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Πρός τίς Τ.Ο καί Κ.Ο του ΙίΑ.ΣΟ.Κ 
ΤΑ ΜΕΛΗ καί τίς ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΕΣ της ΓΙ.Κ.Ε

*Η Κ.Ο των φοιτητών της ΓΙαντείου ’Ανώτατης Σχολής Πολί
τικων ’Επιστήμων, στη καθοριστική φάση που σήμερα πέρνα τό κίνημα, 
μέ συναίσθηση εύθύνης διατυπώνει τίς παρακάτω σκάψεις πού τίς γέν
νησαν οΐ διαδικασίες προσφυγής σέ προσυνέδριο γιά έκλογή Κ.Ε , πού 
θά δδηγήσει τδ ΓίΑ.ΣΟ.Κ στό πανελλαδικό του συνέδριο.

Σά σοσιαλιστές, μά καί σά φοιτητές Πολιτικών 'Επιστημών 
βρήκαμε μέσα άπ’τή διακήρυξη τής 3ης του Σεπτέμβρη πολιτική έκφρα
ση του σοσιαλιστικού δραματισμου μας, πού οΐ άγώνες μέσα στή δικτα
τορία καταδείξανε τήν άμεση άναγκαιότητα του καί πού πιστεύουμε στήν 
έπιστημανική του όρθότητα.

‘Η πίστη μας άπό τή μιά, στις λειτουργίες συλλογικών όργά- 
νων πού όλα τά μέλη τους, έχοντας ι'ση πληροφόρηση, συναποφασίζουν 
πάνω σ’όλα τά θέματα, καί άπό τήν άλλη του αποκεντρωτικού σοσιαλισμού 
δηλ. τών πολλαπλών κέντρων λήψης άποφάσεων καί τήν ανάπτυξη δημιουρ
γικής πρωτοβουλίας καί αύτενέργιας τών μελών, μας φέρνουν αντίθετους 
σέ κάθε μορφή διαδικασίας πού άντιστρατεύεται ή κλονίζει τά παρα
πάνω, όπως διατυπώθηκαν άπό τούς συνιδρυτές του κινήματος. 'Ενός 
κινήματος πού γιά νά γίνει- όπως έχει άνάγκη αυτός δ τόπος- μαζικό 
καί συνάμα λαϊκό, έχει ύποχρέωση νά ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ στά πλατιά στρώματα 
του έργαζόμενου λαού μας τή διαλεχτική σύνδεση τών άρχών του μέ τίς 
άνάγκες του τόπου, πρωταρχικά μέ τόν τρόπο έσωτερικής λειτουργίας του

Οΐ έξελίξεις, πού έφερε ή ξαφνική άπόφαση, πού πήρε μονά
χος δ Πρόεδρος του κινήματος στίς 30 του Γεννάρη , άκολούθησαν ένα 
δρόμο άπρόβλεπτο γιά όλους. ‘’Ενα δρόμο γεμάτο έρωτηματικά κάί άπορίες 

01 "εΙδικές" πληροφορίες, πού άνάγκασαν όλα αύτά, παραμέ
νουν σέ έναν. 'Η άλήθεια τους, τό μέγεθος τους ή ή άνυπαρξία τους 
δέν μπορούν νά έλεγχθουν άπ’τή κυρίαρχη βάση, όπως ή άμφίδρομη έν
νοια τής πληροφόρησης του κινήματος μας άπαιτεΐ.

'Η "προσφυγή στή βάση" μέ τή μορφή "Προσυνέδρ ιου" - όρου 
πού έμφανίστηκε ξαφνικά άντί τής γνωστής σ’όλα τά σοσιαλιστικά κόμ
ματα διαδικασίας προσυνεδριακής δουλειάς- μέ τόν τρόπο πραγμάτω
σης της δέν έξασφαλίζει τήν ούσιαστική συμμετοχή τής βάσης στόν Ι
δεολογικό προσανατολισμό του κινήματος. Μιά πού δέν έχει ύπάρξει, 
ούτε άνάλογος χρόνος γιά Ιδεολογική ζύμωση καί ανταλλαγή σκέψεων



