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έ μ α : Π ρ ο σ ω ρ ι ν έ ς Ν ο μ α ρ χ ι α κ έ ς ' Ε π ι τ ρ ο π έ ς ( Π . Ν . Ε ) 

Π ρ ο ς : τ ί ς Τ . 0 κ α ί Κ . 0 

' Ατό : 'Εκτελεστική Γραμματεία 

Με την τελευταία πολιτική' απόφαση του Προ ε'δ ρου και της Εκτελε

στικής Γραμματείας π ο \5 δημοσιεύτηκε στις 31 Δεκέμβρη του 1975, επι

σημάνθηκαν où μέχρι τώρα αδυναμίες του Κυνη'ματος κ α υ προσδ υσρ όστηκαν 

ou άμεσου οργανωτυκοί στόχου του ΠΑ.ΣO.K. 

'Η απόφαση αύτη αξιοποιεί τ óς εμπειρίες 16 μηνών πολύτοκης παρου

σίας του ΠΑ.ΣΟ.Κ. 3 καθ* συμπυκνώνει τη'ν προ β λ ηματ ικη' της οργάνωσης και 

της εΰουτερης πολύτοκης μας βάσης. 'Αποτελεί δε σημαντικό πολιτικό 

γεγονός δχι μόνο γιά τό ΠΑ.ΣΟ.Κ αλλά γενικώτερα γιά τη' χώρα μας, για

τί θέτει σαν κύριο στόχο μας την ανάγκη "νά προχωρήσουμε τη δόμηση του 

Κινήματος ν'άγκαλυάσουυε τη μεγάλη μάζα του 'Ελληνυκοϋ λαοϋ καό νά 

δώσουμε τό αγωνιστικό μας ''παρών'' σ'δλες τίς πτυχές της δημόσυας ζωής 

της χώρας μας. 

Παρ'δλες τίς δυσκολίες που άντυμετώπισε τ ó ΠΑ.ΣΠ.Κ στη σύντομη 

μέχρι τώρα ζωη του κατάφεοε νά ουζώσευ στον 'Ελληνυκό λαό. Κατάφερε 

νά δημυουργησευ β ά σ ε u ς σε δ λες τ ó ς τ ά ξ ε u ς κ a ó τά στρώματα των εργαζο

μένων. "Οχο δμως δσο πρέπει,, δχυ δσο είναι άναγκαϋο σέ ενα πλατό λαϊ-

κό σοσιαλιστικό Κίνημα. 'Εξακολουθεί τό Π Λ,ΣΟ.Κ παρ'δλη τη μεγάλη 

ακτινοβολία που διαθέτει νά μην εχ ευ την π λ χ τ ε ι ά εκείνη οργάνωση ποό 

χρειάζεται ενα Κίνημα σάν τό δικό μας. 'Η οργάνωση του δεν ανταποκρί

νεται στό μέγεθος της πραγματικις του δύναμης. ^ ε τ α ξ υ του ανοργάνωτου 

ΠΑ.ΣΟ.Κ χαί της οργανωμένης βάσης του υπάρχει ενα μεγάλο άνουγμα, μέ 

μεγάλη δυσαναλογία. 

'Ακολουθώντας τιίν πολύτοκη του ανοίγματος της 'Οργάνωσης, δέν 

επιδιώκει τό ΠΑ.ΣΟ.Κ νά στρατολογήσει μερικές χιλιάδες μέλη ακόμη. 

Έϊΐδιώκει κάτι πολΰ περισσότερο. Τό οριστικό δέσιμο της οργάνωσης 

του ΠΑ.ΣΟ.Κ μέ τον εργαζόμενο λαό της πόλης «αί του χωρίου. Νά μη ' 
τόπος δουλειάς, εργοστάσιο,σχολείο, 

μείνει χωριό, γειτονιά, συνο ικ ία , σωματ etc , συνεταιρισμός που νά μην 

υπάρχει ή παρουσία του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Νά χτίσουμε ενα πραγματικά Πανελλα

δικό, πραγματικά λαϊκό, μαζικό, σοσιαλιστικό Κίνημα. 

Γυά τη'ν πραγμάτωση δμως του στόχου αύτοϋ πρέπει νά λάβουμε δλα 

τά απαραίτητα μέτρα που θά βοηθήσουν στην ποιοτική βελτίωση- της οργά

νωσης καιί θά πρ οφ υλλάσσουν τό Κίνημα από άα)ελεϋς η σκόπυμες συγχυσευς. 

Προς τó σκοπό αυτό ή Σ.Γ αποφάσισε τη συγκρότηση Προσωρυνών Νομαρχυα-

κών 'Επιτροπών, Τό μέτρο κρίθηκε αναγκαίο γυά νά λ ευτουργησουν ενδιά

μεσα όργανα ανάμεσα στις Τ,. 0 καό Κ.Ο καό στά Κεντρικά όργανα και γιά 

νά χ/πάρξει ενιαία σέ κάθε Νομό έκφραση της οργανωμένης βάσης και συν-



τονισμένη πολιτική καθοδήγηση. 

