
ΑΜΦΙΔΡΟΜΗ Η ΣΧΕΣΗ ΛΑΟΥ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ
Ο απλός πολίτης ζ ε ί  καί νιώθει καθημερινά 

,τούς τελευταίους μήνες στό πετσί του μια διττή 
πραγματικότητα, πού — όσα τεχνάσμα τα  καί ό
σες αλχημείες καί νά έπιστρατευθούν — δέν ε 
πιδέχεται καμιά αμφισβήτηση: Τή ρα γδαία  άνο- 
δο τού ΠΑ.ΣΟ.Κ. καί την κατακορυφη πτώση 
τής Νέας Δημοκρατίας. Γιά  τόν απλό πολίτη, 
όπου καί νά άνήκει κομματικά, έχ ει γ ίνει πια 
κοινή συνείδηση π ώ ς ό τόπος χ ρ ειά ζετα ι μιάν 
ά λ λ η  π ο λ ι τ ι κ ή .  Μιά πολιτική πού δέ 
θά είναι τό τυχαίο αποτέλεσμα αυθαιρεσιών, αύ 
τοσχεδιασμών καί παλινωδιών, ά λλά  ή άδήριτη 
συνέπεια ενός ορθολογικού προγραμματισμού 
μέ κλιμακωτούς καί οργανικά πραγματοποιού-

Γύρω απ' την τελευταία συ
νεδρίαση της Κοινοβουλευτι
κής Ομάδα; του ΠΑΣΟΚ α
ναπτύχθηκε, με τη μορφή σχε
δόν χιονοστιβάδας, μια δημο
σιογραφική παραφιλολογία με 
σκοπό (δηλωμένο ή αδήλωτο, 
αδιάφορο) να διαβληθεί το 
ΠΑΣΟΚ και να δημισυργη- 
θσύν ερωτηματικά και επιφυ
λάξεις. Δε θα επιδοθώ σε ω- 
ραιοποιητικές συγκαλύψεις 
και στρουθοκαμηλισμούς — 
λες και το ΠΑΣΟΚ δεν είναι 
ζωντανός οργανισμός, αλλά 

, ' νεκρό μόρφωμα στυγνής
/ολιθικότητας και αρτηριο

σκληρωτικού δογματισμού.:
Λες και τα στελέχη του δεν 
δικαιούνται να προβληματί
ζονται στα πλαίσια των εσω
κομματικών διαδικασιών. Ε 
κείνο όμως που πρέπει να δη
λωθεί ευθύς εξ αρχής κατη
γορηματικά — και που έχει 
πρώτιστη και καίρια σημασία 
— είναι πως δεν υπήρξε από 
καμιά πλευρά α μ φ ι σ β ή 
τ η σ η  α ρ χ ώ ν  κ α ι  
β τ ρ α τ η γ  ι κ ή ς .

μένους στόχους. Μιά τέτοια πολιτική δέν αποτε
λεί άπλή εναλλακτική λύση στά πολλαπλά ά- 
διέξοδα πού έχει οδηγήσει τή χώρα ή κυβέρνη
ση τής Ν.Δ. Είναι κάτι παραπάνω άπό έναλλα
κτική λύση. Είναι θ έ σ η  ρέ δική της δυναμι
κή πού βάζει τά θεμέλια γιά μιά εντελώς νέα 
προοπτική. Μιά προοπτική πού θά οδηγήσει σέ 
μιά καινούργια π ο ι ό τ η τ α  αύτοσυνείδη- 
σης καί εύημέριας γιά τό λαό καί τόν τόπο.

Αύτή ή προοπτική, πού γαλβανίζειτή δημιουρ
γική φαντασία τού λαού καί τόν φέρνει όλο καί

όνάμεις τής αντίδρασης καί τής συντήρησης 
(που έραβαν νά θεωρούν τό κράτος τσιφ) Αίκι 
τους καί νά κυβερνούν τή χώρα ερήμην τού λα
ού) ώστε νά έχουν χάσει πιά τόν αυτοέλεγχο 
καί νά μήν ορρωδούν ούτε μπροστά στις πιό 
κίβδηλες καί εξωφρενικές παραχαράξεις τής φυ 
σιογνωρίας τού ΠΑ.ΣΟ.Κ. (Καί αύτό φυσικά, 
έκτος τών άλλων, γιά νά ρεταθέσουν τήν προσο- 
βή τής Κοινής γνώμης άπό τόν άλληλοσπαρα- 
γμό τών στελεχών τής Ν.Δ. πού αρχίζει άπό τά 
άνώτατα κυβερνητικά κλιμάκια καί φτάνει ώς 
τις νεοσύστατες — «οργανώσεις βάσης» ,— πού 
μετά τό συνέδριο θά άποδειχτβ’ Α 
κάν λόγο ύπαρξης...)*

ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Δεν πήρα μέρος στην τελευ
ταία συνεδρίαση της Κοινο
βουλευτικής Ομάδας (γιατί 
βρισκόμουνα εκ μέρους του 
ΠΑΣΟΚ σε επιστημονικό σε
μινάριο στο Μόναχο για θέ
ματα της ΕΟΚ). Πήρα μέρος 
όμως σ' όλες τις άλλες συνε
δριάσεις της απ' τις εκλογές 
ν ι 77 και ύστερα και είμαι 
σε ση νβ ξέρω τι συζητιέται 
— και οφείλει να συζητιέται 
—■ σ' αυτές τις συνεδριάσεις. 
Πρέπει να ξεκαθαριστεί μια 
για πάντα, για να μην υπάρ
ξει πια περιθώριο ούτε για 
την παραμικρή κακόβουλη πα
ρερμηνεία καί διαστρέβλωση, 
πως λειτουργεί ένα σοσιαλι
στικό κόμμα. Οι συνιστώσες 
της λειτουργίας του (που α
ποτελούν — άς μου επιτραπεί 
η μεγάλη λέξη — και το με
γαλείο του) είναι οι ακόλου
θες:

■ Η διασφάλιση της ακε
ραιότητας και της αυτοτέλειας 
της προσωπικότητας μ έ σ α  
στις διαδικασίες του κόμμα
τος.

■ Η ελεύθερη έκφραση α
πόψεων εποικοδομητικών για 
τη χάραξη της τ α κ τ ι κ ή ς .

■ Η συλλογική λήψη απο
φάσεων.

■ Ο απόλυτος σεβασμός 
των αποφάσεων.

■ Η ε ν ι α ί α  προς τα 
έξω θέση.

Σ' αυτά τα πλαίσια και με 
το δεδομένο ότι οι αρχές και η 
στρατηγική αποτελούν τη στα
θερή συνιστώσα της λειτουρ
γίας του, ένα σοσιαλιστικό 
κίνημα συζητάει ελεύθερα ό
λα τα προβλήματά του — πρά
γμα που μαρτυράει ευρρωστία 
υγεία, δυναμισμό. Με καθα
ρότητα, παρρησία, συνέπεια 
και αίσθημα ευθύνης τα μέ
λη και τα στελέχη του ΠΑ-

Απάντηση σε 
όσαγράφονται 
για το ΠΑΣΟΚ

ΣΟΚ, είτε κοινοβουλευτικά 
είτε εξωκοινοβουλευτικά εί
ναι, φέρνουν στην επιφάνεια 
και συζητούν σε συνεδριά
σεις (και όχι στα καφενεία) 
όλα τα επιμέρους προβλήμα
τα που ανακύπτουν στην κα
θημερινή πράξη για να δί
νουν τις απαιτούμενες λύσεις 
και να επιτυγχάνεται μεγαλύ
τερος συντονισμός κοινής 
δράσης. Και τα προβλήματα 
αυτά είναι στο σύνολό τους 
σχεδόν οργανωτικά και προ
βλήματα λειτουργικότητας. 
Λέω «σχεδόν» γιατί πρέπει να 
ομολογηθεί αυτοκριτικά πως 
υπάρχουν και μεμονωμένες πε 
ριπτώσεις ατέρμονης θεωρητι
κολογίας — που δεν επηρεά
ζουν, βέβαια, τη ζωή του Κι
νήματος, δημιουργώντας το 
πολύ - πολύ κάποιες ασήμαν
τες ανασχέσεις. (Για να μήν 
υπάρξει παρεξήγησης: Θεωρη
τική σκέψη στην πολιτική θα 
πει ανάλυση όχι σαν αυτο
σκοπός, αλλά σαν προϋπόθεση 
της σύνθεσης. Όλα τ ’ άλλα 
είναι θεωρητικολογία). Ό ,τ ι  
άλλο λέγεται και γράφεται 
διογκωτικά είναι εκ του πο
νηρού.

Δεν έχω την πρόθεση να α
ναφερθώ σ’ ολόκληρο το φά
σμα του δημοσιογραφικού 
κουτσομπολιού. Θα σταθώ, 
ωστόσο, σε δυό σημεία που 
είδαν το φώ_ς της δημοσιότη
τας. Το πρώτο είναι τόσο 
φαιδρό, κακόβουλο και εξω
πραγματικό που θά 'πρεπε να 
το αγνοήσει κανείς. Δεν το 
αντιπαρέρχομαι, όμως, γιατί 
η σαφής επιδίωξη που κρυβό
ταν πίσω από τη μνεία του ή
ταν η δημιουργία εντυπώσεων, 
σύγχυσης και ανησυχίας. Εν
νοώ τα φληναφήματα περί «α- 
ποανδρεοποίησης».

