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Ti υηφίζουμε ιήν Κυριακή 

otic έπαυαΛηπτικές εκλογές 
'Επαναληπτικές εκλογές μεθαύριο σέ μερικούς δήμους 

κβΐ κοινότητες της 'Αττικής. "Αλλη μια ευκαιρία για »à 
βροντολαλήση ή δημοκρατική επιταγή του λαού, άλλη μια 
ευκαιρία για να όλοκληρωθη ή νίκη τών δημοκρατικών δυ
νάμεων που κατακτήθηκε ari ς 30 του Μάρτη. 

'Ανακοίνωση 
TOO ΠΑ.ΣΟ.Κ. 
Ν. ΦιλαδελφεΙας 

καΐ Ν. Χαλκηδόνος 
Καλούνται τα μέλη, ο) φίλοι καί 

ol οπαδοί τοο ΙΤΑΧΟΚ Ν. Φιλα-
όελφεέας &>κος υπερψηφίσουν μέ 
φανατισμό τον συνδυασμό 'Ενω
μένων Δημοκραηκων Δυνάμεων 
τοο υποψηφίου Δημάρχου Τάσου 
Άμηατζή καΐ εκλέξουν γι« δημο
τικοί»; συμβούλους τα μέλη τής 
Τ.Ο.: Ζέρβα 'Αθανάσιος, Καπε-
ρώνη 'Αλέξανδρο, Κυριακόηονλο 
Άρίσταυχο, Μ ακοή 'Εμμαν· 
Ραγκαβή 'Αναστάσιο, Έρολογα 
Παντελή. 

• Το ΠΑΧΟΚ Ν. Φιλαβελβεί-
ας, Ν. Χαλκηδόνος σ« ανακοίνωση 
TOD δαυκρινίζ« δτι ol Άνβτμίδη; 
Βασίλειος, 'Αποστολίδης Βασίλει
ος καΐ Ι ιαλαμοκράχη; Γεράσιμος 
· " έ^ρράζουν απόψεις τής Τ.Ο. 
τοβ ÏÏÀXOK Ν. Φι\αδ·λ«ρείας 
σχετικά μέ χΐς εκλογές τής 18.7. 
75 λόγω διαγραφής τους divo την 
Τ.Ο. προ τριμήνου. 

*Αν. Βαρβάρα 
Τδ ΠΑΧΟΚ έπποοσωιιείται στο 

συνδυασμό τοϋ Μ. Τουμυύτη uè τα 
waOOWffT» μέλη του: 

ΓκαΙδατζτ): Σωκράτης εργολά
βο;. Ίαιανηδης Νικόλαο; τ. φοι
τητή; 'Ιατρικής, ΚαλαΛοθαράκο; 
Παναγ. Μαδηματνκός, Κον% 

Sς 'Αντώνιος χημικός, Πετρου-
ι "Αννα γεοαπόνος, Τσαοι«ση; 

'Ανδρέα;, λογιστής. 
• ΠΑΧΟΚ 'Αγίας Βαρβά

ρας εκφράζει τήν ευγνωμοσύνη 
τον στό λαό τής ' Αγ.Βαρβάρα; για 

'Αφετηρία Λταν Α Λάριοα. Τα μέσα 'Οκτω
βρίου θά ixet ολοκληρωθεί 6 κύκλος των συ
νελεύσεων — συσκέψεων, της ηγεσίας τοο 
ΠΑΣΟΚ μέ την Βάση, στίς μεγαλύτερες πό
λεις τοο ώλλαβικοΟ χώρου. 

Ή επαφή αυτή της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ μέ τις οργανω
μένες μάζες του κινήματος, αλλά καί μέ τα ευρύτερα λαϊκά 
στρώματα έχει θετικό στόχο. Τον προσδιορισμό κομματικών 
κατευθύνσεων καί τήν διαφώτιση τού λαού για τα καυτά 
εξωτερικά και εσωτερικά προβλήματα του που από κακό 
χειρισμό τής Κυβέρνησης έχουν οδηγήσει τή χώρα σέ αδιέ
ξοδο μέ διαφαινόμενες τραγικές επιπτώσεις. 

- Τό ΠΑΣΟΚ είναι ή έκφραση 
αγρότη, του εργάτη, του i f · 

γαζόμενου Λαοί». Ίο ΠΑΣΟΚ ό
μως etvai καί ή ιδεολογική έπίοη: 
έκφραση των μαζών πού το ακο
λουθούν για τυν Σοσιαλιστικό με-
ταπβηματισμό τή; κοινωνία;. 

Οι Θέσεις πού ftà όνο 
στις συνελιΰσει; — ΟΙΌ* 
οργανώσεων β< 11 Λ 1< >Κ 
icui την iiyfoiu του, flu 
συι·ν άφιτηρία συζητήσεων για να 
υπάρξει ομοιογένεια καί Ιδεολο
γική συνοχή ηγεσίας καί Βάσης. 

Λάθος είναι νά νομίζεται δτι ή 
επαφή τή; ηγεσία; του ΠΑΣΟΚ 
μέ τ> ·ΐιίση είναι άβυ\ 
του με Tit τήν δήθεν διάπ ι 
άσπαση δπω; διετιτιπανίσβη 
τόν κυβερνητικό Timo, δεν υπήρ
ξε. Αυτόματη αποβολή £ένου σώ
ματος καί αύτοκαδαρισμο; τού Κι 
νήματος Ιγινε νιά νά προχωρήσει 
αυτό μπροστά Ιδεολογικά ενωμέ
νο καί δυναμωμένο άπό τήν εμπι
στοσύνη τής ΛαΙκήο Βάσης, η ο
ποία έχει αισθητό διογκωθεί. 

Ή Λάρισα ήταν ή αφετηρία. 
Γιατί; / ] . Κ στέκεται δί
πλα στον όγρ<· >τικό ήταν 
καί είναι στην Içuym'i tur. 
κυβερντμι <οό. Δέν 
U«V< yVK-
τές. Kai rtvfti timo va λεχθεί δτι 
ol 'Αγροτικοί Σύλλογοι επέδειξαν 
σύνεση καί σωφροσύνη στην κλι
μάκωση των αιτημάτων τού αγρο
τικού κόσμου. 'Αλλά τό μαχαίρι I-
φθασε στό χόκκαλσ. Και θα είναι 
τραγικό νά ευρεθούμε, οχι προ εκ
πλήξεως, άλλα τό προβλέπουμε, 
προ ομαδικής καθόδου χιλιάδων α
γροτικών οικογενειών προς τό κέν 
τοο σέ μιά δραματική διαμαρτυ
ριά γιό τήν επιβίωση τον;. 

ΟΙ ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ 

Στή Λάρισα πραγματοποιήθηκε 
τό περασμένο Σαββατοκύριακο ή 
πρώτη ευρεία συνέλευση στελεχών 

ΙΙΛΣΟΚ. Συγκεκριμένα έγι
ναν τρεις συνελεύσεις — συσκέ
ψεις. Δύο τό Σάββατο καί μία τή 
Κυριακή τό πρωί. 

Τό Σάββατο στις 8.80 μίλησε 
Α πρόεδρος τού ΠΑΣΟΚ σέ συγ
κέντρωση 1500 στελεχών τού Κι
νήματος στον Κινηματογράφο «Γα 
λαξία». 'Αργότερα ο» συνεστία
ση 800 περίπου στελεχών τών όρ-
Ϊανώσεων τής Θεσσαλίας ό πρόε-

poc τοΟ ΠΑΣΟΚ Ανδρέας Πα 
πανδρέου, ανέλυσε τις θέσεις τού 
Κινήματος καί διευκοίνησε την δι
αφορά πού τό χωρίζουν από τα 
Αλλα κόμματα. Τι; θέσεις αυτές, 

^ δ . 

τή δημοκρατική του άπάνττκτη σης 
εκλογές τής περασμένης Κυρ*α-

Παοάλληλα διακηρόσσει δτι τό 
ΠΑΣΟΚ θά ασχοληθεί «ηεΰθννα 
μέ τά Αλυτα προβλήματα τοο λα
ού καί θό παλέψει με συνέπεια καί 
προγραμματισμό για την καλυτέ-
ρεφη τοΟ τόπου μας. 

Σ τ ό Αιγάλεω 

'Τπονήφίοι δημοτικοί σύμβου
λοι (ΠΑΣΟΚ) στό ψηφοδέλτιο 
Μοκροθαλασσίτη: 

ΙΙρωδιάδη; Κυριάκος 1) 
Κεφάλα; Παναγιώτης 8) Κουφό 
ποιιλο; Γεώργιος 4) ΜουραείΑης 
Αθανάσιος, δ) Παχίδη; Παθλος 
β) Ρομπόκος Στέλιος. 7) Τρέπ-
πα; Δημήτριος. 

'Anóye 
ομιλία 
Άμπατζή 

Απόψε noi Αρα 1.10 στα κάψε. 
*ίο «ΑΙΓΛΗ» (ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΙ) θα 
μιλήσει στό λαό τής Νέας Φιλαδελ. 
Οίας * ύποφήφιος ΔΗΜΑΡΧΟΙ τον 
συνδυασμού «ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟ. 
ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ» ΤΑΙΟΙ 
ΑΜΠΑΤΖΗ Ζ. 

Καλούνται τό μέλη, #1 οίλοι ε«) 
•Ι όιτσδοί τού ΠΑ ZOK va ενισχύ
σουν μέ τήν «άρουν(α τους τήν ο
μιλία τού ίητοψΐΓ*(ον δημάρχου μας. 
( Ζυνέντκνξη μέ τόν ύποΟηΟιο Δή
μαρχο Ά». Αμπατζή δημοσιεύεται 
στή σελ. 2). 

Ι είς έφημερίοε; στην Αθήνα
ις το . πρόβαλαν μέ τίτλους πως 

ΑΣΟΚ δέν δέχεται συνοργασία 
μέ Αλλα κόμματα. Αντίθετα όμως 
μέ τους «προβεβλημένους αότσός 
τίτλους» τό ΠΑΣΟΚ είναι γνω
στό δτι σέ έπί μέρους θέματα, πβό 
αφορούν λαϊκές διεκδικήσεις τό 
αίτημα τής λαϊκής κυριαρχίας, τό 
Σύνταγμα, την άποχουντοποιηση 
καί τή κάθαρση, σννεογάσθηκε μέ 
Αλλα κόμματα και Ιλαβε μαζί 
τους κοινή θέση στή Βουλή. Τό 
ίδιο θά συμβεί καί σέ κάθε κρί
σιμο θέμα στό μέλλον έφ' όσον 
βέβαια, οί θέσεις χον θά αποφα
σισθούν θά αφορούν παρόμοια θέ
ματα, καθώς καί τό μεγάλο τό 
πρώτο θέμα, τής εθνικής Ανεξαρ
τησία;. 

Τό κείμενο τού πολιτικού αυτού 
λόγου τοΟ προέδοου τού ΠΑΣΟΚ 
Ανδρέα Παπανδρέου, στή συνε
στίαση στελεχών στή Λάοισα, δί
νεται πλήρες σήμερα, vie πρώτη 
φορά, στη δημοσιότητα καί είναι 
τό έξης: 

Είναι φυσικό να αισθάνομαι Ι
διαίτερη συγκίνηση μέ τήν υποδο
χή σος και πραγματικά χαίρω 
πού βρίσκομαι μέσα σέ μια πά
ρα πολύ ζεστή πολιτικό οικογέ
νεια που έχει επωμισθεί èva τερά
στιο έργο: Τό Ιργο τής μεγάλης 
αλλαγής στον τόπο μας. Ευχα
ριστώ τόν συνάδελφο Γ. Φλώρο 
για τα καλά του λόγια, ευχαρι
στώ δλους σας για τή θερμή ό-
ποδοχή. Ευχαριστώ ττρανμοτικά 
γιά τήν ευκαιρία που δόθηκε νά 
μιλήσω για τά κρίσιμα θέ
ματα τής πεο·όδου για τόν τόπο 
μας καί γιά τό πώς επιδιώκει νά 
συμβάλλει τό ΠΑΣΟΚ στην κι-

Ό 'Ανδρέας Παπανδρέου ===== 
νια τις οικονομικός εισφορές 

τών μελών καί νια τιίν »Εξόρμηση,, 
«θά μ ερωτήσετε γιατί αμέσως το οικο

νομικό. Γιά δύο λόγους. Βέβαια υπάρχει ο 
αΙώνιος λόγος ότι δεν μπορεί να ζπσβι τό 
Κίνημα χωρίς πόρους Είναι σαφές καί το 
Κίνημα το δικό μας ιδιαίτερα δεν £χει 
μποστπρ·ςτι βιομηχάνων Λ άλλων συμφε
ρόντων, είναι οαοες άτι γιά νά μπόρεση 
νά προχωρήσει, νά εκδώσει ακόμη δια 
φωτιστικό Ολικά, τά οποίο ζητάει Λ βάση 
χρειάζεται πόρους Καί Οπως γνωρίζει 
καί 6 Καρανάσης ποΟ είναι εδώ -crvai 
ό έκδοτης της εφημερίδας »Έζάρμπση» 
- γιά νά ζήσε· καί Λ Εφημερίδα ακόμη 
too Κινήματος, χρειάζεται κι" αύτη πό
ρους. Χρειάζεται νά κυκλοφόρησε» Λ 

εφημερίδα. Χρειάζονται καί διαφημίσεις, 
άλλα αυτά δεν είναι δικιά σας δουλειά 
ίσως Α είναι Αν μέρει καί δικιά σας δου
λειά. 

