
το ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΦΕΣΗΣ 

- ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ. -

1. Ή  έπικαιρότητα του Προβλήματος

Ή  παγκόσμια δομική κρίση του καπιταλισμού - πού Ακολούθησε τή σχετικά 

μακρά περίοδο καπιταλιστικής Ανάπτυξης μετά τό δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο - Αποβαί

νει βαθειά καί διαρκής, σημαδεύοντας Αποφασιστικά τίς διεθνείς έξελίξεις.

Ή  Αναγκαιότητα τής προσαρμογής τής επενδυτικής πολιτικής τού μεγάλου μονο

πωλιακού κεφαλαίου στή νέα πραγματικότητα, έχει σαν Αποτέλεσμα οι έπενδύσεις των 

καπιταλιστικών κέντροιν στίς χώρες της περιφέρειας νά παίρνουν δλο καί περισσότε

ρο τή μορφή τής άμεσης επέμβασης, άναδεικνύοντας νέο παντοδύναμο μέσο τίς πολυ- 

4 ^  εθνικές έταιρείες. Ή  προσαρμογή αυτή διευκολύνει άμεσα τή μεταφορά τού κοινω

νικού πλεονάσματος καί τήν Ανακατανομή τού εισοδήματος καί τού πλούτου σέ πα

γκόσμια κλίμακα.

Μέσα στά πλαίσια αυτά ή Αντιπαράθεση μητρόπολης - περιφέρειας, πού έκφράζει 

τή μορφή τής ταξικής παίληςσέ παγκόσμια κλίμακα, δέν Αποτελεί παρά μιά Από τίς ό

ψεις τού ιμπεριαλισμού, Σάν συνέπεια, η άνάπτυζη των έθνικοαπελευθερωτικών κινη

μάτων δημιουργεί καθημερινά τούς πολιτικούς ορούς γιά ριζική άλλαγή, πού ήδη δέ 

μιά σειρά άπό χώρες τής περιφέρειας βρίσκεται σέ πορεία ύλοποίησης.

Ό  περιορισμός των επενδυτικών διεξόδων της Εύρωπαϊκής αγοράς καί ή Ανοδος 

των έθνικοαπελευθερωτικών κινημάτων έβαλε τέλος στην περίοδο τής ειρηνικής συνύ

παρξης στίς σχέσεις των δύο ύπερδυνάμεων.

φ  Ή  "μαχητική συνύπαρξη", έγκοινιάσθηκε άπό τόν Κάρτερ καί τούς συνεργάτες

του, καί αποτελεί άντανάκλαση τής έσωτερικής δυναμικής τού μονοπωλιακού καπιταλι

σμού. Ή  περίοδος αυτή σημαδεύτηκε Από τήν εκτεταμένη έκστρατεία στίς Η.Π.Α., δτι 

ή ύφεση λειτούρνησε σέ βάρος τών συμφερόντων των Ή.Π.Α., πού χάνουν τήν άπόλυτη 

υπεροχή στούς έξοπλισμούς, καί άπό τήν ρητορική τού Κάρτερ γιά τά "ανθρώπινα δι

καιώματα", πού άποτέλεσε στρατηγική ύπονόμευσης γιά τά καθεστώτα τού 'Ανατολι

κού συνασπισμού. Τήν ίδια περίοδο μέσω τής "Τριμερούς" έπιχειρείται άναδιαμόρφω- 

ση τών σχέσεων μεταξύ τών Η.Π.Α., της Αυτικής Ευρώπης καί τής ’Ιαπωνίας, σέ μιά 

βάση πού νά έγγυαται τήν άπόλυτη υπεροχή τών Η.Π.Α., χαράζοντας ταυτόχρονα τίς 

στρατηγικές έπιλονές τού ιμπεριαλισμού σέ παγκόσμια κλίμακα.

"Ομως ή μετάβαση άπό τήν περίοδο τής "μαχητικής συνύπαρξης" στήν ψυχροπο

λεμική αναμέτρηση έπιταχύνεται σήμερα μέ άγνωστες Ακόμα προεκτάσεις. Οί απόπει

ρες γιά τή διατήρηση τής ύφεσης δέν μπόρεσαν νά φέρουν ούσιαστικά άποτελέσματα,
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άλλά παρέμειναν, δπως η συμφωνία του 'Ελσίνκι, σημεία άναψοράς γιά τίς περιπτώ

σεις τής έντασης. ’Ακόμα οί συμφωνίες Salt - 1 καί η μή περατωθεϊσα SALT -2 

νιά τόν περιορισμό των πυρηνικών όπλων, δέν άποτέλεσαν στην ουσία παρά μιά άνα- 

προσαρμογή καί τακτοποίηση τών τεχνολογικών κενών γιά μιά συμβολική μείωση του 

συνολικού άριθμοΰ τών στρατηγικών όπλων, χωρίς νά άντψετωπίζουν ούσιαστικά τό 

πρόβλημα τού άφοπλισμού. Ή  στροφή τών Η.Π.Α. πρός τόν ψυχρό πόλεμο όφείλεται 

at μιά σειρά άπό σημαντικά γεγονότα: Τή μεγάλη ήττα τού ιμπεριαλισμού στή χερ
σόνησο τής ’Ινδοκίνας, τήν επικράτηση έΟνικο-απελευθερωτικών ή καί φιλοσοβιε

τικών καθεστώτων στην ’Αφρική, τή μεγαλειώδη ’Ιρανική έπανάσταση καί,τή γενι-

κώτερη άφύπνιση τού ίσλαμικοΰ κόσμου, τήν επανάσταση στή Νικαράγουά τέλος τήν 

επέμβαση τής ΕΣΣΔ στό ’Αφγανιστάν,

λή τού ψυχροπολεμικού κλίματος, προχωρεί μεθοδικά στίς άκόλουθες ενέργειες:

Κάρτερ στό ’Ιράν.

Ή  έδραίωση βέβαια too ψυχροπολεμικού κλίματος επιβάλλει τήν άσκηση 

μιας άπροκάλυπτης ηγεμονίας τών Η.Π.Α. στους Ευρωπαίους συμμάχους της. "Ομως,

όρισμένες Ευρωπαϊκές δυνάμεις (π.χ. Γαλλία, Δ. Γερμανία), φροντίζουν νά διαφο

ροποιούνται άπό τήν τυχοδιωκτική πολιτική τών Η.Π.Α. Γιά τό λόγο αύτό στό

μπση τών Η.Π.Α. -πού θεώρησαν τήν επέμβαση σαν τό πρώτο βήμα μιας επιθετικής 

πολιτικής, πού άποσκοπεί στην κατάληψη δλύκληρου τού Μ. ’Ανατολικού χώρου- καί 

περιορίσΟηβαν στήν καταδίκη τής επέμβασης σαν συγκεκριμένου καί ολοκληρωμένου

θοΰν καί οί συναντήσεις τού Μπρέζνιεφ μέ τόν Ζισκάρ Ντ’Έοταίν καί μέ τόν

στόχου τής Σοβιετικής πολιτικής. Μέσα στά ίδια πλαίσια Οά πρέπει νά έρμηνευ-

Παράλληλα ή επέκταση ' ής επιρροής τής ΕΣΣΔ στό διεθνή χώρο, γίνεται
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Γιά τή διατήρηση τής ηγεμονίας της στό χώρο τής Ανατολικής Ευρώπης.

Γιά τήν άντιμετώπιση του σκληρού ανταγωνισμού μέ τήν Κίνα.

’Απέναντι στήν παγκόσμια αύτή πραγματικότητα τό καθήκον δλων των προ

οδευτικών καί σοσιαλιστικών δυνάμεων βρίσκεται στήν άποφασιστική συμβολή τους 

στόν αγώνα των λαών καί των έΟνών γιά τήν ύφεση καί τήν ειρήνη» ενός άγώνα πού 

πρέπει νά λάβει πρακτικό χαρακτήρα καί νά καταλήξει σέ συγκεκριμένα άποτελέ- 

οματα.

