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 Η·ιδια..ή στρατηγ ική" τον3 Κινήματος μας γιά δημςκρατ οκό δρόμο 

προς την κατάχτηση της' Εθνικής Ανεξαρτησίας, Λαϊκής Κυριαρχίας, 

Κοινωνικής Απελευθέρωσης επιβάλλει την βασική επιλογή ΜΑΖΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ. 

"Ομως κάτι τέτοιο δεν πρόκειται - πέρ'α àio τη φραστική του διατύπωση -

νά τ,ο &οΏμε σε οργανωτική αντιστοιχία âv ô πολύτοκος μας. φορέας δέν 

σφυρηλατεί πολλα-πλασιάζει καί στεριώνει τους δεσμούς του με τ·ίς μδ-

ζες, μέσα ά·π ' την προγραμματ ισμένη δράση των μελΏν του στό χώρο των 

εργαζομένων. "Ετσ'ι ή σωστή κάθε φορά ανάλυση της άντικειμενικής 

πραγματικότητας καί η διαμόρφωση εσωτερικά των προϋποθέσεων - εκείνων 

πού δίνουν τη δυνατότητα πολύτοκης παρέμβασης στό επίπεδο των μαζών 

άποτελοΏυ ·τη βάση γιά την στην πράξη υλοποίηση του στόχου ΜΑΖΙΚΟ 

ΚΙΝΗΜΑ. '' ' 

''Η εικόνα τοϋ συνδικαλιστικοί) Κιν,ήματος στη χώρα' μας "παρουσιάζει 

τά χαραχτηριστικά της έλλειψης μαζικότητας, της έλλειψης ενότητας καί 

τής οργανωτικής δυσκαμψίας. Πράγματι τά τεράστιο άνοιγμα ανάμεσα 

στον ενεργό πληθυσμό καί τους συνδικαλιζόμενους, η πολυδιάσπαση σέ* 

Κληθο^σμόιοεπαγγελματικές κατηγορίες καί ή έλλειψη επεξεργασίας και

νούργιων μορφών οργάνωσης πού θά αντιστοιχούν στ ί ς ̂ καινούργιες συν

θήκες: etva.i .το άποτέλε'σμα τή'ς μορφής οικονομικής ανάπτυξης καί τοΌ 

τρόπου πολιτικής οργάνωσης της 'Ελληνικής κοινωνίας καθώς καί των 

ύπρκειμεν ι;«ΰν αδυναμιών • των" προοδευτικών δυνάμεων πού.προσδιόρισαν 

σέ μιά. πορεία καί τό βαθμό της πολιτικής του παρέμβασης στό συνδικα

λιστικό χώρο, 

\ ' Ή *Ελλάδα χώρα της περιφέρειας , του καπιτα,λ ισμοΰ Ε"ι"χε καί έχει 

νά παίζει σύμφωνα με τη*' λογική* TÜJy καπιταλιστικών μητροπόλεων διπλό 

ρόλο. "Παραχώρηση του γεωπολιτικού της χώρου στίς καπιταλιστικές μη

τροπόλεις γιά παντοειδή έκμετάλευση ,καί. βοηθητική λε'ιτουργία στά πλαί

σια τοϋ παγκόσμιου καπιταλιστικοί) συστήμα-το ς·. Τά παραπάνω ανέλαβε 

νά υλοποιεί μιά ντόπια εξαρτημένη καί κομπραδόρικη οικονομική ολιγαρ

χία καί' έτσι έγινε δυνατό σέ μιά πορεία πού ιστορικά περί'λαμβάνε ι 

σχεδόν ολη τή νεώτερη ιστορία, οι αποφάσεις των μητροπόλιτικων κέντρων 

νά καθωρίζουν αποφασιστικά καί τήν..μορφή οικονομικής ανάπτυξης καί 

τόν τρόπο πολιτικής οργάνωσης της κοινωνίας μας. 

'Η έξηντάχρονη προσπάθεια γιά κεντρική έκφραση των εργαζομένων 

συμπίπτει χρονικά με τή διακυβέρνηση της .χώρας μας άπό τήν δεξιά. *Η 

εναλλαγή στην εξουσία κοινοβουλευτικής αντιδραστικής δεξιάς καί στρα-
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τυωτικΏν δ ικτατορ ιων καθώρ ισε καί την έκταση καί τον βαθμό* έπι.βολη*ς 

„. ...>LSLC..-X p.&an&-~ì ων— μ ·ηχα-ννΐτμ-©ν*'ΤΠ5''υ* " ' π οΓν τ δ' υ" "η αστική* τάξη διαθέτει. Στη* 

