
ΙΪΑ.ΣΟ.Κ.: ’Απ’ τίς τρεις στη μία στρατηγική
ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΑΝ στά τελευταία τεύχη τού ΑΝΤΙ δύο άρθρα σχετικά μέ τή στρατηγική τού ΠΑ- 

ΣΟΚ. Στεο πρώτο ό Κ. Έπιτροπάκης -  που ύποθεετουμε πώς θέλησε νά υπογράψει μέ φόντο τήν 
Κ. ’Επιτροπή -  ουσιαστικά παρουσιάζει τήν έξης άποψη: Έν όψει τής άνάληψης τής έξουσίας άπό 
τό ΠΑΣΟΚ, πρέπει μέσα άπό όρισμένες διαδικασίες (συνέδριο, άναστελεχώσεις όργάνων, δημο
σιεύσεις κλπ.) νά προωθηθούν καί προβληθούν οι προσωπικότητες τού ΠΑΣΟΚ καί οί άντίστοιχες 
άπόψεις καί προγράμματα, πού θά καθιστούσαν βιώσιμη τήν Κυβεερνησή του.

ΣΤΟ δεύτερο άρθρο ό Μ. Νικολινάκος προτείνει μιά στρατηγική πού περιλαβαίνει τόν έκδημο- 
κρατισμό τού άστικοϋ κράτους άπ’ τήν Κυβέρνηση τού ΠΑΣΟΚ σέ πρώτη φάση, όρισμένες θεσμι
κές άλλαγές, καθώς καί δομικές σέ μερικούς βασικούς τομείς -  ταυτόχρονα άκίνδυνες γιά τή 
«δημοκρατία» -  σέ δεύτερη φάση, καί τέλος τή σοσιαλιστική όλοκλήρωση κάτω άπό συνθήκες 
παγιωμένης «δημοκρατίας».

ΣΤΟ κείμενο πού άκολουθεί γίνεται μιά συνοπτική προσωπική παρουσίαση καί άξιολόγηση 
τριών στρατηγικών πού άντιπροτείνονται ατό έσωτερικό τού ΠΑΣΟΚ, καθώς καί τών άντίστοιχων' 
πολιτικών τάσεων καί κοινωνικών έρεισμάτων τους. Γίνεται άκόμα άναφορά σέ μερικούς όρους 
άνάπτυξης τής τρίτης άπ’ αάτές.
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ΤΗΝ κοινωνική βάση του ΠΑΣΟΚ άποτελοϋν σύμφωνα μέ τή δια

κήρυξή του, άλλά καί γιά τή γνώμη μας, όλες οί μή προνομιούχες 
τάξεις καί στρώματα τής χώρας μας. Ά π ’ αύτή τήν άποψη, τό ΠΑ- 

^ Ή Κ  διεκδικε'ι τούς ίδιους άκριβώς χώρους μέ τ’ άλλα κόμματα τής 
βΙ>ιστεράς, σέ τρόπο πού τό ζήτημα τής συγκριτικής έπιρροής του 

αύτούς, δέν άφορά διαφοροποιήσεις τών συμφερόντων τους, 
άλλά άποτελεΐ ζήτημα ύποκειμενικών δυνατοτήτων έπέμβασης σ’ 
αύτούς τούς χώρους, όπως καθορίζονται άπ’ τό προβλήματά τους, 
τό θιώματά τους καί τό δοσμένο κάθε φορά έπίπεδο συνειδητότη- 
τάς τους.

ΓΙΑ τή μεγάλη πλειοψηφία τών όπαδών τού ΠΑΣΟΚ, άλλά καί τών 
όσων σχετικά άμεσα θά καταστούν όπαδοί του, τό ΠΑΣΟΚ έκφρά- 
ζει μιά συγκεκριμένη δυνατότητα «άλλαγής», άπό πολλού ποθού- 
μενης. Σχετικά λειτουργούν άνάμεσα στούς πολυπληθείς ύποψή- 
φιους όπαδούς άνασχέσεις τού τύπου «σταθερότητα άντί γιά 
περιπέτεια» πού άναφέρονται κύρια σέ έξωτερικούς κινδύνους 
(έπεμθάσεις) καί έλάχιστα στόν «κίνδυνο τών τάνκς» μιάς καί ό 
«ειρηνικός δρόμος» τού «Άντρέα» έχει πείσει ένα Λαό πού δέν 
διαπιστώνει καί μεγάλες διαφορές άνάμεσα στήν έφταετία καί τήν 
κατοπινή πενταετία. Όσον άφορά τήν κατανόηση τού χαρακτήρα, 
τού βάθους, καί τής έκτασης τής «’Αλλαγής», συμφωνούμε τόσο 
μέ τόν Κ. Έπιτροπάκη (άντιδεξιά άλλαγή) δσο καί μέ τόν Μ. Νικο- 
λινάκο (άντίδραση στή δεξιά -  έλπίδα). Αύτό σημαίνει πώς τώρα, 
μακριά άπό όρατά διλήμματα, ό κοινωνικός χώρος τού ΠΑΣΟΚ θά 
μπορούσε νά στηρίξει πολύ διαφορετικές κυρίαρχες φυσιογνωμίες 
στό ΠΑΣΟΚ καί έτσι σάν διαμορφωτικός παράγοντας τής φυσιο
γνωμίας του παρουσιάζει μεγάλη έλαστικότητα. ’Αποκτούν έπομέ- 
νως μεγαλύτερη βαρύτητα άλλοι παράγοντες άπ’ τούς όποιους ό 

^^υριότερος είναι ή κοινωνική καί πολιτική σύνθεση τού όργανωμέ- 
Λ ) υ  ΠΑΣΟΚ.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ σύνθεση τού όργανωμένου ΠΑΣΟΚ άντιπροσω- 
πεύει τήν γενικότερη κοινωνική του βάση (άγρότες, έργάτες, μι
σθωτοί γενικότερα, μικρομεσαίοι έπιχειρηματίες καί έπαγγελμα- 
τίες, νεολαίοι). Σχετικά πρέπει νά παρατηρήσουμε:

•  Γιά άρκετά μεγάλο διάστημα, ή άναλογία όργανωμένης πρός 
κοινωνική βάση τού ΠΑΣΟΚ παραμένει σταθερά χαμηλή.

