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'Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

Διέρχεται ή χώρα μας μιά τεράστια πολιτική κρίση. Μιά 

κρίση πού συνδέεται μέ τήν προσπάθεια του ελληνικού κατεστημένου, 

ξένου καί ντόπιου, νά αλλάζει τό πολιτικό σκηνικό της χ'ώρας μας. 

Ζούμε ξανά τίς μέρες του 1965, όταν αποστάτες άπό τό κόμμα της 

"Ενωσης Κέντρου, μέ αντιπαροχή ύπουονεια, θέσεια καί άλλα ό<ί>ελή-

ματα, πρόδωσαν τή λαϊκή εντολή, νόθευσαν τή λαϊκή εντολή, υπο

νόμευσαν καί υπέσκαψαν τους δημοκρατικούς θεσμούς της χώρας μας 

καί δημιούργησαν τό κόμμα των αποστατών μέ τή στήριξη της Δεξιάς, 

του κατεστημένου καί των ξένων καί μέ τήν άμεση επέμβαση του 

θρόνου. Είναι μακρά καί γνωστή ή ιστορία της Δεξιάς στον τόπο 

μας. Ποοσπαθεϊ νά παραμείνει στην εξουσία μέ όλα τά μέσα, παρά 

τό γεγονός πώς στή χώοα μπς ή Δεξιά αποτέλεσε καί θά αποτελεί 

μιά μειοφηωία τοϋ Ααοΰ μας. Ό εκλογικός -uâjjûc^uvai συνήθως ρα-

μένος στά μέτρα της. "Οταν δέν άοκεϊ γιά νά της εξασφαλίσει κοι

νοβουλευτική πλειοψηφία, προχωρεί στή βία καί νοθεία. Νωπή είναι 

ή έμπειοία της βίας καί νοθείας τοϋ ±961. "Οταν ούτε ò εκλογι

κός νόμος, ούτε ή βία καί νοθεία μπορούν νά τή διασώσουν, τότε 
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μετέρχεται άλλα μέσα. Τό βασιλικό πραξικόπημα τοϋ 1965 είναι 

κι αυτό ëva δείγμα των μεθόδων πού είναι, έτοιμη νά μετήλθε ι 

γιά νά συντηοηθει στην εξουσία. Καί όταν ούτε αυτό τή διασώζει, 

τότε ύπάοχε ι καί τό στρατιωτικό πραξικόπημα, Ή ανοιχτή παρα

βίαση των θεσμών του δημοκρατικού πολιτεύματος. Καί αύτύς βέ

βαια ακριβώς ήταν ò ρόλος της έοτάχρΓ.νης δικτατορίας. Νά ava- _ 

κόφει τό τεράστιο λαϊκό κίνημα πού είχε τότε αναπτυχθεί κάτω 

από τήν ηγεσία της "Ενωσης Κέντοου. Σήμερα, δεν είναι πιά δυνα

τό νά διατηρήσει τήν έζουσία με στρατιωτικό πραξικόπημα. "Η 
» 

