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Χαιρετίζω μέ συγκίνηση τήν ιστορική καί περήφανη μεγαλού
πολη της Βορείου Ελλάδος. Χαιρετίζω τό λαό της Θεσσαλονίκης 
καί τής περιφέρειας της, σάν πρωτοπόρο τμήμα σ' δλους τούς έθνι- 
κούς καί λαϊκούς αγώνες. Χαιρετίζω τή λαμπρή συμμετοχή του 
στόν πόλεμο καί στήν έθνική αντίσταση. Υποκλίνομαι μ’ εύλάβεια 
μπροστά στις έκατόμδες των θυμάτων του. Χαιρετίζω Ιδιαίτερα τούς 
έργαζομένους, τούς λαϊκούς άγωνιστές καί μέ ξεχωριστή άγάπη 
τούς νέους.

* * *

'Ολόκληρος ό έλληνικός λαός άντιμετώπισε μέ σθένος καί έν- 
θουσιασμό τούς τρεις εισβολείς — δυό μεγάλες αυτοκρατορίες κι’ 
έναν τρίτο κι’ άνανδρο έχθρό, τή Βουλγαρία. Καί δταν ή ήγεσία 
έγκατέλειψε τό λαό, ώργάνωσε μόνος του, άπ’ τά κάτω, τήν άν- 
τίσταση εναντίον των κατακτητών του, συνέχισε τόν αγώνα μέσα 
στή χώρα, στό πελυρό τών ένωμένων έθνών, κι’ έδωσε πρόθυμα τήν 
πιό αιματηρή συνεισφορά στή νίκη τής Ελευθερίας καί στή συν
τριβή του φασισμού. "Ετσι έδειξε ό λαός μας δτι ξέρει νά έκτιμφ 
τήν ελευθερία του καί ξέρει νά πεθαίνει γι’ αυτήν. Ελευθερία πού 
χαρίζεται έχει λιγώτερη άξια. Ελευθερία πού καταχτιέται, έχει 
δλη τήν άξία της. Καί, τελικά, έλεύθερος είνε ό λαός δταν ξέρε· 
ν’ άγωνίζεται γιά τή διατήρηση τής έλευθερίας. Αυτή ήταν ή πολι
τική διαθήκη τού Κολοκοτρώνη καί ό λαός μας τήν άκολούθησε.

:|: *  *

Τό κόμμα μας έμφανίζεται σέ μιά καμπή τής ζωής του έθνους. 
Μιά άνησυχία γεμίζει τις ψυχές. Είνε φανερή μιά άγωνία τών μα
ζών πού αισθάνονται δτι δέν τις ικανοποιεί ό παληός κόσμος καί 
άναζητούν κάτι καινούργιο, μιά καινούργια ήγεσία. ’Ερχόμαστε 
ν άνοίξουμε ένα νέο δρόμο. Τό δρόμο τού Σοσιαλισμού. Ό  δρόμος 
είνε πλατύς. Μέσα του χωρεΐ όλόκληρη ή ένότητα τών άντικαπιτα- 
λιστικών στρωμάτων, όλόκληρος ό έργαζόμενος λαός.

Δίπλα στούς έργάτες, πού είνε πάντα ή πρωτοπορεία τών έξε- 
λίξεων τού λαού, χωρούν ή άγροτική τάξη, οί υπάλληλοι, οί έπαγ- 
γελματίες, οί βιοτέχνες, οί έπιστήμονες, οί τεχνικοί. "Ολ’ αύτά τά 
στρώματα τά έκμεταλλεύεται δμοια μιά οικονομική όλιγαρχία. Σ ’



αύτά ζητούμε νά στηριχθοΰμε, νά τά διαφωτίσουμε, νά τά συνει
δητοποιήσουμε, νά τά κατακτήσουμε πολιτικά, γιά ν' άποτελέσουν 
τήν πολιτική ήγεσία τής αύριο. Ζητούμε νά κατακτήσουμε τή λαϊκή 
πλειοψηφία μέ δλα τά δημοκρατικά μέσα πάλης, μέ τόν πολιτικό
αγώνα.

Πιστεύουμε στή λαϊκή κυριαρχία, πιστεύουμε στις δημοκρατι
κές άρχές. Ή σημαία μας είναι φανερή. Μέ κόκκινα, πού συμβολί
ζουν τις θυσίες τόσων γενεών άγωνιστών, εινε γραμμένη πάνω της 
μιά ιδέα, μιά υπόσχεση: Σοσιαλισμός. Είμαστε κόμμα δημοκρα
τικό, άλλά κόμμα της άριστεράς. Δέν κρύβουμε ούτε τή φυσιογνω
μία μας, άλλ’ ούτε τούς σκοπούς μας. Δέν είμαστε «κρυψοκομμου- 
νιστές», γιατί κανένας έντιμος άνθρωπος δέν καταδέχεται νά κρυφτή 
άνάμεσα στήν πάλη τών ιδεών. Δέ μοιάζουμε μέ τούς ψεύτικους τύ
πους πού ένω έμπρακτα λοαρεύουν καί τή βασιλεία καί τό κεφά
λαιο, όνομάζονται «δημοκράτες» καί «σοσιαλιστές», βεβηλώνοντας 
καί τις δυό ιδέες.

Άπό τό Κ.Κ.Ε. μάς χωρίζουν δλες οί διαφορές πού σ’ δλα τά 
μέρη του κόσμου χωρίζουν τά σοσιαλιστικά άπό τά κομμουνιστικά 
κόμματα, διαφορές άρχών, διαφορές μεθόδων, τακτικής, διαφορές 
ιστορικής φυσιογνωμίας. Χωρίς αυτές δέν θά υπήρχε λόγος νά υπάρ
χουμε. Μαχόμεθα κατά του καπιταλισμού πού είνε ό έχθρός, μέ 
τά ιδιαίτερα μέσα μας, μέ τόν ιδιαίτερο χαρακτήρα μας. Πιστεύουμε 
δτι ή γραμμή μας είνε ή καλύτερη γιά τήν έπιτυχία του αριστερού 
κινήιαατος καί έχοντας τήν πίστη αύτή, ζητούμε νά τή διοχετεύσουμε 
στή λαϊκή πλειοψηφία.

Σάν κόμμα γνήσια σοσιαλιστικό τό κόμμα μας είνε κόμμα τού 
έργαζομένου λαού. Βρισκόμαστε δίπλα καί μέσα στό λαό πού άγ^>- 
νίζεται γιά τά ζητήματά του. Ό  τελικός σκοπός μας είνε μιά κοινω
νία χωρίς οικονομική έκμετάλλευση, μιά κοινωνία πού θά καταλύσει 
τα υλικά έμπόδια πού φράζουν σήμερα τήν πρόοδο τού ανθρώπου. 
Τό πολιτικό μας ιδανικό είνε νά γίνουν δλοι οί άνθρωποι ικανοί, 
μέσα στήν ¿λευθερία καί στήν Ισότητα, νά άπολαμβάνουν δλα τά 
άγαθά τού πολιτισμού, τά υλικά καί τά πνευματικά, πρό πάντων τά 
πνευματικά. Γιατί οί άνθρωπιστικές άζίες είνε οί υψηλότερες πού 
ζητάει νά πραγματοποιήσει ό σοσιαλισμός.

*  *  *

Στήν πορεία πρός τή σοσιαλιστική κοινωνία τό κόμμα μας προ
γραμματίζει ένα μεταβατικό σταθμό άναγκαϊο, σύμφωνα μέ τις άν- 
τικειμενικές συνθήκες τής χώρας μας. Τή λαϊκή δημοκρατία. Ή 
λαϊκή δημοκρατία θά βασισθεΐ στή μικτή οικονομία, δπου θά δια
τηρηθεί ή μικρή ιδιοκτησία καί ή μικρή έπιχείρηση, θά όργανωθεί 
καί θά ένισχυθεϊ καλύτερα ή γεωργική οίκονομία μέ τούς συνεται



ρισμούς, θά κοινωνικοποιηθούν οί μεγάλοι μοχλοί της οίκονομίας, 
καί ή οικονομία της χώρας όλόκληρη θά διέπεται άπό ένα μελετη
μένο πρόγραμμα, ώστε νά αυξήσει ή παραγωγή, ν’ άναπτυχθοΰν 
δλες οί πλουτοπαραγωγικές πηγές καί νά έξασφαλισθεϊ ή εύημερία 
τοΟ έργαζόμενου λαού.

