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Α. Εισαγωγή -------------
Στη 2η Σύνοδο τής Κ.Ε. είχε προδιαγράφει ή πορεία πρός τό 

Λαό, χαράχθηκε ή γραμμή τής Εθνικής Λαϊκής 'Ενότητας καί τής ’Α
νοιχτής Δημοκρατικής Πολιτικής Δράσης.

Στήν 5η Σύνοδο έπανεπιβεβειώθηκε ή ένωτική στρατηγική τής 
Ε.Λ.Ε., διαπιστώθηκε ό άπεγκλωβισμός άπό τή δεξιά των μαζών πού 
δέν τής άνήκαν ταξικά καί ό μετασχηματισμός του συνασπισμού των 
κοινωνικών δυνάμεων σέ πολιτική δύναμη έξουσίας. Παράλληλα έγινε 
άντιστοίχηση τής οργανωτικής πολιτικής σάν τό δυναμικό άποκρυστώλ 
λωμα τής ιδεολογίας μας στήν καθημερινή πολιτική δράση. Ή  στρο
φή στό μαζικό κίνημα καί τό δέσιμο τής οργάνωσης μέ τόν κοινωνικό 
της περίγυρο άποτέλεσαν τούς κύριους άξονες τής δράσης μας.

Στήν 6η Σύνοδο έκτιμήθηκε ή πολιτική καί κοινωνική συγκυ
ρία σάν τό σταυροδρόμι κρίσιμων πολιτικών καί κοινωνικών έξελί- 
ξεων. Βρεθήκαμε μπροστά σέ μιά ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ τού Λαού. 
"Οπως, πριν, άπαιτούσαμε άπό τό Λαό νά όρνανωθεΐστό μαζικό κίνη
μα καί νά στοιχίσει τις τάξεις τού ΠΑ.ΣΟ.Κ., έτσι τώρα είναι ό 
Λαός πού άπαιτεί άπό τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. νά βγάλει τή χώρα άπό τά κρίσιμα 
έθνικά, οικονομικά καί κοινωνικά άδιέξοδα καί νά ανοίξει τό δρόμο 
γιά τή μεγάλη ’Αλλαγή, τό Σοσιαλιστικό Μετασχηματισμό.

Στρατηγικής σημασίας ή απόφαση τής 6ης Συνόδου ξεκαθάρισε 
τή θέση τού ΠΑ.ΣΟ.Κ. σχετικά μέ τις άπαραίτητες κινήσεις κορυφής 
γιά τις μελλοντικές έξελίξεις μέ τή στάση μας στό θέμα τής Προε
δρίας καί έδωσε τό πλαίσιο καί τά χαρακτηριστικά μιας ’Οργάνωσης 
πού νά άνταποκρίνεται στις άπαιτήσεις άσκησης τής Έξουσίας. Πα
ράλληλα έδωσε έμφαση στή φυσιογνωμία καί τό χαρακτήρα τού ΠΑ.ΣΟ.Κ. 
σχετικά μέ τήν άσκηση τής έξουσίας μαζί μέ τόΛαό. Τονίσθηκε ή 
άπαραίτητη λαϊκή συναίνεση καί ή άξιοποίηση τής λαϊκής συμμετοχής 
καί π(Γωιΐ(Σβθ'υλ.ία,ς μέσα άπό πολιτικοποιημένα, αύτόνομα, μαζικά κι
νήματα καί δημοκρατικούς λαϊκούς θεσμούς γιά τόν έμπλουτισμό, τήν 
έξειδίκευση καί τήν ύλοποίηση τού προγράμματος τού ΠΑ.ΣΟ.Κ.

Σήμερα μπροστά στήν 7η Σύνοδο βρισκόμαστε σέ δραματικές έξε- 
λίξεις τής πολιτικής, οικονομικής καί κοινωνικής κατάστασης καθώς 
καί των έθνικών θεμάτων.

’Απροκάλυπτες ύποχωρήσεις καί σαφείς ενδείξεις παραχωρή
σεων στά έθνικά θέματα μέσα σ’ένα δραματικό πλαίσιο διεθνών εξε
λίξεων φορτίζουν τήν ατμόσφαιρα.
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Είναι δεδομένη ή χρεωκοπία στήν οικονομική κατάσταση της χώ
ρας, δπου τό ίσοζύγιο.έξωτερικών πληρωμών, ό πληθωρισμός καί ή ύφε
ση μέ τήν άπουσία των έπενδύσεων έπονεκρώνουν τήν οικονομία καί 
πλήττουν καίρια τίς λαϊκές τάξεις, άλλά καί τά μεσαία στρώματα.

Κορυφώνεται άκόμη ή άδυναμία τής Κυβέρνησης τής Ν.Δ. νά λύ
σει τά όξυμένα κοινωνικά προβλήματα. Ή  ποιότητα ζωής ύποβαθμί- 
ζεται σέ βαθμό έξαθλίωσης, ένώ οί έργαζόμενοι καί οίκάτοικοι στήν 
πόλη καί στήν ύπαιθρο δέν κινητοποιούνται πιώ μόνο γιά νά βελτιώ
σουν τίς δποιες συνθήκες, άλλά άπαιτούν τό σταμάτημα τού κατήφορου 
τής χώρας.

"Ολοι ννωρίζουν δτι αυτό δέν πρόκειται νά συμβεΐ παρά μέ τήν 
άμεση άπομάκρυνση τής "νέας" Κυβέρνησης τής Ν.Δ. Ή  προσφυγή στήν 
έκφραση τής λαϊκής βούλησης είναι ή μόνη καί αναπόφευκτη λύση.

Λύση μπορεί νά είναι μόνο οί έκλογές, πού θά σημάνουν τή Νί
κη τού Λαϊκού Κινήματος καί τή Νίκη τού ΠΑ.ΣΟ.Κ,

Ή  έκλογική διαδικασία αύτή θά είναι σταθμός καί κορύφωση 
των αγώνων πού προηγήθηκαν καί άφετηρία γιά τήν άσκηση τής έξου- 
σίας από τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. μαζί μέ τό Λαό.

'0 σημερινός ρόλος τής ’Οργάνωσης καί ή διάταξή της σέ σχέ
ση μέ τόν ’Εκλογικό ’Αγώνα προσδιορίζεται άπό τήν έπίγνωση των βα
σικών παραγόντων πού συνθέτουν τήν πολιτική καί κοινωνική συγκυρία 
τής χώρας καί κύρια : Τήν πολιτική τής άρχουσας τάξης, τή δική 
μας στρατηγική καί τακτική, δπως αύτή έκφράσθηκε στις διάφορες 
προηγούμενες φάσεις καί δπως θά ύλοποιηθεί αύριο γιά τό στέριωμα 
τής ’Αλλαγής. Αύτή ή στρατηγική τού ΠΑ.ΣΟ.Κ. θά ,στηρίζεται κύρια 
στήν απαραίτητη συνοχή τής πλατιάς συμμαχίας τών έργαζόμενων, τών 
μή προνομιούχων, παίρνοντας ύπ’δψη τά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τών 
έπί μέρους χώρων καί τών μαζικών κινημάτων.
Ή  "νέα" Κυβέρνηση τής Ν.Δ. συνεχιστής τής πολιτικής έκφρασης τής 
άρχουσας τάξης (Στόχοι, Μεθοδολογία καί Πολιτική τής δεξιάς)

Πάντα ή άδυναμία τών Κυβερνήσεων τής δεξιάς νά δώσουν λύσεις 
στόν κοινωνικό στίβο ώθούσε σέ μετάθεση τού προβλήματος στήν πολι
τική σκακιέρα μέ αύταρχισμό άπροκάλυπτο ή δχι, μέ ψευτοδιλήμματα 
στό Λσό ή μέ πολιτικές άκροβασίες.

Ή  παταγώδης αποτυχία τής πρώτης καί δεύτερης χούντας έπει
σε τήν άρχουσα τάξη δτι δέν μπορούσε νά άννοηθεΐ ό Λαϊκός παρά
γοντας. ,



'Υπολογίστηκε δμως αυτός άπό τήν μεταπολίτευση καί έπει
τα σάν παράμετρος πρός άποφυγή καί δχι σάν πυξίδα πλεύσης ( Κυ
βέρνηση "’Εθνικής Ενότητας", Καραμανλής ή τάνκς, Διευρύνσεις καί 
Νεοαποστασίες, Εύρωπαϊστές η Άντιευρωπαϊστές, Προεδρολογία, κ.λ.π)

Σήμερα τό πολιτικό παιγνίδι τής δεξιάς μεταφέρεται καί μέ
σα στά σπλάχνα της. Σπαρασσόμενη ή Ν.Δ. άπό τις ένδοπαραταξιακές 
διαφορές, ύπαρκίές άναφορικά καί μέ τή νομή της έξουσίας καί μέ 
τίς διαφορές στην πολιτική πρακτική, έπιταχύνει τή σήψη της, ένώ 
παράλληλα έπιχειρεϊται ένας άποπροσανατολισμός τού Λαού σέ σχέση 
μέ τά αίτια ή τά πιθανά άποτελέσματα των άντιθέσεων.^ Πίσω δμι»}ς
άπό τό όποιοδήποτε σχήμα η σχήματα υπάρχει ή άρχουσα τάξη.

"Οπως άνάλυσε ό Πρόεδρος ή δεξιά παραμένει πάντα ή ίδια. 
"Ετσι καί η "ήπια" σημερινή Κυβέρνηση διακρίνεται άπό τά κοινά 
γνώριμα χαρακτηριστικά των Κυβερνήσεων της δεξιάς, πού είναι τά 
άκόλουθα :
α. Στόχοι : 1. Πλήρης εξάρτηση της χώρας άπό έξωελληνικά ’Ατ

λαντικά κέντρα άποφάσεων.
2. Διαιώνιση της επικυριαρχίας της δεξιάς παρά τή 

λαϊκή βούληση.
3. 1 2 3 4 5 6 Προάσπιση των συμφερόντων της ξένης καί ντό

πιας οικονομικής ολιγαρχίας
β. Μεθοδολογία:1. Χτίσιμο τού Κράτους της δεξιάς μέ τήν άλωση

τού Κρατικού Μηχανισμού καί τήν παράλληλη λει
τουργία τού παρακράτους.

2. Ύποβάθμιση τού Κοινοβουλίου.■/"- · J ' ' ' .■■· ;·
3. Ποδηγέτηση τού Συνδικαλιστικού Κινήματος μέσα 

άπό τόν Κυβερνητικό Συνδικαλισμό.
4. ΚαΟυπόταξη της Τ.Α.
5. ΡΊονοπώληση των μέσων μαζικής ένημέρωσης, Πολι

τιστική άλλοτρίωση καί ύποβάθμιση τού Λαού.
6. Φραγμοί στή Μόρφωση.

Υ Πολιτική 1 . ’Εξωτερική 
τήν Δύσιν".

μονοδιάσταση τού "άνήκομεν εις
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2. Οικονομική : άντιλαϊκή, μονόπλευρη λιτότητα.
3. Αυταρχική στούς θεσμούς.

