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ΕΙΣΗΓΗΣΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕ.ΜΕ.ΔΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

1. Γενικές παρατήρησες 

'Η δημιουργία του ΠΑ.ΣΟ.Κ. στη σύλληψη καό ms&v υλοποίηση του δεν 

μπορούσε πάρα νά εΟναι ή συνισταμένη άντικειμενικών χαί υποκειμενικών 

δεδομένων γιά εξέλιξη και άλλαγη. Ή ιστορικό πολ ιτ ικη' πορεία της χώρας 

μας, η κο ινωνικο-ο ικο νομ ικη διάρθρωση της σέ σχέση με τη σημερινή παγκο'σ -

μια κατάσταση καί ιδιαίτερα του γεωγραφικού - πολύτοκου χώρου που βρισ-

κο'μαστε, ή μελέτη της ιστορικής εμπειρίας σέ παγκο'σμια κλίμακα μέ ύπο'-

βαθρο τη Μαρξιστική θεωρία καί μεθοδολογία, ¿δη'γησε στη διατύπωση των 

άρχων καό στο'χων του ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

Αρχές καό στο'χοι που προδιαγράφουν κάτι καινούργιο, κάτι ποιοτικά 

διάφορο άπο* άλλα μοντέλα και προσπάθειες είτε στον Ελληνικό' είτε στον 

παγκο'σμιο χώρο. Κι αύτο' είναι το' αποτέλεσμα επιστημονικής σκέψης, ανάλυ

σης και σΰνθεσης της συσωρευμένης γνώσης καό εμπειρίας μέ τη' κίνηση της 

ζωής. Kb εδώ βρίσκεται ή δύναμη και! η αδυναμία του ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

Ή δύναμη του βρίσκεται στο' γεγονο'ς ότι είναι Κίνημα καινούργιο. 

Κάτι που σημαίνει, δτι προηγούμενες καταστάσεις καό γεγονότα δέν άποτε-

λοΟν άνασταλτυκούς παράγοντες οΰτεθέτουν φραγμούς στο τρο'πο λειτουργίας 

καθ ποιοτικής διαφοροποίησης του, ότι δέν δεσμεύεται άπο' επιλογή συγκεκ

ριμένου μοντέλου μετάβασης στο' σοσιαλισμό' καί δο'μησης της σοσιαλ ιστ ικης 

κοινωνίας. Ko αύτο' γιατί τα συγκεκριμένα ιστορικά παραδείγματα κοινωνι

κών αλλαγών αναφέρονται σέ χώρες μέ βαθμό' οικονομικής, πολιτικής, κοινω

νικής καό πολιτιστικής ανάπτυξης διαφορετικό' άπο' αύτο'ν της χώρας μας και 

το' σημαντικώτερο σέ διαφορετικές μορφές εξάρτησης τους άπο' το' μητροπο

λιτικό' καπιταλιστικό' κέντρο. 

"Ετσι το' ΠΑ.ΣΟ.Κ. έχει την ευχέρεια καθ* τη' δυνατο'τητα νά μελετήσει 

την ιστορία της χώρας μας άλλα καί την παγκο'σμια ιστορία,· νά αντλήσει 

απο τη συσσωρευμένη εμπειρία και νά διαμορφώσει τη δική του επιλογή καό 

ύλοπο όηση της . 

'Η αδυναμία βρίσκεται επίσης στο' γεγονο'ς δτι τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. εζναι 

Κίνημα καινούργιο. Κάτι πού σημαίνει ότι δέν υπάρχει τά θεωρητικά επε

ξεργασμένο ΰπο'βαθρο οστό' όποιο νά γίνεται αναφορά γιά όλους τους προβλη

ματισμούς καό ερωτήματα πού μπορούν νά δημιουργηθούν, δτι χρειάζεται εντα

τικά καό μακρο'χρονη δουλειάγιά την εξειδίκευση της ιδρυτικής διακήρυξης 
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τοο ΠΑ.ΣΟ.Κ. σέ συγκεκρυμένο πρόγραμμα και καθημερονή πολοτυκή πράξη. 

E T Ó X O C του ΠΑ.ΣΟ.Κ. ήταν ή ανάπτυξη της ¿δ εο λογ ι,κή ς ταυτότητας 

του Κονήματος με ταυτο'χρονη δημϋου,^α ι Π s ΠΑΣΟΚοκή ςσυνεόδ ηση s . Kart 

ποΰ σημαόυευ καότή δυαμο'ρφωση όργανωνοκής δομής που' θά επέτρεπε καό θσ' 

συντελουσε στην g£t&ffcHn* σύνθεση των αντιθέσεων χαί άντολήψεων που υ

πήρχαν στους κόλπους.του ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

Η Σύλληψη καό περ ογραφιν τη ς κοονωνόας που οραματίζεται το' ΠΑ.ΣΟ.Κ« 

απαοτευ γνώση της\ΤΤ7αγίΓϊΓσμ tas (Λ) ffrföp εϋμ ?^?^ΐΠΓΤΐ7?ΠίΤΓΓ-"*α ι?Ύή ν ' i χα ν ο* τ η -

τα σύνδεσης τους με' τη συγκεκριμένη πραγματικότητα. Άπαυτεϋ δηλαδή' 

τη ουνατο'τητα του άδοάκοπου εμπλουτισμοί) τήςθεωρόας άπο τη' προ'οδο της 

γνώης, που παόρνευ ύπο'ψη της το' σοσοαλοσμο' που' υπάρχει,, τη' έξέλtξη της 

κοουωνυκης πραγματυκο'τητας, τα δο,εθνξ γεγονότα τους αγώνες των λαών. Λ 

Λ*» ¿»¿¿fa U*, /74¿¿>* ^ · *..^,*^ L,· ousted Ρ, TL· a^tjLZi 
Απαυτεο^α^^ΤαΓση στΤς αςχεΤ'-τ^υς με τή κόνηΓη τ^ς ζωή ς. yasJ*£-&fé¿¿£* 

γυκο ξεκαθαρυσμα -áaC την ανάπτυξη ίης σοσυαλοστ υκης συνείδησης. 