'Η άγροτική τάξη ιδιαίτερα θά βρει, δπως πιστεύουμε, τήν άλη- 
θινή της χειραφέτηση μόνο μέσα στο Σοσιαλισμό. Ξεκίνησα παληό- 
τερα σάν ένας άπό τούς σημαιοφόρους τής άγροτικής ιδέας. Πι
στεύω τώρα δτι ή αγροτιά θά βρει τήν τοποθέτηση πού έγγυάται 
τό άνέβασμα καί τήν πρόοδό της, μόνο μέσα στά πλαίσια τής σοσια
λιστικής ιδέας, γιατί μόνο μέσα στό πρόγραμμα τής λαϊκής δημο
κρατίας καί του σοσιαλισμού θά λυθούν οργανικά καί ριζικά τά 
ζητήματα τής ζωής των άγροτών, ζητήματα πού δέν μπόρεσε ούτε 
θά μπορέσει νά τά λύσει όποιαδήποτε μονομερής άγροτική με
ταρρύθμιση. Μόνο ή λαϊκή δημοκρατία καί ό σοσιαλισμός θά δη
μιουργήσουν γιά τόν άγρότη τή δυνατότητα νά μή τόν έκμεταλλεύε- 
ται ό έμπορος ή ό βιομήχανος καί γενικά τό άστικό κεφάλαιο.

Ζητήματα πού μένουν άλυτα δεκαετίες τώρα, δπως ή σχέση 
γεωργίας καί κτηνοτροφίας, ζητήματα προστασίας των γεωργικών 
προϊόντων, ζητήματα υγείας, παιδείας, έκπολιτισμοΰ τού χωριού,, 
ζητήματα τεχνικής άναπτύξεως καί τεχνικής προόδου, ζητήματα 
αϋξήσεως τού γεωργικού εισοδήματος θά βροΰν τή λύση τους μόνο 
σ’ ένα ένιαΐο οικονομικό πρόγραμμα, βασισμένο στή λαϊκή δημο
κρατία καί στό σοσιαλισμό. Ό  σοσιαλισμός θά βρει τόν κατάλληλο 
δργανωτικό τρόπο γιά ν’ άγκαλιάσει τόν άγροτισμό.

*  *  *

Γιά τήν έπιτυχία των σκοπών αύτών θά χρησιμεύσει βασικά ή 
σοσιαλιστική ένότητα. Τό κόμμα μας τήν έπιδιώκει άπό τή στιγμή 
πού υπάρχει. Μέσα στήν ’Επιτροπή συνεργασίας σοσιαλιστικών καί 
άγροτικών κομμάτων (ΕιΣΣΑΚ) προπαρασκευάζεται αύτή ή ένό
τητα καί εΐμαι ευτυχής πού μπορώ μιλώντας καί σάν έκπρόσωπος 
τής έπιτροπής αύτής νά τονίσω δτι μέ τήν ένότητα πού έτοιμάζουμε, 
ευρύνεται άκόμη περισσότερο ό νέος δρόμος μας.

*  *  *

Αυτοί είμαστε. "Ετσι τοποθετημένοι, άντιμετωπίζουμε δλα τά 
σημερινά ζητήματα τής χώρας μας.

Στό έθνικό ζήτημα τό κόμμα μας έχει πάρει άπ’ τήν άρχή τήν 
πιό ξεκάθαρη θέση. Ή Ελλάδα ύπέστη καταστροφές καί θυσίες 
άφάνταστες. Τό έθνος έδωσε άφθονο τό αίμα του στήν ’Αλβανία, 
στή Μακεδονία, στήν Κρήτη, στό Έλ Άλαμέϊν, στό Ρίμινι καί Ιδιαί
τερα στά βουνά καί στις πόλεις τής Ελλάδας. Ό  λαός δέ ζητάει



άνταμοιβή. Τό αίμα δέν έχει τιμή. Ζητάει δμως δικαιοσύνη, ζητάει 
3,τι τού ανήκει σύμφωνα μέ τις άρχές του συμμαχικού άγώνα, ζη
τάει νά ζήσει χωρίς φόβο καί χωρίς φτώχεια. Ζητάει τήν άσφάλεια 
τής χώρας μέ τήν άνάλογη στρατηγική μεταβολή των συνόρων, 
γιοπί τρεις φορές μέσα σέ μιά γενεά ύπέστη τήν εισβολή των Βουλ
γάρων, με τις τραγικές συνέπειές της, σφαγές, λεηλασίες, δηώσεις, 
έκπατρισμούς, καταστροφές, θανάτους. Ζητάει τήν ένωση μέ τήν μη
τέρα πατρίδα της Βορείου Ηπείρου, της Δωδεκαιήσου, τής Κύπρου. 
Ζητάει πλήρεις έπανορθώσεις των πάσης φύσεως ζημιών του καί με
ταξύ αύτών καί των ζημιών πού έφερε ή καταστροφή του νομίσμα
τος άπό τούς έχθρούς. Ζητάει μιά μόνιμη καί συστηματική ένίσχυση 
τής οικονομίας τής χώρας.

Γιά ν' άνέβει δπως χρειάζεται τό βιωτικό επίπεδο τού έργα- 
ζόμενου λαού δέ φτάνουν, βέβαια, (τόνον αύτά, άλλ’ άπαιτεΐται καί 
μιά νέα οικονομική καί κοινωνική πολιτική πού μόνο άν στηριχθεΐ 
στις σοσιαλιστικές λύσεις θά βελτιώσει σταθερά τή θέση τού λαού.

Δέν συζητούμε γιά τήν άνεξαρτησία καί τήν ακεραιότητα τής 
χώρας. Είνε άγαθά πού όλόκληρος ό λαός θά ύπερασπισθεϊ. Δέν 
υπάρχει ζήτημα αυτονομίας τής έλληνικής Μακεδονίας. Δέν ύπάρ- 
χει «Μακεδονία τού Αιγαίου*. Μέ σοσιαλιστική ειλικρίνεια πρέπει νά 
τονίσουμε δτι οί νύξεις πού γίνονται άπό καιρού εις καιρόν έξω τής 
Ελλάδας, γιά τέτοιες άπαράδεκτες λύσεις, έχουν ώς άποτέλεσμα 
μόνο τή διατήρηση μιας άνησυχίας στά πνεύματα καί μόνο τήν ένί
σχυση τών προφάσεων τής δεξιάς. Γιά τό Γιουγκοσλαβικό λαό αισθα
νόμαστε μιά μόνιμη φιλία πού σφυρηλατήθηκε σέ τόσους κοινούς 
αγώνες τών δύο λαών.

Ζητε ι ι . . .  νους μας. Τό συνέδριο
τής ειρήνης, είμαστε βέβαιοι δτι θ’ άποδώσει δικαιοσύνη στήν Ε λλά
δα. Πέραν αυτού έμεΐς οί σοσιαλιστές πιστεύουμε δτι τή μόνιμη εί- 
ρήνη καί τήν ένωση τών λαών θά τήν άσφαλίσει μόνο ό σοσιαλισμός, 
γιατί είνε ή άληθινή σύνθεση τού πατριωτισμού καί τού διεθνισμού, 
δπως είνε καί ή πιό γόνιμη σύνθεση τής άτομικής έλευθερίας καί τού 
■«■ολλεκτβισμοΰ.

Ώ ς τήν ώρα έκείνη πιστεύουμε δτι τόσο εύκολώτερα θά συνεν
νοούνται οί λαοί καί θά συνεργάζονται γιά τήν ειρήνη καί τήν άνοι- 
κοδόμηση, δσο περισσότερο δημοκρατικά θά κυβερνούνται.

Ή έξωτερική πολιτική τής χώρας μας πρέπει νά είνε πολιτική 
φιλίας καί συνεννοήσεως μέ δλους τούς μεγάλους μας συμμάχους, 
πού με κοινές θυσίες καί ένότητα πνεύματος κέρδισαν τόν τιτάνειο 
άγώνα τής Έλευθερίας.’Αλλά καί οι σύμμαχοι πρέπει ν* άκούσουν 
μιάν έκκληση, μιά κραυγή ικεσίας πού βγαίνει άπ’ τά στήθη δλου 
τού λαού. Νά συνεννοηθούν μεταξύ τους σ’ δσα σημέΐα διχογνωμοΰν 
γιά νά μπορέσει νά δει θεού πρόσωπο καί ή πολύπαθη αυτή Βαλ



κανική και ό πολυβασανισμένος καί τυραννισμένος λαός μας. Καί 
κάτι άλλο άκόμη: Νά μην άγνοήσουν τά λαϊκά κινήματα πού γεν
νήθηκαν μέσα στις φλόγες του πολέμου καί έκφράζουν τις ζωντα- 
νώτερες δυνάμεις του λαού.

