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To παρακάτω άρθρο του Ανδρέα 
στον προσυνεδρι ακ ο 
ΑΑΗΣΟΚ·

διάλογο πάνω
Ζαρτίδη δημοσι ευεται σαν συμβολή 

στα ιδεολογικά προβλήματα του

Κανένα? δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι το ΑόΗΣΟΚ βρίσκεται 
κέντρο μια? σοβαρή? κρίση?·

Υπάρχει, ο ισχυρισμοί οτι η κρίση προέκυψε:

λόγω βασικών ιδεολογικών διαφορών και 
λογω τη? μη εφαρμογή? των προνοιών του 
Καταστατικού απο την Αριστερή Πτέρυγα»

ΰεν αρνουμαι οτι και τα ώυα αυτά στοιχεία βρίσκονται στη ρίζα τη? 
κρίση? μα?.

Εκείνοι που αποδίδουν περισσότερό βάρο? στο? ιδεολογικέ? διάφορε? 
ισχυρίζονται οτι μια ομάδα μέσα στο ΑόΗΣΘΚ προσπαθούν να πάρουν 
το Κίνημα προ? τα δεξιά και συγκεκριμένα μακρυα απο τον 
σοσιαλιστικό προσανατολισμό του· A? δούμε αν υπάρχει τέτοια ομάδα 
μέσα στο Κίνημά μα? και αν πράγματι προσπαθεί να σύρει το Κίνημα 
προ? τα δεξιά- Μιλώντα? τώρα, δεν εκπροσωπώ ούτε δεσμεύω καμίαν 
ομάδα. Πολύ περισσότερο δεν εκπροσωπώ ομάδα που προσπαθεί να 
σύρει το Κίνημα προ? τα δεξιά-

Θα εξηγήσω, όσο μπορώ πιο απλά και με σαφήνεια ποια είναι η Θέση 
μου και πω? σκέφτομαι·

Στο ιδρυτικό μα? Συνέδριο εγκρίναμε σχεδόν ομόφωνα ένα 
καταστατικό και ένα πρόγραμμα.

Αέω σχεδόν ομόφωνα, διότι οι παρισταμένοι από την Αριστερή 
Πτέρυγα απέσχαν κατά την ψήφιση του καταστατικού και καταψήφισαν 
το Πρόγραμμα·

Εχουμε λοιπόν ένα Καταστατικό και ένα Πρόγραμμα. Σ’ αυτά τα δυο 
ντοκουμέντα είναι διατυπωμένε? και οι αρχέ? και η ιδεολογία μαΕ 
και οι προσανατο λι σμο· ί μα?· Εγώ εξακολουθώ να πιστεύω και να 
υποστηρίζω και το καταστατικό και το Πρόγραμμα μα?· Τώρα! αυτό 
που λέω είναι μήπω? αρκετό για να καθησυχάσει όσου? νομίζουν ή 
οσου? επ ιστεψαν οτι τραβώ δεξιά; Οχι ! δεν είναι αρκετό· Θα βάλω 
στον εαυτό μου ορισμένα ερωτήματα που νομίζω ότι θα μου έβαζε 
κάποιο? απο του? αναγνώστε? και θα τα απαντήσω-

Το πρώτο ερώτηνα είναι αν είμαι σοσιαλιστή?, αν πιστεύω στον
σασί α λι σμό ·

Απαντώ χωρί? επιφύλαξη και απερίφραστα, 
σοσιαλιστή? και να πιστεύω στον σοσιαλισμό· 

Εξακολουθώ να είμαι
Ιο καταστατικό και το



Πρόγραμμα του ΑόΗΣΟΚ 0nw9 είναι, με εκφράζουν. Τα Θεωρω καυ σαφή 
και επαρκή-

Το δεύτερο 
έγιναν στες 
ά λ λαξε;

ερώτημα είναι αν με τεζ κοομογονικεζ αλλαγές που 
αοσιαλιστικέζ χώρες η αντίληψη μου ^ια τον σοσιαλισμό

