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Η ομιλία τού κ. Α. Παπανδρέου ατήν Κ.Ο. τού

Δεξιά παραμένει η Ν.Δ.
μέ κάθε 
προσωπείο

 ̂ Στις ανησυχίας της Νέας Δημοκρατίας έξαιτίας της 
Ανοδικής πορείας τού Π ΑΣΟ Κ  όπτέδωσε ό κ. Α . Παπαν
δρέου τις πρόσφατες κυβερνητικές έπιδέσεις εναντίονδρέου
τού κ*νήματός, ύπογραμμίζοντας στή χτεσινή όμιλία του 
πρός τα μέλη τής Κοινοβουλευτικής Ομάδας ότι μονο
κομματικό κράτος ανασυγκροτεί μέ ταχύ ρυθμό ή Δεξιά, 
στηριγμένη στήν «ηθελημένη μή κάθαρση».

Ο  πρόεδρος του Π Α Σ Ο Κ  κ. ΨΑ .  Παπανδρέου στή χτεσινή όμιλία του προς τήν Κοινοβουλευ
τική ομάδα τού κόμματός του.Τό κ ε ίμ ε ν ο  τή ς ομ ιλία ς του Κ. Π α π α νδρ έου, έ χ ε ι ώς έ ξ η ς :«Τό ΠΑΣΟ Κ είναι στόχος μιάς πολύπλευρης επίθεσης πού στηρίζεται «ΓΓή σκόπιμη παρερμηνεία καί τήν παραχάραξη τών θέσεων του. Από τη μιά μεριά υποστηρίζεται πώς τό Π ΑΣΟ Κ έχει κάνει στροφή προς τά δεξιά. Από τήν άλλη υποστηρίζεται πώς τό Π ΑΣΟΚ προσπαθεί νά εγκαθιδρύσεΐ^δνο κο μ ματ ικό κράτος, πώς είναι στήν ουσία του κόμμα αν- τικοινοβουλευτικό. Οι επιθέσεις αυτές πηγάζουν δασικά όσιό την οατισυχία πού επικρατεί σέ άλλους κομματικούς σχηματισμούς γιά τήν καταφανερη α νοδική πορεία τού Π Α ΣΟ Κ στις λαϊκές μάζες. Δεν είναι τυχαίο ότι οι επιθέσεις αυτές εξαπολύονται μετά τις δημοτικές εκλογές πού γενικά α ποδείξανε τήν ανοδική πορεία μας. Γιατί αναμφισβήτητα από τις δημοτι- ίκ£& εκλογές τό Π ΑΣΟ Κ σέ πανελλαδική κλίμακα βγήκε ενισχυμένο. Υπήρξαν δέδαια μεμονωμένες περιπτώ _ σεις στις οποίες φάνηκε νά συ μ ¿αινεί τό αντίθετο. Λέω «φάνηκε» γιατί σέ καμιά περίπτωση δεν συρρικνώθηκε η πραγματική λαϊκή δάση τού Π Α . ΣΟ Κ . Υπήρξαν στις μεμονωμένες αυτές περιπτώσεις καί λάθη τακτικής καί οργοενωτικές αδυναμίες. Καί θά «ποτελέσουν χρήσιμο δίδαγμα γιά τό μέλλον. '%Σέ ό,τι! αφορά τό επιχείρημα πώς τό Π Α ΣΟ Κ έχει κάνει στροφή πρός τά δεξιά γίνεται αναφορά σέ κάποια «λλοτγή τής θέσης τού Π Α ΣΟ Κ  πάνω ©τό θέμα τής ΕΟΚ. Αλλά αυτό είναι απόλυτα αναληθές. Η θέση μας ήταν — -καί παραμένει αμετάβλητη— πώς είμαστε αντίθετοι στην ένταξη τής Ελ λάδας στήν ΕΟΚ, πού θά ολοκλη- τό δθ|

