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Τό έργο του κ. Καραμανλή καί της Νέας Δημοκρατίας δέν 

εξαντλείται με την"'έπιστροοή" ατό NATO, τήν ένταξη στην ΕΟΚ, τόν 

συμβιβασμό στό Αιγαίο καί τήν Κύπρο, Στό εσωτερικό μέτωπο στόχος 

τους είναι ò "εκσυγχρονισμός" κσί "εξευρωπαϊσμός" της οικονομίας 

μας. Δηλαδή, ή παράδοση των στρατηγικών της τομέων στά πολυεθνικά 

μονοπώλια» Ή ολοκλήρωση του έργου τους - έάν τό επιτρέψει ô ελλη

νικός λαός - συνεπάγεται αφανισμό της άγροτιάς, τοΰ βιοτέχνη, των 

μικρομεσαίων βιομηχανικών καί εμπορικών μονάδων. Συνεπάγεται μετα

νάστευση άπ'τήν ύπαιθρο στά αστικά κέντρα καί τό έζωτερικό. Συνεπά

γεται συμπίεση του εισοδήματος της εργατικής τάξης καί τών μισθωτών. 

"Ηδη, ή στασιμότητα, ή ανεργία, Ò εντεινόμενος πληθωρισμός, ή 

ασύδοτη καταστρο(ρή τοϋ περιβάλλοντος, εϋναι τά πρώτα χειροπιαστά 

δείγματα τών έπιπτώσεο̂ ν της πορείας πού ή Δεξιά έχει επιλέξει γιά 

τήν χώρα μας. 

Ho 



-2~ 

Στήν πορεία, ή υλοποίηση αυτής της πολιτικήςθά βρεΧ αντιμέ

τωπους τους εργαζόμενους, τους μη προνομιούχους "Ελληνεςc fié τους 

διεκδικητικούς τους αγώνες., οι αγρότες, οι εργάτες, οι μισθωτοί, 

οι βιοτέχνες, τά μικρομεσαία στρώματα, οι οορεϊς της τοπικής αυτο

διοίκησης θά ορθώσουν τό ανάστημα τους για, νά παρεμποδίσουν την 

πορεία προς την καταλήστευση των πλουτοπαραγωγικών μας πόρων, προς 

την όλο καί πιό σκληρή συμπίεση της εισοδημάτων τους. Κι ή αντι

μετώπιση του λαϊκού κινήματος της χώρας απαιτεί τήν δόμηση ενός 

αυταρχικού κράτους της Δεξιάς καί θεσμικά πλαίσια πού νάτού επι

τρέπουν νά κινείται με τήν άνεση της νομιμότητας. Γι'αυτό ή Δημο

κρατία πού "επανέφερε" ò κ. Καραμανλής στά πλαίσια της "γέφυρας" 

καί μέ τίς ευλογίες των "συμμάχων", διατηρεί τά εξωτερικά γνωρί

σματα του κοινοβουλευτισμού. 'Αλλά τά συνδυάζει μέ τήν άνασυγκόλ-

ληση τού κράτους της Δεξιάς - πού στηρίζεται στην "συμφιλίωση των 

χουντικών, των βαοιλοφρόνων καί τών παλιών στελεχών της EPE, μέ 

τήν έπιφήφίση τού αυταρχικού συντάγματος της Νέας Δημοκρατίας, πού 

καταστρατηγεί τήν αρχή της Λαϊκής Κυριαρχίας, καί μέ τη θεσμοθέ

τηση νόμων-πλαισίων γιά τήν καθυπότα.ζη τού συνδικαλιστικού κινή

ματος, γιά τήν εξουθένωση της τοπικής αυτοδιοίκησης καί τή θεμε

λίωση ενός συγκεντρωτικού κρατικού μηχανισμού, καί γιά τήν διαμόρ

φωση της παιδείας - δχι γιά τό πλάτεμα καί βάθεμα της γνώσης της 

νεολαίας μας, άλλα γιά τήν εξυπηρέτηση τών αναγκών των πολυεθνι

κών μονοπωλίων. 

