
Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Λ. ΠΛΠΛΝΔΡΕΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

... 'Υπάρχουνε, κατά την γνώυπ μου» μερικοί βασικοί κανόνες πού πρέπει νώ.προ

σδιορίζουν, κοί προσδιορίζουν, τίς διμερείς σχέσεις του ΠΑ.ΣΟ.Κ. με κινήματα η 

κόμματα στό εξωτερικό, Βεβαίως ύπάρχουν πολλοί τρόποι γιά ν ’άναπτύξει κανείς 

τό θέμα των διμερών σχέσεων του ΠΑ.ΣΟ.Κ. μέ άλλα Κόμματα ή Κινήματα. Έχουμε έ- 

πιλέξει έναν, ιόν όποιον θεωρώ σχετικά όπλό. Είναι μιά λογική Ανάλυση, έννοιο- 

λογική, των σημείων έκείνων ή των άξόνων βάσει των όποιων επιβάλλεται ή είναι 

σωστό νά άναπτυχΟοϋν πολιτικές σχέσεις άνάμεσα στό ΠΑ.ΣΟ.Κ. καί σέ άλλα Κόμμα

τα στό έξωτερικό.

Α) 01 ΑΞΟΝΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ.

Τό πρώτο κριτήριο, είναι ποιές κοινωνικές δυνάμεις έκφράζουν αύτά τά κόμ

ματα στό έξωτερικό. Εκφράζουν τή μεγαλοαστική τάξη, τά συμφέροντα τών έργα- 

ζόμενων, έργατών, Αγροτών, τών μικρομεσαίων ; Κοινωνικά ποιές τάξεις έκπροσω- 

ποϋν, ποιά συμφέροντα εξυπηρετούν ·»

Αυτό Απαιτεί βέβαια μια μελέτη, μιά εξέταση συγκεκριμένη γιά κάθε χώρα 

πού μιλάμε. Πρέπει νά δεί κανείς"ολο τόφφάσμα τών πολιτικών δυνάμεων της, ώστε 

νά μπορέσει νά συναρτήσει τήν πολιτική ένός Κόμματος μέ τήν κοινωνική του βάση. 

Γιά τό ΠΑ.ΣΟ.Κ., συγκεκριμένα, έχουμε πεί πολλές φορές, ότι έμείς εκφράζουμε, 

έκπροσωποΰμε τά συμφέροντα τών μή προνομιούχων στρωμάτων του 'Ελληνικού Λαού.

Καί σ ’αύτοΰς συγκαταλένουμε τους άγρότες, τούς έργάτες, τούς μισθωτούς, τούς 

έπαγγελματίες,τούς’επιστήμονες, τούς νεολαίους, τούς μικρομεσαίους. Τό Κίνη

μά μας, σέ άντίΟεση μέ τά κλασσικά Κομμουνιστικά Κόμματα, δέν όμιλεί νιά τήν 

πρωτοπορέα τής έργατικής τάξης. Τό κόμμα μας συνειδητά έκφράζει τή συμφέροντα 

όλων τών καταπιεσμένων πού, μέ τόν ένα ή τόν άλλο τρόπο, είναι αντικείμενα έκμε- 

τάλλευσης από τό μεγάλο κεφάλαιο. Λύτό είναι μιά ιδιόμορφη τοποθέτηση στήν Ε λ 

λάδα, άλλά πιστεύω άκράδαντα πώς είναι ή σωστή τοποθέτηση, σέ ό,τι άφορά τό 

Λαϊκό Κίνημα, γιατί ή 'Ελλάδα δέν είναι μιά χώρα πού έχει όλοκληρωΟεΐ Καπιταλι

στικά. Έ ά ν  πράνματι είχε ολοκληρωθεί καπιταλιστικά, μπορούσαμε νά δώσουμε 

μεγαλύτερη άνεση, νά μιλήσουμε γιά τούς έργάτες καί τούς μισθωτούς, παρακάμπτο

ντας τά άλλα κοινωνικά στρώματα, τά όποια είναι χαρακτηριστικά τών ήμιανεπτυγμέ- 

νων καπιταλιστικά χωρών.Λύτό, λοιπόν, τό κριτήριο είναι ένα βοσικό, άλλά δέν 

άρκεΐ.

Τό δεύτερο στοιχείο, ό δεύτερος άξονας, ή δεύτερη παράμετρος, άν θέλετε, 

έχει σχέση μέ τό πρόγραμμα καί τούς μακρινούς στόχους ένός Κόμματος ή Κινήματος. 

Πρός ποιώ κοινωνική δομή είναι προσανατολισμένο τό Κίνημα, τό Κόμμα ή ή πολι



τική δύναμη ; ’Εμείς έχουμε, βασικά, ένα τρίλονο. Μιλάμε γιά ’Εθνική ’Ανε

ξαρτησία, γιά Λαϊκή Κυριαρχία, την όποια συνδέουμε Αμεσα μέ τήν δημοκρατική πο

λιτική δομή τής Πολιτείας καί γιά Κοινωνική ’Απελευθέρωση των έργαζόμενων, η 

οποία είναι βάρικά δ σοσιαλιστικός μετασχηματισμός τής κοινωνίας μας» Πιστεύ

ουμε σ ’ένα Σασίύλί^ό Αποκεντρωμένο, σ ’ένα Σοσιαλισμό 6 οποίος βασίζεται στήν 

ένεργδ συμμετοχή ΐσΟ ΛαοΟ. σέ δλα τά προβλήματα πού τόν άροροΟν,στήν αυτοδιαχεί

ριση των έργαζόμενων καί των φορέων της Τοπικής Αύτοδιοίκησης. "Εχουμε, δηλα

δή, ένα δραμα συγκεκριμένο, πρός τό δποίο έχουμε χαράξει τήν πορεία μας.