πικοή εμπειρία της έωταετίας, ή προδοσία τήο Κύπρου, ή υπο

νόμευση των εθνικών μας συμψε^όν iwv arcó τους 'Αμερικανούς καί 

τό NATO, όλα αυτά έχουν πείσει τη συντοιπτική πλειοφη«ία των 

στρ/ντευιχένων μας παιδιών πώς έργο τους δέν είναι νά στηρίζουν 

ξενοκίνητα συμφέροντα, πώς έργο τους δέν είναι νά καταλύουν 

τους δημοκοατικούς θεσμούς, ότι καθήκον τους είναι νά παοαμέ-

νουν πιστοί στην εντολή τοϋ Λαοϋ, στον όρκο πού έδωσαν νά 

προασπίζουν, στό πλευρό του Δαοί), τήν εθνική μας άνε^αοτησία 

καί τήν έδαωική μας ακεραιότητα. Είναι γι'αυτό τό λόγο υποχρεω

μένη ή Δεζιά, στό ιιέτρο πού αυορικ^'ώνεται ραγδαία ή λαϊκή της 

βάση, νά άνεύοει καινούργιες μεθόδους γιά τήν αντιμετώπιση του 

κινδύνου πού τήν απειλεί τόσο άμεσα. 'Επαναλαμβάνει γι'αυτό, 

στά πλαίσια μιας νέας μεθόδευσης, τό ένχείρημα τοϋ 1965. Δέν 

ανέμενε τό κατεστημένο, ντόπιο καί
 Π
ένο, 5τι στις εκλογές τοϋ 

1977 θά επεοοτε τό ποσοστό της Νέας Δηιιοκρατίας όπό τό 54% οτό 

42%. Δέν ανέμενε τό κατεστημένο πώς τό ΠΑΣΟΚ, ή πρωτοπορία του 

λαϊκοϋ κινήματος στή χώρα μας, θά υπερδιπλασίαζε τή λαϊκή του 
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βάση καί θά κατελάμβανε περίπου τό 1/3 των έδοών στή Βουλή. 

Καί δέν ανέμενε πέρα άπ'αύτό, πώς ή ποοεία άπό τις εκλογές 

καί ύστεοα θά ήταν τόσο ανοδική γιά τό ΠΑΣΟΚ. Διαγοάωεται 

σαωώς στον ορίζοντα τόν πολιτικό της χώρας μας εκλογική νί

κη του ΠΑΣΟΚ στίς επόμενες εκλογές, όποτε κι άν γίνουν καί 

μ'οποιοδήποτε εκλογικό σύστημα κι άν γίνουν. Κάτω άπ'αύτή 

τήν άμεση πίεση, τά ξένα καί ντόπια συμωέοοντα πού διαφεν

τεύουν την τύχη της χώρας μας,ηετέοχονται νέες μεθόδους, 

προσπαθούν νά εξαπατήσουν τόν Ελληνικό λαό ακόμη μιά φορά, 

νά νοθεύσουν γι'άκ,όμη μιά coopá τή λαϊκή κυριαρχία, νά υπονο

μεύσουν γ ι'ακόμη μιά φορά τους δημοκοατιμούς θεσμούς. Αυτή 

τή μεθόδευση, αυτή τή μεγάλη άπατη πού επιχειρείται σέ βά

ρος του Λαοΰ μας καί της χώρας μας, έχουμε καθήκον νά τήν 

εκθέσουμε ανάγλυφη. Κι αυτό τό καθήκον επιτελώ σήμερα. 

Ή μεθόδεσυη εκτελείται σέ δυό επίπεδα. Τό ενα είναι 

τό επίπεδο των κομματικών σχηματισμών. Τό άλλο επίπεδο εϋναι 

τό επίπεδο της προπαγάνδας, των συνθημάτων μέ τά όποια προσ

παθούν νά αποπροσανατολίσουν τό Λαό μας. 

*Ρς προς τό πρώτοι Πραγματοποιήθηκε προεκλογικά., μεθο

δευμένα, ή σύμπηξη νέου κόμματος της 'Ακροδεξιάς πού πεοιέλα-

βε στους κόλπους του ωιλομοναρχικά, φίλοχουντικά, αντιδραστι

κά στοιχεία, τέλεια καί ανοιχτά ενταγμένα στά ψυχρσπολειιικά 

σχέδια του NATO καί των 'Ηνωμένων Πολιτειών. Κι έδωσε αυτό 

τή δυνατότητα στον κ. Καραμανλή καί τή Νέα Δημοκρατία νά Φο

ρέσουν ενα νέο προσωπείο. Τό ποοσωπειο της Κεντροδε
Π
ιάς. Μιά 

. / .. 



