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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 

Σχέδιο είσήγησης γ ι ά τήν 'Οργανωτική ΐίολιτική 

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η 

*Η Ιδρυση τοΰ ΠΑ.ΣΟ.Κ. τόν Σεπτέμβρη $974 υπήρξε σίγουρα μιά 

αποφασιστική προσπάθεια στή δημιουργία ενός φορέα, πού θά έδινε 

τίς δυνατότητες στό λαϊκό κίνημα νά εκφραστεί δημιουργικά καί νά 

πορευτεί σταδιακά, αλλά σίγουρα, στή διεκδίκηση της έ§ουσίας, πραγ

ματοποιώντας έτσι μιά παλιά ελπίδα τον προοδευτικών δυνάμεων του 

τόπου μας. 

Είναι γοοστό, πώς στά πρώτα χρόνια της ζωής του τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

αντιμετώπισε μιά σειρά άπό προβλήματα, πού προέρχονταν βασικάί 

α) Άπό τήν έλλειψη σοσιαλιστικής εμπειρίας στον τόπο μας. *Η 

ιστορία του σοσιαλιστικού Κινήματος περιορίζονταν μονάχα στίς 

προσωπικές παρουσίες μερικών σοβιαλιστών, πού, ένώ πρόσφεραν 

θεωρητικές υπηρεσίες στην πολιτική μας Ιστορία, δέν κατάφεραν 

νά δημιουργήσουν τίς προϋποθέσεις γιά τήν οίκοδόμηση ενός σο

σιαλιστικού κόμματος. 

β) 'Από τίς υποκειμενικές αδυναμίες πολλών στελεχών του Κινήματος, 

πού δέν κατάφεραν νά αφομοιώσουν έγκαιρα τίς νέες πραγματικότη

τες, πού εϋχαν δημιουργηθεε στην 'Ελλάδα. 

γ) 'Από τίς αντικειμενικές δυσκολίες πού υπήρξαν, αμέσως μετά τήν 

πτώση της χούντας, καί πού δημιουργούσαν ένα ευνοϊκό πολιτικό 

πλαίσιο γιά τήν επικράτηση της δεΕιας. Οι συνθήκες αυτές ενι

σχύθηκαν ακόμα περισσότερο μέ τήν συμμετοχή στην π^ώτη μεταπο

λιτευτική κυβέρνηση πολλών στελεχών τών "Νέων Δυνάμεων" καί τού 

"Κέντρου*. *Η συμμετοχή αυτή έδωσε τήν δυνατότητα στον κ. Καρα

μανλή νά έμφανιστεϋ μέ κάποιο "διευρυμένο" προσωπείΓο. 

δ) *Η κινδυνολογία πού δημιουργήθηκε μέ τό γνωστό "Καραμανλής ή 

τά τάνκς". 

ε Τ *Η οργάνωση του Κινήματος στή βάση τών 'Ομάδων πρωτοβουλίας, 

πράγμα πού δημιούργησε -μιά καί απουσίαζε κάποια εμπειρία-

πολλά προβλήματα καί έδωσε τήν δυνατότητα σέ διάφορους "χώρους" 
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νά ενταχθούν στό ΠΑ. ΣΟ. Κ. καί νά τό χρησιμοποιήσουν γ ta προώθηση 

της θέσης τους. 

Τό ΠΑ.ΣΟ.Κ., άφοΰ ανδρώθηκε στά χρόνια πού μεσολάβησαν, αφοο 

ξεκαθάρισε τίς γραμμές του άπό διάφορα στοιχεΓα πού βλέπαν στην 

πλατειά μαζική του οργάνωση τη"ν δυνατότητα νά ζυμώσουν καί νά περά

σουν τίς απόψεις τους, κατάφερε μέ τήν Α'Πανελλήνια Συνδιάσκεψη νά 

δώσει κάποια ελπίδα στό λαϊκό κίνημα καί vd .δημιουργήσει τήν εν

τύπωση, πώς έχει καί τήν οργάνωση καί τά στελέχη νά προχωρήσει στό 

δεύτερο βήμα γιά τήν δημιουργία των προϋποθέσεων, πού θά οδηγήσουν 

τη χώρα μας στό σοσιαλιστικό μετασχηματισμό. 

'Ιδιαίτερη σημασία σ'αύτό είχαν: 

α) "Η καθημερινή σχεδόν παρουσία του Προέδρου του Κινήματος Α. Πα

πανδρέου, τών στελεχών τής Κ.Ε. καί των άλλων επίτροπων του 

ΠΑ.ΣΟ.Κ. κοντά στό λαό. Τό ξεκαθάρισμα τών μύθων, πού δημιούργη

σε ή δεξιά γιά τό τί είναι καί τί θέλει τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. Οι συζητή

σεις πάνω στά καθημερινά προβλήματα κ.ά. (είδικά ή
 3
ιΙερίοδος 

πρίν άπό τήν Πανελλήνια Συνδιάσκεψη υπήρξε αρκετά γόνιμη). 

β) Ή αρθρογραφία τοΰ Προέδρου τού ΠΑ.ΣΟ.Κ. Α. Παπανδρέου, Οπου 

οριοθετούσε μιά ,σειρά άπό τίς θέσεις του Κινήματος. 

γ) Τό οργανωτικό δυνάμωμα του Κινήματος, πού πέρασε σιγά-σιγά άπό 

τήν πρώτη φάση τη*ς αότοοργάνωσης στή δεύτερη φάση τού οργανωτι

κού δεσίματος καί τής προώθησης των σχέσεων μέ τόν εργαζόμενο 

λαό (Νομαρχιακές Συνελεύσεις, συγκεντρώά*6;ς, επισκέψεις στελε

χών) . 

δ) *Η δυναμική παρουσία του στό κοινοβούλιο καί ή προώθηση τών α£~ 

τημάτων τών εργαζόμενων. 

Δέν θά πρέπει νά παραλείψουμε νά επισημάνουμε, πώς ακόμα τε

ράστια σημασία γιά τήν ανάπτυξη του ΠΑ.ΣΟ.Κ, είχαν: 

α) *Η συνειδητοποίηση, πώς ή Κυβέρνηση της δε£ιας ήταν καί είναι 

ανίκανη νά λύσει τά τεράστια προβλήματα πού αντιμετωπίζουν ol 

μή προν ομιοΟχοι "Ελληνες καί πώς ή δεξιά δέσμια της πολιτικής 

του "άνήκομεν είς τήν δι'σιν" καί τών σχέσεων της μέ τά μεγάλα, 

ντόπια καί ξένα μονοπώλια, δέν είχε τήν δυνατότητα παρά νά ακο

λουθήσει μιά πολιτική, πού εξυπηρετούσε μόνο τά συμφέροντα τών 

ξένων καί ντόπιων αφεντικών της. Στή συνειδητοποίηση αυτή κά-
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ποιο ρόλο βπαιξαν καί οί μαζικές παρατάξεις πού οργάνωσε τό 

ΠΑ.ΣΟ.Κ. (ΠΑΣΚΕ, ΠΑΣΠ, Επιστήμονες κ.ά.ϊ, 

β) Άπό τήν άλλη πλευρά, ή δημοσίευση "τών κατευθυντήριων γραμ

μών της κυβερνητικές πολιτικής" τοΟ ΠΑ.ΣΟ.Κ. έδειξε στ6 λαό, 

πώς τό Κίνημα μας δχι μόνο γνωρίζει τίς μεγάλες ανάγκες «ού 

έχει ή χώρα μας, άλλα πώς έχει νά προσφέρει ένα πλαίσιο κυ

βερνητικού προγράμματος, μόλις η λαϊκή θέληση καί βούληση τοο 

προσφέρει τήν δυ νατότητα. 

*Η λαϊκή αυτή αποδοχή των θέσεων τοδ ΠΑ.ΣΟ.Κ. εκδηλώθηκε μέ 

τήν ά0θρόα συμμετοχή τοο λαοδ στίς συγκεντρώσεις τοδ Κινήματος καί 

μέ τήν ψήφο του στίς εκλογές του Νοέμβρη τοδ 1977. 

*Η λαϊκή αυτή επιρροή τοδ ΠΑ.ΣΟ.Κ., πού καθημερινά oi8uptèiSrë-

ται, δημιούργησε νέες ευθύνες καί καθήκοντα στό Κίνημα μας καί 

ίδιαίτερα τά στελέχη του. "Αν σήμερα δέν συνειδητοποιήσουμε σωστά 

αυτές τίς εύθδνες, άνδέν άντιληφθούμετή σημασία της λαϊκής ψήφου 

στίς εκλογές τοδ Νοέμβρη κι*άν δέν προσφέρουμε μιά ολοκληρωμένη 

προοπτική στό λαό, θά εζμαστε υπεύθυνοι απέναντι ατό λαϊκό κίνημα 

καί θά παραδώσουμε τή χώρα μας γιά πολλά ίσως ακόμα χρόνια στή 

δεξιά. "Εχουμε υποχρέωση όχι μόνο νά αντιμετωπίσουμε τόν ανοιχτό 

πιά πόλεμο, πού ξεσήκωσαν ΟΛΕΣ οι αντιδραστικές δυνάμεις -πού 

έστερξαν νά ενωθούν στην πολεμική τους απέναντι* μας-, άλλα καί νά 

^δημιουργήσουμε τήν αναγκαία οργάνωση καί νά καθορίσουμε τήν σωστή 

τακτική, πού θά ^ υλοποιήσει τά όνειρα τόσων γενεών. 

"Εχουμε λοιπόν υποχρέωση: 

α) Νά επισημάνουμε τά λάθη καί τίς ελλείψεις μας καί νά τίς κα

λύψουμε · 

β) Νά καθορίσουμε μιά νέα τακτική εναρμονισμένη στίς προοπτικές 

γιά τήν εξουσία πού δημιουργεί ή δυναμική ανάπτυξη τοδ λαϊκού 

κινήματος. Νά αποφύγουμε λάθη, πού μπορεί νά γίνουν τροχοπέδη 

γιά τήν όσο τό δυνατό γρηγορότερη καί σταθερή άνοδο τοδ Κινή-* 

ματος της Αλλαγής στην εξουσία. Ή δημιουργία μιας επαναστα

τικής προοπτικής, θά πρέπει νά είναι ενταγμένη σέ μιά σίγουρη, 

ξεκάθαρη, συντονισμένη, υπεύθυνη καί ρεαλιστική τακτική καί 

μέσα σ'αύτή πρέπει νά ένταχθδδν ΟΑΕΣ οί δυνάμεις τοδ ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

γ) Νά λύσουμε δλες τίς οργανωτικές αδυναμίες καί νά δημιουργήσου

με ένα νέο πνεύμα καί μιά νέα συνείδηση στά μέλη μας, 
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Mé βάση τίς σκέψεις πού αναφέρθηκαν στην είσαγωγή, θά πρέπει: 

α) Νά υπάρξει ένας μεσοπρόθεσμος πολιτικός προγραμματισμός, πού θά 

καθορίζει ξεκάθαρα τους βασικούς πολιτικούς στόχους τού Κινήμα

τος σ'αύτή τήν περίοδο. *Η προοπτική γιά τήν άνοδο τού Κινήματος 

στην Κυβέρνηση καί τήν εξουσία, είναι ένα φαινόμενο πού δέν μπο-

#εϊ νά αντιμετωπισθεί μέ τίς γενικές θεωρητικές θέσεις μας καί 

τήν μακροπρόθεσμη «ττραιηγική 9M9t£ τακτική μας. Θά πρέπει νά χα

ραχθούν oL άξονες του γενικού πολιτικού προγράμματος, νά γίνουν 

συνείδηση στά στελέχη καί μέλη μας. *Η απόφαση της Κ.Ε. στίς 

Φλεβάρη έβαλε ένα γενικό πλαίσιο, πού πρέπει νά συγκεκριμενοποιή

σουμε *ιά τό μεσοδιάστημα μέχρι τίς επόμενες εκλογές. 

