
Α Ν Α Λ Υ Σ Η 
ΜΕΣΑ Π Ο 1980 - ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΙΣ ΚΑΛΠΕΣ 

τόν ΠΩΡΓΟ ΒΟΤΣΗ 

Μέ τήν προϋπόθεση άτι δέν ΘΛ 
έχουμε προσφυγή στΙς κάλπες 
μέσα στό χρόνο, τό Π ΑΧ OK 
προσανατολίζεται να συγκα
λέσει τό Πρώτο Πανελλαδικό 

Í Συνέδριο του ώς τ α τέλη τού 
1980. 

Τήν σκοπιμότητα και αναγκαιότητα 
σύγκλησης τού Συνεδρίου (αποτελεί 
μόνιμο αίτημα πολλών «μεσαίων» στε
λεχών τού Κινήματος τά τελευταία 
χρόνια) έχει αναγνωρίσει δημόσια, στό 

ι1 πρόσφατο σχετικά παρελθόν, οχ. Α. 
Παπανδρέου (λ.χ. στή συνομιλία του 
μέ τους πολιτικούς συντάκτες στις 14. 
6.1979). Τό νέο στοιχείο είναι ότι τό
σο ό πρόεδρος, όσο κι άλλα ηγετικά 
στελέχη τού ΠΑΣΟΚ προβληματίζον
ται ήδη αοααρά γιά τήν ταχύτερη δυ
νατή —-και πάντως, μέσα στό 1980— 
σύγκληση τού Συνεδρίου. 

Τό θέμα έχει θιγεί σέ συνεδριάσεις 
τοΰ Εκτελεστικού Γραφείου και θεω
ρείται βέβαιο ότι θα αντιμετωπιστεί 
ουσιαστικότερα κατά τήν 6η Σύνοδο 
της Κεντρικής Επιτροπής, τό μεθεπό
μενο Σαββατοκύριακο. 

Κατά τό καταστατικό τού ΠΑΣΟΚ, 
τό Συνέδριο «ου, πού είναι και τό 
ανώτατο όργανο τού Κινήματος, συγ
καλείται κάθε δυό χρόνια και μπορεί 
νά αναβληθεί ή σύγκληση του μέ από
φαση τής Κεντρικής Επιτροπής, για 
χρονυκό διάστημα πού δέν υπερβαίνει 
τόν ένα χρόνο. Παρά τήν καταστατι
κή υποχρέωση, στα πεντέμιση χρόνια 
άπό τήν ίόρυση τού ΠΑΣΟΚ συνέδριο 
δέν πραγματοποιήθηκε και μαλλον_ δέν 
ηχεί πειστικά ή άποψη (και τού κ_. 
Παπανδρέου), άτι «ήταν ουσιαστικά 
συνέδριο» ή Πανελλαδική Συνδιάσκε
ψη τόν Ιούλιο τού 1977, άπό τήν ό
ποια προήλθαν τά σημερινά καθοδη
γητικά συλλογικά όργανα _ τού Κινή
ματος (ή βΟμελής Κεντρική Επιτροπή 
κβί τό 9μελές Εκτελεστικό Γραφείο). 

ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟ 
Δέν είναι, βέβαια, ή τυπική κατα
στατική υποχρέωση πού ώθε'ι τώρα 
στή σύγκληση τού συνεδρίου. Ούτε 
μόνο τό γεγονός ότι τό ΠΑΣΟΚ πα
ραμένει έκθετο σέ εύκολες επικρίσεις 
άλλων πολιτικών σχηματισμών (ότι 

. «διακηρύσσει, άλλα δέν τηρεί στοι
χειώδεις δημοκρατικές διαδικασίες») 

[και ειδικότερα τής Ν.Δ. πού κατευ-
Ιθύνει συγκεντρωτικά τά προπαγανόι-
Ιστικά πυρά εναντίον του, ένώ παράλ-
• ληλα επιδίδεται συστηματικά σέ άν-
Ιτιποραθετική επίδειξη «έκσυγχρονι-
|σμού», «εξευρωπαϊσμού» και «δημο-

ρατικότητας». 

