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{•Πρόταξη του Σωτήρη κωστόπ·ουλ.ου ) 

Η ΔΙΕΟΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ , ..' 

Τα σημαντικότερα γεγονότα στη «.δ*ιέθνη σκηνή, τόν. τελευταίο ,και.ρο 

είναι κατά •χρονολογική -σειρά ν οι συμφωνίες του. " Καμπ Νταίηβιντ
 %
", η 

αποκατάσταση των διπλωματικών σχέσπων Λ. Κίνας - ΗΠΑ, η επέμβαση των 

βιετναμικών δυνάμεων στην Καμπότζη μέ την συνακόλουθη εισβολή κινέζι

κων στρατευμάτων μέσα στο Βιετνάμ και τό βασικώ-^ρυ ή Περσική Επανά

σταση πού ανέτρεψε μιά πανάρχαια 'δυναστεία και συγκλόνισε τά θεμέλια 

•ίου Ιμπεριαλισμού, διαμορφώνοντας νέες * ισορροπίες στον ευρύτερο-χώρο 

της Μέσης 'Ανατολής. · • 

*Η εκρηκτική κατάσταση πυύ διαμορφώθηκε στην Ινδοκίνα .δημιουργέ ι 

σε κάθε αδογμάτιστο μαρξιστή, σε κάθε γνήσιο σοσιαλιστή βαθειές "ανησυ-

χίες:καί ευλυγα,ερωτήματα. ''Η εμφάνιση στο προσκήνιο "της παγκόσμιας 

πολιτικής κονίστρας συγκρούσεων καί στρατιωτικών επεμβάσεων μεταξύ 

σοσιαλιστικών χωρών ξεφτίζουν σταδιακά στή διεθνή Προοδευτική κοινή 

γνώμη τό όραμα του σοσιαλισμού. . Ταυτόχρονα, παρόμοια δραματικά καί 

πρωτοφανή γεγονότα δηλητηριάζουν τίς προσπάθειες γιά ϋφεση και ειρήνη 

καί εξυπηοετουν τά σχέδια -των αντιδραστικών καί ιμπεριαλιστικών κυκλω\Α 

"Ολοι υ'ι Έλληνες αγωνιστές της Αντίστασης, καί ιδιαίτερα εκείνοι που 

προέρχονται από τό Πανελλήνιο Απελευθερωτικό Κίνημα, δέν μπορούν' νά 

ξεχάσουν τήν ολόψυχη καί πολύπλευρη συμπαρά-στασή μας στον άνισο, άλλα 

ήρωΐ*κό αγώνα του βιετναμέζικου λάου κατά τών αμερικάνων ιμπεριαλιστών. 

"Εναν αγώνα, φωτεινό παράδειγμα γιά μίμηση τά χρόνια της εφτάχρονης 

κατοχής, πυύ είχε σάν αισιόδοξο αποκορύφωμα τό γυνάτισμα του.ύπεργιγα-

ντα της Δύσης. ^ " 

Τέτοια ,ομως
ν
 συναισθήματα αλληλεγγύης καί συμπάθειας, ε ι.ναι, αδιανόη

το νά, συνεχιστούν κάτω από τίς σημερινές συνθήκες καί νά διακίίίολογή-

σουν οποιαδήποτε αυθαίρετη στρατιωτική επέμβαση στις εσωτερικές ύπο-

θέσεις μιας άλλης χώρας καί μάλιστα σοσιαλιστικής. κάθε "Ελληνας πα

τριώτης καί αντίιμπεριαλιστής αρνεΤται νά αφομοιώσει συνειδησιακά καί 

πολιτικά παρόμοιες ενέργειες πού παραβιάζουν τύύς κανόνες του διε -

θνοΰς δικαίου καί τή σοσιαλιστική πρακτική. Ή Κ.Ε. δηλώνει οτι η λει

τουργία, ή δομή καί'"ή "εφαρμογή του'σοσΐαλισμοΰ στην Καμπότζη δέν εί

χαν τίποτε τό κοινό μέ τίς αρχές του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Παρόλα αυτά, κανένα 

επιχείρημα η πρόσχημα γιά τίς μεθόδους πού χρησιμοποιοΰσε.τό καθεστώς 
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Πολ Ποτ, για τον ανταγωνισμό Κίνας - ΕΣΣΔ, κ.λ.π. δεν μπορεΤ να θεμε- -

λιώσει τη θεωρία της " περιορισμένης ανεξαρτησίας " των λαών, προς όφε

λος της επιβολής του " σωστού " υπαρκτού σοσιαλισμού της μιας η της άλ

λης κομμουνιστικής υπερδύναμης.
 ν 

Άπ6·την πλευρά \ης, βέβαια, καί ή.κίνα απέδειξε άτι είναι αποφασισμένη 

νά παίξει το ρόλο της 'υπερδύναμης και'νά σπάσει τον θανάσιμο σοβιετικό 

κλοιό 'πο'υ την περισφίγγ.ει .• «• * 

Ή' Κινέζικη εισβολή στό Βιετνάμ αποτελεί μιαν, απάντηση στις κατά *
; 

κτητικές βλέώε-ί?ς αύτου του τελευταίου, πο.ύ διψάει γιά ζωτικό χώρο, και 

-" ταυτόχρονα' μ ά προειδοποίηση στό ενδεχόμενο νά δούμε τό Βιετνάμ να ν«^α 

κτά Όλο τ&- κ;ρας της Ινδοκίνας, ένα σχέδιο που οι Βιετναμέζοι από πολύ 

παλιά καί ου ποτέ δέν εγκατέλειψαν.(ή "μεγάλη Ινδοκινέζικη Ομοσπον ~ " 

δία " ) . Ή επέμβαση του-Είετνάμ στην Καμπότζη καίή εισβολή της Κίνας 

στό Βιετνάμ, παρουσιάζουν τά'εξής χαρακτηριστικά : "'.. 

% . α) δέν έχουν πια οϋτε χροιά καν ί'δεολογικου πολέμου. Πρόκειται γιά 

επίλυση διακρατικών διάφορων. 

- β) δίνουν "ένα σκληρό χτύπημα ( οπως παλιά ο'ι σοβιετικές -επεμβάσεις 

στίς χώρες της 'Ανατολικής" Ευρώπης ) στην έννοια .του ανεξάρτητου κράτους 

γ) αποτελούν, μεγάλο διεθνές κίνδυνο, γιατί "Όχι μόνο υποβιβάζουν τήν 

έννοια του^σοσιαλισμού - πού έχει ήδη υποστεί πολλαπλά πλήγματα - αλλά, 

κυρίως, ανοίγουν-τήν πόρτα σέ κάθε είδος επέμβαση αυτής της μορφής, είτε 

στην αφρικανική ,ήτειρο, είτε στή νότιο - αμερικάνικη (βλέπε διαμάχη Ου

γκάντας - Τανζανίας,, '.Αλγερίας _ Μαρόκου*, Χιλής- ''Αργεντινής κ.λ.π. ) καί 

βάζουν σέ σκληρή δοκιμασία τήν ΕΥΘΡΑΣΙΗ "παγκόσμια ισορροπία. 

Ol θέσεις των ΗΠΑ πού φάνηκε αρχικά δτι σταθεροποιούνται στή Μ. 

Ανατολή μετά τή διάσκεψη του " κάμπ Νταίηβιντ " κλονίστηκαν ανεπανόρθω

τα μέ τήν pe νάσταση του Περσικού λάου, -.μπροστά στά σχέδια προδοσία-- ~ 

Παλαιστινιακής Επανάστασης από τήν Αίγυπτο/ Το ΠΑ.Σθ\Κ., γιά μιά ακόμα 

φορά, συμπαραστέκεται στό λαό της Παλαιστίνης πού παλεύει ενάντια στον 

ΐμπεριαλισμ και"το σιωνισμό καί τάσσεται κατά των συμφωνιών Σαντάτ -

Μπέγκιν. TÓ ΠΑ.ΣΟ.Κ. έπισημαίνει,- εξάλλου, τή βαθειά κρίση πού διέρχεται 

δ διεθνής-μονοπωλιακός καπιταλισμός, μέ αποκορύφωμα τήν πληθωριστική δ ' 

βρώση, τήν ανεργία καί τήν αυξανόμενη οξυνση ανάμεσα στίς χώρες της μη

τρόπολης κα·' τής περιφέρειας. 

.... 

• / .· 
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ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ"' ' . ν , 
• Ν 

Ή πτώση του διεφθαρμένου καί άμερικανόδουλου καθεστώτος του Σάχη 

μετά τον αποφασιστικό αγώνα του περσικού λάου, απέδειξε οτι τα θεμέλια 

καί του πιο ισχυρού ιμπεριαλισμού, του αμερικάνικου μπορούν νά κλονι

στούν, Ή επεκτατική πολιτική των ΗΠΑ αναδιπλώνεται .και έχει συμφίρον 

νά άνταπεξέλθει οσο'πιό ανώδυνα γίνεται την περσική κρίση. Movo μ αυ

τό τον τρόπο μπορεί νά προωθήσει ευνοϊκές γιαυτήν λύσεις καί συσχετι

σμούς σ'ολη τήν εκρηκτική περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, οπού η 

κατάσταση κινδυνεύει.νά αποσταθεροποιηθεί επικίνδυνα σέ βάρος της Ουά

σιγκτον. . < , - . 

'Ή κατάρρευση του μέχρι, τώρα σταθερού άξονα ΠΑΚΙΣΤΑΝ - ΠΕΡΣΙΑΣ -

ΤΟΥΡΚΙΑΣ, έχει σάν αποτέλεσμα νά αποκτήσει ή περιοχή της Α. -Μεσογείου 

τεράστια στρατηγική σημασία για τά αμερικάνο - ευρωπαϊκά συμφέροντα, 

Μέσα σ αυτά τά πλαίσια πριμοδοτείται εντυπωσιακά δ κ. Ετσεβιτ και με-
Γ* 

θοδεύονται ιαστικά τά σχέδια γιά τήν επίλυση των Ελληνοτουρκικών προ

βλημάτων, Λ ί του Κυπριακού ·μέ στόχο νά ενισχυθούν οι θέσεις της Τουρ

κίας καί
 ν
 αποκατασταθεί ή ενότητα της Ν.Α. πτέρυγας του NATO σέ βάρος 

της Ελλάδας. 

QÏ προοδευτικοί φορεΐς της χώρας μας-καί ol"αντί ιμπεριαλιστικές 

δυνάμεις της Μεσογείου πρέπει νά παρακολουθήσουν προσεκτικά καί νά αξιο

ποιήσουν σωστά τίς νέες διεθνείς συνθήκες πού διαμορφώνονται στην τ'-ριο 

χή μας. Ετσι θά μπορέσουν νά διευρύνουν -τόν αγώνα τους καί νά δημιουρ

γήσουν ευνοϊκώτερο κλίμα γιά τήν διεκδί-κηση τήζ εθνικής τους ανεξαρτη

σίας. Ή Κ.Ε. πιστεύει, κατά συνέπεια, οτι υπάρχουν ̂ μεγάλα περιθώρια 

γιά τή χάραξη μιας νέα.ς εξωτερικής πολιτικής πού δέν θά έχει σάν 
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γνώμυνα τό " άνήκομεν στη Δύση ",. .άλλα τα συμφέροντα της πατρίδας μας. 

Μΐ-ας αδέσμευτης πολιτικής πυύ δεν θα στηρίζεται σε σχέσεις υποτέλειας 

μέ τις δυνάμεις του NATO και της ΕΟΚ, άλλα στη βάση της ισοτιμίας καί 

της συνεργασίας μ'"λες τίς χώρες καί' ιδιαίτερα της Μεσογείου καί των 

Βαλκανίων, πού είναι ο" φυσικός" μας περίγυρος. Movo μέ μιά' παρόμοια 

ανεξάρτητη πολιτική θά μπορέσει να αποκτήσει ή Ελλάδα τήν αναγκαία 

ελευθερία κινήσεων στο διεθνή χώρ^ καί νά φτιάξει τά απαιτούμενα αντ
1 c 

..ρείσματα, .ά "έναντι .στίς πιέσεις των ΗΠΑ καί του NATO, για τή διασφάλι

ση της έθνι^ ης μας ανεξαρτησίας. 