'Εκείνο πού πρέπει νά τονιστεί - γιατί δέν Εχει κατανοηθεί 

ούτε άπό ένα τμήμα τής 'Αριστεράς στην χώρα μας - είναι πώς οι 

εσωτερικές εξελίξεις εΓναι προέκταση καί αντανάκλαση της βασικής 

επιλογής πού εχει κάνει ò κ. Καραμανλής καί ή Δεξιά, νό. εϋναι ή 

'Ελλάδα δορυφορικό εξάρτημα τών ΗΠΑ στά πλαίσια τού ΠΑΤΟ καί τής 



ΕΟΚ, Ή άποχουντοποίηση καί 6 εκδημοκρατισμός τής πολιτείας δεν 

είναι δυνατό νά επιδιωχθούν μέ οποιαδήποτε ελπίδα επιτυχίας ατά 

πλαίσια της εθνικής έξάρτηο ις. Καί είναι αποπροσανατολιστικό τό 

σύνθημα γιά μιά συμμαχία πολιτικών δυνάμεων πού πρώτο καί κύριο 

στόχο έχει την άποχουντοποίηση καί τόν εκδημοκρατισμό της πολι-

τείας» QÌ στόχοι α,ύτοί εϋναι πραγματώσιμοι μόνο στά πλαίσια μιας 

διαδικασίας πού στοχεύει κατά κύριο καί πρώτο λόγο νά αποσυνδέσει 

την χώρα μας άπ'τούς μηχανισμούς εξάρτησης καί να προχωρήσει άπχκρα-

σιστικά στην ελληνοποίηση της πολιτείας. 

Γι*αυτό, συμμαχία κομμάτων - καί κατά συνέπεια,εκλογική 

σύμπραξη γιά τήν αντιμετώπιση τοϋ Καραμανλή καί της Νέας Δημοκρα

τίας - δεν πρόκειται νά ανακόψει τήν πορεία της ^épaç προς τήν ολο

κλήρωση της υποτέλειας, τόν οικονομικό μαρασμό, τήν συμπίεση των 

είσοδημάτων του εργαζόμενου λαοϋ μας καί τήν συρρίκνωση τοϋ ελλη

νισμού, άν δέν θέτει κατά κύριο καί πρώτο λόγο τό θέμα της εθνικής 

ανεξαρτησίας, άν δέν χαράζει στρατηγική πού νά οδηγεί -· μέ ευέ

λικτη έστω τακτική - άλλο, \i οδηγεΧ, στην αποσύνδεση τής χώρας 

μας άπ'τούς μηχανισμούς εξάρτησης, άν δέν θέτει κρυστάλλινα τόν 

στόχο τής αποχώρησης άπό τό NATO καί δέν βροντοοωνει τό ΟΧΙ στην 

ένταξη στην ΕΟΚ. 

Μά δέν άρκεΧ νά θέτει κανείς τό πρόΒλημα τοϋ NATO, τής ΕΟΚ, 

των £ένων Βάσεων, Γιά νά έχει ουσιαστικό αντίκρυσμα στην πορεία τής 

χώρας μας, γιά, νά κινητοποιήσει τίς λαϊκές δυνάμεις, γιά νά αγκα

λιάσει καί τόν λαό καί τίς ένοπλες δυνάμεις τττς χώρας, πρέπει τό 

σύνθημα τής εθνικής ανεξαρτησίας νά γίνεται οδηγός στην πράξη, 

σέ κάθε βήμα, σέ κάθε όψη τής δημόσιας ζωής τής χώρας. Δέν νοεί

ται κατά συνέπεια, VÓL υποστηρίζει κανείς τήν αποσύνδεση άπό τό 

NATO, τό ΟΧΙ στην ένταξη στην ΕΟΚ, τό διώξιμο των ^ένων βάσεων -
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μά ταυτόχρονα vd επιζητεί την "επίλυση της διένεξης 'Ελλάδας -

Τουρκίας με διαπραγματεύσεις'
8
. Ό άντι ιμπεριαλιστικός, άντιμονω-

πωλιακός αγώνας, θά οδηγήσει σέ μοιραίο αποπροσανατολισμό, αν δεν 

ξεκινήσει άπ'τό σπίτι μας, την άμεση εμπειρία μας, πού συνίσταται 

στην Άμερικανοτουρκική ιμπεριαλιστική πρόκληση στην Κύπρο καί τό 

Αιγαίο ο 

*Η εξαρτημένη καί καθοδηγούμενη Δεζί-ά στην Ελλάδα χρησι

μοποιεί όλα τά μέσα γιά νά παραμείνει στην έ~ουσία καί νά ολο

κληρώσει τό έργο της. 'Επιλέγει τό εκλογικό σύστημα πού την συμ

φέρει» "Οταν αυτό δέν άρκει χρησιμοποιεί τήν βία καί τη νοθεία 

του τύπου των εκλογών του 1961, "Οταν αυτό δέν άρκει, επιβάλλει 

στρατιωτική δικτατορία. Αυτές είναι οι γνωστές, πικρές εμπειρίες 

του ελληνικού λαού. 

