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Σχετικά μέ τήν τελευταία άνακοίνωοη του Γραφείου Τύπου 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΖΤΟΝ ΑΡΧΗΓΟ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ 
Τα 81 μέλη τού ΠΑΣΟΚ θθααα.-

λονίκης πού διαιχώρηοαν "ή θέση 
τους άπό το κίνημα και τον αρχη
γό του Α. Παπανδρέου, έβγαλαν τις 
πιο -κάτω ανακοινώσεις: 

«Το διορισμένο γραφείο τύπου του 
«ΠΑΣΟΚ» ¡μέ χθεσινή του ανακοί
νωση προσπαθεί να παραπλάνηση 
την κοινή γνώμη κα'ι τα μέλη τού 
< ΠΑΣΟΚ» διαστρεβλώνοντας κατά-
φο)ρα τήν αλήθεια, που τόσο τήν 
έχει ανάγκη τό λαϊκό κίνημα. 'Α
ναφέρει δτι από τα 81 μαύτά άτο
μα ή πλειοψηφία είχε πάψει από 
πολύ καιρό να είναι μέλη τού κι
νήματος. 

"1! αλήθεια είναι δτι από τα 
81 άτομα πού υπογράφουν τό κεί
μενο αυτά που διοικητικά κα'ι χω
ρίς απολογία διαγράφτηκαν με α
πόσχιση του «πειθαρχικού συμβου-
λίου είναι μόνο οκτώ». 

«Ό ΠαπανδρεΊ'κάς μηχανισμό:' 
μέσω τού γραφείου τύπου του έξέ-
btüoe νέα ανακοίνωση μέ τήν όποια 
μεταξύ άλλων καταγγέλει σάν με
θοδευμένη προσπάθεια αυτών πού 
διαχώρισαν τή θέση τους από το 
μηχανισμό του, μέ στόχο τή δη
μιουργία εντυπώσεων, τόν αποπρο
σανατολισμό μελών του ΠΑΣΟΚ κα'ι 
τού λαϊκού κινήματος από τα μεγά
λα εθνικά και εσωτερικά προβλή
ματα. 'Ακόμη ισχυρίζεται πώς τό 
90% των υπογραφών είναι φοιτητές 
πού διαγράφτηκαν από τις σπου
δάζουσες των διαφόρων σχολών πριν 
από τό εκτακ-ο συνέδριο τή; ΙΙΑΣΠ 
πώς τέτοιες ανακοινώσεις διοχετεύ
ονται στον τύπο από άτομα πού 
βρίσκονται έκτο; κινήσεως έδώ κα'ι 
έξη - οκτώ μήνες, πώς ή απάν
τηση σίτους φραξιονιστες έχει δοθή 
μέ τή δημιουργία δεκάδων καινούρ
γιων τοπικών όμάδι«ν κα'ι δμάΑων 
πόλεων και τήν έγγραφη εκατοντά
δων καινούργιων μελών, τήν υλο
ποίηση τών διαδικασιών για τ'ις νο
μαρχιακές συνελεύσεις κα'ι τήν πα
νελλαδική συνδιάσκεψη, πώς οί φρα 
ξιονιστές ¿ξυπηρετοίν ιδιοτελείς σκο 
πους κα'ι τέλος ζητά άπό τις εφη
μερίδες να ελέγχουν μέ περισσότερη 
σοβαρότητα τις πληροφορίες κα'ι τά 
κείμενα, θεωρούμε υποχρέωση μας 
κα'ι απέναντι στους συντρόφους μας 
- μέλη ακόμα τού ΠΑΣΟΚ κα'ι απέ
ναντι στο λαϊκό κίνημα νά δηλώσου
με τα έξή: : 

1. Σαν "Ελληνες πολίτες πού πι
στέψαμε στή διακήρυξη τών άρ/ών 
και στόχων της 3ης Σεπτέμβρη 1974 
κα'ι εργαστήκαμε γι ' αυτήν παραπά 
νω άπό 9 χρόνια κα'ι μέσα από τήν 
οργάνωση τού ΙΙΑΚ, ενδιαφερόμαστε 
για τήν εφαρμογή τών αρχών της 

3ης Σεπτέμβρη κα'ι για τήν μή πα
ραχάραξη τους. Είναι τουλάχιστον 
ασέβεια άπό μέρους της ηγεσίας του 
ΠΑΣΟΚ απέναντι στή νοημοσύνη 
τών μελώ>ν τού κινήματος κα'ι τού 
λαού γενικιύτερα να χρησιμοποιεί, 
αποπροσανατολιστικά, τά μεγάλα ε
θνικά κα'ι εσωτερικά προβλήματα, δη 
λαδή τήν ταχτική της κινδυνολογί 
ας,κάθε γ^% πού αντιμετωπίζει εν
δοκομματικές "ιδεολογικοπολιτικές 
κα'ι οργανωτικές δυσκολίες, ταχτική 
πού κα'ι άλλοι χρησιμοποιούν κάθε 
φορά κα'ι ϊπου τους εξυπηρετεί. 

2. "Οσοι υπόγραψαν τό κείμενο 
θεσσαλονίκης είναι μόνο μέλη τού 
ΙΙΑΣΟΚ θεσσαλονίκης και ό/.ι ΟΑ/,ς 
τής 'Ελλάδας όπως θέλει νά τό πα
ρουσιάζει ή ηγεσία τοΟ ΠΑΣΟΚ. Οι 
διαφωνίσαντες π.χ. στην Πάτρα, 
στην 'Αθήνα, στά Τρίκαλα, στο Ιίό-
λο, στή Ναύπακτο, στην Εύβοια, 
στην Καβάλα κα'ι στο Ίνξωτερικό εί 
ναι πάρα πολλοί και κάθε μέρα γί 
νονται όλο κα'ι πιό -ζλλο\. 'Ακόμη 
απ' αυτούς πού υπόγραψαν τό κεί
μενο κα'ι δημοσιεύτηκαν τά ονόματα 
τους είναι: 40% εργαζόμενοι, 12% 
πτυχιούχοι - τελειόφοιτοι πανεπιστη 
μιακών σχολών κα'ι 48% φοιτητές 
- :πουάαστές από τους οποίους αρ
κετοί είναι εργαζόμενοι. Άλλα κι 
αν ήτεαν 90% φοιτητές, θα έσήμαι 
νε αυτό πώς ή γνώμη τών φοιτητών 
δέν έχει βαρύτητα; 'Εκείνα τά με 
γάλα λόγια τ ή ; ηγεσίας τού ΠΑ
ΣΟΚ γιά τή νεολαία - γενιά τού 
Πολυτεχνείου σέ τι XTio^y.'jrîi^i άρα-

»Διαγραμμένοι μέ βάση τήν από
φαση τού διορισμένου «πειθαρχι
κού ' συιμβουλίου αριθ. 84)23.12.76 
χωρίς καν νά ληφθή ύπ" δψη τό κα
ταστατικό πού έχει φτιάξει στά μέ
τρα της ή ϊδια ή ηγεσία του ΠΑΣΟΚ' 
σύμφωνα μέ τό òr.rÀr> κανένα μέλος 
τού κινήματος δέν διαγράφεται αν 
δέν αποδειχτεί δτι οί κατηγορίες εί 
•ναι βάσιμες κα'ι δέν κληθή νά υπε-
ρασπισθή τόν εαυτό του (βλέπε κα 
ταστατικο άρθρα 24, 26, 26) εί
ναι μόνο 8% δηλαδή λιγότερο άπα 
10% κα'ι δχι 90%. Τό στημένο συνέ
δριο τής ΠΑΣΠ έγινε τό Γενάρη 
τού 1977 πώς βρίσκονται τά άτομα 
αυτά εκτός κινήματος εδώ και 6-8 
μήνες ; 

>"Οσο για τά μεγάλα λόγια περί 
δημιουργίας δεκάδων νέων Τ.Ο. 
και Ο.Η. (έ'δώ στή θεσσαλονίκη 
συμπτύσσονται ανά δύο ο'ι Τ.Ο. και 
έτσι δημιουργούνται νέες Τ.Ο.)κα'ι 
εγγραφών εκατοντάδων νέων μελών 
αυτά δέν μας εκπλήσσουν γιατί γνω 
ρίζουμε πώς είναι χαρακτηριστικά 
τ^ΐ ηγεσίας το" ΠΑΣΟΚ. Για τό 

μόνο που επιθυμούμε να εφιστησουμε 
τήν T^acry^r, τών συντρόφων μας εί
ναι ή πλήρης μεθόδευση τών διαδικα 
σιών γιά τις νομαρχιακές συνελεύ
σεις κα'ι τήν πανελλαδική συνδιά
σκεψη πού γίνεται μέ στόχο τόν πε 
ριορισμό τών μή «άνδρεϊ-κών» συνέ
δρων σέ μια μικρή μειοψηφία, ώστε 
νά υπάρχει κα'ι μια κάποια ακίνδυνη 
έκφραση αντίθετης άποψης, άρα δη 
μοκρατική επίφαση. 

3. 'Ιδιοτελείς ιν^ΓιΟΟς δέν έπιδιώ 
κουμε εμείς αλλά ή Ιδια ή ηγεσία 
τού ΠΑΣΟΚ πο ύέπείγεται νά ενδυ

θεί τόν πρωθυπουργικό θώκο, οί δέ 
γύρω ιάπ' αυτήν τόν υπουργικό και 
βουλευτικό. Αυτή είναι μιά άπό τις 
σοβαρότερες διαφωνίες μας μέ τήν 
σημερινή ηγεσία του ΠΑΣΟΚ γιατ'ι 
βιαζόμενη νά έρθει στην κυβέρνηση, 
ζητώντας κοινωνικοποίηση τών μέ
σων παραγωγής, αύτοδιαχείρηιση 
κα'ι εξοοο από τό NATO, χωρίς νά 

έχει οργανωθεί δ λαός τόσο καλά 

ώστε νά στηρίξει μιά τέτοια κυβέρ 

νηση, θα οδηγήσει τή χώρα πάλι 

σέ πολιτική κρίση». 

Η ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 

ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ Γ .ΤΖΑΘΑ 
Προς 

τον πρόεδρο τοΰ ΠΑΣΟΚ 
τήν εκτελεστική γραμματεία 
τήν επιτροπή νεολαίας 
Γ ι α ό λ ο υ ς τ ο υ ς 
σ υ ν τ ρ ό φ ο υ ς νεολαί
ο υ ς του ΠΑΣΟΚ 

Σύντροφοι, 

Μετά άπό πολλή σκέψη και 
έ χ ο ν τ α ς πλήρη συναίσθηση 
της σημασίας της ε ν έ ρ γ ε ι α ς 
μου αναγκάζομαι να παραι
τηθώ άπό τή θέση τοΰ Γραμ
ματέα της Νεολαίας του ΠΑ 
ΣΟΚ. 

Είναι μόνιμη πληγή για το 
κίνημα τ ό φ υ λ ο ρ ό η -
μ α τ ώ ν σ τ ε λ ε χ ώ ν 
τ ο υ ή αδυναμία οποιου
δήποτε ο ρ γ ά ν ο υ να λειτουρ
γήσει σ υ λ λ ο γ ι κ ά και 
ν ά ορθοποδήσει και τό σ ο
ν ε ί δ η τ ò μ π λ ο κ ά 
ρ ι σ μ α τ ώ ν δ ι α δ ι 
κ α σ ι ώ ν ανάπτυξης ολό
κληρου τοΰ χώρου. Παράλλη 
λα ολο και περισσότερο εύ 
δοκιμοΰν στις τάξεις του οί 
κάθε είδους όπορτουνιστές 
και άρριθίστες, ολο κα'ι πε
ρισσότερο ή λειτουργία τοΰ 
κινήματος εγκαθίσταται στους 
δ ι α δ ρ ό μ ο υ ς , άνατί 
θεται σε κ υ κ λ ώ μ α τ α 
στηρίζεται στίς κάθε είδους 
παραλειτουργίες. 

Ό εκφυλισμός τοΰ ΠΑΣΟΚ 
έχει τή 6άση του στην άπο 

κλειστική ενασχόληση τών 
οργάνων του γύρω άπό προ
σωπικά και διαδρομικά ζητή
ματα, στο σαμποτάρισμα κά
θε προσπάθειας γιά συλλογι
κή λειτουργία (διαδικασίες 
μέσα άπό ό ρ γ α ν α και κατάκτη 
ση μιας συγκεκριμένης πρω-
τοπόρας, Ιδεολογίας), ταχτι
κή πού, άκολουθιέται με «συ
νέπεια», άπό μέρους της η
γεσίας τοΰ κινήματος. 

"Ολα αυτά δ ε ν μπορούν 
παρά νά έ χ ο υ ν σάν αποτέ
λεσμα τήν αποδιοργάνωση 
τοΰ κινήματος μας αποδιορ
γάνωση πού έκφφράζεται μέ 
τήν σ υ ν ε χ ή ανταγωνιστική 
σχέση πού άναπτύσεται ανά
μεσα σ' ενα μηχανισμό χω 
ρϊς α ρ χ έ ς (τον μηχανισμό 
τών κεντρικών ο ρ γ ά ν ω ν τοΰ 
ΠΑΣΟΚ) και τίς διαδικασίες 
πού απαιτεί καί περιμένει μά 
ταια ή 6άση τοΰ κινήματος 
σ' όλη τή διάρκεια της ύπαρ
ξης του. Ή κατάσταση αυτή 
παίρνει τή πραγματική της 
διάσταση έ ά ν σκεφτούμε οτι 
ένώ το ΠΑΣΟΚ [εκφυλίζεται 
έ ν α ς εκλογικός παλαιοκομ
ματικός μηχανισμός ανδρώ
νεται κυριαρχεί καί επιβάλει 
τίς επιλογές του σ' ολόκληρο 
τό χώρο. 

"Ετσι τό ΠΑΣΟΚ αποπροσα
νατολίζει τόν λαό μας καί 
διασπά τό λαϊκό κίνημα δη-
μιουργόντας ψευδαισθήσεις 

(Συνέχεια στην σελ. 7 ) . 



σελ. 2 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Π Ω Ζ ΦΤ Α Σ Α Μ Ε 
Σ Τ Η Α Ι Α Σ Π Α Σ Η 

(Τα μέχρι σήμερα στελέχη καί 
μέλη το3 ΙΙΑΣΟΚ θεσ) νίκης πού 
απεχώρησαν απ' το ΙΙΑΣΟΚ μας 

ΐέστειλαν το παρακάτω κείμενο. 
Πρόκειται για το 'ιστορικό της πο
ρείας του Κινήματος ατή θεσ)νίκη 
πού δείχνει ξεκάθαρα, μέσα άπα 
επίσημα κείμενα, δτι ή διάσπαση 

οεν υπήρςε ενα ςεκομενο και ου-
ρανοκατέβατο γεγονός, άλλα ή φυ
σιολογική κατάληξη μιας σειράς 
συγκρούσεων του ΠΑΣΟΚ θ ε σ μ ι 
κής ιμέ τον ΙΙαπανδρεϊκό μηχανι
σμό πού άρχισαν πρ'ιν ενα nsçlizoo 
χρόνο). 

ΊΙ σημερινή οργανωτική πορεία 
του ΠΑ.ΣΟ.Κ. είναι πορεία γιά 
τή δημιουργία ένας σφιχτού, καλο-
ελεγμένου από τον Πρόεδρο, εκ
λογικού μηχανισμού. Είναι πορεία 
πού άρχισε να γίνεται φανερή με
τά το χτύπημα της "Αμυνας κα'ι 
υπογραμμίζεται από ορισμένα α
ναμφισβήτητα γεγονότα. 'Ενδεικτι
κά θα μπορούσαν να αναφερθούν 
σαν τέτοια: 

α) Ό καθοριστικός ρόλος της 
κοινοβουλευτικής όιμάδας για τήν 
πορεία τοΰ Κινήματος. 

β) Ό στόχος τής μαζικοποίησης, 
ó οτ,οίος όπως μπαίνει απειλεί να 
μετατρέψει το Κίνημα σέ οργανω
μένο άρθρο ισμα ψηφοφόρων. 

γ) Ή ύπαρξη ενός «καθοδηγητι
κού» κέντρου στην 'Αθήνα, υδρο
κέφαλου κα'ι περιχαρακωμένου, πού 
παίρνει αποφάσεις χωρίς κα'ι αν
τίθετα από τή θέληση τής οργά
νωσης. 

δ) Ή ολοκιληρωιμέντι o.TO>aiúvifrpfj 
τή; αναγκαιότητας καθώς και τού 
ρόλου τής πρωτοπορίας. 

ε) Κα'ι τέλος ή καλλιέργεια τή; 
αντίληψης, επιβολής τοΰ αυθόρμη
του πάνω στα συνειδητό, γεγονός 
το οποί® σέ αχέσηι μέ τή λειτουρ
γία κα'ι τ'ις δυνατότητες τού 'Αν
δρέα Παπανδρέου, κύρια υπογραμ
μίζει τα παραπάνω. 

Στις αρχές τού περασμένου χρό
νου ολοκληρώθηκε μια διαδικασία 
χτυπήματος τής οργανωμένη;, ε
λιτίστικης, σοσιαλδημοκρατικής Ά 
μυνας κα'ι ορισμένων παλαιοκομμα
τικών στοιχείων. Γεγονός μέ δι
πλή σημασία. Για μεν τόν 'Ανδρέα 
Παπανδρέου σήμαινε πολιτι,κή έ-
ξό/τωση 2λων εκείνων πού θα μπο
ρούσαν να τόν αμφισβητήσουν σέ 
προσωπικό επίπεδο, κα'ι είναι ση
μαντικό αυτό. Για δέ τή βάση, 
και μέ τις ζυμώσεις πού έγιναν 
γύρω από τήν "Αμυνα, άρχισε να 
διαφαίνεται, έστω ακαθόριστα, ή 
τού Κινήματος, παράλληλα μέ -ε
να ανέβασμα στό ιδεολογικό έπί-
πιειδο. 