Στρατηγική καί τακτική τού ΠΑ.ΣΟ.Κ. - Ρήξη μέ τήν άρχουσα τάξη

Στόχοι, μεθοδολογία καί πολιτική τοΰ ΠΑ.ΣΟ.Κ.
α. Στόχοι : 1. ’Εθνική ’Ανεξαρτησία

2. Λαϊκή Κυριαρχία
3. Κοινωνική ’Απελευθέρωση

3. ΜεΟοδολογία:
1

Δημοκρατική Διαδικασία
’Εκδημοκρατισμό των δομών, κάθαρση·, έξάλειψη 
παρακράτους.

2. ’Ανύψωση τοΰ κύρους του Κοινοβουλίου.
3. ’Ακηδεμόνευτο, πολιτικοποιημένο, μαζικό, ένιαΐο 

συνδικαλιστικό κίνημα.
4. ’Αποκέντρωση, ενίσχυση τής Τ.Α., αύτοδυναμία.
5. ’Εκδημοκρατισμό των μέσων μαζικής ένημέρωσης 

στην ύπηρεσία του Λαού. Πολιτικό άνέβασμα, 
μέσα άπό τήν κριτική θεώρηση των παραδόσεων 
καί τής κληρονομιάς μας, άμυνα άπέναντι στήν 
ξενόφερτη κουλτούρα.

«■*

6. Πλάτεμα τής γνώσης3 έπαγγελματικός προσανατο
λισμός, περιεχόμενο σπουδών, έκδημοκρατισμός 
τών δομών τής έκπαίδευσης.

Πολιτική : 1 ’Ενεργά άδέσμευτη3 πολυδιάστατη έξωτερική πο
λιτική, πού Οά προωθεί τήν ’Εθνική ’Ανεξαρτη
σία. Σταυροφορία γιά τήν άποκλιμάκωση τής 
έντασης καί τήν Ειρήνη.

2. ’Αντιμονοπωλιακή Οικονομική πολιτική, μέ σταθε
ροποίηση τής οικονομίας καί δέσμευση μέ δομι
κές άλλανές στήν προοπτική τοΰ Σοσιαλιστικού 
Μετασχηματισμού.

3. ’Ενίσχυση καί ύποστήριξη τών δημοκρατικών θε
σμών μέ νέες μορφές λαϊκής συμμετοχής καί πρω
τοβουλίας, από τό Δημοκρατικό Σχεδίασμά μέχρι
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ποίηση, μέσα άπό νέες παραγωγικές καί
κοινωνικές σχέσειςΗ

Οί διάφορες φάσεις ύλοποίησης της πολίτικης Μας στά πλαίσια της 
Στρατηγικής μας
1. Πρωτοβουλία Άνδρέα Γ. Παπ,ανδρέου, ’Οργάνωση του πολιτικούV  t λμ ίου ιιυηιΐίλυυ 'ttf-

a ίο
J / J  f  W IX,^,s υ»Υνφβρέa ,τής ’Αλλαγής.

^  ^  ^  J j  '  '  · ρ τ φ η2. °̂  ’Αποκάλυψη τού ρόλΌΐι της άρχουσας jra|nc στά ’Εθνικά^ κοινω- -> ρ J
' νικά, οικονομικά ζητήματα. { ^ ΐ ύ ^  ! ^ } ·&

φ α <  w a tt  μ  Η Θ ν~ νγίά ^ :
3. Καθιέρωση σάν κύριου φορέα της ’Αλλαγής τού ΠΑ.ΣΟ. Κ. /'μέσα άπο J
, την έκφραση τής λαϊκής β^ύλησης/στίς έκλονές τού 1977.
-(«PÍA— -------- -- ----—  ί Α Η ^ W tifay^ C ú cxÁ L ·VΤ
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Συνασπισμός κοινωνικών ο'υνάι
μενών και των μή προνομιούχων

άτειά συμμαχία τών έργαζό- λ ι( .
' . « ΗΙΘΝIΚΗ ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑτ,η τ α. Ρ ^

----------- \
Παρέμβαση τήε δργάνωσης στά μαζικά κινήματα^ν"7Π/οιχτή Δήμο
κρατική πολιτική δρΊάση 
λιτικής συνειίδητοποίησης

_ . :ής συνείδηση^ καί πο-
από τούς έργαζόμ,ενου£ mW »  SiocejiotuW v}

Hr¡LuWlAá^¿tf ύ\
Προώθηση τής ΓΕΘνικής Λαϊκής ’Ενότητας μέ τόν άπεγκλωβισμό άπό 
τή δεξιά, τώ,ν λαϊκών μαζών που δέν τής άνήκουν τ α ξ ι κ ά Ρ^ρί{^

^ * Μ * * ί £  ν-------- — --------------- ---- -
Μετασχηματισμός τού Συνασπισμού τών κοινωνικών δυνάμεων σέ π ο - 1̂ .] 1̂
λιτική δύναμη ^εξουσίας μέ πολιτική τους έκφρανση ,τό ΠΑ..Σ0.Κ,

\ _̂__________ ___ ΐ) Λ^α χχ> λοο }ν χαχΊ·νΓ/ίΑο̂
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΟΎ 7\Α0Γ. ’Αμφισβήτηση τής Κυβέρνηση«
καί τής ’Εξουσίας άπό τή δεξϋάί --- __->___ _— —

[ένδυση / τής οργανωτικής καί πολιτικής παρέμβαση
1  —■ ■— -— —   —   -  - -   

α ίεραρχπΜένο 'Τ^αίσιο κίνησης τής Λαϊκής πρω-Πρό,

ΓοϊΓλίας
χο τήν / ϊύτοδύναί ι ιτ^υλοπο ίηση του προγρ^μμαΤοζτ

ιογικός ’Αγώνας - ’Εκλογές

ς ΕΚΛ0-
ς

Σταθμός μέ στό-

Κυβέρνηση τοΰ^ΠΑ.ΣΟ.Κ. - άσκηση έξουσιας μαζί μέ τό Λαό 
Επένδυσ 1

"πτύξη τη
ΠαρέμβαΤΤτΓ τής
νασπισμού τών κοινωνικών δυνάμεων

c t  *&>*** *¿ce> ,

του έκλονικοΰ αποτελέσματος γιά τήν παραπέρα άνά-
όργάνωσης. /  , ~  / u f  i 'J T Á jh íf  c
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ποίηση , ενίσχυση της οικονομικής δύναμης των λαϊκών τάξεων 
καί των μικρομεσαίων στρωμάτων, Δημοκρατική δλοκλήρωση, νέες 
κοινωνικές καί παραγωνικές σχέσεις μέσα άπό ννήσιους Δημο
κρατικούς λαϊκούς θεσμούς, πολιτιστική
αϊκή Συναίνεση, ίεράρχΐφτ (Ττο)
ρυθμοί δομικών Αλλαγών. Μνο-ι %οχε>\(ΐ>ο̂ιτιαο̂
Καθημερινός πολιτικόςκαί ιδεολογικός αγώνας. *0 Σοσιαλισμός 
δέν είναι γιά/μδς μόνο__ανάπτυξη παραγωγικών δυνάμεων. ’Απαι
τεί μιά νέα καθημερινή προσπάθεια βήμα μέ βήμα, γιά ένα νέο

ζωής, γιά τήν καθιέρωση νέων άξιών μέ τήν 
κρατικό μετασχηματισμό τών παραδόσεων

τρόπο δουλειάς καί 
Αξιοποίηση καί τόν 
'Ελληνικού Λαού.
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Λ. Ρόλος της ’Οργάνωσης

Στόν Εκλογικό Αγώνα, τή σύνδεσή του μέ τά μαζικά κινήματα καί 
τις αυριανές προοπτικές.

Ή  ώρα τής Λαϊκής βούλησης,πού μέσα άπ’τίς έκλογές 0ά έκ- 
φράσει πολιτικά τήν Αμφισβήτηση της έπικυριαρχίας της άρχουσας 
τάξης,είναι θέμα πού ξεφεύγει πιά άπό τή θέληση της δεξιάς.

’Αρκεί καί πρέπει ή παρέμβασή μας γιά τήν έπιτάχυνση τών 
πολιτικών έξελίξεων μέσα άπό :
α. γενικώτερες πολιτικές παρεμβάσεις,
0. τήν Αξιοποίηση τών κοινωνικών διεργασιών.

01 έκλογές,σταθμός καί άφετηρία γιά πολιτικές καί κοινωνι
κές έξελίξεις, συνδέονται άμεσα μέ τις επί μέρους διάφορες φάσεις 
πού Αναφέρθηκαν, τόσο αύτές πού προηγήΟηκσν δσο καί αυτές πού Οά 
Ακολουθήσουν.

Καθήκον έτσι της ’Οργάνωσης είναι ή στράτευση στόν ’Εκλογι
κό ’Αγώνα, πού έτσι κι ’άλλοιώς είναι γιά τό ΠΛ.ΣΟ.Κ. μιά συνε
χής καί μακρόπνοη διαδικασία, Αλλά κού σήμερα μπαίνει στήν τελική 
εύθεία, μέ τά έφόδια τού χθές καί τις προοπτικές τού αύριο.

“Ετσι η ’Οργάνωση :
1. ’Εντείνει τήν πληροφόρηση, ένημέρωση τού Λαού, άντιπαραθέτο- 

ντας τή δική της δυναμική Απέναντι στή συσκότιση καί τή
./ ο ο
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στρεβλωτική διαδικασία των μέσων μαζικής ένημέρωσης. Μέσα 
ατά μαζικά κινήματα, άλλά καί σέ κάθε χώρο δουλειάς, μόρφωσης, 
ψυχαγωγίας η κοινωνικής συνάθροισης« Στό χωράφι, έργοστάσιο, σ 
ατό έργοτάξιο, στό γραφείο, στό μαγαζί, στή γειτονιά, στή συ
νοικία, στό τετράγωνο, στό καφενείο, σπίτι μέ σπίτι«

2. Συνεχίζει νά άποκσλύπτε ι, άπογράφοντας καί τεκμηριώνοντας μέ
σα άπό τά Λαϊκά Τοπικά η Κλαδικά προβλήματα, τά αίτια της ση
μερινής κρίσης, την κακή όργάνωση του περιβάλλοντος, τόν αύ- 
ταρχισμό καί την άναποτελεσματικότητα της δεξιάς, τήν άσύδο- 
τη κερδοσκοπία του κεφαλαίου.
Εντάσσει τά έπί μέρους προβλήματα στά γενικότερα ζητήματα 
τής πολιτικής, οικονομικής καί κοινωνικής όργάνωηης άπό τά 
μερικότερα στά εύρύτερα. Προβάλλοντας πάντα τήν κυρίαρχη 
άντίθεση, διευρύνει δλο καί περισσότερο τή συμμαχία των μή 
προνομιούχων, άξιοποιώντας τήν ένωτική στρατηγική της ’Εθνικής 
Λαϊκής 'Ενότητας.

