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Ή Κ ρ ί σ η orto ΠΛΣΟΚ 
4. οι Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Έ ς 

Στις 20 ΜαΤου ό ΑΠ. σέ συ
νέντευξη τύπου μιλάει γ id τή* 
«συμφωνία μας γιά τήν αναστο
λή της δίωξης τών υπεύθυνων 
της Κυπριακής τροδοσίας» καί 
εκθέτει τους λόγους πού δικαιο
λογούν την αναστολή. Στην συνέ 
χεια θέτει τους δρους συμμετο
χής του ΠΑΣΟΚ σέ οικουμενική 
κυβέρνηση. 

Στις 23 - 24 Matot 
στή Γαλλία μετά άπό πρόσκλη. 
ση τοΟ ΦΡ. MITTEPAN 
τηση των ηγετών σοο 

κομμάτων της Ν. Ευρώπης. Το 
ΠΑΣΟΚ σύμφωνα με δήλωση 
του ΑΠ. εκπροσωπείται στη σα-

ιάντηση αυτή orto τον «καθηγητή 
κ. Σημιτη, γραμματέα τοΟ κινη 
ματος». Στή συνάντηση συμμε
τέχει άπό τήν 'Ελλάδα καί ή 
Σ ΔΕ εκπροσωπούμενη από ότν 
βουλευτή της ΕΚΝΔ Χ. ΠΡΩ-
ΤΟΠΑΠΠΑ. 

Koà γι* αυτές τις ενέργειες 
δέν ενημερώνεται κανένα δργα.ο 
του κινήματος. 

Οί διαγραφές στή νεολαία 

Το δεύτερο δεκαήμερο τού Μα 
ΐου δεξάγονται στις Σχολές οί 
εκλογές αντιπροσώπων για τδ 
Εθνικό Συμβούλιο της ΕΦΕΕ. 

Ή ΠΑ Σ Π κερδίζει αυτές τίς 
εκλογές βγαίνοντας πρώτη πα
ράταξη, άλλα μέ μειωμένη δύ
ναμη σέ σχέση μέ τίς φοιτητικές 
εκλογές τού Νοεμβρίου 1974. 

ΣτΙς 18 Μαΐου τό διασχολικό 
της ΠΑ Σ Π1 ΆΘή.ος αποφάσισε 
νά ζητήσει γιά τήν επόμενη βδο
μάδα κοινή συνεδρίαση του μέ 
τό. πρόεδρο, το 'Εκτελεστικό 
γραφείο καΑ τήν Έτιτροπή Νε
ολαίας, γιά νά συζητήσουν Ιδεο
λογικά και οργανωτικά προβλή
ματα τοΟ Κινήματος καί Ιδιαίτε
ρα της Νεολαίας. Ή συνάντηση 
αυτή δέν πραγματοποιήθηκε. 

Στις 25 Μαΐου γίνεται δμως 
στά γραφεία τοΰ ΠΑΣΟΚ oc 
Τηση των έκλεγμέ.ων γ α τό Ε. 
Σ της ΕΦΕΕ αντιπροσώπων της 
ΠΑΣΠ απ1 τίς Σχολές της 'Αθή
νας, της Πάτρας καί από ορισμέ 
νες της θεσσαλονίκης μέ συμμε 
τοχή καί των συντονιστών τών 
σχολών της 'Αθήνας γιά νά χα
ραχθεί ή πολιτική της παράτα
ξης στό ΕΣ. Πρίν καν άρχισε! 
ή συζήτηση, τό Ε.Γ. της ΠΑΣΠ "Α 
θήνας παρουσιάζει μιά είσήγη-
οη πού ζητάει τή διαγραφή άπ' 

παράταξη 14 Ιδρυτικών με 
λών της. Μεταξύ τών 14 βρίσκον 
ται: Ινα μέλος της ΚΕ του ΠΑ
ΣΟΚ, 5 αντιπρόσωποι γιά τό Ε. 
Σ της ΕΦΕΕ, ένας υποψήφιος 
βουλευτής τοϋ ΠΑΣΟΚ. 6 μέ
λη της παλιάς συντακτικής επι
τροπής του «'Αγωνιστή* καί 4 
μέλη Δ.Σ. Σχολών της Άδήνας. 
Σαν λόγος διαγραφής προβάλε-
ται, δτι οί 14 «ά.αφέρονταν σέ 
αυτονομίες τών μαζικών χώρων 
και τέτοια (SIC)» κι έπειτα; 
«Επειδή οί Ιδιες αντιθέσεις έκ. 
δηλώθηκαν καί στό χώρο τοΰ ΠΑ 
ΣΟΚ καί έτε<δή αποδείχτηκαν 
αγεφύρωτες, ή ΠΑΣΠ χρησιμο
ποιήθηκε άπο τή φράξια TOJ 
ΠΑΣΟΚ σαν μέσο πρόσβασης 
στό χώρο (...) στην προσπάθεια 
φθοράς του καί απόσπασης τμή
ματος της βάσης καί μέσα στην 
προοπτική της επικείμενης, άπο 
χώρησής της καί της προσκόλη-
σής της στά κουλτουριάρικα 
γκρουποόσκουλα πού άνή* 
*Η ε-σήγηση κατέληγε: «τό σύν 
θημά μας πρέπει νά είναι: 
— Έ ξ ω ή φράξια από τό Ε Σ 
της ΕΦΕΕ. - Έ ξ ω ή φράξια α
πό τήν ΠΑΣΠ>. Ά π ό αντιπρό
σωπο τοΰ Πανεπιστημίου Πάτρας 
δηλώνεται, δη τήν παραμονή 
της συνάντησης οί συντονιστές 
της Πάτρας είχαν· αποφασίσει 
τή δαγραφή τών 14. Έκκλη-
κτοι οί συντοντοτές τών Σχολών 
της Αθήνας καί δσοι άπό τους 
14 ήσαν παρόντες δαμαρτόρον-
T<Xi γιά τή μεθόδευση αυτή. Παρ' 
δλα αυτά ή συνάντηση αύτοκη 
ρύσσεται σέ «πλατειά όλομέ-

