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Η ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΤΙ σημαΐνϋ συνεργασία για τττν Ν. ΠΑ.ΣΟ.Κ ; 
• Ε ν ό τ η τ α δράσης πού περνάει μέσα άπ' τα 

καθημερινά προβλήματα ο' όλους τους χώρους της νεο
λαίας 

• ΣΕ επίπεδο κινητοποιήσεων, διαμαρτυριών, υπομνημά
των της νεολαίας γιά Ε θ ν ι κ ά καί π ά ν δ η μ ο -
κ ρ α τ ι κ ά ζητήματα συνεργασία σημαίνει: Πολιτική 

πλατφόρμα τετοκι πού vu μην υπονομεύεται ό άντιιμηερ*-
αλισπκός, αντιμονοπωλιακός χαρακτήρας του αγώνα της 
νεολαίας σε συνδυασμό με τά αναφαίρετα πολιτικά της δι
καιώματα. ΚαΙ Εδώ δ ε ν μπορούν πολλές δυνάμεις κσ4 ομά
δες νεολαίας σε συγκεκριμένα ζητήματα νά συμπαρατα
χθούν. 

Μ' αϋτες τΙς κατευθύνσεις Λ Ν. ΠΑ ΣΟ Κ θά θεωρεί και-

ροσκοτΒκη την πολιπκη αυτών πού μιλάνε γιά ζητήματα 
αποκρύβοντας την ουσία τους και θά αγωνίζεται στο πλάι 
της νεολαίας καί των προοδευτικών οργανώσεων στη βά
ση της Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς σ τ η Α ρ ά σ η καί παίρ
νοντας μέρος α£ κ ε ί ν ε ς τ ί ς κ ο ι ν έ ς κινητο
ποιήσεις καί καταγγελίες πού δεν υ π ο ν ο μ ε ύ ο υ ν 
τον ηολπΊκό χαρακτήρα των αγώνων της νέας γενιάς. 

ΜΕΡΟΣ Β' 

\ ΤΑ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ 
Στο πρώτο μέρος της συζτ\τησής 

μας μέ τους εκπροσώπους της 'Ε
πιτροπής Νεολαίας τοΟ ΠΑΣΟΚ μι
λήσαμε γιά τα γενικότερα πολιτι
κά προβλήματα πού αντιμετωπίζει 
ή ν ώρα καί το πλαίσιο -πολιτικό 
και κοινωνικό— μέσα στο οποίο κα
λείται ή Ελληνική νεολαία να μορ-
Ϊωθεϊ, να δουλέψει καί να δράσει, 

το δεύτερο μέρος θα συζητήσου
με τά επί μέρους προβλήματα πού 
αντιμετωπίζει ή νέα γενιά καί θά 
δούμε Tic σχέσεις τής Ν. ΠΑΣΟΚ 
μέ τΙς άλλες νεολαίες. 

Ι τ ή συζήτηση, Οπως ίΐναι γνωστό, παίρ
νουν μέρος 6 Στ. Τζουμάχας. πρώην γραμ-
Ϊατέας της Επιτροπής Νεολαίας του ΠΑ. 

O.K., γραμματέας σήμερα της 'Επιτροπής 
Διαφώτισης (θέση που κατείχε μέχρι τον 
ορισμό της στην Συντονιστική Γραμματεία 
ή Βάσω Παπανδρέου), ό Στ. Μάνικας, γραμ
ματέας της Νεολαίας ΠΑ. Σ O.K., 4 Χρ. Πα-
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ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΑΙΔΗΣ: Δώ
σαμε στο κρότο τμήμα τής aw 
ζήτησης μας τα γενικά πολιτι. 
κά καί κοινωνικά χαρακτηρι
στικά της χώρας μας. Μέσα 
σ' auro το πλαίσιο κινείται, 
δρα καί σκέφτεται ή ελληνική 
νιο λα ία. Σ' αυτό το πλαίσιο 
προωθούνται Kai ol διεκδική
σεις της. γενικές Η επιμέρους. 
Ό ρόλος της νοολαίας υπήρ
ξε στή χώρα μας, τουλάχι
στο άπό τον εμφύλιο πόλεμο 
κι έδώ, καταλυτικός τΗταν 
πρωτοπόρο στον αντιφασιστι
κό αγώνα του λαού μας, κυρι
άρχησε στον αγώνα για δημο
κρατία στην περίοδο του Α
νενδότου καί Ιδωσε μέ τη Νο
μική καί τό Πολυτεχνείο τό 
στίγμα στην αντιδικτατορική 
πάλη. Πώς βλέπετε σήμερα τη 
συμμετοχή τής νεολαίας και 
ποιες κατευθύνσεις δίνετε στο 
νεολαιίστικο κίνημα; 

ΣΤ. MAN ΙΚ ΑΣ: Ή Ελληνι
κή Νεολαία (15—23 χρονών) ά-
ποτελεί τό 30% του ενεργού πλη 
θυσμού τής χώρας μας. Είναι 
μιά ενεργητική, δραστήρια κοι
νωνική ουναμΓ). Τα προβλήματα 
πού αντιμεττωπιζει έχουν την πη
γή τους, στην πολύμορφη Ιμπε
ριαλιστική εξάρτηση τής χωράς 
μας, που επιβάλλει τήν αυταρχι
κότητα τών δομών καί των θε
σμών τίς αναχρονιστικές μέθο-
6ες άσκησης πολιτικής καί κοι
νωνικής τηχκτψαράς, που δημι
ουργεί τήν ανεργία, τήν υπααπα-
σχόληση καί ετεροαπασχόληση, 
TTW έποηο^ελματικη άδεδαιότητα, 
την σπουδαστική μετανάστευση, 
την έσωτερΜοή καί εξωτερική με-
τανσστευατι γενικότερα, την ι«Αι 
Τιστική αλλοτρίωση, την παθητι
κότητα καί τον αμοραλισμό απέ
ναντι ατό κοινωνικό γίγνεσθαι. 

ΣΤΟ ΠΛΑΙ- ΤΟΥ ΛΑΟΥ 

ΝΕΟΛΑΙΑ ΠΑΣΟΚ 
Συσπείρωση και δράση 
για μια Ααική Παιδοία ποντσης καί Δ. Ρέππας, αναπληρωτές γραμ

ματείς καί ό θ . 'Αθανασούλης, 

Η ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΙ ΑΞΟΝΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΜΑΣ 

Ή Μ. ΠΑ. J Ο.Κ. ίρέθηηβ névxm στή *ρώ>η γρ*μμ) vof 
iymrm fêà ιήν άψαμό^φ«*"! tjç ΈΜάΔας. 