Σ' αυτή ακριβώς τή φάση για 
τό κίνημα, φάση πού θολά έστω, 
πλανι.έται πάνω άιπό τή βάση τού 
Κινήματος ή αναγκαιότητα τής 
οργάνωσης, μπαίνει τό θέμα των 
Π.Ν.Ε. Οί Π.Ν.Ε. διορίζονται μέ 
στόχο να ελέγξουν στην αρχή, να 
αποπροσανατολίσουν στή συνέχεια 
άύτή τήν αντίληψη για οργάνω

ση, ,καί να αποτελέσουν τόν -κυ
ματοθραύστη τής αντίδρασης τής 
βάσης. 

Ό διορισμός των Π.Ν.Ε. προ
σπαθεί να στηριχθεί, αφ' ενός σέ 
ενα αντιφατικό -κα'ι αστήρικτο σκε
πτικό πού κατεβαίνει μέ τήν εγκύ
κλιο Α.Π. 9)28.1.76 τής Εκτε
λεστικής Γραμματείας, κα'ι αφ' έ-
έρου πάνω σέ ενα σπεικουλάριισμα 
στις αυξημένες αρμοδιότητες των 
Προέδρου κα'ι Έκτε λ εστιακή ς Γραμ

ματείας, καθώς κα'ι στην υπακοή 
στ' ανώτερα όργανα χ,ωρ'ις κανένα 
σκεπτικό. Άκαλουοθύν δυο εγκύ
κλιοι πού κάνουν φανερά τα πια 
πάνω. 
Προς: τις Τ.Ο. κα'ι Κ.Ο. 
'Από: 'Εκτελεστική Γραμματεία 
θέμα: Προσωρινές Νομαρχιακές 

"Επιτροπές 
'Εγκύκλιος 9)28.1.76 

Μέ τήν τελευταία πολιτική α
πόφαση τού Προέδρου κα'ι τής 'Εκ
τελεστικής Γραμματείας πού δημο
σιεύτηκε στε'ις 31 Δεκέμβρη τού 
1975, επισημάνθηκαν οί μέχρι τώ
ρα αδυναμίες τού Κινήματος κα'ι 
προσδιορίστηκαν οί άμεσοι οργανω
τικοί στόχοι τού ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

Ή απόφαση αυτή αξιοποιεί τις 
εμπειρίες 16 μηνών πολιτικής πα
ρουσίας τού ΠΑ.ΣΟ.Κ., κα'ι συμ
πυκνώνει τήν προβληματική τής 
οργάνωσης κα'ι τής ευρύτερης πο
λιτική; μα; βάση;. 

'Αποτελεί δέ σημαντικό πολιτι
κά γ'Ξγονάς β/1 μόνο για τό \ ν. 
SO. Κ. αλλά γενικώτερα γιά τή 
χώρα μα;, γιατ'ι θέτει σαν κύριο 
στόχο μας τήν ανάγκη νά προχω
ρήσουμε τή δόμηση τού Κινήμα
τος ν' αγκαλιάσουμε τή μεγάλη 
μάζα τού 'Ελληνικού λαού και νά 
δώσουμε τό αγωνιστικό μας «πα- ¡ 
ρών» σ' δλες τις πτυχές τής δη
μόσια; ζωής τής χώρας μας. 

Παρ' όλες τις δυσκολίες πού 
αντιμετώπισε τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. στή 
σύντομη μέχρι τώρα ζωή του κα
τάφερε νά ριζώσει στον 'Ελληνι
κό λαό. Κατάφερε νά δημιουργή
σει βάσεις σέ όλες τις τάξεις και 
τά στρώματα των εργαζομένων. "Ο
χι ομω: όσο πρέπει, όχι όσο εί
ναι αναγκαίο σέ ένα πλατύ λαϊκό 
σοσιαλιστικό Κίνημα. 'Εξακολουθεί 
τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. παρ' όλη τή μεγά
λη ακτινοβολία πού διαθέτει νά 
μήν έχει τήν πλατειά εκείνη ορ
γάνωση πο ¿χρειάζεται ένα Κίνη
μα σαν τδ δικό μας. Ή οργάνωση 
του δέν ανταποκρίνεται στό μέγε
θος τής πραγματικής του δύναμης. 
Μεταξύ τού ivopya'/unou ΠΑ.ΣΟ.Κ. 
κα'ι τής οργανωμένης βάσης του υ
πάρχει ένα μεγάλο άνοιγμα, μέ 
μεγάλη δυσαναλογία. 

'Ακολουθώντας τήν πολιτι,κή τού 
ανοίγματος τής 'Οργάνωσης, δέν 
επιδιώκει τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. νά στρα
τολογήσει μερικές χιλιάδες μέλη 
ακόμη. Επιδιώκει κάτι πολύ πε
ρισσότερο. Τό οριστικό δέσιιμο τής 
οργάνωσης τού ΠΑ.ΣΟ.Κ. μέ τον 
εργαζόμενο λαό τής πόλης κα'ι Τού 
χωριού. Νά μή μείνει χωριό, γε·-
τονιά, συνοικία, τόπος δουλειάς, 
εργοστάσιο, ^χολΐΧο, σωματείο, 
συνεταιρισμός πού να μήν υπάρχει 
ή παρουσία τού ΠΑ.ΣΟΛν. Νά χτί
σουμε ένα πραγματικά Πανελλαδι
κό, πραγματικά λαϊκό, μαζικό, σο
σιαλιστικό Κίνημα. 

Γιά τήν πραγμάτωση όμως τοΰ 
στόχου αυτού ιπρέιπει νά λάβουμε 

αλα τα απαραίτητα μέτρα πού θά 
βοηθήσουν στην ποιοτική βελτίω
ση τής οργάνωσης κα'ι θά προφυ
λάσσουν τό Κίνημα από αφελείς 
ή σκόπιμες συγχύσεις. Προς τό 
σκοπό αυτό ή Σ.Γ. αποφάσισε τή 
συγκρότηση Προσωρινών Νομαρχια
κών 'Επιτροπών. Τό μέτρο κρίθηκε 
αναγκαίο γιά νά λειτουργήσουν εν
διάμεσα όργανα ανάμεσα στις Τ.Ο. 
κα'ι Κ.Ο. κα'ι στα Κεντρικά όργα
να γιά νά υπάρξει ενιαία σέ κάθε 
Νομό έκφραση τ ή ; οργανωμένη; 
βάσης κα'ι συντονισμένη πολιτική 
καθοδήγηση. 

Ή συγκρότηση και ή δραστη
ριότητα τών Π.Ν.Ε. θά βοηθήσει 
αποφασιστικά νά προχωρήσουν πιό 
γρήγορα, πιό συντονισμένα κα'ι πιό 
θετικά οί διαδικασίες των Περιφε
ρειακών Συνδιασκέψεων. Ή σύγ
κληση τών Συνδιασκέψεων παρα
μένει γιά τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. αμετάθε
τη επιδίωξη κα'ι θά αποτελέσει τό 
κύριο καθήκον τών Π.Ν.Ε. 

Γιά ν' αποτελέσουν όμως τήν ο
λοκλήρωση μιας ουσιαστικής δια
δικασίας πού προωθεί κα'ι επιβε
βαιώνει τή λειτουργία τής Δημο-
κρατίας μέσα στην οργάνωση, πρέ
πει οί Περιφερειακές Συνδιασκέ
ψεις (Π. Σ.) νά εκφράσουν όλες 
τ'ις κοινωνικέ; τάξεις κα'ι όλα τά 
κοινωνικά στρώματα πού ανήκουν 
ιδεολογικά στό ΠΑ.ΣΟ.Κ. κα'ι ίκ-
φρίζο.τχι πολιτικά μίσω 
Ι1Α.ΣΟ.Κ. Γι' αυτό πρέπει ή ποο-
ετοιιιαοίχ τους νά συνδυασθεί μέ 
τό άνοιγμα, τή μαζικοποίηση κα'ι 
τή δραστηριοποίηση δλων τών ορ
γανώσεων μας. Μέχρι τώρα ci Τ. 
Ο. πρόσφεραν βέβαια αρκετά. 'Αλ
λά ή κοινωνική του; σύνθεση δέν 
εκφράζει όσο θά έπρεπε τήν κοινω
νική βάση τού Κινήματος, γιατί 
πολλές αιπ)' αυτές παραμένουν 
•/.λειστές» κα'ι ή δραστηριότητα 
τους περιορίζεται στην εσωστρέφεια 
και τ ίν κριτικολογίχ. Ή κατά
σταση όμως αυτή δέν μπορεί νά 
οδηγήσει σ' επιτυχείς Περιφερεια
κέ; Συνδιασκέψεις. IV αυτό κα'ι 
πρέπει ν' αλλάξει. ΟΊ Τ.Ο. πρέπει 
ν" ανοίξουν κα'ι ή μεγάλη πολιτι
κή λαϊκή βάση τού Κινήματος θά 
τροφοδοτήσει μέ νέα μέλη κα'ι νέο 
παλμό τις οργανώσεις μα; κα'ι θά 
περιορισθεί ή δυσαναλογία τής ορ
γανωμένης από τήν πολιτικ/ή μας 
βάσης. 

Τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. μέ εμπιστοσύνη 
στις λαϊκές του δυνάμεις δικαιού
ται νά πιστεύει ότι θά οικοδομή
σει σ' όλη τήν 'Ελλάδα κα'ι σέ 
κάθε γβχρο δουλειάς τις οργανω
θείς έκΕΐνες πο ύθά καθοδηγήσουν 
τόν εργαζόμενο μή προνομιούχο 
λαό στό δρόμο της μεγάλης κοι
νωνικής αλλαγής. Κα'ι γιά τό σκο
πό αυτό βαρύ είναι τό ïipjc πού 
αναλαμβάνουν οί Π.Ν.Ε. 'Αλλά όσο 
βαρύ, τόσο κα'ι τιμητικό γιατί ή 
συγκρότηση τους συμπίπτει μέ τή 
νέα αφετηρία τής οργανωτικής 
προσπάθειας κα'ι γενικώτερα τής 
αγωνιστικής πολιτικής μας παρου
σίας. 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Τ£2Ν Π.Ν.Ε. 

1) Ή Π.Ν.Ε. είναι τό ίνώτζρο 
καθοδηγητικό όργανο ταΟ Κινήμα
τος σέ κάθε Νομό. Άμεσα ανώτε
ρο δργανο της ή Συντονιστική 
Γραμματεία. 
2) Ή Π.Ν.Ε. προγραμματίζει καί 

συντονίζει τήν πολιτική δουλειά 
τών Τ.Ο. κα'ι Κ.Ο. τού Νομού της 
μέ εξαίρεση τ'ις Κ.Ο. τής Αθή
νας κα'ι είναι υπεύθυνη γιά τήν ε
φαρμογή τών πολιτικών αποφάσε
ων κα'ι τή;ν τήρηση τών Κανονι
σμών κα'ι τών 'Εγκυκλίων τοΰ Κι
νήματος. 
3) "Εχει τήν ευθύνη γιά τό ά
νοιγμα, μαζικοποίηση; κα'ι δραστη
ριοποίηση των Τ.Ο. καί στίς Συν
τονιστικές 'Επιτροπές τους νά εκ
προσωπούνται όλες οί κοινωνικές 
τάξεις κα'ι κοινωνικά στρώματα 
πού εκφράζονται ιδεολογικά από 
τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. Πρέπει ακόμη νά ε
πιδιώξουν τήν συμμετοχή στην ορ
γάνωση, εκείνων πού αποδέχονται 
τήν ιδρυτική μας Διακήρυξη, πού 
κινούνται ocal δραστηριοποιούνται 
στό y^ñpo τοΰ ΠΑ.ΣΟ.Κ. μά βρί-
σκο.ται έξω από τήν οργανωτική 
δομή του. 

4) Ή Π.Ν.Ε. σέ στενή συνεργα
σία μέ τήν 'Επιτροπή 'Οργανωτι
κού ιδρύει Ο.Π. κα'ι Τ.Ο. Χωρίζει 
ή ενώνει Τ.Ο. και έχει τήν ευθύνη 
γιά τήν κανονική ένταξη τών με
λών στις αρμόδιες Ο.Π. ή Τ.Ο. τής 
κατοικίας τους ή το: τόπου τής ερ
γασίας τους. 

5) Ή Π.Ν.Ε. παράλληλα μέ τις 
Σ.Ε. τώ/ ομάδων, έχει δικαίωμα 
νά δέχεται αιτήσεις έγγραφης νέ
ων μελών κα'ι Λ αποφασίζει τήν 

Για τ'.; εγγραφές 
πού αποφασίζονται από τις Σ.Ε. 
έχει κα'ι τήν αρμοδιότητα τή: πα
λιάς πενταμελούς "Επιτροπή; εγ
γραφών. 
Η Τά μέλη τών Π.Ν.Ε. είναι 
έντεκα (11) κα'ι σέ κάθε Π.Ν.Ε. 
υπάρχουν υπεύθυνοι: 1) Γραμματέ
ας, 2) Β' Γραμματέας, 3) 'Υπεύ
θυνος 'Οργανωτικού, 1) Υπεύθυνο; 
Διαφώτισης, 5) Υπεύθυνος Οικο
νομικού, 6) Υπεύθυνος Συνδικαλι
στικού, 7) Υπεύθυνος Νεολαίας, 
8) Υπεύθυνος Συνετχιρ'οτικοΰ, 
9) Υπεύθυνος Αυτοδιοίκησης καί 
Τ'.πικών προβλημάτων, 10) Υπεύ
θυνος Κλαδικού Τομέα ('Επιστη
μόνων - Καλλιτεχνών) καί Πολι
τιστικού, 11) Υπεύθυνος 'Αλληλεγ
γύης καί Ανθρωπίνων Δικαιωμά
των. 
7) Στις Π.Ν.Ε. συμμετέχουν ο
πωσδήποτε κα'ι 'Εκπρόσωποι τής 
•i^y.Wpo·) κάθε Νομού. 
8) Ή Π.Ν.Ε. συγκροτεί Τριμε
λή Γραμματεία πού αποτελείται α
πό τόν Γραμματέα κα'ι δύο άλλα 
μέλη της. Αυτή συντονίζει τό έρ
γο τής Π.Ν.Ε. κα'ι μπορεί νά λα
βαίνει μόνη της αποφάσεις γιά 
έκτακτα θέματα όταν δέν είναι 
δυνατή ή άμεση σύγκληση όλων 
τών μελών. ΟΊ αποφάσεις της έρ
χονται οπωσδήποτε γιά συζήτηση 
και έγκριση στην ολομέλεια τού 
òpyavou. 

9) Σέ Νομούς πού μέχρι τώρα 
δέν έχουμε συγκροτήσει Τ.Ο. και 
δέν προσφέρονται γιά αξιόλογη ορ
γανωτική δουλειά διορίζονται δμε-
λείς ή 3μελείς Π.Ν.Ε. 
10) Τά Τ.Ε.Έ. κα'ι τά Κ.Ε.Ο. 
καταργούνται. 
11) "Αθήνα, Πειραιάς κα'ι Αττι
κή χωρίζονται σέ 6 κα'ι ό νομός 
θεσ) νίκης σέ δύο διαμερίσματα. 
Γιά κάθε διαμέρισμα συγκροτείται 
μια ξεχωριστή Π.Ν.Ε. Μέ τή συγ-
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ΑΥΤΙΚΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΙΚΟΥ ΒΕΡΟΑΙΝΟΥ 

Το παρακάτω κείμενο •ψηφί
στηκε μέ ψήφους 8 υπέρ, 2 λευκά, 
ά π ' την Νομαρχιακή 'Επιτροπή 
τής Δυτ. Γερμανίας καί Δυτ . 
Βερολίνου πού είναι ή μοναδική 
ε κ λ ε γ μ έ ν η καί αποδε

χτή α π ' τον Παπανδρέου Νο-

μαρ. Έ π ι τ ρ . σ' όλο το χω£θ 

τού ΠΑΣΟΚ και πού άποτελιί 

το ανώτατο όργανο του Κινή

ματος στή Δ. Γερμανία). 

Φρανκφούρτη 13.11.76. 

Προ όλες τίς Τ . Ο . τού ΠΑ 
ΣΟΚ Δ.Γ. και Δ . Β . 

Εισήγηση γ ια τα επαρχιακά 
συμβούλια τού ΠΑΣΟΚ Δ.Γ. καί 
Δ . Β . 

Θ Ε Μ Α : 
Η Δ Ι Χ Ρ Ο Ν Η Π Ο Ρ Ε Ι Α ΤΟΥ 

ΠΑΣΟΚ ΣΕ Σ Χ Ε Σ Η ΜΕ Τ Η Ν 
Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Τ Η Σ 3ης ΣΕ
Π Τ Ε Μ Β Ρ Η . 

