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Ζήτω το Α' Συνέδριο 

Ζήτω οί αποφάσεις 
της Τρίτης Συνόδου 

Δημοκρατία οτήν 
Όρνάνωοο 

Εμπρός yià in δημοκρατική ένό 
τηιη όλων των ανιιφαβιβτικών 
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Λεύτερος 
ο Σαντιόγο ΚαρίΑιο 
Έ Ισπανική κυβέρνηση άφησε λεύτερο τον Σαντιά-

γ« kaf ΐλα γραμματέα τοο Ισπανιοοβ ΚΚ κχΐ έχτδνω 

« τήν εκρηκτική πολιτική κατάσταση που επικρατούσε 

"Η κατάργηση «Λ Δ'χαστηρίου ίής Δημόσιας Τάξης μΐ 

βασιλικό διάταγμα, που tig* στείλε; στή φυλακή χιλιά 

i t ; Ίσπχ'.ο*'.»; πατριώτε;, αποτελεί ίνα βήμα προς Λν 

εκδημοκρατισμό τής χώρας. Ή τελίυταίχ πράξη του Δι-

κασ.ήριου δημόσιας τάξης ήταν ή άπελιυθερωση μέ ίγ-

γύηση τοΟ KapV.o χαΐ τών Τ ηγετών τοο IKK. "Ο ήγέ-

εης τοΟ IKK αμέσως μετά τήν άπολευθέρωσή του, παρχ 

τήν fco «ψ if um ι, to*«ολττηωθ δεοικητου τής Μαδρίτη; 5ή 

λωσε Iti τδν μεταχειρίστηκαν «αλά xal δτι too «ροκά-

λοσε έκπληξη ή αίφνίδ-.α απελευθέρωση τσο. Ό Σαντιά-

γο Καρίλιο μπήκε παράνομα στδ 'Ισπανικό Ιδαφος άπδ 

τον κερασμένο Φλεβάρη. *Απδ το 1939 ζούσε εξόριστο; 

reo Παρίσι κατηγορούμενος γιά έγχλήματα πολέμου ατή 

αοάρκειχ «•· εμφυλίου πολέμου. Ή Ίσπανιχή χυβέρνη-

ψτ «κτλ τήν αμνηστία, αρνήθηκε νά δώσει διαβατήριο 

•το Κχρίλιο. Ο! κομμουνιστές ήγέτ*ς δήλωσαν στους δη-

«οοιθ|ράοους, 8tt ή άπολευθέρωσή χους αποτελεί νίκη 

γ--ά τή δημοκρατία xol tè κινήματα τή; έργχτιχής Τά-

§«ς, χαθώ; χαΐ το πρώτο 6ήμα προς τή νομιμοποίηση 

τοΟ ΚΚ στην 'Ισπανία, Ό Χαϊμε Μπαλεστέρος δήλωσε, 

Iti το κόμμα Μι προτείνε* »αειφηψΓυυς όνους οποίους Η 

ν^ιλαμδανονται δ Κχρίλιο xol ή εξόριστη πρόεδρος toO 

•ομμιτο; Ντολορές lywppdfcpt. ή θρυλική «Πασιονά-

ρχα> γιά τΐ; βουλευτικές εκλογές »où βά γίνουν μάλλον 

τήν άνοιξη Κόχλοι τή; αντιπολίτευσης δήλωσαν δτι té-

ρα »ιέ τήν άχελευθέρωσο, too Κχρίλιο, οί ομάδες « è δ-

ρ ί ^ χ α ν γιά νά ανοίξουν διάλογο μέ τον πρωθυπουργό 

«. ϊουάρε; l à συναντηθούν μ* «δτδν τήν άλλη Ιδοομά-

Ια Π» ίδιοι χύχλοι επισημαίνουν ωστόσο Iti νέες fcmii 

î νδέχεται vè δημιουργηθούν μέ tè δ&ομισμό τοΟ Κχ

ρίλιο σάν ânnpé«—o «Αν *ΐ'ΐμμο««*ιιΦι, δεδομένου δτι 

Ι πββΑ/πουονδς Σουάρες έΐνοχ γνστδ Iti 5έν &*">n νά oV 

«ρο.|μαί*υθεΙ άκ' εύθετος μέ τοδς κομμουνιστές. 

Ταραχές 1 Ϊ Παγκόσμιο Φεστιβάλ 
ατή JUL της Κίνας Νεολαίας και Φοιτητών 
Εκατοντάδες άτομα σχοτώβηχαν στην επαρχία Τσεχ-

γιάνγχ τή; Κίνας από τές συνεχιζόμενες ταραχές «où 
προκαλούν οί οπαδοί τή; «δμάδας τ©ν 4» πού τείνουν νά 

Ι φ κ ν σέ δέχα τουλάχιστον επαρχίες χαΐ Ιχουν κροχΛ-
λέσει στή χώρα χάος. Χτήν επαρχία Τσεχιάνγχ 100 
εκατομμυρίων χατοίχων έχατοντάδες άτομα σχοτώθηχ*ν 
χατά τήν δίάρχειχ t(T>v σογχμβόσεων. Σνγχρούσεις διε
ξάγονται χαΐ στή πόλη Πάο Τιντγχ, 150 χλμ.. vétta 
τοΟν ΊΙεχίνου. Οί Ιργάτε; τής «όλης πού Ελαβαν μέρας 
στίς συγχρούσεις ανατίναξαν εργοστάσια χαΐ Ιστησαν δ-
δοφράγματα. ΣτΙς άλλε; πόλεις τής περιοχής λέγεται δ
τι οί εργάτες Ιχουν δπλισβεΐ |ΐέ δπλα δλων τον είδον, 
άχόμη κχΐ μέ άχόν^ια. 

Σέ πρ*τΛχρβν·*«χ* άρθρα τους οί έφημερίίος τβΰ 
στρατοΟ χαΐ «Λ χόμματος επαίνεσαν τήν σταθερότητα 
χαΐ τήν ενότητα του χινέζιχου λαοΟ. Ό ραδιοφωνικός 
σταβμος τή; «Χο fiat» avoMOÌvaias Ι α Ι στρατός άποχχ-
χέστψΛ τήν τάξη μετά άπΙ ψααφά πιρίβΙο χάους χαΐ 
χάλπσε τους πομμσονιστές νά IvwftoOv μέ too; Ιργάτες 
χαΐ τους διανοούμενους, γιά νά δημιουργήσουν tò ένω 
μένο έπαναστατεχο μέτωπο υπό τήν ηγεσία τής Ιργατι
χή; τάξη;. Ή διαμάχη τής ηγεσίας τοο Πεχίνου μέ τήν 
«ομάδα των 4» αναμένεται νά προκαλέσει χάος χαΐ νά 
στοΑεΐ εμπόδιο για τήν οίχοοομηση νοΟ 

Κηδεία του Μαλλιού 
2τή διάρκεια τής πηβείας τοΟ άπόταχταυ αστυνόμου 

Μαλλιού δημιουργήθηκαν τρομερά επεισόδια άπδ μεριάς 
τοΟ παρακράτους. Τά θύματα ήσαν δημοκράτες πολίτες 
και δημοσιογράφοι, που κακοποιήθηκαν σέ φριχτό 6αθ· 
μο. 

'Οργανωμένος όμοδες τραμβούκων ορμοΟααν χαΐ κτυ
πούσαν δπου ήθελαν κάτω από τά βλέμματα των αστυνομι
κών, οί οποίοι τους παρακολουθούσαν. ΌδηγοΟν στή πο-
ptCa έϋοοσοποεροοΕοίτ,σης τής πολιτικής ζωής τοο τόπου, 
άπδ τοος γνωστούς κύκλους πούδοασαν στά χρόνια ν5»ς 

Τχρονης στρατιωτ.χοφασιστιχής χούντας, καθοδηγούμε
νοι άπδ τους ξένους * Ιμπεριαλιστικούς κύκλους των ti
fi Λ. καΐ τοΟ Ν Α Τ Ό . 

Ή οαχτ«ή τή; συγκάλυψης των γεγονοτω.» 
Από τή πλευρά τής χυβέρν^ση; μέ τήν ταυτόχρονη άντι 
ΑοαοΜοή της έπέθοση ενάντια στους άγονες τοϋ λαού xa& 
τής νεολαίας, ξεσκεπάζει τήν καθαρή μορφή τής κοινο
βουλευτική; της διχ^χτορίχς. Ti Φ .Κ. στδ πλάΐ τού λαοΟ 
θά σναοοί άποφαοχστιχα ενάντια στή δράση τοΟ πάρα 
κράτους, γιά τον έχδημοχρατισμο κ«1 χάθαρστ, τής πο« 
τεχής μηχανή; »al θά παλαίψει αποφασιστικά στδ πλάι 
οίο γιά τδ στέριωμα τής δημοχρχτίας «al τή προώθηση 
τή; κατάχτησης των rróywv γιά Ä r x f '**>εξ«ρτηοίχ, 
πραγματική δημοκρατία χα» κοινωνική πρόοδο· 

Έχουν ήδη αρχίσει οί προετοιμασίες γιά τδ 11ο 

Παγκόσμιο #ιοο4έΑ τής Νεολαίας χαΐ των Φοιτητών 

πού θά πραγματοποιηθεί τδ καλοκαίρι τοο 1978 στή σο

σιαλιστική Κούβα. Ο! ελληνικές προοδευτικές Νεολαίες 

ανταποκρίθηκαν μέ ένθοοΟΜομδ στην Ικκλησε; ωού τους 

έγινε άπδ τή Διεθνή Προωαρασκευωστιχή 'Επιτροπή 

«vi συγκρότησαν πρόσφαο» Εθνική Προπαρασχευαστι-

κή Επιτροπή. 

Τδ κίνημα τών Παγκόαμβων Φεστιβάλ πού κλείν« 

φέτος 30 χρόνια άπδ τότε «ού άρχισε, μέ τδ Α' Φεστι

βάλ τής Πράγας τδ 1947, συνέβαλε αποφασιστικά ?τήν 

ανάπτυξη xal τδ δυνάμωμα κοινών εκδηλώσεων τής νε

ολαίας χαΐ τών φοιτητών στή πορεία τή; σφυρηλάτησης 

τής νεολαίας στδν αγώνα γιά τήν άντκμπεοιχλιβτιχή ε

νότητα, τήν είρήτ/η, τή ovjpoapatia xal τήν έθν.χή απε

λευθέρωση. 

Στή προετοιμασία γιά τήν επιτυχία τοΟ 11ου Παγκό

σμιου Φεστιβάλ ή Έλληντχή Νεολαία μπαίνει ενωμένη 

στην χτνητοποίηση «ύτή μέ βάση τους στόχους too «λαί-

σιου πού βάζει ή Ελληνική 'Εθνική Π( 

κή 'Επιτροπή. 

ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗ 
ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ 
Δεκαπενθήμερο όργανο 

της Πανελλήνιας Αγωνιστικής 
iJTOuôaoTocftç Παράταζης - ΠΑΣΠ 

Διευθύνεται από Συντακτική Επιτροπή 

Έκδοτης - Διευθυντής 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΑΚΧΟΠΟΥΛΟΣ 
'Ακαδημίας 63, 6ος όροφος 

Ετήσιο 

Εξάμηνη 

Υπεύθυνος Τυπογραφείου 

ΓΈΟΡΓΙΑ ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗ 
Γερανίου 24 - Αθήνα 

Συνδρομε Ν 

-Ελλάδα Ευρώπη 
250 11 λ. 

Ι 125 6 λ. 

'Αμερική 
145 
76 
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'Από TÌC άποφάσεκ: TAC Γ' Συνόδου 

Διακήρυξη 
'Οργανωτική Αυτονομίαο 

«ΊΒ Π.Α.ΣΛΙ. είναι αυτόνομη άγωνιστι 
κή συνδικαλιστική παράταξη σπουδα
στών μέ πολιτικοΐδεολογικό πλαίσιο ποτ) 
καθορίζουν οι αρχές: ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡ 
ΤΗΣ ΙΑ, ΛΑ-Ι-ΚΗ ΚΤΡΙΑΡΧΙΑ, ΚΟΙΝΩ 
ΝΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ. Βάση λειτουρ
γίας της παράταξης είναι ή Δημοκρατική 
διαδικασία. ( Ά ρ θ ρ ο 1. Α καταστατικού 
της ΠΑΣΠ, ποτ? ψηφίστηκε ομόφωνα στο 
Α ' Συνέδριο της). 

Βασικές αρχές λειτουργίας τής Π.Α.Σ. 
Π. είναι: 

α) Ή δημοκρατική διαδικασία ποτ) ε
ξασφαλίζει τήν γνώμη της πλειοψηφίας 
συνολικά για τήν παράταξη σαν τήν μο
ναδική έκφραση ολόκληρης της Π.Α.Σ.Π. 
καί κατοχυρώνει τήν γνώμη τής μειοψη
φίας. ("Αρθρο 5 Α του καταστατικού). 

"Ολα τά παραπάνω είναι έκφραση μι
ας συγκεκριμένης συνειβητότητος του χω 
ρου λόγω κατάχτησης μιας ανώτερης 
ποιότητος καί εκφράστηκε μαζικά στο Α ' 

'Συνέδριο μας. 

Φραγμοί σ' αυτή τήν συγκεκριμένη 
συνειδητοποίηση κατ ανώτερη ποιότητα 
της Π.Α.Σ.Π. είναι ή παραλειτουργία που 
σημαίνει λειτουργία διαδρόμου και ψιθύ
ρου, μέθοδος γνωστή καί καταδικασμένη 
μέ συντριπτική πλειοψηφία από το Α ' 
Συνέδριο μας και ή διοικητική — όργανω 
τική παρέμβαση που σημαίνει μπλοκάρι
σμα διαδικασιών καί βίαιη χειραφέτηση 
σέ μία καί μοναδική διέξοδο χωρίς αυτή 
ν α έχει επεξεργαστεί συνολικά καί μέ βά
ση τις συγκεκριμένες καταχτημένες λει
τουργίες. 

Κάθε χώρος έχει τις δίκες του ιδιομορ
φίες, εξελίσσεται κατ διαμορφώνεται στή 
δική του δυναμική δεχόμενος τα ερεθί
σματα του κοινωνικού περίγυρου καί εκ
πέμποντας τά δικά του μηνύματα προς αυ
τόν. Χρέος του φορέα που θέλει να είναι 
πρωτοπορία σέ κάθε χώρο. είναι νά συλ
λαμβάνει τά μηνύματα καί τον παλμό του 
^χώρου νά τά μετασχηματίζει μέ μία θετι-
<κή προοπτική. 

Μήνυμα των καιρών στις συνθήκες καί 
τά κοινωνικά δεδομένα της εποχής μας 
είναι ότι ή κοινωνική αλλαγή, ή επανά
σταση στις δομές καί τις καπιταλιστικές 
σχέσεις είναι υπόθεση τελικά του λαού, 
καί όχι μιας επαναστατικής πρωτοπορίας 
που ξέρει τι θέλει ό λαός καί μέ διάφο
ρους πραξικοπηματικούς τρόπους (είτε 
βασισμένη σέ μία διεθνή συγκυρία) κατά 
λαμβάνει τήν εξουσία καί κάνει τήν επα
νάσταση γιά τον λαό. 

Ή επαναστατική επιλογή που έξασφα 
λίζει γιά τόν λαό καί τον μαζικό χώρο τήν 
επικράτηση των δικών του επιλογών 
ί(τών επιλογών που αυτός έχει δεχτεί καί 
Ιχει εγκρίνει) είναι ή αυτονομία τών μα
ζικών φορέων απ' οποιαδήποτε διοικητι
κή — οργανωτική παρέμβαση... 

Είμαστε μακρυά από τήν εποχή πού ό 

κομματικός κομισσάριος αναδειγμένος 
μέσα απ' τήν κόμμα ιική ίντριγκα στέκει 
πίσω από τον εκλεγμένο καί καταξιωμένο 
στις μάζες εκπρόσωπο καί του υπαγορεύ
ει τή γραμμή. Δέν εκφράζει πρωτοπόρο 
παράταξη ή αντίληψη ότι κάνω μικροπο
λιτική καί δημαγωγία τώρα καί παίρνω 
καί ελέγχω το μαζικό φορέα τώρα καί μ' 
όποια οργανωτική — διοικητική παρέμ
βαση μπορώ ώστε μέσα από εκεί νά περά
σω τή «σωστή» γραμμή μου. γιά γραμμή 
που είναι μέν γνωστή γιά μας, αλλά όχι 
καί γιά τις μάζες, μιας καί δεν κατόρθω
σα νά τον πείσω, μέσα απ' τις δημοκρατι
κές διαδικασίες καί το πολιτικό επιχείρη
μα. 

Μέσα σ* αυτή τή λογική ή U.A.Σ.Π. δι 
ακήρυξε τήν οργανωτική της αυτονομία 
ζυμωμένη μέσα από uià προσυνεδριακή 
διαδικασία που συμμετείχε καί ή σπουδά
ζουσα νεολαία του ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

Ή οργανωτική αυτονομία γιά τήν ΠΑ 
ΣΠ δέν είναι αυτοσκοπός. Είναι το μέ
σον, ή επαναστατική επιλογή που συνδυά 
ζει τή σωστή πολιτική παρέμβαση της 
πρωτοπόρος επαναστατικής συλλογικής 
συνείδησης (του κόμματος) καί κατοχυ
ρώνει τά ζητήματα καί τις επιλογές που 
έχουν σαν κέντρο λήψης απόφασης τον 
μαζικό χώρο καί όχι μιά ίντριγκα οποιου
δήποτε κομματικό? ή κυβερνητικού πάρα 
σκήνιου. 

Συναγωνιστές, 

'Αρμόδιο γιά τις επιλογές σέ όλα τά ε
πίπεδα (πολιτικοΐδεολογικό, οργανωτικό, 
συνδικαλιστικό) είναι το Κ.Σ. τής Π.Α. 
Σ.Π. "Οπως λέει το Καταστατικό μας «όρ
γανα που εκφράζουν τή γνώμη τής πλειο
ψηφίας συνολικά γιά τήν παράταξη είναι 
το Συνέδριο, ή Εθνική Συνδιάσκεψη καί 
το Κ.Σ.». Καί είναι το μόνο αρμόδιο για
τί ακριβώς έχει σφαιρική αντίληψη του 
χώρου τόσο γιά τά εσωτερικά — οργανω
τικά προβλήματα, όσο καί γιά το Φ.Κ. 'Α
κριβώς αυτό τό γεγονός το καθιστά το μο 
ναδικό αρμόδιο γιά τό πάρσιμο αποφάσε
ων που αφορούν τό χώρο μας. Γό Κ.Σ. τής 
Π.Α.Σ.Π. διακηρύσσει τήν Όργανωτική 
Αυτονομία τής ΠΑΣΠ γιά ν ά διαφυλάξει 
καί νά προστατεύσει τό γώρο από όλες 
τις διοικητικές — οργανωτικές παρεμ
βάσεις, διακήρυξη πού απορρέει από τό ο
μόφωνα ψηφισμένο Καταστατικό μας καί 
ή οποία τονίζεται ακριβώς γιατί πρέπει 
νά διαφυλαγθεϊ καί τό Καταστατικό καί 
ή ενότητα τής Π Λ.Σ.Π. 

'Ιδιαίτερα σ' αυτή τήν περίοδο που ή 
προσπάθεια διοικητικής χειραγώγησης α
πό τή πλευοά της διορισμένης Επιτροπής 
Νεολαίας ΠΑ.ΣΟ.Κ. στό χώρο είναι έντο
νη καί προσπαθεί νά έπιβάλε« μιά μεθό
δευση πού* ουσιαστικά διαλύει τό χώρο. 
(Κατάληξη αυτής της μεθόδευσης tira*· 
επέμβαση καί κατάληψη στις 22) 12)76 

ώρα 17.00 στα γραφεία τής παράταξης μέ 

στόχο τήν αναβολή της Γ' Συνόδου που 
αρχίζει σήμερα. 

Παρά δέ τήν παραπέρα συμφωνία με
ταξύ Κ.Σ. Π.Α.Σ II καί 'ΚΛΙτροπής Νεο
λαίας ΠΑ.ΣΟ.Κ. ότι dà δ^αφυλα/θεΐ ή α
κεραιότητα τών γραφείων ά τροπή 
αποτελούμενη από 3 άτοαα ι%* Μ .Λ. Σ. Π. 
καί 3 του φορέα, ή τραιιπούκικη επίθεση 
ολοκληρώθηκε αέ οριστική κατάληψη 
τών γραφείων στις 21. 30 από V) πεοίπου 
άτομα του ΠΑ.ΣΟ.Κ. καί τό διώξιμο τών 
3 μελών τής Π.Α.Σ.Π.). 

Αυτό σημαίνει ότι τό Κ.Σ. vite Π.Α.Σ. 
Π. είναι τό μόνο αρμόδιο όργανο πού μπο 
ρεί νά κάνει επιλογές σέ ζητήιιατα οργα
νωτικά, πολιτικά* πολιτικοΐδεολογικά, 
συνδικαλιστικά, λειτουργίας καί διαπαι 
δαγώγησης γιά τόν παράταξη. 

Γιά τό Φ.Κ. αυτό σημαίνει ότι τό Κ.Σ. 
είναι τό μόνο αρμόδιο ό ν ,αν*· γιά νά χα
ράξει ζητήματα ταχτικής συμμαχιών 
καί παρουσίασης τής ΠΑ Σ.Π. προς τα έ
ξω. Αυτό σημαίνει πέρα απ* όλα τα άλλα 
ότι α) τό Κ.Σ. καθορίζει ιούς αντιπροσώ
πους μας στην ΕΦΕΕ καί τόν ΕΣ LE κατό
πιν προτάσεων τών αντίστοιχων γράφ
ων Κ.Σ - Α.Ε.Ι καί Κ.Σ - Τ Π Γιά τις 
χώρες του εξωτερικού τους αντιπροσώ
πους μας γιά τις 'Ομοσπονδίες κατόπιν 
τών προτάσεων τών κλιαακίων Κ.Σ. ή 5 
που δέν υπάρχουν, τών άντνστο ;/ων ανω
τέρων οργάνων νια τήν /ώςα. 6) Τό Κ.Σ. 
καθορίζει τους αντιπροσώπους τής Π.Α. 
Σ.Π. στά Δ.Σ. όλων ιών Στολών καί τών 
τοπικών συλλόγων κατόπιν τών προτάσε
ων από τις βάσεις τών αντιστοίχων Σχο
λών. 

Τό Κ.Σ. τής Π.Α.Σ.Π. κάνει γνωστό 5-
τι οποιοσδήποτε συναγων».σιής μπορεί να 
κάνει προτάσεις γιά όλα τά παραπάνω θέ
ματα προς τά κάθε φορά ανώτερα Οργά- α 
όπως αυτά καθορίζονται από τό Καταστα
τικό. Επίσης, όπως απορρέει από τό Κα
ταστατικό θά απολογηθεί νια όλες τι? uè-
χρι τώρα αποφάσεις του στό έποιιενο Συ
νέδριο τής Π.Α.Σ.Π. καί uovo σ' αυτό, 

Τό Κ.Σ. τής Π.Α.Σ.ΙΙ καλεί ΟΛους τους 
συναγωνιστές σέ αγωνιστική έπαγρυπνι-
ση γιά τή διαφύλαξη τής 'Οργανωτικής Λύ 
τονομίας τής παράταξης, νια νά διαφυλα
χθεί ή Π.Α.Σ.Π απ' όλες τις ποοσπάθειες 
διοικητικής — οργανωτική-;, παοέαβαση^, 
γιά νά συνεχίσουμε τήν πορεία ποός τά 
εμπρός κάνοντας καθ -Ξη τίς 
αποφάσεις του Α' Σ ν, ^αί τών 
μέχρι τώρα Συνόδων τον Κ Σ τ 

TÒ Κ.Σ τής Π Α Σ Π 
Λύτρας Γ.. Χονδρός Άλ„ Παπαματ-

θαίου β., Μπέσιος Α.. Ηαπ »υτσίμ Γ.. 
φας Χ., Σαραφ*' ; Υ Μπ υ^δοΰκος 
Φ., Δοολής Α., Παπαδάκης Ν.. Τσιλιγκα-
ρίδης Π., Κολτσιδ * F Ι τ ν -
νόπουλος Γ., Λαμπρόπουλος Γ., Ι ιακουμ-
πίνης Γ.». 

22)12)76 
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Άνακοίνωβη τοϋ Προεδρείου ιης Γ Συνόδου 
toü Κ. Σ. της ΠΑΣΠ 

'Απευθυνόμαστε για μια ακόμη φορά στην κοινή 
/νώμη, στο φοπητικο κόσμο, γ ι α να ξεκαθαρίσουμε κύ-
ρ.α ώρισμένα ζητήματα πού πρόκυφαν ÒTTO τις άπεγνω 
σ _.:ς προσπάθειες των «επίσημων οργάνων» του ΠΑ
Σ OK και της θλιβερής παρασυναγωγής ττού έττιμένει 
να αΰτονομάζεται «κεντρικό συμβούλιο» ΠΑΣΠ,, να 
απαλύνουν την έπίδρσση πού είχαν τα τελ«υταΐ« γε
γονότα στα δημοκρατικά αισθήματα των φοιτητών και 
τοϋ λαού μας. 

Δεν μας ξαφνιάζουν καθόλου τόσο ol μέχρι τα τώ
ρα ενέργειες (κατάληψη καί καταστροφή των γραφεί
ων μας «έν ονόματι του κινήματος» όπως επίσημα δη 
λωθηκε arra τήν 'Εκτελεστική Γραμματεία του ΠΑ-

σμοι ττού yιά αυτούς θα δοθούν συ
γκεκριμένα στοιχεία) ούτε τό πνεύμα καί το περιε
χόμενο των δηλώσεων τού Π Α ΣΟΚ καί τού Σ. Τζου 
μ«*κ~ 

Γνωρίζουμε καλά, ότι τό ΠΑ ΣΟΚ εΤναι κατά δά
ση μ η χ α ν ι σ μ ό ς π α ρ α γ ό ν τ ω ν γύρω 
από τον Α. Παπανδρέου, χωρίς ιδεολογία και αρχές, 
και είμαστε Ικανοποιημένοι πού τό εξαναγκάσαμε να 
δείξει τό πραγματικό του πρόσωπο. Ή ελληνική ά 
ριστερά, όλος ό δημοκρατικός λαός μας καί ό φοιτη
τικός κόσμος, {χουν σήμερα πολύ περισσότερα κρ« 
τήοια καί στοιχεία για να αξιολογήσουν και να κρί
νουν. 

Δέν πρέπει επίσης να διαφεύγει από κανέναν 
δτι αυτός δ -πραγματικός εκφυλισμός τού ΠΑΣΟΚ σέ 
προσωποπαγή μηχανισμό στην υπηρεσία της αστι
κές τάξης, έχει κατανοηθεί επίσης από τήν συντριπτι-
κήκή πλειο*ηφία των μελών του καί συντρόφων μας 
πράγμα πού θα προκαλέσει γενικότερες ανακατατά
ξεις στον χώρο του. 

ΟΙ ανακατατάξεις αυτές αντικειμενικά θα κατευ
θύνονται καί θά Εχουν σαν αποτέλεσμα την οριοθέτη
ση της 'Αριστεράς μέσα στο χώρο τού ΠΑΣΟΚ 

r Λ^ V' - ' *"pm*—τσ ι Λ έ'-νήσου-
νε καί να άναλύτουιιε σε βάθος την κατάστΓση των 
δυνάμεων, και τό ρόλο τους μέσα στο ΠΑΣΟΚ τήν 
νοοτροπία και τήν Ιδτολογία τού κεντρικού μηχανι-
οτιού του τήν πεΉχ γ ; à iripa συγκνοισκή πολιτική 
του τοποθέτηση καί γραμμή, όπως και συνολικά τήν 
ταξικά του φύση. 

Για δλους αυτούς τσοτ >όνο·>*· Tov'^ove δτ· ή 
δ-άσπαστ πού άοχίζει στο ΠΑΣΟΚ θ* είντι ?να 
f~»o για το Ιδ-^ογικό — π?λιτ:κό ρεκα9ά·:ίσμσ 
ολόκληρης της ελληνικής αριστεράς. 

Πάνο σέ |ΐρριMg ειδικότερα ζητήματα πού V 
δαλαν οί δύο ανακοινώσεις τού Κεντρικού Μηχανισμού 
τού ΠΑΣΟΚ ή μία υπογράφεται άπα τον Σ. Τζουμά 
«α, πρέπει να παρατηρήσουμε τα παρακάτω. 

1 ) Τό Κεντρικό Συμβούλιο της ΠΑΣΠ είναι iva 
καί αδιαίρετο, βγαλμένο από τις τπό συλλογικές καί 
καθαρές διαδικασίες στο χώρο του ΠΑΣΟΚ δηλαδή 
τήν Α ' Πανελλήνιο Συνδιάσκεψη του Σεπτέμβρη του 
1975 καί τό Α' Πανελλήνιο Συνέδριο του 'Απρίλη 
του 1976. 

