
Συζήτηση μέ τόν 
Κ. Σημίτη τού ΠΑΣΟΚ
καί τό Σ.Κ. της «Εξόρμησης»
Σ την «εξόρμηση» τής

11 τού Μάρτη, ό άρθρο 
γράφος Σ.Κ. θέτει «με

ρικά έρωτήμοπ-α για τήν ΕΑΔΕ»
μι άφορμή τήν όξεία συζήτηση, 
πού διεξι'τχθη μεταξύ των Κ. Σι- 
μίτη (ΠΑΣΟΚ) χαΐ Λ. Κ Ορκου 
(ΚΚΕ έσ .) στή συγκέντρωση 
τής Δημοκρατικής Κίνησης ’Επι
στημόνων στο « ’Ακρσπόλ». Ό  
διάλογος είναι χρήσιμος —  καί 
ή όστάντηση πολύ άτνλή:

η  Τό θέμα της συγχέ\πρω- 
Α ®  σης ήταν «Τό πρόβλημα 
τής συνεργασίας των δημοκράτη 
κών ·καί προοδευτικών δυνάμεων 
τού τόπου». Και τό ευρύτατο ά- 
κροατήριο, άπ’ όλες τις τάσεις, 
ακούσε τούς εΙσηγητές χι έκρινε 
και τή στάση τους καί τό βάρος 
τής ¿ τγ ι χε ιρηματ ολογ ίας τους. 
Ά ν ή οργή τού Σ.Κ., όφείλεται 
στό ότι ή στάση τού κ. Σιμίτη 
κατέπληξε στήν άρχή καί ύστε
ρα απογοήτευσε τό μέγιστο τμή 
μα τού άκροοετήριου, τήν ευθύνη 
γι’ αύτό άς μήν έπιχειρεί να τήν 
φορτώσει στον σ. Α.Κ. Όλοι ό
σοι πήραν μέρος στή συγκέντρω 
ση θά θυμούνται ότι 6 σύντρο
φός μας, διάβασε ήρεμα τήν ει
σήγησή του, πού ήταν ένα κήρυ
γμα γιά ενότητα, μέ προσεκτι
κές έττόικοδομιπικές διατυπώσεις 
ακόμα και στό σημεία τών διαφκο 
νιών, χωρίς κανένα χαρακτηρι
σμό. Γιά νά αιφνιδιαστεΐ άργό
περα κι ¿κείνος καί τό άκροατή- 
ριο άπό τήν Απρόκλητη έπίΘεση 
τού χ. Σιμίτη, πού μέ τη γρα
πτή — δηλαδή προπαρασχευα- 
σμένη—  όμιλία του άποτόλμησε 
τή ψράση ότι ή γραμμή τής Ε 
Α.Δ.Ε. (του ΚΚΕ έσ. δηλ.) Ικ- 
Φράζει τις προσπάθειες τής άστι 
χής διανόησης νά προσεγγίσει 
στήν έξουσία. ‘Ο σ. Α.Κ. δεν δι
έκοψε τόν ομιλητή, δέν διαμαρτυ 
ρήθηκε, άλλά στή δευτερολογία 
του χαρακτφισε αύτή τή φράση 
σαν «ύβρι» καί τήν ανέλυσε μέ 
αύστηράτητα καί δριμύτητα. Καί 
ό άρ0ρογράφος τής « ’Εξόρμησης» 
θά θυμάται ίσως τήν βαθιά έν-̂  
τυπωσιακή άντοττόκριση τού ά- 
κροατήρισυ, πού σήμαινε ταυτό
χρονα αποδοκιμασία τής μοθοδα 
λόγιας τής «ρετσινιάς», που έχ- 
ταξεύεται στο όνομα τής «ενότη
τας»!

