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Γράφει ό 

ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Γεγονόΐα και προεκΐάσεις 
-

Η ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ TßN ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ 

ΤΡΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ νόημα τής επιφυλλίδας μας σήμερα ίίναι οτι : 

n Ή κυβέρνηση τού Καραμανλή που φέρνβι στή Βουλή την Ιστορική πράξη της 
* * έντάξιύς μας στην ΕΟΚ, πρέπει αμέσως μετά τήν επικύρωση της, να μεγι 
στσποιήση την προσπαβεια για τήν εκλαΐκευση τής σημασίας της, έτσι πού ό 
καθ« πολίτης, δ,τι και να έπαγγίλλτται να πληροψορηθη σέ τί θα ώφεληβη αλλά 
και ποιες ουσκολίες οφείλει να υπερνίκηση για τήν προσαρμογή και για τήν αύ
ξηση τής παραγωγικότητας του. 

Κζ% Το κόμμα τής «Νέας Δημοκρατίας» να ανταποκριθη στον καθοδηγητικό pò-
^ ^ λο τον και να προσδιορίση τό όργανο που θα αναλά6η τήν κρίσιμη βύτή α
ποστολή. 

Κ Ι Ή συντονισμένη καμπάνια του ΠΑΣ OK — ΚΚΕ, προ-
* * καλεί αβεδαιότητα και ερεθιστικές εντυπώσεις errò άκα-
τατόπιστο μέρος τοΰ πληθυσμού, όμως ή προπαγάνδα των 
αριστερών κομμάτων έχει επίσης ΰποστή, μέ τήν ένταξη στην 
ΕΟΚ, ρήγματα ένώ καί ol μεταξύ τους σχέσεις διέρχονται 
κρίση εμπιστοσύνης. 'Ενδεικτικό είναι τό αλαλούμ στο ΠΑ. 
Σ Ο Κ , ύστερα άπο την άρίσσα του για τήν ΕΟΚ, μέ τις 
υπερεξουσίες που περιθλήθηκε ό κ. Α. Παπανδρέου, βάζοντας 
στό ψυγείο τήν Διοικούσα 'Επιτροπή καί τό 'Εκτελεστικό·του 
Γραφείο καί καταργώντας ακόμα και τα προσχήματα τής «ε
σωκομματικής δημοκρατίας». 
• θ α επιχειρήσουμε μια πρώτη ανάλυση, πάνω στις δια 
πιστώσεις αυτές. 

ΟΙ Ευρωπαϊκές εκλογές 
01 410 νεοεκλεγέντες εκπρόσωποι των Λαών τής ΕΟΚ στό Ευ

ρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα γίνουν 434 μέ τους "Ελληνες. ΟΙ 
εκπρόσωποι της Νέας Δημοκρατίας θ* ανεβάσουν τον αριθμό 
τών 207 εδρών τής Κεντροδεξιός, πού θριάμβευσε κατακτών
τας τήν πλειοψηφία, στό νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. "Ελλη
νες κομμουνιστές θά ψηφιδωσουν τήν ακρα^ αριστερά πτέρυγα 
που σέ εννέα ευρωπαϊκά κράτη, δεν πήρε ούτε 50 έδρες. 

ον 

0 Ι ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ τού ΠΑΣΟΚ πού θά πάνε; 
Καί ta «avtaptiKa» toû ΚΚΕ 

• "Εχει διακηρυχθή ή αντίθεση τους με τα σοσιαλδημοκρα
τικά κόμματα της Ευρώπης. Τό πιθανώτερο είνο» οτι εκπρό
σωποι τού ΠΑΣΟΚ, θά παρακαβήσουν σέ μία ομάδα Ιδεολο
γικής πανσπερμίας πού στις δεκαπέντε έδρες της στό ευρω
παϊκό κοινοβούλιο, περιλαμβάνει κάθε καρυδιάς καρύδι. 
# Σίγουρα έκεΐ τό ΠΑΣΟΚ δεν θά κάνη «αποχή» άλλα θά 
διεκδίκηση παρουσία σέ δργανα τής ΕΟΚ, όπου θεσμοττοιείται 
Ισότιμη ελληνική συμμετοχή, παρά τίς ΐερεμιάδες τήε, αξιωμα
τικής αντιπολιτεύσεως εναντίον τής εισδοχής μας. 

