
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ 

Σχέδιο Εΰσηγησης- προς την O.E.Σ γιά Μαζικοποίηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ • - -'---• 

Με τη διακήρυξη της 3ης Σεπτέμβρη έμπαιναν τα' θεμέλια για την 

οργάνωση ένο'ς' Σοσιαλιστικού Κινήματος στην 'Ελλάδα και οί προοπτικές 

γι,ά'.μιά μακρόχρονη διεργασία που θά οδηγούσε.στή νίκη του Λαϊκοΰ Κι

νήματος και το'ν σοσιαλιστικό' μετασχηματισμό' της πατρίδας μας. 

Τ
Ηταν φανερό' από τους στο'χους της διακήρυξης και τήν ιστορία 

της Ελλάδας πώς ή δουλειά που έμπαινε μπροστά στα μέλη τοΰ ΠΑ.ΣΟ.Κ 

ίταυ δύσκολη και μακρόχρονη. Δύσκολη γιατί θάπρεπε νά οργανώσουμε 

ενα κο'μμα πραγματικό εκφραστή νου Λάϊκ-ου Κινήματος καί νά εντάξουμε 

σ'αύτό όλες τις δυνάμεις που τά συμφέροντα τους ταυτίζοντας μέ-τίς 

έπιδίώξ ε ίς και "τ ί ς αρχές τοΰ ΠΑ.ΣΟ.Κ". Ρό'πρεπε ακόμα νά ξεπεράσουμε 

τον παλ ιο κομματ ισμο' καυ τον ' δογματισμό δυο' χαρακτηριστικά ποΰ εκφρά

ζονταν μέσα στο' χώρο μας >αί που δημιούργησαν τεράστια προβλήματα 

στην οργάνωση του· ΠΑ.ΣΟ.Κ.3 τή στελέχωση καί τήν προώθηση „των- θέσεων 

του. Νά ξεπεράσουμε "ταμ ποϋ" • πού' δημ ιουργήθηκαν μέ τήν, πολύχρονη 

διακυβέρνηση της δεξιάς, τήν ουσιαστική κατοχή καί έ-ξάρτηση της χώ

ρας μας άπό το'ν Αμερικάνικο ιμπεριαλισμό. 

*Η σωστή καί μεθοδική οργάνωση ήταν το' μο'νο καί καθοριστικό δπλο που 

είχαμε νά .αντιπαραθέσουμε στις δυνάμεις της αντίδρασης καί στις πο

λιτικές αντιλήψεις ποΰ κρατούσαν δεσμευμένο γιά χρονιά το Λαό* μας. 

"Εμπαιναν λο ιπο\Γ"μπροστά" μας έπιταχτικά τάπιό κάτω καθήκο.ντα;: 

α. Νά οργανώσουμε. • τό ΠΑ. ΣΟ. Κ 

β. Νά στελεχώσουμε σωστά το' Κίνημα 

γ. Νά εντάξουμε στο ΠΑ. ΣΟ ..Κ όλες εκείνες τίς δυνάμεις γιά τά συμφέ-

φοντα των όποιων εργάζεται το' Κίνημα. 

δ. Νά μετατρέψουμε το ΠΑ.ΣΟ.Κ σε πολ ιτ ικό ' Κίνημα ποΰ στην πράξ"η καί 

μέσα στην καθημερινή πάλη θά υλοποιούσε τίς διακηρυξε ι ς γιά Εθ

νική Ανεξαρτησία, Λαϊκή Κυριαρχία, Κοινωνική Απελευθέρωση. 

Θά ?ίταν αυταπάτη νά πιστέψουμε πώς στά 2 1/2 χρονιά ζωής, το' Κί

νημα κατάφερε νά φτάσει σ'έκεϊνο το σημείο τους πιο πάνω στόχ.ους ποΰ 

θά
;
 του έδιναν τή' δυνατάτ ητα \>σ αντιπαραταχτεί στις δυνάμεις της άντί-
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ΠΩΣ ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΟ ΠΑ.ΣΟ.Κ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟ ΟΠΛΟ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ 

•"·•' ' Γ ιά νά
 :
'
:
μ
:
π:ορέσούμ ε να έπιρεάσουμε αποφασιστικά τίς έξελίξε-ts στη 

χώρα μας θα πρέπει νά μετατρέψουμε το' ΠΑ. ΣΟ. Κ σ'ενα μαζικό Λαϊκό;•.! ,-

Κίνημα: πού ν'άγκαλιάζει χιλιάδες εργάτες, άγρο'τες, επαγγελματίες $ ολο 

εκείνο τά Λαό που τα συμφέροντα του οποίου βρίσκονται σέ αντίθεση με 

τα* ..συμφέροντα των εκμεταλλευτών. "Οσο δυναμώνουμε την οργάνωση μας 

τόσο π,ερ ισ,σότ,ερο .θά· είμαστε σέ θέση νά αντιταχτούμε στά σχέδια της^ δε

ξιάς, -.στ is •προσπάθειες της νά ξαναφτιάξει το' μονοκομματικό χράτος της. 

...'Η μαζικοποίηση όμως δέν μπορεί νά πραγματο πο ιηθε ϊ μέ εγκυκλίους, 

μέ. αποφάσεις πρΰ μένουν ά'νεφάρμο στ ε ς ¡, μ έ μπροσούρες καί δημοσιεύματα , 

μέ θεωρητικές αναλύσεις, μέ κλειστές συζητήσεις. "Ολα αυτά είναι 

άναγχχαϊα καί ..άποτ ελ εσματ ιχά μο'νο ό'ταν συνδεθούν μέ συγχεχριμένο προ'-

γραμμα δουλείας.στους χώρους πού δουλεύει το' Π Α.ΣΟ.Κ., αν ó προβλημα

τισμός μας», οι -θέσεις μας, οι συζητήσεις μας φτάσουν στο' εργοστάσιο., 

στο'ν άγρ.ρ'
3
 ..στó καφενείο, "στους συλλόγους, στο' γραφείο, στά σχολεία. 

