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To Κόμμα - Κοινωνικός θεσμός-

* Η στρατηγική του δημοκρατικού δρόμου για το σοσιαλισμό „, η οργά

νωση και η λειτουργία της κοινωνίας που οραματιζόμαστε, η ωύση 

και η σημασία της Εθνικής Λαϊκής Ενότητας στην πορεία μετάβα

σης, προσδιορίζουν και οριοθετούν τόσο τις πολιτικο-ιδεολογι-

κές κατευθύνσεις του FA,ΣΟ,Κ,, όσο και τους άγονες της οργανω

τικής του δομής, τη σχέση και <Ήα-~ύνοεση του Κινήματος με την 

κοινωνία και το Κράτος, 

* 0 πολυσύνθετος αλλά και συγκεκριμένος poXoç του Κινήματος στην 

πορεία για την Εθνική Ανεξαρτησία και το Σοσιαλιστικό Μετασχη

ματισμό; απαιτεί το σα(οή διαχωρισμό και τη στρατηγικής μορφής 

ρήξη με τις παραδοσιακές αντιλήψεις ?-tai πρακτικές, που καθο-

ρ ί ζουν -

Το Κόμμα ως "πρωτοπορία της εργατικής τάξης", που ανυψώνε

ται πάνω από την κοινωνία και αποτελεί το ""χώρο" της απόλυ

της γνώσης, της ιδεολογικής καθαρότητας, της ορθότητας των 

πολιτικών επιλογών, Η κοινωνία οφείλει να ε<οαρμόΓει τις επι

λογές αυτές παθητικά, με γνώμονα την εμπιστοσύνη στο αλάθη

το της ηγεσίας, είτε δια μέσου ενός πολύπλοκου ουστήμστος 

διοικητ ικών καταναγκασμών. 

Έρρείσμα του Κόμματος γίνεται το Κράτος, ο διοικητικός μη

χανισμός,, που αναλαμβάνει τα καθήκοντα του κεντρικού σχεδια

σμού,, της παραγωγής και της κοινοονικής ζωής, τους μηχανισ

μούς συσσώρευσης και κατανομής του πλεονάσματος, Συνέπεια 

η σύμφυση Κόμματος - Κράτους και ο οριστικός χωρισμός Κρά

τους - Κοινωνίας, η οποία τελικό: αποβαίνει χώρος παθητικής 

υποταγής και αλλοτρίωσης. 

Το Κράτος ως υποκείμενο και κινητήριο μοχλό της ιστορικής 

διαδικασίας της μετάβασης, που διευθετεί τις κοινωνικές 

αντιθέσεις "πάνω" από τα κόμματο και τις κοινωνικές τά'εις, 

Φορέας αυτής της πολιτικής στρατηγικής είναι το σοσιαλδημο

κρατικό κόμμα, το οποίο μέσω των κοινοβουλευτικών μηχανισμών 

αποβαίνει ουσιαστικό στοιχείο του Κράτους -υποκειμένου της 

κοινωνικής πορείας, και ενεργοποιεί το Κράτος για το σταδια

κό μετασχηματισμό. 
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Το Κράτος συνδιαλέγεται απ'ευθείας με τους οορείς του μα

ζικού ?·:ινήματος, στα πλαίσια των ορίων της "κοινωνκής ειρή

νης'" και της απόλυτης ανάγκη«·.; επιβεβαίωσης της Κρατικής Κυ

ριαρχίας . Το Κόμμα έχει οργανι?ίούς δεσμούς με το μαζικό κί

νημα, εκπληρώνοντας το ρόλο του διαμεσολαβητή με το Κράτος. 

Το Βάρος της πολιτικής εξουσίας οέρουν οι αντιπροσωπευτικοί 

θεσμοί,- ενώ τα κινήματα βάσης είναι υπό αμφισβήτηση,, γιατί 

"εν δυνάμει" μπορούν να διαταράξουν τους όρους του κοινωνι

κού συμβολαίου,, 

Για μας το Κόμμα δρα και λειτουργεί ως θεσμός μέσα στον κοινω-

νικό σχηματισμό. Συνδέεται με τις κοινωνικο-οικονομικές και 

πολιτικές διεργασίες, που χαρακτηρίζουν και διατρέχουν ολόκλη

ρη την κοινωνία. Δεν αποτελεί ένα απομονωμένο απρόσβλητο φρού

ριο, που εκικοινωνεί με στεγανές διόδους με την KOivcovía. Το 

Κόμμα δεν βρίσκεται έ̂ ω και πάνω από το Κράτος και την κοινω

νία, αλλά δεν ταυτίζεται ούτε με το Κράτος -που αποτελεί ποιο

τικά διαοοροποιημένο θεσμό με την δική του υλική βάση· ούτε 

με την κοινωνία και διατηρεί την πολιτικό-ιδεολογική του αυτο

δυναμία και την οργανωτική του αυτονομία. 