'Η συγκρότηση 'καί ή δραστηριότητα των Π-.Ν.Ε θα βοηθήσει άποφασι-

στικά για νά -προχωρήσουν ituo γρήγορα, ιιο συντο ν toy ε'να καί πιο θετικά 

οί διαδικασίες των Περ-ιφ ε ρ ε ια κών Συνδ ιασκ έψ εων . 'Η σύγκληση των Συν

διασκέψεων παραμένει γιά το' ΠΑ. ΣΟ. Κ αμετάθετη επιδίωξη και θά αποτελέ

σει το κύριο καθήκον.των Π.Ν.Ε. 

Για ν'αποτελέσουν δ y ως την ολοκλήρωση μια. g ουσιαστικής διαδικασί

ας που προωθεί "και επιβεβαιώνει τη λειτουργία της Λημοκρατιας μέσα 
/ ϊ . • ' .. , 

στην οργάνωση,' πσέπει οί Περιφερειακές Συνδιασκέψεις (Π.Σ.) νά έκφρά-

σουν όλες Υίς κοινωνικέ'ς τάξεις και δλα τα κοινωνικά στρώματα που 

._ ανήκουν ιδεολογικά στο' ΠΑ. ΣΟ.. Κ και εκφράζονται πολιτικά ''μέσω" του 

ΠΑ. ΣΟ. Κ. Γι''αυτό πρέπει ή προετοιμασία τους νά συνδυασθεί με το άνοι

γμα τη μαζ ικοπ'ο έ ηση και τη δραστηριοποίηση δλων των οργανώσεων μας. 

Μέχρι τώρα oí Τ.Ο πρόσφεραν Βέβαια αρκετά. 'Αλλά ή κοινωνική τους 

σύνθεση δέν εκφράζει δσο θά έπρεπε την κοινωνική βάση του Κινήματος, 

·. γιατί πολλές άπ 'αυτές, π άραμε'νου ν
 Γ
 κλειστέ ς' και ή δραστηριότητα τους 

περιορίζεται' στην εσωστρέφεια καί τη θεωριτηκολογία. 'Η κατάσταση ό

μως αύτη δέν μπορεί νά οδηγήσει σ'έπιτυχεΐς Περιφερειακές Συνδιασκέ

ψεις. Γι'αύτο καί πρέπει ν'αλλάξει. 0 ΐ Τ.Ο πρέπει ν'ανοίξουν και ή 

μεγάλη πολιτική λαϊκή βάση του Κινήματος θά τροφοδοτήσει μέ νέα μέλη 

καί νέο παλμό τίς οργανώσεις μας καί θά πεοιορισθεί ή δυσαναλογία της 

οργανωμένης άπό την πολιτική μας βάσης. 

Το Π Α.Σ Ο.Κ μέ εμπιστοσύνη στις λαϊκές του δυνάμεις δικαιούται νά 

πιστεύει 'δ τ ι θά οικοδομήσει σ ' ο λ η την 'Ελλάδα καί σέ κάθε χώρο δουλει

άς τίς οργανώσεις εκείνες πού θά καθοδηγήσουν το'ν εργαζόμενο μη προνο

μιούχο λαό στο δρόμο της μεγάλης κοινωνικής αλλαγής. Καί γιά το σκο

πό αυτό β α ρ υ είναι το ε ο. γ ο που αναλαμβάνουν οί Π. Ν.Ε. 'Αλλά δσο β α -

ρυ, τόσο καί τιμητικό γ^ιτί η συγκρότηση τους συμπίπτει μέ τη νέα 

άφερηρία της όογαυωτικΡς πρ ο σπάθε ιας"' κα ί γε ν ικώτ ερα της αγωνιστικής 

πολιτικής μας -παρουσίας. 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΝ Π.Ν.Ε. 

1) 'Η Π.Ν..Ε είναι το ανώτερο καθοδηγητικό όργανο του Κινήματος σέ 

κάθε Νομό... 'Αμεσα ανώτερο όργανο· ' τη,ς είναι η Συντονιστική Γραμματεία, 

2) 'Η Π.Ν".Ε προγραμματίζει καί συντονίζει την πολιτική δουλειά των 

Τ.Ο καί Κ. 0 του Νομού της μ έ εξαίρεση τίς Κ. 0 ,τ η ς̂  ' Α θ η ν α ς " κ α ί είναι 

υπεύθυνη γιά την εφαρμογή* των πολιτικών αποφάσεων καί την τήρηση των 

Κανονισμών καί των 'Εγκυκλίων του Κινήματος.. 