2.______Ή  υπόθεση τής Ειρήνης ’Εθνικό καί Ταξικό ζήτημα

Σύμφωνα μέ τούς κλασ-ικούς τού Μαρξισμού, δλοι οί σύγχρονοι πόλεμοι, 

άνεξάρτητα άπό θρησκευτικές,πολιτικές, στρατιωτικές άντιΟέσεις πού βγαίνουν στήν 

έπιφάνεια, στή βάση τους πηγάζουν άπό τήν ίδια αίτια:

Τή δυναμική τού μονοπωλιακού καπιταλισμού καί τήν ιμπεριαλιστική έπέ-

κταση.

Ή  γενίκευση αύτή επιτρέπει τή σύλληψη τής συνολικής δυναμικής τού 

ιμπεριαλισμού σέ παγκόσμια κλίμακα, καί μπορεί νά έρμηνεύσει τό ειδικό νεγονός 

έντάσσοντάς το στό γενικό, χωρίς νά τό καταργεί. ’Αποδεχόμαστε λοιπόν τήν έρμη- 

νεία αυτή μέ βάση τή διαλεκτική ενότητα καί σύνθεση τού ειδικού μέ τό γενικό.

’Από την εποχή τού Μάρξ ό καπιταλισμός τού έλεύΟερου ανταγωνισμού τρο

ποποιήθηκε βαΟειά. Ή  ιστορική πορεία σημαδεύεται άπό τήν έμοάνιση καί τή δυνα

μική τών μονοπωλίων καί τόν άνταγωνισμό τους, Η άνάνκη τής συνεχούς συσσώρευ

σης καί ή διεθνής κινητικότητα τού κεφαλαίου δξυνε στό έπακρο τόν άνταγωνισμό. 

Αύτή η επαναστατική μεταβολή αποτελεί τό σταθερό σημείο άναφορας γιά τό ιμπερια

λιστικό στάδιο <τ.αϋ καπιταλισμού.

Στήν ιμπεριαλιστική φάση τού καπιταλισμού -πού προσδιορίζεται βασικά 

στό τέλος τού 19ου αιώνα- τά καπιταλιστικά κράτη καταλήστευσαν τις άποικίες. Ή  

έξαγωγή κεφαλαίων, δταν δέν ύπάρχει ή στυγνή στρατιωτική κατοχή, όδηγεΐ στόν 

απόλυτο έλεγχο καί τήν έξάρτηση τών "υπανάπτυκτων" χωρών, πού θεωρούνται ταυ

τόχρονα σάν χώροι έπενδύσεων, άγορές προϊόντων καί τό κοριώτερο πηγές πρώτων 

ύλών.

Τό υπόβαθρο τής συνολικής αυτής πολιτικής βρίσκεται στήν ίδια τήν έπε- 

κτατική φύση τού συστήματος, πού άναζητά τόν πολλαπλασιασμό τών κερδών στή λη

στρική έκμετάλλευση νέων άγορών καί πλουτοπαραγωγικών πόρων, στήν προσπάθεια 

νά ξεπερασθοΰν οί κρίσεις πού πηγάζουν άπό τις ίδιες τις οικονομικές καί κοι

νωνικές άντιφάσεις του.

Ή  κατεύθυνση τής ιμπεριαλιστικής στρατηγικής,πού δδηγεϊ άπό την κλει-
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στή εθνική οικονομία στην παγκόσμια καπιταλιστική άγορά, είναι άκριβώς ή έπέκτα- 

ση καί ενοποίηση του καπιταλιστικού συστήματος σέ παγκόσμια κλίμακα. Μιά ενοποίη

ση, πού κάτω άπό την ήγερονεύουσα δύναμη τοϋ μονοπωλιακού κεφαλαίου, έπιτελεί 

τή συσσώρευση σέ παγκόσμια κλίμακα, σ ’ένα κλειστό καί συνεκτικά σύστημα πολιτι

κής καί οικονομικής δύναμης πού διατηρεί καί αναπαράγει Ανάμεσα στά κράτη τις 

σχέσεις κυριαρχίας - υποταγής, καί γίνεται ή αιτία των πολέμων.

Ή  έκμετάλλευση καί ή έξάρτη,ση γίνονται σέ βάρος των έργαζόμενων τά

ξεων καί στρωμάτων της περιφέρειας, καί εμποδίζουν την εθνική καί κοινωνική τους 

άπελευθέρωση. Σ ’αυτήνάκριβώς τή δυναμική βάση στηρίχΟηκε ή άνάπτυξη καί ένίσχυ- 

ση των έθνικο-απελευθερωτικών κινημάτων των λαών της περιφέρειας.

Ί-! ύπόθεση λοιπόν της ειρήνης Π του πολέμου δέν στηρίζεται σέ άφηρη- 

μένες άρχές, αλλά είναι ένα έΟνικό καί ταξικό ζήτημα.

Ή  διαίρεση, η καταπίεση καί ή έκμετάλλευση των έργαζόμενων, ό πόλε

μος, είναι σύμφυτα στοιχεία της δυναμικής τοϋ καπιταλιστικού συστήματος, καί 

έξυπηρετοΰν κάθε φορά τά συμφέροντα του μονοπωλιακού κεφαλαίου.

Ή  Ειρήνη, δ άγώνας γιά τήν έΟνική άνεξαρτησία καί την κοινωνική άπε- 
λευθέρωση, άπό τό άλλο μέρος, αποτελούν συμπληρωματικά καί αναφαίρετα στοιχεία 

της προόδου καί της ιστορικής πορείας των λαών.

Μέσο στά πλαίσια αύτά Αναπτύχθηκαν οί έξοπλισμοί σάν μιά μορφή έπένδυ- 

σης, πού εξελίσσεται σέ μόνιμη καί διευρυνόμενη άγορά, καθώς η ισορροπία του 

τρόμου απαιτεί τήν πολεμική έτοιμότητα των μικρών καί τών μεγάλων χωρών. ’Ιδιαί

τερα στις περιόδους κρίσης του καπιταλισμού, οί εξοπλισμοί άποτελούν κερδοφδρα 

διέξοδο γιά τό μεγάλο κεφάλαιο, έπιτείνοντας καί ένισχύοντας ταυτόχρονα τό ψυ

χροπολεμικό κλίμα. (

Ή  στάση τών προοδευτικών καί σοσιαλιστικών δυνάμεων γιά τούς λόγους 

αυτούς, δέν κρίνεται άπό τήν άοηρημένη επίκληση της προάσπισης της Ειρήνης8 άλλά 

άπό τό πόσο έμπρακτα συνδέεται αυτή μέ τήν ύπεράσπιση της έθνικης άνεξαρτησίας 

τών λαών καί του άγώνα τους γιά αύτόνομη άνάπτυξη, ένάντια στήν καπιταλιστική 

ένοποίηση, πού θέλει νά τούς ένσωματώσει κάτω άπό σχέσεις έκμετάλλέυσης καί υπο

ταγής.

3. Ή  Περιοχή μας

’Ιδιαίτερα κρίσιμο παρουσιάζεται τό πρόβλημα στήν περιοχή μας» *0 

χώρος της Βαλκανικής καί τής Ν.Λ. Μεσογείου καί ή σύνδεσή του μέ τή Μέση ’Ανα

τολή, τή Νότια ’Ασία καί τή Βόρεια ’Αφρική, τόν καθιστά πεδίο όξύτατου ανταγω

νισμού, μέ δύο άποψασιστικές αιχμές:
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- Τά πετρέλαια του Περσικού κόλπου καί της Μέσης Ανατολής, πού διακυβεύονται 

τεράστια οικονομικά συμφέροντα, καθώς ή Ιμπεριαλιστική στρατηγική προτίΟε- 

ται νά τά χρησιμοποιήσει γιά την ανακατανομή τού εισοδήματος καί τού πλού

του σέ παγκόσμια κλίμακα. Μέσα ατούς στόχους των Η.Π.Α. είναι κατά πρώτο 

ή άπδδυνάμωση των Ευρωπαίων συμμάχωντουε μέσω τής “πετρελαϊκής κρίσης" καί 

κατά δεύτερο ή προετοιμασία νιά μιά μελλοντική κατάληψη των πετρελαιοπηγών 

τής περιοχής μέ πρόσχημσ τή "διάσωση τού πολιτισμού" μας καί τή "διατήρηση 

τής ευημερίας μας".