τό κοινωνικό φαινόμενο και 
πώς μπορούμε να αντιδρά
σουμε; 

ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ: Σήμερα ή 
κρίση στίς κοινωνικές σχέσεις 
της ελληνικής αστικής κοινωνίας 
είναι ολοφάνερη καί καθοριστική. 
01 κραδασμοί της διοχετεύονται 
Ιδιαίτερα καί έντεχνα στη νέα γε
νιά μ' όλες τίς συνέπειες καί τά 
έποχόλουθα: 'Απάθεια γιά τή πο 
λιτικη, ατομικισμός, ξενόφερτες 
συνήθειες, παρσκμιακή ζωή (ψεύ
τικα θεάματα, μπαρ, ποδόσφαιρα 
κια, χαρτοπαικτικές λέσχες, συμ
μορίες μοτοσυκλετιστών, τραβολ-
τισμός, ΡΟΚ, ΝΤΙΣΚΟ ΠΑΡΤΥ, 
κύμα βίας καί ναρκωτικών, δια
στροφή αθλητικού -πνεύματος κλπ) 
Διαφαίνεται λοιττόν, μιά τάση α-
ποϊδεαλογικοποιημένης άμφισβή-
τησης (άποδραστηρισπσίηση, πα-
θητικοττοίιηση, περιθωριοποίηση). 
"Ομως ή άπολιτικΑ λογική Οντας 
έξω άπό κάδε συλλογική θέληση 
γιά συνειδητή δράση πού νά γεν
νά καί νά διαλάβει ΚΑΙΝΟΥΡΙ-
ΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ στή φθορά τών 
παλαιών, εμπεριέχει σοβαρούς κι ν 
όύνους. Γιατί, άν ή Δεξιά φανε
ρώνει μιά (φαινομενική) Ιδεολο
γική αδυναμία να δώσει πειστι
κές άτταντήσεις γιά τό ξεπέρα
σμα της πιό πάνω κατάστασης 
αυτό αποτελεί καί τή δύναμη 
της. 'Επειδή είναι βέβαιο, πώς 
ό σπσπρςκτανστολισμός και ή ά-
πολιΤΊκη στάση ανοίγουν διάπλα
τα τήν πίσω πόρτα της συνείδη
σης τών νέων καί τους οδηγούν 
στην αστική ενσωμάτωση, άψού 
δέν μπορούν νά αντισταθούν μέ 
συνέπεια στον Ιδεολογικό - ψυ
χολογικό ταξικό πόλεμο του Ιμπε 
ριαλισμού καί τής ντόπιας αστι
κής τάξης. Γι* αυτό ή ακινησία 
και ò εφησυχασμός πού χαράκτη 

προϋποθέσεων γνά όλους τους 
νέους νά σπουδάσουν, τίςδημσ-
κρατικφς αλλαγές στον τρόπο και 
στό περιεχόμενο τών παρεχομένων 
γνώσεων και τήν λειτουργία όλων 
τών έκπακδευτικών Ιδρυμάτων της 
χώρας̂  σύμφωνα μέ τά συμφέρον
τα του λάου καί του τόπου. 

Τό Μέτωπο Παιδείας προϋποθέ
τει uta πορεία ενημέρωσης του 
λάου γύρω από τά προβλήματα 
ττ)ς εκπαίδευσης. Φορείς αυτής 
της προσπάθειας πρέπει νά ετνάι 
ήΈΦΕΕ, ή ΕΣΕΕ καί τό ΕΔΠ, 
όλοι α! φορείς της εκπαίδευσης 
καθώς καί ο) Έπνστημονικοί Σύλ 
λόγοι. Σημαντική δέ βοήθεια μπο
ρεί νά προσφέρει ή Τοπική Αυτο
διοίκηση. 

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

γιά συνεργασία όταν γιά παρά-
βαγμα ή ΚΝΕ ή ή ΕΚΟΝ Ρ.Φ. α
ποδέχονται δασικά στοιχεία της 
κυβερνητικής πολιτικής του ν. 815 
γιά τά ΑΕΙ ή όταν ασκούν πάρα 
ταξιακή πολιτική στους συλλό
γους, στίς συνοικίες, στους δή
μους, στά συνδικάτα 

'Υπάρχουν καί ευρύτερης ση
μασίας διαφορετικές πολιτικές. 
Εμείς έχουμε σαν βάση τής πο

λιτικής μας πώς τό κίνημα τής 
νεολαίας είναι κύρια πολιτικό. Οι 
άλλες νεολαίες καί κύρια ή ΚΝΕ 
υποβαθμίζουν τή βάση τής πολπι· 

κρίσεις καί Ιμπεριαλιστικά δεσμά 
'Ιδιαίτερα ττροωθοΰμε τή συνερ-

νεργασία μέ τις προοδευτικές όρ» 
γανώσεις νεολαίας τών Βαλκανί
ων,, τής Νότιας Ευρώπης καί 
του 'Αραβικού καί λ^ανατολικοΟ 
χώρου. Κι αυτό vwrri ol τρεις αό 
τοι γεωπολιτικοί χώροι παρου
σιάζουν Ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιά 
τή πατρίδα μοκ καί παράλί 
αποτελούν τή βάση γιά μιά 

πολιτική πού έ

τη πατρίδα μας καί παράλληλα 

ιή π< 
παγγέλλεται τό ΠΑΣΟΚ. Γιά μιά 
νούρια εξωτερική 

κής τής νεολαίας στΙς διεκδική
σεις καί στίς δκ 
πράγμα πού στή 

Σαν μεσοσταθμός αυτής τής πο 

ειας πρέπει νά Ιδωθεί τό Συνέ-
w» Παιδείας δπου πρέπει νά 
ίας πρέπει νά Ιδωθεί τό ίυνέ 
ko Παιδείας όπου 

συγκεντρωθούν τά προβλήματα Ο 

ίκδηίωσας γιορϊή Νίολαίας 

Ή 'Ελληνική Νεολαία — Ιστο
ρική κληρονόμος τών αγώνων τής 
ΕΠΟΝ. τσύ 114 καί του Πολυ-
τε 
μι 
ση, παλεύει σήμερα arra πλάι 
του λαού, στή κατεύθυνση τών ε
θνικών, δημοκρατικών, οίκονομι-
κών καί πολιτιστικών ζητημάτων 
της χωράς μας. 

Σι ^τό εθνικό μέτωπο, παλεύει 
νιά 'Εθνική 'Ανεξαρτησία καί ε
δαφική ακεραιότητα, γιά μιαν α
νεξάρτητη εξωτερική πολιτική. 
Αυτό σημαίνει πάλη γιά νά φύ
γουν ol ξένες βάσεις, γιά κατο
χύρωση καί αναγνώριση τών δικαι 
ωμάτων τήν χώρας στό Αιγαίο, 
γιά οριστική, ολόπλευρη ίξοδο α
πό τό NATO, γιά μιά Κύπρο ε
νιαία, κυρίαρχη, ανεξάρτητη, γιά 
τό σταμάτημα τών διαδικασιών 
ένταξης στην ΕΟΚ. 

