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ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ

Η δημοκρατική 
συνεργασία 
είναι δυνατή 
καί αναγκαία

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΣ

Την ΛνώγΊκτι γ ιά  μιά CruMqyycs- 
σ ία  τών δημοκράτη κών δυάμε- 
ων, άλλά καί τίς  (δχι μικρές) 
δυσκολίες πού ίητόρχουν σήμε
ρα, συζητήσανε χβές ot βου
λευτές κ.κ. Γ. Μυλωνάς (Ε .ΔΗ . 
Κ .), Δ . Τσάτσος («Πρωτοβου
λ ία »), Λ. Κΰρκος (Κ Κ Ε  έσ .), 
6 κ. Κ. Σημίτης, ήγετικό στέ- 
λβχος του Π ΑΣΟ Κ  καί σί κ,κ. 
'Αν. Πετττονης. Κων. Χατζηαο- 
γύρης, σέ συγκέντρωση τής Δη 
μσκραττικής Κίνησης ’Επιστη
μόνων (ΔΗιΚΕΠ), σ τό  « ’Ακρο* 
ττόλ».

Εκβράζοντας τ ίς  προσωπικές τους 
άητοψϊΐς, ο» άμιλητές τόνισαν j—  
«wt* Αλφαβητική σειρά, τά  έξης:
•  *0 κ. Λ. Κ όρκος, Ανέπτυξε την 
πολιτική τής Αιπιδικιτατορικής ¿νό- 
τηττας, τονίζοντας τ ίς  Αρχές μιας 
πολιτικής, πού «πρέπει νά είναι Α
νοιχτή ττρός όλους δσους δέχονται 
*ά μβτάσχουν, χωρίς άποκλεισμούς, 
βλοκττική—  ¿ σ τ «  νά μην παγιδεύ- 
εται σ τις  έπτι,μέρους Αντιθέσεις, μέ 
άντιπρλωτική κατεύθυνση, καί στη
ριγμένη στη βάση τής Ισοτιμίας 
χωρίς ήγεμονισμούς». Προειδοποίη
σε ότι ΘάρΘουν άκόμα τπό τρσ- 
χειές ώρες, ώρες κρ'σιιμων Ιπι λό
γων, σ*τίς όποιες θά βαρύνει Αρνη
τικά κι έπικίνδυνα τό σκορποχώρι 
τών συνεπέστερων δημοκρατικών δυ
νάμεων» καί κοοτέληξε: «Προτείνου
με νά μην Αγκιστρωνάμαστε σέ στε
νές Ιδεολογ ικοττο « ήσε ις καί σέ ά- 
πλόυστβυτικές συνθηματολογίες, Αλ
λά νά εύρύνοωμε Αδιάκοπα τά  όρια 
τών πολιτικών συλλήψεων, 'έτσι ώ
στε δλοι οΐ πατριώτες καί δημοκρά
τες , λαός καί στρατός, νά μπο
ρούν νά μετάσχουν μέ τιιμή κι ευθύ
νη στήν Αναζήτηση καινούργιων ό,ρι- 
ζόντων γιά την 'Ελλάδα —  γιά  τήν 
Απαλλαγή της Από τήν ξένη έξάρ- 
τηση καί γιά τή Δημοκρατική, Αν- 
τι^μονοπωλιακή ’Αναγέννηση».

#  *0 κ. Γ. Μυλωνάς θύμισε δτι 40 
χρόνια τώρα, τό πρόβλημα τών δη
μοκρατικών δυνάμεων είναι δτι δέν 
κατάφεραν νά ένωθούν πρό τών έκλο- 
γών, καί νά τ ίς  κερδίσουν καί υ
πογράμμισε πώς τό λαϊκό αίτημα 
rt/ναι σήμερα iva: νά μην κοτέβουν 
χωριστά σ τις  έκλογές οι δημοκρα
τικές δυνάμεις. Καί πρότχιν«:

—- Συμπαράταξη σ τις  δκλογές τών 
δυνάμεων που πιστεύουν στήν πο
λυκομματική δημοκρατία.

—  Άντιττολωτικό έκλογικό νόμο—  
«μ ιά κάποια δίκαιη Αναλογική». 
«Πρέπει Από τώρα, κατέληξ* 6 κ. 
Μυλωνάς, νά δουλέψουμε πρακτικά 
μέ στόχο τήν κατάληψη τής έξου- 
σίας».

ΟΙ κίνδυνοι 
γιά τή Δημοκρατία

κούς. Αλλά σέ διαφορές έπιδιώξεων 
τού κοινωνικού υποστρώματος τών 
πολιτικών φορέων».