ΟΙ διαδικασίες αυτές δεν εξέλεξαν απλά τό Κ Σ 
της ΠΑΣΠ αλλά τό εξόπλισαν με τήν θέληση της Σ 
τριπτικής Πλειοψηφίας των οργανώσεων δάση, I-.J 
σχολών, με Ιδεολογικές κατευθύνσεις σαφείς, μέθοδο 
λογία καί αρχές. 

Ά π ό τίς κατευθύνσεις αυτές ή παρασυναγωγή 
TV9Û Κεντρικού Μηχανισμού πού αυτοαποκαλείται 
«Κ Σ» δέν διαθέτει παρά τις ευλογίες τού Α. Παπαν
δρέου. 

Τό Κ Σ της ΠΑΣΠ, δηλώνουμε γ ι α μ·ά άκόμο 
φορά, αποτελείται άπό 27 μέλη. Τό καταστατικό της 
ΠΑΣΠ ψηφισμένο ομόφωνα άπό τό Α' Συνέδριο κα
θορίζει δτι τό όργανο λειτουργεί όταν Εχει απαρτία. 

Ή Γ' Τακτική σύνοδος πού ήδη συνεχίζει τις 6ρ-
γασίτς της λιιτΓν-.γεϊ υέ 15 μέλη τοΰ Κ Σ ένώ έχει 
δηλωθεί ή αποχή δύο άλλων μελών καί δέν συμμετέ
χει λόγω απουσίας Ενα ακόμη μέλος τού Κ Σ άπό τό 
'Εξωτερικό. 

Ά π ό τα υπόλοιπα 9 μέλη τού Κ Σ ό Τζουμάκας 
Ιχει καθαιρεθή άπό τήν Β' Τακτική Σύνοδο τού Κ Σ 
τον περασμένο Σεμττ.μβρη καί μάλιστα 'Ομόφωνα. Ή 
Σχετική άιιοψυιυη Εχει ώς έξης: 

Πρακτικά Β' Συνόδου: 

ΑΠΟΦΑΣΗ Β' ΣΥΝΟΔΟΥ Κ Σ ΠΑΣΠ 

Ή σημερινή διπλή παρέμβαση τοΟ συ-
νκτ^ωνιστή Στ. Τζουμάκα - Μέλους του 
Κ.Σ. της ΠΑΣΠ που χαρακτήρισε ανεύθυ
να καί χωρίς στοιχεία το Κ.Σ. της ΠΑΣΠ 
σαν «φραξιονισμένο» καί ανύπαρκτο λει
τούργησε πολωτικά, διασπαστικά, διαλυτι
κά καί άντισυλλονικα σέ σχέση μέ τή λει
τουργία του κεντρικού καθοδηγητικού ôp 
νάνου εκλεγμένου άπό το Α ' Συνέδριο 

τήν 
Π.Α.Σ.Π. 

της ΠΑΣΠ καί δλης της παράταξης. Πά
νω σ* αυτή τή βάση ή Β' Σύνοδος τοο 
Κ.Σ. της ΠΑΣΠ χαρακτηρίζει τ ή ν ενέρ
γεια τυχοδιωκτική καί ομόφωνα ζητάει 
τήν παραίτηση του άπό τό Κ.Σ. της ΠΑΣΠ 
Σ* αντίθετη περίπτωση το Κ.Σ. της ΠΑΣΠ 
αποσύρει τήν πολιτική του εμπιστοσύνη 
προς το πρόσωπο του συναγ. Στεφ. Τζου
μάκα καί δηλώνει δτι δέν μπορεί να συ
νεργαστεί μελλοντικά μαζί του. 

21—9-1976 

2) 01 εργασίες Τ*Κ Γ* Τακτικής Συνόδου, συνε
χίζονται καί προβλέπεται δτι θά λήξουν τό βράδυ 
της Παρασκευής 24 Δεκέμβρη. 

3) Κυκλοφόρησαν, και εγκρίθηκε ή έκδοση τους 
άπό τήν Γ' Συνοδό, τα ντοκουμέντα τοΰ Α' Συνεδρί
ου της ΠΑΣΠ. 

4 ) Προετοιμάζεται ήδη ή επόμενη Εκδοση τή\ 
Σπουδαστικής Πρωτοπορίας οργάνου τοΰ Κ Σ της 
ΠΑΣΠ. 

δ) "Αρχισαν ήδη ol συγκλήσεις των βάσεων 
των Σχολών γ ι α τήν εξέταση τής κατάστασης πού δη
μιουργήθηκε στην παράταξη μετά τήν απροκάλυπτη 
οργανωτική επέμβαση τού ΠΑΣΟΚ. 

6 ) *Η Γ' Σύνοδος τού Κ Σ καταγγέλει τήν με
ροληψία ορισμένων αστικών εφημερίδων σέ σχέσει μέ 
όλη τήν πορεία των γεγονότων καί των εξελίξεων 
στην αρχινισμένη ήδη διάσπαση τού ΠΑΣΟΚ. Τό γε
γονός αυτό αποδεικνύεται άπό τήν αντιπαραβολή του 
ημερήσιου Τύπου τής 23 Δεκέμβρη 1976. 

7) Μέχρι τήν απελευθέρωση τών υπό κατοχή 
γραφείων μας ή ΠΑΣΠ θά λειτουργεί στα προσωρινά 
γραψεΐα τής 'Ακαδημίας 63 6ος όροφος. 

Τό Προεδρείο τής Γ' Συνόδου τού Κ Σ τής ΠΑΣΠ. 
2 3 ) 1 2 ) 7 6 

Λύτρας Γιάννης 
Τσιλιγκαρίδης Πάνος 
Παπαγιαννόπουλος Γιώργος 

Καταγγελία τού Κ.Σ. 
ΣτΙς 22)12)76 ημέρα έναρξης των έρ-

γασ.ών τής Γ' Συνοδού τοΰ ΚΣ τής ΠΑΣΠ 
ή οργανωτική — διοικητική παρέμβαση 
τοΰ μηχανισμοΰ των κεντρικών οργάνων 
τοΰ ΠΑΣΟΚ πάνω στην αυτόνομη οργανω
τικό συνδικαλιστική παράταξη έφτασε στο 

κορυψωμά της. 
Συγκεκρ.μένα λίγο πρίν αρχίσουν οί έρ 

γασίες τής 3ης Συνοδού οργανωμένες ο-
μά3ες του κεντρκοϋ μηχανισμού τοϋ ΠΑ
ΣΟΚ κατέλαβαν μέ βία τα γραφεία τής πα 
ράταξης. (Σόλωνος 78) σπάζοντας τήν 
πόρτα. Μετά οπό πολλές προσπάθειες τοΰ 
ΚΣ τά γραφεία εκκενώθηκαν για νά ζανα 
κατοληοθοΰν καί νά καταστραφοΰν λίγες 
ώρες αργότερα. 

Τό Κ.Σ τής ΠΑΣΠ βρισκόμενο σέ απαρ
τία (παρόντα 15 μέλη) συνεδρίασε στά 
γραφεία τής Ε.Φ.Ε.Ε. οπού αναγκάστηκε 
νά καταφύγει. Διακήρυξε τήν οργανωτική 
αυτονομία τής παράταξης όπως ορίζει καί 
τό ϊδιο τό καταστατικό της καταδίκασε α
περίφραστα τίς τραμπουκικες ενέργειες 
που έγιναν καί που μεθοδεύτηκαν άπό 
τήν ηγεσία τοο ΠΑΣΟΚ. 

Είναι άξιο νά σημειωθεί δτι τά επίσημα 
όργανα τοΰ ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσαν δτι κα
τέλαβαν! ! ! τά γραφεία τής ΠΑΣΠ. 

Τό Κ.Σ. τής ΠΑΣΠ απαιτεί τήν άμεση 
παράδοση τών γραφείων τής παράταξης 
στο όργανο πού τΥν εκφράζε· καί καταγγέ 

λει στην δημοκρατική κοινή γνώμη στά 
κόμματα καί τΙς όργσνώσεις τοΰ λαοΰ τίς 
τουλάχ'στσν τρομοκρατικές άστυνουικές 

ενέργειες τοΰ κεντρικοΰ μηχανισμού τής 
ΠΑΣΟ.Κ. 

" © X I GFtÓV 

ανΕικομμου-
VlGTflÓ 
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'Ανακοίνωση τοϋ Προεδρείου 
της Γ Συνόδου 

του Κ.Σ. τής ΠΑΣΠ 
"Η Γ' Σύνοδος του Kcvrpticoû Συμβουλίου τής ΠΑΣΠ trou άρχισε τις ερ

γασίες της στις 2 2 ) 1 2 ) 7 6 κατ«» ÒTTO -πράγματι δύσκολες συνθήκες στα γραφείο 
της ΕΦΕΕ, τερμάτισε σήμερα τις εργασίες της στα -προσωρινά γραφεία της 
•παράταξης Εχοντας εξαντλήσει την ημερήσια διάταξη και σε πνεύμα απόλυ
της ομοψυχίας και ονλλογικότητας. 

Συγκεκριμένα εγκρίθηκε συνολικά 6 απολογισμός όλων τΰν κλιμακίων του 
Κ Σ καί έιτ ι σημάνθηκαν τα λάθη που έγιναν στην συνδικαλιστική, οργανωτική 
καί πολιτική, δουλειά στο διάστημα ιτου μεσολάβησε ornò την Β ' Σύνοδο του 
Κ Σ τον -περασμένο Σεπτέμβρη. 

Στην συνέχεια συζητήθηκε καί ψηφίστηκε ή πολιτική απόφαση της Γ' 
Συνόδου με τρεία σκέλη α ) την κατάσταση στην Μεσόγειο 6) την πολιτική 
της Κυβέρνησης γ ) την 'Εκπαιδΐευτική -πολιτική της Κυβέρνησης. 

Στην βάση της ανάλυσης της κατάστασης του φοιτητικού κινήματος -που 
εκπόνησε το Α ' Συνέδριο, προσδιορίστηκε ή γραμμή που θά άκολουθήση 
ή ΠΑΣΠ γ ι α την ανάπτυξη καί την πορεία του ΦΚ, -πρόγραμμα δράσης 
γ ι α τα Δ Σ καί τα Κ Σ ΕΦΕΕ — ΕΙΕΕ. 'Επίσης πάρθηκαν αποφάσεις γ ια 
τους Τσκτκους Συλλόγους. 

Ανάμεσα στίς σημαντικότερες αποφάσεις της Γ' Συνόδου είναι οΐ απο
φάσεις γ ι α τα οργανωτικά ζητήματα της Παράταξης. 

'Ωστόσο ή σημαντικωτερη απόφαση για την εξέλιξη καί την πορεία της 
ΠΑΣΠ προς τα μπρος αποτελεί ή διακήρυξη της οργανωτικής της αυτονομίας. 

Με την παραπάνω διακήρυξη ή ΠΑΣΠ εντάσσεται απροκάλυπτα πλέον 
στις αριστερές δυνάμεις του ΠΑΣΟΚ και συντάσσεται στην προσπάθεια για 
την i--··*'—-τ«· τ^- 'Α-Μστεοάς μέσα σ* αυτό. 

Το Κ Σ της ΠΑΣΠ εύχαιρστεΐ την ΕΦΕΕ γ ι α τις ενέργειες πού έκανε γ ι α 
τήν περιφρούρηση της οργανωτικής αυτονομίας της παράταξης καί δηλώνει 
ότι θά πληοοφορήσει ολόκληρο τ ο φοιτητικό κόσμο γ ια τήν οργανωτική επέμ
βαση τ*ή» ΠΛΤΟΚ στο * Κ στην προσπάθεια της διατοάνωσ·^ καί καταξί-
βχτης τής οργανωτικής αυτονομίας των κινημάτων καί της ΠΑΣΠ 

2 4 ) 1 2 ) 7 6 
Το προεδρείο της Γ' Συνόδου τοΰ Κ Σ της ΠΑΣΠ 

ΨΗΦΙΣΜΑ 
Ή Γ" Σύνοδος τοΰ Κεντρικού Συμβουλίου της ΠΑΣΠ που ολοκλήρωσε 

τϊς εργασίες της στίς 2 4 ) 1 2 ) 7 6 χαιρετίζει αγωνιστικά τήν σημερινή έκδη 
λωση μέ θέμα_τήν σύλληψη των 'Ισπανών κομμουνιστών ηγετών. Ή σύλληψη 
τών 'Ισπανών κομμουνιστών ηγετών βρίσκεται μέσα στα πλαίσια μιας καθο
δηγούμενης -πορείας από τους ιμπεριαλιστές πού προσπαθούν να επιβάλλουν 
στην 'Ισπανία μια «δημοκρατία» χωρίς ελευθερίες και δικαιώματα γ ια τον 
έογσίόμενο λαό. Αυτό άτ-^ικνυει ότι ό ψρανκικος Φασιστικός μηχανισμός 
δεν έσπασε, απλώς άλλαξε προσωπείο. 

Δεν μπορεί να υπάρξει στοιχειώδη δημοκρατία μέ τις ψυλακές γεμάτες 
πολιτικούς κρατούμενους. 

Ή Γ' Σύνοδος του Κεντρικού Συμβουλίου της ΠΑΣΠ συμπαραστέκε
ται στους συλληφθέντες 'Ισπανούς κομμουνιστές ηγέτες καί καταγγέλει σ* δ 
λους τους σπουΒαστές στον ελληνικό λαό και στην διεθνή κοινή γνώμη τις 
φασιστικές -πράξει*· τής λεγόμενης «δημοκρατικής» Ισπανικής κυβέρνησης. 

Τό προεδρείο 
τής Γ' Συνόδου του Κ.Σ τής ΠΑΣΠ 

Ψήφ σμα για την ένσωμαι ωση τοϋ παρα
κράτους στην επίσημη κρατική μηχανή 

Ή Κυβέρνηση στην προσπάθεια της γ ι α ενσωμάτωση καί υ-
πόθολαη του παρακράτους στην επίσημη κρατική μηχανή σαν μέ
σο πολιτικής βίας ενάντια στίς λαϊκές δημοκρατικές κινητοποιή
σεις γ ια Εθνική Ανεξαρτησία πραγματική δημοκρατία καί κοινω
νική πρόοδο, στάθηκε αδρανής y ià μια ακόμα φορά σέ σχέση μέ τα 
γεγονότα της κηδείας του Μαλλιού. 

Η συγκάλυψη της οργάνωσης καί δράσης του παρακράτους, 
οδηγεί στην πορεία, αποσταθεροποίησης της πολιτικής ζωής eoo 
τόπου, που υποκινούν ol γνωστοί, κύκλοι της ανωμαλίας πουδρα-
σαν απροκάλυπτα ενάντια στο λαό καί τίς δημοκρατικές του κα
ταχτήσεις στα χρόνια της 7χρονης στρατικοφασιστικής χούντας, 
καθοδηγούμενοι από τους ξένους Ιμπεριαλιστικούς κύκλους τών 
Ε Π.Α καί τοΟ Ν.Α.Τ.Ο. 

ΟΙ προκλητικές ενέργειες τών χουντικών μέ τήν προβοκατδρι-
κη πραχτική τους στίς 25 Μάη κάτω από τήν ανοχή της αστυνομί
ας, τά γεγονότα στην κηδεία του Μάλιου δείχνουν το κατρακύλι-
σμα τίίς κυβέρνησης, πού στην προσπάθεια να γίνη πιστός μετα
φραστής της πολιτικής τοΟ άτλαντισμου, αφήνει απείραχτους τους 
μηχανισμούς τών χουντοβασιλικών καί παρακρατικών στοΐΥείων. 

Ή ταχτική τής συγκάλυψης τών γεγονότων από πλευράς της 
κυβέρνησης μέ ταυτόχρονα τήν αντιδραστική επίθεση της ενάντια 
στοΟς άγονες του λάου καί της νεολαίας ξεσκεπάζει τήν καθαρή 
φύση της της κοινοβουλευτικής δικτατορίας 

Τό Φ.Κ. στο πλάι του λάου θα σταθεί αποφασιστικά ενάντια 
στην δράση του παρακράτους γ ια τον εκδημοκρατισμό καί κάθοτο-
σης της κρατικής μηχανής θά πσλαίψει αποφασιστικά στό πλά 1 

του λάου γ ια τήν στερέωση τής δημοκρατίας καί τήν π;>οώ^ηση 
της κατάντησης τών στόλων γ ια Εθνική 'Ανεξαρτησία, πραγματική 
δημοκρατία καί κοινωνική ποόοδο. 

Ή Γ' Σύνοδος τ^Ο Κ t.. χή ς ΠΑΣΠ 
24-12-76 

'Απόφαση Γ' Συνόδου 
Μετά τήν διοικητική—οργανωτική παρέμβαση από μεριάς τοΟ 

κεντρικοί μηχανισμού του ΠαΣοΚ ενάντια στην ΠΑΣΠ, μετά τήν 
άρνηση του να υλοποίηση τήν ομόφωνη απόφαση της Β ' Συνόδου 
του Κ.Σ. γ ια τήν καθαίρεση του Στ.Τζουμάκαάπό μέλους του Κ.Σ. 
ένώ πέρασαν πάνω άπό 3 μήνες καί μετά τήν ανακοίνωση του Στ. 
Τζουμάκα προς τον τύπο σαν Κ.Σ. της ΠΑΣΠ, (ένώ εΐαι καθει-
ρεμένος άπό τίς 12—9—76) ή Γ' Σύνοδος αποφασίζει νά κάνει γνω
στή τήν απόφαση της μπροστά σ* ολόκληρο τό Φ.Κ. καί τόν αντικα
θιστά στό Κ.Σ. μέ τό πρώτο αναπληρωματικό της μέλος άπό τήν 
'Αθήνα, τήν σ. Ρούλα Καραμπέτσου. γ ια νά διαφυλάξει τό Κ.Σ. της 
ΠΑΣΠ, τήν ενότητα του, τις αποφάσεις καί τό κΰρος του. 

ΨΗΦΙΣΜΑ 

ΈκΛον/cs 
Στή φάση της κυβερνητικής προσπάθειας νά εδραίωση στό εσω

τερικό μια κοινοβουλευτική δικτατορία σαν αποτέλεσμα τής θέσης 
πού ή κυβέρνηση τοποθετεί τήν "Ελλάδα στον παγκόσμιο χώρο, πού 
στα Πανεπιστήμια έξειδικεύται μέ Ινα αυταρχικού τύπου νόμο— 
πλαίσιο καί τήν κατάλυση τοΰ Πανεπιστημιακού άσυλου καί της 
ελεύθερης έκφρασης καί διακίνησης τών ιδεών κσΛ τών πολιτικών 
θέσεων, ol εκλογές τής 4ης Φλεβάρη αποτελούν σημαντικό σημείο. 

Ή Γ' Σύνοδος του Κ.Σ. τής ΠΑΣΠ, καλεί ÖAooc τους φοιτη
τές νά συμμετάσχουν ενεργά στίς εκλογές: 

Π Α ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΑ Δ Σ . 
Π Α ΜΑΖΙΚΑ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ 
Π Α ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΗ Η ΔΙΑΝΟΗΣΗ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΗΣ 

ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΛΑ ΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 

Άπόφαοι* τής Γ' Συνόδου τοϋ ΚΣ 
της ΠΑΣΠ yià τη ουνδικαλιοτικη δουλιά 

"Οπως, σωστά άπό τό Α ' Συνέδριο είχαμε εκτιμήσει βρισκό
μαστε μπροστά σέ σημαντικές καί διαρθρωτικές ανακατατάξεις 
στό φοιτητικό καί τό Σπουδαστικό κίνημα. 

Διαπιστώνουμε σήμερα γ ια μια ακόμα φορά τά συμπτώματα 
τής κρίσης του Φ.Κ., ένώ ή ολομέτωπη κυβερνητική επίθεση ενάντια 
στα καταχτημένα δικαιώματα του ΦοιητικοΟ κόσμου γίνεται δλο 
καί πιο έντονη. 

Ή ανάπτυξη του προοδευτικού κινήματος στον πλατύ σπουδα
στικό καί μαθητικό χώρο, καί ή ενίσχυση τών δεσμών τους μέ τό 
Φοιτητικό κίνημα, εκφρασμένων μέ κοινές μορφές δράσης, αποτε
λεί αναγκαιότητα γ ια τό Φ.Κ. γ ια νά αποφύγει τήν εσωτερική καί 
εξωτερική απομόνωση του. 

Τό Φ Κ πρέπει νά μετεξελιχθη αναγκαία σέ κίνημα δλων τών 
νεολαίων πού σπουδάζουν. 

Η γραμμή αυτή πρέπει νά ύλοποιηθή σέ τρόπο πού νά μήν πα
ραβιάζεται ή δογανωτική αυτονομία τών χωρών αλλά νά λαβαίνο-
νται ύπ' όψη, cl ιδιαίτερες συνθήκες καί τό επίπεδο ανάπτυξης του 
κά!> κινή« '.ατός. 

ΔειΗεοος άξονας περισσότερο άμεσος πού πρέπει νά κινηθεί 
τό Φ Κ. είναι ή ενιαία καί ενωτική δράση δλων τών δυνάμεων πού 
δοοΟν μέσα σ* αότό στην κατεύθυνση τής απόκρουσης της κυβερνη
τικής επίθεση. 
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'Απόφαση "Εκτακτικ Συνόδου 
Κ. Σ. - ΠΑΣΠ 1619176 

Έκθεση τοο Πανελλήνιου Κ.Σ. προς τον Πρόεδρο 
κα» την 'Εκτελεστική Γραμματεία του ΠΑΣ OK σχετικά με 
την πρόσφατη διάσπαση πού δημιουργήθηκε μεταξύ τής 
Β Συνόδου τού Κ.Σ noi τοϋ σ.Σ. ΤΖουμόκα. 

Το Κ.Σ τής ΠΑΣΠ -έχοντος απόλυτη συναίσθηση 
σον συλλογικός έκφροστής, τών κινδύνων γιό την ένάτη-
τσ του χώρου τής ΣπουδόΖουοος Νεολαίος πού δημιουρ
γήθηκαν μετά τήν ανυπόστατη και τυχσδιωχτική στάση 
τού ΤΖουμόκισ στην διόρκεα τής Β' Πανελλήνιος Συνό
δου τού Κ.Σ. στίς 12.9 76, θεωρεί σκόη«μο να πλοροψο-
ρήσει τόν Πρόεδρο κοί τήν Εκτελεστική Γραμματεία του 
ΠΑΣΟΚ αυθεντικά τόσο γιά το γεγονότα σε σχέση με τήν 
κατάσταση τού χώρου οήμερα, όσο και νά γνωρίσει -rie ο-
πόφεις της πάνω ο' ούτα. 

'Οπως είναι γνωστό, ή πορεία τού χώρου τής παράτα
ξης μ»; οπό τήν «δρυοή της. περνώντος μέσο άπό τήν 
κρίση Tf|c διάσπασης pi τήν ομάδα της "Αμυνος καΙ τά 
υπόλοιπο φοοξιοντοττκά στοιχείο, όπως εκφράστηκε στα 
χώρο TT>c ΣπουδάΖουσας, δηλαδή εντελώς οοοουνθετικο 
τόσο μέσο όσο κοί έξω άπό τήν παράτοξη κατόρθωσε nep 
νωντος μέοο οπό τήν Συνδιάσκεψη τοϋ περασμένου Σε
πτέμβρη νά σταθεροποιηθεί στο μοΖικά χώρο. νά ανδρω
θεί TIC έσωνερκές διοδικοοαχ της KO) περνώντας μέσα 
άπό τό Α Συνέδριο νά επιβεβαιωθεί μια πορεία npóc τά 
μηρός πού στηρίζονταν στην ομαλή λύση τών αντιθέσε
ων, στή βάση τής διαλεχτικής αντίληψης τή*. ποιοτκής 
σύνθεσης γρομμών, οέ όλο τά επίπεδα. 

Ή άνοδ»κΓ ι εξέλιξη της ΠΑΣΠ επιβεβαιώθηκε ά
πό τήν ϊδ< μιάε και ατό τήν ανυπαρξία κάθε λει
τουργίας, ano τήν πλήρη ανυποληψία oroùc μαΖ·κούς χώ-
pouc πού βρίσκονταν ή παράταξη στις αρχές τού προη
γούμενου χρόνου παρουσιάζεται σήμερα σον ή ntó συγ
κροτημένη φοιτητική δύναμη, έχοντας καταχτήσει μέσα ά 
πό τή σύγκληση δύο αντιπροσωπευτικών σωμάτων (Συν
διάσκεψη — Σύνεδρο) Tic n#ò δημοκρατικές και ούοτσ-
σπκές δ*οδ»κο.σ·ες οέ όλα τά εππεδο της οργάνωσης «ai 
τήν πκ> συνεχή κσί αγωνιστική παρουσία στους μαγικούς 
χώρους, όπως πρόσφατα άποδείκτηκε noi άπό τό Α' Παν 
.—..,. ,ΙΓι.ι«.... f. T . m infili ι,ι 

σπουοοσττΗΟ «.υνεορκν 
Καρπός και συλλογικός έκφροστής όλης αυτής τής α

νοδικής nopciac είναι και τά εκλεγμένο άπό τήν συντρ·-
ατΗβή πλειοψηφία ταυ Α' Συνεδρίου Κ.Σ τής παράταξης. 

"Οπως τονίστηκε κο) ark: αποφάσεις τής Β' Συνόδου 
tao Κ.Σ ό χώρος μας εξελίσσεται πάνω στην σντ.θεοη 
ενός οστικού τρόπου οργάνωσης κσί μιας συλλσγ κής λει 
τφφρ,ίος. Στο τελευταίο εσωτερικό τελτίο της παράταξης 
ιονίστηκε έπισης «Ή ΠΑΣΠ είναι ένας συλλογική όργο-
νιομός πού Ζητάει ν' αυξήσει .-ή συλλογ.κότητά ταυ κατο-
οροχθίΖσντος όλο «ai περισσότερο τήν ατομικότητα». 

Αποκτώντας «α) έπ»5ίώκ©ντος σιαθερά τήν συλλογτ-
κότητα οέ όλα τά επίπεδο «ai tic λειτουργά ή ΠΑΣΠ 
βρέθηκε νομοτελειακό απέναντι οέ όλους εκείνους λει
τουργούν άτομκά, προσωπικά, τνχοδιωχηκά, μέ όλα εκεί 
να τά άρρΛοτ«ια στοιχείο πού στάθηκαν εμπόδια στην οο 
peka TOC api άνωσης είτε ουνεδατά εηχ ασυνείδητα. 

«ατεαβυναη υπήρξε πάντα όπως και είναι ή & 
τή€ δεύτεοης κατηγορίας «ai ή απομόνωση 

ι ανακου» στην πρώτη, μεαα οπό πολιτική αν 
«ai οέ «ομμκτ παρίπτωοη μέχρ τά τώρα μέ 

Δυστυχώς πολλές φορές συνέβη δοοι ξερνιάντουοαν 
μέσα άπ' Tic διοδκιοοίες -rite παράταξης νά Ζητούν τήν 
προστασία, σίγουρο έν αγνοία των ανωτέρων οργάνων 
τού ΠΑΣΟΚ, παραγόντων πού έδρασαν κσί δρουν μέσα 
σ ούτά καΙ όχι «πάνκι τήν έβρισκαν. Ή ελλιπής «ai παλ
λάς φορές σκόπιμη δαστρεβλωμένη πληροφόρηση npóc 
τά ανώτερα όργανα τού Κινήματος έδωσε π\ν δυνατότη
τα δημιουργίος συσπειρώσεων κα) κυκλωμάτων περιθωρι
ακών χωρίς απόψεις καΙ χωρίς παρουσία στά χώρο. 

Οι ομάδες ούτές διαμορτυρίοε. άντ νά ενταχθούν arie 
ÓMioMOoicc της οργάνωσης έπ δόθηκαν οέ λασπολογίες 
πού έφτοοον μέχρι τά όρια τού γελοίου, και πού άπό Tic 
12 Σεπτέμβρη επικαλείται «at ά ΤΖουμάκος Τά καθοδη
γητικά όρνανα τής παράδοξης άνημετωπιοον πάντα ού-
Ttc* Tic εκδηλώσεις οάν περτθωρκτκές «ai θεώρησαν άτι 

θα ΕεΓχραστούν μέ τή βαθμιαία άνάττυξη ταΟ χώρου κο) 
τή δημιουργική του κατεύθυνση. 

Ζητάμε τήν κατανόηση κο) τήν βοήθεια τής ηγεσίας 
τού πολιτικού φορέα γιά τά ξεπέρασμα αυτών νοσηρών 
καταστάσεων. 

