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Ο αγώνας του ΠΑΚ στα χρόνια 1968 1974, ο ρόλος του στη
συγκρότηση ενός µαζικού σοσιαλιστικού πολιτικού χώρου και η
σηµασία του σήµερα
Η διακήρυξη της 3ης του Σεπτέµβρη είναι το αποτέλεσµα επίπονων και µακροχρόνιων
θεωρητικών διεργασιών του ΠΑΚ στα χρόνια από την ίδρυσή του ως τη µέρα της
δηµοσιοποίησης της την 3η του Σεπτέµβρη. Ξεκίνησε από το πρώτο κείµενο του
Ανδρέα Παπανδρέου µετά την έξοδό του από την Ελλάδα, στις 26 Φεβρουαρίου του
1968 και µετά από βασανιστική επεξεργασία σε σεµινάρια, συνέδρια και ειδικές
συνεδριάσεις, διαµορφώθηκε ως διακηρυκτικό κείµενο ενός πολιτικού φορέα.
Οι διακηρυγµένες αρχές της 3ης του Σεπτέµβρη: Εθνική Ανεξαρτησία, Λαϊκή
Κυριαρχία,. Κοινωνική Απελευθέρωση, ∆ηµοκρατικές ∆ιαδικασίες, είναι ακόµη
ζητούµενα. Παραµένουν ένα όραµα.
Πολλοί θέλησαν να τις διαβάλουν ή να ακυρώσουν τη σηµασία τους,
χαρακτηρίζοντάς τες λαϊκίστικες ή τριτοκοσµικές. Παραβλέπουν ότι γι’ αυτές τις
αρχές αγωνίστηκαν λίγο ή πολύ όλες οι προοδευτικές και ριζοσπαστικές δυνάµεις
της Ελλάδας από την εποχή του ΕΑΜ και της Ε∆Α έως σήµερα, για να µην
ανατρέξουµε και στο απώτερο παρελθόν.
Η αλλαγή που διακήρυττε το Κίνηµα παλιά είχε σαν βάση και περιεχόµενο αυτές τις
τέσσερις αρχές. Αυτή ήταν, όταν πρωτοξεκινήσαµε, η πεµπτουσία του ΠΑΣΟΚ. Ένα
Κίνηµα αρχών µε αυτά τα τέσσερα βασικά χαρακτηριστικά.
Ας τα ξαναθυµηθούµε αναφέροντας ορισµένα αποσπάσµατα, γιατί πολλά πράγµατα
θεωρούνται αυτονόητα, ενώ δεν είναι.
Στην συνέντευξη τύπου στις 3 του Σεπτέµβρη, ανακοινώνοντας ο Α. Παπανδρέου την
διακήρυξη, είπε µεταξύ άλλων και τα εξής σηµαντικάi, που προσδιορίζουν επακριβώς
την έννοια αυτών των αρχών: « Ανακοινώνουµε σήµερα την εκκίνηση ενός νέου
πολιτικού Κινήµατος που πιστεύουµε ότι εκφράζει τους πόθους και τις ανάγκες του
απλού Έλληνα, ενός Κινήµατος που να ανήκει στον αγρότη, τον εργάτη, τον
βιοτέχνη, τον µισθωτό, τον υπάλληλο, στη θαρραλέα και φωτισµένη νεολαία µας».
Σε άλλο σηµείο προσθέτει: «Η ρίζα της συµφοράς βρίσκεται στην εξάρτηση της
Πατρίδας µας. Τα επτά µεσαιωνικά χρόνια που πέρασαν µε τη στυγνή στρατιωτική
δικτατορία και η τραγωδία της Κύπρου δεν αποτελούν παρά µια ιδιαίτερα σκληρή
έκφραση της εξάρτησης της Ελλάδας από το ιµπεριαλιστικό κατεστηµένο των
Η.Π.Α. και του ΝΑΤΟ». Και συνεχίζει πιο πέρα µε την δεύτερη αρχή: «Η εθνική
ανεξαρτησία είναι αναπόσπαστα δεµένη µε τη λαϊκή κυριαρχία, µε τη δηµοκρατία
σε κάθε φάση της ζωής του τόπου, µε την ενεργό συµµετοχή του πολίτη σ’ όλες τις
αποφάσεις που τον αφορούν. Μα είναι ταυτόχρονα συνυφασµένη µε την απαλλαγή
της οικονοµίας µας από τον έλεγχο του ξένου µονοπωλιακού και ντόπιου
µεταπρατικού κεφαλαίου που διαµορφώνει την οικονοµική, την κοινωνική, την
πολιτική και την πολιτιστική µας πορεία σύµφωνα µε τα συµφέροντα όχι του λαού
άλλα της οικονοµικής ολιγαρχίας».
Σε άλλο σηµείο αναφέρεται στην τρίτη αρχή της κοινωνικής απελευθέρωσης ή
κοινωνικής δικαιοσύνης: «Γι’ αυτό η κοινωνική απελευθέρωση, ο σοσιαλιστικός
µετασχηµατισµός, αποτελεί τον θεµέλιο λίθο του Κινήµατος. Για να απολαµβάνει ο
αγρότης το προϊόν του ιδρώτα του και της γης του, για να απολαµβάνει ο εργάτης, ο
βιοτέχνης, ο µισθωτός, ο υπάλληλος, ο απλός Έλληνας το προϊόν του µόχθου του. Για
να καταπολεµηθεί αποτελεσµατικά η εντυπωσιακή εισοδηµατική ανισότητα ανάµεσα
σε γεωγραφικές περιφέρειες και κοινωνικά στρώµατα που χαρακτηρίζει τη σύγχρονη
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Ελλάδα. Για να πάψει η εκµετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Για να συµµετέχει
ενεργά ο λαός στον προγραµµατισµό της οικονοµικής, κοινωνικής και πολιτιστικής
πορείας της Χώρας.».
Πάλι σε άλλο σηµείο της εισαγωγικής του οµιλίας τονίζει την τέταρτη αρχή:
«Θεµελιακή αρχή του Κινήµατός µας είναι η απόλυτα κατοχυρωµένη δηµοκρατική
διαδικασία – από τη βάση µέχρι την ηγεσία – µε απόλυτη ισοτιµία όλων των µελών
που θα το στελεχώσουν» και συµπλήρωνε: «Καθολικό είναι το αίτηµα για πολιτικούς
οργανισµούς αρχών, που τους διακρίνει η ελεύθερη δηµοκρατική έκφραση της
βάσης, για να δεσµεύεται η ηγεσία στις πολιτικές αποφάσεις, για να υπάρχει συνέπεια
και συνέχεια».
Για την στελέχωση προκρίθηκε τελικά η επαναστατική πρόταση για αυτοοργάνωση,
ως αµεσοδηµοκρατική αρχή, ένα πρωτοφανές γεγονός για τα ελληνικά δεδοµένα, µε
βάση τις αρχές που είχαµε διαµορφώσει και εφαρµόσει αποτελεσµατικά µετά από
πολλούς αγώνες στο ΠΑΚ:
Εσωκοµµατική δηµοκρατία σε όλα τα επίπεδα, συµµετοχή στο διάλογο και στις
αποφάσεις, ιδεολογικοπολιτική αντιπαράθεση σε συλλογικά πλαίσια και τέλος
ανάδειξη της ηγεσίας µε γνήσιες δηµοκρατικές διαδικασίες και αξιοκρατία.
Η εφαρµογή των αρχών του Κινήµατος θα αποτελούσαν τη βάση, ώστε η
αυτοοργάνωση να µεταπλαστεί σε θεσµοθετηµένη και συγκροτηµένη πολιτική
δύναµη, χωρίς να παρουσιαστούν εκφυλιστικά φαινόµενα.
Μ’ αυτές τις ευοίωνες και ελπιδοφόρες προοπτικές ξεκινήσαµε για την µεγάλη
αλλαγή. Η διακήρυξη της 3ης Σεπτέµβρη συνόψιζε το ιδεολογικό µας πιστεύω.
Πως προέκυψε όµως η διακήρυξη της 3ης Σεπτέµβρη και ποιες ήταν οι
θεωρητικές, πολιτικές και οργανωτικές διεργασίες που οδήγησαν σ’ αυτήν;
Είναι ένα ερώτηµα που περιληπτικά και µε αφαίρεση για πολλά θέµατα, θα
προσπαθήσω να προσεγγίσω. Θα επικεντρωθώ κυρίως στις θεωρητικές
διεργασίες.
Από τα µέσα της δεκαετίας του 60 υπήρχε στην Ευρώπη και ανά τον κόσµο
γενικότερα µια διάχυτη ριζοσπαστικοποίηση σε όλα τα πολιτικά και κοινωνικά
δρώµενα. ∆ηµιουργήθηκε ένα ανανεωτικό ρεύµα ενάντια στην καθεστηκυία τάξη
πραγµάτων. Υπήρχε αναζήτηση εναλλακτικών πολιτικών προτάσεων, που είχαν την
τάση να ξεφύγουν από τα καθιερωµένα καπιταλιστικά πλαίσια, που θεωρούνταν
αντιδραστικά και πεπερασµένα. Η νεολαία, ιδιαίτερα η φοιτητική και όχι µόνο,
αναζητούσε διεξόδους προς µια απελευθερωτική, ριζοσπαστική κατεύθυνση.
Βιώναµε διάχυτη µια -θα την αποκαλούσα - επαναστατική ευφορία και µια έξαρση
των εθνικοαπελευθερωτικών κινηµάτων.
Μέσα σ’ αυτό το κλίµα και η Ελλάδα δεν έµεινε ανεπηρέαστη. Θα περιοριστώ
µονάχα στην ανάδειξη της ΄Ενωσης Κέντρου ως κυρίαρχης πολιτικής δύναµης, για
να συνειδητοποιήσουµε την κατοπινή εξέλιξη. Την ηγεσία του δηµοκρατικού χώρου
ανέλαβε µετά από πολλές παλινδροµήσεις η Ένωση Κέντρου, µια εύθραυστη
συµµαχία παραγόντων της αστικής τάξης, µε αρχηγό τον Γεώργιο Παπανδρέου.
΄Ηταν περισσότερο ένωση προσωπικοτήτων του κεντρώου χώρου, χωρίς εσωτερική
συνοχή και δηµοκρατικότητα και µε πολλές αντιθέσεις και αντιπαλότητες, που
οφείλονταν σε προσωπικές φιλοδοξίες και σκοπιµότητες, χωρίς να πρυτανεύουν
βασικές δηµοκρατικές αξίες και αρχές.
Παρ’ όλα αυτά δεν µπορούµε να παραγνωρίσουµε τον θετικό ρόλο που έπαιξε η ΕΚ
για την κατάκτηση και εδραίωση µιας ουσιαστικότερης λαϊκής συµµετοχής, µιας