ΜΙΑ περιεκτική έμμηνεία τών αποτελεσμάτων τών ευρωεκλο
γών — στις παραμονές τής βαρυσήμαντης συζητήοχως 

στην ελληνική Βουλή, δίνει τα δύο αυτά χαρακτηριστικά : 

Î .— Ή νίκη τής κεντροδεξιάς σέ ευρωπαϊκή διάσταση, αποτε
λεί αντανάκλαση της κομματικής της ανόδου καί στις εκλογές 
γιά τά εθνικά κοινοβούλια τών δυτικών δημοκρατιών. Τούτο 
σημαίνει οτι ή διεύρυνση τής «Νέας Δημοκρατίας» δεν ύπα-
γορευτηκε μόνον από τήν πραγματικότητα της πολιτικής της, 
πού αφαιρεί κάθε νόημα γιά αυθυπαρξία τού παραδοσιακού 
Κέντρου, άλλα καί άπο τό γενικώτερο αϊττ>μα τών καιρών. 
2 . — Ή αποχή έφτασε τό 40%, ποσοστό αναμενόμενο γιά εκ
λογές που δεν προορίζονταν γιά τήν ανάδειξη εσωτερικού κυ
βερνητικού σχήματος. Ά π ό ελληνική σκοπιά, αξιοσημείωτο εί
ναι δτι στην Ιταλία, σημειώθηκε μίνιμουμ αποχής, επειδή η 
προπαγάνδα καί τοΰ Κ Κ πού είναι έκεΐ τό μεγαλύτερο τής 
Ευρώπης, έγινε υπέρ τής ΕΟΚ. Στή Γαλλία ό Ζισκάρ ντ' Έ-
σταίν, πού πρωτοστάτησε στην ένταξη μας, βγήκε ενισχυμέ
νος. Στή Γερμανία «ανέβηκαν» οΐ Χριστιανοδημοκράτες και 
στή Βρεταννία, όπου ή ΕΟΚ ήταν άλλοτε οξύτατα άμψιλεγο 
μένη, κέρδισαν συντηρητική πλειοψηφία, οί υποψήφιοι τών Συν 
τηρητικών πού είναι υπέρμαχοι της. * 
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Το «κενόν διαψωτίσεως» 

ΓΡ Α προέχει νά μάθη σωστά ό Λαός μας, τί είναι ή ΕΟΚ, 
καί προπαντός, τ ί σ η μ α σ ί α έ χ ε ι γ ι ά τ ό ν κ α -

θ έ ν α μ α ς . Μιά τέτοια «εξατομίκευση» της ενημερώσεως 
είναι απόλυτα δυνατή και έχει όργανωθή στα κράτη - μέλη. ένώ 
eri μ&« ^ - i «4v"v 

"ThVr*©-fBnitvè διαφωτίσεως ϊχει σαν αποτέλεσμα, νά arret-
, _ P y τ ε ρ α τ ο λ ο γ ί ε ς οί ι'ιχττρουχτορίς τών κομμάτων π ο ύ μας 

μάχονται, εφαρμόζοντας μία βασική αρχή τής «ψαιάς προπα
γάνδας», ότι ή υπερβολή προκαλεί σοκ. 

ΓΓΟΝΟΣ είναι ότι όλοι μας θά γίνουμε στή μεταβατική φά
ση μαθητευόμενοι. Έ ν α ς λόγος παραπάνω νά πάρη φρον

τιστηριακή μορφή ή πληροφόρηση, όπως ακριβώς ό υφυπουρ 
γός Παιδείας κ. Β. Κοντογιαννόπουλος (πού άς ύποσημειωθή 
έκαμε στό Παρίσι λαμπρέ« σπουδές γιά τήν Κοινή Αγορά), 
έδωσε μεστές απαντήσεις ακόμα και σέ τσουχτερά ερωτήματα 
τού σπουδαστικού κόσμου, γιά τά προβλήματα του, σέ τρεις 
εκπομπές τής ΕΡΤ. 