Μόνο ή άντιδραστική δεξιά έπιθυμεΐ έναν πόλεμο μεταξύ των 
συμμάχων, γιατί φαντάζεται πώς θά ώφεληθή άπ’ αυτόν, ένω θά κα- 
ταστραφεϊ ή χώρα. Έμεΐς πιστεύουμε δτι οί σύμμαχοι δπως κέρδι
σαν μαζύ τή νίκη, μαζύ θ’ ¿σφαλίσουν καί τήν ειρήνη του κόσμου 
καί της Ευρώπης.

Σάν κόμμα της έθνικής άντιστάσεως, πού αγωνιστήκαμε γιά τή 
συμμαχική νίκη, έτσι βλέπουμε τή θέση τής χώρας μας στό στρατό
πεδο των ένωμένων έθνών. '

*  *  *

Ή χώρα μας άντιμετωπίζει ένα όξύτατο οικονομικό πρόβλημα. 
Ή καθημερινή έγνοια του λαού εΓνε ή άγωνία του βιοπορισμού του. 
Ή άνοικοδόμηση δέν άρχισε. Ή στέγαση δέν προχωρεί. Ή άγορά 
άναρχεΐται. Είμαστε εϋγνώμρνες γιά τήν έπικουρία των συμμάχων, 
γιά τήν προσπάθεια τής Οϋνρα. ’Αλλά δέν άρκεΐ. Ή διάθεση των 
έφοδίων καί οι διανομές άφίνουν άπειρα έρωτηματικά καί καμμιά 
άπάντηση δέ δίνεται, θά  βαδίσει ό τόπος πρός τήν οικονομική 
άνόρθωση; "Ενας καινούργιος πληθωρισμός μάς άπειλεΐ. Ή Ε λ 
λάδα κατάντησε βασίλειο των μαυραγοριτών πού πνίγουν τούς τί
μιους έμπορους καί τούς έπιχειρηματίες. Ή ζωή των μισθωτών καί 
τών συνταξιούχων έγινε πρόβλημα. Τά παιδιά ύποσιτίζονται. 
Καί στις άγορές τών μεγάλων πόλεων έπανελήφθηκαν οί ούρές γιά 
τά τρόφιμα. Πού πάμε λοιπόν; Ή άνεργία μαστίζει κιόλας τή χώρα. 
Σέ πολλές περιοχές οί άγροτικοί πληθυσμοί πεινούν καί ζοΰν μέσα 
σέ άπειρες στερήσεις, γιατί λείπει μιά συστηματική φροντίδα γιά τόν 
άνεφοδιασμό τους. Οί τιμές τών γεωργικών προϊόντων άπέχουν 
άκόμη άπ’ τις τιμές τών βιομηχανικών. Καί οι διατιμήσεις δέ λύ
νουν δλα τά ζητήματα. Τό ξεκίνημα τής παραγωγικής μηχανής 
δέν έχει πρόγραμμα ούτε ενθουσιασμό. Μέσα στις πολιτικές συνθή
κες πού έπικρατοΰν στή χώρα κυριαρχούν μόνο τά συμφέροντα μιάς 
οίκονομικής όλιγαρχίας, πού έζησε καί ζεΐ άπ’ τήν έκμετάλλευση 
τών λαϊκών μαζών τών πόλεων καί τής ύπαίθρου. Ή φορολογία ού- 
σιαστικά βαραίνει μόνο τούς άδυνάτους. Πόσοι άπό κείνους πού 
πλούτισαν άπό τόν πόλεμο καί τήν Κοττοχή κατέβαλαν ώς τώρα τήν 
άνάλογη φορολογία; "Ετσι ή άνασυγκρότηση τής χώρας άντί νά 
γίνει πρός τό συμφέρον τού συνόλου, πάει νά γίνει κερδοσκοπική 
έπιχείρηση τών όλίγων πού είνε άνεξίλεγκτοι καί πού έχουν κάθε 
συμφέρον νά παρατείνουν τό σημερινό χάος.



Γιά νά Αντιμετωπισθεϊ τό οίκονομικό πρόβλημα της χώρας χρει
άζονται τρία πράγματα:

1) Πολιτική όμαλότητα καί Κυβέρνηση μέ πολιτικό κύρος.
2) Πρόγραμμα μέ άξονα τά λαϊκά συμφέροντα.
3) Κινητοποίηση καί συνεργασία τοΰ λαού γιά την άνοικοδό- 

μηση.
Τό πρόβλημά μας δέν είνε μόνο δημοσιονομικό, δέν εΐνε μόνο 

νομισματικό. ΕΙνε πρό πάντων οίκονομικό. ΕΙνε πρόβλημα έπαρκοΰς 
έφοόιασμοΰ άπό τούς Συμμάχους, άλλά καί πρόβλημα παραγωγής 
καί κατανομής των άγαθών σύμφωνα μέ τις έπιτακτικές κοινωνι
κές Αξιώσεις του λαού. "Ενα τέτοιο πρόγραμμα μέτρων, μέ βάση τήν 
Ανακούφιση των λαϊκών μαζών καί τη φορολογία τών πλουτισάντων, 
θά έξασφαλίσει τά έσοδα τοΰ Κράτους,, θά ισοσταθμίσει τις λογικές 
καί δχι τις παράλογες δαπάνες καί μέ την Αναζωογόνηση της παρα
γωγής καί τήν έξωτερική ένίσχυση θά στηρίξει καί τό νόμισμα. 
ΟΙ δαπάνες μας πρέπει νά γίνουν όσο μπορεί πιο παραγωγικές. Μέ 
τή συνεργασία καί τήν κινητοποίηση τοΰ λαού τό Κράτος πρέπει ν’ 
άποβλέψει συστηματικά στις βιωτικές άνάγκες τής υπαίθρου καί τών 
λαϊκών τάξεων τών πόλεων, άνάγκες τών έφέδρων, τών άναπήρων, 
τών θυμάτων τής κατοχής, άνάγκες τοΰ χωρίου καί τής συγκοινω
νίας, άνάγκες τής νεαρά^ ήλικίας, τής υγείας, τής παιδείας.

*  *  *

"Ενα τέτοιο πρόγραμμα άνασυγκροτήσεως τής χώρας είχαμε 
ΰπ" δψιν όσοι Αριστεροί βρεθήκαμε στήν Κυβέρνηση τής Εθνικής Ε 
νότητας. Δυστυχώς τά γεγονότα τοΰ Δεκέμβρη άνέκοψαν τήν έφαρ- 
μογή του προγράμματος αύτοΰ που μόλις ειχεν Αρχίσει. Βάλαμε τις 
πρώτες βάσεις τής άντιμετωπίσεως τοΰ χάους πού βρήκαμε. Ε τοι
μάσαμε τό συντονισμό τών προσπαθειών. 'Ανοίξαμε τις πρώτες πι
στώσεις γιά νά κινηθή ή παραγωγή. ’Αφήσαμε έτοιμο τό νόμο γιά 
τή φορολογία τών πλουτισάντων. ’Αφήσαμε τή χρυσή λίρα στις 
3.000 δραχμές, τό λάδι στις 260 δραχ., τούς μισθούς τών υπαλλή
λων σέ δυόμισυ χρυσές λίρες τό μήνα, μέσον όρο.

