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κ.Α.Παπανδρέου : Αίσθάνομαι ιδιαίτερη συγκίνηση Απόψε , διότι είναι ή πρώτη 
Συνεβτίασις του ‘ Ομίλου Παπαναστασίου πού είναι πράγματι , πού πληροί πρά
γματι στήν ‘ Ελλάδα καί στήν έποχή αυτή ιδιαίτερα μιά μεγάλη Ανάγκη.

‘ Η πνευαμτική ήγεσία του Τόπου , ή έπίσημη πνευματική ήγεσία του 
Τόπου μΙ τίολύ λίγες φωτεινές έξαιρέσεις δέν έχει δώσει τό παρόν στήν μεγάλη, 
τήν δύσκολη , τήν κρίσιμη αυτή ώρα γιά τό 'Εθνος.

'Ερχεται ή νέα γενηί των έπιστημόωων μέ θόρρος νά σταθή κι'αδτή 
έπάνω στήν ράχη τής τίγρης καί νά προχωρήση νά μας καθοδηγήση ατούς νέους 
πνευματικούς ορίζοντας πού είναι προΟπόθεοις γιά τήν λύσιν στήν μεγάλη 
αποφασιστική μάχη , διό μιά σύγχρονη *Ελλόδα.

‘ θ λόγος μου απόψε είναι κυρίως Ιπιστημονικός λόγος , Αλλά νομίζω 
καί έίιπίζω , πως έχει συνέπεοες γιά τόν τόπον μας καί γιά τό προβλήματα 
πού Αντιμετωπίζουμε. Κ0ί κατά παρόβασιν των συνήθειου μου θό τόν διαβάσουμε, 
γιό νά μπορέσουμε γρήγορα νό μπούμε στήν περίοδο τής συζητήσεως.

'Ελπίζω τά περιθόρια του χρόνου νά μας έπιτρέψουν πράγματι μιά 
κάποια έποικοδομητική συζήτηση.

Μ0 τόν τερματισμόν του Βί Παγκοσμίου Πολέμου μπήκαμε σέ μιά νέα 
έποχή πού ταυτίζεται μέ τό ξύπνημα των Αποικιακών λαών. Μέ τήν ορμητική τους 
προσπάθεια νά ουμμετάσχουν στόν αγώνα δρόμου γιά ένα ύψηλώτερο βιοτικόν 
έπίπεδον , γιά τήν κοινωνική καί οίκονομικήν τους Ανάπτυξη ·
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Αύτό τδ ξύπνημα , μιίτή ή ορμητική τους προσπάθεια πήρε έναν 
έντονον έθνικιστικόν χαρακτήρα , συνδέθηκε όργανικά μέ κινήματα 'Εθνι
κής Ανεξαρτησίας,μέ τήν διακοπήν η τήν άναδιαμόρφωσιν των σχέσεων,μέ τίς 
προστάτιδες Χώρες της Δύσεως. Συνδέθηκε όργανικά έπίσης μέ τήν γενίκευση 
καί τήν Ιπικράτηση της ιδέας , πως γιά τήν οικονομικήν καί κοινωνικήν ¿νά- 
οτυξιν των ύπαναπτύκτων Χωρών Απαιτείται πρόγραμμα , δηλαδή σχέδιον συνειδη
τής κοινωνικής δράσεως γιά νά ξεπςραστοΰν τά έμπόδια , νά σπάσουν οί φαύλοι 
κύκλοι , πού κρατούν τδ μεγαλύτερου τμήμα τής άνθρωπδτητας δέσμιον στήν 
φτώχεια καίστήν υπανάπτυξη.

Σας Απαιτείται πρόγραμμα πού καταπιάνεται μέ τά βαθύτερα διαρθρω
τικά αίτια της υπαναπτύξεως,δχι απλώς πρόγραμμα γιά τήν έπίτευξιν νομισμα
τικής ισορροπίας ή ισορροπίας του ισοζυγίου πληρωμών.

‘ 0 όρος άνάπτυξις στήν Αποχήν μας περιέχει όλες τ ί ς  βασικές , πολι

τ ικ ές  , κοινωνικές , οικονομικές δια&ικασίες , πού προσδιορίζουν καί δι αμορφΑ 

νουν τήν μορφήν του 20ου αιώνα , γι αυτό τό βρίσκω Αδιαίτερα έποικοδομητικόν 

γ ιά  τήν κατανδησιν των προβλημάτων τής έποχής νά προτείνω τδν Ακόλουθο ορι
σμόν.

'Ανάπτυξις είναι σχεδιοεμένη διαρθρωτική αλλαγή σέ Ιθνικόν επίπε
δον μέ στόχον τήν έπίτευξιν καί διατήρησίν ρυθμών κοινωνικής , οικονομικής 
καί πολιτιστικής προόδου , που δέν θά ήταν εφικτή χωρίς συνειδητή καί συντο— 
νισμένην συλλογικήν δρασιν.

'Ετσι δίνουμε ίδιαίτερη έμφασιν πρώτον στό γεγονός πρός τήν μετα- 
Αποικιακήν περίοδον.

’ Η Ανάπτυξις ταυτίζεται  μέ σχεδιασμένη διαρθρωτικήν Αλλαγήν καί 
δεότερον στός έ& ίσου σημαντικόν γεγονός, πως ή Ανάπτυξις στήν έποχή μας 

έχει σαφή καί έντονα έθνικόν χαρακτήρα , πως συνδέεται όργανικά μέ τά κινή

ματα εθνικής Ανεξαρτησίας» μέ τήν ταυτησιν Από τούς ίδιους τούς υπανάπτυκτους 

λαούς της έννοιας της οικονομικής καί κοινωνικής Αναπτύξεως μέ τήν έθνικήν 
τους συνείδησιν .

Πράγματι οί φτωχοί λαοί του κόσμου στήν προσπάθεια τους νά μειώ

σουν τήν δι εθνή Ανισότητα τοδ είσοδήματος , στήν προσπάθειά το υ νά μικρύ

νουν τήν άπόστασιν στά βιοτικά έπίπεδα μεταξύ τ(3ν φτωχών καί των πλουσίων
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Ιθνών αναγκαστικά ¿δηγοΰνται στόν διαρθρωτικόν προγραμματισμόν πίνω σέ 'Ε
θνικό βάση.

θί Ιπ ίστημονικές τεχνικές δψεις του προγραμματισμού , δέν θά μας 
απασχολόσουν σ^αότόν τόν συζό^ησιν. Πρέπει νά μας άπασχολόση όμως ό άλλη , 
ή πιό βασικό όψη του προγραμματισμού , πού άφορα τό γεγονός , δτι δνα πρό
γραμμα κοινωνικής καί οικονομικής άναπτύξεως δέν είναι μόνον ένα έπιδτημο- 
νικόν κείμενον είναι έπίσης καί κυρίως ένα πολιτικόν ντοκουμέντο , ένα 
κοινωνικόν συμβδλαιον , μιά συνισταμένη της διαρθρώσεως της πολίτικης δυνά- 
μεως στην Χώρα πού θέλει νά προγραμματίση τόν άνάπρυξίν της · Γιατί η σχε
διασμένη διαρθρωτικό ανάπτυξη , άλλόγη , πού Απαιτείται γιό την έπίτευξιν 
καί διατόρησιυ ύψηλών ρυθμών προόδου σέ ύπανδπτυκτες Χώρες άφσρα καί Ιπηρεά 
ζει πρώτον την σχέσιν καταναλώσεως καί *Εθνικου είσοδόματος , δεύτερον τήν 
κατανομόν τοΰ πλούτου , τρίτον τόν λειτουργικόν κατανομόν του είσοδόματος , 
τέταρτον τόν περιφερειακόν κατανομόν της οικονομικής δραστηριότητος, πέμπτον 
τόν βαθμόν,στόν δποΐον μό έγχώριοι πόροι , ξένοι πόροι θά χρησιμοποιηθούν 
στη'ν διαδικασία της οίκονομικης άναπτύξεως καί τούς δρους κάτω άπό τούς 
οποίους θά γίνουν αποδεκτοί ( ίδε ΠΕΣΙΝΕ ) . "Εκτον τόν ρόλον του Κρότους 
στόν διαδικασίαν καί τίς έλευθερίες πού θά έξασφαλισθουν στόν πολίτη.

Πάνω άπ'δλα έκεΐνο πού δίνει πρόδηλο πολιτικόν χαρακτήρα στό 
πρόγραμμα , πού τό μεταβσλει σέ ντοκουμέντο ιδεολογικών θέσεων είναι τό 
γεγονός πως ή πραγμάτοσις των στόχων του άπαττεί τήν χρησιμοποίησιν πολί
τικης δυνάμεως στά πλαίσια μιας πολίτικης διαδικασίας.

Πολιτικό δύναμη στόμ γενικώτερη ένοιά της είναι η δΰναμις άμεσα 
η Ιμεσα νά επηρεάζει κανείς τά Κόμματα , τόν Βουλό , την Κυβέρνηση , την 
γραφειοκρατία , τόν 'Αρχηγόν του Κράτους , στόν διαδικασίαν λόψεως αποφάσεων 
έκ μέρους των , πού άνταποκρίνονται|στις λειτουργικά προσδιορισμένες άρμο- 
διότητές ταυς.

Πολιτικό δύναμη υπάρχει έπομένως όταν υπάρχει ό δυνατότητα οόσια- 
στικά νά έπηρεασθη τό τελικόν αποτέλεσμα της πολίτικης διαδι»«σίας.