ΡΙΔΑΜΕ ωραίες εκπομπές γιά τήν διάρθρωση *ής ΕΟΚ. " 0 -
*-• μως απ* έδώ καί πέρα νά αφήσουμε τίς γενικότητες καί 
«νά αρχίσουμε απ' τό άλψσ»: Νά συγκροτήσουμε καλομελετη
μένα γκρουπ διαφωτιστών (όσο γίνεται λιγώτερο επιρρεπών 
στην ξηρότητα τών τεχνοκρατικών διατυπώσεων) όχι γιά νά 
συζητούν αν θά έπρεπε νά μπούμε στην Ευρώπη —μπήκαμε— 
άλλα γιά νά απαντούν στό πώς θά αντιμετώπιση κάθε κλάδος 
τά προβλήματα του, κάθε αγρότης, εργάτης, βιοτέχνης, επαγ
γελματίας, έπιστήμολΌς, καλλιτέχνης. 
• "Ολα αυτά μέ δημόσιο διάλογο καί μέ αποκλεισμό κάθε 
συνθηματολογίας, από κάθε πλευρά. Προτείνουμε μία απλή δι
αλεκτική, πού θα ήταν ικανή νά πείση, οτι εκείνος πού μας 
ρωτά γιά τήν κατάσταση πού θά δημιουργηθη, θά βγη κερδισμέ 
νος, αρκεί ό ίδιος νά μην άφήση νά χαθή ή ευκαιρία τοΰ εκ
συγχρονισμού του. Ευκαιρία πού ή ένταξη όχι μόνο τήν προσ 
φέρει, άλλα καί εκ προοιμίου τήν πριμοδοτεί 

ΑΥΤΗ ή διαφώτιση, όπως τήν εννοούμε, άς γίνη μέριμνα τής 
εκτελεστικής εξουσίας, μέ κάθε μέσον επικοινωνίας. Πρέ

πει νά έχη γιά κάθε περίπτωση, τήν εμβέλεια συγκεκριμένου 
μηνύματος, επειδή οί αντίπαλοι μας κάμουν εκμετάλλευση τής 
αγνοίας τού κόσμου. 

ΙΣΩΣ κάποιος σκεπτικιστής άντιτάξη ότι ή εκπόνηση μηνυ
μάτων είναι ή πεμπτουσία τής κυβερνητικής, μιας σύνχρο-

νης επιστήμης που ιδέα δεν έχουμε περί αυτής, αφού ό διοικη
τικός μηχανισμός μας είναι ό πιο δυσκίνητος τής Ευρώπης, 
όπως άφησε νά έννοηθη μέ όσα είπε στους υπουργούς ό Καρα
μανλής. Ομως πιστεύουμε οτι έχουμε ανθρώπους εκπαιδευμέ
νους γιά νά απαντήσουν γιά τήν τύχη τού κάβε επαγγέλματος 
στην ΕΟΚ καί αν ύποτεθή ότι δέν έχουμε, πρέπει κατά προ
τεραιότητα νά τους δημιουργήσουμε. 

'Ανάγκη κομματικού οργάνου 

ΑΥΤΑ γιά τήν Κυβέρνηση. "Αλλ* υπάρχει καί τό κόμμα. Ή 
ταύτιση εκτελεστικής εξουσίας καί κόμματος, είναι κατά

λοιπο τού βλαχοδη,μαρχισμού ένώ το συνέδριο, ώς ανώτατο όρ
γανο τού κόμματος μας, εισήγαγε διαδικασίες «που εκφράζουν 
την συνισταμένη τών δημοκρατικών κομμάτων στην Ευρώπη, ά 
οχετό άν έχουν διαφορετικά ονόματα». 

ψ Στις 7.5.79, ό Καραμανλής κάλεσε τους συνεργάτες του 
νά εργαστούν σκληρά γιά τήν διαφώτιση τών πολιτών καί στις 
6.6.79, ζη-τησε από τά μέλη τής κοινοβουλευτικής ομάδας τής 
Ν Δ , νά έ* στρατεύσουν άνά τήν χώρα γιά νά διαφωτίσουν τους 
πολίτες σχετικά μέ τήν Κοινή 'Αγορά. Την ϊδια κατεύθυνση 
έδωσε καί στους χίλιους συνέδρους καί στά 100 χιλιάδες μέ
λη τού κόμματος. 
ψ Αυτονόητη σημασία έχει, ποια διαφωτιστική διαδικασία 
θά προκριθη, γιά νά γίνουν αυτά. 

