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li ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ 

1. ΤΟ ΝΟΘΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ : Η ΔΕΞΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙ ΝΑ ΚΗΔΕΜΟΝΕΥΣΕΙ 

ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΣΠΑΣΕΙ ΤΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ 

"Ενα χρόνο μετά τίς πραξικοπηματικά μεθοδευμένες εκλογές της 

ΠΑΣΕΓΕΣ, ή "Ν.Δ." ακολουθώντας τήν φιλομοπωλιακή πολιτική της, επι

χείρησε νά ελέγξει νά δηκεμονεΰσει καί νά διασπάσει τό συνδικαλιστι

κό κίνημα προχωρώντας στό πραξικοπηματικό, πρόωρο και νόθο έκτακτο 

συνέδριο της ΓΣΕΕ στην Καλαμάτα. 

Στά πλαίσια της ανακατανομής του εισοδήματος σέ όφελος του μο

νοπωλιακού κεφαλαίου, ή κυβέρνηση της "Ν.Δ." έχει αποφασίσει νά 

εντείνει τήν πολιτική της της μονόπλευρης λιτότητας σέ βάρος της 

εργατικής τάξης καί όλων των εργαζόμενων. "Ετσι μπροστά στην όλο 

καί μεγαλύτερη όξυνση των σχέσεων εργοδοσίας καί εργασίας, άν γι

νόταν τό συνέδριο τόν 'Απρίλη του 1979, θά υπήρχαν σημαντικοί κίνδυ

νοι γιά τήν πολιτική της Ν.Δ. άπό τίς όλος καί μεγαλύτερες αντιδρά

σεις των εργαζομένων. 

'Ακολουθώντας τίς υποδείξεις της ΕΟΚ καί τών μονοπωλίων προχώ

ρησε χωρίς νά έχουν ολοκληρώσει οι οργανώσεις τίς διαδικασίες στην 

πραξικοπηματική σύγκληση του έκτακτου συνεδρίου. Διατήρησε τό οργα

νωτικό πλέγμα καί τό καταστατικό της επταετίας κρατώντας έξω από τό 

συνέδριο τίς μαζικότερες οργανώσεις, επιχείρησε νά έκπαραθυρώσει 

τήν δημοκρατική αντιπολίτευση μέ στόχο τήν διάσπαση της οργανωτικής 

δομής του συνδικαλιστικού κινήματος. 

Μέσα σέ ένα κύμα διαμαρτυριών άπό τίς μαζικότερες οργανώσεις 

καί τήν δημοκρατική αντιπολίτευση σέ όλη τήν χώρα, συνήλθε τελικά 

στίς 8-12/11/78 τό 18ο συνέδριο της ΓΣΕΕ. 

'Αποτέλεσμα του συνεδρίου ήταν νά επιτευχθεί άπό τήν Δεξιά ó 

έλεγχος της κορυφής του συνδικαλιστικού κινήματος. Μετά όμως άπό τήν 

διεύρυνση προς τήν χούντα της Ν.Δ. στίς δημοτικές, ή διεύρυνση προς 

τους χουντικούς ήταν πολύ μεγαλύτερη στό συνέδριο καί τά χουντικά 

στοιχεία πού άναριχήθηκαν σέ ενα κλίμα έντονης κινδυνολογίας εμφανί

ζονται ιδιαίτερα ένισχυμ'ενα. 

Ή Δημοκρατική 'Αντιπολίτευση αποκάλυψε πλατειά στον 'Ελληνικό 

Λαό, τόσο τίς αντιδημοκρατικές μεθοδεύσεις πού ακολουθήθηκαν όσο καί 

τό τί επιδιώχθηκε μέ τήν δημιουργία του μετώπου τής χουντοδεξιάς, πιά 

πολιτική εξυπηρετούσε καί τίς πολιτικές προεκτάσεις πού είχε. 
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To ΠΑ.ΣΟ.Κ. οπλισμένο μέ την πολιτική γραμμή της ΕΘΝΙΚΗΣ 

ΛΑΪΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ έχει επιλέξει JO 

διαρθρωμένο μαζικό κίνημα σάν κύριο μοχλό της αλλαγής. 'Από τήν 

πολιτική μας γραμμή, βγαίνει αβίαστα τό πολιτικό καθήκον νά απο

κρούσουμε αυτές τίς μεθοδεύσεις της Δεξιάς ενάντια στους εργαζό

μενους καί νά σφυρηλατήσουμε τήν 'Εθνική Λαϊκή Ενότητα, ή υλο

ποίηση αύτου περνάει κύρια μέσα άπό τήν μαζική πολιτική μας δρά

ση μέσα στον λαό καί γιά τόν λαό. 

