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H νεολαία του ΠΑΣΟΚ δεν αποτελεί 
«προθάλαμο» αλλά ισότιμο μέρος 
πού μετέχει σ όλες τις βαθμίδες του 

ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ, έζ ορισμού, είναι τό 1980 καΐ 
γιά το «αναπόσπαστο τμήμα» τού ΠΑΣΟΚ : 
τη νεολαία του. Ή Ιδμελής 'Επιτροπή Νεο

λαίας τού Κινήματος επεξεργάζεται αυτόν τόν 
καιρό, μέσα από αλλεπάλληλες συνεδριάσεις τή 
συγκεκριμένη τακτική πού θ' ακολουθήσουν γιά 
Φέτος οί νέοι τού ΠΑΣΟΚ σ' όλους τους χώρους 
όπου «ζεΐ, μορφώνεται καΐ δουλεύει ή ελληνική 
νεολαία». 

Σύμφωνα ιι* επιβεβαιωμένες πληροφορίες 
(καΐ, κυρίως, σύμφωνα μέ τίς κατευθύνσεις πού 
έδωσε ή Κ.Ε. στην τελευταία συνεδρίαση της) οί 
αποφάσεις τής Επιτροπής θά δώσουν έκδηλη 
προτεραιότητα στον τομέα τής εργαζόμενης 
νεολαίας, όπου καΐ μένουν νά ξεπεραστούν ορι
σμένες οργανωτικές αδυναμίες: απόφαση πού 
πηγάζει άπό τή γενικότερη εκτίμηση ότι τό «με
γάλο μέτωπο» τού 1980 θό δημιουργηθεί, κάτω 
από τό βάρος τής εντεινόμενης οικονομικής κρί
σης, μέ τους κοινωνικούς αγώνες καί τΙς διεκ
δικήσεις τών εργαζομένων. 

Στό χώρο τών Πανεπιστημίων, «ή πολιτική 
πού έχει χαραχτεί θ' ακολουθηθεί μέ σταθερό
τητα, μέσω τής ΕΦΕΕ» — ό πρόεδρος τής όποιας 
είναι, άλλωστε, μέλος τής Κ.Ε. τού ΠΑΣΟΚ. 

Στό καθημερινό ξετυλιγμα, ή δραστηριότη
τα αυτή διέπεται άπό μιά καθοριστική Ιδιομορφία 
τής νεολαίας τού ΠΑΣΟΚ ώς προς τή λειτουργία 

της — Ιδιομορφία πού υπαγορεύει, τελικά, καΐ τήν 
Ιδια τή «φύση» της: ενταγμένη στό οργανωτικό 
σχήμα τού Κινήματος, χωρίς δηλαδή οργανωτική 
αυτονομία, ή νεολαία τού ΠΑΣΟΚ Ιδρύθηκε τήν 
Ιδια μέρα μέ τό Κίνημα καί μέλη της θεωρούνται 
όλα τά μέλη τού ΠΑΣΟΚ ηλικίας 18 — 30 χρόνων 
(όταν ό μέσος όρος ηλικίας τών 50.000 περίπου 
γραμμένων — καΐ «πολύ ενεργών» — μελών δέν 
ξεπερνά τά 40). 

Ή υλοποίηση τών κατευθύνσεων τής Κεν
τρικής Επιτροπής, τών εξειδικεύσεων τής Επι
τροπής Νεολαίας, θά γίνει μέσα άπό τήν καθη
μερινή δράση τών νεολαίων πού «εδράζονται» 
στίς 500 περίπου τοπικές οργανώσεις τού ΠΑΣΟΚ 
ο* ολόκληρη τήν Ελλάδα (γύρω οτίς 150 στην 
Περιοχή 'Αττικής, 85 στή θεσσαλονίκη, 260 Τ.Ο. 
και 110 οργανωτικοί πυρήνες στην επαρχία). 

Μιά επιλογή ασφαλώς όχι τυχαία. Μέ τόν 
τρόπο αυτό, ή νεολαία γίνεται οργανικό κα! Ισό
τιμο μέρος τού κόμματος — παύει ν' αποτελεί τόν 
«προθάλαμο» του —, «μέ συμμετοχή κα! έκφραση 
σέ όλες τίς βαθμίδες τής 'Οργάνωσης)), άρα καΐ 
στή διαμόρφωση τών βασικών γραμμών τής στρα
τηγικής του (ξεπερνιέται έτσι καΐ θεσμικά ή 
«παράδοση» πού βλέπει τόν νεολαίο περιορισμέ
νο στό ρόλο τού άφίσσοκολλητή ! ) . 