Γι'αυτό και το ΠΑ.ΣΟ.Κ. πορεύεται μαίί με το Λαό το δρόμο για 

την Εθνική ΑνεΡαρτησία και τη Σοσιαλιστική Αλλαγή. Συνδέεται 

με το λαό;, με το μαζικδ κίνημα,- με το κοινωνικό μπλοκ της Αλ

λαγής, με μια διαδικασία συνεχούς Άληλοτροφοδότησης εμπλου

τισμού και ιμοίδρομης επιρροής, και όχι με μια σχέση ηγεμονίας 

και επιβολής. 

Δεν επιδιώκει. το ΠΑ.ΣΟ..Κ. να παίζει το ρόλο της
 :
"πρωτοπορίας" 

ή του ουδέτερου παρατηρητή, που οδηγεί από. ̂ψηλά την πορεία της 

μετάβασης ?:αι κατανάγκαζε ι την κοινωνία. Γέννημα του λαΐ'κού κι

νήματος, τροωοδοτείται από τη δυναμική του ριζοσπαστικού -

σοσιαλιστι?-'.ού κινήματος και αυτή τη Α
υναμική τη μετατρέπει σε 

πολιτική ιδεολογική ναι οργανωτική ενδυνάμωση και συγκρότηση, 

που ωθεί τις ε^ελί^εις σε ανώτερα ποιοτικά επίπεδα και επιτα

χύνει τους ρυθμούς της πορείας. Λυτή η σχέση μας με τις κο ινώ

ν ικές δυνάμεις της Αλλαγής, είναι η δύναμη και η δυναμική του 

ΠΑ.ΣΟ » Κ.Γ η εγγύηση γιάτην πορεία της Αλλαγής. 
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Χώρος ΖεύξηςÌJ 

* Στην πορεία της μετάβασης δοκιμάζονται και κρίνονται πολυσήμα

ντες σχέσεις, που η διαμόρφωση ?tc,i εξέλιΡή τους θα επηρεάσει 

το σοσιαλιστικό πείραμα τόσο στη μεταβατική ωάση, όσο κ-"*.ι στην 

τελική του διαμόρφωση., Πρόκειται για τις σχέσεις Κόμματος ~ 

Κυβέρνηαης Κράτους - μαΓικού κινήματος,στ ις οποίες ο ρόλος 

του Κόμματος αποτελεί το κεντρικό και το καθοριστικό στοιχείο 

των εξελίξεων. 

Η διαλεκτική αυτονομία και η πολιτικο-ιδεολογική κυριαρχία του 

Κόμματος ρε σχ,έίτη με, την Κυβέρνηση και το Κράτος, θα αναδειχτεί 

και θα καταξιωθεί μέσα από τις νέες δομές, τα οργανωτικά σχήμα

τα και τις λειτουργίες μιας οργάνωσης εξουσίας, που σε κάθε βή

μα και επιλογή της θα είναι σε θέση να αναλύει, να διακρίνει 

και να ξεπερνά τρεις πιθανούς κινδύνους ι 

- Τον κίνδυνο απορρόφησης του Κόμματος από την Κρατική εξουσία, 

τη μετατροπή του Κόμματος σε συμπληρωματικό υποστήριγμα της 

Κυβερνητικής πολιτικής, και τηςοργάνωσης συνολικά σε γραφειο

κρατικό - υπαλληλικό μηχανισμό και χώρο άντλησης τεχνοκρατι

κού δυναμικού« 

Τον κίνδυνο "στεγανοποίησης της οργάνωσης και αποποίησης 

των ευθυνών φτκησης της Κυβερνητικής πολιτικής, τη μετατροπή 

της σε χώρο ιδεολογικής καθαρότητας» Τελικά τον κίνδυνο απο

κοπής από τις κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις και περιθω

ριοποίησης ο 

Τον κίνδυνο "κατάληψης" των Κυβερνητικών <οορέων, μέσα από 

ένα στενά οργανωτίστικο έλεγχο,, τη μετατροπή της οργάνωσης 

σε"αποσπαο"ματικό ελεγκτή" της Κυβέρνησης, με τελικό αποτέ

λεσμα τη διαπραγμάτευση· επί μέρους εξουσιών. 

Οι τρεις αυτές κατευθύνσεις, που η καθεμιά τους έχει την ιδιαί

τερη σημασία της, γιατί συνιστά παραχάραξη της (πυσιογνωμίας του 

Κινήματος και της πολιτικής του στρατηγικής, οδηγούν σε πρότυπα 

αυταρχικά- ή διαχειριστικά, σε αναίρεση του δημοκρατικού ^Ρόμου 

και των ίδιων των σοσιαλιστικών μας οραμάτων, 

Σ'αυτή την ιδιαίτερα κρίσιμη μεταβατική (οάση, προβάλλει σαν ικα

νή και αναγκαία συνθήκη να αναγορευθεί το Κίνημα σε χώρο ΖΕΥΕΗΣ 
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και ΣΥΝΘΕΣΗΣ του Κυβερνητικού προγραμματισμού και της λαϊκής 

δράσης» Η Κυβερνητική πράξη του Κινήματος και η παρουσία και 

πάλη του ΠΑ.ΣΟ.Κ. στους κοινωνικούς χώρους, άλληλοεξαρτώνται 

και αλληλοτροοαδοτούνται·, αποτελώντας συγκεκριμένες εκφράσεις 

του πολύπλευρου αλλά και ενιαίου πολιτικού αγώνα για Εθνική 

Ανεξαρτησία και Κοινωνική Αλλαγή. 

