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Π ρ ο έ δ ρ ο υ τ ο ο ΠΑ.ΣΟ,Κ. Α ν δ ρ έ α Γ. Π α π α ν δ ρ έ ο υ 

σ τ η σ υ ν ε δ ρ ί α σ η τη*ε Κουυοβουλςυτι ,ΜΪΙε Ό μ ά δ α ς 

τ ο ΰ ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

Αγαπητοί Συνάδελφου, 

Δυέρχεταυ ή χώρα μας ytá τεράστυα πολύτοκη* κρίση. Mtá κρίση 

που* συνδέεται με' την προσπάθεια τοΰ έλληνυκοο κατεστημένου, ξένου 

καί ντόπιου, νά αλλάξει το* πολιτικό σκηνικό της χώρας μας. ΖοΟμε 

ξανά* τίς με'ρες τοΟ 1965, δταν αποστάτες άπό* το κόμμα τη*ς "Ενωσης 

Κέντρου, με αντιπαροχή' υπουργεία, θε'σεις και άλλα όοελή*ματα, πρόδω

σαν τη* λαικη* εντολή, νόθευσαν τη* λαϊκή' έυτολη', υπονόμευσαν και* υπέσ

καψαν τοός δημοκρατικοόε θεσμοός τηε χώραε μαε καί δημυοόργησαυ το 

κόμμα τδν αποστατών με τη στήριξη της Δεξιδς, τοο κατεστημένου καί 

τί3ν ξένων καί μέ την άμεση επέμβαση τοο θρο'νου. Είναι μακρά καί γνω-

στη η ιστορία της Δ ε ξ ι δ ς στο τόπο μας. Προσπαθεί να παραμείνει στην 

εξουσία μέ δλα τά μέσα, παρά το γεγονός πώε στη χώρα μαε η Δεξιά 

αποτέλεσε καί θά αποτελεί μιά μειοψηφία τοο ΛαοΟ μαε» 'θ εκλογικός 

νόμοε ε£υαι συνη'θωε ραμένοε στά μέτρα τηε. "Οταν δέν αρκεί γ toi νά 

τη"ε εξασφαλίσει κοινό βουλευτ ικη πλειοψηφία, προχωρεί στη' βόα καί 

νοθεία. Νωπή' είναι η έμπεtpía τη"ς β ία ε καί νοθείας τοΟ 1961. "Οταν 

οΰτε δ εκλογικός νόμος, οϋτε η βία καί νοθεία μποροΟυ νά τη' διασώ-

σουν, τότε μετέρχεται, άλλα μέσα. Τό βασιλικό πpaξtκóπημa τοο 1965 

είναι «υ αυτό ενα δείγμα των μεθόδων που* είναι έτοιμη νά μετέλθεt 

γtá νά συντηρηθεί στην εξουσία. Καί όταν ού'τε αυτό τη* δ taσώζε t ,τότ ε 

ύπápχεt καί τό στρατιωτικό πpaξtκóπημa. 'Η ανοιχτή* παραβίαση των θεσ

μών του" δημοκρατικού" πο λιτεόματος. Καί αυτός βέβαια ακριβώς ή"ταν ò 

ρόλος τη*ς έφτάχρονηε δικτατορίας. Να ανακόψει τό τεράστιο λαϊκό κί

νημα που* ε£χε τότε αναπτυχθεί κάτω άπό την ηγεσία τfts "Ενωσηε Κέν

τρου. Σήμερα, δέν ε£ναι πtá δυνατό νά δtaτηpη'σεb την εξουσία με' 

στρατιωτικό πpaξtκóπημa. Ή πικρή* εμπειρία της εφταετίας, ή προδοσία 

της Κόπρου, ή υπονόμευση των εθνικών μας συμφερόντων άπό τους Αμε

ρικανούς καί τό NATO, όλα αυτά έχουν πείσει τη' συντριπτική πλειοψη-

φία των στ ρατευμε'νων μας παιδιών, πώε έργο τουε δέν είναι νά στηρί-
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ζουν ξενοκόνητα συμφέροντα, πώς έργο τους δεν είναι, νά καταλύουν 