*Η διαδικασία έπιρροης . στόν οποίαν άναφέρετθΐ ο παραπάνω δριομόι 
είναι άπίθανα πολύπλοκος. Γι'αύτό δέν πρέπει νά παραξενεύομαστε , έπειδή εί-
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δικευμένοι στίς πολιτικές έπιστήμες δέν έχουν σημειώσει μεγάλη πρόοδο στήν 
σύλληψη καί παρουσίαση προτύπων ή θεωρείων ή στήν συστηματική έμπειρ ική 
ερευνά,πού θα Ιπέτρεπε νά περιγράψη καί έρμηνεύση κανείς μέ διαύγεια τύ 
σύστημα ή τήν διάρθρωση τής πολιτικής δυνάμεως πού χαρακτηρίζει μιάν ¿ποια· 
δήποτε Χώραν.

Παράδειγμα στήν ‘Ελλάδα είναι ή προσπάθεια του 
καί των συνεργατών του, οί όποιοι βρίσκονται έδώ απόψε.

Βέβαια ή άποκαλυψις Από εναν έπιστήμονα τής διαρθρώσεως τήςπο- 
λιτικής δυνάμεως είναι ένα πολύ έπικίνδυνον έγχείρημα , έπειδή συχνά ή 
βάση , ή πηγή τής δυνατότητας νά άσκηθή έπιρροή στά πλαίσια μιας πολιτικής 
διαδικασίας έξαρταται άπύ τήν ελλςιψιν ορατότητος καί δημοσιότητος.

( μικρόν κενόν λόγω Αλλαγής ταινίας )
· · · · · · · · · · · · · · · ♦ · · ♦ · · ·  · · · · · · · · · · · · · · · ·  «
πώς ή ’ Ελλάδα δέν άποτελεΤται άπό μιάσματα καί μή.

( Χειροκροτήματα )

"Ενατον , τήν ταχείαν άνοδον του μορφωτικού Ιπιπέδου τού Λαού μας 
καΐι τήν έξαφάνησιν τού σκοταδισμού. Δέκατον,τήν άνάδειξιν μιας νέας πνευ
ματικής ήγεσίας , γιατί μέ λίγες φωτεινές έζαιρέσεις ή παρούσα ήγεσία μέ 
Απίστευτο ραγιαδισμόν Ιπρόδωσε τόν Λαό καί άφομοίωθηκε στο σύμπλεγμα. ·

( Χειροκροτήματα )

Αφομοιώθηκε στό σύμπλεγμα ξένων καί έγχωρίων 
απαρτίζει τό σύγχρονον Ελληνικόν κατεσκεμμένον.

συμφερόντων πού

Μόνον , όταν οΐ προϋποθέσεις αυτές ικανοποιηθούν,θά εχη ή ’ Ελλάψα
γίνη Δημοκρατική καί μόνον όταν ή ’ Ελλάφα γίνη Δημοκρατική θά είναι σέν
θέση ή Πολιτική ήγεσία Απρόσκοπτα νά προγραμματίση τήν 'Εθνικήν Αναγέννηση.

Αυτήν τήν κρίσιμη ώραα γιά το 'Εθνος καλούνται όλες ο£ ζωντανε'ς 
δυνάμεις τού τόπου νά δώσουν τό παρόν , νά συμμετάσχουν στόν δύσκολο , αλλά 
αποφασιστικόν αγώνα γιά τό μέλλον καί τού 'Εθνους καί τού Λαού μας.

• /  *



Είμαστε βέββιοι , δτι μέ τήν ωριμότητα , τήν αγωνιστικότητα , 
την αποφασιστικότητα που χαρακτηρίζει τόν περήφανο , τόν μεγάλο λαό μας 
ή νίκη είναι έξασφαλισμένη. Καί αυτήν τήν φορ<ί δέν θά κερδήσουμε μόνον τόν 
πόλεμο , θά κερδήσουμε καί τήν ειρήνη.

( Χειροκροτήματα )

η .  : Είς μίαν άντιδιαστολήν μεταξύ προγράμματος άναπτύξεως
καί προγράμματος δπου ή νομισματική ισορροπία καί τό ίσοζύγιον πληρωμών 
τείνουν ν ’ άναχθουν είς αύτοσκοπόν . 'Επειδή ή θέσις αυτή δχι μόνον ώς 
θεωρητική έννοια άνταποκρίνεται είς τήν * Ελληνικήν οικονομική πολιτικήν 
συγκεκριμόνων πολίτικων περιόδων καί τάσεων , μήπως θά ήταν δυνατόν νά 
δώσετε ενα περίγραμμα τής βασικής αυτής διαφοράς.

Καί ή δεύτερη εν συνεχεία έρώτησίς , nota ή σχέσις  των μορφών
V

αυτωμ προγραμματισμού πρός τήν καθ*?καστα έννοιαν του κατεστημένου.

Εόχαριστώ πολύ.

κ.Α.Πσπανδ^εόου : 0ά μέ συγχωρήσετε δν χρησιμοποιήσω καμμιά,δύο τεχνικές 
εκφράσεις , αλλά ή διαφορά μεταξύ προγραμματισμού μέ τήν γενικήν του εννο 
αν καί διαρθρωτικού προγραμματισμού είναι πολύ σημαντική.

Στήν γενικήν περίπτωσίν πού ξέρουμε στήν ‘ Ελλάδα , όπου λέμε 
πρόγραμμα στήν ‘ Ελλάδα άφορα κυρίως τόν χειρισμόν βραχυπροθέσμως ώρισμήνων 
μεταβλητών , πού άφορουν τήν Ισορροπίαν τήν έξωτερικήν καί τήν νομισματι
κήν τήν έσωτερικήν ισορροπίαν.

‘ Υπάρχουν μερικά όργανα έλέγχου τής οικονομίας στήν διάθεση του 
Χράτους , τής Κυβερνήσ[εως , δπως είναι ό φόρος, ο δασμός , ο τόκος , τά 
Ιξοδα του Δημοσίου πού είναι τά συνήθη μέσα τής οικονομικής διαδικασίας 
καί στόχος στον κοινό προγραμματισμόν , τό βραχυπρόθεσμον προγραμματισμόν 
πού δέν πάει βαθεια' είναι νά διατηρήθή μιά ισορροπία τής οικονομίας , 
νά τά βγάλουμε πέρα μέ άλλα λόγια , νάίσορροπήσουμε τήν ζήτησιν μέ τήν προ 
σφοράν δν θέλετε καί τήν άπασχόλησιν πού συνεπάγεται ή ζήτησις καί ή προ
σφορά στό γενικόν οικονομικόν επίπεδον ατό άθροισμά &ων των διαδικασιών 
της Χώρας.
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‘ θ διαρθρωτικός προγραμματισμός πάει πολύ βαθύτερα , άφορα Αλλα
γές καί της προσφοράς καί της ζητήσεως. Δηλαδή νά είμαι πι<5 συγκεκριμένος, 
ή μετανάστευσις πως θά άνασχεθή. Αυτό δεν είναι ενα θύμα , τό οποίον χει-90
ρίζεται κανείς μέ απλό παιχνίδι είτε του έπιτοκίαυ , είτε της νομισματικής 
πολίτικης γενικώφερα , είτε τής φορολογικής πολίτικης , δημοσιονομικής 
γενικότερα , αλλά είναι κάτι πού πρέπει νά άλλάξη πολύ βαθειά για νά στα- 
ματηση , νάάνασχεθη. Μάλλον θά πρέπει πρώτα άπ’ ολα νά σημιουργηθουν συνθήκε 
άπασχολήσεως διαφορετικού τύπου άπ’ αύτές που υπάρχουν. Πρέπει νά ύπάρξουν 
Δημοκρατικές μετακινη'σεις στήν Ελλάδα , πρέπει νά ύπάρξουν Κέντρα ελξεως 
νέου βάρους Ιλξεως στον τόπο , πρέπει νά ύπάρχη ή Βιομηχανική άνάπτυξη, 
πρέπει νά 6πάρξη μιά επιχειρηματική τάξη μέ νέους προσανατολισμούς , πρέ
πει νά ύπάρξη μιά τραπεζική πολιτική έκ βμρθρων διαφορετική , νά υπάρχουν 
τίτλοι καί νά άγοράζωνται καί νά πουλιούνται στήν άγορά,νάύπάρξη μιά τεχνο· 
κρατικδτερη αντίληψη τής οικονομικής διαδικασίας άπ’ δτι υπάρχει σήμερα.

Γι'αότές τίς άλλαγές πού είναι άλλαγές νοοτροπίας , έθισμών , κοι· 
νωνικής υφής , κατανομής του πληθυσμοδ στόν χώρο τόν ’ Ελληνικό , γ ι ’ αδτές 
τία άλλαγές χρειάζεται προγραμματισμός μέ μακρόχρονη στρατηγική. Και θά 
ίελεγα , ότι στρατηγική μακρόχρονη μάλιστα άπαιτεΐ περίπου μιά Ι5.ετία μιά 
20ετία περίπου μιά γενεά καί άπό την γενικότερη αυτή μακρόχρονη προοπτική 
μιίορεΐ κανείς νά βγάλη σιγά- φιγά τά 5ετή προγράμματα , τά όποια συνθέτουν 
τήν 20ςτίαν , την 25ετίον.

Στό δεότερομ κομμάτι τής Ιρωτήσεως ίσως μακρυγόρησα πολύ .
Είναι βέβαιοον , δτι άπό τήν ώρα πού μιλάς γιά προγραμματισμόν τόσον βαθύ, 
δτι αμέσως συγκρούβσαι μέ συμφέροντα καί τοπικά καί Κλαδικά καί έπομένως 
ή πολιτική δύναμη καί ή στήριξη σέ μιά εύρύτατη λα'ίκή βάση είναι άπαραίτητη 
γιά νά βγή πέρα τό. πρόγραμμα , άλλοιώς θά σταματήσης στήν άρχή,φά μείνης 
στό ράφ® του ’ Υπουργείου.