μ 'Αλλά κάποτε εξαντλούνται τά περιθώρια. Ή βία καί νοθεία 

χρησιμοποιήθηκε. Τήν γνωρίζει δ λαός μας καί γνωρίζει πώς νά τήν 

αντιμετωπίσει. *Η δικτατορία χρησιμοποιήθηκε γιά μιά ολόκληρη, 

δυσβάστακτη εφταετία. Τήν γνωρίζουν οί, ένοπλες δυνάμεις της χώρας 

μας. Γνωρίζουν πώς πρόδωσε ή χουντιΐίή ηγεσία, τόσο τόν λαό καί τό 

έθνος όσο καί τίς ίδιες τίς ένοπλες δυνάμεις της χώρας. OL 

ένοπλες δυνάμεις της χώρας δέν προσφέρονται πιά, στή μεγάλη τους 

πλειοψηφία, σέ νέα δικτατορικά πειράματα. *Η πορεία, ή δύσκολη καί 

ανηφορική πορεία - ύστερα άπό τίς εμπειρίες της εφταετίας - της 

συμφιλίωσης στρατού καί λαού, έχει ήδη μπει στον δρόμο της. 

*Η Δεζιά καί ο Ι .ξένοι πάτρωνες της γνωρίζουν πώς δέν εϋναι 

δυνατή ¡Ξανά ~ τουλάχιστον γιά τό προβλεπτό μέλλον - ή επιβολή 

στρατιωτικής δικτατορίας.Γι'αυτό,, δ poXoç τού κ. Καραμανλή καί 

της Νέας Δημοκρατίας είναι νά θεμελιώσει τή νόμιμη επικυριαρχία 

της Δεξιάς στην χώρα μας. Λυτό εμπίπτει καί μέσα στή νέα πολιτική 



των ΗΠΑ - γιά νόμιμες, κοινοβουλευτικές κυβερνήσεις στον χώρο έπιρ· 

ροής τους, πού θά εξαντλήσουν όλα τά μέσα πού τους παρέχουν τά 

αυταρχικά συντάγματα τους γιά τήν κατοχύρωση τών συμφερόντων της 

άρχουσας τάζης. 

Τό εκλογικό σύστημα πού επέλεξε ή Νέα Δημοκρατία, μέ τήν 

σύμφωνη γνώμη καί "δημοκρατικών" δυνάμεων τό 197 4 καί πού θά ισχύ

σει ουσιαστικά καί στίς προσέχεις εκλογές, διευκολύνει αναμφισβή

τητα τήν πραγμάτωση αυτού του στόχου. 'Αλλά δέν άρκει. Δέν αρκεί 

ούτε δ αποφασιστικός έλεγχος πού διαθέτει ή Κυβέρνηση πάνω στά μ|-

σα μαζικής ενημέρωσης. Δέν άρκει ούτε ή χρησιμοποίηση τών σωμά

των ασφαλείας γιά τόν εκφοβισμό τών πολιτών της υπαίθρου» Δέν 

αρκούν ούτε οι παροχές πού θά πραγματοποιήσει 6 κ, Καραμανλής κατά 

τήν προεκλογική περίοδο. Τους χρειάζεται καί κάτι άλλο·; Ή σύγχί

ση καί ή αοριστία, ή παραπλάνηση καί ò αποπροσανατολισμός. 

