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*0 Πρόεδρος τοο ΠΑ.ΣΟ.κ. καί où ακέ£εις τοο ΠΑ.ΣΟ.κ. 

1. Ριζοσπαστικοποιοϋν τίς μάζες. Μάζες όμως δέν είναι ένα 

:άριθμητικό άθροισμα πολιτών. 

2. *0 κατακόρυφος καταμερισμός της εργασίας κατακερματίζει 

τόν κοινωνικό χώρο και διασπά τόν κοινωνικό ίστό. "Εχει 

οδηγήσει στην εξατομίκευση. "Ετσι στην καλύτερη περίπτωση 

ò ριζοσπαστικοποιημένος πολίτης εμπιστεύεται τη" λύση τών 

προβλημάτων του σε ενα σύστημα μεσολαβητών, έστω εκλεγμέ

νων άπό αυτόν, σέ όλα τά επίπεδα (Βουλή*, Τ.Α., Συνδικαλι

σμός) . 

'Εφησυχάζει οτήν αρχή. "Οταν τά προβλήματα δέν λύνονται, 

υπάρχει ò κίνδυνος της απογοήτευσης. 

*Η μαζικότητα έτσι στά έπί μέρους κινήματα δέν απαιτείται μόνο 

γιά τήν "διεκδίκηση" σάν κοινωνική δύναμη για τό κοινωνικό -

οικονομικό αποτέλεσμα. 

'Απαιτείται παράλληλα γιά τό πολιτικό αποτέλεσμα τήν πολιτική 

συνειδητοποίηση ¿ 

Περισσότερη Δημοκρατία δέν σημαίνει λιγώτερο αυταρχισμός, άλ

λα περισσότερη συμμετοχή. 

Ή συμμετοχή βοηθάει ακόμα στον μετασχηματισμό τών δευτερευου-

σών αντιθέσεων. 

Ή τεκμηρίωση, η ανάλυση, ή διαφώτιση αποκαλύπτουν τήν κυρίαρ-

χη αντίθεση. ""̂-

Θέλουμε νά κερδίσουμε τό Λαό. 

Ζητάμε τό Λαό συμμέτοχο καί όχι θεατή. 

Πρέπει όμως πρώτα νά "ανακαλύψουμε" τό Λαό. 

*0 Λαός δέν εϋναι μιά αόριστη έννοια. 

ΖείΓ, δουλεύει, κατοικεί, μορφώνεται, ψυχαγωγείται. "Εχει καθη

μερινά προβλήματα, ανησυχίες, επιθυμίες. 'Αλλοτριώνεται άπό τή 

καταναλωτική κοινωνία ή άπό τή ψευδαίσθηση της προόδου ή άπό 

τήν πλύση εγκεφάλου τών μέσων μαζικής ενημέρωσης. 

Τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. δέν μπορεί νά τόν άνακαλύφει στή πολυθρόνα του, 

στό χαγιάτι, στó υπόγειο ή στή σοφ6τα. 

Εκεί σίγουρα τόν βομβαρδίζει ή ξενόφερτη κουλτούρα, ή Ιδεολο

γία της άρχουσας τάξης μέσα άπό τήν τηλεόραση ή τό ραδιόφωνο. 
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Φυσικά έχουμε εύκολη τήν απάντηση. 'Οργάνωση. Δέν αρκεί 

δμως νά οργανώσουμε τó κόμμα. Γtá νά μπορεί νά παρέμβει 

τό κόμμα στά μαζικά κινήματα, πρέπει φυσικά νά "υπάρχει" 

μαζικό κίνημα, \>ά είναι δυνατό νά αναπτυχθεί και! νά ορ

γανωθεί. 

Στό χωριό ή\ ;στίς άκραΓες συνοικίες των αστικών ή ημιαστι

κών κέντρων, όπου η "αστικοποίηση" δέν έχει ολοκληρωθεί, 

υπάρχουν περισσότερο ή λιγώτερο χώροι καινών συγκεντρώ

σεων ή συναθροίσεων. Ή προπαγάνδα τοο πολιτικού φορέα 

μπορεί νά περάσει_άπό εκεί καί νά μετατραπεί σέ τρόπο 

διαφώτισης καί προσπάθεια οργάνωσης μαζικών κινημάτων. 

