
! ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ

'Αποκλείεται
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ΠΑΣΟΚ-ΕΔΜΚ

ΤΟΝΙΣΕ 0 κ. Κ. ΣΗΜΙΤΗΣ

Τό πρόβλημα τής ένότητας ή συμμαχίας ή 
συνεργασίας των όημοκρατικών ή προοδευτι
κών δυνάμεων του τοπου, συζητήθηκε δημόσια, 
χθες τό βράδυ στό θέατρο ΑΚΡΟΠΟΛ, μέ την 
πρωτοβουλία τής Δημοκρατικής Κίνησης Επι
στημόνων ΔΗ.Κ.ΕΠ., άπό τον Λεωνίδα Κύρκο, 
τόν Γεώργιο Μυλωνά, τόν Άναστ. Πεπονή, τον 
Κων. Σημίτη, τόν Δη μ. Τσάτσο καί τόν Κων. 
Χατζηαργύρη.
*0 κ. Κ όρκος τόνισε :
« Ή  δική μας άνάλυση γ ια  την μεταχουντική Δημο

κ ρα τία , δείχνει ότι είναι αυταρχική, άνεπαρκής, κομμέ
νη σ τα  μέτρα του τμήματος τής μεγαλοαστικής τάξης, 
που προσπ αθεί νά διευρύνει τά  όρια  τής κ υρ ιαρχίας του, 
μέ κάποιες προσαρμογές σ τ ις  π ιέσ ε ις  τή ς εποχής μας.

Θεωρούμε α να γκα ία  την πολιτική συνεργασ ία  και 
στό  έπ ίπ εδο  τή ς η γεσ ία ς καί στό  έπ ίπ εδο  των μαζών. 
Ε ίπ α μ ε , μά λ ισ τα , π ώ ς αυτή πρέπει νά εΐναι ανοιχτή 
π ρ ο ς  όλους όσονς δέχονται νά μετάσχουν, χω ρίς απο
κλεισμούς, νά είναι έλαστική —  ώ στε νά μήν π α γ ιδεύε
τα ι σ τ ί^  έπ ί μέρους άντιθέσ εις, νά εχει α ντ ιπ ο λ ιτευ τ ι
κή κατεύθυνση καί νά σ τη ρ ίζετα ι στη βάση τή ς ισοτι
μ ία ς , χω ρίς ηγεμονισμούς. *Η Νέα Δ ημοκρατία  είναι 
φανερό π ώ ς 6έ δέχεται αυτή τή γραμμή . Ή  ιδέα μας, ό
μως, νά είναι άνοιχτή καί προς έκείνη, χω ρίς σε τ ίπ ο 
τα  έκ τούτου νά μειώνεται ή αυστηρότητα τή ς κριτι
κής μας ένοεντίον της, είναι ένα ά νο ιγμ α  π ρος τ ις  μά
ζες τή ς άντιδικτατορικής^ δεξιάς καί ταυτόχρονα μ ία  

διέξοδος που μπορεί νά χρησιμο
ποιηθεί σέ δύσκολες ώρες».

*0 κ. Γ. Μυλωνάς συνέδεσε την 
δυνατότητα ένότητας ή συνεργασί
α ς ή συμμαχίας των δημοκρατικών 
δυνάμεων — τώ ρα πού πλησιάζουν 
ο ΐ έκλονές — μέ την Ασυνέπεια τή ς  
κυβερνητικής παρ<*το*ζης καί Ιδιαί
τερα  τού Αρχηγού της.

«Φοβούμαι δμως — τόνισε δ κ. 
Μυλωνάς — ότι ή σκοπιμότητα θά 
δδηγήσει τήν κυβέρνηση νά έπι- 
λέξει μιά λ£ση πού θά της έπι· 
τρέπει νά ψηφοθηρεί στήν Ακροδε
ξιά  καί πάλ ι!

Βλέπω μόνο προεκλογική ««συμ
παράταξη» συγγενών δημοκρατικών 
κομμάτων.

€0  έλληνικός ρεαλισμός, ή «πρα
γματιστική» Αντιμετώπιση της ελ
ληνικής πολιτικής ζωής, δέν επι
τρέπει αίσιοδοξία ««συγχωνεύσεως».

Ό  κ. Σημίτης, τού ΠΑΣΟΚ, Α 
νΑμεσα σέ άλλα , είπε:

«ΟΙ Αντιθέσεις γύρω  Από τή δη
μοκρατική συνεργασία όφείλονται 
σέ διαφορές έπιδιώξεων τού κοι
νωνικού υποστρώματος των πολιτι
κών φορέων. Ε νό τη τα  γ ιά  χάρη 
τής ένότητας δέν ύπάρχει. ‘Η δη
μιουργία ένός κάποιου σχήματος 
χω ρίς ξε καθάρισμα των Αντιθέσε
ων θά όδηγήσει σέ διασπάσεις.