ψ Λ Ό  σ. Λ.Κ. εθεσε τό πρό- 
α  6λημα πού αποτελεί πυρή
να τής πολιτικής τής ΕΑΔΕιπώς 
θ’ άποτρέψουμε οί πατριώτες 
καί δημοκράτες όλων τών Απο~ 
χρώσεων, ,έξωτερικες ά φ ι
λες καί τόν κίνδυνο μιας ατραπό 
κρατικής έπιστροφης τού ένός ή 
τσΰ άλλου τύπου, πού καί τά δύο 
έμπνέονται άπ’ τόν ιμπεριαλισμό 
καί τίς πιά έπιθετικές δυνάμεις 
τών μονοπωλίων καί πώς θά έ- 
ξασφσλίσουμε παράλληλα τή συ
νολική κίνηση τής δημοκρατικής 
μας ζωής πρός τά έμπρός, προς 
τή διεύρυνση τής Δημοκρατίας 
καί τήν θετική, ύπερ τών Εργα
ζομένων, λύση τών μεγάλων προ 
βλημάτων τού τόπου. Αύτό τό 
πρόβλημα υπάρχει γιά τον άρ- 
θροΥράφο τής έφημερίδσς τού 
ΠΑΣΟΚ ή «ΐναι άνύπαρκτο; Για 
τί άν υπάρχει, τότε ό ίδιος θά 
μπορεί νά δώσει άπάντηση στα 
ερωτήματα πού θέτει γιά τήν 
ΕΑΔΕ Γ ιοττΐ τότε θά συμφωνή
σει μέ τό ΚΚΕ έσ. ότι ό καλύ
τερος τρόπος ν’ αντιμετωπιστεί 
ή ιμπεριαλιστική συνωμοσία κα
τά τού "Εθνους μας καί τής Δη
μοκρατίας, είναι νά παραμένει 
ανοιχτός ό δρόμος τής συμπαρά 
τάξης όλων τών δυνάμεων πού 
άντιτίθενται στον άκρωτηρια- 
σμό τής πατρίδας, στήν εθνική 
ταπείνωση καί στήν κατάλυση 
τών δημοκρατικών μας θεσμών 
—  κι αύτό πέρα άπό τίς όποι- 
εσδήποτε άντιθέσεις τους κα» 
τούς άνταγωνισμούς τους.

Αύτή ή λογική, πού είναι καρ 
πός τής πείρας τού επαναστατι
κού κινήματος τής χώρας μας 
πάνω άπό μισό αιώνα, δέν προ
βλημάτισε τόν κ. Σιμίτη (τόν 
δεύτερο κατά τά λεγάμενα στην 
ιεραρχία τού ΠΑΣΟΚ). Καί στή 
θέση τής γραμμής γιά μιαν εύ- 
ρύτατη έθνική καί Αντιφασιστι
κή συμπαράταξη, στά όρια τής 
οποίας πρέπει νά προωθείται άδι 
άκοπα ή συνεργασία τών συνε
πέστερων δημοκρατικών καί προ 
οδευτικών δυνάμεων καί πρώτα- 
πρώτα έκείνων τής ’Αριστερός, £

ρίξε τήν ιδέα τού «ταξικού μετώ 
που». Καί ό πολιτικά άφελής Σ. 
Κ. της « ’Εξόρμησης» πανηγυρίζει 
γιά τή συντριβή τού ΚΚΕ έσ., 
ύστερα άπ’ αύτή τήν «πούρα Ε
παναστατική» πρόταση καί γρά 
φει:

ΜΑΛΛΟΝ άτυχής ήταν 6 πα
ραλληλισμός τού κ. Κ ύρκου, τής 
άνάδου στην έξουσία του Χίτ- 
λερ μέ τά σημερινά Ελληνικά 
δεδομένα ; μιάς συμμαχίας όλων 
τών κατόπιεζάμενων τάξεων, έ
νός ταξικού μετώπου. Μέ τήν ί
δια λογική στή Γαλλία τό Σ.Κ. 
καί τό ΚΚ θά συμμαχούσαν μέ

Γράψει ό
ΣΧΟΛΙΑΣΤΗΣ

τόν κ. Ζισκάρ ντ’ ’ Εσταίν καί 
όχι ένάντιά του, γιά  νά μή τυ
χόν προκαλέσουν φασιστική έ -  
πέμδοκτη! Μέ τήν ίδια λογική 
στήν ’ Ελλάδα, θά άνεχόμαστε ή 
θά π ρ ι μ ο δ ο τ ο ύ μ ε  συ
νεχώς τή Δεξιά  στήν έξουσία... 
Ούτε oi άστοί δεν καταφεύγουν 
σέ  τό σ ο  φτηνά επιχειρήματα...

