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Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ 6ης ΣΥΝΟΔΟΥ 
ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΣΟΚ

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1. Ή 6η Σύνοδος τής Κ.Ε. συμπίπτει σίγουρα μέ στιγμές 

«ρίσιμες γιά τή χώρα, τό έθνος καί τό λαό, καθώς καί μέ περί
πλοκες καί ψυχροπολεμικές διεθνείς συνθήκες όπως άλλωστε έχουν 
Αναλυθεί έμπεριστατωμένα άπό τόν πρόεδρο. Στό έσωτερικο μέ
τωπο ή χώρα όδηγεϊται σέ οικονομικό, κοινωνικό καί πολιτικό 
Αδιέξοδο.. Οι έργαζόμενοι ζούν καθημερινά τίς επιπτώσεις.

Βρισκόμαστε στήν κορύφωση τής πολιτικής τής μονόπλευρης 
λιτότητας. Ή  εύλογη Απάντηση στό ερώτημα ποιος καρπώθη- 
κε την αύξηση τού έθνικού εισοδήματος (4% σέ σταθερές τιμές) 
προσδιορίζει τήν έκταση μιας νέας Αναδιανομής τού εθνικού 
εισοδήματος ύπέρ τής όλιγαρχίας τοΰ πλούτου. Σέ σύγκριση 
μέ τό '74 ή δραχμή έχασε μέχρι τό 1979 τό 50% τής Αγορά-

rικής Αξίας.
Οϊ εργατοϋπάλληλοι, οί μισθωτοί μέσα στό 1979 έχουν χά

σει τό 15% τής Αγοραστικής τους δύναμης, ένώ τό διαθέσιμο 
εισόδημά τους λμειώνεται Ακόμα περισσότερο _Από τήν μή άνά- 
προσαρμογή τής φορολογικής κλίμακας. "Ο άμεσος φόρος έχει 
καταντήσει προαιρετική εισφορά γιά τα μεγάλα εισοδήματα 
ένώ ή δυσαναλογία έμμεσο» καί άμεσων φόρο» έπιβαρύνει κύ
ρια τίς λαϊκές τάξεις.

Στόν άγροτικό χώρο τά άποτελέσματα είναι ακόμα δυσμε
νέστερα. Μέσα στή γενική οικονομική καί κοινωνική ύποβάθμιση 
ή άγροτιά παραμένει ή πιο καταπιεσμένη τάξη. Σύμφωνα μέ 
τά κυβερνητικά στοιχεία, οί άγρότες, τά 28% τοΰ ένεργού πλη
θυσμού, απολαμβάνουν' μόλις τά 14% τού εθνικού εισοδήματος, 
ένώ τό άγροτικό εισόδημα μειώθηκε τό 19179 κατά 4%. Συνε
χώς ελαττώνονται οί επενδύσεις στόν άγροτικό χώρο μέ παράλ
ληλη συνεχή μείωση τής άγροτικής παραγωγής. Ό  δήθεν δι
πλασιασμός τών άγροτικών συντάξεων μόλις φθάνει σέ αύξηση 
49% σέ σχέση μέ τό 1975.

Οί έμποροβιοτέχνες άντιμετωπίζουν τά άλλοπρόσαλλσ αντι
φατικά καί φίλομονοπωλισκά μέτρα τής κυβέρνησης, τήν όλοσχε- 
ρή έλλειψη χρηματοδότησης, τήν απαράδεκτη κοινωνική Ακτφάλιση 
καί την συμπίεσή τους άπό τά μονοπώλια.

Στόν εύαίσθητο χώρο τής Παιδείας καί τής Εκπαίδευσης 
άμφισβητεϊται δυναμικά ό σύταρχισμός, ή ύποβάθμιση σπουδών, 
ή κρίση πτυχίων, ό προσανατολισμός στό εξαρτημένο μοντέλο 
ανάπτυξης καί ή άλλοτοίωση τού τρόπου ζωής.

Οί κάτοικοι στις πόλεις καί στήν ύπαιθρο άγωνίζονται Απέ
ναντι σέ_ μιά συνεχή ύποβάθμιση τής ποιότητας ζωής_ καί σέ 
εκρηκτικά τοπικά προβλήματα ένώ οί φορείς τής Τοπικής Αυτο
διοίκησης παλεύουν μέσα άπό δημοκρατικές - λαϊκές· πρωτο
βουλίες γιά την Απαλλαγή τους Από τόν αυταρχικό - πολιορκη

τικό κλοιό τής Δεξιάς.
Ή διεθνής οικονομική συγκυρία όξύνει τήν οικονομική κρίση. 

Στήν Δύση, στις Μητροπόλεις, στις χώρες τής Ε.Ο.Κ., υπάρ
χουν εναλλακτικές λύσεις τοΰ συστήματος. Σέ περιόδους άνά- 
καμψης: εκμετάλλευση τών πλουτοπαραγωγικών πόρων τών τρί
των χωριών άπό τά μονοπώλια, «κοινωνικό συμβόλαιο», έμφαση 
στήν ποιότητα ζωής, καί κοινωνία τής κατανάλωσης.. Σέ πε
ριόδους ύφεσης καί κρίσης: κατανάλωση οπό τήν άρχουσα τά
ξη, στασιμότητα στήν ποιότητα ζωής, λιτότητα καί άνεργία 
γιά τούς έργαζόμενους καί έξωτερικές εμπορικές σχέσεις στή 
βάση τής άνισης Ανταλλαγής.

Στή δική μας χώρα, πού βρίσκεται στήν περιφέρεια τοΰ κα
πιταλισμού τά προηγούμενα στοιχεία έμφανίζονται μέ εντονό
τερα χαρακτηριστικά στη μονόπλευρη λιτότητα καί στόν αύταρ- 
χισμό καί ύποβάθμιση της ποιότητας ζωής. ’Επιπρόσθετα ή ά- 
νιση ανταλλαγή όχι μόνο δέν ευνοεί άλλά Αντίθετα δρά πολλα
πλασιαστικά ατά στοιχεία τής οικονομικής κρίσης (ισοζύγιο 
έξωτερικών πληρωμών, ένεργειακό, πληθωρισμός κλπ.).

Οί -κινητοποιήσεις τής συντριπτικής πλειοψηφίας τού λαού 
βρίσκονται στην ήιαερήσια διάταξη. ^Στοχεύουν στήν έπιβίωση 
τών εργαζομένων καί είναι σίγουρο ότι θά έντείνονται όσο θά 
διατηρείται ή κυβέριηση τής Δεξιάς καί θά διαιωνίζονται οί 
σχέσεις εξάρτησης καί εκμετάλλευσης.

2. Βρισκόμαστε πράγματι στό σταυροδρόμι κρίσιμων πολι
τικών άλλά καί κοινωνικών εξελίξεων. "Ομως τό κλειδί τών εξε
λίξεων αύτών δέν μπορεί νά άναζητηθεΐ στή σφαίρα κάποιων 
προσωπικών επιλογών ή μόνο ατίο αναγκαίες πολιτικές κινήσεις 
κορυφής.

Ή παρέμβαση τοΰ πολιτικού φορέα μέσα ατό στίβο 'τών κοι
νωνικών διεργασιών και στό καμίνι τού μαζικού κινήματος άπο 
τέλεσε καί αποτελεί αποφασιστικό παράγοντα γιά τίς εξελί
ξεις σήμερα.

Παράλληλα τό πολύπλευρο αδιέξοδο, πού συνθέτουν οί έπί 
μέρους κρίσεις προβάλλει μέ έμφαση τήν ά ν α γ κ α ι ό - 
τ η τ α  θ ε τ ι κ ή ς  δ ι ε ξ ό δ ο υ  καί απάντηση στή 
δημοκρατική πρόκληση τού λαού, πού απαιτεί προώθηση τού

λαϊκού κινήματος μέσα άπό τόν κύιριο φορέα της αλλαγής στήν 
έξουσία.

Μιά τέτοια Απάντηση Απαιτεί όργάνωση δεμένη μέ τό λαό, 
πού να παρεμβαίνει ατά μαζικά κινήματα μέ σεβασμό στήν 
οργανωτική τους αυτονομία. Μιά όργάνωση προσανατολισμέ
νη στήν κατάκτηση Αλλα καί στην άσκηση τής εξουσίας γιά  
τό Λαό κ α ί  μέ τό Λαό.

Μιά όργάνωση, πού θα βγάλει τή χώρα άπό τά έθνικά, πο
λιτικά, οικονομικά καί κοινωνικά άδιέξοδα καί θά προχωρήσει 
μέ σίγουρα βήματα στό άνοιγμα τού δρόμου γιά τό σοσιαλι
στικό μετασχηματισμό.

’Επιβεβαιώνονται σήμερα πανηγυρικά οί πολιτικές προβλέ
ψεις καί οί έπιλογές τής άπόψασης Τής 5ης Συνόδου τής Κ.Ε. 
γιά τήν όργανωτική πολιτική τού Κινήματος καί τή στροφή τής 
οργάνωσης εκεί πού δουλεύει, κατοικεί, μορφώνεται καί ψυχαγω
γείται ό πολίτης στό μαζικό κίνημα, ατά πλαίσια τής ένωτικής 
στρατηγικής τής ΕΘΝΙΚΗΣ ΛΑ'Ι ΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ μέ ’Α
νοιχτή Δημοκρατική Πολιτική Δράση.

Β. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

3. Καθοδηγητικό Συμβόλαιο —  ‘Ενιαία άντίληψη
Οί επιλογές τής 5ης Συνόδου δεν αποτελούν ένα στατικά 

πλαίσιο οικοδόμησης καί διάταξης δυνάμεων, στόχων καϋ αρχών.
Γιά ορισμένους άποτέλεσε μιά νέα πολιτική πλατφόρμα, γιά 

τήν επανασύνδεση τής οργάνωσης καί γιά τήν κατοχύρωση τής 
ιδεολογικό - πολιτικής φυσιογνωμίας της.

Γιά Αλλους υπήρξε ή άφετηρία μιας συνολικής προσπάθειας, 
πού στοχεύει στή ριζική βελτίωση τής οργάνωσής μας ή της κα
λύτερης παρέμβασής μας ατό μαζικό κίνημα.