•  Υπάρχει δυσανάλογη άντιπροσώπευση τής κοινωνικής βάσης 
στήν όργάνωση, δηλαδή ύπο-αντιπροσώπευση τών άγροτών-έργα- 
τών, ύπερ-αντιπροσώπευση τών μικρομεσαίων έπιχειρηματιών -  
έλεύθερων έπιστημόνων.

•  Ή οργανωμένη βάση τού ΠΑΣΟΚ παρουσιάζει,άνάλογημέ τήν 
κοινωνική, άνοχή έναλλακτικών κύριων χαρακτηριστικών καί έπι- 
λογών τού φορέα άν καί πολύ μικρότερης έκτασης.

•  Τά κεντρικά ή περιφερειακά όργανα τού ΠΑΣΟΚ στελεχώνον
ται ύπερβολικά άπό μικρομεσαίους έπιχειρηματίες καί έπιστήμο- 
νες.

•  Οί τελευταίοι, στά πλαίσια τής οργάνωσης διαφοροποιούνται 
ώς πρός τά συμφέροντα καί τό ρόλο τους σέ σχέση μ’ αύτούς τού 
άντίστοιχου κοινωνικού χώρου, άπ’ τό λόγο τών άμεσων προοπτι
κών σταδιοδρομίας τους στό μηχανισμό τής όργάνωσης ή στή 
διοίκηση, στήν έξουσία.

ΑΠΟ ΤΗΝ άλλη μεριά οί πολιτικές καταβολές τού ΠΑΣΟΚ έντοπί- 
ζονται στό δημοκρατικό Κίνημα τού ’Ανένδοτου, στόν έντονο προ
βληματισμό μερίδας τής παραδοσιακής ’Αριστερός καί στήν άντί- 
σταση τής έφταετίας στήν Ελλάδα καί τό έξωτερικό. ’Ιδιαίτερα 
πρέπει νά έπισημανθεΐ έδώ ό ρόλος τού Α. Παπανδρέου. Ό  γιός

τού προοδευτικού άστικοδημοκράτη πολιτικού, κομιστής μιάς 
νεανικής έμπειρίας τού παραδοσιακβΰ άριστερού χώρου, άναλυ- 
τής μιάς πραγματικότητας καί ιδεολογίας πού γνώρισε καλά στήν 
καθηγητική του θητεία στά κέντρα σχεδιασμοΰ της, βασικός συν
τελεστής τόσο τού Ανένδοτου, δσο καί τού έφτάχρονου άγώνα, 
συνέβαλε άποφασιστικά στό μετασχηματισμό αύτών τών καταβο
λών, στήν πραγματικότητα τού ΠΑΣΟΚ. Έτσι σάν κύημα τής κοι
νωνικής του βάσης καί τής πολιτικής του προϊστορίας, τό ΠΑΣΟΚ 
έμφανίζει σήμερα μιά συγκεκριμένη πολιτική σύνθεση.

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ πρώτα νά άναφερθούμε σέ όρισμένες πολιτικές 
όμάδες καί πρόσωπα, πού συνολικές άντιθέσεις πρός τό ΠΑΣΟΚ ή 
συγκυριακά όξυμένες έντάσεις δευτερευουσών άντιθέσεων έχουν 
ήδη θέσει έκτος κόμματος. Πρόκειται γιά είσοδιστές Τροτσκιστές, 
σοσιαλδημοκρατικές ή φιλελεύθερες όμάδες, άκόμα καί μαρξι
στές. Πρέπει άκόμα νά άναφέρουμε μιά άσήμαντη πολιτική τάση 
τόσο άπό άποψη μεγέθους, δσο καί προοπτικών τού ρόλου της, 
τούς αύτοαποκαλούμενους νεομαρξιστές -  τριτοκοσμικούς, μέ 
βασικά χαρακτηριστικά τά ύπεραριστερά καί διμετωπικά συνθή
ματα καί τή λικβινταριστική -  φιλελεύθερη πραχτική. Μετά άπ' 
αύτά.άς σταθούμε στις βασικές πολιτικές μερίδες τού ΠΑΣΟΚ.

ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ μεγάλη μερίδα άποτελοϋν οί κεντροαριστεροί δη
μοκράτες. ’Εκφράζονται άπ’ τή μεγαλύτερη μερίδα τής Κ.Ο. καί 
άποτελούνται άπ’ τό σύνολο τών στελεχών τών προσωπικών κομ
ματαρχικών μηχανισμών, νεότευκτων ή κληρονομημένων άπ’ τήν 
Ε.Κ. Στηρίζονται στίς πέρα άπ’ τήν οργανωτική έμβέλεια τού ΠΑ
ΣΟΚ προθληματιζόμενες μάζες καί στά λιγότερο συνειδητά όργα- 
νωμένα στοιχεία, κύρια άγρότες καί μικρομεσαίους έπιχειρημα- 
τίες. Έντονα άντικομμουνιστές, οραματίζονται «τό ΠΑΣΟΚ στήν 
Κυβέρνηση άντί γιά τή δεξιά» καί τούς έαυτούς τους, βασικά στοι
χεία ένός κρατικού μηχανισμού πού στά πλαίσια μιάς άστικής 
«προοδευτικής» πραγματικότητας θά πραγματοποιούσε τό «δυ
νατό» γιά τό Λαό, άλλά έξω άπ’ αύτόν. 'Εσωτερικά στό ΠΑΣΟΚ, 
έπιδιώκουν τή μετατροπή τής όργάνωσης σέ βοηθητικό στοιχείο 
τών κομματαρχικών μηχανισμών καί τήν ύποβάθμιση τών λειτουρ
γιών καί τής συνείδησης. 'Αντιμάχονται τούς μαρξιστές στό ΠΑ
ΣΟΚ καί τήν «έπαναστατημένη» νεολαία ένωμένοι, παρά τίς 
μεταξύ τους άντιθέσεις στούς χώρους κοινών διεκδικήσεων. ’Ανα
πληρώνουν ώστόσο τίς μεγάλες άδυναμίες έπέμβασης τού ΠΑΣΟΚ 
στούς μαζικούς χώρους, Ιδιαίτερα στήν έπαρχία. Ακόμα, στήν 
πλειοψηφία τους σέβονται τή νομιμότητα τού ΠΑΣΟΚ καί παρά τίς 
πιέσεις τους πρός τόν Παπανδρέου θεωρούν καταστροφική γι’ αύ
τούς τή ρήξη μαζί του. Διμετωπικοί στόν έλληνικό πολιτικό χώρο, 
τελευταία έχουν μερικές φορές άντιμετωπίσει τούς μαρξιστές τού 
ΠΑΣΟΚ «άπό άριστερά» γιά λόγους τακτικής. Σημειώνουμε έπίσης 
τήν ύποστήριξη πρός αύτούς μερίδας τού άστικού άντιδεξιοΰ τύ
που, καί τήν έλλειψη διεθνών διασυνδέσεων.

ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ μερίδα άποτελούν οί σοσιαλδημοκράτες κάθε 
άπόχρωσης καί οί «άταξικοί» τεχνοκράτες. Κύρια έπιστήμονες (οι
κονομολόγοι, νομικοί, τεχνικοί, κλπ.) μέ μεγάλη άναλογική συμμε
τοχή στά όργανα τού Κινήματος, στηρίζονται κύρια στούς έαυτούς 
τους καί λιγότερο σέ μερικά άπ’ τά κατώτερα στελέχη πού άναζη- 
τούν τίς λύσεις τών τωρινών καί μελλοντικών προβλημάτων τού 
ΠΑΣΟΚ σέ προσωπικότητες. Προσπαθούν παράλληλα νά προσ
εταιριστούν τά μεσαίας συνειδητότητας στοιχεία τού όργανωμέ- 
νου ΠΑΣΟΚ. Πιστεύουν, λιγότερο ή περισσότερο άπερίφραστα,
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α^Ϋ\ δυνατότητα άλλαγής μέσα άπό μεταρρυθμίσεις. Βλέπουν σάν 
πρώτο στάδιο τήν κατοχύρωση τής δημοκρατίας στά πλαίσια τού 
αστικού κράτους μέ τόν έκδημοκρατισμό τών άστικών μηχανισμών 
έξουσίας, δηλαδή βλέπουν τή μετατροπή τού άντιδημοκρατικού 
έξαρτημένου κράτους σέ άστικό δημοκρατικό. Σέ δεύτερο στάδιο 
τοποθετούν τις «άκίνδυνες» θεσμικές καί δομικές άλλαγές καί τήν 
κατάχτηση τού σοσιαλισμού. ’Επικαλούνται ώστόσο συχνά τό μαρ
ξισμό καί κατά περίπτωση όνομάζουν τό άστικοδημοκρατικό στά
διό τους «λαϊκή έξουσία». 'Αγνοούν όμως τό Λαό σάν ένεργητικό 
παράγοντα τής Άλλαγής. Ξεχνούν έντελώς τό βασικό ζήτημα τής 
ιμπεριαλιστικής έξάρτησης καί άγνοοϋν τό νόημα τού Έθνικοαπε- 
λευθερωτικοΰ άγώνα. Σχετικά, πολλοί άνάμεσα σ' αύτούς, δέν εί
ναι ένθερμοι όπαδοί τής θέσης ένάντια στήν ΕΟΚ, έστω καί άν 
έπιφανειακά σέβονται τή «γραμμή». Στά πλαίσια τών διαδικασιών 
τού ΠΑΣΟΚ έπιδιώκουν κάποια όργανωτική του προώθηση, δια
μορφώνοντας παράλληλα όρους γιά τήν μέσα άπ’ αύτή κατάληψη 
τών μηχανισμών έξουσίας του. Σ’ αύτά τά πλαίσια ζητούν συν
έδριο, διαδικασίες κλπ. 'Επιδιώκουν παράλληλα τή συγκρότηση 
«τεχνοδομής έξουσίας» δηλαδή τήν όργάνωση, προβολή καί έξ- 
οπλισμό μέ προγράμματα τών είδικών πού θά έπανδρώσουν έναν 
αύριανό μηχανισμό έξουσίας, Ικανό γιά μεταρρυθμίσεις. Οί έσωτε- 
ρικές τους διαφωνίες έξαντλοΰνται ούσιαστικά σέ διαφορές ταχτι
κής γιά τούς παραπάνω ένδοκομματικούς στόχους καί σέ προσω
πικές άντιθέσεις. Μέ τό άλλοθι τής «πολιτικής ταχτικής» συνεργά
ζονται στενά μέ τούς κεντροαριστερούς, Ιδιαίτερα στή πάλη τους 