τοός δημοχρατ ι,κοός θεσμοός, οτυ καθήκον τους είναι, να' παραμένουν 

πι,στοέ στην εντολή τοο Λαοΰ, στο'ν όρκο πού" έδωσαν νά προασπίζουν, 

στο* πλευρό* τοο Λαοϋ, την έθνυκη' μας ανεξαρτησία Mat' τη'ν έδαΦοκη* 

μας ακεραιότητα. Είναι, γι,'αύτό τ ο λο'γο υποχρεωμένη ή Δεξυα, στο 

μέτρο ποΰ συρρικνώνεται, ραγδαία η λαι'κη της βάση, νά άνευρε ι «αι,-

νοίργιες μεθόδους γυά την άντυμετώπι,ση τοο κινδύνου που τη'ν άπεϋλεϋ 

τόσο άμεσα. Επαναλαμβάνε ι γι,'αύτό, στά πλαίσι,α μυας νέας μεθόδευ

σης, το' εγχείρημα τοΟ 1965. Λεν ανέμενε το κατεστημένο, ντόπυο καί 

ξένο, οτυ στός εκλογές τοΟ 1977 θά έπεφτε το ποσοστό' της Νε'ας Δη

μοκρατίας από το' 5Μ% στο 4-2%. Λέν ανέμενε το* κατεστημένο πώς τό 

ΠΑ.ΣΟ.Κ., η πρωτοπορία τοο λαΐ'κοϋ κυνηματος σττΐ χώρα μαε, θά υπερ

διπλασίαζε τη λαί'κη' του βάση καί θά κατελάμβανε περίπου το* 1/3 των 

εδρών στη Βουλή'. Καί δέν ανέμενε πε'ρα άπ'αυτο, πώς η πορεία άπο' 

τύ*ς εκλογές καυ* υστέρα θά ?ίταν τόσο ά ν ο δ L κ η*[_γ_υά__τ ο ΠΑ,ΣΟ,Κ. Δι,αγρά-

φεταυ σαφώς στον ορίζοντα τον πολι,τυκό της χώραε μαε εκ λογ ι,κη
%
 νίκη 

τ ou ΠΑ. Σ O.K. στί ς επόμενε ς εκλογές, όποτε ?:υ*αν γίνουν καί μ ó που ο-
/έκλογι,κό , „ , , , , , , „ , , _ , 

δηποτε σύστημα KL αν γυνουν. Κάτω απ αυτή την άμεση πυεση, τα ξένα 

καί ντόπι,α συμφέροντα ποί δ ta φε ντ είουυ τη'ν τΰχη τΐίς χώρας μας, με

τέρχονται, νέες μεθόδους, προσπαθούν νά εξαπατήσουν τον 'Ελληνικό 

λαό ακόμη μι,ά φορά, νά νοθεύσουν γι''ακόμη μι,ά φορά τοίς δημοκρατι,-

κοός θεσμοίς. Αύτη τη μεθόδευση, αύτη' τη' μεγάλη απάτη ποΰ επιχει

ρείται, σέ βάρος τοο Λαοΰ μας καί της χώρας μας, έχουμε καθήκον νά 

την εκθέσουμε ανάγλυφη« Kt αυτό το καθήκον επιτελώ σήμερα. 

'Η μεθόδευση εκτελείται, σε δυό επίπεδα. Τ ó ενα είναι, το επίπε

δο των κομματικών σχηματισμών. Τό άλλο επίπεδο είναι, τό επίπεδο της 

προπαγάνδας, των συνθημάτων με τα ¿ποια προσπαθοΟν νά αποπροσανατο

λίσουν τό Λαό μας. 

Ως προς τό π ρωτ ο : Πραγματοποιήθηκε προεκλογικά, μεθοδευμένα, 

(η σύμπηξη νέου κόμματος της Ακροδεξιάς που περιέλαβε στοός κόλπους 

Α 

του φ^λομοναρχι,κά, φ ιλοχουντ ικά , άντ ιδ ραστ ικά στοιχεία, τέλεια καί 

ανοιχτά ενταγμένα στά ψυχροπολεμ ικά σχέδια τοο NATO καί των Ηνωμέ

νων Πολιτειών. Κι'εδωσε αυτό τη' δυνατότητα στον κ. Καραμανλή καί 

τη Νέα Δημοκρατία ν *α φορέσουν ενα νε'ο προσωπείο. Τό προσωπείο της 

Κεντροδεξ ιδς. Μιά ποί τά πιο ακραία στοιχεία είχαν άποχωρη'σει από 

τοίς κόλπους της Νέας Δημοκρατίας, άνοιγε ο δρόμος γιά την εμφάνιση 

μι3ς Δεξιάς με ευρωπαϊκό θά έλεγε κανει'ς προσωπείο«
 Τ
Ηταν ενα πρώτο 

/ 
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απαραίτητο βήμα γιά τίς περαιτέρω μεθοδεύσεις itoxJ έχουν προγραμμα

