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Σήμερα στίς 19.1.77 συγκλήθηκε, σύμφωνα μέ τό Καταστατικό, 

Εθνική Συνδιάσκεψη.της Πανελλήνιας Αγωνιστικής Σπουδαστικές 

Παράταξης - Π.Α.Σ.Π. - για νά έπιληφτεΐ της κατάστασης πού δημι

ουργήθηκε στην παράταξη μέ τήν τυχοδιωκτική καί διασπαστική τακτι

κή μελον τοϋ ΚεντρίκοΟ Συμβουλίου. 

Σέ ατμόσφαιρα αγωνιστικού ένθουσιασμοϋ καί συντροφικότητας 

τον εκλεγμένων αντιπροσώπων τ̂ ς Βάσης, περατώθηκαν οι εργασίες τής 

Εθνικής Συνδιάσκεψης, δπου εκφράστηκε η ομόφωνη θέληση τον Βάσε

ων τδν σχΛ'λΩν. 

γιά τήν-πολιτική καταδίκη τής διασπαστικές ομάδας τον μελΩν 

τοϋ Κ.Σ. 

- γιά τήν διαφύλαξη της ενότητας τή"ς παράταξης κα[ τή συσπείρω

ση γύρω από τά εκλεγμένα δργανά της 

γιά τήν ενότητα- των προοδευτικών δυνάμεων τοϋ Φοιτικοϋ Σπουδα-

στικοϋ Κινήματος 

Αποφάσισε ομόφωνα τήν άμεση σύγκληση Έκτατου Συνεδρίου 

- γιά τήν εκλογή νέου καθοδηγητικοϋ οργάνου 

γιά τήν απόφαση πλατφόρμας δράσης της παράταξης τή φετεινή 

χρονιά 

γιά τήν οριστική καταδίκη κάθε τυχοδιωκτικής καί διασπαστικές 

ενέργειας στους κόλπους τ?)ς παράταξης. 

- Τό έκτατο Πανελλήνιο Συνέδρίρ της ΠΑΣΠ συγκαλείται αΰρΐρ 

2θ/ΐ/77 καί από ωρα 12 τό μεσημέρι. 

ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ 

ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗΣ 
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΤΗΣ ΠΑΣΠ ΤΗΣ 19 ΓΕΝΑΡΗ 1977 ΠΟΥ 

ΣΥΝΗΛΟΕ ΣΤΗΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΣΧΟΛΗ 

Στύς 21 Δεκέμβρη στο εκλεγμένο από τά Α' Συνέδρυο της ΠΑΣΠ, Κ.Σ 

μυά δυαλυτυκη καί δ υασπαστ u κη ομάδα μελών του Κ.Σ θεώρησαν σωστό να 

μεταφέρουν τύς πολυτυκές άντυθέσευς που ευχαν με το ΠΑ.ΣΟ.Κ μέσα στη 

συνδ υκαλ υστ υκή* παοάταξη καταλύοντας κατάφωρα τύς βασυκές αρχές της. 

Μπροστά σ'αύτή την κατάσταση το' έντεκαμελές Κ.Σ της ΠΑΣΠ έβαλε 

σάν πρώτο καύ έπυτακτυκό στόχο τη δυαφυλαξη τόσο της φυσυογνωμύας 

καύ των άρχων της οσο καύ της ενότητας της. "Ετσυ με πρόταση του 

ξεκίνησε τη δυαδυκασύα σε Πανελληνία Κλύμακα συμφωνά μέ το Καταστατυ-

κό (άρθρο 5 παρ. α καύ β) γ cd την προκήρυξη της Έθνυκης Συνδιάσκεψης 

καύ τοΰ έκτακτου Πανελληνίου Συνέδρυου. Πραγματικά η οργανωμένη βά

ση της Παράταξης αποδέχτηκε τη'ν προσφυγή σ'αύτην καύ μέσα από ξεκάθα

ρες δυαδυκασύες καύ μέ τη βαθευά συνεύδηση οτυ αποτελεί" το'ν κρυτη καύ 

τον μοναδυκό εγγυητή της τορεύας της ΠΑΣΠ τοποθετήθηκε στο πρόβλημα. 

'Εξήντα δύο σχολές ΑΕΙ καύ της Τεχνυκης Παυδεύας από δλη τη* χωρά καύ 

ή πλευοψηφύα των πόλεων του εξωτερικού άπό τη'ν Ο.Δ Γερμανύας, Γαλλύα 

'Ιταλύα συγκλήθηκαν σε έκτακτες όλομέλευες καύ άποφάσυσαν δτυ: 

Άναγνωτύζουν σάν Κ.Σ τά ένεκα μέλη: Στ. Τσουμάκα, Γ. Χρονόπου-

λο, Κ. Σκανδαλύδη, Λ. Τζυώλα, Φ. Χατζή, Λ. Κακκάβα, Α. Μυχαλουδη, 

Ν. Κρουστάλη, Σ. Πυστυο'λη, Μ. Ταυλαρύδη, Γ. Νυκαλαυδη. 

