
Elopunan ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ] 
— 

XEAIÛA 7 

ΕΛΕΥΘΕΡΗ, ΕΙΡΗΝΙΚΗ, ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΚΑΙ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ! 

Ό noorêgoç τοϋ ΠΑ ΣΟΚ Α. Παπανδρέου, %tuçtta roiiç άντιπρο σώησνς κατά τη StnfHtta trfç St ί ίωσης n/rv towat IM 
wri Nmituto Ομιλο. Atfia ©Î dmneoomntirç τής 'AXytgiaç (F.L. Ν.) χαί τοϋ 'UnavtMtO 2oautXunvutO Κόμματος ( 

Β. ΛΥΣΣΑΡΙΑΗΣ: 
ιμή ton 

ImmWmWÊÊÊÊmmmmWÊHtmWmWÊmWËÊKtÊHÈÊÊm^ 

EmaeiiKó ορμηιήριο 
OcBouv ιην Κύπρο 

NATO και Η.Π.Α 
"Ιδιαίτερα ενδιαφέρου

σα υπήρξε καί Λ παρέμβα
ση τοο προέδρου της ΕΔ 
ΕΚ (Κύπρου) Βάσου Λυσ-
σαρίδη ό οποίος καταχει
ροκροτούμενος από τους 
συνέδρους τόνισε on ot 
λαοί της Μεσογείου πρέ
πει να ορθώσουν τό ανά
στημα τους στίς Ιμπερια
λιστικές πλεχτανες καΙ να 
δώσουν την δυνατότητα 
να χαραχθεί μια νέα προο
πτική. Ό πρόεδρος της 
ΕΔΕΚ ανέλυσε Ιδιαίτερα 
τό Κυπριακό καΙ τόνισε 
την ανάγκη ένεργοϋ συμ
παραστάσεως των λαών 
της Μεσογείου. Ή είσηγη 
ση τοο Βάσου ΛυοσαρΙδη 
έ χ ε ι ώς ε ζ η ς : 

Τα είδικά ττροβληματα της ττε-
ριοχης μας ττου υπαγόρευσαν την 
ανάγκη συντονισμού της δράσης 
μας, συνδέονται άμεσα με το στί
γμα της σημερινής παγκόσμιας 
κατάστασης. 

"Η τταρατιέρα ^βιββνσιτοίηση 
τού εκμεταλλευτικού κεφαλαίου* 
ή τροποποιημένη τακτική ττού α
κολουθεί στις πρώην αποικιακές 
•περιοχές μέ την εισαγωγή ενός 
αναγκαίου επιπέδου τεχνολογικής 
γνώσης καΐ τη δημιουργία νεο -
αστικό - τεχνοκρατικής τάξης- ol 
συνεχείς προσπάθειες εξαπάτη
σης της εργατικής τάξης στον υ
ψηλά ανεπτυγμένο, περίπλοκο 
καπιταλιστικό κόσμο μέ στόχο 
τή συμμαχία ή τήν ταξική ανα
κωχή με τήν άρχουσα τάξη{ για 
τήν αντιμετώπιση αυτού που πε
ριγράψουν σαν πρόκληση τών α
ναπτυσσομένων χωρών πού ίητούν 
iva καλύτερο καταμερισμό τού 
πλούτου μέσα άπα τήν αύξηση 
τής τιμής των πρωτογενών προϊ
όντων καί τήν εκβιομηχάνιση 
τους· αυτά, αν καί μένουν στο 
κέντρο τού ενδιαφέροντος μας καί 
της ανάλυσης μας πρέπει να ε
ξεταστούν κάτω από τό φώς με
ρικών νέων εξελίξεων και των νέ
ων τακτικών προσεγγίσεων πού 
χρησιμοποιούν οί μεταποικιακές 
δυνάμεις. 

Μπα ντουστανοπο Inon 

ΑΓΩΝΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΝΙΚΗ 

Ό ngoeifoç τη*ς ΕΔΕΚ Βάσος Λνσσα$ώης, 
«Vài μιλάκι στη Χυνοιάσχι-ψη. 

01 μεταττοικιακές δυνάμεις 
χρησιμοποιούν errò τακτικό επί
πεδο τοπικούς ενδιάμεσους πού 
έχουν μια εθνική ταυτότητα στην 
περιοχή, όπως ό Ιαντάτ, καΐ τή 
δημιουργία σε παγκόσμιο επίπε
δο Μπαντουστάν. 

Θά ήταν λάθος νά θεωρήσουμε 
τή Μπαντουστανοποίηση σαν το
πικό χαρακτηριστικό τής Νότιας 
Αφρικής. 'Εκεί χρησιμοποιούν τό 
χρώμα τού δέρματος καΙ τή •ύ
λη, σε άλλες περιοχές δπως δ λί-
δανος καΐ ή Κύπρος προσπαθούν 
νά χρησιμοποιήσουν τή θρησκεία 
καΙ τήν εθνική προέλευση κατά 
τό πολύ γνωστό πρότυπο τού 
πρώτου ρατσιστικού πειράματος 
οτήν περιοχή, τού Ισραήλ. 

Τά Μπαντουστάνς στή Νότια 
'Αφρική, πού παρουσιάζονται σαν 
αποτέλεσμα εφαρμογής τής αυ
τοδιάθεσης σέ χωριστές ομάδες, 
είναι στην πραγματικότητα επι
τηδευμένα στρατόπεδα συγκέν
τρωσης γιά φτηνή εργασία. Ή 
συνειδητοποίηση οτι οί γνήσιες 

ς επαναστατικές δυνάμεις 
τού ANC τής Νότιας 'Αφρικής, 
τού SWAPO της Ναμίμπιας και 
τού πατριωτικού Μετώπου της 
Ζιμπάπουε πλησιάζουν τή νίκη «αι 
την κατάληψη της εξουσίας, οδή
γησε στή νέα τακτική προσέγγι
σης εγκαθίδρυσης πολιτικών προ
γεφυρωμάτων (αρχηγούς ανδρεί
κελα στή Νσμιμπκχ, συνεργά
τες τού ρατσιστικού Koik-
στώτος στη Ζιμπάπουε) σον 
νόμιμες κυβερνήσεις τών χωρών 
αύτων μέ παρωδία εκλογών. Πε
ριττεύει Τσως νά πούμε πώς ή 
πολιτική αυτή θά οδηγήσει σέ έν
ταση τού ένοπλου αγώνα μέχρ« 
τήν τελική νίκη, πού σημαίνει 
πραγματική δημοκρατία καί λαϊ
κή εξουσία καί όχι μόνο μιά βελ
τιωμένη έκδοση του καθεστώτος 
τών φυλετικών διακρίσεων. 

Δέν θ' αναφερθώ παραπέρα 
στή σημερινή φάση τών διεθνών 
εξελίξεων. Θα θίξω μερκές από 
τίς μεγάλες αλλαγές στην περι
οχή μας άπό τό τέλος της προη
γούμενης συνδιάσκεψης μας. 