'Αγροτικοί σύλλογοι η μαζικοί χώροι, Χάχ-κύξΓ~ ΤέπΤτροπές 

γύρω άπό τήν Τοπική Αυτοδιοίκηση γιά τήν αντιμετώπιση 

προβλημάτων ποιότητας ζο)ής. 

Κοινοί χώροι συγκεντροίσεων (Λαϊκές αγορές, καψενεΓο, 

γειτονιές, πλατειά) 

ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΒΑΣΗ γύρω άπό τά προβλήματα 

τίς θέσεις πού παίρνει ή' 

Κυβέρνηση 

τίς θέσεις πού παίρνει τό 

ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

ΔΙΑΦΩΤΙΣΗ γιά τά αίτια, γιά τούςθεσμούς (Τ.Α.) 

Σύνδεση μέ γενικώτερη πολιτική, εθνικά θέματα 

Εκλαΐκευση γραμμής τοο ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

Ζύμωση γιά τίς δυνατότητες συλλογικής δράσης 

('Αγροτικοί Σύλλογοι, Λαϊκές Επιτροπές, 

Συν/κή οργάνωση) 

·/.. 
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*Η παρέμβαση τοΰ πολιτικού φορέα μέσα στό μαζικό χώρο προϋ-

ποχθέτει : 

1 . "ΥιιρρΓη χώρου μέ ιδιαιτερότητα προβλημάτων 

2. Γνώση των προβλημάτων, ανάλυση, τεκμηρίωση 

3. "Υπαρξη κοινωνικής βάσης, ανάλυση της κοινωνικής βάσης 

4. 'Εκτίμηση γιά τήν κα>ινωνικη* δύναμη πού θά στηρίξει μιά 

κινητοποίηση 

5. Μαζικοποίηση της κοινωνικής βάσης (συσπείρωση πλατειά 

γύρω άπό τό πρόβλημα) 

6. 'Ενδυνάμωση τής κοινωνικής δύναμης . 

Ή μείωση της φαλλίδας ανάμεσα στή κοινωνική' βάση καί 

στή κοινωνική δύναμη είναι τό βασικό Πητούμενα. 

_ Παράγοντες πού επιδρούν αρνητικά προς αυτή τή κατεύθυνση 

είναι : 

α) Ol έπί μέρους (δευτερεύουσες) αντιθέσεις ανάμεσα στά 

στρώματα ή τίς τάζεις ή καί στόίδιο ;στρώμα λόγω 

της αλλοτρίωσης. 

β) *0 φόβος λόγω της ίδεολογικής τρομοκρατίας ή καί 

σέ ορισμένες περιοχές ή έμπρακτη τρομοκρατία πού 

άσκεΙΓ ή άρχουσα τάξη. 

γ) *0 φόβος των λαϊκών τάξεων δτι προωθούνται στενά 

κομματικά συμφέροντα καί μάλιστα άπό κόμματα πού ή 

λειτουργία τους ή οι αναστολές άπό καταβολές λόγω 

παρελθόντος, μειώνουν τήν άξιοπ ιστία τους. 

δ) *ΙΙ ύπαρξη ενός αυταρχικού πλαισίου καί ή παράλληλη 

πολωτική τάση της Δεξιάς πού δημιουργεΕ τάσεις αδιε

ξόδου (απογοήτευσης) ή πρόωρης καί αυθόρμητης ρήξης. 

Μέχρι σήμερα ακολουθήσαμε ή μάλλον παρακολουθήσαμε τά 

παραδοσιακά αριστερά κόμματα πού προωθούν παραταξιακά 

σχήματα στό εργατικό κύρια κίνημα (κομματικά υποκατά

στατα) καί διάφορους συλλόγους- σφραγίδες (πολιτιστικούς 

εξωραϊστικούς κ.λ.π.) γιά τά τοπικά προβλήματα. 

