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ΜΕΓΑΛΗ ΝΙΚΗ 

Ανακοίνωση της ΚΕ τοΰ ΚΚΕ 

"Ή Κεντρική Επιτροπή too ΚΚΕ σ' έκτακτη συνεδρίαση της 
Ικανέ τίς πρώτες δασικές εκτιμήσεις γ ι α τα αποτελέσματα των 
δημοτικών εκλογών. 

Ή ΚΕ του ΚΚΕ χαιρετίζει τα μέλη καΐ τους οπαδούς του, τους 
Κνίτες και τίς Κνίτισσες, όλους τους αριστερούς και δημοκρά
τες που πήραν με αυταπάρνηση μέρος στή μάχη τών δημοτικών 
εκλογών. 

Στή μάχη αύτη αποδοκιμάστηκε παραπέρα ή άντιλαίκή πο
λιτική τής «Νέας Δημοκρατίας», που σ' ορισμένες περιπτώσεις 
δέν δίστασε να υποστηρίζει καί τα χουντοφασιστικά στοιχεία, 
ένώ οι δημοκρατικές δυνάμεις σημείωσαν μια μεγάλη νίκη. Προ
ωθήθηκε ή υπόθεση τής συσπείρωσης τών δυνάμεων της 'Αρι
στεράς, Ιδιαίτερα τής ΕΑΜογενους, και δυνάμωσε ή επιρροή 
τοϋ ΚΚΕ. Αυτό εκφράστηκε: στή συνεργασία του ΚΚΕ με πα
ράγοντες τής ΕΔΑ και άλλων δυνάμεων τής 'Αριστεράς σέ το
πική κλίμακα, στο εκλογικό αποτέλεσμα τής 'Αθήνας που ό 
συνδυασμός «Αθήνα — Δημοκρατική Αλλαγή» μέ επικεφαλής 
τον Μίκη Θεοδωράκη συγκέντρωσε 50ο) ο παραπάνω ψήφους 
από κείνες του ΚΚΕ στίς δουλευτικές εκλογές, Στην εκλογή άπα 
τον πρώτο γύρο κομμουνιστών δημάρχων, καθώς καΐ στή ση
μαντική αύξηση τών ψήφων τών κομμουνιστών υποψηφίων δη
μάρχων και δημοτικών συμβούλων. 

Άπα τή μάχη τών δημοτικών εκλογών πρέπει να υπογραμμι
στούν δυο διαπιστώσεις, πού είναι Ιδιαίτερα σημαντικές γ ι α ' 
τήν παραπέρα πορεία του λαϊκού μας κινήματος. 

Π ρ ώ τ ο : "Οπου οί δυνάμεις τής δημοκρατικής άντιπολί- ' 
τευσης κατέδηκαν ενωμένες, εκλέχτηκαν οί υποψήφιοι της μέ 
τήν πρώτη ψηφοφορία σέ μια σειρά σημαντικές πόλεις, δπως 
θεσσαλονίκη, Πάτρα, 'Ηράκλειο, Βόλος, Μυτιλήνη, Καρδίτσα κ.ά. 

Δ ε ύ τ ε ρ ο : Ό λαός γενικά αποδοκίμασε τίς τάσεις ηγε
μονισμού και τίς προσπάθειες γ ι α απομόνωση του ΚΚΕ καΐ επι
δοκίμασε τήν πολιτική τής ισότιμης συνεργασίας μέ δάση ένα 
κοινό πρόγραμμα. 

ΤΕΛΟΣ, σχετικά μέ τήν αναμέτρηση του δεύτερου γύρου, στίς 
συγκεκριμένες περιπτώσεις πού ή μάχη δίνεται ανάμεσα σ' ενα 
συνδυασμό τής Δεξιάς και σ' ενα άπό τους συνδυασμούς τών 
δυνάμεων τής δημοκρατικής αντιπολίτευσης, το ΚΚΕ καλεί τίς 
δημοκρατικές δυνάμεις να δόσουν τή μάχη ενωμένες γ ι α τήν 
ήττα τών υποψηφίων τής Δεξιάς και τήν αποφασιστική απόκρου
ση τών χουντικών υποψηφίων, γ ι α τή νίκη τών δημοκρατικών 
συνδυασμών. 

Ή ΚΕ τοϋ ΚΚΕ δηλώνει οτι στίς περιπτώσεις εκείνες που δέν 
συμμετέχει το ΚΚΕ στο δεύτερο γύρο θα υποστηρίξει τους υπο
ψηφίους τών κομμάτων τής δημοκρατικής αντιπολίτευσης και 
καλεί ολα τά μέλη και τους οπαδούς του, όλους τους δημοκρά
τες, να δουλέψουν δραστήρια γ ι α τήν επιτυχία τους. 
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