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'Αθήνα 15-10-80. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΠΑΡΑΤΑΞΗ - ΜΑΖΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 

Ή απόφαση της 5ης Συνόδου της Κ.Ε. γιά την δημιουργία K.Ö., 

δίνει την δυνατότητα διάταξης των κομματικών δυνάμεων του ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

στό χώρο των έμποροβιοτεχνών, ΕΤΣΙ ΠΣΤΕ νά ε ¡ιναι σε θέση νά παρεμ

βαίνουν ουσιαστικά στην δραστηριότητα των μαζικών φορέων. Μά για νά 

πετύχουμε κάτι τέτοιο επιβάλλεται Η ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ πολιτική δράση της οργάνωσης. 

Γιά τους έπαγγελματοβιοτέχνες καί τά συνδικαλιστικά στελέχη 

του χώρου μας? μέλη του ΠΑ.ΣΟ.Κ.? αυτό σημαίνει πώς μέ τήν ενεργο

ποίηση των κομματικών μας δυνάμεων καί τήν σωστή διάταξη τους στους 

χώρους δουλειάς? οργανώνουμε καί καθοδηγούμε τους διεκδικητικούς αγώ

νες των έπαγγελματοβιοτεχνών. 

*Η ουσιαστική καί καθοδηγητική παρέμβαση της οργάνωσης στους 

μαζικούς φορείς? πού εξαρτάται άπό τόν τρόπο παρέμβασης, καθορίζει 

καί τήν αποτελεσματικότητα της. 

"Η οργανωτική αυτονομία τών μαζικών φορέων δέν αποκλείει? άλλα 

επιβάλλει, τήν μαζική πολιτική δράση μας. *Η προώθηση τών θέσεων καί 

του προγράμματος του ΠΑ.ΣΟ.Κ., μέσα άπό τους μηχανισμούς παρέμβασης 

στους μαζικούς φορείς γιά θέματα πού τους απασχολούν, επιβάλλεται 

γιά νά έλθει πιό κοντά ή αλλαγή? γιά νά πάρουν στά χέρια τους οι 

έπαγγελματοΒιοτέχνες τά προβλήματα τους καί νά απαλλαγούν άπό τήν 

κηδεμόνευση του μεγάλου Εένου καί ντόπιου κεφαλαίου. 

Γιά μας? τά μέλη του ΠΑ.ΣΟ.Κ.? oi χώροι πού δουλεύουμε γιά τό 

πέρασμα της γραμμής μας καί τών επιδιώξεων μας? είναι τά πρωτοβάθμια, 

δευτεροβάθμια καί τριτοβάθμια σωματεία? ομοσπονδίες καί έπαγγελματο-

βιοτεχνικές οργανώσεις καί ενώσεις? τά επιμελητήρια καί ol συνεται

ρισμοί τών Ε„Β.Ε. 

Τά ιδιαίτερα προβλήματα, πού αντιμετωπίζουν οι έπαγγελματοβιο-

τέχνες, προσδιορίζουν τόν μαζικό χώρο μέσα στον όποιο οργανώνουμε 

τίς κομματικές μας δυνάμεις. 

Τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. δηλαδή οργανώνει τους πιό συνειδητούς αγωνιστές 



τοο χώρου πού αποδέχονται τίς θεωρητικές καί οργανωτικές αρχές του. „ 

Ή κομματική οργάνωση του JTA.EO.K. υπερέχει τοϋ μαζικού φορέα καί ,· 

της συνδικαλιστικής παράταξης (ΠΑΣΚΞΒΕ), στό θεωρητικό, στό πολιτικό 

καί οργανωτικά επίπεδο καί αποτελεί τήν πολιτική καί θεωρητική πρωτο

βουλία τών δυνάμεων καί φορέων πού παλεύουν γιά τήν υπεράσπιση τών 

συμφερόντων τών έπαγγελματοβιοτεχνών κόντρα στό ντόπιο καί ξένο μεγά

λο κεφάλαιο » 

