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ΣΚΟΠΟΣ 
ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 

Ή κυκλοφορία toö ενημερωτι
κού «¿TOO οελίτίου, εΐΛ;χι μέσχ στά 
τίλαίσια τής «ροσπάθεΐια;,, να πλη
ροφορηθούν τα μέλη καί οί φίλοι 
του ΠΑΣΟΚ «,χΐ γενι.κά δ Αχός, 
τα γεγονότα στο εσωτερικό του Κι-
νήματος% που τόσο «πεισματικά» α
ποσιώπησε 6 τύπος. 

Η ΣΠ\ΤΑ|ΧΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ-

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 
ΤΗΣ Ν. ΠΑΣΟΚ 
ΚΑΒΑΛΑΣ 

Καβαλιώτες μέλη της Ν . ΠΑ
Σ Ο Κ καταγγέλουμε τ ις πρόσφα
τες διασπαστικές ενέργειες της 
ηγεσίας του Π Α Σ Ο Κ καί συμπα
ραστεκόμαστε .στα 15 μέλη της 
Νεολαίας του Κινήματος πού διέ 
γράψε ή ηγεσία καί οι όποιοι α
ποτελούν την συντριπτική πλειο
ψηφία τοϋ ΚΣ της Π Α Σ Π , όργα
νο εκλεγμένο από το Α ' Συνέδριο 
της Π Α Σ Π . Καταδικάζουμε την 
τυχοδιωκτική ταχτική των διοικη 
τικών παρεμβάσεων της ηγεσίας 
και των διορισμένων οργάνων της 
καθώς καί τΙς δ ιαγραφές δεκάδων 
άλλων συντρόφων. Καταγγέλλου
με το διορισμό του Τζουμάκα σα 
γραμματέα τής Νεολαίας. Δηλώ
νουμε τή συμπαράσταση μας στο 
σύντροφο πρώην γραμματέα της 
Ν . Π Α Σ Ο Κ σ. Τ ζ ά θ α . 

"Ολες οί παραπάνω ενέργειες 
της ηγεσίας τσΰ Π Α Σ Ο Κ είναι 
απόρροια τής ανάπτυξης ενός πα
λαιοκομματικοί εκλογικού μηχα
νισμού πού αποπροσανατολίζει το 
Λαϊκό Κίνημα καί είναι έ ξ ω από 
κάβε πλαίσια τοΰ αγώνα τοϋ λα
ού γ ι α Ε θ ν ι κ ή 'Ανεξαρτησία — 
Λαϊκή Κυριαρχία — Κοινωνική ι 
'Απελευθέρωση πού παραμένουν 
σαν μια απλή συνθηματολογία, ε
φόσον ή οργάνωση πού είναι ή 
μοναδική εγγύηση γ ι α τήν κατά
χτηση των στόχων έχει εκφυλι
στεί . 

Καβαλιώτες μέλη τής Ν . ΠΑΣΟΚ 
Ή υπεύθυνος Ν . Τ . Ο . Καβάλας 

Μ Π Ο Υ Γ Ι Α Ν Ν Η Λ Ε Ν Α 

Ή τελευταία κρίση στο ΠΑ.ΣΟ.Κ 
μέ κορυφαί« γεγονότα, τήν παγί
δευση ε ^..κομματικών διαδικασιών 
μέ καθοριστική σημασία γ ια τήν 
παραπέρα πορεία του ΚινήΙματος, 
καθώς καί -ήν~~ διαγραφή μεγάλου 
αριθμού συντρόφων άπ' όλη τή χώ
ρα μέ ιαμεσο αποτέλεσμα τήν απο
δυνάμωση του ΠΑΣΟΚ καί το ατε-
λεχιχκό δυναμικό του, στό 6χθμό 
που τ6 ιείχε, Εφερε οέ ριζική ρή
ξη, ..πάνω σέ βάση αρχών, μια σει
ρά άπό μέλη j i i τήν ήγ.εσόα τομ 
Κινήματος καί ·τόν κεντρικό μηχανι 

σμό της. 
•κάτω άπ 
τοΟ 'Ανδρέα Παπανδρέου 
ταργήσει κάθε στοιχείο 

Ενα μηχανισμό δ όποιος 
τήν προσωπική εποπτεία 

χει κα-
ωκομμχ 

τικής δημοκρχτίχς, κχί προσπαθεί 
άπλα, μέ μια σειρά άπα διοικητικά 
μέτρα, ν ' απομονώσει κάθε άντίθε 
τη άποψη α π ' τή δική του. 

"Ενας ΰπερσυγκεντρωτικός συγ-
κεντρωτιισμδς, διορισμένων οργά
νων εξανεμίζει κάθε στοιχείο δια-
π Φ η ε γραμμών καί απόψεων, και 
κατοχυρώνει έτσι τήν μόνιμη αδρα
νοποίηση τής δάσης, τήν έμπειρι-

κή καί μόνο σύνδεση του ΠΑΣΟΚ 
μέ rùç μάζες, τήν έλλειψη μιας 
συγκεκριμένης στρατηγικής καί προ
γραμμάτων δράσης, που είναι ανα
γκαία διεδομένα γ ια τήν ανάπτυξη 
τοΰ χώρου. 'Ακόμη ή έλλειψη ορ
γανωμένης εσωτερικής λειτουργί
ας καί ή συνεχής εφαρμογή διοιαη-
τικών μέτρων, έχουν μπλακάρτι τή 
βάση σέ δτι άφορα τή δυνατότη
τα της ινά ελέγχει τ,Ις απόψεις, άλ
λα κιαΐ τις εκφράσεις τής ηγεσίας 

(¡Συνέχεια στην σελ. 2) 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΠΑΤΡΑΣ 
Πάτρα 24 Γενάρη 1977 
Κοινοποίηση γ ι ά : 
α ) Πρόεδρο και Εκτελεστική 
Γραμματεία 
β ) Π . Ν . Ε . 'Αχαίας 
γ ) Προς όλες τ ι ς Τ Ο Π Α Σ Ο Κ 
τής ' Ε λ λ ά δ α ς . 

Σ ύ ν τ ρ ο φ ο ι , 

Ή δημιουργία τοΰ Π Α Σ Ο Κ με 
τή διακήρυξη τής 3ης Σεπτέμβρη 
αποτέλεσε ενα γεγονός μεγάλης 
Ιστορικής σημασίας γ ι α τον τόπο 
μας. Κ ι ' αυτό γ ι α τ ί το Π Α Σ Ο Κ 
δεν ιδρύθηκε μέσα άπό τήν υπο
κειμενική θέληση ορισμένων ατό
μων, άλλα υπήρξε καρπός μιας 
ιστορικής ανάγκης γ ι α το λαϊκό 
κίνημα. Για να ανταποκριθεί τό 
κίνημα στην ιστορική αποστολή 
του απέναντι στον "Ελληνικό λαό 
καθώρισε τους στόχους του έκφρά 
ζοντας τους πόθους του γ ι α Ε
Θ Ν Ι Κ Η Α Ν Ε Ξ Α Ρ Τ Η Σ Ι Α — 
Λ Α Ϊ Κ Η Κ Υ Ρ Ι Α Ρ Χ Ι Α — Κ Ο Ι 
Ν Ω Ν Ι Κ Η Α Π Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ω Σ Η , 
πού ή λαΤκή ανταπόκριση κατω-
χύρωσε σαν στόχους όλου τοϋ κα
ταπιεζόμενου "Ελληνικού λαού. 
Για τήν επίτευξη τών παραπάνω 
στόχων, ή μετουσίωση δηλαδή ε
νός προγράμματος σέ πράξη 
χρειάζεται δουλειά στην κατεύ
θυνση δημιουργίας μιας οργάνω
σης μέ ξεκάθαρη καί εν ιαία ίδεο-
ολογία, μέ ξεκαθαρισμένη οργανω
τικά δομή στην προοπτική σω
στής και αποτελεσματικής πολιτι
κής λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς . 

Φυσικά συνέπεια ήταν να κρί
νεται ή μέχρι τώρα πορεία τού 
Π Α Σ Ο Κ στη βάση της κατεύθυν Ι 
σης δημιουργίας μ ιας γερής όρ-1 
γάνωσης μόνου jtoQáyovxa ικανού 
να το καταστήσει πρωτοπόρο ¡ 

στους αγώνες τού λάου μας γ ι α 
τό Σοσιαλιστικό μετασχηματισμό 
τής πατρίδας μ α ς . 

"Ετσι τα θετικά σημεία αποτε
λούσαν άξονες αναφοράς γ ι α συ
σπείρωση και μαζικοποίηση πάνω 
σ α ς αρχές καί τους στόχους μας, 
τα δέ αρνητικά, μέσω τής έπικο-
δομητικής κριτικής - αυτοκριτι
κής, παραδείγματα προς αποφυγή 
καί άντληση εμπειρίας. 

Λύο καί πλέον χρόνια μετά τήν 
ίδρυση τού Π Α Σ Ο Κ κάθε άλλο 
παρά μια πορεία προς τα μπρος 
βλέπουμε να ακολουθεί τό Κίνη
μα. Κρίσεις αλλεπάλληλες τό μα 
στίζουν, υπάρχει συνεχές φυλλο-
ρόημα στελεχών. Ή δημοκρατική 
διαδικασία εξελίχτηκε σε μεγάλη 
απάτη. Ή φωνή τής βάσης φι
μώνεται, τ ι ς θέσεις στα όργανα 
καταλαμβάνουν άρριβίστες καί ό-
πορτσυνιστές. Τ ό πρόβλημα τής 
οργάνωσης αντιμετωπίζεται σαν 
όργανωτίστικο (διαλύεται ενα όρ 

.γανο, στήνεται καινούργιο γ ι α να 
διαλυθεί αργότερα κ λ π . ) . Ή ήγε 
σία1 τού κινήματος μπλοκαρισμένη 
στον παλαιοκομματικό μηχανισμό 
τό μόνο πού κάνει είναι να άντι 
παραθέτει τη λογική τού «πίστευε 
καί μή ερεύνα», πετώντας εξω α
πό το κίνημα μέ τον JOÒ ανέντιμο 
τρόπο όποιον προσπαθεί να έρευ
να ·καί νάπροβληματίζεται. 

Σ δ ν τ ρ ο φ ο ι , 

2 Χθόνια μετά τήν ίδρυση του 
τό ΠΑΣΟΚ αντιμετωπίζει σήμε-Ί 
ρα τήν π ι ο μεγάλη πολιτική κρίση 

Γι,ατί ή ηγεσία τού Π Α Σ Ο Κ δη 
μιονργεϊ όλες αυτές τ ις κρίσεις 
με τις δ ι α γ ρ α φ έ ς ; Οί τελευταίοι 
διαγραφέντες είναι πράγματι 
μια ¿ούφτα εγκάθετοι πράχτορες 

τού ιμπεριαλισμού; Π ρ ι ν όμως 
προσπαθήσει κανείς να απαντήσει 
σ* αυτά τα ερωτήματα π ά ν ω άπ" 
όλα πρέπει να σκεφτεί Π Ο Υ ΠΑ
Ε Ι Τ Ο Π Α Σ Ο Κ . 

Τ α πρόσφατα γεγονότα στό χώ 
ρο τής Π Α Σ Π δεν είναι ξεκομμέ
να από τήν όλη πορεία τοΰ κι\·ή 
ματος. Ή αντίθεση δεν βρίσκεται 
ανάμεσα στην Π Α Σ Π καί στό 
Π Α Σ Ο Κ , ανάμεσα σε επαναστα
τημένους νέους μικροαστούς καί 
στό κίνημα, όπως θέλουν να τήν 
παρουσιάσουν. Κύρια αντίθεση 
τοΰ χώρου από τήν αρχή τής ύ
παρξης του ήταν ανάμεσα σέ ορ
γάνωση — μή οργάνωση. Στους 
δύο πόλους αυτής τής αντίθεσης 
συσπειρώθηκαν* άπ" τή μια μεριά 
όλοι οί σύντροφοι πού πιστεύουν 
ότι μόνο ή οργανωμένη 6άση εί
ναι σέ θέση να εκπληρώσει τ ις 
προσδοκίες τοΰ λαϊκού κινήματος 
κ ι ' ά π ' τήν άλλη ό μηχανισμός 
τών παλαιοκομματικών που μέ τή 
βοήθεια της ηγεσίας προσπαθεί 
να καταστείλει κάθε προσπάθεια 
γ ι α οργάνωση στό χ ώ ρ ο . 

Ή έμμονη της ηγεσίας στη δι 
οικητική αντιμετώπιση τοΰ πολι
τικού προβληματισμού, ή προσπά 
θεια της να φιμώσει τή βάση α
παγορεύοντας όλομέλεϋες, απει
λώντας μέ διάλυση τ ις Τ Ο , πα
ραιτώντας όλα τ α όργανα που άν 
τέδρασαν στί ςδιαγραφές καί τε 
λευταϊα θέτοντας σέ διαθεσιμότη 
τα 70 συντρόφους που ε ίχαν τό 
θάρρος να αναπτύξουν τόν προ
βληματισμό τους μέσα στα όργα-
να τοΰ κινήματος δείχνουν ξεκά
θαρα τ ι ς προθέσεις της καί δεν 
αφήνουν π ι ά καμμιά αμφιβολία 

(Συνέχεια στην 8η σελ.) 



Σελίς 2 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛ7Μθ\ 

'Απόφαση 81 μελών του ΠΑΣΟΚ θεσσαλονίκης 
(Συνέχεια άπό τήν 1η σελ.) 

πάνω σέ -πολιτικά άλλα καί ¿ργανω 
τικά ζητήματα. 

Ή διακήρυξη τής 3ης Σεπτέμ
βρη, αποτέλεσε -πραγματικά π ί λ ο 
συσπείρωσης τών κατχπιεσμένων τά
ξεων κχί στρωμάτων --.άνω ισέ μια 
άντι'μπεριχλιατική πλατφόρμα, «ιέ 
¿πάτερο στόχο μετά τήν κοινωνική 
και πολιτική. ΟΊφ^Μβή της, τον 
σοσιαλιστικό μετασχηματισμό τής 
κοινωνίας μας. "Εγινε φανερή τότε 
ή ιστορική αναγκαιότητα για τήν 
δημιουργία ενός κινήματος άρχων 
τό όποιο θά αξιοποιούσε τήν δυνα
μική τών μαζών πού θα εκφράζε και 
πού βέν μπορούσαν μέχρι τότε να εκ
φραστούν μέσα απ' τα παραδοσιακά 
κόμματα τ η ; αριστεράς, r/.αΐ τδ δ-
-οίο παραπέρα θα αναπροσανατόλι
ζε το Λαϊκό Κίνημα, καθοδηγώντας 
το πολιτικά, ατούς αγώνες γ ιά 'Ε
θνική ανεξαρτησία, Λαϊκή Κυριαρ
χία και Κοινωνική 'Απελευθέρωση. 

Ή Ιστορική ευκαιρία ήταν φανε
ρή, μόνο πού γιά ¡να αγιοποιηθεί 
χρειάζονταν ή δημιουργία ενός Κινή 
μχτος αλλαγής, στηριγμένο πάνω 
στή (Μαρξιστική ιδεολογία και δο
μημένο μ' Ινα οργανωτικό σχήμα 
που 8ά ήταν συνδεδεμένο μέ τήν ι
δεολογία του, έτσι μόνο θά ¡íT.opoxi-
σε να υλοποιήσει τους στόχους του. 
"Ετσι μόνο θα (λειτουργούσε μέ -συ
νέπεια στην Γ/.αιθοδήγησή του, μέ έσω 
κομματική δημοκρατία καΐ διάλογο 
σ' δλες <τ1ς βαθμίδες τής οργάνω
σης, με πειθαρχία καί υπευθυνότη
τα, μέ 'σύνδεση τής ηγεσίας μέ βά
ση πολιτική - καθοδηγητική άρα καί 
διαλεκτική. "Ετσι μόνο ή ηγεσία 
τουδέ ν θά άνάγγείλνε μια σειρά α
πό διακηρύξεις στό λαό, άλλα θα 
πάλευε μέ ευθύνη καί συνέπεια για 
τήν πραγματοποίηση τους.' 

'Ιδιαίτερο ρόλο σ' δτι αφορά τήν 
εμφάνιση (του ΠΑΣΟΚ σαν πολιτική 
οντότητα στον Ελλαδικό γβρο, έ
παιξε ή προσωπικότητα του 'Ανδρέα 
Παπανδρέου. Ή σχέση δμως πού 
δημιουργήθηκε ανάμεσα στον Πρόε
δρο toé Ι1ΑΣΟΚ και τΙς μάζες, ο
φείλεται ιστήν οργανωτική καί κα
θοδηγητική αδυναμία τού Κινήμα-' 
τσς, αλλά καί στή συνέναιση πού 
'ίδιου καί μιας σειράς από διορισμέ 
να όργανα καί αποτέλεσε δυστυχώς 
μόνιμη νοοτροπία γ»ά τήν ανάπτυ
ξη του Κινήματος, (γνωστό είναι 
τδ σλόγκαν 'Ανδρέας = ΠΑΣΟΚ). 
ΤΗταν μια νοοτροπία .πού στην ου
σία παραγκώνιζε δλη τή .λειτουργία 
του Κινήματος καί καταδίκαζε σέ 
μόνιμη αδράνεια τήν .οργανική του 
ανάπτυξη καί 'ανέστειλε τα 'ιδεολο
γικά, οργανωτικά καί πολιτικά του 
καθήκοντα, καί 'τήν συλλογική δια 
δικασία πού απαιτούνταν γΓ αυτό. 
Μ' αΰτδ τδν τρύπο παγιδεύτηκαν 
τα μέλη καί τα στελέχ,η τοΰ ΠΑ
ΣΟΚ ισ' ενα αρχηγικό σχηματισμό 
ανίκανο να δράση κχ! ν ' αναπτυ
χθεί μέσα στους κόλπους του λαού, 
ανίκανο να εξελιχθεί ο' ένα μαζι
κό, πολιτικό, διεκδικητικό Κίνη
μα. 'Εγκλωβίστηκαν μέσα σ' εν* 
Κίνημα πού ,άντ! νά βάζει κυρίαρ
χα τή σχέση οργάνωση - μάζες έβα
ζε τή σχέση Παπανδρέου - μάζες 
καί εκμηδένιζε &:σι τήν πιθανότη
τα γιά μια συντονισμένη δράση, πά
λη καί αντιπαράθεση μέ τήν αστική 
τάξη καί τδ Ιξενόοουλο κατεστημέ
νο. 

