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•■λ μπήκε στή δεκαετία ιού
λ  *** é w o m n ç  προοπτικές. 'Αναμφίβολα 

τα  «^·6λλ|ΐατα πού Αντιμετωπίσαμε η ή »  
κιόλας χρονιά τής δεκαετίας, ήταν 

αολλά καί κρίσιμα. Ή  όλοένα αυξανόμενη 
δομικό κρίση τον καπιταλισμού ήταν τό κύ
ριο χαρακτηριστικό τού 1910. Αύτή ή κρΙ- 
Π  δέ μπορεί νά συσχετιστεί μέ παλιότερες 
(1 9 2 9 , *30 ). Είναι μιά κρίση« πού ξεκινά 
από τό  στένεμα τών δυνατοτήτων γιά μαζι
κό« κερδοφόρες όπενδύσεις άπό τά  μητρο
πολ ιτικά κόντρα. Σ ’ αύτό όμως τόν περιο
ρισμό προστέθηκε στήν κοινωνία μας ένα 
νόο χαρακτηριστικό: ’Η μετακίνηση τής πα
ραδοσιακής βιομηχανίας άπό τά μητροπολι- 
τικά κόντρα πρός τήν περιφέρεια καί ή άν- 
τικατάστασή της μό νόες πολύ προχωρημένες 
μορφές τεχνολογίας. Αύτή ή διαδικασία 
«μετακίνησης» τών κλασικών βιομηχανιών 
άπό τ ις  μητροπόλεις στήν περιφέρεια, στόν 

. τρίτο κόσμο, δημιούργησε μια όνδημική Α
νεργία, ή όποια σήμερα άποτελεί τό κύριο 
χαρακτηριστικό τών δυτικών οικονομιών 
(Αμερική, Καναδάς, Ευρώπη).

Βρισκόμαστε σό μιά περίοδο μηδενικής 
αύξησης τού έβνικού προϊόντος όλων σχεδόν 
τών χωρών τής Δύση«.1 Μέσα σ ' αύτό τό 
πλαίσιο ή συνέχιση τής πετρελαϊκής κρίσης 
όξυνε Ακόμα περισσότερο τά προβλήματα 
καί όδήγησε στήν άναστροφή τών «όρων 
όμπορίου». Ή  μεταφορά πλούτου 6έ γίνεται 
π ιά  ¿ τ ό  τ ις  π ετρελα ιοπ α ρ α γ ω γές χώρε« 
πρός τή μητρόπολη, άλλά άντίθετα. Αντή 
ή αλλαγή δημιούργησε καινούργιες προοπτι
κές, άλλά προκάλεσε καί νέες άναστατώ-

σ *Μπορούμε νά πούμε, πώς ό Ανταγωνισμός 
τόσο σ τό  εσωτερικό τών χωρών γιά την κα
τανομή τού στάσιμου πιά έθνικου προϊόντος 
έγινε σκληρότερος, όπως σκληρότερος είναι 
καί ό Ανταγωνισμός Ανάμεσα σ τ ις  διάφορες 
χώρες στήν Αντιμετώπιση τού προβλήματος.

Αύτή ή κρίση δέ μένει πιά μόνο στό έπ ί- 
πεδο τών καπιταλιστικών χωρών, άλλά Αρχί
ζει νά ψαύει καί τ ις  χώρες τού «ύπαρκτού 
σοσιαλισμού», μέ Αποτέλεσμα καί έκε! νά 
βρισκόμαστε μπροστά σέ μιά νέα κρίση, 
π .χ. ή σύγκρουση στήν Πολωνία, τ ις  προο
πτικές τής όποιας κανείς δέ μπορεί Ακόμα 
νά ^προδιαγράφει. Σίγουρα όμως καί έκεί * 
σνντελούνται ουσιαστικές Αλλαγές.

