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Συνιονίζουν « ι δράση ιούς 
' Ο λ ό κ λ η ρ ο τ ο κ χ ι μ τ ν ο 

τ Λ ς τβΑικής δ ι ο κ Λ ρ υ ζ η ς 
τ Λ ς Γ' Μ β ο ο γ ο α κ Λ ς Χ υ ν -
διάσχβφης n o d χαροχτηρΐ 
o r m e Λ δ η οσν ο η μ ο ν τ ι κ ο 
πολιτικό ν τ ο κ ο υ μ έ ν τ ο «V 
ν α ι τ ο α κ ό λ ο υ θ ο : 

«Λίκνο τών πολιτισμών, κέντρο 
ακτινοβολίας τον μεγάλων ρευμά
των της σκέψης κα) σταυροδρόμι 
τών τριών ηπείρων, ή Μεσόγειος 
είναι «ήμκρσ σκηνή ανταγωνισμών 
καί πυριτιδαποθήκη 'κανή να βό
λι« οί κίνδυνο τήν ασφάλεια κα! 
τήν παγκόσμια ΕΙρήνη 

Ή Τρίτη Μεσογειακή Συνδιά 
σκέψη πού συνήλθε στην 'Αθήνα 
άπό Tic 15 &ς τίς 18 Matou 
1979, ύστερα άπό τη βαρκελώ-

νη καΙ τη Μάλτα, παρεμβαίνει σέ 
μιά Μεσογειακή συγκυρία Α οποία 
απαιτεί περισσότερο ano «ore 
άλλοτε τη συσπείρωση τών σο
σιαλιστικών κα) προοδευτικών με
σογειακών κομμάτων για μια κοι 
νή πάλη, γ ι ά τήν απελευθέρωση, 
τήν εθνική ανεξαρτησία, τήν πρα
γματική tlpnvn καί ασφάλεια, τήν 
σντι ιμπεριαλιστική αλληλεγγύη, 
την αδέσμευτη πολιτική καΐ το 
σοσιαλισμό. 

Ή Μεσόγειος, οντάς γεμάτη 
στρατιωτικές Οάσεις καΙ κάτω ά-
TTÒ τήν παρακολούθηση τών ξέ
νων στόλων, είναι σήμερα μια πε-
ριοχή σε εξαιρετικά κρίσιμη κα
τάσταση στόχος μιας καινούρ-
γβς επίθεσης τού Ιμπεριαλισμού 
ττού βλέπει να απειλείται ή ηγε
μονία του καΙ τ ά πολύμορφα πο
λιτικά, στρατιωτικά, οίκονομικά 
καΙ πολιτιστικά συμφέροντα του 
στή περιοχή. 

Ή επίθεση του Ιμπεριαλισμού 
αναπτύσσεται κατά κύριο λόγο 
προς τήν κατεύθυνση τής Μέσης 
'Ανατολής όπου επιδιώκει νά επι
βάλει τήν πολιτική τών συμφωνι
ών του Κάμπ - Ντέΐβιντ τής χω
ριστής συνθήκης είρηνης Μπεγκίν 
- Σαντάτ, σέ βάρος τών νομίμων 
δικαιωμάτων, τών συμφερόντων 
καΙ εθνικών πόθων τών Αράβων 
καί Ιδιαίτερα τών Παλαιστινίων. 

Αυτές ol συμφωνίες περιέχουν 
το σπέρμα νέων συγκρούσεων που 
Ò διεθνής Ιμπεριαλισμός μπορεί 
νά προκαλέσει για νά διαφυλάξει 
τ α συμφέροντα του καΙ νά δια
τηρήσει τον έλεγχο του πάνω 
στους φυσικούς πόρους τής περιο
χής και συγκεκριμένα στις ένερ-
Ϊειακές πηγές. Μετά τό θρίαμ-

ο τής Ιρανικής επανάστασης 
τήν οποία ή Συνδιάσκεψη χαιρε
τίζει θερμά, ό 'Ιμπεριαλισμός ε
πιχειρεί νά ανασυγκροτήσει μια 
ολέθρια στρατιωτική συμμαχία μέ 
τά καθεστώτα ττ*ς περιοχή«: πού 
παραμένουν πίστα στην πολιτική 
του. Επίσης ό 'Ιμπεριαλισμός α
ναθέτει στο αΙγυπτιακό καθεστώς 
τού Σαντάτ να παίξει τό ρόλο 
τοο χωροφύλακα τής Μεσογείου-
Ή συγκέντρωση αίγυπτιακών 
στρατευμάτων στα σύνορα τής 
Δημοκρατίας τής Λιβύης, ή απο
στολή αλεξιπτωτιστών στον 'Αρα
βικό κόλπο καί συγκεκριμένα ατό 
'Ομάν καί ή επέμβαση τού Καΐ
ρου στις εσωτερικές υποθέσεις 
ορισμένων χωρών για νά άποστα-
θεροποιΑσει προοδευτικά καθεστώ
τ α , επιβεβαιώνει αυτό τό ρόλο 
καΙ καταδείχνει τήν επιθετική του 
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κένωση όλων τών κατεχόμενων ε
δαφών, συμπεριλαμβανόμενης καί 
της Ιερουσαλήμ. 

Ή Συνδιάσκεψη εκφράζε* τή 
ζωηρή ανησυχία της γ ι α τήν κα
τάσταση στό Λίβανο. θύμα τών 
επανειλημμένων επιθέσεων. Ιδιαί
τερα στό νότιο μέρος. 