'πε.θαΒρχικές άρυοδιότη 
Tfc κά τι πού δέν προβλέπετσ 
άπ' τ\ όονανωτικό της ΠΑΣΠ. 
Έτσι απορρίπτεται ή πρόταση 

νά συζητηθεί τό θέμα στις βά-
σεις τών Σχολών ή τήν ολομέ
λεια της 'Αθήνας - Οπως προ
βλέπει τό οργανωτικό - κι* ή συ
νάντηση προχωρεί στην επικυ
ρώσει τών διαγραφών. Μέλος 
της Επιτροπής Νεολαίας χαρα
κτηρίζει σάν «μικροαστικό κατά 
λοιπό* τό δικαίωμα της άπολογί 
ας καί τή διαφορά γνώμης σάν 
«ταξική αντίθεση». Πολλές σχο 
λές καταγγέλουν τό σκηνοθετι-
μένο καί παράτυπο της δλης 
διαδικασίας διαγραφών, πού τις 
θεωρούν στην ουσία προγρβφές. 
Τήν επομένη δημοσίευε τα ι στις 
εφημερίδες ή διαγραφή σάν άπό 
φάση της «πλατειάς ολομέλειας* 
της ΠΑΣΠ μέ διασκευασμένο δ
μως σκεπτικό. Σ τίς 27 Μαΐου τα 
14 προγραμμένα μέλη της «α 
ράταξης καταγγέλουν τή «δια
γραφή* τους. τονίζοντας δτ 
«πέρα άπ' τό ιστορικά γελοίο, Ö-
τι παίρνοναι διοικητικά μέτρα Sta 
γραφής άρχων άτό τό λαϊκό κί
νημα, επισημαίνουμε τήν αντιδη
μοκρατική διαδικασία λήψης της 

απόφασης καί τήν ανυπαρξία 
της πολιτικής της τεκμηρίωσης 
Δηλώνουν επίσης δτι θά συνεχί
σουν ν/ αγωνίζονται μέ βάση 
τήν Ιδρυτική διακήρυξη της πα
ράταξης «γιά τήν αυτονομία και 
τον πολιτικό χαρακτήρα τού Φοι 
τητικοΰ ΚινήμοΓΓος (...) ενάντιο 
σέ κείνους πού οτό περιθώριο 
τής Φοιτητικής κοινότητας μεθο
δεύουν τη χειραγώγηση του σέ 
στείρους κι' επικίνδυνους στενο-
κομματικούς στόχους». Έ ν α μέ 
λος της επιτροπής Νεολαίας έκ-
φράζει μέ ανακοίνωση του τήν 
αλληλεγγύη του μέτούς 14. Ε 
πίσης ή έκτακτη ολομέλεια της 
ΠΑΣΠ Μηχανολόγων 'Ηλεκτρο
λόγων του Πολυτεχνείου καταγ-

'γέλει τήν προγραφή τών 14 συ
ναγωνιστών σάν «ανυπόστατη, ο 
παραδεκτή καί ολέθρια τόσο γιά 
τήν ΠΑΣΠ δσο καί γιά τό ΠΑ
ΣΟΚ». Στις 28 Μαΐου ή Ε. Ν. 
δημοσιεύει οτόν τύπο δτι «επι
κροτεί τήν απόφαση διαγραφής 
καί δηλώνει δτι θά κινήσει καί 
τή νόμιμη διαδικασία διαγραφής 
τών 14 άπό τήν Νεολαία». Άνα-
κοινωνεί συγχρόνως αύτοεξοπλι-
ζόμενη μέ έκτακτες αρμοδιότη
τες — παραπομπή του μέλους 
της, πού τάχθηκε αλληλέγγυο 
μέ τους 14, στό πειθαρχικό συμ 
βούλιο. Στην ανακοίνωση αυτή 
ή 'Επιτροπή Νεολαίας τόνιζε 
χαρακτηριστικά δτι οί 14 «θε-
σμσποιοΟσαν τή δημιουργία όρ-
γανομένων φραξιών μέ ιδιαίτερη, 
πολιτική άποψη μ' αυτό τόν 
τρόπο ή ενιαία πολιτική έκφρα
ση θά απέβαινε τό πηλίκο τής 
διαίρεσης τοΰ συνόλου τών πο
λιτικών αποφάσεων bià του αρι
θμού τών κέντρων απόφασης» 
καί δτι «ανάλογες απόψεις Εχουν 
ξερασθεΐ (SIC) παγκόσμια». 

