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Προχωρούμε, υστέρα από δεκά
ξι μήνες ζωής ατίς διαδικασίες 
.που με περιφερειακές διασκέψεις 
και, τελικά, με την Πανελλαδική 
Συνδιάσκεψη ϋά αναδείξουν τα 
κεντρικά, νομαρχιακά και περιφε
ρειακά όργανα τον Εςινήματος, που 
ûà λειτουργήσουν μέχρι τη σύγκλη

ση τον πρώτου Συνεδρίου. "Εχομε 
κάΰε λόγο ναμαστε περήφανοι για 
τα επιτεύγματα μας μέχρι τώρα. 
'Αντιμετωπίσαμε, λίγο ύστερα απ 
την 'ίδρυση τον ΠΑΣΟΚ, γενικές 
εκλογές. Συμμετέσχαμε ¿νεργά στο 
Δημοψήφισμα κι αργότερα, με ε
ξαίρετα αποτελέσματα, στις δημο

τικές εκλογές. Ή επιρροή τον ΠΑ
ΣΟΚ στο χώρο της σπουδάζουσας 
νεολαίας δεν αμφισβητείται άπα κα
δένα —και υπάρχουν σαφείς και α
διάσειστες ενδείξεις πώς η μάζα 
τον εργαζόμενου ελληνικού λαοί' 
συσπειρώνεται δλο και πιο πολν 
γύρα) άπα το ΠΑΣΟΚ. 

Ή μεγάλη απήχηση του ΠΑΣΟΚ στη μάζα του ερ
γαζόμενου λαοΰ οφείλεται τόσο 'στις κρυστάλλινες 
θέσεις της 3ης Σεπτέμβρη (Εθνική 'Ανεξαρτησία, 
Λαϊκή Κυριαρχία, Κοινωνική 'Απελευθέρωση, Δη
μοκρατική Διαδικασία), οσο καί στή σωστή ανάλυση 
της δομής καί δυναμικής τής πολιτικής εξουσίας στην 
Ελλάδα. 'Οφείλεται, τέλος, καί στους σκληρούς καί 
σωστά μεθοδευμένους πολιτικούς αγώνες του ΠΑΣΟΚ 
μέσα καί έξω άπ' το Κοινοβούλιο. 

Μα όλοι γνωρίζουμε πώς, στή νεανική του ηλικία, 
το ΠΑΣΟΚ δεν κατόρθωσε να ξεπεράσει ακόμη μερι
κές εσωτερικές οργανωτικές του αδυναμίες. Κύρια 
χαρακτηριστικά τών αδυναμιών του είναι: 

1 ) Ή έλλειψη καταστατικού πού νά καθιερώνει 
σαφείς κανόνες δομής καί λειτουργίας. 

2) Ή απουσία οργάνων ενδιαμέσων —ανάμεσα 
στίς Τ.Ο. καί τήν Κεντρική 'Επιτροπή ή τις Επιτρο
πές 'Εργασίας στα κεντρικά μας γραφεία. 

3) Ή κακή λειτουργία τοΰ δίκτυου πληροφοριών 
μέσα στην οργάνωση πού ευνόησε τις τάσεις για ο
μαδοποίηση καί σεχταρισμό. 

4) Ή έλλειψη ημερήσιου έντυπου για τήν πληρο
φόρηση τής μάζας πού ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ. 

5) Ή ιδεολογική σύγχυση πού απορρέει άπ' τήν 
έλλειψη στελεχών —στην απαραίτητη κλίμακα— για 
τή διαφώτιση τών μελών του Κινήματος τόσο πάνω 
στα ιδεολογικοπολιτικά θέματα δσο καί στίς μορφές 
δράσης πού πρέπει νά αναλάβουν οί Τ.Ο. καί oi Κ.Ο. 

'Έχουμε κάθε πρόθεση νά ξεπεράσουμε τις βασι
κές αυτές αδυναμίες μας μέσα στο 1976. θ ά χρεια
στούμε δμως τήν ενεργό συμπαράσταση του κάθε μέ
λους τοΰ Κινήματος. Μα για νά δραστηριοποιηθούν 
τα μέλη τοΰ ΠΑΣΟΚ πρέπει κι αυτά νά ξεπεράσουν 
μερικές παρεξηγήσεις σχετικά μέ το ρόλο τών Τ.Ο., 

καθώς καί μέ τή μορφή του Κινήματος πού επιδιώκου
με να φτιάξουμε. 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 