( Χειροκροτήματα )

* · ________________: Στό άποψινό μάθημα γιά τίς σχέσεις ανάμεσα στίς πολιτικ
κές δομές καί στήν οικονομική ανάπτυξη δέν υπάρχουν πολλά πράγματα νά ρωτή- 
ση κανείς . Οί τάσεις αυτές προπαντός οί σχέσςις πού υπάρχουν άνάμεσα στό 
κατεστημένο σάν έμπόδιον γιά τήν οικονομικήν άνάπτυξιν καί στίς διαρθρωτικές 
μεταβολές που πρέπει νά γίνουν γιά τήν οικονομικήν άνάπτυξιν.

. / ·



*Αν κατάλαβα καλά υπάρχει μιέ  φιαλεκτική σχέση Ανάμεσα στον 
βαθμέ οικονομικής Αναπτύξεως και στέ ε ίδ ο ς ,μ έ  τέ οποίο έμφανίζεται στίς  

δομές πού έχει τέ κατεστημένον.

Στέν δικδν μας βαθμέ Αναπτύξεως η μάλλον ύπαναπτύξεως πιέ είναι 
ή στρατηγιλή , πιά στρατηγική έπιβέλλεται γιέ τήν ύπερκέρασιν του κατε
στημένου , γιέ τήν κατανίκησιν , γιέ τήν έξουδετέρωσιν τοΰ κατεστημένου.

κ.Α.Παπανδρέου : Είναι δύσκολη καί επικίνδυνη ή έρώτησις.

Φ ω ν_α ί : ‘ Ωραία έρώτησις .

κ.Α.Παπανδ£έου  ̂ ‘ Υπέρχουν δύο κατηγορίες Χωρών , μπορεί νέ πή κανείς στέ 
δκρα , οί πολύ ύπανέπτυκ«ς καί οί πολύ Ανεπτυγμένες. Στίς πολύ Ανεπτυγμένες 
τέ κατεστημένον εχει μέθει να προσορμίζεται , έπιζει Αλλάζοντας μορφήν μ 
μοιρέζοντας τέ κέρδη του δς πούμε. Στίς δλλες , τίς πολύ ύπανέπτυκτες Χώρες, 
κδνει Αγώνα νά μην Αλλέξη τίποτα. *ΕκεΤ πέρα βέβαια ο μένος τρέπος νέ βγή 
πέρα οικονομική Ανέπτυξις είναι νέ σαρωθή τδ κατεστημένον καί αύτδ βέβαια 
είναι τέ πρόβλημα τέ βασικδν των δπανάκτυκτων Χωρών.

( Χε ιροκρθάματα )

'Η ‘ Ελλέδα Αποτελεί ενα περίεργον φαινέμενον,γιατί στίς διεθνείς 
συγκρίσεις καί δέν τέ λέω αώτέ έτσι Απλώς γιέ νέ διασκεσέσουμε, είναι ενα 
περίεργος πραγμα. Μέ βέση ¿ποια&ήποτε περίπου κριτίρια έκτές άπδ ένα δύο 
ή ‘ Ελλέδα είναι Ακριβώς τέ μέσον , μεταξύ της πτωχέτερης καί της πλουσιέτερη 
Χώρας καί είναι ή χειρέτερη περίπου,γιατί έδω οδτε τέ κατεστημένον ξέρει 
καλέ τί  θέλει , Αλλέ ούτε καί έκεΐνοι πού θέλουν νέ προχωρήσουν ξέρουν καλέ 
τ ί  θέλουν. Γιατί δίνει κανείς τήν έντύπωσιν στήν ‘ Βλλέδα , ή έντύπωσις στήν 
‘ Ελλάδα είναι, δτι έέν Αφομοιώσουμε τούς κανδνες της Δυτικής Εύρώπης , έάν 
μπούμε στήν Κοινή άγορέ , έέν έλευθερώσουμε τίς είβαγωγές , έέν καί έμεΐς 
παίξουμε αύτέ τέ πολιτισμένος , προχωρημένο παιχνίδι , ότι ολα θέ πδνε 
καλά. Καί βλέπουμε , ή έμπειρία των τελευταίων τριών Ατών , τεσσέρων 
Ιτών Απέ τον καιρέν πού ξεκινήσαμε τήν ύπδθεσιν τή συνδέσεως μέ τήν κοινήν 
Αγορέ πώς Αντί νέ πηγαίνουν πολύ καλέ, πηγαίνουν μένον στραβέ τέ πράγματα 
καί πηγαίνουν στραβέ , γιατί ή έλευθερία των είσαγωγώς στήν ‘ Ελλάδα 
εχει σημένει σήμερα Ιτήσιες είσαγωγές δνω των 160.000.000 δολλαρίων σέ Αγα- 
θα πολυτελείας , Αγαθέ τέ ¿mota είναι Ανεπίτρεπτα γιέ μιέ Χώρα πού σοβαρέ



θέλει νέ καταπιαστή μέ τήν άνέπτυξίν της

"Οταν έμεις τσακιζ<5μαστε νά βρούμε 50.000.000 δολλάρια στό ’ Εξωτε
ρικόν νέ δανεισθουν μέ (>% 40. 000.000 η 50. 000.000 δολλάρια λέμε θέλουμε, 
βοηθήστε κάθε μέρα καί έχουμε 160.000.000 δολλάρια μυρουδικά , τό ενα τό 
άλλο , τέ καλλίτερα προϊόντα της Εύρώπης είμαστε σοβαρή Χώρα,σας ρωτω ;

( γέλωτες )

"Ε* λοιπόν δέν είμαστε. Πραγματικέ ή ήγέτης τ έξις  καί οί άνερχό- 
μενες τάζεις μέσα σέ μιέ άνοδο οικονομικήν που έλαβε χώρα όποωσδήποτε χήν 
τελευταία ΙΟετία , έχουν συμβη πρέγματι , έχει πρέγματι άρχίσει μέ μιμεΐτε 
τούς κανόνας καταναλώσεως της Δυτικής Ευρώπης καί ίσως σέ μερικά σημεία καί 
νέ τούς ξεπερνά άπό τήν στιγμή αυτή υπονομεύεται δλο ψδ παιχνίδι της άνα- 
πτύξεως.

Αύτό είναι ή μιά όψη του θέματος , η άλλη είναι ή μεγέλη μας προ- 
σπέθεια νέ έχουμε Ιπενδύσεις , κεφέλαιοστην ‘Ελλάδα καί έπιχειρηματιέες καί 
είναι ίσως καί αύτό μιά άπό τίς τραγικές όψεις της προσπάθειας νέ κάνουμε 
άνέπτυξη μέ τούς κανόνας αύτοΰς τούς γενικούς κανόνας της έΛιχειρηματικής 
πρωτοβουλίας, γιατί η πείρα μας σέ μερικές πρριπτώσεις ήταν καί παραμένει 
πέρα πολύ πικρό καί δέν μέ νοιάζει νέ τίς ¿νομάσω, * Η μία είναι ή ΠΕΣΙΝΕ. 
ΤΗταν μία άπίθανη ύπόθεσις» τήν ζέσαμε , έμεις δέν μπορέσαμε ποτέ μέ συμφω 
νήσουμε μέ τήν ΠΕΣΙΝΕ στήν αναθεώρηση της συμφέσεως , συνεφώνησε τελικά 
ή σημερική Κυβέρνηση.

Μέ τήν ESSO-PAPPAS τά καταφέραμε νέ διορθώσουμε κάπως τούς όρους, 
άλλέ φαίνεται ότι ή ESSO καί ο HAPPAS ....................

( γέλωτες )

. . . .  έγνώριζαν ότι λίγη υπομονή χρειάζεται μονάχα καί ότι η 
σύμβασις αυτή μπορεί νέ άναθεωρεϊται κάθε έξη μήνες.

( γέλωτες )

Δέν χρειάζεται κδν 6 ‘ Υπουργός φαίνεται νέ γνωρίζη τήν ύπογραφην.

( γέλωτες )

( χειροκροτήματα )
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η«>__________________θέλω νά ευχαριστήσω τόν όμιλόν " Αλέξανδρον Παπανα
στασίου '  που έδωσε τήν εύκαιρίαν μέ τήν σημερινήν συνεστίασιν νά συζητηθούν 
σ£ ένα περίβολον σάν τδ σημερινό , πού πρώτα ο η. Στράτος θά τδ  έλεγε 
βλακώδες . . . .

( γέλωτες )

. . .  αλλά νομίζω , δτι είναι μάλλον πρδς τιμήν του περιβάλοντος 
αυττο τδ πραγμα , πραγμα γ ιά τδ δποιον βέβαια δέν έχουμε συνηθίσει συχνά 
νά έχουμε τέτοιες συναντήσεις.

Καί το θέμα καί ή προσωπικότητα του όμιλητή , νομίζω , ότι ¿κρό
τησε Αδιάπτοτον τδ ένδιαφέρον δλων μας καί έκφράζω μιά ευχή , αυτός δ θεσμό.
Πολιτική Λέσχη Πολιτικός οργανισμός " μή έζηρτημ,ένος καί μή Κομματικός 

να επιτυχή στήν Χωράν μας και νά δ<5ση τό πλαίαιον γιά τόν Δημοκρατικόν διά
λογον.

Θά ήθελα υά κάνω τρρίς παρατηρήσεις έπί του'διά ταυτα' στά δέκα 
τελευταία σημεία που Ανσφέρατε.

