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ΕΝΑ άπό το κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ, δ καθηγητής κ. Κ. Ση-
μιτης υπέβαλε την παραίτηση του άπό το Εκτελεστικό Γραφείο τού 
Κόμματος. Τόν λόγο τον εξήγησε ή ακόλουθη ανακοίνωση του Γρα
φείου Τύπου του ΠΑΣΟΚ. 

«Ό κ. Κ. Σημίτης είχε υποβάλει τήν παραίτηση του από τό Ε. 
Γ. αναγνωρίζοντας τό λάθος του για τήν έκδοση έντυπου, πού 
κυκλοφόρησε μέ θέση αντίθετη προς τις διακηρυγμένες και αμε
τάβλητες άρχες του ΠΑΣΟΚ πάνω στο θέμα της ΕΟΚ. Ή πα
ραίτηση του έγινε αποδεκτή». 

'Ασφαλώς, πολλοί, ακόμα καί οπαδοί του ΠΑΣΟΚ, θα πρέπει νά 
απόρησαν: Τί τό επιλήψιμο υπάρχει σ' ένα τέτοιο σύνθημα;^ Καί 
γιατί αντιστρατεύεται στην πολιτική του κόμματος στο θέμα της Ε. 
O.K.; Τό ΠΑΣΟΚ τα έχει μέ τα μονοπώλια, μέ τις πολυεθνικές ε
ταιρίες, μέ τις κυρίαρχες τάξεις. "Οχι μέ τους λαούς της Ευρώπης. 
Και όμως. Ή άφίσσα πού κυκλοφόρησε ό κ. Σημίτης αποτελεί πρα
γματικά παρέκκλιση από τήν πολιτική του κόμματος του. Καί μά
λιστα παρέκκλιση σοβαρή, ή οποία δικαιολογημένα προκάλεσε έκ
πληξη σέ άλλα στελέχη καί στον Τδιο τον αρχηγό του. Τ ò σ ύ ν 
θ η μ α ΝΑΙ σ τ η ν Ε υ ρ ώ π η τ ω ν λ α ώ ν , ΟΧΙ 
σ τ η ν Ε υ ρ ώ π η τ ώ ν μ ο ν ο π ω λ ί ω ν « ε κ φ ρ ά ζ ε ι 
τ ή ν π ο λ ι τ ι κ ή τ η ς Ν έ α ç Δ η μ ο κ ρ α τ ί α ς » . 
"Οχι του ΠΑΣΟΚ. Καί αυτό μπορεί να το καταλάβει κανείς αν συγ
κρίνει τις πολιτικές φιλοσοφίες τών δύο κομμάτων. 

Καί... παραπλανημένοι 
ΤΟ ΠΑ.ΣΟ.Κ., δπως το Τδιο άλλωστε έχει διακηρύξει ,είναι 

κόμμα μαρξιστικό. "Εχει ολοκληρωτική νοοτροπία. Καί οταν μιλάει 

ίιά «λαϊκή κυριαρχία» καί «δημοκρατία» έχει ατό νου κάτι εντελώς 
ιαφορετικό άπ' αυτό που έχουμε εμείς. "Οποιος αμφιβάλλει δέν έχει 

παρά νά λάβει υπ' όψη του τα ακόλουθα: 

Πρώτον, τό ΠΑΣΟΚ δέν βλέπει στην πολιτική σκηνή της χώ
ρας μας πολιτικά κόμματα. Βλέπει κοινωνικές τάξεις, πού βρίσκον
ται σ' έναν ανειρήνευτο πόλεμο μεταξύ τους. Τα κόμματα τα θεωρεί 
σαν πολιτικούς εκπροσώπους αυτών τών τάξεων καί δχι σάν ενώσεις 
πολιτών πού έχουν τΙς ίδιες απόψεις καί αντιμετωπίζουν άπό κοινή 
σκοπιά τα εσωτερικά καί εξωτερικά προβλήματα. Υπάρχει όμως Ινα 
ανεξήγητο για τα μαρξιστικά του μέτρα φαινόμενο. Ή συμπαγής 
πλειοψηφία τού ελληνικού λαού, ή οποία βέβαια δέν αποτελείται άπο 
κεφαλαιούχους άλλ' από εργαζόμενους τών πόλεων καί της υπαίθρου, 
ακολουθεί τή «Νέα Δημοκρατία». "Οχι τό ΠΑΣΟΚ, στού οποίου τίς 
τάξεις, άλλωστε, υπάρχουν πολλοί εύποροι, ούτε άλλα κόμματα της 
'Αριστεράς, τα όποια εμφανίζονται επίσης σαν εκπρόσωποι τών ερ
γαζομένων. Καί πώς ερμηνεύει τό ΠΑΣΟΚ αυτό το... ενοχλητικό άν-
τιμαρξιστικό φαινόμενο; 'Υποστηρίζει δτι̂  ol οπαδοί της «Νέας Δη
μοκρατίας» εΤναι «εγκλωβισμένοι». Δηλαδή, ούτε Λίγο ούτε πολύ εμ
φανίζει τους μισούς σχεδόν πολίτες αυτής της χώρας σαν... παρα
πλανημένους. Σαν ανθρώπους πού δέν ξέρουν τί τους γίνεται. ΕΤναι 
ή δέν είναι αυτό περιφρόνηση προς τον λαό; 

