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Στ<5 Παγκόσμιο χώρο ή παλιά ισορροπία δ υ ν ά μ ε ι * πού αντανακλού

σε τήν άλληλοσιίσχέτηση ΗΠΑ-ΕΣΣΔ μ ε τ α β ά λ λ ε τ α ι . *Η Κίνα κ α ί μετά 

τόν θάνατο του Μάο σ υ ν ε χ ί ζ ε ι νά δ ι ε κ δ ι κ ε ί δλο καί μεγαλύτερο μ ε 

ρ ί δ ι ο στήυ Παγκόσμια Ισορροπία των υπερδυνάμεων. *Η ΕΣΣΔ στή βά

σε ι της παγκόσμιας στρατηγικής της συχνά έ ρ χ ε τ α ι σέ α ν τ ί θ ε σ η μέ 

τά λαϊκά κινήματα δταυ έρχονται σέ σύγκρουση μέ τά δ ι ε θ ν ή της συμ

φέροντα. *Η Ευρώπη παραμένει δέσμια καί δέν μπόρεσε νά ξεφύγει α

πό τδυ εναγκαλισμό των ΗΠΑ αν KaC στή Νότια Ευρώπη τά Λαϊκά Κ ι ν ή 

ματα α ν α β α ί ν ο υ ν . OÍ πετρελαιοπαραγωγικές χώρες απειλούν τ ί ς α ν α 

πτυγμένες β ι ο μ η χ α ν ι κ έ ς χώρες δ ι ε κ δ ι κ δ ν τ α ς μεγαλύτερο μ ε ρ ί δ ι ο στήυ 

παγκόσμια κατανομή πλούτου. Τά ^Ξνικοαπελευθερωτικά κινήματα του 

Γ ' Κόσμου προσπαθούν νά χαράξουν μέ ε π ι τ υ χ ί α ευα δ ι κ ό τους τρόπο 

παρουσίας πέρα άπό τά παραδοσιακά πρότυπα καί παγκόσμια κέντρα 

αποφάσεων. 

OÍ ΗΠΑ ακολουθούν ε λ α σ τ ι κ ό τ ε ρ η , άλλα παράλληλα αποφασιστικό

τερη μεθοδολογία γ ι ά παγκόσμια κ υ ρ ι α ρ χ ί α μαζί μέ τά υποκαταστήμα

τα της MOBIL-OIL, δημιουργώντας καί υποκαταστήματα Α μ ε ρ ι κ ά ν ι κ η ς 

κ η δ ε μ ο ν ί α ς , Β ρ α ζ ι λ ί α - Ί ρ ά ν - Ί σ ρ α ή λ - Τ ο υ ρ κ ί α . 

Ή Τουρκία π ε τ υ χ α ί ν ο ν τ α ς ι δ ι α ί τ ε ρ α οφέλη άπό τόν ρ<5λο-χωροφύ-

λακα πού της α ν α τ ί θ ε τ α ι πραγματοποιε ί ε π ε κ τ α τ ι κ ή Πολιτ ική στην 

Κύπρο καί τό Α ι γ α ί ο . 

Ή Ελλάδα δεμένη μέ τ<5ν παγκόσμιο ιμπεριαλισμό" (ΗΆΤΟ-ΕΟΚ), 

καί πρωταρχικά μέ τ ί ς Η.li.Α., προσπαθεί νά πετύχη τήν οικονομική 

της ανάπτυξη καί νά διασφαλίση τήν Ε θ ν ι κ ή α κ ε ρ α ι ό τ η τ α , ακριβώς 

μέσα άπό τους συνασπισμούς καί μηχανισμούς ε κ ε ί ν ο υ ς πού ακριβώς 

θεσμοθετούν τήν υποτέλε ια καί υπονομεύουν τήν Ε θ ν ι κ ή της ακεραιό

τ η τ α . 
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Στόν εσωτερικό τομέα η Κυβέρνηση σκληραίνει ολοένα καί πε