Στό δημοκρατικό μέτωπο πα-
λεύΐ4 στην κατεύθυνση τού έκδη-
μοκραττσμου τής κρατμχής μηχα
νή^ γιά τή διεύρυνση τών πολι
τικών καί συνδικαλιστικών ελευ
θεριών (Ιδιώνυμο, 330)76). γιά 
τήν άνάπτυ&η τών λαϊκών δεσμών 
(ΑΕΒ), γιά τήν ολοένα καί πιό 
πλατιά συμμετοχή τών νέων στά 
πολιτμ(ά πράγματα της χώρας. 

Στό ταξικό μέτωπο παλεύει 
γιά την ίκανσποιηση τών ζωτικών 
καί δίκαιων αιτημάτων τών εργα
ζομένων, γιά εξασφάλιση 4ργασ+-
ac καί ούσιαστίκή αύξηση των μ« 
σθών καί τών μεροκάματων, γιά 
κοινωνική άσοάλιση. γιά προστα
σία τού μόχθου του έργαζόμίνου 
νέου, γιά την εξάλειψη τών εργα
τικών ατυχημάτων. 

Στό πολιτιστικό μέτωπο πα-
λκύει ενάντια στό ξενόφερτο τρό
πο ζωής καί τήν άποιδίολογικο-
ποίηση καί πολιτική άμφίσδήτη-
ση, γιά μιά κουλτούρα στή βά
ση ανάτΓτυξης ττκ λαϊκής μας πο 
λιτιστικής παράδοσης, γιά τήν 
οργάνωση τής φυχαγωγίας καί 
της άθλησης σε πλαίσια πού νά 
διαμορφώνουν καί ολοκληρώνουν 
την προσωπικότητα τού νέον καί 
νά συμβάλλουν περισσότερο ακό
μα στή κοινωνική ένταξη του νέου 
•cai τή κριτική οτηιειετοχή τον 
στά πολιτικά ζητήματα της χώ
ρας 

χτικά τό πρόβλημα οργάνωσης 
μιας μόνιμης και συνεπούς πολι
τικής, που πρέπει νά δώσει διέ
ξοδο ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑ
ΤΟΛΙΣΜΟΥ Σ' ΟΛΗ ΤΗ ΝΕΟ
ΛΑΙΑ. ΕΪνση καθοριστικό εμείς 
σαν Ν. ΠΑΣΟΚ νά διαδραματί
σουμε ρόλο διαμεσολαβητικού — 
διαπαιόαγωγητικοΰ κρίκου, ώς 
προς τους νεολαίους καί μέ βά
ση τίς ανάγκες καί τίς αναζη
τήσεις τους νά δείχνουμε καθημε
ρινά μιά δημιουργική ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ. 

ΜΑΖΙΚΟΤΗΤΑ 

"Έτσι ή οργάνωση μας πρέπει 
νά προχωρήσει σέ ΝΕΕΣ ΜΑΖΙ-
ΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ, πού ό προσα
νατολισμός τους έπιταχτικά νά ε
πιδιώκει τή ΑΑΑΖΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙ
ΡΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΟΡΕΥΣΗ της 
νεολαίας. Κάτι τέτοιο απαιτεί α
πό μάς ΑΑΑΖΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ 
ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ 
είναι κοινά καί χαρακτηρίζουν τα 
πλατειά στρώματα τών νέων, ώ
στε οργανώνοντας μιά ΑΑΑΖΙΚΗ 
ΔΙΑΠΛΙΔΑΓΩΓΗΤΙΚΗ — ΚΑ
ΘΟΔΗΓΗΤΙΚΗ ΔΟΥΛΕΙΑ σ' αύ 

στην 
Ι ΝΗ

ΣΙ 
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΑΙΔΗΣ: Σί

γουρα ή μαζική διαπαιδαγώ
γηση είναι τό κύριο στοιχείο 
γιά νά αντιμετωπίσουμε τήν 
κατάσταση. Σ' αύτη τή μαζική 

τούς, νά τους οδηγήσουμε cm 
ενεργητική ΠΟΑΙΤΙΚΗ ΚΙ Nr 

διαπαιδαγώγηση, ή παιδεία, 
τό σύστημα δηλαδή μόρφωσης 
καί αγωγής των νέων, παίζει 
βασικό ρόλο. Υπάρχει σήμερα 

fiιà δαδιά κρίση στό θέμα τής 
αιδείας, κρίση πού κασημερι. 

νά επισημαίνεται άπ' όλες τίς 
πλ«φές. Γιά νά αντιμετωπί
σει αήτη τήν κατάσταση ή κυ-
βιρνηση, προωθεί τον «εκσυγ
χρονισμό» τής Παιδείας. Τί ε
ξυπηρετεί αυτός ό εκσυγχρο
νισμός; 

«ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ» 
XP. ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ: Ή βαθιά 

κρίση του καπιταλισμού δημιούρ 
γησε καινούριες ανάγκες στη πα
ραγωγική διαδικασία καί γιά τά 
συμφέροντα τών μονοπωλίων. Γιά 
τήν εξυπηρέτηση τών συμφερόν
των αυτών απαιτείται μια ανα
προσαρμογή τού συστήματος τής 
Παιδείας συμφωνά μέ τα καινού
ρια δεδομένα. Σ' αυτό ακριβώς 
αποβλέπει ή εφαρμογή τής πολι
τικής τού εκσυγχρονισμού. Ή πο
λιτική αυτή δεν είναι τίποτα άλ
λο άπό μιά σφαιρική αντιμετώ
πιση τής παιδείας πού προσπαθεί 
νά αναπαραγάγει Ενα εκπαιδευ
τικό σύστημα οειμένο Ισχυρά καί 
στΓΌδοτικότερα στό διαδικασία 
πολλαπλασιασμού των κερδών καί 
της καπιταλιστικής συσσώρευσης 
και επέκτασης. 

λΑέτή πολιτική του έκχυγχρο-
νισμοΰ επιχειρείται νά δοθεί ένας 
άπολιτικός χορακτήρας καί μιά 
ενιαία 
στην 
παιτεΐται ελεγχόμενος αριθμός 
πτυχιούχων πού νά συνδέεται 
με τίς ανάγκες της παραγωγής 
καί νά εξυπηρετεί πιό αποτέλεσμα 
τικά τίς υπάρχουσες κοινωνικές 
σχέσεις. 

Σ' αυτά τά γενικά πλαίσια τού 
εκσυγχρονισμού εντάσσονται ol ε
ξετάσεις γιά τά Λύκεια καί ό 
χωρισμός σέ Γονική καί Τεχνική 
κοττεύβυνση, ή βίαιη στροφή τών 

νέων προς την Τεχνική Εκπαίδευ
ση, ό τρόπος λειτουργίας τών 
ΚΛΤΕΕ. ό νόμος 815 γιά τά AF 
Ι, τό κόψιμο του συι^αλλάγματος 
γιά τους φοιτητές πού σπουδά
ζουν στο εξωτερικό. 