Ανασυγκροτείται ταχέως τό μονο
κομματικό κρότος
Οί δημοτικές απέδειξαν τήν ανοδι
κή πορεία τού Π Α ΣΟ Κ
Τό Π Α Σ Ο Κ  παραμένει σταθερό στή 
διακήρυξη τής 3ης Σεπτέμβρη
Πολωτική διεργασία αναπτύσσεται 
στήν κυβερνητική παράταξη

Βιομηχανία μας γεωργία μας. Στή θέση τής ένταξης προτείνουμε μιά ειδική συμφωνία πού θά προστατεύει τά συμφέροντα τής οικονομίας μας καί θά καταστήσει βυνατή τήν αυτοδύναμη πρσγραμμοττι σμένη οικονομική ανάπτυξη τής χώ· ρας.

Λέγεται επίσης ότι αναπτύσσουμε σχέσεις μέ τά σοσιαλδημοκρατικά κόμματα τής Δόσης. Καί συνάγεται τό συμπέρασμα ότι τά Π Α ΣΟ Κ  αλλά ζει χαρακτήρα καί μετατρέπεται Βήμα . Βήμα πρός κόμμα σοσιαλδημοκρατικό. Κι αυτό είναι απόλυτα αναληθές. Τό Π Α ΣΟ Κ  είναι κόμμα σοσιαλιστικό. Πρεσβεύει τό σοσιαλιστικό μετασχηματισμό, στά πλαίσια τής εθνικής ανεξαρτησίας καί τής λαϊκής κυριαρχίας σύμφωνα πάντα μέ τή διακύρυξη τής 3ης· Σεπτέμβρη. Έ χουμε πολλές φορές τονίσει ότι η σοσιαλδημοκρατία είναι εκφραστής τού σύγχρονου μονοπωλιακού καπιταλισμού. Ενώ εμείς είμαστε κόμμα σοσιαλιστικό. Οραματιζόμαστε τή με γάλη αλλαγή. Τήν κοινωνική απελευθέρωση τών εργαζομένων. Αυτό όμως δέν συνεπάγεται άτι δέν πρέπει νά αναπτύσσουμε διμερείς σχέσεις καί μέ σοσιαλδημοκρατικά κόμματα. Στις χώρες τους, στή Δυτική Ευρώπη , αποτελούν πολιτικές δυνάμεις πού στηρίζονται στήν εργατική τάξη καί πού στά πλαίσια τού μονοπωλιακού καπιταλισμού καί τών νόμων λειτουρ
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γία ς του, προωθούν τά βραχυπρόθεσμα συμφέροντα τής εργατικής τάξης. Εάν τό Π Α ΣΟ Κ  επιμείνει νά συνεργάζεται μόνο μέ κόμματα πού έχουν ταυτόσημες θέσεις, τότε θά οδηγηθεί σέ μιάν απαράδεκτη απομόνωση στό διεθνή χώρο. Τό ΠΑ. Σ Ο .Κ . έχει αναπτύξει θερμές σχέσεις καί μέ εθνικοαπελευθερωτικά κίνημα τα στό μεσογειακό χώρο, πού είναι στήν πρώτη γραμμή τού αγώνα ενάντια στον ιμπεριαλισμό, καί αυτό άσχετα από τόν τύπο τού σοσιαλισμού πού πρεσβεύουν. Γιατί στήν εποχή μας η κρίσιμη αναμέτρηση σέ παγκόσμια κλίμακα είναι η αναμέτρηση ανάμεσα στον ιμπεριαλισμό καί τό κίνημα γιά  τήν εθνική ανεξαρτησία καί αυτοδιάθεση τών λαών. Αναπτύσσουμε σχέσεις επίσης στό χώ ρο τών Βαλκανίων καί γενικότερα στό χώρο τής Ανατολικής Ευρώπης. Παρα τις διαφορετικές μας αντιλήψεις γιά  τόν τύπο τού σοσιαλισμού πού γενικά εφαρμόζεται στις ανατολικές χώρες, θεωρούμε επίσης απαραίτητο νά αναπτύξουμε τις σχέσεις μας μέ αυτές.Γενικώτερα, οί έξωτερικές σχέσεις τού Π Α ΣΟ Κ  στηρίζονται στήν άρχή ότι ή ’ Ελλάδα είναι χώρα μεσογειακή, βαλκανική καί ευρωπαϊκή. Καί ότι πρέπει κατά συνέπεια νά διατηρήσει στενή επαφή μέ έπιλεγμέ- νες πολιτικές δυνάμεις στή Μεσό-
Χειο, στά Βαλκάνια καί τοσο στη υτικη όσο καί στήν ’Ανατολική Ευρώπη. Ο ί σχέσεις αυτές πρέπει νά οδηγούν πάντοτε σέ συνεργασία πού νά στηρίζεται στήν ισοτιμία καί τήν ιδεολογική αυτονομία. Αύτή υπήρξε ή σταθερή πολιτική τού Π Α ΣΟ Κ  άπό τήν ήμερα τής ίδρυσής του. Καί τήν πορεία αύτή θά συνεχίσουμε διατηρώντας πάντοτε τόν Ιδεολογικό καί πολιτικό χαρακτήρα τού Π Α ΣΟ Κ .Λέγεται έπίσης ότι τό Π Α ΣΟ Κ * προσπαθώντας νά αγκαλιάσει τις κεντρώες *ιάζες ή καί τις μάζες πού είναι Εγκλωβισμένες παρά τά αντίθετα συμφέροντα τους στή Δεξιά, προβαίνει ή πρόκειται νά προβέι σέ αναθεώρηση τών ιδεολογικών καί πολιτικών του θέσεων. Αύτό είναι απόλυτα αναληθές. Τό Π Α ΣΟ Κ  σάν Κίνημα αλλαγής εκφράζει τά συμφέροντα όλων τών μή προνομιούχων Ελλήνων — τού Εργάτη, του άγρό- τη, τού βιοτέχνη, τού έπαγγελματία, των μικρομεσαίων στρωμάτων καί τής Νεολαίας. Ή  προσέλκυση τών μή προνομιούχων ’ Ελλήνων στις τάξεις τού Π Α ΣΟ Κ δέν έπιχειρείται μέ αλλοίωση τών θέσεων τού Π Α ΣΟ Κ , άλλα μέ τή σκληρή δουλειά τής διαφώτισης καί το πέρασμα τών θέσε