Ανεξάρτητα όμως άπό τίς υποκειμενικές εκδοχές ή 5 η  10- 
νοδος αποτελεί κύρια τό δυναμικό Αποκρυστάλλωμα τής ιδεο
λογίας μας στήν καθημερινή μαζική πολιτική δράση της ύρ~ 
γάνωσης σ’ όλα τά επίπεδα τής πολιτικής, κοινωνικής καί 
οικονομικής ζωής τού τόπου, σέ σχέση μέ τούς στρατηγικούς 
μας στόχους Αλλά καί τίς Αντικειμενικές συνθήκες. 

’Αποτελεί έτσι καθημερινό στόχο γιά κατάκτηση άπό τό σύ
νολο τής οργάνωσης σ’ όλα τά έπίπεδα.

Ή  έπίτευξη τών έπί μέρους στόχων,, οί αρρυθμίες ή οΐ άδυ- 
ναμίες δέν εντοπίζονται τόσο στήν καλή ή λιγότερο καλή ή λα
θεμένη όργανωτική δουλειά όσο κύρια στόν βαθμό κατάκτησης 
τής ένιαίας άντίληψης καί μετασχηματισμού τών_ δευτερεουσών 
αντιθέσεων, πού δικαιολογημένα υπάρχουν καί πρέπει νά υπάρ
χουν, μέσα στό Κίνημα.

Πρός τήν κατεύθυνση αυτή άλλωστε, μέ τήν καταλυτική παρέμ
βαση τού προέδρου στράφηκε κύ,ρια μέ επιτυχία ή προσπάθεια 
μέσα στήν Κ.Ε. καί στό Ε.Γ. πριν καί μετά την 5η Σύνοδο.

Παρά τά θετικά βήματα στήν καθημερινή πράξη, δεν κατακτή
θηκε ακόμα ή πολιτική αυτονομία τού πολιτικού ιξορέα Απέναντι 
στις πολιτικές ή κοινωνικές καταβολές τών μελό» η καί τό» στε
λεχών. , ν  -

"Οσο καί όπου οί κοινωνικές διεργασίες έμφανίζοντοεν εύτονες 
ό κατακερματισμός τού κοινωνικού ιστού προεκτάθηκε μέσα στο 
Κίνημα μέ εμφάνιση Αντιθέσεων πολιτικής πρακτικής. Τά φαι
νόμενα αϋτά έμφανίσθηκαν έντονα στα μεγάλα αστικά κέντρα. 
Πρός τόν επαρχιακό χώρο έξασθένιζαν γιατί ή ένοποιητική δια
δικασία βοηθιόταν άπό τά κοινά καί όχι άπλά συγκλίνοντα τα
ξικά συμφέροντα, άλλά καί τόν ριζοσπαστισμό καί τήν πίστη 
στό όραμα ταΰ Ανθρώπου τής_ υπαίθρου.

Ή προσπάθεια όργανωτικής παρέμβασης στεφθηκε άπό έπι- 
τυχία στόν βαθμό πού ή τομή όταν καί όπου έγινε, πήρε ύπ’ 
όψη τά χαρακτηριστικά αύτά, πολιτικοποίησε τίς Αντιθέσεις καί 
διαμόρφωσε ευνοϊκούς όρους γιά τήν συνειδητοποίηση +ό» προ
βλημάτων καί τόν άπεγκλωβισμό τό» στελεχών καί τό» μελών 
άπό τίς άγονες καί στείρες Αντιπαραθέσεις.

4. Πολιτικοποίηση τής ’Οργάνωσης — Διαφώτιση τού λαού 
Οί προηγούμενες διαπιστώσεις· δίνουν τό μέτρα τής άναγκαι-

ότητας τής πολιτικοποίησης καί τής διαφώτισης τής οργάνωσης 
γιά νά μπορέσει αυτή μέ ένιαία άντίληψη νά διαφωτίσει τό λαό, 
νά προπαγανδίσει τις αρχές, νά αναλύσει καί έπεξηγήσει τίς πο
λιτικές έπιλογές καί τήν καθημερινή πρακτική μας. Γιά νά μπό
ρεσες ή όργάνωση νά παίζει καθοδηγητικό ρόλο μέσα στό  λαό 
αντλώντας συμπεράσματα άπό τήν ίδια τή δράση καί τήν κίνηση 
τών λαϊκών μαζών.

Έτσι χωρίς νά έγκατσλ'ειφθεί ή συνέχιση τής προσπάθειας γιά 
τήν περιχαράκωση τής ιδεολογικής μας ταυτότητας δόθηκ* από
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τήν Κεντρική καθοδήγηση το βάιρος της διαφώτισης μέσα άπό 
τήν Ανάλυση κάθε φορά της συγκεκριμένης πολιτικής γραμμής 
μας καί τών έπίκαιρων θεμάτων.

Ή διαφώτιση τής όρνάνωσης συνοδεύθηκε μέ παράλληλη στρά
τευσή της σέ μια κινητοποίηση για τήν διαφώτιση του λαού.

Βαθειά ανταπόκριση είχαν στο λαό οΙ σχεδιασμένες προσπά
θειες μας σέ έπίπεδο γενικότερης πολιτικής παρέμβασης μέ έκ- 
δηλώσεις σέ πανελλήνια κλίμακα γιά τά έθύικά μας θέματα και 
κύρια ή έκστρατεία διαφώτισης γιά τήν Ε.Ο.Κ. Ακόμα σοβαρές 
προσπάθειες γίνονται για τήν ένημέρωση γύρω άπό την οικονο
μική κρίση.

Οί μαζικές διαδικασίες για ένοποίηση τής πολιτικής γραμμής 
στό μαζικό κίνημα (’Αγροτικό, Συνδικαλιστικό, Νομαρχιακές 
Συνελεύσεις, Νεολαία, Αύτοδιοίκηση) έδωσαν μια νέα ποιότητα 
στην προσπάθεια πολιτικοποίησης τής οργάνωσης και κατανόη
σης του ρόλου τού μαζικού κινήματος.

Ή  στράτευση τών όργανώσεων γύρω άπό τήν προσπάθεια στή
ριξης τών Δήμων καί Αξιοποίησης τής Λαϊκής Συμμετοχής συνο
δεύτηκε άπό πλατειές διαδικασίες ένημέρωσης τής όργάνωσης καί 
έπεξηγησης τού ρόλου τής λαϊκής πρωτοβουλίας, τών σ υ ν ο ι 
κ ι α κ ώ ν  έ π ι τ ρ ο π ώ ν  τής Δημοτικής Λαϊκής ’Επι
μόρφωσης.

Μέσα άπό τίς αποκεντρωμένες διαδικασίες τής Γιορτής Νεο
λαίας κατανοήθηκαν ή σημασία καί οί δυνατότητες πολιτιστικής 
παρέμβασης τού Κινήματος άπέναντι στην άλλοτριωτική έπέ μ βά
ση τού πολιτιστικού ιμπεριαλισμού.

Γενικότερα δόθηκε έμφαση στην προσπάθεια να κοττανοηθεί άπό 
τήν όργάνωση ή αναγκαιότητα σύνδεσης μέ τά λαϊκά προβλή
ματα μέσα άπό τίς διαδικασίες:

—  Άπογραφής, ένημέρωσης - Αποκάλυψης πού προωθούν 
τή συσπείρωση τής κοινωνικής βάσης._

—  Τεκμηρίωση — προγραμματισμού—  υπεύθυνης_ συμμε
τοχής πού βοηθούν στή μετατροπή τής κοινωνικής βάσης σέ 
κοινωνική δύναμη.

—  "Ενταξης τών έπι μέρους προβλημάτων στά ευρύτερα 
θέματα (έθνικά, πολιτικά, κοινωνικά, οικονομικά, πολιτιστι
κά, θεσμικά) καί τής συμμετοχής στις λαϊκές κινητοποιήσεις 
πού μετασχηματίζουν τελικά τό μπλάκ τών κοινωνικών δυνά
μεων σέ πολιτική δύναμης έξουσίας.

Λύτη ή προσπάθεια βρίσκεται σίγουρα σέ ικανοποιητική έξέ- 
λιξη παρά τήν καθυστέρηση πού παρουσιάστηκε στην προώθηση 
¿κείνων τών μέσων πού θα συμβάλλουν στή διαφώτιση (όπως ή 
έκδοση ιδεολογικού περιοδικού ή ή συγκρότηση σχολής στελε
χών κ.α.)ι

5. Μαζικοποίηση —- ’Οργανωτική άνάπτυξη 
Είναι άναμφισβήτητα δεδομένο, πως ή πολιτική έπιρραή τού 

ΠΑ.ΣΟ.Κ. για  νά σταθεροποιηθεί καί νά αυξηθεί πρέπει νά επεν
δυθεί πολιτικά, ιδεολογικά καί άργσνωτικά. Αύτό πραγματοποιεί
ται μέσα άπό τήν άμείωτη δράση τών μελών μας και μέσα άπό 
τή σύναψη σταθερών καί πολύπλευρων σχέσεων τής όργάνωσης μέ 
τό λαό. Μέ τούτο τον τρόπο εξασφαλίζεται ή άναγκαία διαλεκτι
κή σχέση ανάμεσα στην οργανωμένη στην κοινωνική καί έκλογική 
βάση τού Κινήματος μας.

*Η όποιαδήπστε άδυναμία τού ΠΑ.ΣΟ.Κ., νά έπενδυει όργσ- 
νωτικά τή μαζική έπιρρσή τής πολιτικής του γραμμής καί τού 
προέδρου του είναι άρρηχΤα συνδεδεμένη μέ τήν προοπτική τής 
Ιδεολογικής φυσιογνωμίας καί τής πολιτικής ταυτότητας τού ΠΛ. 
ΣΟ.Κ. Κάτω άπ’ αύτό τό πρίσμα έμπαινε καί μπαίνει_έπιτακτι- 
κά ή άνάγκη έπίμονης καί ούσιαστικής προώθησης τού μαζικού 
χαρακτήρα τής όργάνωσης μας.

Μόνιμος πολιτικός καί οργανωτικός στόχος μας ήταν καί 
είναι ή ΜΑΖΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ —  ΜΑΖΙΚΗ ΔΟΥΛΕΙΑ —  
ΜΑΖΙΚΗ ΔΡΑΣΗ. Τούτο τό τρίτττυχο περιέχει ένα ποιοτικό 
καί ποσοτικό στοιχείο.

Τό ποσοτικό στοιχείο σχετίζεται:
—  Μέ τήν προοδευτική αύξηση - στρχττοΧόγηση τού Αριθ

μού τής όργανωμένης βάσης.
—  Μέ τή δημιουργία νέων Τ.Ο., Κ.Ο., καί Ο.Π.
—  Μέ τήν άνάπτυξη καί τή διατήρηση σταθερών καί μόνι

μων λειτουργικών σχέσεων μέ το φιλικό περίγυρο καί τούς 
όπαδούς τού Κινήματος.

