
Σοβαρή αναταραχή Επικρατεί' στό 
ΠΑΣΟΚ υοτερ« wro τήν αναγγελία 

Λ διαεγραφής στελεχών του. 
διαγραφή Η«λη της Κεντρικής 

Βα· τροπής voi 

at.tf' 

εροπής τού Κινήματος, μέ 
νη μακρό τους νακσίνωση, κατηγο
ρούν τον κ Α. Παπανδρέου και t é 
«διορισμένο 'Εκτελεστικό Γ pest io» 
At ι παραβιάζουν τίς άρχε ς «ου Sit· 

if 1 Σεπτεμβρίου to ΠΑ 
κατάργτοι την έσοκομμα 

Οημοκματίσ. έπόδαλε σνγ««ντρω· 
τισμό πού είναι «μιά μορ·η διοικη-

»ai γραφειοκρατικής επιβίωσης 
έμμισθων στελεχών», ότι όγκατελει-
«Ρ«» t é σοσιαλιστικό χαρακτήρα toû 
Κινήματος «ai το μετέτρεψαν «ré άρ-

«ό «Ομμα, διέγραψαν 64 μέλη τής 
ΠΑΙΠ, · 

Τά Η uno διαγραφή στιλεχη τής 
Κ Κ. τον ΠΑΪΟΚ δηλώνουν τέλος, 
οι. βέν αναγνωρίζουν την αποπομπή 
τους άπό το Κίνημα καί ότι θά ύπε. 
ρασττίσουν τίς (kernς τους στή συνε 
*ρί<κτη τής Κ Ε. σνίς 22 Ιουνίου 

Τή ACUT èpa θά συνέλβη ή Ko ivo· 
βουλευτική 'Ομάδα τοο ΠΑΣΟΚ y.Λ 
νά συζήτηση, σπως ανακοινώθηκε, γιό 

πρόγραμμα της κατά τή δι o p e r o 
των κοινοβουλευτικών cpyoanyv τό 
καλοκαίρι θιωρι.τοι όμως πολύ »ι · 
βανό, ο>τ, r, Κ Ο θά άσχβληβή κ«! 
μι τβ εσωκομματικά ζητήματα του 
ΠΑΣΟΚ 

Η άιακοινωση τών 11 στελεχών 
του ΠΑΣΟΚ ίχε. ώς έξης; 

«To διορισμένο Έκτελεσιικό Γρα
φείο μέ τήν ανακοίνωση τβ« n i ς 
εφημερίδες περί διαχωρισμού εύθυ 
νών ( 6 . Ì T S ) καί μέ τήν ταυτόχρονη 
άπό μέρους ταυ προγραφή 11 με
λών τΛ,ς Κεντρικής 'Επιτροπής, I-
ββσε δλα τα όργανα του Κινήμα
τος, (λα τα μέλη του, καθώς και 
τ ό σύνολο τών οπαδών τον άντι-
μ π ω π ο μέ τήν καρδιά καί την ου
σία της κρίσης πού περνάει άπό 
καιρό το Κίνημα 

Ή ανακοίνωση αύτη. τυπικά κ α ί 
ουσιαστικά απαράδεκτη, καθώς καί 
ή νεώτερη άπόψασή τον (εφημερίδες 
0 6 75) μέ τήν OTTO ία επιχειρεί να 
φιμώσει τή βάση, απαγορεύοντας 
τήν προβληματική καί κριτική τών 
αυθαίρετων ενεργειών τον, μας υπο
χρεώνουν νά πληροφορήσουμε τά μέ
λη κ αί τους οπαδούς του κινήμα
τος γ ι ά τήν άκριδή φύση τών αν
τιθέσεων πού προκάλεσαν τήν κρί
ση, τους κινδύνους πού άπ&ιλούν 
τ6 σοσιαλιστικά χαρακτήρα του καί 
οδηγούν στην παραχάραξη τών αρ
χών τον. 

Τά Π Α Ι Ο Κ μέ τήν Ιδρυτική 
του διακήρυξη τής 3ης foi Σεπτέμ
βρη, στήριζε τήν εμφάνιση του στό 
λαό στίς αρχές: της 'Βθνικής 'Α
νεξαρτησίας, Λαϊκής Κυριαρχίας, Κοι 
νωνικής 'Απελευθέρωσης καί τών δη
μοκρατικών διαδικασιών. Τόνισε έ-
πίης, οτι αντιλαμβανόταν τάν φο
ρέα πού θά πραγμάτων« αυτές TIC 
αρχές, νά λειτουργεί κοινωνικά και 
πολιτικά μέ δρους λαϊκού κινήμα
τος, Εξω άτπά στ/γ*τ.ντρωτισμούς καί 
γραφειοκρατικές παραμόρφωσε.!ς. 

