
Π/ΙΙΛΟΥΪίί τά κόμματα 
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ΠΑΣΟΚ· 

ΑΛΛαμή μέ την 

απόφαση τοϋΑαοϋ 
Ό τρόπος μέ τον όποιο λειτούργησε ή Προεδρική 

Δημοκρατία στη χύψα μας, κάτω από τον ασφυκτι
κό έλεγχο της Ν. Δημοκρατίας στα τρία χρόνια που 
πέρασαν, δέν ήταν παρά ή συνέχεια και συνέπεια ε
κείνης της «Δημοκρατίας» που έπ'ι 30 σχεδόν χρόνια 
έχει επιβάλει ή Δεξιά στο λαό μας. Καθοριστικό 
χαρακτηριστικό της, άλλα και απαραίτητο συστα
τικό ççç είναι τό ξέκομμα τοΰ πολίτη από τις δομές 
καΐ τά κέντρα απόφασης, ή διαμόρφωση, λήψη κι 
εκτέλεση των αποφάσεων πού τον άφοροΰν, όχι μόνο 
χωρίς τή συμμετοχή του, άΚλά κιχί χωρίς τήν ενη
μέρωση του. 

Ή περίοδος 1974 — 77 
εφ' όσον τή δεί κανείς ιστορι
κά, μέσα στά πλαίσια TOC 
κοινωνικοπολιτι κ η ς εξέλιξης 
της χώρας μας στά τελευταία 
4 0 χρόνια καί απαλλαγμένα 
ά π ό κάθε κομματικό υποκει
μενισμό — δεν μπορούσε νά 
ήταν τίποτε άλλο παρά ή συγ
κεκριμένη «μεταβατική φάση 
προσαρμογής» του τρόπου 
κατοχύρωσης τών οίκονομο-
στρατιωτι κ ώ ν στρατηγικών 
συμφερόντων του παγκόσμιου 
καπιταλισμού στή χώρα μας, 
περνώντας ά π ό τή στυγνή 
στρατιωτική δικτατορία, στην 
απολυταρχικά ελεγχόμενη Κοι 
νοβουλευτική Δημοκρατία. 

Κάτι πού έγινε δυνατό μέ 
τήν κατάλληλα προετοιμασμέ
νη εντύπωση μιας «βελτιωμέ
νης έκδοσης» τής E P E έστω 
καί αν εκφραζόταν μέ τά ίδια 
σχεδόν άτομα καί μέ τήν καλ
λιέργεια του μύθου τής «κα
λής» καί τής «κακής» δεξιάς. 
Ή «ευρωπαϊκή» εμφάνιση του 
Κ. Καραμανλή σέ συνδυασμό 
μέ τό κλίμα κινδυνολογίας 
πού δημιουργήθηκε, έδωσε 
μιά μεγάλη πλειοψηφία στή 
Δεξιά. Ό εκλογικός νόμος 
τής κυβέρνησης «Εθνικής Ε 
νότητας» τής έδωσε μιά συν
τριπτική πλειοψηφία εδρών 
στή Βουλή. 

Ή Ν. Δημοκρατία όμως 
δέν μπορούσε, ακόμη καί αν 
έστω προς στιγμή θέλησε, νά 
ξεφύγει ά π ό τόν προκαθορι
σμένο, κοινωνικά, νομοτελεια
κό ρόλο της. Γνήσιος Φορέας 
καί εκφραστής τών ταξικών 
συμφερόντων του ντόπιου καί 
ίένου μονοπωλιακού κεφαλαί
ου, δέν μπορούσε παρά νά έρ-
νασ£εΐ γιά τή μακροπρόθε
σμη εξασφάλιση του κοινωνι-
κοο κσνομικου συστήματος στή 
χώρα μας, ενάντια στά πρα
γματικά συμφέροντα του ερ
γαζόμενου λάου. Γιά τήν κα
τοχύρωση τής εξάρτησης τής 

Του ΑΚΗ 
ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ 

Μέλους του Ε. Γρα
φείου του ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