'Αντιδράσεις 
Τό θέμα της δ*αγραφής - προ 

γραφής πέρνει διαστάσεις πού 
προκαλούν τήν προσοχή τής κο · 
νης γνώμης, σημειώνει πρωϊη 
εφημερίδα, καθώς πληθαίνουν οί 
άντδράσεις μελών τού κινήμα
τος. *Η γενική συνέλευση της Τ.Ο 
Α. 'Ιλισίων καταγγέλει τήν ίδια 
μέρα τή διαγραφή καί ζητά *ά-
μεση σύγκληση της Κ Ε γιά νά 
λάβει θέση π ά ω στην προσπά
θεια ορισμένων ατόμων, τα ό
ποια παραχαράζοντας τίς αρχές 
τού Κινήματος ζητούν τή διαγρα 
φή τών 14 συντρόφων·*. Σ ε κοινή 
δήλωση τους 45 μέλη τής ΠΑΣΠ 
Νομικής τάσσονται αλληλέγγυα 
μέ τους 14 καί θεωρούν ανυπό
στατη τήν απόφαση της προγρα 
φής τους. Μετά άπ* αυτό απο
φασίστηκε άπό ενα μέλος τής 
Ε.Ν. ή διαγραφή καί τών 45. 
«Σάν δικαιολογητική δάση άνα 
φέρθηκε ή αλληλεγγύη μας προς 
τους 14 συναγωνιστές» καταγγέ 
λουν οί 45. Παράλληλα ή όλομέ 
λεία της ΠΑΣΠ 'Ιωαννίνων-κα
ταγγέλει στις 29 Μαΐου τό γε
γονός τών διαγραφών παρουσία 
καί 3 μελών της ΕΝ. Μετά άτ' 
αυτό «ομάδα μελών της σπου
δάζουσας μέ τήν βοήθεια τών 3 
μελών της ΕΝ ανακήρυξε τό. 
εαυτό της ΠΑΣΠ καί διέταξε 
τά 30 καί πλέον μέλη νά απο
χωρήσουν λέγοντας τους πρά
κτορες αλήτες κλπ» τονίζουν σέ 
ανακοίνωση τους οί"30 προγραμ 
μένοι άπό τά Γιάννενα μεταξύ 

οποίων καί 11 μέλη Δ Σ . 
Καί «σάν ΠΑΣΠ Ιωαννίνων κα
λούμε όλες τίς οργανώσεις της 
ΠΑΣΠ νά προστατεύσουν την ε
λευθερία τής έκφρασης.καί γνώ 
μης στους πανεπιστημιακούς χώ 
ρους». Χαρακτηριστική είναι 
καί ή απόφαση τής ΠΑΣΠ Παν-

τείου, πού παρουσία καί 2 μελών 
τής ΕΝ μέ ψήφους 18 έναντι 17 
καί 3 λευκά απέρρεε 1 τ. τή θέση 
γιά αυτονομία τού φοιτητικού 
Κινήματος πού εκφράζεται στην 
Ιδρυτική διακήρυξη της παράτα
ξης. 2. τή διακηρυγμένη άπό 
τήν 3η του Σεπτέμβρη πίστη TOJ 
ΠΑΣΟΚ στον αποκεντρωτικό 
σοσιαλισμό. 3. τήν πρόταση κα
ταδίκης της διαδικασίας πού α
κολουθήθηκε στις 25 Μαΐου γιά 
διαγραφή τών 14» καί ένέκρονε 
«τή διαγραφή τών πάρα πάνω». 
Μετά άπ* αυτό 22 μέλη τής 
ΠΑΣΠ Παντείου καταγγέλουν 
τήν παροτπάνω απόφαση σάν «έγ 
κληματικά ανεύθυνη» καί δηλώ
νουν δτι δσοι τήν ψήφισαν καί 
τά μέλη τής Κ Ε πού συμπρά-
ξανε σ" αυτή «Ιθεσαν τους εαυ
τούς έκτος του ΠΑΣΟΚ». 

Στις 29 Μαΐου αρχίζει τίς ερ
γασίες του τό ΕΣ τής ΕΦΕΕ 
Ή ΠΑΣΠ προσπαθεί μάταια να 
αποκλείσει τους 5 άπό τους 14 
το εΐναι σύνεδορι. Σέ κοινή δή
λωση τους οί 5 καταγγέλουν τήν 
«επίσημη» ΠΑΣΠ δτι «παραχά
ραξε τίς αρχές της παράταξης 
(...) μέ τήν οργανωτική επέμβα
ση τοΰ κομματικού φορέα οτή 
λειτουργία της» καί «τήν μετα
τροπή της σέ κανάλι περάσματος 
μιας στενής κομματιχής γραμ

μής οτό φοιτητικό χώρο πέρα καί 
έξω. ίσως καί ενάντια στις άνάγ 
κες τοϋ ΦΚ» καί δηλώνουν·. 
«'Εμφανιζόμαστε στό ΕΣ τής Ε
ΦΕΕ διαφοροποιημένοι ώς προς 
τους υπόλοιπους συναγωνιστές 
τής ΠΑΣΠ πιστοί δμως οτή,· Ι
δρυτική της διακήρυξη», θέμα δη 
μιουργεΐται επίσης στό ΕΣ, όταν 
διαπιστώνεται δτι ή ΠΑΣΠ ε
πειδή διέγραψε δλα τά μέλη τη< 
στά Γιάννενα παρουσιάζει σάν 
σύνεδρο φοιτητή πού δέν ήταν 
καν orò ψηφοδέλτιο τών υποψη
φίων τής Σχολής του. Ό «σύ
νεδρος» αυτός δέν αναγνωρίζε
ται καί ή ΠΑΣΠ καταγγέλετα. 
γιά «προσπάθεια εξαπάτησης 
τού ΦΚ». Σέ εμπιστευτική της 
όπΒόφαοη ή KO σπουδάζουσας 
φαρμοΓκευτικοΟ τονίζει τήν μ* 
«ενιαία έκφραση της παράταξης 
orò ΕΣ «ζητάει» σύγκληση συγ 
κέντρωσης μέ συμμετοχή της 
σπουδάζουσας, της Κ Ε, τοΰ Ε. 
Γ. καί του προέδρου εντός 4ημέ-
ρσυ «γιά νά συζητηθεί ή δλη κ α 
τάοταση πού έχει δημιουργηθεί» 
Ή απόφαση αυτή δέν έφθασε πο 
τέ στά χέρια τών μελών τής Κ Ε 

Οι διαγραφές στην Κ.Ε. 