β) 'Αφού ξεκαθαρίσουμε αυτό τό πρόβλημα καί καθορίσουμε τους άγονες 

δράσης, θά πρέπει ή οργανωτική πολιτική του Κινήματος νά δεθεΓ 

ανάλογα μ*αυτούς τους άξονες. Καί ακόμα, νά δούμε τά γενικώτερα 

οργανωτικά -ρας προβλήματα καί νά αντιμετωπίσουμε τίς δυσκολίες 

όπου υπάρχουν. 

Θά πρέπει δμως πάνω άπ'δλα καί πρίν §εκινήσουμε αυτή τή νέα προσ

πάθεια μας, νά έχομε ΟΔΟΙ συνειδητοποιήσει καί αποδεχτεί πώς μόνο ή 

οργάνωση παί η σωστή λειτουργία της είναι δυνατόν νά μας δώσει τή δύ

ναμη νά αντιμετωπίσουμε τους μηχανισμούς της δεξιάς. Πώς μόνο ή οργά

νωση θά μάς βοηθήσει νά οργανώσουμε σωστά όλο τό δυναμικό πού διαθέτει 

τό λαϊκό κίνημα καί νά τό χρησιμοποιήσουμε στην πορεία γιά τήν αλλαγή. 

"Αν δέν οργανωθούμε, άν δέν ξεπεράσουμε τους παλιούς μ ηχανισμούς 

τού κομματάρχη, άν δέν δώσουμε κάτι καινούργιο στό λαό (καννούργιο 

τόσο στην ίδεολογική του σύλληψη* όσο καί στην δομή καί στην δουλειά 

του), δέν υπάρχει λόγος ò λαός νά μας εμπιστευθεί, θά μάς βλέπει πάντα 

σάν ένα πείραμα πού μπορεί νά τόν οδηγήσει σέ νέες δύσκολες μέρες. 

*0 λαός βλέπει σέ μ~ας κάτι καινούργιο, άν τ®ύ διαψεύσουμε αυτή τήν 

βεβαιότητα καί ελπίδα, δέν θά έχει λόγους νά μάς ακολουθήσει. Γι'αυ

τό χρειάζεται νά βρούμε τήν σωστή οργανωτική πολιτική, πού θά κατα

φέρει νά δέσει τήν οργάνωση καί νά τήν εντάξει στην .προοπτι

κή τού λαϊκού Κινήματος. Καί νά είμαστε αμείλικτοι στό σεβασμό καί 

τήν πολιτική μας γραμμή. .. 

*Η οργανωτική πολιτική τού Κινήματος δέν αντιμετωπίστηκε ποτέ 

συνολικά, δέν δέθηκε μέ τή γενικήσ τρατηγική τού Κινήματος.
 %
Η όργανω 

τική πολιτική, πού συνδέεται μέ τά προβλήματα δομίίς, λειτουργίας, κα-
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θοδηγητικης παρέμβασης, δράσης. Ιεράρχησης στόχων, Ig.καθηκόντων, 

συγκρότησης πλάνων δουλειάς, δέν ύπαρξε αντικείμενο σωστές καί σέ 

βάθος ανάλυσης. Πολλά προβλήματα αντιμετωπίστηκαν μέ ευκαιριακό 

τρόπο. *Η οργανωτική πολιτική δέν αντιμετωπίστηκε ποτέ σάν μιά 

ενότητα αντιλήψεων καί θέσεων> πού δίνει διέξοδο στά προβλήματα 

του Κινήματος, δέν συνδέθηκε μέ τίς ίδεολογικές αρχές, μέ τήν πο

λιτική γραμμή καί τους στόχους του" Κινήματος. Αυτή ήέλλειψη δημι

ούργησε μιά σειρά άπό προβλήματα πού θά προσπαθήσουμε νά επισημά

νουμε παρακάτω καί νά προτείνουμε λύσεις. 

Είναι φανερό, πώς ©ΐ οποιεσδήποτε λύσεις πού θά δοθούν, θά 

,πρέπει νά κινούνται άπό τη μκ$ μεριά μέσα στά ίδεολογικά πλαίσια 

πού οριοθετούνται άπό τή διακήρυξη της 3ης Σεπτέμβρη, τό Καταστα

τικό καί τίς αποφάσεις τοο Κινήματος κι'άπό τήν άλλη, μέ τίς αντι

κειμενικές καί υποκειμενικές δυνατότητες τοο Κινήματος. "Ομως πα

ράλληλα, θά πρέπει νά επισημανθούν ακόμα καί ol οποιεσδήποτε κατα

στατικές ανεπάρκειες, γιά νά αντιμετωπιστούν στον κατάλληλο χρόνο. 

*Η οργανωτική κατάσταση τοο Κινήματος δέν είναι κάτι τό αφηρη

μένο, πού μπορεί νά απομονωθεί καί νά παρουσιαστεί επιμερισμένα καί 

ανεξάρτητα άπό τήν πολόπίΛυρη διασύνδεση του μέ προβλήματα πολιτικά 

καί θεωρητικά. Είναι έπιταχτική ανάγκη τό θέμα τη*ς οργάνωσης νά 

τοποθετηθεί στην πραγματική του διάσταση καί μέσα άπό κεί νά αναφα

νεί ή καθολικότητα καί νά αξιολογηθεί ή σπουδαιότητα πού έχει γιά 

τήν "ύπαρξη καί τήν προοπτική τοο ΠΑ.ΣΟ.Κ. Τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. σάν φορέας 

αλλαγής είναι μιά πολιτική οντότητα, πού εμπεριέχει διαλεχτικά δε

μένα καί συμπροσδιοριζόμενα συστατικά στοιχεία μιά κοινά αποδεχτή 

ενιαία ίδεολογίά καί μιά συ γκεκριμένη (δομή καί λειτορργία) οργά

νωση. Παραστατικά ή οργάνωση μπορεί νά χαραχτηριστεί: 

- σάν τό υλικό μέσο τό έργαλείο πού μετατρέπει τίς ίδεολογικό-

πολιτικές θέσεις καί αποφάσεις τοο Κινήματος σέ πρωτοπόρα κοινω

νική πράξη γιά τό λαό ¿καί 

- ταυτόχρονα σάν τή μήτρα, πού μέσα άπό μιά αμφίδρομη λειτουργία 

ενσαρκώνονται, παντρεύονται καί γονιμοποιούνται ο£ μαρξιστικές 

ίδέες μέ τήν Ιστορική καί καθημερινή πείρα, τίς κοινωνικοπολιτικές 

εξελίξεις καί συγκυρίες, τίς αλλαγές συσχετισμοί* δυνάμεων γιά 

νά αποκρυσταλλωθούν τελικά σέ στρατηγικούς στόχους καί πολιτ*κή 

γραμμή. 
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3. Καθώρισε τους άμεσους στόχους της οίκονομικής καί κοινωνικής 

του πολιτικής, πού θά Ικανοποιήσουν γενικά τήν μεγάλη πλειοψη

φία τοΰ *Ελληνικού λάου καί θά ανοίξουν τό δρόμο γιά τήν προώ

θηση τών γενικότερων στόχων τοο Κινήματος. 

4. ΈΕασφάλισε τό απαιτούμενο ανθρώπινο δυναμικό και' τό οργάνωσε 

σωστά γιά νά εφαρμόσει τίς έθαγγελίες του. 

"Αν δεχτούμε, πώς χονδρικά έχουν άπαντηθεΓ τά πιό πάνω τρία 

πρώτα θέματα καί πώς ή παραπέρα επεξεργασία τους γίνεται μέσα στ£ς 

επιμέρους αρμόδιες επιτροπές, θά πρέπει νά δούμε πάνω σέ ποια οργα

νωτική δομή πρέπει νά προχωρήβει τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. γιά νά πετύχει τή*ν υλο

ποίηση τους καί τήν δημιουργία τών κατάλληλων στελεχών. 

ΕΡΑΣΙΤΕΧΚΙΣΜΟΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΙΣΜΟΣ κύρια χαρακτηριστικά τής δουλειάς μας? 

Γιά νά μπορέσουμε νά εναρμονίσουμε τήν οργανωτική μας πολιτική 

καί νά προσαρμόσουμε τήν δομή της οργάνωσης μας στίς σωστές "θέσεις 

μάχης", είμαστε υποχρεωμένοι νά επισημάνουμε τίς αδυναμίες καί τά 

λάθη μας. Νά δούμε τίς ελλείψεις, τά προβλήματα πού δημιουργήθηκαν 

καί έτσι νά καθορίσουμετή νέα κατανομή δυνάμεων καί νά διαγράψουμε 

σωστά τίς δυ νατότητές μας. "Αν γυροφέρνουμε τά προβλήματα, άν τά 

αναβάλλουμε γιά αργότερα, άν τά καλύπτουμε -συνειδητά ή άσυνείδητα-

δέν θά μπορέσουμε νά φτιάξουμε τήν οργάνωση πού θά δώσει σάρκα καί 

οστά στά αίτήματα του λαϊκού κινήρατος. 

Α. *0 υποκειμενισμός " »ήταν τό κύριο χαρακτηριστικό τών θέσεων 

πού έφταναν ή πού διαμορφώνονταν στά κεντρικά όργανα καί ó αυ

θορμητισμός ò κύριος τρόπος αντιμετώπισης τών προβλημάτων· *Η 

,'έλλειψη σχεδίου δράσης καί σωστής προετοιμασίας οδηγούσε πολλές 

φορές σέ λύσεις πού ή δέν ήταν σωστές ή δέν ήταν πλήρε*β ή δημι

ουργούσαν μιά σειρά άπό νέα προβλήματα πού δέν είχαμε προβλέψει. 

*Η έλλειψη μιας κεντρικά επεξεργασμένης γραμμής καί ή προώθηση 

της άπό τήν κορυφή προς τή βάση, ή έλλειψη πληροφόρησης καί καθο
= 

δήγηστ|ς, -μαζί μέ τήν απουσία έμπειρων καθοδηγητικών καί μεσαίων 

στελεχών δημιούργησε ένα πολιτικό κενό πού πολλές φορές- στην κα

λύτερη περίπτωση οδήγησε τήν οργάνωση στην αδράνεια. Σέ ποΑές 

περιπτώσεις τήν θέση τών πολιτικών διαφορετικά απόψεων έπαιρναν 

ol προσωπικές διαμάχες, άλλοτε i δινόταν ή δυνατότητα σέ άλλα 

κόμματα νά ζυμώσουν τά μέλη μας καί στους "έποφθαλμιούντες" κομ

ματάρχες νά κατηγορήσουν τό Κίνημα γιά πολιτική καί οργανωτική 

ανεπάρκεια, γιά αποτυχία 
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Β, *0 έρασιτεχνιρμός πού τόσο είχε επισημανθεί στην Πανελλήνια 

Συνδιάσκεψη δέν έπαψε νά αποτελεί τό κύριο χαρακτηριστικό λειτουρ

γίας μας- κεντρικά,νομαρχιακά, τοπικά. Μέσα σ'αύτό τό πλέγμα β ρέ-

θηκαν πολλοί νά προτείνουν λύσεις χωρίς δμως ποτέ νά είχε άναλυ-

θεΕ σέ βάθος τό πρόβλημα, νά είχε συσχετισθεΕ μέ τίς κοινοτικές 

δομές μέ τήν τακτική της οργάνωσης. "Αλλοι κατηγόρησαν καί φόρτω

σαν προς τά πάνω τίς εΰθΟνες, άλλοι μέ μιά στροφή στον ακτιβισμό 

μετέτρεψαν τίς Τ.Ο. σέ άβουλα γραφεία εξυπηρέτησες προσωπικών 

αναγκών, άλλοι μέ χαιρέκκακο χαμόγελο περίμεναν τό τέλος γιά νά 

νεμηθοϋν τά ύπολλείματα» 

Τά κύρια χαρακτηριστικά αυτής τής οργανωτικής άνεπάρβειας 

μπορούν νά συνοψισθούν: 

α) Ερασιτεχνική λειτουργία οργάνων σέ κεντρικό, νομαρχιακό, 

τοπικό επίπεδο. 

β) Απουσία πρωτοβουλιών σέ ολα τά επίπεδα. 