Ή  στρατηγική σημασία τής περιοχής γιά τή συγκρότηση τών στρατιωτικοπολιτι- 

κών μπλόκ καί τή σύγκρουση^τών ύπερδυνάμεων.

Ή  χώρα μας έτσι βρίσκεται κοντά στό έπίκέντρο τής ψυχροπολεμικής 

σύγκρουσης.

Ή  όξυνσρ τού άνταγωνισμοΰ καί ή Αλόγιστη αύξηση τών έξοπλισμών, μετά- 

τρεψε τήν περιοχή σέ πυρηνικό όπλοστάσιο τών Η.Π.Α. καί τού ΝΑΤΟ, πού χρησιμο

ποιείται σάν γέφυρα γιά τήν έξυπηρέτηση τών συμφερόντων τους στήν περιοχή τών 

πετρελαίων καί σάν άντίβαρο στήν άπ’εύθείας άντιπαράΟεση μέ τή Σοβιετική "Ενωση. 

Στά ίδια πλαίσια έπιλογών, ή σύμπλευση τής Κίνας μέ τίς Η.Π.Α., έχει ιδιαίτερες 

έπιπτώσεις στά εθνικά μας θέματα. Ή  Κίνα συνιστα έπάνοδο τής χώρας μας στό 

ΝΑΤΟ, καταψηφίζει τό Κυπριακό κ.λ.π. σέ μιά πολιτική ενίσχυσης τού ΝΑΤΟ άπένα- 

ντι στήν ΕΣΣΑ.

Έ ξ  άλλου ή έπεκτατική πολιτική τής ^τουρκικής άρχουσας τάξης σέ συμ

φωνία μέ τή γενικώτερη ιμπεριαλιστική πολιτική στήν περιοχή, δημιούργησε μιά 

σειρά άπό προβλήματα στή χώρα μας μέ προοπτική λύσεων ένάντια στά έΟνικά μας 

συμφέροντα.

"Ετσι τό ζήτημα τού Αιγαίου, τό Κυπριακό, ή έπανένταξη στό στρατιωτι

κό ΝΑΤΟ, οί βάσεις, άποτελοΰν ανοιχτά ζητήματα πού οί Άμερικάνοι καί τό ΝΑΤΟ 

βιάζονται νά κλείσουν σέ βάρος τής Ελλάδας, νιά νά ένισχύσουν τή θέση τής Δύ

σης άπέναντι .στό Ανατολικό μπλόκ.

Κι’αύτή τήν πραγματικότητα καθιστά κυριολεκτικά αδιέξοδη ή στάση ένδο- 

τικότητας, παραχωρήσεων καί συμβιβασμών τής άρχουσας μεναλοαστικής τάξης στή 

χώρα μας, μιά πολιτική πού βάζει σέ άμεσο κίνδυνο τήν ίδια τήν έδαφική μας 

ακεραιότητα, χωρίς ούτε στό έλάχιστο νά άπομακρύνει, άλλά άντίθετα νά μεγαλώ

νει τήν πιθανότητα τού πολέμου.

Ή  στάση ιαί θέση τών πολιτικών δυνάμεων πάνω στό πρόβλημα τής ύφεσης 

καί τής Ειρήνης παίρνει, λοιπόν, μιά ιδιαίτερη βαρύτητα, πού έξω άπό τίς φρα-
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σ r L κ έ ^ ^ u L ^ ε u ; ï-πθύ'·MotH;--τoúc βρίσκουν σύμφωνους, δοκιμάζεται καθημερινά 

στην πολιτική οάξη,

Κι’¿κείνο πού πρέπει νά τονιστεί είναι δτι αυτή ή πολίτικη πράξη δένε

ται άρρηκτα μέ τη φυσιογνωμία, τή στρατηνικη καί τήν πολίτικη γραμμή του κάθε 

φορέα. Γιατί ή προάσπιση της Ειρήνης δέν είναι ένα άταξικό ζήτημα κάποιων καλών 

προθέσεων, αλλά άποτελεΐ τό προϊόν τής άσκησης συγκεκριμένης πολιτικής, πού έξυ- 

πηρετεΐ συγκεκριμένα ταξικά καί έΟνικά συμφέροντα. Αύτή τή διάσταση 3ά δούμε κα

τά συνέπεια προτού έκτιμήσουμε τήν πολιτική των διάφορων φορέων.

4. Ή  Ειρήνη, ή άρχουσα τάξη καί ή πολιτική των αστικών δυνάμεων

’Από τά προηγούμενα σημεία γίνεται φανερό δτι σέ κάθε κοινωνικό σχημα

τισμό, ή στάση καί οί θέσεις τών πολιτικών κομμάτων νιά τό ζήτημα τής Ειρήνης,

Οά έκψράζουν τά συμφέροντα πού τά ίδια τά κόμματα Οά έκπροσωποϋν. ^

Ή  άνάπτυξη τής πατρίδας μας σημαδεύεται από τή δορυφορική καί έξαρτημέ- 

νη της συγκρότηση, καθώς καί από τήν παρουσία μιας άρχουσας μεγαλοαστικής τάξης, 

μεταπρατικής καί ξενόδουλης, πού άρκέσΟηκε στή διαπραγμάτευση τών δρων ένταξης 

τής πατρίδας μας στό παγκόσμιο καπιταλιστικό σύστημα. Αύτό έχει σάν συνέπεια νά 

έπιλέξει όνάμεσα στό ταξικό της συμφέρον καί στό συμφέρον τών λαϊκών δυνάμεων, 

πάντοτε τό πρώτο, σέ βάρος τού δεύτερου.
V

“Ετσι ή πολιτική τής ένδοτικότητας, τών παραχωρήσεων καί τών συμβιβα

σμών είναι σύμφυτο χαρακτηριστικό τής άοχουσας τάξης. ’Αντίστοιχη είναι καί ή 

πολιτική τών άστικών κομμάτων, πού τά συμφέροντά της έξυπηρετοΰν.

’Ενώ ή άρχουσα τάξη τής πατρίδας μας βρίσκεται σέ αδυναμία νά ασκήσει 

μιά όποιαδήποτε σωβινιστική πολιτική, λόγω τού άμυντικοΰ της χαρακτήρα, έν τού- 

τοις άρέσκεται σ ’ένα άκρατο έΟνικισμό (πού δλες οί αστικές τάξεις χρησιμοποιούν), φ  

πού ύλοποιείται στήν πραγματικότητα άπό μιά πολίτικη ύποχωρήσεων.

Ή  άρχουσα τάξη λοιπόν χρησιμοποιεί τήν έπίκληση της Ειρήνης νιά νά κα

λύψει ιδεολογικά τήν πολιτική τών ύποχωρήσεων πού έφαρμόζει, νιά νά διατηρήσει 

τήν ένότητα τού συνασπισμού έξουσίας.
γ ··

’Επειδή δμως αύτό δέν είναι άρκετό, τά αστικά κόμματα δίνουν στήν προ

άσπιση τής Ειρήνης, ένα ιδιαίτερο ιδεολογικό περιεχόμενο, πού έχει άμεσο στόχο 

τόν άποπροσανατολισμό τού λαού.

Γιά τό λόγο αύτό ταυτίζουν τήν Ειρήνη μέ τόν "έλεύΟερο κόσμο" τών δημο

κρατιών τής Δύσης, άποσιο-πώντας τήν έπεκτατική πολιτική τών Μητροπολιτικών κέν

τρων, πού βάζει σέ καθημερινό κίνδυνο τήν Ειρήνη καί μεταθέτοντας τό πρόβλημα 

στά "άνελεΟΟερα" καί δρα "έπεκτατικά" καί "φιλοπόλεμα" καθεστώτα τής ’Ανατολικής
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— Εύοώηη.ς.

