
'Αθήνα 28 .8 .76 

Παπανδ£έου_στήν_συνεδ^^ 

r 

Διερχο'μαστ ε την πι, ο σημαντική' καμπή' της νεώτερης ιστορίας 

τ ο ö έθνους μας.i καμπή' που περί,ε'χει, κίνδυνους μεγαλύτερους α κ ο' μ η 

ató εκείνους που άντ ιμ ετωπ ίσαμ ε στη Μικρασιάτικη' Καταστροφή' του 

1922. Καί προξενεί θλίψη οτι ού'τε ή κυβέρνηση ούτε άλλοι, πολιτι

κοί φορείς της χώρας μας Βρίσκονται, στο' υ ψ ο ς που απαιτούν οι πε

ριστάσεις. Άντ ιμετωπί ζούμε τη'ν έπερχο'μενη λαίλαπα σαν εφιάλτη 

ποιΐ θά περάσει όταν τη νΰχτα διαδεχτεί ή ημέρα. Προσδένουμε στις 

εξελίξεις στην ανατολική Μεσόγειο καί στο'ν Ευρωπαϊκό' χώρο ερμήνευ

ες που μας επιτρέπουν να ξεπερνάμε υποκειμενικά μιά κρίση πού κά

θε με'ρα παίρνει δλο καί πιο' μεγάλες διαστάσεις στην αντικειμενική' 

πραγματικο'τητα. 

Καί γ uà τον πιο' άφελη θά πρέπει, να έχει, γίνει σαφές πώς η Τουρ

κία επιλέγει κάθε κίνηση' της στά πλαίσια μιας καλοδουλεμένης 

μακρυπνοης εθνικής στρατηγικής. Καμμιά της κυνηση στη σκακιέρα δεν 

ναι τυχαία. Ot άμεσοι στόχοι της είναι η διχοτόμηση της υφαλοκρη

πίδας του Αιγαίου και η συνεκμετάλλευση των πλουτοπαραγωγικών της 

πο'ρων, ή διχοτο'μηση η η συγκυριαρχία στο'ν εναέριο χώρο τοΟ Αιγαίου 

και η αποστρατικοποίηση των νήσων του. 0Ì ελάχιστοι μακροπρο'θεσμο ι 

στο'χοι της είναι η προσάρτηση των νη'σων του άνατολ ι κοίΓ Αίγα ίου και 

της Δυτικής Θράκης. Γιά τη'ν Κύπρο ό άμεσος στόχος της είναι ή διχο

το'μηση. Μακρό προ'θεσμα
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 στο'χος της είναι η ολοκληρωτική' προσάρτηση 

της • 

Το εθνικό στρατηγικό" σχέδιο της Τουρκίας εντάσσεται στά γενικώ-

τερα σχέδια του NATO καί των ΗΠΑ. "Ηδη άΐίό. πολύ καιρό οί χάρτες 

τοο NATO διχοτομούν το'σο το'ν έναέοιο οσο καί το'ν θαλάσσιο χώρο του 

Αιγαίου, δήθεν γιά νά καταστη'σουν δυνατή τη διεξαγωγή' ναυτικών καί 

αεροπορικών ασκήσεων των ένο'πλων δυνάμεων της Τουρκίας στά πλαίσια 

"υποχρεώσεων'' της σάν μέλους της Ατλαντικής συμμαχίας. 

' Η τακτική της Τουρκίας είναι κι'αύτη καλοδουλεμένη. "Εθεσε το' 

θέμα του Αιγαίου το' 1973 γιά πρώτη φορά. Ά π ο' τότε κλιμάκωσε τις α

ξιώσεις της καί τις δοαστ ηρ ιο'τητ ές της σε διεθνή κλίμακα ώστε νά 

γίνει κοινή' συνείδηση πώς πράγματι υπάρχει θέμα Αιγαίου, πώς το Αι

γαίο αποτελεί ειδική' περίπτωση πού δ ε'ν καλύπτεται από* τη' Σύμβαση 

της Γενεύης τοΰ 1958, πώς η 'Ελληνική κυριαρχία στο' χώρο του Αιγαί

ου αποτελεί κατάφωρη αδικία σε βάρος της. Κατώρθωσε νά αποτρέψει την 

επέκταση της αιγιαλίτιδας ζώνη-* της Ελλάδας στά νόμιμα 12 μι,'λια. 



Καί αύτο' η"ταν ' τερ~άστ ια επιτυχία της - δπως ήταν MKL είναι τεράστια 

εύθΰνη τών ελληνικών κυβερνήσεων - γιατί δε'ν θά υπήρχε ουσιαστικά 

θε'μα υφαλοκρηπίδας αν είχαμε επεκτείνει τη'ν αιγιαλίτιδα ζώνη στά 

12 μίλια. Κατώρθωσε να μας οδηγήσει σε διαπραγματεύσεις κάτω άπο' 

τη'ν αιγίδα τοΰ OHE για τη'ν ειρηνική παραχώρηση εθνικού μας χώρου. 