Ό Σοντάτ επιβεβαίωσε τό ρό
λο του σάν όργανο τών μεταποι-
κιακών δυνάμεων προσπαθώντας 
νά υπερακοντίσει σέ χρησιμότητα 
τον πηαρσδοσιακό χωροφύλακα 
τών συμφερόντων αύτων. τό Ι σ 
ραήλ. Πρόδωσε τήν 'Αραβική υ
πόθεση καί συνεργάστηκε στην 
προσπάθεια μετατροπής τών Πα
λαιστινίων σε πολύ - αποικιακούς 
υπηκόους μιας δυάδας χωρών. 
"Η προδοτική πολιτική του, πάν
τως, ίνωσε σ* Ινα μέτωπο και 
δυνάμεις ακόμα μέ αντίθετες ι
δεολογικές τάσεις καί διάφορες 

>οσιακές συμμαχίες στο 
ρελθόν. Αυτό είναι πού ακόμη έ
στω και προσωρινά θά πρέπει νά 
εξετασθεί προσεκτικά και ν' αξι
οποιηθεί στο μέτρο καί γιά Λσο 

θά προσφέρεται. Είναι 
αας Οτι Ó Σοντάτ καί 

πού Οντι πρόσω
πα« 

άντι-
• 

ταλύτη γενικών πλατιών εξελί

ξεων στην περιοχή. Ή προσπά
θεια έξοστροκισιμού τών παλαιστι
νίων λειτούργησε αντίθετα υπέρ 
της επανάστασης καί ή τοπική 
τους σταθεροποίηση θά σημαίνει 
σταθεροποίηση της επανάστασης. 
Μιά μόνο διέξοδος υπάρχει. Η 
αποκατάσταση τών νόμιμων δι
καιωμάτων τών Παλαιστίνιων, πε
ριλαμβανομένου τού δικαιώματος 
τής επιστροφής καί τής αυτοδιά
θεσης. Ή πλήρης χωρίς όρους α
πελευθέρωση όλων τών κατεχο
μένων 'Αραβικών εδαφών. Ό απο
κλεισμός τής ξένης ηγεμονίας καί 
τήν αποκατάσταση τού λαού σάν 
κύριου τών πόρων του καί τού 
πεπτρωμένου του. Δέν υπάρχει 
ήττα γΓ αυτούς πού αγωνίζονται 
νά πάρουν πίσω τή χαμένη πα
τρίδα τους. Οί Παλαιστίνιοι υπο
βάθμισαν τό θάνατο καί θέλουμε 
νά ξέρουν δτι θά σταθούμε δίπλα 
τους μέχρι τό τέλος, μέχρι τήν 
πλήρη δικαίωση τής δίκαιης υπό
θεσης τους. 

Ή προσπάθεια τών δυνάμεων 
εκείνων πού μπήκαν στην υπηρε
σία τού Ιμπεριαλισμού καί τού 
Σιωνισμού, νά διασπάσουν τό 
Αίβανο θ' αντιμετωπισθεί άπό τήν 
σταθερή αποφασιστικότητα δλων 
μας νά τή ματαιώσουμε. Ή απο
τυχημένη απόπειρα τού Χαντάτ 
νά δημιουργήσει στό Νότιο Λίβα-
νο ένα κράτος - ζώνη ασφάλεια 
τού 'Ισραήλ θ* ακολουθηθεί από 
νέες απόπειρες. Αυτές οί από
πειρες μάς αφορούν όλους. ΕΤναι 
ή έκφραση τής πολιτικής τής 
Μπαντουστανοποίησης που δέν 
απειλεί μόνο τό Λιβσνο ή τήν Κύ
προ, αλλ' ακόμη καΙ χώρες πού 
μπορεί νά φαίνονται σήμερα α
σφαλείς καί σταθερές. Πρέπει νά 
δώσουμε πλήρη ενεργητική υπο
στήριξη στις προοδευτικές δυνά
μεις τού Λίβανου πού αγωνίζον
ται γιά ένα ενοποιημένο Αίβανο, 
ελεύθερο άπό νεο - αποικιακούς 
δεσμούς καί δέν είναι μολυσμένες 
άπό μιά εκλεπτυσμένης μορφής 
Μπαντουστανοποίηση. 

Στόχος n Κύπρος 

"Αλλη σημαντική εξέλιξη ή
ταν ή λαϊκή επανάσταση στό 'Ι
ράν. Ή μεταποκιστική περιφε
ρειακή αλυσίδα ΗΠΑ — Ιράν — 
Τουρκία — 'Ισραήλ έσπασε καί 
τό πεντάγωνο αντιμετωπίζει ε
πείγουσα ανάγκη πού νά εγκα
ταστήσει δσο τό δυνατό πιο γρή
γορα καί πιό ασφαλισμένα τίς 
στρατιωτικές καί κατασκοπευτι
κές του βάσεις. 

Ή Τουρκία πού αποκτά μεγα
λύτερη σημασία στον καταπιε
στικό μηχανισμό τής περιοχής, 
μπορεί νά λύσει τό πρόβλημα μό
νο προσωρινά. Ή εσωτερική της 
ανώμαλη κατάσταση, τό αυξανό
μενο ξεσήκωμα τών εργαζομένων 
μαζών, προοιωνίζουν μ à αστάθεια 
πού θά μπορούσε νά σημαίνει 
πολλά γιά τίς Άμεοικσνικές ύ-
περπερίπλοκες εγκαταστάσεις 
στην Τουρκία. 

Τό Ισραήλ μπορεί νά δράσει 
σάν χωροφύλακας άλλα είναι α
κατάλληλο σάν πλούσιος ενδιά
μεσος λόγω τού τρωτού χαρακτή
ρα του. τού γεγονότος οτι υπερ-
σκληρύνθηκε αντιμετωπίζοντας 
τήν παλαιστινιακή Επανάσταση 
καί τό ασυμβίβαστο 'Αγροτικό 
Μέτωπο καί λόγω τού γεγονότος 
δτι είναι στην πραγματικότητα 
ξεκομμένο άπό τήν περ-οχη. Ό 
Σαντάτ πού προσφέρθηκε νά γί
νει δχι μόνο ό πολιτικός αλλά καί 
ό στρατιωτικός ενδιάμεσος μέ τή 
βοήθεια β δισ. δολλαρίων Οπλων, 
απορρίπτεται μέ τήν συνειδητο
ποίηση ότι τά χρονικά περιθώρια 
εξαντλούν* 

Οί ΗΠΑ και τό Πεντάγωνο 
στρέφουν τήν προσοχή τους στην 
Κύπρο. Τό μικρό της μέγεθος, τά 
δινοτομικά προβλήματα πού ε
πέβαλαν στό νησί, ή ύπαρξη 
τών λεγόμενων κυρίαρχων B e 
νκών στρατιωτικών βάσεων 
σφέρουν ευνοϊκούς óooue γιά "»ή 
χρησιμοποίηση τού νη 
μόνο σαν εξέδρα ^πίθεσ 
ον τών προδευτικών στρωμάτων 
στή Μέση 'Ανατολή άλλα καί σάν 

κοτπχσκοπευτικό κέντρο εναντίον 
τήε Σοβιετικής Ένωσης. 

Υπάρχουν κιόλας πολλές πλη
ροφορίες γιά εγκατάσταση στην 
Κύπρο τέτοιου είδους εξοπλισμού 
καΙ τεχνικού προσωπικού. Αυτά 
περιπλέκει παραπέρα τήν δδη πε
ριπλεγμένη κατάσταση στην Κύ
προ. 