Τό ποιοτικό στοιχείο σχετίζεται:
—  Μέ τήν ταξική άντιπροσώπευση καί έκφραση τών_ δια

φόρων κοινωνικών στρωμάτων καί όμάδων, πού Αποτελούν τό 
(ΰρύ φάσμα τού έργαζόμενου λαού.

—  Μέ τό ποιοτικό άνέβασμα τής λειτουργίας, τής συλλο-
γικότητας, τοΰ σχεδιασμού. τής υλοποίησης, τού έλέγχου καί 
καταμερισμού δουλειάς λ

—  Μέ τήν προγραμματισμένη συνεχή ιδεολογική καί πολι
τική έπι μόρφωση καί διαπαιδαγώγηση τών μελών καί στε- 
λεχών. , , , ,

—  Μέ τή δυνατότητα παρέμβασης μέσα στο λαϊκό κίνημα 
καί στά προβλήματα μέσα άπό τήν πρωτοπόρα συμμετοχή 
καί πολιτική καθοδήγηση στά άντίστοιχα μαζικά κινήματα.

β. Πέρα άπό τά άπογραφικά στοιχεία πού Αποκαλύπτουν τήν 
πραγματική οργανωτική κατάσταση πρέπει νά διαπιστώσουμε ότι:

—  Ή προηγούμενη όργανωτική Αναφορά, πού είναι άπο- 
τυπωμένη σέ Αριθμητικά στοιχεία είναι ή φαση τής Πανελλα
δικής Συνδιάσκεψης τάν Ιούλη τού ’77, όπου ό Αριθμός τών 
μελών μας ήταν 27.000

—  Μετά τίς έκλογές τού ’77, παρά τήν Ανταπόκριση, συμ
μετοχή καί στράτευση τής όργάνωσης στην έκλογική μάχη, 
παρατηρήθηκε μιά φάση άντικειμενικής κάμψης, όπως συνο
ψιζόταν στ'ις έκτιμήσεις τής 2ης Συνόδου τής Κ.Ε. Μετά τις 
Δημοτικές Έκλογές ή όργάνωση Ακολούθησε μέτριο καί όρι-

σμένες φορές αντιφατικό ρυθμό όπως Αντικατοπτρίστηκε στις 
περιγραφικές εκτιμήσεις «γιά τό πού βρισκόμαστε σήμερα»
τής 5ης Συνόδου.

—  Σήμερα υπάρχουν Αναλυτικά στοιχεία καί όλοκληρωμέ-
νη εικόνα, μέ αποτίμηση τής προηγούμενης πορείας διαμόρ
φωσης τής σημερινής κατάστασης καί τών προοπτικών γιά 
κάβε νομό και γιά  κάθε χώρο. Τά στοιχεία αυτά άφορούν όχι 
μόνο στεγνούς Αριθμούς, άλλα διάταξη δυνάμεων, σύνθεση, 
προβλήματα, ανάγκες, προτάσεις, προοπτικές, σχεδιασμο, 
τρίμηνο πρόγραμμα, στόχοι Ανάπτυξης καί συγκρότησης τών 
όργανώσεων.

7. Οϊ οργανώσεις καί τά μέλη δέν είναι ένα τυχαίο σύνολο ή 
άπλά ένας ονομαστικός κατάλογος. Παρά τίς όποιες άδυναμίες 
είναι σέ εξέλιξη μιά πολιτική - όργανωτική ένότητα, μιά ένότη- 
τα κοινών προβληματισμών μέ ενδιαφέροντα, μιά ένότητα ζωής. 
Είναι πολιτικά κύτταρα μέ σχέδιο, διάταξη, στόκους καί δράση. 
Τά μέλη είναι υπαρκτά καί μέ πολλές διαβαθμίσεις ένεργά μέ 
τά κριτήρια τής 5ης Συνόδου καί όχι άπλά κάποιο όνομα μέ ήμε- 
ραμηνία εγγραφής, χωρίς διάταξη, λειτουργία καί δράση.

Τά ΕΝΕΡΓΑ ΜΕΛΗ τού ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα.με τά κριτή
ρια καί τίς υποχρεώσεις τού Καταστατικού (όπως καί πα 
ραπέρα έξειδικεύτηκαν στην 5η Σύνοδο) είναι 65.000. Αά· 
τές οί 65.000 μέλη βρίσκονται Αρθρωμένα σέ πανελλήνια κλί 
μακα, καλύπτοντας γεωγραφικά όλη τήν Ελλάδα καί δλε^ 
τίς χώρες τοΰ εξωτερικούς (όπου υπάρχει μετανάστευση) και 
όλους τούς κοινωνικούς χώρους σέ Τ.Ο., Κ.Ο. καί Ο.Π. Συ
νολικά έχουμε:
1.000 Τ.Ο. (οί 150 βρίσκονται _στό εξωτερικό)

600 Ο.Π., κατά γεωγραφικό χώρο
500 Κ.Ο. καί 100 Ο.Π. πού καλύπτουν τούς χώρους έρ- 

γατοϋπαλλήλων, βιοτεχνών, επιστημόνων καί σπουδα- 
ζσυσας νεολαίας

Ή  μαζικοποίηση προχώρησε κύρια μέσα άπό πρωτογενή 
όργανωτική δουλειά μέ τήν ίδρυση νέων Τ.Ο., Κ.Ο. καί Ο.Π. 
καί λιγότερο μέσα άπό παρέμβαση τών υπαρχόντων Τ.Ο. καί 
Κ.Ο. στό μαζικό κίνημα ή τήν Ατομική στρατολόγηση νέων 
μελών μέσα άπό Ανοιχτές εκδηλώσεις μας.

Οί οργανώσεις Τ.Ο. καί Κ.Ο. δέν είναι Απομονωμένες ούτε 
άπό τόν κοινωνικό τους χώρο, ούτε άπό τόν φιλικό εκλογικό πε
ρίγυρό μας. Ή  κάθε οργάνωση στήν πρός τά έξω δράση της 
πλαισιώνεται άπό πολύς μεγαλύτερο αριθμό εκδηλωμένων φίλων, 
πού βρίσκονται σέ στενή σχέση καί συνεχή διάλογο μέ τά όργα- 
νωμένα μέλη. Τόσο στά χωριά όσο καί στις μικρές έπαρχιακές 
πόλεις, όπου υπάρχει αμεσότητα καί είναι σχετικά εύκολος ό έν- 
τοπισμός τής πολιτικής συμπεριφοράς καί τάστνς τοΰ καθένα, οί 
άργανώσεις μας έχουν σαφή γνώση τοΰ πολιτικού καί εκλογικού 
μας περίγυρου στον χώρο τους. Μέ αύτή τή διαπίστωση καί πρα
κτικό δεδομένο καί μέ τά στοιχεία πού έχουμε γιά τόν χώρο τής 
’Αττικής, είναι βέβαιο πώς πέρα άπό τά ένεργά κομματικά μέλη 
υπάρχει ένα εΰρύ σύνολο εκδηλωμένων καί καταγραμμένων φίλων 
τοΰ Κινήματος, πού έχουν μέ τόν ένα η άλλο τρόπο συμμετοχή 
οπήν πολιτική, κοινωνική καί κομματική δράση Της οργάνωσης. 
Υπολογίζεται πώς οί προσδιοριζόμενοι άπό τίς Τ.Ο. καί Κ.Ο. 
φίλοι πού άποτελοΰν τό εύρύ πολιτικό μέτωπο τής όργάνωσης 
μας ξεπερνούν τό ΥΠΕΡΔΙΠΛΑΣΙΟ τών ενεργών μελών μας.

8. Ή  κοινωνική σύνθεση τών Τ.Ο. (μέ εξαίρεση ορισμένες Τ.Ο. 
Αστικών κέντρων) βρίσκεται σέ Αντιστοιχία μέ τό χώρο τους. 
Έινδεικτικά ή Αναλυτική κοινωνική σύνθεση τών συνέδρων (πού 
ασφαλώς είναι καί ενδεικτική τής σύνθεσης τών Τ.Ο.) στις Νο
μαρχιακές Συνελεύσεις "Εβρου —  "Αρτας —  Θεσπρωτίας 
Δυτ. ’Αττικής, είναι ή Ακόλουθη:

’Αγρότες
’Εργατοϋπάλληλοι
Επιστήμονες
* Επαγγελματοβιοτέχνες
Σπουδαστές
Συνταξιούχοι
Γυναίκες

Ε Β Ρ Ο Σ  ΑΡΤΑ Θ Ε Σ Π Ρ .  Δ. ΑΤΙΚΗ
44,1% 40,4% 29% _____

29,2% 29,3 30,9 65,6%
12,5 11,1 11,8 6,5
9,7 1 1,1 25% 21,3
2,7 2,3 2,72 6,6

1,5 — —

ΰ 1,5 — —
"Ενα Ακόμη Αξιοσημείωτο γεγονός είναι πώς τά ποσοστά τής 

κοινωνικής διαστρωμάτωσης τών Τ.Ο. ένός Νομού δέν βρίσκον
ται σέ Απόλυτη Αναλογία μέ τη σύνθεση τής Νομαρχιακής ’Ε
πιτροπής. Τούτο βέβαια δέν σημαίνει δτι τά καθοδηγητικά όρ
γανα, όπου τά μέλη του δυνητικά διαθέτουν συνείδηση,^ πολιτι
κή δυνατότητα, άγωνιστικότητοι, θά πρέπει νά συγκροτούνται μέ 
κοινωνίστικη, συντεχνιακή αντίληψη.