'Απέναντι σ' αυτή τή πολιτική 
της άρχουσας τάξης ή Ν. ΠΑ 
ΣΟΚ αντιπαρατάσσει μέ συνέ
πεια καί συνέχεια τή πολιτική 
τού εκδημοκρατισμού πού προω
θεί τόν αγώνα για την κατάχτη
ση τού στρατηγικού μας στόχου 
πού είναι: «Μιά Παιδεία στην υ
πηρεσία τού λαού καί τού τόπου». 
Δηλαδή, ϊσες *ΰκαιρίες γιά μόρ
φωση γιά δλες τίς λαϊκές ταξίΐς 
καί λειτουργική σύνδεση τού εκ
παιδευτικού συστήματος μέ τήν ε
ξυπηρέτηση τών σι^φεράντων τού 
λαού. 

Σήμερα ό ρόλος τού έκπαΛευτι 
κοΰ συστήματος εϊναι ή παραγω-

S KOÎ αναπαραγωγή της αστικής 
ολογίας καθώς καί ή παραγω

γή καί αναπαραγωγή στελεχών 
πού νά ενσωματώνονται στή πα
ραγωγική διαδικασία καί νά δια-
τηρούν σταθερές τίς κοινωνικές 
δομές. 

Ή εξυπηρέτηση, όμως, τών 
συμφερόντων τών μονοπωλίων καί 
τής άρχουσας τάξης μέσα άπό τό 
χώρο τής εκπαίδευσης είναι ατα
λάντευτα καί διαμετρικά αντίθετη 
μέ τήν εξυπηρέτηση τών συμφε
ρόντων των λαϊκών στρωμάτων. 

Παίρνει, λοιπόν, σήμερα τή κυ
ρίαρχη θέση της αυτή ή αντίθεση, 
μέσα στον ελληνικό εκπαιδευτικό 
χώρο καί προσδι ορίζει τόν ταξικό 

παραμένουν άλυτα, ή αντιλαϊκή 
αντιεκπαιδευτική πολιτική της 
κυβέρνησης καθώς καί ή έντονη 
αντίδραση τών μαθητών, τών σπου 
δοκττών καί τών φοιτητών, τών 
δασκάλων, τών καθηγητών καί 
τού λαού γενικότερα αναγορεύ
ουν τό ζήτημα της ΠοΗδείας σαν 
ένα άπό τά βασικότερα προβλή
ματα τού τόπου. 

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΑΙΔΕΙΑ 

λων τών χώρων ττκ εκπαίδευσης 
καί νά χαραχθεί μιά κοινή ταχτι
κή γιά τήν ττραώθηση του ΑΑετώ-
ττου Παιδείας καί την παρέμβαση 
τού λαϊκού παράγοντα σ' ολόκλη
ρο τό θεσμικό πλαίσιο της εκπαί
δευσης άπό την προσχολική ή-
λιαία ώς καί τίς μεταπτυχιακές 
cntoue»;. 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΑΙΔΗΣ; Ή 
προώθηση τού Μετώπου Παι
δείας φαίνεται πώς βρίσκει 
ανταπόκριση. Μπορείτε νά μας 
πειτβ τί έχει γίνει μέχρι σή-
»ερα; 
Λ6ΑΝΛΣ0ΥΛΗΣ: Ναι βέ

βαια Ή γραμμή αύτη έχει υΙ-
σθετηθεί άπό τήν ΕΦΕΕ καί τήν 
ΕΣΕΕ καί τό Συνέδριο Παιδείας 
είναι δνας άπό τούς στόχους γιά 
τούς επόμενους μήνες. Πάρα fri
pa πρέπει νά χαιρετίσουμε τίς 
πρωτοβουλίες της ΕΦΕΕ καί της 
ΦΕΑΠΘ πού διοργάνωσαν σέ συ-

ματεύσεις 
η άντικεΐμ€-

VIKÄ σημαίνει αποδοχή της πολι
τική; ηγεμονίας τής δεξιάς. 

Εμείς δέν μπορούμε νά εμφα
νίζουμε ενωμένες τίς όργανι. 
γιά πρόσκαιρους λόγους. Ούτε 
μπορεί νά δράσει ή νεολαία μέ 
χιιρισμούς καί διακανονισμούς ά
πό πάνω καί σέ επίπεδο κομμα
τικών γραφείων. 

"Αι/τιθετα tμ*.'ni πιστεύουμε 
πώς πρόσφορη συνεργασία πού 
είναι έξω άπό υποκειμενικές κομ
ματικές εκτιμήσεις ή σκοπιμότητες 
καί χαράσσεται άπό ωριμασμέ
νους ποΛΛεθνικούς ή πανδημοκρατι-
κσύς στόχους καί άπό τά καθη
μερινά συμφέροντα τής νεολαίας. 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΑΙΔΗΣ: Προ-
ωθείτε, λοιπόν, τή συνεργασία 
με όλες τίς άλλες προοδευτι
κές νεολαίες, πάνω σέ ποια ό
μως βάση; 

ΜΑΝΙΚΑΣ. Τό πρόβλημα της 
έιότητας δέν είναι ζήτημα ύποκει 
μενικής κομματικής ευθύνης άλλα 
απαιτούνται αντικειμενικοί όροι. 
Ή συνεργασία δέν μπορεί νά γί
νει μέ κομματικές ωθήσεις όπό πά 
νω. Δέν μπορούμε νά διευκολύ
νουμε τέτοιες αντιλήψεις. 

?*3SSrW8SSS*! ίΈΓ* καθώς καί τών άλλων προο
δευτικών δυνάμεων. 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΑΙΔΗΣ: Δια. 
πιστώνετε, λοιπόν, τήν ανάγκη 
y ιό μιά συνολική αντιμετώπι
ση τού προβλήματος, μιά μα
ζική αγωνιστική αντίδραση 
στην αντιλαϊκή αυτή πολιτική; 

XP. ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ: Σίγουρα 
vai. Τά χρόνια προβλήματα πού 

πού προέρχονται άπό f ίς άσθενέ 
στερες ο^ονομικά τάξεις τής κοι
νωνίας. Ταυτόχρονα ελέγχοντας τά 
μέσα μαζικής ενημέρωσης, κατά-
βάλλει τεράστιες προσπάθειες γιά 
νά χτυπήσει καί νά απομονώσει 
άπό τό λαό τά δημοκρατικά κινή
ματα τών μαθητών, τών σπουδα
στών καί τών Φοιτητών. Σήμερα, 
πέρα άπό τήν πάλη τών μαθητών 
στή Μέση 'Εκτταίδευση γιά την 
κατάργηση τού 309, πέρα άπό την 
πάλη των σττουδαστών γιά ένα 
Δημοκρατικό Κανονισμό Λειτουρ
γίας τών ΚΛΤΕΕ, ττέρα άπό τήν 
πάλη τών φοιτητών στά πανεπι-
στημ*α γιά την κατάργηση τού 
β 15, πρέπει νά προωθηθεί ενιαία 
ό αγώνας γιά μιά καλύτερη παι
δεία Πρέπει νά προωθηθεί ή πλα 
τιά συμπαράταξη «ari συμπάρευ-
ση, ή κοινή πάλη^ τής σπουδάζου
σας νεολαίας, του λαού, όλων τών 
εκπαιδευτικών καί επιστημονικών 
φορέων. 

