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Προς τα µέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ
µέσω του Προέδρου και του Ε.Γ. της Κ.Ε.

Αθήνα 19.7.88

Μετά από µια µακρυά κι επώδυνη διαδικασία επανεκτίµησης των στοιχείων, των
χαρακτηριστικών, των αξιών και των προτύπων της πολιτικής και της κοινωνικής ζωής
στον τόπο µας, όπως αυτά διαµορφώθηκαν και µε την παρουσία του ΠΑΣΟΚ στην
πολιτική σκηνή αλλά και µε την κυβερνητική του πράξη, κι αφού µέτρησα και τις δικές
µου ευθύνες, ως συνιδρυτικού µέλους, µέλους της Κεντρικής του Επιτροπής από το 1974
(και για ένα διάστηµα µετά το Συνέδριο και του Εκτελεστικού Γραφείου της Κ.Ε.), πήρα
την απόφαση να υποβάλω την παραίτησή µου τόσο από την Κ.Ε. όσο και από το ΠΑΣΟΚ.
Τα µέλη της Κ.Ε. και του ΠΑΣΟΚ, κι ιδιαίτερα όσοι συνεργάστηκαν µαζί τα 14 χρόνια
που συµπορευτήκαµε, γνωρίζουν καλά, τόσο τις θέσεις που µε πίστη και δογµατική
εµµονή υποστήριξα, όσο και τη δουλειά που έκανα όπου τάχθηκα, χωρίς ποτέ να
παραιτηθώ απ’ το δικαίωµα κριτικής για όσα θεωρούσα ότι κατά τη γνώµη µου
συνιστούσαν απαράδεκτες παρεκκλίσεις σ’ επίπεδο αρχών και διαδικασιών,
χωρίς ποτέ να κάνω αβαρίες σε θέµατα ήθους,
χωρίς ποτέ να υποκύψω σε σκοπιµότητες και «πολιτικές φιλίας» µε κάποιο απ’ τα
κέντρα εξουσίας του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και βέβαια,
χωρίς ποτέ να έχω το κίνητρο «πολιτικών επενδύσεων» για το µέλλον, µια που το
βασικό προσδιοριστικό µου χαρακτηριστικό ήταν η ιδιότητα του πολίτη, κι όχι οι
προσδοκίες ενός επαγγελµατία της πολιτικής.
Τις εκτιµήσεις µου για την πορεία των πραγµάτων αλλά και τις προτάσεις µου τις έκανα
γνωστές στα όργανα του Κινήµατος από το 1974 γραπτά και προφορικά και µε πιο
συστηµατικό τρόπο από το Συνέδριο (1984) και µετά.
Οι περισσότερες απ’ αυτές έγιναν αποδεκτές, πολλές µάλιστα έγιναν κι αποφάσεις της
Κεντρικής Επιτροπής, µε τη διαφορά όµως, ότι καµµιά απολύτως απ’ τις προτάσεις κι
αποφάσεις δεν πραγµατοποιήθηκε ποτέ.
Μετά τις γραπτές εισηγήσεις µου, στην Σύνοδο της Κ.Ε. στη Χαλκίδα το Μάρτη του ’86
και στις επόµενες συνόδους της Κ.Ε., (που πολλές απ’ αυτές µερικά ή ολικά