Ή τοποθέτηση της κομυατικής οργάνωσης στην πρωτοπορία απλά 

υπενθυμίζει πώς βασική υποχρέωση μας είναι,νά παλεύουμε πρώτοι μετα

ξύ ίσων? νά παλεύουμε στην πρώτη γραμμή τών αγωνιστικών διεκδικήσεων 

του λαού γιά βελτίωση της θέσης τών μικρομεσαίων καί τήν σοσιαλιστική 

αλλαγή ο 

Ή κομματική οργάνωση καθοδηγεί μέσα άπό τίς λειτουργικές της 

διαδικασίες τήν συνδικαλιστική παράταξη (ΠΑΣΚΕΒΕ)» Ή σύμπραξη ατόμων 

μελών του χώρου, πού συσπειρώνονται σέ μιά κοινή βάση καί προβληματι

κή γιά τήν προώθηση καί επίλυση τών συνδικαλιστικών τους αιτημάτων, 

είναι τό κύριο χαρακτηριστικό της συνδικαλιστικής παράταξης. 

Ή επεξεργασία προγράμματος συνδικαλιστικών διεκδικήσεων, εν

ταγμένο σέ σωστή πολιτική προοπτική, πού μέσα άπό τους καθημερινούς 

αγώνες τών έμποροβιοτεχνών μέ βάση πολιτικές αναγωγές καί αναφορές, 

πού νά διαμορφώνει συγκεκριμένο ποόγράμμα δράσης, αποτελεί τήν βασι

κή προϋπόθεση της συσπείρωσης της παράταξης. 

Ή μαζικότητα της συνδικαλιστικής παράταξης της δίνει τήν δυ

νατότητα καθοριστικής καί ουσιαστικής παρέμβασης στή ζωή καί δράση 

του μαζικού φορέα« Αυτό σημαίνει ότι μέσα στην παράταξη έχουν δυνα

τότητα έκφρασης άνθρωποι χωρίς ριζικές αντιθέσεις, άλλα οπωσδήποτε' 

σέ ίενα κάποιο βαθμό διαφοροποιημένες πολιτικοϊδεολογικές θέσεις ή 

καί δευτερογενείς αντιθέσεις ο 

"Η καθοδήγηση της κομματικής οργάνωσης καί τό πέρασμα τών θέ

σεων της στην παράταξη, πρέπει νά γίνεται κατά τέτοιο τρόπο καί βαθμό, 

πού δεν θά ξεκόβει τήν παράταξη άπό τίς μάζες. Μέ οργανωμένο διάλο

γο καί διαφώτιση καί όχι μέ επιβολή. 

Κρίνεται απαραίτητο νά συμβαδίζουν ò τρόπος λειτουργίας οργά

νωσης καί δράσης της παράταξης μέ τήν ιδιαίτερη φύση της καί τό γενι

κό επίπεδο ανάπτυξης τών μελών της, καθώς καί μέ τό σύνολο τών" μελών 

του μαζικού φορέα. Ή παράταξη είναι οργανωτικά «ανεξάρτητη αυτοτελής 

όχι όμως καί ξεκομμένη άπό τήν κομματική οργάνωση. ECvai πιό πλατειά 

καί ανοικτή άπό τήν κομματική όργάνοοση. 
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"νη τακτική παρεμβαίνουν αποφασιστικά στό μαζικό χώρο? γιά την διαμόρ

φωση καί τό ανέβασμα της ταξικής ~ αγωνιστικής συνείδησης τών μαζών 

πράγμα πού θά οδηγήσει σέ θετικούς συσχετισμούς δυνάμεων γιά την προώ

θηση τών προβλημάτων τών επαγγελματοβιοτεχνών βραχυπρόθεσμα καί τήν 

κατάκτηση του στρατηγικού στόχου της σοσιαλιστικής αλλαγής μακρο

πρόθεσμα ο 

Ή συνδικαλιστική παράταξη (ΚΛΣΚΞΒΕ) παρεμβαίνει δυναμικά στη 

λειτουργία του μαζί/.ου φορέα« Τά μέλη της παράταξης καί μέλη του 

μαζικού φορέα (συνδικαλιστές) δρουν μέσα στό μαζικό φορέα γιά τό πέ

ρασμα των θέσεων της παράταξης, πού άν γίνουν δεκτές άπό τήν πλειοψη

φία τών μελών του μαζικού φορέα δεν κωλύεται ή οργανωτική αυτονομία 

της, άλλα αντίθετα συνεχίζεται ή καθοδήγηση καί ò σωστός προσανατολι

σμός του μαζικού φορέα» 