Σήμερα στα ΠΑΣΟΚ δεν λειτουρ 
γεΐ καμμιά διαδικασία γ ιά τήν κα
θοδήγηση καί τδ ποιοτικό ανέβασμα 
τών μελών. Ή αμφίδρομη σχέση 

καθοδήγησης - βάσης καί άλληλο-
πληροφόρηση ε!ναι ανύπαρκτα στοι 
χεΐα. Τ * κομματικά μέλη δχι μόν 
ôàv ρωτούνται αλλά ούτε καν ένημε 
ρώρονονται γ ι α τις επιλογές τής η
γεσίας, άπλα τις μαθαίνουν από 
τις εφημερίδες καί μέ τόν τρόπο 
πού δίνονται, (π.χ. Βυθίσατε τό Χό-
ρ χ — Δημοκρατική Συνεργασία) . Ή 
επεξεργασία ,προγραμμάτων γιά τους 
μαζικούς χώρους ικαί ή επαφή μ' 
αυτούς .είναι 'άινΰπαρχτη. Συγκεκρι
μένη ταχτική γ ι ά τήν πορεία τού 
Κινήματος μέσα οτό λαό για νά 
πραγματωθούν οί στόχοι πού διακη
ρύξαμε δέν έχει αποκρυσταλλωθεί, 
αλλά ούτε καν έχουν μπει οί δια 
δικασίες γ ι ' αυτό, ùr.iy/yn μόνο 
γενικόλογες διακηρύξεις' πού πάντα 
σκοντάφτουν στην πραγματικότητα 
καί πού θά συνεχίσουν νά σκον:ά-
φτουν γιατί νομοτελειακά οί προ-
οψποπαγείς πολιτικοί %ορΰς έχουν 
κατάργησε: κάθε έννοια αρχών äpa 
καί κάθε ενοια συγκεκριμένης στρα
τηγικής καί προγραμματισμού, εί
ναι απλά τα/ύρπαστοι. 

'Εξετάζοντας τό ΠΑΣΟΚ άπ' τήν 
αρχή τής ίδρυσης του, θά δούμε ότι 
αντιμετώπισε μια σειρά από σημαν
τικά προβλήματα. 'Ακριβώς δ τρό-
πος καί οί μέθοδες επίλυσης ,αύτών 
τών προβλημάτων αποκρυστάλλωσαν 
τήν σημεριινή φυσιογνωμία του. 

Πρώτο έμπαινε τό πρόβλημα τής 
ιδεολογικής ομοιογένειας στην .καθο
δήγηση, πού άπιοτιελοϋσε τό πρωτο
πόρο .κομμάτι τοΰ ΠΑΣΟΚ, καί ήταν 
υπεύθυνο γ ι α τό οργανωτικό χτίσι
μο του καί τήν πολιτική ανάπτυξη 
του, βέβαια σέ συνεργαοία πάντα 
μέ τήν δάτη. Ή καθοδήγηση απο
τελούμενη από ενα συνοθήλευμα τά 
οεων r/_xi .απόψεων πού εκτός του 
ΠΑΚ, (Δημοκρατική "Αμυνα - πα
λαιοκομματικοί - τροτσκιστές - ά-
ινεξάρτητοι) δέν μτ.ορουοε ούτε νά 
έ-χ-φραστεί τιράζ τά μέλη, ούτε νά 
ανταποκριθεί στά γ.ενικο'ιτερχ ϊδεολο 
γικά, όργχνωτικά καί πολιτικά προ 
βλήματα πού έμπαιναν μ^ροζ'Λ οτό 
ΠΑΣΟΚ. 'Αποτέλεσμα αυτής τής 
κατάστασης ήταν νά μετατραπεί ή 
καθοδήγηση άπό δραγνο συλλογικής 
λειτουργίας πού θά έπρεπε ·,ά εΐ,αι, 
ok χβϊρο άλληλοεξόντωσης τών συ
σχετισμών δυνάμεων καί στή συνέ
χεια δργανο πολιτικής ηγεμόνευση; 
του Α. Παπανδρέου. "Ετσι άπό τήν 'ί
δρυση τού Κινήματος διαδοχικές δια
λύσεις Κεντρικών 'Επιτροπών (δυο 
διορισμένες καί μία εκλεγμένη άπ' 
τό προσυνέδριο), επιτροπών δουλει
άς καί οργάνων πού ορίζονταν γιά 
νά υποκαταστήσουν τήν μή ύπαρξη 
Κ.Ε. 'Εσωτερικά, λόγω αυτής τής 
κατάστασης έγιναν μιά σειρά άπό 
διασπάσεις ένώ η αστάθεια καί ó 
αποπροσανατολισμός ήταν -χαρακτη
ριστικά στοιχεία τής ανάπτυξη; του. 

Σ' αυτή τήν κατάσταση ó Α. Πα
πανδρέου ανέπτυξε μιά δραστησιότη 

σχέ-
βάση 

τα έξω άπό κάθε συλλογική 
ιση μέ τό Κίνημα καί στή 
μιας κλειστής προσο>πικής λειτουρ
γίας. 'Ανέπτυξε έτσι μιά δραστήριο 
-τητα πού χαρακτηρίζονταν α) ά
πό στείρα συνθηματολογία (π.χ. στις 
17 σοσιαλισμός - εμπρός γιά λαϊκή 
'Εθνοσυνέλευση - για μιά κυβέρνηση 
εργατών, xy-ρο'ΰί-ι - εκλογές μετά 
τήν αθώωση βασανιστών - Δημοψή
φισμα γιά ΚΟΚ). Τά συνθήματα δ-
μωε παρέμειναν μετέωρα γιατί ού
τε τό ΠΑΣΟΚ ούτε καν ó Α. Πα
πανδρέου έθιγε καμμιά διαδικασία 
γιά τήν πραγμάτωση τους. β) ' Ά -
πο πολιτικές εκτιμήσεις πού στή αό 
νέχεια ανέτρεπε. "Οπως για παρά

δειγμα : τό ΚΚΕ έσ. είναι σοσιαλ
δημοκρατικό ή ή ΕΔΗΚ 'είναι εκ
πρόσωπος τού Σ.Ρ.Β. στην 'Ελλάδα, 
τ,ροζίΛκος τοΰ Σ.Δ.Κ. Γερ)νίας στην 
'Ελλάδα, δηλαδή εκπρόσωπος 
τοδ πρακτορείου του 'Αμερι
κάνικου ιμπεριαλισμού στην Ευ
ρώπη, καί οτεή συνέχεια προ
χωράει στή λεγόμενη δημοκρατική 
συνεργχσίχ μ' .χυτές 'τις ίδιες δυνά
μεις. "Οπως ακόμη δτι τό ΚΚΙ 
είναι σοσιαλδημοκρατικό -καί στή 
συνέχεια τοΰ στέλνει θερμό συγ-χα 
ρητήριο τηλεγράφημα γ ι ά τή νίκη 
του στις έκ.λογές. "Οπως ή πρότα
ση για δημοψήφισμα στό θ§μα τής 
ΕΟΚ πού έγινε παλιότερα καί μετά 
ξεχάστηκε. "Όπως δτι τό Κ.Κ.Ε. ει 
να; άντιϊμ/περικλιστική δύναμη ένώ 
στή συνέχεια à αντι'ίμπεριχλιστικδς 
αγώνας γίνεται στοιχείο ζύμωσης 
γιά τό Λα'κό Κίνημα, καί δ·.χκηρύσ 
σεται ή Δημοκρατική Συνεργασία. 
Συνεργασία μ' αυτούς πού πριν χαρά 
κτήριζε σοσιαλδημοκράτες, άλλα και 
συνεργασία τήν οποία τορπιλίζει μέ 
τή στάση του στή βουλή για τδ θέ
μα τής ΕΟΚ. Οι αντιφάσεις μιλάνε 
μόνες τους. 

"Αλλο πρόβλημα πού έμπαινε ε
πιτακτικό γ ιά τό ΠΑ. ΣΟ.Κ. ήταν 
τό πρόβλημα τής πολιτικής του 
ταυτότητας. Σημαντικό γ ιά τήν ε
νεργή παρουσία καί ίτήν καθοδήγη
ση τοΰ Λχΐκοΰ Κινήματος, καθώς 
καί τήν κατάκτηση συγκεκριμένων 
στόχων. Είναι φανερό λοιπόν, δτι 
άπ' τήν αρχή έμπαινε τδ πρόβλημα 
μιας γενικής γ.ραμμής, διαμορφω
μένης στή 6άση τών άρχων μας, 
γιά νά υλοποιηθούν οί διακηρύξεις 
μας, έμπαινε τό πρδβλημα τής 
στρατηγικής. Αυτό βέβαια προίίπο-
θειτε μιά Μαρξιστική ανάλυση τής 
'Ελληνικής πραγματικότητας άπό 
οικονομικής - κοινωνικής καί πο
λιτικής σκοπιάς καί στή συνέχεια 
τήν εξαγωγής μιας μεθοδολογίας 
δράσης καί συμπεριφοράς απέναντι 
καί στό κατεστημένο καί στα υπό
λοιπα πολιτικά κόμματα, καί τό 
συνδικαλιστικό κίνημα καί τή-/ το
πική αυτοδιοίκηση. ΟΙ διάφορες α
ναλύσεις πού κατά καιρούς έγιναν 
άπό τόν Α. Παπανδρέου αποτελούν 
ευκαιριακά καί μεμονωμένα δεδομέ
να χωρίς αλληλουχία μεταξύ τους, 
ι'.'στε ν' αποτελούν μια ολοκληρω· 
μένη πολιτική πραχτική πού θα εν
τάσσεται δ-.αλεχτικά στο στόχο τής 
κοινωνικής αλλαγής. Μπορεί δηλα
δή νά έγιναν διάφορες αναλύσεις 
γιά τδ Αιγαίο, γιά τήν Ε.Ο.Κ., 
τις βάσεις, τδ ΧΑΤΟ, 'άλλα δέν 
προτάθηκε καμμιά μεθοδολογία κι
νητοποίησης τής λαϊκής βάσης, 
πού είναι στοιχείο πρωταρχικό γιά 
νά πιέσουμε τδ σύστημα. Δέν έχου
με προτείνει τίποτε συγκεκριμένο 
γιά τό πώς θά χτυπήσουμε'τήν "Ε
θνική μειοδοσία, τήν 'Εθνική υπο
τέλεια, πώς θά κατακτήσουμε τήν 
'Εθνική 'Ανεξαρτησία ποιες είναι 
•οί ουγκιεκριμένες μέθοδες πάλης 
στους διάφορους τομείς τής 'Ελλη
νικής πολιτικής ζωής, τους μαζι
κούς -fjiipz'j^ .και τά συ/.λογικά όρ
γανα του;. Είναι άνύπαρχτη τ· ε
πιλογή στόχων, ή ζύμωση τους καί 
οί μέθοδες κατάκτησης του; μέσα 
άπό συγκεκριμένη πολιτική ζύμω
ση, δράση καί πάλη. Ή αντιπαρά
θεση μέ τήν αστική τάξη γίνεται 
ασυντόνιστα, μέσα άπ 'τ ϊ ; εφημερί
δες και τ ι ; κομματικέ; αγορεύ
σεις. "Αν σ' αυτά προσθέσουμε 
τήν παντεελή έλλειψη οργάνωσης 
καί οργανωμένης πρόσβαση; στδ 
Λαϊκό Κίνημα, δεν μπορούμε πα

ρά νά πούμε δτι ή δλη λειτουργία 
μας έχει δημαγωγικό χαρακτήρα 
καί είναι αποτέλεσμα τού μή δια
λεκτικού δεσίματος τών διακηρύ
ξεων μας μέ τήν -κοινωνική πρα
χτική, ώστε Ιτσι να οδηγηθούμε 
στην απαλλαγή άπό τα δ3σμά τής 
καταπίεσης ικαί τής υποτέλειας. 

"Ενα άλλο σημαντικό πρόβλημα 
ήταν εκείνο τής οργάνωσης τού 
ΠΑ.ΣΟ.Κ. Τδ ΠΑ.ΣΟ.Κ. ξεκίνησε 
τήν ' πορεία τής ανάπτυξης του έ
χοντας άπ' τήν αρχή ν' αντιμετω
πίσει μιά σοβαρή ανακολουθία σε 
σχέση με τήν σωστή διαμόρφωση 
τής προσωπικότητας του. Ξεκίνησε 
άπ' τήν αύτοοργάνωση, στηρίχτηκε 
στδ αυθόρμητο δεδομένης τής έλ
λειψης "ιδεολογίας στην καθοδήγη
ση του καί οργάνωσης, παρέμεινε 
καί στή συνέχεια ο' αυτό ' τό επί
πεδο. Λύτδ σήμαινε τήν ύπαρξη 
άπ' τήν αρχή δυδ .τεράστι-.,ν προ
βλημάτων : 

1) "Οτι μέλος τού ΠΛ.ΣΟ.Κ. γι
νόταν οΛΟίος ήθελε, καί μπορούσε 
νά τό εννοεί δπως αυτός ήΒελε. 
2) "Οτι δημιουργόντουσαν έτσι 
αντιφάσεις καί προβλημχτισμοί οί 
όποιοι δεν μπορούσχν νά επιλυθούν 
διότι έλειπαν οί €χσικές προϋπο
θέσεις πού .εϊνχι: 
α) ή διχδικχσίχ πολιτικής χειρα
φέτησης τών μελονν β) δ κεντρικός 
προγραμματισμός δουλειάς καί γ) 
δ συνολικός, συντονισμός τής λει
τουργίας τοΰ Κινήματος. 

Τό πρόβλημα λοιπόν τής οργά
νωσης του ΠΑ.ΣΟ.Κ. ε!χε τεράστια 
δημασία γιά τήν_ εσωτερική δομι
κή ανάπτυξη του. 
1) 'Διότι Ετσι θά διάοφχιλιζότ,αν 
ή μόνιμη διαΧεκτική επαφή τής »' 
ηγεσίας μέ τήν βάση, σέ μια αμ
φίδρομη σχέση καί στα πλαίσια 
τής εσωκομματικής δημοκρατίας. 
Καί είναι αυτή ακριβώς ή διαδι-
κιασία πού θά επέτρεπε τή συλλο
γ ή καί τ ή συγκεντρωποίηση τών α
πόψεων καί μυνημάτων τής βάσης. 
Αυτά θά αποτελούσαν τό κύριο αν
τικειμενικό δεδομένο γιά τήν δια
μόρφωση, κεντρικά πιά, τών πολι
τικών γραμμών και προγραμμάτων, 
τά όποια θά ήταν έτσι καί' κατα
νοητά καί αποδεκτά άπό τή βάση. 
καί θά δημιουργούσαν έτσι μιά μό
νιμη και οργανωμένη διαδικασία ε
παφή; μέ τού; μαζικούς χώρου:. 
Στή θέση δμως δλων αϊτών δ Α. 
Παπανδρέου πρόβαινε σέ συνεχείς 
διορισμούς -ροοώ-ΐύ-ι άπό τήν η
γεσία μέχρι τις Νομαρχιακές επι
τροπές. Ερχόταν ^τσι σ' αντίθε
ση κιαί μέ τή (βάση αλλά καί μέ 
τά ϊδιά του τά λόγια, γιατί ένώ 
διακήρυττε τήν αναγκαιότητα τής 
οργάνωσης, έβαζε στή θέση τής α
νάπτυξης δομών, τήν λειτουργία 
τών προσώπων, ένώ ταυτόχρονα ά-
νέβα,λλε διαρκώς καί τις περιφε
ρειακές συνδιασκέψεις. Κανείς προ
σανατολισμός γ ιά συγκεκριμένη δου-
λιειά δέν δινόταν, παρά μόνο γε
νικόλογες διακηρύξεις γ ι ά μαζικο-
ποίηση. Μόνο πού μαζικοποίηση 
δέν γίνεται χωρίς οργάνωση καί 
πρόγραμμα. 'Η κάθε αντίθεση δέν 
λυνόταν μέ πολιτικά μέσα άλλα μέ 
διοικητικά μέτρα. Αύτδ τδ τελευ
ταίο φάνηκε βέβαια ολοκάθαρα μέ 
τή διαγραφή μια; σειρά;συντρό-
φων άπό τ ή Χ.ε.ολαία και τ ι ; Τ.Ο., 
άκριβώ; πριν τ ι ; Συνδιασκέψεις, 
γιά νά μην υπάρξει καμμιά φωνή 
διαμαρτυρίας μπροστά στην απαρά
δεκτη κατάσταση πού επικρατεί, 

(Συνέχεια στην σελ. 7) 
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'Ανακοίνωση της προσωρινής Ν. 
επιτροπής τοϋ ΠΑΣΟΚ Τρικάλων 

Ή Γενική Νομαρχιακή Συνέλευ
ση των Τ.Ο. χοδ ΠΑΣΟΚ τοϋ Ν. 
Τρικάλων ςιηίββ* τήν Δευτέρχ 27 
12.76 στις 4 tè χπόγευμχ ατά γρχ-
φείχ τής Τ.Ο. Τρικάλων μέ τή αυμ 
μετοχή 5 άπό τις 8 συγκροτημένες 
Τ.Ο. τοϋ ΧομοΌ. Στή Συνϊλ«υβη έ
γινε πλατειά 3υζήτηιη κάνω στην 
εσωτερική ν.χτχστχση τοΰ Κινήμα
τος ^πού κ.χσχληςε ατήν λήψη των 
πχρχκάτω δυο αποφάσεων. 