Μιά Ισοτιμία, πάλι, πού επιφέρει, πρακτικά« 

Στά μέσα τού 1977, μιλώντας σέ μιά συ
νεστίαση τής Νεολαίος, ό Πρόεδρος τού 
ΠΑΣΟΚ κ. Avopioc Παπανδρέου, όριζε τίς 
πολιτικές της καταβολές arri τή συμβολή 
τριών ρευμάτων: «Από τή γενιά τού δεύτε· 
ρου ανένδοτου, πού προδικτατορικά ήταν ή 
πιο προβληματισμένη κα! συνειδητή τάση 
τής αριστερής πτέρυγας τής Ένωσης Κέν
τρου. Από τή γενιά πού έδωσε τή μάχη της 
στά πλαίσια τής αριστερός, καί πού στή 
χρονική διαδρομή πήρε στάση κριτική άπέ* 
ναντι στους παραδοσιακούς φορείς. Άπό 
τήν έπαναστική γενιά τού Πολυτεχνείου». 

Στά 1977, τό τρίπτυχο αυτό διακρινόταν 
Από μιά Ιδεολογική ομοιογένεια πού δέν εί
χε ένα ή δύο χρόνια πριν. Ή περιγραφή, ά* 
«ό «πρώτο χέρι», ανωτέρου στελέχους τής 
ν, ΠΑΣΟΚ «Ιναι εξαιρετικά παραστατική: 

«Μέσα στίς τοπικές Οργανώσεις ξαναγι
νόταν εκείνη τήν εποχή κάβε μέρα τό 
χάος. 'Αλλοι κρεμούσαν στους τοίχους 
τή φωνογραφία τού Γεωργίου Παπανδρέ
ου, άλλοι τού Άρη Βελουνιώτη... Τό 
ΠΑ ΤΟ Κ ήταν τότε ένα συνονθύλευμα κεν
τρώων, σοσιαλδημοκρατών, τροτστκιστώ« 

σόταν τά δύο πρώτα χρόνια στό Κίνημα, τό 
έβλεπε άπό τή δική του οπτική γωνία. Γιά 
νά χτισθεί τό Κόμμα, ήταν αναγκαία ή κά
θαρση». 

*Η κεντρική έκφραση τού Κινήματος βγή
κε άπό αυτήν οπωσδήποτε ενισχυμένη, τό 

Ι 
Τού 

ΑΛΕΞ. ΒΕΛΑΙ0Υ 

πλαίσιο τών αντιπαραθέσεων έχει τουλάχι
στον αποσαφηνισθεί: 

«'Αρνιόμαστε τίς φράξιες, τίς ομαδο
ποιήσεις, τίς σχηματοποιήσεις. Δεχόμα
στε τήν όποια προσωπική άποψη ή δια
φωνία μόνο μέσα απ' τίς κατοχυρωμέ
νες άπό τό Καταστατικό διαδικασίες 
και λειτουργίες. Αέν είμαστε κλειστοί, 
όχι. Ή σχηματοποίηση όμως τών διαφό-

δυσαρεστημένων κομμουνιστών, δέν έβρι
σκες άκρη...». 

Oi τραυματικές εμπειρίες τών βύο πρώ
των χοονων: Άν οί αποχωρήσεις τβύ 1975 
αφορούσαν σ* ολόκληρο τό Κίνημα, ή νεο
λαία είτε τίς «δικές της» διαγραφές τόν 
Αεκέμβριο τού 1976. Μιά ομάδα 40 περί
που «είσοδιστών» (τροτσκιστική «φράξια» 
στή διάλεκτο τού ΠΑΣΟΚ) προσπάθησε νά 
αλώσει τά καθοδηγητικά όργανα στό φοιτη
τικό γώρο, ασκώντας κριτική άπό «αριστε
ρά» άλλα καί προσωπικές επιθέσεις. Αντι
μετωπίζοντας τήν υπερισχύουσα κεντρική έκ 
φράση τού Κινήματος, γύρεψαν έναν αντιπε
ρισπασμό στή δημόσια καταγγελία (τό Σε
πτέμβρη τού 1976, σέ κεντρική αίθουσα 
«ών Αθηνών), κα! διαγράφηκαν. 