Τό δεύτερο, έπομένως, στοιχείο όταν επιλέγουμε μιά έπαφή μέ ένα Κόμμα, 

είναι ποιός είναι 6 όραματισμός του, ποιά είναι ή πορεία του. Δέν ένδιαφέρει 

νά ξέρουμε, απλώς, τή διακήρυξή του. Τό θέμα είναι άν, στήν καθημερινή του 

πολιτική πράξη, διαωσίνονται οί μακροπρόθεσμοι στόχοι του η δχι. Ή  καθημερινή 

πολιτική πράξη επιβεβαιώνει ή αναιρεί τό δραμα πρός τό δποίο πορεύεται ; Χρειά

ζεται έπομένως, μιά συγκεκριμένη μελέτη της συμπεριφοράς, της πολίτικης πράξης 

μιας πολιτικής δύναμης, γιά νά μπορέσει κανείς νά καταλήξει σέ δ,τι άιρορδ τούς 

στόχους πού έξυπηρετεΐ.

Τά τρίτο στοιχείο είναι η τοποθέτηση ένός Κόμματος ή ένός Κινήματος στήν 

παγκόσμια σύγκρουση ανάμεσα σέ μητρόπολη καί περιφέρεια. Τούτο γιά τό ΠΛ.ΣΟ.Κ. 

είναι κρίσιμο.Στή δική μας σκέψη καί ανάλυση, ή Αντίθεση αυτή μητρόπολης καί 

περιφέρειας, πού συνδέεται άμεσα μέ τόν ιμπεριαλισμό, έχει τεράστια σημασία. Για

τί ό Αγώνας των τάξεων, άν θέλετε, στήν εποχή μας παίρνει μιά ιδιαίτερη μορφή - 

από τά τέλη τοΰ προηγούμενου αιώνα - τή μορφή της σύγκρουσης μεταξύ του Αναπτυ

γμένου Βορρά καί τοΰ υπανάπτυκτου Νότου, "Ετσι, ένα έΟνικοσπελευθερωτικό Κίνη

μα, δπως είναι τό Κίνημα των Παλαιστινίων, δπως ήταν τό Κίνημα στήν ’Αλγερία, 

τό Αποτελούν γιά μας συνεργάσιμους πολιτικούς οργανισμούς, γιατί παίρνουν

μιά θέση ένεργό στή μεγάλη αυτή σύγκρουση, πού χαρακτηρίζει τήν εποχή μας.

'Υπάρχουν, δμως, καί δύο πρόσθετοι παράμετροι η άξονες, πού πρέπει νά ε

ξετάσουμε καί ή πρώτη άπ’αύτές είναι η συμβολή μιας πολιτικής δύναμης, ένός Κόμ

ματος, στήν άποόυνάμωση ιών πολιτικοστρατιωτικών στρατοπέδων. "Εχουμε δύο 

πολιτικοστρατιωτικά στρατόπεδα. Τήν ’Ατλαντική Συμμαχία μέ έπικεφαλής τις ΗΠΑ καί 

τό ’Ανατολικό μπλοκ, μέ έπικεφαλής τη Σοβιετική "Ενωση, θά κάνω μία διάκριση 

έπ’σύτοΰ πού έχουμε κάνει καί στο παρελθόν, δτι ή εξωτερική δυναμική τού σύγχρο

νου μονοπωλιακού καπιταλισμού όδπνεί σέ έπεκτατισμό, σέ ώνάγκη έπέκτσσης τοΰ 

τρόπους παραγωγής, τοΰ τρόπου ζωής, τών μητροπόλεων της Λύσης. Ή  άποψη πού 

μέχρι τώρα τουλάχιστον έχουμε έκψράσει στό ΠΛ.ΣΟ.Κ, είναι δτι δέν υπάρχει εγ

γενής στάση, έσωτερικός κοινωνικός μηχανισμός, 6 όποιος σπρώχνει τή Σοβιετική 

"Ενωση, τις χώρες τοΰ ’Ανατολικού μπλόκ σέ επεκτατισμό. Μπορεί νά ύπάρχουν πρά



ξεις έπεκτατισμοϋ, άλλ’ούτές δέν συνδέονται μέ την έσωτερική ανάγκη του κοινω

νικού συστήματος, της κοινωνικής δομής. Συνδέονται πεοισσότερο μέ προβλήματα 

πού άφοροϋν τόν ηγεμονικό ρόλο μιας Οπερδύναμης. Λύτη είναι μιά διάκριση πού κά

νουμε, παρά ιό γεγονός δτι πρόσφατε: εχεί άναλάβει επεκτατικές πρωτοβουλίες 

Π Σοβιετική "Ενωση, δπως ή εισβολή στ6 ’Αφγανιστάν,
fij \· ‘ /V ’ W-' ·■

Έτσι, αύτή τήν ώρα, μπορεί νά πει κανείς ότι υπάρχουν ¿Ρεμβάσεις της Σο

βιετικής "Ενωσης μέσα στό κατά πολύ σκληρότερο παιγνίδι, που.·■ παίζεται ανάμεσα 

στό Δυτικό μπλόκ, στις ΗΠΛ καί ατό ’Ανατολικό, στη Σοβιετική "Ενωση.