;,ΚΑΜΜΙΑ ΠΑΡΑ" ΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΥΡΙΑΡΧΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΑΣ, 

Είναι ναφές δτι ή ε?ωτερική πολιτική του κ? Καραμανλή είναι 'αντι-

.φατική, διστακτική. Ό δήθεν αναπροσανατολισμός της μέ τήν ανάπτυξη 

κάλων σχέσεων μέ τίς χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, τή Α. Κίνα, τά Βαλ 

κάνια καί τή Μεσόγειο είναι επιφανειακός καί αποτελεί ελιγμό, παρά αλ

λαγή πορείας. "θλα αυτά αποδείχνουν τήν εγγενή αδυναμία της Ελληνικής 

μεγαλυαστικής τάξης - ακόμη καί εκείνου του τμήματος της πού τά συμφέ

ροντα του έρχονται σέ σύγκρουση μέ αυτά των μεγάλων μονοπωλιακών συ

γκροτημάτων της Δυτικής Ευρώπης καί των ΗΠΑ - νά αποτινάξει τά ίεσμά 

πού έχει χαλκέψει ò αμερικανικός Ιμπεριαλισμός%
στά πλαίσια του NATO, 

Πίσω από τίς θριαμβολογίες της κυβέρνησης για.τήν ένταξη της Ελλάδας 

στην ΕΟΚ. κρύβεται ή σκληρή πραγματικότητα δτι ή χώρα μας συνεχίζει τήν 

πορεία της σάν χώρα εξαρτημένη, τόσο'από τό αμερικάνικο, όσο καί το δυ

τικοευρωπαϊκό κατεστημένο .-

Ό κ. Καραμανλής ικανοποίησε πλήρως όλες τίς προσδοκίες πού 1̂ .,,--

ριξαν σ'αυτόν οι δυτικοευρωπαίοι καί οι αμερικανοί. Σύμφωνα μέ τίς 

προσδοκίες " υς, άφησε τήν Ελλάδα νά παραμείνει στό NATO καί επιδιώκει 

νά." επιλύσ " τά ελληνοτουρκικά προβλήματα, μέ τέτοιες διαδικασίες 

πού οδηγού / ""τήν παραχώρηση ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. Πράγμα

τι, για ττ Τουρκία " επίλυση " εννοείται ή επέκταση του " ζωτικού " 

της χώρου προς τή Δύση - καί εκεί βρίσκεται ή πατρίδα μας. Ή σημερ'ν-'' 

ηγεσία της Τουρκίας επιδιώκει : βραχυπρόθεσμα τήν διχοτόμηση της υφαλο

κρηπίδας στο Αιγαίο καί τήν αποστρατιωτικοποίηση των νησιών μας,' μακρο

πρόθεσμα τήν προσάρτηση των νησιών καί της Δυτικής Θράκης. Οι Τούρκοι 

έχουν, λοιπόν, μιά μεγαλόπνοη εθνική στρατηγική, ή Ελλάς του κ. Καρα

μανλή δέν έχει καμμιά. 

-



Ή ".επίλυση " πάντως των -Ελληνοτουρκικών προβλημάτων προωθειτα' 

με κύριο αντάλλαγμα στην Κυβέρνηση Καραμανλή, την αποδοχή - ϋστερα απο 

τόσες " δυσκολίες ." - της ένταξης της χώρας μας στην ΕΟΚ. Άπό την άλλη 

πλευρά ή Κυβέρνηση Καραμανλή έχει αναλάβει : συνέχιση της οικοδόμησης 

μιας αυταρχιχ' ; κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, ποδηγέτηση του λαϊκού καί 

συνδικαλιστικού Κινήματος καί καθήλωση του επιπέδου ζωής των εργαζομένων 

οπως τ'άπαια ΰν τά συμφέροντα του δυτικού μεγάλου κεφαλαίου. 

Ά πολιτική πάντως των υποχωρήσεων του κ. Καραμανλή δεν οδηγεί στην 

αποφυγή του πολέμου. -Οι απαιτήσεις των Τούρκων είναι, ομως, τόσο παρά

λογες, ώστε θά έρθει ή ημέρα πού ούτε ò κ. Καραμανλής θά μπορέσει νά τίς 

ικανοποιήσει. Καί τότε θά γίνει ò πόλεμος, άλλα κάτω άπό ακόμη δυσμενέ-

,στερες συνθήκες για 'μας·. 

Άπό νομικής πλευράς - σύμφωνα μέ τους Ισχύοντες κανόνες του διε

θνούς δικαίου καί τή μακρά παράδοση - τό ΑΙΓΑΙΟ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ.- ϊό θε-

μα του Αιγαίου δεν είναι νομικό. Είναι, πολιτικοστρατίωτικό. Ή επιδίω

ξη των. Τούρκων • -Ιναι' νά ξεχάσει ή Ελλάδα πώς τά νησιά έχουν υφαλοκρηπί

δα, νά επιστρέψει στην Τουρκία νά τά εγκλωβίσει σέ " τουρκική θάλασσα " 

καί νά ζητήσει, χωρίς νομική δικαίωση, τήν αποστρατιωτικοποίηση τους, 

ώστε .νά μεταβληθούν σέ εϋκολη λεία - οπως ήταν ή.κύπρος οταν ò Παπαδδπου 

λ.ος απέσυρε τον Ελληνικό στρατό τόν Δεκέμβρη του 1968.. 

Είναι εξίσου ακατανόητο τό ότι ή Ελλάδα - άν καί έχει τό απόλυτο 

δικαίωμα - δέ έπεξέτεινε τήν αιγιαλίτιδα ζώνη της στά 12 μίλια, κάτι 

πού έχει ήδη .άνει ή Τουρκία.. Γιατί α^τό θά έθετε άμεσα καί θ tí μα του 

Ελληνικού ε. έριου χώρου μά καί πολλά άπό τά θέματα πού αφορούν την υ̂  

λοκρηπίδα - μια καί τό δικαίωμα των 12 μιλίων Ισχύει καί γιά τά.νησιά. 

Αποτελεί αυτό εθνική υποχώρηση; ΪΤαί ή "χι; Γιά τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. δέν υπάρχει 

λοιπόν νομικό πρόβλημα, γ,ατί τά νησιά έχουν υφαλοκρηπίδα, είναι .διεθνής 

κανόνες δικαίου καί ή νησιώτικη υφαλοκρηπίδα διακόπτει τήν ηπειρωτική. 

_·· ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΡΑΤΙ'ΩΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΥΠΡΟ 
_ . _ — — — — — . — » ρ . — — — . — . _ _ _— — _ __ _ _ W — • . — — — — — — • — — . _ _ _ — — — — — — — — « — — — Λ. 

Τό ΠΑ.ΣΟ.Κ..- θά συνεχίσει νά.· άγων ίζεται γιά μιά ενιαία, ανεξάρτητη, 

αποστρατιωτικοπο ιημένη· Κύπρο, γιά τήν επάνοδο των προσφύγων στί§ ΓΠΤ; <---., 

τους.. "Οσον αφορά τή μεθόδευση δέν πρέπει νά αντίκειται στά σμμφέροντα 

της Κύπρου σάν ανεξάρτητου Κράτους καί μέλους του OHE. Κάθε, λοιπόν, 

συζήτηση η διαπραγμάτευση πρέπει νά . μεθοδευτεί στά πλαίσια διεθνών Ορ

γανισμών καί μάλιστα των Ηνωαένων Εθνών,. Μόνον τότε καί μόνον έτσι, 



. , / ,. 

. "ταν τό θέμα τίθεται σαν θέμα εθνικής επιβίωσης, ανεξαρτησίας και α;ιε-

.ραιότητας ενός μέλους των Ηνωμένων Εθνών, μπορεΐ νά υπάρξει σωστή άντι 

μετώπιση του Κυπριακού. Το ΠΑ. ΣΟ,Κ. δεν πρόκειται νά' δεχτεΐ καμμι'ά- συμ

φωνία ή ¿ποία εϊτε θα οδηγεί στη διχοτόμηση της Κύπρου," ε'ιτε θα επιτρέ-

... πει τη. μετατροπή' της σε πολεμική βάση μεγάλων δυνάμεων στο χώρο της Με

σογείου. 

... ΟΧΙ, ΣΤΗΝ ΕΟΚ ΤΩΝ ΜΟΝΟΠΩΛΙΩΝ, ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

Η .σύνδε .η μιας υποανάπτυκτης και καθυστερημένης οικονομίας, όπως 

είναι ή ελλΥ κή, με τις ανεπτυγμένες οικονομίες των περισσότερων κρα^ών-

μελων της Ε(\ * της Δυτικής Ευρώπης,' περικλείει μεγάλους κινδύνους. , 'Όσο 

περισσότερο υ· νδέεται ή οικονομία της Ελλάδος με τις οικονομικά προηγμέ

νες δυτικοευρωπαϊκές χώρες, ή .ανάπτυξη της θά εξαρτάται, όλο και πιό πο-

λ̂ύ , άπό τις ανάγκες καί τίς επιδιώξεις των πολυεθνικών εταιρειών και 

τσύ μεγάλου κεφαλαίου. 'Έτσι περιορίζονται σημαντικά οι ελπίδες γιά τα

χεία εκβιομηχάνιση καί ορθολογικότερη οικονομική ανάπτυξη, δεδομένου ότι 

ή μικρή καί υποτυπώδης βιομηχανία της χώρας θά συναντά μέ την σ υ ν
Γ ν ι

^ 

μένη-μείωση των δασμών, -όλο καί μεγαλύτερες δυσχέρειες γιά ν αντιμετωπί

σει τον ανταγωνισμό τών βιομηχανικών μεγαθηρίων της Δυτικής Ευρώπης. Ή 

ένταξη θά έχει σαν αποτέλεσμα νά απορροφηθούν καί ουσιαστικά νά εξαφανι

στούν, οι περισσότερες ελληνικές επιχειρήσεις. Διευκολύνεται ο έλεγχος 

μεγάλων τομέων της οικονομίας καί τών σημαντικότερων πλουτοπαραγωγικών 

πόρων της χώρας άπό τό δυτικοευρωπαϊκό μονοπωλιακό κεφάλαιο, μέ την εγκα

τάσταση στην Ελλάδα τών πολυεθνικών επιχειρήσεων ή τών ντόιιιων υποκατά

στατων τους, πού βρίσκονται κάτω άπό τον έλεγχο του ξένου κεφαλαίου. 

•Ή οίκονοαική εξάρτηση οδηγεί αργά η γρήγορα στην απώλεια της -πολι

τικής καί, τε' κά της εθνικής ανεξαρτησίας καί της λαϊκής κυριαρχίας •>'"' 

καθίστα αδύνα ο τήν κοινωνική απελευθέρωση καί τήν πραγμάτωση της αληθι

νής σοσιαλισ- ,ής δημοκρατίας. Το ΙΛ.ΣΟ.Κ. δέν είναι ενάντια στην Ευρώ

πη των λαών \.λα στην Ευρώπη του κεφαλαίου. Κανείς γνήσιος σοσιαλιστής 

δέν μπορεΤ νά αμφισβητήσει ότι ή μόνη- προ̂ πτι-κή γιά αλλαγή στην Ευρώπη, 

περνάει μέσα άπό τον κοινό αγώνα-, τή ρ ιζοσπαστικοπο ίηση τών εργαζομένων 

γιά τή διεκδίκηση τών δικαιωμάτων τους. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. δέν αρνείται μια 

σοσι.αλιστική Ευρώπη στην υπηρεσία του 'Έλληνα καί του Ευρωπαίου εργαζομέ

νου. ,.. .. ,.....· 

•
 ,:
 ,.- • " ν - . . • / 
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•Ή·-παρουοία της '' Ελλάδας στον Ευρωπαϊκό χώρο καί η ενότητα'δράσης 

των Ελλήνων με τους Ευρωπαίους εργαζομένους, θά μπορούσε νά επιταχύνει 

τις διαδικασίες για "τον μετασχηματισμό .της ΕΟΚ άπό Ευρώπη του "Κεφαλαίου, 

στην Ευρώπη, των εργαζομένων. Χρειάζεται ,,νά καταβληθούν δηλαδή συντονι

σμένες προσπάθειες ώστε η ελληνική εργατική τάξη, ενώνοντας τίς προσπά

θειες- της με /ς άλλες δημοκρατικές δυνάμεις της Ευρώπης, νά μετατρέψει 

τόν σημερινό υσχετισμό·δυνάμεων και νά καταπολεμήσει αποτελεσματικότερα 

„ τίς μεγάλες '!σοδηματικές άνισότητες,_τόσο.μεταξύ κέντρου και περιφέρειας, 

δσο καί -ανά\. ~ σα στις διάφορες κατηγορίες . Καί-νά περάσουμε Χ
ετσι, απο 

-, τήν Ευρώπη του Κεφαλαίου στην Ευρώπη των εργαζομένων.· Δηλαδή σε μια ενω

μένη, δημοκρατική, σοσιαλιστική Ευρώπη. • . . · • · ' 

- ' χάτω ομως άπό τίς σημερινές συνθήκες, κάτω από τήν εξάρτηση των πο

λυεθνικών επιχειρήσεων από τό αμερικανικό μονοπωλιακό κεφάλαιο, οι ελπί

δες επιτυχίας ενός παρομοίου εγχειρήματος είναι περιορισμένες, Σήμερα 

τό ο'ικονομικοπσλιτικό κατεστημένο· στή Δυτική Ευρώπη, -δέν φαίνεται νά εί

ναι διατεθειμένο νά βοηθήσει γρήγορα καί αποτελεσματικά τίς " περιθωρια

κές " χώρες- τή·ς Ευρώπης' - οπως είναι ή 'Ελλάδα - νά περάσουν- οριστικά σε 

ενα στάδιο- ύψ-ηλης κοινωνικής καί οικονομικής ανάπτυξης. - Ή ΕΟΚ ενδιαφέ

ρεται βασ-ικά για' τό βιομηχανικό της κέντρο, καί ή.έμπρακτη αναγνώριση 

από μέρους της της σημασίας υποβοήθησης των „καθυστερημένων περιοχών της 

Δ.. Ευρώπης προϋποθέτει αλλαγή της δομής καί αυτής της ίδιας της φιλοσοφί

ας της. Προϋποθέτει ανακατανομή του Ευρωπαϊκού εισοδήματος σέ όφελος τών 

ασθενέστερων περιοχών, οπού ανήκει καί ή ^Ελλάδα. 

ΜΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΘΑ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙ ΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ. ΑΠΟ ΕΟΚ - ΠΑΤΟ 

Η Κ.Ε., -ηλώνει δτι όταν γίνει τό ΠΑ. ΣΟ.Κ.. Κυβέρνηση ή ''Ελλάδα θά 

ακολο.υθήσει '. 'εξάρτητη εξωτερική πολιτική μέ, στόχους : τήν εγγύηση της 

εδαφικής -.ακεμ-ι ιστητας' καί τήν· κατοχύρωση τής̂  αδέσμευτης λαϊκής'" κυριαρ

χίας.. 'Αυτό σημαίνει δτι ò φορέας μας θά δημιουργήσει τίς απαραίτητες 

προϋποθέσεις πού θά_επιτρέψουν στή χώρα__μας νά ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΤΕΙ τό συντομώ-

τερο από τήν ΕΟΚ καί τό ΠΑΤΟ πού δεν έξυπερετουν τά συμφέροντα'μας. Το 

ΠΑ.ΣΟ.Κ. δεν-.πρόκειται νά αποδεχτεί κανένα είδος· συνασπισμού πού υπονο

μεύει ,τήν εθνική μας ανεξαρτησία καί τό κυρί.αρχο δικαίωμα του Ελληνικού 

λαού νά προγραμματίζει αϋτος τήν ο Ίκονομ ικο-πολιτική, κοτνωνική καί πο

λιτιστική πορεία της χώρας. Συγκεκριμένα γιά τήν ΕΟΚ, μιά κυβέρνηση του 

ΠΑ.ΣΟ.Κ. θά αποτρέψει κάθε έντεχνη προσπάθεια πού θά οδηγεί στην " επα

νεξέταση " της συνθήκης εισδοχής της'''Ελλάδας στην Κοινή Αγορά. Αντί-



θετά,· θά ευν<Α σε ι ' τ'ήν αποχώρηση απ αυτήν και θ-α προωθήσει την υπογραφή 

" εΐ'δικής συ'μφων-ίας " μέ'τίς Βρυξέλλες. Δέν
Ν
 υπάρχουν" γιά τό φορέα μας 

περιθώρια ο' . )νομ'ικο-π'υλΊτικοΰ αλτρουισμού σέ θέματα πού επιρεάζο^ν μα

κροπρόθεσμα τ.'ς εθνικές μας επιλογές.' Τά μέλη της Καινής Αγοράς είναι 

και μέλη του NATO, ή ÈOK εΐναί ή αλλή οψη του NÀTO." Ή συμμετοχή της 

"Ελλάδας στην ΕΟΚ τών μονοπωλιακών μεγαθηρίων θά ορθώσει σοβαρά εμπόδια 

στην" πόρε ία-της χώρας μας προς τό'~ σοσιαλ ισμό. Ή'Κ.Ε. καλεΐ, κατά συ

νέπεια, τους εργαζόμενους, κυρίως εκείνους που θίγονται άμεσα τά συμφέ-

ροντά'τους από τήν^Κοινή Αγορά νά^κινητοποιηθουν καί νά ασκήσουν μεγα

λύτερη πίεση στην Κυβέρνηση γιά ν αποφύγουμε τους κινδύνους πού διατρέ

χει ή χώρα μας από τήν ένταξη στην ΕΟΚ.· 

Ή Ελλάδα'θά^άποσύνδεθεΐ .ϋριστικά άπό τό NATO, γιαυτό ζήτα από 

τήν Κυβέρνηση Καραμανλή,άμεση διακοπή τών διαπραγματεύσεων γιά τήν επα

νένταξη στό στρατιωτικό NATO καί οριστική αποχώρηση της πατρίδας μας 

απ αυτό. "Ολες, επίσης,' όί ελληνο-άμερ ικάν ικες συμφωνίες καί οποιαδή

ποτε άλλη συμφωνία πού παραβιάζ'ει τά κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας 

a-κυρώνοντας'. . Ειδικότερα, θά 'ελληνοπο ιηθυυν καί σταδιακά θά καταργηθούν 
0
1* αμερικάνικες', στρατιωτικές βάσεις καί θά αποχωρήσει τό ξένο στρατιω

τικό προσωπικό'. Γιά νά στεφτεί μ επιτυχία' αυτός ò στόχος πρέπει από 

τώρα ò cpopéar μας νά ενθαρρύνει τήν ανάπτυξη ενός πλατιου Κινήματος κα-

τά τών βάσεων πού θ αγκάλιαζε ι'πλατιές μάζες του λάου μας. 

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

Ή χώρα'μας πρέπει, στον εξωτερικό τομέα, νά στηριχτεί κυρίως καί 

νά αξιοποιήσει τίς δικές της .δυνατότητες. ' Τά διεθνή ερείσματα θά τά 

αποκτήσει έκεΐ πού τά βρίσκουν καί ol αλλες αδέσμευτες χώρες οπως η 

Γιουγκοσλαβία, ·η Αλγερία,"' ή Σουηδία κ.τ.λ. Ό δρόμος αυτός δέν είναι 

εύκολος, αλλά η' μεταπολεμική ιστορία έχει δείξει ότι μιά χώρα, δσο μι

κρή και αν είναι,μπορεί νά υπερασπίσει τόν εαυτό της, αν είναι αποφασι

σμένη. Η Ελλάδα σάν χώρα ταυτόχρονα Ευρωπαϊκή, Βαλκανική καί Μέσο-

γειακη, κάνει τήν παρουσία της αισθητή καί στους τρεις αυτούς χώρους. ^ 

Στο Μεσογειακό χώρο πού έχουμε" κοινά προβλήματα υπάρχουν ουσιαστικές 

δυνατότητες ανάπτυξης.μιας οικονομικής Κοινής άγορας στην οποία ή Ελλά

δα θά μπορούσε νά παίξει πρωτεύοντα'ρόλο. 



Ή άποπυρην'ικοποίηση 'επίσης της Μεσογείου από τους στρατιωτικούς . 

συνασπισμούς, η σύσφιγξη των οικονομικών καί πολιτιστικών σχέσεων με 

τους λαούς-ΟΛΕΣ της Ευρώπης καί της "'Μεσογε ίου αποτελούν μόνιμες επι- . 

διώξεις'-'του φορέα. ·· Ιδιαίτερα στον -.βαλκανικό χώρο, πρέπει νά επιδιω

χθεί σαν πρώτο βήμα, ή μετατροπή του σέ ζώνη περιορισμένων εξοπλισμών. 

Ή εφαρμογή ενός παρόμοιου συστήματος θα επιταχύνει'τη διαδικασία έλε

γχου καί περιορισμού των εξοπλισμών σέ<. παγκόσμια κλίμακα καί θά ανα

κουφίσει τη χώρα μας ,-άπό·· δυσβάστακτες καί αντιπαραγωγικές στρατιωτικές 

δαπάνες '. · · . - · . . . 

Από τά προηγούμενα συμπεραίνεται 6τι οι αντιμονοπωλιακές •- αντ·ι ι

μπεριαλιστικές δυνάμεις'της χώρας εχο'υν' επ ιτακτικό καθήκον νά αγωνίζον

ται καθημερινά γιά· τήν υλοποίηση του στόχου της αποδέσμευσης, της- Ελ

λάδας από τ> ς μητροπόλεις της Δύσης, " Νά αναπτύξουν στό μέτρο του δυ

νατού, τού; συντροφικούς δεσμούς τους με τά προοδευτικά Κινήματα του , 

μεσογειακοί ,χώρου καί νά εντείνουν τόν ajtóva τους γιά τό σοσιαλιστικό 

μετασχημα· σμό της Ελληνικής Κοινωνίας. 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΛΙΓΑΡΧΙΑ ΒΑΣΙΚΗ ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ "ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΑΠΟ 

ΑΝΘΡΩΠΟ ", '{ /" '• 
· • -. , 

Ή ρίζα του κακού στον τόπο μας βρίσκεται στό ότι οι βασικές εθνι

κές επιλογές καθορίζονται άπό τήν 'οικονομική ολιγαρχία.· Καί-κάτι χει* 

ρότερο : Ή ντόπια οικονομική ολιγαρχ-ία αποτελεί, στην περίπτωση μας·, 

δορυφορική προέκταση του μονοπωλιακού καί καπιταλιστικού συστήματος -. 

της Δύσης. Γι αυτό ή εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο - βασικό χα

ρακτηριστικό κάθε καπιταλιστικής οικονομίας - παίρνει στή χώρα μας 

ιδιαίτερα στυγνή μορφή.-. . , 

Ενα σύστημα πού επιτρέπει τήν εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, 

'ένα σύστημα πού επιτρέπει σέ μιά μικρή μειοψηφία νά εκμεταλλεύεται τόν 

μόχθο καί τόν "ιδρώτα της μεγάλης πλειοψηφίας του λάου,-δεν μπορεΓπαοά 

νά εκτρέφει φιλόδοξα καί ιδιοτελή ατομα'πού είναι πάντα 'έτοιμα νά έξυ-

¡»ερετήσουν „ρρθυμα τους σκοπούς του διεθνούς Ιμπεριαλισμού σάν τόν εύ-

κολωτερο τρόπο γιά νά πλουτίσουν καί νά αναδειχθούν στή χώρα τους. 

Το 'Τ .«ΣΟ.Κ.-πίστευε ι οτι η κυριώτερη αιτία της,κακοδαΐμονίας του 

τοπου μας ~ιναι·η συγκέντρωση των μέσων παραγωγής στά χέρια,,μιας μι

κρής μειοψηφίας, πού αποφασίζει γιά τήν-τύχη-του λαού μας σύμφωνα μέ 

τά δικά της συμφέροντα. -. · •>. .. 
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Εξουσία καί χρήμα έχουν συνάψει ενα .γάμο πού δεν διαλύεται-" μπορεί προ

σωρινά νά βρεθούν σε'διάσταση, άλλα ποτέ δεν παίρνουν διαζύγιο. Αν η 

εξουσία προσωρινά παραστρατήσει, το χρήμα θά την εξαγοράσει. 

·· Γ ι αυτό η πραγματική εξουσία θά· ασκείται άπό τό λαό μόνον όταν τα 

μέσα παράγωγης ελέγχονται αποτελεσματικά από αυτόν, κάτι πού' δεν μπορεί 

νά γίνει στά πλαίσια της σημερινής οργάνωσης, της κοινωνίας μας." Είναι 

αυτό ακριβώς τό καπιταλιστικό σύστημα πού επιτρέπει σ ένα μικρό ποσοστό 

του πληθυσμού νά καρπώνεται ένα μεγάλο ποσοστό του εθνικού εισοδήματος, 

ενώ οι αγρότες, εργάτες, μικροεπαγγελματίες καί μισθωτοί, πού αποτελούν 

τη μεγάλη πλειοψηφία του λαού μας, αρκείται στά λίγα καί ζει- στο περιθώ

ριο της ζωής. Ή' απαράδεκτη αυτή άν ισοκατανομή' του -εισοδήματος επαγγελ

ματικά καί "γεωγραφικά έχει οδηγήσει στην αλλοτρίωση,' σέ μιά δίκαιη αγα

νάκτηση του λάου μας, στον μαρασμό της υπαίθρου καί στην προσφορά φτηνού 

εργατικού δυναμικού στίς ξένες χώρες, δώρο στην ανάπτυξη τους. 

Γιά νά πάψει ή εκμετάλλευση ανθρώπου από'άνθρωπο, γιά νά σταματήσει 

ή εξυπερέτηστ του ξένου μονοπωλιακού κεφαλαίου καί της ντόπιας εξαρτη

μένης ολιγαρ ας, γιά νά δοθεί τό δικαίωμα στό λαό νά αποφασίσει αυτός 

γιά τήν τύχν ίου, γιά νά μπορέσει επί τέλους ò λαός νά εκφράσει καί νά 

επιβάλει τήν αποψή του, τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. θά αγωνιστεί δίπλα στά μή προνομιού

χα στρώματα του λαδύ
ν
μας γιά·τόν. σοσιαλιστικό μετασχηματισμό της χώρας 

μας. Γιά νά γίνει η Έλλά-δα μιά. χώρα οπού όλα τά άτομα θά· έχουν ίσες 

ευκαιρίες, έπου ò μηχανισμός λειτουργίας της κοινωνίας'θά βασί-ζεται <"' 

απόλυτα κατοχυρωμένες δημοκρατικές διαδικασίες καί 'όχι' στους παραγοντι-

σμούς, στό ρουσφέτι, στό παρασκήνιο, στην εξαγορά καί ,στήν- εξαθλίωση 

του πολίτη. 