Δέν χρειάζεται νά επαναλάβω 
μιά λεπτομερή ανάλυση τού Κυ
πριακού προβλήματος. Κατά τις 
προηγούμενες μας συναντήσεις 
Φτάσαμε στό συμπέρασμα ομό
φωνα οτι τό πρόβλημα πηγάζει ά
πα τήν επιθυμία τών μεταποικι-
στικών κύκλων τών ΗΠΑ νά εν
τάξουν τήν Κύπρο στή σφαίρα ε
πιρροής τους καί νά τή χρησιμο
ποιήσουν σάν εξέδρα επίθεσης 
στή Μέση 'Ανατολή, καί περίπλο
κο κατασκοπευτικό κέντρο. Ή δι
αμάχη δέν είναι μεταξύ 'Ελλήνων 
καί Τούρκων τής Κύπρου αλλά 
μεταξύ άπό τή μιά τού Ιμπεριαλι
σμού και άπό τήν άλλη του Κυ
πριακού λαού σάν συνόλου. 

'Ορμητήριο 

'Επανειλημμένες αποφάσεις 
τού OHE ζήτησαν τήν άποχώρη 
ρήση τών ςένων στρατευμάτων, 
τήν επιστροφή τών προσφύγων 
στα σπίτια τους κάτω άπό συν
θήκες ασφαλείας καί τό σεβασμό 
τής ανεξαρτησίας τής εδαφικής 
ακεραιότητας και τής αδέσμευ
της πολιτικής τής Κύπρου. Ή 
πρώτη απ' αυτές τίς αποφάσεις 
ψηφίστηκε ακόμη κι' άπό τήν Τ-
δια τήν Τουρκία πού στή συνέ
χεια αρνήθηκε νά δεσμευτεί άπό 
τίς αποφάσεις τού OHE καί συ
νεχίζει νά δρα μ' ένα τρόπο πού 
συνιστά κατάφωρη παραβίαση 
τού διεθνούς νόμου καί τών αν
θρωπίνων δικαιωμάτων. Δέν χρει
άζεται βαθιά ανάλυση γιά νά 
εκθέσει κανείς τά κίνητρα τού 
Τουρκικού κατεστημένου, θ ά ή
ταν αφελές νά πιστέψει κανείς δ
τι ή Τουρκία είσέβαλε στην Κύ
προ γιά νά περιφρουρήσει τά δι
καιώματα τής Τουρκικής μειονό
τητας ή νά έποκοτταστησει τό 
στάτους κβό δπως είχε αρχικά Ι
σχυριστεί αλλά ή νά καταλάβει 
ολόκληρο τό νησί ή νά δημιουρ
γήσει συνθήκες νομιμοποίησης 
τής κατοχής τού βορρά καί νά εί
ναι σέ θέση νά υποθηκεύσει τή 
στρατηγική θέση της Κύπρου στό 
Πεντάγωνο. 

01 πολιτικό - στρατιωτικοί κύ
κλοι τών ΗΠΑ προσπαθούν νά με-
τατρέπσυν τήν Κύπρο σέ μιά τε-
ράστια βάση εναντίον τών προο
δευτικών δυνάμεων στή Μ. 'Ανα
τολή καί σάν κατασκοπευτικό 
κέντρο εναντίον της Σ. Ένωσης. 
Οί προοδευτικοί "Αραβες πρέπει 
ν' αντιληφθούν δτι αν ή Κύπρος 
δέν βοηθηθεί πρακτικά νά αντι
σταθεί στην πίεση και τον εκβι
ασμό αυτό θ' αποδειχτεί σποφα-
σιστιβής σημασίας γιά τά δικά 
τους εθνικά συμφέροντα καί τό 
δικό τους εθνικό μέλλον. Τό ίδιο 
ίσχύει καί γιά τις σοσιαλιστικές 
χώρες. 

θέμα κατοχής 

*Αν δμως υπάρξει ανοχή τής 
επίθεσης καί τού διαμελισμού 
ή πιστευτότητα τού κινήματος 
τών 'Αδεσμεύτων θά υπονομευτεί 
καί αυτό θά οδηγήσει σέ παρα
πέρα πόλωση. Ή τελική πράξη 
τού Ελσίνκι θά γίνει ένα ντοκου
μέντο χωρίς ά£ία. Καί τό γεγονός 
δτι θά μπορούσε νά επιδειχτεί α
νοχή στή βία καί τήν κατοχή μπο
ρεί νά δημιουργήσει δίκαιο, θά 
οδηγήσει σέ μιά νέα επικίνδυνη 
σχέση μεταξύ κρατών πού θ' ά-
πίΐλούν συνεχώς τήν εθνική ασφά
λεια τών πιό αδύνατων εθνών. 

Τό πρόβλημα της Κύπρου δέν 
είναι όπως είπα μιά διαμάχη με
ταξύ Ελλήνων καί Τούρκων 
Κύπρου και δέν μπορεί νά θεωρη
θεί μόνο άπό τή λεγόμενη σ 
γματική και εδαφική το 
ΕΤνσι θέμα κατοχής καί άπ 
θερωτικού αγώνα Είναι θέμα πα
ραβίασης της κνριορνίας καί τών 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων καί ε

φαρμογής τών αποφάσεων τού Ο. 
Η.Ε. 

Αυτοί πού αποφεύγουν νά τα 
δουν κάτω άπό αυτό τό φώς δέν 
προσφέρουν μόνο κακή υπηρεσία 
στην Κύπρο, αλλά καί στίς δικές 
τους χώρες Ιδιαίτερα αυτές πού 
αποτελούν μέρος της περιοχής 
κα1 πού πρέπει νά είναι σέ θέση 
ν* αντιληφθούν τί σημαίνει αυτό. 

Ύπαρχε* ένα εΙδικό πρόβλημα 
στό όποιο θέλω ν' αναφερθώ. Ο
ταν εδάφη κοΓΓαλαμβάνονται καί 
ο! νόμιμοι Ιδιοχτήτες πετάγονται 
έξω είναι απαράδεκτο γιά οποια
δήποτε χώρα νά εμπορεύεται μέ 
τον σφετεριστή. Θά Ισοδυναμούσε 
μέ κλεπταποδοχή. Ό Τουρκικός 
στρατός κατέχει μέρος τής Κύ
πρου, ^δήμευσε τίς περιουσίες τών 
πολιτών πού εκδιώχτηκαν κα! 
προσπαθεί νά εμπορευτεί τά κλο
πιμαία προϊόντα μέ άλλες χώρες. 
Έχουν το θράσος ν' αποκαλούν 
τό νόμιμο δικαίωμα τών Ιδιοκτη
τών νά παρεμποδίσουν κάτι τέ
τοιο σάν οίκονομικό μποϋκοτάζ. 
Είμαι βέβαιος δτι δλοι αντιλαμ
βάνεστε ότι σύτό δέν είναι οίκο
νομικό μποϋκοτάζ, άλλα ένα νό
μιμο μέτρο προστασίας ΤΟΛ νό
μιμων Ιδιοκτητών. Σάς κάνουμε 
έκκληση νά κχχιαγγείλλετε οποιο
δήποτε εταιρεία fi εταιρείες πού 
θ' αποδέχονταν κλοπιμαία προϊ
όντα. 

