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Άπό τήν 7η σύνοδο τής Κεντ ριπής ’Επιτροπής που χάραξε την πορεία τού Κινήματος προς την Έξονοία.

Τό πλήρες κείμενο τής άπόφαοης τής 7ης 
συνόδου τής Κ.Ε. τοΰ ΠΑ.ΣΟ.Κ. έχει ώς έζής.

Στή 2η Σύνοδο τής Κ.Ε. είχε προδιοτγρσφει ή πορεία πρός τό 
λαό, χαράχθηκε ή γραιμμή τής Εθνικής Λαϊκής Ενότητας καί 
τής ’Ανοιχτής Δημοκρατικής Πολιτικής Δράσης.

Στην 5η Σύνοδο επιβεβαιώθηκε ή ένωτική στρατηγική τής Ε 
θνικής Λαϊκής 'Ενότητας, διαπιστώθηκε ή δυναμική πορεία άπεγ 
κλωβισμού άπό τή δεξιά τών μαζών πού ταξικά δέν τής ανήκουν 
καί προσδιορίστηκε σαν έπιτακτικό καθήκον τοΰ ΠΑΣΟΚ νά με
τασχηματίσει τήν αντικειμενικά ύπάρχουσα κοινωνική δυνατότη
τα σέ δύναμη πολιτικής έξουσίας. _ Στήν υλοποίηση αύτοΰ τοΰ 
στόχου Αντιστοιχήθηκε ή οργανωτική μας πολιτική, σάν τό δυ
ναμικό άποκρυστάλλωμα τής ιδεολογίας μας στήν καθημερινή 
πολιτική δράση τής όργάνωσης σ ’ όλα τά έπίπεδα. Ή  στροφή 
στό μαζικό κίνημα καί τό δέσιιμο τής όργάνωσης μέ τόν κοινω
νικό της περίγυρο άποτέλεσαν τούς κύριους άξονες τής δράσης 
μας.

Στήν 6η Σύνοδο έκτιμήθηκε ή σημερινή πολιτική καί κοινωνι
κή συγκυρία σαν τό σταυροδρόμι κρίσιμων πολιτικών καί κοι
νωνικών έξελίξεων. Βρεθήκαμε μπροστά σέ μιά ΔΗΜΟΚΡΑΤΙ
ΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ τοΰ Λαού. "Οπως, πρίν, απαιτούσαμε άπό τά 
Λαό νά άργανωβεί στό μαζικό κίνημα καί νά στοιχίσει τίς τάξεις 
τοΰ ΠΑΣΟΚ, έτσι τώρα ό Λαός άπαιτεΐ άπό τό ΠΑΣΟΚ νά 
βγάλει τή χώρα άπό τά κρίσιμα έθνικά, οικονομικά καί κοινω
νικά άδιέξοδα καί νά ανοίξει τό δρόμο γιά τή ριζική 'Αλλαγή, 
τό Σοσιαλιστικό μετασχηματισμό.

Στρατηγικής σημασίας ή άπάφαση τής 6ης Συνόδου ξεκαθά
ρισε τή θέση τοΰ ΠΑΣΟΚ σχετικά μέ τίς άπαραίτητες κινήσεις 
κορυφής γιά τίς μελλοντικές Εξελίξεις μέ τή  στάση μας στό θέ
μα τής Προεδρίας καί έδωσε τό πλαίσιο καί τά χαρακτηριστικά 
υιός οργάνωσης πού νά άνταποκρίνετσι άποτελεσματικά στις 
άπαιτήσεις άσκησης τής έξουσίας. Παράλληλα, έδωσε έμφαση 
στή φυσιογνωμία καί τό χαρακτήρα τού ΠΑΣ0Κ, σχετικά μέ 
τήν άσκηση τής έξουσίας μαζί μέ τό Λαό. Τονίσθηκε ή άπαραί- 
τητη λαϊκή συναίνεση καί ή άξιοποίηση τής λαϊκής συμμετοχής 
καί πρωτοβουλίας μέσα άπό πολιτικοποιημένα, αυτόνομα, μαζι
κά κινήματα καί δημοκρατικούς λαϊκούς θεσμούς_γιά τόν Εμπλου
τισμό τήν έξειδίκευση καί τήν ύλοποίηση τού προγράμματος 
τού ΠΑΣΟΚ.

Σήμερα μπροστά στήν 7η Σύνοδο τής Κεντρικής μας Έπιτρβ 
πής άντιμετωπίζουμε δραματικές εξελίξεις_ τόσο ά τά  μεγάλα 
έθνικά προβλήματα, όσο καί στήν πορεία τής γενικότερης πολι
τικής, οικονομικής καί κοινωνικής πραγματικότητας.

Μέσα σ ’ ένα πραγματικά δραματικό πλαίσιο διεθνών έξελίξε
ων, ή πολιτική υποχωρήσεων τής κυβέρνησης έφτασε σέ κρίσιμο 
σημείο γιά τά έθνικά ζητήματα όπως έδειξε καί ή έαρινή Σύνο
δος τοΰ ΝΑΤΟ στήν "Αγκυρα μέ τήν στάση τοΰ υπουργού τών 
’Εξωτερικών.

Είναι δεδομένη ή χρεωκοπία στήν οικονομική κατάσταση τής 
χώρας, όπου τό ισοζύγιο έξωτερικών πληρωμών, ό πληθωρισμός 
καί ή ύφεση μέ τήν άττουσία τών έπενδΰσεων άπονεκρώνουν τήν 
οικονομία καί πλήττουν καίρια τίς λαϊκές τάξεις, άλλά καί τά  
μεσαία στρώματα.

Κορυφώνεται άκόμη ή αδυναμία τής κυβέρνησης  ̂τής Ν. Δ. νά 
λύσει τά όξυμένα κοινωνικά προβλήματα. Ή ποιότητα ζωής υ
ποβαθμίζεται σέ σημείο έξαθλίωσης, ένώοί Εργαζόμενοι και οΙ 
κάτοικοι στήν πόλη καί στήν ύπαιθρο δέν κινητοποιούνται πιά 
μόνο γιά νά βελτιώσουν τίς συνθήκες ζωής, άλλά άπαιτούν τό 
σταμάτημα τού όλέθριου κατήφορου πού ακολουθεί ή κυβέρνη
ση τής δεξιάς.

Ό λο ι γνωοίζουν ότι αυτό δέν πρόκειται νά συμβεΐ παρά μέ 
τήν άιμεση άπομάκρυνση της «νέας» κυβέρνησης τής Ν.Δ. Ή  
προσφυγή στήν έκφραση τής λαϊκής βούλησης είναι ή μόνη καί 
αναπόφευκτη λύση.

Λύση ριζική μπορεί νά ξεκινήσει _ μόνο μέ τίς έκλογές, πού 
θά σημάνουν τή νίκη τοΰ λαϊκού κινήματος καί τή νίκη τού ΠΑ. 
ΣΟ.Κ.

Ή  άναγκαιότητα τού πρώτου αύτοΰ άποφασιστικού βήματος, 
πού είχε προσδιορισθεί στή χάραξη τής στρατηγικής μας τόσο 
στήν Α ' Πανελλήνια Συνδιάσκεψη όσο καί σέ όλες τίς αποφά
σεις τών Συνόδων τής Κ.Ε., σήμερα άποτελεΐ χειροπιαστή πρα
γματικότητα πού αποδείχνει τή θέληση τού λαού.

Έ τσ ι, σύτή ή εκλογική διαδικασία θά είναι άπό τή μιά στα
θμός καί κορύφωση των αγώνων πού προηγήθηκαν καί άπό τήν 
άλλη άφετηρία γιά τήν άσκηση τής έξουσίας άπο τό ΠΑΣΟΚ 
μαζί μέ τό Λαό.

Ό  σημερινός ρόλος τής ’Οργάνωσης και ή διάταξή της αέ 
σχέση μέ τόν ^εκλογικό αγώνα προσδιορίζεται άπό τήν επίγνω
ση τών βασικών παραγόντων πού συνθέτουν τήν πολιτική καί



κοινωνική συγκυρία τής χώρας και κύρια: Τήν πολιτική τής άρ- 
χουσας τάξης, τή δική μας στρατηγική καί τακτική, δττως αύτή 
έκφράσθηκε στις διάφορες προηγούμενες φάσεις καί όπως 8ά ΰ- 
λοποιηθεϊ αύριο γιά τό στέριωμα τής αλλαγής. Αύτή ή στρατη- 
γτκή τού ΠΑΣΟΚ βά στηρίζεται κύρια στην απαραίτητη σανό- 
χή τής πλατιάς σαμ.μαχίας τών έργαζομένων, τών μή προνομι
ούχων, παίρνοντας ϋπ' όψη τά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τών έ- 
ττί μέρους χώρων καί τών μαζικών κινημάτων.

Β. Η «ΝΕΑ» ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ Ν.Δ. ΣΥΝΕΧΙΣΤΗΣ ΤΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΧΟΥΣΑΣ ΤΑΞΗΣ.

Ή  άδυναιμϊα τών κυβερνήσεων τής δεξιάς νά δώσουν λύσεις 
στον κοινωνικό στίβο, ώθοΰσε πάντα σέ μετάθεση τού προβλή
ματος οτήν πολιτική σκακιέρα μέ αύταρχισιμό, άπροκάλυπτο η 
όχι, μέ ψευτοδιλήμματα στό Λαό ή μέ πολιτικές άκροβασίες.

Ή  παταγώδης άποτυχία__ τής πρώτης __ καί δεύτερης χούντας 
έπεισε τήν άρχουσα τάξη ότι δέν μπορούσε νά άγνοηθεί ό λα
ϊκός παράγοντας. Υπολογίστηκε __ όμως αύτός, στήν πολιτική 
τους, άπό ττ|ν μεταπολίτευση καί έπειτα, σάν παράμετρος προς 
άποφυγή καί όχι σάν πυξίδα πλεύσης (Κυβέρνηση « ’Εθνικής ‘Ε
νότητας», Καραμανλής ή τάνκς, Διερύνσεις και νεοαποστασίες. 
Ευρωπαϊστές ή άντιευρωπαϊστές, Προεδρολογία κλπ.).

Σήμερα τό πολιτικό παιχνίδι τής δεξιάς μεταφέρεται καί 
μέσα στα σπλάχνα> της. Σπαρασσάμενη ή Ν.Δ. άπό τις ένδοπα- 
ροπαξιακές διαφορές, υπαρκτές άναφορικά μέ τή νομή τής εξου
σίας καί μέ διαφορές στήν πολιτική πρακτική, έπιταχύνει τή 
σήψη της. Παράλληλα όμως, έπιχειρείται ένσς_ αποπροσανατολι
σμός τού λαού μέ στόχο τή μετάθεση τής λύσης τών προβλη
μάτων του άπό τήν πραγματική της βάση (τήν άσκηση δηλαδή 
έξουσίας άπό τόν ίδιο) σέ κάποιες διαφορές κομματικής έξουσί- 
ας ή «ρουσφετολογίας» μέσα στό κόμμα τής δεξιάς. "Οσο υπαρ
κτές είναι αύτές οί_ διαφορές τόσο φανερή είναι ή άγαστή ένό- 
τητα στις θεμελιακές γραμμές άσκησης τής κυβερνητικής πολι
τικής. Κι αυτό γιατί πίσω άπό τό όποιοδήποτε σχήμα ή σχή
ματα υπάρχει ή ένότητα έξουσίας τής άρχουσας τάξης.

"Οπως άνέλυσε ό Πρόεδρος τού ΠΑΣΟΚ Α. Παπανδρέου ή 
δεξιά παραμένει πάντα ή ίδια "Ετσι καί ή «ήπια» σημερινή κυ
βέρνηση διακρίνεται άπό τά  κοινά γνώριμα χαρακτηριστικά τών 
κυβερνήσεων τής δεξιάς.

Πιό συγκεκριμένα:
Στοχεύει αμετάθετα στήν πλήρη έξάρτηση τής χώρας άπό έ- 

ξωελληνικά, ατλαντικά κέντρα αποφάσεων, στήν προσπάθεια έν- 
σωμάτωσης μέ τρόπο δορυφορικό στις παγκόσμιες καπιταλιστι
κές δομές. Προσπαθεί νά διαιωνίσει, όπως γίνεται δεκαετίες τώ 
ρα τήν έπικυριαρχία τής δεξιάς κόντρα στή λαϊκή βούληση, χω
ρίς τή λαϊκή συναίνεση. Προασπίζει μέ συνέπεια καί συνέχεια 
τά  συμφέροντα τής ντόπιας καί ξένης οικονομικής όλιγαρχίσς, 
άποδείχνοντας στήν καθημερινή πράξη τή γνήσια ταξική άντιλα- 
Ική της πολίτικη.