3. ’Εντείνει τήν παρέμβαση μέσα στά έπί μέρους μαζικά κινήματα, 
πείθοντας καί δχι επιβάλλοντας καί ιεραρχώντας τού στόχους. 
Παράλληλα συμμετέχει πρωταγωνιστικά καί στηρίζει τις λαϊκές 
κινητοποιήσεις σέ δλα τά έπίπεδα, πού στοχεύουν δχι μόνο στήν 
έπιβίωση των έργαζομένων, άλλά καί στήν ίδια τήν προστασία 
των οικονομικών καί κοινωνικών δυνατοτήτων τής χώρας. Λέν 
πρέπει νά μάς διαφεύγει - καί τούτο στηρίζεται καί στήν ιστο
ρική έμπειρία - δτι ή δεξιά, έγκαταλείποντας τήν έξουσία κλη
ροδοτεί πάντα μιά χρεωκοπημένη κοινωνική καί οικονομική κατά
σταση. Κι’άκόμα δτι ή συνεχής οικονομική καί κοινωνική ύπο- 
βάθμιση τών λαϊκών τάξεων όξύνει τήν οικονομική κρίση καί τά 
άδιέξοδα.

Παρεμβαίνει γιά τό συντονισμό τής προσπάθειας στις έπί μέ
ρους διεκδικητικές κινητοποιήσεις γιά τήν άποτελεσματική 
πάντα έπιλογή τού έπιπέδου άντιπαράθεσης, άξιοποιώντας δ- 
μως τό δυναμισμό καί τις έπιλογές τών συγκεκριμένων χώ
ρων, χωρίς ηγεμονισμούς, καπελλώματα καί έποκλεισμούς.

4. Χρησιμοποιεί τις έμπειρίες άπό τις προηγούμενες κινητοποιήσεις 
καί γιά τή σημερινή προσπάθεια καί γιά τήν καταγραφή τών αι
τημάτων καί γιά τόν τρόπο αντιμετώπισης τής δεξιάς στούς έπί 
μέρους χώρους. Γιά νά ξαναθυμίσουμε στούς έργαζόμενους ξανά

./ • ο



τώρα την πολιτική καί τή μεθοδολογία τής δεξιάς όπέναντί 
τους, άντιπαραθέτοντας την πολιτική του ΠΑ.ΣΟ.Κ. σέ κάθε χώ
ρο, έντείνοντας τή μαζικοποίηση της ’Οργάνωσης μέσα άπό τή 
δράση μας στά μαζικά κινήματα καί τήν προεκλογική διαδικασία.

5. Κάθε νέα ψήφος πρός τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. αύξάνει τίς δυνατότητες αυτο
δύναμης υλοποίησης τού προγράμματος μας.
Κάθε νέο μέλος του ΠΑ.ΣΟ.Κ. δυναμώνει, διασφαλίζει καί έγγυ- 
άται τήν πορεία του καθώς καί αυξάνει1τίς.προοπτικές της αυ
ριανής παρέμβασης τής οργάνωσης στήν άσκηση της έξουσίας.
Κάθε νέα Ψήνος καί κάθε νέο μέλος του ΠΑ.ΣΟ.Κ. πού κερδίζεται 
μέσα άπό τήν πολιτική παρέμβαση τής οργάνωσης ανεβάζει ταυ
τόχρονα τήν ίδια τήν πολιτικοποίηση της οργάνωσης·

6. ’Απογράφοντας δλα σύτά τά χρόνια ή ’Οργάνωση τά λαϊκά προ
βλήματα, παλεύοντας γι’αύτά καί ,ιροτείνοντας λύσεις, συμμε
τέχει ουσιαστικά στήν εκπόνηση του προγράμματος.
Διαδίδοντας τό πρόγραμμα καί έξειδικεύοντας τίς θέσεις μας 
στούς έπί μέρους χώρους, δένεται μέ αυτό καί καταχτά τήν 
άπαραίτητη υποδομή γιά τή συμμετοχή στήν αύριανή ύλοποίηση.
Καταχτά παράλληλα τήν ένιαία άντίληψη πού είναι άπαραίτητη 
καί γιά τήν έκλογική μάχη σήμερα, αλλά καί στόν άπαραίτητο
πολιτικό καί ιδεολογικό καθημερινό άγώνα αΰριο.

7. ϊΤαιίρνει στούς ώμους της ή οργάνωση τήν υπόθεση τής οικονομι
κής αυτοδυναμίας τού Κινήματος ί\ Π ο  Κ ύρια τήν ανταπόκριση στίς 
μενάλες οικονομικές απαιτήσεις του εκλογικού άγώνσ.
Κάθε δραχμή πού κερδίζεται άπό τήν οργάνωση μέσα στό Λαό γιά 
τήν οικονομική έξόρμηση του ’Εκλογικού ’Αγώνα δυναμώνει τήν 
οικονομική καί πολιτική αυτοδυναμία του Κινήματος, άλλά καί * 8
τούς δεσμούς τής ’Οργάνωσης μέ ιόν κοινωνικό της περίγυρο.
Κάθε δραχμή πού προσφέρεται άπό τό Λαό γιά τόν ’Εκλογικό 
’Αγώνα δυναμώνει τό πολιτικό αίσθημα τής συμμετοχής των μαζών 
στήν υπόθεση τής έκλογικής νίκης καί της αυριανής αλλαγής.

8. Συνδέοντας ή ’Οργάνωση τόν ’Εκλογικό Αγώνα μέ τίς παράλληλες 
προσπάθειες

στό κίνημα στή συνοικία, στήν Αυτοδιοίκηση
στούς ’Αγροτικούς Συλλόγους καί στή Συνεταιριστικό κίνημα

- 8 -
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στό συνδικαλιστικό κίνημα των εργατοϋπαλλήλων καί έπιστπμόνων 
στην έργαζόμενη καί σπουδάζουσα νεολαία 
στούς μικρομεσαίους, στους έμποροβιοτέχνες 
στους συνταξιούχους 
στό γυναικείο κίνημα
στούς μετανάστες καί τούς ναυτικούς, στόν ’Απόδημο 'Ελ
ληνισμό
στό κίνημα γιά τήν προστασία του πολιτιστικού καί φυσικού 
περιβάλλοντος»

0ά άνανεώσει τούς άπαραίτητους δεσμούς τώρα μέ τίς όρνανωμέ- 
νες λαίκές δυνάμεις.

Δεσμοί άπαραίτητοι γιά τήν προώθηση έκείνων των 
λαϊκών δημοκρατικών θεσμών πού Οά στηρίζουν αΰτιο τόν δημο
κρατικό προγραμματισμό, πού Οά άτσαλώσουν τη συνοχή τής 
’Εθνικής Λαϊκής Ενότητας Οά άντιμετωπίσουν τίς προκλήσεις 
καί τά τεχνάσματα τής άρχουσας τάξης κατά τήν άσκηση τής 
έξουσίας καί Οά στεριώσουν τίς άπαραίτητες νέες παραγωγικές 
καί κοινωνικές σχέσεις καί Οά πάρουν μέρος συνειδητά στήν 
άμεση υλοποίηση τής οικονομικής σταθεροποίησης καί στις 
διαδικασίες υποστήριξης τής πολιτικοστρατιωτικής άποδέσμευσης.

9. Ή  ’Οργάνωση παίρνει ύπ’δψη της τά νέα χαρακτηριστικά τών 
έπί μέρους μαζικών κινημάτων πού προσδιορίζουν καί τή νέα 
ποιότητα τών διεκδικήσεων μά καί τής βούλησης νιά τήν άλλαγή.

Τά χαρακτηριστικά αυτά προσδιορίζουν τό ειδικό βάρος 
τής παρέμβασης τού ΠΛ.ΣΟ.Κ. καί τά άποτελέσματα τής προσπά
θειας νιά τήν κατάκτηση τής ταξικής συνείδησης μαζί μέ τήν 
πολιτική συνειδητοποίηση. Μέ τήν παρέμβαση τού πολιτικού φορέα 
στή βάση καί τό έποικοδόμημα καί στή βαΟειά έπίννωση τής 
συνεχούς άλληλεπίδρασής τους.

Ή  Τ.Α. είναι ένας άπό τούς κύριους φορείς δπου θά 
στηρίζει τό ΠΛ.ΣΟ.Κ. τήν αύτοκεντρωμένη άνάπτυξη τόσο σέ έπίπεδο 
άποκεντρωμένου Δημοκρατικού σχεδιασμού δσο καί σέ έπίπεδο νέων 
παρανωγικών σχέσεων.

Οί φορείς τής Τ.Α. δέν έπαιτούν πιά μεμονωμένα οι
κονομικές διευκολύνσεις άπό τήν Κεντρική Διοίκηση νιά τόν κάθε 
Δήμο ή Κοινότητα, άλλά συνολικά τήν οικονομική αύτοδυναμία τήςΤ.Λ.
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Διεκδικοΰν άκόμη άρμοδιότητες καί ευθύνες στή διαχείριση των τοπικών υπο
θέσεων, δηυοτικοποίηση των υπηρεσιών πού παρέχουν υπηρεσίες στους 
δημότες προτείνοντας τή συμμετοχή των έρναζομένων. Προωθούν 
παράλληλα τή λαϊκή συμμετοχή καί τήν άξιοποίηση τής λαϊκής πρωτο
βουλίας μέσα άπό νέους δημοκρατικούς θεσμούς (π,χ, συνοικιακές 
έπιτροπές, συνοικιακά συμβούλια, Λαϊκή Δημοτική αύτομόρφωση* 
σχολές γιά τούς γονείς κ.λ,π.).

Στό Συνδικαλιστικό κίνημα οί έργάτες, οί ύπάλληλοι 
κινητοποιούνται τόσο γιά θεσμικές άλλαγές, γιά τήν προστασία τού 
τόπου δουλειάς καί ζωής τους, γιά τό δικαίωμα στή δουλειά ένάντια 
στίς άπολύσεις δσο καί γιά καλύτερα μεροκάματα ύστερα άπό τή με
γάλη άπώλεια τής άγοραστικής τους δύναμης· Προωθούν παράλληλα καί 
όργανώνται συνδικαλιστικά στό χώρο δουλειάς,στά έργοστασιακά καί 
έπιχειρησιακά σωμστεία,παρά τούς κινδύνους καί τά προβλήματα πού 
δημιουργούν ή έλλειψη συνδικαλιστικής προστασίας καί ή τακτική 
τών πολυεθνικών συγκροτημάτων.

