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Εκτελεστικό 17/12 

Παρόντες: Πρόεδρος, Φίλιας, Τσοχατζδπουλος, Καράγιωργας, Μανδηλαρά, 

Τσούρας, Σημίτης 

1. Συνεδρίαση ΠΚΕ. Νά πραγματοποιηθεί τη Κυριακή 22^12 στίς 10 π.μ. 

Νά γίνει ανακοίνωση γιά συνάντηση της ΠΚΕ στό τύπο. 'Ονόματα 

των μελών, πού θά απαρτίζουν τήν ΠΚΕ θά ανακοινωθούν μετά τη 

συνεδρίαση της ΠΚΕ. Πρόεδρος νά συναντήσει f) ν'άπευθύνει γράμμα 

στά μέλη της σημερινής ΠΚΕ, πού δέ θά συμμετάσχουν πλέον στή ΠΚΕ. 

2. Ανακοίνωση του Προέδρου σχετικά μέ ομαδοποιήσεις στό κίνημα. 

3. Αποφασίστηκε γιά νά διευκολυνθεί ή λειτουργία των κεντρικών 

γραφείων νά προσληφθούν δυό κλητήρες, δυό τηλεφωνήτριες καί ένας 

επιμελητής των γραφείων. Σάν επιμελητής των γραφείων προτάθηκε 

ó Γ. Καράτσης. Ανατέθηκε στην Μανδηλαρά, νά συζητήσει μέ τδ 

Καράτση καί νά αποφασίσει πάνω στή πρόσληψη του προσωπικού. Γιά 

δλα τά άλλα θέματα τά σχετικά μέ τή λειτουργία των γραφείων νά 

υποβληθεί στό Ε.Γ. εμπεριστατωμένη είσήγηση ώστε νά μπορέσει νά 

πάρει σχετικές αποφάσεις. (Κατά τό σημείο τούτο της συζήτησης 

παρευρέθηκε καί ó Ν. Σταυρίδης). 

4. Συζητήθηκε καί εγκρίθηκε τδ συνημμένο σχέδιο είσήγησης στην 

ΠΚΕ μέ θέμα: Γιά νά προχωρήσουμε τήν οργάνωση του κινήματος. 

(Πρίν άπδ τό τέλος της συζήτησης απεχώρησαν ó Πρόεδρος καί 

ó Β. Φίλιας). 

Ή επόμενη συνεδρίαση νά πραγματοποιηθεί τό Σάββατο 21/12 ωρα 

9.30 π.μ. 



'Απόφαση της Προσωρινής Κεντρικής Επιτροπής 

" Γιά νά προχωρήσει ή οργάνωση του κινήματος " 

Τό Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα Ιδρύθηκε στίς 3 το(5 Σε
πτέμβρη 1974 άπό αντιστασιακές δυνάμεις, πού εξέφραζαν τό α
δάμαστο Φρόνημα τοϋ λάου μας στή διάρκεια της επταετούς κατο
χής της χώρας μας άπό τήν !=ενόδουλη χούντα. 

Μέ τήν ιδρυτική του διακήρυξη καθώρισε ότι είναι ëva πλα
τύ πολιτικό κίνημα, πού στηρίζεται στίς δυνάμεις τοο δημοκρα
τικού καί σοσιαλιστικού χώρου, καί αγωνίζεται γιά τους ακό
λουθους στόχους: 

ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΕΕΑΡΤΗΣΙΑ 

ΛΑΪΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

Στην πρώτη (ράση της οργάνωσης του Κινήματος, τά ίδρυτικά 
του μέλη συγκρότησαν τήν Προσωρινή Κεντρική Έπιτοοπή 
(Π.Κ.Ε.), πού κάλεσε όλους τους "Ελληνες καί 'Ελληνίδες νά 
οργανώσουν παντού 'Ομάδες Ποωτοβουλίας (στό χωριό, στή συν
οικία, καί στον επαγγελματικό κλάδο). 

*0 'Ελληνικός λαός ανταποκρίθηκε μέ ενθουσιασμό στην πρό
σκληση της Π.Κ.Ε. καί ομάδες πρωτοβουλίας (Ο.Π.) δημιουργήθη
καν άπ'σκρη σ'άκρη της χώοας μας, π^ύ αύτοοογανώθηκαν καί ê-
δωσαν uè ενθουσιασμό τίς δύο αλλεπάλληλες εκλογικές μάχες, 
πού επιβλήθηκαν πρόωρα. 'Η_αύτοοοχάνωοτ]_^ιλιάδων ΐΕλλτ̂ νων 

22ik^QM£^G._35§!IG^Ö^ 

Μετά τίς δύο εκλογικές άναμετοήσεις περνάμε στή δεύτεοη 
φά,ση της όογάνωσης του Κινήματος. Έπιστέγί*σμά της θά είναι 
τό Πανελλαδικό Συνέδριο του ΠΑ.ΣΟ.Κ. πού σύμφωνα μέ τήν ιδρυ
τική διακήρυξη είναι τό ανώτατο όργανο του Κινήματος καί θ' 
αποφασίσει γιά τό πρόγραμμα του καί τό οργανωτικό του σχ$μα. 
Καί ή οργανωτική αυτή προσπάθεια πρέπει νά συνδυασθη* μέ τους 
καθημερινούς αγώνες γιά τά άμεσα λαϊκά αιτήματα, οικονομικά, 
κοινωνικό, καί πολιτικά. Μέσα άπό τους αγώνες αυτούς θά ξεπη
δήσουν τά άξια εκείνα στελέχη του Κινήματος, πού θά κερδί
σουν τήν εμπιστοσύνη τής βάσης καί θά αναδειχθούν μέ γνήσιες 
δημοκρατικές διαδικασίες, γιά νά συγκροτήσουν, σάν έκλελεγμέ-
νοι αντιπρόσωποι, τό Πανελλαδικό Συνέδριο. 