Πέρα όμως άπό εκείνους πού ή λειτουργία τους ξε
περάστηκε «ai αποκαλύφτηκε οπό τήν πραχτική τους υ
πάρχουν και εκείνο; πού επιβίωσαν μέ έξυπνους χειρι
σμούς πού έχοντος κάνει τόν όσπορτουνισμό δεύτερη φύ
ση κοί τόν άρριβκτμό σταθερό προσανατολισμό, εκείνοι 
πού μετατρέποντας τήν αφέλεια οέ επιστήμη συνδέ3ηκον 
«ai καρπώθηκαν άπό τήν εξέλιξη της παράταξης χωρίς 
νά τό άξΖουν. Ό Σ. ΤΖουμακος civa χαροκ ηρ;οτική πε
ρίπτωση αυτής τής κστηγορ ας. 

Ό παραπάνω συναγωνιστής έδωσε δείγματα τής 

τραμοΰ. Στή Σύνοδο τής 12 Σεπτέμβρη ό α. ΤΖουμόκος 
κατήγγειλε τό δργανοσόν ©>_ . > γιά λόγου.: πούμπο 
ροΰμε νά εξηγήσουμε και όντας αποτέλεσμα συγκεκριμέ
νων μεθοδεύσεων ή κίνηση αυτή τού ο ΤΖουμόκα άπομο-
νώΟηαε άπό τήν πρώτη στιγμή και μετά τό τέλος των ερ
γασιών τής Συνόδου κατσγ, aACnxc ομόφωνα σον τυχσδι
ωχτική και δκτσπαοτική, όπως επίσης ομόφωνα πάρθηκε 
ή απόφαση νά Ζητηθεί ή παραίτηση του άπό τά Κ.Σ. και 
νά ορθή κάβε αολ.τική εμπιστοσύνη οπό τόν ΤΖουμόκα 
και ή οοοσχόμιση όλων τών στοιχείων πού έχα. 

ΘυμΖουμε ότι ό ΤΖουμάκος αρνήθηκε αρχικά νά εξή
γησε-, όπως είπε ά Ιδιος, τους λόγους της συμπεριφοράς 
του σ-ήν 'Επιτροπή Νεολα'ας, νά κατςθέσοι τά στοιχεία 
πού υπαινίσσεται ότι διαθέτει. Ταυτόχρονα 6io5J5ci ό
τι ή λεττουπγία τοο ΤΖουμόκα noiouèvci «ai εδώ πποοω-

χτικής του άπό τήν αρχή ατό χώρο, μιας ρςαχτικής πού 
Λέει: πάτε άπό δω πότε άπό κει, πάντα μέ τόν συσχετι
σμό πού φαίνεται νά κερδίΖει, ανάλογα μέ Ti μας βολεύ
ει, μά πολτηκή ταχτική χωρίς αρχές κα) πουθενά έντογ 
μ*νη. 

'Ολον τον προηγούμενο χρόνο σαν μέΛος τοϋ Κ.Σ. 
δέν λειτούργησε διόλου, επιφυλάσσοντας γιά τόν εαυτό 
ταυ μόνο τις ροΖίκές πονυγηρικές εμφανίσεις. Στό Πον-
πουδαστικό Συνέίδρκ) διαχωρίζοντας τή θέση ταυ όποτε 
ή παράταξη έφερνε θέοεχ: έδωσε κα πάλι τά χειρότερα 
δε.γμστα τής προσωπικής του λειτουργίας Σον πρόεδρος 
της ΕΦΕΕ επεδίωξε περασότερο τήν προσωπική του προ
βολή και τήν ελεύθερη αρθρογραφία παρά τή λειτουργία 
τής ΕΦΕΕ όπως ή παράταξη τήν προοδιόρ*Ζε. Τά λάθη 
κο) αέ τελευταία ανάλυση άηοπροσανατολσμούς της Ε
ΦΕΕ σχεττκά μέ τά πανεπιστημιακό άσυλο σέ μεγάλο βαθ
μό οφείλονται στην άδοφορία τού πμοέδροσ της γ·ά τήν 
λειτουργία τού Κ.Σ. τής ΕΦΕΕ. 

Τό τελευταίο ούτά γεγσνά€ αποτέλεσε άνηκε μενο 
κριτικής οπό τά τελευταίο φύλλο τής «Σπουδαστικής Πρω 
τοπορος· καθώς κα) απόφαση της Β' Συνόδου 

Τήν πείρα πού τού έξοσφολίΖουν τά 10 χρόνια πού έ
χε« στό Κίνημα «cri οι αναμφίβολες πολιτικές «ai μαΖικές 
τα« ίκανότητεα μπήκαν δυστυχώς στην υπηρεσία τού mo 
σίσχρού ónnoprouviauoS τού ασύστολου δ χωρίς αρχές κεν 

πικά άντιουλλογική μιας και αντί νά απευθυνθεί εξ αρχής 
ατά όργανα τοϋ Κινήματος, ανέλαβε μιά εκστρατεία ατούς 
διαδρόμους και στά μέλη τής ααράτε-ξης αού ουσιαστικά 
σκοπεύει γιά μά ακόμα φορά στην ήρωΐχαποίηση τοϋ Ι
δού σέ βάρος τής ίδιας τής ενότητας και συνοχής το 
Χώρου. 

θεωρούμε τις κατηγορίες ανυπόστατες άπό κάθε άπο
ψη κσί μόνο υπαρκτά Ζήτημα τόν ψανφαρονιομό και τόν 
τυχσδιωχτισμο TOC ΤΖουμόκα. όπως και τους κινδύνους 
πού συνεπάγονται γ.à ολόκληρο ,σν χώρο τής Σπουδά
ζουσας Νεολαίας. 

Τά Κ Σ. τής ΠΑΣΠ καλεί τόν Πρόεδρο και τήν •Ε
κτελεστική Γραμματεία. έξοναγχάΖσντας τόν ΤΖουμόκα 
νά εξηγήσει τήν συμπεριφορά του μέσα ατά όργανο και 
επιβάλλοντας του τις ανάλογες κύρωσες πού τά Κίνημα 
θά κρίνει , νά λάβουν τά απαραίτητα μέτρα αάν σοσιαλι
στικό Κίνημα, και νά εξαντλήσουν τις δυνατότητες τους 
στην κατεύθυνση της διατήρησης της ένόητας και συνο
χής στό χώρα 

Τό Κ.Σ. δηλώνει όπ θά συνέχισε· μέ κάθε θυσία νά 
έργάΖετσι γά την εφαρμογή των αποφάσεων τοΟ Α' Συ
νεδρίου και τήν εκπλήρωση τών στόχων τής Β' Συνό
δου του, γιά τήν απομόνωση των κάθε είδους τυχοδιω-
χτων, χωρίς νά αποπροσανατολίζεται οπό τή διαρκή προ
σπάθεια γιά μιά krx\j(>i\ κα) οργανωμένη ΠΑΣΠ. 

Εμπρός για in 5ημοκρατικη 
ένότητα ort ω ν των 'Αντιφασιστικών 

Άντιϊμπεριαϋιστικυν δυνάμεων 
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'Ano tic αποφάσεις Της Γ' Συνόδου 

ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ 
1* Δύο χρόνια δουλειάς 

Μετά τή μεταπολίτευση ξεκίνησε μια 
προσπάθεια μέσα στους ΤΣ γιά αναπρο
σαρμογή καί πλάτεμα τών επιδιώξεων 
τους και γιά συγκεκριμενοποίηση των 
στόχων τους· 

"Η μεγάλη διαφορά πού υπήρχε tò 
πρώτο χρόνο οτά προγράμματα πού κα
τέβηκαν στους ΤΣ και ή επίδραση τοΟ 
Φ.Κ. (καθαρά πολιτικοί στόχοι) παράλ
ληλα, είχε σάν αποτέλεσμα νά παρουσι-
οστοΟν στή λειτουργία τους μεγάλες α
δυναμίες καΐ κενά. 

Πέρυσι δμως δόθηκε ή δυνατότητα 
γιά πιό ούσιαστκή δούλε :ά δσον άφο
ρα τή δράση καί τη προοπτική, γιά ένα 
πρόγραμμα πιό συγκεκριμένο. 

Ή δουλειά τό δεύτερο χρόνο μέσα 
<ηούς Τ.Σ. παρουσίασε κάττοα άνοδο 
κοί σέ επίπεδο συνειδητοποίησης των 
προβλημάτων τους καΐ σέ επίπεδο λει
τουργίας. "Αν καί καλύτερος δυως ό 
2ος χρόνος δέν ήταν ίκανοποιητκκός καί 
αυτό γιά δύο κύρια λόγους. 

α) Δέν αναπτύχθηκε μέσα στους ΤΣ 
τ ο νέο στυλ δούλε ας μέ αποτέλεσμα νά 
βρισκόμαστε μπροστά στά ΐδ·α λάθη 
στη λειτουργία. 

β) Δέν εξειδικεύτηκαν ol στόχοι δσο 
Ιπρεπε πράγμα απαραίτητο γιά την υ
λοποίηση τους. 

*Αν εξετάσουμε τΙς περισυνές συνθή-
κες θά δούμε νά υπάρχουν τρία είδη 
μελών. 

1) Πραγματικά δραστήρια 
2) Σχετικά δραστήρια 
3) 'Αδιάφορα. 
"Η επιλογή πού πρέπει νά γίνει μιά 

καί ό κάθε Τ.Σ. tyfm. σημαντικό αριθμό 
μελών. 

Είναι: Βάζες σέ δράση τους πρώτους 
πάνω σ* ίνα συγκεκριμένο πλάνο, ενερ
γοποιούνται ουσιαστικά ol δεύτεροι καί 
μπαίνουν μέσα οτίς λειτουργίες οί τρί
τοι. 

Ή θέση 8rt ό Τ.Σ· έχει χάσει τή ση
μαντικότητα του σά μαζικός χώρος κοί 
θά πρέπει νά διαλυθεί, δέν έχει καμιά 
σχέση μέ τήν πραγματικότητα. 

Ή άπσμσζικοποίηοη των T X δέν ά
φορα τον αριθμό των μελών του αλλά 
τον άρθμά των ενεργοποιημένων μελών 
του. 

Ή ύπολειτουργία τών Τ. Σ δέν δφεί-
λεται σέ καμμιά περίπτωση στο δτι τέ
λειωσε Ô ρόλος τους αλλά οτήν ύπο
λειτουργία τών παρατάξεων μέσα οτούς 
Τ Σ καί στην έλλειψη συ>κεκρμένων 
πλάνων. Εκείνο λοιπόν πού θά λύση τά 
προβλήματα τών ΤΣ. είναι ή σωστότερη 
καί πιό συγκροτημένη λειτουργία τών 
παρατάξεων μέσα σ* αυτούς. 

της δράσης, γιά τη λύση τους. 
Στον πολιτιστικό — ψυχαγωγικό το

μέα νά φρόντιζε« νά ανεβάζει τό επί
πεδο τών μελών του, νά δείξει δ η ή 
τέχνη δέν είναι άπολίτικη, νά τους προ
σανατολίσει στά προοδευτικά θεάματα. 

Β) ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ 

Μέ δοσμένη τη κατάσταση της επαρ
χίας σέ πολιτικό — πολιτιστικό — κοινω
νικό επίπεδο ό T X πρέπει νά δράσει γιά 
τήν ανάπτυξη: 

ΕΝΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤ1 ΚΟΥ
ΛΑ ΓΚΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΤΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΥΝ 
ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΟΙ ΝΤΟΠΙΟΙ μέ στόχους: 

1) Νά δώσει τή σωστή έννοια της πο
λιτικής. 

2) Νά δείξει τή παραχάραξη τής Ι
στορίας καί νά προσπαθήσει νά άποκα-
ταστήση τήν αλήθεια. 

3) Νά συνε δητοποήσει ό εργάτης, ό 
αγρότης,, τίς αΙτίες της μετανάστευσης, 
τής φτώχε·ας καί της εκμετάλλευσης. 

4) Νά βοηθήσει νά δει ό έπαρχ ώτης 
τή διαφορά ανάμεσα στό χωριό καί 
στη πόλη σέ δλα τά επίπεδα. 

5) Νά του δοθούν ol προοπτικές γ*ά 
μιά ριζική αλλαγή στό τόπο μας κσΑ 

νά στηριχτεί κύρια στις δίκες TOC δυ» 
νάμε 

ΜΕΘΟΔΕΥΣΗ 

1) Τό σωστό πλησίασμα της έπαρχί-
ας μ έαυλλογικό τρόπο γ«ά νά μάθωμ« 
καλύτερα τΙς ανάγκες της. 

2) Τό σοβαρό προγραμματισμό δλο 
τό χρόνο τών εκδηλώσεων το«; θά κά 
νει ό Τ Σ 

3) Τή συλλογή, μελέτη, ανάλυση 
στοιχείων τών κοινοτικό—οίκονου/κΟ" 
προβλημάτων της επαρχίας. 

4) Τή διάδωση τής γνώσης μέσα άπβ 
εκθέσεις βιβλίου, προβολή καλού κ«νη· 
ματογράφου. ανέβασμα λαϊκού θ-ά~ ου. 

5) Τή διατήρηση, διάδοση καί άνά-ττ-υ 
ξη της λαϊκής, τέχνης. της Β 
μουσικής, τής παράδοσης καί τών έβ4-
μων. 

6) Τή σύνδεση μέ τήν εκπαίδευση της 
επαρχίας κα Ιτά προβλήματα της. 

7) Τήν επαφή καί συνεργασία μέ δλα 
τά προοδευτικά στοιχεία της έπα. 

8) Τήν υποστήριξη τών άγονων τώ» 
εργαζομένων τής επαρχίας. 

9) Τή μεταφορά τής προβληματικής 
τοΰ Φ.Κ. γιά ένα νερό δέσιμο μαζί της. 

4. Λειτουργία του Τ.Σ. 

2. α) Ανάλυση τοϋ Τ.Σ. σα μαζικού χώρου 
Ό τοπικός σύλλογος είναι: 

α) Κομμάτι τοΰ Φ.Κ. 

Ρ) Κομμάτι τοΟ Λ.Κ- τής επαρχίας. 

Ή ύπαρξη τοΰ Τ.Σ. δικαιολογείται 
σάν αποτέλεσμα: α) Τής προσπάθειας 
του επαρχιώτη σπουδαστή νά βρεθή κά
που πού υπάρχει σχέση μέ τό τόπο του, 
μέ τά ήθη καί τΙς παραδόσσεις του. 

Ρ) Τής όχι στενής πολιτικής — κομ
ματικής προοπτικής του Τ.Σ· πού συ
σπειρώνει τους αδιάφορους επαρχιώτες 
σπουδαστές κσέ δίνει προοπτική γ·α 
δράση στους βύρισκσμενους στή περιφέ
ρεια τοΰ Φ.Κ. 

γ ) Στην διαμορφωμένη άπό τό Γυμνά
σιο μέχρ·. ένα βαθμό κοινή πρόβλημα. 
τα της επαρχίας. 

D) Ο Τ Σ ΣΕ Σ Χ Ε Σ Η ΜΕ ΤΟ •Κ. 
ΕΧΕΙ ΤΑ ΕΞΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 

α) 'Ανομοιογένεια πού οφείλεται σέ 
διαφορετικούς σκοπούς τών επί μέρους 
Τ.Σ., σέ γεωγραφική προέλευση, σέ ε
τερόκλητα στοιχεία, καί δικαιολογείται 
γ,κχτί άπό τή μια τό Φ.Κ. δρα συνολικά 
ποέ συνέχεια στό χώρο του, &νώ Ô TX. 
σταδιακά Αυτό έχει σάν άμεσες συνέ
πειες: 

Ρ) Ή πολιτικοποίηση του φοιτητή ά-
πολουθεί σταδ.αχή καί έμμεση -πορεία 
σέ σχέση μέ τό Φ-Κ. 

καί γ ) χαλαρή οργάνωση τοΰ χώ
ρου. 

Γ) Σ Ε Σ Χ Ε Σ Η ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ 

Ή καταξίωση τοΰ Φ.Κ. στην επαρχία 
δίνει τό δικαίωμα στό Τ.Σ. νά ανανεώ
νει καί νά βελτιώνει τήν επαφή μαζ! 
του καί τό προχώρημα σέ ολοένα καί 

3. Στόχοι - Ταχτική 
Α) ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ: ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗ

Σ Η ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΕΠΑΡΧ. ΣΠΟΥΔΑ
ΣΤΗ Σ Ε ΣΩΣΤΗ ΒΑΣΗ ΜΕΣΩ: 

1) Σωστή λειτουργία τών οργάνων 
του. 

2) Πολιτικοποίηση τών μελών, δέσι
μο τής οργάνωσης του. 

3) Δέσιμο μέ τό Φ.Κ, 
4) Μαζικοποίηση 

ΜΕΘΟΔΕΥΣΗ 

Τό πλησίασμα τοΰ επαρχιώτη οτιουδα 

πι όπροοδευτ^κές θέσεις. "Ετσι: 
α) Ό Τ.Σ. διαθέτει τό πλεονέχτημ© 

ένας εύκολου πληστοχηιατος της έπσρχί-
ας, στή βάση τής ύπtΛJθυvóτητας καί 

Α) Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

'Αποφασίζει γιά τΙς Γενικές κατευθύν
σεις της δουλειάς τοΰ συλλόγου, τήν *-
δρυση τών επιτροπών καί τή λειτουργία 
τους. 

Β) Τό Δ.Σ. 

Συντονίζει κσΛ καθοδηγεί τίς έπβτρο-

βεια νά συστηματοποιηθεί ή δουλειά τών 
επιτροπών καί νά ξεφύγουν άπ* τό χει· 
ροτεχνισμό. ΟΙ επιτροπές λειτουργούν 
μέ καθορισμένο πλάνο air' τό Δ Χ οτά 
πλαίσια τών αποφάσεων τής Γεν. Συνέ
λευσης 

ΟΙ επιτροπές πού πρέπει νά λειτουρ· 
γοΰν σ* ένα Τ.Σ. είναι: 

τοΰ σεβασμού απέναντι στά προβλήμα
τα καί τΙς αδυναμίες της· 

β) *Εξ αίτιας τοΰ θλιβερού πολιτιστι
κού — πολιτικού — κοινωνικού έπ'π:δου 
τής έπαρχος έχει τεράστιο πεδίο γιά νά 
προσφέρει κ α ί κ ε ι π ρ έ π ε ι κύ
ρ ι α ν ά σ τ ρ α φ ε ί . 

γ ) "Ο χρόνος ανάμεσα στή πρωτείου-
σα καί τήν επαρχία καταμερίζεται αρ
κετά ευνοϊκά. Όκτώ μήνες έδώ καί τέσ-
σερε ς στην έπσρχίσ. 

καί δ) Ό Τ.Σ. έχει δυνατοτ^ττς π>α-
τε άς ζύμωσης τον προβλημάτων τοΰ 
Φ.Κ. στην επαρχία. 

στή μέσα άπό τα Τδ.α του τά προβλή
ματα, καί τή συνειδητοποίηση άπό μέ
ρους του τών αίτ ών πού τά δγμιοΐ-ργοΰν 
"Ετσι πάνω στά οικονομία, πολιτικά, 
ψυχαγωγικά — πολιτιστικά προβλήχια-
ό Τ Σ . πρέπει νά δώσει λύση νά κάνει 
μελέτες καί ταχτικές συζητήσει. 

Τά οίκονοαϋκά καί πολιτ-κά πρέπε» 
κάθε φορά νά τά ζυμνει καί yà δίνει τή 
βαθύτερη αίτια οέ σχέση μέ τό κοινω
νικό σύστημα. Νά παίζει στό τομέα τής 
ζύυχοσης πρωτοπόρο ρόλο κσί irr β-η-
θητικό της ΕΦΕΕ καί ΕΣΕΕ στό τομέα 

πές δουλειάς. "Εχει ουσιαστικά τήν εύ-
θύνει γιά όλες τίς εκδηλώσεις τοΰ Τ.Σ. 
Συγκαλεί άραές καί ουσιαστικές Γεν-
Συνελεύσεις, πάνω στά θέματα τών ό
ποιων πρέπει νά έχει συγκεκρμένες 
προτάσεις. Νά δουλεύει συλλογικά καί 
νά κάνει αύτοκρτική. Νά έρχεται σέ ε
παφή καί συνεργασία μέ τους πολιτι
κούς φορείς τής επαρχίας, τους προο
δευτικούς Δημάρχους κοά Κοινοτάρχες 
τά Δ .Σ τών Τεχνικών Σχολών καί τών 
μορφωτικών πολιτιστικών, προοδευτικών 
συλλόγων, τίς μαθητικές κοινότητες, 
θεατρ κά τμήματα, εταιρίες σπουδών, 
τοπικά συγκροτήματα, εργατικά κέν
τρα καί κάθε άλλο πρωτοπόρο στοιχείο 
της επαρχίας. 

Νά έχει επαφή μέ τήν ΟΛΜΕ, ΔΟΕ, 
ΠΕΑΚ, ΠΕΑΔ, ΕΣΕΕ ν ά τά εκπαι
δευτικά θέματα. 

Νά ορίσει μ ό ν ι μ ο μέλος του γιά 
επαφή μέ τήν έπττρσπή επαρχιώτη σπου
δαστή τής ΕΦΕΕ. 

Γ) ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΣ. 

01 έπντρσπές τοΰ Τ.Σ είναι ανοιχτές 
γιά δλα τά μέλη. Συγπβντρώνοντα 
ταχτικά καί αποφασίζουν γιά τή πάρα 
πέρα προώθηση τών ζητημάτων π ' ύ 
έχουν αναλάβει Πρέπει νά ykm προσκά-

α) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Ε-

ΠΑΡΧΓΩΤΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ 

ΈπεΑεργάζετσι, αναλύει κσΑ προωθεί 
μέσω τοΰ Δ Σ . οτήν Έπ. Έπαρχ- Σπ« 
της ΕΦΕΕ θέματα: Î) Στέγασης, 2) 
Σύτισης, 3) Περίθαλψης, 4) Μόρφωσης, 
τά αναλύει καί τά ζυμώνει στά μέλη του 
Τ.Σ. Ενημερώνει ταχτικά μέσω ανα
κοινώσεων τά μέλη τοΰ ΤΣ σέ θέματα 
ψυχαγωγίας: θεατρ. κινηματ. έργα, Δια
λέξεις, Σ υναυλίες κοί νά φροντίζει νά δ ν fi 
γανώνει μαζικές συμμετοχές & αυτά* 
φροντίζει για αναλύσεις καί προγράμ-. 
ματα έργων βιογραφίες κλπ), προτείνει 
βιβλία μέσα άπό τά όποια ό σπουδαστής 
θ* ανεβάσει τό επίπεδο τών γνώσεων 
του (πολιτικά — λογοτεχνικά). 'Ενημε
ρώνει καί ζυμώνει τά μέλη γύρω ά~ 
γενικά προβλήματα τοΰ Φ. κα! Σπ Κι» 
νήματος οτά itkcama τών άποφάοτων τής 
ΕΦΕΕ καί ΕΣΕΕ. 

Β) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ 

ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 

Ασχολείται μέ τή συγκέντρωση στο*· 
χείβν γύρω άπό τά προβλήματα τής έ» 
καρχίαςί Έκπαβε***"** 

Συνέχεια στην t? σελ. 



2#λΜα 8 ΣΠΟΥΑΆΣΤΤΚΗ ΠΡΟΤΟΠΟΡΙΑ Terileni & Γενάρη 197) 

Πολιτική Άπόφαο 

Ή Μεσογειακή συγκυρία καί 
ή 'Ελλάδα 

Ή Μεσόγειος είναι ένα άπό τα π ι ο tvai-
«rf . α της εποχές μας άπά οίκονο-
μικ.,ς, πολιτικής και στρατιωτικής σκοπιάς. 
Λεκάνη κλειστή με δύο διεξόδους μεγάλης 
στρατιωτικής και οικονομικής σημασίας: 
Τού Σουέζ για τα -πετρέλαια τον 'Αραβι-
Koj κόλπου και τη σύνδεση με τον 'Ινδι
κό, τον Γιβραλτάρ γ ι α την επικοινωνία 

: ζ χώρες τοΰ 'Ατλαντικού. 'Air* την 
άλλη δε τα στενά των Λαρδανελλίων σα 

αγωγός σύνδεσης της Σο6. "Ένω-
σ-ς μέ το μεσογειακό χώρο. 

Ή κατάσταση, οικονομική και κοινωνι
κή, των λαών τής περιοχής χαρακτηρίζεται 
άττό τήν κατάσταση αθλιότητας των μεγά
λων μαζών πουρχεται σε κραυγαλέα αντί
θεση με μια μερίδα ελάχιστη του ττληθυ 
σμαΟ που καρττώνεται το πλούτο της πε-

: εϊτε γα λογαριασμό άλλων εΤτε γ ια 
λογαριασμό δικό της. Ταυτόχρονα στο χώ
ρο κύρια τής Άν. Μεσόγειου και Μέσης 
'Ανατολής παρατηρείται εμφανής ή σι/νύ-

ν και φεουδσοχικών στοιχείων 
στοιχείο πού δίνει ατό χώρο μια παραπέ
ρα ιδιομορφία. 

Ή ανυπαρξία ανάπτυξης 'Εθνικής κουλ
τούρας Ερχεται σαν απόρροια τών παρα-

J επιτείνοντας ταυτόχρονα και δλο-
όνσντσς τήν ουσιαστική κατάσταση 

αθλιότητας τών λαών τής περιοχής. 

επέμβαση τών 'Αμερικάνων στη πε
ριοχή μεθοδεύτηκε- με τήν ίδρυση τοΰ κρά
τους του xì<rpaì\j)< υπηρέτη και πράχτορα 
τών 'Αμερικάνικων συμφερόντων στη πε-
Ρ'οχή- Έξελείχτηκε δε μέ τήν ανοιχτή έ 
πέυβαση στον εμφύλιο τής 'Ελλάδας 1944 
1949 

Τήν στρατιωτική άπόοαση στο Αίβανο, 
τήν εγκαθίδρυση ουσιαστικά στρατιωτικής 
χούντας στή Τουρκία, το πραξικόπημα του 
'67 στην 'Ελλάδα, το πραξικόπημα του 
"74 στή Κύπρο και τήν είσδολή τών Τούρ
κων, τή δημιουργία του θέματος τοΰ Ai 
γσίου 

οοασιστικό ρόλο προς την κατεύθυν-
αμόρφωσης αυτής τής κατάστασης Ι

έ ό 'Αγγλικός καί αργότερα ό άμερι-
Ιμπεριαλισμός. 

Οι προσπάθειες τών 'Αμερικάνων Ί μ π ε 
ριαλιστών γ ι ο τήν υλοποίηση τών σκοπών 
τους, στή περιοχή όπως αυτοί προαναφέρ 

ν, εκφράζονται σήμερα μέ τις προσπά 
θε ες για διχοτόμηση και τελικά νατοποί 
ηση τής Κύπρου γ ι α οικονομικό - πολιτι 
κο στρατιωτικό Ελεγχο τής Μέσης Άνατο 
λτς για αποδυνάμωση καί χτύπημα τών 
ΊΕΘν'κοαπελενθερωτικώ» κινημάτων τών 
Άοσβικών χωράν won τών Παλαιστινίων 
μέ τή βοήθεια τον σιωνισμού «ai άλλων 

αντιδραστικών δυνάμεων, παραπέρα εκμε
τάλλευση τών πλουτοπαραγωγικών πηγών 
τών χορών, εξασφάλιση καί έπέχταση τών 
'Αμερικανονατο κών οάσεων. 

Η συΟΤημαΤική απομύζηση του Φυσικού π λ 3 υ 

του τής περιοχής από τους κάδε Φορά ίμπε-

ριαλιστές, το πολύ χαμηλό βιοτικό επίπε
δο τών λαών τής περιοχής σ * συνάρτηση 
μέ τις κραυγαλέες κοινωνικές αντιθέσεις 
στις έπί μέρους χώρες, ή κοινωνική κα-
ταττίεση Εχουν σαν αποτέλεσμα τή ριζο-
σττοχΓτικσττοίηση μεγάλων μαζών σ' όλες 
τις χώρες τής περιοχής. Αυτό Εχει δημιουρ
γήσει μια σειρά άπα ισχυρά λ« κα κινή 
ματα στή περιοχή μέ θετική εξέλιξη, χαρα-
χτήρα αντιφασιστικό — άντιιμπεριαλιστι
κό (Παλαιστίνιοι, Τούρκοι« "Ελληνες, 'Ιτα
λοί, Γάλλοι, Ισπανοί , Πορτογάλλοι ). Ό 
αντιφασιστικός — άντι ιμπεριαλιστικός 
χαραχτήρας τών Μνημάτων σ* όλες τις 
περιοχές τής Μεσόγειου σφυρηλατεί τήν 
'Ενότητα καί τή κοινή δράση τών λαών τής 
περιοχής, δημιουργώντας έτσι αντικειμενι
κά Ενα ενιαίο μέτωπο λαϊκών δυνάμεων ε
νάντια στο κοινό εχθρό, τον 'Αμερικάνικο 
'Ιμπεριαλισμό. 