'Από τό τέλος του εμφύλιου πολέμου καί ύστερα - κι ιδιαί

τερα μετά τήν άφιξη τού πρεσβετή τών ΗΠΑ Πιουρίφόϋ, ή γραμμή της 

"προστάτιδας" δύναμης γιά τήν πολιτιή ζωή στην 'Ελλάδα ήταν ή 

διαμόρφωση συνθηκών τέτοιων πού νά εγγυώνται λίγο-πολύ πώς κατά 

κανόνα, ή Δεζιά θά είναι στην κυβέρνηση καί ή Κεντροδεξιά στην 

αντιπολίτευση. "Οταν φθείρεται ή Δε'~ιά θά ανέρχεται γιά περιορι

σμένο διάστημα ή κεντροδεξιά„ Αυτό θά δίνει τήν ευκαιρία γιά 

"ανανέωση" της Δεξιάς, ενώ τό κατεστημένο, τό status quo δέν θά 

εκτίθεται σέ κίνδυνο μιά καί ή βασική πολιτική γραμμή της Κεντρο

δεξιάς δέν διαφέρει σέ ουσιαστικά σημεία άπ'αύΐήν της Δεξιάς. 

Στόχος, σέ ότι άφορα τίς 'Αριστερές πολιτικές δυνάμεις- δυνάμεις 

δηλαδή πού θέτουν σέ αμφισβήτηση τήν δομή της εξουσίας, πού 

εκφράζουν τά ταξικό, συμφέροντα τών εργαζομένων, ήταν ή άπομαζι-

κοποίησή τους. Συγκεκριμένα, 6 περιορισμός της κοινοβουλευτικής 

. / .. 



παρουσίας τους στό ελάχιστο στην Βουλή, ή ™έκ του συστάδην" μάχη 

γ uà την υφαρπαγή του έλέγχ υ τοϋ συνδικαλιστικού κινήματος καί ή 

καθυπόταξη αν <5χι έζασθένηση της τοπικής αυτοδιοίκηση ς, πού απο

τελούσε διέξοδο γιά τήν σχετικά ελεύθερη έκφραση της λαϊκής βού

λησης«, "Υπήρξαν δυό "εκπλήξεις" γιά τήν Δε^ιά καί τους πάτρωνες 

της πέραν άπ'τόν Ατλαντικό» *Η πρώτη ήρθε στις εκλογές του 1953 

δταν ή ΕΔΑ έγινε αξιωματική αντιπολίτευση μέ 24%, Ακολούθησε τότε 

ή βία καί νοθεία του 1961= "Κ δεύτερη ήρθε στίς εκλογές του 1964, 

δταν κατόρθωσε ή Ε.Κ. νά πάρει απόλυτη πλειοψηφία παρά τους υπο

λογισμούς καί τίς εξόφθαλμες μεθοδεύσεις τοϋ κατεστημένου.. Κι 

αυτό είχε ιδιαίτερη σημασία γιατί ή Ε. δέν ήτανκεντροδεξιά. 

Περιλάμβανε ριζοσπαστικές δυνάμεις - αυτές πού αργότερα ονομά

στηκαν Κεντροαριστερά - πού έθεταν τό πρόβλημα της δομής της 

έΕουσίας. ("Ποιος κυβερνά τήν 'Ελλάδα, δ Βασιλεύς ή 6 Λαός" -

"Ό οτρατύς δέν ανήκει ούτε σε κόμματα, ούτε σέ πρόσωπα, Ανήκει 

μόνον στό "Εθνος" - "Είμαστε σύμμαχοι άλλα δχι Δορυφόροι" ). 

'Αλλά οι ριζοσπαστικές δυνάμεις της Ε.Κ. ήταν έγ?<λωβισμένες σέ 

σχήμα πού πολύπλευρα ελεγχότανε άπ'τό κατεστημένο. Ή υπόθεση 

ΑΣΠΙΔΑ, ή προδοσία των αποστατών, οι κυβερνήσεις ανδρείκελα πού 

ακολούθησαν τήν 15η "Ιούλη του 1965, αποτέλεσαν τίς πιό χαρακτη

ριστικές μεθοδεύσεις των "Αμερικάνων, των 'Ανακτόρων, της Δεξιάς 

καί τοϋ κοινωνικο-οίκονομικοϋ κατεστημένου, μέ στόχο τήν αποσύν

θεση της Ε.Κ. καί τήν ανασύνθεση τοϋ πολιτικού βίου σέ τέτοια βάση 

ώστε νά στεγανοποιηθεί δ κίνδυνος νά αποκτήσουν μαζικό έκ(χ>ασττ) 