Σχετικά μέ τις Τ.Ο. υπάρχουν δυο βασικές παρε
ξηγήσεις. Ή μια είναι πώς οι Τ.Ο. είναι εκλογικοί μη
χανισμοί —στα πλαίσια τής «παλαιοκομματικής νοο
τροπίας». Ή άλλη είναι πώς oi Τ.Ο. είναι «πυρήνες» 
ιδεολογικά «ξεκαθαρισμένων αγωνιστών» μέ «ολο
κληρωμένη σοσιαλιστική συνείδηση» πού, οντάς οι 
ίδιοι «φωτισμένοι» θά «καθοδηγήσουν» τή μάζα στους, 
αγώνες της. Στην πρώτη περίπτωση, ή ιδεολογική το--

πσθέτηση τών μελών τής Τ.Ο. είναι θέμα δεύτερης 
σημασίας. 'Εκείνο πού προέχει είναι οί ψήφοι, τα 
«κουκιά». Ή ιδεολογία προσαρμόζεται στην επιδίωξη 
εκλογικής επιτυχίας. Το κόμμα είναι ένας λίγο - πο
λύ εύθραυστος συνασπισμός αυτοδύναμων «παραγόν
των» πολιτικής ζωής τοΰ τόπου μέ στόχο τήν κατάλη
ψη τής κυβέρνησης, όχι τής εξουσίας. "Ενα τέτοιο 
κόμμα είναι καταδικασμένο, άσχετα άπ' τίς'προγραμ
ματικές διακηρύξεις του, νά λειτουργήσει μέσα στα 
πλαίσια τοΰ συστήματος, νά μή θέσει μέ τρόπο απο
φασιστικό ή αποτελεσματικό σέ αμφισβήτηση τήν ίσχύ 
τής άρχουσας τάξης ή τοΰ κατεστημένου. Καί είναι 
σαφές γι' αυτούς τους λόγους πώς ένα κόμμα δομη
μένο πάνω ρέ «παλαιοκομματικά» πλαίσια δέν μπορεί 
ποτέ νά είναι φορέας τής σοσιαλιστικής αλλαγής. 

Στή δεύτερη περίπτωση αντιμετωπίζουμε επικίν
δυνο σεχταρισμό πού οδηγεί στή μετατροπή τών Τ.Ο. 
συ κλειστά σεμινάρια τών «πιστών» τής «μαρξιστικής 
κοσμοθεωρίας». 

Ή πρώτη βασική παρεξήγηση οδηγεί σέ ταύτιση 
μελών μέ οπαδούς. Ή δεύτερη περιορίζει τα μέλη σ' 



"εκείνους που θεωρούνται «γνήσιοι ΚαΓ συνεπείς αρι
στεροί» από τα «φωτιομένα» εκείνα στελέχη πού α
νάλαβαν μόνοι τους τον ρόλο των «εγγυητών» του 
Κινήματος. "Ετσι καταλήγουμε σε κλειστές οργανώ
σεις πού αποτελούνται σχεδόν ολοκληρωτικά άπα 
στελέχη και πού αναπόφευκτα είναι αποκομμένες άπ' 
τον παλμό του λαϊκού Κινήματος. Μα κάτι χειρότερο 
—καταλήγουμε σε οργανώσεις πού ή σύνδεση τους 
δεν αντικατοπτρίζει την κοινωνική σύνθεση των στρω
μάτων και τάξεων πού εκπροσωπεί ή πού φιλοδοξεί 
να εκπροσωπήσει το ΠΑΣ OK. Γιατί αν ή ραχοκοκα
λιά του Κινήματος δεν αποτελείται άπα εργαζόμε
νους, δηλαδή άπο εργάτες, αγρότες, μισθωτούς, βιο
τέχνες και μικροεπαγγελματίες, άλλα άπο μια οποια
δήποτε αύτοπρόβλητη «φωτισμένη πρωτοπορία», το 
Κίνημα θα ξεφύγει άπ' τη σοσιαλιστική του πορεία. 
Είναι λαθεμένη ή ιδέα πώς πρώτα πρέπει να φτια
χτούν τα συνειδητά στελέχη τοΰ Κινήματος —καί κα
τά \ ,ίτιεια πώς οΐ Τ.Ο. στην πρώτη φάση πρέπει να 
είναι λέσχες για τους ιδεολογικά ξεκαθαρισμένους 
— καί υστέρα νάρθει ή μαζικοποίηση τού Κινήματος. 
Κάτι τέτοιο οδηγεί αναπόφευκτα σέ σεχταριστικό εκ
φυλισμό τοΰ Κινήματος. Δεν θα πρέπει να περιμένου
με πώς θα βρούμε έτοιμους συνειδητούς σοσιαλιστές 
για ένταξη στο Κίνημα μας, οΰτε πώς θα διαμορφώ
σουμε τη σοσιαλιστική συνείδηση τών στελεχών μας 
στα πλαίσια τών Τ.Ο. εξαντλώντας τη δραστηριότη
τα τους σέ ιδεολογικοπολιτικές συζητήσεις. Οΐ σοσια
λιστές διαμορφώνονται μέσα στην καθημερινή πάλη 
τοΰ λαού μας για τα αναφαίρετα δικαιώματα του. 