γ) Περιχαράκωση οργανώσεων, έσωστόέφεια, στασιμότητα. 

δ) Σεχταριστική λειτουργία ορισμένων Ν.Ε. καί Τ.Ο. 

ε) 'Αδυναμία εξειδίκευσης της γενικής πολιτικής γραμμής τοΟ Κι

νήματος -άπό Κεντρικές Επιτροπές, Νομαρχιακές καί Τοπικές. 

στ> Δημιουργία μεσοπραγώντων, νεοπραγώντων ». %πού εργάζονται σέ 

προσωπικό επίπεδο γιά τήν Ικανοποίηση φ©λοδοΕιων πρώτα καί 

δστερα γιά τήν άνοδο του" Κινήματος. 

ζ) Συγκεντρωτισμός σέ κεντρικό επίπεδο. 

"Ολα αυτά ενίσχυσαν τά ήδη υπάρχοντα προβλήματα, τίς αδυναμίες 

του νέου σέ ηλικία -άρα καί σέ έμπειρε«- Κινήματος μας μέ απο

τέλεσμα ή συσσώρευση τών προβλημάτων νά οδηγήσει σέ αδυναμία σω

στής λειτουργίαςκαί πολιτικής παρέμβαση τον οργανώσεων μας, δταν 

καί δπου έπρεπε. 

"Εχουμε υποχρέωση νά ξεκαθαρίσουμε σέ βάθος αότή τήν κατάσταση. 

Δέν εΦναι δυνατό νά συνεχίσουμε μιά λειτρυργία, πού στηρίζεται 

περισσότερο στή "φιλική ανοχή" καίλιγώτερο στή πολιτική συμφω

νία. Πού δέχεται τά *_> ασυνεχή λάθη, τήν έλλειψη πρωτοβουλίας, 

τήν αντικοινωνική συμπεριφορά, τήν έλλειψη πολιτικής κρίσης. *Η 

υποκειμενική λειτουργία καί ò ερασιτεχνισμός δέν οφείλονται μόνο 

στην έλλειψη επαγγελματικών στελεχών ή στην έλλειψη "πολιτικής 
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στελεχών" οφείλεται καί στον ίδιο τον χαρακτήρα, στον τρόπο λειτουρ

γίας κάθε μέλους. Στά 4 αυτά χρόνια δουλει&ϋς'μας οέν καταφέραμε νά 

"επικοινωνήσουμε σωστά" μεταξύ μας, δέν είδαμε τις αδυναμίες μας γιά 

νά προσπαθήσουμε νά τίς ξεπεράσουμε, αν δέν διαμορφώσαμε δναν άλλο 

τρόπο πολιτικής λειτουργίας, αλλά καί προσωπικής συμπεριφοράς, τότε 

είμαστε υποχρεωμένοι νά περάσουμε σ'ένα άλλο επίπεδο τής οργάνωσης. 

Δέν μπορούμε καί δέν 'πρέπει νά είμαστε στελέχη τοο χώρου, δέν μπο

ρούμε νά παίξουμε καθοδηγητικό ρόλο. "Όταν ή οργάνωση άρνεϋται νά 

δεχτεί τόν α ή β "στέλεχος" μας, βάζαμε σχεδόν πάντα τήν ευθύνη στην 

οργάνωση. Διερωτηθήκαμε όμως, ή ερευνήσαμε ποτέ τήν συμπεριφορά αυ

τού του στελέχους, γιά νά καταμερίσουμε τήν ευθύνη;
 %
Η αναγνώριση 

της προσφοράς καί τής θέσης σ'ενα πολιτικό χώρο δέν μπορεϋ νά είναι 

δοτή εϋναι κατάχτηση μέσα άπό ένα συνεχή" αγώνα, πού ή οργάνωση καί 

θά σεβαστεί καφ θά χε©ροκρ*}τηθεϋ. 

"Εχουμε λοιπόν υποχρέωση νά ε*τιμήσ#ουμε τήν προσφορά κάθε στελέ

χους, αντικειμενικά, καί νά προχωρήσουμε στην αντικατάσταση τους 

διαπιστώνουμε αδυναμίες, ανάρμοστη συμπεριφορά, φιλελευθερισμό, Πώς 

μπορούμε νά ζητούμε παραδειγματική συμπεριφορά άπό τά μέλη μας όταν 

τά ©τ§λέχη μας δέν έκπληροΰν τά βασικά στοιχεία ενός έντιμου αγωνι

στή. 

ΧΑΡΜΕΡΗΡΑΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ - ΜΑΖΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 
••«•llluh.H1»!· • - H i . — . M I M I « — • • • • — — — Ι · ^ ! ^ . „ ι- .—•••.!••• l l . , I M . . . l ^ M l l W r t l I I muñí •• • III Ι. I I » » * ! — « • • ) I II i Í » HI 

Γράφρμε στην πολιτική είσήγηση γιά τό Καταστατικό : 

"Τδ ΠΑ.ΣΟ.Κ. δέν είναι ένα αριθμητικό άθροισμα των μελών του ή μιά 

τυχαία συνύπαρξη διαφόρων συν Όλων. Είναι ένα èviaCo καί σφυχτοδε-

μένο σύστημα διαρθρωμένο στους τόπους κατοικίας καί χώρους δουλειάς, 

μέ στόχο νά επεμβαίνει στά γενικά καί καθημερινά προβλήματα τοδ εργα

ζόμενου λαοΰιι νά αποτελέσει τήν πρωτοπόρε ία τού λαϊκού Κινήματος. 

*0 πρωτοποριακός ρόλος όμως δέν είναι τίτλος τιμής πού είτε 

πουλιέται είτε χαρίζεται, είτε κληρονομείται» Καταχτιέται καί επα

ληθεύεται στή ζωή μέ τίς θέσεις, τήν δράση, μέ τήν πολιτική διορατι

κότητα, τήν καθημερινή πάλη στην υπηρεσία τών λαϊκών μαζών" καί έπε-

σήμανει πώς, "Στίς )ίαημερινές πολιτικές, οίκονομικές καί κοινωνικές 

συνθήκες ένα πολιτικό κίνημα δέν μπορεΓ νά παίξει πρωτοποριακό ρόλο 

άν δέν είναι μαζικό. *Η στενή στελεχιακή οργάνωση μέ τους επαγγελμα

τίες επαναστάτες πού θά καταλάβουν τήν πολιτική εξουσία σέ μιά χώρα 

είναι άντήληψη έξωπ^ίραγματική καί ξεπερασμένη ...*." 

« / * » 
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Αυτή ή βασική αρχή πού είναι τό άλφα καί τό ωμέγα της οργανω

τικής μας δουλειάς δέν έγινε κατανοητή άπό όλα τά στελέχη καί μέλη μας. 

'Υπήρξαν στην οργάνωση δυό αντιλήψεις : 

Α. *Η πρώτη είθελε τήν οργάνωση μιά οργάνωση στελεχών, μέ ψηλό βαθμό 

μόρφωσης, καί πειθαρχίας πού θά επηρέαζε μέ τήν παρουσία του τ£ς 

μάζες χωρίς αυτές νά δένονται οργανωτικά μαζί μας άλλα νά ακο

λουθούν. Είθελε τά στελέχη καί τους υπηκόους που θά ακολουθούσαν 

τυφλά τήν πρωτοπδρα καθοδήγηση τών επιφανών στελεχών. Τέτοιες 

αντιλήψεις παρ*όλο ότι χτυπήθηκαν άπό καιρό μέσα στο Κίνημα 

έξακολούθησ«» - συνειδητά ή άσυνείτητα -νά επηρεάζουν ένα τμήμα 

τών μελώ ν μας καί είχαν σίγουρα άνρητικές επιπτώσεις στή πορεία 

noe. 

Β« Μά καί ή Αντίληψη πού υποστήριζε σωστά τήν ανάγκη μαζική*ς οργάνω

σης καί ζητούσε τήν ένταξη όλο καί περισσότερων μελών στις Τ.Ο. 

περιορίστηκε μονάχα στην επισήμανση της ανάγκης κα£ στην θεωρη

τική της επεξήγηση χωρίς νά συγκεκριμενοποιήσει τους τρόπους, τά μέσα 

καί χωρίς νά λάβει im'όψη τίς δυνατότητες κάθε Τ.Ο. "Ετσι ένώ ζητού

σαμε τήνμαζικοποίηση, καί ήταν σίγουρο πώς δέν είχαμε δυνατότητες 

εξεύρεσης σοσιαλιστών, άλλα θά απευθυνόμαστε σέ ένα χώρο πού κινή

θηκε Ολα τά χρόνια στή κεντροαριστερά, τό κέντρο ακόμα καί στή 

κεντροδεξιά : 

Ι. Δέν αναλύσαμε τους επιμέρους χώρους καίνά καθορίζουμε τόν τρό

πο έπαφης, γνωριμίας καί έγγραφες νέων μελών. Δέν είχαμε δηλ. 

πολιτική στρατολόγησης. 

II. Δέν καθορίσαμε τήν ανάγκη επιμόρφωσης τών μελών μας ώστε νά 

έχουν τήν δυνατότητα αφομοίωσης τών νέων μελών. 

III.Δέν καθορίσαμε μιά πολιτική ενεργοποίησης τών παλιών μελών πού 

αδρανοποιήθηκαν #ιά διάφορους λόγους. 

"Ετσι μέ τήν πρώτη είσοδο μερικών μελών νέων, τά παλιά μέλη ή στε

λέχη βρέθηκαν μπροστά στό δίλημμα τών άλωσης τής οργάνωσης άπό ένα 

"άλλο είδος", ένοιωσαν αδύνατοι νά καθοδηγήσουν σωστά, , νά εκπαι

δεύσουν καί νά αφομοιώσουν ta νέα μέλη. *Η αντίδραση σ*αύτές τίς 

περιπτώσεις ä ήταν τό κλείσιμο τής οργάνωσης ή αντιπαράθεση προς 

τους "νέους" μέ αποτέλεσμα τήν απομάκρυνση τους ή τ^ν αδρανοποίη

ση τους. 

Πολλές οργανώσεις είδαν τήν μαζικοποίηση σάν ένα αριθμητικό 

στόχο πού έπρεπε νά καλύψουν ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ, χωρίς νά λάβουν ύπ'δψη πώς 
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αυτός ò στόχος έπρεπε νά συνοδευτεί παράλληλα $έ μιά ΚΕΑ μορφή* δουλείας 

μέσα κι έξω άπό τήν Τ.Ο. Πώς ή μαζικοποίηση θά ήταν τό αποτέλεσμα 

συγκεκριμένης δουλειάς καί δράσης κι όχι τό απλό κάλεσμα γιά έγγραγή 

vécuv μελών. 

Ol Τ.Ο. έδειξαν μ'αύτόν τόν τρόπο πώς δέν κατάφεραν νά ριζώσουν 

στό κοινωνικό τους περίγυρο, δέν μπόρεσαν νά εμπνεύσουν, νά συναγείρουν, 

νά οργανώσουν καί τελικά νά αφομοιώσουν τις μάζες. Αυτό οφείλεται στην 

έλλειπή παρουσία καί δράση της οργάνωσης στό συγκεκριμένο της χώρο. 

Ή αποτυχία δείχνει τήν έλλειψη ακτινοβολίας τής Τ.Ο. στό χώρο δράσης της, 

την αδυναμία μας νά χρησιμοποιήσουμε τά κβ,τάλληλα μέσα, τους κατάλλη

λους ανθρώπους, την κατάλληλο μέθοδο. 

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ HA ΓΙΝΕΙ : 

βά μπρρούσαμε νά καθορίσουμε ένα ξεκάθαρο καί απλό πρόγραμμα δου

λειάς πού θά μπορούν νά κατανοήσουμε τά μέλη μας καί νά ύλοποήσ ουν μέ 

βάση τ£ς'αντικειμενικές καί υποκειμενικές δυνατότητες της κάθε Τ.Ο. 