«Τά ΠΑΣΟΚ αναπτύχθηκε μέσα άπό τήν 
«ύτοομγάνωση», λέει σήμερα ό Γραμματέας 
τής Νεολαίας τον. «Ό καθένα« που έντασ-

ρων ρευμάτων μέσα σ' ένα κόμμα οδη
γεί στή σοσιαλδημοκρατία». 

Τό ίδιο, ατάραχο πρόσωπο προβάλλουν 
σήμερα Ολα τά στελέχη τής νεολαίας τού 
ΠΑΣΟΚ. Έχει πιά επέλθει — εξηγούν — 
μιά ουσιαστική Ιδεολογική καί πολιτική ό-
μοιογενοποίηση, στή Νεολαία όπως καί στό 
Κίνημα. «Μέσα άπό τίς πολλαπλές άποχω· 
ρήσεις «οί διαγραφές, τό ΠΑΣΟΚ βρήκε τό 
δρόμο του» — προς τήν εξουσία... «ΟΙ δια-

Γρές μας είναι πιά σέ πρακτικό επίπεδο, 
σέ ζητήματα τακτικής. Μεγάλα Ιδεολογι

κά ρεύματα καί αντιπαραθέσεις δέν υπάρ
χουν». 

Τά όργανα καί ή Οαση 
Ποιό είναι λοιπόν, σήμερα, τό ενιαίο αυ

τό πρόσωπο τής Νεολαίας τού ΠΑΣΟΚ; ΟΙ 
λέξεις σοσιαλδημοκρατία, παλαιοκομματι

σμός καί φράξια εξακολουθούν νά συνιστούν 
το «κόκκινο πανί» γιά τους νέους. Ό προ
βληματισμός τους, πού βασίζεται στή μαρ
ξιστική ανάλυση, προσβλέπει σ' έναν αύτο-
διαχειριζόμενο σοσιαλισμό καί περιλαμβά
νει την Ιδιαίτερη μελέτη τού προβλήματος 
τών μαζικών χώρων σέ σχέση μΙ τόν κομμα
τικό φορέα: 

«Πιστεύουμε στην οργανωτική αυτονομία 
τών μαζικών χώρων, όχι όμως καί στην πο
λιτική τους αυτοτέλεια. Τά παραπέρα, είναι 
ζήτημα αμφίδρομης λειτουργίας...». 

«Παράλληλα, τόν τελευταίο καιρό έχει αρ
χίσει ν' αναπτύσσεται Ιδιαίτερα στους κόλ
πους τής Νεολαίας μιά «προβληματικά ε
ξουσίας», πού άφορα τόσο τή μεθόδευση 
τής σοσιαλιστικής αλλαγής, όσο καί διάφο
ρα 'σενάρια" πολιτικών εξελίξεων». 

'Υπεύθυνος νεολαίας υπάρχει σέ κάθε Συν 
τονιστική 'Επιτροπή Τ.Ο., όπως καί σέ ό
λες τΙς Νομαρχιακές Επιτροπές. 'Επαγγελ
ματικά στελέχη θά βρε Ι κανείς πολύ λίγα, 
καί μόνο σέ ανώτατο επίπεδο («Τά πολλά 
επαγγελματικά στελέχη ύποθάλπτβν» τόν 
κίνδυνο δημιουργίας κάστας»). 

Ή στρατολόγηση νέων μελών στοός μα
ζικούς χώρους και ή θεωρητική «μορφοποίη
ση τού ριζοσπατισμού που τους διακρίνει 
απέναντι στά καθημερινά τους προβλήμα
τα» είναι σέ μεγάλο βαθμό έργο τής ν. ΠΑ. 
Σ Ο.Κ. Μιά παρέμβαση πού υποδηλώθηκε 

Ri τήν πλατιά θεματολογία τής Γιορτής 
εολαίας '79, τό καλοκαίρι, στό Αλσος τής 

Ν. Φιλαδέλφειας. 
Μέ τήν Ιδια γιορτή, υλοποιήθηκαν παλαι

ότερες «υποδείξεις» τού Προέδρου τού Κινή
ματος γιά μιά (πιό) ενεργητική παρέμβαση 
τής νεολαίας (ΠΑΣΟΚ) στην πολιτιστική 
ζωή. Μιά παρέμβαση πού. μέσα άπό τή 
Γιορτή Νεολαίας '79' προσέλαβε έναν εθνι
κό—λαϊκίζοντα χαρακτήρα, προβάλλοντας 
επιτακτικά τήν ανάγκη νά διασωθεί ή λαϊκή 
παράδοση και εθνική μας φυσιογνωμία «ε
νάντια στους ξενόφερτους τρόπους ζωής». 