Ή όημοκοπία μάς κατηγόρησε ότι ληστέψαμε τις καταθέσεις. 
Πράγματι ¿ξανεμίσθηκαν οί καταθέσεις σέ δραχμές, άλλά γιατί; 
Ποιός έφταιγε; "Εφταιγε δ πληθωρισμός πού ήταν έργο τών Γερ
μανών καί τών ‘Ιταλών, ένας πρωτοφανής σ’ όλο τόν κόσμο πληθω
ρισμός, πού είχε σά μοιραίο Αποτέλεσμα τόν έξευτελισμό τής δραχ
μής. Στις 18 ’Οκτωβρίου 1944 μιά χρυσή λίρα είχε 700 δισεκατομ
μύρια δραχμές. Οί καταθέσεις όλες δέν ϋπερέβαιναν τά 10 δισεκα
τομμύρια. Ά ρα  μέ τό 1)70 μιας χρυσής λίρας έξωφλοΰντο όλες. 
Υπήρχαν λοιπόν καταθέσεις γιά νά τις ληστέψει δποιοσδήποτε 
ύπουργός; Καί πρός όφελος ποιοάνοϋ;



’Αλλά μήπως μπορούσαμε νά κάνουμε ανατίμηση των καταθέ
σεων; Γιά νά τήν έκάναμε έπρεπε νά γίνει γενική άνατίμηση όλων 
των χρεών σέ δραχμές, έπομένως καί των χρεών τών άγροτών, τών 
υπαλλήλων, τών έμπόρων, καί τών έπαγγελματιών. Τέτοιο πράγ
μα ήταν καί είνε άδύνατο καί δέν έχει γίνει πουθενά. Γιατί δέν τό 
έκαμαν οί διάδοχοί μας; Πέντε κυβερνήσεις άλλαξαν άπό τότε. Γ ιατί 
δέν έλαβαν άλλα μέτρα άπό τά δικά μας, πού ήταν άπλώς ή άπο- 
Υραφή μιας ζημίας πού είχε γίνει, ή πιστοποίηση ένός κακού πού 
είχε συντελεσθεΐ απ’ τούς κατακτητάς;

Έκεΐνο πού έμεΐς είχαμε άποψασίσει καί έξαγγείλει ήταν ή άπο- 
ζημίωση τών μικρό καταθετών άπό τό προϊόν μιας φορολογίας τών 
κερδών άπ’ τον πληθωρισμό. Τό νομοσχέδιο ήταν έτοιμο. Γιατί δέν 
τό υιοθέτησαν οί διάδοχοί μας;

Δημοκοπία έμεΐς δέ μπορούσαμε νά κάνουμε. Ό  λαός είχε καί 
έχει άπό μάς τήν άπαίτηση νά του λέμε τήν άλήθεια, δσο κι* άν είνε 
όδυνηρή. Καί τό κάναμε άψηφώντας κάθε φθορά.

- *  *  *

Όξύτερη κι’ άπ’ την οικονομική είνε ή πολιτική μας κατάσταση. 
Ή πρώτη άνάγκη της παρούσης ώρας είνε νά άντιμετωπισθεΐ όπως 
πρέπει. Γ ιατί ή άντιμετώπισή της άποτελεΐ προϋπόθεση γιά τή λύση 
καί του οικονομικού προβλήματος.

Ή πολιτική κατάσταση χαρακτηρίζεται άπό τρεις άνωμαλίες: 
1) άπό τή συστηματική παραμέριση τού δημοκρατικού καί τού άρι- 
στεροΰ κόσμου προς όφελος μιας μερίδας πού είνε ή μειοψηφία καί 
πού άπέβη ό μόνος ρυθμιστής τής πολιτικής ζωής. 2) ’Απ’ τή μονι
μοποίηση τών ύπηρεσιακών κυβερνήσεων. 3) Ά π’ τή μονιμοποίηση 
τής τρομοκρατίας καί τής βίας έναντίον όλοκλήρου τού δημοκρα
τικού κόσμου.

Τό σύνθημά μας είνε ή όμαλότητα. "Ολοι οί δημοκρατικοί πρέ- 
* πει ν’ άγωνισθοΰν γιά τό σύνθημα αύτό. "Ολοι οί δημοκρατικοί βρί

σκονται αύτόματα στό ίδιο στρατόπεδο, γιά τήν όμαλότητα τής χώ
ρας καί γιά τή νίκη τής Δημοκρατίας. Ή δημοκρατική ένότητα είνε 
μιά γενικώτερη άπαίτηση. Ό  δημοκρατικός κόσμος πρέπει νά δι- 
εκδικήσει τά δικαιώματά του καί θά τ’ άνακτήσει μόνο μέ τήν κοινή 
δράση.

Είνε καιρός νά σταματήσει ή τρομοκρατία καί ή βία τής Δε
ξιάς. "Αν συνεχισθούν, ό κίνδυνος παραπέρα άνωμαλιών είνε προ
φανής. Πού θά όδηγήσει ή σημερινή κατάσταση; Τήν είδα στήν πε- 

. ριοδεία μου καί τήν δοκίμασα, κι’ έχω καθήκον νά τονίσω ότι καθέ
νας πρέπει ν’ άναλογισθεί τις εύθύνες του. Ό  λαός είνε άναμφισβή- 
τητο ότι θέλει ήσυχία. Νά μετρηθούμε στις έκλογές καί κείνοι πούνε 
ή πλειοψηφία νά κυβερνήσουν τούς άλλους. Α λλά νά μετρηθούμε



τίμια, έλεύθερα, άβίαστα, γιατί Μνας λαός πού δέν υποτάχθηκε σέ 
τρεις κατακτητές, δέν θά ύποταχθεΐ σέ μιά έγχώρια τυραννία.

Ή έλευθερία πρέπει ν’ άποκατασταθεΐ γιά δλους. Ή ίσοπολιτεία 
πρέπει ν’ άναγνωρισθεϊ γιά δλους. Μόνο στην Ελλάδα καταδιώκεται 
ή έθνική άντίσταση. 'Όλοι οί άλλοι λαοί καί οϊ γείτονές μας άκόμη 
προσπαθούν ν’ άζιοποιήσουν διεθνώς, γιά έθνικούς λόγους, τό λαϊκό 
άγώνα της Ελευθερίας.

ΟΙ δημοκρατικοί πολίτες όποιασδήποτε κομματικής ιδεολογίας 
δέν είνε σήμερα ασφαλείς. Ύφίστανται τήν πίεση καί τό διωγμό 
άνευθύνων όργανώσεων πού κακοποιοί3ν, σκοτώνουν, έκβιάζουν καί 
δυναστεύουν, ιδιαίτερα στήν ύπαιθρο, έν όνόματι του βασιλισμοΰ καί 
του άνπικομμουνισμού, ένώ ξέρουν δτι ή Δημοκρατία δέν ταυτίζεται 
μέ τόν κομμουνισμό καί δτι ή μοναρχία μπορεί νά σταθη στήν Ε λ 
λάδα μόνο σάν δικτατορία.

Ό  ήθικός καθαρμό*; της χ£ρας, ή τιμωρία των δοσιλόγων, είνε 
άπαίτηση τού λαού γιά νά έξυγιανθεί ή άτμόσφαιρα. Δυστυχώς καί 
τά δικαστήρια στό σημείο αυτό δέν άνταποκρίνονται στό κοινό αί
σθημα. Καταδιώκονται δσοι πολέμησαν τούς έχθρούς της πατρίδας 
κοά περιφέρονται έλεύθεροι οί δοσίλογοι, καί απειλούν τούς υπαλ
λήλους, διώχνουν τούς δημοκρατικούς υπαλλήλους, έκφοβίζουν τούς 
πολίτας.

"Εχω ήσυχη τή συνείδησή μου δτι έκανα μέχρι τέλους τό καθή
κον μου γιά νά προαγάγω δσο μπορούσα τήν έθνική ένότητα, γιά 
νά προλάδω τή διάλυσή της, γιά νά προλόοβω δσα άκολούθησαν 
ύστερα, γιά νά προλάβω τή σύρραξη τού Δεκεμβρίου, γιά νά στα
ματήσει δτοτν ξέσπασε δσο ήταν δυνατό έγκαιρότερα, γιά νά προλη- 
φθούν τόσες συμφορές, τόσα πένθη, τόσα άθώα θύματα. Κι’ άν άπ’ 
δλες τις πλευρές πού ύπεύθυνα άναμίχθηκαν στήν υπόθεση υπήρχε 
ή ίδια διάθεση, ή ίδια άνιδιοτέλεια καί ή ίδια αυταπάρνηση, ίσως ό 
ρούς τών πραγμάτων θά ήταν άλλοιώτικος.

Στή διακήρυξη τού κόμματός μας θά βρει κανείς δλες τις θέσεις 
μας γιά τή δεκεμβριανή σύρραξη καί θά πεισθεί, δποιος θέλει νά 
πεισθεί, ποιοι είνε οί υπεύθυνοι.