"Ετσι θά πρέπει : 

1. Νά εκλείψει μιά γιά πάντα ή αντίληψη πώς μιά πρωτοπόρα οργάνωση δέν 

μπορεί ταυτόχρονα νά είναι μαζική. Μιά τέτοια αντίληψη είναι πέρα 

γιά πέρα λαθεμένη καί εκδηλώνει ©τήν πράξη ένα μιρροαστικό πανικό 

μπροστά στή ριζοσπαστικοποίηση των μαζών πού περιμένουν τόν φορέα 

πού θά μπορέσει νά υλοποιήσει τά όνειρα τους γιά αλλαγή. ΕΕναι 

ανάγκη ή οργάνωση νά γίνει δύβαμη μεταβολής τή"ς κοινωνίας μας, 

νά σιναγήρει δηλαδή όλο καί περισσότερες μάζες, νά τις οργανώσει 

καί νά τίς εντάξει στην επαναστατική προοπτική πού έπιδειώκει τό 

Κίνημα μας. 

Κάθε φορέας τέτοιων αντιλήψεων δέν μπορεί νά είνα ανώτερο ή μεσαϋο 

στέλεχος. "Αν δέν χτυπηθεί στή ρίζα του τό κακό κι άν εξακολουθή

σουμε νά "κεντρίζουμε" θά εχομμε 'πάντα μπροστά μας τό πρόβλημα 

καί θά πέρνει μεγαλύτερες διαστάσεις άπό εκείνες πού πραγματικά έχει 

2. Γιά νά μπορέσουμε νά àgiοποίήσουμε σωστά τό χώρο μας καί νά μαζί-

κοποίήσουμε τίς Τ.Ο. πρέπει τά μέλη μας νά έχουν τά απαραίτητα 

προσόντα, γιά τήν δουλειά πού τους ανατίθεται. Πρέπει νά υπάρχει 

πολιτική ενημέρωση, σωστή πληροφόρηση, θεωρητική παιδεία. Νά αποχτή

σουμε έναν άλλο χαρακτήρα, Etναι ανάγκη τά στελέχη μας νά στρατεύ

σουν ολόκληρη τήν προσωπικότητα τους ολόκληρη τή ζωή τους στή συνο

λική προοπτική πού δίνει τό Κίνημα μας. *Η αύτομόρφωση είναι καθήκον 

δχι μόνο γιατί ανεβάζει τό δικό μας μορφωτικό καί πολιτικό επίπεδο 

• / · · 
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άλλα καί γιατί μδπ δίνει τά εφόδια γ ta τήν δουλειά μας. 

3. *Η γνώση τοΰ "χώρου" μας είναι άπό τάβασικά στοιχεία της επιτυ

χίας μας. *Αφου εκτιμήσουμε τίς δυνάμειας μας, άφοΟ γνωρίζουμε 

τήν γειτονιά, τη*ν συνοικία, ή τήν περιοχή πρέπει vá έπεΕεργαστου·-

με iva συγκεκριμένο πρφρραμμα δράσης γιά μαζικοπσίηση τιη"ς οργά

νωσες μας. Κάθε χώρος έχει τίς ίδιομαρφίες του, τά δικά του προ

βλήματα, τίς δικές τους πολιτιβ·ικές παραδόσεις πού καθορίζουν 

τήν Ιδιοσυγκρασία τών κατοίκων του. Κάθε χώρος έχει τή δική του 

"γλώσσα" συνεννόησης. Χρειάζεται ëva ξεχωριστό τρόπο νά τόν πλη

σιάσουμε. Αέν υπάρχει καμιά γενική συνταγή. Ακόμα καί κάθε άτομο 

έχει τίς δικές του ιδιομορφίες πού πρέπει νά λάβουμε *»ή;βψη μας. 

Πώς θά μιλήσουμε σ'Ινα φοιτητή, σ'ενα αγρότη, σ'έναν επιστήμονα, 

σ'Ινα εργάτη, σέ μιά γυναίκα. 

ίΐρέπει νά Βρούμε τή
 η%%ώσαα" αδτή άν θέλουμε νά πετύχουμε. 

4. *β πολιτική μας ανάπτυξη θά έρθει μέσα άπό τήν καθημερινή πάλη. 

"Αν δέν συμμετέχουμε στή ζωή του* τόπο« μας, στά καθημερινά του 

προβλήματα, άν δέν §έρουμε λ.χ. τόν παππά τοδ χωριοο, "τόν κοινοτάρχΠι 

τόν μπακάλη, τό δάσκαλο, τόν καφετζή, τόν καθένα άπό τους ανθρώ

πους "μας", άν δέν τους ,'ρσθμε δέν θά μπορέσουμε ποτέ νά αναπτύξου

με σωστή τήν οργάνωση μας, Δέν πρέπει νά είμαστε ξένα σώματα προς 

τήν συνοικία μας, τό χωριό μας τό χώρο δουλειάς μας. Καί ακόμα 

δέν πρέπει νά είμαστε υπεροπτικοί, αλαζόνες, στους συνομιλητές μας. 

5. "Αν δέν κερδίσουμε τό νέο μέλος μέσα σό καφενείο, στόσκίτι του, στή 

δουλειά του, στην πλατεία είναιδύσκολο νά εό κερδίσουμε oró κενό 

χώρο των γραφείων μας. 'Εκεί θά τόν διαπλάσουμε, θά του αναπτύξου

με τό πολιτικό επίπεδο, θά τόν κάνουμε σοσιαλιστή. Μήν περιμένουμε 

νά έρθει μέ δλα#τά εφόδια. Γι'αύτό ò χώρο δράσης μας δέν μπορεί 

νά εΕναι τά γράφεCa τοδ Κινήματος μας. 

6. Τέλος κάθε Τ.Ο. θά βρει ποια θέματα είναι αυτά αού χρεΜζεται νά 

πληροφορηθεί άμεσα, ποια θεωρητικά ή πρακτικά προβλήματα δυσκολεύ

εται νά αντιμετωπίσει, τί προβλήματα απασχολούν τά νέα μέλη πού 

δέν μπορεί νά τά λύσει καί νά ετοιμάσει τό πρόγραμμα επιμόρφωσης 

καί αύτομόρφωσης. 'Αλλά καί έδω χρειάζεται μεγάλη προσβχή. Κάθε 

μέλος έχει τόν δικό του χαρακτήρα, είναι αυτό πού 'λέμε "ανας άλλος 

άνθρωπος
1
*. Θέλει μιά ξεχωριστή μεταχείριση. "Αν ένα μέλος μας δέν 

έχει πάει σέ σχολείο ή δέν ήταν μέλος κάποιον κόμματος τη*ς αριστεράς, 

ή θεωρητική του κατάρτιση θά είναι περιορισμένη άν τό φορτώσουμε 

./.. 
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μέ δύσκολα βιβλία, μπροσούρες, κείμενα, θά κουραστεΓ - γιατί 6έν 

θά καταλαβαίνει - θά αδρανοποιηθεί, θά άαομονωθεϋ. Χρειάζεται εΙ

δική μεταχείριση, χρειάζεται νά του δώσουμε τή δυνατότητα νά καταλά

βει τί λέμε, τί συζητάμε, τί προγραμματίζουμε. "Ας γίνουμε φίλοι 

μαζύ του καί άς τόν βοηθήσουμε εξηγώντας του τό κάθε τί που οιίκολεύ-

εται. Θ&ναι λά,.θος νά τόν χαρβ&^ρίσουμε δεξιό ή κεντρώο γιατί δέν 

ξέρει τί είναι αυτοδιαχείριση, τί είναι μαρξισμός, άν αντιδράσει 

ατό κάλεσμα "σύντροφε". Την άγνοια του έμεΐς έχουμε καθήκον νά τήν 

καλύψουμε. Καί εκεί θά φανεί ή ικανότητα μας σάν καθοδηγητικού 

στελέχους, σάν γύησιου επαναστάτη. U&f. τόν κερδίσουμε Ι 

*Η σωστή" μαζικοποίηση της οργάνωσης δέν είναι ή μαγική λύση γιά τήν 

αντιμετώπιση των προβλημάτων γιατί καί έκει πού έγινε σωστά οί Τ;0. 

δέν ξεπέρασαν τά προβλήματα τής αδρανοποίησης μελών καί τη*ς μικρή*ς 

συμμέτοχης ατή δουλειά του ΚΙνήματος. "Οταν μιλάμε βέβαια γιά αδρα

νοποίηση μελών καί *μή συμμετοχή στην καθημερινή δουλ«ε4 του Κινή

ματος θά πρέπει νά λάβουμε ύπ'δψιν πώς : 

α. Τά μέλη μας καί ίδιαίτερα τά ηλικιωμένα μέλη μας προέρχονται 

τά περισσότερα άπό ένα χώρο πού ποτέ δέν ήταν οργανωμένος ή καί 

όταν ήταν ή λειτουργία ήταν εντελώς διαφορετική άπ'αΰτή πού ζητού

με σήμερα. 

β. Πώς τά μέλη μας δέν είναι Απαγγελματικά στελέχη καί πώς μέρα άπό 

τήν συμμετοχή τους στή δραστηριότητα της Τ.Ο. έχουν μιά σειρά 

άπό άλλες υποχρεώσεις λ.χ. επαγγελματικές, κοινωνικές, οίκογενεια-

κ ε ς κ»α. 

/δέν 

"Ετσι θα πρέπει νά διαμαρτυρώμαστε συνεχώς πώς τά μέλη μας δέν συμμε

τέχουν ενεργά στή Τ.Ο. δ#ν είναι μαζικές οί συνεδριάσεις κ.λ.π. Εί

ναι αναγκαίο νά βρούμε άλλους τρόπους πού θά δώσουν τήν δυνατότητα 

στά μέλη μας νά προσφέρουν κάθε 6υν«*ότητα LuSS .'.__ ÍH ̂ ού έχουν 

"Ετσι θά πρέπει : 

α. Νά δούμε άν ή συγκρότηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. σέ επίπεδο τόπου κατοικίας 

είναι ή πιο επιβεβλημένη, λ.χ. ένας μπακάλης πού δουλεύει 30 χρό

νια στην Α συνοικία άλλα κάτοικεΖ στή Β δέν μπορεί ή πολιτική 

προσφορά του νά γίνεται στο επίπεδο κατοικίας του, όπου πηγαίνει 

μόνο γιά νά κοιμηθεί τό ίδιο γιά κάποιον υπάλληλο κ.λ.π. Έξ* 

άλλου θά πρέπει νά λάβουμε ύπ'δψιν πώς οί κοινωνικές σχέσεις α

ναπτύσσονται σήμερα περισσότερο στους χώρους δου&&ιάας παρά στή 

γειτονιό.. 
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"Ετσι. θά πρέπει νά δούμε άν ή δημιουργία Τ.Ο. στους χώρους δουλείας 

η άκΑμα Τ.Ο. κατά κλάδο ή κατά ενδιαφέροντα θά βοηθήσει στην προ

σπάθεια ανάπτυξης του Κινήματος καί καλύτερης συμμέτοχης τών μελών 

μας στή δραστηριότητα μας, λ.χ. οί Τραπεζικοί υπάλληλοι θά βρουν 

μεγαλύτερο ενδιαφέρον νά συζητούν μέ τους συναδέλφους τους όχι 

μόνο συνδικαλιστικά θέματα άλλα και πολιτικά καί κοινωνικά γιατί 

γνωρίζονται καλύτερα παρά σέ μιά Τ.Ο. δπου δέν θά γνωρίζουν σχεδόν 

κανένα καί πού* δέν έχουν το χρόνο νά δημιουργήσουν καί νέες 

κοινωνικές σχέσεις.(Αυτό εμποδίζει καί τήν δημιουργία φιλικών 

σχέσεων ανάμεσα στά μέλη μαρ τόσο αναγκαίο γιά την μείωση των 

προσωπικών διαφορών.)Ακόμα μέλη μας πού ενδιαφέρονται λ.χ, γιά θέ

ατρο, τήν λογοτεχνία κ.λ.π. γιατί νά μήν μοορούν νά δραστηριοποιηθούν 

α*αυτούς τους χώρους όπου μπορούν καί τό ενδιαφέρον τους νά Ικανο

ποιήσουν καί ή προσφορά τους νά εϋναι μεγαλύτερη. 