ων τού Π Α ΣΟ Κ  στις λαϊκές μάζες, ότι τό Π Α ΣΟ Κ  είναι ενάντια στήν Ευρώπη. Ό τ ι είμαστε οί «άντιευρολ- παϊστές». ’ Αλλά καί αύτό αποτελεί παραχάραξη τών θέσεών μας. Τό θέμα δέν είναι άν είμαστε ή όχι χώρα ευρωπαϊκή. Γιατί είμαστε καί αύτό. Τό θέμα , είναι ποιά μορφή παίρνει ή σχέση μας μέ την Ευρώπη. Μορφή πού εξυπηρετεί τά ελληνικά συμφέροντα ή πού τά παραβλάπτει; Κι* εδώ ακριβώς στηρίζεται ή άρνησή μας νά ένταχθούμε στήν ΕΟΚ. Καί πρέπει νά υπενθυμίσουμε ότι Ευρώπη δέν είναι μόνο ή Δυτική Ευρώπη. Είναι καί ή ’Ανατολική. ΓΓ αύτό καί απορρίπτουμε τή μονόπλευρη πολιτική τού «άνηκσμεν εις τήν Δύσιν» πού ουσιαστικά άπομονώνει τήν ’ Ελλάδα καί επισωρεύει τόσα δεινά στή χώρα μας.Πρόσφατα απαγγέλθηκε καί άλλη κατηγορία εναντίον τού Π Α ΣΟ Κ . Κατηγορία πού στηρίζεται σέ κατάφωρη παραχάραξη τών ιδεολογικών καί πολιτικών του θέσεων. Ελέχθη από επίσημα κυβερνητικά χείλη ότι τό Π Α ΣΟ Κ  προτίθεται νά εγκαθίδρύσει μονοκομματικό κράτος# ’ Οτι είναι κόμμα αντικοινοβουλευτικό. Μιά τέτοια σκόπιμη παρερμηνεία τών θέσεων τού Π Α ΣΟ Κ  εξυπηρετεί μονάχα έναν στόχο. Τήν προσπάθεια δημιουργίας τεχνητής πόλωσης. Πόλωσης σέ ψευδή βάση στήν πολιτική ζωή τής χώρας. Τό Π Α ΣΟ Κ  είναι κόμμα βαθιά δημοκρατικό. Ο σοσιαλισμός του είναι αποκεντρωμένος σοσιαλισμός καί στηρίζεται στήν αυτοδιαχείριση.