Στή δεύτερη αυτή όργο,νωτική (ράση τοο Κινήματος ó άμεσος 
στόχος μας είναι ή μετατοοπή των ομάδων πρωτοβουλίας, πού αύ-
τοοργανώθηκαν άπό οπαδούς του κινήματος, σέ 'Οργανώσεις Βά
σης (τοπικές καί κλαδικές) των μελών πλέον του Κινήματος. 

Ή μετατροπή θά γίνει σύμφωνα μέ τήν ακόλουθη διαδικασία? 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι 

Α. ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΣΗΣ 

Ή όλη οργανωτική ανάπτυξη του Κινήματος είναι βασισμένη 
στίς παρακάτω αρχές s 

1. Στίς δημοκρατικές διαδικασίες άλλα καί ταυτόχρονα στην 
αποτελεσματικότητα της οργάνωσης. 

./· 
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2. Στην ταυτόχρονη αποφυγή γραφειοκρατίας καί αναρχίας σ* 
όλη τη λειτουογίσ της οργάνωσης, πράγμα πού σημαίνει? α) 
ΠρωτοΒουλίσ της Βάσης σε συνδυασμό μέ τήν πρωτοβουλία καί 
των συλλογικών οργάνων καί ηγετικών στελεχών σ*6λα τά επίπε
δα καί • άλληλα έλεγχα στη λή̂ ιη καί εκτέλεση των αποφάσεων. 
Β) Τη συλλογική δουλειά των μελών της όογάνωσης σέ συνδυσμό 
μέ τόν καθορισμό συγκεκριμένων υπευθυνοτήτων καί άρμοδιοτή-
των. '

 ;ν
 -

3-. • Ευλυγισία έ'οά,ομογη.ς καί δυνατότητες αναπροσαρμογής σέ 
περίπτωση ειδικών τοπικών συνθηκών. 

4. Γοήγοοη, άκοιβής καί αυθεντική πληροφόρηση καί δυνατότη
τα άμεσης καί αποτελεσματικής κινητοποίησης. 

5. Εκπροσώπηση όλων τών λαϊκών κοινωνικών τάξεων καί στρω
μάτων σ'ολα τά επίπεδα τήτ όργάνιοσης. 

6. 'Ρκποοα(όπηση Ραγισμένη πάνω o'ëva συγκεκριμένο πληθυσμι
ακό μέτρο, τά Βάση εκκίνησης οοίζετο,ι τό μέτοο γιά κάθε 
TOH. gè 6.Ò0Ò πληθυαμά, ^ό πληθυσμιακό μέτοο μποοεί νά ανα
θεωρείται μέ Θάαη τό τοπικά, δεδομένα. 

Β. ΤΟΠΙΚΉΟ^ΓΑΝ^ΣΗ ΒΑΣΗΣ \ν\. f \ ... 

Ή οογάνωση καίανάπτυξη τ̂ ϋ
 T
^ ι νήματος στηρίζεται ¡ 

α) Στην ΤΟΠΙΚΗ OPTANQTIKH ΜΟΝΑΔΑ (Τ.0.Η. ) ,
 :

 Ι 
:
'
ΓΓ
' PÎ ΣτΗ ΚΛΑΔΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ (Κ.Ο.Μ.) ., 

* Η Βάση τών τοπικών καί τώνκ κλαδικών οργανώσεων είναι 
δια.(οροετ:ΐκή.0 *îl διαωοοά προκύπτει άπό τό ότι ή εστία συσπεί
ρωσης των μελών των Τ.Π.Μ. είναι à τόπος .κατοικίας (χωριό, 
γειτονιά., συνοικία, πόλη, κ.λ.π.) ενώ ή εστία συσπείρωσης 
τών μελών τών κλαδικών οργανώσεων είναι τό επάγγελμα καί ô 
τόπος δουλειάς. • .':· !-:

 J
 ' • 

;,.''' ΤΟΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ (TOMI 

Τό άπλωμα του κινήματος γιά~·.νά είναι μεθοδικό καί συντονι
σμένο πρέπει νά γίνει μέ τόν διαχωρισμό ολοκλήρου τοΟ γεωγοα-
Φΐ'κο'ο χώρου της χώοας σέ Τ.Ο»?!. 

; Μέσα στά άρπ, κάθε Τ. Ο. Μ., πού ιδού ε τα ι, είτε μέ τήν πρωτο
βουλία τών οπαδών του κινήματος, είτε προγοομμστισμένα, κι-
νείται καί'/ δόσ μιά μονάδα Βάσης. • 

Τά "pia κάθε Τ.P.M. καθαρίζονται μέ γνώμονας ,,ν, 

α) τήν ίση κ^τά τά δυνατά πληθυσμιακή κστονοιιή, χωρίς νά 
διασπώνται ενότητες ή νά αγνοείται ή πρωταρχική σημασία του 
χώοου. .:,·.·. - ·;• 

... B
r
) τήν άμεση αντιπροσώπευση κάθε Τ.Ο.Μ.- μέ τόν Γοαμματέα 

της. (Α ή Έ) στά πεσιοεοιεσκά συμΒούλιο, .· 

γ) τόν έλεγχο της ίσομεοοϋς, χωσικά καί πληθυσμιακά, ό.νά-
πτυξης τ̂ υ Κινήματος ώστε νά παρέχεται,ή δυνατότητα συστηματι
κής κάλυψης τ<~>υ σ*άλΛ

κ
χηρο τ^ν γεωγοαοικά χώρο. 

δ) Στίς τρεις μεγάλες πόλεις. ('Αθήνα, Πειραιά, θεσσαλονί
κη) χαράσσονται όρια συνοικιών.

 %
Η κάθε μιά (ή ενδεχόμενα καί 

δύο μαζί) θά αποτελέσουν τήν τοπική Βάση γιά τοπικές οργανωτι
κές μονάδες. ..'":. 

. /. 
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ε) Στις επαρχιακές πόλεις τά όρια των T.O.F. καθορίζονται 
κατά συνοικία ανάλογα με τόν πληθυσμό τους κ^ί μέ τίς ίδιες 
περίπου πληθυοαχισκές αναλογίες όπως στην ύπαιθρο. 