τισθεί. Σέ δεύτερη φάση -φάση πού άρχισε ύστερο: άπό τίς εκλογές του" 

77, υστέρα δηλαδή από" τήυ εντυπωσιακή, δραματική, συρρίκνωση τής 

δύναμης της ΕΔΗΚ- άρχισε η επιδρομή. Άρχισε δηλαδή* -yea να χρησι

μοποιήσουμε τη* σωστή* φράση^Τή νέα αποστασία, ή Νεοαποστασία. Μ'αύ-

τό*ν τόυ τρόπο ελπίζει η Νέο/Δημοκρατία νά ξαπλώσει τά πλοκάμια της 

στό" χορό τοΟ Κέντρου, νά* αποσπάσει, με ανταλλάγματα πάντοτε, στε

λέχη -βουλευτές καί μη*- τοΟ Κέντρου καί νά εδραιώσει- τη*ν εντύπωση 

πώς πρόκειται γιά μιά Κεντροδεξιά εύρωπαϊκοΰ τύ*που. Ελπίζει, βέβαια 

δτι η μετατόπιση των στελεχών θά οδηγήσει καί σέ μετατόπιση τ il s λαϊ

κές βάσης, πού" στήριξε αυτά τά στελέχη εκλογικά. Αυτό* είναι, το παιχ

νίδι, πού σήμερα παίζεται,. Υπάρχει, όμως ταυτόχρονα καί μι,ά τρίτη 

προσπάθεια. 'Ορισμένες δυνάμεις δέν θά προσχωρήσουν στη Νέα Δημο

κρατία σάν μέλη της. Θά προσπαθήσουνΛ»ά διαμορφώσουν Ινα νέο κόμμα 

σοσιαλδημοκρατικού" τύπου. Κόμμα σοσιαλδημοκρατικού" τύπου πού θά συ

νεργαστεί εν καιρώ μέ TT*J Δεξιά. "Ετσι, ώστε η Δεξιά στην πατρίδα μας 

νά φορέσει τρία προσωπεία: Το" προσωπείο της Άκροδεξιδς» τά προσω

πείο τ fis Κεντροδεξιάς καί τά προσωπείο τής σοσιαλδημοκρατ ικής Δεξιδίς, 

Μ'αύτόν τον τρόπο ελπίζεται οτι θά συpρtκvωθotJv οι δυνάμεις τής Αλ

λαγής στή* βάση τη* λαϊκή*. "Οτι θά περιοριστοΟν οι δυνατότητες ανάπτυ

ξης της δύναμης τοΟ ΠΑ.ΣΟ.Κ., ποό είναι καί θά είναι η πρωτοπορία 

του" λαικοΟ κι,νήματος στή* χώρα μας -τό κόμμα τ"\ζ ελπίδας, τό κόμμα 

τοΰ μέλλοντος γιά την πατρίδα μας. Αύτη είναι ή μεθόδευση σ'δτι άφο-

pS τη* διαμόρφωση πολιτικών σχηματισμών. Τρείς τουλάχιστον σχηματι-

σμοί xfis Δεξιδς: Ακροδεξιά, Κεντροδεξιά καί Σοσιαλδημοκρατικό Δε

ξιά. Μ'αύτόν τόυ τρόπο θά προσπαθήσει ή Δεξιά νά διευρύνει τη* λαϊ

κή* της βάση η τουλάχιστον νά τη* συντηρήσει άπό τίς διαρροές ποό κά

θε μέρα γίνονται προς όφελος τοο ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