Οί έπιστήμονες είναι δ χώρος πού έχει θίξει άρκετά 
ή έμφανιζόμενη άνεργία, ή υποαπασχόληση ή ή έτερασχόληση. Όντας 
κοντά στά κέντρα λήΦης άποφάσεων χωρίς ΰμως νά συμμετέχουν σ’αύ- 
τά,άποκτούν σοαρικότερη γνώση τής παραγωγικής διαδικασίας. Βλέ
πουν νά ένσωματώνονται δλο καί περισσότερο σέ συστήματα "άνθρωπος 
- μηχανή". Μέ τή συνεχώς άνανεούμενη καί άκριτα μεταφερόμενη 
ξένη τεχνολονία,χωρίς δυνατότητες άφομοίωσης, καταντούν φθηνές 
άνθρωπομηχανές-συμπληρωματικές τής ξένης τεχνοδομής,πού συνοδεύ
ει τήν διείσδυση τών πολυεθνικών μονοπωλίων, Ή  αύξημένη συνει- 
δητοποίηση τούς οδηγεί σέ κινητοποιήσεις διεκόικώντας καί προ- 
τείνοντας αυτοδύναμη οικονομική άνάπτυξη, τήν προώθηση τής έρευ
νας καί τής συνεχιζόμενης έκπαίδευσης,επιλογή καί διαμόρφωση μιας 
έΟνικής τεχνολογίας, ένδυνάμωσης τόΰ ρόλου τών επιστημόνων μέσα 
στήν παρανωγική διαδικασία άλλά καί συμμετοχή στή λήΦπ τών άποφά- 
σεων γιά τήν παιδεία, τή δημιουργική έκπαίδευση καί τήν έρευνα,

Στό χώρο τής σπουδάζουσας νεολαίας στά Α.Ε.Ι. καί 
στήν Τεχνική Παιδεία τά παραδείγματα άπό τήν κατάσταση στό χώρο 
τών έπιστημόνων έμπλουτίζουν τούς άνώνες τών σπουδαστών γιά ένα 
σωστό περιεχόμενο σπουδών καί έπαννελματικό προσσνατολισμό,καί τή 
συμμετοχή τους,’Αγωνίζονται γιά τήν άποψυνή μιάς αύστηΡήζ καί στείρας 
"έξειδίκευσης", στά πλαίσια ένός "έκσυνχρονισμού” τής δεξιάς πού 
θέτει Φραγμούς στή μόρφωση,έμποδίζει τό πλάτεμα τής γνώσης,ύπο-
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βαΟμίζει τά πτυχία καί τροφοδοτεί τήν "άγορά" των έπιστημόνων μέ 
έξειδικευμένο έπιστημονικό προλεταριάτο. Παράλληλα οί σπουδαστές 
μέ όξυμένα καί άλυτα κοινωνικά προβλήματα,άντιμετωπίζοντας τόν 
αύταρχισμό ενός φεουδαρχικοϋ καθηγητικού κατεστημένου χωρίς οι
κονομικά μέσα>μέ έλλειψη σωστής ψυχαγωγίας καί πολιτιστικής καλ
λιέργειας .παλεύουν δυναμικά,άμοισβητώντας πολλές φορές δλες τίς 
κατεστημένες δομές. Ή  άκριτη ίσοπέδωση, πολλές φορές, άκόμα καί 
προοδευτικών δυνάμεων, άνεζάρτητα άπό τη λαθεμένη τακτική καί 
στρατηγική αυτών, τελικά δέν έκφράζεται μαζικά. ν Άπό τό κύμα 
τής άμοΓι̂ σβητησης δ μ ως αντλούνται διδάγματα γιά τήν άναγκαιότητα τής 
προστασίας τής αυτονομίας τού χώρου, τής βαΟρίάς πολιτικοποίησης, 
τής άξιαποίησης τού αύΟόρμητου δυναμισμού άλλά καί τής στροφής πρός 
τήν έπίλυση τών κοινωνικών άδιεξόδων τών σπουδαστών. Ή  ένδυνά- 
μωση τού μετώπου παιδείας,ή πλατειά συμπαράταξη δλων τών πραγμα
τικά προοδευτικών φορέων τής πανεπιστημιακής κοινότητας καί τών 
φορέων τών έρνπζομένων, τής Τ.Α.,άποτελεί μιά σίγουρη προοπτική 
νιά τή μέχη πού Οά δοθεί γιά τόν έκδημοκρατισμό τών Α.Ε.Ι. καί 
τών KATE άλλά καί νενικότερα γιά μιά Παιδεία στήν υπηρεσία τού 
"Εθνους καί τού Λαού.

Οί άγρότες έδοσαν ίσως τό πιό δυναμικό παρόν στις λαϊ
κές κινητοποιήσεις σέ πανελλήνια κλίμακα. Ξεπερνώντας τά πολωτικά 
χαρακτηριστικά που ή δεξιά καλλιεργούσε στήν ελληνική ύπαιθρο καί 
τίς καταβολές τού έμφύλιου, παλεύουν μαζικά-ένωτικά πέρα καί πάνω 
άπό κομματικές τοποθετήσεις. Τό ζωντανό άγροτικό κίνημα στούς 
’Αγροτικούς Συλλόγους καί οί έπιτυχημένες κινητοποιήσεις μαζικο- 
ποιοΰν τό ίδιο τό κίνημα,ένώ παράλληλα θέτουν τά θεμέλια νιά τήν 
άμφισβήτηση τού άγροτοπατερικοΰ κατεστημένου,πού νέμεται άκόμα τούς 
συνεταιριστικούς φορείς. 'Όμως καί εκεί οί γνήσιες άγροτικές δυ
νάμεις παρά τό άσφυκτικό πλαίσιο καί τά τεχνάσματα τών άγροτοπατέρων 
προωθούν δλο καί περισσότερο τήν έξυγίανση τού Συνεταιριστικού κινήματος.

Καί είναι πράνμστι σημαντικό δτι τό άγροτικό κίνημα 
δέν περιορίζεται πιά στή διεκδίκηση άνεκτών τιμών άσφαλείας. Προ
βάλλει κύρια καί διεκδικεί άναπτυξιακά έρνα, νέους θεσμούς γιά τήν 
άνάληψη άπό τούς ίδιους τούς άγρότες ένός όλοκληρωμένου άγροτικοΰ 
κυκλώματος (άνροτική πίστη, ομαδικές καλλιέργειες, συνεταιριστική 
όργάνωση τής μεταποίησης,συσκευασίας καί έμπορίας τών άγροτικών 
προϊόντων, άνάληψη τού κυκλώματος τών φυτοφαρμάκων, τών ζωοτροφών 
κ. λ. π.).
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Παλεύουν Ακόμη γιά τό πολιτιστικό Ανέβασμα της ‘Ελληνικής 
Αγροτιάς καί γιά μιά νέα ποιότητα ζωής στην ‘Ελληνική ύπαιθρο.

Μπροστά στή μεγάλη συνειδητοποίηση τού Αγρότη καί στη συνε
χώς όγκούμενη Απήχηση τού ΠΑ.ΣΟ.κ. μέσα στις πλατείες Αγροτικές 
μάζες 9ή άρχουσα τάξη καί ό Αγροτοπατερισμός έπιχειρεί μέσα Από 
Αναβίωση πολιτικών ψαντασμάτ(ον, σπασμωδική έ παν εμφάνιση στό χώ
ρο. Γνωστή είναι όμως ή Απάντηση των’ Αγροτών πού στοιχίζουν 
καθημερινά τίς τάζεις τού ΗΑ.ΣΟ.Κ., καθώς καί των στελεχών τού 
Κινήματος στόν Αγροτικό χώρο πού διαφωτίζουν τόν “Ελληνα Αγρότη 
καί Απεγκλωβίζουν νέες μάζες Αγροτών., Αλλά καί παρσσυρμένα συνε - 
ταιριστικά καί συνδικαλιστικά Αγροτικά στελέχη.

Οί μικρομεσαίοι, οι έπαγγελματοβιοτέχνες, οί έμποροι» Απο
τελούν ένα έΡαιρετικά εύαίσθητο χώρο. 'Αποτελούσαν πάντα ένα 
τμήμα πού έπιχειρούσε ή όλιγοπ.ωλιακή καί μονοπωλιακή μεγαλοα
στική τάζη νά. παρασύρει σέ μια Λεόντειο: συμμαχία. Στά πλαίσια 
τής άναρχης καί σπασμωδικής "Ανάπτυξης" μέσα στά περιθώρια των 
δυνατοτήτων τής περιφερειακής οίκονομίας, όταν άκόμη δέν είχε 
ζεσπάσει ή κρίση, έκχωρούσε όρισμένα προνόμια γιά νά τά πάρει μέ 
άλλο τρόπο τήν ίδια στιγμή. Σήμερα όμως οί μικρομεσαίοι, έχουν 
πληγεί άμεσα. Χωρίς καμμιά ούσιαστική χρηματοδότηση Από τίς Τράπε
ζες, πού χρησιμοποιούν τή λαϊκή Αποταμίευση γιά τά μεγάλα βιομηχα
νικά συγκροτήματα καί τήν αύρηση των παγωμένων πιστώσεων, χωρίς 
τεχνολογική υποστήριξη, κατακερματισμένοι, άντιμετιοπίζουν τήν έ- 
πίθεση τών μονοπωλίων καί των Σούπερ Μάρκετ.

* Η κάθετη πτώση τής Αγοραστικής δύναμης τών λαϊκών τάζεων 
άδεισσε τά μαγαζιά Από κόσμο. Καθημερινά Αντιμετωπίσουν τό άγχος, 
έλλειψη ρευστών, γραμμάτια, χρεωκοπίες. Μέ Ανύπαρκτη ίατροφαρμα- 
κευτική περίθαλψη καί συντάξεις πείνας οί μικρομεσαίοι συνειδητο
ποιούν καθημερινά ότι ή θέση τους είναι πάγια μέ τό συνασπισμό 
τών κοινωνικών δυνάμεων, πού παλεύει γιά τήν Αλλαγή μέ τήν πλατιά 
συμμαχία τών έργσζόμενων. Καί Ακριβώς αύτή ή έν δυνάμει συμμα
χία Αποτελεί τό σημείο κλειδί γιά τήν απομόνωση τής άρχουσας τά
ξης στήν πορεία γιά. τήν ’Αλλαγή.

Οί συνταξιούχοι (υπάλληλοι, Α,γρότες, έπσγγελματίες) είναι 
τό πιό καταπιεσμένο στρώμα, τής ‘Ελληνικής κοινίονίας. Μέ υπο
βαθμισμένη ίατροωσρμακευτική περίθαλψη, μέ συντάξεις πείνας, Αντι
μετωπίζουν παράλληλα τήν Απότομη Αποξένωσή τους άπό τήν παραγωγι-
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κή διαδικασία,χωρίς κατάλληλο κοινωνικό ¿^οπλισμό ή θεσμούς προ
σαρμογής καί μερικής Απασχόλησης, Γι'αυτούς ή Αλλαγή είναι ζήτη
μα έπιβίωσης.

Χαρακτηριστική είναι ή Ανάπτυξη τού γυναικείου κινήματος τά 
τελευταία χρόνια στή χώρα μας.