Πόσο «επιδεκτικό» tlvai τό κεντρικό όρ-
γανο τής Νεολαίας σέ σχέση μέ τή βάση; 
θεσμικά τουλάχιστον, μιά τέτοια αμφίδρο
μη λειτουργία προσκρούει αμέσως -αμέσως 
στό γεγονός, ότι ή ένταξη τής Νεολαίος 
τού ΠΑΣΟΚ στό οργανωτικό σχήμα τού 
κόμματος απαγορεύει ένα δικό της, ξεχωρι
στό Συνέδριο. Ή έλλειψη αυτή τέτοιων δια
δικασιών τελικά, άρα καί διεργασιών, ανα
πληρώνεται (έν μέρει) μέ τΙς διάφορε« το
πικές Συνδιασκέψεις Νεολαίας που γίνονται 
κάθε χρόνο, καί μέ τίς δύο Συνόδους ί Ιού
λιος 7 7 καί '7β), πού ασχολήθηκαν μέ τήν 
εξειδίκευση τής γενικήΰ γραμμής του Κινή
ματος στό χώρο τής Νεολαίας. 

Ό Ιδήμερος «Αγωνιστής», κεντρικό όρ
γανο τής ν. ΠΑΣΟΚ, διευθύνεται άπό επτα
μελή συντακτική επιτροπή καί κυκλοφορεί 
σέ 20 000 Φύλλα. Τό κέντρο βάοους του εί
ναι, κάβε ψορά, μιά «έκθεση δραστηριότη
τας» τής νεολαίας είτε αναγωγές τον κα
θημερινών της προβλημάτων μάλλον, παρά 
θίωρητικές αναλύσεις πολιτικής υφής. Αυ-
τ*ς. μπορεί νά τίς βρε! "βνείο στά Μηνιαία 
'Ενημερωτικά Δελτία του ΚΕΜΕ.ΔΙΑ και 
σέ ά^ετά τοιιΐδια τής 'Επιτροπής Εκδόσε
ων τού ΠΑΣΟΚ — πού, άσααλώς, δέν α
πευθύνονται μόνο στους «μεγάλους»... 

Εκσυγχρονισμός 
ή εκδημοκρατισμός; 

Στον ευαισθητοποιημένο φοιτητικό χώρο 
τής μεταπολιτευτικής Ελλάδας ό ρόλος τής 
νεολαίας τού ΠΑΣΟΚ είναι, αντικειμενικά, 
ρόλος «κυρίαρχης δύναμης»: πρώτιστα πολι
τικός, μέ κάποιες Ιδεολογικές καί εκπαι
δευτικές άμψιταλαντεύσει(. 

Ή ΠΑΣΠ (ψοιτητική παράταξη πού κα
θοδηγείται άπό τό Γραφείο Σπουδάζουσας 
τής νεολαίας τού ΠΑΣΟΚ) έχει, πέντε χρό
νια μετά τήν Ιδρυση της. νά επιδείξει μιαν 
έπίζηλη σταθερότητα—εκλογικά: 24. 34% 
στίς φοιτητικές εκλογές του 1974. 25.65% 
,ό »97$. 25.06% τό 1976, 21.36% τό 1977. 
27,62% τό 1978. 2β,4β% πέρυσι, μέ υψη
λότερο ποσοστό στον Κρήτη. (4472%) καί 
στό Πανεπιστήμιο βράκης (32.57%). Στην 
Αθήνα (27,34%). TÌC περισσότερις αναλο

γικά ψήφους πήρε στην Πάντειο καί τή Γε
ωπονική, τίς λιγότερες στή Σχολή Καλών 
Τεχνών καί τήν Αρχιτεκτρνική. Εχει 6 (ά
πό TÌC 21) έδρες στό Κ.Σ. τής ΕΦΕΕ. με
ταξύ αυτών καί τό Προεδρείο. 