Χωρίς ίχνος προσωπολα
τρίας, από απλή και μόνο ε
πίγνωση των αντικειμενικών 
δεδομένων, θεωρώ αυτονόη
τες τις παρακάτω διαπιστώ
σεις (που είναι και διαπιστώ
σεις όχι μόνο του κάθε συνει
δητού στελέχους του ΠΑΣΟΚ 
μα και του τελευταίου οπα-
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Ο Ανδρέας Παπανδρέου εί
ναι ο φυσικός και αδιαφιλο
νίκητο; ηγέτης του Κινήμα-
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ιουργος και 
ίναι ο θεω-
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τος. Είναι ο 
βμπνευστής του 
ρητικός που συνέλαβε τη συγ 
κεκριμένη ιστορική συγκυρία 
και «έπιασε» το θέμα της ελ
ληνικής πολιτικής ζωής στις 
σωστές κοινωνικές οικονομι
κές, πολιτιστικές, εθνικές και 
διεθνείς του διαστάσεις και 
καθόρισε τις συντεταγμένες 
της πολιτικής δράσης στην 
Ελλάδα. Είναι τσ οργανωτικό 
μυαλό και ο καθοδηγητικός 
νους του ΠΑΣΟΚ. Είναι κα
ταξιωμένος στη συνείδηση κά
θε οπαδού και δυνάμει οπα
δού του Κινήματος για τη 
διορατικότητα, την ευθυκρι
σία και για την πολιτική και 
εθνική του δράση. Δεν του 
αναγνωρίζεται φυσικά το α
λάθητο. Ούτε το διεκδικεί άλ
λωστε ο ίδιος για τον εαυτό 
του. Του αναγνιορίζεται όμως 
η απόλυτη πρωτοκαθεδρία. 
Και κάτι ακόμα: Από τη 
στιγμή που έταξε στη ζωή 
του (και μάλιστα σε μια 
χρονική στιγμή που θα μπο
ρούσε εύκολα να διεκδικήσει 
την ηγεσία της ' Ενωσης Κέν
τρου του 53ο)ο) να φτιάξει 
ένα κίνημα αρχών, έθεσε τον 
εαυτό του πάνω από αστικές 
ταξινομήσεις του τύπου «αν- 
δρε'ϊσμός», «αντιανδρεϊσμός», 
«ανδρεοποίηση», «αποανδρεο- 
ποίηση» και έβαλε ο ίδιος τις 
βάσεις για τη_ δημιουργία δι
αρθρώσεων τέτοιων που μα
κροπρόθεσμα δεν θα διαταρά- 
ξουν την πορεία του ΠΑΣΟΚ 
— ακόμα και στη θεωρητική 
περίπτωση που θα αποφάσιζε 
κάποτε να αποσυρθεί από την 
ενεργό πολιτική. Πάντως ε- 

'■χει σημασία για

ϊΐς βαφης» — που
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όλους αυτούς τους λόγους 
(και που κάνει να ηχεί τόσο 
κούφιος ο φαιδρός νεολογι
σμός «αποανδρεοποίηση») εί
ναι πως ο υ δ έ π ο τ ε  αμ
φισβητήθηκε — και από κα
νένα — η θέση του Ανδρέα 
Παπανδρέου ως Προέδρου του 
ΠΑΣΟΚ/

Η «ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ»
Το δεύτερο σημείο που χρή- 

ζει απάντησης αφορά τα πε
ρί «αντιπαράθεσης». Γράφτη
κε συγκεκριμένα σε επώνυμο 
άρθρο της «Κυριακάτικης Ε 
λευθεροτυπίας»:

«Στην ουσία η αντιπαράθε
ση εκδηλώθηκε πάνω στο πα
λιό πρόβλημα που τόσο βασά
νισε και βασανίζει τα κόμμα
τα της αριστερός σ' όλο τον 
κόσμο. Αν δηλαδή το κόμμα 
θα είναι κ α θ ο δ η γ η τ ή  ς 
η ε κ φ ρ α σ τ ή ς  του 
λαού. Αν θα στέκεται απέ
ναντι στο λαό πατερναλιστι
κά, με έτοιμες δοσμένες «αλή
θειες», τις οποίες θα πρέπει 
να επιβάλει χρησιμοποιώντας 
έναν καλά συγκροτημένο «κλει 
στό» κομματικό μηχανισμό, ή 
αν θα πρέπει να στοχεύει στο 
να οργανώσει και τον τελευ
ταίο ψηφοφόρο του και να 
τον μεταβάλει σε ενεργό α
γωνιστή στην υπόθεση της 
αλλαγής, συμμέτοχο στον προ 
βληματισμό και τις αποφάσεις 
του κόμματός του, με δυνα
τότητα παρέμβασης στην επε
ξεργασία και όχι μόνο στην 
αποδοχή της γραμμής του».