* Η ίδιαιτερότητά των προβλημάτων τής γυναίκας στί ς Αμοιβές 
καίστίς συνθήκες δουλειάς, ή θέση της ο'τήν οικογένεια, ή Ανυπαρξία 
προστασίας, ή έλλειΟαι κοινωνικού έζοπλισμού, οί διακρίσεις σέ βά- 
ρος τής γυναίκας σ'δλα τά έπίπεδα τής πολιτικής, κοινωνικής καί 
οίκονομικής ζωής τού τόπου, έχουν δημιουργήσει τό κατάλληλο κλίμα 
γιά τήν ‘Ελληνίδα γυναίκα., πού Αγωνίζεται τώρα γιά τήν Απελευθέρω
σή της . Άβίζει όμως νά σημειωθεί ότι ή μεγάλη πλειοψηφία των 
όργανωμένων Οτό γυναικείο κίνημα γυναικών Αναγνωρίζουν ότι μόνο 
ή κοινωνική Απελευθέρωση θά σημάνει καί τήν ουσιαστική Απελευ
θέρωση τής γυναίκας. Χωρίς νά παραγνωρίζουν καί νά υποβαθμίζουν 
τήν πάλη τους γιά τό στσμάτπμα των διακρίσεων - Αποτέλεσμα τής 
ίεραρχικής δομής τής κοινωνίας καί τού συστήματος - οί ‘Ελληνί- 
δες γυναίκες συσπειρώνονται ένάντια στήν κύρια Αντίθεση καί πλαι
σιώνουν τό συνασπισμό τών δυνάμεων τής’Αλλαγής. ‘Η έλλειψη βέ
βαια μαζικής παρουσίας στίς κομματικές όργανώσεις έήακολουθεί νά 

•προβληματίζει. "
Τό δέσιμο μέ τήν πατρίδα καί τίς παραδόσεις τού Λαού χαρακτη 

ρίζει τό χώρο τών μεταναστών καί νενικότερα τού 'Απόδημου Έλλη- 
νισμού . *Η Απήχηση τού ΗΛ.ΣΟ.Κ. κο:ί ή όργανωμένη δράση τού Κι
νήματος, κύρια Ανάμεσα στους έργάτες,. τούς έπιστήμονες καί τούς 
σπουδαστές, βρίσ7ίεται σέ άμεση σχέση μέ τή συνειδητοπ.οίηση Από τά 
προβλήματα πού Αντιμετωπίζουν. Προβλήματα πού άναφέρονται κύρια 
στό πολιτιστικό έπίπεδο καί τό εκπαιδευτικό πρόβλημα άλλά καί 
στίς συνθήκες διαβίωσης στίς Γένες χώρες στό συντα^ιοδοτικό καί 
τήν έλλειψη θεσμών υποδοχής στην πατρίδα. ’Ιδιαίτερα σήμερα κά
τω άπό τίς συνθήκες τής παγκόσμιους οίκονομικής κρίσης οί “Ελλη
νες μετανάστες Αντιμετωπίζουν Αμυμένα προβλήματα. Βρίσκονται 
σίγουρα δεμένοι μέ τό πλόκ τών κοινωνικών δυνάμεων πού παλεύει 
γιά τήν Αλλαγή καί μπορούν αποφασιστικά, νά Βοηθήσουν στήν εόαί- 
σθητη περίοδο τής μετάβασης, σέ όλα τά έπίπεδα, άπό τήν προσφορά



14
Φ

της γνώσης net της έμπειρίσς μέχρι την πρόσφορά στην παραγω
γική διαδικασία καί τήν άνάπτυΓ-η. 'Βω'όσον θά ύπάρ£ουν ot nη
κατάλληλοι θεσμοί υποδοχής μπορεC νά συμβάλλουν άποcocoa 1 στικά 
σέ παραγωγικές έπενδυσεις πού θά ¿’'υπηρετήσουν και τήν Απασχό
ληση καί τή συμμετοχή των ίδιων των έπαναπατριζόμενων.

Τό ίδιο Αποφαόιάτική θά είναι ή συμβολή στήν προσπάθεια 
γιά τήν Αλλαγή των ναυτικών, ένώ τό πρόβλημα των πολιτικών 
προσφύγων είναι θέμα πολιτικό καί κοινωνικό μά κύρια θέμα 
έθνιχό.

Τά κινήματα γύρω Από τήν προστασία του πολιτιστικού καί ιου- 
σικοϋ περιβάλλοντος  ̂ είδικά στή χώρα μας*προσανατολίζονται 
κύρια γύρω Από τήν"’οΑ., πού είναι άλλωστε καί δ Φυσικός φορέας 
γιά τήν Ανάπτΐ>Γη. των κινημάτων αυτών χωρίς Αποπροσανατολισμούς 
καί μέ βαθειά πολιτικοποίηση.

"Ετσι ή 'Οργάνωση τού ΙΤΑ.ΣΟ..Κ. εντείνει Ακόμα περισσότερο 
τήν ουσιαστική παρέμβασή της μέσα στά μαζικά κινήματα παίρνο- 
ντας ύπ’δψη τά θετικά, χαρακτηριστικά πού προαναφέρθηκαν, Αλ
λά καί τίς Αδυναμίες καί δυνατότητες πού Αναλύθηκαν στήν 5η καί 
6η Σύνοδο. ί:έ τόν τρόπο αύτό συμβάλλει Αποφασιστικά στήν Ανά- 
πτυΓη τών μαζικών κινημάτων,στήν ίσχυροποίηση των διεκδικη- 
τικών τους θέσεονν στήν πολιτικοποίησή τους. Μιά πολιτικο
ποίηση πού·θά έκωρασθεC Αμεσα στήν έκλογική Αναμέτρηση, Αλλά 
καί στήν Απαραίτητη διατήρηση καί ¿^ασφάλιση τής συνοχής τής 
πλατιάς συμμαχίας τών έργαζόμενων κσ.τά ΐήν Ασκηση τής έβουσίας.

*
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* Ε. ΔΙΑΤΑΞΗ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ - ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Μπροστά στά κρίσιμα έΟνικά» οικονομικά καί κοινωνικά θέματα, 
πού σήμερα παίρνουν δλοένα καί περισσότερο δραματικό χαρακτή
ρα, ό Λαός μας μένει στό σκοτάδι. "Οπως είναι γνωστό έπιβλή- 
Οηκε μέ διάφορες μεθοδεύσεις μιά πλήρης συσκότιση στήν ένη- 
μέρωση τής Κοινής Γνώμης - τό σταμάτημα (λόκ άουτ) τής έκδο
σης των εφημερίδων - γεγονός γιά τό όποιο, τήν κύρια πολιτική 
εύΟύνη φέρνει ή Κυβέρνηση τής Ν.Δ. Ταυτόχρονα ή ίδια Κυβέρνη
ση συνεχίζει τήν άποκλειστικό καί άσφυκτικό έλεγχο των έπί- 
σπμων μέσων μαζικής ένημέρωσης (Ραδιόφωνο - Τηλεόραση).
Ή  ένημέρωση τοΟΛαοΰ καί συνακόλουθα ή διαμόρφωση τής Κοινής 
Γνώμης πού είναι βασικός παράγοντας στήριξης τής έξουσίας, 
άποτέλεσε τδν κύριο στόχο τής κυρίαρχης τάξης, πού έτσι έστρε
φε τήν προσοχή της - ιδιαίτερα μετά τήν άνακάλυφη τής τηλεό
ρασης - πρός τά μέσα μαζικής ένημέρωσης καί κύρια πρός τόν 
έλεγχό τους.
Ή  παραπέρα άνάπτυξη των μέσων μαζικής ένημέρωσης καί ή έξέλιξη 
στόν τρόπο έκτύπωσης του Τύπου, πού έναρμονίστηκε πρός τά δε
δομένα τής τεχνολογικής καί έπιστημονικης έξέλιξης, έγινε ά- 
πλά καί μόνο νιά τήν άπόκτηση μεγαλύτερου κέρδους καί τή διαι
ώνιση του έλέγχου πάνω σ’αύτά. Ό  βασικός δμως στόχος τής 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ πληροφόρησης του πολίτη, πού Οά ’πρεπε νά εί
ναι δ κύριος καί άποκλειστικός σκοπός των μέσων μαζικής ένη
μέρωσης δέν ύπηρετεϊται σήμερα άπό τή συγκεκριμένη δομή καί 
λειτουργία του Τύπου στή χώρα μας.
"Οπως τόνισε ό Πρόεδρος του ΠΑ.ΣΟ.Κ. στήν δμιλία του στήν 
ΕΣΗΕΑ :
"... ό Τύποςμονοπωλείται κάθε μέρα καί περισσότερο άπό συγκρο
τήματα, κι δχι μόνο στήν πατρίδα μας, τά ίδια συμβαίνουν 
παντού. Δέν είναι μόνο τό δτι οί έκδοτικές έπιχειρήσεις εί
ναι οί ίδιες μονοπώλια. Συνδέονται οί ίδιες μέ τά άλλα έμπο- 
ρικά καί βιομηχανικά μονοπώλια τουλάχιστον μέσα άπό τίς δια
φημίσεις, άν δχι μέ παράλληλες η άλλου τύπου έπενδύσεις, οί 
όποιες άνδέν έχουν έπιχειρηΟεϊ στή χώρα μας σέ μεγάλη κλίμα
κα, σαφώς Οά έπιχειρηΟοΰν σέ δχι πολύ μακρινό μέλλον. 'Υπάρχει
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έπομένως ένα δίκτυο μονοπωλίων .. ..ΰ συνδέεται στενά καί 06 
συνδεθεί άκόμα περισσότερο μέ τά έκδοτικά μονσώλια στή χώρα 
μας. Στό μέτρο πού τά έκδοτικά μονοπώλια συνδέονται μέ πολυ
εθνικές επιχειρήσεις, τίθεται πραγματικά ένα θέμα έΟνικης πλη
ροφόρησης .
Άπό την άλλη μεριά η ραδιοτηλεόραση Βρίσκεται σήμερα στά χέ
ρια τής Κυβέρνησης τής δεξιάς καί χρησιμοποιείται ώς κυβερνη
τικό φέουδο. ώς μέσο προπαγάνδίσης των θέσεων της καί άποπρο- 
σανατολισμοΟ τής Κοινής Γνώμης άπό τά Βασικά προβλήματα* πού 
άπασχολοΰν τόν τόπο καί τό Λαό. "Ετσι άπ’αύτή τή μεθοδευμένη 
καί έλενχόμενη πληρο(ρόρπση ή ’Αντιπολίτευση καί κύρια τό 
ΠΑ.ΣΟ.Κ., στερείται ούσιαστικά τή δυνατότητα τής έπ’ευΟείας 
έπικοινωνίας μέ τό Λαό» κύρια της υπαίθρου.
Έ ξ ’αίτίας αυτής τής συσκότισης» πού έπιβάλλεται μέσα άπό διά
φορες μεθοδεύσεις της άρχουσας τάξης στή χώρα μας, ή Κ.Ε. τοϋ 
ΠΑ.ΣΟ.Κ.παίρνει τήν πολιτική άπόφαση νιά μιά πλατιά κινητοποίη
ση της ’Οργάνωσης του ΠΑΣΟΚ μέ άντικείμενο τήν ένημέρωση τού 
Λαού μας πάνω στά διεθνή καί έσωτερικά γεγονότα καθώς κσί πάνω 
στις θέσεις καί άπόψεις τοϋ ΠΑ.ΣΟ.Κ.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1. Ανάληψη άγώνα σέ δλα τά έπίπεδα καί μέ δλες τις δυνάμεις 

νιά έκδημοκρστισμό των έπίσημων μέσων μαζικής ενημέρωσης.
Τις πρωτοβουλίες κορυφής τοϋ ΠΑ.ΣΟ.Κ. Οά στηρίζει άποψασιστι- 
κά ή όρνάνωση κινητοποιώντας τις λαϊκές δυνάμεις τοϋ τόπου.

