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Οι Λαοί της MEGOVEÎOU • · ι ωι/ουν/ 
Τβρασηα επιτυχία σημεΙ 

«oc ή Γ' Συνδιάσκεψη τον 
Σοσιαλιστικών κα! Προο-
δευτ ι κβν 'Οργανώσεων 
καί Κομμάτων της Μεσο
γείου ηοο έ γ ι ν ε στην 'Α
θήνα με την συμμέτοχη 
300 περίπου ξένων αντι
προσώπων από 16 χώρες 
της Μεσογείου. 

Ή μεγάλη σημασία τής Συν
διάσκεψης 6χι μονό για τις χώ
ρες και τα κόμματα πού συμμε
τείχαν α' αυτή καταδείχτηκε α
ϊτό το μεγάλο ενδιαφέρον πού έ
δειξαν Ελληνες καί ξένοι δημο
σιογράφο« κα) ξένα ειδησεογρα
φικά πρακτορεία πού κάλυψαν δ-
λες τις μέρες της συνδάσκεψης. 
Μοναδικά εξαίρεση αποτέλεσε η 
'Ελληνική τηλεόραση καΐ ραδιο
φωνία ττού πέρα άττό μια μικρή 
αναφορά στο οτι άρχισαν « ερ
γασίες αρνήθηκε να καλύψει τα 
τόσο σοβαρά θέματα ττού συζη
τήθηκαν στην Συνδιάσκεψη *al 
που αφορούσαν Ιδιαίτερα τήν χώ
ρα μας. 

Ή ομιλία τού προέδρου τοΟ 
ΠΑΣ OK (δημοσιεύεται όλόκλη-
κληοη σέ άλλη σελίδα) που εντυ
πωσίασε όλους τους συνέδρους 
τόσο για τήν σωστή ανάλυση τών 
διεθνών γεγονότων δσο καΐ για 
τις συγκεκριμένες προτάσεις για 
αντιμετώπιση τών προβλημάτων 
τής Μεσογείου αποτελεί βπως δή 
λωσαν εκπρόσωποι διαφόρων χω
ρών ένα Ιστορικό ντοκουμέντο 
γιά τήν πορεία τών Σοσιαλιστι
κών Κομμάτων καΐ οργανώσεων 
στή Μεσόγειο. 

ΟΙ εργασίες τής συνδιάσκεψης 
άρχισαν στίς 11 τό πρωί τής Τρί
της μέ τήν συμμετοχή αντιπρο
σώπων άπό τήν 'Αλγερία τήν 
Κύπρο, τήν Αίγυπτο, τήν 'Ισπα
νία, τήν Γαλλία, τήν 'Ελλάδα, 
τήν Ιταλία, τήν Λιβύη, τον Λί-
δανο, τήν Μάλτα, τό Μαρόκο, 
τήν Παλαιστίνη, τήν Συρία, τήν 
Τυνησία, τήν Γιουγκοσλαβία καΙ 
τό Πολισάριο. 

_ f ftv πανηγυρβη Ιναρξη τής 
ΙΛδιάσκεΨης παρακολούθησε ό 
δήμαρχος 'Αθηνών κ. Μπέης, εκ
πρόσωποι συνδικαλιστικών κα) ε
πιστημονικών οργανώσεων, κσθη-
Κ τ έ ς Πανεπιστημίων καΙ πολλοί 

λοι επίσημοι. 
Τό Προεδρείο irte πανηγυρικής 

εναρκτήριας συνεδρίασης παρου
σίασε ο Γιάννης Χαραλαμπόπου-
λος μέλος τού Ε.Γ. κα! Βουλευ
τής του ΠΑ. Σ O.K. ό όποιος κα-

το αναοτημα τους 
«ΤΌ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ 
ΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ ΕΝΑΝ ΑΓΟΝΑ ΑΠΑΓΚΙΣΤΡΟ-
ΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚ

ΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΜΟΥ« 

λωσόρισε τους συνέδρους άπό 
μέρους του ΠΑΣ OK. Τό Προε
δρείο τής επίσημης έναρξης απο-
τελέσθηκε άπό τον Γραμματέα 
τής Μόνιμης Γραμματείας τής 
ΠΣΟΜ Άχμέντ Σιαχάτι, τόν Προ 
εδρο του ΠΑ.ΣΟ.Κ. 'Ανδρέα Πα
πανδρέου, τόν επικεφαλής τής 
'Αλγερινής αντιπροσωπείας Συν
ταγματάρχη Σουλεϊμάν Χοφμάν, 
τόν Ένρίγιοο Μπαλεστέρ του Ι 
σπανικού Σοσιαλιστικού Κόμμα
τος καί τόν 'Αλεξ. Τριγκόνα του 
Εργατικού Κόμματος τής Μάλ
τας. 

Η Α' ΗΜΕΡΑ 

Τήν πρωινή συνεδρίαση άνοι
ξε ό Γραμματέας τής Μόνιμης 
Γραμματείας τού ΠΣΟΜ Άχμέντ 
Σκ»χάτι ό οποίος παρουσίασε την 
εΙσήγηση τής Μόνιμης Γραμμα
τείας. 

ΆφοΟ ευχαρίστησε τό ΠΑ. Σ Ο. 
Κ. καΙ τόν Ελληνικό Λαό γιά τή 
φιλοξενία του ό κ. Άχμέντ Σια
χάτι ανέλυσε τά ρήματα του συν-
Ϊονισμσύ τών προσπαθειών τών 

Σοσιαλιστικών Δυνάμεων τής Με
σογείου πού άρχισε τό 1976 στή 
Βαοκβλώνη και σκιαγράφησε τΐς 
κυριότερες εξελίξεις του Κινήμα
τος μέχρι σήμερα. 

Ό κ. Σιαχάτι τόνισε δτι ή Με
σόγειος αποτελεί σπουδαία γεω
γραφική περιοχή τόσο γιατί α
ποτελεί δρόμο τού διεθνούς εμπο
ρίου άλλα καί γιατί αποτελεί 
χώρο μέ ευαίσθητη στρατηγική 
σημασία. Kai εΤναι γι' αυτό 
—συνέχισε— πού αποτελεί τό 
στόχο Ιμπεριαλιστικής επίθεσης 

κα) ολοένα αυξανόμενο πεδίο αν
ταγωνισμού. 

Ό κ. Σιαχάτι αναφέρθηκε στα 
οργανωτικά θέματα τής Συνδιά
σκεψης ατά διεθνή προβλήματα 
πού παραμένουν σήμερα «ανοι
κτές πληγές» στή Μεσόγειο. Συγ
κεκριμένα: 

• Καταδίκασε τήν προδοτική 
πολιτική τού Σαντάτ ή οποία πα
ραγνωρίζει τ ά αναπαλλοτρίωτα 
δικαιώματα τών Παλαιστίνιων. 

• Κατεδίκσσε τήν 'Ισραηλινή 
επιθετικότητα ενάντια στό Λίβα-
νο. 

• Κατεδίκασε τή «συνεχή επι
θετικότητα» ενάντια στό Μέτωπο 
ΠΟΛΙΣΑΡΙΟ. 

• Ζήτησε λύση τού Κυπριακού 
πού νά αναγνωρίζει τό δικαίωμα 
της αυτοδιάθεσης τού Κυπριακού 
Λαού καί νά διασφαλίζει τήν ε
νότητα καί ουδετερότητα τού Κυ
πριακού κράτους. 

Τέλος ό «. Σιαχάτι ζήτησε άπό 
τά κόμματα κα! τΙς οργανώσεις 
πού συμμετέχουν νά εντείνουν τόν 
αγώνα τους γιά νά εμποδίσουν 
τά σχέδια τού Ιμπεριαλισμού τού 
σιωνισμού «al τής αντίδρασης για 
τήν επικυριαρχία κα! έκμεταΛΛευ-
ση της Μεσογείου καΙ τών λαών 
της. (Τό πλήρες κείμενο στή 
σελ. 7 ) . 

Στή συνέχεια τό λόγο {λσδε 
ό Πρόεδρος τοΟ ΠΑ.ΣΟ.Κ. Λ. 
Παπανδρέου ό όποιος Ικανέ τόν 
κεντρική εΙσήγηση τής Συνδιά
σκεψης. (Δημοσιεύεται στή σελί
δα 6). 

Τρίτος μίλησε δ Αρχηγός τής 
Αλγερινής αντιπροσωπείας συν

ταγματάρχης Σουλεϊμάν Χοφμάν 
όποιος αναφέρθηκε στό Ιστορικό 
τής επέμβασης μεγάλων δυνάμε
ων στή Μεσόγειο καί υπογράμμι
σε τους κινδύνους πού εγκυμο-
νούνται γιά τήν είρήνη καί σέ το
πικό και σέ παγκόσμιο επίπεδο 
άπό τήν ύπαρξη ξένων Ιμπεριαλι
στικών στρατιωτικών βάσεων. Ό 
αρχηγός τής Αλγερινής αντιπρο
σωπείας τόνισε τήν προσήλωση 
τής χώρας του προς τΙς αρχές 
τής αδέσμευτης πολιτικής καί 
ζήτησε παραπέρα ενίσχυση τής 
αλληλεγγύης ανάμενα στους λα
ούς τής Μεσογείου γιά νά γίνει 
ή Μεσόγειος μια θάλασσα εΙρή-
νης καΙ Σοσιαλιστικής ανάπτυ
ξης. 

Κατά τήν απογευματινή συνε
δρίαση ή οποία άρχισε στίς 4 
μ.μ. προήδρευσε ό Πρόεδρος τού 
Σοσιαλιστικού Κόμματος Κύπρου 
ΕΔΕΚ καί μίλησαν κατά σειρά: 

• ή εκπρόσωπος της Σοσια
λιστικής Συμμαχίας της Γιουγ
κοσλαβίας 

• ό εκπρόσωπος τού Γαλλικού 
Κομμουνιστικού Κόμματος 

• ό εκπρόσωπος τής 'Οργά
νωσης για την Απελευθέρωση 
τής Παλαιστίνης PLO 

• Ό Πρόεδρος τού Σοσιαλι
στικού Κόμματος τής Κύπρου 
ΕΔΕΚ Βάσος Λυσσσρίδης (τό 
πλήρες κείμενο στή σελίδα 7 ) 

• ό έκπρόσωπςο τού 'Ιταλικού 
Κομμουνιστικού Κόμματος κ. Ό -
ρίλια. 

