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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΗΣ Κ.Ε. ΤΟΥ
ΠΑΣΟΚ

Το ΠΑΣΟΚ από την ίδρυσή του και σ' ολόκληρη την ιστορική του διαδρομή 
αποτελεί το μεγάλο πατριωτικό Κίνημα που έδωσε νόημα και περιεχόμενο σε μια 
πραγματική εθνική στρατηγική.

Η πρόσφατη κρίση που προκάλεσε η τουρκική κυβέρνηση είναι δείγμα 
γραφής των στόχων και των επιδιώξεων του τουρκικού επεκτατισμού. Γεγονός 
που επιβεβαιώνει τις πάγιες θέσεις μας ότι η απειλή για την ακεραιότητα, την 
κυριαρχία και την ασφάλεια της χώρας προέρχεται από την ανατολή.

Η ελληνική κυβέρνηση αντιμετώπισε την κρίση προστατεύοντας την 
ειρήνη και χωρίς να απεμπολήσει κανένα κυριαρχικό μας δικαίωμα. Δεν 
δεχόμαστε μαθήματα πατριωτισμού από εκείνους που οδήγησαν την Ελλάδα στην 
εξάρτηση και την υποτέλεια. Η πατριδοκαπηλεία δεν μπορεί να αποτελέσει 
μέθοδο αντιμετώπισης των κρίσιμων εθνικών θεμάτων. Πρέπει το ταχύτερο 
δυνατόν να ξεπεραστούν τα αισθήματα πικρίας και απογοήτευσης που ένιωσε ο 
λαός μας και να κοιτάξουμε προς τα εμπρός με τη γνώση ότι η υπόθεση της Ιμιας, 
δεν θα είναι η τελευταία πρόκληση από την Τουρκία.

Θέλουμε να διακηρύξουμε σε κάθε κατεύθυνση, ότι οποιαδήποτε 
προσπάθεια ανατροπής του υπάρχοντος καθεστώτος στο Αιγαίο θα μας βρει 
αποφασιστικά αντιμέτωπους. Είμαστε έτοιμοι να υπερασπίσουμε με όλα τα μέσα 
τα κυριαρχικά μας δικαιώματα που καθορίζονται από το διεθνές δίκαιο και τις 
ισχύουσες διεθνείς συμβάσεις. Καμία διαπραγμάτευση δεν μπορεί να γίνει η να 
επιβληθεί στη χώρα με αντικείμενο τα αδιαμφισβήτητα αυτά δικαιώματα, για τα 
οποία ο Ελληνισμός είναι κάθε στιγμή έτοιμος να κερδίσει και τον πόλεμο αν δεν 
υπάρχει άλλη οδός. Οι Ενοπλες Δυνάμεις μας είναι ικανές να ανταποκριθούν 
επάξια στο εθνικό τους χρέος.

Εχουμε πρώτιστο χρέος να δίνουμε τη μάχη με αδιαπραγμάτευτες τις 
αρχές και τους στόχους μας, συνεκτιμώντας τα νέα δεδομένα στην περιοχή. 
Ξέρουμε καλά ότι η επιβίωση του έθνους δεν είναι μόνο υπόθεση επιμέρους 
κυβερνητικών χειρισμών από αρμόδια πρόσωπα ή κυβερνητικά όργανα. Είναι 
υπόθεση όλων των δυνάμεων του Κινήματος. Είναι υπόθεση του Ελληνισμού 
συνολικά. ΓΓαυτό οφείλουμε να διαμορφώνουμε κάθε στιγμή τη μέγιστη δυνατή 
εθνική συνεννόηση και πολιτική συναίνεση.

Κατόπιν αυτών, το Εκτελεστικό Γραφείο αποφάσισε να διευρύνει τη 
συζήτηση που θα γίνει στην προσεχή Σύνοδο της Κεντρικής Επιτροπής, 10 και 11 
Φεβρουάριου και με το θέμα: “Εθνική στρατηγική, εξελίξεις, προοπτικές”, για να 
πάρει πολιτική απόφαση το κορυφαίο όργανο του Κινήματος.