‘ Η μοιρολατρική προσκόλληση 
καί ή μηχανιστική μεταφορά 
σ τ ό  έλληνικό χώρο τού συνθήμα
τος τής ΕΑΔΕ, άποδείχτηκε ά- 
νεδίαφικό καί έπικινδυνο γιά τά 
λαϊκό κίνημα καί είναι καταδι
κασμένο σέ  αποτυχία. ,

’ Εθνική - 
άντιδικτατορική 
συμπαράταξη ή 
«Ταξικό Μέτωπο»;
ΦΤΑΝΟΥΜΕ Ετσι στο  κρίσιμο 
σημείο τής δ>αφωνϊας. Κα» γιά
'V« ιμττορέσει ή. άποψη) τού ΚΚΕ 
4¡cr. νά γίνει κατανοητή άκόμβ 
*αί érrro τον  Σ.Κ, διατυττώνουμβ 
itto ουγΊοεκρ-ΐιμένα το ¿ρώτημα: 
ΑΡΑΓΕ ό άρθρογράφος τής « ’Ε
ξόρμησης» — όπως καί 6 κ. Σι- 
μίτης—- βλέττουν τον κίνδυνο 
ττού άττειλεΐ την Ελλάδα άττδ την 
άμεριχανοτουρκι κ ή συνωμοσία;

ναί, τί μέτωπο νόμιζαν 
π ώ ς' πρέπει νά οικοδομήσουμε έ- 
ναντίον του; "Ενα μέτωπο ττού 
—’-δυνητικά—- νά -π^ριλο^βάνει 

δλα τά -πατριωτικά στοιχεία 
τής Δεξιάς και στο  Α/αό και στή 
Βουλή και στήν κυβέρνηση, καί 
στ© στρατό, ΠΑΝΩ αητό άιτοεεσ- 
δήττοτσ άντιθέσεις μαζί τους; ή 
8να μέτοητο «ταξικό» (τά  «ίσα- 
γωγικά Ιχουν μι« ίδιαίτερηση- 
.μ-ασί«,- ή ανάλυσή -τους δμ«<'·'ξε
φεύγει άττ’ τα όρια τού σημει
ώματος δηλ. gwa μέτωττο τής 
εργατικής τάξης καί τών συμμά
χων της έναντι α στήν αστική 
τάξη καί τούς δικούς της συμ
μάχους;
ΑΛΛΑ καί τταραττέρα;

Ο άρθρογράφος τής «Έξάρμη 
σης» οττως καί ό κ. Σιμίτης; 
·— βλέπουν τόν κίνδυνο μιας 
στρβτοκρατ ική ς ¿τπιστ ραφής του 
ένός ή του άλλου τύπου; *Απέ> 
νοοντι σ “ ®ύ·τον τί ιιέτωττο νομί
ζουν ότι -τερεττει νά οίκοδο,μή- 
σουμε καί πώς νομίζουν gri πρέ
πει νά τόν άττωθήσουμε και νά 
τόν έξουδετερόσομμε; Πμέτοει να 
μττορούμε σέ μιά δύσκολη ώρα 
— δττος ήταν ή 23.2.7S—- νά 
συμπαραταχθουιμε καί .με τήν κυ
βέρνηση καί μέ τόν ¿αξιωματικό 
ττού διοικεί τάνκ ς, πού είναι 
άντίικομιμουνιστής -—γιατί έτσι 
τόν διατταιδαγώγησαν—» ττού εί
ναι όμως ταυτόχρονα έτερός τής 
δικτατορίας, γιά νά ¿πτερασττί- 
ίτουιμε μαζί — και μέ τό αίμα 
μας άν χρειαστεί—  — τούς συν
ταγματικόν ς μας δεσμούς -ττού 
δσο κι άν βϊνσι «ύταρχίκοι —  
καί 'ττοΧλοί είναι—τ ττάντως δέν 
είναι φασισμός;
ΝΑΙ — λέει ό Σ.Κ. καί τό είχε 
Trat καί 6 Κ. Σιμίτης—  άλλά 
στή Γαλλία μιλούν γιά «ταξικό 
,μετοητο». θσπ^επε Τσως ττάλι 
να ρωτήσουμε: άντίιπετσιττίζει ή 
Γαλλία έξωτεοικές άττειλ-r του 
τύττου τής Ε λλάδας; Πέτασε, 

Γαλλία άτπ·* τή θύελλα 
μιας άμςρίκονοκίνττης δ'.κτατο* 
ρίας καί άντιμετωττίζει τήν τπ- 
λεκατ ε'/θ'/νάμ ενη άττει λ ή μ ι ά ζ
στρατοκρατι κ ή c έτπστροφής; 
Καί μηητως θυμάται ό Κ. 7  ηί- 

