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ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ. 

Παρά τή βεβαιότητα μου ότι τά δσα αναφέρω παρακάτω είναι γνωστά στην 

ηγεσία του Κινήματος,ωστόσο επιθυμώ νά προσθέσω καί τήν προσωπική μου 

πληροφόρηση μαζί μέ ώρισμένες προτάσεις πού πιθανόν νά βοηθήσουν στό 

ξεπέρασμα των δυσκολιών πού παρουσιάζονται στην οργάνωση. 

*Κ δημιουργία των ΠΝΕ ήταν πράγματι ενα βήμα μπροστά γιά τήν οργάνωση 

του Κινήματος.Καί άν πάρουμε σάν μέτρο σύγκρισης τή δουλειά πού οι ΠΝΕ 

των 'Αθηνών έκαναν μέσα στους λίγους μήνες της ύπαρξης τους μπορούμε νά 

υποστηρίξουμε ότι έχουμε σάν Κίνημα πετύχει ένα σημαντικό μέρος των στό

χων πού έχουν τεθεί.Ή συνεχής επαφή τών μελών τών ΠΝΕ μέ τίς Τ.Ο. έδω

σαν λύση στό τεράστιο πρόβλημα της επαφής καί της άλληλοπληροφόρησης της 

ηγεσίας μέ τή βάση."Ετσι προχώρησε ή οργάνωση καί προλήφτηκαν πολλές 

παρεξηγήσεις πού σέ άλλες περιπτώσεις δημιουργούσαν αφορμές γιά κριτική 

εντελώς αδικαιολόγητη.'Ακόμη ή δημιουργία τών ΠΝΕ βοήθησε νά άντιμετω-

πιστη,τουλάχιστον στά κύρια σημεία του,τό πρόβλημα της οριζόντιας δια

σύνδεσης καί στό μέτρο πού οι ΠΝΕ τών 'Αθηνών θά βοηθηθούν άπό τά κεντρι

κά όργανα μέ σωστές αποφάσεις καί συμπαράσταση,θά ξεπεραστή στό σύνολο 

του τό πρόβλημα. 

"Αν μέ λίγα λόγια αύτη είναι ή κατάσταση της απόδοσης τών ΠΝΕ στην 'Αθή

να,πού στην αντικειμενικότητα της παρουσιάσεως της δέν έπαιξε κανένα 

ρόλο τό υποκειμενικό στοιχείο της συμμετοχής μου στή ΠΝΕ Α 'Αθήνας,στην 

επαρχία δυστυχώς ή κατάσταση δέν παρουσιάζεται τό ίδιο ευχάριστη. 

Μέ τήν ευκαιρία τών καλοκαιρινών μου διακοπών μπόρεσα νά κάνω ώρισμένες 

παρατηρήσεις καί σ'αυτές στηρίζω τήν αναφορά μου.Γιά λόγους πού αφορούν 
Τ
,ήν τάξη δέν θάθελα νά αναφερθώ επώνυμα στίς συγκεκριμένες περιοχές,ό

που έκανα τίς παρατηρήσεις μου,ούτε θάθελα νά θεωρηθή ότι οι παρατηρή

σεις μου αυτές αφορούν όλες τίς ΠΝΕ μιά καί ελπίζω σ'άλλες περιοχές ή 

δουλειά νά έχει προχωρήσει. 

'Ενώ ή απήχηση του ΠΑΣΟΚ στην επαρχία έχει ξαπλωθεί σέ βαθμό πού ξεπερνά 

κάθε αισιόδοξη πρόβλεψη ή αδυναμία κάλυψης τών οργανωτικών αναγκών πα

ρουσιάζεται εμφανέστατη.Καί τό αποτέλεσμα είναι ò λαός αυτός της επαρχί

ας νά μήν έχει καμμιά έπαςοή καί φυσικά καμμιά καθοδήγηση άπό τήν οργά-



νωση τοϋ ΠΑΣΟΚ. Επειδή είναι γνωστή σ'δλους μας ή ελλιπέστατη πληροφό

ρηση τοΰ λαοϋ από τά μέσα μαζικής έπ uno όνων ίας καί επειδή ούτε ή ΕΞΟΡ

ΜΗΣΗ δέν φθάνει σέ ορισμένους επαρχιακούς Δήμους καί στις περισσότερες 

Κοινότητες,ò λαός της επαρχίας είναι ουσιαστικά απληροφόρητος γιά τίς 

αποχρώσεις της πολιτικής τοΰ Κινήματος σέ βάθος,μέ αποτέλεσμα νά πέφτη 

θύμα των εντυπώσεων πού ώρισμένοι κύκλοι θέλουν νά δημιουργοΰν.Παρά-

δειγμα,σέ πολύ κόσμο έχει μείνει ή εντύπωση ότι "ο 'Ανδρέας θέλει πόλε

μο".Τέτοια προβλήματα δέν θά υπήρχαν αν είχε προχωρήσει ή οργάνωση καί 

αν. τά έντυπα του Κινήματος έφταναν καί στό τελευταίο χωριό. 