Ή  κατάσταση αύτή, πού είναι συνέχεια 
καί ένταση άν θέλετε, τής· μαχητικής συν
ύπαρξης πού διαπιστώσαμε Από τήν έποχή 
τής εκλογής τού κ, Κάρτερ, όξύνβηκε άκόμα 
περισσότερο τήν περασμένη χρονιά.

Τόσο ή συνέχιση τής Σοβιετικής έπέμ- 
βάσης στό Αφγανιστάν, ή σύγκρουση Ανά
μεσα στό Ιρ ά κ  καί τήν Περσία, άλλά κυ
ρία ή προσπάθεια πού καταβάλλεται· άπό 
τ ι ς  'Ηνωμένες Πολιτείες γιά Ανάκτηση τού 
«χαμένου εδάφους» καί τόν έλεγχο τών 
πλουτοπαραγωγικών περιοχών, δημιουργούν 
τεράστιους κινδύνου« γιά  τήν Ανθρωπότητα.

Ή  στροφή τής Κίνας καί ή ταύτιση τών 
συμφερόντων της πρός έκείνα τών Ηνωμέ
νων Πολιτειών, συντέλισε κι αύτή στήμ ά
κόμα μεγαλύτερη όξυνση τών σχέσεων Ανά
μεσα σ τ ίς  δύο υπερδυνάμεις.

’ Η υπόθεση τής διεθνούς ύφεοτιη καί ει
ρήνης δέ φαίνεται νά προωθείται Αντίθετα 
μέ την έκλογή τού κ Ρήγκαν στήν προεδρία 
τών Ηνωμένων Πολιτειών, ή μαχητική συν
ύπαρξη κλείνει ξανά προς μιά νέα ψυχρο
πολεμική έποχή. Κι αυτό θά είναι τό Απο
τέλεσμα τής ύλοποίησης τών προεκλογικών 
θέσεων, τού κ. Ρήγκαν ότι:
1 ) θ ά  παγοποιηθούν οι συμφωνίες ΣΑΛΤ 

1 καί II . ΟΙ δυσκολίες, πού έμφανίστη- 
καν στη Διάσκεψη τής Μαδρίτης δεί
χνουν τό κλίμα,-μέσα--στό όποιο θά κι
νηθούν ο( δύο υπερδυνάμεις*.

2 )  θ ά  αύξηθοΰν οί έξσπλισμοί σέ μιά προ
σπάθεια τών ΗΠΑ. νά κερδίσουν τήν 
πρώτη θέση.

3 )  θά  προχωρήσει στήν κατασκευή τής βόμ
βας νετρονίου καί στήν έγκατάσταση 
τών πυραύλων Πέρσιγκ καί Κρούζ στήν 
Ευρώπη, κάτι που στό παρελθόν Ευρω
παϊκές χώρες άρνήθηκαν νά δεχτούν.

Τέλος, ό κ. Ρήγκαν έγκαταλείποντας τήν 
πολίτικη τών «Ανθρώπινων δικαιωμάτων» θά 
προχωρήσει στή στήριξη καί τών δικτατορι
ώ ν  καθεστώτων, πού εξυπηρετούν τ& συμ
φέροντα τών ΗΠΑ. Δέν είναι έτσι τυχαίο 
τό γεγονός, πώς καμιά ουσιαστική Αντίδρα
ση δέν ύπηρξε από τήν πλευρά τών ΗΠΑ ή 
τών Ευρωπαϊκών χωρών στήν πρόσφατη κα
τάλυση τών άναιμικών δημοκρατικών θε
σμών στήν Τουρκία καί τήν έγκατάσταση 
μιάς στρατιωτικής δικτατορίας.