'Επιβάλλεται ò σεβασμός τών αποφάσεων της πλειοψηφίας, πού 

πρέπει νά ζυμώνονται καί νά αναλύονται στά μέλη τοΰ μαζικού φορέα 

καί νά.αποφεύγονται δ'σσπάσεις άπό δυνάμεις καθοδηγούμενες άπό άλλους 

πολιτικούς σχηματισμούς πού εξυπηρετούν τά συμφέροντα του μεγάλου 

κεφαλαίου η μειωμένης ταξικής συνείδησης η απο φορείς πουσ τοχευουν 

στην ποδηγέτηση του μαζικού κινήματος» 

Ή συμμετοχή των μελών τού φορέα στίς ζυμώσεις καί στη διαδι

κασία λήψης αποφάσεων μεγαλώνει τήν αποτελεσματικότητα του φορέα» 

*Η αυτονομία του μαζικού φορέα σέ καμμιά περίπτωση δέν σημαίνει καί 

αυτονόμηση κάθε στελέχους, πράγρα πού παρατηρείται σέ μεγάλο βαθμό 

μέχρι χώρα μέ κύρια αιτία τήν έλλειψη παράταξης. 

Ή αυτόνομη δράση κάθε στελέχους itai ò αύτοπροσδιορισμός συνδι

καλιστικών στελεχών μελών του ΠΑ»ΣΟ»Κ= κρίνεται απαράδεκτη καί άρρι-

βίστικη λειτουργία καί πρέπει νά κτυπιέται στη ρίζα της, γιατί ή ανε

κτικότητα αυτής της δράσης οδηγεί σέ αντιπαραθέσεις μελών μας 'μέσα 

σέ όργανα μαζικών φορέων μέ πολλά"αρνητικά συνεπακόλουθα γιά τό 

ΠΑ„ΣΟ»Κ» 

Οί κομματικές δυνάμεις μέσα στην παράταξη εκφράζονται μέ ενι

αία αντίληψη όπως αναπτύχθηκε στίς 5η, 6η, 7η Σύνοδο τής Κ = Ε„, πάνω 

στά προβλήματα τών Ε.Β.Ε. 

Οι τυχόν λειτουργικές αδυναμίες τής κομματικής οργάνωσης δέν 

άπαλλάσει άπό τίς ευθύνες τά κομματικά μέλη πού ή λειτουργία τους 

μέσα σέ μαζικούς φορείς πρέπει νά είναι ενιαία» 
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ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΑΜΑΤΟΒΙΟΤΕΧΝΟΝ ί~ .. 

Σέ κάθε Ν.Ε» πρέπει νά συγκροτηθεί "Γραφείο ΣΥΝ/ΚΟΥ Ε.Β,Ε.", ' 

(τριμελές ή πενταμελές μέ υπεύθυνο τό μέλος της Ν»Ε» γιά τό Συν/κό 

Ε
 0
 Β » Ε ο ) ο 

Τό Γραφείο λειτουργεί ως ΟΜΑΔΑ ΔΟΥΛΕΙΑΣ της Ν„Ε, καί είναι ύπό 

την άμεση καθοδήγηση, ευθύνη καί έλεγχο της Ν.Ε. Σ'αύτό συμμετέχουν 

μέλη του ΠΑ,,ΣΟοΚ* πού δρουν στό μαζικό χώρο, είναι καταξιωμένα καί 

χαίρουν εκτίμησης στον έπαγγελματοβιοτεχνικό κόσμο» 

Τό Γραφείο ΣΥΝ/ΚΟΥ EBE τών Ν„Ε* δουλεύει γιά την δημιουργία 

Κ.Ο. /EBE. Στην Κ.Ο. / EBE εντάσσει s 

α» Συν/στές μέλη του ΠΑοΣΟ,Κ., 

β ο Άποδραστηριοποιημένα μέλη, έμποροβιοτέχνες«, 

γ» Φίλους, με κριτήρια στρατολόγησης τά κριτήρια πού υπάρχουν γιά 

τίς Τ.Ο. 