στ) Στην ύπαιθρο ή κάθε Τ.0.
Μ
. όποτελειτοι από ομάδα κοινο

τήτων ή μικοών Λήμων στά πλαίσια της. επαρχιακής διοικητικής 
διαίοεσης. /Επίκεντρο κάθε Τ.Ο.Μ. είναι ô Δήμος η ή κοινότητα 
πού συγκεντοώνει τίς άπαοαίτητες προϋποθέσεις γιά την άτχοτελε-
σματική λειτουογία της. Τέτοιες ποοϋποθέσεις είναι τό συγκοι
νωνιακό .δίκτυο, εμπορικό καί διοικητικό κέντοο, χλπ.. 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ Τ.Ο.Μ. 

Ό αριθμός των μελών της Τ.Ο.Μ. δεν πρέπει νά είναι μικρότερος 
τών 25 ούτε μεγαλύτερος τών 60. 

α) Τό ελάχιστο όοιο τών 25 κρίνεται απαραίτητο -προκείμενου- νά-— ο·*-***-*-
καλυφθούν οι αναγκαίες γιά την λειτουργία' τη£~Τ.στ]ΤΓΊ3πΈυ^ϋ^Ο

,Ε!
— ̂ ~ 

τητες καί δραστηριότητες. 

β) Τό μέγιστο "pio τών 60 κρίνεται αναγκαίο προκειμένου νά ε
ξασφαλιστεί ή ενεργοποίηση όλων τών μελών της. Τ.Ο.Μ. με βάση 
την αρχή της ομαδοποίησης. 

γ) Σε περίπτωση πού στά
Λ
 χαοαγμένα γιά'κάθε Τ.Ο.Μ. όρια συγκεν

τρωθούν λιγώτεοα άπό 25 μέλη, τότε αυτά δρουν σάν μη αυτοδύνα
μη Τ.Ο.Μ. άλλα ανήκουν οργανικά ατή δύναμη μιας άπό τίς παρα
κείμενες μονάδες, μέχρι νά δημιουργηθούν ci προϋποθέσεις σύστα
σης αυτοτελούς Τ.Ο.

?/
α Αντίστροφα άν μία άπό τίς παρακείμενες 

Τ.Ο.Μ. έχει ή αποκτήσει περισσότεοα άπό 60'μέλη μπορεί καί πρέ
πει νά προωθήσει τη δημιουργία μιας νέας Τ.Ό.Η-. Μέ αυτόν τόν 
τρόπο επιτυγχάνεται ή ακρίβεια καί αυθεντικότητα της πληροφόρη
σης καί προσδιορίζονται % 1 

(α) Ή δύναμη ή οί αδυναμίες καί ελλείψεις τ-~ϋ κινήματος. 

(β) . Οι κρατούσες συνθήκες στό περιβάλλον δράσης της Τ.Ο.Μ., 
ή δραστηριότητα καί δύναμη τών άλλοον κομμάτων καί οργα
νώσεων καθώς καί ή συμπεριφορά τους ό,πέναν.τι στό κίνημα. 

(γ) Συγκεκριμενοποιείται ή δράση τών μελών, γίνεται φανεοό 
τό αποτέλεσμα καί παρέχεται ή δυνατότητα αξιολόγησης 
κάθε μέλους σχετικά μέ την ποιότητα,, τίς ικανότητες καί 
τ.ίς δυνατότητες του. 

- -ί 

(δ) Αποκεντρώνεται ή πρακτική δουλειά, δίχως νά ξεφεύγει άπό 
τόν έλεγχο τής οργάνωσης ν 

Γ. ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ Τ.Ο.Μ. 

Ή βασική διάρθρωση τής Τ.Ο,Μ. είναι "Τ, 

1. Ή συντονιστική επιτροπή ή οποία αποτελείται άπό "τόν Γρημ-"~" «~* 
ματέα, τόν αναπληρωματικό Γοαμματέα, τους υπεύθυνους καί τους 
αναπληρωτές τους τών ομάδων δουλειάς. ' α· 

2. OÎ. ομάδες δουλειάς είναι s 
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α) 'Οργανωτικού, πού περιλαμβάνει s , 

1. Την στρατολόγηση (γιά την Τ.Ο.Μ., τη νεολαία, 
τό κλαδικό κλπ. 

2. Τό μητρώο της οργάνωσης. 

3. Την οργάνωση εκθηλώσεων κ^ί κινητοποιήσεων. 

β) Διαφώτισης, πού περιλαμβάνει s 

1. Την ανάπτυξη των άρχων και στόχων του κινήματος. 

2. Τήν δημιουργία βιβλιοθήκης γιά τή "μόρφωση τών 
ν μελών. 

-. 3» Τή μέριμνα καί μελέτη διαφωτιστικού υλικού δηλ.. .„^ 
μπροσούρες κλπ. . ....-

γ) Τοπικών προβλημάτων ;
 Γ

 ." 

Τή διερεύνηση καί μελέτη προβλημάτων τοπικού χαρα
κτήρα (συγκοινωνίες, νερό, ωώς, εστίες μολύνσεως κλπ.) 

δ) ;; Πολιτιστικού, πού περιλαμβάνει s 

Προστασία περιβάλλοντος, πολιτιστικά θέματα, καλλιτε
χνικές εκδηλώσεις κλπ. '*'• 

'.. , ε) Οικονομικού, πού πεοιλαμβάνει's 

1. Τήν οικονομική διαχείριση. io 

2.Ανεύρεση πόρων κλπ. 

στ) 'Αλληλεγγύης πού περιλαμβάνει .-Ϊ 

Τήν εξυπηρέτηση καί αλληλοβοήθεια τών μελών καί οπα
δών του Κινήματος. 