άντια στούς μαρξιστές «έπαναστάτες τών λόγων». Μερικοί δια- 
ρούν δεσμούς μέ τήν εύρωπαϊκή σοσιαλδημοκρατία καί ιδιαί

τερα τό β-ΡΌ. καί θά 'θελαν νά δούν στό ΠΑΣΟΚ άνάλογα στοιχεία 
μέ παραδοσιακή άριστερή θητεία. Ή σχέση τους μέ τόν ύπόλοιπο 
χώρο τής άριστεράς άκολουθε'ι τις ταχτικές τους άνάγκες. Στις 
σχέσεις τους μέ τόν Παπανδρέου άξιοποιώντας τήν πείρα τών δια
γραφών άκολουθούν τήν ταχτική τών μικρών βημάτων στά πλαίσια 
μιας άντίθεσης έλεγχόμενης έντασης. Υποστηρίζονται άκόμα άπό 
μερίδα τού προοδευτικού άστικού τύπου. Ό  θετικός τους ρόλος 
στό ΠΑΣΟΚ προσδιορίζεται στήν ειδική έπεξεργασία καί παροχή 
στοιχείων τής πολιτικής του, στήν έπιρροή τους σέ σημαντικούς 
μαζικούς χώρους καί στή μερική άξιοποίηση τών θέσεών τους στό 
διοικητικό, έκπαιδευτικό ή παραγωγικό μηχανισμό.

Η ΤΡΙΤΗ πολιτική μερίδα τού ΠΑΣΟΚ είναι οί μαρξιστές. 'Εκφρά
ζονται άπό μερίδα τής διανόησης καί έχουν μικρή συμμετοχή στά 
όργανα. Στηρίζονται στά πιό συνειδητά στοιχεία τής όργανωμένης 
βάσης καί Ιδιαίτερα τών άγροτών-έργατών καί τής έργαζόμενης 
καί σπουδάζουσας νεολαίας. ΟΙ μαρξιστές χωρίς νά άποτελούν 
άπόλυτα ομοιογενή Ιδεολογική όμάδα κατανοούν τίς διαφορετικές 
άφετηριακές θέσεις στό προτσές μιάς άναζήτησης πού ή άνάγκη 
της έχει διαπιστωθεί άπ' όλους. Τών άφετηριακών αύτών θέσεων 
προϋπάρχει ή βασική κατανόηση τών άρχών τού ΠΑΣΟΚ καί ή διά
θεση γιά μαρξιστικές προσεγγίσεις τών προβλημάτων. 'Αφοριστικά 
έχουν όριοθετηθεΐ σέ καθοριστικό βαθμό άπέναντι στά διάφορα 
μαρξιστικά ρεύματα τού έλληνικού καί διεθνούς χώρου καί είδικό-

Κ3α έχουν ξεπεράσει μέ θετικό τρόπο καί κατάληξη τό φετιχισμό 
ν άρετών τού παραδοσιακού άριστεροϋ χώρου. Δέν έχουν 

ώστόσο σέ σημαντικό βαθμό καταχτήσει ζητήματα ταχτικής τόσο 
άπέναντι στίς άλλες μερίδες τού ΠΑΣΟΚ, όσο καί άπέναντι σέ 
εύαίσθητους βιωματικά συντηρητικούς, μαζικούς χώρους. Είναι 
όμως έπίσης σημαντική ή σχετική πρόοδός τους στήν πενταετία 
τού ΠΑΣΟΚ.

ΣΤΗ στρατηγική τους άντίληψη γιά τίς προοπτικές τού Λαϊκού 
Κινήματος προσβλέπουν στό ΠΑΣΟΚ σάν καθοριστικό φορέα τής 
άλλαγής πού στή βάση μιάς πολιτικής καί ένός συσχετισμού έθνι- 
κής-λάίκής ένότητας, θά όδηγήσει στήν κατάχτηση τής 'Εθνικής 
'Ανεξαρτησίας σάν προϋπόθεσης γιά τή Λαϊκή Κυριαρχία, πού αύτή 
θά τήν έγγυηθεΐ στή συνέχεια, ένώ θά στηρίζει τό σοσιαλιστικό 
μετασχηματισμό, στόχο καί τελικό έγγυητή τής ’Εθνικής ’Ανεξαρ
τησίας καί τής Λαϊκής Κυριαρχίας.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ στό ΠΑΣΟΚ οί μαρξιστές ώθούν έκεΐνες τίς διαδικα
σίες πού τείνουν στή δημιουργία ένός σκιώδους έθνικοϋ-λαϊκοϋ 
κράτους, άντίθετα μέ τούς κεντροαριστερούς πού έπιδιώκουν μιά 
σκιώδη κυβέρνηση καί τούς σοσιαλδημοκράτες πού έπιδιώκουν 
μιά σκιώδη κρατική τεχνοδομή γιά μεταρρυθμίσεις. Σ’ αύτό τό 
στόχο προσπαθούν νά ύποτάσσουν τήν πολιτική τους γιά οργανω
τικά -  Ιδεολογικά -  διαδικαστικά ζητήματα καί ζητήματα δράσης. 
Ή πολιτική αύτή λιγότερο ή περισσότερο συνεπής κάθε φορά, 
συγκρούεται άναγκαστικά μέ τήν πολιτική τών άλλων μερίδων. 
’Αλλά άν τήν πολιτική αύτή τών μαρξιστών καθοδηγούν τά βασικά 
στοιχεία τής στρατηγικής πού παραπάνω άναφέραμε, δέν τήν κα
θοδηγεί μιά λεπτομερειακά έπεξεργασμένη στρατηγική. Ή έλ
λειψη μιάς πλήρους στρατηγικής γενικά γιά τό ΠΑΣΟΚ είναι ή άλλη