2. Μέ ευθύνη κάθε Ν.Ε. η όργάνωση Οά άναλάβει εκστρατεία διαφώτι 
σης καί ένημέρωσης της Κοινής Γνώμης πάνω στις τρέχουσες έξε- 
λίξεις μέ προκηρύξεις» έιρημερίδα τοίχου» συζητήσεις, συγκεντρώ 
σεις σέ κάθε συνοικία καί σέ κάθε χωριό, έτσι ώστε οί δηλώ
σεις τοϋ Προέδρου μας καί οί άποφάσεις των ’Οργάνων τοϋ Κινή
ματος νά περάσουν πλατιά μέσα στις λαϊκές μάζες.

3. Ή  όργάνωση Οά ένισχύσει μέ κάθε τρόπο τήν άπόφαση τοϋ Προέ
δρου καί τοϋ Ε.Γ. γιά δισεβδομαδιαία έκδοση τής "ΕΞΟΡΜΗΣΗΣ", 
(Τετάρτη καί Σάββατο) καί ένα πρώτο βήμα στην προσπάθεια νά 
δώσουμε στόν Λαό την πλήρη καί άντικειμενική πληροφόρηση πάνω 
στά διεθνή καί έσωκομμστικά γεγονότα καθώς καί πάνω στις άπό-
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ψεις του ΠΑ.ΣΟ.Κ.
Γιά νάπαίξει δμως π "ΕΞΟΡΜΗΣΗ'" ιό Βασικό αυτό ρόλο πρέπει :
α. Κάθε μέλος νά άνοράζει μιά "ΕΞΟΡΜΗΣΗ"
3. Κάθε μέλος πρέπει νά χρεωθεί τη διάθεση 3 τουλάχιστον 

έφημερίδων στόνππερίγυρό του.
γ. Κάθε Ν.Ε. Οά συνεννοηΟεϊ μέ τις Τ.Ο. καί Ο.Π. γιά τήν 

δημιουργία ένός μηχανισμού διάθεσης τής έφημερίδας, 
όχι μόνο στίς περιοχές που έχουμε Τ.Ο. ή Ο.Π., αλλά καί 
σέ περιοχές πού δέν υπάρχουν.

Γιά νά ένισχυΟεΐ ή προσπάθεια αυτή ή "ΕΞΟΡΜΗΣΗ" :
α. θά άναδιαρΟρώσει τίς δημοσιογραφικές της δυνάμεις
3. θά ένισχύσει τό έπιτελείο της μέ νέους δημοσιογράφους

καί στελέχη τού Κινήματος πού έχουν δυνατότητα νά γράφουν.
γ. θά Βελτιώσει τήν είδησεογραφική της παρουσίαση.
Στό βαθμό που έξακολουΟήσει ή συσκότιση τής Κοινής Γνώμης 
ή Κ.Ε. τού ΠΑ.ΣΟ.Κ. άποφσσίζει ή έκστρατεία διαφώτισης νά πά
ρει τό χαρακτήρα/πορειας·υπρο5ζτόΛαό μέ έπικεφαλής τόν Πρόεδρο 
τού Κι νήματοςΆνδρέα Παναδρέου.
’Αποτελεί υποχρέωση καί προσφορά τού ΠΑ.ΣΟ.Κ. πρός τόν Ελλη
νικό Λαό αυτή ή άπόφαση γιά τήν έκπλήρωση τού στοιχειώδους 
δημοκρατικού δικαιώματος τού Λαού νά ένημερώνεται τουλάχιστον 
πάνω σέ καίρια γεγονότα πού τόν άφορούν, ώλλά πού τού στερεί
ται καί ή συμμετοχή καί ή πληροφόρηση.

2· ’Εκλογική διάταξη ίγ
2.1. Τό Πρόγραμμα τού ΠΑ.ΣΟ.Κ. ολοκληρώνεται καί εμπλουτί

ζεται καθημερινά άπό τήν ’Επιτροπή ’Ανάλυσης καί Προ
γραμματισμού μέσα άπό 25 ομάδες μελέτης άπαρτιζόμενες 
άπό μέλη καί στελέχη των ’Επιτροπών* των Κ.Τ.Ε., καί τών 
Κ.Ο.

Λέν πρόκειται γιά μιά προεκλογική πλατφόρμα, άλλά γιά 
ένα όλοκληρωμένο πλαίσιο δράσης μέ Ιεραρχημένους στόχους,
Οί όμάδες μελέτης πέρνουν μόνιμο χαρακτήρα, καί μετά 
τήν όλοκλήρωση τού προγράμματος, γιά τόν συνεχή έμπλου-
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τισμό του από τίς έμπειρίες της οργάνωσης μέσα στά μα
ζικά κινήματα καί τούς Δημοκρατικούς θεσμούς, ’Επίσης/τεχνική
θά προωθήσουμε τήν'έπεξεργασίσ των άμεσων θεσμικών καί 
άλλων μέτρων πού θά άπαιτηθοΰν γιά τήν ύλοποίηση τού 
προγράμματος. Στή δουλειά τους αύτή θά ύποστηρίζονται 
άπό ειδική νομοτεχνική όμάδα.
Ή  έγκριση τού προγράμματος 9ά νίνει άπό τήν Κ.Ε. σέ 
ειδική Σύνοδό της.
Τό πρόγραμμα άναφέρεται °
α. σ’ένα άμεσο σχέδιο δράσης πού δίνει ιδιαίτερη έμφα

ση γιά τή σταθεροποίηση τής οικονομίας, θά βγάλει 
τή χώρα άπό τήν οικονομική κρίση καί θά δώσει τά 
άπαραίτητα χρονικά περιθώρια γιά τά μεσοπρόθεσμα 
καί μακροπρόθεσμα έκεΐνα οικονομικά μέτρα πού θά ό- 
δηγήσουν στήν κατάλυση τής οικονομικής έξάρτησης,

β. σ’ένα πλαίσιο πού θά χαράσσει τήν πορεία πρός τήν 
οικονομική αυτοδυναμία δηλαδή τήν άνάπτυξη καί έδραί·· 
ωση μιας ένδογενοΰς δυναμικής καί τήν προώθηση ίσο- 
μερούς άνάπτυξης των στρατηγικών τομέων τής οικονο
μίας,

γ. σ’ένα πλαίσιο βελτίωσης τής ποιότητας ζωής καί κοι
νωνικής άνάπτυξης μέ έμφαση στή συνολική κοινωνική 
κατανάλωση, σέ σχέση μέ τή συνολική άτομική κατανά
λωση ,

δ. σέ μιά στρατηνική επιλογή τού άριστου ρυθμού εισαγω
γής δομικών άλλανών πού έξασφαλίζουν τήν πορεία πρός 
τό Σοσιαλιστικό Μετασχηματισμό. Μιά έπιλογή πού θά 
'’στηρίζεται παράλληλα στην γνήσια αποκέντρωση, τήν ε
νίσχυση τής Τ.Λ., τήν συμμετοχή της στό Δημοκρατικό 
σχεδίασμά καί τήν ’Αναπτυξιακή διαδικασία καί τήν 
προώθηση νέων Δημοκρατικών Λαϊκών θεσμών.

Τό πρόγραμμα τού ΠΑ.ΣΟ.Κ. 9ά άποτελέσει ένα συμβόλαιο 
τιμής μέ τό Από καί ένα πλαίσιο κίνησης καί πρωτο
βουλίας των λαϊκών δυνάμεων.



2.2. ’Επιτροπές ’Εκλογικού αγώνα.
Σύμφωνα καί μέ τήν άπόφαση τής 6ης Συνόδου συγκροτήθη
καν σέ Κεντρικό ’Επίπεδο οι άκόλουθες ’Επιτροπές καί 
προσδιορίστηκαν οί άξονες δράσης τους :
Α. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΟΡΜΗΣΗΣ

Άξονες : ’Αναζήτηση, προγραμματισμός καί διαχείριση 
χρημάτων.

Στόχος : Νά ζητήσει τήν οικονομική συμμετοχή τοΰ Λαοΰ 
στόν Προεκλογικό ’Αγώνα.

α. μέσα άπό τήν δράση των οργανώσεων καί τόν κοινω
νικό τους περίγυρο, (άτομικά πλάνα, έκδηλώσεις),

0. μέσα άπό επιλεγμένους φίλους τοΰ Κινήματος,
γ. μέσα άπό τήν προσπάθεια μείωσης κόστους τοΟ προε

κλογικού άνώνα, άπό εξασφάλιση προεκλογικού υλικού.
Β. ’Επιτροπή Τύπου καί Δημ. Σχέσεων

1. ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (Άπογραφη, διερεύνηση, άξιοποίηση) στά 
μαζικά μέσα ενημέρωσης.

2. Παρακολούθηση καθημερινής άρθρογραφίας, είδπσεο- 
γραφίας - Σχόλια.

3. ’Απαντήσεις σέ άλλα κόμματα, Αελτίο Τύπου.
4. ’Επιλογή έντυπου υλικού κατά περιοχή καί χώρο δου

λειάς .
5. "Αξονες δμιλιών κατά περιοχή.
6. ’Αξιολόγηση - προετοιμασία στελεχών (γιά ομιλητές, 

περιοδείες, άρθρογραφία).
7. ’Ενημέρωση τής όρνάνωσης
8. ’Αξιοποίηση διεθνών σχέσεων - παρακολούθηση ξένου 

τύπου.
9. Άφίσσες.