διαμόρφωση του πολιτικοϋ κλίματος καί στην συγκράτηση άντυδραστtxoö 

-, νομυκο\5. πλέγματο ς συνέβαλαν -αποφασιστ ικά η δράση των μηχανισμών αλ

λοτρίωσης καί καταστόλΐίς σέ συνάρτηση με τίς υποκειμενικές αδυναμίες 

των
 :
 πρ,οοδευτ ικων δυνάμεων. "Ετσι, où μηχανισμοί αλλοτρίωσης όλο αυτό* 

...το* χρ.ο
:
ν>ΗΟ διάστημα μέ-ίδιάίτερη έξαρση λειτούργησαν γυά χό* πέρασμα 

στο* Λαό* μυας ιδεολογίας ξένης καί αντίθετης προς τον εαυτό* του καί 

τό συμφέρον του μιας ιδεολογίας πού ναρκώνει, αποξενώνει, καί αποπρο

σανατόλιζε ο τους •; ανθρώπους κ α ί τους κάνει ανίκανους νά σκεφτούν vá 

θελή*σουν καί νά~ δράσουν. 'Η ή̂ ττα του Λαϊκοί) Κινήματος στό*ν τελευταίο 

.εμφύλιο 'πολλαπλασίασε τίς δυνατότητες δράσης των μηχανισμών αλλοτρίωσης 

, μέ άποτ έλ εσμα την ελαχιστοποίηση, μέσα σε ενα έντονα άντυδραστ ί,ν,ό, 

έξαλλο άντ ικουμουνυστικό καί κυρίαρχα καταπιεστικό πολυτυκό κλίμα, της 

δράσης προοδευτικών δυνάμεων. 0 ί μηχανισμοί καταστολής παίρνουν yua* 

., ολο αυτό τό δι,άστημα ιδιαίτερη σημασία. Άπό τ ί ς • συυέπε υες τοϋ 

φακελλώματος μέχρι την ώμη • άστ υνομ ι κη βία, από τη*ν εξαγορά συνειδήσεων 

μέχρι την θ εσ.μοθέτηση ,νο.μ ικων π,λα ισ ίων . άντ ιδ ραστ ικων δ ιαμορφώθη'καν 

οί συνθήκες που αντανακλούνται στο συνο ικαλ ιστ υκό μας Κίνημα καί αή\ιερα. 

*Η κρίσ'η ιδεολογιών καί οργανωτικών σχημάτων μόνιμο φαον,όμενο 

. γι-ά τό -χώρο /crts";, παραδοσιακές αριστεράς, πού σχεδόν αποκλειστικά εκ-

., φρ-αζε τί ς. πρ·οοδευτ ικέξ δυνάμεις' στη χώρα μας τό* μεγάλο δι,άστημα TÎJ S 

¿στορ ικη-ς, π,ερ ιρ'δου ποΰ αναφερόμαστε, η αδυναμία της νά προσεγγίσπ 

σωστά τίς^μ&ζες μέσα άπό άξονες δράσης μέ περιεχόμενο σωστά επεξερ

γασμένο ",εραρημένο κα ί σέ αντιστοιχία μέ την πείρα των μαζών, η .αδυ

ναμία της σέ τελευταία ανάλυση νά πείσει, έκαναν δυνατή* την επιβίωση 

μικροαστικής ίδεο,λογίας στο εργατικό μας Κίνημα. "Ετσι, συνήθως ή «α-

τεύθυνση τδν συνδικαλιστικων αγώνων άφοροΰσε "προβλήματα τρέχοντα, ή 

επίλυση των προ βλημάτων -επα ιονε- χαραχτή*ρ.α πρόχειρου διακανονυσμοο καί 

ò αγώνας τδν εργαζομένων δεν εντασσόταν σέ συγκεκριμένη προοπτική* καί 

δέν συνδεόταν στενά μέ τή*ν πηγή* καί την ουσία του κουνωνικου" ανταγω

νισμοί). Αποτέλεσμα των παραπάνω-, "ο εκφυλισμός ó συμβιβασμός η άπολι-

τςκοποίηση των μαζών καί η αποδυνάμωση της οργανωμένης συνδ ικαλ ι/στι,-

κtì£ πάλης νά έχει σάν νέο αποτέλεσμα καί αυτό πολλές φορές μέ τή*ν 

άπρο κάλυπτη . επέμβαση των κυβερνήσεων της δεξιάς καί ττίς εργοδοσίας τή*ν 

έπι,βολή* ηγεσιών στο συνδικαλιστικό Κίνημα πού" πρακτορεύουν τά συμφέ

ροντα των εργαζομένων γιά λογαριασμό της συντήρησης καί τΤΙς εργοδοσίας. 

'Η ελλειψ,η σωστών · καί ιεραρχημένων στόχων άπό πλευράς προοδευτικών 
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δυνάμεων γυά τό έργατυκό Κίνημα είχε τίς αντίστοιχες συνέπευες καί 

στό επίπεδο της κατάλυσης άπό μέρους τους της αυτονομίας τδν μαζοχδν 

χωρών με* τη* μίμηση εξω από* αρχές μεθόδων που επανειλημμένα χρησομοπο ο-

ευ ή αντίδραση. Άντ υσόνδεσμο υ - περοχαράχωση οργανωτοχή συνδυχάτων 

χαί σφραγυδο πο ίησή* τους είναυ φ^,υνόμενα που τά^βρίσχευ κανείς χαί στη* 

λογυκή καί στην πολύτοκη πραχτυχή χης , παραδοσοαχης άρυστέρας"σ£ y ucf 

οστορυχή* πορεία χαί σή*μερα. 