ρισσότερα τή στάση της, απόδειξη αδυναμίας vá αντιμετωπίσει τά 

λαϊκοί αίτήματα,μέ μια* σειρά αντιδραστικά" νομοθετήματα καί ανά

λογη μεθοδολογία στην πράξη όπως τό Σύνταγμα, δ νόμος 330,τό 

ιδιώνυμο καί τελευταία τό νομοσχέδιο γιά τις εκτοπίσεις. Επανα

φέρει σέ μόνιμη αντιλαϊκή σύσπαση τό προσωπείο της νεοδημοκρα-

τικης Κυβέρνησης. Καί δείχνει γιά μιά ακόμη φορά τήν πίστη της 

Δεξιάς παντού καί πάντα, νά άντι μετωπίζη τά λαϊκά προβλήματα μέ 

περισσότερη πίεση καί αστυνομικά μέτρα. 

Ό ρόλος της Αντιπολίτευσης μέσα καί εξω άπό τήν Βουλή 

δείχνεται κατώτερος των περιστάσεων άφου ώρισμένα κόμματα της 

αντιπολίτευσης διαψεύσανε τίς προσδοκίες τοϋ λάου καί συμπλεύ-

σανε σέ καίρια πολιτικά καί Εθνικά θέματα μέ τήν Κυβέρνηση. 

"Ετσι ή Πρόταση των 10 σημείων του ΙΙροέδρου σ. Ανδρέα Παπανδρέ

ου, έρχεται σέ μιά κρίσιμη φάση γιά τό 'Έθνος τό Λαό, μέ σκοπό 

τήν αντιμετώπιση της αντεθνικής καί αντιλαϊκής Κυβερνητικής 

πολιτ ικής. 

*Άς μήν ξεχνάμε τό μόνιμο αίτημα τοϋ λαοϋ γιά ενότητα. 

"Αλλωστε ο συσχετισμός δυνάμεων σέ μιά τέτοια "συμμαχία" δέν 

μπορεί,παρά νά εξελιχθεί φυσιολογικά σέ όφελος των προοδευτι

κών Κομμάτων καί ιδιαίτερα του ΠΑ.ΣΟ.Κ* 

Μπαίνει γι'αυτό ιδιαίτερο χρέος νά κυττάζουμε καλλίτερα 

τίς εσωτερικές μας αδυναμίες καί νά δραστηριοποιηθούμε (στό 

έπακρο), γιατί ενα δυνατό καί οργανωμένο ΠΑ.ΣΟ.Κ., βοηθάει τήν 

ενότητα δράσης της Αντιπολίτευσης καί τό σπουδαιότερο είναι 

εγγύηση- μιά καί ò στόχος δέν μπορεί ναναι ή Ενότητα γιά τήν 

Ενότητα,- αλλά γιά τό σωστό προσανατολισμό του μπλοκ, δυνάμεων 
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της αντιπολίτευσης, αν βέβαια οι ίδιες αντιπολιτευτικές δυνά

μεις ανταποκριθούν στην πρόταση. 

Είναι απαραίτητο νά δούμε πλέον μέσα άπό τή*ν προοπτική πού 

δώσαμε πι<5 πάνω'τή θέση του ΓΙΑ.ΣΟ.Κ, στή σημερινή Ελληνική πραγ

ματικότητα, τή δόμηση καί τή λειτουργά του. 

Ή μεταπολίτευση στίς 24-' Ιούλη πού έγινε μέ τόν τρόπο πού 

ξέρουμε, βρήκε τίς πολιτικές δυνάμεις του τόπου αποδιοργανωμένες 

καί τίςάντιστασιακές δυνάμεις νά 9υζητουν τήν περίφημη "Ενότη

τα." Ή μή ύπαρξη ενός ενιαίου αντιστασιακού φορέα πού θά μετέ

τρεπε τήν καθολική αντίθεση του Ελληνικού Δαου σέ ενεργητική 

αντίσταση καί αντιπαράθεση μέ τή Χούντα, είχε σάν αποτέλεσμα τό 

συμβιβασμό πού έγινε, μέ τήν παράδοση της εξουσίας στις συντηρη

τικές δυνάμεις της χώρας, πράγμα πού υποβοηθήθηκε μέ τή συμμετο

χή στην Κυβέρνηση "Εθνικής ενότητας" καί στελεχών από τή μετέ

πειτα ΕΚ-ΝΔ. 

