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'Από: Πρόεδρο καί Ε.Γ. Αθήνα 6-5-77. 

Προς: Π.Ν.Ε., 

Κοιν: Ko ινοβουλευτική 'Ομάδα, Επιτροπές 

και Γραφεία Δουλειάς 

Θέμα: Παρατηρήσεις σχετικά με την διαδικασία προτάσεων 

υποψηφίων βουλευτών. 

1. Με αφορμή τη δημοσίευση σε τοπικό τύπο και σε Αθηναϊκή απογευ

ματινή εφημερίδα την δήθεν επιλογή" υποψηφίων βουλευτών γιά τους 

νομούς Χανίων καί Λασιθίου, θα* θέλαμε υά τονίσουμε τα έξης: 

"Η διαδικασία για την επιλογή των υποψηφίων, είναι μία καθαρά 

εσωτερική διαδικασία του ΠΑ.ΣΟ.Κ., ή ¿ποία βρίσκεται σε* εξέλιξη 

καί θα ολοκληρωθεί την 15 Μα'ίου με την αποστολή των προτάσεων 

των Τ.Ο., Κ.Ο. καί Ο.Π. από τις Π.Ν.Ε. προς τόν Πρόεδρο καί τήν 

Ε.Γ. Μέχρι την τελική επιλογή καί απόφαση τοο Προέδρου καί της 

Ε.Γ., κανένα άπό τά προταθέντα ονόματα δέν επιτρέπεται να διαρευ-

σει έκτος τοΰ Κινήματος. Κάθε διαρροή σχετικά με* τά ονόματα πού" 

προτάθηκαν οδηγεί σέ σύγχυση, αποπροσανατολισμό καί παρεξήγηση 

μεταξύ των μελών αυτών καί στους φίλους καί οπαδούς τοΟ Κινήματος 

Γιά τόν λόγο αυτό, εζναι έπιτοκτικό τό καθήκον όλων μας, να προ

φυλάξουμε άπό κάθε διαρροή την παραπάνω εσωτερική διαδικασία τοο 

Κινήματος. Την ευθύνη γιά τήν τήρηση αύτης της λειτουργίας, την 

έχουν οι Π.Ν.Ε. καί oí Τ.Ο., Κ.Ο. καί Ο.Π. τοο Κιυη'ματος, σάυ 

συλλογικά όργανα. 

Είμαστε υποχρεωμένοι υά δηλώσουμε, οτι γιά νά προστατευθεί τό 

Κίνημα, σέ κάθε περίπτωση διαρροής ¿νομάτων προς τά εξω, θά κι

νηθεί άμεσα ή πειθαρχική διαδικασία του Κινήματος, τόσο ενάντια 

σέ μέλη, όσο καί ενάντια σέ Τ.Ο., Κ.Ο., Ο.Π., η ακόμα καί σέ 

Π.Ν.Ε., έφ'όσον δέν ανταποκρίθηκαν στά καθήκοντα τους. 

Υπενθυμίζουμε σέ όλα τά μέλη ότι -σύμφωνα με' την εγκύκλιο 68-, 

οί Τ.Ο. προτείνουν υποψηφίους μόνο γιά τόν νομό* τους, στρέφοντας 



κυρύως την προσπάθευά τους στην κάλυψη της έπαρχύας τους. Σε 

καμμυά περίπτωση δεν προτείνουν o¿ Τ.Ο. υποψηφίους γι,ά άλλους 

νομούς. 

Δι,ευκρυνύζεταυ ότι γυά τύς Τ.Ο., Κ.Ο. MOIL 0 . Π. δέν υπάρχει, κανέ

νας ΰποχρεωτι,κός άρυθμός υποψηφίων, τους όπούους πρέπει, ¿πωσδη'-

ποτε νά προτείνουν. Αυτό ¿σχύει, μο'νο γυά τύ*ς Π.Ν.Ε. Άπεναντύας 

ÖL Τ.Ο., Κ.Ο. καύ Ο . Π. , πρέπει, νά εξετάσουν σε βάθος τη'ν κάθε 

περύπτωση καθ* με αίσθημα ευθύνης απέναντι, στο Κίνημα καύ στον 

λαό* μας, νά προτεύνουυ μόνο έκεύνους που πυστευουυ ό'τυ ¿κανοπου-

οΟν τά κρυτηρυα πού έθεσε τό Κίνημα, έστω καύ αν έτσι, έχουν μο'νο 

ενα η δυο ύποψηφυο νά προτείνουν, f̂e 

Σε περίπτωση που ο άρυθμός των υποψηφίων καύ ή γεωγραφυκη έκταση 

που καλύπτουν δίνουν τη'ν εντύπωση πρόχει,ρης καύ ανεύθυνης άντυ-

μετώπι,σης του θέματος,* θά αγνοηθούν παντελώς. 

Δι,ευκρυνίζεται, ό'τυ ή υποχρέωση γι,ά τίς Π.Ν.Ε. νά προτεύνουυ δυπλά-

συο άρυθμό ΰποψηφύων από τόν άρυθμό των έδρων του νομού, δεν ισχύει, 

γι,ά τύς Π.Ν.Ε. της Άθηνας, λόγω τού υψηλού άρυθμοΰ έδρων. 

Με άγωνυστυκούς χαι,ρετ υσμούς 

Γυά τον Πρόεδρο καύ την Ε.Γ. 

Άκης Τσοχατζόπουλος 