' Αχό τη μοά μερυά προϋποθέτε!, την γνώση, την ΐ,κανο'τητα ανάλυσης, 

σΟνθεησς καό δημ υουργ^κης σκε'ψης γοάτο'ν καθορυσμο της ταυτο'τητας του 

ΠΑ.ΣΟ.Κ. 'Από την άλλη άπευθΰνεταυ στός τάξευς καό στρώματα., με 6ta-

ρετυκο βαθμό' πολύτοκης συνεοδητοπο όησης . -Ι~Λ* ' /S ί^φ^ιk^&tsu^kJ^a ^W^ÍOMU 

Ετσυ το' Κόνημα βρι,σκο'ταν από* τη'ν άρχη' στην άνα'γκη να' δημ υουργη'σε b 

εκείνες τός προϋποθέσεις που θά έπε'τρεπαν τη συγκεκρ ομ ενοπο ¿ηση τβν 

αρχών καό στο'χων του ΠΑ.ΣΟ.Κ. με τη' συμμετοχή' της βάσης. Kb αύτο', jb-

στεΰουμε ήταν ή μο'νη έπυλογή γοά την υλοποίηση του οράματος του ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

Ή Δοαλεκτοκή σχε'ση μεταξύ' κορυφής καό βάσης ηΫαν ή μο'νη έγγυ'ηση 

OTL· το υδεολογυκοπολυτοχο' ξεκαθάρυσμα καό ή δοατΰπωση τους σε συγκε

κριμένη στρατηγική καό τακτι,κή αγώνα δεν θά κατέληγε σέ δ υαστρεβλωτ !,κά 

σχήματα, δημιουργήματα μερικών εγκεφάλων σέ άμφόβολη σχε'ση μέ την πραγ-

ματυκο'τητα. Ταυτο'χρονα ή συμμετοχή των μελών ήταν άπαραότητη γι,ά τήν 

κατάαΐίρη τής σοσοαλοστ«κής νοοτροπόας. 

Αυτές ου εύσαγωγυκές παρατηρήσεις νομόζουμε ήταν άπαραότητες γοα-

τό καθορόζουν τά πλαόσυα λευτουργόας καό λ ε-,τουργοκο'τητας των επιτρο

πών του Κυνήματος καό ί,δυαότερα της Έπυτροπης ΚΕ.ΜΕ.ΔΙΑ 

Elvau KObvn δι,απόστωση καό έντο'ς καό έκτος ΠΑ.ΣΟ.Κ., οτυ υπάρχει, 

μεγάλη ύδεολογι,κή άνομο ι,ογε'νευα μεταξύ των μελών του ΠΑ.ΣΟ.Κ. %αί αυτό 

όδχΰεο γοά ό'λα τά έπόπεδα της οργάνωσης. Στα δυο'μι,ση χρο'νοα που πέ

ρασαν έχουν οπωσδήποτε συνεελέσευ αρκετές ποοοτυκές αλλαγές καό βελτυ-

ωσευς. o¿ συχνές δυαφωνόες άντυθέσεος καό δι,αμάχες στους κο'λπους του 
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ΠΑ.ΣΟ.Κ. είχαν έν μέρει, τί ,θετι,κό αποτέλεσμα δτι, συνετέλεσαν στην ανά

πτυξη της ίδεολογι,κης ταυτότητας καί ΠΑΣΟΚοκης συνείδησης τών μελών. 

Λόγω όμως των ó ργανωτι,κών άδυναμυών του Κινήματος δεν εγι,νε δυνατόν ή 

ίδεολογι,κη ταυτότητα του ΠΑ.ΣΟ.Κ. στο βαθμό που έχει, αποσαφηνισθεί καί η 

ανάπτυξη του ΠΑΣΟΚι,κης συνείδησης νά εζναυ αποτέλεσμα μι,δς αμφίδρομης 

συμμετοχι,κης δ υαδι,κασίας. Κάτι, πού* civ είχε συμβεο θα ση'μαι,υευ καί ότι 

ήάποσαφηνι,ση των θέσεων μας θα είχε έποτευχθεϋ σε μεγαλύτερο βαθμό* καί 

ότι θά είχε συντελέσει, στο πουοτι,κό ανέβασμα ενός μεγαλυτέρου ¿ρυθμού 

μελών στο' ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

ΠυστεύΌυμε ότι ή οργάνωση ένο'ς Κινήματος βρίσκεται, σέ δυαλεκτυκά 

σχέση μέ τη'ν ύδεολογυκο πο λ υ τ ι,κη του βάση. Γι,ά το* δόμηση ενός σοσυαλο-

στι,κοΟ Κυυηματος πράγμα πού* σημαίνει, έδαφος και,νουργυο γοά διερεύνηση, 

οργανωτι,κη δομή καί ¿δεολογι,κο πολ ι,τ ι,κη βάση βρίσκονται, σ ' ενα συνεχή 6υά~ 