»4-

πού τα π ιό άκρα ta στοιχεία είχαν αποχωρήσει αϊτό τους κόλ-

πους της Νέας Δημοκρατίας, άνοιγε ò δρόμος γ uà την εμφάνιση 

μιας Δεξιάς με ευρωπαϊκό Sá έλεγε κανείς προσωπείο. χ
Ήταν 

ενα πρώτο άπαοαίτητο βήμα γιά τις περαιτέρω μεθοδεύσεις πού 

έχουν προγραμματισθεί, Xt δεύτεοη <·οάση - (ράοη πού άρχισε 

ύστεοα άπό τίς εκλογές του '77, ϋστεοα δηλαδή από την εντυ

πωσιακή, δοαματική, συρρίκνοχτη της δύναμης της ΕΔΗΚ - άρχισε 

ή έπιδοομή. "Αρχισε δηλαδή - γιά νά χρησιμοποιήσουμε τή σωστή 

φράση - ή νέα αποστασία, ή Νεοαποστασία. Η'αύτόν τόν τρόπο 

ελπίζει ή Νέα Δημοκρατία νά ξαπλώσει τό. πλοκάμια της στό χώ

ρο του Κέντοου, νά αποσπάσει, με ανταλλάγματα πάντοτε, 

στελέχη - Βουλευτές καί μή - του Κέντρου καί νά εδραιώσει 

τήν εντύπωση πώς πρόκειται γιά μιά Κεντροδεξιά ευρωπαϊκού 

τύπου. "Ελπίζει βέβαια ότι ή μετατόπιση των στελεχών θά οδη

γήσει καί σέ μετατόπιση της λαϊκής βάσης, πού στήριζε αυτά 

τά στελέχη εκλογικά. Αυτό είναι τό παιχνίδι πού σήμερα παί

ζεται. Ύπάοχει όμως τσύτάχοονα καί μιά τρίτη προσπάθεια. 

'Ορισμένες δυνάμεις δέν θά προσχωρήσουν στή Νέα Δημοκρατία 

σάν μέλη της. Θά προσπαθήσουν νά διαμορφώσουν ενα νέο κόμμα 

σοσιαλδημοκοατικοϋ τύπου. Κόμμα σοσιαλδημοκρατικού τύπου πού 

θά συνεργαστεί έν καιρώ ;ιέ τή Δε^ιά. "Ετσι ώστε ή Δεξιά στην 

πατρίδα μας νά ωορέσει τρία ποοσωπεϊαΐ Τό προσωπείο της 

1 
'Ακροδεξιάς, τό προσωπείο της Κεντροδεξιάς καί τό προσωπείο 

8 

της σοσιαλδημοκρατικής Δεξιάς. Μ'αύτόν τόν τ^όπο ελπίζεται 

ότι θά συροικνωθοϋν οι δυνάμεις της 'Αλλαγής στή βάση τή 

λαϊκή. "Οτι θά περιοριστούν οι δυνατότητες ανάπτυξης της δύ

ναμης του ΠΑΣΟΚ, πού είναι καί θά. είναι ή πρωτοπορία του 

λαϊκού κινήματος στή xcóoa μας - τό κόμμα της ελπίδας, τό κόμ-
. / .. 
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μα του μέλλοντος γιά τήν πατρίδα μας. Αυτή είναι ή μεθόδευση 

σ'ότι άσιοοα τή διαμόρφωση πολιτικών σχηματισμών. Τοεΐς τουλά

χιστον σχηματισμοί της Δεξιάς; 'Ακροδεξιά, Κεντροδεξιά καί 

Σοσιαλδημοκρατική Δεξιά. Μ
1
αυτόν τόν τρόπο &ά προσπαθήσει ή 

Δεξιά νά διευθύνει τή λαϊκή της βάση ή τουλάχιστον νά τή 

συντηρήσει άπό τίς διαοηοές πού κάθε μέρα γίνονται προς όφε

λος του ΠΑΣOK. 

'Αλλά πολιτικοί σχηματισμοί χωρίς ιδεολογικό περιεχό

μενο δέν είναι εύκολο νά επιζήσουν, ειδικά δταν στηρίζονται 

στην ανοιχτή παραβίαση των άρχων του δημοκρατικού πολιτεύ- ^ 

ματος, στην ανοιχτή καί βάναυση θά έλεγε κανείς, παραβίαση 

των άοχών στίς όποιες στηρίζεται ή λαϊκή κυοιαρχία. Γι'αυτό 

θά άντιμετοιπί^ουμε μιά ορισμένη συνθηματολογία. Αυτή ή και

νούργια συνθηματολογία έχει ήδη μεθοδευτεί άπό πολύ χοόνο. 