Ή συνωμοσία που εξυφαίνει ό 
σιωνισμός, ή αντίδραση καΙ ό Φα
σισμός, πασχίζουν άΦ* ενός να 
εκμηδενίσουν τήν παλαιστινιακή 
αντίσταση καί τΙς προοδευτικές 
δυνάμει«: τού Λιβάνου, καί άφ' έ
τερου νά καταστρέψουν τήν εθνι
κή ενότητα τού Λιβανικού Λαού 
καί νά άκρωτηρ άσουν εδαφικά τή 
χώρα. 

Η Συνδιάσκεψη εκφράζει τήν 
αλληλεγγύη της προς τό Λιβανι
κό Λαό, τό εθνικό του κίνημα κα) 
Tic προοδευτικές δυνάμεις του, 
στην πάλη τους γ ι ά τή διαφύλα
ξη τής ενότητας καί της ανεξαρ
τησίας τής χώρας. 

Ή Συνδιάσκεψη χαιρετίζει τό 
δικαίωμα τής άντιιμπεριαλιστικής 
και άντισιωνιστικής πάλης που α-
ναπτύσσεται^ μεσοαστούς κόλπους 
τών αραβικών λαών, συγκεκριμέ
να, ύστερα από τίς αποφάσεις 
κορυφής τού 'Αραβικού Μετώπου 
της 'Αντίστασης καΙ τής 'Απο
φασιστικότητας, τής Συνδιάσκε
ψης τής Βαγδάτης καΙ ύστερα α
πό τήν υίοθέτηση μιας. κοινής 
πλατφόρμας εργασίας ανάμεσα 
στή Συρία καί τό 'Ιράκ. 

Σχετικά μέ τήν Κύπρο, ή 
Συνδιάσκεψη εφιστά τήν προ
σοχή στό γεγονός δτι τό 66-
Ϊ ε ι ο τμήμα τού νησιού έξακο-

ουβεΐ νά κατέχεται από τίς 
τουρκικές ένοπλες δυνάμεις 
καί συνεχίζεται ό εποικισμός 
α τ ά κατεχόμενα εδάφη του νη
σιού. 'Επισημαίνει ακόμα την 
άρνηση τής Τουρκίας και τών 
Ιμπεριαλιστικών δυνάμεων νά 
εφαρμόσουν τίς αποφάσεις 
τού O H E κα) να ενισχύσουν 
τίς προσπάθειες γ ι ά εξεύρεση 
μιας δίκαιης κα) ειρηνικής 
λύσης του προβλήματος. Ή 

γμή κα) νά δημιουργήσει και
νούργια απειλή γ ι ά τήν είρή-
νη στην 'Ανατολική Μεσόγειο. 
Σχετικά μ' αυτό τό ζήτημα, 
ή Συνδιάσκεψη επιβεβαιώνει 
τήν προσήλωση της στό σε
βασμό τών άρχων τού δικαίου 
που διέπει το καθεστώς τών 
θαλάσσιων, υποθαλάσσιων κα) 
εναέριων συνόρων στην περιο
χή κα) καταδικάζει όλες τΙς 

πού πε-
νόμο. 

επεκτατικές βλέψεις 
ρ ι φρονούν τό διεθνή 

T è φωτογραφικό ρ«. 
πορταζ A n e tttv Γ' Μ ε -
σογειαχπ Σ υ ν δ ι ά σ κ ε ψ η 
πού δημοσιεύουμε, f t » 
van TOO 
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* * î υπογραφή τής χωριστής 
Συνθήκης Είρήνης άποτίλεσε 
στην πραγματικότητα παράγον
τ α γ ι ά την επιδείνωση της κα
τάστασης στή Μ. 'Ανατολή. Δέν 
πρόκειται νά ευνοήσει σΟτε τή δί
καιη λύση τού Παλαιστινιακού 
Ηοοβλήματσς, ούτε τήν αποκατά
σταση πραγματικής; καί διαρκούς 
εΙρήνης. Αντίθετα αποβλέπει στό 
νά διαιωνίσει υπό άλλες μορφές 
τήν κυριαρχία καί τον επεκτατι
σμό τού Ισραήλ. 'Αρνείται τ ά 
Ιβνικά δικαιώματα τού αραβικού 
Καού τής Παλαιστίνης καί επι
διώκει τή συντριβή τής Παλαιστι
νιακής αντίστασης. 

Ή Συνδιάσκεψη εκφράζει τήν 
ενεργητική αλληλεγγύη της καί 
τήν ανεπιφύλακτη υποστήριξη της 
προς τό Λαό τής Παλαιστίνης, 
στην πάλη του κάτω άπα τήν κα
θοδήγηση τού / μοναδικού καί νό
μιμου εκπροσώπου του. 

Ή Συνδιάσκεψη υπογραμμίζει 
δτι δέν θά ύπαρξε» ποτέ αληθινή 
λύση τής Μεσανατολικής διένεξης 
χωρίς τήν αναγνώριση τών άνα-

^
αίρετων εθνικών δικαιωμάτων τού 
αλαιστινιακοΰ Λαού συμπεριλαμ 

βανόμενου καί τού νόμιμου δι
καιώματος του νά Ιδρύσει, χωρίς 
καμιά ξένη επέμβαση, το δικό του 
ανεξάρτητο κράτος, χωρίς τήν έκ-

Συνδιάσκεψη υπογραμμίζει 
τήν επείγουσα ανάγκη έφαρ-

δογής τών αποφάσεων τού 
HE, προσβλέποντας στην 

κατοχύρωση τής ενότητας 
κα) τής ακεραιότητας τού νη
σιού, στην αποχώρηση τών 
ξένων δυνάμεων, στην επάνο
δο τών προσφύγων στις ε
στίες τους και στό σεβασμό 
τής κυριαρχίας, της ανεξαρ
τησίας καί της αδέσμευτης 
πολιτικής τής Κύπρου. 