'Εκτός άπό τίς βασικές ομάδες, κάθε Τ.Ο.Μ. μπορεί νά συμ
πτύξει τίς παραπάνω καί νά δημιουργήσει καί άλλες ομάδες δου
λειάς ¡Ανάλογα μέ τίς τοπικές ιδιομορφίες, π.χ. Γυναικών καί 
Νεολαίας. ..·,·.· -

Τό παραπάνω διάγραμμα έχει σά ̂ κοπ.ό τή βασική ενημέρωση 
γύρω άπό τήν Τ.Ο.Μ. γιά νά προχωρήσει ή οργάνωση του κινήματος. 

"Η εφαρμογή τών παραπάνω έχει σάν βασική προϋπόθεση τή χά
ραξη τών ορίων γι\ κάθε Τ.Ο.Μ. μέσα στίς πόλεις καί αντίστοιχα 
τήν ομαδοποίηση τών κοινοτήτων γιά τήν ύπαιθοο. 

Δ.. ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ Τ.Ο.Μ. 

Τά μέλη της Τ.Ο.Μ. συνέρχονται σέ "κοινή συνεδρίαση τουλσχ'ί-** 
στον μιά φορά τό μήνα. Τή ουνεδοίσ,ση συγκαλεΓ ô γραμματέας της 
Τ.Ο.Μ. *0 γραμματέας είναι ύποχοεωμένος νά συγκαλέσει συνεδρία
ση έφ'όσον τό ζητήσει τό 1/5 τών μελών. Ή ολομέλεια συνεδριά
ζει έγκυρα έο'δσον παρίσταται τό 1/2 τών μελών. 'Αποφάσεις 
παίρνονται μέ απλή πλειοψηφία τών παρισταμένων. Οι υπεύθυνοι 
καί οι αναπληρωτές τών ομάδων δουλειάς κατατοπίζουν καί λογοδο
τούν στην ολομέλεια της Τ.Ο.Μ. γιά τή δραστηριότητα τους. 

0Ì γραμματείς καί οι υπεύθυνοι τών ομάδων δουλειάς εκλέγον
ται άπό τήν ολομέλεια της Τ.Ο.Μ. γιά χρονικό διάστημα ενός χρό
νου καί είναι οποτεδήποτε ανακλητοί μέ πλειοψηφία 2/3 τών παρι
σταμένων στην ολομέλεια. 

"> 



Κεοάλαιο il 

¡ Τά Μέλη το"; Κινήματος 

1. 'Ιδιότητα μέλους 

Μέλη του Πανελλήνιου ΣΙοσναλιστικου Κινήματος μποροον νά 
γίνουν όσοι ; 

α) 'Ανεξάρτητα άπό τήν κοσμοθεωρητική τους τοποθέτηση απο
δέχονται τη διακήρυξη τ Γιο ? του ίίεπσέμβρη 1974 καί θέλουν ν' 
αγωνιστούν γιά τίς αρχές καί τους σκοπούς του Κινήματος. 

β) Αποδέχονται τό οργανωτικό σχήμα και τό καταστατικό τοΰ 
Κινήματος. 

γ) "Εχουν συμπληρώσει τό 18 έτος της ηλικίας τους. 

δ) Δέν συμμετέχουν ή δέν προσφέρουν τίς ύπηοεσίες τους σε 
άλλο κόμμα ή πολιτικό σχηματισμό-. 

2. Καθήκοντα καί Δικαιότατα τοΟ μελφυς 

Τό μέλος του Κινήματος έχει τήν υποχρέωση ι 
α) Νά συμμετέχει ένεογά οέ μιά άπό τίς Τοπικές 'Οργανωτικές 

Ιΐονάδες (Τ.Ο.Μ.) καί νά παρευρίσκεται στίς Συνελεύσεις των Τ.Ο.Μ« 

β) Νά αγωνίζεται για τήν εφαρμογή καί διάδοση των ίδεολογικών 
άρχων καί της πολιτικής τοϋ Κινήματος καί νά συμβάλλει στή στε
ρέωση καί τήν επέκταση των δεσμών του με τίς λαϊκές μάζες. 

γ) Νά ανήκει εκτός άπό τήν οργάνωση Βάσης στίς συνδικαλιστι
κές ή κλαδικές ή ^υνετσιοιο ·;ικές οογανόσεις καί vi δουλεύει 
δραστήρια μέσα άπ'αυτές γιά τήν Ικανοποίηση των ο. ίτημάτοον των 
έογαζόμενων. "Οπου δέν υπάρχουν μαζικέ-ς επαγγελματικές οργανώ
σεις, πρέπει νά πρωτοστατεί στή δημιουργία τους. 

δ) Νά ανεβάζει, διαρκώς τό ίδεοληγυκό, πολιτικό καί μορφωτι
κό του επίπεδο μέ τή συνεχή μελέτη καί τή συζήτηση γιά νά μπο
ρέσει αναπτύσσοντας τίς ικανότητες του νά αναδειχτεί σε υπεύθυ
νο καί όποαελεσμστικό στοιχείο τοϋ Κινήματος. 

ε) Ni προςρυλλό,σει χό Κίνημα καί νά μή μεταδίδει πληροφορίες 
γιά θέματα πού συζητούνται σέ κλειστές συνεδριάζεις προς τοίν^υς. 

στ) Νά δουλεύει μέ συνέπεια καί ευθύνη γιά τό όργσνωτικ
Λ
 δυ

νάμωμα Τ^Ό κινήματος μέ τή στρατολογία νέων μελών καί τή συνεχή 
βελτίωση της λειτουογίας τή;; οργάνωσης του. 

ζ) Νά συμμετέχει άμεσο στή λήψη τών αποφάσεων της οργάνωσης 
του καί νά επαγρυπνεί γιά τήν απαράβατη εφαρμογή των καταστατι
κών λειτουργιών του Κινήματος καί των δημοκρατικών διαδικαοι,ον. 

η) Νά τηρεί τό Καταστατικό της οργάνωσης τ̂ υ καί νά πειθαρ
χεί στίς αποφάσεις της,, άνε

:
;όοτ'ητσ άν κατά τη λήψη τους είχε 

έκοράσει αντίθετη γνώμη, νά προβάλλει καί vet διαδίδει τίς δημο
κρατικό; αποφασισμένες πολιτικές καί ιδεολογικές θέσεις του Κι
νήματος, ανεξάρτητα άπό προσωπικές αντιρρήσεις καί επιφυλάξεις. 

