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ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 

Ασφαλώς η ανάλυση ενός έκλογι,κου αποτελέσματος την έπαύρυο τών εκλο

γών ενέχει, κίνδυνους καί ΰποκευμενι,σμοϋ μοά ίου δεν έχει, συνολυκά καί συλλογυκά 

εκφρασθεί ή 'Οργάνωση και επηρεασμού από τ ó κλίμα ποΰ δημιουργείται, από τίς 

θριαμβολογίες η την ευφορία στο' "στρατόπεδο" των νοκητών η τίς άπόπει,ρες δι,καοο-

λογίας, το φανατυσμό η τη'ν ήττοπάθευα στους σχηματισμούς των ηττημένων. 

Μι,ά πρώτη εκτίμηση δμως γύρω άπο TCS εκλογές κρίνεται, απόλυτα αναγκαία 

γι,ά το'ν πάρα πέρα προβληματισμό* όλης της 'Οργάνωσης. 

Δεν ύπάρχευ άμφι,βολία δτυ ανεξάρτητοι άπο τίς δυαφορετι,κές ερμηνείες 

ποΰ δίνονται, άπ'δλες τίς κατευθύνσεις αναγνωρίζεται, δτυ μοναδυκός νυκητη'ς τών 

εκλογών είναι, το ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

Δεν είμαστε βέβαυα εμείς που θά αρνηθούμε τη'ν εκτίμηση αύτη*. Πιστεύουμε 

δμως παράλληλα δτι, ή λαίκή ετυμηγορία μέσα απ'αύτη τη νίκη εδοσε κΰρι,α τά μηνύμα

τα εκείνα πού ανοίγουν το'ν δρόμο γι,ά τη'ν όρι,στι,κη' νίκη του λαίκου κυνη'ματος. 

Τό ΠΑ. ΣΟ. Κ. ταύτι,σε τον αγώνα του με τη'ν ' Αλλαγή'. Άλλαγη χωρίς επί

θετα, άφορι,σμούς η δογματισμούς. 

Με ξακάθαρους στρατηγι,κούς στόχους καί συγκεκριμένη τακτυκη σ'δλα τά 

κρίσυμα θέματα. 

• *Ό Λαός ψηφυσε την Άλλαγη, 

Είναι, σίγουρο δτι, τό δράμα της 'Αλλαγής εκφραΓε "μορφα ίσως τους πόθους 

καί τίς επιθυμίες του Λαοΰ σε μυά σει,ρά από γεννυές. Ή ελλευψη εθνυκης ¿λοκλη'-

ρωσης από τη' δημιουργία του Έλληνυκοϋ Κράτους, η ξενοκρατία, ò δι,χασμός είχαν 

εμποδίσει, τη δημιουργία κομμάτων μέ σαφές κοι,νωνυκό υπόβαθρο καί προσανατολισμό 

τοΰ αγώνα γι,ά τη'ν ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ. 

Ou πόλεμου, η προδοσία της Έθνυκης Αντίστασης, ό έμφύλυος, η αποστασία 

και, η χουντυκη' επταετία έπέτει,ναν τη'ν κατάσταση αύτη' καί άποπροσανατόλυσαν πολλές 

φορές τό Λαό. Ή νόθα μεταπολίτευση εδοσε τη' δυνατότητα στη Δεξυά να έμφανυσθεί 

πανίσχυρη στίς εκλογές του 1974. Άπό κεί καί ύστερα τό ΠΑ.ΓΟ.Κ. ξεκίνησε μία 

σκληρή προσπάθεια γυά τη' μορφοποίηση του σε πολυτι,κό φορέα πού θά δρούσε δοαπαι,δα-

γωγητυκά αλλά καί θά αντλούσε καί τη' δύναμη του καί τά συμπεράσματα του από τη' 
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σύνδεση του μέ το ΛαΙ'κό Κυνημα. 