Σχέση με το Κράτος; 

* Η σημερινή Γιεύρυνση του Κράτους σε πολλαπλούς χώρους και μορ-

ωές κοινωνικής οργάνωσης, (τομέας σχεδιασμού, οργάνωσης
r
 παρα

γωγής, διεύρυνση εξουσιών εκτέλεσης), που συναρτάται με την 

ιστορική πορεία διαμόροωσής του στην πατρίδα μας, ενώ από το 

ένα μέρος κρίνεται αναγκαία ώστε να καλύψει στρατηγικούς τομείς 

της παραγωγικής διαδικασίας ή της κοινωνικής πολιτικής, περιέ

χει ταυτόχρονα τον κίνδυνο να αναχθεί ο Κρατικός μηχανισμός, η 

διοίκηση, σε κύριο χώρο λήΦης αποφάσεων, και να απευθύνεται και 

να συνδιαλέγεται απ'ευθείας με τους φορείς και τις κοινωνικό -

επαγγελματικές ομάδες. Ο pôXoç της ευρύτερης πολιτικής νομιμο

ποίησης μεταφέρεται μέσα από αυτή τη διαδικασία από το Κόμμα 

στην Κυβέρνηση, στη διοίκηση και στον Κρατικό μηχανισμό, Μ'αυ-

το τον τρόπο η διοικητική μηχανή αποβαίνει "χώρος" αναπαραγωγής 

της παραδοσιακής διαμεσολαβητικής - πελατειακής μορφής, και ανά

δειξης του ρόλου του αυτόνομου · ουδέτερου" Κράτους - προστάτη, 

* Σ'αυτή την περίπτωση παγιώνεται μια διαδικασία υποβάθμισης της 

πολιτικό*-ιδεολογικής και οργανωτικής υπόστασης του Κόμματος απέ

ναντι στις κοινωνικές δυνάμεις που εκφράζει. Παράλληλα υπάρχει 

αδυναμία ενοποίησης του κοινωνικού κατακερματισμού και των συ

ντεχνιακών αντιλήψεων, αφού η παρέμβαση του κόμματος για την 

ενοποίηση και υπέρβαση των αντιθέσεων είναι δευτερεύουσα, για

τί τα επί με. >υς συμφέροντα αναζητούν και βρίσκουν, απ'ευθείας 

πρόσβαση κ χ' λύση
ί!
 στους διοικητικούς - Κρατικούς μηχανισμούς. 

* Η διαμόρφωση του Κράτους ως πανίσχυρου πόλου εξουσίας, μέσα σε 

ολόκληρο τον κοινωνικό σχηματισμό;, ̂ πι-άλλει ακριβώς μια σχε

διασμένη πολιτική οτρατηγική, που περιλαμβάνει τρεις ά·
=
ονες πα

ρέμβασης Γ 



- Μετάθεση των uopcpcov της Κρατικής εΡουσίας στην ευρύτερη λαϊ

κή κοινωνική βάση s εδραίωση τοον νέων δομών λαΙ°κής εξουσίας 

στον προγραμματισμό της ανάπτυξης, στην παραγωγική διαδικα

σία, σε συνεργατικές-συνεταιριστικές μορωές κοινοτικής οργά

νωσης, σε αυτοδιαχειριστικές προοτοβουλίες με γενικότερη ορ~ 

γανική σύνδεση. 

- Αναβάθμιση της κοινωνίας των πολιτών. Συγκρότηση και πάλη 

των μαζικών και των ευρύτεροι κοινωνικών κινημάτων Γττους 

θεσμούς, πάνω σ'ένα συνολικό σχέδιο παρέμβασης,, που προτάσ

σει τα αντι-εξαρτησιακά, αναπτυξιακά και παραγωγικά στοι

χεία, που καθορίζουν τη δυναμική της πορείας της Αλλαγής, 

Ανάδειξη του πολιτικό-ιδεολογικού λόγου του ΠΑ.Σ50..Κ.'.» ως 

κυρίαρχου καθοδηγητικού λόγου στηνπορεία της μετάβασης. F 

ανάδειξη αυτή δεν απονέμεται» r-ύτε καθορίζεται με αποοάσεις. 