Θά πρέπει νά δούμε άν ή αναγνώριση των Κλαδικαν μέ συγκεκριμένο 

περιεχόμενο καί κατανομή δουλειάς καί δυναμικού μπορεί νά δώσει 

λύση τό πρδ§λημά μας. 

ΚΑΘΟΓΗΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ τ? ΣΤΕΛΕΧΗ ; 

Μέχρι σήμερα καθοδηγητική παρέμβαση, πρέπει νά ομολογήσουμε, 

έκανε σχεδόν αποκλειστικά ô Πρόεδρος του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Οι μικρές εξαι

ρέσεις πού υπάρχουν τόσο σέ επίπεδο κεντρικών οργάνων (Σ.Ε., Επί

τροπων) όσο καί σέ επίπεδο νομαρχιακών δέν μπορούμε νά πούμε πώς 

ήταν αποτελεσματικές ή δτι ικανοποίησαν. "Ετσι έχουμε ένα τερά

στιο κενό δταν ò Πρόεδρος απουσιάζει. Αυτό οφείλεται βέβαια στην 

έλλειψη στελεχών, πολιτικής εμπειρίας, άλλα οφείλεται παράλληλα 

καί στην άποψη πού ασυνείδητα ή συνειδητά επικράτησε στά λίγα χρό

νια ζωής τού ΠΑ.ΣΟ.Κ., πώς δέν χρειάζονται άλλοι υπάρχει ò Πρόεδρος 

πού τά λέει τόσο καλά κ.τ.τ. "Ομως θά πρέπει νά ομολογήσουμε ακόμα 

πώς σ'αύτά τά 4 χρόνια δέν είχαμε εφαρμόσει μιά πολιτική στελεχών 

πού θά μας έδινε τό απαιτούμενο ανθρώπινο δυναμικό γιά νά καλύψουμε 

τίς ανάγκες μας. "Οταν μάλιστα αυτές,μέ τίς εκλογές του '77, όχι 

μόνο αυξήθηκαν άλλα ποιοτικά διαφοροποιήθηκαν. *Κ αύξηση - ποσοτι

κή καί ποιοτική - τών αναγκών μας έμεινε σχεδόν ακάλυπτη. Τά λί

γα στελέχη υποχρεώθηκαν νά αναλάβουν μιά σειρά άπό δουλειές χωρίς 

νά μπορούν νά παρακολουθήσουν σωστά καί σέ βάθος καμιά άπ'αύτές. 

'Υπήρξαν περιπτώσεις δπου ή διαπίστωση πώς δέν εΓναι δυνατόν νά 

προχωρήσει έτσι ή κατάσταση οδηγούσε τά στελέχη μας στό συμπέρασμα 

• /· » 
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πώς δέν μποροΰν νά κάνουν τίποτα, ότι δέν έχο <v δυνατότητες, ότι 

λειτουργούν συγκεντρωτικά καί τελικά βρίσκονται μπροστά «| αδιέξοδα 

μέ αποτέλεσμα νά αδρανοποιούνται καί ο£ ίδιοι. 'Ακουα è φόρτος εργασίας 

δημιουργούσε φ^χολογικά προβλήματα στίς σχέσεις μας» βά μποροΓ»σε κα-

Wfcic νά ρωτήσει : Ποια είναι τά συνδικαλιστικά καί W.»νεβαιPierriκά μας 

στελέχη* λΟί διαφωτιστικές μα;» ot καλλιτέχνες μας» Μ 4 Μ μεθοδεύσουν 

«ωστά και αποτελεσματικά τ'\ παρέμβαση νιας. στοά" «ιολιτιστικουςχώρους 

Καθορίζαμε μέ την απόφαση της Κ.Ε. τόν περασμένο Φλεβάρη πώς στόχος 

μας «ρέπει vé είναι οί μαζικοί χδροι άλλί κβάς καί μέ τί δυναμικό θά 

δοολέόαμε πώς ποια άντίληφη μέ τί στόχους Î Είναι δυνατόν νά μβοδμε 

καί νά λειτουργήσουμε στό μαζικό χώρο όταν λ·χ. ¿Υπεύθυνο στέλιχος 

τών ηθοποιών μας διαμαρτύρεται γιατί περάσαμε στην εφημερίδα μας τον 

α $ & ηθοποιό πού δέν είναι "δικός
 Μ
 μας καί πδς οποστηριδε καί κάάβια 

άποψη πού δέν είναι ατή γραμμή το® ΠΑ.ϊΐΟ,Κ. ? Όταν h JS.ö. ήθοποι&ν 

έχει μερικές μονάδες ένργών ηθοποιών ένδ οί άλλοι είτε δέν εργάζονται 

σάν ηθοποιοί fi είναι απότυχε μέ voi στή δουλειά τους ι 

Κν ακόμα éweC πού είχμαε κάποια στελέχη γιατί δέν μποοέσαμε νά δουλέ

ψουμε σωστά r Ερευνήσαμε ποτέ τήν συμπεριφορά τους, τόν τρόπο αντι

μετώπισης τον μελών, φίλων ti ακόμα καί εχθρών τοβ ΠΑ.SO.Κ, Ϊ 

*Η σοσιαλιστική συνείδηση, απαγορεύει αιάν ανάλογη συμπεριφορά» πού δο

κιμάζεται καθημερινά, σφυρήλατεΕται μέσα στον αγώνα καί καταχτιέται 

οριστικά nf τήν σβστή πολιτική δράση. *Η σοσιαλιστική συνείδηση δέν 

έχει κανένα κοινό μέ τήν μισσαλοδοΙ-ία, τόν éγωκκντο,ι.σμό, τι|ν άχατάσχε-

τη
Γΐιι
φιλοδο^ίσ, τήν τάση γιά a'̂ TÔ PÔ ol]̂ , τήν ôiemM^^gri το" αλάθητου, 

τήν άντιχοivtay.ifti λεττο*ργίσ* τόν ΑποτίΜνρτιαμό..καί τόν ελιτισμό. 

*Η μικροσαστική, παλαιοκομματική αντιδραστική νοοτροποία ε£ναι όντίίετη 

καί ff ω άπά t#i δίκη |Μ·Β δουλειά» Κι Οσο Ιεραρχικά ανεβαίνουνε μέσα 

στό Κίνημα τόσο περισσότερο πρέπει vd ξεκαθαρίζουμε αυτές τίς αντι

θέσεις, νά συνειδητοποιούμε τά προσόντα πού πρέπει νά κατέχει Ινα ατέ-

λεχος. ette αντιμετωπίσαμε μέχρι τώρα τέτοια προβλήματα ι 

βά πρέπει νά καταλάβουμε πώς τό επίπεδο fife luminili 11%. m • Ύησης 

εξαρτάται 4πό τό {tatué 1 % μαχητικότητας καί τ?|ς πρώτο·,'Όυλίας «β·8 άνα 

πτόο'ίΐοαν στή δουλειά τθ'»ς ot κομματικές οργανώσεις δηλαδή τά «'«τελέχη 

Mai μέλίί μα , Di στελέχη μας βρίσκονται στην πρώτη γραμμή τον οίκονο-

μικών, καινανικδν καί πολιτιστικά 6ιεκ£ικήσεων. Ρ.Γναι ηάντν μέσα στους 

μαΚκο'ίς iflpmç δσυλεόο·!?ν, ôpYavt&vô y κστευθΰνοι»ν. îSÎvat παραδείγματα 

άνθρ&ίΐνη.;., συμπεριφοράς, πpoBλη̂ ι«τιcηaoC5, ζιαντάνιας. Θά πρέπει νά άντιλη-

Li . 
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Φθοδμε δτι è καθοδηγητικός ρόλος του Κΐνήμτός μας δέν είναι μιά αφη

ρημένη έννοια είναι ή Cöta ή ζωή τά προβλήματα τοί3 εργάτη, τοΟ αγρότη 

του μικροεπαγγελματία, το" έπιστήμον«, των νέων. 

ΚΡΙΤΙΚΗ - Α/ΤΟΚΡΙΤΙΚΗ 

Γιά νά γίνει δμως σωστά η δουλειά μας πρέπει δλες ol πλευρές ττίς δρ© 

στηριότητας ττίς μιας ή τη"ς άλλης οργάνωσης τοο ενός ή τ©5 άλλου στε

λέχους νά μπαίνουν κάτω άπό μιά αντικειμενική κριτική* καί αυτοκριτική 

νά εκτιμώνται οι αδυναμίες, τά λάθη οί ελλείψεις καί νά γίνεται προσπά

θεια γιά τήν εξάλειψη τους. Μιά κριτική όμως, πού γίνεται μέσα στά 

όργανα, ε£ναι δπλο γιά τήν αΰξηση της άποτ#.εσματικότητας τοδ Κινήματος 

κι όχι γιά ίκανοτιοίηση προσωπικών αντιθέσεων ή ψολοδα^ιων. *ϊ κριτική 

καί αυτοκριτική δέν είναι μιά εΊκολη f-πόθεση. Πρέπει νά γένεται 

μέ υπευθυνότητα, μέ σοβαρότητα, υστέρα άπό μελέτη,ανάλυση . ΐΰ-ιρίς κα

νένα φιλελευθερισμό. Χωρίς υποκειμενικές Γλέψεις. *Η κριτική όσο §ν»ο~ 

νη καί νά είναι δέν μπορεί νά γίνεται *μέ "Βαρείες εκφράσεις" άλλα μέ 

τήν τοποθέτηση xfic ουσίας του προβλήματα©. 9é πρέπει νά δοϋμε πώς 

ή αξία τί[ς αυτοκριτικής καθορίζεται άπό τ?*ν ειλικρίνεια, καί τήν ,' 

προθυμία νά καταπιαστούμε μέ τήν διόρθωση των λαθών καί ελλείψεων, Οχι 

μόνο μέ τήν επισήμανση καί τήν καταδίκη τους. 

Εαράλληλα μέ τό ζήτημα τη"ς κριτικές καί αυτοκριτικής μπαίνει τό θέμα 

τη"ς εκτέλεσης των αποφάσεων πού πάρθηκαν. Οι αποφάσεις πού πέρνονται 

πρέπει νά εκτελούνται. Γιατί et αποφάσεις τοο Κινήματος αποτελούν 

τήν συνολική έκφραση του. 

Πόσες φορές Ομως αποφάσεις ποΰ πάρθηκανέμειναν ανεκτέλεστες ; ÏÏÔCWHC 

αρνήθηκαν ακόμα καί ρητά νήν έφαρμοφή τους ι Κι όμως τό κίνημα δέν 

πτίρε μέτρα αντίθετα Οχι μόνο τίς ανέχτηκε άλλα κάτω άπό τήν πίεση 

όσων διαφωνούσαν μ'αύτές άλλαζε αποφάσεις, προσάρμοσε καταστάσεις.. 

Οί διαπιστώσεις άπό τήν ζωή τοο Κινήματος είναι πώς στά χρόνια αυτά τά 

στελέχη του είχαν ίσως μερικά άπό τά προσόντα αυτά, πολλά δμως "στε

λέχη" θέν διέ&εταν σχεδόν κανένα. Χρειάζεται λοιπόν άμεσα μιά βιζική 

αλλαγή στην άντιμ^ώπιση το" προβλήματος γιατί χωρίς ένα ομοιογενές 

σωστό στελεχιακό δυναμικό δέν θά μπορέσουμε νά προωθήσουμε τή δου

λειά μας. 

Βασικά πρέπει : 

1. Νά επιλέγουν σέ πρώτη φάση τά στελέχη tfnot* μπορούν νά παίξουν κάτω 

./.. 
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άπό τίς cmuspuvéc συνθήκες τόν κύριο καί καθοδηγητικό ρόλο. 

2. Νά δημιουργηθεί σχολή" στελεχών την οποία θά παρακολουθήβουν ΟΑΑ 

τά μέλη Κβντρκκών Επίτροπων, Βουλευτές, μέλη Νομαρχιακών 'Επίτρο

πων. 