Ή συνάντηση 

Θά πώ ακόμη δυο λόγια πα
ραπάνω γιά τις πρόσφατες εξε
λίξεις. Ό γενικός γραιμματέας 
του OHE κάλεσε σέ συνάντηση 
τόν Πρόεδρο τής Κυπριακής Δη
μοκρατίας καί τόν κ. Ντενκτάς 
σέ μιά προσπάθεια νά βρεθεί μια 
βάση γιά τήν επανάληψη τών συ
νομιλιών. Δήλωσε επανειλημμένα 
δτι δέν θά προχωρήσει αν δέν 
βρεθεί συγκεκριμένη βάση καί εί
ναι αυτονόητο δτι ό γενικός 
γραματέας τού OHE δέν μπορεί 
νά ενεργεί παρά μόνο μέσα στό 
πλαίσιο τών αποφάσεων τού Ο. 
Η.Ε. Είναι πολύ γνωστό δτι ή δι
κή μας πλευρά υποστηρίξει στα
θερά τις αποφάσεις του OHE ε
νώ ή "Αγκυρα καί ο γκασυλάιτερ 
Νπονκτάς τίς αντιμάχονται. Έτσι 
ό γενικός γραμματέας τού OHE 
δέν μπορεί καί δέν πρέπει νά τού 
επιτραπεί νά παίζει ρόλο Πόν
τιου Πιλάτου, άλλα πρέπει νά υ
ποχρεωθεί νά εκθέσει στό Συμ
βούλιο 'Ασφαλείας τά πραγματι
κά γεγονότα καί νά υποδείξει αυ
τούς πού είναι υπεύθυνοι γιά τό 
αδιέξοδο. Πρέπει νά γίνει ή δια
φοροποίηση μεταξύ τού Ντενκτάς 
πού αντιπροσωπεύει τήν πολιτι
κό - οίκσνομική ολιγαρχία στίς 
κατεχόμενες περιοχές, που έχει ε
πενδυμένα συμφέροντα νά παρε
μποδίσει κάθε λύση καί συγχώ
νευση πού θά βάλει τέλος στην 
άγρια μονοπωλιακή εκμετάλλευ
ση τής Τουρκικής κοινότητας. Σή
μερα, ολοένα καί περισσότερες 
δυνάμεις μάχονται εναντίον αυτής 
τής κατάστασης καί βλέπουμε μ 
εμπιστοσύνη την προοπτική ενός 
κοινού άντι - Ιμπεριαλιστικού, 
άντι - κατοχικού μετώπου. Οι 
προοπτικές τής συνάντησης Κυ* 
πριανού — Ντενκτάς δέν είναι 
αίσιόδοξες. Θά ήταν αφέλεια νά 
πιστέψουμε δτι οί μεταποΐκιστές 
ή τά προγεφυρώματα τους θά έγ-
γκαταλείψουν μέ τή θέληση τους 
τά σχέδια τους. Μόνο αν αναγκα
στούν άπό τόν αγώνα τού ενδια
φερόμενου λαού καί τή διεθνή αλ
ληλεγγύη θά υποχρεωθούν νά δε
χτούν καινούργιες πραγματικότη
τες. 

Κοινός αγώνας 

Ό αγώνας μας πρέπει νά εί
ναι δλων σας. Αγωνιζόμαστε γιά 
τό δικαίωμα ύπαρξης γιά ελευθε
ρία, γιά ανθρώπινη αξιοπρέπεια. 
'Αγωνιζόμαστε γιά μιά έλεύθεοη 
ανεξάρτητη Κύπρο γιά δλους 
τους πολίτες της ανεξάρτητα ά
πό εθνική καταγωγή fi θρησκεία. 
'Εδώ στή γή της 'Ελλάδας πού ό 
λαός της στέκει πλήρως αλληλέγ
γυος μέ τόν αγώνα καί έτοιμος 
νά προσφέρει θυσίες, νά μας δώ
σει αποτελεσματική υποστήριξη, 
αίσθανόμαστε μεγαλύτερη πτποί-
θηση δτι άπό οντή τή διάσκεψη 
θά φύγουμε εξοπλισμένοι δχι μό
νο μ έ σταθερή αλληλεγγύη αλλά 
μέ τήν αποφασιστικότητα τών 
συνέδρων νά εργαστούν γιά πρα
κτική αλληλεγγύη στον αγώνα 
μας καί πρακτικά μέτρα πίεσης 
εναντίον τής Τουρκίας. 

Καμιά μορψή σοσιαλισμού δέν 
μπορεί νά συμβιβαστεί ή νά ανε
χθεί τήν κατοχή καί τήν παραβί
αση τών ανθρωπίνων δικαιωμά
των. Είμαστε άιιοφασισμένοι νά 
πολεμήσουμε γιά τήν: επιστροφή 
τών χαμένων πατρικών εδαφών. 
Είμαστε αποφασισμένοι νά πο
λεμήσουν* χέρι χέρι ιιέ τους Νό
τιο - 'Αφρικανούς αδερφούς μαι» 
γιά μιά ελεύθερη Ζιμπάπουε, \αά 
ελεύθερη Ναμίμπια, um έλεύθε 
ρη Νότια "Αφρική. Είμαστε άπυ 
Φασισμένοι νά πολεμήσουμε χέ 
ρ« - χέρι μέ τους Παλαιστίνια^ 
αδερφούς μας μέχρι πού νά γ ιΛ-
τάσουμε μιά έλευθτρπ Χάιφα · 
μιά έλεύβερη Κηρύνεια. 

Δέν υπάρχει δύναμη νά ; 
στρέψει πίσω. Είμαστε ό · 
Οά άγωνστούμε καί θα 
με. θ ά δημιουργήσουμε ένα και
νούργιο κόσμο. Έ ν α κόσμο δημο
κρατίας, σοσιαλισμού. 

Α. ΣΙ ΑΧ ΑΤΙ: Νά φαυοϋμε 
άξιοι τής ιστορικής μας 

ευθύνης 
Παρεχχ)ΐάζοντας τΛν εί-

σ ή γ η σ η της Μόνιμης Γρσμ 
ΜατεΙας τοο ΠΑ.ΣΟ.Κ ό 
γ ρ σ μ μ α τ έ α ς κ. 'Αχμεντ Σι 
αχάτι ε ί η ε : 

«'Αδελφοί καί φίλοι σύνεδροι. Πα
ρατηρητές, Δημοσιογράφοι, Απε
σταλμένοι τού Τύπου, 

Είναι μεγάλη( τιμή γιά μένα 
νά aâc καλωσορίσω δλους καί νά 
σάς ευχαριστήσω γιά τό ενδια
φέρον καί τή συμμετοχή σας στή 
μεγάλη αύτη συνδιάσκεψη. Είναι 
επίσης τψή γιά μένα νά ευχαρι
στήσω τους φιλόξενους Έλληνες, 
τήν 'Ελληνική κυβέρνηση καί Ι
διαίτερα τό Πανελλήνιο Σοσιαλι
στικό Κίνημα (ΠΑΣOK), πού εί
ναι Ιδρυτικό μέλος τού κινήματος 
μας καί μέλος της Μόνιμης Γραμ
ματείας καί θά ήθελα νά εξάρω 
τους άξιους Έλληνες μέ τόν αρ
χαίο τους πολατισιμό, κομιμάτι 
τών Μεσογειακών Πολιτισμών. 
Φίλοι καί αδελφοί, 

Ή Μεσόγειος ήτειν. βίνοχ καί 
πάντα θά είναι μία άπό τίς σπου
δαιότερες γεωγραφικές περιοχές 
της γης, διότι είναι κέντρο τού 
διεθνούς εμπορίου taxi απασχολεί 
όλους, όσους διαμορφώνουν τήν 
στρατηγική πολιτική στον κόσμο, 
λόγω της θέσης της μεταξύ τριών 
ηπείρων. 01 λαοί τής Μεσογεια
κής λεκάνης είναι περήφανοι γιά 
τήν σημαντική προσφορά τους 
στον παγκόσμιο πολιτισμό και 
γιά τη συμμετοχή τους στην κα
τάκτηση μιας διεθνούς Ισορροπί
ας καί ειρήνης βασισμένες στην 
δικαιοσύνη καί τήν Ισότητα. 