Σύντροφοι, 

Ή Ν . Ε . στα πλαίσια του προ
γραμματισμού της δουλειάς της, 
προγραμμάτισε καί τα επαρχιακά 
συμβούλια. Σ ' αυτά τ άσυμβού 
λ ια. γ ια να 'χουν κάποια προσ
φορά, θα πρέπει να τεθεί καί να 
σηζητηθεί όλος ó προβληματι
σμός μας, να γίνει δηλ. μια κα
λή προσυνεδριακή δουλειά, που 
θα βοηθήσει στο ποιοτικό ανέ
βασμα τον Συνεδρίου μας και 
στή σωστή του λειτουργία σαν 
ανώτατου οργάνου στην Δ.Γ. καί 
Δ.Β., καί παράλληλα ν ' αποκρυ
σταλλωθούν οί γενικές και ειδι
κές θέσεις μας, ώστε να τεθούν 
καί να διεκδικηθούν στην Πάνελ 
λαδική Συνδιάσκεψη, σαν τίς 
θέσεις της πιο πρωτοπόρος όργα 
νωμένης Βάσης τού Κινήματος 
μας τού ΠΑΣΟΚ της Δ.Γ. καί 
Δ.Β. 

Ή εισήγηση αυτή έχει σαν 
σκοπό να θέσει ώρισμένα ζητή 
ματα, πού αφορούν στην ΐδεολο 
γική καί οργανωτική ανάπτυξη 
τού Κινήματος μας καί να δώσει 
ερεθίσματα γ ια έ*να απαραίτητο 
προβληματισμό άπό μέρους όλων 
μας πάνω σ' αυτά τα θέματα. 
Φυσικά σαν ένα τέτοιο κείμενο 
οΰτε πλήρες ούτε τέλειο εΐναι. 
Ά π λ α είναι μια προσπάθεια να 
εκφραστούν γραπτά καί να τε
θούν έτσι πολλά ερωτήματα καί 
προβλήματα πού μας απασχολούν 
δλους σέ σχέση μέ τήν παραπέρα 
πορεία τού Κινήματος μας. Ή 
μικρή αυτή προσπάθεια θά χει 
•τότε μόνο πετύχει, δταν δώσει 
την αφορμή σέ άντι - εισηγήσεις 
συμπληρώσεις, διορθώσεις καί άλ 
λαγές άπό μέρους των υπόλοι
πων συντρόφων. 'Οπωσδήποτε 
τα δσα αναφέρονται στην εισή
γηση δέν εΐναι «ούρανοκατέβα-
τα», άλλα νομοτελειακή εξέλιξη 
ενός προβληματισμού τού ΠΑ 
ΣΟΚ της Δ.Γ. καί Δ.Β. πού άρ
χισε άπό το Α ' Δ.Ο . Σ . ακόμη 
(εισήγηση Τ.Ο. Δ. Βερολίνου, 
Καταστατικό τού ΠΑΣΟΚ Δ.Γ. 
καί Δ . Β . ) , συνεχίστηκε στο ε-
χταχτο Δ.Ο .Σ. (εισηγήσεις τών 
Τ . Ο . Μονάχου, Βόννης, καθώς 
κα τών μελών της τότε O.E.) 
«αϊ κορυφώθηκε στο Β ' . Δ.Ο.Σ 
δπου κατέληξε καί σέ συγκεκρι

μένες θέσεις — προτάσεις (ει
σήγηση Τ . Ο . Φρανκφούρτης — 
Βορράς). Όπρο'βληματισμός μας 
δμως δέν σταματά έδώ. Χρέος 
καί καθήκον δλων μας είναι να 
τον συνεχίσουμε καί να διαμορ
φώσουμε μια κατά το δυνατόν 
κοινή «Θέση» απέναντι στα προ 
βλήματα πού απασχολούν το Κί
νημα καί το κυριώτερο ν ' απο
κρυσταλλώσουμε εκείνες τις προ 
τάσεις, ποα> μεταφέροντας τες 
καί υπερασπίζοντας τες στην 
Πανελλαδική Σ . , θα υπερασπί
ζουμε τον συνεπή προβληματι
σμό μας. δπως αυτός αναπτύ
χθηκε αυτά τα δύο χθόνια στην 
Γερμανία, θα υπερασπίζουμε τήν 
Διακήρυξη της 3ης Σεπτέμβρη 
(διάβαζε Δ. 3ης Σ . ) . 

Ε ί ν α ι αλήθεια δτι| άπό "tic 
συζητήσεις που κάνουμε μετα
ξύ μας, τόσο μέσα στις Τ . Ο . 
καί τα διάφορα όργανα, δσο καί 
ιδιωτικά, μας διακατέχει, τους 
περισσότερους ίσως μια ανησυ
χία, μια αγωνία θα λέγαμε, για 
το πια θά 'ναι ή παραπέρα πο
ρεία τού Κινήματος μας. ΟΊ σύν 
τροφοί πού επισκέφτηκαν το κα 
λοκαίρι τήν Πατρίδα, θά διαπί
στωσαν μια όχι σωστή λειτουρ
γία τού Κινήματος μας (τόσο ι
δεολογικά καί πολιτικά δσο καί 
οργανωτικά), ιδιαίτερα μάλι
στα στην επαρχία. Ό παραγον-
τισμός, ó παλαιοκομματισμός, τα 
αυθαίρετα διοικητικά μέτρα (πού 
πάντα διαρρέουν «διαδρομικά»). 
το ανέβασμα τών ψηφοφόρων 
(εκλογικό Π Α Σ Ο Κ ) καί τό κα
τέβασμα της 'Οργάνωσης (όργ. 
Βάση τού Π Α Σ Ο Κ ) ανάμεσα 
στις λαϊκές δυνάμεις τής Πα
τρίδας μας, ή ανοργανωσιά, εί
ναι τα κύρια σημεία πού μπορεί 
να διαπιστώσει κανείς. 'Αλλά θά 
'μασταν αφελείς καί ένοχοι α
πέναντι στον 'Ελληνικό Λαό, αν 
μέναμε μόνο στις διαπιστώσεις, 
αν συνεχίζαμε ν ' αγαναχτούμε 
καί ν ' ανησυχούμε στους «δια
δρόμους» σπρώχνοντας έτσι τήν 
τάση να καλύπτουμε καί να μπα
λώνουμε δπως - δπως τ ίς αντι
θέσεις μας, τάχα γ ια τό καλό 
τού Κινήματος, καί όχι να τ ίς 
θέτουμε πάνω στο «τραπέζι» για 
συζήτηση, ανάλυση καί ξεκαθά 
;<ισμα. Πρέπει να πάψει πια ό 
«διαδρομισμός» νά 'ναι καθορι
στικός παράγοντας διαμόρφωσης 
τόσο τής πλη2οφόρησής μας δσο 
καί τών ιδεολογικών καί πολιτι
κών μας θέσεων. 

Σύντροφοι, υπεύθυνοι απέ
ναντι στην ιστορία, απέναντι 
στον 'Ελληνικό Λαό είμαστε δ 
λοι εμείς καί κανένας άλλος. 
Γιατί τό Κίνημα είμαστε εμείς, 
ή οργανωμένη Βάση καθώς καί 
τα όργανα πού αυτή άναδείχνη 

καί εκλεγεί. "Αν χαθεί ή προο
πτική αλλαγής στον τρπο μας, 
πού φορέας της σήμερα είναι τό 
ΠΑΣΟΚ, θα χαθεί γ ιατ ί εμείς 
δέν δείξαμε τήν απαραίτητη επα
γρύπνηση, τήν απαραίτητη αγω
νιστική γενναιότητα, στην προ
σπάθεια μ α ε να εφαρμοστεί καί 
να καρποφορήσει ή Διακήρυξη 
τής 3ης Σεπτέμβρη. 

"Ολα τα παραπάνω τα θεωρή
σαμε σαν μια απαραίτητη είσα 
γωγή πρν προχωρήσουμε στο κύ
ριο μέρος τής εισήγησης πού 
χωρίζεται στα παρακάτω μέρη: 

Α ) Προέλευση καί Γέννεση 
τού Π Α Σ Ο Κ . 

Β) Ή Διακήρυξη τής 3ης Σε
πτέμβρη, τα Ίεολογικά καί 
'Οργανωτικά καθήκοντα πού 
αναλάμβανε τό ΠΑΣΟΚ μ 
αυτήν απέναντι στον Έ ρ γ 
'Ελληνικό Λαό. 

Γ ) Ή δίχρονη ιδεολογική, πο 
λιτική καί οργανωτική πο
ρεία τού ΠΑΣΟΚ σέ σχέση 
μέ τα καθήκοντα πού τού 
'6αζε ή Δ. 3ης Σ. , σαν πο
λιτικό φορέα αλλαγής ριζι 
κής τής 'Ελληνικής κοινω
νίας . 

Δ) Ποια ή έξαγγελμένη πο
ρεία του Κινήματος καί τΐ 
προοπτικές βάζει . 

Ε ) Συμπεράσματα — Προτά
σεις. 

Α ' 

Τό ΠΑΣΟΚ προήλθε άπό τήν 
άντιδιχτατορική παράνομη οργά
νωση τού ΠΑΚ μέ βάση τήν ι
δεολογία καί τ ί ς πολιτικές θέ
σεις της, προσαρμοσμένες στις 
αντικειμενικές συνθήκες τής τό
τε Έ λ λ . πραγματικότητας με τήν 
Δ. 3ης Σ . Αυτό ήταν και μια νο
μοτελειακή εξέλιξη τού αγώνα 
δλων εκείνων πού είχαν στρα
τευθεί κάτω άπό τήν σημαία τού 
ΠΑΚ, μια καί αναγνώριζαν πώς 
«ή αλλαγή τού Ι ο ύ λ η » (1974) 
δέν ήταν τίποτα άλλο παρά τό 
πέρασμα άπό τήν στυγνή στρα-
τιωτικοφασιστική Χούντα σέ 
μια «Κοινοβουλευτική Δημοκρα
τία» Νατοϊκού τύπου, για να σω 
θούν τα προσχήματα τής εγκα
τάστασης τής Δεξιάς στην ε
ξουσία καί κυρίως να προληφθεί 
μια βίαιη ανατροπή τής Χούντας 
πού άρχισε να φαίνεται ότι δέν 
θ ' αργούσε μετά τήν ήρωϊκή ε
ξέγερση τού Πολυτεχνείου, καί 
πού θα επέβαλλε ένα καθεστώς 
αντίθετο μέ τα συμφέροντα τών 
'Αμερικάνο - νατοϊκών Ί μ π ε ρ ι 
αλιστών. Λέμε νά προληφθεί, γι 
ατί μία βίαιη ανατροπή τής Δι-
χτατο; ίας στην 'Ελλάδα δέν 8' 
άφινε τα περιθώρια γ ι α έλεγχο 
καί ανάλογους χειρισμούς γιά 
τή διαμόρφωση τής κατάστασης 
πού θ ' επακολουθούσε άπό μέ
ρους τών 'Αμερικάνο - νατοϊκών 
'Ιμπεριαλιστών, σύμφνα μέ τα 
συμφέροντα τους. 

"Ετσι τό ΠΑΣΟΚ μέ βασικί 
στελέχωση άπό μέλη τού ΠΑΚ 
προχώρησε στην επίσημη έξαγ 

γελία τών άρχων καί θέσεων του 
μέ τήν Δ.3ης Σ . Τό δτε μπόρε
σε νά γ ίνε ι αποδεχτό καί να ρι
ζώσει ανάμεσα στις πλατειές λα
ϊκές δυνάμεις τού τόπου μας τό 
ΠΑΣΟΚ σαν ενα σοσιαλιστικό 
Κίνημα, οφείλεται κυρίως σί 
δύο λόγους: 

α) στην οξυμένη πολιτικό -
οικονομική καί κοινωνική κατά
σταση πού επικρατούσε εκείνη 
τήν εποχή στην 'Ελλάδα καί 

6 ) στην αδυναμία τής «παρα
δοσιακής αριστεράς» νά ξεφύγει 
άπό τήν «πόλωση» της καί να 
εκφράσει τ ί ς ριζοσπαστικοποιη 
μένες λαϊκές δυνάμεις τού έργα 
ζόμενου 'Ελληνικού Λαού. 

ΟΊ δυο αυτές αιτίες στάθηκαν 
καθοριστικές γ ι α τήν δημιουρ
γ ί α καί αποδοχή τού Π Α Σ Ο Κ άπό 
τον εργαζόμενο 'Ελληνικό Λαό, 
πού μέ τήν Δ.3ης Σ . έβλεπε τήν 
λύση τών μεγάλων καί οξυμένων 
προβλημάτων του. Έ δ ώ θά πρέ 
πει ν ' ασχοληθούμε λίγο μέ δυί 
ζηηήματα πού ιαύτόίματα μπαί
νουν. Τό ενα είναι τό γιατί τ 
«παραδοσιακή» αριστερά δέν μπο 
ρούσε νά εκφράσει σέ πλατειά 
κλίμακα, ξεφεύγοντας άπό τήν 
πόλωση της, αυτά τα προβλήμα
τα. Τό άλλο είναι ποιος ήταν e 
ρόλος τής προσωπικότητας τον 
σ. Α . Παπανδρέου στην δημιουο 
γία τού Π Α Σ Ο Κ . 

Σέ μια σύντομη παράθεση μπο
ρούμε νά πούμε δτι βασικές αι
τίες πού ή «παραδοσιακή» αρι
στερά δέν μπορούσε νά ξεπερά 
σει τήν πόλωση της καί νά εκ
φράσει σέ πλατειά κλίμακα τά 
προβλήματα τού έργ. 'Ελληνι
κού Λαού ε ί ν α ι : 

α) Τό πλέγμα τής ηττοπάθει
ας πού καλλιεργήθηκε στους 
κόλπους τής έξ αιτίας τών βα
σικών λαθών τής ηγεσίας της κα 
τά τν περίοδο 43 - 52 πού άνά 
πτύξε μέ τήν σειρά του, άναπό-
φευχτα ίσως, ένα κλίμα εσω
στρέφειας μέ φυσικό επακόλου
θο ν ' αφεθούν οί πλατειές λαϊ
κές δυνάμεις χωρίς επαφή καί 
καθοδήγηση. 

6 ) .Η διάσπαση τού ΚΚΕ, 
πού οδήγησε στην αποτυχημένη 
ενότητα — συμφωνία τής κορυ
φής ( 'Ενωμένη 'Αριστερά) καί 
δχι σέ πραγματική ενότητα τής 
Βάσης, καλύπτωντας έτσι ένα 
σωρό βασικές πολιτικές αντι
θέσεις, πού δέν άφιναν περιθώ
ρια γιά σωστές έχτιμήσείς καί 
ενέργειες άπό μέρους του, πάνω 
στα προβλήματα τού έργ. 'Ελ
ληνικού Λαού πού γύρευαν τήν 
λύση τους. 

γ ) Ή συνέχιση τ ή λανθασμέ
νης Στρατηγικής νά δίνεται ο
λοκληρωτικά σχεδόν τό βάςος 
τού αγώνα της στην νομιμότη
τα (καί μετά τό 1974), μέ συνέ
πεια νά ακολουθείται ή ταχτική 
τού κοινοβουλευτικού αγώνα κυ 
ρίως καί δχι τού εξωκοινοβου
λευτικού, δπως θά 'πρεπε. 

δ ) Μή αλλαγή ταχτικής άπό 
μέρους της στο πλησίασμα τού 
Λαού, μέ συνέπεια νά μήν ξε-



σελ. 4 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 

περαστεί t ò κλίμα τοΰ άντικομ 
μουνισμοΰ, πού σκόπιμα έχει καλ 
λιεργήσει ή Δεξιά, και διατήρη
ση της «πόλωσης» της (παρά
δειγμα ή εκλογική αποτυχία τήο 
Ε . Α . ) . 

Για το δεύτερο ζήτημα, δηλ. 
ποιο ρόλο έχει παίξει ó Α . Πα 
πανδριέου στην δημιουργία τού 
Π Α Σ Ο Κ , πρέπει να τονίσουμε 
δτι το ΠΑΣΟΚ σε καμμιά περί
πτωση δεν είναι γέννημα τοΰ σ. 
Α . Π . ούτε δική του έμπνευση. 
Παράλληλα πρέπει να τονίσουμε 
δτι αναμφισβήτητα ή διαδικασία 
της δημιουργίας τοΰ ΠΑΣΟΚ 
επιταχύνθηκε κατά πολύ από την 
παρουσία σ' αυτό τού σ. Α . Π . 
γ ια δυο λόγους' πρώτο γιατί τι 
μεγαλύτερο κομμάτι της Κοινω
νικής 6άσης πού πλαισίωσε το 
ΠΑΣΟΚ είχε συναισηματικονς 
δεσμούς με τον σ. Α Π . λόγω 
της κοινής τους προέλευσης άπο 
τήν Κεντροαριστερά' δεύτερο 
γιατί ó σ. Α . Π . εδραιώθηκε με 
τους αγώνες σαν Πρόεδρος τοΰ 
ΠΑΚ έπί χούντας, σαν λαϊκός η
γέτης. Έ τ σ ι βοήθησε στο να 
σπρώξει τ ίς πλατειές λαϊκές δυ 
νάμεις μέσα στην οργάνωση του 
ΠΑΣΟΚ, λειτούργησε δηλαδή 
σαν καταλύτης στην αντίδραση: 

Ξεκινώντας το ΠΑΣΟΚ με τή 
Δ. της 3ης Σεπτέμβρη κάλεσε 
τον εργατικό ελληνικό λαό να 
αύτοοργανωθεΐ κάτω απ' αυτήν. 
Αυτή ή αύτοοργά ωση παρ' ό
λους τους κινδύνους πού περιέ-
κλειε ήταν μια απαραίτητη ταχτι 
κή γ ιατ ί έτσι έδινε στο Κίνημα 
τήν απαραίτητη Κοινωνική του 
βάση, πού θα τοΰ επέτρεπε να 
εξελιχτεί σ' ένα πραγματικό πο
λιτικό φορέα και όχι σε μια ο
μάδα ή Λέ ίχη σοσιαλιστική. Οί 
λαϊκές δυνάμεις πού εντάχθηκαν 
στο Κίνημα και αποτέλεσαν τήν 
Κοινωνική του Βάση προέρχον
ταν κατά πρώτο λόγο άπο τα ρι-
ζοσπαστικοποιημένα μικροαστι
κά κοινωνικά στρώματα και τον 
χώρο της νεολαίας και κατά δεύ 
τερο λόγο άπο τους αγρότες, ¿ρ 
γάτες καϊ διανοούμενους. Έ τ σ ι 
στην πρώτη φάση τα στοιχεία 
πού έντάχτηκαν στο Κίνημα, \ιί 
διαφορετική έχτίμηση και προο 
πτική το καθένα, καί αποτέλε
σαν τήν κοινωνική του Βάση ή
τ α ν : 

α) Ριζοσπαστικοποιημένοι κεν 
τροαριστεροί. 