1.— Ή Γενική Νομαρχιακή Συ 
•«έλευση των 'Γ.Ο. τοϋ Ν. Τρικάλων 
&ποφααίζ«ι ST·. : 

Κχτχγγέλει και καταδικάζει τήν 
ταχτική τή; ηγεσίας τοϋ Κινήματος 
γιχτί μέχρι σήμερα: 

Χ) Δέν έ π έ : ρ : έ ε τήν ενεργό αυμ 
μετοχή τ ή ; βάοη; ϊχίς λΐΐτο<.>ργΐβς 
TSV Κινήμχτο; iteli ; ρητχ δρίζβται 
οτή διχν.ήρυςη τ ή ; 3 η ; τοτ5 Σε-
πτέμόρη («Oí ¿ργχνώσει; δΑοης 
με τήν ενεργό συμμετοχή του; ΘΧ 
συμβάλλουν στην -y.^y.r.í^y. διχμόρ-
φοιττ, τοϋ Προγρχμμχτος τοϋ ΠΑΣΟΚ 
κχί στην νχχοει;η των στελεχών 
του ο ' δλχ τα επίπεδα πλαίσια — 
γνήοιχ δημοκρατικών διαδικασιών», 
σελ. 20, 2 1 ) . («βεμ*λι<Β*ή αρχή 
ruoS Κινήματος είναι ή απόλυτα 
κατοχυρωμένη δημοκρατική διχδι-
κχσίχ — «χπό τή βάοη μέχρι τήν 
ηγεσία — μέ απόλυτη ισοτιμία δ-
λ'ι>ν τω"; μελών ηΛ θχ το -στελε
χώσουν» σελ. 9 ) . («"Εχει δ λαός 
μις πικρή πείρα χπό τους κομ
ματικούς σχηματισμούς τοϋ πχρειλ-
θόντο; πού 'στηρίζονταν στή φέου-; 
Ϊχρχική σχέση ανάμεσα ισέ ήγέτε; 
κχί δουλευτές, v.xl κομματάρχες 
ανάμεσα σέ -/.ομμχτάρχιες ααΐ ψη-
φόφόροος. 'Από κομματικούς μηχα
νισμούς που εΤχχιν αντικαταστήσει 
τ'ις χρχές, το πρόγραμμα κχί τις 
δη.ιοκρχιικές διχδ'.κχσίε; μέ το 
ρουσφέτι -/χ· το πχρχσκήνιο. Κχ-
θολικδ είναι το αίτημα γ ια πολι
τικούς οργανισμού; άρχων πού νχ 
τους διχκρίνει ή ελεύθερη δημο
κρατική έκφραση της βάση;, γ ι χ 
νχ δεσμεύεται ή ηγεσία στις πο
λιτικές χπο:ράσε·.; κχί γ ιχ νχ υ
πάρχει συνέπεικ κχί συνέ/ε·.χ σελ. 
9 ) . ' 

ρ) Δέν προιόθησε κχί δέν επέ
τρεψε τήν προώθηση του ιδεολογι
κοπολιτικού ξεκχθχρίσμχτο; τοϋ 
Κινήματος (σελ. 20, 21 της Δ;χ-
κήρυςης τής 3ης Σεπτέμβρη). 

γ) 'Αντί να οικοδομήσει τήν ορ
γάνωση πού άρμοζε; σέ Σοσιχλιστι-
XÖ Κίνημα, έχει κχτχντήσει τό 
ΠΑΣΟΚ ßvx πχλχιακομματικδ — 
*f,Z.1ïï;'/-o — αστικό Κίνημα' πχρχ-
βιάζσντχ; κχτάφορχ τή Διακήρυξη 
(στή σελ. 9 ) . 

δ) Άντ'ι νχ λύνε·, τις πολιτικές 
διχ^ορές με το διάλογο στχ δργα-
νχ του Κινήμχτο;, προσπχθεΐ νχ 
τ ι ; λύσει μέσχ 'άπό διχγρχφές, δι
οικητικά μέτρχ κχί τελευτχΐχ μέ 
ξυλοί-χρμούς. 

Γιχ δλχ χύτχ χτσοφχοΰου'ΐε δτι : 
χ) Το ΠΑΣΟΚ είμαστε εμεί; ή 

οργανωμένη δάση του κχί τχ εκ
λεγμένα της δργχνχ κχί δ/ι τα 
αυθαίρετα διορισμένα δργχνχ. 

β)> Στή δάση χ'ΐτή χνχγνωριζου-
με σχν ύπχρχτές κχί έγκυρε; διχ-
γρχφές κχί αποδράσεις πού πχίρ-
νοντχι μόνο από τ ή βάση κχί τχ 
εκλεγμένα δργαν-χ, κχί κχμμιχ άλ
λη. 

2.—ι Ή Γενική Νομαρχιακή Συν

έλευση των Τ.Ο. τοϋ Νομού Τρι
κάλων, επειδή: 

Ό διορισμός κχί, ή μέχρι οήμε-

ρα λειτουργία τής ΙΓλΈ εΐνχι χντί-

θετχ στή Διακήρυξη τής 3η; Σε-

πτειμδρη κχί μέ δεδομένη τή θέση 

μας — απόφαση δτι το ΠΑΣΟΚ στχ 

Τρίκχλχ ειμχστε Ιμέΐς ή ίργανω 

μ*νη 5x3η του, χποφχσίζε· δτι; 

Καταργεί τή δ:ορ·.σ:ιί/η UNE ΐ ρ : -

κχλο.ν σχν όργανο κχί ιυγχροτεί νέχ 

προσωρινή Χομχρ/ιχκή "Επιτροπή 

xr.ò τού; 'Εκλεγμένου; γραμμχτ*ίς 

των Τ.Ο. τοϋ Ν. Τρικάλων κχί ϊλ 

λχ 2 μέλη πού έκλεγοντχι %-' το 

σώμχ. Ή UNE δεσμεύεται μέσχ ef 

ενχ μήνα τδ περισσότερο χπό σήμε-

ρχ νχ συγκαλέσει Γενική Νομαρχία 

κή Συνέλευση για νχ εκλεγεί απ" 

τή δχση πλέου το μό/:μο Χομαρχιχ 

κο ly¡y.-ir, τοϋ Χομοϋ. 

27.12.76 

ΠΓΟΣ'ΠΊΧΗ ΧΟΜΑΓΧΙΑΚΗ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΣΟΚ 

TPIKAAÖN 

'Ανακοίνωση της εκλεγμένης Ν. 
επιτροπής τοϋ ΠΑΣΟΚ Τρικάλων 

Σύντροφοι, ιρίλοι τού Κίνημα 
τ ο 5 . Τρικαλινέ Λ α έ : 

Μετά τήν αποφασιστική τόπο 
θέτηση τής Νομαρχιακής Σΐίνέλευ-
στ15 της 27ης Δεκέμβρη, — α ν ώ 
τατου οργάνου τοϋ Π Α .ΣΟ .Κ στο 
Ν . Τ ρ ι κ ά λ ω ν — ακολούθησαν ol 
γνίοστές δ ι α γ ρ α φ έ ς Ιάπο διορι
σμένα όργανα, έκείνιον πού τόπο 
θετήβηχαν σταθερά έΛ'άντια στην 
παρέμβαση τής διορισμένης ηγε
σίας, υπέρ τοϋ δικαιώματος τής 
βάσης να εκφράζεται και να απο
φασίζει ελεύθερα και υπέρ τοϋ 
δικαιώματος τής βάσης να εκ
φράζεται καΐ να αποφασίζει έλεύ 
θερα καΙ υπέρ τοϋ αγώνα γ ια να 
γίνει το Π Α . Σ Ο . Κ ενα συνεπές 
αριστερό— μαρξιστικό κίνημα αρ
χών και όχι εκλογικός μηχανι
σμός. 

Τα μέλη τής διορισμένης «ΠΝ 
Ε» χρεωκοπημένα κ α ! απομονω
μένα από τή βάση τοϋ κινήματος, 
εΐδαν σαν μοναδικό δρόμο γ ι α να 
επικυρώσουν την ύπαρξη τους σαν 
«οργάνου» τού Π Α . Σ Ο . Κ στα Τρί 
καλά, την κατάληψη μ' όποιοδή 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 
ΤΟΥ^ΠΑΣΟΚ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

Προς 

— "Ολους τους συντρόφους νε
ολαίους τού Π Α Σ Ο Κ . 

—' Τ ή Τρικαλινή Νεολαία και 
το Τρικαλινό Λαό. 

Μπροστά στή σημερινή κατά
σταση πού έχει δημιουργηθεί στο 
Π Α Σ Ο Κ , ή Νεολαία τού ΠΑΣΟΚ 
Τρικάλων στέκεται υπεύθυνα και 
προβλιματίζεται βαθιά γ ια τή πα
ραπέρα πορεία τού κινήματος μας. 
Πιστεύει δτι υπεύθυνα γ ι α τήν 
κατάσταση αυτή είναι απο
κλειστικά κ α ! μόνο τα διορισμέ
να ανώτερα όργανα ('Εκτελεστι
κή Γραμματεία, Ε π ι τ ρ ο π ή Νεολαί
ας κλπ) και ή νοοτροπία τους να 
λύνουν τ ! ς πολιτικές διαφορές 
και αντιθέσεις μέσα στο χώρο, μί 
διοικητικά μ έ τ ρ α . Ή ταχτική τών 

δ ιαγραφών τής συνεχού ςάναβο-
λής τής έναρξης τής δημοκρατι
κής λε ιτουργίας, τής λασπολογί-
ας κ α ! τ ώ ν τραμπουκισμών, οδη
γεί τελικά σ* επικίνδυνο δρόμο 
το κίνημα μας μ' απρόβλεπτες 
συνέπειες γ ι α δλο τον 'Ελληνικά 
Λαό. 

*Η Ν . Π Α Σ Ο Κ Τρικάλων στέ
κεται στο πλευρό τού εκλεγμένου 
από το Α ' Συνέδριο Κ.Σ. τής 
Π Α Σ Π κ α ! τοϋ πρώην Γραμμα
τέα τής Νεολαίας Γ. Τζάθα κα! 
δηλώνει δ τ ι θα παλαίψει γ ι α vò 
μή γίνε ι το Π Α Σ Ο Κ ένα ακόμα 
παλαιοκομματικό - αστικό κόμμα 
γ ι α να μή προδοθούν οι αρχές τής 
3 η ς Σεπτέμβρη κ« ! οι πόθοι τοϋ 
'Ελληνικού Λαού. 

Ν Ε Ο Λ Α Ι Α Π Α . Σ Ο . Κ 
Τ Ρ Ι Κ Α Λ Ω Ν 

23.12.76 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 
ΤΟΥ'ΠΑΣΟΚ ΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 

Ή νεολαία Π Α Σ Ο Κ Xavícov σέ 
συνέλετ>ση πού κράτησε 4 ώρες 
πήρ« τ ! ς πάρα κάτω αποφάσεις. 

1. Καταδικάζει τ ! ς διαγραφές 
κ α ! ζητάει τήν ανάκληση τους ώ
στε τα μέλη πού διαγράφτηκαν να 
πάρουν μέρος στ!ς συνδιασκέψεις. 

¡2. Καταδικάζει τους τραμπουκι 
σμους (αν έγιναν) στα γραφεία 
της Π Α Σ Π . 

3 . Καταδικάζει τ !ς αποφάσεις 
τής επιτροπής νεολαίας τού Π Α 
Σ Ο Κ πού χαρακτηρίζει τους δια

γραφέντες «εγκάθετους» κ α ! τους 
ταυτίζει μέ τους ιμπεριαλιστικούς 
κύκλους. 

4 . Τ ί θ ε τ α ι στο πλευρό τών «15» 
5. Καταδικάζει οποιαδήποτε 

φράξια. 

6. Θεωρεί ότι τα στοιχεία τής 

εισήγησης τής 'Εκτελεστικής Γραμ 

ματείας είναι ανεπαρκή. 

'Επίσης θεωρεί γενικά τήν ει

σήγηση τής Ε . Γ . ανεπαρκή πο

λ ιτ ικά. 

ποτέ τρόπο των γραφείων τής 
Τ . Ο . κ α ! το διώξιμο τής βάσης 
α π ' αυτά. 

" Ε τ σ ι βασιζόμενοι' στο γεγο
νός δτι στο συμβόλαιο τής ένοικί 
ασης φαίνονται 2 ά π ' αυτούς σαν 
εκπρόσωποι τού Κινήματος, κατέ
θεσαν αίτηση στό Ειρηνοδικείο 
πού κοινοποιήθηκε στα 6 άπό τα 9 
μέλη τής Συντονιστικής 'Επιτρο
πής τής Τ . Ο . Τρικάλων (ΜΟΝΑ
Δ Ι Κ Ο Υ ΕΚΛΕΓΜΕΝΟΥ οργά

νου στα Τρίκαλα) και σέ δνο άλ
λους συντρόφους άπλα μέλη τού 
Κινήματος. Σ ' αυτήν αναφέρεται 
δτι «τυγχάνουν μισθωτά! κα! κά
τοχοι τού διαμερίσματος... εις δ, 
τής απολύτου αυτών κ α τ ο χ ή ; ( ! ) , 
επέτρεψαν δπως εγκατασταθούν τα 
Γραφεία τού Π Α . Σ Ο . Κ χωρίς ου
δέποτε να άμφισβητηθή π α ρ ' ού-
δενός μέχρι τούδε ή κατοχή αυ
τών έ π ! τού διαμερίσματος( ! )». 
Κα! ζητούν τήν αποβολή τών 8 
κ α ! τής βάσης πού συμφωνεί μα
ζί τους ά π ' τα γραφεία. 

Δέν χρειάζονται πολλά σχόλια 
γ ι α να αντιληφθεί ύ καθένας τήν 
ποιότητα κ α ! το πολιτικό ήθος 
αυτών πού χρησιμοποιούν τον α
στικό «.ρατικό μηχανισμό ' π ο ύ 
υποτίθεται δτι έχουν σκοπό να 
αλλάξουν Î ) γ ι α να λύσουν τ ! ς 
πολιτικές διαφορές μέσα στό Κί
νημα κ α ! να βγουν άπό τό αδιέ
ξοδο πού τους οδήγησε ό χρεωκο-
πημένος πολιτικαντισμός τους, ή 
παλαιοκομματική - αστική νοο
τροπία τους κ α ! ολοκληρωτική 
απομόνωση τους άπό τή βάση. 

' Η 'Εκλεγμένη Προσωρινή No 
μαρχιακή Ε π ι τ ρ ο π ή τού Π Α . Σ Ο . 
Κ, καλεί όλα τα μέλη κ α ! τους 
φίλους τού Κινήματος, όλους τους 
Δημοκράτες πού πιστεύουν δτι 
τα κόμματα άρχων δέν ανήκουν 
στις ηγεσίες τους — κ α ! μάλιστα 
διοςισμένες — άλλα στή^ βάση 
τους κ α ! τό Λαό, όλους τους προ 
βληματισμένους γύρω α π ' τό θε-
ματοΰ Π Α .ΣΟ .Κ, να παρακολου
θήσουν τή διαδικασία τή Δευτέρα 
3)1)1977 στις 10 π.μ. στό Δι 
καστήριο ΐ 

Έ μ π ρ ο ς όλοι μέ τήν ενεργή 
παρουσία μας στη δίκη να διατρα
νώσουμε τήν θέληση μας: 

Να γ ίνε ι τό Π Α . Σ Ο . Κ επιτέ
λους Κίνημα αρχών. 

Να ξηλωθεί ά π ' τό Κίνημα ó 
μηχανισμός τ ώ ν Παλαιοκομματι
κών - Κομματαρχών κ α ! τών 
«Μπαλκονοσοσιαλιστών» 

Ν α λύνονται τα πολιτικά προ
βλήματα μέ τό διάλογο κ α ! τήν μί 
ίσους όρους αντιπαράθεση κ α ! ό
χ ι μέ τη βοήθεια τού αστικού 
κρατικού μηχανισμού. 

Να συμμετέχει ενεργά ή βάση 
στ!ς διαδικασίες τού Κινήματος, 
εγγύηση γ ι α να μήν προδοθούν 
οι αρχές τής 3ης τού Σεπτέμβρη 
κ α ! οί πόθοι τού Λαού γ ι α να γί 
νει τό Π Α . Σ Ο . Κ ένα συνεπές 
Σοσιαλιστικό Κίνημα, βασισμένο 
στή θεωρία τού Επιστημονικού 
Σοσιαλισμού. 

Ή Έκλεμένη Προσωρινή 
Νομαρχιακή Ε π ι τ ρ ο π ή 

(ΕΠΝΕ) ΠΑ.ΣΟ.Κ. Χ. Τρικάλων. 
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ 48 ΣΤΕΛΕΧΩΝ 
ΑΠΟ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ 

Μέ σύνθεση τους Δ. Πχγορόπου-
λο πρόεδρο, Β. Κεδίκογλου, Γ. 
Ρχφτόπουλο κχί Κ. Σφάγο μλη, 
συνεδρίασε οτίς 22.12.1976 στα 
Κεντρικά γραφεία τοϋ ΠΑ. ΣΟ.Κ. 
για vi κρίνει τΙς καταγγελίες κχτά 
τών πχρχκάτω συντρόφων πού κχ-
τηγορήθηκχν γ ιά "ή δημιουργία 
-κχΐ συ;«μετοχ.ή 3έ φρά,ξια μέ σκοπό 
τό μπλοκάρισμχ των διαδικασιών του 
Κινήματος, τήν αποτυχία των μα
κροπροθέσμων και βραχυπροθέσμων 
στόχων στρατηγικής και τακτικής 
κχί τή διάλυση του. 

'Ακολουθούν τχ ονόματα 6 στελε
χών »Ο ΠΑΣΟΚ 'Ιταλίας, 1 στελέ
χους τοϋ ΠΑΣΟΚ Γεομανίχς, 1 στε 
λέχου; τοϋ ΠΑΣΟΚ Ρόδου, 1 στε-
λέχου; του ΠΑΣΟΚ 'Iawiwívow, 8 
στελεχών του ΠΑΣΟΚ θεσσαλονίκη; 
3 στελεχών του ΠΑΣΟΚ Πάτρας, 
lfi στελεχών του ΠΑΣΟΚ 'Αττικής 
κχθώς (και τχ ονόματα 15 μελών 
τοϋ Κ. 2. τής ΠΑΣΠ am' δλη τήν 
'Ελλάδα και τήν Ευρώπη. 

Τστερχ από τήν 5λοχλήρα»τ) τής 
προδικασίας πού έγινε, τή μελέτη 
τοϋ φχκέλλου, τις κχταθ έσεις των 
μαρτύρων, τό Πειθαρχικό Συμβούλιο 
ΣΚΕΦΤΗΚΕ Ο Τ Ι : 

'Επειδή το Πειθαρχικό Συμβούλ'ο 
είνχι ^πολιτικό !ιργα'/ο κα'ι αποστολή 
έχει νά κρίνει πειθαρχικά παρα
πτώματα μελών ιτοΰ Κινήμχτος πού 
έχουν πολιτικές επιπτώσεις πάνω 
στην πραγμάτωση τών σκονών, ιτήν 
οργανωτική δομή, ατήν πορεία, 
οτήν εμφάνιση κχί στή δραστηριό
τητα του ΠΑΣΟΚ. Κατά συνέπε·α 
κχί γιά τήν υλοποίηση τής άποστο-
λής του το Π.2. έχει υποχρέωση νά 
εξετάζει τις κχτχγγελίες σφαιρικά 
κχί πολιτικά κχι ερευνώντας τα αι-
τιχ κχί έκτιμώντχς τις συνέπειες 
τοϋ κάθε πειθαρχικού πχρχπτώμχτος 
τόσο σέ τοπική κλίμχκχ Boo κχί γε 
νικά, νχ επιβάλει τις κχτάλληλες 
για τήν περίπτωση πειθαρχικές κυ 
ρώσεις πού έχουν σκοπό τήν προστα-
οι'χ του κινήμχτος κχί κχτά συνεπει-
α το} εκμεταλλευόμενου λχοϋ πού 
εκπροσωπεί. 

