
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

Για μια δυναμική ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική 

Ι. Ή πολιτικοστρατιωτική αποδέσμευση της χώρας 
Ό αγώνας του ΠΑ.ΣΟ.Κ. για την εθνική μας αναγέννηση, 

για μια δημοκρατική και σοσιαλιστική Ελλάδα, στηρίζεται 
στην αρχή πώς ή εθνική ανεξαρτησία αποτελεί προϋπόθεση για 
τήν πραγμάτωση της λαϊκής κυριαρχίας. Για τούτο, πρώτος 
βασικός στόχος της εξωτερικής πολιτικής του Κινήματος θα 
είναι ή δημιουργία πολιτείας απαλλαγμένης άπό ξένο έλεγχο και 
επεμβάσεις. 

Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. θά επιδιώξει, με τον πιο γρήγορο δυνατό 
ρυθμό, τήν κατάλυση τής εξάρτησης τής χώρας άπό ξένα κέντρα ] 
αποφάσεων, θά αντιμετωπίσει αποφασιστικά τή διάβρωση του 
κρατικού μηχανισμού άπό ξένες υπηρεσίες και μηχανισμούς, θά 
αποδεσμεύσει τή χώρα άπό τους στρατιωτικούς, πολιτικούς και 
οικονομικούς συνασπισμούς, πού υπονομεύουν σήμερα τήν 
εθνική μας ανεξαρτησία καί τό δικαίωμα τού Ελληνικού λαού 
να προγραμματίζει ελεύθερα τήν κοινωνική, οικονομική καί 
πολιτική πορεία τής χώρας. Τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. θά θέσει άμεσα σε 
κίνηση τή διαδικασία για τήν ολοκληρωτική καί οριστική απο
χώρηση άπό τό NATO καί για τήν αποδέσμευση άπό τις ελληνο
αμερικανικές συμφωνίες καθώς και άπό οποιαδήποτε άλλη 
συμφωνία πού παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τής χώ-
ρας% ^ - J 

Ή προσπάθεια για τήν πολιτικοστρατιωτική αποδέσμευση 
τής χώρας πρέπει να είναι συστηματική καί θ' απαιτήσει μακρό 
χρόνο. Θά αντικατασταθούν στις καίριες, στρατηγικές θέσεις οι 
γνωστοί «προσεταιρισμένοι» κρατικοί λειτουργοί. Ή αποσύν
δεση (αποδέσμευση) τών ελληνικών υπηρεσιών πληροφοριών 
άπό τα υπερεθνικά δίκτυα θά συντελεστεί επίσης άμεσα. Στην 
περίπτωση τών ενόπλων δυνάμεων, ή αποσύνδεση τους άπό τό 
«συμμαχικό» δίκτυο πρέπει νά προγραμματιστεί σταδιακά μέ τό 
ρυθμό πού επιβάλλουν οι τεχνικές συνθήκες σύνδεσης. Ή αντι
μετώπιση τών ξένων βάσεων καθώς καί ή καταγγελία καί λύση 
τών διμερών συμβάσεων θά απαιτήσουν επίσης μεθόδευση, άπό 
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άποψη διαδικασίας. Tò πρώτο βήμα, αναφορικά με τις βάσεις, 
είναι ή στεγανοποίηση τους από τη ζωή της χώρας μαζί με τήν 
παροχή τής διαβεβαίωσης προς το «συμμαχικό» παράγοντα, 
πώς ή πολεμική περιουσία του θα προστατευθεί μέχρι τήν ώρα 
πού θα τήν αποσύρει. Το επόμενο βήμα είναι ή κατάργηση τους 
καί ή αποχώρηση όλου τού ξένου στρατιωτικού προσωπικού. 

II. Γενικές αρχές της εξωτερικής πολιτικής 
Ή εξωτερική πολιτική έχει αποφασιστική σημασία για το 

μέλλον τής χώρας. Επηρεάζει τις συνθήκες και τις δυνατότητες 
της εσωτερικής μας ανάπτυξης και προσδιορίζει το βαθμό τής 
εθνικής ανεξαρτησίας. 'Από τήν εξωτερική μας πολιτική εξαρ
τάται αν, και σε ποιο βαθμό, πολιτικές και οικονομικές αποφά
σεις ξένων κρατών επηρεάζουν τήν ελευθερία και ευημερία τών 
Ελλήνων, άν ανήκει ή Ελλάδα στους Έλληνες. 

Ό ριζικός αναπροσανατολισμός τής εξωτερικής πολιτικής 
τής χώρας αποτελεί για τούτο ακρογωνιαίο λίθο τών προγραμ
ματικών αρχών τού ΠΑ.ΣΟ.Κ. Βασική μας θέση είναι ή διαμόρ
φωση μιας ανεξάρτητης ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. 