"Ενα πρόσθετο σοβαρό στοιχείο πού οφείλει νά μάς προβλη
ματίσει είναι μικρή ώς λιγοστή καί πολλές φορές Ανύπαρκτη ή 
συμμετοχή τής γυναίκας τόσο στίς Τ.Ο. όσο καί στά ένδιά
μεσα καί κεντρικά όργανα. Ή εμπειρική εικόνα είναι τόσο έκ- 
δηλη, ώστε τά ειδικότερα στοιχεία καί τά ποσοστά νά πεφιτ-

9. Είναι γενική ομολογία, πώς ή όργάνωση έχει ξεπεράσειτά 
χαρακτηριστικά ένός ξεκομμένου μηχανισμού. Βρίσκεται μέσα 
Από τή διάταξη, τόν καταμερισμό καί τη δράση της σέ διαλε
κτική σύνδεση μέ τήν κοινωνική καί πολιτική πραγματικότητα. 
’Αξιοσημείωτο είναι πώς πολλές Ν.Ε., Τ.Ο. και Κ.Ο. καί ’Εθνι
κό - τοπικές έκδίδουν μηνιάτικες ή 15θημερες εφημερίδες μέ ση
μαντική κυκλοφορία, πού προπογανδίζουν τίς γενικές καί τοπι
κές θέσεις τού Κινήματος. Τήν τελευταία' περίοδο οΐ εκδόσεις 
εφημερίδας τόσο στό λεκανοπέδιο ’Αττικής όσο κα! στην έπαρ- 
χία, έχουν πολλαπλασιαστέε Έχουν _ γίνει σηιμανπκά^ θετικά βή
ματα γιά τήν κατάκτηση τής μαζικής αντίληψης καί τής μαζι
κής δράσης, τόσο, στά ενδιάμεσα καθοδηγητικά όργανα, όσο καί 
στίς Τ.Ο. καί Κ.Ο., όπου μέ προγραμματισμένη δουλειά καί 
Ιεραρχημένους στόχους παρεμβαίνουν στους μαζικούς χώρους. 
Οί εκθέσεις τών κλιμακίων τής Κ.Ε., οί συμπληρωμένες εγκύ



κλιοι τού ’Οργανωτικού "άπό τις Ν.Ε. καί τά συγ κερί μένα στοι
χεία των καθοδηγητικών Έπιτροπών ατούς μαζικούς χώρους 
(όπως αυτά παρατίθενται στους απολογισμούς τών Αντίστοιχων 
’Επιτροπών), πιστοποιούν τόσο τήν άνάπτυξη δσο καί τη δια
πλοκή τής όργάνωσης μας μέ τά -προβλήματα, τίς διεργασίες 
καί τίς διεκδικητικές κινητοποιήσεις τών λαϊκών δυνάμεων στοάς 
χώρους τών έργατοϋποολλήλων, άγροτών, έπαγγελματοβιοτεχνών, 
έπιστημόνων, νεολαίας καί πολιτισμού. Άπό τά συνολικά στοι
χεία εκπροσώπησης τής όργάνωσης μας στο Συνεταιριστικό, 
’Αγροτικό καί Συνδικαλιστικό καί Νεολαιίστικο χώρο, φαίνονται 
ξεκάθαρα τόσο οί δυνατότητες δσο καί οΐ άδυναμίες καί έλλεί- 
ψεις μας.

10. Ή άπόφαση τής 5ης Συνόδου έχει περάσει σ’ δλα τά έ- 
πίπεδα τής όργάνωσης σάν ανάγκη νά υλοποιηθεί, σάν πράγματι 
ένα καβοδηγητικό συμβόλαιο, δλοι την Αποδέχονται κι όλοι θέ
λουν νά την υλοποιήσουν. Είναι ό άξονας δουλειάς δλων τών έπι- 
πέδων τής όργάνωσης. Ή  πιό πέρα υλοποίησή της παραμένει 
περισσότερο δοτό κάθε άλλη φορά σήμερα Αναγκαία σέ σχέση 
μέ τίς τεράστιες ύττοχρεώσιες πού έχουμε στην προοπτική έ- 
ξουσίας.

Σάν ειδικότερα συμπεράσματα μπορούμε νά πούμε δτι:
_ Δεν έχει στό σύνολό της Αφομοιώσει ή οργάνωση τή σχέση 

της μαζικοποίησης μέ την κατοχύρωση τής ιδεολογικοπολιτι
κής φυσιογνωμίας καί παραπέρα τό πώς γίνεται τό άνοιγμά 
της στο λαό.

—  Οί ποσοτικοί στόχοι υλοποιούνται μ’ ένα ικανοποιητι
κό ρυθμό σ’ άντίθεση μέ τούς στόχους, πού συνιστοΰν την 
ποιοτική άνάπτυξη τής όργάνωσης πού συγκριτικά παρου
σιάζει κάποια καθυστέρηση.

—  Ή γενική εικόνα τής όργάνωσης μπορεί νά θεωρηθεί θε
τική καί ικανοποιητική, ¿λλά όχι άπόλυτα επαρκής, σέ σχέση 
μέ την ορατή προοπτική έξουσίας.

—  ‘Η έκδοση τοπικών εφημερίδων αποτελεί σημαντικό έφό- 
δισ γ ιά  τή μαζική διάδοση τών Θέσεων τού ΠΑΣΟΚ τόσο γε
νικά όσο καί σέ προβλήματα Νομού ή έπαρχίας. Τέτοιες πρω
τοβουλίες είναι ζωτική άνάγκη νά στηριχτούν καί νά πολλα- 
πλασιαστούν.

—  Γιά νά υπάρχει ένιαία καθοδήγηση στους1 νομούς καί 
νά συντονίζεται ή δουλειά τών επιτροπών σ’ αυτούς, θά πρέ
πει όριστικά πλέον νά περνάει ή όποια παρέμβαση ή όποια 
έπίσκεψη μέσα άπό τήν ένημέρωση καί γνώση τού άντίστοι- 
χου κλιμακίου τής Κ.Ε.

_—  ©ά πρέπει νά προσδιορίσουμε τό διαφορετικό ειδικό 
βάρος πού έχει τό κάθε έπιμέρους μαζικό κίνημα σέ κάθε 
νομό καί νά έξειδικεύσουμε τήν παρέμβασή μας.

—  ©ά πρέπει νά προσδιορίσουμε τή θέση μας απέναντι 
στις τοπικές ιδιομορφίες, ώστε νά καθορίσουμε τόν τρόπο 
καί τό είδος παρέμβασης.

—  ’Επιβάλλεται τό όριστικό σταμάτημα τής όποιας Ανο
χής σ’ όλους έκείνους πού συνειδητά υπονομεύουν τήν οργά
νωση παραβαίνοντας καταστατικά, κανονισμούς καί κάθε έν
νοια κομματικής δεοντολογίας ατό βωμό προσωπικών έπι- 
διώξεων.

—  Είναι έπιτακτικά ή έπέκταση τού θεσμού τών έπαγγελ- 
ματικών στελεχών τόσο στό Κέντρο όσο καί στην περιφέρεια 
διαταγμένα καί κατά γεωγραφικά διαμερίσματα καί κατά 
χώρους.

—  Ή πηγή τών Αδυναμιών εξακολουθεί νά βρίσκεται στή 
συγκρότηση καί λειτουργία τού καθοδηγητικοϋ κέντρου και 
στο αίσθημα ευθύνης καί στράτευσης τών κεντρικών κλιμα
κίων καί οργάνων.

—  ‘Η όποια καθυστέρηση τής διάταξης τών μελών σχετί
ζεται μέ τό πολιτικό έπίπεβο τού στελεχιακοϋ δυναμικού.

^—  Ή Ανυπαρξία ήμερήσιου Τύπου άφαιρεϊ τή δυνατότητα 
τής πληροφόρησης στά μέλη μας και στό λαό μας τού πολι
τικού γεγονότος καί τής ένταξής του στή στρατηγική τού 
ΠΑΣΟΚ.

—  Παρά τή σημαντική βελτίωση καί τό ξεπέρασμα Αρνη
τικών πλευρών ή άπομέναυσα σέ ελάχιστους Νομούς τριβή 
καί άντίθεση στίς σχέσεις τοπικού βουλευτή καί όργάνωσης, 
αποδυναμώνει καί Αναστέλλει τήν Ανάπτυξη καί τήν ένότη- 
τα τής όργάνωσης.

—  'Η ύπαρξη σέ όρισμένους νομούς τών παραγόντων μέ
σα στήν όργάνωση καί στον περίγυρό της, παρά τήν Αντι
μετώπισή τους καί τή διαπαιδαγωγητική δουλειά καί τή σω
στή λειτουργία τους, υποβαθμίζει πολλές φορές τήν όργάνω 
ση καί τραυματίζει τό κόρος τών οργάνων.

—  Οί βασικές κατευθύνσεις πού έδωσε τό Ε.Γ. σέ συνερ
γασία μέ την Ε.Ο. γ ιά  τό περιεχόμενο δουλειάς τών Τ.Ο. 
Α ' 'Αθήνας, άποτέλεσε σημαντική τομή γιατί γιά  πρώτη φο
ρά χωρίζει τή συνοικία σέ τομείς (γεωγραφικούς καί μαζι
κούς χώρους) και άνάλογα καταμερίζει τά μέλη μας κατά 
πυρήνα σε Αντιστοιχία μέ τούς τομείς. Τούτη ή κατεύθυνση 
προσαρμοσμένη μέ τις τοπικές συνθήκες σΐναι αναγκαίο νά 
έπεκταθεΐ σ’ όλα τά άστικά κέντρα.
Π . ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
Ή  άπόφορση τής 5ης Συνόδου Αναγόρευσε τό οικονομικό σάν 

ένα άπό τούς κύριους άξονες δράσης τής’ οργάνωσης. Ό  βαθμός 
Αξιοποίησης τής Απόφασης στον άξονα αυτό (σύμφωνα καί μέ 
τά άναλντικά στοιχεία πού δόθηκαν στήν Κ.Ε.) προσδιορίζει και 
τήν Αντίστοιχη οργανωτική άνάπτυξη κα! τήν πολιτικοποίηση 
τών μελών τού Κινήματος σ’ όλα τά έπίπεδα.

"Εγινε σίγουρα κοινή συνείδηση ή Αναγκαιότητα τής οι
κονομικής αυτοδυναμίας τού Κινήματος, καθώς καί ότι η οι
κονομική του έπιβίωση όπως καί ή πολίτικη του δύναμη. 
Αντλούνται Από τίς Αστείρευτες πηγές τού Λαού.

Τά ΠΑΣΟΚ ζεϊ άπό τήν οικονομική ένίσχυση τού έργότη, τού

άγράτΐ} τού βιοτέχνη, τού έτταγγεΛματία, τού διανοούμενου, του 
φοιτητή. Διεκδικεϊ καί περιμένει τή μικρή,_ άλλα μαζική ένίσχυση 
άπό τό υστέρημα τών ’Ελλήνων έργαζομένων στήν Ελλάδα καί
στό έξωτερικό.