"Ολοι ol ομιλητές τόνισαν τήν 
ανάγκη γιά την ενίσχυση τών δε
σμών ανάμεσα στίς σοσιαλιστι-

Στό 1978 of εγκρίσεις βιομηχανικών δανείων 
πενταπλασιάστηκαν σέ σχέση μέ τό 1977 
καί ανήλθαν σέ 5,8 δισεκατομμύρια δρχ. 
• Στην περιοχή Μακεδονίας - Θράκης 
70 βιομηχανικές επενδύσεις πραγματοποιούνται 
μέ τήν ενίσχυση τής Ε.Τ.ΒΑ 
• 28 Βιομηχανικές περιοχές ολοκληρώνονται 
ή Ιδρύονται από τήν Ε.Τ.ΒΑ 
μέ στόχο τήν εξυπηρέτηση τών επενδυτών. 
• Εγχώριες πρώτες ύλες αξιοποιούνται 
μέ τή δημιουργία μεγάλων 
βιομηχανικών μονάδων. 

Ή σωστή επενδυτική σας 
πρωτοβουλία 
έχει τήν Τράπεζα της 

Φα«*" 

συμπαραστάτης στίς νέες επενδυτικές πρωτοβουλίες 
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κές καί προοδευτικές δυνάμεις 
Μεσογείου νια τήν Ινταση 

των -προσπαθειών εναντίον τών 
κινδύνων πού διαγράφονται για 
τήν περισχό άπό τήν αμερικανι
κή επιθετική πολιτική. 

'Αναφορικά μέ το Κυπριακό ο! 
ομιλητές τάχθηκαν υπέρ τήε ε
ξεύρεσης λύσης μέσα στά πλαί
σια τών αποφάσεων του OHE που 
νά διασφαλίζει τήν ανεξαρτησία, 
κυριαρχία, τήν εδαφική ακεραιό
τητα καί τήν ενότητα τής Κύ
πρου. 

ΟΙ ομιλητές έχαναν επίσης 
συγκεκριμένες προτάσεις γιά τήν 
πρακτική εφαρμογή τών αποφά
σεων πού είχε πάρει ή Β' Συν
διάσκεψη ή οποία εΐχε γίνει στή 
Μάλτα. 

Τό βράδυ στίς 9 ο Πρόεδρος 
τοΟ ΠΑ.ΣΟ.Κ. Α. Παπανδρέου 
δεξιώθηκε τους αντιπροσώπους 
που συμμετέχουν στην Συνδιά
σκεψη στό Ναυτικό Όμιλο στην 
Καστέλλα. Στή δεξίωση παρα
βρέθηκαν ό δήμαρχος 'Αθηνών κ. 
Μπέης, πολλοί δήμαρχοι τής πε
ριοχής 'Αττικής τά μέλη του 
t.Γ. του ΠΑ ΣΟΚ, τά μέλη τής 
K.E.t οι βουλευτές καΙ ο! γραμ
ματείς τής Ν.Ε. του κινήματος 

πολλοί άλλοι προσκεκλημέ
νοι. 

Η Β ' ΗΜΕΡΑ 

Στή πρωινή συνοδό της Συν 
διάσκεψης προήδρευσε ό γενικός 
γραμματέας κ. Σιαχάτι καί πή
ραν τόν λόγο εκπρόσωποι άπό 

Κύπρο, τήν Λιβύη, τή Συρία, 
τήν Γαλλία, τό Λίδανο, τή Γιουγ 
κοσλαδία, τήν 'Ελλάδα, τήν ' Ι 
ταλία καΙ τό ΠΟΛΙΣΑΡΙΟ. 

• Πρώτος μίλησε ό εκπρόσω
πος του Α Κ Ε Λ Β.Γ.Γ. Φάντης ό 
οποίος άφού αναφέρθηκε στή ση
μασία τής συνεργασίας μεταξύ 

aτών λαών της περιοχής, τόνισε 
* ανάγκη επίλυσης των προδλη 
-<<·>ν ^ωθηθεί ή ύττό-

ση τής είρήνης. ^»ιισης κατα
δίκασε τά σχέδια του Ιμπεριαλι
σμού στην Μέση 'Ανατολή, τήν 
επεκτατική πολιτική του Ι σ ρ α ή λ 
κα! τή συμφωνία Σαντάτ - Μπεγ-
κίν. Τόνισε δέ πώς πρέπει να 
βρεθεί μιά δίκαιη και σωστή λύ-

Ώ τοΰ Παλαιστινιακού σύμφωνη 
αποφάσεις του O H E . Γιά τό 

Κυπριακό ό εκπρόσωπος τού 
ΑΚΕΛ είπε δτι τό πρόβλημα εί
ναι δημιούργημα του 'Αμερικάνι
κου Ιμπεριαλισμού. Μιά δίκαιη 
λύση μπορεί να βρεθεί μόνο μέ
σα άπό διακοινοτικές συνομιλίες 
στά πλαίσια του OHE καί μέ βά
ση τά ψηφίσματα του καΙ τΙς 
γνωστές συμφωνίες Μακαρίου — 
Ντεκτάς TOO 1977. 

Στή συνέχεια αναφέρθηκε στην 
αλληλεγγύη τών λαών τής 'Ελλά
δας, των αδεσμεύτων καί σοσια
λιστικών χωρών στό Κυπριακό 
καί κατάγγειλε τήν πολιτική της 
Κίνας που ενισχύει τόν Ιμπερια
λισμό. 

• Στην ομιλία του ό αντιπρό
σωπος της Λιβύης τόνισε πώς ή 
κατάσταση στην περιοχή είναι 
εκρηκτική, δτι τ ά προβλήματα 
πού δημιούργησε ό αμερικανικός 
Ιμπεριαλισμός κα) σιωνισμός εν
τείνονται. 

Κατάγγειλε τήν συμφωνία Σαν 
τ ά τ — Μπεγκίν και πρόσθεσε 
πώς μ έ τ ή ν συνεργασία τών προ
οδευτικών δυνάμεων της περιοχής 
μπορεί νά αντιμετωπιστεί. Ή συ
νεργασία αυτή πρέπει νά πάρει 
πολλαπλές μορφές καί νά καλύ
ψει Ολα τα δυνατά επίπεδα. Μό
νο έτσι, κατέληξε ό Λίβυος εκ
πρόσωπος, μπορούμε νά υλοποι
ήσουμε τό όνειρο μας γ ι ά μιά 
είρηνική Μεσόγειο. 

• Μετά πήρε τό λόγο ό αντι
πρόσωπος του κόμματος ΜΠΑΑΘ 
τής Συρίας ό όποιος άφού ανα
φέρθηκε στην πολιτιστικό κοινή ι
στορία τών λαών τής Μεσογείου 
καταδίκασε τίς προσπάθειες του 
Ιμπεριαλισμού στην περιοχή. Μό
νο μιά δίκαιη λύση τού Παλαιστι
νιακού προβλήματος μπορεί νά 
κατοχυρώσει τήν είρήνη, είπε, καί 
κατάγγειλε στή συνέχεια τή συμ
φωνία Σαντάτ — Μπεγκίν πού 
στοχεύει στό διχασμό τού 'Αρα
βικού κόσμου. Τέλος ό Σύριος εκ
πρόσωπος αναφέρθηκε στό Κυ-
πρακό κα! τόνισε τήν ανάγκη έ-
φσρυογής τών αποφάσεων του 
OHE γιά μιά δίκαιη λύση του. 

• Ό εκπρόσωπος τού 'Ενο
ποιημένου Σοσιαλιστικού Κόμμα
τος τής Γαλλίας αναφέρθηκε στή 
σημασία τής Μεσογείου καΙ στην 
ανάπτυξη τής αριστεράς στίς χώ
ρες τής περιοχής. Γιά τήν κατο
χύρωση τής είρήνης είναι ανάγ
κη νά Φύγουν ο! ξένοι στόλοι ά
πό ^τή Μεσόγειο καί νά αναπτυ
χθεί ή συνεργασία μεταξύ τών 
λαών της. Αναφέρθηκε τέλος στή 
μεγάλη άνοδο τού ΠΑ.ΣΟ.Κ. ή 
όποια μαζί μέ τήν άνοδο τών α
ριστερών δυνάμεων στην 'Ισπα
νία καί αλλού δημιουργούν αίσιο-
δοξία. 

• Σ τ ή συνέχεια πήρε τό λόγο 
ό εκπρόσωπος τών Γιουγκοσλά
βων Κομμουνστών ό όποιος τό
νισε τήν κοινή πολιτιστική καί Ι
στορική καταγωγή τών λαών τής 
περιοχής. 'Επισήμανε δτι ό αν
ταγωνισμός τών μπλοκ εργάζε
ται ενάντια στά εθνικά συμφέρον 
τ α τών λαών τής περιοχής. Πρό
σθεσε πώς μόνο μέ τήν δίκαιη 
λύση τού Κυπριακού καί τού Πα
λαιστινιακού θα μπορέσει νά υ
πάρξει είρήνη στην περιοχή. Τό
νισε ακόμη τήν ανάγκη συνεργα
σίας μεταξύ τών λαών χωρίς ξέ
νες επεμβάσεις καί πρόσθεσε 
πώς πρέπει ^νά αναπτυχθεί ή συ
νεργασία τών προοδευτικών καί 
Σοσιαλιστικών Κομμάτων τής 
Μεσογείου μέ τόν παράλληλο σε
βασμό τής αυτονομίας τών κομ
μάτων. 

• Στή συνέχεια μίλησε ό εκ
πρόσωπος τού Εθνικού Σοσιαλι
στικού κόμματος τού Λιβάνου ό 
οποίος άφού ανάλυσε τίς εξελί
ξεις στή χώρα του καί τίς κατα
στροφές που επέφεραν οί Ιμπερια
λιστικές καί σιωνιστικές επιθέ
σεις πρόσθεσε πώς μόνο μέ μιά 
δίκαιη λύση τού Παλαιστινιακού 
είναι δυνατό νά προωθηθεί ή ε Ι -

01 εκπρόσωποι τής Συμμαχίας τοΰ Έργηζόμ$ψσυ ΛαοΟ τής Γιουγκοσλαβίας, τής "ΕναΗΤης Κομ
μουνιστών τής Γκ>νγΗθολα6ίας nul τββ ΊταΧιποϋ Κομ, Κόμματος ατό €ήμ« τής Σννοιάο-χτψηι 

Ή αντιπροσωπεία τοΟ ΠΟΛΙΣΑΡΙΟ μέ τό μέλος της Κ.Ε. Χρ. 
Παπουτσή. 

