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Το σοσιαλιστικό όραμά·, καί τδ πρόγραμμα.·· τού ςΓθέΓΐ̂ ..ΐρΤ#χ.ϊ»ν μετασχηματισμού, 
ν είναι βέβαιο,., πως. δεν μπορεί νά ''κατασκευαστεί" με συλλογική δράση. Μο<£ πρώτο -  

πορία, τή δοσμένη στιγμή, έχει την πρωτοβουλία. νά συστήσει 'ένα κ Γ υ ημα άρχω ν,γέν
νημα τώV άνάγκών του λαού καί των είδικωυ συυθηκώυ τ"ού τδπου. *Η ομάδα αυτή -οι 

' συνιδρυτές του κινήματος- επιλέγει τδν τρόπο καί τή μέθ,οδο πού θά μεταδώσει τίς 
πληροφορίες μέ τελική,σκοπδ τή διαμόρφωση εν,δς' μάξιποο -  λαϊκού κινήματος πούθά 
γίνει ό φορέας τής.άίλλ£ΐγης· Οι διαδικασίες^ πού θά επιλέγουν' -καί ή πραχτική δρά
ση στή λήψη των άπο’φ άσσων, στήν -πρώτη φάση' άνάπτυξης τού ρινήματος, είναι έ ν α  
πρότυπο νοοτροπίας γγιάντήν κατοτρινώτερη διαμόρφωσή του καίήκαθορίστ ικδς παράγον
τας γιά τήν τύχη τον. '-Υ " η . . . ....

Τδ ΓΐΑ,,ΣΟ.Κ. εμφανίστηκε στόν’ 'Ελλήνικδ. πολιτ ικδ χώρο σά.ν ά ν α ν ε ω -  
-. τ , ι  κ ,δ ■ κίνημα άρχών μέ σοσιαλιστικέ πρόγραμμα καί μέ όργανωτικδ σχήμα τίς  δη

μοκρατ ικές διαδικασίες σ ’ ολα τά επίπεδα τής-δομής του. Δηλαδή, οί συνιδρυτές 
τού κινήματος κατοχύρωσαν,· στήν ιδρυτική .κιόλας πράξη, τή Σ ο σ ι α λ ι σ τ ι 
κ ή  π ρ ο ο π τ - ι κ ή  τού κι νήματος'καί .τή δ η μ ο κ ;ρ /α  τ ί α δάν διαδι -  
κασία συλλογικής δράσης των μελών του γιά τήν πραγμάτωση αύτής τής προοπτικής.

. Πραγμα πού'•’σημαίνει πως .ή' μόνη . μέθοδος πού γίνετα ι δεκτή χιά νά όργανωθεί 
καί ν ’ άναπτυχθέί τδ κίνημα μέ σκοπό νέ·; μεταδώσει'.τίς άρχές τής ιδρυτικής του 
διακήρυξης καί νά πετύχεί τούς στόχους.του έΤναι η δημοκρατική διαδικασία.

Καί .είναΥ'ή δημοκρατική διαδικασία τδ .σύστημα .εκείνο τής συλλογικής δρά-  
Τ σή ς ’ οπου ο λΝ α τ ά ’ μ έ λ η  μιας όργανωμένης ομάδας σ υ σ κ έ π τ ο ν τ α ι ,  

σ  υ ν α. π ο φ α σ  ί  Ζ 0 V
μ
νδί
νά άνατρέψει τήν ίσοτιμία των μελών τής ομάδας. Γιατί τότε οδηγοδμκ 
τ ιπροσωπευτ^κά" σχήματα καί σέ. "ειδικευμένους" ήγέτες.

*Η μέ κάθε τρόπο καί σέ κάθε στιγμή, έ κ[ α λ ή θ. ε υ σ  η σ τ ή ν  π ρ ά -  
ξ η, άπδ τ0 άπλό μέλος μέχρι τήν ηγεσία,, ιού] σεβασμού τών άρχών τού κινήματος 
καί, τής κατοχυρωμένης μεθόδου μετάδοσής'τους 'διατηρεί τδ λαμπερό άνανεωτικδ χι 
ρακτήρα τουΥ 1 -Τ  ' · ' ’■ ' · ......■·ν

καί σ  υ μ π ρ ά τ τ ο υ ν γ ι ά ο λ α  τ ά θ έ -
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·;·, 'Από τήν άλλη μεριά, ή άποιαδήποτε. παρέκλ.ιση άπό τίς  καταστατικές άρχές 
-ίδιαίτερα στήν πρώτη φάση ανάπτυξης τού .κινήματος- δέν μπορεί, παρά νά οδηγήσει 
σέ. καταστάσεις,., οπού εΰδοκιμούν υποκατάστατες τής δημοκρατίας μορφές καί λε ιταρ- 
.γουν μηχανισμοί, πού ναι δύσκολο νά ελεγχθούν.
ν - 7τγο.: ;μ.Κ$ί |0.4- φί^ψεας ;αΰτ>££ αποκτούν Γδμφίτ.ε'ρη σημασία, σήμερα, πού βρισκύμα- 
στς ξαφνικά, στήν. πιδ: καθοριστική φάσή τού κι νήματός μη-ς. ..
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Αυτοί πού υπογράφουν τό παραπάνω κείμενο 
αποτελούσαν· τή ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΚίΐΙΤΡΟίΐΗ του 
ΑΓΩΝΙΣΤΗ μέχρι καί τό 7ο τεύχος του
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ΑΠΟ ΠΟΙΟΝ ΓΙΑ Π)ΊΟΝ ;

Του Γιάννη Βαρλάμη

Με βάση τίς άρχές τής 3BC του Σετέμβρη "τ6 ΠΑ.ΣΟ.Κ. είναι πολιτικδ κί
νημα πού άγωνίζεται γιά τούς άκδλουθους στδχους: ’Εθνική ’Ανεξαρτησία, Λαϊ
κή Κυριαρχία, Κοινωνική ’Απελευθέρωση, Δημοκρατική Διαδικασία". Οι στδχοιαύ- 
τοί άποτελούν τά άρθρωτικά σημεία ενδς κοι νωνικοπολιτικοΰ προγραμματισμού 
καί κατά συνέπεί,α άπαιτούν τδν τίροσδι ορισμδ μιας τακτικής γιά τήν κατάκτή- 
ση των στδχων πού απορρέουν καί τοποθετούνται άπδ τδ πρόγραμμα.

.Τδ ΠΑ.Σ0.'Κ. λοιπάν φιλοδοξεί άφομοιώνοντας τίς εμπειρίες άναλδγων κι*· 
νημάτων στδν παγκδσμιό χώρο, κριτικάροντας τί£ ιστορικές τύχες πού είχαν 
στδ. παρελθδν δργανωτικά σχήματα-φορεις επαναστατικών άλλαγών γιά τήν ελλη
νική· πραγματικδτητ&, προσδιορίζοντας τίς φάσεις πού είσέρχεται^ο Καπιτάλι - 
σμδς ύστερα άπ’τήν τεράστια άνάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων,"τήν άλλοτρίω- 
τική υφή πού χαρακτηρίζει σε μεγάλο βαθμά καταπ'ιεζδμενους λα,ούς καί κατα - 
πιείζδμενα στρώματα χαί προσπαθώντας νά καθορίζει. τ·ίς άλλαγές πού επήλθαν στ δ 
κοινωνικά ’οίκοδάμημα οσο καί έπικοδδμημα.τής · Ελλάδας, φιλοδοξεί νά συντάξεί, 
παγίοποιήσει καί συγκεκριμενοποιήσει τήσωστή στρ’ατηγική γιά ν ’αποτελέψει τδ 
έργαλεϊο συντριβής τού σημερινόύ'πολιτικοοικονομικου συστήματος καί ν’άνοί- 
ξει τδ δρδμο στήν πορεία γιά τδν ότοσιαλισμδ.

Μιά τέτοια πο'ρεία πού ή χάραξη της γεννάει μιά σωρεία Προβλημάτων σί
γουρα προϋποθέτει μιά κλ,ιμάκωση. Μέ άλλα λδγία φάσεις καί στάδια πού πρέπει 
νά' κατακτηθούν καί, άφοϋ κατακτηθούν' νά στηρίξουν τήν κατάλληλη στιγμή τίς 
επαναστατικές δυνάμεις. '■ .,ί,, ζ ;ν'

Πάνω στδ προηγούμενο σκεπτικά διαμορφώνονται τάσεις, άπδψεις, άπο - 
κτυσταλλώνονταί συμπεράσματα, πόύ'ενα κίνημα σάν τδ ΠΑ.ΣΟ.Κ. κυοφορεί στούς 
λδλπους του μέχρι νά γεννήσει συγκεκριμένους τρδπους δραστηριότητας. Είναι 
άλαραίτητη μία φδρμουλα δράσης'καΊ είναι άπαραίτητο νά συζητήσουμε δλοι γιά 
τή· διαμόρφωσή της, νά προσφέρουμε μέ τίς. άπδψεις. μας όλοι γιά τή στερεοποίη
ση' της.

*Η β'ολονταριστική (ή έτσμθελική δηλαδή)' διάθεση, οί βεβιασμένες ε - 
νέργείες πού είναι άποτελέσματά της 'όταν ο διάλογος έρχεται νά άντιμετωπί- 
σει τδν βολονταριημδ,οί άλλαγές "φρουράς" .χαρακτηρίζουν γράφει οκρατικού ς- 
διοικητικούς τρδπους πού δεν ξεκαθαρίζουν τίς,εσωτερικές άντιθέσεις πού γιά 
κανέναν καί μέ κανένα τρόπο δεν είναι άνταγωνιστικεί, αλλά συμβάλλουν στδ 
προτσές τής ουσιαστικής συγκράτησης του κινήματδς μας πού θέλει ιστορικά 
νά παίζει τδ ρ'δλο δχι των σοσιαλδημοκρατικών κομμάτων τής Εύρώπης, ά λ λ ά  
νά-συντελέσει στήν επαναστατική άλλαγή.