Ή έξεΰρεση πόρων δέν είναι πιά μια έσωτερυσγ λειτουργία 
άλλα μιά πολιτική πράξη, άφοΰ τά μέλη μας καί τά όργανα άπο- 
τελούν τό συνδετικό κρίκο άνάμεσα στήν όργάνωση καί στούς 
φίλους όπαδούς καί τό δημοκρατικό λαό τής χώρας.

Παράλληλα μέ τήιν οικονομική αυτοδυναμία δόθηκε άκόμα βά
ρος, μέ έινίσχυση τής ΰλικοτεχνικής υποδομής, σέ ένα σωστό ένι- 
αίο οίκονομικό προγραμματισμό Αποκεντρωμένο στή βάση λει
τουργίας κεντρικών καί περιφερειακών όργάνων.

Τά Αποτελέσματα μιας μακρόχρονης καί έπίπονης προσπά
θειας στόν τομέα αυτό έ^ουν άρχίσει νά άποτυπώνονται έκδηλα 
στήν καθημερινή λειτουργία τού Κινήματος.

12. ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ —  ΈΝΤΥΠΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ
Στόν ευαίσθητο χώρο τής μαζικής ένημέρωςτης τού λαού ύ- 

πήρξαν σίγουρα παλινδρομήσεις πού έκφράζονταν τόσο στόν προ 
σανατολισμό γιά τήν όριστική έπίλυση τού προβλήματος, δσο 
καί στή μή στράτευση τής όργάνωσης γιά τή διάδοση τής « Ε
ξόρμησης». Τά πλάνα πού είχαν διαμορφωθεί μέ τήν άπόφαση της 
5ης Συνόδου δέ μπόρεσαν νά υλοποιηθούν áiro τήν όργάνωση. 01 
πωλήσεις της έφημερίδας περιορίστηκαν στοάς ίδιους Αριθμούς 
πού είχαμε και πρίν τήν 5η Σύνοδο (32.000). Μιά μικρή Ανα
κατάταξη παρατηρήθηκε στήν έπαρχία μέ αυξήσεις σέ όρισμένους 
νομούς καί Αντίστοιχη μείωση στίς πωλήσεις τής ’Αθήνας. _

Είναι σίγουρο ότι ή « Εξόρμηση» έχει έλλείψειςστην Από
λυτη καί συνολική ικανοποίηση τού προβληματισμού τών κομ
ματικών μελών. Ά πό τήν άλλη μεριά τά πλατιά στρώματα λόγω 
παράδοσης έχουν έθιστεί σέ συγκεκριμένες καθημερινά _ έφηρε- 
ρίδες, ένώ μιά έμβόλιμη έβδομαδιαία έκδοση δέ μπορεί νά συνα
γωνιστεί υλη γιά τήν όποια δαπανούνται ποσά τεράστια σέ σχέ
ση μέ τήν οικονομική άντοχή τής «Εξόρμησης».

Δέν πρέπει άκόμα νά άγνοηθεϊ τό γεγονός ότι μιά σειρά άπο 
άργανώσεις σέ τοπικό, κλαδικό, ή νομαρχιακό έπίπεδο έχουν προ
ωθήσει έκδοση τοπικών έφημερίδων μέ σημαντική έππυχία. Τά 
εγχείρημα αυτό πού πρέπει σίγουρα νά ένισχυθεί δείχνει, ότι 
ανεξάρτητα άπό τίς παραπέρα έπιλογές ώς πρός τήν πορεία 
τής «ΕΞΟΡΜΗΣΗΣ», ή διάδοςτη τής σημερινής έκδοσης μπορεί 
καί πρέπει νά ένισχυθεί μέ στράτευση της όργάνωσης καί συμμε- 
τοχή τόσο της ίδιας δσο καί τού κοινωνικού περίγυρου στή δια
δικασία βελτίωσης τής ποιότητας.

13. ΚΛΙΜΑΚΙΑ
"Ηδη μέ τήν άπόφαση της 5ης Συνόδου είχε προσδιοριστεί ή 

άναγκαιότητα: _ _
α. Τής στράτευσης όλου τού στελεχιακού δυναμικού σε σταθερή 

μόνιμη καί άμεση βάση. _ „
β. Τής ουσιαστικής καί Αποτελεσματικής παρέμβασης της Κ. 

Ε. μέσα άπό ΚΛΙΜΑΚΙΑ της σέ όλα τά έπίπεδα λειτουργίας τού 
Κινήματος.

Στόχος αυτής της επιλογής ήταν; _ ,
α. ΟΙ άμεσες καί ριζικές Χύσεις τών όπσιωνδήποτε προβλημά

των έκχρεμούν σέ Νομαρχιακό, Τοπικό ή Κλαδικό επίπεδο, λύ
σεις συνθετικές καί ένωτικές πάνω σέ όρους, καί αρχές, πού ήταν 
διαλεκτικά δεμένες μέ τον πολιτικό καί ιδεολογικό προσανατολι
σμό τού Κινήματος. „ ,

β. ’Εξασφάλιση τής συνεχούς ροής πληροφόρησης οστό την 
Κ.Ε. πρόδς τίς Ν.Ε.. Τ.Ο. καί Κ.Ο. καί άντίθετα, πάνω σε πο
λιτικά, όργανωτικά κα! ιδεολογικά θέματα. ^

γ. Έλεγχος τής καθημερινής δουλειάς καί καθοδηγητική πα
ρέμβαση στήν άπό κοινού μέ τίς Ν.Ε. έπεξεργασία προγραμμά
των καί πλάνων δουλειάς, έξασφαλίζει την ένταξη τής δουλειάς 
τών Ν.Ε. στούς όργανωτικούς στόχους τών Επιτροπών καί των 
Γραφείων τού Ε.Γ. ,

Οι στόχοι αυτοί έπιτεύχθηκαν σ’ ένα ικανοποιητικό ποσοστό. 
Τά περισσότερα μέλη τής Κ.Ε. πού άποτέλεσαν καθοδηγητικά κλι 
μάκια μαζί μέ τά κλιμάκια τής Ε.Ο. καί τών άλλων έπιτροπών 
πραγματοποίησαν πάνω άπό 300 έπισκέψεις πρός τις Ν.Ε.

Τα Αποτελέσματα τής δουλιεάς τών κλιμακίων ήταν άνάλογα 
μέ τήν υποκειμενική δυνατότητα, τή συνέπεια καζ τήν έπιμανη 
πού Απέδειξαν κύρια τά κλιμάκια τής Κ.Ε. όπου μετέφεραν σωστά 
τίς κατευθύνσεις τής 5ης Συνόδου, όπου είχαν τακτική καί άμεση 
έπαφή μέ τήν όργάνωση, όπου άνταποκρίθηκαν στούς προβλημα
τισμούς καί τίς Ανάγκες τών Ν.Ε. κα! Τ.Ο., καθηδήγησαν σωστά 
καί έδεσαν τήν όργάνωση μέ_ τούς νέους ςπόχους του ΠΑΣΟΚ. 
Στούς περισσότερους άπό τούς νομούς,  ̂πού οδηγήθηκαν σέ Ν.Σ. 
τά κλιμάκια έπαιξαν ένα ουσιαστικό κα! θετικό ρόλο. Βέβαια δέν 
μπορεί να άγνοηθεϊ δτι υπήρξαν καί άδυναμίες, ατέλειες, καί λά
θη. ’Ορισμένα κλιμάκια δέν άντιλήφθηκαν δτι ήταν δική τους εύ- 
θυνη νά έξασφάλίσουν τήν ουσιαστική σύνδεση όλων τών Έ πι- 
τρσιτών (Αυτοδιοίκηση, 'Οργανωτικό, Διαφώτιση, Νεολαία κ.ά.) 
μέ τούς Αντίστοιχους υπεύθυνους τών Ν.Ε. πού καθοδηγούσαν. 
Αποτέλεσμα ήταν ότι ποορ' όλες τίς έπισκέψεις τέτοιων κλιμακίων 
σέ μερικούς νομούς νά συνεχίζεται ή χαλαρή σύνδεση, νά διαγω
νίζεται ή έκκρβμότητα προβλημάτων καί να χωλαίνει ή πληρο
φόρηση τόσο πρός τίς Ν.Ε. καί Τ.Ο. όσο καί πρός τίς καθοδη- 
γητικές έπιτροπές. , „

Ή ένταξη στά κλιμάκια τής Κ.Ε. καί έινάς μέλους της Επιτρο
πής ’Οργανωτικού, καθώς καί άλλων έπιτροπών, βοήθησε ουσια
στικά στήν Αποτελεσματικότερη λειτουργία τών κλιμακίων. Ή 
μέχρι σήμερα έμπειρία άπό τη λειτουργία τών κλιμακίων νά προσ 
διορίζει τούς όρους καί τίς προσωπικές ευθύνες πού_ όφείλουν νά 
Αναλαμβάνουν οί σύντροφοι πού Απαρτίζουν τά κλιμάκια.

Συμπερασματικά αέ κάθε περίπτωση ή Απόδοση τών κλιμα
κίων ένισχύεται στό βαθμό, πού προγραμματίζονται μέσω μαζι
κών διαδικασιών έπαψές μέ Τ.Ο. καί Κ.Ο. καί πραγματοποιεί
ται περιοδικός έλεγχος σέ στόχους καί λειτουργίες.

Ή παρέμβαση των κλιμακίων πρέπει νά γίνεται ύστερα άπό 
μελέτη τών Ιδιαίτερων κοινωνικών συνθηκών κάθε περιοχής (κο*·



«ΛΊκές δυνάμεις - παραγωγκές σχέσεις - κοινωνικός Ιστός -  Ιστο
ρία κλττ.) και όχι όργανωτίστικα ή ίσοπεδωτικά.

14. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ
Μέ τή στράτευση όλου τοΰ στελεχιακοΰ δυναμικού τού ΠΑΣΟΚ 

καί τή δραστηριότητα των κλιμακίων τής Κ.Ε., ή 5η Σύνοδος εί
χε σάν στόχο νά_στσιματήσει την κομματική πολυμορφία καί νά 
γεννηθεί ένα ένιαίο ΠΑΣΟΚ, μέ συλλογική βούληση, με πρωτο
βουλία, μέ πειθαρχία καί άποτελεσματικότητα. Μέ άλλα λόγια, 
νά δομηθεί καί νά λειτουργήσει ή όργάνωση τοΰ ΠΑΣ0Κ μέ τά 
χαρακτηριστικά μιάς ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ πού νά άνταποκρίνεται στις 
άνάγκες άσκησης ΕσΟΥΣΙΑΣ.