Γιά νά προκόψει ή Ελλάδα, γιά νά μετουσιώσουμε τό όραμα του λαού 

μας σέ πράξη', χρειάζεται εθνικός, αποκεντρωμένος, προγραμματισμός πού θά 

εκφράζει τά συμφέροντα των εργαζομένων. Κοινωνικοποίηση,- αυτοδιαχείριση 

καί αποκεν,τρωμένος προγραμματισμός είναι τό τρίπτυχο τ'ού κοινωνικού ν "Χ 

οικσνομιου μας θε'σμικου προγράμματος.
 s

 ; -. 

Movo μέσα σ αυτά τά πλαίσια θά οργανωθεί ή παραγωγή ορθολογικά, θά 

χτίσουμε περισσότερα εργοδτάσια -καί λΰγότερα ξενοδοχεία πολυτελείας, γιά 

νά,βρίσκουν έογασία στον τόπο μας οι "Ελληνες, γιά νά αξιοποιήσουμε όλο 

τόν φυσικό μα πλούτο, γιά νά προστατεύσουμε τό περιβάλλον, γιά νά απο

λαμβάνει τόν όπο του ò εργαζόμενος, γιά νά γίνει τό εργοστάσιο τόπο, δη

μιουργικής ε .ασίας καί όχι αλλοτρίωσης'. 

-



Πρέπει κάποτε να πάρει-η εργατική τάξη τη θέση πού της ανήκει στην κοι-

,νωνία-, νά έρ' άζεται γιά τόν εαυτό της καί-τό σύνολ© και οχι για το οι-

κονομικο κα^ ιτημενο. · . -

.ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΩΥ ΓΕΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ, ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕ-

ΡΙΚΟ . ..
 ;
 . 

Σε μίά κοινωνία "που τά μέσα παράγωγης ανήκουν στο κοινωνικό σύνο

λο δεν υπάρχουν δυνατότητες γιά άμεσες επενδύσεις του ξένου''κεφαλαίου, 

δηλαδή γιά παραγωγικές εγκαταστάσεις που ελέγχονται από ξένες εταιρείες. 

Στό ξένο κεφάλαιο πού έχει'ήδη επενδυθεί στη χώρα μας, θά δοθεί σταδια

κά αποζημίωση με βάση την πραγματική και οχι απλώς τη λογιστική, καθα

ρή εισαγωγή' κεφαλαίου. 

Πιστεύουμε οτι οι' επιπτώσεις 'των ξένων επενδύσεων στον ευρύτερο κοινώ

ν ικό·>-πολιτ ικό χώρο είναι αρνητικές. 'Αυτό προκύπτει απ την πεΐρα πολλών 

χωρών πού βρίσκονται' στό ίδιο' στάδιο ανάπτυξης με την -Ελλάδα. Οι πο

λυεθνικές εταιρείες στή χώρα μας" θά κο ι νών ικοπο ιηθί.ύν, στους δε ιδιο

κτήτες τους θά δοθεΤ αποζημίωση αν πραγματικά αποδειχτεί οτι τους χρω

στάμε. Το ΠΑΣΟΚ θά απευθυνθεί -στη διεθνή αγορά κεφαλαίων -γιά δάνεια, 

γιατί π.ισ#εΰει "τι παρά τό υψηλό έπιτόκ'ιο μας συμφέρουν πολύ περισσό

τερο κι από στενά οικονομική απόψη. Τά κεφάλαια θά'πρέπει νά προέρχον

ται
-
 από οσο ó δυνατό περισσότερες πηγές κ'άί νά εξοφλούνται με ελληνι

κά προϊόντα. 

Η ΑΝΤ
Τ
-:.ΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΑΙΙΪΚΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

Αντίθεca στον οικονομικό τομέα .ή κυβερνητική δραστηριότητα χαρα

κτηρίζεται από σαφή ταξικότητα. Την διακρίνει ή καθήλωση των μισθών-

και των ημερομισθίων,· σέ χαμηλά επίπεδα καί ô εμπαιγμός τών εργαζομέ

νων μέ πλασματικές αυξήσεις, δυσανάλογες μέ τήν•άνοδο
Ν
του τιμαρίθμου, 

πράγμα πού αφήνει τά οικονομικώς ασθενέστερα λαϊκά στρώματα _νά επωμί-' 

ζονται τό κύριο βάρος του πληθωρισμού. Τά λαϊκά εισοδήματα φαλκιδεύον

ται ακόμα περισσότερο μέ τό ισχύον αντιδραστικό φορολογικό σύστημα, πού 

αντί να λειτυυργεΐ μέ σκ^πό νά ξαλαφρώσει τους οικονομικά ασθενέστερους 

επιτείνει ακόμα περισσότερο τό χάσμα; της άν ισοκατανομής σέ βάρος τους.. 

Κα'ι έτσι τό άνοιγμα ανάμεσα ίττά ανώτερα καί τά κατώτερα εισοδήματα ολο

ένα, καί μεγαλώνει. 

Η οικονομική πολιτική της κυβέρ-νησης χαρακτηρίζεται, "ακόμα, άπό 

τις εξευτελιστικές τιμές ασφάλειας - κάτω-άπό τό κόστος, τους', - στα 

αγροτικά προϊόντα, τή. συμπίεση τών κοινωνικών παροχών κ.α. Άπό τήν 



άλλη μεριά, όμως, συνεχίζεται τό αδιέξοδο της-»επενδυτικής 'στασιμότητας, 

παρέχονται διευκολύνσεις και " Κίνητρα " στην οικονομική ολιγαρχία, τα 

οποΤα ουσιαστικά εξουδετερώνουν τά αντιπληθωριστικά μέτρα, αν ληφτει 

υπόψη ότι ; Ì μεγαλοεπε.ιχηρηματίες αυξάνουν αυθαίρετα τις τ,ιμες· Ό-.κ. 

-̂ Εχφ€φ·ανλη'ζ"'̂ τ̂ ~'απ̂ "'"τον""έργαζύμενο ελληνικό λαό νά σηκώσει τά βάρη του 

πληθωρισμού - ο όποΐΌς ευνοεί τά ύπερκέρδη των μονοπωλίων - σε. βάρος 

του -βιοτικού τους επ-ιπ"έδου,' τη στιγμή πού ακολουθεί- την μονόπλευρη λι

τότητα καί-συνεχίζεται η'υποτίμηση"'του εθνικού μας νομίσματρς. . Η 

„εργατοϋπαλληλική^ ομως, τάξη της χώρας μας, αντικρούει την αντιλαϊκή 

αυτή πολιτική πού προσπαθεί να εφαρμόσει με αστυνομικά μέτρα η δεξιά, 

θά συνεχίσει ,νά κινητοποιείται μαζικά και αποφασιστικά γιά,„τήν επίλυση 

των δικαίων αιτημάτων της οπως : μείωση του χάσματο,ς ,στήν αν ισοκατανο

μή τουεθνΧκδΰ εΊ'σοδήματδ-ς, τΐ'μαριθμική αναπροσαρμογή . τώχ μισθών καί 

συντάξεων,,, έλεγχος των ""κερδών καί' τ·ών τιμών βασικών ειδών διαστροφής, 

περιορισμός· γενϊκώ'τερα της ακρίβειας, διέξοδος στην ανεργία των νέων, 

καί „ανέβασμα του, επιπέδου καί της πο.ιότητας της ζωής. 

/'Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΚΑΘΥΠΟΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ- ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ . ..',.. 
» ^ ^ ; ' 

Ή.Κ.Ε. κάνει σαφές ότι είναι κοντά στους αγωγές,των εργαζομένων 

καί των αγροτών"' γιά
Κ
 τή διεκδίκηση τών ιερών τους δικαιωμάτων. . Ταυτό

χρονα,- 'προε ι δοπδιεΤ- τήν '"κυβέρνηση ότι δέν μπορεΤ ν αντιμετωπίζει, τίς% 

μή προνομιούχες μάζες μέ τά δακρυγόνα καί τίς αύρες καί οτι τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

δέν θά της παρέχει χρόνο, καί ευκαιρία γιά νά στερεώσει τό.. μονοκομμα

τικό κράτος, γιά νά αφήνε Γ ασύδοτ,α σ̂ τίς χουντικές δυνάμεις νά;
:
 ανασυν

τάσσονται, γιά ν ακολουθεί αντιλαϊκή,, πολ ιτ ική-.. Ή δεξιά πλανάται νο

μίζοντας οτι θά πνίξει τή φωνή του λ.αου ̂ γΐά νά επιτρέψει ειρηνικά, 

έτσι τό εύχεται, στην ντάπια* και ξένη οικονομική-ολιγαρχία νά συνεχί

σει νά.απομυζά τόν ιδρώτα του εργαζόμενου 'Έλληνα στό χωράφι καί στσ
: 

εργοστασΐ·ο. ,.
λ
 ·> .,;·-, 

Ή μονοκομματική'κυβέρνηση Καραμανλή, 'επίσης κάνει μεγάλο λάθος ", 

νά πιστεύει ό,τι θά καθυποτάξ ε ι τό 'συνδικαλιστικό κίνημα καί θ_ά τό ,'δια- . 

σπάσει μέ νόθα συνέδρια τύπου ΓΣΕΕ. "Οπως"' 'δέν πρόκειται ν'αναχαιτίσει 

τη· ριζοσπαστίκρποίηση, καί \τή -δυναμική" του'-λαϊκού κινήματος, θεσμοποιών-, 

τα'ς αντιδημοκρατικούς νόμους - όπως ò ν.815 στον τομέα· της παιδείας, 

πού .επιδεινώνει τήν κατάσταση στά Ανώτατα- Εκπαιδευτικά Ιδρύματα,' καί 

ο ν. "-330 στον συνδικαλισμό -. Με τον περιορισμό ' του δικαιώματος της α

περγίας,, μέ .τήν κηδεμόνευση τών εργατικών σωματείων,- μέ τή'-μεθόδευση ¡: 

τών εκλογών στά εργατικά κέντρα κ.α, μπορεΐ ή κυβέρνηση προσωρινά νά 

• / · · 
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αποκλείει από τά όργανα τους γνησίους εκπροσώπους της,, εργατικής τάξης, 

άλλα έπισσωρεύει για τον -τόπο- μοΕς, δλο και περ ι'σσότερα -.προβλήματα που θα 

¿.ξύνονται. Στην πορεία θά αντιληφθεί η κυβέρνηση της -μεγαλοαστικής τά

ξης και των μονοπωλίων, οτι με τέτοιες μεθόδους, με αστυνομικά "μέτρα και 

με διώξεις, ó εργαζόμενος έλληνας δεν " κύπτε ι τόν.. αυχένα ". 

Οι συνδι αλιστικές οργανώσεις και ιδιαίτερα η ΠΛΣΚΕ πρέπει νά δου

λέψουν εντατι. ά καί νά θέσουν σάν άμεσο στόχο την ανοδό τους στά ελεγχό

μενα, για τέσσερα ακόμα- χρόνια, από την κυβέρνηση .καί την -εργοδοσία συν

δικαλιστικά όργανα της. - Είναι ανάγκη' η ΠΛΣΚΕ νά στελεχωθεί" καλύτερα και 

νά στρέψει τη δραστηριότητα της ρχι~ μόνο στην Κοινή Ωφέλεια, αλλά καί 

στους άλλους τόπους δούλε ιας,--στίς πρωτοβάθμιες καί δρυτεροβάθμιες- οργα

νώσεις. Ή συνδικαλιστική μας παράταξη πρέπει νά αναπτύξει μιά πολύπλευ

ρη μάχη, ενάντια στ.ίς παραβάσεις των'συνδικαλιστικών ελευθεριών, στό 

στένεμα των δημοκρατικών δικαιωμάτων στίς παραγωγικές μονάδες καί υπέρ 

της αυτονομίας των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Μόνο μέσα'σ αυτά τά 

πλαίσια η ΠΛΣΚΕ θά αγκαλιάσει -..όσο προχωράμε ΣΤΑΔΙΑΚΑ ΚΑΙ ΜΕ .ΜΕΤΡΗΜΕΝΑ 

ΒΗΜΑΤΑ προς την Κυβέρνηση - ευρύτερες μάζες τών εργατοϋπαλλήλων. 

ΙΌ ΕΑΜ ΑΝΗΚΕΙ Σ
?
 ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ 

Στίς δημοτικές εκλογές αναμφισβήτητα è λαός-ψήφισε δημοκρατικά. 