Τι άλλο σημαίνουν οι διαπραγματεύσεις; "Ας μας το' διευκριυπ'σει η 

κυβέρνηση. Και αποτελεί εκπληκτική και απαράδεκτη για τη'ν Ελλάδα 

επιτυχία της Τουρκίας ò συνδυασμο'ς διαπραγματεύσεων με* τη συυε'χιση 

της παραβίασης της 'Ελληνικής υφαλοκρηπίδας άπο το' ΧΟΡΑ. 

Σ'άντίθεση ή 'Ελλάδα δεν καθοδηγείται στίς κινη'σεις της άπο' 

χαμμιά συγκεκριμένη έθνικη' στρατηγική'. "Οπως δεν υπάρχει προ'γραμμα 

οικονομικής ανάπτυξης δεν υπάρχει καί σχεδιασμο'ς πού νά συνδέει τη'ν 

ανάπτυξη καί δομή της εθνικής μας άμυνας με την εξωτερική' μας πολι

τική'. 'Η αντιμετώπιση της προσφυγής νιας στο'ν OHE άπο τίς χώρες -μέλη 

τοο Συμβουλίου Ασφαλείας διατράνωσε την απίθανα ερμητική' απομόνωση' 

μας. Κι'αύτό" γιατί αντί νά διαμορφώσουμε μιαν ελληνική' εξωτερική' πο

λιτική* στηριχτήκαμε άκριτα στο' "άνηκομεν είς την Δύσιν". Καί φαίνε

ται επιμένουμε νά "άνηκομεν" δτι κ ι'α ; μας συμβεί. "Οπως αναθέτου

με τη'ν αξιοποίηση τών πλουτοπαραγωγικών μας πο'ρων στίς πολυεθυικε'ε 

εταιρείες τών μητροπο'λεων του εξωτερικού - με βάση το' δικό' τους 

πρόγραμμα, έτσι αναθέτουμε καί τη' διαμο'ρφωση της εθνικής μας πολιτι

κής στίς ΗΓΙΑ , το' NATO καί την ΕΟΚ - μέ βάση τη δικιά τους στρατηγική. 

Αυτό" είναι το' τίμημα της εξάρτησης, της επιμονής μας νά αναζη

τούμε "προστάτιδες" δυνάμεις πού θά χαράζουν σύμφωνα μέ τά δικά τους 

συμφέροντα την πορεία του έθνους μας. 

Μέχρι τώρα η πολιτική τής εξάρτησης καί της υποτέλειας είχε σαν 

συνέπεια κατά κύριο λο'γο τη διάβρωση τών κρατικών μας υπηρεσιών άπο 

ξένες υπηρεσίες καί τη'ν τοποθέτηση σε καίριες θέσεις ''φ ιλελληλων" , 

όπως βέβαια καί τη'ν παραχώρηση του εδάφους μας στίς ΗΠΑ καί τίς 

χώρες τοΰ NATO γιά τη μετατροπή τής ΈλΊάδας σέ στρατηγικό* ορμητή

ριο γιά την υλοποίηση τών στόχων τους στο* χώρο τών Βαλκανίων, τής 

Μέσης 'Ανατολής καί τής ανατολικής Μεσογείου γευικώτερα. Καί είχε 

σάν άμεσα θύματα τη'ν Κύπρο καί τους δημοκρατικούς θεσμούς τής χώρας 

μας. Τώρα γιά πρώτη φορά αντιμετωπίζουμε καί το' έυδεχο'μενο παρα

βίασης τής εδαφικής μας ακεραιότητας στο βωμό τής Ατλαντικής συμ

μαχίας. 'Η συρρίκνωση τοΰ ελληνισμού άυ δχι καί ó άφανισμο'ς του εί

ναι το τίμημα τής τυφλής προσηλωση'ς μας στους "προστάτες" μας τοΟ 

NATO καί τής ΕΟΚ. 

'Αλλά ή εξάρτηση καί η υποτέλεια έχουν καί άλλες επιπτώσεις. 