θ) Νά, πληρώνει τακτικά τή μηνιάτικη συνδρομή του. Ή Τ.Ο.Μ. 
καθορίζει ανάλογα μέ τίς τυπικές καί· ειδικές συνθήκες τό κατώ
τερο δριο της μηνιάτικης συνδρομής. Πέρα. άπό τή μηνιάτικη συν
δρομή, τό μέλος μπορεί νά προσφέρει êVo σκτη συνδρομή ανάλογα μέ 
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την οικονομική του δυνατότητα. 

ι) Τό μέλος πρέπει νά συμπεριφέρεται κατά τρόπο πού νά 
δείχνει πώς τά σοσιαλιστικά ιδανικά δεν είναι μόνο πολιτική 
στάση άλλα καί στ-'ση ζωής. 

Τό μέλος έχει τό δικαίωμα s 

α) Νά συμμετέχει ατή λήψη των όποφά^εων πού άφοροΰν τή δια
μόρφωση του προγράμματος καί της πολιτικής του Κινήματος τόσο 
διά μέσου της οργάνωσης βάσης πού ανήκει, όσο καί στίς Συσκέ
ψεις καί τά Συνέδρια του Κινήματος, έφ'όσον μετέχει σ'αύτά. 

β) Νά εκλέγει τά μέλη τών συλλογικών οργάνων του Κινήματος 
καί νά εκλέγεται σάν μέλος τών οργάνων αυτών. 

γ) Νά υποστηρίζει στά πλαίσια τών γενικών άρχων του Κινή
ματος ελεύθερα καί δημόσια τίς απόψεις του, χωρίς όμως νά πα
ρεμβαίνει στην οργανωτική διάρθρωση του Κινήματος μέ τή δημι-
ουργία ανταγωνιστικών ομαδοποιήσεων ή νά παρουσιάζει τίς γνώ
μες του σάν απόψεις του συνόλου του Κινήματος. 

δ) Νά άσκει κριτική στά πλαίσια τών αρμόδιων
 Λ
ογάνων γιά 

τόν τοόπο εκτέλεσης τών αποφάσεων πού έχουν ληφθεί. 

ε) Νά απαιτεί την απαράβατη εφαρμογή τών αποφάσεων τών 
οργάνων, του Καταστατικού καί τών δημοκοατικών διαδικασιών του 
Κινήματος άπό κάθε μέλος, κάθε υπεύθυνο καί συλλογικό όργανο 
του Κινήματος. 

στ) Νά απευθύνεται γιά κάθε σημαντικό ζήτημα πού νομίζει δτι 
δέν επιλύθηκε ικανοποιητικά στό αρμόδιο ή στό ανώτερο συλλογικό 
όργανο τοϋ Κινήματος. 

3· Κυρώσεις καί 'Απώλεια 'Ιδιότητας μέλους 

α) Τό μέλος μπορεί νά παραιτηθεί μέ δήλωση του πού απευθύ
νεται στον υπεύθυνο της ομάδας οργανωτικού της Τ.Ο.Μ. 

β) Στό μέλ^ς πού παραβαίνει τίς αποφάσεις του Κινήματος ή _ 
τους επιβαλλόμενους γιά μέλος κανόνες συμπεριφοράς, επιβάλλον
ται, ανάλογα μέ τή σοβαρότητα της παράβασης του, άπό τή Συνέ
λευση της Τ.Ο.Μ., οι ακόλουθες κυρώσεις ; 

1. Παρατήρηση. 

2. Ανάκληση γιά ·¿ορισμένο χρονικό διάστημα άπό τήν 

υπεύθυνη θέση πού κατέχει. 

3. Διαγραφή άπό μέλος τοϋ Κινήματος. 

γ) Τό μέλος διαγράφεται δταν ; 

1. 'Υποστηρίζει καί συστηματικά προωθεί απόψεις αντί
θετες ποός τίς γενικές αρχές καί σκοπούς του Κι
νήματος . 

2. Αποκαλυφθεί ότι μεταβιβάζει πληροφορίες γιά τίς 

αποφάσεις καί τή δράση τοϋ Κινήματος σέ τοίτους. 
3. Δέν μετέχει, χωρίς δικαιολογημένη αιτία, πέρα άπό 

τρεις μήνες στή ζωή καί τή δραστηριότητα τοϋ Κινή
ματος ή απέχει άπό τίς Συνελεύσεις καί τίς Συνεδρι
άζεις της Τ.Ό.Μ. 
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4. 'Αδιαφορεί γνά τήν εκπλήρωση τών υποχρεώσεων καί 
των ευθυνών πού τοό έχουν ανατεθεί. 

,5. .' Παοό, τ ¿ς υποδείξεις πού του έγιναν, δεν συμπεριφέ
ρεται najé τρόπο πού να ταιριάζει μέ τήν ιδιότητα 

• μέλους του Κινήματος. 

6. Δεν πληρώνει αδικαιολόγητα, τή συνδρομή του τρεις 
μήνες, συνέχεια. 

δ)Ή διαγραοή μέλους αποφασίζεται άπ'τή Συνέλευση της 
Τ.Ο.Μ., α,φοϋ προηγουμένως αποδειχτεί ότι οι κατηγορίες δέν εί
ναι αβάσιμες. Τ^ μέλος πού πρόκειται νά διαγραφεί καλείται 
υποχρεωτικό από τή Συνέλευτι γιά νά δώσει διευκρινίσεις καί νά 
υπερασπίσει τόν εαυτό του. 

•Τό. μέλος πού διαγράφτηκε έχει δικαίωμα νά προσούγει κα
τά της απόφασης διαγραφής του ατή Νομαρχιακή 'Επιτροπή (ή τήν 
'Επιτροπή Πόλης) μέσα σέ ενα μήνα άπό τήν ημέρα διαγραφής του. 