φιλολαϊκής οικονοµικής πολιτικής και για έναν αγώνα µε στόχο την εθνική
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ανεξαρτησία. Αυτή η προσπάθεια στα πλαίσια φυσικά των συνθηκών εκείνης της
εποχής δεν ήταν ασήµαντη.
Για τη λεγόµενη εθνική αναγέννηση, όπως την προσδιόριζε η ΕΚ, έπρεπε ο
Γεώργιος Παπανδρέου να παλέψει ενάντια στην αντίδραση, η οποία εκπορεύονταν
από τα βασικά στηρίγµατα της άρχουσας τάξης και των Αµερικανών, που ήταν το
παλάτι, οι µυστικές υπηρεσίες, το παρακράτος, τα µεγάλα οικονοµικά συµφέροντα
και όλος ο µηχανισµός, που παρασιτικά εξυπηρετούνταν από αυτήν την κατάσταση.
Η Ένωση Κέντρου έκανε µια προσπάθεια εκσυγχρονισµού των αναχρονιστικών
θεσµών, που αποτελούσαν φραγµό για την πρόοδο της ελληνικής κοινωνίας µέσα στα
αστικά πλαίσια εκείνης της εποχής. Επρόκειτο για έναν αστικοδηµοκρατικό
ριζοσπαστισµό που είχε σκοπό πέρα από τον απαραίτητο εκδηµοκρατισµό και τη
σχετική ανεξαρτησία από τα εξωθεσµικά και εξωελλαδικά κέντρα να πετύχει και
στον οικονοµικό και κοινωνικό τοµέα έναν εξορθολογισµό και µια σχετική ισότητα
και κοινωνική δικαιοσύνη για τα κατώτερα και µεσαία στρώµατα του ελληνικού
λαού, που έφερναν το βάρος της οικονοµικής ανάπτυξης του τόπου, αλλά
αποκλείονταν από µια δίκαιη κατανοµή του εθνικού εισοδήµατος. Γι’ αυτό και τα
συνθήµατα της Ένωσης Κέντρου επικεντρώνονταν όχι µόνο στην πολιτική
δηµοκρατία, αλλά και στην κοινωνική και οικονοµική δηµοκρατία, µέσα στα
διεθνή πλαίσια, όπου η Ελλάδα θα ήταν σύµµαχος αλλά όχι δορυφόρος.
«Αυτό το ρεύµα», γράφει ο Μ. Ν. Ράπτης (Πάµπλο) «του πιο ριζοσπαστικού αστικού
φιλελευθερισµού, το εκπροσώπησε αφενός ο Γ. Παπανδρέου και σε συνέχεια, αλλά
και µε κάποια σοβαρή υπέρβαση ο Α. Παπανδρέου».1
∆ε θα αναλύσουµε πάρα πέρα τη σηµασία αυτών των συνθηµάτων. Επειδή όµως
αποτελούν δείγµατα της εξελικτικής πορείας και στα πλαίσια της Ε∆ΗΝ- ΄Ενωσης
Κέντρου στο εξωτερικό και κατόπιν στο ΠΑΚ παραθέτουµε ένα µικρό απόσπασµα:
«Πιστεύουµε όµως ότι η καταξίωση του περιεχοµένου της πολιτικής δηµοκρατίας
πραγµατώνεται µε την άσκηση της πολιτικής εξουσίας από το λαό, ειδικότερα όταν η
πολιτική ισχύς περνά στη µεγάλη πλειοψηφία των εργαζοµένων ανθρώπων... ∆εν
είναι νοητή πολιτική δηµοκρατία, όταν η εξουσία βρίσκεται στα χέρια των
ολίγων...Πρέπει οι λαϊκές τάξεις να πάρουν την πολιτική ισχύ στα χέρια τους».2
Σ’ αυτή την πολιτική συγκυρία συνέπεσε να αναµειχθεί έντονα ο Ανδρέας
Παπανδρέου
Θα αναφερθούµε στις πιο ενδιαφέρουσες οµιλίες του για να δούµε σε ποια θέµατα
Ποιο ήταν αυτό το όραµα του Ανδρέα Παπανδρέου εκείνη την εποχή, µπορούµε να
το ανιχνεύσουµε ως προς τα κεντρικά του σηµεία, στα άρθρα και τις οµιλίες του
εκείνης της περιόδου, που εκφράζουν τις πολιτικές του θέσεις. Και το πράττουµε
αυτό για λόγους σύγκρισης των σταδίων και των µορφών εξέλιξης της ιστορικής του
πορείας.
Ουσιαστικά οι ιδεολογικές και πολιτικές θέσεις του Ανδρέα Παπανδρέου δεν
διέφεραν από τις βασικές αρχές της Ένωσης Κέντρου, έτσι όπως τις αναφέρω πιο
πάνω. ΄Ηταν απλώς πιο ρηξικέλευθες και ριζοσπαστικές, αλλά σαφώς µέσα στα
πλαίσια της αστικής, κοινοβουλευτικής δηµοκρατίας. Ο λόγος του βέβαια ήταν λόγος
ενός επιστήµονα, ενώ του πατέρα του λόγος ενός ρήτορα. Σηµαντικές είναι ορισµένες
του τοποθετήσεις που δείχνουν πού έδινε από τότε µεγαλύτερο βάρος. Το θέµα της
δηµοκρατίας τον απασχολούσε πάντοτε, γιατί είχε επιπλέον να κάνει µε την κρίση
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που περνούσε ο τόπος εκείνη την περίοδο, δηλαδή µετά το Ιουλιανό πραξικόπηµα
του παλατιού. Γράφει σχετικά µε το θέµα αυτό: «Γι’ αυτό ο εκδηµοκρατισµός µιας
χώρας προϋποθέτει τον εκδηµοκρατισµό των κοµµάτων. Προϋποθέτει ότι η λαϊκή
θέληση, που εκφράζεται συλλογικά από τις εργατικές ενώσεις, τα συνδικάτα, τους
συνεταιρισµούς, τα σωµατεία, κ.ο.κ., θα συµµετέχει ενεργά, έµµεσα ή άµεσα, στη
διαµόρφωση και στη διοίκηση των κοµµάτων. Κι αυτό προϋποθέτει και την
εκτεταµένη οργάνωση του λαού και κατά διαµερίσµατα και κατά παραγωγικούς
κλάδους και την συµµετοχή των οργανώσεων αυτών σε µια διαδικασία επιρροής και
έλεγχου των κοµµάτων.3 Και σε ένα άλλο σηµείο προσθέτει: «Χωρίς την ενεργό,
υπεύθυνη συµµετοχή και επαγρύπνηση του απλού πολίτη, σ’ όλες τις φάσεις της
κοινωνικής ζωής, η δηµοκρατία θα µείνει γράµµα κενό, χωρίς περιεχόµενο».4 Σε
άλλο άρθρο του στην εφηµερίδα «Έθνος», 17.10.1966, συµπληρώνει: «Η ενεργός
συµµετοχή - άµεση και έµµεση - του Λαού σε όλες τις αποφάσεις, αποτελεί την
πεµπτουσία της λαϊκής κυριαρχίας». Αυτά τα δείγµατα της πολιτικής του ωρίµανσης
έχουν σ’ αυτή την περίοδο ακόµη συνθηµατικό χαρακτήρα. ∆εν κατοχυρώνονται
δηλαδή, µε βάση µια συγκροτηµένη θεωρία. Αυτό θα γίνει σταδιακά, όπως θα δείξω
παρακάτω.
Εκτός από το ζήτηµα της δηµοκρατίας, µε την έννοια της αυξηµένης και ουσιαστικής
παρουσίας και συµµετοχής του λαϊκού παράγοντα στη διακυβέρνηση της χώρας,
προστίθενται και δύο άλλοι βασικοί παράγοντες, που συνδέονται µε τη δηµοκρατία.
Είναι το θέµα της κοινωνικής δικαιοσύνης και το θέµα τοποθέτησης της χώρας στον
διεθνή χώρο. Τοποθετείται λοιπόν ο Παπανδρέου µε µεγαλύτερη σαφήνεια στους
τρεις αυτούς τοµείς, που ούτως ή άλλως αποτελούσαν στρατηγικούς στόχους της
Ένωσης Κέντρου. Γράφει σ’ ένα άρθρο του γύρω από τα θέµατα αυτά: «Λέγεται ότι
οι τάσεις της Ενώσεως Κέντρου, µετά την αποστασία, είναι ‘ακραίες’. Και ότι
εποµένως η Ένωση Κέντρου, εάν επιµείνει στις ανένδοτες ιδεολογικές της
τοποθετήσεις, δεν θα γίνει ποτέ κόµµα εξουσίας. Για ποιες ακριβώς τάσεις πρόκειται;
Πρόκειται, πρώτον, για την σαφή τοποθέτηση της Ενώσεως Κέντρου στο θέµα της
δοµής της εξουσίας: Ο λαός κυβερνά και ο Βασιλεύς βασιλεύει. Αυτή είναι η βασική,
ανένδοτη, ασυµβίβαστη τοποθέτηση της Ενώσεως Κέντρου και εκφράζει γνησιότατα
την απόφαση του ελληνικού λαού, να είναι κύριος στο σπίτι του. Πρόκειται
δεύτερον, για την απόφαση της Ενώσεως Κέντρου να καταργήσει τα προνόµια της
οικονοµικής ολιγαρχίας, να σαρώσει τα εµπόδια που στέκονται στο δρόµο της
οικονοµικής αναπτύξεως της χώρας και να έχει γνώµονα της οικονοµικής της
πολιτικής τα συµφέροντα των µεγάλων λαϊκών στρωµάτων. Αυτή η τοποθέτηση είναι
συµφέρουσα όχι µόνον για το έθνος, αλλά και για όλες τις παραγωγικές τάξεις της
χώρας. Το δίκτυον δυνάµεως των ευνοουµένων ολίγων, βλάπτει συγχρόνως τα
συµφέροντα όλων των παραγωγικών τάξεων. Και πρόκειται, τέλος, για την
αξιοπρεπή θέση της Ενώσεως Κέντρου στον τοµέα της εξωτερικής πολιτικής.
Είµαστε σύµµαχοι της ∆ύσεως και επιθυµούµε να είµαστε φίλοι µε την Ανατολή.
Τηρούµε τις συµµαχικές µας υποχρεώσεις, αλλά διεκδικούµε τα δικαιώµατά µας εις
το ακέραιο. Είµεθα σύµµαχοι και όχι υποτελείς, όχι δορυφόροι. Τα εσωτερικά µας
θέµατα, η πολιτική µας ζωή, είναι αποκλειστικά δικό µας θέµα, είναι θέµα
αποκλειστικά ελληνικό. Και δεν επιθυµούµε οποιαδήποτε ανάµειξη».5 Έτσι
3