Πρέπει νάμασ.τε σέ μια καθημερινή' διαλεχτιχη' σχέση μ'αΰτοΰς τους χώρους, 

νά μιλάμε τη γλώσσα τους, νά πιάνουμε τον σφιγμο' τους. Είμαστε ενα 

Λαϊκό Κίνημα πού δεν μπορεί νά κλειστεί στά γραφεία το υ, δέν μπορεϋ νά 

προβληματίζεται μο'νο στο' επίπεδο των στελεχών του, δέν είναι δυνατό* 

νά απευθύνεται στην πολιτική ελίτ της πατρίδας μας. Δέν είμαστε λέσχη 

φιλοσοφούντων σοσιαλιστών,,οΰτε έπαγγελματίες-έπαναστάτες. Δεν θά 

πρέπει νά επαναπαυόμαστε μαρξιστικά άλλα νά στεχο'μαστε μαρζιστιχά. . 

Καί στεχο'μαστε μαρξιστικά μονάχα αν είμαστε μέσα στά προβλήματα τοΟ 

Λαοο, ταυτιζόμαστε μαζί του, συμμετέχουμε στη'ν πάλη γιά τη'ν προώθηση. 

xot-í επίλυση' τους. . - , • 

Το Κίνημα μας μπορεί χαί πρέπει νά γίνει πραγματιχο'ς εκφραστής' 

τοΰ εργαζομένου Λαοΰ. 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΑΖΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ• 

ν Η μαζιχοποίηση του Κινήματος μας συνδέεται άμεσα, μέ τη'ν ποιοτι

κή ανάπτυξη των'στελεχών μας χαί της δουλειάς μας. Είναι αδύνατο νά 

φέρουμε σέ πέρας την -μαζ ικο πο ίηση αν δέν διαμορφώσουμε σωστά χαί το' 

στελεχιακό δυναμικό χαί αν δέν προσαρμόσουμε τη' δουλειά μας μέσα, στις 
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άντικειμενικές συνθήκες του χώρου ιού θέλουμε νά δουλέψουμε. 

α. Στελέχωση : 

Στα τρία περίπου χρονιά ζωής τού ΠΑ.ΣΟ.Κ διαπιστώσαμε πώς 

έχουμε τεράστια έλλειψη στελεχών καί στο* δέντρο καί στην επαρχία, 

όσα στελέχη έχει, το' Κίνημα μας έχουν πολλές ελλείψεις καί σε κατάρ

τιση πολιτική άλλα πολύ περισσότερο σε μεθόδους δουλειάς και τρό

πο συμπεριφοράς. Θά πρέπει να καταλά βουμ ε πώς ό σσσιαλ ισμο'ς δέν 

είναι μονάχα θεωρητική τοποθέτηση σωστή ιδεολογική' ανάλυση είναι 

πάνω άπ'.δλα σωστή* πολιτική πράξη είναι ή .ίδια, ή ζωή του μέλους μας 

καί των .στελεχών μ«ς.' Τά στελέχη το Ό Κινήματος μας πρέπει νά απο

τελέσουν το'ν μοχλό κινητοποίησης των μαζών xají ανάπτυξης τοο 

ΠΑ. ΣΟ . Κ. Σ'αύτο'τό πεδίο το Κίνημα"μας εχευ πολύ υστερήσει. "Η 

σχολή στελεχών που λειτούργησε y to λύγο διάστημα δέν κατάφερε νά 

καλύψει τ.ίς ελλείψεις ούτε μπο'ρεσε νά δημιουργήσει τη σωστή συνεί

δηση πού μονάχα μέσα άπό^-την καθημερινή πολοτική πάλη μπορεί νά 

αποχτηθεί.... ·•' "
;
 ·

: ;
 - ϊ 

•
;
.. · ,' Η καθοδηγητη'ς του Κυνήματός μας πρέπει νά συνδιάζει τη'ν 

βαθειά επίγνωση των καθηκόντων του με την πευθαρχία, τη'ν πειθαρχία 

με πρώτο 3ου.λ ¿α και' την δημιουργική δούλευα. 9ά πρέπει νά ξέρει 

σε βάθος τίς..-θ.έσε.ις του Κινήματος "καί νά λαμβάνει ύπ'δψη του τίς 

συνθήκες τού χώρου στον όποιο καλείται νά παίξει το'ν βασικό αύτο' 

ρόλο. Πρέπει νά αποτελεί ιτη'ν πράξη παράδειγμα συνεπούς αγωνιστή 

σωστό 0 άνθρωπου. Ά,πό την.πλευρά του το'. Κίνημα θάπρέπει νά άγκα-

. .' λιάσει τά στελέχη του νά τά βοηθήσει.στην ανάπτυξη της μο'ρφωσης 

.τους και της ' πολιτικης τους δουλειάς, Νά δείξει κατανο'ηση στά 

λάθη πού θά γίνουν. Μά δέν πρέπει μέ κανένα τρο'πο νά ανεχθούμε 

σε υπεύθυνες θέσεις στελεχών άτομα που δέν έχουν συναίσθηση ευθύ

νης ποΰ νομίζουν πώς μονάχα ή ιεραρχικά ανώτερη, θέση τους δίνει 

την δυν.ατο'τητα νά' παίξουν το'ν ρο'λο στελεχών.. 

Γυά την ανάπτυξη των περιφερειακών στελεχών μας θά πρέπει τά 

μέλη των Κεντρικών 'Οργάνων ποΰ πάνε στην Επαρχία νά συζητούν μέ 

τά τοπικά στελέχη, νά θέτουν προβληματισμούς γενικώτερους άπο' το' 

συγκεκριμένο θέμα πού 'πήγαν νά λύσουν/ νά ασκούν τίς άπο'ψεις των 

τοπικών στελεχών, νά τίς συμπληρώνουν, νά ενισχύουν τη'ν πρωτοβου

λία. Αυτό -9-cc eZvat, η ζωντανή παρονσέα: τοϋ Κι,νήματα'ζ μ<χς. 