rHMONEYOYME ότι ό υπουργός κ. Μ. "Εβερτ, εκκινώντας 
απ' τό ότι «τό κάθε μέλος τού κόμματος είναι φορέας τής 

πολιτικής καί τής ιδεολογίας τής Νέας Δημοκρατίας», είχε 
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ìoòir, 

είχε σαν άΊνοιέλεομα 

τον κομματικό 

90 Σημίτη 

καί τον εντεινόμενο ούλο 
οιί ς γηαμμίς ιοό Π Μα Κ 

συνάμα επισημάνει, «τό μειωμένο ενδιαφέρον γιά συλλογική 
πολιτική δραστηριότητα μέ αποτέλεσμα ν' αφήνεται ό χώρος 
ελεύθερος στις οργανωμένες μειοψηφίες τής αριστεράς οί ό
ποιες κατορθώνουν έτσι νά παρουσιάζουν πολιτική επιφάνεια, 
δυσανάλογα μεγαλύτερη προς τήν πολιτική τους δύναμη». 
• Καί είναι μεν παρήγορο ότι σέ «μιαν αυξανομένη κλίμακα 
γίνεται συνειδητή ή ανάγκη τής οργανώσεως τής πολιτικής 
ζωής» (καί αδιαμφισβήτητα τό συνέδριο τής «Ν.Δ.», απετέλε
σε κατά τούτο σταθμό), άλλ' έχουμε τήν γνώμη δτι καί μετά 
τό συνέδριο καί τήν ψήφιση του καταστατικού, εξακολουθεί νά 
είναι δυσδιάκριτο τό καθοδηγητικό Οργανο τού κόμματος μας. 

Η ΚΑΛΥΨΗ αυτής τής ανάγκης προϋποθέτει επιτελικά φο
ρέα, προικισμένο μέ τήν τεχνική που τό λειτούργημα α

παιτεί. Χρειάζεται αποκλειστική απασχόληση, οροθετημένη 
από τήν εκτελεστική επιτροπή, πού ή ϊδια όμως δέν μπορεί 
ν' άσκηση άλλη αποστολή, ττέρα από τήν οργανωτική καί άπό 
τό νά έλέγχη τήν διάδοση τής γραμμής πού έχει χαραχθή. 
Η κάλυψη του κενού μπορεί πάντως νά γίνη μέσα άπό τά 

άρθρα τού νέου μας καταστατικού που δέν έχουν όλα μέχρι 
στιγμής ένεργοποιηθή · 

Ή «καθοδΛνηοη» τοο ΠΑΣΟΚ - ΚΚΕ 

ΑΛΑ' ένώ ή κομματική πρακτική μας, δέν καλύπτει τό κενό 
διαφωτίσεως, είναι κατάδηλη καί ή αποτυχία τού ΠΑ. Σ Ο 

Κ και τού ΚΚΕ, νά προπαγανδίσουν τίς πεποιθήσεις τους 
με πειθώ στον κόσμο που θέλουν νά κάμουν δικό τους. 

• ''Ας τά πάρουμε ένα · ένα... 

ΤΟ ΠΑΣΟΚ έχει πλεονάζουσες αντιδράσεις άλλα απροσ
διόριστες πεποιθήσεις. Είναι κόμμα διαμαρτυρίας, πού 

μέσα στον πυρετό τής αναπνευστικής του ανυπομονησίας, 
καταντά νά διαμαρτύρεται καί εναντίον τού έαυτου του 
«ελιτισμό» γιά «ομαδοποιήσεις» γιά «ηγεμονισμό» καί... γιά 
«άφίσσες»!,.: Κόμμα πού δέν γνωρίζει ή δεξιά τί ποιεί ή α
ριστερά του, καί ό Πρόεδρος του —πολύ λιγώτερο εύσυγκί-
νητος άπ' ό,τι δείχνει— βρίσκεται σήμερα στριμωγμένος, ά 
η ο τις αντίπαλες τάσεις στό κόμμα του, πού δέν μπορ. 
τις φρενάρη, επειδή είναι ό πρώτος πού μεταφύτευσε τήν μα
οϊκή vtotpitx τής συνυπάρξεως «δύο συγκρουόμενων γραμμών 
σέ κόμμα ελληνικό Μέ τή διαφορά Οτι ακόμα καί «ή σκέψη 
του Μάο» είναι υπέρ τού NATO καί τής ΕΟΚ. 