'Ενεργά μέλος a t κάθε κόμμα που ε 
χει οργάνωση: είναι γνωστά δη η ου*> 
βοΛΛ της συνδρομής, είναι εκείνο πού 
δημιουργεί δεσμούς μ4 τά Κίνημα. Ή ά 
πούσια την ώρα της συνδρομής είναι χ α 
ροκτηριστιχΠ αδιαφορίας, βασικά. Δεν 
μπορούμε νά κάνουμε πολλά άλλα με τά 
Κίνημα αν τουλάχιστον τά μέλη δεν αι
σθάνονται την υποχρέωση νά συνδρά 
μουν τά Κίνημα. Νά δίνουν τη συνδοο 
μή τους. 

ΜΕΛΛΟΝ 
άπό το ΠΑΣΟΚ 
Οί διαπιστώσεις άπό τήν καυτή 
πραγματικότητα' τοϋ θεσσαλικού κάμπου 

νητοποίηση τού Λαού μας, γιό 
τον αγώνα που θά οδηγήσει στην 
πραγμάτωση του οράματος μας. 

Ά π ό τά λόγια που είπε ό Γι
άννης Φλώρος, υποχρεούμαι, υέ κό 
ποιο τρόπο, νά μιλήσω λιγάκι 
γιά μας, δηλαδή γιά τό ΠΑΣΟΚ. 
Πριν écrrò λίγη ώρα μίλησα — 
πιστεύω δτι οί περισσότεροι ά
πό σας είσαστε έκεΐ — έτσι ώστε 

νά μή χρειασθεί νά επισημάνω 
τώρα τού\ άμεσους στόχους τού 
αγώνα του ΠΑΣΟΚ, πού είναι 
κρίσιμος γιά τήν τύχη τού τόπου. 
Καί δέν είναι αυτά λόγια ευκαι
ρίας. Είναι, πράγματι, ή εποχή 
πού περνοωε πάρα πολύ κρίσ*μη 
καί στην 'Ελλάδα καί γενικώτε-
ρα στή Νότια Ευρώπη, άπό τή 
Πορτογαλία μέχρι τή Μέση Ά-

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Β. ΛΥΣΣΑΡΙΔΗ 

"Οχι ηττοπαθής 
νομιμοποίηοη τών 

ιειεΛεομένων 
οιήν Κύπρ 

Κατά τήν επιστροφή του dettò τά Βουκουρέ
στι 6 Πρόεδρος του Σοσιαλιστικοί) Κόμματος 
Κύπρου ΕΔΕΚ Δρ. Β. Λυσσαρίδης, έδήλωσε τά 
έξης προς τήν «'Εξόρμηση» : 

«Ένα χρόνο μετά το πραξικονη. 
μα οί βα>·άσιμοι κίνδννοι πού 6η 
μουργήθηκο» avi τήν ίβνικη woo. 
δοσία τής χούντας έξακολοι^ούν να 
άπιιλονν τήν έπιβίΜση του Κνττρι. 
ακού 'Ελληνισμού. Η χούντα èwcoc 
άλλα οι Αμιρικβνικοϊ σνν«»μοτι*θι 
κύκλοι σννιχίζουν τήν προσπάβιιά 
τονς μέ τροποποιημένα σχέδια καί 
Ιξακολουβούν να χρησιμοποιούν law 
τιρικά προγιουρύματα για τήν Ι. 
Φαρμογή τών σχιδίκν τονς Είναι 
σαφές οτι υπάρχον« διάφοροι τρο. 
ποι αντιμετώπισης τού Κνπριακού 
προβλήματος Έμιίς, μέ τή oapcià 
κληρονομιά πού μας δίνει τό αίμα 
τών «νντρόφον μας πού έπεσαν στην 
αντίσταση ενάντια στο πραξικόπημα 
καί τήν κατοχή είμαστε σποφασισμέ 
ν·ι να •ρατήσουμε ανένδοτα την 
σνστή αγωνιστική πορεία. 

'Αντιλαμβανόμαστε πώς μια ήτ. 
τοπαδής νομιμοποίηση τών τετελε 

σμινων οχι μο.αχα 6cv tAattuui 
τους κινδύνους άλλα ϋπο6οηδτί τη 
συμπλήρωση τών ζινυ* σννωμοτικιον 
σχεδίΜν. Με μιτριοπάβιια άλλα χω. 
ρις ηττοπάθεια μέ αγωνιστικό pra. 
λισμό κι οχι ρεαλισμό υποταγής θά 
συνεχίσουμε τον αγώνα μέ δάση τδ 
τρίπτυχο τής ΕΔΕΚ: Διεθνοποίηση 
— 'Αξιοποίηση 4ξωτ<ρικής αρωγής 
όπου και δπως προσφέρεται — ά. 
νώνας στο Ισωτερικ«. Κάβε σπίτι 
<αί κάστρο κάβε πατριώτης καί 
πατριώτισσα καί στρατιώτης. Μέ 
τη σωστή πορεία βά πττύχουμε καί 
τήν έβνική επιβίωση καί μια σωστή 
δημοκρατική λύση. Δέν πιβαίνουν οί 
λαοί πού αγωνίζονται γιά λεντιριά. 

(Χτήν 7η σιλιδα. δημοσικύεται 
σήμιρα αποκλειστική σννέντιυςη pi 
τον Βάσο Λυσσαρίδη, πού πάρβηκι 
πριν λίγα καιρό). 

νατολή. Ή Νότια Ευρώπη είναι 
τό κέντρο, τώρα, τού ενδιαφέρον
τος δλους τού κόσμου. 

Η πηγή, ή καθοριστική τής 
αλλαγής πρέπει νά ξέρετε πώς 
δέν είναι ή Δυτική Ευρώπη πού 
θά καθορίσει τό μέλλον τής Ευ
ρώπης ^ Καί̂  είναι αυτός fvac ά
πό τους κύριους λόγους πού έ
χουν γίνει Ολοι ol Νότιοι Ευρω
παίος καί ή 'Ελλάδα, τώρα, τε
λευταία, τό επίκεντρο τόσου εν
διαφέροντος καί τόσων επισκέψε
ων άπό δλεο τις μεριές της Ευ
ρώπης. Γιατί ξέρουν πώς εμείς 
οί Νότιοι Ευρωπαίοι, αντικείμενο 
δασικά εκμετάλλευσης άπό τήν 
Βόρεια Εύοώπη καί πιό πέρα ά
πό τόν 'Ατλαντικό, άπό τις "Η
νωμένες Πολιτείες, αποτελούμε 
πραγματικά τό έναυσμα γιά τή 
μεγάλη αλλαγή που 6ά ξεκινή
σει άπό τή Νότια Εύοώτιτ» γιά 
νά περάσει στή Βόρεια. 'Εδώ 
άπό Πορτογαλία μέχρι 'Ελλάδα, 
μέχρι Τουρκία, Μέση 'Ανατολή, 
θά ξεκινήσει τό νέο σχήμα τής 
Ευρώπης. 

Ή αλλαγή στον κόσμο, στα 
δικά μας χρόνια πού ζήσαμε δέν 
ήρθε άπό τις χώρες τις πτό ποο-
χωρημένες. *ΗρθΚ από τις χώοες 
πού βρίσκονται πάντοτε στό πε
ριθώριο, κ Γ αυτό είναι κάτι ττού 
πρέπει νά τό καταλάβουμε Ό 
ποιος διαβάζει Ιστορία τά τε· 
λβνταΐα 3 0 — 4 0 χρόνια ξέρει που 
γίνεται ή αλλαγή καί τΐ επιπτώ
σεις Ιχει γιά τόν υπόλοιπο κό
σμο. Δέν πρέπει νά αίσβανόιια· 
arc τήν ανάγκη εμείς νά γίνου
με Ευρωπαίοι. Είμαστε καί Εύ» 
οωπαΐοι καί Μεσογειακοί καί 
Βσλκάνιοι. ΕΤμαστς δλα. Κα) 
μιά παρένθεσι: 'Εσείς δμωο στή 
Θεσσαλία, μέ τό στάρι, ξέρετε 
νομίζω σήμερα καλά τί σημαίνει 
Κοινή 'Αγορά. Ξέρετε τί anuaî-
νει, γιατί τό επιχείρημα τής κυ
βέρνησης γιά ff ν τπ·ή ασφαλεί
ας τού σιταριού, είναι ή αντίστοι
χη τιμή του στην Κοινή 'Αγορά. 

ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΕΝΤΕΛΩΣ 
ΝΕΟ ΚΙΝΗΜΑ 

Μιλάμε γιά μάς, μιλάμε γιά 
τό ΠΑ.ΣΟ.Κ., καί είμαστε κάτι 
πραγματικά απόλυτα νέο στην 
Ελλάδα. Μήν έχουμε γι' αυτό 

καμμιά παρεξήγηση. ΕΤνατ πολύ 
λίγες ο! οργανωμένες πραγματι
κά δυνάμεις στον ευρωπαϊκό χώ
ρο που έχουν, νομίζω, τις κρυ-

ew Ή ouvtxeia 
στΛν 7η σελίδα 

Η Βιομηχανία αστυνομεύει 
την οικονομική πολιτική 

ΑΣΥΔΟΣΙΑΣ ΤΟ... ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 
Mfc την σημερινή διάρθρωση ττίς ελληνικής βιομηχανίας καί με την νοοτροπία της πλειο

ψηφίας τών 'ΕλλΛνων βιομηχάνων, είναι προβληματικός δχι μόνον ό εκσυγχρονισμός, αλλά 
καί η αναθέρμανση της ελληνικής οικονομίας. Οί "Ελληνες βιομήχανοι, με την δικαιολογία 
της υοεσης καθυστερούν αίσθητά τά προγράμματα τους επενδύσεων καί έτσι δυσχεραίνουν 
την προοπηκη όμαλης λειτουργίας της οικονομίας. 

Ή τακτική αυτή τών διομηχά 
νων προστίθεται στό κλίμα της 
οικονομικής πολιτικής της Κυ-
δερνήσεως πού κάθε άλλο παοά 
ευνοεί την ενίσχυση τών χαμηλό
τερων είσοδηματικών τάξεων. 
Φαίνεται δτι οί βιομήχανοι δέν 
είναι ευχαριστημένοι άπό τά δι
στακτικά δστω μέτρα ττ\ς Κυ
βερνήσεως Καραμανλή καί προ
τιμούν περισσότερο τήν ασυδο
σία τΛς επταετίας Διαφορετι
κά δέν εξηγείται ή πολεμική 
που άσκουν γιά την οικονομική 
πολιτική τής Κυβερνήσεως καί 
ή ηθελημένη σέ μεγάλο βαθμό 
καθυστέρηση τών επενδύσεων γιά 

'Ανυποχώρητος 
i αγώνας 
τών 19.000 
γιατρών 
Νοοοκομείων 

Κανέν« τοομοκοατυιό μέτρο δέν 
Moéwita« να αναγκάσει τους για
τρούς νά κάνουν ίΐΛΟχώρτκτη καί 
να λύσουν τήν άχεογυι τους, βιε-
»ΑουΕαν στην Λροχτεοττή τους σν-
γΜντροχπι στό «ΆκροΛόλ» οί ά-
«•ογονντες. 

UV» »£a *tö 
va. «ou συνδοεται άμεσα μέ τον 
εκδημοκρατισμό καί την αΛοχονν-
τοΛΛηση μέσα στα Νοσοκομεία. 

Σημεεβτέον δτι ή άαεργία αυτή 
είναι άτοτέλεομα τή: «αρελκυοτν-
κή: ΛΟ/ατιχή; .τον ακολούθησε ή 
κυδάονηση στό διάστημα χσυ με
σολάβησε ΌΛΟ την δβαση Μροει-
δαβΗκητιχή άΛεργνα aoù κήρυξαν 
.τρίν δ μήνες. 

Λεαεομέοεως στή σελ. δ 

νά επιδεινωθεί τό ήδη άσχημο 
οικονομικό κλίμα. 

Στην ετήσια Γενική Συνέλευ
ση τού Συνδέσμου 'Ελλήνων Βι
ομηχάνων ό πρόεδρος του κ. Δ. 
Μαρινόπουλος προσπάθησε νά 
εμφανίσει τήν καλή πλευρά τού 
σύγχρονου καί ρεαλ ιστού βιομη
χάνου. "Εφθασε, μάλιστα, στό 
σημείο νά πει, δτι οί βιομήχα
νοι κατανοούν τίς θυσίεο τού ελ
ληνικού λαού γιά τήν εκβιομηχά
νιση καί θέτουν καθήκον τους 
τόν περιορισμό τών αξιώσεων 
τους στα όρια τού δυνατού. Τα 
λόγια, όμως, αυτά έρχονται σε 
αντίθεση μέ τήν θριαμβολογία 
του γιά τα επιτεύγματα της ελ
ληνικής βιομηχανίας τής τελευ
ταίας δεκαετίας. 