όψη τής άντίστοιχης άδυναμίας τών μαρξιστών στό έσωτερικό μέ
τωπο. ’Αναφερόμαστε έδώ βέβαια όχι σ’ ένα ένδοστρεφες-φατρια- 
στικό ζήτημα, άλλά στό ίδιο τό ζήτημα τού Κινήματος καί στίς ύπο- 
κειμενικές του άναφορές στόν έσωτερικό τού ΠΑΣΟΚ, ένώ οί πολι
τικές μερίδες θά συνυπάρχουν.

ΥΠΑΡΧΕΙ όμως άλλη μιά βασική άδυναμία άνάμεσα στούς μαρξι
στές. Ά ν  καί όπως άναφέρθηκε δέν ύπάρχουν διαπιστωμένες-κα- 
τεστημένες Ιδεολογικές διαφορές μεταξύ τους στίς συνθήκες τής 
δράσης, ή έλλειψη πλήρους στρατηγικής όδηγεΐ σέ μεταξύ τους 
άντιθέσεις άκόμα καί συγκρούσεις. Υπάρχει άμοιβαία έλλειψη έμ- 
πιστοσύνης άνάμεσα σέ πολλούς άπ’ αύτούς, πού τροφοδοτήθηκε 
άπό όπορτουνιστικές ή άριστερίστικες λειτουργίες καί περιθωρια
κές άντιθέσεις (προσωπικές κλπ.).

ΘΑ ΧΡΕΙΑΖΟΤΑΝ άκόμα, είδική άναφορά σ’ ένα συγκεκριμένο 
στοιχείο τού μαρξιστικού χώρου τού ΠΑΣΟΚ, τόν Α. Παπανδρέου. 
Ό  Α. Παπανδρέου γιά λόγους ύποκειμενικούς καί άντικειμενικούς 
έχει πολλαπλάσιες δυνατότητες άσκησης μαρξιστικής πολιτικής, 
τής πολιτικής τού ΠΑΣΟΚ. Στά πλαίσια αύτής τής πολιτικής ό Α. Π. 
λειτουργεί σάν πρόεδρος όλου τού ΠΑΣΟΚ, σάν ήγέτης ύπεράνω 
όλων τών πολιτικών μερίδων. Έχει ύποστηριχθεΐ πώς ό Α.Π. είναι 
«ύπερτασικός» καί τοποθετείται μέ βάση τούς συσχετισμούς πού 
διαμορφώνονται στά πόδια του. Πρόκειται γιά λάθος. Ό  Α.Π. 
προσαρμόζεται στούς συσχετισμούς (είναι άρχή αύτό γιά τούς 
μαρξιστές) άλλά όχι παθητικά «ύπερτασικά». Ά π ’ τή προεδρική 
θέση λειτουργεί μέσα στούς συσχετισμούς καί συγκεκριμένα άπ’ 
τήν πλευρά τών μαρξιστών. 'Ηγεμονεύει πάνω σ’ όλες τίς μερίδες 
τού ΠΑΣΟΚ γιά λογαριασμό τών μαρξιστών. 'Εκφράζει τούς στό
χους τους, ώθεΐ στούς στόχους τους (στόχους τού ΠΑΣΟΚ) μέ 
βάση αύτούς τούς συσχετισμούς πού μέσα τους λειτουργεί καί 
συμβάλλει στή διαμόρφωσή τους. Ή πολιτική του αύτή έχει όλα τά 
θετικά πού παρέχουν τά καταχτημένα στοιχεία‘στρατηγικής, καί 
όλες τίς άδυναμίες τής έλλειψης πλήρους στρατηγικής τής μαρξι
στικής μερίδας. Γεννιόνται έδώ άντιθέσεις άνάμεσα σ’ αύτόν καί σ’ 
άλλα στοιχεία τού μαρξιστικού χώρου, άντιθέσεις πού περιγρά- 
ψαμε τή φύση τους. Έτσι, π.χ. ό κεντρισμός πού έχει έπιδείξει με
ρικές φορές σχετικά μέ τίς πολιτικές μερίδες (τίς άναγκαία συνυ- 
παρκτέες) άφορά άπλά ταχτικό λάθος καί όχι έκφραση «ύπερτασι- 
σμού». Άπό μιά άποψη τά ζητήματα αύτά άφορούν προβλήματα 
ένδοεπικοινωνίας καί έσωτερικής λειτουργίας τού μαρξιστικού 
χώρου, όχι βέβαια σέ Ιδιαίτερα όργανωτικά πλαίσια.