Ε π ε ι δ ή ή δημιουργία του ΠΑΣΟΚ 
είναι αποτέλεσμα μχρίξιατιικής ανά
λυσης τών 'συνθηκών πού ιστορικά 
διαμορφώθηκαν ιστή χώρα μχς. Τχ 
βασικά στοιχεία χυτής τής ανάλυ
σης, τχ όποια νομοτελειακά κ.αθορί-
ζουν το ΠΑΣΟΚ σχ,ν το πλατύ, μα
ζικό σοσιαλιιστικό Κίνημα, πού είνχι 
σέ θίση να προωθήσει τίς βχθειές, 
ριζικές χλλχγες στον πολιτικό, οι
κονομικό και .κοινωνικά τομέα στή 
χώρχ μχς είνχι: 1) Ή θέση τής 
χώρα; μχς σαν περιφερειακή; μονά
δας 'στο y&po επιρροής του μητρο
πολιτικού ιμπεριαλισμού, 2) Ή ο
λοένα κχί πιο έντονη διαμόρφωση 
«τχξικής συνείδησης» ατό o'rJoXo 
τών έκμίταλλευομένων Ε λ λ ή ν ω ν — 
εργάτες, αγρότες, βιοτέχνες, μικρό 
ειπχγγελματίες, φοιτητές — πού εί
ναι αποτέλεσμα τής ϊδιας τής θέση; 
τών εκμεταλλευομένων μέσα στή δο 
μή πχρχγωγής του κχπιτχλιστικού 
Λστήαχτος, 3) Ή Ιμπειρίχ χπό 
τού; ;ιχκ.ροχ.ρόνιους αγώνες κχί τΙς 
θυσίες του λχϊκοΰ Κ'.νήμχτος σ:ή 
yo'jpx μ.χς, 4) ΟΊ ιστορικές κχί 
κοινωνικές ϊδιομορ^ίός του ΛΧΟΟ 
κχ! τ ή ; χώρα; μχς, πέρα χπό τού; 
γενικούς νόμους λειτουργίχς κχΗε 

ιμιχς κοινωνίχς, δπως ιπροσδιορίζε-
ετχι μέ τήν μχρξιατική μέθοδο χ-
νχλυισης uxi 5) Ό μχκροχρόνιος 
ζωντχνος κχ'. ιδιόμορφος πολιτισμός 
τοΰ ΈλληνικΛ Λχοϋ. Τα στοιχείχ 
χΰτχ bìr^c'j-i, γ ια πρώτη φορχ μετχ 
τό ΕΑΜ σέ μιχ συγκ<εκριμένη, πρχγ 
μχτώσιμη ζ,ρονιτιΓ/.r, Tíopzíx^ γιχ 
μιά σοσιχ1λΐ3τική κοινωνία πού θχ 
στηρ'.^ετχι στην αποκέντρωση, τή.J 
κοινοινικοποίηση «;xi τήν χΰτοοιχ-
χ.ιείριση. Προσδιορίζουν έπ'ι πλέον 
τήν χνχγκη δηαιουργίχ; ενός πολι
τικού φορέχ χλχγής, πού ?γ»ίν«ι 
χ^' τόν ίδιο τον εκμετχλλευό(]ί.ενο 
λχό, βρίσκετχι σε συνεχή ί^χλεκτική 
σ/έση μχζί του, προωθεί κχί κχτ: 
χυρώνει δργχνωτικχ και πολιτικχ 
τήν τχ;ΐκή του συνείδηση. Μόνο ε-
νχ; τε-oro; φορέχ; ^ί-ορΐΧ νχ κερ
δίσει τήν εμπιστοσύνη κχί τήν υπο
στήριξη του .λχοϋ γιχ νχ μπορέσει 
νχ προχωρήσει χποφχσ^στικχ τήν μχ 
κροπρό8εομη προσπχθειχ γιχ τό οο 
σιχλ(,στι.κο μετχσχημχτισμό τ ή ; κοι
νωνία; μχς. Άπχιτεϊτχι δηλχδή ή 
δημοιυργίχ μι ΐς πολιτι,κής οργάνω
σης πού θχ Ο.ειτουργεΐ σ' δλχ της τχ 
έπίπεδχ - . 'Επιτροπή. Π.Ν.Ι., Κ.Ο., 
μχζ'.κοί χώροι — το ίδιο εντονχ, 
"ωντχνα κχί χποτελεσμχτικχ πού 
θχ συμβάλει ¡ιέ τό -συνεχές κχθημ« 
ρινό πολιτικό - όργχνωτικό της δυ-
νχ|μωμχ ατό μετχσχημχτισμό τής àv-
τι.κειμενΐΓ/.ά ύπί,ρχουσχς, χλλά διχ-
σπχρμένης λχϊκής δϋνχμης, σέ ένι-
αίχ πολιτική δϋνχμη εξουσίχς. Τή 
δημιουργίχ τού πολιτικού φορέχ άλ 
λχγής πέτυχε στον Έλλχδ'.κό χώρο 
τό ΠΑΣΟΚ, πού μέ τή διχκήρυξη 
τ ή ; 3 η ; Σεπτέμβρη .και τή συνέπεια 
κχί στχΟερότητχ εφαρμογή; τών μχ 
κροπρόθεσμων κχί βρχχυπροθεσμων 
στόχων τχχτ ική; κχί στρχτηγική;, 
έγινε ή πρωτοπορίχ κχί ή έκφρχση 
το,ΰ Αχϊκοϋ Κινήμχτος, γεγονός πού 
αποδείχνει ή κάδε μέρχ κχί ποιδ 
μεγάλη συσπείρωση τού έκμετχλλευ 
όμενου λχοϋ στις γ,ρχμμέ; του. 

Τή μχζικοποίηση 5μως αύτη xal 
τόν αγώνα τού ΠΑΣΟΚ τόσο σ'όν 
Ì8-/1-/.Ò τομ έχ γιχ τήν 'Εθνική Άνε 
ξχρτησίχ κχί Λχίκή Κυριαρχία δσο 
Mat γιχ το σοσιαλιστικό μ*τχισχη· 
μχτισμό τή; χώρχ;, τό κοινωνικό -
οικονομικό κχττστημένο κχί οί κύ
κλοι τών ίμπεριχλιιστών τ ή ; ί'/.'/Λζ 
Ειχ; προσπχθοϋν μέ κάθε τρόπο νχ 
vu^üziprm κχί νχ χνχκόψουν. "Ε-
νχ χπό τχ μεσχ πού χρησιμοποιούν 
οί κύκλοι αΰτο'ι .είναι κχί ή δημιουρ 
γ ί χ εσωτερικών οργανωτικών προ 
βλημάτων otó ΠΑΣΟΚ μέ έγκχθέ-
τους «al e ¡σαδιστές. Μκχ τ έ το ι χ 
προσπχθειχ .είναι κ χ ί ή δημ^ουργίχ 
τ ή ; φράςιχ; πού κχτχγγέλθηκε μέ 
τήν πολιτιτ/,ή εισήγηση τοϋ Προέ
δρου κχί τής 'Εκτελεστικής Γρχυμχ 
ττίχ; στή Συνέλευση ιπού έγινε στην 
Άθή'νχ στις 19 Δεκέμβρη 1976. Ή 
φ.ράΕιχ χυτή τών έγκχθ έτων κχί εί-
σοδ ιστών — πού ενχς από τους κύ
ριους "υποκινητές της είνχι δ σ. 

πού ϊιχγρχφτηκε χπό τό 
ΠΑΣΟΚ έδώ κχί ΤΛΙΧ/^ΛΖ, μήνες γ ιχ 
λόγους χσφχλείχ; έχει αρ^γ£ζ.)ψχ· 
τιισμίνο στόχο τήν χνχκχιπή τής μχ-
ζικοποίηση; τοϋ Κινήμχτος κχί τή 
διάλυση του. Καθοδηγείται από 
χτομχ εκτός Κινήμχτος κχί τχ 
γνωστά ύποπτχ διεθνή κχί ελληνικά 
κέντ:χ λήψης απόφχσης κχί έχει δι 

κή της συνομωτωοή δομή — γΓ ·χο-
τό χ^ησ^μοποιεΐ-οχι κχί τό «τρχιδι-
•κόί» ·σϋστημχ κχί πειθαρχία. Τα 
πρχγμχτικχ δμως χΰτχ γεγονότχ .και 
κίνητρχ έρχοντχι σέ απόλυτη αντί
θεση μέ τις χρχές τής 3ης Σε,πτέμ 
βρη, τό κχτχσταιτιικό κχί τις πολιτι
κές αποφάσεις ·τοΰ Κινήμχτος κχί 
γ ι ' χυτό δποιος συιμμετέχ.ει σ' χυ
τή δέν μτ.ορζΧ νχ ανήκει στό ΠΑ
ΣΟΚ. 

'Επειδή, ΐύμφωνχ μέ τό Κχτχ-
στχτ'.κό τοϋ Κινήμχτος γιχ νχ 
αποκτήσει κάποιος έπίσημχ τήν !-
διότητχ τοϋ μέλους πρέπει νχ τό 
δηλώσει μέ χίτησή του προς τήν 
Σ.Κ. τής Τ.Ο. πού υπάγεται (χρ-
θρχ 15 fat.). Τό fojo ισχύει κχί γίχ 
τήν .πχρχίτησή του άπ' τήν ίδιότη-
τχ χυτή (χρθρο 2 1 ) . 

"Οπως δμως βγχίνει χ π ' τό ΐρ-
θρο 14 τοϋ Καταστατικού γιχ vi 
χπο/τήσει κάποιος τήν ιδιότητα 
τοϋ μέλους πρέπει πριν χπό όποιχ-
δήποτε τυποκή διχδικχσίχ, ν' ανή
κει πρώτχ στό ΠΑΣΟΚ, δηλχδή ν' 
άπ,οδέχεται τίς χρχές τής 3ης Σε
πτέμβρη και τό Κχτχστχτικό τοΰ 
Κινήμχτος, v<Jvxi πρόθυμος ν' α
γωνιστεί γ'.α. τήν πρχγμάτωσή 
τους κχί να μή :συμετέχει ή νχ 
μην προσφέρει τίς υπηρεσίες του σέ 
άιλλο πολιτικό κόμμα ή πολιτικό 
σχτ,μχτίισμό πού ιέξαρτάτχι άμε.σχ ή 
έμμεσχ χπό πολιτικό κίνημχ διχ-
φορετιτκό άπ' τό ΠΑΣΟΚ. Ή οπαρ-
ςη τών πχραπάν(ο προϋποθέσεων εί
νχι χνχγκχίχ δχι μόνο γιά τήν α
πόκτηση τής ιδιότητας τ;0 μέλους 
τοϋ Κινήμχτος, άλλα κχί γ ι ά τήν 
διχτήρησή της. Γιατί im' τή στιγ
μή πού τό μέλος εκφράσει τήν αν
τίθεση του προς τίς χρχές τής 3ης 
Σεπτέμβρη ή τό Κχτχστχτικό ή τήν 
χρνησή του νά άγωνσιτεί για τήν 
πρχγμάτωσή του; ή συμμετέχει ή 
προσφέρει τ'ι; υπηρεσίες του σέ άλ
λο πολιτικό κόμμχ ή παλιτιτκό σχη 
μχτισμό πού 'έςχρτχτχι έ ιμεσχ ή 
άμεοχ χπό διαφορετικό άπό τό ΠΑ
ΣΟΚ πολιτικό κίνημα, παύε: χύτο-
δίκχιχ ν' ανήκει στό ΠΑΣΟΚ. Κχ

τχ συνε~ ι χ χφου ϋ δέ εχε; :ιχ :ην 
άνχγκχία προϋπόθεση γιά νχ γίνει 
μέλο; τοϋ Κινήμχτος, χύτοδίκαιχ 
χ.άνει κχί τήν ίδιότητχ πού είχε 
αποχτήσει μέ τήν τυπι,κή διαδ''.κχ-
σίχ τοϋ ïpdpvj 15 τοΰ Κχτχστχτι-
κοϋ. Τούτο βγχίνει τόσο άπό τήν 
έλλειψη τ ή ; πχρχπάνω προϋπόθεση; 
δσο κχί άπό τήν έκφρχση τ ή ; αντί
θετη; στό ίρΰρν 14. βούλησης κχί 
θέσης, πού ισοδυναμεί μέ δήλωση 
παρχίτησης τοϋ άρθρου 21 τοϋ κχτχ 
ρτατικοΰ. 

'Επειδή στην παρούσα περίπτω
ση, δπω; βγχίνει άπ ' τήν πχρχπάνω 
πολιτική εισήγηση τοϋ Προέδρου κχί 
τής 'Εκτελεστικής Γρχμμχτείχς στή 
συνέλευση, τήν χπό 20.11.76 πολι
τική απόφαση τοϋ Προέδρου και τής 
'Εκτελεστικής Γρχμμχτείχς γ ια τό 
Κίνημχ στή θεσσαλονίκη, τίς κχ-
τχγγεΒ,ίες κχτχ τών κρινόμενων χπό 
μέλη κχί δργχνχ τοϋ Κινήμχτος, 
τχ έγγρχφχ τοϋ φχκέλλου, τή πο-
λυγρχφημένη - πχρχίτησή το~ Γρ7μ 
μχτέχ τής 'Επιτροπής Νεολχίχς κχί 
τ'ι; κχτχθέσει; τών μχρτΰρων, άνχμ 
φισβήτητα αποδείχτηκε δτι οί (κρι
νόμενοι .συμετέχ.ο·υν στην πχρχπάνω 
φράΕιχ κχ·^"έδρχσχν συνειδητά μέ 

σκοπό νχ μπλοκάρουν τίς διχδίΛοασί 
ες μέσχ στό χώ,ρο τού Κινήμχτος, 
τή μχτχίωση τών Χομχρχιχκών κχί 
Περίφερειακών συνδιασκέψεων πού 
θχ οδηγήσουν στην Πχνελλχδική 
Συνδιάσκεψη, νχ άνχκόψουν τή μχζι 
κοποίηση τοϋ Κινήμχτος ικχί να σχμ 
ποτάρουν τήν τζζ,ρΐίχ του στην εκ
πλήρωση τών μχκ,ροπροθ^σμων κχί 
βρχχ.υπροθϊσμω-; στόχων στρατηγι
κής κχί τακτικής. Τέτοιες πράςεις 
ήτχν ή δημιουργίχ πχρχοργάνωσης 
μέ πχράνο]ΐη δράση - διάβρωση τών 
μχ^κών χ,ώρων και είδικώτερχ τή; 
Χεολχίχ;, στελεχ_ωιση μέσχ στην δρ 
γάνωση βάση; τοϋ Κινήμχτο;, κ; τ ι 
λήψη γρχφείων κχί ν.χτχστροφή τοϋ 
¿ρ/ει'ου — δπω; έγινε στή Θεσσαλό 
νίκη κατάληψη γραφείων τ ή ; ΠΑΣΙ1 
δημόσιε; ανακοινώσει; κλπ. 

Μέ τ'ι; πρχςεις τους δμως χυτές 
ο: κρινόμενοι κχτά τήν δμόφωνη κρ£ 
ση τοϋ Π.Σ., ήρθχν σέ αντίθεση μέ 
τή διακήρυξη τής 3ης Σεπτέμβρη 
κχί ιτό Κχτχστχτικό τοϋ Κινήμχτος 
κχί κχτχ τό άρθρο 14, έπχψχν χύ-
τοδίκχιχ ν ' άνήκ,ουν στό ΠΑΣΟΚ 
κχί κατ' επέκταση να είναι μέλη 
του, μια και δεν χποδέχοντχι τήν 
3η Σεπτέμβρη κχί τήν δργχνωτική 
δομή πού προβλέπετχι απ ' τό Κχτα 
στχτικό κχί δημιούργησχν κ ι ' ανή
κουν ιστήν πχρχπάνω φράξιχ πού 
συνεργάζετχι μέ τά (x^cxiiix διεθνή 
VJXI ντόπια κέντρχ λήψης άπόφχσης 
τών ιμπεριαλιστών κχί δλλων κΰ 
κλο>ν ανωμαλίας κχί μέ 'τό διε
θνές κχί ντόπιο τροτσκιστικό Κί
νημχ πού ιεΐνχι διχφορετικό ά π ' 
τό ΠΑΣΟΚ. Κατά συνέπεια μιχ τιχί 
οί κρινόμενοι, μέ τή δημιουργία 
τή συμμετοχή τους στην πχρχπάνω 
φράξιχ έπχψχν ν' ανήκουν στό ΠΑ. 
ΣΟΚ κι' έχχσχν χύτοδίκχιχ τήν ι
διότητα τοϋ μέλους, τό Πειθχρχ,ικό 
Συμβούλιο δέν έχει άρμοδιότητχ v i 
κρίνει τήν περίίπιτωοή τους σύμφωνα 
μέ τή διαδικασία τοϋ Καταστατι
κού κχί τοϋ Κχνονισμοϋ Λειτουργί
ας, χφοϋ σύμφωνχ μ' χυτά τά Πει
θαρχικά όργανα κρίνουν μό^ο μέλη 
τοϋ Κινήματος. 

Γ:' j.'r.b τό Πειθαρχικό Συμβού
λ ι ο Κ,χΐά^ΛΊ,Χ 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ 

"Οτι οί παραπάνω κρινόμενοι μέ 
τή δημιουργία και τή συμετοχή του; 
στή φράξια τών έγκχθέτων και eì-
σοδιστών έπχψχν χύτοδίκχιχ νχ α
νήκουν στό ΠΑΣΟΚ κχί κατά συνέ 

πειχ να είνχι μέλη τοϋ Κινήμχτο; 
κχί νά κηρυχθεί αναρμόδιο νά κρί
νει τ'ι; ένάντι/ά του; καταγγελίες. 

Άθήνχ 23 Δεκέμβρη 1976 
Γιά τό Πειθχρχικό Συ;ιβούλΐΌ 
Ό Πρόεδρο; ' 
Δημήτρης Πχγοράπουλος 

Στμείωση Σύνταξη; (Σ. Σ. ) . 
Είνχι φανερή ή χπουσίχ οποιου

δήποτε έπιβχρυντικοϋ στοιχείου γιά 
τχ μέλη πού διχγράφοντχι μ' χυτή 
τήν απόφαση. 