*Η ένοποίηση δέν μπορεί παρά 
νά είναι Αποτέλεσμα μακρόχρονων 
διεργασιώ ν, μαζικοποΐήσης, όργά- 
νωσης, προγράμματος».

"Αξίζει νά σημειωθεί δτι μιλών 
τα ς ό κ. Σημίτης γ ιά  τ ίς  διάφορέ« 
έπιδιώξεων του κοινωνικού ύποστρά 
μοπος των διαφόρων φορέων, Ανέ· 
φερε δτι τό ΚΚΕ έσωτερικοΰ έκ 
προσωπεΐ τούς πόθους βρισμένων μ 
κροαστών διανοουμένων γ ιά  νά πά 
ρουν την έξουσία. Στό σημείο αύ 
τό Απάντησε όξύτατα ό παρευρισκό 
μένος έκπρόσωπος τού ΚΚΕ έσ. κ 
Κύρκος.

"Ιδια ίτερη πολιτική σημασία ,δό 
βήκε σέ κοττήγορημοττική δήλωση τοί 
έκπρσσώπου τού ΠΑΣΟΚ κ. Σημί 
τη , σύμφωνα μέ τήν όποια τό κόμ 
μα στό όποιο Ανήκει άποκλείετα 
νά συνεργαστεί έκλογικά μέ τή’ 
ΕΔΗΚ.



ΠΙΣΤΗ ΣΤΟ  
ΣΟ ΣΙΑ Λ ΙΣ Μ Ο

*0 κ. Δ. Τσάτσος τής «Πρωτο
βουλίας», τόνισε δτι ο ΐ προϋποθέ
σεις μ ιας '■δημοκρατικής συμμαχΐ- 
ας των δυνάμεων, πού μπορούν νά 
προσφέρουν κοινό πολιτικό πρόγραμ 
μα γ ιά  τά  έπόμενα χρόνια , είναι;

φ Π ίστη στό σοσιαλιστικό μετασχη
ματισμό, χω ρίς δογματισμούς καί 
μέ δημοκρατικές διαδικασίες.

Φ ’Αποδοχή του πολυκομματικού δη
μοκρατικού συστήματος, 

φ Σεβασμό, δ χ ι βερμπαλιστικό, Αλ- 
λά  ουσιαστικό τής κομματικής 
βάσης.

φ * Αποδοχή έκ μέρους των συμμά
χω ν πολιτικών δυνάμεων τής Α
νάγκης συνεργασίας σέ δασικά 
θέματα καί μέ τ ίς  έκτός τής 
συμμαχίας δυνάμεις τής Αντιπολί
τευσης, καθώς καί τής Ιδέας τής 
άντ ιδ ικτατορ ική ς ένότητας. 

φ Κ α ί Αμείλικτη καταδίκη του πα
λαιό  κομματισμού .
Καί Ô κ. Τσάτσος κατέληξε: «Πι

στεύω πώς Αποτελεί έθνική Ανάγκη 
ή συμμαχία οούτή, πού ΘΑ σημαίνει 
διατήρηση των φορέων Αλλά καί 
κοινή δουλειά γιΑ  κοινή Αντιπολί
τευσή καί κοινή διακυβέρνηση τής 
χώρας*.

Ο κ. Α. Πεπο\ής τόνισε δτι ή 
ένότητα πρέπει νΑ δγεΐ Από τίς  
ζυμώσεις τής Ιδιας τής λαϊκής βά
σης. Φορέας της, σχήμα της θά εί
ναι ¿κείνος πού θά δώσει χε ιροπ ια 
στή Απάντηση στά  θέματα τής έ
θνική ς Ανεξαρτησίας, τής λαϊκής 
κυριαρχίας καί τής ριζικής Αλλα
γής.

Τέλος, δ κ. Χατζηιαργύρης, Ανά
μεσα σέ αλλα είπε: «Χωρεϊ συνερ
γασ ία  Ακόμη καί μέ μερίδα τής 
δεξιάς, πάνω σέ εΙδικά θέματα, Α
κόμη καί σπουδαία».

Καί παρακάτω  τόνισε; «Πρέπει 
νά Αποφύγουμε τούς έξτρεμισμούς. 
Δέν πάμε γιΑ  τελυκές λύσεις, Αλ
λ ά  γιΑ  άμεσες. ΟΙ όποιες, δμως, 
πρέπει νά προϋποθέτουν: "Ο χι στίς 
βάσεις, δχ ι τελ ικά  στό ΝΑΤΟ,, τό 
Κυπριακό νά λυθεί στά πλαίσ ια  τού 
ΟΗΕ, Αδέσμευτη πολιτική εΙρήνης, 
συνεργασίας μέ δλους πάνω στη 
βάση τής Ισότητας καί τής έθνική ς 
κυριαρχίας».

ΛΕΝΑ ΠΑΓΩΝΗ