Παραδίνεται ή πορεία τής οικονομίας μας χωρίς ορούς στά μονοπώλια 

τής Δύσης. Η έρη'μωση τής υπαίθρου, ή μετανάστευση μέ τίς έπιπτώ-
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σεις tris στή δημογραφική δ o y ri της χώρας μας, ή αυξανομένη άνισοκα-

τανομή του έθνικοΰ μας εισοδήματος σέ βάρος των αγροτών και των άλ

λων εργαζομένων, ή ρύπανση τοΰ περιβάλλοντος, ή μετατροπή της χώρας 

μας σε Λούνα Γίάρκ των τουριστών
5
 ή έξαρτημε'νη κι'επιφανειακή ανά

πτυξη της βιομηχανίας μας, ο άφανισμο'ς του βιοτέχνη, τοο μικρέμπορα 

και του μ ικρο επαγγελματ ία naC τε'λος το κατάντημα της παιδείας μας 

συνθέτουν την τραγική εικόνα μιας 'Ελλάδας πού αποδέχτηκε το' ρο'λο 

της νά αναπτυχθεί στο' περιθώριο του παγκο'σμιου καπ ιταλ ισμοΰ. 

Μιά τέτοια πολύτοκη, μιά πολιτική που οδηγεί στη'ν εθνική υπο

τέλεια, στην συρρίκνωση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και στη'ν 

άνισο'ρροπη ανάπτυξη της οικονομίας μας σε συνδυασμό* μέ τη' στυγνή 

εκμετάλλευση του άγρο'τη, τοΰ εργάτη, του μισθωτού, του μικροεπαγγελ

ματία, τοΰ βιοτέχνη, δεν μπορεί νά στηριχθεί μακρό προ'θεσμα στΠ λαϊ

κή κυριαρχία. Και εξηγεί αύτο' γιατί το' Σύνταγμα του 1975, οι νο'μοι 

•πλαίσια πού το υλοποιούν και τά διοικητικά μέτρα της κυβέρνησης δια

μορφώνουν μέρα μέ την μέρα ενα πολίτευμα αυταρχικού και καθοδηγούμε

νου κοινοβουλευτισμού. Σ'αύτά τά πλαίσια γίνεται κατανοητή ή προ

σπάθεια της κυβέρνησης νά αφανίσει τη'ν τοπική αυτοδιοίκηση και το'ν 

ελεύθερο συνδικαλισμό', νά πνίξει κάθε ελεύθερη και δημιουργική σκέ

ψη στην παιδεία, νά χρησιμοποιήσει την τηλεο'ραση και το* ραδιόφωνο 

μέ πρότυπο την πρακτική της εφτάχρονης δικτατορ ία ς ,νά καθυποτάξει 

τον τύπο, νά μεθοδεύσει την κα-ο'ργηση της απεργίας και τη'ν βίαιη 

καταστολή* κάθε λαϊκής εκδήλωσης. 

Το τρίπτυχο του ΠΑ.ΣΟ.Κ. είναι γνωστό: Εθνική Ανεξαρτησία, 

Λαϊκή Κυριαρχία, Κοινωνική Απελευθέρωση. Δέν είναι τυχαία ή σειρά 

των μακροπροθεσιιων στόχων μας. Προϋπόθεση της Λαϊκής Κυριαρχίας εί

ναι ή 'Εθνική Ανεξαρτησία, δπως προϋπο'θεση της Κοινωνικής Απελευ

θέρωσης, του σοσιαλιστικού μετασχηματισμού είναι ή Λαϊκή Κυριαρχία. 

Γι'αύτό* πρέπει νά γίνει σέ δλους κρυστάλλινα σαφές πώς ή πορεία προ'ς 

την κοινωνική απελευθέρωση περνάει άπο' τη λεωφο'ρο της εθνικής ανε

ξαρτησίας . 

'Υπάρχουν οί σειρήνες τοΰ διεθνισμού. "Οσοι υποκύπτουν ξεχνοον 

πώς ó διεθνισμός σήμερα - στά πλαίσια τοΰ πολυεθνικοΰ μονοπωλιακοΰ 

καπιταλισμοΰ - έχει γίνει το' όργανο της επέκτασης τής κυριαρχίας 

των μητροπο'λεων τοΰ παγκο'σμιου καπιταλισμού, τής στυγνής, εκμετάλλευ

σης των χωρών πού βρίσκονται στο' περιθώριο' του, όπως είναι ή Λατι

νική 'Αμερική και ή Νότιος Ευρώπη. Και επειδή στις δορυφορικές χώ

ρες τοΰ περιθωρίου ή αστική- τάξη εΟναι παρασιτική, ανήμπορη, μετα

πρατική δεν είναι αυτή σέ θέση νά δώσει τή μάχη γιά τήν εθνική ανε

ξαρτησία, γιά το' σπάσιμο των δεσμών πού χαλκεύθηκαν στά πλαίσια του 

διεθνισμού τών NATO και των ΕΟΚ. Το'ν αγώνα γιά τήν έθνικη' άπελευθέρω-



ση επωμίζεται κατά συνέπεοα ò un προνομιούχος πολίτης γιατί αύτο'ς 

είναι εκείνος που τελικά πληρώνει τον "λογαρ ιασμο" της εξάρτησης 

χαί της υποτέλειας. Το'ν επωμίζεται ό έ ργαζο'μενο ς , ό εργάτης, ο 

άγρο'της, ο μισθωτός^ ò μ ι κρο ε παγγ ελματ tas , ο βιοτέχνης, ό νεολαίος. 

