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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ  

------------------ 

Προς  
όλους τους λαϊκούς αγωνιστές, 

όλους τους εργαζόµενους της χώρας µας 
 

Η Σύσκεψη στελεχών της Συνεπούς Αριστεράς, αποφασίζει και αναγ-
γέλλει   τη δηµιουργία της Συνεπούς  Πολιτικής Αριστερής Κίνησης 
(ΣΠΑΚ). 

Εδώ και πάνω από 
δέκα  χρόνια, άρχισε να 

εκδηλώνεται µέσα στις 
τάξεις του αριστερού  

κινήµατος  της χώρας 
µας µια αντίθεση ανά-

µεσα στην ηγεσία και 
στη µάζα των αγωνι-
στών. Η αντίθεση αυτή 

γεννήθηκε  και αναπτύ-

χτηκε  από την ίδια την 
ηγετική οµάδα. Στο 
όνοµα της διόρθωσης 
των λαθών  του παρελ-

θόντος, στο  όνοµα της εισαγωγής του νέου πνεύµατος , προχώρησε µε 
σχεδιασµένο  και έντεχνο τρόπο στην υιοθέτηση και εφαρµογή  µιας πο-
λιτικής  που το κύριο χαρακτηριστικό της ήταν η απάρνηση των σκοπών 
του αριστερού κινήµατος, ο εξωραϊσµός  και η υποστήριξη  του χαρα-

κτήρα και της πολιτικής των αστικών κοµµάτων. Η υιοθέτηση  και η ε-
φαρµογή  της πολιτικής αυτής συνοδεύτηκε µε την επιβολή µέσα στις 
οργανώσεις  ενός εσωκοµµατικού καθεστώτος που βασίζονταν από τη µια 

µεριά στο φιλελευθερισµό, απέναντι στην αστική  αντιδραστική ιδεολογία 

και το ρεφορµισµό και από την άλλη, στη δίωξη των αγωνιστών που πα-

ρέµειναν  προσηλωµένοι στις αρχές του κινήµατος και που αντιστέκονταν 
στην εφαρµογή  της «νέας πολιτικής» και των «νέων αρχών». Έτσι στα 

χρόνια µετά το 1956,αναπτύχθηκε  µια οξύτατη  πάλη σε όλο το χώρο  
του κινήµατος. Στην πάλη αυτή χρησιµοποιήθηκαν  από την ηγετική  

οµάδα όλα τα µέσα: «θεµιτά» και αθέµιτα. Παρ’ όλα αυτά οι αγωνιστές  
που αντιτάσσονταν στην γραµµή και τακτική  της ηγετικής οµάδας, επέ-
µειναν να δουλεύουν µε αυταπάρνηση µέσα στις γραµµές των οργανώσε-
ων της Ε∆Α και να παλεύουν  για τη διόρθωση της κατάστασης που είχε 
δηµιουργηθεί «απ’ τα µέσα».  

Η πορεία των γεγονότων ωστόσο , έδειξε πως οι οππορτουνιστές, επειδή 

ακριβώς δεν είχαν επιχειρήµατα, ήταν αποφασισµένοι να µη διστάσουν 
µπροστά σε τίποτα, προκειµένου να διατηρηθούν στις θέσεις τους. Στηρι-
ζόµενοι στους επαίνους και στα χειροκροτήµατα που τους έδινε η αστική 
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τάξη της χώρας µας, εκµεταλλευόµενοι το κύρος της ηγεσίας που είχαν 
σφετερισθεί, σκάρωσαν έναν καθαρά γραφειοκρατικό µηχανισµό και ε-
ξαπέλυσαν τη µια µετά την άλλη σειρά επιθέσεων εναντίον των αγωνι-
στών, στις οργανώσεις και στους τόπους εξορίας  και στις φυλακές και 
πρόβαλαν την αντίθεση που υπήρχε δηµόσια δηµιουργώντας έτσι πρό-
σθετες δυσκολίες στο λαϊκό κίνηµα που πάλευε ενάντια στις δυνάµεις 
του ιµπεριαλισµού  και της αντίδρασης. Με ανενδοίαστο και απροσχη-

µάτιστο  τρόπο ανέτρεψαν τα καθιερωµένα κριτήρια στη χρησιµοποίηση 

των αγωνιστών, κατάργησαν όργανα, καθαίρεσαν στελέχη και επέβαλαν  
ένα καθεστώς διακρίσεων και διωγµών . Την ίδια στιγµή προχωρούσαν σε 
επαίσχυντες πολιτικές ενέργειες, τέτοιες, όπως η καταδίκη της Λ.∆. Αλ-
βανίας και της Λ.∆. Κίνας, η ανακήρυξη του Γ. Παπανδρέου σαν αρχη-