Tri ν ελλευψη χαλά επεξεργασμένων προγραμμάτων συνδ υχαλ υστυχδν δυεχ-

δυκή*σεων πού θά εντάσσονταν χάθε φορά σε σωστή πολύτοκη* προοπτυκή* σ' 

ολόκληρη τή*ν πορεία του συνδ υχαλ υστ υκοϋ -Κυ-νήματος άντυκαθυστδ συνήθως 

η εύχαυρυακή άντυμετώπυσό τ S3 ν .έπυμέρους. Αποτέλεσμα άλλοτε ουχονο-

μίστυχος χαραχτηρας των αγώνων χαί άλλοτε σεχ-ταρ υστ υχή* ταχτυκή*. Γυά 

κατανόηση τοϋ δευτέρου σημευώνουμε. ότυ συχνά où εργαζόμενοι, βρίσκονται, 

μπροστά στό ζήτημα της τεχνοττ^ς έπυκόλησης άμεσα πολυτυχΏν στόχων πά

νω σέ κατώτερες πουοτυκά_συνδυχαλυστυκές δυεκδυκήσεος χωρίς νά λαμβά-

νεταυ ύπ'όψη 6 πραγματυκός δεσμός ανάμεσα σέ συνδυχαλυστοκές καί πολο-

^τυκέςδυεκδυκήσευς. 

Ή παραπάνω .κατάσταση δείχνει, χαί τό μέτρο της εύθόυης τοϋ ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

'Η πάλη μας στό χώρο των εργαζομένων είναι, σίγουρα δόσκο'λη. Τό καθή

κον τrìs αναγέννησης- τοϋ Λαοϋ μας πέφτει, πρώτα σέ μας. Γυά νά άνταπο-

χρυθοϋμε όμως χρ.ευάζεταυ άδυ-άκοπη πάλη σωστές έπυλογές συνέπευα καί 

αγωνυστυκότητα. Στην κόρυα αντίθεση κεφαλαίου - εργασίας καί στή*ν 

κυρίαρχη γυά τη χώρα μας υμπερ υαλ'υσμοα - ντόπυας ολυγαρχύ*ας - Λαοΰ ου 

εργαζόμενου σάν άντοκείμενο τοϋ. οοχονομοκοϋ προτσές άποτελοϋν παράλλη

λα χαί τό υποκείμενο της υστορυκ'ης δυαδυκασίας γι,ά μυά πουοτυκή* αλλαγή 

στίς παραγωγυκές σχέσευς, μυάν πουοτυκή αλλαγή στίς κουνωνυκές καί 

πολύτοκες δομές. "Οπως γι,ά τό παγκόσμυο έργατυκό Κίνημα ετσυ καί γοά 

τό έργατυχό Κίνημα της χώρας μας τό ζήτημα τοϋ Ταξυκοϋ χαραχτήρα της 

πάλης των εργαζομένων είναυ λυμένο μυά χαί. η έπυστημονυχ"ά θεμελεοωμέ-

νη θέση ότυ "η υστορία όλων των κο.υνωνυων είναι, η ΰστορία της πάλης 

των τάξεων" είναι, χαί δυκή μας μυά χα υ. είμαστε ταγμένου στον αγώνα γυά 

τήν 'κοονωνυκή* απελευθέρωση τοϋ "Ελληνα Εργαζόμενου. Γυά έναν πολυτυ-

κό φορέα όμως η παραδοχή μοας όστοροκά έπαλυθευμένης Ittornyovuxris αλήθευα 

βάζευ τό καθήκον της πολύτοκης πραχτυκης. "Ετσοη ενότητα θεωρίας χαί 

πράξης πρέπεο νά εϊναο γοά μας η αφετηρία καί ή πορεία. 

" Ό προοδευτοκός πολοτοκός φορέας είναο ενα οργανωμένο σύνολο πού 

άπαρτίζεταυ άπό τά ποό συνεοδητά χαί πρωτοπόρα στουχευα πού η Ταξυκή 

τους προέλευση προσδοορίζεταο στό χώρο της έργατοας άγροτοδς "των μοκρο-

./.. 
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μεσαίων στρωμάτων διανοούμενων καί tris νεολαίας". "Διαθέτει σαν συ

στατικά του στοιχεία ενιαία ιδεολογία συγκεκριμένη 6 ο μ r̂  καί λειτουρ

γία". "Δέν είναι άπλα άριθμιτικό άθροισμα μελών η τυχαία συστοιχία 

οργανώσεων άλλα ενιαίο σύστημα διαρθρωμένο τοπικά καί κλαδικά* πού δρα 

καί λειτουργεί α'δλους τους επιμέρους κοινωνικούς· χώρους προωθώντας 

καίέξείδικεύουτας κοινές πολιτικές θέσεις". 

"'Η συνδικαλιστική )άταξη είναι- μιά σύμπραξη ατό*μων - μελών 

ενός μαζικό Ό 'χώρο'υ, πού συσπειρώνονται <σέ μ ι ά. κοινή βάση προβληματικές 

για την πρσώθηση καί επίλυση των συνδικαλιστικων τους αιτημάτων", 
ft
 ' Η συνδικαλιστική παράταξη γιά να μπορεί να έπιρρεάζει θετικά το* μα