Δεύτερον, τό ΠΑΣΟΚ δεν σέβεται τήν αρχή της πλειοψηφίας. 
Ό λαός ανέβασε στην εξουσία ένα κόμμα για νά κυβερνήσει τόν τό-
ττο. Τό ΠΑΣΟΚ 6έν περιορίζεται στο ρόλο του ώς αντιπολιτεύσεως. 
Δέν αρκείται στην άσκηση έλεγχου καί κριτικής. Προσπαθεί μέ μέσα 
εκβιαστικά, μέ τήν υποκίνηση συλλαλητηρίων, ταραχών καί εκτρό
πων νά εμποδίζει τήν άσκηση της κυβερνητικής πολιτικής. Νά αναγκά
σει τήν Κυβέρνηση νά εγκαταλείψει τό δικότης πρόγραμμα, δηλαδή 
τό πρόγραμμα πού θέλει ή πλειοψηφία καί νά εφαρμόσει το πρόγραμ
μα τό οίκο του, δηλαδή, τό πρόγραμμα πού θέλει ή μειοψηφία. ΕΤ
ναι ή δέν εΤναι αύτ περιφρόνηση προς τη λαϊκή θέληση; 

Καί τρίτον, τό ΠΑΣΟΚ έχει προειδοποιήσει μέ επίσημη διακή
ρυξη του δτι αν έλθει κάποτε στην εξουσία θα καταρτίσει ένα νέο 
Σύνταγμα πού θα απαγορεύει τήν αλλαγή του «σοσιαλιστικού» οι
κονομικού συστήματος πού θα εφαρμόσει. Μέ άλλα λόγια θά εμπο
δίσει τό λαό νά έχει γνώμη πάνω στα οικονομικά προβλήματα της 
χώρας καί νά επιδιώκει τροποποιήσεις ή αλλαγές στην οικονομική 
οργάνωση καί λειτουργία. Αυτό σημαίνει επίσης ότι τα άλλα κόμ
ματα -—αν υπάρχουν τότε, άλλα κόμματα— δποια κι' άν εΤναι ή πο
λιτική καί οικονομική τους φιλοσοφία, δέν θά έχουν τό δικαίωμα νά 
μεταβάλουν τό οίκονομικό πρόγραμμα τού ΠΑΣΟΚ. Γιατί κάτι τέ
τοιο θά ήταν πράξη... αντισυνταγματική, δπως ακριβώς στα κομ
μουνιστικά κράτη. ΕΤναι ή δεν είναι αυτό ολοκληρωτισμός; 

Τί δέν βλέπει στην Ευρώπη 
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ αυτούς τους λόγους, δέν λέει τίποτα στο ΠΑ. Σ Ο. 