'Ανηο\η(ώντας γιά τήν κατά
σταση αυτή τοΰ κινήματος 21 
μέλη της ΚΕ κατέθεσαν στίς 30 
Μαΐου στό ΕΓ αίτηση σύγκλη
σης της Κ Ε γιά τίς 7 - β 'Ιουνί
ου μέ. αποκλειστικό θέμα τήν έ-
σωτερτκή κατάσταση στό Κίνημα 

"Αντί γιά απάντηση, στην «Έ-
ξόρμηση* τής 6ης 'Ιουνίου ύπάρ 
χουν δύο ανακοινώσεις τοΰ ΕΓ. 
*Η μιά εγκρίνει τίς διαγραφές 
στή Νεολαία κσΑ ή ό*Λλη μέ τί
τλο «δχι στην όμαδοτοίηση. Δια-
χωρ«·*μός ευθυνών «eionrtorwvei 

δτ. ή κρίση στό κίνημα διαρκεί 
πολλούς μήνες καί δτι γι* αυτή 
ύτοεύθυνη είναι «ομάδα στελεχών 
πού τά περισσότερα προέρχον
ται άπό τή Δημοκρατική "Αμυ
να» πού προοτοαθησσν «οργανω
μένα νά επιβάλουν τίς απόψεις 
τους σ" ολόκληρο τό κίνημα». Κα 
τηΥορεΐ τήν ομάδα γιά «έλιτίοτι 
κες απόψεις» καί «φραξιονιοτική 
πάλη ακόμα καί μέσα στό φοιτη 
τικό κίνημα». "Επίσης δτι ή ο
μάδα κάνει «διαβρωτική πολιτι
κή» καί δτι μπροστά στις «δύ
σκολες ώρες πού δ λαός μας 
ζεϊ κάτω άπό τό δέος της αμε
ρικάνικης απειλής πού χρησιμο
ποιεί καί τους Τούρκους(..) θε
ωρούμε υποχρέωση μας απέναν
τι στά μέλη τοΰ ΠΑΣΟΚ καί στό 
λαό γεννκώτερα νά καταγγείλου 
με αυτή τήν άντιοργανωτίκή δρα 
οτηριάτητα τής ομάδας». Ή α
νακοίνωση τοΰ ΕΓ κατέληγε μέ 
τή δήλωση δτι «τό κίνημα διαχω 
ρίζει τή θέση του άπό τήν δμά 
δα αυτή καί καλεί κάθε μέλος 
νά σταθεί στό οψος τών περιοτά-
σεων χωρίς άκοαρους φανατι
σμούς, ακόμα κι* εκείνους πού 
τυχόν παρασύρθηκαν άπό τήν ο
μάδα». Σέ υστερόγραφο άναγ. 
γέλεται ή σύγκληση της Κ»Ε γιά 
τίς 22 'Ιουνίου κσΛ μία «Πανελ
λαδική Συνδιάσκεψη» γτά τόν 
Σεπτέμβριο. Παράλληλα τό ΕΓ 
μέ εσωτερική του ανακοίνωση, 
πού δόθηκε δμως καί στον τύ
πο, ανακοίνωσε τά ονόματα 11 
μελών της ΚΕ άπδ τά 21 πού εΐ. 

(Συνέχεια οτή σελίδα 7) 
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Μια γ ν ω α ί ί ι tciKtiKn t o o αααιαΆισΧτί κ. Π α π α ν δ ρ έ ο υ 

Η πολιτική Tnc 
διαβολής 

—Me πολλούς Tpónouc προσπά
θησε, Μοτα Kotpouc, ò Ανδρέας Πα 
πονδρέου νύ δΗίοιολογήσβι τη κρί
ση, πού μοστίίει το ΠΑ.ΣΟ.Κ., να 
σμικρύνει TIC διοστάσεκ: της, να άλ 
λο«ί>σει το πραγματικό της χαρά· 
«τήρα καν να διασκεδάσει Tic ευ
θύνες Tic δικές ταυ και τών πιστών 
ταυ. 

Χρησιμοποίησε τη κλασσική πάλαι 
οκομματική μέθοδο τής πσρσχάρσ-
Ιης τον γεγονότων, της διαστρέ
βλωσης τής αλήθειας, τής συκοφαν
τίας και τής δίωξης των διαφωνι
ών- μ* εκπληκτική ευκολία, αλλά 
χωρίς αποτέλεσμα. 