Ή  μεθοδολογία καί οΐ τρόποι πού χρησιμοποιεί ή κυβέρνηση 
τής Ν.Δ, γιά να υλοποιήσει αύτοΰς τους στόκους παραμένει στά 
γνωστά αυταρχικά πλαίσια. Ιδιοποιείται το κράτος, μετατρέ- 
ποντάς το σέ κράτος τής δεξιάς, μέ τήν άλωση τοΰ κρατικού 
μηχανισμού καί τήν παράλληλη λειτουργία τού παρακράτους. 
‘Υποβαθμίζει τό Κοινοβούλιο μετατρέποντάς^ το σέ έκδοτήριο έ- 
πικύρωσης αποφάσεων ήδη παρμένων άπό τήν συγκεντρωτική έ- 
κτελεστική εξουσία. Ποδηγετεί τό Συνδικαλιστικό κίνημα πα- 
ρεμδαίνοντσς άπροκάλυπτα καί καταργώντας τήν οργανωτική 
του αύτονομίσ, μέσα άπό τόν κυβερνητικό συνδικαλισμό.

"Αποδυναμώνει, περιθωριοποιεί καί κυριολεκτικά καθυποτάσ
σει τήν Τοπική Αυτοδιοίκηση, διοικητικά, πολιτικά και οικονο
μικά μετατρέποντάς την σ’ ενα άνίσχυρο θεσμό, γεμάτο άδιέξο- 
δα κι ένάντια στις πραγματικές απαιτήσεις του σάν δημοκρατι
κού λαϊκού αντιπροσωπευτικού θεσμού. Μονοπωλεί τά μέσα μα
ζικής ένημέρωσης χρησιμοποιώντας τα  σάν κομματικό της φέ
ουδο. ‘Αλλοτριώνει πολιτιστικά καί υποβαθμίζει τήν ποιότητα 
τής ζωής τού Λαού, εμπορευματοποιώντας τίς χρήσιμες ύλικές 
καί πνευματικές του άξιες καί θέτοντας φραγμούς στή μόρφω
σή του.

Κι όλα αυτά στά  άμετάθετα πλαίσια μιάς πολιτικής πού 
στον έξωτερικό της προσανατολισμό παραμένει αύστηρά μονοδι
άστατη («άνήκομε,ν είς τήν Δύσιν»), διατηρεί τήν Αντιλαϊκή μο
νόπλευρη λιτότητα στον οικονομικό της προσανατολισμό καί 
πολλαπλασιάζει καθημερινά τόν αΰταρχισμό πού κλείνει και 
στεγανοποιεί τούς θεσμούς στό θεσμικό της πλαίσιο.

Γ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ.
ΡΗΞΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΟΥΣΑ ΤΑΞΗ.

1. Τό ΠΑΣΟΚ άγωνίζεται σταθερά καί άταλάντευτα γιά μια 
άνεξάρτητη καί σοσιαλιστική 'Ελλάδα, πού όριοβετεί τό πλαίσιο 
τών στρατηγικών του στόχων:

ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ - ΛΑ  Ϊ ΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ - ΚΟΙ
ΝΩΝΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ.

Σέ πολλά έπίσημα κείμενα τού Κινήματος ('Ιδρυτική Διακή
ρυξη, Α ' Πανελ. Συνδιάσκεψη, Κείμενα Προέδρου καί Κ.Ε.) μέ 
σαφήνεια έχει άναλυθεΐ ή καθημερινή πάλη γΓ αυτούς τούς στό
χους, καθώς καί ή δυναμική καί διαλεχτική σύνδεση τών επί μέ
ρους στόχων.

2. Γιά τήν επίτευξη τού στρατηγικού μα< στόχου, τό ΠΑ.ΣΟ. 
Κ. υλοποιεί στήν πράξη τό Δημοκρατικό δρόμο γιά τό Σοσιαλι
σμό πού στηρίζεται στήν εφαρμογή τής δημοκρατικής διαδικα
σίας τόσο στΐς μέθοδες όσο καί στον τρόπο λειτουργίας όλων

. άνεξάρτητα τών θεσμών τής κοινωνικής ζωής. Έ τσ ι σέ κάθε αυ
ταρχική καί συγκεντρωτική πρακτική γης δεξιάς érnrtaeeQL'tu 
τή δική του δημοκρατική άποψη.

Πιό συγκεκριμένα τό ΠΑΣΟΚ παλεύει:
•  Γιά τόν εκδημοκρατισμό τών δομών, γιά τήν κάθαρση τού 

κρατικού μηχανισμού καί τής δημόσιας ζωής, γιά τήν εξάλειψη 
τού παρακράτους.

•  Γιά τήν άνύψωση τού κύρους καί τήν άπόδοση τού άληθι* 
νού περιεχομένου του στο θεσμό τού Κοινοβουλίου.

•  Γιά ενα ταξικό, μαζικό ένωτικό, πολιτικοποιημένο καί άκη- 
δεμόνευτο συνδικαλιστικό κίνημα.

•  Γιά γνήσια δημοκρατική αποκέντρωση καί γιά τήν ένίσχυ- 
ση καί περιφερειακή αυτοδυναμία τού θεσμού τής Τοπικής Αύτοδι 
οίκησης^

■β Γιά τόν έκδημοκρατισμό τών μέσων μαζικής ένημέρωσης 
στήν υπηρεσία τού Λαού.

_ ·  Γιά τήν άμυνα απέναντι στήν πολιτιστική άλλοτρίωση καί 
τή ξενόφερτη κουλτούρα, παράλληλα μέ τήν κριτική θεώρηση τών 
παραδόσεων καί τής πολιτιστικής μας κληρονομιάς, γιά τό πο
λιτιστικό άνέβσσμα τού λαού.

•  Γιά τό πλάτεμα τής γνώσης, τό σωστό έπαγγελματικό 
προσανατολισμό, γιά νέο περιεχόμενο σπουδών πού ν' άινταπο- 
κρί.νετσι στις άνάγκες τού λαού καί τού τόπου γιά τόν έκδημο- 
κρατισμό τών δομών τής έκπσίδευσης.

3. Ό  προσανατολισμός τής πολιτικής μας σ’ όλα τά μεγάλα 
εθνικά, κοινωνικά, οικονομικά, πολιτιστικά καί θεσμικά προβλή
ματα τού λαού καί τού τόπου είναι σαφής καί συγκεκριμένος.

'Ενεργά άδέσμευτη καί πολυδιάστατη έξωτερική πολιτική, πού 
προωθεί τήν 'Εθνική 'Ανεξαρτησία, τήν αποδέσμευση άπό στρα- 
τιωτικοπολιτικούς καί οικονομικούς συνασπισμούς, παράλληλα 
μέ την ανάληψη σταυροφορίας γιά τήν άποκλιμάκωση τής έντα
σης καί τήν έμπέδωση τής Ειρήνης.

'Αντίμονοπωλιακή οικονομική πολιτική πού παράλληλα στο
χεύει καί στήν άντιμετώπιση καί τό ξεπέρασμα τής σημερινής 
κρίσης πού όδήγησε ή δεξιά τή χώρα, καί στήν δέσμευση τής 
πορείας μέ όλόκληρη δέσμη δομικών αλλαγών, στήν προοπτική 
τού σοσιαλιστικού μετασχηματισμού. 'Ενίσχυση καί υποστήριξη 
τών δημοκρατικών θεσμών μέ νέες μορφές λαϊκής συμμετοχής 
καί πρωτοβουλίας, οργάνωσης καί κινητοποίησης, μέσα στά 
πλαίσια τού άποκεντρωμένου Δημοκρατικού Προγραμματισμού 
καί στό σχεδίασμά καί στήν ύλοποίησή του, γιά τή δημιουργία 
νέων παραγωγικών καί κοινωνικών σχέσεων.

4. Σταθερά προσανατολισμένο στις στρατηγικές του έπιλο- 
γές τό ΠΑΣΟΚ έφθασε σήμερα μπροστά στήν προοπτική άμε
σης άσκησης τής έξουσίας μαζί μέ τό_ Λαό, περνώντας μέσα ά
πό αποφασιστικά στάδια καί σταθμούς σέ μιά πορεία τών έξη 
χρόνων άπό τήν ίδρυσή του.

Ή  Ιστορική πρωτοβουλία τού Άνδρέα Γ. Παπανδρέου καί ή 
ιδρυτική διακήρυξη τής 3ης Σεπτέμδρη άποτέλεσαν τό γενικό 
προσκλητήριο για όλους τούς μή προνομιούχους "Ελληνες, έβα
λαν τό πρώτο πλαίσιο άρχών καί λειτουργίας τού ΠΑΣΟΚ πού 
έπρεπε νά χτιστεί σάν Κίνημα στήν πράξη άπό τήν ίδια τή λα
ϊκή δύναμη.

Στήν πρώτη φάση τό κίνημά μας, μέ σειρά άπό θέσεις άντιδε- 
Ειές, μέσα άπό λαϊκές κινητοποιήσεις καί μέ καταλυτική τή συμ 
βολή τού Προέδρου του, αποκάλυπτε καθημερινά μπροστά στο 
λαό, τό ρόλο τής άρχουσας τάξης στά μεγάλα έθνικά, κοινωνι
κά, οικονομικά καί πολιτιστικά ζητήματα τού λαού καί τού τό
που.

Οί έκλογές τού 1977 άποτέλεσαν σταθμό στήν πορεία τού 
ΠΑΣΟΚ γιατί καθιέρωσαν τό Κίνημά μας σάν τόν κύριο φορέα 
αλλαγής γιά τόν τόπο, γιατί μετέτρεψαν τήν μακρινή έλπίδσ 
καί τούς πόθους τού λαού μας σέ ορατή χειροπιαστή προοπτι
κή καί πραγματικότητα. Ή  2η Σύνοδος τής Κ.Ε. χάραξε τή 
γραμμή τής 'Εθνικής Λαϊκής ‘Ενότητας, στήν προοπτική τού ι
σχυρού συνασπισμού τών κοινωνικών δυνάμεων τής αλλαγής, τής 
πλατιάς συμμαχίας τών Εργαζόμενων. Ή  προώθηση τής 'Εθνικής: 
Λαϊκής ‘Ενότητας σημαίνει στήν πράξη δύο αποφασιστικές καί 
παράλληλες λειτουργίες. Άπό τή μιά μεριά τόν άπεγκλωβισμό 
τών εργαζόμενων τάξεων καί στρωμάτων άπό τά άστικά καί δε
ξιά κόμματα καί τή συσπείρωσή τους στό ΠΑΣΟΚ πού άντικει 
μενικά έκφράζει τον κοινωνικό καί πολιτικό τους ριζοσπαστισμό.

Άπό τήν άλλη μεριά τό μετασχηματισμό τού μπλοκ τών κοι
νωνικών δυνάμεων μέσα στά πλαίσια τής ΕΛΕ σέ πολιτική δύ
ναμη έξουσίας καί μέ πολιτικό τους έκφραστή τό ΠΑΣΟΚ.

Αυτό προϋπόθετε τήν δημιουργία στήν καθημερινή πράξη 
τών όρων γιά τήν κατάκτηση ταξικής συνείδησης καί πολίτικης 
συνειδητοποίησης άπό τούς έργαζόμενους. Ή  πολιτική τακτική 
τής Ανοιχτής Δημοκρατικής Πολιτικής Δράσης έστρεψε τήν όρ- 
γάνωσή μας στήν παρέμβαση μέσα στά μαζικά κινήματα γιά 
τή δημιουργία αύτώυ άκριβώς τών όρων. Ήδη τό διαρθρωμένο 
μαζικά κίνημα άρχισε ν’ αναπτύσσεται καί νά παρεμβαίνει ολο
ένα καί περισσότερο στις πολιτικές καί κοινωνικές διεργασίες.

Σήμερα, όπως διαπίστωσε καί ή 6η Σύνοδος, βρισκόμαστε 
μπροστά σέ μιά ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ. 
Αμφισβητεί ό λαός ό ίδιος τήν παραμονή στήν κυβέρνηση καί 
στήν έξουσία τών ίδιων δυνάμεων πού όδήγησαν τή χώρα στά 
σημερινά άδιέξοδα. Τό ΠΑΣΟΚ έχει τό καθήκον νά έκφράσει αύ
τή τήν ανάγκη καί τή λαϊκή θέληση έδώ καί τώρα. Νά έπενδύσει 
τήν όργίχνωτική καί πολιτική του παρέμβαση μέσα καί άπό μιά 
¿»¿λογική νίκη. Παράλληλα παρουσιάζει στό λαό, όλοένα καί πιό 
συγκεκριμένες θέσεις, όλοένα καί πιό συγκεκριμένα προγράμ
ματα. _ '

"Ολα αύτά θά συναντηθούν καί θά συγκεκριμενοποιηθούν σ 
ένα ιεραρχημένο πρόγραμμα πού θά άποτελέσει τό πλαίσιο κι
νητοποίησης καί όργανωσης καί τού λαού.