Τά όπλα πού δυέθετε ήταν où ξεκάθαρες Αρχές ¿'πως διακηρύχτηκαν 

στην 3η το ̂  Σεπτέμβρη καυ ή ακτινοβολία της φ j-ιογνωμύας τοϋ Προέ

δρου του. Ή σύνδεση του με το' Λαϊκό Κίνημα επιτεύχθηκε με τη'ν 'Ορ

γάνωση. Μέ στόχους τη Δημοκρατι'α και τη'ν Αποτελεσματικότητα το ΠΑΣΟΚ 

οργανώθηκε σε Πανελλήνια κλίμακα και' ανεξάρτητα από τους μοιραι'ους 

κλυδωνυσμούς που συνεπάγονταν η αρχική απαραίτητη επιλογή τ fi ε αυτό-

οργάνωσης και' ό ρ ισμένα λάθη. στην πόρευα κατόρθωσε μέ σκληρή τρι'χρονη 

δούλευα ο χ ι μόνο νά μη' λει'ψευ απλά, μά νά πρωτοπορεί
-
 μέ αταλάντευτη 

αγωνιστική πόρευα σ'όλα τά έπυ'πεδα της πολίΐΐκης κουνωνυκης καυ πο-

λυτυστυκης ζωής τοΟ τόπου. Μέσα καυ εξω άπό τη' Βουλη'
9
. στη'ν Αΰτοδυου-

κηση καυ στο Συνδικαλισμό- σ'όλους τους μαζικούς φορεις στη' Νεολαία, 

στο' αγροτικό καύ εργατικό κυνημα, στους έ π οστημο ν υκού ς συλλόγους, 

στις δυεκδυκη'σευς τοϋ βιοτέχνη καυ' τοϋ υπάλληλου. Κοντά στά ¿ξυμένα 

προβλη'ματα τοϋ ΛαοΟ. 

'Η προκήρυξη τών εκλογών, που' τυ'ςεΰ'χαμε προβλέψει, βρήκε το 

ΠΑ.ΣΟ.Κ. καταπονημένο βέβαιο; άπό τη' δούλευα που γίνονταν παράλληλα 

γυά τη' δημοκρατική του δόμηση, αλλά ταυτόχρονα δυχαυωμένο από τη'ν πα

νηγυρική έπιβεβαι'ωση της έσωκομματ υκης δημοκρατυας άπό τη'ν απόλυτη 

έπυτυχυ'α της Πανελλη'νυας Συνδιάσκεψης· 

"Ετσυ ή 'Εκλογική δυάταξη γυά τό "πρόγραμμα", ή έκλογυκη' ταχτική 

τοο ΠΑ,ΣΟ.Κ. άποφασυσθηκ ε ' συλλογ υ κά άπό μυά Κ&ντρική Έπυτροπη' που 

ευχε την πρόσφατη έπυδοκυμασυ'α της Βάσης, αλλά παράλληλα στελέχη, 

πού ευχαν ζυμωθευ μέ τά μαζυκά Κυνη'ματα καύ τά προβλη'ματα τοο ΛαοΟ, 

Μπορούμε νά πούμε ση'μερα μέ συγουρυ', ό'τυ ήέκλογυκη' αύτη' τακτυ

κη' τοο ΠΑ.ΣΟ.Κ., πού στόχευε στο πέρασμα στο Λαό του μηνύματος της 

'Αλλαγής, ευχε απόλυτη έπυτυχυ'α. 

OÙ κατευθυντη'ρυες γραμμές της Κυβερνητυκής Πολυτυκης τοϋ ΠΑ.ΣΟ.Κ, 

είχαν καυ τη' σαφη'νευα πού χρευάζονταν καυ πληρότητα σέ βαθμό πού κα

νένας πολυτυκό? φορέας δέν άποπευράθηκε κρυτυκη' στο πρόγ-ραμμα. Ακό

μα καυ ή κρυτυκη πού έπυχευ'ρυσε ó αρχηγός της Ν.Δ., λευτούργησε θετι-

κά γυά μας, γυ,·ατυ μέ την άνευθυ νο'τητα των στουχευων πού προσκόμυσε, 

δυκαυ'ωσε τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. καυ συνέτεινε στο νά γυ'νευ κατανοητό, ότυ η 

εφαρμογή' του είναι θέμα έπυλογων καυ προτ ε ρα υοτη'των. 'Η γραμμή' της 

πόλωσης μέ τη Δεξυά καυ ή αποφυγή' έπυθέσεων προς τά άλλα κόμματα της 

αντιπολίτευσης καυ ό περυορυσμός στη' γραμμή αποκάλυψης, δικαιώθηκε. 
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γιατί έδωσε στο Λα ο το νόημα τον εκλογών πού ήταν η μοναδική επιλο

γή' ανάμεσα στην ΑΛΛΑΓΗ και στην ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, 'θ Διμετωπικός χαρακτή

ρας της τακτικής άλλων πολιτικών σχηματισμών κύρια προ'ς τ η'ν πλευρά' 

επιθέσεων προ'ς το' Π Α. Σ 0 . Κ. και μάλιστα δυστυχώς σε' επίπεδο λασπολο-

γίας δε'ν του'ς διέσωσε άλλα' τελικά περιόρισε τη'ν ήττα της Δεξιάς μια 

που σε πολλά επίπεδα ταυτίσθηκαν με αύτη' δημιουργώντας συ'γχιση σ' 

ένα τμήμα του Λάου. 

