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 .' ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΜΑΖΙΚΟΤΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑ._ΣΟ_.Κ̂  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Μέ τήν διακήρυξη τ?)ς 3ης Σεπτέμβρη έμπαιναν τά θεμέλεια γιά τήν 

οργάνωση ενός Σοσιαλιστικού Κινήματος στην Ελλάδα καί oí προοπτικές 

γιά μιά μακρόχρονη διεργασία πού θά δδηγοϋσε στή--νίκη τοϋ Λαϊκοϋ~ 

Κινήματος καί τόν σοσιαλιστικό μετασχηματισμό της πατρίδας μας. 

Τ
Ηταν φανερό άπό τους στόχους της διακήρυξης κα C τήν ιστορία τή"ς 

Ελλάδας πώς ή δουλειά πού έμπαινε, μπροστά στά μέλη τοϋ ΠΑ.ΣΟ.Κ. ήταν 

δύσκολη καί μακρόχρονη. "Επρεπε νά οργανώσουμε ενα κόμμα- πραγματικό 

εκφραστή τοϋ Λαϊκού Κινήματος καί νά εντάξουμε σ'αύτό δλες τίς δυνά

μεις πού τά συμφέροντα τους ταυτίζονται μέ τίς επιδιώξεις καί τίς 

αρχές τοϋ ΠΑ.ΣΟ,Κ. Θαπρεπε ακόμα μά ξεπεράσουμε τόν παλαιοκομματισμό 

καί τόν δογματισμό δυό χαρακτηριστικά πού εκφράζονταν μέσα στό χΩρο 

μας καί πού δημιούργησαν προβλήματα στην οργάνωση τοϋ ΠΑ.ΣΟ.Κ., τή 

στελέχωση καί τήν προώθηση τών θέσεων του. Νά ξεπεράσουμε "ταμποϋ" 

πού δημιουργήθηκαν μέ τήν πολύχρονη διακυβέρνηση ττ\ς δεξι&ς, τήν 

ουσιαστική κατοχή καί εξάρτηση τής χωράς μας άπό τόν Αμερικανικό 

'Ιμπεριαλισμό. 

(
Η σωστή καί μεθοδική οργάνωση η*ταν τό μόνο καί καθοριστικό δπλο 

πού είχαμε ν.ά αντιπαραθέσουμε στίς δυνάμεις της αντίδρασης καί στίς 

πολιτικές αντιλήψεις πού κρατοϋσαν δεσμευμένο γιά χρόνια τό Λαό μας. 

"Εμπαιναν λοιπόν μπροστά μας έπιταχτικά τά π ιό κάτω καθήκοντα; 

α. Νά οργανώσουμε τό ΊΑ.ΣΟ,Κ. 

β. Νά στελεχώσουμε σωστά τό Κίνημα. 

γ. Νά εντάξουμε στό ΊΑ.ΣΟ,Κ, δλες εκείνες τίς δυνάμεις γιά τά συμφέ

ροντα των οποϋων εργάζεται τό Κίνημα 

δ. Νά μετατρέψουμε τό ΙΑ.ΣΟ.Κ. σέ πολιτικό Κίνημα-πού στην πράξη 

Ηβ£ μέσα στην καθημερινή πάλη θά ύλοποιοϋσε τίς δια,κηρ.ύ.ξε ις γιά 

Εθνική Ανεξαρτησία, Λαϊκή Κυριαρχία, Κοινωνική Απελευθέρωση. 
* · " • • 

Θά ήταν αυταπάτη νά πιστέψουμε πώς 2 ΐ/2 χρόνια ζω?}ς ήταν αρκε

τά γιά νά πετύχουμε τους παραπάνω στόχους. 
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ΠΩΣ ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΟ ΠΑ.ΣΟ,Κ. ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟ ΟΠΛΟ ' ΑΠΕΝΑΤΙ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ 

Γιά νά μπορέσουμε νά έπηοεάσουμε αποφασιστικά τίς εξελίξεις στή 

χώρα μαςθά πρέπει νά μετατρέψουμε τό ΠΑ,ΣΟ.Κ. σ'ενα μαζικό Λαϊκό Κί

νημα πού ν'αγκάλιαζει δλο εκείνο τό Λαό πού τά συμφέροντα του βρίσκον

ται σέ αντίθεση μέ τα ουμφέροντα τον εκμεταλλευτών. Μόνο μιά δυνατή, 

μαζική οργάνωση μπορεί νά εμποδίσει τά σχέδια της δεξιάς νά ολοκλη

ρώσει τό μονοκομματικό κράτος της. 