ρηνη. Άφού επεσήμανε πως μέ 
τή βοήθεια τής Λιβύης ή μικρή 
Μάλτα μπόρεσε νά εκδιώξει τίς 
ΝΑΤΟϊκες βάσεις πρόσθεσε πώς 
πρέπει νά ενισχυθεί μέ τόν ϊδιο 
δυναμικό τρόπο καί ή Κύπρος 
γιά νά ορθοποδήσει καΙ νά αντι
μετωπίσει τά σχέδια τού Ιμπε
ριαλισμού. Μόνον αν άποδεσμευ-
θούν ol Άραβικέο πλουτοπαρα
γωγικές^ πηγές άπό τόν Ιμπερια
λισμό θά μπορέσουμε νά προω
θήσουμε τήν είρήνη στή Μεσόγειο. 

• Μετά τόν εκπρόσωπο τού 
Λιβάνου μίλησε ό εκπρόσωπος 
του ΠΟΛΙΣΑΡΙΟ ό όποιος τόνι
σε δτι τά οικονομικά συμφέρον
τα δέν επιτρέπουν στον λαό τών 

Σαχραουί νά δημιουργήσει ?να 
ελεύθερο κράτος. 'Επέκρινε τό 
ρόλο τής Γαλλίας σ' αυτή τήν 
ιμπεριαλιστική προσπάθεια καί 
διακήρυξε τήν αλληλεγγύη τού 
ΠΟΛΙΣΑΡΙΟ στον άγωνα τών 
Παλαιστινίων καί τής Κύπρου. 
τό πρόβλημα τής ύφεσης καί τής 
ΚΚΕέσ. είπε μεταξύ άλλων: 
Στην κατάσταση που υπάρχει 
στό διεθνή καΙ Μεσογειακό χώ
ρο, ό σοσιαλισμός με δημοκρα
τία κα! ελευθερία παρουσιάζεται 
σήμερα δλο καί περισσότερο σάν 
ή μοναδική δ.έξοδος. Τόνισε δτι 
τό πρόβλημα τής ύφεσης κατί τής 
είρήνης είναι αδιαίρετο καΙ αυτό 
Ισχύει Ιδιαίτερα όσον άφορα τίς 
σχέσεις τής Ευρώπης μέ τίς Με

σογειακές χώρες. 'Αναφέρθηκε 4· 
πίσης στά προβλήματα τής π»» 
ριοχής, τή συμφωνία Κάρτερ — 
Μπεγκίν— Σαντάτ. στό Παλαι
στινιακό πρόβλημα καί τήν ανάγ
κη δίκαιης επίλυσης του. Τόνισε 
δέ τήν ανάγκη νά επιτραπεί η 
λειτουργία γραφείου της 'Οργά
νωσης γιά τήν 'Απελευθέρωση 
τής Παλαιστίνης (ΡLO) στΑν 'Α
θήνα. Τέλος αναφέρθηκε στην α
νάγκη δίκαιης λύσης τού Κυπρια
κού μέ βάση τίς αποφάσεις τοΟ 
OHE κα) καταδίκασε τίς διεκδι
κήσεις τής Τουρκίας στό ΑΙγαίο. 

• Τέλος στην πρωινή συνεδρία
ση πήρε τό λόγο ό εκπρόσωπος 
τού 'Ιταλικού Φόρουμ γ ι ά τήν α
σφάλεια στην Ευρώπη καί τή» 
Μεσόγειο ό οποίος τόνισε τήν α 
νάγκη συνεργασίας γ ι ά τήν αντι
μετώπιση, τού προβλήματος στην 
περιοχή. 

Στην απογευματινή συνεδρία
ση πού προήδρευσε τό μέλος τσδ 
Ε.Γ. τού ΠΑ Σ O K Α. Χριστοδον-
λίδης πήραν τό λόγο έκπρόσι*· 
ποι: 

• τοΰ 'Ενοποιημένου Προοδευ
τικού Κόμματος Αίγύπτου 

• τού Επαναστατικού Κόμμα
τος Μαρόκου 

• του Συνδέσμου Οικονομο
λόγων τών Μεσογειακών χωρών 

• τού Σοσιαλιστικοί} Κόμμα
τος 'Ιταλίας 

• τού Κομμουνιστικού Κόμμα
τος Λιβάνου 

• του 'Εργατικού Κόμματος 
Μάλτας 

• καί τής ΛαΤκής 'Ενωτικής 
Κίνησης τής Τυνησίας. 

Η ΤΡΙΤΗ ΜΕΡΑ 

Ή Συνδιάσκεψη συνήλθε τόσο 
στην ολομέλεια της όσο καί στίς 

•0Γ Ή συνέχεια 
στην ΙΟη σελίδα 

•—"Εληξε Α Γ' Μεσογειακή Συνδιάοκευη--

οτο APOLLON 

PALACE 
Στην αίθουσα συνεδρίων 

τοΟ Ξενοδοχείου APOLLON 
PALACE στό Καβούρι, πραγ
ματοποιήθηκε άπό την Γρίιη 
15 Μαΐου έως τό Σάββαιο 19 
Μαίου ή Γ' Συνδιάσκεψη ιών 
οοσιαλιυιικών κομμάιων καί 
προοδευιικών οργανώσεων 
τής Μεσογείου. Κα ιό τήν ί-
ναρζη τής συνδιασκέψεως, τήν 
οποία κήρυξε ό γραμματέας 
τής Μόνιμης Γραμματείας κ. 
Σιαχάτι, εκπρόσωπος τής Λι
βύης, μίλησαν ό αρχηγός toö 
ΠΑΣΟΚ κ. Α. Παπανδρέου, 
ό αρχηγός- της αλγερινής αν
τιπροσωπείας συνταγματάρχης 
Σ. Χόφμαν καΙ ό Γιουγκο
σλάβος εκπρόσωπος. 

Ή δλη διοργάνωση τής 
Συν&ιασκέψΐως ιήν οποία ανέ
λαβε τό APOLLON PALACE, 
υπήρξε άψογη, ένώ στή διά
θεση toy συνέδρων υπήρχαν 
ευρύχωρες, πολυτελείς αϊθου 
σες, πλήρως εξοπλισμένες μέ 
τά απαραίτητα οπτικοακουστι
κά κ.δ. μηχανήματα καί συ
νεχής εξυπηρέτηση άπό τό ηε 
πειραμένο προσωπικό ιού ξε
νοδοχείου. Στίς ελεύθερες ώ
ρες τους, οί σύνεδροι άηή-
λαυσαν τήν άνεση καΙ τήν 
ψυχαγωγία πού ιούς εξασφά
λισε ή διαμονή τους στό Α-
POLLON PALACE. 

tgMS^jSäJSir 

Tè ξενοόοχτίο* ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΛΛΑΣ» στο Καβον^ρι 

Δίξιά: Ό Πρόίδρος refi ΠΑΣΟΚ .Α. Παηα νορίον, ηρωτος ομιλητής χής Συνοιησκέψΐως 
αμέσως μίτά τή* κήρυξη τής ίψάρξιως της Άριαττρά: Γ(**κή άηοψη τής αίθουσας τοΰ 
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ΕΙορμηση THZKYPHKHt) 

ΑΝΔΡΕΑΣ: Χάρτα ουνερναοίας 
Thv υπογραφεί «Χάρτας 

Luvcpyxc iaç τών Μεαο 
y e ιαχών Λαών», πού δ» ά-
ποτελεοει Tè πλαΙοΜ» τον 
κοινού ά ν ώ ν α γ ι α μια έ 
λεύδερη, άδέαμευτη. α ν α 
π τ υ γ μ έ ν η κα) οοοιολιοτν· 
οτιχή Μεσόγειο, όπου κά
θε Λαός θά «Ιναι εθνικά 
*W>»*fX*i. Çn*««* è πρόε
δρο»: τ eü ΠΑ Σ OK Α. Ito» 
η α ν ύ ρ έ ε υ κατά τ η ν «Urt-
γηαή του στην Γ ' ϊ υ ν δ ι ά 
ο χ ε ψ η Προοδευτικών 'Ορ
γ α ν ώ σ ε ω ν x« i ΧοοΊαλι-
στιχών Κομμάτων τής Μ<· 
oeys lou. 

Ό Α. Π α π ο ν δ ρ ί ο υ , Tovtoc, 
ότι ή Μεσόγειος μετατράπη
κ ε στην πιο α ν α σ φ α λ ή θάλασ
σα της Γης. Κα) αυτό. γιατί 
ή Μ ε σ ό γ ε ι ο ς είναι 6 πιο ευ
αίσθητος χ ο ρ ό ς αντιπαράθε
σης τ ο ν 5 0 ο υ π ε ρ δ υ ν ά μ ε ω ν . 

'Ακόμα, ό π ρ ό ε δ ρ ο ς τοΟ 
ΠΑΣΟΚ, αφοΟ α ν Ε λ υ σ β τ»ς δι
ε θ ν ε ί ς ε ξ ε λ ί ξ ε ι ς κάτω α π ό τη 
μαχητική σ υ ν ύ π α ρ ξ η των υ
π ε ρ δ υ ν ά μ ε ω ν σ τ ο ν παγκό
σμιο χ ώ ρ ο καΐ η ς επιπτώσεις 
τ ο υ ς στην π ε ρ ι ο χ ή της Μεσο
γ ε ί ο υ σ τ ο ν ά γ ο ν α τοΟ 'Ελ
ληνικού ΛαοΟ, για τ η ν προ
στασία των κυριαρχικών τ ο υ 
δικαιωμάτων στο Αίγαίο, κα
θώς Kai τη συμπαράσταση 
τ ο υ ς σ τ ο ν α γ ώ ν α τοΟ Κυπρι
ακού ΛαοΟ. 