Στόχος της είναι ή μετατόπιση της κυρίαρχης αντίθεσης, ή δη

μιουργία απατηλών αντιδιαστολών, πού θά αποπροσανατολίσουν 

τόν 'Ελληνικό λαό, τή λαϊκή βάση στή χώρα μας. Ποια είναι 

τά πραγματικά προβλήματα, ποιες είναι οι κυρίαρχες αντιθέσεις 

πού αντιμετωπίζουμε; Στό εσωτερικό, ή κυρίαρχη αντίθεση είναι 

ή αντίθεση ανάμεσα στή ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ καί τήν ΑΛΛΑΓΗ. Στή συντήρη

ση ενός συστήματος πού έχει οδηγήσει σε αδιέξοδα, στην οικο

νομική στασιμότητα, στην καταπίεοη τών έογαζομένων της χώρας 

μας στό βωμό τών συμφερόντων τών ^ένων καί ντόπιων μονοπω

λιακών συγκροτημάτων, της οικονομικής ολιγαρχίας του τόπου -

καί τήν Αλλαγή πού ανοίγει νέες προοπτικές γιά μιά ισόρροπη 

ισομερή οικονομική άνάι,τυξη, γιά μιά κατανομή του πλούτου 
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πού θά ανταποκρίνεται στην ποοσωοοά των εργαζομένων, στην 

προσφορά του κάθε "Ελληνα στό εθνικό προϊόν. *Η Συντήρηση 

στηρίζει τά συμφέοοντα της οικονομικής ολιγαρχίας. *Η 'Αλλα

γή υπόσχεται νέους ορίζοντες γιά τον "Ελληνα εργαζόμενο -

τόν "Ελληνα εργάτη, τόν "Ελληνα άγοότη, τον "Ελληνα βιοτέχνη, 

τόν "Ελληνα μισθωτό και τά Νιάτα της πατρίδας μας. Αύτη ή 

κυρίαρχη αντίθεση ανάμεσα στη Συντήρηση καί τήν 'Αλλαγή 

ποέπει,μέ κάθε τρόπο νά συσκοτισθεί άπό τή Δεξιά. Γιατί απο

τελεί τήν καταλυτική πολιτική πραγματικό τ η το. της πατρίδας 

μας, πρύ καθιστά βέβαιη τήν άνοδο του ΠΑΣΟΚ στην Κυβέρνηση 

καί τήν εξουσία. Ταυτόχρονα όμως υπάρχει καί μιά άλλη παράλ

ληλη, άμεσα συνδεμένη με τήν ποώτη, κυοίαοχη αντίθεση. Είναι 

ή αντίθεση ανάμεσα σέ μιά πολιτική εξάρτησης της χώρας μας 

άπό ξένα κέντοα αποφάσεων - μιά πολιτική πού θά τήν χαρακτή

ριζα σάν τήν πολιτική του Εθνικού Συμβιβασμού - άπό τή 'μιά 

μεριά, καί τήν πολιτική πού οδηγεί σέ μιαν ανεξάρτητη ελλη

νική εθνική ποοεία. Πράγματι, διανύουμε μιά περίοδο τχού 

περιέχει καταλυτικούς κινδύνους, τόσο γιά τήν εθνική μας 

ανεξαρτησία, όσο καί γιά τήν εδαφική ακεραιότητα της 

χώρας μας. 'Επιστροφή στό NATO, Βάσεις αμερικανικές, Κυπρια

κό κι ή απειλή στό Αίγαΐο - αποτελούν ενα πλέγμα πού δια

πραγματεύεται σήμερα ή Κυβέρνηση με τό ΝΑΤΟΪκό κατεστημένο, 

στά πλαίσια της ένταξης της χώρας μας στην Κοινή 'Αγορά. 

Κι όλα τά σημάδια, μας δείχνουν πώς προχωρούμε ραγδαία, αυτή 

τήν άνοιξη, αυτό τό καλοκαίρι, στην επίλυση τοΰ συνόλου αυ

τών των προβλημάτων στά πλαίσια των ΝΛΤΟΪκών συμφερόντων. 