Π » ωμά αναφέρθηκε στην Τδιο 
γενικί| συνέλευση ή παλιά Φρου
ρά των βιομηχάνων. ΟΙ Κατσάμ 
πας κσί Δράκος αμφισβήτησαν 
άμεσα τις π·ροτάσεις τού προέ
δρου τού Σ Ε Β. καί ζήτησαν 
τήν διαιώνιση τής προστασίας 
προς τήν βιομηχανία καί τήν δια
τήρηση τών κινήτρων πού τους 
παραχώρησε ή δτκτστορία. Ή 

τ αλί à Φρουρά ενδιαφέρεται γιά 
τήν διατήρηση τών προνομίων α
κόμη καί σέ βάρος της ένταξης 
τής χώρας στην ΕΟΚ. Ό Κα-
τσαμπας τάχθηκε κατά της έντα 
ξης παρά τό δ,τι άπό τίς εξα
γωγές νημάτων καί κλωστοϋφαν
τουργικών προϊόντων τά 92% 
διοχετεύονται στην ΕΟΚ χάρη 
στην Συμφωνία Συνδέσεως. ΟΙ 
βιομήχανοι, δμως αυτοί ενδιαφέ
ρονται περισσότερο γιά τήν ε
πιδότηση τών εξαγωγών, γιατί 
45 μόνο εταιρίες είσπράττουν 
τερίπου 2,5 οισ. δοχ. επιδοτή
σεις τό χρόνο 

ÓJ ίδιοι βιομήχανοι της παλι
άς Φρουράς είναι ζήτημα αν ε
λέγχουν τις επιχειρήσεις τους. Ή 
Εθνικής Τράπεζα ελέγχει τά 

51% τών μετοχών περίπου της 
Ι ΖΟΛΑ και τά 37% της Πει-
οαϊκής - Πατραϊκής. Μπορούσε 
έτσι αν ήθελε ή Εθνική νά ά· 
κτήσει _ τόν απόλυτο έλεγχο τών 
εταιριών αυτών καί νά σταμα
τήσει ή παλιά φρουρά δχι μόνο 

W* Ή συνέχεια 
στην 2η σελίδα 

Ανακοίνωση του Γραφείου 
Τύπου τοΰ ΠΑ.Σ.ΟΚ. 

'Από τό γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ, δόθηκε στή δημοσιό
τητα ή παρακάτω ανακοίνωση: 

«Προκαλεί εντύπωση πώς ή Κεντρική 'Επιτροπή τού Κ. 
Κ.Ε. (Έσ.) προέβη σέ χαμηλού επιπέδου επίθεση εναντίον 
τού Προέδρου τού ΠΑ.ΣΟ.Κ. πριν καν Ιχει τήν ευκαιρία νά 
διαβάσει το επίσημο κείμενο τού λόγου του στή συνεστίαση 
στελεχών Λάρισας πού δημοσιεύεται σήμερα στην «Εξόρ
μηση». 

Ό Πρόεδρος, τού ΠΑ.ΣΟ.Κ. δέν Ικανέ επίθεση κατά τών 
κομμάτων στή Λάρισα. 'Απλά καί ξάστερα διευκρίνησε τίς δι
αφορές πού χωρίζουν τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. άπό τά άλλα κόμματα. 

Πράγματι δμως στην περίπτωση του Κ.Κ.Ε. (Έσ.) του 
κατελόγησε πώς ϊχει καταστεί ό ουραγός της Δεξιάς — πώς 
οί θέσεις του σέ κρίσιμα θέματα γιά τή χώρα, όπως είναι ή 
ένταξη στην ΕΟΚ, δεν διαφέρουν άπό αυτές τής ΕΚ. ΝΔ. ή 
τής Νέας Δημοκρατίας. Πώς ή συνεχιζόμενη καί εντεταγμένη 
διαλλακτικότητα του προς τό κατεστημένο, που μέρα μέ τή 
μέρα ανασυγκροτεί τίς δυνάμεις του καί τό παρακράτος του, 
αποπροσανατολίζει τό λαϊκό Κίνημα. 

Ή χρήση επιθέτων —τόσο χαμηλού επιπέδου μάλιστα 
— έχει αντικαταστήσει γιά τό ΚΚΕ (Έσ.) τό διάλογο. Κι' 
αυτό ασφαλώς γιατί αισθάνεται αδύναμο, νά απαντήσει στά 
κοινά ερωτήματα γιά τήν πολιτική που ακολουθεί, νά εξη
γήσει στή βάση του τον απεριόριστο συμβιβασμό του μέ το 
ξενοκίνητο κατεστημένο τής πατρίδας μας. 

Ή νύχτα 
της οτυννης 
τυραννίας 

ήταν διαρκής... 
«Δικαστής δέ νε, ψυχας άρχει» (Πλάτων) 

"Αρθρο τοο κ. UHM. ΓΕΡ. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ 

Ι. Τό πρόσφατο (684)27.1975) βούλευμα τής Όλο-
μέλιιας του Αρείου Πάγου σχετικά μέ τό νομικό χαρακτη
ρισμό του εγκλήματος τής «εσχάτης προδοσίας» σαν στι
γμιαίου — λές καί δέν ζούσε ό λαός μας κάδε μέρα τόν 
εφιάλτη τής 7χρονης ξενοκίνητης δικτατορίας — έ'φερ* 
στό προσκήνιο τής επικαιρότητος ένα πελώριο νομικό καί 
πολιτικοηθικό θέμα τής δημόσιας ζωής τής πατρίδας μας. 
Σκοπός τών σκέψεων πού θα εκτεθούν πιό κάτω δεν εί
ναι μόνο μια σύντομη ανάλυση του νομικού προβλήματος 
που αναπηδά στό χώρο του Ποινικού Δικαίου άλλα και 
οί βαθύτερες πολιτικοηθικές προεκτάσεις του θέματος. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ 

'Από 'Επιτροπή 'Οργανωτικού. 
'Ανακοίνωση: 
Γιά τίς Τ.Ο. 
Γιά τίς 'Ομάδες Πρωτοβουλίας. 
I. Κάθε ομάδα πρωτοβουλίας πού δέν Ιχει ακόμη μετα

τραπεί σέ Τ.Ο, καλείται νά προωθήσει αμέσως τίς διαδικα
σίες πού είναι αναγκαίες γιά τήν μετατροπή της σέ Τοπική 

Οργάνωση. Γιά τίς ενέργειες της νά πληρφορησει αμέσως 
τό Συντονιστικό Γραφείο τ^ς Επιτροπής 'Οργανωτικού. 

II. νΟσοι έχουν υποβάλει αίτηση έγγραφης καί δέν Ιχει 
μέχρι 9f»itoa τακτοποιηθεί ή έγραφή τους, νά αναφερθούν 
μέ επιστολή τους στό Συντονιστικό Γραφείο τής 'Επιτροπής 
Οργανωτικού του Κινήματος. 

11. "Εννοια καί λειτουρ
γία τοο «Ιννομου άγα-
éo0». 

'Αφετηρία καί κατευθυντήρια 
σκέψη γιά τή συγκρότηση τής 
έννοιας τού εγκλήματος είναι τθ 
«έννομον ότνσθόν». Και γιά νά 
χρησιμοποιήσουμε τόν ορισμό 

πού δίνει ό ΧΛΝΣ - ΧΑ ΙΝΗΐΧ 
ΓΙ ΕΣ ΕΚ, ό γερμανός νομομα
θής που επιστρατεύτηκε (από 
ποιους;) γιά νά προσθώσει(!) 
μεγαλύτερο κύρος στό σχολια-
ζόμενο άρεοπαγιτικό βούλευμα, 
«έννομα άγαθώ» είναι βιοτικά α
γαθά (π.χ. ζωή, περιουσία, σω
ματική ακεραιότητα, ελευθερία, 
τιμή κλπ.) τής κοινωνικής ζωής 
τα Οποια τό Ποινικό Δίκαιο α
ναγορεύει σε άξια ποινικής, ιιρο-
στασίας. Κατά τή σύγχρονη αν
τίληψη τού Δίκαιου ή έννοια τού 
«εννόμου άγαθού> είναι ή ανε
γνωρισμένη υποδομή τής συγκρό 
τησης καί ερμηνείας τών διαφό
ρων εγκληματικών πράξεων (Χ. 
ΓΙΕΣΕΚ, Ποινικό Δίκαιο, έκδ. 
1969. σελ. 176, ΣΜΙΝΤ - ΧΟ Ι -
ΣΕΡ, Ποιν. Δίκαιο, έκδ. 1970, 
σελ. 24 έπ., Γ ΜΠΕΤΙΟΛ, «Τό 
πρόβλημα τού έννομου αγαθού 
σήμερα», ΖΣΤΥ 72)1960, σελ. 
276 έπ., ΧΛΝΣ ΡΟΥΝΤΟΛΦΙ. 
«ΟΙ διάφορες όψεις τής έννοιας 
τού έννομου αγαθού», τιμητική 
έκδοση νιά τόν Ρ. ΧΟΝΙΓΚ. 
σελ. 151 έπ.). Σχετικά μέ τό 
έγκλημα τής «έσχατης προδο
σίας» θά πρέπει έδώ V αναφερ
θεί οτι «άντικείμενον προστασίας 
(δηλ. τό προστατευόμενον έννο
μο αγαθό) είναι Η ΟΙΚΟΔΟΜΗ-
ΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΜΑ-
ΟΥΡΛΧ, Ειδικό Ποιν. Δίκαιο, 
έκδ. 1952, σελ 429) ή ή προσ
βολή ή απειλή τής εσωτερικής 
ύπαρξης τού κράτους, δηλ. τής 

έννομης οργάνωσης του άπό άπα 

SI πολιτεύματος (Γάψου ΕΙδ. 
οινικό Δίκαιο, έκδ 1957, τεύ

χος Α' σελ 12). Καί είναι γνω
στό πώς τρεις είναι αϊ βασικώ-
τερες αρχές τού δημοκρατικού πο 
λιτεύμστος: Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ 
ΛΑ Ι ΚΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ. Η 
ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ 
ΕΞΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΑΤΟΜΙ
ΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ μέ τις ο
ποίες ασκείται ή λαϊκή κυριαρ
χία καί προστατεύονται τά δι
καιώματα καί υποχρεώσεις τού 
άνθρωπου καί τού πολίτη. Σύμ
φωνα μέ τίς κρατούσες αντιλή
ψεις, ύψιστο καθήκον τού Ποινι
κού Δικαίου είναι νά συνδυάσι 
τήν προστασία τών ελευθεριών 
τού πολίτη μέ τή προάσπιση τών 
θεμελίων τής κοινωνίας, δηλ. «τό 
κοινό συμφέρον». 

II!. Στιγμιαία καί διαρ
κή εγκλήματα. 

Ύστερα άπό τήν πιό πάνω ά· 

WW Ή συνέχεια 
στην 8η σελίδα 

Στις 20 Ιούλη 

ä τεχνικός κόομος 

ine χώρος 

Βό εκλέξει 

την ήγευ.α too 
Στίς 20 Ιούλη, ol 19.000 σιπλω 

ματοϋχοι μηχανικοί βά εκλέξουν έλεύ 
écpa τους εκπροσώπους τους. 

Οί τωρινές εκλογές τού Τεχνικού 
Επιμελητηρίου Ελλάδας είναι οί 

πρώτες μετά την πτώση τής βικτα 
τορίας, γι αυτό καί 6 Τεχνικός κό 
σμος τίς βλέπει σάν iva μέρος τον 
αγώνα του ελληνικού λαού γιό βημ« 
«ρατικη ανάπλαση του τόπου. 

Zi διακήρυξη της ή Δημοκρατική 
Συνεργασία Μηχανικών τονίζει ότι 
θό παλαίφει τόσο γιά την κατάκτη 
αη τών γενικώτερων στόχων τού 
λού για ουσιαστικό εκδημοκρατισμό 
αποδέσμευση τής χώρας άπό κάβε 
οικονομική, πολιτική καί στρατιωτι 
κή υποτέλεια, γιό δικαίωμα νά είναι 
το TEE ό ουσιαστικός σύμβουλος 
τον κράτους μέ τή συμμετοχή του 
στή λήψη αποφάσεων, οσο καί γιά 
τους ειδικούς στόχους »où αφορούν 
-μισά τόν κλάδο τονς. 

Τήν Δευτέρα 14 'Ιούλη ή Δημοκρα 
τική Συνεργασία Μηχανικών συγκα 
λιί Παντεχνική συγκέντρωση σέ κεν. 
τρικο θέατρο μέ αντικείμενο τήν 
παρουσίαση του ψηφοδελτίου, τού 
προγράμματος καί τών βέσεών τους. 

Απολύει 

αοιομότηιο 

εργάτες 

ò ΣκαΛιοτήρπς 
'Ανάστατοι είναι οί μ*ταλλα>-

ρόχα τή; Λεριοχή; Εΰδουας υστέ
ρα tbió τί; xuiv0i%»ytr; ομαδικές 
(LW.IWI; εκατοντάδων εργατών, 
που έκανε ile τελευταίε; μέρες Λ 
μεγαλοεπιχειρηματίας Σκαλιστή-
ρης. 

"Ηδη Α άριβμό; των απολυμέ
νων πλησιάζει τους χίλιους. 