3) "Εχει τήν ευθύνη γιά το άνοιγμα, μαζικοποίηση και δραστηοιοποίηση 

των Τ.Ο., ώστε στις Τ.Ο καί στις Συντονιστικές 'Επιτροπές τους νά έκ-
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προσωπουνταιιδλε ς CL MO ινωνικέ s τάζεις χ α tí κοινωνικά στρώματα που εκ

φράζονται ιδεολογικά άπό το IIA.ΣΟ.Κ. δρέπει ακόμη να επιδιώξουν τη'ν 

συμμετοχή στην οργάνωση, εκείνων που αποδέχονται την ιδρυτική μας Δια

κήρυξη, που κινούνται και δραστηριοποιούνται στο' χώρο του ΠΑ,ΣΟ.Κ ya 

βρίσκονται έ'ξω απ ο' την οργανωτική' δομή του, 

4) *Η Π. Ν.Ε σε στενή συνεργασία με την 'Επιτροπή 'Οογανωτικοϋ ιδρύει 

Ο. Π και Τ.Ο. Χωρίζει η ενώνει Τ„0 καί έ'χει τη'ν εύθΰυη για την κανονι

κή ένταξη τών μελών στις αρμόδιες 0.Π η Τ.Ο της κατοικίας τους η του 

τόπου της έργο:σίας τους» 

5) 'Η Π. Ν.Ε παράλληλα με' τις Σ. Ε τών ομάδων, έχει δικαίωμα νά δε'χεται 

αιτήσεις έγγραφης νέων μελών και νά αποφασίζει τη'ν έγγραφη τους. Γιά 

τίς έγγραφες που αποφασίζονται από τις Σ.Ε έ'χει καί την άρμοδιο'τητα της 

παλιάς πενταμελούς 'Επιτροπής έγγραφων. 

6) Τά μέλη τών Π. Ν. Ε είναι έντεκα (11) καί σε' κάθε Π. Ν. Ε υπάρχουν οι 

υπεύθυνοι 1) Γραμματέας 2) Ε 'Γραμματέας 3) 'Υπεύθυνος 'Οργανωτικού 

4-) 'Υπεύθυνος Διαφώτι ης 5) 'Υπεύθυνος Οικονομικού 6) 'Υπεύθυνος Συν

δικαλιστικού 7) 'Υπεύθυνος Νεολαίας 8) 'Υπεύθυνος Συνεταιριστικού 

9) 'Υπεύθυνος Αυτοδιοίκησης καί Τοπικών προβλημάτων 10) 'Υπεύθυνος 

Κλαδικού Τομέα ('Επισ~ημόνων~Καλλιτεχνών) v.c>C Πολιτιστικού 11) 'Υπεύ

θυνος Αλληλεγγύης χ α ί 'Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 

7) Στίς Π.Ν.F συμμετέχουν οπωσδήποτε καί 'Εκπρόσωποι της υπαίθρου κά

θε Νομού. 

8) 'Η Π.Κ.Ε συγκροτεί Τριμελή Γραμματεία που αποτελείται από τον Γραμ

ματέα καί δυο άλλα με'/η της. Αύτη συντονίζει το έργο της Π.Ν.Ε καί • 

μπορεί νά λαβαίνει μονή της αποφάσεις γιά έκτακτα θέματα δταν δέν εί

ναι δυνατή ή άμεση σύγκληση Αλων των μελών. Οι αποφάσεις της έρχονται 

οπωσδήποτε γιά συζητηστ καί έγκριση στην ολομέλεια του οργάνου. 

9) Σέ Νομούς πού μέχρι τώρα δέν έχουμε συγκροτη'σει Τ.Ο καί δέν προσφέ

ρονται γιά αξιόλογη οργανωτική* δουλειά δ ιο ο ί ζ ο ντα ι5μ ελ ει ς η 3μ£λ'είς- Π;Ν.Ε 

10) Τά Τ.Ε.Ε καί τά Κ.Ε.Ο καταργούνται. 

11) 'Αθήνα Πειραιάς καί 'Αττικέ χωρίζονται σέ 6 Ή,αί ó νομός Θεσσαλονί

κης σέ 2 διαμερίσματα. Γιο κάθε διαμέρισμα συγκροτείται μιά ξεχωριστή 

Π.Ν.Ε. Με τη συγκρότηση τών 7.Ν.F λήγει καί ή θητεία - οπού υπάρχουν -

τών Επιτροπών Πόλεων καί Νομαρχιακών 'Επιτροπών. 

12) ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ Π. Μ.Ε. 

Οι Π.Ν,Ε συγκροτούνται άπο μέλη της οργάνωσης καί από εκείνους που 
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πραγματικά εργάζονται στα % λ α ι σ υ, α του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Για τ η' ν επιλογή των 

μελών τους θα γίνουν αιτιολογημένες προτάσεις που θα συνοδεύονται και 

με βιογραφικό σηιιείωμα άτό τις Σ. Ε των Τ.Ο άπο' τές 'Επιτροπές °ουλει-

ας και άπο τα" μέλη του Κινηματο:. 'Η τελική άπο'φαση για τη συγκρο'τη-

ση τών Π.Ν.Ε θα ληφθεί άπο' τον
 Τ
Ι ρ ο' ε δ ρ ο καί την 'Εκτελεστική Γράμμα-

τεια. Τα μέλη των Π.Ν.Ε έχουν δικαίωμα να εκλέγουν σαν αντιπρόσωποι 

στις Περιφερειακέ'ς Συνδιασκέψεις και να εκλέγουν σα'ν μέλη των τακτικών 

Νομαρχιακών 'Επιτροπών. . . · 