ζικό* χώρο πρέπει, νά είναι μαζική". -"Πόλο συσπείρωσης μιας παράταξης 

αποτελεί πρωταρχικά ενα καλά -επεξεργασμένο πρόγραμμα συνδ ικαλιστικων 

διεκδικήσεων καί στη συνέχεια ένταξη του προγράμματος σ'έ μιά σωστή* 

πολιτική προοπτική". "'Η συνδικαλιστική παράταξη περικλείνει στίς 

γραμμές, της ανθρώπους.με διαφορετικό επίπεδο ταξικής συνείδησης μέ 

διαφορετικό .ιδεολογικοπολιτικό προσανατολισμό. 'Αποτέλεσμα αύτης της 

σχετικής ανομοιογένειας αποτελεί η οργανωτική αυτοτέλεια κα̂ ί ανεξαρτη

σία της". "'Η παντελής'η σχετική έλλειψη πολιτικής καί ταξικές μορφο

ποίησης τοΌ συνόλου ενός μαζικοΏ χώρου κάνει αναγκαία την ύπαρξη συν

δικαλιστικές παράταξης πού ή θέση καί ή λειτουργία της είναι μεταβατι

κή καί ενδιάμεση καί αποτελεί τον συνδετικό κρίκο καί τον οργανικό 

δεσμό μεταξύ πολΊτυκοΟ φορέα καί μαζικού" χώρου". 

" Ό Μαζικός χώρος είναι ιδιαίτερος χώρος πού περιγράφεται άπό 

τά δικά του προβλήματα' τά συμφέροντα καθώς καί η τάση ' γ ιά τή*ν αντιμε

τώπιση καί τήν επίλυση Υους αποτελούν το περ ιγραμματικό πλαίσιο τοϋ 

χώρου". "Τα προβλήματα του μαζικού, χώρου πού δέν είναι τίποτα άλλο 

παρά ή αντανάκλαση των γενικών πολιτικών καί' κοινωνικών πρσβλημάτων 

πού καί αυτά μέ τή σειρά τους είναι κοινά καί λειτουργούν αντικειμενι

κά στον ίδιο βαθμό γιά το κάθε ενα μέλος αύτοΰ το\5 επιμέρους κοινωνι-

:«ο,ΰ συνόλου. 'k ύπαρξη αύτων των προβλημάτων, η Οιαφύλλαξη των κεχτη-

μένων δικαιωμάτων τους καί η προσπάθεια γιά τήν επίλυση ζωτικών - κα-

θημερινων αιτημάτων τους αποτελούν τό έναυσμα της ροπής αύτης της κοι

νωνικής ομάδας γιά οργάνωση καί αγώνα. Προϊόν αύτης της τάση-ς είναι 

ή συγ,κρότηση των μαζικών φορέων (συνδικάτο - σωματείο •'"αγροτικός σύλ

λογος". 

Χρησιμοποιήσαμε τά παραπάνω αποσπάσματα' της εισήγησης θέσης "Πο-

λιτι.κός Φορέας - Συνδικαλιστική Παράταξη -· Μαζικός Χώρος", γιά νά ορί

σουμε τίς διαφορετικές :ποιότητες καί τή σχέση άνέμεσα σ'αύτές. 
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"Ετσι.. η. Κλαδ ικ'η 'Οργάνωση ε£ναι ô βραχίονας τοΰ Κονιάματος στιΐν 

συνδ ικαλ ιστ ικη παράταξη καί αύτη με τη σειρά της ó συνδετικός κρίκος 

καί ο οργανικός . δε.σμύς του με τίς μδζες^ 

Στά δυ<5 χρό>νια της ζωής τοΏ, Κινηματ'ο ς η προσπάθεια προσέγκισης 

των μαζών μέσα από*' την φυσική διαδικασία της σχέσης Κίνημα - ΠΑΣΚΕ -

Μάζες δέ*ν έχει αποδώσει. OÙ συνέπειες για το Κίνημα σε σχέση μέ τη* 

μαζικότητα τΐΐ.ς επιρροές του μπορεί νά"-πάρουν διαστάσεις πού θα έχουν 

αποφασιστικό χαραχτηρα. "Ετσι "μαθαίνοντας άπό τά περασμένα λάθη για" 

να* τά αποφύγουμε μελλοντικά", καί "καταπολεμώντας τ ή ν αρρώστια για vá 

σώσουμε τόν άρρωστο" "άποχτοϋμε άπό* τη σοβαρότητα τη*ν ευθύνη καί άπό* 

τη*ν ευθύνη τ ή* συνέπεια". «. 

Στη"ν πάλη μας για τ<5 βαθύ καί ουσιαστικό ρίζωμα T?¡¿ ΠΑΣΟκικίΙς 

συνείδησης στίς μάζες αντιμετωπίσαμε μέχρι ari\iepa στίς γραμμές μας 

μικροαστικά άν'τεπαναστατ ικά" στοιχεία πού συσπειρώνονται'κάθρ φορά 

κόντρα στίς προσπάθειες όμογενοποίησης καί ενιαίας·, έκφρασης του" χώρου. 