Αύτή ή κρίσιμη φάση θά όλοκληρωθεί μέσα άπό τήν άπο-
Φασισηκό έκλογική άναμέτοηση. ‘Ο έκλογικός άγώνας καί ή
διεξαγωγή τών ίκλογών θά γίνει γύρω άπό τό στόχο τής «Λ-



τοδύναμης υλοποίησης τοΟ προγράμματος τοΰ ΠΑΣΟΚ.
Μέ τις έκλογές θ’ αρχίσει μία νέα περίοδος γιά το λαό καί 

τόν τόπο. Τό κυρίαρχο χαρακτηριστικό της είναι ή άσκηση έ
ξουσίας άπό μία κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ μαζί μέ τό λαό καί. ό ά
μεσος στόχος της ν’ άντιμετωπιστοΰν τά μεγάλα προβλήματα 
καί ν άνοίξει άποφασιστικά ό δρόμος γιά τό σοσιαλισμό.

Καθοριστικός όρος γιά τήν έπίτευξη αώτου τοΰ στόχου είναι
άποφασιστική συμβολή της όργάνωσης τοΰ ΠΑΣΟΚ. Νά έπεν- 

ύσει τό έκλογικό άποτελεσμα καί νά άναπτυχθεΐ παραπέρα όρ- 
γανωτικά. Νά παρβμβαίνει στά μαζικά κινήματα γιά τή διατή
ρηση τής συνοχής τοΟ συνασπισμού των κοινωνικών δυνάμεων, 
τής πλατείας συμμαχίας τώυ έργαζομέινων καί τήν παραπέρα α
νάπτυξη τοΰ διαρθρωμένου μαζικού κινήματος στην καθημερινή 
πράξη. Νά άπομονώνει τήν άρχουσα τάξη καί νά τήν άποσυνδέ- 
ει άπό τά κρατικά ερείσματα που άνσπαράγουν τις έξουσίες 
της.

Ταυτόχρονα ή άσκηση πολιτικής έξουσίας άπό τό ΠΑΣΟΚ 
θά προωθήσει τήν πολιτικοστρατιωτική άποδέσμευση τής χώ
ρας. τήν αυτοδύναμη οικονομική άνάπτυξη μέσα άπό τό ξεπέρα
σμα της οικονομικής κρίσης καί τήν ένίσχυση τής οικονομικής 
δύναμης τών λαϊκών τάξεων καί τών μικρομεσαίων στρωμάτων. 
'Αμέσως Θά ξεκινήσει ό έκδημοκρατισμός κα! ό ριζικός μετα
σχηματισμός τών θεσμών τής δημόσιας ζωής καί ή δημιουργία 
νέων παραγωγικών καί κοινωνικών σχέσεων μέσα άπό γνήσιους 
Δημοκρατικούς λαϊκούς θεσμούς.
ση, έπιτάχυνση τών διαδικασιών μεταβίβασης έξουσιών στους

Ή  πολιτιστική άναγέννηση στά έθνικά πλαίσια θά συμπλη
ρώσει τήν εικόνα τής άποφασιστικής παρέμβασης τής πολιτι
κής έξουσίας τοΰ ΠΑ.ΣΟ.Κ.

Γιά όλα αυτά ό πρωταρχικός κα! καθοριστικός παράγοντας 
είναι ή λαϊκή άποδοχή κα! συναίνεση καί ή λαϊκή παρέμβα
ση, πρωτοβουλία καί κινητοποίηση.

Αυτό σημαίνει ιεράρχηση στόχων, τό πέρασμά τους. στο 
λαό, τό ώοίμασμά τους στή συνείδησή του, τήν έπιλογή τοΰ 
άριστού ρυθμού δομικών άλλαγών. Πολιτική ε ι λ ι κ ρ ί ν ε ι α ς  
άπέναντι στίς λαϊκές μάζες, άμεση περιφερειακή άπσκέντρω- 
όργανωμένους κοινωνικούς φορείς, νέες μορφές όργόνωσης τής 
λαϊκής βάσης μέ τήν μετεξέλιξη τών παράλληλων θεσμών.

Πάνω άπ’ δλα όμως γιά μας αυτό είναι καθημερινός πολι
τικός καί ιδεολογικός άγώνας.

Ό  Σοσιαλισμός δέν περιορίζεται κα! δέν χτίζεται άπό μιά 
άττλή παρέμβαση στό οικονομικό πεδίο καί τή θυσία δλων 
τών ριζοσπαστικών μας στόχων στήν ιδεολογία τής _χωρ!ς δ- 
ρους άνάπτυξης τών παοαγωγικών δυνάμεων. Γιά μάς ό Σο
σιαλισμός άπαιτεί πσοάλληλη πσοέμβσση στό πολιτικό καί 
στό πολιτιστικό έπίπεδο γιά τή δημιουργία νέων παραγωγι
κών κα! κοινωνικών σχέσεων.

‘Απαιτεί σέ τελευταία ανάλυση καθημερινή προσπάθεια βή
μα ιιέ βήμα, γιά ένα νέο τρόπο ζωής,, γιά τήν. καθιέρωση νέων 
άξιων, μέσα άπό τήν άρθρωση άπό τόν ίδιο τό λαό του δικού 
του πολιτιστικού λόγου, έδραιωμένου στόν κριτικό μετασχη
ματισμό τών παραδόσεων του καί στήν πλατιά διάδοση κα! 
άποδοχή τών ιδανικών τής Ανεξαρτησίας καί του Σοσιαλισμού.

Δ. ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

(Στόν έκλογικό άγώνα καί στά μαζικά κινήματα)

Ό  Πρόεδρος τον Π Α .Σ Ο .Κ . χ. Α. Παηανβ$ίον

Ε1 ’Εντείνει τήν παρέμβαση μέσα στά έπί μέρους μαζικά κι- 
ΙΒ*  νήματα, πείθοντας καί όχι έπιβάλλοντας, γιά τήν προώ
θηση τών ιεραρχημένων σωστά στόχων. Παράλληλα συμμε
τέχει πρωταγωνιστικά καί στηρίζει τίς λαϊκές κινητοποιήσεις 
σέ όλα τά έπίπεδα, πού στοχεύουν όχι μόνο στήν επιβίωση 
τών εργαζομένων, άλλά καί στήν ίδια τήν προστασία τών οί- 
καναμικών καί κοινωνικών δυνατοτήτων τής χώρας. Δέν πρέπει να 
μάς διαφεύγει —καί τούτο στηρίζεται καί στήν Ιστορική έμπειρία 
— ότι ή δεξιά, έγκαταλείποντας τήν εξουσία κληροδοτεί πάντα 
μιά χρεωκοπημέ η κοινωνική καί οικονομική κατάσταση. Κι ά- 
κόμα_ ότι ή συνεχής οικονομική καί κοινωνική ύποβάθμιση τών 
λαϊκών τάξεων όξύνει τήν οίκονομική κρίση καί τά άδιέξοδα.

Παρεμβαίνει γιά τό συντονισμό τής προσπάθειας στις έπί 
μέρους διεκδικητικές . κινητοποιήσεις γιά τήν άποτελεσματικη 
πάντα. έπιλογή τοΰ έπιπεδου άντιπαράθεσης, άξιοποιώντας ό
μως. τό δυναμισμό, καί τίς έπιλογές τών συγκεκριμένων χώρων, 
χωρίς ήγεμονισμούς, καπελλώματα καί άποκλεισμούς.

Ή  ώρα τής Λαϊκής βούλησης, πού μέσα άπ’ τίς έκλογές 
θά έκφράσει πολιτικά τήν άμφισβήτηση τής έπικυριαρχίας τής 
άρ ουσας τάξης, είναι θέμα πού ξεφεύγει πιά άπό τη θέληση 
τής δεξιάς.

’Αρκεί καί πρέπει ή παρέμβασή μας γιά τήν έπιτάχυνση 
τών πολιτικών έξελίξεων νά γίνει μέσα από:

α. γενικότερες πολιτικές παρεμβάσεις,
0. άξιοποίηση τών κοινωνικών διεργασιών, σέ δλα τά έ

πίπεδα.
Οί έπόμενες έκλογές, σταθμός κα! άφετηρία γιά πολιτικές 

κα! κοινωνικές έξελίξεις, συνδέονται άμεσα μέ τίς έπί μέρους 
διάφορες φάσεις ύλοποίησης τής πολιτικής μας, στήν πορεία 
κοττάκτησης τών στρατηγικών μας στόχων.

Καθήκον έτσι τής ’Οργάνωσης είναι ή συνολική στράτευση 
στόν 'Εχλογικό Αγώνα, πού σήμερα μπαίνει στήν τελική ευ
θεία, μέ τά έφόδια τοΰ χθές καί τίς προοπτικές τοΰ αύριο.

"Ετσι ή ’Οργάνωση:

η  ’Εντείνει τήν πληροφόρηση, ένημέρωση τοΰ Λαοΰ, άντιπα- 
ραθέτοντας τή δ.κή της δυναμική άπέναντι στή συσκότιση 

κα! τή στρεβλωτικη διαδικασία τών μέσων μαζικής ένημέρωσης. 
Μέσα στά μαζικά κινήματα, άλλά καί σέ κάθε χώρο δουλειάς, μόρ 
φωσης, ψυχαγωγίας ή κοινωνικής συνάθροισης. Στό χωράφι, 
έρΥοστάσιο, στό έργοτάξιο, στό γραφείο, στο μαγαζί, στή 
γειτονιά, στή συνοικία, στό τετράγωνο, στό καφενείο, σπίτι 
μέ σπίτι.

*7| Συνεχίζει νά άποκσλΰπτει, άπογράφοντας καί τεκμηριώ- 
νοντας -μέσα άπό τά Λαϊκά Τοπικά ή Κλαδικά προβλή

ματα, τά αίτια τής σημερινής κρίσης, τήν κακή όργάνωση τοΰ 
περιβάλλοντος, τόν αύταρχισμό καί τήν άναποτελεσματικότη- 
τα  της δεξιάς, τήν άσύδοτη κερδοσκοπία του κεφαλαίου.

’Εντάσσει τά έπί μέρους προβλήματα στά γενικότερα, ζητή
ματα τής πολιτικής, οικονομικής κα! κοινωνικής όργάνωσης 
άπό τά μερικότερα στά ευρύτερα. Προβάλλοντας πάντα τήν 
κυρίαρχη αντίθεση, διευρύνει δλο καί περισσότερο τ.ή συμμα- 
χία τών μή προνομιούχων, άξιοποιώντας τήν ένωτικη στρατη
γική τής 'Εθνικής Λαϊκής Ενότητας.

Ε| Χρησιμοποιεί τίς έμπειρίες άπό τίς προηγούμενες κινη
τοποιήσεις, γιά νά προωθήσει καλύτερα τή σημερινή 

προσπάθεια, γιά τήν καταγραφή τών αιτημάτων καί γιά  τόν 
τρόπο αντιμετώπισης τής δεξιάς στούς έπί μέρους χώρους. 
’Ακόμη μέσα άπό τήν έμπειρία αυτή θυμίζουμε στους έργα- 
ζόμενους ξανά τήν πολιτική κα! τή μεθοδολογία τής δεξιάς 
άπέναντι τους, άντιπαραθέτοντας τήν πολιτική τοΰ ΠΑ.ΣΟ.Κ. 
σέ κάθε χώρο, έντείνοντας τή μαζικοποίηση τής 'Οργάνωσης 
μέσα άπό τή δράση μας στά μαζικά κινήματα καί τή,ν προ
εκλογική διαδικασία.

Η  Επιδιώκει μέσα άπό τήν πληροφόρηση τοΰ λαού καί τή 
. δράση της. νά αυξήσει τούς ψηφοφόρους τοΰ ΠΑΣΟΚ γιατί 

<άθε ψήφος πρός τό ΠΑΣΟΚ αύξάνει τίς δυνατότητες αυτοδύ
ναμης υλοποίησης τοΰ προγράυυατός μας. Κάθε νέο μέλος 
τοΰ ΠΑΣΟΚ. δυναμώνει, διασφαλίζει καί έγγυάται τήν πορεία 
του καί αυξάνει τίς προοπτικές τής αΰριανής παοέμβασης τής 
Ιρνάνωσης στήν άσκηση της έξουσίας. Κάθε νέα ψήφος καί 
<άθε νέο μέλος τοΰ ΠΑΣΟΚ πού κεοδίζεΌΐ μέσα άπό τήν πο
λιτική . παρέιιβαση τής όογά/ωσης άνεβάζει ταυτόχρονα τήν 
ίδια τήν πολιτικοποίηση τής όργάνωσης.