Τήν τεράστια σημασία τής συ
νεπούς λειτουργίας τοΟ κινήματος 
προς τίς άρχίς πού εξήγγειλε, |-
πεσήμαν« τότε καί ό Πρόεδρος: «Εί
ναι αδύνατον νά επαγγέλλεσαι δη
μοκρατία γιά τά "Εθνος καί σύ 
νά μήν τήν εφαρμόζεις 6 Τβιος μέ
σα στους κόλπους σου, στους κόλ
πους τοΰ καύματος σου H του Κι
νήματος» («Νέο» 18.10.74) . 

Γύρω άπό τίς Ιδρυτικέ« μας αρ
χές καί τήν τέτοια αντίληψη γ ι ά 
τά μόλο κσι τή λειτουργία του φο
ρέα, συσπειρώθηκαν τά πρωτοπόρο 
στοιχεία του λάου στίς όρ^ 3ν<ό-
σιις δόσης του Κινήματος. Γιά 
πρώτη φορά & λαός συμμετείχε στή 

ρους τών αγροτών, τών δικαίων αι
τημάτων τους, καταγγέλλουν, μέ ε
ρώτηση τους ol δουλευτές κ.κ. Ν. 
'Αργυρόπουλος καί Χ. Πρωτοπαπάς 
καί αναφέρονται, σ τ ήν κατάσταση 
που επικρατεί μετά τήν παραγγελία 
του εισαγγελέα Λαρίσης γιά προκα
ταρκτική εξέταση, για τήν πρό ή
μερων πορεία διαμαρτυρίας τών πα-
τατοπαραγωγών τ ·ύ νομού Ψθιώτι-

• Me ερώτηση του προς τους υ
πουργούς Εθνικής "Αμύνης καί Δι
καιοσύνης ό βουλευτής κ. Σ Πα-
ποπολί-της ζητά νά πληροφορήσουν 
τή Βουλή: Πόσα καί ποιας εθνι
κότητος &τ»μα Ι, έταιρίε.ς Ιχουν 
στην κυριότητα, νομή καί κατοχή 
τους κρητική γη καί δ> πρόκειται 
νά χαοακτηρισθή ή Κρήτη ακριτική 
παραμεθόριος περιοχή. 

• Ενώ σοδαρά προβλήματα απα
σχολούν τόν αγροτικό καί κτηνοτρο
φικό κόσμο τής χώρας, ή κσινοδου-
λευτική επιτροπή του ύπουργ«ίου Γε
ωργίας δέν Ιιχιι συνίλθϋ ούτε μία 
φορά μέχρι σήμερα, γ ι ά νά άσχοληθή 
μέ νομοθετική εργασία καί γενικά μέ 
θέματα της αρμοδιότητος τοΟ υπουρ
γείου Γεωργίας, αναφέρει σέ ερώτηση 
του προς τόν υπουργό Γεωργίας ό 
δουλευτής κ. Ί π . Σαβούρας. 

θ ά αναγνωρισθώ 
τό νέο καθεστώς 

τΛς Καμπότζης 

Ή Ίλλάς θά αναγνώριση τό νέ· 
καθεστώς τής Καμπότζης. Αυτό προ
κύπτει από Εγγραφή απάντηση του 
υπουργού Έθωτερικών κ. Α. Μπίτσιον 
σέ ερώτηση τών δουλευτών κ. κ. Α. 
'Ανδριανόπουλου, Γ. Τζιτζικώστα καί 
'At. Κονταξή. Τό κ*(μι.νο τής απαν
τήσεως ίχει ώς έξης: 

« Ή ελληνική κυδέρνησις διατηρεί, 
άπό ετών, διπλωματικός σχέσεις μέ 
την κυβερνησιν τής Σαϊγκόν, πλησίον 
της οποίας είχε διαπιστεύσει τόν έν 
Νεω Αελχί "Ελληνα πρέσδυν. Κατόπιν 
τών προσφάτων εξελίξεων είς Νότιο ν 
Βιετνάμ, ή Κυβέρνησις εξετάζει, κα
τά πόσον νυν απαιτείται ή άναγνώρι-
σις τής νέας επαναστατικής Κυβερ
νήσεως, προς σννεχισιν τών διπλωμα
τικών σχέσεων είς τό Νότιον Βιετ
νάμ. 

