
Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 

Επιστημόνων καί καλλιτεχνών, στελεχών τοΰ ΠΑ.ΣΟ.Κ. 
(εκλεγμένων γραμματέων και μελών Σ .Ε. των Κ.Ο., αντιπροσώπων 

στο προσυνέδριο και μελών αιρετών Δ.Σ. επιστημονικών συλλόγων) . 

Π Ρ Ο Σ 

"Ολα τά μέλη των κλαδικών οργανώσεων επιστημόνων και καλ

λιτεχνών του ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

Συνάδελφοι, 

"Οσοι υπογράφουμε τή διακήρυξη αύτη αισθανόμαστε την ανάγκη 
καί την υποχρέωση να πληροφορήσουμε υπεύθυνα τα μέλη τοΰ Κινήμα
τος για τήν κρίση πού δημιουργήθηκε καί επικρατεί μέσα σ° αυτό. θέ
λουμε ακόμα να πάρουμε θέση απέναντι στην κρίση αυτή, πού πιστεύου
με πώς δέν είναι μια «κρίση κορυφής>, άλλα μια πολύ βαθειά κρίση πού 
απειλεί τήν υπόσταση του Κινήματος, για τή δημιουργία τοΰ οποίοο 
δλοι συμβάλαμε με τήν πρωτοβουλία μας, τή δουλειά μας, τον ενθουσιασμό 
μας καί τήν αφοσίωση μας στα Σοσιαλιστικά ιδεώδη. 

Ή κρίση πρωτοεκδηλώθηκε στις 29 τοΰ Γενάρη, δταν δ Πρόεδρος 
διέλυσε τή δεύτερη Π.Κ.Ε., χωρίς να ζητήσει τή γνώμη της καί χωρίς 
να τεκμηριώσει τήν απόφαση του αυτή καί προσέφυγε στην opyav<s)ar¡ 
προσυνεδρίου για τήν εκλογή νέας Κ.Ε. 

Άπα τότε είχαν έκφρασθή διαφωνίες καί επιφυλάξεις, τόσο των 
πλειοψηφιών πολλών Κ.Ο. καί διακλαδικών συνδιασκέψεων, όσο καί 
μεμονωμένων μελών. 

Είχε δηλώσει τότε ó Πρόεδρος: «Είναι σαφές δτι αν ή Κ.Ε. είχε 
έκλεγή άπό τή Βάση δέν θα μποροΰσα να κάνω· αυτό το πράγμα, χωρίς 
να εκπέσω άπό τό αξίωμα τοΰ Προέδρου τοΰ Κινήματος» ("Εξόρμηση, 
φύλλο 4, Φλεβάρης 75). 

Για να κρατηθή ή ενότητα τοΰ Κινήματος, παρά τή διαφωνία, προ
χωρήσαμε όλοι μαζί στο λεγόμενο «βουβό Προσυνέδριο» καί στή συγκρό
τηση της τρίτης Κ.Ε. κάτω άπό τους πανηγυρισμούς τών οργάνων τοΰ 
Κινήματος δτι το ΠΑ.ΣΟ.Κ. ήταν δ μόνος πολιτικός σχηματισμός μέ εκ
λεγμένη Κ.Ε. Μα αυτή ή εκλεγμένη Κ.Ε. συστηματικά παραγκωνίστη
κε καί συγκλήθηκε σέ συνεδρίαση μόνο μια <^>ορά..., ενώ στό μεταξύ 
διορίστηκε Ε.Γ., πού συγκέντρο)σε αυθαίρετα δλες τις εξουσίες καί επι
δόθηκε μέ ζήλο στις διαγραφές δλων εκείνων τών αγωνιστών, πού τόλ
μησαν να υψώσουν τή φωνή τους καί να διαμαρτυρηθούν ενάντια στή με
θόδευση για τήν επιβολή πολιτικών καί οργανωτικών επιλογών αντί
θετων μέ τήν ιδρυτική διακήρυξη της 3ης τοΰ Σεπτέμβρη. 



Oí διαγραφές άρχισαν άπό στελέχη της ΠΑΣΙΙ και κορυφώθηκαν 

μέ τα 11 μέλη της Κ.Ε., ενώ στο κύμα διαμαρτυριών που ακολούθησε, 

τόσο στην κορυφή, όσο και στη Βάση, ή απάντηση πού δόθηκε ήταν ή 

διάλυση και της τρίτης Κ.Ε., πού θα ασχολιόταν μέ την κρίση στη συνε

δρίαση της στις 22 Ιούνη. 

