής Ε
ΔΑ γιά τήν κυβέρνηση του, καί προτίμησε μιά νέα άντληση 
άπ' «τήν δεξαμενή τών λαϊκών δυνάμεων», γνώριζε καλά άτι 
θά συναντούσε καί πάλι τήν ανταπόκριση τών δυνάμεων τής 
αλλαγής — τοΰ ΕΑΜ. 

Ό Ανδρέας διατυπώνει σήμερα τήν σκέψη: 
«Ή Ευρώπη χωρίστηκε ατά δύο μέ συμφωνία τών 3 Μεγάλων. 

Καί μένει χωρισμένη, μέ τή συμφωνία τών δύο υπερδυνάμεων. Αυ
τό σημαίνει οτι τό ΚΚΕ δέν θά ήθελε, ακόμα κι αν μπορούσε τήν 
αλλαγή στην 'Ελλάδα. 'Εμείς, όμως θέλουμε καί μπορούμε». 

Πρέπει νά υποθέσουμε οτι ή σκέψη αυτή ήταν όδηγητική 
γιά τόν 'Αντρέα, άπό τά πρώτα του βήματα οτήν πολιτική κονί
στρα. Είχε βέβαια, τήν αμερικανική του υπηκοότητα. 'Αλλά εί
χε καί τήν μαρξιστική του νεότητα. Καί μπορούσε νά δει οτι 
αυτός ό «απελπισμένος» άπό δυό αντάρτικα κόσμος τής 'Αρι
στεράς διψούσε γιά μιά διέξοδο ή καί γιά ενα νέο κίνημα. 
"Ετσι, λίγο αργότερα, στίς μέρες τοΰ δεύτερου «ανένδοτου» 
εμπιστευότανε στους φίλους του: «θά ξαναφτιάξουμε τό νέο 
ΕΑΜ!» 

Μπορούμε νά πούμε, λοιπόν, οτι τό ΠΑΣΟΚ άρχισε νά πλά
θεται στην τριετία 1 964-65-66, μέ τίς πρώτες εϊκεϊνες «αν
ταρσίες» τοΰ Ανδρέα, πού τόσο ενοχλούσαν τόν Γ. Παπαν
δρέου. Φυσικά, δέν πρόσφερε τίποτε ò Ανδρέας σάν υπουρ
γός οτήν κυβέρνηση τής Ένωσης Κέντρου. 'Αλλά έπεισε τόν 
λαό οτι μάχεται γιά τήν εθνική ανεξαρτησία. Γοήτευσε καί οί-
οτρηλάτησε τή νεολαία τής ΕΔΗΝ, πού τόν αναγνώρισε σάν 
φυσικό ηγέτη της. Καί ò «άντιαμερικανισμός» του (άς θυμη
θούμε οτι ξήλωσε τήν «Φωνή τής Αμερικής») είχε ευρύτατη 
απήχηση σ' ενα λαό πού δεινοπάθησε άπό τίς ξένες επεμβά
σεις. Συχνά, βέβαια, άπειρος κι αδέξιος, βρέθηκε ακάλυπτος 
στά πυρά τής Δεξιάς. 'Αλλά, όπως τόσες φορές έχει λεχθεϊ, τά 
χτυπήματα τών αντιπάλων εδραίωναν τήν φήμη του. Κι άν έ
μενε ακόμα κάτι, γιά νά είδωλοποιηθεϊ, ήρθε ή διαβόητη υπό
θεση «ΑΣΠΙΔΑ»! 

Επικρίσεις 

Ό σ ο ι επιμένουν νά βλέπουν «θολή» τήν προσωπικότητα 
τοΰ Ανδρέα, θυμίζουν οτι δυό φορές προκάλεσε τήν διάσπα
ση τοΰ Κέντρου. Τήν πρώτη — 1 9 6 4 — οδήγησε στην πτώση 
τήν κυβέρνηση τοΰ Γ. Παπανδρέου, προκαλώντας τήν «απο
στασία», μέ τήν υπόθεση τοΰ «ΑΣΠΙΔΑ». Τήν δεύτερη — τό 
1974 — ανέτρεψε τήν προοπτική μιας εκλογικής νίκης τής "Ε
νωσης Κέντρου, Ιδρύοντας τό ΠΑΣΟΚ. 