Τ6 τέταρτο στοιχείο είναι,, ποια είναι ή συμβολή ενός Κόμματος, συνήθως 

κυβερνώντας, στήν άποδυνάμωση των πολιτικοστρατιωτικών μπλοκ, θά δώσω έδώ ένα 

παράδειγμα, τό παράδειγμα της Ρουμανίας. ’Ανήκει στό Σύμφωνο της Βαρσοβίας. "Ο

μως είναι σαφές ότι δ Τσαουσέσκρυ, μέσα σ.’αύτά τό πλαίσια του Συμφώνου της Βαρσο
βίας, άγωνίζεται για τή μεγαλύτερη δυνατή ’Ανεξαρτησία, γιά άνάπτυξη πρωτοβου

λιών της Ρουμανίας πού έρχονται συχνά σέ αντίθεση μέ τή γραμμή πλεύσης της Σο

βιετικής "Ενωσης. Στή Δύση, ή.Γαλλία μας δίνει ένα παράδειγμα χαλάρωσης τών 

δεσμών μέσα στό πλαίσια της ’Ατλαντικής Συμμαχίας. Γιά τή Γιουγκοσλαβία, βέβαια, 

δέν υπάρχει Θέμα,άνήκει ξεκάθαρα στό χώρο τών αδεσμεύτων.

Τέλος, υπάρχει γιά μας πρόσφατα μιάκαινούργια διάσταση, ύστερα άπό τις 

ραγδαίες παγκόσμιες εξελίξεις καί τό πύκνωμα τής συννεφιάς. Ή  αύξηση τών 

κινδύνων γιά μιά παγκόσμια σύγκρουση έχει πάρει πραγματικά έπικίνδυνες διαστά

σεις. Μιλώντας στή Βουλή, πάνω στό θέμα τής εξωτερικήν, πολιτικής τής χώρας μας, 

είπα δτι τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. καί γενικότερα δλες οί προοδευτικές δυνάμεις τής πατρίδας 

μας πρέπει νά άναλάβουμε μα» σταυροφορία σέ παγκόσμια κλίμακα, γιά νά συμβάλλου

με στήν άποκλιμάκωση, νά συμβάλλουμε στήν Οφεση καί τόν αφοπλισμό, πού είναι δ- 

ροι έπιβίωσης τής άνθρωπότητας. "Αρα, ή θέση ένός πολιτικού Κόμματος, ένός Κι

νήματος στό θέμα του αφοπλισμού, ^ής ύφεσης, της ειρήνης, τής άποκλιμάκωσης, ά- 

ποκτδ ιδιαίτερη σημασία, άλλά σέ δ,τι αφορά την καθημερινή μας πολιτική πράξη 
IXLL τώρσ πάρα πολύ μεγάλη σημασία καί ίσως σ ’ένα βαθμό καί προτεραιότητα.

Β) ΠΩΣ ΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΠΑ.ΣΟ.Κ. ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΤΟΥ ΣΧΕΣΕΩΝ :

Τώρα, αξίζει νά πούμε πιό ξεκάθαρα πώς έννοοΟμε τήν ανάπτυξη έμεϊς σχέ

σεων μέ ένα άλλο Κόμμα ή Κίνημα. Ανάπτυξη σχέσεων, άν πρόκειται μονάχα γιά 

άνταλλαγή πληροφοριών, έχει τό ενδιαφέρον της9 άλλά δέν γέννα μεγάλο προβλήματα. 

Ανταλλαγή πληροφοριών μπορεί νά έχει κανείς, άν θέλει, ή μέ Κινήματα καί Κόμμα

τα πού είναι πολύ κοντά του, η μέ άλλα πού δέν εναι καθόλου κοντά του, άλλά υ

πάρχει ένδιαφέρον νά άνταλλαγοΰν άπόφεις. ’Εμείς μιλάμε γιά κάτι άλλο. Μιλάμε 

γιά συνεργασία καί δχι γιά απλή ανταλλαγή απόψεων. Γιά νά υπάρξει συνεργασία



άνάμεσα στό ΠΛ.ΣΟ.Κ. καί ένα άλλο Κόμμα η Κίνημα - μιλώ γιά τό εξωτερικό - θά
ί -» . .
πρέπει νά προσδιορίσουμε δτι υπάρχει κάποιος κοινός τόπος, κάποια επικάλυψη τής 

πολιτικής πρακτικής καί των ιδεολογικών θέσεων του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Διαιρορετικά δέν”ε- 

χει νόημα μιά συνεργασία. Παράδειγμα ; Μπορεί νά συνεργαστούμε μ ’ένα κόμμα 

στόν άγώνα ένάντια στους έξοπλισμούς, στόν άγώνα νιά τήν ύφεση καί τήν ειρήνη» 

