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Τό ΠΑΣΟΚ δέν 
χρειάζεται κηδεμόνες

Τόσο κατά τό ΚΚΕ όσο καί τό ΚΚΕ έσωτ., σύμφωνα 
•μέ όσα είπώθηκοιν στη Θεσσαλονίκη άπό τό Γρ. Φαράκο 
καί τούς ομιλητές τού ΚΚΕ έσ. σέ συγκεντρώσεις στα 
πλαίσια των Φεστιβάλ, αλλά καί στις πάγιες θέσεις όπως 
διατυπώνονται μπροστά στις έρχόμενες έκλογές, τό ΠΑΣΟΚ 
είτε είναι «τελείως άδύνατο ν’ αποκτήσει απόλυτη πλειο- 
ψηφία στή Βουλή» («Αυγή» 9 ) 9 ) ,  είτε «τό σύνθημα ορι
σμένων δημοκρατικών δυνάμεων γιά τή δημιουργία αύτο- 
δυναμης κυβέρνησης, είναι παραπλανητικό καί σέ τελευ
ταία άνιχλυση πολύ έπικίνδυνο» («Ριζοσπάστης» 9 )9 ) .  Καί 
τούτο γιατί «τό μόνο αποτέλεσμα θά είναι νά εκφυλιστεί 
ή δήθεν αυτοδύναμη κυβέρνησή τους, σέ μιά κυβέρνηση 
εναλλαγής, μέσα στο σημερινό σύστημα τής άρχουσας 
τάξης».

Καί ώς πρός μέν τό θέμα τής προοπτικής, γιά τή δυ
νατότητα αυτοδύναμης πλειοψηφίας τού ΠΑΣΟΚ στή Βου
λή, ας μάς έπιτραπεϊ νά έχουμε τή δική μας γνώμη καί 
πεποίθηση. ’Αλλά γιατί μόνο ή συνεργασία μέ τό ΚΚΕ —  
κατά κύριο λόγο —  σέ κυβερνητικό έπίπεδο θ’ άποτελούσε 
τή μόνη εγγύηση στο δρόμο, μέ τούς όποιους ρυθμούς, τής 
σοσιαλιστικής ’Αλλαγής, πού σάν άμεση προϋπόθεση έχει 
τήν απαγκίστρωση τής Δεξιάς από τήν εξουσία;

Καί γιατί δέν είναι δυνατό νά συμβεί εντελώς τό αντί
θετο, τουλάχιστον ώς πρός τον άμεσο έπιτακτικό καί κυ
ρίαρχο στόγο; Τό «κόμμα τής έργατικής τάξης» διατηρεί 
γιά τόν έαυτό του —  καί αποτελεί φυσικά δικαίω
μά του —  τήν πεποίθηση ότι είναι περίπου τό άλας 
τής Υήζ· Άλλα ακόμα καί άν θέλαμε νά παραβλέψουμε ότι 
δέν πάει πολύς καιρός πού διαπίστωνε ότι δέν ύπάρχουν 
οι αντικειμενικές καί υποκειμενικές συνθήκες γιά ανάληψη 
κυβερνητικών ευθυνών —  πώς καί μέ ποιές πλάτες, άλλα
ξαν ξαφνικά τά πράγματα; —  πάλι δυσκολευόμαστε νά 
καταλάβουμε αύτή τήν πατερναλιστική άντίληψη καί γιατί 
όποια κυβέρνηση χωρίς τό ΚΚΕ θά έκφυλιστεϊ μέσα στο 
σημερινό σύστημα τής άρχουσας τάξης. Τό ΠΑΣΟΚ έχει 
τό πρόγραμμά του καί θά τό έφαρμόσει μέ τούς ρυθμούς 
έκείνους πού θ’ άνταποκρίνονται στόν εξελισσόμενο συσχε
τισμό τών πολιτικών καί κοινωνικών δυνάμεων, κάτω άπ’ τήν 
προϋπόθεση ότι είναι πολιτικός φορέας κοινοβουλευτικός 
καί ότι συνεπώς είναι ύποχρεωμένος νά κινηθεί μέσα στά

συνταγματικά πλαίσια πού προσδιορίζουν καί τις  οριακές 
τους νόμιμες δυνατότητες. Τή συνεχή στήριξη καί ποικιλό- 
τροπη νόμιμη παρουσία τού λαϊκού υπόβαθρου καί τών 
μαζικών φορέων (συνδικάτα, αυτοδιοίκηση κλπ.) όχι μόνο 
δέν τήν άρνεϊται άλλα καί τήν επιδιώκει σάν προϋπόθεση 
τής πραγμάτωσης τών στόχων του. Καί είναι αυτό ακριβώς 
τό πλαίσιο καί ή άναγκαιότητα τής πλατιάς εθνικής λαϊ
κής ενότητας, στή βάση πού άποτελεΐ ακρογωνιαίο λίθο 
τής πολιτικής του καί πού πραγματοποιεί μέρα μέ τή μέρα. 
Πιστεύει ακόμα ότι όποιος υπονομεύει αύτή τή λαϊκή έ- 
νότητα, δουλεύει αντικειμενικά^ καί σέ τελευταία ανάλυση 
όχι γιά τό γκρέμισμα τής Δεξιάς, άλλά γιά τό άντίστροφο. 
Οί ώρες είναι δύσκολες καί άποφασιστικές. Τό ΠΑΣΟΚ βρί
σκεται αύτή τή στιγμή άντικεμενικά στήν πρωτοπορία 
ένός συσχετισμού δυνάμεων ικανού γιά πρώτη φορά ύστε
ρα άπό δεκαετίες νά πετύχει τούς ορατούς στόχους καί 
ν’ άπομακρύνει τή Δεξιά άπό τήν έξουσία. Μπροστά σ ’ αύ
τή τήν προοπτική, ό καθένας άς άναλάβει τις εύθύνες του, 
πού θά είναι ευθύνες ιστορικές άπέναντι στό λαϊκό κίνημα 
καί τούς πόθους ένός ολόκληρου λαού πού ταλαιπωρήθηκε 
καί κατατρέχτηκε άπό σφάλματα— γιά νά χρησιμοποιήσουμε 
τόν έλαφρύτερο χαρακτηρισμό —  τού παρελθόντος. Καί οί 
εύθύνες αυτές θά δοκιμαστούν στις έκλογές πού έρχονται. 
Οί απόπειρες κηδεμόνευσης καί οί προκαταβολικές έπιθέ- 
σεις κατά τού ΠΑΣΟΚ σημαίνουν ότι πολύ λίγα διδαχτή
καμε άπό τό παρελθόν.


