
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 12-5-76. 

Βασική προϋπόθεση γιά νά εκπληρώσει τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. τόν πολιτικο-ιστο-

ρικό του ρόλο, είναι νά σφυρηλατεϊ τήν ενότητα τών γραμμβν του πά-
m 

νω στίς αρχές τη* ς 3ης Σεπτέμβρη καί τίς αποφάσεις τών καθοδηγητικών 

του οργάνων. Mia άπό τίς αμετάβλητες θέσεις το0 Κινήματος είναι ή 

πίστη του στίς νόμιμες δημοκρατικές διαδικασίες σέ δλ« τα επίπεδα, 

πλατφόρμα πού βρή*κε μεγάλη απήχηση άπό τίς λαϊκές μάζες. 

Στην πορεία όμως τη*ς καθημερινές ζωή*ς -εξ αιτίας τή*ς διαιώνισης το0 

χουντο-φασιστικο0 μηχανισμού καί τή*ς τρομοκρατίας πού χρησιμοποιεί 

κατά τον δημοκρατικών δυνάμεων - εμφανίστηκαν μεμονωμένα $££ άτομα 

πού στίς διάφορες παραλλαγές τους προπαγανδίζουν σά μορφή αντιμετώ

πισης του τόν ένοπλο έγώνα. 

Τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. δμως, έχει διακηρύξει πάμπολλες φορές διά μ^σου τή*ς η

γεσίας του, δτι σέ καμμιά περίπτωση δέν άποτελεΓ μιά συνωμοτική ορ

γάνωση πού επιδιώκει νά πάρει τήν εξουσία πραξικοπηματικά. Αυτό δέν 

έχει κανένα νόημα γιά μίς καί τό θεωρο0με ανόητο. "Οχι μόνο είναι 

αδύνατη αυτή ή πραξικοπηματική νοοτροπία γιά μΚς, αλλά εντελώς αν

τίθετη μέ τήν πορεία «αύ μέχρι τώρα άκολουθοϋμε. Στή σημερινή φάση 

τά αντιδραστικά στοιχεΓα αντιμετωπίζονται μέ θαρραλέα πολιτικά μέσα 

δπως: ή άποχουντοποίηση, ή κάθαρση, ή αποκατάσταση τών διωχθέντων 

δημοκρατικών αξιωματικών καί ή οργάνωση τών μαζών στον πολιτικό μας 

φορέα πού θά γίνει συνειδητά φραγμός σέ κάθε αντιδραστική πρόκληση 

καί περιπέτεια. 

Τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. εϊναι ενα πλατύ λαϊκό σοσιαλιστικό Κίνημα πού προσπαθεΓ 

μέ δλα τά νόμιμα μέσα νά διαφωτίσει τόν εργαζόμενο λαό καί νά τον 

πείσει δτι ή λύση τών προβλημάτων του είναι στό σοσιαλιστικό μετασ

χηματισμό. Πάνω σέ αυτή τή βάση προσπαθεΓ νά κερδίσει τήν πλειοψηφί

α καί νά εφαρμόσει τό πρόγραμμα του. Αυτά λέμε έμεΐΤς καί είναι καθα

ρά ξεκάθαρα. Ζητδμε ταυτόχρονα άπό τους αντιπάλους μας, άπό δλα τά 

χουντο-φασιστικά υπολείμματα νά μ&ς πο0νε: δέχονται αυτή τή νομιμό

τητα ναί ή δχι; Στην περίπτωση δηλαδή, τή*ς πλειοψηφίας το0 ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

θά τό αφήσουν νά εφαρμόσει τό 4 πρόγραμμα του σεβόμενοι τή λαϊκή 

θέληση; Έδώ δέν άπαντ$νε ποτέ καί είναι πονηρή ή σιωπή τους. Στη

ριζόμενοι στους ξένους ιμπεριαλιστές καί στους συνομωτικούς μηχανισ

μούς το0 κράτους ονειρεύονται τό τσάκισμα το0 λαϊκοο κινήματος. Άλ

λα δταν τό οργανωμένο ΠΑ.ΣΟ.Κ. θά έχει τήν πλειοψηφία γιά τήν εφαρ

μογή το0 σοσιαλιστικο0 προγράμματος, τότε θά ύπερασπιστεΓ τό δικαί

ωμα του. Καί δέν έχει καμμιά ανάγκη νά καταφύγει σέ συνομωσίες. Τό 

.Λ. 