Κ. ή «Ευρώπη τών λαών». Στην Ευρώπη βλέπει μόνον μονοπώλια, 
πολυεθνικές εταιρίες καί κυρίαρχες τάξεις. Δέν βλέπει κοινοβουλευ
τικές δημοκρατίες. Δέν βλέπει πολιτικές ελευθερίες. Δέν βλέπει λα
ούς πού είναι ελεύθεροι νά εκλέξουν εκείνους πού θά τους κυβερνή
σουν καί τόν τρόπο της διακυβερνήσεώς τους. Δέν βλέπει τίς απέ
ραντες δυνατότητες πού υπάρχουν για νέες ιδέες, για νέα πνευμα
τικά ρεύματα, για αλλαγές, για αναζητήσεις, ακόμα καί για πει
ραματισμούς. 'Ακόμα κα) τα δημοκρατικά σοσιαλιστικά κόμματα της 
Δυτικής Ευρώπης τά θεωρεί... όργανα τού Ιμπεριαλισμού καί έχει 
έλθει σε αντίθεση μαζί τους. 'Απορρίπτει συνεπώς, ολόκληρη τήν Ευ
ρωπαϊκή Κοινότητα. Δέν της αναγνωρίζει κανένα καλό, καμία αρετή, 
κανένα πλεονέκτημα. Καί έτσι εξηγείται ή έκπληξη, ή αναστάτωση 
καί ή δυσφορία πού προκάλεσε στα στελέχη τού ΠΑΣΟΚ καί στον 
Τδιο τόν αρχηγό του τό «λάθος» τού κ. Σημίτη να μιλήσει για «Ευ
ρώπη τών λαών». 

'Εντελώς διαφορετικά βλέπει τά πράγματα η «Νέα Δημοκρα
τία». 'Αποδίδει πρωταρχική σημασία στην ύπαρξη δημοκρατικών κα
θεστώτων στην Κοινότητα, θεωρεί τίς χώρες πού ιήν αποτελούν πρα
γματικά ανεξάρτητες καί τους λαούς της ελεύθερους, κυρίαρχους καί 
Ικανούς νά διαχειρίζονται μέ επιτυχία τίς εσωτερικές καί εξωτερι
κές υποθέσεις τους. 'Απόδειξη δτι έχουν επιτύχει θαυμαστή ανάπτυ
ξη σέ όλους τους τομείς καί τά επίπεδα διαβιώσεως τους είναι από 
τά υψηλότερα στον κόσμο. "Ας μας αναφέρει μία μόνο χώρα στον 
κόσμο τό ΠΑΣΟΚ πού νά εγκρίνει τό οίκονομικό κοινωνικό καί πο
λιτικό της σύστημα καί νά μπορεί νά συγκριθεί μέ οποιαδήποτε χώ
ρα τής Κοινότητος. 

Ή μοιραία άφίσσα 
ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ στην ΕΟΚ «δομές» οίκονομικές καί κοινωνικές 

πού δέν αρέσουν στο ΠΑίΟΚ δέν εΤναι γιατί κάποιος ή* κάποιοι τίς 
επέβαλαν καί τις διατηρούν μέ τό Ιτσι θέλω. ΕΤναι γιατί τΙς θέλουν 
οι λαοί τους ή έστω δεν βλέπουν μέ τί καλύτερο θά μπορούσαν αυ
τή τή στιγμή νά τις αντικαταστήσουν. "Αν αύριο κρίνουν άναγκαΐ-

ι οιεσδήποτε αλλαγές θά τίς πραγματοποιήσουν υποστηρίζοντας 
'τίστοιχα πολιτικά προγράμματα. Κανένας δέν πρόκειται ούτε 

μπορεί νά τους εμποδίσει. 'Ακριβώς γιατί διαθέτουν αυτό πού πε
ριφρονεί ή υποτιμά τό ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή, ένα πολιτικό σύστημα πρα
γματικά δημοκρατικό πού τους επιτρέπει νά αποφασίζουν ol Τδιοι 
για τήν τύχη τους, χωρίς περιορισμούς καί δεσμεύσεις. ΕΤναι τό σύ
στημα ακριβώς πού επικρατεί καί στην Ελλάδα γιατί ή χώρα μας 

. ησε μετά τήν αλλαγή του 'Ιουλίου 1974 νά κυβερνηθεί από τόν 
Κ ων. Καραμανλή, τού οποίου ή πολιτική φιλοσοφία είναι θεμελιωμέ
νη στις αρχές τής σύγχρονης Δημοκρατίας. 

Νά γιατί τό σύνθημα της... μοιραίας άφίσσας πού στοίχισε την · 
κομματική θέση τού κ. Σημίτη εκφράζει τήν πολιτική τής «Νέας Δη
μοκρατίας» καί δχι τήν πολιτική τού ΠΑΣΟΚ. Ή «Νέα Δημοκρατία» 
πιστεύει βαθύτατα στην «Ευρώπη τών λαών καί 6χι στην Ευρώπη 
τών μονοπωλίων». 