Τά Αποτελέσματα τής προσπάθειας αυτής καί ή έμπειρία πού 
αποκτήθηκε, επιβεβαίωσαν στήν πράξη, τήν Αναγκαιότητα τής έ- 
πιλογης της 5ης Συνόδου σχετικά με την υΙοθέτηση τού θεσμού 
τών έπαγγεΧμοτπκών στελεχών γιά  περιορισμένα χρονικά δια
στήματα.

15. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
Τόν περασμένο χρόνο πραγματοποιήθηκαν 32 Νομαρχιακές Συ

νελεύσεις, ύστερα άπό Αξιολόγηση τής κατάστασης καί έντονη 
προσπάθεια υλοποίησης συγκεκριμένων πολίτικο —  όργανωτι- 
κών στόχων. Τά άνοιγμα καί ή όλοκλήρωση τών διαδικασιών σέ 
τοπική κλίμακα, σέ συνδυασμό μέ μαζικές πολιτικές κα! όργανω- 
τικές πρωτοβουλίες, άνοιξαν νέους όρίζοντες καί προσαινατολι- 
σιμούς στίς αντίστοιχες όργοανώσεις.

Μέχρι τώρα έχουν γίνει οί παρακάτω:
Πελοπόννησο (’Αρκαδία, Λακωνία, Κορινθία, 'Αργολίδα). Κρή

τη ηΉράκλειο), Στερεά (Εύβοια, Ευρυτανία), Θεσσαλία (Λάρισα 
Μαγνησία. Καρδίτσα). Μακεδονία (Πιερία, Ημαθία, Ύπ. Θεσσα
λονίκης, Σέρρες, σάνθη, I ρεβενά). Θράκη ("Εβρος). "Ηπειρος 
(Θεσπρωτία, Γιάννενα, Ά ρτα). Ίόνια (Κέρκυρα, Κεφαλλσνιά). 
Νησ. Αιγαίου (Λέσβος, Ικαρία, Νάξος’ Ρόδος). ’Αττική (Β3, 
Β1. Δυτ. ’Αττική —  Ελευσίνα). ’Εξωτερικό (Γερμανία, ‘Ιταλία, 

’Σουηδία).
Ή_ Ανάλυση τής πορείας καί τών άποτελεσμάτων τών Νομαρ

χιακών Συνελεύσεων όδηγούν στή διαπίστωση τής καταλυτικής 
συμβολής τους:

-— Στήν Αφομοίωση τής στρατηγικής καί τής τακτικής 
τοΰ ΠΑΣΟΚ, όπως ειδικότερα σήμερα εντοπίζεται στή διεκ
δίκηση τής έξουσίας, καθώς καί στήν Αποσαφήνιση τής ιδεο
λογικής μας ταυτότητας.

—  Στήν πολιτικοποίηση καί σχεδίασμά ενεργειών, στήν 
Αξιοποίηση τών εμπειριών καί στό ξεπέρασμα σχηματικών 
Αντιπαραθέσεων, προσωπικών Αντιθέσεων καί τών υποκειμε
νικών Αδυναμιών,

—  Στή συγκρότηση, διάταξη καί δράση τών οργανωμέ
νων δυνάμεων καί στον έντοπισμό τών προβλημάτων, τών Α
ναγκών καί τών Αντιθέσεων σΐόν κάθε κοινωνικό χώρο, μέ τήν 
Ανάπτυξη ευνοϊκών συσχετισμών γιά Αντιπαράθεση καί ρήξη 
κέ τήν πολιτική τής Λεξιάς.

—  Στήν προσπάθεια γιά τήν οικονομική αυτοδυναμία τού 
Κινήματος, καθώς καί στήν έκφραση δημιουργικών προβλη
ματισμών καί συγκεκριμένων προτάσεων γιά τή βελτίωση καί 
τή διάδοση τών έντυπων καί τής «Εξόρμησης».

—  Στήν Ανάπτυξη τής έσωκομματικής δημοκρατίας, μέσα 
Από τήν έλεύθερη< έκφραση τών Απόψεων, τήν κριτική καί τήν 
αυτοκριτική, καθώς καί Ανανέωση καί έμπλουτισμό τών κα- 
θοδηγητικών όργάνων μέ νέα Αξιόλογα στελέχη (ή Ανανέωση 
τών Ν.Ε. κυμάνθηκε Από 40— 60%).

—  Στήν ένίσχυση τής έμπιστοσύνης τής όργανωμένης βά
σης πρός τά Ανώτερα καθοδηγητικά όργανα καί στήν άποκρυ 
στάλλωση μιας νέας πιο προωθημένης πολιτικής καί κομμα
τικής συνείδησης.
16. ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Στα πλαίσια τών κατευθύνσεων τής 5ης Συνόδου πραγματο

ποιήθηκαν:
-— Ή Πανελλαδική Σύσκεψη ’Αγροτικών Στελεχών κα! τελευ

ταία ή Πανελλαδική Σύσκεψη Συνεταιριστικών στελεχών. Γιά τό 
μαζικό πέρασμα τών όργανωτικών κατευθύνσεων και τού πολιτι
κού συνδικαλιστκού περιεχομένου τής Κεντρικής Σύσκεψης 'Α
γροτικών Στελεχών, έγιναν 13 Περιφερειακές Συσκέψεις στελεχών 
μέ συμμετοχή 2.500 όνεργών στελεχών.

—  Ή Πανελλήνια Σύσκεψη Συνδικαλιστικών Στελεχών τοΰ 
’Εργατοϋπαλληλικοΰ χώρου, καί ή πρέκτασή της σέ 25 νομούς, 
όπου καί πήραν μέρος 1.500 δραστήρια καί δεμένα μέ τό χώρο 
τους στελέχη.

—  01 Συσκέψεις Νεολαίας, γιά τή Σπουδάζουσα Α.Ε.Ι., τήν
Τεχνική Παιδεία καί τά Μαθητικό, πού έπεκτάθηκαν καί σ’ όλες 
τις επαρχιακές πανεπιστημιουπολεις. ,

—  Οί περιφερειακές συσκέψεις στελεχών γιά τήν Ανάλυση και 
τοπική προσαρμογή τού Δημοτικού Προγράμματος.

ΟΙ μαζικές αύτές πρωτοβουλίες κατάκτησαν Αναμφίβολα τούς 
πολίτικο —  οργανωτικούς στόχους τους καί Αποτελούν ιστορικό 
προηγούμενα, πού δίνουν μιά νέα δυναμική ώθηση στήν πορεία 
συγκρότησης καί κοινωνικού προσδιορισμού τής όργάνωσής μας. 
Οί στόχοι πού έκπληρώθηκαν ήταν:

—  ’Η πολιτική ένοποίηση τών θέσεων μας μέ παράλληλη 
κατανόηση τής Φυσιογνωμίας μας,

—  Ή  όργανωτική οικοδόμηση καί διάταξη τών δυνάμεων 
μας μέ άναφορά τους ατούς Αντίστοιχους κοινωνικούς χώρους,

—  Ή στελεχιακή συγκρότηση καί δικτύωσή μας σέ πανελ 
λα&· κό έπίπεδο,

—  Ή δυοιόρφωση μιάς ζωντανής σχέσης μέσα Από έποι- 
κοδαμητικό διάλογο καί Ανταλλαγή πείρας καί γνώσεων Ανά

μεσα στά καθοδηγητικά όργανα καί τά ενδιάμεσα στελέχη.
17. ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ —  Κ.Ε. — Ε.Γ. —  Σ.Σ .
Στήν απόφαση τής 5ης Συνόδου προσδιορίστηκε ό καθοριστι

κός καί αποφασιστικός ρόλος τής Κ.Ε. καί τοΰ Ε.Γ. καί τών 
Επιτροπών στήν πορεία ύλοποίησής της. ·

Σάν απαραίτητη προϋπόθεση, γιά τή σωστή λειτουργία τών 
Κεντρικών Οργάνων, προσδιόριζε ή απόφαση τής Συνόδου τήν 
κατάκτηση:

— Ενιαίας άποψης γιά τήν πολίτικη καί όργανωτική γραμμή 
τοΰ Κινήματος.

—  Ικανότητα ένταξης καί σύνδεσης συγκεκριμένων έπί μέ
ρους θεμάτων στήν στρατηγική τού Κινήματος.

—  Ικανότητα έξειδίκευσης τών γενικών θέσεων τοΰ Κινήματος
σέ συγκεκριμένη πολιτική γραμμή καί δράση γιά κάθε έπί μέ
ρους χώρο. (

’Από τή μέχρι σήμερα έκτίμηση της δουλειάς σε’σχεση με την 
Απόφαση τής 5ης Συνόδου, έκτιμάται δτι ό_ ρόλος τών κεντρικών 
οργάνων ένισχύθηκε καί βελτιώθηκε σέ ότι Αφορά:

—  Τήν πολιτική παρέμβαση καί κατεύθυνση τής όργάνωσης
—  Τή διαμόρφωση καί υλοποίηση πλάνων δουλειά;;
—  Τόν έλεγχο, τήν κριτική καϊ^αύτοκριτική μέ οπόχο τήν 

καλυτέρευση τής δουλειάς συνολικά.
Παράλληλα δμως μ’ αύτές τίς γενικές έκτιιμήσεις εντοπίστηκαν 

καί ελλείψεις, υποκειμενική καί Αντικειμενική Αδυναμία καί α
συνέχεια πού μείωσαν τήν άποτελεσματικότητα τών Κεντρικών 
’Οργάνων.
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ή απόφαση τής 5ης Συνόδου έδωσε τή δυνατότητα στήν Κ.Ε. 
μέσα άπό τόν καταμερισμό καί προγραμματισμό δουλειάς νά 
ανανεώσει καί νά εμπλουτίσει τόν οργανικό της δεσμό μέ τήν Ό ρ  
γάνωση. Αυτή ή καταξίωση θά έπρεπε νά συνεχιστεί μέ τακτές συγ 
κλήσεις τής K.É., καί μέτή συνειδητή έντονη στράτευση για δου
λειά όλων τών μελών τής Κ.Ε., μέσα άπό τά διάφορα όργανα 
στά όποια συμμετέχει ό καθένας.