πατρίδας μας ά π ό ξένα κέν
τρα απόφασης, γ ιά τήν έντα
ξη r μας στην ΕΟΚ, γ ι ά τήν 
πλήρη καί οριστική επιστροφή 
μας στό NATO, γιά τήν προ
ώθηση λύσεων συμβιβασμού 
καί υποχωρήσεων στην Κύπρο 
καί στό Αιγαίο. Μέ δυό λόγ:α 
η Ν.Δ. ενάντια στους πόθους 
τοΰ λαού νά επιτύχει επιτέ
λους τήν Εθνική 'Ανεξαρτη
σία, νά πραγματώσει τή Λα
ϊκή Κυριαρχία καί νά προω
θήσει τήν επίλυση τών κοινω
νικοοικονομικών του διεκδική
σεων του πρόσφερε εξωτερικά 
τήν πολιτική τής εξάρτησης 
καί τής υποτέλειας καί εσωτε
ρικά τόν απολυταρχικό έλεγ
χο, τήν αντεργατική καί αντι
λαϊκή πολιτική της. Μέ επι
χείρημα τήν τόσο γνωστή κλα 
σική πλέον λιτότητα τής δεξι
άς απέναντι στον "Ελληνα έρ-
γσζόιιζνο, πού αιτιολογήθηκε 
τό 1960 άπό τόν σημερινό 
ποωθυπουογό σάν 'Εθνική α
νάγκη γιά τόν έξεύοεση πόρων 
με στόχο τήν εκβιομηχάνιση 
τής χώρας. Σήμερα αιτιολογεί 
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ται darò τόν ίδιο πρωθυπουργό 
μέ τήν κάλυψη τών αμυντικών 
δαπανών, ένώ ταυτόχρονα δέν 
θίγονται τά υψηλά κέρδη τών 
ξένων καί ντόπιων μονοπολί-
ων στη χώρα μας. "Ετσι ό ελ
ληνικός λαός απέκτησε καί ά
πό αύτη τήν περίοδο δ:ακι>· 
βέρνηση της Τύχης του από 
τή Δεξιά, ττίν οδυνηρή εμπει
ρία δτι όχι μόνο δέν λύθηκαν 
τά εθνικά καί κοινωνικοοικονο
μικά του προβλήματα παρά ο
δηγήθηκαν σέ νέα αδιέξοδα. 

ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ 

Παράλληλα άρχισε νά με
θοδεύεται καί ή νέα τακτική 
του άμεοικάνίικου ¡μπεριαλι-
σμοΰ καί τού ντόπιο« κατε
στημένου γιά τή διαιώνιση 
της εξάρτησης τής χώρας μας 
κα! τήν κυριαρχία τών πολυε
θνικών μονοπωλίων. Σάν μέ; 
σο χρησιμοποιείται ή τεχνητή 
πόλωση προς τά δεξιά μέ τήν 
προώθηση ασθενούς άκροδεξί; 
ου σχήματος, ώστε νά δοθεί 
η Ιντύπωση της απαλλαγής 
τής Ν.Δ. άπό τις «δεσμεύσεις 
τοΟ παρελθόντος» καί νά ε
πεκτείνει τόν χώρο της πολι
τικής της κάλυψης προς τό 
Κέντρο, παίρνοντας τή μορ
φή ενός κεντροδεξιού πολιτικού 
σχηματισμού. Γιά τήν προώ
θηση δμως αυτής τής τακτικής 
αναγκαία καί ¡κανή_ συνθήκη 
είναι ή «ανανέωση» τής λαϊκής 
εντολής. "Raí ό κ. Καραμαν
λής ζήτησε προχθές στή ©εσσα 
λονίκη «¿ν λευκώ» τήν εξουσι
οδότηση του ελληνικού λαού, 
υποστηρίζοντας δτι „είναι ó 
μόνος εγγυητής «εθνικής πολι
τικής» κα! υποσχόμενος δτι 
συνεχίζοντας τή μέχρι σήμε
ρα πολιτική του θά οδηγήσει 
τό λαό μας σέ «λαμπρό μέλ
λον». Καμμιά δμως συγκεκρι
μένη απάντηση στά καυτά ε
ρωτήματα πού κατέχουν κάθε 
"Ελληνα. Τί θά γίνει γιά νά 
σταματήσει ή συνεχής πτώση 
του βιοτικού του επιπέδου; 
Ποια είναι τά οφέλη καί,ποιά 

Ι τά μειονεκτήματα άπό την έν
ταξη στην ΕΟΚ; Τί θά γίνει 
στην Κύπρο; Χτό Αιγαίο; 
Ποια ή θέση του στό NATO; 