Γιατί ανεξάρτητα άπό δι ι λέγεται γιά προφανείς λο'γους, ή Δεξιά 

υπέστη σημαντική πτώση (περίπου 7% στο' σύνολο της). Και σε απόλυτες 

τιμές ακόμα αύτο' το' 7% που σημαίνει περίπου απώλεια 400.000 ψηφοφο'ρων 

αποτελεί σημαντικό' γεγονός αν πάρει ύπ'ό'ψη του κάνεις, ο τι οι εκλο

γές που ήταν βέβαια ελεύθερες επηρεάσθηκαν σημαντικά άπο' το' γεγονός 

της διενέργειας τους άπο' τ ο'ν άρχηγο' της Ν.Δ. καί μέ τον Κρατικό* Μη

χανισμό' στη διάθεση' του. 

ΕΪναι εντελώς ανακριβές δ τι οι μετατοπίσεις έγιναν βασικά στο' 

χώρο της 'Αντιπολίτευσης. 

Μιά άπλη' εποπτεία των αποτελεσμάτων δείχνει δτι οι κυρίες μετα

τοπίσεις έγιναν άπο ψηφοφόρους της Ν.Δ. (κυρία αγροτικό' στοιχείο άλ

λα και ύπαλλη'λους, εργάτες,, βιοτέχνες) προ'ς το' ΠΑ.ΣΟ,Κ. άλλα και 

άπό ψηφοφόρους της Ε.Κ.-Ν,Δ. (η ΕΔΗΚ ση'μερα) προς τη' Ν.Δ. Το φαινό-

μενο είναι παν ελλη'ν.ιας κλίμακας άλλα αποδεικνύεται ά'μεσα και εύκολα 

στις περιοχές ό'που r, ΕΔΗΚ διατη'ρησε η και αύξησε έστω ελάχιστα τίς 

δυνάμεις της. Π.Χ. στην "Αρτα ό'που το ΠΑ.ΣΟ.Κ. κέρδισε 12,5 3% παρα

πάνω άπό τό 1974 (δηλαδή αύξησε τίς δυνάμεις του κατά 81%) ή ΕΔΗΚ 

δ ι ατ η'ρήσε τίς δυνάμεις της (-0,74%) ένώ και τ ó Κ.Κ,Ε.πηρε 50% παρα

πάνω άπό τη' δύναμη της Ε.Α. 

Στη Θεσπρωτία τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. κέρδισε 16,35% ',δι,λ. 115%) ενώ ή ΕΔΗΚ 

ό'χι μόνο δέν μείωσε τίς δυνάμεις της άλλα κέρδισε +3
9
07. 

Στη Φλώρινα η ΕΔΗΚ διατη'ρησε τίς δυνάμεις της ένώ τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

αύξησε τίς δυ νάμεις του κατά 164%. 

Στην Ξάνθη τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. αύξησε τίς δυνάμεις του κατά 173% ένώ 

ή ΕΔΗΚ δέν έχασε καθόλου. 

Στη Ροδόπη ή Ν.Δ. έχασε 8
9
97% μονάδες τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. κέρδισε 8,67, 

ενώ οί απώλειες της ΕΔΗΚ (22
9
34) μεταφέρθηκαν ολόκληρες στη'ν Ε.Π., 

λόγω μετατόπισης τών Μουσουλμάνων ψηφοφόρων. ':•.... 
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"Αλλο χαρακτηριστικό' είναι π τεράστια αύξηση των ποσοστών τοο 

ΠΑ.ΣΟ.Κ. μέσα στα θεωρούμενα και λεγο'μενα κάστρα της Δεξιδς n. χ. στην 

Καστοριά α"ξηση -κατά 318%, στη Φωκίδα κατά If
1
!, Φλώρινα 164%, στη' 

Λακωνία 129%, Γιάννενα 157%, 'Αρκαδία 127%
3
 κ.λ,π. 