. / .. 
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Γιά νά πραγματοποιηθεί αυτός 6 "Εθνικός Συμβιβασμός, γιά 

νά λυθούν τά προβλήματα - τό Κυπριακή, τό Αίγαιακό, οι 

Βάσεις, ή επιστροφή qjr~ MATO - σύμφωνο, με τά κελεύσματα 

της Ατλαντικής συμμαχίας καί των 'Ηνωμένων Πολιτειών, 

απαιτείται νά δοθεί ή έντύπωοη π,ώς ύπαρχε ι λαϊκή έγκριση, 

απαιτείται δηλαδή μιά μεγάλη λαϊκή βάση. Τή λαϊκή βάση 

αυτή σήμεοα δεν τή διαθέτει ή Νέα Δημοκρατία καί κάθε μέ

ρα πού πεονάει γίνεται 'τνοές ότι διαθέτει ολο καί μικρό-

τεοη λαϊκή βάση. Είναι επομένως απαραίτητο νά προσπαθήσει 

νά ανακόψει τή ραγδαία διαρροή της λαϊκής της βάσης προς 

τό ΠΑΣΟΚ. Μά τη"ς είναι ταυτόχρονα απαραίτητα νά εντάξει 

στή Δε̂ ,ιά - σ* οποιοδήποτε άπό τά τμήματα της Αέριας πού 

έχει διαμοοοώσει- δυνάμεις, ποοσωπικότητες, στελέχη, τά 

οποία θά επωμιστούν μαΓί της τήν ευθύνη γιά τόν 'Εθνικό 

Συμβιβασμό. Γυρεύει, μ'άλλα λόγια, συνυπογοσοές. Γυρεύει 

άνθοώπους πού, μέ άντό,λλαγμα όπουογικούς θώκους καί Γενι

κές Γραμματείες, θά συνυπογράφουν τόν "Εθνικό Συμβιβασμό. 

Αύτη είναι ή προειδοποίηση μας ποός εκείνους πού σκέοτονται 

ότι ίσως είναι ωφέλιμο γι'αυτούς νά συνδέσουν τήν πολιτική 

τους τύχη uè τή Νέα Αημοκοατίσ χαί τή Δερ
ιά. 

/ 

οι 
Αυτές είναι πραγματικές αντιθέσεις, σύτές είναι οι 

πραγματικές επιλογές γιά τό Λαό μας. Τίς επαναλαμβάνω: 

Στό έσωτεοικό μέτωπο, Συντήοηση ή 'Αλλαγή. Στό έ^ωτεοικό 

μέτωπο, Εθνικός Συμβιβασμός ή μιά πεοήφανη άνεξάοτητη 

ελληνική ποοεία της χοο̂ ας μας. Μεθοδεύονται κατά συνέπεια 

συνθήματα πού θά συγκαλύψουν αυτές τίς κυρίαρχες αντιθέσεις. 

. . / .. 
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To ενα μεγάλο σύνθημα της Δεξιάς γύρω άπό τό όποιο προσ

παθεί νά συσπειρώσει δυνάμεις στην Κεντροδεξιά, είναι 

"εύοωπαϊσμός ή αντιευρωπαϊσμός". ΚίΒδηλο σύνθημα σαωώς. 