Τ ά τραγικά γεγονότα πού ζεΐ 
ό Λίβανος κα) ή Κύπρος, εγγρά
φονται μέσα στην Ιμπεριαλιστι
κή στρατηγική πού επιχειρεί νά 
προκαλέσει, νά ενθαρρύνει κα) νά 
εκμεταλλευτεί διενέξεις ανάμεσα 
σέ εθνικές ή θρησκευτικές μειονό
τητες προκειμένου νά τσακίσει 
τήν εθνική ενότητα καί νά θέσει 
κάτω άπό τον έλεγχο της τ ά προ
αναφερόμενα κράτη. Ή Συνδιά
σκεψη καταδικάζει έντονα TÎC πρα 
κτικές πού εναντιώνονται στό Δι
εθνές Δίκαιο, στίς παγκόσμιες 
Καταστατικές 'Αρχές καί στό ΰ-
ψστο ανθρώπινο συμφέρον κα) 
κάνει έκκληση γ ι ά τήν οίκονομι
κή κα) πολιτική απομόνωση τους. 

Έ ξ άλλου ή κρίση που σο
βεί στό Αίγαίο εΤναι δυνατόν 
νά επιδεινωθεί άνά πάσα σ τ ι -

Ή σύγκρουση πού διεξάγεται 
στή Δ. Σαχάρα αποτελεί άλλη 
μια εστία κρίσης στή Δυτική Με
σόγειο κα) επηρεάζει επικίνδυνα 
τ)ς σχέσεις ανάμεσα στ)ς μεσο
γειακές χώρες. 

Ή Συνδιάσκεψη καταδικάζει 
τή Συνθήκη τής Μαδρίτης κα) την 
είσδολή κα) τό διαμελισμό τής 
Σαχάρας άπό τό Μαρόκο κα) τή 
Μαυστανία, πού περιφρονούν τό 
δικαίωμα τού λαού Σαραουΐ γ ι ά 
αυτοδιάθεση καί ανεξαρτησία κα
θώς κα) τίς αποφάσεις τού O H E , 
τής 'Οργάνωσης τής 'Αφρικάνι
κης Ενότητας κα) των 'Αδέσμευ
των. Ή Συνδιάσκεψη καταδικάζει 
τή γαλλική στρατιωτική επέμβα
ση στή Δυτική Σαχάρα κα) επι
βεβαιώνει τήν υποστήριξη της 

προς τον αγώνα του λαού Σαρα
ουΐ κάτω άπό τήν καθοδήγηση τού 
μονβστκσΟ κσΐ νόμιμου αντιπρό
σωπου του, τού μετώπου Πολι-
σάριο. 

Ή συνδιάσκεψη ενδιαφέρεται 
νά κατοχυρώσει τήν αρχή της ά-
ποαποικιοποίπσης κα) νά εμποδί
σει τήν εμφάνιση νέων εστιών 
συγκρούσεων. Ή Συνδιάσκεψη ε
πιδιώκει τήν εξάλειψη καί τών τε
λευταίων εστιών τής αποικιοκρα
τίας. 

Μετά τήν επανάσταση της Πορ 
τογαλίας κα) τήν κατάρρευση τών 
δικτατοριών στην 'Ελλάδα κα) τήν 
'Ισπανία, τήν άνοδο τών δημο
κρατικών κα) άντι - Ιμπεριαλιστι
κών δυνάμεων στή Νότια Ευρώ
πη, στή Μέση 'Ανατολή κα) "Α
φρική, ο) σχέσεις τών Δυνάμεων 
βελτιώνονται συνεχώς όπερ τών 
δημοκρατικών σοσιαλιστικών κα) 
άντι - Ιμπεριαλιστικών δυνάμεων 
στή Μεσόγειο. 

Ή Συνδιάσκεψη υπογραμμίζει 
μέ Ικανοποίηση, τ η σύγκλιση του 
δημοκρατικού κα) εργατικού κινή
ματος τής Βόρειας Μεσογείου 
κα) τοΟ έθνικο - απελευθερωτικού 
κινήματος τού Νότου, στον κοινό 
αγώνα γιά τήν καθιέρωση νέων 
πολιτικών καί οίκονομικών σχέσε
ων στή μεσογειακή λεκάνη. Η Ι 
δια ή Συνδιάσκεψη είναι ένα σο
βαρό παράδειγμα αυτής τής σύγ
κλισης. 

είρή 
σόγι 

Ή συνδιάσκεψη θεωρεί δτι εί
ναι επιτακτική ανάγκη ν' αναπτυ
χθεί σ' δλο τόν κόσμο ό αγώνας 
κατά τών αντιδραστικών καθεστώ
των, τής εξάρτησης, τής αθλιότη
τας, τής ανεργίας κα) τής πείνας 
καί νά παγιωθεί τό προοδευτικό 
κίνημα τής αλληλεγγύης. 

Σχετικά μ' αυτό, ή Συνδιάσκε
ψη εκφράζει τήν υποστήριξη της 
στό εργατικό κίνημα της Τυνη
σίας και ζητάει τήν άμεση άπελευ 
θέρωση τών πολιτικών κα) συνδι
καλιστικών κρατουμένων. 