Δέν υπάρχει αμφιβολία οτι ò ΑΣΠΙΔΑ λειτούργησε τελικά 
σάν μοχλός ανατροπής τοΰ «Γέρου». Όπως χαρακτηριστικά 
ομολόγησε στενός συνεργάτης τοΰ Αντρέα: 

«ή Δημοκρατία κατέρρευσε άπό τήν ώρα πού ίνας νεαρός λο
χαγός μέ σοσόνια μπήκε στά σπίτι τής οδού Σουηδίας, οπού τό 
γραφείο τοϋ Ανδρέα». 

Καί δέν είναι τυχαίο τό γεγονός οτι δυό λοχαγοί πού κατη
γορήθηκαν γιά συμμετοχή στον ΑΣΠΙΔΑ έχουν σήμερα τίς 
θέσεις τους στην κοινοβουλευτική ομάδα τοΰ ΠΑΣΟΚ. 'Αλλά 
είναι αναμφισβήτητο, επίσης, οτι ή ανατροπή τοΰ Γ. Παπαν
δρέου είχε κριθεί άπό τό περίφημο «ΟΧΙ» πού αντέταξε στον 
Τζόνσον. Κι αυτό τό γεγονός, πού πολύ λίγους άφηνε ανυπο
ψίαστους, σέ σχέση μέ τό σχέδιο «Περικλής» τοΰ 1961 άλλα 
καί μέ τό σχέδιο «Προμηθεύς» τοΰ 1967, σέ σχέση δηλαδή 
μέ τήν κυρίαρχη παρουσία τοΰ ΙΔΕΑ στό στράτευμα, έδινε 
στον ΑΣΠΙΔΑ τόν χαρακτήρα μιας νόμιμης αυτοάμυνας (κάτι 
ανάλογο θά ήταν ίσως, επιδίωξη καί τοΰ κ. 'Αβέρωφ τό 1974). 
"Ετσι, γίνεται φανερό οτι ò Ανδρέας έβλεπε καί τότε (οπως 
καί σήμερα) οτι οί κίνδυνοι γιό τήν αλλαγή πού οραματιζότανε 
είχαν τό κέντρο τους τήν«έπηρεασμένη» άπό τό Πεντάγωνο 
ηγεσία τοΰ Στρατού μας. Καί σ' αυτό συναντούσε σύυΦωνπ 
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τήν μεγάλη μάζα τών οπαδών της Ε.Κ., πού σάν ήρωες άντί-
κρυζαν τους πρωταγωνιστές της κατά τά άλλα φαιδρής συνω
μοσίας τοΰ ΑΣ ΠΙ ZÌA. 

ΕΪναι αλήθεια, επίσης, δτι «διασπαστής» βρέθηκε ò 'Αν
δρέας και το 1 974, ιδρύοντας τό ΠΑΣΟΚ. 'Αλλά δέν εϊχε άλ
λη οδό εκλογής. Δέν είχε, φυσικά, τήν αυταπάτη πώς μπορού
σε νά διεκδικήσει τόν εκλογική νίκη άπό τόν Κ. Καραμανλή, 
γιά νά αποδεχθεί τήν ηγεσία τής "Ενωσης Κέντρου πού τοΰ 
προσφέρθηκε. Κι επιπλέον, γνώριζε πώς στην Ε. Κ. ήταν ένας 
«φιλοξενούμενος», υποχρεωμένος σε μιά σχέση ίσότητος μέ 
τους άλλους επιτελείς της, σχέση πού δέν θά μπορούσε νά 
ανατρέψει καί μέ τήν ιδιότητα τοΰ ηγέτη. Αυτό, ομως, δέν θά 
μπορούσε νά τό ανεχθεί Καί προχώρησε στό δικό του Κίνη
μα. Ή άποψη δτι Ίδρυσε τό ΠΑΣΟΚ, γιά νά διασφαλίσει τήν 
ίδεολογική του καθαρότητα ή καί νά κατοχυρώσει άπό τόν 
κίνδυνο μιας νέας «αποστασίας» τόν δημοκρατικό λαό, δέν 
παρουσιάζεται ιδιαίτερα σταθερή. Ό 'Ανδρέας ήθελε ένα Κί
νημα δικό του. Καί τό δημιούργησε. 