νΑς άναλογισθούμέ όλοι : Προωθούμε ή δχι ριζικές λύσεις ; ’Ανταπο- 
κρΐνδ|ααστε στήν ‘αναγκαιότητα των καιρών ή πολώνουμε ~ διεργασίες πού κατα - 
κτιώνται άπδ τίς μάζες, άφού.αύ'ξές άρχίζουν καί συνειδητοποιούν τδ ρδλ ο 
πού-θά παίξουν σάν φορείς τού Κοινωνικού Μετασχηματισμού ;

Λ  (,
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Σκέψεις πόνω στόν τρόπο Διεξαγωγής τούΠροσυνεδρ íol> · 

'! ' -----)*. Του ΑΛΚΗ ΡΗΓΟΥ
Τήν Κυριακή 16 του Μόρτη μπαίνουμε σέ μιό προσδιοριστική υέα φόση του κινή

ματος. Τό Προσυ,νέδριο σόν Ανώτατο δργανο (σ'αύτή τή φόση) θό έκλέξει τήν Κ.Ε.
του ΠΑ,ΣΟΚ. : υν Μ > /·, , .

Μέ. συναίσθηση εύθύ.νης καί πίστη στίς Αρχές τού Σο σ ι α λ-ι σμοιύ σ-πως χάρόκτηκαν 
στίς. 3·· τού .Σετέμβρη στεκόμαστε κρΤ-τικό Απέναντι στήν έγκήκλίο^, διεξαγωγής του 
προσυνεδρίουπόύ κυκλοφόρησε ή έπϊτρότΐή προετοιμασίας στί ς 7' του Μόρτη. ,

Σόν σοσιαλιστές, μέλη του πρώτου στήν ‘Ξλλόδα λαϊκού κινήματος, διατυπώνου- 
. με. ;.τήν Αγωνία μας γιό τήν έγκύκλιο αυτή καί τό έρωτηματικό πού γεννόει.

· ' · λ Μ- ’ 3 '' . X . : , ,, ·.Ξεχόσανε οί ύπεό^υνοι 'γιό, τή »σύνταξή της φό. ρόλο πού ό Πρόεδρος θέλησε νό 
δώσει σ'αύτό τό Προσυνέδριο» ■· ο:·

■ " 'Αναβόπτιση στή Βόόη" ' . - νδ;.-' . ^
μετέτρεψαν τό προσυνέδριο σέ ένα βουβό καί τυφλό δργανο εκλογής.

Μιό πού οί λίγες ώρες συνεδρίασης πού όρισαν δέν είναι Αρκετές ούτε καί 
γιό τυπική γνωριμία αύτων πού κλήθηκαν νό έκλέξουν καί νό έκλεγοΰν μέλη τής Κ.Ε.

Ξεχνάνε ότι σέ καμμιό μορφή Συνεδρίου δέν ξανακούστηκε διορισμός Προεδρεί
ου (Α3) πολύ περισσότερο πού ό διορισμός αυτός οδηγεί στό λογικό συμπέρασμα δτι 
ύπόρχει μιό κόποια άλλη έξουσία πόνω Απ'τό όργανα του Κινήματος πού δέν έλέγχεται 
Απ’τήν κυρίαρχη Βόση.

Αύτή τήν αλήθεια καί τήν Αντίδραση πού γέννησε δ διορισμός, φαίνεται δτι συ- 
ναισθόνθηκαν οί συντόχτες τής έγκυκλίου καί γι'αύτό φρόντισαν νό’νό τήν δικαιο
λογήσουν μέ τήν φρόση "Σύμφωνα μέ πόγια τακτική των Προσυνεδριακών Συνδιασκέψεων 

Μό τό προσυνέδριο του Κινήματος δέν είναι μιό προσυνεδριακή συνδιόσκεψη, 
είναι τό πρώτο μαζικό καί Αντιπροσωπευτικό συλλογικό δργανο, αιρετών Αντιπροσώ
πων Απ'όλη τήν 'Ελλόδα γιό έκλογή του Ανώτατου καθοδηγητικου 'Οργόνου δηλ. τής 
Κ.Ε.

Γι'αύτό καί αύτονόητα έχει τό δικαίωμα καί τό καθήκον τό Προσυνέδριο Αφοϋ 
έκλέγει -καί νό καθορίζει τό πλαίσια (ιδεολογικοπολιτικό καί δργανωτικό) του 
δργόνου πού εκλέγει- πολύ περισσότερο έχει δικαίωμα νό έκλέξει τό Προεδρείο του 
καί νό μήν επιτρέψει ύποκατόσταση τής κυριαρχίας του-

£να Αλλο σημαντικό σημείο είναι ό προκαθορισμός τής ήμερήσιας διόταξης 
(Α 4) χωρίς καί πόλι γνώμη τής βόσης καί τών Αντιπροσώπων της-

' Αλλό καί πέρα Απ'αύτό ή ΒΟΥΒΗ Ακρόαση εισηγήσεων καί κωδικοποιημένων παρα
τηρήσεων πόνω σ'αύτές, μιό πού στό "παρόδοξο" αυτό προσυνέδριο ή Ιδεολογικοπο
λιτική ζύμωση θό γίνει μετό τή λήξη τών εργασιών του (Α 5)·

Θεωρούμε Ακατανόητο τόν περιορισμό 11 οί παρατηρήσεις (πόνω στίς είσηγήσεις) 
δέν πρέπει νό ύπερβαίνουν τή μιό δακτυλογραφημένη σελίδα" (Α 3)·

Δηλαδή δχι ύλοκληρωμένες Αντ ιε ι σηγήσε ι ς Αλλό μόνο παρατηρήσεις καί μόλιστα 
μιας (ί)... δακτθλογραφημένης σελίδας- διατί; Μέ ποιό λογική σκέψη θεωρήθηκε Α
ναγκαίο αύτό τό Αρθρο;

'Οδηγιόμαστε λοιπόν σ'ένα Προσυνέδριο γιό νό έκφρόσει ή Βόση έλεύθερα τή θέ
λησή της καί τής Αφαιρούμε κόθε δυνατότητα έκφρασης αύτής τής θέλησης;

Πώς λοιπόν μέσα Απ'αύτό τό προσυνέδριο θό ξεπεραστούν τό σοβαρώτατα προβλή
ματα πού έκαναν Αναγκαία τήν βιαστική του σύγκληση; Πώς θό Απαλλαγούμε Απ’τούς 
5-10 φραξιονιστές τής Π.Κ.Ε.; Πώς θό γίνει φανερή ή ύπαρξη τόσεων μέσα στό κί
νημα; Πώς θό δριοθετηθή ό χαρακτήρας τής Σοσιαλιστικής προοπτικής μας; Πώς θό 
δούμε τίς κοινωνικές τόξεις πόνω στις οποίες στηριζόμαστε καί τή θέση τους στήν 
πορεία του Σοσιαλιστικού Μετασχηματισμού τής κοινωνίας;Μέ τί κριτήρια θό ψηφί
σουν οί Προσύνεδροί; Μέ τί κριτήρια θό βγή ή Κεντρική 'Επιτροπή;



* Αν δέν δοθή ο λόγος στόύς σύνεδρους φοβόμαστε ότι τά προβλήματα καί οί 
όποιες κακοδαιμονίες θά παραμείνουν θά δ ίαιωνισθουν, θά πολλαπλασιαστουν, θά 
δ ιαβρώσουν τή βάση μας. .. · · - ψ ■■■>

*Η χάραξη μ ε λ λ ο ν τ ικ έ ς  πορείάς του 'κ ι νήματος στόν ελληνικό χώρο χωρίς Α
πάντηση στά παραπάνω λογικά ¿ρωτήματα, χωρίς επιστημονική ανάλυση καί έντόπ ι-  
ση των αΐτίών πού τά προκάλεσαν θά είναι ακατόρθωτη.

kH αυτοκριτική είναι δύναμη όταν γίνεται τήν ωρα τής πράξης κι όχι όταν 
εχει παρελθοντολογική α ξία . . ■ ,

Τό μάλλον του Κί νήματός μας δέν Ανήκει ρυτε σέ άτομα- ούτε σέ όμάδες, Α
νήκει σ τό 0 μαζικό λαϊκό χώρο πού προδομένος πάμπολλες φορές -περιμένει άπό μάς 
τήν διαλεχτική σύνόεοη '-των Αρχών μας μέ τ ίς  Ανάγκες καί τάνπβοβλήματά του γιά 
νά'"μάς Ακολουθήσει. >

Οί σκέψεις αύτές λίγες μέρες ,πρίν -τίς  16 του Μάρτη δέν ξεκινάνε Από Αντι
πολιτευτική διάθεση, ούτε Από εμπειρισμό ^προκατάληψη*.