ΣΤΕΝΑ δεμένο μέ τά παραπάνω είναι τό ζήτημα τής όργάνωσης 
όπως έντάσσεται στίς στρατηγικές άντιλήψεις τών μαρξιστών, κα
θώς καί ή σχέση τού Α.Π. μέ τήν όργάνωση, μιά σχέση πολυσυζη
τημένη. Ό  τελικός ρόλος τής όργάνωσης προσδιορίζεται σάν βα
σικός φορέα τής λαϊκής έξουσίας. Μ ’ αύτή τήν έννοια ό τωρινός 
ρόλος τής όργάνωσης είναι τό άπλωμά της στήν κοινωνική βάση 
τής λαϊκής έξουσίας καί ή διαμόρφωση τών άντίστοιχων πολιτικών 
συσχετισμών στό έσωτερικό της, σέ μιά διαλεχτική άλληλεξάρτηση 
πού περιλαβαίνει καί τίς κάθε φορά ιεραρχήσεις καί συγκεκριμε
νοποιήσεις, καθώς καί τή θετική άντιμετώπιση τών γενικότερων 
πολιτικών συγκυριών.

Η ΤΩΡΙΝΗ κοινωνικοπολιτική σύνθεση καί ό μαζικός χαρακτήρας 
τής όργάνωσης προσδιορίζουν γιά τούς μαρξιστές μερικά στοιχεία 
σέ σχέση μ’ αύτή. Αρχικά, στήν τωρινή φάση ή όργάνωση δέν πρέ
πει νά καταστεί κυρίαρχος μηχανισμός στό ΠΑΣΟΚ. Ή όργάνωση 
πρέπει νά γίνει κυρίαρχη όταν διαμορφώσει σταθερούς κοινωνι
κούς καί πολιτικούς συσχετισμούς πού νά έγγυώνται τό ρόλο της. 
Αύτό θά πρέπει νά τό πραγματοποιεί κάτω άπό συνθήκες μή κυ
ριαρχίας, ένώ θά τό μπορεί μέ κατάλληλη διάταξη καί λειτουργία 
τών μαρξιστών σ’ όλα τά έπίπεδα. Έπίσης, ή όργάνωση (σάν μαζική) 
δέν μπορεί να άντιστοιχεϊ στό «πρωτοπόρο κόμμα». Αύτή ή θέση 
δέν άγνοεΐ τήν άναγκαιότητα τής διαλεχτικής σχέσης πρωτοπο- 
ρίας-μαζών. Άλλά τήν άντιλαμβάνεται πάλι σάν κατάλληλη διάταξη 
καί δράση,τών μαρξιστών μέσα στήν όργάνωση καί τό μαζικό χώρο. 
Ό  ’ίδιος ό Α.Π. δέχεται αύτή τή διαλεχτική, καί μάλιστα τήν έφαρ- 
μόζει σά διαλεχτική ήγέτη-μαζών. Αύτό είναι βέβαια συνεπές στό 
σχήμα πρωτροπορία-μάζες στό μέτρο πού λειτουργεί καί ή έσωτε- 
ρική διαλεχτική άνάμεσα στούς μαρξιστές, γιατί τότε μόνο οί χω
ριστές δράσεις τών μαρξιστών (μαζί καί τού Α.Π.) άνάγονται στήν 
ποιότητα «πρωτοπορία», μιά ποιότητα πού άξιοποιεΐ τίς διαφορετι
κές χωριστές δυνατότητες.

ΜΙΑ Ικανοποιητική τέτοια διαλεχτική, πού άνάγεται τελικά σέ 
κατάλληλες όργανωτικές έπιλογές, λειτουργίες, στελεχώσεις καί 
άλλες προσπάθειες (καί μιά άπ' αύτές άποτέλεσε ή άπόφαση τής 
5ης συνόδου τής Κεντρικής Επιτροπής), είναι προϋπόθεση γιά τήν 
παραπέρα έπεξεργασία καί ύλοποίηση τής στρατηγικής τού ΠΑ
ΣΟΚ. Β



Η Γ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ
τού Γιώργου Τσαλακού

Τό όραμα μιας σοσιαλιστικής 
καί άδέσμευτηςΜεσογείου...
Λίγες μόνο μέρες πριν άπό τήν έτοιμαζόμενη πανηγυρική τελετή 
τής υπογραφής στό Ζάππειο, τής συμφωνίας γιά τήν ένταξη τής 
χώρας στήν ΕΟΚ έκπρόσωποι Σοσιαλιστικών Κομμάτων άπ’ όλες 
σχεδόν τις χώρες τής Μεσογείου -  έξη άπό τις άντιπροσωπεϊες 
θά έκφράζουν τις άπόψεις κυ 6 ε ρνώντων  κομμάτων -  θά συν- 
έλθουν στήν ’Αθήνα (15-17 τρέχ.), στά πλαίσια τής Τρίτης Συνδιά
σκεψης τών Σοσιαλιστικών Κομμάτων τής Μεσογείου γιά νά συζη
τήσουν καί νά πάρουν άποφάσεις πάνω στά πολιτικά, κοινωνικά 
καί οικονομικά προβλήματα πού σημαδεύουν τό μεσογειακό 
χώρο.
ΔΕΝ πρόκειται βέβαια γιά μιά άντιπαρά- 
θεση ΕΟΚ καί κάποιου ύπό σχηματισμόν 
«μεσογειακού μπλοκ». Όμως άντικειμενικά 
φανερώνει τίς δυό διαφορετικές γραμμές 
πλεύσης σέ δ,τι άφορά τήν άντίληψη μιας 
«έθνικά συμφέρουσας» έξωτερικής πολιτι
κής άνάμεσα στόν πάγιο δυτικό δογματι
σμό τής δεξιάς καί τού δρόμου πού προ
τείνει τό ΠΑΣΟΚ καί πού συνίσταται στήν 
άνάπτυξη διεθνούς δραστηριότητας καί 
τήν καλλιέργεια σχέσεων μέ τόν βαλκα
νικό, τόν νοτιοευρωπαϊκό καί τόν άραθο- 
μεσανατολικό χώρο. Ό  'ίδιος ό Α. Παπαν- 
δρέου θά είναι ό βασικός είσηγητής στή 
διεθνή αύτή συνάντηση.

