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ΘΕΜΑΤΑ 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ 
ΑΝΤΙΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 
Β Α Σ Ι Κ Ο χαρακτηριστικό της 
πυιλτικής μας πραγματικότητας 
μετά την μεταπολίτευση, προ
βάλλει η αδρανοποίηση τών λαϊ
κών δυνάμεο/ν. 'Αποτέλεσμα πο 
λυποίκιλων μεθοδεύσεων και α
δυναμιών είναι ωστόσο, διπλά 
επικίνδυνη: α π ' τη μια διότι 
επιτρέπει στη Δ ε ξ ι ά να ανασυν
τάσσει τίς δυνάμεις της και νά 
ανασυγκροτεί ουσιαστικά ανενό
χλητη το κράτος της. 'Από την 
δλλη, διότι ή μη ενεργοποίηση 
του λαϊκού παράγοντα άναγκά-

Μ διευκολύνει κιόλας tovc 
πολιτικούς σχηματισμούς ν ά με 
νουν στο περιθώρια τών πραγ
ματικών συγκρούσεων, αποφεύ
γοντας την ουσιαστική και α
ποφασιστική αντιμετώπιση τών 
προβλημάτων. 

'Fi κατάσταση γίνεται πιο πε 
ρίπλοκη, αν αναλογιστεί κανείς 
πώς το λαϊκό κίνημα στον τό
πο μας ριζώνει σέ πολι'χρονη 
αγωνιστική παράδοση, καΐ πώς 
ή εφταετία λειτούργησε σάν κα 
ταλύτης σωρευτικών συνειδητο
ποιήσεων. Σ τ ή συνείδηση πλα
τειών λαϊκών μαζών το ελληνι
κό πρόβλημα μπήκε στην εφτα
ετία μ έδλη την οξύτητα του 
σάν πρόβλημα εθνικής α ν ε ξ α ρ 
τησίας καΐ λαϊκής κυριαρχίας, 

L αιτήματα πού το βαθύτερο πε
ριεχόμενο τους παίρνουν από 
το σοσιαλιστικό μετασχηματι
σμό. Οί κατακτήσεις αυτές δεν 
έχουν κρυσταλλωθεί ακόμα σέ 
στοιχείο καθοριστικό της πολι
τικής μας πραγματικότητας. 

Ταυτόχρονα, μια ολόπλευρη 
επίθεση εξαπολύεται άπ* τή με
ριά του κυριάρχου πλέγματος 
εξουσίας. Ε π ί θ ε σ η ενάντια στα 
συνδικαλιστικά δικαιώματα και 
ελευθερίες, επίθεση άποπροσα-
νατολισμοΰ μέ θεωρίες τύπου 
€αριστερο - χ ο υ ν τ ι σ μ ο ύ ν ένώ 
ή άποχουντοποίηση και ή κά
θαρση ?χουν μείνει λέξεις κε
νές. Εϊναι δε κοινή συνείδηση 
δτι ή εξάρτηση τής χ ώ ρ α ς άπό 
τον ιμπεριαλισμό ενισχύεται κα 
θημερινά. 

Δυο βασικά αιτήματα κυριαρ 
χουν στή σημερινή πραγματι
κότητα και αναζητούν τήν ενι
αία Ι κ φ ρ α σ ή τους, α ) ν ά μην 
υπάρξει πια δικτατορία, ν ά βα
θύνει και ν α κατοχυρωθεί ή δη 
μοκρατία, β ) τό αίτημα γ ι α ε
θνική ανεξαρτησία, ν ά σπάσει 
ό λαός τα δεσμά τής εξάρτησης, 
νά άνατρ:ψει τό καθεστώς τής 
υποτέλειας και νά προχωρήσει 
στις βαθειές, ουσιαστικές, δο
μικές αλλαγές στην ελληνική 
κοινωνία πού θ α στεριώσουν 
και τή δημοκρατία και θ ά δώ
σουν περιεχόμενο στην εθνική 
ανεξαρτησία. 

Κάθε πρόταση λαϊκής συσπεί 
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Για μια Ελλάδα - Λεύτερη 
'Ανεξάρτητη - Σοσιαλιστική 

ΜΕ ΤΗΝ Α' Πανελλήνια Συνδι
άσκεψη, πού πραγματοποιήθηκε 
στίς 13 καί στις 14 Δεκέμβρη 6 
χώρος πού εκφράζεται μέσα άπ* 
τήν εφημερίδα μας συγκροτήθη
κε σέ Πολιτική Κίνηση. 

"Ετσι, ύστερα άπό κοινή προ
βληματική, ανοιχτή ζύμωση καί 
συλλογική απόφαση, ολοκληρώθη
κε ή αναγκαία φάση μορφοποίη
σης μέ τήν απόκτηση τών απα
ραίτητων ιδεολογικών πολιτικών 
κι οργανωτικών δρων λειτουργίας. 

Καί κατά τή δικιά μας γνώμη, 
πού ζήσαμε άπό μέσα τήν προσπά
θεια, αλλά καί κατά τήν εκτίμηση 
εκείνων, πού μας παρακολούθησαν 
μέ ενδιαφέρον, τό στάδιο αυτό μορ 
φοποιήσεως έληξε μέ συγκεκριμέ
να κι αισιόδοξα αποτελέσματα. 

Δυό είναι τά κύρια χαρακτηρι
στικά τής μεταβατικής περιόδου, 
πού κράτησε άπ' τον 'Ιούνιο μέ
χρι προχτές καί πού μέσα της 
συντελέστηκαν οι διεργασίες δη
μιουργίας τής ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙ-
ΚΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ. "Εχουν ξεχω
ριστό πολιτικό βάρος γι' αυτό καί 
τά επισημαίνουμε, ώστε νά κατα
νοηθεί πληρέστερα τό πολιτικό α
ποτέλεσμα πού επιτεύχθηκε : 

ΠΡΩΤΟΝ: Ό χώρος πού εκ
φράζεται άπ' τήν εφημερίδα μας 
λειτούργησε αρχικά σάν πολιτική 
κι οργανωτική διαφωνία προς 
τίς Ιδεολογικό - πολιτικές παγιδεύ
σεις καί παραχαράξεις της Σο
σιαλιστικής προοπτικής άπ' τό 
ΠΑ.ΣΟ.Κ. Γρήγορα, δμως, κι α
ποφασιστικά, ξεπέρασε τον κίν
δυνο νά παραμείνει στείρα αρνη
τική κριτική ή ανταγωνιστική δι

αμάχη. Καί προχώρησε στην α
ναζήτηση τρόπων θετικής τοποθε
τήσεως απέναντι στα προβλήματα 
του τόπου καί τής περιόδου, πού 
περνάμε. Μ' αυτόν τον τρόπο, άρ
χισε νά λειτουργεί, ολοένα καί 
πλατύτερα, σάν μια δυνατότητα 
συμβολής γιά τήν αντιμετώπιση 

τών προβλημάτων τής αριστεράς 
καί του φορέα τής αλλαγής. 

ΔΕΤΤΕΡΟΝ: Ή απόφαση 
γιά τή δημιουργία τής ΣΟΣΙΑ
ΛΙΣΤΙΚΗ! ΠΟΡΕΙΑΣ ήρθε 
σάν αποτέλεσμα συλλογικών διερ
γασιών στή βάση. Είμαστε συνη
θισμένοι, μέχρι σήμερα, νά βλέ

πουμε τά πολιτικά μορφώματα νά 
έξαγγέλονται σάν αποφάσεις απ* 
τα πάνω, σάν πρωτοβουλίες κλει-
οτών ομάδων, τίς δποΐες καλούνται 
οί άλλοι νά ακολουθήσουν. Ή 
ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ υ
πήρξε συλλογική κατάληξη μιας 
επίμονης δουλειάς σέ τοπικές, κλα
δικές, συνδικαλιστικές καί νεολαϊ-
στικές οργανώσεις βάσης, στην Ά 
θήνα, στην "Τπαιθρο καί στο Ε
ξωτερικό. Δουλειάς μέ ελλείψεις η 
ναμφισβήτητες, αντιφάσεις ή α
δυναμίες, αλλά οπωσδήποτε μέ 
γνήσιες προθέσεις. Δουλειάς, 
ποτ» τήν έκανε καθημερινό του κα 
θήκον δλο τό δυναμικό του χίόρου, 
αφιερώνοντας ενθουσιασμό, χοό 
νο καί μόχθο. 

Στην Α' Πανελλη "ΜΟ-
σκεψη βρέθηκαν Εκατόν ΚΤνην 
τα περίπου αντιπρόσωποι εκλεγ
μένοι άπ* τις μαζικές οργανώσεις 
τους, γ ι ά νά συζητήσουν τίς ανα
λυτικές εκτιμήσεις τους καί νά κά
νουν τις επιλογές τους. Είχε προη-
γ η θ ή προσυνεδριακή ζύμωση πά
νω στην Ιδεολογική, πολιτική κι 
οργανωτική εισήγηση, πού δέν 
μπόρεσε, δμως ν ' άναπτυχθή στα 
επιθυμητά χρονικά κι ουσιαστικά 
πλαίσια. Π α ρ ά τήν ελλειπτικότα
τα, πάντως, της προσυνεδριακής 
δουλειάς καί τίς αδυναμίες τών ει
σηγήσεων, αδυναμίες αντικειμενι
κές, τίς εργασίες της συνδιάσκε
ψης χαρακτηρίζουν θετικά κι αι
σιόδοξα σημεία. 'Αξίζει νά τά ε
πισημάνουμε γιατί περικλείουν 
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ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ: 
Νίκη τών προοδευτικών δυνάμεων 

Εξω ά-rrò κάθε πρόβλεψη, υ
πήρξε ή συμμετοχή καί τα απο
τελέσματα των φοιτητικών εκλο
γών για τήν ανάδειξη τών και
νούργιων διοικητικών συμβουλί
ων τών πόλεων της Αθήνας, της 
θεσσαλονίκης καί της Ξάνθης. 

Ή συμμετοχή στις φετινές εκ
λογές αυξήθηκε στίς σχολές της 
"Αθήνας κατά 70% (ψήφισαν 27. 
653 φοιτητές, έναντι 16.093 πέρ
σι) καί στή θεσσαλονίκη αυξήθη
κε κατά 90% (13.093. 7.125 πέρ
σι). 

Ή σημαντική αυτή άνοδος ο
φείλεται βασικά: 

Ο Στον ολοένα αυξανόμενο προ
βληματισμό τών πλατιών φοιτη
τικών μαζών, πάνω ατά καθημε
ρινά τουο προβλήματα. 

Ο Στή συνειδητοποίηση της α
νάγκης συσπείρωσης καί αγώνα 
γιά την επίλυση τους. 

Ο Στην πολιτικοποίηση τών νέων 
ανθρώπων μέσα άπό τήν καθημε
ρινή ζωή καί τΙς όξυνόμενες αν
τιθέσεις του συστήματος. 

Τά αποτελέσματα τών εκλογών 

υπήρξαν επίσης μία ακόμα καθο
λική αγωνιστική απάντηση του 
προοδευτικού φοιτητικού κινήμα
τος καί προς τήν αντίδραση που 
μάταια προσπαθεί νά το αναχαί
τιση, και προς ορισμένους άλ
λους, που προσπαθούν νά τό πε
ριορίσουν μέσα στά αμφιθέατρα 
καί στά εργαστήρια. 

Στις 319 έδρες, τίς 250 τίς μοι
ράστηκαν οί προοδευτικές παρα
τάξει«^ ένώ 16 έδρες πήρε ή Δη
μοκρατική Πορεία (ΕΚ—Μ Δ) καί 
53 ή Δημοκρατική 'Ανανεωτική 
Π ρωτοπορία ( Ν .Δ. ). 

Μέ άλλα λόγια, ή μάλλον μέ 
άλλους αριθμούς, μόνο τό 15% 
τών Ελλήνων φοιτητών ψήφισαν 
τήν ΔΑΠ, δηλαδή τήν Δεξιά, στά 
πανεπιστή μια 

Τό γεγονός αυτό έκανε πρα
γματικά εντύπωση μια πού ή δε
ξιά αναμένονταν αρκετά πιο Ισχύ 
ρή, έξ αίτιας άφ* ενός μεν της 
πλούσιας οργανωτικής της προσ
πάθειας, άφ' έτερου της σκανδα-
λώδικης προβολής της άπό τά 
κρατικά μέσα ενημέρωσης (ρα
διόφωνο - τηλεόραση, κλπ.). 

Το φόβο ανόδου της δεξιάς ενί
σχυε καί τό γεγονός της ύπολει-
τουργικότητας τών Δημοκρατι
κών Διοικητικών Συμβουλίων τών 

σχολών, ή αδυναμία έπίλυσηο αρ
κετών διεκδικητικών αΐτημάτων. 
καθώς καί ή κομματικοποίηση 
τών φοιτητικών διαδικασιών, πού 
οδηγούσαν συχνά στην άπομαζι-
κοποίηση τού φοιτητικού κινήμα
τος. 

Όμως, γιά μιά ακόμη φορά, 
τό φοιτητικό κίνημα έδειξε τή δύ 
ναμή του αλλά καί τήν άποφαστι 
κότητά του νά προχώρηση παρό
λα τά εμπόδια για τήν εκπλή
ρωση του βασικού του στόχου 
«Μιά Παιδεία στην υπηρεσία τού 
Λαού». Καί μέ τή συγκεκριμένη 
του ψήφο έδειξε πώς τό καυτό αυ
τό αίτημα δέν μπορεί νά επιλυθεί 
άπό καμιά παράταξη πού έφρά-
ζει τΙς δυνάμεις της άρχουσας 
τάξης, τού υποστηριχτή του συ
στήματος. Ψήφισε τΙς παρατά
ξεις πού εκφράζουν τΙς δυνάμεις 
της αλλαγής στή χώρα μας, δεί
χνοντας τή ριζωμένη πια πίστη 
πώο μιά σωστή Παιδεία μόνο σέ 
μιά σωστή κοινωνία μπορεί νά υ
πάρξει. 