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά μιας τέτοιας πολιτικής: 
Πρώτο, κάθε πράξη, κίνηση, απόφαση ή δέσμευση τής χώρας 
μας στο διεθνή χώρο πρέπει να απορρέει από μια συγκεκριμένη 
καί ολοκληρωμένη εθνική στρατηγική πού νά αποβλέπει στην 
ενεργό εξυπηρέτηση τού εθνικού συμφέροντος. Μια τέτοια 
στρατηγική συνίσταται σ' ενα σύστημα κανόνων πού προσδι
ορίζουν τί πρέπει νά κάνουμε σε σχέση με κάθε δυναμική εξέλι
ξη. Στή διαμόρφωση τής στρατηγικής ορισμένα πράγματα παίρ
νονται ώς «δοσμένα», ώς τό βασικό πλαίσιο τής στρατηγικής. 

Είναι κρίσιμο νά μή γίνει λάθος στην εκτίμηση τού τί είναι 
«δοσμένο». Για χρόνια τώρα θεωρείται ώς «δοσμένο» τής ε
ξωτερικής πολιτικής τής χώρας μας πώς ή εξάρτηση άπό τις 
Η.Π.Α. καί ή συμμετοχή στην 'Ατλαντική Συμμαχία αποτελεί 
εγγύηση για τήν εθνική μας ανεξαρτησία. Κι αυτό ήταν πιστευτό 
σε τέτοιο βαθμό ώστε νά εναποτεθεί ή τύχη τής χώρας μας στίς 
καλές προθέσεις τής Ούάσιγκτων καί νά άτονίσει τέλεια ή δια
μόρφωση μιας οποιασδήποτε εθνικής στρατηγικής. Ύστερα άπό 
τήν άμερικανοκίνητη εφτάχρονη δικτατορία, τήν προσπάθεια 
για διχοτόμηση τής Κύπρου στα πλαίσια τής απροκάλυπτης 
επίθεσης τής Τουρκίας εναντίον τού Ελληνισμού μέ υποκίνηση 
της άπό τίς Η.Π.Α., τήν 'Αγγλία καί τό NATO, τήν επιλογή τής 
Τουρκίας ώς σταθμού τού αμερικάνικου ιμπεριαλισμού στο Αι
γαίο καί τίς διαγραφόμενες απειλές ενάντια στην εδαφική μας 
ακεραιότητα τόσο στο Αιγαίο όσο καί στή Θράκη, είναι πια 
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βέβαιο πώς τά «δοσμένα» της πατροπαράδοτης πολιτικής μας 
είναι λαθεμένα. Ή ρ θ ε ή ώρα να προχωρήσουμε στή διαμόρ
φωση μιας νέας ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Αυτό απαιτεί ή 
επιβίωση του έθνους. 

«Δοσμένα» για την ελληνική εξωτερική πολιτική είναι ότι: 
α) Ή Ελλάδα είναι χώρα πού ανήκει ταυτόχρονα στην Ευρώ

πη, τά Βαλκάνια και τή Μεσόγειο και πρέπει νά κάνει τήν 
παρουσία της αισθητή στους τρεις αυτούς χώρους, 

β) Ή ένταξη τών ευρωπαϊκών χωρών σε αντιμαχόμενους στρα
τιωτικούς συνασπισμούς, ή στρατιωτική παρουσία τών 
Η,Π.Λ· στα σύνορα τής Σοβιετικής Ένωσης, ή παρουσία τών 
στόλων τών υπερδυνάμεων στή Μεσόγειο, ή συνέχιση τών 
εξοπλισμών και ή αποθήκευση πυρηνικών οπλών στα Βαλ
κάνια και στή Μεσόγειο, ή ένταση στή Μέση 'Ανατολή καί ό 
ανταγωνισμός τών Η.Π.Α. καί τής Σοβιετικής Ένωσης για ! 
τήν εξασφάλιση σφαιρών επιρροής, δημιουργούν κρίσιμη 
κατάσταση, πού υποθάλπει τοπικές διαμάχες καί ενέχει τον ι 
κίνδυνο τοπικής ή καί γενικής σύρραξης. 

Ή ανεξάρτητη ελληνική εξωτερική πολιτική δεν είναι πολι—-} 
τική απομόνωσης. Είναι ενεργός, δυναμική πολιτική, πού τείνει Ι 
νά δημιουργήσει εκείνο τό πλέγμα διεθνών διασυνδέσεων ώστε 
νά εγγυάται - στο μέτρο τού ιστορικά δυνατού - τήν εδαφική 
ακεραιότητα καί ανεξαρτησία τής χώρας, καθώς καί τήν εξυπη
ρέτηση τών συμφερόντων της. Είναι πολιτική ρεαλισμού. Καμιά 
δέσμευση δεν πρέπει νά αναλαμβάνεται χωρίς όρο, πού νά καθι
στά τήν αποδέσμευση δυνατή, όταν ή δέσμευση παύει νά είναι 
εθνικά συμφέρουσα. 