'Ολόκληρο τό κ ε ί μ ε ν ο της 
εΐοήγησης του π ρ ο έ δ ρ ο υ τοΟ 
ΠΑΣΟΚ είναι τό έ ξ η ς : 

Σας καλοσωρίζω στή χώρα 
μας, το μεγάλο σταυροδρόμι τής 
κοινής πολιτιστικής και Ιστορικής 

Το Κίνημα μας, τών προοδευ
τικών οργανώσεων καΐ Σοσιαλι-

« Κομμάτων τής Μεσογείου 
περνά τον τρίτο χρόνο τής ζωής 
του, σέ μια εποχή κρίσης Υ·ά ιψ 
πεοιοχή μας, trou όμως τα Ιδιό
μορφα χαρακτηριστικά της δικαι
ώνουν ακόμη περισσότερο την δ-
παρξή του κα! καθιστούν ακόμα 
επιτακτικότερη την ανάγκη μιας 
συνειδητής κοινής πορείας τών 
Λαών μας 

Ή χάραξη της κοινής αυτής 
πορείας είναι δική μας ευθύνη. 
Κύριος σκοπός της σημερινής 
μας Γ' Συνδιάσκεψης θά πρέπει 
νά είνα, ή σαφέστερη διατύπωση J M ^ £ Î A S S I S E S 
τών κοινών στόχων καί τής κοι- %j™f ^ßÜSSt ΐτεριμί 
νης στρατηγικής, S a T w # S £ ^ ένσντ,α^ίτην 

αντίδραση τών λαών μας. 
"Αμεσο πολιτικό όπλο τής 'Α

μερικής στή Μεσόγειο είναι ό 6ος 
Στόλος. Τους στόχους τής παρου
σίας του μπορούμε νά τους συνο
ψίσουμε σέ πέντε σημεία: 

κγκαταο i w i | και στη-
• • ριξη φιλοαμερικανικών 

καθεστώτων κα) αποτροπή 
κοινωνικών μετασχηματισμών. 
Παράδειγμα στην Ελλάδα 
για τό τελευταίο —αποτρο
πή κοινωνικών μετασχηματι-
σμών—· ήταν τό πραξικόπημα 
τών σύνταγμα (αρχών τού 
1 ·β7 πού ol κύριοι πρωταγω
νιστές τον αποτελούσα» όρ
γανα τών αμερικανικών υπη
ρεσιών ασφάλειας. 

Bjl Κατοχή τού πετρελαίου 
• ^ τής 'Αραβικής Χερσονή

σου καί προστασία των 'Α
μερικανικών εταιρειών πού τό 
εκμεταλλεύονται. 

Π Προστασία τού Ισραήλ 
* * κα) υποστήριξη τής ε

πεκτατικής πολιτικής του. 

Δυνατότητα δημιουρ-

Ό ftfrfeófOf roi Π AI OK Α. Uanatigtov ero #ή>«, κα»«* τήν κεντρική είσ Σννόιάοχνψης τών 2ΌσιαΑιαι »κ χα) Opyaf <ûota»v τής Mtaoytiov. 

tow Μεβουειακών Λαώυ 
ΑΝΙΚΑΝΟΣ Ο ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΜΟΙ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗ ΛΑΪΚΗ ΟΕΛΗΣΗ 

Ιδιαίτερα ol κύριες πυρηνικές καί 
τηλεπικοινωνιακέ«; δπως τής Ιτα
λίας. ττΥς Τουρκίας κα) της •Ελ
λάδας. Ο απόλυτος έλεγχος τής 
λειτουργίας κα) τής περιφρούρη
σης τους είναι στα χέρια αμερι
κανών Κανένας ντόπιος αξιωμα
τικός δέν έχει τό δικαίωμα ελεύ
θερης είσόδου σ' αυτές. 01 ντό
πιοι στρατοί περιορίζονται, κατά 

ΚοινΛ πορεία 

Επιβάλλεται νά κατανοήσου
με τήν κοινότητα όχι μόνο τών 
καταβολών μας. τών συμφερόν
των, τών προβλημάτων καί τών 
κινδύνων αλλά καί τών προσδο
κιών τών Λαών μας για εθνική 

ι ανεξαρτησία, κοινωνική δικαιοσύ
νη δημοκρατία καί είρήνη, για 
νά πιστέψουμε ακόμα περισσότε
ρο στην κοινότητα τού αγώνα 
μας κα) τήν ανάγκη κοινών στό
χων κα) κοινής πορείας. 

"Εχουμε κοινές ρίζες στο εύ-
φορο χώμα τών μεγάλων Με
σογειακών πολιτισμών, τού 
Ελληνικού, τού Ρωμαϊκού, τού 
Βυζαντινού, τού Ισλαμικού 
na) κοινές καταβολές στίς 
κοινωνικοοικονομικές δ ο μ έ ς 
πού τους στήριξαν. 

Αυτό μάς δίνει τήν πολιτιστι
κή κ«) κοινωνική φυσιογνωμία 
μας, σάν Μεσογειακή κοινωνία, 
πού ταυτόχρονα μας διαφορο
ποιεί άπό τους άλλους λαούς 
τών τριών Ηπείρων μας, Ευρώ
πης. Ασίας κα! Αφρικής. Γιά 
μας, ή Μεσόγειος δέν είναι μιά 
θάλασσα, σύνορο πού μάς χωρί
ζει, άλλα ή εστία πού μας ενώ
νει Τό λίκνο μας καλύτερα. Ή 
μακραίωνη παρουσία μας στίς 
Οχθες της, τής δίνε» Ιστορική καί 
πολιτιστική οντότητα Γι" αυτό, 

J ίνότητά μας είναι Ιστορική και 
χι γεωγραφική. 

Ή Μεσόγειος είναι ακόμα ό 
κύριος δρόμος επικοινωνίας με
ταξύ μας κα) μέ τόν υπόλοιπο 
κόσμο. "Αν εμποδιστεί ή ελεύθε
ρη διακίνηση βιά μέσου τής Με
σογείου, ol περισσότερες χώρες 
μας θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα 
ύπαρξης. Ή ελεύθερη Μεσόγειος 
είναι ό ζωτικός μας χώρος. 

"Ομως σ ι γ ά - σ ι γ ά ή θάλασσα 
μας μετατράπηκε στην πιό ανα
σφαλή θάλασσα τής γής, 'Οποια
δήποτε στιγμή, και μάλιστα χω
ρίς κανένα δικό μας έλεγχο, μπο
ρεί νά μετατραπεί σέ εστία πο
λεμικής σύρραξης, ακόμα παγκό
σμιου πυρηνικού πολέμου. Κ al 
τούτο, γιατί ή Μεσόγειος είναι ό 
πιό ευαίσθητος χώρος άντιπαβε»» 
θέσης τών δύο υπερδυνάμεων. 

Αίτια είναι τό γεγονός ότι 
ή Μεσόγειος αποτελεί τό θέα
τρο τής πιο επιθετικής πολι
τικής τού Αμερικανικού 'Ιμ
περιαλισμού. Οι βόρειες ακ
τές της ιδιαίτερα σημαδεύον
ται άπό μιά αλυσίδα αμερι
κανικών πολεμικών βάσεων 
κάθε λογής, τηλεπικοινωνια
κών. άε«»ναντικών, στρατιω
τικών σέ δλη τήν Εκταση άπό 
Μαρόκο, Πορτνναλία, Ι σ π α 
νία, Ιταλία, 'Ελλάδα καί 
Κύπρο 

Αυτή ή αλυσίδα βάσεων 
μαζί μέ τόν 6ο Αμερικανικό 
Στόλο πού διασχίζει αέναα 
τήν θαλάσσια έκταση τής 
Μεσογείου αποτελεί δυνητικά 
τήν πιό εκρηκτικό πυριτιδα
ποθήκη στό παγκόσμιο Ιμπε
ριαλιστικό σύστημα, πού πε
ριλαμβάνει ακόμα κα) πνρη-
νικά δπλα, καί ή οποία συνο
δεύεται άπό ιεοάστια στρα
τιωτική παρουσία, 

Ό 6ος στόλο«; 

πεκτατικοΟ σωβινισμού τής άρχου 
σας τάξης ορισμένων χωρών πού 
τα συμφέροντα τους συμπίπτουν 
μέ τα συμφέροντα τού Ιμπεριαλι
σμού. Μέσα σ' αυτή τΑ στρατη
γική εμπίπτουν και ο) πόλεμοι 
δια «πληρεξουσίων». Τέτοιες χώ
ρες «tv« στή Νότιο 'Αμερική ή 
Βραζιλία καί στή Νοτιοανατολική 
'Ασία Α ΤοχΛάνβη. Στην περιοχή 
μας ό Ιμπεριαλισμός καθοδήγησε 
κα) ενίσχυσε μετά τήν δημιουρ
γία τού CENTO πλάΐ στό Ισρα
ήλ, τόν επεκτατικό σωβινισμό τής 
άρχουσας τάξης τής Περσίας και 
της Τουρκίας. Μέ τήν εποινάστα-
ση τού Περσικού Λαού χάθηκε ό 
ρόλος τού «πληρεξουσίου» γιά τήν 
Περσία. Παραμένει όμως ό ρόλος 
τής Τουρκίας κα! μάλιστα γίνεται 
ακόμα πτό επικίνδυνος. 

Ζητάμε συμπαράσταση απ' ολα τα 
άντιιμπεριαλιστικά κινήματα της 
Μεσογείου στον αμυντικό αγώνα 
του Ελληνικού Λάου, για τήν 
προστασία των πανάρχαιων δι

καιωμάτων του στο ΑΙγαΐο. 

α 'για« κρίσης στην περιο 
χή της Μεσογείου κα) τής 
Μέση« 'Ανατολής, οποιαδήπο
τε στιγμή. 

gjjl 'Αποσταθεροποίηση άν-
* * τιαμερικανικών ή ουδέ

τερων καθεστώτων, δπως π.χ. 
ή Κύπρος τού 'Αρχιεπισκόπου 
Μακαρίου. 

Στην παλιτικοοτρστιωτικό σκα
κιέρα, πλην τών άμεσων υπάρχουν 
κα) ol έμμεσοι τρόποι Ιμπερια
λιστικής επέμβασης. Σημειώνω 
δύο, πού εΤναι πιό ύπουλοι κα) 
πιό επικίνδυνοι γιά τήν περιοχή 
μας λόγω τών Ιδιόμορφων krro-

"Η επεκτατική τάση τής 
Τουρκίας πηγάζει πρωταρχικά 
άπό τή συγκεκριμένη δυναμι
κή τού κοινωνικού της συστή
ματος άπό τ)ς οίκονομικές 
καί πολι 
άρχουσας 
τό NATO 
ζουν και κοβσδηγούν αυτόν τόν 
επεκτατισμό με βόκτη τα γε
ωπολιτικά του« συμφέροντα. 
Μέ ταχύτερο ρυθμό 9iitßifta, 
δπως φαίνεται άπό τήν τερά
στια οίκονομική κα) στρατιω
τική βοήθεια πού προγραμμα
τίζουν γιά τήν Τουρκία τήν 
μετατρέπουν σέ βασικό ύπο · 
ιμπεριαλιστικό σταθμό τους. 