Γιά τό συνδικαλιστικό κίνημα ή αναγκαιότητα παρουσίας 

μας καί περιχαράκωσης τοΰ χώρου- μας -ίδιαίτερα γιά τήν 

,πρώτη ωάση τήςλειτουργίας τοΰ Κινήματος- δικαιολο

γούσε καί δικαιολογεί ίσως τήν επιλογή. 'Υπήρξε όμως ή 

αντίφαση της ουσιαστικής ανυπαρξίας κλαδικών οργανώσεων 

./.. 
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πού θά καθοδηγούσαν τό χώρο υλοποιώντας β 'εβαια τή 

καθοδήγηση των κεντρικών οργάνων. 

Η Τοπική" 'Οργάνωση κπ ί φυσικά ή Π.Ν.Ε. ή ή Ν.Ε. μέ 

τή σημερινή της μορφή, όχι μόνο 6έν μπορεϋ νά καθοδη

γήσει, άλλα οΰτε τή στοιχειώδη πληροφορία νά μεταβιβά

σει . 

È σχέση "Κλαδικής" οργάνωσης - παράταξης - μαζικού 

χώρου, όπως και' ή σχέση κεντρικού οργάνου - ενδιάμεσου 

οργάνου - κλαδικής οργάνωσης απαιτούν πλατύ προβλημα-

τισμό. 

Ά σφαλώς ή "κλαδική" οργάνωση δέν μπορεί σάν στρατηγι

κή μας επιλογή νά σταθεί. 

Επιλογή μας είναι ô συνδικαλισμός στό χώρο Φουλειάς. 

Προς τά έκει ασφαλώς πρέπει νά στρέψουμε τίς προσπά

θειες μας. 

'Αλλά κλαδικά σωματεία υπάρχουν και* θά υπάρχουν γιά πολύ 

ακόμα. "Αν δέν υπάρξει καθοδήγηση άπλα θά χαθείΓ και' ή 

δυνατότητα προσανατολισμού του κλαδικού σωματει'ου στό 

χώρο δουλειάς. 

Στό χώρο τών όπιστημόνων σχεδόν αποκλειστικά ο£ σύλλογοι 

εϋναι κλαδικοί. 

*Η λύση διάρθρωσης τών "κλαδικών" οργανώσεων μέ προσανατο

λισμό προς μελλοντικές οργανώσεις στους χώρους δουλειάς 

(ανεξάρτητα άν λέγονται τοπικε£ ή κλαδικές) μπορεϋ νά γί

νει μέ καθορισμό υπεύθυνων σέ κάθε κλαδικό γιά κάθε βασικό 

χώρο δουλειάς. 

Κοινές συνεδριάσεις, όχι
 -
.σέ μόνιμη βάση, τών επί μέρους 

υπευθύνων .(κάτι ανάλογο μέ τήν παλιά τομεακή επιτροπή) 

δταν ύπάόχουν προβλήματα κοινά, προωθούν τό ξεπέρασμα 

τών αντιθέσεων σέ πρώτη ωάση καί τόν μετασχηματισμό τή*ς 

οργάνωσης σέ δεύτερη φάση (π.χ. ΑΕΙ, σπουδάζουσα) ή (Πολ. 

Μηχ/κόέ, σχεδιαστής, οικοδόμος). 

"Αλλωστε ούτε ή λύση τοπικής (κλαδικής) στό χώρο δουλειάς 

δέν καλύπτει τους σρατηγικούς στόχους τοϋ ΠΑ.ΣΟ.Κ. μιά 

πού δέν ενα<αι στίς προθέσεις μας οι αυτόνομες 

αύτοδιαχειριζόμενες σοσιαλιστικές νησίδες πού θά αντιστοι

χούν στους έπί μέρους χώρους. Τότε καί στό βαθμό πού θά 

/ 
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προωθείται ή ένιαιοποίηση τοο κοινωνικοί* χώρου, πού κατα

κερματίζεται σήμερα 

άπό τόν κατακόρυφο καταμερισμό τήςόργάνωσης, θά μπορεί 

νά παι'Ρει κυοίαρχο ρόλο ή τοπική όργάνο>ση. 

yi 

•«Ρ 

> \ 

Σήμερα ή τοπική οργάνωση όταν μάλιστα δέν προωθείται δ 

απαραίτητος μαζικός χώρος γύρω άπό τήν τοπική αυτοδιοίκηση 

- πού μέσα άπό τίς κινητοποιήσεις τών κατοίκων βρίσκεται 

υπό διαμόρφωση- καταντά ή συνεργείο άφισσοκολλητον^ ή 

λέσχη γιά λίγους "προβληματισμένους" νεολαίους πού δέν 

αντέχουν στη ζωντανή αντιπαράθεση μέσα στό μαζικό τους 

κίνημα. 