Δύναμη 

*0 αγώνας τών Μεσογειακών 
χωρών αποτέλεσε κα! θά αποτελέ
σει στό μέλλον ένα σημαντικό 
κρίκο στην ανθρώπινη ιστορία. 
Αυτός ό αγώνας αντλεί τή δύνα
μη του απ* τή δύναμη, υπομονή 
κι επιμονή τών Μεσογειακών λα
ών καΙ άπό τήν ÎKowirrra τους 
ν' αντιδρούν ενάντια στην αποι
κιοκρατία, πού σκοπεύει στον 
σφετερισμό τών πλουτοπαραγω
γικών πηγών αυτών τών λαών καί 
στην εκμετάλλευση της στρατη
γικής τους θέσης. 

Τό κίνημα τού διεθνούς Ιμπερι
αλισμού στή Μεσόγειο είναι κομ
μάτι της διεθνούς αποικιοκρατι
κής στρατηγικής πού κατευθύνε
ται ενάντια στον αγώνα τών λα
ών καί στά προοδευτικά τους κι· 
νήματα σ' δλον τόν κόσμο, χάριν 
τών διεθνών μονοπωλίων, τών πο
λυεθνικών εταιρειών καί τών ά
πληστων καπιταλιστικών τάξεων. 

Κάτω άπό αυτές τίς συνθήκες 
προέκυψε ή αναγκαιότητα γιά τίς 
προοδευτικές δυνάμεις νά πάρουν 

! 
Ό Ά. Σκιχάτι στό Οημα. 

ττ)ν πρωτοβουλία τής σύγκλησης 
της πρώτης τους συνδιάσκεψης 
στή Βαρκελώνη (26 — 28 Νοέμ
βρη, 1976) στην οποία μετείχαν 
17 πολιτικές οργανώσεις καί ή ο
ποία είχε σάν αποτέλεσμα τό 
Ντοκουμέντο τής Βαρκελώνης, πού 
έθεσε τίς πρώτες βάσεις γιά τόν 
κοινό αγώνα αυτών τών Μεσογει
ακών προοδευτικών δυνάμεων. *Η 
Μόνιμη Γραμιματεία της Συνδιά
σκεψης Ιδρύθηκε καί συμπεριέλα
βε: 

Ι . — Τό Γενικό Συνέδριο τού 
Λαού τής Λαϊκής Σοσιαλιστικής 
Αιβυκής 'Αραβικής Τζαμαχιρία. 

2 . — Τήν 'Οργάνωση γιά τήν 
'Απελευθέρωση τής Παλαιστίνης 
(P.L.O.). 

3 . — Τό 'Ελληνικό Σοσιαλιστι
κό Κόμμα ΠΑΣΟΚ. 

3.-— Τό 'Εργατικό Κόμμα 
Μάλτας. 

5 . — Τό Λαϊκό Σοσιαλιστικό 
Κόμμα 'Ισπανίας (PSP) τό οποίο 
αργότερα εντάχθηκε στό 'Ισπανι
κό Σοσιαλιστικό 'Εργατικό Κάμ-
μα (PSOE). 

Ή επιτυχία τής πρώτης συνδι
άσκεψης οδήγησε στή δεύτερη 
συνδιάσκεψη τών Μεσογειακών 
προοδευτικών δυνάμεων στή Μάλ
τα, τό καλοκαίρι τού 1977, 20 — 
25 'Ιουνίου. Είκοσι οργανώσεις 
καί πολιτικά κόμματα, ορισμένα 
απελευθερωτικά κινήματα, ώς πα
ρατηρητές, μαζί μέ έναν αριθμό 
δημοσιογράφων έλαβαν μέρος. Οί 
έντονες προσπάθειες της Μόνιμης 
Γραμιματείας μέσω τών συνεχών 
επαφών της μέ δλες τίς Μεσογει
ακές προοδευτικές δυνάμεις, οί 
πολιτικές καί πληροφοριακές προ-
ετοιμασίες γιά τή συνδιάσκεψη 

καί ή στενή επίβλεψη τών διαδι
κασιών τής συνδιάσκεψης έπαιξαν 
σημαντικότατο ρόλο γιά τήν 
τυχία τής συνδιάσκεψης, πού υλο
ποιήθηκε στό Ιστορικό ντοκουμέν
το τής Μάλτας, δπως καί σέ μία 
σειρά σπουδαίων αποφάσεων καί 
συστάσεων. Ή τρίτη συνδιάσκε
ψη είναι ό ώριμος καρπός τών δύο 
προηγουμένων καί συνήλθε κάτω 
άπ' τίς περίπλοκες συνθήκες πού 
άντι-μετωπίζουν οί Μεσογειακές 
καί γειτονικές περιοχές, οί όποιες 
είναι αποτέλεσμα της συνεργασί
ας τού Ιμπεριαλισμού καί τής το
πικής αντίδρασης. 'Αξίζει νά ση
μειωθεί ή συμμαχία μεταξύ διε
θνούς Ιμπεριαλισμού καί ορισμέ
νων Μεσογειακών κυβερνήσεων, ή 
ύπαρξη ξένων βάσεων καί στό
λων πού αποτελούν μιά πρόσθετη 
πηγή εντάσεων γιά τους λαούς 
τής περιοχής καί γιά τίς ελεύθε
ρες δυνάμεις τους. 01 πολιτικές 
καί στρατιωτικές αναταραχές στό 
Λίβανο, Κύπρο, Τουρκία, Ιταλία, 
Μαρόκκο. Τυνησία, Αίγυπτο καί 
Παλαιστίνη, π.χ. είναι τό άμεσο 
αποτέλεσμα της παρουσίας αυ
τών τών αποικιοκρατικών δυνάμεων 
καί τής συμμαχίας τους μέ τήν 
τοπική αντίδραση ενάντια στίς 
προοδευτικές δυνάμεις. Σ' αυτή 
τη συνδιάσκεψη απαιτούμε άπ* 
τίς αποικιοκρατικές καί Ιμπερια
λιστικές δυνάμεις: «Κάτω τά χέ
ρια άπ' τους λαούς μας πού θέ
λουν νά κατακτήσουν μιά δίκαιη 
εΙρήνη». 

'Ένα βήμα μπροστά 

Ή παρούσα^ συνδιάσκεψη είναι 
ένα ακόμη βήμα μετά τά δυο 
προηγούμενα, οιότι έχουμε πολ
λούς νέους συνέδρους. 