λογο καί αντανάκλαση. "Αν το' ενα άπο' τα δυο χωλαίνει, αργά η γρήγορα καί 

πάντως δχυ πολύ αργά θά χωλαίνουν καί τά δυο. "Ετσι, οι όργανωτυκές ά-

δυναμι,ες μας ευχαν to' άντυκαθρέφτυσμά τους στο ΰδεολογυκό επίπεδο καυ 

αντίθετα. Δέν μπορέσαμε νά δημι,ουργη'σουμε την ¿δ εολογ οκο πολ υτ ι,κη' εκεί

νη ραχοχοκκαλυά, σέ κευτρυκό επίπεδο, που είναι, απαραίτητη γι,ά ενα μα-

ζι,κό κίνημα. Ανάλογα μέ τίς συνθήκες της έποχης, η μάλλον μέ τη'ν 

ομάδα πίεσης, το* όργανωτοκό σχήμα καί κατά συνέιιει,α καί το' θεωρητυκό 

του υπόβαθρο μετακινιόταν άπό το χώρο του αυθόρμητου καί αύτοπροσδοο-

ρυσμοΟ των οργανώσεων στο χώρο της στελεχιακής οργάνωσης καί του δη

μοκρατικού συγκεντρωτισμού, μέ ενδιάμεσες παραλλαγές. 

Ό ρόλος της Έπυτροπης ΚΕΜΕΔΙΑ ήταν ΰδι,αίτερα σοβαρός κυ ά·:αι,τητ υκ ός . 

Δέν μπορούμε δμως νά πούμε ότι, στίς περυπτώσει,ς ύδ εολογυκο-ô ργανωτο-

κης κρίσης του Κυνηματος δLεδραμάτυσε το ρόλο της σωστά κι, 'άποτελ εσμα -

τι,κά. Αυτό όμως ¿φευλόταν περυσσότερο στό τρόπο λειτουργίας του Κυνη*-

ματος καί λι,γώτερο της έπι,τροπης. 

Eva σοσι,αλι,στι,κό Κίνημα, δταν μάλυστα όέχεταυ την ύπαρξη τάσεων, έπι>-

τρέπευ ni αντιμετωπίζει, τίς δυαφωνέες μέ'τόν δυάλογο καί τη'ν πολύτοκη' 

άντοπαράθεση ώστε οι άντι,θέσει,ς που υπάρχουν νά έξελυχθοΟυ σέ πουοτυκη' 

σύνθεση, η πάλη των άντυληψεων καίθέσεων νά οδηγη'σευ στη' κατάκτηση της 

σοσυαλι,στι,κης συνείδησης. Κάτι, που' δέν εγι,νε σέ ¿κανό πο οητ ι,κό βαθμό. 

Κυ εοναυ βέοαυα φυσοκό καί μέχρυς ενός βαθμού αναπόφευκτο θά λέγαμε, 

μι,δς κυ'όλου μας κουβαλάμε μαζί μας καί ζοΰμε καθημερυνά το σύστημα 

άξυών πού βασίζεται, στην ΰδυοτ ε'λευα, ύποκρυσόα, φι,λοδοξία, μέ μέσο την 

καταπίεση καί υπονόμευση τών άλλων. 
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Πέρα όμως άπ'αύτά δεν ύπηρξε προγραμματυσμός «α ó συνεργασία μεταξύ των 

δυαφόρων έπυτροπών του Κυνη'ματος. Κάτι που πιστεύουμε θά ευχε μετρυάσευ 

το'ε έπυπτώσευς τον δυαφόρων κρόσεων στο" Κ ο ν Ρ μ α . 

II. Άπολογυσμος δούλευα s. 

'Η δούλευα κάθε έπυτροπης έξαοταταυ από τ ύ ς άντυκευμενυκές κ α υ ύ π ο κ ε υ ~ 

μενυκές δυνατο'τητες τ ñ s έ^υτροπης. Παραπάνω δώσαμε μύα σύννομη περιγρα

φή τόσο τών γενυκώτερων πρόβλημα τ to ν τοΰ ΗΑ.ΣΌ,Κ*. , τυς άπαυτησευς eu ó ς 

καυνούργυου Κυνηματος , οσο xo¿ res πλαόσυα μέσα στα όποϋα θά μποροοσε νά 

λευτουργη'σε u ή έπυτροπή. 

Ε 0 ν α u δύσκολο νά πούμε ο τ u πετύχαμε η ο τ L αποτύχαμε. Βά έ π u σ η μ ά ν ο υ μ e ϊύ'ς 

αδυναμίες μας καί τ Ú ς δυνατότητες που είχαμε γυά ν'αποτελέσει 3οηθευα 

γυά τη παραπέρα δούλευα μας. 

'Υπήρξε κ α u ύ π ά ρ χ ε b θέμα κάθετης κ α u όρυζόντυας πληροφόρησης. 'Η συ

νεργασία μεταξύ έπυτροπών δέν ε£ναυ ¿όεώδης. Ύπάρχευ άνομουογένευα στα 

κεντρυκά χωρύς αύτο' νά οδηγεί ατό δυάλογο. 