6 ) Παλαιοκοματικοί, κυρίως 
στελέχη της παληάς Ε.Κ. και 
Ε Δ Η Ν . 

γ ) Νεολαίοι πού κατά τον και 
οό τής διχτατοφίας πάλαιβαν κυ 
ρίως σαν ανεξάρτητοι, μην άνή 
κωντας σε κανένα παραδοσιακό 
κόμμα. 

δ) Στελέχη και μέλη τοΰ 
Π Α Κ . 

ε) Προσωπολάτρες τοΰ σ. Α 
Παπανδρέου. 

στ) Φιλόδοξοι καί καριερί-
στες. 

ζ) "Ατομα άπο τήν «παραδο 
σιακή» αριστερά πού δεν τους 
εκφράζε πια αυτή. 

η) Διάφορες άντιδιχτατορικες 
οργανώσεις ή μέλη τους. 

θ) Μέλη άλλων κομμάτων με 
σκοπό τή διάβρωση, 
πίσης έβαζε τ ί ς πρώτες διαφω
νίες καί προσπάθειες γ ι α αλλοί
ωση το ΰπεριεχομένου καί τοΰ 
νοήματος τής Δ. 3ης Σ . . 

Τονίσαμε πιο πάνω ότι ή αύ-
τοοργάνωση ήταν μια σωστή τα 
χτική, άλλα περιέκλειε καί κιν
δύνους. "Αν καί άπο τήν παρά
θεση τών στοιχείων πού έντάχθη 
καν στο Κίνημα φαίνεται ποιοι 
ήταν οί κίνδυνοι, παρ ' όλα αυ
τά πρέπει να προσθέσουμε άλλα 
δυο λόγια. Ή έτερογένεια αυ
τών τών στοιχείων, τόσο από 
άποψη κοινωνικής συνείδησης, 
όσο και από άποψη τρόπου σκέ 
ψης σέ σχέση μέ άποψη κοινω
νικής συνείδησης, όσο καί άπο 
άποψη τρόπου σκέψης σέ σχέση 
μέ τήν τοποθέτηση τους απέναν
τι στη διακήρυξη 3ης Σ . , έβαζε 
τα σπέρματα γ ι α τή δημιουργία 
τάσεων και ομαδοποιήσεων. Έ -

Ή διακήρυξη τής 3ης Σεπτέ
μβρη ( Δ . 3ης Σ . ) αποτέλεσε ενα 
μήνυμα 'ίδρυσης προς τον εργα
ζόμενο ελληνικό λαό, ενός πολι
τικού Κινήματος πού 'βάζε σαν 
τελικό του σκοπό τήν ανατροπή 
τοΰ Καπιταλισμού στην χώρα 
μας και τήν εγκαθίδρυση τοΰ 
Σοσιαλισμού. Περιέχοντας τις 
βασικές προγραμματικές και δέ
σεις τοΰ Π Α Σ Ο Κ , έδινε ταυτό
χρονα και τήν ταυτότητα μας, 
σαν πολιτικό φορέα ανατροπής 
τοΰ σημερινού κοινωνικού καθε
στώτος και όχι σαν φορέα περι
θωριακών κοινωνικών αλλαγών 
ή μεταρρυθμίσεων. Αυτό σήμαι
νε ότι δεχόμασταν σαν φιλοσο
φία μας τον Διαλεχτικό 'Υλισμό, 
ότι ό Μαρξισμός είναι ή ίδεολο 
γ ία μας αποτελώντας ένα σύνο
λο πού προσφέρει μια μέθοδο 
σκέψης και λύσης τών διαφόρων 
προβλημάτων. "Οτι ή Δ. 3ης Σ. 
είναι ένα κείμενο πού εκφράζει 
μια τέτοια ιδεολογία είναι γ ια 
μας αναμφίβολο π α ρ ' όλες τ ί ς 
«π-οσπάθειες» πού γίνονται άπο 
ώρισμένους γ ια να μάς πείσουν, 
ότι είναι θέμα ερμηνείας. "Αν 
και δέν εΐναι σκοπός αυτής τής 
εισήγησης ν ' ασχοληθεί μ' αυτό 
τό θέμα, γ ια τον αναμφίβολο για 
μας μαρξιστικό χαραχτήρα πού 
χει ή Δ. 3ης Σ . Πρώτα - πρώ
τα ή παράθεση τού στρατηγικού 
μας τρίπτυχου στην Δ. 3ης Σ . ση 
μαίνει ότι ό αγώνας μ α ς εΐνα< : 
έθνικοαπελευθερωτικός - άντιϊμ-
περιαλιστικός - ταξικός. 

"Οταν όμως αναγνωρίζουμε 
ότι κάνουμε καί ταξικό αγώνα, 
σημαίνει ότι δεχόμαστε τον ι
στορικό υλισμό, ότι δεχόμαστε 
τον διαλεχτικό υλισμό σαν τήν 
φιλοσοφία τοΰ Κινήματος μας. 
Αυτό όμως δέν σημαίνει μια 
«ταμπέλα πού τή φυλάγουμε στο 
ντουλάπι καί τήν επιδεικνύουμε 
άπό καιρό σέ καιρό, όπως θέλουν 
να πιστεύουν ο ίκάθε λογής σο
σιαλδημοκράτες. Αυτό σημαίνει 
ότι δεχόμαστε πώς ή Ιστορία έρ 
μηνεύεται μέ τήν πάλη τών τά 
ξεων καί ότι οί τάξεις καθορί
ζονται άπό τις οικονομικές συν
θήκες πού κύρια χαρακτηρίζον
ται άπό τ ι ς οικονομικές συνθή
κες πού κύρια χαρακτηρίζονται 
άπό τόν τρόπο παραγωγής που 
επικρατεί σέ κάθε χρονική περί
οδο. Γ ι ' αυτό καί απευθυνθήκα
με μέ τή Δ. 3ης Σ . στον καταπίΕ 
σμένο εργαζόμενο ελληνικό λαό 
γ ιατί αναγνωρίζουμε ότι στό Κσ 
Βιταλιστικό σύστημα πού ζούμε 
σήμερα, υπάρχει εκμετάλλευση 
ανθρώπου άπό άνθρωπο. Δέν «τεί 
νουμε τό χέρι» στους ταξικο^ο 

Ι μα ςέχθρούς, τους πολεμάμε, άΚ 

λοιώς θα τους καλούσαμε κι αυ
τούς να οργανωθούν στό ΠΑΣΟΚ 
άλλοιώς δέν θα μιλούσαμε για 
κοινωνικοποίηση. Γιατί μιλών
τας γ ι ' αυτό αναγνωρίζουμε ά
μεσα ότι, επιβάλλεται τα μέσα 
παραγωγής να κοινωνικοποιη
θούν, δηλαδή οί παραγωγικές 
σχέσεις ν ' αποχτήσουν τήν πραγ 
ματική τους φύση, πού'ναι ή 
μαζική - κοινωνική ίδιοχτησία 
τών μέσων παραγωγής καί όχι 
ή ατομική ίδιοχτησία τους. "Ε
τσι μόνο ό τρόπος παραγωγής 
μπαίνει στην υπηρεσία καί έξι· 
πηρετεϊ τό συμφέρο τοΰ κοινών ι 
κοΰ συνόλου καί όχι τό ατομικό 
συμφέρο. Γιατί ακόμα δεχόμα
στε ότι οί παραγωγικές σχέσεις 
δμιουργοΰν τό πολιτικό καί κοι
νωνικό οικοδόμημα τής κοινωνί
ας μας καί πώς στην σημερινή 
τους καπιταλιστική μορφή γεν
νούν τό αντίστοιχο πολιτικό καί 
κοινωνικό οικοδόμημα, κοντολο
γίς γεννούν τό άντιανθρώπινο 
«καπιταλιστικό κράτος». Για 
τοΰτο καί θεωρούμε αναγκαίοι 
τήν κοινωνικοποίηση τών μέσω\ 
παραγωγής σαν τήν άπαραίτηιτ 
αλλαγή στις σημερινές παραγω
γικές σχέσεις, πού θα φέρει καί 
τήν έξαγγελμένη άπό τήν Δ. 3ης 
Σ . ρ ι ζ ι κ ή ά λ λ α γ ί 
στό πολιτικό καί κοινωνικό οίκο 
δόμημα τής 'Ελλάδας, δηλαδή τό 
Σοσιαλιστικό μετασχηματισμό. 

Τό ΠΑΣΟΚ με τή Δ. 3ης Σ. 
έδινε ενα μοντέλο τής μελλοντι 
κής Σοσιαλιστικής Κοινωνίας 
πο ύθέλει να χτίσει . Αυτό όμοκ 
αιήμαινε ότι »αϊ το ϊίδιο θά 'je 
σαν Κίνημα ένα ανάλογο ίδεολο 
γικό καί οργανωτικό περιεχόμ; 
νο, πού θα τοΰ επέτρεπε να δε 
θεί μέ τ ίς πλατειές λαϊκές δυνά 
μεις τοΰ τόπου μας καί να τ ι ; 
καθοδηγήσει μέχρι την τελική 
νίκη, πού είναι ή εγκαθίδρυση 
μιας Σοσιαλιστικής Κοινωνία; 
στη χώρα μας. "Ολα αυτά όμως 
βάζαν ώρισμένα βασικά καί u-
μεσα ιδεολογικά, πολιτικά καί 
οργανωτικά καθήκοντα στό ΠΑ
Σ Ο Κ . 

Αυτά τα καθήκοντα, πού ί> 
τοΰσαν τήν άμεση υλοποίησα 
τους, ήταν: 

α) Ή θεωρητική θεμελίωσ-
τοΰ ΠΑΣΟΚ μέ βάση ότι ή φι
λοσοφία μας εΐναι ό Διαλεχτ^-
κός υλισμός. 

6 ) Η παραγωγή στελεχιακού 
δυναμικού σέ μαζική κλίμακα. 

γ ) Πρόγραμμα δράσης βγαλ
μένο με βάση τήν ΣτρατηγικΓ 
μας καί διαμορφώνοντας τήν το 
χτική μας πάντα μέ βάση εκεί 
νες τίς επιλογές πού εΐχαν απο
δειχτεί σωστές άπό τήν καθημ; 
ρινή «πράξη». 

δ) Ή ανάλογη μέ τήν .Ιδεο
λογία μας οργανωτική δομή κα ! 

λειτουργία μας. 
ε) Ή αντικατάσταση τής λα" 

θασμένης σχέσης : 
Λαϊκές δυνάμεις — Α . Παπα-

δρέου — ΠΑΣΟΚ (σαν οργάνω
ση) 

άπό τή σωστή: 
Λαϊκές δυνάμεις — ΠΑΣΟΚ 

(σαν οργάνωση) — Λαϊκές δυ
νάμεις. 

Τ ί σημαίνουν όμως όλα αύ^ά 
"Οταν μιλάμε γ ι α θεωρητική θ 
μελίωση τοΰ ΠΑΣΟΚ, σημαίνει 
ότι ξεκαθαρίζαμε «τί είμαστε» 
τόσο άπό άποψη ιδεολογίας, ό

σο καί άπό άποψη πολιτικού α
γ ώ ν α . Αυτό γ ια τό Π Α Σ Ο Κ ή
ταν αρκετά εύκολο σαν ορισμός 
καί αρκετά δύσκολο σαν έφαρμ 
γ ή . Κ ι ' αυτό γ ιατ ί ή Δ . 3ης Σ . 
έδινε όλα τα απαραίτητα βασικά 
στοιχεία γ ια κάτι τέτο'ιο, όπως 
καί ή ονομασία Κίνημα. Δηλαδή 
ή Δ. 3ης Σ . άφηνε να φανεί ότι 
είμαστε μαρξιστές' αυτό παράλ 
ληλα μάς όπλιζε με τό σωστό έ; 
γαλεϊο καί όπλο γ ι α τήν καθο
δήγηση τής ιδεολογικής μας πό 
λης τόσο μέσα στό Κίνημα άοχι. 
κά, όσο καί έξω άπ' αυτό, μέσα 
στις λαϊκές δυνάμεις, αργότερα. 
Μέ τό να δηλώσουμε ότι είμαστ 
Κίνημα σήμαινε ότι έγκαινιάζου 
με καί αρχίζουμε στην 'Ελλάδα 
μια περίοδο κ ο ι ν ω ν ι κ . 
ε π α ν ά σ τ α σ η ς , πού άγκά 
λιάζε όλο τόν καταπιεσμένο Έ λ 
ληνικό λαό καί όχι μια τάξη μ(' 
νον. Αυτό μάς υποχρέωνε στην 
προσπάθεια να καθοδηγήσουυ 
τ ίς λαϊκές δυνάμεις τοΰ τόποι-
μας στην διαμόρφωση μιας κοι 
νής κοινωνικής συνείδηση;, 
στην τής κοινωνικής συνείδησης 
τοΰ εκμεταλλευομένου. 

Γιατί όλα αυτά όμως ήταν αρ
κετά δύσκολα σαν εφαρμογή; Αύ 
τό τό ερώτημα έχει πολλές πλευ
ρές, άλλα έμεϊς προς τό παρόν 
θά τονίσουμε μόνο μία. Αύτη ή
ταν ή εχθρική, τοποθέτηση μιας 
μερίδας τής κοινωνικής Βάσης 
τοΰ ΠΑΣΟΚ απέναντι σ' όλα αύ 
τά. Αυτή ή μερίδα αποτελείται 
άπό τα συντηρητικά στοιχεία, 
πού καθοδηγούνται σ' αν-νη τη 
συντήρηση άπα τους νοσταλγοί'ς 
τών «μεγαλείων» τή ς αστικής 
Κυβέρνησης, άπό όλους αυτούς 
πού βλέπουν τό ΠΑΣΟΚ σαν ε
να αστικό προοδευτικό Κόμμα 
σαν μια σοσιαλδημοκρατία, πού 
στόχος της είναι να κυβερνήσει 
καί όχι να οδηγήσει τό Λαό 
στην κατάλ(ψη τής εξουσίας. Μ' 
άλλα λόγια ή εφαρμογή καί ή 
παραδοχή κυρίως, τοΰ διαλεχτι-
κοΰ υλισμού σαν τήν φιλοσοφία 
μας, σκοντάφτει πάνω στους 
ιδεαλιστές, δηλ. αυτούς πού 
παραδέχονται ότι αρκούν μια σει
ρά άπό μεταρυθμίσείς γ ι α να 
μετατρέψουν άπό μόνες το"υς, χω
ρίς αυτό να γίνει «αισθητό», τήν 
κοινωνία μας. "Ολα αυτά βάζαν 
σαν έπιταχτικο σαν πρώτο κα-
θήκον άπό τήν «καθοδήγηση* 
τού Κινήματος μας τήν θεωρη
τική του θεμελίωση, τόν ορισμό 
τής φιλοσοφίας μας καί τής ι
δεολογίας μας σαν Κίνημα. Τό 
ξεκαθάρισμα τοΰ «Ά εϊμαρτε» 
καί τήν ανάλυση τοΰ πραγματι
κού περιεχομένου της Δ.3ης Σ . 
στα μέλη μας. Καί λέγοντας κα
θοδήγηση εννοούμε μια λειτουρ
γ ί α πού πρέπει να συντελείται 
άπό τά εκλεγμένα ανώτερα όρ
γανα τοΰ Κινήματος, σ' όλη τήν 
σκάλα τής Ιεραρχίας. Αυτή ή 
λειτουργία συνιστάται στην ανα
ζήτηση τών έπί μέρους απόψεων 
πού έχει ή Βάση, στην ικανότη
τα αναγωγής τους σέ μια κοινή 
άποψη (μέ βάση πάντα τήν ιδε
ολογία μας καί τό πολιτικό μας 
πρόγραμα) καί στην προώθηση 
προς τά κάτω τής διαμορφωμέ
νης κοινής άποψης, γ ι α υλοποίη
ση, μέ κύρια μέσα τήν πολιτική 
πειθώ καί τήν συνειδητή πει
θαρχία. Για να γίνουν όλα αυτά 
όμως, βάζουν μπροστά μας τό 



ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ σελ. 5 

σης τού κατά πόσο βαδίζουμε 
σύμφωνα μέ τις βασικές αρχές 
μας και τους στόχους μας. 