"Ετσι για μια ακόμη φορά μέ τη μέθοδο της κατάργησης των ανώ

τερων συλλογικών οργάνων καί την καταστρατήγηση κάθε δημοκρατικής 

λειτουργίας στο Κίνημα επιδιώχτηκε να συγκαλυφτοΰν τα αίτια της κρί

σης και ν' άποφευχθή ή αναζήτηση ευθυνών. Μεθοδεύτηκε εξ άλλου ò 
τρόπος συγκρότησης μιας νέας Κ.Ε. μέ υπόδειξη υποψήφιων άπό τις το

πικές οργανώσεις, άπό τους όποίοης θα γινόταν «επιλογή τών αρίστων» 

άπό τήν ίδια ομάδα πού προκάλεσε την κρίση. Και ή συγκρότηση αυτής 

της «προκατασκευασμένης» νέας Κ.Ε. είχε προγραμματιστή για τις 30 

'Ιούνη. 

Μπροστά στην εξέγερση τής Βάσης και τήν άρνηση της να αποδε

χτή τις αυθαίρετες αυτές αποφάσεις, το διορισμένο Ε.Γ. απάντησε μέ 

τήν απαγόρευση τών συζητήσεων, τήν προσπάθεια κατάπνιξης κάθε δια

μαρτυρίας, τή διαγραφή ολόκληρων οργανώσεων Βάσης, τή διαστρέβλω

ση τής αλήθειας και την κατασυκοφάντηση τών διαφωνούντων, πού έφτα

σε να τους εμφανίζει, ούτε λίγο, ούτε πολύ, σαν όργανα του κατεστη

μένου! 

"Ολες αυτές οί ενέργειες δμως έμειναν χωρίς αποτέλεσμα, γιατί 

καθημερινά νέες οργανώσεις Βάσης καταγγέλλουν τις ενέργειες του 

διορισμένου Ε.Γ. κα'ι τής γραφειοκρατικής κλίκας πού το περιβάλλει, 

για να φτάσουμε τελικά στην ανακοίνωση τής 24 Ιούνη, του ίδιου τοΰ 

ΙίροέδρΌ') αύτη τή φορά, μέ τήν οποία καταργεί δλα τα όργανα, ανα

βάλλει τή συγκρότηση νέας Κ.Ε. για το Σεπτέμβρη καί αναλαμβάνει ο 

ίδιος ατομικά τις ευθύνες για τήν πορεία τοϋ Κινήματος. 

Τα γεγονότα αυτά μας οδηγούν στή διαπίστωση δτι ή μεγάλη 

ελπίδα του Ελληνικού Λαού για τή δημιουργία ενός πραγματικού Σο

σιαλιστικοί» Κινήματος βρίσκεται σέ θανάσιμο κίνδυνο. Τά ιστορικά 

κινήματα δέν ανήκουν σέ πρόσωπα, είναι κινήματα τοΰ λαού. Καί κα

νείς δεν πρέπει να χρησιμοποιεί τις αρχές σαν προσχήματα καί τις 

ιδεολογίες σαν συνθήματα. Τα ιστορικά κινήματα ανταποκρίνονται στις 

προσδοκίες τοΰ λαοΰ κα'ι στηρίζονται στην αποφασιστική συμμετοχή 

τών μαζών, για να μη μεταβάλλουν τις θεμελιακές διακηρύξεις τους σε 

τύπο χο.)ρίς περιεχόμενο. 

Συνάδελφοι, 

Πιστεύουμε δτι τά μέλη τοΰ Κινήματος οφείλουν να διαφυλάξουν τις 

ιδρυτικές μας αρχές καί τις λειτουργίες πού τις πραγματώνουν καί νά 

καταδικάσουν ανοιχτά βλες τις μεθοδεύσεις πού μετατρέπουν τδ Κίνημα 

μας σέ αρχηγικό, αστικό κόμμα. 'Ιδιαίτερα τά μέλη τών κλαδικών δρ-



γανώσεων πρέπει να καταδικάσουν τήν ουσιαστική «δια διατάγματος» κα

τάργηση των κλαδικών οργανώσεων επιστημόνων και καλλιτεχνών, ερ

γατοϋπαλλήλων, συνεταιριστών και νεολαίας πούρθε αντί για αναγνώ

ριση του θετικού τους έργου. 