* * 4

Ά λλ’ όπωσόήποτε τά γεγονότα τού παρελθόντος δέ μπορούν νά 
μάς κυβερνούν έπ’ άπειρον. Πρέπει νά φθάσουμε σ’ έλεύθερες καί 
έγγυημένες έκλογές καί τότε άς άποφασίσει ή πλειοψηφία τού λαού. 
"Αλλά γιά νά φθάσουμε έκεί πρέπει νά δημιουργήσουμε κλίμα έλευ- 
θερίας καί ίσοπολιτείας σ' δλη τή χώρα. Καί άπ’ δσα είδα κι’ άντε- 
λήφθηκα, έχω χρέος νά διακηρύξω δτι κάτω άπ’ τις συνθήκες πού 
έπικρατούν, δέν είνε νοητές έλεύθερες έκλογές. Έπιμείναμε έξ άρ- 
χής δτι ή χώρα έχρειάζετο μιά αντιπροσωπευτική κυβέρνηση. Ή



Δεξιά δέν τό θέλησε και δέν τό θέλει, θέλει νά συντηρεί τήν άνομα* 
λία. Ζητήσαμε καί ζητούμε μαζύ μέ δλα τά δημοκρατικά κόμματα 
μιά πολιτική δημοκρατική Κυβέρνηση πού πάνω σ’ ένα πρόγραμμα 
έλευθερίας καί τάξεως θά τήν υποστήριζε όλόκληρη ή άριστερά. 
Άντ’ αύτοΰ ή Α. Μ. ό Άντιβασιλεύς πού μετατοπίζει ‘διαρκώς τό 
λειτούργημά του πρός τούς πόθους καί τά συμφέροντα της μοναρχι
κής Δεξιάς, πρόσφερε στή χώρα τήν τελευταία Κυβέρνηση της προ- 
τιμήσεώς του, μιά Κυβέρνηση χίμαιρα, πού δέν είνε ούτε ύπη- 
ρεσιακή ούτε πολιτική. Καί πού κάθε άλλο παρά διαθέτει τό 
άνάλογο κύρος γιά νά συγκινήσει τό λαό, γιά ν’ άντιμετωπίσει 
τά προβλήματά του, γιά νά έπιβάλει τις δημοκρατικές λύσεις. 
'Έτσι ή ανωμαλία παρατείνεται. Ά λλ’ ό τόπος δέν άντέχει πιά 
σέ καινούργιες περιπέτειες. Ή βία προκαλεΐ τή βία, τό αίμα γεννά 
αίμα καί μέσ’ τό φαύλο αύτό κύκλο τής άνωμαλίας, άν συνε- 
χισθεΐ, ή Ελλάδα μας θά καταποντισθεΐ. Τά παιδιά της δμως έχουν 
ένα χρέος, νά τή σώσουν. Γι’ αύτό τό κόμμα μας κηρύττει: Όμαλό- 
τητα, όμαλότητα, όμαλότητα. "Ολη ή ϊξουσία στό λαό. "Οχι πιά 
βία. "Οχι πιά αίμα. "Ετσι θά κερδίσουμε τήν πρώτη μάχη τής ειρή
νης, δπως κερδίσαμε δλες τίς μάχες τού πολέμου.

Στήν ειρηνική καί άπαραίτητη αύτή νίκη έχει καθήκον νά βοη
θήσει τό λαό μας, τόν ταλαιπωρημένο αύτό λαό μας, καί ή βρεταν- 
νική πολιτική στήν Ελλάδα. ”Ας άναλογισθεΐ κι’ αύτή τίς ευθύνες 
της, πού άπορρέουν άπ’ τήν έπέμβασή της "Εχουμε έμπιστοσύνη 
στό βρεταννικό προλεταριάτο, έχουμε έμπιστοσύνη στή δημοκρα
τική του άλληλεγγύη. "Εχουμε έμπιστοσύνη στό Σοσιαλισμό πού 
άνεβαίνει στόν κόσμο. Δέ μπορεί καί δέν πρέπει ή μοναρχική Δε
ξιά νά φαντάζεται ότι τήν πολιτική τής βίας της θά ένισχύσει υλικά 
ή ήθικά τό Εργατικό Κόμμα τής ’Αγγλίας, γιά όποιοδήποτε λόγο, 
γιά όποιοδήποτε συμφέρο. "Εχουμε καθήκον, σά σοσιαλιστές, νά το
νίσουμε τήν πίστη μας αύτή.

*  *  *

’Αποτείνομαι τώρα πρός τούς νέους. Μιά πολύχρονη έπαφή μου 
μέ τά νειάτα μοΰ έχει γεμίσει τήν ψυχή άπό πεποίθηση στήν 
άποστολή καί στήν άξια τους. Πιστεύω στή νεότητα, πιστεύω στόν 
παλμό της, πιστεύω στήν ψυχική δροσερότητα καί στόν ένθουσια- 
σμό της, πιστεύω στό δημιουργικό δυναμισμό της. ’Εμείς, ή ώριμη, 
γενεά, έμπνεόμαστε άπ’ τόν παλμό των νέων. Πρωτοπόροι έσείς, 
δόστε τά χέρια σας, γιά νά χτίσουμε μαζύ, έσείς μέ τήν όρμή σας, 
έμεϊς μέ τήν πείρα μας, τόν καινούργιο κόσμο, τόν ώραιότερο κι' 
εύτυχέστερο κόσμο.

Στά έλεύθερα πολιτεύματα ή άλήθεια βρίσκεται έκεϊ πού βρί
σκεται κΓ ό ένθουσιασμός των νέων.



ΟΙ νέοι δέν είνε μόνο τό μέλλον —είνε καί τό παρόν. Οί νέοι 
κι* οΐ γυναίκες κατέκτησαν τό παρόν μέ τό αίμα τους, μέ τή συν
εισφορά του ήρωϊσμου τους, μέ τΙς άπειρες θυσίες τους. Ό  αγώνας 
του λαοΟ έφερε στό βωμό τής λευτεριάς στρατιές όλόκληρες νέων 
καί γυναυςών. Τούς άνήκει κάθε τιμή. "Εγιναν έτσι ύπεύθυνοι μα
ζικοί παράγοντες τής έθνικής ζωής καί των άξιων της. Οί νέοι 
κι’ οί γυναίκες χαρακτηρίζουν σήμερα τή δημοκρατική έποχή μας, 
τής χαρίζουν τήν όρμή καί τήν πνοή τους.

Νέοι καί νέες, μέ τή δημοκρατική σας διαπαιδαγώγηση θ’άσφα- 
λίσετε τήν ειρήνη καί θά έξαφανίσετε τόν πόλεμο. Αυτή είνε ή υψη
λότερη άποστολή σας. Νέοι καί νέες, δέ μπορείτε παρά νά πιστεύ
ετε στή Δημοκρατία, δέ μπορείτε παρά νά πιστεύετε στο Σοσιαλι
σμό, δέ μπορείτε παρά νά άγωνίζεσθε γιά τή Λαϊκή Δημοκρατία.

Ή βασιλεία μάς διήρεσε πάντοτε. Ή Δημοκρατία θά μάς ένώσει. 
θά  μάς ένώσει σέ μιά ευτυχέστερη 'Ελλάδα, σέ μιά 'Ελλάδα τοϋ 
έργαζομένου λαοΟ. θά  τήν χτίσουμε δλοι μαζύ, μέ τή χαρούμενη 
δουλειά, μέ τό μίσος τής τυραννίας, μέ τή λαχτάρα τής λευτεριάς.

"Οσοι πάλλεσθε άπ’ τά ιδανικά αύτά. "Οσοι αγαπάτε τό Λαβ. 
"Οσοι νοιώθετε τόν καϋμό του."Οσοι φιλοδοξείτε νά τόν υπηρετή
σετε γενναία, άληθινά, γόνιμα, δημιουργικά, δσοι έχετε μέσα σας 
τήν ώραία άνησυχία τής νέας μας Ιστορίας, έλάτε μαζύ μας, άκο- 
λουθήστε μας.
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«Νομίζω υποχρέωσή μου νά ευχαριστήσω καί Εγώ μέ τή σειρά 
μου τούς άγαπητούς καί Εκλεκτούς φίλους, πού θέλησαν νά παρα
κολουθήσουν τή συγκέντρωσή μας. Δέν θά τούς άναφέρω Ενα πρός 
Ενα, γιατί φοβάμαι δτι θά κάμω παραλείψεις, άλλά θά άναφέρω τόν 
πρώτο άπ’ δλους, τόν ήρωΐκό πνευματικό άρχηγό του Κινήματος 
τής Εθνικής ’Αντίστασης, τόν Σεδασμιώτατο Μητροπολίτη Κοζάνης. 
Νομίζω Επίσης δτι θά πρέπη νά άναθέσουμε στό Προεδρείο μας νά 
στείλη άπό μέρους μας πρός τόν Πρόεδρο του κόμματος, πού αύτή 
τή στιγμή φέρνει τή φωνή του Κόμματος καί του σοσιαλισμού 
στήν Βόρειο Ελλάδα, Ενα θερμό συντροφικό χαιρετισμό.