'Η κατά καυρούς σύνθεση της έπυτροπης δεν ίταν ή πλέον ά πο τ ελ εσιιατ ο-

κή*. Υπάρχευ ενα γενυκώτερο θέμα ¿δω πού απλώς το αναφέρουμε γυατυ δεν 

έχουμε απάντηση, Etvau ó κεντουσμός των οργάνων. Κάτυ πού δέν φαυνεταυ 

νά δουλεύευ πολύ καλοί. Εύναυ μη'πως άπαραυτητος γυά νά μην δημυουργηθεϋ 

μονολυθυκότητα στην οργάνωση; 

Ή σοσυαλυστ υκη' συνεύδηση δέν ευχε κατακτηθεί; από ολα τά μέλη τη; έπο· 

τροπής. Άντυθέσεος
3
 δυαφωνυες κυ έποδυώξευς πού χαρακτηρίζουν το χώρο 

του ΠΑ.ΣΟ.Κ. εοχαν καύ την αντανάκλαση τους στό ΚΕΜΕΔΙΑ. Ευναυ ¿ίλλωστε 

φυσυκό. 

Το σπουδαυότερο, ò ύδεολογυκοπολυτυκός χώρος του ΠΑ.ΣO.K. ήταν κυ' 

ευναυ έδαφος γυά δυερεύνηση. Κάτυ πού δέν ήθελε καο δέν μπορούσε νά n<£-

νευ μόνη της ή έπυτροπη. 9ά πρέπευ εδώ νά δηλώσουμε ό'τυ δέν είχαμε καμ-

μυά βοη'θευα από άλλες έπυτροπές η μέλη τους. Στη' δεύτερη σελυδα στύς 

μπροσούρες καλούμε ολα τά μέλη κυ
fóργανώσευ ς νά στευλουν τυ'ς παρατηρη-

σευς, προτάσευς τοος. Άέν έχουμε λάβευ μέχρυ τώρα ούτε από με'λη ούτε άπό* 

όργανώσευς σχόλυα, ώστε νά βεΛτυώσουμε η αλλάξουμε τυς θέσευς. Λνιοθε-

τα γνωρυζουμε ό'τυ στελέχη σέ κεντρυκό έπύπεδο δέν έχουν δυαΒάσευ δλε; 

τυς μπροσούρες. 'Η συμμετοχυ κη' δυαδυκασόα στη δυαμ'ρφωση των θέσεων TCO 

ΠΑ. ΣΟ. Κ. δέν εχευ λευκού ρήσε υ ούτε στό κεντρυκο' έποπεδο. Έδώ δέν μπο-

ροομε νά πούμε ό'τυ ευναυ θέμα υδεολογυκ ης-ό ργανωτ υκης άδυναμυας του Κυ

νηματος. Πρέπευ υσως αυτό νά μδς προ Βληματ ύσε υ ¡ιερ οσσότερο . 
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Το ΚΕΜΕΔΙΑ έχει εκδώσει ενα αριθμό άπό μπροσούρες που προσπαθοον 

περιεκτικά νά δώσουν τη θέση του Κινήματος σε διάφορα ιδεολογικοπολιτι

κά θέματα. ' \πό την κίνηση μπορούμε να συμπεράνουμε ότι έχουν άρκετη' 

επιτυχία καί είναι καί οικονομικά άποδοτικε'ς. Πολλές άπ'αυτές έχουν 

κυκλοφορη'σει και σε 15-20.000 αντίτυπα. Καλλίτερη εμφάνιση και ίσως 

προσεκτικώτερη παρουσίαση θά βοηθήσει στη παραπε'ρα διάδοση' τους. Ζητά

με όμως ξανά σχο'λια καί προτάσεις άπό τλ'ς επιτροπές και τα μέλη τους« 

Είχε λειτουργη'σει γιά Ινα διάστημα, τρεις σειρές, σχολή στελεχών. 

0 τίτλος είναι οπωσδήποτε ύπερβολ ικο'ς. Πάντως δέν μπορούμε νά πούμε 

δτι βγήκαν στελέχη.
 Τ
Η'ταν οπωσδήποτε χρη'σιμο καί κυρίως γιά τη'ν εμπει

ρία πού άποκτη'σαμε. 

Ο ρο'λος της διαφώτισης δέν εξαντλείται μονό στο' γράψιμο. Τά μέλη 

του ΚΕΜΕΔΙΑ κάνουν ομιλίες - συζητη'σεις σε συνεννόηση με του'ς υπεύθυ

νους διαφώτισης των ΠΝΕ. 

Εκδίδουμε τό μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο. Τελευταία έχουμε προσθέσει 

καί τμήμα προβληματισμού, με προοπτική νά εξελιχτεί σέ ιδεολογικό περιο

δικό. Αυτό θά εξαρτηθεί από τη'ν 'ανταπόκριση των μελών καί οργανώσεων. 

Πάλι θά εκφράσουμε παράπονα προς τις επιτροπές. Γνωρίζουμε τό φόρτο 

δουλειάς που έχουν. ΕΪναί όμως απαραίτητο νά μας ενημερώνουν γιά τίς 

δραστηριότητες τους
5
 ώστε νά γίνονται γνωστές στην οργάνωση. Παράλληλα 

ζητάμε τη βοήθεια τους γιά τό παπάρτημα προβληματισμού. Με τη'ν καλλίτε

ρη διεκπεραίωση άπό τό γραφείο εκδόσεων τό τελευταίο ενημερωτικό δελτίο 

χρειάστηκε ν ' ανατυπωθεί. 