Ναι! άλλαξε! Επειδή εκε 
επιστημονικός Εοσιαλισμος 
αοαιαλιστηζ αυτου του 
Μαρξι στης-Αενυνυ στής·

ίνο που κατερρευσε είναι 
του Μαρξισμου-Αενινισμου, 
τύπου- ύεν είμαι δηλ-

° λεχομενος 
ε^ώ δεν ε ιμαυ

οοσι α λυ οτη9

Κάποιος μπορεί να μου πει οτυ αυτό που λέω, το οτι δηλ- δεν ε ιμαυ 
μαρξιστη? αποτελεί παραβίαση των αρχών καυ του προσανατολυσμου 
του Κινήματος. Μια τέτοια άποψη ειναυ αστήρικτη διότι το Κίνημα 
μαζ δεν ειναυ μαρξιστικό- Ποτέ δεν είπαμε οτυ το ΑΰΗΓϋΚ ειναυ 
μαρξιστικό- Αλλά καυ αν ήταν μαρξιστικό - που δεν ειναυ _ 
οποιοσδήποτε ano μας δικαιούται να μην ειναυ μαρξιστής καυ 
δυκαυουταυ να καμνευ κρυτυκη του μαρξισμού- ύυαφορετυκα yuατι 
λεμε οτυ το Κίνημα μας είανυ πολυφωνυκό καυ πλουραλυστυκο·

Το ΑύΗ2_0Κ λοιπόν δεν ειναυ μαρξιστικό- ίο μονο που δυ κ αυ ουμαστε 
να πούμε ειναυ οτυ το Κίνημα μας εμπνεεταυ μεταξύ άλλων - καυ 
τονίζω αυτό το μεταξύ άλλων - από την μαρξιστική καυ διαλεκτική 
σκέψη- ( σελ- 6 Καταστ- ΙΊαρα^ρ- 9 )· όυκαυουμαστε ακόμα μα πούμε 
οτυ ο σοσιαλισμός στον οποίον πιστεύουμε εχευ σαν μυα απο τες 
πη^ες του - καυ τονίζω αυτό το μυα απο τες πη^ες του - στην 
Μαρξυστυκη σκέψη- Αλλη πη^-η ειναυ τα οραματα της I αλλυκης 
Επανάστασης · Α λ λη πη^-η ειναυ τα οραματα της Οκτωβριανής 
Επανάστασης. Αλλη πη^η ειναυ η ! Ιανανθρωπινη δημοκρατική σκέψη-

Αυτά δεν τα λέω ε'^ω- Τα λέευ το Πρόγραμμα του Κυνήματος (σελ-6)

Το ΑόΗΣΟΚ - λεευ το Πρόγραμμα μας - συνενώνει στες ^ραμμε-ς του 
όσους συμφωνούν με του? σοσιαλιστικούς προσανατολισμούς του- Αλλά 
- υπάρχει ενα αλλά - ανεξάρτητα απο, τες κοσμοθεωρητικές του? 
αφετηρίες· (Προ^ρ- σε λ - 6 )

Το επόμενο ερώτημα που μπορεί να κληθώ να απαντήσω 
με τες κοσμοχαλασιές που συνέβησαν στην Γοβ- Ενωση

είναι σχετικό 
και τες άλλες

σοσιαλιστικές χώρες- Τι είναι 
το μοντέλλο; η ιδεολογία ή 
ιδεολογία η τα κόμματα που την

εκείνο που αποτυχε;
τα πρόσωπα που τήν 
εφάρμοσαν;