Ή Τουρκία 

Μέσα σ' αυτή τή δυναμική, 
τής ταύτισης του επεκτατικού σω 
βινισμού τής άρχουσας τάξης τής 
Τουρκίας μέ τα συμφέροντα του 
Ιμπεριαλισμού τοποθετείται ή 
στρατιωτική κατοχή τής Κύπρου 
καί ή Τουρκική πρόκληση στό ΑΙ
γαΐο Κ al τά δύο αποτελούν κα
τάλυση τής Διεθνούς τάξης, πβ-
ρίφρόνηση τοΟ Χάρτη των Ηνω
μένων Εθνών κατ διεθνών συνθη
κών κα) κατάφωρη παραβίαση 
τών αποφάσεων του 'Ελσίνκι, μέ 
τ!ς όποιες καθορίζεται κώδικας 
σχέσεων τών ευρωπαϊκών χωρών. 
Καταλύεται επίσης ή 'Αρχή τής 
μή επέμβασης και της μή παρα
βίασης τών συνόρων. ΓΥ αυτό, δ-

©* αγωνιστούμε για μια ανεξάρ
τητη, κυρίαρχη, ενιαία, εδαφικά α
κέραιη καί αδέσμευτη Κυπριακή 

Δημοκρατία. 

•Απέναντι σ' αυτή τήν δύναμη 
αντιπαρατάσσεται —έστω καί 
μέ συγκριτικά πολύ μικρότερη 
παρουσία— μια άλλη τεράστια 
δύναμη, ό Σοβιετικός Στόλος, 
γνωστός σαν 5η Έσκάδρα Είναι 
αυτή ή κατάσταση πού έπαπει-
λεί σύρραξη οποιαδήποτε στιγμή 
κα) αποκλεισμό κα! καταστροφή 
τών χωρών μας κα) μάλιστα άπό 
συνθήκες άσχετες προς τή βούλη
ση μας. 

ΛΛΛ 

'Αλλά δέν είναι μόνο ©Ι κίν
δυνοι. Ή παρουσία βάσεων κα) 
επιθετικής στρατιωτικής δύναμης 
αποτελούν οργανικό μέρος μιας 
καθολικότερης επέμβασης στην 
περιοχή τής Μεσογείου, πολιτι-
κοστρατιωτικής, οικονομικής και 
πολιτιστικής, μέ στόχο τον άπό^ 

-τσλιτικό της έλεγχο καί 
την ίκ^ίττάλλευση 
ραγωγικών της πόρων. 

Πολιτικοστρατιωτικά αξίζει νά 
σημειωθεί παραδείγματος χάριν 
δτι ol βάσεις θέτουν ύπό Ορους 
τήν εθνική υπόσταση καί κυριαρ
χία rûv χα>ρών πού τίς έχον* 
ποτελούν ξένα κυρίαρχα σώματα 

ρικών συνθηκών πού τήν χαρα
κτηρίζουν. "Evac είναι ό διαμε
λισμός χωρών μέ βάση τίς έθνι-
κοθρησκεντικέ« μειονότητες πού 
άπό λόγους Ιδιόμορφης Ιστορικής 
συγκυρίας τίς απαρτίζουν. Εκ-
μ«ταλλευόμενος ό Ιμπεριαλισμός 
τήν συγκίνηση πού προκαλεί στην 
παγκόσμια κοινή γνώμη ό δίκαι
ος αγώνας, ορισμένων μεγάλων. 
καταπιεσμένων εθνοτήτων, καλλι
εργεί, όπου τά συμφέροντα του 
τό υπαγορεύουν, διασπαστικά κι
νήματα μέ στόχο τήν καταστροφή 
τής αυτόνομης υπόστασης των 
χωρών πού θέλει νά ελέγξει ή να 
αφανίσει. 

Πιό σαφή παραβεί ν*ara 
στην περιοχή μας είναι ή 
προσπάθεια διχοτόμησης της 
Κύπρου σέ «Ελληνοχρι στ ιο
νικό» και «Τουακβμουσονλμα-
νικό» Κράτος not ή^ επιχει
ρούμενη διαίρεση τον Αιβό-
νον σέ «Χριστιανικό» noi Ι
να | κα) δύο «Μουσουλμανι
κά» κρατίδια. Πέρα από τό 
«διαίρει καί βασίλευε», αυτό 
έχει και Ινα άλλο πολιτικό 
στόχο. Νά δικαιωθεί ή ύπαρξη 
τού Ισραήλ κα) σάν αναγκαία 
«θρησκευτική» οντότητα. 

Συμπληρωματικός στόχος αυ
τής της στρατηγικής τού διαμελι
σμού τών χωρών είναι ή δημιουρ
γία στή θέση τους μιας σειράς 
BANTUSTANâ ανίσχυρων κα. ε
ξαρτημένων κρατιδίων, μέ κατ* ό
νομα εθνική υπόσταση, κατά τό 
μοντέλλο διαμελισμού τής Νότιας 
Αφρικής· Αυτή τή μοίρα χαλκεύ

ουν γιά τόν ένδοξο Λαό της Πα
λαιστίνης μέ τό οτιμιαυρτία, τού 
BANTUStAN τής Δυτικής βχθης 
καί τής Γάζας. Ανάλογη μοίρα 
χαλκεύεται γκό τήν έλληκοκυπρτα-
κή καί τουρκοκνπρισκή κοινότη
τα "Αν πέσουμε σέ ««ατή τήν 
παγίδα κακώς εννοούμενων έθντκι-
σττκών κα) θρησκευτικών αυτονο
μιστικών κινημάτων, ή περιοχή 
μας, άλλα ίδιαίτεοα ή 'Α* 
θά διαιρεθεί σέ «κρατίδια» χωρίς 
τ κ λ ς ^ ι ό 'Ελάχιστες είναι ο! χώ-
οες τεώ δ*ν διατρέχουν τέτοιο 

πως δέν δεχόμαστε τον εθνικό α
φανισμό τών Παλαιστινίων, άλλο 
τόσο δέν δεχόμαστε τόν άφαν*σμό 
τής Κύπρου, κα) τή συρρίκνωση 
τής Ελλάδας. 

ΑΛΑ 

Ό αγώνα« τού Κυπριακού 
Λαού είνοκ μέρος τού Αντί ι
μπεριαλιστικού αγώνα των 
Λαών τής Μεσογείου. Ή Κύ
προ« δέν αγωνίζεται μόνο γ ι ά 
τη* εθνική τη« όκόοιαση ε
νάντια στον Τουρκικό 
ν.σκό, αλλά για ve ' 
Φ*ι την με ιατραπή της σέ μό
νιμη στρατιωτΗΟΐ βάση τού 

- Ιμπεριαλισμού, ΗΠΑ nei ΝΑ-
ΤΟ, γιατί αντό« είναι ό κύ
ριο« στόχο« τη« διχοτόμηση< 
τή« Κύπρου. 

Είναι υποχρέωση όλων μας νά 
άγ^ιστούμε γιά μιά ανεξάρτητη, 
κυρίαρχη, ένκεΐα, εδαφικά ακέ
ραιη κα) αδέσμευτη Κυπριακή Δη 
μοκρατία χωρίς ξένη στρατιωτι
κή παρουσία, χωρίς επιθετικές ή 
κατασκοπευτικές βάσεις. Μ*ά Κύ
προ ελεύθερη γιά όλους τους κα-
τοκβαυς της, χωρίς φυλετικός ή 
θρησκευτικές διακρίσεις θ ά πρέ-
πιι νά απαιτήσουμε άυέσως τήν 
οριστική λύση τού Κυπριακού, μέ 
βάση τίς αποφάσεις τού OHE καί 
μέσα στα πλαίσια τον OHE. 

To ΑΙγαΐο 

τά στάδια της καπιταλιστικής 
εκμετάλλευσης τής περιοέρειας 
πού αττοβλέπιι στή μεταφορά 
τού κοινωνικού πλεονάσματος στή 
μητρόπολη; Τήν πρωτόγονη συσ
σώρευση, μέ την άπ' ευθείας κα
ταλήστευση τών πλουτοπαραγω
γικών πόρων κα! τή στυγνή εκ
μετάλλευση τών αγροτών και ν» 
γατών,, μας. Τίς άνισες έμπορι-

ΛΐΰΑ** 1 ^7 ***> ανταλλαγές μέ αποτέλεσμα 
ΟΙ ΗΠΑ και yg αγοράζονται φτηνά ol πρώτες 

ύλες τής περιοχής μας κα) ακρι
βά τά βιομηχανικά τους προϊόν
τα κα) ή τεχνολογία Τέλος, τό 
σημερινό στάδιο άπ' ευθείας έπεν 
δύσεων σέ Μεσογειακές χώρες μέ 
απαράδεκτους όρους βραχυπρό
θεσμου επαναπατρισμού κερδών 
καί Κεφαλαίου. 

Συσσωρευτικό αποτέλεσμα τής 
Ιμπεριαλιστικής επέμβασης είναι 
ότι ο) Μεσογειακές χώρες πάρα-
μείνανε σέ μεγάλο βαθμό καθυ-
στβρημένες περιφερειακές οίκονο-
μίες, μέ απαράδεκτα χαμηλό βιο
τικό επίπεδο γιά τή ικγάλη μά
ζα τών λαών τους, Αυτό είναι Ι
να άλλο στοιχείο πού μάς δια
φοροποιεί κοινωνικοοικονομικά ά
π ό τις χώρες τής Δυτικής Ευ
ρώπης. Μέ εξαίρεση τή Γαλλία 
—καί Ιδιαίτερα τή Βόρεια Γαλ
λ ί α — κα) τή Βόρεια Ιταλία, ol 
κοινωνίες όλων τών μή σοσιαλιστι
κών χωρών τής Μεσογείου είναι 
περιφερειακοί καπιταλιστικό) σχη 
μστισμοί. πού κυριαρχούνται άπό 
τίς καπιταλιστικές μητροπόλεις. 

Παρά τους Ιστορικούς ένθνικο-
απελεύθερωτικούς αγώνες χωρών 
τής Β. 'Αφρικής «ri τής Μέσης 
'Ανατολής, ολόκληρης σχεδόν και 
αυτής τής ττερτοχης ή οίκονομι
κή ζωή κυριαρχείται, έστω πιό 
έμμεσα, άπό τά ίδια κέντρα μέ
σω τών Ιδιων φορέων τών πολυ
εθνικών ( είτε ύπό μορφήν εμπορι
κών καί βιομηχανικών εταιριών, 
εΤτχ ύπό μορφή μελετητικών η κα
τασκευαστικών γραφείων. 