οχι! στην εξάρτηση 

ΤΟ ΚΚΕ απωθεί τον δημοκρατικό κόσμο γιά τον πρόσθετο 
λόγο ότι έχει σάν υπόβαθρο τής προπαγάνδας του τήν 

κατ' έπίφασιν «ίστορική» αναδρομή του στην ένοπλη επίθε
ση του γιά τήν άλωση τής εξουσίας στά Δεκεμβριανά καί 
ίδιως κατά τό 1946—49, μέ τόσο εμπαθή επιμονή ώστε νά 
μάς έκβιάζη νά θυμηθούμε ότι ή ομολογία τής ήττας του συ
νοδεύτηκε μέ τό παράγγελμα του «τό όπλον παρά πόδα», 

0AH αυτή ή παράφορη παρελθοντολογία τού ΚΚΕ καταντά 
πλασματική τή διαφορά πού χωρίζει τήν 'Ενάτη 'Ολομέ

λεια, πού κήρυττε τήν επανάσταση άπό τήν Δεκάτη 'Ολομέ
λεια πού μίλησε γιά «ειρηνικό πέρασμα στό σοσιαλισμό». 
Ή άνάξεση πληγών άπό την κομμουνιστική καθοδήγηση κερ
δοσκοπεί πάνω στό γεγονός ότι οί νέες γενεές δεν έχουν 
προσλαμβάνουσες παραστάσεις άπό τήν εθνική τραγωδία. 
Δέν έζησαν τά γεγονότα όπως εμείς. Και έτσι διχτυώνει τους 
νέους... 

Η ΠΡΟΣΗΛΩΣΗ τού ΚΚΕ στον ολοκληρωτισμό της δικτα
τορίας τού προλεταριάτου, ένώ προκάλεσε «πολυδιάσπα

ση» —κατά τον όρισμα τού 'Ηλία Ή λ ι ο υ — μέ τά κομμουνι
στικά καί τά άλλα νεομαρξιστικό ρεύματα τής αριστεράς, 
όμως μπορεί νά άποτελέση απορροφητική αντλία, γιά τήν 
ευάλωτη πτέρυγα το ΠΑΣΟΚ πού είχε ενισχύσει τό ΚΚΕ 
στις δημοτικές εκλογές, κατά περίσταση. 

ΠΑΡ' όλα αυτά, ή έλλειψη καθοδηγητικού οργάνου στην κομ
ματική δομή τής «Νέας Δημοκρατίας» έάν συνεχισθή, μπο 

ρει νά έχη σάν αποτέλεσμα τήν δημιουργία κλίματος μετα
δοτικής αμφισβητήσεως καί προκατασκευασμένων εντάσεων. 

ΤΟ ΚΚΕ, είναι καιρός νά καταγγελθή ότι έχει προκλητικώ-
τατα ταυτισθη, μέ τίς αντάρτικες αναμνήσεις του, μέχρι 

τού βαθμού ώστε σχεδόν νά μάς κατηγορή επειδή σήμερα ά 
δυνατει νά τίς άναστήση 
φ Και θεωρεί ότι μόνο εμείς πρέπει νά τό ρίξουμε στή 
«λήθη»!... 

Me τΛν τσακμακόπετρα... 
Η ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ τού ΠΑΣΟΚ είναι καιροσκοπική, Οπως 

καί ή πολιτική του πού στηρίζεται στον αυτοσχεδιασμό. 
Αυτή όμως ή προπαγάνδα είναι ξεπερασμένη, γιά κάθε κοι
νωνία ανεπτυγμένη καί μοιάζει μ' εκείνη πού οί εγκυκλοπαι
διστές τοποθετούν στή «χειροτεχνική» καί κάπως ρομαντική 

φάση τ ού 1930 «με τήν κοφτερή τσακμακόπετρα πού λέγεται 
σύνθημα καί μέ τό ζήλο τών γυρολόγων τής υπονομευτικής 
ευγλωττίας». 