Μαζί μέ τόν Π.Σ Κ (πού καθοδηγείται 
άπό τήν ΚΝΕ). ή ΠΑΣΠ έπαιξε βασικό βό
λο στή συγκρότηση τού κεντρικού φοιτη
τικού οργάνου πού είναι ή ΕΦΕΕ—την ά
νοιξη του 1975, ύστερα άπό έντονη διχο
γνωμία. Ή ΠΑΣΠ υποστήριξε άπό τήν αρ
χή, μαζί μέ τήν Π.Σ.Κ., τή σύσταση ενός 
δευτεροβάθμιου οργάνου μέ δεσμευτικές δι
καιοδοσίες γιά τό A.Z. καί τίς Γ.Σ. τών 
φοιτητικών συλλόγων, δεδομένου ότι ό ρό
λος της μέσα σ' αυτό θά ήταν, αντικειμε
νικά, καθοριστικός (μαζί ρέ τήν Π.Σ.Κ. έ-

ουν σήμερα τίς 13 άπό τίς 21 έδρες τού 
Σ. τής ΕΦΕΕ. έξασψαλίζοντα« έτσι τόν 

τήν ηλήρη ταύτιση τού Κινήματος μέ τή νβο-
λαΐα του. 

Ή γραμμή ηού ακολουθεί ή ν. ΠΑΣΟΚ στό νεο
λαιίστικο χώρο έχει σαφή πλαίσια δράσης: άν 
ή κινητικότητα είδικά καί ή φύση γενικότερα 
τού χώρου είναι τέτοια πού νά επιτάσσει μιά 
πιό έντονη δραστηριότητα, δίνοντας περισσό
τερες αφορμές γιά συνεργασία (αλλά καί 
συγκρούσεις), ή συνεργασία αυτή μέ τΙς άλ
λες νεολαίες «μπορεί ν' άφορα μόνο σέ συγ
κεκριμένα ζητήματα τού μαζικού χώρου, δέν 
είναι μόνιμη ούτε γιά κάποιο χρονικό διάστη
μα», κι οπωσδήποτε «ακολουθεί τήν Ιδια γραμ
μική πορεία πού ακολουθεί ή συνεργασία με
ταξύ τών αντίστοιχων κομματικών φορέων»» 
ανεξάρτητα άπό τΙς όποιες «τοπικές» επιτα
γές (όχι πάντα σύμφωνες μέ τΙς χρονικά αν
τίστοιχες πολιτικές σκοπιμότητες)· 

Τό πρόβλημα» γενικότερο, άφορα σέ έναν ορι
σμένο τρόπο λειτουργίας τών μαζικών χώρων 
στην Ελλάδα» καί κατά κάποιον τρόπο στοιχειο
θετεί τήν άποφη ότι oi πολιτικές νεολαίες δέν 
αποτελούν παρά αναπαραγωγή τών κομματικών 
φορέων τους — στην Ελλάδα. 

Ειδικά» ωστόσο» γιά τό ΠΑΣΟΚ. κόμμα σχε
τικά νεοσύστατο» ή «διάχυση» αυτή τής νεολαί
ας μέσα στην Ιεραρχία καί δομή τού Κινήματος, 

εξασφαλίζει μιαν άλλη ευρυθμία : «Δέν έχουμε, 
εμείς π ρ ό β λ η μ α «τ σ ι μ ε ν τ α ρ ί σ μ α
τ ό ς » σ τ ε λ ε χ ώ ν ή αδιαχώρητου. 'Αντί
θετα, τά περιθώρια είναι μεγάλα γιά τους νεο
λαίους νά βράσουν ο* όλη τήν κλίμακα τών κομ
ματικών οργάνων». 

Kai είναι γεγονός πώς ή επάνδρωση τών κεν
τρικών οργάνων τού Κινήματος μέ νεολαιίστικα 
στελέχη βρίσκεται, γιά τα ελληνικά δεδομένα, 
οέ αρκετά υψηλά επίπεδα. (Τό αντίθετο μάλλον 
συμβαίνει μέ τή γυναικεία συμμετοχή, πού δέν 
ξεπερνά τό 15%, άλλα καί τούτο σέ επίπεδο «μι
κρομεσαίων» στελεχών). 