"Η ομαδοποίηση τέτοιων στοιχεών καί ή διαμόρφωση αυτόνομης ταχτικές 

άπό μέρο.υς τους' εϊχε καί συγκεκριμένες κατευθύνσεις δράσης καί συγκε-

κριμένους χώρους συσπείρωσης. "Ετσι . η επιλογή π.χ της Δήμο.κρατικής 

"Αμυνας γιά δουλειά κύρια στίς Κλαδικές 'Οργανώσεις καί η δράση της 

σ'αύτές διαμόρφωσε άντανακΑαστικά στο σύνολο τΨ\ς οργάνωσης αρνητική* 

τοποθέτηση σέ σχέσημέ την θετικότητα τ η ς * συμ βολ?ί ς , τόν ,ρόλο καί τό 

χαραχτηρα των Κλαδικών 'Οργανώσεων.. Πρόκειται γιά έναν. σχετικό εκφυ

λισμό τϊίς αντίληψης γιά την συμβολή τόν ρόλο καί τόν χαραχτή*ρα των 

Κλαδικών 'Οργανώσεων πού μέχρι καί σήμερα δεν έχει άποκqτασταθεΐ. 

"Ετσι ή αποστροφή συμαντικης μερίδας μελών μας σέ Τοπικές, 'Οργανώσεις 

καί η στην πράξη άρνηση της συμβολής, τους γιά την οργάνωση καί ανάπτυ

ξη των Κλαδικών 'Οργανώσεων είναι γεγονός. Μά θά αδικούσαμε την οργα

νωμένη βάση μας αν δεν αναφερόμαστε καί σέ δυο ακόμη σημαντικά .σέ βα

ρύτητα ουσιαστικά σέ δ.ιαφορ© πο ίηση άπό άποψη ποιότητας στοιχεία. Πρώ

το ή εσπευσμένη γιά τίς ανάγκες τοϋ Προσυνέδριου συγκρότηση Κλαδικών 

'Οργανώσεων καί ή επικράτηση στην πράξη πάλαιοκοματικης μεθοδολογίας
 σ 

εκλογή" αντιπροσώπων. _ Δεύτερο η έλλειψη επεξεργασίας καύ καθορισμού" 

περιεχόμενου δουλειάς των Κλαδικών 'Οργανώσεων πού θά ΐεραρχοΰσε τά 

καθήκοντα θά λάβαινε ύπ'δψη τίς δυνατότητες των μελών στά πλαίσια σω-

στοΟ καταμ-ερ ισμοΌ καθηκόντων θά συσπ'είρωυε τά μέλη στη ζωή* καί τή*ν 

δράση τον Κλαδικω\> 'Οργανώσεων... . * 

Τά παραπάνω θά α.κούσαν γιά τόν προσδιορισμό της κατάστασης πού 

αντικειμενικά υπάρχει. Πέρα άπό τ<ίς· εξαιρέσεις πού επιβεβαιώνουν τόν 
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κανόνα ζωή καί δράση των Κλαδικών 'Οργανώσεων δεν υπάρχει. Μένει 

δμωςμιά τοποθέτηση απέναντι στο" πρόβλημα τού' ρολού των Επίτροπων 

Συυδυκαλιστυκού σ'ο'λο αύτο τό διάστημα. .· ' 

Δέν θά ?Γταν αντιφατικό' νά είπωθεΐ ότι"οί Επιτροπές Ευνδ υχαλι,στι,κοΟ 

πέτυχαν στίς διάφορες έκλ'ογικέε άναμετρήσειε απέτυχαν όμωε στον καθο

δηγητικό' τουε ρόλο. Στή*ν ανυπαρξία χώρου ποϋ* θα έπρεπε νά καθοδηγεί 

η κάθε φορά επιτροπή (ευθύνη πού βαραίνει συνολικά τό Κίνημα) χώρου 

πού* μέσα άπό' την δ ιαπα ιδαγώγηση την πάλη χαί'τόν αγώνα θά σφυριλατούσε 

τίς συνειδήσειε τΏν μελών καί θα* αναδείκνυε τά στελέχη φυσικούε καθο

δηγητές τοΐ3 χώρου η' 'Επιτροπή* Συνδικαλιστικού είχε αναλάβει, τό" καθήκον 

του εκ των ύστερων τίε περισσότερες φορέε εντοπισμού εκλεγμένων στο* 

μαζι-κό* χΏρο μέσα- από* διάφορες έκλογικέε- διαδικασίεε άντυπροσώπων κύρυα 

δχι γιά νά τούε συνδέσει καθοδηγητικά* με τό χώρο αλλά προπάντων γυά 

- νά τού-ε χρησιμοποιήσει είτε σάν ψηοοφορουε ει'τ ε σάν υποψήφιους στίς 

δυάφορεε εκλογικές αναμετρήσεις στο δευτεροβάθμιο και Λτριτοβάθμιο επί

πεδο τ Tí ς συνδι,καλ ιστικήε ίερα-ρχίαε·· καί έδω. πράγματι κανείς δέν μπορεί 

νά·· αρνηθεί τά "θετικά" αποτελέσματα τήε -προσπάθε ιαε . Μηπω^ πρόκειται, 

δμως γιά εποικοδόμημα πού δέν στηρίζεται ·σέ οργανωμένη βάση-, γεγονός 

πού·- δέν διασφαλ ίζε ι συνέπεια καί συ·νέχεια;· '-Η απάντηση έχει δοθεί. 

Στην προσπάθεια εντοπισμού τού τί αντικειμενικά υπάρχει αναφερθή

καμε στα βασικά προβλήματα τού μαζικού χώρου καί εντοπίσαμε τίς αδυνα

μίες καί τά λάθη τοΰ κομματικού χώρου. Τό πρόβλημα της προοπτι,κης τού 

Κιυηματοε περνάει μέσα καί από τήν ταξική* συγκρότηση τωνγραμμων του. 

