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Οι εκλογές, το ΠΑΣΟΚ και τα κόµµατα
■ Το Νοέµβρη του 74, κάτω
απ' το καταλυτικό για τη
διαµόρφωση
της
προεκλογικής ψυχολογίας κλίµα
των
«κινδύνων»
πού
απειλούσαν
την
νεόκοπη
δηµοκρατία µας, κι ενώ λίγα
βήµατα είχαν γίνει προς τη
δηµοκρατική οργάνωση ή
ανασυγκρότηση των κοµµάτων πού θα διεκδικούσαν την ψήφο του Λαού,
το 53% του Ελληνικού Λαού,
και µέσα σ' αυτό, κι εργάτες,
αγρότες, µικροβιοτέχνες κι
υπάλληλοι, εκτίµησαν ότι σ'
εκείνη τη φάση, ο Κ.
Καραµανλής είχε την υποχρέωση σύµφωνα µε τις
ρητές υποσχέσεις του, να
στερεώσει τη ∆ηµοκρατία
στον τόπο µας και να
θεµελιώσει
τη
Λαϊκή
Κυριαρχία, ελάχιστο αίτηµα κι
απαίτηση στις τότε πολιτικές
συνθήκες και συνκυρίες της
πατρίδας µας. Τα τρία
χρόνια που πέρασαν, ο
λαός µας έγινε σοφώτερος,
τα κόµµατα προχώρησαν στη
δηµοκρατική τους οργάνωση και την αποκρυστάλλωση
της
ιδεολογικοπολιτικής τους φυσιογνωµίας, και το ΠΑΣΟΚ, το
Κίνηµα µε τη ζωή δύο
µηνών στις εκλογές της
17ης Νοέµβρη του 74,
γιόρτασε τα τρία χρόνια
αγώνων του, ξεπέρασε και
ξεπερνά
καθηµερινά
τις
αναπόφευκτες
αδυναµίες

και τα λάθη του, κι έχτισε
απ' άκρου σ' άκρο της
Ελλάδας, πάνω στη θέληση»
τον ενθουσιασµό και την
αγωνιστικότητα
των
αγροτών, των εργατών, των
εργαζόµενων επιστηµόνων,
της νεολαίας και του εργαζόµενου λαού που συµµερίζεται τις αρχές και τους
στόχους του, τις ελπίδες και
τα όνειρα του Λαού µας για
Εθνική Ανεξαρτησία, Λαϊκή
Κυριαρχία και Κοινωνική
Προκοπή.
■ Το κάθε οργανωµένο
µέλος του ΠΑΣΟΚ έχει
συνειδητοποιήσει κι έχει κάνει
καθηµερινή
πράξη
τη
συµµετοχή του στην εσωτερική κοµµατική δηµοκρατία,
που
καταχτήθηκε
και
καταχτιέται καθηµερινά, και
κατάλαβε
καλά,
ότι
το
ΠΑΣΟΚ, Κίνηµα Λαού κι όχι
µηχανισµός εκλογικής πελατείας, στηρίζεται στον καθ'ένα
ξεχωριστά και σ' όλους µαζί
στον αγώνα του λαού µας
για µια καινούργια Ελλάδα
ανεξάρτητη και δηµοκρατική,
για µια καλύτερη ζωή για
όλους τους Έλληνες.
■ Έτσι το κάθε µέλος,
φίλος κι οπαδός του ΠΑΣΟΚ
δεν πρόκειται να δει τις
ης
εκλογές
της
20
του
Νοέµβρη σαν µία περιοδική,
ξεκοµµένη απ' τους αγώνες
του Λαού φιέστα, στην οποία
ο Λαός είναι θεατής µιας
διαδικασίας που αφορά

τους
«πολιτευτές»,
την
«πολιτική
ηγεσία»,
τους
«κοµµατικούς µηχανισµούς»
και τα µε γάλα δηµοσιογραφικά
συγκροτήµατα
πού ανεβοκατεβάζουν τον
«εκλογικό πυρετό» για να
επηρεάζουν εκείνους τους
Έλληνες που διαµορφώνουν
το κρίσιµο εκλογικό ρεύµα
της τελευταίας στιγµής, πού
τουλάχιστον στην Ελλάδα,
διέσωζε και συντηρούσε µέχρι
σήµερα τη δεξιά και τη
συντήρηση στην εξουσία.
■ Τα µέλη, οι φίλοι κι οι
οπαδοί του ΠΑΣΟΚ βλέπουν
αυτές τις εκλογές σαν ένα
σταθµό στην αγωνιστική
πορεία
του
Λαϊκού
Κινήµατος, σταθµό ίδιου
βάρους κι ίδιας ποιότητας µε
εκείνους στον αγώνα του για
την προώθηση των θέσεων
του,
στους
µαζικούς
χώρους, τα Συνδικάτα και
την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
■ Γι' αυτό και το ΠΑΣΟΚ
θα δώσει την εκλογική µάχη,
νηφάλια και πειστικά, µε
συνέπεια και προσήλωση
στις αρχές του πού συµβαδίζουν µε τα συµφέροντα όλου
του εργαζόµενου Λαού.
Έτσι δεν έχει να µοιράσει
τίποτε
µε
τα
ταξικά
προσδιορισµένα
κόµµατα
πού συναγωνίζονται µαζί του
για
να
ηττηθεί
κάποτε
αποφασιστικά σ' αυτόν τον
τόπο η δεξιά, η αντίδραση κι
η πολιτική εξάρτηση της