- Μηνιαία έπαφη' με του'ς υπεύθυνους διαφώτισης των ΠΝΕ Αττικής γιά 

αλληλοενημέρωση καί προγραμματισμό δουλείας. Επισκέψεις καί αλληλογρά

φο« με τους υπεύθυνους διαφώτισης των ΠΝΕ επαρχίας. Πρέπει νά πούμε ότι 

γενικά ó προβληματισμός καί θά διακινδυνεύαμε νά πούμε καί τό επίπεδο 

είναι πολύ διαφορετικό μεταξύ επαρχίας καί πρωτεύουσας. 

Ξεκινήσαμε τελευταία μηνιαία έπαφη' με τους υπεύθυνους διαφώτισης 

των ΠΝΕ καί Τ.Ο. Τους στέλνουμε ενα συγκεκριμένο θέμα, "Δημοκρατική' 

Συνεργασία", "ΞΟΚ",, "Μονοκομματικός καί πολυκομματικός σοσιαλ ισμός" , 

κ.λ.π. καί τους ζητάμε σχόλια, προτάσεις, πα ρατηρη'σε ις , είσηγη'σεις. Στό 

μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο δίνουμε απάντηση στά έρωτη'ματά τους καί γε-

νικώτερα στό προβληματισμό πού εκφράζουν. "Ετσι πιστεύουμε ότι καί σ' 

αυτούς δίνουμε τό αίσθημα της συμμέτοχης καί μείς βλέπουμε ποιος είναι 

ó προβληματισμός τους. 

./. . 



Ή ανταπόκριση δενόταν ΐ κανοπο ιητική . Αυτό πιστευ'ουμε οφείλεται σε 

δυο κυρίως λόγοςυ. Ό ένας ecvat στο κλίμα αμφισβήτησης που υπάρχει, 

στη βάση ως spo's "τη δυνατο'τητα η επιθυμία διαλόγου άπό μέρους των κεν

τρικών οργάνων κι'ότι κι'αν γράψουν προορίζεται γιά το' καλάθι των άχρτ?~ 

στων. Ό άλλος είναι η αδράνεια και τυπολατρεία ώρυσμένων τουλάχιστον 

ΠΝΕ. Πάντως ατό τη μερική άντα,ιόκριση που είχαμε μέχρι τώρα βλέπουμε 

οτι ε£ναι κάτι απαραίτητο και πολΰ έπο ικοδομητ bv.ó, κάτι ποΰ έπρεπε υά 

ε £ χ ε γίνει από την αρχή. 

Σεμινάρια ιδεολογικά με Πρόεδρο και Ε.Γ. Δυστυχώς λόγου φόρτου έργα-

σίας
3
 προσωρινά ελπίζουμε σταμάτησαν.

 Τ
Ηταυ και είναι κάτι απαραίτητο 

νά γίνει. Στη συνεχεία ο Πρόεδρος εγραίμε μια σειρά από άρθρα που δίνουν 

απαντήσεις σε πολλά ερωτήματα. "Ηταν κάτι, απαραίτητο νά γίνει. Ταυτό

χρονα ό'μως υπογραμμίζει, καί τίς αδυναμίες μας. Ή μεγάλη σημασία τους 

απαιτούσε τη ιιροσωπική συμβολή' χαι* παρε'μβση του Προέδρου όχι όμως εντε

λώς ξεκομένα από την επιτροπή. 

Απαντήσεις σε αρθρογραφία άλλων πολιτικών σχηματισμών καί μια σει>-

ρά άπό άρθρα η συνεντεύξεις του ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

- Γράμμα προς επιτροπές γιά στενότερη συνεργασία. Δεν έχουμε λάβει, 

απάντηση. 

- Στη'λη στην " ' Ξξ όρμηση"
 9
 με τίτλο "θεωρία καί πράξη". 

Το ΚΕΜΕΔΙΑ έχει, δώσει σημαντικό δου> εισ που όμως δ ε'ν έχει, μελετηθεί 

στό βαθμό που έπρεπε άπό τά μέλη μας, Ό ρυθμός αφομοίωσης άπό τα με'.Λη 

μας είναι κατώτερος άπό τό ρυθμό προσφοράς. 

III· Τομείς δραστηριότητας του ΚΕΜΕΔΙΑ 

Ή επιτροπή' ασχολείται με μελέτες, κΰρια σε ¿δεολογικο-πολ ιτ ικά θέματα 

καί τό πέρασμα τους στη βάση. 

Η επεξεργασία των ιδεολογικοπολιτικών θεμάτων πρέπει νά ενταθεί και 

συστηματοποιηθεί. Κάτι που' σημαίνει και ανάγκη συμβολής ενός πολΰ μεγα

λύτερου άριθμοΰ στελεχών. 

Τά ιδεολογικά θέματα σε γενικά πλαίσια συνδέονται άμεσα με' τη' διακήρυ

ξη της 3ης Σεπτέμβρη και' θ ' άντιμετωπιστοϋν στα πλαίσια της στρατηγικής 

καί ταχτικής τοϋ ΠΑ.ΣΟ.Κ. σε περίπτωση ποΰ θα φτάσει στη'υ εξουσία. 

Χρειάζεται δηλαδή λεπτομερής περιγραφή της μορφής της σοσιαλιστικής ν
0
.,-. 