Ό Ααός δμως γνωρίζει ή
δη δτι δέν θά τού δώσει καμ-
μιά απάντηση ó κ. Καραμαν
λής. Μετά καί άπό τήν τελευ
ταία αποκάλυψη τής πολιτι
κής του προσλαμβάνει ολοένα 
καί περισσότερο επιτακτικό 
χαρακτήρα καί γίνεται βαθιά 
συνείδηση στό ΛΑΟ ΜΑΣ 
τό ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΛΛΑ
ΓΗΣ. Στην ουσία του εκ
φράζει τήν αναγκαιότητα μετά 
τροπής τών κοινωνικών σχέσε
ων πού μέ τή σημερινή τους 
μορφή οδηγούν στην καταπίε
ση κα! εκμετάλλευση κοινωνι
κών στρωμάτων κα! τάξεων. 
Τά αίτημα τής αλλαγής είναι 
όμως καί άρρηκτα δεμένο στή 
συνείδηση του Λαού μας μέ 
τή σημερινή πολιτική καί κοι
νωνική ελληνική πραγματικό
τητα. Γι' αυτό απαιτεί άπό 
¿κείνους τους πολιτικούς Φο
ρείς, πού θέλουν νά εκφράσουν 
αυτό τό αίτημα τών λαϊκών 
δυνάμεων νά δώσουν συγκε
κριμένη διέξοδο στά προβλή
ματα του, νά παρουσιάσουν 
τεκμηριωμένα σέ συγκροτημέ 
νο πρόγραμμα τόν τρόπο αν
τιμετώπισης τους κα! νά του 
εξασφαλίσουν όλες εκείνες τις 
αναγκαίες προϋποθέσεις πού 
θά του ανοίξουν TO δρόμο γ ιά 
Την υλοποίηση αυτής της ιστο
ρικής διαδικασίας. 

Κ arco από αυτές τίς αντι
κειμενικές συνθήκες οί εκλο
γές τής 20ής Νοεμβρίου δέν 
βάζουν απλώς θέμα διαδοχής 
τού Καραμανλή fi αντικατά
στασης του ενός ά π ό τό άλ
λο κόμμα στό ρόλο της αξιω
ματικής αντιπολίτευσης. Οί ε
κλογές τού "77 αποτελούν τό 
ουσιαστικό βήμα οπή διαμόρ
φωση τής πολιτικής δομής στή 
μεταχουντική 'Ελλάδα, δίνουν 
νέα διάσταση στό αίτημα τής 
αλλαγής καί τό προσδιορίζουν 
σάν καθοριστικό παράγοντα 
τής πολιτικής ζωής του τόπου. 

Η ΑΛΛΑΓΗ 

Στό αίτημα τής αλλαγής 
πού θέλει ô λαός αναφέρονται 
πολλοί σήμερα. 'Ιδιαίτερα 
τώρα στις εκλογές, πού όλα 
τά κόμματα θέλουν νά δείξουν· 
τόν καλύτερο εαυτό τους. υπο
στηρίζουν πολλά δτι διαθέτουν 
-ό «κλειδί», πού θ* άνοιξη στό 

δναμα τού λαοΟ τήν πόρτα γιά 
τήν αλλαγή. 

"Ο λαός δμως. δσο καί άν 
Syei συνειδητοποιήσει τήν α
νάγκη της ριζικής αλλαγής, 
στηριζόμενος στίς μέχρι ©-ή
μερα σκληοες εμπειρίες του 
μέσα άπό δύο δικτατορίες, ί
να εμφύλιο πόλεμο καί τό Ι
ουλιανό πραξικόπημα του πα
λατιού στά τελευταία 40 χρό
νια, έχει γίνει προσεκτικός 
στή νέα του προσπάθεια γιά 
αλλαγή. Γνωοίζει δτι γιά τήν 
αλλαγή θά υπάρξει μιά <ττα-

jt βερά. εξελικτική καί ανοδική 
^πορεία, μόνο έφ* δσσν Ρνει δη

μιουργηθεί καί δ κατάλληλος 

πολιτικός Φορέας, πού μέσα 
άπό τήν άμεση ταύτιση του 
μέ τό λαό, τά προβλήματα 
<αί τους πόθους του θά απο
κτήσει εκείνη τή δύναμη, τή 
σταθερότητα καί τήν ωριμό
τητα πού είναι αναγκαίες γιά 
νά λειτουργήσει σάν ό Ικανός 
μοχλός πάνω στον οποίο θά 
στηριχθεί ή πλειοψηφία του 
λαού γιά V αλλάξει τήν τύχη 
του. 

Γιά τό λόγο αυτό ό λαός 
παρατηρεί προσεκτικά στά 
τρία χρόνια πού πέρασαν 
τή ζωή τών κομμάτων καί 
τόν τρόπο συμπεριφοράς 
τους, μελετά τή στρατηγι
κή, τήν τακτική κα! τήν 
προοπτική πού παρουσιά
ζουν καί εξετάζει τίς αντι
κειμενικές δυνατότητες πού 
έχουν νά υλοποιήσουν αυτά 
πού επαγγέλλονται. 