•4 '

Είναι -προϊόν τής Αγωνίας γιά τή σοσιαλιστική προοπτική του Κινήματοςί

V..Pf-Vr ¿ y
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.. Του Μάνου Πετούση
Μιας καί ή θεωρητική κατοχύρωση τής αναγκαιότητας· του προσυ- 

νέδ'ρ>ουτου ΙίΑλΟΚ βασίστηκε στη δημιουργία τάσεων " ομαδοποίησης " 
καί " φραξιονισμού " καί καθώς, γιά τόν ένα ή τόν άλλο λόγο επικρα
τεί σύγχιση σχετικά μέ τη.διαφόρων ειδών ορολογία ,Λ<πιστεύουμε πώς 
είναι απαραίτητο τό ξεκαθάρισμα μερικών πολυσυζητημένων έννοιών.
Αυτό τό ομολογιακό ξεκαθάρισμα γίνεται ’ίσα - ίσα γιά νά άποτελέσει 
κριτήριο -προβληματισμού πάνω στό ευρύτερο θέμα τών σχέσεων πλειοψη- 
φίας -μειοψηφίας , πού άφορα τήν παραπέρα οργάνωση τού Κινήματος 
μας καί πού αποτελεί τό σπέρμα , είτε τής εξέλιξης κάθε κόμματος ή 
κινήματος ,εϊτε τού σταδιακού φρακαρίσματος τών-διαφόρων έξελλικ- 
τικών του διαδικασιών , νέκρωσές τής δυναμικής του' καί τελικής 
διάλυσής του . , ·

Ξεκινάμε λοιπόν μ ’έναν ορισμό πού έδωσε' στή " φράξια " ή 
" ομάδα " 6 Λένιν πρίν· πολλές δεκαετίες . "φράξια ' είναι μιά ομά
δα· από κομματικά μέλη π ο ύ  έ χ ο ' υ ν  .τό δ ι κ ό  τ ° υ ςμ· 
π ρ ό γ ρ α μ μ α ,  σ'υ σ κ έ π τ ο ν τ α ι  ξ ε χ ω ρ ι σ τ ά ,  
κ α ' ί  έ χ ο υ ν  δ ι κ 4 τ ο υ ς  π ε ι θ α ρ χ ί α  .’’Εχουμε τρία 
συστατικά στοιχεία τής ομαδοποίησης :

Τό π ρ ω τ ο είναι ένα. κοινό πρόγραμμα τών κομματικών μελών 
πού ¡χπαρτίζ’ύυν τήν ομάδα. Είναι λοιπόν φράξια μέ αύτό τό στοιχείο 
μιά οργάνωση μέσα^σ’ένα κό^,μα"η κίνημα ,πού τήν ενώνει όχι ο τρό
πος τής' δουλειάς ή κάποιες άλλες αντικειμενικές -συνθήκες ,άλλά 
μιά' ιδιαίτερη πλατφόρμα απόψεων πάνω ατά κομματικά ζητήματα. Συγκρο
τείται δηλ. μιά ομάδα μέ βάση μιά ε ν ό τ η τ α  σ κ έ ψ η ς , μέ 
πρώτο στόχο τόν έπηρεασμό τού κινήματος πρός μιά κατεύθυνση σαφώς 
καθορισμένη.

Τό δ ε ύ τ ε ρ ο  συστατικό στοιχείο πού αποδίδει ο Αένιν στήν 
" ομάδα " είναι ότι ?τά κομματικά |ΐέλη^" συσκέπτονται ξεχωριστά 
« Αμέσως - αμέσως _ αύτό σημαίνει ότι έχουμε μιά διαφοροποίηση στό 
βαθμό πληροφόρησης ανάμεσα στά μέλη τού κόμματος ή κινήματος .
Γύρω από τή φράξια δηλαοή υψώνονται τείχη πού κλέινουν τήν πληροφό
ρηση πρός τά μ'έσα,χωρίς νά τήν αφήνουν νά βγεύ πρός τά έξω ,ή τήν 
αφήνουν μέσα άπό ώρισμένα κανάλια ,πού τελ.ικά θά τήν διαστρεβλώ
σουν μέ τόν έ.να ή τόν άλλο τρόπο, κυρίως μ.έ τό νά τήν -μεταβιβάσουν 
αποσπασματικά^καί δχι σάν ένα ενιαίο σύνολο. Παραπέρα ,ή "ξεχω
ριστή σύσκεψη " μετατρέπε ι · τήν " ομάδα " σ ’έ-να κάποιο είδος συνω
μοτικής οργάνωσης , καθώς αποκλείεται έκ^τών πραγμάτων κάθε είδους 
κριτική καί ζύμωση. Πολλές φορές ή ίδια ή δομή ενός κόμματος 
ή κινήματος δημιουργεί αυτόν τόν·περιορισμό τής πληροφόρησης , 
στήν ούσία δηλαδή τήν προϋπόθεση ομαδοποίησης . Γιά τούτο I) Κάθε 
ανάλυση τής^γενικής γραμμής τού κόμματος ή τής πρακτικής του 
εμπειρίας', ό έλεγχος τής εκτέλεσης τών αποφάσεων , ή μελέτη τών 
μεθόδων διόρθωσης -τών λαθών κ.τ.λ. δέν πρέπει μέ κανένα τρόπο νά 
υποβάλλονται προκαταρκτικά στόν έλεγχο ομάδων συγκροτημένων γύρω 
από ένα οποιοόήποτε "πρόγραμμα " , αλλά οφείλουν νά υποβάλλονται 
αποκλειστικά στόν άμεσο έλεγχο όλων τών μ ε λ ώ ν ,  -τού κόμματος 

ή κινήματος .2) Πρέπει νά γίνονται γνωστές στό πλατύ κοινό οΐ αντι
θέσεις μέσα στά διάφορα συλλογικά όργανα , καί 3) Δέν πρέπει ·νά 
απαγορεύεται η οριζόντια έπ^φή" ανάμεσα στά μέλη ή στά διάφορα 
«ίύνολα μελών νά·επιβάλκεται δηλαδή ή ύπαρξη στεγανών πού επικοι
νωνούν μόνο διά μέσου κάποιου κεντρικού οργάνου.

/



Τό τ ε λ ε υ τ α ί ο  συστατικό στοιχείο της " φράξιας "/ 
η " ομάδας " είναι ή " δική της πειθαρχία " ,δηλαδή τό κλείσιμο 
στόν εαυτό της καί ή ’έφαρμογή μιάς εσωτερικής πειθαρχίά£,διαφορε- 
τικής*άπό την ίσχυουσα στό κίνημα. "Ετσι στην ούσία θυσιάζεται ή 
πειθαρχία τής_ευρύτερης ομάδας ( του κινήματος δηλαδή ) στην πει
θαρχία ενός μέρους τής ομάδας ( τής φράξιας ) .Μ’αύτό τόν τρόπο 
δημιουργεύτα ι - σ ιγά -ριγώ ό-νάς·'· -ε-ι-δι-κ·ός-* μη^χανώσμάς . ( με την τοποθέ
τηση συγκεκριμένων προσώπων σέ δι·άφο~ρέ'ς 'κομματικές' θέσεις κ.λ.π.) 
γιά την προώθησή τής πλατφόρμας ,τής " φράξιας " . Αυτή ή πλατ
φόρμα δ η λ . , δεν προωθε,ιταί μέ τήν προβολή απόψεων ,τήν ζύμωση καί 

'ςτήν κριτική , αλλά "μέ μιά εκ των άνω σταδιακή .επιβολή ιΠζ , μέσω 
τού ’μηχανισμου. πού εξασφάλιζει.ή Εσωτερική Νπε ιθαρχία . . .
■·' ~ -Καώ 7 τώρα ·πι·ά ·■ φτάνουμε στίς " τάσεις ..." . " Ρεύμα " ,ή ' " τάρη", 
χρησιμοποιώντας εναλλακτικά τούς δυό .αύτούς όρους ,μή μπαίνοντας 
σέ ανούσιες καί λεπτομερίακές ,σημασ ι.ολογικές διακρίσεις μεταξύ τών 
δυό λέξεων , είναι κάθε σύμπτωση ιδεών καί ά π όψεων ..πάνω .σε.-κομμά- 

. τικα ζητήματα γμέ:-λίγα λόγια· δηλαδή Καί πάλι,μιά,.· έ ,ν ό τ η ·τ ,'α 
σ κ έ "ψ η ς '·. Αυτό δηλαδή - υιού διακρίνει τίς 11 τάσεις " ή " ρ.εύ- 
μάτα " από τίς' " -ομάδες ■" ή - ",φράξιες " είναι απλά καί μόνο 
καί τούτο έίναι πεντακάθαρο ·, ή ύπαρξη ή μή τ o u *  ό ε υ τ-ε ρ ο 
υ κ α ί τ ρ ί τ ο υ  σ υ σ τ α τ ι κ ο ύ  σ τ ο ι χ ε ί ο  υΛνπού. άνα- 
φεράμε .παραπάνω::. Δέν ύπάρχε ι '-.πουθενά δηλαδή σέ μιά τάση χωριστή 

λ.,σύσκεψη ,. 'κλειστής πληροφόρηση/καί εσώτέρική πειθαρχία, ,.
ή· 'Η 'ύπαρξη τόσο "σέ μΐά φράξια όσο καί σέ μιά .τάση,·, .τής ενότητας 

-σκέψης , δημιούργησε πολκές φορές σύγχιση στήν ιστορία των σο- 
1 ριαλιστικών κομμάτων καί κινημάτων σ ’ρλο τόν κόσμο. ” 'Ετσι ο 
Στάλιν ," ξέρασε " τά δύο τελευταία στόιχεΐα τής " φράξιας V. ,

;' .· κατήγγειλε , σάν' ομάδα ; κάθε . τάση ή ρεύμα- μέσα ' στό κόμμα πού άμφι
ά σβήτησε τήν ορθότητα τής πολιτικής του κι’έμεινε έτρι-, ελεύθερος στήν 

‘" ■. εξόντωση των πολιτικών του .αντιπάλων* Πρέπεί' νά καταλάβουμε εδωπέ- 
ρα ·, ότι . τά κριτήρια-τής· φράξιας είναι ειδικά καί,,συγκεκριμέν-α

‘*λι ’όχι γενικά καί υποκειμενικά .