«Ή  ένότητα —  είπε —  γιά νά εΤναι 
ουσία κι όχι σύνθημα, γιά νά έπιφέρει 
τήν ποιοτική Αλλαγή, εχει σαν Α
ναγκαία προϋπόθεση πολιτική γραμ
μή πού συνενώνει τ ίς  ¿πιδιώξεις 
των διαφόρων κοινωνικών Αμάδων... 
... *Η ενοποίηση δέν μπορεί παρά 
νά είναι Αποτέλεσμα μακρόχρονων 
διεργασιών* Καί σ αυτήν πρωτο
πόρα θά είναι, όπωσδήποτε, ¿κείνη 
ή παράταξη πού, για τί θά είναι 
πιό μαζικοποιημένη καί δεμένη όρ- 
γανωτικά, βά μπορέσει νά ξεπεράσω 
τ ίς  άντιθέσεις περισσοτέρων Αμά
δων καί νά μορφοποιήσει τ ίς  έπι- 
διώξεις τους.

Κοινό πρόγραμμα
#  Ό  κ. Δ. Τσάτσος Ανέλυσε γιατί 
μπορεί νά ύπάρξει μιά «δημ οκ ροτ ι- 
κή αυμμαχία τών δυνάμεων πού μπο 
ρούν νά προσφέρουν κοινό πολιτικό 
πρόγραμμα γιά τά  ¿πόμσνα χρόνια». 
Αυτό προϋποθέτει, όπως είπε : α) 
Πίστη στό σοσιαλιστικό μετασχημα
τισμό χωρίς δογματισμούς καί μέ 
δημοκρατικές διαδικασίες. 6) ’Απο
δοχή τού πολυκομματικού δημοκρα
τικού συστήματος, γ ) Σεβασμό, ό
χι βερμπαλιστικό, άλλά ουσιαστικά, 
οπήν κομματική βάση, δ) Αμείλικτη 
καταδίκη τών παλαι οκο μ ματ ικών με
θόδων ε) Αποδοχή Από μέρους τών 
συμμάχων τής Ανάγκης συνεργασί
ας σέ βασικά θέματα καί μέ τίς  
ένδεχόμενες έκτος τής Συρμαχίας 
δυνάμεις τής Αντιττολιτεύσεως κα
θώς καί τής Ιδέας τής Αντιβικτα- 
τορικής ένότητας ή Αλληλεγγύης».

Σημεία συνεργασίας
•  Ό  κ. Χατζηαργύ,ρης έξήγησ* για
τ ί  μπροστά στους σημερινούς «τε 
ράστιους κινδύνους», χρειάζεται «μό 
νιμη συνεργασία —- όχι Απλή συ
νεργασία πού θά Αδηγήσει σέ έκλο- 
γική (πρόσκαιρη) νίκη», χρειάζεται 
συνεργασία μακροχρόνια πάνω σέ 
πλατεία, γενικά θέματα. Καί Αφού 
Ανέπτυξε τούς λόγους γιά  τούς ό
ποιους ό παγκόσμιος καπιταλισμός 
διέρχεται κρίση καί γ ι ’ αύτό έπιτί
θεται σέ παγκόσμια κλίμακα, τόνω 
σε τήν Ανάγκη μιας πολιτικής (σάν 
μίνιμουμ πρόγραμμα συνεργασίας)! 
α) Απαγκίστρωση Από τόν Ιμπερια
λισμό (ΝΑΠΓΟ, ΕΟΚ κ.λπ.), β) τερ
ματισμού τής έξάρτησης Από τά 
μονοπώλια καί γ ) Ικανοποίηση τών 
βασικών οίκο νομικών, κοινωνικών, 
πολιτιστικών αίτημάτων τού λαού.

Ή  συζήτηση βκλβισσ μέ δευτερολο
γίες καί Απαντήσεις τών Αμίλητων 
σέ θεατές.

•  *0 κ. 'Αν. Πεπονής, Ανέπτυξε τίς  
διάφορες προτάσεις γιά συνεργασία 
τών δημοκρατικών δυνάμεων καί τό
νισε ότι ή ένότητα θά βγει ήπό τις  
ζυμώσεις στήν λαϊκή βάση. Φορέας 
τής Αλλαγής, είπε ,θά είναι τό κόμ
μα ή τό σχήμα, πού θά δώσει χει
ροπιαστές Απαντήσεις στά οεΐτή- 
ματα τού λαού γιά έθνική Ανεξαρτη
σία, λαϊκή κυριαρχία ριζική κοινω
νική Αλλαγή».
Ό  κ. Πεπονής, Απέκλεισε τήν «λύ
ση» τής δημιουργίας του «κόμμα
τος τού 53% τού 1963 στον χώρο 
τρυ Κέντρου», Αλλά καί τήν ΕΔΗΚ 
πού δέν μπορεί νά προσφέρει «ρ ι
ζική άλλαγή» καί έπεσήμανε ότι σή
μερα ή δημοκρατία υπονομεύεται συ
στηματικά καί κινδυνεύει όχι Από 
τούς Αριθμητικά Αλιγάριθμους έ- 
χθρούς της, άλλά Από τήν ϊδια τήν 
κυβέρνηση, πού δίνει στηρίγματα 
στό παρακράτος».

01 κοινωνικές 
δυνάμεις

•  *0 κ. Σημίτης, Αναφέρθηκε σ τίς  
Αντιθέσεις γύρω Από τήν δημοκρα
τική συμμαχία, πού «6έν όφείλονται 
σέ συνεργάσμμους καί μή πολιτι-