Σχετικά μέ τον αφοπλισμό καί 
τήν ΕΙρήνη, ή Συνδιάσκεψη θεω
ρεί δ η ή αποκατάσταση της α
σφάλειας καί τής διαρκούς ΕΙρή-
νης στην Ευρώπη δέν απορρέει 
άπό μια περιορισμένη συμφωνία 
ανάμεσα στίς Ευρωπαϊκές Δυνά
μεις. 

*Η παγκόσμια ασφάλεια κα) ή 
εΙρήνη συνδέονται άρρηκτα μέ τήν 

ιίνη καί τήν ασφάλεια στη Με-
ειο, όπως επιβεβαιώθηκε στό 

'Ελσίνκι. Προϋποθέτουν τήν πλή
ρη κα) ολόψυχη, υπεύθυνη κα) ε
νεργητική συμμετοχή δλων τών 
παράκτιων χωρών τής Μεσογείου, 
ατή Συνδιάσκεψη τού 1 9 8 0 . 

"Εχοντας συνείδηση τής δύνα
μης πού αντιπροσωπεύουν στή 
μεσογειακή λεκάνη τ ά προοδευτι
κά κα) σοσιαλιστικά κόμματα, ή 
συνδιάσκεψη εκφράζει τή θέληση 
τών μελών της: 

Ο Νά συσφίγξουν καί νά 
διευρύνουν τους θεσμούς τους, 
κα) νά συνεχίσουν τό δρόμο 
τής στενής συνεργασίας τό
σο σέ διμερές, δσο καί σε πο
λυμερές επίπεδο. 

# Ν ά συντονίσουν τίς δρα
στηριότητες τους στή βάση 
συγκεκριμένων στόχων γ ι ά 
τήν εθνική ανεξαρτησία, τόν 
έλεγχο τής κάθε χώρας πάνω 
στους εθνικούς πόρους της, 
κα) γ ι ά τήν ανάπτυξη μέσα 
α τ ά πλαίσια τών δικών της 
επιλογών κα) προσδοκιών· 

# Νά εξακολουθήσουν μέ 
αποφασιστικότητα καί επιμο
νή τις προσπάθειες τους, γ ι ά 
νά ξαναβρεί ή Μεσόγειος τόν 
αρχικό της προορισμό σά θά
λασσα είρήνης, ϋψεσης καί 
συνεργασίας στή βάση τής 
Ισότητας καί τής δικαιοσύ
νη*·. 

# Νά οξύνουν τήν πάλη γ ι ά 
νά απελευθερώσουν τό Μεσό
γειο άπό κάθε μορφή Ιμπε
ριαλιστικής κα) ύπο - Ιμπερι
αλιστικής κυριαρχίας, άπό 
τ)ς βάσεις και τους στόλους 

ΣΑΛΤ 2 
Σ υ ν έ χ ε ι α a n o τ Λ ν 1π σ ε λ ί δ α 

τήθηκαν στό Βλαδιβοστόκ, τό Νο
έμβριο τού 1974, υπέγραψαν μία 
ενδιάμεση συμφωνία, πού αφορού
σε κυρίως τήν αριθμητική Ισορρο
πία τών πυραύλων. Κάθε μιά άπό 
τίς δύο ύπτρδυνάιμε,ις ακολούθησε 
βνχιά της γραμμή στό θέμα τών 
πυραυλικών όπλων καί κάτω άπό 
TÎC συνθήκες αυτές δέν ήταν εύ
κολο νά γίνει ακριβής έκτίωηση 
τής δυναμικότητας καί τής άξιας 
τών νέων όπλων. 

Κα) τό αποτέλεσμα είναι 
δτι τώρα, ol δύο Μεγάλοι έ
φθασαν στό σημείο νά αρχί
σουν «νέα πορεία» διαπραγμα
τεύσεων, τΙς Σ Α Λ Τ — 3, γ ι ά 
νά μπορέσουν νά φθάσουν σέ 
μιά διακήρυξη άρχ^. Μέ τήν 
I w o i a αυτή οι συνομιλίες γ ι ά 
τ ά πυραυλικά δπλα γίνονται 
Ινας σννκχής διάλογος γ ι ά τήν 
Οφεοπ. 

* 0 τιράεδρος Κάρτερ είπε δτι 
ή συμφωνία ιΤναι πολύ σημαντι
κή. Καί είναι από οικονομική, πο
λιτική καί στρατιωτική άποψη. Υ 
πάρχει τώρα μιά άΦορμή διαλό
γου γιά τήν ύφεση, θ ά προχωρή
σουν ο) 'Ηνωμένες Πολιτείες; 

'Από οίκονομΜτή άποψη, ό γε
ρουσιαστής Ούΐλλιαμ Φουλμπράιτ 
είπε δτι μέ τή συμφωνία Σ Α Λ Τ , 
ο) Αμερικανοί θά εξοικονομήσουν 
σέ ί δ χ ρ ό ν ι α 100.000.0ÔO.OOO 
δσλλάρια. Τό πρόβλημα τώρα εί
ναι δν τό Κογκρέσοο θά εγκρίνει 
τ ή συμφωνία. Καί φυσικά, αν θά 
προχωρήσουν οί δύο Μεγάλοι σέ 
μιά «5ιακήρυξη άρχων» γιά άπο-
τκλεσιματηοότερο περιορισμό τών 
πυραυλικών Οπλων, 

"Ενας άπό τους 'Αμερικα
νούς εμπειρογνώμονες, πού έ
λαβαν μέρος στίς συνομιλίες, 
è κ. Χάγουαρντ Γκάλμπ είπε 
δτι είναι μία καλή συμφωνία 
κα) δτι κπρέπε-ι »α προχωρή
σουμε άργα - αργά. Τ ά παι
διά διδάσκονται πρώτα νά περ 
πατάνε καί ύστερα νά τρέχουν. 
Δεν πρέπει νά λησμονάμε δτι 
ό απώτερος σκοπός είναι ό 
αφοπλισμός». 