Γιατί οί δυνάμεις 'Αλλαγής της χώρας μας, τό ΠΑΣΟΚ σάν 

πρωτοπορία των δυνάμεων 'Αλλαγής, σάν ποωτοπορία του λαϊκού 

κινήματος, δέν έθεσε καί δέν θέτει ποτέ ενα τέτοιο δίλημμα 

Ι 
στον Έλληνικ

Λ
 λαό. Τ^ ΠΑΣΟΚ ήταν, είναι και θά είναι 

πάντα γιά 'την πιό πλατειά δυνατή συνεργασία της 'Ελλάδας 

με όλες τίς χώοες πού βοίσκονται στό χώοο στον οποίο;κι-
ι 

νεϊται; Βαλκάνια, Μεσόγειος, Δυτική Ευρώπη, 'Ανατολική 
Ι 

Ευρώπη. "Ολοι αυτοί οι χώ^οι είκαι ζωτικής σημασίας γιά ^ 

τό μέλλον της χώρας μας. Ή στενόμυαλη, κοντόφθαλμη πο

λιτική του "άνήκομεν είς τήν Δύσιν" έχει οδηγήσει σέ 

τραγικά αδιέξοδα τή χώρα μας, έχει οδηνήσει σέ ουσιαστική 

απομόνωση. Μας έχει κάνει δέσμιους, <*τιηοους των άποσάσεων 

της 'Ατλαντικής Συμμαχίας, πού σέ κάθε περίπτωση, έχουν 

πιά αποδειγμένα έρθει σέ αντίθεση μέ τά άμεσα καί καίρια 

εθνικά μας αυμφέροντα. Τό ερώτημα επομένως δέν είναι άν 

είμαστε εύοωπαϊστές ή όχι, ό.λλά άν είμαστε τυωλά προσκολ

λημένοι σέ κέντοα αποστάσεων ε^ω άπό τήν 'Ελλάδα ή άν δια-

-Τίορίοώνουμε μιαν έ^ωτεοική πολιτική μέ γνώμονα πάντοτε 

τό δικό μας εθνικό συμ^έοον. 

Ύπάοχει καί τό άλλο κίβδηλο σύνθημα? '* Δημοκρατία 

ή Μαρξισμός". Είναι κι αυτό κίθδηλο, γιατί τή δημοκρατία 

της Δεξιάς τήν έχουμε ζήσει στό πετσί μας. Μακοές καί 

πικρές είναι οι έμπειοίες της Δημοκρατίας πού μας ποόσοε-

ρε καί μας προσδέσει ή αύτασχική Λεζιά. Ποτέ δέν δίστασε 

νά καταλύσει τους δημοκρατικούς θεσμούς, άν αυτό 
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ήταν προς συμωέρον της, Ποτέ δέν δίστασε 

νά υπονομεύσει τίς λ~·χές στίς όποιες στηοίζεται ή λαϊκή 

κυριαοχία, άν αυτό ο.ιέβαινε προς όοελός της. Τό ποό~ 

γράμμα τοϋ ΠΑΣ!OK - καί πρέπει νά τονίσω πώς είμαστε τό 

μόνο κόμμα πού εοτοσε ̂ τό Λαό συγκεκριμένο κυβερνητικό 

πρόγραμμα κατά τίς εκλογές τοϋ Νοέμβοη του 1977 - είναι 

γνωστό σέ όλους σας. Είναι πρόγραμμα βαθειά δημοκοατικό, 

γιατί στηρίζεται στην άμεση συμμετοχή τοϋ πολίτη στίς 

αποβάσεις πού τόν άοορουν. Γιατί τό ΠΑΣΟΚ είναι τό κόμμα 
¡ 

του άποκεντοωμένου δημοκρατικοϋ πσογοαμματισμοϋ. Γιατί 
i 

στηρίζεται, όχι μονάχα στην κοινοβουλευτική παοουσία 

- την έμμεση παρουσίο τοϋ Ααοϋ μας - άλλα καί στην δρα

στηριοποίηση του μέσα άπ'τούς G ι. εκδικητικούς αγώνες των 

εργατικών καί αγροτικών σωματείων, δηλαδή, στον Συνδικα

λισμό, μά καί ταυτόχρονα στην Τοτί',κή Αυτοδιοίκηση πού 

πραγματικά αποτελεί τό κύτταρο της Δημοκρατίας. Είναι 

τουλάχιστον αστείο νά προσπαθεί ή Δε
Κ
.ιά σήμερα νά πολώ

σει τήν t̂ατάσταση γύρω άπό τό δίλημμα "Δημοκρατία ή 

Μαρζισμός". 
* 

* * 

"Οπως τόνισα καί στίς πρώτες νιου δηλώσεις όταν 

ανακοινώθηκε ή 'διεύρυνση"- δηλαδή ή Νεοαποστασία, τό 

νέο αυτό εγχείοημα τοϋ ι-ίατεστημένου γιά τήν
ί!
άνωθεν" αλ

λαγή τοϋ πολιτικού χάοτη της 'Ελλάδας Ί5έν*~πρόκειται νά 

αποδώσει τά αποτελέσματα πού επιδιώκονται. Πρώτο, άπό 

όσα στάδια καί άν περάσει η έπιχείοηση της νεοαποστασίας, 

δέν ποόκειται νά μετατοπιστεί οτιμαντικός αριθμός οπαδών 
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της κεντρώας παράταξης στη Νέα Δημοκρατία. "Οσοι Ψήφισαν 