Ή Ν. ΠΑΣΟΚ επισημαίνοντας 
σωστά την αναγκαιότητα, προ
ωθεί την δημιουργία όνος Μετώ
που Παιδείας. Δηλαδή ενός λαϊ
κού συσχετισμού ενάντια στην αν
τιεκπαιδευτική πολιτική τής κυ
βέρνησης, ενός μαζικού κινήματος 
πού βάζε' σον στόχους την κα
τάργηση άλλον τών άντΗΕκπαιδευ-
τΊκών νόμων, την δημιουργία Ισων 

ομού καί όχι τής κομματικής συ
σπείρωσης. 

Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

'Εμείς 

A"W^rrï&<S; ; » ί ί Α τ » · ε ^6^&·3£ΑΛΚ: 
τών νέων καί Ιδιαίτερα εκείνων δηλώσεις στΑΓέπα«ία^ύρω ά

πό τά καυτά ΤΓροολήματα της 
Παιδείας. Ή προσπάθεια αύτη 
πρέπει νά ενταθεί Ιδιαίτερα στή 
περίοδο τού καλοκαιριού καί θά 
πρέπει καί ol ίδιο» ol Τοπικοί 
Σύλλογοι νά γίνουν φορείς αυτής 
τής πολιτικής, προετοιμάζοντσς ε
ξορμήσει«: τών φοιτητών στά χω
ριά καί διοργάνωσης εκδηλώσεως 
μέ̂  τοπικούς εκπαιδευτικούς φο-

. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΑΙΔΗΣ: Τό 
πρόβλημα τής Παιδείας άλλα 
καί τά άλλα προβλήματα που 
αντιμετωπίζει η νεολαία, απο
τελούν τόν κοινό παρονομαστή 
δράσης τών νέων. Αύτη η ενό
τητα στή βράση πώς ύλοποι· 

Η ΚΡΙΣΗ 
Εβώ θά πρέπει 

ΙΑΣΟΚ 
νά τονισθεί 

πώς ή Ν ΠΑΣΟΚ υλοποιώντας 
τήν απόφαση της 5ης Συνόδου 
της Κ.Ε. στρέφει Ινα σττμαντικό 
μέρος τΑς δουλειάς στην ανάπτυ
ξη της οργάνωσης της στην 'Ερ-
γαζόμενη Νεολαία, στή Τεχνική 
Παιδεία καί τό μαθητικό κίνημα. 

Παραπόρα είναι σημαντικό νά 
σταθούμε σέ μιά άλλη αντίληψη 
πού έχουμε — σέ σχέση μέ τίς 
άλλες οργανώσεις — που έχει 
νά κάνει μέ τήν οργανωτική αυ
τονομία τών μαζικών χώρων, την 
ανάγκη γιά τή πολιτική τους κα 
θοδηγηση καί την ένταξη τών διε 
κδικήσεών τους στή κατεύθυνση 
τσύ εκδημοκρατισμέ μέ βάση *η 
τακτική τών δημοκρατικών ρήξε
ων, την πολιτικοποίηση τών οι
κονομικών διεκδικήσεων, τήν ανα
γωγή και σύνδεση τους — σαν 
αγωνιστική — έτταναστστική κα> 
τεύθυνση καί δχι ρεφορμιστική — 
οίκονομίστικτι — μέ τό στρατη
γικό μας στόχο, 'άν σοσιαλιστικό 
μετοσχηματιομό. 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΑΙΔΗΣ: Η 
Δεξιό μέσα άπό τήν παιδεία, 
τό μέσα μαζικής ενημέρωσης, 
τούς νεολαιίστικους συλλό
γους καί σωματεία, προωθεί 
μια «άπολιτική» θέση, τόν ε
φησυχασμό καί τήν άποιδεολο 
γικοποίηση τής νεολαίας. Πα
ράλληλα ή δομή τής κοινωνίας 
μας ενισχύει αυτή τήν ηολιτι-

Πώς βλέπετε εσείς αυτό 

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΟΚ 

Σέ " δεκανίκια., θτηρίζεται 
ή ΈΑΛηυική παιδεία Δημοουχυουμ« at\xpa 

το τρίτο καί τ£λ£υταίο 
μΔρος τΛς tpcuvaç τοΰ 
δάσκαλου κ. θεολόγου γιά 
ττνν Παιδεία στή χώρα μας. 
Περιλαμβάνει μέρος τΛς 
πεμΓττης περιόδου καί την 
έκτη περίοδο, πού αρχίζει 
τό 1964 καί φθάνει μέχρι 
τΐς μέρες μας. 

'Αλλά, πρίν αρχίσει νά αποδί
δει τό «άνακαινισβέν» έκπαιδευτιΤ 
κά σύστημα, επιβλήθηκε ή̂  δι
κτατορία τού ΛΛεταξά, ή οποία τό 
αντικατέστησε μέ άλλο. 

* Ιδρυσε διετή 'Αστικά Γυμνά
σια στά οποία ιΐσάγοντσν μαθη
τές της Δ' τά€*ως Δημοτικού. 
"Ετσι τά εξατάξια Γυμνάσια έ
γιναν όχτατάξια. Ή Δημοτική εκ
παίδευση περιορίστηκε στην ου
σία, σέ τέσσερκ τάξεις 

Κατά τήν κατοχή έτταναφέρθη 
κε τό σύστημα εκπαιδεύσεως τού 
1929. Μετά την άπελτυθέρωση 

ol δύο τελευταίες τάξεις τών Γυ
μνασίων χωρίστηκαν σέ κλο· 
καί πρακτικά τμήματα. 

Επί κυβέρνησης Κ. Καραμαν
λή τό εξαετές Γυμνάσιο χωριστή 
κε σέ δύο τριεημς κύκλους σπου
δών, άπό τους οποίους ό δεύτερος 
περιλάμβανε ποικίλες σπουδές 
(τεχνική, οικονομική, ξένες γλώσ
σες » ΐτήχθηκαν 
στο 'Υπουργείο Παιδείας ol ι 
νικές καΙ έπαγγελμ 
"Ομως τά εκπαιδευτικά αυτά μέ

τρα δέν απόφεραν τά αναμενόμενα 
αποτελέσματα, διότι έλειπε τό 
κατάλληλο διδακτικό καί εποπτικό 
προσωπικό. 

"Ετσι τό εκπαιδευτικό πρόβλη 
μα έμεινε καί πάλι άλυτο. Στό 

άρχ 
σκέψη, και στους ψηλά ιστάμενους 

μα ε. μ ε 
μί mt,o >χισε νά ωριμάζει ή 

καί στό λαό, ότι ή εκπαίδευση θά 
εκπληρώσει τόν εθνικό σκοπό 
της, άν εφαρμοστεί iva άρτιο σύ 
στημα, που να λειτουργεί ομαλά, 
<μέ Ικανό διδακτικό προσωπικό 

προπαντός μέ ίκανότατα στε 
λέχη. 