Αναμφισβήτητα έπί Ιπιστημονικής καό προοδευτικής βάσεως τοποθε
τήθηκαν αύτϊα τά δέκα καίρια σημεία γιά νά βγούμε Από τήν σημερινήν κατάστα- 
σιν. Δέν νομίζω όμως , οτι τά δέκα αύτά σημεία Αποτελούν σήμερα προγραμμα
τικές Αρχές ενός πολίτικου οργανισμού , ένός Κόμματος.*

Βεβαίως ή Αριστερά έχει τό δικό της πρόγραμμα,δέν είναι σέ Αντί
θεση μ£ αυτά που ακούσαμε , αλλα δέν είναι καί Ακριβώς ταυτόσημα είναι ίσως 
πιο προωθημένα , πιό Αποσαφηνισμένα , 5ν θέλετε τό προνόμιον μιας μονοσήμα
ντης τοποθέτησις βοηθάει τήν αριστερόν νά είναι σαφής εις αύτά.

Θά είχε λοιπόν μεγάλην άξίαν γιά τόν τόπον αύτά τά σημεία νά γί
νουν προγραμματικές Αρχές ένός Κόμματος , όιότι ή πολιτική δόναμις εϊναι τό 
Κόμμα, τό έπίσημο Κόμμα δέν μπορεί νά είναι οι τάσεις , οι*, απόψεις μέσα σ' 
ένα Αργανισμόν , διότι οι τάσεις είναι τελικά υποχρεωμένες νά δρουν μέ τήν 
επίσημην πολιτικήν του Κόμματος. Αυτό λοιπόν θά ήταν πάρα πολύ σημαντικόν 
διά τόν τόπον καί θά ήθελα νά τό έπισημάνω.

• / ·
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Γκί τά δέκα σημεία καθ’ αύτά βεβαίως , είπαν καί οι Κύριοι προη
γουμένως , δέν έχουμε καιρέ νοί μιλήσουμε πολ(5. θά είχε οημασία νά δή κα
νείς τίς  συνέπειες που έχουν τά σημεία αύτά.

"Ας πάρουμε τό πρώτον σημεΐον , τό θέμα των ξένων επεμβάσεων.
Γιά νά έχω τό πρόβλημα , οί επεμβάσεις αυτές είναι εξαιρέσεις ή είναι κανών* 
Είναι νομοτελειακή συνε'πεια μιας γενικής πολιτικής κατεύθυνσης ή είναι 
παρεκτροπή από αυτήν τήν κατεύθυνσιν ; ‘ Υπάρχει άντίληψις , τήν υποστη
ρίζει π.χ ή ‘Αριστερά , δτι είναι νομοτελειακή συνέπεια &νός καθεστώτος 
έξάρτησις καί προτείνεται ώς λύσις π.χ , ώς λύσςς , ή οποία θίγει τήν πηγή, 
θά έξαλείψη τήν πηγήν αύτών των έπεμβάσεων μιά πολιτική ούδετερότης , αλλά 
μιας ούδετεροτητας ουσιαστικής όχι δήθεν ουδετερότητας, ένεργητικής καί 
κατωχυρωμένης.

"Ενα αύτή είναι ή έπιστημονική τοποθέτησις , γιατί νά Αποτελεί 
προνόμιον ας πούμε τής Αριστερός καί νά μήν είναι ένα αίτημα τής εύρυτάτης 
Δημοκρατικής παρατάξεως.

Καί τό τελευταίο. Αισθάνομαι , ότι δέν άκοΰσαμε έπαρκώς τό 
διά ταυτα '  'του διά ταΰτα * I Δηλαδή οί δυνάμεις τής Δημοκρατίας είναι 
ίοχυρές καί μπορούν νά κερδίσουν τήν είρήνην . Αυτό τό αίσιόόοξον μήνυμα 
τό ακόυσα. Πως όμως πρέπει νά διαταχθουν αύτές οί δυνάμεις τής Δημοκρατίας 
γιά νά έπιτευχθήδ σκοπός. Βεβαίως ένα Από τά σημεία,νομίζω , δτι δίιδει τήν 
λύσιν. Τοποθετεί τήν θέσιν , δτι ή Δημοκρατία είναι αδιαίρετη, άλλά ένώ ή 
Δημοκρατία είναι Αδιαίρετη δέν είναι είναι ένα τό Κόμμα τής Δημοκρατίας 
καί αυτό περιπλέκει λίγο τά πράγματα. ‘ Υπάρχουν διάφορα Κόμματα μέσα σ*αότόν 
τόν χώρο καί προφανώς πρέπει ίσότιμα καί Ιλευθερα όλα τά Κόμματα του χώρου 
αύτου νά λειτουργούνΖ

Προσωπικά δέν νομίζω , δτι είναι έλλάτωμα ή Αντίφασις ότι στόν 
χώρο τής Δημοκρατίας κινούνται πολλά Κόμματα. Πιστεύω , δτι είναι Ικφρασίς τ 
®ου πλούτου καί τών συγκλινουσών πηγών πού οδηγούν στήν σύγχρονη Αντίληψη 
τής Δημοκρατίας.

*Ενα Ακόμα πιστεύω , δτι έκφράζει μέ πληρότητα τό σύνολον του 
Δημοκρατικού προγράμματος , ενα άλλο δτι έκφράζει τίς άμεσες δυνατότητες 
καί έπιταγές κλπ.

/
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'Εχω τήν έντύπωσιν , δτι αυτά τά Κόμματα είναι προβολείς , οι 
δποΐοι ο καθένας Από την θέσιν του φωτίζουν , αλλά φωτίζουν δλοι αύτοί οί 
προβολείς τ<5ν Γδιομ Χώρον , φωτίζουν τον ¿διαιρετόν Χώρον της δημοκρατίας 
μέσα στό\ν Λαό.

Αύτή ή Αγωνιστική συμπαράταξις , ή οικοδόμηση του αδιαιρέτου 
της Δημοκρατίας είς τήν πράξιν έάν είναι τό βασικόν , νομίζω , ότι θά 
είναι ο κρίκος ¿κείνος , που θά μας οδήγησή σέ όσα καί ή ομιλία άνέφερε 
ώς στόχους της. 'Εάν ή επιστημονική σκέψις σημαίνει πρώτα άπ'όλα νά διακρί
νουμε μέσα στήν πολυπλοκότητα καί στόι? των φαινομένων
πιό είναι τό βαοικόν ίσως νά έπρεπε πάλι καί πάλι ατό ¿ρώτημα , πως θά 
φόγη άπδ την μέση τό σημερινό« νά ύπάρξη Απάντησις νά
εφαρμοσθη τό αδιαίρετον τής Δημοκρατίας στήν Ανεργό ζωή.

( Χειροκροτήματα )

£α ¿ρωτήματα ή μάλλον τρ εις  παρατηρήσεις όχι,έρωτήματα 
Αξιόλογες καί όσον ¿φορά τό πρώτον ή συμφωνία είναι Απρόσβλητη, ότι φυσικ 
γιά  νά γίνη ο δεκάλογος αύτός , νά ¿ποκτήση σημασίαν ο δεκά?νθγος πρέπει 

νά είναι προγραμματισμένος καί είδικώτερα βέβαια διότι τυχαίνει νά είμαι  
πολιτικός στό Κόμμα του οποίου είμαι μέλος.

'Αλλά ό δεκάλογος περιέχει ο Ιδιος την άπάντησιν γιά τόν δεκάλο
γο. Δηλαδή ο δεκάλογος λέει , ότι τό Κόμμα πρέπει νά έκδημοκρατιοθή. 'Ολα 
τά Κόμματα πρέπει νά έκδημοκρατισθοΰν. Σε όλα τά Κόμματα πρέπει νά παίξη 
αποφασιστικόν ρόλον ήνθέληση , ή τοποθέτηση , οί Α ξ ί ε ς , τωι» μελιάν καί όραν 
μιλάμε γιά μέλη , μιλάμε γιά ¿κείνους τοός ψηφοφόρους , πού θέλουν νά δώ
σουν καί λίγο χρόνο κ ι ’ ενα κομμάτι τής ζωής τους γιά τήν πολιτικήν Από
θεση στήν 'Ελλάδα πού είναι μια ύ?ιόθεση κρίσιμη γιά τήν έπιβίωσιν καί 
του τόπου καί τής μέας γενεάς.

Μέ άλλα λόγια , εάν προχωρήσουμε πραγματικά στήν οργάνωση ένός 
Κόμματος πού έκφράζει τήν βάσιν καί αυτό δέν γίνεται άπό μέρα σέ μέρα, 
γιατί νά μήν ξεχνάμε πως εδω υπάρχει μια παράδοση , υπάρχει μιά ιστορία , 
υπάρχει ενα παρελθόν καί Αλλαγές τέτοιες , τόσο βαθείςς παίρνουν χρόνο 
είναι όπόθεση έτων καί όχι ήμερων νά Αλλάξουμε Από τήν νοοτροπίαν , νά 
πούμε , του ήμιφεοσδαλικοΰ κοτζαμπασικισμου στήν πολιτικήν ζωήν του τόπου, 
νά προχωρήσουμε σ'ενα Κόμμα σύγχρονο καί Δημοκρατικόν.

• /  ·
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'Εκείνο πού είναι, άπαραίτητον , έκεΤνο πού είναι κρίσιμον είναι 
εκείνοι πού έχουν τήν εύθύνην σάν έκπρόσωποι του ίΐαου στό Κόμμα νά πάρουν 
τήν σκυττάλην , νά προχωρήσουν με βήμα γοργό , πιό γοργό ίσως άπ'οτι έπι- 
τρέπουν οι αντικειμενικές συνθήκες άκόμη , ώστε αύτά νά γίνουν πραγματικό- 
της. Δέν γίνονται σέ μια ώρα , άλλά πρέπει νά γίνουν καί θά γίνουν.