"Αρα από τή*ν ταχτική πού θά διαμορφώσουμε στον κομματικό χώρο τον Κλα

δικών 'Οργανώσεων σε σχέση καί συνάρτηση μέ την πάλη των μαζών θά εξαρ

τηθούν πολλά. Πρόκειται γιά πρόβλημα τόσο δύσκολο" δσο καί σύνθετο. 

Γι'αύτό η προσπάθεια της Επιτροπής Συνδικαλιστικού θά πρέπει νά βρει 

ανταπόκριση σ'δλουε τούε χώρους τού Κινήματος. 

Οι προϋποθέσεις, μιας σωστής παρέμβασης στό χώρο, αναφέρονται αφ* 

ένόε στη δυνατότητα μαε σάν Πολιτικού Φορέα γιά πολιτική* παρέμβαση αφ* 

ετέρου στην αντίθεση μεταξύ πρωτοπόρων δυνάμεων πού κινούνται στον 

χώρο των εργαζομένων καί στην άδρανη άπολ ιτ ι'κο πο ίητη μάζα των εργαζομέ

νων. Πρέπει νά πλησιάσουμε
 τ
ί

ε
 μ~ζες μέ̂  στόχο την ενεργοποίηση καί 

πολιτικοποίηση τουε. Καί γιά μας ò σωστόε τρόποε προσέγγισης λαβαίνει, 

ύπ'δψη τόυ ταξικό χαραχτήρα τήε κοινωνίας πού καθωρίζευ: 

α) Τήν κυβερνητική πολιτική εκφραστή των συμφερόντων των πολυεθνικών 

Εταιριών, μονοπολίων, εξαρτημένης άρχουσας τάξης. 
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ß) Tá συμφέροντα των εργαζομένων καί τα προβλήματα του χώρου τους Ta 

¿ποία πρέπευ να φωτυστουν στην πηγή καί την ουσία τους, 

"Ετσυ ένω'έσωτερυκά δουλεύουμε στην κατεύθυνση της θεωρίας καί 

τΐίς πράξης σε ενότητα, προς τα εξω μέ τη δράση ζυμώνουμε τά προβλήμα

τα μέσα στίς εργαζόμενες μάζες. Αντλούμε· καθημερυκά από* τή*ν πείρα 

τδν μαζών γ uà νά διαμορφώνουμε σωστά τή*ν ταχτυκη μας, κάνουμε έκτυμή* 

σευς καί άναλύσευς γΰρω από τά προβλήματα ποΰ απασχολούν τους εργαζό

μενους μπροστά τους καί μέ την συμμέτοχη τους δημυουργωντας καί συμβά-

λοντας ετσυ στή*ν συνευδητη δράση των' εργαζομένων μαζών. 

Α. Δούλευα προς τά μέσα προϋποθέτει, εκπλήρωση ¿ρυσμένων ορών αναγκαί

ων. Μέ δοδομένη την άποδ toργάνωση τοΰ χώρου των Κλαδυκων 'Οργανώσεων 

άπαυτεΐταυ άμεσα: 

α) Αξιοποίηση των κομματυκων συνδέσεων του" συνδ υκαλ υστ u κού. 

- β) Κινητοποίηση των- κομμα'τ υκων δυνάμεων της βάσης »των Τοπυκών 'Οργα

νώσεων . , / 

Μέ τίς παραπάνω ουνάμευς έπυχευρουμε άμεσα την συγκράτηση των 

Τομέων Ό ύκ.οδόμων - Βυομηχανυκων - Κουνης 'Ώφέλευας - 'ΐδυωτυκων 

Υπάλληλων - Τραπεζυτυκων γυά ούσυαστυκη δούλευα μέ χαραχτηρα ύδεο-

λογυκο-πολυτυκό Συνδυκαλυστυκά. Ό Τομέας δεν άντυστρατεύεταυ την 

Κλαδυκη 'Οργάνωση η λευτουργία του δμως κρίνεταυ αναγκαία λόγω του 

ύποβυβασμου στην πράξη της κομματυκίϊς οργάνωσης'Κλαδυκων 'Οργανώσεων 

σέ Συνδυκαλυστυκη Παράταξη. 'Η ύδεολογυκη πολυτυκη συνδυκαλυστυκη 

δούλευα στον Τομέα τείνει στην αποκατάσταση της συνείδησης καί στη 

δυαμόρφωση καθοδηγητυκης Κλαδυκης 'Οργάνωσης. 

Ή παραπάνω έπυλογη μπαυνευ επυταχτυκά στο μέτρο πού* στοχεύοντας 

τή*ν αλλαγή της κουνωνίας προϋποτ ίθετα υ κάί η δυνατότητα πολυτυκοϋ 

ελέγχου των παραγωγυκΏν χώρων.· "Ετσυ οΰ κομματυκές όργανώσευς στους 

χώρους δουλευας σάν επυλογη έντάσσονταυ σττίν προσπάθευα ούσυαστυκης 

πολ υτ υκΐίς
 π α ρ μ

^
αση
σ

ς
τούς μαζυκούς χώρους μέ στόχο την δυαμόρφωση συσχε-

τυσμων πού εύνοοΰν προοπτυκά κουνωνυκη αλλαγή. Γυά νά γίνευ δυνατή 

καί νά άποδόσευ ούσυαστυκά η γενυκώτερη προσπάθευα πού εχευ στόχο δού

λευα στους Τομείς γυά ωρυμες ύδεολογυκά πολυτυκά καί. συνδυκαλ υστ υκά 

Κλαδυκές Όργανώσευ.ς πρέπ'ευ νά δ υαμορθωθεΐ : , . 