την ΕΔΗΚ ιόν Νοέμβρη του 197'/ έρριψαν ψήφο αρνητική γιά 

τη Δεξιά, γιά τόν κ. Καραμανλή, τή Νέα Δημοκρατία καί τήν' 

πολιτική τους. "Εχουν μακρά άντιδεξιά παοάδοση. Κι όπως 

αποδείχτηκε τό 1965, ή καθοδηγούμενη εξαγορά στελεχών 

δεν οδηγεί στή μετατόπιση της"λαϊκής βάσης στη Δεξιά. 

Είναι αλήθεια πώς ή κεντοώα παοάταξη έχει μέσα σε δεκα

ετίες προσφέρει πολλά στελέχη ατή Λε^ιά. Λέν έχει κανείς 

παρά νά μελετήσει τήν ιστορία πολλών στελεχών της Νέας 

Δημοκρατίας, γιά νά εννοήσει τήν κλίμακα στην οποία ή 

κεντρώα παράταξη έχει τροφοδότησε ι τή Λε^ιά μέ στελέχη. 

"Ομως αυτό δέν άλλαζε τόν συσχετισμό των πολιτικών δυνά

μεων της χώρας. *Η λαϊκή βάση του Κέντρου, μέ έ^αίοεση 

τήν πολιτική ατμόσφαιρα του Σαοάντα καί τόν Συναγερμό ¿ 

του Παπάγου, κράτησε σταθερά τόν σαοη άντιδε^ιό της χαρα

κτήρα. Κι αυτό βέβαια εξηγεί γιατί ò κ. Καοαμανλης καί 

ή Αεζιά προσπαθούν νά συνδυάσουν τή Νεοαποστασία μέ τή 

δημιουργία τεχνητού κλίματος οξύτητας καί πόλωσης, σέ 

βάρος βέβαια της εθνικής ενότητας πού είναι τόσο απα

ραίτητη τίς κοίσιμες αυτές ώοες. 'Αλλά ή οξύτητα καί ή 

πόλωοη δέν κατασκευάζονται όταν δέν συντρέχουν οΙ συνθή

κες. Γι'αυτό τό έγχείοημο θά αποτύχει. 'Ελάχιστα οφέλη 

θά αποκομίσει ή Νέα Δημοκρατία άπ'τήν επιχείρηση της Νεο-

αποστασίας. Γιά τήν ακρίβεια, ή μέτρηση άπα εδώ καί πέρα 

θά είναι αντίστροφη. Γιατί 6 Λαός μας κατέχεται άπό οργή, 

αγανάκτηση καί αηδία γιά όσα επιχειρούνται σέ βάρος του. 

Ι» 

Καί σέ βάρος της Δημοκρατίας. 
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Ε'ίναι βέβαια δύσκολο καί άχαοι έργο νά προβλέψει 

κανείς τό μέλλον της ΕΔΗΚ σάν κόμματος. "Ομως ένα είναι 

βέβαιο. Ή βάση της ΕΛΗΚ καί ή συντοιπτική πλειοψηφία 

των στελεχών της σέ καμμιά περίπτώση δέν θά μετακινηθούν 

ποός τη Νέα Λημοκοατία. 

Ι 

Καταδικασμένο εκ των προτέρων, είναι καί τό Δεξιό 

Σοσιαλδημοκρατικό σχήμα πού κατασκευάζεται γιά νά άντλή-"^ 

σε ι "ευρωπαϊστές" σοσιαλίζοντες από τη λαϊκή βάση ¡τοϋ 

ΠΑΣΟΚ. Λεν αληθεύει απλώς ότι είναι ορατός καί διαηανής 

ò οόλος πού καλείται νά παίζει ή Σοσιαλδημοκρατική Δεξ^ά. 