3. Να δημιουργηθούν κατά περιφέρειες μικρές σχολές στελεχών γιά τά 

τοπικά στελέχη (γιά επιμόρφωση στά τοπικά θέμαβα). 

4. Νά βρεθούν κατά χώρους - κλαδικά - στελέχη πού θά χρησιμοποιηθούν 

σέ μαζικούς χώρους. 

5. Νά βρεθούν επιστήμονες » καλλιτέχνες, λογοτέχνες και' άλλοι διανο

ούμενοι πού το Κίνημα θέλει νά προβάλει καί νά μεθοδευτεί ή γνω

ριμία του μέ τίς μάζες - δημοσιότητα στην ΕΕΟΡΜΗΣΗ, συμμετοχή σέ πο

λιτιστικές εκδηλώσεις κ.λ.π. - γιά νά χρησιμοποιηθούν στην συνέχεια 

σέ πλατειές εκδηλώσεις. Καί βέβαια στην προώθηση των feξει«6κευμενών 

θέσεων τού Κινήματος στό επίπεδο μαζικών χώρων. 

6. Νά απλουστευθούν Οί διάφορες έγκύκλες προς τά μέλη έτβι πού νά δί-

μεται μέσα από αυτές ή γραμμή καί νά γίνεται κατανοητή. 

7. Νά δημιουργηθούν εκδηλώσεις μέ μορφωτικό, εκπαιδευτικό, χαρακτήρα 

σέ όλη τήν 'Ελλάδα. Νά χρησιμοποιούνται μεσαΓα στελέχη πού μέ τήν 

καθοδήγηση καί παρακολούθηση τών βασικών στελεχών θά αναλύουν 

διάφορα θέματα. 

8. Νά εκδοθεΓ περιοδικό Ιδεολογικού προβληματισμού. 

BPOBAHWATA ΣΧΕΣΕΩΝ 

Αυτά χωρίζονται : 

1. Σέ προβλήματα σχέσεων μελών Τ.Ο. - μέλη μεταξύ τους, μέ Σ.Κ. κ.λ.π. 

2. Προβλήματα σχέσεων S.E. μέ Ν.Ε. 

3. Προβλήματα σχέσεων μελών Ν.Ε. μεταΕύ τους. 

4. Προβλήματα σχέσεων Ν.Ε. μέ Κ.Ε. 

5. Προβλήματα σχέσεων Τ.Ο. - Ν.Ε. μέ βουλευτές. 

6. Προβλήματα σχέσεων Κεντρικών Επιτροπών. 

1. Προβλήματα σχέσεων 

Κύριο χαρακτηριστικό τΐΐς οργανωτικές ανεπάρκειας ύπ?ίρξ=ε Κ καί ή 

έλλειψη επικοινωνίας ανάμεσα στά διάφορα όργανα τού Κινήματος, 

πράγμα πού αποτέλεσε τροχοπέδη στην σωστή πληροφόρηση καί προώθη

ση τών αποφάσεων τού Κινήματος σέ όλα τά έπίπδα. Φορούμε σίγουρα 

νά πούμε πώς όλα αυτά τά χρόνια : 

α. Δέν ύπΐξρξε άμεση καί πλήρης πληροφόρηση τών Τ.Ο. καί τών μελών 

./.. 
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μας γιά τίς θέσεις καί τήν τακτική του ΠΑ.ΣΟ.Κ. *Η πληροφόρηση 

έφτανε καθυστερημένα μέ εγκυκλίους πού άλλοτε ΐίταν στεγνές "ημε

ρήσιες διατάξεις" καί άλλοτε περίπλοκα θεωρητικά ντοκουμέντα στά 

όποια έπρπε τό τοπικό μέλος μας νά ψάξει γιά νά βρει τήν θέση 

ή τήν απόφαση πού προωθούσα, 

β. *Η πληροφόρηση ερχόταν η μέσα άπό τόν αστικό τΰ«ο, πού τήν παρου

σίαζε όπως εϋθελε fi μέσα άπό τήν ΕΞΟΡΜΗΣΗ μέ μιά βδομάδα πολλές 

Φορές καθυστέρηση ή μέ κάποια επίσκεψη στελέχους πού μετέφερε όσα 

κατάφερε νά συγκρατήσει ή νά αντιληφθεί. Εϋναι χαρακτηριστικό τό 

γεγονός πώς στίς συναντήσεις μέ μέλη Ν.Ε. τά μισά μέλη δέν είχαν 

μαζύ τους χαρτί καί μολύβι. 

γ. Συνήθως τό μέλος πού μετέφερε τήν άποψη άν δέν τήν κρατούσε γιά 

τόν εαυτόν του πρόσθετε πάντα τίς δικές «ου απόψεις ή αφαιρούσε 

ότι δέν τόν βόλευε. 

δ. Σχεδόν ποτέ δέν δόθηκε στίς Τ.Ο. ένα ερώτημα μέ τό σκεφτικό του 

Ε.Γ. καί νά ζητηθεί ή συζήτηση καί πρόταση προς τό Ε.Γ. 

Αυτό ενισχύθηκε καί άπότήν έλλειψη οποιουδήποτε έλεγχου άπό τήν πλευ

ρά τών κεντρικών προς τίς Ν.Ε., καί αυτών μέ τή σειρά τους προς τίς 

Τ.Ο. Σπάνια έμπαινε τό ερώτημα τί κάναμε μέχρι τώρα γιά τήν α ή β 

απόφαση του Κινήματος γιά τό α ή β πλάνο δουλειάς. 

'Αλλά καί όπου γινόταν έλεγχος δέν υπήρξαν ποτέ μέτρα γιά τήν αντι

μετώπιση της αδράνειας ή της αντίθεσης, κάποιας Ν.Ε. ή Τ.Ο. Δέν είναι 

μόνο οι οίκονομικές υποχρεώσεις καί τά πλάνα δουλειάς πού έμειναν 

τίς πιό πολλές φορές στά χαρτιά άλλα ακόμα καί πολιτικές αποφάσεις 

δέν προωθήθηκαν. Αυτή ή χαλαρότητα ενίσχυσε τήν τάση φιλελευθερισμού 

στην οργάνωση, δημιούργησε τήν εντύπωση πώς ò γραμματέας ή τό μέλος 

νιας Ν.Ε. ή μιας Σ.Ε. είναι ó "αρχηγός" της περιοχής όπου ανεξέλεγκτα 

καί χωρίς φόβο κυρώσεων μπορεί νά κάνει δ,τι θέλει. "Ετσι στην πράξη 

κάθε Τ.Ο. ή Ν.Ε. ακολουθούσε τήν δική της γραμμή. Ενισχύθηκαν ol προ

σωπικές έριδες, πέρασε μιά αντίληψη παραγωντβσμου. Παράλληλα ή ανοχή 

πού έδειχνε ή οργάνωση στην τάση "άνεξαρτοποίησης" μερικών βουλευτών 

ot όποιοι αρνήθηκαν *αί αρνιούνται νά αναγνωρίσουν τήν οργάνωση, νά 

ενταχθούν καί νά δουλέψουν, σ*αυτήν, ενίσχυσε ακόμα πιό πολύ τόν 

διισμό σέ πολλές περιοχές. Αότό όχι μόνο επέτρεψε στους νεοπαράγοντε νά 

κάνουν τή "δουλιά" τους άλλα παράλληλα αφαίρεσε άπό τήν οργάνωση ένα 

σεβαστό δυναμικό πού θά μπορούσε άν έμπαινε σέ μιά σωστή διαδικασία 

νά προσφέρει πολλά. Πρόσθετα δημιούργησε αρνητικές άντυπώσεις στό χώ

ρο γιατί εμφανίζονταν προς τά έξω "δυό βαί τρία ΠΑ.ΣΟ.Κ." 'Ενισχύθηκε 

* / # · 
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Χρειάζεται σοβαρή καί σέ βάθος αναπροσαρμογή τακτικής μας 

απέναντι α*αυτό τό θέμα &ν θέλουμε ot δργανώμεις ρας νά αναπτυχθούν 

καί νά αναγνωρίσουν *$ν κομματική Ιεραρχία. Νά δείξουν σεβασμό 

στά στελέχη καί στους βουλευτές μας. Πως να υπάρξει, σεβασμός δταν 

σήμερα © βουλευτής φτιάχνει το δικό του κόμμα, όταν ot νεοπαράγοντες 

προσπαθοδν νά πε©ιχαρ»Λσουν τήν θέση τους στην οργάνωση γιατί αλλη

λοϋποβλέπονται σάν χειρότεροι εχθροί j 

Χρειάζεται s 

α. Νά έρευνηθοδν δλες οΐ περιπτώσεις καταγγελιών πού αναφέρονται 

σέ τέτοια προβλήματα καί νά άντιμετωπισθοδν. Νά είναι άμίλεικτο 

=£2—_:. . i τό Κίνημα σέ κάθε νέα καταγγελία σχετικά μέ αλληλοκατηγορίες 

στελέχη, υπονόμευση θέσης, κ.λ.π. 

β. Νά τονισθεί προς όλες τίς μεριές πώς ή οργάνωση είναι ή μόνη 

επιλογή τοδ Κινήματος καί πώς δέν μπορεί παρά όλα τά στελέχη 

του νά δουλεύουν μέσα α*αυτήν καί γιά τήν ανάπτυξη της. 

γ* Ol αποφάσεις τοδ Κινήματος είναι δεσμευτικές γιά όλους, ϊίά υπάρξει 

έλεγχος γιά τήν εφαρμογή τους καί κυρώσεις. 

Ό έλεγχος θά γίνεται σέ Ολα τά επίπεδα. Τά μέλη ή τά κλιμάκια 

στελεχών πού θά διοριστούν άπό τό Ε.Γ. γιά κάθε νομό οθά υποβάλ

λουν τίς εκθέσεις τους καί τά u¿tna πού πρέπει νά ληφθοδν. 

δ. ot οργανώσεις θά πρέπει νά παρακολουθήσουν σεμινάρια κομματικής 

συμπεριφοράς πού θά ετοιμάσει ή Επιτροπή Διαφώτισης. Ε'αοτά 

θά αναλυθούν τόσο δ τρόπος συμπεριφοράς των μελών μβταξύ τους καί 

προς τά έξω δσο καί δτρόπος εφαρμογής καί προώθησης των αποφάσεων 

τοδ Κινήματος. 

ε. Ol βουλευτές θά πρέπει δημόσια, στίς ομιλίες τους, νά καλοον 

τόν κόσμο νά ενταχθεί στίς οργανώσεις τοδ ΠΑ.ΕΟ.Κ., ίδιαίτερα 

εκεί πού μέχρι τώρα λειβούργησβν αρνητικά. Δέν μπορεί κανείς νά 

διατηρεί δικές του οργανώσεις καί κομματικά φέουδα. 

στ. Θά πρέπει νά βρεθοδν τρόποι ανάπτυξης των σχέσεων μβταξύ βου

λευτών καί οργάνωσης γιατί στην επαρχία ή παρουσία τοδ βουλευ

τή στην Τ.0. έχει Ιδιαίτερη σημασία. "Ετσι θά πρέπει Ϊ 

1. Ot Τ.Ο. νά δείχνουν τόν απαιτούμενο σεβασμό στά λειτούργη

μα τοδ βουλευτή, σεβασμό πού δείχνει If* άλλου δλος δ λαός. 

2· Ot βουλευτές νά επισκέπτονται συχνά τά γραφεία τοδ Κινήματος 

(υπάρχουν περιπτώσεις δπου βουλευτές τοδ ΠΑ.ΒΟ.Κ. δέν γνωρίζουν 

ποδ είναι τά γραφεία μας) καί νά δείχνουν τόν απαιτούμενο 
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νά υποκαταστήσουν τήν οργάνωση η νά μετατραπούν σέ γράψεta 

αντιπαράθεσης σέ άλλο βουλευτή ή τήν οργάνωση. Σέ τίτοια πε-

ρίπτωση τό Ε.Γ. μπορεί νά κλείσει τό πολιτικό γραφείο βουλευ

τού. 