Δέν είναι δύσκολο νά ’αντιληφθούμε τόν καταστροφικό ρόλοτών 
·. διάφορων· φραξ-iovισμών κα ί ομαδοποιήσεων . 'Η ύπαρξη'όμως τάσεων 
.. καί. ρευμάτων είναι , πιστεύουμε. -, απολύτως αναγκαία καί έπιβεβλημέ- 
' - νη σ ’ενα σοσιαλιστικό κίνημα Καί ' είναι αυτή ακριβώς. ■ πού εξασφαλί

ζει' τήν ενιαία δράση. σάν αποτέλεσμα τής. ί δεολογ-ικής διαπάλης 
„* πού διεξάγεται αέναα ανάμεσα στά ρεύματα" ,- τίς* αποχρώσεις:κάί τίς 

αντιλήψεις πού ενυπάρχουν σ ’ενα μαζικό κίνημα . Αυτή ή έ'νιαια δρά- 
,ση 'σάν' α π. ο ,τ έ λ- ε σ μ-α· συνειδητής >ί δεολογ-ικής πάλης ' ., 
σημαίνει επίτευξη τής μεγαλύτερης δυνατής' σ υ ν ε ι δ' η τ ή. ς. 
δράσης' καί τήν εξασφάλιση τής· εγγύησης ότι ή άποψη π.ού' ,πλε.ιοψήφί
σε καί, τελικά εφαρμόζεται στην, πράξη . άπό· όλους , είνα.ι ή π ι ό’ 
σωστή ,πιό κοντά στίς επιθυμίες: τών μαζών. Fai' μιά τελευταία πα
ρατήρησης : ΐΊρέπει νά προσεχτεί ότι ή ένι.αία δράση’ όπως ορί
στηκε παραπάνω δέν σημαίνει "ομοσπονδυΡποισ·η"ή ισοτιμία’’ ρευμάτων, 
κατασκευή μιας συνιστώσας δηλ. όλων' τών τάσεων , αλλά " ενότητά 
πρός τά κάτω " -,διάχυση δηλαδή τών συσταίκών στοιχείων-των .-
ρευμάτων πρός όλες τίς. κατευθύνσεις . ■

Μέ τό προσυνέδρι.ο λοιπόν τής Ιδης τού Μάρτη τό Κίνημά μας



μπαίνει σέ μια καινούργια φάση , πο^ναι οπωσδήποτε μεταβατική , 
μιας καί τόν οριστικό του χαρακτήρα θά τόν καθορίσει τό Συνέ
δριο . ’ώστόσο-είναι σίγουρο πώς πολλές ζυμώσεις καί κριτικές 
θά γίνουν σ ’αύτό τό μεσοδιάστημα ,πού άν μή τι άλλο θά παίξουν 
αποφασιστικό ρόλο στόν τύπο σοσιαλιστικής συνειδητοποίησης του 
κάθε μέλους του Κινήματος . Κ ι ’αυτό πού θά έπηρρεάσει αποφασι
στικά τά στοιχεία τής συνε ίδή'τοποίησης πού θά εκφραστούν στό 
πρώτο Σϋνέδρ'ιο του Κινήματος , μά καί πού θά καθορίσει^περισ
σότερο. 'ίσως από' κάθε τ'ι „άλλο , τ,ήν εσωτερική του δομή είναι ή 
μορφή-, φοό-θά: πάρουν , τόσο στή θεωρία όσο : καί~στ„ήν πρακτική , 
οι σχέσ,ε^πλειοψη^ίας με ιοψηφίας > Βλέπρντά'ς την τελικά , να 
επηρρεάζεΐ0 στή-ν^όυρία , - τ0„ν;- χ α ρ α-κ.τ ή ρΝ α · -τοή Κινήματος . . 
πιστς,ύουμε ότι μ*ι·ά, πλατιά . ζύμωση' ρτή βάση σχετικά μ ’ αυτό τό' :. 
θ-έμά.; ι μέ ,-κατρ-πι νή , -θεσμοπο ίηόη των άπρφάσεώ’ν τής , θά συνέ-^-· 
βάλε ο'υσΡαστ,ικ'ά στό νά-Λμπ0υν: γερά θεμέλια στή σοσια,λιατική 
προοπτική του ΓΙα .ΣΟ .Κ. . ! - ~-λ·' '·



: j" ;j ' '· Γ . ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΟ 'ί '
■ Του ΤΑΣΣΟΥ ΣΑΠΟΥΝΑΚΗ

Στίς 30 ’ Ιανουαρίου 'ό Πρόεδρος του Π.Α,ΣΟ.Κ. Α.Παπανδρέου μέ' άποκλε ιστι-, 
κά δική του πρωτοβουλία Ανέστειλε τή* λειτουργία της Προσωρινής Κεντρικης’Επι- 
τροπής. .Ταυτόχρονα έθεσε σέ έναρξη μία διαδικασία έκλογής Αντιπροσώπων άπό τίς 
Τοπικές.καί Κλαδικές 'Οργανώσεις τού. Κινήματος, . μέ-Αποκλειστικό σκοπό τή σύγ
κληση Προσυ.νεδρ ίου γιά τήν Αμεση έκλογή Κε ντρ ικης- Έπι τροπής πού σάν έργο της 
θά έχει τήν όργάνωση τού Α'Πανελλαδικού Συνεδρίου τού' Π.Α,ΣΟ.Κ.

’ Ανεξάρτητα Από τ ίς  επιφυλάξεις πού κάθε μέλος τού κινήματός μας είχεγιά  
τό σωστό ή όχι τής Απόφασης καί γιά τά'· α ίτια  πού Αναφέρθηκε ότι προκάλεσαν οό- 
τή τήν Απόφαση ('Ομαδοποιήσεις -  ’ Ε λ ιτ ισ μ ό ς) .

’ Ανεξάρτητα άπό τή γνώμη πού έχει ό καθένας μας γιά τόν τρόπο λήψης τής 
Απόφασης καί γιά τή δυνατότητα παραβίασης .των δημοκρατικών διαδικασιών στό ό
νομα μιας σκοπιμότητας σωστής ή ό χ ι .

Θά θέλαμε νά έκφράσουμε ώρισμέ\ες παρατηρήσεις μας πάνω στή φύση τού όρου 
"Προσυνέδριο", νά Αναφέρουμε παραδείγματα άπό ξένα σοσιαλιστικά κόμματα καί 
τέλος νά τονίσουμε τή μοναδικότητα καί Ιδιαιτερότητα τού δρου καί τής χρήση ς 
του στήν τωρινή φάση τού Κινήματος μας,

Τά ξένα σοσιαλιστικά κόμματα ,Α,να-λόγως -τού Καταστατικού τους προβαίνουν 
κάθε δύο ή περισσότερα χρόνια σέ σύγκληση Συνεδρίου, πού χαραχτηρ ίζετα ι σ ά ν  
τό Ανώτερο καθοδηγητικό καί διοικητικό όργανο τού Κόμματος,

Θά Αναφέρουμε λίγα παραδείγματα πάνω στή διαδικασία σύγκλησης Συνεδρίου, 
ή όποία βασίζεται στήν πολύχρονη πείρα δλων τών σοσιαλιστικών κομμάτων,

’Αρκικά ή. Κεντρική ’Επιτροπή τού Κόμματος (ή δποιοδήποτε Αλλο όργανο έ- 
πιφορτισμένο μέ τήν όργάνωση τού Συνέδριου^ Αφού όρίσει τήν 'Ημερήσια Διάταξη 
στέλνει εισηγήσεις τών θεμάτων τής 'Ημερήσιας Διάταξης σέ όλες τίς κομματικές 
'Οργανώσεις Αρκετό χρονικό διάστημα πρίν Από τήν έναρξη τού Συνεδρίου.

‘Οπωσδήποτε το Συνέδριο, σάν τό Ανώτερο όργανο τού Κόμματος έχει δικαίω
μα καί αύτό νά όρίζει θέματα 'Ημερησίας διάταξης καί ό κάθε σύιεδρος ή ή κάθε 
όμάδα συνέδρων πού θά τά προτείνει νά έχει είσηγήσεις πάνω στό θέμα τίς οποί
ες έχει τή δυνατότητα νά δώσει στούς Αλλους συνέδρους νά τίς μελετήσουν,

’Επίσης, κάθε τάση τού Κόμματος Ανεξάρτητα άπό τού Αν είναι πλειοψηφία ή 
μειοψηφία έχει τό δικαίωμα νά στείλει εισηγήσεις πάνω σ’όποιοδήποτε θέμα σέδ- 
λες τίς όργανώσεις τού Κόμματος έάν αύτές τίς Αποδεχτούν θά τίς υποστηρίξουν 
στό Προσυνέδριο,

’Αφού έξασφαλιστή όλη αότή ή διαδικασία ή οποία βασίζεται στό δτι δλα τά 
μέλη τού Κόμματος πρέπει νά έχουν τό μεγαλύτερο βαθμό πληροφόρησης καί γνώσης 
σέ όλα τά θέματα καί προβλήματα τού Κόμματος (Ιδεολογικά, πολιτικά,όργανωτι- 
κά), Αρχίζει μία διαδικασία πραγματοποίησηςτοπικών συνεδρίων έξη μήνες τοόλά- 
χιστο πρίν Από τήν έναρξη τού Συνέδριου,

Τά Τοπικά Συνέδρια συνήθως γίνονται πρώτα σέ Νομαρχιακό έπίπεδο καί κα
τόπιν σέ περιφερειακό έπίπεδο, π.χ. γίνεται Συνέδριο Νομών ’Ηλείας,’ΑχαΤα^Κο- 
ρινθίας καί μετά Συνέδριο Πελοποννήσου.