Στό ιιεταξΰ οί Εκπρόσωποι τών 
σωματείων τών μετα)Λοφΐνχοτν 
περιοχή; fqnaaa-v στην ̂ Α*' 
για va L· τό προ* ι 

• ι É 



C Z Q F M H C H ΠαροοκοΜ, 11 'Ιούλη I 

'Αποκλειστική συνέντευξη του προέδρου του ΕΔΕΚ ΒΑΣΟΥ ΛΥΣΣΑΡΙΔΗ προς την cE» 

ΕΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΗ 
ή προετοιμαοία ιών Κυπρίων 

Ι •!•• 

Ό Αγώνας τών Σοσιαλιστών της Κύπρου, ενάντια α τ ά άμερικανονατοϊκά σχέδια, ενάν
τ ι α στην ηττοπάθεια π ο υ καλλιεργεί ή δεξιά, στην ανασύνταξη τών φασιστικών στοιχείων 
και την παρουσία πραξικοπηματιών στην Εθνοφρουρά και τον κρατικό μηχανισμό της Κύ
πρου αποκτά νέα ένταση μετά το Συνέδριο Σ ο σ ι α λ ι σ τ ι κ ο ύ Κόμματος ΕΔΕΚ. Για τον αγώ
ν α αυτό και την γενικότερη αντιμετώπιση τ ο υ Κυπριακού α π ό το αδελφό σοσιαλιστικό 
κόμμα της Κύπρου, μιλάει a i αποκλειστική συνέντευξη του προς την «Ε» δ πρόεδρος της 
ΕΔΕΚ δρ. Βάσος Αυσσαρίδης: 

για tóν 
έθνικοαπελευθερωΐΐκό αγώνα 

SP.t Εέ noto πλαίσιο m> 
errvttt Ht ηρέπ*ι ve Tonoêf 
tinti ή προσπάθεια για τήν έξ-
εύρεση λύσης στο Κυπριακό; 

ΑΠ.: Πάν« στην βάση τών Φηφί-
σμάτων ταυ OHE. θα πρέπει να 
υπενθυμίσουμε στην παγκόσμια 
κοινή γνώμη βτι αρκετές υποχω
ρήσεις ήοη κάναμε, υποχωρήσεις 
•noi» δέν έγιναν σχεδόν ano κανένα 
άλλο λαό, έν ονόματι της ειρήνης 
της περιοχής καΐ τοΟ κόσμου. Δέν 
μπορούμε να προχωρήσουμε πέραν 
πια απ' αυτές τΙς υποχωρήσεις. 
Παγοποιήθηκε το θέμα τής αυτοδιά
θεσης, ουσιαστική πλήρης ανεξαρτη
σία επίσης είναι Ινα θέμα πού πα
γοποιήθηκε, καί Φτάσαμε να δεχό
μεθα συμβιβασμούς, οι όποιοι έ
χουν φθάσει, νομίζω, τα βρια τής 
μή περαιτέρω ανοχής. Δέν μπορού
με νά δεχθούμε τίποτα λιγώτερο α
πό τήν εφαρμογή τών αποφάσεων 
τον OHE. Τό πρόβλημα πού μας 
βάζουν πολλοί είναι τούτο: Έν τά
ξει δλα αυτά είναι σωστά, αλλά 
υπάρχει ή ρεαλιστική πιθανότης 
πραγματοποίησης αυτών τών απο
φάσεων; Δέν ξέρω τί εννοούν ρεα
λισμό. 'Υπάρχουν πολλώΑν μορφών 
ρεαλισμοί, υπάρχει ό ρεαλισμός 
τής υποταγής καί ό ρεαλισμός τής 
αγωνιστικότητας. Είναι καΐ οί δύο 
ρεαλισμοί. "Αν μέ απλές αριθμη
τικές πράξεις αρχίσουμε νά με
τρούμε τήν στρατιωτική δύναμη τών 
αντιπάλων μας καί τήν στρατιωτι
κή δύναμη τήν βική μας τότε θά 
πρέπει νά καταλήξουμε στο συμπέ
ρασμα δτι οποιαδήποτε λύση προ
κρίνει ή Τουρκία θα πρέπει νά τήν 
δεχθούμε γιατί υπάρχει τάχατες 
αυτή ή ανισορροπία στρατιωτικών 
δυνάμεων. Είναι αυτό μια λογική; 
Μιά ρεαλιστική λογική αντιμετώπι
σης τών θεμάτων εΤτε για μας εί
τε γιά οποιονδήποτε άλλο λαό; Ή 
βική μας απάντηση σάν κόμματος 
είναι ΟΧΙ. 'Ασφαλώς δέν πρέπει 
νά τραβούμε σέ ακραίες θέσεις πού 
θά μας εκθέσουν καΙ στην διεθνή 
κοινή γνώμη καί πού τελικά θά ο
δηγήσουν σέ μιά ανάφλεξη χωρίς 
λόγο. 'Αλλά αν καί έφ' δσον χρεία-
σθή νά υπερασπίσουμε τά βασικά 
δικαιώματα αυτού του λαού, τά δι
καιώματα τής επιβίωσης του κυ
πριακού ελληνισμού καί τής συμ
βίωσης σ' Ινα καθεστώς που νά 
εγγυάται αυτή τήν επιβίωση, τότε 
δέν χρειάζεται νά πώ βτι εμείς εΤ-
μαστε διατεθειμένοι νά φθάσουμε 
σ* οποιοδήποτε μέσο κι' οποιοδή
ποτε μέτρο αγώνα. 'Αλλά ποτέ δέν 

θά υποχωρήσουμε άπ' aure τδ Q I Κ i m p ΙΟΙ σ ο σ ι α λ ι σ τ έ ς δ έ ν Bài έίΓΙΤρέψΟυν 'Ελλάδα χωρίς μικροαποχρώσεις 

Πώς θ' άζιοποιηθη 
Λ ξένη συμπαράσταση 

Ε P.: 'Υπάρχουν ρεαλιστι
κές πιθανότητες νά διεξαγά-
ytrt fra αγώνα; 

ΑΠ.: Πιστεύουμε ναι. Πρώτον ή 
Κύπρος βρίσκεται στον αδιαίρετο 
χώρο. "Αν καί έφ' βσον αρχίσει έ
νας αγώνας —καί τότε μόνο είναι 
δυνατόν νά αξιοποιηθούν οί ξένοι 
παράγοντες— είναι φυσικό νά έκ-
φρασθή μιά σύγκρουση συμφερόν
των πού υπάρχει ανάμεσα στό σο
σιαλιστικό στρατόπεδο καί τήν Σο
βιετική "Ενωση από τή μ ι καί στο 
αμερικανικό στρατόπεδο από τήν 
άλλη. Ή Σοβιετική "Ενωση δέν έ
χει λόγο νά επιτρέψει νά μετατρα
πεί ή Κύπρος σέ μιά νατοϊκή βάση. 
'Επομένως άν υπάρχει αγώνας ου
σιαστικός προς αυτή τήν κατεύ
θυνση έγώ τουλάχιστον πιστεύω β
τι δέν μπορεί παρά νά εκδηλωθεί 
ουσιαστικό π ρ α κ τ ι κ ό εν
διαφέρον άπό αυτή τήν πλευρά. Τό 
ίδιο Ισχύει γιά τους αδέσμευτους. 
Ή διάλυση τής Κύπρου μετά άπό 
επιδρομή μιας νατοϊκής χώρας, 
ουσιαστικά θά εξουδετερώσει οποια
δήποτε αποτελεσματικότητα του 
Κινήματος τών αδέσμευτων. Είναι 
υποχρεωμένοι νά μας βοηθήσουν μέ 
πρακτικά μέτρα, εΤτε πολιτικής καί 
οικονομικής απομόνωσης τής Τουρ
κίας εΤτε πρακτικής βοήθειας προς 
τόν α γ ω ν ι ζ ό μ ε ν ο , βχι 
προς τόν παθητικά θεωρούμενο τό 
θέμα του, κυπριακό λαό. Το Υδιο Ι
σχύει και γιά τΙς ευρωπαϊκές χώ
ρες. Τό κλίμα ευρωπαϊκής ασφά
λειας κα) συνεργασίας θα ύπονο-
μευθή, οί μικρές ευρωπαϊκές χώ
ρες θά αίσθάνωνται ανασφαλείς, 
διότι άπό τό κλίμα άποπόλωσης 
πού προσπαθούν νά δημιουργήσουν, 
θά άνοητκασθούν νά στραφούν στην 
πόλωση, πού είναιάντίθετη μέ τήν 
ουσιαστική ανεξαρτησία αυτών τών 
χωρών. Στή Μέση 'Ανατολή θά 
μπορούμε εύκολα νά αποδείξουμε 
στους Αραβες μέ σωστή πολιτική, 
πώς έφ' δσον δ Κίσσινγκερ μαζί 
μέ τήν Τουρκία προσπαθούν νά με
τατρέψουν τήν μικρή αδέσμευτη Κύ
προ σέ μιά μεγάλη νατοϊκή βάση, 
στόχος τής αμερικανικής πολιτι
κής δέν είναι ή εξεύρεση ειρηνικής 
λύσης τού μεσανατολικού, άλλα ή 
εκβιαστική επιβολή λύσεων ξένων 

τήν καλλιέργεια τής ηττοπάθειας καί τήν 

οποιαδήποτε εθνική μειοδοσία που τυχόν 

«μαγειρεύεται». 

προς τά συμφέροντα τού αραβικού 
προοδευτικού κόσμου. Μ' αυτό τόν 
τρόπο θά μπορούσαμε νά αξιοποιή
σουμε βχι μονάχα θεωρητική, αλ
λά άλλης μορφής συμπαράσταση 
άπό τό προοδευτικό αραβικό κίνη
μα πού είναι μοιραίο νά συνδέει τήν 
τύχη τής Κύπρου μέ τήν γενικώ-
τερη τύχη τού μεσανατολικού καί 
Ιδιαίτερα τού παλαιστινιακού. 'Α
πό τήν άλλη στά Βαλκάνια θά υ
πάρχει μιά συνεχής λανθάνουσα α
ναμέτρηση ανάμεσα στό ελληνικό 
έθνος κα) στην Τουρκία. Το ελληνι
κό έθνος είναι εντελώς αδύνατο νά 
δεχθεί τήν ταπείνωση πού ή Τουρ
κία προσπαθεί νά επιβάλει. Καί 
στην Κύπρο μέ τίς παράλογες α
ξιώσεις, άλλα καί που επεκτείνεται 
κα! στό ΑΙγαίο καί στά νησιά, Ι
διαίτερα αν πεισθη βτι υπάρχει 
παθητική θεώρηση τού Κυπριακού. 
Κα) βλέπουμε βτι ό ελληνικός λαός 
διεγείρεται καί εξεγείρεται πρα
γματικά. Καί θά υπάρξει σύντομα 
ό χρόνος πού οί πληγές τής δικτα
τορίας πού άφησε πίσω της μιά 
οίκονομία κα! Ινα στρατό τσακι
σμένο, θά έχουν έπουλωθή κα) τό 
ελληνικό Εθνος θά μπορεί νά αντιμε
τωπίσει τόν εκβιαστική τουρκική 
τακτική μέ πολύ θετικωτερα απο
τελέσματα άπ' β,τι θά μπορούσε α
μέσως μετά τήν δικτατορία. "Ολοι 
όμως αυτοί ο! παράγοντες δέν θά 
έχουν άξια άν δέν υπάρχει έδώ 
πρώτα ό αγώνας "του ενδιαφερομέ
νου λαού. 

Έθνικοαπελευθερω-
τικος αγώνας 

SP.: Πώς Αντιλαμ€άνε· 
•Ο« αυτή τήν ενεργοποίηση 
τοΰ κυπριακού ΧαοΟ; 

ΑΠ.: 'Επιβάλλεται ή άμεση προ
παρασκευή δλου τοΰ λαού. Σέ πε
ριπτώσεις βπως είναι ή δική μας, 
σέ περιπτώσεις έθνικοαπελευθερω-
τικής πάλης, δπως είπαμε πολλές 
φορές, δ κάθε Κύπριος πρέπει νάναι 
κα! στρατιώτης σ' Ινα αγώνα. Δέν 
πρόκειται νά εκκενώσουμε τά σπί

τια μας κάθε φορά που μερικές 
τουφεκιές πέφτουν στην γραμμή α
νακωχής. Κάθε σπίτι βπως είπαμε 
πρέπει νά γίνεται κάστρο. Kai αν 
οί Τούρκοι καί ή διεθνής κοινή 
επιτελικά καΙ λαϊκά σχέδια γιά ά
μυνα τότε πιστεύω δτι θά άλλάξη 
κα) ή τουρκική στάση. Τό ηθικό τού 
λαού μας δέν έχει τσακίσει. Είναι 
υπέροχο. Κα) Ιδιαίτερα στους προ
σφυγικούς καταυλισμούς. "Αν υπάρ
χει κάποια κάμψη αυτή υπάρχει μό
νο σέ ορισμένους κύκλους ηγετικούς 
κα) πάλι μονόπλευρα. 

Πατριώτες 
καί σοσιαλιστές 

Ε P.: Ποιες tlvat ol σχέ
σεις τής ΕΔΕΚ μέ τΙς ελλα
δικές πολιτικές δυνάμεις; Sé 
ποια δηλαδή χώρο μπορεί να 
λεχθή δει άνήχει; 

ΑΠ.: Εμείς επειδή περνούμε α
κόμη άπό στάδιο έθνικοαπελευθερω-
τικής πάλης επιδιώκουμε τήν συμ
παράσταση ολοκλήρου τού ελληνι
κού λαού πρώτα γιατί πιστεύουμε 
πώς ό λαός δλος είναι πατριωτικός 
καί άπό πλευράς ηγεσίας δλων ε
κείνων τών δυνάμεων πού στέκουν 
πάνω στην σωστή τοποθέτηση της 
έθνικοαπελευθερωτικής πάλης τού 
κυπριακού λαού. Παρά τό δτι έχου
με τήν δική μας σοσιαλιστική Ιδεο
λογία, σέ ώρες έθνικοαπελευθερωτι
κής πάλης επιδιώκουμε συμμαχία μέ 
δλες τΙς δυνάμεις άντιΐμπεριαλιστι-
κής πάλης. Άπό τήν δική τους 
στάση ό λαός κρίνει ποιες είναι οί 
πιο συνεπείς ÓV αυτής τής πλευ
ράς. 