'Η μεγάλη αύτη' επιτυχία δε'ν είναι άσχετη άπο' τη'ν πετυχημένη 

προσπάθεια του ΠΑ.ΣΟ.Κ. νά ξεκινήσει το' γκρέμισμα τοο μύθου της 

"Έθνικοφροσύυης" του φαινο'μενου της πατριδοκάπηλε ι ας ξεσκεπάζοντας 

τους δεσμούς της εξάρτησης,τ ο' γκρέμισμα του μύθου της θεματοφυλακής 

των παραδο'σεων, ξεσκεπάζοντας το' ξενο'φερτο τρο'πο ζωίίς πού επιβάλλει 

ή Δεξιά, καταστ ρε'ψοντας τη'ν ιστορική' μας μνη'μη. Αποκαλύπτοντας έτσι 

τη'ν ιδεολογία της άρχουσας τάξης σάν μεταφυτευμένης και καθρε'φτισμα 

της ξενόφερτης ιδεολογίας, το ΠΑ.ΣΟ.Κ. έδρασε θετικά στο' έποικοδο'μη-

μα, στην πολιτική συνειδητοποίηση, προωθώντας παράλληλα με' επέμβαση 

στη' βάση τη'ν απόκτηση ταξικής συνείδησης, αποκαλύπτοντας το' μέγεθος 

της οικονομικής καταπίεσης τοο εργαζομένου και τις δυνατότητες πού 

διανοίγονται γιά τη διεκδίκηση τηςδι'καιης αμοιβής άπο την προσφορά 

στην παραγωγική' διαδικασία. 

'Η επιτυχία του "προγράμματος" τοΰ ΠΑ.ΣΟ.Κ, ιδιαίτερα στο'ν Αγρο

τικό' τομε'α, υπογραμμίζεται άπο τη'ν άπη'χηση πού είχαν τά μέτρα πού 

το ΠΑ.ΣΟ.Κ. προτείνε γιά τις δομικε'ς αλλαγές στο'ν τομε'α τ fi g γεωργίας 

π.χ. αγροτοβιομηχανικοί συν/σμοί - αποκέντρωση - αυτοδιαχείριση μη' 

πέφτοντας ττη'ν πάγια υιοθέτηση μο'νο άμεσων ν.· τρων μεταφοράς δημοσιο

νομικών πο'ρων με εξαίρεση στους βασικούς τομεΠς παροχής κοινωνικών 

αγαθών π.χ. υγεία η σύνταξη. 

*Η παράλληλη απήχηση πού το ΠΑ.ΣΟ.Κ. είχε στά αστικά κέντρα 

(λόγω και της έμφασης πού ή οργάνωση έδωσε στά προβλη'ματα ποιότητας 

ζωής) και ιδιαίτερα στις έργατουπόλεις, δπου π.χ. στη' Β 'Πειραιά αύ

ξησε κατά 139% τις δυνάμεις του, δίνει το' μέτρο της ευρύτερης απή

χησης στους έ ργαζο'μενους και στη' διαμο'ρφωση μπλοκ τών μη προνομιού

χων 'Ελλήνων. 

Ετσι βλέπουμε σύμμετρη περίπου κατανομή τών ψήφων του ΠΑ.ΣΟ,Κ. 

Μο'νο σέ 8 περιοχές το' ποσοστό' τοο ΠΑ.ΣΟ.Κ. είναι κάτω άπο' 20%. "Ετσι 

είναι εντελώς ξένα προς την πραγματ ικο'τητα τά περί ψη'φου διαμαρτυρίας 

και τά περί αντιστοίχησης μέ τις εκλογές του 1958 και μ έ την το'τε 

χωρίς συνέχεια εκλογική' άνοδο της ΕΔΑ. Ό εκλογικο'ς το'τε Χάρτης ήταν 

εντελώς άνισος και σέ καμμιά σχέση μέ τά σημερινά αποτελέσματα. 
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Π.χ. η ΕΔΑ είχε στη Β'Πειραιά 61%, Β'Άθη'υας 46%, Λέσβο 42%, 

στην Αργολίδα 8%, στη'ν Αρκαδία 7%, στη'ν Κο'ρινθο 9%, στη'ν 'Ηλεία 

9%, στη' Θεσπρωτία 8%, στη'ν Καστοριά 3%. Ση'μερα τα αντίστοιχα ποσοστά 

τοο ΠΑ.ΣΟ.Κ. είναι, 26%,,28%, 21%, 26%, 21%, 30%, 31%, 31%, 29%. 

Στο' χώρο της δεξιάς ή εμφάνιση του ακροδεξιού πολιτικού" σχημα

τισμού και ή κοινοβουλευτική' του εκπροσώπηση αποτελεί όπωσδ'η'ποτε 

στοιχείο προβληματισμού. Είναι άχο'μα αποτέλεσμα της μη κάθαρσης που 

άλλωστε όδη'γησε και σε επικράτηση και μέσα στη Ν.Δ. ακροδεξιών η 

φιλοβασιλικών στοιχείων. 