Ή σύγκληση τής Γ' συνδιά
σκεψης κάτω άπό αυτές τίς συν
θήκες αποτελεί μία πρόκληση τών 
Μεσογειακών προοδευτικών δυνά
μεων στίς συνωμοσίες τού διεθνούς 
σιωνιστικού άποικιοκρατισμοΰ καί 
τής τοπικής αντίδρασης, πού δια
τείνονται εχθρικά προς δλες τις 
δυνάμεις πού συμιμετέχουν σ αυ
τήν τήν συνδιάσκεψη. Αυτό τό γε
γονός είναι αρκετό γιά νά συνει-
οητοποιήσουμε τήν επιτακτικότη-
τα τής κατάστασης καί τίς τερά
στιες ευθύνες πού αναλαμβάνουμε 
γιά τήν εξασφάλιση τής πλήρους 
επιτυχίας αυτής τής συνδιάσκεψης. 

Ή Μόνιμη Γραμματεία κατέβα
λε μεγάλες προσπάθειες γιά νά 
οργανώσει αυτή τή συνάντηση με

ταξύ τών σοσιαλιστικών wpooBti* 
τικών δυνάμεων τής Μεσογείου βά
σει τού άρθρου (α) τού Ντούκου* 
μέντου της Μαλταε. Ή Γενική 
ΓρσωιμοΓτεία προσπάθησε νά ενη
μερώσει όλους τους συμμετέχον
τες σ' αυτή τή συνδιάσκεψη για 
όλες τίς δραστηριότητες της. Αυ
τές είναι οι έξης: 

Ι. Στό πλαίσιο τών διάδικε», 
στικών δροχιτηριοτήτων τής Μόνι
μης Γραμματείας συγκλήθηκα» 
τακτικές συναντήσεις άπό τόν 'Ι
ούνιο του 77 ώς τόν 'Απρίλη τοι) 
79, 24 συναντήσεις συνολικά. Ό 
λες χαρακτηρίστηκαν άπό ταυτό
τητα απόψεων σχετικά μέ τά προ
γράμματα τής Μόνιμης Γραμιμο· 
τείας καί άπό σοβαρή δουλειά uà 
βάση τίς Διακηρνί. tp*e-
λώνης καί τής Μάλτας. Μεταξύ 
αυτών καί τών συναντήσεων έλα
βε χώρα καί μία ευρεία έκτακτη 
συνάντηση που συμπεριελάμβαν« 
μία ομάδα οργανώσεων καί κομ
μάτων μέ στόχο μεγαλύτερη συ
νοχή, συνεργασία καί σύσφιξη τών 
σχέσεων μέ όλες TIC απελευθερω
τικές καί προοδευτικές δυνάμεις 
τής περιοχής καί ανταλλαγή από
ψεων γιά μιά κοινή πλατφόρμα 
σάν τόν καλύτερο τρόπο γιά την 
πραγματοποίηση του πόθου τών 
λαών μας γιά ανεξαρτησία, 
απελευθέρωση καί δημοκρατία. 

Σ' αυτή τήν συνάντηση συζη* 
τήθηκαν οί προετοιμασίες γιά την 
3η συνδιάσκεψη τής 'Οργάνωσης. 

01 συμμετέχοντες συμφώνησα» 
στά έξης: 

α) Σύγκληση τής συνδιάσκεψ»* 
μεταξύ 1 5 — 1 8 Μαΐου 1979. 

Β) Συμφωνία γιά τήν ήμερήσΜ 
διάταξη της συνδιάσκεψης ποβ 
συμπεριλαμβάνει τέσσερα θέματα 
και καλύπτει πολιτικά, οίκονσμ»· 
κά, πολιτιστικά κα) κοινωνικά 
προβλήματα. 

Τά θέματα εστάλησαν σέ βλ« 
τά πολιτικά κόμματα καί οργα
νώσεις γιά τήν προετοιμασία τών 
σχετικών αναλύσεων γιά τήν συν
διάσκεψη. 

Ή Μόνιμη Γραμματεία ανέπτυ
ξε πολλές δραστηριότητες τελευ
ταία, μετά τήν δεΰηοη συνδιάσκε
ψη στην Μάλτα. 'Εξέχουσα θέση 
ανάμεσα σ' αυτή κατέχει ή διορ
γάνωση μιας συζήτησης στην Βρέ
μη, Δυτ. Γερμανίας μέ τόν τίτλο 
«Ol προοπτικές τού ^σοσιαλκτη-
κού μετασχηματισμού στην Μβ-
σόγειο καί ή σημασία τους». 

W " Ή σ υ ν έ χ ε ι α 
στην 1 2 η σ ε λ ί δ α 

Σιιντ. Σ. ΧΟΦΜΑΝ: Τέρμα 6τή ξένη 
Παίρνοντας τον λόγο ό 

αρχηγός της "Αλγερινής 
αντιπροσωπείας σύνταγμα 
τάρχης Σουλεϊμάν Χόφ
μαν είπε τα εζης: 

«Κύριε Ποόεδοβ. 
Μοΰ είναι έςαιοετιχα 

εύγάοιστσ νά oâc απευθύνω 
il ονόματος χήβ άλγεοινης αν
τιπροσωπείας, τόν αγωνιστι
κό καί αδελφικό ταιρετισμό 
τού Μετώπου Εθνικής 'Απε
λευθέρωσης (F.L.N.), τών 
μελών τσυ, τών στελεχών καί 
της πολιτικής του καθοδήγη
σης. Μοΰ είναι εξίσου εύ.ιί-
οιστο νά ευχαριστήσω τσύς 
φίλους μου τού ΠΑΣΟΚ νια 
τη θερμή ύποδοτή που μάς έ-
πΐφύλαΐαν. καί νιά τίς προσ
πάθειες πού κατέβαλαν οί υ
πεύθυνοι τοΰ κινήματος καί ή 
μόνιμη γραμματεία της Σνν-
διάσκεψης ωστβ νά εξασφαλι
στεί ή πλήρης επιτυχία τών έρ 
νασιών της. 

Θέατρο συγκρούσεων 

Μετά τή Βαρκελώνη καί τή 
Μάλτα, βρισκόααστβ καί πά
λι συγκεντρωμένοι γιά νά 
προσεγγίσουμε, στό φώς τών 
εξελίξεων τής κατάστασης καί 
μέ δάση τίς εμπειρίες μας. 
ποοδλήματα πού είναι κοινά, 
άφον αναφέρονται σ' αύτη 
τή ξϋλασσα πού είναι κοινή 
γιά μας. Ελπίζω ότι οί ερ
γασίες uac θά αρθούν σεό υ
φός τών προσδοκιών τών λα
ών μας καί τοϋ προορισμού 
τήε Μεσογείου. 

Ή Μεσόγειος, λίκνο τών 
πολιτισμών, ύπηοξε άκτινο-
βόλο κέντρο τών μεγάλων 
ρευμάτων σκέψης που συμδά 
λανε, μέσα στο πέρασμα τών 
αΙώνων, στην ανάπτυξη καί 
τήν άνθηση τής άνθοωπότητας. 
Σήμερα, ή θάλασσα αυτή. ά
πό πλαίσιο σύνθεοτκ καί άλ-
ληλεπίόοασης τών πολιτισμών 
πού εκκολάφθηκαν στίς ακτές 
της. μετατοέπεται δλο καί πε· 
ρισσότεοο σέ θέατρο συγκρού
σεων, σταυροδρόμι γιά Οπλα 
χαί πολεμικούς στόλους, πυ
ριτιδαποθήκη πού απειλεί νά 
βάλει φωτιά στόν πλανήτη 
καί \ά κάνει τό μέλλον εφι
αλτικό. 