Άπό τις άλλες επικρίσεις πού δέχτηκε ò Πρόεδρος τοΰ ΠΑ
ΣΟΚ, ή πιό εντυπωσιακή εκτοξεύθηκε στίς τελευταίες εκλογές 
άπό τόν τότε ηγέτη τής ΕΔΗΚ Γεώργιο Μαύρο, πού μίλησε 
γιά «μεθόδους μαφίας». Προσπερνώντας τήν φραστική υπερ
βολή, συνήθη τόσο στίς προεκλογικές διαμάχες, μπορούμε νά 
δούμε τό δεύτερο αυτό πρόσωπο τοΰ 'Ανδρέα. Στό πρώτο, 
βρίσκουμε τόν δημοφιλή ηγέτη μέ τό ευθύ βλέμμα καί τό φω
τεινό χαμόγελο, πού γοητεύει καί συναρπάζει οσο κανείς άλ
λος πολιτικός τους νέους, σ' ένα διάλογο διαυγή, πειστικό κι 
εγκάρδιο. Στό δεύτερο συναντούμε τόν σκληρό, φιλύποπτο, 
καί χωρίς αίσθηματισμούς ηγέτη πού δέν διστάζει ν' ανατρέ
ψει καί νά διαλύσει τά πάντα, γιά νά επιτύχει τήν προώθηση 
τών σκοπών του. Οϊ άλλεπάληλες επικρίσεις στό ΠΑΣΟΚ, πού 
όμοιες του μόνο οτήνϊητορία τών Κ. Κ. μπορεί νά αναζητήσει 
κανείς, στό είδος, τήν έκταση καί τήν μεθοδολογία τους, τονί
ζουν αυτό τό πρόσωπο τοΰ Προέδρου του. Δέν σημαίνει τίπο
τε άν ή έκβαση κρίθηκε νικηφόρα γιά τόν 'Αντρέα. Ή ζημία έ
γινε κι έμεινε ανεξίτηλη. Ό χ ι γιατί έχασε επίλεκτα στελέχη 
του τό ΠΑΣΟΚ (θά ήταν περελθοντολογία ά ν τ ό σημειώναμε). 
'Αλλά γιατί ό διάλογος κόπηκε μέσα στό Κίνημα καίτό σύνθη
μα «ο,τι πεϊ ô αρχηγός» (σύνθημα πού ó 'Αντρέας υπαγόρευ
σε στην ΕΔΗΝ τό 1965) υποκατέστησε τίς «δημοκρατικές 
διαδικασίες». Ή περίπτωση τοΰ καθηγητή Σιμίτη, τόσο πρό
σφατη, δείχνει πώς τίποτε δέν άλλαξε άπό τήν εποχή τών δια
γραφών (1975). Κι δλες o¡ σχετικές πληροφορίες τονίζουν 
αυτήν τήν πραγματικότητα. "Ετσι, ομως, τό ερώτημα άν μπο
ρεί τό ΠΑΣΟΚ νά αποφύγει τήν μοΤρα τής ΕΠΕΚ πού διαλύθη
κε μετά τόν θάνατο τόν ηγέτη της, προβάλλει φυσικό καί σάν 
αυτόματα. Καί ή απάντηση δέν είναι ελπιδοφόρα.... 

«Ή 3η τοΰ Σεπτέμβρη» 
Μόλις πέρυσι, ó Πρόεδρος τοΰ ΠΑΣΟΚ είπε: 
«Τό ΠΑΣΟΚ έχει ηλικία τεσσάρων ετών. 'Αλλά οϊ αγωνιστές του, 

οϊ περισσότεροι, έχουν σαράντα χρόνια αγώνων... 

