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ΙΙΑΣΟΚ: I U P _ 
ή κρίση της αφίσας 

Τού Σπ. Λιναρδάτου 

>^u 23 ¡ο Η 

«Μεμονωμένο» καί «συγκεκριμένο» γεγονός, χωρίς γενικότερες 
δηλαδή προεκτάσεις καί επιπτώσεις στό Κίνημα, χαρακτήρισε ό 
Πρόεδρος τον ΠΑΣΟΚ κ. Ά. Παπανδρέου τήν παραίτηση (άλλοι 
τήν ονομάζουν «εξαναγκασμό σέ παραίτηση») τον μέλους του 'Εκ
τελεστικού Γραφείου καί γραμματέα διαφώτισης καθηγητή κ. Κ. 
Σημίτη. Καί είναι γεγονός, δτι, αν θελήσεις νά τή βάλεις μέσα στά 
πλαίσια μιας εσωκομματικής διαπάλης ιδεολογικών καί πολιτικών 
τάσεων μέσα στό ΠΑΣΟΚ, ή περίπτωση Σημίτη παρουσιάζει μερι
κές ιδιομορφίες. Ό ϊδιος συχνά παρουσιάστηκε, σέ ομιλίες καί πα
ρεμβάσεις του, σάν εκπρόσωπος περίπου μιας προλεταριακής τά
σης. Άσκησε, μέ σειρά άρθρων του σέ απογευματινή εφημερίδα, 
έμμεση, αλλά καί έντονη κριτική στην κοινοβονλεντική εκπροσώ
πηση τον κόμματος τον, δτι δέν κάνει «δομική», αλλά περιστα
σιακή καί επιδερμική άντιπολίτενση στή Βονλή. 'Ηταν ό επικεφα
λής τής διαφωτιστικής εκστρατείας τον ΠΑΣΟΚ εναντίον τής έν
ταξης τής Ελλάδας στην ΕΟΚ, τελενταία όμως σέ ομιλίες καί συν
εντεύξεις τον, υπαινίχθηκε τήν ανάγκη γιά αναπροσαρμογή τής 
πολιτικής τού Κινήματος μετά τήν νέα πραγματικότητα πού δη
μιουργεί ή υπογραφή τής συνθήκης. 

ΑΦΟΡΜΗ, όπως είναι γνωστό, γιά τή 
δημιουργία του θέματος Σημίτη πού 
απασχόλησε σχεδόν αποκλειστικά τή 
συνεδρίαση τής 1ης 'Ιουνίου του Εκτε
λεστικού Γραφείου τού ΠΑΣΟΚ, ήταν ή 
περίφημη άφίσσα, μέ τό σύνθημα «Ναί 
στην Ευρώπη τών λαών. "Οχι στην Ευ
ρώπη τών μονοπωλίων», πού κυκλοφό
ρησε λίγες μέρες πρίν από τήν τελετή τής 
υπογραφής τής συνθήκης στην 'Αθήνα. 
Έτσι, ό καθηγητής κ. Σημίτης, πού, του
λάχιστο μέ τά δύο άρθρα του στην 
«'Ελευθεροτυπία» γιά τήν ανάγκη «δο
μικής» αντιπολίτευσης, άλλα καί μέ 
προηγούμενες εκδηλώσεις του, παρου
σιαζόταν σάν «πούρος αριστερός», δεχό
ταν τώρα έντονες επικρίσεις άπό τήν 
ηγεσία τού ΠΑΣΟΚ γιά ένα «δεξιό λά
θος». 'Αλλά ήταν μοναδικός υπεύθυνος 
γιά αυτό τό «λάθος» ό κ. Σημίτης; Καί 
ήταν, στό κάτω-κάτω, τόσο σοβαρή πα
ρέκκλιση άπό τή γραμμή τού ΠΑΣΟΚ 
αυτή ή άφίσσα ώστε νά επισύρει «παραί
τηση» άπό τό ανώτατο πολιτικό-έκτελε-
στικό όργανο τού Κινήματος; 

ΣΤΟ ερώτημα αυτό πού τό έθεσαν 
επίμονα πολιτικοί συντάκτες τών εφημε
ρίδων, ό ίδιος ό κ. Α. Παπανδρέου 
απάντησε, οτι τό σύνθημα περί Ευρώπης 
τών λαών τό εκμεταλλεύτηκαν οί δεξιές 
εφημερίδες γιά νά παρουσιάσουν στροφή 
τού Κινήματος προς τά δεξιά. Έξαλλου 
έγινε γνωστό, οτι στή συνεδρίαση τής 1ης 
'Ιουνίου τού Εκτελεστικού Γραφείου 

κατηγόρησαν τόν κ. Σημίτη, οτι χρησι
μοποίησε τό σύνθημα άλλων κομμάτων 
τής 'Αριστεράς (ΚΚΕ έσωτ. καί ΕΔΑ) 
πού ακριβώς κατηγορούνται γιά «δεξιές 
παρεκκλίσεις». 