Là τήν αναγκαιότητα σύγκλησης τού 
οίου υπάρχει σέ υπεύθυνα στελέ-

Στή ουγκληοη 
τού Α' Συνεδρίου του 

προοανατολίΐεται 
ήδη το ΠΑ.Σ0.Κ. 

χη τού Κινήματος ουσιαστικότερος 
προβληματισμός, πού δέν αποκλείεται 
νά αποκρυσταλλωθεί σέ συγκεκριμένες 
αποφάσεις κατά τήν επικείμενη σύνο
δο τής Κεντρικής Επιτροπής: 

• "Οσο κι άν φαίνεται περίεργο, ό 
βασικότερος λόγος, πού προβαλλόταν 
ώς τώρα σάν τό κύριο εμπόδιο γιά τήν 
πραγματοποίηση ενός συνεδρίου (ή ορ
γανωτική «ανωριμότητα» και αδυνα
μία) επιβάλλει ακριβώς —κατά τήν 
αντίληψη ορισμένων— τή σύγκληση 
του. Η καμπάνια τής 5η« Συνόδου τής 
Κεντρικής Επιτροπής γιά τήν μαζικο-
ποίηση τού Κινήματος «ν' ανοίξουν 
οι πόρτες τών οργανώσεων», «νά κα
ταπολεμηθεί ό σεκταρισμός και ό πα-
ραγοντισμός» κλπ.) δέν απέδωσε τά 
αναμενόμενα άπό τους εμπνευστές της 
αποτελέσματα. Η φανερή και πραγμα
τική άνοδος τής εκλογικής δύναμης 
τού ΠΑΣΟΚ δέν βρίσκει τήν αντανά
κλαση της σέ αντίστοιχη οργανωτική 
ισχυροποίηση. Τά ενεργά οργανωμέ
να μέλη του (είτε είναι γύρω στις 
50.000, όπως υποστηρίζει τό Εκτελε
στικό Γραφείο, είτε μόλις ξεπερνούν 
τις 10.000, κατά τις λιγότερο αισιό
δοξες εκτιμήσεις άλλων στελεχών) εί
ναι ένα ελάχιστο ποσοστό τού 1.300. 
000 πού ψήφισαν ΠΑΣΟΚ τό 1977. 
Αυτή ή οργανωτική ανεπάρκεια καθι
στά αδύνατη τήν οργανική σύνδεση 
τού ΠΑΣΟΚ μέ τό μαζικό κίνημα και 
τους φορείς του — στους όποιους, 
μάλιστα, φιλοδοξεί νά παίξει καθοδη
γητικό ρόλο. Μέ δεδομένη, λοιπόν, τήν 
πολιτική ακτινοβολία τού Κινήματος, 
ή δυσανάλογα μικρή προσέλκυση και 
στράτευση νέων μελών αποδίδεται ά
πό πολλούς και στην ανεπάρκεια τών 
σημερινών καθοδηγητικών οργάνων 
(εκλεγμένων πριν άπό τόν «εκλογικό 
θρίαμβο» τού 1977) και σέ άλλες α
δυναμίες τή« εσωκομματικής λειτουρ
γίας. Θέματα, πού μόνο ένα συνέδριο 
μπορεί νά αντιμετωπίσει αποφασιστι
κά — πολύ περισσότερο, όταν ή ίδιβ 
ή προσυνεδριακή δουλειά ενεργοποιεί 
τήν οργανωμένη βάση και δημιουργεί 
προϋποθέσεις εξάπλωσης της. 

• Η ραγόαία ανάπτυξη τού ΠΑΣΟΚ, 
σέ βαθμό πού νά προσβλέπει βάσιμα 
πλέον στην εξουσία, τό έχει ήδη δια
φοροποιήσει σημαντικά σέ σχέση όχι 
μόνο μέ τό ξεκίνημα του πριν πέντε 
χρόνια, αλλά και μέ τό καλοκαίρι τού 
1977, οπότε συνήλθε τό πρώτο αντι
προσωπευτικό του όργανο (ή Πανελ