Άκόμχ είνχι φχνερή ή κατχ-
στρχτήγηση κχί αύτοϋ τοϋ απαρά
δεχτου γ ι ά σοσιχλιστικό Κίνημχ 
Κχτχστατικοΰ, δτχν τόσα μέλη πε-
τιόντχι χπό τό Κίνημα χωρ'ι; α
πολογία. Φτάνει ¿έ ή ηγεσία στό 
σημείο νά δηλώνει οτι ' τ ά μέλη 

(Συνέχειχ στην σελ. 5 ) . 
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ΤΟΥ II. ϊ . 
I I I αΝαΣΤΟΛΕΪ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ISEAQH 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΓΜΒΟΓΛΙΟ ΤΟΓ ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

•Ιέ 5εση τους Λ. Πχγορόπουλο, Πρόεδρο -/.χι Β. Κεδίκογλαυ, 
Πχπχμιχχήλ, Γ. ΡαφπόπουλοΛ Κ. Σφάγγο μέλη συνεδρίασε σχί 

. στα κιενχρικά γραφεία χοϋ Κινήματος γ ι α να συζηχήσει τ.ρο-
',χικα χήν ύπόθ3η ν.χχά · 
. . . . j _ . . . . » Λ καχηγαρήθηκε από χήν Ε.Γ. για παράβχση χων 
τής 3ης Σεπτέμβρη, χοϋ Κατχ3ταχυκοϋ y.xl χων αποφά3εων χοϋ 

χτος -/xl είδικώτερχ για αντί/κομματική δραστηριότητα y.xl ουμ-
f, -/.xi διασύνδεση μέ τή φρχςιον[3χι//.ή δμάδχ πού καταγγέλθηκε 
•wiiaeua») τής 19.12.1976. 
Γοχερχ άπό τήν εισήγηση sou έγινε χπό τον εισηγητή χής 

χη με/.εχη Χων ίγγραι^ 

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΟΤΙ 

ir.ó-
Πειθαρχ'../.ò 

R— ε 15-ί MS* χήν χπό 1 Γενάρη 1977 πολιτική απόφαση τοϋ ΙΙρο-
-/.χΐ χτ,; 'Εκτελεστικής Γραμματείας, το Πειθαρχικά Συμβούλιο 

:ή δυνατότητα ν" αναστείλει αρθ3ωρινά -/.xi μέχρι να έκδοθεϊ ή 
; άπόφχοή του τή συμμετοχ_ή σχίς διαδικασίες χοϋ Κινήματος 
ιχχχγγελομένων γ ιχ χνχικομμχτική δρχστηριότητχ οέ σχέση μέ 
γκεκριμένη φρχξιονιοχική δμάδα όπως προσδιορίστηκε χύτη οχή 
Ξύση τής 19 Δεκέμβρη 1976, Ι φ ' fioov κρίνει δτι υπάρχει κίνδυ-

κρινόμενος νχ συνεχίσει στο μεσοδιάστημα τήν άντικομμχτική 
,ριότητά ~.'Μ. 

ογχινει 
. . χήν 

άπά χήν 
εισήγηση 

απο 
ν.χί 

Επειδή σχήν προκειμένη περίπχωση δπως 
. . . -/.χχχγγελίχ 

λχ έγγραφα χοϋ φακέλου 6 κρινόμχνος 
καταγγέλθηκε γ ι α άντικομμαχική δραστηριότητα πού 

χμεση σχέση μέ χήν παραπάνω 'φραςιονισχική ομάδα κχΐ χήν άν-
ιαχική δρα3Χηριόχηχα αύχός συνεχ.ίζίει προσπαθώντας να περάσει 
AR* χίς διαδικασίες χων οργάνων χοϋ Κινήματος, τή γραμμή και 
έσεις τής φράξιας, κχχηγορωντας και λχσπολογώντας ένάνχιχ 
Ιργχνα χοΰ Κ'Λήμαχος. 

Επειδή ή πχρχπάνω δρχ3χηριόχηχχ του κρινόμενου δημιουργεί α
κίνδυνο για χήν ομαλή λειτουργία χ<δν διαδικχ3·.ίδν σχ6 Κίνημα, 
ερχ στην πτρίαδο χής μαζικοποίησης y.xl προετοιμασίας των 
ισκέψεων κχί μπορεί ν ' άποπροσχναχολίοει μέλη απ* τους οτό-

ήν είοή-
ισκέψε 
χυτού 
κχί 

το Πειθχρχικδ Συμβούλιο ομόφωνα άποδέχτήκ 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ 

ιορσωρινή κχι μέχρι νχ εκδοθεί ή ' τελική άπόφχ3η χνχστολή, χπό 

διαδικασία τοϋ Κινήμχτος_ χοϋ 3 

Γ.οϋ χχυτόχρονχ χνχ.κχλτΐτχι προσωρι-

ò κχθε υπεύθυνη Θε3η πού κχτέ/ει. 
ΆβήΛ« .... Γενχρη 1977. 

Γιχ το Πειθχρ/ι-/.ο Συμβοϋλ-.ο 
Ό Πρδεδρος 

Λημήτρης Πχγορόπουλος. 

ΙιιΑωση TOÖ Β. KcSfcoyAou μέλους τ ο υ Π. Σ. 

ΑΝΑΙΤΟΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 35/14Τ.1977. 

ΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΓΜΒΟΓΛΙΟ ΤΟΓ ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

Μέ αϋνθε3η χους Δ. ΠαγορόπουΙλο, Πρ«)εδ·ρο κχι Β. Κεδίκογλου, 
"Αννχ Πχπχιμιχχήλ, Γ. Ρχφχόπουλο, Κ. Σφ^γγο μέλη υυνε&ρίχσε οχΐς 
14.1.77 στα κεντρικά γραφεία τοΟ κινήματος γ ι α να συζητήσει προ-
κχτχρκχ'κχ χήν ΰπάθεση κχχα χίδν ο. Γ. ΤΣΑΤΣΑΝΗ καΐ Γρ. ΡΑΠΤΗ 
(Τ.Ο. Χχυιπάκχου) πού καχηγορήθηκε από ,τήν Ε.Γ. γ ι α παράβαση χών 
4οχ®ν χής 3ης Σεπτέμβρη, τοϋ Καχχστατιικοο καΐ των άιποφα3εων τοδ 
Κινή'μχχος y.xl είδικώχερχ γ ια αντι,κομμχχιική ορασχηριόχηχα κχί συμ-
μετογή ΎΛ>- ΐιχ3ύνδε3η μέ τή φρχξκο-ίΐστ'ική ¿μόδα 7ΐού καταγγέλθηκε 
στή Συνέλευ3η χής 19.12.1976. 

"Γοχερχ από χήν εί,3ήγη3η πού έγινε από xòv είσηγηχή χής ύπό-
Θτ3ης σ. Κ. Σφχγγο y.xi χή μελέχη χων έγγραφων, το Πειθαρχικό 
Συμβούλιο. 

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΟΤΙ 

Ε π ε ι δ ή χπ ' χήν χπο 4 Γενάρη 1ί>77 πολιτική απόφαση τοϋ Προ
έδρου y.xi τής 'Εκτελεστικής Γρχμμχχείχς, χδ Πειθαρχικό Συμβούλιο 
έχει τή δυ/χτόχη.τχ ν' χνχ3τείλει προΓωρινα καΐ μέχρι νχ εκδοθεί ή 
χελ;-/.ή χπό?χ3ή του χή ο·>μμεχοχνή σχ'ις διχδικχοίες χοΰ Κινήματος 
των κχτχγγε.λομένων γ ι α χ-/τικομμχτ·.κή δρ-χοτηριότητχ σε σχε:η μέ 
τή συγκεκριμένη φρχξιονιστική δμχδχ δπως προσδιορίστηκε χυτή στή 
Συνέλευση τής 19 Δεκέμβρη 1976, εφ' Οσον κρίνει δτι ύπίρχει κίνδυ
νος ô κρινόμενος νχ σννεχίσει στο μεσ;δ:χ;τη;ιχ τήν ¿ντιν.νιμχτική 
δρχστηριότητά χου. 

Έπ.ειδή σχήν προκειμένη περίπχωση δπως βγαίνει ίττο χήν ò.-.ò 
13.1.77 κχχχγγελίχ χής 'Επιτροπής Όργχνοτικ. χήν εισήγηση ν.χ'ι 
χχ χλλχ έγγρχφχ χοϋ φχκέλλου οί κρινδ|ΐενοι Γ. ΤΣΛΓΣΛΝΉΣ ν.χί 
Γρ. Ρχπχης κχχχγγέλθηκχν γ ια χνχικομμιχχική δραοτηριότηχχ πού 
έχει ίμεση σχέση μέ χήν πχρ#π.άνω φραξιονισχική δμάδχ καΐ τήν άν-
Χ'.κομμχχική δρα3χηριόχηχα αυτοί συνε,χίζα-j προσπχθωντας να τ.ιρίοοον 
ιμέ3χ χπ ' τις δΐαδικασίες τών οργάνων του Κινήματος, χή γρχμμή και 

ς χής φράξιας. Ν 
•σχά ϊργχνα τοϋ Κινήματος. 

'Επειδή ή παραπάνω δρχσχηριόχηχχ τοδ κρινόμενου δημιουργεί ά
μεσο κίνδυνο γ ια τήν ομαλή λειτουργία των διαδικαισιων ατό Κίνημα, 
ιδιαίτερα οτήν -χτρίοοο τί]ς μαζικοποίηοης καΐ προετοιμχοίας -των 
συνδιασκέψεων κχί μπορεί ν' αποπροσανατολίσει μέλη άβο' τους οτό· 
χ,ους χυτούς το Πειθχρχικο Συμβούλι« 
γηση καΐ 

ιο δμόφωνα χποδέχττ^κε χήν είαή-

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ 

Ττ/ν πορ3ωρινή κχί μέχρι νχ ¿κδοθεί ή χελική άπδφαση άναοχολή, από 
κό&ε διαδικα3ία χοϋ Κινή;ιαχος, χοϋ α. Γιο'ψγου ΤοαΧ3άνη 'κα.Ι Γρη
γόρη Ρχπτη (Τ.Ο. Ναυπάκτου) πού χχυΐτόχ,ρονα χνακαλεΐχχι πρθ3ωρι-
νά χπδ κάθε υπεύθυνη Θέ3η πού κχχέχουν. 

'Αθήνα Η . Γενάρη 1977. 

Για xò Πειθαρχικό Συμβούλιο 
Ό Πρόεδρος 

Δημήτρης Παγορόπουλος. 
.Ε. ΤΗΣ Τ.Ο. NAlTÍAKTOr τής ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΜΟΦ2ΝΑ ΤΗΣ 

26.1.1977. 
Έπΐ3χρέφεχαι σαν άπχράδεκτο. 
Διχγρχφές κχί απολύσεις μπορεΐχε νά κά 

κιχ σχς. 
'Ακολουθούν οί υπογραφές χων μελών χής Σ.Ε. χής Τ.Ο. 

Νχυπάκχου. 

μόνον στχ χσιφλί-

^εσμεύομαι απόλυτα από τΙς 
.κές θέσεις τοϋ Π Α Σ Ο Κ σχε 

μέ τήν άπο-Λατάσταση τής 
κ.ής Δημοκρατίας στην Έ λ -
καΐ τήν απαλλαγή της άπό 
σης φύσεως μονοπώλια ν-αχ 
Ιμπεριαλισμό. 
\ ιατηρώ ακέραιες τ ις θέσεις 
χετικώς με τήν διαμόρφωση 
ίλλαγών και τή πορεία προς 
οσιαλισμο καθώς καΊ μέ τον 

πού θα εκφράζεται τ ις ό-
έπιφυλάσσομαι να εκθέσω 

ίρμόδια συνέδρια. 
Θεωρώ την προσωρινή Κεν-

Επιτροπή αρμόδια γ ι α τή 
η τής τακτικής τοϋ προε-
*θ6 αγώνος και δ χ ι γ ι α τή 
η μετεκλογικών θέσεων ή 
)γικής γραμμής. 

ν δ ε σ μ ε ύ ο μ α ι ûv 
"j> βοΐλευτής από τΙς άποφά-
τής Προσωρινής Κεντρικής 
ροπής άλλα άπό τ ι ς αποφά

σεις τής διαμορφωθησομένης Κοι
νοβουλευτικής όμάδο'ς μέ απόλυ
τη υπακοή στις αποφάσεις τής 
π λ ε ι ο ψ η φ ί α ς . Θα υπακούω ώ ς 
Βουλευτής στίς αποφάσεις τ ι ς έ-
κλεγησομένης Κεντρικής Ε π ι 
τροπής στή διαδικασία τής οποί
ας θα λ ά β ω μέρος 

'Αθήναι τή 7.10.1974 

Β . Κεδίκογλου 

Σ Χ Ο Λ Ι Ο Σ Υ Ν Τ Α Ξ Η Σ 

Ό Β . Κεδίκογλου π α ρ ' δλο πού 
έχει κάνει τήν πάρα πάνω δήλωση, 
εΐναι όχι μόνο μέλος τοϋ Π Α . 
Σ Ο . Κ . , άλλα καΙ μέλος τοϋ Πει
θαρχικού Συμβουλίου. 

Φαίνεται ότ ιστό «Μαρξιστι
κοί) Π Α Σ Ο Κ , Μαρίιστές θεωρούν
ται εκείνοι πού είναι υπέρ
μαχοι τή αστικής Δημοκρατίας 

καΙ πιστοί στή κοινοβουλευτική 
' Ο μ ά δ α ! ! 

Ξέχωρα άπό αυτά είναι φα
νερές οί προθέσεις τής ηγεσίας 
τού Π Α Σ Ο Κ , να εξαφανίσει δη
λαδή τήν αριστερή έκφραση στο 
κίνημα. 

ΟΊ τυποποιημένες «άναστολέςς 
τής ιδιότητας τού μέλους εφαρ
μόζονται συνεχώς, όπου υπάρχει 
αντίδραση ενάντια στις αυθαιρε
σίες τής ηγεσίας καΙ τών διορι
σμένων ά π ' αυτήν οργάνων. 

λΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Ν. Σ, ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

Ή συνέλευση μελών τοϋ Π Α 
Σ Ο Κ Νομού Μαγνησίας καταδι
κάζει τα αυθαίρετα διοικητικά μέ
τρα καθώς καΙ τ η κατάληψη τών 
γραφείων τής Π Α Σ Π . 

Ή συνέλευση ζητάει πληροφό
ρηση, άμεσα, γ ι α τ Ι ς αποφάσεις 
τών Τ . Ο . τού Κινήματος πάνω 
στα τελευταία γεγονότα. 

>•••••••••»••••••' 

'Απόφαση διαγραφής 
48 στελεχών 

(Συνέχεια άπδ τήν 4η oaÂ.) . 

χύτχ έθεσαν χδν εχυπό τους έκτος 
ΠΑ.ΣΟ.Κ.ι», φυσικά χπο άδυνχμίχ 
χης νχ στοιχειοθετήσει κατηγορία. 
Γιατί αν υπήρχαν σχοιχεΐα, χδ Πει-
θαρχικό Συμβούλιο Οχ χά διέγραφε 
κχί δέ θχ Εκρινε δπως χώρα χδν 
<'εχυχό χου αναρμόδιο*. 

Ά λ λ α xò σημείο πού φχνερώνε-
χχ: ή πιδ μεγάλη αδυναμία χής 
ηγεσίας, εΐνχι οί χ·>δχΐοι y.xi χ-
πχρά^εχχοι χχρχκτηρισιμοί πού πχ-
ρουοίάζουν χους δι>χγρχφένχες, σχν 
τχξικοϋς χντίπχλου; χοϋ έργχζόμε-
νου κχί κχχχπιεζόμενου Λχοϋ. 

Οί χχρχ-/.χηρισμοί χυτοί, μονχδι-
κό σκοπό ^χουν να πείσο·;ν τα μέ
λη χοϋ ΠΑ.ΣΟ.Κ., ττοϋ επχναστα-
χο·;-ν ένάνχιχ στή συνεχ^ή κχτχσχρα-
τήγηση χή; Διακήρυξης χής 3ης 
χοϋ Σεπτέ;ιβρτρ χπο τήν ήγεείχ 
τοϋ Κ·.νήμ>.το;, οχι οί αύθχιρεσίες 
γίνοντχι, γιχ τδ καλά τοϋ ΠΑ.ΣΟ.Κ. 
κχί χοϋ Λχοϋ. 

/ 
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ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ 
Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ρ Ι Θ . 38)22.1.77 

'Αρ. Π ρ ω τ . 358. 

Τ Ο Π Ε Ι Θ Α Ρ Χ Ι Κ Ο 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Τ Ο Υ Π Α . Σ Ο . Κ . 

Μέ σύνθεση τους Δ. Παγορό-
πουλο. Πρόεδρο και Θ . Δραγώτη, 
Β . Κεδίκογλου, "Ava Παπαμιχα-
ήλ( αναπληρωματική), Γ. Ραφτό-
πουλο, Κ. Σ φ ά γ γ ο μέλη συνεδρί
ασε στις 22.1.1977 στα Κεντρικά 
Γραφεία τού Κινήματος γ ι α VÒ 
συζητήσει προκαταρτικά την ύπό 
θέση κατά ι ώ ν μελών της Σπουδά 
ζουσας Πάτρας (ακολουθούν 67 
ονόματα) πού υστέρα άπό το ά."Ό 
11.1.77 έγγραφο τους κατηγορ]-
θηκαν άπό την 'Επιτροπή 'Ορ
γανωτικού γ ι α παράβαση των άρ
χων της 3ης Σεπτέμβρη, τού Κα
ταστατικού και των αποφάσεων 
του Κινήματος και εϊδικώτερα για 
άντικομματική δραστηριότητα και 
ταύτηση μέ τή φραξιονιστική ο
μάδα πού καταγγέλθηκε στη Συν
έλευση της 19.12.1976. 

·* "Υστερα άπό την εισήγηση πού 
έγινε από τον εισηγητή τής υπό
θεσης σ. Γ. Ραφτόπουλο και τή 
μελέτη τών έ γ γ ρ α φ ω ν , το Πει
θαρχικό Συμβούλιο 

Σ Κ Ε Φ Τ Η Κ Ε Ο Τ Ι 

1. Ε π ε ι δ ή ό παρών σ. Δραγά
της δήλωσε κώλυμμα να εκδικά
σει τήν παρούσα υπόθεση, γιατί 
υπάρχει κίνδυνος να θεωρηθεί ή 
ψήφος του μεροληπτική αφού 
έχει εκφράσει τήν αντίθεση του 
μέ τ ι ςένέργειες τ ώ ν καταγγε-
λομένων. "Υστερα άπό τό αίτη
μα τού σ. Δραγώτη αυτός απο
χώρησε και το Π . Σ . μέ την υπό
λοιπη σύνθεση του εξέτασε και 
το δέχτηκε ομόφωνα. Σ τ ή συνέ
χεια ό σ. Δραγώτης έφυγε άπό 
τή σύνθεση καί πήρε τ ήθέση τ 
σ. Α Παπαμιχαήλ καί το Π . Σ . 
συνέχισε τή δ ιαδικασία. 