οί καταπιεζόμενες μάζεε τοϋ ελληνικού λσοϋ. απέτυχαν τελικά ο' 

αυτή τους τήν προσπάθεια, καί παρασκεύασαν γ ι'αυτό τό πραξικόπημα 

της 21ης Απρίλη» 
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Στή διαμόρφωση της μεταπολίτευσης (τόν 'Ιούλιο τοϋ 1974), 

έλαβαν τά μέτρα τους νά δημιουογηθούν καί πάλι οι προϋποθέσεις γιά 

την συνέχιση της θολούρας καί της σύγχυσης στην πολιτική ζωή τής 

χώρας, γιά την διασφάλιση εναλλακτικών λύσεων στά πλαίσια ενός 

αύταοχικού κοινοβουλευτικού πολιτεύματος. Στην Ενωμένη 'Αριστερά 

πρόσφεραν τή νομιμοποίηση του ΚΚΞ καί απέσπασαν έτσι τó σύνθημα 

"Καραμανλής ή τά τάνκς" πού έπαιζε αποφασιστικό ρόλο ατό αποτέ

λεσμα των εκλογών του Νοέμβρη 1974. Στην ηγεσία τής ΕΚΝΔ (πρίν 

ακόμα διαμορφωθεί αυτό τό κόμμα) πρόσφεραν συμμετοχή στίς ευθύνες 

μόνο τής μεταπολίτευσης. Κι έτσι, κατόρθωσαν νά περιβόΛουν τόν 

κ. Καραμανλή μέ τό φωτοστέφανο τού "απελευθερωτή" καί τού "εθνι

κού ηγέτη". 

Μετά τήν πανηγυρική νίκη του κ. Καραμανλή στίς εκλογές τού 

197 4 διασπάστηκε ή 'Ενωμένη 'Αριστερά καί διαμόρφωσαν ξεχωριστή 

πολιτιή τό ΚΚΕ, τό ΚΚΕ(έσ.) καί ή ΕΔΑ. Τόσο τό ΚΚΕ(έσ.) όσο καί 

ή ΕΔΑ χάραξαν τήν γραμμή τής 'Αντιδικτατορικής 'Ενότητας, μέ στό

χο τήν δημιουργία ενός πλα~ιοϋ μετώπου ενάντια στίς δυνάμεις τής 

ανωμαλίας, πού θά περιλάμβανε δχι μόνο τά κόμματα τής αντιπολί

τευσης άλλα κι Ο,υτήν ακόμη τήν κοινοβουλευτική, τήν "δημοκρατική" 

Δεξιά. Τό πόσο λαθεμένη ήταν αυτή ή πολιτ ή γιά τό Λαϊκό κίνημα, 

θά τό έχουν καταλάβει ήδη, έστω κι άν δεν προβαίνουν σέ επίσημη 

αποκήρυξη τής ΕΛΔΕ. Γιατί στό χρόνο πού πέρασε θά πρέπει καί 

οι ίδιοι νά έχουν εννοήσει τόν ρόλο τού Καραμανλή, ρόλο πού υπαγο

ρεύεται άπό τήν ταξική του τοποθέτηση. "Η πολιτική αυτή δέν ήταν 

απλώς λαθεμένη. Συνέβαλε στο νά διατηρηθεί όμύθος τού Καραμανλή 

σάν "γνήσιου δημοκράτη" πού μάχεται γιά τήν εδραίωση τής Δημοκρα

τίας ενάντια σέ κύκλους τής Δε'ιάς πού τήν υπονομεύουν. "Αμβλυνε 

τήν ταξική συνείδηση τού εργαζόμενου λαού καί αποπροσανατόλισε τόν 

Ο / 0 0 
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άγώνα του- KL αυτό, παρά τό γεγονός ότι ούτε τό ΚΚΕ (έσ) ούτε 