Βλέπε, οµιλία του Ανδρέα Παπανδρέου που δόθηκε στη συνεστίαση που οργάνωσε ο όµιλος
«Αλέξανδρος Παπαναστασίου» µε τίτλο, «Το κατεστηµένο και η εθνική αναγέννηση», Στο, Ανδρέας
Παπανδρέου, ∆ηµοκρατία και εθνική αναγέννηση, εκδ. «Φέξη», Αθήνα, 1966, σ. 21.
4
Α. Γ.Παπανδρέου, ο.π. σ. 20.
5
Α. Γ. Παπανδρέου, «Η Ένωσης Κέντρου, γνήσιος φορέας του δηµοκρατικού αγώνος», άρθρο
δηµοσιευµένο στην εφηµ. «Έθνος», 23.7.1966.
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περιγράφει ο Ανδρέας Παπανδρέου τη µεγάλη ειρηνική επανάσταση που θα οδηγήσει
σε «µια νέα Ελλάδα, µια Ελλάδα δηµοκρατική, προοδευτική και υπερήφανη». Σε
άλλες οµιλίες του ανάµεσα στα Ιουλιανά και την 21 Απριλίου µιλάει πολύ συχνά για
την «αναµόρφωση των θεσµών, για να γίνει η Ελλάδα ένα «σύγχρονο δηµοκρατικό»
κράτος, για την οικονοµική ανάπτυξη, που προϋποθέτει τον υγιή «προγραµµατισµό»
και σειρά ακόµη προτάσεων στην κατεύθυνση του εκσυγχρονισµού της πολιτείας µε
βάση τη λαϊκή κυριαρχία και εθνική ανεξαρτησία. Γι’ αυτό και τα συνθήµατα
περιστρέφονται γύρω από τα βασικά αυτά θέµατα. «Ο λαός κυρίαρχος, η Ελλάδα
στους Έλληνες, ο στρατός στο έθνος». Βασικό σύνθηµα για τον ίδιο ήταν το σύνθηµα
«εθνική αναγέννηση», που σήµαινε τελικά τον εκσυγχρονισµό σε όλους τους τοµείς
της δηµόσιας ζωής, µέσα στα πλαίσια ενός προοδευτικού, αν θέλουµε και
ριζοσπαστικού, φιλελευθερισµού. ∆εν υπήρχε τίποτε στο πρόγραµµα της Ένωσης
Κέντρου, αλλά και σ’ αυτά τα «ριζοσπαστικά» που διακήρυττε ο ίδιος ο Ανδρέας
Παπανδρέου, που να ξεφεύγει από τα αστικά πλαίσια, τα πλαίσια της
κοινοβουλευτικής δηµοκρατίας, τα οποία απλώς έτειναν προς µια
σοσιαλδηµοκρατική κατεύθυνση, όχι όµως και σοσιαλιστική. Έννοιες και συνθήµατα
που αλλάζουν αργότερα περιεχόµενο. Αρκεί να αναφέρω προκαταβολικά ότι ο ίδιος
και µετά την αποφυλάκισή του και την έξοδό από την Ελλάδα στις 16 Ιανουαρίου
1968 σε µια συνέντευξή που έδωσε προς το Εθνικό Πρόγραµµα της τηλεόρασης των
ΗΠΑ στις 10 Μαρτίου 1968 ότι είναι «φανατικός δηµοκράτης» και «Νιου Ντήλερ»
(οπαδός της προοδευτικής οικονοµικής και κοινωνικής πολιτικής).
Ο Ανδρέας Παπανδρέου από αστός πολιτικός σε ριζοσπάστη σοσιαλιστή
Η αλλαγή του από αστό σε σοσιαλιστή πολιτικό συντελέστηκε σταδιακά ή απότοµα,
θα το δούµε αυτό, µετά την ίδρυση του ΠΑΚ και στη συνέχεια. Πριν προχωρήσουµε
στο θέµα αυτό, είναι απαραίτητο να αναφέρουµε ορισµένα κρίσιµα περιστατικά, που
δείχνουν το πολιτικό κλίµα λίγο πριν από το πραξικόπηµα των συνταγµαταρχών.
Χαρακτηριστικός είναι ο λόγος του Ανδρέα Παπανδρέου στα εγκαίνια των γραφείων
των ∆ηµοκρατικών Συνδέσµων το βράδυ της 20ης Απριλίου, λίγο χρόνο δηλαδή πριν
από το πραξικόπηµα, ο οποίος ήταν κατ’ ουσία λόγος προεκλογικός. Αναφέρω µόνο
µία περικοπή, για να δείξω ότι στην πραγµατικότητα οι συνταγµατάρχες έπιασαν
τους πολιτικούς κυριολεκτικά στον ύπνο, πέρα από όσα αργότερα λέχτηκαν για να
δικαιολογήσουν τη στάση τους. Περιττό βέβαια να αναφέρουµε τα έωλα
επιχειρήµατα, ότι ο λαός θα κατέβει στους δρόµους, το παλάτι δεν θα αποτολµήσει
δικτατορία, ο στρατός, δηλαδή τα παιδιά του λαού, δεν θα προχωρήσουν σ’ ένα
τέτοιο έγκληµα κατά της πατρίδος κτλ. Λέει λοιπόν ο Ανδρέας Παπανδρέου στην
αποστροφή του λόγου του τα εξής: «Γι’ αυτό στην Ελλάδα η ∆ηµοκρατία και θα
νικήσει και θα εδραιωθεί. Γι’ αυτό η εξουσία θα περάσει στο λαό, για να ανήκει η
Ελλάδα στους Έλληνες και να θέσουµε όλοι µαζί τα θεµέλια µιας Νέας Ελλάδας που
θα ανήκει στη Νέα Γενιά». Βέβαια, γνωρίζουµε πως δυστυχώς η ∆ηµοκρατία και δεν
νίκησε και δεν εδραιώθηκε, παρά µόνο µετά τα δραµατικά γεγονότα της Κύπρου και
φυσικά µε τη µορφή που εδραιώθηκε. Κατά τον ίδιο τρόπο µιλούσαν και πολιτικοί
από άλλους χώρους. Ο Λεωνίδας Κύρκος π.χ., βουλευτής τότε της Ε∆Α, ανέλυε σε
µια κοµµατική συγκέντρωση, γιατί δεν µπορεί να γίνει δικτατορία. Η ευθύνη των
πολιτικών και των κοµµάτων ήταν τεράστια και κανένας δεν µπορεί ειλικρινά να την
αποποιηθεί. Έχει φυσικά βαθύτερα αίτια, που δεν είναι του παρόντος να αναλυθούν.
∆εν αποτελεί όµως τώρα αντικείµενο της δικής µου ανάλυσης. Τελικά η δικτατορία
έγινε.
I. Οι µαζικές αντιδράσεις των Ελλήνων του εξωτερικού µετά το πραξικόπηµα
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Αµέσως µόλις µαθεύτηκε στο θλιβερό γεγονός του πραξικοπήµατος του 1967
ξεσηκώθηκε αυθόρµητα σύµπας ο ελληνισµός του εξωτερικού εναντίον της
δικτατορίας. ∆εν υπήρχε ηµέρα χωρίς διαδηλώσεις εναντίον του καθεστώτος. Κάπου
θίχτηκε το φιλότιµο και η δηµοκρατική ευαισθησία των Ελλήνων. Ελάχιστες
ακροδεξιές εστίες υπήρχαν, οι οποίες µετεξελίχτηκαν σε χουντικές. Στην πρώτη φάση
αδράνησαν, γιατί δεν είχαν ακόµη στήριξη από τους συνταγµατάρχες. Η
συµπαράσταση των ξένων στην κινητοποίηση των Ελλήνων εναντίον της δικτατορίας
ήταν πραγµατικά συγκινητική. Ιδιαίτερα στην Ιταλία και τις σκανδιναβικές χώρες.
Μετά τις αυθόρµητες εκδηλώσεις, δηµιουργήθηκαν οι αντιδικτατορικές επιτροπές,
στις οποίες µετείχαν όλες οι οργανωµένες πολιτικές δυνάµεις και οι ανένταχτοι που
µπήκαν στον αγώνα. Τα κόµµατα ανασυντάχτηκαν και ξεκίνησαν οργανωµένα να
αντιπαρατάσσονται στη χούντα.
Αυτός ο σχεδόν καθολικός χαρακτήρας, που εκδηλώθηκε στα πρώτα χρόνια της
δικτατορίας, είχε και την ερµηνεία του, που ήταν, εκτός από το αντιχουντικό µένος,
µια ψευδαίσθηση ότι η χούντα δεν θα έµενε µεγάλο χρονικό διάστηµα στην εξουσία.
Έτσι ο κάθε πολιτικός φορέας ήθελε να δρέψει όσο περισσότερες αντιχουντικές
δάφνες µπορούσε, για να τις επενδύσει µετά την πτώση της χούντας στην πολιτική
σκηνή. Υπήρξε µια κατηγορία Ελλήνων η οποία παρέµεινε σταθερή στην
αντιδικτατορική της στάση, χωρίς να υπολογίζει σε σκοπιµότητες. Υπήρχε ωστόσο
και µια άλλη κατηγορία Ελλήνων, η οποία δραστηριοποιήθηκε µε µεγάλη
ενεργητικότητα, γιατί προσέβλεπε σε κατοπινά ατοµικά οφέλη. Αυτό το χατίρι
φυσικά δεν τους το έκανε η δικτατορία. Όταν πια άρχισε να σκληραίνει η στάση της
και να στέλνει στρατιές τραµπούκων και πρακτόρων στο εξωτερικό, για να
τροµοκρατήσει τους αντιτιθέµενους στο καθεστώς, ατόνησε και εξανεµίστηκε η
«επαναστατική» τους διάθεση και απότοµα ή σταδιακά αποχώρησαν από την
αντιδικτατορική δράση, ασχολούµενοι αποκλειστικά µε τις προσωπικές τους
υποθέσεις. Προσχήµατα βέβαια για µια τέτοια στάση υπάρχουν πάντοτε. Στην αρχή
λοιπόν ενεργοποιήθηκαν κατά της δικτατορίας άτοµα και µάλιστα και µε
αντιστασιακή δράση, που αν γνώριζαν την µετέπειτα εξέλιξη, δεν επρόκειτο να
εκτεθούν.
Στους πολιτικούς φορείς και στις άλλες οργανώσεις παρέµειναν τελικά άνθρωποι
που διατήρησαν την αγωνιστική τους διάθεση και την αντιδικτατορική τους δράση,
γιατί πίστευαν στον αντιδικτατορικό αγώνα κάτω από µια συγκεκριµένη ιδεολογία
και πολιτική. Ασφαλώς δεν διέτρεχαν κίνδυνο να συλληφθούν και να κακοποιηθούν.
Όµως η συµµετοχή τους στον αντιδικτατορικό αγώνα δεν ήταν άµοιρη συνεπειών,
τόσο για τους ίδιους όσο και για τους δικούς τους στην Ελλάδα, συνέπειες που λίγο
ως πολύ όλοι µπορούµε να φανταστούµε. Η προσφορά τους ήταν εθελούσια και η
δυνατότητα αποστασιοποίησης µεγάλη. Θα µπορούσαν να έχουν την ησυχία τους και
να κοιτούν τη δουλειά τους, το ατοµικό τους συµφέρον. Ζούσαν ελεύθεροι σε
ελεύθερα καθεστώτα και δεν ένιωθαν αυτό το ασφυκτικό πλέγµα της ανελευθερίας