2. 'Επειδή ά π ' τήν 4Γενάρη 
1977 πολιτική απόφαση του Προ
έδρου καί τής Ε κ τ ε λ ε σ τ ι κ ή ς Γραμ 
ματείας, το Πειθαρχικό Σΐ'μβού-
λιο έχει τή δυνατότητα ν ' ανα
στείλει προσωρινά καί μέχρι vù 
εκδοθεί ή τελική απόφαση του 
τή συμμετοχή στίς διαδικασίες 
του Κινήματος τών καταγγελομέ 
νων γ ι α άντικομματική δραστη
ριότητα σέ σχέση μέ τή συγκεκρι 
μένη φραξιονιστική ομάδα όπως 
προσδιορίστηκε αυτή στή Συνέ
λευση τής 19 Δεκέμβρη 1976, ¿ φ ' 
όσον κρίνει ότι υπάρχει κίνδυνος 
ό κρινόμενος να συνεχίσει στό με
σοδιάστημα την άντικομματική 
δραστηριότητα τ ο υ . 

3 . 'Επειδή στην προκειμένη πε
ρίπτωση όπως βγαίνε ι άπό τήν 
καταγγελία τής 'Επιτροπής 'Οργά 
νωτικοΰ τήν εισήγηση καί τα άλ
λα έγγραφα τού φακέλλσυ και εϊδι 
κώτερα άπό τήν ύπό στοιχεία ( 6 ) 
απόφαση τού παραπάνω άπό 11. 
1.1977 έγράφου πού καλύπτει πο
λιτικά τήν ανακοίνωση τού Γραφεί 
ου Πόλης Π Α Σ Π Πάτρας οί κρι
νόμενοι καταγγέλθηκαν γ ι α άντι
κομματική δραστηριότητα πού έ
χει άμεση σχέση μέ τήν παραπά

ν ω φραξιονιστική ομάδα. 
4. 'Επειδή ή παραπάνω δραστη

ριότητα τών κρινόμενων συνεχι
ζόμενη είναι ενδεχόμενο να δη 
μιουργήσει κίνδυνο γ ι α τήν ομα
λή λειτουργία τ ώ ν διαδικασιών 
στό Κίνημα, ιδιαίτερα στην περίο 
δο τής μαζικοποίησης καί προε
τοιμασίας τών συνδιασκέψεων καί 
μπορεί ν* αποπροσανατολίσει μέ
λη ά π ' τους στόχους αυτούς, το 
Πειθαρχικό Συμβούλιο ομόφωνα 
αποδέχτηκε την εισήγηση καί 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Σ Ε 
Τήν Προσωρινή καί μέχρι να 

εκδοθεί ύστερα άπό τήν τακτική 
διαδικασία ή τελική απόφαση, α
ναστολή, άπό κάθίε διαδικασία 
όλων τών οργάνων τού Κινήμα
τος, τών παραπάνω κρινόμβων 
συντρόφων τής Σπουδάζουσας 
Πάτρας, πού ταυτόχρονα ανακα
λούνται προσωρινά άπό κάθε υ
πεύθυνη θέση πού κατέχουν. 

'Αθήνα 22 Γενάρη 1977 
Για τό Πειθαρχικό Συμβούλιο _ 

Ό Πρόεδρος 
Δημήτρης Παγουςόπουλος 

Δήλωση του Β' Γραμματέα 
Tift Τ. 0. Καλαμαριάς 

Ή διορισμένη Vi"-"·3'- τ ? * ; ^ 
τοϋ ΠΑΣΟΚ χχ\ ό χαριοιματιχάς η
γέτης 'Ανδρέας ΙΙχπ'ανδρέου τοϋ 
1ΓΑΣΟΚ προΜίαθοϋν να μπχφέρουν 
μ,ιά κρίση νβ Κινήματος σέ χώρο 
της νεολαίας για v i μή δείξουν 
δτι είναι μια γβνικώτβρη κρίση α
ποτέλεσμα < στροφής»· TOO Κινήματος 
άπό τις βχσι,κές του διαικηρ'ίξϊΐς. 
Τήν μετατροπή του δηλχδή σέ μι-
κροχσσικό κόμμα άρχηγι,κοο τύπου 
προορισμένου 30ν τέτοιο v i παίξει 
σέ μελλοντική φάση τής πολιτικής 
μχς ζωής τήν εναλλακτική λύ3η 
τής άρχουσας τάξη: . 

Ή κρίση «οτή φαίνδται ξεκάθα
ρα χπό τήν άντίφχ3η: τών ϋπερεπα 
νχστχτικών δηΙλώσεων προ; τα έξω 
απ' τή μια xxl ir.' τήν χλλη τής 
•προσωποπαγούς διοικητικής «καθο
δήγησης^ πού θα μπορούσαμε σω
στότερα να τή πούμε μπλοκάρι 
σμα» τών πολιτικών λειτουργιών 
στην οργάνωση ικαί ευνουχισμό της. 

Στρατευθήκαμε δ,λοι κάτω . άπό 
τήν πολιτική σημαία: 'Εθνική 'Α
νεξαρτησία, Λα"ι'κή Κυριαρχία Κοι
νωνική 'Απελευθέρωση. ΔΗΜΟΚΡΑ-
ΤΙΚΕΣ διαδικασίες. 

'Από τήν αρχή μέχρι σήμερα -/.αϊ 
ιδιαίτερα μετά το προσυνίοριο, όλε 
πούμε μια πεισμχτοιδικη αναβολή 
κάθε προώθη3ης τής οργανωτικής 
καί .πολιτικής λειτουργίας τοϋ Κι
νήματος, από τόν αρχηγό καί τήν 
διορισμένη φράξια του, σέ πείσ,.α 
τών προσπαθειών τής βάσης. 

Ή απουσία έλ έ γχου τής Βάσης, 
καί ή προώθγρη τής οργανωτικής 
πλαίαρότητας .πού επιτρέπει Otôv 
αρχηγό τήν ελευθερία ,κίνηΐ3η; πά
νω "άπό τις αρχές: από τήν πιλήρη 
σύμπνοια μέ τον Μ1ΙΑΑΘ καί τις 
στενές έπχφές μέ τον Καντάφι, ά
πό το στις 18 Σοσιαλισαός εως καί 
•το βυθίσατε τό ΧΟΡΑ, α π ' τή·; πλέ
ον άριστερίστικη ταχτική μέχρι 3'J 
νεργασίχ μέ τήν ΕΔΗΚ 4φ' δρον συμ 
φίρζ: έκλογι-κχ, ìmb τήν χωρίς βά
ση κριτική κατά τής Σοβιετικής "Ε 
νωσης -/..α. 'Από μια πολιτική πού 
-χαράζεσαι Alto τον αρχηγό καί τήν 
διορισμένη φράξια του μέ θητεία 
ανάλογη μέ τις ε3ώκουαμτικές ε
κρήξεις. Κατά τχ αλλχ τό ΠΑ
ΣΟΚ είναι τό μόνο γνήσιο Σοσιαλι
στικό Κίνημα. 

Ή βάση τοϋ ΠΑΣΟΚ εΐνχι iva 
γκχσμένη νχ σεχτχρίζει μέ τήν πιό 
κχκή έννοια τής λέξης κχί νχ δια 

χ) Διορισμό μετά από άπόχτη-
λέξει τους πιό ,κάτω δρόμους: 
ση εύνοιας, €) ομαδοποίηση, γ) .'Α 
ποχίύρηση ή διαγραφή μέ τις λ έξεις 
καί τις ρετσέτες τής εποχή.ς. "Ο

πως «σοσιαλδημοκράτης ενώ διορί
ζει 'όλας τους παλαιοκομματικούς— 
πού περίμεναν μαζικές εξελίξεις 
στό κεφάλι τοϋ ¿ρχϊϊγοί) τους) — 
σαν ό,ιάδχ πίεσης καί τό πέτυχαν, 
πάντοτε μέ τήν συμπαράστχση τής 
Κοινοβουλευτικής ομάδας πού είναι 
σίγουρη ή φιλελεύθερη τοποθέτηση 
της. "Αλλοτε 3χν Τροτσκιστές (αυ
τός δίώριζε κάποτε Τροτον.ισσές 
στα ανώτερα όργανα). Κχί τελευ-
τχία σαν τφχγζορζς τοϋ 'ιμπεριαλι
σμού τους ανθρώπους πού διακινδ'ύ-
V£!>3xv τήν ζωή τους στα χρόνια 
τής διχτατορίχς, κάνοντας στίς φα 
λχκές καί τις εξορίες οί περισσότε 
ροι, εξ αιτίας τών- χριστερίστικων 
ενεργειών τοϋ· ipyr,yoì). 

Τχ γεγονότα τής CASH, ή κχτχ 
λυοη κάθε αυτονομίας τής σπουδα-
3τικής πχράτεχξης, ή τρχμπούκικη 
κατάληψη τών γ^Μίφείων, ή έκδί·ω- Ι 
ξη τής πλειοψηφίχς τοϋ Κ.Σ. πού ' 
εκλέχτηκε οστερχ από συ-/έδρ;ο, ή Ι 
μέ κάθε μέσο πίεση προς τόν Τύπο 
νχ αποσιωπήσει - à γεγονότα καί ή 
ταυτόχρονη ^po^o).y¡ τοϋ αρχηγού 
άπό τόν 'Αστικό Τύπο ν.χί πάνω 
άπ' Βλα τό τα;ιπελωμα τών χγωνι 
στων σαν έγκαθέτεους τών κύκλων 
τή; Άν(«μχλίας ικχΐ ή ταυτόχρονη 
προόοκχτόρικη δήλωση περί ενόπλου 
αγώνα τών διαγραφέντων μέ κά
νουν να πιστεύω ότι ό ρόλος τοϋ 
άρχηγσϋ καί τω>; περί αυτόν είναι 

τυχοόΐΊ)/':j/.ός καί επικίνδυνο 
τό Λαϊκό Κίνημα. 

Κάτω άπ' αυτές τις συνθήκε 
επειδή άντϋληψή μου ιεϊναι '6 

για 

ΠΑΙΌΚ &φυγε άπό τήν διακήρυξη 
τής 3ης τοϋ Σεπτέιμόρη καί δτι δέ·, 
φαίν.ετα\ ίχνος προοπτικής ΔΗΑΟΝΰ 
ξεκάθαρα πώς από σήμερα δέν δε 
σμεύομαι από τις πολιτικές αποβά
σεις τής ηγεσίας τοϋ ΠΑΣΟΚ.' 

θε33αλονίκη 13 ενάρη 1977 , 

ΜΙΧΑΑ Η Σ STAM ΑΤΙ Α ΔIIΣ 

Β' Γραμμχτέχς Τ.Ο. Καλαμαριάς 
Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου 

Καλαμαριάς. 

ΑΠΟΦΑΣΗ ι. η ι η 
ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 1 6 ) 1 ) 7 ? 

Ή Νεολαία Π Α Σ Ο Κ Νέου Κό
σμου καταγγέλει τ ι ς τυχοδιωκτι
κές και διασπαστικές ενέργειες 
τής ηγεσίας τοϋ Π Α Σ Ο Κ , πού 
σαν αποκορύφωμα είχαν τ ις δια
γραφές δεκάδων συντρόφων. "Ο

ί Συνέχεια στην σε:λ. 7 ) . 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 
Κ Α Ι Ε . Γ . Π Α Ϊ Ι Σ Α Ν Α Σ Ϊ Ο Λ Ε Σ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΛΟΝ 

' Α π ό : 

Πρόεδρο και Εκτελεστική Γραμ

ματεία 

Π ρ ο ς : Π . Ν . Ε . , Τ . Ο . , και Κ.Ο. 

Κοινοποίηση : 

Πειθαρχικό Συμβούλιο 

'Αθήνα 14.1.76 
Π ε ρ ι π τ ώ σ ε ι ς καταγγελιών για 

άντικομματική δραστηριότητα, με
λών ή οργάνων τού Κινήματος οέ 
σχέση με τή συγκεκριμένη φραξι
ονιστική ομάδα, όπως προσδιορί
σθηκε άπό τόν Πρόεδρο και τήν 
Ε κ τ ε λ ε σ τ ι κ ή Γραμματεία στή συ
νέλευση τής 19.12.76, είναι αναγ
καίο να έ ίετάζονται τό γρηγορώ-
τερσ δυνατό άπό τό Πειθαρχικό 
Συμβούλιο . Μέχρι όμως τήν έκ
δοση τής απόφασης τού Πειθαρ
χικού, καί έ φ ' όσον στή μελέτη 
τής συγκεκριμένης καταγγελίας, 
διαπιστιόνεται άπό τό Πειθαρχικό 
Συμβούλιο ò κίνδυνος να συνεχι
σθούν ο'ι άντικομματικές ένέργείίς 
άπό τους καταγγελόμενους, έζ-ου 

' (Τίοδοτείται αυτό να προχωρεί 
στην αναστολή τής συμμετοχής 
τών καταγγελομένων στίς διαδι
κασίες τοϋ Κινήματος μέχρι τήν 
έκδοση τής τελικής απόφασης του. 

Ό Πρόεδρος 
καί ή 'Εκτελεστική Γραμματεία 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ν. ΠΑΣΟΚ ΑΓΓΛΙΑΣ 
Ή Νεολαία Π Α Σ Ο Κ 'Αγγλίας 

καταγγέλλει καί καταδικάζει τις 
τυχοδιωκτικές διασπαστικές ε
νέργειες τής ηγεσίας τού ΠΑΣΟΚ 
σέ βάρος τής αυτόνομης οργανω
τικά συνδικαλιστικής παράταξης 
Π Α Σ Π . Οί τραμπουκικες ένέργει 
ες πού ξαπολύθηκαν άπό μεριά; 
τών ύποτελικών τών κ?ντρικώ\ 
γραφείων τού Π Α Σ Ο Κ , προκα
λούν τόν αποτροπιασμό όλη ς τ ή ; 
δημοκρατικής κοινής γνώμης καί 
τής συντριπτικής πλειοψτηψία: 
τών μελών τοϋ Κινήματος. Εχον
τας πλήρη συναίσθηση γ ια τήν αυ
τονομία τών μαζικών χώρων δηλώ 
νουμ« τήν αμέριστη συμπαράστα
ση μας στους 15 διαγραμμένους 
συντρόφους τού Κ . Σ . τής ΠΑΣΠ 
καί θα αγωνιστούμε γ ι α τήν προ
άσπιση τών δημοκρατικών διαδι
κασιών καί τής σωστής λειτουργι 
κότητας τού Π Α Σ Ο Κ . "Εχοντας 
καταχτημένη τήν ιδεολογία τον ε
πιστημονικού σοσιαλισμού δηλώ
νουμε τήν συμπαράσταση μας στο 
διαγραμμένο γραμματέα τής Νεο
λαίας σ. Γ . Τζάθα καί κατάδικο 
ζούμε τ ι ς τυχοδιωκτικές ένέργει 
ες τού τωρινού γραμματέα άπό 
ροια τού μικροαστισμού καί όπ-
πορτουνισμοΰ πού τόν διακρίνει. 

Ή Ν . Π Α Σ Ο Κ 'Αγγλίας ναχα 

δικάζει τήν άνδρωση καί επιβολή 

απόψεων άπό μεριάς τού παλαιο

κομματικού μηχανισμού τού ΠΑ

ΣΟΚ, πού στή μάχη για τό στή 

σιμό ενός εκλογικού μηχανισμού 

αποπροσανατολίζει όλα τα μέλη 

τού Π Α Σ Ο Κ άλλα καί όλον ι ό 

λαό γενικό>τερα. 
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ΑΠΟΦΑΣΗ 81 ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
(Συνέχεια άπα τήν 2η σελ.) 

άλλα κχ'ι νά διευκολυνθούν *wt 
κχί DÌ μεθοδεύσεις. Μεθοδεύσεις 
που ξεσκεπάστηκαν άπό εισήγηση 
πού κυκλοφόρησε προς οΑ διορισμέ
να όργανα -/.xi πίσω α ' τις ελάτες 
τής βάσης. 2ΐήν εισήγηση αναφέρε
ται ότι .-χ διορισμένα δργανα θά συμ
μετέχουν στις συνδιασκέψεις y.xì 
μάλιστα θχ ζρίνο-uv ¡ιέ προϋποθέ
σεις ποο επιεικώς -/,αρακτηρίζουν-
ται 5XV απαράδεκτες για τήν ση-
.μερινή κχτάστχση τοΰ ITA.ΣΟ.Κ. 
Σαν τέτοιχ προϋπόθεση αναφέρεται 
ή μαζικότητα πού πρέπει rvÂ έχει 
ή οργάνωση βάσης, κχί πού ξε
περνάει τό πεντχπλάσιο τοΰ σημε
ρινού δυναμικού τοΰ Κινήματος. 
Είναι χυτή βίόχιχ μια προϋπόθεση 
πού είνχι αδύνατο νά πραγματωθεί 
με το σημερινό ποιοτικό κχϊ οργα
νωτικό χάλι του Κινήματος. 

"Κ/Χ άλλο στοιχείο απαράδεκτων 
ΐ 'Λίκητιχβν μέτρων είνχι κχί ή 
ìidfcX'jji] τοΰ καθοδηγητικού òz^i'/Z'i 
τής ΠΑΣΠ /χι ή περιφρόνηση την 
αποβάσεων του Συνεδρίου τ η ; , μέ
θα άπό κχτάπτυστε; βιαιότητας, κχ-
τάληψη των γραφείων τής ΠΑΣΠ 
- τραμπουκισμο!, καθώς κχ'ι ή δια-
κήρυςη ενός στημένου Συνεδρίου 
πού στα μυαλά ορισμένων θχ κα
ταξιώσει» τις Παπχνδρείκές ενέρ
γειες, έξω άπό κάθε Ivvotx αρχής -
ιδεολογίας κ,χί ηθικής. 