Ή δημιουργία του ΠΑ.ΣΟ.Κ. ήρθε νά καλύψει τήν ανυπαρξία 

στον προοδευτικό χώρο του μεγάλου εκείνου φορέα πού θά έδινε μιά 

σίγουρη προοπτική σέ ολα τά* καταπιεζόμενα στρώματα της Ελληνικής 

Κοινωνίας, του φορέα εκείνου πού θά οδηγούσε στην κοινωνική αλλα

γή και' στην κατάληψη της εξουσίας άπό τόν μή προνομιούχο "Ελλη

να. 

Στον τρίτο χρόνο λειτουργίας του τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. καταξιώθηκε 

στον Ελληνικό λαό. Ή παρουσία του είναι αισθητή σ'δλα τά επί

πεδα της πολιτικής ζωής της χώρας. 

Ή εκλογική μας δύναμη ανεβαίνει μέρα μέ τή μέρα, ένω αντί

θετα ή οργανωμένη μας δύναμη παραμένει στάσιμη. 

Κατά τήν γνώμη μας αυτό οφείλεται σέ δύο λόγους βασικά. 

Στην έλλειψη μιας σωστής λειτουργίας του κινήματος άφ'ένός καί 
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στήν πολιτική παράδοση καί καθυστέρηση της Ελληνικής Κοινωνίας 

άφ'ετέρου, αποτέλεσμα της οικονομικής ,πολιτ ικής καί κύρια ιδεο

λογικής καταπίεσης καί ελέγχου του λάου Ι Εκκλησία, Εκπαίδευ

ση, μέσα ενημέρωσης, Αστυνόμευση κ
β
λ.π.).ϊό 5Αί° δέν εξηγείται 

μόνο μέ τό "Καραμανλής η Τάνκς",άντανακλα άπό μια" άποψη καί 

τήν Ελληνική Κοινωνικοπολιτική πραγματικότητα, σέ συνδιασμό μέ 

τίς περιστάσεις τής εποχής εκείνης καί τίς συνθήκες κάτω από τίς 

οποΐΕ§ οδηγήθηκε ή χώρα στίς εκλογές. 

Ή πολιτική ζωή στην Ελλάδα ποτέ δέν ήταν παραδοσιακά ομαλά 

κοινοβουλευτική, πάντα ήταν αυταρχική μέ διαλύματα δικτατορίας. 

Αυτό ¡T-fúm» νά μας προβληματίσει γιά νά συλλάβουμε σωστά τό οργα

νωτικό μας σχήμα πού πρέπει νά είναι ευέλικτο καί νά αναπροσαρ

μόζεται εύκολα στίς γρήγορα μεταβαλλόμενες πολιτικές συνθήκες. 

Τό κίνημα μας πέρα άπ'τό στρατηγικό του στόχο πού είναι 

ο σοσιαλιστικός μετασχηματισμός τής Ελληνικής κοινωνίας, πρέπει 

νά καταχτάει καθημερινά ταχτικές νίκες* 

Κάτι τέτοιο δμως προϋποθέτει εσωτερική ενότητα, σταθερότη

τα, γραμμές-δομές λειτουργίας καί δυνάμεις αξιόμαχες καί ικανές, 

επιδιώξεις πού περνάνε πρωταρχικά μέσα από τήν ομοιογένεια καί 

σύνθεση τής οργανωτικής πολιτικής του ΠΑ.ΣΟ.Κ., αποβλέποντας 

στην ολική έξέλιξη-ολοκλήρωση του κινήματος σ δλους τους τομεϋς 

καί χώρου$. 