Η ΑΧΑΡΗ επιδίωξη τών στρατολόγων τού ΠΑΣΟΚ, νά συγ
κινήσουν, νά πείσουν, νά κινητοποιήσουν, ν' αντικατα

στήσουν τήν λογική μέ τήν έξημμένη ευαισθησία, καταργών
τας την γραμμή διαχωρισμού, ανάμεσα στην πραγματικότη
τα καί τήν ουτοπία, παγιδεύει κάποτε καί αυτούς τους ίδιους 
τους προπαγανδιστές καί έτσι εξηγείται καί ό σημερινός 
τους αναβρασμός γιά τήν αναγκαστική προσγείωση τού αρ
χηγού τους. 

ΕΝΔΗΜΙΚΟ φαινόμενο στό ΠΑΣΟΚ, οί διαγραφές καί άπο-
σκιρτήσεις, πολλοί άπ' όσους στελεχώνουν τό κόμμα, κα

ταγγέλλουν τις αμφιθυμίες και τίς χονδροειδείς σκοπιμότη
τες τής κορυφής τής πυραμίδας. Δέν τίς ανέχονται, ιδίως 
εκείνοι πού είχαν έλκυσθή στό ΠΑΣ OK, άπό ένα θολό έστω 
ιδεαλισμό,* γ ι ά ένα καλύτερο κόσμο. Αυτά τά ζωντανά στοι
χεία, πού πέρασαν άπό πνευματικό ίλιγγο, κάλο θά ήταν νά 
τά βοηθήσουμε νά συνειδητοποιήσουν τήν πλάνη τους. 

ΒΕΒΑΙΑ υπάρχουν στό ΠΑΣΟΚ καί στοιχεία μέ οράματα 
Ισοπεδωτικά. 'Αλλά ή δημοκρατία δέν σηκώνει σκληρά 

παιχνίδια καί τους αμφισβητούντες τους παίρνουν στά σοβα
ρά μόνο όταν ψαίνωνται ικανοί ν' αντικαταστήσουν τους αμ
φισβητούμενους. Περί αυτού ούτε ό κ. Α. Παπανδρέου έχει 
ττεισθή, αφού μάλιστα, υπό τό βάρος τών εσωκομματικών του 
πιέσεων, αλλά καί προδίδοντας τον πανικό του γιά κάθε εν
δεχόμενο αιφνιδιαστικών εκλογών, έσπευσε ν' ανακοίνωση ότι 
θεωρεί τόν Καραμανλή «δεσμευμένο» μέ τήν δήλωση του ότι 
«ή Νέα Δημοκρατία θά εξάντληση τήν τετραετία». 

Το σήριαλ τής αφίσας 
Τ Ό ΠΡΟΣΦΑΤΟ ρήγμα στό ΠΑΣΟΚ οφείλεται : 

• στις εντεινόμενες αντιδράσεις γιά τήν αρχηγική δομή 
τού κόμματος, 
φ στην ανοιχτή διαμάχη μεταξύ κοινοβουλευτικών καί έξω» 
κοινοβουλευτικών στελεχών, 
• στις συνεχώς απειλούμενες προγραφές γιά τήν αποκατά
σταση μιας επισφαλούς ισορροπίας μεταξύ αντιτιθεμένων ο
μάδων καί 
• στή διάσταση μεταξύ τών προσκειμένων στην ένταξη στην 
ΕΟΚ καί τών αριστεριστών πού τήν αρνούνται. 

ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ είναι οί μηχανισμοί τής συγχύσεως τού 
ΠΑΣΟΚ πού έχουν σάν στόχο τήν κεντροδεξιά, νά γίνουν 

κατ εσωστρεφείς μέ τήν έξημμένη αναταραχή πού σήμερα ε
πικρατεί σέ όλα τά κλιμάκια τοΰ κόμματόο τους, γιά όσα 
συμβαίνουν καί κυοφορούνται στην κορυφή τής πυραμίδας 
τους. 

ΣΥΜΠΤΩΜΑ αυτού του ρήγματος είναι καί ή άψίσσα τού 
ΠΑΣΟΚ υπέρ τής «Ευρώπης τών Λαών» καί ό εξαναγκα

σμός σέ παραίτηση τού Σημίτη, πού θεωρείται απαρχή ευ
ρύτερων εκκαθαρίσεων Σήμερα τά μέλη τών κομματικών ορ
γάνων έχουν σιωπηρά τεθη σέ διαθεσιμότητα καί «τό καζάνι 
βράζει»... 