Τά στελέχη μας θά πρέπει νά είναι έτοιμα γιά κριτική* KL αυ

τοκριτική. Το Κίνημα δέν μπορεί καί δέν πρέπει νά δείξει "φιλελευ-
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θέρο" πνεύμα στην άντυμετώπι,ση των λαθών που εγι,ναν. "Οπου πραγ-

ματυκά δι,απυστώνει, άδυναμύες πρέπει, να τύς άντι,μετωπύζει,
 9
 δυαφορε-

τι,κά θα δημυουργήσουμε ενα τεράστιο κενά που δύσκολα θα μπορέσου

με να' καλύψουμε άργο'τερα. 

Τά στελέχη μας θα πρέπει, να μπορούν νά δι,ακρύνουυ ανέμεσα 

στην στρατηγυκή καύ την τακτι,κή του Κι,νήματος καύ va etvat ετοο-

μα νά προσαρμόσουν τη'ν τελευταύα στύς συνθήκες του χώρου δουλεοδς. 

έπι,λογή συνθημάτων: 

Τεράστι,α σημασύα γυά τη'ν προώθηση των θέσεων καύ αποφάσεων 

τοϋ Κυυήματός μας έχουν τά συνθήματα. Mua σύντομη δηλαδή καύ κα

θαρή δι,ατύπωση των άμεσων η μακροπροθέσμων στο'χων τοϋ Κυνήματος. 

Τά συνθήματα πρέπει, νά είναι, μέσα στη νοοτροπύα καύ τύς άπαι,τήσει,ς 

των μαζών γι,ά νά μπορέσουν νά συγκυυήσουν νά μεταφέρουν την βαθή-

τερη εννουά τους. Συνθη'ματα εξω άιο το' πνεϋμα
3
 τύς άντ υκευμενοκές 

συνθήκες μπορεϋ καμμοά φορά νά προκαλέσουν τεράστυα ζημι,ά λ.χ τό 

σύνθημα "στύς 18 σοσυαλι,σμό" ρπσφερε όχι, θετι,κά αποτελέσματα στύς 

εκλογές του 1974. Τά συνθη'ματα μπορεί νά τά δι,αυρέσουμε σέ 4 είδη: 

1. Προ παγανδ υστ υκά : Έκεϋυα δηλαδή που χρησομοπουοΰνταυ γι,ά νά 

προσελκύσουμε μέλη στο' Κύνημά μας καύ έχουν στο'χο νά εμφανίσουν 

ξεκάθαρα τύς βασι,κές αρχές του Κυνηματο'ς μας. 

2. Συνθήματα ζύμωσης: Που παύζουν ρολό καταλύτη μέσα στο' μαζυκο 

χώρο καυ προωθούν τύς αρχές καύ τη' στρατηγυκή τοϋ Κυυηματό* 

μας.μέ στο'χο τη' δημι,ουργύα συζήτησης γΰρω άπο' το' Κύνημά. 

3. Συνθήματα δράσης που αποσκοπούν στην έκφραση ενός συγκεκρυμέ-

νου αί,τήματος των μαζών που δέχεται, καύ το Κύνημά μας καύ υπο

βοηθούν τη'ν κ ι,νητο πο ύηση τών μαζυκών χώρων στους όπούους απευ

θύνεται, το ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

Μ·. Συνθη'ματα προώθησης ¿ργανωτυκών στο'χων που ρύχνονταυ άπο το' 

κο'μμα γυά νά προσκαλέσουν τά μέλη καύ τους οπαδούς τοϋ Κονη'μα-

τος σέ προώθηση κάποι,ου συγκεκρ ι,μέυου όργανωτι,κοϋ στο'χου του 

Κχνήματος λ.χ γυά την ούκονομυκή εξόρμηση, όργανωτυκή ανάπτυξη. 

Είναι, ανάγκη νά ξεχωρύσουμε τά συνθη'ματα γυατύ μυά τυχο'ν σύγ

χυση ανάμεσα σ ' ενα σύνθημα ζύμωσης καύ σ ' ενα σύνθημα δράσης μπορεί" 

νά προκαλέσει, άντύθετα αποτελέσματα άπο εκείνα πού το' Κύνημά μας 

τή δεδομένη στι,γμή θέλεο νά έχει,. Βασι,κο' καθήκον τών καθοδηγητι,-

κων οργάνων είναι, νά έπυλέγουν τά συνθήματα μέ πολύ προσοχή καύ 
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vct τά δ ιοχε.τ εύουν τη'ν κατάλληλη στιγμή και στο'ν κατάλληλο χώρο. 

Καλύτερη οργάνωση: 

Είναι φανερό' πώς γιά va μrop^aM^ie νά δουλέψουμε σωστά δεν 

άρκεϊ να έχουμε το κατάλληλο άνθρώπ ovo δυναμικό' πρέπει να το' ορ

γανώσουμε σωστά. Πρέπει,, το* Κίνημα ve' βρει εκείνη την δομή πού 

θα το' βοηθά στη'ν καθημερινή πάλη. Οά* του έπιτρέπει-νά μετατρέπει 

το'ν' αφηρημένο καθοδηγητικό" ρολό του σε συγκεκριμένη πράξη. Βασι-

κέε αρχές πάνω στίς όποιες στηρίζεται το' ΠΑ.ΣΟ.Κ είναι: 

1. Συλλογικότητα στη λήψη των αποφάσεων. 