'"Σδα Qü1f:̂ x4^κάJlAiΓ^-)^ η 5 ιαστρέρ, ση^τών--γεγονότων - τού

εμφυλίου πολέμου, ή άκριτη υιοθέτηση των σκληρών γραμμών του Κάρτερ καί ή χρήση, 

στό ιδεολογικό έπίπεδθ)τών συνθημάτων γιά "έλεύΟερη διάδοση τών ιδεών" νιά "άν- 

Ορώπινα δικαιώματα" κ.λ.π.
/ ' ' ' · : '1 '· '

.; ' . ί·

Αυτή ή πολιτική ύλοποιείται άπό τα μέσα μαζικής ένημέρωσης μέ τήν άπο- 

σιώπηση τών έπεμΟώσεων του ιμπεριαλισμού σέ δεκάδες χώρες τής ύφηλίου, καί μέ 

τή συνεχή προβολή αντίθετα τής έπέμβασης τής ΕΣΣΔ στό ’Αφγανιστάν, δπου προσπα

θούν νά δημιουργήσουν τήν εικόνα τής "ιμπεριαλιστικής ΕΣΣΔ", πού "επιβουλεύεται 

τήν Ειρήνη τού Κόσμου".

"Ομως ό πρωταρχικός τους στόχος μέσο άπό τήν κινδυνολογία είναι νά κα- 

λύψουν τήν πολιτική πού όδήγησε σέ τέλμα τά έθνικά μας θέματα, χωρίς καθόλου ν ’ 

άπομακρύνει τόν πόλεμο, όταν ή ίδια ή άρχουσα τάξη διακυβεύει τά έΟνικά μας 

συμφέροντα, γιά νά στηρίξει τό ταξικό της συμφέρον, πολιτική πού βάζει σέ κίν

δυνο τήν ίδια τήν Ειρήνη, γιστί άσφαλώς ό λαός μας δέν Οά διαπραγματευΟει τά 

■κυριαρχικά του δικαιώματα.

Συμπερασματικά, ή αρχουσα τάξη καί οί πολιτικοί της έκφραστές,

συναινοΟν καί στηρίζουν τήν ιμπεριαλιστική πολιτική τών Η.Π.Λ. καί 

τού MATO, πού έπιβουλεύεται τήν Ειρήνη καί τήν έΟνική μας άνεξαρτησία, καί εί

ναι άσφαλώς ο ί τελευταίοι πού έχουν δικαίωμα νά έπικαλο"·νται τήν ύπεράσπισή 

τους. __________________

5.______Ή  Σοβιετική στρατηγική τής ύφεσης καί της Ειρήνης

Ό  πρωταγωνιστής καί κύριος φορέας της άντεπαναστατικής δυναμικής σέ 

παγκόσμια'κλίμακα, δπως και προηγούμενα άναλύΟηκε, είναι οί Η.Π.Λ. Αντίθετα ή 

προώθηση θέσεων άπό τήν ΕΣΣΔ δέν αποτελεί άνσγκαίο δομικό χαρακτηριστικό τού 

Σοβιετικού κοινωνικού σχηματισμού, άλλά μιά αμυντική πολιτική άπέναντι στήν έπε- 

κτατική πολιτική τού ιμπεριαλισμού. Όποιεσδήποτε έπκρυλάξεις μπορεί νά διατυπω

θούν γιά τόν ακριβή προσδιορισμό τοϋ σοσιαλυστωίοα χαρακτήρα τών παραγωγικών 

σχέσεων στήν ΕΣΣΔ (διατήρηση τής μισθωτής έργασίας, μή συμμετοχή τών έργαζόμε- 

νων στις αποφάσεις, ιδιοποίηση τής ύπεραξίας άπό τόν κρατικό μηχανισμό) έν τού- 

τοις είναι ύπερβολή γιά τό Σοβιετικό μοντέλο άνάπτυξης ή άπόδοση ιμπεριαλιστι

κών - επεκτατικών χαρακτηριστικών στήν ίδια τή δομή του. Παράλληλα όμως ή δια

φύλαξη καί ή έπέκχαση διεθνών έρεισμάτων, αποτελεί γιά τήν ΕΣΣΔ ανάγκη νιά τή 

διατήρηση τής ήνεμονίας της στό χώρο τής Άν. Εύρώπης, καί τήν άντιμετώπιση τού 

ανταγωνισμού μέ τήν-Κίνα, γιά τήν έξασφάλιση τής οριστικής ηγεμονίας στόν παγκό

σμιο σοσιαλιστικό χώρο. Ή  πολιτική αυτή ύλοποιή5ηκε μέ την εισβολή τού Βιετνάμ

I "



στην Καμπότζη5 πού είχε σάν σκοπό την άποφυγή της επέκτασης τής Κινέζικης έπιρ- 

ροης σ ’όλόκλΓ'η τή χερσόνησο της ’Ινδοκίνας, έπέκταση ύ Οά είχε σάν άποΐέλε- 

σμα μιά πραγματική περικύκλωση της ΕΣ2Δ από ¿6 Νότο. Σέ άντίστοιχη λονική έξ’ 

άλλου κινήθηκε καί ή επέμβαση της Κίνας στό Βιετνά’ .

Ό  ρόλος αυτός της Σοβιετικής "Ενωσης άΤ ;ιτεί τήν έωαρμονή μιας συνο

λικής στρατηγικής, πού τό περιεχόμενό της μπορε7 νά προσδιορισΟεϊ στά παρακάτω 

σημεία, στά πλαίσια πάντα τού "προλεταριακού δ', εθνισμού".

Ή  κυρίαρχη άντίϋεση στό πανκόσμιο έπίτ έο βρίσκεται στην όντίΟεση μετα

ξύ τού καπιταλιστικού καί τού σοσιαλι ικοΰ στρατοπέδου.

Ή  άλλαγή συσχετισμών άνάμεσσ στά δ:' στρατόπεδα, καί πρός δφελος τού 

σοσιαλιστικού στρατοπέδου, προωθεί .αί έπιβάλλει τις κοινωνικές άλλαγές.

Ή  άλλαγή των συσχετισμών μπορεί ·>λ προελθεί μέ τήν ποσοτική άνάπτυξη 
των παραγωγικών δυνάμεων στό σοί αλιστικό συνασπισμό, πού Οά πρέπει νά 

(ρΟάσει καί νά ξεπεράσει την ά ν  ίστοιχη καπιταλιστική άνάπτυξη.

Ή  άνάπτυξη αυτή τών παραγωγ; · ον δυνάμεων άπαιτεί τήν έφαρμογή ένός συγ

κεκριμένου μοντέλλου "σοσια’■στικης συσσώρευσης", πού στηρίζεται στόν 

άπόλυτο κεντρικό σχεδιασμό ,;αί έλεγχο, κατά τό πρότυπο τού Σοβιετικού 

κοινωνικού σχηματισμού.

Ή  άνάπτυξη τών παραγωγι ;ν δυνάμεων είναι δυνατό μόνο σέ συνθήκες ύφε

σης κα: ειρήνης μεταξ·' τών δ.ο συνασπισμών, συ ηκες πού προϋποθέτουν 

τή διατήρηση της όριοΟ ;ησης τών στρατηγικών χώρων επιρροής της κάθε μιας 

άπερδύναμπς. Καθήκον μ ;σι ορισμένων Κ.Κ. είναι ή ένιαία δράση καί η έναρ- 

μόνιση της δράσης αύ ης μέ τις επιλογές τού ίδεολογικο-πολιτικοΰ κέντρου 

τού σοσιαλισμού τή ΕΣΣΛ.