Η ικανότητα του ΠΑ.ΣΟ.Κ, να καθοδηγεί την πορεία της Αλλαγής 

θα εξαρτηθεί από το κατά πόσο οι πολιτικές του προτάσεις, η 

ιδεολογική του εμβέλεια,, η οργανωτική του συγκρότη ;η και πα

ρέμβαση .-ποσοτικά και ποιοτικά- έχουν δημιουργική και αποτε

λεσματική πρόσβαση στους ίδιους τους εργαζόμενους, νηορούν 

να ενδυναμώσουν και να συγκροτήσουν το κοινωνικό μπλοκ της 

Ε.Α.Ε«, μπορούν να ενοποιούν και να καθοδηγούν ολόκληρο το 

λαό σε μια ενιαία εθνική και κοινωνική πρόταση. 

Κέντρο απόφασης και σχεδιασμού? 

* Άξονες συγκρότησης της πολιτικό-ιδαολογικής παρέμβασης του 

Κινήματος; 

Η ανάδειξη του Κινήματος ως ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟΥ ΠΟΛΟΥ και ΚΑΤΑΛΥΤΗ 

της πορείας μετάβασης, είναι, αποτέλεσμα μιας πολυσύνθετης δια

δικασίας,'κύρια πλευρά της οποίας είναι η ανάδει
Ε
η του Κόμμα

τος ως ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ενός συγκροτημένου σχε

δίου μετάβασης (οικονομικές επιλογές, ρυθμοί και ποιότητα θεσμι

κής διαδικασίας, ιδεολογικοί στόχοι,, κοινωνικές συμμαχίες) ικα

νού να εξειδικεύεται,και να υλοποιείται, μέσα από συγκεκριμένα 

κατά τομείς μέτρα, μέσα από την Κυβερνητική πολιτική., τόσο στο 

πεδίο συγκεκριμένων δομικών αλλαγών, όσο και στο επίπεδο βελτί

ωσης της καθημερινής Γωής, 

/.. 
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OL κοινωνικές δυνάμεις της Αλλαγής συσπειρώθηκαν στη συγίίεκρι-

μένη ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ του ΠΑ.ΕΟ,Κ. στην Ιστορική Νίκη του Οκτώ

βρη του *81 ο Η καθημερινή τους ~υγκρότηση και δράση μέσα σ° 

ένα οργανικό και εξειδικευμένο πλαίσιο μετάβασης θα βοηθήσει 

στο ξεπέρασμα τοον καθημερινών αντιοάσεων και δυσκολιών, θα δια-

μορ(ρώσει το μεσοπρόθεσμο και συνολικό ορίζοντα, που θα προσανα

τολίσει τους εργαζόμενους, θα δώσει προοπτική και agía '·την κα

θημερινή τους δράση,, 

Στην απόφαση της 9ης Συνόδου της Κ. Ε. καθορίζεται ότι η 

επεξεργασία της πολιτικής στρατηγικής των βασικών επιλογών, 

και του μόνιμου πλαισίου τα?ΐτικών κινήσεων, για όλους τους 

τομείς ολοκληρώνονται από την Κεντρική Επιτροπή του Κινήμα

τος. Προωθούνται, εκφράζονται και συντονίζονται από τον 

Πρόεδρο .7 ta ι το.Ε.Γ. που, ως πολιτικό όργανο, λειτουργούν, 

σχεδιάζουν, aπocpaσíζoυv και ορούν. Οι πρωτοβουλίες και οι 

επιλογές της Κυβέρνησης εντάσσονται και αναφέρονται στο 

διαμορφωμένο στρατηγικό και τακτικό πλαίσιο αναφοράς του 

ΠΑ.ΣΟ,Κ, ρ .. ,. 

Η σύνδεση Κόμματος και Κυβέρνησης γίνεται στο ανώτερο επί

πεδο , από τον Πρόεδρο και το Εκτελεστικό Γραφείο με το 

Υπουργεκό Συμβούλιο, καθώς και με θεσμοποιημένες λειτουρ

γίες, στις οποίες συμμετέχει η πολιτική ηγεσία κάθε Υπουρ

γείου, ο αντίστοιχος Κ.Τ.Ε. της Κοινοβουλευτικής Εκπροσώπη-

σης. Καθορίζονται και ιεραρχούνται τα θεσμικά μέτρα και οι 

επιλογές του Κυβερνητικού έργου, αντιμετωπίζονται οι αναμε

τρήσεις στους μαζικούς χώρους, συντονίζονται οι παρεμβάσεις 

για την εδραίωση των νέων· θεσμικών και δομικών αλλαγών. 

Ταυτόχρονα το ΠΑ.ΣΟ.Κ., ως καθοδηγητικός πόλος στην πορεία! 