Πέρα άπό τόν κύριο στόχο τής 
μεταφοράς τού κοινωνικού πλεο
νάσματος άπό τήν Μεσόγειο στή 
μητρόπολη, ή οίκονομική επέμβα
ση γίνεται μέ τρόπο πού νά Ικα* 
νοποιείται κα) ό πολιτικός στό
χος τής άπσιροπής τής αυτόνο
μης πορείας τών χωρών μας καί 
ιδιαίτερα τού σοσιαλιστικού με
τασχηματισμού. Αυτό μεθοδεύε
ται μέ τήν υπονόμευση τής αυτο
δυναμίας τών εθνικών οίκονομιών 
κα) τήν πλήρη ενσωμάτωση τους 
στό παγκόσμιο (μπεριαλκτηκό συ 
στημα μέ εξειδικευμένους ρόλους 
πού βγαίνουν όχι άπό τίς ανάγ
κες κάθε χώρας άλλα άπό τις 
ανάγκες του Ιμπεριαλισμού μέσα 
στον καθοδηγούμενο διεθνή κατα
μερισμό τή« εργασίας 

Φορέας τής ιμπεριαλιστικής ot-
κονομικής επέμβασης cîvai ol πο
λυεθνικές εταιρίες- "Οσο μεγα
λύτερη είναι ή παρουσία τών πο
λυεθνικών εταιριών σέ μιά χώ

ρα, τόσο τττ^σσότερο ή γενική 
ανάπτυξη αυτής τής χώρας προ
σαρμόζεται —-εξαναγκαστικά— 
στις άπαιτήσεΛς τής άρχουσας 
τάξης τής μητρόπολης. Δέν πρέ-
TTct νά εκπλήσσεται κανείς πού ol 
περιφερειακές καπιταλιστικές χώ
ρες, όπως ο! χώρες τής Νότιας 
£ύρώπης, δέν ντ&ςχαα» νά πετύ
χουν μια αυτοδύναμη ανάπτυξη 
τών στρατηγικών τομέων τών οί
κονομιών τους, ή νά βάλλουν τίς 
βάσεις γιά μια οικονομία μέ δι
κό τους κέντρο αποφάσεων καί 
προγραμματισμού. Κα! τούτο 
γιατί ο! στρατηγικές αποφάσεις 
πού σχετίζονται μέ τήν χρήση 
τών πόρων παίρνονται άπό κέν
τρα που είναι έξω άπό τά σύνο
ρα τους. 

Ή καρδιά τού προβλήματος 
τής εξάρτησης βρίσκεται στό γε
γονός ότι τό σχέδιο ανάπτυξης, 
ό τρόπος ΟΛίάπτυξης της εξαρτη
μένης οικονομίας οδηγείται σέ κα
νάλια πού αντανακλούν ---επανα
λαμβάνω— τίς απαιτήσεις της 
μητρόπολης καί όχι τίς απαιτή
σεις τής συγκεκριμένης χώρας. 
Ταυτόχρονα τό παραγωγικό σύ
στημα κάθχ χώρας θεμελιώνεται 
πάνω στην ανεξέλεγκτη τεχνολο
γία τών πολυεθνικών τήν οποία 
δέν μπορούν ol χώρες μας νά α
ναπτύξουν αυτοδύναμα. Αυτό α
ποτελεί σήμερα τό σοβαρότερο 
δομικό στοιχείο τής εξάρτησης 
καί τής ενσωμάτωσης στό παγ
κόσμιο καπιταλιστικό σύστημα. 

Ή ΕΟΚ 

Στην περιοχή μας, μηχανι
σμό ενσωμάτωσης αποτελεί ή 
ΕΟΚ. Ό πτρίφημος διάλογος 
Βορρά — Νότου, στον Ευρω
παϊκό χώρο. δπως εξελίχτηκε 
αποτελεί κα) αυτός διαδικα
σία ενσωμάτωσης τού Νότου 
στις βομές τού Βορρά, άλλα 
πάντα μέσα σέ καθεστώς «mu 
pi φέρει ακής εξάρτησης». Φο-
ρείς τής Ιμπεριαλιστικής ε
πέμβασης πλάι στίς πολυεθνι
κέ« εταιρείες είναι τό διάφο» 
Ct ταμεία της ΕΟΚ κα) ο) 

•θνκι« χρηματοδοτικό) ορ
γανισμοί που ελέγχονται άπό 
τό αμερικανικό κεφάλαιο, δ
πως ή Διεθνή« Τράπεζα κα) 
τό ( Διεθνές Νομισματικό Τα
μείο. Τα δάνεια πού προέρχον
ται άπό τού« Φορείς αυτούς 
δπως καί άπό τα διάφορα 
ταμεία τής ΕΟΚ συνοδεύον
ται πάντα άπό πολιτικούς ό
ρου« πού έχουν συνήθως «τε
χνοκρατική» δφη, δπως νομι-
2 α τ ι κ ή «σταθεροποίηση» κα) 

συγχρονισμό» τού συνδι
καλισμού. Παράδειγμα, τα τε
λευταία δάνεια πού Ελαβε ή 
'Ιταλία άπό τό Διεθνές Νο
μισματικό Ταμείο. 

ΠοΑιιιβτικπ άΜοτρίωβη 

Ολα αυτά, αποβλέπουν στον σιγά, σέ μιά άπό τίς πιό μολυ-
κυρκ» στόχο τής αποτροπής τών σμένες θάλασσες ττχ γής, άπο-
κοινωνικών μετασχηματισμών προς χετευηκή λεκάνη των πολυεθνι-
μιά σοσιαλιστΜσι κοινωνία. Γι κών βιομηχανιών πού έγκαθίσταν-

Ό άλλος τρόπος έμμεσης Ιμ-
περταλιστίβής έ^μβασης. έξ ίσου 
υπσυλος καί έτηκίνδυνος γιά τήν 
περιοχή μας, είναι ή υποδαύλιση, 
ενίσχυση καί καθοδήγηση τού έ· 

Ανάλογα Μι • ρέπει να 
ΟΛίμπαραστοΦούν όλα τά πρα
γματικά όντιΐμπεριαλιστικά 
κινήματα τής Μεσογείου στον 
αμυντικό αγώνα τού Έλ>Γ*ι-
κού λαού γιά τήν προστασία 
τών πανάρχαιων κυριαρχικών 
ΐΜΚΧίωμάτων στό Αίγοιο. θά
λασσα πού γέννησε κα) γα-
λούχησε τό» 'Ελληνισμό αδι
άκοπα άπό τήν χαραυγή τής 

Ιστορία«. 
θ ά πρέπει νά συμπαρατα

χτούμε για τήν υπεράσπιση 
τού ενιαίου καί ÓKVαιρετού 
ήπιιρκττίΑού. νησιώτικου, έ.σ-
έσιον καί όπσθολάσσιον χώ
ρου τή« Ελλάδα«, πού κστο-
χνρώνκται άπό διεθνβΐς σιν 
θήκες και συμβάσεις 

Ή οίκονομική επέμβαση στή 
Μεσόγειο έχει περάσει άπό όλα 

αυτό είναι καί πολιτικός ό στό
χος ένταξης τών Μεσογειακών 
χωρών στην ΕΟΚ — γιά νά α
ποτραπεί ό σοσιαλιστικός μετα
σχηματισμός. 

AAA 
'Ανάλογα μεθοδευμένη είναι ή 

Ιμπεριαλιστική επέμβαση στό ε
πίπεδο τής· πολιτιστικής ζ«ής καί 
τής παιδείας μέ στόχο τήν δια
μόρφωση ένος συστήματος άξιων, 
πού νά αποδέχεται τήν Ιμπερια
λιστική επικυριαρχία σάν «πρό
οδο». 

Ή μακραίωνη πολιτιστική μας 
συνέχεια διακόπτεται απότομα 
κα) ο! πολιτιστίκές μας ρίζες χα
λαρώνουν άπό τήν σύγκρουση 
(IMPACT) μέ τά είσαγόμενα 
πρότυπα τού καταναλωτικού *πο-
λιτιονού» τών πολυεθνικών. Ζοΰ-
με εποχή καθολικής πολιτιστικής 
σύγχυσης κατά τόν πιό μετριοπα
θή χαρακτηρισμό. 'Από λίκνα πο
λιτισμών κινδυνεύουμε νά γίνουμε 
κοινωνίες χωρίς πολιτισμό. Επι
πλέον, ο! αρχαιολογικοί καί πα-
ραδοσιακοί μας χώροι, όπως τά 
άκοογιάλια μας καί ol άλλες φυ
σικές όμοοφιές μας καταστρέφον
ται άπό τή λαίλαπα μιας τουρι
στικής βιομηχανίας κατευθυνόμε
νης άπό ξένα κέντρα στην υπηρε
σία ξένων συμφεοόντων. Ταυτό-
(οονα, ή Μεσόγειος, ή Ομορφη 

μας μετατρέπεται σιγά 

ται ανεξέλεγκτα στίς ακτές μας. 

AAA 
'Αντιμέτωποι μέ αυτή τήν ε

πιθετική καί καταστροφική πολι-
τικοστρστιωτική, οίκονομική κα) 
πολιτιστική Ιμπεριαλιστική επέμ
βαση, πού ύποθάλπτεται άπό τά 
ντόπια κατεστημένα, ol Ι\οχλ μας 
ορθώνουν τήν αντίσταση τους. 

Αυτή ή αντίσταση στίς χώ
ρε« μας, μέ τήν εξαίρεση τής 
Γαλλίας κα) 'Ιταλίας πού α
νήκουν ταυτόχρονα κα) στον 
μητροπολιτικό χώρο τού Ι
μπεριαλισμού, Σχει πάρει 
περισσότερο ή λιγότερο συ
νειδητά τόν χαρακτήρα έβνι-
κοαπελευθερωτικού αγώνα. 

Τό ΑΛεσογειαχά Σοσιαλιστικό 
Κίνημα, αγωνίζεται έναν αγώνα 
απαγκίστρωσης τών λαών μας ά
πό τήν «προστασία» καί τήν εκ
μετάλλευση τού Ιμπεριαλισμού. 
Γι' αυτό τό δράμα μιας αληθινής 
σοσιαλιστικής κοινωνίας στή Με
σόγειο θα γίνει πραγματικότητα. 
Γιατί ή σοσιαλιστική αλλαγή Ι
στορικά έχει πραγματοποιηθεί 
μόνο σάν προέκταση ανάλογων 
ετ>νικοοπτελευθερωτικών αγώνων 

01 αμερικανικές πολεμικές 
βάσεις καί ό 6ος Στόλο« ου

σιαστικά στρέφονται ενάντια 
σ' αυτό τό βαθύτερο κοινωνι
κό αγώνα. 'Αποτελούν κατ' ε
ξοχήν κατασταλτική δύναμη 
για περί φρούρηση του στά-
τιου« κβό, της Πάξ 'Αμερικά
να. Ή αντιπαράθεση προς τή 
Σοβιετική "Ενωση είναι δευ
τερεύουσα κα) Οπωσδήποτε ε
ξαρτάται άπό τήν Εκβαση τής 
πρωτογενού« μεγάλης Ιστορι
κής αναμέτρησης των έθνικο-
σητελευθερωτικών ^ κινημάτων 
άπό τή μιά μεριά, καί τού Ι
μπεριαλισμού άπό τήν άλλη. 