γού  της ∆ηµοκρατίας, η εκχώρηση  των αριστερών µαζών στον τελευταίο.  
Μπροστά στους αγωνιστές, προβάλλει η επιτακτική ανάγκη να εντεί-

νουν την πάλη τους, ενάντια στον οππορτουνισµό. Έτσι, από τα ίδια τα 

πράγµατα προέκυψε η ανάγκη της ανοιχτής ρήξης  µε τους φορείς του 

οππορτουνισµού, της δηµιουργίας ενός οργάνου, που θα άνοιγε ένα ιδε-
ολογικό µέτωπο εναντίον του τελευταίου, που θα συσπείρωνε ιδεολογικά 

όλους εκείνους που επιθυµούσαν να αντιταχθούν  στο ρεβιζιονισµό – 

οππορτουνισµό. Γι’ αυτό  και τον Οκτώβρη του 1964, έγινε το πρώτο βή-

µα µε την έκδοση της «Αναγέννησης». 
∆υόµισι χρόνια πέρασαν από την πρώτη  εκδήλωση της ανοιχτής  αντι-

παράθεσης στη χώρα µας, ανάµεσα στις συνεπείς αριστερές δυνάµεις και 
στις δυνάµεις του ρεβιζιονισµού. Στο διάστηµα αυτό συνέβηκαν στη χώ-

ρα µας µια σειρά γεγονότα, όπως η επίθεση της ∆εξιάς και το Ιουλιανό  
πραξικόπηµα, η λαϊκή αντίσταση και πάλη του καλοκαιριού 1965, ο 
σχηµατισµός των µετα-ιουλιανών κυβερνήσεων, ο σχηµατισµός της «µε-
ταβατικής» κυβέρνησης Παρασκευόπουλου και της κυβέρνησης Κανελ-
λόπουλου. Στο διάστηµα  αυτό, η πορεία των γεγονότων έδειξε δύο πράγ-
µατα: την ακατάβλητη ζωτικότητα του λαϊκού µας κινήµατος και την έ-
κταση της ρεβιζιονιστικής προδοσίας. Η ρεβιζιονιστική ηγεσία , στην πο-
ρεία  αυτών των γεγονότων, έδειξε καθαρά το πραγµατικό της πρόσωπο. 
Χτύπησε όσο της ήταν δυνατό το θαυµάσιο λαϊκό κίνηµα του Ιούλη – 

Αυγούστου 1965, προσπαθώντας να το υποτάξει στην πολιτική και τις ε-
πιδιώξεις της ηγεσίας της Ε.Κ. Σε συνέχεια παρακολουθώντας κατά πό-
δας τους ελιγµούς και τις µηχανορραφίες που σκαρώνονταν από τα κόµ-

µατα της µεγαλοαστικής τάξης και κατατροµαγµένη µπροστά στη θύελλα 

της λαϊκής  οργής, προχώρησε  σε µια νέα προδοσία. Επινόησε την πολι-
τική των «5 Σηµείων» µε «θεωρητικό στήριγµα»  την άποψη της «διαφορο-
ποιηµένης» δεξιάς: Έτσι εξωραΐζοντας αποκάλυπτα τα δύο κύρια αστικά 

κόµµατα της χώρας µας, διευκόλυνε σε σηµαντικό βαθµό τους αµερικά-

νους  και άλλους ιµπεριαλιστές και την αντίδραση  να στήσουν την Κοι-
νοπραξία, να προωθήσουν  την πλατειά αντιλαϊκή συνωµοσία, να σκαρώ-

σουν την κυβέρνηση Κανελλόπουλου. Τώρα προχωρώντας σε νέα «ανοίγ-
µατα» ζητάει συνεργασία µε το Φ.∆.Κ.  

Σήµερα η ρεβιζιονιστική  ηγεσία προωθώντας την πολιτική της, πολιτι-
κή συνθηκολόγησης µπροστά στην αντίδραση και τον ιµπεριαλισµό, ευ-

θυγραµµίζεται ταυτόχρονα  µαζί της, στην αντικινέζικη, αντικοµµουνι-
στική, αντιλαϊκή  εκστρατεία που διεξάγεται σε παγκόσµια κλίµακα από 
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το διεθνή  ιµπεριαλισµό, την αντίδραση και το ρεβιζιονισµό. Ενώ στο ε-
σωτερικό του κόµµατος της Ε∆Α επιδίδεται  σε µια εκστρατεία  εξαπάτη-

σης των αγωνιστών, στο όνοµα µιας δήθεν «αλλαγής της πολιτικής», που 

συνδυάζεται µε την  πιο αχαλίνωτη, αντικοµµουνιστική, αντικινεζική κα-

µπάνια.   