"Οσον άφορο τό κράτος τής Καμ
πότζης, τό οποίον ή 'Ελλάς δέν είχε 
ποτέ αναγνωρίσει, ή Κυδέρνησις πα
ρακολουθεί μετά προσοχής τήν διαμορ 
φωθείσαν έκεϊ νέαν κατάστασιν, μέ 
τήν πρόθεσιν όμως, ευθύς ώς τούτο 
κατ αστή δυνατόν, νά προέλθη είς τά 
αναγκαία βιά τήν όναγνώρισίν του 
μέτρα. 

Τέλος, ή Κυβέρνησις δέν εθεώρησεν 
ότι ετίθετο θέμα όπως λαβή θέσιν 
είς τήν ύπόεαιν του φορτηγού πλοίου 
είς τήν ύπόβεσιν τού φορτηγού πλοίου 
Μαγκαγκουέζ». 

Συμπαράσταση 
στον Ισπανικό λαό 

Μέ πρόταση πού υπέβαλαν χδές 
στή Βουλή, 16 βουλευτές τής Άντι . 
πολιτευσεως ζητούν άπό τήν 'Εθνική 
'Αντιπροσωπεία νό έκφραση τή δια
μαρτυρία της γιά τήν σύλληψη τού 
'Ισπανού σοσιαλιστή ηγέτη καί αγω
νιστή τής δημοκρατίας •ελίππε Γκον 
ζάλες άπό τό ολοκληρωτικό καθεστώς 
τού Φράνκο καί τή συμπαράσταση 
τους προς τόν διαρκώς αγωνιζόμενο 
γιά τήν απόκτηση τής ελευθερίας 
του ισπανικό λαό. 

Τήν πρόταση υπογράφουν οι βου
λευτές κ. ι,: Χ. Πρωτοπαπάς, Τ 
Σεχ'ώτης, Λ Λασκαρίδης, Γ Α. Μαγ 
κάκης, Β. Πεντάρης, Α. Φιλιππίδης, 
Κ. Κάππος, Στρ Παπαοτρατής, Δ. 
Ρίζβς, θ Μανάβης, Γ. Ψα^ακης, Σ. 
Καραγιάννης, Α Ντιντιδάκης, Μ. 
Λανζανάκης, Λ. Κύρκος καί Γ. Χιο-
νίδης. 

Ή σημερινή 
συζήτηση 

Χτό Β ' Τμήμα τής Βουλής θά συ
ζητηθούν σήμερα τά έξήε νομοσχέ
δια: α) Περί τροποποιήσεως τών 
άρθρων 1 καί 5 τού Α Ν 1 3 1 2 ) 5 0 
περί μεταρρυθμίσεως τώι νόμων περί 
συντάξεως τού άμαχου πληθυσμού». 
Β) «περί αυξήσεως τον πόρου τού Τα· 
μείου 'Εξόδου καί 'Επικουρικής 'Α
σφαλίσεως Μισθωτών Βιομηχανίας 
Καπνού», γ ) «ττιρί επεκτάσεως τών 
διατάξεων του Ν. Α 9 2 ) 1 9 7 4 κ«ί i-
*ί τών προαχθέντων καί άποστρατεν. 
θεντων »ατ' όφαρμογήν τής παρ. 2 
τον άρθρου 2 τού Ν Α 4 5 2 0 ) 1 * 6 6 
'Αξιωματικών τον Λιμενικού Σώματος 
κα( δ) «περί κρίσεως στρατιωτικών 
του Λιμενικού Χώματος διω«θέντων 
κατά τό άπό 21 4 Ι9Θ7 μ « ρ ς 23 
7 ΙΦ74 χρονικόν διάστημα καί «ποκα-
Ιισταμένων στρατιωτικών τού Λιμέ· 

ν·«οι> Iuur»Tor» 

'Αναταραχή σιό ΠΑΣΟΚ 

μειά τήν ανακοίνωση 

διαγραφής στελεχών του 
• ΟΙ 11 ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΝ ΤΟΝ κ. Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 

λήψη καί διαμόρφωση τών 
σεων παν τόν αφορούσαν καί 
π-τυσν« δλ· τόν πλου«· των 
τοδουλιων του. Σΐήν Ίδια άντίλη-
φη στηριζόταν καί ή απόφαση τής 
Κ Ε «διά νά προχωρήσει ή οργά
νωση τού Κινήμοττος» πού πρόβλε
πε τήν εκλογή άπό τ ή βάση δλων 
τών ενδιαμέσων οργάνων άπό τίς 
Τ Ο και K O στην Κ Ι . ( Ί π ι -
τροπές πάλης — Νομαρκ'ααές 'Β> 
π ι τ ρ ο π ί ς ) . 
Μ ΚΡΙΣΗ 

1 Λιάλυση Κηντρικής Έττιτροπής 
Γιά τό διήμερο 7 8 Φεβρουαρίου 

προβλεπόταν σύγκληση Κ.Ε γιά ιην 
φήφιση τού έσωτεαικού κανονισμού 
λ(ΐτουογι'·ς της. Μέ τόν εσωτερικό 
κανονισμό θά κατοχυρωνόταν ή συλ-
λογικότητά της σαν ανώτερου κα
θοδηγητικού οργάνου τού Κινήματος 
καί ή Εκλογή Ε Γ. Ι τ ί ς 2θ 'Ια
νουαρίου ό Πρόεδρος διέλυσε τήν 
Κ Ι μέ τίς αόριστες καί μέχρι σή
μερα άναπόδε<ικτες κατηγορίες γιά 
«φικχξιονισμό» καί «ελιτισμό» στους 
κόλπους της καί κήρυξε· τό προαυ-
νόδριο 

2 Προοννέδριο 

Η διάλυση τής Κ Ε. καί è χα
ρακτήρας τού Προσυνέδριου προκά
λεσαν τίς πρώτες αντιθέσεις στό 
Κίνημα Πολλά μέλη ιού Κινήματος 
καί εμείς διαφώνησαν μέ τή δ·ά-
λυοτη τής Κ.Ε αλλά επιδίωξαν ταυ
τόχρονα νά £πο*τήσει τ ό Προσυνέ-
δριο ουσιαστικό περιεχόμενο Προτεί 
ναμε ή έαλογή τής νέας Κ.Ε. νά 
μήν αποτελέσει Ινα «τιχνικό γεγο
νός» άλλα νά είναι προϊόν πλατειάς 
ίδεολογικοπολιτικής ζύμωσης μέ εΙ-
σηγήσεις καί άντεισηγήσεις στή δά
ση. Προτείναμε οπό Προσυνέδριο νό 
γίνει συζήτηση καί τοποθέτηση τών 
υποψηφίων πάνω στά καίρια προ
βλήματα τον Κινήματος γιά νά α
ποκτήσει ή εκλογή συγκεκριμένο πε-
ριεχάμηνο. 

"Ολβς αυτές ©Ι πφοτάαεις μας 
απορρίφθηκαν άπό τήν τόπβ πλειο
ψηφία τού Ε.Γ. Άνι ίββτα, ή τότε 
πλειοψηφία τού Ε.Γ. προχώρησε στό 
διάοκειας μιας μέρας Προσυνέδριο 
μέ μονομερείς εισηγηθείς. Ταατάχρο 
να, άπό τή διορισμένη 'Επιτροπή 
προετοιμασίας τοΟ ΓΙρβοννέδριον εκ
δόθηκε εσωτερικός κανονισμός καί 
ημερήσια διάταξη τοΟ Προαανόβριον, 
πού έπέδαλε διορισμένο προεδρείο 
καί άπαγόρευ« κάβε συζήτηση. Αυ
τές ο! διατάξεκς τηρήθηκαν μέ αυ
στηρότητα καί πρωτοφανή συνέπεια 
καί σέ κανένα σύνεδρο βέν δάδηκ« 
ο λόγος. 

ΙΤναι πρωτοφανές ψεύδος καί πα
ραδίδουμε τους εκφραστές του »τήν 
κρίση τών 500 προσυνέβρων, δτι ol 
διαφωνούντες δόν εξέφρασαν τίς α
πόψεις τους στό Προοννόδρι· έ ν * 
τους δόθηκ« ή ευκαιρία... 
* ΣΥΓΚΕΝΤΡΟΤΙΣΑΛΟΣ 

"Οπως αποδείχτηκε, μένω τοΟ «τυ
φλού καί φιμωμένου», όπως χαράκτη 
ρίστηκε, ΓΙροαυνέίδρνου, μιά ορισμένη 
μνρί6α μες τό Κίνημα, όπειχ«ίρησ« 
τήν επιβολή Ιδεολογικών πολιτικών 
καί οργανωτικών επιλογών αντιθέτων 
καί προς τ ί ς Ιδρυτικός μας διοκηρύ-
ξεις καί στίς μέχρι τότε αποφάσεις 
συλλογικών οργάνων. 

Mi επιστράτευση τής θεωρίας «α
νώριμου λαού» μέ επίκληση τής «κρι
σιμότητας τής καταστάσεως», τής 
«μεταβατικής φάσης» πού διέρχεται 
τό Κίνημα καί μέ βάση τήν εΙσήγηση 
Τσοχατζόπουλου, επιχειρήθηκαν ο! 
αλλαγές. Κατασκευάστηκε μιά ολό
κληρη Ιδεολογία περί μιας δήθεν «ψω» 
τισμινης πρωτοπορίας», ή όποια εκ
φράστηκε σέ μιά συγκεντρωτική ορ
γανωτική αντίληψη. Πρέπει νά τονι
στεί ή αθλιότητα αυτού τού συγκεν-
ταρωτισμοΰ, πού ουδέποτε τόλμησε 
νά Ισχυριστεί κάποια συγγένεια μέ 
τόν δημοκρατικό συγκεντρωτισμό, άλ 
λά ήταν απλώς μιά μορφή διοικητι
κής καί γραφειοκρατικής επιβίωσης 
και επιβολής εμμίσθων στελεχών. 

'Επειδή όμως μιά τέτοια μεταβο
λή δέν προέκυψε από μιά ελεύθερη ζύ 
μωση καί κριτική είτε στή βάση τού 
Κινήματος, εϊτε στην Κ. Ε., καί ή
ταν αντίθετη στίς Ιδρυτικές μας δι
ακηρύξεις επιχειρήθηκε καθαρά διοι
κητικά, μιά δέσμευση του Κινήματος 
άπό τ ό πάνω. 

"Ετσι, ό Πρόεδρος επέλεξε καί διό
ρισε τό Ε. Γ., αυτό μέ τή σειρά του 
επέλεξε καί διόρισε τΙς 'Επιτροπές 
τής Κ. Ε., καθώς καί τό Πειθαρχικό 
Συμβούλιο, τού όποιου εκπόνησε καί 
τόν εσωτερικό κανονισμό λειτουρ
γίας 

ΟΙ γραφειοκρατικές παρεμβάσεις 
δικτυώθηκαν προς τά κάτω με τήν 
απόφαση τού διορισμένου Ε Γ γιά 
διορισμό Νομαρχιακών επιτροπών, 
παρά τήν προηγούμενη αντίθετη από
φαση τής Κ. Ε. επεκτάθηκαν δέ στίς 
συνδικαλιστικές μας παρατάξεις 
στους μαζικούς χώρους, καταργώντας 
τή διακηρυγμένη στην 3η τού Σε
πτέμβρη αρχή τής αυτονομίας τών 
μαζικών χώρων. 

Ή άπό μέρους μας υπεράσπιση 
τής εσωκομματικής δημοκρατίας καί 
της συλλογικής λειτουργίας τών ορ
γάνων στηρίζεται στην αρχή Οτι ή 
κατάκτηση τής σοσιαλ στικής συνεί
δησης καί ή αποτελεσματικότητα τού 
φορέα είναι προϊόν τής διαλεκτικής 
αντιπαράθεσης τών απόψεων καί τής 
συλλογικής δράσης τών μελών του. 
Ή υποκατάσταση αυτών τών διαδικα
σιών άπό τό σχήμα «φωτισμένοι ηγέ
τες» — εκτελεστικά οργανα, μετατρέ 
πει τό σοσιαλιστικό κίνημα σέ αρχη
γικό κόμμα, ή οργανωτική δομή γίνε
ται μηχανισμός κινητοποιήσεων και 
εκλογικής καμπάνιας καί βέν εγγυ
άται μακροπρόθΕσμα τήν πορεία στό 
σοσιαλισμό. 

4. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ 
Ή κατάργηση τής σνλλογικότητας 

των οργάνων διαιώνισε τήν (Ελλειψη 
συμμετοχής στή χάραξη τής πολιτι
κής τού Κινήματος, όχι πλώς τής 
βάσης άλλα καί τής Κ Ε. καί τής 
Κοινοβουλευτικής 'Ομάδας. Σημαντι
κές πρωτοβουλίες, όπως π χ τό τα
ξίδι τού Προέδρου στή Συρία, ή τίς 
θέσεις του Κινήματος πάν« στους δ
ρους συμμετοχής στην Κυβέρνηση τίς 
πληροφορούνταν τά μέλη καί τής Κ. 
Ε. καί τής Κ. Ο. άπό τ ίς εφημερί
δες 

Τίς 13 'Απρίλη, στην πρώτη σύγ
κληση τής νέας Κ. Ε μετά τό Πρβ-
σννέδριο, ό Πρόεδρος παρουσίασε τήν 
εισήγηση του περί «έθνκής» αστικής 
τάξης. Στή συζήτηση πού ακολούθη
σε εκφράστηκαν αντιθέσεις γιά βασι
κά της σημεία 'Επισημάνθηκαν κενά 
καί ασάφειες. Τονίστηκαν δασικές 
ελλείψεις, όπως ή απροσδιοριστία 
στά συμπεράσματα γιά τήν στρατη
γική καί τακτική τού Κινήματος. Ζη
τήθηκε νά παρουσιαστούν δυό άλλες 
εισηγήσεις, μία γιά τήν στρατηγική 
καί τακτική τού Κινήματος, μία γιά 
τό οργανωτικό του. Ή πρώτη εΙσή-
τηση ψηφίστηκε μόνο κατ' αρχήν σάν 
βάση γιά τ ίς δύο επόμενες εισηγή
σεις, δπου θά ακολουθούσε συνολική 
κριτική. 

•Τναι επομένως έξ ίσον ψευδής 4 
Ισχυρισμός τσύ Ε.Γ, δτι, ένώ εγ
κρίθηκε όμόψωνα, «διαφωνούσαν με
τά» κλπ. 

S. Αιαγραψές. 

Ή όλη πολιτική τής γραφειοκρα
τικής ομάδας τών υποτακτικών, πο
λιτική στυγνής διοικητικής επιβο
λής της στό Κίνημα, τήν οδήγησε 
στή διαστρέβλωση καί κατασυκοφάν
τηση τών άντ ι θέσεων, θξω άπό κάβε 
fvvoia σοσιαλιστικού ήθους καί α
γωνιστικής γενναιότητας. 

Η αδυναμία της νά παρουσίαση 
κφί νό υπερασπιστή οποιαδήποτε θέ
ση, τήν εξώθησε β*ε άλλ4πάλληλβ πρα 
Ιικοπημοτα, μέ τέλεια περιφρόνηση 
κάθε νόμιμης διαδικασίας καί μέ 
παραμερισμό των αρμοδίων όργάνω-

α) ΟΙ 14, ol 41, ·Ι 30 Από Ινα 
αναρμόδιο καί ανυπόστατο όργανο 

διαγράφτηκαν 14 μέλη τής ΠΑΣΟ, 
διότι «μίλαγαν γ ι ά αυτονομία τώ» 
μαζικών χωρών καί τ έ τ ο ι α ! » (εΙσή. 
γηση παραπομπής τού Ε Γ της Π. 
Α Ι Π ) Τήν ενέργεια αυτή (σπεύ
σε νό υιοθετήσει ή Έ π . Νεολαίας, 
αύτσεξοπλιζόμενη μι έκτακτες αρμο
διότητες καί ανακοίνωσε παραπομ
πές μελών της στό Πειθαρχικό Α 
μ ίσως μετά, ανακοινώθηκαν ol δια
γραφές Αλλων 45 μελών τής ΠΑ Σ Π 
Νομικής καί ή διαγραφή 30 ι 
της ΠΑΣΠ 'Ιωαννίνων από 5 μέλη 
της, μέ τήν ενίσχυση τών μελό 
ΠΑ Ι Ο Κ Γιάννη Τσεκούρα, Π. Λάμ 
π ρου καί Α. Τζουδάνου. 