Εδειξε διάθεση γιά αλλαγή κι αυτό αποτελεί ενα αξιοπρόσεχτο, θετικό 

στοιχείο στις εξελίξεις''του τόπου μας. Παρά τήν "-λαΐκομετωπ ική " υστε

ρία της δεξιάς, ή πλειοψηφία τών ψηφοφόρων ξεπέρασε το ψυχολογικό φράγμα 

του " συνοδοιπόρου " καί δέν φοβήθηκε νά ψηφίσει ακόμα καί ΚΚΕ, αποδεί

χνοντας οτι οι μάζες είναι πιό προχωρημένες ano τήν ηγεσία τους. Διαψεύ

στηκαν έτσι κ ί οι ελπίδες όσων επιχείρησαν νά σηκώσουν πάλι ψηλά τή ση

μαία του " / • .έτωπου ". . ' . '• 

\ ' Παραλλ /να όμως, στίς δημοτικές εκλογές ο 'φορέας μας δέν σημείωσε 

τήν αναμενόμενη αύξηση. Αυτό οφείλεται τόσο στίς οργανωτικές μας αδυνα

μίες, οσο καί στην κύμα ι νόμενη πολιτική γραμμή πού ακολουθήσαμε, τήν 

οποία προσπάθησε νά εκμεταλλευτεί ,τό ΚΚΕ γιά νά καλύψει ενα τμήμα του 

χώρου μας. Επιστράτευσε λοιπόν, μιά νέα στρατηγική αντίληψη πού τήν 

αποκαλεί " συσπείρωση τών ΕΑΜογενών δυνάμεων ". Αυτή ή πολιτική επιδίω

ξη του ΚΚΕ έχει σάν βασικούς στόχους ; ν'άποφύγει -τήν απομόνωση, νά προ

σφέρει στους εκλογείς -του- τή ψευδαίσθηση της συμμαχίας μ'άλλα πολιτικά 

κόμματα, να διαλύσει τήν υπόλοιπη ανυπότακτη α' αυτό αριστερά καί -νά. τρα

βήξει ένα ποσοστό άρι.στεροποιημένων ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ προς τό μέρος . 

του. 



Είναι γεγονός οχ ι. μέσα από' τα σπλάχνα 'του ΕΑΜ ξέπηδηχτε'ή ε-νοπλη · 

αντιφασιστική αιχμή,"' ο ΕΑΑΣ και η ηρωική οργάνωση της νέ«ς γενιάς,·· η • 

ΕΠΟΝ. ·• Με τήν πολιτική και' οργανωτική συγκρότηση του ΕΑ'Μ γιγαντώθηκε το 

αντιφασιστικό κίνημα α.ντίστ'ασης και βρήκαν τήν έκφραση τους οι -λαϊκές 

δυνάμεις, .πού αναγκαστικά επωμίστηκαν το βάρος για· τήν 'απελευθέρωση -της 

χώρας μας -από τους. ξ-ένους -,καταχτητές. .. . 

Η ίδρυτ.,ίή -διακήρυξη 'του ΕΑΜ με τη συγκλονιστική -γνησιότητα της, 

αγκάλιασε τους λαϊκούς πόθους καί αποτέλεσε- αγωνιστ'ικό προσκλητήριο. Η 

βσθειά" απήχη καί αμε'ση ανταπόκριση της στο Λαό ξεπέρασε^ κάθε δριο προ

σδοκίας. Γ πρώτη φορά μέχρι τότε, ρίζωσε τόσο πολύ καί αναπτύχθηκε σε 

εθνική κλίμακα μ?ιά 'οργάνωση 'με πολιτί'κή και πατρ ιωτική ̂ αύ&εντικοτητα. 

Στην Ελλάδα τό ΕΑΜ, 'στα πλαίσια της στερεής ενότητας του λαοΰ, σφυρη

λάτησε τους δημοκρατικούς θεσμούς καί κατοχύρωσε έμπρακτα την πολιτική 

δημοκρατία. 

ΐό ΠΑ.ΣΟ.Κ. τίμα απεριόριστα καί γονατίζει μέ σεβασμό μπροστά στους 

χιλιάδες νεκρούς καί /εκτελεσμένους'καί στον αγώνα εκατοντάδων χιλιάδων 

λαϊκών αγωνιστών πού έγραψαν - ò καθένας στό μετερίζι του, μέ μύριες θυ

σίες - τό ήρωϊκό ΕΑΜικό 'έπος. 

Ή αντίσταση,-ομως, τυύ 41 - 44 ενάντια στους ξένους καί ._ντόπ ιούς 

φασίστες μέ πρωταρχικό εμπνευστή καί στυλοβάτη τό ΕΑΜ, άποτελεΐ μιά 

ΕΘΝΙΚΗ ΥΠΟΘΗΚΗ. • Ή ίστορ-ική προβολή του ΕΑΜ δέν μπορεί παρά νά εκφράζε'· 

τή συσπείρωση καί τήν πλατειά κινητοποίηση.του λαϊκού κι νήματος πάνω σε 

μιά συγκεκριμένη εθνική καί δημοκρατική προοπτική. 

Κανένα κομματικό-συμφέρον δέν-μπορεΐ νά-,προταχθεϊ στην επιτακτική ανάγκη 

νά εκφραστεί ':νιαΐα καί--καταλυτικά, η σύμπνοια,, η.ομοψυχία καί ή ετοι

μότητα γιά α-.νες καί θυσίες του ελληνικού λάου, στοιχεία πού.πρωταρχι

κά χαρακτήρι.· ν τήν. Εθνική Αντίσταση. Κάθε λοιπόν προσπάθεια συγκράτη

σης πολιτικ >Ζ φορέα στή βάση οικειοποίησης του ΕΑΜ από στενά κομματικά 

πλαίσια δρα ανασταλτικά καί διασπαστικά στην απαραίτητη συσπείρωση των 

προοδευτικών δυνάμεων. Και.δέν πρέπει στό βωμό τέτοιων μικροπολιτικών 

κομματικών σκοπιμοτήτων νά θυσιάζεται αβασάνιστα ή ενωτική πολιτική καί' 

η κοινή πρωτοβουλία τώ\ προοδευτικών δυνάμεων του τόπου. 

< Η ΑΝΤΙΜΠΕΡΙΛΛΙΣΤΙΚΗ - ΑΝΤΙΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ 

Στά σημερινά δεδομένα υπάρχουν' σέ γενικές γραμμές τριών ειδών πολι

τικές επιλογές πού θά μπορούσε νά κάνει ó φορέας μας. ι
Η αντί ιμπερ '

 r/-

λ ιστική-αντιμονοπωλιακή συαμαχία, ò "μεγάλος ιστορικός συμβιβασμός, αλά 

ελληνικά" καί η αυτόνομη μαχητική - ριζοσπαστική γραμμή πού μας χαρα

κτήριζε μέχρι τό ±977. "Ας τίς εξετάσουμε αναλυτικά. 



Ι. Ή Κ.Ε, του ΠΑ.ΣΟ.Κ.γ αναγνωρίζει πώς ή κατάτμηση των πολιτι-

• 'κών --δυνάμεων που εκφράζουν τά λαϊκά συμφέροντα δεν εξυπηρετεί παρά το 

ξένο, και ντόπιο κατεστημένο. Πιστεύει κατά συνέπεια στην ΕΝΟΤΗΤΑ γύρω 

από "-ένα μίνιμουμ πρόγραμμα πού δ'έ\> πρέπει να φαλκιδεύει τις αρχές του 

φο'ρέα. Αρχές πού εξυπηρετούν 'τά "μακροπρόθεσμα συμφέροντα τοΰ μή προ

νομιούχοι "Ελληνα, ""των '-εργατών,'" των αγροτών, των μισθωτών', του μικροε

παγγελματία- κ, α.. • "·. ' '• 

"Ενα τέτο'το ""μίν ιμοϋγι πρόγραμμα πρέπει νά' στηρ ίζεται '"στίς παρακάτω 

θεμελιακές θέσεις :':. _
 %

·-·.
ν
 = 

α) Την προώθηση Της εθνικής μας ανεξαρτησίας,' δηλαδή την απ'οσύνδε-

σή μ-ας από τη'ν 'προδοτική συμμαχία 'του 'NATO και των' ΗΠΑ, τ ή. ν κατάργηση 

των ξένων βάσεων και την στεγανοποίηση του κρατικού μας μηχανισμού από 

ξένα κέντρα αποφάσεων, 

β) Την εκδημοκρατικοπσ ίηυη της κρατικής μηχανής πού σημαίνει κάθαρ

ση καί ουδετερότητα'τη"ς απέναντι στίς πολιτικές παρατάξεις της χώρας, 

\ Καί αύτό,'
;
 στ' πλαίσια ενός "Συντάγματος πού νά πηγάζει άπ'τήν' αβίαστη -8ε 

-λ η ση του
 Λ
Ε· θηνικου λαού» " ... 

γ) Την προστασία της Ελληνικής οικονομίας καί του Ιδρωτα του ερ

γαζόμενου απο τά μονοπωλιακά μεγαθήρια, ντόπια καί ξένα -'που σαφώς ση

μαίνε ι" καί αρνητική στάση στην ένταξη"της Έλλάδας
0
 στην Κοινή Αγορά. 

δ«) Την αποδοχή του Κ
ο1
- νοβουλευτ ισμου κα'ί της πολυκομματικςη ôi'·-.-

κρατίας στον•εσωτερικό τομέα, Στον εξωτερικό τομέα, μιά ενεργό] άδε 

σμευτη πολιτική, γνήσια · ελλην ική, πού δέν θά λαμβάνει υπόψη της τά συμ

φέροντα των υπερδυνάμεων, ιδιαίτερα των'ΗΠΑ κάί της ΕΣΣΔ. 

ε) Τη μετουσίωση σέ'πράξη σταδιακά της Κοινωνικοποίησης, της αυτό-

διαχείρισης καί του αποκεντρωμένου προγραμματισμού. "Ενα/τέτοιο μίνι

μουμ πρόγραμμα γιά νά καταστεί αποτελεσματική βάση μιας συμμαχίας πρέ

πει να στηρίζεται ο ένα σχετικά ευρύ__φάσμα πολιτικών κομμάτων η παρατά-

ν
 ξεων. Αυτέζοί προϋποθέσεις δέν πληρούνται σήμερα .σέ επίπεδο κορυφής. 

, θά ήταν παρήγορο „γεγονός „αν μπορούσαν νά δημιουργηθούν „οι κατάλληλες 

συνθήκες αύριο, ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΑ,, γιά μιά πλατειά άντιιμπεριαλιστική - αντι

μονοπωλιακή συμμαχία, Σήμερα, κάθε επιμέρους ενότητα -τω7 αριστερών δ'·"' 

μεων στην κορυφή, οχι uòvo εχει.αρνητικά χαρακτήρα, αλλά καταδικάζει 

" απρ ιό.ρι '! · λόγω ανυπαρ·ξ ίας τών ύποκειμενικο-αντικειμενικών προϋποθέ

σεων - τ ó λαϊ.κό Κίνημα σέ πισωγύρισμα. 

• / . . 

-



Το ΠΑ »ΣΟ .Κ., κατά'συνέπεια., προωθεί σήμερα την εθνική λαϊκή ενό

τητα στή β-'ση, ενότητα 'που θά οδήγησε ι" μελλοντικά σε μιά νέα «τύνθεση 

πολιτικών θέσεων στην κορυφή και ανακατατάξεις στή βάση". Παρόλα' αυτά, 

στους μαζικούς χώρους - εργατικό, αγροτικό, φοιτητικό, Τοπική Αυτοδιοί

κηση - είναι αναγκαία ή ενότητα στην κορυφή καί τή βάση μέ τις άλλες 

προοδευτικές δυνάμεις. Movo έτσι θά ανατρέψουμε τά σχέδι'α τε·χνητής πό

λωσης πού προωθούν οι κύκλοι του κατεστημένου γιά νά καλύψουν τις κοι

νών ικο-πολ ιτικές τους αντιθέσεις. Ή ενότητα επιπλέον σ αυτούς τους 

χώρους μπορεΐ νά μεταβάλει τό συσχετισμό δυνάμεων προς όφελος του φο

ρέα μας, ώστε νά καταστεί ευκολώτερη μιά ουσιαστική αλλαγή στή χώρα 

μας. 

' " 0 ΜΕΓΑΛΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΣΥΜΒΙΒΛΣΜΟΣ ΑΛΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ " 

2. Το .ο ικοδόμημα πού χτίζεται τώρα στην Ελλάδα - πολ ιτικά, -, κο ι-

νωνικά, οικονομικά - αποτελεί στην ουσία μιά κακόγουστη ε-πανάληψη της 

Ιστορίας του 1950.. Δηλαδή της Ιστορίας του. Καραμανλή, της EPE μετά τόν 

Παπάγο. Είναι ξανά οι ίδιες δομές, τό ίδιο κλίμα. -. . 