Είναι Ιστοοικά αδύνατο - ιδιαίτερα σ'αύτή τή δύσκολη 

γιά τόν παγκόσμιο καπιταλισμό περίοδο -- νά εδραιωθεί 

σοσιαλδημοκρατικό κόμμα στην 'Ελλάδα. Τό'απόδειΕαν οι 

εκλογές τοϋ 19 77. cá τό αποδείξουν γι "ακόμη μιά οορό. 

κι οί επόμενες εκλογές. 

Είναι λαθεμένη τέλος η κυνική αντίληψη πώς σέ 

πεοίπτωση έ^αοάνισης του Κέντρου, θά μοιράσουν τή λαϊκή 

του βάση ή Νέα δημοκρατία καί τό ΠΑΣΟΚ καί ότι έτσι 

θά έΕασίοαλιστει ή πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας. . Δέν 

λειτουογουν έτσι τά ποάγματα. Τό ΠΑΣΟΚ, ò οορέας της 

'Αλλαγής στον τόπο μας, απελευθερώνει παγιδευμένες μάζες 

τοϋ έογαζόμενου λαοϋ. Τό 25% πού πήρε τό ΠΑΣΟΚ στίς εκλο

γές τοϋ 1977 σ'ενα βαθμό οφείλεται στΊντιετατόπιση αγρο

τών, εργατών, μισθωτών καί μικοομεσαύον στρωμάτων προς 

τό ΠΑΣΟΚ, πού ήταν μέχρι τότε εγκλωβισμένες στό χώοο 



της Δεξιάς. • Αύτη ή διαδικασία συνεχίΓεται καί τώρα. Καί 

τό εγχείρημα της Νέας 'Αποστασίας θά της προσδώσει ακόμη 

π ιό" γρήγοοο ουθμ<\. Ό Λαός· στη συντριπτική του πλειοψη

φία θά καταδικάσει τά άήθη καί Ξεπερασμένα τεχνάσματα 

της Δεξιάς. Καί θά ανοίγει διάπλατες τίς λεωφόρους πού 

οδηγούν στη μεγάλη Αλλαγή, σε μιά πορεία γιά τη χώρα 

μας εθνικά περήφανη καί κοινωνικά δίκαιη. 'Αλλά υπάρχει 

καί μιά προϋπόθεση. Τό ΠΑΣΟΚ επωμίζεται αύτη τήν πεοίοδο 

μιά τεράστια, μιά Ιστορική ευθύνη. Είναι 6 στόχος της 

νέας σκευωοίας των δυνάμεων της αντίδρασης καί της έζάο-

τηοης. "Εχε'ι άμεσο καθήκον νά πορευθεί πρςο τό Λαό. ~ 

Μά ξεσκεπάσει σέ κάθε γωνιά, της ελληνικής γης τό παιχνί

δι πού παίζεται σέ Ράρος τοϋ Λάου καί σε βάρος της χώ

ρας. Νά κινητοποιήσει τίς λαϊκές δυνάμεις ενάντια σέ 

μιά Δε
Γ
ιά πού ανασυντάσσεται καί συσπειρώνεται. Νά παί

ξει ενεργό καί υπεύθυνο *ΐόλο στίς διεκδικήσεις τού Λαού 

ενεργοποιήσει 
μας. NáJ τίς λαϊκές δυνάμεις γιά νά άντιμετωπί-

σουμε όσο πια μαζικά γίνεται τόν 'Εθνικό Συμβιβασμό 

πού απεργάζονται οί δυνάμεις πού ελέγχουν τήν πορεία 

της χώοας μας. Μόνον άν εκπληρώσουμε άύτό τό χρέος,. 

μόνο άν αποδείξουμε στην πράξη τ ώ ρ α πώς δικαιούμα

στε νά. διεκδικούμε τήν πρωτοπορία του λαϊκού κινήματος, 

μόνο τότε θά, διαμορφίύ&ουνοί, υποκειμενικές ποοϋποθέοεις 

γιά τή Νίκη του Λαού" καί τη Μεγάλη "Αλλαγή. Σ'αυτό 

τό προσκλητήοιο θά δώσουμε όλοι τό παοών. 