Δ έ θα ήταν ύπερδολή. άν κανείς έλεγε, 
πώς τδ δασικό, το  κυρίαρχο καθήκον τών 
δημοκρατικών δυν&μεων τής Ανθρωπότητας 
όλοκληρης στή καινούργια χρονιά, είναι ή 
ένταση τής πάλης για μείωση των έξοπλι- 
σμών, για κατοχύρωση τής ύφεσης και τής 
ειρήνης. Πρός αντή έξ άλλου τήν κατεύθυνση 
ήταν καί οί προσπάθειες τού ΠΑ.ΖΟ.Κ. 
στόν περασμένο χρόνο μέ τι«  συναντήσεις 
τών 5 σοσιαλιστικών ήγετών τής Ν. Ευρώ
πης, στήν Κέρκυρα καί τή Βαρκελώνη καί 
τών έπισκέψεων καί έπαρών πού είδαμε στή 
Δυτ. Γερμανία καί τήν Αγγλία. Χρειάζεται 
βέβαια πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια. Κι 
«Ιναι πράγματι κρίμα, πού ό περασμένος 
χρόνος μάς στέρησε τ ις  ύπηρεσίες τού πιο 
μαχητικού προασπιστή τής ύπόθεσης αυτής, 
τού Προέδρου Τ ίτο. Ή  Απώλεια τού Προέ
δρου Τ ίτο  Αποδυνάμωσε όχι μόνο τό κίνημα 
τών Αδεσμεύτων, άλλά καί όλες έκείνες τ ις  
δυνάμεις πού μάχονται γιά έθνική Ανεξαρ
τησία καί ειρήνη.

Πιστεύω πώς οί Ιδιες οί Ανάγκες θά δη-

fiιοοργήσουν ξανά τ ις  προϋποθέσεις γ ιά  τήν 
παναδραστηριοποίηση τού Κινήματος τών ’Α

δεσμεύτων, τό ξεπέρασμα τών έσωτερεκών Αν
τιθέσεων του καί την Αμεση καί Αποτελεσμα
τική παρουσία του στόν δκθνή χώρο.

Τό κλίμα αύτό τής όξ&τητας καί ή Αν
τιπαράθεση κύρια τών συμφερόντων τών δύο 
άπορουνάυεινν, δέν (έπέτρεψαν τήν έπίλυση 
τών μεγάλων διεθνών προβλημάτων τής πε
ριοχής μας· Έ τ σ ι ,  ή Κύπρος έξακολοσθεί νά 
βρίσκεται κάτω άπό τήν κατοχή τού Α Τ ΤΙ
ΛΑ, ένώ οι Παλαιστίνιοι συνεχίζουν τόν ά - 
γώνα τους γιά τήν Απελευθέρωση τής πατρί
δας τους καί τή δημιουργία ένός δημοκρατι
κού κράτουε.

Την εικόνα αύτή τής Ανθρωπότητας, ήρ
θαν νά συμπληρώσουν οί βιβλικοί σεισμοί 
στήν Ιταλία καί τό ’Αλγέρι καί οί τρομο
κρατικές ένέργειες μέ κορύφωση τήν πολυνο- 
κρη έκρηξη στή Μπολώνια.

Ζ* αυτό τό γενικό περίγραμμα κινήθηκε 
καί ή χώρα μας τήν περασμένη χρονιά. Κι 
έμσίς, σάν χώρα, σάν οικονομία, υφιστάμε- 
6α τ ις  έπιπτώ σειε άπό τή διεθνή κρίση τού 
παγκόσμιου καπιταλιστικού συστήματος. ΟΙ 
διαστάσεις όμως είναι πολύ δισΦοοττικΙς, 
πολύ μεγαλύτερες άπό τήν »»Ιση στή Δύση. 
Μπορούμε νά πούμε, πώτ τό νσ,οσκτη·
ριστικά τή ς έλληνικής olKovoufor Ίν σ ι στα
σιμότητα καί ύφεση, άνεογίσ. συοοίκνωση έ· 
πονδύσεων, άποοκδιο μηχανοποίηση, πληθωρι
σμός καί σταδιακή υποτίμηση τής δραχμής. 
Ο Ι Ι ΐκ τ ιόν μ ε  τής κρίσης όφοίλοσται στήν 
πολιτικά πού άκολοκΒεί ή κυβέρνηση τής Δβτ