Τό τελικό άποτέλοσμα τών έπιλονών αυτών είναι δτι ή ΕΣΣΔ δέν ταυτίζε

ται μέ τις δυνάμεις τής έξέγερσης καί της εθνικής απελευθέρωσης. ’Αντίθετα δια

πραγματεύεται καί δημιουργεί συνεργασίες η συμμαχίες, άνεξάρτπτα πολλές φορές 

άπό τις ιδεολογικές θέσεις τών καθεστώτων η την έσωτερική κοινωνική δομή τους 

(π.χ. ’Αργεντινή) χάριν τής προώθησης ιών γενι.κώτερων συμφερόντων της. Σ ’αύτό 

τό πλαίσιο, όριοΟετεΐ χώρους διαπραγματεύσιμους καί μή, καί κατά συνέπεια τά 

συμφέροντα τού "σοσιαλιστικού στρατόπεοου" έπικυριαρχούν στις σχέσεις μέ τά 

έΟνικο-απελευΟερωτικά κινήματα. ’Ιδιαίτερα μάλιστα δταν οί έπαναστάσεις τών χω

ρών τής περιφέρειας άπστελοΰν άπειλή γιά τήν Παγκόσμια ισορροπία δυνάμεων.

Σάν έπακόλουΟο τής πολιτικής αύτης, καί έπειδή ό χώρος μας, στά πλαί

σια τής συμφωνίας τού ’Ελσίνκι, "άνήκει στή Δύση" καί θεωρείται χώρος μή δια-

ο /  . ο
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στήν Κρίση του Αιγαίου, ’Ακόμα άποσιωΓίήΟηια χό γεγονός τής τουρκικής εισβολής 

στην Κύπρο, καί νενικώτερα ή έπεκτατι,κή πολιτική ~ής τουρκικής αρχουσας τάξης. 

Λυτή άκριβώς ή στάση άποσυνδέει τελικά τήν ύπόΟεση τής Ειρήνης από αύτήν τής 

έΟνικής 'άνέξαρτπσίας, όταν τό ύπαγορεύει ό "προ οταριακός διεθνισμός?’, δπως 

τόν έννοεί ή Σοβιετική "Ενωση καί ορισμένα Κ.Κ καί έτσι ή Ειρήνη παραμένει 

μιά εξωπραγματική επίκληση, χωρίς ουσιαστικά ρακτικό περιεχόμενο.

6, Τό Κίνημα τής υοεσης, τής ειρήνης : „ του αφοπλισμού

. Στό επίπεδο των πολιτικών θέσεων, αλλά καί : στό επίπεδο τής πρακτικής, 

μιά πολιτική άντίληψπ στή χώρα μας διακρώ/έται χαρακτηριστικά από τίς θέσεις 

της καί σ ’όρισμένα καίρια έΰνικά Βέματα;

"Οταν ή κρίση στό Αιγαίο κορυφώΡΎίε, αυτή ή πολιτική έπεδίωξε μαζικές 

έκδηλώσεις ενάντια στή βόμβα νετρονίου, -άκόμα καί στις παραμεθόριες πε

ριοχές, πού δοκιμάζονταν ή έδαο,κή μας άκεραιότητα- αποσυνδεμένες από τό 

ζήτημα τής έθνικής άνεξσρτησίσς. Ή  προάσπιση όμως τής έδαφικής άκεραιό- 

τητας συνδέεται άμεσα μέ τόν αγώνα γυα τήν εθνική μας άνεξαρτησία καί γιά 

τούτο άποτελεϊ συνεπή άντιΙμπεριαλιστική στάση. Τέτοια όμως στάση γιά νά 

νίνει πραγματικότητα θά π.ρπει νά διασφαλίζει άμεσα τήν αμυντική ικανότη

τα τής χώρας μας, "Ετσι ι στάση αυτή, πού διακηρό~σει στά λόγια τήν έΟνι- 

κή άνεξαρτησία καί άρνείται τίς γ*ά τΑν άμυνα, αποτελεί μιά τερά

στια αντίφαση, ’Ακόμα ί7,ισώνει μηχανιστικά τή στάση καί τή δυναμική τής 

άρχουσας τάξης τής Τουρκίας μέ την άρχουσα τάξη τής χώρας μας, Ή  σοβινι

στική πολιτική τής Τουρκικής αρχουσας τάξης οφείλεται στήν -ίδια ..τή δυ

ναμική τού συστήματ ς καί στά πολιτικά καί οικονομικά συμφέροντα πού προ

ωθεί ή τάξη αύτή. ’ \λά όμως η πολιτική αύχήκακατευΟύνεταί καί ένθαρρύνε- 

- ται εξ’ίσου άπό τίς Η,Π,Λ. και τό ΝΑΤΟ, ’Αντίθετα ή αρχουσα τάξη τής χώ

ρας μας, έξαρτημέ\π καί μεταπρατική, κατέχεται άπό τάση αναδίπλωσης ένδο- 

τικότητας καί παραχωρήσεων,

Ή  θέση,πού απορρέει άπό.αυτή, τήν πολιτική άντίλπΦπ.στό Αιγαίο κυμαίνε

ται άπό τήν άποδίχή των 6 έως 12 μιλιών, ανάλογα μέ τή συγκυρία των έπιλο- 
γών τής Σοβιετικής ήγεσιας. Ακόμα παραβλέπει :ι ή παρουσία στήν Κύπρο των 

Τουρκικών στρατευμάτων κατοχής, ζητείται νά αποχωρήσουν δλα τά στρατεύμα

τα καί άποσιωπα μόνιμα τήν κατοχή του 40% του νησιού άπ’τά τουρκικά στρα

τεύματα εισβολής.

Υλοποιώντας τίς επιλογές της αυτές αύτή ή πολιτική αντίληψη δημιουργεί
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Έπιτροπές Ειρήνης στίς συνοικίες καί στήν έπαρχία, μέ κύριο άντικείμενο τήν εκ 

δόση Ψηφισμάτων, τήν προάσπιση τής ύφεσης, τής Ειρήνης τά του αφοπλισμού -τήν 

άντίθεση μέ τήν έγκατάσταση των πυραύλων Πέρσινγκ 2 και Κρούζ στήν Εΰρώπη. Πά

ντα δμως άποκομμένα από τά ταξικά προβλήματα τού λαού, καθώς καί άπό τά γένι- 

κώτερα έθνικά ζητήματα.

Αυτή ή πολιτική πρακτική εντάσσεται σέ μιά άντίληψη λαίκο-μετωπικής 

πολιτικής, άποδεικνύει στενότητα έπιλονών, καί τήν άδυναμία ένταξης τού προβλή

ματος στην καθημερινή πολιτική πράξη. Γι’αύτό καί οί διάφορες έπιτροπές καί τά 

διάφορα λαίκο-μετωπικά σχήματα, παραμένουν χωρίς εύρύτερη λαϊκή συμμετοχή.

7_.______Ή  Εύρωπαϊκή άριστερά γιά τά θέμα τής Ειρήνης

Τό Κ.Κ.^ Γαλλίας προέβη σέ άνοικτή ύποστήριξή του πρός τή Σοβιετική 

έπέμβαση στό ’Αφγανιστάν, καί άνέλαβε τήν πρωτοβουλία μαζί μέ τό Κ.Κ. Πολωνίας, 

γιά τή σύγκληση διάσκεψης όρισμένων Κ.Κ., μέ σκοπό καί τήν ύποστήριξή τής έξω- 

τερικής πολιτικής τής ΕΣΣΔ. Ά π ό  τήν άλλη πλευρά προωθείται κύρια άπό τό ’Ιτα

λικό Κ.Κ. μιά εύρύτερη συσπείρωση τής Άριστερας (κομμουνιστές, σοσιαλιστές) 

μαζί μέ τούς σοσιαλδημοκράτες καί τά καθολικά ρεύματα, στά πλαίσια πάντα τής 

στρατηγικής τού "Ιστορικού Συμβιβασμού".

