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Μέ αφορμή τη συνεργασία όροσμένων Τ.Ο του Κονηματοε με αλλεε πολοτο-

κέε όργανώσεοε χωρίε να* τηρηθεί η προβλεπομένη έσωτεροκη δοαδοχασία, 

θεωρούμε αναγκαίο να υπενθυμίσουμε ότι, με έσωτεροκη έγκύχλοο άπο* 22.8.76 

κρο'ε τίε Τ.Ο χαί Κ.Ο προσδιορίστηκαν τα πλαίσοα χαί ó τρόποε τέτοοων 

συνεργασ οων. 

Tua νά αποφεύγουμε την εκμετάλλευση τηε δράσηε μαε από* άλλουε είναι, 

αναγκαία ή τήρηση της παραπάνω εγκυκλίου την οποία χαί σδε ξαναστέλνου

με. Έ π ί πλέον τονίζουμε τα έξης: 

1. Τά ΠΑ.ΣΟ.Κ γνησοοε έχφραστηε του λα'ίκοΰ κυνηματοε καί συνε οδητοπο ο-

όνταε την εύθΰυη του απέναντι, στο' λαό μαε προωθεί στά πλαίσοα τηε στρα

τηγό κη ς του τη'ν πλατεοά συνεργασία με τίε άλλες προοδευτοχέε κομματοχές 

όργανώσει-ε τηε χωραε μας που εκφράζονται, στη Βουλή, έφ'οσον ή συνεργα

σία αυτή εξασφαλίζει, τη σωστή πολύτοκη παρουσίαση καί την τελοχη προώ

θηση των στόχων που έποδοώχεο το ΠΑ,ΣΟ.Κ. 

Σέ χαμοά περίπτωση δεν προχωρούμε σε συνεργασία με μοά μονό κομμα-

τοχη οργάνωση. 

2. Συνεργασίες Τ.Ο η Κ.Ο μέ αλλεε άντίστοοχες ¿ργανοΐσεοε κομμάτων άκο-

τελοον πολύτοκη πράξη του ΠΑ.ΣΟ.Κ πρόε τά εξω. 'Επομένωε δεν είναο 

δυνατόν νά αναλάβει, την εΰθΰνη γοά την απόφαση αύτη μονό μοά Τ.Ο η Κ.Ο. 

'Υποχρεωτοχά την πολύτοκη εΰθΰνη την εχεο το ανώτερο πολοτοχο' όργανο 

τοο Νομού, η Π.Ν.Ε., στην ¿ποία άπευθύνονταο εγχαορα οό Τ.Ο καί Κ.Ο γοά 

εγχροση προτού προχωρήσουν σέ όποοαδηποτε συνεργασία (έκδηλώσεος, άνα-

κο ονώσεοε χ.α. ) . 

3. 00 Π. Ν. Ε βρίσκονταο σέ στενή έπαφη' μέ τά κεντροκά όργανα τοο Κονη-

ματοε καί προωθούν άπο κοονοΟ τίς συνεργασίεε που έντάσσονταο στη 

τακτοκη μαε. 

4. 'Η παραπάνω δοαδοχασόα γοά την πραγμάτωση συγκεκρομένων συνεργασθ

ώ ν πρέπεο νά τηρεοταο αυστηρά. Συνεργασίεε πού προέρχονταο άπο πρωτο

βουλία μελών Τ.Ο η Κ.Ο χωρίε την εγχροση του άρμοδοου οργάνου δεν κα-

λΰπτονταο άπο τό Κίνημα, προκαλούν πολοτοκη ζημοά σ'αύτό χαί θα έχουν 

αμεσεε συνέπεοεε γοά τους υπευθύνους. 

Απο τα παραπάνω προκυπτεο οτο γοα τη σωστή χαο ευοαοα εμφανοση 

του ΠΑ.ΣΟ.Κ πράε τά εξω, εοναο απαραίτητη η στενή συνεργασία όλων των 

οργάνων του Κονηματοε μεταξύ τουε. 
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