Η αλλοπρόσαλλη, αντιφατική πολιτική .τόσο της κυβέρνησης της με

ταπολίτευσης, orso καί των επόμενων κυβερνήσεων Καραμανλή στό θέμα της 

αποχυυντοτ οίησης αποτέλεσε τό θεμέλιο λίθο της ανασυγκρότησες του 

κράτους της δεξιάς.' Ή μεταπολίτευση δεν ήταν έργο μόνο του Καραμανλή, 

αλλά ταυτόχρονα καί 'των π ιό διακεκριμένων .εκπροσώπων των Νέων Δυνάμε

ων,. Ό Καραμανλής πέρασε από τήν Χούντα στό Σύνταγμα της Νέας Δημοκρα

τίας μέ τό στήριγμα της ηγεσίας της ΕΚ-ΝΔ. Ό Καραμανλής οχι μόνο δέν 

πέρασε στην κάθαρση της κρατικής μηχανής καί στην ουδετεροποίηση του 

κράτους απέναντι στίς πολ ιτ ικές-παράταξεις - εγγύηση .γιά τήν ομαλή εξέ

λιξη της πολιτικής ζωής - αλλά εξακολουθεί νά καλλιεργεί τήν αντικομ-

μυυνιστί'κή υστερία του επίσημου Κράτους. Σε κάθε γωνία της Ελληνικής 

γης., σέ κάθε τομέα της δημόσιας ζωής, οι χουντικοί, παραμένουν στά πό

στα τους καί υπονομεύουν τους δημοκρατικούς θεσμούς τής χώρας, Καί εί

ναι '"λάθος νά πιστεύει κανείς, πώς εκπρόσωπος τής Δεξιάς μπορεΐ να ξεπε

ράσει τά πλαίσια μέσα στά οποΐα 'έδρασε, ν αντιμετωπίσει τό παρακράτος 

της δεξιάς, τίς ντόπιες καί.ξένες δυνάμεις, πού υπηρετούν τήν οικονο

μική ολιγαρχία.. Ή κυβέρνηση Καραμανλή, επί- πλέον, αντί γιά τη δια

μόρφωση μιας " προοδευτικής.," καπιταλιστικής δημοκρατίας πού είχε αρ

χικά εξαγγείλει, προχωράει μέ γοργά βήματα στην παραπέρα "μετατροπή του 

τόπου σέ νε;αποικία των μεγάλων μονοπωλίων καί τής ΕΟΚ. Καί αντί γιά 

• 

• / .· 
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μιά υπερήφανη ελληνική εξωτερική πολιτική ολοκληρώνει σταδιακά'το δορυ

φορικό καθεστώς της πατρίδας μας σε σχέση με το νΝΑϊΟ -καί τίς ΗΠΛ. '• 

Είναι αδ„ ανόητο, 'κατά συνέπε u'a,/νά φανταστά, οποιοσδήποτε γιά τον 

epopèa μας μιά πλατφόρμα _πού -νά οδηγεί στην πολιτική επιλογή " του μεγά

λου Ιστορικού συμβΊβ-ασμου άλά
 Ν
έλλη-ν ικ,ά

 Η
"-. - Καμμιά όΊεθνής συγκυρία-, 

καμμιά ερμηνεία της " έθν ικοαμυντικής " τακτικής η της πολιτικής " εθνι

κής λαϊκής ενότητας % δεν ημπορεί νά σπρώξει' τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. νά α·μβ-λσνει τη 

-ριζοσπαστική γραμμή του και να στρώσει έτσι το χάλι για έναν αυριανό 

μετριο-παθέστερο -κυβερνητικό συνασπισμό στον τόπο μας-.. · 

Ή διακυβέρνηση της χώρας άπό τους ηγέτες τής συμπολίτευσης καί 

τ̂ ης αξ ιωματικης. αντιπολίτευσης θά ηταν'έφικτή MO ITO σε περίπτωση ε.κτακ-

,της ανάγκης η εθνικών κινδύνων καί γιά περιορισμένο χρονικό διάστημα. 

/Όποιος στη σημερινή φάση τρέφει αυταπάτες " ιστορικού συμβιβασμού." με 

τόν Καραμανλή ε ιναι σάν νά εναποθέτει τις τύχες του 'λαϊκού.κινήματος 

στο παραδοσιακό, άλλα όψιμα "εξευγενισμένο " κατεστημένο. Ξεχνάει δε 

τόν κυριαρχικό^ρόλο των ταξικών συμφερόντων-, σάν κινητήρια _ δύναμη της 

ιστορίας. Κάθε ενότητα κορυφής μέ δεξιές δυνάμεις αποπροσανατολίζει 

καί οδηγεί στή συνύπαρξη ιστορικά αντιφατικών δυνάμεων. -Επιπλέον,ένας 

τέτοιος " Ιστορικός, συμβιβασμός " μεταθέτει τό στόχο από τή δομή τή'ς 

εξουσίας σέ κάποια επΊφανειακή ,του έκφραση, πού δεν ξεσκεπάζει τά βαθύ

τερα αίτια τής κακοδαιμον.ίας. στον τόπο μας. 

ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΗ ΚΑΘΟΔΟΣ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΕ ΑΡΙΣΤΕΡΗ Ι J.ZOΣΠΑΣΤΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 

3. Αντίθετα, τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. πρέπει νά συνεχίσει τή σωστή, ριζοσπα

στική πολιτική γραμμή, πού τό διέκρινε μέχρ ι- -τό 1977 καί πού τό ανέδειξε 

σέ αξιωματική αντιπολίτευση., ϊήν πλατφόρμα εκείνη πού τό καταξίωσε 

στην μεταπολεμική ιστορία του τόπου μας καί·· στή λαϊκή συνείδηση "* σάν'' 

ενα από τά ΣΥΝΕΠΕΣΤΕΡΑ καί τιμιότερα-κόμματα άρχων.
ν
 Ταυτόχρονα, πρέπει 

να-προετοιμάζεται γιά τό ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών άφου ή σημερινή κυ

βέρνηση είναι ανίκανη νά δώσει. λ>σεις στά κο t>vojv ικο-πο-λ ιτικά κάί εθνικά 

προβλήματα της πατρίδας,μας καί αλληλοσπαράσσεται*άπό τβς έριδες .των 

επιδόξων διαδόχων του Καραμανλή.. Ό φορέας μας όφε ί'λε ι
 %
άπό "τώρα,' νά 

αντιμετωπίσει στά σοβαρά τό ενδεχόμενο ξαφνικής προσφυγής στίς κάλπες, 

πού αναμφισβήτητα θά αποσκοπεί στόν-Απερ ιδ'ρ ισμό' της εκλογικής μας άνόοου. 

Εγκα,ιρα,, καί μέ αποφασιστικότητα' ή ηγεσία πρέπει νά προτείνετ γ'ΐά μιά 

ακόμα φορ,α τό εκλογικό σύστημα τής απλής αναλογικής πού είναι δημοκρα

τικό, ευνοεί το ξεπέρασμα των ακραίων πολωτικών καταστάσεων καί συμβάλ

λει στο δυνάμωμα του κοινοβουλευτισμού καί τήν ομαλή πορεία τής χώρας 

αας. 
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Ή Κ.Ε. δηλώνει γιά μιά ςικόμα φορά., οτι è φορέας δεν έχει ανά

γκη αλλαγής πορείας προκειμένου νά αποκομίσει μελλοντικά εκλογικά οφέλη, 

θά συνεχίσει μ' συνέπεια την αριστερή ριζοσπαστι η γραμμή του 1974 -77 

γιατί, όπως απέδειξε η πρακτική, ο συνολικός -εκλογικός απολογισμός αυ

τής της περιόδου είναι πολύ θετικός. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. θά βελτιώσει τίς θέ

σεις του στις επόμενες εκλογές, διορθώνοντας και δχι περιορίζοντας τη 

ριζοσπαστική του γραμμή. 

αΒ Κ.ΈΓ θέλει, -κατά συνέπεια, νά καθυσηχάσει τίς ρίζοσπαστικοποιημένες 

μάζες δτι τό κίνημα μας είναι αμετακίνητα τοποθετημένο πάνω στην ανάγκη 

της σοσιαλιστικής αλλαγής στην πατρίδα μας. Διακηρύσσει ταυτόχρονα στον 

χ ιλ ιοπροδομένο έλλην ικό\ λ'αό "-δτι δέ'ν υπάρχει καμμιά "μετατόπιση των θέσεων 

του ΠΑ.ΣΌ.Κ. · "θ,τι διακηρύχτηκε άπό τά ανώτατα όργανα του φορέα την 

πρώτη μέρα της 'ίδρυσης του Ί
ν
σχύσυν καί σήμερα καί αύριο.. ΤΌ. ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

είναι ενα σοσιαλιστικό Κίνημα, κάτι πού δέν' ύπ'ήρξε %οτε στην Ελλάδα. 

Δέν είναι ενα κόμμα σοσιαλδημοκρατικό,* το οποίο, στά Ευρωπαϊκά πλαίσια 

σημαίνει απλώς έναν πολ ιτισμένο μονοπωλ ιακό'καπ ιταλ'ισμό. 
* • ' • . ' " . 

Το ΠΑ.ΣΟ.Κ· είναι τό πρώτο γνήσια σοσιαλιστικό Κ-ίνημα στον τόπο μας 

Διαμόρφωσε στόχους πού προσδιορίζουν την.ελληνική πορεία πρός-τό σοσια

λισμό. Μιά'πορεία πού ανταποκρίνεται τόσο στις αντικειμενικές συνθήκες 

της ιστορικής περιόδου πού διέρχεται., η χώρα μας, δσθχκα-í στις μακραίω

νες παραδόσεις του έθνους μας..̂  Γιαυτό, ρ σοσιαλισμός πού πρεσβεύει τό 

ΠΑ.ΣΟ.Κ. είναι άρρηκτα συνδεδεμένος μέ τόν έθνικ ίπελευθερωτικό αγώνα 

του λάου μας ενάντια στά καταχθόνια σχέδια του παγκόσμιου ιμπεριαλισμού 

καί των εκφραστών του στον Ευρωπαϊκό καί Μεσογειακό χώρο._ 

ΤΟ ΠΑ/ΣΟ.Κ. ΘΑ ΒΑΔΙΣΕΙ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΑ,.ΜΕΤΡΗΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ 

Ή κομματική μας πρωτοπόρε ία μαζί μέ τ.ό λαό- θά προχωρήσει χωρίς φο

βία μέ θέληση ατσάλινη καί αισιοδοξία στην κοινοβουλευτική καί· εξωκοι

νοβουλευτική ανα'μέτρηση μέ τους εκπροσώπους, της οικονομικής ολιγαρχίας 

καί της εθνικής μας" υποτέλειας. Θ.ά πορευτε,ΐ έτσι -ο φορέας προς την έξου-

σία-για να μετουσιώσει τό σοσιαλιστικό οραμά το·υ σέ συγκεκρ ιμ-ένη πράξη-

για νά υπηρετήσει τόν λαό καί νά. προασπίσει τό έθνος.- Θα πορευτεϊ προς 

την εξουσία μέσα από τη λεωφόρο της' λαϊκής κυριαρχίας. 

Και είναι- μέσα σ αυτά τά πλαίσια ακριβώς ο χαοακτήρας της πορείας 

του ΠΑ.ΣΟ.Κ. πού'απαΐτεϊ ταυτόχρονα την κοινοβουλευτική καί τήν εξωκοι

νοβουλευτική" παρουσία μας. "Ενα κίνημα χωρίς κοινοβουλευτική παρουσία 
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είναι η λέσχη ή επαναστατικός μηχανισμός. -'Ένα κίνημα με κοινοβουλευ

τική καί μόνον'παρουσία, χωρίς οργανωτική-δομή πυύ ν αγκαλι.αζεί ,τη λαϊ

κή" μάζακαί νά την καθοδηγεί στους πολύπλευρους κ'γώνες της
ν
 .δεν έχει πο

τέ ·τή δυνατότητα νά ασκήσει εξουσία καί νά μετουσιώσει σέ συγκεκριμένη 

πράξη τους στόχους του. Μπορεί νά φτάσει μόνο. στην Κυβέρνηση —για Ν 

ΑΝΑΤΡΑΠΕΙ ΑΠΟ'ΤΟ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ,, αν ,έπιμε ίνε ι στην πολιτική του, η Ν'ΛΠΟΡ-

' ΡΟΦΗΘΕΙ ΑΠ'ΤΟ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ, αν υΐ στόχοι του αποτελούν μονάχα προεκλογι

κό ΕΥΧΟΛΟΓΙΟ, Αυτή ακριβώς ε..ινα·ι ή πικρή εμπειρία
-
 του'· λάου, μας. 

··• χ "· ^ · · ... 