ΜΙΚΗφΟΡΟΣ Μ. 
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Η ΜΑΧΗ της επιβίωσης της λαϊ
κής μας κουλτούρας πρέπι να δί
νεται σ* δλα τα επίπεδα. 

Στο άρθρο του προηγούμενου 
φύλλου επεσήμανα τη στρέβλωση 
και την τροποποίηση του ρεμπέτι
κου. Σ* αυτό το άρθρο — ελάχι
στο φόρο τιμής δχι μόνο σ* αυ
τούς που htwtay την τέχνη του 
θεάτρου Σκιών κομμάτι της ύπαρ
ξης του Ελληνικού Λαού, άλλα 
και σ' αυτούς πού έταξαν τη ζοΗ| 
τους στο να διαδώσουν σωστό 
τους θησαυρούς της λαϊκής παρά 
δοσι^ς, θα προσπαθήσω να δώσω 
μερικά Ιστορικά στοιχεία, άλλα και 
την κοινωνική διάσταση ή μερικές 
πτυχές της έστω τοΰ ζωντανού ού
τι« κύτταρου τής έλλι/νικής λαϊ-
**Κ τέχνης. 

Διαβάσαμε στις εφημερίδες δ-
τι σ' εκατό (100) μουαι'ια δλου 
τοΰ κόσμου υπάρχουν φιγούρες 
του Καραγκιόζη. Κι Ομως, στην 
Ελλάδα, παρά τις προσπάθειες αν
θρώπων πού ανάφερα παραπάνω, 
ή καλύτερη Ισως εκδήλωση ήταν 
ή επίθεση άπό φιγούρες τοΰ Κα-
^ραγκιόζη στο Πνευματικό Κέντρο 
'Αθήνας. Για τή καταγωγή του Ι-
χουν γραφτεί κι έχουν λεχτεί πολ
λά. "Αλλοι λένε δτι ξεκίνησε άπ' 
την Κίνα. Πιθανά αυτό να μήν 
είναι σωστό, γιατί δεν έχει στηρι
χτεί πουθενά. Το γεγονός είναι δ
τι μάλλον γεννήθηκε στην "Απω 
'Ανατολή. Στην αρχή, δ χαρακτή
ρας του ήταν καθαρά θρησκευτι
κός. Συνδεόταν άμεσα μέ τους θε
ούς τοΰ κάτω κόσμου. Διαδόθηκε 
έτσι σ' ολόκληρη τήν "Απω 'Ανα
τολή. Τστερώτερα μετεξελίχτηκε 
σε κοσμική τέχνη και ol ήρωες 
του (οί φιγούρες του) πήραν αν
θρώπινη μορφή. ΣτΙς άρ/ές τοΰ 
14ου αιώνα μέχρι το 15ο κρατάει 
ακόμα το θρησκευτικό του χαρα
κτήρα καί παίζεται σ' ορισμένες 
τούρκικες επαρχίες κατά τις γι
ορτές τοπικές και θρησκευτικές. 

Στα τέλη τοΰ 15ου αΙώνα δέ
χεται τις πρώτες επιρροές άπό τά 
κοινονικοοικονομικά δεδομένα καί 
γίνεται πλατύτερα γνωστός κι α
γαπητός στις μικρομεσαίες αστι
κές μάζες. Καί μέχρι το μέσο τοΰ 
16ου αιώνα απλώνεται σ' ολόκλη
ρη τήν Τουρκία. 

Ό Τούρκικος Καραγκιόζης στην 
αρχή στηρίζεται στίς βωμολοχίες 
και τις άσεμνες χειρονομίες. Ή μί
μηση τής σεξουαλικής πράξης α
ποτελεί Ινα ακόμα στοιχείο τοΰ 
Καραγκιόζη εκείνης τής εποχής. 

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ 
Ζωντανό κύτταρο τής λαϊκής μας τέχνης 

'Εκείνη τήν εποχή, ακόμα κι αργό
τερα, μέχρι τό 19ο αιώνα, ό Καραγ 
κιόζης γίνεται θέαμα καί κατ' έξο
χη ψυχαγωγία ενός λοΰμπεν — 
προλεταριάτου πού βρίσκεται στίς 
μεγάλες πόλεις καί τά μικρά αστι
κά κέντρα τής 'Οθωμανικής Αυ
τοκρατορίας. Στον ελληνικό χώρο 
δ Καραγκιόζης εμφανίζεται στα 
μεγάλα αστικά κέντρα καί στίς 
κοινωνικές συνθήκες δημιουργίας 
μιας περιθωριακής κατηγορίας άν 
θρώπων («απόκληρο» τής κοινω 
νίας), έκεΐ δπου πρωτοεμφανίζον
ται τεκέδες, ομαδικά γκρουπ αν
θρώπων χωρίς στέγη. Πρώτη φο
ρά ή λέξη «Καραγκιόζης» εμφανί
ζεται σέ εφημερίδες τής εποχής 
(1841), δπου γίνεται γνωστή 
στους «πνευματικούς» κύκλους ή 
ύπαρξη τοΰ θεάτρου τών Σκιών. 

Ό Καραγκιόζης δεν εμφάνιζε 
ται μόνο στα μεγάλα αστικά κέν
τρα. Στην "Ηπειρο (Γιάννενα, 
ν Αρτα), Μυτιλήνη καί Σύρο. 
(Στά Γιάννινα ακόμα άπ' τήν ε
ποχή τοΰ Άλή Πασά) υπάρχουν 
Καραγκιοζοπαίχτες. 0 1 'Ερευνη
τές χωρίζουν τήν Ιστορία τοΰ 'Ελ
ληνικού θεάτρου Σκιών σέ τρεις 
περιόδους. Σταδιακά ol τουρκικοί 
τύποι, πού αντιπροσωπεύουν τις 
συνήθειες, τά ήθη καί τά ΙΌιμα 
ή, ακόμα μακρύτερα, καί τις κοι
νωνικές ομάδες τής Τουρκίας, αν
τικαθίστανται άπό ελληνικούς τύ
πους, ελληνικές φιγούρες. Ή πρώ-
τη περίοδος είναι αύτη ακόμη με 
τον Γιάννη Μπρόχαλη πού έφερε 
πρώτος τήν τέχνη άπ' την Πόλη 
(ή τήν Σμύρνη κατά άλλη εκδο
χή) στην 'Αθήνα. Αυτή τήν περίο
δο ol τύποι τοΰ θεάτρου σκιών εί
ναι αυτούσιοι ol τουρκικοί τύποι 
καί τό ρερτόριο τοΰ Καραγκιό
ζη είναι καθαρά χοντροκομμένα 
σεξουαλικό. Ή δεύτερη περίοδος 
(τέλος τοΰ 19ου καί αρχές τοΰ 
20ου αίώνα σημαδεύονται άπ' τήν 
παρουσία τριών μεγάλων καλλιτε
χνών τοΰ θεάτρου. Τοΰ Μίμαρου 
—πού θεωρείται δ καλύτερος Κα
ραγκιοζοπαίχτης καί καλλιτέχνης 
τοΰ θεάτρου σκιών—, τοΰ Ρού-
λια καί τοΰ Μέμου. *Απ' τή στιγμή 
τής έιιςράνισης τών τριών αυτών 

μεγάλων τοΰ θεάτρου σκιών, αυ
τό, αποκτά κοινωνική διάσταση. 
Σταματά ν' ασχολιέται μόνο μέ τήν 
άπομυθοποίησι; τής σεξουαλικής 
πράξης καί παίρνει κοινωνικές 
— Ιστορικές προεκτάσεις. Ή ε
ποχή αυτή —εποχή τοΰ άτυχου 
πολέμου τοΰ '99 καί τής εξόρμη
σης τών βαλκανικών αγώνων, ε
ποχή πού ή σωβινιστική «μεγάλη 
Ιδέα», δημιούργημα τής 'Ελλ. α
στικής τάξης παρασέρνει στό διάβα 
της δλα τά στρώματα τοΰ ελληνι
κού προλεταριάτου— είναι στα
θμός στην Ιστορία τοΰ θεάτρου 
σκιών. 

Παραμερίζεται τελείως ή αίσ-
χρολογία, στρέφεται προς τήν σύν 
δέση τοΰ λαϊκού στοιχείου μέ τήν 
ελληνική Ιστορία (κλεφτουριά) καί 
γίνεται έτσι προγεφύρωμα τής Ι-
ξαρσης τοΰ πατριωτισμού. Τήν ε
ποχή αυτή ό Καραγκιόζης γίνε
ται βίωμα ενός μεγάλου μέρους 
τοΰ λαοΰ. Γίνεται φροντιστήριο 
καί μάλιστα σπουδαίο δπως γρά
φει δ 'Ιωάννου, θεατρικής, καλλι
τεχνικής καί κοινωνικής αγωγής. 

Ή τρίτη περίοδος σημαδεύεται άπ' 
την παρουσία τριών μεγάλων καί 
άξιων Δασκάλων τής Τέχνης τών 
Μόλλα, Μάνου, καί Ξανθού. Εί
ναι ol πρώτοι πού κυκλοφορούν 
στά 1925 καί 26 τά πρώτα κα-
ραγκιοζίστικα φυλλάδια. Τήν επο
χή αυτή δ Καραγκιόζης γίνεται τό 
αγαπημένο θέατρο δχι μόνο τοΰ 
προλεταριάτου άλλα καί τής αστι
κής τάξ^ς. Καί πάνω σ' αυτό υ
πάρχει μια εξήγηση. Τό προλετα
ριάτο τον αγκάλιασε δπως είδα
με κι άπό πρίν, άπό τήν εποχή α
κόμα τοΰ "Οθωνα. Καί ol πρό-
•σφυγες πού κατάκλυσαν τήν Ελ
λάδα μετά τήν Μικρασιατική κα
ταστροφή, γαλουχημένοι ήδη μέ 
τό θέατρο αυτό, τό διάδοσαν. Ή 
κακοδαιμονία, ή κοινωνική τών 
προσφύγων, άλλα καί δλων τών 
ντόπιων προλεταριακών στοιχείων 
(ας μή ξεχνάμε δτι εκείνη τήν ε
ποχή αρχίζει ή εκβιομηχάνιση τής 
έλλ. κοινωνίας, δίνουν στον καραγ
κιόζη μια ώθηση προς τά μπρος. 
Τον μεταμορφώνουν σέ τέχνη τα

ξική. Ή κοινωνική διαμαρτυρία 
—καμπούρα τοΰ Καραγκιόζη, βά
ρη τοΰ εργαζόμενου λαοΰ πού άρ
χεται σέ τρανταχτή αντιπαράθε
ση μέ τό Σεράι τοΰ Πασά απέναν
τι άπ' τήν χιλιομπαλωμένη καλύ
βα τοΰ Καραγκιόζη— είναι διά
χυτη τήν εποχή αυτή στό θέα
τρο σκιών. "Οπως καί δ σαρκα
σμός τοΰ ήρωα απέναντι σέ κάθε 
είδους εξουσία —είτε ol διαταγές 
τοΰ Πασά, είτε τό γιαταγάνι τον 
Βελιγκέκα. 'Απ' τήν αλλι? δμως 
μεριά, ή άνοδος τής μεσαίας αστι
κής τάξης στά χρόνια τοΰ μεσο
πολέμου γίνεται φραγμός στην 
παραπέρα ταξικοποίηση τοΰ χα
ρακτήρα τοΰ θεάτρου Σκιών. Ά ρ 
χίζει ν* ασχολιέται — ή μεσοαστι
κή τάξη— μέ τή λαϊκή κουλτού
ρα, τήν ευρωπαϊκή τέτοια κι Ε
τσι μεγαλώνει χρόνο μέ τό χρόνο 
ή σύνδεση της μέ τό θέατρο τών 
σκιών. "Ετσι δ Καραγκιόζης γίνε
ται θέαμα για δλες τις τάξεις τής 
.Ελλ. Κοινωνίας. Μεταβάλλεται ά
πό λοΰμπεν σ' ίνα μικροαστό πού 
τιμά καί σέβεται τήν οικογένεια, 
τήν θρησκεία, γίνεται σωβινιστής, 
σταματά να αμφισβητεί τό κοινω
νικό κατεστημένο. 0 1 νέες συνθή
κες —ταυτισμένες ακόμα μέ τήν 
τελειοποίηση καί όμορφοποίηση 
τών φιγούρων, της σκηνογραφί
ας, καί τήν εμφάνιση τοΰ γραμ
μοφώνου, ωθούν τους διάφορους 
αστούς ιστορικούς κοινωνικούς, ε
ρευνητές να προσπαθήσουν, μά
ταια βέβαια, να αποδείξουν τήν 
γνήσια ελληνικότητα τοΰ Καραγ
κιόζη. "Ετσι μαζί ακόμα μέ τήν 
εμφάνιση της «Της Τέχνης» καί 
τοΰ ζωντανού όπερετικοΰ θεάτρου 
ό Καραγκιόζης προσπαθεί απε
γνωσμένα να βρή τό δρόμο του, 
τή συνέχιση τοΰ δρόμου του. Ό 
Καραγκιόζης, διαμορφωμένος μέ
σα στην 'Ελληνική κοινωνική πραγ 
ματικότητα Εχει νά παρουσίαση ερ 
γα κοινωνικά, Ιστορικά, μύθους 
καί παραδόσεις, διαμορφωμένες 
μέσα στά πλαίσια του. 'Ο ήρωας 
του αμφισβητίας κάθε αξίας καί 
θεσμού τοΰ καταστημένου, δέ σκύ
βει μπροστά στό Βεζύρη, δέ λυγί
ζει τήν σπονδυλική του στήλη, άλ 

λά παλεύει, άλλοτε τίμια, άλλοτε 
πονηρά για νά θρέψη τή γυναίκα 
του καί τό παιδί του. Προσπαθεί 
άλλοτε άμεσα, άλλοτε έμμεσα, να 
υποσκάψει τήν σοβαρότητα, τό κύ
ρος, τήν αξία τοΰ Βεζύρη. 