Στο ξεκίνημα του το Κίνημα 
παρ' δλα t a τρομαχτικά εμπόδια 
πήγε θαυμάσια. Στελεχωμένο 
στν πρώτη του φάση άπο τα στε 
λέχη κα μέλη τοΰ ΠΑΚ, πού φυ
σική του προέχταση ήταν το ΠΑ 
ΣΟΚ κα μέ ακούραστους βοη
θούς τον ενθουσιασμό κα! την 
αγωνιστικότητα των νεολαίων 
μας άρχισε να υλοποιεί τα κα
θήκοντα πού εΐχε βάλει στον 
εαυτό του μέ τη Δ. 3ης Σ. 'Α
ναγνωρίζοντας δτι έπρεπε να α
ποχτήσουμε όπως δήποτε έκφρα
ση στο Κοινοβούλιο έβαλε σαν 
πρώτο ταχΐΐκο του στόχο την 
συμμετοχή μας στις επικείμενες 
εκλογές τού Νοέμβρη τού '74 
και την δσο το δυνατόν καλύτε 
ρη προετοιμασία μας γι ' αυ
τό δέν παρασύρθηκε παρ' ΰ-
λο πού δεχόταν μεγάλες πιέσεις 
τόσο άπο τη μέρα των οπαδών 
του όσο και από την μεριά τών 
περισσοτέρων υποψηφίων βου
λευτών του. Έμπιτεύθηκε στην 
οργανωμένη του βάση τόν προεκ 
λογικό αγώνα, δίνοντας του χα-
ραχτήρα πολιτιστικής εκστρατεί
ας και όχι παλαιοκομματικής ψη
φοθηρικής προπαγάνδας. "Ετσι 
οί υποψήφιοι μας μετέφεραν τις 
θέσεις μας (είχαν βγεϊ και εί
χαν μοιρασθεί παντού φυλλάδια 
μέ τό τι πρέπει να λέγεται στον 
κόσμο) και κάτι πρωτόφαντο 
για τόν τόπο μας πήγαιναν όλοι 
μαζί σαν ένα σώμα και δέν έστη
νε ό καθένας τό εκλογικό του 
μαγαζί με στόχο την άθροιση με-
γαλτερης πελατείας. 

'Επίσης ή διαδικασία ανάδει
ξης τών υποψηφίων ακολούθησε 
την σωστή κατεύθυνση Βάση -
Κοουφή, δηλ. ή οργανωμένη Βά
ση υπέβαλλε τίς προτάσεις της 
πού ήταν δεσμευτικές για την τό
τε Κ.Ε. 

δεύτερο καθήκον, πο ύειναι ή 
παραγωγή στελεχιακού δυναμι
κού τοΰ Κινήματος. Παράλληλα 
σήμαινε τήν προσπάθεια για την 
διαμόρφωση της απαραίτητης ίδε 
ολογικής, πολιτικής και προπαν
τός οργανωτικής συνείδησης^ άπο 
μέρους τών μελών μας, πράγμα 
πού γίνεται μόνο μέσα από τα 
«πολιτικά κύτταρα» τού Κινήμα
τος, τΙς Τ.Ο., όπου τα μέλη ιιας 
απαλλαγμένα άπο τα συνεχή ε
ρεθίσματα τής καπιταλιστικής 
κοινωνίας μας και κάτω άπο ενα 
συνεχή και κοινό προβληματι
σμό, θα μετουσίωναν τήν θεωρία 
σέ «πράξη», δίνοντας έτσι στην 
καθημερινή πολιτική τους πράξη 
τήν ανώτερη εκείνη συνείδηση 
και σωστή κατεύθυνση, πού άττυ-
τελεσματικά θα καθοδηγούσε τι; 
λαϊκές δυνάμεις τοΰ τόπου μα;, 
στους τελικούς σκοπούς τους. 
Ετσι μόνο μπορούμε να κάνουμ; 

συνείδηση τών μελών μας ότι 
καθήκον τους είναι ν' αγωνίζον
ται για τήν διάδοση τής ιδεολο
γίας μας, και να καθοδηγοίν 
τήν ιδεολογική πάλη πού πρέπει 
να κάνει τό Κίνημα μας, τόσο υ
περασπίζοντας τήν ιδεολογία του 
απέναντι σ' όλων τών ειδών τις 
επιθέσεις πού δέχεται (κα! άπο 
τα μέσα και άπο τα έξω κυρίως) 
καθώς κα! να καθοδηγούν ταυτό
χρονα τήν αντεπίθεση τής ιδεο
λογίας του ενάντια στην άστι;:ή 
ιδεολογία, μέ σκοπό τήν συντρι
βή της τελευταίας μέσα στην συ 
νείδηση τού έργ. έλλην. Λαοί). 
Αυτή θά 'ναι κα! ή Κοινωνική 
' Απελευθέρωση τοΰ Λαού μ,ας. 
Σ' αύτη όμως τήν καθοδήγηοη 
τής ιδεολογικής μας πάλης τα 
μέλη μας πρέπει να μάθουν ν 
χρησιμοποιούν σαν μοναδικό ερ
γαλείο κα! όπλο τόν Διαλεχτικ*' 
'Υλισμό. (Κα! έδώ δυό λόγια για 
τους «ένθερμους οπαδούς» του 
άντιδογματισμοΰ. Λέγοντας ότι 
ιδεολογία μας είνναι ó Μαρξι
σμός αυτόματα σημαίνει ότι εί
μαστε κα! άντιδογματικοί, γιατί 
όταν χρησιμοποιούμε τήν διαλε-
χτική σαν τρόπο ανάλυσης κα! 
σκέψης, είναι αδύνατο να δόγμα 
τίσουμε. 'Επομένως οί άντιδογ-
ματικές «υστερίες» είναι χω;!α 
περιεχόμενο για τό Κίνημα μας 
κα! ίσως «έκ τοΰ πονηρού»). 

Για τήν πραγμάτωση όμως το;ν 
παραπάνω καθηκόντων ήταν απα
ραίτητη ή υλοποίηση τού τρίτον 
καθήκοντος, πού 'ταν ή έκπόνΓ 
ση ενός προγράμματος δράσης, 
το ύκινήματος πού στα πλαίσια 
τών Στρατηγικών μας στόχων, 
θα διαμόρφωνε τήν ταχτική μας 
πάντα μέ βάση τίς σωστές, απο
δειγμένες άπό καθημερινή πολι
τική πράξη, επιλογές. Πρώτου 
όμως προχο^ρήσουμε θα πούμε 
δυό λόγια για τό τ ! έννοοΰμε λέ
γοντας Στρατηγική κα! τ ! Τα
χτική ενός πολιτικού φορέα, που 
έχει σαν τελικό στόχο τό νΣοσι-
αλισμό. Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 
είναι τό σύστημα τών συνδυασμέ
νων πολιτικών πράξεων τοΰ πο
λιτικού φορέα, πού μέ τό γενικό 
προσανατολισμό τους, τήν σύν
δεση τους κα! αλληλοδιαδοχή 
τους, θα όδηγήσουνε τίς λαϊκές 
δυνάμεις στην εξουσία, (π.χ. το 

τρίπτυχο Εθνική 'Ανεξαρτησία 
Λαϊκή Κυριαρχία, Κοινωνική 
Απελευθέρωση). Τ α χ τ ι κ ή 
είναι σύνολο άπό μέτρα πού παίρ 
νει κάθε φορά ό πολιτ. φοιρεας, 
για ν' αντιμετωπίσει μέσα στα 
πλαίσια τών γενικών στρατηγι
κών του στόχων, ώρισμένα μι
κρότερα προβλήματα, πού φέρνει 
ή καθηεμρινή πολιτική πάλη στις 
διάφορες «σφαίρες» της, ανάλο
γα μέ τίς μεταβαλλόμενες συνθή
κες, (π.χ. συμμετοχή τού πολ. 
φορέα σέ εκλογικά μέτωπα, σέ 
μέτωπα συνεργασίας, σέ απεργί
ες, πορείες, εκδηλώσεις κ.τ,λ.). 

Τό τρίτο καθήκον τοΰ Κινή
ματος ήταν μέ βάση τα παραπά
νω, ή προσπάθεια για Ισόμερη 
ανάπτυξη όλων τών χώρων δου
λειάς τοΰ Κινήματος, σέ στενή 
άλληλοσύνδεση και συνεγασία 
μεταξύ τους, και παράλληλα τό 
δέσιμο αυτών τών χώρων και ή 
λειτουργία τους μέ τους μαζι
κούς και συνδικαλιστικούς φο
ρείς πού θα 'φέρνε τήν απαραί
τητη μαζικοποίηση τού Κινήμα
τος. Τό πρόγραμμα δράσης θά έ
δινε όλα τα εφόδια γι ' αυτό και 
παράλληλα θά κατοχύρωνε κάτι 
σημαντικό: μια συνεχή έξελιχτι-
κή πολιτική δράση, πού θά οδη
γούσε στο ποσοτικό και ποιοτι
κό ανέβασμα τοΰ Κινήματος μας 
και θά κατοχύρωνε τήν σωστή 
κατανόηση τής Στρατηγικής μας, 
ώστε να μήν συμβαίνει ή ταχτι
κή μας να καθορίζει τήν Στρατη
γική, ούτε να μπερδεύονται οί 
Στρατηγικοί μέ τους ταχτικούς 
μας στόχους. ____^^_^_^__ 

"Eva τέτοιο όμως πρόγραμμα 
δράσης για να υλοποιηθεί χρειά
ζεται και τίς ανάλογες, οργανω
τικές δομές. "Ετσι έμπαινε τό 
τέταρτο καθήκον μας πού 'ταν ή 
ανάλογη μέ τήν ιδεολογία μας 
οργανωτική δομή κα! λειτουργία 
μα?. 

Κάθε κόμμα κάθε Κίνημα είναι 
τό μοντέλο τής κοινωνίας πού 
θέλει να χτίσει. "Ετσι κα! τό 
ΠΑΣΟΚ πρέπει να λειτουργήσει 
σύμφωνα μέ τήν ιδεολογία κα! 
τις αρχές του, όπως αυτές εκ
φράζονται στην Δ.3ης Σ. Συγ
χρόνως έχει καθήκον να πραγμα
τοποιήσει εκείνες τίς οργανωτι
κές δομές πού θά τό επιτρέψουν 
νά 'ναι Κίνημα εξουσίας και όχι 
κυβέρνησης, Κίνημα ριζικής αλ
λαγής και όχι μεταρρυθμίσεων 
στον τόπο μας. Μέ τήν Δ. 3ης Σ. 
γίνονταν φανερό ότι ή οργανω
μένη Βάση τού Κινήματος παίζει 
κυριαρχικό ρόλο τόσο στην δια
μόρφωση τού προγράμματος του, 
όσο και στην ανάδειξη και εκλο
γή τών διαφόρων οργάνων τοΰ 
Κινήματος του, όσο και στην α
νάδειξη και εκλογή τών διαφό
ρων οργάνων τοΰ Κινήματος, 
αναδεικνύει τα στελέχη της και 
εκλέγει τα όργανα τού Κινήμα
τος, μέ βάση πάντα τήν ευθύνη, 
τν συνέπεια κα τήν ποιότητα, πού 
πρέπει να χαρακτηρίζουν και τα 
όργανα και τα στελέχη τού Κινή
ματος, πού τα απαρτίζουν. Μια 
τέτοια κατοχύρωση όμως, γίνε
ται δυνατή μόνο μέ τήν κυκλο
φορία κα! τήν εφαρμογή ενός 
Καταστατικού Χάρτη τού Κινή
ματος, πού θά προσδιορίζει κα! 
τίς οργανωτικές δομές και λει
τουργίες μας, βγαλμένες και σέ 
σχέση πάντα μέ τό ιδεολογικό 

και πολιτικό μας πιστεύω. "Ο
πως δέν μπορούμε και δέν επι
τρέπεται νά μιλάμε για αστική 
δημοκρατία, για σοσιαλδημοκρα
τικές κοινωνικές μεταρυθμίσεις 
(σαν στόχους τοΰ Κινήματος), 
έτσι δέν μπορούμε και δέν επι
τρέπεται νά μεταφέρουμε μέσα 
στις οργανωτικές μας δομές α
στικούς τρόπους λειτουργίας, πα
λαιοκομματικά κατάλοιπα, αντα
νακλάσεις και τρόπους έκφρασης 
τής καπιταλιστικής κοινωνίας 
πού ζούμε. Δέν πρόκειται έδώ 
για κανένα είδος «φόρου τής δε
κάτης». Δέν είμαστε καθόλου υ
ποχρεωμένοι, για κάθε μας κίνη
ση, για κάθε μας ενέργεια πού 
καθορίζει κάποια εσωτερική λει.-
τουργία μέσα στό Κίνημα μας, 
νά πληρώνουμε «φόρο» στον πα
λαιοκομματικό τρόπο σκέψης και 
λειτουργίας, μπάζοντας «άπό τήν 
πίσω πόρτα» στό Κίνημα τόν χει
ρότερο εχθρό του, τόν ΠΑΛΑΙΟ
ΚΟΜΜΑΤΙΣΜΟ. 'Εδώ δεν στέ
κεται καμμιά δικαιολογία τού εί
δους «τι νά κάνουμε δεν αλλά
ζουν άπό τήν μια μέρα στην άλ
λη» ή «τι νά γίνει αφού έχουμε 
μέσα τους παλαιοκομματικούς νά 
τους διώξουμε;». Τό Κίνημα δέν 
είναι φιλανθρωπικό 'ίδρυμα, εί
ναι πολιτικός φορέας τοΰ Σοσι
αλισμού, πού σημαίνει ανάληψη 
άπό μέρους του μεγάλης ιστορι
κής ευθύνης απέναντι στον κα
ταπιεσμένο 'Ελληνικό Λαό. Γι' 
αυτό και λέμε ότι τό ιδεολογικό 
και πολιτικό μας πιστεύω πρέπει 
νά είναι τό καλούπι πού θά βγά
λει τις οργανωτικές μας δομές 
και λειτουργίες. "Η -υλοποίηση 
όλων αυτών τών καθηκόντων θά 
'χε σαν αποτέλεσμα και τήν υ
λοποίηση τοΰ π έ μ π τ ο υ 
κ α θ ή κ ο ν τ ο ς , πού βάζει 
ή Δ. 3ης Σ. Δηλ. τήν αντικατά
σταση τής λαθεμένης σχέσης: 
Λαϊκές δυνάμεις — Α Παπανδέ-
ου — ΠΑΣΟΚ (σαν οργάνωση), 
άπό τήν σωστή: Λαϊκές δυνά
μεις — ΠΑΣΟΚ (σαν οργάνω
ση) — Λαϊκές δυνάμεις. Αύτο 
σημαίνει ότι ό αρχικός ρόλος τού 
σ. Α. Παπανδρέου, πού αναλύ
θηκε στην αρχή, δέν έπρεπε να 
σταθεροποιηθεί στό σχήμα πού 
εκφράζεται άπό τήν πρώτη, όπου 
ό «. Α. Παπανδρέου είναι τό μο
ναδικό μέσο επαφής και επικοι
νωνίας τού ΠΑΣΟΚ μέ τίς πλα
τειές Λαϊκές δυνάμεις, άλλα θα 
έπρεπε νά μετατραπεί στό σχήμα 
τής δεύτερης σχέσης, πού σημαί
νει πώς ή παρουσία τοΰ σ. Α.Π. 
άξιοποιόταν κατά τόν καλύτερο 
δυνατό τρόπο μέ τό νά βοηθήση 
τό ΠΑΣΟΚ νά 'ρθει σαν οργά
νωση πιά, σ' επαφή μέ τίς πλ. 
Λαϊκές Δυν. τοΰ τόπου. 

Γ ' . 

'Αλλά άς δούμε τι έκανε το 
Κίνημα στή δίχρονη ζωή του, 
σέ σχέση μέ τα καθήκοντα πού 
'χε βάλει στον εαυτό του, μέ τήν 
Διακήρυξη της 3ης Σεπτέμβρη. 