νων6ας
 π ο

ΰ οραματίζεται τό ΠΑ.ΣΟ.Κ., θεμελίωση της ιδιαίτερης θέσης 

του HA.ΣΟ.Κ. στό παγκόσμιο σοσιαλιστικό Κίνημα καθώς καί ξεκαθάρισμα
9 



σε γευυκά πάντα πλαόσυα
5
 της μετάβασης προς το σοσοαλοσμό. 

Τά πολύτοκα ^έματα άναφέρονταο σ •' προβλήματα πολοτοκης στρατηγοκη ς καο* 

ταχτικής πού συνδέονταο με το'ς awe:oès êieÀ'fcgeuç·, με τά τρέχοντα γεγονό

τα της πολοτοκης ζωής τοϋ τόπου π.χ. θέση τοο ΠΑ.ΣΟ.Κ. στο Αογαοο κο 

αντιπαράθεση με αύτη' άλλων κομμάτων, πολ υ τ οκη'-άγωνοστ υ χ ή παρουσυ'α σε 

μαζοκούς χώρους, τόπους δουλεοδς. 

Γοά το πέρασμα των θέσεων τοΰ ΠΑ.ΣΟ.Κ. την όμογευοπο ιίηση καο' το ΒΟΙΟΤΙ-

κό ανέβασμα των μελών χρεοάζεταο να προσδοοροστοΰν ηα£ οι κατάλληλου μη

χανισμού, που βασοκά μπορεί υά είναι,: 

1. Ίδεολογοκό περοοδοχό. ECvao άπαραο'τητο γοά ενα Κυ'νημα σάν τό ΠΑΣΟΚ 

νά ύπάρχεο όδεολογι.κό περοοδοκό. Πρόταση μας εΕναο ενα περοοδοκό πού 

θ ' απευθύνεται, στά μέλη μας και,' θά άσχολεοταυ με θεωρητοκά καυ πολύ

τοκης έποκαορότητας θέματα. Ποστεύουμε ότι βρόσκεταο μέσα στός δυνα

τότητες του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Χρευάζ,εταο όμως προ ετουμασο'α καο' σωστό προγραμ-

ματ οσμό. 

2. Μηνοαοο ενημερωτικό δελτο'ο καο' προ βλ ηματ οσμο υ. Πρέπεο νά έκδο'δεται, 

συχνότερα δοαοορετοκά ν'άλλάξουμε τό -ιο'τλο. Ύπάρχευ ελλεοψη ύλης
3 

επαναλαμβάνουμε ότο οό έποτροπές δεν μδς βοηθούν νά ενημερώνουμε
 Τ
η'ν 

οργάνωση. Υπάρχει, καό" θέμα με τό τυπογραφείο ποό συνήθως καθυστερεί 

Τό παράρτημα προβληματοσμού πρέπει, νά γυ'νεο βήμα δοαλόγου. Μέχρι, τώ

ρα δέν εχεο δοθεο ή δυνατότητα πολοτοκης άντοπαράθεσης καο' σύγκρου

σης σέ θεωρητικό επίπεδο. 

3. Σχολή στελεχών (θά προτομούσαμε διαφορετοκό το'τλο). Υπάρχει, κάπουα 

πείρα, αλλά χρεοάζονταυ περοσσο'τερα μέλη στη'ν έποτροπη' γοά νά μπορέ

σει, νά λευτουργη'σεο . Πάντως ή σχολή' αύτη' θά δόυεο γενοκές γνώσεις 

και' προβληματισμό. Σεμινάρια η σχολές στελεχών πρέπει, νά λειτουργή

σουν στά πλαίσια των επιτροπών νεολαίας, συυδ οκαλ οστ οκοΰ καί συνεται-

ροστοκοϋ με αντικείμενο τά ειδικά προβλη'ματα των αντίστοιχων μαζικών 

χώρων . 

4. Παρακολούθηση έντυπων άλλων πολύτοκων οργανώσεων. Μέχρο τώρα ήταν 

δύσκολο γοατό τό ΚΕΜΕΔΙΑ δεν δοαθέτεο ούτε βυβλ&α ούτε έντυπα. Ή 

έποτροπη' Οοκονομοκοΰ μδς ένέκρονε τώρα 5.000 δρχ - τό μη'να καο έτσο 

θά μπορέσουμε νά δημοουργη'σουμε Βιβλιοθήκη καο' νά εομαστε σχετοκά 

ένημερωμ ένο ο . 

Εκλαοκευση θέσεων. 

./. . 



5. α. Μπροσούρες. Σύντομο- θα κυκλοφο ρη'σουν μερικές ακόμη, άλλα μας TCP ο tftft-

βληματίζει το γεγονός ότι ακόμη και' υπεύθυνοι επίτροπων δεν έχουν 

τον χρόνο να τις διαβάσουν (;)· Ιϊεοιμένουμε άκο'μη τα σχόλια σας 

καί τ¿ε υποδείξεις σας» 

β . ' Αρθρογραφία. 

γ. 'Ομιλίες - συζητήσεις. 

6. Έπαψες με' υπευθύνους διαφώτισης ΠΝΕ καί Τ.Ο Υπάρχει h προσωπική' 

επικοινωνία με' έπισκε'ψεις μας στην επαρχία και è διάλογος που έχου

με ξεκινήσει με του'ς ΰπευ'θυνους διαφώτισης σε μηνιαία περίπου βάση. 