*Η ένταξη επωνύμων συν/στων γίνεται σέ συνεννόηση μέ την 'Επιτροπή 

Συν/κου·' EBE εντάσσεται στή δ ι α δ ι κ α σ ί α επωνύμων δηλαδή πρόταση της 

ΝοΕ» καί ε γ κ ρ ί σ ε ι ς άπό τό Ε.Γ. 

Τό Γραφείο ΣΥΝ/ΚΟΥ EBE των Ν.Ε, σέ συνεργασία μέ τά κεντρικά 

όργανα της παράταξης (ΠΛΣΚΕΒΕ) ιδρύει παραρτήματα της παράταξης σέ 

κάθε πόλη καί νομό καθώς καί σέ κάθε κλάδο γιά τίς μεγάλες πόλεις 

όπως προβλέπει καί τό οργανόγραμμα της ΠΑΣΚΕΒΕο *Η Ν-Ε,, καί ή Κ»0 = 

έχουν τήν ευθύνη της καθοδήγησης καί παρέμβασης μέ πολιτικές θέσεις 

στό παράρτημα της παράταξης ο 

Τό Γραφείο συν/κου EBE της Ν»Ε, μαζί μέ τους υπεύθυνους κά

θε Τ.Ο. - Κ»0= - EBE καί Ο.Π. οφείλει άμεσα s 

lo Νά κάνει απογραφή του χώρου. 

Αυτό ενδεικτικά σημαίνει ότι πρέπει νά καταγράφει πόσα πρωτοβάθ

μια σωματεία καί ενώσεις EBE υπάρχουν στό χώρο ευθύνης τους? πό

σες ομοσπονδίες (δευτεροβάθμιες) καί συν/μοί υπάρχουν κ = λ<,π„ καί 

σέ ποια χέρια βρίσκονται, 

2„ Νά κάνει απογραφή τοϋ δυναμικού μας» 

Πού σημαίνει, νά καταγράφει πόσα μέλη μας δρουν καί λειτουργούν 

στους συνδικαλιστικούς χώρους τών Ε„ΒοΕ„ Πόσοι καί ποιοί οι πο

λιτικά προσκείμενοι στό ΠΑ.ΣΟ„Κ„ Ποιος είναι ò συσχετισμός δυ-
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νάμεων με τους άλλους πολιτικούς φορευς« 

3ο Νά κάνει απογραφή των ιδιαίτερων προβλημάτων τών ΕοΒ«Ε« της πε

ριοχής τους ο Π«χ
0
 πρόβλημα προμηθειών πρώτων υλών, έτοιμων προϊ

όντων? πρόβλημα περίθαλψης, πρόβλημα ασφάλειας (TEBE? ΤΑΕ?κ-λ.π.). 

4ο Νά ενεργοποίησε«, τά μέλη μας? τους φίλους καί τους οπαδούς του 

ΠΑοΣΟοΚο στό σωματείο τους, μαζικοποιώντας αυτό καί νά δημιουργή

σει σωματείο έκει πού δέν υπάρχει» 

5. Νά εισηγηθεί ενα αναλυτικό, εξειδικευμένο, αλλά πραγματοποιήσιμο 

πρόγραμμα δράσης γιά τύ χώρο τών Ε.ΒοΕο, προτείνοντας τά κατάλ

ληλα μέσα, πρόσωπα καί μεθόδους γι,ά την υλοποίηση του? μέ στόχους 

τό ανέβασμα της αγωνιστικότητας του σωματείου καί τήν προώθηση 

• του Συνεταιριστικού κινήματος« 

6» Νά συνδέσει τά προβλήματα τών Ε„Β»Ε. καί τό σωματείο τους μέ τους 

άλλους μαζικούς φορείς, γιά τήν ανάπτυξη της τοπικής αυτοδιοίκη

σης καί του πολιτιστικού επιπέδου τών μελών του καί ολόκληρης 

της περιοχής« 

7ο Νά κάνει απογραφή τοϋ κλαδικού τύπου της περιοχής του καί νά 

προσπαθήσει νά παρέμβει μέ θέσεις γιά τά προβλήματα τών Ε.Β.Ε. 