Κάθε συμμαχία ή δέσμευση στο διεθνή χώρο πρέπει νά 
στηρίζεται στην αρχή τής διακρατικής ισοτιμίας καί τού αμοι
βαίου σεβασμού. Πιέσεις καί εκβιασμοί είναι απαράδεκτοι. 

Ή εξωτερική πολιτική τής χώρας πρέπει νά στηρίζεται στις 
αρχές τής ειρηνικής επίλυσης τών διεθνών διαφορών, τής εν
ίσχυσης τής διεθνούς ειρήνης καί τής ανάπτυξης σχέσεων φιλίας 
καί συνεργασίας με όλες τις χώρες. Γι' αυτό καί ή Ελλάδα είναι, 
κατ' αρχήν, αντίθετη σε κάθε στρατιωτική συμμαχία ή συνασπι
σμό ó όποιος α) είναι δυνατό νά στραφεί ενάντια στην ειρήνη 
καί τήν αυτοδιάθεση τών λαών καί β) νά οδηγήσει στην παγκό
σμια πόλωση καί κύρια τού ευρωπαϊκού ή τού μεσογειακού 
χώρου. Ή Ελλάδα θα επιδιώξει τή λύση τών στρατιωτικών 
συνασπισμών πού διαιρούν τον κόσμο καί τήν Ευρώπη. 

Στον τομέα τών διεθνών οικονομικών σχέσεων πρέπει νά 
κρατιέται ό κανόνας τής «ϊσης συναλλαγής». Με κανένα τρόπο 
καί κάτω από κανένα πρόσχημα δεν είναι επιτρεπτό νά ύποθη-
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κεύουμε τους πλουτοπαραγωγικούς πόρους της χώρας ώς αν
τάλλαγμα για την εισροή κεφαλαίου ή τεχνολογίας. 

Είμαστε ενεργά αλληλέγγυοι με όλους τους λαούς πού μά
χονται ενάντια στον ιμπεριαλισμό και για την εθνική τους ανε
ξαρτησία. Προωθούμε τήν ειρήνη, τόσο στην περιοχή μας όσο 
και σε παγκόσμια κλίμακα, πάντα κάτω άπο τον όρο πώς δεν 
αποτελεί ή ειρήνη προπέτασμα καπνού για τήν παραβίαση τού 
δικαιώματος κάθε λαού και κάθε έθνους να καθορίζει το ίδιο 
τήν πορεία του. 

Ή διαμόρφωση και ή υλοποίηση μιας νέας εθνικής στρατη
γικής απαιτούν χρόνο και προσπάθεια. Ό δρόμος δεν είναι 
άνθόσπαρτος, άλλα δυνατός, άν τον ακολουθήσουμε με επιμονή, 
σύστημα και σύνεση. 

Ή μεγάλη ανησυχία τού λαού μας στην πορεία μας προς τήν 
ανεξαρτησία είναι αν θα διαμορφώσουμε διεθνή ερείσματα πού 
θά στηρίξουν αυτή τήν πορεία. Τό ερώτημα είναι εύλογο. 
Υπάρχουν όμως δύο αποφασιστικές απαντήσεις: Πρώτο, πολ
λοί λαοί το κατόρθωσαν, ακόμη και στο γειτονικό μας βαλκα
νικό χώρο. Δεύτερο, τα ερείσματα δεν προσφέρονται στον οποι
οδήποτε. Προσφέρονται σ' εκείνους πού ξεπερνούν με τους 
αγώνες τους τα δεσμά τής υποτέλειας, πού αποδεικνύουν τό 
«αξιόμαχο» τους, πού είναι πειστικοί σύμμαχοι στον αγώνα 
ενάντια στον ιμπεριαλισμό και στην παγκόσμια καταπίεση. Δεν 
πρέπει, τέλος, να ξεχνούμε πώς κανένας λαός δε μένει δεσμώτης 
αν δε δέχεται τα δεσμά του ό ίδιος, αν είναι έτοιμος νά προσφέ
ρει στο βωμό τής ανεξαρτησίας του. 

* 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Για ένα νέο προσανατολισμό της ευρωπαϊκής και 
μεσογειακής πολιτικής 

Στην Ευρώπη υπάρχουν ώς αντίρροπες δυνάμεις NATO και 
Ε.Ο.Κ. άπο τη μια μεριά, το Σύμφωνο της Βαρσοβίας άπο την 
άλλη. 