2. Πειθαρχία στη' δημοκρατικά παρμένη απόφαση 

Αύτο σημαίνει ό'τι où αποφάσεις του Κινη'ματο'ς μας πρέπει νά 

πέρνονται με δημοκρατικό' τρο'πο. Τα όργανα πρέπει νά λειτουργούν 

συλλογικά νά υπάρχει μιά πλατειά ανταλλαγή' απόψεων πάνω στά θέματα 

πού απασχολούν το' Κίνημα. Βέβαια δεν θά πρέπει ποτέ νά οδηγούμε 

το Κίνημα σέ πλαδαρότητα μέ το' πρόσχημα μιας δήθεν σωστής δημοκρα

τικής και συλλογικής άιο'φασης. 'Η συλλογικο'τητα στον καθορισμό' 

της γραμμής του Κινήματος σημαίνει σωστή λειτουργία της οργάνωσης 

μέσα στίς συγκεκριμένες οργανωτικές της δομές: Συνεδριάσεις Όο-

γάνων, Συνελεύσεις, Συν'δ ιασκέψεις
 5
 Συνέδριο. 

Είναι ανάγκη νά τονίσουμε πώς σωστή* πληροφο'ρηση γύρω άπο τά 

θέματα του Κινήματος δέν γ,'νεται με τις εγκυκλίους και τά πολυσέ

λιδα κείμενα ποΰ θά στέλνει, η καθοδήγηση στίς Τ.Ο η τις Π.Ν.Ε. 

'Η πληροφο'ρηση αύτη αποκτιέται μονάχα μέ τη'ν καθημερινή' συμμέτοχη 

στη ζωη του Κινη'μα το ς ,, στους αγώνες των λαϊκών μαζών. Σ'οτι μπο

ρεί νά εμπλουτίσει την πολιτική' πείρα των μελών μας. 'Η άνάπτ^ 

ξη της δημοκρατικής λειτουργίας τών οργάνων του Κινήματος μας 

είναι άμεσα συνεδεμένη μέ την οσο το' δυνατό καλύτερη έκπλη'ρωση τών 

καθηκόντων άπο την πλευρά τών μελών μας. 

Είναι ή'δη φανερό' πώς οί διεργασίες αυτές δέν μπορεί παρά νά λει

τουργούν μέσα στά οργανωμένα πλαίσια τοϋ Κινήματος. "Εξω άπο' τά 

πλαίσια της οργάνωσης είναι δυνατό* νά καταλείξουμε σέ κάποιο σωστό 

αποτέλεσμα σέ μιά σύνθεση πού θά βοηθήσει το λαϊκό' Κίνημα στη'ν 

πορεία του προ'ς τά μπρος. 
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'Η δημοκρατική δοαδυκασύα εχευ σαν σκο πό την αποτ ελ έσματ ί,κο'-

τερη δράση ένυσχύευ τη'ν ενότητα θέλησης καυ δράσης τοϋ
ν
Κυνηματο ς . 

Είναυ φανερό' πώς μυά απόφαση που πάρθηκε μέσα άπό τύς δοαδυκασυες 

πού* καθορύζεο το Κίνημα δεσμεύει« οχ ι, μονάχα αυτούς πού τη'ν ΰποστη'-

ρ Οξαν άλλα κα ύ αυτούς πού τη'ν καταψηφυσαν. 'Η πεοθαρχύα στύς 

άποφάσευς είναυ ¡3ασυκο' στουχ·εϋο γυά τη'ν παραπέρα ανάπτυξη'τοö 

Κυνηματο'ς μας καυ την ΰλοπούηση των στο'χων καύ άρχων του. 
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ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΖΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Το ΠΑ.ΣΟ.Κ.εχευ γυνευ πόλος έλξης των πλατευών Λαϋχων στρωμάτων. 

"Εχουμε υποχρέωση νά δουλέψουμε γυά να δημιουργήσουμε τυς συνθήκες 

πού θά έπυτρέψουν τη'ν άφομούωση αυτών των, μαζών καύ τη'ν ένταξη' τους 

στ υ*ς Τοπυκτές Όργανώσευς τοΏ Κι, νήματος η στους μαζυκούς χώρους στους 

οποίους δουλεύε.υ το' ΠΑ.ΣΟ.Κ. 9α πρέπευ χόντολογυς να δέσουμε τυς μά

ζες με την πολυτυκη πάλη
5
 το* πρόγραμμα του Κυνήματος και συυευδητά ve' 

τύς τοποθετήσουμε στο' ΠΑ.ΣΟ.Κ. Αυτό δμως -δεν μπορευ,νά ε£ναυ αποτέ

λεσμα μυδς τεχνοκρατυλής δουλείας πού με μαθηματικούς υπολογισμούς θά 

χαθορύσευ άρυθμητυχούς στόχους, θα βάλευ πλάνα, θα' χαθορύσευ ημερομη

νίες. 'Η ένεργο'ς συμμετοχή στις χουνωνυκές δ υεργασυ'ες , ή άφύπνυσ'η 

των-συνειδήσεων Mau το' ηοιοτιχο άνέβασμά_ τους θα όδηγήσευ TUS μδζες 

στη δυαμόρφωση της ταξυκης τους συνείδησης. Μέσα άπ'αύτη τη'ν πόρευα 

τά στελέχη μας θά διαμορφώνουν τους στόχους, θά μεθοδεύουν τη'ν ανά-

πτύξη των Τοπυκών μας 'Οργανώσεων θά ενισχύουν τους μαζ υκούς χώρους j 

του Κυνήματος. ' '· y hi 

Έζναυ φανερό* όμως πώς μ uà τετ o uà πολυτυχ η,, δούλευα χρευάζεταυ Ινα 

π'ρσγραμματ υσμό. "Αν περυόρυστοϋμε μονάχα σ'αΰτο'ν θά αποτύχουμε. "Αν 

δμως τον συνδέσουμε με την χαθημερυνη πολυτυκή-μας παρουσυα στο' χωρυο, 

ν 

στο έργο στάσυο , στο' χωράφυ, στο σχολεϋο, στά μαγαζύ θά καταφέρουμε δχυ 

μονάχα νά καλύψουμε τά πλάνα δουλευδς μας αλλά καυ νά τά ξεπεράσουμε. 