μέ εκφραστή τών θέσεων τήν παράταξη » 

δ» Νά βοηθήσει στην προώθηση τών εντύπων της ΠΑΣΚΕΒΕ« 

Τά παραπάνω απογραφικά στοιχεία νά σταλούν στην "Επιτροπή 

Συνδικαλιστικού ΕοΒ«Ε„ του ΠΑ«ΣΟ«Ε„ γιά παραπέρα ά̂ ΐ-ποίησή τους καί 

δυνατότητα παρέμβασης της 'Επιτροπής στά τρ'.τοβάθμια σωματεία, 'Ομο

σπονδίες, πού κύρια εδρεύουν στην ΑΘΗΝΑ« 

Τό πρόγραμμα δράσης πρέπει ενδεικτικά νά περιλαμβάνει τά πα

ρακάτω; 

1) ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΝ Ε«Β«Ε« ΣΤΟ ΜΑΖΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ 

Ή συντηρητικότητα τών έπαγγελματοβιοτεχνών είναι ένα διαπιστω

μένο γεγονός, δ μικρομεσαίος δεν μπαίνει εύκολα σέ οργανώσεις 

καί είδικσ, σέ προοδευτικές πολιτικές οργανώσεις, καί τούτο γιατί 

τό κράτος της δεξιάς άπό τή μιά μεριά τοϋ καλλιεργεί τήν ψευδαί

σθηση τοϋ εύκολου πλουτισμού, άπό τήν άλλη μέ τά όργανα του, τόν 

Διευθυντή της Τράπεζας, τόν χωροφύλακα, τόν βιομήχανο, τόν κάνει 

νά αισθάνεται σάν τό πιό εξαρτημένο κοινωνικά άτομο άπό τους μη-

χανισμούς καταπί εσης πού διαθέτει « 
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Ή σημερινή οικονομική κρίση Γης χώρας έδειξε στους μικρομεσαί

ους πώς ή δεξιά κυβέρνηση της Ν„Δο τους αντιμετωπίζει μόνο σάν 

στηρίγματα της μεταπρατικής οίκονομικής πολιτικής της, ή οποία. 

όταν κινδυνεύει δεν διστάζει νά τους φορτώνει με καινούργιες 

φορολογικές επιβαρύνσεις, εξαντλώντας τά δρια επιβίωσης των μι-' 

κρομ'εσαίων. *Η. οικονομική κρίση πού πλήττει «ώρια τους μικρομε

σαίους , μας δίνει την δυνατότητα άμεσης παρέμβασης στό χώρο των 

Ε „'Β. Ε. 

Μέσα σέ τούτο τό μαζικό χώρο καί κάτω από την ιδεολογικοπολιτική 

καθοδήγηση του έμπειρου οργανωτικά μέλους μας,, με ανάλυση των 

μεθόδων πού χρησιμοποιεί ή άρχουσα τάξη καί οι πολιτικοί της φο

ρείς, τά κόμματα της δεξιάς πού άμεοα σήμερα εκφράζονται άπό τη 

Ν.Αο, μας δίνεται ή ευκαιρία νά αποκαλύψουμε τους τρόπους εκμε

τάλλευσης καί παραπλάνησης του έπαγγελματοβιοτεχνικου κόσμου«, 

"Η σημερινή κατάσταση πού βρίσκεται τό σωματείο του, με ελάχι

στα μέλη γραμμένα καί ακόμα λιγότερα ενεργά, δεν είναι τυχαίο 

γεγονός, άλλα επιλογή της άρχουσας ~ά-ης, πού μέ τους λίγους εκ

λεκτούς της στίς Διοικήσεις των σωματείων, καθοδηγεί "αυτή τους 

ταξικούς τους αγώνες είτε αποπροσανατολισμένα είτε προδοτικά» 