Tò NATO είναι σύστημα οικονομικής, πολιτικής καί αμυν
τικής αστυνόμευσης, πού εξυπηρετεί τα συμφέροντα - στρατη
γικά και οικονομικά - τής έπικυρίαρχης δύναμης, δηλαδή των 
Η.Π.Α. Tò NATO δέν ανταποκρίνεται σε καμιά άπο τις προϋ
ποθέσεις μιας αδέσμευτης εξωτερικής πολιτικής. Πρώτο, ή 
«συμμαχία» μάς υποχρεώνει να συμπαρασταθούμε στις Η.Π.Α. 
σε περίπτωση επίθεσης κατά τού εδάφους τους και έτσι μάς 
δεσμεύει με τον αμερικάνικο ιμπεριαλισμό και μάς εκθέτει στον 
κίνδυνο προληπτικής επίθεσης, σε περίπτωση πού οι Η.Π.Α. θα 
εμπλακούν σε πόλεμο. Δεύτερο, ή «συμμαχία» δέν προστατεύει 
τα σύνορα μας ούτε σε περίπτωση επίθεσης άπο τρίτες χώρες 
ούτε και σε περίπτωση επίθεσης άπο άλλα μέλη τού NATO, 
όπως π.χ. άπο την Τουρκία. Τρίτο, ή απόφαση τόσο τής συμμε
τοχής όσο καί οι αποφάσεις για τη συγκεκριμένη μορφή «συνερ
γασίας» ήταν καί είναι αποτέλεσμα πιέσεων και έκβιασμών.Τέ-
ταρτο, ή συμμετοχή στο NATO συνεπάγεται επέμβαση στα εσω
τερικά τής χώρας μας. Ή εφτάχρονη δικτατορία αποτελεί τήν 
πιο χονδροειδή μορφή επέμβασης. Πέμπτο, κάθε προσπάθεια 
αναθεώρησης (όπως ή, δημαγωγική βέβαια, απόφαση τής κυ
βέρνησης Καραμανλή νά αποχωρήσει άπο το στρατιωτικό σκέ
λος τού NATO) οδηγεί σε πιέσεις (όπως ή προώθηση τής Τουρ
κίας άπο τις Η.Π.Α. ώς «ύποκυρίαρχης» δύναμης στο Αιγαίο). 

Ή Ε.Ο.Κ. είναι ή οικονομική πλευρά τού NATO. Ή συμμε
τοχή μας στην Ε.Ο.Κ. επιβάλλει τήν αποδοχή μιά για πάντα 
όλου τού νομοθετικού οικοδομήματος τών ευρωπαϊκών κοινο
τήτων, πού οριοθετεί με ασφυκτικά περιοριστικό τρόπο τα κοι
νωνικά καί οικονομικά πλαίσια μέσα στα οποία μπορεί νά 
ασκηθεί πολιτική άπο τήν ελληνική κυβέρνηση. Κι επειδή το 
νομοθετικό αυτό οικοδόμημα διαμορφώθηκε γιά νά προωθήσει 
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τα συμφέροντα του πολυεθνικού μονοπωλιακού κεφαλαίου, ή 
ένταξη θα οδηγήσει στη διαιώνιση του περιφερειακού δορυφο
ρικού χαρακτήρα της χώρας μας. 

Το Σύμφωνο της Βαρσοβίας αποτελεί την αμυντική αντί
δραση τήςΣοβιετικής Ένωσης στο NATO. Ή Σοβιετική "Ενωση 
διατήρησε, με τή βοήθεια του, την ηγεμονία της στην 'Ανατολική 
Ευρώπη και επέβαλε στους συμ|. άχουςτης πολιτική σύμφωνη με 
τα στρατιωτικά, οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα της. Το 
Σύμφωνο τής Βαρσοβίας είναι κι αυτό, όπως το NATO, μέσο για 
τή διαίρεση τής Ευρώπης σέ σφαίρες επιρροής καί αντιστρατεύ
εται κάθε προσπάθεια αδέσμευτης πολιτικής. 

Το συμπέρασμα είναι ότι ούτε το NATO ούτε ή Ε.Ο.Κ. ούτε 
το Σύμφωνο τής Βαρσοβίας επιτρέπουν αδέσμευτη εξωτερική 
πολιτική. 'Αποτελούν όμως μια πραγματικότητα μέσα από τήν 
οποία είναι δυνατό να χαραχτεί ή πορεία για τήν εθνική ανεξαρ
τησία. Είναι αναγκαία ή δημιουργία νέων δομών στην Ευρώπη 
με βάση τις ακόλουθες αρχές: 
1. Ή Ευρώπη είναι ενιαία. Δεν τήν αποτελούν μόνο οι χώρες τής 

Κοινής 'Αγοράς, άλλα καί όσες δε συμμετέχουν στην Κοινή 
'Αγορά (π.χ. Αυστρία, Σουηδία) καθώς καί εκείνες τής 'Ανα
τολικής Ευρώπης. Κάθε ευρωπαϊκή πολιτική πρέπει να 
άφορα στο σύνολο τών ευρωπαϊκών χωρών καί να μήν οδηγεί 
σέ διαίρεση τού ευρωπαϊκού χώρου. 