Για μάς ή 'Ιδεολογική και ορ
γανωτική πορεία τοΰ Κινήματος 
μας δέν μπορούν σέ καμμιά πε
ρίπτωση νά εξετάζονται ξέχωρα 
ή κομματιαστά. Γιατί ή οργανω
τική μας κατάσταση πρέπει ν' άν 
τανακλά σέ κάθε φάση τό ιδεο
λογικό και πολιτικό μας πιστεύ
ω. Παράλληλα αποτελεί ή ϊδ^α 
μια αντικειμενική μονάδα μέτρη 

Φυσικά και παρεκτροπές και 
λάθη γίναν, πού 'ταν όμως απο
τέλεσμα τής ιδεολογικής και πο
λιτικής ανομοιογένειας τής 6ά 
σης και τού ελαχίστου χρόνου 
και όχι αποτέλεσμα στραβών δι
αδικασιών και στραβής εφαρμο
γής τών άρχων μας. "Ετσι σέ 2 
μήνες κατορθώσαμε άπό «ομάδα 
διαμαρτυρίας» πού μάς λέγανε ν' 
αποδείξουμε ότι είμαστε τό μέλ
λον τής 'Ελλάδας, τό Κίνημα 
πού απόχτησε και τήν απαραίτη
τη πολιτική του έκφραση στό 
κοινοβούλιο, και πού βάδιζε πιο 
για τό χτίσιμο τών απαραίτητων 
οργανωτικών του δομών πού θό 
'φερναν τό δυνάμωμα και τό μι-
γάλωμά του. "Ηδη όμως μέσο 
στον προεκλογικό αγώνα φάνη
καν οί πρώτες αντιθέσεις, ποί 
οξύνονταν άπ' τήν μιά, λόγω έλ
λειψης κοινής 'Ιδεολογίας και 
άπ' τν άλλη λόγω τής έλειψες 
πείρας «α! μεγάλου ενθουσιά 
σμοΰ τών περισσοτέρων στελε
χών μας. Αυτές οί αντιθέσεις 
δώσαν τήν ευκαιρία νά φανούν 
κα οί πρώτες ομαδοποιήσεις που 
όμως σκεπάζονταν άπό τήν συ
νεχή καθημερινή πολιτική πάλη 
πού 'χε δώσει τό Κίνημα, μέ tr 

Δημοψήφισμα κα! τίς εκλογές 
για τήν Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

Σ' αυτό τό λίγο διάστημα άπί 



σελ. 6 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 

τ ι ς βουλευτικές εκλογές καΐ με
τά, μέχρι τΙς εκλογές γ ια την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση, φάνηκε 
καθαρά το ποιοτικό ανέβασμα ιής 
Βάσης, πού σχεδόν μόνη της (. 
οργανωμένη Βάση δηλ.) χωρίς 
τά συντηρητικά στοιχεία πού τήν 
είχαν πλαισιώσει στις Βουλευτι 
κές εκλογές, λόγω ενθουσιασμοί 
και νοοτροπίας (μια αναγνωρί
ζουν τ ις Βουλευτικές 'Εκλογές 
σαν το μοναδικό πολιτικό γεγο
νός σημασίας) έδωσε τήν μάχη 
και απαλλαγμένη άπό το βάρος 
του ψυχολογικού κλίματος τον 
προεκλογικού αγώνα, κατάφερ 
ένα πραγματικό θρίαμβο στις ε
κλογές γ ια τήν Τοπική Αυτοδι
οίκηση. "Ενα άλλο σημαντικ' 
γεγονός πού δείχνει το ποιοτικό 
ανέβασμα της οργανωμένης Βά
σης ήταν και το σπώξιμο τού Κι 
νήματος στην επίσημη τοποθέτη
ση (19.1.75) τής αποδοχής τού 
Μαρξισμού σαν φιλοσοφία μας, 
σαν μέθοδο ανάλυσης και σκέψης 
μας. "Ολα αυτά δέν ήταν τυχαία 
άλλα το αποτέλεσμα μιας σωσττις 
δουλειάς πού γινόταν και no α 
χαρακτηρίζονταν κυρίως άπό τήν 
προσπάθεια υλοποίησης των δύο 
πρώτων καθηκόντων πού στην 
αρχή αναφέραμε δηλ. τής θεωρη
τικής θεμελίωσης τού ΠΑΣΟΚ 
(βγήκαν αρκετές μπροσούρες τού 
Κεμεδία, ή πλειοψηφία τους κυ
κλοφόρησε εκείνη τν εποχή) και 
τής παραγωγής τού απαραίτητοι 
στελεχιακού δυναμικού, (συνε
χής επαφή τής κορυφής και τής 
Βάσης και δημιουργία ενδιάμε
σων όργάνοιν). ("Οπω/ς είπαμε 
όμως φυσικά υπήρχαν ελλείψεις, 
γίνονταν λάθη και παρατηρούν
ταν ώρισμένες ασυνέπειες, φυ
σικά επακόλουθα όλα τής απει
ρίας και τής όλιγαριθμίας των 
στελεχών μας. Είναι αλήθεια δτι 
όσοι, δούλεψαν στην πρώτη φά
ση για τήν άνάπτυζ-η τού Κινή
ματος, στην συντριπτική τους 
πλειοψηφία δούλευαν ανιδιοτε
λώς και έπί 24ωρου βάσεως. Τ ι ς 
παραπάνω όμως ελλείψεις και α
συνέπειες έκμεταλεύτηκαν τόσο 
οι παλαιοκομματικοί δσο και με
ρικοί άλλοι πού ήταν ήδη ομαδο
ποιημένοι και θέλαν να πετύχουν 
τον έλεγχο τού Κινήματος. Και 
οι μέν παλαιοκομματικοί άρχι
σαν μέ τον τρόπο πού αυτοί ξέ-
ρουν να χειρίζονται άριστα, να 
πετούν λάσπη και να διαβάλλουν 
όλα τά στελέχη πού στέκονταν 
εμπόδιο στο δρόμο τους, δηλ. 
στην δημιουργία και στο στήσι
μο τών παλαιοκομματικών μηχα 
νισμών τους, μιλώντας γ ια το 
κακό πού γίνονταν τάχα τους ο
παδούς μας όταν τους λέγαμε 
τήν αλήθεια μιλώντας γ ια σω
φροσύνη, πού γ ι ' αυτούς σήμαι
νε όχι κοινονικσποίηση όχι ρι-
ζικές αλλαγές, κατηγορώντας 
τέλος για «κλείσιμο» τών Τ . Ο . 
άπό τους φίλους τού Κινήματος, 
εννοώντας ότι οποιοσδήποτε δή
λωνε δτι ήταν τού ΠΑΣΟΚ έ
πρεπε να γίνεται αυτόματα μέλος 
μέ βάση τήν αρχή πού τους υπα
γόρευε ή συντηρητική αστική Ί 
δεολογία τους δτι κάθε Ψηφοφό
ρος μας πρέπει νά 'ναι και μέ
λος και ακόμα γ ια «εξτρεμισμό» 
και έξωπραγματικότητα. Φυσικά 
ολα αυτά τα λέγαν θρονιασμένοι 
στις καρέκλες τους, ή στους δι
αδρόμους και ποτέ ανοιχτά ιιέσα 

στα διάφορα όργανα. Βέβαια οί 
έξτεμιστές και εξωπραγματικοί, 
δηλ. τά οργανωμένα μας μέλη, 
ήταν εκείνοι πού δημιουργούσαν 
τις κινητοποιήσεις, ήταν εκείνοι 
πού προσπαθούσαν να σπάσοιιν 
τήν φοβία τής υπαίθρου και να 
μεταφέρουν στην ύπαιθρο το νό
ημα τού Κινήματος μας. Οί φί
λοι μας όμως οί παλαιοκομματι
κοί ( γ ι α μάς ήταν σύντροφοι, 
αυτοί δμως μας λέγαν φίλους γι
ατί ντρεπόταν φαίνεται νά πουν 
τή λέξη σύντροφος) δέν πρόσφε
ραν στο σύνολο τους καμμιά 
δουλειά, παρά μόνο τήν «πολύ
τιμη πείρα» τους (πού οδήγησε 
στην Διχτατορία) και τήν «άξι-
οσέβατη παρουσία» τους, όπου 
έβλεπαν κάποια κοινωνική εκδή
λωση πού αποτελούσε γ ι ' αύτοίις 
μέο ατομικής προβολής. 

Και έδώ πρέπει νά ξεκαθαρί-
σουμε τήν θέση μας. Δέν χτυπά
με συγκεκριμένα άτομα, άλλα τήν 
σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν η ν ο ο 
τ ρ ο π ί α τήν σ υ ν τ η 
ρ η τ ι κ ή α ν τ ι δ ρ α σ τ ι 
κ ή π α λ α ι ο κ ο μ μ α τ ι κ ά 
ν ο ο τ ρ ο π ί α . 

Ά π ' τήν άλλη μεριά οι δια
νοούμενοι «έλιτιστές» τής Δ.Α. 
πού 'ταν «ομαδοποιημένοι» και 
προσπαθούσαν νά ελέγξουν το 
Κίνημα, πρόβαλλαν μέ «φετιχο-
ποιημένο» τηόπο τήν ανάγκη τής 
Δημοκρατικής Διαδικασίας, ποί 
γ ι ' αυτούς φαίνεται δτι, αφο
ρούσε στην ουσία μόνο τήν ε
κλογή άπό τήν Βάση τής Κ.Ε. 
και στα πολλαπλά κέντρα λήψε
ως τών αποφάσεων και δχι σ* ai 
το πού τάχα ζητούσαν δηλ. στην 
ύπαρξη Δημ. Διαδικ. κάθετα και 
οριζόντια, μέσα στο Κίνημα. Γι 
ατί ή οργανωμένη βάση λειτουρ
γούσε σωστά μέ εκλεγμένα όργα
να και μάλιστα είχε φτάσει στο 
σημείο νά αναδείχνει εκλεγμένα 
ενδιάμεσα όργανα μεταξύ Βάσης 
- Κορυφής ( 'Επιτροπές Πόλης 
ή Συντον. Ε π ι τ ρ ο π έ ς ) Π α ρ ' όλα 
αυτά ήόργανωμένη Βάση στην 
προσπάθεια της ν ' αποκαλύψει 
τους πραγματικούς σκοπούς τής 
Δ.Α. και τις ρεφορμιστικές 
της θέσεις, ζήτησε και τήν εκλο
γ ή τού ανωτάτου οργάνου άπό 
τήν Βάση. "Ετσι προχω2ήσαμε 
στο προσυνέδρισ πού 'ταν σταθ
μός γ ια τήν ' Ιστορία τού Κινή
ματος μας γιατί έβαζε τις βά
σεις για τήν υλοποίηση τού τρί
του και τέταρτου καθήκοντος, 
πού 'ταν ή εκπόνηση προγράιιμί' 
τος δράσης και ή ανάλογη με τήν 
'Ιδεολογία μας οργανωτική δο
μή μας. "Ετσι εκλέχτηκε και το 
ανώτατο όργανο άπό τήν Βάση. 
'Απόχτησε το Κίνημα τήν πρώτη 
εκλεγμένη Κ . Ε . ο ά πρέπει νά 
τονίσουμε έδώ δτι σ' αύτο τ : 
διάστημα εΐχε αρχίσει νά διαφαί
νεται και μια αλλαγή τής ταχτι
κής τού ΠΑΣΟΚ π,ρός τήν κατεύ
θυνση ΠΑΣΟΚ — οργάνωση. 

Π α ρ ' δλο όμως πού ή έκλογη 
τής Κ.Ε. ήταν ένα θετικό βήμα 
προς τά μπρος δέν άξιοποιήθηκ· 
καθόλου και μάλιστα φτάσαμ: 
στην παραίτηση — διάλυση της 
'Αντί το Κίνημα νά προχώρηση 
γρήγορα στην υλοποίηση τών κα-
£τ;κόντων του, δηλ. στην εκπό
νηση ενός προγράμματος δράσης 
και στην κατάρτιση ενός κατα-
τατικού πού θα έδινε σάρκα και 
οστά στην δημιουργία σωστών 

οργανωτικών δομών, άρχισε νά 
υποχωρεί και νά συμβιβάζεται 
μέ τά παλαιοκομματικά και συν
τηρητικά στοιχεία. Φυσικά τά 
στοιχεία αυτά βρήκαν τήν ευκαι
ρία μέ tv διαμάχη πού δημιουρ
γούσε ή «φράξια» τής Δ.Α. νά 
παρουσιαστούν πάλι έπί σκηνής 
ανασυνταγμένα και συμμαχώντας 
μέ τήν «φράξια» νά περάσουν τις 
θέσεις τους. Ετσι κατά
φεραν νά απομακρύνουν δσα 
στελέχη τους ήταν εμπόδιο 
στην πρώτη φάση τού ξεκινή
ματος τού Κινήματος κατηγορών 
τας τα σαν ύπαίτεια γ ια τήν ό
λη κατάσταση πού τήν ύπερόγκω 
ναν και τήν δραματοποιούσαν 
σκόπιμα. 'Εκφραστής και συντο
νιστής δλων αυτών τών ενεργει
ών ήταν ή Κοινοβουλευτική ομά
δα, πού κατάλαβε δτι τής δινό
ταν («ή χρυσή» ευκαιρία νά κα-
θυποτάξη τήν οργάνωση, νά γί
νει ή ανεξέλεγκτη δύναμη και 
τό μοναδικό κέντρο λήψεως άπο 
φάσεων, τουλάχιστον στον πολι
τικό τομέα μέσα στο Κίνημα. 

Είναι αλήθεια δτι Sv δέν έπει
θε ó σ. Α . Παπανδρέου γ ι α τήν 
ανάγκη τής διαγραφής τής «Φρά
ξιας» τήν Κ.Ο., αυτή θά 'χε 
ίσως διασπαστεί τότε σέ φίλο 
αμυνίτες και μ ή , καταφέοντας 
ενα μεγάλο πολιτικό κτύπημα 
στο Κίνημα. Τότε όμως γίναν 
και τά μεγαλύτερα λάθη, πού ο
φείλονταν στην απομάκρυνση 
μας άπό τά καθήκοντα μας. 'Αν
τί νά προβούμε σέ ανοιχτή 'Ιδεο
λογική και πολιτική αντιπαρά
θεση με τήν «Φράίια» μέσα στο 
όργανο (τήν έκλεγμένην Κ.Ε.) 
δπου ήταν μαζεμέννα τά στελέ
χη της και νά προχωρήσει με
τά ά π ' αυτό τό όργανο στην 
διαγραφή τους, μια και ήταν 
γνωστό πια δτι αποτελούσαν 
«Φράξια» και υπήρχαν όλα za 
στοιχεία γ ' αυτό, τελείως λαν
θασμένα υπερεκτιμώντας ή ηγε
σία τήν δύναμη τής Φράξιι/ς 
στην οργανωμένη Βάση και πι
εζόμενη άπό τήν Κ.Ο., απέφυ
γε νά τό κάνει πιτεύοντας δτι 
θάταν πιο εύκολο αργότερα α 
φού θά θεσπιζόταν ώρισμένα 
οργανωτικά μέτρα. Ή έξέλιξτ· 
έδειξε δμως ακριβώς τό ά ν τ ί θ -
το κα οδήγησε τήν ηγεσία στην 
λανθασμένη άλλα επιβεβλημένη 
πια άπό τά πράγματα διαγραφ 
τής «Φράξιας» και τήν παραίτη
ση — Διάλυση τής Κ.Ε., μι: 
και αυτή είχε πια τραυματιστ. 
και δέν μπορούσε νά επιτελέσει 
τό έργο της. Στην ουσία όμ 
έτσι σκέπτονταν οί συντηρητικοί 
πού κατόρθωναν μέ αυτόν τό 
τρόπο και νά απαλλαγούν και 
άπό τήν Δ.Α. και άπό τους «ά 
ριστερούς — εξτρεμιστές» δπι· 
τους ονόμαζαν. Γιατί είναι άλί 
θεια δτι μετά τήν διαγραφή τή< 
Δ.Α. ή πλειοψηφία τής Κ . Ε . ί, 
ταν πιστή στην διακήρυξη 
3ης Σ . και διατεθειμένη νά προ-
χωρήσβι στην υλοποίηση τών κα
θηκόντων πού αυτή έβαζε. "Etc ì 
κατάφεραν οί Συντηρητικοί ν 
άνασυνταχθοϋν και νά κατορθώ
σουν νά τροχοπεδήσουν τήν έ 
γανωτική εξέλιξη τού Κινήμα'Ο? 
πού θάταν και ó αργός πολιτ: 
κός θάνατος τους. Γιατί είν^ ι 
γνωστό δτι ή αυστηρά καθαο 
σμένες, μέ Βάση τήν ' Ιδεολόγε 
μας οργανωτικές δομές, είναι : 

ή συντριβή και ό πολιτικός Ε -
νατος κάθε παλαιοκομματικής 
νοοτροπίας και λειτουργίας. Πα
ράλληλα δμως κατάφερναν κάτι 
πολύ πιο επικίνδυνο νά χτυπή
σουν τήν οργανωτική συνείδηο: 
τών μελών μας πού εΐχε άρχί 
σει ν ' αναπτύσσεται και νά ¿· 
ναβιώσουν τήν σχέση Α . Π . = 
Π Α . Σ Ο . Κ . , πράγμα πού τους 
συνέφερε μια και τό μοναδικό 
τους ενδιαφέρον είναι ή αύξηση 
τών ψηφοφοριών τού Κινήματος, 
τό εκλογικό του άνέβαμα και 
όχι τό οργανωτικό, πού έχει σάν 
φυσική συνέπεια κ α ! επακόλου
θο κ α ! τήν μαζικοποίηση το Γι 
Κινήματος. Συγχρόνως φθείρανε 
κ α ! τήν προσωπικότητα τού σ. 
Α . Παπανδρέου μετατρέποντας 
τον στο μόνο κέντρο λήψεως α
ποφάσεων, δίνοντας του έτσι 
μια λειτουργία, γνωστή και πα-
ραδετή σ' αυτούς, «τού αρχη
γού», άλλα άγνωστη κ α ! μη πα
ραδεχτή, τόσο στον ίδιο τον σ 
Α . Παπανδρέου δσο κα! στο Γ 
διο τό Κίνημα. Ε κ ε ί ν ο δηλ 
πού σπρώχναν κα προσπαθούσαν 
νά πετύχουν ήταν, ή εξαφάνιση 
τής οργάνωσης σάν τό κύριο 
μέσο πλησιάσματος τού Π Α.ΣΟ 
Κ. μέ τον Έλληνικόν Λαό και 
περάσματος σ' αυτόν τών πολιτι
κών μας θέσεων κ α ! τής Ί δ ε ο 
λογίας μας, κ α ! ή 'Αντικατάστα
ση της ολοκληρωτικά μέ τόν α. 
Α Π . κ α ! μέσω αυτού μέ τήν 
Κ.Ο., ώστε να φτάνουν κ α ! τ ; • 
ίδιο νά αναρωτιέται αυτό π 
λέμε γ ια καλαμπούρι. ("Αν ιΓ· 
πατήσει ένα αυτοκίνητο τι γίνε 
ται τό Π Α . Σ Ο . Κ . ; » . Κάτω ά - ' 
το βάρος αυτής τής ευθύνης ί 
σ. Α . Π . διακήρυξε τότε δτι προ 
χωρούμε σέ εκλογές ενδιαμέσων 
οργάνων πού θά κορυφοθούν ιιε 
τή νέκλογή Κ.Ε. άπό τήν πανε
θνική συνδιάσκεψη, πού θά γινό 
ταν στην 'Αθήνα μέχρι τά τέλη 
τού '75. "Ετσι έστω κ α ! μέ με
γάλες (ασυγχώρητες) απώλειες 
και χρονικές κ α ! υλικές (στελε 
χιακό δυναμικό) προχω^ούσαμ;. 
"Ομως οί συντηρητικοί είχαν ξε 
σπα|θώσει. δέν τό βάζουν πια 
εύκολα κάτω. 'Εκμεταλλευόμενοι 
τήν μέχοι τότε ιδεολογική και 
πολιτική σύγχυση πού έπικρατού 
σε στο Κίνημα κ α ! τήν έλλειψη 
σταθερής ιδεολογικής γραμμής, 
προχωρούσαν στή Διάλυση κάθε 
τ ι οργανωμένου, στην επιβολή 
σάν τρόπο πολιτικής έκφρασης 
και οργάνωσης τού Παλαιοκομσ 
τισμού. 