Τό δεύτερον έρώτημα έχει σχέσιμ μέ τήν έπε'μβασιν των ξένων είς 
τήν 'Ελλάδα. Είναι τυχαία η είναι νομοτελειακή ;

'Εδώ είς το δεύτερον δχεείς τύ πρώτον δέν είναι τυχαία. *Η 'Ελλά
δα ξεκίνησε άπδ την άπεΛευθέρωση I . . . ................................................................

( μικρύν κενόν λδγψ άλλαγής ταινίας )

ενα μεγάλο παρελθόν καί ενα παρελθόν πού δυστυχώς έπίσης πήγαινε καί μέ 
τά 400 χρόνια σκλαβιάς.

Είναι γι'αύτό ίσως ή σημερινή· περίοδος , ή σημερινή κρίσις μέσα 
στην διεθνή άτμόσφαιρα ή πρώτη φορά ουσιαστικά πού σάν 'Εθνος συνειδητο
ποιούμε , δτι νομοτέλεια ή μή δέν τό θέλουμε.

‘ θ ‘ Ελληνικός Λαός δχει άποφασίσει μέσα του πως #έλει ο ίδιος 
νά καθορίζη τήν τύχην του*' "οτι δέν δέχεται τις έπεμβάσει«τών ξένων. Δέν 
λέμε δτι δέν λαμβάνουν θέσιν , λαμβάνουν θέσιν καί είναι δυστυχώς ή ή^έτης 
τάξις πολύ συνηθισμένη νά τίς περιμένει καί τό δυστύχημα είναι δτι συνήθως 
δέν τίς θέλει σάν είναι έναντίον σου , δέν τίς έπηρεάζουν άν είναι υπέρ 
σου καί πρέπει νά συνηθίση ή ηγέτης τάξις καί ίδααίτερα πρέπει ή Δημοκρατι
κή παράταξις νά τίς συζητήση * νά μήν έπιτρέπη ούτε ευνοί'κή μεταχείρηβη, 
δπως δέν έπιτρέπει άρνητικήν εχθρική μεταχείρηση άπό ξένες δυνάμεις.

Δέν τούς πέφτει λόγος, αυτό ηαί μόνον είναι τό πιστεύω , πρέπει 
νά είναι τό πιστεύω.

( Χειροκροτήματα )

Τώρα δσον άφορδ τήν σχέσιν αύτου μέ τό θέμα των συμμαχιών. Πιστεύω 
καί ίσως κάνω λάθος , δλοι άνθρωποι είμαστε , πιστεύω πώς άλλο θό θέμα των 
συμμαχιών καί άλλο τ6 θέμα αύτής τής έξαρτήσεως .

• / .



Στά πλαίσια μιας συμμαχίας υπάρχει τό πρόβλημα , ατά πλαίσια ού- 
δετεροτητος bζv Υπάρχει κδν.

Πράγματι Ιάν είσαι αδέσμευτος , οόδέτερος δέν έχει τό πρόβλημα 
της συσχετίσεως μέ τίς μεγάλες δυνάμεις καί τήν Ιπέμβασίν τους είς τά 
έσωτερικά. Αότό είναι Αληθές. 'Αλλά Αδέσμευτός είναι πολύ λίγες Χώρες,ύπό 
τήν έννοιαν δτι δέν συμμετέχουν σέ στρατιωτικέςσυμμαχίες.

Τό έάν οι στρατιωτικές συμμαχίες θά συνεχίσουν νά κυριαρχούν στήν 
ζωό της όφηλίου η όχι είναι πραγμα πού ξεπερνά τήν δικηά μας δυνατότητα , 
σάν μιας πολύ μικρής Χώρας, Θά ονομάσουν τήν μορφή τους έπίσης. Είναι κάτι 
πού ξεπερνά τίς δικές μας δυνατότητες , αλλά καί κάτι,τό όποιον μπορούμε 
καί έμεΐς ίσως νά προσφέρουμε.

Ασφαλώς ή διαίρεσις του κόσμου σέ δύο στρατόπεδα περιέχει κινδύ
νους καί μια μιρρή Χώρα πρέπει νά εύχεται νά γίνουν Αλλαγές ώστς τό

, άν επιτρέπεται μιά φράσις οικο
νομολόγου. 0ά προτιμούσα , θά επρεπε νά προτιμούμε νά μήν είναι δύο ξεκαθα
ρισμένα στρατόπεδα ,στά οποία η μικρό Χώρα έζαφανίζεται ήϊτε έάν είχε τό 
ενα , είτε αν είχε τό άλλο στρατόπεδο.

Αλλά ή θέοςς ή δίκιά μας είναι πρός τό θέμα των συμμαχιών μιας 
Χωράς γιά τήν άμυνάν της , ενα θέμα καθαρά έθνικού συμφέροντος καί μόνον 
εθνικού συμφέροντος.

*Εγώ τουλάχιστον σάν πολιτικός θά έλεγα είναι τό μόνον έπίπεδον , 
στό οποίον έπιτρέπεται νά είναι κανείς έλέυθερος στην κρίσιν του , γιατί 
όποια Απόφαση καί δν κάνη πρέπει νά συσχετίζεται μόνον μέ ένα κρίτιριον , δέ 
είχε άλλο , τυ συμφέρον του Ααου μας. Ιανένα άλλο κριτίριον δέν έχει Αξία 
ίση μ' αυτόν.

Αλλά και εις την έπιλογήν των συμμαχιών καί εντός των συμμαχιών 
στόν ρόλο πού θά παίξη μιά Χώρα τό πρώτον , τό άπαραίτητομ το συμφέρον τού 

καί είναι ή θέσις μας σέ μιά θέση πού εχει διακηρυχθη γενικώτερα καί 
τιίν οποίαν και έγώ έχω προωθήσει οσο μπορώ , ότι στά πλαίσια της συμμαχίας
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πρέπει νά προωθείται άμείλικτα τό έθνικόν συμφέρ·*. ¿Εκείνο που είναι ιστο- 
ρΐΗ<ί δεδομένον είναι δτι δέν εχει προωθηθή , δτι ή Δεξιά πράγματι πού εί
ναι καθεστώς στην ‘ Ελλάδα έχει άνταλλάξη τήν έσωτερικήν Κατοχήν μέ προσφο
ρά πρδς τους ξένους. Σ*αάτό προτιθέμεθα νά δώσουμε τέρμα , θά θέσουμε 
τέρμα οριστικά καί άμετάκλητα είτε τούς άρέση , είτε δέν τούς άρέση.

( Χειροκροτήματα )

Καί όσον άφορα τό τρίτον , δέν είμαι βέβαιος Ακριβώς 7tió ήταν 
τής παρατηρήσεως. Ευνφωνώ είς τύ δτι υπάρχουν Κόμματα πού αυ

τήν τήν στιγμήν μάχονται στήν καθεστηκυΐα τάξη στήν ‘ Ελλάδα , μάχονται 
τ<5 καθεστώς τής ^Εσωτερικής Κατοχής.

Πιστεύω πως στό μέλλον ή ύπάρξις Κομμάτων , διότι 
κανείς ή περίπτωσις των δύο Κομμάτων είναι μια περιορισμένης ιστορικής, 
ας πούμε , σημασίας περίπτωσις χου είναι ίσως γεγονός γιά μας πώς υπάρχει 
μιά μεγάλη *Ενωσις Κέντρου άποφασιστικής δυνάμεως , πώς σάδτήν πέφτει τό 
κύριον βάρος γιά τόν άγώνα , διότι εχει τήνπλειοψηφίαν του Λαού , αλλά 
γενικά δμως ί στορ ικάμιλώντας άριθμός των Κομμάτων είναι δυνατόν νά υπάρχη 
καί μάλιστα δταν ξεπεραοθή ή σημερινή ανωμαλία προχωρήσουμε πρός τόν 
δρόμον τής ’Εθνικής Αναγεννήσεως καί περάσουμε, τήν κρίσιν δέν είναι δυνα
τόν νά πιστέψη κανείς , οτι πολιτικοί δργανισμο-έ μπορούν νά υπάρξουν πέραν 
των δύο καί τρεις καί τέσσερεις καί πέντε καί νά μήν ύπονομευθή λόγ^ του 
αριθμού των Κομμάτων κάθε έκαστον , τό όποιον έκπροσωπεί ενα οργανωμένον 
σύστημα ιδεών , πού διαφέρει μέ κάποιον τρόπον τό ενα από τό δλλο καί 
κοινά σημεΕα νά ύπάρχουν καί διαφορετικά , δτι αυτό &έν θά ύπονομεύση τόν 
εκδημοκρατισμόν , ούτε τήν ’ Εθνικήν άναγέννησιν.

’Εκείνο , τό οποίον έγώ έπιθυμώ νάέπισημάνω, πάνω στήν δική 
σας παρατήρηση νά κάνω τήν δίκιά μου , είναι δτι ο μεγάλος κίνδυνος γιά 
τόν Δημοκρατικόν άγώνα σήμερον είναι νά πέσουμεθύματα τής προσπαθείας τής 
Δεξιάς , ή όποία συνίσταται είς τήν φύχωσιν καί είς τήν φοβίαν του Κ ο 
μουνισμού καί είς τήν έπαναφο^άν οΛ,ων των σχημάτων τής περιόδου του εμφυ
λίου ΙΊολέμου.