η ιδεολογία ή 
εφάρμοσαν? η

Εγραψα στον "Φιλελεύθερο" δύο άρθρα πάνω σ’αυτο το θέμα στα οποία 
φαίνεται καθαρά η απάντηση μου· Η απάντηση μου είναι: Μόνον 
ιδεολογικοί αλχημιστες ειναυ σε θέση να διαχωρήσουν την ιδεολογία 
απο το μοντέλλο- Μόνον ιδεολογικοί ταχυδακτυλουργοί μπορούν να 
δ ι α χ ω ρ η σ ο υ ν τ η ν υ δ ε ρ λ ο χ ί α απο τ α π ρ ο σ ω π α που τ η ν δ υ α τ υ π ω ν α ν κ α ι την εφάρμοζαν - Το " ίδιο λέω ^ι® κείνους που προσπαθούν να
διαχωρίσουν την ιδεολογία απο τα κόμματα που τήν πιστεύουν, την 
συμπληρώνουν την αναθεωρούν και την εφαρμόζουν στην πράξη-
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Στην Σοβ-Ενωση επι 70 χρόνια το Κ-Κ-Σ-Ε- ήταν το ιδεολογικό 
κάστρο του Ent στημόνι, κού Σοσιαλισμού- Του Μαρξισμού Αενινισμου, 
αργότερα του Προλεταριακού Ouεθνισμού- Αλοίμονον σε κείνον, 
άτομον ή Κομμά, που θα τολμούσε να προσθέσει, ή να αφαι_ρεσει_ ενα 
ιώτα ή ένα νι από την Θεσμοθετημένη Θεωρία - ιδεολογία- Αυτό το 
Κόμμα, το ΚΚΣΕ, το σοφώτερο από της θεωρητικής και το καθαρώτερο 
από της ιδεολογικής άποψην, έκτισε ένα μοντέλλο σοσιαλιστικής 
κοινωνίας. Το έκτισε πάνω στη βάση της θεωρίας και της ιδεολογίας 
του - Ετσι μας έλεγαν και κανένας θεωρητικός από κανένα 
Κομμουνιστικό Κόμμα σ’όλο τον Κόσμο δεν δοαφωνούσε·

Τώρα μας λεν: Ξέρετε; Το μοντέλλο, κτίστηκε όχο πάνω στη βάση 
της γνήσιας, της ανόθευτης θεωρίας - ιδεολογίας, αλλά πάνω στη 
βάση μοας δοαστρεβλωμένης ιδεολογίας. Ωραία! 70 χρόνοα 
διαστρεβλώνετε η Θεωρία καο η ιδεολογία του Σοσιαλισμού, του 
εποστημονοκού σοσοαλοσμού, καο δεν βρέθηκε εσωτεροκά ή εξωτερικά 
η δύναμη να επανορθώσει τη δοαστρεβλωση, να διορθώσει το μοντέλλο 
και να αποτρεψει την κοσμοχαλασιά- Αυτό και μόνη η αδυναμία 
δείχνει ότι για οτι συνέβη στες χώρες του σοσιαλισμού δεν φταιν 
μόνο τα Κόμματα, δεν φταίνε μόνο τα πρόσωπα, δεν φταίει μονο το 
μοντέλλο, φταίει και η ιδεολογία- Ετσι εξηγείται και το οτι στες 
χώρες του πρώην Υπαρκτού Σοσιαλισμού τα Κόμματα της εξουσίας 
αλλάζουν ονόματα εγκαταλείπουν όχι μόνο το μοντέλλο αλλά και τους 
προσανατολισμούς τους.

Η θεωρία του ιδεολογικού άξονα■

διατυπώνεται η άποψη ότι το Κίνημα μας πρέπει να αποκρυσταλλωθεί 
του ιδεολογικού του άξονα-

Αυτή η Θέση είναι αποδεκτή- δεν μπορεί να υπάρξει Κίνημα ή Κόμμα 
δίχως ενα τέτοιο ιδεολογικό άξονα- Το πρόβλημα μας δεν είναι αν 
Θα υπάρχει ή όχι ιδεολογικός άξονας αλλά ποιος θα είναι αυτός ο 
άξονας- Το καταστατικό μας λέει ότι το ΑδΗΣΟΚ είναι πολιτική 
οργάνωση που θέτει σαν σκοπό τη δημοκρατική Σοσιαλιστική 
Κοινωνία (Κεφ-Ι παράγραφος 1).

Ποιο κάτω το Καταστατικό μας λέει ότι είμαστε ένα κίνημα που 
επιδιώκει να ενώσει στες γραμμές του όλα τα στρώματα του λαού της 
Κύπρου που επιδιώκουν τον ίδιο βασικό σκοπό του δημοκρατικού 
Σοσιαλισμού- (Κεφ-Ι παράγραφος Ε) ’ .