* Αντιμετωπίζει τις δυνάμεις της συντήρησης της αντίδρασης 

και της Π-ένης εξάρτησης, μέσα από μια επεξεργασμένη πολιτι

κή και όχι με αποσπασματικές κινήσεις, εντοπίζοντας τους 

"αδύνατους κρίκους" της αντίδρασης στο οικονομικό πεδίο, στο 

χώρο της διοίκησης, στο πολιτικό και ιδεολογικό πεδίο. ?·*έσα 

από τη γνώση και τη συνολι?ίή ανάλυση συγκροτεί τους συσχε

τισμούς για τις επί μέρους συγ?ίρούσεις και ρήξεις, που θα 

οδηγήσουν στην κατάκτηση vécov θέσεων και στην ενίσχυση των 

λαΙ*κών συσχετισμών. Ευρύτερο πλαίσιο των 7*ινήσεων αυτών 

ο . e o o 



/ -

παραμένει η διατήρηση και ενίσχυση της εθνικής ομοψυχίας, 

η ενδυνάμωση του εσωτεροκού μετοίκου οικονομικά και κοινωνι

κά, η ενίσχυση και διεύρυνση της δημοκρατίας» 

* Αναλύει το χαρακτήρα των δευτερευομσών αντιθέσεων, που διατρέ

χουν το μπλοκ των κοινωνικών δυνάμεων, της Αλλαγής και ιεραρχεί 

και εξειδικεύει μορωές παρέμβασης και· ενοποίησης σ'ένα ανώτερο 

συνθετικό πεδίο, που δίνει σαφείς προοπτικές για την υπέρβαση 

του κοινωνικού κατακερματισμού μέσα πτις νέες παραγωγικές και 

κοινωνικές σχέσεις/ στο πεδίο το^ν νέων αΡιών. 

Σχέση με θεσμούς s 

*. Επεξεργάζεται και κατευθύνει το "άνοιγμα της °>εσμικής διαδικασίας 

και των δομικών αλλαγών, σε γνώση και ανταπόκριση των επί μέ

ρους κοινωνικών και μαζικών κινημάτων,, με βάση μια συγκροτημένη 

πολιτική .στρατηγική, που αναγνωρίζει την αναγκαιότητα του ρυθ

μού και της ποιότητας των αλλαγών, ώστε η εμβέλεια τους να προσ

κρούει και να υπερβαίνει κάθε φορά τα όρια του συστήματος» Τότε 

η πορεία κερδίζει κοι σε έκταση και σε -βάθος. 

Η προετοιμασία των κοινωνικών δυνάμεων της Αλλαγής για την εφαρ

μογή των νέων θεσμών είναι καθοριστική για την επιτυχία τους» 

Τα στοιχείο: των νέων δομικών και θεσμικών αλλαγών για να γίνουν 

κατανοητά,. K
r,
i να ε^ασοαλίσουν τη λαίκή συναίνεση και συμμετο

χή; απαιτούν προεργασία και προετοιμασία στο λαό πριν ακόμα γί

νουν νόμοι του Κοινοβουλίου* Βασικός όρος για τη λειτουργία αυ

τή είναι η γνώση, ιεράρχηση και προετοιμασία της οργάνωσης όχι 

μόνο της οργανικής συνέχειας των μεσοπρόθεσμων στόχων, αλλά 

και της εξειδίκευσης των συγκεκριμένων μέτρων και επιλογών, που 

θα πρέπει να γίνουν κατανοητά από το Λαό» Τότε ο κομματικός λό

γος δεν θα παρουσιάζεται ως αξιολόγηση των Κυ3ερνητι?ΐών πράξεων 

αλλά ο συν λικός πολιτικός λόγος του Κινήματος (ως Κόμματος και 

ως Κυβέρνησης), θα αποκτά εγκυρότητα, συνέπεια, αποτελεσματικό

τητα. Οποιαδήποτε δομική αλλαγή- ακόμα και η πιο προχωρημένη, 

θα χάσει γρήγορα το χαρακτήρα και τη δυναμική της, αν θεσμοποιη

θεί μόνο από μια μεμονωμένη Κυφρρνητική πράΕη„ 

* Διατάσσεται οργανωτικά, ώοτε να μπορεί να έχει καθοδηγητική 

παρέμβαση στους νέους θεσμούς, ως προτοπόρα κοινωνικο-πολιτική 



δύναμη., που έχει πάγια και διαλεκτικά, λειτουργούσα σύνδεση και 

συνάφεια με όλους τους μαζικούς και κοινωνικούς χώρους- όπου οι 

λαΐ'κές δυνάμεις βιώνουν το καθημερινό αλλά και αγωνίζονται για 

την κοινωνική πρόοδο, την ανεξαρτησία,, την Αλλαγή* Ο Κομματικός 

οργανωτικός ιστός είναι πολυσύνθετος, ώστε να έχει από παντού 

μηνύματα» αλλά και ευέλικτος ώστε να προσαρμόζεται αποτελεσμα

τικά σ'ό/\ες τις επί μέρους ιδιαιτερότητες και μορφοποιήσεις του 

μαζικού κινήματος στην παραγωγική διαδικασία,, στην κοινωνική 

σχέση και οργάνωση, στον πολιτισμός στο πεδίο της ιδεολογικής 

πάλης. 

Σχέση με κοινωνία - κοινωνικά κινήματα; 

* Το Κίνημα δεν αποτελεί ένα χώρο "περιφραγμένο" από την κοινωνία. 

