
ΜΙΛΟΥΝ τά κόμματα 
από ιό βήμα της «Ε» 

ΠΑ.ΣΟ-Κ.' 

Ή ΈΟνικιί 
'Ανεξαρτησία 
προϋπόθεση 
γιά την είρήνη καί 

πρόοδο του τόπου 
ΟΙ ε κ λ ο γ έ ς της 20ης Νοέμβρη έχουν Ιδιαίτερη ση

μ α σ ί α γ ι α τον τόπο γ ι α τ ί γ ί ν ο ν τ α ι σέ σ τ ι γ μ έ ς που 
ή π α τ ρ ί δ α μ α ς αντιμετωπίζει μια σ ε ι ρ ά ά π α κρίσι
μ α π ρ ο β λ ή μ α τ α Π ρ ο β λ ή μ α τ α που συνδέονται ά μ ε σ α 
μέ την εθνική μ α ς α ν ε ξ α ρ τ η σ ί α και επιβίωση. Μέ 
τήν οικονομική καί κοινωνική μ α ς α ν ά π τ υ ξ η . 

Γι' αυτό τό ΠΑΣ Ο Κ ζήτη
σε σπτ* όλα τά κόμματα, κα! 
ιδιαίτερα _ άπό τόν κ. Καρα
μανλή, νά διευκρινίσουν τίς 
θέσεις πάνω στά μεγάλα εθνι
κά μαις προβλήματα, νά τίς ε
ξηγήσουν στό λαό γιά νά γνω
ρίζει ó κάθε ψηφοφόρος τί ση
μαίνει όταν ψηφίζει την δεξιά. 
Παράλληλα τό Κίνημα μας με 
τήν εξαγγελία των κατευθυντη 
ρίων γραμμών της κυβερνητι
κής του πολιτικής ξεκαθάρισε, 
ακόμα πιό πολύ δ,τι είχε ου
σιαστικά εφαρμόσει στά τρία 
χρόνια ζωής του. "Ελυσε ο
ποιαδήποτε ερωτηματικά αφή
νονταν — συνειδητά ή ασυνεί
δητα — γύρω άττό τις επιλο
γές του, τήν στρατηγική καί 
τακτική του. "Ετσι ό κάθε ψη
φοφόρος γνωρίζει γιατί ψηφί
ζει ΠΑΣΟ Κ καί τί επιλέγει δ-
τοον ρίχνει τήν ψήφο του. 

"Ενα από τά δασικά θέμα
τα πού μπαίνουν σέ τούτες τίς 
εκλογές είναι καί τό πρόβλη
μα τής εθνικής μας ανεξαρτη
σίας. Γιά τό ΠΑΣΟΚ ή από
κτηση κα! κατοχύρωση τής ε
θνικής ανεξαρτησίας είναι ή 
πρώτη κα! δασική προϋπόθε
ση γ ιά την κοινωνική αλλαγή 
που επιδιώκει τό Κίνημα. 

Ή χώρα_ μας —- κα! τό εί
παμε πολλές Φορές — εΐναι 
χώρα περιφερειακή καί εξαρ
τημένη από τά μεγάλα καπι
ταλιστικά κέντρα τής Δύσης 
Γιά νά είμαστε πιό ακριβο
λόγοι άπό τίς 'Ηνωμένες Πολι
τείες τής 'Αμερικής. Αυτό ση
μαίνει πώς στή χώρα μας επι
τρέπονται μόνο εκείνες oi επι
λογές που εΤναι σύμφωνες μέ 
τά συμφέροντα τών ξένων κι 
όχι τά δικά μας, εφαρμόζεται 

Toö Α . — — — — 
ΧΡΙΣΤΟηΟΥΛΙΔΗ 

μέλους του 
Εκτελεστικού 

Γραφείου 
του ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

εκείνη ή πολιτική πού διαιωνί
ζει τήν εξάρτηση καί εξυπηρε
τεί καλύτερα τά οικονομικά, 
στρατιωτικά, πολιτικά καί πο
λιτιστικά συμφέροντα τους. 

Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 

Ποιο είναι τό περιεχόμενο 
πού δίνει ró ΠΑΣΟΚ στην εν 
νοια της εθνικής ανεξαρτησί
ας; Μιά χώρα είναι εθνικά α
νεξάρτητη όταν η πολιτική ε
ξουσία ασκείται αποκλειστικά 
άπό τους κατοίκους τής χώ
ρας αυτής σύμφωνα μέ τό δι
κό της συνταγματικό καί νο
μικό καθεστώς πού θά πρέπει 
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νά εξυπηρετεί τά συμφέροντα 
τών κατοίκων της κι όχι τρίτων. 
Τό τελευταίο τούτο στοιχείο 
etvai απαραίτητο γιατί μιά 
σειρά ά π ό συντάγματα έχουν 
επιβληθεί Από TIC αποικιακές 
κυβερνήσεις καί έχουν στόχο 
τή συνέχιση της παλιάς αποι
κιακής εξάρτησης. 

Τί σημαίνει OSÙTÓ; Σημαίνβι 
πώς: 

α) Δέν θά υπάρχει ξένη 
στρατιωτική παρουσία στή 
γώρα. 

6) Οί οικονομικές, κοινωνι
κές καί πολιτιστικές ^ σχέσεις 
τί ανταλλαγεί; αναπτύσσονται 
μέ βάση τους κανόνες «'ίσης 
συναλλαγής» καί γίνονται μέ 
βάση τό εθνικό κ«! μόνο συμ
φέρον. 

γ ) Οί διεθνείς δεσμεύσεις 
καί προσανατολισμοί καθορί
ζονται, μέ βάση τήν,άρχή της 
ισοτιμίας τών, κρατών καί α
ποβλέπουν στην ενεργό εξυπη
ρέτηση τών εθνικών συμφερόν
των. 

Ή εξωτερική πολιτική απο
τελεί ένα από τά καθοριστικά 
στοιχεία υλοποίησης του αγώ
να γιά την εθνική μας ανε
ξαρτησία, fi' αυτό η 'Ελλά
δα θά πρέπει νά έχει σάν στό
χο τήν εφαρμογή μιας εξωτε
ρικής πολιτικής πού νά ενι
σχύει τους άξονες πάνω στους 
όποιους στηρίζεται η εθνική 
μας ανεξαρτησία Σημαίνει 
δηλαδή αποδέσμευση , ά π ό ε
κείνους τους μηχανισμούς πού 
μέχρι σήμερα λειτουργούσαν 
σέ αντίθεση μέ τά εθνικά μας 
συμφέροντα, ^σημαίνει επιλογή 
μιας πολιτικής πού θά ενισχύ
σει τόν αποφασιστικό ρόλο 
της χώρας μας στό διεθνή χώ
ρο, πού θά _ κατοχυρώνει τήν 
ειρήνη και τήν ανάπτυξη του 
τόπου. 

Είναι γνωστό πώς μετά τόν 
Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο η 
ιμπεριαλιστική παρέμβαση καί 
εξάρτηση πήρε^μιά καινούργια 
μορφή πού ένώ δεν είχε τις 
παλιές αποικιακές όψεις έξυ-
πηρεταΰσε,, καλύτερα τά συμ
φέροντα της μητρόπολης. ' Ε 
τσι ή άμεση στρατιωτική παρ
έμβαση έπαιρνε τήν όψη έμμε
σου οικονομικού, πολιτικού f¡ 
πολιτιστικού έλεγχου. Μέ τη 
διείσδυση της «υψηλής τεχνο
λογικής» ανάπτυξης ή εξάρτη
ση έγινε καθολικότερη καί μο
νιμότερη. 

Η ΕΞΑΡΤΗΣΗ 

Ή εξάρτηση στή χά>ρα μας 
έχει τόσο τή μορφή της στρα
τιωτικής παρουσίας (σύνδεση 
της χώρας μέ τό NATO, στρα 
τιωτικές αμερικάνικες βάσεις 
κλπ.) όσο καί τή μορφή της 
οικονομικής πολιτικής καί πο
λιτιστικής παρέμβασης (δανει 
οδοτήσεις, βιομηχανίες, πολυ
εθνικές, αναπτυξιακή πολιτική 
κλπ.) . 