Στα δυόµισι χρόνια που µεσολαβούν από την έναρξη της ανοιχτής α-

ντιπαράθεσης της συνεπούς, αγωνιστικής κατεύθυνσης  µε τη ρεβιζιονι-
στική, οππορτουνιστική κατεύθυνση και πρακτική σηµειώθηκαν  σοβα-

ρές  µεταβολές στην συνείδηση µιας µεγάλης µερίδας αγωνιστών, στη 

συνείδηση  ενός σηµαντικού αριθµού εργαζοµένων. Η συστηµατική  α-

ντίκρουση της ρεβιζιονιστικής πλατφόρµας και η προβολή της ορθής α-

γωνιστικής γραµµής από την «Αναγέννηση», η πρακτική δραστηριοποίη-

ση ενός συνεχώς αυξανόµενου  αριθµού αγωνιστών σε διάφορους τοµείς 
της ζωής και της πάλης, τα συγκεκριµένα  βήµατα που έγιναν  για την 
εφαρµογή  της ορθής  αγωνιστικής  κατεύθυνσης  στην πράξη, αύξησαν 
την ακτινοβολία  των ιδεών  της συνεπούς Αριστεράς και δυνάµωσαν  την 
επιρροή της.  
Η έκδοση του «Λαϊκού ∆ρόµου», επισφραγίζει την περίοδο αυτή.  

Σήµερα οι συνεπείς αγωνιστές, αναµετρώντας το δρόµο που διάνυσαν, 
αντιλαµβάνονται  µε σαφήνεια πως βρίσκονται µπροστά  σε ένα εξαιρετι-
κά  σοβαρό και επείγον  καθήκον. Το καθήκον  του περάσµατος της πά-

λης τους σε ένα νέο στάδιο, στο στάδιο της συγκρότησης ενός επίσηµου , 

πανελλαδικού φορέα που η αποστολή του θα είναι από τη µια µεριά να 

συνενώσει τη δραστηριότητα όλων των αγωνιστών που παραµένουν πιστοί 
στις δοκιµασµένες και πάντοτε ζωντανές  αρχές του κινήµατός µας και 
να την κατευθύνει  στο δρόµο για την υπεράσπιση των λαϊκών συµφερό-
ντων  και από την άλλη να δηµιουργήσει τους όρους για τη συγκρότηση  

του Κόµµατος της Συνεπούς Αριστεράς. 
Για το λόγο αυτό παίρνουµε την πρωτοβουλία  και συγκροτούµε  σήµε-

ρα τη Συνεπή Πολιτική Αριστερή Κίνηση που θα µετεξελιχθεί  σε συνέ-
χεια στο Κόµµα της Συνεπούς  Αριστεράς. 
Η Συνεπής Πολιτική  Αριστερή Κίνηση απευθύνει  θερµό αγωνιστικό 

χαιρετισµό  στους φυλακισµένους και εκπατρισµένους λαϊκούς αγωνι-
στές.  
Χαιρετίζει όλους εκείνους  που πάλεψαν , µάτωσαν και πόνεσαν για τη 

λαϊκή υπόθεση. Τους αγωνιστές της Εθνικής µας Αντίστασης, εκείνους 
που  κράτησαν ψηλά τη σηµαία του Αγώνα  στις φυλακές και τις εξορίες. 
Απευθύνει αγωνιστικό χαιρετισµό  σ’ όλους εκείνους που αγωνίζονται  

εναντίον του ιµπεριαλισµού, της αντίδρασης και του ρεβιζιονισµού-

οππορτουνισµού και τους καλεί να εντείνουν την πάλη τους και να την 
ανεβάσουν  σε ένα νέο επίπεδο.  
Η Συνεπής Πολιτική Αριστερή Κίνηση θεωρεί αναγκαίο να απευθυνθεί  