"Ετσι λοιπόν στό χώρο τής Μεσόγειου 
και κύρια τής 'Αν. Μεσόγειου καί Μέσης 
'Ανατολής παρατηρούνται δλες οί αντιθέ
σεις τον σύγχρονου κόσμου καθαρά και 
σ' όλη τους τήν Εχταση. Αυτές οί αντιθέ
σεις πού συγκλίνουν στή Μεσόγειο και του 
συμβάλλουν μ' Ενα σύνθετο αλλά διαλεχτι-
κο τρόπο στή δημιουργία τής μεσογειακής 
συγκυρίας είναι : 

1) *Η αντίθεση ανάμεσα στό σοσιαλι
στικό στρατόπεοο καί το 'Ιμπεριαλιστικό. 

2 ) Ή αντίθεση ανάμεσα στους κατόπι· 
εσμένους λαούς και τον 'Ιμπεριαλισμό. 'Α
ποτελεί τή κυρίαρχη άντίθοση σ' όλο το 
χώρο τής Μεσόγειου. Τα τελευταία χρόνια 
Εχει πάρει σαφή μορφή σ' δλες τις μεσο
γειακές χώρες και τους λαούς (Πάλαι 
στίνιοι. Τούρκοι, "Ελληνες, 'Ισπανοί, Ι 
ταλοί). 

3 ) Ή αντίθεση ανάμεσα ατά Λαϊκά στ ρω 
ματα καί τήν αστική τάξη ατά πλαίσια 
τών καπιταιλστικών μητροπόλεων. 'Αντί
θεση πού, παρ' δλη τήν άμβλυνση τών αν
τιθέσεων πού επιχειρείται στή Μητρόπολη 

μέ τήν άπαμύζηση του πλούτου τής περι
φέρειας, εμφανίζεται άπ* τήν iota τή Φύση 
του καπιταλισμού noi τις αντιθέσεις vow 
το ίδιο το σύστημα καπιταλιστικής άνά-
τ υ ξ η ς ε χ ε ι μεσάτου. Οί αντιθέσεις μέσα 
στή μητρόπολη] κχουν επίδραση στην εξέλιξη 
τών λα-κών κινημάτων στή περ·.φ£ρεια, β-
πως καί αντίστροφα οί αγώνες στή περιφέ
ρεια έχουν, επίδραση στή κατεύθυνση όξυν
σης τών αντιθέσεων στή μητρόπολη. (π.χ. 
Βιετνάμ)' 

4 ) Ή αντίθεση ανάμεσα στους μονοπω
λιακούς κύκλους μιας ή καί διάφορων Ιμπε 
ριαλιστικών χωρών μέ ανταγωνιστικά συμ
φέροντα. Ή αντίθεση αυτή εκφράζεται στή 
προσπάθεια κυριαρχίας τών διάφορων αν
ταγωνιζόμενων μονοπωλίων πάνω ο* ολο 
και περισσότερες πηγές πλούτου τής πε
ριφέρειας. 'Αντίθεση πού στό χώρο τής 
Μεσόγειου εμφανίζεται κύρια πάνω στο 
πετρέλαιο. 01 αντιθέσεις, βέβαια, μεταξύ 
τών μονοπωιλαχών κύκλων καί ιμπεριαλι
στικών χωρών δ*έν μπορούν να θεωρηθούν 
σα κυοίαρχες άνηθέσείς. Δέν άποτ:λοΰν 
κινητήρια δύναμη τοΰ μετασχηματισμού 
Μπορούν οί άντι ιμπεριαλιστικές δυνάμεις 
νά τις χρησιμοποιήσουν άπ" τή σκοπιά 
τους. 

Ή 'Ελλάδα βρίσκεται στην περιφέρει« 
τον παγκόσμιου καπιταλιστικού συστήμα
τος, μέ τήν Εννοια ότι Ιστορικά διαμορφώ
θηκε καί αναπτύχθηκε κύρια υποβοηθητικά 

Ή πολιτική τι 
Ή κυβέρνηση Καραμανλή αποτελεί τον 

πολιτικά εκφραστή της σημερινής άρχουσας 
τάξης. 

"Η εξωτερική της πολιτική κινείται πάν» 
σέ δύο άξονες, α) τήν διατήρησητών 6s-
σμών μέ τήν 'Αμερική, β) την ένταξη της 
•Ελλάδας στήν ΕΟΚ. 

Για τήν εξυπηρέτηση τών ιπχρακάνω δύο 
αξόνων κινήθηκε ή πολιτική της κυβέρνησης 
στα σοβαρά εξωτερικά μας θέματα. 

"Ετσι στο Κυπριακά ή πολιτική της ήταν 
πολιτική άρνησης της δΐθνοποίησής του καί 
μπλοκαρίσματος του στα *ν\μερ κανονα-το-
Ικά πλαίσια. "Ετσι επέτρεψε τήν ούσ αστι
κότερη παρέμβαση τοΰ Κίσσινγκερ καί τών 
Ά με ρ χάνων "Ιμπεριαλιστών. Κάτι τέτοιο 
οδήγησε και οδηγεί στην μή εκμετάλλευση 
τ?Ίς βοήθεας τών σοσιαλιστικών χωρών καί 
τών χωρών τοΰ τρίτου κόσμου κύρ α. *Αντι-
κειμεν κά δ=, προωθεί τή λύση της δχοτά-
μησης καί τελικά νατοποίησης της Κύττρου. 
λύση πού εξυπηρετεί τα συμφέροντα τών 
Αμερικάνων στήν περιοχή. 

"Η ίδια αυτή πολιτική εκφράστηκε καί 
στο θέμα του ΑΙγαίου τό όποιο ένώ είναι 
κοβ3αρά πρόβλημα "Ελλάδας κοά Τουρκίας, 
ή Κυβέρνηση τό μετάτρεψε σέ διεβλές, ε
ξυπηρετώντας; πάλι την "Αμερική δίνοντας 
της τις δυνατότητες επέμβασης στα πετρέ-
λ α α τοΰ ΑΙγαίου- *Η Κυβέρνηση μέ τή τα-
χτ-κή της υποχώρησης της στις παράλογες 
απαιτήσεις τοΰ τούρκικου ΙπεχτατιαμοΟ (πού 
έχει επιλεγεί από τις ΕΠΑ για τή προώθη
ση τών σχεδίων της στή περιοχή) δημιουρ
γεί θέμα έκεΐ πού ουσιαστικά δέν υπάρ
χει· δέν υπάρχει δηλ. θέμα ΑΙγαίου. Μέ τή 
προσφυγή στή Χάγη ή Κυβέρνηση Ιδωσε 
παγκόσμια τή δυνατότητα για νέες αμφισβή
τησε ς πάνω στά δίκαά μας. Παράλληλα 
μέ τΙς κατά καιρούς δηλώσεις της (λόγος 
Καραμανλή στή ΔΕΘ) ύποθάλπτε. παραπέ
ρα τό Τούρκικο σωβ.νσμό καί έπεχτατιομό. 
Πάνω στό θέμα του Atvatoo Kod τή πολιτι
κή τ ής Κυβέρνησης, θά πρέπει νά σημειω
θεί δτι οί προοδευτικοί λαϊκοί φορείς δέν 
παρουσ άστη καν ενωμένοι. Ένώ τό δ\ο θέ
μα καί ό δλος χειρισμός του άπ* τή Κυ
βέρνηση επέβαλλε σάν & εση πολιτ'κή πρα-
χτ κη τήν ενεργοποίηση άπ* τή μιά τοΰ λα
ού προς τή κατεύθυνση ματαωσης τών "Ι
μπε ριαλ στικών κνδύνων καί τή "πσοαηέρα 
ανάπτυξη, άπ* τήν άλλη τών κοινωνικών 
τους αγώνων, τμήματα τής αριστεράς δέν 
είδαν τό ζήτημα συγκεκριμένα αλλά το ÓV 
νάναναν στή γενική άντι·υπεριΐτλιστ κ* 4-
«βκοη μέ CaiOTtÀfcOva καί νά άπακίοοανα* 
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(π τικ: Γ' Συνόδου 
στη λειτουργία διαμόρφωσης και ανάπτυ
ξης τών WW ι τολ ιστκων κ^.τρων καί τών 
εσωτερικών ανταγωνισμών των. 

Ή εξάρτηση του κράτους «on τών κυρί-
«τρχων τάξεων ormò τον ιμπεριαλισμό, είναι 
αποτέλεσμα της τέτοιας ανάπτυξης. ΟΙ 
λαοί της Μεσογείου, πού ol χώρες τους 
βρίσκονται κάτω air* την επίδραση της 
-νοιροπάνω έξέλιξος, άλλες περισσότερο 
καί άλλες λιγότερο, ή καθεμιά μέ τις δι
κές της Ιδιομορφίες, μέσα στο πλαίσιο 
των παραπάνω αντιθέσεων οφείλουν να 
συντονίσουν τον αγώνα τους γ ι α 'Εθνική 
'Ανεξαρτησία, γ ι α τον σοσιαλιστικό μετά 
σχηματισμό. 

Στην 'Ελλάδα, ή ανάπτυξη του άντιϊμπε 
ρ«ολιστικού έθνικοαττελευθερωτικοϋ αγώνα 
e i p ià σειρά ait« χώρες καί ή συνειδητο
ποίηση πλατειών λα-κών στρωμάτων της 
ανάγκης γ ια 'Εθνική ανεξαρτησία καί συ
γκεκριμένα την ανεξαρτησία άπα κάθε 
λογής ιμπεριαλιστικό κέντρο κάνει δυνατή 
σήμερα την άντιμπερ:ολιστική αλλαγή το 
άνοιγμα του δρόμου γ ι α τον σοσιαλιστικό 
μετασχηματισμό. 

6) Ό Νόμος του Ράλλη για τη μείωση 
του αριθμού, τών εισακτέων στα Α.Ε.Ι. 
καί ή αύξηση τοΟ αριθμού τών εισαγόμενων 
στα Κ.Α.Τ.Ε. αποτελεί επίσης Ινα σαφή 
δείγμα προς την στροφή γ ι α τή» παραγω
γ ή «ειδικευμένων εργατών» για τα μονοπώ
λια. 

ίς κυβέρνησης 
τοΛΙσουν σ* ένα βαθμό το λαό καί νά ε
μποδίσουν ούσιαστοκά τήν έ\άτητά του. Ό 
αγώνας για το Atyato του 'Ελληνικού Λά
ου δέν είναι αγώνας ενάντια στο Τούρκικο 
Λαό, μέ τον όποιο άλλωστε δέν έχουτε τί
ποτα που να μας χωρίζει αντίθετα πολ^ά 
πού νά μας ενώνουν, αλλά είναι άγ±νας 
έν.άντα στο τούρκικο σωβινισμό εκφραστή 
της τουρκικής αστικής τάξης καί τοΰ 'Αμε
ρικάνικου Ιμπεριαλισμού- Ό αγώνας TCO 
'Ελλην'κσΰ Λαού είναι κοινός μ$ τον αγώ
να του Τούρκ κου Λαού γιά Εθνική 'Ανε
ξαρτησία — Λαϊκή Κυριαρχία — Κοινωνική 
απελευθέρωση. 

"Οχ· ξεκομμένα άπ* τά παραπάνω παρου-
σάζεται καί δ σταθερός προσανατολ σρος 
της κυβέρνησης στην προστ:ο£ε·.α έντοξης 
της Έλλόδας στην ΕΟΚ τών μονοπωλίων. 
Ή ΕΟΚ αποτελεί τήν οί· ονομική πλευρά 
του NATO. Ή ένταξη μας στην ΕΟΚ σέ 
συνάρτηση και μέ την υπογραφή της *Α;*ε-
ρικανονατοΐκής συμφωνίας — πλα'σ'σ χαλ
κεύει π ά τελε:ωτικά τό στοθερό προσανα-
τολ σμό τοΰ τόπου στή κατ'ύΓυνση της Cro-
τέλειας καί της υποταγής στους *Α;ερΐι! ά-
νους καί τό NATO. Οι έπιπτώσες άπ* τήν 
ένταξη τής χώρας στή τεχνοκρατική ΕΟΚ 
τών μονοπωλίων ε*>ΛΧΐ αρνητικές γ:ά τό τό
πο καί τό λαό καί συνοψίζονται: Γ'à τους 
εργαζόμενους, αντεργατική πολιτική, πε
ρισσότερη μετανάστευση, μεγαλύτερη ανα
σφάλεια, γ»ά τους αγρότες βαθμιαία εξα
φάνιση τών μ·κρών επιχειρήσεων πού δεν 
έχουν ψηλή παραγωγικότητα, συντρβή κσΛ 
εξαφάνιση του μικοο* κλήρου, γιά τήν ot-
κονομία μας νέα αποικιακά προνόμια υπέρ 
τών πολυεθνικών μεγαθηρίων, για τό τό-
παμας πνευματκή εξαθλίωση καί έξοφάνι-
ση τών λαϊκών μας παραδόσεων. Στην προ
σπάθεια ένταξης μας στην ΕΟΚ συμβάλλει 
τό κέντρο καί ή σοσ αλδ-μοκρατία κα'οδ-]-
γούμενοι από τή Δ· Γερμανία πράχτορα καί 
πιό π ο τ ό υπηρέτη του Άμερ καν κου "Ι
μπεριαλισμού στην Ευρώπη. Ή ένταξη στην 
ΕΟΚ εΤναι δεμένη μέ τά θέματα τής Κύ
πρου, του Αίγαίου. καί της γενικότερης έ-
ξωτερ κής πολιτικής γιατί δίνει τή δυνατό
τητα νά αυξήσουν τή πίεση τους ol δυτικο
ευρωπαϊκές καπ ταλιστικές χώρ:ς, πού κυ
ριαρχούνται άπ* τά αμερικάνικα πΓλυεθνκά 
μεγαθήρια, γ ά παραπέρα ευθυγράμμιση 
τής πολιτικές μας μέ τά συμφέροντα τοΟ 
NATO. 

*Η εσωτερική πολιτική τής Κυβέρνησης 
κινείται πάνω ο* Ινα βασικό Ätova: Τήν 
εδραίωση τής κοινοβουλευτικής της διχτα-

τορίας. Προς τή »«ττεύθυνση αυτή προχω
ράει τό όχυσσόδεμα του Λ.Κ. καί του Φ.Κ· 
μέ τό βαθμιαίο περιορισμό τών δικαιωμά
των του. "Έτσι «πβρνάει Ô νόμος τοΟ Λά
σκαρη, δ Ποινικός Κώδεκας, καταργείται 
τό Παν. άσυλο, νομοθετείται τό Φασιστικό 
μέτρο τών εκτοπίσεων, περιορίζονται ol 
συνδ«ιαλιστνκές ελευθερίες στά πλαίσια 
του Κρατικού Συνδικαλισμού. Ό σταθερός, 
δλο κσέ πιό δεξιά, προσανατολισμός του 
Καραμανλή εκφράστηκε καθαρά μέ τον 
σχετικά πρόσφατο ΟΑΚϊσχηματισμό τής Κυ
βέρνησης. 

Ένώ δέ ή άνοσυγκρότηση τοΟ κράτους 
τής δεξιάς ολοκληρώνεται, ταυτόχρονα α
ναζωπυρώνονται φασιστικοί, χουντοβασιλι
κοί πυρήνες μέ σκοπό τήν ό*κχσυγκρότηιση 
του παρακράτους. ΚσΑ αυτό κάτω από τήν 
°̂ ν*0Χή ""̂ fc ίδιας τής Κυβέρνησης. 

Τό Λ. Κ. συσπειρωμένο γύοω άπ* τους 
προοδευτικούς του φορείς καί τό Φ Κ. συ-
σπε ρωμένο γύρω άπ* τά καταχτημένα του 
όργανα (ΕΦΕΕ, Δ.Σ., "Ομοσπονδίες) καί 
τις πρωτοπόρες παρατάξεις του θά δώσει 
τάν αγώνα του ένάντα σέ κάθΐ προσπά
θεια χε ραγώγησής του καί άλυοσδέματός 
του· θ ά ασκήσει δλη του τή δυναμική πά
νω στή Κυβέρνηση στά θέματα του Αίγαίου, 
τής Κύπρου καί θά εντείνει τους κοινωνι
κούς του αγώνες. 

"Η δολοφονία τοΟ Παναγούλη, τά γεγο
νότα μετά τή κηδεΓα TOJ Μαλλιά.», δείχνουν 
πιά e ' όλο τό Λαό ότι τό παρακράτος εΤ-
ναι καλά όρ>τχνωμονο, έτοιμο γιά δράση δ-
ταν τά ξενόδουλα αφεντικά του τό προστά
ξουν. 

"Απ* τήν άλλη τά γεγονότα τοΰ Μάη 
*75 καί τής Άμερ-κάντκης πρεσβείας δεί

χνουν έπίοης σ* δλο τό Λαό δη ή Κυβέρ
νηση ανέχεται αυτό τό παρακράτος, τό 
προστατεύει· 

Ό Λαός πρέ*ει νά στηριχτεί στις δικιές 

του δυνάμεις. Ή αντιφασιστική — άντιΐμπε-

ρ:αλστΐκή Λαϊκή 'Ενότητα είναι ό μόνος 

τρόπος γιά ένα Ισχυρό Λαϊκό Κοινωνικό 

Μέτωπο ενάντια στους μηχανισμούς τής αν

τίδρασης καί της π^ωδρόμηοτ^ 

'Εκπαιδευτική πολιτική 
•Η παδε Γ σ πού παρέχεται άπό Ενα αστι

κό κράτος, σα/ στοιχεί:του έπικοδ 
εΐναι αναμφισβήτητα στην ύπηρεοϊα τ~ν 
συμφερόντων της άρχουσας τάξης του τό
που. 

Στην "Ελλάδα καπιταλιστική χώ^α μέ 
εξαρτημένη κοινωνική δομή, ό χαρακτή
ρας της Παιδε'ας εΐνα». εξαρτημένος καί τό 
περ'εχόμενό της ταξικό. 

Μέσα σ* αυτά τά πλαίσια καί σέ έμμεση 
σχέσ-j μέ τη πολιτιχή της, δπως αύτη ά-
ναφέρεηκε, κινείται ή έ κ π α δ υ τ κ ή πολιτι
κή της ΚυΟΙ^Γ.-ισης. Ή βασνκή της κστεύ-
θυνση είναι: Μια παδεία στην υπηρεσία 
τών μονοπωλίων. Οι άξονες πού προωθούν 
αυτή τή κατεύθυνση είναι: 

1) Καιτ.σύρνος ττόττος οργάνωσης της 
εκπαίδευσης σέ σχέση μέ τήν ένταξη μας 

στην ΕΟΚ καί άμεση εξάρτηση της άπό τό 
τεχνοκρατικό ατίΓμό τής παραγω
γής. Κύρια έκοραση τών παρα -άνω 
τελεί ό €ν6μος — π"".αίσΐο> καί δττως 
μάτι του έξειδ κεύτηκε στή Σχολή Δη.όσι
ας Δοίκησης-

Ή προσπάθεα χειραγωνησης, άλυσσο-
δέαατος καί πσ ^ ο ς 
του κ νήμστσο τών σπονδαστΞν καί μαθη
τών στά πλανσ α τοΰ κρατικέ G μηχανισμού. 
Έδώ εντάσσονται ή προσπάθεια δημιουρ
γίας κρατικοΰ συιό καλισμοΰ, ή κατάργη
ση του Π.Α., τό εξεταστικό σύστημα. 

"Η κυβέρνηση Καραμανλή μέ τήν εκπαι
δευτική πολιτ κή της συντηρεί καί επιτεί
νει το χαραχτήρα τής εξάρτησης τής εθνι
κής μας οΙκονομίας, τό χαραχτήρα τής υ

ποτέλειας κοέ υπανάπτυξης σ* δλσυς τους 
τομείς τής έθν«ής μας ζωής. 

ΟΙ "Ελληνες σπουδαστές καθημερνά βλέ
πουν τήν ελληνική τεχνολογία κσΛ έπσ* 
νά εκφυλίζονται, τις σπουδές τους νά ύπο» 
βαθμίζσνται. Βλέπουν ότι προορίζονται μό
νο γιά τεχν κοί, ειδικευμένοι εργάτες· Βλέ
πουν τους ξένους νάνοι οί ρυθμιστές τής ol-
κονομιχής μας ζωής. Βλέπουν τής π 
τοΰ έλλην-jKoG πλούτου νά έκμ3ταλλεύονται 
άπ* τά ξένα μονοπώλια, ένώ Ô προγραμ om-
σιός, ή έρευνα, νά μην είναι στά %t<><z TOO 
λαού μας. Βλέπουν τή Παιδεία μα; νά πα
ρασιτεί, νά αποτελεί στοιχείο κυβ ρνητίκής 
κοινωνικής πολιτκής καί δχι 6 -χρα-
γωγικής επένδυσης κσΛ άχάππ.·^ 
κουλτούρας τοΰ τόπου καί τής CÎKOVC 
του, οτήν ύπηρεοϊα μιδς αυτόνομης 
κής ανάπτυξης. 

Στην ανώτερη έκπα&ευση ή επέμβαση 
:Τναι αίσχράί 6-

πτη. Ή Δ εβνής ΤΓ: φρα ττής τών 
πoλL ρυ
θμιστής τής ανώτερης εκπαίδευσης στή 
τρίδα μας. Τό π ~θο-
ρΐζετσι άπό τή Δ.Τ· e αέ τΙς ανάγ
κες τών μονοπωλίων στή χώρα μας καί δ
χι σύμφωνα μέ τις άνά τόπου 

*Εν τώ μεταξύ ή Μέση και Κατώτερη 
'Εκπαίδευση συμβάλλουν στά πλαίσια τών 
αναγκών τής εξαρτημένης ό*/άπτιΛης στή 
δημιουργία υπαλλήλων κσΑ τε 

Τά ταξικό περιεχόμενο τής Παιδείας μας 
τοποθετεί τό Φ'Κ. στό πλάι του Λ Κ. στους 
αγώνες του γιά ΕΘΜίΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗ
ΣΙΑ - ΛΑ ΓΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ — ΚΟΙΝΩ
ΝΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ 

ΟΙ νεολαίοι σπουδαστές παλεύουν γ ά μια 
Παιδεία στην ύπηρεσα του Λασΰ-

_ Σά συνέπε α τών παραπάνω ή κύρια 
αντίθεση στο χώρο τής εκπαίδευσης είναι 
αυτή ανάμεσα στό Φ.Κ. κσΛ τήν εκπαιδευτι
κή πολιτική τής Κυβέρνησης arò τή κάθε 
φορά άσκηση εξουσίας στό δοσμένο καπι
ταλιστικό σύστημα. 

— Ή Γενική Στρατηγική του Κ νήματος 
είναι: α) Δουλειά πάνω στή πορεία προς 
τή κύρ α αντίθεση συσπεΐ£>£\οντοχ σ--
χους μέ σκοπό τή δ^μιουργ» κάθε 
ευνοϊκού συσχετιομου δυ·. 0) Δου» 

λειά. πάνω στή συνεχή καί 
δεσή του μέ τό Α.Κ. τόσο σά ταγ-πκή δ^ο 
καί σά τελικό κ 

λισμοΰ. Τό πρώ^ο σημαίνει δτι τό ••Κ 
νει αγώνες τόσο στή βάση του. τοις φοι
τητές, άπ* όπου αντλεί τή δυναμική του» 
όσο καί οτά όργανα έτεκ είνοντσχ τή συμ
μετοχή του στό Πανεπιοτημακή ζωή. 
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Ή παραίτηση του Γ. ΤζάΟα 

Γραμματέα της Ν. ΠΑΣΟΚ 
ΠΡΟΣ 
τον npóc&po TOO ΠΑΣΟΚ 
τήν ΈκτΕλ^στική Γραμματεία 
τήν Έικτρσκλ Νεολαίας 
για δλους τους συντρόφους νεολαίους 
του ΠΑΣΟΚ 

Σύντροφοι 

Μετά atto πολύ σκέψη καΐ Εχοντας 
πλήρη συναίσθηση της σημασίας της ε
νέργειας μου ότναγκαζομαι να παραι
τηθώ άπό τή θέση τοΰ Γραμματέα της 
Νεολαίας ΠΑΣΟΚ. 

Είναι μόνιμη πληγή για το κίνημα το 
φυλορόημα των στελεχών τοο h αδυνα
μία οποιουδήποτε οργάνου να λειτουρ-
γήση συλλογικά κσΛ να ομθοπ,οδήση 
καΐ το συνειδητό μπλοκάρισμα των δια
δικασιών ανάπτυξης ολόκληρου του 
χώρου. Παράλληλα δλο καΐ περισσότε
ρο ευδοκιμούν στις τάξεις του οι κάθε 
είδους όπορτουνιστές καΐ άρριβίστες. 
δλο ρισσότερο ή λειτουργία του 

ίνκαθίσταται στους διαδρό
μους, ανατίθεται σε κυκλώματα, στηρί-
ςεται στίς κάθε είδους παραλειτουρ-
γίες 

Ό εκφυλισμός του ΠΑΣΟΚ Ιχει τή 
βάση του στην αποκλειστική ενασχόλη
ση των οργάνων του γύρω από προσω
πικά κσΛ διαδρομικά ζητήματα, στο σα-
αποτάρισμα κάθε προσπάθειας γιά συλ 
λογική λειτουργία, (διαδικασίες μέσο 
από όργανα καΐ κατάκτηση μιας συγκε
κριμένης πρωτοπόρος Ιδεολογίας), τα-
χτι κή που άκολουθιέται μέ εσυνέπεια* 
άπό μέρους της ηγεσίας τοΰ κινήματος. 

"Όλα αυτά δεν μπορούν -καρά να £-
χουν σαν αποτέλεσμα τήν άποδιοργάνω 
ση του κινήματος μας, αποδιοργάνωση 
πού εκφράζεται μέ τήν συνεχή ανταγω
νιστική σχέση πού ότναπτύσεται ανάμε
σα σ* ένα υηχανισμό χωρίς Ιδεολογία, 
χωρίς άρχες (τόν μηχανισμό των κεν
τρικών οργάνων τοΰ ΠΑΣΟΚ) καί τΙς 
διαδικασίες πού απαιτεί και περιμένει 
μάταια ή βάση του κινήματος σ, δλη τήν 
δχάρχεκχ της ύπαρξης του. Ή κατάστα
ση αυτή παίρνει τή πραγματική της δι
άσταση έάν σκεφτούμε δτι ένώ τό 
ΠΑΣΟΚ εκφυλίζεται ένας εκλογικός 
παλαιοκομματικός μηχανισμός άνδρώνε 
ται κυριρχεΐ καί επιβάλλει τίς επιλογές 
του σ' ολόκληρο τό χώρο. 

"""-τι τό ΠΑΣΟΚ αποπροσανατολίζει 
τό ò μας καί διασπά τό λαϊκό κίνη
μα υημιουργόντας ψευδαισθήσεις καί 
αυταπάτες χωρίς νά έχει τή δυνατότη
τα αντικειμενικά νά πραγματοποιήσω 
τους στόχους του μιας καί ό μοναδικός 
παράγοντας εγγύησης γιά μιά συνεπή 
πορεία προς τά μπρος (δηλαδή ή συνο
χή -"ς οργάνωσης καί ή αγωνιστικότη

τα των μελών της κα4 όχι ή εκλογική 
του δύναμη) βρίσκεται σέ θλιβερή κα
τάσταση. 

'Ανέλαβα τά καθήκοντα μου μέ πλήρη 
συναίσθηση της κατάστασης, μέ πίστη 
στίς συνεπείς δυνάμεις του χώρου και 
τή διαβεβαίωση της ηγεσίας δτι θα μου 
επιτραπεί νά κινηθώ στή κατεύθυνση 
της συγκρότησης καί υλοποίησης ενός 
προγραμματισμού πού θα ξεκαθαρίζει 
τήν Ιδεολογική φυσιογνωμία του χώρου 

6ά προωθεί τό στήσιμο της όργάνω-
ές. 

Διαπιστώνω δυστυχώς δτι παρά τΙς 
προσπάθειες μου όχι μόνο καμμιά συγ
κεκριμένη ενέργεια δέν £γινε γιά τήν 
υλοποίηση της παραπάνω κατεύθυνσης 
άλλα αντίθετα υεθοδεύσεις πού έφτασαν 
μέχρι του σημείου νά αλλοιώνονται κεί
μενα μου (εισηγητική έκθεση στή πρώ
τη σύνοδο ''ης Έηιτροηπς Νεολαίας) καί 
νά άσκήται ψυχολογική βία τόσο σέ μέ
να δσο καί σέ άλλους συντρόφους της 
νεολαίας μέ τή γελοία λογική τοΰ «πάς 
μή μεθ* ημών εστί καθ* ημών»... 