'Ωστόσο, στίς πρώτες εκλογές, βρέθηκε ανοργάνωτο τό 
ΠΑΣΟΚ. Καί οι αγωνιστές του (40 χρόνια μέ δυό δικτατορίες, 
δυό «ανένδοτους» καί ενα ΕΑΜ) εϊδαν στίς εκλογές τό.... δη
μοψήφισμα: «Καραμανλής ή τάνκς!». "Ετσι τό νεαρό Κίνημα έ
μεινε μακριά άπό τίς προσδοκίες του. 'Αλλά καί δέν απελπί
στηκε. Μέ τόν Πρόεδρο του, παρόντα πάντα εντός τής Βου
λής καί μέσα στον λαό, πέρασε τήν κρίση τής «διάσπασης», 
ανασυντάχθηκε, οργανώθηκε καί τό 7 7 ανέμιζε τίς πράσινες 
σημαίες του σέ συγκεντρώσεις πού έδειχναν απειλητικά καί 
σάν προεκλογικά τόν δγκο τους. Τόν ϊδιο καιρό, ó Γ. Μαύρος 
κρατούσε τόν «παραδοσιακό» τόνο στην άσκηση τοΰ ελέγ
χου, ένώ ή Κυβέρνηση καλούσε τους "Ελληνες σ' ενα «τρίτο 
έτος λιτότητας». 

Ή τ α ν φανερό πώς ενα τμήμα τής Νέας Δημοκρατίας μετα
τοπιζότανε προς τό ΠΑΣΟΚ. Κι ήταν παράδοξο νά βλέπει κα
νείς, πλάι στους «πρασινοφρουρούς» μέ τίς υψωμένες γρο
θιές, τους συντηρητικούς αγρότες, πού έπαιρναν μιά «εκδίκη
ση» γιά τίς απούλητες πατάτες τους.... 'Οπωσδήποτε, οτά δύο 
καλοκαίρια τοΰ '76 καί τοΰ '77 ανάμεσα στό «βυθίσατε τό Χό-

ρα» καί τό «μαυρίστε τήν ΕΟΚ», τό ΠΑΣΟΚ ανδρώθηκε κι έγι
νε Κίνημα λαϊκό, μέ οπαδούς ενθουσιώδεις, ζωντανούς, δια
λεχτούς. Δέν ήταν «τής γής ο'ι κολασμένοι». Οΰτε καί o¡ «μή 
προνομιούχοι». Γιατί — ας τό ποΰμε κι αυτό — τό θάρρος τής 
μετατόπισης άπό τό κυβερνητικό στρατόπεδο στίς τάξεις τής 
αντιπολίτευσης ανήκει στους προνομιούχους ή —τουλάχιστον 

— είναι προνόμιο μιας ευημερίας. 
"Ετσι περάσαμε στίς εκλογές καί στον θρίαμβο τοΰ ΠΑ

ΣΟΚ. Μιά συνάδελφος είχε τήν υπομονή νά καταγράψει καί 
νά δημοσιεύσει στό «ΑΝΤΙ» τά συνθήματα τών συγκεντρώ
σεων, γιά ν' αποδείξει πώς ήταν δλα συνθήματα τοΰ ΕΑΜ. 

Προβλήματα 
Μέ 50.000 μέλη σήμερα τό ΠΑΣΟΚ (διπλάσια περίπου τοΰ 

7 7 ) γνωρίζει δτι είναι καί πάλι ή ανερχόμενη δύναμη. 'Αλλά 
καί αναγνωρίζει δτι πρέπει νά ρίξει όλες τίς δυνάμεις του στην 
εκλογική μάχη, άν θέλει νά διεκδικήσει τήν πρώτη θέση. 

"Οπως είναι γνωστό, στίς εκλογές τοΰ 7 7 κράτησε έξω άπό 
τά ψηφοδέλτια τά μέλη τής Κεντρικής 'Επιτροπής του, γιατί: 

α. — Δέν διεκδικούσε τήν εξουσία. Καί ήθελε τά μέλη τής 
Κ.Ε. νά ενεργοποιηθούν οτόν κρισιμότερο — γιά τό ΠΑΣΟΚ — 
τομέα τής οργάνωσης καί διεύρυνσης τοΰ Κινήματος. 

β. — Ά ν προωθούσε υποψήφιους τά μέλη τής Κ.Ε., θά 
έπρεπε νά ενισχύσει μέ τόν κομματικό μηχανισμό τήν εκλογή 
τους. Άλλα αυτό θά δημιουργούσε μοιραία προστριβές μέ 
τους άλλους συνυποψήφιους, μέ δυσάρεστες επιπτώσεις 
στην δλη διεξαγωγή τής εκλογικής μάχης. 

γ. — Ά ν αποτύγχανε στίς εκλογές ένα μέλος τής Κ. Ε., θά ή
ταν προβληματική ή θέση του στην κομματική ιεραρχία. Γιατί, 
βέβαια, δέν θά μπορούσε νά αγνοήσει τό ΠΑΣΟΚ τήν λαϊκή 
«αποδοκιμασία». 