πεμίοβος (I9Ó4 καί 

Την απαίτηση της γενικής αλ
λαγής υλοποίησε ή ιιυβέρνηση 
του Γ. Γκϊπανδρέου τό 1964. Μέ 
σχέδιο τού Ε Παπανούτσου έγι
νε ευρεία εκπαιδευτική μεταρρύ
θμιση, σύμφωνα προς τίς εθνικές 
ανάγκες και τό διεθνές πνεύμα. 

Βασικός στόχος της μεταρρύ
θμισης ήταν ή μόρφωση όλων τών 
στρωμάτων τού λαού καΙ νά πα
ρασχεθούν σέ όλους τούς πολίτες 
οϊ αυτές ουνατότητες σττουβών 
Προς τό σκοπό αυτό εφαρμόστη
κε ή δωρεάν παιδεία, ή σταδιακή 
αύξηση της υποχρεωτικής ι> 
δευσεως σέ εννιά χρόνια (6 στό 
Δημοτικό και 3 ατό Γυμνάσιο) 

Toö XP. ΘΕΟΛΟΓΟΥ 

ασγωγη στις 'Ανώτατες Σ χ© 
λές μέ ακαδημαϊκό απολυτήριο, 
Ò χωρισμός τής λΑέσης 'Εκπαιδεύ
σεως σέ δύο αυτοτελείς τριετείς 
κύκλους σπουδών, τό Γυμνάσιο 
καί τό Λύκειο, ή καθιέρωση της 
δημοτικής γλώσσας στά σχολεία, 
ή διδασκαλία τών αρχαίων ελλη
νικών κειμένων στά Γυμνάσια 
άπό νεολληνικές μετααράσεις κ. 
ά. Επίσης, Ιδρύθηκε το Παιδαγω 
γικό Ινστιτούτο μέ κύριο έργο 
του τήν παιδαγωγική έρευνα καί 
τή μετεκπαίδευστι του διδακτικού 
τηχχτωπικού, ονςήθηκσν τα ίτη 
φοιτήσεως στίς Παιοαγ. 'Ακαδη
μίες σέ τρία και προγραμματί
στηκε ή ίδρυση Πανεπιστημίων 
καί σέ άλλες πόλεις της χωράς. 

Ή μεταρρύθμιση δέν πρόλαβε 
νά αποδώσει τους καρπούς της. 
Τρία χρόνια μετά την εφαρμογή 
της Α δικτατορία τών συνταγμα
ταρχών κατάργησε πολλά μέτρα 
τής μεταρρυθμίσεως. Μετα€υ αυ
τών εκτόπισε τή δηύοτική βπό τό 
δήμο ι ΐπανεφερε τήν 
θαρεύουσα σέ όλες τίς βαθμίδες 
τής εκπαίδευσης. 

Μετά τή μεταπολίτευση ή κυ
βέρνηση τού Κ. Καραμανλή, εν
όψει τής σννδέσεως της χώραζ 
μας μέ την ΕΟΚ, επανέφερε την 
μεταρρύθμιση τού Γ. Γκτπονδρέ-
ου με μερικές μικρές μεταβολές. 
'Επίσης Ιδρύθηκαν Πανεπιστήμια 
κα) σέ άλλες πόλεις τής 'Ελλά
δας, συντάχτηκε νέο 'Αναλυτικό 
Πρόγραμμα καί Ιδρύθηκε τό Κ. 
E M Ε. μέ κύριο έργο τή μελέτη 
καί λύση τών προβλημάτων της 
εκπαιδεύσε^*; 

Έγινε ένα μικρό βήμα, αλλά 
ή εκπαίδευση εξακολουθεί νά χω
λαίνει, θεραπεύτηκε τό Ινα σκέ
λος της εκπαίδευσης, ό έκσυχρο» 
νισμός τού εκπαιδευτικού συστή
ματος, καί παραμελήθηκε τό άλ
λο σκέλος της? Α άπ:κτηση Ικανού 
δκ^ακτικου και εποπτικού προσω
πικού. ΟΙ δάσκαλοι παραμένουν 
μέ τή διετή μόρφωση τους στίς 
Παιδαγ 'Ακαδημίες και στίς 
επίκαιρες θέσεις δέν προωθούνται 
τά άξια πρόσωπα« νά στελεχώ
σουν τήν εκπαίδευση. Έτσι, ή 
εκπαίδευση μας (κυρίως ή Δη-

ύαδίςει μέ «δεκανίκια», 
iva της πόδι (διδακτικό 

εποπτικό προσωπικό) είναι 
ακρωτηριασμένο. 

ειται στις σχέσεις σας με τις 
άλλες οργανώσεις νεολαίας, 
ΤΖΟΥ/ΑΑΚΑΣ: Κατά τή γνώ

μη μας πρέπει νά γίνει παραδε
κτό πώς: 

1. Ή Ελληνική νεολαία είναι 
ενωμένη πάνω σέ κρίσιμα προβλή 
ματα πού τήν απασχολούν και 
παρ' όλο που ορισμένοι νέοι κρα 
τουν ατομική στάση απέναντι σέ 
επιδιώξεις τό σύνολο της νεολαί
ας, κατανοεί ολοένα καί περισσό
τερο ότι απαιτείται γενικότερη πο
λιτική καί συλλογική απαίτηση. 

2. Ή Ελληνική νεολαία θέλει 
μ*ά συγκεκριμένη κατεύθυνση, προ 
γραμματισμένη, μέ προοπτική. 

3. θέλει συνεργασία στή δρά
ση πάνω τόσο σέ άμεσα όσο καί 
γενικότερα θέματα πού τήν ένδι-
αφέρουν. 

4. Βλέπει θετικά τή συνεργα
σία οργανώσεων νεολαίας στή 
δράση. 

ΓΝΗΣΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 
Ή νεολαία ΠΑΣΟΚ βασίζει 

την πολιτική της κάνω σ' αυτές 
τίς αντικειμενικές συνθήκες γιά 
τή ενεργοποίηση της νέας γενιάς. 

'Αντίθετα άλλες οργανώσεις 
κατά καιρούς, όπως ή ΚΝΕ καί ή 
ΕΚΟΝ Ρ Φ. επιδιώκουν νά ασκή
σουν την ενωτική τους πολιτική 
όχι μέ βάση τις εσωτερικές ανά
γκες τού νεολαιίστικου κινήματος, 
αλλά μέ βάση τίς ανάγκες τών 
κομματικών τους οργανώσεων. ΓΓ 
αυτό αντί νά προτείνουν προώθη
ση δράσης, προωθούν ενότητα ορ
γανώσεων και ανακοινώσεων αντί 
ενότητα νεολαίας. Εμείς δέν θέ
λουμε τή νεολαία θεατή καί σχο
λιαστή ανακοινώσεων τών οργα
νώσεων. Γιατί δέν είναι μέσα στην 
πολιτική μας νά εξυπηρετήσουμε 
τήν μετωπική ττολιτική τών συμμα 
χιών τής ΚΝΕ ή τίς διακηρύξεις 
τύπου OHE της ΕΚΟΝ Ρ.Φ. Ή 
ελληνική νεολαία δέν θέλει μιά α
θροιστική πολιτική άλλα μιά κα
θαρή γραμμή σέ κάθε χώρο πού 
ζ*', δουλεύει καί μορφώνεται ή νε
ολαία. 