’ Αν κάτι χαρακτηρίζει τό Π Α ΣΟ Κ , είναι ή απόλυτη ιδεολογική καί πολιτική του συνέπεια.Ά π ό  τήν άλλη πλευρά, ή επίθεση στηρίζεται σέ δυο άξονες. Πρώτο, Στή συμμετοχή δηλαδή τού πολίτη σ’ όλες τις αποφάσεις πού τόν αφορούν. ’ Εχουμε τονίσει πολλές φορές πώς τρία είναι τά βάθρα τής Δημοκρατίας: Ο Κοινοβουλευτισμός, η Τοπική Αυτοδιοίκηση καί ο Συνδικαλισμός. Καί δέν έχουν δικαίωμα νά κατηγορούν τό Π Α ΣΟ Κ  γιά αντιδημο- κρατικότητα εκείνοι πού κηδεμονεύουν καί καθυποτάσσουν τόν Συνδικαλισμό, πού εξουθενώνουν τήν Τοπική Αυτοδιοίκηση στά πλαίσια ενός α σφυκτικού συγκεντρωτισμού καί πού μέ διάφορα μέτρα υποβαθμίζουν τή σημασία τού Κοινοβουλίου. Ο κοινοβουλευτισμός πού πρεσβεύει τό ΠΑ. Σ Ο .Κ . είναι πολυκομματικός. Αυτό έχει διακηρυχθεί κατ’ επανάληψη καί κατά κόρο. Στή σοσιαλιστική κοινωνία πού οραματιζόμαστε καί πού η επίτευξή της θά απαιτήσει μακρό χρόνο θά λειτουργούν επίσης πολλά κόμματα. θ ά  αποδέχονται όμως, όπως συμβαίνει καί σήμερα, τό Σύνταγμα — ένα Σύνταγμα πού θά εδραιώνει τούς σοσιαλιστικούς θεσμούς. Ό π ω ς καί σήμερα, τό Σύνταγμα θά υπόκει* ται σέ αναθεώρηση εκτός από τις Θεμελιώδεις διατάξεις του. Κατά ποιό τρόπο καί μέ ποιά ερμηνεία παραβιάζει αυτό τις βασικές αρχές λειτουργίας ενός δημοκρατικού πολιτεύματος;
Αποτυχία τήο διεύρυνοηςΑλλά η επίθεση πού μάς γίνεται από τή Πέα Δημοκρατία οφείλεται στήν κομματική στρατηγική της. Επι- μένει η Νέα Δημοκρατία στό εγχεϊρη. μα τής διεύρυνσης, τής κατάληψης δηλαδή τού κεντρώου χώρου. Καί αυτό, παρά τήν παταγώδη αποτυχία τής διεύρυνσης στις δημοτικές εκλογές. Καί παρά τις προσπάθειες τού αρχηγού της νά εμφανίσει τή Νέα Δημοκρατία σάν κεντρώο κόμμα, είναι σαφέστατο πώς η Νέα Δημοκρατία διατηρεί μέ πείσμα όλα τά χαρακτηριστικά κόμματος τής Δεξιάς. Μέ τήν ευκαιρία τών δημοτικών εκλογών α ναπτύχθηκε καί ένα άΧλο σενάριο. Η διεύρυνση πρός τήν ακροδεξιά, δηλαδή, η προσπάθεια ανασυγκόλλησης τών δυνάμεων πού απαρτίζουν τήν πατροπαράδοτη Δεξιά στή χώρα μας. Νεοδημοκράτες συνεργάστηκαν απροκάλυπτα μέ χουντικά κατάλοιπα στις εκλογές γ ιά  νά εξασφαλίσουν τήν ε- πιδίωσή τους. Μά ταυτόχρονα, παρατηρήθηκε καί μιά αναζωπύρωση τής δεξιάς πτέρυγας τής Νέας Δημοκρατίας. Και ν αναπτύχθηκε στόδς κόλπους της μιά πολωτική διεργασία ανάμεσα στή σχετικά μετριοπαθή πτέρυγά της καί τή σκληροπυρηνική δεξιά της. Τό άνοιγμα πρός τήν άκρο-' δεξιά καί η αναζωπύρωση τής σκλη. ροπυρηνικής πτέρυγας τής Νέας Δημοκρατίας οπιοτελούν εξελίξεις επικίνδυνες γ ιά  τούς δημοκρατικούς θεσμούς τής χώρας. Κι εδώ ακριβώς έγκειται η γενικότερη σημασία τους. Σέ ό,τι όμως αφορά τήν τρέχουσα εξωτερική καί εσωτερική πολιτική τής κυβέρνησης τής Νέας Δημοκρατίας, αυτή η εξέλιξη δέν είναι προάγγελος ση μ σιτικών αλλαγών. Γιατί η μέχρι τώοα πολιτική της έφερνε καί φέρνει θαρα τή σφραγίδα τής Δεξιάς.- συγκροτείται μέ ταχύ ρυθμό τό