2. Ή στενή συνεργασία ανάμεσα στά ευρωπαϊκά κράτη επιβάλ
λεται άπό το κοινό πολιτιστικό παρελθόν, τα κοινά οικονο
μικά καί κοινωνικά συμφέροντα. 

3. Ή ευρωπαϊκή πολιτική δεν μπορεί να έχει ώς στόχο τή δημι
ουργία μιας νέας υπερδύναμης. Στόχος της πρέπει να είναι 
ένας γενικός μετασχηματισμός, πού θα οδηγήσει στή δημι
ουργία μιας Όμόσπονδης Σοσιαλιστικής Ευρώπης. 

4. Γιά τήν επίτευξη τού στόχου αυτού θα πρέπει, σέ μιά πρώτη 
φάση, νά δημιουργηθεί ένα ευρωπαϊκό συλλογικό σύστημα 
ασφάλειας, πού θα επιτρέψει τό βαθμιαίο, ισόρροπο καί 
ελεγχόμενο αφοπλισμό. Σέ μιά δεύτερη φάση, νά πραγματο
ποιηθεί ή αποδέσμευση άπό όλους τους στρατιωτικούς συν
ασπισμούς, ώστε ή Ευρώπη νά άνεξαρτοποιηθεϊ άπό τις 
υπερδυνάμεις καί νά έχει δική της εξωτερική πολιτική. Σέ μιά 
τρίτη φάση, νά δημιουργηθεί σύστημα πολιτικής συνεργασίας 
καί οικονομικών ανταλλαγών βασισμένο σέ κοινούς θεσμούς. 

Οι θέσεις τού ΠΑ.ΣΟ.Κ. πάνω στο θέμα τής Ε.Ο.Κ. είναι 
ευρύτατα γνωστές. Τις συνοψίζουμε: Ή συμφωνία σύνδεσης 
πού λήγει τό 1984 δεν προβλέπει τήν ένταξη. Ή απόφαση γιά 
τήν ένταξη είναι νέα καί ανεξάρτητη απόφαση στην οποία προ-
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χώρησε ή Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατία αβασάνιστα, χωρίς 
ενημέρωση του Ελληνικού λαού και χωρίς προσφυγή στην ετυ
μηγορία του. Και το χειρότερο. Κάτω από το κάλυμμα της προσ
πάθειας για την άμεση ένταξη ή Κυβέρνηση απάλλαξε την 
Ε.Ο.Κ. απ' τίς ανειλημμένες υποχρεώσεις πού απορρέουν άπ ' 
την υπάρχουσα συμφωνία της σύνδεσης τού 1962. Και το απί
στευτο · προχωρεί σε διαπραγματεύσεις γιά την ένταξη έχοντας 
από πριν αποδεχτεί όχι μόνο το μέχρι τώρα κοινοτικό καθεστώς 
αλλά και το έν δυνάμει, δηλαδή αυτό πού θα διαμορφωθεί μέχρι 
τήν ένταξη της χώρας. Για το ΠΑ.ΣΟ.Κ., ή ένταξη στην Ε.Ο.Κ. 
θα μονιμοποιήσει τον περιφερειακό, δορυφορικό ρόλο τής χώ
ρας, θα καταστήσει αδύνατο τον εθνικό οικονομικό καί κοινω
νικό προγραμματισμό γιά τήν ανάπτυξη τής Ελλάδας, θα δημι
ουργήσει θανάσιμους κινδύνους για τήν ελληνική βιομηχανία 
καί, μέ εξαίρεση λίγα αγροτικά προϊόντα, θα οδηγήσει στον 
αφανισμό τής ελληνικής άγροτιάς καί στην ερήμωση τής υπαί
θρου. Γιά τό ΠΑ.ΣΟ.Κ., ή σωστή λύση δέν είναι ούτε ή ένταξη 
ούτε ή σύνδεση άλλα ή ανάπτυξη σχέσεων μέ τήν Ε.Ο.Κ., στα 
πλαίσια μιας νέας ειδικής συμφωνίας (τύπου Νορβηγίας), πού 
νά επιτρέπει τον εθνικό, κοινωνικό και οικονομικό προγραμμα
τισμό, πού συνεπάγεται τή διατήρηση τού έλεγχου πάνω στην 
κίνηση τού κεφαλαίου και τών εμπορευμάτων. 