Σε τούτη τήν κρίσιμη στιγμή για το Κίνημα πιστεύουμε πώς, δσο 

πιο έντονη και μαζική είναι ή αντίδραση της Βάσης στα δσα μεθοδεύον

ται, τόσο περισσότερες ελπίδες υπά,ργοΌν να διασωθή το Κίνημα, στή 

δημιουργία του οποίου με τόσο ενθουσιασμό συμβάλαμε. 

Γι' αυτό σας ζητάμε: 

α) Να προσυπογράφεττε τή διακήρυξη αυτή, με τήν οποία ζητάμε 

τήν αποκατάσταση της δημοκρατικής λειτουργίας στο Κίνημα μας τ ώ -

ρ α και τα σεβασμό των άρχων της Ιδρυτικής μας διακήρυξης ά π' 

δ λ ο υ ς. 

β) Να συγκεντρωθούμε δλοι, δ σ ο ι σ υ μ φ ω ν ά μ ε μ ε τ ι ς 

π α ρ α π ά ν ω δ ι α ιτ ι σ τ ώ σ ε ι ς, στο θέατρο «Σάτιρα» (3ης 

Σεπτεμβρίου 69 και Τρικόρφων 3) τή Δευτέρα 7 'Ιούλη, 8 μ.μ., για να 

συζητήσουμε πλατειά τα αίτια τής κρίσης και τρόπους για τή λύση της. 

γ) Ν' αγωνιστούμε ενάντια σέ κάθε παραχάραξη των άρχων του 

Κινήματος και να επιβεβαιώσουμε βτι «καθολικό είναι το αίτημα για πο

λιτικούς οργανισμούς άρχων, πού να τους διακρίνει ή δημοκρατική έκ

φραση της Βάσης, για να δεσμεύεται ή ηγεσία στίς πολιτικές αποφάσεις» 

(διακήρυξη 3ης Σεπτέμβρη, σελ. 9) . 

Συντροφικά 

'Αθήνα 30.6.75 

Νικηφοριάδης "Αγις 

Κουτσοΰκος Κώστας 
Ίασωνίδης Γιάννης 
Παπάζογλου Τάκης 
Φίλιππα? Κώστας 
'Αγγελίδης Άστέριος 
Μαχαίρα Έλίνα 
Τράκας Χρίστος 
Έφεδάκης 'Αντώνης 
Δημητρίου Κώστας 
Ταρρος Γιώργος 
Καλλιπολίτης Άρης 
Λιακόπουλος Κανέλ 
'Ασλάνης Έμμαν. 
Μαμελετζής Δημ. 
Σγουρός 'Αλέκος 
Μαΐστρος Γιάννης 

γραμ. Κ.Ο. Μηχανολόγων-Ήλεκτρολόγων 
μέλος Δ.Σ. Π.Σ.Δ.Μ.Η. 
άναπλ. γραμ. Κ.Ο. Μηχανολόγων-Ήλ) γων 
μέλος Σ.Ε. Κ.Ο. Μηχ) γων-Ήλ) γων 
μέλος Σ.Ε. Κ.Ο. Μηχ) γων - Ήλ) γων 
ιιέλος Σ.Ε. Κ.Ο. Μην) γων - Ήλ)γων 
Γεν. Γραμματεύς Π.Σ.Δ.Μ.Ξ. 
μέλος Δ.Σ. συλλόγου Πολ. Μηχ. Έλ)άδος 
μέλος Σ.Ε. Κ·0. 'Αρχιτεκτόνων 
άναπλ· γραμ. Κ.Ο. Υπομηχανικών 
μέλος Σ.Ε. Κ.Ο. Ύπομηχανιικών 
μέλος Σ.Ε. Κ.Ο. 'Υπομηχανικών 
μέλος Δ.Σ. Ενώσεως Ελλήνων Χημικών 
τ. γραμ. Κ·0· Χημικών 
μέλος Σ.Ε. Κ.Ο. Χημικών 
μέλος Σ.Ε. Κ.Ο. Χημικών 
άναπλ. γραμ. Κ.Ο. Φυσικών 
μέλος Σ.Ε. Κ.Ο- Φυσικών-μέλος Δ.Σ. Ε·Ε. 
Φυσικών 



Μπούκας Κώστας 
Όρφανουδάκης Γιώργος 
Ζήβας Μαρίνος 

Καλτης Θεόδωρος 
Δριβαλιιάρης Εύαγγ. 
Καλλιγάς Χάρης 
Χατζηνώτχς Νίκος 

Δημητρακόπουλος Φώτ. 