Oi Τ.Ο. —πρέπει να το κατανοήσουμε μια για 
πάντα— είναι τα βασικά κύτταρα πολιτικής δράσης 
τοΰ Κινήματος. "Εργο τους —πέρα άπ' τήν απαραίτη
τη ιδεολογικοπολιτική ζύμωση— είναι να παίρνουν 
καί να κρατούν τήν πρωτοπορία καί να γίνονται κα
ταλύτες σ' δλους τους αγώνες τοΰ εργαζόμενου λαοΰ 
της περιφέρειας τους— εϊ'τε αυτοί οί αγώνες αφορούν 
τα προβλήματα τοΰ χωρίου, της πόλης, τοΰ χωραφιοΰ 
ή το£-έργοστάσιου, είτε άφοροΰν τη διεκδίκηση τών 
συνι_ αλιστικών αιτημάτων τών εργαζόμενων. Ή 
σοσιαλιστική συνείδηση θα ξεπηδήσει άπ' τή διαλε
κτική ανάμεσα στην ιδεολογική καί πολιτική ζύμωση 
στην καθημερινή παρουσία καί δράση. Γι' αυτό όσοι 
αποδέχονται τις αρχές τής 3ης Σεπτέμβρη, όσοι είναι 
έτοιμοι να δουλέψουν, όσοι είναι έτοτμοι να προωθή
σουν τή διαδικασία τής δικιάς τους πολιτικής συνει
δητοποίησης, είναι ευπρόσδεκτοι στο ΠΑΣ OK. Καί 
πρέπει νά φτιάξουμε κλίμα υποδοχής τέτοιο πού να 
επιτρέπει α αυτούς πού θέλουν να προσφέρουν στο 
σκληρό αγώνα τοΰ ΠΑΣ OK νά πυκνώσουν τις τάξεις 
μας καί μέ τήν πάροδο τοΰ χρόνου νά μεταβληθούν 
οέ στελέχη τοΰ Κινήματος. 

ΟΙ »ΕΠΩΝΥΜΟΙ» ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΙ 

'Υπάρχει μια τάση σέ πολλά μέλη τοΰ Κινήματος 
μας —καί ιδιαίτερα στους νεοφώτιστους σοσιαλιστές— 
νά δυσπιστούν προς τους «επώνυμους» τοΰ Κινήματος 
μας. Οί «επώνυμοι» έχουν βέβαια ιστορία κι είναι πι
θανό αυτή ή ιστορία τους νά μη συνδέεται μέ το 
σοσιαλιστικό «πιστεύω». "Οσοι δμως γνωρίζουν το πε
ρίγραμμα έστω τής ιστορίας τοΰ τόπου μας, γνωρί
ζουν επίσης ότι ποτέ δέν θεμελιώθηκε στην πατρίδα 
μας κίνημα σοσιαλιστικό. Ή μ α γ ι κ ή εμπειρία τών 
προοδευτικώ.ν ανθρώπων τής χώρας στο παρελθόν 
πού στή μεγάλη τους πλειοψηφία εντάχθηκαν στις τά
ξεις τοΰ ΕΑΜ τους απότρεψε άπ' το νά συνταχθοΰν 

αργότερα μέ το ΚΚΕ. Γιατί ή τότε κομμουνιστική ηγε
σία τοΰ μεγάλου εκείνου επαναστατικού Κινήματος έ
κανε τόσα λάθη στρατηγικής καί τακτικής, ώστε νά 
συμβάλει στην ήττα του άπο τίς δυνάμεις τής ξένης 
καί ντόπιας αντίδρασης καί στή θεμελίωση τοΰ κρά
τους τής Δεξιάς. Μιλάμε βέβαια για το παρελθόν — 
άλλα oi «επώνυμοι» έχουν παρελθόν. Καί είναι γι' 
αυτό ευνόητο πώς οί προοδευτικές δυνάμεις τής χώ
ρας, μετά τον εμφύλιο θα εντάσσονταν σέ κάποιο, 
σχετικά μόνο βέβαια προοδευτικό, αστικά κόμμα. Εί
ναι μόνο καί μόνο γιατί δέν έχουν συμβάλει στο πα
ρελθόν στην ανάπτυξη ενός σοσιαλιστικού Κινήμα
τος; 'Αντίθετα, αν έχουν τήν πρόθεση νά ενταχθούν 
σήμερα, νά δουλέψουν στο μεγάλο λαϊκό Κίνημα 
τοΰ ΠΑ Σ OK καί νά ξεπεράσουν τίς «παλαιοκομματι
κές» τους συνήθειες —κάτι πού απαιτεί χρόνο— θα 
πρέπει νά τους υποδεχτούμε μέ καλή θέληση καί νά 
τους φερθούμε μέ τρόπο πού νά ανταποκρίνεται στα 
χρόνια τους καί τίς εμπειρίες τους. 

