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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ Ε.Γ. ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ,Κ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Άθη'να 2.6.78 

Ό Πρόεδρος καί τό Ε.Γ. τοϋ ΠΑ.ΣΟ.Κ. θεωρεί πώς ή διαμο'ρφωση 

κοινών αντ ικε ιμεν ικων ορών και σε οτι άφορα την ιδεολογία μας και σ 

ότι άφορα τη' πολ τ κη και' τη' δράση μας είναι απαραίτητες προϋπόθεσε ι ς : 

γιά τη' διασφάλιση της ένο'τητας και της συνοχής του Κινήματος, 

καί γιά τη λειτουργία των μελών καί στελεχών πάνω σε' ΑΡΧΕΣ. 

"Ομως ΐκανη καί αναγκαία συνθήκη γ tei -:ο0το το' στο'χο αποτελεί ή 

ριζική αλλαγή των συνειδήσεων καί των πρακτικών ει'τε εξελικτικά είτε 

βίαια. Πάντα όμως πολιτικά καί οχι διοικητικά. Τα καλοπιάσματα καί 

où νουθεσίες μπορούν να έχουν χρησιμότητα , άλλα με τη' χρονοτριβή' τους 

καθυστερούν καί υπονομεύουν τη δυναμικτί του Κινήματος. Ό εσωτερικός 

ρυθμο'ς της οικοδόμησης καί της λειτουργίας τοϋ ΠΑ. ΣΟ. Κ. είναι ΑΝΑΓΚΗ να 

συντονιστεί καί vá προσαρμοστεί με* το ρυθμό' των πολιτικών καί κοινωνικών 

διεργασιών στο' τόπο μας. Οι θετικές καί αρνητικές εξελίξεις σε' μια 

χώρα είναι πάντα σε συνάρτηση με' τη δυνατο'τητα παρέμβασης καί τ η'ν πολι-

τικο-οργανωτικη ετοιμότητα των κομμάτων. 

"Οταν ή ζ ω η κυλά ευ καί το' ΠΑ. ΣΟ. Κ. καθυστερεί καί σπαράσσεται
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είναι άναμφισ3ητητο πώς το Κίνημα θα βρέθεΕ στη'ν ούρα των γεγονο'των. 

Σε κάθε τέτοια περίπτωση θά αρχίζει τη ψηλάφιση, τη' κριτική καί τη'ν 

αυτοκριτική', ΜΑ θά είναι πάντα ΑΡΓΑ. 

'Η καθοδήγηση του Κινήματος προσπαθεί να δώσει στο ΠΑ.ΣΟ.Κ., 

χαρακτηριστικά πολιτικής οργάνωσης με' ιδεολογική ταυτότητα ενιαία κα

τεύθυνση καί ενιαία δράση. Αυτός è χεντρικο'ς προσανατολισμός θα' γίνει 

πραγματικότητα με'σα άπό τη συμβολή όλων των μελών καί στελεχών τοϋ 

Κυνηματος. "Αν τούτη η ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ υπονομευτεί η καθυστερη'σε ι τό

τε τό ΠΑ. ΣΟ. Κ. θά έχει ΑΛΩΟΕΙ άπό τά με'σα. Τότε τό ΠΑ. ΣΟ. Κ. ΔΕΝ ΟΑ 



* 

είναι φορέας ΑΛΛΑΓΗΣ, άλλα ιΠΕΛΙΟ ανταγωνισμού και σύγκρουσης διά-

φορων ά-πολίτικωυ καί à πο - ΐδ εο λογικοπο ιημ ε'νων μηχανισμών και' ομά

δων, που θα παραπαίουν με αρκετές παραλλαγές άπο' το' παλαιό κομματ ι. -

σμο ώς την -'δήθεν" άριστεη έπιΡε?αίωση . Οί έκπρο'σωποι καυ πληρεξοΰ-

σιοι αύτων των αντιλήψεων ΕΙΝΑΙ εξ ΑΡΧΗΣ ΑΔΥΝΑΤΟ να εκφράσουν τη 

συνε'πεια κ a ί τη' νομιμο'τητα τ ο 0 Π Α . Σ 0 . Κ . προς το' λ α ο'. 