Γιά τό γεγονός τής μή σύγκλησης τής Κ.Ε., τήν ευθύνη άνέ- 
λαβε τό Ε.Γ. πού στάθηκε αύτοκριτικά σ’ αυτό τά γεγονός. Τό 
ίδιο τό Ε.Γ. εκτιμά ότι ούτε ή βραδυπορία τής υλοποίησης τής 
5ης Συνόδου, οϋτε ή μή δραστηριοποίηση μερικών μελών τής Κ_. 
Ε., ούτε ό τεράστιος όγκος δουλειάς πού έπεσε ατούς ώμους του 
Ε.Γ., μπορούν νά Αποτελόσουν ικανοποιητική αΐτιολογία.

Παράλληλα όμως έπισημάνθηκε ότι μόνο ένα μέρος τών μελών 
τής Κ.Ε. στρατεύθηκε καί δραστηριοποιήθηκε ουσιαστικά, μέσα 
Από τίς ’Επιτροπές καί τά κλιμάκια γιά τήν ύλσποίηση τών Απο
φάσεων τής Κ.Ε.
Ε.Γ.

Τό Ε.Γ. μέ τήν καθοδήγηση του προέδρου κα! στά πλαίσια 
tcov άποφάαε<Λ>ν τής Κ.Ε. λειτούργησε συλλογικά κα) με ένιαισ 
Αντίληψη, γιά τόν χώρο παρεμβαίνσντας έγκαιρα κα! Αποφασι
στικά στά ευρύτερα ζητήματα τής χώρας. , ■

Παράλληλα κατέβαλλε σημαντικές προσπάθειες για την υλο
ποίηση τών αποφάσεων τής 5ης_ Συνόδου^ στοχεύοντας στην ορ
γανωτική ανάπτυξη καί συγκρότηση τού Κινήματος.

Τό Ε.Γ. προσπάθησε νά έχει σταθερής έπαφή καί συνεργασία 
μέ τις ’Επιτροπές καί τά Γραφεία τοΰ Κινήματος ώστε ^κάθε 
απόφασή του νά στηρίζεται σέ ουσιαστική πληροφόρηση γιά τίς 
συνθήκες τοΰ κάθε χώρου. ’Αντίστοιχα ή έπιτυχία τής συνεργα
σίας αάτής καταξιώνει κα! τήν υλοποίηση τή$ Απόφασης _ πού 
θέλει τή δράση τών 'Επιτροπών κα! τών Γραφείων σάν< υπεύθυνη 
κοφοδηγητική πολιτική δράση καί όχι σάν διοικητική διεκπε-

Έπισημάνθηκε όμως ότι επανειλημμένα τταρουσιάσθηκε τό 
φαινόμενο μεταφοράς για έπίλυση άκόμα^ και Απλώυ καθημερι
νών προβλημάτων στό Ε.Γ. ’Αποτέλεσμα τέτοιον φαινομένων είναι 
ύπερφόρτωμα τών μελών τού Ε.Γ. καί ύποβάθμιση τής δυνατότη
τάς τους ν’ Ασχοληθούν μέ ουσιαστικά θέματα. _

Γιά τό ξεπέρασμα τέτοιων φαινομένων όφειλουν τοσο τό Ε.Γ. 
όαο κα! οί ’Επιτροπές κα! τά Γραφεία νά βρουν τή χρυσή τομή 
της συνεργασίας πού θα καταξιώνει την πολιτική ευθύνη της πρω
τοβουλίας, τόν έλεγχο τής καθοδήγησης καί τήν πολίτικη συνέ
πεια σέ τυχόν Ανεύθυνες υπερβάσεις.

Πρέπει νά γίνει κατανοητό ότι χωρίς νά μειωθεί ό άμεσος ρό
λος τού Ε.Γ., αύτό δέν πρέπει νά κατατρίβεται > μέ έπουσιώδη 
καθήμερινΑ προβλήματα. Παράλληλαrοφείλει νά γίνει παραδεκτό 
ότι τό Ε.Γ. δέν είναι γροοφεΐο δημοσίων σχέσεων. Αλλά συλλογι
κό δργοτνο γιά τή διαμόρφωση τής πολιτικής γραμμής, θέσεων 
καί οργανωτικών παρεμβάσεων καί κατευθύνσεων καί έπομένως 
πρέπει νά είναι αυστηρό καί Απαιτητικό γιά νά άνταποκριθεί στό 
ρόλο του.
Συντονιστικό Συμβούλιο (Σ .Σ .)

*Η τακτική συνεργασία Ε.Γ. κα! Γραμματέων ’Επιτροπών καί 
Γραφείων είχε σάν Αποτέλεσμα νά μειωθεί ή συχνότητα σύγκλη
σης τοΰ Σ.Σ . Αύτό όμως δέν πρέπει νά παγιωθεϊ καί τό Ε.Γ. ό- 
φείλει νά άναλάβει τήν εύθλη καί τήν πρωτοβουλία γιά σταθε
ρή σύγκληση τού Σ.Σ. τουλάχιστον μιά_ φορά_ ατούς δύο μήνες. 
Στό συμπέρασμα αύτό όδηγεϊ ή έμπειρία πού Αποκτήθηκε άπό 
τίς συνεδριάσε.ς τού Σ.Σ., όπου υπήρξε κάθε φορά πολιτική Ανα
σκόπηση καί Ανάλυση τών γεγονότων, προβληματισμός κα! ανά
λυση τών προβλημάτων όργάνωσης καί τών μαζικών χώρων, ώστε 
συνολικά νά εξασφαλίζεται ό ένιαΐος προσανατολισμός.
Συντονιστική Γραμματεία ,

Ή  έμπειρία πού Αποκτήθηκε άπό τή δεκάμηνη λειτουργία τής 
Σ.Γ., σάν ενδιάμεσο όργανο μεταξύ τών Επιτροπών κα! τού Ε.Γ., 
έβειξε στό Ε.Γ., άλλά κα! στή Σ.Γ, ότι ό θεσμός αυτός δέν έφερε 
τό Αναμενόμενο Αποτέλεσμα, δηλαδή την Απαλλαγή τοΰ Ε.Γ. Από



ένα μέρος της δουλειάς του, καί την λειτουργία τών ’Επιτροπών 
καί Γραφείων χωρίς την άμεση καί καθημερινή επαφή μέ τό Ε.Γ. 
Ή  εκτίμηση αύτή είναι ανεξάρτητη άπό τό αναμφισβήτητο ̂ γεγο
νός τής θετικής καί συνεχούς παρουσίας καί λειτουργίας τών με
λών πού πλαισίωσαν τήν Σ.Γ., πού. κατέβαλαν κάθε προσπάθεια 
νά καθιερώσουν Θετικά τόν Θεσμό τής Ζ.Γ.

Μέ βάση αύτή τήν έκτίμηση ό πρόεδρος καί τό Ε.Γ. Αποφάσι
σαν τον Όκτώβρη τού '79 νά μή συνεχισθεΐ πλέον. ή λειτουργία 
τής Σ.Γ. Από τότε έξασραλίζεται ή καθοδήγηση, ό συντονισμός 
καί 6 έλεγχος τών ’Επιτροπών καί τών Γραφείων άμεσα άπό τό 
Ε.Γ., — μέσα βατό καταμερισμό υπευθυνοτήτων κατά τομείς στά 
μέλη τού Ε.Γ.—  καί μέ τήν ένίσχυση τής λειτουργίας τού Σ.Σ. 
καί τήν ανάπτυξη πρωτοβουλιών άπό τίς ’Επιτροπές καί τά Γρα
φεία τού Κινήματος.
18. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Συνεχής καί έπίπονη ήταν ή προσπάθεια πού καταβλήθηκε άπό 
τήν Κοινοβουλευτική Εκπροσώπηση τού ΠΑ.ΣΟ.Κ. για μια ουσι
αστική ανύψωση τού Κοινοβουλίου ώστε νά γίνει ή ’Εθνική ’Αντι
προσωπεία πραγματικό κέντρο λήψης τών αποφάσεων καί όχι έ
νας άβουλος διεκπεραιωτής τής κυβερνητικής πολιτικής.

Ή ύποβάθμιση όμως τών θεσμών καί τής δημοκρατίας που 
συντελείται συνέχεια άπό τίς κυβερνήσεις τής Δεξιάς δέν άφησε 
άνέγχιχτο τό θεσμό τού Κοινοβουλίου μέσα άπό τά ανυπέρβλητα 
έμπόδισ πού θέτει ό Κανονισμός τής Βουλής κατά τήν άσκηση τής 
Κοινοβουλευτικής διαδικασίας.

Παρά τις  άντίξοες αυτές συνθήκες μέ τήν ενδυνάμωση τής 
λειτουργίας της ή Κοινοβουλευτική Εκπροσώπηση έδωσε κα 
θημερινές μάχες τόσο σέ σχέση μέ τον ουσιαστικό έλεγχο τής 
κυβερνητικής πολιτικής, στήν ψήφιση τών νομοσχέδιων καί 
πρόταση θεσμικών νόμων όσο καί γιά τήν ουσιαστική υποστή
ριξη τών δίκαιων λαϊκών αιτημάτων καί τών εξωκοινοβουλευ
τικών άγώνων,

Οί προσπάθειες σφραγίστηκαν μέ τήν καταλυτική συμμετοχή 
του προέδρου στή συζήτηση γιά τά εθνικά θέματα καί τόν προϋ
πολογισμό. Ή λειτουργία τής κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης, 
ένταγμένη στή γενική πολιτική δράση τής ’Οργάνωσης τού ΠΑ. 
ΣΟ.Κ., στηρίχτηκε στη δραστηριοποίηση καί συλλογική δουλειά 
τών Κ.Τ.Ε., στήν ούσιαστική ενίσχυση άπό τήν ‘Επιτροπή Άνάλυ 
σης καί Προγραμματισμού, (ΕΑΠ) καί τήν YMETfcXO, καί στή 
συνεργασία μέ τίς αντίστοιχες Επιτροπές καί Γραφεία τού Ε.Γ.

Σήμερα όλα τά μέλη τής Κ.Ε. πού συμμετέχουν στήν κοινοβου
λευτική εκπροσώπηση, είναι αντίστοιχα ένταγμένα σέ μιά ‘Επι
τροπή ή Γραφείο τού Ε.Γ.

Ή  άποτελεσματική λειτουργία τής κοινοβουλευτικής εκπροσώ
πησης, ένισχύθηκε, μέ τήν δημιουργία του Συμβουλίου Κοινοβου
λευτικής Λειτουργίας (ΣΚΟΛ), σέ υλοποίηση σχετικού προβλη
ματισμού καί απόφασης τής_προηγούμενης Συνόδου τής Κ.Ε. 
Στό συλλογικό αύτό όργανο τής κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης, 
πού λειτουργεί κάτω άπό τήν ευθύνη τού προέδρου, συμμετέχουν 
οί δύο κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι, 4 βουλευτές μέλη τής Κ.Ε. 
καί τό μέλος τής Κ.Ε. (ΔΥΚΟ).