Αυτά είναι τά πλαίσια μιας νεολαίας πού εκ
πορεύεται άμεσα άπ' τόν κομματικό της φορέα 
καί πού. όμως, διατηρεί, κατ* άνάΐγκην, τό είδικό 
της βάρος: 

«Ή Νεολαία σέ καμιά περίπτωση δέν χαρά
ζει τή γραμμή τού ΠΑΣΟΚ, άλλα συμμετέχει Ισό
τιμα στή διαφόρφωσή της. Σαν Ισότιμα κομματι
κά μέλη δέν λειτουργούμε ξεχωριστά. 'Ιδιαίτε
ρος ρόλος μας είναι ή εξειδικευμένη αναφορά 
στά νεολαιίστικα προβλήματα καί ή παρέμβαση 
στό μαζικό χώρο της νεολαίας, σάν υλοποίηση 
τών γενικότερων κατευθύνσεων τού Κινήμα
τος». 'Ιδιαίτερο κεφάλαιο τής παρεμβάσεως αυ
τής αποτελεί, όπως θά δούμε παρακάτω» ό φοι
τητικός χώρος. 

ι 

οργανωτικό έλεγχο τού φοιτητικού κινήμα
τος). 

Τήν άνοιξη λοιπόν τού 1975, τό φοιτη
τικό κίνημα αποκτά μιά κεντρική έκφραση—-
ατούς κόλπους τής οποίας αρχίζει τό κατ' 
έξοχη πολιτικό παιχνίδι πού λέγεται συσχε
τισμός δυνάμεων, καί πού είναι άπό τότε 
δεδομένος. 

Σ έναν έξ ορισμού Ιδεολογικά ωστόσο γύ
ρο όπως είναι ό φοιτητικός, τά κριτήρια, άν 
Οχι οί όροι δέν θά 'πρεπε νά είναι ιδεολογικά; 
*Η συνδικαλιστική παράταξη τής ΠΑΣΠ έκ
δηλα υποφέρει άπό κάποια Ιδεολογική ασά
φεια (πού, όμως, αντισταθμίζεται άπό τήν 
ακτινοβολία τού κομματικού της φορέα), ά
πό μιά, θά 'λέγε κανείς, χαλαρότητα στίς 
σχέσεις ανάμεσα ατούς στόχους, τΙς πολιτι
κές προτάσεις καί τΙς μορφές πάλης που 
προωθεί. 

Στά πράτα δύο χρόνια μετά τή δικτατο
ρία, όταν ό πολιτικός στόχος τού φοιτη
τικού κινήματος είναι ή άποχουντοποίηση 
τών ΑΕΙ, στό Ιδεολογικό πεδίο δίνουν καί 
παίρνουν οί συζητήσεις — οξύτατες συχνά ~ 
γιά τό θέμα τής αυτονομίας τών μαζικών 
χώρων, καί Ιδιαίτερα βέβαια τού φοιτητι
κού, σέ σχέση μέ τους κομματικούς ψορείς. 
Διατυπωμένη θέση τής ΠΑΣΠ (όπως καί 
τής Π.Σ.Κ.), ή άρνηση κάθε αυτονομίας, α
κόμη κι οργανωτικής, τών μαζικών χώρων. 

Η έκψραστική παραλλαγή θά συντελεστεί 
κατά τή διάρκεια τού Ιου Πανσπουδσστικού 
Συνεδρίου τού 1976: σέ κοινή βιακήουξη μέ 
τό «Ρήγα Φεραίο», ή νεολαία τού ΠΑΣΟΚ 
άποδένεται «τήν οργανωτική αυτονομία τών 
μαζικών ψορέων. άλλ όχι τήν πολιτική τους 
αυτοτέλεια». 

Όταν, στά 1976—77, ή Κυβέρνηση ανα
λαμβάνει «επιθετικές πρωτοθολίες» μέσα στά 
ΑΕΙ μέ τήν εντατικοποίηση τών σπουδών καί 
σκλήρυνση τών εξεταστικών μέτρων, ή ΠΑΣΠ 
συντάσσεται αρχικά μέ τίς μικρότερες «ύ-
τερ · αριστερές» παρατάξεις, καταγγέλλει τήν 
προσπάθεια «εκσυγχρονισμού» τών Πανεπι
στημίων μέ θετικές αντιπροτάσεις άπό μέ
ρους τών φοιτητών σάν συμβιβασμό μέ τά 
πολιτικά σχέδια τής Δεξιάς στό χώρο τής 
'Ανώτατης Παιδείας, σύμφωνα μέ τήν άποψη 
ότι «δέν μπορεί νά υπάρξει σοσιαλιστικό 
Πανεπιστήμιο σέ μιά καπιταλιστική χώρα». 
Ώς τόν 'Απρίλιο τρύ 197·, οπότε τό Ε.Γ. 
τού ΠΑΣΟΚ υιοθετεί τόν όρο τού εκδημο
κρατισμού τών ΑΕΙ γιά νά διατυπώσει μιά 
σειρά άπό προτάσεις ή «μέτρα πού θά διορ
θώσουν μερικώς τήν κατάσταση καί θά δη
μιουργήσουν την δυναμική γιά μιά πλατύ
τερη μεταβολή» (ένα μήνα αργότερα, στίς 
11-5-78, τό ΠΑΣΟΚ κατέθεσε καί στή Βου
λή μιά «Πρόταση νόμου-πλαίσιου γιά τήν 
οργάνωση καί τή λειτουργία τών ΑΕΙ»). 