ΠΑ Α ΑΙΟΚΟΜΜΑ ΤΙΣΜΟΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΌΣ 

'Υπάρχει επίσης στις τάξεις τοΰ ΠΑΣ OK μια öxH 
αδικαιολόγητη σύγχυση ανάμεσα στον «παλαιοκομμα
τισμό» καί τον κοινοβουλευτισμό Ή κοινοβουλευτική 
έκφραση τοΰ κινήματος μας είνά> κρίσιμη γιατί είναι 
πανελλήνια ορατή. Καί είναι άκόμή βαθιά εδραιωμέ
νη ή πεποίθηση στσ ^αό μας πώς τσ Κστνυβυύλιυ ~ετ= 
ναι σέ θέση νά δώσει λύση σ' δλα του τα προβλήμα
τα. Βέβαια αυτή ή πεποίθηση είναι λαθεμένη. Το 
Κοινοβούλιο κατευθύνεται πάντα σχεδόν άπο το κόμ
μα πού κυβερνά. Καί στον τόπο μας, για πολλές δε
καετίες τώρα, μέ λίγα διαλείμματα — κυβέρνησε ή 
ελληνική Δεξιά, ένώ ή πραγματική εξουσία ήταν καί 
είναι στα χέρια τού κράτους τής Δεξιάς, πού ελεγχό
τανε δπως ελέγχεται κατά κύριο λόγο από τον ξένο 

1 παράγοντα. "Ομως το Κοινοβούλιο δίνει τήν ευκαιρία 
σ' δλα τα κόμματα πού συμμετέχουν νά διατυπώσουν, 
τίς θέσεις τους, νά ασκήσουν κριτική καί έλεγχο, ν ' 
άκουστοΰν άπ' άκρου σ' άκρον τής χώρας. Κι όταν 
ή κοινοβουδευτική δραστηριότητα συνδυάζεται διαλε
κτικά μέ τήν εξωκοινοβουλευτική δραστηριότητα, τό
τε είναι ακόμη καί δυνατά για τήν προοδευτική άντι-
πολτίευση νά έιπφέρει οριακές αλλαγές σέ οφελος 
τών εργαζόμενων. Οί οριακές αλλαγές δέν αλλάζουν 
τή δομή τοΰ συστήματος. Βελτιώνουν δμως τή θέση 
τοΰ εργαζόμενου, τον πείθουν πώς ή συμμετοχή σέ 
πολιτικούς αγώνες καρποφορεί καί δίνουν τήν ευκαι
ρία για πολιτική καί ιδεολογική ζύμωση πού οδηγεί 
στο δυνάμωμα τοΰ λαϊκού Κινήματος, πού αποτελεί 
προϋπόθεση για τή ριζική σοσιαλιστική αλλαγή τής 
κοινωνίας μας. 

Το ΓΙΑΣΟΚ πιστεύει στή διαλεκτική αλληλεξάρ
τηση ανάμεσα στην κοινοβουλευτική καί τήν εξωκοι
νοβουλευτική δραστηριότητα. Καί είναι γι' αυτό απα
ραίτητο νά υπάρχει σεβασμός άπο τα μέλη τού Κινή
ματος για τήν κοινοβουλευτική μας παρουσία, δπως 
πρέπει νά υπάρχει καί σεβασμός άπ' τους κοινοβου
λευτικούς προς τά όργανα τοΰ Κινήματος. Οί βουλευ
τές μας, δπως όλοι μας, πρέπει νά παίρνουν θέσεις 
σύμφωνες μέ τίς αρχές καί τή στρατηγική τοΰ Κινή
ματος δπως αυτές εκφράζονται άπα τά αρμόδια όργα
να. Κανείς μας —οΰτε οί βουλευτές— δέν εκφράζει 
προσωπικές του γνώμες, άλλα τίς απόψεις καί θέσεις 
τοΰ Κινήματος, το ξάπλωμα τοΰ ΠΑΣΟΚ συνδέεται, 
στα πλαίσια τής ελληνικής πραγματικότητας, μέ τήν 