Μέ τις διαδρομικές διαδόσεις γιά κεν 
τρισμό συναισθηματική καί όχι πολιτική 
λειτουργία επιχειρήματα στά όποια ούτε 
καν αξίζει νά άναφερθη κανείς. Πίστε
ψα δτι μέ τήν Α' Σύνοδο καί τις απο
φάσεις της θα δινόταν τέλος σ' αυτή τή 
θλιβερή κατάσταση, θ* άνοιγε επιτέ
λους 6 δρόμος γιά νά διαπαιδαγωγηθη 
ή βάση μας πάνω στίς αρχές της πολι
τικής λειτουργίας καί δχι τών διοικη 
τικ ων επεμβάσεων άπό τή μεριά τών κεν 
τρικών οργάνων. 

Παρ* δτι στά λόγια δλοι συμφωνήσα
με στην αναγκαιότητα της παραπάνω 
αλήθειας στή πράξη καί μέ μεγαλύτεοη 
πράγματι έκταση, μέ τήν εκμετάλλευ
ση της Α' Συνόδου, συνεχίστηκε ή τα
χτική της διοικητικής επέμβασης, ή πε 
ριθωριακή πόλωση καί ό διάδρομος. 

Μή μπορώντας νά εμποδίσω τόν α
ποπροσανατολισμό τού χώρου δηλώνω 
τήν αμετάκλητη απόφαση μου νά πα
ραιτηθώ πιστεύοντας δτι έχω χρέος ταυ 
τόχρονα νά απευθυνθώ σ* δλα τά μέλη 
της νεολαίας τοΟ ΠΑΣΟΚ καί να έξη 
γήσω κύρια σ" αυτούς τους λόγους της 
παραίτησης μου. 

Πιστεύω δτι άν καί μέ αυτή τήν ενέρ
γεια δέν κατανοήσουν τά επίσημα δο-

γανα ηοΰ όνηκειμενικά οδηγούν τό χώ
ρο, τουλάχιστον, να μή συμμετέχω καί 
καλύπτω πλέον τίς αποπροσανατολιστι
κές καί διασπαστικές διαδικασίες πού α
κολουθούνται. 

Υπεύθυνα ό Γραμματέας 
της νεολαίας του ΠΑΣΟΚ 

Γ. ΤΖΑΘΑΣ 

ZLn A co cm t o ν Α. Ξ ε ν ά κ η 
Π ρ ο έ δ ρ ο υ t n s ΟΕΦΣΙ 

Zar κρέοΙρος τής ΟΕ.ΦΣΙ καταγγέλω τίς 
απαράδεκτες διασκαστιυς καί τραμπούκικες Ε
νεργεί c«; wo« έγιναν σέ βάρος της ΠΑΖΠ o s é 
μέλη -τον ΠΑΣΟΚ κοΦοβηγούμενα Aire τον «•·» 
τρικό μηχανισμό του. Ή πολιτική ήγεσί« το* 
ΠΑ Ζ OK — — u i i b i o * κάθε πολιτική «εοντολπ-
γία »μυ» mêênim νά διαλύσει την ΠΑΖΠ καί τό 
Κ.Σ. εκλεγμένο καθοδηγητικό όργανο της παρά
ταξης μέσα àwó τίς διαδικασίες τον Α' Συνε
δρίου της. 

Ή ΠΑΖΠ «Ivo» μιά οΦτονομ« οργν^τηιά σον-
WWpOflÇH » · * *Χ»* κατα«τησει λη» 

πες «ai τολιτίκές αποφάσεις μέσα άπό τ4 
A* Συνέδριο της. Τό ΠΑΣΟΚ 3ίν έχει καμρνά 

«é èvcpoaivci όργονοτικά καί τραμ-
ra στη ναρά»ο^ΐ| καί τίς λειτουργί

ες της, *Aw8ttrvM»iu\ *ο»ές είτα» oi νολιτικές 
Iloti »viες το» τό ΠΑΣΟΚ έττινυμο αλλά wo-
λ» «κΐεκΐ awo TO» νά κ« ι αχ ιήοει τη Μαρξιστι
κή Παλτηκη ηραχτνΛη. 

Σιητσαραστέάοραι άρέρ*στα «τό «κλκγμέν» Κ. 
Ζ. της ΠΑΖΠ mm té καλό νά σνντχίοο αλόγι
στο τις καταχτήσεις τ«« μέσα «τό «οι ιητικό 

ττά τον τ/οοάβοαο καί twmmmhwmm ILH_*_LMJ δ-

Αήλωβη τοΰ ο. Αλέκου 
Χονδρού, Α' Γραμματέα 

τοΰ Γραφείου Σπουδάζουσας 
'Αθήνας, μόνου εκλεγμένου 

δρνανου της Ν. ΠΑΣΟΚ 
Δήλωση του σ. 'Αλέκου Χονδρού, Α ' γραμματέα τοΰ 

Γραφείου Σπουδάζουσας 'Αθήνας, μόνου εκλεγμένου οργά
νου της Ν. ΠΑΣΟΚ. 

Αισθάνομαι υποχρεωμένος να όπεευβυνθώ μέ το τρόπο 
αυτό απτούς συντρόφους της νεολαίας τον ΠΑΣΟΚ, καί «** ό
λους τους συντρόφους μέλη του ΠΑΣΟΚ, αφού ή «ηγεσία» 
του κινήματος μου αφαιρεί το «torti«jpg va εκφράσω καί va 
παλαίφω τίς Θέσεις μου, όσον άφορα το κίνημα, μέσα άπό 
σωστές διαδικασίες ελεύθερης έκφρασης των τάσεων καί 
των διαφορετικών arra κείνες της «ηγεσίας» τοποθετήσεων. 

Σύντροφοι, 
Mera άττό 2 χρόινα ενεργής συμμέτοχης στο κίνημα 

διεττίστωσα τα έξης: 
1 ) Χώρια awo διακηρύξεις δεν {γίνε καμμιά προσπά 

θεια γ ι α ουσιαστική οργάνωση τοΰ κινήματος, γ ιά κατοχύ
ρωση δημοκρατικών διαδικασιών έκφρασης, προσπάθεια 
για {να κόμμα αρχών που ή βάση να έχει τη δυνατότητα 
να ελέγχει τήν ηγεσία δττως σαφώς διακηρύχτηκε στη Δια 
κήρυξη της 3ης τού Σεπτέμβρη. 

2 ) Τα κεντρικά όργανα και oi κλαδικές επιτροπές δεν 
παρουσίασαν καμμιά μελέτη για τα προβλήματα δλων τών 
χώρων 

3) Ή συγκέντρωση υπερεξουσιών δλο καί περίΒσφτε 
ρο σ' ένα πρόσωπο, το πρόεδρο, καί ή δημιουργία κυκλω
μάτων και κλίκων χωρίς ιδεολογία κοκ αρχές, γύρω άπ* α ν 
τόν, αποτέλεσμα καί αιτία μή οργάνωσης. 

4 ) Ή δημιουργία Προσωρινών Νομαρχικών 'Επιτρο
πών ανίκανων να προωθήσουν οποιαδήποτε δουλειά, δργα 
να τών βουλαυτών καί κομματαρχών. 

6 ) Ή αντίφαση καί ή άλληλοαναίρεση διακηρύξεων 
άπ" τό πρόεδρο, πού είναι α-ποτέλ Γσμα της μή ύπαρξης έ-
πεξεργαενμενων θέσεων δττως ή τελευταία προσπάθεια συ 
νεετγασίας με τήν ΕΔΗΚ, ένώ σαφώς είχε διακηρύξει ο 
πρόεδρος στή Πάτρα, Κέρκυρα κ.ο, δτι κάθε είδους συνερ
γασία μέ τήν ΕΔΗΚ (τότε ΕΚ-ΝΔ) είναι αδύνατη γιατί 
αποτελεί έκΦοαστιπή της σοσιαλδημοκρατίας μέ διασυνδέ 
σεις με το SPD. 

Tò πραξικόπημα τού 67 μας «δείξε δτι ή κοτνοβουλευ 
τική πραχτική μόνο, δέν εμποδίζει τίς κάθε λογής διχτα 
τορίες. Ή κινητοποίηση καί ή συνειδητοποίηση τοΰ λαού 
δεν επιτυγχάνεται μόνο μέσα άπό τό κοινοβούλιο. Χρειάζε 
ται οργάνωση κι αγώνας σ* δλα τα επίπεδα. 

Σύντροφοι, 

"Ολα τά παραπάνω με οδηγούν στή σκέφη δτι δεν 
πρόκειται νά γίνει τώρα αυτό πού «ντε καν άρχισε να γί 
νεται 2 χρόνια τώρα. Ιδίως ύστερα ά π ' τή διαγραφή μιας 
σειράς στελεχών πού είχαν απλώς διαφορετικές απόψεις 
ά π ' αυτές της ηγεσίας. 

Δυστυχώς τά πράγματα πήραν τελικά το κακό δρόμο 
Μόνο ή ενεργή συμμετοχή της οργανωμένης βάσης θά δω 
σει τή λύση. 

'Αλέκος ΧοΛρο<ί 

ΑΛΕΚΟΙ ΞΕΗΑΚΗΧ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΕ ΦΙΙ 

Άνοκοίνωοη Νεολαίας 
ΠΑΣΟΚ 'Αγγλίας 

Ή Νεολαία ΠΑΣΟΚ 'Αγγλίας καταγγέλλει καί mec 
ταδικάζει τίς τυχοδεωχτικές διασπαστικές ενέργειες της 
ηγεσίας τού ΠΑΣΟΚ, σέ βάρος της αυτόνομης οργανωτικό 
συνδικαλιστικής παράταξης ΠΑΣ Π. Οι τραμπούκικες ένέρ 
γ ει ες που ξαπολΰβηκαν άπό μεριάς τών ύποτελικών τών κεν 
τρικών γραφείων τού ΠΑΣΟΚ, προκαλούν τόν αποτροπιασμό 
δλης τής δημοκρατικής κοινής γνώμης καί τής συντριπτικής 
πλειοφηφίας των μρλων τού Κινήματος. "Εχοντας πλήρη συ 
ναίσθηση γ ι α τήν αυτονομία των μαζικών χώρων δηλώνουμε 
τήν αμέριστη συμπαράσταση μας στους 15 διαγραμμένους 
«υνκρό+ους τον Κ. Σ. τής ΠΑΣ Π καί θά αγωνιστούμε για 
τήν τφοάσπιση των δημοκρατικών διαδικασιών καί τής σω 
ατής λειτουργικότητας τού ΠΑΣΟΚ. "Εχοντας καταχτημένη 
τήν ιδεολογία τού επιστημονικού σοσιαλισμού δηλώνουμε 
τή« συφκαρύυ «auή μας στο διαγραμμένο γραμματέα τής 
Νεολαίας σ.Γ. Τζάβα «ai καταδικάζουμε τις τυχοδιωχτικές 
ένέργκ*ες τον τωρινού γραμματέα, απόρροια του μικροαστι 
σμο} καί όππορτουνισμού που τον διακρίνει. 

"Η Ν. ΠΑΣΟΚ 'Αγγλίας καταδικάζει τήν δνδρωση καί Ι 
πιβολή ιίΐιαύψ—ιν άπό μεριάς τού παλαιοκομματικού μηχανι 
ατμού τού ΠΑΣΟΚ, πού στή μάχη γ ιά το στήσιμο ένδς έκλο 
γικού μΜ|χα«ΐΡρθύ αποπροσανατολίζει δλα τά μέλη τού ΠΑ 
ΣΟΚ άλλα «ai δλο« το λαό γενικώτερα. 

Μαύρος 'Αλέξης 
Υπεύθυνος Τ.Ο. Λονδίνου 
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ΔΗΛ01Η - KlTAlT. ΑΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕ'ΡΟΥ ΤΗΣ ΕΣΕΕ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΝΕΟΛΑ14Σ ΤΟΥ Π4ΣΟΚ ΚΑΙ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ Κ.Σ. ΤΗΣ ΠΑΣΠ θ . ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΟΥ 

Σαν πρόεδρος τής Ε2ΕΕ καταγγέ-
λω δημόσια τήν απαράδεχτη — άντι-
δραοτική και υπονομευτική, για το 
πολιτικό — συνδικαλιστικό φοιτητι
κό κίνημα της γενιάς το« Πολτηεχνεί 
ou, αναπόσπαστο κομμάτι του λαϊκοί) 
κινήματος για μια Ελλάδα άνεξάρτη 
τη, λεττερη και δημοκρατική, τήν ε
πέμβαση της ηγεσίας τοΰ ΠΑ.ΣΟ.Κ 
για τήν διύλιση του Κ.Σ. της ΠΑΣΠ. 

Το ΚΣ της Π.Α.Σ.Π. ποτ) εκλέχτη
κε μέσα από το Α' ΣΥΝΕΔΡΙΟ της 
παράταξης. Λεσμευμενο από τΙς πο
λιτικές αποφάσεις και το καταστατι
κό της ΠΑΣ Η πο$ εγκρίθηκαν στο στ) 
νέδριο. TÒ ΜΟΝΟ ΕΚΛΕΓΜΕΝΟ ΟΡ 
ΓΑΝΟ στο φάσμα των πολιτικών έπιρ 
ροών του ΠΑ.ΣΟ.Κ. 'Ενώ προχωρού
σε στην 3η Συνοδό τοτ στα κεντρικά 
γοαφεΐα της ΠΑΣΠ, δέχθηκε τήν ε
πίθεση μιας μεθοδευμένης οργανω
μένης ομάδας από τήν ηγεσία του 
ΠΑΣΟΚ, που μ* αλυσίδες καΐ ρόπα
λα είσέβαλαν στα γοαφεΐα και μ' α
πειλές έδιωξαν τα μέλη του συμβοΰ-

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦ. ΠΑΣΠ ΛΟΝΔΙΝΟΥ 
Το γραφείο ΠΑΣΠ Λονδίνου σέ Εκτα

κτη συνεδρίαση του απευθύνει σέ ολόκλη
ρη τή σπουδάζουσα νεολαία της 'Ελλάδας 
καΐ σέ δλους τους "Ελληνες φοιτητές του 
εξωτερικού τή παρακάτω ανακοίνωση 
που εγκρίθηκε ομόφωνα. 

Συνάδελφοι, Συναγωνιστές, 
Πρωτοφανή απαράδεκτα τραμποόκικα 

γεγονότα, πού στιγματίζουν κάθε έννοια 
δημοκρατίας συνέβησαν στις 22 Δεκέμβρη 
στην 'Αθήνα. Τήν ώρα πού εΐχε καθορισ
θεί ή Γ' Σύνοδος του Κ.Σ. της ΠΑΣΠ Ι
νας οργανωμένος συ^ερτος τραμτιούκων 
μισθοφόρων των κεντρικών -γραφείων του 
ΠΑΣΟΚ εΙσέβαλε στα γραφεία της ΠΑΣΠ 
δέρνοντας τα μέλη του Κ.Σ. κοά της πα
ράταξης καταλύοντας κάθε Ιννοια δημο
κρατίας. Πά πρώτη φορά χρησιμοποιήθη
καν παρακρατικές μέθοδες γιά το κτύπη
μα της ΠΑΣΠ παρά τή καταχτημένη άπο 
τήν Α' Πανελλήνια συνδιάσκεψη καΐ τό 
Α' Πανελλήνιο συνέδριο οργανωτική της 
αυτονομία. Το γραφείο ΠΑΣΠ Λονδίνου 
καλεΐ δλους τους συναγωνιοτές νά συσπει
ρωθούν γύρω άπο το εκλεγμένο δημοκρα
τικά Κ.Σ. γιά νά διαφυλαχτεί το ομόφωνα 
ψηφισμένο καταστατικό μας. Νά διαφυλά 
ζουν τήν οργανωτική αυτονομία της παρά
ταξης, onto τή προσπάθεια διοικητικής 
χειραγώγησης άπό τή πλευρά της διορι
σμένης 'Επιτροπής νεολαίας ΠΑΣΟΚ πού 
προσπαθεί νά επιβάλει μιά μεθόδευση, 
πού ουσιαστικά διαλύει το χώρο ενάντια 
στις διακηρυγμένες θέσεις άπό το Πρόε
δρο καΐ τή Νεολαία του ΠΑΣΟΚ γιά ορ
γανωτική αυτονομία. Το γραφείο ΠΑΣΠ 
Λονδίνου καταδικάζει απερίφραστα τήν α
παράδεχτη μεθολογία πού εγκαινίασαν οί 
κάθε είδους όππορτουνιστές καΐ άρριβία-
στες της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ. Έκφράζσυ 
με τήν αμέριστη συμπαράσταση μας στό 
δημοκρατικά εκλεγμένο άπό το Α' Συνέ
δριο Κ.Σ. της ΠΑΣΠ καΐ καλούμε δλους 
τους συναγωνιστές μας νά απομονώσουν 
τά διασπαστικά στοιχεία, γιά νά μπορέ
σουμε νά συνεχίσουμε τή πορεία προς τά 
μπρος κάνοντας καθημερινή πράξη τΙς α
ποφάσεις του Α' Συνεδρίου μας καΐ τών 
αέχρι τώρα συνόδων τοΟ Κ.Σ. 
ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑ
ΝΩΤΙΚΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜ1ΑΣ ΤΗΣ ΠΑΣΠ. 
ΝΑ! ΣΤΑ ΕΚΛΕΓΜΕΝΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙ
ΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΠΑΣΠ 
ZHTÛ ΤΟ Α' ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
ΖΗΤΩ Η Γ' ΣΥΝΟΔΟΣ 

Γιά τό γραφείο ΠΑΣΠ Λονδίνου 
ό γραμματέας 

Γ. Στεφανόπουλος 
30)12)76 

λίου £ξω, καταλαμβάνοντας τα γρα
φεία προσπαθώντας ταυτόχρονα να ά 
ποπροσανατολίσουν τα μέλη της Π. 
Α.Σ.Π. και της νεολαίας του ΠΑ.ΣΟ. 
Κ γιά δήθεν άντικομματικές ενεργεί 
ες του Κ.Σ της Π.Α.Σ.Π. 

'Αποδείχνοντας ποιες είναι οί μέ
θοδες της πολιτικής πειθούς καί κα
θοδήγησης του ΠΑΣΟΚ στα μέλη 
που δεν θέλουν να συμβιβαστούν μέ 
τις αυθαιρεσίες της ηγεσίας, άλλα 
που θέλουν νά ακολουθήσουν τήν πο
ρεία γιά τήν οποία τους εξέλεξε καί 
τους εξουσιοδότησε ή βάση τους. 

Ή ενέργεια αυτή της ηγεσίας του 
ΠΑ.ΣΟ.Κ είναι κατάφορη παραβία
ση, τής συνδικαλιστικής αυτονομίας 
καί τής πολιτικής δεοντολογίας όποι 
ουδήποτε θέλει νά λέγεται Μαρξι
στής. Γιατί δέν είναι δυνατόν μέσα 
σ' ένα χώρο που ζήτα καταξίωση ή ο
ποιαδήποτε πολιτική αντίθεση νά λ€ 
νεται μ Ì τρομπουκισμους καί βαρβα
ρότητες. 

Το Κ.Σ της ΠΑΣΠ είναι εκλεγμέ
νο από το Α' ΣΤΝΕΔΡΙΟ της παρά
ταξης καί κανείς μηχανισμός του ΠΑ 
ΣΟΚ δέν έχει το δικαίωμα νά παρέμ 
6ει έκτος άπο τήν ίδια τήν παράταξη. 

Συμπαρίσταμαι στην απόφαση του 
Κ.Σ τής Π.Α.Σ.Π. για τήν οργανωτι
κή αυτονομία, άπο τήν αντιδραστική 
— άντισυνδικαλιστική καί έξω άπο 
πολιτικές αρχές, ηγεσία του ΠΑ.ΣΟ. 
Κ. 

Καλώ όλες τις συνδικαλιστικές πα 
ρατάξεις, δημοκρατικές οργανώσεις 
καί πολιτικούς φορείς, νά καταγγεί
λουν τήν κατάφωρη αντιδραστική — 
άντισυνδικαλιστική επέμβαση τής ή 
γεσίας του ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

Καλώ Ολα τά μέλη, τής παράταξης 
ιής Ε.Σ.Ε.Ε., νά περιφρουρήσουν τήν 
αυτονομία τής παράιαξης άπο κάθε 
αντιδραστική ενέργεια τής ηγεσίας 
του ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

Ο ΠΡΟΕΑΡΟΣ ΤΗΣ ΕΣΕΕ 
ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΟΤ 

Άναηίνωβη ΈχτεΑεβτικής Γραμματείας ΠΑΣΑ Ica Αίας 
ΑΘΗΝΑ ΔΕΚ. 1976 

Ή Ε.Γ. ΠΑΣΠ ΙΤΑΛΙΑΣ, έκλεγμέ 
νο καθοδηγητικό, ανώτερο όργανο, 
της οργάνωσης ΠΑΣΠ 'Ιταλίας, τάσ
σεται απερίφραστα στο πλευρό τής 
πλειοψηφίας του Κ.Σ. τής ΠΑΣΠ, 
στον αγώνα του, γιά προάσπιση τής 
αυτονομίας του μαζικού χώρου καί 
γιά τή τήρηση τής εσωκομματικής 
δημοκρατίας καί του* καταστατικού, 
που βνήκε άπο το Α' ΣΤΝΕΔΡΙΟ 
τής ΠΑΣΠ. 

Ή Ε.Γ. Ιταλίας καταδικάζει άπε 
ρίφραστα τις διοικητικές καί έξωκα-
ταστατικές επεμβάσεις του κεντρί* 
κοΰ μηχανισμού του ΠΑΣΟΚ στή ΠΑ 
ΣΠ, παρεμβάσεις που καταγγέλθη
καν καί στο χώρο τής 'Ιταλίας άπο 
τήν συντριπτική πλειοψηφία τής βά
σης. Καλεί δέ δλα τά μέλη τής ΠΑ* 
ΣΠ. πιστά στο εκλεγμένο Κ.Σ. καί 
στις αρχές το€ Α ' ΣΤΝΕΔΡΙΟΤ, νά 
υπερασπιστούν τις σωστές χβί υγιείς 

πολιτικές διαδικασίες, άπο τις έπι-
βουλευσεις κύκλων, πολιτικά απο
προσανατολιστικών, ιδεολογικά συγ-
χισμένων, διά μέσου οργάνων διορι
σμένων καί διαδικασιών παλαιοκομ 
ματικών καί αντιδημοκρατικών στην 
ουσία τους. Ή άνήθηκη λασπολογία 
που προωθείται άπο τους παραπάνω 
κύκλους δέν μας θυμίζει παρά δίκες 
σταλινικού ττ3που στητές καί άντι-
μαρξιστικές. 

Ή πλειοψηφία τής ΠΑΣΠ στην 
Ελλάδα καί στο εξωτερικό, καταδι
κάζει τέτοιες ενέργειες, διασπαστι
κές καί επικίνδυνες για tè Φοιτητι
κό Κίνημα, αλλά καί γιά τό λαϊκό 
πλατυτέρα κίνημα καί τήν ανάπτυξη 
τους. 
Ή Εκτελεστική Γοαμματβίβ ΠΑΣΠ 

Ιταλίας 
(Ό α ' Γραμματέας 

Γιωσγος Ριζικαρης) 

Κ Λ Ι Μ Α Κ Ι Ο Κ.Σ:. Π A m « E S S A A O N IK H E 
Τά δύο τακτικά μέλη του Κ.Σ. τής 

ΠΑΣΠ (κλιμάκιο θεσ)νίκης) ΤσιλιγκαρΙ-
δης Π. καί Κολτσιδόπουλος Ε. καθώς κα) 
τά άνπληρωματικά 'Αρισταίος Χρίστος Κ. 
Τζουμέρκας 'Αντρέας δηλώνουν δτι κατα
δικάζουν απερίφραστα καί καταγγελουν 
σέ δλους τους Φοιτητές τήν δ*οικητ*κή — 
οργανωτική -παρέμβαση πάνω στην αυτό
νομη οργανωτικά συνδικαλιστική παρά
ταξη άπο πλευράς των μηχανισμών καί 
κυκλωμάτων της ηγεσίας του ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

Τάσσονται αλληλέγγυοι μέ τήν συντρι
πτική πλειοψηφία του" Κ.Σ. καί παίρνουν 

μέρος στις εργασίες της Γ' Συνόδου του 
k . i . πού συνεχίζονται κανονικά. 

Καλούν τά μέλη της παράταξης νά κα
ταδικάσουν τήν τυχοδιωκτική μειοψηφία 
τών υποτακτικών καί νά συσπειρωθούν γύ
ρω duo τΙς θέσεις, καί τ)ς έποφάηεχς του 
κεντρικού καβοδηγητικοδ οργάνου τής 
ΠΑ.Σ.Π. εκλεγμένου άπό τδ Α' Συνέδριο. 

Τσιλιγκαρίδης Π. 
Κολτσιδόπουλος Ε. 
Τζουμέρκας Α. 
Άστρσιος Χ. 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Α Σ Π Κ Α Β Α Λ Α Σ (Τ.Σ. 
'Ομόφωνα τά μέλη της ΠΑΣΠ Καβάλας 

καταδικάζουμε καί καταγγέλλουμε σ* δ
λους τους φοιτητές σπουδαστές τή διοικη 
τική παρέμβαση μηχανισμών κσΑ κυκλω
μάτων ττίς Λγεσ(ας τσο ΠαΓΚ πάν« στΛν 
οργανωτική αυτονομία της συνδικαλιστι
κής παράταξης (ΠΑΣΠ). Τασσόμαστε στο 

πλευρό της συντριπτικής πλειοψηφίας του 
Κ.Σ. πού διέγραφε ή ηγεσία τοΰ ΠΑΣΟΚ 
κσΛ πού παραμένει Èva καί αδιαίρετο. Κα
ταδικάζουμε τή τυχοδιωκτική μειοψηφία 
τών υποτακτικών καί καλούμε όλους τους 

φοιτητές μέλη καί φίλους της παράταξης 
σέ αγωνιστική συσπείρωση γορω άπό τις 
θέσεις καί αποφάσεις TOC κεντρικού καθο
δηγητικού οργάνου της ΠΑΣΠ. Καλοΰμ* 
τέλος δλα τά μέλη κοΛ φίλους της παράτα
ξης νά λάβουν ενεργά μέρος στίς διαδικα
σίες του Τοπικού Συλλόγου τής Πόλης 
μας. 

Ζήτω τό Α' Συνέδριο της ΠΑΣΠ καί οί 
αποφάσεις τής Α', Β' καί Γ* Συνόδου του 
Κ.Σ. 

•Εμπρός γιά μιά ενιαία, μαζική ΠΑΣΠ 
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Δημοκρατική ουνεργαοία 
ιών Άντΐφ06ΐ6τικών - ΆυιιιμπεριαΛιοτικώυ δυνάμεων 

Δύο βασικό αέτηματα κυριαρχούν 
στη« σημερινή πολιτική πραγματικότη
τα, και είναι αιτήματα πάλα κά. 

α) Να προφυλαχθούν ol στοιχειώδεις 
δημοκρατικές ελευθερίες, να μην ξανανοί
ξει 6 δρόμος σε στρατιωτικοφασιστικη 
άμερικανοκίνητη διχτατορία που έκραζε 
ται μέ την λακη απαίτηση: ΠΟΤΕ ΠΙΑ 
ΦΑΣΙΣΜΟΙ. 

β ) Να καταχτηθεί ή εθνική μας ανε
ξαρτησία, να Φύγει ή χώρα μας από τα 
ιμπεριαλιστικά δεσμά, να σπάσει τα δε
σμά της εξάρτησης και της υποτέλειας 
καί να προχωρήσει σε αλλαγές δομής 
που οδηγούν στην κοινωνική απελεύθερο 
ση. "Αμεσοι πάλα noi στόχοι καί συνθη 
ματα: ΕΗΩ 01 ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ, ΕΞΩ ΤΟ 
NATO, ΕΞΩ 01 ΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΘΑΝΑ
ΤΟΥ. ΔΙΕΘΝΙΣΜΟΣ — ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ 
— ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ. 