Αότό δέν είναι τυχαίο γεγονός. Είναι γεγονός πραγματικά στρατηγι-

• / ·
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κ<5 γιά τήν Δεξιά. Δέν είναι τυχαίο , οτι έπιμένει η Δεξιά , δτι ήν'Ενωσις
9

Κέντρου πρέπει νά διασπάση τό Αα'ίκόν μέτωπον η νά μήν συμπήξη Λαϊκόν 
μέτωπον. Αυτό έξαρταται Από τό πιός τδ  γράφςι . Γιά δλλους πρέπει νά τδ 
διασπάσουμε , γιοι άλλους πρέπει νά μήν τί συμπήξουμε , Αλλά η ουσία του 
θέματος δέν είναι τό Λαϊκόν μέτωπον, όργανωτικόν σχήμα συνεργασίας , τό 
όποιον δέν όπάρχει, άλλα διέτι το γεγονός , οτι δέν έντάσεται ή "Ενωσίς 
Κέντρου στήν προσπάθεια της Δεξιάς νά δημιουργήση κλίμα έμφυλίου πολέμου 
ξανά, διχασμού και , ή όποία θά επιτρέψη τις ,
πρώτον θΑ Ιπιτρέψη την στήρηξη ενός παρακράτους , ποό είναι ή Δεξιά 
η μάλλον η συνθήκη έπιβ ι<5σε<5ς ττις , ό μόνιμος όρος έπιβιώσεώς της.

C συνεχίζε ι όμιλ$\ξ μή εύκρινώς )

τήν κυβερνούν διότι έχουν ένα παρακράτος , έχουνν ένα παρασυνταγμα καί 
έχουν συνθήματα , τά όποια έχουν έντωπίσει άκόμη καί άπό Δημοκράτη "Ελλη
να πολίτη μέ τήν φοβίαν μήπως έκτεθή,δλα τά σχήματα του παρελθόντος έρχο 
νται νά σταθούν έμπόδια στόν δρόμο τήε δημιουργίας μιας νέας ‘ Ελλάδος .

t

“Αντί νά Ασχολούμεθα μέ τό μέλλον , Αντί νά βάζουμε την φαντα
σίαν μας για τήν δημιουργίαν μιας σύγχρονης ‘ Ελλάδος Ασχολούμεθα μέ τά 
φαντάσματα του παρελθόντος. Καί γι*αύτά δλα πρέπει ώριστικά νά θέσουμε 
τέρμα .

( χειροκροτήματα )
κ .__________________£ *0 κ. Παπανδρέου ορίζοντας τό περιεχόμενον του
κατεστημένου Ανέφερε μίαν σειράν κέντρων πυρήνων έπιρροής πάνω στοΰς 
χειριστές των μοχλών της κρατικής τής πολιτικής έξουσίας έν στενή έννοί^

*Η άνάπτυξις αύτή θυμίζει τήν πρόσφατη θεωρητική 
ή όποια υπάρχει στήν πολιτικήν έπιστήμην αν ήνπολιτική Ανάλυση έξυπηρετεϊ- 
ται περισσότερον μ έ τήν παλιά καί μή Αποδειχθή γενικώς έργαλεϊοείθόνουσα 
τάξη αν τήν πολιτικήν Ανάλυσιν ΙξυπηρετεΤ περισσότερον τό νεότερον ένδο- 
λογικόν έργαλεΐον είθυνουσας κατηγορίας.

Τό θέμα είχε γεθη σέ μία Τράπεζα τό 196$ είς τήν Γαλλίαν καί 
είσηγητής ταυ ήταν ό Καθηγητής

• / ·
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"Οσον άφορα τό έργαλείον εΙθύνουσας κατηγορίας μστό όποιου δέν 
πιστεύω παρά ταύτα να άνεφέρετο ο η. Παπανδρέου θά πρέπει νά παρατηρήσουμε 
τά έξης. Βοηθάει σάν έργαλείον έννοιολογικδν στήν κατανόηση του ότι ή 
Κοινωνική ζωή δεν λειτουργεί τυχαία , άλλά κατευθύνεται άπδ ώρισμένα 
έξειδικευμένα Κόντρα λήψεως αποφάσεων μπλΕκβ έλεγχδμενα άπδ μειωνδτητες.

’ Επεκτείνουν μέ τον τρδποναύτδν τούς κυριώτερους τομείς τη« 
Κοινωνικής λειτουργίας .

Οι σύγχρονες κοινωνίες χαρακτηρίζονται άπό μία πλειονότητα 
ειθινουσων κατηγοριών . "Ομως ή πλειότητα καί όχι μόνον τό έπίπεδον έ'πιρ- 
ροης πού διαθέτει κάθε μία δέν είναι όμοιόμορφον. Δέν μπορούμε* ύά βάλου
με στό Ιδιο έπίπεδο έπιρροής τίς έργατικές ’ Ενώσεις πού βρίσκονται έξω, 
ίστορικά εξω άπό την είθινουσαν σημασίαν μέ τίς έργοδοτικ'ες έργανώσεις , 
οι όποιες άποτελούν τόν πυρήνα , την κινητήριον δύναμη τόΰ είθίνοντος 
συγκραήματος.

"Οοτόσο ή άντιπαράτασις των ειθινουσων καθηγοριών καί τής 
έπιρροής πού ή κάθε μία άσκεΐ πάνω ατούς κατο^χους τής Κυβερνητικής 
έξουσίας ποικίλει συνήθως άνάλογα καί μέ τόν τύπο τής Κοινωνίας πού 
άποτελεί άντικείμενον άναλύσεώς.

Μέ αλλα λόγια ή έκτίμησις των κατηγοριών αύτών είναι 
. "Αν σημεΐον έκκινήσεως δέν τεθεί ή κοινωνικο-οικονομική δομή 

τής συγκεκριμένης κοινωνίας , ή δποία δομή αποτελεί τήν βάσιν των,τήν 
σφυρίζει .

Μόνον μέ ενα τέτοιο σημείο έκκινήσεως μέ μία τέτοια άφετηρία 
είναι δυνατή μία ορθή έρμηνεία τής πλειάδος των είθινουσών κατηγοριών 
καί ή εκφρασις γνώμης πάνω στό Κοινωνικόν περιεχόμενον τής πολιτικής 
εξουσίας.

Τώρα ρχόμεθαατά μειονεπτήματα. Κΰριον μειονέκτημα τού έννοιολο- 
γικού αυτού εργαλείου τών είθινουσών κατηγοριών είναι ακριβώς , ότι 
τονίζοντας ύπέρμετρα τόν κοινωνικόν 0ου ρεαλισμό μέ δλην τής σημασίαν 
τής έξαργήσεως τών κατηγοριών αυτών άπό κοινωνικό -  οικονομικήν δομή, 
τής οποίας οί συνέπειες θά άτονούσαν μόσον στήν περίπτωση τού άφανισμού

• / .



των Κοινωνικών τάξεων καί της πάλης πού διεξάγουν μεταξύ τους·

'Ετσι ένώ τ<5 έννοιολογτκύν αότύ έργαλεΐομ μου έπιτρέπει τήν 
κατανδησιν πολλών προβλημάτων της σύγχρονης κοινωνικής πραγματικότητας 
ή έρμηνεία πού προσφέρει δέν είναι έξαντλητική και δέν οδηγεί είς τήν ούσίαν 
των πραγμάτων· Κα ζ ή άνεπάρκεια αυτή ,
νά προσφύγη έατω και σέ έπίπεδον ύποθέσεως έργασίας είς τήν έννοιαν της 
είθινούσης τάξεως καί του. έχοντος συγκροτήματος.

Δέν νομίζω δτι διαφέρουμε πολύ μέ τύν κ. Μερλύπουλο στήν 
οίσία. Νομίζω πώς έάν τύ σχήμα τύ σουρεαλιστικόν , τό ¿ποιον έπρδτεινα 
απύψε διαφέρει , διαφέρει κυρίως διύτι μας επιτρέπει λεκτικά τουλάχιστον 
νά άποδεχθουμε καί μερικά φαινόμενα , τά όποΐα ή έννοια τής ύφής δέν 
μας έπιτρέπει καν νά συλλάβουμε.

Παρατηρώτδ έξής , οτι πρώτα -  πρώτα τά συνδέουμε δλα αυτά μέ μιά 
λέξη, τδ κατεστημένου. ‘ Υπάρχει καί στύ σχήμα αυτά ή μία λέξη πού αν θέλε
τε άνταποκρίνεται στήν λέξιν είθίνουσα τάξη. ’Αναγνωρίζετε δμως , δτι 
αυτά είναι συμμαχία . ’Αναγνωρίζουν συμμαχία , ή δποία έχει έσωτερικά προ
βλήματα , άυαγνωρίζετε δτι ύπάρχει I ' ις δυνάμεως έντύς τής ©υιμαχίας. 
‘ Υπάρχουν oî ισχυροί καί οί μή ίσχυροί. ’Αναγνωρίζετε Ιπίσης , δτι άλλαγή 
στήν είθίνουσα τάξη δέν γίνεται μονοκύματα πολλές φορές , αλλά γίνεται 
σταδιακά άπύ τήν άλλαγήν είτε άριθμού μελών , είτε σχέσεως δυνάμεως μέσα 
στήν συμμαχίαν καί αυτό άνταποκρ ίνεται νομίζω στήν ιστορικήν έξέλιξιν , πολύ 
περισσότερον ιδιαίτερα στήν ιστορικήν έξέλιξιν των προχωρημένων Χωρών , ίσως 
γιατί προχωρημένες Χώρες τδ σχήμα πού πρδτεινα άπδψε νά είναι πολύ πιδ χρή
σιμο. 'ίσως διά τίς πολύ υπανάπτυκτες Χώρες ή έννοια τής είθίνουσας τάξης 
σάν μονάδος νά είναι πιδ χρήσιμη. ’ Αλλά νομίζω , πώς δέν είναι τόσο μακρυά 
οί δύο.έννοιες.

Θέλω νά κάνω μιά παρατήρηση , νά δώσω ενα παράδειγμα , γιατί ο 
δίκδς μου ορισμύς άποψε ίσως καλύπτει τά προβλήματα πού ο κ. Μερλύπουλος 
έθεσε. Παράδειγμα είναι αύτύ πού άνέφερε ή συμμετοχή τής έργατικής τάξεως.