και της καταπίεσης, όπως συνέβαινε στην πατρίδα τους. Η στάση της χούντας
σκλήρυνε αφάνταστα γύρω στο 1970 - 71. Παρ’ όλα αυτά πολλοί παρέµειναν στα
κόµµατα που ήταν και από πριν οργανωµένοι και άλλοι προσχώρησαν ή
δηµιούργησαν καινούργιες οργανώσεις εναντίον των συνταγµαταρχών.
Οι δραστηριότητες στο πρώτο στάδιο ήταν ποικίλες: ∆ιαδηλώσεις, οµιλίες,
συλλαλητήρια, προκηρύξεις, έκδοση αντιχουντικών εντύπων, ενηµερωτική
εκστρατεία εναντίον της χούντας, συλλογή χρηµάτων για τους φυλακισµένους κ.τλ.
Μετά, και παράλληλα προς τις αντιδικτατορικές επιτροπές, την πρωτοβουλία
ανέλαβαν οι οργανωµένοι πολιτικοί φορείς, Ένωση Κέντρου, Ε∆Α, ΚΚΕ, ΕΚΚΕ και
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πάµπολλες άλλες αντιχουντικές οργανώσεις. Για παράδειγµα αναφέρω την έκδοση
µιας εφηµερίδας στο Μόναχο «Η Φωνή της ∆ηµοκρατίας», µε πρωτοβουλία της
Ένωσης Κέντρου και µιας οµάδας ανεξάρτητων που συνεργάστηκαν µαζί της και
αργότερα αποτέλεσαν την οµάδα πρωτοβουλίας των Φίλων του ΠΑΚ Μονάχου.
Τέτοιες εφηµερίδες και περιοδικά ξεφύτρωσαν σ’ όλα τα µήκη και πλάτη της ∆υτικής
Ευρώπης.
Οι σχέσεις του Ανδρέα Παπανδρέου µε την Ένωση Κέντρου, όταν βγήκε στο
εξωτερικό, πέρασαν πολλές φάσεις, που αφήνουν σηµάδια της γενικότερης
ιδεολογικής και πολιτικής του σταδιοδροµίας, αλλά και της προσωπικής του στάσης
απέναντι σε γεγονότα και πρόσωπα. Η Ένωση Κέντρου και η νεολαία της στο
εξωτερικό, παρόλο που ήταν επηρεασµένη και την διαπερνούσε η παλαιοκοµµατική
νοοτροπία που προερχόταν από το εσωτερικό, και είναι φυσικό ότι δεν µπορούσε από
την µια µέρα στην άλλη να αποβληθεί, ανέπτυξε ορισµένα προοδευτικά και
ριζοσπαστικά χαρακτηριστικά, που άρχισαν να αποκλίνουν σε µεγάλο βαθµό από τα
πρότυπα στην κεντρική πολιτική σκηνή της Ελλάδας. Κυρίως µετά το σοκ της
δικτατορίας και την ανυπαρξία επηρεασµού και ελέγχου από την κεντρική
καθοδήγηση, ανέπτυξε πρωτοβουλίες σε όλα τα επίπεδα και προώθησε ορισµένους
στόχους, ένας από τους οποίους ήταν ο ιδεολογικός και πολιτικός και ο άλλος η
εσωκοµµατική δηµοκρατία. Είχε διατυπώσει µάλιστα και τον όρο σοσιαλιστική
δηµοκρατία.
Ο Μάης του 68 αποτέλεσε το αποκορύφωµα αυτών των διεργασιών, κυριάρχησε στα
Πανεπιστήµια και αγκάλιασε όχι µόνο τον κόσµο της επιστήµης αλλά και ευρύτερες
λαϊκές δυνάµεις. Μια ανανεωτική, για να µην πω «επαναστατική» διάθεση και
ευφορία διαπερνούσε την κοινωνία και κινητοποιούσε τα πιο προοδευτικά τµήµατά
της. Ριζοσπαστικά κινήµατα δρούσαν σ’ όλα τα ελεύθερα κράτη της ∆ύσης. Η
φοιτητική νεολαία αποτελούσε την πρωτοπορία, αλλά και οι προοδευτικές δυνάµεις
των κοµµάτων καθώς και τα συνδικάτα µπήκαν σε µια διεκδικητική κατεύθυνση για
νέες λαϊκές κατακτήσεις σ’ όλα τα επίπεδα, κοινωνικά, οικονοµικά, πολιτιστικά. Η
οικονοµική άνθηση και η ψυχροπολεµική ύφεση εκείνης της περιόδου διευκόλυναν
την προοδευτική πορεία. Οι πιο προωθηµένες δυνάµεις της κοινωνίας αναζητούσαν
µορφές διεξόδου από τα καθιερωµένα αστικά πλαίσια προς δοµικές και όχι µόνο
ριζοσπαστικές αλλαγές, που θα ξεπερνούσαν τα αδιέξοδα αυτού του συστήµατος. Η
σύγκρουση ανάµεσα σε ό,τι σήµαινε παλιό, αναχρονιστικό, συντηρητικό και
αντιδραστικό από τη µια και ό,τι σηµατοδοτούσε το νέο, προοδευτικό, ριζοσπαστικό
και επαναστατικό από την άλλη, καθόριζε σε µεγάλο βαθµό τα πολιτικά δρώµενα
εκείνης της περιόδου.
Μετά τον Μάη του 68 και τα γεγονότα της Τσεχοσλοβακίας, υπήρξε έντονη
αναζήτηση για κάτι καινούργιο και ελπιδοφόρο, που να έθετε σε αµφισβήτηση τα
παλιά ιδεολογικά σχήµατα ως χρεοκοπηµένα και αναποτελεσµατικά στην
αντιµετώπιση της καπιταλιστικής επέλασης από τη µια και της σοβιετικής
αυταρχικότητας από την άλλη. Η επέµβαση των στρατευµάτων του συµφώνου της
Βαρσοβίας δηµιούργησε τροµακτικό σοκ σε όσους προσέβλεπαν στο σοβιετικό
καθεστώς ως το αντίπαλο δέος στην ιµπεριαλιστική πολιτική των ΗΠΑ και των
συµµάχων τους, οι οποίοι ανέχονταν, ευνοούσαν ή και εγκαθίδρυαν σε πολλές χώρες
του κόσµου δικτατορικά ή φασιστικά καθεστώτα, όπως αυτό των συνταγµαταρχών
στην Ελλάδα.
Ένα τέτοιο κλίµα δεν µπορούσε να αφήσει ανεπηρέαστη και την Ένωση Κέντρου στο
εξωτερικό και πολύ περισσότερο της Νεολαία της. Συνδεδεµένη µε τα σοσιαλιστικά
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και σοσιαλδηµοκρατικά κόµµατα και τα άλλα κινήµατα, δέχτηκε την επίδρασή τους
τόσο στον ιδεολογικό όσο και στον πολιτικό και οργανωτικό τοµέα. Μόλις
αποδεσµεύτηκε µάλιστα από τον έλεγχο του κέντρου στην Ελλάδα, ανέπτυξε
πρωτοβουλίες που πριν δεν µπορούσε να αναπτύξει. Ο γενικός ριζοσπαστισµός που
προέκυψε ως αποτέλεσµα του πραξικοπήµατος στην Ελλάδα, την συµπαρέσυρε να
συνειδητοποιήσει ότι χρειάζονταν πιο προωθηµένα πολιτικά και οργανωτικά πλαίσια,
για να ανταποκριθεί στις καινούργιες συνθήκες. Αξίζει να αναφέρουµε τα
χαρακτηριστικά αυτής της διαδικασίας, όπως αυτά αποτυπώθηκαν στις ιδεολογικές
αρχές και πολιτικές θέσεις της ΄Ένωσης Κέντρου και της νεολαίας της αµέσως µετά
το πραξικόπηµα και µέχρι την έξοδο από την Ελλάδα του Ανδρέα Παπανδρέου.
I. Η ίδρυση της Πανελλήνιας Απελευθερωτικής Κίνησης (ΠΑΚ)6
Αξίζει να παρακολουθήσουµε τις εξελίξεις µετά την έξοδο του Ανδρέα Παπανδρέου
στο εξωτερικό, στις 16 Ιανουαρίου 1968, και να συγκρίνουµε τις δικές του
διακηρύξεις µε αφορµή την ίδρυση και ανακοίνωση του ΠΑΚ στις 26 Φεβρουαρίου
1968 στη Στοκχόλµη της Σουηδίας µε αυτές της Ένωσης Κέντρου.
Στις πρώτες του δηλώσεις στα µέσα µαζικής επικοινωνίας εκφράζει, αµέσως µετά
την άφιξή του στο Παρίσι, ανάµεσα στα άλλα και τα εξής: «Θα δώσω όλες τις
δυνάµεις µου στον αγώνα για την επαναφορά της δηµοκρατίας στην πατρίδα µου και
για την λευτεριά των σκλαβωµένων αδελφών µας».7 Στη δήλωση αυτή οµιλεί ο
Ανδρέας Παπανδρέου για «επαναφορά της δηµοκρατίας». Επαναφορά της
δηµοκρατίας δεν σηµαίνει όµως τίποτε άλλο παρά επαναφορά του συντάγµατος του
1952, δηλαδή επάνοδο και του βασιλιά. Η φράση «επαναφορά της δηµοκρατίας» και
το σύνταγµα του 1952 θα αποτελέσουν σηµεία τριβής, τόσο ανάµεσα στον Ανδρέα
Παπανδρέου και τα στελέχη του ΠΑΚ, όσο και τις οργανώσεις του ΠΑΜ και της
∆ηµοκρατικής Άµυνας αργότερα. Το θέµα της µοναρχίας έπαιξε καθοριστικό ρόλο
στην πολιτική αντιπαράθεση των αντιδικτατορικών δυνάµεων εντός και εκτός του
Κινήµατος και στην προσπάθεια σχηµατισµού του Εθνικού Αντιστασιακού
Συµβουλίου. Έχει σηµασία να παρακολουθήσουµε την πορεία που καθόρισε ο
Ανδρέας Παπανδρέου στο εξωτερικό, καθώς και τις αλλαγές που συντελούνταν
σταδιακά ή απότοµα στο ξεκαθάρισµα των ιδεολογικών και πολιτικών θέσεων.
Πρέπει να έχουµε κατά νου ότι, όταν βγήκε ο Ανδρέας Παπανδρέου τον Ιανουάριο
του 1968 από την Ελλάδα, ήταν στο θεωρητικό επίπεδο ένας προοδευτικός αστός
πολιτικός και όταν γύρισε κατά τη µεταπολίτευση είχε εξελιχθεί σε «σοσιαλιστή».
Αυτό θα το διαπιστώσουµε σε ένα άλλο κείµενό του, όπου οµολογεί ο ίδιος ξεκάθαρα
ότι είναι φ α ν α τ ι κ ό ς δ η µ ο κ ρ ά τ η ς και ένας Ν ι ο υ Ν τ ή λ ε ρ (οπαδός
της προοδευτικής οικονοµικής και κοινωνικής πολιτικής). Οι επισηµάνσεις αυτές
έχουν σηµασία, γιατί δείχνουν από ποιες αρχές ξεκίνησε ο Ανδρέας Παπανδρέου
αµέσως µετά την έξοδό του από την Ελλάδα και ποιους στόχους εξήγγειλε αµέσως
µετά τη µεταπολίτευση. Μια εξέλιξη που θέλει την ερµηνεία της.