7. Πιστευ'ουμε ότι δε'ν πρέπει νά εμποδίζουμε τις ιδεολογικές συζητήσεις 

στη' βάση, επειδή υπάρχει è κίνδυνος θεωρητ ικολογίας, άλλα πρε'πει να 

βλέπουμε τις συζητη'σεις σαν οδηγό και αρα προϋπο'θεση γιά δράση. Γι' 

αυτό βέβαια χρειάζεται νά κατευθύνουμε σωστά τίς ίδεολογικε'ς συζητή

σεις, πράγμα που προϋποθέτει οτι οι σύντροφοι που' ανήκουν σε' καθοδη

γητικά όργανα έχουν σπάσει τά διαχωριστικά τείχη κάθε "ειδίκευσης" 

καί "αρμοδιότητας" καί είναι έξο πλ ισμ ε'νο ι με' τός απαραίτητες θεωρητι-

κε'ς γνώσεις γιά νά παίζουν αυτό το βαρύ ρόλο. 

8. Χρειάζεται τά κεντρικά όργανα ν'αρχίσουν διάλογο μεταξύ τους πάνω 

σε' ιδεολογικοπολιτικά θε'ματα. Μιά φορά τό μη'να πρέπει νά γίνεται μιά 

εισήγηση είτε από τό ΚΕΜΕΔΙΑ εΐ'τε από άλλα με'λη καί συζήτηση σέ μιά 

προσπάθεια ¿μογενοποίησης των κεντρικών. 

9. Μεγαλύτερη συνεργασία με τίς επιτροπές. Ένημε'ρωση του ΚΕΜΕΔΙΑ καί 

από Ε.Γ. καί από τίς επιτροπές ιτού κινούνται σέ μαζικούς χώοους γιά 

τά προβλη'ματα καί προβληματισμούς πού υπάρχουν ώστε τό Κίνημα νά λει

τουργεί καθοδηγητικά καί όχι κατασταλτικά. Συμμέτοχη' του ΚΕΜΕΔΙΑ μέ 

έδεολογικοπολιτικά κείμενα, άφου εκδηλωθούν οι κρίσεις, οπωσδη'ποτε 

βοηθάει στη'ν δικαιολόγηση των μέτρων πού έχει λάβει τό Κίνημα. Άλλα 

ό ρόλος της επιτροπής διαστρεβλώνεται. Δε'ν βοηθάει στη'ν καθοδήγηση 

των αντιθέσεων σέ σύνθεση καί ποιοτικό ανέβασμα, αλλά στη'ν επούλωση 

των διαλυτικών επιπτώσεων. 

10. Πολιτική ανασκόπηση καί ενημέρωση πάνω στά κυριώτερα πολιτικά θέματα 

κάθε μήνα, μέσω του ένημερωτικυ δελτίου. Χρειάζεται γι'αυτό μεγαλύ

τερη συνεργασία μέ Ε.Γ. 

11. 'Οργάνωση σεμιναρίων γιά θέματα πού αφορούν τό ελληνικό καί παγκόσμιο 

αριστερό κίνημα. Ποέπει νά προγραμματιστεί κάτι τέτοιο μέ τη συμμετο-
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11. χή %a£ γνωστών διανοουμένων - μαρξιστών σε παγκόσμια κλίμακα, θα 

ήταν πολύ έπο ικοδομητικό για τη δημιουργία ιδεολογικού υπόβαθρου 

γιά σοσιαλ harina κινη'ματα σα'ν το ΠΑ, ΣΟ,Κ, καί προβολή γιά το' Κίνημα. 

12. Χώρος στην Έξόμρηση γιά ΐδ εολογι κοπολ ιτικά θέματα καί πε'ρασμα γραμ

μής. Νομίζουμε ότι μια κομματική' εφημερίδα πρέπει να παίζει κι'αύ-

το' po' ρο'λο. Παλαιο'τερα ή εφημερίδα δημοσίευε μερικές μπροσούρες και 

ιδεολογικοπολιτικά' άρθρα, καί εμείς τουλάχιστον άπό τα' σχο'λια ko J 

μας έφθαναν, έχουμε πειστεί για' τη' χρησιμο'τητά τους. Δεν εννοούμε 

3ε'ααια ή εφημερίδα ve! κινδυνεύσει να γίνει ιδεολογικό' περιοδικό', 

άλλα συνήθως κινούμαστε στα άκρα. 

13. Το' πρόβλημα της διαφώτισης στη'ν επαρχία ε£ναι και σοβαρό καί δύσκο-

λο. Χρεια'ζεται να' λειτουργούν "υποσταθμοί" ΚΕΜΕΔΙΑ στις περιφέρειες. 

Προς το παρόν βρισκόμαστε σε αδυναμία να τους δημιουργη'σουμ ε. 

14. Λιγώτερος αιφνιδιασμός από Πρόεδρο καί Ε.Γ. Ιδιαίτερα σε θέματα 

οχι απόλυτης επικαιρότητας θά'ταν χρη'σιμο να μην ενημερωνόμαστε άπό 

τις εφημερίδες. 