Τον επωμίζεται στα πλαίσια μιδς στρατηγικής που περνάει άπο' τη'ν εθ

νική απελευθέρωση στη λαϊκή' κυριαρχία, άπο,, τη λαϊκή κυριαρχία στην 

κοινωνική απελευθέρωση. 

"Οσοι μιλάνε απλώς γιά άντ ι-ιμ περ ιαλ ιστ ιχο' αγώνα, μα' δεν συν

δέουν αύτο'ν τον αγώνα με τήν πάλη γιά τη'ν εθνική ανεξαρτησία χαί 

τη'ν προάσπιση της εδαφικής άχε ρα ιο'τηταε της χώρας -μιλάνε κούφια 

λύγια, λο'για που άπο προσανατολ ίζουν, λο'για που στο' κάτω χάτω της 

γραφής υποβοηθούν το'ν διεθνισμό' του NATO και τη διαίρεση της Ευρώ

πης σέ δυο' στρατιωτικά μπλο'χ. 

"Οσοι ΐΐατεΰουν πώς ή Σοβιετική "Ενωση διαμορφώνει τη στρατη

γική της μέ στο'χο την εξυπηρέτηση των εργαζομένων του κόσμου - κι' 

ο χι μέ βάση τά εθνικά της συμφέροντα πλανώνται πλάνη μεγάλη. Συμβάλ

λουν κι'αύτοί στο μύθο κάποιας "προστάτιδας'' δύναμης που είναι ό 

άπο μηχανής Θεός, ό αλάθητος καθοδηγητής των λαών. Γι'αυτούς αν 

στο' βωμό' της ύφεσης .¡ανάμεσα στις δυο' ύπερδυνάμε ις, που σήμερα εξυ

πηρετεί χαί την Σοβιετική στρατηγική, ή 'Ελλάδα πρέπει νά υποκύ

ψει στον ' Α.μερ ι κανοτουρκικο έπεκτατ ισμο, νά παραδώσει, στά πλαίσια 

ειρηνικών διαπραγματεύσεων αναφαίρετα κυριαρχικά δικαιώματα της 

"γεννηθητω το θέλημα'' της Σοβιετικής "Ενωσης. 

Μιά τετ ο ta πολιτική, δεν όδηγεϊ μονάχα στην εθνική συμφορά -μά 

ταυτο'χρονα παραδίνει χωρίς ορούς το'ν έργαζο'μενο "Ελληνα στη στυγνή 

εκμετάλλευση του διεθνούς κεφαλαίου της Δύσης. "Ας αναλογισθούν 

τίς εύθΰνες τους οί θιασώτες "διεθνισμού" απέναντι στο'ν ελληνικό" 

λ α ο'. 

Ο αγώνας γιά τη'ν εθνική απελευθέρωση είναι ανηφορικός και 

πολύπλοκος. Δέν είναι, μονό θέμα Βάσεων χαί συμμέτοχης στο' NATO. 

EÍvaL κατά κύριο λο'γο θέμα ΕΛΛΗΝΟΠΟΙΗΣΗΣ του πολύτοκου κο'σμου και 

της κρατικής μηχανής. Καθ* είναι τελικά θέμα πανεθνικής κινητοποίη

σης του λαοΰ μας. 

Αύτη' την ώρα αύτο'ς είναι ο ιστορικός ρο'λος πού έλαχε στο ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

Σας χαλώ νά κινηθήτε όε χάθε γωνιά της ελληνικής γης νά περάσετε 

το' μήνυμα της συσπείρωσης γιά το'ν αποφασιστικό' αγώνα ενάντια στην 

απειλή πού αντιμετωπίζει η εδαφική' ακεραιότητα της χώρας μας, γιά 

τη θεμελίωση μιας αγωνιστικής πορείας πού οδηγεί στην χωρίς δρους 

εθνική μας ανεξαρτησία. Και νά είστε βέβαιοι πώς αύτθς ό αγώνας, 

στο' μέτρο πού θά είναι επιτυχής, θά θέσει τά θεμέλια γιά την εδραί

ωση της λαϊκή ς ~κυρ ιαρχίας , γιά την πορεία προ'ς την κοινωνική* απε

λευθέρωση του έργαζο'μενου "Ελληνα,, γιά μιαν Ε λ λ ά δ α πού ν'άνηκει 

στους "Ελληνες. 