Μπορεί νά συνεργαστούμε μέ άλλο κόμμα γιατί κοινός μας στόχος είναι η κατάργηση 

των στρατιωτικοπολιτικών στρατοπέδων, των βάσεων των ξένων δυνάμεων. Μπορεί νά 

συνεργαστούμε μέ άλλη πολιτική δύναμη, γιατί πιστεύουμε κι οί δύο σέ μιά ά- 

δέσμευτη εξωτερική πολιτική. Λυτές οί σχέσεις, πού είναι διμερείς, μπορούν βέ- 

θαίως νά γίνουν καί όμαδικές, δηλαδή μπορεί νά βρεθούμε, α.ν υπάρχει κοινός στόχος, 

πολλά, πέραν των δύο κομμάτων ή πολιτικών κινημάτων, Καί θά προσπαθήσω νά κάνω 

δρισμένες συγκεκριμένες άναφορές, γιά νάπροσδιορίσουμε άκριβώς τί έννοοΰμε :

Γιά παράδειγμα, μέ τήν ’Οργάνωση νιά τήν ‘Απελευθέρωση τής Παλαιστίνης θέλουμε 

στενή συνεργασία. Κοινοί μας στόχοι είναι γιά τούς Παλαιστίνιους ή όπόκτηση μιας 

πατρίδας, γιάμδς ή απελευθέρωση τής Κύπροσ άπό ξένη κατοχή, ή άποχώρηση τών βάσεων 

των μεγάλων δυνάμεων. Κοινός μας στόχος είναι ή άδέσμευτη πολιτική πού μας δέ

νει μέ τήν Ο.Λ.Π. Μέ δλα τά Κόμματα πού άκολουθούν άδέσμευτη πολίτικη, καί αυτά 

πού είναι κυβερνώντα - π„χ. Γιουγκοσλαβία - έπιθυμοΰμε νά διατηρήσουμε στενές 

σχέσεις. Ή  στάση τους δδπγεϊ σέ μιά όιποδυνάμωση τών πολιτικοστρατιωτικών μπλόκ 

Πάνω σ ’αύτό δύο λόγιο: : Έχουμε τό Κίνημα τών ’Αδεσμεύτων, στό όποιο τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

θά άνηκε άν ήταν Κυβέρνηση καί τούτο νιατίαό Κίνημα τών ’Αδεσμεύτων έκπροσωιχοϋ- 

νται κυβερνήσεις κι δχι Κόμματα. Ή  δίκη μας τοποθέτηση είναι δτι, δτσν τό 

ΠΑ.ΣΟ.Κ. θά είναι στήν Κυβέρνηση, θά τοποθετήσει τήν Ελλάδα στό Κίνημα των Ά -  

δεσμέύτων.

'Υπάρχει ύστερα ή κατηγορία Κομμάτων πού είναι συγγενή πολιτικοίδεολογικώ. 

Κανένα Κόμμα η Κίνημα δέν γνωρίζω, πού νά είναι ταυτόσημο ιδεολογικοπολιτικά μέ 

τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. Έχουμε κι έμεΐς τό δικαίωμα νά χαράξουμε τό δικό μας, τον Ελληνι

κό τρόπο, προς τό σοσιαλισμό. Καί δέν ύπάρχει λόγος νά άντινράψουμε άλλα πρό

τυπα, άλλα νά πάρουμε άπό τις έμπειρίες τών άλλων χωρών, ο,τι καλύτερο, δ,τι 

χρησιμότερο, προσαρμοσμένο βέβαια στις δικές μας ιστορικές συνθήκες, παράδοση, 

δομή της χώρας, κ.ά.

Τόν Ίούνη θά έχουμε, εδώ στήν ’Αθήνα - αν δέν είμαστε σέ εποχή έκλογικης 

άναμέτρησης - ένα σεμινάριο πάνω στή "μετάβαση πρός τό σοσιαλισμό", άπό προσω

πικότητες παγκόσμιας φήμης καί έμβέλειας, τό όποιο θά συμβάλλει πάρα πολύ στό 

νά μελετήσουμε πληρέστερα τό είδος τών δεσχερειών πού θά άντιμετωπίσουμε, τή μέ

θοδο μέ τήν όποια μπορούμε νά χαράξουμε μιά πορεία, πόύ 8ά έλαχιστοποιήσει τούς κλυ 

δωνισμούς παί πού θά έπιτρέψει τή,ν ειρηνική μετάβαση στό σοσιαλισμό.



Τέτοια συγγενή ιδεολογικοπολιτικά κόμματα βρίσκουμε π.χ. τό Γαλλικό Σο

σιαλιστικό Κόμρα καί ιδιαίτερα τήν άριστερή του πτ,έρυγα, ΣΕΡΕΣ. Μεγάλη απόσταση 

έχουμε φυσικά ιδεολογικοπολιτικά άπό ένα κόμμα σάν τδ ’Εργατικό Κόμμα της ’Αγ

γλίας καί τό SPD,t 6 Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα τής Δυτικής Γερμανίας, πού δ κοι

νωνικός τους καί 6 ιδεολογικός τους όραματισμός όίΦορά πραγματικά μιά νέα, σύγχρο- 

νη φάση του μονοπωλιακού καπιταλισμού καί οχι τη δόμηση μιας σοσιαλιστικής κοι

νωνίας. Πάνω σ ’αύτά πρέπει νά είμαστε άπόλυτα ξεκάθαροι., οτι άν συνδεθοΰμε μέ 

τό ’Εργατικό Κόμμα “της ’Αγγλίας ή μέ τό SPD της Δυτικής Γερμανίας, οί λόγοι δέν 

θά είναι ί ιδεολογικοπολιτική συγγένεια, άλλα κάποιοι άλλοι.