Μιά ορισμένη πολιτική άντίληψη στη χώρα μας βλέπει τό κίνημα τής εύρω- 

παϊκής άριστερας γιά τήν ύφεση, σάν τόν κύριο μοχλό των-Εξελίξεων στήν Εύρώπη, 

άλλά καί σέ παγκόσμιο έπίπεδο. Ή  άντιμετώπιση λοιπόν ■’’οΰ θέματος τής Ειρήνης 

γίνεται καί πάλι άπό τήν όπτική, πώς ό κύριος παράγων πού έχει τή δυνατότητα 

νά θέσει σέ κίνηση ένα τεράστιο δυναμικό πρωτοβουλιών καί μαζικού κινήματος, 

είναι αναμφισβήτητα ή Εύρωπαίκή ’Αριστερά κ.λ.π. Ό  ρόλος τού κινήματος των 

’Αδεσμεύτων μέσα άπό τήν όπτική αυτή θεωρείται δευτερεύων καί συμπληρωματικός.

Πάντως ή θέση δτι δέν πρέπει νά ταυτίζεται τό αντιίμπεριαλιστικό πε

ριεχόμενο τού κινήματος τής Ειρήνης μέ τήν άκρατη υποστήριξη των έπιλογών τού 

συμφώνου τής Βαρσοβίας, δπως καί ή έπισήμανση τής άνάγκης ύπαρξης ενός μαζικού 

κινήματος Ειρήνης, είναι γενικά θετικές γιά τήν υπόθεση τού κινήματος τής ύφε

σης, τής ειρήνης καί τού άφοπλισμοΰ.

8. Ή  θέση τού ΠΑ.ΣΟ.Κ.

Άναφερόμενος πρόσφατα ό Πρόεδρος τού Κινήματος στίς 3μελεΐς γραμμα

τείες των Νομαρχιακών ’Επιτροπών, στό πλαίσιο καθορισμού τών Διεθνών Σχέσεων 

τού ΠΑ.ΣΟ.Κ., άνάφερε άνάμεσα στά άλλα:

" Ή  αύξηση τών κινδύνων γιά μιά παγκόσμια σύγκρουση έχει, πάρει πραγμα-
: . \ V: · ·'· ΐ

τικά έπικίνδυνες διαστάσεις. Τό ΠΑ.ΣΟ.Κ., καί γενικώτερα οί προοδευτικές δυνά-



μειςτής-πατρίδας μας3 πρέπεωνά άναλά]3ουμε μιά σταυροφορία σέ παγκόσμια κλί

μακα, γιά ν ’: συμΟάλουμε στήν άποκλιμάκωση, στήν ύφεση- 3ί στόν άφοπλισμό, πού 

είναι ®ροτ έπιΡίωσης τής άνΟρωπότητας. "Αρα η θέση ενός πολίτικου κόμματος, 

ένός Κινήματος ,σ’αύτό τό ζήτημα, άποκτα ιδιαίτερη σημασία καί σέ 8,τι άφορά 

τήν καθημερινή πολιτική μας πράξη, έχει ίσως σ ’ένα ραθμό προτεραιότητα".

Ή  όρνάνωση τής καθημερινής πολιτικής οάξης στό θέμα τής προάσπισης 

τής Ειρήνης στηρίζεται στήν καθοριστική άποδονή ΰτι: ··■·■■"..

Ό  αγώνας γ^ϊ τ^νπροάσπιση τής Ειρήνες είναι παράλληλος μέ τόν άγώνα 
γιά τήν κατοχύρωση τής έΟνικής κυριαρχίας .:ήν κατάκτηση τής έΟνικής άνεξαρτη- 

σίας καί τήν κατοχύρωση τής πορείας γιά τ > κοινωνική απελευθέρωση των έργαζό- 
μενων στήν πατρίδα μας.

Λυτή ή σημαντική θέση άπορρέει ,πό τίς άκόλου§ςς θεμελιακές άρχές, πού 

συνδέονται άμεσα καί καθοριστικά μέ τ φυσιογνωμία του ΠΑ.ΣΟ.Κ. ώ$ ΈΟνικο- 

απελευθερωτικού, Σοσιαλιστικού Κινήυ ος, πού άποδέχεται τόν Μαρξισμό σάν μέ

θοδο άνόλυσης των κοινωνικών σχήμα' σμών καί ιών έξελίξεων σέ εθνική καί παγ

κόσμια κλίμακα:

α ) Ό  άγώνας γιά τήν εθνική ότ . νευθέρωση .καίγεα μιά αύτόνομη έΟνική άνάπτυξη, 

πού νά άρνιέται τήν καπιτοΆιστική ένσωμόιτωοη, διασφαλίζεται μόνο μέ μιά 

δυναμική πολιτική,ποδ θά εμπεδώνει την Ειρήνη καί 06 στοχεύει στήν ύφεση 

καί στόν άφοπλισμό.

Ή  Θέση αύτή συνδέεται άμεσα μέ τήν αποδοχή καί ύλοποίηση τής πολιτικής 

τής μή έπέμΡασης, κάτ( από όποιαδήποτε μοροη, στήν έΟνική, κοινωνική, 

οικονομική καί πολιτισμική πορεία ενός ’Έθνους καί ένός Λαού.

Ή  ένταξη σέ άντιμαχόμενους στρατιωτικούς συνασπισμούς, ή στρατιωτική πα

ρουσία τών Η.Π.Λ. στά σύνορα τής ΕΣΣΛ, ή παρουσία τών στόλων τών ύπερου- 

νάμεων στή Μεσόγειο, ή έγκατάσταση, καί νέων πυρηνικών πυραύλων Πέρσινγκ 2 

καί Κρούζ στή Λυτ. Ευρώπη, ή ένταση στή Μέση ’Ανατολή, καί οί νέες συν

θήκες πού δημιουργεί στήν περιοχή ή ’Ιρανική επανάσταση, ό άνταγωνισμός 

τών Η.Π.Α. καί τής ΕΣΣΛ γιά τήν έξασςάλιση σφαιρών επιρροής, δημιουργούν 

κρίσιμη κατάσταση πού ύποθάλπτει τοπικές διαμάχες καί περιέχει τόν κίνδυνο 

τοπικής ή γενικής σύρραξης.

Γιά τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. ή άποδοχή τής ιαιρώ οχης αντίθεσης, σέ παγκόσμιο έπίπεδο, 

μεταξύ τής μητρόπολης καί τής π'-ριον ο ο ιαο. προσδιορίζει, καθοριστικά τη 

θέση του στό πλευρό τών έΟνικο-απελευΟερωτικών κινημάτων. Λυτή είναι, 

σύμφωνα ,καί μέ τά προηγούμενα, μιά ταξική καί έΟνική στάση στις διεθνείς
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σχέσεις, μιά στάση πού νά διασφαλίζει την Ειρήνη νιά τήν προώθηση των συμφε

ρόντων ιών λαών τής περιφέρειας καί όλων τών εκμεταλλευόμενων τάξεων καί 

στρωμάτων.

3) Ή  κατοχύρωση τής λαϊκής κυριαρχίας καί τού δημοκρατικού δρόμου νιά τή σο

σιαλιστική άλλαγή, άπαιτεί γιά τήν πραγματοποίησή της συνθήκες ΰοεσης καί 

Ειρήνης.

Οί ιμπεριαλιστικοί πόλεμοι άποβαίνουν πάντοτε σέ βάρος τών έρναζόμενων, πού 

ύφίστανται σέ τελευταία ανάλυση τά αποτελέσματα τής στρατηγικής του ιμπερια

λισμού. Παράλληλα π δξυνση τών άνταγω' ισμών, ή ψυχροπολεμική άτμόσφαιρα 

καί ή άλόγιστη αύξηση τών εξοπλισμών, μειώνει τήν δυνατότητα άνόδου τού βιο

τικού έπιπέδου τών λαών, οδηγεί σέ συγκεντρωτικά καί καταπιεστικά καθεστώτα, 

"νομιμοποιεί” τις δυνάμεις καταστολής πού χρησιμοποιεί ή δρχουσα τάξη άπέ- 

ναντι στά λσίκά κινήματα. φ

Τό ΠΑ.ΣΟ.Κ., γιά τούς λόγους αυτούς, τάσσεται ύπέρ τής άποπυρηνικοποίησης 

τών Βαλκανίων καί τού Μεσογειακού χώρου, όπως καί τής Εύρώπης, σέ μιά προο

πτική γιά τήν κατάργηση τών πολιτικοστρατιωτικών συνασπισμών, πού διατηρούν 

τή διαίρεση σέ σφαίρες έπιρροής, καί άντιστρατεύονται κάθε προσπάθεια άδέσμευ- 

της πολιτικής.