Γ) 'Αλλά πολιτικοί σχηματισμοί χωρίς ιδεολογικό περιεχόμενο δέν εί* 

ναι εύκολο νά επιζήσουν, είδικά όταν στηρίζονται στην ανοιχτή παρα

βίαση των άρχων του" δημοκρατικού" πολιτεύματος, στην ανοιχτή καί βά

ναυση θά έλεγε κανείς, παραβίαση των άρχων· στίς οποίες στηρίζεται, 

η λαϊκή κυριαρχία. Γι'αύτό θά αντιμετωπίσουμε μιά ορισμένη συνθημα

τολογία. Αυτή η καινούργια συνθηματολογία έχει "ηδη μεθοδευτεί άπό 

πολύ χρόνο. Στόχος της είναι η μετατόπιση τής κυρίαρχης αντίθεσης, 

η δημιουργία απατηλών αντιδιαστολών, ποΰ θά αποπροσανατολίσουν τόν 

"Ελληνικό λαό, τή λαϊκή βάση στή χώρα μας. Ποια είναι τά πραγματικά 

• 

_Χ 
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προβλήματα, ποιες είναι οι κυρίαρχες αντιθέσεις ποΰ αντιμετωπίζουμε; 

Στό εσωτερικό, ή κυρίαρχη αντίθεση είναι η αντίθεση άνάιιεσα στη ΣΥΝ-

ΤΗΡΗΣΗ καί την ΑΛΛΑΓΗ. Στη* συντη'ρηση ενός συστη ματος ποΰ έχει οδη

γήσει σε αδιε'ξοδα, στην οικονομική στασιμότητα, στην καταπίεση των 

έργαζο'μενων τηε χώρας μας στό βωμό τών συμφερόντων των ξε'νων καί 

ντόπιων ιιονοπωλιακων συγκροτημάτων, της οικονομικής ολιγαρχίας τοΟ 

τόπου -καί την 'Αλλαγή ποΰ ανοίγει νε'ες προοπτικές για μια ισόρροπη 

ισομερή οικονομική ανάπτυξη,, για μια κατανομή τοΟ πλοότου που θα 

ανταποκρίνεται στη'ν προσφορά των εργαζόμενων, στην προσφορά του κά

θε "Ελληνα στό εθνικό προϊόν. 'Η Συντήρηση στηρίζει τα συμφε'ροντα 

τη"ς οικονομικής ολιγαρχίας« Ή 'Αλλαγή υπόσχεται νέους ορίζοντες 

γιά τόν "Ελληνα εργαζόμενο - τόν "Ελληνα εργάτη
9
 τον "Ελληνα αγρότη, 

τόν "Ελληνα βιοτέχνη, τόν "Ελληνα μισθωτό καί τά Νιάτα της πατρίδας 

μας. Αυτή* ή κυρίαρχη αντίθεση ανάμεσα στη Συντήρηση καί την Άλλαγη 

πρέπει με' κάθε τρόπο να συσκοτισθεί από τη Δεξιά. Γιατί αποτελεί 

την καταλυτική πολιτική πραγματικότητα της πατρίδας μας, πού καθι

στοί Βέβαιη την άνοδο τοϋ ΠΑ,,ΣΟ.Κ. στην Κυβέρνηση καί την εξουσία. 

Ταυτόχρονα όμως υπάρχει καί &ιιά αλλ:, καράλλπλη, άμεσα συνδεμε'νη με 

τή*ν πρώτη, κυρίαρχη αντίθεση» Είναι n αντίθεση ανάμεσα σε μια πολι-

τι κ ή εξάρτησης της χώρας__μας από ξε'να κέντρα αποφάσεων - μια πολιτι

κή πού* θά την χαρακτήριζα σαν τή 

άπό τή μ ta μεριά, καί την πολιτι 

ελληνική εθνική πορεία. Πράγματι 

καταλυτικοΰςκινδΰνους , τόσο γιά 

γιά τήν εδαφική ακεραιότητα της 

σεις αμερικανικές, Κυπριακό κι ή 

πλέγμα ποΰ διαπραγματεΰεται σήμε 

στημένο, στά πλαίσια της ένταξης 

Κι'δλα τά σημάδια μας δείχνουν π 

ξη
5
 αύτότό καλοκαίρι, στην έπίλυ 

στά πλαίσια των ΝΑΤΟΪκων συμφερό 

δ Εθνικός Συμβιβασμός, γιά νά λ 

τό ΑΕγαιακό, οι Βάσεις, ή έπυστρ 

ματα της Ατλαντικής συμμαχίας κ 

ται νά δοθεί ή έντΰπωση πώς υ πα ρ 

μιά μεγάλη λαϊκή βάση. Τή λαϊκή"" 