Αλλά τώρα τό ΠΑΣΟΚ κινείται προς τήν εξουσία. Καί ό 
Ανδρέας γνωρίζει δτι πρέπει νά ρίξει οτήν εκλογική μάχη 
τους επίλεκτους του, γιά τήν κατάκτηση τής νίκης, αλλά καί γιά 
τήν συγκρότηση μιας Κυβέρνησης ή — έστω — μιας πλειοψη
φίας άξιας γιά τόν ρόλο τής αξιωματικής αντιπολίτευσης κι έ
τοιμης γιά τήν διαδοχή. 

Θά υπέθετε κανείς δτι ό Ανδρέας, ζητώντας σήμερα εκλο
γές, βρήκε τήν μυστική πύλη πού όδηγεϊ οτήν εξουσία. Άλλα 
τέτοια πύλη δέν υπάρχει. Γιατί οσο είναι αδύνατο νά στραφεί 
ö Καραμανλής προς τήν οποιαδήποτε χουντοφασιστική «πα
ράταξη», άλλο τόσο αδύνατη εμφανίζεται ή συμμαχία ΠΑΣΟΚ 

- ΚΚΕ. 
Μπορεί, έστω καί δύσκολα, νά στηριχθεί ή άποψη δτι δ 

Καραμανλής προσβλέπει μέ πολλές ελπίδες σέ μιά άνοδο τοΰ 
ΚΟΔΗΣΟ. Άλλα πιό εύκολα μπορούμε νά διαπιστώσουμε τίς 
μεταξύ ΠΑΣΟΚ καί ΕΔΗΚ έρωτοτροπίες. Ή έκδηλα φιλική 
στάση τοΰ Ανδρέα απέναντι στον Ζίγδη (τοΰ επιτρέπει καί 
τήν προσπέλαση άπό τ ' αριστερά!), ή σκλήρυνση τής στάσης 
τοΰ Αρχηγού τής ΕΔΗΚ, ακόμη καί τό απλό «παρών» του 
οτήν ψηφοφορία γιά τήν ΕΟΚ, σημαδεύουν μιά επιχειρούμε
νη προσέγγιση. Καί είναι βέβαιο πώς θά τήν δοΰμε πιό συγκε
κριμένη σό προσεχές μέλλον. 

Τά ερωτήματα έχουν, φυσικά, θεωρητικό χαρακτήρα. Γιατί 
οί εκλογές βρίσκονται ακόμη πολύ μακριά. Καί γιατί κανείς τήν 
ώρα αυτή δέν τίς θέλει. Ό σ ο γιά τό μέλλον (άς ποΰμε γιά τό 
1981) είναι κυριολεκτικά άόρατον. Ακόμα κι ό Ανδρέας, πού 
σ' ενα είδος έπαρσης ρίχνει τήν πρόκληση τών εκλογών, το
ποθετεί τήν πιθανή υπεροχή του «μέχρι καί τήν Άνοιξη τοΰ 
1980» Γιά τό παραπέρα, δικαιούται νά έχει τους φόβους του. 
Γιατί: 

• Είναι εύκολη ή μεταστροφή, σέ μεγάλο μέρος τοΰ ελλη
νικού λαοΰ, καί μπορεί ή «ρέντα» (καί χωρίς τήν ΕΟΚ!) νά πε
ράσει στον αντίπαλο. 

• Είναι «ρέουσες» οί μάζες τοΰ ΕΑΜ. Ακολουθούν, βέ
βαια τό ΠΑΣΟΚ οτήν πορεία του προς τήν εξουσία. Άλλα δ-
ταν μπορούν νά δώσουν μιά εξουσία (δημοτική έστω ή κοινο
τική) στό ΚΚΕ, υποκύπτουν στον κατοχικό αίσθηματισμό τους 
καί τήν προσφέρουν. Κι ό Ανδρέας δέν μπορεί νά έχει ψευ
δαισθήσεις, ξέρει — αντίθετα — πώς τό ΕΑΜ είναι, στό ποσο
στό πού είναι, «μετ' αύτοΰ» άλλα δέν είναι «έξ αύτοΰ». 
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