6

Η ίδρυση της αντιστασιακής οργάνωσης έφερε στην αρχή το όνοµα «Κίνησις» και όχι «Κίνηµα». Η
αλλαγή από «Κίνησις» σε «Κίνηµα» έγινε τέλη Μάρτη 1968.
7
Προκήρυξη της Ένωσης Κέντρου - Ε∆ΗΝ Μονάχου, 20.2.1968.
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Οι πρώτες αναζητήσεις και θεωρητικές µελέτες του Ανδρέα Παπανδρέου για τον
σύγχρονο κόσµο. Η νεοµαρξιστική προσέγγιση
΄Ενα κύριο θέµα που τον απασχολούσε, πέρα από το θέµα της εθνικής ανεξαρτησίας
και της λαϊκής κυριαρχίας, ήταν η καπιταλιστική οικονοµία και η οικονοµία της
αγοράς.
Γράφει λοιπόν για τον σύγχρονο καπιταλισµό: «Το άλλο θέµα είναι ότι η
καπιταλιστική οικονοµία δεν είναι οικονοµία της αγοράς, τουλάχιστο όχι µε την
έννοια που συνήθως δίνουµε στον όρο ‘αγορά’. Αν όµως δεν είναι οικονοµία της
αγοράς, αν δεν είναι καπιταλισµός της αγοράς, τότε τι είναι; Στο κεφάλαιο ‘Μια
νεοµαρξιστική θεώρηση της καπιταλιστικής µητρόπολης’ εξετάζω µια δυνατή
ερµηνεία, ειδικά εκείνη που επεξεργάστηκαν οι Μπάραν και Σουήζυ, σύµφωνα µε
την οποία ο σύγχρονος καπιταλισµός µπορεί να οριστεί σαν µονοπωλιακός
καπιταλισµός. Πολλά από τα νεοµαρξιστικά επιχειρήµατα µου φαίνονται σωστά, στο
δεύτερο κεφάλαιο όµως πραγµατεύοµαι ένα σηµείο θεµελιακής διαφοράς, ανάµεσα
σε µένα και τους νεοµαρξιστές: οι τελευταίοι αυτοί, αντίθετα µε µένα, δέχονται την
παραδοσιακή άποψη, σύµφωνα µε την οποία η σύγχρονη καπιταλιστική οικονοµία
εξακολουθεί βασικά να είναι οικονοµία αγοράς. Αυτό λοιπόν είναι το κεντρικό θέµα
του βιβλίου».8 Πρόκειται για το βιβλίο του «Πατερναλιστικός Καπιταλισµός», όπου
αναλύονται βασικά οικονοµικά, πολιτικά και γενικότερα θεωρητικά θέµατα.
Βλέπουµε στην πιο πάνω παράθεση, ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου έχει µια βασική
διαφορά µε τους νεοµαρξιστές, στους οποίους ανήκουν οι Πολ Μπαράν και Πολ
Σουήζυ. Έτσι θα µπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι καταρρίπτεται ο µύθος ότι ο
Ανδρέας Παπανδρέου ήταν νεοµαρξιστής. Ξεκίνησε ως νεοµαρξιστής, αλλά τους
ξεπέρασε στην πορεία. Η δική του άποψη, την οποία διαµορφώνει και εκφράζει µε
τον πατερναλιστικό καπιταλισµό, είναι ότι ο µοντέρνος διεθνοποιηµένος
µονοπωλιακός καπιταλισµός δεν εκφράζει το σύστηµα της αγοράς. Η ερµηνεία των
Μπαράν και Σουήζυ περιστρέφεται γύρω από το θέµα της δηµιουργίας και της
απορρόφησης του περισσεύµατος της µονοπωλιακής, καπιταλιστικής παραγωγής, που
αντιστοιχεί στην υπεραξία του Μαρξ. Ο µονοπωλιακός καπιταλισµός κατά την άποψή
τους, παρ’ όλους τους περιορισµούς που θέτει στη λειτουργία της αγοράς, εντούτοις
δεν την αποκλείει τελικά. Μ’ αυτή την άποψη δεν συµφωνεί ο Ανδρέας Παπανδρέου.
∆ιαφωνεί επιπλέον και µε την άποψη του Τζ. Κ. Γκάλµπρεϊθ, ο οποίος εισάγει το
ερµηνευτικό σχήµα της τεχνοδοµής στη λειτουργία του καπιταλιστικού συστήµατος
και την οποία περιγράφει στο βιβλίο του Το Νέο Βιοµηχανικό Κράτος.9 Η ερµηνεία
του, παρ’ όλες τις οµοιότητές της µε τις ερµηνείες των Μπαράν και Σουήζυ,
παρουσιάζει διαφορές µε τη νεοµαρξιστική θέση.
Σύµφωνα µε το δικό του ερµηνευτικό σχήµα, «ο µηχανισµός αγοράς
µετασχηµατίζεται σε όργανο ιδιωτικοποιηµένης και αποκεντρωποιηµένης
σχεδιοποίησης προς όφελος της διευθυντικής ελίτ της κοινωνίας..Τα αγαθά
διανέµονται, όχι από την αγορά, αλλά µέσω της αγοράς. Έτσι ο προγραµµατισµός
αποτελεί το τυπικό στοιχείο του σύγχρονου καπιταλισµού, χωρίς όµως να πρόκειται
για κοινωνικό προγραµµατισµό: Αντίθετα πρόκειται για προγραµµατισµό, που
γίνεται από την ιδιωτική διευθυντική ελίτ, µε σκοπό το µεγαλύτερο δυνατό κέρδος».10
Ο προγραµµατισµός αυτός καθαυτός δεν είναι αρνητικός. Αρνητικός είναι µόνο όταν
136

Ανδρέας Γ. Παπανδρέου, Πατερναλιστικός καπιταλισµός, ο.π., σ. 14.
Κένεθ Γκάλµπρεϊθ, Το νέο βιοµηχανικό κράτος, Βοστώνη 1967.
10
ο.π., σ. 15.
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τίθεται στην υπηρεσία του κατεστηµένου (της διευθυντικής ελίτ) και όχι του
κοινωνικού συνόλου. Υπάρχει σχέση της δοµής της εξουσίας µε τον
προγραµµατισµό. Μια περιγραφή της µας δίνει στον Πατερναλιστικό καπιταλισµό ο
Ανδρέας Παπανδρέου: «Στη σύγχρονη µαζικοποιηµένη κοινωνία η δοµή της εξουσίας
είναι τέτοια, ώστε η αντιπροσωπευτική δηµοκρατία, αν και προσφέρει νοµιµότητα
στις ενέργειες του Κράτους, έχει γίνει ένας µανδύας για την σχεδόν αδέσµευτη
άσκηση εξουσίας από το κατεστηµένο. Το θέµα της εξουσίας γίνεται κεντρικό για τον
Ανδρέα Παπανδρέου από τα τέλη του 1969 κεντρικό πρόβληµα θεωρητικών ερευνών
και πρακτικών εφαρµογών στα πλαίσια του ΠΑΚ. Ο Μαρξ είχε πει ότι για να
αλλάξεις τις σχέσεις παραγωγής πρέπει το προλεταριάτο να κατακτήσει την πολιτική
εξουσία. Αυτό υποστήριζε και ο ΄Ενγκελς, αυτό και ο Λένιν. Αυτό ασπάστηκε τελικά
και ο Ανδρέας Παπανδρέου έχοντας ως πρότυπο την Κοµµούνα του Παρισιού του
1871.
Η αντανάκλαση των θεωρητικών προβληµατισµών στο ΠΑΚ και τους Φίλους
ΠΑΚ
Οι επανειληµµένες διακηρύξεις του ΠΑΚ αντανακλούσαν αυτούς τους θεωρητικούς
προβληµατισµούς. Γι’ αυτό έµπαιναν πάντα σαν στόχοι προς συζήτηση σ’ όλες τις
διακηρύξεις του ΠΑΚ. Η οργάνωση στο σύνολό της (ΠΑΚ και Φίλοι του ΠΑΚ)
έπαιζε κι αυτή έναν καταλυτικό ρόλο στη διαµόρφωση του προγράµµατος. Αυτά που
πρότεινε ο Ανδρέας Παπανδρέου, αλλά και η βάση του Κινήµατος, ήταν πρωτόγνωρα
και «επαναστατικά» και χρειάζονταν και τη ζύµωση στην πράξη, για περαιτέρω
επεξεργασία, εµπέδωση και σιγουριά. Αποτελούσαν όλα µια πρωτόφαντη προσπάθεια
και γόνιµο πειραµατισµό, που επέβαλε ευρύ διάλογο, για να διαµορφωθούν σε µια
θεωρία που να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των καιρών, για µια ριζική αλλαγή της
ελληνικής κοινωνίας. Η προτάσεις για συζήτηση των στόχων δεν αποτελούσαν
εργασιοθεραπεία για τα στελέχη του Κινήµατος. Ασφαλώς το όλο θέµα είχε και αυτή
την διάσταση, γιατί οι οργανώσεις, ιδίως στη Γερµανία, βγήκαν δυναµικά και µε
απαιτήσεις στο προσκήνιο και δεν αποδέχονταν τις εντολές της ηγεσίας ασυζητητί
και χωρίς αξιώσεις, όπως θα δείξω πιο κάτω. Το ίδιος έπραξαν αργότερα και οι άλλες
οργανώσεις ανά τον κόσµο.
Παράλληλα µε τις θεωρητικές διεργασίες του Ανδρέα Παπανδρέου υπήρχαν και στην
οργάνωση θεωρητικές προσεγγίσεις, που ζητούσαν λύσεις στον ιδεολογικό, πολιτικό
και οργανωτικό τοµέα. Όσο οι εναλλακτικές αυτές λύσεις δεν υπήρχαν στο πολιτικό
προσκήνιο, επικρατούσαν οι αντιµαχόµενες απόψεις στα παραδοσιακά πλαίσια της
αστικής και µαρξιστικής λενινιστικής σκέψης. Η ιδεολογική οµοιογένεια ήταν ακόµη
ζητούµενο. Για τον λόγο αυτό ήταν πραγµατικά αναγκαία η πλατιά συζήτηση. Κάτι
καινούργιο γεννιόταν. Τουλάχιστον αυτή ήταν η αίσθηση.
Αναπτύχθηκαν τέσσερις κατευθύνσεις στον θεωρητικό τοµέα. Η µία παρέµενε ακόµη
στα παλιά γνώριµα πλαίσια της Ένωσης Κέντρου, µε σαφή ριζοσπαστικότητα, η
οποία όµως δεν ξεπερνούσε κάποια όρια ανασκευής, υπέρβασης ή αποκήρυξης των
σοσιαλδηµοκρατικών διακηρύξεων. Η άλλη βασιζόταν στις µαρξιστικές µεθόδους
και, γενικότερα, ό,τι µπορούσε να σηµαίνει επιστηµονικός σοσιαλισµός. Η τρίτη
κατεύθυνση, ασπαζόµενη αβασάνιστα τον µαρξισµό - λενινισµό, ακολουθούσε την
παραδοσιακή «επαναστατική πορεία». Αυτός ο προσανατολισµός αναπτύχθηκε
κυρίως στον φοιτητόκοσµο του ΠΑΚ και των Φίλων του ΠΑΚ της Ιταλίας. Τέλος, η
τέταρτη κατεύθυνση εξέφραζε τους προβληµατισµούς και τις αµφισβητήσεις της
κατεστηµένης ιδεολογίας, µαρξιστικής, λενινιστικής, τροτσκιστικής, µαοϊκής και