Ή συμφωνία θά μπορούσε νά 
απογραφεί νωρίτερα. ΟΙ 'Ηνωμέ
νες Πολιτείες φέρουν τήν ευθύνη 
γ ι ά τήν καθυστέρηση. Έ τ σ ι } οί 
τη>ραυλικοί εξοπλισμοί προχώρη
σαν. Σέ σηυειο πού νά επιβάλλε
τ α ι ή έναρξη τών δισπρσγματεύ-
σαων γ ι ά τη συμφωνία Σ Α Λ Τ — 3 
Υ»ά μιά πραγματική διεθνή ύφεση. 

Καιοδικάοιηκε Α 
Τουρκία 

Σ υ ν έ χ ε ι α από ττΥν I n σ ε λ ί δ α 

πού είναι κατοχυρωμένο άπό διε
θνείς συνθήκες καί συμβάσεις, μέ 
στόχο τή συρρίκνωση τού ελληνι
κού εθνικού χώρου. 

Συνεχίζεται ή κατοχή μεγάλου 
τμήματος της Κυπρακής Δημο
κρατίας άπό τουρκικά στρατεύ
ματα καί προωθείται άπό τους 
αμερικανούς καί τό N A T O ή ου
σιαστική διχοτόμηση τής Κύπρου 
καί ή μετατροπή της σέ επιθετι
κό οχυρό του N A T O . 'Οχυρό πού 
θά στρέφεται ενάντια στό Ά ρ α -
δικό Έθνος καί τ ά έθνικοαπελευ-
θερωτικά Κινήματα τής περιοχής. 

Ή συμφωνία Κάρτερ — Μπε
γκΙν καί Σαντάτ αποσκοπεί στό 
νά καταπατήσει τ ά νόμιμα δικαι
ώματα τού Παλαιστινιακού Λαού. 
Καί αποτελεί ταυτόχρονα απειλή 
πού στρέφεται ενάντια στό 'Αρα
βικό "Εθνος. "Οχι μόνο δέν συμ
βάλλει στην εΙρήνη, άλλα δημι
ουργεί τίς προϋποθέσεις γ ι ά νέα 
σύρραξη στή Μέση 'Ανατολή. Νέ
ες προσπάθειες έχουν αναληφθεί 
άπό τίς δυνάμεις τού Ιμπεριαλι
σμού γ ι ά τή διχοτόμηση ή τριχο
τόμηση τού Λιβάνου. 

Πολλαπλές καί επικίνδυνες εί
ναι επίσης οί πολιτικοστρατιωτι-
κές επεμβάσεις τού Ιμπεριαλισμού 
στην "Αφρική κα) τήν 'Αραβική 
Χερσόνησο, πού αποτελούν οργα
νική συνέχεια τού Μεσογειακού 
χώρου. 

ΟΙ Μεσογειακοί λαο) ζουν κυ
ριολεκτικά μέσα σέ μιά πυριτιδα
ποθήκη σαν αποτέλεσμα τής εν
τεινόμενης προσπάθειας τών δυ
νάμεων τού Ιμπεριαλισμού νά ε
λέγξουν τήν περιοχή μας πολιτι-
κοστραηωτικά, οίκονομικά κα) 
πολιτ-.στικά. 

Νά ενσωματώσουν τή Μεσόγειο 
στην παγκόσμια δομή τού καπι
ταλιστικού οΛΛΓτήματος καί^ νά 
καταστήσουν αδύνατη τήν αυτο
δύναμη κοινωνική κα) οίκονομική 
ανάπτυξη τών χωρών τής Μεσο
γείου. 

Αυτές αναμφισβήτητα εΤναι οί 
διαπιστώσεις τής Τρίτης Συνδιά
σκεψης. Βέβαια, κάθε Κόμυα που 
εκπροσωπείται στή Συνδιάσκεψη, 
δρά καί λετουργεί κάτω άπό τίς 
Ιστορικά δοσμένες αντικειμενικές 
συνθήκες τής χώρας του. Καί εί
ναι Φυσικό, νά υπάρχει μιά δια
φοροποίηση απόψεων τόσο στην 
εκτίμηση τών γεγονότων, δσο κα) 
στην τρέχουσα στρατηγική πού 
θά πρέπει νά ακολουθήσουν οί Με
σογειακές χώρες γιά τήν αντιμε
τώπιση τών κινδύνων που απει

λούν τήν περιοχή. Γεν.κή πάντως 
είναι ή διαπίστωση, δτι κοινός 
αντίπαλος, κοινός εχθρός τών λα
ών τής Μεσογείου είναι ό Ιμπε
ριαλισμός, στίς τρεις μορφές του: 
πολιτικοστρατιωτική επέμβαση, 
οίκονομική επέμβαση, πολιτιστι
κή επέμβαση· Καί κοινοί είναι ή 
απόφαση νά συντονίσουμε τίς 
προσπάθειες μας στά πλαίσια 
τής Μεσογειακής 'Αλληλεγγύης 
γ ι ά νά τόν αντιμετωπίσουμε απο
τελεσματικά. 