Ή Νομαρχιακή 'Επιτροπή(ή ή 'Επιτροπή Πόλης)κρίνει κατά 
τή. διαδικασία της Συνέλευσης της Όργάνωοης Βάσης καί εκδίδει 
οριστική απόφαση ,μέσα σέ δύο μήνες άπό τήν ημέρα πού υποβλή
θηκε ή προσφυγή, • 

ε) Πειθαρχική Επιτροπή της ΠΚΕ. έχει επίσης τό δικαίωμα 
νά διαγράφει μέλος χωρίς σύμφωνη" απόφαση της Τ.Ο.Μ., άοου α
κούσει τόν ενδιαφερόμενο. Τό μέλος \mooeZ νά προσούγει στην 
Π.Κ.Ε. * Η απόφαση της Π.Κ.Ε. ε ίναι όριστική. 

file:///mooeZ
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Κεφάλαιο III 

Διαδικασία έγγραφης μελών καί δημιουργία Τ.Ο.Μ. 

1. Τά μέλη τών ομάδων πρωτοβουλίας εκλέγουν τό πρώτο δεκα
πενθήμερο του Γενάρη σέ κοινή συνεδρίαση επιτροπή άπό 5 μέλη. 
*Η επιτροπή τούτη (επιτροπή έγγοαοής) θά έχει σάν αποκλειστι
κό σκοπό α) τήν έγγραφη μελών του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού 
Κινήματος β) τη δημιουργία Τοπικών 'Οργανωτικών Μονάδων. 

2. Τά μέλη των ομάδων πρωτοβουλίας καί όλοι όσοι επιθυμούν 
νά γίνουν μέλη του Κινήματος υποβάλλουν αίτηση έγγραφης στην 
επιτροπή. Ή αίτηση έχει υποχρεωτικά τή μορφή τοϋ συνημμένου 
ύποδε ίγματος. 

3. *Η επιτροπή εγγράφει τόν ενδιαφερόμενο σά προσωρινό μέλος, 
έο'οσον α) ή αίτηση του ανταποκρίνεται στις προϋποθέσεις του 
συνημμένου υποδείγματος καί β) ή συμπεριφορά του καί ειδικά 
ή στάση του κατά τήν επτάχρονη κατοχή ανταποκρίνονται στή 
συμπεριφορά πού αρμόζει σέ μέλος τ̂ ύ Κινήματος. ^ 

4. 'Εάν ô αριθμός τών προσωοινών μελών πού θά εγγραφούν 
είναι μεγαλύτερες άπό τόν αριθμό 60 θά συσταθεί μιά ή περισ
σότερες 'T.Ö.M. 

II 
1. Μετά άπό πρόταση της υποεπιτροπής όογανωτικοΰ της Π.Κ.Ε. 

τό Ε.Γ. θά ορίσει σέ κάθε νομό καί στίς τρεις μεγάλες πάλεις,, 
'Αθήνα,,, Πειραιά, Θεσσαλονίκη,

r
μία ή περισσότερες επιτροπές ά-

πο 3 μέλη για τον έλεγχο της'δΓοοικοσιας έγγραφης των μελών 
(επιτροπή έποπτείαςΟ καί της διαδικασίας συστάσεως τών Τ.Ο.Μ. 

(χάραξη τοπικών ορίων κ.λ.π.). 

2. "Ενδιαφερόμενος του οποίου ή αίτηση έγγραφης σά μέλους 
απορρίφθηκε μπορεί νό. προσφύγει μέσα σέ ενα μήνα στην επιτρο
πή εποπτείας. Ή επιτροπή επανεξετάζει τήν αίτηση. Κατά της 
απόφασης, της μπορούν νά προσφύγουν τόσο ή έπιτοοπή έγγοαφής 
όσο καί ò ενδιαφερόμενος μέσο. σέ ενα μήνα σέ ειδική επιτροπή 
της Π.Κ.Ξ. *Η απόφαση της τελευταίας είναι οο.ιστική. 'Εάν 
ή επιτροπή εποπτείας ή ή ειδική επιτροπή της Π.Κ.Ε. δεχθούν 
τήν αίτηση ó ενδιαφερόμενος εγγράφεται σά προσωρινό μέλος της 
Τ.Ο.Μ. 

3. Ή επιτροπή έγγραφης μελών υποβάλλει στην επιτροπή εποπτεί
ας κοτά,στασταση τών μελών, πού ένέγοαψε μέ άντίγοαφο της αίτησης 
τους. Ή επιτροπή εποπτείας θά επανεξετάσει όλες τίς αιτήσεις 
καί έχει δικαίωμα νά απορρίψει οποιαδήποτε αίτηση. Κατά της 
απόφασης της μποοουν νά προσφύγουν τό^ο ή επιτροπή έγγραφης 
δοο καί ò ενδιαφερόμενος μέσα σέ ενα μήνα σέ ειδική επιτροπή 
της Π.Κ.Ε. *Η απόφαση της τελευταίας είναι οριστική. 

III 

Τά προσωρινά, μέλη έγγοάφονται ύστερα άπό τέσσερους μήνες 
άπό τήν επιτροπή έγγραφης σάν τακτικά μέλη τοϋ Κινήματος έφ* 
όσον α) έχουν πληρώσει μέχρι τήν ημέρα εκείνη τή συνδρομή τους. 
β) δέν υποβάλλουν γραπτή αιτιολογημένη αντίρρηση τουλάχιστον 
εΕη μέλη. 'Εάν υποβληθεί αντίρρηση αποφασίζει ή επιτροπή επο
πτείας πό,νω στην αρκτική έγγραφη. Κατά της απόφασης της μπο
ρούν νά προσφύγουν οι ενδιαφερόμενοι μέσα σέ ένα μήνα στην ει
δική επιτροπή της Π.Κ.Ε. *Η απόφαση της τελευταίας είναι ορι
στική . 