01 Καραγκιοζοπαίχτες, «ύβορν 
μ»7τα λαϊκοί πλονΗζουν σνκχειοι 
τήν παράδοση τον θεάτρου μέ και 
νούργια καί σύγχρονα στοιχεΐοι καί 
αξίες. Στά 1925 —23 Φλεβάρη— 
Ιδρύεται —απόφαση 178 τοΰ Π ρω 
τοδικείου 'Αθηνών— τό Σωματείο 
Καραγκιοζοπαιχτών, μέ προστάτη] 
τον "Αγιο Φανούριο. 'Αρωγοί καί 
βοηθοί στην προσπάθεια τών καλ
λιτεχνών τοΰ θεάτρου Σκιών, οί 
μεγαλύτεροι πνευματικοί άνθρωποι 
τοΰ τόπου, πάλεψαν, παλεύουν καί 
θά παλεύουν για τήν διάσωση καί 
διάδοση του. Σικελιανός, Πολίτης, 
Τσαρήλης, Α. Χατζημιχάλη. Στον 
καιρό τών Δικτατοριών στην Ελ
λάδα, δ Καραγκιόζης δεν σταμα
τά στιγμή νά είρωνεύεται τους χον
τροκομμένους ή φανφαρόνους δι
κτάτορες (Μεταξά ή Παπαδόπου
λο) , καί νά βρίσκεται έτσι πιό κον
τά στις μάζες. Ό Καραγκιόζης 
λοιπόν, ένα θέατρο Σκιών, πού 
ξεκίνησε άπό τήν "Απω 'Ανατολή, 
πέρασε άπό πολλά στάδια, έγινε 
'Ελληνικό, βίωμα καί ζωή τοΰ Ιδιου 
τοΰ λαοΰ, γύρισε δλη την 'Ελλάδα 
στά χέρια τών δημιουργών του, άπ* 
την τελευταία γέφυρα τοΰ Περά
ματος μέχρι τά βασιλικά Άνάχτο-
ρα, (δ Μόλος ταχτικά διασκέδαζε 
τόν Βασιλιά καί τους υψηλούς προ 
σκεκλημένους του) έγινε καρφί καί 
αιχμή στό μάτι κάθε εξουσίας, κο
ρόιδεψε κάθε άξια, κάθε ψεύτικη 
ηθική, κάθε σάπιο θεσμό. 

"Ισως γι* αυτό ol κρατούντες 
προσπαθούν νά τόν κάνουν μέ τις 
Ιολεπτες εκπομπές στην τηλεόρα
ση Ινα μέρος της κρατούσης ιδεο
λογίας. 

Δέν θά τά καταφέρουν δμως. Οί 
άξιοι συνεχιστές τοΰ Ιργου τών 
πατεράδων τους, πίσω άπό ένα φτω 
χικό μπερντέ θά μιλάνε μέ τό λαό, 
θά τοΰ δίνουν νά καταλαβαίνει τά 
προβλήματα του. Καί θά τόν à-, 
φήνουν μέ τήν πικρή γεύση στό 
στόμα, καί θά τόν αφήνουν νά 
ονειρεύεται πότε τέλος πάντων δ 
Καραγκιόζης, ό Λαός, θά μπο
ρέσει μέ μια εγχείρηση νά πετάξει 
άπό τήν πλάτη του τήν καμπούρα 
του, τήν σωρευμένη καταπίεση τών 
εκμεταλλευτών του. 

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ 

ΘΕΜΑΤΑ 
ΑΠΟ τή σελίδα 1 

ρωσης, πολιτικής συμπαράστο 
ξης καί αγώνα για τήν προά
σπιση, κατοχύρωση καί βάθαι-
μα τής δημοκρατίας καί τήν 
κατάκτηση τής εθνικής ανεξα
ρτησίας, πρέπει νά στηρίζεται 
στή διαπίστωση, δτι κάθε απει
λή υποτροπής τής δικτατορίας 
καί ή φαλκίδευση τής εθνικής 
ανεξαρτησίας προέρχονται ά 
πό την ιμπεριαλιστική εξάρτη
ση τοΰ τόπου. 

Γι* αυτό ή απάντηση στά 
δύο καίρια αυτά προβλήματα 
δέν μπορεί παρά να είναι ένι 
αία, αφού ή γέννεσή τους ανά
γεται· σέ κοινό παρονομαστή. *Α i 
γώνας για τήν προάσπιση τής 
Δημοκρατίας καταντά μεταφυ
σικός δταν δέν στοχεύει ενάν
τια στίς ρίζες τής δικτατορίας. 
'Αγώνας για τήν εθνική άνε 
ξαρτησία δέν έχει νόημα αν δέν 
αποσκοπεί νά ανατρέψει τους 
μηχανισμούς καί τις δομές πού 
τήν υπονομεύουν. 

Ή ενιαία απάντηση, ή Πλατ 

φόρμα για τή συσπείρωση δ
λων τών λαϊκών δυνάμεων εί
ναι ή Δημοκρατική Άντιϊμπε-
ριαλιστική Ενότητα . 

Ή γραμμή τής Δ.Α.Ε. είναι 
ξεκάθαρη στους στόχους καί 
δυναμική στην προοπτική της. 
Είναι δμως ταυτόχρονα μια πρό
ταση πολυεπίπεδη. Κατ* αρχή 
είναι πρόταση Λαϊκής Ενότη
τας. Αποσκοπεί στό νά ένεργο 
ποιήσει τό λαϊκό παράγοντα καί 
νά δώσει συγκεκριμένη προο
πτική στίς αγωνιστικές του 
συσπειρώσεις. Είναι πάλι, πρό
ταση πολιτικής συμπαράταξης' 
μπορεί νά χρησιμεύσει σίν πλατ 
φόρμα για τήν μεθόδευση κοι
νών αγώνων μέ άλλες δυνάμεις 
τής 'Αριστεράς. Καί τό Ιδια.-
τερο είναι, πώς ή τέτοια συμπά 
ράταξη δέν μπορεί νά αλλοιώ
σει τό περιεχόμενο τής ΔΑΕ* 
γιατί γραμμή μέ τό νά ενεργο
ποιεί τις λαϊκές δυνάμεις, απο
δίδοντας τους τήν πολιτική τους 
αυτονομία. 

Τέλος, άλλη μια σημαντική 
δψη της ΔΑΕ, είναι πως απο
τελεί μια στέρεη βάση, γιά τό 

σύνολο τών διαδικασιών, πον 
μακροπρόθεσμα, θά μπορέσουν 
νά οδηγήσουν στον ενιαίο φο
ρέα τής 'Αριστεράς. 

Ή προώθηση, κλιμάκωση 
καί μαζικοποίηση τών θέσεων 
τής Δημ. Άντιϊμπεριαλιστικής 
Ενότητας είναι φανερό δτι θα 
τήν οδηγήσουν σέ ανώτερη ποι-
τική βαθμίδα. Στό μέτρο πον 
δ αγώνας ενάντια στον ίμπεριο 
λισμό καί τά μονοπώλια είναι 
σύμφυτος μέ τόν αγώνα ενάν
τια στον κρατικομονοπωλιακό 
καπιταλισμό, σαν βαθύτερο πε
ριεχόμενο της ΔΑΕ, θά αναφα
νεί ή ανάγκη γιά σοσιαλιστικό 
μετασχηματισμό τής Ελληνικής 
Κοινωνίας. 

συνδιάσκεψη 
ΑΠΟ τή σελίδα 1 
πολιτικές διαπιστώσεις, πού θά 
πρέπει νά αξιοποιήσει ή παραπέ
ρα ζωή τής κίνησης: 

Καί Π Ρ Ω Τ Α Α Π ' ΟΛΑ, ή 
διαρκής συμμετοχή στίς συζητή
σεις ενός αυξημένου αριθμού συ
νέδρων. Πράγμα, πού απέτρεψε 
τόν.κίνδυνο νά μον·πωληθεΐ ό λό

γος άπό τά λίγα στελέχη κι άξιοποί 
ησε τή δυνατότητα τής ελεύθερης 
έκφρασης δλων. "Ύστερα, ή α
νοιχτή προβολή τών αντιθέσεων, 
ή ουσιαστική αντιπαράθεση τών 
απόψεων, ή γόνιμη σύγκρουση πά
νω στά καίρια θέματα τοΰ χαρα
κτήρα καί τής προοπτικής τής 
Κίνησης. Πράγμα, πού οδήγησε 
μακρυά άπό συγκαλύψεις ή διαδι
καστικές, εκτονώσεις στό διαλε
κτικό ξεπέρασμα τών διαφωνιών, 
μέσα άπό συλλογικές αποφάσεις 
ουσιαστικού χαρακτήρα. Τρίτον, 
ή αποφυγή τής πόλωσης ανάμεσα 
σέ πλειοψηφούσα ή μειοψηφούσα 
θέση, παρά τήν κρισιμότητα τών 
θεμάτων πού αποφασίζονταν. 

Π ράγμα, πού συντέλεσε στην έκλο 
γή μέσα στό κεντρικό συμβούλιο με 
τήν ίδια δύναμη στελεχών πού 
εκφράζουν δλες τις απόψεις. Τέ
ταρτον, ή επισήμανση ουσιαστι
κών θεμάτων γιά παραπέρα επε
ξεργασία, πραγματικών αδυναμι
ών καί προβλημάτων γιά ξεπέρα
σμα. Πράγμα, πού διαμόρφωσε 
τήν κοινή αντίληψη δτι, μέ τις α
ποφάσεις τις συνδιάσκεψης, δέν 
κλεινόμαστε στον εαυτό μας ούτε 

τελειώνουμε μέ τήν προβληματική 
τής προσπάθειας μας. 

Τέλος, ή αποδοχή ανοιχτών δι
αδικασιών λειτουργίας, μέ δργα-
να ανακλητά, εναλλασσόμενα στε 
λεχη καί κατοχύρωση τής οποιασ
δήποτε μειοψηφίας, μέ τήν ανα
γνώριση τοΰ δικαιώματος της νά 
ζητάει τήν κυκλοφορία τής θέσης 
της καί τής επιχειρηματολογίας 
της σέ δλα τά όργανα κι επίπεδα 
τής οργάνωσης. Πράγμα, πού 
δείχνει τήν πρόθεση ουσιαστικής 
συμβολής στή διαμόρφωση τής 
πιό πλατιάς καί συλλογικής πολιτι
κής λειτουργίας. 

Ή Πολιτική Κίνηστ» Σ Ο Σ Ι Α 
ΛΙΣΤΙΚΗ Π Ο Ρ Ε Ι Α ξεκινάει, 
μέ την οργανωμένη συμμέτοχη της 
στην αντιμετώπιση τών πραγματι
κών προβλημάτων τοΰ τόπου, νά ε
πιδιώξει τήν ενότητα τών λαϊκών 
δυνάμεατν γιά τήν προώθηση κι ε
πίτευξη τοΰ σοσιαλιστικού μηχανι
σμού. Τό πρόβλημα είναι νά ολο
κληρώσουμε ιδεολογικά, πολιτικά 
κι οργανωτικά τό επίπεδο λειτουρ
γίας πού θά μας επιτρέψει νά προ
ωθήσουμε τους παραπάνω αντικει
μενικούς στόχους. 
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"Εληξαν οι εργασίες της συνδιάσκεψης της σοσιαλιστικής πορείας 

ΕΜΠΡΟΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΑΡΧΕΣ Αύγουστου, οι ολομέλει
ες των διαφόρων τμημάτων (ερ
γαζομένων, νεολαίας, επιστημό
νων, τοπικών κλπ.), της ακόμα 
άμορφης τάσης πού διαχώρισε τη 
θέση της απ" το αρχηγικό ΠΑ. 
ΣΟ.Κ. πήραν την απόφαση νά ο
δηγηθούν σέ μιά κατατοπιστική 
Συνδιάσκεψη που θά μορφοποιοΰ 
σε αυτή την τάση σέ πολιτική κί
νηση. 'Η πορεία αυτή προς τΛ Συν 
διάσκεψη ήταν δύσκολη καΐ κο
πιαστική, έφτασε oc στο τέρμα 
της το πρωί της 13ης Δεκέμβρη, 
που άρχισαν ol εργασίες της Συν
διάσκεψης. 

Ή Συνδιάσκεψη διάρκεσε κά
που 30 ώρες συνεδρίασης, γεμά
τες μεστό διάλογο καΐ επιχειρη
ματολογία, στοχεύοντας πάντα 
στό νά λαμβάνονται ol σωστές α
ποφάσεις πού θά εξοπλίσουν χαί 
θά οδηγήσουν τήν Κίνηση στην 
εκπλήρωση τών στόχων της. Καί 
όταν τίς πρώτες πρωινές ώρες 
τής Δευτέρας έγινε ή ψηφοφορία 
γιά τό Κεντρικό Συμβούλιο, εί
χε ολοκληρωθεί δλη ή δημοκρα
τική διαδικασία τής ίδρυσης τής 
Πολιτικής Κίνησης Σοσιαλιστι
κής Πορείας πού με ανοιχτές δια 
δικασίες βάσης κατάφερε νά μορ 
φοποιηθεϊ καΐ εξοπλισμένη μέ μια 
εμπεριστατωμένη ανάλυση καί 
δεμένη μ* ένα δημοκρατικό ορ
γανωτικό σχήμα καί μέ δημοκρα 
τικά εκλεγμένη ηγεσία σκοπεύει 
πιά στην κατάκτηση τών πολιτι
κών στόχων που αποφάσισε. 

"Ας παρακολουθήσουμε όμως 
τή Συνδιάσκεψη βήμα - βήμα, ό
πως εξελίχτηκε: 

ΣΑΒΒΑΤΟ ΠΡΩΙ 

Ή προσέλευση τών 165 εκλε
γμένων αντιπροσώπων τών δια
φόρων οργανώσεων βάσης άρχι
σε από τίς 8.30 π.μ. του Σαββά
του. 'Αντιπρόσωποι άπό όλα τα 
μέρη τής 'Ελλάδας άλλα καί ά
πό τό εξωτερικό (Ολλανδία — 
Βέλγιο καί Ι τ α λ ί α ) μαζεύτηκαν 
στή μεγάλη αίθουσα συνεδριά
σεων του ξενοδοχείου «Όλύμπικ» 
μαζί μέ τους παρατηρητές - αν
τιπρόσωπους φιλικών ομάδων τής 
'Αριστεράς, καθώς καί δημοκρά
τες αγωνιστές καί τους δημοσιο
γράφους τών αθηναϊκών εφημε
ρίδων. 