"Οταν σήμερα διαμορφώνουμε τήν οργανωτική μας πολιτική 

ενιαία γιά τήν P.O. Κερατσινίου μέ τήν Τ.Ο. 'Εξαρχείων 

κινδυνεύουμε νά υποβιβάζουμε ;καί τίς δύο στό μόνο κοινό 

παρανομαστή πού μποοει νά έχουν στις άφίσσες ή σέ 

"ιδεολογική" άμωισβήτηατη. 

Βέβαια οι οργανώσεις μας τελικά ακολουθούν τή δυναμική 

τοο χώρου. ."Ετσι βλέπουμε τήν Τ.Ο. Κερατσινίου, 

πού παλιότερα 'εθεωρείτο καί ήταν ίσως ή πιό σεχτα-

ριαπτική σήμερα μπροστά στά προβλήματα ζωής πού άντιμετωπί-

ζει ò Λαός νά μπαίνει πρωτοποριακά σ'αύτόν τόν αγώνα νά 

γίνεται μαζική καί μέ πλατειά αντίληψη. 

Πρέπει ακόμα νά σταματήσει ή Ησοπέδωση καί ή δήθεν ενιαία\» 

αντίληψη γιά τίς Τ.Ο. )\ 

*Η δυναμική τοϋ χώρου πρέπει νά προσδιορίζει καί τίς υπευ

θυνότητες, τίς ομάδες δουλειάς τόν αριθμό τών μελών τής 

Σ.Ε. ή καί τήν φυσιογνωμία μιας οργάνωσης. Είναι ανεδαφικό 

ή Τ.Ο. στά 'Αντίκυρα καί ή Τ.Ο. Π. Ψυχικού νά έχουν τό 

ξ ίδιο μοίρασμα υπευθυνοτήτων. 

"Ας αναλογισθούμε ομάδα δουλειάς συνδικαλιστικού OTÓ Π. 

Ψυχικό καί ομάδα δουλαας κλαδικδν επιστημόνων στά 'Αντί

κυρα. Καί όμως υπάρχουν}* 

*Η Τ.Ο. σέ τελευταία ανάλυση έχει νόημα σήμερα: 

α) 

β) 

γ) 

γιά γενικώτερους εύνόητουο πολιτικούς λόγους 

όταν προσαρμόζεται στό χώρο της 

"Οταν δημιουργεί καί καθοδηγεί μαζικό χώρο γύρω άπό τά 

προβλήματα τού Λαοϋ, τής συνοικίας καί κύρια 
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δ) δταν μαζικοποιειται πρώτα-πρώτα ή Χδια. 

j0» 
i J 

«*' 

4 
> 

Παραταξικοποίηση γύρω από τα'τοπικά προβλήματα γύρω άπό 
•f 

τή Τοπική Αυτοδιοίκηση δέν μπορεΓ νά θεμελιωθεί ούτε 

θεωρητικά ούτε πρακτικά. 

'Αντίθετα δ παραταξιακός χαρακτήρας στ ó συνδικαλιστικό 

κίνημα δέν είναι δυνατόν άμεσα να' καταργηθεΓ παρ'δλες 

τίς τεράστιες άδυναμίεςκαί τίς ζημιές πού προκαλεί στό μα

ζικό κίνημα. Κι'αυτό γιατί: 

α) 

Ρ) 

Υ) 

* > 5 

*Η παράταξη μπορεί νά θεωρηθεϋ δτι συσπειρώνει, Ιδιαί

τερα γιά τά κλαδικά σωματεία, δπου ή διαστρωμάτωση 

έχει μεγάλο άνοιγμα, τά συνεπέστερα στοίχε Ca τόσο άπό 

άποψη ταξικής συνείδησης, δσο καί πολιτικής συνειδη

τοποίησης. 