Euvau λουπον φανερό' πώς βασυχο^ στο'χου μας ε uva υ: 

α. Νά δημ υουργη'σουμε Τοπυχές Όργανώσευς σε κάθε συνουχύα, σε κάθε
: 

χωρυο. Σύνθημα μας: Κανένα χωρυδ χωρύς εν.α πυρήνα τοΰ ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

3. Νά αναπτύξουμε τυς Κλαδικές μας Όργανώσευς, νά δημυουργη'σουμε 

χαυνούργυες έκε,υ πού μπορούμε. 'Η χαθημερυνη παρουσυα μας στο 

έργοστάσυο καύ σέ κάθε το'πο δουλευας νά είυαυ αύσθητη'. 

γ. ' Νά αυξήσουμε τά μέλη τών Τ.Ο εΰτε με χαυνούργυα ευτε μέ ένεργοπού-

ηση άδρανοπουημένων μελών, 

δ. Νά δημυουργήσουμε περυσσότερα στελέχη γυά την άντυμετώπυση της 

αυξημένης δουλευδς πού δημυουργεϊ. ή ανάπτυξη του Κυυήματος. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΟΥΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΒΑΛΑΜΕ . 

1. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ Τ.Ο ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΠΥΡΗΝΕΣ 

OÙ Τοπυχές Όργανώσευς καύ ού πυρήνες του Κυνη'ματος είναυ ή βάση 

πάνω στην όπουα θά στηρυξουμε ολόκληρο το' ούχοδο'μημά μας. Etvau φανε-

./.. 
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ρό πώς το'τε μονό θα μπορέσουμε., να επηρεάσουμε άπο/φασυστυκά χtTs έξελί-

ξευς στη χώρα μας αν καταφέρουμε νά•δημυουργησουμε σε κάθε γωνυά της 

πατρίδας μας άπο* μυά Τ.Ο η Ινα πυρήνα ,. ' Ν'αποχτήσουμε κάπ'οοο σύνδεσμο 

καί με τους πυό απομακρυσμένους κατοίκους. Με τον κάθε "Ελληνα. 

"Οσο περυσσο'τερο θά δυναμώνουμε·, την οργάνωση' μας το'σο περυσσο'τερο θα 
•-. - - • - • ~- J '*' • " ' , •-. ~ 

προωθούμε τους στο'χους μας ,, θά . συμμ-ετέχ.ο-υμε στίς π-ροσπάθευες τοο Λαού 

μαςγυά καλυτέρευση της. ζωής του, θα χτίζουμε με τη'ν
 ;
 Ή'αθημερ υνη* πάλη 

μας το'ν δύσκολο δρο'μο προ'ς το'ν σοσυαλυσμο'. 

Πρωταρχυκο'. καθήκον ' των H.Ñ.E σήμερα εϊναυ νά αναλάβουν .το* βάρος 

γυά τη'ν ανάπτυξη του Κυνηματο'ς μας στους χώρους 'που καλύπτουν. Ή 

δουλευά.τους . -. πού εϊναυ αλληλένδετη μέ τη δούλευα όλου τοΰ Κονηματος 

εχευ σάν άμεσο στο'χο τη συγκρότηση σε κάθε χωρυο' καί σε κάθε συνου.κ,ία 

ενα βασοκό όργανωτυκο' κύτταρο τοΰ ΠΑ.ΣΟ.Κ. "Εχουμε αρκετές δυσκολίες 

να αντιμετωπίσουμε. Γυά νά πετύχουμε δμως αυτούς τους στο'χους πέρα. 

άπο' τη γενοκη τοποθέτηση πού κάναμε και την αναφορά μας στη'ν ανάπτυξη 

τη"ς οργάνωσης μέσα άπο τη' συγκεκρυμένη πολύτοκη συμμέτοχη των μελών 

καί των οργάνων του Κυνηματος - πράγμα πού κάθε το'σο πρέπευ νά υπεν

θυμίζουμε - χροάζεταυ νά βάλουμε κάπουο προγραμματισμό, νά καθορίσου

με μερυκούς στο'χους πού θά ευναυ αποτέλεσμα των σημερονών άντοκευμενυ-

κών συνθηκών πού καθορίζουν τίς δυνατο'τητες τοΰ Κυνηματος. 

Δέν ε£ναυ δύσκολο γοά κάθε Π.Ν.Ε νά βάλευ σάν στο'χο της τη δη

μιουργία μυας άκο'μη Τ .0 σ.έ κάθε πο'λη καί πυρήνες σε 10 ' τουλάχιστο χώ-

ρυά, η την μετατροπή πυρήνων πού υπάρχουν σε Τοπικές Ό'ργανώσέυς. OÙ 

άρ υθμο-ί- εΧ-v-at- •-0-6*13 άνα" ένδευκτυκοί αλλά θά πρέπευ ò προγραμματισμός της 

δούλευα ς;νά είναι ετσυ πού νά βοηθά στην επίτευξη αυτών των'στόχων. 

ÊÎttôC φανερό' άπο' δσα πυο' πάνω είπαμε., πώς ή επιτυχία άύτών των 

στο'χων μπορεί νά εϊναυ μηχανυστυκη οΰτε μπορεί νά στηρυχτεΰ σ'αύτο' · ι 

πού ονομάζουμε ̂ ''.'παλανοκ-ομματ υσμο'" καί πού φτυάχνευ όργανώσευς' οχυ- γυά 

τη'ν εξυπηρέτηση του Κυνη'ματος αλλά προσωπυκών η άλλων έπ υδ υώξ εων,. 0Û 

στόχου θά εϊναυ . η., δ.υαλχκτ'υκη' συνέπευα μυδς προγραμματ υσμένης. δουλευδς 

πού άυ δέν κατάφερε υ. νά . καλύψε u δλο το πλάνο θά δημυουργησευ τίς προ-

ΰποθέσευς γυά νά καλυφθεί σύντομα στην πορεΐο του Κυντίματο'-ς μας. Νσ- -

μίζουμε πώς γυά νά πετύχ'ευ ή δούλευα ι Π. Ν. Ε θά πρέπευ: 

α. Νά έπυσημάνευ πρώτα τίς έλληψευς στο' χώρο της. καί τίς δυνατότητες 

'πού- εχευ. "Αν λ'.χ-' το' στελεχυακο' της. δυναμυκο ευναυ μ,υκρο' νά βγά-

λευ το': πρόγραμμα- δράσης της μέ βάση αυτό* το δυναμυκο' κυ οχυ μέ με-

γαλεπίβολα σχέδυα πού θά μείνουν στά χαρτυά. 