Αυτά όταν μπαίνουν σαν στόχοι, καταχτιωνται σίγουρα στά 

πλαίσια μιας αγωνιστικής πορείας, αρκεί νά τά βλέπουμε καί νά 

τά αντιμετωπίζουμε σέ σύνδεση μέ τά προβλήρατα πού άπό τό ενα 

μέρος δέοονται μέ τήν δόμηση καί τή λειτουργία του ΠΑ.ΣΟ.Κ. καί 

άπό τό άλλο μέρος μέ τή σύνεδεση του ΠΑοΣΟ.Κ. μέ τίς πλατιές 

λαϊκές μάζες. 
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«οσμένης της ανομοιογένειας των στρωμάτων πού περικλείον

ται ατό IIA.ΣΟ.Κ. ήταν μοιραίο vá μορφοποιηθούν διαφορετικές ι

δεολογικοπολιτικές πραχτικές. Στό σημείο αυτό οι λαθεμένες ί-

οέ%ς καί ενέργειες, 'όταν μάλιστα πολλαπλασιάζονται είναι τραύ

ματα για* το κίνημα καί θ à πρέπει κάποτε νά τίς αντιμετωπίσουμε 

σοβαρά καί μέ συνέπεια στά πλαίσια μιας ΤΙασοκικής κινητοποίησης 

πού θά μπολιάσει τά μέλη μέ εκείνη τήν απαραίτητη ταξική συνεί

δηση, ώστε νά μετεξελιχθούν στην αντίστοιχη πολιτική σοσιαλιστι

κή δύναμη. 

Στή δίχρονη πορεία μας, μπορούμε ν'άναφέρουμε τίς παρακά

τω &<κτευθύνσεις πού έχουν φανερωθεί στά ΠΑΣΟΚ.α) Ό παλαιοκομ

ματισμός, β; ò είσοδισμός(τριτσ^ισμύς), γ) ô ψευδοεπαναστατι-

κός άριστερισμός. 0Í κατευθύνσεις αυτές πού χαρακτηρίζονται α

πό μικροπολιτική-ΰποκειμενισμό- δογματισμό-σεχταρισμό καί συχνά 

βερμπαλισμό, προκαλούν αντιθέσεις ε'ίτε κύριες είτε δευτερεύου

σες πού μετατρέπονται μερικές φορές σέ κυρίαρχες καί ανταγωνι

στικές. 

"Ολα αυτά υπονομεύουν τήν εξέλιξη καί τήν ενότητα στό ΙΊΑΣΟΚ 

γιατί προκαλούν εκφυλισμό, αδράνεια, κατακερματίζουν καί εγκλω

βίζουν δυναμικό καί ακόμα δρουν διαλυτικά καί διαβρωτικά στό 

χώρο. 

Στό ΠΑΣΟΚ έχουμε ανάγκη από δουλειά θεωρητική σίγουρα. 

Χρειαζόμαστε θεωρητικούς όμως πού νά αναλύουν επιστημονικά τά 

τωρινά προβλήματα καί συνθήκες του χώρου $έ τή Μαρξιστική μέ

θοδο. Θέλουμε διανόηση μέ μυαλό κριτικό, πού νά παίρνει μέρος 

στην πρακτική δουλειά, νά γενικεύει, νά επεξεργάζεται καί νά 

συστηματοποιεί θεωρητικά στό φως του Μαρξισμού, τήν πείρα της 
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χώρας μας καί τήν Παγκόσμια. 

Στα δύο χρόνια παρουσίας του ΠΑΣΟΚ διαπιστώνουμε ακόμα σε* γε

νικές γραμμές. 

Ι) "Αν καί η γενική πολιτική γραμμή του Κινήματος είναι σωστή, 

συχνά" υστερούμε σέ θεωρητικές αναλύσεις, περιοριζόμενοι σέ τρέ

χουσες πολιτικές αναλύσεις καί ακόμα μας λείπουν έξειδικευμέ-

νες-έμπερ ιστατωμένες άναλύσεις-θέσεις καί λύσεις σέ συγκεκρι

μένα ειδικά ζητήματα. 