*Η μαζικοποίηση όμως δέν μποοεΐ νά πραγματοποιηθεί μέ εγκυκλίους 

μέ αποφάσεις πού μένουν ανεφάρμοστες, μέ μπροσούρες καί δημοσιεύματα, 

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

αναγκαία καί αποτελεσματικά μόνο δταν συνδεθοΟν.μέ-συγκεκριμένο πρό

γραμμα δουλειδς στους χώοους που δουλεύει το ΠΑ.ΣΟ.Κ., αν δ προβλημα-

τισμός μας, οι θέσεις μας, οι συζήτησε ς μας φτάσουν στό εργοστάσιο, 

στον αγρό, στό 'καφενείο, στους συ^λόγο^ς, οτο γραφείο.- Πρέπει ναμαστε 

σέ μιά καθημερινή διαλεκτική σχέση μ'αύτούς τους.χώρους, νά μιλάμε τή 

γλώσσα τους, νά πιάνουμε τόν σφίγμό τους, Τ,ό ΙΑ,ΣΟ.Κ. είναι Λαϊκό 

Κίνημα, δέν μπορεΐ,-μά κλειστεί στά γραφεία του,.δέν μπορεί" νά προβλη

ματίζεται μόνο στο επίπεδο των στελεχΩν νου, δέν είναι δυνατό νά α

πευθύνεται στην πολιτική ελίτ της πατρίδας μας. Δέν είμαστε λέσχη 

φιλοσοφούντων σοσιαλιστών, οϋτε επαγγελματίες επαναστάτες. Δέν_{ά 

πρέπει νά επαναπαυόμαστε μαρξιστικά, αλλά.νά στεκόμαστε μαρξιστικά. 

Καί στεκόμαστε μαρξιστικά μονάχα αν είμαστε μέσα στά προβλήματα του" 

Λαοΰ, ταυτιζόμαστε μαζί του καί συμμετέχουμε στην πάλη γιά τήν 

προώθηση καί επίλυση τους, 

Τό Κίνημα μας μπορεϊ νά γίνει πραγματικός εκφραστή τοΰ εργα

ζόμενου Λαοΰ. . ...... 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΑΖΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ 

*Η μαζικοποίηση τού Κινήματος μας συνδέεται άμεσα, μέ τήν ποιο

τική ανάπτυξη τδ5ν στελεχών μας κα ί της δουλείας μας, Δέν θά μαζικο

ποιήσουμε σωστά τό Κίνημα αν δε·;· διαμορφώσουμε'-σωστά καί τό στελεχιακ· 

δυναμικό καί'αν δέν προσαρμόσουμε ,τνή δουλειά μας μέσα στίς αντικειμε

νικές συνθήκες τοϋ χώρου πού θέλουμε νά δουλέψουμε. ..... 

α. Στελέχωση 

Στά 2 1/2 χρόνΙα ζωη"ς τού ΠΑ,ΣΟ.Κ διαπιστώσαμε πώς" έχουμε έλ

λειψη στελεχβν καί στό κέντρο καί στην επαρχία καί ακόμη ότιστελέχη 

μας έχουν πολλές ελλείψεις σέ τολ',τική κατάρτιση- σέ μεθόδους δου-

a—L—Ά....Γ\_ ¿, 
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λεια"ς καί τρόπο συμπεριφοράς.Τά στελέχη μας έχουν πολλές 

ελλείψεις σέ πολιτική κατάρτιση,σέ· μεθόδους δουλειάς καί 

τρόπο συμπεριφοράς.Τά στελέχη τοϋ κινήματος μας πρέπει vá 

αποτελέσουν τόν μοχλό κινητοποίησης τών μαζών καί ανάπτυ

ξης τοΰ ΠΑΣΟΚ.Σ'αύτό τό πεδίο τό Κίνημα μας έχει πολύ υστε

ρήσει. Ή σχολή στελεχών πού λειτούργησε γιά λίγο διάστημα 

δέν κατάφερε νά καλύψει τις ελλείψεις ούτε μπόρεσε νά δημι

ουργήσει τή σωστή συνείδηση ποί μονάχα μέσα άπό τήν καθημε

ρινή πολιτική πάλη μπορεί νά αποκτηθεί. 

Τό στέλεχος τοου Κινήματος μας πρέπει νά συνδυάζει τή 

βαθειά επίγνωση τον καθηκόντων του μέ τήν πειθαρχία,τήν πει

θαρχία μέ τήν πρωτοβουλία καί τήν δημιουργική δούλειά.Θά πρέ

πει νά ξέρει σέ βάθος τίς θέσεις τοοΟ Κινήματος καί νά λαμβά

νει ύπ'δψη του τίς συνθήκες τοϋ χώρου στον οποίο καλείται νά 

παίξει τόν βασικό αυτό ρόλο/Ίρέπει νά αποτελεί στην πράξη πα

ράδειγμα συνεπούς άγωνιστή,σωστοΟ άνθρωπου,Άπό τήν πλευρά του 

τό Κίνημα θά πρέπεινά άγκαλιάοει τά στελέχη του-νά τά βοηθήσει-

στην ανάπτυξη τή"ς μόρφωσες τους καί τη'ςπολιτικη'ς σους δουλειάς. 

Νά.δείξει κατανόηση στά λάθη πού θά γίνουν-.-Μά δέν πρέπει μέ κα

νένα τρόπο νά άνεχθοϋμε σέ υπεύθυνες θέσεις στελεχών δτομα πού 

δέν έχουν συναίσθηση ευθύνης πού νομίζουν πώς μονάχα ή ιεραρχι

κά ανώτερη θέση τους δίνει τήν δυνατότητα νά παίξουν τό ρόλο 

στελεχών. 

Γιά τήν ανάπτυξη τον περιφερειακών στελεχών μας θά πρέ

πει τά μέλη τών Κεντρικών Οργάνων πού πβνε στην Επαρχία νά 

συζητοον μέ τά τοπικά στελέχη,νά θέτουν προβληματισμούς γενι

κότερους άπό τό συγκεκριμένο θέμα πού πη*γαν νά λύσουν, νά ' >; ' Ον 

άκοϋν τίς απόψεις τών τοπικών στελεχών,νά τίς συμπληρώνουν,νά 

ένισχύοβν τήν '• πρωτοβουλία τους. 