• /· 



• 
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1. „Στίς διαδικασίες προετοιμασίας του Α'Πανελλαδικοί* Συνεδρί
ου θά μπορούν νά συμμετάσχουν "σοι ¿χουν εγγράφει od τακτικά 
μέλη τοϋ Κινήματος ε να μήνα πριν από τη σύγκληση του Πανελλα
δικού Συνεδρίου. 

2. Ή έγγραοή δσων δεν έχουν καταστεί τακτικά μέλη τοϋ Κινή
ματος ένα μήνα ποίν από τή σύγκληση του Πανελλαδικού Συνεδρίου 
θά πραγματοποιηθεί κατά τή διαδικασία, πού προβλέπει τό κατα*· 
στατικό τοϋ Κινήματος. 

Υ 

1. "Κ επιτροπή εγγραφής μελών γιά νά έκπληοώσει τή δεύτερη ά 
αποστολή της,, τή δημιουργία, άπό τήν υπάρχουσα ομάδα πρωτοβουλί
ας Τ.Ο.Μ., όίρείλει νά προχωρήσει μέ βάση τήν απόφαση τούτη 
καί ανάλογο, μέ τά τοπικά δεδομένα στή δημιουργία Τ.Ο.Μ. Ή 
επιτροπή θά κατατοπίζει κάθε δεκαήμερο τήν επιτροπή εποπτείας 
γιά τίς Τ.Ο.Μ. πού δημιούργησε. Στην εκθεσή της ή επιτροπή θά 
επισυνάπτει όλα τά σχετικά στοιχεία. 

2. Ή επιτροπή εποπτείας έχει τό δικαίωμα μετά συνεργασία 
μέ τήν έπιτοοπή έγγραφης νά αναθεωρήσει τίς σχετικές μέ τήν 
ίδρυση, έκταση καί σύνθεση των Τ.Ο.Μ,, αποφάσεις. 

3. Οί επιτροπές εποπτείας μπορούν όπου 5έν υφίστανται ομάδες 
πρωτοβουλίας ή οι υφιστάμενες δέν αναπτύσσουν έποοκή δοαστηοι-
ότητα νά συστήσουν Τ.Ο.Μ. εγγράφοντας μέλη καίτά τή παραπό,νω 

διαδικασία. · . . 

4. Κάθε ενδιαφερόμενος καί έπιτοοπές eyypztgfìQ μπορούν νά προ
σφύγουν κατά απόφασης της επιτροπής εποπτείας σέ ειδική επιτρο
πή τής Π.Κ.Κ. *κ απόφαση της τελευταίας είναι óριστική. 

5. "Η ôp ιστικοπ-άηση των Τ.Ο.?Ι. γιά όλη τή χώρα γίνεται μέ 
απόφαση, της Π.Κ.Ε. 

yi 

Κάθε Τ.Ο.Μ. αναλαμβάνει τήν εργασία'έγγραφης μελών μετά τήν 
οργανωτική-μορφοποίηση της. Τό έργο έγγραφης μελών αναλαμβάνει 
ή συντονιστική έπιτοοπή. Κατά τά λοιπά ισχύουν τά παραπάνω. 
*Η επιτροπή έγγραφης μελών της ομάδος πρωτοβουλίας παύει νά 
ύπαρχε ι. 

ΥΙΙ 

Ή Π.Κ.Ε. μέ άπόρασή της μπορεί νά τροποποιήσει τή παραπάνω 

διαδικασία. 
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' . Ke<páXcj.to, ΙΥ ..J .·. 

'Οργανώσεις Νομών κηί Ώόλ&αν 

1. OL Τ.Ο.Μ. θά εκλέξουν μετά τή σύσταση τους καί τη συμπλή
ρωση τών προϋποθέσεων λειτουργίας τ·-υς τίς συντονιστικές τους 
έπιτοοπές. 

2. Οι Τ,.Ο'.Μ. -κάθε επαρχίας ^υνιστουν μιά περιφέρεια. Où 
.Τ. Ο. Μ. εκπροσωπούνται άπά ε να Γραμματέα καί ε να μέλος τους 
στο' Περιρεοιεακό Συμ3^ύλιο. Τό Πεοιρεοειακό Συμβούλιο σκοπό 
έχει τό συντονισμό της

 Γ
οά^ης τών Τ.Ο.Η. Στίς μεγάλες πόλεις 

μετά απόφαση της υποεπιτροπής οργανωτικού της Π.Κ.Ε. βρίζον
ται τα όριο τών περκρερειών. 

3. *Η Π »Κ. Ε. θά ορίσει μέ βάση τις προτάσεις τών πεοιορερεια-
κών συμΒουλίων τή Προσωρινή Νομορχιακή 'Επιτροπή. Ή Νομαρ
χιακή. 'Επιτροπή αποτελεί τό άνώτεοο πεοιφερειακό όργανο του ^ 
Νομού., •·.··· -·

: 

4. *Η έκολγή τών Νομαρχιακών Έπιτοοπών θά πραγματοποιηθεί 
άρου συμπληρωθεί ή π'-ώτη φάση ίδούσεως T.Ö.M. και έγγραρής 
προσωρινών μελών μέ διαδικασία πού θά .-καθορισθεί μέ ειδική 
άπόςχίΓ-η. χης Π.Κ.Ε. -

5.. OÌ άογσνώσεις τών τριών μεγάλων πόλεων Αθήνας, Πειραιά, 
θεσσαλονίκης δέν ανήκουν σέ άργ^νώ^εις νομών. 'Ανώτερο περιφε
ρειακό 5ογςιν~> είναι ή Συντονιστική Έπιτορπή Πόλης. Γιά τίς 
Συντονιστικές Έπιτοοπές Πόλεων έραομόζ-ντάι ri, ρυθμίσεις πού 
προβλέπονται γιά τίς Νομαρχιακές 'Επιτροπές.. • .··, 

6. Οι Τ.Ο.Μ.. υποχρεούνται νά εμβάζουν τ Ένα δέκατο τών μηνι
αίων ουνδοομών 'τή Κεντρική 'Οργάνωση τ^Ο Κινήματος (Λογαρια
σμός ύπ'άριθμ. 413699 'Εθνική Τράπεζα της 'Ελλάδος., Κεντοικό; 
Κατάστημα, 'Αθήναι) κ'σί τό ενα δέκατο στή ΐϊομαοχιακή Έπιτοο-
πή. 