./. . 
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β. Νά παρακολουθεί τύς καθημερινές πολυτυκές έξελύξευς, τα τοπυκά 

προβλήματα που υπάρχουν καύ νά καθορύζευ η νά προσαρμό'ζευ το' προ'-

γραμμα δράσης της lié βάση αυτά τά προβλήματα- Λ.χ ευναυ φανερό' 

πώς ή πατρύδα μας γυά άρκε^το χρο'νο θά έχει. μπροστά της το* Αύγαϋο, 

τά Κυπρυακο', την Ε.Ο.Κ νά έτουμάσευ το'ν έαυτο' της γυά νά μπορεί) 

νά δώσει,: απλά και με' λογυκά καύ κατανοητά έπυχευρη'ματα τύς άπο'-

φεος μας, • . -. 

Παράλληλα όμως θά πρέπει, νά συνδέσει- αυτά τά θέματα μέ τοπυ

κά προβλήματα πού υπάρχουν στην περυοχη' λ.χ αν εϊναυ στη' Οράκη 

μπορεί νά συνδέσει, το Αΰγαΐο μέ τυχο'ν παραχωρη'σε υς που θά δυεκδη-

κη*σουν où Τούρκου στη'ν περυοχη'. "Αν ε£ναυ η Ε.Ο.Κ μπορεϋ νά συν-

• . δεθεϋ μέ τζζ έπυπτώσευς πού νά εχευ ή ευσοδος μας στά προϋο'ντα πού 

παράγευ ¿.τόπος λ.χ πορτοκάλυα, ροδάκυνα κτηνοτροφυκά προϋο'ντα κλπ. 

Νά προσπαθούμε πάντα νά κερδύσουμε τη μάζα μέ προβληματυσμο πού 

r
- •: το'ν νουώθευ καύ* οχυ μέ θεωρητυκά κατασκευάσματα πού θά τά άκούσευ, 

θά τά χευροκροτύσευ καύ θά τεΖ απλώς "καλά τά είπαν". "Αν άντυ-

: μετωπύζευ πρόβλημα με τη δυάθεση των προϋο'ντων του η καταστροφή* < 

το.υς.δέν μπορεϋ νά του μυλδμε γυά την μετανάστευση η την παυδεύα. 

γ. Άφοΰ, προ ετσ υμα,στεϋ νά όργανώσευ έπυσκέψευς σέ χωρυά καύ* επαφές 

σε πρώτο στάδυα, μέ μέλη, οπαδούς.καύ, φύλους του Κυνη'ματος. Να 

συζητησευ μαζύ τους νά άκούσευ τύς αποψευς τους νά μάθευ περυσσό*-

τερα γυά το χω ρ υ ο' η την πο'λη, 

δ. Νά όργανώσευ πλατύτερες συζητησευς σέ καφενεία, σέ κυνηματογράφους, 

σέ πλατείες (αμα είναυ δυνατο'ν). Νά μάθευ ποτέ γύνονταυ "αγορές", 

πού μαζεύεταυ ô κο'σμος καύ έκεϋ νά βρεθούν τά στελέχη μας. 

ε. Νά όργανώσευ το μούρασμα προκηρύξεων, άυακουνώσεων κ.λ.π τοο Κυνη-

ματος σέ τέτουους χώρους, καύ σέ άπλη γλώσσα νά άναφέρονταυ τά 

κατημερυνά προβλήματα της περυοχης λ.χ πορτοκάλυα, σταφύδα, λεμό*-

βαμβάκυ, καπνά, ροδάκυνα, λαχανυκά, ντομάτες, άγγούρυα, μετανά

στευση, παυδ.υκού σταθμού, άναδασμο'ς, μεσάζοντες, συνεταυρυσμο υ, 

άγροτυκού συλλόγου κ. λ. π. 

στ. Νά δημυουργηθεϋ μυκρο' κυνητο συνεργεΰΌ γυά την προώθηση των βυβλύ-

ων, "μπροσούρων" καύ της έφημερύδας του ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

ζ. Νά προγραμματ υσθεΰ συμμέτοχη' σέ συγκεντρώσευς συλλο'γων, συνετα'υρυ-

σμων , πολυτυστυκών συλλο'γων κ.λ.π οπού έμμεσα νά προωθηθούν où θέ-

σευς τοϋ ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

./.. 
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η. ' Νά -γίνουν έπυσκέψεu s πε .εργοστάσια
9
 να μουραστοϋν κείμενα του 

ΠΑ ¿ΣΟ. Κ" που άναφ έρο.νταυ -στα προβλήματα τους., να. ένυσχύο.νταυ où 

δ υεκδηκητ UMO.Ú άγωνες των έργ·ατων
9
 ·. άργοτων κ.ά...̂  

"Αν καταφέρουμε να βρούμε 10 περίπου χωρυά που έχουν το'' υδυο πρό

βλημα χα ί ρίξουμε τίς δυνάμευς μας στους επο'μενους τρευς μήνες εκεί 

είναο αδύνατο νά μην καταφέρουμε να ξεπεράσουμε τίς δυσκολίες, την 

φοβία πού δημιουργεί άκο'μα το' άστυνομυχο' κλίμα που ΰπάρχ,ευ καί. νά βρού

με τους. πρώτο'υς οπαδούς πού θά θελήσουν νά γίνουν μέλη, τους απλούς 

κατοίκους πού θά γίνουν ¿παδοί, τους εχθρούς πού θα βάλο.υν στο μυαλό' 