Πράγματι , στύ κατεστημένου ή έργατική τάξις καί στίς προχωρημέ
νες Βιομηχανικά Χώρες συμμετέχει κυρίως μέσφ των Διοικήσεων κατά τινα 
τρέπον στύ κατεστημένου , άλλά είναι άληθές , δτι αυτές οί Διοικήσεις ©έ
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μεγάλο βαθμό δέν έκλέγονται Δημοκρατικά στίς περισσότερες Χώρες , αλλά 
είναι καί αδτές ενα είδος κατεστημένου του δργανικοΰ κινήματος καί είναι 
ίσως κάπως σέ σχέση , υποσχέσεις ύποτελοΰς όπως στά άλλα
μέλη τοΰ κατεστημένου.

‘ 0 δρίσμός, δπως τόν έδωσα του έδκημοκρατισμου προβλέπει όμως, 
δτι αυτή ή κατάστασις δέν μπορεί νά χαρακτηρισθή σάν Δημοκρατική . Δηλαδή 
θά πρέπει καί ή Διοίκησις των έργατικων οργανώσεων , Αγρβτικών δργανώσεων 
και αυτή νά είναι Δημοκρατική , νά έκλεγεται Δημοκρατικά καί νά έκπροσωπβΐ 
τήν βάσιν.

Πέραν τούτου νά μήν ξεχνούμε ενα άλλο πολύ σημαντικήν γεγονύς , 
δτι 61 έργατικές τάξεις στή  ̂ Δυτική Εύρώπη,ας πούμε, παρ' δλο τίς Σκανδι- 
ναυϊκές Χώρες μπορεί νά μήν έχουν άμεση συμμετοχή αποφασιστική στά κατε
στημένου , άμεση , άλλά έχουν έμμεση μέσω των Σοσιαλιστικών Κομμάτων , τσ 
όποια καί Κυβερνούν καί ελέγχονται από τίς έργατικές ’Ενώσεις.

( Χειροκροτήματα )

κ, ϊ *Εγ<5 θά ήθελα νά είπω ένα πραγμα μονάχα. Οί παρα
τηρήσεις μου ξεκινάνε άπύ τό θέματοΰ κ. Μερλδπουλο , ενα θέμα μεστέ. *Αρχι- 
κως βλέπουμε τήν έξουσίαν πρίν Αρχίσουμε τήν Ανάλυσιν των συστατικών της καί 
Αφορά σ'έναν θεσμέν , τέν θεσμέν τής περισουσίας , έναν θεσμόν πού στρήν 
κλασσικήν πολιτικήν θεωρίαν Από τέν 'Αριστοτέλη μέχρι τής ήμέρας μας ήταν 
κεντρικές θεσμός καί χρησέμευε γιά τήν κατάταξιν των πολίτικων δυνάμεων , 
ήταν ή ίδσποιές φιαφορά δηλαδή. 'Εάν είχες τήν περιουσίαν ήσουν δύναμις , έ- 
άν δέν είχες ήσουν ύποτελής.

Αυτές δ θεσμός , δέν θέλω νά έπεκταθω στδφεωρητικδν του , έχει 
πρακτικήν σημασίαν , ώστε νά αφόρα τέν δεκάλογον πού Αναπτύξαμε.

Λ \

ΘΛ ήθελα νί κάνω λίγες διαπιστώσεις γιΑ τήν ‘ Ελλόδα ¿πλως νά 
θυμίσω ώρισμένα πράγματα. Σέ πολλοάς βασικούς Κλάδους παραγωγής ύπάρχουν 
έλάχιστες μεγάλες έπιχειρήσεις , πού έλέγχουν κυριολεκτικά τά πάντα Ακόμα 
κα£· α£ Κλάδους , δπως οί υφαντικές Βιομηχανίες , δς πούμε , πού ύπάρχουν
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πάρα πολλές έπιχειρήσεις καί πιά έλάχιστες έπιχηρήσεις έλέγχουν τά πάντα, 
την πίστιν , τήν παραγωγήν δτι θέλουν.

Τά δεύτερον είναι , δτι είς τήν ‘ Ελλάδα δπως έθίξατε τδ είσαγω- 
γικέμ έμπάριον μπορεί νά κατευθύνη τήν κατανάλωσιν . Τ<5 Κράτος λδγφ Ακρι
βώς αυτής της έλευθερίας της δυνάμεως της ράξεως των έμπδρων έχει χά
σει ένα δυνατόν μέσον πολίτικης.

Τ<5 τρίτον είναι δτι τδ Κράτος εχει φτάσει σέ σημεΐον νά κάνη 
τδν όπηρέτη ιδιωτικών συμφερόντων κατωχυρωνοντας καί κινδύνους , Αναλαμβά
νοντας αύτοκινδύνους . Παράδειγμα δ οργανισμός Καπνού. Τά κέρδη πάνε 
στους ιδιώτες , τδ Κράτος εχει πάντοτε τούς κινδύνους.

Καί τέταρτον , δτι έχουν δημιουργηθή μεγάλοι θύλακες ξένων συμφερ 
ντων στήν ‘Ελλάδα »καπιταλιστικών συμφερόντων, οί όποιοι δέν έλέγχονται.

'Αν άθροίσουμε δλα αυτά , νομίζω , δτι προκΰτπει ενα μεγάλο 
στεγανά , στεγανά έναντι της πολιτικής έξουσίας , τδ οποίον θά άντιμετωπίση 
βεβαίως τδ πρόγραμμα καί η Δημοκρατική Κυβέρνηση , διάτι τδ ενα δέν Συμ
βιβάζεται μέ τά άλλο.

*0 θεσμδς τής ιδιωτικής περιουσίας άν θέλετε θεωρητικά καί ή 
πρακτική τοποθέτησις στήν ‘ Ελλάδα νομίζω θέτουν τδ εξής έρώτημα. Πάσον 
μπορεί νά προχωρήση μία Δημοκρατική Κυβέρνησις στήν ‘ Ελλάδα χωρίς νά κάνη 
έθνικοποίησις βασικών μέσων παραγωγής η Καί άν θέλετε γενικά , πάσον 
μπορεί μία Δημοκρατοποίησι ς μιας Χώρας νά συμβιβασθή μέ καπιταλιστική 
οικονομία $

( Χειροκροτήματα )

κ.Α.Παπανδ|)έου : Τά ερώτημα αξίζει μιά ολόκληρη ομιλία. . . .

( γέλωτες )

. . . .  αλλά νομίζω , πώς όρθάτστα έτέθη καί πώς συγχράνως έχει 
πολλές όψεις.

/
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Τήν άπόντησιν δεν τήν δώσατε , άλλό ή άπόντησις , 5ς πούμε , 
υπονοείτε είς το έρώτημα , είναι βτι μιό λόσις μονομιάς όλων των προβλη
μάτων , τό ¿ποια θά άναφέρω η άναφέρονται είναι ή έθνικοποίησις , ο σοσια
λισμός παραγωγικής περιουσίάς.

Ουδέ[ς άρνειται , οτι αυτό είναι μία λύσις του προβλήματος που
* εθίσατε.

ϊό έρώτημα ποό τίθεται είναι έντελώς γιό μίνα τουλάχιστον καί δίν 
μιλώ τώρα σαν έκπροαωπος , εις των έκπροσώπων ενός Κόμματος , άλλό μιλώ 
έπιστημονικό σ αυτό χό έρώτημα καί οί,άντιθέσεις του Κόμματος είναι 
γνωοτίς , νομίζω στήν γενική τους ύφή , ότι πρέπει κανείς νό μήν χό δή τό 
πραγμα καθόλου δογματικό , άλλό νό τό δή έπιτρίπεται έμπειρακά.

Καί τί έ ννοώ με την λίξιν έμπειρικό.

Εχουμε ώρισμόνους στόχους . 0? στόχοι τίθενται άπό έμας καί 
είναι στόχοι Οικονομικής άναπτόξεως , είναι στόχοι δραοτηριοποίησεως τής 
ύπόιθρου , είναι στόχοι άνασχέσεως τής μεταναστεόσεως , είναι στόχοι καλλί
τερου οικισμού , καλλίτερης μορφώσεως , έκβιομηχανήσεως τής Χώρας κλπ. *Εχοι 
με μία σειρά στόχων ποό δίν είναι ασύνδετοι ο ένας μέ τόν άλλον. Καί τό 
έρώτημα είναι πιός ε ίναι ο καλλίτερος μηχανισμός γιό τήν έπίτευζιν αυτοί 
του συμπλέγματος , του ουρήματος στόχων . Αυτό είναι τό έρώτημα.

Και εξαρταται η απάντησις εντελώς κατα την γνώμην μου άπό τίς περ*
στάσεκς , άπό τίς συνθήκες στο στόδιο^άναπτύξεως καί τό πόστο τής άλλαγής, 
διότι ο?να αυτό συνθέτουν κόστος άλλαγης κοινωνικού συστήματος καί θεσμών
και οίν είναι κάτι αυτό , τό οποίον δίν πρεπει νό τό πάρη κανείς ύπ*όψιν τοι 
στόν προγραμματισμόν έστω καί έποστημονικό αν ξεχόσουμε τίς πολιτικές 
του όψεις.

Θό ήθελα επομένως νό πώ , ότι αυτό πρέπει νό κριθή πολό βαρειό 
από κόθε πολιτικήν ήγεσίαν σί κόθε Χώρα , σί κόθε έποχή καί πρέπει νό 
κριθη μέ τέτοια κριτίρια » πως καλλίτερα λαμβ^οοντας ύπ,οψιν τοός στό
χους καί τό κόστος μπορούμε νό προχωρήσουμε.