10

του ∆αµιανού Βασιλειάδη

www.damonpontos.gr

οποιασδήποτε άλλης κατεύθυνσης και απόχρωσης, µε κύριο στόχο την αναζήτηση
της θεωρίας εκείνης που θα µπορούσε να ανταποκριθεί στα προβλήµατα της νέας
φάσης του καπιταλισµού και του υπαρκτού σοσιαλισµού και να δώσει εναλλακτικές
βιώσιµες λύσεις.
Η νεοµαρξιστική προσέγγιση και η Κοµµούνα του Παρισιού του 1871
Από τα τέλη του 1968 µπορούµε να χρονολογήσουµε τη σταδιακή ενασχόληση του
Ανδρέα Παπανδρέου µε τη σχολή του ‘νεοµαρξισµού’ του Σουήζυ, του Μπαράν και
άλλων. Στις οµιλίες του, στα κείµενά του και σε βιβλία του, κάνει συχνές αναφορές
στα έργα του Σουήζυ και ιδιαίτερα στο γνωστό βιβλίο των εκδοτών του Manthly
Review (Μηνιαία Επιθεώρηση) Μπαράν και Σουήζυ, Monopoly Capital
(Μονοπωλιακό κεφάλαιο). Άλλωστε το βιβλίο του Πατερναλιστικός καπιταλισµός
τον κατατάσσει καθαρά πλέον στη σχολή των νεοµαρξιστών, όπου ανήκουν οι
Σουήζυ και Μπαράν». Αλλά και µε άλλους είχε ο Ανδρέας Παπανδρέου συγγενείς
σκέψεις, όπως π.χ. µε τους Γκάλµπρεϊθ, Σαµίρ Αµίν, Μάγντοφ.
Το κοινό όλων ήταν η βασική ανάλυση της ουσίας και της φύσης του διεθνούς
µονοπωλιακού κεφαλαίου στη φάση της ιµπεριαλιστικής του εξάπλωσης.
Στα πλαίσια αυτά αναπτύχθηκε η θεωρία της µητρόπολης - περιφέρειας που
προσπαθούσε να ερµηνεύσει την πλανητική συµπεριφορά του µονοπωλιακού
κεφαλαίου και τις σχέσεις των µητροπολιτικών κέντρων του καπιταλισµού µε τις
χώρες που βρίσκονται στην περιφέρειά του, στην ενδοχώρα του.
Πώς όµως διασφαλίζεται η πορεία προς τον σοσιαλιστικό µετασχηµατισµό της
περιφερειακής χώρας; Γιατί ως τώρα µιλάµε µόνο για την εθνική ανεξαρτησία και
τους τρόπους που αυτή θα επιτευχθεί. Μόνο µε την εθνική ανεξαρτησία δεν υπάρχει
κατοχύρωση της κοινωνικής αλλαγής. Υπάρχουν κι άλλες προϋποθέσεις και όροι που
πρέπει να εκπληρωθούν. Ποιοι είναι αυτοί, µας τους παραθέτει σε άλλα άρθρα του ο
Ανδρέας Παπανδρέου. Ένα άλλο βασικό δοµικό στοιχείο του σοσιαλισµού, εκτός
από την εθνική ανεξαρτησία, που αποτελεί τη βασική προϋπόθεση, είναι η λαϊκή
κυριαρχία, η οποία βασίζεται στον αποκεντρωµένο δηµοκρατικό προγραµµατισµό
της οικονοµίας και την αυτοδιαχείριση. «Γιατί θα πρέπει να είναι σαφές πως η
διαδικασία ολοκλήρωσης της εθνικής ανεξαρτησίας, σε ιστορικά πλαίσια, βρίσκεται
σε δυναµική αλληλεξάρτηση µε την διαδικασία ολοκλήρωσης τόσο της λαϊκής
κυριαρχίας, όσο και του κοινωνικού µετασχηµατισµού».11 Ισχυρίζεται ο Ανδρέας
Παπανδρέου ότι «η περιφερειακή αποκέντρωση και η αυτοδιαχείριση καθώς και η
ανεξάρτητη συνδικαλιστική οργάνωση και δράση του εργαζόµενου λαού, αποτελούν
προϋποθέσεις για την εδραίωση και ανάπτυξη της λαϊκής κυριαρχίας, που είναι
βασικό δοµικό στοιχείο του σοσιαλισµού».12 Όλα αυτά βέβαια κατοχυρώνονται στα
πλαίσια µιας σοσιαλιστικής πολιτείας, ποτέ στα πλαίσια µιας καπιταλιστικής
πολιτείας.
Αν θέλουµε να εντοπίσουµε από που ξεκινάει η ολοκληρωµένη σοσιαλιστική
πρόταση του Ανδρέα Παπανδρέου, θα πρέπει να ανατρέξουµε στην Κοµµούνα του
Παρισιού του 1871. Εκεί βρίσκει ο Ανδρέας Παπανδρέου τελικά τα στοιχεία
σύνθεσης της πολιτικής δηµοκρατίας µε την κοινωνική απελευθέρωση, την οποία
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Α. Γ. Παπανδρέου, «Ο ελληνικός δρόµος για το σοσιαλισµό», εφηµ. «Εξόρµηση», φ. 125, 24.4.1977.
Α. Γ. Παπανδρέου, «Μονοκοµµατικός ή πολυκοµµατικός σοσιαλισµός», εφηµ. «Εξόρµηση», φ. 121,
25.2.1977.
12

11

του ∆αµιανού Βασιλειάδη

www.damonpontos.gr

αναζητούσε στις επιστηµονικές του έρευνες, σε συνδυασµό µε τις πολιτικές του
επιδιώξεις.
Θεωρούσε αναγκαίο να διαµορφώσει το δικό του όραµα και τη δική του πολιτική
εναλλακτική πρόταση ανάµεσα στις συµπληγάδες του πατερναλιστικού καπιταλισµού
µε αιχµή το πολυεθνικό µονοπωλιακό κεφάλαιο των ΗΠΑ, και του γραφειοκρατικού
συγκεντρωτικού µοντέλου του υπαρκτού σοσιαλισµού µε αιχµή το αυταρχικό,
γραφειοκρατικό, µονοκοµµατικό κράτος της Σοβιετικής Ένωσης. Η ιδέα της
Κοµµούνας συγκεκριµενοποίησε το όραµά του, γιατί έδινε διέξοδο ανάµεσα στα δύο
συστήµατα, που µε βάση τη δική του διαµορφωµένη θεωρία και ανάλυση δεν ήταν
ικανά να δώσουν µια απελευθερωτική προοπτική για το µέλλον της ανθρωπότητας.
Απελευθέρωση του ανθρώπου από την καταπίεση και την εκµετάλλευση, που ήταν
και στα δύο πολιτικά συστήµατα, παρά τις διαφορές τους, ενδογενές στοιχείο της
σύστασής τους. Η απελευθέρωση ήταν το ιδανικό του και η Κοµµούνα ως µοντέλο
έδειχνε τους τρόπους και τα µέσα γι’ αυτή την προοπτική. Το διατυπώνει ήδη για
πρώτη φορά, όχι και τόσο καθαρά στο βιβλίο του Η ελευθερία του ανθρώπου:
«Αυτό το όραµα του Μαρξ», γράφει ο Ανδρέας Παπανδρέου, επεξηγώντας τις θέσεις
του Μαρξ, «που ξεπήδησε από την Κοµµούνα των Παρισίων, προσδίδει στην
µετεπαναστατική δοµή τα χαρακτηριστικά της περιφερειακής αποκέντρωσης,
κοινωνικοποίησης και αυτοδιαχείρισης. Το κράτος που διαδέχεται το συγκεντρωτικό
αστικό κράτος δοµείται µε θεµέλιο την περιφερειακή (τοπική) αποκέντρωση στα
πλαίσια συµβουλιακής δηµοκρατίας, δηλαδή δηµοκρατικής συµµετοχής του
απελευθερωµένου λαού σ’ όλες τις αποφάσεις ανάµεσα στην εκτελεστική και τη
νοµοθετική εξουσία. Και είναι ιδιαίτερα παράξενο, που ο Λένιν στο ‘Κράτος και
επανάσταση΄, αφού αναφέρεται στις σκέψεις του Μαρξ πάνω στην Κοµµούνα,
καταλήγει στο συµπέρασµα πως ο Μαρξ είναι ‘συγκεντρωτικός’, πως είναι ο
θεωρητικός του ‘δηµοκρατικού συγκεντρωτισµού’ - συµπέρασµα απόλυτα
αθεµελίωτο και απαράδεκτο»13. Η συµβουλιακή δηµοκρατία (τα σοβιέτ) δεν µπορεί
να χαρακτηριστεί συγκεντρωτική.
Για την ιστορία έχει ενδιαφέρον και µια άλλη τοποθέτηση του Ανδρέα Παπανδρέου
στο ίδιο πνεύµα που εξέφρασε στο τετραήµερο κεντρικό σεµινάριο του ΠΑΚ, που
έλαβε χώρα στις 23 - 26.5.1974 στο Ντάρµστατ της Γερµανίας. Τονίζει στο θέµα του
δηµοκρατικού συγκεντρωτισµού: «Αλλά εµείς δεν πιστεύουµε στον δηµοκρατικό
συγκεντρωτισµό. ∆εν πιστεύουµε. Πιστεύουµε στην άµεση συµµετοχή του λαού στις
αποφάσεις. Η βασική δηµοκρατική αρχή της συµµετοχής του λαού στις αποφάσεις
που τον αφορούν, επαναλαµβάνεται σε κάθε ευκαιρία. Αποτελεί ωστόσο κατάκτηση
των βασανιστικών διεργασιών όλου του Κινήµατος και όχι µόνο του Ανδρέα
Παπανδρέου. Στα αρχικά µάλιστα στάδια του Κινήµατος και εναντίον του Ανδρέα
Παπανδρέου και της τότε ηγεσίας, τουλάχιστον όσον αφορά την εφαρµογή της στην
πράξη. Η αλήθεια πρέπει να λέγεται.
Η ίδρυση της Πανελλήνιας Απελευθερωτικής Κίνησης (ΠΑΚ)14
Αξίζει να παρακολουθήσουµε τις εξελίξεις µετά την έξοδο του Ανδρέα Παπανδρέου
στο εξωτερικό, στις 16 Ιανουαρίου 1968, και να συγκρίνουµε τις δικές του
διακηρύξεις µε αφορµή την ίδρυση και ανακοίνωση του ΠΑΚ στις 26 Φεβρουαρίου
1968 στη Στοκχόλµη της Σουηδίας µε αυτές της Ένωσης Κέντρου.
13