ΓΙΑΤΙ συνέπεια ΔΕΝ είναι διάφορα τσιτάτα, και επιθετικοί προσδι-

ορισμού του τΰπου Μαρξιστές, αύτοδ ιαχε ιρ ιστές , Λευινιστε'ς κ.λ.π. 

ΓΙΑΤΙ η κομματική ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ 5έν πηγάζει άπο' προσωπικές συνδέ

σεις, κοινωνικές η φιλικές σχέσεις. 

-Λ ΟΛΟΙ οί ΦΟΡΕΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ αναστρέφουν τη' πραγματικότητα. 

ΒΛΕΠΟΥΝ εί'δωλα με παραμορφωτικούς φακούς. Βλέπουν το σκ ιάχτρο του 

ΠΑ.ΣΟ.Κ. με την δποια μορα>ή μηχανισμού. Δεν αντιμετωπίζουν το' ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

σα 'Ελληνική πραγματ ικο'τητα δηλαδή' σα'υ μια λαογέννητη οργάνωση μέ 

αντικειμενική πολιτική, ταξική και ιδεολογική ενότητα. 

"Η πραχτική και ή λ ε ι του ργ ια όλων αύτων των φορέων ανεξάρτητα 

άπο' προ'θεση και θέληση είναι παλαιοκομματική', Δ ε ξ ι ά , και ' Αστ ι κ η'. 

Παλαιοκομματισμός εϊναι κάθε ενέργεια "αριστερών" η "δεξι&ν", που 

υπογράφει τη Ληξιαρχική' πράξη θανάτου του πολιτικού" συμβολαίου που 

σύναψε ο λαο'ς μέ το' ΠΑ.ΣΟ.Κ. το' '74 

Γενικά αποτελεί κοινή διαπίστωση πώς ενα κο'μμα δεν μπορεί να 

επιβιώσει καί νά δημιουργήσει : 

ούτε μέ τη λήθη τοϋ παρελθο'ντο ς 

οΰτε μέ το αστυνομικό' δελτίο του παρο'ντος 

καί οΰτε μέ τη μοιρολατρεία τοϋ μέλλοντος. 

Αντίθετα γιά ενα Κίνημα μαρξιστικό' δ πως το ΠΑ.ΣΟ.Κ. , γιά ενα 

κίνημα μαζών καί δράσης ΠΑΡΕΛΘΟΝ- ΠΑΡΟΝ καί ΜΕΛΛΟΝ αποτελούν μιά δια-

λεχτικη ενότητα καί πάνω της : 

συσσωρεύεται καί συγκροτείται η πείρα 

μετατρέπεται ή ιδεολογία σέ πολιτική καί ιστορική γνώση καθώς 

καί σέ στάση ζωής τοϋ κάθε μέλους 

εμπλουτίζεται καί ανανεώνεται η πρακτική' 

καί χαράσσονται καί έπαληθευ'ουται οί κοινές προοπτικές. 

Η απόφαση του Ε.Γ. εϊυσι στηριγμένη στην αντικειμενική* γνώ-

~> 

ση 

της σημερινής πολιτικής συγκυρίας 
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ΠΑ.ΣΟ.Κ. στη Οεσ/νίχη 

παραίτηση των πέντε 

των γ ε ν ι κ ώ ν χ α ρ α χ τ π ρ ι ο ' τ ι κ ο ν τ ο ΰ ¡¡ΙΑ . i 

τ η ς γ ε ν ι κ ή ς κ α ι ε L· 6 υ >t ñ e π ο ρ ε ί α ς τ ο υ 

χ α ί τ η ς ν έ α ς ο ρ γ α ν ω τ ι κ ή ς κ α τ ά σ τ α σ η ς μ ε τ ά τ η 

μ ε λ ώ ν τ η ς Ν . Ε , 

Είναι στη'ν ουσία της ή ί'δια απόφαση με εκείνη της 20.4.78 που κα-

'+2 HuC στη'ν έξουσιοδο'τηση τίίς Κ.Ε. 