Τά στελέχη μας πρέπει νά είναι έτοιμα γιά κριτική κι 

αυτοκριτική.Τό Κίνημα·δέν μπορεί καί δέν πρέπει νά δείξει "φίλε 

λεύθερο" πνεΟμα στην άντιμετώπηση τών λαθών πού έγιναν."Οπου 

πραγματικά διαπιστώνει αδυναμίες πρέι νά τίς άντιμετωπείζει, 

διαφορετικά θά δημιουργήσουμε ενα τεράστιο κενό πού δύσκολα θά 

μπορέσουμε νά καλύψουμε αργότερα. 

Τά στελέχη μας θά πρέπει νά μποροϋν νά διακρίνουν ανά

μεσα στρατηγική καί τήν τακτική τοϋ Κινήματος, κα-ί νά. είναι έ

τοιμα νά προσαρμόσουν τήν τελευταία στίς συν^κες τοϋ χώρου 

δουλειάς. 
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β. '^π^λογ^συνθ^μάτων : ·.·.·, ''. •••· 

Τεράστια σημασία.γιά τή προώθηση τον θέσεο̂ ν καί αποφάσεων ^οΰ 

Κινήματος μας έχουν τά συνθήματα,Μιά σύντομη δηλαδή καί καθαρή 

διατύπωση τώναμεσων η μακροπρόθεσμων στόχων τοΟ Κινήματος.Τά συν— 

θήματα πρέπει νά είναι μέσα στή νοοτροπία καί τίς απαιτήσεις τον 

μαζών γιά νά μπορέσουν νά συγκινήσουν νά μεταφέρουν τή βαθύτερη ενοι— 

ά ττους. Συνθήματα έξω από τό πνεΰμα, τίς αντικειμενικές συνθήκες 

μπορεί καμιά φορά νά προκαλέσουν.τεράστια ζημιά λ.χ. τό σύνθημα,,στίς 

18" σοσιαλισμό"., ήταν άτυχες,Τά συνθήματα σχηματικά μποροΟν νά διαι— 

ρεθοϋν σέ 4 ειδη: 

1... Προπαγανδιστικά; Εκείνα δηλαδή πού χρησιμοποιούνται γιά νά 

προσελκύσουμε μέλη στό Κίνημα μας καί εχουν-στόχο νά εμφανίσουν 

ξεκάθαρα τίς βασικές αρχές τοϋ Κινήματος μας. 

2. Συνθήματα ζύμωσης; Πού παίζουν ρόλο καταλύτη μέσα στό μαζικό 

•χώρο καί προωθούν τίς αρχές καί τή στρατηγική τοϋ Ιινήματος 

μας μέ στόχο τή δημιουργία συζήτησης γύρω άπό τό^Κίνημα.' 

3. Συνθήματα δράσης πού άποσκοποϋν στην έκφραση ενός συγκεκριμένου 

αιτήματος τών μαζών πού δέχεται καί τό Κίνημα, μας καί ύπόβοη-

θοϋν τήν κινητοποίηση των μαζικών, χώρων στύς οποίους απευθύνε

ται τό ΠΑ.ΣΟ.Κ; · ·• . ·.. . . . · • . 

Α . ' - i "
 ?
 • . 

4. Συνθήματα προώθησης οργανωτικών στόχων πού ρ-ίχνονται- άπό. . 

τό κόμμα-γιά νά προσκαλέσουν τά μέλη καί τους οπαδούς του" 

Κινήματος σέ προώθηση κάποιου συγκεκριμένου άργανωτικοϋ στό

χου τοΟ Κινήματος λ.χ„ γιά τήν οικονομική έξόρμηση,
;
όργανωτική 

ανάπτυξη, " >. •;·... ·. .··. ... ... ... 

Είναι ανάγκη νά ξεχωρίσουμε τά συνθήματα - «*• <~ γιατί μιά 

τυχόν σύγχ-ιση ανάμεσα σέ ε να σύνθημα ζύμωσης καί σέ ε να σύν

θημα δράσης μπορεί νά προκαλέσει αντίθετα αποτελέσματα άπό 

έκεινα πού τό Κίνημα μας τή δεδομένη στιγμή θέλει νά έχει. 

Βασικό καθήκον τον καθοδηγητικών οργάνων είναι νά επιλέγουν 

, τά συνθήματα μέ πολύ προσοχή καί νά τά διοχετεύουν τήν κατά

λληλη στιγμή καί στον κατάλληλο χώρο. 



_ ς _ 

. Ε.ιναι φανερό πώς. γιά νά μπορέσουμε νά δουλέψουμε σωστά δέν 

άρκεΐ,νά έχουμε τό κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό.Πρέπε ι νά τό 

όργα.νώσρυμε σωστά. Πρέπε ι τό Κίνημα νά βρεΤ εκείνη τή δομή πού 

θά τό βοήθα" στην καθημερινή δάλη,θά τοϋ επιτρέπει νά μετατρέ

πει τόν αφηρημένο καθοδηγητικό ρόλο του σέ συγκεκριμένη πράξη. 

Βασικές αρχές πάνω στίς οποίες στηρίζεται τό ΟΑΣΟΚ είναι: 

Ι. Συλλογικότητα στή λήψη των αποφάσεων, -

2. Πειθαρχία στή δημοκρατικά παρμένη απόφαση. 