Ή προσωπική φιλοδοξία, ή ιδιοτέλεια καί τό ρουσφέτι στά δάνεια, 

έστησαν διοικήσεις πού εκφράζονται μόνο μέ τήν κατοχή της σφρα

γίδας«, 

Γι'αυτό ή ενεργά καί δραστήρια συμμετοχή του κάθε αγωνιστή καί 

δημοκράτη στό σωματείο του είναι απαραίτητη, πολύ δέ περισσότε

ρο των κομματικών μας μελών καί φίλων e 

Μέσα στό, σωματείο μας δίνεται ή ευκαιρία νά βοηθήσουμε στην ριζο-

σπαστικοποίηση του μικρομεσαίου, νά του δείξουμε δτι ò κίνδυνος 

γι'αυτούς δεν προέρχεται άπό τήν σοσιαλιστική δόμηση της κοινω

νίας μας„ άλλα άπό τό υπάρχον κοινωνικό σύστημα, πού καθημερινά 

γίνεται πιό αυταρχικό και μονοπωλιακό, μικραίνοντας τό χώρο επι

βίωσης τοΰ μικρομεσαίου«, 

Τελικά', συνειδητοποιώντας τήν ανάγκη δομικής αλλαγής, νά ενταχ

θεί στό συναπσισμό των κοινωνικών δυνάμεων πού παλεύουν γιά τήν 

'Αλλαγή » 
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ΣΤΡΑΤΟΑΟΓΗΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΑΠΟ gQK' ΈΠΑΓΓΕΜίΑΐΟΒΙΏΤΕ^ΝΙΚΟ ΧΩΡΟ 

*Η στρατολόγηση γίνεται αφού επισημάνουμε τά πιό δραστήρια άτομα 

φίλα προσκείμενα προς τό ΠΑ.ΣΟ.Κ», καλλιεργΡύμε μαζί τους φιλικές 

σχέσεις, συνδεόμεθα αγωνιστικά μαζί τους παίρνοντας μέρος στίς 

κινητοποιήσεις τών Ε.Β.Ε. καί στή συνέχεια τους εντάσσουμε πρώτα 

στην παράταξη καί στή συνέχεια στην κομματική οργάνωση* 

Πλησιάζουμε τους αδρανοποιημένους συνδικαλιστικά έπαγγελματοβιο-

τέχνες, συζητούμε τά καθημερινά επαγγελματικά προβλήματα τους 

εντοπίζοντας τίς αίτιες τους, προτείνοντας σάν μόνο τρόπο επίλυ

σης τους τήν συνδικαλιστική οργάνωση τους. 

Ταυτόχρονα τους δίνουμε τίς θέσεις του ΠΑ.ΣΟ.Κ. στά προβλήματα 

τους, τους προμηθεύουμε τά έντυπα, διακηρύξεις καί κομματικές 

εκδόσεις καί τελικά, άν έχει δημιουργηθεί ή κατάλληλη υποδομή, 

τους εντάσσουμε στίς οργανώσεις μας« 

ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ, ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ Ε„Β,Ε. ΚΑΙ 

ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ Ε»Β.Ε. 

Κρίνεται αναγκαίο οι οργανώσεις μας σέ όλη τή χώρα νά πλησιάσουν 

τόν έπαγγελματοβιοτεχνικό κόσμο της περιοχής τους, Γιά νά έχουμε 

όμως δυνατότητα πρόσβασης στό χώρο αυτό, πρέπει ή οργάνωση μας 

σέ όλα τά επίπεδα, νά γνωρίζει τίς θέσεις του ΠΑ.ΣΟ.Κ. στά προ

βλήματα τών έπαγγελματοβιοτεχνών. 

Τά είδικά προβλήματα τών Ε.Β.Ε. κάθε περιοχές τή*ς χώρας πρέπει 

νά συγκεντρώσουν οι Ν.Ε. μέ τή βοήθεια τών Τ.Ο», Ο.Π.Γ και Κ.Ο«,/ 

Ε.Β.Ε., νά τά μελετήσουν καί νά διαμορφώσουν θέσεις σύμφωνες μέ 

τίς γενικές θέσεις πού έχει τό ΠΑ,ΣΟ.Κ. γιά τους "TE.Β.Ε. καί νά 

σταλούν στίς οργανώσεις τής κάθε Ν,Ε. γιά τήν ενιαία έκφραση της 

οργάνωσης προς τά έξω. 