Στη* διάβρωση πού έχει κάνει γιά χρόνια τό Κ.Κ.Ε. στό 

συνδικαλιστικό κίνημα μπορεΓ νά άντιπερατ̂ ώθεΐΓ μόνο 

άπό θέση ίσχύος. Μόνο μέ μιά γερή συνδικαλιστική πα

ράταξη μπορείς νάπάρεις τη κρίσιμη καί θαραλέα από

φαση διάλυσης της καί δράσης μ̂έσα στό μαζικό χώρο. 

Γιατί υπάρχει ò κίνδυνος σ'άΦτίθειτη περίπτωση ενός 

μαζικού" ταξικού έστω άλλα άπολίτικου κινήματος (εργα

τικά συνδικάτα) στό βαθμό πού ή οργάνωση τού ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

απομονωθεί ανάμεσα στον "καπελλωμένο" συν

δικαλισμό της παραδοσιακής αριστεράς καί στους έργα-

τοπατέρες. Τό αυταρχικό θεσμικό πλαίσιλ απαιτεί δύ

ναμη κρούσης πού μιά μαζική παράταξη καταξιωμένη, 

δμως στό ταξικό κίνημα, είναι σέ θέση νά πολεμήσει 

δταν υποστηρίζεται άπό παράλληλες ενέργειες Hai 

μέσα στή Βουλή. 

*Η επιλογή σήμερα της μαζικής παράταξης προϋποθέτει 

στελεχιακή "κλαδική" οργάνωση -αντίθετα μέ τήν Τ.Ο.-

ούσιαστική οργανωτική αυτονομία τοΟ μαζικού χώρου, 

πού θά βοηθάει στή μαζικοποίηση τού χώρου. 
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Πρέπει παράλληλα, οίκος, νά γίνει συνείδηση ότι στόχος μας 

απώτερος δέν εϋναι ή ηονιμοποίηση τού παραταξιακού πνεύ

ματος , αλλά. ή Λράοη μέσα στό μαζικό χώρο. 

Τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. δέν έχει τίποτα νά φοβηθεί άπό τό Λαό. Etvai 

κρίμα, πώς ή απήχηση και ή αμεσότητα τού Προέδρου δέν με-

τασχηματίζονται σέ οργάνωση του Λάου ηέσα στό Aaó.jETÓ-

χος μας μελλοντικός πρέπει νά είναι ή κατάργηση των παρα

τάξεων. 

Παράλληλα, ή έλλειψη μαζικού" χώρρυ γύρω άπό τή Τοπική Αυ

τοδιοίκηση, υποχρεώνει σέ μαζικοποίηση των Τοπικών 'Οργα

νώσεων καί σέ συνεχή προσπάθεια γιά τή δημιουργία αύτοο του 

μαζικού χώρου πού λείπει. 

Τό πρόβλημα τή*ς μαζικοποίησης των τοπικών οργανώσεων -πού 

θά διαμορφώνονται σύμοωνα μέ τήν ιδιομορφία του χώρου-

πρέπει νά επιλυθεί αφού σταθμισθούν ot παρακάτω παράγοντες: 

α) 'Αποτελέσματα άναντιστοιχίας οργανωμένης καί λαϊκής 

βάσης. 

β) Ή ιδιότητα τοΠηέληηρ δρ<5 νη
Τ
 ' c-Attc-foy ρ-χό έποικοδόμη^, 

μα. Δέν μπορεί νά αγνοηθεί τό αίσθημα συμμέτοχης. 

γ) Λόγω του άνισου καταμερισμού εργασίας (γεωγραφικά 

καί στρωματικά) υπάρχει τεράστιο άνο^μα δυνατότητας 

προσφοράς δουλειάς.ρτ5ΐό ό̂ εΊΓνΟ~χώ"ρΓό" της Ευρυτανίας 

σέ ομάδα δουλειάς. Άτό τήν άλλη μεριά υπάρ

χει τό δικαίωμα αποκλεισμού vsÉÊBafÎÊèpÊBœr αυτών άπό τήν' 
ιδιότητα τού μέλους; 

δ) 'Υπήρχε πάντα τό δίλημμα της αύτρρργάνωσης ή στελεχια

κής άπό πάνω οργάνωσης. 'Υπάρχουν οι γνωστές συνέπειες 

της αύτοοργάνωσης καί ή άρνηση άπό τή μεριά μας τή*ς 

στελεχιακής οργάνωσης. 