Είναι, άλλωστε, χαρακτηριστικό 
τής πολιτικής μεθοδολογίας τοΰ Α, 
Παπανδρέου, τον τελευταίο καιρό, 
ή εξαπόλυση επιθέσεων, που ξε
φεύγουν όπ' τό επίπεδο της πολι
τικής κριτικής και παίρνουν τό χα
ρακτήρα της πολιτικής διαβολής. 
Κοινοβουλευτικό κι έΕωκοινοβουλευ 
τικό σχήματτ, συνδικαλιστικές ορ
γάνωσες καί πρόσωπα· τό navra 
είναι σάπια και ύποπτα, έκτος από 
τόν Α. Πσπανδρέου και δ,τι αυτός 
περιβάλλει μέ τήν εύνοια του. 'Α
ποτέλεσμα μιας τέτοιας τακτικής εί
ναι ή καλλιέργεια σιή κοινή γνώ
μη βαθιάς σύγχυσης καί δυσπιστίας. 
φοβερά διαλυτικού αρνητισμού καί 
αηδίας, αφού καλείται νό αντιμε
τωπίζει τους πάντες σον ύποπτα ε
νεργούμενα σκοτεινών συμφέρον, 
των. "Ετσι, όμως, δεν αναπτύσσε
ται ή αβίαστη πολιτική κρίση/ μέσα 
όπ' τήν υπεύθυνη πληροφόρηση καί 

Σοσιαλιστική 
ΠΟΡΕΙΑ 

'Εβδομαδιαία Παλμική 
Εφημερίδα 
ΓΡΑΦΕΙΑ: 

'Ομήρου βΟΑ 
Τηλ. 612 Οββ - ΑΘΗΝΑΙ 

Συντάσσεται από 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΕΚΔΟΤΗΣ 

Γιάννης Σταράκης 
Στρατηγού ' Ιωάννου 4 

ΑΘΗΝΑ 
'Υπεύθυνος Τυπογραφείου: 

Γεωργία Νικηφοράκη 
Γερο» ίου 24 — 'Αθήναι 

τήν κριτική αντιπαράθεση τών θέ
σεων, αλλά διογκώνονται οι πολιτι
κές φοβίες καί ψυχώσεις, ή πολι
τική δαιμονολογία noi oi φανατικοί 
ανταγωνισμοί, πού διαμορφώνουν 
τελικά ισχυρό αντιδραστικό καί 6-
πολι-ικό κλίμα. 

— Στις τελευταίες δημόσιες συ γ 
κβντρωσεις ταϋ ΠΑ ΣΟ.Κ., πού, ε
νώ αναγγέλθηκαν σαν διασκέψεις 
στελεχών, κατάντησαν νάνοι τυπι
κές προεκλογικές συνεστιάσεις· ό 
Α. Παπανδρέου έκανε καί τήν α
κόλουθη δήλωση: 

- Ή μόνη στιγμή πού χρησιμο
ποίησα, μπορεί va nei κανείς, 
μέθοδο πού δεν έβγαινε από τήν 
διαδικασία ήταν όταν αποφάσισα 
ότι έπρεπε να υπάρξει διάσπα
ση, και ή διάσπαση δέ βρίσκε
ται ποτέ μέσα στις διαδικασίες 
κανενός καταστατικού·. (Εξόρ
μηση 18.7.75, ομιλία στις κλα
δικές οργανώσεις). 

Είναι περίεργη ή λογική πού 
αποκαλύπτει ή παραπάνω θέση. Kai 
δείχνει ποιοι κίνδυνοι εγκυμονούν· 
ται διαρκώς άπα μιά τέτοια νοοτρο 
ma, όν λάβει κανείς υπ' όψη του 
καί τή συμπληρωματική δήλωση τού 
Α. Παπανδρέου ότι· καί ατό μέλλον 
δεν θά διστάσει «ν à π ρ ο χ ω ρ ή 
σ ε ι σ τ η ν ε γ χ ε ί ρ η σ η » (Έξόρ 
μηση 18.7.75). 

— Πέρα όμως άπ' αυτό, εκείνο 
πού έχει σημασία είναι ή ρητή ομο
λογία τού Α. Παπανδρέου ότι ό ί
διος αποφάσισε τή διάσπαση καί 
μεθόδευσε τή πραγμάτευσή της, έ
ξω από κάθε διαδικασία. Έτσι, ό
λες oi επιχειρηματολογίες, πού κα 
τά καιρούς απευθύνθηκαν ατή βά
ση, είχαν ένα κοί μόνο στόχο: Να 
συγκαλύψουν τήν ένοχη κοί τήν εύ 
βύνη τού Α. Παπανδρέου καί τών 
πιστών του. 

— Στις τελευταίες· πάλι, συγκεν
τρώσεις ό Α. Παπανδρέου επιχειρεί 
να μετατοπίσει τήν αίτια όλης τής 
κρίσης στη στγμη τής συνίδρυσης 
τού ΠΑ ΣΟ.Κ. άπ' τις διάφορες άν-
τιστααιακές οργανώσεις. Καί υπο-
στηρίςει ότι τό «αρχικά λάθος ή-αν 
όταν ή ΔΑ μπήκε στο ΠΑ.ΣΟ.Κ. 
σαν ομάδα επίσημα». Πάλι. όμως, 
έρχεται σέ αντίφαση μέ τον Ιδιο 

του τον έαυτά, έάν θυμηθεί ~οός 
δημόσιους πανηγυρισμούς, πού έκα
νε γιά τΙς «ουσιαστικές κα» γόνιμες 
διαπραγματεύσεις» πού οδήγησαν 
στην συμφωνία ΠΑΚ καί ΔΑ. 'Eni. 
πρόσθετα, έρχεται καί σέ αντίθεση 
μέ τήν ίδια τή πραγματικότητα. Οι 
διαφωνούντες· ανεξάρτητα άπ' τήν 
αντιστασιακή τους προέλευση καί 
τήν πολιτική τους καταγωγή, πού 
είναι ποικίλες, υπερασπίστηκαν παν 
τότε τις αντικειμενικές καί απρό
σωπες πολιτικές λειτουργίες σαν 
-rie μόνες ικανές νό διαμορφώσουν 
ενιαία σοσιαλιστική συνείδηση, πο
λιτική ευθύνη κι αγωνιστική συνέ
πεια. 