ζ. Ot βουλευτές μεταξύ τους δείχνουν τόν απαιτούμενο συναδελφικό καί 

συντροφικό σεβασμό καί δέν αλληλοκατηγορούνται ή αλληλοϋποβλέπεται. 

ΣΧΕΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ Κ.Ε. 
s 

Τά μέλη τής Κ.Ε. είναι τά ανώτερα στελέχη τού Κινήματος. *Η θέση 

τους επιβάλλει μιά ίδιαίτερα προσεχτική συμπεριφορά καί μιά μεγαλύτερη 

συμμετοχή στή δουλειά του Κινήματος. *Η θέση τού 'μέλους στην Κ.Ε. 

τού ΠΑ.ΣΟ.Κ. είναι κατάκτηση μέσα άπό τήν προσφορά τοΰκαθενός προς τό 

Κίνημα καί τά καθήκοντα καί οι υποχρεώσεις τους είναι τεράστιες. "Η οργά

νωση έδειξε κάποια μειωμένη εκτίμηση σέ μέλη τη*ς Κ.Ε,, αυτός δμως, δέν 

πρέπει νά παραβλέπουμε, πώς στίς περισσότερες φορές ήτνα συνάρτιση της 

δραστηριότητας ή της συμπεριφοράς τού συγκεκριμένου μέλους τής Κ.Ε. *0 

σεβασμός πού ζητά κανείς γιά τή θέση στην οποίαν εκλέχτηκε άπό τό Κί

νημα συνδέεται άρρικτα μέ τήν δική του προσφορά καί συμπεριφορά. Τά μέλη 

της Κ,Ε. πρέπει : 

1. Νά είναι ενημερωμένα γιά τίς θέσεις τού Κινήματος σέ όλα τα γενικά 

προβλήματα. 

2. Νά παρακολουθούν τήν πολιτική κατάσταση 

εσωτερική καί διεθνή. 

3. Νά γνωρίζουν τίς θέσεις των άλλων κομμάτων καί νά μπορούν νά τίς άντι 

μετωπίσουν. 

4. Νά εκπληρώνουν στό άκέρακο τά καθήκοντα τους · 

5. Νά σέβονται τήν γνώμη τής οργάνωσης καί κάθε μέλους 

6. Νά είναι πιστικοί καί δχι έρειστικοί στό τρόπο προώθησης μιας θέσης. 

7. Νά απαιτούν σεβασμό άλλα νά σέβον^ται καί οι ίδιοι τά μέλη καί τήν 

οργάνωση. 

8. Μέ τήν καθημερινή παρουσία τους στην οργάνωση νά συνεισφέρουν στίς 

προσπάθειες της γιά Εεπέοασμα προβλημάτων πού δημιουργούνται καί δχι 

νά επιτείνουν τίς φιαφορές, 

9. Μεταξύ των μελών της Κ,Ε. πρέπει νά υπάρχει σεβασμός, συναδελφική καί 

συντροφική συμπεριφορά. 

10. Ή aeon πού κατέχουν είναι τέτοια πού δέν τους επιτρέπεται καμμιά 

παρεκτροπή ή άντικομματική ενέργεια. *Η κοινωνική συμ«ρρφφορά τους 

./.* 
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είναι, ανάλογη μέ το λειτούργημα πού υπηρετούν. 

11. Λέν χρησιμοποιούν τήν θέση τους γιά νά επιβάλουν προσωπικΕς από

ψεις ή νά ένίσχΰβονν φίλους τους. 

12. 'Εντάσσονται, ατά κλιμάκια καί δραστηριοποιούνται στίς προσπά

θειες τού Κινήματος· 

13. &έν τους επιτρέπεται ανάμειξη σέ προσωπικές Ιριδες. Αντίθετα €~· 

χουν καθήκον νά τίς προλαμβάνουν A νά βοηθούν στο Ιεπέρασμά τους. 

14. Ευθύνονται -γιά τήν εφαρμογή τών αποφάσεων τού Κινήματος στό χώρο 

πού ανέλαβαν τήν εποπτεία. 

' ΣΧΕΣΕΙΣ KBNTPIKCH ΕΠΙΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΤΕ 

. . . t * 

(*Υπάρχει κείμενο) 

ΣΧΕΣΕΙΣ EXIITPÖüB* ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΜΕ ΚΤΕ ΚΑΙ «ΚϊΡΙΧΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ 
„i..ι l'imi, .IMI ι.ιι. ir ' l ' n — in

 :
— ' - " -"•""• - ™ ' " ''--— 

('ΐτςάρχεί κείμενο) 

ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΜΑΖΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 

Γιά νά γίνει το ΐΙΑ.ΣΟ.Κ. προγ«ιατικά κόμμα αλλαγής καί συμμέτοχο 

στά προβλήματα τού λαού μας δέν αρκεί νά μαζικοττοιηθεϋ, χρειάζεται η 

καθημερινή παρουσία καί συμμετοχή του στά προβλήματα τού λαού. Νά βρίσκε* 

ται δη&. ατή κίνηση καί λογική τών κοινωνικών δυνάμεων. 

"Αν τό μαζικό κίνημα είναι ̂  αφετηρία τού δρόμου μας ή δουλειά 

στον μαζικό χώρο είναι Ò μοχλός πού θά κινητοποιήσει τίς δημοκρατικές 

δυνάμεις, θά <ίς συνειδητοποιήσει, θά τίςέντάΕει στό ΠΑ.ΣΟ.Κ. καί στην 

προοπτική του. 

Ποιο είναι τό πλαίσιο πού δίνουν οί θέσεις μας γι*αύτή τή δου

λειά : Ποιος ò ρόλος μας, σάν μέλους τού ΠΑ.ΣΟ.Κ., στό μαζικό χώρο, 

ποια τ'ακαθήκσντα πού μπαίνουν μπροστά μας, *ό στυλ τής δουλειάς μας, 

ot διαφορές άπό τήν δουλιά στό κόμμα καί στό μαζικό χώρο ; 

*Η βασική θέση μας γιά τήν αυτονομία των μαζικών χώρων δέν αφαι

ρεί: άλλα αντίθετα επιβάλλει τήν προώθηση τίϊς γραμμές καί των επιδιώξεων 

τού Κινήματος, σχετικά μέ τά συγκεκριμένα θέματα.
 %

Η αύτονιιμία τού μα

ζικού χώρου σέ καμμιά περίπτωση δέν σημαίνει αυτόνομη δράση των συγκεκρι

μένων μελών μας πού δουλεύουν εκεί. 

./.. 
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ΕΪναι φανερό πώς δσο ή Τ.Ο. μας αναπτύσσει τίς σχσεις της μέ τό 

χώρο δράστη ρ ιόϊρίησης της, μέ τά προβλήματα τού λαού τής περιοχής μέ τά 

θέματα πολιτικές, πολιτιστικής, κοινωνικής και οικονομικές ανάπτυξης 

τόσο περισσότερο διαπιστώνει τήν άνγκη γιά δουλίά στους χώρους αυτούς. 

Στό βαθμό, πού αναπτύσσεται αυτή ή σχέση αυτή ή σ|[έση οργάνωσης - μαζικού 

χώρου - στον Coto βαθμό αναπτύσσεται κα£ ή επιρροή ττίς Τ.Ο, μέσα στίς 

μάζες καί μπορεί νά παίξει καθοδηγιτικό ρόλο στή περιοχή της. Παράλληλα 

δημιουργεί προϋποθέσεις γιά μιά πλατειά συγκροτημένη εσωκομματική ενό

τητα πάνω σέ θέματα πού κομματική παρουσία τους δέν Μ ήταν επιβεβλημέ

νη. 

Πώς όμως θά πρέπει νά προτοιμασούμε τήν δουλειά μας ; 

Α. Κάθε Τ.Ο. θά πρέπει νά έχτιμήσει τόν χώρο τόν δποϋο κλήθηκε νά δου

λέψει. Τίς δυνάμεις πού έχει, τους στόχους πού μπορεί νά βάλει 

και νά επεξεργαστεί ένα συγκεκριμένο σχέδιο. Εϋναι φανερό πφς 

μιά γειτονιά δέν έχει τ& ίδια προβλήματα μέ ιιιά άλλη. Καμμιά Τ.Ο., 

δέν έχει τό ίδιο δυναμικό μέ μιά άλλη (λ.χ. πλεθοψηφία επιστημόνων 

ή εργατών, νεολαίων κ.λ.π.). Κι ακόμα τό επίπεδο τής οργάνωσης μας δέν 

εϋναι τό Côio σέ όλες. 

"Αν δέν προγραμματίσουμε σωστά, αν δέν εκτιμήσουμε σωστά κι άν δέν 

προετοιμάσουμε σωστά τά μέλη μας νά δουλέψουν στους μαζικούς χώρους, 

η συμμετοχή *αο σ'αυτούς καί η τυχόν αποτυχία μας θά παίξει αρνη

τικό ρόλο στή πορεία του Κινήματος μας. 

Β. Γιά νά ; μπορέσει δμως μιά Τ.Ο. νά καθοδηγήσει πραγματικά 

τόν μαζικό , χώρο πρέπει νά έχει στίς δυνάμεις της ανθρώπους μέ 

επιρροή, μέκορος στή γειτονιά ή στό χώρο. Πρέπει νά καταλάβουμε 

πώς δέν αρκεί ένας σύγ*ροφος νά προσφέρεται γιά δουλειά άν δέν 

είναι γνωστός στή γειτονιά, άν δέν εχκε προσωπικότητα καί κύρος. 

"Αν δέν είναι συμπαθής στην περιοχή τότε δέν θά μπορέσει νά προσφέ

ρει θετικά στοιχεία στή δουλειά μας θά είναι πάντα τό ξένο σώμα. 

"Εχει καθήκον κάθε Τ.Ο. στό περίγυρο της, νά τους εντοπίσει, νά 

βρεί τρόπο νά τους πλησιάσει καί νά τους βάλει κάτω άπό τήν επιρρο

ή της. 

Γ. Θά πρέπει νά απαντηθεί τό ερώτημα πότε σημιουργεϊται ένας φορέας, 

γιά ποιο λόγο, άπό ποιες δυνάμεις καί τί ρόλο θέλουμε νά παίξουμε 

σ'αΰτόν. Δέν μπορεί νά φτιάχουμε λ.χ. πολιτιβίικούς συλλόγους 

χωρίς προηγούμενα νά συζητήσουμε τό περιεχόμενο τους, τίς δυνατό

τητες δραστηριοποίησης του καί τόν ρόλο μας 'σάύτόν. 

: — • — — , 

— — — •• - - — k - _ j — — — -v-¡ . 
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Δ. Τέλος, θά πρέπει κάθε Τ.Ο. νά κατανείμει τά μέλη της αττούς χώρους 

αυτούς. Ποιοί καί που μπορούν νά δουλέψουν. "Αν τό Χ μέλος, λόγω 

ηλικίας, θέσης κ.λ.π., δεν μπορεί νά κολλά άφίσσες, δέν θά επιμέ

νει ή Τ.Ο. σ'αύτό, θά τόν τοποθετήσει στό χώρο του -σέ μία επιτρο

πή Τοπικών Προβλημάτων, σέ κάποια σύλλογο γονέων, στην επιτροπή 

τής εκκλησίας κ.ά., γιά νά μπορέσει έκεΐ νά παίξει τόν ρόλο του 

σωστά καί αποδοτικά. 