2) Ή καθοδήγηση υστέρησε σ'έπίπεδο συγκεκριμένων οδηγιών πού θά 

βοηθούσε τή βάση καί τίς μάζες να* μπουν σέ δράση για* συγκεκριμ-

μένες καταχτήσεις. Παραπέρα η καθοδήγηση των διαφόρων τομέων 

δέν συνδέθηκε σωστά μέ τή βάση έτσι ώστε νά παίρνει τήν πείρα 

της καί τίς απόψεις της γιά συγκεκριμένους τομείς δουλείας, νά 

τίς επεξεργάζεται νά τίς γενικεύει καί νά τίς συστηματοποιεί 

σέ πρόγραμμα δουλείας. Ή γραμμή καθοδήγησης απέναντι στή βάση 

καί τίς μάζες είναι σωστή μόνο δταν ιστορικά αυτές πείθονται 

γιά τήν όρθέτητά της μέ τήν ίδια τους τήν πείρα. 

3) Οι Τ.0.υπολειτουργούν μέ σχεδόν μόνιμη ποσοτικά στασιμότη

τα καί τό ποιοτικό επίπεδο αναβαίνει μέ αργό ρυθμό. 0Í διαφο

ρές πού δημιουργούνται δέν λύνονται μέ δημιουργικό διάλογο καί 

σωστή καθοδήγηση καί γίνονται ανταγωνιστικές, επειδή συνήθως 

λείπει τό πολιτικό σκεπτικό καί η μαρξιστική ανάλυση της συγκε

κριμένης κάθε φορά πραγματικότητας. 

Οι γνώμες παίρνουν ενα υποκειμενικό καί φιλελευθερίστικο χαρα-

χτήρα πού γίνονται η "άποψη γιά τήν άποψη". 

Λείπει η πολιτική προετοιμασία στίς περισσότερες Συνελεύσεις. 

Δέν αναλύονται οι δυσκολίες στίς αποφάσεις πού παίρνωνται καί 

έτσι η υλοποίηση τους γίνεται δύσκολη, ϋαραπέρα ή κριτική καί 
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η αυτοκριτική γίνονται αυθόρμητα καί οχι σάν μέθοδος γιά τη* 

σοσιαλιστική* διαπαιδαγώγιση των μελών μας σάν ξεπέρασμα των-

δυσκολιών κα ί σάν κομματική* συσπείρωση κα ί αύξηση της συντρο

φικότητας. 

Δέ*ν έχουμε στό κίνημα ικανό αριθμό στελεχών μέ μια" Πασοκική* 

συνείδηση καί μαρξιστική* κατάρτιση πού θά δράσουν καθοδηγητικά, 

καί αν έχουμε δεν αξιοποιούνται σωστά. 

*3πίσης μας λείπει η κεντρική πολιτική καθοδήγηση καί ο προγραμ

ματισμός. 

4) Πρίν μερικούς μήνες μέ ανακοινώσεις του σ.Προέδρου καί της 

Ε.Γ. έγινε σαφές σέ όλους μας οτι τό κίνημα άντιμετώ*πιζε διά

φορες αμμεσες δωσκολίες καί προβλήματα καίρια πού θά σημάδευαν 

τό μέλλον του ΠΑΣΟΚ καί πού η σωστή αντιμετώπιση τους θά ήταν 

η απαρχή μιας νέας οργανωτικής πορείας έχοντας σάν βάση τά λά

θη της απειρίας του παρελθόντος. Ή κατάσταση αυτή σχετιζόταν 

καί μέ τή λειτουργία μιας Τροτσκιστικής φράξιας μέσα στό κίνημα 

Καίμέ τήν ύπαρξη ορισμένων πού ήθελαν τίς Τ.Ο. εκλογικούς μη

χανισμούς, πράγμα πού ερχόταν σέ αντίθεση μέ τόν Μαρξιστικό 

προσανατολισμό του κινήματος καί μέ τήν έλλειψη ενδιαμέσων κα

θοδηγητικών οργάνων πού θά εξασφάλιζαν τήν ανοδική καί καθοδη

γητική λειτουργικότητα του κινήματος. Αποτέλεσμα δέ δλων αυ

τών ήταν η έσωστίίέφια των Τ.Ο. καί η έλλειψη μαζικότητας. 

Τά μέτρα πού πάρθηκαν γιά τήν αντιμετώπιση της κατάστασης αυ

τής ήταν. 