Oi διαφωνούντες προέρχονταν 
και από τά ΠΑΚ καί από τήν ΔΑ 
καί on' τις οργανώσεις τής όδεομευ 
της ή επαναστατικής αριστερός, κι
νούνται όμως όλοι στον ίδιο ιδεο
λογικοπολιτικά χώρο τοΰ αριστερού 
σοσιαλισμού. Ή ταυτότητα αυτή 
των απόψεων δέν ήταν αποτέλε
σμα «ομαδοποίησης» αλλά τά οργα
νικά κρυστόλλωμα μέσα an' τήν κοι 
νή προβληματική καί Ζύμωση στα 
συλλογικά όργανα, όσο μπόρεσαν 
να λειτουργήσουν. Αυτό τό λειτουρ
γικό αποτέλεσμα· πού άμοιογενο-
ποιούσε τό κίνημα κι αφαιρούσε τή 
δυνατότητα άπ' τον Α. Πσπανδρέου 
νά τά διαιρεί για νά τά διαιτητεύει, 
δέν ήταν επιθυμητό γι' αυτό καί 
θρυμματίστηκε κάθε λεπουργικότη-
τα στή δομή τού ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

— θυμίζουμε στον Α. Πσπανδρέ
ου ότι, μονάχα άπ' τά 26 διαγραμ 
μένα μέλη τής τελευταίας εκλεγ
μένης κοί διαλυμένης Κ.Ε., τά 12 
προέρχονται άπα τά ΠΑΚ καί τά 
περισσότερα όπ' αυτά είχαν διατε
λέσει μέλη τοΰ Εθνικού του Συμ
βουλίου, φίλοι, άμεσοι συνεργάτες 
του καί τά ίκανώτερα στελέχη του-

θυμίζουμε, όκάμα, στον Α.Π. ότι, 
ανάμεσα ατούς προγραμμένους ά
πα όλα τά |πίπεδα τής οργάνωσης. 
βρίσκονται τό αριστερά προοδευτι
κά στοιχεία μέ τήν σοσιαλιστική συγ 
κράτηση καί τήν αγωνιστική παρου
σία, μέσα στο κίνημα καί στους 
κοιωνικούς χώρους· μετά τή μετα
πολίτευση καί σ-ή διάρκεια τής δι
κτατορίας. 

θυμ&ουυε. τέλος, στον Α. Π. δ ι 
τήν όνιδιοτέλεια καί τήν καθαρό
τητα, τήν προσφορά καί τήν ικανό
τητα τους, πάντοτε έξεθιαΖβ ό ί
διος ακριβώς γιατί ήσαν καταξιωμέ
νες μέ θυσίες καί συνεχείς προ
σπάθειες .γιά τά σοσιαλιστικά κίνημα 
καί τήν αλλαγή 

Συνεχίζεται αμείωτη 
ή ζύμωση 
στή βάση τοΰ ΠΑΣΟΚ 

Έντονη κίνηση υπάρχει τις τε
λευταίες μέρες aè δλες τις ορ
γανώσεις βάσης (Τ.Ο ή Κ.Ο), 
τιού διαφώνησαν μέ τίςαρχηγικές 
μεθοδεύσεις καί τήν αλλοίωση 
του σοσιαλιστικού χαρακτήρα 
του Κινήματος. Σ è συνεχείς ολο
μέλειες τους, βλες oi οργανώσεις 
αναλύουν τήν φάση στην οποία 
έχει περάσει ή κρίση, καί τό 
καθήκον ττού μπαίνει σέ δλες 
τις αυτονομημένες οργανώσεις 
νά συγκεκριμενοποιήσουν καί νά 
κάνουν άγωνοτική πράξη τήν 
σοσιαλιστική προοπτική τών Ι
δρυτικών αρχών. 

Στις συζητήσεις, κοινή είναι 
ή εκτίμηση, δτι υπάρχει ανάγκη 
συντονισμένης δουλειάς γιά τήν 
οργανωτική συσπείρωση δλων ε
κείνων, πού ή αθλιότητα της πο
λιτικής πρακτικής τοΰ κ. ΑΓΠ 
καί τών υποτακτικών του διώ
χνουν καθημερινά άπ* τό ΠΑ
ΣΟΚ. 

Νέες αποχωρήσεις προκάλεσε 
ή χρεωκοπίαα τών πολυδιαφη|Μ~ 
σμένων «περιφερειακών συνδια
σκέψεων» τις οποίες 6 κ. Α.Γ/Ι, 
μετάτρεψε σέ προεκλογικού τύ
που ομιλίες άπό μπολκο 

Στις 1>ι&ς ολομέλειες τονίστη
κε ή ανάγκη στενότερης σύνδε
σης του συντονισμού, όλον τον 
όργονωμένον χώρων πού δ αχώ-
ρισαν τή θέση τους άπα τό 'Αρ
χηγικό Κόμα, καί τήν ότνάγκη 
νά συγκεκριμενοποιήσουν τήν 
πολιτική τους παρουσία. 

Τέλος, χαρακτηριστικό είναι 
το αγωνιστικό καί αίσόδοξο 
κλίμα πού επικρατεί στις συν*, 
λούσεις. Παντού.* δλοι οί ομιλη
τές τονίζουν τήν στην αναγκαιό
τητα νά υπάρξει στα τόπο μας 
2να σοσαλιστικό κίνημα άρχων·, 
πού νά τά χαρακτηρίζει συνέ
πεια καί συνέχεια. Kai τονίζουν 
τήν απόφαση τους ν' αγωνιστούν 

-τοαγαάτωσή του. 