Ακόμα πιο κάτω το Καταστατικό μας (Κεφ-Ι παρ-8) λέει ότι το 
Κ ίνρμα μας εμπνέεται από τες σύγχρονες αναζητήσει ς του 
σοσιαλιστικού Κινήματος σε όλο τον Κόσμο-

Από τα πιο πάνω που παράθεσα από το Καταστατικό είναι φανερό ότι 
στο ερώτημα ποιος θα είναι ο άξονας, η απάντηση είναι ότι ο 
ιδεολογικός μας άξονας πρέπει να είναι σοσιαλιστικός- Αν τα 
πράγματα εσταματούσαν ως εδώ δεν Θα είχαμε προβλήματα- Ομως δεν 
σταματούν εδω- Από την στιγμή που θα συμφωνήσουμε οτι ο
ιδεολογικός άξονας μας είναι σοσιαλιστικός εγείρεται το ερώτημα : 
Ποιανού σοσιαλισμού; δυστυχώς ή ευτυχώς δεν υπάρχει σήμερα 



- οπ«ς κ άί προηγούμενα - ένα είδος σοσιαλισμού- Εαν υπάρχει 
κάνεις που λέει otl "σοσιαλίσμός" - ιδιαίτερα με την έννοια της 
πορεία^ προς μια δικαιότερη και άνθρωπο νοτερή κοινωνία - οτι 
"σοσιαλισμός" είναι ένα μόνον είδος Θέλω να του πω οτί ε^ω 
διαφωνώ μαζί του- Καί αυτό που λέγεται " πορεία προς τον 
σοσιαλισμό " και ol σταθμοί της πορείας και το τέρμα - εαν Θα 
υπάρξει τέρμα _ θα δLaφέpouv■ Ol διαφορές θα είναι το αποτέλεσμα 
δLaφόpωv παραγόντων- Της lδεολοξίας των πρωταγωνιστών, της 
οικονομικής ανάπτυξης της κάθε χωράς, της ^εω^ραφιας, των εθνικών 
πολιτισμικών παραδόσεων, της ταξικής διάρθρωσης του πληθυσμού-

Ol Μαρξιστές Αενίνίστές μέσα από μία βασανιστική πορεία βίας, 
περιόδων πείνας και στερήσεων όχι μόνον υλικών αγαθών αλλά και 
των ελευθεριών των λαών τους, μας έδωσαν το έκτρωμα του υπαρκτού 
σοσιαλισμού- Ol σοσιαλδημοκράτες της Σκανδίναυίας μας έδωσαν ενα 
σοσιαλισμό που μερικοί μαρξιστές τον ονομάζουν "βελτιωμένο 
καπί ταλί σμόν" -

Αανθασμένα και αυθαίρετα ol μαρξιστές ονομάζουν το Σκανδίναυίκο 
μοντέλλο του σοσιαλισμού σαν βελτιωμένο καπιταλισμό- Ε^ώ 
προσωπικά, αν έχω να επίλώξω μεταξύ του σκανδίναυίκού 
σοσιαλιστικού μοντέλλου και του Σοβιετικού θα επέλε^α α να ζησω 
μέσα, στο Σκανδίναυίκο μοντέλλο- Θα επέλε-ya επίσης καί την 
πορεία που ακολούθησαν-

Οί Εργατικοί της Βρεττανίας μας έδωσαν κάτι άλλο- Επήραν καί 
έχασαν καί ξαναπήραν καί ξαναέχασαν την εξουσίαν. Εθνικοποίησαν 
τους βασικούς κλάδους της οικονομίας μερικοί απο τους οποίους 
ωδη^ήθηκαν στην χρεωκοπίαν- Τώρα ιδιωτικοποιούνται - Ε^ω πιστεύω 
ότι Οί Εργατικοί στην Αγγλίαν ακολούθησαν μίαν πορείαν καί 
άρχισαν να κτίζουν ένα δικό τους μοντέλλο σοσιαλισμού- Η πορεία 
τους ήταν μία πορεία μεταρρύθμισης καί όχι βίαιης ανατροπής του 
καπιταλισμού- .