Τήν ίδια «διεργασία» ψαΐνεται ν' ακολού
θησε ή ΠΑΣΠ και απέναντι στον νόμο δ Ιδ. 
Μέχρι τό καλοκαίρι ζητούσε τήν ολοκληρω
τική κατάργηση τού θ Ι δ, απορρίπτοντας σάν 
αποπροσανατολιστικό αίτημα τής μή εφαρμο
γής (βηλ. αναστολής) του. πού υποστήριζαν 
ό «Δημοκρατικός Αγώνας» άλλα καί ή Π.Σ. 
Κ. 'Από τό καλοκαίρι, αρχίζει νά ζητά τήν 
«μή εφαρμογή καί κατάργηση» τού νόμου. 

'Εντελώς πρόσφατα ακόμη, arie αρχές Δε
κεμβρίου, τό Κ.Σ. τής ΕΦΕΕ απέρριψε πρό
ταση τής ΠΑΣΠ γιά τριήμερη Πανελλαδική 
κατάληψη τών Σχολών, μέσα στον 'Ιανουά
ριο, καί υίοθέτησε μιά μετριοπαθέστερη κλι
μάκωση τού αγώνα κατά τού θ IS. 

'Από τήν επόμενη κιόλας, αρχίζουν οί 
καταλήψεις στό Χημικό, τήν Πολυτεχνική 
Ξάνθης, τό Γεωλογικό αργότερα, πρωτοβου
λίες κερδισμένες άπό τίς μικρές «ύπεραρι· 
στερές» παρατάξεις μέσα στις Γ.Σ. τών 
Σχολών. Ή ΠΑΣΠ (όπως καί Π.Σ.Κ.) αν
τιδρά: μέ ανακοίνωση της, τήν τρίτη μέρα 
τών καταλήψεων, καταδικάζει τΙς «αποσπα
σματικές αυτές κινήσεις (πού) δέν μπορούν 
παρά νά οδηγήσουν σέ αδιέξοδο τό φοι
τητικό κίνημα καί νά αποπροσανατολίσουν 
τόν αγώνα του»... «στό βαθμό πού δέν είναι 
ενταγμένες σέ καμιά συνολική πλατφόρμα». 

Τήν αμέσως επομένη, ό Ιδιος ό Πρόεδορς 
τού ΠΑΣΟΚ παρεμβαίνει γιά να επισημάνει 
«τη χρεοκοπία της Ν. Δημοκρατίας καί στην 
'Ανωτάτη Παιδεία» καί νά επιρρίψει τήν ο
λοκληρωτική ευθύνη γιά τά γεγονότα στην 
«παράλογη επιμονή» τής Κυβέρνησης στό θέ
μα τού t i S . 

Τήν Ιδια μετάθεση επιχειρεί μιά μέρα με
τά κι ή 'Επιτροπή Νεολαίας τού ΠΑΣΟΚ: 
«'Αποθέωση τής κυβερνητικής χρεωκοπίας» 
«'Αποθέωση τής κυβεονητικ-ής χρεοκοπίας» 
καί «δικαιολογημένη (ή) αύβόομητη έκρηξη* 
ορίου, ή ΠΑΣΠ προτείνει καί «περνά» στό 
Κ.Σ. τής ΕΦΕΕ τριήμερη Πανελλαδική κα
τάληψη τών Σχολών, αυτή τή ψορά στίς 17-
19 Δεκεμβρίου—άψού προηγουμένως είχαν 
πετύχει, μαζί μέ τήν Π.Σ.Κ., τόν τερματισμό 
τής κατάληψης στην Πολυτεχνική Ξάνθης. 