στα στελέχη και τα µέλη  εκείνα της Ε∆Α που παραµένουν για την ώρα 

στους κόλπους της, παρά το γεγονός  πως διαφωνούν µε τη γενική γραµ-

µή και πρακτική. Οι δισταγµοί και ταλαντεύσεις σας γίνονται αντικείµενο 
εκµετάλλευσης από τη ρεβιζιονιστική, οππορτουνιστική  ηγεσία, που τις 
χρησιµοποιεί για να περνάει τη γραµµή της, γραµµή συνθηκολόγησης 
και εξευµενισµού. Παραµένοντας στην Ε∆Α, συνεργείτε, είτε το θέλετε, 
είτε όχι, στην παραπέρα  προώθηση του ρεβιζιονισµού, γινόσαστε  εµπό-
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δια στην ανάπτυξη της πάλης του ελληνικού λαού. ∆ιαρρήξτε τους δε-
σµούς σας µε τους ρεβιζιονιστές. Πάρτε το δύσκολο, αλλά τίµιο δρόµο 
της σκληρής  αλλά υπέροχης πάλης για την οικοδόµηση  ενός πραγµα-

τικού αριστερού κόµµατος στη χώρα µας, του κόµµατος της Συνεπούς 
Αριστεράς. Ενταχθείτε στη Συνεπή Πολιτική  Αριστερή Κίνηση. Καταπο-
λεµείστε και ξεσκεπάστε τις σάπιες και δόλιες θεωρίες  της «ουδετερότη-

τας», του «ενδιάµεσου»  δρόµου και την απάτη της δήθεν «πάλης από τα 

µέσα», που εκθειάζουν  άτοµα, που είναι βουτηγµένα ως το λαιµό στο 
βούρκο του ρεβιζιονισµού. Η ρήξη σας, µε το φορέα του ρεβιζιονισµού – 

οππορτουνισµού , θα βάλει τέρµα στην ανίερη  προσπάθεια της εξαπά-

τησης  των εργαζοµένων της χώρας µας, που επιχειρεί  η ηγεσία της Ε∆Α: 

στα λόγια ηχηρές φράσεις , στην πράξη προετοιµασία των όρων για την 
παράδοση των αριστερών µαζών στην αστική τάξη και τα κόµµατά της. 
Απευθυνόµαστε ακόµα σε εκείνα τα στελέχη του κινήµατος που έχουν 

µια παλιά ιστορία στο κίνηµα και που σήµερα συνεργούν στη διατήρηση  

της ρεβιζιονιστικής - οππορτουνιστικής ηγεσίας κάτω από τα πιο διαφανή 

προσχήµατα.  

Το κίνηµα όπως πρέπει να σας έχει διδάξει η πείρα σας. έχει τη δύνα-

µη να υπερνικάει τα πιο µεγάλα εµπόδια και τις πιο µεγάλες δυσκολίες , 
που ορθώνονται στο δρόµο του. Ανεβάζει ανθρώπους, που εξυπηρετούν 
τα λαϊκά συµφέροντα , αλλά και τιµωρεί σκληρά εκείνους που όταν ανε-
βαίνουν θέτουν τον εαυτό τους πάνω από το κίνηµα  και το λαό. Βαδίζετε 
σε λαθεµένο  και επικίνδυνο δρόµο. Επωµίζεσθε σοβαρές ευθύνες, γιατί 
έχετε τη δυνατότητα  να δείτε και είµαστε σίγουροι  γι αυτό, β λ έ π ε τ ε , 
πως η γραµµή που υπηρετείτε  είναι κατάφωρα λαθεµένη. Όσο αµφι-
βάλλετε και διστάζετε να πάρετε το σωστό αγωνιστικό δρόµο  όσο – και 
αυτό είναι και το χειρότερο – εµποδίζετε τους άλλους αγωνιστές να τον 
πάρουν, τόσο επωµίζεσθε µεγαλύτερες ευθύνες. Το κίνηµά µας θα τρα-

βήξει προς  τα εµπρός. Γι’ αυτό δεν υπάρχει καµία αµφιβολία. Η Συνε-
πής Πολιτική Αριστερή Κίνηση απευθύνεται στην φλογερή εργατική και 
φοιτητική νεολαία : Νέοι και νέες : Μπροστά σας ανοίγονται δύο δρόµοι : 
ο εύκολος δρόµος που σας υποδείχνουν οι κάθε είδους οππορτουνιστές. 
Και ο δρόµος, ο σκληρός της πάλης και των δυσκολιών. Ποιόν θα ακο-
λουθήσετε; Εµπιστευθείτε  στην κρίση σας και τη ζωή. Αν το κάνετε αυτό, 
η εκλογή σας οπωσδήποτε θα στραφεί προς το µέρος των δυνάµεων που 

κρατάνε τη σηµαία του λαϊκού µας κινήµατος, µε το µέρος των δυνάµε-
ων της Συνεπούς Αριστεράς.  
Η Συνεπής Πολιτική Αριστερή Κίνηση στέλνει τον αγωνιστικό της χαιρε-

τισµό στους εργαζόµενους της πόλης και του χωριού.  