Θεωροΰν δυαλυτυκη καυ δυασπαστυκη τη'ν τακτυκη της ομάδας των μελών 

τοΰ Κ.Σ ποΰ παραβύασαν κατάφωρα τύς αρχές καύ το Καταστατυκό της 

Παράταξης. 

Ζητούν άπό το Κ.Σ τη σύγκληση Έθνυκης Συνδυάσκεψης καυ πάρα πέρα 

έκτακτου Πανελληνυου Σννέδρυου μέ θέμα του: 

"Καταδίκη της φ ραξ LO ν υστ ¡,κη ς ομάδας καυ εκλογή' νέου Κ.Σ. Εκλέ

γουν άντ υπροσώπο υς γυά την Έθνυκη' Συνδυάσκεψη καύ το έκτακτο Πανελλη-

νυο Συνέδ ρ υο. 

Αύτη' τη δυαδυκασύα που πρότευνε το Κ.Σ πάντοτε μέσα άπό τύς 

κατοχυρωμένες καταστατικές αρχές της Παράταξης, την στέρυωσαν μέσα 

από μαζυκές όλομέλευες βάσης., ιροτοοανης συντρυπτυκη' πλευοψηφύα των 

σχολών της 'Ελλάδας καύ τοϋ Έξωτερυκοΰ. Σ'αΰτές τύς ¿λομέλευες άπο-

-
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δεύχτηκε περύτρανα δτυ η Βάση της ΠΑΣΠ μπορευ μέσα από την πάλη της 

νά απομονώσει/ κάθε δυαλυτυκη' καί διασπαστική ένέργευα νά συσπευρωθευ 

μπροστά στα καθήκοντα που ó σπο υδαστ υκο'ς χώρος βάζευ στην Παράταξη, 

νά δυακηρύξευ την προσήλωση της στύς κατακτημένες άπο' τη'ν υδυα δυα-

δυκασύες καύ λευτουργύες. 

Σήμερα 19.1.77 συγκλήθηκε Έθυυκη Συνδυάσκεψη, συμφωνά με το' 

καταστατυκό δ που περάτωσε τύς έργασύες της σέ άτμόσφαυρα άγωνυστυκοο 

ένθουσυασμοΟ καύ συντροφ υκο'τητας των εκλεγμένων άντυπροσώπων της βάσης. 

Στη δυάρκευά της εκφράστηκε ή όμο'φωυη θέληση δλων των συυαγωνυστΩν 

ποΰ συμμετείχαν: 

γυά την πολυτυκη' καταδίκη της τυχοδυωχτυκης καύ* δυασπαστυκης ομά

δας 

γυά την δυαφύλαξη της ένο'τητας καύ τη συσπείρωση γύρω άπο τά 

εκλεγμένα όργανα της Παράταξης 

γυά την ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων του φουτητυκοΰ καύ σπου-

δαστυκοϋ κυνηματος. 

Άποφάσυσε ομόφωνα νά συγκαλέσει, άμεσα έκτακτο Πανελλήνιο Συνέ

δριο αΰρυο 20.1.77 καύ άπο' ωρα 12 το' μεσημε'ρυ. 

γυά την έκλογη νέου καθοδηγητικού οργάνου 

γυά την απόφαση πλατφόρμας δράσης της ΠΑΣΠ γυά τη φετευυη χρονυά 

γυά τη'ν ¿ρυστυκη καταδύκη κάθε τυχοδ υωχτ υκη ς καύ δυασπαστυκης ένέρ-

γευας στους κόλπους της Παράταξης. 

όρυσε Όργανωτυκη Έπυτροπη αποτελούμενο από τά 17 μέλη της 

Παράταξης. 

Οΰ φουτητές καύ σπουδαστές περυμένουυ από τη'ν πρωτοπόρα Παράταξη 

μας υά τους ¿δηγησευ στους πολύπλευρους άγωνες τους γι,ά μυά παυδεύα 

πού ΰπηρετευ τά συμφέροντα του Λάου καύ της Σπουδάζουσας Νεολαύας. 

Καύ το "Εκτακτο Πανελληνυο Συνέδρυο θά αποτελέσει, σύγουρα σταθμό 

γι,ά την ύλοπούηση αύτου του χρέους άπέυαντυ στο Σπουδαστυκο' κο'σμο. 

Εμπρός μέ την Έθνυκη Συνδυάσκεψη καύ μέ το "Εκτακτο Πανελληνυο 

Συνέδρυο γυά μυά ενωμένη, δυνατή, μαζυκη ΠΑΣΠ στους Σπουδαστές καύ 

στο Λαό. 

Εμπρός γυά το "Εκτακτο Πανελληνυο Συνέδρυο της ΠΑΣΠ σταθμό γυά 

το δυνάμωμα της ενότητας των προοδευτυκώυ δυνάμεων στο Φουτητυκό 

Σπουδαστυκό Κύνημα. 
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ΖΗΤΩ Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΙΙΑΣΠ 

ΖΗΤΩ ΤΟ ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΣΠ 

Το Προεδρείο της Έθνυχης Συνδυασχεψης 

τ τ) ς ΠΑΣΠ 

'Αθήνα IS. 1.77 