( 3  ΆπογράΨοντας δλα αυτά τά χρόνια ή 'Οργάνωση τά λαϊ
κά προβλήματα, παλεύοντας γ ι’ αύτά καί ποοτείνοντας 

λύσεις, συμμετέχει ούσιαστικά στήν έκπόνηση τοΰ προγράμ
ματος.

Διαδίδοντας τό ποόγοαυμα καί έξειδ'κεύοντας τίς θέσεις 
μας στους έπί μέρους γώρουε, δένεται μέ αύτό καί καταχτά 
τήν άπαραίτητη ΰποδομή γιά τή συμμετοχή στήν αόριανή 
υλοποίηση.

Σφυρηλατεί έτσι τήν ένιαίσ άντίληψη που είναι άπαοαίτητη 
καί γιά τήν έκλογική μάχη σήηεοα, άλλά καί στόν άπαραί- 
τητο πολιτικό κα! ιδεολογικό καθημερινό άγώνα αύριο.

Ε Ί  Παίρνει στούς ώμους της ή όργάνωση τήν ίπτόθεση τής 
οίκονομικής αυτοδυναμίας τού Κινή'ΐατος καί κΰοια τή* 

άνταπόκοιση στίς μεγάλες οικονομικές άπαιτήσεις τοΟ έκλο- 
γικοϋ άγώνα

Κάθε δραχμή πού κερδίζεται άπό τήν όργάνωση μέσα · * ·



Λαό γιά την οικονομική έξόρμηση τοΟ ’Εκλογικού 'Αγώνα δυ
ναμώνει την οικονομική και πολιτική αυτοδυναμία τοΟ Κινήμα
τος, άλλά καί τούς δεσμούς τής ’Οργάνωσης μέ τόν κοινωνικό 
της περίγυρο.

Κάθε δραχμή πού προσφέρεται άπό τό Λαό γιά τόν 'Εκλο
γικό 'Αγώνα δυναμώνει τό πολιτικό αίσθημα τής συμμετοχής 
τών μαζών στήν ύπόθεση τής έκλογικής νίκης καί τής αυριανής 
άλλαγής.

Γ 1  Συνδέοντας ή 'Οργάνωση τόν ‘Εκλογικό ’Αγώνα μέ τίς 
■“ * παράλληλες προσπάθειες:
—  στή συνοικία καί στήν Αυτοδιοίκηση,
—- στούς Αγροτικούς Συλλόγους καί στή Συνεταιριστικό κί

νημα
—-  στό Συνδικαλιστικό κίνημα τών έργατουπαλλήλων καί έ- 

πιστημόνων
—-  στήν έργαζόμενη καί σπουδάζουσα νεολαία
—  στούς μικρομεσαίους, στούς έμποροβιοτέχνες
—  στούς συνταξιούχους 
—-  στό γυναικείο κίνημα
—  στούς μετανάστες καί τούς ναυτικούς, στόν "Απόδημο Ε λ 

ληνισμό
—  στό κίνημα γιά τήν προστασία τού πολιτιστικού καί Φυ

σικού περιβάλλοντος.
©ά άνανεώσει τούς απαραίτητους δεσμούς μέ τίς όργανω- 

μένες λαϊκές δυνάμεις. Ή  ένίσχυση αυτή τών δεσμών θά προω
θήσει έκείνους τούς λαϊκούς δημοκρατικούς θεσμούς πού θά 
στηρίξουν αΰριο τον δημοκρατικό προγραμματισμό, πού θά 
άτσαλώσουν τή συνοχή τής 'Εθνικής Λαϊκής Ενότητας, θά άν- 
τιμετωπίσουν τίς προκλήσεις καί τά τεχνάσματα τής άρχουσας 
τάξης κατά τήν άσκηση τής έξουσίας καί θά στεριώσουν τίς 
άπαραίτητες νέες παραγωγικές καί κοινωνικές σχέσεις καί θά 
πάρουν μέρος συνειδητά στήν άμεση υλοποίηση τή$ οίκονομι- 
κής σταθεροποίησης καί στίς διαδικασίες υποστήριξής τής 
πολιτικοστρατιωτικής άποδέσμευσης.

Ρ 1  Ή  'Οργάνωση παίρνει ύπόψη της τά  νέα χαρακτηριστικά 
* ■  τών έπί μέρους μαζικών κινημάτων _ πού προσδιορίζουν 
καί τή νέα ποιότητα τών διεκδικήσεων μά καί τής βούλησης 
γιά  τήν άλλαγή.

Τά χαρακτηριστικά αυτά προσδιορίζουν τό είδικό βάρος 
τής παρέμβασης τού ΠΑΣΟΚ καί τά άποτελέσματα τής προ
σπάθειας γιά  τήν κατάκτηση τής ταξικής συνείδησης μαζί μέ 
τήν πολιτική συνειδητοποίηση.

ΟΙ ΧΩΡΟΙ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ είναι ένας άπό τούς κύριους Φο
ρείς δπου θά στηρίζει τό ΠΑΣΟΚ _ τήν αϋτοκεντρωμένη άνα- 
πτυξη τόσο σέ έπίπεδο άποκεντρωμένου Δημοκρατικού σχεδια- 
σμού δσο καί σέ έπίπεδο νέων παραγωγικών σχέσεων.

Οϊ φορείς τής Τ.Α. δέν άπαιτούν πιά μεμονωμένα οικονομι
κές διευκολύνσεις άπό τήν Κεντρική Διοίκηση γιά τόν κάθε 
Δήμο ή Κοινότητα, άλλά συνολικά τήν οικονομική αυτοδυναμία 
τής Τ.Α.Διεκδικούν άκόμη άρμοδιότητες καί ευθύνες_ στή δια
χείριση τών τοπικών υποθέσεων, δηυοτικοπρίηση τών Υπηρε
σιών πού παρέχουν Υπηρεσίες στούς δημότες^ προτείνοντας 
τή συμμετοχή τών έργαζουένων. Προωθούν παοαλληλα τη λαϊ
κή συμμετοχή καί τήν άξιοποίηση τής λαϊκής πρωτοβουλίας 
μέσα άπό νέους δημοκρατικούς θεσμούς (π.χ. συνοικιακές έπι- 
τροπές, συνοικιακά συμβούλια. Λαϊκή Δημοτική αύτομορφωση, 
σχολές γιά  τούς γονείς κ.λ.π.).

ΣΤΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ οΓ έργάτες, οί / υπάλληλοι 
κινητοποιούνται τόσο γιά θεσμικές άλλαγες, για  την προστα
σία τού τόπου δουλειάς και ζωής τους, για  το δικαίωμα 
στη δουλειά ένάντια στίς άπολΰσεις δσο καί για καλύτερα με- 
ροκάμοττα υφτεροτ άττό τή μεγάλη ¿πτωλεκχ της άγοραστικης 
τους δύναμης. Ποοωθοΰν παράλληλα καί όογανώνονται συνδι
καλιστικά στό χώρο δούλειάε, στά έργοστσσιακα και έπιχει- 
ρησισκά σωμστεϊα, παρά τούς κινδύνους καί τά προβληυατα 
πού δημιουργούν ή έλλειψη συνδικαλιστικής προστασίας και η 
τακτική τών πολυεθνικών συγκροτημάτων.

ΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ έδωσαν ίσως τό πιό δυναμικό πσοόν στίς λαϊκές 
κινητοποιήσεις σέ πανελλήνια κλίμακα. Ξεπεονώντας τά πολω
τικά χαρακτηριστικά πού ή δεξιά καλλιεργούσε στην ελληνική 
δπσιθοο καί τίς καταβολές τού έμφύλιου, παλεύουν μαίικά-έ- 
νωτικά πέοα καί πάνω άπό κομματικές τοποθετήσεις. Το ζων
τανό άγοοτικό κίνημα στούς Άγοοτικρύς Συλλόγους καί οί 
έπ'τυχημένες κινητοποιήσεις ιισΓικοποιουν τό ίδιο τό κίνημα, 
ένώ πσοάλληλσ θέτουν τά θεμέλια γιά την άηικισβητηση του 
¿Υοοτοττατεοικου κ(ΤΓεσττνιέ'·,ου, ττού ν^ιετσι άκοαα τους συ- 
νεταιριστικούς ψοοεϊς. "Όμως κ α ι έκει οί γνήσιες άγοοτικες 
δυνάμεις πσοά τό ότ-^ικτινό πλάγιο καί τα τεχνασιιστα των 
άγροτσπστερων προωθούν δλο καί περισσότερο τήν έξυγιαν- 
ση τού Συνεταιριστικού κινήματος.

Καί είναι πράγματι σημαντικό δτι τό^άγροτικό κίνημα σεν 
πτρισοίζεται πιά στή διεκδίκηση άνεκτών τιμών άσΦαλειας. 
Προβάλλει κύοισ κσί διεκδικεί άναπτυξιακά έογα, νέους θε
σμούς γιά τήν άνάληψη άπό τούς ίδιους τους άγροτες ένός 
όλοκληοωμένου άχροτικοΰ κυκλώματος (άγοοτική πίστη, όμα- 
δ·κίς καλλιέργειες, συνεταιριστική όογά»ωση τηρ μεταποίησης, 
συ-τκευασίας κσί έηπορίας τών άγοοτικών προϊόντων, άνάληψη 
τού κυκλώματος τών φυτοφαρμάκων, τών ζωοτροφών κλπ.).

Παλεύουν άκόμη γιά τό πολιτιστικό άνέβασμα της ‘Ελλη
νικής άγροτιας καί γιά  μιά νέα ποιότητα ζωής στήν Ελληνική 
ύπαιθρο.

Μπροστά στη μεγάλη συνειδητοποίηση τού άγρότη καί 
στη συνεχώς όγκούμενη άπήχηση τού ΠΑΣΟΚ μέσα στίς 
πλατιές άγροτικές μάζες, ή αρχουσα τάξη καί ό αγροτο
πατερισμός έπιχειρεί μέσα άπό άναβίωση πολιτικών φαν
τασμάτων, σπασμωδική επανεμφάνιση στό χώρο. Γνωστή 
είναι ^μως ή άπάντηση τών άγροτών πού στοιχίζουν καθη
μερινά τίς  τάξεις %τού ΠΑΣΟΚ, καθώς καί τών στελεχών 
τού Κινήματος στόν άγροτικό χώρο ττού διαφωτίζουν τόν 
Ελληνα άγρότη καί άπεγκλωβιζουν νέες μάζες άγροτών, 

άλλά koji παρασυρμένα συνεταιριστικά καί συνδικαλιστικά 
άγροτικά στελέχη.

ΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ είναι ό χώρος πού έχει θίξει άρκετά ή 
εμφανιζόμενη άνεργία, ή υποαπασχόληση ή ή έτερασχόληση. 
Όντας κοντά στά κέντρα λήψης άποψάσεων χωρίς δμως νά 
συμμετέχουν σ ’ αύτά, άποκτούν σφαιρικότερη γνώση τής πα
ραγωγικής διαδικασία^· Βλέπουν νά ένσωματώνονται δλο καί 
περισσότερο< σέ συστήματά «άνθρωπος - μηχανή». Μέ τή συνε
χώς άνανεούμενη καί άκριτα μεταφερόμενη ξένη τεχνολογία, 
χωρίς δυνατότητες άφομοίωσης, καταντούν φθηνές άνθρωπομη- 
χανές -—συμπληρωματικές της ξένης τεχνοδομής, πού συνο
δεύει τήν διείσδυση τών πολυεθνικών μονοπωλίων. Ή  αυξημένη 
συνειδητοποίηση τούς όδηγεί σέ κινητοποιήσεις διεκδικώντας 
καί προτείνοντας αυτοδύναμη οικονομική ανάπτυξη, τήν προ
ώθηση τής έρευνας καί τής συνεχιζόμενης έκπαίδευσης, έπιλογή 
καί διαμόρφωση μιας έθνικής τεχνολογίας, ενδυνάμωσης τού 
ρόλου τών έπιστημόνων _ μέσα στην παραγωγική διαδικασία 
άλλά καί συμμετοχή στή λήψη τών άποψάσεων γιά τήν παι
δεία, τή δημιουργική έκπαίδευση καί τήν έρευνα.

ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΣΠΟΥΔΑΖΟΥΣΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ στά Α.Ε.Ι, 
καί στήν Τεχνική Παιδεία τά παραδείγματα άπό τήν κατά
σταση στό χώρο τών έπιστημόνων έμπλουτίζουν τούς άγώνες 
τών σπουδαστών γιά ένα σωστό περιεχόμενο σπουδών καί έ- 
παγγελματικό προσανατολισμό, καί τή συμμετοχή τους. Α γ ω 
νίζονται γιά τήν άποφυγή μιάς αυστηρής καί στείρας «έξειδί- 
κευσης», στά πλαίσια ενός «έκσυγχρονισμού» τής δεξιάς πού 
θέτει φραγμούς στή μόρφωση, ¿μποδίζει τό πλάτεμα τής γνώ
σης, ύποβαθμίζει τά  πτυχία καί τροφοδοτεί τήν «άχορά» τών 
έπιστημόνων μέ έξειδικευμένο έπιστημσνικό προλεταριάτο. Πα
ράλληλα οί σπουδαστές μέ όξυμένα καί άλυτα κοινωνικά προ
βλήματα, άντιμετωπίζοντας τόν αύταρχισμό ένός ψεουδαρχικοΰ 
καθηγητικού κατεστημένου χωρίς οικονομικά μέσα, μέ έλλειψη 
σωστής ψυχαγωγίας^ καί πολιτιστικής καλλιέργειας, παλεύουν 
δυναμικά, άμφσβητώντας πολλές φορές δλες τις κατεστημένες 
δομές. Ή  άκριτη ¡σοπέδωση, πολλές φορές, άκόμα καί προο
δευτικών δυνάμεων, ώνεξάρτητα άπό τη λαθεμένη τακτική καί 
στρατηγική αυτών, τελικά δέν έχφράζεται μαζικά Άπό τό 
κύμα της άμφισβητησης δμως άντλούνται διδάγματα γιά τήν 
άναγκαιοτητα τής προστασίας τής αυτονομία ςτού χώρου, τής 
βαθειάς πολιτικοποίησης, τής άξιοποίησης τού αυθόρμητου 
δυναμισμού, άλλά καί τής στροφής πρός τήν έπίλυση των κοι
νωνικών άδιεξόδων τών σπουδαστών. Ή  ένδυνάμωση τού με
τώπου παιδείας, ή πλατειά συμπαράταξη δλων τών πραγμα
τικά προοδευτικών φορέων τής πανεπιστημιακής κοινότητας 
καί τών φορέω1· τών έργαζομένων, τής Τ.Α., άποτελεϊ μιά σί
γουρη προοπτική γιά τή μάχη πού θά δοθεί γιά τόν έκδημο- 
κρατισμό τών Α.Ε.Ι. και τών KATE άλλά καί γενικότερα γιά  
μιά Παιδεία στην υπηρεσία τού Έθνους καί τού Λαού.

ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΪΟΙ, ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΒΙΟΤΕΧΝΕΣ, ΟΙ 
ΕΜΠΟΡΟΙ, αποτελούν ένα έξαιρετικά ευαίσθητο χώρο. ’Απο
τελούσαν πάντα ένα τμήμα πού έπιχειρούσε ή όλιγοπωλιακή 
καί μονοπωλιακή μεγαλοαστική τάξη νά παρασύρει σέ μιά λεόν
τεια συμμαχία. Στά πλαίσια τής άναρχης καί σπασμωδικής 
«άνάπΤυξης» μέσα στά περιθώρια τών δυνατοτήτων τής πε
ριφερειακής οίκονομίας, όταν άκόμη δέν είχε ξεσπάσει ή κρίση, 
έκχωρούσε όρισμένα προνόμια γιά νά τά πάρει μέ άλλο τρόπο 
τήν ίδια στιγμή. Σήμερα δμως αΙ μικρομεσαϊοι, έχουν πληγεί 
άμεσα. Χωρίς καμιά ούσιαστική χρηματοδότηση άπό τίς Τρά
πεζες, πού χρησιμοποιούν τή λαϊκή όπτρταμίευση γιά τά με
γάλα βιομηχανικά συγκροτήματα καί τήν αύξηση τών παγω
μένων πιστώσεων, χωρίς τεχνολογική ΰποστήοιξη, κατακερμα
τισμένοι, άντιμετωπίζουν τήν έπίθεση τών μονοπωλίων καί τών 
Σούπερ Μάρκετ.

Ή  κάθετη πτώση τής άγ οραστικής δύναμης τών λαϊκών τά
ξεων άδειασε τά μαγαζιά άπό κόσμο. Καθημερινά άντιμετωπί- 
ζουν τό άγχος, έλλειψη ρευστών, γραμμάτια, χρεοκοπίες. Μέ 
άνύπαρκτη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη καί συντάξεις πείνας 
οί μικρομεσαϊοι συνειδητοποιούν καθημερινά δτι ή θέση τους 
είναι πάγια μέ τό συνασπισμό τών κοινωνικών δυνάμεων, πού 
παλεύει γιά τήν άλλαγή μέ τήν πλατιά συμμαχία τών έργαζό- 
μενων. Καί άκριβώς αύτή ή έν δυνάμει συμμαχία άποτελεϊ τό 
σημείο κλειδί γιά τήν άπομόνωση τής άρχουσας τάξης στήν 
πορεία γιά  τήν Άλλαγή.

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ (υπάλληλοι, άγρότες, έπαγγελματίες) _ εί
ναι τό πιό καταπιεσμένο στρώμα τής Ελληνικής κοινωνίας. 
Μέ υποβαθμισμένη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, μέ συντά
ξεις πείνας, άντιμετωπίζουν παράλληλα τρν άπότομη άποξένω- 
σή τους άπό τήν παραγωγική διαδικασία, χωρίς κατάλληλο 
κοινωνικό έξσπλισμό ή θεσμούς προσαρμογής καί μερικής ά- 
πασχόλησης. Γι' αϋτους ή άλλαγή είναι ζήτημα έπιβίωσης.



ΣΤΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΚΙΝΗΜΑ χαρακτηριστική είναι ή Ανάπτυξή 
του τά τελευταία χρόνια στη χωρά μας. ‘Η Ιδιαιτερότητα των 
■προβλημάτων της γυναίκας στις άμοιβές καί στ'ις συνθήκες δου
λειάς, η θέση της στην οικογένεια, ή «Ανυπαρξία προστασίας, ή 
έλλειψη κοινωνικού εξοπλισμού, οΐ διακρίσεις σέ βάρος τής γυ
ναίκας σ ’ δλα τά επίπεδα τής πολιτικές, κοινωνικής καί οικονο
μικής ζωής τού τόπου, έχουν δημιουργήσει τό, κατάλληλο κλίμα 
για τήν ’Ελληνίδα γυναίκα, πού Αγωνίζεται τώρα γιά τήν απε
λευθέρωσή της. ’Αξίζει όμως νά σημειωθεί δτι ή μεγάλη πλειο- 
ψηψία τών δργανωμενων στο γυναικείο κίνημα γυναικών άναγνω- 
ρίζουν δτι μόνο ή κοινωνική Απελευθέρωση ΘΑ σημάνει καί τήν 
ουσιαστική Απελευθέρωση τής γυαίκας. Χωρίς να παραγνωρί
ζουν καί νά υποβαθμίζουν την πάλη τους γιά τό σταμάτημα 
τών διακρίσεων — Αποτέλεσμα τής Ιεραρχικής δομής τής κοινω
νίας καί τού συστήματος—  οΐ Έλληνίδες γυναίκες συσπειρώνον
ται ένάντια στήν κύρια Αντίθεση καί πλαισιώνουν τδ συνασπι
σμό τών δυνάμεων τής ’Αλλαγής. Ή  έλλειψη βέβαια μςιζικής 
παρουσίας στις κομματικές όργανώσεις έξακολουθεί νά προ
βληματίζει.

Τό δέσιμο μέ τήν πατρίδα καί τίς παραδόσεις τού Λαού χα
ρακτηρίζει τό χώρο τών μεταναστών^ καί γενικότερα τού ’Από
δημου 'Ελληνισμού. Ή  άπήχηση τού, ΠΑΣΟΚ καί ή όργανω- 
μένη δράση τού Κινήματος, κύρια Ανάμεσα στούς έργάτες, τούς 
έπιστήμονες καί τους σπουδαστές, βρίσκεται a i άμεση σχέση 
μέ τή συνειδητοποίηση Από τά προβλήματα πού Αντιμετωπίζουν. 
Προβλήματα πού Αναφέρονται κύρια στό πολιτιστικό έπίπεδο 
καί τό έκπαιδευτικό πρόβλημα Αλλά καί στις συΛήκες διαβίω
σης στις ξένες χώρες, στό συνταξιοδοτικό καί τήν έλλειψη θε
σμών υποδοχής στην πατρίδα. ’ I διαίτερα, σήμερα,, κάτω Από τίς 
συνθήκες τής παγκόσμιας οικονομικής κρίσης οί "Ελληνες μετα
νάστες Αντιμετωπίζουν όξυμένα προβλήματα. Βρίσκονται σίγου
ρα δεμένοι μέ τό μπλοκ τών κοινωνικών δυνάμεων πού παλεύει 
γιά τήν ’Αλλαγή καί μπορούν Αποφασιστικά _νά βοηθήσουν στήν 
εύαίσθητη περίοδο τής μετάβασης, σέ δλα τά έπίπεδα, Από την 
προσφορά τής γνώσης καί τής έμπειρίας μέχρι τήν προσφορά 
στήν παραγωγική διαδικασία καί την «Ανάπτυξη., Έφοσον ΘΑ 
υπάρξουν οί κατάλληλοι θεσμοί υποδοχής μπορεί να συμβάλλουν 
άποφασιστικά σέ παραγωγικές , έπενδύσεις, πού ΘΑ έξυπηρετη- 
σουν καί τήν Απασχόληση καί τή συμμετοχή τών ίδιων τών έπα- 
ναπατριζομένων.

Τδ ίδιο Αποφασιστική ΘΑ είναι ή συμβολή στήν προσπάθεια 
γιά βελτίωση όρων ζωής τών ναυτικών, ένώ τό πρόβλημα τών πο
λιτικών προσφύγων είναι θέμα πολιτικό καί κοινωνικό μά κύρια 
θέμα έθνικό.

ΤΑ κινήματα γύρω Από τήν προστασία τού πολιτιστικού καί 
φυσικού περιβάλλοντος, ειδικά στή χώρα μας, προσανατολίζον
ται κύρια γύρω Από τήν Τ.Α.. πού είναι άλλωστε καί ό φυσικός 
φορέας γιά τήν άνάπτυξη τών κινημάτων αυτών χωρίς Αποπρο
σανατολισμούς καί μέ βαθιά πολιτικοποίηση.

"Ετσι ή 'Οργάνωση τού ΠΑΣΟΚ έντείνει Ακόμα περισ
σότερο τήν ουσιαστική παρέμβασή της μέσα στα μαζικά 
κινήματα παίρνοντας υπόψη τά θετικά χαρακτηριστικά πον 
προαναφέρθηκαν, Αλλά καί τίς  Αδυναμίες καί δυνατότητες 
πού Αναλύθηκαν στήν 5η καί 6η Σύνοδο Μέ τόν τρόπο ασ
τό συμβάλλει άποφασιστικά στην άνάπτυξη τών μαζικών, κι
νημάτων, στήν ισχυροποίηση τών διεκδικητικών τους θέσε
ων στήν πολιτικοποίηση τους. Μια πολιτικοποίηση πού θά 
έκφραστεί άμεσα στήν έκλογική Αναμέτρηση, Αλλα καί στήν 
Απαραίτητη διατήρηση καί εξασφάλιση τής συνοχής τής πλα 
τιάς συμμαχίας τών εργαζομένων κατά τήν άσκηση της 
έξουσίας.

Ε. ΔΙΑΤΑΞΗ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

1. Ενημέρωση τού Λαού —  Παρέμβαση στα μέσα μαζικής ένη- 
μέρωσης

«...ό Τύπος μονοπωλεϊται κάδε μέρα καί περισσότερο Α
πό συγκροτήματα, κι όχι μόνο" στήν πατρίδα μας, τά ίδια 
συμβαίνουν παντού., Δεν είναι μόνο τό δτι οί εκδοτικές έπι* 
χειρήαεις είναι οί ίδιες μονοπώλια. Συνδέονται οί ίδιες μέ 
τά  άλλα έμπορικά καί βιομηχανικά μονοπώλια τουλάχιστον 
μέσα Από τίς διαφημίσεις, αν όχι μέ παράλληλες ή άλλου 
τόπου έπενδύσεις, ,οί όποιες άν δέν έχουν έπιχειρηθεί στή 
χώρα μας σέ μεγάλη κλίμακα, σαφώς θά έπιχειρηθούν σε 
οχι πολύ μακρινό μέλλον. Υπάρχει έπομένως ένα δίκτυο'μο
νοπωλίων πού συνδέεται στενά καί θά συνδεθεί Ακόμα πε
ρισσότερο μέ, τά έκδοτικά μονοπώλια στή χώρα μας. Στό 
μέτρο πού τά έκδοτικά μονοπώλια συνδέονται μέ πολυεθνι
κές έπιχειρήσεις, τίθεται πραγματικά ένα θέμα έθνικής πλη
ροφόρησης».