Στην είσοδο τους υποδεχόταν 
ή "Οργανωτική 'Επιτροπή μέ επι
κεφαλής τήν σ. Παμπούκη (πού 
πρέπει νά τή συγχαρούμε, μαζί 
μέ όλους όσους τήν πλαισίωσαν) 
γιά τήν άψογη οργάνωση καί εξ
υπηρέτηση που εξασφάλισαν) 
τους εφοδίαζε μέ τίς κάρτες τους 
καί όλες τίς ύποβλημένες άπό τίς 
διάφορες ομάδες βάσης άντιειση-
γήσεις τροπολογίες καί παρατη
ρήσεις και τους οδηγούσε στή θέ
ση τους). 

Ή συνεδρίασε ξεκίνησε κατά 
τίς 10.15 π.μ. μέ ένα εκπρόσωπο 
άπό κάθε εισηγητική ομάδα σαν 
προσωρινό προεδρείο, τό όποιο 
καί δέχτηκε υποψηφιότητες γ ιά 
προεδρείο. Τελικά, εκλέχτηκαν οι 
σ. Βάσσης, Νοταράς καί Παπαθα-
σίου σαν τριμελές προεδρείο τής 
Συνδιάσκεψης. 'Αμέσως διαβά
στηκαν μηνύματα διαφόρων ορ
γανώσεων του εξωτερικού, όπως 
άπό τήν 'Οργάνωση Βορείου 'Α
μερικής, που έστειλε τό παρακά
τω μήνυμα 

ΜΗΝΥΜΑ 
τής 'Ομάδας Βορείου 'Αμερικής 

προς τήν 
Πανελλήνια Συνδιάσκεψη 

τής 13—14 Δεχ. Η5 

ι ιροα,οι, 
Ή απόσταση noi' μας χωρίζει, 

γεωγραφικά μόνο, άπό τήν πα
τρίδα θά μάς οχερήοη τή χαρά 
νά βρεθούμε άνάμεοά οας. Σας 
σιαβεβαιώνουμε, ωστόσο ηώς νοη
τικά καί ψυχικά βρισκόμαστε οτή 

νδιάοχεψη, δπως καί θά βρι
σκόμαστε πάντα μέοα στην Κίνη
ση οτή δύσκολη μά όμορφη πο
ρεία που ξεκινάμε όλοι μαζί. 

Ή συμμετοχή μας στις διεργα
σίες τής Κίνησης παίρνει πιο 
χειροπιαστή μορφή μέ: 

(α) Τή δημιουργική κριτική 

που ασκήσαμε στα κείμενα τών 
ειοτγγήοεων τής Συνδιάσκεψης. 

(β) Τήν 'Αντί - Εισήγηση που 
υποβάλαμε στην Ε.Π.Σ. γιά τήν 
Όργανοηική δομή τής Κίνησης. 

καί (γ) Τίς προσπάθειες ποί» 
ϊχουμε άναλάβη και που θά συ
νεχίσουμε γιά τήν διαμόρφωση 
tor χώρου μας και τών προβλη-

• ιν του. 
\ι\συμε ιδιαίτερη σημασία στον 

χώρο τον Καναδά καί τών ΗIIΑ 
καί τα προβλήματα τών, νεωτέ
ρων Ιδιαίτερα, 'Ελλήνων μετα-
ì-nniihv και ιών φοιτητών μας. 

Είναι ή εξάρτηση του ι ό
που μας noi) έκανε τήν ξενητειά 
μοναδική τους λύση. 

Είναι τό μητροπολιτικό κε
φάλαιο που θά τους εκμεταλλευ
τεί στην ξενητειά. 

Και είναι ή ξενητειά noi» 
ìhi ιοί ς βοηθήση νά συνειδητο
ποιηθούνε πιο πικρά και πιο γρή
γορα τά προβλάματά τους καί τήν 
ταθική τους θέση. 

— *Απο τήν άλλη μεριά, δμως, 
είναι το «χρύσωμα» τής ξενητει-
άς πεύ πρέπει νά πολεμήσουνε 
και τις (j >ν Ελληνόφωνο* 
πρακτόρων του μ-ηιροπολιτιχοΰ 
κε^άλαΐ" 

— Μ' άλλα λόγια, όχι μόνο ό 
εργατικός 'Ελληνισμός οτή Β. 
'Αμερική είναι αναπόσπαστο μέ
ρος της εργατικής τάξης τοΰ τό
τε — Οσο καί νάναι λίγο διαφορε
τική ή μορς ή τών προβλημάτων 

, μά έχει το δυναμικό νά α
ποτελέσει μέρος τής πρωτοπορεί-
ας τής τάξης του. 

'Απευθύνοντας θερμον αγωνι
στικό χαιρετισμό στή Συνδιάσκε
ψη είμαστε σίγουροι πώς τ' α
ποτελέσματα τής δουλειάς οας θά 
βάλουν τά θεμέλια γιά iva σωστό 
ξεκίνημα. 

-- Ή Κίνηση μας ϊχει τήν υ
ποχρέωση, σήμερα, νά καλύψη το 
τραγικό χάσιμο ένάμισυ σχεδόν 
χρόνου άπό τή μεταπολίτεινη τοΰ 
Ίοϋλη 74. 

1̂ > υπάρχουν πιά περιθώ
ρια γιά άλ.λες χαμένες ευκαιρίες. 
Καλό κουράγιο — Καλή δουλειά 

'Ομάδα Βόρειας 'Αμερικής 

Ή τοπική "Οργάνωση Βερολί
νου έστειλε τό ακόλουθο τηλε
γράφημα. 

«Τοπική 'Οργάνωση "Σοσιαλι
στική Πορεία" Βερολίνου στέλ
νει αγωνιστικούς χαιρετισμούς 
στή Συνδιάσκεψη, μέ πολλές ευ
χές γ ι ά τήν επιτυχία της 'Εμπρός 
γ ι ά τήν ενότητα τών αριστερών 
δυνάμεων μέσα άπό τή Δημοκρα 
τική Άντιιμπεριαλιστική 'Ενότη
τα. 'Εμπρός γ ι ά τό φτιάξιμο ε
νιαίου φορέα τής Αριστεράς». 

Έ ξ άλλου, ή σ. Τζαβάρα, εκ
πρόσωπος 'Ολλανδίας - Βελγίου 
μετέφερε τον ακόλουθο χαιρετι
σμό 

Βρυξέλλες 7/12)75 
Μέ τήν ευκαιρία τής σύγκλησης 

τής πρώτης Πανελλήνιας Συνδι
άσκεψης τών μελών τής Κίνησης 
που εκφράζεται άπό τή Σοσιαλι
στική Πορεία σας απευθύνουμε 
θερμό συντροφικό χαιρετισμό. Ευ 
χόμαστε ολόψυχα τήν απόλυτη ε
πιτυχία τών εργασιών οας Mai πε
ριμένουμε ή ίδρυση τής νέας πο
λιτικής κίνησης νά συμβάλλει α
ποτελεσματικά στον αγώνα τον ερ
γαζόμενου λαού μας γιά το σοσια
λιστικό μετασχηματισμό τής 'Ελ
ληνικής κοινωνίας. 

Με συντροφικούς χαιρετισμούς 
οι πυρήνες 

Βελγίου—'Ολλανδίας 

Τέλος, άπό τον πυρήνα βάσης 
φλωρεντίας ή^ρθε χαιρετιστήριο 
σημείωμα, που περιλάμβανε καί 
παρατηρήσεις πάνω στις είσηγή-
σεις πού διαβάστηκε επίσης. 
*Εξ άλλου, άπό τήν Κρήτη ol εκ
πρόσωποι τοΰ τομέα Χανίων κα
τάθεσαν μαζί μέ τίς παρατηρή
σεις τους καί τό παρακάτω ση
μείωμα : 

Προς τήν 'Επιτροπή προετοιμα
σίας Συνδιάσκεψης — "Αθήνα 

Βρίοκομε σωστό καί απαραίτη
το νά διατυπώσουμε και γραφτά 
τή χαρά μας και τήν Ικανοποίτγ 
οή μας γιά τή μεγάλη ευκαιρία 
που μας έδωσαν οί σύντροφοι τής 
ομάδας προετοιμασίας, μέ τις τόσο 
αναπτυγμένες είοηγήοεις τους. 

Βέβαια, σάν σωστοί αγωνιστές, 
όλοι έχομε καθήκον χαί υποχρέ
ωση νά δουλεύομε, τόσο στο θεω
ρητικό όσο και πραχτικο τομέα, 
άλλα αυτό δέν σημαίνει πώς οι 
σύντροφοι που τόσο φιλότιμα δον 
λεψαν πάνω οτίς είοηγήσεις δέν 
δικαιούνται τών συγχαρητηρίων 
μας. 'Από πλευράς μας, γιά νά 
μή παρεξηγούμαστε, υποσχόμαστε 
νά κάμουμε καί δτι δέν μπορούμε 
γιά τήν προώθηση τών θέσεων 
καί τήν ύλοποίησχ\ τών αποφάσε
ων. 

Τέλος, δέ άπό τήν 'Ομάδα Ρε
θύμνου στάλθηκε τό παρακάτω 
σημείωμα: 

Προς τήν Πανελλαδική Συνδι
άσκεψη τής Σοσιαλιστικής Πο
ρείας. 
Σύντροφοι, άφον εκφράσουμε τήν 
λύπη μας γιατί γιά λόγου άνεξάρ 
τητους τής θέλησης μας δέν μπο
ρέσαμε νά έρθουμε οτή ν 'Αθήνα 
άπό το Ρέθυμνο %ιά νά πάρουμε 
μέρος οτήν Συνδιάσκεψη, χαιρε
τίζουμε τήν Πανελλαδική Συνδι
άσκεψη που τις εισηγήσεις της 
διαβάσαμε καί συζητήσαμε επι
σταμένα καί ευχόμαστε επιτυχία 
οτίς εργασίες οας. 'Επιτυχία που 
εμείς οτήν επαρχία γνωρίζουμε 
το πόσο θά συμβάλει οτήν δημιουρ
γία τον φορέα γιά τήν αγωνιστι
κή ένότψα τής 'Ελληνικής 'Αρι
στεράς. 

Με συντροφικούς χαιρετισμούς 
Γιά τήν 'Ομάδα τοΰ Ρεθύμνου 

Μανώλης Λουκάκης 
'Επακολούθησε συζήτηση και 

έγκριση του Κανονισμού Συζήτη
σης τής Συνδιάσκεψης, μέ βάση 
τό Σχέδιο Κανονισμού πού πρό
τεινε η 'Επιτροπή Προετοιμασίας 
Συνδιάσκεψης. Ή κυριώτερη τρο
ποποίηση του σχεδίου ήταν στό ό
τι Λ συζήτηση πάνω στα ιδεολο
γικά θέματα θά μπορούσε νά δι-
εξαχθή ελεύθερα καί όχι βασι
σμένη στίς προτεινόμενες τροπο
λογίες. 

Μετά τήν ψήφιση του κανονι
σμού άρχισε η ανάγνωση τών ει
σηγήσεων και συγκεριμένα τοΰ 
τελευταίου μέρους τής πρώτης ει
σήγησης, πού αναφέρεται στό χ α 
ρακτήρα τής Κίνησης άπό τον σ. 
φιλιππάτο, καθώς καί όλης τής 
δεύτερης εισήγησης γ ι ά τους Πο 
λιτικους Στόχους τής Κίνησης ά
πό τον σ. Τσουγιόπουλο. 

'Επακολούθησε δίωρη μεσημε
ριανή διακοπή γ ι ά νά αρχίσει πιά 
τό απόγευμα ή συζήτηση πάνω 
στίς είσηγήσεις, χωρίς τους δήμο 
σιογράφους, πού είχαν κληθεί γ ιά 
τό πρώτο μόνο μέρος τής Συν
διάσκεψης. 

ΣΑΒΒΑΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ 

Ή είσηγητική ομάδα άνοιξε τή 
συζήτηση παρουσιάζοντας τίς πα 
ρατηρήσεις καί τροπολογίες άπό 
τίς διάφορες ομάδες βάσης, πού 
αφορούσαν στό πρώτο μέρος τής 
είσήγησης γ ιά τό χαρακτήρα τής 
ελληνικής κοινωνίας. 

Ή μεθοδολογία πού εφαρμοστή 
κε σέ όλες τίς παρατηρήσεις γ ιά 
όλες τίς εισηγήσεις ήταν : παρου

σίαση τής τροπολογίας καί σχο
λιασμός της άπό τήν είσηγητική 
ομάδα, επιχειρηματολογία άπό 
εκπρόσωπο της ομάδας βάσης 
πού έφερνε την τροπολογία καί 
μετά συζήτηση πάνω σ* αυτήν. 
Μετά δευτερολογία τοΰ εκπροσώ
που τής ομάδας βάσης καί έκπρο 
σώπου τής είσηγητικής ομάδας, 
τέλος δέ ψηφοφορία αν ή τροπο
λ ο γ ί α δέν γινόταν αποδεκτή άπό 
τήν είσηγητική ομάδα ή δέν απο
συρόταν άπό την ομάδα βάσης. 

ΟΙ περισσότερες τροπολογίες -
παρατηρήσεις πάνω στην πρώτη 
εισήγηση ήταν επισημάνσεις πα
ραλείψεων καί υποδείξεις γ ι ά πε
ρισσότερη ανάπτυξη θεμάτων 
πού, όπως σωστά τονίστηκε άπό 
τήν είσηγητική επιτροπή, θά απο
τελέσουν πρώτης τάξης υλικό γ ι ά 
τή συνέχιση τής αναλυτικής δου
λειάς πού δέν τελειώνει ποτέ. 