Κάθε πρόταση σνσπειροσης, πάλης 
καί ενότητας στον αγώνα για την υλοποί 
ηση των τια-ϊαττάνω ποέπει νά βασίζεται 
στην διαπίστωση τιέ>ς δλες oî απειλές 
νου προαναφέρθηκαν προέρχονται από 

τόν Ιμπεριαλισμό. Κυρίαρχη αντίθεση 
στη χώρα μας που καθορίζεται καί από 
τό γεγονός ότι ή χώρα μας βρίσκεται 
στο περιθώριο του καπιταλισμού είναι 
αύτη μεταξύ Ιμπεριαλισμού καί των ντό
πιων ύποταχτικών τους (ή ντόπια μετά 
ιερατική αστική τάξη) από την μια μεριά 
καί τό Λάκα Κίνημα δηλ. ο'ι εργαζόμενοι 
από την άλλη. Ή κύρια αντίθεση δέ μπο
ρεί νά είναι άλλη από αύτη πού υπάρ
χει σέ δλες τις καπιταλιστικές χώρες, 
ή αντίθεση δηλ. μεταξύ 'Εργασίας — 
Κεφαλαίου. Για την χώρα μας κάθε συ
σπείρωση πρέπει νά γίνεται στη βάση 
της κυρίαρχης αντίθεσης μια και αύτη 
δεν είναι συνταυτισμένη μέ την κύρια 
όπως στις χώρες της μητρόπολης τοΰ 
καπιταλισμού. "Ετσι τό λακο κίνημα, 
οι μάζες τών εργαζομένων και oî σύμμα
χοι τους ή ποοοδευτική διανόηση πρέπει 
κύρια νά συσπειρώνεται σέ αντιφασιστι
κή — άντιΐμπεριαλιστική βάση καί νά 
προχωρεί βάζοντας στόχους ταχτι
κούς κάθε φορά που έξυπηο&τ^ΰν τα 
ΛΚ. καί φέρνουν σέ δυσκολία τό Ιμπε

ριαλιστικό κέντρο νά υλοποίηση τα σχέ
δια του. Τό θέμα της ενότητας τών προ
οδευτικών πολιτικών δυνάμεων μπαίνει 
άμεσα σ* αυτή τη φάση και αποτελεί έ-
πιταχτικόν καθήκον Ιδιαίτερα για τις 
δυνάμεις της 'Αριστεράς νά τοποθετη
θούν νττεύβννα μπροστά στον εργαζόμενο 
Λαό καί νά προτείνουν λύσεις. Καμμία 
δύναμη δεν πρέπει νά αποκλειστεί καί 
πολύ περισσότερο οι δυνάμεις της 'Α
ριστεράς πού σαν περισσότερο προε
τοιμασμένες (τουλάχιστον θεωρητικά) 
σέ επίπεδο Ιδεολογικό, πολιτικό, όργανω 
τικό επιβάλλεται νά πρωτοπορήσουν 
στηριζόμενες κοινωνικά στην στερεή έρ-
γατοαγροτική συμμαχία, πού μέ βάση 
την Ιδεολογία της εργατικής τάξης, τόν 
επιστημονικό σοσιαλισμό, είναι ο Ι μόνες 
δυνάμεις που σέ κοινωνικό επίπεδο μπο
ρούν νά στήσουν και νά Ισχυροποιήσουν 
αυτό τό μπλοκ δυνάμεων μέ τους σύμμα
χους τους μικροαστούς, σπουδαστές, προ 
οδευτική διανόηση. "Ετσι σέ πολιτικό ε
πίπεδο αυτό τό άντ ι ιμπεριαλιστικό μέ 
τωπο πρέπει νά αντανακλά αυτή τήν κοι

νωνική συμαχία καί νά συμπεριλαμβάνει 
όλες τις πολιτικές δυνάμεις πού ταξικά 
εκφράζουν τις προαναφερθείσες τάξεις 
και στρώματα του Λαού μς. 

Δεν μπορεί να ολοκληρωθεί μια πρα
γματική ενότητα πού νά εκφράζει τους 
πόθους του εργαζόμενου λαού μας αν δεν 
Ικανοποιεί ακριβώς τα παλλαϊκά αίτημα 
τ α : Ποτέ Πια Φασισμός, Άποχουντοποί. 
ηση — Κάθαρση, "Εξω άπό τό NATO, 
"Εξω ol 'Αμερικάνοι, Νά φύγουν ol Βά
σεις του θανάτου, Αδέσμευτος Συνδικα
λισμός, 'Αντιμονοπωλιακή πολιτική, Διε
θνισμός — Αυτονομία — 'Εθνική 'Ανε
ξαρτησία, Αγώνας γ ι ά μιά Κύπρο λεύτ«-
ρ-%, ενιαία, Κυρίαρχη, ανεξάρτητη, αποσ
τρατικοποιημένη. 

Τό Κ Σ της ΠΑΣΠ παλεύει στό μέ
τρο τών δυνάμεων του γ ιά τήν υλοποίη
ση της δημοκρατικής Συνεργασίας τών 
'Αντιφασιστικών — 'Αντιϊμπεριαλιστι 
κών δυνάμεων του Λαού μας καί θά βοη
θήσει στην προσπάθεια υλοποίησης αυ
τού τού στόχου. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΤΗΣ ΤΤ.Α.Σ.ΤΤ. 
ΠΑΤΡΑΣ 

Πρωτοφανή, απαράδεχτα, τραμπούκικα γε
γονότα, που στιγματίζουν κάβε έννοια δη
μοκρατίας, συνέβησαν στις 22 Δεκέμβρη 
στην 'Αθήνα. Γιά πρώτη φορά καθαρά πα
ρακρατικές μέθοδες χρησιμοποιήθηκαν γιά 
τό χτύπημα της ΠΑ Χ Π παρά την οργανωτική 
της αυτονομία, πού έχει κατοχυρωθή άπό 
τόν ίδιο τον πρόεδρο του ΠΑ ΣΟ.Κ. Ανδρέα 
Παπανδρέσβ. 

Τήν Αρα πού είχε καθοριστή ή Γ' σύνο
δος του Κ.Ζ. της ΠΑΣΠ δίχως την παρα
μικρή εξήγηση καί μέ τραμπούκίΜς μέθοδες 
oî μισθοφόροι μανδαρίνοι των κεντρικών 
ypcîc'-jy τον ΠΑ. Σ Ο. Κ εισέβαλαν στά γρα
φεία της ΠΑ Ζ Π καταλύοντας τήν όργανωτι· 
κη Οίτονομία της παράταξης πού απορρέει 
e , τό ομόφωνα φηφισμένο Καταστατικό 
μας καί 4 οποία τονίζεται ακριβώς, γιατί 
πρέπει νά βιαφνλαχτή καί τό Καταστατικό 
και ή ενότητα της ΠΑΣΠ, 'Ιδιαίτερα α αυ
τή την περίοδο, πού ή προσπάθεια διοικητι
κής χειραγώγησης από τήν -κλαφά της διο
ρισμένης 'Επιτροπής Νεολαίας ΠΑ. Σ Ο. Κ. 
στό χώρο, είναι f ντονη καί προσπαθεί νά 4-
«ιδάλ« μιά μεθόδευση, πού ουσιαστικά δια
λύει τό χώρο, ενάντια στις διακηρυγμένες 
θέσεις άπό τόν Πρόεδρο καί τήν Νεολαία 
•où ΠΑ Σ Ο. Κ. γι« οργανωτική αυτονομία, 

Με τά γεγονότα αυτά αποδεικνύεται ολο
φάνερα τό πως ένοείται «λέον δ διάλογος, 
è εσωκομματική δημοκρατία άπό τήν «ήγο* 
σία» τον ΠΑ. Σ Ο. Κ. 'Απέναντι στίς κατα
χτημένες θέσεις καί οτή λειτουργικότητα 
τον μόνον έκλτνμένον οργάνου τον χώρου. 

άντιπαράθεσαν την πολιτική τους ανεπάρ
κεια, τήν Ίτραχτική τού ξυλοδαρμού καί τήν 
τραμιτούκικη κατάληψη τών γραφείων της 
Π.Α.Σ.Π. μέ ρόπαλα και άλοσσίδες. Τά γε
γονότα αυτά, πού κιδδηλώνουν κάθε έννοια 
σοσιαλιστικής καί δημοκρατικής συνείδησης 
δείχνουν ξεκάθαρα τό δρόμο, που έχει χα
ράξει ή «ηγεσία» του ΠΑ. Σ Ο.Κ. γιά τό ΠΑ. 
Σ Ο. Κ. αλλά καί γενικώτερα γιά τό λαϊκό 
κίνημα. 

Τό Γραφείο Πόλης και τό κλιμάκιο τοΰ 
Κ. Σ. τής ΠΑΣΠ — Πάτρας, καταδικάζουν 
απερίφραστα τήν απαράδεκτη μεθοδολογία, 
πού εγκαινίασαν oi κάθε είδους οτταορτουν·.-
στές καί άρριβίστες της «ηγεσίας» τοΰ ΠΑ. 
ΣΟ.Κ. Διατρανώνουμε τήν αμέριστη εμπι
στοσύνη μας στό δημοκρατικό εκλεγμένο Κ Σ 
τής ΠΑΣΠ άπό τό Α' συνέδριο. Καλουμ* ό
λους τους συναγωνιστές νά απομονώσουν τά 
παραπάνω στοιχεία καί νά διαφυλάξουν τήν 
οργανωτική αυτονομία τής παράταξης γιά 
νά βιαφυλαχτή ή ΠΑΣΠ απ* δλες τίς προ
σπάθειες διοικητικής και οργανωτικής ·ΚΌ-
ρέμβασης γιά νά συνεχίσουμε τήν πορεία 
προς τά μπρος, κάνοντας καθημερινή πρά
ξη τίς αποφάσεις τον Α' Συνεδρίου μας καί 
των μέχρι τώρα συνόδων τού Κ.Σ. 

"Όχι στην καταπάτηση της οργανωτικής 
αυτονομίας τής ΠΑΣΠ 

Ναί στά εκλεγόμενα Δημοκρατικά όργανα 
τής ΠΑΣΠ 

Πάτρα 25 Δεκέμβρη 76 
Γραφείο Πόλης καί κλιμάκιο Κ.Σ. τής 

ΠΑΣΠ Πάτρας. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΑΣΟΚ ΚΑΒΑΛΑΣ 
Καβαλιώτες μέλη της Ν. ΠΑΣΟΚ καταγ

γέλλουμε τίς πρόσφατες διασπαστικές ε
νέργειες της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ καί συμ
παραστεκόμαστε στα 15 μέλη της Νεολαί
ας του Κινήματος πού διέγραψε ή ηγεσία 
καί ol όποιοι αποτελούν τή συντριπτική πλ^ι 
οψηφία του ΚΣ της ΠΑΣΠ, όργανο έκλεγυέ 
ν ο α π ό τ ό Α ' Συνέδριο της ΠΑΣΠ. Καταοι-

J\Î£ τή τυχοδιωκτική ταχτική τών δι-
)v παρεμβάσεων της ηγεσίας καί 

τών διορισμένων οργάνων της, καθώς καί 

τΙς διαγραφές δεκάδων άλλων συντρόφων. 
Καταγγέλλουμε τό διορισμό τοΰ Τζουμά-
κα σα γραμματέα της Νεολαίας. Δηλώ
νουμε τή συμπαράσταση μας στό σύντρο
φο πρώην γραμματέα της Ν. ΠΑΣΟΚ σ. 
Τζάθα. 

"Ολες ot παραπάνω ενέργειες της ηγε
σίας του ΠΑΣΟΚ εΐναι απόρροια της α
νάπτυξης ενός παλαιοκομματικού εκλο
γικού μηχανισμού πού αποπροσανατολί
ζει τό λαϊκό Κίνημα και είναι £ξω άπό κά 

θε πλαίσια του αγώνα του λαοΟ γ ιά Ε 
θνική 'Ανεξαρτησία — Λαϊκή Κυριαρχία 
— Κοινωνική 'Απελευθέρωση πού παρα
μένουν σα μιά απλή συνθηματολογία, εφό
σον ή οργάνωση πού είναι ή μοναδική εγ
γύηση γ ιά τή κατάχτηση τών στόχων Ι-
χει εκφυλιστεί. 

Καβαλιώτες μέλη της Ν. ΠΑΣΟΚ 

Ή υπεύθυνος Ν. Τ.Ο. Καβάλας 
Μπουγιάννη Λένα 
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Α π ό φ α σ η toö Α' Συνεδρίου 
γ ι α tò οργανωΊικό zntnjjct 

Δημοσιεύουμε τήν ομόφωνα ψηφισμένη άπο το Α' Πα
νελλήνιο Συνέδριο της ΠΑΣ Π απόφαση για το οργανωτικό 
ζήτημα πού προσπάθησε να καταλύσει ή σύνοδος της επι
τροπής νεολαίας τού ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

Συνογων:στές, 

T ò πλάνο γ ια τήν εσωτερική δουλε ιά πού 

εκπόνησε ή συνδ;όσκεψη του Σεπτέμβρη, έ-

κ τ μ ώ ν τ ο ς σωστά T ÌC α ν τ ι κ ε ι μ ε ν ι κ έ ς συνθή

κ ε ς και τ α κοθήκοντα τή^: παράταξης, πρέ

πει να ενταθεί στο έπακρο μέ μια προοπτι

κ ή ν α εντε ίνουμε τ ι ς δυνατό nyréc μας, ν ά 

κολλ ιεργήοουυε T I C ι κ α ν ό τ η τ ε ς μας v a δου

λ έ ψ ο υ μ ε μέ έ ν α στόχο T ÌC μάϋες μέσα α' αυ

τ έ ς Kai γ ι ' α υ τ έ ς . 

Σ υ ν ο γ ω ν ι ο τ έ ς , 

Προϋπόθεση γ Λ ν ό βελτιώσουμε τ ό τρόπο 

n i e δουλειάς uac ε ίνα ι ν ό αντιληφθούμε τ Ι ς 

τωρινές αδυναμίες τ η ς . 

1) Ή. Ο λ ο μ έ λ ε ι α 

Πρέπει να παραδεχτούμε δ η τ ό βασικό 

κ ύ τ τ α ρ ο Tfjc παράτα Er ic ή ολομέλε ια δού

λ ε ψ ε κυρ α, α) ε ξ α ρ τ η μ έ ν α σέ σχέση μέ τ ό 

μσΖικό χώρο, β) χε ιροτεχν ικά, γ ) σνισόρ-

p a n a . 

Ka i 6c αρχίσουμε από τ ό πρώτο, θ ά μπο

ρούσε νά ρωτήσει κ α ν ε ί ς : 

Μήπως ε ίναι δυνατό ν ό γ ίνε ι δ ι α φ ο ρ ε τ ι 

κ ά ; Ή παράταξη γ ε ν κ ό και ε ίδ ικώτερα ή ο

λ ο μ έ λ ε ι α μέσα σ τ ο μ ο & κ ό χώρο δρουν κοΙ 

τ ό δ ικά του προβλήματα πρέπει ν ' ό ν η μ ε τ ω -

tr.Zouv. Δ έ ν ε ίνα ι όμως αυτό Ζήτημα. 'Εξαρ

τ η μ έ ν α δρα ή ο λ ο μ έ λ ε ι α σέ σχέσει μέ τ ό 

pociKÒ χώρο όταν σ έ ρ ν ε τ α ι σπασμωδικό απ* 

αυτόν προκείμενου ν ό επαρκέσει, όταν δ έ 

κ α τ α φ έ ρ ν ε ι ν ό ε λ έ γ ξ ε ι τ ό προβλήματα τ ο υ . 

αλλά εκε ίνα τήν ε λ έ γ χ ο υ ν , τήν κατοδικό-

Ζου\ σέ ευκαιριακή όντ.μετώπ.ση και δ ? ' σ η , 

όταν Γρογραμματ'οει πώς θα τό αντιμετωπί

σ ε ι . Δ έ ν υπάρχουμε σαν παράταξη γ:ό ν ό 

βουλώνουμε τ ^ π ε ς à\>à για νά δημιουρή-

γήσουυε μιά άλλη κατάσταση Δουλεύουμε λοι 

nàv εξαρτημένα, γ ιατ ί δέν έχουμε σον όλο-

: ι α μια α λ ή > ' εποπτεία τοΰ χώρου μας 

γιατί δέν έχουμε κατάληξε· όπ' τα πριν ποϋ 

θέλουμε νό πομε τ ι ς ε ξ ε λ ί ξ ε ι ς . Δέν δχου ιε 

μ ε λ ε τ ή σ ε ι καλά και δέν έχουμε αποφασίσει 

ópiCTlKC. 
"Ac Ι φ τ α ί ε ι γ ι" curò 
Φ τ - ; ε ι τό δτ ι δουλεύουμε χε ιροτεχν ·*ύ Ι 

Π ο ύ πέει νά πεϊ δτ ι δέν 0:λ3.με μπροστά ό

λ ε ς ε κ ε ί ν ε ς τ ι ς δ σ δ ι κ α α ί ε ς τ ι ς λ ε ι τ ο υ ρ γ ί ε ς 

που ε ίνα ι αυτονόητες σέ μια όρ- άνωση βά

σης κα'ι πού δν υπήρχαν θά είχαν οάν όπο-έ 

Λ ε ε ν α τήν άξ*οπο'ηοη τ η ς πλούοΌς έμπειπί-

σς πού τροφοδοτεί ε τόσο όπα τ α Κ Σ δοο 

•cal συσσωρεύεται στο μαΖικό χώρο, μέσα 

στην ολομέλεια. Μ έ ιήν κατάλληλη έπεξεσ-

γοσια αυτή ή εμπειρία γ ί ν ε τ α ι γνώση, γνώ

ση πού δίνει πσροπέρα τ ή δυνατότητα δημ:-

ουριγκήΓ παρέμβασης στις καταετάσεις, στ ίς 

σχέσεις, στις συνθηχες τ ο ΰ μ ο ΐ ι κ ο ϋ χώρου. 

Π ο ι ε ς είναι α υ τ έ ς οι δοδικσσ.ες συγκεκτ*-

μένα θό τα δούμε παρακάτω, πράς τ ό παρόν 

ο ς συνεχίσουμε τήν σύ-οκριτ:κή μας. 

Έ κ τ ο ς άπό τό πορσπίνω δουλεύουμε λοι

πόν καί ανισόρροπα Τ σημαίνει α υ τ ό ; Σ η 

μαίνε ι δτι δουλεύοντας όπ* τή p iù, γ ια τ ό 

αμφιθέατρο κα'· τή πια ευ<αιριο<ή πολιτική 

αυλαία, από τήν δλλη λε ιτουργώντας χ ε Γ ο -

τ ε χ ν ι κ ά , πρόχειρα, ρίχνουμε τ ά βάρη υέ λί

γ α δτομα υέσσ στην ό λ ο μ ^ λ ί ΐ α ν Γ μ ο ε λ ε ι α -

κά φτάνουμε νό επιφυλάσσουμε ένα ρέ·λο 

θ ε α τ ή για τ ά περσσότερο μέλη Λίγοι δου

λ ε ύ ο υ ν στις ό λ ο μ έ λ ε ^ μέ πρ^^πτικτ, τ ό αμ

φ ι θ έ α τ ρ ο και πολλοί συμμετέχουν λ ίγο, λ ι -

γώτεοο. ή κ ε θ έ λ ο υ . 

Είδαμε μέχρι τ ά Γώοα περιγραφικά μεπι-

κό κύρια χαραχτηιστιχα τ η ς οργάνωσης βά

σης, τ ή ς ολομέλε ιας κα» τσυτΛχρονο έ γ ι ν β 

φ α ν ε ρ ό καί επισημάνθηκε ή έλλειψη λειτσυρ 

γ ικότητσς μέσα σ* αυτήν Π à σ υ γ κ ε χ υ μ έ ν α 

ε κ ε ί ν ο πού είπαμε, λέγοντας ότι λ οργάνω

ση βάσης δούλεψε εξαρτημένα χε ιροτεχν ι

κ ά και όνισάοροπα, ε ίναι δ τ · ή οργάνωση βά 

σης δ έ λειτούργησε παρά μόνο ύποτον κά 

καί υποκατάστατα, σέ σχέση μ' ε κ ε ί ν ο τ ό ε 

πίπεδο λ ε ΐ Ό υ ρ Υ ΐ κ ό τ η τ α ε πού οί δομέε τσΟ 

καταστατ ικού καί a i α ρ χ έ ς δόμησης τοΰ ε

πιτρέπουν Προσδιορίστηκε επίσης δπ τ ε λ ι 

κ ό , α φ ε τ η ρ ί α ό λ η ς αυτής τ ή ς κατάστασης 

μέσα στην οργάνωση καί ο ύ σ α σ π κ ά καθορι

στική α ί τ ι α τ ή ς ύπαρξης τ η ς ε ίνα ι ή αντ ίθε

ση ανάμεσα στον έντονα πολιτ ικό ρόλο τοΰ 

κ ινήματος καί των παρσιάξεων καί ή φυσική 

ό δ υ ν ο μ α ιδιαίτερα τ ή ς παράταξης μας ν* 

α ν τ ο π ε ξ έ λ θ ε ι σ* αυτόν, μακροπρόθεσμα, καί 

ουσιαστικά. Πρέπει λ ο π ό ν νά λε ιτουργή

σουμε μ έ τρόπο πού νά δ ί ν ε ι τ ή δυνατότητα 

τής κ α τ α λ υ τ ι κ ή ς παρέμβασης πάνω στις αν

τ ι θ έ σ ε ι ς τ ο ΰ χώρου μας. 

Χ ρ ε α Ζ ό μ α σ τ ε σήμερα έ ν α φ ο ι τ η τ ι κ ό κ ίνη 

μα μσΖικό παμφοττηττκό θά λ έ γ α μ ε , στή βά

ση τ ο υ , πολιτικό στή κορφή καί ενιαίο στην 

έκφραση τ ο υ . 

Σπουδα ό τ ε ρ ο σημείο α υ τ ή ς τ ή ς προσπά

θειας παραμένει ή σύνδεση ανάμεσα οτό μσ

Ζικό, πομφοπητικό καί στον ποΑπ~*ά χορσ-

ήτήρα. Μ έ άλλα λόγια ίδισ.τερη βαρύτητα C 

χουν οί δ ιαδικασίες πού θ ά προκριθούν γ ι ά 

ν ά κατορθωθεί ή σύνδεση ανάμεσα στό μα-

2*κό καί τ ό ν πολιτικό χαραχτήρα στό άντα-

γωνιοτ χ ό δηλαδή σήμερα δυϊσμό πού χσρα-

χτηρίΖει τ ό κίνημα. Μποροΰμε παραπέρα ν ό 

οημε ώσουμε δ τ ι ή σύνδεση των δύο παρα

πάνω στοιχείων δχι μόνο θά δώσει συνέχε ια 

κ » παραπέρα προοπτικές γ»ά έ ξ έ λ ξ η στα id 

νήμα, α λ λ ά καί θά επιδράσει ποιοτικό στό β! 

δος τοΰ πολ ττκου χαρακτήρα καί ρόλου τ ο υ . 

"Ενώ δηλαδή μέχρι τά τώρα ή πολιτική κα

τεύθυνση τ ο ΰ κινήματος ή τ τ ν βοσ*κό σεχτα

ριστική itol «μετωπική» σέ σχέση μέ τ ο υ ς 

κρατ ικούς μηχανισμούς θά μεταλλαχτε ί σέ 

μσφκή πολιτική παρουσία μέ ό λ λ ε ς σίγουρα 

μορφές πάλης π ό ε ξ ε λ ι γ μ έ ν ε ς κα' ούσιαστι-

κώτερες. 

Τ ό πρόβλημα τών διαδικασιών για τή σύν 

δέση τών μαΞών μέ τον ποΑπτκό χοροκτήρσ 

τοϋ κ ν ή μ α τ ο ς μπαίνει έ ^ ε σ α οάν έκόήλωση 

τ η ς κρ cr-ς του καί Ζητά δμεσες λύσεις καί 

"ονς. 

Τό Ζήτημα τοΰ πια ε ίναι ή προοπτική τ ο ύ 

κ·ν ις καί π α ό ή κατάσταση του κα 

τ τ ο ποια είναι ή ποοοτ-

c μας κ^ί αρ ι π ο ό στυλ 

δ?ν ανωτιχής κύοια πρέπει νά ακο

λουθήσουμε. 

Διαπιστώνοντας δτ; ή οργανωτική μας κα 

τώεταση βρ'οχεται κύριο εξαρτημένη ά ι ό τ ή 

πολ τ ική συγκυρία γενιχ.ΰτ-ερα καί τή κατεύ

θυνση τ ο ϋ Φ.Κ. ε ί ο κ ώ τ ε ρ α , προσδιορίζουμε 

στι ή Οελτ'ωση, ή αλλαγή κατεύθυνσης ούσ*-

οστικά στό τρόπο τ ή ς δουλειά' : μας καί ότ ι 

ή λ ε τουρ*γκ<ότΓ,τα τών όργανωττκών μαε δο 

μών éEcpTôTOi οπό τήν έπτλογή πού πρέπει 

νά κάνουμε ανάμεσα στις δυό κστευθύν-

σειε-

α ) Δ ο υ λ ε ι ά προς τά μέσα τόσο προς τ ί ς 

μΰ£τς τ ώ ν φοιτητών όσο κα 1 μέσα α τ ό μ έ λ η 

τής παράταξης. 

β) Ή δουλεά προς τ ά έ ξ ω σέ σχέση μέ 

τους κ ρ ο τ κ ο ύ ς μηχανισμούς σχετ ικούς ή ά

σχετους μέ τ ή παιδεία, τά υπουργείο παιδο 

ος Σ Σ ύ γ κ λ η τ ο ς , υπουργείο Δ Τ ά & κ . προε

δρία κλπ. 

Ή παραπάνω μηχανιστική περιγραφή ε ίναι 

ωστόσο ή πια κατάλληλη »ta νά κατανοή

σουμε πλέρια τ ό περιεχόμενο τ ή ς κάθε μ<δς 

ά.πο τ ς παραπάνω επιλογές καί τ ά όποτελέ-

ττά τ η ς . 

Πρέπει επίσης νά προσδιορίσουμε ξ ε φ ε ύ 

γοντας άπ* τήν σχηματική μηχηνχτπκή θεώ

ρηση, τ ι ς ά ν τ θ έ α ε ι ς πού τ^ϊυσδ·ορίζουν σή-

~ο τ ι ς προοπτίκές καί την κστάστσοτ· του 

Φ. Κ. Δυό ε ίνα ι όπως πελλέε φ ο ρ έ ε γ ρ ά φ τ η 

κε έδώ οί πόλοι όνάπτυξηε τού κ ι ν ή μ ε τ ο ε Ô 
π ο λ ι τ κ ό ς κσί μσΖικός )ταροκτήρσε τού κινή

ματος ανάμεσα στους δυό αυτούς χαρακτή

ρες μποροΰμε νά πούμι ότ. ό μ ο ο κ ό ς χαρα

κτήρας ε ί ν α ι ή κύρια πλευρά κα ό πολιτικός 

ή κυρίαρχη. 

Τ ό κ ίνημα έπ β ά λ λ ε τ α ι να ηοοαμε;νε ι πολι 

τ ι κ ό χωρίς α υ τ ό ν α έ*ν»υλί^.ι τ ό μοέικό νου 

ν α ρ ο κ ι ή ρ ο . 

Ή δούλε:ό npòc τ ό μέσο ο τ ς μδΖες ε ίναι 

έδώ ξεκάθαρα ή επιλογή πού προβάλλει. Ή 

οργανωτική συγκρότηση τών περστάξεων, ή 

λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α τ ω ν οργανωτικών δομών μέσα 

στό μαΖικό χώρο καί συνακόλουθα ή δουλειά 

προς τό μέσα, στ ις οργανώσεις, ε ίνα ι αναγ

καία συνέπεια τ η ς παραπόνω ηολτπκης επι

λ ο γ ή ς . 

Είδαμε παραπάνω τήν οργάνωση βάσης 

οάν ένα airfoko μελών, σον έ ν α άθροισμα 

στοιχείων, τ η ν ε ίδαμε δηλαδή ποσοτικά. Ω

στόσο ή ποσοτική αυτή συσσώρευση δ έ ν 

Γΐροσδ*ορ;£ει Ηομμιά λε ιτουργία ανάμεσα 

τ ο υ ς κα) συνολικό· 

Ή οργάνωση βάσης, ή ο λ ο μ έ λ ε ι α , δέν e i 

ναι ή ποσοτική συγκέντρωση α λ λ ά μιά ποιο

τ ι κ ή συγκράτηση. 

Τ ά στοχεία δηλαδή που συνοποτελοΰν, s i -

v a i οργανωμένα στή βάση συγκεκριμένης 

μεθόδου συγκεκριμένων διαδ:κοσιών, πράγ

μα πού σαν σύνολο ηροοόορ£ει τ ή λε ιτουρ

γ ί α δηλαδή τ ή δημιουργία τ ή ς ποιότητας. 

Ή απόσταση ττ>ς ποσότητο€ άπό τ ή ποιό

τ η τ α ο ν τ κ σ τ ρ ψ τ & ε τ α ι ανάμεσα στα έ π ί τ ε δ ο 

πού βρίσκονται οί οργανώσεις βάσης μας ( ά 

λ ε ι τ ο υ ρ γ ι κ ό τ η τ α ) καί σέ κε ίνη τή λε ιτουργία 

πού θά έπρεπε νά είχαν στή βάση τ ή ς κατα

χτημένης οργανωτικής συνείδησης τ ή ς παρά 

τ ά ξ η ς , τό καταστατ ικό. 

Τό δικά μας τ ό λάθος ή ή δ ική μας ο δ υ ν ο 

ula ε ίναι ότ ι άνπμετωπίσομε τήν οργάνωση 

βάσης ποσοτικά σά σύνολο άθροισμα μελών 

καί δεν κυνηγήσαμε τήν επιβολή τών διαδι

κασιών πού θά είχαν οάν αποτέλεσμα τ ά δλ 

μα στή ποιότητα 

" Α ς δούμε τό πράγμα mó συγκεκριμένα. 