Βέβαια, τό όλο θέμα ένταξης στην Ε.Ο.Κ. δέν τίθεται πια 
άμεσα, παρά τις αντίθετες βεβαιώσεις τής Κυβέρνησης. Ή εν
τεινόμενη οικονομική κρίση στή Δυτική Ευρώπη έχει οδηγήσει 
στον προστατευτισμό, έχει υπονομεύσει αποφασιστικά τα θεμέ
λια τής Ευρωπαϊκής Κοινής 'Αγοράς και έχει καταστήσει του
λάχιστον προβληματική τήν ένταξη τών Μεσογειακών χωρών. 
Σε κάθε όμως περίπτωση, είναι αδιανόητο γιά τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. πώς 
μια τέτοια απόφαση, πού θα κρίνει γιά δεκαετίες τήν τύχη τής 
χώρας, μπορεί νά παρθεί άπό μιά Κυβέρνηση, χωρίς τή συγκε
κριμένη εξουσιοδότηση τού ελληνικού λαού μέσα άπό αδι
άβλητο δημοψήφισμα, όπως ακριβώς έχει γίνει πρόσφατα καί σε 
άλλες χώρες. Είναι απαράδεκτο νά επιχειρείται άπό τήν Κυβέρ
νηση τής Νέας Δημοκρατίας υποκλοπή τής απόφασης τού Ααού 
πάνω στο κρίσιμο αυτό θέμα, μέσα άπ' τήν ανανέωση τάχα τής 
λαϊκής εντολής. 

Τέλος πρέπει νά τονιστεί πώς τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. θα εγκαταλείψει 
τον αποκλειστικό προσανατολισμό τής εξωτερικής εμπορικής 
πολιτικής προς τίς Η.Π.Α. και τή Δυτική Ευρώπη καί πώς θά 
επιδιώξει τήν ανάπτυξη οικονομικών σχέσεων καί μέ όλες τίς 
άλλες χώρες. 

Ό Βαλκανικός καί Μεσογειακός χώρος είναι ιδιαίτερα ση-
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μαντικός για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας 
μας. Ή Ελληνική Κυβέρνηση πρέπει να προωθήσει ενεργά τή 
βαλκανική συνεργασία και τή σύσφιγξη των σχέσεων με τις 
χώρες της μεσογείου. Ειδικότερα: 
Στο μεσογειακό χώρο είναι αναγκαίο: 
α) Να απομακρυνθούν οι ξένοι στόλοι και όλα γενικά τα πυρη

νικά όπλα, να αποδεσμευτούν οι παράκτιες χώρες από πολι-
τικοστρατιωτικούς συνασπισμούς. 

β) Να συντονιστούν τα προγράμματα επενδύσεων και ή εμπο
ρευματική πολιτική, να αντιμετωπιστεί ενιαία ή δράση τών 
διεθνών οργανισμών, πού στηρίζουν τήν κυριαρχία τού δυτι
κού μονοπωλιακού καπιταλισμού, όπως ή Διεθνής Τράπεζα, 
να υπάρξει ενιαία στάση στις διαπραγματεύσεις μέ τίς βιομη
χανικές καπιταλιστικές χώρες στα πλαίσια τού «διαλόγου 
Βορρά-Νότου». Μακροπρόθεσμα, ή πολιτική αυτή θα μπο
ρούσε νά οδηγήσει στή δημιουργία μιας Μεσογειακής Οικο
νομικής Κοινότητας. 

γ) Να ιδρυθεί ένα κοινό Κέντρο Ερευνών για τήν ανάπτυξη 
τεχνολογίας, πού θά εξυπηρετεί τις ανάγκες τών μεσογει
ακών λαών. 
Στο βαλκανικό χώρο θά πρέπει επίσης νά επιδιωχτεί: 

α) Να απομακρυνθούν όλα τά ξένα στρατεύματα και βάσεις, νά 
δημιουργηθεί αποπυρηνικοποιημένη και άπύραυλη ζώνη, νά 
υπάρξει αποδέσμευση άπό πολιτικοστρατιωτικούς συνασπι
σμούς και νά δημιουργηθεί συλλογικό σύστημα ασφάλειας. 

β) Νά διευρυνθούν οι πολιτικές, οικονομικές, και πολιτιστικές 
σχέσεις μέ στόχο τή δημιουργία θεσμών, πού θά εξασφαλί
σουν τή μόνιμη συνεργασία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

Οι εστίες κρίσης 

Ι. Ή απειλή στο Αιγαίο 

Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. έχει διατυπώσει, από καιρό, μέ κρυστάλλινη 
σαφήνεια τη θέση του για τη «διένεξη» Ελλάδας και Τουρκίας 
στο Αιγαίο. 
1. Ή Ελλάδα έχει υπογράψει τη σύμβαση της Γενεύης, του 