ΟΤΑΝ πρίν τρία χρόνια στήν Βαρκελώνη σέ 
μιά ήμι-νόμιμη συνάντηση (ή δημοκρατία 
δέν είχε άκόμα άποκατασταθεΐ) στό ξενο
δοχείο «Πριγκήπισσα Σοφία» γινόταν ή 
πρώτη συνάντηση άντιπροσώπων σοσιαλι
στικών κομμάτων τής Μεσογείου ό κύκλος 
ήταν άρκετά περιορισμένος καί ή κοινή τε
λική διακήρυξη καί οί στόχοι της είχαν 
περισσότερο τό χαρακτήρα προσδοκιών. 
'Ακριβώς αύτό είχε τονίσει στό λόγο του ό 
καθηγητής Τιέτρο Γκαλβάν -  σήμερα δή
μαρχος τής Μαδρίτης -  άντιπροσωπεύον- 
τας τό Λαϊκό Σοσιαλιστικό κόμμα τής 
'Ισπανίας. Στό διάστημα πού κύλησε άπό 
τότε ή άποκατάσταση μιας κοινής γλώσσας 
άνάμεσα σέ δυνάμεις πού παρουσιάζουν 
όμολογημένες ιδεολογικές διαφορές ση
μειώθηκε στό έπίπεδο τής προάσπισης κοι
νών πολιτικών στόχων μέ άναφορά τή Με
σόγειο καί τήν προσήλωση σέ μιά μαχητική 
άντιιμπεριαλιστική γραμμή.

ΕΤΣΙ σήμερα, στήν Τρίτη Συνδιάσκεψη τών 
Σοσιαλιστικών Κομμάτων τής Μεσογείου ή 
συμμετοχή παρουσιάζεται κατά πολύ εύ- 
ρύτερη, σάν άποτέλεσμα μιας «έν τών γίγ
νεσθαι» συσπείρωσης πολιτικών δυνάμεων 
τής λεγάμενης «φτωχής» νότιας Εύρώπης. 
Ή συμμετοχή τού Γαλλικού Σοσιαλιστικού 
Κόμματος πού τό 1976 είχε σπεύσει νά 
καταγγείλει τή συνάντηση τής Βαρκελώ
νης, τού 'Εργατικού Σοσιαλιστικού Κόμμα
τος τής Ισπανίας (PSOE) καί άκόμα τού 
γαλλικού καί Ιταλικού κομμουνιστικού

κόμματος ένδεικνύει τό αύξανόμενο έν- 
διαφέρον σημαντικών πολιτικών δυνάμεων 
τής Εύρώπης πρός τήν κατεύθυνση τής 
άποκατάστασης ένός διαλόγου μέ παραμε
σόγειες άφρικανικές καί άραβομεσανατο- 
λικές πολιτικές δυνάμεις μέ άξονα άναφο- 
ράς τά προβλήματα τής μεσογειακής λεκά
νης.
'Αναλυτικά στήν Τρίτη Μεσογειακή Συν
διάσκεψη θά πάρουν μέρος:
•  ΚΥΠΡΟΣ: Τό Σοσιαλιστικό Κόμμα, ΕΔΕΚ 
τό όποϊο συμμετέχει στόν «Προοδευτικό 
Σοσιαλιστικό 'Οργανισμό τής Μεσογείου» 
άπό τά πρώτα του βήματα καί τό Κομμου
νιστικό κόμμα ΑΚΕΛ πού παίρνει μέρος γιά 
πρώτη φορά σάν παρατηρητής.
•  ΙΣΠΑΝΙΑ: Τό ’Εργατικό Σοσιαλιστικό 
Κόμμα (ΡβΟΕ) τό όποιο μετά τήν ένο- 
ποίησή του μέ τό λαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα 
είναι πλήρες μέλος.
•  ΓΑΛΛΙΑ: Τό Σοσιαλιστικό Κόμμα (Παρα
τηρητής). Τό 'Ενωτικό Σοσιαλιστικό Κόμμα 
(Ρβυ) καί τό Κομμουνιστικό Κόμμα (γιά 
πρώτη φορά σάν παρατηρητής).
•  ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ: Ή «"Ενωση τού 'Ερ
γαζόμενου Λαού» καί ή «"Ενωση Γιουγκο- 
σλάβων Κομμουνιστών».
•  ΣΥΡΙΑ: Τό κυβερνητικό «'Αραβικό Σο
σιαλιστικό Κόμμα Μπάαθ». Στήν άντιπρο- 
σωπεία αύτή θά συμμετέχουν καί έκπρό- 
σωποι τού ίρακινού Μπάαθ μετά τήν ένωση 
Συρίας-Ίράκ.
•  ΜΑΛΤΑ: Τό κυβερνητικό 'Εργατικό 
Κόμμα.
•  ΑΛΓΕΡΙΑ: Τό κυβερνητικό Έθνικοαπε- 
λευθερωτικό Μέτωπο.
•  ΛΙΒΑΝΟΣ: Τό Προοδευτικό Σοσιαλιστικό 
Κόμμα τού Τζουμπλάτ καί τό Κομμουνι
στικό κόμμα.
•  ΛΙΒΥΗ: ’Αντιπροσωπεία τής Λαϊκής Συν
έλευσης.
•  ΑΙΓΥΠΤΟΣ: 'Αντιπροσωπείες κομμάτων 
τής άριστερής άντιπολίτευσης.
•  ΙΤΑΛΙΑ: Τό Σοσιαλιστικό καί τό Κομμου
νιστικό Κόμμα.
θά συμμετάσχουν άκόμα ή 'Οργάνωση γιά 
τήν 'Απελευθέρωση τής Παλαιστίνης πού 
άποτελεΐ Ιδρυτικό μέλος τού «Προοδευτι
κού 'Οργανισμού τής Μεσογείου» καί άντι- 
προσωπεία τού Μετώπου ΡΟίΙΒΑΒΙΟ.