Η ιδεολογικο-πολιτική του αυτονομία και η οργανωτική του αυτοδυ

ναμία για να διατηρεί την "αλήθεισ
Γ:
 και τη δυναμική της ΕΠΙΒΑΛ

ΛΕΙ τον ανοιχτό δημοκρατικό διάλογο και τη συνεχή επαφή με την 

κοινωνία, απαιτεί την άποψη και την κριτική θεώρηση, έχει ανάγκη 

από τις καθημερινές εμπειρίες και τα διδάγματα, για να εμπλουτί

σει τις προτάσεις του, να υποβάλει τις γενικές θεωρητικές του 

αναλύσεις σε πρακτιΐίή δοκιμασία και επαλήθευση. Ο διρρκής και 

ανοιχτός αυτός διάλογος είναι η δύναμη, αλλά και η δυναμική του 

Κινήματος, γιατί μέσα από τη συνεχή αυτή ανατροφοδότηση είναι -

σε θέση να παρουσιάζει νέους όρους και εναλλακτικές
 !
 λύσεις, 

να παίρνει νέες δημιουργικέ πρωτοβουλίες,, αλλά ταυτόχρονα να 

ανυψώνει την ικανότητα πρωτοβουλίας των κοινωνικών δυνάμεων της 

Αλλαγής,, να καλλιεργεί τη δημιουργική δυναμική τους. Να αποδει

κνύει ότι η Αλλαγή είναι μια ζωντανή δυναμική πορεία, πολύμορφη 

και αναγεννητική, που δεν αφορά.ένα Κόμμα και την ηγεσία του, 

αλλά μια ολό?ιληρη κοινωνία, που θα πρέπει να αναγνωρίζει σ'αυτήν 

την πορεία, τη δυνατότητα, αλλά και την ικανότητα της να πραγμα

τοποιήσει η ίδια τους.ιστορικούς της στόχους. 

* Στη σημερινή κοινωνία υπάρχουν νέα ?̂ οινωνικά κινήματα, που εκ

φράζουν με την ιδιαιτερότητα τους, τις πολύπλοκες και πολλαπλές αντί 

φάσεις που παράγονται στους ευθύτερους τομείς της οικονομικής, 

κοινωνικής »tat πολιτιστικής ζωής. 

Το Κίνημα της σοσιαλιστικής Αλλαγής δεν μπορεί να έχει με τα 
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κινήματα αυτό, σχέσεις αντιπαράθεσης και αντιπαλότητας,- ή και 

απλής διαπραγμάτευσης» 9α πρέπει να συλλάβει τη ωύση τοον αντι

θέσεων που τα παράγουν, να αναγνωρίσει την ιδιαιτερότητα και 

τον αυτόνομο χαρακτήρα τους» και να εντάξει στο εναλλα?-ιτuto 

κοινωνικό πρότυπο που επαγγέλλεται-την πορεία της λύσης αυτών 

των αντιοχ'.σεων« F ένταΓη στο εναλλακτικό αυτό πρότυπο δεν ση

μαίνει ουδετεροποίηση ή ενοωμάτο:κ~σι των κοινωνικών κινημάτο.>ν„ 

που θα πρέπει να διατηρούν το ιδιαίτερο κοινωνικό και ιδεολο

γικό τους περιεχόμενο, αλλά αναδεικνύει τη δυναμική και το 

ποιοτικό περιεχόμενο των αλλαγών, που το Κίνημα συλλαμβάνει 

κα ι πραγ ι ιατ οπο ι ε ί „ 

* * * ·· 

2) Αρχές οργανωτικής συγκρότησης και λειτουργίας. Κατευθύνσεις δράσης 

7 . Αρχές συγκρότησης % 

* Οι αρχές και κατευθύνσεις της οργανωτικής μας συγκρότησης απορ

ρέουν κ ".ι καθορίζονται από τον καταλυτικό ρόλο του Κινήματος 

στην πορεία της μετάβασης* Η συνθετότητα και το περιεχόμενο 

αυτού του ρόλου προσδιοοίΓουν τις απαραίτητες πολιτικό-ιθεολο

γικές κατευθύνσεις,, αλλά και τα πλαίσια της οργανωτικής πολιτι

κής, που συγκροτούν και αναδεικνύουν την οργάνωση του ΠΑ^ΣΟ.Κ. 

ως οργάνωση εξουσίας της σοσιαλιστικής μετάβασης,, ικανή να 

,ρ- δικαιώσει και να εκπληρώσει ^-ους ιστορικούς της στόχους» 

ι • 

* Η ιδεολογικο'-πολιτική συγκρότηση της οργάνωσης τροφοδοτείται 

από την ιστορική πορεία του Κινήματος από τη Διακήρυξη της 3ης 

του Σει&τέμρρτν αλλά ναι από τις αποφάσεις των Κ.Ε., που έθεσαν 

θεμελιακές τομές στην πολιτικό κοινωνική πορεία του τόπου και 

καθόρισαν τις Βασικές κατευθύνσεις του δημοκρατικού δρόμου» 