ΛΛΛ 
Συμπερασματικά, είναι επιτα

κτική Ιστορική ανάγκη νά κατα
νοήσουμε: Ό αντίπαλος είναι 
κοινός: Ό Ι μ π ε ρ ι α λ ι σ μ ό ς . 
'Αλλα καί ο) προσδοκίες τών Λα
ών μας είναι κοινές1 Εθνική 'Α
νεξαρτησία, αυτοδύναμη οίκονο
μική ό^άπτυξη. κοινωνικά δίκαιη 
καί δημοκοατική κοινωνία. Μέ δύο 
λόγια τό δράμα μιας αληθινά α
νεπτυγμένης, αληθινά σοσιαλιστι
κής κοινωνίας. 

Τό όραμα είναι μεγάλο γιατί 
υπάρχει κα) ή συνειδητοποίηση δ-
τι ο! δυνατότητες της περιοχής 
μας είναι μεγάλες. Φυσικό) πόροι, 
τεράστιοι συναλλαγματικό) πό
ροι κα! ανθρώπινο δυναμικό μέ 
μακραίωνη συσσωρευμένη γνώση 
κα! εμπειρία καί παράδοση ακά
ματου αγώνα κατά τών κάθε λο-
γή£ κατακτητών. 

Ολα αυτά τά κοινά κάνουν 

τόν αγώνα μας κοινό, ένα κα! ε
νιαίο. Πρέπει νά τό συνειδητο-
ττοιήσουμε κα) αυτό κα! νά πα
ραδεχτούμε μαζί δτι μέχρι σήμε
ρα λίγο τό έχουμε συνειδητοποι
ήσει. Πολλές φορές δρούμε σάν 
νά αγωνιζόμαστε τόν «ατομικό» 
μας αγώνα. 

'Υπάρχει δμως κα) Ινας άλλος 
ουσιαστικός λόγος Γιά τον Ιμπε
ριαλισμό ή Μεσόγειος αποτελεί 
ένα ενιαίο υποσύστημα. 01 επεμ
βάσεις σέ κάθε μιά χώρα δέν ri
vai ανεξάρτητες άλλα συνάρτηση 
τού σχεδίου επέμβασης σέ όλό' 
κληρη τήν περιοχή. Ή εγκατά
σταση ενός είδους βάσεων σέ 
μια χώρα είναι συνάρτηση άλλου 
είδους βάσεων σέ μιά άλλη. Τη
λεπικοινωνίες στην Τουρκία. 'Αε
ροναυτικές βάσεις στην Ελλάδα. 
Στρατιωτική δύναμη επέμβασης 
στην 'Ιταλία, κο.κ. 

Παραδείγματα αυτής τής αλ
ληλουχίας καί αλληλεξάρτησης εί
ναι πολλά. "Ας πάρουμε τόν εμ
φύλιο πόλεμο της 'Ιορδανίας τού 
1970.TÒ ουστηιμα των αμερικα

νικών βάσεων κα) ο! στρατιωτι
κές δυνάμεις ol σταθμευμένες 
στην Μεσόγειο βκαΙ τήν Ευρώπη 
είχαν ετοιμαστεί νά επέμβουν σέ 
περίπτωση νίκης τών Παλαιστινί
ων ή επέμβασης στό πλευρό τους 
τής̂  Συρίας καί τού 'Ιράκ. 

Ανάλογα αλληλένδετη είναι ή 
οίκονομική επέμβαση. Γι αυτό οι 
παραμορφώσεις πού επιβάλλονται 
στίς εθνικές οίκονομίες τών χω
ρών μας είναι άλληλοσυναρτόμε-

νες «at συμπληρωματικές ή μία 
τής άλλης, ατά πλαίσια τού γ*. 
νικότερου μοντέλλου Ιμπεριαλιστι
κές επέμβασης στην περιοχή Πα
ράδειγμα: Ό ρόλος τών 'Αραβι
κών Χωρών του Κόλπου είναι ή 
εντατική παραγωγή πετρελαίου, 
όχι σύμφωνα με τις ανάγκες τους, 
άλλα συμφωνά μέ τ)ς ανάγκες 
τής 'Αμερικής, τής Δυτικής Ευ
ρώπης κα) της Ιαπωνίας. Τής 
Ελλάδας ό ρόλος είναι ή εγκα

τάσταση διυλιστηρίων καί πετρο» 
χημικών βιομηχανιών μέ όρους ε
νάντια στα πραγματικά συμφέρον 
τα του 'Ελληνικού Λαού καί μέ 
ανεξέλεγκτο τρόπο πού καταστρέ
φουν τΙς 'Ελληνικές θάλασσες. 

Ταυτόχρονα, ή 'Αθήνα με
τατρέπεται σέ βάση πολυεθνι
κών εταιρειών πού {χουν α
κτίνα βράσης τους τήν Μέση 
'Ανατολή, γεγονός που φέρνει 
τεράστιες παραμορφώσεις 
στην εθνική οίκσνομια: Τε
ράστια έργα υποδομής, υπέρ
μετρη διόγκωση τού τομέα 
τών υπηρεσιών, ακατάσχετη 
αύξηση άξιων γής κα) ενοικί
ων, κλπ. 

Μέ τήν συνειδητοποίηση τής 
κοινότητας τών προβλημάτων (*λ-
λά κα! τών προσδοκιών τών Λαών 
μας, ή απόφαση γιά κοινό αγώνα 
δέν αποτελεί πλέον επιλογή, άλ
λα Ιστορμβτ, άνοηχαιότητα. 

Κοινός αγώνας προϋποθέ
τει κοινή στρατηγική, ή όποια 
θά μπορούσε νά αποτελέσει 
τό πλαίσιο μιας Χάρτας Συ
νεργασίας τών Μεσογειοικών 
Λαών, για μιά ελεύθερη αδέ
σμευτη, αναπτυγμένη σοσια
λιστική Μ«σόγειο, όπου κάθ« 
λαός θα είναι εθνικά κυρίαρ
χος στή χώρα του. Ή κοινή 
στρατηγική θά πρέπει νά αν
ταποκρίνεται στις συνθήκεε 
τής Μεσογείου άλλα κα) του 
ευρύτερου κα) παγκόσμιο« 
χώρου σέ δτι άφορα τουλάχι
στο τή γεωπολιτική αντιπα
ράθεση τών υπερδυνάμεων. 
Έχουμε ήδη αναφερθεί στίς 

συνθήκες τής περιοχής μσς, 
ας δούμε τίς σηηιερινες συν
θήκες στό παγκόσμιο επίπε
δο. 

mm 
"Ηδη άπό τήν άνοδο τού Κάρ

τερ στην εξουσία, ή «είρηνική οτ-
νυπαρξη» τής εποχής τού Νίξον 
έδωσε τή θέση της σε μιά «μαχη
τική συνύπαρξη» μέ τή Σοβιετι
κή "Ενωση. Τά βαθύτερα αίτια 
της αλλαγής στό κλίμα τών σχέ
σεων μεταξύ τών δύο υπερδυνά
μεων πρέπει νά αναζητηθούν στή 
βαθειά οίκονομική κρίση πού πτ-ρ-
νά ό παγκόσμιος καπιταλισμός 
κα) τόν κλονισμό τών ερεισμάτων 
του στον Τρίτο Κόσμο, 

Π αυτό ή δυναμική τής uct-
χητμιής συνύπαρξης πηγάζει από 

ΗΠΑ. Ή πολιτική τών ΗΠΑ 
έχει σαφώς επεκτατικό χαρακτή
ρα, πού καθορίζεται άπό τους 
νόμους κίνησης τού καπιταλιστι
κού συστήματος στην Ιμπεριαλι
στική του φάση. Η έπέ* 
τής επιρροής τών ΗΠΑ είναι βα
σικό δομικό χαρακτηριστικό τού 
συστήματος κα) αναγκαία προϋ
πόθεση γιά τήν επικυριαρχία τους 
στον καπιταλιστικό χώρο μέ τή 
διάχυση τού καπιταλιστικού τρό
που παραγωγής σέ καινούργιες 
αγορές κα) τήν ενσωμάτωση τους 
στό παγκόσμο καπιταλιστικό 
σύστημα. Ή διάνοιξη νέων αγο
ρών είναι απαραίτητη γιά τήν πα
ραπέρα συσσώρευση τού Κεφα
λαίου. Γιά τή διασφάλιση — τών 
νέων αγορών — ol ΗΠΑ προω
θούν, στηρίζουν, ή επιβάλλουν 
πολιτικοστρατιωτικές δομές πού 
εγγυώνται τήν εκμετάλλευση τύν 
χωρών τής περιφέρειας. Σ' αυτό 
Ομως οί ΗΠΑ βρίσκονται αντιμέ
τωπες μέ τά έθνικοαπελευθερωτι-
κά κινήματα, τά οποία δπου δ ε
ξάγουν νικηφόρα αγώνα κλείνουν 
τίς αγορές τών χωρών τους στην 
αχαλίνωτη εκμετάλλευση τού 
γ*50σμ:<Λ καπιταλισμού. Αυτό τήν 
τελευταία δεκαετία έγινε πρα
γματικότητα στην Νοτιοανατολι
κή 'Ασία, Βιετνάμ, Καμπότζη, 
Λάος κα) στην 'Αφρική, Ιδιαίτερα 
"Αγκόλα, Μοζαμβίκη, Αίθιοπία 
και τελευταία στην Περσία. Έδώ 
βρίσκεται ή πεμπτουσία τής κρί
σης πού διέοχεται ό καπιταλι
σμός καθώς και τά βασικά αΤτα 
τής νέας επιθετικότητας τών Η
ΠΑ. 

Ή άπ' ευθείας αντιπαρά
θεση μέ τήν Σοβιετική "Ενω
ση εξαρτάται άπό τόν βαθμό 
καί τόν τρόπο πού ή τελευ
ταία υποστηρίζει τά έθνικο-
απελευθερωτικά κινήματα 
στον άντι - ιμπεριαλιστικό 
του« αγώνα. 