διάς, ή όποια ταυτίζο* νά συμφέροντα τού 
λαού μας μέ τά  συμφέροντα τής οικονομικής 
ολιγαρχίας ντόπιας καί ξένης. Μ περασμένη 
χρονιά —  ιδιαίτερα ο! τελευταίοι μήνες Τής 
—  ήταν καταλυτικοί γιά τήν υπόθεση τής 
ένταξης τής χώρας μας στήν ΕΟ Κ, Ηταν ή 
χρονιά τής απομυθοποίησης, Ί ά  στοιχεία, 
που ήρθαν στό φως, οί όμιλίες των ίδιων 
τών υπουργών τής Ν. Δημοκρατίας, οί Απο
φάσεις τών οργάνων τής ΕΟ Κ , έδειξαν πως 
η θέση του Π Α ΙΟ Κ  για ειδική σχέση καί ό
χι ένταξη, ήταν ή σωστή γιά τά  συμφέρον
τα  τού λαού μας. Ό  «παράδεισος» πού δια
γραφόταν στον όρίζοντα μέ τ ις  υποσχέσεις 
καί τήν προπαγάνδα τή ς Ν Δ ., άρχισε νά χά
νεται σιγά - σιγά καί στή θέση του νά μπαί- 
π ι  ή σκληρή πραγματικότητα τών Αριθμών.

Ιδιαίτερα Αρνητική γιά τήν πορεία τού 
τόπου μας, ήταν ή Απόφαση της Δεξιάς γιά 
επανένταξη τής χώρας στό στρατιωτικό σκέ
λος τού ΝΑΤΟ. Η έπι στροφή —  πέρα άπό 
τό  γεγονός ότι έγινε χωρίς νά έκπληρωθεί ό 
όρος, πού ή ίδια ή Ν. Δημοκρατία είχε θέ
σει (δηλαδή ή Αποχώρηση τού ΑΤΤΙΛΑ άπό 
τήν Κύπρο) —  έγινε καί κάτω άπό όρους, ι 
πού δημιουργούν κινδύνους γιά τά  κυριαρχι- 1 
κά δικαιώματά μας στό Αιγαίο. Παρά τή 
σκληρή έμπειρία μας άπό τ ις  ΗΠΑ καί τό 
Ν ΑτΟ, καθορίσαμε σάν έπιδιαιτητή σ τ ις  
«διαφορές» μας τόν Αμερικανό ναύαρχο!

Ή  χρονιά πού πέρασε ήταν άκόμα μιά 
δύσκολη περίοδος γιά τούς έργαζόμονους. 
Ε ίτε αυτοί ήταν στό χωράφι, στό έργοστό- 
στο, σ τ ις  βιοτεχνίες, στό μικρό μαγαζί. Ή  
πολιτική τής μονόπλευρης λιτότητας χτύπη
σε ουσιαστικά αυτές τ Ις  τάξεις, αυτά τά 
στρώματα. Δέν θά ήταν υπερβολή, άν λέγα
με πως Ιβιαίτερα γιά τούς μικρό μεσαίους ή 
περασμένη χρονιά ήταν ή π ιό μελανή!

Τέλος, ή νεολαία μας Αντιμετώπισε καί 
αύτή τήν αυταρχική πολιτική τής Δεξιάς, 
πού στραγγαλίζει την Παιδεία καί δημιουρ
γεί κινδύνου« στή σωστή μόρφωση καί Ανά
πτυξη τή ς νέας γενιάς.

Μέσα σ ’ αύτά τά  γενικά πλαίσια κινήβη- 
κε ή χώρα μας τό 1980. Ό μ ω ς, τό  κύριο 
χαρακτηριστικό τού 1980, καί νομίζω έχου
με υποχρέωση νά τό  πούμε, οίνοι ή βεβαιότη
τα , ή π ίστη , πού πέρασε στήν τεράστια πλει- 
οψηψία τού λαού μας, πώς τό λαϊκό μας κί
νημα έχει τή δυνατότητα-  μπορεί, νά ξεκί
νησα την πορεία πρός τη μεγάλη ’Αλλαγή.