δηµοσιεύθηκαν απ’ την Κ.Ε.) και παρ’ όλο που σε µεγάλο βαθµό κι αυτές έγιναν δεκτές,
διαπίστωσα µε σαφή αλλά κι επαναληπτικό τρόπο, ότι τίποτε απολύτως δεν άλλαζε ούτε
στο κόµµα ούτε στην Κυβέρνηση, κι αυτό µε οδήγησε, όπως ξέρετε, στην καταψήφιση των
τελευταίων αποφάσεων της Κ.Ε.
Παράλληλα, το 1986 έστειλα δύο επιστολές στον Πρόεδρο µε τις επισηµάνσεις των
πολιτικών διαφωνιών µου και είχα την ευκαιρία να ειδικολογήσω τις απόψεις µου σε
συζήτηση µαζί του, µετά από πρόσκλησή του, ανάµεσα στις δύο Κυριακές των ∆ηµοτικών
Εκλογών, αλλά και πάλι χωρίς κανένα αποτέλεσµα.
Έτσι, στις 6 Φεβρουαρίου του 1987 οριστικοποίησα µε γράµµα µου την αµετάκλητη
παραίτησή µου από κάθε κυβερνητική θέση, (µια που διαφωνούσα πια συνολικά µε την
κυβερνητική πολιτική) και θεώρησα ταυτόχρονα έντιµο, να απέχω κι απ’ τις διαδικασίες
ανασυγκρότησης, µια που εκτιµούσα και επανειληµµένα το είχα τεκµηριώσει, ότι για να
υπάρξει πιθανότητα ξαναζωντανέµατος στο κόµµα και στην κοινωνική δυναµική, θάπρεπε
να υπάρξει µια συνολική αλλαγή πολιτικής, αλλά και συγκεκριµένα πρακτικά και πειστικά
παραδείγµατα αξιόπιστης κυβερνητικής πράξης, τόσο για τα απογοητευµένα συνειδητά
µέλη του ΠΑΣΟΚ, όσο και για κάθε πολίτη του τόπου µας, που στο µεταξύ είχαν πια χάσει
κάθε εκτίµηση, όχι µόνο στα λόγια µας, αλλά και το κυριότερο, στην ίδια την πολιτική, ως
αξιόπιστη κοινωνική διαδικασία κι ως αντικείµενο ευθύνης των πολιτών.
Οι απόψεις µου αυτές, µε µεγάλη ανάλυση προέρχονται και στις εισηγήσεις µου στη
Χαλκίδα και µετά, έχουν δηµοσιευθεί και συνεπώς δεν θεωρώ εδώ σκόπιµη την
επανάληψή τους.
Απ’ τις 6 Φεβρουαρίου 1987 µέχρι σήµερα, προσπάθησα µε ψυχραιµία, κι
αποστασιοποιηµένος απ’ τις αναπόφευκτες εντάσεις, µονοµέρειες κι αναστολές που
προκαλεί η συµµετοχή σε κυβερνητικές και κοµµατικές διαδικασίες, (και που πολλές
φορές σου δηµιουργούν καλόπιστες ψευδαισθήσεις: ότι «Εδώ π.χ. υλοποιούµε µε συνέπεια
τις αρχές και το πρόγραµµα του ΠΑΣΟΚ. Συνεπώς τίποτε ακόµα δεν χάθηκε»),
Να σκεφθώ για να πάρω την οσοδήποτε οδυνηρή αλλά σωστή τελική απόφαση.
Έτσι έφθασα σήµερα, δεκατέσσερα περίπου χρόνια µετά τις τόσο ελπιδοφόρες διαδικασίες
συνίδρυσης του ΠΑΣΟΚ µε πρωτοβουλία κυρίως των πολιτών που στάθηκαν όρθιοι την
περίοδο της δικτατορίας, κι αφού έδωσα µε επιµονή κι υποµονή τη µάχη «απ’ τα µέσα»,
µέχρι τις έσχατες συνέπειες της, για ένα κόµµα αρχών µε δηµοκρατική συγκρότηση και
λειτουργία, να θεωρώ, ότι δεν µένει πια µέσα απ’ το ΠΑΣΟΚ για µένα η παραµικρή
ελπίδα, γι’ αυτό που, (τουλάχιστον όσοι από µας δεν ήταν επαγγελµατίες της πολιτικής),
ονειρευόµαστε και παλεύαµε.
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Αποχωρώ λοιπόν απ’ το σηµερινό ΠΑΣΟΚ κι απ’ το νοµοτελειακά επερχόµενο,
παραµένοντας πιστός στις αξίες, τις διαδικασίες και τις αρχές που αυτό επαγγέλθηκε το
1974, εκφράζοντας τότε τον πόθο του λαού µας για µια πολιτική χειραφετηµένων,
ενεργών, υπεύθυνων και συνειδητών πολιτών, που πρωτοβουλιακά αυτοοργανώνονται και
δρουν.
Στις κατευθύνσεις αυτές, ως πολίτης και πέρα απ’ την πολλή δουλειά µου στο
Πανεπιστήµιο,
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ξαναδραστηριοποιηθώ

στον

ευρύτερο

κοινωνικό

µου

χώρο,

επιδιώκοντας, ξανά απ’ την αρχή, να ενώσω τη φωνή, την ευαισθησία, τη δουλειά και τη
δράση µου µε τη φωνή, την ευαισθησία, τη δουλειά και τη δράση κι άλλων πολιτών, που
έχουν ανοιχτά τα µάτια και τ’ αυτιά τους και που πολλοί απ’ αυτούς ίσως διδάχθηκαν από
ανάλογες τραυµατικές εµπειρίες, πολιτικής και κοινωνικής ένταξης και πράξης.
Γιατί κατά τη γνώµη µου, η κρίση της ελληνικής κοινωνίας δεν διατρέχει µε προνοµιακό
τρόπο µόνο το χώρο του ΠΑΣΟΚ, αλλά διαχέεται σ’ όλα τα κόµµατα και τις κοινωνικές
οργανώσεις, τα εκφράζει κι εκφράζεται απ’ αυτά, κι αλληλεπιδρά µαζί τους, συντηρώντας
κι αναπαράγοντας τη σηµερινή ακινησία και πολλές φορές οπισθοδρόµηση.
Βλέποντας λοιπόν σήµερα, την συλλογική κοινωνική πρωτοβουλία και πράξη των πολιτών
στη βάση, (ανεξάρτητα απ’ τις ιδεολογικοπολιτικές και κοινωνικές ρίζες και καταβολές
τους), ως τη µόνη διέξοδο για σύνθεση, δηµιουργία και κοινωνική πρόοδο, αλλά και για
την αντιµετώπιση των µεγάλων και πολυδιάστατων σηµερινών κοινωνικών προβληµάτων,
αποχαιρετώ τους συντρόφους που δουλέψαµε µαζί κι ελπίζω να συναντηθούµε και να
συµπορευθούµε σε πρωτοβουλίες κοινωνικής δράσης κάτω από καλύτερες συνθήκες.

∆ηµήτρης Ρόκος

Υ.Γ. Σας παρακαλώ, να διαβάσετε την επιστολή αυτή της παραίτησής µου, στη
συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής της 29ης Ιουλίου 1988, να την µοιράσετε στα
µέλη της, κι ακόµα να τη δηµοσιεύσετε στην Εξόρµηση, για να ενηµερωθούν µε
υπεύθυνο τρόπο τα µέλη του ΠΑΣΟΚ µε τα οποία δουλέψαµε τόσα χρόνια µαζί και
στα οποία οφείλω µια στοιχειώδη τεκµηρίωση της απόφασής µου.
Συνεπώς, κάτω απ’ αυτές τις προϋποθέσεις, δεν θεωρώ σκόπιµο να την δηµοσιοποιήσω
εγώ. Άλλωστε, σχεδιάζω να βρίσκοµαι µακρυά απ’ την Αθήνα για ένα διάστηµα απ’ τις 30
Ιουλίου και µετά.
∆.Ρ.
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