ΠΑΡΟΛΑ αυτά, κανένας καί πάλι δέν 
πείστηκε, οτι ή άφίσσα ήταν ή πραγ
ματική αιτία τού «εξαναγκασμού σέ 
παραίτηση» - όπως τήν ονομάζουν - τού 
κ. Σημίτη. Άλλοι παράγοντες τού ΠΑ
ΣΟΚ απαντούν: Μά ή άφίσσα ήταν τό 
αποκορύφωμα άλλων λαθών τού μέλους 
αυτού τού Εκτελεστικού Γραφείου. Καί 
συγκεκριμένα αναφέρουν ενδεικτικά, 
οτι: σέ έρευνα τής «Καθημερινής» τόν 
περασμένο Φλεβάρη, ό κ. Σημίτης υπε
στήριξε αντίθετες απόψεις άπό εκείνες 
τού Προέδρου τού ΠΑΣΟΚ κ. Α. Πα
πανδρέου σχετικά μέ τά εκλογικά συστή
ματα. Μέ τά άρθρα του στην «Ελευθε
ροτυπία» άσκησε κριτική έμμεσα στην 
κοινοβουλευτική εκπροσώπηση τού Κι
νήματος πού είχε δικαίωμα νά τήν κάνει 
μόνο στά αρμόδια όργανα καί δέν τήν 
έκανε... 

Φόβος πόλωσης 

Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ αυτή, «συμπληρωμα
τική» τών απαντήσεων τού κ. Α. Παπαν
δρέου καί, φυσικά, ανεπίσημη ερμηνεία 
τής «παραίτησης» μάς πλησιάζει 'ίσως 
στην πραγματική αιτία τού ζητήματος 
πού δημιουργήθηκε. 'Αν δηλαδή συν

δυάσει κανείς καί τό δτι ή ηγεσία τού 
ΠΑΣΟΚ είχε δυσαρεστηθεί άπό τό γεγο
νός, ότι, στελέχη τού Κινήματος, εξ
έφρασαν δημόσια απόψεις όχι πάντα ευ
θυγραμμισμένες μέ τίς επίσημες, σέ άλλες 
περιπτώσεις καταλήγει στό συμπέρασμα 
οτι: 

Ο κ. Α. 'ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, πού δέν 
θεωρεί ακόμα ώριμο τό ΠΑΣΟΚ γιά νά 
πραγματοποιήσει συνέδριο μέ ολη τή ση
μασία καί τή «βαρύτητα» - όπως είπε ό 
ίδιος - πού έχει ένα τέτιο σώμα, θέλει 
οπωσδήποτε νά εμποδίσει νά συνεχιστεί 
εκείνο πού πιστεύει οτι αποτελεί παρα
βίαση βασικής αρχής τού Κινήματος πού 
διακηρύχθηκε καί στή Συνδιάσκεψη τού 
'Ιουλίου 1977: τή δημοσιότητα τών δια
φορετικών απόψεων. Σύμφωνα καί μέ 
τίς διακηρύξεις τής τελευταίας συνόδου 
τής Κεντρικής Επιτροπής, οί διαφορετι
κές απόψεις πρέπει νά συζητούνται μόνο 
μέσα στά αρμόδια όργανα, ενώ προς τά 
έξω τό Κίνημα πρέπει νά παρουσιάζεται 
ενιαίο. Πρόκειται δηλαδή γιά τήν ίδια 
αρχή πού εφαρμόζουν τά περισσότερα 
Κ.Κ. - ερμηνεύοντας έτσι τό «δημοκρα
τικό συγκεντρωτισμό» -, άλλα καί δλα 
σχεδόν τά μεγάλα κόμματα στην Ελ
λάδα, πού τιμωρούν ακόμα καί μέ δια
γραφή οποιαδήποτε δημόσια εμφάνιση 
τών διαφορετικών απόψεων σέ βασικά 
τουλάχιστο θέματα. 