ή ΕΔΛ εξέφραζαν πολιτικά σημαντικές λαϊκές δυνάμεις,, Κανείς μας 

δέν αμφισβητεί πώς υπάρχου"" εσωτερικές διαμάχες στην ^εξιά. Κανείς 

μας δέν αμφισβητεί πώς δ Καραμανλής βάλλεται άπό τους βασιλικούς 

καί τους χουντικούς» Κανείς μας δέν αμφιβάλλει πώς υπήρξαν περι

στάσεις πού αύτη ή σύγκρουση κόντεψε νά έκ5ηλωθεΧ καί δυναμικά«, 

Μά έκεϊνο πού ήτανε πάντα σαφές γιά τό ΠΑΣΟΚ - καί θ&πρεπε για 

λόγους μακράς καί πικρής εμπειρίας νάναι έξ ίσου σαοές σ'όλη την 

παραδοσιακή 'Αριστερά? ήταν 6 ρόλος του Καραμανλή καί των συνερ

γατών του - ρόλος πού αποσκοπούσε στη συνένωση των δυνάμεων της 

Δεξιάς, στήνθεμελίωση ενός σκληρού, ακροδεξιού κοάτους γιά τήν 

αντιμετώπιση τού λαϊκού κινήμ<~'τος, γιά τό άλυσοδέσιμο της χώρας 

μας στό άρμα των ΗΠΑ στά πλαίσια τού NATO καί της ΕΟΚ. 

"Οσο γιά τήν ΕΔΗΚ - όπως μετονομάστηκε ή ΕΚιίΔ, συνέβη ότι 

θά έπρεπε νά αναμενόταν» Τοποθετημένη ουσιαστικά στίς θέσεις της 

Νέας Δημοκρατίας (σχέσεις μέ ΗΠΑ καί NATO, ένταξη στην ΞΟΚ, απο

δοχή της μονοπωλιακής δομής τής οικονομίας μας) παίζει τόν ρόλο 

τής "εποικοδομητικής αντιπολίτευσης"σκιαμαχεί μέ τόν Καραμανλή 

σέ ότι άφορα τήν άποχουντοποίηση, ζητεΧ "ενημέρωση" καί "διευκρι

νίσεις
51
 όταν προκύπτουν θέματα γενικώτερου ενδιαφέροντος, γιά νά 

Επιβεβαιώσει τόν ρόλο της σαν αντιπολίτευσης (ΒΑΣΕΙΣ, Κύπρος). 

"Ετσι, ή ΕΔΗΚ διαμορφώνεται σάν ένα ξεκάθαρα Κεντροδεξιά σχήμα 

πού συγγενεύει άμεσα μέ τή Νέα Δημοκρατία. Αυτές οι παρατηρή

σεις άοορύν τήν ηγεσία της
7
 τό όργανα πού διαμορφώνουν τήν πολι

τική τού κόμματος. Δέν άφορυν πληθώρα στελεχών καί μεγάλο τμήμα 

τής λαϊκής της βάσης, πού είναι τοποθετημένη στην ΕΔΗΚ γιατί 

πιστεύει πώς αποτελεί συνέχεια τής Ε.Κ. των δύο 'Ανένδοτων'Αγώνων. 

Τό ΚΚΕ ακολούθησε "αδιάλλακτη" γραμμή γιά μιά μακρά περίο

δο καί πήρε θέσεις πού μπορούν νά χαρακτηριστούν σάν άντιϊμπερια™ 



λιστικές καί αντιμονοπωλιακές. 'Εξαίρεση αποτέλεσε κι αποτελεί 

ή θέση του γ ιά τό Αιγαίο,, δπου ταυτίζεται μέ την 3έση της ΞΣΣΔ. 