της: όταν οι στοαττ»ιγοϊ τής βΑλ-
ftp í<xc άττειλούοττν «>έ άεροττΑβα-
τη στή υητραττο> ιτ-,·.·ή Γαλλία 
raí oí φασιστικές συμμορίες 
ron- Ο AS σκάρ-ιπ Γαν τό θάνατο 
cat τήν τρο-Μοκρατία, πώς άττάν·- 
ΓΠ(σε τό ΚΚΓ; Μέ τό σύνβηιμο

Ταξικό μέτωητο» ένάντια στο* 
Μτεγκώλ; *Ή μέ τήιν ' «evi$Towoí- 
ηση όλης τής άγροτικής τάξης 
γιά τή συντριβή τής φαοπστι-
 ̂ τ c  γ  κ ώ  λ καί μέ τήν τταράλ- 

έζάριμησης, δ ί π λ α  σ τ ο ν  
ληλη κριτική στις «ύτ αρχικές 
τάσιεις του Γάλλου Προέδρευ;
31 ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ τού ΠΑΣΟΚ
γιά ττ&ιό τΐ'ράγμα λοπτόν μάς μι
λούν; Γίά τό τί χρειάζεται στή 
Γαλλία; ’Ή γιά τό τί έττιβάλλε
σαι στήν Ελλάδα; Κι άν ακόμα 
«í’vost τόσο «σίγουροι.·» ώστε νά 
ττερι φρουρούν τήν άμερικσνοκίνητη 
φασιστική άτειλή καί τόσο «ό .α  
στικόί έτταναστάτες» γιά νά θέ
λουν αύριο — όχι χάν μεθαύριο-— 
τό  Σοσιαλισμό, δέν σκέφτονται 
άτι έτπ τέλους καί ό Δ^ίμητρόφ, 
ό  μβγόιλος είσηγητής τής τρολι- 
τικής τών άντ ιψασι φτ ιχών με- 
τύπων, ήταν κι οούτός κάττως έ- 
ττανκχστάτης (κι ιάς Ικαινε τή διά 
κρίση άνάμεσα στις φασιστικές 
καί μ ή δυνάμεις τής αστικής τά
ξη ς !) . ώς xcri τό Ιταλικό 
Κομμουνιστικό Κόμμα, ττού ττα- 
σχίζει μέ μιαν εΰρύτατη -πολιτι
κή συιμμαιχιών νσ κρατήσει ανοι
χτό τό δρόμο τής δημοκρατικής 
μεταλλαγής στήν Ίτοώ ία , κά- 
ττοια σχέση εχει κι <χύτό μέ τό 
Σοσιαλισμό! Καί -πώς τό Γαλ
λικό Κοιμιμουνιστικό καί τό Σο
σιαλιστικό Κόμμα, πού συνεργά
ζονται στενά στή δάση τού Κοι
νού Προγράμματος, ττροσεγγί- 
ζου> στήν έξουσία καί συγκεντρώ 
νουν γύρω τους όλο κι ευρύτε
ρες δυνάμβις, δχι γιατί έκφω- 
νού*/ συνθήματα, άλλά γιατί έ- 
φαρμ. όζουν μιά ττολιτίική άτηταλ- 
λοτγ,μένιη éneo μαξίιμάλιαμους και 
φράσεις ήχηρές κατάλληλες γι’ 
άριστ'®ρή· δημαγωγία —-  ριά  ττο- 
λιτική πού άνταττοκρίνεται στις 
έλττίδες τής ττλεϊοψτφίας τού 
Γαλλικού Λαού καί στις δυνα
τότητες ττού παρέχει ό συσχετι- 
σμός τών δυνάμεων. Κι α ,  ση- 
ρειώσου?με έδώ, σαν μιά άκάμσ 
άντίφαση,, πώς τήν ίδια στιγ;;ή 
ττού ό Κ. Σιμίτης έτπκαλεϊται 

τό  Γαλλικό Κομμουνιστικό Κόμ
μα, ό Πρόεδρος τού ΠΑΣΟΚ* τό 
érriiKipívei καί άττοορίιττει τή 
γραίμιμή του τού «εύρ<ίκομμουνΐ<· 
σμου».