1958. Σύμφωνα μέ αύτη, τα νησιά μας έχουν υφαλοκρηπίδα, 
πού είναι επακριβώς προσδιορισμένη. Επεκτείνεται πέρα 
άπο την αιγιαλίτιδα ζώνη μέχρι το ίσοβαθές των 200 μέτρων 
άπο την επιφάνεια της θάλασσας, άλλα καί πέρα άπο το όριο 
αυτό μέχρι το βάθος εκείνο πού τα τεχνολογικά μέσα επιτρέ
πουν την εκμετάλλευση της. Ή ηπειρωτική και ή νησιωτική 
υφαλοκρηπίδα της Ελλάδας άποτελοβυν σχεδόν μια αδι
άσπαστη ενότητα. 
Ή νησιωτική μας υφαλοκρηπίδα τερματίζει τήν ηπειρωτική 
υφαλοκρηπίδα τής Τουρκίας. Δεν υπάρχει τουρκική υφαλο
κρηπίδα δυτικά τών ελληνικών νησιών. Ή Τουρκία δεν απο
δέχτηκε τή σύμβαση τού 1958 και δέν αναγνωρίζει, κατά 
συνέπεια, τήν ελληνικότητα τής νησιωτικής μας υφαλοκρηπί
δας. Για μάς, για τήν Ελλάδα, δέν υπάρχει τίποτα αμφισβη
τήσιμο σε ο,τι αφορά στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Καί 
αυτό πρέπει να γίνει σαφές μια για πάντα μέ τή δημοσίευση 
επίσημου χάρτη, πού να προσδιορίζει τα σύνορα μας. 

2. 'Οποιαδήποτε χώρα επιθυμεί μπορεί να κάνει έρευνες στην 
επιφάνεια τής θάλασσας πέρα άπ' τήν αιγιαλίτιδα ζώνη μας. 
Οί έρευνες όμως στην υφαλοκρηπίδα μας (στο βυθό τής θά
λασσας) είναι δύο κατηγοριών: Ή πρώτη κατηγορία έχει 
καθαρά επιστημονική φύση - καί δέν έχει καμιά σχέση μέ τήν 
ανεύρεση καί πιθανή πρόθεση για εκμετάλλευση τού υποθα
λάσσιου πλούτου. Έρευνα τέτοιου τύπου απαιτεί προηγού
μενη άδεια άπο τήν ελληνική κυβέρνηση, καθώς καί υποχρέ
ωση για τήν άλλη χώρα να ανακοινώσει τα επιστημονικά 
αποτελέσματα από τις έρευνες της. Κάτω άπ' τις σημερινές 
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συνθήκες έντασης των σχέσεων ανάμεσα σε μας και στην 
Τουρκία, συνεχών τουρκικών προκλήσεων και κατοχής τμή
ματος τής Κύπρου, δε νοείται χορήγηση τέτοιας άδειας στην 
Τουρκία. Επομένως το θέμα για «επιστημονικές» έρευνες 
είναι ανύπαρκτο. Ή δεύτερη κατηγορία άφορα σε έρευνες 
πού αποσκοπούν στην εκμετάλλευση τού υποθαλάσσιου 
πλούτου. Τέτοιες έρευνες παραβιάζουν άμεσα τα κυριαρχικά 
δικαιώματα τής Ελλάδας και είναι επομένως απαράδεκτες. 

3. Ή τακτική τής Τουρκίας - με τήν καθοδήγηση τού NATO και 
τών Η.Π.Α. — είναι νά δημιουργήσει νομικά προηγούμενα 
χρησιμοποιώντας τίς έρευνες τού «Χόρα» σε συνδυασμό με 
απειλές, πιέσεις και ταυτόχρονα μέ τή δημιουργία σύγχυσης 
γύρω άπο το θέμα τών κυριαρχικών δικαιωμάτων τής Ελλά
δας πάνω στη νησιώτικη υφαλοκρηπίδα. Στόχος είναι ή δημι
ουργία κλίματος ανοχής άπο τήν Ελλάδα γιά τίς δήθεν «επι
στημονικές» έρευνες — πού στην ουσία αποτελούν καί παρα
βίαση τού εθνικού μας χώρου. Χρειάζεται στρατιωτική καί 
ηθική προετοιμασία γιά την αντιμετώπιση τών άμερικανο-
τουρκικών πιέσεων. 

4. Πρέπει ταυτόχρονα νά επεκτείνουμε τήν αιγιαλίτιδα ζώνη 
μας στα δώδεκα μίλια — κάτι πού δικαιούμαστε μέ βάση το 
Διεθνές Δίκαιο. Αυτή και μόνο ή πράξη λύνει οριστικά κάθε 
αμφισβήτηση γιά τό μεγαλύτερο καί το πιο ενδιαφέρον τμήμα 
τής νησιώτικης υφαλοκρηπίδας μας. Γιά τή διέλευση τών 
πλοίων ξένων χωρών θα καθοριστούν δίαυλοι, τών οποίων ή 
χρήση θα είναι ελεύθερη. 