* 0  τόπος μας, όπως καί η Ανθρωπότητα 
όλόκληρη, περνά μιά κρίσιμη περίοδο, καί 
γιά τήν Αντιμετώπιση τής -κρίσης χρειάζεται 
μιά κυβέρνηση, πού ,νά στηρίζεται στήν πλα
τιά λαϊκή..βούληση, ηΐΜ&όσό m

Χρειάζεται ένα πρόγραμρφ, πού θά δη
μιουργήσει τ ις  προϋποθέσεις γιά τό ξεπέρα
σμα τής κρίσης. Χρειάζεται μιά Βουλή, πού 
νά Ανοίξει νέου« ορίζοντες στόν λαό καί τό 
έθνος μας. Χρειάζεται νά έμπνευστε! ό λαός 
μέ πίστη οτίς δυνατότητές του, μέ νέες ι
δέες, μέ νέες Αρχές, νέους στόχους. Χρειά
ζεται νά περάσουμε άπό την έποχή τού pou- 
σρετιού, τής μετριότητας, τού φακελώματος, 
σ έ  μιά έποχή σεβασμού τής Ανθρώπινης Α
ξιοπρέπεια« καί δημοκρατικού προγραμματι
σμού τής οικονομικής, κοινωνικής καί πολιτι
στικής πορείας τής χώρας μας πρός τό  μέλ
λον.

Τό ΠΑΖΟΚ, στά 6  χρόνια ζωής του, έ
δωσε «δείγμα γραφής», πώς Αποτελεί τόν 
κύριο φορέα  ̂ αυτής της ’Αλλαγή«. Καί πι
στεύουμε πώς ή νέα χρονιά, μια έκλογική 
χρονιά, θά δώσει τή δυνατότητα στόν λαό 
μας νά πραγματοποιήσει τό όραμά του. Πρός 
αύτή τήν κατεύθυνση, έμε!« στό ΠΑΣΟΚ, 
δουλεύουμε μέ όλες μας τ ις  δυνάμεις. Μέ ύ- 
πτυθυνότητα, μέ ρεαλισμό, άλλά καί μαχητι
κότητα, μέ πίστη σ τις  δυνατότητες τού λαού 
μας καί τής χώρας μας πιστεύουμε πώς μέ
σα στό 1981 θά ξεκινήσει ή μακρά, δύσκο
λη, άλλά σίγουοα έπιτυνής πορεία τού λαού 

_μας,ν γΛά~ιυά_ϋΕλλά8α~έθνικά~π*ο&άανη.- ko; - .  . 
νωνικά δίκαιη, μιά ’Ελλάδα πού νά Ανήκει 
στους Έλληνες.

ΧΑΡ!Λ/»ΟΧ ΦΑΡΡΑΚΗΣ, Γενι
κός Γραμματέας τής Κ.Ε. 
τού Κ.Κ.Ε.
Είναι, νομίζω, αδύνατο νά συμπυκνώσει 

κανείς τ ις  εξελίξεις τής περασμένης χρονιάς 
σ έ  ένα μόνο γεγονός, γιατί τ ό 1 9 8 0  συνέβη· 
καν ένα σύνολο θετικών καί αρνητικών έξε- 
ΧΙξεων.

Ό  χρόνος πού πέρασε σημαδεύτηκε άπό 
μιά πρωτοφανή γιά τά  μεταδικτατορικά χρο
νικό άνοδο τών λαϊκών Αγώνων ενάντια στή 
λιτότητα, τόν αύτβρχισμό καί τήν πολιτική 
τού άτλαντισμού. Τό άπεργιακό κίνημα ση
μείωσε μιά μεγάλη άνοδο καί Αγκάλιασε πλα
τιά στρώματα τών εργαζομένων.