της 25-26/2/78. Είναι άποοαση πούδέν προσπα-

ταστατικά κατοχυρώνεται στο' άρ&ρο '4 

ο ς το* Ε . Γ . στη συνοδό π ρ ο'ς 

η' κατάσταση με' μ έ σ e υ ς ορούς η να κρατήσει ¿'σε ς θευ να καλύψει 

στάσεις α π ο' τις δ ta φόρε ς υπαρκτές άπο'ψεις χαί του 

Αντίθετα είναι, απόφαση που έχει cd στο'χο : 

- τη' πρωταοχιχη συσπείρωση των μ 

άπο • 

χους, πολιτικούς χαί 

διαδικασία ΡΗΞΗ Σ (με' τις με'χ 

το υ μετασχηματισμού των συνε ι δη'σεων , 

ιδεολογικούς ορούς και 

ε'χρι τώρα αρνητικές πλευρές) 

J ς e e ρ ε ι ς της. 

πραγματι-

έσα άπ< 

ΡΟΩΘΗΣΗΣ 

μελών και στελεχών πάνω σε 

προϋπόθεσε ι ς ¡, μέσα άπο' 

xau 

του μετασχηματισμού των συνειοησεων, 

- τη'ν ενιαία κίνηση και κατεύθυνση xfîs οργάνωσης της Οεσ/νίκης, το'σο 

τώρα οσο και μετά' τη Νομ. Συνέλευση. 

το' πολιτικό* και ιδεολογικό' à πεγκλωί' ισμο' των μελών και στελεχών 

εξω άπο' τίς διάφορες μ ιχ ροπολ ιτ ικε'ς χαί σχηματικές πολώσεις. 

Συγχεκριμε'να Γ, άπο'οαση ~το Ö Ε. Γ. είναι : 

1. - Να γίνει ή Ν.Σ. στα τέλη τοΰ 'Ιούλη. Είναι αναγκαίο όμως να* γίνει 

γνωστό",, πώς η Νομ. Συνέλευση, για να δώσει σταθερή' πολιτική λΰση 

να βγάλει την οργάνωση της Οεσ/νίκης άτ.ό το τέλμα και τις 

πρε'πει να είναι χώρος έκφρασης μεθοδεύ-

3γα,
: 
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: e 

χαί γιά 

:ι την άπαρχ 

TT * 

α οΌ 

»> ω τ ι χ ά το' 

π ο ύ 

π ο κ ρ ι ·\ 

ή πορεία 

η' μιας 

ò ργα-

χαι 

σχηματικές πολώσεις δεν π 

σεων και άγονων άνα μα' ρήσεων. Για το Ε.Γ. χα e* για τα μέλη 

προς τη' Νομαρχιακή' Συνέλευση πρέπει νά σημάυε 

γόνιμης αντίληψης : 

θα συυθε'τει χαί θα ενοποιεί ιδεολογικά, πολιτικά και 

ι κ ά το χώρο, 

θα χαλυΒδώσει τη'νένο'τητα και θα πολλαπλασιάσει τη' δυναμι

κή της οργάνωσης μας, 

πού θα δώσει τη δυνατσ'τητα στο' Κίνημα της
 Λ
εσ/νέχης νά αντα-

θεϊ στις ανάγκες των καιρών και νά υλοποιήσει τις καθορι 

στιχές αποφάσεις της Κ.Ε.(π.χ. Δημοτικές εκλογές, μαζικά κ ι ν η' 

ματα κ. λ.π.). 

Για το' Ε.Γ. είναι ξεκάθαρο, κώς η πορεία προς τη' Ν. Συυε'λευση θά 

είναι πορεία σ υ ν τ α γ u έ ν η με 

για τη ποιοτική και ποσοτική ανάπτυξη, χαί τη' παρεμβατική' 

τητα χαί δυνατότητα της οργάνωσης μας. Θά 

./. . 

πώς η πορεία προς τη' Ν. Συυε'λευση θά 

καθορ ισμε'υου ς χαί ιεραρχημένους στο'χους 

η ανάπτυξη, χαί τη' παρεμβατική' è τ ο ι μ ó -

είναι μια πορεία θετική, 



που θα δημ ιουργη'σε ι τίς απαραίτητες ιδεολογικές, πολιτικές και 

οργανωτικές προϋπόθεσειε γιά τη συνοχή «au τη συνειδητή λειτουργί

α και δράση όλων των μελών χαι στελεχών καί τών καθοδηγητικών 

οργάνων. 