SP. ' 'Οργανωτικά mal l· 
δεολογικά έχετε καμμιά Ιδιαί
τερη συγγένεια μέ κανένα ελ
λαδικό πολιτικό κόμμα; 

ΑΠ.: ΕΤμαστε σοσιαλιστές. Αυτή 
μας ή Ιδεολογική τοποθέτηση μας 
δίνει Ιδεολογική συγγένεια μέ τό 
ευρύ σοσιαλιστικό κίνημα στην 

Ε P.: Συμφωνείτε μέ την 
άποψη toit κ. Παπανδρέου 
πού tint στη Βουλή δε* ή 
στάση τοΰ Καντάφι that 
προϊόν λανθασμένης ελληνικής 
πολιτικής στη Μέση 'Ανατο
λή; 

ΑΠ.: Ανεξαρτήτως τού θέματος 
Λιβύη συμφωνώ δτι ή ύπαρξη αμερι
κανικών βάσεων στην 'Ελλάδα δέν 
είναι προς όφελος τής κυπριακής 
υπόθεσης. "Αν δεχόμεθα βτι ή αμε
ρικανική πολιτική υπήρξε ό κύριος 
παράγων κακοδαιμονίας κα) άν πρά
γματι θέλουμε νά προσελκύσουμε 
προς τό μέρος μας βλες τ) ς προο
δευτικές δυνάμεις τού κόσμου, συμ
φωνώ απόλυτα μέ τήν δήλωση αυτή 
διότι δέν. είναι δυνατόν αυτό νά 
συνδυάζεται μέ τήν ύπαρξη αμερι
κανικών βάσεων στην 'Ελλάδα. 

Ε P.: Δημοσιεύονται κατά 
καιρούς ορισμένες πληροφο 
ρίις για εκδηλώσεις αντιδρά
σεως τών Τουρκοκυπρίων à 
πέναντι στην τουρκική στρα
τιωτική κατοχή. "Εχττί πε
ρισσότερες πληροφορίες για 
τδ θέμα αυτό; Διατηρείτε κά
ποια επαφή μέ προοδευτικό 
τουρκοκυπριακά στοιχεία; 

ΑΠ.: Πρίν άπό τήν εισβολή εϊ 
χαμέ σοβαρές επαφές καί σύνεργα-
γνώμη ξέρουν βτι αυτό θά γίνει, 
δτι είμαστε διατεθειμένοι νά πα
ραμείνουμε στ)ς επάλξεις κα) δτι 
επομένως δέν θα είναι περίπατοι 
πιά ούτε γιά τήν Τουρκία ούτε γιά 
κείνους πού κρύβονται πίσω άπό 
τήν Τουρκία κα) δτι θά δημιουρ
γηθεί μιά νέα Παλαιστίνη στην Κύ
προ, κα) θά υπάρξει όχι μονάχα 
ή πολιτική διεθνοποίηση αλλά ή 
κάθε μορφής διεθνοποίηση τού α
γώνα ταΟ κυπριακού λαού, τότε θά 
υπάρξουν καταλυτικό ευεργετικοί 
παράγοντες γιά τόν κυπριακό αγώ
να κα) δέν θά μπορεί ή Τουρκία 
νά διατηρήσει τήν σημερινή εκβια
στική της πολιτική. Πέραν τούτου. 
Κρατάνε τώρα τά σαράντα τοις ε
κατό τού κυπριακού εδάφους. "Αν 
εμείς χάνοντας τήν ψυχραιμία μας 
δεχθούμε-οποιαδήποτε λύση μέ πα
ραχώρηση εδαφών αυτό θά ετναι ή 
απαρχή τοΰ τέλους, γιατί θά αρ
χίσει πλέον ή, κομμάτι μέ κομμάτι, 
επέκταση τής Τουρκίας καί ή κα

τάληψη ολοκλήρου τής Κύπρου. 
Ένώ άν έμεις δένδεχθούμε αυτή τήν 
πορεία, παρ' δλο δτι (χουν δημιουρ
γήσει παλαιστινοποίηση τού θέμα
τος καί δημογραφικά τετελεσμένα, 
δέν μπορούν νά αξιοποιήσουν τόν 
βορρά. Ό βορράς εΤναι υπό κατο-
χήν. Αρχίζει αντίδραση ακόμη κα) 
τών τουρκοκυπριακών μαζών. Στε
νάζουν κάτω άπό τόν στρατό κα
τοχής τής Τουρκίας. ΚαΙ επομένως 
υπάρχει αυτή τήν στιγμή μεγαλύ
τερη πιθανότης δημιουργίας ενός 
ευρύτερου έθνικοαπελευθερωτικού με
τώπου πού νά περιλαμβάνει ακό
μη κα) τους καταπιεζόμενους Τουρ
κοκυπρίους. Δέν μπορούν νά αξιο
ποιήσουν οίκονομικά τόν βορρά. 
Δέν μπορούν νά δημιουργήσουν συν
θήκες ομαλής ύπαρξης έκεΐ 6σο ε
μείς δέν δεχόμεθα νά νομιμοποιή
σουμε τήν κατοχή. Κι' αυτό θά εί
ναι τρομακτικό γιά τήν Τουρκία 
κα) οικονομικά κα) πολιτικά. Επο
μένως υπάρχουν οί πιθανότητες τού 
αγώνα αρκεί νά στρεφόμαστε καί νά 
προπαρασκευαζόμαστε προς εκείνη 
τήν κατεύθυνση. Πέραν τούτου υπάρ
χει Τσως μιά μικρή διαφορά μετα
ξύ τής αμερικανικής πολιτικής καί 
τής τουρκικής. Παρ' δλο πού πι
στεύουμε ακράδαντα δτι βλη ή Ι
στορία ξεκίνησε άπό τήν ΣΙΑ κα 
τόν Κίσινγκερ καΙ δτι τό πραξικό 
πημα κα) ή εισβολή ήσαν δυο Φά
σεις τής Τδιας συνωμοσίας, όμως 
στους τελικούς στόχους ή μεν Τουρ 
κ (α προτιμά τήν πλήρη κατάληψη 
τής Κύπρου, ένώ ή Αμερική • παρ' 
δλο πού 6έν θά αντιδράσει φυσικά 
σέ μιά τέτοια πορεία— θά προτι
μούσε τήν εσωτερική διχοτόμηση κα) 
τήν δημιουργία μιας ψευδοανεξάρ-
τητης κεντρικής κυβέρνησης χωρίς 
δικαιώματα, μέ ενσωμάτωση στό 
NATO, μέ εγγυήσεις άπό τΙς ΗΠΑ, 
δημιουργία αμερικανικών βάσεων 
χα) κατασκευή μιας λατινοαμερικα
νικού τύπου δημοκρατίας - μπανά
νας, ώστε νά έχει άμεσο έλεγχο 
πάνω στην Κύπρο χωρίς τό πληρε
ξούσιο τής τουρκικής παρουσίας. 

Ε P.: Ποιοι καί για ποιους 
λόγους εμποδίζουν αυτή τήν 
ενεργοποίηση τοϋ κυπριακού 
λαοϋ; Ποιοι tlvat ol ανασχετι
κοί παράγοντες σέ μιά τέτοια 
ίξέλιξη; 

ΑΠ.: Ανασχετικοί παράγοντες 
εΤναι ή ηττοπάθεια πού υπάρχει, δ-
χι βέβαια στό λαό, άλλα σέ μερι
κούς κύκλους τής δεξιάς. Καλλιερ
γούν ένα κλίμα αποφυγής κάθε μορ-

Τ6 σκίτσο αυτό τοΟ Βραζιλιάνου Σαντιάγκο Εκτίθεται 
στττν ανηφαοϊστικΛ έκθεση πού συνεχίζεται στην 
Κηφισιά. Σίγουρο κάτι θυμίζει στους Κύπριους... 

φής προπαρασκευής γιατί «αυτό θά 
προκαλέσει τους Τούρκους»! Ά ν ε
μείς δεχόμεθα νά μή προπαρασκευα
ζόμαστε γιά νά μή προκαλέσουμε 
τάχατες τους Τούρκους, αυτό θά 
σημαίνει βτι θά βρισκόμαστε πάντο
τε στην διάθεση του τουρκικού 
επεκτατισμού. Εμείς λέμε βτι δέν 
έχουμε βλέψεις καταπάτησης τών 
δικαιωμάτων οποιουδήποτε. "Εχου
με απλώς τήν διάθεση νά υπερα
σπίσουμε τά δικαιώματα μας καί τά 
έδάψη μας. "Αν επομένως αρχίσει 
νά εξοπλίζεται σωστά ό στρατός 
κα! ό λαός κι' άν υπάρχει ή σωστή 
οργάνωση άμυνας και τά σωστό 
σία μέ τέτοια στοιχεία. Τώρα τά 
πράγματα είναι δύσκολα κα) κάποια 
επικοινωνία γίνεται πολύ δύσκολα 
μέσω ξένων πού επισκέπτονται τήν 
άλλη πλευρά. Γεγονός είναι πάντως 
δτι ή αντίδραση, προς τήν τουρκι
κή κατοχή παίρνει κάθε μέρα καί 
σοβαρώτερη διάσταση. Γι' αυτό άλ
λωστε οί καταχτητές κάνουν εποι
κισμό μέ «ύγιά» στοιχεία. Τελευ
ταία μάθαμε δτι υπήρξαν κα) περι
πτώσεις εκτελέσεως δημοκρατικών 
Τουρκοκυπρίων. 

EP.t "Extt ylvtt «Ano 
χουντοποίηση» στην ΕΛΔΥΚ 
καί τήν «'Εθνοφρουρά·; 

ΑΠ.: "Εχουν άπομακρυνθή πολλοί 
άλλα δέν μπορώ νά Ισχυρισθώ δτι 
δεν έχουμε ακόμα κατάλοιπα άπό ε
κείνους τους αξιωματικούς πού ή
ταν έδώ κατά τό πραξικόπημα κα) 
μερικούς πού έλαβαν μέρος. Γι' αυ
τό επιβάλλεται ή ολοκλήρωση τής 
απομάκρυνσης δλων εκείνων πού κα
τά οποιοδήποτε τρόπο σχετίζονται 
μέ τό πραξικόπημα. 

Ε P.: Νομίζετε tu ύπάρ 
χει κίνδυνος άπό τήν ανοχή 
nob δείχνει ή κυβέρνηση, 
όηέναντι στους ηραξικοηη-
ματίες να γίνει υποτροπή; 

ΑΠ.: Βεβαίως υπάρχει. Πρέπει 
νά σας πώ δτι στό αμέσως μετά 
τό πραξικόπημα διάστημα, παρατη
ρήθηκαν φαινόμενα δπως αυτό: ΟΙ 
καταδικασθέντες άπό τό δικαστήριο 
γιά τήν απόπειρα κατά τού Αρχι

επισκόπου, ξαναβιωρίσθηκαν στην 
αστυνομία καί παραμένουν εκεί. Αυ
τό εΤναι εντελώς απαράδεκτο άπό 
πλευράς δημοκρατικής κα) λαϊκής 
τοποθέτησης. Συμφωνώ μαζί σας δ
τι είναι εντελώς ανεπίτρεπτο καί 
εμείς πάντως θά αγωνισθούμε γιά 
τήν εκκαθάριση τού κρατικού μη
χανισμού άπ' αυτά τά στοιχεία. 

Ε Ρ. : "Κχετε ενδείξεις 
γιά συνωμοτική δραστήρια 
τπτα αυτή τή στιγμή; 

ΑΠ.: "Έχουμε πληροφορίες γιά 
μιά προσπάθεια ανασύνταξης καΙ α
ναδιοργάνωσης τής νεοφασιστικής 
ΕΟΚΑ Β' 

Ε P.: Είναι ytyovoç fri 
τά περισσότερα από ré όπλα 
nah υπήρχαν στην Αρχι»πι-
ακοπή κλπ. βρίσκονται τώρα 
στα χέρια ανθρώπων τής 
ΕΟΚΑ Β' ή κρυμμένα γιά 
λογαριασμό της; 

ΑΠ.: Να) αλλά δέν θά βρουν πιά 
χέρια γιά νά χρησιμοποιήσουν. 01 
άλλοτε παρασυρμένοι σήμερα γίνον
ται πολέμιοί τους. Ό λαός τους 
απομονώνει. 

Ε P.: Είναι άλήθκα οτι ο\ 
άνθρωποι τής ΕΟΚΑ Β ' φυ
γαδεύουν κατά σύστημα τα 
παιδιά τους έξω Από τήν Κύ
προ; 

ΑΠ.: Είναι γεγονός. ΚαΙ γι* αυ
τό υπάρχουν στην Αθήνα σέ ...πε
ρίσσια τέτοια στοιχεία που τολμούν 
μάλιστα καί δημιουργούν Ιστορίες 
μέσα στό κίνημα τής κυπριακής 
νεολαίας πού σπουδάζει στην 'Ελ
λάδα. 

ΚαΙ ό κ. Λυσσαρίδης κατέληξε: 
— Πραξικόπημα κα) εισβολή ή

ταν μέρος τού ίδιου σχεδίου πού 
είχε εκπονηθεί άπό τήν ΣίΑ κα! τόν 
Κίσσινγκερ. ΑύτοΙ οί «"Ελληνες» 
αξιωματικοί πού πήραν μέρος στό 
πραξικόπημα γνώριζαν πολύ καλά 
καί τό δεύτερο μέρος τού σχεδίου, 
τήν είσβολή. 