Πατρίδας µας, και δεν
προτίθεται ν' αντιδικήσει και ν'
αντιπαρατεθεί
για
οποιοδήποτε λόγο µαζί τους κι
ιδιαίτερα στην προεκλογική
περίοδο πού διανύουµε, γιατί
αυτή
η
αντιδικία
κι
αντιπαράθεση, θα ωφελήσει
αντικειµενικά τη φθαρµένη
δεξιά λειτουργώντας σαν από
µηχανής Θεός της.
■ Το ΠΑΣΟΚ κάλεσε µε
πρωτοβουλία του Προέδρου
του όλα τα δηµοκρατικά
κόµµατα
να
περιφρουρήσουν την ελεύθερη κι
ανεµπόδιστη έκφραση της
Λαϊκής Θέλησης µε κοινές
επιτροπές που θα εµπεδώσουν και στο απώτερο
άκρο της Ελλάδας την
εµπιστοσύνη
και
τον
σεβασµό όλων των Ελλήνων
στην αξιοπιστία και την ουσία
των
δηµοκρατικών
µας
θεσµών, µη επιτρέποντας τη
φαλκίδευση τους απ' τη ∆εξιά.
■ Το ΠΑΣΟΚ θα κάνει ένα
καθαρό και δηµοκρατικό, και
νηφάλιο
ΜΟ Ν Ο ΜΕΤ Ω Π Ο αγώνα, για να
συντριβεί σ' αυτό τον τόπο
επιτέλους η δεξιά, απόδεσµεύοντας
τις
λαϊκές
εκείνες µάζες πού από
παράδοση, φοβίες, κινδυνολογίες,
αλλοτριωτικούς
µύθους και ψευδοπαροχές,
την ακολουθούν, συνταιριάζοντας λαθεµένα τα ταξικά
τους συµφέροντα, µε τα
καθαρά αντιλαϊκά συµφέ-

ροντα της άρχουσας τάξης
που
προγραµµατικά
και
κατασταλτικά εκφράζει η Νέα
∆ηµοκρατία.
■ Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να
πείσει δηµοκρατικά, και µε τα
επιχειρήµατα, πού η ίδια η
πολιτική της δεξιάς (πού
καθόλου δεν ανανεώθηκε και
δεν φρονιµατίστηκε τα εφτά
χρόνια
της
δικτατορίας)
εύκολα δίνει,
- ότι κανένας αγρότης,
- ότι κανένας εργάτης,
- ότι κανένας µισθωτός,
- ότι κανένας νεολαίος,
- ότι κανένας µικροµεσαίος
επαγγελµατίας δεν µπορεί
να στεριώνει µε την ψήφο
του, την εξουσία της δεξιάς,
της συντήρησης, της «λιτότητας» για τους πολλούς και
των πληθωριστικών κερδών
για τους λίγους, και της
εξάρτησης της πατρίδας
µας απ' την ιµπεριαλιστική
υπερατλαντική δύναµη πού
διατήρησε εφτά χρόνια την
τυρρανία της ξενόδουλης
χούντας στον τόπο µας.
■ Στις
εκλογές
που
έρχονται, ο καθ' ένας από
µας, µέλος, φίλος ή οπαδός,
που αγωνιζόµαστε για την
Εθνική Ανεξαρτησία, τη Λαϊκή
Κυριαρχία και την Κοινωνική
Απελευθέρωση της Πατρίδας
µας και του Λαού µας,
πρέπει να πείσει άλλον ένα
τουλάχιστο, συµπατριώτη του,
συνάδελφο του, συµφοιτητή
ή συνεργάτη του, ότι δεν έχει

κανένα
απολύτως
λόγο,
συµφέρον, ή δέσµευση, να
ψηφίσει στις 20 του Νοέµβρη
τη δεξιά και τους εκφραστές
της.
■ Και ταυτόχρονα να του
αποδείξει τη συνέπεια και
την
προσήλωση
της
πολιτικής του ΠΑΣΟΚ, στο
Κοινοβούλιο, στο Συνδικάτο
και την Τοπική Αυτοδιοίκηση,
στα τρία χρόνια πού µας
χωρίζουν απ' τις περασµένες
εκλογές, τους αγώνες για τα
Εθνικά
και
Λαϊκά
συµφέροντα, για καλύτερες
συνθήκες
µόρφωσης,
δουλειάς και ζωής για κάθε
εργαζόµενο.
■ Το ΠΑΣΟΚ πορεύτηκε
τα τρία χρόνια απ' την
ίδρυση του προς το Λαό,
εξήντα µέρες πριν τις
εκλογές.
■ ΕΤΣΙ Ο ΛΑΟΣ ΕΙΝΑΙ Η
∆ΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ.
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