Αυτό σημαίνεε δτι οι αποφάσεις τοϋ Κινήματος .μας πρέπει 

νά ραίρνωνται μέ δημοκρατικό τρόπο, ΐά δργαμα πρέπει νά λει-

τουργοϋν συλλογικά νά υπάρχει μιά πλατιά ανταλλαγή απόψεων 

πάνω στά θέματα πού άπασχολοϋν τό Κίνημα.Βέβαια δέν θά πρέπει 

ποτέ νά οδηγοϋμε τό Κίνημα σέ πλαδαρότητα μέ τό πρόσχημα μιΚ·ς 

δήθεν σωστές δημοκρατικές καί συλλογικές απόφασης. Ή συλλογι

κότητα στον καθορισμό της γραμμής τοϋ Κινήματος-σημαίναι σωστή 

λειτουργία τ?)ς οργάνωσης μέσα στις συγκεκριμένες οργανωτικές 

δομές; Συνεδρίασε ι ς ' Οργάνων ¡, Σ®νελεύσε ι ς, Συνδιασκέψε ις, Συνέδριο. 

Είναι ανάγκη νά τον.ίσουμε πώς σωστή πληροφόρηση γύρω από 

τά θέματα τοϋ Κινήματος δέν γίνεται μέ τίς εγκυκλίους καί τά 

πολυσέλιδα κείμενα πού θά στέλνει ή καθοδήγηση στίς Τ.Ο. ή 

τίς ΠΝΕ,Ή πληροφόρηση αυτή αποχτιέται μονάχα μέ τήν καθημερι

νή συμμετοχή στή ζωή του Κι ήματος,στους άγονες τον λαϊκΩν ~μα-

ζβν.Σ'δτι μπορεί νά εμπλουτίσει τήν πόλ ιτική-πεΐρα των μελον 

μας.Ή ανάπτυξη της δημοκρατικές λειτουργίας τον οργάνων τοϋ 

Κινήματος μας είναι αμμεσα συνδεδεμένη μέ τήνδσο τό δυνατόν κα

λύτερη εκπλήρωση των καθηκόντων άπό τήν πλευρά τον μελον μας. 

Ή δημοκρατική διαδικασία έχει σάν σκοπό τήν"άποτελεσματι-

κότερη δράση ενισχύει τήν ενότητα θέλησης καί δράσης τοϋ Κινή

ματος.Είναι φανερό πώς μιά απόφαση πού πάρθηκε μέσα άπό τίς δι

αδικασίες πού καθορίζει τό Κίνημα δεσμεύει οχ ι μονάχα αυτούς 

πού τήν-υποστήριξαν αλλά καί αυτούς πού τήν καταψήφισαν.Ή πει

θαρχία στίς αποφάσεις είναι βασικό στοιχείο γιάτήν παραπέρα α

νάπτυξη τοϋ Κινήματος μας καί τήν υλοποίηση τον στόχων καί τοον 

άρχίον του. 

• / C · 
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ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΖΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ .. ••.;._. 

Τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. έχει γίνει πόλος έλξης τον πλατειών ΑαϊκΚν στρωμάτων. 

"Εχουμε υποχρέωση vá δουλέψουμε γιά νά δημιουργήσουμε τίς συνθήκες-

πού-θά επιτρέψουν τήν αφομοίωση αυτών τών μαζών καί τήν ένταξη τους· 

στ£ς Τοπικές 'Οργανώσεις τοΟ Κινήματος ή στους μαζικούς χώρους στοδς^-

οποίους δουλεύει τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

Είναι φανερό- δμως πώς μιά τέτοια πολιτική δουλειά χρειάζεται-έ

να προγραμματισμός ,'Άν περίοριστοϋμε μονάχα σ'αύτόν θά αποτύχουμε. 

"Αν δμως τόν συνδέσουμε μέ τήν καθημερινή πολιτική μας παρουσία στό 

χωριό, στό εργοστάσιο, στό χωράφι, στά μαγαζιά θά καταφέρουμε δχι μο

νάχα νά καλύψουμε τά πλάνα δουλειδς μας άλλα καί.νά τά ξεπεράσουμε. 

Είναι λοιπόν φανερό πώς οι βασικοί μας στόχοι είναι; 

α. Νά δημιουργήσουμε Τοπικές 'Οργανώσεις σέ κάθε συνοικία, σέ κάθε 

χωριό, σέ κάθε τόπο δούλειδς. Σύνθημα" μας; Κανένα χωριό χωρίς 

πυρήνα τοΡ IIA. ΣΟ¿Κ^ 

β. Νά αναπτύξουμε τίς Κλαδικές μας 'Οργανώσεις, νά δημιουργήσουμε 

καινούγιες εκεί πού μποροΟμε. Ή καθημερινή παρουσία μας στό 

εργοστάσιο, καί σέ κάθε τόπο δουλειάς νά εΐν&ι αισθητή. 

γ. Νά αυξήσουμε τά μέλη τον 1.0. είτε μ'· καινούργια είτε μέ ενεργο

ποίηση άδρανποιημένων μελών. 