Η προβαλλόμενη δήθεν «αν
τιπαράθεση» αποτελεί ψευδο
αντίθεση * Τι ιΐιευδοδίλημμα.

λεκτική σχέση με το λαό σε

tie  αλληλένδετη και αλληλε- 
αρτημένη πορεία. Η κίνηση, 

όπως έχει δηλωθεί επανειλημ
μένα, είναι α μ φί δ ρ ο μ η. 
Το ΠΑΣΟΚ δεν χαρακτηρίζε
ται ούτε από «πατερναλιστι
κό» μονόδρομο εκ των άνω 
προς τα κάτω ούτε από και- 
ροσκοπική προσαρμογή σε α- 
διαφοροποϊητα και ανεπεξέρ
γαστα κελεύσματα εκ των κά
τω. Υπάρχουν οι αρχές, υ
πάρχει η στρατηγική και υ
πάρχουν τα δημιουργικά ερε
θίσματα από τη λαϊκή βάση 
«ου μορφοποιούνται και γί
νονται συστατικό στοιχείο της 
τρέχουσας πολιτικής. Την 
διακήρυξη της 3ης του Σε
πτέμβρη την ακολούθησε περί
οδος ζύμωσης, ενδοστρέφειας 
και προσπάθειας αποσαφήνι- 
σης της φυσιογνωμίας του 
ΠΑΣΟΚ. Η 3η του Σεπτέμ
βρη ήτανβ το σαφέστατο πο
λιτικό «στίγμα» προς την κα
τεύθυνση του λαού. Ένα 
«στίγμα» που το οικειοποιή- 
θηκε μεγάλο κομμάτι του προ
οδευτικού λαού και το «ξα- 
νάστειλε» στην ηγεσία του 
ΠΑΣΟΚ, πλαισιωμένο με τα 
δικά του ερεθίσματα και τις 
δικές του παρατηρήσεις. Έ 
τσι προέκυψαν, στην πρώτη 
Τους μορφή, οι «κατευθυντή
ριες γραμμές κυβερνητικής 
πολιτικής» που ήτανε ως ένα 
σημείο και συμβολή της λαϊ
κής βάσης. Με τις εκλογές 
του '77 ήρθε το πρώτο απο
φασιστικό «τιναγμό» που δι
εύρυνε το φάσμα των οπαδών 
του και έδωσε στο ΠΑΣΟΚ 
τη θέση της Αξιωματικής Αν
τιπολίτευσης. Τους τελευταί
ους μήνες ιδιαίτερα (αλλά με 
σταθερή άνοδο μετά τις εκλο
γές του ’77) ακολούθησε το 
δεύτερο «τίναγμα», σαν απο
τέλεσμα αγαστής αλληλεπί
δρασης λαού και ηγεσίας, που 
φέρνει το ΠΑΣΟΚ όλο και 
πιό κοντά στα πρόθυρα της ε
ξουσίας. (Αδιάψευστη απόδει 
ξη της κατακόρυφης αυτής α
νόδου είναι η λυσσαλέα επί
θεση που εξαπολύεται εναν
τίον του — και όχι μόνο από 
την πλευρά της Δεξιάς).

Συμπέρασμα: Οι διαστρε
βλώσεις, οι ηθελημένες παρερ
μηνείες, οι διογκώσεις κατα
στάσεων που αναφέρονται σε 
αμελητέα ψήγματα αλήθειας, 
οι λογής φαιδρότητες ( βλέ
πε: «αποανδρεοποίηση») δεν 
βλάφτουν, ωφελούν σε τελευ
ταία ανάλυση το ΠΑΣΟΚ. 
Γιατί και χαλυβδώνουν τα 
στελέχη του και μαρτυράνε 
πόσο το τρέμουν οι αντίπα
λοί του. Γ ι’ αυτό και στην ε
πόμενη συνεδρίαση της Κοι
νοβουλευτικής Ομάδας (όπως 
άλλωστε και στις συνεδριά
σεις των άλλων οργάνων και 
οργανώσεων του Κινήματος) 
θα συνεχιστεί αβίαστα και ε
λεύθερα η συζήτηση — όποιοι 
και όσοι ωτακουστές και να 
υπάρχουν. Κι αυτό YicäL io  
ΠΑΣΟΚ δεν