Ή βάση τοΰ ΠΑ.ΣΟ.Κ. ποτέ δέν 
¿ρωτήθηκε, οϋτε καν πληροφορήθη
κε για τις επιλογές τοΰ Παπανδρε-
•κοΰ μηχανισμού. Μια σειρά άπδ 
επιλογές, δπως τδ »βυθίσατε t è . 
Χδρχ» ή <<ή Δημοκρατική Συνεργα
σία» τις μάθαινε άπό τις έφημερί-
'5ες Ή αντίληψη πού επικρατεί 
στον μτ/χχνισμό, ιεΐνχι αντίληψη 
συμφωνίχς ή δχφωνίχς μέ τις α
πόψεις το<υ, κχί ή διαφωτ,ιίχ α
πομονώνεται διοικητικά. Αυτός ó Ι
διος μηχανισμός, στή φάση του δι-

νομαρχιχ-
στό ση-

φτχίει ή 
δεν χνχ-

οωτάκουστο 

τχκτήοεις 160 λαοΰ. 'Εδώ θχ πρέ
πει νχ τον;οτεΐ δτι δ δρ</;αΛς τής 
πρχγματικής αλλαγής τοΰ κοινωνι-
κοο συστήματος είναι δύσκολος, 
μχκρύς κχί επίπονος. Κχί οι άν
θρωποι πού επείγονται να πάρουν 
την κυβέρνηση κχί να γίνουν πρω
θυπουργοί, υπουργοί * .- . Ιλ. κχί έ-
έπικίνδυνο. είνχι κχί λίθος ΐ,ζομο 
διχλέξχνε, όχι τίσο γιχτί ενδιχφε-
ροντχι γ ιχ τόν προ>θυπουργικό θώ
κο, χλλά γιχτί έχοντας αυτό σαν 
πρωταρχικό στίχο, δέν επιτρέπουν 
να δομηθεί ή σωστή οργάνωση, ν χ 
οργανωθεί δηλαδή τδ 
τμήμα τοΰ λαού, πού θ 1 

σει κχ'ι τήν καθοδήγηση 
ζδν. Αυτοί αντίθετα προτιμούν -χ 
στηρίζονται στις χυ'1όρμη:ε; ;'χζες 
κχί προσαχθούν v i ϋποτά;ουν το 
συνειδητό κομμάτι στο χύΟόρμητο. 

Έ δ ω βρίσκετχι το ϊκρω; επι
κίνδυνο παιχνίδι τοΰ Α. Πχτχνδρέ-
00. Μέ ΟΤΖΟΙΟ τρόπο κχ'ι 5ν πχρθεϊ 
ή έξουσίχ χπό τις λαϊκές δυνάμεις, 
χρε'.άζετχι νχ έκ-ονηθοΰν προγράμ
ματα γιχ τή μετάδοση της Ε λ λ η 
νική; Κο'.'/'ονίχς χπδ τον Κχπιτχ-
λ;ομό στον σοσιχλιαμό. Για τδ αρ
χικό - μετχοχτι,κό, τουλάχιστον 
στάδιο τοΰ σοσιχλιομοΰ, για το 

συνειοητο 
άπο-τελέ-
τών ¡ιχ-

ορισμοΰ των ΓΓροσ"ΐρινών 
κών 'Επιτροπών, =~τχσ: 
μείο νχ ίσχυρΰετχ: οτ: 
όχση πού τδ ΠΑ.ΣΟ.Κ. 
πτΰσσετχι κανονικά 
γεγονός. 
1) Ί'ό πρόβλημα τής οογανωοης 
ήτχν όέβχιχ χπχρχίτητο κχί γιχ 
τήν πολιτική χειρζ-^έτηση της βά
σης, χφοΰ βέβαια προηγούμενχ γί
νει μιχ πολιτι/.οΊ'ΐΕολογική δουλειά 
από πλευράς κχθοδήγησης γ ιχ τήν 
¿λοκ,λήρωη τής πολιτικής τ η ; συ-
νείίησης. Άπέ-,χντι δμως κχ'ι 3' 
αύτδ τό τόσο σημχντι-κό θέμχ ή ή-
γεσι'χ πχρέμεϊνιε χδρχνής. Κχμμιά 
δουλειά διχφώτισης ·στή βάση μέ 
συντονισμένο προγρχ;ψ.χτισμό δέν 
έγινε, οϋτε κχν στοιχειώδη πράγ-
μχτχ δέν δόθηκαν. Βγήκαν βέβαια 
τχ βιβλιχρχκιχ τοΰ ΚΕΜΕΔΙΑ πού 
ήτχν στή διάθεση τοΰ καθένα χν 
ήθελε να τ ' αγοράσει, πο^έ δμοις 
δέν Ιντάχθηκχν σ; κχμμιά συγκε-
κριμένη διαδικασία διχπχιδχγώγη-
σης πών μελών. Λεν υπάρχει κχμ-
μιχ διχδικχσίχ πχρχγοιγή; κχ'ι ά-
νχπχραγοιγής στελεχών. Και απ' 
τχ λιγοστά στελέχη πού υπάρχουν, 
δσχ εκφράσουν τήν πχρχμικρή δια
φωνία, συνειδητοπο;ώντχ; μια πρχγ-
μχτ:κ>ότητχ δ:χγράϊοντχι. 
•3) Το πρόόλτ.μχ τ ή ; δργάνω3ης 
ήτχν κχ'ι είνχι χπχρχίτητο για τήν 
δυνχμική κινητοποίηση τής πολιτι
κ ή ; συνείδησης μεσχ στο Αχϊκό Κί-
vigia, γιχ τήν χνχτ/εση κχί συν
τριβή δλω'·1 έκείν,.·; τών δυνάμε<ον 
τ ή ; αστικής έπικυριχρχίχ; κχ'ι 0-
ποτίλειχ;, αού θχ θελήσουν νχ 
σαμποτάρουν τ ι ; òv/ιοκοχτικές κχ-

βώς θα γίνει ή κοινωνικοποίηση 
κχ'ι ή συνεταιρίΌτικοποίηση, γ ι α το 
πώς, ποΰ, πότε κχί πόσο θχ εφαρ
μοστεί ή αυτοδιαχείριση, για τήν 
άποκιεντρωτική κοινωνικό - οικονο
μική αναπτυξιακή πολιτική τής 
χούρας, γ ια τό πειριε-χόμενο τ ή ; 
κοινωνικοποιημένης πχιδείχς κχ'ι 
άλλα. Γι' αυτό είναι χπχράο'εκ.το 
και επικίνδυνο να ςεγελχ έςχκο-
λουθητικά πό λχδ μέ συνθήιιχτχ ó 
Α. Πχπχνίρέου. Γιχτί έτσι θα ώ-
δηγηθεΐ ·δ λχός σέ τ.^Ψ)ζ'.ζ^7. σχή-
μχ/τα. 01 λαϊκές μάζ'ες, λόγω τών 
άντιοοειμενικών συ·/θηκών πού σ' έ
να σημαντικό βχθμό υπάρχουν, (κ.χ. 
άνε,ργίχ - πληθωρισμός - άκρίβε χ -
ςεπούλημχ τοΰ ίδρώτχ τή; '~'-'{ÇO-
τ ι ϊ ς - πχι'δεΐχ - ίχτροφχρ;'χκ.ευ"ΐ 
κή περίθαλψη - T.T.Z-J.-/.Ç,ÎZOZ. περι
ορισμός ατομικών έλευθ'ίοιών -
γρχφει'οκρχτίχ - Βάσε;; ΗΠΑ - NA
TO •/..-.Α.) σπρώχνονται σέ διεκ-
δηκητικούς κχ'ι κοινωνικούς αγώ
νες. "Ετσι χνχγκχστικχ τδ αυθόρ
μητο λα'κο κίνημχ θχ χνεβχίνει, 
κχ'ι κάποια μέρα θχ "ητήσει δ·έ-
Ι'Λζ, έγκσιτχλείποντχ; τχ δε;ΐχ 
κόμχτχ κχί στρεφόμενο προ; ' χ α
ριστερά. "Αν χυτά τχ aptstcpà 
κόμματχ, κχ'ι τέτοιο θέλει νχ λέ-
γετχι τό ΠΑ.ΣΟ.Κ., δ ύποκειμ ε
νικός φορέχς, ή συνείδηση, δ όποι
ος μέ τή συνθηματολογίχ τ ή ; ηγε
σίας του σίγουρα θά έχεισυντελέ-
σει στό yptiycçro χνέβχσμχ τοΰ χΰ-
θόριμτ,ιτου Αχίκοΰ Κινήματος, το 6-
τ,ο'.ο δμως βπως είνχι γνωστό δέν 
τό διακρίνει ή στχθερή κχί αδιά
λειπτη πορεία μπρος τού; μν/,ρί-
γ^ρο'/ο'ίς χγώνες, χν λοιπόν αϊτό 
τδ κόμμχ δέν έχει προωθήσει ικχ-
νοποιητικχ τήν οργάνωση του, τό
τε θχ υστερεί τοΰ χΰθόρμητου Λχϊ-
κοδ Κινήματος, του δποίου θχ έ
πρεπε αντίθετα νχ προηγεϊτχι. 
ΓΓράγμα πού τελικά σημαίνε: δτι 
ή αντίδραση θα μπορέσει νχ τσχ-
κίσεί' .-/.υριολεχτιαχ τό αυθόρμητο 
Λαϊκό Κίνημα, δη'··: τό έκα ε :ό 
19G7. 

4) Σημαντικό τέλο; για τήν δι
αμόρφωση τ ή ; προσωπικότητας τοΰ 
ΠΑ.ΣΟ.Κ. ήταν χα: τδ Καταφα
τικό. Δημοσιεύτηκε τό καταστατι
κό τοΰ ΠΑ.ΣΟ.Κ., ενδ; Μαρ;ΐ;τι-
κοΰ ύπ-τίθετχι copia, πού μεσχ 
του πουθενά δέν αναφέρεται ο Έ -

πιστημονικός Σοσιαλισμός. Στην 
Κεντρική Επιτροπή ή Κοινοβου
λευτική ομάδα, πάγια διαθέτει το 
1/4 τών μείλών, λές και δ βου
λευτής είναι μέλος ανώΐερη; ποι
ότητας από τα &λλα. Οι Κλαδικές 
"'Οργανώσεις κατέχουν επίσης ένα 
•σημχντικό κομμάτι. Ή εργατιά και 
ή χγροτιά, τα πρωτοπόρα στοιχεία 
τής κοινωνικής αλλαγής, πού συμ
μετέχουν στις Τ.Ο. μαζί μέ τις 
υπόλοιπες τάξει; και στρώματα, 
καταλήγουν να είνχι μιχ ασήμαν
τη μειοψηφία, εκπροσώπησης τής 
βάσης στην Κεντρική Επιτροπή. 
Αύτδ; ο ασφυκτικός έλεγχο; τής 
δυνχμική; τών εργατών και τών 
αγροτών χπό τό μικροαστικό στοι
χείο Ϊέν υποδηλώνει ΧΠ/.Χ κχ'ι μό
νο ;r.à οργανωτική πολι:.κή, άλλα 
και μιχ πολιτική μικριχοτισμοΰ 
κχ'ι δεςιά; παρίκλισης, πού κατχ-
δικχ"ε: τήν πλειοψηφιχ τοΰ Ελ
ληνικού λαού, τήν Ιργατική τάξη 
κχ'ι τήν χγροτιά νχ είνχι κάτω 
άπ' τήν καθοδήγηση τών μικροα
στών. 

Γενικά ή υλοποίηση προγραμμά
των.δι α.κηρύξεων, θέσεων δέν εί
ναι πρχγμχτώσιμη διαφορετικά, πα
ρά μέ τήν καθημερινή ζύμωση, δρά
ση, κχ'ι πάλη στην πόλη, στό χω
ριό, στό πα/επιστήμιο Μόνο πού 
χυτή ή διαδικασία δουλείας θά πρέ-
πε,ι να γίνεται σέ μόνιμη βάση και 
να είνχι συγκεκριμένη κχί αντι
κειμενική. Αύτη πρέπει νχ είναι 
ή .καταλυτική πχρέμβαση ενός φο· 
ρ έχ μέσχ στις μά^ες κχί αυτή τήν 
παρέμβαση τήν διασφαλίζουν ή 
καθοδήγηση - ή βάση κχί ή δια
λεκτική σχέση μαζί τους, μέσχ σέ 
σαφώς προσδιορισμένα οργανωτικά 
πλαίσια ανάπτυξης τής ταξικής 
πάλης και καθοδήγησης τους. Πρέ
πει λοιπόν τό Κίνημχ νά διαπαι-
δχγωγεΐ νχ προγρχμμχτίζει κχϊ νχ 
ενσωματώνει μια άποψη στους κόλ
που; τοΰ λχοΰ. Σέ ριζική αντίθεση 
μέ τχ παραπάνω τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. απο
προσανατολίζει, καιροσκόπε! κχϊ 
διασπά τό Ααϊκό Κίνημα. Χαρχ.κτη-
ρι.στικό παράδειγμα είναι δτι δ 
Ηαπχνδρεϊκό; μηχανισμός έφτασε 
μέχρι τοΰ σημείου v i στείλει τήν 
οργάνωση βάσης Τρικάλων στα α
στικά δικ,χστήριχ. 

Ή ανάπτυξη κχί τό ρίζωμα τοΰ 
Παπχνδρε'ίκοΰ μτ.χχνισμοΰ μιχ τό 
ΠΑ.ΣΟ.Κ. πού αποδείχτηκε, μηχα
νισμό; προεκλογικός, μέ δημχγω-
γικό περιεχόμενο και χωρίς άρ
χ ε ; , (κι χύτες τις πχρχποίηοε 
-στην ανακοίνωση γ ιχ τά δυό /ρό-
νιχ τής νίκης τοΰ λχοΰ ένάντιχ 
στή βασιλείχ, κχ'ι τις Ικχνε 'Ελ
ληνική Κυριαρχία κχ'ι Κσινων.κή 
Δικαιοσύνη ένω ή διορισμένη 'Ε
πιτροπή Χεολχίχς εκχνε τήν κοι 
νωνική απελευθέρωση, κοινωηκή 
προκοπή στην τελευτχίχ διχκήρυ-
ξή της). Ή έλλειψη συγκεκριμένης 

ιδεολογίχ;, ή %-o^zioL τής οργά
νωσης, διοικητικά μέτρχ (διορι
σμός - διχγραφές), οί μεθοδευμέ
νες συνδιασκέψεις, έχουν εγκλω
βίσει τό -/ßyyj κχί τον έχουν κά
νει χ\ίζ-/'^ζζ ν' άντχποκριθεΐ στα 
-καθήκοντα πού βάζει μπροστά ή 
διακήρυξη τής 3ης Σεπτέμβρη. 

Μ' χυτές ' τ ι ; διαπιστώσεις κα'ι 
•ιέ 
στή 

και 
μάτ 
μιά 
και 
στικ 
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του όπο 
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τοΰ ΠΑ 
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Ξση τοΰ 
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<-Ί, γιά τδν σοσ 
τμό τής 

ΐλους -
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τοο-
ογι-

\mm π. ΠΑΖΟΚ 
HEÖT Ι02Μ0Υ 16)1)// 

(Συνέχεια από τήν (»η σελ.). 

λα αυτά είναι απόρροια τής ανά-
πτυ5ης παλαιοκομματικού έκλογι 
κοϋ μηχανισμού μέσα στο Κίνημα 
πού σάν πρώτο στόχο έχει τον α
ποπροσανατολισμό τοί) άπο τίς 
διακηρυγμένες άρχες, σαν τελικό 
στόχο ΐχει δε το Ιεποί'λημα τον 
Λαϊκού Κινήματος. 

Ό εκφυλισμός τού ΠΑΣΟΚ ί-
χει γ ίνε ι έντονος τον τελευταίο 
καιρό μετά τήν απροκάλυπτη πια 
προσπάθεια τής ηγεσίας καΐ τής 
κοινοβουλευτικής ομάδας να ε
λέγξουν τό κίνημα καί να τό κα
ταστήσουν έναν αστικό εκλογικό 
μηχανισιό πού σκοπό έχει μια έ 
κλογική νίκη καί δχ ι το σοσιαλι
στικό μετασχηματισμό τής κοινω 
νίας μας. 

"Ολα τα πάρα πάνω είναι άπόρ 
ροια τής αστικής προέλευσης ι Γ,; 
ήγεσίας καί τϋ>ν υπολοίπων ΟΙΕ-
λεχών πού κυβερνούν xò κίνημα, 
πού μέ διάφορες άντισοσιαλιστι-
κές ενέργειες κατάλυσαν κάθε έν 
νοια δημοκρατικής διαδικασίας 
κ α ! λαϊκής κυριαρχίας. 

Μέσα στα δυόμιση χρόνια ζωής 
τοΰ κινήματος δεν έχει γίνει καμ 
μια προσπάθεια γ ι α να αποκτήσει 
τό Π Α Σ Ο Κ μια συγκεκριμένη ϊδε 
ολογία καί μια συγκεκριμένη όρ 
γανωτική δομή, μέ άποτΕλεσμα τό 
Π Α Σ Ο Κ να είναι ανίκανο να κα
θοδηγήσει τό Λαϊκό Κίνημα στον 
αγώνα γ ι α 'Εθνική 'Ανεξαρτη
σία - Λαϊκή Κυριαρχία - Κοινω
νική 'Απελευθέρωση. 

Ή νεολαίο Π Α Σ Ο Κ Νέου Κό

σμου καλεί τήν ηγεσία τοΰ Κίνημα 

τος να βάλει τέλος^ στην κρίση 

πού απειλεί να διαλύσει τό κίνη 

μα, ανακαλώντας όλες τ ί ς ανβαί 

ρετες διαγραφές καί προχωρώντας 

άμεθόδευτα στίς συνδιασκέψεις 

καί τό Συνέδριο. 

'Ακολουθούν 19 υπογραφές 

ευϋυνες του: 
τή θέση τ 

κό μηχαν 

σθοΰν τ ι ; 
y_uìzizz'j\ 
Παπκνδρ: 

άντισοσιαλιο.ική 

παλαιοκομματική 

συγκροτήσσυν 

τά χωριά ε 

zz'j'i έπχφή 

Πχνελλχδική 

; και 
συς 
σμό. 

οημχγω-

ή ταχτική 

τίς πόλεις 

•·!••' 

και 

\ ά 

ν α : 

πά-

μιά 

:ό/ο 

τα

κ αϊ 

Hi 

τους 

θ à 

μετχςύ τους για 

Συνδ'.άσνεψη μέ ζ 

τδν καθορισμό προοπτική; κα'ι 

χ τ ι κ ή ; γιά τήν π=-ριΤρούοη·ση 

ανάπτυξη τή; ΐιακήρυξη; τ ή ; 

τοΰ Σεπτέμβρη προς δφε/ .; 

Αχίκοΰ Κινήματος. 