Σύντροφοι καί συντρόφισσες.
ΟΙ δμιλητές πού ώς τώρα άνέβηκαν στό βήμα θυμηθήκανε καί 

θύμισαν 4 χρόνια άγώνα. Γιά μάς ό άγώνας αυτός Εχει μιά άξία 
Ιδιαίτερη γιατί μέσα στόν άγώνα αυτόν ουσιαστικά γεννήθηκε Ενα 
Ελληνικό Σοσιαλιστικό Κίνημα. Ό  σοσιαλισμός στήν Ελλάδα δέν 
είχε πολύ βαθειές ρίζες. Υπήρξαν όμάδες καί στελέχη άξια γιά κάθε 
τιμή πού είχαν κάνει δ,τι μπορούσαν γιά νά δημιουργήσουν Σοσια
λιστικό Κόμμα. ’Αλλά σάν μαζικό έργατικό κίνημα ό σοσιαλισμός 
δέν μπορεί νά είπωθή δτι είχε μεγάλη Εκταση. Μέσ’ τή φωτιά τού 
απελευθερωτικού άγώνα γεννήθηκε Ενα νέο σοσιαλιστικό κίνημα. 
Εκεί μέσα σείς μπορέσατε νά γίνετε πραγματικά σοσιαλιστικά στε
λέχη. ’Εκεί μέσα σείς είδοττε τήν διαφορά άνάμεσα στούς συλλογι
σμούς τού γραφείου καί τή λαϊκή πάλη. Είδατε τήν διαφορά άνά
μεσα στόν πολιτικό ντιλεταντισμό καί τόν πραγματικό άγώνα. ’Εκεί 
μέσα γίνατε λαϊκοί άγωνιστές. Ξέρουμε δλοι βέβαια τίς άδυναμίες 
μας. Ξέρουμε πώς άκόμα Εχουμε νά κατανικήσουμε πολλά Ελαττώ- 
ματά μας πού έξακολουθούμε νά Εχουμε άν καί μπήκαμε στό σοσια
λισμό. Ξέρουμε δτι χρειάζεται άκόμα προσπάθεια, άγώνας Ενάντια 
στόν ίδιο τόν Εαυτό μας γιά νά γίνουμε άξιοι τής άποστολής μας. 
Μά ξέρουμε δτι ήδη 4 χρόνια τώρα πολεμήσαμε, ψηθήκαμε μέσ’ τό 
καζάνι τής λαϊκής πάλης καί σήμερα μπορούμε περήφανα νά πού
με: Είμαστε Ετοιμοι γιά δλους τούς άγώνες. Δέν υπήρξατε παλυά- 
ριθμοι, σύντροφοι, καί δέν ήταν δυνατό νά υπάρξετε πολυάριθμοι. 
’Αλλά τόσοι πού εΐσαστε προσφέρατε μεγάλες ύπηρεσίες. Γιατί μέ τή 
θέλησή σας, μέ τίς θυσίες σας, μέ τήν Επιμονή σας, ύπήρξατε Ενα εί-



5ος ιερού λόχου του Εθνικού άπελευθερωτικοΰ άγώνα, ένα είδος 
Ιερού λόχου τής δημοκρατίας, ένα είδος Ιερού λόχου του σοσιαλι
σμού.

Σήμερα πού πλαισιώνεσθε άπό μεγαλύτερες λαϊκές μάζες καί 
Επηρεάζετε άκόμα πιο πλατειές λαϊκές μάζες, σήμερα τείνετε τό 
χέρι Εγκάρδια πρός δλους τούς σοσιαλιστές γιά νά άγωνισθήτε μαζί 
τους, τείνετε άνοιχτόκαρδα τό χέρι γιά νά ένωθήτε μαζί τους. Μά
θατε στά 4 αύτά χρόνια νά τιμάτε δλους εκείνους πού αγωνίστη
καν μαζί σας, ένώ οί άλλοι έμεναν στά σπίτια τους ή πήγαιναν νά 
συνεργάζονται μέ τούς κατακτητές. Ποτέ, σύντροφοι, έμεΐς πού 
πάντοτε τάξαμε τό γενικότερο συμφέρον πάνω από τό κομματικό 
έστω κι’ άν τούτο μάς έζημίωνε, ποτέ έμεΐς δέν υπήρξαμε φειδωλοί 
στόν έπαινο πρός τούς συναγωνιστές μας. Ποτέ δέν μειώσαμε τήν 
συμβολή τους στόν έθνικοαπελευθερωτικό αγώνα, ποτέ δέν θελή
σαμε να μειώσουμε τήν συμβολή καί τήν άξια καί τόν ρόλο των 
άλλων στούς άγώνες πού μάς περιμένουν. Καί είχαμε αυτή τήν γεν
ναιότητα στόν έπαινο γιατί μέ τήν ίδια ευθύτητα ξέραμε πάντα νά 
λέμε τή γνώμη μας έστω καί άν αύτό δυσαρεστοΰσε.

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ
Δοθήκαμε όλόψυχα στόν έθνικοαπελευθερωτικό άγώνα, είλι- 

κρ^νά, τίμια καί θελήσαμε στόν άγώνα αυτόν νά είμαστε τίμιοι καί 
άπέναντι των δικών μας καί άπένσντι των συναγωνιστών μας καί 
άπέναντι όλοκλήρου τοΰ έλληνικοΰ λαού. Καί τόν άγώνα αύτόν 
σύντροφοι, τόν άγώνα της Εθνικής ’Αντίστασης ούτε ποτέ τόν έπρο- 
δώσαμε, ούτε θά τόν προδώσουμε ποτέ. Δέν θελήσαμε ποτέ νά χω
ρίσουμε τις κακές πλευρές άπό τις καλές πλευρές τοΰ άγώνα, τά 
λάθη άπό τις Επιτυχίες καί νά διεκδικήσουμε τή δόξα καί νά άπο- 
φύγουμε τήν εύθύνη. ’Απέναντι του Ελληνικού λαού, άπέναντι τής 
έλληνικής ιστορίας, άναλαμβάνουμε άκέραιη τήν εύθύνη γιά όλό- 
κληρο τό κίνημα τής Εθνικής άντίστασης.

Καί μάθατε μέσα στόν άγώνα αύτόν δτι δταν θέλη κανείς νά 
κάνη λαϊκό άγώνα, πρέπει νά ξεφύγη μιά γιά πάντα άπό τά διφο
ρούμενα, άπό τά ύπονοούμενα, άπό τις περιπεπλεγμένες περιπλο
κές, άπό τις διπλωματικές Εκφράσεις τών άστικών κομμάτων.

Ό  άγώνας ό λαϊκός έχει μιά γραμμή καθάρια, γραμμή πού έμ- 
πνέεται άπό τόν πόνο γιά τό λαό, γραμμή πού βασίζεται στή μελέτη 
καί στή μέθοδο τών μεγάλων δασκάλων τού σοσιαλισμού, γραμμή 
πού Εξυπηρετεί τό συμφέρον του προλεταριάτου καί τοΰ Εργαζομέ
νου λαού. 01 ήγέτες τών λαϊκών κομμάτων λένε Εκείνο πού έχουν 
νά πουν, παστρικά, σταράτα, χωρίς περιστροφές, γιατί ό λαός δέν 
ξέρει τις περιστροφές, δ λαός σηκώνει τό ροζιασμένο χέρι του καί 
χτυπάει.