Μά πρέπει επίσης νά τονιστεί πώς ή "άδιαλΛαξία
11
 του παίρνει τη 

μορφή ζύμωσης καί όχι δράσης. Στόχος του κύριος φαίνεται νά είναι 

δχι τόσο νά κερδίσει μάχες άλλα νά προεκτείνει τίς κομματικές 

του δυνάμεις στον συνδικαλισμό καί τήν τοπική αυτοδιοίκηση. Πρόσφα

τα έκανε μιαν αόριστη πρόταση γιά συμμαχία των κομμάτων της αντι

πολίτευσης γύρω άπό χρεις, άξονες? Τόν εκδημοκρατισμό της δημόσιας 

ζωής, τήν οικονομική ανακούφιση του λαού καί τήν απαλλαγή άπό τήν 

κηδεμονία των ΗΠΑ. "Όμως δεν έθεσε ούτε τό θέμα αποχώρησης άπό τό 

NATO? ούτε τό θέμα της ένταζης στην ΕΟΚ. Κι αποτελεί αυτό τακτι-

κό ελιγμό μέ στόχους πού ή ηγεσία του γνωρίζει καλύτερα άπό μας« 

Είμαστε περήφανοι γιατί τό ΠΑΣΟΚ, πού δημιουργήθηκε ακρι

βώς τρία χρόνια πρίν,άπό στελέχη του ΠΑΚ, της Κεντροαριστεράς 

καί της Αριστεράς, έμεινε πιστό σε κάθε βήμα του, στην Διακήρυξη 

της 3ης Σεπτέμβρη, προώθησε μέ όλες του τίς δυνάμεις καί στο 

Κοινοβούλιο καί στους διεκδικητικούς αγώνες του εργαζόμενου 

ελληνικού λαού καί στην τοπική αυτοδιοίκηση, τόν αγώνα πού μέσα 

άπ'τήν καθημερινή αντιπαράθεση καί πάλη θά οδηγήσει τελικά στην 

ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ, τή ΛΑΪΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ καί τόν ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ 

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ. Μέ όργανο ανάλυσης καί γνώσης τή Μαρξιστική 

μέθοδο προβλέψαμε μέ επιτυχία τίς έ^ελίζεις τόσο στον διεθνή 

χώρο όσο καί στό εσωτερικό της χώρας. Μέ τους αγώνες μας καθιε

ρωθήκαμε σάν ò ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΒΟΡΕΑΣ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ,της ΑΛΛΑΓΗΣ στην 

οποία είμαστε σέ θέση νάοδηγήσουμε τήν χώρα μέ καλομελετημένα 

βήματα καί πάντα σέ συσχετισμό μέ τήν θέληση καί τήν συμμετοχή 

του κυρίαρχου λαού. Ηέ τίς θέσεις μας καί τους αγώνες μας γίνα

με ò κύριος εκφραστής του Λαϊκού Κινήματος της χώρας μας, του 

. / .. 
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καταπιεζόμενου λαοϋ της πατρίδας μας - τοϋ εργάτη, του αγρότη, 

του βιοτέχνη, τοϋ μισθωτού, τοϋ επαγγελματία, τοϋ συνταξιούχου, 

των μικρομεσαίων στρωμάτων, της περήφανης νεολαίας τοϋ τόπου μας. 

Τό Κίνημα μας έχει ταυτόχρονα σοσιαλιστικό... καί έθνικο-

απελευθερωτικό χαρακτήρα. Γιατί, χωρίς την εθνική μας απελευθέρω

ση, χωρίς τήν θεμελίωση της εθνικής μας ανεξαρτησίας, δέν είναι 

δυαντός ιστορικά ò σοσιαλιστικός μετασχηματισμός της κοινωνίας 

μας. Ol κοινωνικές τάξεις καί τά κοινωνικά στρώματα πού εκφράζει 

πολιτικά τό ΠΑΣΟΚ ταυτίζουν τήν κοινωνική αλλαγή, τήν κοινωνική 

απελευθέρωση, μέ τήν εθνική απελευθέρωση. Γιατί αυτοί - οί μη 

προνομιοΰχοι "Ελληνες - "πληρώνουν τά σπασμένα
5
' της εξάρτησης. 

Γιατί στην εποχή μας, γιά περιφερειακές χώρες τοϋ καπιταλισμού 

ή ταξική πάλη ταυτίζεται μέ τους άγωνες γιά τήν εθνική απελευθέ

ρωση. 

Τό Κίνημα μας έχει συλλάβει τό νόημα*τής εποχής. Καί είναι 

αυτός ò λόγος πώς πορεύεται προς τήν εξουσία,. Οι εκλογές πού 

έρχονται - καί θάρθουν γρήγορα, βχουν ιδιαίτερη σημασία, γιατί 

τό ΠΑΣΟΚ. Θά αποτελέσουν γιά μάς αποφασιστικό σταθμό στην πορεία 

μας προς τήν εξουσία καί τή μεγάλη ΑΛΛΑΓΗ πού έπαγγελόμαστε. 