*Η κοινή στρατηγική μσχ δπως 
διαμορφώθηκε άπό τις είσηγη-
σεις, παρεμβάσεις καί συζητή
σεις πού έλαβαν χώρα στά πλαί
σια τής Τρίτης Συνδιάσκεψης, 
δέν αποβλέπει στή δημιουργία 
καί ένταξη μας σ' ένα Μεσογεια
κό Μπλοκ, σέ άντιστάθα σμα 
προς τό 'Ατλαντικό Καπιταλιστι
κό Μπλοκ. 'Αντίθετα, αποβλέπει 
στή συνεργασία καί αλληλεγγύη 
τών Μεσογειακών Λαών στον κοι
νό καί ενιαίο τους αγώνα, γ ι ά 
τήν κατάκτηση δύο βασικών στό
χων: 

Π Ρ Ω Τ Ο : Μιά αδέσμευτη κα) 
ειρηνική Μεσόγειο χωρίς ξένες 
Οάσεις καί στόλους. Μια Μεσό
γειο, πού νά ανήκει στους λαούς 
της. 

Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο : Γιά κάθε λαό, γ ι ά 
κάθε χώρα τής Μεσογείου, J\ κα
τάκτηση τής πλήρους εθνικής της 
ανεξαρτησίας πού νά εγγυάται 
τήν αυτοδύναμη κοινωνική καί οί
κονομική ανάπτυξη της. 

Γνωρίζουμε όλοι δτι ό αγώνας 
δέν θά είναι εύκολος. Είναι δμως 
τόσο αναγκαίος δσο καί εφικτός; 
'Αναγκαίος γιατί διακυβεύεται ή 
ασφάλεια καί ή Ιστορική μας υ
πόσταση. 'Εφικτός γιατί ό Ιμπε
ριαλισμός έχει αποδειχτεί ανίκα
νος νά εναντιωθεί αποτελεσματι
κά στην απόφαση τών λαών μας 
γ ι ά 'Εθνική 'Ανεξαρτησία, διατή
ρηση τής πολιτιστικής μας ταυ
τότητας, γ ι ά ευημερία, κοινωνική 
δικαιοσύνη καΙ δημοκρατία. 

Ή Τρίτη Συνδιάσκεψη τών 
Προοδευτικών 'Οργανώσεων καί 
Σοσιαλιστικών Κομμάτων τής Με
σογείου, απόδειξε δτι είμαστε σέ 
θέση νά ανταποκριθούμε στίς 
προσδοκίες τών λαών μας κα) τήν 
επιταγή τής κοινής μας ιστορίας. 
Ό αγώνας μας θά συνεχισθεί. 
Κα) ή νίκη θά είναι δικιά μας», 

C γάμοι 

Ό Π Ο Υ Λ Η Σ Β Α Σ Ι Λ Η Σ , γεν-

3μένος στή Γραίκα 'Ολυμπίας, 
τοικος 'Αθήνας, τού Διονύση και 

τής Σοφίας, τό γένος Μανώλη καί 
ή Κ Ο Υ Ρ Η Π Α Ν Α Γ Ι Ω Τ Α , γεννη
μένη στό Λειβαβάκι 'Ολυμπίας, 
κάτοικος Ν. Λιοσίων 'Αττικής, τού 
Κωνσταντίνου καί τής Κωνσταντί
νος, τό γένος Σκουτζούρη, θά παν
τρευτούν στά Ν. Λιόσια. 

Ό Π Ο Λ Ε Σ Σ Λ Ε Ο Υ Α , γεννη
μένος στή Βαγδάτη 'Ιράκ, κάτοι
κος Αθήνας, τού 'Ηλία Πόλες καί 
τής Μ ι ο ^ χ ο ύ μ ι καί ή Γ Κ Λ Α Ν Ο Υ 
Π Α Ν Ω Ρ Α Ι Α , γεννημένη στό Μεσο-
πόταμο Πρέβεζας, κάτοικος^Μεσο-
ποτάμου, τού Αδάμ καί της Δω-
ροθέας^ τό γένος Μπράκχ, θά παν
τρευτούν στην 'Αθήνα. 

•Ο Π Α Ν Α Γ Ο Σ Μ Α Υ Ρ Ο Γ Ε Ν Η Σ 
γεννημένος στού«: Γαργαλιάνους 
Μεσσηνίας, τού 'Ιωάννου καί της 
Τασίας, τό γένος Π. Πανσγοπου-
λου κ 2 ή Α Δ Α Μ Α Ν Τ Ι Α Γ Ρ Η Γ Ο 
ΡΗ, γεννημένη στην Γκορίτσα Λα
κωνίας, τού Χρήστου καί τής Πα
ναγιώτας, τό γένος Σ . 'Ανδριτσά-
κη, θά παντρευτούν στην 'Αθήνα. 

Ό Κ Ω Τ Σ Ο Β Ι Λ Η Σ Δ Η Μ Η 
Τ Ρ Η Σ το ύΠαναγιώτη καί της Μα-
ριγώς, τό γένος Νάκου, γεννημέ
νος στους Καλιάνους Κορίνθιας 
καί κάτοικος 'Αθήνας καί ή Θ Ε Ο 
ΔΩΡΑ Λ Α Γ Ο Γ Ι Α Ν Ν Η του Κων
σταντίνου καί τής Σταυρούλας, 
τό γένος 'Αργυράκη, γεννημένη 
στό ΑΙγάλεω καί κάτοικος ΑΙ-
νάλεω, θά παντρευτούν στην 'Α-

Καταγγελία 
'Επίθεση άπό τραμπούκικα 

στοιχεία δέχθηκαν τήν περασμέ
νη εβδομάδα κλιμάκια τής N E . 
Π Α Σ Ο Κ Πρέβεζας καί ό βουλευ
τής Καλλίμαχος Παπσχρήστος. 