2. - Να δημιουργηθεί 'Οργανωτική Επιτροπή γιά τη* Νομαρχιακή Συν. Αύ

τη θα' αποτελείται, από τους Α' Γραμματείς των Τ.Ο. Συμπληρώνεται 

με' 2 με'λη άπο' το' Κλαδικό Γραφείο και 2 μέλη άπο' το' Γρ. Σπουδάζουσας, 

(διαδικασία : ύπόδει,ξη άπο τα αντίστοιχα Γραφεία). 

*Η 'Οργανωτική Επιτροπή θα' έχει καί τη'ν εύθόνη των διαδικασιών 

γιά τη Ν.Σ . 

3. - Νά υπάρξει τριμελές κλιμάκιο καθοδήγησης της 'Οργανωτικής Επι

τροπής με μόνιμη παρουσία που' θα αποτελείται άπο' τα μέλη της Κ.Ε. 

Δ. Γαϊτανιδη, Ν. καργο'πουλο καθ" Ν. Μιχαλο'πουλο . 

4. - Νά αναλάβει την συνολική εύθΰνη των διαδικασιών της Οεσ/νικης 

με' συχνή παρουσία και παρέμβαση κλιμάκιο τοϋ Ε.Γ. άπο' τους Γ. Γεν

νηματά, Κ. Λαλιώτη, καί Α. Τσοχατζο i¡u υλο . 

5. - Νά γίνει προγραμματ ισμο'ς το'σο τών εσωτερικών διαδικασιών όσο και 

της προ'ς τά ΕΞΩ ΔΡΑΣΗΣ με αιχμή τήν Τοπική Αυτοδιοίκηση και με' ι

εραρχημένους στο'χους για το Συνδικαλιστικό χώρο (κυρία στους εργα

τοϋπαλλήλους μετά τήν τελευταία πρόκληση της ΓΣΞΕ γιά τις εκδηλώ

σεις της 3ης Σεπτέμβρη και γιά τή γιορτή Νεολαίας '78. 

Β. - Νά γίνει ανοιχτή συζήτηση και διάλογος και στη πολιτική άπο'φαση 

του Ε.Γ. και στις έχτιμήσεις τοϋ Ε.Γ. γιά τήν οργανωτική κατάσταση 

στη Θεσ/νόκη. Συζήτηση και διάλογος όλων των μελών με' πολιτική 

αντιπαράθεση κριτική και αυτοκριτική. "Ετσι νά αποκτήσει ή οργάνωση 

δχι μόνο πάλη γιά τη πάλη' όχι μόνο ένο'τητα γιά τήνένο'τητα, ΑΛΑΑ 

ενότητα και συσπείρωση μέσα από τή ΠΑΛΗ. 

7. - Νά μή γίνουν δεκτές οι παραιτήσεις των πέντε μελών της Ν.Ε. καί πα

ράλληλα ή Ν.Ε. σάν όργανο νά υποχρεωθεί νά κάνει προς το Ε.Γ. απολο

γισμό δράσης καί οικονομικό απολογισμό. Είναι ευνόητο πώς τα' δυό 

μέλητής Κ.Ε, σ. Γ, Παπαδόπουλος καί Λ. Τζιόλας αποδεσμεύονται από τή 

Ν.Ε. καί τή διαδικασία τοϋ απολογισμού καί συμμετέχουν στα κλιμάκια 

καί τα' πλάνα της Κ.Ε. που αφορούν άλλους νομούς. Έπιπρο'σθετα τις 

τρέχουσες επαφές τοϋ Κινήματος στη Οεσ/νίκη (σχέσεις με άλλα κόμ

ματα συνεννοήσεις κ.λ.π.) θα άν αλαιιβ'άνει κάθε φορά μετά από συνεν

νόηση με το κλιμάκιο της Κ.Ε, ó σ. Γ, Τσικρίκης. 