•είς δέν θέλουμε νά στρέφου
με τό ενδιαφέρον μας σέ μιά συ> 
νεργασία πού υπονομεύεται άπ' 
τήν πρακτική τών άλλων. Μπορεί 
νά πει κανόνας νά δούμε τί μάς 
ενώνει Κ4 όχι τί μάς χωρίζει. Αυ
τό έλκη γενικά σωστό. 'Ωστόσο 
αυτό τό σύνθημα χρησιμοποιήθηκε 
γιά συσκότιση τών κατευθύνσεων 
άλλων οργανώσεων. 'Εμείς γιά 
παράδειγμα δέν μπορούμε νά δε
χτούμε υποβάθμιση τού άντΜμπε-
ριαλιστικοΟ αγώνα τής νεολαίας, 
ούτε μπορούμε νά συμβάλλουμε 
στή συσκότιση της πραγμοΛ 
φύσης τής δεξιάς, της ΕΟΚ. του 
ζητήματος της Κύπρου, του Αι
γαίου 

Δέν μπορούμε νά μιλάμε γενικά 

Η γραμμή μας τής δημοκρα
τικής πολιτικής δράσης μέσα ά
πό τά κινήματα τής νεολαίας υ
παγορεύεται άπό την εκτίμηση 
μας πώς ή σπονδυλική στήλη του 
πολιτικού κινήματος βρίσκεται 
στά μαζικά κινήματα καί αυτό 
γιά λόγους αντικειμενικούς, άλλα 
καί γιά λόγους ότι σ' αυτή τή 
φάση γιά τή μαζικοποίηση καί 
τή στερέωση τού κινήματος παί
ζει μεγάλο ρό/ο τό δυνάμωμα 
τών μαζικών κινημάτων. 

Ή πολιτική μας αντίληψη εί
ναι δτι λειτουργούν αυτόνομα καί 

ανεξάρτητη, αδέσμευτη, ελληνική 
πολιτική πού θ απατηλέ? έγγυησ« 
τΑς εδαφικής ακεραιότητας και 
της εθνικής μας άνεξορτησίοκ καέ 
αναπόσπαστο μέρος τού αγώνα 
γιά τή κατοχύρωση τής λαϊκής 
κυριαρχίας καί τό σοσιαλιστικό 
μετασχηματισμό της κοινωνίας 

Αυτό βέβαια δεν σημαίνει πολ*. 
τική απομόνωση άπό τίς ϋπολοι-
π κ περιοχές τού κόσμου. 

Αντίθετα μάλιστα, ή Ν. ΠΑ 
ΣΟΚ διατηρεί καί προωθεί τΙς 
σχέσεις της μέ τά έθνικοοπελευ» 
θερωτικά κινήματα, TIC νεολαίες 
τών σοσιαλιστικών χωρών, μέ τίς 
προοδευτικές οργανώσεις m; νε
ολαίας τής Ευρωπτκ:, τής 'Ασίας 
τής Κεντρικής καί Νότιας 'Αμε* 
Ρ<κής. Σχέσεις πού βασίζονται 
στην πάγια θέση μας νά στηρι
ζόμαστε στίς δικές ματ δυνάμει*, 
νά μήν αντιγράφουμε ξένα τηοότν-
πα. Παράλληλα βέ αντλούμε πεί
ρα άπό τό παγκόσμιο προοδευτι
κό κίνημα, άπό τους αγώνες τών 
λαών όλου τού κόσμου γιά τήν 4> 
»Λκή ανεξαρτησία, τήν δημοκρα-
τ ία καί κοινωνική απελευθέρωση, 

Ή ανάπτυξη τών Διεθνών σχέ
σεων τής Ν. ΠΑΣ OK βασίζεται 
πάνω στίς αρχές της ανεξάρτη
της εξωτερικής πολιτικής, τής Ι
σοτιμίας καί τής μή επέμβασης 
στά εσωτερικά τών οργανώσεων. 
Ιτή βάση αυτή δέν συμμετέχ|ΐ 
στίς διεθνείς ενώσεις νεολαίας ό
πως ή ΠΟΔΝΕ, πού βασικό λό-
i o έχουν ol νεολαίες τών σοσιο> 

ιστικών χωρών. Καί Φυσικά δ έ ν 
συμμετέχει στην IUSY πού εί
ναι ή διεθνής ένωση τής σοσιαλ
δημοκρατίας στή νεολαία. Διατη
ρεί όμως σχέσεις συνεργασίας 
πάνω σέ συγκεκριμένα ζητήματα 
μέ τήν ΠΟΔΝΕ χωρίς νά έχει 
καμιά απολύτως δέσμευση. 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΑΙΔΗΣ: Ή 
Ν. ΠΑΣΟΚ άπό τό 1977 καί 
έδώ Ιχει καθιερώσει τή Γιορ
τή Νεολαίας σαν μιά εκδήλω
ση πού συνοψίζει τή συνολική 
εμπειρία της καί βάζει τό 
προβλήματα πού αντιμετωπί
ζει ή νέα γενιά, δίνοντας της 
τό πολιτικό, κοινωνικό καί πο
λιτιστικό πλαίσιο πού πι
στεύει. Πώς βλέπετε εσείς σαν 
νέος γραμματέας τής Ν. ΠΑ. 
ΣΟ.Κ. αυτή τη Γιορτή; 

ΜΛΝΙΚΛΣ: Μετά τις γιορτές 
τού 77 καί τού '78 τή μαζική 
τους λειτουργία καί τό πολιτικό 
αποτέλεσμα καί μέ TTW απόφαση 

δέν είναι κομματικοί χώροι γιά Γ ^ ^ ^ Λ ^ Χ1**^ τ # 7* 
στρσ^ολόγηση μελών. Είναι ol πο Ijf*^1^ ί ^ ο λ α , « | ζ» ««*» ββσμο-
λιτ,κές προσδέσεις τών κομμάτι- Γ?*?**''! Μβζ^ πολιτική και πο» 
κών οργανώσεων στό νεολαιίστικο 
κίνημα. 

Σήμερα διαγράφεται έντονα ό 
κιιβυνος της χειραγώγησης καί δι
οικητικού έλεγχου του μαζικού κι
νήματος, κίνδυνος πού επισημάνα
με ότι μπορεί να γίνει μέσα άπό 
πολλές διακηρύξεις χωρίς πρακτι-
κό αντίκρυσμα στή δράση. 