Συγκεκριμένα στην Κοινότητα 
Παναγιάς καί ένώ μιλούσε ό βου
λευτής καί μέλη τής Ν.Ε·, θα
μώνες τού καφενείου πού άπό 
τήν αρχή προκαλούσαν, επιτέθη
καν και χτύπησαν μέλη τού ΠΑ. 
Σ O.K. καί έβρισαν χυδαία τον 
βουλευτή. 

'Αποτέλεσμα ήταν νά τραυμα
τιστούν σοβαρά καί _νά^ είσα-
χθούν στό νοσοκομείο τής "Αρτας 
δυο μέλη τού Π Α Σ Ο Κ ένώ άλλα 
τέσσερα τραυματίστηκαν έλαφρό-

τών ξένων πού ή παρουσία 
τους δέν επιτρέπει τήν απο
κατάσταση ούτε τής ασφά
λειας, ούτε τής πραγματικής 
είρήνης στην περιοχή. 

Ή Συνδιάσκεψη υπογραμμίζει 
τή σημασία πού έχει, σαν συμπα
γές καί οργανωμένο πλαίσιο, τό 
κίνημα τών 'Αδεσμεύτων μέσα 
στή συλλογική καί αλληλέγγυα 
δράση γ ι ά έναν πραγματικό εκ
δημοκρατισμό τών διεθνών σχέ
σεων πού, μέ τήν εξάλειψη κάθε 
επιθυμίας γ ι ά διατήρηση του στά-
τους κβό, προσδιορίζει τον ερχο
μό μιας αληθινής είρηνης, ενιαίας 
καί αδιαίρετης, μέσα σέ μιά Με
σόγειο ελεύθερη, ανεξάρτητη κα) 
σοσιαλιστική. 

Ή Συνδιάσκεψη εκφράζει τήν 
Ικανοποίηση της γ ι ά τΙς συνθήκες 
μέσα στίς όποιες, έγιναν οί εργα
σίες της. κα) μ' αυτή τήν εύκαι-

r lpCTIOUÒ 
εκφράζει 

ρ\α, απευθύνει θερμό 
στον ελληνικό λαό κα 
τήν αλληλεγγύη της προς τΙς προ
οδευτικές του δυνάμεις. 

Μετά άπό πρόταση πολλών αν
τιπροσωπειών, αποφασίζει δτι ή 
4η Συνδιάσκεψη τών σοσιαλιστι
κών καί προοδευτικών κομμάτων 
κα) οργανώσεων θά γίνει στό 'Αλ
γέρι». 

Η ΠΡΟΩΘΗΣΗ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Ε Π Ι Δ Ι Ω Κ Ο Ν Τ Α Σ τήν προώθη

ση τής σοσιαλιστικής οίκονομικής 
συνεργασίας στή Μεσόγειο ή Συν 
διάσκεψη αποδέχθηκε την πρότα
ση τού Π Α Σ Ο Κ γ ι ά τή δημιουρ
γ ί α Μεσογειακού Κέντρου Ερευ

νών, μέ κύριο έργο τήν παρακο
λούθηση κα) ανάλυση τής σημερι 
νής οίκονομικής κατάστασης, Ιδι
αίτερα στή μεσογειακή περιοχή, 
τή διερεύνηση τής νέαο πολιτικής 
κα) τών νέων πρακτικών τών πο
λυεθνικών εταιριών καί μέ προτε
ραιότητα στην επεξεργασία έναλ 
λακτικής πολιτικής σέ θέματα ε
νέργειας, τεχνολογίας, προστασί
ας, τού περιβάλλοντος καί χρημα
τοδότησης. 

Στην 'Απόφαση διαπιστώνεται 
δτι, παρά τίς προσπάθειες γιά 
τήν εγκαθίδρυση μιας Νέας Δι
εθνούς Οίκονομικής Τάξης κα! τό 
γεγονός δτι ο) χώρες του ΟΠΕ Κ 
διαφεντεύουν ήδη τήν παραγωγή 
πετρελαίου, ο) Ιμπεριαλιστικές ου 
νάμεις δέν έχουν παραιτηθεί άπό 
τ ά πολιτικά κα) οίκονομικά τους 
προνόμια. 

Ή Ε Ο Κ ασκεί στό μεσογεια
κό χώρο υιά πολύπλευρη πολιτι
κή, πού αποβλέπει στή διαίρεση 
και στην αντίθεση τών χωρών τής 
περιοχής μεταξύ τους· Ή πολιτι
κή της Ε Ο Κ εντάσσεται σέ μιά 
γενικότερη Ιμπεριαλιστική προ
σπάθεια γ ι ά ένα νέο καταμερισμό 
τΛς εργασίας μέ στόχο τή δια
τήρηση άπό τίς βιομηχανικές χώ
ρες τών τομέων υψηλής τεχνολο
γίας κα) τών πιό σημαντικών καλ 
λιεργκιών. Παράλληλα, ο) πλού
σιες ευρωπαϊκές χώρες θέλουν νά 
καλύψουν τό κόστος τής οίκονο-

Ϊ
ικής αναδιάρθρωσης μέ τήν μα-
ική απέλαση τών μεσογειακών 

μεταναστών εργατών προς τΙς 
χώρες καταγωγής τους, επιδιώ
κοντας ταυτόχρονα βιομηχανικές 
έπκνδύσεις πού νά επιτρέπουν τήν 
εκμετάλλευση τών ντόπιων πλου
τοπαραγωγικών πόρων καί τού 
εργατικού δυναμικού. 