Με την πείρα που απόκτησα στο μεταξύ αν επροκείτο να διαλέξω 
μεταξύ της πορείας καί του μοντέλλου των Μαρξιστών Αενίνιατών της 
Τσεχοσλοβακ ίας καί της πορείας καί του μοντέλλου των Βρετανών 
Εργατικών Θα επέλε^α το δεύτερο, το Βρετανικό-

Το Εργατικό Κίνημα της Κύπρου, αλωνιζόμενο $τ a 60 χρονιά με 
μακροπρόθεσμο στοχο τον σοσιαλισμό κατόρθωσε να εξασφαλίσει με 
τους εργαζόμενους της Κύπρου κατακτήσεις τες περισσότερες απο τες 
οποίες υπόσχεται στους εργαζομένους ο σοσιαλισμός- Με άλλα Χο^ίa 
στην Κύπρο το εργατικό κίνημα με τους άφωνες του κατωρθωσα να 
βελτιώνει ωζ ένα υπολογίσιμο βαθμό τες συνθήκες εργασίας καί ζωής 
των εργαζομένων της χώρας μας- Με την πείρα που απόκτησα στο 
μεταξύ ^ια τες συνθήκες εργασίας στην σοσιαλιστική Βουλγαρία, 
Μολδαβία καί Αρμενία, προτιμώ τες συνθήκες που έχουμε εμείς στην 
Κύπρο σήμερα-

Μετά από αυτά που εχω πει γυρίζω πίσω στο Θέμα του ιδεολογικού 
άξονα- Είπαμε ότι σύμφωνα με το Καταστατικό καί το Πρόγραμμα του 
Κινήματος μας ο ίδεολοχίκος μας άξονας πρέπει να είναι 
σοσιαλιστικός- Επειδή όμως υπάρχουν πολλές "ιδεολογικοπολιτικές



anoxpwaeL <5" πολλές " ι δεο λοχι k eG και πολίτικε? napwXXa^EG" σ'αυτο 
το στίγμα tqG ταυτότητας μας, πρεπει κατά την χνώμη μερικών να 
πούμε καθαρό ποιαν "απόχρωση" ποιαν "παραλλαγή” επιλε^ουμε χιa το 
ΑόΗΣΟΚ. Πρέπει κατά την χνώμη τους να πούμε οτι εμείς επιλέχουμε 
"αυτήν" ή "εκείνην" ή την "τάδε" απόχρωση ή παραλλαγή.

Αυτή η άποψη μα? οδηχεί κατευθείαν στον στενό χώρο του 
δοχματισμού- Αυτή η άποψη μας οδηγεί σε σύγκρουση με το Προχραμμα 
μας που λέει otl ο σοσιαλισμός μας δεν είναι "προδιαχεχραμμένο 
σύστημα" (σελ-6)- Οταν μερικοί μας λεν οτι στον Σοσιαλισμό μας 
πρέπει να κυριαρχεί η κοινωνικοποιημένη οικονομία μας 
"προδιαγράφουν" ενα σύστημα» ■

Εδώ Θα κάμω μιαν παρένθεση· Μερικοί αναθεματίζουν όσους κατα τη 
χνώμη τους δέχονται ένα σοσιαλισμόν στον οποίον φθάνουμε 
βελτιώνοντας τον καπιταλισμό. Οταν οι ίδιοι αναγκάζονται να 
απαντήσουν πως φθάνουμε στην κατασταση της "κυριαρχούσα?" 
κοινωνικοποιημένης οικονομίας απαντούν: "Η κοινωνικοποιημε νη 
ιδιοκτησία πρεπει να αντικαθιστά την ατομικήν, σαν μια οικονομική 
και κοινωνική αναχκαιοτητα και αφού προύπάρξουν οι απαραίτητες 
αντικειμενικές προϋποθέσεις···" Απαντούν επίσης οτι "η
κοινωνικοποίηση δεν πρεπει να είναι αποτελεσιια χραφειοκρατικων 
μέτρων............................Πρεπει να απρδεικνυει την ανωτερότητα της στον
ανταγωνισμό με την ατομική ιδιοκτησία"· (απόψεις φ. I I.Qίχκλη)