λαδική Συνδιάσκεψη). Η επιβεβαίωση 
διακηρυγμένων ιδεολογικών άρχων μέ 
σα άπό τή δοκιμασία τής πεντάχρο
νης πολιτικής πρακτικής και πολύ πε
ρισσότερο ή ρεαλιστική προσαρμογή 
πολιτικών θέσεων και στόχων στην 
προοπτική άσκησης τής εξουσίας, σέ 
δοσμένες συνθήκες, μόνο άπό τό κατ' 
εξοχήν αντιπροσωπευτικό και κυρίαρ; 
χο όργανο τού Κινήματος μπορούν νά 
προέλθουν. Ά ν λ,χ. τά σημερινά κα
θοδηγητικά όργανα έχουν τό κύρος και 
τή δυνατότητα νά χαράξουν μιά εκλο
γική τακτική, τό έπεξεργαζόμενο ήδη 
άπό τήν Επιτροπή Ανάλυσης και Προ
γραμματισμού τετράχρονο Πρόγραμμα 
Εξουσίας, σ' ένα σοσιαλιστικό κόμμα 
πού σέβεται στοιχειωδώς τήν εσωκομ
ματική δημοκρατική λειτουργία, χρει
άζεται τουλάχιστον τήν τυπική επικύ
ρωση του άπό ένα συνέδριο. 'Αλλο 
τόσο, γιά εκείνα τά στελέχη τού ΠΑ 
ΣΟΚ πού πιστεύουν ότι τό ουσιαστι
κό πρόβλημα δέν είναι ν' ανεβείς μέ 
μιά εκλογική επιτυχία στην εξουσία, 
άλλα νά ϊήν κρατήσεις και νά εφαρ
μόσεις τό πρόγραμμα σου, είναι τό 
συνέδριο πού θά απαντήσει πειστικά 
στό πώς, πότε και μέ ποιες δυνάμεις 
είναι αυτό εφικτό. 

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΕΣ 

• Ακόμη και γιά λόγους τεχνικούς 
(σέ συνδυασμό μέ τις προβλεπόμενες 
πολιτικές εξελίξεις) προσφέρεται ή 
σύγκληση τού συνεδρίου μέσα στό '80. 
Κυρίαρχη στά ηγετικά όργανα τού ΠΑ 
ΣΟΚ βίναι ή εκτίμηση ότι δέν πάμε 
γιά εκλογές μέσα στό χρόνο. Kai ότι 
άπό τις επόμενες εκλογές δέν θά προ
έλθει βιώσιμη Βουλή και κυβέρνηση 
— άρα μέσα σ" ένα - δυό χρόνια θά 
υπάρξει και νέα προσφυγή στις κάλ
πες. Η σύγκληση, προετοιμασία και 
πραγματοποίηση ενός συνεδρίου προ
φανώς δέν συνδυάζεται μέ τις ανάγ
κες ενός έκλογίΜού αγώνα, πού συγ
κεντρώνει όλη τή δραστηριότητα ενός 
κομματικού μηχανισμού. Ά ν , συνεπώς 
τό πρώτο συνέδριο τού ΠΑΣΟΚ δεν 
πραγματοποιηθεί μέσα στό 1980, είναι 
πολύ πιθανό — και προβλεπτό, μέ βά
ση τις εκτιμήσεις τής ηγεσίας του — 
ότι ή σύγκληση του θά αναβληθεί γιά 
άλλα δυό ώς τρία χρόνια, οπότε ό κίν
δυνος σταδιακού εκφυλισμού τού Κι
νήματος σέ εκλογικό μηχανισμό προ
βάλλει μεγαλύτερος. 

Η σύγκληση συνεδρίου δέν περιλαμβά

νεται, βέβαια, στην ημερήσια διάταξη 
τής 6ης Συνόδου της Κεντρικής Επι
τροπής τού ΠΑΣΟΚ, πού ύστερα άπό 
αλλεπάλληλες αναβολές, θά πραγματο
ποιηθεί, τελικά, στις 23 και 24 τού 

Κίοκά τή avvobo αυτή: 