Το πρόβλημα γενικώτερα στο ΠΑ.ΣΟ.Κ. δέν εζναι ή έλλειψη θέσεων, άλλα 

ή αδυναμία του νά γνωστοπο ιη'σει τίς θέσεις του στα' μέλη καί μέσα άπό 

μια' διαλεχτικη' διαδικασία νά ¿δηγη'σει στη' πολιτική' πράξη. Στο σημείο 

αυτό πρέπει νά πούμε Οτι το ΚΕΜΕΔΙΑ δέν λειτούργησε αποτελεσματικά. Πέ

ρα όμως άπό τίς αδυναμίες της επιτροπής, πιστεύουμε ότι φταίει καί ή 

δημιουργία στεγανών στην πληροφόρηση, rf πολιτική αντιμετώπιση εσωτερικών 

προβλημάτων. Είναι γεγονός ότι παρά την μεγάλη πρόοδο πού έχει άναμφισ-

βη'τητα συντελεστεί δέν δουλεύουμε ακόμη συλλογικά καί προγραμματισμένα. 

Χρειάζεται μεγαλύτερη πληροφόρηση άπό τη'ν Ε. Γ. προς το ΚΕΜΕΔΙΑ. Πολι

τικές αποφάσεις δέν κατανοούνται ούτε γίνονται θέματα αιχμής καί αγω

νιστικής παρουσίας της οργάνωσης μέ εγκυκλίους μόνον. Πολλές φορές εί

ναι απαραίτητη η εκλαΐκευση, η ή θεωρητική θεμελίωση γιά νά γίνει απο

δέκτη' κάποια θέση η ν ' άποφευχτοον παρερμηνείες. 

Χρειάζεται βασικά μεγαλύτερος προγραμματισμός και ξεκαθάρισμα των στό

χων τοΰ Κινήματος καί της οργανωτικής δόμηση'ς του. Τό Κίνημα νά λειτουρ

γεί καθοδηγητικά κι'όχι πυροσβεστικά. Τότε μόνον καί τό ίδεολογικοπολι.-

τικό ξεκαθάρισμα του ΠΑ.ΣΟ.Κ. θά γίνεται όχι κάτω άπό πίεση ούτε γιά 

την εξυπηρέτηση κάποιας σκοπιμότητας. Άλλα θά λειτουργεί εποικοδομητι

κά καί σταθερά στη'ν μορφοποίηση της ταυτότητας του ΠΑ. ΣΟ.Κ 
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Δεν κάναμε παραπάνω προτάσευς Ύ^ά το πυά πρέπεο ναυαο η ¿ργανωτι,κη δο

μή του ΚΕΜΕΔΙΑ γοά νά λ εοτουργη'σευ σωστά. KL'αυτό* γοά δυο βασοχά λόγους 

Ό ένας ε6να„ οτο έξαρταταο άπο - ην σύνθεση της 

έποτροπης. Το νά προτείνουμε CTL χρευάζονταο π.χ. δέκα υποεπιτροπές που 

θά άσχολοΰνταο με δέκα δ Lacpop ετ οκοΰε τομεος δουλεοας ε£ναο τό λυγώτερο 

άσκοπο μι,δς Mat η έπυτροπη δοαθέτευ πολύ λ c'y α μέλη. Είχαμε άπο' χαορό 

καθορυ'σευ τη'ν έσωτερυχη' δυάρθρωση της έπυτροπης;, η όποόα ό'μως έμεινε 

στα χαρτοά. Ό δεύτερος λο'γος εοναυ οτο είναν θέμα γενυχώτερο. BOSOLHCC 

χρεοάζ εται: 

Ξεκαθάρι,σμα ώς προς το ¿ργανωτοκό σχήμα καό τους στο'χους τοϋ ΠΑ. 20. Κ, 

Το Ξίναυ το ΠΑ.ΣΟ.Κ. ενα èvLaCo οργανωμένο πολοτοχό σχήμα η το' άθρουστο-

χό αποτέλεσμα των έπ£ μέρους οργανωμένων χώρων* Πως λεοτουργεΕ το' Κί

νημα σάν πολυτυχο'ς φορέας στους μαζικούς χώρους; 

Δοαφορετοχη σχέση μεταξύ* Ε . Γ . „ ΚΕΜΕΔΙΑ χαό Κλαδοχό Έπ υστημο'νων . 

Χρεοάζεταο μεγαλύτερη συνεργασία χαό συντονισμός. Δέν ξέρουμε άχροβώς 

πουο' σχήμα θάταν καλλίτερο. Νομόζουμε όμως ότι το' σημερονο' δεν είναι, 

πολΰ άποτελεσματLXÓ. 

Δημοουργυ'α ΰνστοτοΰτου μελετών. Μελέτες σε έθελοντοκη' εύκαορυακη' 

βάση δέν γονονταυ. Βέ#αυα το' θέμα είναο και ούκονομοχό. "Αν όμως πραγμα

τικά αποβλέπουμε στη'ν έξουσόα θά πρέπεο νά μας προ βληματ ισε L. 

- Κυνητοπουη τη ατόμων. Kt/αύτό ε3ναο γενυκώτερο. Ύπάρχεο καο* το προ'βλη-

μα OTL ή προσφορά πάντα δέν συνεπάγεται και τη προβολή'. Αύτη τη στυγμη' 

ΰπάρχεχ μ uà στάση αναμονής καό αύσοοδοξόας ό'τι μέ τός δ tao οκασόες πολ

λά από τά θέματα θά λυθούν. Έμεΐς έλπόζουμε νά ύπάρξεο μεγαλύτερη προσ

φορά ατόμων. 