πάνω σέ προσυνεδριακά κείμενα (είσηγήσεις- άντισηγήσε ις) γιά μορφο
ποίηση Ιδεολογικών τάσεων ούτε καν ύπαρξη καταστατικού λειτουργίας 
των όργάνων του κινήματος. "Ετσι δέν κατωρθώνεται Ιδεολογική καθα
ρότητα καί έκλογή Ικανών οργανωτικά μελών τής Κ.Ε μέ άποκρυσταλωμέ- 
νη σοσιαλιστική τοποθέτηση, καταξίωση άπ’τή βάση καί Ικανότητα χά
ραξης τής παραπέρα γραμμής πλεύσης του ΏΑ.ΣΟ.Κ. Πολύ περισσότερο 
πού ό τρόπος συγκρότησης του ΓΙροσυνέδριου - χωρίς έσωτερικό~κανονισ- 
μό λειτουργίας χωρίς δλογλήρωση τής διαδικασίας έγγραφής μελών, μέ 
όσους κίνδυνους περιέχει αυτό τό γεγονός. Χωρίς έκπροσώπηση όλων 
των περιοχών (αντιπροσωπεύεται μόνο τό 23ο/ο των έπαρχιών, μέ μηδα
μινή έκπροσώπηση του έργατικου (Ιο/ο) καί του άγροτικού (0,8ο/ο) 
στοιχείου κλπ) άλλά καί δ τρόπος λειτουργίας του (προεδρείο όχι έκ- 
λεγμένο άπό τούς σύνεδρους άλλά προκατασκευασμένο, συνεδρίαση λί
γων ώρων καί όχι καθορισμός τής διάρκειας του άπό τούς ’ίδιους τούς 
σύνεδρους, προκαθορισμένες εισηγήσεις, καμμιά προσυνεδριακή ζύμωση, 
έκλογές μεταξύ 500 περίπου άνθρώπων χωρίς ούτε τυπική άλληλογρωριμία 
κλπ) δέν δένουν καμμιά έγγύηση γιά τήν παραπέρα λειτουργία του κινή
ματος .

Γιά όλα αύτά καί έπειδή δέν λειτουργεί1 άκόμα δ άμφίδρομος ς 
δρόμος πληροφόρησης κορυφής- βάσης, δέν ύπάρχουν δευτεροβάθμια όρ
γανα βάσης, ούτε κέντρα λήψης συλλογικών άποφάσεων σέ κάθε έπίπεδο, 
πιστεύουμε ότι τό Ιίροσυνέδριο δέν θά δοδσει τή λεγάμενη άναβάφτιση 
στή'βάση, δέν έγγυαται άπαλλαγή άπό τάσεις δμαδοποίησης πού, αν ύπάρ- 
χουν, θά παραμείνουν καί θά προχωρούν στή βάση, δέν λύνει κανένα άά 
τά παραπάνω προβλήματα.

’Αναγκαζόμαστε λοιπόν νά ζητήσουμε τήν αύτοαναβολή του Προ- 
συνέδριου γιά νά δλοκληρωθουν όλα τά παραπάνω.

’Εξουσιοδοτούμε τόν άντιπρόσωπο μας νά μεταφέρει τίς παρα
πάνω σκέψεις μας στό Ιίροσυνέδριο πρίν άπ’τήν έναρξη τής διαδικασίας.

Θεωρούμε όποχρέωση μας νά κάνουμε πλατιά γνωστές αυτές τίς 
σκέψεις σ’όλες τίς Τ.Ο καί Κ.Ο του κινήματος, στά μέλη καί τίς όπο- 
επιτροπές τής Π.Κ.Ε καί στήν όργανωτική έπιτροπή τού Ιιροσυνέδριοθ.

Πιστεύουμε ότι δ προβληματισμός μας, πού δδήγησε σ’αύτό 
τό κείμενο θά βοηθήσει στό'θεμέλιωμα τού σοσιαλιστικού κινήματος 
πάνω σέ γερές λαϊκές βάσεις.

’Αθήνα 9 τού Μάρτη 1975
Μέ άγωνιστικούς χαιρετισμούς 

*Η Κ.Ο σπουδάζουσας τής Ι1.Α.Σ.Π.Ε