Συγκεκριμένα επειδή μιλάμε γιά τό SPD καί έπειδή πράγματι είχαμε μιά πρώτη ε

παφή μέ τόν Β. Μπράντ καί τούς επιτελείς τού Κόμματος στή Γερμανία, θά άξιζε νά 

πώ μερικό,- λόγια νιά τό κλίμα πού έπικρατεί στό κόμμα αυτό καί στή βάση πάνω 

στήν όποια μπορεί νά άναπτυχθουν σχέσεις συνεργασίας.

Σέ κάθε περίπτωση ήταν καί είναι θέση μας, οτι αυτό πού ονομάζεται Δυτική 

Εύρώπη βρίσκεται κάτω άπό τήν καθοδήνηση, ήνεσία των ΗΠΑ. οί οποίες δχι μόνο 

προσφέρουν τήν πυρηνική δμπρέλλα γιά τήν κάλυφη της άμυνας των ευρωπαϊκών χωρών, 

άλλά ταυτόχρονα έλένχουν καί σημαντικό τμήμα τής εύρωπαίκής οικονομίας, μέσω 

τών πολυεθνικών, πού έχουν σάν βάση τους τις ΗΠΑ. Καί δταν ό κ. Κραμανλής, ή 

Δεξιά, άλλά καί άλλοι, μιλάνε νιά μιά άνεξιιρτητη δύναμη πού θά λέγεται Δυτική 

Εύρώπη · καί άνάμεσα ατούς δύο συνασπισμούς, εμείς τονίζουμε δτι ή Δυτική

Εύρώπη, πολιτικάκαί στρατιωτικά είναι μιά προέκταση τών ΗΠΑ. Αύτό, δπως ξέρετε 

είναι θέση σωστή καί θέση πού άκόμη καί σήμερα πρεσβεύουμε, παρά ταΰτσ δμως, θά 

είναι λάθος νιά ένα Κόμμα ή Κίνημα σάν τό δικό μας νά μήν παρακολουθεί στενά τήν 

άλλαγή τών αποχρώσεων, τήν άνάπτυξη νέων - ύποτυπωδών άκόμη - διαδικασιών πού 

υπονομεύουν αύτή τή σχέση εξάρτησης τών χωρών της Δυτικής Ευρώπης άπό τις ΗΠΑ.

Αύτή ή τετραετία τού Κάρτερ - καί δέν άναφέρομαι μόνο στό πρόσωπό - άλλά 

άναφέρομαι στήν πολιτική του κατεστημένου τών ΗΠΑ, δηλ. τό πολιτικό, βιομηχανικό, 

στρατιωτικό κατεστημένο - έχει δημιουργήσει πραγματικά προβλήματα στή Δυτική 

Εύρώπη. θά άναφέρω μόνο μερικά : "Ενα είναι ή περίφημη βόμβα νετρονίου. Άψου 

οί Άμερικόνοι τήν έπέβαλσν στήν Εύρώπη καί έξετέθησαν οί Εύρωπαΐσι, ειδικά οί 

Λυτικονερμανοί, παρά τήν άντίθεση του Λαού τους σέ κόττι τέτοιες έξελίξεις, υ

στέρα ή Αμερική άλλαξε πορεία καί ανακοίνωσε δτι δέν πρόκειται νά παραγάγει τώρα 

τή βόμβα νετρονίου. ’Αφησε, σαφώς, πολύ έκτεθειμένες τις σύμμσχες χώρες καί 

ιδιαίτερα τή Δυτική Γερμανία.

Παράδεινμσ άλλο : Αφορά τό ’Ιράν. Ή  Δυτική Γερμανία καί οί άλλες ευρωπαϊκές 

χώρες έξαρτώμενες σημαντικά σέ δτι αφορά τά πετρέλαια άπό τό ΙΡΑΝ - δπως καί η

■ / > ■



’Ιαπωνία - κλήθηκαν νά πάρουν αντίποινα κατά1 του ΙΡΑΝ, άσχετα άπό τήν ιδεολογι

κοπολιτική τους τοποθέτηση. Είναι πραγματικά σάν νά τούς προκαλεΐ η Αμερική σέ 

μιά πράξη αύτοκτονίας. Καί υπάρχουν δρια αύτοθυσίας στό βωμό των συ-μαχικων 

δεσμών. 'Υπάρχει μιά πιθανότητα νά ναρκοθετήσουν οί ’Αμερικανοί τόν Περσικό 

κόλπο, πού μπορεί νά πλήξει τό ΙΡΑΝ, αλλά καί μπορεί νά πλήξει καί ένδιάμεσα 

τούς συμμάχους των ΗΠΑ. ’Αλλά καμμιά διάθεση δέν υπάρχει στήν Εύρώπη γιά άντί- 

ποινα λόγω των ομήρων ή άλλων πράξεων του καθεστώτος του ΙΡΑΝ.