01 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ στό ΠΑΣΟΚ είναι φαινόμενο κυκλο-
θυμικό, πού πέρασε άπό ποικίλες φάσεις άπό τό 1974, 

χωρίς νά σταματηση TIC αντιφάσεις του. Επιφυλλίδα μας 
τού περασμένου μηνός έδειξε πόσο διάτρητη ήταν ή αρθρο
γραφία τού Σημίτη στην «Ελευθεροτυπία». 

Τ Ώ Ρ Α αποκαλύφθηκε οτι ή άψίσσα του ΠΑΣΟΚ υπέρ τής «Eu 
• ρώπης τών Λαών» είχε τυπωθή κατόπιν πρωτοβουλίας δι

κής του. Γεννήθηκαν β ά σ ι μ ε ς υ π ο ψ ί ε ς ότι αφού ό 
Σημίτης ήταν ό πιο προωθημένος παράγοντας τού εκτελεστι
κού γραφείου, τό «άλτερ έγκο» τοΰ Ανδρέα, ή άψίσσα εΤχε 
τυπωθή έν γνώσει του καί μέ τήν σιωπηρή αποδοχή του. 

ΜΕΣΑ στό Ίδιο τό ΠΑΣΟΚ πολλοί νόμισαν ότι τούτο απε
τέλεσε «τεστ» του 'Ανδρέα γιά νά σφυγμομέτρηση τίς 

εσωκομματικές αντιδράσεις, που εΤχαν ήδη αρχίσει νά κλι-
μακώνωνται όταν αποδείχθηκε ύστερα άπό ρεπορτάζ —έκ 
πρώτης π η γ ή ς — τού «Βήματος» ότι όσα έλεγε ό ίδιος γιά 
τό δημοψήφισμα ήταν φενάκη, άφοϋ κατά τό σύνταγμα ή προ
κήρυξη του ή μη, ανήκει στην δικαιοδοσία τού Προέδρου τής 
Δημοκρατίας. 

« 

Η ΑΠΟΚΗΡΥΞΗ τής άψίσσα ς άπό τόν κ. Α. Παπανδρέου, 
(μέ δήλωση του τήν χαρακτήρισε «λάθος») καί ή παραί

τηση του Σημίτη, είναι ή πιό μαζοχιστική εφαρμογή τής αρ
χής : «μιά στό καρφί και μιά στό πέταλο». 

• Χτύπησε τήν αριστερή του πτέρυγα θυσιάζοντας επιστή
θιο φίλο πού ήταν ό υποβολέας τών ελιγμών του, γιά νά δε« 
λεάση τους κεντρώους, πού οίκτείρουν τά συμβαίνοντα. Καί έ
θρεψε συνάμα τήν αυταπάτη ότι θά ικανοποίηση τους αρι
στεριστές του, πού έχουν όμως καί αυτοί έξεγερθή, επειδή 
έχασαν από τό 'Εκτελεστικό Γραφείο τόν άνθρωπο τους. Τό 
πλέγμα τών αντιφάσεων ολοκλήρωσε τό βέτο του 'Ανδρέα 
στην άψίσσα, «Ναι στην Ευρώπη τών Λαών» μολονότι αυτή 
κυκλοφόρησε μέ κομματική σφραγίδα. 

ΤΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ είναι ότι ή προπαγάνδα τού ΠΑΣΟΚ 
ivi αναξιόπιστη, γιά τό 12% τού Κέντρου (πού μαται-

οδοξούν νά προσεταιριστούν)^ άλλα καί αγρίεψε τήν αριστε
ρή πτέρυγα πού δέν λησμονεί δτι ό Σημίτης τό 1975, όταν 
ό Ανδρέας είχε διαφωνήσει μέ τήν διαγραφή τών στελεχών 
της εΤχε καί τότε παραιτηθή, σέ ένδειξη διαμαρτυρίας, άπό 
τό 'Εκτελεστικό Γραφείο. 

• "Αλλο θέμα άν έπειτα επανήλθε!... Δέν θά απορούσαμε 
διόλου άν για μιά ακόμα φορά έπανίλθη, καί μάλιστα μαζί 
μέ κάποιους διαγραφέντες στην περίοδο 1975—78. "Ολη αυ
τή ή «οικογενειακή τραγωδία» θά είχε γιά ένα οξυδερκή σκη
νοθέτη στοιχεία κομματικής φάρσας. 
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