Τό πρόβλημα της εθνικής 
μας. ανεξαρτησίας δέν μπήκε 
σήμερα στον πολιτικό μας χώ
ρο. 'Από πολύ παλιά.είχε επι
σημανθεί α π ό "Ελληνες πολι
τικούς — Τρικούπης, Παπα-
ναστάσης κ.ά. Στό δεύτερο α
νένδοτο ήταν τό βασικό σύν
θημα πού προώθησε ó Πρόε
δρος του ΠΑΣΟΚ Α. Παπαν
δρέου. Ή δικτατορία, τό πρα
ξικόπημα καί ή εισβολή στην 
Κύπρο, υπήρξαν συγκεκρι.μένα 
παραοείν-'ατα, που μπορεί νά 
οδηγήσει τόν τόπο μιά πολι
τική υποταγής καί εξάρτησης 
τής χώρας από τά ξένα ιμπε
ριαλιστικά κέντρα. 

Είναι γι ' αυτό πού ακόμα 
καί ó κ. Καραμανλής αναγκά
στηκε νά εξαγγείλει τόν Νοέμ
βρη του 1974 στή Θεσσαλο
νίκη τήν «αποχώρηση τής 'Ελ
λάδος α π ό τό NATO» τό όρ
γανο αυτό τής εξάρτησης τής 
χώρας μας .Τί έγινε όμως α
π ό τότε μέχρι σήμερα γιά τήν 
υλοποίηση αυτής τής εξαγγε
λίας; Ή κυβέρνηση τής Δε-

Mifloúv τά κόμματα 
ξιάς Ö?f.iiovo δεν κατάφερε νά 
προωθήσει τη νέα «Φόρμουλα» 
σύνδεσης μέ τό NATO, άλλα 
αντίθετα μιά σειρά γεγονότων 
πού μεσολάβησαν επιβεβαιώ
νουν τήν αρχική θέση του ΠΑ-
ΣΟΚ πώς τίποτα δέν άλλαξε 
στις σχέσεις μας μέ τό ^NA
TO. Πώς αλλιώς μπορεί νά 
¿ξηγηθούν : 

α) Τά κοινά γυμνάσια πού 
έγιναν στό Αιγαίο τά τέλη Αι> 
γούστου μέ τή συμιμετοχή καί 
ελληνικών καί τουρκικών γυ
μνάσιο»; κάτω α π ό "Αγγλο 
ναύαρχο (καταγγελία του Α. 
Παπανδρέου στην όμ'ιλία του 
στό 'Ηράκλειο Κρήτης). 

6) Ή μονογραφή τής συμ
φωνίας γ ιά τις αμερικανικές 
βάσεις πού παρέχει μιά σει
ρά από δ'ευκολύνσεις στις α
μερικανικές στρατιωτικές δυ
νάμεις. 

γ ) Τά διάφορα ελληνοαμε
ρικανικά γυμνάσια πού έγιναν 
στά Βάτικα τής Αακωνίας 

« Α Ν Μ Κ Ο Μ Ε Ν . . . » 

Μά τί άλλο θέλουμε από τίς 
καθημερινές σχεδόν δηλώσεις 
τόσο του κ. Καραμανλή ότι 
«άνήκομεν είς τήν Δύσιν» δη
λαδή στην 'Αμερική, καί του 
κ. 'Αβέρωφ δτι «άνήκομεν εις 
τό NATO θέσει, παραδόσει, 
πνεύματι καί άπό πλευράς οι
κονομικών συμφερόντων» (όιιι-
λία στή Σχολή 'Εθνικής "Αμύ
νης) ; 

Νά καί ή πλούσια εμπειρία 
μας άπό τή σύνδεση τής χώ
ρας μας μέ τό NATO; 

— " Ο τ α ν ή Κύπρος βομβαρ
διζόταν άπό τά ΝΑΤΟϊκά 
τουρκικά αεροπλάνα ή «Φωνή 
τής Αμερικής» ά π ό τή Ρόδο 
κατηγορούσε τους 'Ελληνοκυ
πρίους καί υπερασπιζόταν 
τους «συμμάχους» Τούρκους. 
Αυτό οδήγησε τόν τότε υπουρ
γό Προεδοίας Α. Παπανδρέου 
νά διατάξει τό κλείσιμο τού 
σταθμού. 