Ή  έννοια τού Τοπικού Συνεδρίου βασίζεται:
α) Στήν ένότητα συμπερόντων καί προβλημάτων τών Τοπικών ’Οργανώσεων τού 

Κόμματος πάνω σέ μιά έδαφική βάση. Π.χ. όλες οί όργανώσεις τής’Αθήνας κάνουν 
πρίν άπό τό Συνέδριο τού Κόμματος, τό δικό τους περιφερειακό Συνέδριο στή βά
ση τών κοινών προβλημάτων καί τού κοινού τόπου δουλειάς καί κατοικίας πού Αν
τιμετωπίζουν λόγω τού ότι βρίσκονται στήν ’ίδια περιφέρεια.



β) Στήν,δποχρέωση πληρέστερης καί'πιό λεπτομερειακής έπεξεργασίας καί 
ζήμωσης δλων-των θεμάτων καί προβλημάτων'του Κόμματος (όργανωτ ικά, ίδεολογ ι- 
κά, πολιτικά) ώστε δ κάθε'σύνεδρος ύά δ ιαθέτή ι Επαρκή ''πληροφόρηση καί γνώ
ση δχι μόνο σέ θέματα της Τοπικής τοσ: ’Οργάνωσης Αλλά'καί σύ περιφερειακό 
έπίπε,δο. ’Επίσης μέ τά.Τοπικά Συνέδρια γίνεται μία πρώτη έπαφη των τάσεων 
μεταξ’ύ τους, Ανταλλάσσεται προβληματική καί γίνεται ζύμωση στή βάση διαφο
ρετικών Απόψεων πάνω.σέ :θέματα του Κόμματος.· , \

■ ‘· λ - η , , .Ταυτόχρονα μέ τά Τοπικά Συνέδρια γίνονται καί τά Συνέδρια της Νεολαί
ας καί των άλλων κλαδικώνόργανώσεωνλ ώστε δλοι ς>ί τομείς καί οι χώροι δρα- 
δτηριότητος του Κόμματος, κάνουν.τό Συνέδριό τους καί έκλέγουν τά άρμόδ ι α 
όργανά τους πού θά τά-Αντιπροσωπεύσοΰν στό Συνέδριο* π.χ. ’Εκλογή Νομαρχι-
ακών ’Επιτροπών, ’Εκλογή Κεντρικού. Συμβουλίου Κεόλαίας.
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‘Οπωσδήποτε ή διαδικασία των-. Τοπικών. Συνεδρίων καθώς καί τής έκλογής 
Αντιπροσώπων ποικίλλει κατά σοσιαλιστικό κόμμα Αναλόγ'ώς τών Ιδ ιομορφ ιών πού 
παρουσιάζει.

'Όλη αύτή ή διαδικασία χαρακτηρίζεται σάν Προσυνεδριακή καί βλέπουμ ε 
δτι Από τήν Ανακοίνωση τ ή ς . σύγκλησης, του. συνεδρ ίου μέχρ ι τήν έναρξή του 
μεσολαβούν προσυνεδριακές· διαδικάσίε.ς πού δ ιαρκόυν.. μήνες καί δχι μέρες καί 
ό κάθε σύνεδρος πηγαίνει στό Συνέδριο μέ κατασταλαγμένές Απόψεις καί έπαρ- 
κή πληροφόρησή'·. ' ' .

"Αρα, καταλήγουμε ότι ό όρος Πρδσυνέδριο' δέν έξαντλεΤται σέ μία μιά 
κ,ι’έξω έκλογή Αντιπροσώπων Από τίς Τ:„δ, καί Κ,Ο,.. του Κινήματος καί σέ 2- 3 
ε Ισηγήσ.ε ι ς μέ τίς οποίες έξασφαλ ίζετα ι ή 'νομιμοφάνεια του Προσυνεδρ ί ου.

Δέν γνωρίζουμε σέ τί διαφέρε'ί τό Π.Α.ΣΟ.Κ. καί 'τό Προσυνέδρρό του Από 
τά Αλλα σοσιαλιστικά κόμματα καί τά Συνέδριά τους..ώστε νά μπαίνουμε σέ μία 
διαδικασία γιά τήν Αποία τ’δλιγώτερο πσύ μπορούμε .'νά πούμε είναι "ΙΔΙΟΜΟΡ
ΦΗ", ’Επίσης τό δικαίωμα τής βάσης δχι μόνο νά έκλέγει Αλλά κυρίως καί νά 
γνωρίζει τί έκλέγει καί τί δέν έκλέγει μέ αέτές τίς "στενές δ ιαδικασίες"Α- 
παλλοτριώνεται ολοκληρωτικά.

Τά παραπάνω δέν Αποτελούν στείρα κριτική Αλλά βαθειά Αγωνία όλων μας 
γιά τό μέλλον του Κινήματός μας. Γιατί νομίζουμε δτιοί όμαδοποιήσειςκαί οι 
έλιτισμοί δέν θά έκλείψουν μετά τό Προσυνέδριο Αλλά ή ’ίδια δ ιαδ ικασίασύν - 
τμησής του τούς δίνει πρόσφορο έδαφος γιά νά ριζώσουν καί νά Αναπτυχθούν .

Ά ν  σκεφτουμε δτι Ακόμα ή διαδικασία έγγραφής μελών δέν έχει τελειώ -  
σει καί πολλές Τ.Ο. καί Κ,Ο, δέν Αντιπροσωπεύονται π .χ .  όλόκληροι Νομοίδέν 
έχουν σ τείλ ει  Αντιπρόσωπο.

'Αν σκεφτουμε δτι στήν ούσία το Συνέδριο συγκαλεΤται χωρίς νά έχει γί
νε ι καμμία Ιδεολογικοπολιτική δουλειά στή βάση,κανένα Σεμινάριο,καμμία Α
νάλυση γιά Σοσιαλισμό καί γιά τό 'πώς τόν έννοεΐ τό Π.Α.ΣΟ.Κ.

'Αν σκεφτουμε δτι δλοι στό κάτω-κάτω τής γραφής είμαστε δόκιμα μέ λη 
του Κινήματος.

"Αν σκεφτουμε τήν Ιδια τή διαδικασία τοδ Προσυνέδριου s μιά μέρα διάρ
κεια, καθωρισμένες είσηγήσεις, μή δυνατότητα έστω τυπικής Αλληλογνωριμίας 
μεταξύ τών συνέδρων λόγω του πλήθους τους.

"Αν σκεφτουμε δτι τά έκδοτικά όργανα του Κινήματος δέν έκαναν τήν πα
ραμικρή ζύμωση καί δέν έδωσαν πληροφόρηση στά Απλά μέλη του Κινήματος. ‘0 
μέν ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ, τό έντυπο τής Νεολαίας γιά λόγους Ανώτερους τής θέλησης τής 
Συντακτικής του ’Επιτροπής, ή δέ ΕΞΟΡΜΗΣΗ λόγω Απλής Ανεπάρκειας.
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“Ολα αύτά τά έρωτήματα πρέπει νά άπασχολούν κάθε προσύνεδρο ό ό
ποιος πρέπει νά άσκήσέι πλήρως καί άνεμπόδιστα τά δικαιώματά του σάν 
.μέλος τού άνωτέρου 6ργ:άυου του Κινήματος, καί μέ συναίσθημα εύθύνηςγιά 
•τή βάση πού τόν όκλεξε. » ’!· Γ
. Γι’αύτό πρέπει κατόπιν προτάσεων των προσυνέδρωνs

A'. Τό Πρρσυνέδρ ι,ο νά. έκλέξ,ει τό Προεδρείο του καί όχι νά όρι- 
στή τούτο άπό τήν ’Οργανωτική .’Επιτροπή.

Β'. Τό Προσυνέδριο νά όρίσει τά θέματα ‘Ημερήσιας Διάταξηςσιά ό
ποια νά περιλαμβάνονται όπωσδήποτε 1) ό άπόλογ,ισμός τής άπερχομέ ν ης 
Κεντρικής ’Επιτροπής (διοικητικός, οΙκονομίκός, πολιτικός) καί 2) κα
ταγγελία μέ συγκεκριμένα στοιχεία, γεγονότα-πρδ’σωπα, των όμαδοποιήσε- 
ων^καί των φραξιών άπό,τόν Πρόεδρο, δεδομένου δτ ι τώρα'ό Πρόεδροςβρί- 
σκέται μπροστά στό άνώτερο όργανο του Κινήματος,.τό μόνο άρμόδιονά κρί
νει.

Γ', Νά γίνουν είσηγήσέις πού νά έκφράζουν .όλες -τίς άπόψεις πού 
υπάρχουν μέσαι στό κίνημα, ,

Δ'. Νά διαρκέσει τό συνέδριο τούλάχιστο 3 μόρες γιά νά μπορέσει 
νά γίνει συζήτηση μάνω στίς εΙσηγήσεις καί- νά γνωριστούν οί σύνεδροι.

Ε'. Τό Προσυνέδριο νά καθορ ίσε ι ■ γεν ικές άρχές λειτουργίας τής 
καινούργιας Κεντρικής 'Επιτροπής καθώς καί πλαίσια -έργασίας τ η ς .