Σαν νεολαία ΠΑΣΟΚ εμμένου
με στην αντίληψη τής υλοποίησης 
τής ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡ
ΓΑΣΙΑΣ όλων τών προοδευτικών 
οργανώσεων. Πιστεύουμε ότι ή 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
είναι Λ αφετηρία πού ή ανάπτυξη 
της θά δημιουργήσει τούς αντι
κειμενικούς όρους (ενότητα λαού) 
καί ύποκει μενικουτ όρους (συμμα
χία Φορέων) πού θά οδηγήσει στή 
συμμαχία τών δημοκρατικών δυνά
μεων. 

αυτής της 
γασίας είναι ή συμφωνία κο* 

ιμας εύρύτοπης 
οκτώ (Ô) σημείων (NATO 
ΣΕΙΣ — ΚΥΠΡΟΣ — ΑΙΓΑΙΟ 
— ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ — 
ΕΚΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣΜΟΣ — ΔΙ
ΚΑΙΩΜΑΤΑ Ε Λ Ε Υ Θ Έ Ρ Ι Ε ς ) 
πού νά μήν υπονομεύουν τόν κα
ταχτημένο αντιφασιστικό — άντι-

οιαλιστικό καί αντιμονοπωλι
ακό χαρακτήρα τού αγώνα τής νε
ολαίας σέ συνδυασμό μέ τά ανα
φαίρετα καί δίκαια δικαιώματα 

Σαν κύρια κατεύθυνση θεωρού
με την προώθηση τής συνεργασί
ας τών προοδευτικών όργανώσε-
ων στά έπί μέρους μαζικά κινή
ματα. 

Χωρίς εξαιρέσεις καί αποκλει
σμούς ή Ν. ΠΑΣΟΚ καλεί κάθε 
προοδευτική οργάνωση νά άπαντή 
σε ι στίς συγκεκριμένες μας προ-
τάσεις πού έχουν γίνει γιά κοινή 
δράση. 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΑΙΔΗΣ : *Ας 
έρθουμε τώρα σ Ινα αλλ· ζή
τημα. Στό διεθνή χώρο ή ελ
ληνική νεολαία άπό τό 1962 
κι έβώ είχε μιά μεγάλη πα
ρουσία. Εσείς, σαν νεολαία 
ΠΑΣΟΚ, αναπτύξατε τις διε
θνείς σχέσεις καί σε ποιο έ-

Δ. ΡΕΤίΠΑΣ: Ή Ν. ΠΑΣΟΚ 
βρίσκεται στό πλευρό τής νεολαί
ας καί τών λαών όλου τού κόσμου 
πού αγωνίζονται ενάντια στό φο> 

ιό. τό ρατσισμό, τό πόλεμο 
ό̂ν ιμπεριαλισμό, στό πλευ

ρό όλων εκείνων πού αγωνίζονται 
τήν εθνική τους ανεξαρτησία, 

τή Δημοκρατία και τήν Πρόοδο. 
ψωνιζόμαστε μαζί μέ τό νεο

λαία όλου τού κόσμου γιά τήν εί-
τή φιλία «αϊ τή συνεργα-

γιά ένα κόσμο καλύτερο, 
χωρίς πολέμους, φυλετικός δια-

λιτκττικη παώμβαση στή νεολαία 
καί στό λαο. Ή πολιτική τής 
μαζικής θεσμοθετημένης παρέμ
βασης μέ τίς γιορτές νεολαίας, 
επιλέχτηκε άπό τή νεολαία μας 
πρίν 2 χρόνια. Ή επιλογή αυτή 
είχε τή βάση της σέ μιά κατά
σταση πού διαμορφώνεται καί ε
ξελίσσεται μέσα στή νεολαία. Ή 
ανάπτυξη αυτής τής έτπλογής στη 
ρίχτηκε στην ανάγκη καί δυνατό-

Τι τής Ν. ΠΑΣΟΚ νά παρέμβει 
φυσιογνωμία μαζικής πολιτι

κής οργάνωσης, νά οργανώσει καί 
νά επενδύσει τό πολιτική της μέ 
μαζικές, θεσμικές επιλογές, νά 
οργανώσει καί νά στηρίξει θε
σμούς βασισμένους σέ προβευτι-
κές αξίες πού θά αποτελούν μα
ζικούς διαπλσκττέί: συνείδησης, 

Ή αντίληψη αυτή τών μαζικών 
θεσμικών πομεμβάσεων πάνω στή 
κοινωνικοπολιτική εξέλιξη μέ τρό
πο πού δυναμικά προσανατολί
ζουν καί ενοποιούν καί όργοΜθ-
νουν τή νεολαία καί τό λαό είναι 
μιά επιλογή βασισμένη στή φυσι
ογνωμία ¥α\ τό χοεκβίτήρα τβο 
ΠΑΣΟΚ, <ττή δ̂ oπ̂ v̂ oιστ»κή — κα
θοδηγητική σχέση του μέ τό λαό 

τήν ανάγκη ανά τ̂τυξης καί 
οη γ̂κρότησης τής οργάνωσης τομ. 

Σήμερα αυτή ή αντίληψη γιά 
τή μαζική πολιτική δράση σχετι
σμένη μέ τή στρατηγική τού ΠΑ 
ΣΟΚ είναι μιά αντίληψη πού Α
ποτελεί κεντρικό στίγμα τής πο
λιτικής τού ΠΑΣΟΚ, πού κατά
χτησε α' όλους τούς χώρους τής 
δράσης του. 

Χαρακτηριστικό είναι ότι ή κομ 
ματική πείρα πάνω σ' αύτη τήν 
αντίληψη της μθ<ικής πολιτικής 
δράσης καί ol θεσμικές παρεμβά
σεις, είναι αναγκαστικά περιορι· 
ομένη, σον αντανάκλαση τής κατά
στασης τού Λ.κ. που τώρα γιά 
πρώτη φορά αναπτύσσονται κα! 
προωθούνται τέτοιες λογικές στους 
κόλπους του. 

Άπό την άττοψη αυτή είναι 4-
Λ / Κ ^ Ι Λ V A I JMKtArTÀ I • fcn» * JLrnm * - t - -

f Tai καί να επεςεργι: 
περισσότερο αυτή ή πολι-

γιορτή σάν μαζική θεσμο-
θετημενη πολιτική, στηρίζεται πά
νω σ' ένα πλαίσιο πού προσδι
ορίζει τή φυσιογνωμία της ανα
πτύσσεται σέ μιά σχέση τήν, ορ
γάνωσης μέ τή νεολαία κο 
λαό καί οίκοδομείται μέ Ινα 
διάταξης καί βράσης τών δυνά-

όργάνωσης. 
Αυτοί είναι οι βασικοί κρίκοι 

που καθορίζουν τή γιορτή σάν 
αντίληψη, σαν δράση καί όποτβ* 
λεσμο στην εξέλιξη, σάν επένδυ
ση στην οργάνωση. 


