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Π Α Ρ Ι Σ Ι , 2 Άττριλίου. 

Σ ΥΝΑΝΤΗΣΑΜΕ τ α ν κ . Πσττσν. 
δρέου στην έδρα τοΰ Σοσιαλι
στικού κόμματος. Μας εξέ

φρασε αρχικά την ικανοποίηση ττού 
τόν υποδεχόταν ενα ισχυρό γαλ
λικό σοσιαλιστικό κόμμα με ευρύ
τατα γνωστή γραμμή πλεύσεως. 
Τό παράδειγμα τους, είπε, άποτε-
λεΐ γ ιά τόν ελληνικό σοσιαλισμό 
μιά ενίσχυση και μια ενθάρρυνση. 
Καί είναι σέ θέση νά εμφυσήσει 
νέα πνοή στην ελληνική αριστερά. 
Στη Γαλλία, πρόσθεσε, ó σοσιαλι
σμός, είναι μιά ιδέα πού ακολου
θεί τό δρόμο της. 'Αλλά και στην 
'Ελλάδα τραβάει τό δρόμο της. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Είστε μέλος τής 
Σοσιαλιστικής Διεθνούς, όπως 
τό Γαλλικό Σοσιαλιστικό κόμ
μα; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: "Οχι . 'Αρνηθήκαμε 
νά ενταχθούμε στη Σοσιαλιστική 
Διεθνή γιατί δέν θέλουμε νά δώ
σουμε την υποψία ότι άστταζόμα-
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ΚΑΜΙΝΕΤΑ 
ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 

ó κ. 'Avi II *ρ • Παπανδρέου 
στ« τήν Σοσιαλδημοκρατία καί 
τόν Άτλαντισμό. Τό γαλλικό σο
σιαλιστικό κόμμα κατέχει μιά 
στρατηγική θέση ανάμεσα στα 
σοσιαλιστικά κόμματα της Βόρει
ας Ευρώπης, πού βρίσκονται κάτω 
άπό τήν έττίδραση τοϋ Δυτικογερ-
μανικοΰ Σοσιαλδημοκρατικού «όμ
ματος, καί στά σοσιαλιστικά κόμ
ματα της Νότιας Ευρώπης. "Η δι
κή μας θέση ττρός τό -παρόν βρί
σκεται ανάμεσα στά σοσιαλιστι
κά κόμματα τής Νόιτας Ευρώπης. 
Ξεκαθαρίζω οτι μιλάω γ ι ά σοσια
λιστικά κόμματα κι όχι σοσιαλδη-
ττοίηση ενός συνασπισμού τον δη-

Ή συμμαχία 
μέ τόν κομμουνισμό 

— Λογαοιάζετε νά συμμαχήσε
τε μέ τους κομμουνιστές σέ μιά 
ενωμένη άριστεοά, όπως τό έ
κανε τό Γαλλικό Σοσιαλιστικό 
κόμμα; 

— ' Ο χ ι . Προς τό παρόν τουλά
χιστον δέν λογαιάζουμε νά μιμη
θούμε τό παάδειγμα του γαλλι
κού σοσιαλιστικού κόμματος στό 
σημείο αυτό. Γιατί τά κομμουνι
στικά κόμματα στην 'Ελλάδα εί
ναι δύο. 'Υπάρχει τό πιστό στή 
Μόσχα ΚΚΕ καί τά άλλο, τό ό-
ττοΐο άττοκαλούμε «ΚΚΕ εσωτερι
κού». 

Ό διαχωρισμός τους είναι 6α-
βύς. Δέν είμαστε σέ θέση κι ούτε 
καί θέλουμε νά κάνουμε επιλογή 
Ανάμεσα σ' αυτά τά δύο κόμμα
τα, νά συμμαχήσουμε μέ τό ενα 
εναντίον του άλλου. Προτιμούμε 
νά επιχειρήσουμε τήν πραγματο
ποίηση ενός συνασυισμοΰ των δη
μοκρατικών δυνάμεων έν όψει των 
ττροσεχαν εκλογών ττού πρέπει νά 
γίνουν στην 'Ελλάδα τό φθινόπω
ρο τοΰ 1978 τό αργότερο. 

"Η συμμαχία αυτή των δημο
κρατικών δυνάμεων θά είναι πιό 
πλατειά ά π ' τήν ενωμένη σας α
ριστερά, θ ά έχει σάν στόχο νά 
άντιπαραταχθεί στη δεξιά μέ μιά 
εκλογική συνεργασία. Πρόκειται 
y tá μιά ιδιομορφία τής 'Ελλάδας 
χωρίς καμμιά ομοιότητα μέ τό 
«κοινό πρόγραμμα» τής αριστεράς 
πού έ'χετε στή Γαλλία. 

Ό σκοπός μας είναι νά πετύ
χουμε έναν αντιπερισπασμό στην 
ενδεχόμενη προσέγγιση τών κομ
μάτων ΕΔΗΚ του κ. Μαύρου καί 
«Νέας Δημοκρατίας», πού είναι 
τό μεγάλο κόμμα τής δεξιάς μέ 
άαχηγά τόν Πρωθυπουργό κ. Κα
ραμανλή. 

Ή ΕΔΗΚ μπορεί πράγματι νά 
συμμαχήσει μέ τήν ττλειοψ |">ία 
τών μελών τού κόμματος τού κ. 
Καραμανλή, έκτος βέβαια ά π ' τήν 
άκρα δεξιά ή οποία συγκεντρώνει 
κατά ιούς υπολογισμούς μου τό 
ένα τρίτο τών μελών τής Νέας Δη
μοκρατίας. 