'
ν 
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Αίτηση έγροαφτίέ προσωρινού μέλους 
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του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήματος 

Προς τήν ¿IH τροπή εγγραφής μελών της . . . . . . 

"Ονομα. , 

'Επώνυμο . . . . . 

Πατοώνυμο 

Οίκογενειακή Κατάσταση 

Χ ρ ό ν ο ς - τ ό π ^ ς γ έ ν ν η σ η ς . 

'Επάγγελμα . . 

Γραμματικές καί άλλες είδικές γνώσεις 

Τόπος μόνιμης κατοικίας (Δήμος ή Κοινότητα? Συνοικία) 

'Οδός, 'Αριθμός, TT 

Τηλέοωνον . , 

Τόπος - διεύθυνση άσκησης επαγγέλματος (Δήμος . ή Κοινότητα, 

Συνοικία) 

'Οδός, 'Αριθμός, TT . . . . 

Τηλέοωνον 

Σωματεία καί Σύλλογοι πού ανήκω 

Τόπβς«άσκησης·έκλογ.κοϋ^καιώματος» · * · 

Πολιτική Προέλευση 

Σ υνδ1καλιστ ική Δράση 

Ποια ή στάση ^ου απέναντι στή Δικτατορία 

Βεβαιώνω ό τ ι δέν ανήκω σε άλλο 52è:iIi?lJL2&nìi2Ii2lèÌ JQ_£¿M1¿2-



'Επιθυμώ νά γίνω μέλος του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήματος 
καί αποδέχομαι ανεπιφύλακτα χά ακόλουθα; 

1. Τίς αρχές,e πού διατυπώθηκαν στη διακήρυξη της 3ης του Σε
πτέμβρη καί τό προσωρινό καταστατικό του Κινήματος. Δηλαδή απο
δέχομαι s 

α) Τήν εθνική ανεξαρτησία. 

β) Τή λαϊκή κυριαρχία. 

γ) Τόν σοσιαλιστικό μετασχηματισμό της κοινωνίας, πού επι
διώκει τό Κίνημα, 

δ) Τή δημοκρατική τοποθέτηση του Κινήματος, τό όποιο σημαί
νει τήν επιδίωξη του σοσιαλιστικού μετασχηματισμού μέ δημο
κρατικά μέσα. ' 

ε) Τήν σταδιακή επιδίωξη της κοινωνικής άλλσ.γής καί τό πρό
γραμμα κοινωνικοποιήσεων όπως εκφράζονται άπό τα υπεύθυνα 
συλλογικά όργανα του Κινήματος. 

στ) Τό δικαίωμα καί τήν υποχρέωση του λάου νά οργανώνεται 
καί νά αντιστέκεται ένεογά σέ κάθε προσπάθεια επιβολής πρα
ξικοπηματικών λύσεων, πού θά έπΊχειρήσουν ν'ανακόψουν τή 

πορεία του -UOÓQ τή δημοκρατική καί σοσιαλιστική αλλαγή. 

2. Τίς βασικές, οργανωτικές άοχές του- Κινήματος. 

; Σ υγκεκο i $ένα άποδέχομαι s 
' α) Τίς' εσωτερικές δημοκρατικές διαδικασίες, πού σημαίνει 
δημοκρατική ανάδειξη όλων των οργάνων του Κινήματος καί δημο
κρατία έλεγχο της ηγεσίας. 

β) Τήν κομματική πειθαρχία, πού σημαίνει συμμόρφωση προς 
τίς αποφάσεις πού πέονρνται δημοκρατικά καί συλλογικά μέ βά
ση τήν αρχή της πλειοψηφίας, 

γ) Τήν προβολή καί διάδοση των δημοΐίρατικά αποφασισμένων 
πολιτικών καί ιδεολογικών θέσεων του Κινήματος, ανεξάρτητα 
άπό μερικότερες αντιρρήσεις ή έπκουλά^εις. 

δ) Τήν ύπαρξη ρευμάτων καί τάσεων καί τήν ελεύθερη καί 5η-
μόσια 5ιατύπωση άπόφεων ή θέσεων στά πλαίσια πάντοτε τών 
άρχων του Κινήματος. 

ε) "Οτι οι απόψεις τών μειοψηοι,ών κατά κανένα τρόπο επιτρέ
πεται νά εμφανίζονται ώς απόψεις του συνόλου του Κινήματος 
ή νά οδηγούν σέ οργανωμένες ομαδοποιήσεις. 

3. Τήν ύποχρέωοη νά μετέχω σέ οργάνωση βάσης καί νά συμμετέχω 
ενεργά στίς δραστηριότητες του Κινήματος. Είδικώτέρα αποδέχομαι s 

α) Νά μετέχω ένεογά σέ οργάνωση βάσης τοπική ή κλαδική καί • 
στίς δραστηριότητες του Κινήματος. 

β) Νά καταβάλλω τήν καθωρισμένη συνδρομή. 

γ') Νά μή μεταδίδω ποός τρίτους πληροφορίες γιά θέματα, πού 
συζητούνται σέ κλειστές συνεδριάσεις. 

δ) Νά στρατολογώ πρόσωπα, πού- αποδέχονται τίς βασικές αρχές 
του Κινήματος. 

ε) Νά διαδίδω τίς εκδόσεις καί τά έντυπα του Κινήματος. 

er) tfó-επαγρυπνώ γιά τήν απαράβατη εφαρμογή τών καταστατικών 
λειτουργιών του Κινήματος καί τών δημοκρατικών διαδικασιών. 

Τόπος "Ημερομηνία 

* Υπογραφή 

Σέ περίπτωση πού ή αίτηση έγγραφης δέ γίνει δεκτή άπό τήν έπιτο-
πή ò ενδιαφερόμενος μπορεί νά προσφύγει στην έπιτοοπή έλεγχου μέ 