* Στη βάση αυτή η οργάνοοση είναι ανάγκη να αποκτήσει ολοκληρωμέ

νη αντίληΡη του δημοκρατικού δρόμου για το σοσιαλισμός που ση

μαίνει κατανόηση της διαλεκτικής ενότητας και συνέχειας των 

βημάτων
Ρ
 σύνδεση του άμεσου με το μεσοπρόθεσμο» τοον τακτικών 

με τους στρατηγικούς στόχους» Που τημαίνίεΐ τελικά άρνηση της 

λογικής τ συ "εδώ και τώρα όλα
 :
 των ταυτόχρονων στρατηγικών 
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ρήξεων σε όλο, τα μέτωπα- όπως και άρνηση του εφησυχασμού, της 

αποδοχής του ρόλου του επικυρωτή TOW Κυβερνητικών αποωάσεων« 

* Κατανόηση του στρατηγικού χαρακτήρα της Ε»Λ„Ε. από την οργάνωση, 

που σημαίνει αποδοχή της Ε.Λ.Ε= ως αυτόνομης στρατηγικής μετάβα

σης, έξω οπό λαϊκομετωπικούς σχηματισμούς ή διαβουλεύσεις κορυ

φών, Η αποδοχή αυτή σημαίνει ενοίκάηση και ανασυγκρότηση της 

Ε. Λ. Ε » » αναβάθμιση τοον λαϊκών συσχετισμών, πάλη στους θεσμούς, 

στο μαζικό ?;ίνημα<, 

* Κατανόηση ότι η δημοκρατία, η λαϊκή συμμετοχή δεν αποτελεί συμ

πληρωματικό στοιχείο, αλλά κύριο συστατικό στοιχείο του δημοκρα

τικού δρόμου για το σοσιαλισμό. Λυτό σημαίνει καθημερινή παρέμ

βαση της οργάνωσης για τη διεύρυνση και ουσιαστικοποίηση της 

λαΐ'κής συμμετοχής, μέσα από την κατανόηση, αποδοχή και πάλη για 

την εδραίωση των δομών μιας αυτοδύναμης πορείας, μιας νέας κοι

νωνικής οργάνωσης. 
- . 

• 

Οργανωτ ικές κ- ,τευθύνσε ι ς -

* Οι οργανωτικοί μας ά"ονες δεν αποτελούν παρά τη σχεδιασμένη 

συγκρότηση και διάταξη των οργανωμένων δυνάμεων του Κινήματος 

στην κατεύθυνση των πολιτικών αυτών επιλογών? 

* Αντιστοίχηση της οργανωτικής διάταξης? στα πλαίσια του ανα

πτυξιακού προτύπου,, Δηλαδή συγκρότηση αποκεντρωμένης και 

περκ,οεί ει ικής λειτουργίας για την αποτελεσματική παρέμβαση 

και καθοδήγηση (περιοερειακά Συμβούλια, επαρχιακά και τομεα» 

κά γραφεία), ώστε° 



Να καλύπτεται με την άμεση παρουσία και παρέρβασή μας το πεδίο 

των θεσμών της άμεσης λαΐ'κής συμμετοχής (λαΐ'κές συνελεύσεις,, 

επαρχιακές συνελεύσεις, συνοικιακά συμβούλια, μαζικοί χώροι, 

Η,λ.π.) με συγκροτημένη άποψη και ολοκληρωμένη πρόταση. 

Να διευκολύνεται η ενοποίηση αντιθέσεων τοπικής ή κλαδικής 

μορφής στη βάση, ώστε να αποφεύγεται ο τοπικισμός και η 

στείρα υποστήριξη συντεχνειακών αιτημάτων που φθάνουν στο επί

πεδο της οροφής και να μετατρέπονται σε πολιτικές αντιπαράθε

σε ις
0 

- Να γ ίνει ολοκληρωμένη παρέμβαση στους κόμβους των αποφάσεων 

του δημοκρατικού προγραμματισμού (Νομαρχιακά Συμβούλια,κλπ) " 

ώστε να συγκροτείται η λειτουργία τους σε ανώτερους ποιοτικά 

βαθμούς πολιτικής έκφρασης» 

λειάς, η επεξεργασία εξειδικευμένων προτάσεων και παρεμβάσεων 

θα έχει σαν αποτέλεσμα η παρουσία του μέλους του ΠΑ„ΣΟ«Κ, να 

είναι έκφραση μιας συγκροτημένης, πειστικής αλλά και ολοκληρωμέ

νης πρότασης, γεγονός που αναδεικνύει και καταξιώνει την καθοδη

γητική ικανότητα και τον κυρίαρχο πολιτικό λόγο του Κινήματος, 

όχι ως αφηρημένη πρόταση κορυφής, αλλά ως καθολική και συγκροτη

μένη άποψη και γνώμη του κάθε μέλους του- Μόνο μέσα από αυτή 

τη ζωντανή συγκεκριμένη και καθημερινή μας παρουσία θα μπο

ρέσουμε να προωθήσουμε την δυναμική της αλλαγής να κάνουμε 

το λαό συμμέτοχο και πρωταγωνιστή και όχι θεατή και απλό 

συμπαραστάτη » - ...... 
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Ενιαία αντίληψη 