Δυσπιστεί δμως ό λαός ό
ταν ακούει ότι ή αλλαγή μπο
ρεί νά προέλθει ά π ό τόν πολι
τικό φορέα πού αυτοαποκαλεί
ται εκφραστής τού χώρου του 
Κέντρου. Ά π ό τό γεγονός ό
τι οί αντίστοιχοι πολιτικοί 
χώροι στην Ευρώπη — τίς 
συνθήκες τών οποίων ορισμένοι 
θέλουν νά μας πείσουν νά τις 
αντιγράψουμε — π.χ. στην ' Ι 
ταλία, στή Γαλλία,, έχουν πε
ριορισθεί σ ' ένα ασήμαντο πο
λιτικά ρόλο στά πλαίσια τής 
κυρίαρχης αντίθεσης Δεξιάς 
—• 'Αριστεράς. 'Από τήν δια
πίστωση δτι π α ρ ' δλη τήν 
προσπάθεια ενός τμήματος 
του νά παρουσιάσει έστω μιά 
επιφανειακή σοσιαλδημοκρατι
κή εμφάνιση — π α ρ ' δλη τή 
Φιλελεύθερη καί συντηρητική 
βασικά νοοτροπία τής πλειο
ψηφίας, του — δέν κατόρθω
σε στά τρία χρόνια πού πέ
ρασαν νά έχει σχεδόν καμμιά 
ουσιαστική πρόσβαση στους 
μαζικούς χώρους του λαοΰ, 
στό συνδικαλισμό, στή νεο
λαία, στους αγροτικούς συλ
λόγους. 'Από τίς αντιφάσεις 
τών πολιτικών ταυ θέσεων, ό
πως ΝΑΙ στην ΕΟΚ, 6χι στό 
NATO, — πώς μπορεί νά δέ
χεται κανείς τή βάση καί νά 
αρνείται τό εποικοδόμημα του 
ίδιου κοινωνικοοικονομικού συ
στήματος; 'Από τήν άρνηση 
τής ηγεσίας αυτού του κόμ
ματος νά καθορίσει μέ σαφή
νεια τή μετεκλογική του στά
ση απέναντι στή Δεξιά.. 'Απο
γοητεύεται έτσι ό λαός διαπι
στώνοντας δτι ή συμπεριφορά 
αυτή εκφράζει στην ουσία τή 
νοοτροπία τοΰ «βλέπουμε κσί 
κάνουμε». Διότι ίσως νά είναι 
χρήσιμη γ ιά την ψηφοθηρική 
επιρροή τών «αναποφάσιστων» 
ακόμη στίς εκλογές, δεν απο
τελείς δμως καμμιά εγγύηση 
γ;ά τίς δυνατότητες ενός φορέα 
νά σηκώσει στην πλάτη του 
τόν βαρύ αγώνα τής α λ λ α γ ή . 

Λ ° 0 χώρος τής παραδοσια
κής 'Αριστεράς, κατακερματι» 
σμένος σέ διάφορα σχήματα, 
βρίσκει αντικειμενικά μεγάλη 
δυσκολία νά πείσει τό λαό, β· 
τι alvai σέ θέση νά τοΰ προσ
φέρει, μιά συγκβκριμένη προο· 
πτ ική^άΜαγής. ΕΪτε^οιότι ί
να τμήμα του, διατηρώντας τίς 
παλιές δογματικές αντιλήψεις 
κα! νοοτροπία, έστω καί αν ε
πηρεάζει ένα τμήμα τής εργα
τικής τάξης, περιορίζεται^ μέ 
τήν πολιτική πού ακολουθεί στ ' 
όνομα ενός άνύτταρκτου διεθνι
σμού καί μέ τήν ξβπβρβσμάνη 
φρασεολογία του. σέ απλό α
γώνα, άντιδεξιάς ζύμωσης. Εί-
ι β διότι δκα τμήμα του προχω
ρώντας σέ μιά ευκαιριακή καί 
ανομοιογενή σύμπραξη uè ο
μάδες διαμαρτυρίας που προ
έρχονται ά π ό άλλους πολιτι
κούς χώρους, προβάλλβι κύρια 
τό πρόβλημα τής^ δικής τους 
ενότητας στον αγώνα γ ι α τήν 
πολιτική τους επιβίωση, σάν 
τό πρόβλημα του λαοΟ, αγνο
ώντας τελείως δτι δ λαός θέ
λει νά Set ποια είναι ή προσ
φορά τους στην jcupíapyrt èn-
τίθεσή του μέ τή Δεξιά. 