ΚοΟ. ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΥΤΤΑΡΟ 

Εϋναι αναγκαίο νά συνειδητοποιήσουμε ότι οι Κ.Ο. πρέπει νά λει

τουργήσουν σέ δλα τά επίπεδα πού αναφέρονται στίς αποφάσεις της 

Κ.Ε. (5η, 6η, 7η Σύνοδοι), έτσι ώστε νά καταστήσουν τό ΠΑ.ΣΟ.Κ., 

σέ μικρογραφία στό χώρο τους. Νά αγκαλιάσουν τά προβλήματα του 

κλάδου τους καί νά οργανωθούν καί διαταχθούν σωστά μέ τή δημιουρ

γία ΣοΕ. καί κατανομή τών αντίστοιχων αρμοδιοτήτων στά μέλη τους. 

Μέ τίς τακτικές Γ.Σ. δπου,πέρα άπό τά επαγγελματικά προβλήματα 

θά γίνεται πολιτική ζύμωση, ώστε μέσα άπό τό συνολικό πρόβλημα-
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τισμό νά καθίστανται τά μέλη aJ^LÙm-yi^ .QJn^,. 3&9Q-JÁ Â^ WWSi^L^^-. 
τους. 

'Ακόμα, ή συμμετοχή των Κ.Ο. στή συνολική δραστηριότητα τού Κι

νήματος (π,χ. εκδηλώσεις, κινητοποιήσεις κ.λ.π.), θά συμβάλει 

στην διαμόρφωση τους, έτσι ώστε νά μπορούν νά ανταποκριθούν στην 

καταξίωση τους σάν πολιτικά κύτταρα του Κινήματος. 

Κρίνουμε, ότι αυτή ή στιγμή είναι κατάλληλη νά περάσουμε 

στον έπαγγελματοβιοτεχνικό κόσμο με απλά λόγια τί εϋναι σοσιαλισμός 

καί ποιο σοσιαλιστικό μοντέλο πρεσβεύει τό ΠΑ.ΣΟ«Κ. Ή πλατειά δημο

σιότητα τών θέσεων τού ΠΑ.ΣΟοΚ. γιά τους Ε.Β.Ε., καθώς καί ή ένΙαία 

έκφραση τοΐ)ς άπό τους βουλευτές καί τά μέλη της οργάνωσης, πιστεύου

με Οτι θά βοηθήσει στή μαζικότητα της οργάνωσης καί της αντιμετώπι

σης τής διαστρέβλωσης των θέσεων τοο ΠΑ.ΣΟ.Κ. άπό άλλους πολιτικούς 

φορείς. 

Σάν συμπέρασμα μπορούμε νά πούμε ότι οΙ αποφάσεις της 5ης, 

6ης καί 7ης Συνόδου της Κ.Ε., πού αφορούν τό χώρο των Ε.Β«Ε., καθώς 

καί ή δημιουργία της παράταξης, θέτει εμάς τους έπαγγελματοβιοτέχνες, 

μέλη του ΠΑ.ΣΟ.Κ. πρό καινούργιων καθηκόντων καί ευθυνών. 

*Η ανταπόκριση στά καθήκοντα αυτά, καθώς καί ή υλοποίηση των 

αποφάσεων της Κ.Ε. του ΠΑ.ΣΟ.Κ. γιά τους Ε.Β.Ε., θά είναι ή έμπρακτη 

επιβεβαίωση της διακήρυξης της 3ης Σεπτέμβρη, πού εντάσσει τους μι

κρομεσαίους έπαγγελματοβιοτέχνες στό συνασπισμό των κοινωνικών δυνά

μεων, πού παλεύει γιά τή μεγάλη σοσιαλιστική αλλαγή. 

Γιά τήν 'Επιτροπή Συνεΐ/κοΰ Ε.Β.Ε. 

Ό Γραμματέας 

Γ. Κυριόπουλος 