Τά παραπάνω τά θεωρούμε σάν ένα έλάχιστο όρο γιάτή σωστή λει
τουργία τού Προσυνέδριου, γιά νά διατηρηθή ή σοσιαλιστική προοπτική 
τού Κινήματός μας, γιά νά δοθή -άπό τό άνώτερο .όργανο τού Κινήματος έ
να παράδε ιγμα δημοκρατικής δ.ιαδ ικασίας καί γιά τούς μέσα καί γιά τούς 
όξω -άπό τό Κίνημα.-

\ t



Του Τάσσου Ξένου

Δείχοντας μας τδ σκοπό, δείξτε μας καί τδ δρδμο 
Γιατί τδ μπέρδεμα μέσων καί σκοπών θέλει, Αλλάζοντας 
τούς μεν νά μεταμορφώνετε τους δέ. Κάθε καινούργιο μο
νοπάτι αποκαλύπτει κ ι ’ ένα καινούργιο σκοπό.

ΦΕΗίΤΙΝΑΝ ΛΑΣΣΑΛ

Οι κοινωνικές, πολιτικές καί οίκονομικές συνθήκες στην 'Ελλάδα τά τε- 
τελυταία δέκα (10 ) χρδνια δημιούργησαν τ ις  απαραίτητες προϋποθέσεις γιά την 
'ίδρυση ενδς Σοσιαλιστικού Κινήματος στη χώρα μας αμέσως μετά την μέταπολί -  
τέυση.

Οι παραπάνω συνθήκες, ή κατάσταση των άλλών πολιτικών όργανισμων τής 
χώρας καί πάνω Απ’ ολα ή σοσιαλιστική προοπτική του Κινήματος μας επιβάλλουν 
δουλειά μέσα στίς Ανώνυμες μάζες, "πού Αδιάκοπα συν ιστούν τήν ουσία καί τήν 
πρώτη υλη τής ιστορίας", γιά νά είναι σέ θέση νά διαμορφώσουν καί νά πραγμα- 
τ ώ σ ο ύ ν  οι ’ίδιες τδ πρόγραμμα του σοσιαλιστικού μετασχηματισμού.

*Η συγκεκριμένη δραστηριότητα όμως Απαιτεί ένα κίνημα μέ εσωτερική διάρ
θρωση βασισμένη στήν αποκέντρωση, τή δημοκρατική διαδικασία καί τήν αΰτοδια- 
χείριση, διάρθρωση πού ν ’Απεικονίζει τή μορφή Ακριβώς τής έπιδιωκόμενης κοι
νωνίας καί μέ στελέχη πού διαπαιδαγωγημένα μέ τ ις  παραπάνω Αρχές καί μέ βάση 
τήν Αμφίδρομη πληροφόρηση, πού Αποτελεί στοιχείο ζωτικό γιά τή λειτουργικό -  
τητα τής δ .δ . ,  θά προχωρήσουν στή δημοκρατική Ανάδειξη καί λειτουργία τής η
γεσίας καί των υπόλοιπων όργάνων τού Κινήματος.

Γιά τήν Ανάδειξη όμως τού νέου κυρίαρχου ’όργανου τού Κινήματδς μ α ς  
πού γίνεται αύτές τ ίς  μέρες καί ενα Από τά παραπάνω σημεία δέν τηρήθηκαν.
Καί είναι φανερό πώς χωρίς προσυνεδριακή δουλειά καί ίδειολογικο-πολιτικ ή 
ζύμωση δέ μπορούμε νά μιλάμε γιά "έκφραση τής λαϊκής βάσης". Απλά δημαγω
γούμε. Είναι Αναμφίβολο πως ή εφαρμογή των παραπάνω Αρχών καί ιδ ια ίτε ρ α  
τής δ .δ . σέ κάθε στιγμή καί σέ κάθε πράξη Αποτελεί*, είτε πρδς τά μέσα ε ί 
τε πρδς τά έξω, τδ στοιχείο εκείνο πού φέρνει τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. πρωτοπόρα δύναμη 
τού λαϊκού κινήματος. ’Εδώ θά πρέπει νά διευκρίνήσουμε πως ή δημοκρατική 
διαδικασία δέν είναι γιά μάς ένα ΦΕΤΙΧ πού στ ’ ’όνομά του θυσιάζουμε τή σ ο 
σιαλιστική προοπτική ή ριψοκινδυνεύουμε "νά καθυστερήσουμε υπερβολικά, ν ά 
Αποτελματωθούν οί προσπάθειες μας καί νά εξαντληθούμε σέ συνεχείς καί ά -  
καρπες συζητήσεις". ’Αντίθετα πιστεύουμε πώς η δ .δ .  είναι ο μοναδικός τρό
πος δόμησης καί μαζικοποίησης ενδς λαϊκού κινήματος σ ’ όλη τή διάρκεια τ ή ς  
Ανάπτυξής του, γιατί:

α) "0 ί διαδικασίες πού θά έπιλεγούν καί ή πραχτική δράση στή λ ή ψη  
των Αποφάσεων, στήν πρώτη φάση ανάπτυξης τού κινήματος είναι ένα πρότυπο 
νοοτροπίας γιά τήν κατοπινώτερη διαμόρφωσή του καί καθοριστικός παράγοντας 
γιά τή τύχη του".

β) Σ’ένα Κίνημα πού θέλει νά είναι λαϊκό καί μαζικό είναι θεμιτές καί 
επιθυμητές οι τάσεις. Γιά νά παραμείνουν όμως τάσεις τή μοναδική καί μάλι
στα δημιουργική λύση δίνει η εφαρμογή τής δ .δ . Διαφορετικά οί Αντιθέσείς πού 
προκύπτουν Απ6 τ ίς  τάσεις μετατρέπονται σέ Ανταγωνιστικές μέ Απρόβλεπτες γιά 
τδ Κίνημα συνέπειες.

γ) 'Η εφαρμογή τής δ. δ. Αποτελεί σημείο υπεροχής έναντι τών άλλων πο
λιτικών όργανισμων καί βοηθάει σημαντικά στήν ένταξη στδ Κίνημα μας πολιτικά 
συνειδητοποιημένων Ατόμων, καί



δ) ή εφαρμογή τής 5«δ. διατηρεί τόν ανανεωτικό χαρακτήρα του Κινήματος.
’Αντίθετα ή άποψη οτι στό μεταβατικό στάδιο (μέχρι τό συνέδριο) χρειάζε

ται συγκεντρωτισμός μά,ς^βρίσκεΐ ριζικά αντίθετους γιατί δεν εξαλείφει τδ κίν
δυνο οί άντιθέσεις πού υπάρχουν στό Κίνημα, τόσο πολιτικές όσο καί κοινωνικές, 
νά πάρουν άνταγωνιστικδ χαρακτήρα με άναγκαία πιά συνέπεια τδν εκφυλισμό κα ί 
τήν άπομαζικοποίηση του Κινήματος. Είναι, εξ άλλου, δύσκολο νά καταλάβουμε πως 
είναι δυνατόν κάτω από ενα συγκεντρωτικό σύστημα νά διαπαιδαγωγουμε καί νάδια- 
μορφώνουμε μέλη κατάλληλα ώστε μετά άπβ κάποιο χρονικό σημείο νά είναι σε θέση 
νά επανδρώσουν ένα 'μηχανισμό που βασίζεται στην αποκέντρωση, τη δ. δ. καί τ η ν

συνεπειών υπάρχουν.
Συνέπεια των παραπάνω σε σχέση με τά όργανα του Κι,νήματος είναι τά εξής: 
1 . ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Είναι τδ ανώτερο πολιτικό όργανο του Κινήιιατο, 

σκεΐ νομοθετική καί εξελικτική εργασία,
' 2. ΠΡΟΕΔΡΟΣ

’Εκπροσωπεί τδ Κίνημα, προεδρεύει του Ε.Γ., μαζί με τδ οποίο έκτελεί τίς

’Εκλέγει τό Ε.Γ. καί ά-

,ης Κ,Ο,άποφάσε ι ς τής Κ. Ε,,
3· ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Είναι τδ άνώ,τερο έκτελε στίχο όργανο μαζί μέ τδ Πρδεδρο τής Κ.Ε. Εκλέ

γεται άπ’τή Κ,Ε. καί λογοδοτεί σ'αυτή. Τά μέλη του είναι άνακλητά άν καί ή 
Κ.Ε. κατά απόλυτη πλειόψηφύα άρει τήν εμπιστοσύνη της άπό αυτά. Αποτελεί πρω
τοβάθμιο πείυαρχικδ όργανο <ιε δευτεροβάθμιο τη Κ.Ε»

'Η άποψη σίμφωνα μέ τήν οποία τά μέλη του Ε.Γ. ορίζονται άπδ τδ Πρδεδρο, 
έλέγχουν τίς Ομάδες έργασίας. άντα-οκρίνεται στίς ανάγκες ενός συγκεντρωτι
σμού ακατάλληλου για τήν προώθηση του λαϊκού κινήματος.

Είναι άκδμα άόιανδητο πώς ένα όργανο πον ορίζεται άπό τδ Α νά λογοδοτεί 
στδ Β 'όπως προτείν ε ,α ι.. Μέ βάση νιοιο πολιτική δεοντολογία προτείνεται κάτι τέ
τοιο ; Πρέπει κάποτε νά καταλάβουμε πώς μέ επιφάσεις δημοκρατικότητας δεν ικα
νοποιείται ή άνάγκη γιά «’ φσρμογτ» τής δημοκρατικής διαδικασίας.