Μερικά τελικά 
έρωτήματα

Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ στό ΑΚΡΟΠΟΑ
χαΐ τό άρθρο τού Σ.Κ. στήν « Έ - 
ξάριμηση» δείχνουν καθαρά τις 
αντιφάσεις, τήν έλλειψη -τολιτι- 
χής καί ιστορικής θ&μελίωση,ς 
καί τή σύγχυση στή γραμμή ττού 
τραρουσίασε & Κ. Σιμίτης. ‘Α
γνοεί λοιττόν τό ηγετικό Στέλε
χος τού ΠΑΣΟΚ órt ο -πρόεδρος 
τού Σοσιαλι στίχου . Κ «νήματος
ίέήάνείλ.ηιμ,μένα δήλωσε οτι ό κ. 
Καραμανλής μ*ιτορει νά είναι στά- 
χος τής συνωμοσίας κατά τής 
Δτ)ίμo-κρατ ίας, στό βαθμό πού 
δέν εύθυγραμ,μ ίζεται ττλήρως μέ 
τ ίς  άμ&ρτκανιχές έτπδιώξεις; ’Α
γνό εΐ οτι κι αάτός ό Φλωράκης, 
®στω μέ καθυστέρηση, τόσων χρό
νων, ιττοχρεώόηκε ν* άναγνωρίσε* 
ττώς άπάρχει άντιδικτατορική 
Αεξιά —-  αυτή ιτού ¡μέ τόσο έτπ- 
χί-νδυνη άν®υθύνότητα λοιδορεί 
καί διαγράφει δ Σ .Κ .; Καί ifoió 
νομίζουν al Ιτταναστάτες ■ τής 
φράσης πώς είναι τό χρέος τού 
άλη,θι νά έττσναστ ατ ι χού κ ι νάμα
τος τής χώρας μας; Νά δ ι ε υ 
ρ ύ ν ε ι  τ ί ς  ά  ν τ  ι θ έ σ  ε ι ς 
άνάμεσα στά  δυο ρεύματα τής 
Δεξιάς, μέ ¡μιά ττολιτική, πού 
καταγγέλλοντας τίς ευθύνες τής 
Ηκυδέρνηοτ)ς καί γιά τόν αύταρ- 
χισμό της καί γιά τήν άναβίω
ση του τταραικράτους, θά κρατά 
ητάντα άνοιχτό τό ιμέτ&τττο ένάν- 
τια  στον κίνδυνο τταλινδρόμησης 
στήν άνοψαλία; νά τ σ  ι-
ΐμ ε ν τ  ά  ρ € ι δλο τόν κόσμο τής; 
Δεξιάς στριμώγνοντας μέ ρ·άν 
έξαλλ η ιτοΧ ι τ ι κή, συντ αγ ματ ι -
«ους δεξιούς καί φοβαίστες στό 
ίδιο τσουβάλι, στ" όνομα κατα
σκευών, ττού ό Αένιγ τόσο τίς 
χλεύασε στήν «παιδική άρ.ρώ 
στ ία»; “Αλλά τότε ττοιός στ'" ά- 
λήίθεια τγ ρ ι μ ο- δ  ο τ  e ΐ (άδελά 
του, βέβαια, καθώς, -παίζοντας 
ιμέ τήν έττανσστατική ττορεία, με
ταβάλλει τήν άγνοια καί τήν ό- 
νωοιμότητά του σε τεολιτική 
γοαιμιι,ιήι) κ α ί  τήν Δεξιά κ α ί  
τήν άνωμαλία;
ΑΝ 0  κ. Κ. ΣΙΜΙΤΗΣ καί b 1
Κ. τή<; «Έξόρμ,ηισης» άφηναν γιά 
μιά στιγμή τή στάση tou árro 
καθέδρας δογματίζοντος, θά έθε
ταν στον εαυτό τους τό παρά  
πολύ όττλό έρώτημα: ττοιά ττολι- 
τική ττοπάει περισσότερο τούς 
Αμερικανούς ίαττεριαλίστές καί 

τούς άνθρώττους τους σηιμερα στήν 
‘ Ελλάδα; 'Η ττολ ι τ ι·κή τού ΚΚΕ
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έσ. πού τείνει στην Α σ φ υ κ τ ι 
κή τ ο υ ς  σ ί τ ο  μ ό ν ω σ η  ή ή 
γραμμή τού «ταξικού μετώπου» 
ττού οδηγεί στήν ά π  ο μ ό ν ω σ η  
τ ή ς  ’Α ρ ι σ τ ε ρ ό ς ;  Κι αν 
δέν μπορούσαν οι 'ίδιοι ν* άπαν- 
τήσουν, ας έκαναν τον κόπο ν 
Ανατρέξουν στο κείμενο τής Υ. 