, ‘Από τήν άλλη μεριά ή ραδιοτηλεόραση βρίσκεται σήμερα στά 
χέρια τής Κυβέρνησης τής Δεξιάς καί χρησιμοποιείται ώς κυ
βερνητικό Φέουδο, ώς μέσο προπαγάνδισης τών θέσεών της καί 
Αποπροσανατολισμού τής Κοινής Γνώμης Από τά βασικά προ
βλήματα, πού Απασχολούν τόν τόπο καί τό Λαό. "Ετσι Από αύ- 
τή τή μεθοδευμένη καί έλεγχόμενη πληροφόρηση ή Άντιπολίτευ 
ση καί κύρια τό ΠΑΣΟΚ στερείται ουσιαστικά τή δυνατότητα 
τής έπ’ εύθείας έπικσινωνίας μέ τό Λαό, κύρια τής υπαίθρου.

Έ ξα ιτίας αυτής τής συσκότισης, πού έπιβάλλεται μέσα 
Από διάφορες μεθοδεύσεις τής άρχουσας τάξης στή χώρα 
μας, ή Κ.Ε. τού ΠΑΣΟΚ παίρνει την πολιτική Απόφαση 
γιά  μιά πλατιά κινητοποίηση τής ’Οργάνωσης τού ΠΑΣΟΚ 
μέ Αντικείμενο την ένημέρωση τού Λαού μας πιχνω οτά διε
θνή καί έσωτερικά γεγονότα καθώς καί πάνω στις θέσεις 
καί Απόψεις τού ΠΑΣΟΚ.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ί Π  Ανάληψη Αγώνα σέ δλα τά έπίπεδα καί μέ δλες τίς δυνά- 
* *  μεις γιά έκδημσκρατισμό τών έπίσημων μέσων μαζικής ένη- 
μέρωσης. Τίς πρωτοβουλίες κορυφής τού ΠΑΣΟΚ θά στιχχιξε» 
Αποφασιστικά ή όργάνωση κινητοποιώντας τίς λαϊκές δυνάμεις 
τού τόπου.

Μέ εύθύνη κάθε Ν.Ε. ή δργάνωση θά Αναλάβει έκστρατεία 
, διαφώτισης καί ένημέρωσης τής Κοινής νΓώμης πάνω στις 

τρέχουσες έξελίξεις μέ προκηρύξεις, έφημερίδα τοίχου, συζητή
σεις, συγκεντρώσεις σέ κάθε συνοικία καί σέ κάθε χωριό, έτσι 
ώστε οί δηλώσεις τού Προέδρου μας καί οί Αποφάσεις τών ’Ορ
γάνων τού Κινήματος νά περάσουν πλατιά μέσα στις λαϊκές 
μάζες.

η  Ή  όργάνωση θά ένισχύσει μέ κάθε τρόπο τήν Απόφαση τού 
Προέδρου καί τού Ε.Γ. γιά τήν άνάπτυξη τής «ΕΞΟΡΜΗ

ΣΗΣ», σέ μια προσπάθεια νά δώσουμε στό Λαό τήν πλήρη καί 
Αντικειμενική πληροφόρηση πάνω στά διεθνή καί εσωκομματικά 
γεγονότα καθώς καί πάνω στίς Απόψεις τού ΠΑΣΟΚ.

Γιά νά παίξει δμως ή «ΕΞΟΡΜΗΣΗ» τό βασικό αύτό ρόλο 
πρέπει:
α. Κάθε μέλος νά Αγοράζει μιά «ΕΞΟΡΜΗΣΗ»
6. Κάθε μέλος πρέπει νά χρεωθεί τή διάθεση 3 τουλάχιστον 
έψημερίδων στόν περίγυρο του.

γ. Κάθε Ν.Ε. θα συνεννοηθεΐ μέ τίς Τ.Ο. καί Ο.Π. γιά τή δη
μιουργία ένός μηχανισμού διάθεσης τής έφημερίδας, δχι μό
νο στις περιοχές πού εχουμε Τ.Ο. ή Ο.Π., Αλλά καί σέ πε
ριοχές πού δέν υπάρχουν.

Γιά νά ένισχυθεί ή προσπάθεια αυτή ή «ΕΞΟΡΜΗΣΗ»: 
α. θά άναδιαρθρώσει τίς δημοσιογραφικές της δυνάμεις 
6. θά ένισχύσει τό έπιτελεϊο της μέ νέους δημοσιογράφους καί 

στελέχη τού Κινήματος πού έχουν δυνατότητα νά γράφουν, 
γ. θά βελτιώσει τήν είδησεσγραφική της παρουσίαση.

Μπροστά στα κρίσιμα εθνικά, οίκονομικά καί κοινωνικά θέ
ματα, πού σήμερα παίρνουν ολοένα καί περισσότερο δραματικό 
χαρακτήρα,, ό Λαός μας μένει στό σκοτάδι. "Οπως είναι γνω
στό έπι βλήθηκε μέ διάφορες μεθοδεύσεις μιά πλήρης συσκότιση 
στήν ένημέρωση τής Κοινής Γνώμης — τό σταμάτημα (λόκ ά
ουτ) τής έκδοσης τών έφημερίδων—- γεγονός γιά τό όποιο την 
κύρια πολιτική εύθύνη φέρνει ή Κυβέρνηση τής Ν.Δ. Ταυτόχρονα 
ή ίδια Κυβέρνηση συνεχίζει τόν Αποκλειστικό καί Ασφυκτικό έλεγ 
χο τών έπίσημων μέσων μαζικής ένημέιρωσης (Ραδιόφωνο —  Τη
λεόραση). ,

Ή  ένημέρωση τού Λαού καί συνακόλουθα ή διαμόρφωσή της 
Κοινής Γνώμης πού είναι δασικός παράγοντας στήριξής της έ- 
ξουσίαζ, άπστέλεσε τόν κύριο στοχο τής κυρίαρχης τάξης, πού 
έτσι έστρεψε την προσοχή της — ιδιαίτερα μετά τήν Ανακάλυψη 
τής τηλεόρασης—  πρός τά μέσα μαζικής ένημέρωσης καί κύρια 
πρός τόν έλεγχό τους. „ „ , ,

Ή  παραπέρα Ανάπτυξη των μέσων μαζικής ένημέρωσης καί 
ή έξέλιξη στόν τρόπο έκτύπωσης του Τύπου, πού έναρμονιστηκε 
πρός τά δεδομένα τής τεχνολογικής καί έπιστημονικής έξέλιξης, 
έγινε άπλά καί μόνο γιά τήν άπόκτηση μεγαλύτερου κέρδους καί 
τη διαιώνιση τού έλέγχου πάνω σ ’ οώτά. Ό  βασικός δμως στό
χος τής ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ή τουλάχιστο τής ΣΦΑΙΡΙΚΗΣ 
πληροφόρησης τού πολίτη, πού θά ’πρεπε νά είναι ό κύριος, καί 
«Αποκλειστικός σκοπός τών μέσων μαζικής ένημέρωσης δέν υπη
ρετείται σήμερα Από τή συγκεκριμένη δομή καί λειτουργία του 
Τύπου στή χώρα μας ,

"Οπως τόνισε 6 Πρόεδρος τού ΠΑΣΟΚ ατήν όμιλία του στήν
Ε ΣΗ Ε Α (

Στό βαθμό πού έξακολουθησει ή συσκότιση τής Κοινής 
Γνώμης ή ,Κ.Ε. τού ΠΑΣΟΚ, «Αποφάσιζε; ή έκστρατεία δια
φώτισης νά πάρει τό χαοακτ ήρα κλιμακούμενες πορείας πρός

το Λαό με έπι κεφαλής τόν Πρόεδρο τού Κινήματος Άνβρέα 
Παπανδρέου.

Αποτελεί υποχρέωση καί προσφορά τοΰ ΠΑΣΟΚ πρός τόν 
‘Ελληνικό Λαό αότή ή Απόφαση γιά τήν έκπλήρωση τού στοι
χειώδους δημοκρατικού δικαιώματος τού Λαού να ένημερώυετσι 
τουλάχιστον πάνω σέ καίρια γεγονότα πού τόν Αφορούν, Αλλα 
πού τού στερείται καί ή συμμετοχή καί ή πληροφόρηση.

2. Εκλογική διάταξη

2. 1 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ τού ΠΑΣΟΚ όλοκλτκχόνεται καί δμ- 
πλουτίζεται καθημερινά Από τήν ’Επιτροπή ’Ανάλυσης καί Προ
γραμματισμού μέσα Από 25 όμάδες μελέτης Απαρτιζόμενες Από 
μέλη καί στελέχη τών ’Επιτροπών, τών Κ.Τ.Ε. καί τών Κ.Ο.

Δέν πρόκειται γιά μιά προεκλογική πλατφόρμα. Αλλά γιά δνα 
όλσκληρωμένο πλαίσιο δράσης μέ Ιεραρχημένους στόχους.

Οί όμάδες μελέτης παίρνουν μόνιμο χαρακτήρα καί μετά τήν 
δλοκλήρωση τού προγράμματος, γιά τά συνεχή έμπλουτισμό του 
Από τις έμπειρίες τής όργάνωστκ μέσα στα μαζικά κινήματα 
καί τούς δημοκρατικούς θεσμούς. Επίσης θά προωθήσουμε τήν 
τεγνική έπεξεργασία τών άμεσων Θεσμικών καί άλλων μέτρων 
πού Θά Απαιτηθούν γιά τήν ύλοττοίηση τού προγράμματος. Στή 
δουλειά τους αΰτή θα ύποστηρίζονται Από ειδική νομοτεχνική



Ή  έγκριση τού προγράμματος θά γίνει Από τήν Κ.Ε. σέ ει
δική Σύνοδό τι>ς.

Τό πρόγραμμα άναφέρεται:
β. σ ’ ένα άμεσο σχέδιο δράσης πού δίνει ιδιαίτερη έμφαση γιά 

τη σταθεροποίηση τής οίκονομίας, θά βγάλει τη χώρα άπό 
τήν οικονομική κρίση καί θά δώσει τά άπαραίτητα χρονικά 
περιθώρια γιά τά μεσοπρόθεσμα καί μακροπρόθεσμα έκεΐνα 
οίκονομικά μέτρα πού θά όδηγησουν στην κατάλυση Της οί- 
κονομικής έξάρτησης,

β. σ ’ ένα πλαίσιο πού θά χαράσσει τήν πορεία πρός τήν οίκο- 
νομική αυτοδυναμία^δηλαδή τήν Ανάπτυξη καί έβραίωση μιάς 
ένδογενοΰς δυναμικής καί τήν προώθηση ίσομερούς Ανάπτυ- 
ξης τών στρατηγικών τομέων της οικονομίας, 

γ. σ ’ ένα πλαίσιο βελτίωσης τής ποιότητας ζωής καί κοινωνικής 
άνάπτυξης ι̂ έ έμφαση στή συνολική κοινωνική κατανάλωση, σέ 
σχέση μέ τή συνολική άτομική κατανάλωση,

8. σέ μιά στρατηγική έπιλογή τού άριστου ρυθμού είσαγωγής 
δομικών άλλαγών πού έξασφαλίζουν τήν πορεία πρός το Σο
σιαλιστικό Μετασχηματισμό. Μιά έπιλογή πού θά στηρίζεται 
παράλληλα στή γνήσια Αποκέντρωση. τήν ένίσχυση τής Τ. 
Α., τή συμμετοχή της στό Δημοκρατικό σχεδιασμό καί τήν 
Αναπτυξιακή διαδικασία καί τήν προώθηση νέων Δημοκρα
τικών Λαϊκών θεσμών.

Τό πρόγραμμα τον ΠΑΣΟΚ θά άποτελέσει ένα συμβόλαιο 
τιρής με το Λαό καί ένα πλαίσιο κίνησης καί πρωτοβου
λίας τών λαϊκών δυνάμεων.

2.2. 'Επιτροπές 'Εκλογικού Αγώνα
Σύμφωνα και μέ τήν Απόφαση τής 6ης Συνόδου συγκροτήθη

καν σέ Κεντρικό Επίπεδο οΐ Ακόλουθες ’Επιτροπές καί προσδιο
ρίστηκε τό περιεχόμενο τής δράσης τους:

Α. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΟΡΜΗΣΗΣ

Στόχος: Νά ζητήσει τήν οικονομική συμμετοχή τού Λαού στον 
Προεκλογικό ’Αγώνα:
α. μέσα άπό τή δράση τών όργανώσεων καί τόν κοινωνικό τους 

περίγυρο (άτομικά πλάνα, εκδηλώσεις), 
β. μέσα άπό έπιλεγ μένους φίλους τού Κινήματος, 
γ. μέσα άπό τήν προσπάθεια μείωσης κόστους τοΰ προεκλογι

κού Αγώνα, άπό έξασφάλιση προεκλογικού ύλίκού.