Α. Γ. Παπανδρέου, Ο Μαρξ, ο Λένιν και η «∆ικτατορία του Προλεταριάτου», ο.π., σ. 44.
Η ίδρυση της αντιστασιακής οργάνωσης έφερε στην αρχή το όνοµα «Κίνησις» και όχι «Κίνηµα». Η
αλλαγή από «Κίνησις» σε «Κίνηµα» έγινε τέλη Μάρτη 1968.
14
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Στις πρώτες του δηλώσεις στα µέσα µαζικής επικοινωνίας εκφράζει, αµέσως µετά
την άφιξή του στο Παρίσι, ανάµεσα στα άλλα και τα εξής: «Θα δώσω όλες τις
δυνάµεις µου στον αγώνα για την επαναφορά της δηµοκρατίας στην πατρίδα µου και
για την λευτεριά των σκλαβωµένων αδελφών µας».15 Στη δήλωση αυτή οµιλεί ο
Ανδρέας Παπανδρέου για «επαναφορά της δηµοκρατίας». Επαναφορά της
δηµοκρατίας δεν σηµαίνει όµως τίποτε άλλο παρά επαναφορά του συντάγµατος του
1952, δηλαδή επάνοδο και του βασιλιά. Η φράση «επαναφορά της δηµοκρατίας» και
το σύνταγµα του 1952 θα αποτελέσουν σηµεία τριβής, τόσο ανάµεσα στον Ανδρέα
Παπανδρέου και τα στελέχη του ΠΑΚ, όσο και τις οργανώσεις του ΠΑΜ και της
∆ηµοκρατικής Άµυνας αργότερα, όπως θα δούµε. Το θέµα της µοναρχίας έπαιξε
καθοριστικό ρόλο στην πολιτική αντιπαράθεση των αντιδικτατορικών δυνάµεων
εντός και εκτός του Κινήµατος και στην προσπάθεια σχηµατισµού του Εθνικού
Αντιστασιακού Συµβουλίου. Έχει σηµασία να παρακολουθήσουµε την πορεία που
καθόρισε ο Ανδρέας Παπανδρέου στο εξωτερικό, καθώς και τις αλλαγές που
συντελούνταν σταδιακά ή απότοµα στο ξεκαθάρισµα των ιδεολογικών και πολιτικών
θέσεων.
Πρέπει να έχουµε κατά νου ότι, όταν βγήκε ο Ανδρέας Παπανδρέου τον Ιανουάριο
του 1968 από την Ελλάδα, ήταν στο θεωρητικό επίπεδο ένας προοδευτικός αστός
πολιτικός και όταν γύρισε κατά τη µεταπολίτευση είχε εξελιχθεί σε «σοσιαλιστή».
Αυτή την αλλαγή θα προσπαθήσω να περιγράψω βήµα - βήµα σε όλο της το βάθος
και σε όλη της την έκταση, για να καταλάβει ο κάθε ενδιαφερόµενος πού αυτή
οφείλεται και τι θεωρητική και πρακτική σηµασία είχε. Για να συλλάβει τελικά, σε
όλες του τις φάσεις, το φαινόµενο «Ανδρέας Παπανδρέου».
Οι πρώτες αναζητήσεις και θεωρητικές µελέτες του Ανδρέα Παπανδρέου για τον
σύγχρονο κόσµο. Η νεοµαρξιστική προσέγγιση
΄Ενα κύριο θέµα που τον απασχολούσε , εκτός από τα προβλήµατα της εθνικής
ανεξαρτησίας και της λαϊκής κυριαρχίας ήταν και το θέµα της οικονοµίας στην
µονοπωλιακή της φάση.
Βλέπουµε στην πιο πάνω παράθεση, ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου έχει µια βασική
διαφορά µε τους νεοµαρξιστές, στους οποίους ανήκουν οι Πολ Μπαράν και Πολ
Σουήζυ. Έτσι θα µπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι καταρρίπτεται ο µύθος ότι ο
Ανδρέας Παπανδρέου ήταν νεοµαρξιστής. Ξεκίνησε ως νεοµαρξιστής, αλλά τους
ξεπέρασε στην πορεία. Η δική του άποψη, την οποία διαµορφώνει και εκφράζει µε
τον πατερναλιστικό καπιταλισµό, είναι ότι ο µοντέρνος διεθνοποιηµένος
µονοπωλιακός καπιταλισµός δεν εκφράζει το σύστηµα της αγοράς. Η ερµηνεία των
Μπαράν και Σουήζυ περιστρέφεται γύρω από το θέµα της δηµιουργίας και της
απορρόφησης του περισσεύµατος της µονοπωλιακής, καπιταλιστικής παραγωγής, που
αντιστοιχεί στην υπεραξία του Μαρξ. Ο µονοπωλιακός καπιταλισµός κατά την άποψή
τους, παρ’ όλους τους περιορισµούς που θέτει στη λειτουργία της αγοράς, εντούτοις
δεν την αποκλείει τελικά. Μ’ αυτή την άποψη δεν συµφωνεί ο Ανδρέας Παπανδρέου.
15

Προκήρυξη της Ένωσης Κέντρου - Ε∆ΗΝ Μονάχου, 20.2.1968.