Ή Συνδιάσκεψη αντιτίθεται 
στίς νέες μορφές οίκονομικού η
γεμονισμού κα) αποικιοκρατίας 
και θεωρεί αναγκαίο νά επεξερ
γαστεί τίς αρχές μιας Σοσιαλι
στικής 'Εναλλακτικής Λύσης, βα
σισμένης a r i e αρχές τής ισότη
τας, του σεβασμού τής εθνικής 
κυριαρχίας, τής αμοιβαίας rst 

λείας κα) τής αλληλέγγυας όρα
σης ενάντια σέ κάθε μορφή κατα
πίεσης καί ρατσισμού. 

Γιά τό ζήτημα τών μεταναστών 
ή Συνδιάσκεψη αποφάσιζε* νά εν
τείνει τήν αλληλεγγύη, της προς 
αυτούς μέ ενέργειες προς τήν κοι
νή γνώμη κα) τίς αρχές τών κα
πιταλιστικών χωρών κα) θεωρεί α
παραίτητο ένα στενότερο συντονι
σμό ανάμεσα στά προοδευτικά 
κόμματα τών χωρών υποδοχής κα) 
τών χωρών προέλευσης τών ξένων 
εργατών. 'Οπωσδήποτε, δμως. ή 
Συνδιάσκεψη πιστεύει δτι μόνο 
μιά φιλόδοξη καί αποφασιστική 
πολιτική οίκονομικής κα) κοινωνι
κής ανάπτυξης τών χωρών προέ
λευσης τών μεταναστών είναι σ ι 
θέση νά λύσει οριστικά τά προ
βλήματα τών εργατών πού έχουν 
μεταναστεύσει 

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑ 
ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
Στην Απόφαση γιά τήν πολι

τιστική συνεργασία διαπιστώνε
ται ή ανάγκη απαγκίστρωσης ά
πό την ολέθρια δραστηριότητα 
τού Ιμπεριαλισμού στον έκπολιττ 
στικό τομέα. 0 ) λαοί τής Μεσο
γείου οφείλουν νά υπερασπίσουν 
τίς ρίζες τους, τ ά ήθη τους «ai 
τίς εθνικές τους αξίες. Οφείλουν 
επίσης νά ξεπεράσουν τίς δυσκο
λίες επικοινωνίας πού προέρχον
ται άπό γλωσσικές, θρησκευτι
κές, πολιτικές κα) άλλες διαφο
ρές. 

Η Συνδιάσκεψη ανέθεσε α τ ή 
Μόνιμη Γραμματεία νά διαμορφώ
σει καί νά προώθησε« μιαν εκπο
λιτιστική πολιτική, παίρνοντας 
υπ' όψη συγκεκριμένα στοιχεία, 
δπως: 

• Προσδιορισμό κα) διαφύλα
ξη τών μεσογειακών πολιτισμικών 
στοιχείων. 

• "Ελεγχο τών ξένων πολιτι
σμικών στοιχείων καί απόρριψη 
όσων ασκούν αρνητική επίδραση. 

• 'Ανάπτυξη των πολιτιστικών 
ανταλλαγών ανάμεσα στους λαούς 
τΑς Μεσογείου, δημιουργία σχο
λών εκμάθησης μεσογειακών γλωσ 
σών, δημιουργία πανεπιστημιακών 
εδρών γιά τη μελέτη τών μεσο-

Ϊειακών πολιτισμών, δημιουργία 
ιβλιοθηκών. σεμινάρια πού θα ε

πιτρέψουν την καλύτερη γνώση του 
χώρου άπ' όλες τίς απόψεις, θέ
σπιση υποτροφιών, προσανατολι
σμό τών μέσων μαζικής ενημέ
ρωσης στά μεσογειακά προβλή
ματα, οργάνωση εορταστικών, 
καλλιτεχνικών, αθλητικών, κ.λ.π. 
εκδηλώσεων ανάμεσα στους λαούς 
κα) τίς νεολαίες τών χωρών τής 
Μεσογείου, κλπ. 

PEUGEOT l o a 
μικρομέγαλο 

ο.κονομικοπολυτελες 
και οικογενειοσπορ 

Για Ολους εσάς, τους απαιτητικά δύσκολους, υπάρχει τώοα τά PEUGEOT 104. 
'Οδηγώντας iva 104, Θά νοιώσετε αυτή τή βολική άνεαη,που μάνο ή PEUGEOT ξέρει νά προσφέρει 

καί Θά μείνετε κατάπληκτοι,όταν μπορείτε νά παρκάρετε,εκεί που δλοι δέν μπορούν, 
θά κολακευθείτε όταν σάς πουν: Μά έχετε ένα πολυτελές αυτοκίνητο - καί 0ά 

ξαφνιασθεϊτε ευχάριστα σάν πληρώσετε τά λογαριασμό βενζίνας καί συντήρησης, 
θά νοιώσετε τή χαρά νά φθάσετε ξεκούραστοι καί σεις καί ή οίκογένειά οας,μετά άπά μιά μακρινή 

εκδρομή καί θά Ικανοποιηθείτε Ιδιαίτερα.γιά τά γρήγορα περάσματα καί τήν ευελιξία του δυνατού σας 104. 
Πρακτικό όσο κανένα άλλο, το PEUGEOT 104,θά σας κάνει νά νοιώσετε,πώς έχετε 

fva,μικρομέγαλο, οίκονομικοπολυτελές καί οικογενειοσπορ αυτοκίνητο. 