Το ΠΑΣΟΚ δονεί τό παρόν καί κτίζει τό μέλλον 
Συνενεια εκ της 1ης σελίδας 

στάλλινες θέσεις καΙ τήν Ιστορική 
τοποθέτηση πού Ιχει τό ΠΑΣΟΚ. 
Νά τό διευκρινίσω: Είναι ό Μιτ-
τεράν σοσιαλιστής. Δεν τό αρνού
μαι. ΕΤναι τό κόμμα τό σοσια
λιστικό 'Ιταλίας σοσιαλιστικό, ο 
πως λέει ό τίτλος τον; Ειλικρινά 
κα) πάλι δεν τό αρνούμαι. "Ομως 
υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Ει 
ναι κόμματα γιά τά οποία τό 
θέμα τής εθνικής τους ύπαρξης, 
ταυτότητας, ανεξαρτησίας δεν τί
θεται. Η Γαλλία δεν ασχολείται 
μέ τό θέμα της 'Εθνικής της 'Α
νεξαρτησίας Ούτε ττολυ καί ή 
'Ιταλία. ΚαΙ έπρεπε, αλλά αυτό 
είναι άλλο θέμα. Δέν τό έχουν 
συνειδητοποιήσει ή προτιμούν νά 
μή τό οννειδητοποιήσοιιν. Άλλα 
εμείς έδώ, σ αυτόν τόν τόπο. 
ξέρουμε δτι ή εθνική μας ανεξαρ
τησία συνδέεται άρρηκτα τόσο 
μέ τή δημοκρατία όσο καί μέ τήν 
αλλαγή τή κοινωνική. "Οτι δεν 
ιμπορούμε νά διαφεντέψουμε αυ
τό τόν τόπο αν δεν είμαστε νοι
κοκύρηδες. Kai νοικοκύρηδες δέν 
είμαστε ποτέ μέχρι τώρα σ' αότό 
τό τόπο. Κάποτε πρέπει να γί
νουμε. Καί είναι χαρακτηριστικό 
όλων τών νέων σοσιαλιστικών κι
νημάτων στον παγκόσμιο χώρο, 
πού έχουν δυναμισμό, γιγάντια 
•προοπτική, πώς συνδέονται μέ 
τήν εθνική απελευθέρωση θ ά πώ 
Ινα παράδειγμα μονάχα: θ ά α
ναφέρω τήν Αλγερία, γιατί είναι 
μιά άπό τΐς σεβαστέ* καΙ πιο 
πετυχημένες χώοες στον μεσογει
ακό χώρο, πού Φτιάχθηκε μέσα 
άπό τόν αγώνα της ανεξαρτησίας 
της. Δέν θέλω νά πάω σέ άλλα 
παραδείγματα. Άλλα είναι σαφές 
δτι χώρες πού είναι αντικείμενο 
άποικιοποίησης, εκμετάλλευσης 
όπως ή δίκια μας, δ σοσιαλι
σμός δηλαδή ή Λαϊκή Κυριαρχία 
όχι μόνο πολιτικά αλλά και οί
κονομικά, γιατί αυτή είναι ή βα
σική της έννοια, συνδέεται με τήν 
'Εθνική Ανεξαρτησία. Αυτό είναι 
κάτι πού υάς διακρίνει άπό τους 
σοσιαλιστές τής Δύσης Κάτι πού 
μάς δίνει μιά συγγενική σχέση, 
ττάρσ πολύ σημαντική, μέ τά σο
σιαλιστικά κινήματα τών μεσο-
Ϊειακών καί Ιδιαίτερα τοΰ άρα-

ικού χώρου. Αυτά ακούγονται 
κάπως παράξενα Τσως ακόμη ση 
μέρα. Σέ δέκα χρόνια θά είναι 
κοινοτυπία, θ ά πούνε άλλοι, τά 
Τδια πού λέμε εμείς σήμερα. Κα) 
θά ακουστούν, τότε. θά φαίνον
ται τότε, σάν νά λέγονται γιά 
πρώτη φορά, όπως Οταν είπαμε 
ότι πρέπει να ανοίξουμε τό 
δρόμο προς τους "Άραβες. Στην 
αρχή υπήρχε διακωυώδηση Τώ
ρα θεωοείται όχι μόνο σεβαστό, 
άλλα εΤναι γραμμή έπίσηυη ότι 
βέβαια πρέπει κα) προξενεία καί 
πρεσβείες νά ανοίξουμε κα) επι
σκέψεις πρωθυπουργικές νά γί
νουν. Τό ΠΑΣΟΚ νομίζω, Ιγει 
πιάνει τό παλυό τής περιόδου. 
Καί είναι τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. τό Κίνη
μα όχι «όνο τοΰ παρόντος, αλλά 
τοΰ μέλλοντος. 

Τό ΠΑΣΟΚ cTvai Σοσιαλιστι
κό Κίνημα κα) στην Ελλάδα δέν 
ύπήοξε μέχρι τώοα Σοσιαλιστι
κό Kivnua Νόυσστε κα) σ' αυ
τό επάνω εξηγημένοι. 

'Υπήρξαν σοσιαλιστές "ΥττΑρ-
ξαν σοσιαλιστικές λέσχες. 'Υ
πήρξαν σοσιαλιστικά Ινστιτ ο ύ-
τα καΙ υπάρχουν πολλά ονόμα
τα, πραγματικά πάρα πολύ σε
βαστά στην Ιστορία τήε χώοας 
μας, πού συνδέοντα» σαν προ
σωπικότητες μέ τό σοσιαλισμό, 
αλλά αυτό είναι τό πρώτο σο
σιαλιστικό Kivnua στην 'Ελλάδα, 
Kai στην 'Ελλάδα ύττήρτρε πάν

τοτε, αυτό τό πάντοτε μέ συγ
χωρείτε δέν εΤναι πάντοτε, άλλα 
ύστερα άττό τόν εμφύλιο πόλε
μο, στην περίοδο σύτή υπήρχε 
μια προγραμματισμένη σύγχυση 
στον πολιτικό μας χώρο. Ποια 
εΤναι αυτή ή προγραμυατισυένη 
σύγχυση; Να τό πούμε καθαρά 
καί ξάστερα: Στην Ελλάδα, ύ

στερα άπό τόν εμφύλιο πόλεμο, 
τό πρόγραμμα τών δυνάμεων κα 
τοχής τής περιόδου, δηλαδή τής 
Αμερικής, ήταν μιά πανίσχυρη 
βεέια, μέ κάθε τρόπο. ΕΤτε μέ τή 
μεθόδευση τών εκλογικών συστη
μάτων, εΤτε μέ τή μεθόδευση τών 
Συνταγμάτων, εΤτε μέ βία καί 
νοθεία. 

ΤΟ «ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΙΛΗΜΜΑ» 
ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ 

"Ενα παράδειγμα: 
'Εκλογές Νοέμβρη 74. Πώς 

κυκλοφόρησαν, πόσο μεθοδικά 
έκυκλοφόρησαν ο) φήμες ότι όπου 
νάναι γίνεται κίνημα. "Οτι ό 
στρατός θά αντιδράσει Καί βέ
βαια τό εΤπε: ft έμενα ft τα 
τάνκς. Άλλα δέν άρκεσε νά τό 
πεί από τό μπαλκόνι γιατί τό 
πρόβαλαν κι' αυτοί σαν κλίμα 
στό Λαό. Καί φτιάχτηκε. Φτιά
χτηκε άπό μας τους ίδιους ακό
μη, πού λέγαμε πραγματικά δέν 
ξέραμε αν στέκεται αυτό τό οί-
κοδόμημα, μήπως πάλι κάποιοι 
συνταγματάρχες τό πάρουν στά 
χέρια τους. Αυτή είναι ή μεγάλη 
τέχνη. Ό πόλεμος εΤναι ψυχολο
γικός, είναι βία, εΤναι νοθεία. εΤ
ναι μεθόδευση, εΤναι νόμος, εΤναι 
σύντάΥΜα, καί δ,τι θέλεις. Λοι
πόν, ή δεξιά έπρεπε νά κυβερνή 
σει στην 'Ελλάδα Γιατί αραγες; 
Γιατί εΤναι συντηρητική μονάχα; 
"Οχι. Γιατί Ιστορικά, πάντοτε 
στην 'Ελλάδα — τουλάχιστον 
γιά τά χρόνια πού μιλάμε — 
αυτής τής γενιάς, ήτανε απόλυ
τα συνδεδεμένη μέ τους ξένους 
πάτρονες τής χώρας μας. 

Λοιπόν, ή δεξιά έττοεπε νά κυ 
βερνά γιά νά εΤναι ξέφραγο τό 

αμπέλι. Γιά νά υπογράφονται 
συμβάσεις, γιά νά διοικούν οί 
λογίες τοΰ πενταγώνου, γιά νά 
καθοδηγούν οί πράκτορες τής 
ΣΙΑ, γιά νά καθορίζεται ή πο
ρεία της χώρας μας άπό κείνους 
τών όποιων τά συμφέροντα εξυ
πηρετούν εκείνοι πού διοικούν τή 
χώρα μας. Καί έπρεπε νά υπάρ
χει, λέει, μιά δημιουργική αντι
πολίτευση. Ισχυρά, ή οποία θά 
ήξερε μέ πολιτισμένο τρόπο, ή
πιο, νά θέτει προβλήματα αλλα
γής, πάντοτε σε πλαίσια όμως 
που νά μή θίγουν τά μεγάλα 
συμφέροντα. Νά διαφωνούμε αν 
πρέπει ό συντελεστής τών φόοων 
vatfvai 10% ft 11%. Αότό τό 
ρόλο εΤχανε κόψει καί ράψει γιά 
τήν αντιπολίτευση Τή δημιουρ
γική αντιπολίτευση. ΚαΙ ύστερα, 
βέβαια, γιά τίς δυνάμεις κατοχής, 
υπήρχε ό κίνδυνος άπό τήν αρι
στερά πού πάντα ταυτιζότανε 
στην 'Ελλάδα μέ τόν κίνδυνο ά
πό τό Βοροά, πού μαθαίνουμε 
τώρα — μας τό εΤπε ό κ. Καοα-
μανλήτ — εΤναι εΙκονικός; Κάπο 
τε ήοθε ή ώρα νά τό πεΤ καί ό 
Τδιος. "Αρα τό Π Α Σ Ο Κ . απο
τελεί κάτι τό εέπικίνδυνο» νέο 
στον τόπο. 

Sevi). Kai δς υποθέσουμε, τώρα, 
τι αυτό σημαίνει Ε.Κ.. ΠΑ.Σ0. 

Κ., Κ Κ. Λοιπόν αυτή ή όημοκρα 
τική παράταξη, άν ήταν ενωμέ
νη, θά μπορούσε νά έχει άντιυ,ε-
τωπίσει επιτυχώς τά προβλήυα-
τα της χώρας καί ή δεξιά δέν 
θά εΤχε τή δυνατότητα νά κυρι
αρχήσει. Τό επιχείρημα έχει κά
ποια βάση. έφ' όσον άφορα μό
νον εκλογικά αποτελέσματα- Σ* 
αυτό έχει κάποια βάση καί δέν 
πρόκειται νά τό εξηγήσω σέ σας 
πού είστε γνώστες τών εκλογι
κών προβλημάτων. "Οποιος ζεί 
στην 'Ελληνική ύπαιθρο, ξαίρει 
γιά εκλογές πάρα πάνω άπό Ο
τι ξέρω έγώ. Τίς έχει ζήσει καί 
ξέρει πώς γίνονται καί τί σηυαί-
νουν. "Ομως, εΤναι λάθος νά μέ
νουμε πολύ σ' αυτή τή σκέψη. 
Γατί; Κα γιά νά δικαιολογήσω 
τό γεγονός ότι όταν ήρθα στην 
Ελλάδα, ύστερα άπό τήν — άς 

τήν πούμε απελευθέρωση — δεν 
προχώρησα γιά τήν ενοποίηση 
της Δημοκρατικής παράταξης. 
Γιατί αστή ή δημοκρατική παοά-
ταξη, όπως τή λέμε« περιέχει 
μεγάλες παγίδες. Ποιες παγί
δες; Δέν μιλώ γιά τΐ< πολύ φα-

έκεΐνος πού γονυπετής επαιτεί ε
πί τέλους τήν ένταξη τής 'Ελλά
δας. Πρώτος κατά σειράν είναι 
ό κ. Πεσματζόγλου, ή Ε.Κ. Δεύ
τερος eîvat ό κ. Καραμανλής, α
κολουθεί. Ελάτε μονοπώλια τής 
Δυτικής Ευρώπης νά μας αγκα
λιάσετε. Ξέρω πώς υπάρχει τόση 
διαφήμιση τής Κοινής Αγοράς 
οττήν 'Ελλάδα πού εΤναι πολύ 
αντιδημοτικός ακόμη καί σέ α
γροτικούς χώρους να θέτεις ερω
τήματα για τή κοινή αγορά. 
Ξέρω πώς άν ήθελα νά είμαι ε£-
ξυπνος» πολιτικός δέν θά έλεγα 
τίποτα γιά τήν «Κοινή Αγορά». 
Άλλα θέλω νά προειδοποιήσω 
τους αγρότες τής Θεσσαλίας β
τι αν μπούμε στην Κοινή Αγο
ρά θά τό πληρώσουμε πανάκρι
βα. Κα) νά τό ξέρουμε. 