— " Ο τ α ν οί λαϊκές δυνάμεις 
έβαζαν τ ά πρώτα θεμέλια γιά 
τήν ανεξαρτητοποίηση τής 
'Ελλάδας στό δεύτερο ανένδο
το ή · ΣΙΑ μεθόδευσε μέ τό Πα
λάτι τίς γνωστές σκευωρίες. 
Οί «Τάιμς τήν Νέας Υόρκης» 
γράφουν στίς 2.8.74 πώς ó 
Τζών Μώρυ σταθμάρχης τότε 
τής ΣΙΑ στην 'Αθήνα βοη
θούσε τόν Κωνσταντίνο στην 
εξαγορά τών βουλευτών. 

— Σ τ ι ς 21 "Απρίλη Τ 967 οί 
γνωστοί π ιά πράκτορες τής 
Σ ΙΑ οργανώνουν τό πραξικό
πημα καί υποτάσσουν τό λαό 
μας στην 7χρονη δικτατορία. 

— Σ τ ί ς 15 "Ιούλη »974 οί 
'Αμερικάνοι ενισχύουν τό πρα
ξικόπημα στην Κύπρο καί οί 
ΗΠΑ είναι ή πρώτη καί μονα
δική χώρα πού αναγνωρίζει 
τήν κυβέρνηση του Σαμψών. 

—Τέλος, αξίζει νά σημειώ
σουμε καί τήν περιβόητη δή
λωση Σώφλυ γ ιά «ασυνήθη δι
ευθέτηση στό Αιγαίο» πού σή
μαινε σαφή υπαινιγμό τών Η. 
Π.Α. γ ι ά καταγγελία τής Συν
θήκης τής Λωζάννης. 

Μά ó έλεγχος τής χώρας 
μας α π ό τά ξένα μητροπολιτι-
ιώ κέντρα δέν περιορίζεται 
μόνο στην στρατιωτική παρου
σία καί τήν σύνδεση μας μέ 
τό NATO. Ό οικονομικός έ
λεγχος στην πατρίδα μας — 
μέ τήν πολιτική τής Δεξιάς — 
έχει πάρει μορφή καταστροφι
κή γιά τήν οικονομία του τό
που τήν κοινωνική καί πολι
τιστική του ανάπτυξη. Ή οι
κονομία, τεχνολογία καί κουλ
τούρα μας αποτελούν προέκτα 
ση τής οικονομίας, τής τεχνο
λογίας καί τής κουλτούρας τών 
ξένων ιμπεριαλιστικών κέν
τρων. Ή Παιδεία, η τεχνική 
εκπαίδευση, ακόμα καί ή τέ
χνη βρίσκονται στην ουσία κά
τω άπό τόν έλεγχο τών διαφό
ρων διεθνών ταμείων πού δα
νειοδοτούν τήν πατρίδα μας. 
Ή Διεθνής Τράπεζα, Τό Διε
θνές Νομισματικό Ταμείο — 

οργανισμοί πού ελέγχονται 
κύρια άπό τίς ΗΠΑ —_ δέν 
προσφέρουν μόνο τ ά δάνεια 
τους άλλα καθορίζουν καί τον 
τρόπο πού θά πρέπει νά δια
τεθούν, σέ ποια περιφέρεια τής 
χώζχχζ θα κατανεμηθούν καί τί 
ποιότητα Παιδείας ή τέχνης 
θά προσφέρουμε. ΕΤναι χαρα
κτηριστική ή περίπτωση τής 
Διεθνούς Τραπέζης πού μέ τήν 
παροχή δανείου γ ι ά την. Τε
χνική 'Εκπαίδευση καθόριζε 
«¡α ίτό διδακτικό προσωπικό, 
καί τίς περιφέρειες πού θά 
χτίζονταν τά σχολεία καί την 
ποιότητα τής εκπαίδευσης. 