τους τα πρώτα έρωτηματυκά. βά è.tvcsu γυά μας μ uà μεγάλη .προσφορά στο 

Κίνημα. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΜΕΛΗ: 

OL. αρχές χαί οι στο'χου του Κυνηματος καθορίζουν την ανάγκη γυά 

την μαζυκοποίηση της όργάνωση'ς μας. "Όπως τονίσαμε στην άρχη το' 

ΠΑ . ΣΟ . Κ δεν είναι, λέσχη "φ υλο σο φο ύντων" είναυ μυά πλατειά λα'ίχη οργά

νωση πού έπυδυώχευ μέσα από δημοχρατ υχέ*ς δίάδυχασυες νά έφαρμόσευ το' 

πολυτυκό της προ'γραμμα. Αύτη ή τοποθέτηση καθορίζει, σάν πρωταρχυχη' 

ανάγκη την αύξηση των μελών μας. Γυά νά μπορέσει, το Κίνημα μας νά μπεί 

στη'ν πρώτο πορεία' τοΰ αγώνα του Λάου μας, γυά νά υλοποίηση τάν έθνυκο 

καί άπελ ευθερωτ υκο' χαρακτήρα του, γυά νά μπορέσευ ν'άνοίξευ το'ν δρο'μο 

γυά την υλοποίηση τοϋ σοσυαλυστυχοϋ του προγράμματος ευναυ ανάγκη νά 

γίνευ μαζυκο Κίνημα, Κίνημα των τάξεων καί στρωμάτων πού έκφράζευ. 

Το' Κίνημα μας δεν φοΠαταυ τίς μδζε..ς
3
 .τίς άγκαλυάζευ, τίς δυαπαυδαγωγεΰ , 

τίς εντάσσε υ στο ύς καθημερυνούς αγώνες του έρ.γαζο'μενου Λαοο, τίς άφο-

μουώνευ καί τίςβάζευ στ. η'ν πρωτοπορεί", του Λαϋκου Κυνη'ματος γυά την 

επίτευξη των σκοπών του. Λύτο' τά βασοκο* καθήκον έχουν τά μέλη των Τ,Ο 

τοΌ ΠΑ.ΣΟ.Κ καί τά Συντονυστυκά τους ΣυμΡούλυα. Ευναυ φανερό' πώς γυά 

νά καταφέρουμε νά φτάσουμε στην ανάπτυξη εκείνη πού θά καθορίσευ τίς 

δυνατότητες τοΰ Κυνηματο'ς μας θά πρέπευ οχυ μο'νο νά έχουμε αύξη*σευ τά 

μέλη μας αλλά τά μέλη αυτά νά συμμετέχουν στην καθημερυνη ζωη του 

ΠΑ.ΣΟ.Κ., στους καθημερυνούς αγώνες τοΰ Λάου μας. OÙ Τ.Ο δέν ε£ναυ 

"όστεοφυλάχuà" η "μουσεία" είναυ ζωντανοί όργανυσμοί πού πρέπευ νά πάλ

λουν άπο σφρίγος καί δούλευα. Τά μέλη μας πρέπευ νά εϊναυ σε τακτι,χη 

επαφή με τη'ν Τ.Ονά συμμετέχουν στή* δούλευα Tns* στίς συνελ εύσε υς, στίς 

ομάδες δουλ ε uä ς, στο'ν προ βλ ηματ υσμο' της
3
 νά παίρνουν μέρος στίς έκδη-

λώσευς της, στο' -προ'γραμμα της. Δεν. είνα-υ μονάχα ή τακτυκη' ούκονομυκη 

εΰσφορά πού ζητά το' ΠΑ . ΣΟ . Κ - την ζήτα καί αύτη' - αλλά πάνω άπο' ό'λα 

ζητδ νά μετατρέψουμε τίς Τ.Ο σε φυτώρευα πολυτυχης δράσης. Γυ'αΰτο' 

/ 
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πρέπει,: 

ct. 'Η δούλευα αύτη να είναι, συγκεκριμένη καί μέσα στίς ΐκανο'τητες 

Mat τα ενδιαφέροντα των μελών μας. Λ.χ σε' μιά αγροτική περιοχή 

δέν μπορεί να περ ιορ ι ζο'μαστ ε σε καθημερινές ατέρμονες συζητήσεις 

γιά το'ν Μαρξιστικό η Μαρξιχο' χαρακτήρα του ΠΑ. ΣΟ.Κ., δταυ οι πατά

τες τοο χωρίου έχουν καταστραφεί άπο' παγετώνες, όταν τα ροδάκινα 

έχουν μείνει στίς αποθήκες κ . α . 

Μερικά άπο τα καθημερινά προβλήματα που μπορεί να άπασχολησο"' 

τα μέλη μας είναυ: καθορισμός ύψους ζημιάς προ'ίο'ντων πού παράγει, 

ή περιοχή« χαρακτηρ ισμο'ς ψηφ'οφο'ρων, μελέτη αποχετευτικοί) συστήμα

τος, διεύρυνση δρο'μου, δημιουργία πάρκων, σχολεία, νοσοκομεία, 

ιατρική περίθαλψη κ.α. 

β. Νά υπάρχει καθημερινή συμμέτοχη στίς πολύτοκες εξελίξεις καί στίς 

μάχες πού δίνει το' ΠΑ.ΣΟ.Κ. Αυτό* μπορεί να' γίνει με συζητήσεις 

στο* καφενείο, στο' σύλλογο, στους κινηματογράφους, στα σπίτια, στο' 

σχολείο, στά γραφεία μας. Οά πρέπει νά απασχολεί το θέμα πού 

έχει επικά ιρο'τητ·α κι οχι νά εφευρίσκουμε θέματα πού ούτε αγγίζουν 

τους κατοίκους ούτε τους έχουν ποτέ προβληματίσει. Αυτά τά θέμα

τα θά τά βάλουμε όταν έχουμε καταφέρει νά δημ ιρυργη'σουμε προϋπο

θέσεις για τέτοιες συζητήσεις. 