Δίν προσπαθώ νό ξεφυγω άπό τό έρώτημα. Προσπαθώ νό δώσω τήν άπό- 
ντησιν καί νό πώ. Είναι τό έξης τρία βασικά θέματα , ποό πρέπει νό τεθούν
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σε κάθε περίπτωση . Γιά τήν Εθνικοποίηση %6 πρώτο έρώτημα είναι , έάν 
είναι πιό Αποδοτική ή Εθνικοποίηση Από τήν ίδιωτικήν έπιχείρησιν. Σέ 
κάθε περίπτώση,έάν νά πούμε ο 'Εμπορος θά κάνη καλλίτερη δουλειά όσον 
άφορα τδ 'Εθνικδη είσδδημα ενα έρώτημα.

Γιά τδν έμπορον ή Απάντησις ίσως είναι λίγο εδκολη , γιά μιά 
έπιχείρηση σάν την ΔΕΗ , σάν τίς μεταφοράς καί τέτοια ή Απάντησις είναι 
πάλι μισοεΰκολη , αλλά Από τήν άλλην πλευράν καί ή ζωή στήν 'Ελλάδα 
τυχαίνει νά είναι κατά τινα τρόπον Δημοσία Επιχείρησις .

( γέλωτες )

Καί πάμε εις τό τρίτο έρώτημα , γιατί θέλω νά ξεκαθαρίσω καί 
αυτό , δτι δέν εξασφαλίζει πολλά ή έθνικόποιηση σάν |να μέσο νά έξα- 

σφαλισθή , ................

( γέλωτες )

Αοιπόν , τό δεύτερον έρώτημβ πού θά θέσω έχει σχέσιν μέ τήν 
κατανομήν του εισοδήματος καί του πλούτου. Καί αύτό τδ έρώτημα είναι ξεχω
ριστόν άπδ τδ πρώτο. Δηλαδή μπορεί κανείς δχι έμπρδς,συνδέονται , άλλά 
μπορεί κανείς νά έπιτρέψη,ας πούμε, ή Ιδιωτική έπιχείρησις καί *ά τήν 
συνδυάση μέ κοινωνικήν πολιτικήν μέσω φορολογίας καί έξόδων Δημοσίων, 
δαπανών του Δημοσίου , Δημοσιονομική πολιτική τέτοια , ώστε ή Ανακατανο- 
μή τελικά του εισοδήματος νά άνταποκρίνεται σέ έκεΐνο περίπου που θά 
εϊχεςδν τελικά ή έπιχείρησις δέν ήταν ίδιωτική , άλλά ήταν έθνικοποιη- 
μένη.

Τό δεύτερον έρώτημα λοιπόν συνδέεται μέ τό πρώτον μδσον δσον άφο 
ρα τά κίνητρα. Δηλαδή αυτό μπορείς νά τάπας , ώς Αναδασμόν πέραν του 
δασμού αύτου,παύει ή νά έχη Ενδιαφέρον καί νά είναι
χρήσιμος. Τότε καλλίτερα νά τό έθνικοποιήση. *Αν ή Ανακατανομή του ει
σοδήματος είναι τόσον προχωρημένη ύπέρ των Ασθενών οίκονομικώς τάξεων , 
ώστε ο ίδιώτης νά μήν μπορεί μέ σχέση νά τά βγάλη πέρα , καλλίτερα νά 
τό έθνικοποιήση. *Αλλά είναι δεύτερον κριτίριον συνδεόμενου μέε τό πρώτον.
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Τ5 τρίτο κριτήριο είναι τό κριτόριον τ^ς δυνάμεως των ιδιω
τικών έπιχειρόσεων. 'Εκεί ύπαρχουν δυο ξεχωριστά κόμματα. Τί ενα είνβι 
η Ισωτερική οικονομική ολιγαρχία καί αυτό έλέγχεται οτοΰς περισσότερους 
Κλάδους άν πράγματι ή Κυβερνητικό έξουσία είναι λαϊκό έξουσία.

Στο θέμα των έξωτερικών σχέσεων τό πρόβλημα είναι πολύ δυσχερές. 
Παραμένει γι<ί μιά μικρή Χωρά πάρα πολύ δυσχερές, ποό πρέπει νά έχη πρόοδο 
στο 'Εξωτερικόν.

Καί έγω γι αυτό στόν Βουλό κάποια φορά είπα , δτι προτιμώ Από 
βοόθεια η καί επενδύσεις προτιμώ τον δανεισμόν, Τοσλάχιστον λογαριάζω τό 
εξοδον μπορεί να είναι βαρύ , Αλλά εχω τό κεφάλι μου ήσυχο , ότι δέν θά 
διαφθαροΰν οί Δημόσιες ‘ Υπηρεσίες , δεν θά διαφθαρη ή Πολιτικό ήγεσίαιςαί 
δέν θά έπηρεασθη καί ή όλη πολιτικό της Χώρας.

Αοιπόν τρία είναι τά κριτόρια καί θα τό χρησιμοποιούσα σξ κάθε 
περίπτωση έμπειρικά,έκτός έάν άποφασισθη , ότι είναι τόσον βαθειά ριζωμένο 
τό κατεστημένον , τό σύμπλεγμα των συμφερόντων , νόσον βαθειά ριζωμενον 
ώστε καμμιά Ακόμη καί λαϊκό έξουσία δέν μπορεί έπιτυχώς νά τό έλέγξη .

( Χειροκροτόματα )

κ·____________________  ί ‘ ΟμιλεΤ μό άκουόμενος ........................................................

οτι στά πλαίσια του Δημοκρατικού Κόμματος διαμορφώνεται ενα πρόγραμμα 
κυριαρχικόν πού είχε σχέσιν με τίς προσωπικές σχέσεις καί γνώμες των 
ειθινοντων του Κόμματος καί των μελών του , ότι τό Κόμμα πρέπει νά λειτουρ
γεί  Δημοκρατικό καί να υπάρχει ένας ελεγχος της κορυφής Από τόν βάσιν , 
ότι τό Δημοκρατικόν Κόμμα πρέπει μό άποτρέϊΐη τόν άπορρόφησιν των πολιτικών 
από τόν καθεστηκυΐαν τόξιν τέλος ότι μέσα σ'αύτό πρέπει νό έκπροσωπουνται 
γεωγραφικά καί Κλαδικό οί δυνάμεις καί νάσυμμετέχουν ένεργά στόν διαμόρ- 
φωσιν της ουνισταμένης της κοινής θελόσεως.

Παραδέχεται δηλαδη καί σ'αύτό θά βρεθη σύμφωνος με κάθε Δημοκρα
τικά σκεπτόμενον πολίτη , οτι τό Δημοκρατικόν Κόμμα πρέπει νά έκπληρώνει 
εναν διττόν ρόλονπαιδευτικου οργάνου φφ'ένός τόσον της ηγεσίας όσον καί
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της βάσεως , φορέως άφ’ ετέρου διά τόν καταρτισμόν καί τήν εφαρμογήν του 
Δημοκρατικού προγράμματος της πολίτικης , κοινωνικής καί οικονομικής 
άναπτύξεως.

'Η τοποθέτησις αυτή είναι ¿δανική ή 'Ελληνική δμως πραγματικό
τητα μας δείχνει , δτι τά πράγματα στόν τόπον μας είναι τελείως φιαφορετικί

*Η μεταπολεμική πολιτική ίστορία μας καί παραστατικότερα άκόμη 
τό ’ ίουλιανό πραξικόπημα μας διδάβκει δτι καί Δημοκράτες 'πολιτικοί '  
άπεροφήθησαν από τήυ καθεστηκυΐαν τάξιν καί χό προσωπικόν συμφέρον ύπερί- 
σχυσε του Κομματιμουιςαί ή Δημοκρατική βάσις έμεινε μακρυά καί δέν συμμε- 
τέσχε στήν λήψιν των Κομματικών άποφάσεων.

Θά ήθελα λοιπόν νά ρωτήσω τάν κ. Παπανδρέου ποία διαδικασία 
νομίζετε , δτι πρέπει νά άκολουθηθή μέτά σημερινά δεδομένα γιό τήν δημιουρ 
γίαν ένός Κόμματος πού θά άνφαποκρίνεται στόν παιδευτικόν ρόλο καί στόν 
ρόΛο Δημοκρατικού φοήέως πού πρέπει νά διαδραματί ζει τό μεΐζον Κόμμα τής 
Δημοκρατικής παρατάξεως . Δεύτερον μέ ποιόν τρόπον νομίζετε , οτι θά άποφευ 
χθουν στδ μέλλον οι άποκλίσεις πρός τό δεξιά πού δημιουργοΰνται μέ τήν 
άπορρόφηοιν πολιτικών στελεχών του Κόμματος άπό τήν καθεστηκυΐαν τάξιν καί 
πού άοορροφήησεις πού δέν <5 νταποκρ ι νόντα ι κατά κανένα τρόπον στό Δημοκρατι
κόν πνεύμα του Ααού πού τίς έξέλεξε*

( χειροκροτήματα )

Μο  ̂ φαίνεται πώς έχετε θέσει μερικά ένα δύο Ερωτήματα δ- 
σον άφορα τόν τρόπον,μέ τόν ¿ποιον μπορούμε νά τά πετΰχουμε , άλλα συμφω
νώ μέ τίς ¿ρωτήσεις σας αυτές.

Νομίζω πώς ή μιά διαδικασία έχει ήδη άρχίσει. Καί μέ κάτι πολύ 
καινούργιο βέβαια , πάρα πολύ καινούργιο γιά Κόμματα σέν, τήν *Ενωσιν 
Κέντρου .

( χειροκροτήματα )