α) ο ορισμός IUI γιά τήν μαζικοποίηση των Τ.Ο. καί τήν επιτά

χυνση των διαδικασιών πού θά οδηγούσαν στίς περιφερειακές συν

διασκέψεις, τήν Πανελλαδική καί τό* Πανελλήνιο Συνέδριο. 

•Α 
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"Οσον άφορα τίς διαγραφές, ήταν μια" πολιτική επιλογή παρά τ ó γε

γονός "ότι δέν άκουλουθήθη ή σωστή διαδικασία της Πολιτικής αντι

παράθεσης. * Αλλά το* πρόβλημα δε* λύθηκε στή βάση του κα ί δέν άμ-

φιβάλλεικανε ίς δτι τ dt μέλη μας ακόμα δέν έχουν σαφείς πολιτικοΊ*-

δεολογικές θέσεις, ώστε ν tí* μπορούν κάθε στιγμή νά κάνουν πολιτι

κή αντιπαράθεση απέναντι σέ άρρωστες ιδέες καί ενέργειες. 

β) Οι διορισμοί των ΠΝΕ έγιναν αποδεχτοί άπ'δλους παρά τίς αντιρ

ρήσεις χού υπήρχαν, "¿γίνε πιστευτό τότε πώς ξεκινούσαμε μιά 

νέα οργανωτική φάση έχοντας τήν πείρα του παρελθόντος και τήν 

σχετική δόμηση πού θά εξασφάλιζε τήν αμφίδρομη σύνδεση του κινή

ματος πού θά είχε σάν αποτέλεσμα τήν μαζικοποίηση, 

Τό έργο κάθε ΠΝΕ θά κριθεί βέβαια ξεχωριστά. Ή ΠΝΕ Β^ προ

σπάθησε ν'άνταποκριθρ στίς απαιτήσεις του ρόλου της. Θά πρέπει 

έδω νά αναφέρουμε δτι οι σχέσεις ΠΝΕ-Κεντρικων 'Οργάνων δέν είναι 

ικανοποιητικές. Νομίζουμε δτι η δυναμική των ΠΝΕ χωρίς πληροφό

ρηση καί σωστή λειτουργική σχέση μέ τά ανώτερα όργανα οδηγεί 

μαθηματικά σέ καταστάσεις αυτονόμησης η εκφυλισμού. Ό φόβος 

μας αύτδς, σύντροφοι, μας οδηγεί μέ δλη τή συναίσθηση της ευθύ

νης πού μας διακατέχει νά επισημάνουμε τήν κατάσταση καί νά προ

τείνουμε συγκεκριμένες λύσεις γιά νά λειτουργήσουμε σωστότερα. 

Ό θεσμός των ΓΙΝΕ διανύει ηδη μερικούς μήνες λειτουργίας. 

Χρόνος αρκετός γιά νά βγάλουμε μερικά συμπεράσματα πάνω στην 

προσφορά καί αποτελεσματικότητα, του έργου τους, 

Γιά ένα κίνημα σοσιαλιστικό μαζικό-έθνικοαπελευθερωτικό, 

χρειάζεται πρίν απ'δλα η σωστή διάρθρωση, τό σωστό δέσιμο της 

βάσης μέ τήν ηγεσία. Καί ή ΠΝΕ αποτελούν τήν σπονδυλική στήλη 

σέ μιά τέτοια θεώρηση. Ό μέχρι τώρα απολογισμός πρέπει ναναι 
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θετικός. 

Στην πράξη φάνηκαν οι δύο κίνδυνοι στή λειτουργία τους. 

Ι) Ή διάθεση αυτοσχεδιασμού σέ τοπικό επίπεδο μέ έλλειψη μα

κρόπνοης στρατηγικής στην πορεία των προβλημάτων καί γεγονότων. 

2) Ή προσμονή η καί η απαίτηση λύσεων σέ επί μέρους λεπτομε

ρειακά θέματα άπό τά Κδ»τρικά "Οργανα καί γραφεία. Γι'αυτό πιό 

πολύ μέ βάση τή"ν πείρα της ΠΝΕ Β, προτείνουμε. 

Α) Ήέ έφαρμοσθρ τό Καταστατικό στό θέμα της λειτουργίας της Κ.Ε. 