1. Έπαγγελματ υκό άρχευο της οργάνωσης. 'Η υλοποίηση του καταστατυκά 

κατοχυρωμένου καθήκοντος της συμμέτοχης του μ,έλους ·,τοΪ5 Κυυή"ματσς 

στή ζωή* καί^τη δράση των Κλαδυκων 'Οργανώσεων πραχτυκά συνδέεταυ 

μέ τή*ν θεσμοθέτηση της δυπλης αυτησης έγγραφης. 



2 . Τεχνυκή* Γ ρ α μ μ α τ ε ί α της '<Επυτροπ*η£ Σ'υνδ υκαλ υστ υ κ ο ϋ π ο ύ θ ά α ν α λ ά β ε ι , , 
ν • 

τή*ν χαρτογράφηση των β υομηχαν υκον γενυκώτερα των μονάδων παραγωγές, 

των μαζυκων φρρέων καί· των κομματυκων συνδέσεων σε πανελλαδυχτΐ κλί

μακα, κάτω από,την καθοδήγηση καί ευθύνη της Έπυτροπίΐς Συυδυκαλυ-

σ τ u κ ο Î5. 'ι 

3. Έπυτελεΰο επεξεργασίας θεμάτων δυαφώτυσης στο* υδεολογυκό* πολύτο

κο* καί συνδ υκαλ υστ υκό επίπεδο, 

4. Επιτελείο νομυκων γυά θέματα πού καθημερινά μας ά.πασχολοϋν. -

Παράλληλα το* θέμα της έπαγγελματο πο ύησης στελέχους κρίνεταυ έπυ-

ταχτυκο*. 

Ακόμα ύδυαίτερη σημασία παίρνευ τό θέμα της κινητοποίησης τδν 

κομματυκΏν δυνάμεων συνολυκά μέ πρώτο στόχο την αποκατάσταση της σωστές 

αντίληψης γυά τό"'ρολό καί χαραχτη*ρα των Κλαδυκων 'Οργανώσεων κόντρα 

στην εκφυλισμένη πού 'παραπάνω έπ υσημάνθηκε. 'Η κυνητοποίηση σέ Κεντρυ-

.κο* επίπεδο μέ την δυάθέση στην Έπυτροπη ΣυνδυκαλυστυκοΏ υκανων στε

λεχών στην προσπάθε'υα 'γυά συνεχή καί άδυάκοπη υδεολογυ,κή* π,ολ,υτυκη 

Σρνδ υκαλ υστνυκ.η κα'ί κατά "συνέπε uà καί όργανωτυκή* ανάπτυξη των Τομέων, 

πρέπει, νά· λάβευ χαραχτή*ρα' κεντρίκοΐ* καθήκοντος. "Ετσυ μόνον η προσπά-

θ,ευα θά άποδόσευ'. Έτσ^υ θά δοθευ η δυνατότητα επεξεργασίας βασυκδν 

προβλημάτων πού ρδηγοΰν σέ ξεκάθαρες θέσεις. *Η ευθύνη τό3ν Κεντρυκων 

'Οργάνων γυά την απελευθέρωση της δυναμυκης του χώρου καί γυά τή*ν δυέ-

. , , » , » , συσχε/τίζεταυ 

ξοδο από τό έσχατο ερασυτεχνυσμο Hau εμπευρυσμο με την προώθηση τϊίς 

συλλογυκης βάσης,της δουλευδς, τβν
 ι
ξεκάθαρων καί ούσυαστυκων άρμοδυο-

τητων χώρων καί οργάνων, τόν καταμερυσμό* καθηκόντων γυά τη σωστή δυο-

χέτεύση καί μορφοποίηση τοΐ5 δυυαμυκοί) της" οργάνωσης. 

Μέ τι>ν δούλευα πρ'ός τ'ά μέσα συνδέεταυ στενά καί ή ,προ,σπάθευα εντα-

ξ,ηε σέ χρονική
1
 πρσοπτυ,κή* της' ο^ύσυαστ υκης λευτουργίας βάσ,εων ΠΑ,ΣΚΕ καί 

χ ?ί ε έπεξεργα-σία ς κατασ'τατ υκων άρχων γυά την συνολυκή* δόμηση της .παρά

ταξης. 

Ξεχωρυστό μα μέ ΰδυαίτερη σημασία καθήκον ευναυ καί η ταχύτατη, 

έπυμόρφωση--των στελεχών πού ανήκουν καί εχρυν εκλεγεί σέ μαζυκούς φο-

ρευς μυά καί σέ πρώτη φάση.θά πρέπευ να. αποτελέσουν αύχμές καί πόλους 

συσπείρωσης γυά την άξυοποίηση τον επυρροων στο μαζυκό χώρο. 