Ή οργάνωση βάσης πρέπει: 

α) Νά έπεξεργαΖεται . νό ε ξ ε ι δ ι κ ε ύ ε ι καί 

ν ά υλοποιεί στό χώρο τ η ς τ ι ς αποφάσεις 

τ ο ΰ Κ. Σ. οάν έκφραση τών βασικών κ α τ ε υ 

θύνσεων πού χαρόέει τό Συνέδριο. 

β) Νά συλλέγει πς εμπειρίες τοϋ χώρου 

τ η ς νά τ ί ς επεξεργάζεται καί νά δ ι ο χ ε τ ε ύ ε ι 

αυτήν τήν έ-πεφϊα και τήν κάθε ε δ ο υ ς 

προβληματκή τ η ς ι ρ ό ς τ έ Κ Σ 

Ε κ ε ί ν ο πού τεΛικό Ολέπουμε στην ανοδι

κή καί κα2ο5ική λ ε ι τ ο υ ρ γ ά πού αναφέρου

με, ε ίναι κύρια ό τ ι ή υργόνωση βάπηε έκπλπ 

ρώνει μ ά συλλογική νοτ,τική λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α , ό μ 

φ Ζ i û ουσιαστικά δ ι α τ ρ έ χ ε ι συνε

χώς στ -;. οπό τό γεν ικό 

o~ò ε ιδικό καί άπό τό εϊοιχό στό γ ε ν κ ό . 

Κάτω όμως άπα noiér δ ιαδικασίες καί noi 

έ ς μέ·3ο5ες ε ίναι μπορετό νά γ.νε κ ά τ τ έ 

τοιο. Ή απάντηση δ·νετα α τ ό τόν εσωτερι

κ ό κανονισμό λ ε ι τ ο υ ρ γ ό ς τής παράταξης 

Οί πυρήνες ε ίνα ι ε κ ε ί ν ε ς οί λ ε ι τ ο υ ρ γ ι κ έ ς 

δομές όπου θ; θέσε ις α μ ύ ν ο ν τ α ι καί ή προ

βληματική αναπτύσσεται. 

Οί nvpf\vzc: ε ίνα ι ή ίδια ή λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α τ ή ς 

e βάσης 

Ή όλαμέλεα ό τ α ν οί πυρήνες δέν λ ε ι 

τουργούν δέν ε ίναι παρά έ ν α πανηγυρικό 

σχήμα δίχως περιεχόμενο, δίχως λεττουργτ-

κή συγκράτηση. 

Ο ί πυρήνες δέν ε ίναι όργανα τ η ς όργάνω 

σης βάσης αλλά οί επιμερισμένοι χώροι τ η ς 

λ ε ι τ ο υ ρ γ ά ς τ η ς . Δ η λ α δ ή ή ολομέλεια ε ί ν α ι 

τ ό όργανο τ ή ς παρότοξης καί οί πυρήνες κ α 

θώς κα. τό γραφείο, ό τρόπος πού τ ό όργα

νο λε ιτουργεί . 

Τόσο οί πυρήνες οάν σύνολο σέ κάθε μιά 

οργάνωση δόσης, όσο noi ή ολομέλεια πού 

δ έ ν άντιπαρατίθενται άλλα όλληλοπρςίπστί-

θεντα*, έχουν τ ό β ι ο περιεχόμενο δσυειδς. 

αποτελώντας τ ό κανάλια τής ανοδικής κα' 

καθοδικής λειτουργίας. 

Σύμφωνα μέ τ ό n q p a n ò w ή άργάνωοη 

βάσης έ χ ε ι δυο μορφές οαγκρότησης τη στα 

τ ι κ ή καί τ ή δυναμική, πού συνυπάρχουν συ

ν ε χ ώ ς καί δέν πρασδιοπιΖουν κορμιά δ ιαφο

ρά στό περιεχόμενο δουλειδς. πού κ α ί σ τ α 

δυό περβττώσεις. - τ ή ς στατ ικής καί τ ή ς δυ

ναμικής συγκρότησης, παραμένει τ ό ίδ ο. 

Τ ή σ τ σ η κ η συγκρότηση οργάνωσης βάσης 

τήν ξέρουμε μιας καί ο ' αύ-ήν όπχεστήκο:« 

τόσο καιρό, ε ίναι ή ο λ ο μ έ λ ε ι α , τ ό ποσοτικό 

δηλαδή άθροισμα τών μελών τ η ς οργάνωσης 

βάσης σέ σώμα. 

Τή δυνσμΚή συγκρότηση τής οργάνωσης 

βάσης μποροΰμε μόνο *ό τ ή ν φανταστούμε. 

' Α ς την προσδιοραουμτ παραπέρα. 

Τ ά μέλη τής οργάνωσης β έ σ η τ χωρίζον

ται σε πυρήνες β — 7 μελών μέ βάση το ~ 

έπί μέρους χώρους, » y.rnoto ωστόσο πού 

δέν έ χ ε ι κύρια ά λ λ ο δευτερειίνΐυσο ση α - ί α . 

Ό κάθε πυρήνας έκλεγε« έ ν α πυρηνάρχη 

noi τ ό σύνολο τών πυρπνοοχών μα? ρ| τ ο ν 

υηεύΟυ^/ο τ ή ς σχολής συγκροτούν τ ό Γοσ-

φ ε ι ο σχολής, κεντρτκό κανολ· τ ή ς ροής πλη

ροφόρησης καί προβληματικής 

Ή λ ε ι τ ο υ ρ γ ά τοΰ γ ρ ε φ ε ο ο οέ σχέο-

τ ο ύ ς πυρήνες δέν ε ϊνο συντο 

καί οί πυρήνες δεν ε ινα. ό τ ο φ ο σ σ τ κ ί α 

γανα 

Πόρο πέρα τ ό γ ρ ο φ ε κ · σχολή«· μα 

. ς πυρήνες 3ποτε.λε. τ ή δ*.~. 

τηση τ ->σης 6 U Ù . K : κε 

τήν άπο

νου δ ο υ 1 *>ε*ς 

"Οηως *• 

τ έ ς μορφές συγχρότ'-

καί ταυτόχρονες. 

Πέρα από μερικές n r a n ο ε ι ς 

ων παραγράψω 

νονισμεΰ σέ τρόπο ι e 

τήν τσρσπάνω ά . 

j v στό Συνέδριο e 

λ ε ι τ ο υ ρ ι ο ύ Jàv 
τήν βελτίωση τώ 

μας γ'ά π 

στύ μαΖικό χώρο. γιά ο ν 

κών μοΖών μέ τό Φ Κ. για τ. 
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Άπο το Καταστατικό Tnc ΠΑΣΠ 
πού ψηφίστηκε (ομόφωνα) άπο το Α' Συνέδριο 

ΑΡΘΡΟ 1 

Ti είναι και γιατί 
αγωνίζεται ή ΠΑΣΠ 

Α. Η ΠΑΣΠ εΓναι αυτόνομη άγν*η-
στνκή συνδικαλιστική παράταξη σπου
δαστών μέ πολιτικοΐδεολογικό πλαίσιο 
πού καθορίζουν ot αρχές* 

ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 
ΑΛ-Ι-ΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ 
KO Ι ΝΟΜΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ 

•Βάση λειτουργίας της παράταξης εί
ναι ή Δημοκρστ κή Διαδκασσ. 

Β. Μέσα στο πλαίσιο «où καθορί
ζουν ot παραπάν ω στόχοι ή ΠΑΣΠ αγω
νίζεται y α μ«* λαϊκή παιδεία ταγμένη 
οτήν υπηρεσία μιας όοθολογισμένης πα
ράγωγης συμφωνά με τα συμφέροντα 
τοο λάου, γιά μιά Παιδεία δημοκρατική 
orò περιεχόμενο της öoo κοά στ'»ς συν
θήκες Koi στον τρόπο παροχής της, 

• Ή ΠΑΣΠ ϊχε. σα στόχο της τη δ·-
εκδίκηση καί προώθηση αιτημάτων ποό 
αποσκοπούν οτη βελτίωση, καλλιτέρευ-
οη καί αναμόρφωση τοο εκπαιδευτικού 
•υστήματος. Μάχεται στην πρώτη γραμ
μή, για την πραγμάτωση αυτών τών στό
χων, δέν αγνοεί δμως, δ η ή νόμιυη αυν-
δικαλ σηκή πάλη τελειώνει εκεί ακρι
βώς πού τελειώνουν το δρια ανοχής τοΰ 
συστήματος. 

• Γι* αυτό ol άγωνστές της έχουν 
«αντα ο"** όψη τους καί συνδέουν τους 
καθημεονούς τους Αγονες μέ τους μα
κροπρόθεσμους στόχους του λαϊκού κι
νήματος για το σοσιαλοτικό υετο-οχημον 
τισμο της κοινωνίας που θα δώσει το 
πλαίσιο για μια Ποτδβία Ελεύθερη, α
παλλαγμένη από την ξένη εξάρτηση, 
ταγμένη στην οταφ^αΐα. των Αναγκών 
του λαοΰ καΐ τη δημ'ουργία τοΰ όλοκλη· 
ρωμένου Ανθρώπου. 

ΑΡΘΡΟ 5 

Βασικές àpxéc 
λειτουργίας της 

ΠΑΣΠ ει ναι: 

Δημοσιεύουμε αποσπάσματα άπο το (ομόφωνα) ψηφι

σμένο στο Α' Στνέδριο καταστατικό τήδ ΠΑΣΠ 71α να μπσ-

oéaei όλόκληοος ό Σπουδαστικός κόσμος να διαμορφώσει 

δποψη πάνω στα τελευταία γεγονότα ποί; εξελίχθηκανε στό 

/ώοο της ΠΑΣΠ. 

β) Ti δημοκρατική διαδικασία πού έ-
<αοψσλίζει τη γνώμη της πλειοψηφίας 
συνολικά για την παράταξη, σαν την 
μοναδική Εκφραση ολόκληρης της ΠΑΣΠ 
«ed κατοχυρώνει τη γνώμη τίμ; μειοψη-

• "Ολα τά δργανα συνεδριάζουνε σέ 
απαρτία 1)2 συν Ενα. 

β) Ό αποφασιστικός έλεγχος κάθε 
στγμή δλων των όργανον άπο τή βά
ση, πού εξασφαλίζεται μέ τις διαδ κακί
ες; εναλλαγής Kod ανάκλησης, κριτ κης 
κσε αύτο^ρτικης άπο το σύνολο των ά
μεσα έ\ 5 αφεραμένων (εκλεγμένα δργα
να — βάση σχολής). 

Β- ΟΡΓΑΝΑ 

• "Όργανα πού εκφράζουν τη γ ν Λ | ΐ 
της πλε-οψηφίας, συνολικά για τή παρά
ταξη είναι τό Συνέδριο, ή 'Εθνική Συν
διάσκεψη καΐ το Κεντρικό Συμβούλιο. 

• "Οργανα της παράταξης είναι: το 
Σννέδρ ο, β, 'Εθνική συνδιάσκεψη, τό 
Κεντρικό Συμβούλια, ή Συνδάσκεψη 
ΑΕΙ, ή Συνδιάσκεψη Τ.Π., το γροψεϊο 
πόλης ΑΕΙ, το γραφείο πόλης Τ.Π. καίη 
αλομέλείοι της Σχολής πού λειτουργούν 
σύμφωνα μέ τΙς καταστατικές αρχές 

Λ. ΣΥΝΕΔΡΓΟ 

• Το συνέδριο αποτελεί το ανώτερο 
θργανο της παράταξης σαν πιό συγκρο
τημένη έκφραση τ%ς βάσης. 

• Χαράζει σέ γενικές γραμμές την π«» 
ββΕΛ της πα-άταξης με 

ή Εχταχτη σύγκληση τον» 

* ΕΚΛΕΓΕΙ ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜ
ΒΟΥΛΙΟ 

* Συγκαλείται μια φορά το χρόνο α
νάλογα μέ τίς ανάγκες της παράταξης 
όπως εκτιμώνται άπο το Κ Ι Συμμετέ
χουν εκπρόσωποι ολομελειών τών Σχο
λών της 'Ελλάδας και τοο εξωτερικού. 
Ή εκπροσώπηση είναι αναλογική τοΰ 
άριθμοΰ των μελών της ολομέλειας, μέ 
κοινό μέτρο γιά δ λ ε ς τΙς ολομέλειες. 
Τίς λεπτομέρε ες της εκπροσώπησης ρυ
θμίζει τα Κ Σ. 

* Ή ημερήσια διάταξη ορίζεται άπό 
το Κ Σ δύο μήνες πρίν τό Συνέδριο, ένώ 
30 μέρες τουλάχιστον πριν άπο τύ Συ
νέδριο δημοσιεύονται ατό Εσωτερικό 
δελτίο δ απολογισμός του ΚΣ, πρόταση 
έσωτερκοΰ κανονισμού του Συνεδρίου ά
πό τύ Κ Σ και είσηγήοεις του Κ Σ πά
νω α* δλα τά θέματα ημερήσια δ άτα-
ξης» Σ* δλα τά ζητήματα γίνονται συ
ζήτησε ς οτίς ολομέλειες τών σχολών 
της 'Ελλάδας και του εξωτερικού Kod 
μέ βάση τις συζητήσεις αυτές γίνεται 
εκλογή τών άΛΤίπροσώπων. 

* Κάθε ολομέλεια σχολί^ς ή κάθε y(^ 
pa του εξωτερικού μπορεί νά προτείνει 
θέμα ημερήσιας διάταξης γιά τό Συ.έ-
δ ρ ο τρεις βδομάδες πρίν, δημοσίευαν, 
τας ταυτόχρονα άντιοτοχη εισήγηση 
στό εσωτερικό δελτίο. Ημερήσια ο άτα-
ξη καΐ έσωτερ'κος κανονισμός τελούν 
τελικά υπό τήν Εγκριση του Ιδιου τοο 
Συνεδρίου. "Εχταχτο θέμα μπαίνει αν 
τύ ζητήσουν τά 50% + 1 τών συνέδρων. 

* "Εχταχτο συνέδριο συγκαλείται δ-
ταν προκύψει θέμα πού γι* αυτό δέν Ε-
χει πάρει θέση τό Συνέδριο κβα αδυνα
τεί νά κάνει κάτι τέτοιο ή 'Εθνική 
Συνδιάσκεψη ή όταν οί συνθήκες έ
χουν διαφοροποιηθεί σέ τέτοιο βαθυό πού 
τυχόν εφαρμογή απόφασης του Συνεδρί
ου νά δημιουργεί πλέον θέμα ttcpàêct-
σης αρχής γ ά τήν παράταξη. Το Εχτα
χτο συνέδριο συγκαλείται μέ απόφαση 
της Έθν.κής Συνδιάσκεψης ή μέ πλειο
ψηφία 2 ) 3 τοΰ Κ.Σ. 

Β. ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ 

* Ή ΕΣ αποτελεί τό ανώτερο δργα-
νο μετά τό Συνέδριο καί εΤνα. ή ασφα
λιστική δικλεαδα γ*ά τόν έλεγχο τοΰ 
Χ Σ. ύστερα από απόφαση Τ 5 σχολών 

της 'Ελλάδας ή τριών χωρών τοδ έξω-
τερ-κου. 

* *Η πρόταση γιά αύγκλση ΕΣ άπό 
μιά σχολή ή χώρα προς τήν ύπ5λο·πη 
ΠΑΣΠ περνάει αιτιολογημένη από τό 
εσωτερικό δελτίο σέ Εχταχτη Εκδοση 
του. 

* Συμμετέχουν μέ Fva εκπρόσωπο 
τά δργοΛ"α πού συμμετέχουν κσΛ οτό Συ-
νέδρο, αλλά μέ τόσες ψήφους δσες είχε 
τό όργανο στό τελευταίο Συνέδριο. 

* Ή συμμετοχή τοΰ έξωτεριχοΰ στην 
ΕΣ μπορεί νά γίνεται μέ Εκφραση της 
άποψης τηλεγραφικά πάνω στΐς συγκε-
κριμένες προτάσεις πού δατυπώνονται 
μαζί μέ τήν εΙσήγηση γιά τή σύγκλιση 
της ΕΣ στό εσωτερικό δελτίο* 

Γ· ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

* Είναι τό ανώτερο όργανο μετά τό 
Συνέδριο καί τήν ΕΣ. 

Εξειδικεύει αποφάσεις τοΰ Συνεδρίου 
ή παίρνει άποφάσες πάνω σέ ζητήματα 
πού δέν Εχει αποφασίσει τό Συνέδριο 
ή η ΕΣ. 

* Ό αριθμός τών μελών τον Κ Σ 
καθορίζεται σέ 21 μέλη γιά τό έοω'ε-
ρικδ, έκ τών οποίων Τ3 άπό τά ΑΕΙ 
'Ελλάδας καί 8 άπό ΤΠ καί σέ αριθμό, 
πού καθορίζει κάθε φορά τό Συνέδριο 
γιά τό έξωτερ κό. 

* Ή εκάστοτε σύνθεση τοΰ ΚΣ κσ> 
θορέζεται στον εσωτερικό κανονισμό. 

Ή εκλογή γίνεται μέ χωριστές ψηφο
φορίες γιά κάθε πόλη, πού σέ κάθε μιά 
συμμετέχουν δλοι oi σύνεδροι. Τό ΚΣ 
συμμετέχει στό Σύνεδρο μέ δικαίωμα 
λόγου. Μέλος του ΚΣ μπορεί νά έποτ.ε-
κλεγεί στό ΚΣ ây έχει εκλεγεί άπό τή} 
βάση του σαν αντιπρόσωπος. 

* Τό ΚΣ συνέρχεται ταχτικά τρεις 
φορές τό χρόνο, πρίν άπό τήν έναρξη 
της κάθε σχολικής χρονιάς, οτΛς δ άκο
πες Χριστουγέννων wd Πάσχα καί έχτο> 
χτα άν ζητηθεί ή σύγκλη<:ή του άπό τ ά 
2 ) 3 τών μελών του-

* Τό ΚΣ αποφασίζει μέ πλειοψηφία 
3)5 τών παρεορσκομένων μελών του. 

ΣΥΝΔ1ΑΣΚΕΨΕ1Σ ΑΕΙ ΚΑΙ TJT. 

* Άποτελοΰν τά ανώτερα δργανα γ ' ά 
τμήματα της ΠΑΣΠ ΑΕΙ και Τ.Π. αντί
στοιχα. ΕΤνοχ τά ανώτερα δργανα ytà 

τά δύο επί μέρους τμήματα της ΠΑΣΠ 
Hod υποτάσσονται στα δργανα πού εκ
φράζουν συνολικά τή θέληση της πα
ράταξης δηλ. Συνέδριο, 'Εθνική Συν-
δ άσκεψη καί Κ. Συμβούλιο. ΕΙδικά γ ιά 
τή σχέση Κ.Σ. καί Συνδιάσκεψης τμή
ματος ττ>ς ΠΑΣΠ (ΑΕΙ ή TJ1.) καθο
ρίζεται τό Εξης: ΟΙ Συνδιασκέψεις ΑΕΙ 
ή ΤΠ υπακούουν οτό Κ Χ μόνο στην 
περίπτωση πού τό Κ-Σ. έξε δικεύει άπο-
ψάσει τοΰ Συνεδρίου. Σέ περίπτωση δια
φωνίας Κ JE. καί Συνδιάσκεψης πάνω oè 
ζήτημα πού δέν έχει εξεταστεί άπό τό 
Σύνεδρο, συγκαλείται άμεσα Εθνική 
Συνδάσκεψη. 

* Άσχολοΰνται και αποφασίζουν πά
νω σέ ζητήματα πού άψοροΟν αποκλει
στικά τό χώρο τους, ΑΕΙ καί Τ.Π. 
Συγκαλοΰνται μέ απόφαση 15 σχολών 
γιά τά ΑΕΙ καί 15 Σχολών ΤΠ ή μέ τά 
2 ) 3 τών μελών τοΰ Κ.Σ. 

ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΣ., ΑΕΙ ΚΑΙ Τ.Π. 

* Άποτελοΰν τους αποφασιστικούς 
κρίκους γιά τήν Επιτυχημένη λειτουρ
γία της ΠΑΣΠ στό κάθε τμήμα. 'Απο
τελούνται τό καθένα, άπό τα μέλη τοΰ 
Κ.Σ. πού προέρχονται άπό τό αντίστοι
χ ο τμήμα-

* ΕΓναι τά αμέσως κατώτερα δργανα 
μετά τίς Συνδιασκέψεις ΑΕΙ κο4 ΤΠ. 

* Έξε δικεύουν αποφάσεις τών ανω
τέρων οργάνων κσΑ αποφασίζουν γιά 
ζητήματα τοΰ ειδικού χώρου τους (ΑΕΙ 
ή ΤΠ) πού δεν Εχουν αποφασίσει τά α
νώτερα δργανα. 

* Τά γραφεία ΚΣ» ΑΕΙ καί ΤΠ ονγ-
καλούνται ταχτικά μιά φορά τό μήνα. 

* Βδικά τό Γραψείο ΚΣ - ΑΕΊ κοΑ 
τό Γραφείο Κ Σ — ΤΠ Εχει τό δικαίωμα 
νά επιτρέπει τή συγκρότηση Γραψβιου 
πόλης στις περιοχές πού ζητέται κάτι 
τέτοιο άπό τΙς αντίστοιχες βάοε'-ς. Ό 
κανονισμός λειτουργίας αυτών τών γρα
φείων (σχέσε-ς τους μέ άλλα δργανα) 
τελεί ύπό τήν έγκριση τοΰ Γραφείου 
ΚΣ - ΑΕΙ καί τοΰ Γραφείου ΚΣ — ΤΠ 
μέ τήν αντίστοιχη βάση γιά τόν κανο
νισμό λειτουργίας τοΰ Γραφείου πόλης, 
την όρισηκη απόφαση λαμβάνει η δλο-
μέλεα τοΰ Κ Σ* 

* "Οργανο πού συμμετέχει άμεσα ολό
κληρη ή βάση είναι ή ολομέλεια σχο
λής. 

* Συμμετέχουν δλα τά μέλη της Ι
διας σχολής ΟΛ«ξάρτητα άπό τόν τομέα 
δραστηριότητας τους. 

Συνέρχεται δταν προκύπτει θέμα σύγ
κλισης ΕΣ ή Εχταχτου Συνεδρίου μέ 
σκοπό νά πάρει, θέση πάνω στό θέμα 
πού Εχει προκύψει καί νά εκλέξει εκ
προσώπους της. 

* Συνέρχεται ταχτικά, κάνε« άπολο-
γοσμό δουλειάς, προγραμματίζει γιά την 
παραπέρα δράση μέσα στα πλαίσια τών 
άποψάσεων τοΰ Συνεδρίου όπως ύλο-
πονουντοα άπό τό ΚΣ, ελέγχει τυχόν κα
ταγγελίες εναντίον προτεΐνόμεινσυ μέ
λους ή περνττώσε'ς διαγραφής. 

* Συνέρχεται πρίν άπό κάθε ταχτικό 
Σύνεδρο καί συμμετέχει στην προσυ-
νεδρκχκή δουλειά. 

* 'Εκλέγει αντιπροσώπους γιά τό Συ
νέδριο τηρούμενης της αναλογίας ανά
μεσα τους σύμφωνα μέ τους άρ.θμούς 
μελών της σχολής πού ορίζονται άπό τό 
ΚΣ. 

* Καθορίζει τόν τρόπο λειτουργίας ε
σωτερικά καί στό βαθμό πού νά μήν 
άντ στρατεύεται δσα καθορίζονται άπό 
τό Καταστατικό ή τόν Εσωτρεικό κανο
νισμό ολόκληρης της ΠΑΣΠ. 

* 'Αποφασίζει γιά τά ειδικά θέματα 
πού απασχολούν τήν ΠΑΣΠ οτή σχολή 
καί έφ* όσον μιά τέτοια απόφαση δέν 
Ερχεται σέ αντίθεση μέ απόφαση ανώ
τερου δργανου. 

* Κάθε όργανο δεσμεύεται στις απο
φάσεις τών ανωτέρων οργάνων. 

*Ή μειοψηφία δέν εκφράζει Εξω άπα 
τό όργανο τήν άποψη της πατά μόνο 
s rè. τλν τρόπο πού όριζε» το Κσπαοτατν. 
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Τοπικοί 
Σπουδαστικοί 

ΖύΑΑογοι 
Συνέχεια Από τήν 7 σελ· 

ypo-riKÄ, συγκοινωνίας, μόλυνσης, ψυ
χαγωγίας κλπ^ ζυμώνοντας t a σία ρελη 
TBÖ T X ο* σχέση μέ τα yev κώτερα 
ποοβλήματα της Ιδιας φύσης, τα προ
βλήματα των άλλων λαϊκών στρωμάτων, 
κο ί του \aoö συνολικά. 

'Ενημερώνει και συζητά με τα μέλη 
του Τ.Σ. τα γενκότεοα Δημοχοατ χα 
•cri λαϊκά ποοβλήματα. π·χ. Atyaxo — 
§ασ€ίς - NATO, ΕΟΚ Κύπρος κλπ. 
Γ) ΕΛ4ΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚ

ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΏΝ 

1) 'Λναλαβαίνει to» itpovparjLuariauo 
των εκδηλώσεων τοο Τ.Σ. στην 'Αθήνα 
•ai στην Επαρχία. 

'Επιλέγει ταινίες — β βλία — οαρίσ-
« ς — εκδρομές κοί ομιλίες σε συνεργα
σία μέ τις επιτροπές α Kcd ß. 

Ή ν επιλογή τον εκδηλώσεων για την 
Επαρχία γίνεται μέ βάση: α) το έπίτπτοο 
του προ6ληματ·σ·αοΰ* των κατοίκων της 
«ριοχής πού κθορίζεται ή παρέιαβαση 
πολιτιστική ή καθαρά πολιτική, β) *0 

βαθμός όξυνσης των προβληυάτον τής 
περιοχής που καθορίζει το γ ε ν κ ό ή εΐ-
δικδ (σέ σχέση μέ την -περιοχή) χαρα
κτήρα του θέματος. 

2) ΆναλαΔαίνει να βρει στοιχεία καέ 
να κάνει λαογροουχές, καΐ Ιστορικές με
λέτες της έικχρχίας. 

Είδυχώτερα: γύρω arra τον τρόπο ζω
ής τη μουσ\κη Εκφραση, την ενδυμασία, 
λαϊκή ποίηση, ζωγραφική, παοαδόσεις 
ήθη και έθιμα, δίνοντας το σωστό πε
ριεχόμενο *πό άποψη πολιτικής, προέ
λευσης καί λαϊκότητας. 

Μελετά τα Ιστορικά γεγονότα της t-
καοχίας καί τή ν τυχόν παραχάραξη τους 
καί προσπαθεί να αποκατάστησε* τήν σ> 
λήθεϊα. 

Χρησιμοποιεί τα στοιχεία καί τΙς με
λέτες για εκδηλώσεις στην έπαοοχ'α καί 
για συζητήσεις στα μέλη του Τ.Σ 

Δ) "Eva ουσιαστικό Δημα γ*ό καλύ
τερη επαφή μέ τήν επαρχία xcA ζύμω
σης είναι ή Εκδοση από κάθε Τ.Σ. ενός 
έντυπου, πού θα βοηθήσει κσΛ στή συ
σπείρωση τών μελών του. 

5. Ό ρόλοο τών παρατάξεων 
Παρ* βτι ol παρατάξεις εΤναι ένα θε

τικό στοιχείο μέσα στό Τ·Σ. καί απο
τελούν αντικειμενικά τή συνείδηση του 
δέν έχουν καταφέρει μέχρι σήμερα μέ 
τη δράση τους να καταξιωθούν μέσα σ* 
•ύτούς. 

Είναι κυρα υπεύθυνες γιά τή πόλωση, 
την υπολεΐτ©υργι>κότητα καί την άπομα-
ζικοποίησή τους. 

Δέν έχουν ακόμη καταφέρει να ξεπε
ράσουν τό παλιό σεχταριστικό, πολωτι
κό κοί στενοπαοοτταξιακό στυλ δουλειάς 
παλ να καταχτήσουν τό νέο τό μαζικό 
«ai τή συλλογικδτητα. 