γ. Νά γίνουν .επισκέψεις σέ σπίτια καφενεία κ. λ . π και νά μοιραστούν 

η νά πουληθούν τα' έντυπα τοΰ Κινήματος πού σχετίζονται πρώτο : με 

τά προβλήματα της περιοχής και δεύτερο μέ άλλα γευικώτερα θέματα. 

δ. Νά βοηθήσουμε στην επίλυση συγκεκριμένων θεμάτων πού άπασχολοΰυ 

το' χωριό* λ.χ δενδροφύτ ευση
 9
 άνοιγμα δρο'μου, καθαριο'τητα χωριοϋ, 

ασπρισμα δρόμων, σπιτιών, καθαριο'τητα σχολείων, νοσοκομείων, πάρ

κων, βοήθεια στο' ιατρείο κ.λ.π. 

ε. Νά γίνουν συζητήσεις γιά ανάπτυξη μορφωτικού επιπέδου μελών μέ 

απλές κατανοητές εισηγήσεις. 

στ. Γιά νά ξεπεραστεί ή φοβία στά χωριά πρέπει νά οργανώνονται τακτι

κά συζητήσεις σέ μαζικούς χώρους άπο στελέχη δικά μας, διάβασμα 

της εφημερίδας μπροστά.στο' χωροφύλακα., μοίρασμα κειμένων, άφισσών 

κ . λ . π . 

Ν'αύτο το', πλάνο' δουλείας πιστεύουμε πώς μπορεί κάθε Τ.Ο νά βάλει 

σα στο'χο της τους έπο'μενους τρεις μήνες νά αυξήσει τά μέλη της κατά 

20% (είτε γράφοντας καινούργια μέλη είτε δραστηριοποιώντας μέλη πού 

./.. 



έχουν αδρανοποιηθεί η και τα δυο). 'π στόχος είναι ενδεικτικό'ς γιατί 

είμαστε σίγουροι πως αν κάνουμε σωστά τη δούλευα μας θα μπορέσουμε νά 

το'ν ξεπεράσουμε. Άλλα,και νά μη φτάσουμε το' στο'χο θά έχουμε ηδη δη-

μιουργη'σει σωστές- if .ρ οϋποθ έσ.ε ι ς γιά' τη γοη'γορη ανάπτυξη του Κιυη'ματο'ς 

μας... - "i ••: 

Φύλου, σύντροφοι, 

Θά πρέπει νά ξεκαθαρίσουμε πώς ά πο φασι στι ΜΟ ρο'λο στην πορεία της 

χώρας μας καλείται νά παίξει το ΠΛ.ΣΟ.Κ. Γιά νά μπορέσουμε νά υλο

ποιήσουμε τις διακηρύξεις μας, νά εφαρμόσουμε το προ'γράμμα' μας θά πρέ

πει νά οργανώσουμε τά μέλη, νά προσελκύσουμε τους οπαδούς και φίλους 

καί νά τους εντάξουμε στις γραμμές μας. 'Η οργάνωση είναι η μο'νη 

δΰναμη που διαθέτουμε καί θά πρέπει νά τη' φτιάξουμε. 

"Οσο ή οργάνωση' μας μεγαλώνει,, ό'σο συμμετέχει στά προβλήματα τοϋ 

Λάου, ό'σο αποχτά πείρα μέσα à π ο τους αγώνες του Λάου μας, χτίζει σιγά 

σιγά 'την πορεία της γιά τη'ν 'Εθνική ' Ανεξαρτ ησ ία , τη Λα ϊ χ ri . Κυρ ιαρχ ta 

καί τον Σοσιαλιστικό' μετασχηματισμό της πατρίδας μας. 

- ΕΜΠΡΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΧΤΙΣΟΥΜΕ ΕΝΑ ΠΛ.ΣΟ.Κ., ΜΑΖΙΚΟ, ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ... . ·> 

- ΕΜΠΡΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ. 

ΠΛΑΝΟ ΔΟΥΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ"Π.Ν.Ε ΣΤΟΥΣ ΕΠΟΜΕΝΡΥΣ ΤΡΕΙΣ ΜΗΝΕΣ 

1. Μ uà Τ.Ο στην πο'λη, 10 πυρήνες στά χωριά. 

2. Μιά τουλάχιστο ομιλία σε κάθε πόλη η χω ρ up' που θά φτυάξουμε Τ.Ο 

η πυρήνα. •'' 

3-.. Μοίρασμα φυλλαδίων, προκηρύξεων η βιβλίων του ΠΑ.ΣΟ.Κ σ'ολο το Νομό 

4-. Τρείς τουλάχιστο συζητήσεις στις Π. Ν.Ε πάνω σέ βασικά προβλήματα 

τοΰ Noμου. 

5. Δυο' πολιτιστικές εκδηλώσεις σέ επίπεδο Νομού. • 

ΠΛΑΝΟ ΔΟΥΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ Τ.Ο ΣΤΟΥΣ ΕΠΟΜΕΝΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΜΗΝΕΣ 

1. Αύξηση μελών η ενεργοποίηση αδρανοποιημένων μελών κατά 20%. 

(έπισ ν. έψειςστά σπίτια, έπα φ η' κ.λ.π). 

2. Τρείς τουλάχιστο εκδηλώσεις ανοιχτές γιά προβλήματα τοΰ χωριού 

η της συνοικίας. 

3. Δέκα συυαντη'σεις των μελών γιά αν λλαγη' απόψεων σέ πρακτικά θέματα 

δουλείας, πρόγραμμα δουλειάς, προετοιμασία πλάνου η άλλα θέματα 

που ενδιαφέρουν τά μέλη. Ι '
 ; 

.4-. Εθελοντική εργασία. 

5. Τρείς (3) πολιτιστικέ" εκδηλώσεις έκτο'ς γραφείων Τ.Ο. - , ; 