Γ. ΝΟΜΟΤΕΧΝIΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1. ’Εκλογικά β ι β λ ι ά ρ ι α  - ’Εκλογικοί κατάλογοι
2. Νομική διερεύνηση άσυμβιβάστων ύποφηωίων
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3. 'Υποβολή ύποφηφιοτήιων
4. ’Ενστάσεις - άνπκήρυζη
5. Ψηφοδέλτια (έλεγχος, εκτύπωση)
δ. ’Εγκρίσεις - άδειες έκδηλώσεων - συζητήσεων - άφι- 

σοκολλήσεων
7. ’Εκλογικοί άντιπρόσωποι (έπιλογή, ένημέρωση)
3. Συγκέντρωση άποτελεσμάτωνο

Δ „ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
I) 1 *Προνραμματισμός περιοδειών Προέδρου

¿„Προγραμματισμός Κεντρικών καί τοπικών συγκεντρώ
σεων - άδειες

3„Σχεδιασμός κινητοποιήσεων
4„Αειτουρνία υποψηφίων (υποομάδα μέ άμεσο έλενχο
Ε „ Γ „) ·

5„’Εκδηλώσεις υποστήριξης (κλαδικές, Καλλιτεχνικές, 
συνεστιάσεις, κ„λ„ττ„)

β.Δραστηριοποίηση ΈΟνικοτοπικών, ’Επιστημόνων, 
Νεολαίων, στην ύπαιθρο τής περιοχής τους„

II) 1„ Αναζήτηση ’Εκλογικών Κέντρων - 
χωση

¿„Διαμόρφωση γραφείων Ν.Ε.καί Τ.Ο. 
κέντρα

3„Διακόσμηση, έμψάνιση νραφείων 

4„'Εγκαταστάσεις
5. Διακίνηση Ολικού
6. Μεταφορά οπαδών καί ψηφοφόρων

άδειες - στελέ- 

σέ έκλογικά

Κάθε Νομαρχιακή ’Επιτροπή κατανέμει στά μέλη της τίς πα
ραπάνω άρμοδιότητες καί συνδέεται μέ τίς παραπάνω ’Επι
τροπές Έκλονικοϋ άγώνα σέ Κεντρικό επίπεδο.
Κάθε ’Επιτροπή καί Γραφείο Δουλειάς τού Ε„Γ. ορίζει ένα 
ύπεύθυνο άπό τά μέλη της πού συνδέει τήν ’Επιτροπή μέ 
τίς 4 ’Επιτροπές ’Εκλογικού ’Αγώνα.
Οι ’Επιτροπές Έκλονικοϋ ’Αγώνα καθοδηγούνται άπό τό Ε.Γ. 
μέσα άπό άνάλογη κατανομή υπευθυνοτήτων των μελών του.
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2.3. ’Επιλογή υποψηφίων βουλευτών
"Υστερο άπό τήν άστραπιαία καί έπιτυχημένη ολοκλήρωση ιών 
διαδικασιών στή βάση για τίς προτάσεις υποψηφίων βουλευτών, 
σύμφωνα μέ τήν ’Απόφαση τής δπς Συνόδου, τό Ε.Γ. 
έπεξεργάζεται τίς προτάσεις καί προετοιμάζει τήν πρότα
σή του νιά έγκριση σέ επόμενη ειδική Σύνοδο τής Κ.Ε.

2.4. ’Εξόρμηση στελεχών
Στά πλαίσια του ρόλου τής όργάνωσης όπως προσδιορίστηκε 
προηνουμενα τά μέλη τής Κ.Ε., οί Βουλευτές του Κινήματος 
καί άλλα στελέχη έντάοσονται σέ μιά προγραμματισμένη έ- 
ξόρμησπ πρός τό Λαό γιά τήν ένταση τής πληροφόρησης, ένη- 
μέρωσπς καί δισωώτισης σέ κάθε συνοικία, σέ κάθε χωριό.
’Ακόμα είκοσι πέντε περίπου στελέχη (Κοινοβουλευτικάκιί 
μή), έπιλενμένα όιπό τόν Πρόεδρο καί τό Ε.Γ. στρατεύο
νται γιά μιά συστηματική, σέ συνεννόηση μέ τίς Ν.Ε., τήν 
’Επιτροπή ’Οργανωτικού καί τήν ’Επιτροπή Κινητοποιήσεων, 
προσπό^θεια περάσματος τών θέσεων τού ΠΑ,ΣΟ.Κ. μέσα άπό μα 
ζικές έκδηλώσεις σ’δλη τή χώρα.

3. ’Ενδυνάμωση τής λειτουργίας καί άποτελεσματικότ^τος τής όργά- 
νωσρς
3.1. Ενιαία άντίληψη - μαζικοποίησπ

Στήν 5γ> Σύνοδο είχαν άναλυθεί πλατιά τά χαρακτηριστικά 
τών δευτερευουσών άντιθέσεων μέσα στήν όρνάνωσπ, προ
σδιορίστηκαν τά αίτια καί χαράχθπκε τό πλαίσιο μετασχη
ματισμού τών άντιθέσεων, μέ πολιτικούς όρους τίς άρχές 
τού ΠΑ,ΣΟ.Κ., τό καθοδηγητικό συμβόλαιο τής 5ης Συνόδου 
τής Κ.Ε., καί τίς άποφάσεις τής Κ.Ε., τού Προέδρου καί 
τού Ε.Γ.
Στήν 6η Σύνοδο έπισημάνθπκαν καί έντοπίσθηκαν τά φαινόμε
να αύτά, πού περιορίζονται όλοένα καί περισσότερο άλλά 
πού παραμένουν σέ ορισμένα μεγάλα άστικά κέντρα υποβαθμί
ζοντας τήν παρέμβαση καί τήν άνάπτυξη τής όργάνωσης.
Γι’αύτό καί τέθηκε ως πρώτος στόχος ή κατάκτηση τής ε
νιαίας άντίήηψης μέσα άπό τήν βαθειά πολιτικοποίηση τής 
όργάνωσης.

. /».



- 22 -

/

Ή  όργάνωση πρέπει νά είναι δ μοχλός νιά την άλλαγή καί 
τήν άσκηση έξουσίας, πού θά παρεμβαίνει καθημερινά δχι 
μόνο γιά την στήριξη των άγώνων των έρναζόμενων, άλλά 
καί γιά τήν προώθηση των νέων /δημοκρατικών λαϊκών θεσμών, 
γιά τήν όργανωμένη κίνηση λαϊκής συμμέτοχης καί πρωτο
βουλίας. “Ετσι δ ρυθμός οικοδόμησης καί λειτουργίας της 
όργάνωσης πρέπει νά άνταποκρίνεται στό ρυθμό τών πολι
τικών καί κοινωνικών έξελίξεων.
"Οταν τό κύριο δπλο της άσκησης έξουσίας είναι ή διατή
ρηση της συνοχής του συνασπισμού τών κοινωνικών δυνάμε
ων, της πλατιάς συμμαχίας τών έργσζομένων, μπαίνει άμεσο 
καθήκον η ένιαία άντίληψη μέσα στήν όργάνωση καί ή ένι- 
αία πρός τά έξω πολιτική παρέμβαση καί δράση της δργάνω- 
σης.
’Αποκλειστικός δξονσς γιά τήν κατάκτηση της ένιαίας ά- 
ντίληψης άποτελεί η πορεία σύνθεσης καί δ μετασχηματι
σμός τών όποιων άντιθέσεων πού προέρχονται κύρια άπό 
κοινωνικές διερνασίες έξω άπό τήν όργάνωση ή προσωπικές 
διαφορές μέσσ σ’αυτή*
Δέ νοείται στό ΠΑ.ΣΟ.Κ. ή έπιβολη της μιας η της άλλης 
άποψης, ό άποκλεισμός σέ άφορισμούς "πρωτοπορίας" η "σύ
νεσης" 3Πθύ περιορίζει τήν’εμβέλεια της όργάνωσης καί δρα 
σέ τελευταία ανάλυση άποσυνθετικά μέσα στις κοινωνικές 
δυνάμεις.

« Λέν νοείται άκόμα νιά μιά όργάνωση - μοχλό της ριζικής 
άλλαγής η περιχαράκωση τμημάτων της γύρω άπό "κοινές" 
άντιληψεις η πραχτικές. Αύτή άκριβώς η περιχαράκωση 
κατακερματίζει τόν πολιτικό «ορέα, άρα καί τήν παρέμβα
σή του μέσα στά μαζικά κινήματα.
Μιά τέτοια άντίληψη θά ύποκαθιστούσε τό Δημοκρατικό διά- 
λονο καί τή σύνθεση μέ ευκαιριακές έσωτερικές αυμμαχίες 
ομάδων η άτόμων στή βάση διαπραγματεύσεων ,πού θά όδηγοϋ- 
σαν άντικειμενικά σέ σίγουρη περιθωριοποίηση κάθε φορά 
ένός τμήματος τών μελών της όργάνωσης καί στή μείωση 
της δυνατότητας γιά προώθηση τών δομικών άλλαγών.
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Ξεκάθαρη είναι π έμπειρία καί τά άποτελέσματα στό χώρο 
της Εύρωπαϊκής σοσιαλιστικής πραγματικότητας δπου π άνα- 
γνώριση "τάσεων" καί"συσχετισμών"δϋηγοΟν στην άποδυνάμω- 
ση τής πορείας νιά ριζική ’Αλλαγή καί στην έπικράτηση τής 
μεταρρυθμιστικής άντίληφης.
Γι’αίιτό ή όργάνωση του ΠΛ.ΣΟ.Κ. σέ δλα τά έπίπεδα έχει 
άπορρίφει τίς καταδικασμένες σύτές πρακτικές. Οί έλά- 
χιστες έξαιρέσεις άπομονώνοντσι καί περιορίζνται σέ 
άμφίσβητήσεις συνήθως όργανωτικών επιλογών τής Κεντρικής 
καθοδήγησης* δτον αύτές»σύμφωνα μέ τό γράμμα καί τό πνεύ
μα τών άποφάσεων τής 5ης καί 6ης Συνόδου»προωθούν τήν ά- 
νάπτυξη τής όργάνωσης, τόν πολλαπλασιασμό τής έμβέλειάς 
της, μέσα στά μαζικά κινήματα, τήν προώθηση τών λαϊκών 
δημοκρατικών θεσμών, τή μαζική άντίληφη καί δράση, τή 
σωστή διάταξη δυνάμεων μέσα στούς χώρους δουλειάς, μόρφω
σης καί κατοικίας.
Γιατί είναι πράνματι αύτές οί έπιλογές πού κλονίζουν ά- 
τομικά "τιμάρια" καί προωθούν τό ποιοτικό άνέβασμα τής 
όρνάνωσης καί τήν συνεχή άνάπτυξη στελεχιακοΰ δυναμικού.
Μέ συνέχεια καί συνέπεια η Κεντρική Καθοδήγηση,άλλά καί 
ή όρνάνωση σέ δλα τά έπίπεδα θά προωθήσει τήν πορεία 
σύνθεσης καί τήν πολιτικοποίηση τής όρνάνωσης μέσα άπό 
τίς διαδικασίες πού προσδιόρισε ή Κ.Ε. στήν 5ης καί 6η 
Σύνοδό της.
Κρίσιμης ιδεολογικής σημασίας στόχος παραμένει ή μαζικο- 
ποίηση τής όργάνωσης κύρια μέσα άπό τόν πολλαπλασιασμό 
τών πρωτοβαθμίων όργανωτικών κυττάρων πού μπορεί νά δι
πλασιάσει τόν άριθμό τών ένεργών μελών. “Ετσι ή μεγάλη 
αύξηση τής λαϊκής άπήχησης συνοδεύεται άπό’αντίστοιχο 
δυνάμωμσ τής όργανωμένης βάσης πού βοηθάει στή συσπείρω
ση τής κοινωνικής βάσης, άλλά καί στή μετατροπή της σέ 
κοινωνική καί πολιτική δύναμη.
Παράλληλα εύνοείται ή άντιπροσωπευτικότερπ διαστρωμάτωση 
μέσα στήν όργάνωση, ή μεγαλύτερη πολιτική αύτονομία τού 
Κινήιοτος άπό τά στρώματα πού έκφράζει, ή πλατύτερη κα- 
τάκτηση τής πολιτικής συνειδητοποίησης ταυτόχρονα μέ 
τήν ταξική συνείδηση καί ή άποτελεσματικότερη παρέμβαση 
τής όργάνωσης σέ κάθε χώρο, σέ κάθε μαζικό κίνημα.