Στες απαντήσεις τους προσθέτουν και τα ακόλουθα: 

"Η κοινωνικοποιημένη παραχωχή πρεπει να στηρίζεται στη δράση των 
αντικειμενικών οικονομικών νομών και ειδικωτερα των Νομών της 
αχορας"· 

"Η κοινωνικοποιημένη ιδιοκτησία να καθιερώνεται σαν αντικειμενική 
ανάχκη που αναβαθμίζει την οικονομία και την κοινωνία"·

Οταν ολα αυτά τα προσθέσεις και λάβεις υπόψη σου ότι εις το έξης 
αποκλείομε την β ια και τα χραφειοκρατικά μέτρα, τι άλλο συνιστουν 
παρα μιαν πορείαν βελτίωσης του καπιταλισμού;

Φαίνεται ότι μερικοί από μας Εξακολουθούμε να είμαστε δογματικοί 
και να φοβούμαστε να πούμε τα πραχματα με το ονομα τους· Εχω δεν
φοβούμαι να πω 
οχι του τύπου 
□ποιον πιστεύω 
ανθρωπινοτερή,

τα πραχματα με το όνομα τους. Είμαι σοσιαλιστής 
των Μαρξιστών Αενινιστών. U σοσιαλισμός στον 
είναι μια δημοκρατικότερη, κοινωνικά δικαιότερη, 

ευημερούσα κοινωνία στην οποίαν θα φθάσσυμε 
μεταρρυθμίζοντας όχι ανατρέποντας βίαια

Η Μαρξιστική αντίληψη χια την ιστορία. 

Στο καταστατικό μας
στες προσεχχίσεις του εμπνεεται

(Α9) χράφουμε οτι "το
απο τες δημοκρατικές

ΑύΗΣϋΚ στη δράση και

κατακτήσεις της ανθρωπότητας, τη μαρξιοτικ η κ αι
ιδεο λοχικ ές 
δι α λεκ τι κ η
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σκέψη, τεζ αξ ίεν k«l τε? σύγχρονες αναζητήσει. 9 του σοσιαλιστικού 
κινήματον σε όλο τον Κόσμο".

Εγώ δέκτηκα αυτή τη διατύπωση του καταστατικού χωρίν επιφύλαξη- 
Συνεχίζω να τη δέχομαι χωρίν επιφύλαξη- Αν γινόταν εισηγηση να 
διαγράφει αυτή η διατύπωση εγώ Θα διαφωνούσα- Αν γινόταν εισηγηση 
να γραφτεί στο καταστατικό οτι το Κίνημα μαν είναι "Μαρξιστικό" η 
"Μαρξιστικό- ίΊενινιστικό" ή "Μαρξιστικό - ϊ ροτσκ ι στι κ ό" επίσης Θα 
διαφωνουσα-

Η Μαρξιστική σκέψη είναι μια απο τεζ πηγόν την ιδεολογίας μαν. 
ύεν είναι η μόνη- Η I αλλικη επανάσταση είναι μια άλλη πηγή- U 
Χριστιανισμόν (όχι η χριστιανική Θεολογία) είναι μια άλλη πηγη · 
ϋ ύυμανισμόν που εμφανίστηκε μετά το μέσα ίωνα και πριν από την 
αστική δημοκρατική Επανάσταση στην Ευρώπη, είναι επίσην πηγή την 
ιδεολογίαν μαν-