Σημαντική ήταν ή «μάχη» πού 
δόθηκε σχετικά μέ τον ορισμό 
τής εργατικής τάξης μετά άπό 
τροπολογία πού υπέβαλε ή πλει
οψηφία του τομέα Συνδικαλιστι
κού. Ή τροπολογία υποστήριξε 
ότι «Στην εργατική τάξη πρέπει 
νά συμπεριληφθούν καί ol πνευ
ματικά εργαζόμενοι, πού σάν μι 
σθωτοί συμβάλλουν στην παρα
γωγική διαδικασία». 

Ή αντίθετη άποψη υποστήριζε 
τον θεωρούμενο παραδοσιακό ό-

£ισμό της εργατικής τάξης. Τε-
ικά, αφού διευκρινίστηκε ότι 

στην εργατική τάξη περιλαμβά
νονται ol πνευματικά εργαζόμε
νοι πού μετέχουν άμεσα στην πα
ραγωγική διαδικασία σάν τμήμα 
τοΰ «συλλογικού εργάτη», ή τρο
πολογία ψηφίστηκε μέ συντρι
πτική πλειοψηφία. 

'Ενδιαφέρουσα ήταν ή συζήτη 
ση σχετικά μέ τή στάση μας στην 
ΕΟΚ, όπου κοινή όμως ήταν ή 
διαπίστωση ότι συγκεκριμενοποί
ηση τής θέσης μας θά ήταν επι
πόλαιη, χωρίς συγκεκριμένη είσ-
ήγηση πάνω στό θέμα, πού θά 
τό πιάνει καΐ άπό τήν οικονομι
κή άλλα καί άπό τήν πολιτική ό
ψη κι έτσι αποφασίστηκε ότι εκ
φραζόμαστε γ ι α τήν ώρα άπό τήν 
άποψη τής είσήγησης, πού λέει 
ότι «οί λαϊκές δυνάμεις πού συν
ενώνει ή κύρια αντίθεση στρέφον 
ται κατά... τών Ιμπεριαλιστικών 
κέντρων καί τών μονοπωλιακών 
πολιτικών καί οίκο νομικών ενώ
σεων πού συγκροτούν». 

Τις βραδινές ώρες καί μέ α
φορμή τροπολογία τοΰ τομέα 
Νομικών - Οικονομολόγων - Κοι
νωνιολόγων, έγινε γενική συζήτη 
ση πάνω στην ανάγκη ύπαρξης, 
τους σκοπούς, τή μορφή και τον 
τρόπο δράσης της κίνησης. 'Εκεί 
υποστηρίχτηκαν πολλές απόψεις 
άπό τίς οποίες οί πιο ακραίες ή
ταν νά δημιουργηθεί κόμμα, άπό 
τή μια μεριά καί νά περιοριστεί 
ή δραστηριότητα σέ επίπεδο λε
σχών καί διαπροσωπικές επαφές, 
άπό τήν άλλη. 

Κοντά σ* αυτή τήν τελευταία 
ήταν ή άποψη του νά υπάρχει καί 
ένας χαλαρός συντονισμός καί νά 
αναλαμβάνονται καί άλλες πρω
τοβουλίες ά λ λ α τελικά έπ ι κράτη 
σει μέ σαφή πλειοψηφία ή άποψη 
πώς μόνο μέ τήν οργανωμένη πα 
ρέμβαση πολιτικής κίνησης μπο
ρεί νά προωθηθή h διαδικασία ε
νότητας γύρω από σαφώς καθο
ρισμένους στόχους. 

Σ' αυτό τό σημείο α ρ γ ά τό Σάβ 
βάτο τή νύχτα διακόπηκε ή συν
εδρίαση γ ιά τήν επόμενη μέρα, 
πρωί. 

ΚΥΡΙΑΚΗ: 
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 

Μέ διευκρινίσεις καί φραστι
κές βελτιώσεις τέλειωσε ή έπί μέ 
ρους συζήτηση στην α ' είσήγηση 
καί επακολούθησε γενική συζήτη 
ση γύρω στό κατά πόσο ή είσή
γηση αυτή θά είναι συγκεκρι
μένο πλαίσιο αναφοράς τής κί
νησης μας ή θά αποτελεί ένα αρ
χικό κείμενο πού θά χρησιμεύσει 
απλώς σά σχέδιο γ ι α παραπέρα 
επεξεργασία καί απόφαση στην 
επόμενη Συνδιάσκεψη. 

Τελικά, μεγάλη πλειοψηφία ε
νέκρινε τό κείμενο αυτό σάν βα
σικό κείμενο πού θά αποτελεί τό 
Ιδεολογικό πλαίσιο τής κίνησης, 
τό όποιο όμως προφανώς δέν θά 
μένει στατικό α λ λ ά θά αποτελεί 
συνεχώς αντικείμενο επεξεργασί
ας καί βελτίωσης. 

Βασικό σημείο τής πρώτης είσ
ήγησης πού εγκρίθηκε είναι τό 
σχετικό μέ τήν εργατική τάξη ; 

"Απ" όλες τίς τάξεις μιας καπι
ταλιστικής κοινωνίας, μόνο ή έρ 
γατική τάξη, τόσο άπό τή θέση 
της όσο καί άπό τήν προοπτική 
ανάπτυξη της, συγκεντρώνει τό 
σύνολο τών προϋποθέσεων πού 
tiiv κάνουν Ικανή νά ήγηθεΐ σάν 
τάξη τοΰ α γ ώ ν α γ ι ά τό σοσιαλι
στικό μετασχηματισμό τής κοινω 
νίας. 

α) Δέν τή συνδέει καμιά σχέση 
Ιδιοκτησίας μέ μέσα παραγω
γής, ένώ οί αγρότες, οί βιοτέ
χνες καί οί μικροί έμποροι είναι 
κάτοχοι μέσων παράγωγης ή χρή 
ματος. 

β) Ή ανάπτυξη τής βιομηχα
νίας άποσυνθέτει καί διαλύει τήν 
αγροτική τάξη καί τίς μικροα
στικές κατηγορίες τών έμπορων 
καί τών βιοτεχνών, ένώ ή εργα
τική τάξη είναι τό πιο χαρακτη
ριστικό προϊόν αυτής τής ανάπτυ
ξης. 

γ ) "Ολες οι τάξεις, πού είχαν 
πάρει μέχρι σήμερα τήν εξουσία 
επέβαλαν πάνω στην κοινωνία 
τους όρους τοΰ δικού τους τρό
που Ιδιοποίησης. 'Αντίθετα, ή έρ 
γατική τάξη οέν μπορεί νά επι
βάλει δικούς της ορούς ίδιοποίη 
σης, άφοϋ δέν είναι κάτοχος μέ
σων παραγωγής. Τόσο ή απελευ
θέρωση της, όσο καί ή διατήρηση 
τής ελευθερίας της, προϋποθέ
τουν τήν κατάργηση όλων τών 
τρόπων Ιδιοποίησης, δηλαδή τήν 
εκπλήρωση τοΰ κύριου στόχου μι
ας σοσιαλιστικής κοινωνίας. 

"Ομως, ή εργατική τάξη μπο
ρεί νά γίνει διευθύνουσα κοινω
νική δύναμη και νά ηγηθεί του 
άγωνα γ ι α τό σοσιαλισμό μόνο 
αν συνειδητοποιήσει τήν Ιδιαιτε
ρότητα της σάν τάξης, κατανο
ήσει τό σύνολο της κοινωνικής 
της κατάστασης και τών δυνατό· 
τήτων της καί εκδηλώσει τή θέ
ληση καί τήν ικανότητα της νά η
γηθεί καί νά διευθύνει Ιδεολογι
κά καί πολιτικά τόν αγώνα γ ι ά 
τό σοσιαλισμό. 

"Η ανατροπή τοΰ καπιταλισμού 
καί ό σοσιαλιστικός μετασχημα
τισμός τής κοινωνίας δέν μπο
ρούν νά πραγματοποιηθούν χωρίς 
τήν πολιτική συνειδητοποίηση τής 
εργατικής τάξης καί ή συνειδη
τοποίηση αυτή δέν είναι νοητή 
χωρίς τήν ύπαρξη ενός πολιτικού 
φορέα, Ικανού νά εισάγει τίς Ι
δέες τοΰ σοσιαλισμού μέσα στό 
εργατικό κίνημα, να τό οργανώ
σει πολιτικά καί νά κατευθύνει 
τήν εργατική τάξη σάν ηγετική 
κοινωνική δύναμη καί όχι σάν τά 
ξη πού ενδιαφέρεται μόνο γ ι ά τά 
Ιδιαίτερα οικονομικά της προβλή 
ματα. 

Σημαντικό είναι τό βασικό πό
ρισμα γ ι ά τήν κύρια αντίθεση : 

'Από τήν ανάλυση πού προηγή
θηκε προκύπτει ότι ή κύρια αν
τίθεση τής σύγχρονης ελληνικής 
κοινωνίας είναι ή αντίθεση ανά
μεσα στίς λαϊκές δυνάμεις καί 
τίς δυνάμεις τοΰ μονοπωλιακού 
καπιταλισμού, ανάμεσα στή μο
νοπωλιακή αστική τάξη και τίς 
λαϊκές τάξεις, ανάμεσα στον ελ
ληνικό λαό καί τό δίκτυο τής ξέ
νης πολιτικής καί οίκονομικής κυ 
ριαρχίας. 

Τέλος, στην πρώτη είσήγηση ξε 
καθαρίζεται ό σκοπός της κίνη
σης μας: 

Σκοπός τής Κίνησης είναι νά 
συμβάλει στή διαμόρφωση τών 
Ιδεολογικών, πολιτικών καί ορ
γανωτικών προϋποθέσεων, πού εί
ναι απαραίτητες γ ι ά τό σοσιαλι
στικό μετασχηματισμό τής ελλη
νικής κοινωνίας. 

Ή Κίνηση θά συμβάλει στή δια 
μόρφωση αυτή μέ τήν οργανωμέ
νη συμμετοχή της στους διεκδι
κητικούς και πολιτικούς άγώνεο 
τοΰ λαοϋ καί μέ τήν προώθηση 
τής ενότητας των κοινωνικών και 
πολιτικών δυνάμεων. Ό συνδυα
σμός τών δυο μορφών αγώνα 
(προώθηση τής ενότητας καΐ συμ 
μετοχή στους λαϊκούς αγώνες) , 
οέν πρέπει νά νοηθεί σάν μιά α
πλή άθροιση τους, ά λ λ α σάν ενι
αία διαδικασία πού συμβάλλει 
στή διαμόρφωση τών όρων πού εί
ναι απαραίτητοι γ ι ά τή μετά
βαση στο σοσιαλισμό. 
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ Β ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ 

Μετά το τέλος καί τήν έγκριση 
της πρώτης εισήγησης ή Συνδιά
σκεψη πέρασε αμέσως στη συζή
τηση π ά ν υ στή δεύτερη είσήγη-
στ». Μετά από αιτιολογημένη πρό 

τάση του τομέα Τεχνικών, απο 
φασίστηκε δτι το α ' μέρος της είσ 
ηγησης πάνω στους Πολιτικούς 
Στόχους της Κίνησης θεωρείται ά 

'Οργάνωση - αγώνας 
την άλλη. 

Κάθε πρόταση λαϊκής συσπείρω 
σης, πολιτικής συμπαράταξης και 
αγώνα για την προάσπιση, κατο-

νεπαρκές καί εξαιρετικά δύσκολο *, ' iT'VtZ _*Γ * 
νά τροποποιηθεί μέσα στή Συνδι- Χ^ωση **« 6α6αιμα^ της^δημο-
άσκεψη καΐ εξουσιοδοτήθηκε το 
Κεντρικό Συμβούλιο νά το ξανά 
γράψει. 

Στο σημείο αύτο παρατηρήθη
κε από ώρισμένους συντρόφους ή 
δυσκολία του νά προχωρήσει ή 

κρατίας καί την κατάκτηση της 
εθνικής ανεξαρτησίας, πρέπει να 
στηρίζεται στη διαπίστωση, δτι 
κάθε απειλή υποτροπής της δικτα-

Το θέμα της εφημερίδας απα
σχόλησε αρκετά τη συνδιάσκε
ψη καί τελικά εγκρίθηκε τροπο
ποιημένη ή πρόταση της είσηγη-
τικής, σύμφωνα μέ την οποία ό 
διευθυντής είναι μέλος του Κεν
τρικού Συμβουλίου, ή δε συντα
κτική επιτροπή εκλέγεται από το 
Κεντρικό Συμβούλιο α λ λ ά θεω
ρείται πολιτικά υπεύθυνο συλλο
γικό όργανο καί διαλέγει τον 
αρχισυντάκτη καί τους υπόλοι
πους συνεργάτες της εφημερίδας. 

Η αντίθετη άποψη υποστήριξε 
τορίας καί ή φαλκίδευση της έθνι-

νά υπάρχει ή πολιτική εκτίμηση. *ο την ιμπεριαλιστική εξάρτηση ότι Συντακτική Επιτροπή άποτε 

Αντιπαρατηρήθηκε όμως οτι ή τοΰ τόπου. î ï ï ^ ^ s S ^ J ^ Î ^ Î Î 
βασική εκτίμηση πού οδηγεί στή Γ . · m V r i . s, z^rrum ατλ δ,'« " Ρ * ^ * ? 0 1 **>****» <"*!* * ·«»« 
διατύπωση ιών στόχων εγκρίνε- J l ŒT?°: η α ^ τ γ ^ ™ δ υ 0 Ρ ι δ α * « ΧΡ^εται μόνο έγκρι-
ται καί διατηρείται κι έτσι δέν *αψ"* αυτά προβλήματα δεν μπο- ση του Κεντρικού Συμβουλίου ό-
έμποδΊζει τήν απόφαση πάνω ρει παρά να είναι ενιαία, άφοΰ Ρ " ^ Μ * W i a « ^ ° ν ο μ α τά δρ-
στούς πολιτικούς στόχους, 

Ή βασικώτερη συζήτηση Εγινε 
πάνω στό θέμα της προτεινομέ
νης πολιτικής γραμμής γ ι α τήν 
ενότητα. "Η πρόταση της είσηγη-
τικής ομάδας ήταν η Δημοκρατι
κή Άντιιμπεριαλιστική 'Ενότητα 
(ΔΑΕ). "Από πλευράς της μειο
ψηφίας τοΰ τομέα Εκπαιδευτι
κών προτάθηκε ή Αντιδικτατορι
κή ενότητα. 