ê. Νά δημ.ιουρ>ήσουμε περισσότερα στελέχη γιά τήν άντι^ετώπιση-τής 

αύτξημένης δούλε ι8ς πού δημιουργεί ή ανάπτυξη τοο Κινήματος. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΟΥΑΕΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΒΑΑΑΜΕ 

1. , ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ Τ.Ο. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΠΥΡΗΝΕΣ 

Οι Τοπικές 'Οργανώσεις καί οι πυρήνες τοο Κινήματος είναι ή βά

ση πάνω στην οποία θά στηρίξουμε ολόκληρο τό ;Ικοδδμημά μας. El

va* φανερό πώς τότε μόνο θά μπορέσουμε νά επηρεάσουμε αποφασιστικά 

τίς εξελίξεις στή χώρα μαςαν καταφέρουμε νά δημιουργήσουμε σέ κάθε 

γωνιά τής πατρίδας μας άπό μιά Τ.0„ ή ενα πυρήνα. Ν'αποκτήσουμε κά

ποιο σύνδεσμο καί μέ τους πιό απομακρυσμένους κατοίκους. Me τόν κά
θε "Ελληνα. "Οσο περισσότερο θά δυναμώνουμε τήν δργάνωσήμας-τόσο πε

ρισσότερο θά προωθούμε τους στόχους μας, θά συμμετέχουμε στίς προσπά

θειες τοϋ Λαοϋ μας γιά καλυτέρευση της ζωής του, θά χτίζουμε μέ τήν 

καθημερινή πάλη μας τόν δύσκολο δρόμο προς τόν σοσιαλισμό. 

Πρωταρχικό καθήκον τον Π.Ν.Ε. σήμερα είναι νά αναλάβουν τό βά-

e / · e 
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ρος γιά τήν ανάπτυξη τοϋ Κινήματος μας στους χώρους πού καλύπτουν. 

'Η δουλειά τπυς - πού είναι αλληλένδετη μέ τήν δουλειά δλου τσϋ Κι

νήματος - έχει σά άμεσο στόχο νά συγκροτήσει σέ κάθε χωριό κα C σέ κά

θε συνοικία ενα βασικό οργανωτικό κύτταρο τοϋ ΠΑ. ΣΟ.Κ. "Εχ·ουμε 

αρκετές δυσκoλCες νά αντιμετωπίσουμε. Γιά νά πετύχουμε όμως αυτούς 

τους ·άτι5χσυς<-πέρα από τή γενική τοποθέτηση πού κάναμε καί τήν αναφο

ρά μας στην ανάπτυξη τ^ς οργάνωσης μέσα άπό τή συγκεκριμένη πολιτική 

συμμετοχή των μελον και τον οργάνων τοϋ Κινήματος - πράγμα πού κάθε 

τόσο πρέπει νά υπενθυμίζουμε - χρειάζεται νά βάλουμε κάποιο προγραμ

ματισμό, νά καθορίσουμε μερικούς στόχους πού θά είναι αποτέλεσμα τδ5ν 

σημερινών αντικειμενικών συνθηκ&ν πού καθορίζουν τίς δυνατότητες τοϋ 

Κινήματος. 

Δέν εΐναιδύσκολο γιά κάθε Π.Ι.S νά βάλει σάν στόχο της τή δημιου

ργία μιδς ακόμη Τ.Ο uè κάθε πόλη κάί πηρυνες σέ 10 τουλάχιστο χωριά 

η τήν μετατροπή πυρήνων πού υπάρχουν σέ Τοπικές Όργπανώσεις. y Οι ά-

ριθμοί είναι έν.δε ικτικοί-· άλλα θά πρέπει δ προγραμματισμός τΉς δουλειδς 

νά είναι πού νά βοήθα" τήν επίτευξη αύτβν των στόχων. 

EÎva Ι φανερό από δσαπιό πάνω είπαμε πώς ή επιτυχία αύτΟν τον στό

χων δέν μπορεί νά στηριχθεί σ
Α
αύτό πού ονομάζουμε "παλαιοκομματισμό" 

καί πού φτίάχνει οργανώσεις δχι γιά τήν έξυπηρέστηση τοϋ Κινήματος 

άλλα προσωπικών η άλλων επιδιώξεων, Οι στόχοι θά- είναι ή διαλεκτική 

συνέπεια μι8ς προγραμματισμένης δούλε ιδς πού αν δέν 'καταφέρει νά κα-" 

λύψει δλο τό πλάνο θά δημιουργήσει τίς προϋποθέσεις γιά νά καΧυφΦεΐ 

σύντομα στην πορεία του" Κινήματος μας . Νομίζουμε πώς γιά νά πετύ

χει ή δουλειά τΩν Π.Ν.Ε θά_πρέπει: 

α. Νά-επισήμανε ι πρώτα τίς ελλείψεις στό χβρο της καί τίς δυνατότη

τες πού έχει. "Αν λ.χ. τό στελεχιακό της δυναμικό ειναιμικρό νά 

βγάλει τό πρόγραμμα δράσης της μέ βάση αυτό τό δυναμικό κι δχι 

μέ μεγαλεπίβολα σχέδια πού θά μείνουν μόνο στά χαρτιά. 

β. Νά παρακολουθεί τίς καθημερινές πολιτικές εξελίξεις, τά τοπικά 

προβλήματα πού υπάρχουν καί νά καθορίζει ή νά προσαρμόζει τό πρό

γραμμα δράσης της μέ βάση αυτά τά προβλήματα. Λ,Χ. είναι φανερό 

πώς ή πατρίδα μας γιά αρκετό χρόνο θά έχει μπροστά της τό-Αιγαΐο, 

τό Κυπριακό, τήν Ε.O.K. Πρέπει νά ετοίμασε ι"τόν εαυτό της γιά_ 

νά-μπορεΐ νά δώσεχ απλά καίμέ λογικά καί κατανοητά'επιχειρήματα 

τίς ξάπόψεις μας. 