Β. 'Επιτροπή Τύπου καί Δημ. Σχέσεων

1, ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (,Απσγραφή, διερευνηση, άξιοπσίηση) στά 
μαζικά μέσα ένημέρωσης.

2. Παρακολούθηση καθημερινής άρθρογραφίας, είδησεογραφίας

3 . ’Απαντήσεις σέ άλλα κόμματα. Δελτίο Τύπου.
4. Έπιλογή έντυπου υλικού κατά περιοχή καί χώρο δουλειάς.
5. 'Αξιολόγηση —  προετοιιμασία στελεχών (γιά  όμιλητές, πε

ριοδείες. άρθρογραφίσ).
6. ‘Ενημέρωση τής όργάνωσης.
7. ’Αξιοποίηση διεθνών σχέσεων —- παρακολούθηση ξένου Τύπου.
8. ’Αφίσες.

Γ. ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

] .  ’Εκλογικά βιβλιάρια -— ’Εκλογικοί κατάλογοι
2. Νομική διερευνηση άσυμβίβαστων υποψηφίων
3. Υποβολή ύποψηφιοτήτων
4. ’Ενστάσεις —  άνακήρυξη
5. Ψηφοδέλτια (έλεγχος, έκτύπωση)
6. Εγκρίσεις —  άδειες έκδηλώσεων —  συζητήσεων —  αφισο

κολλήσεων
7. ’Εκλογικοί άντιπρόσωπρι (έπιλογή, ένημέρωση)
8. Συγκέντρωση Αποτελεσμάτων.

Δ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟ
ΣΤΗΡΙΞΗΣ

I ) 1. Προγραμμςπτσμός περιοδειών Προέδρου^
2. Προγραμματισμός κεντρικών καί τοπικών συγκεντρώσε

ων —  άδειες
3. Σχεδιασμός κινητοποιήσεων
4. Λειτουργία υποψηφίων (ύττοομάδα μέ άμεσο έλεγχο Ε.Γ.)
5. ’Εκδηλώσεις ύποστήριξης (κλαδικές, καλλιτεχνικές, συ

νεστιάσεις, κλπ.)
β. Δραστηριοποίηση Έθνικοτοπικών, 'Επιστημόνων, Νεο

λαίων, στήν ύπαιθρο της περιοχής τους.

I I )  1. Αναζήτηση ’Εκλογικών Κέντρων —  άδειες —  στελέχωση
2. Διαμόρφωση γραφείων Ν.Ε. καί Τ.Ο. σέ έκλογικά κέντρα
3. Διακόσμηση, έμφάνιση γραφείων
4. ’Εγκαταστάσεις
5. Διακίνηση υλικού

Υστερα άπό τήν άλοκλήρωση τών διαδικασιών στή βάση γιά 
τις προτάσεις υποψήφιων βουλευτών, σύμφωνα μέ τήν ’Απόφαση 
τής 6ης Συνόδου, τό Ε.Γ. έπεξεργάζεται τις προτάσεις καί προ
ετοιμάζει τήν πρότασή του γιά έγκριση σέ έπόμενη ειδική Σύ
νοδο τής Κ.Ε.

2. 4. ’Εξόρμηση στελεχών

, Στα  πλαίσια τού ρόλον τής όργάνοαης. δπως προσδιο
ρίστηκε προηγούμενα, τά μέλη της Κ.Ε., οΙ βουλευτές τού 
Κινήματος καί άλλα στελέχη έντάσσονται σέ μιά προγραμ
ματισμένη εξόρμηση πρός τό Λαό γιά  τήν ένταση τής πλη
ροφόρησης, ένημέρωσης καί διαφώτισης σέ κάθε συνοικία, 
σε κάθε χωρίο.

’Ακόμα είκοσι πέντε περίπου στελέχη (κοινοβουλευτικά 
καί μή), έπιλεγ μ ένα άπό τον Πρόεδρο καί τό Ε.Γ. στρατεύ
ονται γιά  μιά συστηματική, σέ συνεννόηση ιιέ τίς Ν.Ε., τήν 
’Επιτροπή ’Οργανωτικού καί τήν ’Επιτροπή Κινητοποιήσε
ων, προσπάθεια περάσματος τών θέσεων τού ΠΑΣΟΚ μέσα 
άπό μαζικές έκδηλώσεις σ ’ δλη τή χώρα.

3. ’Ενδυνάμωση τής λειτουργίας καί άποτελεσματικότητας τής 
όργ άπωσης

3. I. Ενιαία Αντίληψη —  μαζικοποίηση

Στήν 5η Σύνοδο Αναλύθηκαν πλατιά τά χαρακτηριστικά τών 
δποιων δευτερευουσών Αντιθέσεων υπήρχαν μέσα στήν όργάνω- 
ση. Προσδιορίστηκαν τά αίτια καί χαράχτηκε τό πλαίσιο μετα
σχηματισμού τών άντιθέσεων αύτών, μέ πολιτικούς όρους τίς 
άρχές τού ΠΑΣΟΚ, τό καθοδηγητικό συμβόλαιο τής 5ης Συ
νόδου τής Κ.Ε., καί τίς αποφάσεις τής Κ.Ε., τού Προέδρου καί 
τού Ε.Γ.

Στην 6η Σύνοδο έπισημάνθηκαν τά θετικά Αποτελέσματα αύ- 
τής της Αναλυτικής τοποθέτησης στην πορεία, ένιαιοποίησης καί 
ένότητας όλης τής ’Οργάνωσης. Γ Γ οώτό καί τέθηκε σάν σταθε
ρός καί μόνιμος στόχος ή κστάκτηση τής ένιαίας Αντίληψης μέ- 
σθ ' Από τή _ βαθιά πολιτικοποίηση τής όργάιωσης.

Ή  7η Σύνοδος τής Κ.Ε., άφοΰ άνέλυσε τή σημασία πού έχει 
γιά τήν υλοποίηση των Αρχών καί στόχων μας ή όμοιογενοποίη- 
ση τής ΌργΑνώσης καί ή ένιαία Αντίληψη καί δράση, τονίζει 
δτι ή 'Οργάνωση σέ όλα τά έπίπεδα έχει άπορρίψει πρακτικές 
πού έρχονται σέ Αντίθεση μέ αύτή τή βασική Απόφαση τής 5ης 
καί 6ης Συνόδου.

Μέ συνέχεια καί συνέπεια ή Κεντρική ’Επιτροπή καί ή όργά- 
νωση σέ όλα τά έπίπεδα θά προωθήσει τήν πορεία πολιτικοποί
ησης τής όργάνωσης μέσα άπό τίς διαδικασίες πού προσδιόρισε 
ή 5η καί 6η Σύνοδος τής Κ.Ε.

Κρίσιμης ιδεολογικής σημασίας στόχος παραμένει Α μαζικοποί 
ηση τής όργάνωσης κύρια μέσα άπό τόν πολλαπλασιασμό πρω
τοβάθμιων όργανωτικών κυττάρων πού μπορεί νά διπλασιάσει 
τόν άριθμό τών ένεργών μελών. Έ τσ ι ή μεγάλη αύξηση τής λαϊ
κής Απήχησης συνοδεύεται άπό άντίστοιχο δυνάμωμα τής 6ο- 
γανωμένηπς βάσης πού βοηθάει στή συσπείρωση τής κοινωνικής 
βάσης, Αλλά καί στή μετατροπή της σέ κοινωνική καί πολιτι
κή δύναμη.

Παράλληλα εύνοεΐται ή Αντιπροσωπευτικότερη διαστρωμάτω
ση μέσα στήν όργάνωση, ή μεγαλύτερη πολιτική αυτονομία τού 
Κινήματος Από τά στρώματα πού έκφράζει, ή πλατύτερη κατά- 

κτηση τής πολιτικής συνειδητοποίησης ταυτόχρονα μέ τήν ταξι
κή συνείδηση καί ή Αποτελεσματικότερη παρέμβαση τής όργά
νωσης σέ κάθε χώρο, σέ κάθε μαζικό κίνημα.

"Ετσι μιά όργάνωση πού Ανταποκρίνεται στις Αποκτήσεις ά
σκησης τής έξουσίας όφείλει νά κατακτά καί νά έπιβεβαιώνει 
στήν καθημερινή της πρακτική, τά ακόλουθα χαρακτηριστικά:

1. ΠΟΛΙΤΙΚΟ Ι ΔΕΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗ
2. ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ
3. ΜΑΖΙ ΚΟΤΗΤΑ
4. ΚΟΙΝΗ ΘΕΛΗΣΗ κα! ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
5. ΑΜΕΣΗ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟΝ 

ΠΑΛΜΟ ΤΟΥ ΛΑΟΥ.

3. 2.Διάταξη μελών Κ.Ε.

’Αποφασιστικό χαρακτήρα θά πάρει ή διάταξη τών μελών της 
Κ.Ε. στίς ’Επιτροπές τού ’Εκλογικού ’Αγώνα, σέ Κεντρικό και 
νομαρχιακό έπίπεδο, στήν ένδυνάμωση τής προσπάθειας τους 
μέσα στίς Επιτροπές καί τά Γραφεία Δουλειάς τού Ε.Γ., στον 
έμπλουτισμό τού προγράμματος καί στήν έξάρμηση στελεχών 
γιά τήν ένημέρωση καί διαφώτιση τοΰ Λαού καί Αργότερα στή 
διάδοση τού προγράμματος. ’ Ιδιαίτερο Ακόμα ρόλο θά παίξουν 
στήν προετοιμασία καί ύποστήριξη τών μαζικών διαδικασιών (συ 
σκέψεων στελεχών) καί τήν προετοιμασία τών ειδικών συνόδων 
τής Κ.Ε. γιά τή χάραξη τής γραμμής ατούς έπί μέρους χώρους.

Κάθε Νομαρχιακή ’Επιτροπή κοττανέμει στά μέλη της τις 
παραπάνω Αρμοδιότητες και συνδέεται μέ τις παραπάνω 
'Επιτροπές ’Εκλογικού άγώνα_ σέ Κεντρικό έπίπεδο.

Κάβε Επιτροπή καί Γ ραφείο Δουλειάς τού Ε.Γ. όρίζει 
ϊνα υπεύθυνο άπό τά μέλη της πού συνδεει τήν ’Επιτροπή 
μέ τίς 4 ’Επιτροπές ‘Εκλογικού ’Αγώνα.

01 ’Επιτροπές ’Εκλογικού Αγώνα καθοδηγούνται Από_ τό Ε. 
Γ. μέσα άπό Ανάλογη κατανομή υπευθυνοτήτων τών μελών του.

2 .3 .  ’Επιλογή υποψήφιων βουλευτών

3. 3. ’Επιτροπές τοΰ Κινήματος

—  Κάτω άπό τίς συνθήκες πού άναφέρθηκαν καί τίς Ανα
γκαιότητες παρέμβασης τής όργάνωσης, άλλα καί τών  ̂άπαιτή- 
σεων ένδυνάμωσης τού πολιτικού ρόλου τού Ε.Γ. καί τής διάτα
ξης τών μελών τής Κ.Ε. τό βάρος τής όργανωτικής άνάπτυξης 
προγραμμοπΊσμού καί έλέγχου τής όργανωτικής προσπάθειας Α
ναλαμβάνει ή ’Επιτροπή ’Οργανωτικού, φυσικός άλλωστε φορέ
ας αυτής τής προσπάθειας. Προβλέπεται προσαρμογή τής Επι
τροπής 'Οργανωτικού βάσει γεωγραφικού καταμερισμού σέ το- 
«ε ϊς καί περιφέρειες.



—  'Ανάλογο γεωγραφική κατανομή προ βλέπεται γιά τις άλ
λες Επιτροπές τού Ε.Γ. πού δ ασφαλίζει τή σνντονισμένη άλλη- 
λοπληροφόρηση τών Επιτροπών γιά τά προβλήματα τής περι
φέρειας μέσα άπό τον άντίστοιχο τομεάρχη τής Επιτροπής ‘Ορ
γανωτικού.

—  Ή  παράλληλη χρησιμοποίηση κα! άξιοποίηση άπό τούς 
τομεάρχες καί άλλων στελεχών άπό τή βάση θά δώσει μιά νέα 
δυναμική τού θεσμού τών κλιμακίων πού περνάει στήν ευθύνη 
τής Επιτροπής ‘Οργανωτικού.