μονοκομματικό κράτος τής Δεξιάς πού στηρίχθηκε καί στηρίζεται στήν «ηθελημένη» μή κάθαρση. Χουντικά στοιχεία επανήλθαν καί επανέρχονται σέ καίριες θέσεις τού δημόσιου βίου. Έ ν α  μεγάλο τμήμα τού νομοθετικού έργου αποσκοπεί στό νά περιορίσει τή λειτουργία τής Δημοκρατίας. Τά μαζικά μέσα ενημέρωσης ελέγχονται ασφυκτικά από τήν κυβέρνηση. Εξουθενώνεται η Τοπική Αυτοδιοίκηση καί κηδεμονεύεται καί δια- σπάται τό συνδικαλιστικά κίνημα τής χώρας. Σωρευτικά, τά μέτρα πού παίρνει η κυβέρνηση υποσκάπτουν τή λαϊκή κυριαρχία καί τις δημοκρατικές ελευθερίες. Αποσκοπούν στό σύνολό τους στό νά περιορίσουν τόν ορίζοντα δράσης καί συμμετοχής τού πολίτη, νά τού αφαιρέσουν κάθε δυνατότητα ουσιαστικής παρέμβασης στά δημόσια θέματα τής χώρας καί νά δημιουργήσουν κλίμα ηττοπάθειας καί αποδοχής τετελεσμένων.Σέ ό,τι αφορά τήν οικονομική πολιτική τής κυβέρνησης είναι βέβαιο πώς θά συνεχίσει νά στηρίζεται στήν αρχή τής μονόπλευρης λιτότητας — τής λιτότητας γιά  τους πολλούς καί τής χλιδής γιά  τούς ολίγους. Καί η πολιτική αυτή πού ακολουθεί η κυβέρνηση τής Νέας Δημοκρατίας στόν εσωτερικό τομέα συνδέεται άμεσα κι ολοκληρωτικά μέ τήν εξωτερική πολιτική της πού στηρίζεται στήν αρχή τού «ανήκομεν εις την Δύσιν». Προωθείται η μέ κάθε τρόπο ένταξη τής Ελλάδας στήν Ε Ο Κ , η επανένταξη στό στρατιωτικό σκέλος τού ΝΑΤΟ, ο εξαρτημένος καί δορυφορικός χαρακτήρας τής χώρας μας.Η Δεξιά στήν Ελλάδα παραμένει Δεξιά, όσα προσωπεία κι άν επιχειρήσει νά φορέσει γ ιά  λόγους πολιτικής σκοπιμότητάς».