Το ΠΑ*ΣΟ.Κ.,·κατά συνέπεια θα διεκδικήσει τήν εξουσία με μέσα δη

μοκρατικά, στό δνομα του λάου καί με σεβασμό πάντα στην κυρίαρχη θέληση 

του. θά διεκδικήσει τήν εξουσία οχι ΑΠΛΩΣ γιά νά κυβερνήσει,'αλλά για 

νά γίνει φορέας της μεγάλης„ΑΛΛΑΓΗΣ -στον τόπο μας. Ttá'vá θέσει τά θε-

' μέλια μιας σταθερής πορςίας πού θά οδηγεί στην εθνική ανεξαρτησία, τη 

λαϊκή κυριαρχία καί τήν. κοινωνική απελευθέρωση. Πρόκειται γιά τη χάρα

ξη μιας ξεκάθαρης αγωνιστικής πορείας - μέ βάση 'τήν πλούσια εμπειρία 

των λαϊκών αγώνων, της χώρας μας. - πού οδηγεί με' ΣΤΑΘΕΡΑ, ΜΕΤΡΗΜΕΝΑ βή

ματα στή νίκη̂ , στην εξουσία .καί στή· θεμελίωση μιας' νέας' Ελλάδας. Οι 

πολιτικοί συσχετισμοί δυ.νάμεων
Ν
, λοιπόν, μπορεί καί πρέπεϊ ν αλλάξουν, 

γιά νά πάμε δμως μπροστά καί οχι γιά νά πισωγυρίσουμε. Αυτό θά πραγμα

τοποιηθεί αν καταφέρουμε νά έχουμε (καί το μπορούμε).'σταδιακή, ανοδική 

πορεία στίς εκλογές σέ.συνδυασμό : α) μέ σταθερή"ένταξη μεγάλου μέρους 

του περίρρχη; στην "οργάνωση β) μέ.τό-δυνάμωμα-της ΠΑΣΚΕ στους μαζικούς 

χώρους καί γ) μέ τή ζύμωση της πολιτικο-ιδεολογικής'μας γραμμής στον 

κρατικό μηχανισμό. 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΟΥ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΟΥ , · <· 

Η Κ.Ε.'-πιστεύει πώς θεμέλιος λίθος της δημοκρατικής πορείας της 

·. χωράς μας είναι η κάθαρση του κρατικού μηχανισμού άπό τό χουντικό-παρα

κράτος· καί ή συνεχής συμφιλίωση του λάου μέ τίς '.Ένοπλες Δυνάμεις; τά 

Σώματα Ασφαλείας κ.α^ Το σώμα των αξιωματικών στην Ελλάδα δέν προέρ

χεται -απο την οικονομική ολιγαρχία του τόπου αλλά άπό τ.ά βασανισμένα '·': 

χωρία της ελληνικής"υπαίθρου καί τά μή προνομιούχα στρώματα της πόλης. 

Οι Ενοπλες Δυνάμεις της χώρας προδόθηκαν άπό
 %
τή χουντική ηγεσία τους, 

"απο το νατοϊκό κατεστημένο καί τά,, Άνά'κτορα, "πού ήταν πάντα τοποτηρητές 

των συμφερόντων των " προστάτιδων " δυνάμεων καί της ξένης καί ντόπιας 

ολιγαρχίας. Ε'ίμαστε βέβαιοι·πώς δέν θά. ξεχάσουν' τήν προδοσία τους. 

Γιαυτο και το ΠΑ.ΣΟ.Κ. θέτει σάν απαραίτητη προϋπόθεση τήν τιμωρία των 

• / . . 
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υπευθύνων της προδοσίας της Κύπρου. Ή Κ.Ε.
ν
 πιστεύει στην ενότητα Λαοΰ 

καί Ενοπλων, Δυν#μεω·ν άπό
ν
 ξένες, από μη ελληνικές̂ · επ^ppυές και με τό σε

βασμό της λαϊκής ετυμηγορίας. Άπό τίς 'Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας τό 

•ΠΑ.ΣΟ.Κ. 'ζήτα δυο άπλα πράγματα': ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ και ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΑ. 

Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΕΝΟΣ' ΚΑΛΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΑΡΧΩΝ 

Παράλληλα μ'αυτή" του την πορεία, τό ΠΑ.ΣΟ»Κ» θά σφυρηλατήσει μιά δυ

νατή οργάνωση σε κάθε γωνιά ,της ελληνικής γης, στο χωρίο κα'·στήν πόλη, 

στό-χωράφι καί στό εργοστάσιο, μιά οργάνωση πού θ αποτελέσει το όργανο 

πολι·τικ\ής έκφρασης του εργαζόμενου έλληνα, όργανο α.γώνα καί >πάλης γιά τίς 

δ-ι εκδικήσεις του καταπιεζόμενου λάου μας. ¡, , s 

Τον τελευταίο καιρό, δυστυχώς, ή οργανωτική μας κατάσταση έχει επι

δεινωθεί. Αυτό „οφείλεται στην οικονομική μας ανεπάρκεια, στην έλλειψη 

'αρκετών επαγγελματικών στελεχών, στίς διακυμάνσεις· της πο
ν
λιτικής γραμμής 

• μας *καί στην ανοδο ,τών παλαιοκομματικών, πού εμεσα υπονομεύουν τήν οργά

νωση. 'Όλα' αυτά τά αρνητικά στοιχεΤα εχουν^μέ τη σειρά_τους συμβάλλει 

στην καθυστέρηση^της οργανωτικής μας ανάπτυξης καί αναπαραγωγής νέων αρι

στερών στελεχών^ 'Ορισμένα άλλα "αρνητικά ̂ φαινόμενα οφείλονται στον σπερ-

σ,υγκεντρωτικό τρόπο λε-,ιτουργίας', πού" δεν κατάφερε ν-ά υπερνικήσει η σημε-

ρινή ηγεσία, στή
?
δομή καί στην ποιοτική στασιμότητα της δουλείας των κα-

θοδηγητικων οργάνων. • Συνέπεια"αυτής'της κεχεκτικης οργανωτικής πολιτι

κής .έιναι ή έλλειψη αποτελεσματικότητας στή δράση, ή δυσκολία επίτευξης 

σωστών λειτουργικών στόχων καί ή μή - ολοκλήρωση :ου δταπλαστικου ρολού 

του "φορέα μέσα στίς μάζες. 

Ειναι διάχυτη ή εντύπωση δτι ενα μεγάλο μέρος τών οπαδών μας αντι

μετωπίζει τό χώρο οχι σάν κόμμα άρχων., άλλα σαν Κίνημα αρχηγικό. Αυτό 

οφείλεται, ανάμεσα στ'αλλά, στό γεγ,ονός οτ-ι ή οργάνωση δέν κατάφερε ν '· 

ανταποκριθεί στον ενδιάμεσο διαπλαστικό της ρόλο, στην ανάπτυξη της πο-
;
. 

λιτικο-.ΐδεολογικής φυσιογνωμίας του χώρου-ρόλος πού τελικά ανήκει? σ αυΐη 

τη φάση αποκλειστικά στον Πρόεδρο. ·Έπ-ίσης, διάφοροι- άλλοι παράγοντες 

πού ̂ αναλύονται ̂στήν' ".άντιεισήγηση" συμβάλλουν στή διεύρυνση του χάσματος, 

ανάμεσα^ στον ηγέτη καί τα υπόλοιπα ,καθοδη-γητικά στελέχη, δυσχεραίνοντας' 

έτσι τή
ν
σταδιακή διαμόρφωση μιας συλλογικής . καί Ισότιμης ήγεσί,ας. 

Ειναι " γεγονός οτι ¡j^eqa στή δυναμική"τής πολιτικής μα.ς ζωής; ο .χαρι

σματικός ηγέτης εμπνέει τον λαϊκό --ενθουσιασμό καί επιφέρει
 Χ
τήν εκλογική 

ανο"δο τσΰ φορέα. Κι αυτό εινα-,ι .θεμιτό "μέχρι νά καταξιωθεί καχ νά λει

τουργήσει σωστά τόσο τόΐΙΑ,ΣΟ.Κ., οσο και ή" πλουραλιστική δημοκρατία. 

• / 
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Μεσοπρόθεσμα, και·· μακροπρόθεσμαr σμως, συσσωρεύει αρνητικές συνέπειες, 

αφού απρόβλεπτοι παράγοντες μπορεΐ νά .δημιουργήσουν κενό ηγεσίας καί να 

ξεσπάσουν εμφύλ ι,οι >ερ ιδες πού θά θέσουγ σε κίνδυν^ τη συνοχή του κόμμα

τος." Χρειάζεται,Ν κατά συνέπεια, νά βρούμε τή χρυσή τομή ανάμεσα στη συλ

λογιστική πού αποβλέπει στάναμεσα εκλογικά οφέλη και στην
#
αριστερή πτέ

ρυγα, πού ενδιαφέρεται γιά τή διαμόρφωση ενός σφριγηλού καί βαθειά ριζω

μένου στή λαϊκή συνείδηση, σοσιαλιστικού φορέα άρχων. Προς αυτή-την κα

τεύθυνση, δέν μπορεί νά συμβάλλει ουσιαστικά παρά μόνο ή συνειδητή παρέμ

βαση του Προέδρου. 

Η K.Ei υπογραμμίζει οτι ή παραπάνω διαπίστωση σχετικά μέ τόν'ηγέτη μας 

ε ι ναι·καλοπροαίρετη καί ανεπιρέαστη από οποιαδήποτε αμφισβήτηση του ρο-

λου^πού διαδραματίζει τώρα στό φορέα. Ή, Κ.Ε. εκφράζει τήν απεριόριστη 

εκτίμηση και εμπιστοσύνη της στό πρόσωπο .του
;
 Προ,έδρου, ή προσφορά του 

οποίου μέσα στό φορέα καί -γενικώτερα στό λαϊκό κίνημα είναι ανεκτιΜτη. 

Η_ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ » ΤΑΣΕΩΝ - ΑΠΟΨΕΩΝ "ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ 

Τό'Ε.Γ. δεν έχει αποκτήσει ακόμα' τό κ'ΰρο'ς που αρμόζει σε παρ-όμοιο 

όργανο* Δίνεται ή εντύπωση ότι' έχει περιοριστεί σ"ένα διεκπεραιωτικό·. 

ρολοπού δέν ανταποκρίνεται στην 7Ρ0>λιτική αποστολή του. Ή Κ.Εν πιστεύει 

οτι τό' Ε.Τ. πρέπει σταδιακά νά αποκεντρώσει τό φόρτο της σημερινής γρα

φειοκρατικής δουλείας του στή " Διεύθυνση του Κινήματος " και' νά μετονο

μαστεί ρέ ." Πολιτικό. Γραφείο "- οπως προτείνεται στό οργανόγραμμα της 

άντιεισήγησης. Μόνο έτσι θά έχει προοπτική νά εξελιχτεί σ ενα υπεύθυνο 

και σοβαρό, καθοδηγητΊκό,κέντρο πού θά ασχολείται αποτελεσματικά, σε συ

νεργασία μέ τόν Πρόεδρο, μέ τή: χάραξη της πολϊτικο-ιδεολογικής τακτικής 

καί' στρατηγικής του φορέα. 

Ή Κ',Ε.·;, αποδείχτηκε στην πρ
;
άξη, οτι δεν έχει τήν εξουσία πού κατα

στατικά της- ανήκει. Τά μέλη της, δέν ,εχαυν καμμιά. ελεύθερη επαφή μέ τά 

ενδιάμεσα αργανα*, τό όργανο συγκαλείται σέ αραιά χρονικά διαστήματα καί 

επικυρώνει τετελεσμένα γεγονότα. Ή ICE. πρέπει νά μετατραπεί άπό ενα 

υποτονικό, ευκαιριακό θεσμό ζύμωσης, σ'ενα καταξιωμένο καί έγκυρο όργανο, 

μ.έ νέα .αντίληψη λειτουργίας. 