* Η ενιαία αντίληψη για την Οργάνωση εξουσίας αποτελεί το πλαίσιο 

οργάνωσης της πολιτικής πράξης στην καθημερινή δράση και συμπερι

φορά των οργανώσεων μας <, Το πλαίσιο αυτό πηγάζει και αναφέρεται 

στην ιδεολογικοπολιτική και στρατηγική φυσιογνωμία του Κινήματος 

μας» 

Η καθημερινή πολιτική πράξη της οργάνωσης οφείλει να απαντά με 

μόνιμη και ενιαία μέθοδο για ολόκληρη την οργάνωση στα παρακάτω 

ερωτήματα s 

Τον τόπο όπου συγκροτείται και οργανώνεται« 

Τον τρόπο που γίνονται οι αντιθέσεις μέσα και έΕω από το Κόμμα » 

Το πλαίσιο των μόνιμων στοιχείων αναφοράς, 

Η απάντηση των ερωτημάτων αυτών συμπεριλαμβάνεται ? 

στη συγκεκριμένη διάρθρωση και λειτουργική δομή ·· για το πρώ

το ζήτημα - που κατοχυρώνεται μέσα από τη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙ-

ΚΑΣ ΙΑ, 

στη συγκεκριμένη μέθοδο δράσης - για το δεύτερο - που αντιμε

τωπίζει το πρόβλημα της ενότητας και πάλης των αντιθέτων και 

κατοχυρώνεται μέσα από τη σύνθεση και τον μετασχηματισμό των 

αντιθέσεων, 

στον προσδιορισμό τοον μόνιμων χαρακτηριστικών και λειτουργιών 

που αποτελούν το πλαίσιο της σοσιαλιστικής πολιτικής πράξης* 

Εσωκ ομματική δημοκρατ ία 

* Η κατοχύρωση της εσωκομματικής δημοκρατίας ως μέσο διαλόγου, 

δημιουργίας, αποτελεσματικότητας και ενότητας» Η εσωκομματική 

δημοκρατία δεν εξαντλείται σε κάποιες τυπικές διαδικασίες, αλ

λά οφείλει να ταυτίζεται με την ουσία και το περιεχόμενο της 

συνειδητής ελευθερίας και του πλουραλισμού. 

* Η εσωκομματική δημοκρατία δεν μπορεί να ταυτίζεται με την ανα

παραγωγή μηχανισμών μέσα στην Οργάνωση, που αποτελούν καρπό της 

αγωνίας κάποιων ομάδων ή προσώπων με σκοπό τη διαπραγμάτευση 

και νομή θέσεων εξουσίας. 

Τα ρεύματα,- οι φράξιες» οι μηχανισμοί εμποδίζουν και σχημα

τοποιούν την ελεύθερη διακίνηση των προβληματισμών καθώς και 

την ανάπτυξη και αποτελεσματικότητα του κόμματος» Ο ρόλος 

ενός κόμματος που έχει σαν σκοπό τον σοσιαλιστικό μετασχημα

τισμό,, δεν μπορεί να μεταφέρει στο εσωτερικό του τον κοινώνι-



κό κατακερματισμό;, 

και να ανασυνθέσε 

ν. 
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όταν θέλει να καθοδηγήσει την κοινωνία 

Ι 
1 

ι σε μια νέα παραγωγική πορεία και κοινωνική 

οργάνωση » Εσωτερικός κατακερματισμός, ναι αντιπαραθέσεις μη

χανισμών κάτω από ιδεολογικές σχηματοποιήσεις οδηγούν αυτόμα* 

τα σε συγκόληση τακτικών επιλογών σε υπονόμευση της στρατηγι

κής, σε διαχείρηση και οπισθοδρόμηση. 

- Σ'αυτή τη διαδικασία κατακερματισμού και φθοράς το κάθε στέλε-

χος και μέλος χάνει την πολιτική και ιδεολογική του κυριαρχία 

και υπόσταση και γίνεται το μέλος ενός μηχανισμού,, και τελικά 

σαν τέτοιο αναγνωρίζεται πρωταρχικά και κατά δεύτερο λόγο 

σαν μέλος του Κόμματος, 

Η οργάνωση μας ανέλαβε την ιστορική αποστολή απέναντι στο λαό g 

να πορευθεί το δρόμο της εθνικής ανεξαρτησίας και του σοσιαλισ

μού, και το έργο αυτό θα το φέρει σε πέρας με την ενότητα, τη 

συνοχή, τη δύναμη, της συλλογικής σκέψης, δημιουργίας και δράσης» 

Τα 10 χρόνια της ζωής μας αποτελούν απόδειξη, ζωντανή μαρτυρία, 

για την πορεία μας« Θα πετύχουμε στο έργο μας γιατί έχουμε και 

τη θέληση και τη δύναμη και το χρέος να ανταποκριθούμε στις 

ιστορικές μας ευθύνες απέναντι στο λαό και στο Έθνος. 