ΣΤΗ συγκεκριμένη περίπτωση, φαίνε
ται, οτι έβάρυνε καί ένας άλλος παρά
γοντας: ό φόβος τού κ. Α. Παπανδρέου 
μήπως γύρω άπό τόν κ. Σημίτη πολωθεί 
ή μία πλευρά τού δυαδισμού, πού, όπως 
είπε ό ίδιος ό Πρόεδρος τού ΠΑΣΟΚ σέ 
συνομιλία του μέ τους πολιτικούς συντά
κτες τών εφημερίδων, αποτελεί ένα πρό
βλημα γιά τό Κίνημα. Πρόκειται δηλαδή 
γιά τήν αντίθεση - πού παρουσιάζεται 
καί σέ άλλα αριστερά κόμματα - ανά
μεσα στίς οργανώσεις καί στην κοινο
βουλευτική ομάδα τους. 

ΑΠΟΤΕΛΕΙ ή απομάκρυνση τού κ. 
Σημίτη απαρχή γενικότερων αλλαγών 
καί αναδιαρθρώσεων στά όργανα τού 
ΠΑΣΟΚ; Παρά τίς διαψεύσεις, ή αντι
κατάσταση τού βουλευτή κ. ίζουμάκα 
άπό τήν ηγεσία τής νεολαίας πού ακο
λούθησε, επιβεβαίωσε, ότι υπάρχει πρό
θεση νά γίνουν τέτιες αναδιαρθρώσεις μέ 
σκοπό τή μεγαλύτερη αποτελεσματικό
τητα, τή μαζικοποίηση τών οργανώσεων 
καί τήν εξασφάλιση ομοψυχίας καί συν-
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τονισμού ανάμεσα στις οργανώσεις και 
τήν κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Ή 
αναβολή έξαλλου των νομαρχιακών συν
ελεύσεων πού είχε αναγγελθεί, ότι θά 
άρχιζαν στά τέλη Μαΐου, επιβεβαιώνει, 
οτι υπάρχουν ορισμένα προβλήματα. 
Αυτό δέν σημαίνει, ομως, οτι οι αλλαγές 
θά είναι τόσο θεαματικές δσο προβλέ
πουν ορισμένες εφημερίδες, οτι θά φτά
σουν δηλαδή ως τόν πλήρη παραμερισμό 
των αιρετών οργάνων του Κινήματος 
(Κεντρικής Επιτροπής καί Εκτελεστι
κού Γραφείου) καί τή δημιουργία διευ
θυντηρίου υπό τόν κ. Α. Παπανδρέου. 
Είναι αναμφισβήτητο, οτι θά ενισχυθεί 
περισσότερο - μέ συμμετοχή καί βουλευ
τών, όπως ήδη αποφασίστηκε στην τε
λευταία σύνοδο τής Κοινοβουλευτικής 
Όμάδας - ή Επιτροπή 'Ανάλυσης καί 
Προγραμματισμού πού επικεφαλής της 
έχει τόν καθηγητή κ. Ά π . Λάζαρη. Αυτό 
επιβάλλεται καί άπό τό γεγονός, οτι, μέ 
τή συνεχή άνοδο τής επιρροής του καί μέ 
τή διαγραφόμενη προοπτική συμμετοχής 
του στην εξουσία, τό ΠΑΣΟΚ πρέπει, 
όχι μόνο νά έχει έτοιμο σύντομα τό πρό
γραμμα του κυβερνητικής του πολιτικής, 
άλλα καί νά είναι άπό κάθε πλευρά (ορ
γανωτική, στελεχών, διαρθρώσεων) 
προετοιμασμένο γιά νά αναλάβει κυβερ
νητικές ευθύνες, αν, όπως προβλέπεται, 
τού τίς αναθέσει, στις επόμενες εκλογές ή 
λαϊκή ψήφος. 'Οπωσδήποτε, οι οποιεσ
δήποτε αλλαγές καί αναδιαρθρώσεις στά 
όργανα τού Κινήματος θά γίνουν νομό
τυπα καί μέ τίς ίδιες διαδικασίες πού 
έχουν ακολουθηθεί ώς τώρα. 