Νέα Δημοκρατία και κάθε \χερα ποΰ 

δλο καί μικρότερη λαϊκή βάσηο ΕΪ 

ν πολιτική τ o Q 'jù θ ν ι κ oö Συ μ β ι βασμοΰ-

κή <ποΰ οδηγεί σε μιαν ανεξάρτητη 

, διανΰουμεμιά περίοδο ποΰ περιέχει 

τήν εθνική μ.ας ανεξαρτησία, δσο καί 

χώρας μας. 'Επιστροφή στό NATO, Βά-

άπειλή στό Αιγαίο -αποτελούν ε να 

ρα ή Κυβέρνηση μέ τό ΝΑΤΟΪκό κατε-

τής χώρας μας στην Κοινή Αγορά, 

ώς προχωροομε ραγδαία, αύτη τήν ανοι-

ση TOO συνόλου αύτων των προβλημάτων 

ντων. Γιά νά πραγματο®οιηθεί αυτός 

υθοον τά προβλήματα -τό Κυπρΐαΐίό""," 

οφή στό NATO- συμφωνά μέ τά κελεΰσ-

αί των 'Ηνωμένων Πολιτειών, άπαιτεί-

χει λαϊκή έγκριση, απαιτείται δηλαδή 

βάση αύτη' Crfu"E-pt* δέν τή διαθέτει ή 

περνάει γίνεται σαφές ότι διαθέτει 

ναι επομένως απαραίτητο νά προσπαθή" 
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σει, νά ανακόψει, τη ραγδαία δυαρροη τηςλα'ίκης της βάσης προς το 

ΠΑ.ΣΟ.Κ. Μά της είναι, ταυτόχρονα απαραίτητο vet έντάξευ στη Δεξι,ά 

-σ οποι,οδηποτε από τα" τμήματα της Δεξι,δς πού εχευ δ ι,αμορφώσε υ -

δυνάμευς, προσωπ υκότητες, στελέχη, τ ci όπουα θά επωμυστουν μαζί της 

την ευθύνη γυά τόν Έθνι,κό Συμβυβασμό. Γυρεύει,, ν*άλλα λόγι,α, συνυπο-

γραφές. Γυρεύει, ανθρώπους πού,μέ αντάλλαγμα υπουργικούς θώκους καθ* 

Γευυκές Γραμματείες, θα* συνυπογράψουν τον Έθνυκο Συμβυβασμό, Αύτη' 

είναι, η προ ει,δοποίηση' μας προς εκείνους που σκέφτονται, ότι, ίσαις εί

ναι, ώφέλι,μο γυ'αύτούς υά συνδέσουν την πολύτοκη* τους τύχη με τη' Νέα 

Δημοκρατία καί τη Αεξυά. 

Αυτές είναι, où πραγματικές άυτυθέσει, ς , αυτές είναι, οι, πραγματυ-

κές επολογές γυά το Λαό μας. Τές επαναλαμβάνω: Στο εσωτερυκό μέτωπο. 

Συντήρηση η 'Αλλαγή'. Στο εξωτερυκό μέτωπο, Έθνι,κό*ς Συμβιβασμός η 

μυά περήφανη ανεξάρτητη Ιλληνυκη πορεία της χώρας μας. Μεθοδεύονταυ 

κατά συνέπευα συνθήματα πού* θά συγκαλύψουν αυτές τίς κυρίαρχες άντυ--

θέσευς. Τό ενα μεγάλο σύνθημα της Δεξυδς γύρω άπό το δπουο προσπα

θεί νά συσπευρώσευ δυνάμευς στή*ν Κεντροδεξυά, είναυ "εύρωπαϋσμός η 

άυτυευρωπαϋσμός". Κίβδηλο σύνθημα σαφώς. Γυατί ου δυυάμευς 'Αλλαγής 

τβέ χώρας μας, τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. σαν πρωτοπορία των δυνάμεων Αλλαγής, 