Λοιπόν, όταν απάνω σ* αυτά 
τά δύο θέματα πού είναι καθο-
ριστικά για τήν πορεία μας δι
αφέρουμε τόσο, τί ακριβώς εΤναι 
αυτός ό δημοκρατικό χώρος; ΕΤ
ναι ό άντιχουντικός χώρος. ΕΤ-
υαστε πράγματι ή Ε.Κ. καί τό 
ΠΛ.ΣΟ.Κ. καί τά Κ.Κ.Ε εναν
τίον τής χούντας. Στον άντιχουν 
τισμό εΤμσστε όλοι ενωμένοι. 

ΑΠΟ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ 
ΚΑΙ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

θ ά πούμε μερικά πραγυατα 
γ.ά τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. καί ελπίζω νά 
μήν πειράξω κανένα μέ τά λόγια 
μου. Γιατί αγαπώ δλους. είλικρι 
νά προσωπικά, όσους συμμετέ
χουν στό μεγάλο αυτό Κίνημα, 
πού ό^οηιφίσβήτητα προρίζεται 
νά παίξει Ιστορικό ρόλο στον τό
πο μας. Προερχόμαστε στό ΠΑ 
ΣΟ.Κ. άπό πολλές πηγές. Πολ
λοί, πάρα πολλοί άπό τήν "Ε
νωση Κέντοου, τήν Κεντροαριστε 
ρά τής "Ενωσης Κέντρου, αγω
νιστές τών δύο ανενδότων αγώ
νων, προδευτικοί, Ριζοσπαστικοί. 
Καμμιά φορά επαναστατικοί. 
Προερχόμαστε άπό τήν παραδο^ 
σιακή άοιστεοά. Πολλά μέλη πού 
ανακάλυψαν ότι ή παραδοσιακή 
άοιστερά δέν εξυπηρετεί γνήσια 
τά συμφέροντα τού Λαού μας, 
ήρθαν στό ΠΑ.ΣΟ Κ. Γιατί όχι; 
Προερχόμαστε άπό τή νεολαία, 
τήν νεολαία πού εΤναι πάρα πο
λύ επαναστατική. Μέ τό δίκιο 
της, έζησε έτττά χρόνια βάναυ
σης κατοχής, έτσι γνώρισε τόν 
κόσμο, πρόσφερε στό δρόμο τής 
λευτεριάς σ' αυτό τόν τόπο πολ 
λά. Ζωή, 'Ελευθερία, δλα. Στό 
Πολυτεχνείο τότε. Στό Πολυτε
χνείο f ! Λοτπόν, Ιχει τό Κ (vnua 
πολλές πηγές καί εΤναι σοσιαλι
στικό. Και όλοι πιστεύουμε στην 
3η τού Σεπτέμβρη. Άλλα νομί
ζω πώς βλοι μας, άνεξαίρετα. 
βιαζόμαστε Βιαζόμαστε μέ ποια 
έννοια: Δεν μπορεί νά συνειδη
τοποιήσει κανείς τήν έννοια ενός 
νέου πολιτικού Κινήματος ούτε 
σ* Ινα μήνα, ούτε σε δύο, ούτε 
σέ τρεις, ούτε σέ δέκα. Πρέπει 
άπό όλες τίς μεριές, αυτοί πού 
ήρθαν νά πυκνώσουν τίς τάξεις 
τοΰ Κινήματος. Μέ ωριμότητα. 
Νά κάνουν υπομονή. Γιατί t\ σο

σιαλιστική συνείδηση, πού νά ξέ
ρουμε τί θέλουμε, γιατί τό θέ
λουμε, είναι δύσκολη υπόθεση. 
Έχουμε όλοι μας, κα) αυτό πε
ριλαμβάνει κι' έμενα, δεν κάνω 
υαθήματα σέ σας, μιαν ένστικτο 
δη πίστη πώς αυτές είναι οί σ ο 
στές θέσεις. Ά π ό κεΐ καί πέρα, 
τό νά Φτάσουμε στην πλήρη κα
τανόηση τού Ιογου πού έχουμε ε
πωμισθεί, τεράστιου Ιστορικού 
έργου στην Ελλάδα, είναι δρό
μος μακρύς. Τό νά μπορέσουμε 
νά δώσουμε τό χέρι. επειδή προ
ερχόμαστε άπό πολλές μερ*ές. 
και νά βρεθούμε τώρα. άοελφω-
μένοι α* αυτόν τόν αγώνα, είναι 
δύσκολο, θάλεγα γιγάντιο έργο 
Καί ό εχθρός πού καραδοκεί, α
κριβώς αυτή τήν αδυναμία ενός 
τέτοιου Κινήματος ττοοσπαθει νά 
εκμεταλλευτεί Να ενσπείρει ζι
ζάνια, νά δηυιουργήσει προβλή 
ματα, έκ τού μή δντος. νά προ
ωθήσει διαλυτικές διαδικασίες, 
νά σταματήσει τή ποοεία μας 
πού είναι καί θά είναι άνοδνχή. 
όσα εμπόδια κι' άν στήσουν 
μπροστά μας. 

Σήμερα τό απόγευμα a i κά
ποια φάση, ένας αγρότης ώοι-
μος, είπε: εμή διαιρούμε τή δη
μοκρατική παράταξη, βλέπεις 
τους δεξιούς είναι ένωνένοι, un 
διαιρούμε τή δηυοκρατική παοά-

Μεγάλη κουβέντα. "Ας 
μιλήσουμε γι' αυτή τώρα. Ποια 
είναι ή δημοκρατική παράταξη; 

Ή φράση €δημοκρατική παοά 
τάξη» έχει μιά εντελώς Ιδιαίτερη 
έννοια στην 'Ελλάδα Δέν είναι 
fror; Περιλαμβάνει νά πούμε. 
δλο τό χώρο, υποτίθεται άπό τή 
Νέα Δημοκρατία ώς καί τήν Α 
ριστερά. Λοιπόν ή Δημοκρατικό 
Παράταξη πρέπει νά είναι ένω-

Άλλά δς δούμε τί είναι ή 
Νέα Δημοκρατία. Τί εκφράζει; 
'Εκφράζει συμφέροντα. Συμφέ
ροντα τοΰ μεγάλου κεφαλαίου. 
Συμφέροντα τών ξένων πατρόνων 
μας κα) τό πολύ πού μας προσ
φέρει στ\\ιιρα ή Νέα Δημοκρα
τία είναι ότι αντί νά έχουμε μό
νο τήν Αμερική σάν πάτρονά 
μας θάχουμε κα) τήν Ευρώπη. 
Λοιπόν, είλικρινά, πώς είναι δυ
νατόν μακροπρόθεσμα νά χτί
σεις τέτοια ενότητα. Τήν υπο
στηρίζει δμως τό Κ.Κ.Ε (έσ.>. 
Μιλάνε για μιά τέτοια ενότητα 
αντιδικτατορική πού θά αγκα
λιάσει ένα μεγάλο κομμάτι τής 
δεξιάς. "Οταν έρθει τό μαχαίρι 
στό κόκκσλο άν θάμαστε στό 
NATO ft δχι άν θ&μαστε στην 
Κοινή Άγαρά ή όχι, άν θά διχο
τομήσουμε τήν Κύπρο ή Οχι, &ν 
θά μοιράσουμε τό ΑΙγαίο μέ 
τους Τούρκους ft όχι, άν θά α
φήσουμε τά μονοπώλια νά απο
μυζούν τόν Ιδρώτα τοΰ αγρότη, 
τοΰ εργάτη ft 6χι σ' αυτά τά θέ 
ματα πού είναι κρίσιμα, ζωτικά, 
αποφασιστικά γιά τήν πορεία 
τής χώρας μας, θά είμαστε μα
ζί, ft θά χωρίσουμε; Πού θά βοε-
θεί ή Προοδευτική δεξιά τής Νέ
ας Δημοκρατίας, σας ερωτώ: 
'Ακριβώς έκεΐ πού θά βρεθεί και 
ή Ε.Κ., δηλαδή δέν μπορεί νά 
ξεφύγει άπό τους δεσμούς της μέ 
τήν ολιγαρχία. Μήν ξεχνάτε, ή 

Ε.Κ. πού θυμάστε, δέν είναι ή 
Τδια. Νάμαστε κα) γι* αυτό ε
ξηγημένοι. Ή E.Kj, που θυμά
στε, ήτανε μιά Ε.Κ. πού περιε
λάμβανε μέσα της πραγματικά, 
τόσο δεξιά στοιχεία Οσο καί α
ριστερά στοιχεία* τά οποία κα
τόρθωσε μέ γιγάντιο καί δύσκολο 
αγώνα να κρατήσει κάτω άπό 
τήν Τδια όμπρέλλα 6 Γ. Παπαν
δρέου. Τώρα δέν εΤναι πιά αυτή 
ή ΕΚ. 'Εν πάση περιπτώσει, 
περιέχει, βέβαια τίς Νέες Δυνά
μεις. Κα) τό ερώτημα είναι, τί 
είναι αυτές κα) τί προσφέρουν. 
Καί θά θέσω ένα απλό ερώτημα. 
Παρακαλώ, έάν επισκεφθούν τόν 
πόλη σας οί Νέες Δυνάμεις νά 
τους ρωτήσετε. Γιά τήν ΕΟΚ τί 
νομίζετε; Κοινή Άγορα να) ft ό
χι; Γιά τό NATO τί νομίζετε, 
να) ft δχι; Γιά τόν αποκλεισμό 
τών μονοπωλίων τί νομίζετε, τών 
ξένων μονοπωλίων να) ft όχι; 

Πάρτε τις απαντήσεις, κατα-
γράψτε τις κα) εσείς τοποθετή
στε τους στό νκοινωνικό χώρο. 
Αυτή είναι ή σοσιαλδημοκρατία. 
Ή σοσιαλδημοκρατία, έχει τόση 
σχέση μέ τό σοσιαλισμό, όσο ό 
Φαντης μέ τό ρετσινόλαδο. 

"Οπως παχεττάρουνε προϊόν
τα κα) γράφουνε: ή μπύρα ΦΙΞ 
αού κάνει καλό, έτσι πακεττά-
ρουνε κα) Ινα αστικό συντηρητι
κό Κόμμα, τό πακεττάρουνε μέ 
τή λέξη σοσιαλδημοκρατία 

ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Πανθίσσαλική συνδιάσκεψη στελεχών του ΠΑΣΟΚ στή Λάρισα: 
'Αποκρυστάλλωση τών επιδιώξεων καί τών στόχων του Κινή

ματος, ξεκαθάρισμα τών »λογαριασμών μέ κάθε ύποπτη ή €λα€ε 
ρή κίνηση f αηοψη. Κι* 4 γλώσσα τοϋ Προέδρου: «Γα σβκα -

κ«1 τή σκάφη · σκάφη*... 

Καί δχι μόνον εμείς- Κα) ένα 
κομμάτι τής παραδοσιακής δεξι
άς. Δέν είναι έτσι; Σαφώς ένα 
κομμάτι της είναι. Τό ερώτημα 
είναι άν αυτός ό άντιχουντισμός 
ή > αντιδικτατορική ενότητα, άν 
αυτό εΤναι βάση γιά πολιτικό 
Κίνημα. "Οχι. Δέν εΤναι. Γιατί 
δέν ανταποκρίνεται στή δομή 
τής ελληνικής Κοινωνίας. Τά πο
λιτικά κόμματα καί τά πολιτι
κά Κινήματα. εΤτε τό θέλουμε 
είτε όχι έψαρμόζουν στό τέλος 
συμφέροντα λαϊκών στρωμάτων. 
Τό ΠΑ ΣΟ.Κ. λέει ξεκάθαρα, 
είν« Κίνημα, εΤναι Κόμμα α
γροτών, εργατών, βιοτεχνών, μι
κροεπαγγελματιών, νεολαίας. Αύ 
τό είμαστε, αυτό πιστεύουμε 
Ά π ό τήν άλλη μεριά, είναι σα
φές ότι ή Νέα Δημοκρατία ή ο
ποία έχει πολλούς ψηφοφόρους, 
είναι επίσης λαός. Αυτά τά 55% 
είναι λαός. Πολύς λαός. 'Εκπλη
κτικό« Λαός, αλλά δέν ομιλώ 
γιά τό λαό πού ψήφισε. Προσέξ
τε. Γιατί ό Λαός ψηφίζει μέ τόν 
τρόπο του καί οφείλω νά ομολο
γήσω ότι πολλές φορές ψηφίζει 
μέ ωριμότητα. Δέν εγκρίνω τό 
55% αλλά τό εννοώ. Έν όψει 
τττς Ιστορίας τών 7 ετών, έν ό
ψει τής προπαγάνδας, ούτος ό 
λαός εκείνη τήν ώρα αποφάσισε 
ττώςδόν ήτα» h στιγμή ττις αλ
λαγής. 