— Ή  όλοκλήρωση τής άνασυγκρότησης τών ‘Επιτροπών θά 
βοηθήσει στήν έκπλήρωση τών δρων πού άπαιτούνται γιά τή 
δράση στά μαζικά κινήματα, τήν διαφώτιση τής όργάνωσης 
καί τήν υποστήριξη (πολιτική, οίκονομική, τεχνική) τής πολιτι
κής παρέμβασης τοΰ Κινήματος πρίν, κατά καί μετά τήν έκλο- 
γική διαδικασία.

—  ’ Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στήν προώθηση τής δουλειάς 
νέων Επιτροπών πού δημιουργήθηκαν:

α. ’Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης γιά τήν μελέτη τών προ
βλημάτων τού χώρου τής Δ.Δ.

β) ’Επιτροπή γιά τήν παρέμβαση στά μαζικά κινήματα γιά
τήν Ειρήνη, Ανεξαρτησία, Δημοκρατία, τούς πολιτικούς πρόσ
φυγες, τίς ξένες βάσεις, κλπ., τόσο στό έσωτερικό μέτωπο 
όσο καί στό διεθνές πλαίσιο.

Υ) ’Επιτροπή Κινητοποιήσεων πού μέ τήν προοπτική τού
έκλογικού αγώνα άποκτάει ιδιαίτερη σημασία. Οί στόχοι αύτής 
τής Επιτροπής έπεκτείνονται στήν υποστήριξη τών κινητο
ποιήσεων τών επί μέρους μαζικών κινημάτων, σέ συνεργασία 
μέ τίς άντίστοιχες Επιτροπές τοΰ Κινήματος.

3.4. ΜΑΖΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Τά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τών μαζικών κινημάτων ή 
σχέση τους μέ τήν άπήχηση τοΰ ΠΑΣΟΚ καί τήν άσκηση τής 
έξουσίσς αύριο, ι>αθιστούν έπιταχτική την πραγματοποίηση 
τών συσκέψεων στελεχών καί τών άλλων μαζικών διαδικασιών 
καί έκδηλώσεων πού προγραμματίσθηκαν άπό τήν 6η Σύνοδο.

—  "Εχει όλοκληρωθεί ή προετοιμασία καί πραγματοποιεί
ται άμεσα ή σύσκεψη στελεχών γιά ΐό  Πολιτιστικό καί στήν 
έπόμενη φάση γιά τήν Αύτοδιοίκηση καί τούς Έμποροβιο- 
τέχνες. (Σημ. γίνεται σήμερα 26 καί αύριο 27 Ιούλη).

—  ‘Ολοκληρώθηκε καί προωθείται άκόμα ή Γιορτή Νεολαίας 
πού κατακτά χρόνο μέ χρόνο τήν καθιέρωση σάν γνήσιου Δη
μοκρατικού Λαϊκού Θεσμού. Τά πολιτικά καί πολιτιστικά μη
νύματα τών έκδηλώσεων σέ Πανελλήνια κλίμακα, κα! τής Κεν
τρικής έκδηλωσης τής Ν. Φιλαδέλφειας, έχουν προσδιορισθεί 
άπό τήν Επιτροπή Νεολαίας. Τόσο οί προγιορτές, δσο κα! 
ή κορυφαία έκδήλωση θά ένταχθούν στήν συνολική έξόρμηση 
τής όργάνωσης γιά  τήν ένημέρωση καί πληροφόρηση τοΰ Λαού.

—  Θά όλοκληρωθεί ή προετοιμασία τού νέου κύκλου τών 
άγροτικών συσκέψεων γιά ειδικά θέματα.

—  Ανάλογα μέ τίς άπαιτήσεις τών έξελίξεων θά πραγμα
τοποιηθούν οί είδικές Σύνοδοι τής Κ.Ε. γιά τό Συνδικαλιστικό 
καί τή Νεολαία πού έχουν άλλωστε ήδη προετοιμασθεί.

 ̂Έπισημαίνεται ή αναγκαιότητα μιάς νέας ποιότητας πα
ρέμβασης στό Συνδικαλιστικό κίνημα. Δέν είναι δυνατό νά ά- 
γνοηθοΰν οί νέες έπεμβάσεις μέσα στό Συνδικαλιστικό Κίνημα.

Παράλληλα μέ τό σύταργικό θεσμικό πλαίσιο, τίς διώξεις, 
τίς άπολύσεις, τά νόθα συνέδρια κλπ. έπιχειρείται άποπροσα- 
νατολιστικη κα! άλλοτριωτική παρέμβαση τής νόθας ηγεσίας 
τής Γ.Σ.Ε.Ε. μέ την υποβοήθηση Εύρωπαΐκών Ιδρυμάτων στόν 
εύάίσθητο χώρο τής συνδικαλιστικής εκπαίδευσης. Ή  μέχρι 
τώρα άνυπαρξία τοΰ θεσμού αύτού στή χώρα μας κα! ή ση
μερινή αποπροσανατολιστική παρέμβαση, γνωστή γιά τά άπο- 
τελέσματά της στό έργατικό κίνημα τής Πορτογαλίας καί 
σ ' ένα βαθμό καί τής Ισπανίας, καθιστά επιτακτική τήν υλο
ποίηση τοΰ στόχου της άπόφασης τής 6ης Συνόδου γιά τήν 
άντιμετώπιση τοΰ θέματος καί τήν καθιέρωση τοΰ θεσμού αυ
τού σέ σωστά θεμέλια.

3.5. ΕΠΙΑΛΟΡΦΩΣΗ —  ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

θά πρέπει νά ξ,-χινήσει ή προσπάθεια πού προσδιόρισε ή 
άπόφαση τής 6ης Συνόδου σέ συνδυασμό μέ τίς απαιτήσεις 
άπό τήν όργάνωση γιά τήν ανταπόκριση στίς διάφορες φάσεις 
τών έξελίξεων.

3. 6. Παρά τις ταλαεπεύσεις που δφείλονται κύρια στό οικο
νομικό πρόβλημα θά πρέπει νά προωθηθεί ή ύλοποίηση τής άπό- 
Φασης γιά τα έπαγγελματικά στελέχη σέ συνδυασμό μέ τήν έν
ταση τής προσπάθειας τής όργάνωσης γιά τήν οικονομική αϋ- 
τοδίΛίαμία τοΰ Κινήματος.

4 . Ή  ύποστήριξη τής βράσης τών μαζικών κινημάτων:
Ό πω ς αναλύθηκε καί στό ρόλο τής όργάνωσης άποτελεί ένα 

μόνιμο στόχο καί άπαιτεί συνολική κα! συστηματική προσπάθεια.
* Ιδιαίτερα θά πρέπει να ένταθεί ή στήριξη τών νέων θεσμών, 
(συνοικιακές έπιτροπές, δημοτική λαϊκή έπιμόρφωση, έργοστσ- 

σιακά κα! έπιχειρησιακά σωιιατεΐα, κλπ.) κα! ή άνάπτυξη τής 
δράσης κα! μαζικοποίησης δλων τών μαζικών κινημάτων στήν 
πόλη κα! στό χωριό.

ΣΤ. ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΛΑΟ, ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΟΥ 
ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Ή  έξόρμηση τών στελεχών τού Κινήματος θά πρέπει νά κλι
μακωθεί σέ μιά πορεία προς τό Λαό πού θά κομυφωθεϊ σέ κα

ταλυτικές συγκεντρώσεις μέ έπικεφαλής τόν Πρόεδρο τού Κι
νήματος. · Παράλληλα θά πρέπει νά ένταθούν στό διεθνή γώρο ο! 
πρωτοβουλίες τοΰ Προέδρου γιά τή σταυροφορία γιά την άπο- 
κλιμάκωση τής έντασης κα! τήν Ειρηνη κα! τήν ένίσχυση τών Με
σογειοκών Προοδευτικών Δυνάμεων στό «διάλογο» Βορρά-Νότου.

Θά πρέπει άκόμα νά άναπτυγθοΰν πάρα πέρα ο! σχέσεις σέ 
διμερή βάση στόν ευρωπαϊκό χώρο κα! τά Βαλκάνια καθώς κα! 
ή σύσφιγξη τών σχέσεων μέ τόν Τρίτο Κόσμο καί τό Κίνημα 
τών 'Αδεσμεύτων.

Ζ. ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΑΣ

—  Μέσα άπό τήν πολιτική εισήγηση τού Προέδρου κα! τής 
όμόψωνης άπόψασης τής 7ης Συνόδου τής Κ.Ε., προσδιορίζεται 
δτι σάν Έθνος κα! Λαός πλησιάζουμε όλοένα κα! περισσότερο 
στήν ΑΦΕΤΗΡΙΑ νέων κα! κρίσιμων έ&Ίκών. πολιτικών κα! κοι 
νωνικών έξελίξεων.

—  Τό ΠΑΣΟΚ μέσα άπό μιά συνεπή κα! Ιεραρχημένη πορεία 
θά μπορέσει — μέ τή λαϊκή στήριξη κα! συμμετοχή—  νά βγά
λει τή χώρα άπό τά σημερινά σοβαρά άδιέξοδα. κα! ν’ άνοίξει 
παράλληλα τό δρόμο γιά τή ριζική ‘Αλλαγή, γιά τά Σοσιαλιστι
κό Μετασχηματισμό.

—  Ή  Ιστορική συγκυρία καθιέρωσε σήμερα κα! τώρα τόν Α. 
Παπανδρέου κα! τό ΠΑΣΟΚ, τόν κύριο πολιτικό έκφραστή τού 
Λαϊκού Κινήματος στή χώρα μας. Ό  ‘Ανδρέας Παπανδρέου κα! 
τό ΠΑΣΟΚ μέ συναίσθηση κα! ¿πίγνώση τής Ιστορικής τους εύ- 
θύνης έχουν άποδεχτεί τή δημοκρατική πρόκληση τοΰ Λαού. ’Ε
πωμίζονται έτσι τεράστια εύθύνη άπέναντι στό Λαϊκό Κίνημα.

Διότι εϊναι κοινή συνείδηση δτι ή άποδοχή αυτή τής Ιστορικής 
πρόσκληση δεσμεύει τό ΠΑΣ0Κ μέ συμβόλαιο τιμής μέ τό Λαό, 
τόσο γιά τήν κατάχτηση τής έξουσίας κα! τής Κυβέρνησης δσο 
κα! γιά τήν άσκησή της γιά τδ Λαό κα! μέ τό Λαό, στά πλαί
σια μιάς νέας πολιτικής, κα! μιάς νέας προοπτικής.

—  Είναι πικρή ή έμπειρία τού παρελθόντος. Τό Λαϊκό Κίνη
μα όδηγήθηκε σέ άδιέξοδα, υποχωρήσεις κα! άποτυχίες άπό λά
θη, αδυναμίες καί καθυστερήσεις τής πολιτικής ήγεσίας του.

Τό ΠΑΣΟΚ δέν έχει δικαίωμα νά άποτύχει. Μιά άποτυχία του, 
θά σήμαινε γιά τή συντήρηση, τή Δεξιά κα! τούς ξένους πάτρο- 
νες της, τή δυνατότητα γιά άγνωστο πόσο χρόνο, νά διαφεντεύ
ουν κα! πάλι τήν τύχη τού Λαού μας.

Τούτη ή διαπίστωση είναι ταυτόχρονα ένα συγκλονιστικό μή
νυμα γιά δλους μας. Θά πρέπει κάθε μέρα κα! περισσότερο νά 
γίνεται συνείδηση σέ δλους μας ή εύθέυη αύτής τής πορείας, πού 
έχει μόνιμο κα! σταθερό στρατηγικό στόχο τό Σοσιαλιστικό Με
τασχηματισμό τής κοινωνίας μας(

Αύτά πρέπει νά άντανακλά στήν καθημερινή ζωή κα! συμπε
ριφορά τού καθενάς μας. Θά πρέπει νά γίνει άπό όλους κατανο
ητό, δτι τό νά είναι κανείς μέλος Κ.Ε., βουλευτής, μέλος Ν.Ε., 
ή κομματικό μέλος Τ.Ο. κα! Κ.Ο. τού Κινήματος μας. δέν εί
ναι τίτλος πού δίνει δικαιώματα κα! προνόμια. Είναι τίτλος πού 
έπιβάλλει υποχρεώσεις κα! μόνο. Γιατ! ό άγώνας γιά τήν έπίΐ 
τευξη τών στόχων τού ΠΑΣΟΚ θά είναι σκληρός κα! έπίπονος. 
Έ τσ ι κάθε μέλος, κάθε στέλεχος άντικειμενικά πρέπει νά θεω
ρεί τόν έαυτό του όλοκληρωτικά στρατευμένρ στήν ύπηρεσ'ια τού 
Λαού κα! τού Έθνους.



Διαβάζετε καί 
διαδίδετε την
Εξόρμηση

...είναι ή δική 
αας εφημερίδα