σάν πρωτοπορία τοΟ λα*υκοϋ κυνηματος, δεν έθεσε καί δεν θέτει, ποτέ 

ενα τέτοιο δίλημμα στον Έλληνυκό λαό. Τό ΠΑ.ΣΟ.Κ, ?ίταν, είναυ καί 

θά είναυ πάντα γυά τη'ν πυό πλατευά δυνατή' συνεργασία της Ελλάδας 

μέ δλες τίς χώρες πού βρίσκονται, στο χώρο στον δποϋο κυνεϋταυ: Βαλ

κάνια, Μεσόγευος, Δυτυκη Ευρώπη, Άυατολυκη* Ευρώπη. "Ολοι, αυτοί où 

χώροι, ευναυ ζωτυκης σημασίας γυά τό μέλλον τηςχώρας μας. "Η στενό

μυαλη, κοντόφθαλμη πολυτυκη τοο "άνη'κομεν ευς την Δύσυν" εχευ οδηγή

σει, σέ τραγυκά άδυέξοδα τη χώρα μας, έχει, οδηγήσει, σέ ούσυαστυκη 

απομόνωση. Μας εχευ κάνει, δέσμυους, ομήρους των αποφάσεων της 'Ατλαν

τικής Συμμαχίας, πού σε κάθε περίπτωση, έχουν πυά άποδευγμένα έρθει, 

σέ αντίθεση μέ τά άμεσα καί καέρυα έθνυκά μας συμφέροντα. Τό ερώτη

μα επομένως δεν είναυ αν είμαστε εύρωπαυστές η δχυ,άλλά αν είμαστε 

τυφλά προσκολλημένου σέ κέντρα αποφάσεων εξω από την Ελλάδα η αν 

διαμορφώνουμε μυάν έξωτερυκη πολι,τυκη μέ γνώμονα πάντοτε τό δυκό 

μας έ θ ν υ κ ó συμφέρον. 

'Υπάρχει, καί τό άλλο κίβδηλο σύνθημα: "Δημοκρατία η Μαρξυσμός^ 

Είναυ κυ'αύτό κίβδηλο, γυατί τη δημοκρατία της Δεξυας την έχουμε 

ζτΐσευ στο πετσί μας. Μακρές καί πυκρές είναυ où έμπευρόες της Δημο-

« Ι » · 
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κρατίας πού μ3ς πρόσφερε καί μας προσφέρει, η αύταρχι,χή* Δ εξ udì. Ποτέ* 

δέν δίστασε να καταλύσει, τους δημοκρατοκούς θεσ'ΐούς, αν αυτό ?ίταν 

προς συμφέρον της. Ποτέ δέν δίστασε να ύπουομευ^εο τίς αρχές στές 

οποίες στηρίζεται, ή λα^κη κυριαρχία, αν αυτό άπέοαι,νε προς όφελος 

της. Τό πρόγραμμα τοο ΠΑ.ΣΟ.Κ, -καί πpóπεu νά τονίσω πώς είμαστε 

τό μόνο κόμμα πού έδωσε στο Λαό συγκεκριμένο κυβερνητικό πρόγραμμα 

κατά" τός εκλογές τοΟ Νοέμβρη τοο 1977- είναι, γνωστό σέ δλους σας. 

Είναι, πρόγραμμα βαθει,ά δημοκρατυκό, -γιατί στηρίζεται, στην άμεση 

συμμετοχή τοΰ πολίτη στίς άποφάσευς πού τον άφοροΟν. Γι,ατί τό 

ΠΑ.ΣΟ.Κ. είναι, τό κόμμα τοοαποκεντρωμενου δημοκρατικού" προγραμματυ~ 

σμοΟ. Γι,ατί στηρίζεται,, δχυ μονάχα στην κοινοβουλευτική παρουσία 

-τή*υ έμμεση παρουσυα τού ΛαοΤ3 μας- αλλά καί στή*υ δραστηρι,οποίηση 

του μέσα άπ'τούς δυεκδι,χητοκούς αγώνες των εργατικών καί άγροτι,κων 

σωματείων, δηλαδή, στον Συνδυκαλυσμό, μά καί ταυτόχρονα στην Τοπι,κή 

Αυτοδιοίκηση πού πραγματικά" άποτελεϋ τό κύτταρο της Δημοκρατίας. 

EÍvau τουλάχιστον άστεγο νά προσπαθεί η Δεξυά σή'μερα νά πολώσει, την 

κατάσταση γύρω άπό τό δίλημμα "Δημοκρατυα η Μαρξισμός". 