'Επακολούθησε μιά εξαιρετική 
ενδιαφέρουσα συζήτηση, όπου ό 
εκπρόσωπος της μειοψηφίας τών 
εκπαιδευτικών επιχειρηματολό
γησε πάνω στην πρόταση της αν
τιδικτατορικής ενότητας, ύποστη 
ρίζοντας πώς ή αντιδικτατορική 
μάχη είναι ό πρώτες από τρεις 
ομόκεντρους κύκλους - στάδια, ό 
όποιος καί μπορεί νά πετύχει τή 
μεγαλύτερη δυνατή συμπαράτα
ξη δυνάμεων καί θα μπορέσει έ
τσι νά ριζοσπαστικοποιήσει περισ 
σότερες δυνάμεις γ ι ά το δεύτερο 
στάδιο τού άντιιμπεριαλιστικοΰ 
αγώνα καί τελικά γ ι ά το τρίτο 
τοΰ αγώνα, γ ι ά τό σοσιαλισμό. 

Ή επιχειρηματολογία τής άλ
λης πλευράς περιστράφηκε βασι
κά στό οτι ή γραμμή της ΔΑΕ 
είναι ή πολιτική γραμμή γ ι ά τήν 
ενότητα τών αριστερών δυνάμε 

ή γέννεση τους ανάγεται σέ ίνα Ε ξ άλλου, αυξήθηκε ό άρι-
κοινό παρονομαστή. 'Αγώνας για τροποποιήθηκε, μέ πρόταση του 
τήν προάσπιση της Δημοκρατίας 
καταντά μεταφυσικός δταν δέν στο 
χεύει ενάντια στις ρίζες της δικτα 
τορίας, αγώνας για τήν εθνική α
νεξαρτησία δέν Ιχει νόημα αν δέν 
αποσκοπεί να ανατρέψει τους μη
χανισμούς καί τις δομές που τήν 
υπονομεύουν. 

.Η έννιαία απάντηση, ή πλατ
φόρμα που ή Κίνηση μας προτεί
νει για τήν συσπείρωση δλων τών 
λαϊκών δυνάμεων καί τήν αποτε
λεσματική συμπαράταξη τών κομ
μάτων καί δυνάμεων τής 'Αριστε
ράς είναι ή Δημοκρατική 'Αντιιμ
περιαλιστική Ενότητα. 

Στή συνέχεια συζητήθηκαν και 
εγκρίθηκαν, μέ ορισμένες προσ
θήκες ol άμεσοι στόχοι της ΔΑΕ 
προστέθηκε δέ, μέ τή σύμφωνη 
γνώμη της είσηγητικής ομάδας, 
πρόταση τοΰ τομέα Τεχνικών, πού 
θέτει ένα Ιδιαίτερα άμεσο στόχο: 

Συνδικαλιστικού και Νομικού ή 

'Εδώ ίσως πρέπει νά σημειωθεί 
δτι ό σ. Καράγιωργας δήλωσε 
πώς θά συνεχίσει νά παραμένει 
ενεργό μέλος της Κίνησης, αλλά 
ol πολλαπλές υποχρεώσεις του 
τον υποχρεώνουν νά μή θέσει υ
ποψηφιότητα γ ι ά τό Κεντρικό 
Συμβούλιο. 

Μέχρις δτου κωδικοποιηθούν 
τά ονόματα τών υποψηφίων δια
βάστηκαν καί εγκρίθηκαν ομό
φωνα τά παρακάτω ψηφίσματα 

ΨΗΦΙΣΜΑ 
ΠΑ ΤΗΧ ΚΥΠΡΟ 

Ή Πρώτη Συνδιάσκεψη της 
Σοσιαλιστικής Πορείας απευθύ
νει υεοιια αδελφικό χαιρετισμό 
στον χειμαζόμενο καί αγωνιζόμε
νο Κυπριακό Λαό. 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ "Ενας άπό τους άμεσους στο
ών, βασισμένη πάνω^στην κύρια Χ°°<; της Κίνησης είναι ή λει-
άντίθεση, στον ελληνικό χώρο, TWpvta της σ ά ^ ν α dnò τά στοι-
πού άλλωστε δχι μόνο δέν απο
κλείει, α λ λ ά αντίθετα επιδιώκει 
καί ενισχύει ευρύτερες συμπαρα
τάξεις 

Τελικά, μέ μεγάλη πλειοψηφία 
πέρασε ή πρόταση της είσηγητι-
κής ομάδας γ ι ά τή δημοκρατική 
άντιιμπεριαλιστική ενότητα. 

Τό σχετικό κεφάλαιο της είσή-
γησης Οπως εγκρίθηκε έχει ώς 
έξης: 

Ή οδυνηρή εμπειρία τής έτφά-
χρονης τυραννίας καί τό αποκο
ρύφωμα της, ή προδοσία της Κύ
πρου, έχουν δράσει καταλυτικά 
στή διαμόρφωση τής κοινωνικής 
καί πολιτικής συνείδησης των πλα 
τειών μαζών τοΰ Ιλληνικοΰ λαοΰ. 

Δύο δασικά αιτήματα, προϊόν α
γωνιστικών διαδικασιών συνειδη
τοποίησης, κυριαρχούν στή σημε
ρινή μας πραγματικότητα καί α
ναζητούν τήν ενιαία έκφραση 
τους: 

α ) Τ α αίτημα να μήν υπάρξει 
πια δικτατορία, να βαθύνει καί να 
κατοχυρωθεί ή δημοκρατία. 

β) Τό αίτημα για εθνική ανε
ξαρτησία «να γίνει δ λαός νοικο
κύρης στον τόπο του «νά σπάσει 
τα δεσμά τής εξάρτησης, νά ανα
τρέψει το καθεστώς τής υποτέλει
ας καί νά προχωρήσει στις δαθει-
ές, ουσιαστικές, δομικές αλλαγές 
στην ελληνική κοινωνία, που θά 
στεριώσουν καί τήν δημοκρατία 
καί θά δώσουν περιεχόμενο στην 
εθνική ανεξαρτησία. 

Σήμερα είναι ξεκάθαρη ή κυ
ρία αντίθεση στον ελληνικό χώ- ταψηφίστηκε μέ μεγάλη πλειοψη-
ρο: τό καθεστώς της υποτέλειας * ί α ίΐ «Ρ*™Τ_ της ομάδας γυ-
ν , - ..., ' \ . . - ναικων και του τομέα Τεχνικών 
και της εξάρτησης, ò ιμπεριαλι- y i a τη δημιουργία οργανώσεων 
σμός και τά ξένα μονοπώλια άπό βάσης προσανατολισμένων στό 
τή μια μεριά. 0 1 εργαζόμενες τά- γυναικείο κίνημα, ένω, άντιβέ-

ι Γ- r~v y r~ εγκρίθηκε ή πρόταση των 
ξεις και στρώματα του Ελληνικού £ ^ 2 * - - · — -•» ^ -- • 

χεια συσπείρωσης των Αριστε
ρών δυνάμεων, πού σήμερα, και 
γ ι ά Ίστορικοπολιτικούς λόγους, 
τοποθετούνται συνειδητά έξω ά
πό τους υπάρχοντες πολιτικούς 
φορείς. 

Έ ξ άλλου, έγινε συζήτηση καί 
γ ιά τά αίτια της διάσπασης της 
Αριστεράς, άλλα αποφασίστηκε 
νά ύπαρξη ειδική εΐοήγηση - συ
ζήτηση, σαν βάση καί τελική θέ
ση της Κίνησης πάνω στην κρίση 
της "Αριστεράς σαν αποτέλεσμα 
ειδικής βαθιάς επεξεργασίας. 

Μετά τό τέλος τών τροπολογι
ών πάνω στή δεύτερη είσήγηση, 
έγινε ψηφοφορία και ή είσήγηση 
εγκρίθηκε σχεδόν ομόφωνα. 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ Γ' ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 

Χωρίς μεσημεριανή διακοπή, ή 
Συνδιάσκεψη πέρασε στή συζή
τηση πάνω στην τρίτη είσήγηση. 
Χαρακτηριστικό είναι δτι στην 
τρίτη εισήγηση ένας πολύ μεγά
λος αριθμός άπό τροπολογίες εγ
κρίθηκαν αμέσως μέ τή σύμφωνη 
γνώμη της εισηγητικής ομάδας, 
καί χωρίς διαφωνίες τών συνέ
δρων. Σημαντικές τέτοιες τροπο
λογίες θα μπορούσαμε νά άναψε 
ρουμε: τήν καθιέρωση τής ανοι
χτής συνεδρίασης τών οργάνων, 
ή διευκρίνιση οτι «ό σεβασμός 
της αυτονομίας (τών μαζικών χώ 
ρω ν) συνίσταται βασικά στην α
ναγνώριση δτι κέντρο λήψης απο
φάσεων γ ι ά κάθε χώρο είναι ό 
ίδιος ό χώρος και τά όργανα 
του...» καθώς καί ή αλλαγή στή 
διατύπωση τών κριτηρίων γ ι ά τή 
δημιουργία οργανώσεων βάσης, 
ή οποία γίνεται μέ δύο κριτήρια 
«μέ τή γεωγραφική κατανομή καί 
τον προσανατολισμό σέ μαζικά 
κινήματα». 

Μετά άπό αρκετή συζήτηση κα 

είσήγηση έτσι ώστε τά μέλη τοΰ 
Κεντρικού Συμβουλίου έχουν δι
καίωμα «εκλέγειν καί εκλέγε
σθαι» στή Συνδιάσκεψη μόνο ε
φόσον έχουν εκλεγεί σάν αντι
πρόσωποι από τή Βάση. 

Έ θ άλλου, αυξήθηκε ό αρι
θμός τών μελών τοΰ Κεντρικού 
Συμβουλίου σέ 21 καί άποφασί 

λαοΰ, ol εργάτες, μεσαίοι καί μι
κροί αγρότες, μικρομεσαία στρώ
ματα τής πόλης, ή προοδευτική δια 
νόηση, τεχνικοί καί επιστήμονες, 
φοιτητές καί νεολαία γενικά, άπό 

ΛΙΛΠΙΣΤΩΧΟΥΜΕ ut 
νάχτηση ηώς ίν Boo Κυπριακός 
Λαός χειμάζεται άχόμα oblò τό 
συνδυασμένο χτύπημα tor ελλη
νικού (ραοιομον καί τον ξένου ιμ
περιαλισμού, παραμένουν άιιμώρη 
τοι oi ντόπιοι χαί ξένοι φορείς 

στηκε ομόφωνα <| * o t m t a της Τ ^ &ν%χη-ς χροόοοίας. Είναιχρέ 
Κίνησης σαν ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΙ ΜΗ- _*_ β , - 7U- . , ι ινησης: 
ΣΗ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ. 

Μετά τό τέλος τών τροποποιή
σεων ψηφίστηκε ή είσήγηση Ο
πως τροποποιήθηκε, γ ι ά νά απο
κτήσει έτσι ή Κίνηση ένα όργανω 
τικό πλαίσιο, πού θά εξασφαλίζει 
τήν αποτελεσματικότητα αλλά 
ταυτόχρονα θα διαπνέεται άπό 
δημοκρατικότητα καί σεβασμό 
στις αποφάσεις τής Βάσης. 

Χαρακτηριστική Ισως είναι μία 
άπό τις αρχές πού αναφέρεται 
καί πού διαπνέει τό δλο οργα
νωτικό σχήμα 

Βασική αρχή οργάνωσης καί 
λειτουργίας της κίνησης είναι ή 
ύπαρξη αντικειμενικών δημοκρα
τικών διαδικασιών σέ δλα τά ε
πίπεδα. Διαδικασιών πού ανεβά
ζουν τό βαθμό κοινωνικοπολιτι
κής συνειδητότητας καί προβλη
ματικής' προωθούν τήν υπεύθυνη 
κι ενεργητική συμμετοχή στις πο 
τικές λειτουργίες δλων τών χώ
ρων* αναπτύσσουν τήν οργανωτι
κή συνοχή καί τήν αγωνιστική α
ποτελεσματικότητα* καταξιώνουν 
τήν εμπιστοσύνη στή λαϊκή βάση 

ος δλ(ι>ν ιών Έλ/ έπιηεί-
VOW ανένδοτοι στην άποχά/ 
δλων τών πτυχών της προόοοίας, 
χαί στην άλύπψη τιμωρία τών έ
νοχων. Πρέπει νά πάψει ή συγ-
χάλΐΊί'η τον εγκλήματος. Άλλά 
χαί πέρα άπό την τιμωρία, κάθε 
πράξη, άλληλεγγύις μέ τον ς θαρ 
ραλέονς αδελφούς Κυπρίους εί
ναι χαί πράξη κατοχύρωσης χαί 
διεύρυνσης τών όιχών μας ελεύ
θερων θεσμών, που είναι πλτ\ρω-
μένοι μέ αίμα κυπριακό. 

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΥΜΕ τις συ
νεχιζόμενες απόπειρες έπίλι 
τοϊ< Κυπριακοί' προβλήματος ερή
μην τών Κυπρίων (που εκπροσω
πούνται νόμιμα άπό τον Πρόεδρο 
της Δημοκρατίας Μακάριο), μέ 
παραμερισμό τών αποφάσεων ορ
γάνων χαί διαδιχαοιών τοΰ (>-
HE, και σε κλειστούς δργανιο. 