Η ΣΩΣΤΗ β « * 

Κάτω ά π ό τίς συνθήκες αυ
τές ένα σημαντικό κομμάτι τοΟ 
εργαζόμενου λαοΰ ταυτίσθηκε 
μέ τό ΠΑΣΟΚ. Συγκινήθη» 
άπό τήν πρώτη μέρα τής δη
μιουργίας του τόσο ά π ό τους 
στόχους του 'Εθνική 'Ανεξαρ
τησία, Λαϊκή Κυριαρχία. Κοι
νωνική 'Απελευθέρωση «ai Δη
μοκρατικές Διαδικασίες, δσο 
καί ά π ό τήν προσωπικότητ« 
τοΰ Προέδρου του 'Αν&ρέβ Πα
πανδρέου. Μελέτησε τή στρα
τηγική του τήν οποία τό ΠΑ
ΣΟΚ άττό τήν αργή ποβουσί-
ασβ στό λαό. μιλώντας του τή 
γλώσσα τή- σκληρής άλήββ»ας 
καί τής αντικειμενικής π ρ ά γ μ α 
τικότπτας. "Εκανβ ά π ό τήν αρ
χή ξεκάθαρο, δτι γ ιά vé πβοά-
σβι δ λαός σ τ ή γ ί ί ρ υ σ ' α καί νά 
προτνμοτώο**την\θΐν«νική'«ν 

θμό πού ό λ ο ώ ς θ ά συνει
δητοποιήσει τόν αγώνα καί 
θά συμμετάσχει ενεργά σέ 
όλες του τίς φάσεις είναι 
δυνατόν νά επιτευχθεί ò 
στόχος τής αλλαγής. 

Τό ΠΑΣΟΚ σάν συνειδητός 
εκφραστής μιας νέας πορείας 
γιά τόν λαό δεν έθεσε μόνο 
στή σωστή του διάσταση τό 
αίτημα τής αλλαγής. Παράλ
ληλα εργάσθηκε σκληρά,, υπεύ
θυνα καί συλλογικά στά τρία 
χρόνια πού πέρασαν γιά νά 
δημιουργήσει τις προϋποθέσεις 
τής άλλοτγής. 

Μέ σταθερά καί υπεύθυνα 
βήματα ολοκλήρωσε μέσα από 
γνήσια δημοκρατικές διαδικα
σίες τόσο σέ επίπεδο κάβε 
Νομού τής Ε λ λ ά δ α ς μέ τις Νο
μαρχιακές του Συνελεύσεις, δ
σο καΊ σέ Πανελλήνιο 'Επίπε
δο μέ τή συμμετοχή περίπου 
1.000 εκλεγμένων αντιπροσώ

πων στην Πανελλήνια Συνδιά
σκεψη του όπου εξελέγη κα! 
ή Κ.Ε., τήν οργανωτική δομή 
τού ΠΑΣΟΚ. Ή οργάνωση 
τού ΠΑΣΟΚ μέ τή δημοκρα; 
τική λειτουργία της κα] τή 
μαζικότητα της αποτελεί τήν 
καθοριστική εγγύηση γ ι ά τήν 
άμεση επαφή κα! τή ονμμετο^-
χή τού Λαού στάν καθορισμό 
τοΰ προγράμματος, τών θέσε
ων καί τής στρατηγικής του. 

Παρέδωσε στό λαό τ ίς «Γε
νικές κατευθυντήριες αρχές 
τή(· κυβερνητικής πολιτικής 
του» παίρνοντας υπεύθυνη 
καί συγκεκριμένη θέση σέ 
δλα τ ά προβλήματα πού 
συνδέονται μέ τήν 'Εθνική 
"Ανεξαρτησία, τήν οικονο
μική δημοκρατία, τή λαϊκή 
κυριαρχία και τήν ισοπολι
τεία, τήν ποιότητα τής ζω
ής. Παράλληλα, δμως τόνι
σε δτι οί θέσεις αυτές είναι 
μόνο ένα συγκρατημένο 
πρόγραμμα σημερινών στό
χων, στηρίζονται στή σημε
ρινή πολιτική συγκυρία, α
νοίγουν δμως τό δρόμο γ ι ά 
τό αύριο τής ολοκλήρωσης 
τής ριζικής άλλοτγής. 