• Θά συμπληρωθούν οι δυό κενές θέ
σεις τού Εκτελεστικού Γραφείου (ά
πό τήν περσινή «παραίτηση» ύπό τις 
γνωστές συνθήκες τού καθηγητή Κ. 
Σημίτη «βί τή στράτευση τού Κ. Λα
λιώτη). Γιά τή θέση τού τελευταίου 
δημοσιογραφικές πληροφορίες φέρουν 
επικρατέστερο τόν πρόεδρο τής ΕΦΕΕ 
Χρ. Παπουτσή. Γιά τήν άλλη θέση θε
ωρείται απίθανη, άν και δέν αποκλεί
εται ή επανεκλογή τού Κ. Σημίτη, πού 
οι σχέσεις του μέ τόν πρόεδρο και 
άλλα ηγετικά στελέχη τού Κινήματος 
έχουν πλήρως αποκατασταθεί. Υποψή
φιοι ακόμη φέρονται ορισμένοι βου
λευτές ( Ι . Φλώρος, Ι . Σκουλαρ'ικης, 
Απ. Κακλαμάνης, Στ. Τζουμάκας και 
άλλοι), άλλα ή υποψηφιότητα τους εί
ναι βέβαιο ότι θά συναντήσει τήν αν
τίδραση όσων δέν θεωρούν σκόπιμη 
εμφαντικότερη παρουσία κοινοβουλευ
τικών στελεχών στό ηγετικό όργανο 
(έκτος άπό τόν πρόεδρο, μέλη τού 
Ε.Γ. είναι ήδη οι κοινοβουλευτικοί 
εκπρόσωποι Ι. Αλευράς και Ι. Χαρα-
λαμπόπουλος). 

• Στην πολιτική βίσήγηση τού κ. Α. 
Παπανδρέου αναμένεται ότι θά θιγεί 
και τό επίμαχο θέμα τής στάσης τού 
ΠΑΣΟΚ κατά τήν εκλογή τού προέ
δρου τής Δημοκρατίας. Αλλά πέραν 
τών ήδη γνωστών διαβεβαιώσεων τού 
προέδρου (ero ΠΑΣΟΚ δέν θά κάνει 
καμιά παραχώρηση στο κατεστημένο 
γιά νά έλθει στην εξουσία») είναι απί
θανο νά υπάρξει δεσμευτική απόφαση. 
Ο κ. Παπανδρέου έχει ήδη πει δημό
σια ότι τό ΠΑΣΟΚ θά καθορίσει τήν 
στάση του μετά τήν ανακοίνωση τών 
αποφάσεων τού κ. Κ. Καραμανλή. Πού 
σημαίνει ότι αυτή τήν στάση θά κα
θορίσουν τελικά ό πρόεδρος και τ.ό 
Εκτελεστικό Γραφείο — τό πολύ πολύ 
μέσα σέ κάποια καθορισμένα άπό τήν 
Κεντρική Επιτροπή πλαίσια. 

• Θά εκλεγεί, πιθανότατα, Εκ
λογική Επιτροπή, μέ κύριο —και δυ
σχερέστατο— έργο την επιλογή τών 
υποψηφίων γιά τους συνδυασμούς τού 
κόμματος στις επόμενες εκλογές. Και 

• Τά οργανωτικά προβλήματα και ή 
εκλογική τακτική τού Κινήματος θά 
συζητηθούν στά πλαίσια πού θά χα
ράξει ή κεντρική εισήγηση τού Εκτε
λεστικού Γραφείου, ή όποια θά κάνει 
και τόν απολογισμό γιά τήν υλοποίη
ση τών αποφάσεων τής προηγούμενης 
συνόδου. 

Κι άν ακόμη τό θέμα τής σύγκλησης 
συνεδρίου δέν θίγεται άπό τις δυό 
βασικές εισηγήσεις (τού προέδρου και 
τού Εκτελεστικού Γραφείου) θεωρεί
ται βέβαιο ότι κατά τή συζήτηση θά 
αναπτυχθεί ανάλογος μέ τόν παραπάνω 
—και πληοέστερος— προβληματισμός 
γιά τήν αναγκαιότητα της. Από τήν 
πληρότητα και τήν πειστικότητα του 
θά εξαρτηθεί κατά πόσο θά υπάρξουν 
και δεσμευτικές — όσο και καθορι
στικές γιά τήν πορεία τού ΠΑΣΟΚ 
— αποφάσεις. 