"Αν οι κίνδυνοι π.χ. τού είσοδισμοΰ ή τού παλαιοκομ

ματισμού ήταν υπαρκτοί στό ¿πρώτο στάδιο της αύτοορ

γάνωσης όταν δέν υπήρχαν στελέχη της οργάνωσης, σήμε

ρα αυτοί περιορίζονται λόγω ακριβώς της δημιουργίας 

αυτών των στελεχών. Λέν μπορεί ακόμα νά αγνοηθεί δτι 

οι αρχικές αρνητικές επιπτώσεις ήταν σημαντικές λόγω 

της ύπαρξης είσοδιστ&ν κ.λ.π. σ'δλα τά επίπεδα μέχρι 

τό καθρδηγητικό κέντρο της οργάνωσης. Σήμερα αυτό δέν 
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ίσχύει. 

'Αντίθετα ή Λράση τόσο τών είσοδιστών κάθε μορφής οσο 

και τών «jinAaLοκρηματικών στοιχείων, γίνεται στον πε-

J * ρογορό μας πού συνεχώς αυξάνει καί συνεχώς έγκαταλεί-

rtexai~lSjT:ô τήν σέ τελευταία ανάλυση "στελεχιακή" -χωρίς 

στελέχη- οργάνωση. 

Δέν μπορεί νά ταλαντευόμαστε γιά πολύ ακόμα. Ol επιλο

γές πού διαγράφονται είναι δύο: , , <•. &Μΐ>ς«&) 

α) Μαζική τοπική οργάνωση, (̂ στελεχιακή καθοδήγηση, πλα

τειά πολιτική ενημέρωση», κινητοποίηση, 3Κ 

β) Στελεχιακή οργάνωση καί παράλληλη μαζική "οργάνωση", 

φίλων του ΠΑ.ΣΟ.Κ. ^ 

Ή ίδιομορωία του χωριού απαιτεί κατ'άρχην οργανωτικούς 

πυρήνες. 

Γιά τήν οποιαδήποτε επιλογή απαιτείτο ι ή δημιουργία 

καί προο>θηση στελεχών. Αυτά δέν γίνονται μέ ηπροσου-

ρες καί εγκυκλίους. Απαιτείται: 

α) Σχολή στελεχών, οργανωμένος διάλογος πού δέν προ

ωθεί, μόνο τά Οπό διαμόρφωση στελέχη άλλα εμπλουτί

ζει καί τή γνώση μά καί τήν πολττική αντίληψη της 

καθοδήγησης. 

Δουλειά τών στελεχών μ'εσα στό καμίνι του μαζικού" 

» » 

χώρου. 

Καταξίοκ-νη τών στελεχών καί μέσα στην οργάνωση καί 

έξω προς τό Λαό. 

Δέν πρέπει νά υπάρχουν ευαισθησίες καί εύθιξίες πού 

οδηγούν ή σέ ανώνυμο ΠΑ.ΣΟ.Κ. ή σέ περιχαράκωση ορισμέ

νων μόνο προβεβλημένων στελεχών. Αυτό φυσικά είναι τό 

επιθυμητό. Δέν μπορεί νά είναι κανόνας χωρίς εξαιρέσεις, 

"Ενα καλό οργανωτικό στέλεχος εϋναι πιθανό νά μήν έχει 

"μαζικότητα" προσπέλαση προς τό Λαό. 

Πρόκειται γιά άναγκπίυ,καί μή ικανή C-W."W*J 

Ό εκφραστής του ΠΛ.ΣΟ.Κ. στό χώρο του προς τό Λαό πρέ

πει νά έχει κύρος πού δέν πηγάζει μόνο άπό τή δουλειά 

του στην οργάνωση. Ποέπει κάθε φορά νά είναι αυτός πού 

χρειάζεται γιά τό συγκεκριμένο θέμα. 
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