Χάρις στο Κρατικό' η και παρακρατικό Μηχανισμό που' κινε.ιται ελεύ

θερα μέσα σε παγιδευμένες άχορα λαϊκές μάζες. 'Η επικράτηση αύτη' των 

ακροδεξιών και μέσα στη Ν.Λ. πάρα την ύπαρξη τοο ακροδεξιού σχηματι

σμού δικαιώνει τη'ν άποψη του ΠΑ.ΣΟ.Κ., ό'τι άντ ιχε ιμ εν ι χα ή πολιτική' 

της Κυβέρνησης.προωθουσε τη'ν αναπαραγωγή' των ίδιων δομών τοο ίδιου 

συστήματος. 

Άχομα ή εμφάνιση τοΟ ακροδεξιού" σ χ η' μ ατός με τη συυεπικουρία 

της. πολιτικής της ΕΔΗΚ άλλα xat της Συμμαχίας βοη'θησε στη' διαρροή 

κεντρώων η κεντροδεξιών ψηφοφο'ρων προς τη' Ν.Δ., ενώ παράλληλα συσπει

ρώθηκαν τά ακροδεξιά στοιχεία μέσα στη' Ν.Δ. 'Η Χρεωκοπι'α της Πολιτι

κής της Κυβέρνησης τ fis Ν. Δημοκρατίας υποδηλώθηκε και άπο' τη'ν εκλογι

κή μείωση η και αποτυχία βασικών κυβερνητικών στελεχών. 

Ό σχηματισμός τf)s νέας Κυβέρνησης ΰποδη'λωσε, οτι το' μάνο πού 

μετράει στη Δεξιά, είναι ή εσωτερική της δομή και διάρθρωση, όπως 

προδιαγράφεται η επιβάλλεται άπο τους μηχανισμούς της. 'Η στοιχειώ

δης έλλειψη προσαρμοστ ικο'τητα ς προς το μη'υυμα τών εκλογών για 'Αλλα

γή καταδεικνύει οτι ή Δεξιά δείχνει άνη'μπορη άχο'μα και να "εκσυγχρο

νισθεί" χωρι'ς κινδύνους διάλυσης. 

Η συρρίκνωση στο' χώρο της ΕΔΗΚ ?ιταν νομοτελειακό αποτέλεσμα 

ττ\ς σύγχισης στον ιδεολογικό' τομέα και στη' θελητά η αθέλητα ταύτιση 

σέ πολλά κρίσιμα σημεία μέ τις θέσεις της Ν.Δ. 'Η συυεχιζο'μενη ουσια

στικά χρι'ση ηγεσίας της και η μάχη τών έπιγο'υων είναι εντελώς ξεκσ-

μενη απο τις διεργασίες πού .συν :ελοουται στη δημοκρατική' πραγματικά 

βάση της αλλά και σέ πολλά σ.τελέχη της. 

Η καταδίκη άπο το' Λαο' ευκαιριακών και ανομοιογενών εκλογικών 

σχηματισμών πού συνθηματολογούσαν στο ευαίσθητο για το' Λαο' θέμα της 

"ένο'τητας" είναι επίσης ενα μάθημα γι'αύτούς πού η ε κλογικη' τους 
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θ ά δυερευνηθοϋν π λ α τ ε L ά kuó την οργάνωση ανταποκρίθηκαν γ ε ν L κ ά ατό 

δύσκολο ρ ο λ ο τους κ α C σε π ά ρ α πολλές περυπτώσευς επηρέασαν θ ε τ u κ α 

στην άνοδο τ ο ΰ Κυνημ?;τος. 

Το' ΠΑ.ΣΟ.Κ. π ροσδ LO ρ C ζ ετα u σήμερα από τη λαϋκη έτυμηγοούα σαν 

ο φόρε'as της ' Αλλ;.γης, το αύθεντοκο σο συ α λ ιστ υ κό KL νήμα, ό'χυ y ο'ν ο 

γ L ά τον έλληvLκc5 χ
ω
ρο. 

Τ ó 1974 σπάζοντας προκαταΑίΙψευε H O L καταβολές δεκαετή ρ υδ to ν 

κατόρθωσε νά περάσει π λ α τ ε L ά τ υ ς σοσυαλ'υστυκές θ ε' σ ε υ s του. Σήμερα 

κ α τ α δ ε L κ ν υ ε τ α υ δ τ L Ο Λ α ο' ς β α σ C ζ ε τ at σ ' α ύ τ ο' γ L ά τ η' ν πραγμάτωση του 

οράματος της Αλλαγής. 