'Ιδεολογικές 
καί πολιτικές αποχρώσεις 

ΕΧΟΥΝ σχέση τά σημερινά προβλή
ματα τού ΠΑΣΟΚ μέ ιδεολογικοπολιτι
κές διαφορές καί διαμάχες στους κόλ
πους του; 'Ασφαλώς, ιδιαίτερα σέ ενα 
τόσο μαζικό κόμμα, είναι φυσικό νά 
υπάρχουν καί ιδεολογικές αποχρώσεις 
καί τάσεις. 'Αλλά θά ήταν υπερβολή νά 
μιλούσαμε τώρα πιά γιά διαμορφωμένες 
ομάδες, τή στιγμή μάλιστα πού δέν 
αμφισβητείται ή ακτινοβολία καί ή άνα-. 
γνωρισμένη ηγετική θέση τού Προέδρου 
τού ΠΑΣΟΚ κ. Α. Παπανδρέου. Βέβαια 
στην κοινοβουλευτική εκπροσώπηση τού 
Κινήματος εκδηλώνονται εντονότερα οι 
απαιτήσεις γιά μία πιό ρεαλιστική πολι
τική, γιά μία προσαρμογή στίς δημιουρ
γημένες στην Ελλάδα καί στην Ευρώπη 
πραγματικότητες. 'Εκφράζεται, λόγου 
χάρη, ή άποψη, οτι τά συνθήματα γιά 
έθνικοαπελευθερωτικό χαρακτήρα τού 
αγώνα τού ΠΑΣΟΚ είναι εξωπραγ
ματικά, δτι ή μεσογειακή διάσκεψη ήταν 
αποτυχία, ή οτι τό Κίνημα οφείλει νά εγ
καταλείψει τήν πολεμική του εναντίον 
τής ΕΟΚ καί. τά περί δημοψηφίσματος 
καί νά αγωνιστεί μέσα στά πλαίσια Κοι
νότητας μαζί μέ τά άλλα ευρωπαϊκά σο
σιαλιστικά κόμματα γιά τήν Ευρώπη τών 
λαών καί γιά τήν καταπολέμηση τής ευ

ρωπαϊκής δεξιάς καί τής κυριαρχίας τών 
μονοπωλίων. 'Αλλά τέτιες απόψεις 
υπάρχουν καί σέ εξωκοινοβουλευτικά 
στελέχη. Καί οπωσδήποτε ό δυϊσμός γιά 
τόν όποιο μίλησε ό κ. Α. Παπανδρέου 
δέν σημαίνει, δτι υπάρχει ιδεολογική 
διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στην 
Κοινοβουλευτική Ό μ ά δ α καί στίς οργα
νώσεις. 

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ καί σοβαρότερα προ
βλήματα δημιουργούν στην ηγεσία τού 
ΠΑΣΟΚ ό παραγοντισμός καί ό «σεκτα-
ρισμός» πού εκδηλώνεται σέ αρκετές ορ
γανώσεις καί πού απετέλεσε ώς τώρα 
εμπόδιο στην πραγματοποίηση τών απο
φάσεων γιά «άνοιγμα τής οργάνωσης, 
αγκάλιασμα τών μαζών πού είτε είναι 
ανυποχώρητα άντιόεξιές, εϊτε είναι εγ
κλωβισμένες καί περιχαρακωμένες σέ 
πολιτικούς χώρους πού δέν εκφράζουν 
τά γνήσια οικονομικά καί κοινοτικά 
τους συμφέροντα» (άπό τήν εισήγηση 
τού κ. Α. Παπανδρέου στή σύνοδο τής 
Κ.Ε. τό Σεπτέμβρη τού 1978). Οί παρά
γοντες αυτοί εμποδίζουν νά εξαλειφθούν 
«οί θύλακες οργανωτικής αδυναμίας τον 
ΠΑΣΟΚ» (κατά τήν έκφραση πάλι τού 
κ. Α. Παπανδρέου), τού προκάλεσαν ζη
μιές στίς δημοτικές εκλογές καί δυσκο
λεύουν τή μαζικοποίηση τών οργανώ
σεων. Ταυτόχρονα καί οί βεντετισμοί καί 
ot τοπικοί καί οί προσωπικοί ανταγωνι
σμοί δυσκολεύουν τό έργο τής «Κοινο
βουλευτικής Εκπροσώπησης» τού Κινή
ματος. 

Κρίση ανάπτυξης 

ΟΛΑ αυτά σημαίνουν, οτι περνά σή
μερα κρίση τό ΠΑΣΟΚ; Ή λέξη «κρίση» 
είναι υπερβολική. Τό ΠΑΣΟΚ δέν δια
τρέχει σήμερα κανένα κίνδυνο γιά διά
σπαση, ενώ ή επιρροή καί ή ακτινοβολία 
του στό λαό είναι οπωσδήποτε ανεβα
σμένη. "Αν θέλουμε όμως οπωσδήποτε νά 
χρησιμοποιήσουμε τόν δρο, πρέπει τότε 
νά μιλήσουμε γιά κρίση ανάπτυξης καί 
αναπροσαρμογής. Στίς αρχές τού 1978, 
σέ μία συνέντευξη του στον υποφαινό
μενο καί απαντώντας σέ ερώτηση σχε
τική μέ τίς «επικρίσεις» γιά στροφή τής 
πολιτικής του σέ δεξιότερες κατευθύν
σεις ό κ. Α. Παπανδρέου, ανάμεσα στά 
άλλα, είπε: 