γ ι ά τή διαμόρφωση τής ζωής και που ελέγχονται άπό τους \4αεοι-
τής πορείας της κίνησης. κανοίς. Το Κυπριακό δέν είναι 

πρόβλημα 'Ελληνοτουρκικό. Είναι 
πρόβλημα διεθνές που ενδιαφέρει 
τ ή Μέση 'Ανατολή δοο καί τr 
τική Εύρώπτ), τις 'Αραβικές χ* 

ΕΚΛΟΓΗ ΟΡΓΛΝΰΜ 
ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ 

'Ακολούθησε εκλογή έφορευτι 
κής, ή οποία καί ανέλαβε τήν πα 

υγειονομικών καί νομικών · κοι
νωνιολόγων - οίκονομολόγων γ ι ά 
τή δημιουργία ομάδων δουλειάς 
σνετικά με τά γυναικεία προβλή
ματα οργανωτικά ενταγμένων 
στις άλλες οργανώσεις βάσης 
τής Κίνησης. 

ραπέρα διεύθυνση τών εργασιών ρες δοο καί τις Βαλκανικές 
επιλυθεί μόνο μέσα στα πλαίσια 
τον OHE, χαί σύμφωνα μέ τίς α
ποφάσεις τον, μέ τη σύμπραξι 
υεγάλον κόσμον τών \4οεσμεύ-
των χωρών. 

ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΕΚ' 
στο μαχρν χαί δύσκολο αγώνα 
τον Κυπριακού λαοΰ. Δέν είναι 
μόνο αγώνας γιά TOO ενι
αία, ανεξάρτητη, αδέσμευτη και ΣΥΝΕΧΕΙ 

της Συνδιάσκεψης. 'Εκλέχτηκε 
'Εξελεγκτική Επιτροπή, αποτε
λούμενη άπό τους σ. Σ. Νέστο
ρα, Σ. 'Αγγελίδη, Κ. Φίλιππα, Γ. 
Ταξιάρχου, καί υποβλήθηκαν υ
ποψηφιότητες γ ι ά τό Κεντρικό 
Συμβούλιο. Υπήρξε άπό τά πολύ 
θετικά στοιχεία της Συνδιάσκε
ψης δτι οι υποψηφιότητες προτά
θηκαν άπό τους σύνεδρους, χω
ρίς κανένα ανταγωνισμό, άλλα 
αντίθετα μέ συντροφική επίκληση 
γ ι ά στράτευση καί προσφορά. 

άποστρατιωχικοποιημένη, δπο* 
ποιοι, Τουρκοκύπριοι, κα 
μειονότητες θά ζοΰνε μονοια» 
voi, άλλα χαί αγώνας ενάντια a 

ιηχανορραφίες χαί έπε μ 
οάσεις τών 'Αμερικών ιμπερια
λιστών και τών ντόπιων σννερ-
γαπών τους, που θέλουν νά μετα
τρέψουν την Κύπρο σέ βάση ατή-
ϊρ£ι*Κ ι ω ι * r e o - αποικιακών σχε
δίων τους στην 'Ανατολική Με
σόγειο καί στή Μέση 'Ανατολή. 

ΒΕΒΑΙΩΧΟΥΜΕ 
τροφούς μας Σοσιαλιστές της 
Κύπρου, πον βρίσκονται στην αίχ-

WÌ άνώ> είμαστε στο 
πλευρό τους. Ό αγώνας τους εί
ναι χαί δικός un ς J γιά τήν εθνι
κή ανεξαρτησία χαί ακεραιότητα 
τής Κύπρου, ytà τήν άπελενθέρω 
ση Κύπρου και 'Ελλάδας από τον 
ίαπεριαλισμό. για τή συνεργασία 
δχω»' τών προοδευτικών σοσιαλι
στικών δυνάμε/m Μεσο
γείου σέ μιαν ενρντεριχ προτ, 
θεια οικοδόμησης ενός χώρου Β 
ne» ol λαοί, κυράαρχοι, θ 
χουν μόνοι τις τύχες το 

ψ Η Φ Ι ΣΜΑ 
Τής Πανελλήνιας Συνδιάσκεψης 

τής Πολιτικής Κίνησης 
•Ί ι ολιστική Π Ορε 

<εμβρη 1 
Η Ιΐηνελλί,νι | Σννδ ιάΟΜβψη 

Πολιτικής Kivi,· -na-
λιστική Πορεία» συνέρχεται οέ 
uia κρίσιμη στιγμή γιά το λαό 
και τους κοινωνικούς αγώνες 

Μετά έφ\ά χρόνια διχτατορ< 
και άοηδοοίας το 
οτήματος δοιοκάμαοτε σήμερα αν
τιμέτωποι στην προσπάθεια ν* ά-
ναουγκροτηθεί χαί ν αντιταχθεί 
στις λαϊκές δυνάμεις χαί τοΰ αι
τήματος τους. 

Στην προσπάθεια του νά ih 
ξει, νά υποτάξει χαί νά διαμο^ 
σει τήν οικονομία, τίς κοινωνικές 
σχάσεις και τελικά, τήν ίδια τή 

μας χατά τά συμφέροντα χαί 
ι 4ς βλέψεις τον. 

Ή προσπάθεια αυτή παίρνει 
τή μορφτ) μιας πολύμορφης έπί-
*>©σης τοΰ Ίμπεριαλισμοΰ, τών μο 
νοπωλίων χαί δλων τών μηχανι
σμών τον κυρίαρχου συστήματος 
εναντίον τής εθνικής μας &•£-
σταοης τών θεμελιακο~*ν Δηυοχρα 
τικών δικαιωμάτων χαί ίλευθερι 
ών, εναντίον τον ψωμιού χαί τής 
δουλειάς τών εργαζομένων και δ-
λου τοΰ λαοΰ. Ή επίθεση αυτή έκ 
q ράζεταώ 

— Με τον στρατιωτικό χαί πο
λιτικό εκβιασμό 'Αμερικανών 
Τούρκων χαί Χ Α ΤΟ στην 
προ χαί στό Αιγαίο. 

ΙΑ τήν ανασυγκρότηση τον 
κρά τους χαί τοΰ παρακράτους τής 

* 
— Μέ την επίθεση εναντίον 

τοΰ ηωμιοΰ χαί τής δουλειάς : 
εργαζομένων, μέσα άπό μηχανι
σμούς τοΰ πληθωρισμού μέ 
μαζικές, αυθαίρετες Mai παρανοϊ
κές απολύσεις, μέ τό φάσμα τής 
ανεργίας μέ τον κυνικά ^οργανω
μένο διωγμό τών σννδικαλιο 
που αγωνίζονται οτό έργατάοιο 
καί τήν επιχείρηση, τίς μεθο*' 
σεις γιά τον κυβερνητικό if 
χο στην ηγεσία τον ουνόικαλιοτ*-

Με τήν καταπίεση 
γροτών που κινοΰ>νται γι<> 
περάσπιατ] τον μόχθου τους άπό 

: ενδιάμεσους καί τά μοντ 
Itane συμφέροντα. 

— Μέ τίς διαδοχικές απόπει
ρες καί μεθοδΐ' 
λεγθεϊ καί ν' αποπροσανατολιστεί, 
τό φοιτητικό κίνημα. 

στον αντιδικτατορικό è-
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γώνα και καλείται πάλι οήμερα 
νά δρεθε'ι στην πρωτοπορία τώι 
νέων αγώνων τού λαού. 

— Μέ την κατάπνιξη, διαστρέ 
βλωοη και αστυνόμευση κάθε α
πόπειρας τον λαον μετά τη διχτα-
τορία να πάρει νέες ηρωτοδονλίες, 
-ν ανοίξει νέους αγώνες va nouai 
ψει για νέες λύσεις οτά προβλή
ματα τον. 

ιέναντι σ αύτη την έπίθεσΐ} 
Ιμπεριαλισμ»· ιιονοπο>-

y και τοϊ> κνρίαρχον σνστήμη-
τος. 

ΜΑΔΟΥΜΕ τη λ,ώ m όργανω 
να βρει τους δρόμους της έ-

'ένης δράσης καί ν' αγωνιστεί. 
- Στο έργοοτάοιο xnt mò 

γρα*ι eîo. 
Σιο ΙΙανεπιστήμιο, mò 

Σχολείο, στο Συνδικάτο. 
_ν ιό, τη γειτονιά, το 

δρόμο. 
ΚΑΛΟΥΜΕ 'όλη tu xóiiuum 

τις οργ< , άγό/νι-
οτές, noi' παλεύουν οτο όνομα τον 
λαον καί για tu η ν m/ ίροντά τον, 
ν αγωνιστούν για να ξεηεράοονν 
μέσα οτόν αγώνα, ηάνα> otri συγ
κεκριμένα προδλήματη τον λαον 
ότι τοί'ς χωρίζει ν* ακούσουν τό 
αίτημα τον λαον για ενότητα ά-
γοίνιστική, ενότητα εναντίον 
αντιλαϊκών δυνάμεο», ενότητα μέ ίωσης n 
•στόχο την έξουδετέρωσΐ) τον, για ε " 

τον εμφύλιου πόλεμου. Στ' άλλα 
κευ. άλαια της εθνικής ζωής συν
τελείται iva μεθοδικό χτίσιμο μη 
χανιομών noi' παγοποιούν την ε
ξουσία της Δεξιάς καί ορθώνουν 
εμπόδια στο άνοιγμα τον δρόμου 
για τη δημοκρατική εξέλιξη. 

ιερά, δέκα επτά μήνες με
τά τη νοθευμένη μεταπολίτευση, 

προχωρεί μέ εντατικό ρυθμό ή α
νασύνταξη τον αστυνομικού κρά
τους της Δεξιάς, μέ παράλληλη 

άναουγκράττγ>η τον παρακρατικοί' 
μηχανισμοί' τον, που δασικούς 

στόχους ϊχει την άναδίωοη ενός 
μισαλλόδοξου άντικομμουνιομού, 
την αστυνόμευση τών πολιτών, ει 
δικά της νεολαίας καί τή μονιμο
ποίηση τον διαχωρισμοί' τών ελ
λήνων oè πολίτες Λ' και Β' κα
τηγορίας. 

Το ουσιαστικά μονοκομματικό 
κράτος' "ίς οικοδομείται 
μέ την ένσο>μάτωοη τ ών χουντι-

ιτική μηχανή, τίμ 
προστασία τον δαοιλιχουντιομού' 
xut νεοταξιομού, καθώς και μέ τ»/1 
κατοχή το*ν μοχλών τής παραο> 
ταγματικής εξουσίας ΐ'Αοηάλει-

1, ιινοτικά κονδύλια) 
àio στελέχη τής πιο αδίσταχτης 

ο ιλοη ασιατικής νοοτροπίας. 
Βαθύτεροι στόχοι τής άναστή-

τθεστώιος τϊ 
ηη στην οίκονομι-

ut'ì Ελλάδα ανεξάρτητη για μια 
δημοκρατία τον λαον καί όχι τών 
ιιονοπωλίων, για mu κοινωνία σο 
σιαλιστική. 

Σ' αυτό τον αγώνα, νΓ nviìj 
την ενότητα, μ' αυτούς τονς στό
χους âHAQNOYME ηώς άι}ι-
ερώνονμε SXÊÇ NSC τίς δυνάμεις 

ΨΗΦΙΣΜΑ 

κη ολιγαρχία καί στα ξένα μονο
πώλια τών αναγκαίων προϋπο

θέσεων για την υπεράσπιση, δια-
τι'ιρτγίη και επέκταση τον δικαιώ-
ιιατος εκμετάλλευσης τών έργαζο-
iirnov. 

II Συνδιάσκεψη, μέ δάση τίς 
παραπάν<ΐ) διαηιοτώοεις, καταγγέ
λει: 

"Ott >'/ amo»'·νracis τοί· κράτονς 

Ή Πανελλήνια Σννδιάσκεψη *«« ηαρακράτονς τής Δεξιάς άπο-

τής Κίνησης, «διαπιστώνει ότι, 
ή οημερινί] κατάσταση στη χώρα 
ρβς είναι λογική σννέηεια τον «δο-
ΤΟΓ» χαρακτήρα, noi' είχε ή μετα-
δίδαση τής 'Εξουσίας από το δι
κτατορικό καθεστώς στην πολιτι
κή ηγεσία τής Δεξιάς. Το είδος 

αντο τον ουμδιδασμού εξασφάλισε 
τον κυρίαρχο ρόλο τής άρχουσας 
τάξης καί την ουσιαστική ατιμω

ρησία τών ένοχων τής 'Επταετίας 
και —τό σπουδαιότερο— αποστέ
ρησε τίς λαϊκές δυνάμεις άπό κά
θε συμμετοχή στη θεμελίωση τής 
ιτψοχρατίας. Παρά τϊς δυσμενείς 

συνθήκες 6 λαός έπραγματοποίη-
οε ορισμένες κατακτήσειςτμέ πιο 
σημαντικές τή θεσμική κατάλυση 
τής μοναρχίας καί τήν κατάργηση 
μέρους τής έκτακτης νομοθεσίας 

τελεί ώμη παραχάραξη τής δημο
κρατικής λειτονρίας στραγγα
λίζει τη θέλι\οη τής μεγάλης 
πλειψηφίας τον λαον καί δη

μιουργεί θανάσιμους κίνδυνους 
για τά γνήσια συμφέροντα τον 

Καταγγέλει επίσης ότι ό ευ
νουχισμός τής κάθαρσης έρχεται 
αέ αντίθεση μέ ένα πανεθνικό αί
τημα, καταρρακώνει κάθε έννοια 
ηθικής καί δικαίου καί συνθέτει 
μια μόνιμί] απειλή .tà τή Δημο

κρατία. 
Καταγγέλει τέλος, ότι ή 'Ελλά

δα όχι μόνο συσφίγγει τους δε-
ηηοίς τής έξράτηαης από τόν αμε
ρικάνικο Ιμπεριαλισμό, άλλα καί 
μεθοδεύει στο κυπριακό νατο·κή 
λύση που Ισούται μέ διχοτόμηση 

σε πρώτο στάδιο καί ολοκληρωτική 
μετατροπή τοΰ νησιού σέ δάση τον 
\ΑΤΟ καί τών 'Αμερικάνων. 