Παράλληλα δμως θά πρέπει νά συνδέσει αυτά τά θέματα μέ τοπικά 

• / ** · 
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• προβλήματαπού υπάρχουν θτήν περ ιοχή,π,.χ. τό θέμα- τ^ς ΕΟΚ πρέπει 

νά'συνδεθεί μέ τίς επιπτώσεις πού θά έχει ή είσοδος μας στά προι-

Óvw πού'παράγει δ τόπος λ,,χ.πορτοκάλ ια , ροδάκινα,κτηνητροφικά 

προί'όντα κλπ.0ά πρέπει νά προσπαθούμε πάντα νά κερδίσουμε τό λαό 

μέ προβληματισμό γύρω από τά προβλήματα πού αντιμετωπίζει καθη

μερινά καί οχ ι σέ θεωρητικά κατασκευάσματα πού θέ τά.ακούσει,θά τά 

χειροκροτήσει καί θά πεΤ άπλος "καλά τά είπαν "."Αν υπάρχει πρό

βλημα σχετικό μέ τήν διάθεση ή τήν καταστροφή προϊόντων δέν μπο

ρεί νά μιλδμε γιά μετανάστευση ή παιδεία. 

γ. Άφοϋ ,προετοιμαστεί νά οργανώσει επισκέψεις σέ χωριά καί επαφές 

σέ πρβτο στάδιο,σέ μέλη,οπαδούς και φίλους του Κινήματος.Νά συ

ζητήσει μαζί τους νά ακούσει τις απόψεις τους νά μάθει περισσό

τερα γιά τό-χωριό η τήν πόλη, 

δ.'· Νά οργανώσει πλατύτερες συζητήσεις σέ καφενεία, σέ κινηματογράφους, 

σέ πλατείες (αν είναι δυνατό), Νά μάθει πότε γίνονται "αγορές" πού 

μαζεύεται δ κόσμος κι έκεΐ νά βρεθοϋν τάμέλη μας. 

ε. Νά οργανώσει τό μοίρασμα προληρύξεων, ανακοινώσεων, εφημερίδας τοί

χου κ.λ. π. τοϋ Κινήματος σέ τέτοιους χώρους, κα ί σέ άπλη* γλώσσα 

νά αναφέρονται τά καθημερινά προβλήματα τ'ής περιοχές λ.χ. ντομάτες 

πορτοκάλια, 'σταφίδα λεμόνια, βαμ3ά)<ι, καπνά, ροδάκινα, λαχαν-ικά, αγ

γούρια, μετανάστευση, παιδικοί σταθμοί, αναδασμός, μεσάζοντες συνε

ταιρισμοί , "αγροτικοί σύλλογοι, κ.,λ.π, 

στ. Ν'ά δημιουργηθεί μικρό κινητό συνεργείο γιά τήν προώθηση τον βιβλίων 

"μπροσούρων" κα ί τ?}ς εφημερίδας τοϋ ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

ζ. Νά προγραμματισθεί συμμετοχή σέ συγκεντρώσεις συλλόγων, συνετάιρισμών 

πολιτιστικών συλλόγων κ.λ,π. δπου έμμεσα νά προωθηθοϋν οι θέσεις 

τοϋ ΠΑ.ΣΟ.Κ, 

η. Νά γίνουν επισκέψεις σέ εργοστάσια νά μοίραστοϋν κείμενα τοϋ ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

πού αναφέρονται στά προβλήματα τους, νά ενισχύονται οι διεκδκητικοί 

άγβνες των εργατών, άργοτίον κ,λ,π, 

"Αν καταφέρουμε νά βροϋμε 1-0 'περίπου χωριά πού έχουν τό 'ίδιο πρόβλη

μα καί ρίξουμε τίς δυνάμεις μας στους επόμενους τρεις μ?)νες έκεΐ, είναι 

αδύνατο νά μήν καταφέρουμε νά ξεπεράσουμε τίς δυσκολίες,.'τήν φοβία-πού 

δημ-ιουργεΐ ακόμα τό αστυνομικό κλίμα πού υπάρχει καί νά βροϋμε τους πρώ

τους οπαδούς πού θά θελήσουν νά γίνουν μέλη, τους απλούς κατοίκους πού 
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θά γίνουν οπαδοί, τους εχθρούς πού θά βάλουν στό μυαλό τους τα πρώτα 

ερωτηματικά. Θά είναι γιά μας μια μεγάλη προσφορά στό Κίνημα. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΜΕΑΗ: 