"Ετσι μιά όργάνωση πού άνταποκρίνεται στις άπαιτήσεις άσκη
σης της έξουσίσς όfρεCλεt νά κατακτά καί νά έπιθεβαιώνει 
στή καΟημρινή της πρακτική5 τά άκόλουΟα χαρακτηριστικά':
1. ΠΟΛΙΤΙΚ0ΓΔΕ0Λ0ΓIΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗ
2. ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ
3. ΜΑΖΙΚΟΤΗΤΛ
4. ΚΟΙΝΗ ΘΕΛΗΣΗ καί ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
5. ΑΜΕΣΗ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ KAI TOM ΠΑΛΜΟ ΤΟΥ ΛΑΟΥ.

3.2. Διάταξη μελών Κ.Ε.

’Αποφασιστικό χαρακτήρα θά πάρει ή διάταξη των μελών τής 
Κ.Ε. στις ’Επιτροπές του ’Εκλογικού Άνώνα, σέ Κεντρικό 
καί νομαρχιακό έπίπεδο, στήν ένδυνάμωση της προσπάθειάς 
τους μέσα στίς ’Επιτροπές καί τά Γραφεία Δουλειάς του 
Ε.Γ.,στόν έμπλουτισμό τού προγράμματος καί στήν έξόρμη- 
ση στελεχών γιά την ένημέρωση καί διαφώτιση του Λαού καί 
άρνότερα στη διάδοση τού προγράμματος. ’Ιδιαίτερο άκόμα 
ρόλο Οά παίξουν στήν προετοιμασία καί υποστήριξη τών μαζι
κών διαδικασιών (συσκέψεων στελεχών) καί τήν προετοιμασία
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τών ειδικών συνόδων της Κ.Ε. γιά τήν χάραξη της γραμμής 
στους έπί μέρους χώρους.

3.3. ’Επιτροπές του Κινήματος
Κάτω άπό τίς συνθήκες πού άναφέρθηκαν καί τίς άναγκαι- 
ότπτες παρέμβασης της όρνάνωσηςί άλλά καί τών άπαιτή- 
σεων ένδυνάμωσης του πολίτικου ρόλου του Ε.Γ. καί της 
διάταξης τών μελών της Κ.Ε. τό Βάρος της δργανωτικης 
άνάπτυξης, προγραμματισμού καί έλέγχου της δργανωτι- 
κης προσπάθειας αναλαμβάνει ή ’Επιτροπή ’Οργανωτικού, 
Φυσικός άλλωστε φορέας αύτης της προσπάθειας. Προβλέ- 
πεται προσαρμογή της ’Επιτροπής ’Οργανωτικού βάσει 
γεωνραφικοϋ καταμερισμού σέ τομείς καί περιφέρειες.
Άνάλονη γεωγραφική κατανομή προβλέπεται νιά τίς άλ
λες ’Επιτροπές τού Ε.Γ. πού διασφαλίζει τήν συντονισμέ
νη άλληλοπληροφόρηση τών ’Επιτροπών γιά τά προβλήματα 
της περιφέρειας μέσα άπό τόν άντίστοιχο τομεάρχη της 
’Επιτροπής ’Οργανωτικού.
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Ή  παράλληλη χρησιμοποίηση καί άξιοποίηση άπό τούς 
τομεάρχες καί άλλων στελεχών άπό τή βάση θά δώσει 
μιά νέα δυναμική του θεσμού των κλιμακίων πού περνάει 
στην εύθύνη τής ’Επιτροπής ’Οργανωτικού.

* - Ή  δλοκλήρωση τής άνασυνκράτησης τών ’Επιτροπών θά βοη
θήσει στήν έκπλήρωση τών δρων πού άππιτοΰνται γιά τή 
δράση στά μαζικά κινήματα, τήν διαφώτιση της δργάνωσης 
καί τήν υποστήριξη (πολιτική, οικονομική, τεχνική) τής 
πολιτικής παρέμβασης τού Κινήματος πρίν, κατά καί μετά 
τήν έκλονική διαδικασία.
’Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στήν προώθηση τής δουλειάς 
δύο νέων ’Επιτροπών πού δημ ιουργήθηκαν :
α. ’Επιτροπή γιά τήν άπογραφή τού χώρου τής Δημόσιας 

Διοίκησης
ρ. ’Επιτροπή γιά τήν παρέμβαση στά μαζικά κινήματα γιά 

τήν Ειρήνη, Ανεξαρτησία, Δημοκρατ ία , τούς πολι
τικούς πρόσφυγες, τίς ξένες βάσεις, κ.λ.π., τόσο 
στό έσωτερικό μέτωπο δσο καί στό διεθνές πλαίσιο.

καθώς καί στήν ’Επιτροπή Κινητοποιήσεων πού μέ τήν 
προοπτική τού έκλογικόΰ Αγώνα άποκτάει ιδιαίτερη σημα
σία. Οί στόχοι αύτής τής ’Επιτροπής έπεκτείνονται 
στήν ύποστήριξη τών κινητοποιήσεων τών έπί μέρους μαζι
κών κινημάτων, σέ συνεργασία μέ τίς άντίστοιχες ’Επιτρο
πές τού Κινήματος.

3.4. Μαζικές έκδηλώσεις καί διαδικασίες
Τά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τών μαζικών κινημάτων 
ή σχέση τους μέ τήν άπήχηση τού ΠΛ.ΣΟ.Κ. καί τήν άσκηση 
τής έξουσίπς αύριο, καθιστούν έπιτακτική τήν πραγματοποί
ηση τών συσκέψεων στελεχών καί τών άλλων μαζικών διαδικα
σιών καί έκδηλώσεων πού προγραμματίσθηκαν άπό τήν 6η Σύ
νοδο .

“Εχει όλοκληρωθεί ή προετοιμασία καί πραγματοποιείται 
άμεσα ή σύσκεψη στελεχών γιά τό Πολιτιστικό καί στήν 
έπόμενη φάση γιά τήν Αύτοδιοίκηση καί τούς Έμποροβιο- 
τέχνες.



Ζ_ ΟΙ ΕΥΘΥΜΕΙ ΜΑΣ
Μέσα άπό τήν πολίτικη εισήγηση τής 7ης Συνόδου τής Κ.Ε., προσδιο
ρίζεται δτι σάν “Εθνος καί Λαός πλησιάζομε ολοένα καί περισσότερο 
στήν ΑΦΕΤΗΡΙΑ νέων καί κρίσιμων έ0νικών3 πολιτικών καί κοινωνικών 
έξελίξεων.
’Εξελίξεις πού άντικειμενικά καί ιστορικά δέν μπορεί καί δέν πρέ
πει νά είναι τίποτα άλλο, παρά ή άπάντηση του ΠΛ.ΣΟ.Κ. καί του 
λαΐ'κοϋ κινήματος στήν πολύμορφη ΚΡΙΣΗ Β πού όδηγησε τή χώρα μας 
καί τόν Λαό μας ή δεξιά 9 μέσα άπό μιά καθοδηγούμενη, συνεπή καί 
ιεραρχημένη πορεία πού Οά μάς 3νάλει άπό τά σημερινά σοβαρά άδιέ- 
ξοδα, καί θ’άνοίξει παράλληλα τόν δρόμο γιά τή ριζική ’Αλλαγή,, 
γιά τό Σοσιαλιστικό Μετασχηματισμό,,
Ή  ιστορική συνκυρία καθιέρωσε σήμερα καί τώρα τόν Α. Παπανδρέου 
καί τό ΠΑ.ΣΟ.Κ., τόν κύριο πολιτικό έκφραστή τού ΛαΙ'κοΟ Κινήματος 
στή χώρα μας. Ό  Άνδρέας Παπανδρέου καί τό ΠΛ.ΣΟ.Κ. μέ συναίσθη
ση καί έπίγνωση τής ιστορικής τους εύΟυνης έχουν άποδεχτεί τή 
δημοκρατική πρόκληση του Λαού. ’Επωμίζονται έτσι τεράστια ευθύνη 
άπέναντι στό Λαϊκό Κίνημα.
Διότι είναι κοινή συνείδηση δτι ή άποδοχή αύτή τής ιστορικής πρό
σκλησης δεσμεύει μέ συμβόλαιο τιμής μέ τό Λαό,τόσο'γιά' τήν κατά- 
κτηση τής έξουσίας καί τής Κυβέρνησης - μέ παράλληλη άποπομπή 
τής δεξιάς μετά άπό 40 χρόνια στό περιθώριο τής πολιτικοκοινωνικής 
έξέλιξης- δσο καί γιά τήν- μετεξέλιξη τής ’Οργάνωσης του ΠΛ.ΣΟ.Κ. , 
σέ ικανή καί άξιόμάχη όργάνωση δχι μόνο γιά τήν κατώκτησπ άλλά 
κύρια νιά τήν άσκηση τής έξουσίας γιά τόν Λαό καί μέ τό Λαό, στά 
πλαίσια μιας νέας πολιτικής, καί μιας νέας προοπτικής.
Είναι πικρή ή έμπειρία του παρελθόντος. Τό Λαϊκό Κίνημα δδηγήθηκε 
σέ άδιέξοδα, υποχωρήσεις καί άποτυχίες άπό λάθη, άδυναμίες καί 
καθυστερήσεις τής πολιτικής ήγεσίας του.
Τό ΠΛ.ΣΟ.Κ. δέν έχει δικαίωμα νά άποτύχει. Μιά άποτυχία του,
Οά σήμαινε γιά τήν συντήρηση, τή δεξιά καί τούς ξένους πάτρονές 
της, τή δυνατότητα γιά άγνωστο πόσο χρόνο, νά διαφεντεύουν καί πά
λι τή τύχη του Ααοΰ μας.
Τούτη ή διαπίστωση είναι ταυτόχρονα ένα συγκλονιστικό μήνυμα 
γιά δλους μας. 8ά πρέπει κάθε μέρα καί περισσότερο νά νίνεται 
συνείδηση σέ δλους μας ή εύθύνη αύτής τής πορείας, πού έχει μόνιμο
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καί σταθερό στρατηγικό στόχο τόν Σοσιαλιστικό Μετασχηματισμό της 
κοινωνίας μας.
Αυτό πρέπει νά άντανακλά στην καθημερινή ζωή καί συμπεριφορά του 
καΟενός μας. 0ά πρέπει νά γίνει άπδ δλους κατανοητό, δτι τό νά 
είναι κανείς μέλος Κ.Ε., Βουλευτής, μέλος Ν.Ε., ή κομματικό μέ
λος Τ.Ο. καί Κ.Ο. του Κινήματός μας, δέν είναι τίτλος πού δίνει 
δικαιώματα καί προνόμια. Είναι τίτλος πού έπιβάλλει υποχρεώσεις 
καί μόνο.. Γιατί ό άγώνας γιά τήν έπίτευξη των στόχων τοϋ ΠΑ.ΣΟ.Κ. 
0ά είναι σκληρός καί έπίπονος. Έτσι κάθε μέλος, κάθε στέλεχος 
άντικειμενικά πρέπει νάθεωρεί τόν έαυτόν του δλοκληρωτικά στρατευ- 
μένο στήν υπηρεσία του Λαού καί του “Εθνους.
Α
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