Αυτονομήθηκε ή Τ.Ο. Εξαρχείων 

Στην σειρά τών αυ'Ονομημένων 
τοπικών οργανώσεων τοϋ ΠΑ.ΣΟ 
Κ. προστέθηκε στίς 25 Ιουλίου καί 
ή τοπική οργάνωση 'Εξαρχείων. 

Στή Γενική Συνέλευση »ής μέρας 
αιτής, Ζητήθηκε από εκπρόσωπο 
τοΰ οργανωτικού γραφείου τοΰ ΠΑ. 
ΣΟ.Κ. ή αποπομπή τριών μελών 
τής Τ.Ο. διάτι είχαν υπογράφει δια 
κήρυξη στελεχών τών κλαδικών ορ
γανώσεων Στή διακήρυξη δισπιστώ 
νε*αι ή πολιτική κοί οργανωτική έκ 
τροπή τοΰ κινήματος όπά 'ό σοσια

λιστικά όραμα τής 3ης τοΰ Σεπτέμ
βρη Η συντρίΓΐ >χή πλειοψηφία 
τής Τ.Ο. αρνήθηκε νά εγκρίνει τήν 
αποπομπή τών τριών μελών της καί 
μετά από αναλυτική συζήτηση πά
νω στην κρίση πού μαστ&ει τό ΠΑ. 
ΣΟ.Κ. αποφάσισε νά διαχωρίσει ό* 
ρισπκά ^ή θέση της. ànò oc 

Τά γραφεία τής αυτονομημένης 
όργάνωοης παραμένουν στην άδά 
Δερβενιών 53. Την αυτονομημένη 
οργάνωση βάσης πλαισίωσαν καί μέ 
λη από άλλες Τ Ο -ών γύρω πε
ριοχών. 

ΣοσιαΑισίικη ΠΟΡΕΙΑ 
Γράψου συνδρομητής 

EïQllEî 251 C£IH!IIÌC! 131 |IU|!IIC! 211 IM 

(Συνέχεια άπό τή σελίδα 6) 
χαν ζητήσει τή σύγκληση της 
σάν τή «φραξιονιστική Ομάδα*. 

Ε Ν Τ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Δ Ρ Α Σ Ε Ω Ν 

Τήν ίδια μέρα στην τομεακή 
συγκέντρωση τών Δικηγόρων 
του ΠΑΣΟΚ γίνεται συζήτηση 
πάνω στην κρίση και καταγγέ-
λονται οί μεθοδεύσεις τοΰ ΕΓ 
σάν ανυπόστατες καί οί διαγρα
φές άκυρες. Στίς 8 'Ιουνίου δη
μοσιεύεται ανακοίνωση 10 στε
λεχών του ΠΑΚ πού «μέ πΤή 
ρη συναίσθηση ευθύνης καταγ-
γέλουν «1. την προσπάθεια πα
ραπλάνησης της βάσης τοϋ ΠΑ
ΣΟΚ καί της κοινής γνώμης γε
νικότερα από τις πραγματικές 
αίτιες της κρίσης πού είναι: α. 
Ή συστηματική προσπάθεια της 
ηγεσίας νά άπαλαγεΐ άπό δλα 
τά καταξιωμένα αντιστασιακά 
στελέχη προκειμένου νά είναι σέ 
θέση νά ελίσσεται ελεύθερα καί 
χωρίς Ιλεχγό. β. Ή κατάργηση 
της αρχής της εσωκομματικής 
δημοκρατίας (...) γ. Ή ουσια
στική κατάργηση τής ΚΕ (...) 
κοκ ή προσπάθεια επιβολής στή 
θέση της μ*βς ομάδας υποτα
κτικών πού αοτοαποκαλεΐτο» Ε. 
Γ (...) 2. τήν ανήθικη καί «ζω 
άπό κάθε έννοια σοσιαλιστικού Ι
δεώδους κατασυκοφάντηση κσ> 

Η Κ Ρ Ι Σ Η ΣΤΟ ΠΑ.ΣΟ.Κ. 
ταξιωμένων αγωνιστών πού σάπι 
σαν στίς φυλακές (...) 3. Τήν 
ουσιαστική κατάργηση τών άρ
χων της διακήρυξης τής 3ης του 
Σεπτέμβρη (...)». 

Τό διορισμένο EX. άπαντα 
στις 9 Ι ουνίου μέ δυό αποφάσεις 
του. Ή πρώτη μέ ημερομηνία 6 
'Ιουνίου απαγορεύει «τή συμμε
τοχή μέλους της φραξιονιοτικής 
ομάδας σέ δτοοιοδήποτε δργανο 
του Κινήματος. Τυχόν συμμετοχή 
τους ακυρώνει τις διαδικασίες 
τοΰ οργάνου», απαγορεύει επίσης 
τήν κριτική τών ενεργειών του 
καί επιχειρεί νά φιμώσει τή βάση 
θεωρώντας «πλήρη καί οριστικό 
τον διαχωρισμό άπό τήν 11 μελή 
ομάδα*. Τέλος αναγορεύει τήν 
έκφραση διαφωνίας μέσω του τύ 
που. Ή δεύτερη μέ ημερομηνία 
9 ' Ιούν. διαγράφει καί τά στελέχη 
τοΰ ΠΑΚ πού τάχθηκαν άλληλεγ 
γυα στους 11 καί αφαιρεί «τό δι
καίωμα παραμονής τών διαγραμ 
μένων στά γραφεία του κινήμα
τος». Οί κλαδ*ές οργανώσεις ε
πιστημόνων του Κινήματος ή μιά 
μετά τήν άλλη καταδικάζουν τις 
ενέργειες του ΕΓ καί δηλώνουν 