Ή προώθηση θέσεων στό παγ
κόσμιο επίπεδο άπό τή Σοβιετι
κή "Ενωση δέν αποτελεί δομικό 
χαρακτηριστικό τού Σοβιετικού 
μοντέλλου ανάπτυξης άλλα μιά 
αμυντική πολιτική στην επεκτατι
κή πολιτική τού Ιμπερισλ σμού. 
Παραπέρα δμως ή επέκταση της 
επιρροής τής Σοβιετικής "Ενωσης 
στον διεθνή χώρο καθίσταται γι 
αυτήν αναγκαία γιά δυό ακόμα 
λόγους: Ô ένας είναι ή διατήρη
ση της ηγεμονίας της στό χώρο 
της 'Ανατολικής Ευρώπης κα) ό 
άλλος ό σκληρός ανταγωνισμός 
της μέ τήν Κίνα, Ή στάση τής 
Ρουμανίας πού είναι μέλος του 
Συμφώνου τής Βαρσοβίας είναι 
ενδεικτική τών δυνάμεων πού σνα-
πτύσσσσνται στον παραδοσ·ακό 
χώοο τής ΣοβιετικηΓ επιρροής 
στην 'Ανατολική Ευρώπη. 

Ό ανταγωνισμός μεταξύ 
Σοβιετικ- r καί Κί
νας, πέρα άπό τ'ις όποιεσδήπο 
τε συνοριακές διαφορές, ά-

"Ειρηνική ouvimapfn,, κ ι Η ΙΑ 

πορρέει κα) άπό τόν διαφορε
τικό τρόπο ανάπτυξης πού ο) 
βύο αυτές χώρες ακολούθησαν. 
Γι' αυτό είναι ζωτικός κ») 
οξύτατος, γιατί αποβλέπει 
στην προάσπιση κα) επιβε
βαίωση άπό τήν κάθε μιά τού 
δρόμου πού διάλεξε στην πο
ρεία της προς τόν Σοσιαλι
σμό. Κάτι που συνδέεται ά
μεσα μέ τό ποια τελικά άπ' 
τίς δυο χώρες θά αποτελέσει 
τήν ηγεμονική δύναμη στον 
παγκόσμιο σοσιαλιστικό χώ
ρο. Ό ανταγωνισμός αυτός 
έγινε ακόμα πιό όξυς μέ α
πρόβλεπτες συνέπειες μέ τήν 
αλλαγή πορείας τής Κίνας. 
Ή έξοδος τ η ς ο τ ό παγκόσμιο 
προσκήνιο τών «υπερδυνάμε
ων» δημιουργεί μεγαλύτερη 
ένταση στίς σχέσεις μεταξύ 
ΗΠΑ καί Σοβιετικές "Ενω
σης. Ή Κίνα μέ τόν θάνατο 
τού Μάο εγκατέλειψε τήν μέ
χρι τότε στρατηγική ανάπτυ
ξη της στον εσωτερικό τομέα 
καί τήν πολιτική περιορισμέ
νης εξουσίας στον διεθνή χώ
ρο. Στρατηγικός στόχος της 
Kivac σήμερα είναι νά γίνει 
ή τρίτη υπερδύναμη που νά 
βασίζεται δχι μόνο ή κύρια 
στην αριθμητική υπεροχή της, 
άλλα καί σε εκσυγχρονισμένο 
τεχνολογικό εξοπλισμό αντί-
στρατιωτικό εξοπλισμό αντί
στοιχο τών δύο άλλων υπερ
δυνάμεων. Στην πορεία αυτή 
καθοριστικός παράγοντας εί
ναι ή αντίθεση της μέ τήν 
Σοβιετική "Ενωση. 'Αντίθεση 

πού τήν οδήγησε στον εναγ
καλισμό μέ τον αμερικανικό 
ιμπεριαλισμό. 

01 ΗΠΑ εκμεταλλεύτηκαν τό 
άνοιγμα τής Κίνας γιά δυο κυρί
ως λογούς: Ό ένας είναι ή τε
ράστια αγορά πού διανοίγεται 
γιά τά αμερικανικά προϊόντα κα) 
τό αμερικανικό κεφάλαιο κα) ό 
άλλος ή Σοβιετοκινεζκή βιένεξη. 
Ή σύσφιξη τών σχέσεων ΗπΑ 
καί Κίνας χρησιμοποιείται σαν 
μέσο πίεσης ενάντια «ττό Σοβιε
τική "Ενωση, καί τόν αυξανομένη 
έπιροοή της στην 'Αφρική και τή 
Νοτιοανατολική 'Ασία. 01 ΗΠΑ 
επιδίωξαν νά χρησιμοποιήσουν 
τόν οξύτατο ανταγωνισμό μεταξύ 
Σοβιετικής "Ενωσης κα) Κίνας 

γ à νά προωθήσουν τους δικούς 
τους στόχους. Μιά πολιτική πού 
αποδεικνύεται επικίνδυνη, γιατί 
οδηγεί σέ κινήσεις άντιπεοισπσ-

ταν ή ανατροπή τής νίας Ισορρο
πίας πού διαμορφώθηκε OTTVM πε
ριοχή τής^ 'Ινδοκίνας μετά τήν 
πτώση τού φιλοκινεζικου καθε
στώτος τής Καμπότζης. Αυτή ή 
πράξη τής Κίνας δημιούργησε α
ναμφισβήτητα άμεσο κίνδυνο γιά 
τήν παγκόσμια είρήνη. 'Αποτέ
λεσε άμεση πρόκληση προς τήν 
Σοβιετική "Ενωση πού είχε υπο
γράψει αμυντικό σύμφωνο μέ τό 
Βιετνάμ. Διαφάνηκε ή δυνατότη
τα μετωπικής σύγκρουσης Κίνας 
κα) Σοβιετικής "Ενωσης. 

βουλία 
επιθετική αυτή πρώτα· 

της Κίνας πού έλαβε 
χωρά αμέσως 

Κίνα« πού 
μετά τήν επι

στροφή τού Τένγ* άπό τήν 
'Αμερική ήταν ασφαλώς έν 
γνώσει τών ΗΠΑ, έάν δέν εί
χε καί τήν έγκριση τους. 

Περσία 

rs: νουν τοπικές αναμετρήσεις μ 
προσδιοριστές συνέπειες. 

Νέος άξονας 

Στον χώρο τής Άσίοτς{ τό 
σύμφωνο φιλίας τής Κίνας 
μέ τό Τόκυο έθεσε τά θεμέλια 
γιά έναν άξονα Κίνας —• 'Ι
απωνίας — ΗΠΑ μέ στόχους 
τήν άνακοπό τής Σοβιετικής 
επιρροής στή Ν.Α. ,Ασία και 
τήν περικύκλωση τής Σοβιε
τικής Ενωσης έξ ανατολών. 
'Αλλά υπήρξε αντίδραση. 

Ή επέμβαση τού Βιετνάμ στην 
Καμπότζη αποτελεί ουσιαστικά 
επέκταση καί αντανάκλαση τής 
Σοβιετοκινεζικης διένεξης στό χώ
ρο τής Ν Α 'Ασίας, πού οδηγή
θηκε al άκρως ριψοκίνδυνο ση
μείο μέ τήν άμεση επέμβαση της 
Κίνας στό Βιετνάμ. 'Απώτερος 
στόχος τής Κίνας οπωσδήποτε ή-

Μέσα σ' αυτό τό ήβη τεταμένο 
καθεστώς σχέσεων μεταξύ τών υ
περδυνάμεων ήλθε ή επανάσταση 
τού Περσικού λαού. Ή ανατροπή^ 
τού Σάχη στην Περσία αποτελεί 
αναμφισβήτητα τό πιό καταλυτι
κό γεγονός της εποχής ^ μας. Τό 
παντοδύναμο κράτος τού Σάχη 
πού διέθετε έναν άπό τους μεγα
λύτερους στρατούς τού κόσμου 
ανατράπηκε άπό μιά γνήσια λα
ϊκή επανάσταση. Κατέρρευσε σάν 
χάρτινος πύργος.^ Ή ανατροπή 
τού καθεστώτος τού Σάχη αποτε
λεί ταυτόχρονα τήν μεγαλύτερη 
ήττα τού αμερικανικού Ιμπεριαλι
σμού σέ παγκόσμια κλίμακα, 
Γιατί ή Περσία αποτελούσε τόν 
κατ' εξοχήν ύπο - ιμπεριαλιστικό 
ετταθμό τών ΗΠΑ στή Μέση 'Α
νατολή καί τόν Περακό Κόλπο 
κα) έναν άπό τους σοβαρότερους 
προμηθευτές πετρελαίου γιά τή 
Δύση. Ό αγώνας τού Περσικού 
Λαού πού οδήγησε στην ανατρο
πή τού Σάχη είναι αγώνας άντι -
ηιπεριαλιστικός καί έ(λ>ι«οαπ«λευ> 
θεοωτικός. Συνδέεται βέβαια ά
μεσα μέ τήν αφύπνιση τού 'Ισλάμ 
ενός Φαινομένου μέ άπρόβλεπτις 
ακόμα προεκτάσεις. Στην περί
πτωση τής Περσίας ό έντονος 
θρησκευτικός χαρακτήρας τού Λα
ϊκού Κινήματος άποττλεΐ τή συγ
κεκριμένη μορφή καί έκφραση πού 
παίρνει ό αγώνας γιά τήν απο
τίναξη τών δεσμών πού χάλκευσε 
γιά τόν Περσικό Λαό ό αμερικα
νικός Ιμπεριαλισμός. Τά βαθύτε
ρα αίτια της έξέγεοσης τού Περ
σικού Λαού ήταν εθνικά, πολιτικά 
κα) οίκονομικά. Ή στυγνή εκμε
τάλλευση του Λαού καί ή προκ
λητική χλιδή τής ολιγαρχίας, τό 
λσομίσητο καθεστώς τού Σάχη 
πού λειτουργούσε σάν πληρε
ξούσιος τού άυερικανκού Ιμπερι
αλισμού, οδήγησε τόν Περσικό 
λαό σέ επανάσταση. 

Ή ένκαθίδουση μιας 'Ισλαμι
κής Δημοκρατίας μέ βαθύτατα 
άντιΐμπεριαλιστικό χαρακτήρα θά 
έχει καταλυτικές συνέπειες δχι 
μόνο στην περιοχή τής Μέσης 'Α
νατολής άλλα στον παγκόσμιο 
χώρο γενικότερα. Ό παγκόσμιος 

συσχετισμός δυνάμεων έχει κυριο
λεκτικά ανατραπεί. Ή νίκη τοΟ 
Περσικού λαού θά σημάνει άμεσο 
«κίνδυνο» γιά μιά tOcipà άπό άλ
λες χώρες δπου υπάρχουν αντι
δραστικά αμερικανόφιλα καθε
στώτα. "Ηδη άκούγ-Ητ-ι οί «τρι· 

* Τ Ή σ υ ν έ χ β β 
ΟτιΊν U n οελίδο 