Σ'άλλη περιοχή ώρισμένα μέλη της ΠΝΕ πιστεύουν ότι γιά νά προχωρήσει ή 

οργάνωση πρέπει στή κεφαλή της οργανωτικής προσπάθειας νά μπή άτομο πού 

ήταν υποψήφιος στίς εκλογές.Καί άπό τό σημείο αυτό αρχίζουν οι διχογνω

μίες γιατί οπωσδήποτε υπάρχουν μέλη πού έχουν κατανοήσει τίς εγκύκλιες 

τοΰ Κινήματος γιά τους πολιτευτές όπως επίσης καί υπάρχουν άλλα πού δέν 

θέλουν νά πάρη πρωτοβουλία ò α υποψήφιος,άλλα ò β.Τό αποτέλεσμα είναι νά 

δημιουργούνται προστριβές καί τελικά ή ΠΝΕ νά οδηγείται σέ αδράνεια για

τί οι μέν πικραίνονται μέ τους δέ.Βέβαια μέ τήν κληρονομιά μιας πολιτι

κής ζωής πού κατευθυνόταν άπό κομματάρχες,είναι φυσικό φαινόμενο ή δη

μιουργία τέτοιων καταστάσεων."Ομως νομίζω ότι πρέπει νά ξεπεραστούν. 

Γι'αυτό τό λόγο κάνω τίς παρακάτω συγκεκριμένες προτάσεις πού ίσως βοη

θήσουν στό ξεπέρασμα ορισμένων δυσκολιών. 

1) Πρέπει νά άποκατασταθή συνεχής επικοινωνία κέντρου-έπαρχίας.Γιά νά 

γίνηδυνατό αυτό τό πράγμα πρέπει νά ένισχυθή μέ μέλη τό "Οργανωτικό γρα

φείο καί νά ονομαστή υπεύθυνος ή υπεύθυνοι γιά κάθε νομό ή κάθε δύο νο-

μούς.Ό υπεύθυνος θά πρέπει συχνά-πυκνά νά επισκέπτεται τόν νομό καί νά 

συμμετέχη στή πολιτική δουλειά πού γίνεται εκεί. 

2) Πρέπει νά δραστηριοποιηθούν οι έθνικοτοπικές οργανώσεις 'Αθήνας όλων 

των νομών.0Ì επαρχιώτες αυτοί πού κατοικούν μόνιμα στην 'Αθήνα,μπορούν 

άν δραστηριοποιηθούν σωστά νά μεταφέρουν τό μήνυμα του Κινήματος στην 

ιδιαίτερη πατρίδα τους. 

/ 

3) Καί πάλι ενα μεγάλο μέρος τής ευθύνης γιά τήν κινητοποίηση στην έπαρχί 

α πρέπει νά τήν πάρη ή νεολαία.Άφοΰ γίνουν σεμινάρια σέ φοιτητές άπό 

τήν επαρχία,έτσι ώστε νά μήν λένε πράγματα πού ίσως είναι δύσπεπτα γιά 

τό μυαλό τοΰ επαρχιώτη,πρέπει νά σταλοΰν στην επαρχία μέ αυξημένα καθή

κοντα στίς γιορτές καί στό καλοκαίρι. 
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4) Πρέπει, νά παρουσιάσουμε τό ταχύτερο τό πολιτικό μας πρόγραμμα στό 

Λαό.Ό Λαός πρέπει νά Εέρη τί περιμένει άπό μας όταν μας ψηφίση για 

Κυβέρνηση.Ψηφίζοντας τά συντηρητικά κόμματα ¡~έρει ότι ή ζωή του θά συνέ

χιση τη πορεία της χωρίς ιδιαίτερες αναστατώσεις καί πάνω στή συγκεκρι

μένη ρότα πού τόν έμαθαν χρόνια νά πορεύεται.Έμεϊς εκτός άπό γενικότη

τες δέν τοΰ έχουμε ακόμα δώσει νά καταλάβη τί συγκεκριμένη πολιτική θά 

ακολουθήσουμε αν πάρουμε τήν εξουσία.*0 αγρότης,ò μικροεπαγγελματίας, 

ò επιστήμονας πιστεύει ότι μέ όλες τίς δυσκολίες πού παρουσιάζει ή ζωή 

του ή πορεία είναι μέσα στά όρια της περιωρισμένη καί καθωρισμένη. Έμεις 

δέν τοΰ είπαμε πώς ακριβώς σκεπτόμαστε νά χρησιμοποιήσουμε τόν επιστή

μονα,τί ακριβώς θά γίνη τό μαγαζί του επαγγελματία,τί ακριβώς θά γίνη 

τό χωράφι του αγρότη.Καί επειδή ή κοινωνία πού επαγγέλλεται τό ΠΑΣΟΚ 

εϋναι κάτι καινούργιο δημιουργεί αισθήματα ανασφάλειας στό μέτρο πού 
ι 

δέν καθορίζεται μέ λεπτομέρεια τί ακριβώς εϋναι. 

5) 'Ομάδες επιστημόνων πρέπει νά πάνε στην επαρχία καί νά μιλήσουν σέ 

εκδηλώσεις τοΰ Κινήματος παρουσιάζοντας τίς θέσεις του.Ξέρω ότι υπάρχει 

σχετική εγκύκλιος γιά τήν αποστολή στελεχών σέ εκδηλώσεις στην επαρχία 

όμως δέν εχω τουλάχιστον μέχρι τώρα άντιληφθή τήν υλοποίηση αυτής της 

απόφασης.*Η προσπάθεια αυτή θά άποτελέση καί απάντηση στή γενική εντύ

πωση πού έχει δημιουργηθή ότι τό ΠΑΣΟΚ δέν έχει στελέχη. 
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