νερές. όπως είναι ή αποστασία 
τού 1°ό5. Χρειάζεται νά σας τή 
θυμίσω; 

Άλλα νά μήν πάμε ατά τόσο 
Φανερά. Ή "Ενωση Κέντρου ό
πως είναι σήμερα, (άς άψήσωμε 
τήν Ε.Κ. τού 03 — 04), τί θέ
σεις παίρνει πάνω σέ κρίσιμα 
θέμστα; 

"Οπως είπε ό Κωνσταντίνοο 
Τσάτσος, σήμερα Πρόεδρος ττ\ς 
Δημοκρατίας κα) τό είπε λίγες 
μέρες ποίν γίνει Πρόεδρος τής 
Δημοκρατίας σέ συνέντευξη. «Δέν 
μπορώ νά εννοήσω τί μάς χωρί
ζει άπό τήν Ε Κ .>. Καί έγώ πού 
είμαι σττ) Βουλή, ακούω τόσες 
οορέ<- τους υπουργούς τής Ν Δ. 
νά άπευθύονται σέ ηγετικά στελέ 
χη τής Ε.Κ. καί νά λένε: εΜά 
αξιότιμε φίλε, είναι τόσο κοντά 
ο! θέσεις μας δέν βλέπω ποια ή 
διαφορά! !>. Κα) πράγματι αυ
τό είναι ή πραγματικότητα. Πιο 
συγκεκριμένα τώρα: Κρίσιμο 
θέμα tivai τό NATO. ΕΤυαστε 
υέσα στό NATO ft όχι; Θέλου
με νά μείνουμε στό NATO ft ό
χι; Δεν εΤναι μπαγκατέλλα, δέν 
είναι δεύτερο θέμα. ΕΤναι καθο
ριστικό γιά τήν πορεία τοΰ "Ε
θνους μας Πάνω σ αότό τό ε
ρώτημα, θά ήθελα νά ξέρω, δια
φέρει ή Ε.Κ άπό τή Νέα Δημο
κρατία; "Οχι. Πάνω στό θέμα 
ττκ KofvtiQ 'Αγοράς ττοιός είναι 

Ή γερμανική σοσιαλδημοκρα
τία δέν είναι παρά μιά έντεχνη 
έκφραση ενός αστικού κόμματος. 
Είναι δηλαδή ένα κόμμα πού πι
στεύει πώς πρέπει νά κρατήσει 
τήν κοινωνική ειρήνη, αλλά κα) 
τό καπιταλιστικό σύστημα. Μο
νοπώλια, vai, αλλά βέβαια παι
δεία, υγεία, πράγματι πολύ προ
οδευτικά πράγματα. Άλλα τό 
σύστημα στή βασική του δομή, 
πρέπει νά μείνει άθικτο. Λοιπόν, 
μέ τή σοσιαλδημοκρατία δέν έ
χουμε πραγματικά τίποτε άλλο 
παρά σύνορα. Δέν έχουμε επικά
λυψη. Δέν εΤμαστε τό Τδιο πρά
γμα. Τί είμαστε; Τό πρόγραμ-
μα μας τό ξέρετε. Δέν είναι κάτι 
πού πρέπει νά αναπτύξω, από
ψε, γιατί άν προσπαθούσα θά-
περνε πολύ ώρα. Ή 3η τοΰ Σε-
τέμβρη τό περιλαμβάνει. Τό κομ 
μάτι πού σας ένοιαφέρει άμεσα 
έδώ στή Θεσσαλία, τό ανέπτυξα 
απόψε άπλα κα) ξάστερα. Συνε
ταιρισμοί: Πρόγραμμα αποκεν
τρωμένο. Κάθε περιφέρεια της 
χώρας ενταγμένη βέβαια στό ε
θνικό πλαίσιο, δεν μιλώ γιά αυ
τονομία, ενταγμένη στό εθνικό 
πλαίσιο. Πρόγραμμα: Ό λ η ή πί-
στίς κοινωνικοποιημένη. 'Εξαγω
γικό -— είσαγωγικό εμπόριο κοι
νωνικοποιημένο. Γιατί άν δεν μπο
ρείς νά ελέγξεις εξαγωγές καί 
εισαγωγές, δέν πρόκειται ποτέ 
νά χτίσεις οίκονομία πού νά αν
ταποκρίνεται στά συμφέροντα μι 
άς χώρας σάν τήν 'Ελλάδα. 

Βασικές μονάδες παραγωγής 
στον βιομηχανικό τομέα. Αυτό 
παίρνει νερό. Κα) πρέπει νά πού
με ώς πού φτάνει. Δέν είναι ή 
στιγμή. 'Αλά γιά τήν ύπαιθρο 
εΤναι σαφές. Είναι συνεταιριστι
κή εκμετάλλευση κα) γεωργική 
καί βιομηχανική. Ovai ξαναζων-
τάνεμα της υπαίθρου, τό κλειδί. 
Ή ύπαιθρος νά αναπτύξει τή δι
κιά της ζωή, μέ πόλεις, μέ πολι
τιστικά κέντρα, μέ πανεπιστήμια, 
μέ κάθε τρόπο. Πρέπει νά ξανα
ζωντανέψει ή ύπαιθρος τής 'Ελ
λάδας. Τό δικό μας πρόγραμμα 
εΤναι ΕΛΛΗΝΙΚΟ σοσιαλιστικό 
πρόγραμμα. "Εχει στόχο όχι μό 
νο την ανεξαρτησία τής χώρας 

μας, άλλα ταυτόχρονα καί τήν α
ναζωογόνηση, τήν αναγέννηση, 
τήν ανοικοδόμηση τής ελληνικής 
υπαίθρου. Άλλα θά μου πητε: 

'Ωραία μάς τά είπες, Άνορέα 
ώς προς τήν "Ενωση Κέντρου. Τί 
έχεις νά μας πεις γιά τά Κ.Κ.; 

Τό Κ.Κ. ία. νομίζω δτι λάθος 
κάνει στό δνομά του. Νομίζω ότι 
έκτος άπό τήν προέλευση ήγετι 
κών στελεχών του, ή πολιτική 
του είναι μιά πολιτική πού θά έ
λεγα είναι πάρα πολύ ασαφής. 
Είναι φιλολαϊκή, υποστηρίζει Ολα 
τά λαϊκά αίτήματα, αγροτικά, έρ 
γατικά, δέν αμφισβητώ αυτό ού
τε γιά μιά στιγμή. Άλλα ή τα
κτική του είναι μιά irtpitpyt] τα
κτική, ή όποια κατά τή γνώμη 
μου αποδυναμώνει τελικά τό λα
ϊκό κίνημα. Κα) νά σας πώ συγ
κεκριμένα τί εννοώ. "Εχουνε μπει 
ατό ίδιο κλίμα πού είναι, νά πού
με, τό Ιταλικό κομμουνιστικό κόμ 
μα, πού είναι ό μεγάλος Ιστορι
κός συμβιβασμός, όπως τό λένε 
στά σίγουρα. Στα πλαίσια αυτού 
τού Ιστορικού συμβιβασμού τό 
κομουνιστικό κόμμα 'Ιταλίας έ
χει περίπου βάλει στό ράφι όλο 
τον τό κοινωνικό πρόγραμμα. Γιά 
νά σάς δώσω μιά είδική πληρο
φόρηση, έχει ανακοινώσει ότι έ-
θνικοποιημενες βιομηχανίες, έάν 
αυτό κυβερνήσει, θά τίς μεταφέρει 
στον Ιδιωτικό τομέα. Ασχολεί
ται μονάχα μέ τό θέμα τής νομι
μότητας του καί τής δυνατότη
τας του νά συμμετάσχει σέ κυβερ 
νητικό συνασπισμό. Ά π ό τήν Τ
δια αρρώστια πάσχει καί τό Κ Κ 
έσ. Δηλαδή τό μέγα θέμα γι' αυ
τούς είναι νά αναγνωρισθούν, ότι 
είναι νόμιμο, ευπρεπές, ελληνικό 
κόμμα. Στό βωμό αυτό έχουν α
ναπτύξει αυτή τή θεωρία τής αν
τιδικτατορικής ενότητας. Καί πρέ 
πει νά σάς πώ, πού πάει αυτή ή 
δουλειά. Προεκλογικά, ήλθε νά μέ 
δει ό Γλέζος. Δέν είναι στό Κ Κ 
έσ., είναι στην ΕΔΑ, ήρθε νά μέ 
δει καί νά μού κάνει μιά πρότα
ση. Ποια πρόταση; Να μήν κα
τέβουμε ξεχωριστά σάν κόμματα, 
αυτή τή φορά. Άλλα νά έχουμε 
ένα ψηφοδέλτιο, Νέα Δημοκρατία, 
"Ενωση Κέντρου, ΠΑΧΟΚ, ΚΚίΐ 

έσ„ Κ Κ έξ., όλοι μαζί. Κα) καλά 
τού λέω, αυτό τό ψηφοδέλτιο θά 
είναι εναντίον ποιου; ι ιατί πρόκει 
ται ό λαός τέλος πάντων νά ψη
φίσει αυτό ή εκείνο. Ποιο είναι 
τό εκείνο; Ά , μού λέει, είναι ή 
δικτατορία. Είναι ή χούντα. Μα 
λέω, δεν κατέβηκε στίς εκλογές. 
Ή γραμμή τού Κ Κ έσ. είναι ή άν 
τιδικτατορική ενότητα, αγκάλιασε 
όσο μπορούσε πιο όε{,ιά. Κοινή 
Αγορά; Κοινή Αγορά. Έάν τό 
NATO φωνάξει λίγο, ποιο NATO 
τί θέλετε; Τό δίνουμε. Τό δίνουμε. 
Τό μόνο πού ζητάμε είναι :_ Ανα
γνωρίστε μας. 'Εξυπηρετεί αυτό 
τά λαϊκά συμφέροντα; ΟΧΙ. Δέν 
μας ενδιαφέρουν οί τίτλοι τών 
εφημερίδων. Άλλα ή γραμμή. Πά 
νω στό θέμα της ςεποχώρησης ά
πό τή Βουλή, ας τά πω έπί τέ
λους, διότι έχω φτάσει σέ ένα ση
μείο πού δέν μπορώ νά περιμένω, 
Ιχει γίνει ή ΛΥΤΉ σήμερα, έχει 
γίνει ό ξενοδόχος δλων τών επι
θέσεων κατά τοΰ ΠΑΣΟΚ. Κα) 
πιστεύω ότι έχω προειδοποιήσει 
πολλές φορές ότι υπάρχουν όρια 
στην υπομονή. Κα) πρέπει νά 
σάς πώ πώς τό Κ Κ έσ., ζητού
σε νά μήν απόσχουμε άπό τή 
Βουλή, γιά τη ψήφιση τού Συν
τάγματος. Και όταν πήραμε τήν 
απόφαση νά ρίξουμε «λευκό» στον 
Πρόεδρο τής Δημοκρατίας, ζή
τησαν νά συμφωνήσουμε μέ τήν 
EX γιά τήν υπερψήφιση τού Κα
νελλόπουλου. Γιά νά φανεΐ τί; "Ο 
τι τό Κ Κ έσ. ταυτίζεται μέ έναν 
παράγοντα τής δεξιάς. 'Ωραία, 
αυτή είναι ή θέση του. Ένώ ταυ
τόχρονα μάς κάνει πόλεμο στό 
φοιτητικό μας χώρο άπό τά αρι
στερά. 

Κα) τώρα νά προχωρήσουμε. 
Τό Κ.Κ.Ε. (έξ.). f i είναι στην 
'Ελλάδα; Τό ΚΚΕ (έξ.) είναι 

πλεγματικό. Τό ΚΚΕ (έξ.) έχει 
μιά πίστη. Νά τό πούμε καθαρά. 
Ποια είναι πίστη του; 'Υπάρχει 
μιά συμφωνία μεταξύ 'Αμερικής 
καί Σοβιετικής "Ενωσης. "Οτι ή 
'Ελλάδα ανήκει στό χώρο τής 
Δύσης. Τόν Αμερικάνικο. "Αρα 
άν δέν υπάρξει αλλαγή στή συ
σχέτιση τών δυνάμεων μεταξύ τής 
Σοβιετικής "Ενωσης κα) της 'Α
μερικής, ή 'Ελλάδα θά ανήκει έ
κεΐ που είναι. "Η άν δέν υπάρξει 
νέα συμφωνία. Μιά πού ή Σοβιε
τική "Ενωση έχει δεχθεί τό κα
θεστώς αυτό στην 'Ελλάδα, ότι 
εΤμαστε ένα κομμάτι αμερικάνο-
κρατούμενο, δέν υπάρχει κανείς 
τρόπος νά υπάρξει αλλαγή στην 
Ελλάδα. Είναι ή βασική σκέψη. 
Αυτός είναι ό συλλογισμός ό βασι 
κός. 'Ωραΐα, τότε τί κάνει ένα 
κόμμα σάν τό ΚΚΕ (έξ.), μιά 
πού τίποτε δέν πρόκειται να αλ
λάξει ώς ότου άλλάθει ή συ
σχέτιση δυνάμεων; 'Ως τότε. ή 
γραμμή είναι απλή. Νά κρατήσει 
ψηλά μιά αδιαλλαξία του Λαού 
έναντι σέ κάθε τι πού γίνεται, νά 
ξαπλώσει τό κίνημα του καί νά 
περιμένει εκείνη τή χρυσή στι
γμή πού ή λύση θαρθει δχι άπό 
μέσα άπό τήν 'Ελλάδα, αλλά άπ' 
εξω άπό τόν 'Ελλάδα. Ή αλλαγή 
στην .Ελλάδα, φίλοι, Θεσσαλοί, 
θαρθει άπό μέσα άπό τήν 'Ελ
λάδα, θ ά τήν κάνει ό ΛΑΟΣ. Κα) 
θά τήν κάνει όπως εκείνος θέλει, 
θ ά φτιάξει τό βίκο του σοσιαλι
σμό. Μέ δικές του ενέργειες, μέ 
δικά του όνειρα. 

Απόψε σας τά εΤπα αυτά, γιά 
νά ξεκαθαρίσω λογαριασμούς 
προς όλες τίς κατευθύνσεις. Τό 
ΠΑΣΟΚ είναι τό κίνημα τοΰ ΛΑ
ΟΥ μας, είναι τό κίνημα πού 
Ιστορικά, αναπόφευκτα, θά οδη
γήσει τήν 'Ελλάδα στην μεγάλη 
άλ\αγτ\ κα) στην αναγέννηση. 
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