θεΜβλονίοςη 26 Γενάρη Ιί'Τ 
Τπογράφουν SI μέλη 

τοΰ ΠΑΣΟΚ Η = ;οαλο/ΐκη: 
.iSHSH5HSH5ZSE5riSESZ5ESHSci5HSB5ç 

Έκδοτης 
Χρήστος Κάμαρης 
Ίττπόνακτος 11 
τηλ. 90.13.498 
Νέος Κόσμος 

\ 



Σελίς 8 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 

ΑΠΟΦΑΣΜΤΗΣ Γ.Σ.ΤΗΣ Τ.Ο. 
ΠΑΣΡΚ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 

Ή "Εκτακτη Γενιική '. >νέλιευση 
τής Τ.Ο., (29.12.76), ¿(κχφάαισε 
ύστερα Ò.7ÌÒ μαικρά πληροφόρηση 
συζήτηση τα πιο κάτω: 

Α' Εγκρίθηκε ή ομόφωνη από
φαση τής Συντονιστικής Έκιτρο~ 
πής τής Τ.Ο. τής 24.12.76 JWÒ I-
χει ώς έξης: 

«α) Συμφωνεί μέ τις εκτιμήσεις 
του παραιτηθέντα Γραμματέα τής 
Νεολαίας ΠΑ.ΣΟ.Κ. β. Γ. Τζάθα, 
όπως δ ιατυπο>θηκαν στην Εφημε
ρίδα «Ελευθεροτυπία», στις 23.12. 
76, σχετικά μέ την -κατάσταση τήν 
ιδεολογική -/.αϊ οργανωτική πού έ-
πν/.ρατεΐ στό Κίνημα. 

β_) Κρίνει δτι στο Κίνημα έχει 
πικρατήσει 6 παλαιοκομματισμός 
κα'ι διχόρομισμός. 

γ) Καταδικάζει τις αυθαιρεσίες 
tñv διορισμένων οργάνιυν. 

δ) Με τήν επικράτηση τής δε
ξιάς πτέρυγας, το ΠΑ.ΣΟ.Κ.' εκ
φυλίζεται ο* Ενα παλαιοκομματικό 
μηχανισμό πού ανδρώνεται και κυ
ριαρχεί και .επιβάλλει (,κα'ι μέ δι
οικητικά μέτρα) τις επιλογές του 
3' ολόκληρο τον χώρο, μέ τήν ου
σιαστική καταπάτηση της δημοκρα
τικής διαδικασίας κα'ι των Άρχων 
της 3ης του Σεπτέμβρη. Ή προς 
τον παλαιοκομματισμό κατολίσθηση 
πού έκδηλώθηηοε ολοφάνερα μέ τήν 
απόφαση για τις διορισμένες Π.Ν. 
Ε. κιαΐ γ ι α τήν εισαγωγή ,κα'ι τον 
ρόλο των επωνύμων στην οργάνω
ση waä Κινήματος, -κορυφώνεται 
με τήν απόφαση - εισήγηση του 
Προέδρου ,κα'ι τής 'Εκτελεστικής 
Γραμματείας («για τήν μελλοντι
κή -οργανωτική πορεία του Κινήμα
τος* 7.12.76) και το διαδραματι-
σθέντα κ.αί λεχΟένιτα άπο τήν η
γεσία στην Συνέλευση των Γραμ
ματέων Π.Ν.Ε. — Προέδρου — Έ κ -
τελ. Γραιμιμ. στην 'Αθήνα Γτήν 19. 
12.76 κατά τήν όποια καθιερώνε
ται oeatl επίσημα πια 6 παλαιοκομ
ματισμός, ή δεξιά κατολίσθηση κα'ι 
ή καταπάτηση των δημοκρατικών 
διαδικασιών (π.χ. ή νέα θέση για 
τον 'JJXO των πολιτευτών σ/τά Κί
νημα, ή βίαια ,κα'ι κατηγορημα
τική άρνηση τού αν συζητηθή ή ορ
θότητα κα'ι ή σκοπιμότητα (.πολι
τικό σκεφτικό) της απόφασης για 
'τήν μέ τό ζάρι < μαζικοποίηση»). 

ε) 'Αποδοκιμάζει καί θεωρεί α
παράδεκτες, τόσο τήν Επέμβαση 
τών διορισμένων κεντρικών οργάνων 
στα χοίρο τής ΠΑΣ>Π καί τ'ις ενέρ
γειες σέ βί,ρος τής πλειοψηφίας 
του εκλεγμένου Κ. Σ. τής 1ΤΑΣΙΙ, 
Sao ,κα'ι τις διαγραφές (τις πρόσ
φατες) τών Μελών του Κινήματος, 
τόσο στό χώρο τής ΙΤΑΣΠ. ¿σο και 
στό χώρο του ινήματος. 

στ) Μένει πιστή ,καί αμετακίνη
τη στις αρχές τής Διακήρυξης τής 
3ης του Σεπτέμβρη, θα αγωνιστεί 
για τήν διαφύλαξη αυτών. 

'Εξουσιοδοτείται δ α ' γραμματέ
ας τής Τ.Ο. σ. Γρηγόρης Ράπτης, 
να έλθει σέ επαφή κα'ι να ανταλ
λάξει απόψεις καί πληροφόρηση 
μέ 'Εκλεγμένα όργανα καί Μέλη 
άλλων Τ.Ο. καΐ να συντονίσει τήν 
αποφασιστική άντιμετοΊπιιση έκ μέ-
mc τών Τ.Ο. τής απαράδεκτης 
κατάστασης πού έπικρατοίΓ στό Κί
νημα-. 

(Στην απόφαση αυτή μειοίήφι-
οε ίνα (1) Μέλος -τής Τ . Ο . ) . 

Β' 'Αποφάσισε: α) Ή Τ.Ο. ΝΑΤ-
flAKTOr (απόφαση) %al οί άλλες 
Τ.Ο. Αίτωλ)νίας (πρόταση τφος 

αοτές) δέν αναγνωρίζουν τις διο
ρισμένες ΓΓ.Ν.Ε. Προχωράνε στή 
σύγκληση τό ταχύτερο Νομαρχιακής 
Συνέλευσης μέ σκοπό καί τήν απ' 
αυτήν κατάργηση τής διορισμένης 
Π.Ν.Ε. ικαί τήν εκλογή από τήν 
Βάση Νομαρχιακής 'Επιτροπής ΑΙ-
το>λ)νίας πού σέ σύνδεση μέ άλλες 
εκλεγμένες Νομαρχιακές 'Επιτρο
πές άλλων νομών, ασκούν συγκεν
τρωμένη πίεση στον ο. Πρόεδρο 
για τήν κατάργηση - παύση τής 
διορισμένης ΈχΙτελ. Γραμ. κα'ι 
τών διορισμένων Κεντρικών οργά
νων κα'ι τήν εκλογή μέ δημοκρα
τικές διαδικασίες ΊΤικτελ. Γραμ. 
κα'ι τών άλλα« Κεντρικών οργάνων 
άπό τις εκλεγμένες Νομαρχιακές 
'Επιτροπές. 

ΟΊ 'Εκλεγμένες Νομχρ. 'Επιτρο
πές αναλαμβάνουν κάτω από τήν 
καθοίήγηση τών Εκλεγμένων Κεν
τρικών οργάνων τήν έν γένει ΙΙοο-
συνεόριακή Δουλειά. 
. . (Μειοψήφισαν στην απόφαση αύ-
ή, δύο (2) Μέλη τής Τ.Ο. τα 

Ινίπ/ΥΑίΛς αύ-
παρέ-

όποια έκριναν δτι οι εν"-ργε 
τές πρέπει να 
λευση διμήνου). 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΠΑΤΡΑΣ 
(Συνέχεια άπό τή 1η σελ.) 

για το δρόμο πού διάλεξαν γ ι α το 
Π Α Σ Ο Κ . 

Μένοντας πιστοί στη διακήρυ
ξη της 3ης Σεπτέμβρη και στη θε 
ωρία τοΰ 'Επιστημονικού Σοσια
λισμού και διαπιστώνοντας ότι ή 
ηγεσία: 

1 ) Πλαστογραφεί τα παραπάνω 
2) δεν έχει πρόθεση να δεχτεί τον 
προβληματισμό τής βάσης, άλλα 
αντίθετα δείχνει ξεκάθαρα με τήν 
πραχτική της t ò σκοπό της γ ι α 
διάλυση της οργανωμένης βάσης, 
διαχωρίζουμε πολιτ ικά τήν ευθύ
νη μας άπό ενα Π Α Σ Ο Κ «καθοδη
γούμενο» άπό τή συγκεκριμένη η
γεσία, αρνούμενοι να γίνουμε συ
νένοχοι στον εμπαιγμό τού Λαϊ
κού Κινήματος. 
'Υπογράφουν: 

75 μέλη τής νεολαίας Π Α Σ Ο Κ 
Π Α Τ Ρ Α Σ (σύνολο ενεργών με
λών 8 0 ) . 

26 μέλη τής Τ . 0 . 1 (σύνολο ένερ 
γών μελών 3 5 ) . 
23 μέλη τής Τ . 0 . 2 (σύνολο ένερ 
γών μελών 3 0 ) . 
18 μέλη τής Τ . Ο . 3 (σύνολο ένερ 
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ΚΕΙΜΕΝΟ ílfiPfilIfiíHÍ ΜΕΛΟΝ 
Μ 1 1 Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ 

Σύντροφοι, 

Τα τελευταία συνταρακτικά 
γεγονότα στό χώρο τού Π Α Σ Ο Κ , 
μας οδήγησαν στν απόφαση να 
παραιτηθούμε. Ή προσπάθεια μας 
να εκφράσουμε, τή γνώμη τής Ευ
βοίας, συνάντησε τήν αντίδραση, 
την αδιαφορία ή τήν υπόδειξη 
(άπό τήν ηγεσία προς παραίτηση. 
«"Οποιος δ ιαφωνεί να παραιτη 
θεΐ». Ή αγανάχτηση μας δεν εί
ναι θέμα προσωπικού εγωισμού 
μιας καί οί γνώμες αυτές δέν ε
ξέφραζαν μόνο εμάς. Ά λ λ α εΐναι 
γιατί πιστεύουμε πώς άποτελ: ί 
πρωταρχικό δικαίωμα καί καθή
κον συγχρόνως, κάθε μέλους, ν 
έκφραση υπεύθυνης γνώμης μέ
σα στα αρμόδια όργανα. Είναι γι
ατί βλέπουμε πώς συνειδητά έκ 
μέρους τής ηγεσίας, μπλοκάρονται 
οί διαδικασίες εκείνες πού θα ό 
δηγούσαν στο δυνάμωμα τού ΠΑ 
ΣΟΚ σαν «οργάνωση» ένώ προω
θούνται ο ίδιαδικασίες εκείνες 
πού οδηγούν στην ολοκληρωτική 
μετατροπή τοΰ Π Α Σ Ο Κ σέ ένα ε
κλογικό παλαιοκομματικό μηχα
νισμό, όπου ό αρχηγός αποφασί
ζει γ ια όλα. 

Τό Π Α Σ Ο Κ μέ τή διακήρυξη 
της 3ης τοΰ Σεπτέμβρη, σαν κί
νημα τού εργαζόμενου λαού, άνί 
λαβε τήν υποχρέωση να φτιάξει 
οργάνωση, πού να είναι ικανή να 
πάρει όχι μόνο τήν κυβέςνηση. 
άλλα καί τήν εξουσία καί να οι
κοδομήσει τό σοσιαλισμό. 

Μια τέτοια οργάνωση πρέπει 
να είναι ιδεολογικά ομοιογενής 
και να βασίζεται στον έπιστημο 
νικά σοσιαλισμό. Πρέπει να έχει 
τα απαραίτητα στελέχη, ^να σω
στό πρόγραμμα δράσης καί τ ις 
κατάλληλες οργανωτικές δομές. 

'Υποχρέωση τοΰ Π Α Σ Ο Κ μέσα 
σ' αυτά τα 2 χρόνια πού πέρασαν, 
ήταν να βάλει τ ις λειτουργίες 
εκείνες πού θα οδηγούσαν στην 
επίτευξη όλων τών πάρα πάνω 
"Ετσι τα μέλη τοΰ Π Α Σ Ο Κ μέ 
ανεβασμένη συνείδηση, θα μπο
ρούσαν να δουλεύουν μέσα στους 
μαζικούς τους χώρους, να δένουν 
τήν οργάνωση μέ τ ι ς μάζες, να 
αντλούν πείρα ά π ' αυτές, κα να 
φέρνουν τα πιό πρωτοπόρα στοι
χεία μέσα στό Π Α Σ Ο Κ . Αυτή εί
ναι καί ή σωστή έννοια τής μαζι-
κοποίησης. Ή οργάνωση πηγαί
νει στίς μάζες καί όχι οί μάζες 
στην οργάνωση, υπογράφοντας 
μια αίτηση. 

Τ ό Π Α Σ Ο Κ δέν στέκεται συ
νεπές στις υποχρεώσεις τ ο υ . 'Υ
ποχωρεί στον Παλαιοκομματικό 
τρόπο σκέψης, μιας συντηρητικής 
του ομάδας. 'Αποτέλεσμα αυτού 
είναι όλα τα διοικητικά μέτρα 
πού έχουν παρθεί (δ ιαγραφές χω
ρίς πολιτική αντιπαράθεση ό πα-
ραγοντισμός στην επαρχία — δέν 
ονομάζεται Τ . Ο . τής περιοχής 
άλλα Τ . Ο . τού τάδε υποψήφιου 
βουλευτή), ή αδυναμία τών μελών 
μας να δουλέψουν σωστά μέσα 
στις συνδικαλιστικές τους οργα
νώσεις (παράδειγμα τα εκλογικά 
αποτελέσματα τής Π Α Σ Κ Ε ) . 

Μ' άλλα λόγια ανοργανωσιά, 
αδράνεια, μέλη πού σέ τίποτα δέν 
διαφέρουν άπό τους απλούς ψη
φοφόρους και επομένως δέν μπο
ρούν να τα οδηγήσουν πουθενά. 
Κυρίαρχο ρόλο σ' όλο τό χώρο, 

παίζει ή φυσιογνωμία τοΰ Α . 

Παπανδρέου πού αδιαφορώντας 

για τήν οργάνωση, απευθύνεται 

στίς μάζες καί αντλεί τή δύναμη 

γών μελών 2 0 ) . 
12 μέλη τής Τ . Ο . 4 (σύνολο ένερ 
γ ώ ν μελών 2 0 ) . 

'Αποφασίστηκε ή πολιτική αύ-
τονόμευση τής Π Α Σ Π άπό ολο
μέλεια πόλης (παρόντες 300. Οί 
1280 υπέρ 20 αποχώρησαν). 

Ε π ί σ η ς τάσσεται υπέρ τών α
ποφάσεων καί τό μαθητικό γρα
φείο Π Α Σ Ο Κ Πάτρας καθώς καί 
ή ΠΑΜΚ Π ά τ ρ α ς . 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ Τ.Ο. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 
Φίλοι, οπαδοί τού Κινήματος, Λαέ 
τής 'Επαρχίας Ναυπακτίας, 

Ή συμπυκνωμένη π3:'ρα 2¡j χρό
νων άπό τήν καθημερινή πολιτική 
πραχτική τών μελών τής 'Γ.Ο. II \-
ΣΟΚ Ναυπάκτου οδήγησε τή/ Γεν. 
κή Συνέλευση στην ΐιχπίστιυση: ΊΙ 
εσωκομματική πάλη μέσα στό 11Α -
ΣΟΚ πήρετ έλος μέ τή< δριστική 
του μορφοποίηση σέ αρχηγικό κόμ
μα μέ διεκπεραιωτι/.ά Κεντρικά δ'.ο 
ρισμένα όργανα, μέ ενδιάμεσα διο-
ρισμένα όργανα κα'ι μέ φιμωμένες 
Τ.Ο. στην υπηρεσία ιενός έκλογ./.οΟ 
παλαιοκομματικού μηχανισμού, με 
τήν οδήγηση σέ καπελωμένες Συν
διασκέψεις ποσότητας παραγόντων 
καί προσιοπιικοτήτων δηλαδή σέ κα 
βαρά εκλογικά σώματα χειροκοοτά 
κηδων>- ιμέ μαζικές αυθαίρετες δια
γραφές πληθώρας Μελών του Κινή
ματος, μέ έλλειψη κάθε δημοκρατι
κής διαδικασίας, μέ τήν ουσιαστική 
καταπάτηση έκ μέρους τού 'Ανδρέα 
Παπανδρέου ικαί τών απ' αυτόν διο
ρισμένων Κεντρικών 'Οργάνων τών 
Άρχων κα'ι στόχων τής Λιακήρυ-
ξης τής 3ης τού Σεπτέμβρη. 

Γι* αυτό ή εΓνική Συνέλευση 
τής Τοπικής 'Οργάνωσης ΠΑΣΟΚ 
Ναυπάκτου στή Συνεδρίαση της τής 
30.1.77 ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ «ιέ συντριπο-
κή πλειοψηφία v i ΑΠΟΧΩΡΗΣΕ] 
άπό τό παλαιοκομματικό Παπχ-δρ:-
ϊκό πια < ΠΑΣΟΚ και ν' αγωνι
στεί για τήν δημιουργία àr.ò τή-
Ιίάση ενός γνήσι·α σοσιαλιστικού 
πολιτικού φορέα απ" όλες τις συ
νεπείς σοσιαλιστικές δυνάμει: πού 
δέν τ':: εκφράζει κανένα άπό τά 
¡»πάρχοντατ/ιό μιιατα. 

Η ΓΕΝΙΚΗ ' ΣΓΝ'ΚΛΚΓΣΙΙ ΤΗΣ 
Τ.Ο. ΠΑΣΟΚ ΝΆΠΙΑΚΤΟΓ. 

του απ" αυτές . 
"Ολα αυτά είναι γ ι α μάς στοι

χεία πού αποδείχνουν πώς τό ΠΑ 
ΣΟΚ μετατρέπεται σ' ενα αστικό 
κόμμα. Ή συνδιάσκεψη στην ό
ποια προχωρεί (βάζοντας σα στό
χο μαζικοποίηση καί όχι εσωτε
ρική δουλειά γ ι α ιδεολογική, ορ
γανωτική ανάπτυξη) αντί να εί
ναι ένα ποιοτικό άλμα, θα είναι 
απλώς μια εκλογική διαδικασία, 
πού θα κατοχυρώσει τον αστικό 
αυτό τρόπο λειτουργίας. 

Έ τ σ ι τό Π Α Σ Ο Κ θα λειτουρ
γεί αποπροσανατολίζοντας τό λαό 
(δίνοντας του υποσχέσεις γ ια ρι
ζική αλλαγή, ένώ θα έχει τή δυ
νατότητα μόνο οριακών μεταρρυθ
μίσεων) ή οδηγώντας τον σέ πρό
ωρη σύγκρουση μέ τήν αντίδρα
ση καί επομένως σέ σρ,αγιασιιο 
τού λαϊκού κινήματος. 
('Ακολουθούν οί ύπογραι ί ίς τισ-
σάρων μελών τής Π Ν Ε Ε Υ Β Ο Ι Α 1 
μεταξύ τ ώ ν οποίων καί τ ο ν 
γραμματέα) 