"Ετσι πρέπει νά παλαίψουμε γιά τήν ενότητα, τήν μαζικότητα 

καί τήν δημοκρατική λειτουργία του συνδικαλιστικού κινήματος, γιά 

νά μήν μείνει χώρος δουλειάς, εργοστάσιο, υπηρεσία, χωρίς συνδικα

λιστική οργάνωση, γιά νά μήν μείνει εργαζόμενος έξω άπό τό σωματείο 

του. 

2. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ; ΕΘΝΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ NE ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΟ - ΑΝΤΙΪΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΟ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

Τό Πολυτεχνείο σάν πολιτικός καί ιδεολογικός σηματοδότης της 

πρόσφατης ιστορίας μας έκπέ μπει συνέχεια τό αντιφασιστικό καί άντι-

ϊμπεριαλιστικό του μύνημα "κάτω ή χούντα", "έξω ot Αμερικάνοι". 

Θυμίζει συνέχεια τήν σχέση, της δικτατορίας μέ τήν ιμπεριαλιστική 

εξάρτηση της χώρας μας άπό τίς ΗΠΑ καί τό NATO. 

'Ακόμα βάζει τίς προοπτικές καί τους στόχους του λαϊκού κινή

ματος όπως τους περιέγραψε ή ΕΦΕΕ καί όπως βροντοφωνάκτηκαν άπό τίς 

εκατοντάδες χιλιάδες λάου πού πήραν μέρος στην πορεία. 

Γιά Εθνική 'Ανεξαρτησία : Γιά σπάσιμο τών δεσμών, της εξάρτη

σης. Γιά ένταση του άντιϊμπεριαλιστικοϋ-άντιφασιστικου αγώνα :ΓΙά νά 

κατοχυρωθεί ή λαϊκή κυριαρχία, γιά νά προχωρήσουμε στον σοσιαλιστικό 

μετασχηματισμό. 

Τό Πολυτεχνείο ζητάει επίμονα νά γίνουν πραγματικότητα οι 

ανεκπλήρωτοι στόχοι του. *Η Ν.Δ. εκφραστής τών συμφερόντων της άρχου

σας τάξης, θέλησε καί θέλει νά παραχαράξει καί νά αλλοτριώσει τό μή

νυμα αυτό του Πολυτεχνείου καί νά εξαλείφει τους στόχους καί τίς 

προοπτικές πού βάζει. Χαρακτηριστικό αυτής της πολιτικής ε^ναι ή 

άφίσσα της ΟΝΝΕΔ μέ τό μεγάλο τίτλο "ο αγώνας δικαιώθηκε" πού δείχνει 

καθαρά τήν πρόθεση της Ν.Δ. νά υποβιβάσει τόν σηματοδότη του Πολυ

τεχνείου σέ μιά έπετειακή γιορτή. 
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Τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. στην κατεύθυνση νά καθερωθει τό Πολυτεχνείο 'Εθνική 

γιορτή με ρό σαφές παραπάνω αντιφασιστικό - άντιϊμπεριαλιστικό μήνυμα 

κινητοποίησε όλες τίς πολιτικές του δυνάμεις άπό πολύ νωρίς. 

Δέν είναι καθόλου τυχαίο ότι ó 'Υπουργός Πρόεδρείας της Ν.Δ. 

στις 10 του Νοέμβρη επέλεξε νά προωθήσει τήν τεχνητή πόλωση μέ ιδεο

λογική επίθεση εναντίον του ΠΑ.ΣΟ.Κ., όταν ακριβώς συζητιώνταν ή επε

ρώτηση τών Βουλευτών του ΠΑ.ΣΟ.Κ. γιά τήν καθιέρωση του Πολυτεχνείου 

σάν 'Εθνικής Γιορτής. 