- 2 -

δικαίωμα τή"ς υπεράσπισης τοϋ τό δίνει τό ίδιο τό Σύνταγμα μέ τδ 

άρθρο 120. Είναι δχι μόνο δικαίωμα, άλλα καί υποχρέωση τοϋ κάθε 

πολίτη vá υποστηρίζει τήν νομιμότητα οποιαδήποτε στβγμή αυτή κιν

δυνεύσει ενάντια στους κύκλους τη"ς ανωμαλίας. Επομένως τό vá κα

τηγορούν τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. δτι μαζεύει μερικά ντουφεκάκια γιάνά ανατρέ

ψει τό καθεστώς, αυτό τό πάνοπλο καθεστώς, είναι καθαρή ανοησία. 

Ούτε τό θέλει, ούτε τό επιδιώκει. "Εχει τήν δυνατότητα νά κερδί

σει τίς καρδιές τον ελλήνων στίς ιδέες του. 

Τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. τώρα, εκείνα τά άτομα πού υποστηρίζουν τήν άποψη τοϋ 

ένοπλου άγονα τά θεωρεί κακή̂ ς πίστεως, ή προβοκάτορες τοποθετημέ

νοι γιαυτή τή δουλειά πού έποσκοποϋν νά συκοφαντήσουν τό Κίνημα 

μας καί νά υποσκάψουν τίς πολιτικές προοπτικές καί τά θεμέλια του. 

Κάτω από τίς σημερινές συνθήκες κοινοβουλευτικές νομιμότητας τό νά 

διαπιστώνει κάνε if τήν ύπαρξη "επαναστατικών" συνθηκών πού εύνοοϋν 

τόν "ένοπλο άγβνα": 

- αποτελεί σεχτα@ιστικό λάθος καί προ6οκατοι»ική φρασεολογία. 

- εμποδίζει τόν πολιτικό μας φορέα νά συγκεντρώσει τήν προσοχή του 

στό δέσιμο τή"ς οργάνωσης καί τίς άμεσες εθνικές καί οίκονομικο-πο-

λιτικές διεκδικήσεις τοϋ λαοϋ. 

- σημαίνει υποτίμηση τοϋ ρόλου τοϋ ΠΑ.ΣΟ.Κ., κατάλυση τον άρχβν 

τή"ς 3ης Σεπτέμβρη καί υπονομευτική διαλυτική οουλειά σέ βάρος τοϋ 

Κινήματος. 

- καλλιεργεΓ συνειδητά η ασυνείδητα άντιπασοκικές θέσεις μέ τήν λα

θεμένη αντίληψη δτι είναι αδύνατος σέ πολιτικά πλαίσια ο άντιιμπερι-

αλιστικός - αντιμονοπωλιακός αγώνας. 

Τó ΠΑ.ΣΟ.Κ. θεωρεΓ καθήκον του νά καταπολεμήσει κάθε εξτρεμιστική 

προβοκατορική ενέργεια καί καλεί τά μέλη στελέχη του: 

- Νά μή χαλαρώσουν ούτε μιά στιγμή τήν επαγρύπνηση καί τήν πάλη ενάν

τια σέ κείνους πού άποτελοϋν τροχοπέδη στην πολιτικο-ιδεολογική πρακ

τική του. 

- Μ δυναμώσουν τήν ενότητα τώ"ν γραμμβν τοϋ Κινήματος πάνω στίς αναμ

φισβήτητες αρχές τΐΤς 3ης Σεπτέμβρη, τώ"ν αποφάσεων τώ"ν καθοδηγητικών 

οργάνων, τη"ς σωστές πολιτικές καί τακτικές του πού ανταποκρίνεται 

στή σημερινή κατάσταση τή"ς χώρας. 

- Νά παρεμποδίσουν κάθε σεχταριστική επαναστατική φρασεολογία, για

τί ή καλλιέργεια της θά είχε βαρύτατες συνέπειες στην 3ip παραπέρα 

εξέλιξη τοϋ κινήματος καί θά διευκόλυνε τά σχέδια τοϋ έχθροϋ πού 

αποβλέπουν στην απομόνωση τοϋ ΠΑ.ΣΟ.Κ. από τές λαϊκές μάζες. 
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Ή συμμπτοχή τού* πολιτικού μας φορέα στίς σημερινές ειρηνικές δη

μοκρατικές διαδικασίες μα*ς επιτρέπει vé αναπτύξουμε δλες τίς δυνά

μεις τού λαϊκού Κινήματος κάί νά καθορίσουμε μέ επιτυχία τήν παρα

πέρα πορεία του πού συντελεΓ στην πλατειά συσπείρωση τ6*0* ελληνικού* 

λαού* στην πάλη γιά Εθνική Ανεξαρτησία, Λαϊκή Κυριαρχία καί Κοινω

νική Απελευθέρωση καί Δημοκρατικές Διαδικασίες. 

-