. l .̂r ΟΜΑΔΕΣ 'ΔΟΊ'ΛΕΪΑί

‘Η Κ,Ε. χωρί",εταί σέ Ο.Δ. άντίστοι

;δ Ε.Γ., πάνω 
που μπορούν νά κα

ις προς τους τομείς δραστηριότητας.
Οι Ο.Δ. πλαισιώνονται ¿ Ή  μέλη εού Κινήματος. Τδ σύνολο κάθε ομάδας εκλέγει 
τδ συντονιστή της» Τά μέλη του Ε.Γ» κατανεμονται άνάλογα στίς Ο.Δ. Οι Ο.Δ. α
ποτελούν εισηγητικά όργανα ο:ή Κ.Ε», όπως καί ο Πρόεδρος 
στδ τομέα δραστηριότητάς τους καί λογοδοτούν σ ’αύτή» Ο.Δ. 
λύψουν ολο τδ φάσμα τής δραστηριότητας είναι:

1. Αγροτικού 7»
2. Διεθνών Σχέσεων 8.
3· Δικαιωμάτων του ανθρώπου 9»
ζ. ’Εγατίκού 10.
5» ΚΕ,ΜΕ.ΔΙΑ (Κέντρο Μελετών 11,

να ί Δ ι σφώτ ι σης ) 12»
6. 0 ίκονομικου

“Ολα τά παραπάνω σκοπό έχουν τή δημιουργία προβληματισμού καΓι τη πρόκληση 
πολλών άκόμα είσιγήσεων μέ τελικό στδχο τή διαμόρφωση δομών κατάλληλων γιά τή 
προώθηση του λαϊκού κινήματος»-

’Οργανωτικού 
Πολ ιτ ιστικ ου 
Σπουοαστ ικου 
Συνδικαλιστικού' 
Συνεταιρ ιστικου 
Τύπου καί ’Εκδόσεων



‘ό.ρόλος των έ>>τΰπων του Κι νήματος κα ί ή μέχρ ι σήμερα πρακτική.

Του Θόδωρή Καλούδη.

Α. *0 ρόλος_τών έντΰπων του Κινήματος.
, . ‘Η Ανάγκη νά προχωρήσουμε σέ- μιά Αναλυτική παρουσίαση των Ιδεολογικών μας
θέσεων Ηαί σέ μι! συστηματική έπεξεργασία τους στά πλαίσια μιδς συγκεκριμένης 
πολιτικής προοπτικής, συνδέεται άμεσα μδ. τήν Ανάγκη νά προωθήσουμε ώρισμένε ς 
διαδικασίες έκδοτικής δραστηριότητας μέσα στό κίνημα.

Πρέπει δηλαδή νά προχωρήσουμε στήν Ανάπτυξη του "κομματ ικού','δπως λέγεται 
τύπου μέσα Από τύν οποίο θά προωθήσουμε τήν καλλιέργεια τής Μαρξιστικής σκέ
ψης, τήν Ανάπτυξη των θεωρητικών μας ζητημάτων, τδν προβληματισμό μας γιά τήν 
έφαρμογή του Σοσιαλισμού στήν έλληνίκή πραγματικότητα, τίς πολιτικές μας Ανα
λύσεις καί έκτιμήσεις πάνω στά σημερινά προβλήματα,τό συντονισμό τής πάληςμας 
ένάντια στήν Αντίδραση.
Β. Πώς βλέπουμε_τή φυσιογνωμία_τών έντΰπων του Κινήματος,

Θεωρούμε Απαραίτητη τήν κατοχύρωση δύο βασικών Αρχών.
1ον. 01 έκδόσεις του Κινήματος είναι κτήμα όλου του Κινήματος.
2ον. Δικαίωμα έκδοσης "κομματικού" έντυπου ύλικου έχει κάθε συλλογικό δργανοή 
'•■Οργάνωση του Κινήματος πού σύμφωνα μέ τό Καταστατικό έχει "πλήρ'η δικαιώματα" 
‘Η Άναγνώριση τών παραπάνω Αρχών σημαίνει πώς ;
α) ή νοοτροπία τής έκδοτικής δραστηριότητας θά πρέπει νά'εΐναι μιά Αναπαραγω
γή τής βασικής Αρχής τής έλεύθερης έκφρασης μέσα στό'Κίνημα. Καί ή_έλεύθε_£_ΐ] 
έκφραση των διαφορετικών Απόψεων τών τάσεων καί τών I δ ιολογικο-πολιτικών ρευ
μάτων μέσα στό Κίνημα Αποκτά σημασία μόνο δταν περάσει στή φάση τής ¿¿α^λ^ΒΕ 
έπ_ικο ι νων_ίας_. Μόνο έτσι τό δ_ικα_ίωμα^_τής■ έκφρασης . έξρπλίζετα ι μέ Αντίστοιχηδυ- 
νατότητα^, Μέ άλλα λόγια τό πέρασμα στά δημοσιογραφικά όργανα του Κινήματος δ- 
λων τών Απόψεων Ακόμη καί τής κριτικής καί τής διαφων,ίάς βοηθάς τήν Αλη θινήδυ
νατότητα τής τελικής έ π ι λ ο γ ή ς. "’Εμείς μάλ·ιστ.α θεωρούμε μιά Από τ ί ς  
Αδυναμίες του σημερινού Κινήματος τήν έλλειψη Ανοικτής πολεμ.ικής Ανάμεσα στίς 
Απόψεις) πού βρίσκονται- σέ φανερή, διάσταση, τήν προσπάθεια νά κρατηθούν κρυφές 
οί διαφωνίες πού Αφορούν πολύ ούσιαστικά ζητήματα" . Μέ. τήν τεκμηριωμένη πα
ρουσίαση τών διαφωνιών γίνεται γνωστός ό βαθύτερος λόγος πού οδηγεΤ στή δια
φωνία, συζητούνται πλατειά,τά έπίμαχα ζητήματα καί καΐαπολεμίέται,μέσα Απ' τό 
διάλογο, ή Ακρότητα πού Οδηγεί στό . Αδ ι έξ'οδο. ?
β) Δικαίωμα έκδοσης έντυποσ-σλικού}τρ.ύ κινήματος έχουν τά κεντρικά συλλογικά 
“»ργανακαί οι τοπικές καί κλαδ ικές,^όργανώσε ις. Μέ τόυ τρόποαέτό δραστηρ ιοπο ι- 
όύνταί περισσότερο οί τοπικές δργμνώσεις χαί κλάδιΑές όργανώσεις, πλατύνετα ι 
ό προβληματισμός καί ή ζύμωση,.ένεργοποιειται ή βάσή καί έκλαϊκεύονται, μέσα 
Από τό πρίσμα τών όργανώσεων βάσης, οί θέσεις αί οί στόχοι τού Κινήματος,

Γ. Ποιός έχει τήν εύθύνη τής έκδοσης ένός έντυπου τού Κινήματος.
‘Η κεντρική έπιτροπή πού έκλδγεται Από τούς έκλεγμένους Αντιπρόσωπουςτού 

'Εθνικού Συνέδριου είναι ύπεύθυνη γιά τά κεντρικά δημοσιογραφικά δργανα τ ο ύ  
Κινήματος.Οί Νομαρχιακές ή Τοπικές ’Επιτροπές, οί έκλεγμένες Από Αντίστοι χ α 
Συνέδρια έχουν τήν εόθύνη τών τοπικών δημοσιογραφικών όργάνων.

'Η έκδοση καί ή διεύθυνση έντυπου τού Κινήματος είναι έργο συλλογικ ο ύ 
όργάνου τής Συντακτικής ’Επιτροπής. *Η Συντ,’Επιτροπή"δέν έπ ι μελεΐτα ι τήν έκ-
Ί
’Από στό σχέδιο δήλωσης τής σύνταξης τής ""Ισκρα" καί τής"Ζάρια" "Απα ν τ α 
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δοση'Άλλά σάν ύπεΰθυνο συλλογικό δργανο συντονίζει τό πέρασμα της έκφρασης 
στήν έπικοινωνία. 'Ασκεί στή βάση των Αρχών καί των πολιτικών συντεταγμέ - 
νων του Κινήματος αύτόνομη λειτουργία κι’έχει κατωχυρωμένη τήν Αδέσμευτη 
δημοσιογραφική έκφρασή της.
Δ. Ποιδς φέρει τό οίκονομικό βά£ος τής έκδοσης των έντύπων του Κινήματο_ς

Τά όργανα ή ot έκδδσεις του κινήματος έλέγχονται καί οΙκονομικά από τό 
Κίνημα. Τό οίκονομικό βάρος του έντυπου τό φέρουν ot Αντίστοιχοι φορεΐςέκ- 
δοσής του. ·._ .. ..