Σ ' αυτό τό πλέγμα πρέπει 
νά εντάξουμε καί τό πρόβλη
μα τής σύνδεσης τής χώρας 
μας μέ τήν ΕΟΚ. Γιά τό ΠΑ. 
Σ Ο.Κ. ή ΕΟΚ είναι ή οικο
νομική πλευρά του NATO. Ή 
ένταξη μας στήν^ΕΟΚ σημαί; 
νει αποδοχή του νομοθετικού 
πλαισίου πού διαμορφώθηκε 
στην κοινότητα καί προωθεί τά 
συμφέροντα τών πολυεθνικών 
μονοπωλίων από τή μιά, καί 
από τήν άλλη διαιωνίζει τόν 
περιθωριακό ρόλο τής χώρας 
μας. Επιβεβαίωση τών θέσε
ων μας αυτών είναι καί ή δή
λωση του Φρ. -. Όρτολί πού 
έγινε τό 1975 στην παρουσία
ση τού προγράμματος δράσης 
τής επιτροπής: «Δέν είμαστε 
κύριοι του πεπρωμένου μας ε
πειδή πολλαπλασιάζονται έξω 
ά π ό τά κράτη - μέλη καί τήν 
κοινότητα, τά κέντρα λήψεως 
οικονομικών χρηματοδοτικών 
καί πολιτικών αποφάσεων., Σέ 
τί χρησιμεύει νά βαυκαλιζόμα
στε μέ αυταπάτες όταν ή κυρι
αρχία βρίσκεται απλούστατα 
κάπου άλλου»! ! Ό κ. Ό ρ τ ο 
λί είναι σήμερα Πρόεδρος τής 
'Επιτροπής τή- ΕΟΚ. 

0 1 ΑΛΛΑΓΕΣ 

Τό ΠΑΣΟΚ έχει πολλές 
φορές επισημάνει τήν ανάγκη 
γιά ριζικές αλλαγές πού θά 
δημιουργήσουν τίς προϋποθέ-
σεις^ νά γίνει ή χώρα μας ε
θνικά ανεξάρτητη:, Στό πρό
γραμμα του καθορίζει πώς θά 
πρέπει: 

1 ) Νά τεθεί άμεσα σέ κί
νηση ή διαδικασία γιά τήν 
πλήρη καί οριστική αποχώρη
ση άπό τό NATO καί τήν α
ποδέσμευση από τίς ελληνο
αμερικανικές συμφωνίες. 

2 ) Νά αντιμετωπισθεί άμε
σα τό πρόβλημα τών ξένων 
6άσεων._ Πρώτο βήμα ή στε
γανοποίηση τους άπό τή ζωή 
τής χώρας. Τό επόμενο βήμα 
ή κοτοάργτισή τους. 

3) Νά αναπτυχθούν διμερείς 
σχέσεις μέ τήν ΕΟΚ στά 
πλαίσια μιας ειδικής συμφω
νίας^ πού νά επιτρέπει τόν ε
θνικό κοινωνικό καί οικονομι
κό προγραμματισμό. 

4) Ριζικός αναπροσανατο
λισμός τής εξωτερικής μας π ο 
λιτνκής πού νά στηρίζεται στις 
πιό κάτω αρχές: 

α) Κάθε πράξη, κίνηση, α
πόφαση ή δέσμευση τής χώ
ρας στό διεθνή χώρο αποβλέ
πει, στην ενεργό εξυπηρέτηση 
του εθνικού συμφέροντος, καί 
στηρίζεται στην αρχή τής δι
ακρατικής ισοτιμίας. 

6) Ή Ε λ λ ά δ α εΐναι χώρα 
πού ανήκει στην Ευρώπη, στά 
Βαλκάνια, στή Μεσόγειο γι ' 
αυτό πρέπει νά κάνει αισθητή 
τήν παρουσία της σ' αυτούς 
τους χώρους. 

γ ) Ή εξωτερική πολιτική 
τής χώρσς μας στηρίζεται 
στίς αρχές τής είρηνικής επί
λυσης τών διεθνών διαφορών, 
τήν ενίσχυση τής ειρήνης καί 
Φιλίας μέ όλες τίς χώρες. 

Τό πρόβλημα τής εθνικής 
μας ανεξαρτησίας είναι καί
ριο. Συνδέεται μέ τήν ίδια τήν 
εθνική μας επιβίωση, τήν ει
ρήνη, _ τήν προκοπή καί τήν 
ευτυχία του λαού μας. Γι" αυ
τά αγωνίζεται τό ΠΑΣΟΚ. 
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