Τό ΠΑΣΟΚ απέδειξε στην 
τρίχρονη Ιστορία του συνέπεια, 
συνέχεια καί αποτελεσματικό
τητα σέ όλους τους τομείς. 
Σ τ ό συνδικαλισμό, στή νεο
λαία, στό συνεταιρισμό, στην 
αυτοδιοίκηση κα! στή Βουλή 
αγωνίστηκε μαζί μέ τό λαό 
γ ι ά τ ά προβλήματα του. Δε
μένο μέ τήν καθημερινή πρα
γματικότητα τής ζωής προσ-
ανατόλισβ καί ενοποίησε τόν 
λβό μέσα ά π ό τήν κοινή εξ
εύρεση πραγματώσιμων λύσε
ων στά συγκεκριμένα του προ
βλήματα. Ποτέ όμως τό ΠΑ
ΣΟΚ δέν μονοπώλησε τό έργο 
τής αλλαγής. Είχε σον π ά γ ι α 
τακτική τή auwpYOxrla τον 
δημοκρατικών δυνάμεων. Τα
κτική trau δέν καθορίζεται α
ϊτό μικροννατικά συμφέροντα 
άλλα αϊτό τους Τβιους τους 
στόχους το© λαϊκού κινήματος. 
Ό ανηκΜμφνικός iimxunpn-
τής pircccî βδκολα νά διαπι
στώσει ότι καμμιά ευθύνη 86* 
Φέρει τό ΠΑΣΟΚ γιά τό δτι 
ή πρόταση τον Προέδρου τον 
γιά δημοκρατική συνεργασία 
τόν Νοέμβρη του *7ό δέν 6©ή-
MC ανταπόκριση από τά βλλα 
κόμματα. Τότε αντί αυτής «Τ-
χον irporeív» σνγχωνβύσβις, 
συΚϋΟίχίες καί άπροσβιόρκ»τ»ε 
θολές ανότηττβς» πο&Λοτβ στό 
âVgtt« τοΰ λαοο. 

Ο ΛΑΟΙ M Kt*fN*t 

Στίς Μανός ούτος θά m-
βσΟν όλα στην κρίση too λαοΟ. 
Λοτός βά κρίνβι. τόσο τί«; πρα
γματικές δυνατότητες προσφο
ράς του κάθε κόμματος »την 
πορεία γιά τήν άλλον*, όσο 
τους στόχους καί τήν τακτική 
που πρέη»ι ν* ακολουθήσει. Ή 
ακφραοτί αύτης τ+k θέλησης 
του θά προσδιορίσει καί το 
περιεχόμενο καί τό πρόγραρ-
μα μιας ενδεχόμενης μετεκλο
γικής συνεργασίας τον* δημο
κρατικών δυνάμεων όπως τήν 
πρότεινε πρόσφατα ό πρόε
δρος τοΰ ΠΑΣΟΚ. Tore θά 
γίνει φανερό τί πιστεύει ό κα
θένας καί τί σέ τελευταία ανά
λυση ¿V ιτρυυ un ιεΐ. 

Τό ΠΑΣΟΚ κάτω άττό τ!ς 
δοσμένες Ιστορικές συνθήκες Ι-
yd συνβι6ητοποιήσ«ι πλήρως 
τίς βύβύνβς πού απορρέουν ά
πό τό γεγονός 8η δ λαός f-
χβι έναποθβτ«! σ* αυτό τις ίλ-
πΐββς του. Διότι Εκ τών πρα-
ΥΜβτβ*» αποτβλβί τήν κύρκχ βύ 
««μη γιά τή δημιουργία έκεί-
VÍWT&V πρσοποθβσβων πού θά 
τιρβ«6ησβμ» μέ γνήσια πολιτι
κή Β<φρυυη καί πάν» στή σω
στή κοινβνική βάση τή διοΑ-
WKHÇ -rnc αλλαγής. ΤΕται *· 
Χ*ι τήν πβποίβΓί&η ότι τό èAo-
Υίκό ό*τοτέλβσμα θά σημάνει 
τήν ήττα τής Δβξιάς, θ* άνοί-

h lüfe?*· y,á **> < » * « T T V θά *πιβάλ*ι auvwKpigévo «c-
ζΐβχβρφνβ στην ¿νότητα τΑν 
oVwonpttTtKâv ουνάμΜ*. 

ΛΥ»ΙΟ: "Αρθρο τοΟ ΚΚΕ 