(μεταβατικές διατάξεις). 

Β) Τά Κεντρικά 'Όργανα καί Γραφεία πρέπει ν'ασχολουνται κύρια 

μέ προβλήματα στρατηγικής σέ πανελλήνιο χώρο, η δέ επί μέρους 

μεθόδευση νά αφήνεται στίς ΠΝΕ. Πρέπει δέ ν'άποφεύγωνται οι άπ' 

ευθείας επαφές καί εντολές Κεντρικών Γραφείων μέ S.O. η μέλη, 

εν αγνοία των ΠΝΕ- πράγμα πού συμβαίνει έπανε ιλλημένα-καί πράγ

μα πού επιφέρει εκτός των άλλων μείωση του κύρους τών ΠΝΕ στην 

"ευαίσθητη" περιοχή της Αθήνας. Ή πληροφόρηση καί η ενημέρω

ση θά πρέπει νά γίνεται στά πλαίσια της 'Οργανωτικής δομής καί 

λειτουργάς του Κινήματος ("Οργανο προς "Οργανο) καί οχι περι

στασιακά. 

Βέβαια γνωρίζουμε δτι τά προβλήματα του χώρου της Αθήνας 

είναι πολλές φορές κοινά καί δέν μπορούν νά διαιρεθούν σύμφωνα 

μέ τήν γεωγραφική κατανομή των ΠΝΕ. Γι'αυτό αναγκάζονται τά Κεν

τρικά γραφεία νά ασχολούνται μερικές φορές μέ μικρολεπτομέρειες, 

μακρυά άπό τήν κύρια επιτελική τους λειτουργία. 

Θά μπορούσε νά ξεπεραστώ τό πρόβλημα μέ τήν δημιουργία ε

νός κοινού συντονιστικού γραφείου Αττικής των ΠΝΕ πού θά ασχο

λείται μέ θέματα των ΠΝΕ πού αφορούν τόν χώρο της Αθήνας, άλλα 

•Α 

-_JL α~ 



-10-

ξεπερνουν τη*ν γεωγραφική κατανομή των 1MB. 

Γ) lief θεσμοθετηθούν τακτές συσκέψεις των υπευθύνων τομέων (π.χ, 

'Οργανωτικού κ.λ.π.) των IME Αθήνας μέ τά αντίστοιχα Γραφεία, 

γιο! αλληλοενημέρωση καί πληροφόρηση. 

Δ) Νά άπασχολήσρ σοβαρά" τ<5 Κίνημα ή έξεΰρεση μιας σωστής λει

τουργικής σχέσης 'Οργάνων Κινήματος καί Κοινοβουλευτικής 'Ομά

δας. 

Στό σημείο αυτά πρέπει νά αναφέρουμε δτι οι σχέσεις κοινο

βουλευτικής ομάδας καί υπολοίπου κινήματος δεν είναι ικανοποιη

τικές. Υπάρχουν μάλιστα περιπτώσεις βουλευτών πού αντιστρατεύ

τηκαν ευθέως τήν οργάνωοη του κινήματος, η αντίστροφα δέν έφε

ραν ούτε ενα άτομο στην οργάνωση άπό τους πολλούς εκλογικούς 

φίλους πού έχουν. 

Πρέπει οπωσδήποτε μέ τή συμμετοχή των βουλευτών σέ περισσότε

ρες κοινές συναντήσεις μέ όργανα του κινήματος νά αμβλυνθεί ή 

εντύπωση καί κατάσταση πού υπάρχει. 

Οι σκέψεις αυτές γίνονται μέ τήν επιθυμία νά αποτελέσουν 

αφετηρία γιά μιά πιό δημιουργική σχέση Τ.Ο-ΠΙΕ-Κεντρικων 'Οργά

νων. Γιά σωστότερη μεθόδευση στην οικοδόμηση του μεγάλου σοσια

λιστικού Κινήματος πού γίνεται κάθε μέρα πράξη στην χώρα μας 

μέ τήν δημιουργική στόχευση του σ.Προέδρου Ανδρέα Παπανδρέου. 
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