Ενδιαφέρον είναι να προσέξουµε ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου κινείται πάντοτε στα
κλασικά κοινοβουλευτικά πλαίσια, στα πλαίσια της κοινοβουλευτικής δηµοκρατίας
και µάλιστα όχι τόσο ριζοσπαστικά, όπως είδαµε στη διακήρυξη των ιδεολογικών
αρχών της Ένωσης Κέντρου εξωτερικού.
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. Η αντανάκλαση των θεωρητικών προβληµατισµών στο ΠΑΚ και τους Φίλους
ΠΑΚ
Οι επανειληµµένες διακηρύξεις του ΠΑΚ αντανακλούσαν αυτούς τους θεωρητικούς
προβληµατισµούς. Γι’ αυτό έµπαιναν πάντα σαν στόχοι προς συζήτηση. Η οργάνωση
του ΠΑΚ στο σύνολό της (ΠΑΚ και Φίλοι του ΠΑΚ) έπαιζε κι αυτή έναν καταλυτικό
ρόλο στη διαµόρφωση του προγράµµατος του Κινήµατος. Αυτά που πρότεινε ο
Ανδρέας Παπανδρέου ήταν πρωτόγνωρα και «επαναστατικά» και χρειάζονταν και τη
ζύµωση στην πράξη, για περαιτέρω επεξεργασία, εµπέδωση και σιγουριά.
Αποτελούσαν όλα µια πρωτόφαντη προσπάθεια και γόνιµο πειραµατισµό, που
επέβαλε ευρύ διάλογο, για να διαµορφωθούν σε µια θεωρία που να ανταποκρίνεται
στις απαιτήσεις των καιρών, για µια ριζική αλλαγή της ελληνικής κοινωνίας. Η
προτάσεις για συζήτηση των στόχων δεν αποτελούσαν εργασιοθεραπεία για τα
στελέχη του Κινήµατος. Ασφαλώς το όλο θέµα είχε και αυτή την διάσταση, γιατί οι
οργανώσεις, ιδίως στη Γερµανία, βγήκαν δυναµικά και µε απαιτήσεις στο προσκήνιο
και δεν αποδέχονταν τις εντολές της ηγεσίας ασυζητητί και χωρίς αξιώσεις, όπως θα
δείξω πιο κάτω. Το ίδιος έπραξαν αργότερα και οι άλλες οργανώσεις ανά τον κόσµο.
Παράλληλα µε τις θεωρητικές διεργασίες του Ανδρέα Παπανδρέου υπήρχαν και στην
οργάνωση θεωρητικές προσεγγίσεις, που ζητούσαν λύσεις στον ιδεολογικό, πολιτικό
και οργανωτικό τοµέα. Όσο οι εναλλακτικές αυτές λύσεις δεν υπήρχαν στο πολιτικό
προσκήνιο, επικρατούσαν οι αντιµαχόµενες απόψεις στα παραδοσιακά πλαίσια της
αστικής και µαρξιστικής λενινιστικής σκέψης. Η ιδεολογική οµοιογένεια ήταν ακόµη
ζητούµενο. Για τον λόγο αυτό ήταν πραγµατικά αναγκαία η πλατιά συζήτηση. Κάτι
καινούργιο γεννιόταν. Τουλάχιστον αυτή ήταν η αίσθηση.
Αναπτύχθηκαν τέσσερις κατευθύνσεις στον θεωρητικό τοµέα. Η µία παρέµενε ακόµη
στα παλιά γνώριµα πλαίσια της Ένωσης Κέντρου, µε σαφή ριζοσπαστικότητα, η
οποία όµως δεν ξεπερνούσε κάποια όρια ανασκευής, υπέρβασης ή αποκήρυξης των
σοσιαλδηµοκρατικών διακηρύξεων. Η άλλη βασιζόταν στις µαρξιστικές µεθόδους
και, γενικότερα, ό,τι µπορούσε να σηµαίνει επιστηµονικός σοσιαλισµός. Η τρίτη
κατεύθυνση, ασπαζόµενη αβασάνιστα τον µαρξισµό - λενινισµό, ακολουθούσε την
παραδοσιακή «επαναστατική πορεία». Αυτός ο προσανατολισµός αναπτύχθηκε
κυρίως στον φοιτητόκοσµο του ΠΑΚ και των Φίλων του ΠΑΚ της Ιταλίας. Τέλος, η
τέταρτη κατεύθυνση εξέφραζε τους προβληµατισµούς και τις αµφισβητήσεις της
κατεστηµένης ιδεολογίας, µαρξιστικής, λενινιστικής, τροτσκιστικής, µαοϊκής και
οποιασδήποτε άλλης κατεύθυνσης και απόχρωσης, µε κύριο στόχο την αναζήτηση
της θεωρίας εκείνης που θα µπορούσε να ανταποκριθεί στα προβλήµατα της νέας
φάσης του καπιταλισµού και του υπαρκτού σοσιαλισµού και να δώσει εναλλακτικές
βιώσιµες λύσεις.
Η πασιφανής κρίση της Αριστεράς απαιτούσε τη διερεύνηση και τον επαναστοχασµό
των θεωρητικών εργαλείων, που από την πράξη φαίνονταν ή θεωρούνταν ανεπαρκή
και συνεπώς αναποτελεσµατικά, να ερµηνεύσουν την σύνθετη µοντέρνα
πραγµατικότητα. Σ’ αυτά τα πλαίσια προσέφερε ο Ανδρέας Παπανδρέου τη δική του
καθοριστική συµβολή, τουλάχιστον στο Κίνηµα του ΠΑΚ και του ΠΑΣΟΚ.
∆εν ήταν όµως µόνο ο Ανδρέας Παπανδρέου αλλά και όλα τα στελέχη του
Κινήµατος, που µε άρθρα και εισηγήσεις και συζητήσεις στα περιβόητα σεµινάρια
του ΠΑΚ συνέβαλαν σ’ έναν γόνιµο προβληµατισµό, που ανέβασε σε σύντοµο
χρονικό διάστηµα την ποιότητα των στελεχών και των µελών. Τα πυκνά, οργανωµένα
αυτά σεµινάρια και συνέδρια, που ελάµβαναν χώρα κυρίως στη Γερµανία,
αποτελούσαν ένα είδος ταχύρυθµης σχολής στελεχών, ένα πολιτικό σχολείο, ένα
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θεωρητικό φυτώριο, όπου έπαιρναν µέρος όλα τα µέλη του Κινήµατος, από την
ηγεσία µέχρι το τελευταίο µέλος της οργάνωσης. Στην πλειοψηφία τους ήσαν
εργάτες. Ήταν ένα πρωτοφανές φαινόµενο, που αναπτύχθηκε κατά το 1972, 1973 και
1974 και καθόρισε την πραγµατικά νέα ποιότητα ενός Κινήµατος, που σε όλα τα
επίπεδα ιδεολογικά, πολιτικά και οργανωτικά επέδρασε απελευθερωτικά και
ανέπτυξε στο έπακρο τη δηµιουργική πρωτοβουλία και τη δυναµική παρουσία των
στελεχών και µελών του ΠΑΚ και ανέδειξε ότι πολυτιµότερο δυναµικό και ποιότητα
έκρυβε η βάση του Κινήµατος. Το αξιοσηµείωτο σ’ αυτή την περίπτωση είναι ότι δεν
υπήρχε ίχνος δογµατισµού, που να ναρκοθετεί τον πραγµατικό ανοιχτό διάλογο. ∆εν
υπήρχε ακόµη ο διαχωρισµός σε εργάτες, αγρότες, διανοούµενους. Όλοι ήταν
ισότιµοι στον διάλογο και τις αποφάσεις. Στους παραδοσιακούς αριστερούς και
αριστερίστικους κύκλους, αντίθετα, υπήρχε ανέκαθεν η τάση της καθοδήγησης και
της κηδεµόνευσης.
Η πεποίθησή µας ήταν πως µια τέτοια τάση δεν επενεργούσε απελευθερωτικά. Ο
γόνιµος και ακηδεµόνευτος προβληµατισµός προσανατολίζονταν και σε νέες
θεωρητικές προσεγγίσεις των κοινωνικών φαινοµένων. Τα πάντα έµπαιναν κάτω από
τη βάσανο της έρευνας.
Σ’ αυτή την πορεία υπήρξε, στα πρώτα στάδια, ένας µεγάλος ανασχετικός
παράγοντας, ο οποίος µετά από σκληρούς αγώνες που κράτησαν µερικά χρόνια
τελικά ξεπεράστηκε στο περίφηµο σεµινάριο - συνέδριο του Ντάρτµστατ τον Μάιο
του 1974 µε την εφαρµογή του δηµοκρατικού οργανωτικού σχήµατος της οργάνωσης
του ΠΑΚ.
Υπήρχε από τη µια το ΠΑΚ µε τους διορισµούς και τα στεγανά, κι από την άλλη οι
Φίλοι του ΠΑΚ µε τις αιρετές ηγεσίες και τη δηµοκρατική δοµή της οργάνωσής τους.
Από τη µια το ΠΑΚ, που αποτελούσε την καθοδήγηση και καθόριζε ανεξέλεγκτα την
πολιτική γραµµή ερήµην της βάσης, που για τον Ανδρέα Παπανδρέου αποτελούσε
τον µαζικό χώρο του ΠΑΚ, και από την άλλη οι Φίλοι του ΠΑΚ, που αποτελούσαν τη
βάση του Κινήµατος και δεν είχαν καµιά δυνατότητα συµµετοχής στις πολιτικές
αποφάσεις, αλλά κηδεµονεύονταν από την αυτοδιορισµένη και κλεισµένη ερµητικά
στον εαυτό της ηγεσία. Ανάµεσα στην ηγεσία και τη βάση, ανάµεσα στους
διορισµένους και τη δηµοκρατικά οργανωµένη βάση ξέσπασε ευθύς εξαρχής ένας
αδυσώπητος και ανυποχώρητος αγώνας για την κατάργηση της ανώµαλης
οργανωτικής δοµής του Κινήµατος και για τη δηµιουργία στη θέση των δύο
οργανώσεων µιας ενιαίας, µε εκλογή όλης της ιεραρχίας, όλων των οργάνων από τη
βάση. Φυσικά οι διαδικασίες θα ήταν τέτοιες, ώστε να υπάρχει η απαιτούµενη
ασφάλεια. Αυτή η απαίτηση για συµµετοχή απέρρεε από την αρχή ότι: Κ α ν ε ί ς
δεν ω ρ ι µ ά ζ ε ι, α ν δ ε ν συ µ µ ε τ έ χ ε ι κ α ι δ ε ν σ υ ν α π ο φ α σ ί ζε ι. Και κανείς δεν απελευθερώνεται αν δεν ωριµάσει. Κανείς δε γίνεται από
αστός ή µικροαστός επαναστάτης χωρίς συµµετοχή.
Όλα αυτά που ανάφερα για το ΠΑΚ δείχνουν το πνεύµα, τη δυναµική και τον παλµό
που επικρατούσε τότε και τη βαθιά και εντατική ζύµωση που ελάµβανε χώρα, καθώς
και τα αντίστοιχα αποτελέσµατά της. Το ΠΑΚ συγκροτήθηκε τελικά πάνω σε στέρεες
ιδεολογικές, πολιτικές και οργανωτικές βάσεις και είχε έναν εξαίρετο παιδαγωγικό
χαρακτήρα, για τη διαµόρφωση αγωνιστών µε όραµα, ήθος, συντροφικότητα,
αγωνιστικότητα και αποτελεσµατικότητα, όταν στο περίφηµο Σεµινάριο - Συνέδριο
του Ντάρµστατ της Γερµανίας το Μάιο του 1974 καθιερώθηκε πανηγυρικά η
δηµοκρατική λειτουργία της οργάνωσης Ο συλλογικός προβληµατισµός, η συλλογική
ευθύνη και οι συλλογικές αποφάσεις, µετά από εξονυχιστική έρευνα και εξέταση των
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θεµάτων προς απόφαση, ανέπτυσσε µε ταχύ ρυθµό το συλλογική πνεύµα και τη
δηµοκρατική συνείδηση. ΄Ετσι ήµασταν ιδεολογικά, πολιτικά και οργανωτικά έτοιµοι
για το µεγάλο άλµα στη µεταπολίτευση µε τη διακήρυξη της 3ης του Σεπτέµβρη.

.
Στο τέλος της οµιλίας µου θα αναφέρω µια πολύ σηµαδιακή επισήµανση του
Ανδρέα Παπανδρέου για ότι ακολούθησε µεταπολίτευση
«Για να καταλάβει κανείς την ιστορία της Ελλάδας µετά τον εµφύλιο πόλεµο»,
γράφει ο Ανδρέας Παπανδρέου στις 29.9.1973, «πρέπει να έχει υπόψη του ότι η
πολιτική ζωή της χώρας ελεγχόταν συστηµατικά, όταν δεν διευθύνονταν, από τις
Ηνωµένες Πολιτείες. Η συνταγή της Ουάσιγκτον για την Ελλάδα ήταν απλή: Άµεση
διείσδυση στον ελληνικό κρατικό µηχανισµό, σ’ όλη την έκταση και σ’ όσο το βάθος
µέχρι το παλάτι. Πλήρης υποστήριξη ενός προσαρτηµένου, εξαρτηµένου πολιτικού
κόµµατος, του κόµµατος της δεξιάς, που έπρεπε να κερδίζει σ’ όλες τις εκλογές,
ανεξάρτητα από ποια µέσα θα χρησιµοποιούσε για το σκοπό αυτό. Ανάπτυξη ενός
αστικού κόµµατος αντιπολίτευσης, που σκοπός του θα ήταν να ασκεί ΄δηµιουργική’
κριτική της πολιτικής της κυβέρνησης της δεξιάς, ένα ρόλο που προόριζαν για το
κόµµα της Ένωσης Κέντρου. Τελικά εξαφάνιση κάθε κόµµατος της Αριστεράς».i
Τελικά καταργήθηκε στη µεταπολίτευση η βασιλεία, επεκράτησαν όµως τα φέουδα.
Το κόµµα της ΄Ενωσης Κέντρου απορροφήθηκε από το ΠΑΣΟΚ, η δε Αριστερά δεν
εξαφανίστηκε µεν, δεν διαδραµατίζει ωστόσο έως σήµερα ουσιαστικό ρόλο στα
πολιτικά δρώµενα. Στον χώρο της πολιτικής επικρατεί απόλυτα σχεδόν ο
δικοµµατισµός.
Και µια προσωπική επισήµανση: Προσωπικά θεωρώ στην µεταπολίτευση τον
εαυτό µου προδοµένο!
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