’Ανάμεσα στίς άλλες πικρίες πού έχετε δοκιμάσει, σύντροφοι, 
είνε καί ή πικρία δτι την αλήθεια αύτή πώς τό κόμμα τούτο 5έν θέ
λησε νά έπωφεληθή από διφορούμενα, τήν άλήθεια αύτή θέλουν με
ρικοί καλόπιστοι καί άλλοι κακόπιστοι νά τήν σβύσουν. Οί κακό
πιστοι γιατί έχουν συμφέρον. Οί καλόπιστοι γιατί, μιά καί δέν έχει 
ύπάρξει μεγάλη σοσιαλιστική προσπάθεια στήν Ελλάδα, δέν έχουν 
άκόμη συλλάβει τό νόημα της σοσιαλιστικής γραμμής. Για μερικούς 
ανθρώπους, σύντροφοι, έμεΐς δέν είμαστε αύτό πού είμαστε, άλλά 
κρυπτό - κάτι τί, κρυπτό - κάτι άλλο... άπό κεΐνο*πού λέμε πώς είμα
στε. Κόμμα πού άγωνίστηκε δπως αγωνίστηκε τό Κόμμα μας, Κόμ
μα μέ στελέχη καί όπαδούς πού δέν δίστασαν ποτέ νά πουν τή γνώ
μη τους καί νά κινδυνέψουνε γι’ αύτή, περιφρονεΐ βεβαίως τήν 
κατηγορία. “Ο,τι θελήσαμε νά είμαστε, είμαστε. “Ο,τι θέλουμε να 
πούμε, τό λέμε έλεύθερα. ”Ό ,τι θελήσαμε νά κάνουμε, τό έκάναμε, 
δτι θελήσουμε νά κάνουμε στό μέλλον θά τό πούμε μέ τήν ίδια εύ- 
θύτητα. Είμαστε κάτι άπολύτως φανερό. Ούτε κρυπτό - τούτο, ούτε 
κρυπτό - τ" άλλο, ούτε κρυπτό-δ,τι δήποτε. Είμαστε φανερά σοσι
αλιστές. Άλλά άν ύπάρχουν άνθρωποι πού γιά νά πιστέψουν δτι 
είμαστε σοσιαλιστές καί οχι κάτι άλλο, θέλουν έμεΐς νά ύποχωρή- 
σουμε προς αυτούς ή καί νά προδώσουμε τή γραμμή μας, τούς τό 
λέμε: τέτοιο χατήρι δέν θά τούς γίνη.

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΒΑΡΚΙΖΑΣ

Σύντροφοι,
Πέρασαν 4 χρόνια, 4 χρόνια τόσο γεμάτα άπό αγώνα, τόσο με

στά άπό γεγονότα, τόσο σημαντικά, γιά τήν ιστορία τού κόσμου. .. 
Μά ό καλός κάτοικος τής Ελλάδας, σήμερα τρίβει τά μάτια καί 
άναρωτιέται: Πήγαμε άρα γε 4 χρόνια μπρός ή γυρίσαμε 4 χρόνια 
πίσω; Ζοΰμε μέσ’ τήν άτμόσφαιρα τής Ευρώπης τού 1945 ή στήν 
άτμόσφαιρα τής Χιτλερικής Γερμανίας, τής φασιστικής 'Ελλάδας 
καί τής Μεταξικής τού 1936;

Δέν είνε βέβαια σκοπός μου νά άναλύσω έδώ δλες τις αίτίες πού 
μάς έχουν όδηγήσει οτή σημερινή κατάσταση. Θά πάρω δμως |ΐιά 
αφετηρία καί σέ πολύ γενικές γραμμές θά έξετάσω τό σημερινό μας 
πρόβλημα. Τοποθετώ τήν αφετηρία τής σημερινής κατάστασης στή 
συμφωνία τής Βάρκιζας. Τήν τοποθετώ δέ έκεΐ γιατί ή συμφωνία 
αύτή κλείνει γεγονότα, προκαλεΐ γεγονότα καί δημιουργεί τις δυό 
πλευρές τού έλληνικοΰ προβλήματος: Μιά έσωτερική, καί μιά έξω- 
τερική. Ή συμφωνία τής Βάρκιζας κλείνει γεγονότα, άλλά καί δη
μιουργεί. Στηρίζεται σ’ ένα πελώριο γεγονός, στηρίζεται στη συμ
φωνία γιά τον αφοπλισμό τού ΕΛΑΣ. ’Ένοτντι αύτοΰ τού άφοπλι- 
σμοΰ ή τότε κυβέρνηση (καί νομίζω δτι οί έκπρόσωποί της στή Βαρ-



ρεση νά ξεφύγη άπό τό -πολιτικό χάος, καί νά μπούμε σέ όμαλό πο- 
Λίτικό βίο, άλλά καί γιά νά μπορέση νά άποκτήση τή διεθνή θέση 
τού άξίζει, είνε άπαραΐτητος ό άγώνας γιά τή δημοκρατία.

"Αν ή άντίδραση είχε ίχνος ντροπής, άν είχε ίχνος πατριωτι
σμοί)—μόνη της θά είχε έγ καταλείψει τήν έξουσία καί θά είχε ζη
τήσει άπό τίς δημοκρατικές καί λαϊκές δυνάμεις νά σχηματίσουν 
κυβέρνηση γιά νά σώσουν τή χώρα. Βεβαίως αύτό είνε τρόπος του 
λέγειν... Ή άντίδραση ούτε τώρα, ούτε ποτέ δέν θά θέληση νά 
καταλάβη δτι πρέπει νά παραιτηθή άπ' τούς σκοπούς της γιά νά 
μπορέση ή 'Ελλάδα νά ζήση. Άλλά τό έχει καταλάβει ό λαός καί 
αύτό είνε άρκετό.

Πάλη γιά τή δημοκρατία σημαίνει πρό παντός πάλη γιά πολι
τική δημοκρατική κυβέρνηση χωρίς τήν όποια δέν μπορεί νά προ- 
χωρήση τό έργο τής άποκατάστασης των έλευθεριών, σημαίνει δη
μιουργία προϋποθέσεων γιά τή διεξαγωγή έλεΰθερων έκλογών.
Πάλη γιά τή δημοκρατία σημαίνει, πάλη, γιά τήν έκκαθάριση τού 
κρατικού μηχανισμού άπό τά ψασιστικά καί δοσίλογα στοιχεία.
Πάλη γιά τή δημοκρατία σημαίνει αναγνώριση τής Εθνικής ’Αν
τίστασης.

ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΔΙΩΓΜΟ

"Εχει βρεθή τώρα τελευταία κάτω άπό τήν πίεση τής διεθνούς 
κοινής γνώμης, έχει βρεθή μιά διέξοδος πού άναμασούν οί έκά- 
στοτε υπουργοί τής Δικαιοσύνης, θέλουν νά κάνουν λένε «άποσυμ- / 
φόρηση των φυλακών». Πρόκειται γιά μιά άνιστόρητη ύπεκφυγή. *
Δέν είνε αύτός ό λόγος πού πρέπει οί αγωνιστές νά βγουν άπό τίς 
φυλακές. Πρέπει νά βγουν γιατί είνε άγωνιστές τού κινήματος τής 
Εθνικής Αντίστασης.
Σύντροφοι,

Συμβαίνει στήν Ελλάδα κάτι μοναδικό: Δέν διώκονται μόνο 
μέ τό πρόσχημα έγκλημάτων.κατά τά Δεκεμβριανά οί άγωνιστές.
Δ ώκετάι καί τό κίνημα τής 'Εθνικής 'Αντίστασης καθ’ έαυτό. θεω
ρείται άπό τή δικαστική πρακτική σήμερα δτι είνε άδίκημα ή ίδια 
ή 'Αντίσταση! "Οτι άποτέλεσε «άντιποίηση άρχής», δτι δηλαδή νό
μιμες άρχές στήν Ελλάδα ήταν οί Γερμανοί καί οί Κουΐσλιγκ καί 
έμεΐς οί άλλοι, πού άπάνω στό βουνά διοικούσαμε καί νομοθετού
σαμε, είμαστε έγκληματίες, γιατί πήραμε παράνομα τήν έξουσία 
άπό τά χέρια τών κατακτητών. Δέν πρέπει λοιπόν νά γίνη 
άποσυμφόρηση τών φυλακών, άλλά άπότιση φόρου τιμής 
άπό τό κράτος, έπίσημη άναγνώριση τού Κινήματος Εθνι
κής ’Αντίστασης. "Οσο γιά τίς κατηγορίες, γιά τά έγκλήμοιτα 
κοττά τά Δεκεμβριανά, δταν γίνηκε ή σχετική συζήτηση στή Βάρ
κιζα, ή άντιπροσωπεία τού ΕΑΜ είπε στήν κυβερνητική άντιπροσω-



πεία, πού ό πρόεδρός της πού έδειξε τόσο καλή πίστη, καί τόσο καλή 
θέληση βρίσκεται σήμερα άνάμεσά μας. "Αν ύπάρχουν έγκλήματα 
δπως τά περιγράφετε, αύτά δέν έχουν σχέση μέ τούς πολιτικούς μας 
σκοπούς, δέν εΐνε άδικήματα πού έγιναν άπό γνήσιους άγωνιστές 
τού λαού. ”Αν ζητούμε τή γενική αμνηστία δέν τό κάνουμε γιατί 
έχουμε άντίρρηση νά δικάσετε τέτοια άδικήματα. 'Αλλά προσέξτε. 
'Ανοίγετε μιά πόρτα καί πολλά παράθυρα, άπό τά όποια θά περάση 
ή δίωξη δλων των αγωνιστών τού Κινήματος τής Εθνικής 'Αντί
στασης.