Μετά απ'αυτά που είπα για τον Μαρξισμό κάποιον μπορεί να με 
ρωτήσει αν δέχομαι την υλιστική μαρξιστική αντίληψη για την 
ιστορία- Η υλιστική διδασκαλία του Μαρξ για την ιστορία είναι 
μια φιλοσοφική σκέψη για την οποίαν είμαι πολύ αδύνατον να κάμω 
κριτικήν- Είναι όμων παραδεκτόν από μελετητεν πολύ πιο δυνατούς 
από μένα, ότι μερικόν βασικόν προβλόψειν του Μαρξ οσον αφόρα την 
ιστορικήν εξέλιξη στον κόσμο δεν επαληθεύτηκαν οτι ωρισμένεν 
Θεωρητικεν ΘεσειV του κυρίων στην οικονομία είναι σαφών 
ξεπερασμενεν·

Ετο έγγραφο του φ-Παύλου όίγκλη που συζητούμε διαβάζω οτι "το 
ΑόΗΕΟΚ δεν προσεγγίζει την μαρξιστική διδασκαλία σαν 
δόγμα...."αλλά οτι "λαμβάνει υποψη του τεν αρχέν του Μαρξισμού 
και τεν χρησιμοποιεί σε συνδυασμό με τεν άλλε-V πηγέν έμπνευσην 
του σαν εργαλείο στεν αναλύσει V του και στην επεξεργασία την 
πολιτική^ του............" Αυτά γράφει το έγγραφο που προτείνεται απο 
τον Πρόεδρο μαν και μερικά άλλα μέλη την Γραμματείαν· ϋλα αυτά 
είναι σωστά. Κάθε φιλοσοφική σκέψη - ορθή ή λανθασμένη - κάθε 
Θρησκεία - αποδεκτήν ή μη - όταν την χρησιμοποιαν σαν δόγμα, την 
μπασταρδεύει V, την φθείρει V.

Αυτό το ρητόν, (για τον μαρξισμό που δεν είναι δόγμα αλλά οδηγον 
προς δράση), το ακόυσα να λεγεται και να γράφεται απο Ρωσσουν, 
από Γερμανούν, απο Βούλγαρουν απο Κουκουέδες και απο Ακελιστέν 
Θεωρητικουν- Ομων επί 70 χρονιά, αλλού επ ι 00 χρονιά, ο 
Μαρξισμόν - Λενινισμόν εφαρμοζόταν σαν δόγμα, εμπασταρδευθη και 
διευΘάρη και διεστρεβλώθη και οι περισσότεροι Θεωρητικοί του 
κοσμου εχειροκροτούσαν.

Ίώρα, το ρητόν αυτό το επαναλαμβάνουμε εμείν στο έγγραφο του 
φ.Παύλου Οιγκλη και άλλων. Και ενω το επαναλαμβάνουμε, στο ίδιον 
έγγραφον πέφτουμε στο λαθον του δογματισμού- Με το πρόσχημα οτι 
η "αντίληψη για τον Εοσιαλισμό" όπων διατυπώνεται στο Πρόγραμμα 
μαν "είναι ορθή, αλλά πάσχει από σοβαρή ασάφεια και ανεπάρκεια 
την οποίαν πρέπει να διορθώσουμε.............. " γίνεται η πρόταση "να 
προσδιορίσουμε πότε μπορούμε να ι σχυρι αθουμε π σε ε χ ο υ μ ε 
σοσια λισμό αντί καπιτάλισμού■ . · "Η έννοια αυτή^ την πρότασην 



είναι ότι. πρεπει να πούμε?, νσ προσάιορ ίοουμε, ότι, αν π·χ» η 
κοινωνικοποιημένη ιδιοκτησία Είναι το 907. ή το 9-07.· του ουνολου 
των μέσων napayuyog τη<5 ypg, των υπηρεσιών, δεν έχουμε σοσιαλισμό 
αλλά καπιταλισμό. Αν η κοινωνικοποιημένη ιδιοκτησία καλύπτει το 
607, ή το 80% των μέσων napayuypg , τη<5 ypg των υπηρεσι ϋν τότε Θα 
μπορούμε να πούμε ότι έχουμε σοσιαλισμό και όχι καπιταλισμό·

Αν αυτή η άποψη δεν είναι δoyμaτισμog δεν ξερυ τι ακριβά είναι·

Λευκωσία, 88 ί'ενναρη 1998
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