Παράλληλα δμως Οά πρέπει νά ξεκαθαριστεί δτι οί ιμπεριαλιστικοί πόλεμοι 

είναι μι' τελείως διαφορετική υπόθεση από τούς έΟν ^απελευθερωτικούς άγώ- 

νες, πού παίρνουν δυναμική μορφή κάτω άπό τήν ιμπεριαλιστική έπιβουλή. Οί 

άγώνες αυτοί αποτελούν άναραίρετο δικαίωμα τών έΟνών καί τών λαών γιά τήν 

αύτοδιάΟεση καί τήν άνεξαρτησία τους. Κάθε πολιτική πού στό όνομα τής Ειρή

νης ισοπεδώνει τις διαμετρικά άντίθετες αυτές μοροές πολέμου είναι άνιστόρητπ. 

καί δέν συνδέεται μέ κανένα τρόπο μέ τήν ταξική πάλη καί τήν παγκόσμια πρα- ^  

γματικότητα.

V) Γιά νά υπάρξει λαϊκά κίνημα γιά τήν Ειρήνη τήν ύφεση καί τόν αφοπλισμό, έχει 

σάν άπαραίτητη προϋπόθεση τήν σύνδεσή του μέ τήν καθημερινή πολιτική πράξη, 

μέ τά. πραγματικά προβλήματα τού λαού γιά έθνική άνεξαρτησία, λαϊκή κυριαρχία 

καί κοινωνική αλλαγή.

Οί κινητοποιήσεις τού λαού Οά πρέπει νά συνδέονται μέ τά ζητήματα αιχμής 

τού λαϊκού κινήματος.

"Οταν μπαίνει σέ κίνδυνο ή έδαρική μας ακεραιότητα, όταν ή κατοχή τής Κύπρου 

συνεχίζεται, δταν ή έπιβουλή τών Η.Π.Α.καί τού ΝΑΤΟ καί ή ύπαρξη τών ξένων 

βάσεων προκαλεί νέα άδιέξοδα, ή λαϊκή κινητοποίηση γιά τήν ύπεράσπιση τής 

Ειρήνης δέν είναι δυνατό νά μήν συνδέεται μέ τά βασικά αυτά προβλήματα. Τό

ο /  Ο .



ίδιο μπορεί νά άναφερΟεΐ σέ--σχέση μέ ιά_.οίκονομχκά^ κοινωντκά καί τά πολιτι

στικά αιτήματα του έργαζόμενου λαού.

’Αντίθετα π άποκοπή των προβλημάτων αυτών άπό τό κίνημα της Ειρήνης, τό κατα

δικάζει σέ άπομαζικοποίηση καί τό στερεί άπό τό πραγματικό περιεχόμενο καί τή 

δυναμική του.

9. Ειρήνη καί άδέσμευτη ’Εξωτερική πολιτική. Τί προτείνει τό ΠΑ.ΣΟ.Κ.

Οί προηγούμενες άρχές καί θέσεις του ΠΑ.ΣΟ.Κ. υλοποιούνται μέ τή συνεπή 

άσκηση μιας πρανματικό άδέσμευτης έξωτερικής πολιτικής, πού στοχεύει :

- Στήν ένταξη τής ’Ελλάδας στό κίνημα των άδεσμεύτων καί στην οριστική άποσύνδε- 

σή της άπό τό πολιτικο-στρατιωτικό ρπλόκ των Ι·!.Π.Α. καί του ΝΑΤΟ.

- Στήν έπιδίωξη του γενικού αφοπλισμού καί της ύφεσης, στήν προοπτική κατάργησης 

των πολιτικο-στρατιυτικών μπλόκ.

- Στήν άποκλιμάκωση της έντασης στήν περιοχή καί τήν μετατροπή τής Μεσογείου καί 

τής Βαλκανικής σέ ζώνη ειρήνης, χωρίς στρατιωτικές Οάσεις καί χωρίς την παρου

σία ενόπλων δυνάμεων τών δύο ύπερδυνάμεων.

- Στήν αποπυρηνικοποίηση τής Ευρώπης καί στήν έμπρακτη υλοποίηση τών συμφωνιών 

τού ’Ελσίνκι γιά τήν ύφεση καί τόν άφοπλισμό.

- Στήν υπεράσπιση τού δικαιώματος έΟνών καί λαών νά άσκήσουν μιά πολιτική έΟνι- 

κήςΑνεξαρτησίας, ατά πλαίσια τής κατοχύρωσης τής Ειρήνης καί τής άρχής τής

μή έπέμβασης.

- Στήν άμεση άπομώκρυνση τών τουρκικών στρατευμάτων κατοχής άπό τήν Κύπρο, δπως 

καί δλων τών άλλων στρατευμάτων, καί στήν επίλυση τού προβλήματος μέ βάση τις 

αποφάσεις τού O.H.E.

- Στήν ύπεράσπιση τής έδαφικής μας άκεραιότητας στό Αιγαίο, μέ τήν έπέκταση 

τής αίγιαλίτιδας ζώνης μας στά δώδεκα μιλιά.

- Στήν έξοδο τής χώρας μας άπ’τό στρατιωτικό καί πολιτικό σκέλος τού ΝΑΤΟ.

- Στήν κατάργηση τών ’Αμερικανικών καί Νατοίκών Βάσεων.

"Ολες οί προοδευτικές καί σοσιαλιστικές δυνάμεις^πού συμβάλλουν στήν ύλο- 

ποίηση αύτής τής πολιτικής, προσφέρουν πραγματικά στήν κρίσιμη σήμερα υπόθεση τής 

Ειρήνης καί τής άποκλιμάκωσης τής έντασης καί τού ψυχρού πολέμου. Μ ’δλες αυτές 

τις δυνάμεις τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. συνεργάζεται στήν πράξη, πραγματοποιώντας τήν παγκό

σμια κινητοποίηση στήν όποια άναφέρθηκε ό Πρόεδρος τού Κινήματος Α. Παπανδρέου 

στή Βουλή.
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Σ ’αύτή τη βάση εδραιώνουμε καί τίς διεθνείς μας σχέσεις πού άναδεικνύουν 

τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. σέ σημαντικό παράγοντα γιά τήν Ειρήνη καί ύσιαστικό έκπρόσωπο του 

Κινήματος των ’Αδεσμεύτων στην Ευρώπη καί σέ ολόκληρη τήν περιοχή. Καί είναι σα

φές δτι αύτό προϋποθέτει πολιτική στήριξης καί συνεργασίας μέ δλα τά έΟνικοαπε- 

λευΟερωτικά κινήματα κατά κύριο λόγο, άλλά καί μέ δλες τίς δυνάμεις που τακτικά 

ή στρατηγικά έπιΟυμοΰν τήν προάσπιση τής Ειρήνης καί έμπρακτα τό άποοεικνύουν.

10. Συμπεράσματα - Προοπτικές

Ή  άντιμετώπιση τοϋ ζητήματος τής Ετρό ης σήμερα στή χώρα μας, μέ βάση τά 

δσα αναλύθηκαν προηγούμενα, μπορεί νά συνο ,σΟεί στά άκόλουθα σημεία :

Συνεργαζόμαστε ατούς μαζικούς χώροι, μέ τίς δυνάμεις πού συμφωνούν δτι :

- Ή  προάσπιση τής Ειρήνης 5έν άποτελε' ένα γενικό καί άόριστο αίτημα, άλλά δέ

νεται άξεδιάλυτα μέ τά ζητήματα τήι εθνικής άνεξαρτησίας καί άκεραιότητας τ η < ^  

χώρας μας, τής λαϊκής κυριαρχίας κ ί τής κοινωνικής άλλαγής.