Λ 

* it 

"Οπως τονυσα καί στίς πρώτες μου δηλώσει,?; δταν ανακοινώθηκε η 

"δυεύρυνση", δηλαδή η Νεοαποστασία, τό veo αυτό εγχείρημα τοΟ κατε

στημένου γι,ά την "άνωθεν" αλλαγή' τοο πολυτυκοϋ χάρτη τΐίς'Ελλάδας 

δέν πρόκευται, νά αποδώσει, τά αποτελέσματα πού έπι,δι,ώκονται,. Πρώτο, 

άπό δσα στάδι,α καί αν περάσει, ή έπυχείρηση τής νεοαποστασίας, δέν 

πρόχει,ται, νά μετατοπυστεΕ σημαντυκός άρυθμός οπαδΏν της κεντρώας 

παράταξης στη Νέα Δημοκρατία. "Οσου ψηφυσαυ την ΕΔΗΚ τον Ν οέμβρη 

του" 1977 ερρι,ξαν ψτΐ φ ο αρνητική γυά τη Δεξι,ά, γυά τον κ. Καραμανλή', 

τή* Νέα Δημοκρατία καί την πολυτι,κή τους. "Εχουν μακρά άντι,δεξι,ά πα

ράδοση. Κϋ'δπως αποδείχτηκε τό 1965, ή καθοδηγούμενη εξαγορά στελε-

χδν δέν οδηγεί στη μετατόπυση της λαοκής βάσης στη Δεξι,ά. Είναι, αλή

θευα πώς η κεντρώα παράταξη έχει, μόα σέ δεκαετίες προσφέρει, πολλά 

στελέχη στη Δεξι,ά. Δέν έχει, κανείς παρά νά μελετήσει, τή"ν ί,στορία 

πολλΏν στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, γι,ά νά εννοήσει, τή*ν κλίμακα 

στή*ν οποία ή κεντρώα παράταξη εχευ τ ροφό δοτη*σευ τ τί Δεξι,ά μέ στελέχτ,,, 

"Ομως αυτό δέν άλλαξε τον συσχετισμό των πολι,τυχωυ δυνάμεων τής χώ

ρας. *Η λαΰκή βάση τού Κέντρου, μέ εξαίρεση τή*ν πολι,τι,κή άτμόσφαι,ρα 
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τοϋ Σαράντα καί τον Συναγερμό* τοΟ Παπάγου, κράτησε σταθερά τον σαφή 

άντιδεξιό της χαρακτήρα,, Κι'αύτό βέβαια έξηγεϋ γιατί ò Μ. Καραμανλής 

καυ η Δεξιά ,.-ροσπαθοϋν νά συυδυ. αουν τη Νεοαπο. ασια με τη* δημιουρ

γία τεχνητού κλάματος οξύτητας και πόλωσης, σε β άρος βέβαια της εθ

νικές ενότητας πούειναι τόσο™ απαραίτητη τις κριίσυμες αύτε'ς ώρες. 

Αλλα η οξύτητα καί η πόλωση δεν κατασκευάζονται, δταν δεν συντρέχουν 

oc συνθήκες. Γι'αύτό το* εγχείρημα θά αποτύχει-. Ελάχιστα οφέλη θά 

αποκομίσει η Νέα Δημοκρατία άπ'τήν επιχείρηση της Νεοαποστασίας. Για 

τή*ν ακρίβεια, η μέτρηση άπό* έδω και πέρα θα είναι αντίστροφη. Γιατί 

ο Λαό*ς μας κατε'χεται από οργή, αγανάκτηση καί αηδία γιά δσα έπιχει-

ροϋνται σέ βάρος του. Καί σε* βάρος της Δημοκρατίας. 

Είναι β 'εβαια δύσκολο καί άχαρι έργο νά προβλέψει κανείς το 

μέλλον της ΕΔΗΚ σαν κόμματος, "Ομως ενα είναι βέβαιο. *Η βάση της 

ΕΔΗΚ καί η συντριπτική* πλειοψηφία των στελεχών της σέ καμμιά πε

ρίπτωση δεν θά μετακινηθούν προς τη Νέα Δημοκρατία» 

Καταδικασμένο εκ των προτέρων ε£να'., καί τό* Δεξιό* Σοσιαλδημοκ ρα· 

τι,κό σχήμα που* κατασκευάζεται γιά νά αντλήσει "Ευρωπαϊστές" σοσια-

λίζοντες απέ τη λαϊκή βάση τοϋ ΠΑ. ΣΟ.Κ. Δέν αληθεύει απλώς δτι etv • "-

ορατές καί διάφανης ο ρόλος πού καλείται νά παίζει η Σοσιαλδημοκρατι

κή* Δεξιά. ΕΪναι ιστορικά αδύνατο -ιδιαίτερα σ'αύτή τη' δύσκολη γιά 

τόν παγκόσμιο καπιταλισμό περίοδο- να εδραιωθεί σοσιαλδημοκρατικό 

κόμμα στην "Ελλάδα, Τό απόδειξα-) οι εκλογές του 1977. Θά τό αποδεί

ξουν γι'άκόμη μιά φορά χι'οί επόμενες εκλογές. 