I ΠΕΑ τής χούντας πού δημοσίε-
I ψε τό «ΑΝΤΙ». Θα έβλεπαν τότε,
* ότι ή γραμμή τού ΚΚΕ έσ. συγ-
ϊ κέντρωνε τήν έχθρότητα και τό
* μίσος των πιο ορκισμένων έχθρών
J τής Δημοκρατίας, ακριβώς για-
| τι όδηγούσε — κσ i οδηγεί —
1 στην πιο πλατεία έθνιχή και δη-
2 μοκρατική συμπαράταξη. Πο.ος
I θα τολεγε πώς στον πόλεμο και
| τήν καταυκοφάντηση τού ΚΚΕ
I έσ. θά μετείχαν «ή ΕΑΔΕ έκφρά-

¡ζει ιδίως τήν τάση τής Αστικής 
διανόησης.·.») και δραστήριοι 
σύντροφοι τού Αντίδικτατορικού 
αγώνα, πού βλέπουν τό ΚΚΕ έσ. 
καί τή γραμμή του σαν εμπόδιο 
στίς χααρσ μικροκομματικές τους 
? έπιδιώξεις!

* Η ΕΑΔΕ είναι καρπός τής ωρι
μότητας τού έργατικού κινήματος 
τής χώρας μας. Γιατί ή πάλη 
κατά τού ίμπεριαλιμού καί τών 
μονοπωλίων δεν κρίνεται στο ε
πίπεδο τής συνθηματολογίας 
(τόσο συχ-νά σ ’ ένα κείμενο ή σέ 
μιά όμιλία Θά περιέχεται ή φρα
στική τους καταγγελία), Αλλα 
στο έπίπεδο ής σ υ γ κ έ ν τ ρ ω -  
σ η ς τ ώ ν  π ι ό  π λ α τ ε ι ώ ν
δ υ ν ά μ ε ω ν  π ο ύ  μ π ο ρ ο ύ ν  
ν ¿  σ υ μ π έ σ ο υ ν  κ ά θ ε  φ ο 
ρ ά  σ τ ή ν  έ ν α ν τ ί ω σ η

π ρ ο ς  τ ι ς  κ ε ν τ ρ ι κ έ ς  
τ ο υ ς  ε π ι δ ι ώ ξ ε ι ς .  'Η Ε. 
Α.Δ.Ε. έξασφαλίζει τό πιό πλα
τύ μέτωπο κατά τής ανταρχικής 
πολιτικής τής κυβέρνησης, πού 
βρίσκει απήχηση καί μέσα στους 
κόλπους τής παράταξης πού κυ
βέρνα. Καί τήν ίδια στιγμή ε
ξασφαλίζει τις καλύτερες πολι
τικές προϋποθέσεις κατά τών Α
κραίων κινδύνων μιός στρατοκρα 
τ ιχ ή ς  επιστροφής, τού ένός ή 
τού άλλου τύπου κι αποβλέπει 
να κατοχυρώσει τή δυνατότητα 
μεταλλαγών στήν έθνική μας 
ζωή, μέσα Απ’ τίς δημοκρατικές 
διαδικασίες. Καί είναι γ ι ’ αυτό, 
ή μόνη αληθινά επαναστατική 
πολιτική.

ΤΟ ΚΚΕ έσ. εμμένει πάντα στήν 
γραμμή τής ένι,κής Αντιδικτατο- 
ρικής δημοκρατικής ενότητας* 
καί εργάζεται ταυτόχρονα γιά τή 
στενότερη συνεργασία τών πιό 
συνετών δημοκρατικών δυνάμεων 
καί πρώτα „ πρώτα τών δυνάμεων 
τής ’Αριστερός. Γιατί όμως τό 
ΠΑΣΟΚ, ένώ διακηρύσσει ότι εί
ναι υπέρ τής ένστητας, άρνείται 
νά προχωρήσει στή συεργασία έ
στω  τών δυνάμεων τής ’Αριστε
ρός, όταν μάλιστα δ Κ. Σημί
της, υποστηρίζει ότι Απ’ τήν αρ
χή πρέπει νά περιοριστεί ή συμ- 
μαχία στο εύρος ένός «ταξικού 
μετώπου»; Ποιες είναι τέλος πάν
των οί αληθινές προθέσεις τού 
ΠΑΣΟΚ; Καί τί κρύβεται πίσω 
άπό τήν έπίθεση κατά του ΚΚΕ 
έσ· καί τής γραμμής του, πού 
πρσγραμματισμέα επιχείρησαν ά 
κ. Κ. Σημίτης καί ό Σ.Κ. τής 
« ’Εξόρμησης»;