'Η συγκρότηση· Έπυτροπης πού θά επεξεργαστεί καί σέ ταχτή* χρονυκή* 

περίοδο θά προωθησευ συνδ υκαλ υστυκό* έντυπο είναυ μέσα στίς εύθϋνες καί 

τά καθήκοντα της Έπυτροπης ΣυνδυκαλυστυκοΏ σέ σχέση μέ την δυαμόρφωση 

./.. 
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συλλογυκου" οργανωτή γι,ά τό χοίρο των εργαζομένων» 

Β. Δούλευα προς τα εξω. Λ. ,.< 

Με στόχο τό'πλησίασμα γι,ά τήν ' ένεργοπο ίηση καί πολ υτ LKO πο ίηση 

τδν εργαζομένων μαζών έχουμε σε γενοκές' γραμμές προσδtopίσευ τήν έσω-

• τερυκή δουλεύω.
 1

 Η Ζύμωση καί η Δράση είναι, το περιεχόμενο τΐ\ζ δου-

λει,δε στ ί ε μαζεε"πού σημαίνεL διαμόρφωση τ^ς ταχτικής μέσα στρ* χώρο 

- των εργαζομένων•έχοντα ς σαν βασι,κή επυλογή την: 

1. Κατοχύρωση της οργανωτικές αυτονομίας των χώρων, 

2. Άποφασι,στι,κή συμβολή μας στον οργανωτική* συγκρότηση καί 'τή*ν πολο-

. Τ^ή μορφοποίηση δλων των χώρων πού μέσα τους εργάζονται, άνθρωπου 

στη βάση της πολύμορφης καί πολυδ υάστατης κουνωνοκης πρα'γματ υκότη-

τας δπως εμφανίζεται, σήμερα χωρίς προκαταλήψεις καί .ταμπού" στό 

θέμα όργανωτι,κέε μορφές. 

3. Λει,τουργία στη βάση ιεραρχημένου προγραμματι,σμοΰ των δ ι,εκδ ι,κητ ι,κδίν 

καί πολύτοκων οργάνων των μαζυκων χώρων. Λει,τουργία γι,ά τίς μάζες 

μέ τήν συμμετοχή τους. 

Μ·. αναγόρευση των σωματείων, μέσα άπό τήν άδυάκοπη συνδ ι,καλ ι,στ ι,κή, 

μορφωτι,κή, πολ ι,τ ι,στ υκή καί πολι,τι,κή δουλειά τους, στη συνείδηση 

των χώρων τους σάν δργανα πολύμορφης πάλης. 

5. υιοθέτηση καί εμπέδωση εκείνων των λ ειτουργιων, πού στη βάση 

της βαθειδε συνειδητοποίησης των κοινών προβλημάτων της καταχτη

μένης πολιτικής ωρίμανσης καί τοΐ3 χτυπήματος τοΌ φίλαθλου πνεύματος» 

στοχεύουν στην ένιοποιημένη προώθησε της έκφρασης καί τ^ς δουλειδς 

των μαζικών χώρων. 

6. κατοχύρωση σάν πρωταρχικοί καθήκοντος της ποιοτικές σύνθεσης 

τόδν πολυτικων γραμμών γεγονός που %& οδηγήσει στην πουοτική καί 

καθόλου ποσοτική καί ευκαιριακή, ανέλιξη τοΌ Κινήματος, πού στό 

δρόμο του θά παραμερίσει, όλους δσους είτε δεν αποδέχονται ολοκλη

ρωτικά είτε δεν μποροΰν υά άφομοι,ώσουν τήν ποιοτικά συνθεμένη γραμ

μή - θέση μέσα στό Κίνημα. Αυτό αποτελεί καί τήν αφετηρία μοδς 

άγωνιστυκής ενότητας στή βάση. 

7. μείωση του χάσματος ανάμεσα στην πρωτοπορία καί στην αδρανή 

μάζα καί η σφυρηλάτιση των μεταξύ τους δεσμών, μέσα &τ6 τήν ταχτι

κή της πολύπλευρης δουλείας καί της συνειδητής συμμετοχές μέ στόχο 

τή μαζική συσπείρωση γύρω από τά δργανα πάλης καθώς καί τήν καθο-

./.. 
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λ υ M 4 κίνηση it ρ ó s τη δράση« - ... : 

Τά παραπάνω δέν λύνουν απλώς θίγουν τό πρόβλημα της πολι,τυκης 

μας παρουσίας στίς' μάζες. · Τό, πρωταρχικό καί κεντρυκό ζήτημα, αναφέρε-

xat στή"ν δούλευα προς τά μέσα τ;ού θά προσδcop ίσεu τά opta τά βαθμό καί 

τήν έκταση της πολυτυκης μας παρέμβασης στο επίπεδο των μαζδ.υ. 

Τελειώνοντας θά πρέπευ νά προσθέσουμε τήν άναγκαυότητα δπαρξης 

ύλ υκοτεχνι,κης υποδομής καί οίκονομυκων πόρων γυά την έκφραση της ορ

γάνωσης στή*ν προσπάθευα δυάδοσης των άρχων σκοπών καί στόχων της. 

"Ετσυ στην προοπτυκη της αυτοδύναμης οί,κονομυκά παρουσίας μας εξυπα

κούεται, ή στή*ν σημερινή φάση κάλυψη αναγκών πού άπα υτο\;ν χρήμα από τό 

Κίνημα. 