’Υπάρχει ή εισβολή στό ’Αφγανιστάν. Ή  δλη ιστορία είναι μακρά. "Αρχισε 

τό 19789 δταν άνετράπη δ Ντάουντ. Σ ’αύτό τό θέμα ένεπλάκη κατά πολύ άρνητικό 

τρόπο ή ΕΣΣΑ δχι τό 197f> αλλά τό 1Ρ78, δταν ξεκίνησε αυτή ή Ιστορία. Βε

βαίως αυτό έωερε τίς ΗΠΑ σέ άμεσο συναγερμό. ’Υπάρχει κι άλλη άποψη νιά τή σημα

σία τού ’Αφγανιστάν3 ή άμερικανική άποψη, τήν όποια δέν συμμερίζονται οί Εύρω- 

παΐοι. 01 Εύρωπαίοι θεωρούν δτι ή ΕΣΣ.Α. άναγκάσθηκε νά εισβάλλει στό ’Αφγανιστάν 

κι δτι αύτό δέν άποτελεί πρώτο βήμα σέ άλλα βήματα πού οδηγούν σέ κατάληψη καί 

σέ κατοχή του χάρου προς τόν Περσικό Κόλπο καί συμπίπτει μέ τήν τοποθέτηση τή 

δική μας, δτι είναι έπιχείρηση περιορισμένης έμβέλειας. Τό κατεστημένο των ΗΠΑ, 

ήδη μέσα σέ κλίμα Ψυχροπολεμικό - είχαν έπιβάλλει ατούς Δυτικογεομανούς τήν έγκα

τάσταση στρατηγικών πυράυλων "ΠΕΡΣΙΓΚ 2" καί "ΚΡ0ΥΖ>! - σ ’ένα κλίμα πραγματικά 

υστερικά ιμπεριαλιστικό, είδε τό ’Αφγανιστάν σάν πρώτο βήμα έπέκτασης τών Σοβιέτ 

πρός τόν Περσικό Κόλπο καί"αρχισε μιά σειρά άπό άντίποινα, τά όποια δδπνοΰν 

μέ γρήγορο ρυθμό, πού περιέχει Φυσικά, δσο σκληραίνει, καί μεγαλύτερες δυνατό

τητες, γιά θερμό πόλεμο καί ανοιχτή σύγκρουση.

Ή  Λυτική Εύρώπη, ή Γαλλία σέ κάθε περίπτωση καί ή Δυτική Γερμανία, μπροστά 

σ ’αύτήν τήν πολιτική τών ΗΠΑ πρός τό ΙΡΑΝ καί πρός τήν ΕΣΣΔ όδηγείται σέ πρά

ξεις τίς όποιες τελικά, δέν έπιθυμεί νά κάνει, γιατί υπονομεύουν τή μακρόχρονη 

πολιτική της. Ή  Δυτική Γερμανία σήμερα έχει εμπόριο σημαντικότατο καί μέ τήν 

ΕΣΣΔ καί τό ’Ανατολικό μπλόκ, ’Από καθαρά οικονομική άποψη σέ μιά περίοδο κρίσης 

του καπιταλισμού, νά διακόψειςαύτές τίς σχέσεις ή Γερμανία θά είναι κτύπημα άδυ- 

σώπητο καί τό γερμανικό θαύμα θά μετατραπεί σέ γερμανικό δυστύχημα. Καί δεύτερο 

είναι δτι βρίσκεται στήν πρώτη γραμμή τής σύγκρουσης / ’Ανατολική Γερμανία - 

Δυτική Γερμανία/. Γνωρίζουν δτι αύτοί πρώτοι θά πληρώσουν τό λογαριασμό. Καί 

είναι τέτοια ή φοβία πού διακατέχει τή Δύση σέ περίπτωση πού οί δύο μεγάλοι 

συγκρουσΟοΰν, ώστε πραγματικά είναι δύσκολο άν δχι άδύνατο γιά τή Δ. Γερμανία νά ά- 

κολουθήσει μιά πολιτική άντιποίνων, ψυχροπολεμική, πρός άνατολάς. Καί νά μήν 

ξεχνάμε δτι βαθύτερα, στή σκέψη τών Δυτικογερμανών καί τού SPD, ύπάρχει ένα όρα

μα συνένωσης, όμοσπονδιαποίπσης π ένωσης, Δυτικής καί ’Ανατολικής Γερμανίας.