- Αύτό συνεπάγεται τήν άποδοχή τή<· πλατφόρμας γιά τήν άδέσμευτη έξωτερική πολι

τική, καί τή σύνδεσή της μέ τή’ υπόθεση τής Ειρήνης, δπως προσδιορίστηκε στό 

προηγούμενο κεφάλαιο (5).

- Τό κίνημα τής ειρήνης, είναι ,ναπόσπαστο καί συμπληρωματικό κομμάτι των μαζι

κών κινημάτων, πού άοορούν 'οσο τά γενικώτερα δσο καί τα' ειδικότερα προβλή

ματα του 'σου.

Ή  προσπάθεια οργανωτικού ελέγχου τού κινήματος γιά τήν Ειρήνη σέ συνδυασμό 

μέ τήν'ανάγκη γιά άμεση παρέ ιβαση τοϋ ΠΑ.ΣΟ.Κ. στό κίνημα αύτό, κάνει άπαραίτη- 

τη τήν έπιλογή ορισμένων ασικών μας κατευθύνσεων.

Τό πρόβλημα τής Εί,ν ·ης είναι σημείο δπου άντιπαρατίΟενται δχι μόνο οί φ  

στρατηγικές καί τακτικές επιλογές τού ΠΑ.ΣΟ.Κ. μέ άλλες πολιτικές δυνάμεις άλλά 

καί καίρια πολιτικά καί ιδεολογικά ζητήματα. Ή  επισήμανση αύτή έπιβάλλει τήν 

δσο τό δυνατό εύρύτερη .άδοση των θέσεων τοϋ ΠΑ.ΣΟ.Κ. στό θέμα τής Ειρήνης. Καί 

οί θέσεις τού ΠΑ.ΣΟ.Κ αναπόφευκτα άντιπαρατίΟενται μέ τίς θέσεις άλλων πολιτικών 

δυνάμεων στά σημεία δπ υ οί θέσεις μας διαφορι'ζο.νται.

‘Η μαζική κινητοποίηση τοΟ, λαοΰ πάνω στό τεράστιο ζη'τημα τής 

Ειρήνης και τής ύφεσης άποκτ-3 σήμερα καθοριστική σημασία.'Η παρε'μ- 

βαση των οργανωμένων -μας. δυνάμεων, στή βάση των άρχων μας, θά μπο

ρέσει νά συμβάλει στή δημιουργία ένός πραγματικοϋ μαζικόν) κινήματος 

γιά τήν Ειρήνη.

ΚΕ .ΜΕ.ΔΙΑ.
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Σημεία γιά προκήρυξη που καλεΐ σέ έκδήλωση γίά τήν Ειρήνη ή γιά έκδοση 

ψηφίσματος στό τέλος εκδήλωσης γιά τήν Ειρήνη.

μέ τούς πυραύλους Πέρσιγκ 2 καί Κρούζ, β) έπεμβατικά σχέδια στ ή Μέση ’Ανατο

λή - τυχοδιωκτική έπιδρομή των Η.Π.Α. στό ’Ιράν.

2. ’Ανταγωνισμός των ύπερδυνάμεων. Έπέμραση Σοβιετικής "Ενωσης στό ’Αφγανιστάν. 

Τό πέρασμα άπ’τη "μαχητική συνύπαρξη" στόν "ψυχρό πόλεμο".

α. ή έπιδίωξη τού γενικού άφοπλισμού καί τής ύφεσης στά πλαίσια τής συμφωνίας 

τού ’Ελσίνκι καί στήν προοπτική τής διάλυσης των πολιτικοστρατιωτικών μπλόκ 

τού ΝΑΤΟ καί τού Συμφώνου τής Βαρσοβίας.

{3. Στήν άποκλιμάκωση τής έντασης στήν περιοχή καί τή μετατροπή τής Μεσογείου

καί τής Βαλκανικής σέ ζώνη Ειρήνης χωρίς στρατιωτικές βάσεις καί χωρίς τήν πα

ρουσία ’Ενόπλων Δυνάμεων των δύο ύπερδυνάμεων.

γ. Στήν άποπυρηνίκοποίηση τής Εύρώπης καί στήν έμπρακτ ύλοποίηση των συμφωνιών 

τού ’Ελσίνκι νιά τήν ύφεση καί τόν άφοπλισμό.

δ. Στήν ύπεράσπιση τού δικαιώματος των ’Εθνών καί τών Λαών νά ασκήσουν μιά πολι

τική έΟνικής άνεξαρτησίας, στά πλαίσια τής κατοχύρωσης τής Ειρήνης καί τής 

άρχής τής μή έπέμβααης, τού άμοιβαίου σεβασμού καί τής Φιλίας τών Ασών.

α. Στήν άμεση άπομάκρυνοη τών τουρκικών στρατευμάτων πού κατέχουν τό λ ο% τής 

Κύπρου όπως καί δλων τών άλλων στρατευμάτων, τήν επιστροφή τών προσφύνων στά 

σπίτια τους καί στήν έπίλυση τού Κυπριακού μέ βάση τις όποφάσεις τού Ο.Η.Ε. 

γιά μιά Κύπρο ανεξάρτητη, ένιαία, κυρίαρχη, άδέσμευτη καί άποστρατικοποιημένη.

β. Στήν υπεράσπιση τής έδαφικής μας άκεραιότητας στό Αιγαίο, τήν επέκταση τής 

αίνιαλίτιδας ζώνης στά 12 μιλιά καί τήν άπόρριψη παραχωρήσεων καί συμβιβασμών 

μέ τούς σωβινιστές τής "Αγκυρας πού υποκινούνται άπό τις 'Ηνωμένες Πολιτείες 

’Αμερικής.

γ. Στήν έξοδο τής χώρας άπό τό στρατιωτικό καί πολιτικό σκέλος τού ΝΑΤΟ.

1. ’Ιμπεριαλιστική έπιβουλή α) ή μετατροπή της Εύρώπης σέ πυρηνικό οπλοστάσιο

Γενική Πρόταση

Π£0τσσ3_γιά_τ^ΕΟνικά_μας_0έματα
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δ. Στήν κατάργηση των ’Αμερικάνικων καί ΝατοΙ'κών Βάσ \ί .

_0Ρ^Ι22Ο_ϊ!:^_ϊ^.ΙΙ^ϊ§2ϋ$^ϋ5259ϊ2ΐ2^2ϋό_της_^ωρας

........ ' ■ ; Κ * · . . .  · . ν · ·

"Ενταξη τής Ελλάδας ατό κίνημα τών ’Αδεσμεύτων καί άποσύνδεση άπό τό πο- 

λιτικοστρατιωτικό μπλόκ τών Η.Π.Λ. καί του ΝΑΤΟ

_Ε_Π_Ι_Λ_9_Γ_0_Σ_

Κάλεσμα δλων τών έργαζόμενων τής χώρας μας νά θεωρούν τό ζήτημα τής προ

άσπισης τής Ειρήνης δχι ένα άόριστο αίτημα γιά προπαγάνδα, άλλά σάν υπόθεση ά- 

ναπόσπαστα δεμένη μέ τόν άγώνα γιά έΟνική άνεξαρτησία καί άκεραιότητα, νιά την 

λαϊκή κυριαρχία καί τό άνοιγμα του δρόμου γιά τήν κοινωνική άλλαγή, ^

Κάλεσμα δλων τών φιλειρηνικών δυνάμεων του κόσμου γιά συμΟολή στήν Ειρή

νη, τήν ϋζ>εση καί τόν άοοπλισμό, μόνο μέσα στά πλαίσια τής άνεζαρτησίας τών ’Εθνών 

καί τών Λαών, γιά νά μπορούν νά χαράζουν τή δική τους πορεία πρός τήν πρόοδο.

ΚΕ.ΜΕ.ΛΙΑ