Καμπάνης Σταμάτης 
Κέμος Γεώργιος 
Χηνιάδης Χρϊοτος 
Μανώλης Δημ. 
Κασσελάκης Νίκος 
Πάκος Φάνης 

Ρηγος "Αλκής 
Ξυνος Χάρης 
Παπαγιαννάκος. Νίκος 
Μπαχαρίου Χαρά 
'Αδαμόπουλος Δημ. 
Καφούσιας Νίκος 
Αλβανός Κώστας 
Θεοχαράκη 'Αλεξία 

Παντελάκης Στεφ. 

Άναγνώστου Λέοον 
Ζα^ειρίδης Φ. 
Ζωγάκης Ν. 
Παπαδογιάννης Δ. 
Χαρτοκάλλης Παν. 
Μωρα'ίτης Εύαγγ. 

Σοΰχος Ίωαν-
Βασιλόπουλος Περικλής 

'Αντωνίου Νίκος 
Κα'ίσερλης Κ. 

μέλος Δ.Σ. Ε.Ε. Φυσικών 
μέλος Ε·Ε. Ε.Ε. Φυσικών 
τ. γραμ. Κ·0· Μαθηματικών 
μέλος Δ. Σ. Έλλην. Μαθημ. Εταιρείας 
άναπλ. γραμ. Κ.Ο. Μαθηματικών 
μέλος Σ.Ε. Κ.Ο- Μαθηματικών 
μέλος Σ.Ε. Κ·0. Μαθηματικών 
τ. γραμ. Κ.Ο. φιλολόγων-άντιπρόσί,ϋπος στο 
προσυνέδριο—μ.έλος Σ.Ε. Ί δ . Εκττ. Λειτ. 
αντιπρόσωπος Κ.Ο. Δικηγόρων στο προσυ
νέδριο 
τ· γραμ- Κ·0. Δικηγόρων 
μέλος το·\μ.α.χΎ\ς επιτροπής Δικηγόριον 
μέλος τομεακης επιτροπής Δικηγόρων 
μέλοα Σ. Ε. 3ης Κ. Ο· Δικηγόρων 
μέλος Δ.Σ. ΠΤΓΧ. ΠΑΣΠΕ 
πρόεδρος Δ·Σ. ΠΤΓΧ. ΠΑΣΠΕ - μέλος Σ.Ε. 
Κ. Ο. πτυχ. ΠΑΣΠΕ 
μέλος Δ.Σ. ΠΤΓΧ. ΠΑΣΠΕ 
μέλος Σ.Ε. Κ.Ο. πτυχ. ABU 
γραμ. Κ.Ο· Καλλιτεχνών Είκαστ. Τεχνών 
άναπλ. γραμ. Κ·0· Εικαστικών Τεχνών 
γραμ. Κ.Ο. οδοντογιατρών 
τ. άναπλ. γραμ. Κ.Ο- οδοντογιατρών 
μέλος Σ.Ε. Κ.Ο. οδοντογιατρών 
μέλος Δ·Σ. Πανελληνίου 'Οδοντιατρικού 
Συλλόγου 
μέλος Δ·Σ. Ιατρικού Συλλόγου 'Αθηνών -τ. 
μέλος Κ·Ε. 
άναπλ. γραμ. Κ·0· 'Ιατρών 
γραμ. 5ης Κ.Ο- γιατρών 
γραμ- 2ας Κ·0. γιατρών 
γραμ. 4ης Κ·0· γιατρών 
γραμ. Κ.Ο. 'Ιατρών Πειραιώς 
τ. μέλος Γραφείου 'Επιστημόνων - Καλλιτε
χνών (υπεύθυνος ύγειονοιαικών) 
αντιπρόσωπος στο προσυνέδριο 
άναπλ. γραμ. 3ης Κ·0. Ίατοών-ηέλος Δ. 
Σ. Ε.Ι.Ν.Α.Π. 
μέλος Δ.Σ. Ε.Ι.Ν.Α.Π. 
γραμ. Κ.Ο. φαρμακοποιών 