Οι αρχές καί οι στόχοι του Κινήματος καθορίζουν τήν ανάγκη fia 

τήν μαζικοποίηση τΐ)ς οργάνωσης μας, "Όπως τονίσαμε στην αρχή τό 

ΠΑ.ΣΟ.Κ. δέν είναι λέσχη "φιλοοοφούντων" είναι μιά πλατε-ΐά Λαϊκή 

'Οργάνωση πού επιδιώκει μέσα άπό δημοκρατικές διαδικασίες νά εφαρμόσει 

τό πολιτικό της πρόγραμμα. Αυτή ή τοποθέτηση καθορίζει σάν πρωταρχι

κή ανάγκη τήν αύξηση τών μελών μας. Γιά νά μπορέσει ιτό Κίνημα μας νά 

μπει στην πρωτοπορεί« τοο αγώνα τοϋ λαοΟ μας, γιά νά υλοποίησε ι τόν 

εθνικό καί απελευθερωτικό χαρΚΓ,τ.ήροί του, γιά νάμπορέσει νά -ανοίξει 

τόν δρόμο γιά τήν υλοποίηση του σοσιαλιστικού του προγράμματος εινικι 

ανάγκη νά γίνει μαζικό Κίνημα, Κίνημα τών τάξεων καί στρωμάτων πού 

εκφράζει. Τό Κίνημα μας δέν φοβάται τΙς μάζες, τίς άγκαλ(,αζε ι, τίς 

διαπαιδαγωγεί
7
 τίς εντάσσει στο.ύς καθημερινούς αγώνες τοϋ εργαζόμενου 

λαοϋ, τίς άφομοϋώνει καί τίς βάζει, στην-πρωτοπόρε ία τοϋ Ααιϊκοϋ Κι

νήματος γιάτήν επίτευξη των σκοπών του. Λοτό τό βασικό, καθήκον έχουν 

δλα τά μέλη των Τ„0
ο
τοϋ ΠΑ.ΣΟ.Κ., ml τά Συντονιστικά τους Συμβούλια. 

Είναι φανερό πώς γιά νά καταφέρουμε νά φτάσουμε στην ανάπτυξη εκείνη 

πού θά καθορίσε ι̂ -τίς δυνατότητες τοϋ Κινήματος μας θά πρέπει 'όχι μόνο 

νά έχουμε αυξήσει τά μέλη μας αλλά τά ,μέλη αυτά νά συμμετέχουν στην 

καθημερινή· ζωή του ΙΑ.ΣΟ,Κ , στους καθημερινούς άγονες τοϋ Λαοϋ μας, 

Τά μέλη μας πρέπει νά εΐναισέ τακτική kτατφή μέ τήν Œ-.-0. νά συμμετέ

χουν στή δουλειά της, στίς συνελεύσεις της στίς ομάδες δουλειάς , στον 

προβληματισμός της νά παίρνουν μέρος στίς εκδηλώσεις της στό πρόγραμ-

μά-της..- Δέν είναι μονάχα ή τακτική οικονομική .εισφορά πού. ζήτα* τό 

ΠΑγΣΟ.Κ. - τήν ζητά κι αυτή - αλλά πάνω από δλα ζητά νά .μετατρέψουμε 

τίς Τ.Ο. σέ φυτώρεια πολ'ΐτικης δράσης. Γι αυτό πρέπε.ιχ 

α. Ή δουλειά αυτή νά είναι συγκεκριμένη κάι μέσα στίς Ικανότητες 

καί τά ενδιαφέροντα τον μελών μας,, Λ.χ. σέ μιά αγροτική περιοχή 

δέν μπορεί νά'περιοριζόμαστε σέ καθημερινές ατέρμονες συζητήσεις 

γιά τόν Μαρξιστικό χαρακτήρα τοϋ ΠΑ.ΣΟ.Κ., δταν οι. πατάτες τοϋ 

χωρίου έχουν καταστραφεί άπό παγετώνες δταν τά ροδάκινα έχουν μεί

νει στίς αποθήκες κ»α. 

Μερικά άπό τά καθημερινά προβλήματα πού μπορεί νά απασχολή

σουν τά μέλη μας είναι: καθορισμός ύψους ζημιάς προϊόντων πού πα

ράγει ή περιοχή, απογραφή- πολιτικών δυνάμεων, μελέτη άποχετευ-
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τευτικού συστήματος διευρινση δρόμου, δημιουργία πάρκων,, σχολεία 

νοσοκομεία, ιατρική περίθαλψη, κ.λτ.π, 

β. Έά υπάρχει καθημερινή συμμετοχή στίς πολιτικές εξελίξεις καC στίς 

. μάχες πού δίνει τδ ΠΑ
ο
Σ0.Κ. Αυτό μπορεί νά γίνει μέ συζήτηση στό 

καφενείο, στό σύλλογο, στους κινηματογράφους, στά σιείτια, στό 

σχολείο στά γραφεία μας. Θά πρέπει νά απασχολεί τό θέμα ποΰ έχει 

επικαιρότητα κι όχι νά εφευρίσκουμε θέματα πού ούτε άγγίζουμ τούα. 

κατοίκους οΰτε τους έχουν ποτέ προβληματίσει. Αυτά τά θέματα 

θά τά ράλουμε όταν έχουμε καταφέρει νά δημιουργήσουμε προϋποθέσεις 

γιά τέτοιες συζητήσεις. 

γ. Ίά γίνουν επισκέψεις σέ'σπίτια καφενεία κ.λ.π. καί νά μοιραστούν 

η νά πουληθοΟν τά έντυπα τοΟ Κινήματος πού σχετίζονται πρ&το: 

μέ τά προβλήματα τής περιοχής καί δεύτερο μέ άλλα γενικώτερα θέ-

• ματα. . · · . . % · 

δ. Νά βοηθήσουμεστήν επίλυση συγκεκριμένων θεμάτων πού άπασχολοϋν ·ί 

τό χωριό λ.χ. δεντροφύτευση, άνοιγμα δρόμου; - καθαριότητα χωριού 

ασπρίσμα δρόμων, σπιτιΏν, καθαριότητα σχολείων, νοσοκομείων, 

πάρκων, βοήθεια/στό ιατρείο κ.λ.π. 