Συνέχεια στό άλλο φύλλο 
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ΠΩΣ ΦΤΑΣΑΜΕ ΣΤΗ ΑΙΑΣΠΑΣΗ 
(Συνέχει* από τήν 2η σελ.) 

κράτηση των Π.Ν.Ε. λήγει καί ή 
θητεία, δπου υπάρχει, των 'Επί
τροπων Πόλεων καϊ Χομαρχιαχων 
'Επιτροπών. 

12·) ΤΡΟΠΟΣ 
ΤΩΝ Π.Ν.Ε. 

ΣΠ'ΚΡΟΊΉΣΙΣ 

Oi Ι1.Ν.Ε. ονγοφοτοΟνται ά
πό μέλη της οργάνωσης -/.αϊ από 
εκείνους πού πραγματικά εργάζον
ται στα πλαίσια του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Για 
τήν επιλογή των μελών τους θα 
γίνουν αιτιολογημένες προτάσεις 
πού θα συνοδεύονται και μέ βιο

γραφικό σημείωμα απο τις Σ.Ε. 
των Τ.Ο. από τις επιτροπές δου-
λειάς και από τα ιμέλη του Κι
νήματος. Ή τελιική απόφαση για 
τή 'συγκρότηση τών Π.Ν.Ε. θα λη-
qp'éfj άπα τα Πρόεδρο καί τήν Έκ-
τελτστική Γραμματεία. Τα μέλη 
τών Π.Ν.Ε. έχουν δικαίωμα να 
εκλεγούν σαν αντιπρόσωπο'. στις 
ΙΙεριφερειακές Συνδιασκέψεις και 
να εκλεγούν σαν μέλη τών τακτι
κών Νομαρχιακών 'Επιτροπών. 

Στην παραπάνω 'Εγκύκλιο υπάρ
χου'/ μερικά στοιχεία πού θα μπο
ρούσαν, από μόνα τους, να προδια
γράψουν τήν πορεία και τον ρόλο 
τών Π.Ν.Ε. 
y.) Oí Π.Ν.Ε·. διορίζονται, ή ά
ποψη της βάσης πάνω ατό θέμα 
dèv έχει παρά διακοσμητι,-xò χαρά
κτη ρ ζ. 
,-j) Oí Π.Ν.Ε. θωρακίζονται μέ 6-
περεςουαίες απέναντι στή βάαη, 
για ποιο λόγο. 
{) Μεμονωμένα ίτομα μπορούν νά 
προτείνουν υποψήφια μέλη για τήν 
Π.Ν.Ε. ακόμα και παρά τήν από
φαση της Τ.Ο. ή Κ.Ο. τους. "Ετσι 
καταργείται ή συλλογική τοποθέτη
ση; τών ο ρ γ ά ν ω ν α
πέναντι στο διορισμό τών II Ν.Ε. 
κα'ι εισάγονται τεχνητές αντιθέ
σεις ανάμεσα στα μέλη τοΰ Κινή
ματος. 

Τέσοερεις μήνες αργότερα, και 
μέ τήν εγκύκλιο αριθ. 12/10.4.76 
πού ακολουθεί γίνεται φανερό ότι 
ó θεσμός τών Π.Ν.Ε. dèv λειτουρ
γεί ακόμη. Τά ανώτερα καθοδηγη
τικά όργανα απέτυχαν νά τον στη
ρίξουν μέ πολτικά επιχειρήματα 
/.αί τον στηρίζουν μέ μια αφηρη
μένη τοποθέτηση πάνω στην υπα
κοή τών μελών προς τά ανώτερα 
όργανα, χωρίς κανένα σκεπτικά. 
ΕΓΚΓΚΛΙΟΣ Άριβ. 12 /ΙΟ. 4.7t) 

Άπα Πρόεδρο - 'Εκτελεστικής 
Γραμματεία 

Προς Τ.Ο. και Κ.Ο. 
θέμα: 'Οργανωτική πορεία τού 

Κινήματος 

Τις πρώτες μέρες τού 'Απρίλη 
Ορίστηκαν οί πρώτες προσωρινές 
Νομαρχιακές 'Επιτροπές. Μέχρι 
σήμερα έχει ανακοινωθεί ή σύνθε
ση δεκαπέντε Νομαρχιακών Ε π ι 
τροπών. Τό Κίνημα έθεσε έτσι σέ 
εφαρμογή τήν οργανωτική διαδι
κασία, πού περιγράφηικε στην α
πόφαση τοΰ Προέδρου και τής Ε κ 
τελεστικής Γραμματείας τής 28 
Γενάρη. Σικοπάς της είναι ή μαζι-
κοποίησή του, τό πλάτεεμα κα'ι 
δυνάμωμα του, για να καταστεί 
πραγματικά αντιπροσωπευτικό τών 
κοινωνικών τάξεων πού ανήκουν ι
δεολογικά ο' αυτό, για νά γίνη 
φορέας τής αλλαγής, πού επαγγέλ
λεται. 

Στις 14 του 'Απρίλη θα πραγμα

τοποιηθεί στην 'Αθήνα ή πρώτη 
σύσκεψη μέ προσωρινές Νομαρχια
κές Επιτροπές. Ό Πρόεδρος κα'ι 
ή 'Εκτελεστική Γραμματεία επιθυ
μούν μέ τήν ευκαιρία νά διευκρι
νίσουν τήν οργανωτική πορεία τού 
Κινήματος. 

Ό ορισμός τών Προσωρινών Νο
μαρχιακών 'Επιτροπών θα ολόκλη
ρο.Ηεί μέχρι τέλος Μαΐου 1976. 

Ή επεξεργασία τού καταστατι
κό; θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τέ
λος Μάη 1976. Στο καταστατικό 
θα ορίζεται δ τρόπος έγκρισης και 
εφαρμογής του. 

Οί Προσωρινές Νομαρχιακές 'Ε
πιτροπές θά πρέπει τό πολύ σέ δι-
άοτημα δέκα μηνών νά πετύχουν 
τή δραστηριοποίηση όλων τών ορ
γανώσεων μας, τό άνοιγμα κα'ι τή 
μαζ'κοποίησή τους, σύμφωνα μέ 
τήν εγκύκλιο τής 28 τοΰ Γενάρη. 

Οί Περιφερειακές Συνδιασκέψεις 
για τήν εκλογή Νομαρχιακών 'Επι
τροπών θά ίρχίοο<η το Φλεβάρη 
1977. 

Ή Πανελλήνια Συνδιάσκεψη θά 
πραγματοποιηθεί μέχρι τέλος τής 
άνοιξης τού 1977. 
Ή προσπάθεια για σύνταξη κα'ι έ-
τ;;εργασία προγράμματος και συγ-
άρχισε κιόλας, θα εντατικοποιηθεί. 

Ό Πρόεδρος κα'ι ή 'Εκτελεστι
κή Γραμματεία καλούν όλα τά μέ
λη τού Κινήματος σιτή κρίσιμη για 
τό τόπο τούτη φάση νά συσπειρω
θούν γύρο) από τά όργανα τοΰ Κι-

τήν πραγματοποίηση τών παρα
πάνω στόχων. Ή γενική αρ
χή ΐειτουργίας τοΰ Κινήματος, 8-
τι δλχ τά μέλη έχουν τή,ν υποχρέ
ωση νά πειθαρχούν στίς αποφάσεις 
τών οργάνων κα'ι νά εργάζονται για 
τήν υλοποίηση τους κα'ι άν ακόμη 
ϋποστήριςαν διαφορετικές απόψεις, 
"ισχύει ιδιαίτερα τώρα. Ή επιτυ
χία τής οργανωτικής προσπάθειας 
τού ΗΑ.ΣΟ.ιΚ. θά είναι κα'ι επιτυ
χία όλων τών δυνάμεων πού αγω
νίζονται για 'Εθνική 'Ανεξαρτησία, 
Λαϊκή Κυριαρχία κα'ι Κοινωνική 
'Απελευθέρωση. 

Ό Πρόεδρος 

Ή 'Κκτελεστική Γρχμμχτεία 

Έ ν τφ μεταξύ ó διορισμός τών 
Π.Ν.Ε. ξεσηκώνει αντίδραση σέ 
πανελλαδική κλίμακα. Ή εγκύκλι
ος για τις Π.Ν.Ε. συζητιέται διε
ξοδικά στις Τ.Ο. Γίνεται προσπά
θεια ν' αποκαλυφθεί Ό ρόλος τών 
Π.Ν.Ε. καϊ μάλιστα σέ σχέση μέ 
τον κύριο στόχο πού τους μπαίνει 
μπροιττ. τήν μ αζικοποίηση. 'Ακόμη 
γίνεται προσπάθεια τό θέμα τών 
έ'νδιάιμεισιον οργάνων, πού σαν τέ
τοια προωθούνται οί Π.Ν.Ε., νά 
μπει στή σωστή βάση. Τό Ί'διο τό 
θέμα τών Π.Ν.Ε. οξύνει στην Θεσ
σαλονίκη ακόμη πιο πολύ μιά πο
λιτική κατάσταση πού προϋπάρχει 
ήδη σαν αποτέλεσμα τών αλληλο
διαδόχων εσωτερικών αγώνων στην 
¿ονάνωοη. 

Ή Σ.Ε.Π.θ., εκλεγμένο όργανο 
για τήν πόλη τής Θεσσαλονίκης, 
σέ εισήγηση της προς τόν Πρόε
δρο και τήν Ε. Γ. πετυχαίνει νά 
εκφράσει σέ μεγάλο βαθμό τόν 
προβληματισμό τών· συντρόφων άφ' 
Ινας κα'ι άφ' έτερον νά -κατάδειξη 
τό επίπεδο της σά διάμεσο τής πό
λης. 

(Συνέχεια ατό επόμενο φύλλο). 

Η ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 

(Συνέχεια άπό τήν 1η σελ.) 

και αυταπάτες χωρίς να έχει 
τπ δυνατότητα αντικειμενικά 
να πραγματοποίηση τους στό
χους του μιας κα'ι ό μοναδι
κός παράγοντας εγγύησης 
γιά μια συνεπή πορεία προς 
τά μπρος (δηλ. ή συνοχή 
της οργάνωσης και ή αγωνι
στικότητα τών μελών της και 
όχι ή εκλογική του δύναμη) 
βρίσκεται σε θλιβερή κατά
σταση... 

Ανέλαβα τά καθήκοντα μου 
μέ πλήρη συναίσθηση TOC 
κατάστασης, με πίστη στίς 
συνεπείς δυνάμεις του χώ
ρου κα'ι τή διαβεβαίωση της 
ηγεσίας ότι θά μου επιτραπεί 
νά κινηθώ στή κατεύθυνση 
της συγκρότησης κα'ι ύλοποί 
ησης ενός προγραμματισμού 
πού θά ξεκαθαρίζει τήν Ιδε
ολογική φυσιογνωμία του χώ 
ρου κα'ι θά προωθεί το στήσι
μο της οργάνωσης πάνω 
σέ αρχές- Διαπιστώνω δυ
στυχώς ότι παρά τ'ις προσπά
θειες (μου όχι μόνο καμιά 
συγκεκριμένη ενέργεια δεν 
έγινε γιά τήν υλοποίηση της 
παραπάνω κατεύθυνσης αλ
λά αντίθετα μεθοδεύσεις πού 
έφτασαν μέχρι του σημείου 
νά αλλοιώνονται κείμενα 
μου (εισηγητική έκθεση στην 
πρώτη σύνοδο της Επιτρο
πής Νεολαίας) καί νά άσκη-
ται ψυχολογική βία τόσο σέ 
μένα οσο κα'ι σ' άλλους συν
τρόφους της νεολαίας μέ τή 
γελοία λογική του «πάς μή 
μέθ' ημών εστί καθ' ημών«., 
μέ τ'ις διαδρομικές διαδόσεις 
γιά κέντρισμα συναισθηματ-

κή και όχι πολιτική λειτουρ 

για, επιχειρήματα στα οποία 
ούτε καν αξίζει νά αναφερ
θεί κανείς. Πίστεψα ότι με 
τήν Α' Σύνοδο καί τις απο
φάσεις της θά δινόταν τέλος 
σέ αυτή τήν θλιβερή κατά
σταση. Α' άνοιγε επιτέλους 
ό δρόμος γιά νά διαπαιδα 
γωγηβή ή βάση μας πάνω στί 
αρχές της πολιτικής λειτουρ 
γίας κα'ι όχι τών διοικητικών 
επεμβάσεων άπό τήν μεριά 
τών κεντρικών οργάνων. 

Παρ' οτι στά λόγια ολοι 
συμφωνήσαμε στην αναγκαίο 
τητα της παραπάνω αλήθειας 
στην πράξη κα'ι μέ μεγαλύ
τερη πράγματι έκταση, ;.έ 
μέ τήν έκμετάλευση της Α' 
Συνόδου, συνεχίστηκε η 
τακτική της διοικητικής έπέμ 
βάσης, ή περιθωριακή πόλω
ση και ό διάδομος. 

Μή μπορώντας νά εμποδί
σω τόν αποπροσανατολισμό 
του χώρου δηλώνω τήν αμε
τάκλητη απόφαση μου να 
παραιτηθώ πιστεύοντας οτ> 
έχω χρέος ταυτόχρονα νά e 
πευθυνθώ σέ ολα τά μέλη 
της νεολαίας τοΰ ΠΑΣΟΚ καί 
νά εξηγήσω, κύρια σέ αυτούς 
τους λόγους της παραίτησης 
μου. 

Πιστεύω οτι άν καί μέ αυτή 
τήν ενέργεια δέν κατανοή 
σουν τά επίσημα όργανα πού 
αντικειμενικά οδηγούν τα 
χώρο, τουλάχιστον, νά μή 
συμμετέχω καί καλύπτω πλέ 
ον τις άποπροσαντολιστικέο 
και διασπαστικές διαδίκασίεο 
πού ακολουθούνται-
'Υπεύθυνα ό Γραμματέας της 

Νεολαίας του ΠΑΣΟΚ 
Γ. Τ2ΑΘΑΣ 

ΔΙΑΣΠΑΣΗ_ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΜΚ 
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

Της ΠΑΜΚ Καλλιθέας, Πετραλώνων, Ταύρου 
Προς όλους τους δημοκράτες 

Μαθητές καί Μαθήτριες 
Σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι , 

Οί πάρα πάνω τομείς μετά άπό 
πολλή σκέψη καί αφού δουλέψα
με στην ΠΑΜΚ δυο χρόνια απο
φασίσαμε να καταγγείλουμε δτι: 

Ι. Ή παράταξη δέν μπόρεσε 
ποτέ να λειτουργήσει λόγω τών 
συνεχών διοικητικών επεμβάσεων 
τοΰ Παπαντρεϊκού μηχανισμού 
κα'ι τις αλλεπάλληλες αλλαγές στην 
ηγεσία της. 

2. Δέν λειτούργησε ποτέ καθο
δηγητικό κέντρο από τήν παρά
ταξη, άλλα μόνο άπό ένα κεντρι
κό γραφείο μαθητικού τού ΠΑ
ΣΟΚ ξεκομμένο άπό τις μάζες καί 
καθοδηγούμενο άπό τον διορισμέ
νο άπό τον Παπαντρέου υπεύθυνο 
μαθητικού, μέλους τής διορισμέ
νης επίσης επιτροπής νεολαίας 
τού ΠΑΣΟΚ. 

3. Μετά τα πρόσφατα γεγονό
τα καί τις γνωστές ενέργειες τής 
τραμπουκικης κατάληψης τών κεν 

τρικών γραφείων τής ΠΑΣΠ άπό 
επίλεκτες μονάδες τού Παπαντρέ 
ου, άρχισε καί στο κόμμα καί στή 
παράταξη να επικρατεί ή γνωστή 
πια σέ δλους νοοτροπία «όποιος 
διαφωνεί μέ τόν Παπανδέου είναι 
φράξια «λουφάξουσα» καί πρέπει 
να πετιέται έξω». 