δτι τίς θεωρούν ανύπαρκτες. Χα 
ρακτηριστικό γι' αυτές τις απο
φάσεις εΚαι καί τό ψήφισμα τής 
KO Φιλολόγων πού «δέν δέχεται 
την προσπάθεια τού ΕΓ νά απα
γορεύσει τήν ελεύθερη διακίνηση 
τών Ιδεών μέσα στά κίνημα(...). 
θεωρεί ανυπόστατη τήν απόφα
ση διαγραφής τών 2 (.·) θεωρεί 
κυρίαρχο δργανο τή βάση τήν ο
ποία εκφράζουν oi ΤΟ καί καί 
KO κοΑ ή εκλεγμένη Κ Ε... θεω
ρεί τό ΕΓ υπόλογο Εναντι α. 
του Κινήματος. 8. της βάσης, γ. 
τής διακήρυξης της 3ης του 
Σεπτέμβρη». 

'Επίσης 8 σύνεδροι τής ΠΑΣΠ 
στά ΕΣ τής ΕΦΕΕ δηλώνουν δτ> 
διαχωρίζουν τή θέση τους από 
τήν παράταξη. 

Στις 10 Ιουνίου δημοσιεύε
ται δήλωση της Αμαλίας Φλέ
μιγκ, πού στό Προσυνέδριο εί
χε συγκεντρώσει τους περισσότε
ρους ψήφους. *Η Φλέμιγκ καταγ-
γέλει τό ΕΓ δτι μέ τις επικίνδυ
νες αποφάσεις του κατασπλώ-
νει ήρωες της αντίστασης: «Γιά 
τή δημοσία αυτή κατασπίλωση 
αισθάνομαι τό ηθικό χρέος απέ
ναντι δλων τών αγωνιστώ 

την έλυεθερία μας νά δηλώσω 
δημόσια καί έγώ πόσο πολύ εκ
τιμώ τους καταξιωμένους αγω
νιστές μας καί πόσο πο> 
πουμαι γιά τό μεγάλο λάθος 
του ΕΓ». 

Παράλληλα σειρά κλαδ 
καί τοπικών οργανώσεων καλούν 
στίς συνεδριάσεις τους τά προ
γραμμένα μέλη γιά νά ενημερω
θούν. Σέ ανακοίνωση τους οί 
11 κατηγορούν ανοικτά τό ΕΓ 
γ ά τυπικά καί ουσιαστικά απα
ράδεκτες ενέργειες, αναφέρον
ται στον αγώνα τους σ' δλες τίς 
φάσεις της ζωής τοΰ κινήματος 
καί καταλήγουν: «Ή ρίζα της 
διαφωνίας καί τής αντίθεσης βρί
σκεται στην υπεράσπιση άπό μέ
ρους μας και άπό πολλά μέλη 
τοΰ Κινήματος τών Ιδρυτικών 
αρχών τής 3ης τοΰ Σεπτέμβρη, 
τής έσωκσμματ κής δημοκρατίας 
καί της συλλογικής λειτουργίοκ; 
τών οργάνων (...) Βάζουμε τά 
άπλα ερωτήματα πού είναι ή βά
ση τής αντίθεσης μας σέ δλα τά 
μέλη τοΰ Κινήματος: Î 'Ισχύ
ουν οί Ιδρυτικές μας αρχές τής 
3ης τοΰ Σεπτέμβρη καί &. va', 
γιατί παραγράφονται μέλη τοΰ 

ατός πού τις υπερασπίζουν 
καί τίς πραγματώνουν; 2. Eîvoa. 
ή ΚΕ τό ανώτατο όργανο τοΰ 
Κινήματος: "Αν vai, γιατί δέν 
λειτουργεί σάν τέτο.ο, καί 
έχει δικαίωμα νά τή περιφρονεί; 
3. Μέ ποια απόφαση καί πότε 
καταργήθηκε ή αρχή της έσω· 

:τ.κής δημοκρατίας καί 
της συλο. τουργίας τών 
οργάνων; άν : ;τοα 
απόφαση, πώς ορισμένοι καταρ
γούν μέ τίς πράξεις του; 4. Ή 
άπτομάκρυνση άπό τίς αρχές μας 

\εΐ ή δχ( στην αλλαγή το3 
οοσιαλιστικοΰ χαρακτήρα τοΰ 
Κινήματος μας; Πιστεύοντας δ
τι ή δ'.αμόρφση ενός σωστσΰ σο-
σαλοτικου Κινήματος αποτελεί 

η χώρα μας Ιστορική αναγ
καιότητα, θεωρούμε χρέος μας 
νά διακηρύξουμε δτι θά συνεχί
σουμε τόν άγώνσ ν ά τη πρα
γμάτωση του. 'Αρνούμαστε τή 
νομιμότητα τών προγραφών 
μας, είμαστε μέλη το*" 
τος έκλεγρίέ-.α άπό τή βάση του 
καί θά υπερασπίσουμε τίς θέ
σεις μας στην Κ Ε στίς 22 τοΰ 
'Ιούνη. Στον {δ«ο αγώνα καλού
με δλα τά μέλη TOO Κινήματος 
ρβζμ 

ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ: ΤΟ ΚΟΡΥ
ΦΩΜΑ ΤΗΣ Κ Ρ Ι Σ Η Σ 