* ΝΑ ΔΟΘΗ ΑΜΝΗΣΤΙΑ

Δυστυχώς βγήκαμε άληθινοί. Σήμερα, μέ τό πρόσχημα τής 
δίωξης γιά τά Δεκεμβριανά, δέν υπάρχει στέλεχος τού άγώνα πού 
νά μήν έχη φυλακισθή. Κι’ άν έμειναν μερικά ανώτερα στελέχη 
έλεύθερα, τούτο έγινε γιατί ή σύλληψη καί ή καταδίκη τους θά είχε 
κάνει πάρα πολύ κακή έντύπωση στή διεθνή γνώμη πού ή αντί
δραση θέλει νά έξαπατά. “Ετσι άπό τήν κατάσταση πού δημιουργή- 
θηκε ξεπηδάει μονάχο του τό αίτημα τής άμνηστίας, πού είνε παρα
κολούθημα τής άξίωσης γιά τήν άναγνώριση τού Κινήματος τής 
'Εθνικής 'Αντίστασης. Καί δέν εΐνε μόνο ζήτημα δικαιοσύνης καί 
διεθνούς άποκατάστασης τής Ελλάδας, άλλά καί στοιχείο γιά τήν 
άποκατάσταση τών έλευθεριών.

Η ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ

Σύντροφοι,
Γιά νά έπέλθη αύτή ή άποκατάσταση τών έλευθεριών, γιά νά 

μπή ή χώρα στήν όμαλότητα, τό Κόμμα μας, συνεχίζοντας τήν πα
λιά του προσπάθεια ύπέρ τής όμαλότητας, θά κάνη δ,τι μπορεί γιά 
νά διευκολύνη τή λύση τού κυβερνητικού ζητήματος. Καί πρέπει δλα 
τά κόμματα τής άριστεράς, δλα τά δημοκρατικά κόμματα νά κάμουν 
πράγματι δ,τι μπορούν πρός αύτή τήν κατεύθυνση.

'Αλλά πρέπει νά είμαστε σαφείς. Διευκόλυνση σημαίνει νά κά
νουμε δλες τις δυνατές θυσίες γιά νά μπορέσουμε νά περάσουμε 
στήν όμαλότητα. Δέν σημαίνει έγκατάλειψη τής γραμμής μας. Τό 
κόμμα τούτο, δ,τι δήποτε καί άν συμβή θά διευκολύνη πάντοτε τήν 
όμαλότητα, άλλά ύποχώρηση πρός τόν καπιταλισμό, έμμεση ή 
άμεση συμμαχία μαζί του, δηλαδή προδοσία πρός τόν καπιταλισμό 
— κυριολεκτικά, άπόλυτα, άδιάλλακτα — ποτέ!

Καί στόν άγώνα αύτόν γιά τήν άποκατάσταση τών έλευθεριών, 
δλες οί δημοκρατικές δυνάμεις πρέπει άποφασιστικά νά ριχθοΰν. 
Καί είνε αύτό πού λέμε έκκληση πρός τις μετριοπαθέστερες δημο- 

■ κρατικές δυνάμεις, πρός έκεΐνες πού δίνουν πολλές φορές τήν έν-



τύπωση δτι διστάζουν γιοτεί φοβούνται τήν «"παρεξήγηση». Έφ’ δσον 
είνε είλικρινά δημοκρατικοί, τήν παρεξήγηση δέν θά τήν άποφύγουν. 
θά  γίνουν καί αυτοί «κρυττο-κάτι τι». ’Αλλά πρέπει νά γίνουν για 
νά σώσουν τή δημοκρατία.

Δημοκρατική πολιτική κυβέρνηση θά σημάνη καί όρθή τοποθέ
τηση τής έξωτερικής πολιτικής. "Οσο γιά μάς, σάν σοσιαλιστές, στό 
πεδίο αύτό έχουμε πρόσθετα καθήκοντα. Ό  αντιφασιστικός πόλε
μος τελείωσε. ’Από δώ καί μπρος, ό σοσιαλισμός έχει καθήκον νά 
πολεμήση για τήν ειρήνη, νά μήν έπιτρέψη νά άναζήσουν πουθενά 
καί νά παρασύρουν τούς λαούς τά φυλετικά μίση. Ό  σοσιαλισμός 
θά άγωνισθή γιά τή συνεννόηση των λαών καί γιά τήν παγίωση τής 
ειρήνης. Γιά νά πετύχουν οί σκοποί αυτοί: Πόλεμος στόν πόλεμο! 
Σύντροφοι,

Σάν ένα μικρό κομμάτι, πολύ μικρό κομμάτι του διεθνούς σο
σιαλισμού θά κάνουμε καί μεϊς έδώ τό καθήκον μας. θά  παλαί- 
ψουμε γιά τήν δημοκρατία, θ ά  παλαίψουμε γιά τήν λαϊκή δημο
κρατία. θά  παλαίψουμε γιά τό σοσιαλισμό, θά  παλαίψουμε γιά 
τή συνεννόηση όλων των λαών τής Ευρώπης πού δέν μπορεί νά 
γίνη ποτέ παρά άν έπιβλσ|θή παντού καθεστώς σοσιαλιστικό. Καί 
πέρα άπό τους διεθνείς θεσμούς πού δημιουργούνται σήμερα—καί 
πού είχαν δημιουργηθή μάταια καί άλλοτε —δέν μπορούμε παρά νά 
ευχόμαστε καί νά περιμένουμε μέ άγωνία νά ύπάρξη ό μόνος θε
σμός πού πιστεύουμε δτι μπορεί νά χρησιμέψη γιά τήν παγίωση τής 
ειρήνης, γιά τήν άνάπτυξη καί τήν ευημερία όλων τών λαών: ή Ε ρ 
γατική Διεθνής.

ΣΚΛΗΡΟΣ ΑΓΩΝΑΣ

Αγώνες θά γίνουν άκόμη σκληροί. Ό  καπιταλισμός είνε τραυ- 
υιχτισμένος βαρειά αλλά έχει άκόμη δυνάμεις καί βρίσκει τρόπους 
ιά τυραννάη άκόμη τούς λαούς καί βρίσκει τρόπους νά εμφανίζε
ται μέ νέες ιδεολογικές μάσκες. Οί άγώνες μας θά είνε σκληροί. 
ΆΛ.λά γιά μάς, τώρα, δέν είνε πιά οι πρώτοι. Δέν υπάρχει σήμερα 
άγωνιστής πού νά διστάζη. Δέν ύπάρχει σήμερα άγωνιστής πού ν' 
άμφιβάλλη. Δέν υπάρχει σήμερα άγωνιστής πού νά μήν έχη έτοιμα- 
σθή. ‘Από τόν άγώνα δέν θά λείψη κανείς. Τό γέρας τής νίκης είνε 
ή λαϊκή δημοκρατία, τό γέρας τής νίκης είνε ό παγκόσμιος σοσια
λισμός. ("Ολοι όρθιοι χειροκροτούν ζωηρά καί έπευφημοΰν τόν όμι- 
λητή. "Ολοι ψάλλ ουν τόν ύμνο τής Διεθνούς καί τόν Εθνικό "Υμνο).