Τό μήνυμα του Πολυτεχνείου μας δείχνει τό δρόμο γιά τήν σφυρηλά

τηση της Εθνικής Λαϊκής 'Ενότητας, μέ διαρθρωμένο αυτή τήν φορά τό 

μαζικό κίνημα, γιά νά γίνουν πραγματικότητα οι στόχοι του καί νά 

αποκρουστούν τά ιμπεριαλιστικά σχέδια . 

Τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. πάλεψε καί θά παλάφει καί ατό μέλλον ενάντια σέ κά

θε προσπάθεια της άρχουσας τάξης νά αλλοιώσει καί νά προσεταιρισθεί 

τό νόημα καί τό μήνυμα του Πολυτεχνείου. 

3. ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ : ΤΑ ΑΔΙΕΞΟΔΑ ΠΛΗΘΑΙΝΟΥΝ ΚΑΘΩΣ ΤΟ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΟ 

ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΡΟΩΘΕΙΤΑΙ : 

Στους μήνες 'Οκτώβριο καί Νοέμβριο παρακολουθήσαμε μιά έντονη δρα

στηριότητα γύρω άπό τά εθνικά μας θέματα, πού έρχεται νά επιβεβαιώ

σει ότι άπό τους ιμπεριαλιστικούς κύκλους του NATO , τών ΗΠΑ προωθεί

ται μιά συνολική ρύθμιση τών εθνικών μας θεμάτων - ακόμα φαίνεται 

πιά καθαρά δτι ή επιλογή της Ν.Δ. καί τήςάρχουσ ας τάξης "άνήκομεν 

είς τήν Δύσιν" οδηγεί σέ αδιέξοδα. 

Στην παράλληλη κίνηση τών εθνικών θεμάτων μετά τήν άρση του 

εμπάργκο βλέπουμε : 

α) στό θέμα : 'Επανένταξης στό NATO - ΑΙΓΑΙΟ 

Ή Τουρκία προβάλλει βέτο, απαιτώντας πρώτα νά λυθεί τό 

πρόβλημα του Αιγαίου, νά της δοθούν ζώνες έλεγχου στον εναέριο 

χώρο καί στην ναυτική διοίκηση του Αιγαίου. 

*0 Γραμματέας του NATO Λούνς στην "Αγκυρα συζητάει "απόρρητο σχέδιο" 

του NATO, ένώ κατά τήν διάρκεια της επίσκεψης του, μέ αφετηρία τίς 

σκληρές δηλώσεις του Τούρκου 'Υπουργού 'Αμύνης, Ισικ, ή τουρκική 

προκλητικότητα εντείνεται καί φθάνει στον εμβολισμό 'Ελληνικού α

λιευτικού καί στην σύλληψη τριών αγροτών σέ 'Ελληνικό έδαφος στον 

"Εβρο. 
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Ό Λουνς δηλώνει τήν εξαιρετική σπουδαιότητα της Τουρκίας 

γιά τήν συμμαχία του NATO ιδίως μετά τά πρόσφατα γεγονότα στην 

Περσία ποχ5 κλονίζουν τόν άξονα Δυτ. Γερμανίας - Τουρκίας -

- Περσίας. 

'Η κυβέρνηση τή"ς Ν.Δ. μέ τήν πολιτική της "ειδικής σχέ

σεως" συμφωνία ΝΑΤΒΟΥ - ΧΑΙΗΓΚ πού τό περιεχόμενο της εϋναι 

άγνωστο οδήγησε σέ αδιέξοδο, γιατί δέν θά υπήρχε πρόβλημα κα

θορισμού τέτοιων ζωνών έλεγχου άν δέν έβαζε τό θέμα επα

νένταξης στό NATO. 

Β) Κυπριακό 

Οί χώρες της δύσης "έβς τήν οποίαν άνήκομεν" προσπαθούν 

νά αποφύγουν τήν καταδίκη της Τουρκίας στον OHE, απέχουν χαρακτη

ριστικά άπό τήν ψηφοφορία στον OHE γιά τό ψήφισμα πού απαιτεί 

τήν άμεση αποχώρηση τών τουρκικών στρατευμάτων κατοχής. 