Τέτοια είναι ή κατάσταση 
πού επικρατεί στη Μεσόγειο. 
Πρόκειται άραγε γιά τό και
νούριο πεπρωμένο αυτής τής 
θάλασσας, τή στιγμή μάλιστα 
πού εξυμνούνται οί αρετές 

<χ.εone καί διατυμπανίζε
ται ή θέληση γιά είοήνη στόν 
κόσμο: 

0 1 λόγοι γιά τήν έπιδεί-
νι«χττι αυτής TJÌC κατάστασης 
υστροα από τήν ήττα τοΰ ιμ
περιαλισμού στην Ν.Α. 'Ασία 
έγουν αναλυθεί έπανελημμένα. 
Τά συμπεράσματα ετρυν δνεί. 
"Ε τ ει εκδηλωθεί ή θέληση νιά 
ενεργοποίηση άπό πολλέΰ^πλευ 
ρέε' ωστόσο, οί εστίες έντα
σης δέν παύουν νά δημιουρ
γούνται καί νά απειλούν την 
είοήνη στην πεοιοτή καί σ' 
ολόκληρο τόν κόσμο. 0 1 λαοί 
τών παοάκτιων πεοιοτών. έβώ 
καί δέκα τρόνια περίπου, έλ
πισαν« νιΐί μιά στιναή δτι θά 
δουν τή θάλασσα χοιχ νά γί
νεται λίμνη ε'οήνης. Ή ελπί
δα αυτή βασιίόταν οτήν χα-

'•τη τού άποικιοκοατι-
Ί·ίττήιι«το<: στήνΆφΟίκή 

καί στην 'Ασία. 
Ή όπισθοτιόοηση τον ίμπε-

οιαλιομον.ή^εναρξη τής πο
λιτικής νιά ύφεση καί αφο
πλισμό άφηνε νά Óiatiafvrrai 
ό έοτομός μιάε έποτήε όιαλό 
γουκαί σννβονασι'πς άνάιιεσα 
στους htove rvc éhoriac καί 
tne vÓTiac ακτής τής Μεσο
γείου. 

Ή εφαρμογή αύτίκ τήε πο* 

επικυριαρχία 
6ΐή Μεοόμειο 

λιτικής γιά elonvn, καί συνεο-
γασία επρόκειτο νά αποτελέσει 
τήν προΰπόθβση πού θά επέ
τρεπε στή Μεσόγειο νά ξανα-
συνδεθεί μέ τήν παράδοση 
καί τόν προορισμό τηε: ση
μείο σύνδεσης ανάμεσα στους 
λαούς χάρη οτήν άλληλεπί-
δσαση τών άξιων καί τών πο 
λιτισμών τους. 

Αυτή ή ελπίδα πού τρέφαμε 
στηριζόταν σέ αντικειμενικά 
γεγονότα: οί ήττες πού δοκί
μαζε ό Ιμπεριαλισμός σ' όλό-
κληοο τόν κόσμο, ή ανάδυση 
τής πολιτικής τοΰ αφοπλι
σμού μέσα στά πλαίσια τής ει
ρηνικής συνύπαρξης, ή ανα
γνώριση τού δικαιώματος τής 
αυτοδιάθεσης τών λαών. δλα 
αυτά ήσαν στοιχεία πού μάς 
παρακινούσαν νά ελπίζουμε 
και νά παλεύουμε γιά τόν ερ
χομό μιας αναγέννησης στίς 
ακτές τής Μεσογείου. Μέσα 
σ* αυτή τήν ατμόσφαιρα καί 
σέ τέτοιο περιβάλλον, ή πάλη 
τών λαών τού Τρίτου Κόσμου 
έπαιρνε νέα διάσταση, καί προ 
σανατολιζόταν προς έναν έπα-
ναπροσδιοοισμό τών οικονο
μικών σχέσεων μέ τήν αποκα
τάσταση αιάς καινούριας πα
γκόσμιας τάξης ποαγΓίΐτων, 
σο>στής καί δίκαιης' τήν ί
δια στιγμή, τό ευρωπαϊκό ερ
γατικό κίνημα σημείωνε μεγά
λες νίκες ενάντια στην καπι
ταλιστική εκμετάλλευση. 

Νέες ελπίδες 

"Ολες αυτές οί επιτυχίες, 
δλες αυτές οί νίκες ήσαν για 
μάς λόγοι γιά νέες προσδο
κίες και πηνή γιά νέες ελπί
δες. 'Αποτελούσαν κάτι παρα
πάνω άπό ποοαηνύματα γιά 
τήν αποκατάσταση αιάς ποαν 
ματικής. διαρκούς εΙρήνης, 
καί μιας στερεής συνεργασί
ας. Ειγε κανείς τό δικαίωμα 
νά ελπίζει δτι θά δει τό èva 
δισ. δολλάοια πού σπαταλιών 
ται καθημερινά γιά τή διό
γκωση τών στρατιωτικών ο
πλοστασίων, νά συμβάλλουν 
στην ανακούφιση τών δυο 
δισ. άνθοώπων τοΰ πλανήτη 
πού ύποφέοουν άπό τ ή \ πεί
να. Επίσης, ελπίζαμε νά δοΰ 
με τίς εργασίες τού μισού πε
ρίπου έκατομμυοίρυ σοφών 
καί ερευνητών που δούλευαν 

τήν ανακάλυψη καινού-για 
οίων οπλών νά έπαναποοσα 
νατολίζονται νιά νά μειώσουν 
τό οικονομικό καΧ τεχνολο
γικό χάσμα πού χωρίζει τίς 
πλούσιας τώρες άπό τίς φτω-
τές. 'Επίσης, ευχόμασταν νά 
δοΰμε νά διατίθενται γιά τήν 
πραγματοποίηση τών Ιδιων 
στόχων τά 40% ηών δημοσί
ων καί Ιδιωτικών πιστο'κιρων 
πού αναλώνονται κατ' ευφη
μισμό γιά τήν έρευνα καί ά* 
Μ'ιπτνξη άλλα πού στην ποαν 
ματικότητα πάνε στά στοατια>-
τικά ποογράμματα., Μποοστά 
σέ_τέτοιι»ς διαπιητώσεις. μπο 
οοΰμε. μήπηκ». νά μιλάμε γιά 
ύφί-ση καί είοήνη: 

Ή πραγματικότητα μάς ά-
,τοδείτνη καθημερινά Ι 

ιτη νιά ρ ρίτνη» μρταφοά-
ζρται σε έπιδείνωση τής έν
τασης στή Μρσόνειο. 

#'Η ^επιλογή τής ΜΡΠΟ 
σά βάσης νιά τήν άναν 
τής στρατηνικ' 
λισμσΰ γιά τό ξεπέρασμα τών 

εσωτερικών καί εξωτερικών 
του αντιφάσεων δέν etvai ού
τε τυταία ούτε απόρροια συμ 
πτωματικών περιστάσεων. 'Α
ποτελεί τή λογική συνέπεια 
ενός στεδίου λεπτομερειακά 
προετοιμασμένου. 

Ή προνομιακή θέση πού 
κατεγει στό στρατηγικό καί 
οίκονομικό επίπεδο φαίνεται 
νά τήν προορίζει νά αποτε
λέσει πεδίο ανανέωσης τής 
Ιμπεριαλιστικής πολιτικής για 
κυοιαργία στην περιοτή* αυτή 
ή πολιτική ασκείται με μα
νούβρες νιά τήν «επανάκτη
ση τών αποικιακών αυτοκρα
τοριών» πού γάθηκαν κάτω ά 
πό τήν πίρση τοΰ απελευθερω
τικού κινήματος. 