Ί· Άπό έλληνικής πλευράς έκτος άπό 
τό ΠΑΣΟΚ πού άποτελεΐ μέλος τής μό
νιμης Γραμματείας καί ένα άπό τά δρα
στήρια μέλη τού Σοσιαλιστικού ’Οργα
νισμού τής Μεσογείου, θά πάρει μέρος 
σάν παρατηρητής τό ΚΚΕ έσωτ. Τό ΚΚΕ 
άπαντώντας στήν πρόσκληση γιά συμ
μετοχή δήλωσε ότι συμπαρίσταται άλλά 
δέν θά πάρει μέρος άφού συμμετέχει 
τό ΚΚΕ έσωτ.

Η ΒΑΣΙΚΗ έκτίμηση ότι ή Μεσόγειος «έγινε 
ό πιό εύαίσθητος χώρος άντιπαράθεσης 
τών δυό μεγάλων δυνάμεων καί τό θέατρο 
τής πιό έπιθετικής πολιτικής τών ΗΠΑ» 
όδηγεΐ στήν κατάφαση τής άναγκαιότητας 
τής χάραξης καί έπεξεργασίας μιας κοινής, 
συλλογικής στρατηγικής ικανής νά προα
σπίσει τήν έθνική αύτονομία καί άνεξαρτη- 
σία τών λαών τής περιοχής, τή σοσιαλι
στική άνάπτυξη καί νά διασφαλίζει τή 
σόγειο σάν πεδίο ειρηνικής συνεργασία 
καί εύημερίας τών λαών. Στό πνεύμα αύτής 
τής συλλογιστικής ή Συνδιάσκεψη τής 
Μάλτας (Ιούνιος 77) καθόρισε τίς άκόλου- 
θες ’ιδεολογικές καί πολιτικές άρχές γιά τή 
διαμόρφωση αύτής τής στρατηγικής:

1. Ή έθνική άνεξαρτησία τών λαών τής 
Μεσογείου θά γίνει συνειδητή μέσα 
άπό τήν πολιτική, οικονομική καί πολι
τιστική συνεργασία, έλεύθερη άπό 
όποιοδήποτε είδος άνάμειξης τών 
ύπερδυνάμεων ή τών πρακτόρων τους.
2. Ή δημοκρατία είναι ή μόνη μέθοδος 
γιά τή συνειδητοποίηση τής έλευθερίας 
κάθε άνθρώπου καί τήν έπίτευξη τής 
πολιτικής, κοινωνικής καί οικονομικής 
προόδου.
3. Ή έπίτευξη τού σοσιαλιστικού μετα
σχηματισμού.
4. Λογική άλλαγή τού διεθνούς οικονο
μικού συστήματος μέ τήν άναδιάρ- 
θρωση τών ύπαρχόντων σχέσεων 
μεταξύ τού άναπτυσσόμενου «Νότου» 
καί τού άναπτυγμένου «Βορρά» μέ 
στόχο τήν πλήρη συμμετοχή 
πρόοδο καί τήν εξέλιξη όλων τών λα & φ  
πράγμα πού θά ό’δηγήσει στήν ίδρυση 
μιας νέας, δίκαιης διεθνούς οικονομι
κής τάξης.
5. Πλήρης ύποστήριξη πρός όλους 
τούς ύπό έκμετάλλευση καί καταπιε
σμένους λαούς μέ σκοπό τήν ένίσχυση 
τού άγώνα τους γιά έθνική άπελευθέ- 
ρωση καί κυριαρχία.
6. Ή άπελευθέρωση τής Μεσογείου 
άπό όποιαδήποτε ξένη παρουσία, στόλο 
ή στρατιωτική βάση.

ΟΙ ΑΡΧΕΣ αύτές είναι βέβαιο ότι θά άποτε- 
λέσουν καί τό πλαίσιο τής Τρίτης Μεσο
γειακής Συνδιάσκεψης τής ’Αθήνας. Είναι 
έπίσης βέβαιο ότι τό όραμα γιά «μιά Μεσό
γειο, άδέσμευτη καί σοσιαλιστική» άντιμε- 
τωπίζει πολλές δυσκολίες τόσο ύποκειμε- 
νικές όσο καί άντικειμενικές καί έχει άκόμα 
πιό πολλούς έχθρούς!... Β

Κάθε Κυριακή

ΒΔΟΜΑΔΙΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ


