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Η ομιλία ιοϋ έκπρόοωπου 
της «Σοβιαλιοτικης Πορείας» 
οτή ουγκέυτρωοη της ΕΦΕΕ 

Στην συγκέντρωση κοί -δημόσια συΖήτη-

οη* πού διοργάνωσε τήν ηεροσμένη Δευτέ-

ρα rò Κ.Σ. τής ΕΦΕΕ orò «Ρουογιάλ» παρα

βρέθηκαν πονώ οπό 2.000 φοιτητές, εκπρό

σωποι εργατικών σωματείων καί συνδικαλι

στικών ενώσεων, άνθρωποι τοΰ πνευματικού 

κόσμου κο) βουλευτές. 

Στην συγκέντρωση διαβάστηκε εισήγηση 

του Κ.Σ, τής ΕΦΕΕ, μπνύμστα των φοιτητ»-

κών συνδικολισπκών ποροτόΕεων κο) μίλη

σαν oi κύριοι ι 'Αγγελίδης γιά τό Τ.Ε.Ε., 

Μπερνίτσας για τή Γ.Σ.Ε.Ε., ό τ. σύμβουλος 

TOO Ύπ. Παιδείας Αντώνης Βγόντας, oi 

βουλευτές Γόντικος, Κακλαμάνης καί Κύρ

κος, ό κοβηγητής ΠουλσντΖας κο* έκ μέρους 

της Συντσποκής Επιτροπής τής Σοσκιλιστι-

τής Π Ο Ρ Ε Ι Α Σ ά Θοδωρής Κσλοΰδης. 

Παρακάτω δημοσιεύουμε τα βοαικώτερα 

σημεία τής ομιλίας τοο εκπροσώπου τής Σο-

σταλτοτικής Π Ο Ρ Ε Ι Α Σ . 

— Δέν θάχαμε περισσότε
ρα να προσθέσουμε στα δ
ετά μας ανέφερε ή ΕΦΕΕ 
στην ε'σηγησή της, γ ι α τον 
φασιστικά χαρακτήρα αυτού 
τού Νομοσχεδίου. " Ε Τ Ο Ί δέ θα 
σας άττασχολπσ«, έπανσΛαμ-
βάνοντας τ α ίδια έπιχειρή-
ματα τ α οποία «αϊ δεχό
μαστε στο σύνολο τους. 

— Ή προσπάθεια μου εΐ-
ναι να συμβάλλω στην προ
βληματική ττού αναπτύσσεται 
έδώ, μεταψέρσντας καί .τίς 
δικές μας άττδψεις στην προ
σπάθεια να δούμε την πολι
τική διάσταση, των σκοπιμο
τήτων ττού οδήγησαν χην κυ
βέρνηση στην απόφαση να 
ττεράσει τώρα το καλοκαίρι, 
με μια ύποπτη σττουδη, τ ο υ 
παρέβλεπε καί τυπικούς ακό
μα κανόνες λειτουργίας της 
Βουλής, ένα σχέδιο νόμου, 
ττού ή ψήφιση του θα οδηγή
σει σ* μια οΛταραδεκτη νο
μοθετική χειραγώγηση χου 
φοιτητικού κινήματος. 

— Είναι γνωστό, βέβαια, 
πώς ή νομοθεσία πού συγκρο
τεί τό θεσμικό ττλσίσιο τού 
συνόλου τών δραστηριοτήτων 
χής κοινωνίας μας δέν μπο
ρεί παρά να εκφράζει τίς α
πόψεις καί να κατοχυρώνει 
τ α συμφέροντα της κυρίαρ
χης τάξης, θ&ταν καλό, λοι
πά/, να δούμε τ ί α κ ρ ι 
β ώ ς επιδιώκει να κατοχυ
ρώσει ή κυβέρνηση, τ ί ακρι
βώς, τελικά, περιμένει, άπό 
τήν συγκεκριμένη προτεινό
μενη —«όρβη> γι αυτήν, α
παράδεκτη γ ι α μ&ς— νομο
θετική ρύθμιση τών δραστη
ριοτήτων ενός «ευαίσθητου» 
κοινωνικού χώρου, πού είναι ό 
φοιτηχ-ικός. 

— Έδώ ϊσως θάπρεπε νό 
θυμηθούμε τον τρόπο μέ τόν 
δττοΌ άντιμβτώπισε τό Κρά
τος τή*' ανάπτυξη τού φοιτη
τικού κινήματος καί τών βι-
οοδικητικών αγώνων τών φοι
τητών στην τελευταία δεκα
πενταετία. 

Δέν είναι, σίγουρα, τυχαίο 

Το μεγάλο 
παιχνίδι 
Συνέχεια άττό τή 1 σελ. 
τηματος. Σημασία έχε» ότι 
ό λαός κατευθύνεται εκεί πού 
•πρέπει να κατευθυνθεί, ό Λ α 
ός δέχεται ερεθίσματα κα! 
εμποδίζεται νά σκεφτεί. Τό 
«τίς τελικά πταίει> μένει ά-
ναπακάλυπτο. ΛΛερικές βολές 
κατά τού N A T O καί τών Ά 
μερικανών άπό «άντιπολιτευό 
μένους» κατήγορους, δίνουν 
Ινα άλλο προφίλ, μια πλατύ 
τερη διάσταση στο πρόβλη
μα. Κι αυτές όμως είναι τμή 
μ α τού Τδιου σκη**κοΰ. Ε 
νός σκηνικού πού βασίζεται 
σέ εντυπωσιασμούς καί άπο- ( 

φεύγει τίς επικίνδυνες άναζη 
τησεις. Καί ακόμα χειράτε-
ρο: ενός σκηνικού πού στη
ρίζεται στή συνομωσία της 
σιωπής τής Κυβέρνησης καί 
'Αντιπολίτευσης γύρω άπό τό 
τεράστ ο εθνικό, πολιτικό καί 
ηθικό θέμα τής Κύπρου, πού 
απωθείται στο βάθος, ένώ με 
θοδεύεται έν αγνοία τού έλλη 
νικού λαού καί τού Κυπριακού 
λαού στά παρασκήνα ή «λυ 
ση» ίου. 

πώς ol αγώνες τών ψοιτηχών 
γ ι ά την κατάχτηση τών πρω
ταρχικών δικαιωμάτων καί ε
λευθεριών πού θα τους επέ
τρεπα;' uà συμίμετέχουν ε

νεργά καί οργανωμένα στην 
ρύθμιση όσων απορούν χόν 
χώρο τους, βάφτηκαν στο αί
μα μέ κυβέρνηση Δεξιάς καί 
πρωθυπουργό τόν σημερινό 
πρωθυπουργό. 

Δέν εΤναι βέβαια, τυχαΐο 
ούτε τό γεγονός δτι ή δικτα
τορία χτύπησε αλύπητα κα! 
μέ κάθε τρόπο τό φοιτητικό 
κίνημα. 

Δέν είναι, τέλος γιά μ&ς. 
τυχαίο ούτε τό γεγονός δ
τι ή σημερινή κυβέρνηση της 
«Νέας Δημοκρατίας» κτυπά 

τ ό φοιτητικό κίνημα μέ νο
μοθετικά μέτρα Ο μ ο ι α μ' 
εκείνα πού επιχείρησε — α λ λ ά 
βέν τ ό λ μ η σ ε — νά επιβάλει 
ή δικτατορία. 

— Κοινός ό παρονομαστής 
στην αντιμετώπιση τοΰ φοι
τητικού κινήματος, τ ά χρό
νια αυτά εϊ~ε δικτατορία εί
χαμε, εΤτε παλιάς ή νέας μορ
φής Δημοκρατία. Καί ό πα
ρανομαστής αυτός είναι ό ϊδι 
ος σέ μεγάλη σειρά κλασμά
των μιας εξίσωσης πού επι
βλήθηκε στό λαό μας μετά 
τόν εμφύλιο. 

Γιατί θά πρέπει %α δούμε 
έδώ χό πώς αντιμετώπισαν οί 
κυβερνήσεις άπό τότε μέχρι 
τώρα την ανάπτυξη τού λα
ϊκού κινήματος. Πώς «είδαν» 
καί πώς απάντησαν στους 
δ εκδικητικούς αγώνες τών 
εργαζομένων, στον αγώνα τ,ού 
λαού μας γ ι ά κοινωνική απε
λευθέρωση καί ανεξαρτησία. 
Γιατί δέν πρέπει βέβαια νά 
ρεωρούμε στ ι αντιμετωπίζε
ται άπό διαφορετική σκοπιά 
τό φοιτητικό κίνημα άπ' τους 
υπόλοιπους κοινωνικούς μα
ζικούς χώρους, δχι τόσο για
τ ί *ό όλο σύστημα της Παι
δείας μας εΤναι καλά κάλου 
πωμένο στή φυσιογνωμία της 
παραγωγής, αλλά καί γ*ά 
τήν Ιδιαίτερη φύση καί τήν 
άνοπττυγμενη προβληματική 
καί δυναμική αυτού τού χω 
ρου. 

Κ ο ι ν ή , λοιπόν, ή αντι
μετώπιση γιοττί Τ δ ι α τ ά 
συμφέροντα πού πρέπει νά 
πρου'ΐ οτιυθουν. 

— ' Α λ λ ά τ ί ακριβώς καί 
μέ ποια/ τρόπο θά προστα
τευθούν; 

Σ τ ό πρώτο ερώτημα, ο) 
περισσότεροι θά πρέπει νά 
συμφωνούμε. Μια γενικής άπο 
δοχής. στον προοδευτικό χώ 
ρο, θέση, είναι «τά ντάπια 
καί ξένα συμφέροντα» ή πιό 
καλά, «τά ντόπ;α καί ξένα 
μονοπωλιακά καί όλιγοπ^λια-
κά συμφέροντα» θ ά μοΰ ε
πιτρέψετε νά προσθέσω κάτι 
ακόμα Τόν εξαρτημένο χαρά 
κτήρβ αυτών πού λέμε ντό
πιων*, σέ ένα σημαντικό ίου 
λάχστον βαθμό. 

Σ τ ό δεύτερο ερώτημα, ή 
απάντηση δίνεται άπ' τίς 
συνθήκες πού επικρατούν. Μέ 
ποιόν τρόπο θά προστατευ-
θούκ; Μα, μέ τόν προσψο-
ρώτερο, πού προωθεί τήν ο
μαλή εξέλιξη πού προϋποθέ 
τ « κοινωνική είρήνη καί η
συχία. Καί όποιος συμφωνεί 
σ' αυτή τ ή θέση, θά πρέπει έ
δώ νά άνο*ζητά τίς διασυνδέ 
σεις των εσωτερικών όρων 

λειτουργίας καί προσαρμο
γής τού ΟΛΚΓτήματος μέ τόν 
ξένο παράγοντα πού επιδρά 
καθοριστικά στις πολιτικές 
μας έξελΓξεις. 

— Τό 1967 ή επιλογή ή 
τον ή δικτατορία. Πραγμα
τικά, τό λαϊκό κίνημα «είχε 
πάρει πάνω του». Σκεφθεί
τε, ότι δέν δόθηκε ή Κυβέρ 
νηση σ' ένα φιλελεύθερο α 
στικό κόμμα τού Κέντρου. 
Ή κοινωνική ειρή**η επιβλή
θηκε μέ τή στραττοκρατική 
φίμωση τού λαού. Καί μα
ζί της προωθήθηκε και μια 
σειρά άλλων στρατηγικών 
θεμάτων τής «περιφέρειας». 

— Τό 1974 ή δκτηατορίσ 
ήταν πιά πρόβλημα. Ή προ 
δοσία τής Κύπρου, ή επι
στράτευση, ή λαϊκή πίεση, 
τ ά ονγκρουσμφα «έσω,τερι 
κά» συμφέροντα στό Αίγαίο 
καί άλλου καί άλλα πολλά... 
Τό 1974 όλα οδήγησαν στην 
προσπάθεια γ ι ά τήν κοινο
βουλευτική ο·ποκσπάσταση, 
της δεξιάς. Ή απουσία του 
όργοΛωμένου λαϊκού παρά
γοντα άπό τίς εξετάσεις διευ 
νόλυνε αυτή τήν προσπάθεια. 
Καί δγινβ ή αλλαγή. Χρειά
στηκε Ινας «άφθαρτος» ήγέ 
της καί ή απόσπαση τής λαϊ 
κής αποδοχής του. Τό 5 4 % 
ήρθε καί μετά όλα τ' άλλα: 
Ψηφίστηκε ένα (οχυρό θεαμι 
κό πλαίσιο (τό νέο μας Σύν 
τ ά γ μ α ) πού κατοχυρώνει τή 
πολιτική κυριαρχία τής άρχου 
σας τάξης καί τήν ασφάλεια 
τού ξένου κεφαλαίου. «'Αιπο-
καταστάθηκε» δ στρατός, μια 

καί ή κάθαρση «τέλειωσε» 
παίρνοντας μαζί της καί ό
λους εκείνους τους «επίορ
κους» καί «πρωταίτιους», αλ 
λ ά αφήνοντας άθικτη όλη τ ή 
δομή πού τόν καθιστά μοχλό 
ασφάλειας τής κυριαρχίας 
της άρχουσας τάξης. 

Καί έμειναν γ ι ά ρύθμιση 
τ ά θέματα οργάνωσης καί 
λειτουργίας τών μ α ζ ι κ ά ' χώ 
ρων... 

Σ ' αυτό τό τελευταίο εν
τάσσεται καί ή... περίπτωση 
τής οργάνωσης τού φοιτητι
κού κινήματος. Προηγήθη<£ 
μια αντίστοιχη ρύθμιση στους 
εργατικούς χώρους. Διορι
σμένες διοικήσεις συνδικαλι-
στκών οργάνων διόρισαν 'Ε
φορευτικές έπιτραττές πού 
αυτές διόρισαν άλλες, έπίτΡο 
πές εκλογικών καταλόγων, 
γ ά νια γίνουν εκλογές καί 
νά βγουν... χουντικοί! 

Ή προσπάθεια τής Κυβέρ 
νησης εΤνα* νά χειραγωγη
θούν νομοθετικά ol συνδι
καλιστικές οργανώσεις τών 
εργαζομένων καί τών σπου
δαστών. Καί όπου υπάρχει 
αντίρρηση, υπάρχει ό αρμό
διος υπουργός της Δημόσιας 
Τάξης καί ο) αρμόδιες Δήμο 
κρατικές αύρες... 

— Σ ' αυτήν χήν προσπά
θεια εντάσσεται τό χτύπημα 
στό φοιτητικό κίνημα. Δέν 
χτυπιχται μόνο ή αυτοτέλεια 
τών Α.Ε.Ι. (χτυπιέται κι αύ 
τή· κι έδώ είναι χρήσιμη ή 
συνεργασία τών φοιτητών μέ 
τους άλλους εκπαιδευτικούς 
παράγοντες). Βασικά όμως 
καί κυρίαρχα χτυπιούνται οί 
συνδικαλιστικές ελευθερίες τού 
λαού μας. Κι έδώ χό φοιτη
τικό κίνημα, πρέπει ξεκάθαρα 
ι»ά αναζητήσει τις συμμαχί
ες του στά πρωτοπόρο στ ρω 
μ α τ α τής κοινωνίας μας. Χέ 
ρι μέ χέρι πρέπει να προχω
ρήσει ή ΕΦΕΕ μέ τά έλεύθε 
ρα εργατικά συνδ κάτσ, μέ 
χόν οργανωμένο εργαζόμενο 
λαό. 

Ό Πειραιάς προχωρεί 
Σ Τ Ο Ν Π Ε Ι Ρ Α Ι Α συνεχίζονται οί Ζυμώσεις και συσκέ

ψεις μεταξύ μελών τοο Π Α . Σ Ο Κ . γιά την πορεία αυτονό

μησης τους. Ε ν ν ι ά μέλη τής Τ.Ο. Προφήτη Ή λ ι ο διεχώρη-

σσν καί εγγράφως τή θέση τους άπ' τό αρχηγικό Π Α . Σ Ο Κ . 

Επίσης πολλά στελέχη άπ' όλες τίς περ.οχές τοϋ Πει-

ροιά προσανατολίζονται Ο'ό ανογμα γραφείων σέ κεντρικό 

σημείο τής πόλης. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Τά γραφεία τής αύόνομης βάσης Εξαρχείων, Νεάπολης 

καί Ά γ . Παύλου λειτουργούν καθημερινά όπό 7 . 3 0 — θ τό 

βράδυ στην οδό Δερβενιών 53. 

Τήν Παρασκευή 22 Αυγούστου στίς 9 τό βράδυ θά γίνει 

στά γραφεία συνάντηση τών μελών καί φίλων της, μέ θέμα 

όργονωτ,κή δομή κοί προοπτικές 'ής ομάδας καί τής κίνη

σης γενικώτερα. 

Άπό τό Τορόντο 
'Αγαπητοί φίλοι 

Μ έ τό γράμμα αυτό θέλω 
άπ" τήν μια μεριά νά σας εκ
φράσω τίς ευχαριστίες μου 
γιά τήν αποστολή τής .Σοσισ 
λιστικής Πορείας* καί άπ' 
τήν άλλη νά σας συγχαρώ γιά 
τήν πρωτοβουλία σας καί τήν. 
προσπάθεια σας. 

Ό δρόμος πού ακολούθησα 
τ« (καί ακολουθήσαμε) άπω. 
σδήποτε είνοι δύσκολος καί 
Ισως άχαρος. Μά αναμφισβή

τητο, είναι δρόμος συνέπειας 
κα» πορεία αρχών. Σ ' ό χώρο 
τοϋ Τορόντο, πολλοί είναι ε
κείνοι πού βρίσκονται στίς ί
διες θέσεις. Πολύ σύντομο θά 
ακούσετε γιά τις εξελίξεις έ
δώ. 

Προς τό παρόν σας στέλνω 
τήν δικιά μου συνδρομή γιά 
ένα χρόνο στή «Σ.Π.» καθώς 
κοί ενός άλλου φίλου. 

Μ έ συν;ροφικους χαιρετι
σμούς Κ,Α, 

ανεκπλήρωτο το αίτημα 
γιά σοσιαλιστικό κίνημα άρχων 

Πλατιά συζήτηση ιττιΐΐΐϊν 
των οργανώσεων Kpijmg 
για τ ί κριοιι στα ΠΑΣΟΚ 

Μ ε τ ά άπό άπόφοοη τής Νομαρχιακής Επιτροπής του νο

μού Ρεθύμνης, νά δεχθεί, έ φ ' όσον τό Ζητήσουν, όντιπροσω-

neki άπό τά προγραφέντα μέλη τής εκλεγμένης ΚΕ, γιά νά 

αναπτύξουν τΙς απόψεις τους, ο! σύντροφοι Ποποθσνασίου, 

Ζυγογιάννης κοί Τσύντσς, επισκέφτηκαν τήν προηγούμενη Κυ

ριακή τά ιοπικά γραφεία του Π Α Σ Ο Κ , Ρεθύμνης. Σ ή συζή

τηση πού ακολούθησε τό απόγευμα τής ϊδιας μέραο., έλαβαν 

μέρος γύρω ατά 5 0 στελέχη, παρευρισκομένης κοί αντιπρο

σωπείας όπό τήν Τ.Ο. Σητείας καθώς κοί άπα τήν Τ Ο . Χανίων. 

Τήν συζήτηση άνοιξε ένα μέ 
λος της Νομαρχιοκής Έτπτρο 
ττής Ρεθύμνης, καλοσορίζον-
τοος τους φιλοξενούμενους, 
καί δηλώνοντας ότι ή Νο
μαρχιακή Έττίτροττή, παρά 
τήν άπταγόρευση τού ΕΓ, ά-
ττοφαοΊσε ν' ακούσει καί τήν 
άττοψη χών προγραφέντα;ν με 
λών.στά πλαίσια μιας σω
στής ενημέρωσης, θεωρώντας 
τήν αμφίδρομη πληροφόρηση, 
ότταραίτητο όρο για τήν δη
μοκρατική λειτουργία τού κι
νήματος Ε'σηγητής στην συ 
ζήτηση υπήρξε ό σ. Πστπαθα 
νασίου, ό οποίος αναφέρθηκε 
στό χρονικό τής κρίσης, το
νίζοντας Ιδιαίτερα τά σημεία 
πού καθιστούσαν φανερό τό 
γεγονός δ η τό βάρος τής 
ευθύνης γιά τήν τελική ρήξη 
τήν φέρνει Ô ϊδιος ό Α.Π. καί 
τό διορισμένο Ε.Γ., μ α πού 
κράτησαν άδ.άλλακτη στάση 
άπό τήν αρχή, απορρίπτον
τας κάθε συμβιβαστική λύση 
καί εξωθώντας τ ά πράγματα 
στά άκρα. Στην συνέχεια ό 
σ. Τουντας, σέ ερώτηση γ ι α 
τό αν ΰπάοχει ιδεολογική 
δαφορά, απήντησε λέγοντας 
ότι, κάθε οργανωτικό σχήμα, 
είναι προϊόν μιας συγκεκρι
μένης ιδεολογίας καί ότι ή 
ι'ττεράσπιση τής εσωκομμα
τικής δημοκρατίας καί τής 
συλλογικής λειτουργίας τών 
οργάνων έκ μέρους τών προ 
γραφιστών μελών αποτελεί ά 
πόρροια τής σοσιαλιστικής 
τους συνείδησης, έ/ώ άντίθε 
τ α οι μεθοδεύσεις τού διορι
σμένου Ε.Γ. καί τού Α.Π. α
ποτελούν χαρσκτηριστ'ικά λει 
τουργίας αστικών προσωπο
παγών κομμάτωτ'. "Αρα ή Ι
δεολογική διαφορά υπάρχει 
στή διάσταση τής σοσιαλιστι 
κης συνείδησης άπό τήν μ ta 
καί τής αστικής άπό τήν άλ
λη. Σ τ ή συνέχεια ό σ. Ζυγο
γιάννης άνσφέρ&ηκε στό γε
γονός δτι, χωρίς διάλογο καί 
σεβασμό τών απόψεων δέν 
μπορεί νά φτιατχ»εΐ σοσιαλι
στικό κόμμα, καί δτι συνε
χώς τό Π Α Σ Ο Κ θα σπαρά
ζεται άπό κρίσεις, μια που 
ήδη υπάρχουν στό Π Α Σ Ο Κ 
ομάδες μέ αντιθέσεις, πού 
σύντομα θα στ^κρουστούν έξ 
αιτίας τής έλλειψης τών εσω 
κομματικών διαδκασιών, πού 
θά επέτρεπαν τήν συνύπαρξη 
τους καί τήν δημιουργική άν 
τιπαράθεση τών θέσεων τους. 

Στην συζήτηση πού ακο
λούθησε μίλησαν πολλά στελέ 
χη. Ό σ,Πετράκης, δήμαρχος 
τής Σητείας, τόνισε ότι ό σο 
σιολισμός είναι υπόθεση τού 
εργαζόμενου λοούκαί δτι ό 
λαός μόνο μέ τή σωστή οργά
νωση του θά μπορέσει νά ά 
νστρέψετ τό σημερινό κοινω
νικό σύστημα καί νά προχω 
ρήσει στό κτίσιμο μιας και
νούργιας κοινωνίας. Μια τέ
τοια δμως οργάνωση αντιτί
θεται σέ οποιαδήποτε προ
σπάθεια επιβολής αρχηγικών 
προτύπων καί χαρισματικών 
ηγετών, πού αποσκοπούν σέ 
εκλογικές πελατε'ες Ό σ. 
Λουκακης, μέλος τής Π Κ Ε. 
καί τού Π Α Σ Ο Κ Ρεθύμνης, δή 
λωσε τήν πίστη του στίς αρ

χές τής 3ης τού Σεπτέμβρη 
καιί είπε, ότι τέτοιου είδους 
μεθοδεύσεις, όπως οί τελευ
ταίες προγραφές, είναι απα
ράδεκτες γιά ένα σοσιαλιστι 
κό κίνημα και ότι επίσης ση 
μαντικό κριτήριο γιά τήν ε
κτίμηση της κρίσης, άποτελε" 
καί τό ποιο* τών μελών πο 
προγράφτηκαν καί τό άγωι 
στικό τους παρελθόν. Ό ο 
Βσρδάκης, μέλος τής διαλυμι 
νης Κ Ε, εΤπε, Οτι είναι κα 
κοήθεια νά επιρρίπτονται ' ο 
ευθύνες στην Δ.Α., δταν τ« 
περισσότερα μέλη πού προ 
γράφτηκαν προέρχονται άπί 
τό ΠΑΚ καί άπό άλλους χώ 
ρους τής αριστεράς. Δήλω
σε δέ, δτι στά Χανιά ή κρί
ση έχει φτάσει στό άποκορΰ 
φωμά της, καί δτι 5 0 τοπι
κά στελέχη άττοφάσισαν νά 
βρουν καινούργια γραφεία, 
μια πού ή λειτουργία τους, 
στά Ypa^ckt τού Π Α Σ Ο Κ Χο 
ν ίων, έχει φτάσει σέ αδιέξο
δα. "Ολοι σχεδόν οί ομιλη
τές δέχτηκαν τήν ορθότητα 
τών απόψεων τών διαφωνούν 
των. 'Εξαίρεση, πού πρέπει 
νά τονιστεί αποτέλεσαν δυό 
φοιτητές πού ήρθαν γιά δια
κοπές άπό τήν ' Ιταλία. Το 

έπιχρίρημά τους, δτι δήθεν 
oi διαφωνούντες υποστήρι
ζαν τ η ' πολλαπλότητα τώ? 
κένψων λήψης αποφάσεων ή 
τόν αΰτοπροσδιορισμό της 
βάσης, έπεσαν στό κενό, μια 
και δέν μπόρεσαν νά τεκμη
ριώσουν λογικά αυτά που ά 
Μεφερον. Τό άποκορύφχμο ή
ταν, δταν αναγκάστηκαν νά 
όμολογήσοκΜ δτι, σέ ειδική 
συγκέντρωση τών φοιτητών 
τού εξωτερικού στην 'Αθήνα, 
τους είπαν νά λένε, σύτά καί 
άλλα. Ή τελευταία τους δή 
λωση πριν αποχωρήσουν ή
ταν δτι αυτοί υπακούουν τ υ 
φ λ ά στην καθοδήγηση (ποια 
καθοδήγηση;). Ή συγκέντρω 
ση έληξε apyà τό βράδυ, μέ 
διάχυτο τό αίσθημα τής πκρί 
ας γιά τήν, παραχάραξη τών 
αρχών τής 3ης τού Σεπτέμ
βρη, άλλα συνάμα καί τής 
θεληαης γιά συ/'έχιση τού 
αγώνα, τόσο γιά σωστή πλη 
ροφόρηση τών μελών τού κι 
νήματος, όσο καί γ ι ά τήν συ 
σπείρωση τών δυνάμεων πού 
άντιτάχτηκαν στην παραχά
ραξη των αρχών της 3ης του 
Σεπτέμβρη. 
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