Γιατί οί φίλοι τοΰ κ. Μαύρου 
δέν θά δεχθούν ποτέ οί δομές τού 
κράτους, ή Δικαιοσύνη, οί υπηρε
σίες 'Ασφαλείας, ή Χωοοφυλακή, 
ή Αστυνομία, ακόμα καί οί "Ενο
πλες Δυνάμεις έν μέρει, νά παρα
μείνουν αμετάβλητες καί διαβοωμέ-
νες άπό χουντικούς, όπως άκό',ια' 
συμβαίνει δυόμιση χρόνια Μετά 
τήν πτώση τής δικτατορίαο. 'Εδώ 
υπάρχει μιά βασική διαφοοά (από
ψεων ανάμεσα σ' αυτά τά δύο κόμ
ματα, μιά διαφορά απόψεων πού 
έχουμε κάθε συμφέρον νά υπο
γραμμίσουμε. 

Τά προγνωστικά 
των έκλογχϋν 

— Τί περιμένετε ά π ' τις προ
σεχείς εκλογές; 

— Στή δεξιά, τό κόμμα του κ. 
Καραμανλή έχει πιθανότητες νά 
συγκεντρώσει πάνω ά π ' τό 45°ο 
τών ψήφων. "Αν ή άκρα δεξιά α

ποτελέσει χωριστή ¿μάδα μπορεί 
νά έχει μιά απήχηση πού ν' αντα
ποκρίνεται σ ' ενα 10% τών ψή
φων. Τό κόμμα μας, τό ΠΑΣ Ο Κ, 
μπορεί νά συγκεντρώσει άπό 25 

ως 30% τών ¿μόψων. Προσθέστε 
ένα 6% γιά τά ΚΚΕ κι ένα 3% 
γ ι ά τό ΚΚΕ (εσωτερικού) κι έ-
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χετε τόν συσχετισμό τών δυνάμε
ων μεταξύ τής δεξιάς καί τής α
ριστεράς, πού, όπως βλέπετε, πλη
σιάζουν τήν ισοφάριση. 

Γιά νά αυξήσει τ ι ς πιθανότη-
τές τον στον κοινοβουλευτικό χώ
ρο, ό κ. Καραμανλής θά προσπα
θήσει νά πετύχει τήν ψήφιση μέ 
τήν μέθοδο τού αιφνιδιασμού ενός 
νέου εκλογικού νόμου πολύ «ενι
σχυμένης» αναλογικής. Μήπως δέν 
ανήκουν στή ση,μειρινό Βουλή οί 

220 δούλεντές, έπί συνόλου τρια
κοσίων, στό κόμμα τού κ. Καρα
μανλή, ένώ δέ.ν συγκένπρωσχ στίς 
τελευταίες εκλογές τταΐρά τό 54% 
μόνο τών ψήφων; 

— 'Επαναλαμβάνετε συχνά δτι 
τό καθεστώς δέν έχει αλλάξει 
βασικά μετά ά π ' τήν πτώση 
τών συνταγματαρχών. Μήττως 
μετανοιώνετε ττού επιστρέψατε 
στην 'Ελλάδα τή» 16η Αυγού
στου του 1974; 

— "Οχι, γ ιατί τήν εποχή εκείνη 
ό ελληνικός λαός πίστευε στον κ. 
Καραμανλή καί θά μας χαρακτή
ριζε Δάν Κιχώτες. Σήμερα είναι 
διαφορετικά. Ό λαός αισθάνεται 
μεγάλη απογοήτευση. Διαπιστώ
νει ότι ε'ίχαμε δίκιο όταν λέγαμε 
ότι τό καθεστώς έμεινε βαθύτατα 
αμετάβλητο στίς δομές του έν 
σχέσει προς τήν πεοίοδο τής δι-
κτατοοίος κι ότι εξακολουθεί νά 
υπακούει ατούς 'Αμερικανούς. 

Κάτω άπ* αυτές τ ί ς οννθτίκβς, 
οί πιθανότητες επιτυχίας τ ί ς άν. 
τιπολιτεύσεως στίς προσεχείς εκ
λογές μεγαλώνουν μέρα μέ τή μέ
ρα Ό λαός είδε πώς δέν έγινε 
πραγματική κάθαρση. 'Εξακολου
θεί νά περιμένει καί νά ελπίζει σέ 
μιά αλλαγή, στην αντικατάσταση 
τών ανθρώπων πού ύττηρετούσαν τή 
δικτατορία καί παραμείνουν πάν
τα στίε âéacuç τους. 

θέλει μιά αναδιαμόρφωση τών 
δομών, έτσι πού νά εγγυώνται τήν 
πραγματική ανεξαρτησία τής "Ελ
λάδας έναντι τών 'Ηνωμένων Πο
λιτειών. Τά κόμμα μας είναι νεα
ρό. 'Ιδρύθηκε τόν Σεπτέμβριο τοΰ 
1974. "Εχει όμως τά μέλλον μπρο
στά του καί είναι πανέτοιμο ν' α
κολουθήσει τά παράδειγμα τού 
Γαλλικού Σοσιαλιστικού Κόμμα
τος.. 

ROLAND DELCOUR 

Καρούμενη IltiffHariià 
καρούμενα παιβιά 

σιού ΩΡΗΓΩΝΗ 
Αγοράστε τά Πασχαλινά παπουτσάκια 

τών παιδιών στό πιό ειδικευμένο μεγάλο 
κατάστημα. 

100.000 ζεύγη υποδήματα άπό 213 ώς 
683 δραχμές,σέ 400 διαφορετικούς τύπους 

σχέδια καί χρώματα έινάι 
στή διάθεση σας. 