Κάτι πού μακροπρόθεσμα συνεπάγεται αποχώρηση άπό τό στρατιωτικό σκέλος τού ΝΑΤΟ.
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• Μ- 7 -

Καί είναι πράγματι σημαντικό νά διαπιστώσει κανείς πώς αυτές οί διεργασίες έχουν 

οδηγήσει τό συντηρητικό, κατά τά άλλα, κόμμα της Σοσιαλδημοκρατίας τής Γερμανί

ας, πού είναι καί ήταν εκφραστής του σύγχρονου μονοπωλιακού καπιταλισμού, σέ θέ

σεις, πού Οά ήταν άδιανόητο νά πάρει τρία ώς τέσσερα χρόνια πριν. Π.χ., δχι μόνο 

άσκεϊ πλέον άνοιχτή κριτική της πολιτικής των ΗΠΑ - καί χΟές άκόμη ό Σμίτ μίλησε 

καί διαχώρησε ξεκάθαρα τή θέση του -· άλλά ταυτόχρονα ένισχύει έϋνικοαπελευΟερωτικά 

κινήματα, δπως είναι οί Σσντινίστας καί ό Μουγκάμπε. Πρόκειται γιά μιά νέα πολι

τική, στόχος τής όποιας είναι ούσιαστικά ή διατήρηση τής ισορροπίας καί ή ειρήνη, 

ή ύφεση, ή όποια τή συμφέρει καί ή άποφυγή έπιιδείνωσης τής κατάστασης διεθνώς.

'Ωστε στήν Ευρώπη, γιά πρώτη φορά, πέραν τής Γαλλίας, έρχεται καί ή Γερμανία νά 

παίξει δειλά, προσεχτικά ένα ρόλο πού άρχίζει νά μοιάζει μέ τόν γαλλικό. Είναι 

κάτι τό όποιο δέν μπορεί νά αγνοήσει κανείς, κάτι πού πρέπει νά ληφθεΐ ύπ’δψη. φ  

Σέ κείνο τό σημείο άκριβώς, δηλαδή τή συμβολή στην ύφεση, στήν άποδυνάμωση των 

στρατιωτικών μπλοκ, στην προώθηση τών άδεομεύτων κινημάτων, σ ’όλο αυτό τό χώρο, 

υπάρχει δυνατότητα δημιουργικής συνεργασίας, έφ’δσον ξέρουμε ποιά είναι τά ό

ριά της. Δέν άφοροϋν τό κοινωνικό καθεστώς τό όποιο πιστεύει καί γιά τό οποίο 

έόγάζεται τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. Άλλο τό ένα καί άλλο τό άλλο.

Νά πούμε δύο λόγια καί γιά τό πολύ πετυχεμένο ταξίδι στό ΙΡΑΚ. Στήν πε

ρίπτωση τού ΙΡΑΚ, ό ρόλος τδν όποιο παίζει σήμερα καί στό χώρο τών αδεσμεύτων καί 

στό χώρο τών άραβικών χωρών, τού άραβικοΰ έθνους όπως λένε, είναι πάρα πολύ σημα

ντικός. Τό ΙΡΑΚ είναι τοποθετημένο στό χώρο τών άδεομεύτων ξεκάθαρα. "Εχει μέν 

τό στρατιωτικό του έξοπλισμό, κυρίως άπό τήν ΕΣΣΑ. 'Όμως, κατάγγειλε τήν έπέμβα- 

σπ στό ’Αφγανιστάν, τής ΕΣΣΑ. Διατηρεί περίπου σέ ίοτάπόσταση Εμπορικές, οικο

νομικές, πολιτιστικές σχέσεις 'μέ τις δύο ύπερδυνάμεις. Ό  Σαντάμ Χουσείν έχει φ  

μιά όλοκληρωμένη, 9ά έλεγε κανείς, άντίληφη, πάνω στό θέμα τής έθνικής άνεξαρτησίας. 

Πριν άπό 30-40 χρόνια άρκοΰσε νά διώξειςτόν άρμοστή τής ξένης μητρόπολης, νά φτιά

ξεις δικό σου στρατό καί νά πεις "είμαστε άνεξάρτητοί". Σήμερα, άνεξαρτησίσση- 

μαίνει ότι έχεις πολλές πηγές έξοπλισμοϋ. Πρώτ’άπ’όλα, τή δική σου πολεμική βιομη

χανία άναπτυγμένη, Σημαίνει ότι,εμπορικά, δέν έξαρτάσαι άπό έναν συνασπισμό ή άπό 

μιά χώρα, άλλά άπό μιά σειρά, άπό ένα φάσμα χωρών. 'Όμοια στις έξανωγές σου καί 

σ ’δτι άφορα τις έπενδύσεις στή χώρα σου. Καί είναι τόσο συνειδητή αυτή ή πολιτι- 

τική τής άνεξαρτησίας, ώστε τά πετρέλαια τού ΙΡΑΚ πωλοΰνται σέ 65 διαφορετικές 

χώρες, δηλαδή μεγιστοποιείται ό άριΟμός τών χωρών στις όποιες πουλάνε πετρέλαιο.

Καί αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ή  ηγεσία τού ΙΡΑΚ σήμερα παίζει ένα ρόλο πάρα 

πολύ θετικό, τόσο στούς άδέσμευτους, δσο καί στό άρσβικό έθνος, δπως τό λένε.