5. Ή αποφασιστική στάση τής Ελλάδας θα απομακρύνει τήν 
πιθανότητα πολέμου. Γιατί ή υποχωρητικότητα δημιουργεί 
σύγχιση καί προτρέπει τον αντίπαλο νά δοκιμάσει τήν τύχη 
του - κάτι πού τελικά οδηγεί στη σύγκρουση. 

II. Το Κυπριακό 

Ή πολιτική κάθε ελληνικής Κυβέρνησης στο Κυπριακό 
πρέπει νά είναι πολιτική υποστήριξης προς τήν Κυπριακή Κυ
βέρνηση, πού είναι μόνη αρμόδια νά αποφασίζει πάνω στον 
τρόπο καί στα μέσα υπεράσπισης τών συμφερόντων τού Κυπρι
ακού λαού. Ή λύση τού Κυπριακού δε θα είναι ούτε σύντομη 
ούτε εύκολη. Ή Τουρκία δε θα υποχωρήσει παρά μόνο όταν ό 
διεθνής συσχετισμός δυνάμεων υποχρεώσει τις Η.Π.Α., το 
NATO καί τήν Ε.Ο.Κ. νά αποσύρουν τήν υποστήριξη, πού τής 
παρέχουν σήμερα, καί νά αποδεχτούν τήν ανεξαρτησία, τήν 
ακεραιότητα τής Κύπρου καί τή συμβίωση καί συνεργασία τών 
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Ελληνοκυπρίων καί Τουρκοκυπρίων στα πλαίσια ενός ενιαίου 
κράτους. Χρειάζεται λοιπόν κινητοποίηση για την επίτευξη μιας 
όσο το δυνατόν ευρύτερης διεθνούς συμπαράστασης στον Κυ
πριακό λαό. Χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε κάθε πρόσφορο 
μέσο για τη διεθνοποίηση του Κυπριακού καί την άσκηση πίεσης 
πάνω στην Τουρκία, στα πλαίσια διεθνών οργανισμών. Χρει
άζεται κατά τη διάρκεια της μακριάς αυτής πορείας, ή συνεχής, 
σταθερή, ηθική και υλική συμπαράσταση στον Κυπριακό λαό, 
για να ξεπεράσει τα προβλήματα πού δημιούργησε ή τουρκική 
κατάκτηση. 

III. Ό άντιϊμπεριαλιστικός αγώνας 

Για μάς, για τήν Ελλάδα, ό δρόμος προς τήν εθνική ανεξαρ
τησία συνδέεται άρρηκτα με τήν πάλη ενάντια στον ιμπεριαλι
σμό, στην επεκτατική καί επιθετική πολιτική τού διεθνούς μο
νοπωλιακού κεφαλαίου. Είναι για τούτο προϋπόθεση τής εθνι
κής αυτοδιάθεσης μας άλλα καί χρέος μιας ελληνικής σοσιαλι
στικής κυβέρνησης να συμπαρασταθεί στις σοσιαλιστικές προ
οδευτικές δυνάμεις σ' ολόκληρο τον κόσμο. Τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. θα 
υποστηρίξει για τούτο: 

Τον αγώνα τών Παλαιστινίων για τήν επιστροφή στην πα
τρίδα τους σε μια ειρηνική Μέση 'Ανατολή, ελεύθερη άπα ξένες 
επεμβάσεις. 

Θα αναγνωρίσει τήν 'Οργάνωση για τήν 'Απελευθέρωση τής 
Παλαιστίνης ώς νόμιμο εκπρόσωπο του Παλαιστινιακού λαού. 

Θά συμπαρασταθεί σέ κάθε απελευθερωτικό Κίνημα, πού 
αγωνίζεται γιά τήν αυτοδιάθεση τών λαών ενάντια σέ αποικι
οκρατικά ή ρατσιστικά καθεστώτα. 

Θά αναγνωρίσει τις Κυβερνήσεις του Βιετνάμ καί τής Καμ
πότζης. 
Τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. θά επιδιώξει: 

Τήν αναμόρφωση τού διεθνούς νομισματικού συστήματος 
σέ τρόπο ώστε νά μή λειτουργεί σέ βάρος τών χωρών πού παρά
γουν πρώτες ύλες. 

Τήν αναμόρφωση τών διεθνών δασμολογικών συμφωνιών, 
ώστε νά μήν προασπίζουν κύρια τα συμφέροντα τών προηγμέ
νων καπιταλιστικών χωρών. 

Τήν ενίσχυση τής θέσης τών εξαρτημένων χωρών στο διά
λογο Βορρά-Νότου. 

Τή στενή οικονομική καί πολιτική συνεργασία με τις αδέ
σμευτες χώρες. 
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