Μπροστά σέ όλη αυτή τήν α
φόρητη κατάσταση, μή μπορώντας 
πια νά δουλέψουμε στην παράτα
ξη άφοΰ ό πολιτικό φορέας (τό 
ΠΑΣΟΚ) μέ τό πόοίο συγγενεύ
ει ιδεολογικά δέν μας εκφράζει 
πιά, δηλώνουμε δτι αποχωρούμε. 

Εγινε πια ξεκάθαρο ότι τό 
ΠΑΣΟΚ πρόδωσε τις ελπίδες too 
λαού πού το ακολούθησε, δέν εί
ναι εκείνος ύ φορέας που θά μπο 
ρέσει νά πετύχει τόν σοσιαλιστι 
κο μετασχηματισμό τής κοινωνί
ας μας, έγινε πια ένας αστικός 

(Συνέχεια στην 8η σελ.) 



σελ. 8 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 

01ΑΑΧΗΜΕΙΕΣ ΤΟΥ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 
Σ Χ Ε Τ Ι Κ Α με το χρόνο διεξα
γωγής τών Συνδιασκέψεων και 
εκλογής των οργάνων, τα διορι
σμένα κεντρικά όργανα τοΰ Π Α 
ΣΟΚ και ó Α . Παπανδρέου έ
χουν δείξει μέχρι σήμερα χαρα-
χτηριστική ασυνέπεια και ευκο
λία στο να ανακαλούν εντελώς 
αναιτιολόγητα αποφάσεις που ο'ι 
ίδιοι πήραν πρίν από λίγες μέ
ρες. Τα επίσημα κείμενα που α
τούς αυτή τήν ασυνέπεια. 

ΠΑΣΟΚ 14)6)75 

Γ ρ α φ ε ί ο Τ ύ π ο υ 
. . . 'Επειδή δεν υπάρχει χρόνος 
για τή σύγκληση Προσυνεδρίου 
ή Συνεδρίου, καλώ όλες τΙς Το
πικές 'Οργανώσεις ( Τ . Ο . ) τοΰ 
ΠΑΣΟΚ να υποδείξουν μέχρι 
τ ι ς 3 0 ' Ι ο ύ ν η τα μέλη 
τής νέας Κ . Ε . Mè εσωτερική έγ 
κύκλιο θα προσδιορισθή ή άκρι 
6ής διαδικασία ή οποία θα ε
ξασφαλίσει τήν εκλογή τών α
ρίστων. Ταυτόχρονα θα δημιουρ 
γηθεϊ &να νέο όργανο, το Έ θ ν ι 
κό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ που 
θα απαρτίζεται από άτομα έκλεγ 
μένα άπό τίς Τ . Ο . , άπό ιδρυτι
κά μέλη τού» ΠΑΣΟΚ, της Κ.Ε. 
και τήν κοινοβουλευτική ομάδα 
τού Π Α Σ Ο Κ . 

Τό 'Εθνικό Συμβούλιο θα συ 
νεδριάζει 2 φορές τον χρόνο για 
να εξετάζει τήν πορεία τού Κινή 
ματος και να προτείνει πρόγρα,.' 
μα παραπέρα δράσης του. 

Ή νέα Κ.Ε. θα συγκληθεί νια 
τ όδιήμερο 1 2 - 1 3 'Ιούλη και 
θα -ψηφίσει κανονισμό λειτουρ
γίας της .... 

( Σ . Σ . Τό Ε θ ν ι κ ό Συμβούλιο έ
μεινε μόνο στα λόγια. Ή από
φαση γ ια τή συγκρότηση του δεν 
εφαρμόστηκε ποτέ. 

Πρώτη ημερομηνία γνά εκλογή 
Κ.Ε. ή 30η ' Ιούνη. Καθορίζεται 
μάλιστα καΐ ημερομηνία για τήν 
πρώτη συνεδρίαση ή 12η καί 13η 
' Ιούλη. 

Δέκα μέρες ήταν αρκετές ν tù 
τον 'Αρχηγό τοΰ ΠΑΣΟΚ γιά 
ν ' αλλάξει απόφαση, όπως φαί
νεται ά π ' τό επόμενο κείμενο). 

ΠΑΣΟΚ 24.6.75 
Π ρ ό ς Τ . Ο . καί Κ.Ο. 
Ά π ό Πρόεδρο ΠΑΣΟΚ 

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ 

'Απευθύνομαι σε σας πού α
ποτελείτε τον κορμό τής οργά
νωσης μ α ς . . . . Ταυτόχρονα θα 
εκλεγούν καί περιφερειακές ε
πιτροπές πού' σέ Συνέλευση τ ο υ ; 
τον Σ ε π τ έ μ β ρ η θα εκ
λέξουν τα προσωρινά μέχρι t è 
Συνέδριο κεντρικά όργανα τοΰ 
Κινήματος 

( Σ . Σ . Μέ τήν παραπάνω εγκύ
κλιο έχουμε τήν πρώτη, κατά 3 
μήνες, μετάθεση τοΰ χρόνου ε
κλογής. "Οσον αφορά τό 'Εθνι
κό Συμβούλιο, αυτό έχει ξεχα
στεί κ ιόλας) . 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Α ρ ι θ . π ρ ω τ . 1 -

31.7.75 
ΑΠΟ Συντονιστικό όργανο 
Πςός Τ . Ο . καί Κ.Ο. 
•Θέμα: Περιφερειακές συνδιασκέ

ψεις και 'Εθνική συνδιάσκεψη. 

Β Α Σ Ι Κ Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 
1. Ή 'Ελλάδα χωρίζεται σέ 9 

περιφέρειες και τό εξωτερικό. 
2 
3 
4 — Αναμένεται δτι οί περιφε
ρειακές συνδιασκέψεις θ ' αρχί
σουν τό τρίτο δεκαήμερο τοΰ Σε 
πτέμβρη. . . . 

( Σ . Σ . Αρα ή Πανελλαδική 
Συνδιάσκεψη δέ μπορούσε να γί 
νει αργότερα ά π ' τον Ό χ τ ώ-
β ρ η ή τ ό Ν ο έ μ β ρ η 
τ ο ΰ ' 7 5 . Μ' αυτή τήν έγκύ 
κιλό έχουμε αναβολή ακόμα 2 
μήνες γ ι α τήν εκλογή Κ . Ε . ) . 

'Εγκύκλιος αριθ. 12 10.4.76 
Ά π ό : Πρόεδρο καί 'Εκτελεστι
κή Γραμματεία 
Π ρ ο ς : Τ . Ο . και Κ.Ο. 
Θέμα: 'Οργανωτική πορεία τού 
Κινήματος. 

Τ ί ς πρώτες μέρες τοΰ 'Απρίλη 
ορίσθηκαν οί πρώτες Π . Ν . Ε 

Ό ορισμός τών Π Ν Ε θα ολο
κληρωθεί μέχρι τέλος Μάη τοΰ 
'76. 

Οί Π Ν Ε θα πρέπει τό πολύ 
σέ διάστημα 10 μηνών νά πετύ
χουν τήν δραστηριοποίηση όλων 
τών οργανώσεων μας, τό άνοι
γμα καί τήν μαζικοποίησή τους 
σύμφωνα μέ τήν εγκύκλιο τής 
28 τοΰ Γενρη. 

Οί περιφερειακές συνδιασκέ
ψεις γ ια τήν εκλογή Ν . Ε . θ ' α·-
χίσουν τον Φ λ ε β ά ρ η τ ο ΰ 
77. Ή Πανελλήνια Συνδιάσκε-
ψ( θα πραγματοποιηθεί μέχρι 
τέλος Α ν ο ι ξ η ς 77. 

( Σ . Σ . α) Ό ορισμός τών ΠΝΕ 
τέλειωσε τυπικά τρείς μήνες με
τά τήν προκαθορισμένη ήμερομη 
νία «τέλος Μάη 7 6 ) . Ουσιαστι
κά συνεχίζονται μέχρι σήμερα οί 
αλλαγές στή σύνθεση τών Π Ν Ε , 

6 ) Με τήν εγκύκλιο αυτή ."-
χουμε αναβολή τής ημερομηνίας 
σύγκλισης τής Πανελλήνιας Συν 
διάσκεψης κατά 18 μήνες! (Νυ 
έμβρης 75 — Μάης 7 7 ) . Τελικά 
άπό τό Μάη πάμε στον 'Ιούλη 
τοΰ 77, αναβολή δηλ. άλλων δύο 
μηνών. 

γ ) Μέ λίγα λόγια έχουμε συνο 
λικά αναβολή κατά 125 μήνες( ! ) 
τοΰ χρόνου εκλογής τής Κ . Ε . 
( 'Ιούνης '75 — 'Ιούλης 7 7 ) . 

Μετά ά π ' δλα αυτά δεν νομί
ζουμε δτι χρειάζονται σχόλια 
σχετικά μέ τή συνέπεια καί τήν 
πολιτική υπευθυνότητα τοΰ 'Αρ
χηγού καί τών διορισμένων άπό 
αυτόν Κεντρικών Οργάνων τοΰ 
Π Α Σ Ο Κ . 

Η Τ. 0. ΠΕΥΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 
ΑΠΟΧΩΡΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΣΟΚ 

Σύντροφοι, 

Τό ΠΑΣΟΚ δημιουργήθηκε 
σαν φυσική συνέπεια τής ριζο-
σπαστικοποίησης τών λαϊκών μα
ζών μεταδικτατορικά. 
Σύντροφοι 

'Εμείς οί σύντροφοι τής Πεύ
κης που προσυπογράφουμε τοΰτο 
τό κείμενο, στρατευτήκαμε κάτω 
ά π ' αυτόν τον πρωτοποριακό, ό
πως πιστεύαμε, φορέα, με τήν ελ
πίδα πώς 6 αγώνας μας θαταν θε
τική προσφορά στή συλλογική 
προσπάθεια γ ι α τήν Έ θ ν ι κή 
' Α ν ε ξ α ρ τ η σ ί α , Λ α ϊ 
κ ή Κ υ ρ ι α ρ χ ί α Κ ο ι 
ν ω ν ι κ ή ' Α λ λ α γ ή στην 

Διάσπαση 

καί στην ΠΑΜΚ 

(Σθνφχ*ια i~ò τή οζλ. 7.)· 
εκλογικός μηχανισμός στην υπη
ρεσία τών προσωπικών φιλοδοϊι 
ών τοΰ Παπαντρέου καί τής κοι
νοβουλευτικής ομάδας. "Αρα δεν 
μπορούν να λειτουργήσουν καί οί 
εκφραστές του στους μαζικούς χώ 
ρους « Π Α Σ Π - ΠΑΜΚ» πού έχουν 
στις αρχές τους τον αγώνα στο 
πλάι τοΰλαοΰ μ' αυτή τή προο
π τ ι κ ή . 

Πιστοί απέναντι στην ιδεολο
γία μας, τον επιστημονικό σοσι
αλισμό, καί τίμιοι απέναντι στις 
υποχρεώσεις μας στο μαθητικό 
καί γενικώτερα στό λαϊκό κίνημα, 
δηλώνουμε ότι δέν μπορούμε πια 
νά μείνουμε κάτω άπό τή στέγη 
ενός φορέα πού δέν εκφράζει τα 
λαϊκά συμφέροντα. Δηλώνουμε ό
μως παράλληλα ότι δέν αποχω
ρούμε άπό τό μαθητικό κίνημα 
καί ότι θα αγωνιστούμε για τή 
πραγμάτωση τών στόχων πουχε r 
παράταξη 

Ε Θ Ν Ι Κ Η Α Ν Ε Ξ Α Ρ Τ Η Σ Ι Α 
Λ Α Τ Κ Η Κ Υ Ρ Ι Α Ρ Χ Ι Α 
Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩ
Σ Η , 
δίπλα στό λαό και τή πρωτοπο
ρία του, τν εργατική τάξη 

'Αποχώρησε καί 
ή ΠΑΜΚ Λαμίας 

Κΐίμ,ενο καταγγελίας τοΰ ΠΑΣΟΚ 
καί ίΒΐοχώρηοη εβιγχλιε κα! ή 
ΠΑΜΕ Λαμίας (ά;:οφασίτ:ηκ= ομό
φωνα) . 

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 16 I.E. ΑΠΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Π.Ν.Ε. 
Τήν Πέμπτη 17.2.77 ή Π Ν Ε 

Β1 'Αθήνας κάλεσε τίς Σ . Ε . 16 
Τ . Ο . τής περιοχής της καί τους 
ζήτησε νά τοποθετηθούν μόλις 
τότε σέ δέκα περίπου ερωτήσεις 
πού τους τέθηκαν ακριβώς εκεί 
νη τη στιγμή καί χωρίς καμμία 
προηγούμενα ενημέρωση. Τό πε 
ριεχόμενο τών ερωτήσεων ήταν 
οί συνδιασκέψεις καί τα οργα
νωτικά τους προβλήματα. Ή 
Π Ν Ε σκόπευε να πάρει τ ίς άπό 

ψεις τών Σ . Ε . , τίς οποίες τήν 
άλλη μέρα θα μετέφερε στην συ
νεδρίαση τής Ο Ε Σ , πού αύτη 
πλέον θ ' αποφάσιζε γ ι α δλα τα 
παραπάνω θέματα καί θα παρόν 
σίαζε τήν απόφαση σαν «φωνή 
τής βάσης». 

Καί οί 16 Σ . Ε . αποχώρησαν, 
αφού κατάγγειλαν σαν άστυνομί 
στικο καί άντισοσιαλιστικο τον 
τρόπο αντιμετώπισης τών Τ . Ο . 
ά π ' τό διορισμένο όργανο. 

πατρίδα μας καί γ ια τήν εδραί
ωση τής Δ η μ ο κ ρ α τ ί α ς , 
τής Λ α ϊ κ ή ς Κ υ ρ ι α ρ 
χ ί α ς καί τής Ε θ ν ι κ ή ς 
' Α ν ε ξ α ρ τ η σ ί α ς . 

"Ομως ενα Κίνημα Σοσιαλιστι 
κό, πού εκφράζει τόν καταδυνα
στευμένο εργαζόμενο λαό καί επι
διώκει νά μαζικοποιηθεϊ μέσ' ά π ' 
αυτόν, πρέπει πρώτα ά π ' δλα ν ' 
αποκτήσει δυναμική οργάνωση καί 
ν ' ακολουθήσει γρήγορα ή ιδεο
λογική του διαύγεια μέ πολιτική 
συνέπεια. 

Μετά τόν αρχικό άνεπανάλυπτο 
ιδρυτικό ενθουσιασμό, ή πορεία 
πού ακολούθησε σταδιακά, έδει
ξε ξεκάθαρα πώς τήν αναμενόμε
νη οργανωτική δόμηση, θ ' αντι
καθιστούσε ό κομματαρχικός μη
χανισμός, τή συλλογική δουλειά 
μέσα στα όργανα οί αρχηγικές 
τάσεις, μέ αποτέλεσμα τήν αποδι
οργάνωση, τήν ιδεολογική θολού
ρα καί τήν πολιτική ασυνέπεια. 

Δέν αποδεχτήκαμε μοιρολατρικά 
τ ίς σκόπιμα αποδυναμωτικές καί 
διαλυτικές προσπάθειες. 'Αρχικά 
εκφράσαμε τ ίς αντιρρήσεις j iaç 
για τή σκοπιμότητα καί τόν τρό
πο τής αποβολής | ή ς Δημοκρα
τικής "Αμυνας, εναντιωθήκαμε 
ακόλουθα στούε διορισμούς καί 
τα αυθαίρετα διοικητικά μέτρα, 
μέ συνέπεια νά δεχτεί κέραιο 
πλήγμα ή Τοπική μας 'Οργάνωση 

μέ τή διαγαρφή τριών ενεργών 

συντρόφων καί στελεχών τού Κι 

νήματος. 

Πρόσφατα μέ τίς τελευταίες 

μαζικές διαγραφές καί τ ίς αθρόες 

παραιτήσεις μελών πού δούλεψαν 

μέ συνέπεια καί καταξιώθηκαν μέ

σα στό Κίνημα επισφραγίστηκε ή 

τέλεια απογύμνωση τού Κινήματος 

άπό κάθε ίχνος Σοσιαλιστικής αρ

χής καί μέ τ ίς προκαθορισμένες 

Συνδιασκέψεις πού μεθοδεύονται., 

εκλείπει πια κάθε ελπίδα μελλον

τικής προοπτικής καί κλείνει ο

ριστικά ή πόρτα προς τό Σοσια

λισμό, ένώ ταυτόχρονα έντεχνα 

καί μεθοδικά, διοχετεύεται καί 

προοθείται ό σοσιαλδημοκρατικός 

ιρεφορμισμός άπ' τό παράθυρο. 

Για δλα τα παραπάνω καί σαν 

συνεπείς συνεχιστές τής διακήρυ 

ξης πού εκφράζε ό φορέας, δια-

κηρύτουμε τή ριζική μας διαφω

νία καί αρνούμενοι νά συντελέ

σουμε άθελα μας στην καταπρόδο-

ση τοΰ Λαϊκού Κινήματος, δια

χωρίζουμε πολιτικά τ ίς θέσεις 

μας, αποχωρούμε άπό τό Κίνημα 

καί καταγγέλομε τήν προδοσία 

στον εργαζόμενο λαό τής περιο

χή« μ<*ς· 

Τα μέλη τής Τοπικής 'Οργάνωσης 
Πεύκης 

( Άκολουθοΰν 12 υπογραφές με

λών τής Τ . Ο . ) 