Ε. ΠΟς προωθείται ή γραμμή στους μαζικούς χώρους,εϋναι ένα άλλο βασικό 

καί δύσκολο πρόβλημα. Τά μέλη μας πού βρίσκονται στό epopèa, πρέβει 

νά συζητούν τά προβλήματα μεταξύ τους, νά κινούνται σέ κοινή βάση, 

άλλα μέ εύλιγισία, μέ προσαρμοστικότητα, μέ πειθώ. Μόνον έτσι θά C· 

άποφεύγονται προσωπικές απόψεις, πού μπορεί νά χωρίσουν τά μέλη μας 

καί νά βάλουν σέ κίνδυνο τή δουλειά μας στους μαζικούς χώρους. 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Τό πρόβλημα της πολιτιστικής ανάπτυξης των μελών μας καί μέσα άπό 

τήν δραστηριότητα μας του συνόλου του λαού μας, έχει τεθεί αρκετές φο

ρές, δέν του δόθηκε όμως ή πρέποουσα προσοχή. Κι'δμως είναι ένα πρό

βλημα πού έχει σχέση όχι μόνο μέ τήν κοινωνική καί μορφωτική ανάπτυξη 

του άνθρωπου, αλλά καί της ίδιας της εθνικής μας ανεξαρτησίας. *Η προσ

πάθεια γιά αλλοίωση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, ή προσπάθεια γιά 

επιβολή ξένων προτύπων,βάζει σέ κίνδυνο τόν ίδιο τόν χαρακτήρα τοΰ 'Ελ

ληνικού έθνους. "Όμως, ή πολιτιστική δουλειά τόσο σέ κεντρικό καί σέ 

περιφερειακό καί τοπικό επίπεδο, είναι πολύ περιορισμένη. "Αν εξαιρέ

σουμε μερικές προβολές, μερικές καλλιτεχνικές εκδηλώσεις κι'άπό πέρυσι 

τήν Γιορτή Νεολαίας, τίποτε άλλο δέν έχει γίνει προς αυτή τήν κατεύθυν

ση. *Η έλλειψη μιας κεντρικής γραμμής σ'αύτό τόν τομέα είναι φανερή. 

"Ομως αυτή ή έλλειψη δέν μπορεί νά αποτελέσει τροχοπέδη στην προώθηση 

μιας σειράς δραστηριοτήτων, πού θά κινούνται σ'ένα πλαίσιο ανάπτυξης 

του μορφωτικού καί καλλιτεχνικού επιπέδου των μελών μας, έτσι πού νά 

μπορέσουν δταν κλειοοδυ γιά προς τά έξω πολιτιστική δουλειά, νά έχουν 

τουλάχιστο τά απαραίτητα προσόντα καί γνώσεις. 

"Ακόμα καί μέσα στους πολιτιστικούς φορείς πού δραστηριοποιούνται 

μέλη μας, τό πρόβλημα των εκδηλώσεων περιορίστηκε στή δημιουργία κάποιου 

χορευτικού συγκροτήματος ή κάποιας , χορωδίας. 'Υπάρχει ανάγκη: 

1. Νά συγκροτήσουμε τίς βιβλιοθήκες -βοηθήματα στή δουλειά μας στό 

πολιτιστικό χώρο. 

2. Νά δημιουργήσουμε συγκροτήματα χορού, χορωδίας, θεάτρου, σκετς, 

ποίησης. 
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* Υπάρχει ανάγκη νά συνδεθούμε μέ τούςπροοδευτικούς καλλιτέχνες. 

Νά μιλήσουμε μαζί τους, νά τους φέρουμε κοντά μας, νά τους χειρο

κροτήσουμε θερμά, νά τους κερδίσουμε μέ τή δουλειά καί τήν ανα

γνώριση της αξίας τους σάν διανοουμένους, σάν καλλιτέχνες. 'Υπάρ

χει μιά λαθεμένη αντίληψη, πω ς μονάχα ο£ δι,βοί μας καλλιτέχνες-

λογοτέχνες πρέπει νά χρησιμοποιούνται. Αυτό μας περιορίζει σέ ένα 

πολύ μικρό δυναμικό, πού διαθέτει κορος στδ χοίρο του, σ'ένα τμήμα 

πού έχει γνώσεις άλλα δέν έχει κύρος, καί σέ μιά σειρά μετριότητες 

πού δέν εξυπηρετεί κανένα σκοπό ή προς τά έξω παρουσία τους, αντί

θετα δημιουργεί προβλήματα. Είναι ανάγκη νά αγκαλιάσουμε ΟΛΟΥΣ τους 

προοδευτικούς καλλιτέχνες, νά χρησιμοποιήσουμε τήν προβΛλή πού έχουν 

γιά νά μαζέψουμε κόσμο. Καί μέσα σ'αύτές τίς μάζες θά κάνουμε τήν 

πολιτική μας δουλειά. Είναι τραγικό νά άεπυουνόμαστε στους δύο-τρεις 

ηθοποιούς μας μέλη καί νά παραγνωρίζουμε τήν προσφορά δεκάδων άλλων, 

γιατί δέν είναι μέλη μας, άσχετα άπό τήν γενικότερη δημοκρατική καί 

προοδευτική τοποθέτηση τους. 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΑ.ΣO.K.-ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 

ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 

ΝΕΟΛΑΙΑ 
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ΟΜΟΙΟΓΕΝΕΙΑ - ΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ 

"Ολα δσα λέχτηκαν πιό πάνω, άν θέλουμε νά υλοποιηθούν, δέν άρκεΕ 

μόνο νά περάσουμε στην οργάνωση ένα "νέο" πνεύμα δουλείας. Χρειάζεται 

μέσα άπό τήν δική μας αυτοκριτική καί κριτική νά επισημάνουμε τάλάθη, 

νά βρούμε τους βασικούς παράγοντες πού δέν επέτρεψαν στό Κίνημα μας 

νά λειτουργήσει σωστά μέχρι σήμερα. "Ετσι, θά πρέπει Χνά επισημάνουμε, 

πώς: 

1. Τά ανώτερα καθοδηγητικά όργανα (Κ.Ε. και Ε.Γ.) δέν λειτούργησαν 

^πολιτικά και δέν είχαν μιά συγκροτημένη ομοιογενή άποψη γιά τά 

βασικά πολιτικά θέματα καί γιά τήν οργανωτική ανάπτυξη του Κινή

ματος. 

2. Ό υποκειμενισμός καί αυθορμητισμός υπήρξε χαρακτηριστικό στοιχείο 

καί στή λειτουργία του Ε.Γ. (πολύ λιγώτερο της Κ.Ε. πού δέν λει

τούργησε σάν άνάτατο καθοδηγητικό όργανο). 

3. *Η συναισθηματική λιετουργία δέν επέτρεψε στην έγκαιρη επισήμανση 

αδυναμιών καί τήν λήψη μέτρων, πού θά εμπόδιζαν τήν ανάπτυξη πολ

λών αρνητικών φαινομένων. 

4. *.• Κ.Ε. δέν μπόρεσε νά λειτουργήσει σάν τό ανώτατο πολιτικό σώμα 

του Κινήματος, άλλα περιορίστηκε σέ δευτερεύοντα θέματα καί δέν εϋ-

χε ποτέ σχεδόν προετοιμαστεί σωστά. *Η πολιτική ενημέρωση ήταν έλ-

λειπής καί γινόταν μόνο όταν συνερχόταν. 

Μιά σειρά άπό όλα τά προβλήματα δημιουργήθηκαν στή λειτουργία 

του Ε.Γ. άπό τήν έλλειψη στελεχών, τήν ύπολειτουργικότητα, τών επιτρο

πών τών κεντρικών γραφείων, καί τήν ανάληψη όλων σχεδόν τών θεμάτων 

άπό τό Ε.Γ. 

*Η δημιουργία τής Σ.Ε. δέν έλυσε τό πρόβλημα, γιατί τά ίδια πρό

σωπα πού είχαν τήν ευθύνη γιά τίς επιτροπές πήραν επιπρόσθετα καί ευ

θύνες ' ,'στήν Σ.Ε.. "Ετσι, ή "άποκέντροχτη εξουσιών" δέν λειτούργησε θε

τικά, παρά μόνο στό μέτρο πού κάποιο μέλος τής Σ.Ε. είχε προσωπικές 

δυνατότητα καί χρόνο. 

"0*»ως όλα αυτά, είναι δυνατό νά ξεπεραστούν άν καταφέρουμε νά 

στηρίξουμε τήν οργάνωση μας πάνω σέ μερικές βασικές αρχές, πού θά 

πρέπει νά συμφωνηθούν καί νά εφαρμοστούν άπ"Όλους, καί περισσότερο 

άπό τήν Κ.Ε, καί τό Ε.Γ., πού αποτελούν τόν κεντρικό κορμό τού Κινή

ματος ·, καί τό κέντρο καθοδήγησης του. Τό ερώτημα πού μπαίνει είναι 

Φανερό. *Ηταν τό Ε.Γ. στά χρόνια αυτά τό ανώτερο όργανο τού Κινήματος 

. / · . 



- 34 -

πού ενισχυμένο άπό τήν Κ.Ε., έπαιξε τόν καθοδηγητικό ρόλο του σέ όλο 

τό πλάτος και φάθος τής οργάνωσης; Καί άν όχι, είναι δυνατό τό Κίνημα 

μας νά πάει. μπροστά, άν δέν .ξεκαθαρίσουμε αυτό βασικό ερώτημα; 

Είναι δυνατό νά λειτουργούν "αυτόνομα" Ν.E., Τ.Ο., βουλευτές, καί 

άλλοι παράγοντες, επηρεάζοντας προς τή μιά ή την άλλη πλευρά τόν Πρό

εδρο, τά μέλη του* Ε.Γ. ή τά μέλη της Κ.Ε.; 

Τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. έχει καθορίσει μέ τήν διακήρυξη* του και τό επεσήμανε 

στην Α'ίΐανελλήνια Συνδιάσκεψη, πώς ή εσωκομματική δημοκρατία είναι ή 

"βάση της λειτουργίας i-ου, άλλα τονίστηκε πώς χωρίς αποτελεσματικότητα 

ή δημοκρατία . ¡καταντά „̂ „̂.̂  ' κενοφανής δρος. Τό Κίνη

μα' μας πρέπει νά καθορίζει δημοκρατικά τίς αποφάσεις του, άλλα πρέπει 

νά ^ενεργεί προς τά εξ$β χωρίς προκαταλήψεις, αβεβαιότητα καί ασυμφω

νία. *Η μονοσήμαντη εμφάνιση προς τά έξω, είναι δρος απαράβατος γιά 

τήν ανάπτυξη τοο Κινήματος καί τήν αύξηση της πιστευτότητάς του. *Η 

επιρροή μας στίς λαϊκές μάζες εξαρτιέται απόλυτα άπό τό βαθμό αποτελε

σματικότητας πού θά δείξουμε,πού μέ τήν σειρά της συνδέεται μέ τήν ύπαρ

ξη μιας συγκεκριμένης ίδεολογίας καί τήν εφαρμογή μιας συγκροτημένης 

στρατηγικής καί τακτικής. *Η δημοκρατική διαδικασία εξαντλείται μέσα 

στά πλαίσια του Κινήματος καί μέχρι τήν οριστική λήψη της"απόφασης, 

άπό κει καί πέρα μπορεΓ νά υπάρξει κριτική καί αυτοκριτική, δχι δμώ£ 

άρνηση εφαρμογής της απόφασης ή προώθηση μιας άλλης απόφασης ή λειτουρ

γίας παράλληλων καναλιών γιά τήν .Ανάκληση της. Είναι αδιανόητο νά λει

τουργήσει σωστά τό Κίνημα μας, άν τό Ε.Γ. δέν έχει μιά ενιαία πολιτική 

βούληση κι'άν δέν εκφράζει στίς αποφάσεις του τήν πεποίθηση καί τήν 

βούληση του συνόλου των μελών μας. *Ε συνειδητή πειθαρχία είναι τό 

όπλο μας εναντίον του φιλελευθερισμού καί ò απαράβατος κανόνας γιά τήν 

αποτελεσματική λειτουργία του Κινήματος. Χρειάζεται: 

1. Τό Ε.Γ. νά έχει ίδεολογική καί πολιτική ομοιογένεια. 

2. Τό Ε.Γ. νά έχει αποδεχτεί σάν μόνο τρόπο ανάπτυξης τού Κινήματος, 

τήν οργάνωση. 

3. Νά έχει πιστει, πώς μόνο μέ τήν ανάπτυξη της οργάνωσης καί τήν σωότή 

κατανομή των οργανωμένων δυνάμεων μπορούμε νά διεκδικήσουμε τήν 

πλειοψηφία τού λάου καί μέσα άπ'αύτήν τήν κυβέρνηση καί εξουσία. 