6) 01 II . Με ζωηρή ανησυχία γ ι ά 
τήν κατάσταση τού Κινήματος με
τά άπό όλα αυτά τ ό γεγονότα, 21 
μέλη τής Κ Ε κατέθεσαν τήν 30.S. 
75 στό Ε Γ., αίτηση σύγκλησης τής 
Κ Ε. γιά τό διήμερο 7-—β 'Ιουνίου 
με αποκλειστικό θέμα « Ή εσωτερι
κή κατάσταση στό Κίνημα». 

Ή αίτηση αυτή ΰπήρξχ ή αφορμή 
νά οκδηλωθή σέ ολη της τήν έκταση 
ή αυθαιρεσία του διορισμένου εκτε
λεστικού γραφείου Παρ' όλο πού α
νακοίνωσε ότι ή διάσπαση είναι πο
λιτική, δέν την τεκμηρίωσε άπό τήν 
πλευρά του ούτε παρέπεμψε τό θέμα 
στην Κ.Ε., πού αποτελεί τό ανώτα
το όργανο τού Κινήματος. Περιφρό
νησε κάθε νόμιμη διαδικασία, ακόμη 
καί τό Πειθαρχικό Συμβούλιο, πού 
μόνα του τό είχε διορίσει Αυτοα
νακηρύσσεται πραξικοπηματικά σέ 
μόνο νόμιμο όργανο τοΟ Κινήμοττος. 

'Εκδίδει τήν ψευδολόγο, Βεολογι. 
κά καί πολιτικά ατεκμηρίωτη ανα
κοίνωση του «περί διαχωρισμού ευ
θυνών» προγράψει 11 μέλη τής Κ Ε. 
καί αποφασίζει γ ι ά λογαριασμό 
τους »τι, «ΒΒασαν εαυτούς όχτος 
Κινήματος». 

Ταυτόχρονα, γιά νά φιμώσει τήν 
ογκούμενη ανησυχία καί αντίθεση 
τής βάσης, απαγορεύει κάβε προ
βληματική συζήτηση καί κριτική τών 
ενεργειών τον, (παρά μόνον μοτά τήν 
υπεύθυνη πληροφόρηση από μέρους 
του). 'Απ«ιλ*Ϊ μέ διαγραφή κάβε- μέ
λος πού αντιτίθεται στίς αυθαιρε
σίες του, καί προσπαθεί νά άσπήση 
τ ό δικαίωμα κριτικής τών αόδαίρε-
των αποφάσεων του. (Εφημερίδες f. 
é.ltTS). 

δ. 04 θέσεις μας 

Ή ρί<α τής διαφωνίας καί τής 
αντίθεσης βρίσκεται στην υπερά
σπιση άπό μόρου« μας καί άπό πολ
λ ά Αλλα μέλη τού Κινήματος, τών 
Ιδρυτικών άρχων τής 3ης t oö Σε
πτέμβρη, τής εσωκομματικής Δημο
κρατίας καί τής συλλογικής λειτονρ 
γ ί α ς τών οργάνων. Υπεράσπιση άρ
χων καί Βίαιων πού καταστρατηγούν, 
ται άπό μιά γραφειοκρατική ομάδα 
διορισμένων υποτακτικών, ή οποία ε
πιχειρεί νά καθυποτάξη διοικητικά 
τ ό Κίνημα. 

Βάζουμε τά άπλα ερωτήματα πού 
«Τναι ή δάση τής αντίθεσης μας σέ 
δλα τά μέλη τοΰ Κινήμοττος: 

1. 'Ισχύουν ol Ιδρυτικές μας αρ
χές, της 3ης τοΟ Σοπτέρδρη, καί Αν 
ναι, γ ιατί προγράφονται μέλη του 
Κινήματος πού τις υττορασπίζουν καί 
τ ί ς πραγματώνουν; 

2. Είναι ή Κ.Ε. τό ανώτατο όρ
γανο τού Κινήματος; "Αν vai, για
τί δέν λειτουργεί σάν τέτοιο, καί 
ποιος Ιχει δικαίωμα νά τήν πεμι-
ΦΡονη; 

3. Μέ ποια απόφαση καί πότε κα
ταργήθηκε ή αρχή τής εσωκομματι
κής δημοκρατίας καί τής συλλογι
κής λειτουργίας τών οργάνων; "Αν 
βέν ύπάρχ*ι τέτοια απόφαση, πώς 
ρισμένοι τήν καταργούν μέ τ ίς 
πράξεις τους; 

4. 'Η απομάκρυνση άπό τ(ς αρ
χές μας συντελεί ή όχι στην αλλα
γή τού σοσιαλιστικού χαρακτήρα 
τοΰ Κινήματος μας; 

Γιά μας, τό πρώτο κριτήριο τού 
αοσιαλισ-τιικοΰ χαρακτήρα ενός κι
νήματος, είναι ή υλοποίηση τής πί
στης τον στή λαϊκή βάση καί στίς 
δυνατότητες της νά ωριμάζει καί νά 
συνειδητοποιείται Ή αντιπαράθεση 
μιας οποιονδήποτε «πεφωτισμένης 
ηγεσίας» στην «Αμορφη» μάζα, οδη
γοί απόν ευνουχισμό, τ ή μόνιμη α
νοργανωσιά καί τήν αναποτελεσμα
τικότητα τού λαϊκού κινήματος. 

Ό Ιστορικός ρόλος τού Κινήμο-
τός μας θά έπρεπε νά είναι ή σο-
σιαλιστικοποίηση όλων τών εργαζό
μενων δυνάμ*ων τού λαού, στή βά
ση τής ενίσχυσης τής υπεύθυνης συμ
μετοχής του στις κοινωνικές, πολι
τικές, ιδεολογικές καί οργανωτικές 
διοδικστίις 'Αντίθετες μεθοδεύσεις 
μετατρέπουν τό σοσιαλιστικό κίνη
μα σέ αρχηγικό κόμμα. Καί £να τέ
τοιο κόμμα δέν είναι βέδαια ό μο
χλός τής κοινωνικής αλλαγής, ό ορ
γανωμένος λαός πού μέ τή συλλο
γική του δράση μπορεί νά άντιπα-
ραταχδή στην οργάνωση τού άντι-
δραστικού πλέγματος εξουσίας. 

Πιστεύοντας ότι ή διαμόρφωση ε
νός σωστού σοσιαλιστικού κινήμα
τος αποτελεί γιά τή χώ{χχ μας ι
στορική αναγκαιότητα, θεωρούμε χρέ
ος μας νό διακηρύξουμε δτι θά συ
νεχίσουμε τόν αγώνα γιά τήν πρα
γμάτωση του 

'Αρνούμαστε τή νομιμότητα των 
προγραφών μας, είμαστε μέλη τού 
Κινήματος, εκλεγμένα άπό τή δόση 
του καί θά υπερασπίσουμε τίς θέ
σεις μας στην Κ.Ε. τής 22 τοΰ 
'Ιούνη. Στον 'ίδιο αγώνα καλούμε Ο
λα τά μέλη τού Κινήματος μας. 

Βάσσης Λαοκράτης, Ευθυμίου Πέ
τρος, Ζυγογιάννης Γιώργος, Καβου-
νίδης Σπύρος, Κωνσταντόπουλος Νί-
χος, Νέστωρ Στέλιος, Ντέλκας Λάμ
πης, Παπαβανασίου Χρήστος, Στάγ-
κος Άστέρης, Τούντας Γιάννης, Φί
λιας Βασίλης. 

Η Έλιζομπεθ καί μί« μικρούλ« «δό
κιμη» τής παοαρέλλας, παρουοιαΐ,ουν 
δυό χαριτωμένα απογευματινά ούνο-
λα, από τήν πολύ επιτυχημένη επί
δειξη καλοκαιρινής μόδας, τών με
γάλων καταστημάτων Αρβγώνας JU

NIOR, στον Πειραιά. 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
ΑΛΦΑ ΡΟΜΕΟ - SHELL 

Avo "Αλφα Ρομέο 'Αλψμέττσ ξε
κίνησαν γιά τό ράλλυ 'Ακρόπολις 
καί όπως είναι η.δη γνωστό Ιφθα-
σον στό τέρμα στις πρώτες θέσεις, 
ένώ 70 άλλα αυτοκίνητα άπό τά 
60 περίπου πού ξεκίνησαν αναγκά
σθηκαν νά εγκαταλείψουν Ή νίκη 
αύτη τών "Αλφα Ρομέο βασίσθηκε 
καί στην βοήθεια κ αί τά λιπαντικά 
τής SHELL 

SE30Y4AIKEX ΑΝΕΠΑΡΚΒΙΕΕ 

Χ. ΚΑΜΑΡΙΩΤΗ 
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