‘Η Ανάθεση έκδοσης δημοσιογραφικού δργάνου τού κινήματος σέ Ιδιότηή ό
μιλο Ιδμωτών δέν συμβιβάζεται μέ τίς Αρχές τού Κινήματος. Θά λέγαμε Ακόμη 
πώς καί ή πνευματική' δουλειά, ή πολιτική σκέψη στελεχών' μελών του Κινήματος 
θά πρέπει νάπμοωθήται -ότα;ν δέν υπάρχουν γενικότερες σκοπιμότητες- μέσα Από 
τήν. έκδοτική δραστηριότητα του Κινήματος.
Ε. ; Τό παράδειγμα ΕΞΟΡΜΗΣΗ

*3 Ανάθεση τής .’■έκδοσης -του Κεντρικού, όργάνο.υ του, κινήματος (μά καί κά
θε έντυπου ύλικοΰ) σέ Ιδιώτη μέ τό σύστημα "49-51'' ν(49% των μετοχών ό Ιδι
ώτης καί 51% τό Κίνημα, πού έλέγχει πολιτικά τήν έκδοση -^περίπτωση ΕΞΟΡΜΗ
ΣΗ), θά πρέπει νή Αποφεύγεται. ‘Η έπιλ??γή αύτή είναι μάλιστα Ιδιαίτερα Ατυ
χής όταν Ακολό-Οθεΐται μέ σύστημα πολίτικου έλεγχου "Διευθυντικού" χαρακτή
ρα. Γιατί .θά πρέπει νά Αποφεύγεται,; >. ,Λ .
α) ’0 χρηματοδότης, όταν μάλιστα ή χρηματοδότηση είναι έπταψήφια σέ δρα
χμές, Αντιμετωπίζει τήν,-έκδοση σάν έπένδυση. fH δλη του'προσφορά έπιτελεΐ- 
ται γιά κέρδος, μέ τήν έννοια,δτι μιά καπιταλιστική έπιχε ί ρηση πρέπει ν ά 
λειτουργήσει μέ κέρδος ή Αλλοιώς νά κλείσει, Καί-γιά νά λειτουργήσει ή έ
π ιχε ί ρηση μέ κέρδος πρέπει νά λάβει ύπ’δψη της τόν παράγοντα "Αγορά".Γίνε
ται σαφές πόσο διαφορετικά Αντιμετωπίζει αδτόν τόν παράγοντα δ χρηματοδό
της ("όσο παράγουμε,, Αρα δσο δημοσιογραφούμε,σύμφωνα μέ τή ζήτηση κερδίζου- 
με") καί πόσο διαφορετικά τό Κίνημα ("πρέπει νάπεράσουμε στή μαζική έπ ι- 
κοινφνία Ιδεολογίες καί Απόψεις συγκεκριμένες τής δημοσιογραφίας γ.ίατί τε
λικά κάνουμε"πληρόφόρηση"). . ' .,· -

. . · '·· - > . · ■· ν  \  ·*""

*Η διαφορά είναι ότι: . Στό χρονικό σημείο πού.δ χρηματοδότης Αντιμε-e
τωπίσει στήν δλη έπιχε ίρηση παθητικό μόνο, Αναπόφευκτα θά' Αποχωρήση,μέκίν
δυνο τή,διακοπή τής έκδοσης.- Τ0 Κίνημα δμως όταν έχει τό ίδιο τήν οίκονο - 
μική εόθύνη, ύποχρεούται στήν. έκδοση Ακόμα καί μέ παθητικό.
β) Παράλληλα θά· πρέπει νά Αποφεύγεται καί ¿"διευθυντικού χαραχτήρα"πολι- 
τικός έλεγχος τής έκδοσης. ‘Η λύση "ό διευθυντής είναι δικός μας, μέλοςτού 
Κινήματος" δέν είναι έπαρκής. "Αν δέν πληρούνται οι προϋποθέσεις εύθύνηςγιά 
τήν έκδοση πού στίς παραγράφους Γ καί Δ σημειώσαμε, καταλήγουμε, κατά τή 
γνώμη μας, στήν Αποδοχή τής. πρακτικής πού Απορρέει Απ’τή θεωρία τής διευ
θυντικής λειτουργίας τών όργάνωη. ,

Στή θεωρία αύτή Αντανακλαται ή.’ίδιά 'ή Αστική λειτουργία, πού δμως έ
χασε τήν πεποίθησή της στίς δικές τής τακτικές ,έπιλογέ-ς καί προχωρεί στήν 
Αναγνώρ ιση 'κάποιου- ρόλου πού μιά είδική μόνο κατηγορία Ανθρώπων·— οι διευ
θυντές—  μπορεί νά διαδραματίσει. Προϊόν MADE IN U S A ή θεωρία αύτή δέν 
πρέ.π.ε,ι..:.,νά.. ε.Χ_ναΛ.. Αποδεκτή σέ κινήματα όπου ή 'συλλογική δράση y.at ή συλλογι
κή έκφρηση περνά -στήν έπικοινωνία, μέ τήν. εέθύνη συλλογικών όργάνων»

,'Εφ'δσον δέν ύπήρζαν στήν'Εζόρμηόη οί προϋποθέσεις πό'ΰ νομίζουμς Α
ναγκαίες γιά τήν έκδοση κεντρ ικου~5ημοσιογραφ ικού ¿ργάνομ τού ,.Κινήματος,θε- 
ωρούμε φυσιολογική τή μέχρι σήμερα Αδυναμία τής νά προχωρήσει- στή συστημα
τική έπεζεργασία τών θέσεων τού κι νήματος ,,κα ί τήν προβολή όλων τών Απόψεων 
καί τού Αλληλοσυσχετισμού τους. r " ,.
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ΣΤ. Τό πείραμα _ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ_

Στόν ΑΓΩΝΙΣΤΗ, έκδοση τής νεολαίας του Κινήματος, λειτούργησαν στήν 
πράξη οι βασικές Αρχές πού θεωρούμε Αναγκαίο νάκαλύπτουν έκδοση του Κινή
ματος. 'Η έκδοση έγινε μέ κεφάλαιο του κινήματος (75*ΟΟΟδρχ.) καίήτανδου- 
λειά Συντακτικής 'Επιτροπής., Μετά Από εισήγηση ...'αφή y ‘Υποεπιτροπή Νεολαίας 
è συντονιστής τής έκδοσης (μέλος τού προσωρινού Γράφε(ου ’Εκδόσεων του 
Κινήματος) Ανέλαβε τήν εύθύνη τής συγκρότησης συντακτικής έπιτροπής, Ησυν- 
τακτική έπιτροπή δημιουργήθηκε μέΡαΑπό συναντήσεις δουλειάς ftöß Ανακοι
νώθηκαν στούς χώρους τής νεολαίας καί μετά Από Ανοιχτές καί πλάτειές συ
ζητήσεις. ‘Η Συντακτική Έπιτρό'πή διαμορφώθηκε στήν πορεία τής 'έκδοτ'ΐκής 
προσπάθειας μέ κριτήριο την προσφορά των συντρόφων στό χώρο τής δουλειάς 
καί των είδικών τους γνώσεων. Τήν εύθύνη τής έπιλογής των νέων στελεχώνπής 
συντακτικής όμάδας τήν είχε ή ίδια ή ¿μάδα μέ σύμφωνη γνώμη τής δλομέλει- 
ας τής ‘Υποεπιτροπής Νεολαίας (στήν πρώτη φάση) καί του ύπεύθυνοΰ τούΐρα- 
φείου ’Εκδόσεων, τής ‘Υποεπιτροπής Νεολαίας (στή δεύτερη φάση όταν Ιδρύθη
κε τό Γραφείο αύτό).

‘0 ύπεύθυνος του Γραφείου ’Εκδόσεων ήταν καί ο σύνδεσμος τής ‘Υ π ο ε 
πιτροπής Νεολαίας καί τής συντακτικής έπιτροπής, έπιφορτισμένος,στή φάση 
αύτή του κινήματος μέ τήν τυπική εύθύνη τής έκδοτικής καί πολιτικής συνέ
πειας τδύ ΑΓΩΝΙΣΤΗ. Ούδέποτε σημειώθηκε διαφωνία υπεύθυνου Γραφείου ’Εκ
δόσεων καί συντακτικής έπιτροπής, "Οσον Αφορά τή λειτουργία τής συντακτι
κής έπιτροπής, τά ζητήματα πού Αφορούσαν τήν έκδοση καί τή σύνταξη τού Α
ΓΩΝΙΣΤΗ λύθηκαν σ’όλες τίς περιπτώσεις πλήν μιας, Αφού έγινε δυνατή ή έ- 
πίτευξη έμοφωνίας στήν Απόφαση. *Η συντακτική έπιτροπή θεωρούσα τή λε ιτουρ- 
γία των έντΰπων τού Κινήματος σύμφωνη μέ τίς Αρχές πού στίς παραγράφους Β 
Γ καί Δ παραπάνω Αναφέραμε, “Οταν Αντιμετώπισε τήν Αποφασιστική διαφορε
τική Αντίληψη τής πλειοψηφίας τού ’Εκτελεστικού Γραφείου τού Κινήματος μέ 
Αφορμή τή δημοσίευση Αρθρου της μέ τόν τίτλο "ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙ
ΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ" στό τεύχος No 7 τού ΑΓΩΝΙΣΤΗ καί τήν Αρνησή του νά δεχτή 
τή συνέχιση τής έκδοσης στή βάση τής πρακτικής πού είχε καθιερωθή παραι - 
τήθηκε. ‘Η παραίτησή της έγινε δεκτή Από τόν Πρόεδρο στίς 10.3.75* Τήν έ- 
πομένη παρέδωσε τή διαχείριση τού ΑΓΩΝΙΣΤΗ στόν υπεύθυνο ‘Υποεπισροπής 
Νεολαίας.

‘0 ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ μετά Από έκδοση 7 τευχών παρουσιάζει σύ·μφωνα μέ τόν '’Ι
σολογισμό τής 2^.2,75 - κεφάλαιο 24 4 * ^ 6 6 δρχ», δηλαδή καθαρά κέρδη 169*^66 
δραχ,. Τό MAXIMUM τής κυκλοφορίας του ήταν 24*000 περίπου- τεύχη καί τό MI
NIMUM 11.000 περίπου τεύχη*- Τό τελευταίο τεύχος No 7 είχε κυκλοφορίαΧ5Ό00 
περίπου τεύχη.«-

)Η συντακτική έπιτροπή τού ΑΓΩΝΙΣΤΗ έπιχείρησε"νά πιάσει" τή χρυσή-ο- 
μή τού κομματικού όργάνου μέ τή δημιουργική καθοδηγητική δουλειά καί τήν 
Ιδεολογικήςπάλη.-

-**· ‘ · ·