«Βασικά υπάρχει μία διαφορά, τήν 
οποία αξίζει νά τονίσουμε, ανάμεσα 
στό ΠΑΣΟΚ '74 καί στό ΠΑΣΟΚ '77. 
(...) Ή διαφορά είναι δτι τό ΠΑΣΟΚ 
'74 ήταν κάτι τό απόλυτα νέο στην 
πατρίδα μας (...) "Επρεπε δηλαδή νά 
δώσει ενα δείγμα τής ταυτότητας τον. 
Καί γι αυτό, τό μεγάλο του έργο ήταν 
νά ξεκαθαρίσει τους στόχονς τον, 
τους μακρινούς τον στόχονς. (...) Τό 
ΠΑΣΟΚ στην περίοδο αύτη τον '77 
καί, πέρα επειδή είναι σαφές ότι έχει 
γίνει σημαντική πολιτική δύναμη 
στην 'Ελλάδα καί διεκδικεί πιά τήν 
έξονσία, είναι απαραίτητο νά μήν 
ασχολείται μόνο μέ τό θέμα τών μα

κροπρόθεσμων στόχων, άλλα νά 
ασχολείται μέ τήν στρατηγική καί, 
τήν τακτική ή οποία πρέπει νά ακο
λουθείται γιά τήν επίτενξη τών στό
χων αντών. Καί επειδή οί στόχοι 
μπορούν νά έπιτενχθοϋν μόνο σέ μιά 
πορεία χρόνον, πρέπει νά προσδιορί
σει κανείς τήν ιεράρχηση σέ χρόνο 
τών διαφόρων μέτρων πού πρόκειται 
νά πάρει καί τά οποία σννιστοϋν τήν 
κνβερνητική πολιτική τής πρώτης τε
τραετίας. Καί ή κνβερνητική πολι
τική, μιας πρώτης τετραετίας, είναι 
απλώς τά πρώτα μεταβατικά βήματα 
άπό τό σήμερα προς τό αύριο. Άπό 
τό παρόν προς τό μέλλον. (...). Καί 
εΐναι φνσικό δτι πρέπει νά λαβαίνονν 
υπ' δψη τόν σνσχετισμό w δυνά
μεων σέ κάθε φάση καί επίσης (...) νά 
έχονν πάντοτε τήν πλατιά λαϊκή έγ
κριση...») 

(«Τό Βήμα», 28 Φεβρουαρίου 
1978). 

ΦΑΙΝΕΤΑΙ ομως πώς αρκετές οργα
νώσεις, ή. τουλάχιστο, μερικά στελέχη 
τού ΠΑΣΟΚ βρίσκονται ακόμα στην 
πρώτη, συνθηματολογική περίοδο τού 
ΠΑΣΟΚ. Είναι ΠΑΣΟΚ '74 καί όχι 
ΠΑΣΟΚ '77 καί ακόμα λιγότερο '79 ή 
'81. Καί γι αυτό ϊσως αντιδρούν καί στό 
άνοιγμα τών οργανώσεων καί τήν ιδέα 
νά «μολυνθεί» τό Κίνημα μέ τήν εξουσία. 
Χρειάζεται λοιπόν μία αναμόχλευση, μία 
αναπροσαρμογή.-Χρειάζεται να αποκτή
σει τό ΠΑΣΟΚ όργανα κατάλληλα γιά 
μία πιό προσαρμοσμένη στίς νέες πρα
γματικότητες καί στίς νέες ευθύνες του 
πολιτική. Καί αυτό δέν μπορεί νά γίνει 
χωρίς τήν προσωπική ώθηση καί χωρίς 
αποφασιστικές επιλογές τού 'ίδιου τού 
Προέδρου του. Μέ τόν όρο βέβαια πώς 
μία τέτια πορεία γιά τή διαμόρφωση τής 
φυσιογνωμίας καί τής πολιτικής τού 
ΠΑΣΟΚ ώς ενός συγχρονισμένου, βασι
σμένου στην ελληνική άλλα καί στην ευ
ρωπαϊκή πραγματικότητα σοσιαλιστικού 
κόμματος, θά τείνει τελικά στην ενδυνά
μωση καί τής δημοκρατικής του εσωτε
ρικής ζωής. 

11 