Σήµερα στη χώρα µας, γεννιέται και αναπτύσσεται µια νέα δύναµη. 

Νέα  µε την έννοια της συντριβής της ρεβιζιονιστικής «µονοκρατορίας»  
στον πολιτικό αγωνιστικό τοµέα. Η δύναµη αυτή είναι η Συνεπής Πολιτι-
κή  Αριστερή Κίνηση (ΣΠΑΚ). 

Σηµαία της είναι τα ιδανικά του προοδευτικού µας κινήµατος. Εµπνέε-
ται  από τις παραδόσεις του και από την πείρα του. Σκοπός της είναι η 

οργάνωση και καθοδήγηση  των αγώνων  όλων των εργαζοµένων  της πό-
λης και του χωριού , για τα ζωτικά τους δικαιώµατα, ενάντια στον ιµπε-
ριαλισµό  και την αντίδραση  για την απαλλαγή της χώρας µας από το 
καθεστώς της ξενοκρατίας και της υποτέλειας, για την οικοδόµηση µιας 
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Ελλάδας ελεύθερης, δηµοκρατικής και ανεξάρτητης.  Προϋπόθεση για 

την ορθή και αποτελεσµατική καθοδήγηση των αγώνων αυτών είναι η 

δηµιουργία ενός κόµµατος των εργαζοµένων της πόλης και του χωριού, 

του Κόµµατος της Συνεπούς Αριστεράς. 
Η δηµιουργία του κόµµατος αυτού, είναι ο άµεσος σκοπός της Συνε-

πούς Πολιτικής Αριστερής Κίνησης. Η δηµιουργία του  κόµµατος αυτού 

δεν πρόκειται να συντελεσθεί µε «έξυπνες» ενέργειες  απ’ τα πάνω. Θα εί-
ναι το αποτέλεσµα του καθηµερινού επίπονου αγώνα των αγωνιστών  και 
των εργαζοµένων. Οι αγωνιστές αναπτύσσοντας και κατευθύνοντας την 
πάλη των εργαζοµένων για τα άµεσα αιτήµατά τους, θα συσσωρεύουν δυ-

νάµεις και θα οικοδοµούν  το Κόµµα των Εργαζοµένων, το κόµµα της 
Συνεπούς Αριστεράς.   
Εργαζόµενοι της πόλης και του χωριού! 

Νέοι και νέες! Εργαζόµενοι διανοούµενοι και επιστήµονες. Όσοι εµπνέ-
εσθε από το όραµα µιας νέας Ελλάδας ανεξάρτητης δηµοκρατικής και 
χαρούµενης. Όσοι παραµένετε πιστοί στο δρόµο που χάραξαν οι πρωτο-
πόροι αγωνιστές της χειραφέτησης  των εργαζοµένων. Όσοι παραµένετε 
πιστοί στο δρόµο της πάλης και των θυσιών γα το καλό του λαού. Ενω-

θείτε! 
Η θέση σας είναι µαζί µας. Στο σκληρό αλλά ωραίο αγώνα για την οι-

κοδόµηση του κόµµατος της πραγµατικής Αριστεράς. Για να γίνει αποτε-
λεσµατικός ο αγώνας του λαού µας για τα ζωτικά  του δικαιώµατα. Για 

την απόκρουση της επίθεσης της φασιστικής αντίδρασης.  
Ενάντια στη δηµαγωγία των αστικών κοµµάτων. Ενάντια στη συνθηκο-

λόγα προδοτική πολιτική των οππορτουνιστών. Για την επιβολή µιας λαϊ-
κής, δηµοκρατικής λύσης στη χώρα µας. Για το θρίαµβο της υπόθεσης 
της εθνικής ανεξαρτησίας, της δηµοκρατίας και της προόδου.  

 

Σηκώστε ψηλά την τιµηµένη σηµαία του αγώνα και της θυσίας.  
Κάτω ο συνθηκολόγος ρεβιζιονισµός – οππορτουνισµός.  
Εµπρός να οικοδοµήσουµε ένα πραγµατικό  Κόµµα της Συνεπούς  
Αριστεράς.  
Ας ενωθούµε όλοι κάτω από τη σηµαία της ιερής λαϊκής υπόθεσης.  
Ζήτω η Συνεπής  Πολιτική Αριστερή Κίνηση. 

Ζήτω ο µεγάλος, ο υπερήφανος λαός της Ελλάδας. 
 

ΤΟ  ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟ  

ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΨΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ  

ΤΗΣ ΣΥΝΕΠΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ 
 

Αθήνα, Απρίλης 1967 

 

  

 

 

 

 