Στίς εκλογές θά κατέβουμε αυτοδύναμοι. Κι αυτό, όχι γιατί 

δέν αναγνωρίζουμε τή σημασία μιας συμμαχίας πολιτικών φορέων 

πού εκφράζουν τά συμφέροντα τοϋ εργαζόμενου λαοϋ. fi ιό τέτοια 

συμμαχία όμως απαιτεί κοινό πρόγράμμα• 'Απαιτεί κοινό πρόγραμμα 

πού νά μή φαλκιδεύει τά συμφέροντα τΐης χώρας καί τοϋ εργαζόμενου 

λαοϋ. 'Απαιτεί κοινό πρόγραμμα γύρω άπό άξονες πού νά μήν απο

προσανατολίζουν τό λαϊκό κίνημα, πού πάνε στην ουσία τοϋ ελληνικού 

προβλήματος - δηλαδή, στην εξάρτηση της χώρας μας άπό τίς ΙΊΠΑ 

στά πλαίσια τοϋ HATO καί της ΕΟΚ. 

. / .. 



"Αν φαλκιδεύσουμε αύτη την θέση μας ατά πλαίσια ενός κοινού προ

γράμματος, θά εμπαίζουμε τό λαό. Γιατί ή χώρα μας βρίσκεται, τώρα 

σέ αποφασιστικό σταυροδρόμι. txiX 6 λαός πρέπει νά κάνει την κρίσι

μη επιλογή του - ανάμεσα στην ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ καί την ΑΛΛΑΓΗ» 

Είμαστε σύμφωνοι πώς πρέπει νά ηττηθεί ò Καραμανλής. 'Αλλά 

δέν όρκε ι. Πρέπει νά ηττηθούν καί οι θέσεις του, καί ή πορεία πού 

έχει χαράξει ή Δεξιά γιά την χώρα μας. Αυτός είναι δ γνώμονας 

τής συμπεριφοράς μας απέναντι ατά άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. 

Καί παραμένει θέση μας αμετάβλητη, πώς, άσχετα άπ'τίς διαφωνίες 

στον χώρο της αντιπολίτευσης πρέπει νά προωθήσουμε τήν ΣΥΗΕΡΓΑΣΙΛ 

μας, τόσο στό κοινοβούλιο όσο καί στους εξωκοινοβουλευτικούς αγώ

νες, γιά τήν επίτευξη συγκεκριμένων στόχων πού τυχαίνει νά είναι 

κοινοί, "Ενας τέτοιος κοινός στόχος είναι καί ή αντιμετώπιση της 

Νέας Δημοκρατίας κατά τήν διάρκεια του εκλογικού αγώνα - όπου 

πρέπει νά αναμένονται σοβαρές παραβιάσεις της νόμιμης, συνταγμα

τικές διαδικασίας. Προτείναμε γι'αύτό τήν δημιουργία διακομματι

κών ομάδων περιφρούρησης \ιά νά δώσουμε τή μάχη άπό κοινού ενάν

τια στίς μεθόδους πού θά μετέλθει ή Νέά Δημοκρατία γιά νά εξασφα

λίσει μιά στοιχειώδη πλειοψηφία στό Κοινοβούλιο» > 

Τέλος, θέλω νά τονίσω, πώς ή έμμονη ορισμένων κομμάτων 

στην τοποθέτηση, πώς χωρίς τήν συμμαχία των 7<.ομμάτων της αντι

πολίτευσης θά νικήσει ò Καραμανλής, αποτελεί απαράδεκτη ηττοπά

θεια. *0 λαός, ò κυρίαρχος λαός, θά κάνει τήν επιλογή του σύμφω

να μέ τήν κυρίαρχη θέληση του. 'Εκείνο πού πρέπειάπό κοινού νά 

αγωνιστούμε νά εξασφαλίσουμε, είναι πώς ή έκφραση της θέλησης 

του θα είναι γνήσια καί αβίαστη. 
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"ΕμεΧς, τό ΠΑΣ OK, προχωρούμε στην εκλογική αναμέτρηση 

με αυτοπεποίθηση καί α£σιοδοξία„ Στίς επόμενες εκλογές τό ΠΑΣΟΚ 

θά ά,νοίεει τη Xew^ôpo πού τό οοηγεί στην εξουσία, γιά μιαν*Ελλά

δα ανεξάρτητη, γιά μιαν Ελλάδα πού ν'ανήκει στον εργαζόμενο λαό 

της, γιά μιαν 'Ελλάδα πού ν'άνήκει στους"Ελληνες. 

* * * * * * * * * * * 