Ή Συνδιάσκεψη πιστεύοντας 
ότι ol διαπιστώσεις της ουμπί-

πτονν μέ τις εκτιμήσεις και τονς 
πόθονς τής ονντριπτικής πλειοψη-
<1 ίας τον λαον, επισημαίνει τήν α
νάγκη ενός προγράμματος αγώ
νων, σέ πλατειά 6άοι\, μέ τους έ-

ηιόχους: 
1 ) Τή συνειδητοποίηση σέ πα

νεθνική κλίμακα τών άμεσων και 
απώτερων κινδύνο>ν από τήν άνα-
πνγκρότησή τον κράτονς και πα

ρακράτους τής δεξιάς. 

2) τήν υλοποίηση τον παλλαϊ

κοί' αιτήματος για κάθαρση και 

ένδημοκρατιομό, Ιδιαίτερα στις 

"Ενοπλες Δυνάμεις και τη 

αατα 'Ασφαλείας. 
3) Τήν εκρίζωση όλων ? 

μηχανισμών που έκηρέαονν τίς 
χουντικές εκτροπές. 

Την κατάργηση τών «β 

οιαλιομον της. λέγχει όλη την περιοχή ως τον 
"Οσο για τόν άλλο γείτονα Λαό. Περσικό Κόλπο, 

ψν Τουρκικά, ή Σοσιαλιστική Πε Η νέα αυτή επίθεση τοΰ *Αμε-
ρεία, γνώριζε ι πώς δέν εκφράζε- ρικάνικου Ιμπεριαλισμού έκδη-
ται όλόχλτ\ρος άπό τό μιλιταριστι- λώΦηκε πρώτα στην Κύπρο τό 
κό καθεστώς που τόν κνόερνά, άλ 1974, μέ εκτελεστές τόν ελληνικό 
κη πώς είναι δραστήριες στους φασισμό καί τόν Τούρκικο μικρό 
κόλπους τον σοσιαλιστικές δυνά· - Ιμπεριαλισμό. Τώρα συνεχίζεται 
μεις που αγωνίζονται έναν- στο Λίδανο μέ τον τεχνητό έμφύ-
τια στις οωδινιοτικές καί μικρό λιο πόλεμο, τόν όποιο υποθάλπει 
- ίυπεριαλιοτικές ενέργειες εκεί- φανερά και κρυφά τό 'Ισραήλ, καί 
νων που ελέγχουν σήμερα τή\ που τείνει στη διχοτόμηση τον Λι-
Τουρκία για λογαριασμό τοΰ ά- δάνου, τώρα που αχρηστεύθηκε 
ιιεοικάνικον ιμπεριαλισμού, καί ;'"* *• πολυεθνικά μονοπώλια πού 
που σήμερα κατέχουν σαν καταχτη τον λυμαίνονταν τόσες δεκαετίες 
τές τό 40**> τής Κύπρου. Γνωρι 
ζούμε πώς οι σοσιαλιστικές δυνά
μεις τής Τουρκίας είναι αντίθε
τες ποός αυτήν τήν καταχτητική 
πολιτική. Προς αυτές απευθύνου
με τόν συντροφικό μας χαιρετι-
σιιό, προσδοκώντας τήν ήμερα 
ιοί- θ à μπορέσουμε να συνεργα
στούμε πιο στενά γιά τό καλό τών 
Λαών μας. 

"Ολοι Ό\ Λαοί τών Βαλκανίων 
Ό»"ν μέ μιαν ειλικρινή οοοια-

λιστικίι συνεργασία va naie 
ηρωτεύοντα ρόλο στην εγκαθίδρυ
ση τής είρήνης και τής ευημερί
ας τών Λαών οτά Βαλκάνια και 

νών» τομέων τής κυοερνψικής πο- οτήν Άνατολ. Μεσόγειο, καθώς 

λιτικής. 
5) Τή διάλνστ] τών δασιλοχν 

τικών όργανώοεο>ν, τών Τ h 
καί όλων τών αντιστοίχων ομά

δων που χρησιμοποιούνται ή προο 
ρίζονται γιά τις δυναμικές δρα

στηριότητες τοΰ παρακράτα 
>>*) Τήν οριστική απαγκίστρωση 

τής χώρας άπό τά πλοκάμια τον 
1 ΤΟ και τής 'Αμερικής μέοα 

άπό τόν δημοκρατικό άντιϊμπερια-
λιατικό αγώνα τών λαϊκών δυνά-

μ**»'· ΨΗΦΙΣΜΑ 

γιά τά Βαλκάνια 
Η Πρώτη Σ\*νδιάοκεψί) τής 

Σοσιαλιστικής Πορείας άπε\*θι-
νει χαιρετισμό φιλίας προς τους 
Λαούς τών Βαλκανίων που γειτο 
νεύονν μέ τήν 'Ελλάδα, τους Γι-
ονγκοσλάδονς, τους Άλδανονς, 
τους Βουλγάρους και τους Ρουμά
νους. 
01 διαφορετικοί τρόποι και ρν-

καί στην ουδετεροποίηση όλόκλψ 
Μεσογείου 

-ioCCAOtu. 

Παλιότερα οι Άιιερικάνοι και 
οι συνεργάτες τους είχαν φέρει 
στην 'Ελλάδα τή δικτατορία, καί 
στη Μέση Ανατολή τόν εξαήμε
ρο πόλεμο, άπό τόν οποίο τό 'Ισ
ραήλ κατέχει ακόμα, μέ τή δια 
τοΰ καταχτητή, μεγάλα τμήματα 
τοΰ έδάΐ}θνς τής ΑΊγύπτον, τής 
Συρίας, τής 'Ιορδανίας. 

Κατοχές, διχοτόμηση, σφαγές, 
ναπάλμ, καταστρ>*φές, πρόσφυγες, 
στψαδεύουν τό πέρασμα τον Ιμπε
ριαλισμού. 'Αποτελούν επίσης κοι
νές οδυνηρές εμπειρίες όλων τών 
λαών in; Μέσης 'Ανατολής καί 

Ελληνικού. Δυναμώνουν α
κόμα παραπάνω τους αγώνες τών 
λαών αύχών για εθνική ανεξαρ
τησία, γιά τήν απελευθέρωση 

>, ν ανάκτηση τών έ-
οιιών τους. 

'// Σοσιαλιστική Πορεία, σαν 
ζωντανό τμήμα τοΰ 'Ελληνικού' 
Αού, παρακολουθεί μέ ιδιαίτερη 
συγκίνηση τονς αγώνες αυτούς, 
άπη^ύνει ο' εκείνους που τοί>ς δι 
εξάγουν μήνυμα φιλίας καί συμπά 
ράσταοης, γιά τήν επιτυχία τους, 
xnèi προβλέπει μέ ιδιαίτερη χαρά 
την έπίτευξτ\ στενότερης συνεργα-
ηίας μέ τους Σοσιαλιστές ουντρό-
ΐ}θνς στις χώρες εκείνες. 

Ή συνδιάσκεψη απευθύνει επί
σης θερμό συντροφικό χαιρετι
σμό στον πορτογαλικό λαό που 
αγωνίζεται να απόκρουση τήν 
άντεπανάσταση και στο λαό της 
'Ισπανίας που μάχεται να ανα
τρέψει το καθεστώς του φασι
σμού και να εξουδετερώσει τή 

ΨΗΦΙΣΜΑ 
Ή Πρώτη Συνδιάσκε\ρη τής 

Σοσιαλιστικής Πορείας όπενθύ- ^ ν ω μ ο σ ί { Γ ω ν ΗΠΑ καί τών εύ-
νει θερμό χαιρετισμό στους Αρα- ρωπαϊκών Ιμπεριαλιστικών δυνά-
δικονς Λαούς που κατοικούν τίς μεων (Δυτικής Γερμανίας καί 

,Voì μέ τους àmhvç 6 κάθε Λα- άχχές τ ή ς >Αγαιολυίής Μεσογείου ^ £ \ ^ χ ^ ™ ^ χ £ S 
>οχωρει προς την όλοκληρω- ^ moVç προοδευτικούς οοσιαλι- T O Ö κάρρερο. 

οη τού σοσιαλιστικού μεταοχηματι- s1tMOVç σχηματισμούς που τους 'Ακολούθησε ή διαδικασία έκ-
ομού οτόν τόπο του, περιέχουν χρή αντιπροσωπεύουν ! Στονς Λαούς λογής των μελών toÜ Κεντρικού 
„...„ s.\À.,..mr. ,,.Λ τ«ν ,nnmn Ύ m, - %r - η Συμβουλίου και μετά τη διαλογή 
αίμα διδάγματα για την προοπα- „- Λ ι 6 α ν ο ν , 1 η ς Συρίας, της Πα χ ί ς

μ

π ρ ω ι ν έ ς ώ ρ ε £ ^ c Δευτέρας. 
θεια ενός ελληνικού σοσιαλιστικού χαΜΊΐνΊ]ς> τής ΑΙγύπτου. 15 Δεκέμβρη, το πρώτο Κεντρι-
κινήιιατος πού φιλοδοξεί νά δια- Άντιαετωπίζονν οήμερα τή δία *ο Συμβούλιο της Πολιτικής Κί-

θα ταιριάζει πιο καλά στην Άλλα- χ α ν ι χ ο ν Ιμπεριαλισμού πού, ψ- τους Λ. Βλάσση, Ν. Κωνσταντδ-

προδλέπει μέ έντονο ενδιαφέρον ^ ε ο θ γ ε ι 0 γιά νά ενισχύσει τις τα, Λ. Μτόλκα, Σπ. Καβουνίδη, 

σέ στενές οχέσεις συνεργασίας και ^σεις πού κρατάει κιόλας εκεί. ' Α ν δ Ρ " Ρ^^ίΤ1' Γ± Τ σ Ρ υ Υ ι ° -

άνταλλαγής πληροφοριών καί στο, m o Ισραήλ, στην Τουρκία καί £ ° υ , Α ^ τ μ ο π ο υ λ Γ κ Ι ' Αεμπέο/κσΛ 
γείοίν γιά τήν οικοδόμηση τού σο οτήν 'Ελλάδα, άπό τίς όποιες έ- Π. Σιγάλα. 

ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ 
Ε Β Δ Ο Μ Α Δ Ι Α Ι Α 

Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 

Εκδίδεται και ουντάσοετοι 
ònò Επιτροπή 

Γραφείο ΣύνταΕηο 
Ομήρου 6 0 Α (β δροφοΟ 

Τηλέφωνο 6 1 2 0 8 6 

' Υπεύθυνοι. σύμφωνα μέ το νόμο 

Εκδοτης Διευθυντήο 
Γιοννηο Στορό*πχ 
Στρατηγού Ιωοννου 4, Αθήνο 

YncuOuvoc Τυπογραφείου 
KUKJTOC Γ Σιμόπουλοο 

Γερο νιου 7, 'Αθήνα 
τηλέφωνο 5 4 8 0 5 6 

Η Σ Ο Σ Ι Α Λ Ι Σ Τ Ι Κ Η ΠΟΡΕΙΑ 
τυπώνεται οτο Λιθογραφείο 
ΑΦΟΙ ΚΑΡΥΔΑΚΗ 
Λεύκτων β Ν ΣεπΟΛιο 

ΕΠΤΑΗΜΕΡΟ 

Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ 
Τ Ω Ν ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Τ Ο Τ Σ 
Ζ Η Τ Ο Τ Ν ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 

Σ Τ Ι Σ Τ Ρ Α Π Ε Ζ Ε Σ 
Α Ν Δ Ρ Ε Α Δ Η 

0 1 σύλλογοι Υπαλλήλων Εμ
πορικής Τράπεζας 'Ελλάδας, 'Ιο
νικής Λαϊκής Τράπεζας, Τράπε
ζας Πειραιά καί 'Αττικής ζητονν 
άπό τήν Κνδέρνηση να ληφθούν 
μέτρα προστασίας τών συμφερόν
των τους καί νά δηιμουργηθοΰν 
οι προϋποθέσΕίς ώστε να έμποδι-
στονν παρόμοιες άνωααλίες στο 
μέλλον. 0 1 σύλλογοι έπαναλαμόα 
vow παλιό αίτημα τους για οΰσια-
στικό Ιλεγχο τών τραπεζών άπό 

«Πίτσου> δέν θα αφήσει αναπάν
τητη τήν επίθεση τών έπιχειρημα-

«**. 0 1 Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ο Ι 
T O T Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Τ 

Συνεχίζεται ή απεργία τών δι 

τό κράτος μέ συμμετοχή εκπρο
σώπων τών εργαζομένων σ' αν 
τες. 

ΛΟΚ — Α Ο Τ Τ 
Κ Η Ρ Τ Ξ Ε Η Π Ι Τ Σ Ο Σ 

Μέρος τοΰ σχεδίου τής εργο
δοσίας γιά τήν παρεμπόδιση της 
συνδικαλιστικής δραστηριότητας 
καί απάντηση στον δίκαιο αγώνα 
τών 1.000 'Εργατοϋπαλλήλων που 
έχουν κηρύξει 8ωρες στάσεις ερ
γασίας ζητώντας αύξηση τοΰ με
ροκάματου και τοΰ πριμ παράγω
γης είναι ή κήρυξη ΛΟΚ - άουτ 
της Βιομηχανίας ηλεκτρικών συ
σκευών Πίτσος. 

Ή αγωνιστική ταξική συσπεί
ρωση τών εργατοϋπαλλήλων τοΰ 

πλωματουχων μηχανικών τοΰ Δη
μοσίου μέ τη συμπαράσταση τών 
Μηχανικών Καθηγητών τών Σχο
λών Δημοσίας Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης. 

ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΤΟ 

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ TTOAJTIKH ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ 

ΑΜΜΟΧΑΡΟΥΣ 6 2 . ΑΘΗΝΑ Τ.Τ. 601 . ΤΗΛ. 7 3 2 819-732 713 

Κυκλοφορεί κάθε 2ο Σάββατο 