·. Σ ενα λα'ι̂ κο, σοσιαλιστικό κίνημα,-, ή διαλεκτική των. ιδεών' πρέπει νά 

ςκδηλωνεται ελεύθερα^μέσα στην Κ.Ε. μέ τήν συνεισφορά των στελεχών μας 

σ όλους τους τομείς. Καί είναι φυσικό, -μέσα στην πολυμορφία των ατομι

κών συνεισφορών της νά προκύψουν διαφωνίες. Άλλοίμονο, αν δέν υπήρχαν 

διαφωνίες σ επίπεδο ανωτάτων οργάνων. Πρέπει, λοιπόν, ν'άρχίσει στάδια-
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κά, άλλα σταθερά νά δ-ιαμορφώνεται στά ανώτερα όργαν'α μια" τάση - άποψη" 

t της πλειοψηφίας καί -μια " τάση^ - αποψη " της μ'ειοψηφίας.
 ν
 Αλλωστε-, η 

ταξική και έκλ-γική μας πολυμορφία καί'· πολυσυλλέ τικότητα φυσικό, είναι 

* νά αντα-νακλ-αται σ'ένα ανάλογο εσωκομματικό καθεστώς, κατΊ που έχει ήδη 

επικρατήσει^ σ'όλα τά σοσιαλιστικά κόμματα με τήν ύπαρξη " τάσεων - από

ψεων ". ί ··
 % 

ΟΧΙ" ΣΤΗ ΜΟΝΟΠΛΕΥΡΗ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ - ΜΑΖΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΕΝΤΡΟΔΕΞΙΟ ΧΩΡΟ 

Ή Κ.Ε. πιστεύει οτι χρειάζεται κινητοποίηση .'όλων των ζωντανών δυ

νάμεων του.φορέα και νά στραφεί ή δουλειά'τών Ν.Ε., των T.Ò., και των 

κλιμακίων στη στρατολόγηση όσο'τό δυνατό περισσοτέρων εργατοϋπαλλήλων, 

αγροτών και νεολαίων στον φορέα. -> Γνωρίζει ταυτόχρονα πώς στην πορεία 

ανάπτυξης καί μαζικοποίησης του^Κινήματος δέν 'θά βρούμε ετοΐμους συνει

δητούς ·σοσι,αλιστές.*. Πως. ή σοσιαλιστική συνείδηση θ αναπτυχθεί· στά πλαί

σια του φορέα καί μέσα από αγωνιστική διαδικασία. Εγγύηση για τήν πο

ρεία του ΠΑ.ΣΟ.Κ. θά αποτελέσει η σύνθεση, του. .ΜΟΝΟ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ, παύ -ή ερ

γατική τάξη, ή άγροτ'.ά καί κάθε μη προνομιούχος έλληνας τό αγκαλιάσουν, 

θά είμαστε σίγουροι πώς τό Κίνημα δεν θά παρε,κλίνε-ΐ άπ'τή, σοσιαλιστική 

του πορεία. , . -
 Ν 

"· Τ · S 

Η Κ.Ε. , . λοιπόν, ψιαλεΐ -όσο γívεταt μεγαλύτερο κομμάτι του1
 μή προνο

μιούχου, λάου μας νά πυκνώσει τίς··. τάξεις- του φορέα, νά συμμετέχει επίμονα 

στον αγώνα των'μαζικών χώρων καί νά δώσει τή μάχ ενάντια στον αμερικά

νικο ' ιμπεριαλισμό καί "ιούς ντόπιους εκφραστές του. Ή"διεύρυνση" - μα-

ζικοποίηση προς τήν πλευρά επώνυμων παραγόντων δέν μπορεΐ'νά περιοριστεί 

στο χώρο του Κέντρου. Πρέπει νά επεκταθεί καί προς τόν αριστερό συγγε

νή μας χώρο. Ανοίγει, κατά συνέπεια, τίς-πόρτες του φορέα σε όλους 

εκείνους πού-αιωρούνται στό χώρο της ανανεωτικής
 Ν
μαρξ ιστι.κης αριστεράς, 

στοιχεία .πού απεγκλωβίστηκαν μέ τήν κρίση των'Κ.Κ., καί" στελέχη - μέλη 

πού αποχώρησαν απογοητευμένοι μετά άπό τίς διασπάσεις άπό τό ΠΑ/ΣΟ.Κ. 

ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΩΝ , Γ '> 

Ή Κ.Ε. δεν συμπεριλαμβάνει σ αυτή της τήν απόφαση διαγραφέντες άπό 

τίς δύο τελευταίες, διασπάσεις· στό ΠΑ·. ΣΟ.Κ. πού έχουν.Προσανατολιστεί σε 

τροτσκιστικές ομάδες ή στό ΚΚΕ/ Απευθύνεται κυρίως σέ κεΤνα τά στελέχη 

που'παγιδεύτηκαν από τήν προπαγάνδα των διαγραφέντων η άπαγοητεύτηκαν 

καί πάθησαν στά σπίτια τους. "Αντίθετα, ή'Κ.Ε. κάνει έκκληση γιά έπανέν-
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τάξη στο ΠΑ.ΣΟ.Κ, ολων. εκείνων πού διαγράφτηκαν 'στην πρώτη διάσπαση 

καί_ επιθυμούν τώρα,, σαν άτομα,., νά επιστρέψουν στο φορέα μας. Η Κ.Ε. 

εκφράζει, ταυτόχρονα,._ τήν πικρία της πού οδηγήθη xv εξω απδ το Κίνημα 

σύντροφοι γνήσια σοσιαλιστές πού θά μπορούσαν νά· προσφέρουν το βάρος της 

καθοδηγητικής τους εμπειρ,ίας στον κομματικό μας·- μηχα.ν ισμό. 'Movo με μια 

παρόμοια μαζικοποίηση θά αναδειχτούν νέα άρ-ιστερά στελέχη, Θα συντρίβει 

ó παλαιοκομματισμός, ò σοσιαλφιλελευθερισμός, Ò καιpoσκoπtσμóς, 0 τυχο

διωκτισμός, η μεσολάβηση του πατροπαράδοτου κομματάρχη, ο κυοφορούμενος 
ν
 στους κόλπους μας νεοπαράγοντας και Κινηματάρχης. 

Πρέπει ακόμα νά τονιστεί ΕΠΙΣΗΓΊΑ δτι οποιαδήποτε προσχώρηση "-επωνύ

μων και μη στο ΠΑ.ΣΟ.Κ. θά γίνεται υστέρα από έγκριση καί ΜΟΝΟ της Κεν

τρικής Επιτροπής. Ή τελευταία, εκφράζει, τη λύπη της π"ού δέν είδαν 

ακόμα στην ολότητα τους τό φως της δημοσιότητας τά υλικά της Πανελλαδι

κής Συνδιάσκεψης. Καλ.εϊ
Κ
 κατά συνέπε·ια, τό Ε.Γ. νά τά δημοσιεύσει μέσα 

•στό προσεχές τρίμηνο, Ή Κ..Ε. διακηρύσσει ταυτόχρονα οτι θά "ΰλοποϊήσει 

την απόφαση της Πανελλαδ ικ,ης Συνδιάσκεψης καί τό άρθρο του
1
 Καταστατικού 

σχετικά με την πραγματοποίηση του I
ο υ
 Συνεδρίου-του ΠΑ.ΣΟ.Κ. στά προβλε

πόμενα χρονικά ορια, δηλαδή τό 1980. 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΙΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ 

Είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός οτι σήμερα δέν υπάρχει καμμιά οργανω

τική συσχέτιση ανάμεσα στά ΚΤΕ καί τίς Επιτροπές του Κινήματος με απο

τέλεσμα νά επικρατεί μιά ΔΥΑΔΙΚΗ κατάσταση, πού περιπλέκει τά πράγματα. 

Είναι αναγκαία, κατά συνέπεια, ή σταδιακή ενοποίηση των ΚΤΕ μέ τίς Επι-

. τ·ροπέ.ς του Κινήματος π'.ύ θά /ξεκινήσει 'αρχικά μέσα από τίς κοινές τακτι

κές· συνεδριάσεις γιά νά καταλήξει στην κατάργηση των ΚΤΕ καί την ένταξη 

.. τους στί,ς Επιτροπές του Κινήματος. 

0" Πρόεδρος καί τό Ε. Γ. πρέπει νά συμβάλλ'-υν έμπρακτα'προς αυτή τήν 

κατεύθυνση''προκειμένου νά ξεπεραστεί ή σημερινή άρυθμία στη Βουλή καί ή 

οργανωτική νοσηρότητα πού οφείλονται στην απουσία οργανικού συνδέσμου 

μεταξύ ΚΤΕ. - Επιτροπών Κινήματος. Ή προοπτική μιας τέτοιας συγχώνευ

σης 'θα είναι νά χαράζεται μιά αποτελεσματικότερη,καί συντονισμένη πολιτι

κή του φορέα καί νά εξαλειφθεί τό φαινόμενο του δυϊσμού. 

Η ηγεσία πρέπει επίσης νά τηρε'ζ τόν κανονισμό της Κ.Ε. καί νά συγ

καλεί συνεδριάσεις στά προβλεπόμενα ̂ χρονικά ορια,· δηλαδή μιά φορά τό μή

να.' Είναι ακόμα απαραίτητο νά παρέμβει μέ μιά συγκεκριμένη κατευθυντή-



î 

- s / . . . , - 2 ^
Γ 

. . . . , e • 

. .pia 'γραμμή. γι"ά vá '-ςταματήσε.ι ò ̂ ι'αγνων ισμός' ανάμεσα -στους βουλε-υτές καί 
η.

 %
αν ισομερής π'οοβολή ορ ισ'μέ'νων άπ'αυτούς μέ-σα ár' ETE πού δεν ,ανήκ·ουν. 

Τελρς, η ηγεσία πρέπει ver επιλύσει
 χ
τό συντομότερο τό πρόβλημα ορισμένων 

'•' Υπού'ργεί.ών για τά ¿ποία· δεν υπάρχουν αντίστοιχες Επιτροπές στό Κίνημα. 

Ει ναι'αδι.ανόητη η^ελλειψη συντονισμού καί
-
 ενότητας απόψεων μεταξύ βου

λευτών καί οργά,νωσης' πάνω σέ βασικά θέματα πού αφορούν την αυριανή οικο

δόμηση της σοσιαλιστικής. ~κο ινών ίας . •* 

Είναι γεγονός- οτι σύμφωνα μέ τό άρθρο" 110 του Συντάγματος
ν
ή πρότα-

"•. ση γιά'τήν αναθεώρηση του δέ'ν μπορεΐ νά κατατεθεί στη -Βουλή πριν από 

τόν Ιούνη του 1980." "'Σύμφωνα με τη διαδικασία καί το χρονοδιάγραμμα 

. πού προβλέπει τό ίδιο''αρθρο ,
Ν
 οι άναθεωρητέες διατάξεις δέν-μπορούν νά 

τεθούν σε Οσχύ,' εφόσον τη σχετική απόφαση θά λάβει η-επόμενη βουλή μέ 

απόλυτη πλειοψηφία.. .Ή'Κ.Ε., κατά συνέπεια, εξουσιοδοτεί τόν. Πρόεδρο 

καί τόΈ.Γ. νά συστήσουν μιά "Επιτροπή πού 'θά μελετήσει-από τώρα την 

αναθεώρηση του Συντάγματος καί θά μας εισηγηθεί μέχρι τέλος .-̂τοΰ 1979 

τίς διατάξεις εκείνες πού θά συμφωνούν μέ τό πνεύμα των εξαγγελιών της 

ηγεσίας γιά τήν " αυριανή " σοσιαλιστική διακυβέρνηση της χώρας από τό 

ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

Η ΟΡΘΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΗΣ ,.ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΜΑΣ 
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; · Η Κ.Ε. τονίζει οτι ή.οργανωτική δουλειά πρέπει νά συνδιαστεΐ μέ 

την κάλυψη σέ μόνιμη βάση των.οΊκονομίκο - στελεχιακών αναγκών του φο-

. ρςα,τήν μετατροπή της " ,ΕΞΟΡΜΗΣΗΣ '! σέ όργανο της Κεντρικης
r
Επιτροπής 

και,τήν ανάπτυξη ενός σωστού ιδεολογικού καί διαφωτιστικού μαρξιστικού 

προσανατολισμού σέ όλη τήν κλίμακα τψν οργάνων του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Κάθε από

πειρα " λησμόνησης " του αδογμάτιστου ,μαρξ ιστικοΰ μας υπόβαθρου εγκυμο

νεί τον κίνδυνο λοξοδρόμησης σέ'θέσεις αντίθετες μέ τίς αρχές μας καί 

τήν ολιγόχρονη ιστορική μας παράδοση. -Είναι απαραίτητος κατά συνέπεια 

ο καθορισμός συγκεκριμένων χρονικών ορίων στίς Τ.Ο. γιά νά γίνονται 

ιδεολογικές συζητήσεις μέ τή συμμετοχή των ενδιάμεσων καί ανωτέρων οργά

νων. Μ αυτό τόν τρόπο θά ευνοηθεί ή σωστή ιδεολογικοπολιτική διαπαιδα

γώγηση των μελών μας καί 'ιδιαίτερα των " δ ιευρυνθέντων " πού θά αφομοιώ

σουν τίς πασοκικές αρχές μας. 

Στα.πλαίσια αυτοΰ του - σκεπτικού, του "'σχεδίου πολιτικής απόφασης' 

καί του πνεύματος.της " αντιεισήγησής '* μπορούν νά συνεχίσουν ανενόχλη

τα το έργο τους τά αριστερά στελέχη καί οσοί άπό.'τή βάση μας αγωνίζονται 

για το στέριωμα ενός σοσιαλιστικού φορέα αρχών πού νά προέρχεται από τό 
-
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λαο, πού νά εκφράζει τό λαό καί νά ελέγχεται από τόν λαό. "θσο ανηφορι

κός και αν ειν
Γ/
ι ò δρόμος, τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. μπορεί νά ~όν πορευτεί μαζί με τό 

λαό καί νά καταλήξει στη νίκη
?
 γιά νά κτίσει μιά "Ελλάδα δημοκρατική, μιά 

Ελλάδα Σοσιαλιστική, μιά Ελλάδα που ν ανήκει στους "Ελληνες. 
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