ε... Νά γίνουν συζητήσεις γιά ανάπτυξη μορφωτικού
7
 επιπέδου μελδν 

καί απλές κατανοητές εισηγήσεις. 

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

κά συζητήσεις σέ μαζικούς χώρους από στελέχη δικά μας, διάβασμα 

της εφημερίδας μπροστά στον χωροφύλακα, μοίρασμα κειμένων, άφισ-

σ£δν κ,λ.π. 

Μ'αύτό τό πλάνο δουλειάς πιστεύουμε πώς μπορεί κάθε -F.0, νά 

βάλει στόχο της τους επόμενους τρεις μήνες νά αυξήσει τά μέλη της 

κατά 20% (είτε γράφοντας καινούργια μέλη, είτε δραστηριοποιώντας μέλη 

πού έχουν αδρανοποιηθεί ή καί τά δύο ). Ό στόχος είναι ενδεικτικός 

γιατί είμαστε σίγουροι πώς αν χάνουμε σωστά τή δουλειά μας θά μπορέ

σουμε νά τόν ξεπεράσουμε, 'Αλλά.καί νά μήν φτάσουμε τό στόχο θά έ

χουμε ήδη δημιουργήσει σωστές προϋποθέσεις γιά τή γρήγορη ανάπτυξη 

τοϋ Κίνήματος. αας, . •-. ... 

Φίλοι, Σύντροφοι, 

Θά πρέπει νά ξεκαθαρίσουμε πώς αποφασιστικό ρόλο στην 

πορεία τ?)ς χώρας μας καλείται νά παίξει τό ΠΑ
ο
Σ0.Κ. Γιά νά μπο

ρέσουμε νά υλοποιήσουμε τίς διακηρύξεις μας, νά εφαρμόσουμε τό πρό-

.Λ. 



γραμμα μας θά πρέπει νά οργανώσουμε τά μέλη κμας, νά προσελκύσουν 

τους οπαδούς καί φίλους καί νά τους εντάξουμε στίς γραμμές μας.
 4

Η! 

οργάνωση είναι fj μόνη δόναμη πού διαθέτουμε χα C θά πρέπει νά τή φ·ι, χ-

ξουμε. 

"Οσο ή όργάωωσή μας μεγαλώνει δσο συμμετέχει στά προβλήματα τοο 

λαοΟ δσο άποχτα
1
 πείρα άπό τους άγονες του λαοϋ μας, χτίζει σιγά - σ ι 

γά τήν πορεία μας γιά τήν Εθνική Ανεξαρτησία τή Λαϊκή Κυριαρχία 

καί τόν Σοσιαλιστίκό μετασχηματισμό της πατρίδας μας. 

- ΕΜΠΡΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΧΤΙΣΟΥΜΕ ΕΝΑ ΠΑ«ΣΟ.Κ. ΜΑΖΙΚΟ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ 

- ΕΜΠΡΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΊΣΙΑΑΙΣΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ! 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΔΟΥΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΝΕ ΣΤΟΥΣ ΕΠΟΜΕΝΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΜΗΝΕΣ 

1. Μιά τουλάχιστο Τ.Ο. στον νομό, 10 πυρήνες στά χωριά ή σέ τόπους 

δούλε ιδς„ 

2. Μιά τουλάχιστο ομιλία σέ κάθε πόλη ή χωριό, πού θά φτιάξουμε Τ.Ο. 

η πυρήνα, 

3. Μοίρασμα φυλλαδίων, προκυρήξεων ή βιβλίων του ΠΑ,ΣΟ.Κ. σ'δλο τό 

νομό. 

4. Τρεις τουλάχιστο συζητήσεις στίς Π„Ν
0
Ε πάνω σέ βασικά προβλήματα, 

5. Δυό πολιτιστικές εκδηλώσεις σέ επίπεδο Νομοϋ. 

ΠΛΑΝΟ ΔΟΥΛΕΙΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ Τ.Ο. ΣΤΟΥΕ ΕΠΟΜΕΝΟΥ£ ΤΡΕΙΣ ΜΗΝΕΣ 

1. Αύξηση ή ένργοποιήοη αδρανοποιημένων μελΩν κατά 20σ/ο (επισκέψεις 

στά σπίτια, επαφή κ.λ,π.) 

2. Τρεΐς τουλάχιστο εκδηλώσεις ανοιχτές γιά προβλήματα τοΟ χωρίου 

ή τή*ς συνοικίας. 

3. Δέκα συναντήσεις τ£ον μελών μας γιά ανταλλαγή απόψεων σέ %or 

θέματα δουλείας, πρόγραμμα δουλείας προετοιμασία πλάνου, ή &/Α~ 

θέματα πού ενδιαφέρουν τά μΙλη„ 

4. Εθελοντική έργασία
Ρ 

5. Τρεϊς πολιτιστικές εκδηλώσεις εκτός γραφείου Τ.Ο. 

Συγκεκριμένα δεσμευτικά πλάνα δουλειάς θά καθοριστούν άπό τή 

O.E.Σ. σέ συνεργασία μέ τίς Π„Ν.Ε ανάλογα μέ τ-ίς αντικειμενικές συνθή

κες τοϋ χώρου καί τίς υποκειμενικές δυνατότητες τη*ς οργάνωσης. 