Μπαίνει λοιπόν καθήκον στις παρατά-

6. ΠΑΣΠ - Τ.Σ. 
Ή ΠΑΣΠ στα δύο χρόνια λειτουργί

ας της μέσα ατούς TJL Παρουσίασε ση
μαντική άνοδο. Ή ανοργάνωτη καί «σω-
τοβουλ*ακή παρουσία της τό πρώτο 
χρόνο, αντικαταστάθηκε πέρβοη από μ α 
επαφή κοά Ενα συντονιαμό του ΚΣ. καί 
των Τ.Σ· μέ την ίδρυση του Γρ. Τ.Σ„ 
μέ αποτέλεσμα να Εχομε πρόγραμμα 
για πρώτη φάρα καί μ*α π*ό Εντονη κα4 
•νγκροτημένη παρουσία μέσα στους 
T X 

Παρ* ότι είχε γίνε* όμως ή έχτίμηοη 
«ως κύρια αδυναμία της στό χώρο ήταν 
ή έλειψη στελεχειακοΰ δυναμικού Εγι αν 
τολύ λίγες προσπάθειες καέ βσες Εγν 
ναν δέν ολοκληρώθηκαν (π,χ. Σεμινβ-
ρ α Τ.Σ., 'Αγροτικό πρόβλημα) *Εδω 
• à τρέπε, να προσθέσωμε καί την ακα-
•οδηγητή ροή στελεχών από τοός Τ-Σ. 
•τους κλαδικούς πού αφήνει τεράστια 
τόσα κάθε χρόνο. 

Μέ βάση τα πόρα πάνω θό πρέπει νό 
ΟτραφοΟυε σε boa κατευθύνσε ς. 

α) Δέσιμο της οργάνωσης για καλύ
τερο συντονισμό καί δράση στους Τ.Σ. 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ 
1) ΠΥΡΗΝΑΣ. Σέ κάθε Τ.Σ. δημιουρ

γείται Ενας πυρήνας από τα ενεργά μέ
λη της ΠΑΣΠ στό Τ.Σ. ΕΙν» βασικό 
οργανωτικό κύτταρο στους Τ.Σ Δου
λεύει συλλογικά Kcd καθοδηγεί τή δού
λε à ατό σύλλογο. "Εχει σφαιρική γνώ-
•η καί αναλύει όλα τα θέματα πού άφο 

εύν τήν παράταξη. Μετέχει στην ίδβο-
γικο — πολιτική δουλειά. Παρουσιά

ζει τΙς θέσεις τής ΠΑΣΠ στα π ο λ π κ ά 
•έματα «où αφορούν τον Τ.Σ- Προγραμ-
ματίζε« μέ τό καλύτερο τρόπο ανοιχτές 
•λομέλεβδς στό σύλλογο. 

2) ΠΥΡΗΝΑΡΧΗΣ 
'Εκλέγεται «πο το «ηρόνβ καί Αποτε

λεί t è συνδετκό κρίκο Τ.Σ. καί Γρ. 
ΤΣ. ΓΜηνε· πληοοοότΛοη Από τό γρα

φείο κσϊ Ν ?**«f ν<ν -η* βτΜ<λ«·ά 
•al τα προβλ^ιοτα του πυρήνα. Ό Πο· 

1) Να παρουσιάσουν μέ τρόπο σαφή 
τΑς θέσε ς τους κσΛ τά έπιχειεή ατά 
τους, νά συμμετέχουν ενεργά στό ποο-
τικό άνέβαοαα τοΰ σπουδαστή, ε>σ. πού 
ν ά λεΓτουργήσει ό σύλλογος ο* Ενα υψη
λό επίπεδο συλλσγικότητας, προγραμ
ματισμό καί δράσης, στους Τουεϊς δρα
στηριότητας του. 

2) Νά μήν υποκαθιστούν τό δογανα 
κο4 τις έτ τροπές τοο TJL άλ>ά νά 
δουλεύουν δημιουργικά κσΛ νά τά περί-
φρουρίσουν. 

3) Νά δ*ατηρήοουν τήν αυτοτέλεια 
τους, νά δαμορφώνουν τήν ενιαία τους 
Εκφραση, νά δυναμώνουν οργανωτικά 
καί -ποιοτικά γιά νά εξασφαλίσουν τή σω
στή παρουσία τους στό Σύλλογο. 

ρη ναρχης πρέπει νά avau. τό πιό πρωτο
πόρο καί δραστήρο μέλος του πυρήνα. 

3) Γραφείο Τ.Σ. 
'Αποτελείται άπό άτομα πού επιλέγει 

τό Κ.Σ. μέ υπεύθυνο Εναν αχ* τό Κ.Σ. 
Λειτουργεί κάτω άπ* την άμεση εποπτεία 
καί δ«κο3οδοσία του κοί είναι υπεύθυνο 
άπέναντί του γιά τή πληροφόρηση των 
πυρήνων στα θέματα πού άφοροΰν συνο-
λ«κά τή παράταξη. Επεξεργάζεται, εΐ-
οηγητα; καί προγραμματίζει Ής εκδήλω
σες του. Επιμελείται τή πληροφόρηση 
των T X μέ την ϊφημερίοπτ 

β) Συγκεκριμένο πλάνο 
πολιτικής δουλείας για τή 
στελεχών. 

Τό πλάνο συγκροτείται «τά πλαίσια: 
1) 7ης γενκης (δεολοΥΐκοπολιτικης 

δουλεας, της παράταξης κοί 
2) Των κατευθύνσεων πού δίνονται 

γιά δούλε ά στους T X Χ αυτή τή βά
ση μιτοροΰν νά γίνουν σεμινάρια καί α> 
ζητήσείς στοιυς πυρήνες πάνω βέ βέυατα: 

α) Κοινωνικές τάξεις. 
β) Ιστορικά θέματα (ρόλος Ιστορικός 

προσώπων καί γεγονότων, πολιτική ου
σία της παραχάραξης). 

γ ) Στοιχεία πολιτικής οίκονομίας. 
β) Ή τέχνη κοί Ô ρόλος της στή κοι

νωνία. 

ε) Παιδεία καί παραγωγή. 
στ) Συνδ καλιοτικη πραχηκή (μαθή

ματα) (Μαζικά όργανα καί παρατά' 
ξεις) κλπ. 

ΟΙ προοπτικές πού ανοίγονται μπρο
στά μας γιά δουλειά στους T X εϊνατ 
μεγάλες. ΟΙ T X πρέπει νά προφυλα
χτούν άπό βνδεχόμβίΛΐ νόθευση ή όποκα-
τάοταση πού θα στένευαν τ*ς δυνατότη 
τις προσφοράς τους orò Α.Κ- Γισοτο η 
οργάνωση ή ομοιογένεια κβΑ ή δουλε·ά 
υποδομής ο* αυτή τή φάση βά βναδεί-
ξοον στελέχη πού θά π> ακτ rSoouv τή 
H—φ tutu KO* θα διν~ ΓΛποιη 3 Ινα χο
ρό vtupoAvuiò καί Ιδιόμορφα 

ÄΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ 
ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 

ΠΑΣΠ 
1976 

Κτκλο^4{»ησαν τά ντοκουμέντα τοΰ Λ' Zrvéoator της 
ΠΑΣΠ. Ή διάθεση lorjg γίνεται από τα ποοσωοινά γοαφεΐα 
της ΠΑΣΠ ('Ακαδημίας 63, 6ος όροφος) και σε δλβς τία 
Σχολές. 

Άνακοινωοη του Κ.Σ. 
Το ΚΣ της ΙΙΑΣΠ δηλώνει ότι δημοσιεύει στην ÏJI. 

καί στον ημερήσιο ττπο τις όναχοινάσεις σνμπαοάστασης 
μονό τον οργάνων aot ίχρνν στνκληθβι. Το ΚΣ της ΠΑΣΠ 
δηλώνει ότι βν και ή συντριπτιχή πλειοψηφία τών «ελών 
της παράταξης έχει εκδηλώσει τή συμπαράσταση της στο 
ΚΣ καί υποστηρίζει τις αποφάσεις τοΰ Α' Γιτνέδριον τών 
Α', Β'. Γ' Σννοδων θα δημοσιεύσει τις ανακοινώσεις τών 
Σχολών στο επόμενο τείχος, μετά τή στηρχληστι τών ολο
μελειών ποτ) δεν συγκλήθηκαν λόγω τών διακοπών. 

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ 

MANIFESTO 
ΒΙΒΛΙΑ - ΑΦΓΣΣΕΣ - ΧΑΡΤΙΚΑ 

ΛΙΣΚΟΙ - ΛΩΡΛ 

ΒΑΣΙΛΗΣ Κ. ΣΑΚΚΜ8ΥΑ8Σ ΚΑ« ΣΙΑ It 

ΖΟΟΔΟΧΟΎ ΠΜΓΗΙ 17 

Για τα μίλη κοί τους φίλους τή< ΠΑΣΠ 

txnruon οης τιμές τών ôiOAlwv 
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J X O Y B A : 17 χ ρ ό ν ι α c iycàvcs 
Γήν 1 τοο rcvàpn 1959 ό λαός τΛς Κούβας έδιωξε τους ντόπιους φασίστες και πρά

κτορες τοο 'Αμερικάνικου Ιμπεριαλισμού KCJ έγκαθίορυοε την επαναστατική · δημοκραη 
κη δικτατορία των εργατωι της πόλης, τον αγροτών της ύτκιίβρου και των προοδευπκων 
δονάμεον των μεσαίων στρωμάτων τοο πλη θυομοο. Ή απόβαση των 82 ηρωικών επανα 
στατών σης δ Δεκέμβρη 1956 πού έφτασαν μέ τό μικρό σκάφος «Γκράνμα*, μετατράπη
κε σέ ένα μαζικό έηοναστατικό στρατό, πού μετά από αγώνες 3 χρόνων κατάφερε νά ό> 
παλάζει τη Κούβα από τό νύχια των τυράννων. ΣτΙς Γενάρη 1959 ol φάλαγγες τοο Τσε 
Γκουεβάρα μπήκαν θριαμβευτικά στην 'Αβάνα καί έθεσαν τα πρώτα Θεμέλια y*à την οι
κοδόμηση τοο σοσιαλισμοο. 01 Αμερικάνοι Ιμπεριαλιστές έκαναν κάθε προσπάθεια για νά 
ανατρέψουν την επανάσταση, αλλά απέτυχαν. 01 Κουβανοί επαναστάτες έχοντες την 
ύλικη συμπαράσταση δλων τών προοδευτικών δυνάμεων, ανάγκασαν τον 'Αμερικάνικο Ιμπε
ριαλισμό νά παραδεχτεί την ήττα του. "Ολα ούτά τα χρόνια ό λαός της Κούβας δούλεψε 
μέ πάθος γ*ά νά στερειώσει η επανάσταση,γιά νά βελτίωσα τη ζωη του, γιά νά ανήκει ft 
εξουσία στον ϊδκ> τό λαό. Σημε^ ό λαός της Κούβας βαδίζει άποφαοκτηιχά προς τό σοσια
λισμό αποτέλεσμα των θυσιών που υπέστη τόσα χρόνια καί γιορτάζει την έπειειο της νί
κης του. Ό 'Ελληνικός λαός χαιρετίζει τους νικηφόρους αγώνες του λαού της Κούβας καί 
εύχεται νέες επιτυχίες στοίς Κουβανούς επαναστάτες στη δημιουργική δουλειά τους γιά 
τό οοσκιλιομό. Ή Σ.Π. πίστη στίς αγωνιστικές της παραδόσεις, δημοσιεύει τμήμα της είση 
γησης στό Α' Συνέδριο τοο Κ.Κ Κ. τοο Φιντέλ Κάστρο γ*ά τη Κουβανέζικη νεολαία 
καί γιά -ης φοπητικές οργανώσεις. 

01 φοιτητικές οργανωθείς 
Πολλά καί σπουδαία καθήκοντα ανατέθηκαν στίς μα

ζικές οργανώσεις τον φοιτητών καί των μαθητών μέσων 
σχολών, καθώς καί στίς οργανώσεις των πιονιέρων της 
μέσης εκπαίδευσης 

Ή ομοσπονδία των φοιτητών iroù ιδρύθηκε άπό τον 
Χούλι© 'Αντώνιο Μέλλα, τό Δεκέμβρη 1922, Εγινε μια 
άπό τίς πρώτες οργανώσεις της επαναστατικής νεολαί-
βς στη χώρα μας. Κληρονόμησε τό ηρωικό τταρελθόν καί 
στίς γραμμές της αγωνίστηκαν, ανάμεσα στους άλλους 
τα ηρωικά τέκνα του λαοΰ μας Ραφαέλ Τρέχο καί Χο-
σέ 'Αντώνιο Έτσεμπέρρια. Ή όρνάνωση αύτη Αριθμεί 
τώρα πάνω Από 40.000 φοιτητές. 

Ή ομοσπονδία των μαθητών μέσης εκπαίδευσης li
vori ή πιό νεαρή μαζική οργάνωση. Ιδρύθηκε στίς 6 του 
Δεκέμβρη 1970 καί αναπτύχθηκε γοργό, ταυτόχρονα 
μέ τήν ορμητική άνοδο της 'Επανάστασης μας στον το
μέα της παιδείας. Συνενώνει στίς γραμμές της πάνω 
άπό μισό εκατομμύριο μαθητές μέσων σχολών. Καί μέ
σα σ* αυτόν τόν κόσμο ή οργάνωση αυτή έχει κατα
κτήσει ενα άπαρασάλευτο κΰρος μέ τη δραστηριότητα 
καί τήν επιμονή της στην πάλη γιά την πρόοδο προς 
τό φωτεινό μέλλον. 

Βασικό καθήκον της ομοσπονδίας των φοιτητών καί 
της ομοσπονδίας μαθητών μέσης εκπαίδευσης, είναι ή 
διαπαιδαγώγηση των Φοιτητών καί τών μαθητών, ώ
στε νά συνειδητοποιήσουν τό χρέος της εκπλήρωσης του 
πρωταρχικού κοινωνικού τους καθήκοντος: νά σπουδά
σουν μέ σκοπό τήν ανύψωση της ποιότητας καί του Α
ριθμού τών αποφοίτων (Ιδικών σύμφωνα μέ τίς ανάγκες 
μας σέ ειδικευμένη εργατική δύναμη, που εΤναι άπα· 
ραίτητη γιά τήν ανάπτυξη μας. "Ολη ή χώρα, δλος ό 
εργαζόμενος λαός μας, δίνουν απλόχερα τό πάν γιά 
νά εξασφαλίσουν στίς νέες γενιές θαυμάσια σχολεία 
καί δλα τά μέσα πού είναι απαραίτητα γιά τήν ολό
πλευρη μόρφωση. Καί τά καθήκοντα αυτά ή νεολαία 
μας τά εκπληρώνει μέ τιμή: ενστερνίζεται μέ πάθος τόν 
υψηλό πατριωτισμό καί τή διεθνιστική συνείδηση, εφαρ
μόζει στην πράξη τίς αρχές του μαρξισμού καί τίς (. 
δέβς τοο Μαρτί, συνταιριάζοντας τίς σπουδές μέ τή 
δουλιά, πλαταίνει τίς επιστημονικό — τεχνικές έρευ
νες, αναπτύσσει τόν αθλητισμό, τόν πολιτισμό καί ορ
γανώνει τήν ψυχαγωγία. Σέ τελευταία ανάλυση είναι 
έτοιμη νά πάρει στά χέρια της καί νά κρατήσει ψηλά 
«ή νικηψόρα σημαία της Επανάστασης τού λαού μας 

Ή *Evtt6n τών νέων 
κομμουνιβτών 

*Η "Ενωση τών νέων κομμουνιστών είναι ή οργάνωση 
τής προοδευτικής νεολαίας, τό καμίνι καί ή μαχητική ε
φεδρεία του Κόμματος μας. 

Τό καθήκον της είναι νά διαπαιδαγωγεί στίς γραμμές 
της τά μελλοντικά μέλη τού Κόμματος καί νά κάνει δου
λιά σ' δλη τή νεολαία άμεσα καί μέσω τών μαζικών νεο
λαιίστικων οργανώσεων. Νά δουλεύει μέ τά παιδιά μέσω 
τής "Ενωσης τών Κουβανών πιονιέρων καί νά προσφέρει 
Ιτσι τή συμβολή της στη διαπαιδαγώγηση τής νέας γε
νιάς τών συνειδητών οίκοδόμων τού σοσιαλισμού. 

Ή κουβανέζικη νεολαία πήρε μέρος στην επαναστα
τική πάλη τών γενεών τον 1668 καί τού 1895, τών δε
καετιών 1920 — 1930 καί 1930 — 1940 καί στό ά
μεσο παρελθόν στην πάλη τής γενιάς τού αιώνα πού 
ενσάρκωσε τόν πόθο πολλών νέων νά καταχτήσουν τήν 
οριστική ανεξαρτησία τής πατρίδας. 01 πιό πολλοί από 
κείνους πού πήραν μέρος στην έφοδο κατά τών στρατώ
νων Μονκάδα ήταν βασικά νέοι. 

Ή πλειοψηφία τής εργατικής, αγροτικής καί φοιτητι
κής νεολαίας, δπως καί δλος ό λαός συσπειρώθηκε γύρω 
από τόν επαναστατικό στρατό, ενστερνίστηκε τά Ιδανικά 
της 'Επανάστασης καί πήρε ενεργό μέρος στην κοινωνι
κή πάλη στό νέο στάδιο γιά τήν οικοδόμηση του μέλλον
τος. Ή "Ενωση νέων κομμουνιστών Ιδρύθηκε στίς 4 του 
Απρίλη 1962. *0 πιό κοντινός της πρόδρομος στάθηκε 
ή "Ενωση τών νέων επαναστατών, πού συνένωσε διάφο
ρες νεολαιίστικες οργανώσεις τήν Ιστορική μέρα τής 
21ης τού 'Οκτώβρη I960. 

Ή "Ενωση νέων κομμουνιστών δημιουργήθηκε σαν α
ποτέλεσμα τής άδιάρηκρτης ενότητας τής νεολαίας, που 
σφυρηλατήθηκε στίς μάχες κατά της τυραννίας, στίς 
γραμμές τών επαναστατικών οργανώσεων. Ήταν πρώτα 
απ' δλα αποτέλεσμα τής συμμετοχής της σέ πολλές μά
χες γιά τήν υπεράσπιση, γιά τήν εδραίωση, γιά τήν οι
κονομική καί κοινωνική ανάπτυξη τής 'Επανάστασης, πού 
στίς πρώτες γραμμές της αγωνιζόταν πάντα στά τελευ
ταία 17 χρόνια ή νεολαία μας. 

Ή νεολαία μας από τίς πρώτες μέρες τής νίκης τής 
'Επανάστασης μπήκε στην πάλη γιά τήν εδραίωση τής 
επαναστατικής εξουσίας τροψοδοτούσε τίς γραμμές τής 
λαϊκής πολιτοψυλακής, ανταποκρίθηκε σέ δλα τά συν
θήματα γιά τήν επαγρύπνηση καί τίς κινητοποιήσεις, 
εκτελούσε πειθαρχημένα τή στρατιωτική της υπηρε
σία αφομοιώνοντας τό χειρισμό τού πιό σύγχρονου καί 
σύνθετου αμυντικού εξοπλισμού. 

Αύτη τήν περίοδο ή νεολαία μας εκπλήρωσε επίσης κα
θήκοντα τεράστιας σημασίας, δπως ή καμπάνια γιά τήν 
εξάλειψη τού αναλφαβητισμού,. δπου πήραν μέρος πάνω 
από 100.000 νέοι καί νέες, ή πάλη κατά τών άντεπανα-
στατικών συμμοριών, τής επίθεσης καί τών απειλών τού 
Ιμπεριαλισμού, ή γενική κινητοποίηση γιά τή συγκομι
δή του ζαχαροκάλαμου, ή εκπλήρωση τών σχεδ'ων γιά 
τήν αναδάσωση οΐ προσπάθειες γιά τήν ανάπτυξη τής 
οικονομίας τού νησιού Πίνος ή δημιουργία πρωτοπορια
κών ομάδων εργασίας, όπως είναι ή νεολαιίστικη ψά>.αγ-
γα τών οίκοδόμων — προδρόμων τής δοξασμένης νεολαι
ίστικης φάλαγγας τού αιώνα, ή οποία, μαζί μέ τό Κί
νημα τών συνεχιστών τού Καμίλο καί τού Τσέ, καθώς 
καί μέ τά τμήματα εργασίας ή συγκρότηση τής δοξα
σμένης νεολαιίστικης στρατιάς εργασίας, ή συγκρότηση 
τού τμήματος τών δασκάλων πού ψέρνει τό δνομα τού 
Μανουέλ Άσκούνσε Ντομένετς, που αριθμεί πάνω από 

χρονιά μεγάλες επιτυχίες στή δουλιά της καί είδικότε-
ρα μετά τά δεύτερο συνέδριο της τόν Απρίλη τού 1972 

Σημειώθηκαν σοβαρές επιτυχίες στην ανάπτυξη της 
Επανάστασης στά εκπαιδευτικό σύστημα, πράγμα πού 
είχε ανακηρυχθεί στό Συνέδριο σάν αποφασιστικά στρα
τηγικό καθήκον δλης τής οργάνωσης. Μεγάλες επιτυχίες 
υπάρχουν στην ενίσχυση τών δασμών τόσο p i την "Ενωση 
τών πιονιέρων, άσο καί μέ τό Κόμμα πράγμα πού οδη
γεί στην εξασφάλιση μιας μόνιμης πύκνωσης τών γραμ
μών τού Κόμματος άπό τήν νεολαία. Ή "Ενωση σημεί
ωσε σημαντικές επιτυχίες στην ενίσχυση τών 8»σμών της 
μέ τίς μάζες τής νεολαίας καί στην εδραίωση τού ρόλου 
της μέσα στίς φοιτητικές οργανώσεις, στην Ένωση τών 
Κουβανών πιονιέρων καί τών άλλων μαζικών οργανώσεων 
τής νεολαίας, στην ενίσχυση τών μεθόδων καθοδήγη
σης, της πειθαρχίας καί της ζωής μέσα στις Ένώσπις 
γενικά. 

'Ενδεικτικό είναι τό στοιχείο, άτι άπό τά 1972 και 
μέχρι σήμκρα. μπήκαν στό Κόμμα 18.589 μέλη τής "Ε
νωσης νέων κομμουνιστών, ένώ τό 1975 τά 40% περίπου 
τών νέων κομματικών μελών προέρχονταν άπό αυτήν. 

Μολονότι τά αποτελέσματα αυτά είναι ενθαρρυντικά, 
πρέπει νά ενταθεί ακόμα περισσότερο καί ολόπλευρα ή 
δουλιά τής "Ενωσης νέων κομμουνιστών γιά τήν προε
τοιμασία τών μελών της σάν μελλοντικών κομμουνιστών, 
γιατί ακόμα πολλά μέλη τής νεολαιίστικης οργάνωσης 
πού έφθασαν στην καθορισμένη ηλικία, δέν άνταποκρί-
vorrai στίς απαιτήσεις γιά τήν είσοδο τους στό Κόμμα 
καί οί όποψηψιότητές τους αναβάλλονται ή απορρίπτο
νται. Ι 

Ή "Ενωση νέων κομμουνιστών διπλασίασε τά τελευ
ταία χρόνια τόν αριθμό τών μελών της καί τώρα αριθμεί 
στίς γραμμές της 300.000 νέους, πού τά 30% είναι κο-
πέλλες. Ή "Ενωση νέων κομμουνιστών πρέπει νά πάρει 
πρωτοποριακές θέσεις στην πάλη γιά τήν πλήρη Ισοτι
μία τών γυναικών. Νά συμμετάσχει ενεργά στά μεγάλα 
έργα τής εθνικής μας οικονομίας, πού τής ανατέθηκαν, 
και πού ανάμεσα τους πρέπει νά αναφέρουμε τήν κατα
σκευή τού νέου εργοστασίου τσιμέντου στή Μαριέλα, 
τού εργοστάσιου τσιμέντου στό Σιενψουέγκος, τής σι
δηροδρομικής γραμμής 'Αβάνα—Σαντιάγο, τήν ανά
πτυξη τών βόρειων επαρχιών τής περιοχής Όριέντε, τήν 
κατασκευή τού εργοστασίου λιπασμάτων στην πόλη Νου-
εβίτας κλπ. Νά δόσει Ιδιαίτερη προσοχή στην πύκνωση 
τών γραμμών της μέ νέους εργάτες, νά ενστερνιστεί α
κόμα πιό βαθιά τό προλεταριακό πνεύμα, πράγμα που 
δέν πρέπει νά γίνει βέβαια τό βάρος τών φοιτητών. Να 
πλατύνει αποφασιστικά σέ κίνημα τών νεολαιίστικων 
τεχνικών ομάδων, πού φθάνουν τώρα στίς 4.25Θ μέ 
52 126 μέλη, νά αναπτύσσει σέ δλα τά μέσα έναν υψηλό 
βαθμό συνείδησης στή νεολαία μας γιά τήν κατάκτηση 
καί τήνάνάπτυξη τής επιστημονικό—τεχνικής επανάστα
σης. 'Εκτός άπό αυτό, ή "Ενωση νέων κομμουνιστών πρέ
πει νά δουλέψει μέ συνέπεια καί μέ ενθουσιασμό, γιά 
νά μπορέσει ή Πατρίδα μας νά εκπληρώσει επάξια καί 
μέ τιμή τήν υπεύθυνη αποστολή, πού έχει αναλάβει νά 

12.000 μαθητές τής δεκάτης τάξης. 'Εξάλλου, ή νεολαία 
εκτέλεσε πολλές άλλες υπεύθυνες αποστολές, που τής α
νάθετε ή 'Επανάσταση. 

"Eva άπό τά σπουδαιότερα στάδια στή δουλιά τής 
"Ενωσης νέων κομμουνιστών στάθηκε ή οργάνωση δια
φόρων φοιτητικών κινητοποιήσεων, δπως ή κινητοποίηση 
γιά τή συγκομιδή τού καψέ καί άλλες εθελοντικές εργα
σίες που ή ανάπτυξη τους είχε σάν αποτέλεσμα νά καθι-
ερωθή σήμερα τό σύστημα τού συνδυασμού τής δουλιάς 
καί τής μόρφωσης. 'Εκτός άπό τίς μέσες σχολές τών α
γροτικών καί τών βιομηχανικών περιοχών στέλνονται κά
θε χρόνο, στά πλαίσια τής καμπάνιας «Τό σχολείο βοη
θάει τό χωριό», πάνω άπό 200.000 μαθητές τών μέσων 
σχολών τών πόλεων γιά νά δουλέψουν 7 βδομάδες στην 
αγροτική οικονομία. 

Καταβάλλεται κάθε προσπάθεια σάν βασικό στοιχείο 
γιά τή διαπαιδαγώγηση τής νέας γενιάς ώστε νά ανα
πτυχθεί στην ψυχή της τό υψηλό αίσθημα τού πατριωτι
σμού καί τού διεθνισμού. Στή νεολαία μας καλλιεργεί
ται τό αίσθημα τής αλληλεγγύης προς τήν επαναστατι
κή, άντΓιμπεριαλιστΊκή καί τιροοδευτι ή πάλη τής νεολαί
ας καί τών λαών δλου του κόσμου, τό αίσθημα τής α
δελφικής φιλίας μέ τους λαούς τών σοσιαλιστικών χω'ών 

Ή "Ενωση νέων κομμουνιστών σημείωσε τά τελευταία 
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είναι ή χώρα, άπου θά διεξαχθεί τό παγκόσμιο φεστι
βάλ τής νεολαίας καί τών φοιτητών τού 1978. 

Γιά τή νεολαία μας, πού στό παρελθόν ζούσε μέσα σέ 
συνθήκες αναλφαβητισμού, ανεργίας, έλλειψης προοπτι
κών, σήμερα έχουν δημιουργηθεί στή χώρα μας απεριό
ριστες δυνατότητες. Ή νεολαία μας, άπό τά πρώτα παι
δικά χρόνια, προετοιμάζεται γιά τό μέλλον. Μπροστά 
της είναι ανοιχτοί δλοι οί δρόμοι. Κάθε νέος μπορεί νά 
διαλέξει τό δρόμο ανάλογα μέ τίς δυνατότητες του, τήν 
επιμονή καί τήν αυτοθυσία τον στή μόρφωση καί στή 
δουλιά. Δέν υπάρχουν πιά έκμεταλλεύτριες τάξεις καί 
σέ κανένα δεν παραχωρούνται προνόμια. Ή ατομική 
προσφορά υπηρεσιών —- αυτό είναι τό μοναδικό κριτή
ριο γιά τήν εκτίμηση τού άνθρωπου. Ό καθένας μπορεί 
μέ τήν ανεξάντλητη ενέργεια του νά αφιερωθεί στην επι
στήμη καί τήν έρευνα. Ή νεολαία μπορεί νά ανανεώσει 
όλον TÒV κόσμο. Ή νεολαία διαπαιδαγωγείται μέ υψηλή 
πολιτική συνείδηση. Οί νέοι καί οί νέες θά είναι κληρο
νόμοι τής σημερινής γενιάς τών επαναστατών. ΑΟοιο 
αυτοί θά διευθύνουν καί θά καθοδηγήσουν τή χώρα. 'Α
τενίζουμε τή νεολαία μας μέ πεποίθηση καί αισιοδοξία. 
Βλέπουμε σ' αυτήν μέ περηψάνεια τήν ενσάρκωση τον 
ένδοξου έργου τής 'Επανάστασης καί δέν άμψιβάλλουμι 
πώς ή νεολαία μας θά γίνει καλύτερη άπό μας. 