Αυτή ή πολιτική γιά τήν ε
πανάκτηση σκοπεύει νά έπι-
τρέψει στόν καπιταλισμό νά 
ξεπρράσει τή διαοθοωτική κρί 
ση πού τόν μαστίζει, καί νά 
ασκήσει πάλι τήν ηγεμονία 
του στό Τρίτο Κόσμο καί 
συγκεκοιμένα στόν οίκονομ.. 
τργνολογικό καί πολιτιστικό 
τομέα. 

Πιστεύοντας στή μητανι· 
στική επανάληψη τών ίστοοι-
κών γεγονότων, ό Ιμπεριαλι
σμός f θέλει νά δοκιμάσει αυ
τή τή νέα μορφή τής ηγεμο
νικής του φύσης κάνοντας άο-
yn άπό τή Μεσόγειο. Κάτι 
τέτοιο ^θά τοΰ έπέτοεπε νά κα 
τογυοώνει τήν επιβίωση του. 
εξασφαλίζοντας μονοπωλιακή 
εκμετάλλευση τού πλούτου 
τής Άφηικής. νά σινουσέψει 
τήν τροφοδοσία του σέ ένέο 
γεια καί σέ πρώτες ύλρς πού 
προρονονται άπό τήν 'Ασία, 
καί νά έλέγγει τους δρόμους 
επικοινωνίας καί τίς ηοοο6ά-

«τις άγοοές. 
Αι»τά τά στοιτεια εξηγούν 

τήν ρπιλογή τής Μεσογείου 
<<· βάσης γιά τήν ενεργοποί
ηση αυτής της νέας πολιτι
κής τής στρατηγικής τοΰ ίμ-
πεοιαλισμοΰ. 

Πραγματικά, άπό τήν άοτή 
τής δεκαετίας, οί εστίες έν
τασης έγουν τήν τάση νά πολ 
λαπλασιάζονται: μετά τήν Πα 
λαιστίνη. Ιρτονται ή Κύπρος, 
ή Δυτ. Σανάρα, τό Κέρας 
της 'Αφρικής, ή Αυστραλιανή 
'Αφρική, ό Λίβανος κ.ο.κ. 

ιχλλρυ. γιά να κατοτυ-
ρώσε ι αυτή τήν πολιτική τής 
επιβολής, ό Ιμπεριαλισμός έ-
πιτειρεί μέ άμεσους ή έμμε-

ιοόπους νά αποσταθερο
ποίηση τις προοδευτικές το> 
ρες τής Μεσογείου, εννοών
τας τήν εγκαθίδρυση δουλι-
κκ jv̂  καθεστώτων καί σταθερό 
ποιώντας τά ύχάοτοντα αντι
δραστικά καθεστώτα. 

Τέτοιες είναι οί εκδηλώ
σεις τής πολιτικής τοΰ Ιμπε
ριαλισμού στή Ν. Μεσόγειο. 
Στη Β. Μκσόγειο. τά στοι-
τεία Tnc Ιδιας πολιτικής Ι-
Φαομόζονται μέ μοηο>ές διαφο 
ρετικες καί κατάλληλες γιά 
τίς έκεΐ_συνθήκες. 'Η κατάρ 
ρεύση τών φασιστικών κάθε

το τήν πίεση 
τών λαϊκών αγώνων άνάγκα-

καπιταλιστικό σύστημα 
νά ποοσαοιιοατρί νιά νά ΦΡΡ 
νάρρι τήν έξάπλοκτη τής 
δικασίας ( έκδηιιοκοστι · 

*αδύθηκε »έπα άπό 
άνοδο τών δυνάιιπον τής ποο-
όδου. 

Οί^τώορς τής Μρσον» 
λοιπόν, υφίστανται στ6 
νολό τους. κατά τρόπο άμρ-

Ό αρχηγός της 'Αλγερινής 
αντιπροσωπείας Σ. Χοσμάν. 

σο. τά όλέθοια αποτελέσματα 
αυτής τής πολιτικής. Αυτή ή 
πολιτική εκφράζεται μέ τό δι
ευρυνόμενο γάομα ανάμεσα 
στην οικονομική καί κοινωνι
κή ανάπτυξη τών πλούσιων 
καί σ' εκείνη τών φτωτών 
τωοών. 

Πολιτικό σύμπτωμα αυτής 
τής κατάστασης είναι ή λεγό; 
μένη θέληση τών οικονομικά 
εξαρτημένων γωρών ν' αλλά
ξουν τίς οικονομικές σγέσεις 
πού εκφράζεται μέ τή στάση 
τους απέναντι στό διάλογο 
Βορρά — Νότου. Αυτός δ 
διάλογος επρόκειτο νά κατα
λήξει σέ καινούριες «μοοφές 
συνεργασίας» καί σέ νέους 
δρόμους «αλληλοβοήθειας». 

Τά αρνητικά αποτελέσματα 
τκύν εργασιών τών διαφόρων 
συνόδων τής ΚΝΟΥΚΕΝΤ ά 
πεικονίζουν εύγλωττα αυτό το 
«Οι »70». 

'Απέναντι ο' αυτή τή στρα 
τηγική τοΰ Ιμπεριαλισμού 
στην πεοιοτή. τό ζήτημα εί
ναι νά γνωρίζουμε ποια θά 
είναι ή στάση, ή στρατηγική 
καί ή δράση τών ποοοδευτι-
κών δυνάμεων τής Μεσο
γείου. 

'Ενιαία πάλη 

Ή πάλη τοΰ ευρωπαϊκού 
εργατικού κινήματος καί τών 
λαών τής Νότιας Μεσογείου 
εντάσσεται δλο καί περισσό
τερο μέσα στην κοινή πάλη 
γιά τήν έγκαθίδουση μιάβ νέ
ας παγκόσμιας οικονομικής 
τάξης πραγμάτων σωστής και 
ουσιαστικά δίκαιης. 

Ή σκοπιμότητα λοιπόν τή« 
ί·ίλης είναι ενιαία. Πρόκει
ται νιά τήν εξάλειψη τού συ 
στήματος κυοιαργίας *ού α
σκείται στην περιοτή μας. 

Πρόκειται, λοιπόν, νιά τή 
διαμόοφωση. πάνω στη βάση 
αυτής τής κοινής στοατηγι-
κής. τών μέσων καί τών μορ-
φών δοάσης καί γιά τόν ποοσ 
διορισμό τών φάσεων αυτής 
τή(- πάληΓ πού θα επιτρέψουν 
στή Μεσόγειο νά γίνει και 
νά παραμείνει λίμνη fipnvne. 
εΰημείας καί στέρεου δια
λόγου. 

Αυτό πρέπει αναγκαία νά 
οδηγήσει -ji προοδευτικά κδα 
ματπ καί τίς δημοκρατικές δο

τής Μεσογειακής λε 
κάνη- στό νά αναπτύξουν τής 

Ί τους καί νά συ
νεννοηθούν νιά: 

— Νά άποστρατιωτικοποΐή· 
ββνν τή MpTÓvrto μέ τήν 

νηση τών Ιέ-ιαστινι 
βά. νων 

«ύΜσονν τή κατή-
« τ Ή συνέχεια 
στην 12η σελίδα 