Μερικά λόνια τώρα γιά τή συμβολή, γιά τή συμμετοχή τού ΠΑ.ΣΟ.Κ. σέ διάφο

ρες όμάδες Κομμάτων. Γνωρίζουμε δτι συμμετέχουμε σ ’αύτό πού λέγεταιΡθαΐ, στήν 

’Οργάνωση τών Προοδευτικών καί Σοσιαλιστικών Κομμάτων τής ¡Μεσογείου. "Εχουν γίνει,
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ήδη, δύο συνδιασκέψεις,, μία^στή Μάλτα - 1977- καί μία στην ’Αθήνα -1979. Ποιδς εί

ναι όκαινός ρας χώρος εκεί *, Τί κοινό έχουμε μέ τίς άλλες χώρες πού συμμετέχουν

(Κύπρος, Λιβύη, ’Αλγερία, κ.λ.π.); Είναι ή άδέσμευτη πολιτική, Είναι ό έθνικοαπε- 

λευθερωτικός χαρακτήρας ιών καθεστώτων τής ’Αφρικής, ιδίως τής Β. ’Αφρικής βασικά 

και τής Μέσης ’Ανατολής. Είναι ό, θέση πώς ή Μεσόγειος άνήκει στούς Μεσογειακούς
• ϊ ,  · .

Λαούς. Πώς ξένες βάσεις καί ξένοι στόλοι, είτε αμερικάνικοι είτε σοβιετικοί, πρέ

πει νά φύγουν άπό τή Μεσόγειο. Αύτά είναι τά βασικά στοιχεία. Αύτή είναι ή έπι- 

κάλυφη, δ τόπος πού επικαλύπτεται από τή δική μας καί τή δική τους θέση καί πού 

μάς επιτρέπει νά συμμετέχουμε ισότιμα σ ’αΰτή τή μάχη καί σ ’αύτόν τόν άγώνα. "Αν 

είμαστε Κυβέρνηση θά πηγαίναμε στό Κίνημα ,των ’Αδεσμεύτων. Γιατί τό μόνο άντικεί- 

μενο τής συνεργασίας είναι ή προώθηση τής Αδέσμευτης πολιτικής, ή Αλληλοβοήθεια 

άνάμεσα στις αδέσμευτες χώρες καί ή άποδυνάμωση των στρατιωτικοπολεμικών συνασπι-

σμών.

Στη σοσιαλιστική διεθνή δεν ανήκουμε καί ούτε πρόκειται νά άνήκουμε. Γιά 

ποιό λόγο δμως : Γιά τόν άπλούστατο λόγο άτι ή διεθνής Αποτελεί ένα όργανο συντο

νιστικό δλων τών Κομμάτων πού ανήκουν σ ’αύτή, μέ Αποφάσεις πού ουσιαστικά είναι 

δεσμευτικές γιά τά συμμετέχοντα Κόμματα καί δέν Αφορούν κάτι τό συγκεκριμένο, κά

ποιον κοινό τόπο πού έπικαλυπτόμεθα καί τίς διεθνείς σχέσεις τών Κομμάτων. Π.χ. γιά 

τίς σχέσεις μέ τό ’Ισραήλ, άς πούμε, ή άν θέλετε καί η Τουρκία, ή οποία είναι έ- 

πεκτατική δύναμη καί κατέλαβε τήν Κύπρο καί πού κι αύτή άνήκει εκεί. Συντονίζεται, 

δηλαδή ή δραστηριότητα τών Κομμάτων δχι σέ κάποιο συγκεκριμένο θέμα, πού είναι 

κοινός τόπος, άλλά σ ’δλο τό φάσμα τής πολιτικής τών κομμάτων αυτών, πράγμα τό ό

ποιο βεβαίως είναι σάν τήν προκρούστειο κλίνη καί δέν μας πάει. Αέν είναι κάτι 

τό οποίο είναι έπιτρεπτό μέ βάση τό σκεπτικό άτι εμείς άκολουούμε μιά πολιτική

ώς Κόμμα, πού Οά Ακολουθούσαμε καί σάν Κυβέρνηση.

Λέμε ΝΑΙ στή σοσιαλιστική ομάδα τού Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ή  όμώδο αύτή 

Απαρτίζεται άπό έργατικά, σοσιαλιστικά, σοσιαλδημοκρατικά κόμματα. "Ομως έκεί δέν 

έπιβάλλεται κοινή γραμμή. Στό Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, άν μέν συμφωνήσουν τά κόμμα

τα πού συμμετέχουν σ ’αύτή τήν δμάδα σ ’δλα τά σημεία, θά ψηφίσουν τό ίδιο, ’Αλλά 

δέν ύπάρχει καμμιά δέσμευση, άν τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. δέν συμφωνεί μέ μιά θέση τών άλλων.

Τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. στή Βουλή τήν Ευρωπαϊκή Οά ψηφίσει τίς δικές του θέσεις, Δέν δένεται 

άπό μιά συλλογική Απόφαση. Αέν υπάρχει, μ ’άλλα λόγια, δεσμευτική συλλονική άπό- 

φαση. Καί αύτό τό τονίζω. Είναι τελείως άλλο πράγμα άπό τή Σοσιαλιστική διεθνή.

’Ανοίγεται τώρα, γιά πρώτη φορά, καί ή δυνατότητα νά ύπάρξει καί μιά δμά 

δα σοσιαλιστικών κομμάτων τής Νότιας Ευρώπης, Αυτό είναι άλλο θέμα. Τό ερώτημα 

είναι άν Οά συμμετόσχει σ ’σύτήν τήν ομάδα τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. ή δχι. Ή  απάντηση σ ’ 

αύτό Οά δοθεί δταν 'γνωρίζουμε σέ τί άφορά αύτή ή συνεργασία.
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