Πορεία καί Ποοπτικές 
Έτσι. ύστερα μάλιστα άπό τήν κρίση καί 

τΙς διαγραψές τού 1976 ή ΠΑΣΠ ψαΐνεται 
να ωριμάζει σέ μιά πιό «πολιτική» στάση, 
απόρροια Ισως μιας είσηγήσεως τής 'Εκτε
λεστικής Γραμματείας τού ΠΑΣΟΚ προς τή 
συνέλευση τής 19-12-1976: «Τούτη ή άναν-
τιστοιχία είναι αναγκαίο νά καλυψθεΙ μέ τό 
δυνάμωμα καί άποκρυστάλλωμα τού κέντρου 
καθοδήγησης, πού είναι επιτακτικό νά προ
κύψει μέσα άπό τήν κριτική καί τήν αντι
παράθεση «ai τήν πολιτική βοήθεια τής ορ
γανωμένης βάσης καί τών στελεχών». 

'Απόρροια, ακόμη, τής διατυπωμένης αν
τίληψης τής ν. ΠΑΣΟΚ, πού (βιά στόματος 
τού Γραμματέα της) βλέπει «τό ψοιτητικό 
κίνημα ενταγμένο στό ευρύτερο λαϊκό κίνημα, 
μαζί στην πάλη κατά τής Δεξιάς πού είναι 
Ο κύριος στόχος». 

Τέλος, καί ή συνεργασία τής Νεολαίας τού 
ΠΑΣΟΚ στον φοιτητικό χώρο μέ τΙς άλλες 
παρατάξεις «δέν είναι μόνιμη ό γιά κάποιο 
χρονικό βιάστηκα, άλλα άψορά σέ συγκεκρι
μένα ζητήματα» κι επηρεάζεται άπό τό εκά
στοτε «κλίμα» μεταξύ τών κομματικών ψο
ρέων. 

«Ή βιαψορά μας μέ τήν ΚΝΕ λ.χ.. είναι ό
τι εμείς βλέπουμε τή συνεργασία στό μαζικό 
χώρο σάν μέσο γιά τήν ανάπτυξη τών μαζι
κών κινημάτων. Εκείνοι τή βλέπουν σέ επί

πεδο ηγεσίας—μέ ψηφίσματα, κοινές ανακοι
νώσεις, επιτροπές κλπ.—πράγμα πού υποδη
λώνει μιά γραψειρκρατική αντίληψη». 

Ή προσπάθεια τής ΠΑΣΠ αυτή τή στιγμή 
στό φοιτητικό χώρο είναι «διπλής κατευθύν
σεως»: συνίσταται, άπό τή μιά στην επιδι
ωκόμενη σύμπηξη ενός Πανεκπαιδευτικού «Με
τώπου Παιδείας» (κατά τού Θ15 καί γιά 
θεσμικές αλλαγές στά ΑΕΙ), μέσω τής 
ΕΦΕΕ, άπό τήν άλλη, στην πεμιψρούρηση 
τών δημοκρατικών διαδικασιών τού φοιτητι
κού κινήματος-—μ' άλλα λόγια τήν ανάσχεση 
τού ψοιτητικού κινήματος από μιά διαγρα
φόμενη «ύπεραριστερή υπέρβαση» πού τελευ
ταία, τείνει νά πάρει συγκεκριμένη μορφή. 

Όπως είναι ηλίου φαεινότερον, ή πορεία 
τής νεολαίας ΠΑΣΟΚ είναι σύμφυτη μέ τήν 
πορεία τού ΠΑΣΟΚ, κι αύτ* πάλι τής ΠΑΣΠ 
όμόρροπη μέ τήν πορεία τής Νεολαίας πού 
τήν εκφράζει πολιτικά. Μέ τήν αναίρεση τών 
αμφισβητήσεων πού τή διαπέρασαν, ή Νε
ολαία τού Κινήματος έμψανίζεται σήμερα «ο
λοκληρωμένη» μέσα στά κομματικά πλαίσια. 
Τό ερώτημα που παραμένει, καί στό οποίο 
δέν μπορεί νά δοθεί καμμιά προκατασκευα
σμένη απόκριση, είναι πώς ή κομματική έ«· 
πόρευση μιας (πολιτικής) νεολαίας θά 
θήσει νά έκψρασθε! ή νέα γενιά. 

ΑΥΡΙΟ: Ό συνδικαλιστικός τομέας 
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