Είναι λαθεμένη τέλος η κυνική* αντίληψη πώς σέ περίπτωση εξαφά

νισης τοϋ Κέντρου, θά μοιράσουν τή λαϊκή του βάση η Νέα Δημοκρατία 

καί τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. καί δτι έτσι θά εξασφαλιστεί η πλειοψηφία της Νέας 

Δημοκρατίας. Δέν λειτουργούν έτσι τά πράγματα» Τό ΠΑ.ΣΟ.Κ., ò φορέ

ας τ fis Αλλαγής στον τόπο μας, απελευθερώνει παγιδευμένες μάζες,τοϋ 

, /
πο
,4 ̂ πρε τό ΠΑ. ΣΟ.Κ. στις εκλογές τοϋ, 77 

εργαζόμενου λαοϋ. Τό 25% σ ενα βαάμο οφείλεται στη μετατόπιση αγρο

τών, εργατών, μισθωτών καί μικρομεσαίων στρωμάτων πρόςτό ΠΑ.ΣΟ.Κ., 

πού ίταν μέχρι τότε εγκλωβισμένες στό χώρο τή*ς Δεξιάς. Αυτή η διαδι

κασία συνεχίζεται καί τώρα. Καί τό εγχείρημα της Νέας Αποστασίας 

θά τής προσδώσει ακόμη πιό γρήγορη ρυθμό, Ό Λαός στήσυντριπτική του 

πλειοψηφία θά καταδικάσει τά άήθη καί ξεπερασμένα τεχνάσματα της Δε

ξιάς. Καί θά ανοίξει διάπλατες τίς λεωφόρους πού οδηγοϋν στη μεγάλη 

Αλλαγή, σέ μιά πορεία γιά τή χώρα μας εθνικά περήφανη καί κοινωνικό 
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δίκαιη. Άλλα υπάρχει και μιά προϋπόθεση. Το ΠΑ.ΣΟ,Κ. επωμίζεται 

αυτή* την περίοδο μιά τεράστια, μιά ιστορική* εύθόυη. Είναι ò στόχος 

τη"ς νέας σκευωρίας των δυνάμεων της αντίδρασης καί της εξάρτησης. 

"Εχει, άμεσο καθήκον νά πορευθεΕ προς το Λαό, Nef ξεσκεπάσει σε' κάθε 

γωνιά της ελληνικής γης το παιχνίδι ποΰ παίζεται σε βάρος του ΛαοΟ 

καί σε βάρος της χώρας. Να χ ιυητοπο ιήσει τίς λαικε'ς δυνάμεις ενάν

τια σε μιά Δεξιά που ανασυντάσσεται- και συσπειρώνεται. Νά παίξει 

ενεργό «au υπεύθυνο ρόλο στίς διεκδικήσεις τοο ΛαοΟ μας. Νά ενερ

γοποιήσει τίς λαικε'ς δυνάμεις γιά νά αντιμετωπίσουμε δσο πιό μαζικά 

γίνεται τόν Εθνικό Συμβιβασμό ποΰ απεργάζονται ο Ι δυνάμεις ποό 

ελέγχουν την πορεία τfíε χώρας μας. Μόνον αν εκπληρώσουμε αυτό τό 

χρέος, μόνο αν αποδείξουμε στην πράξη τ ώ ρ α πώς δικαιούμαστε 

νά διεχδιχοΰμε την πρωτοπορία τοο λαϊκοο κινήματος, μόνο τότε θά 

διαμορφωθοΟυ οι υποκειμενικές προϋποθέσεις γιά τη Νίκη τοο ΛαοΟ 

καί τη Μεγάλη Αλλαγή*. Σ'αύτό τό προσκλητήριο θά δώσουμε δλοι τό 

παρών. 