Ά π ό την άλλη μεριά τόν περασμένο χρόνο 
είχαμε τήν ένταξη στόν ΕΟ Κ, τήν επανένταξη 
στό στρατιωτικό σκέλος τού ΝΑΤΟ. Τήν υ
ποταγή της κυβέρνησης στά ψυχροπολεμικά 
σχέδια του Ιμπεριαλισμού. Γεγονότα που Α
ποκαλύπτουν τ ις  συστηματικέ« προσπάθειες 
τ ής άρχουσας τάξης να ένισχυσει τά  δεσμά 
της εξάρτησης, νά στερεώσει τό καθεστώς 
της κυριαρχίας τών μονοπωλίων, νά παρεμ
βάλλει νέα έμπόδια στό λαϊκό κίνημα γιά 
τήν άλλογή.

Οί πρόσφατοι προκλητικοί εμπρησμοί στό 
κέντρο τός Αθήνας, ή προβοκάτσια ένάντια 
στήν παλλαϊκή ειρηνική πορεία τής 16ης Νο
έμβρη, άπό τ ις  δυνάμεις της Ανωμαλίας, άλ
λά καί οί άντικομμουνιστικες ένέργειες καί 
δηλώσεις μελών τής κυβέρνησης φανερώνουν 
τή δραστηριοποίηση τών Αντιδραστικών tδυ
νάμεων στη χώρα. ’Επιδιώκουν μιά μεγαλΰτ» 
ρη αύταρχικοποίηση τού καθεστώτος, μιά πα
ραπέρα δεξιά στροφή στήν πολιτική ζωή, ώ
σ τ ε  νά Αποκρούσουν τό λαϊκό κίνημα γιά τήν 
Αλλαγή.

Έ τ σ ι ,  τά  Αντιφατικά  μπορεί νά πει κανείς

ίεγονότα τού *80, —  νέες προϋποθέσεις στόν 
γώνα τού λαού γιά νά φύγει ή δεξιά, ά λ λ ά ' 

καί νέες δεσμεύσεις καί Απειλές γιά  τή χώ
ρα —  δείχνουν πόσο επιτακτική καί ώριμη 
είναι ή άνόγκη νά μπει ή χώρα μας σ ’ ένα 
νέο βρομο έθνικής Ανεξαρτησίας καί δημοκρα
τία ς. ’Απ’ αύτή την άποψη ή χρονιά πού Α
κολουθεί μπορεί νά ¿ποθεί κρίσιμη γιά  τόν 
τόπο μας. θ ό  δοθεί μέσα στό 81 μιά έκλογι- 
κή μόνη πού μπορεί νά άποτελέσει σημείο 
στροφής πρός τήν Αλλαγή, Αφού είναι δυνα
τό νά φέρει τήν Απώλεια τής κοινοβουλευτι
κής πλειοφηφίας τής δεξιάς, τήν Ανάδειξη 
μιάς δημοκρατικής κυβέρνηση«. Πολλά θά ό- 
ξαρτηθούν άπ’ τό άνέβασμα τών Αγώνων τού 

ο ere ένάντια στή λιτότητα καί τόν Α- 
τλαντισμό, άπ’ τήν Ανάπτυξη τής κοινής βρά
σης τών βηιιοκοατικών δυνάμεων, άπ τήν έ- 
νίσχυση του ΚΚΕ καί τή συμμετοχή του στή 
Β ’ κατανομή, ώστε τό 81 νά γίνει χρονιά 
μιάς δημοκρατικής καί Ανεξάρτητης ττρ-οής 

’ι ν ·· r* τού τόπου.

Ό σον όψορό τ ις  διεθνείς έξελίξκκ μπορεί 
νά πει κανείς ότι ή πρώτη χρονιά τή« δεκα
ετίας τού ’βΟ είναι χρονιά όξυνσης της διε
θνούς κατάστασης καί έντάσεων, πού βασι
κή πηγή τους «Ιναι ή Αντεπίθεση τών ψυχρο-