'Ακόμα πιό χαρακτηριστικά οι ΗΠΑ, δείχνοντας φανερά τήν φροντί

δα τους νά μήν διεθνοποιηθεί τόΚυ πριακό, καταψηφίζουν τό άρθρο 

πούαναφέρεται στό συμβούλιο ασφαλείας καί τήν επιβολή κυρώσεων 

στην Τουρκία. 

Οί ΗΠΑ προωθούν "απόρρητο" σχέδιο λύσεως του Κυπριακού δχι 

σύμφωνα μέ τίς αποφάσεις του OHE , καί πού τό σοσιαλιστικό κόμ

μα της ΕΔΕΚ, χαρακτηρίζει "ραφιναρισμένη παγίδα". 

Οι εξελίξεις στην Μ. 'ΑΝατολή καί ιδιαίτερα στην ΠΒΡΣΙΑ 

δίνουν ακόμα πίό επείγοντα χαρακτήρα*. στην παράγραφο τής 

απόφασης τής αμερικανικής Βουλής όταν ψήφισε τήν άρση του 

εμπάργκο ".... μιά ρύθμιση του κυπριακού αποτελεί εξαιρετική 

τής πολιτικής τών ΗΠΑ στην 'Ανατολική Μεσόγειο...." 

Είναι φενρό δτι αυτή ή "μία ρύθμιση" θά υπακούσει πλήρως στά 

'Αμερικανικά καί νατοϊκά σχοδια καί συμφέροντα καί σέ κχχμμιά 

περίπτωση δέν εξυπηρετεί τά 'Ελληνικά καί Κυπριακά συμφέροντα 

ακόμα είναι φανερό δτι αυτή ή "μία ρύθμιση" προωθείται παρά τίς 

αποφάσεις του OHE καί τό τελευταίο ψήφισμα τής Γενικής συνέλευ

σης του. 

γ) στίς βάσεις 

Αμερικανικά γυμνάσια καί πάλι στή Λακωνία - στενή συνεργα

σία τών στρατευμάτων μέ τις ξένες βάσεις αττόν τόπο μας, εξυπη

ρετείται έτσι ή πολιτική τών ΗΠΑ νά διατηρηθούν καί νά επεκτα

θούν οί βάσεις στην χώρα μας. 

./.. 
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δ) στό θέμα της ΕΟΚ : 

ορίστηκε τριμελής επιτροπή "σοφών" .'.' πού θά μελετήσει τήν t 

διεύρυνση της ΕΟΚ. "Ετσι δείχνουν πιά χωρίς προσχήματα ότι 

συνδέουν τήν ένταξη της 'Ελλάδας μέ της 'Ισπανίας καί Πορτογαλίας. 

Γι*αυτό προβλέπεται στά μακροχρόνια μεταβατική περίοδος ένταξης 

όχι γιά νά προστατευθεί ή Ελληνική οικονομία, άλλα γιά νά 

προστατευθούν τά αγροτικά προϊόντα της ΕΟΚ άπό τά μεσογειακά καί 

γιά νά προετοιμαστούν οι οικονομίες της δύσης. 

Παράλληλα ή επιδιωκόμενη άπό τή Ν.Δ. καί τήν άρχουσα τάξη 

ένταξη στην ΕΟΚ χωρίς όρους, συνδέεται άπό τή Δύση μέτήν 

επιστροφή της Ελλάδας στό NATO καί μέ τήν επίλυση της 'Ελληνο

τουρκικής διένεξης. Ή ένταξη στην ΕΟΚ, συνδέεται έτσι"άρρηκτα 

μέ τήν επιδιωκόμενη άπό τά ξένα κέντρα συνολική λύση των εθνικών 

μας θεμάτων. 

'Εκτενέστερα αναφέρθηκε στά εθνικά θέματα καί στην ανάγκη 

γ ία εθνική Λαϊκή Ενότητα ò σ. Πρόεδρος στίς τριμελείς γραμματείες 

τών Ν.Ε. τήν Κυριακή 19.11.1978 

ΚΕ.ΜΕ.ΔΙΑ 
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