Κορυφαίας πολιτικής σημασίας πράξη αποτέλεσε ή αποχώρηση 
τής κοινοβουλευτικής ομάδας τού Γ1ΑΣΟΚ άπό τή συζητηση γιά 
τήν ένταξη στην Ε.Ο.Κ. ύστερα άπό μιά σειρά ζητήματα πού 
μείωναν τήν εθνική μας κυριαρχία (δήλωση Ναταλί), καταστρα
τηγούσαν τό Σύνταγμα καί υποβάθμιζαν τήν λαϊκή κυριαρχία.
19. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ή  "Επιτροπή "Ανάλυσης καί Προγραμματισμού ολοκληρώνει 
τήν έκπόνησή έξειδικευμένου κα! ιεραρχημένου κυβερνητικού προ
γράμματος. Κάτω άπό τόν συντονισμό καί τήν καθοδήγηση τής 
Ε.Α.Π. έχουν συγκροτηθεί όμάδες μελέτης, απαρτιζόμενες άπό 
μέλη καί στελέχη τών ’Επιτροπών, τών Κ.Τ.Ε. καί τών Κ.Ο. καί 
επεξεργάζονται τίς θέσεις τού Κινήματος στά έπί μέρους τμή
ματα τού προγράμματος.
20. ΜΑΖΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ

Στις έκτιμήσεις τής 5ης Συνόδου είχε έπισημανβεΐ ή δημιουργία 
συνθηκών γιά τήν ανάπτυξη μαζικού κινήματος στους χώρους δου 
λειάς, κατοικίας καί μόρφωσης.

Είχε προβλεφθεί μιά νέα περίοδος γεμάτη άπό διεκδικητικους 
άγώνες καί άπεργιακές κινητοποιήσεις. Τά κοινά προβλήματα 
πού παράγονται άπό τίς άντιφάσεις τού συστήματος, συσπειρώ
νουν την κοινωνική βάση διαρθρωμένη σέ συγκεκριμένους χώρους 
στό συνδικαλιστικό χώρο, στήν Τ.Α., στον αγροτικό χώρο, στή 
νεολαία, στήν πολιτιστική δραστηριότητα κλπ. Ή μετατροπή τής 
κοινωνικής βάσης σέ κοινωνική δύναμη κα! ή κίνηση αυτών τών 
κοινωνικών δυνάμεων, όπως είχε έκτιμηθεί άπό τήν απόφαση τής 
5ης Συνόδου, δέν είχε προωθηθεί σέ Ικανοποιητικό έπίπεδο όργά- 
νωσης καί συντονισμένης δράσης. ’Αντικειμενικά αίτια, υποκειμε
νικές αδυναμίες, διαφορετικές έκτιμήσεις πολιτικών φορέων — 
(όχι μόνο τακτικής σημασίας)—  ευνοούσαν τήν άντιφατικότητα 
καί τήν .αναποτελεσματικότητα τών διεκδικητικών άγώνων. Ή 
στροφή τής όογάνωσης στά μαζικό κίνημα, πού είχε προδιαγράφει 
ή άπόφαση τής 5ης Συνόδου, άποδείχτηκε τομή γιά τήν ενδυνά
μωση καί τής ίδιας τής όργάνωαης τού ΠΑ.ΣΟ.Κ. καί τής άπο- 
τελεσματικότητας τού μαζικού κινήματος.

"Η πρόβλεψη γιά τήν όξυνση τών άντίφάσεων τοΰ έξαρτημένου 
καπιταλιστικού συστήματος καί οί επιπτώσεις τους στους χώρους 
δουλειάς, μόρφωσης, κατοικίας καί ψυχαγωγίας, δικαιώθηκε πέρα 
γιά  πέρα.

r Ό  σταθερός προσανατολισμός τής κυβέρνησης γιά τήν έξυπη
ρέτηση τών συμφερόντων τής όλιγαρχίας τού πλούτου μεγάλωνε 
τό μπλοκ τών κοινωνικών δύνάμεων πού αμφισβητούσαν τήν πο
λιτικής τής μονόπλευρης. λιτότητας καί άποδείκνυε στήν πράξη 
τήν. σύγκληση τών ταξικών συμφερόντων τής άγροτικής καί έργα- 
τικής τάξης καί τών μικραμεσαιων στρωμάτων.

Παράλληλα τό κυβερνητικό θεσμικό όπλοστάσιο μηχανισμών

πρόληψης καί καταστολής (Ν. 330, Ν. 3239, Ν. 643, Νόμος διά
λυσης συγκεντρώσεων, ¡διώνυμα, αύρες, ροπαλοφάρσι κλπ.), σέ 
συνδυασμό μέ τούς δήθεν θεσμικούς έκσυγχρονιαμούς .(Ν. 815, 
αντίπαλες πόλεις, ρυθμιστικό, αποχετευτικό κλπ.) ένώ,σέ μια 
πρώτη φάση δρούσε ανασταλτικά στίς λαϊκές κινητοποιήσεις, έ
δρασε τελικά συσπειρωτικά μέ τή διαμόρφωση στόχων γιά θεσμι
κές αλλαγές πέρα άπό στενά οίκονσμίστικα αιτήματα.

‘Η βασανιστική πορεία τής ταυτόχρονης κατάκτησης τής τα; 
ξικής συνείδησης καί τής πολιτικής συνειδητοποίησα^ πέρασε άπο 
στάδια ανάκαμψης άλλά καί ύφεσης άνάλογα μέ τήν παρέμβαση 
τού πολιτικού φορέα.
21. Τά πολωτικά χαρακτηριστικά μέ τά οποία. επιχειρούσε ή 
Δεξιά νά διασπάσει τή βάση γύρω άπό ψευτοδιλήμματα (Ευρω
παϊστές - άντιευρωπαϊστές, πόλη - χωριό, παραγωγοί - κατανα
λωτές, εργάτες - υπάλληλοι, ύψηλόμισθαι - χαμηλόμισθοι κλπ.) 
άρχισαν νά ξεπερνιώντατ μέ τήν ένωτική στρατηγική τής ΕΘΝΙ
ΚΗΣ ΛΑ Ϊ ΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ.

Ή δικαίωση τής "Ανοιχτής Δημοκρατικής Πολιτικής Δράσης 
μέσα σέ ένωτικά μαζικά κινήματα μέ σεβασμό τής οργανωτικής 
αυτονομίας, άποτελεΐ μιά πραγματικότητα.

"Ανεξάρτητα άπό τόν βαθμό στον όποιον άνταττοκρίθηκε το 
ΠΑ.ΣΟ.Κ., πού αντιμετώπισε έδώ τήν πολεμική όχι μόνο τής Δ ε
ξιάς, άλλά καί τής παραδοσιακής "Αριστερός, άποδείχτηκε στή/ 
πράξη ό δυναμισμός καί ή ζωντάνια, τοΰ μαζικού κινήματος, όταν 
άξιοπσιείται ή λαϊκή συμμετοχή καί πρωτοβουλία (φοιτητικό κί
νημα Ν. 815, έργατοϋπαλληλικη κινητοποίηση τής 9 Αύγουστου, 
αγροτικές κινητοποιήσεις μέκορύφωση τήν πανελλαδική άπεργία, 
καθολική κινητοποίηση τής ΚΕΔΚΕ, καθολική κινητοποίηση έ- 
παγγελματοβιοτεχνών, κινητοποίηση στό Ηράκλειο γιά τήν διά; 
σωση τής πολιτιστικής κληρονομιάς, κινητοποιήσεις κατοίκων γιά 
τήν ποιότητα ζωής κλπ.).

"Αντίθετα, όπου παρατηρήθηκε προσπάθεια χειραγώγησης του 
μαζικού κινήματος, παρουσιάσθηκαν έντονα, τά χαρακτηριστικά 
άδρανοποίησης ή καί έκφυλισμοΰ (κίνημα Ειρήνης, ψηφισματολο· 
γία στους δήμους π.χ. γιά τήν Καμπότζη, τό ’Αφγανιστάν, ή τό 
νετρόνιο).

Ακόμα ή μαζικότητα καί ζωντάνια τών τελευταίων κινητοποιή
σεων έδειξε ότι ό συντονισμός στήν πράξη καί ή πραγματική ένό; 
τητα τών έργαζομένων χωρίς δογματισμούς καταχτιέται στή 
δράση γύρω άπό τά έπί μέρους προβλήματα προς τά γενικά.. Σέ 
καμιά περίπτωση δέν καταχτιέται αντίστροφα μέ, μόνιμα δήθεν 
«ένωτικά» άπό τά πάνω σχήματα, πού ουσιαστικά έγκλωβίζουν 
γνήσιες λαϊκές δυνάμεις μέσα σέ νόθα όργανωτικά πλαίσια καί 
παροπλίζουν τήν αυτόνομη καί πρωτογενή δυναμική τών κοινωνι
κών χώρων.

Ή άναγκαιότοτα τής ποιοτικής παρέμβασης του πολιτικού φο
ρέα μέσα στό μαζικό κίνημα γιά. τόν σεβασμό τής όργανωτικής 
του αυτονομίας, τήν άξιοποίηση τής λαϊκής πρωτοβουλίας, γιά θε
σμικές άλλαγές καί τήν,στηριξη τής προσπάθειας γιά επιβίωση 
τών έργαζομένων μέ ιεράρχηση στόχων κα! μετασχηματισμό τών 
δευτερευουσών άντιθέσεων προϋποθέτει κα! απαιτεί, τήν ποσοτική 
παρέμβαση κα! τήν ποσοτική καί ποιοτική άνοδο τής άντίστοιχης 
οργανωτικής υποδομής τοΰ πολιτικού φορέα.

Στούς έπί μέρους άπολογισμούς τών επιτροπών τοΰ Κινήμα
τος κατογράφηκε συστηματικά ή προσπάθεια γιά τήν άνάπτυξη 
οργανώσεων κα! πυρήνων προσανατολισμένων στό μαζικό κίνημα 
κα! κύρια στους χώρους δουλειάς, τήν ένιαία πολιτική γραμμή 
καί διαμόρφωση θέσεων μέσα άπό μαζικές διαδικασίες, (συσκέ
ψεις στελεχών στον άγροτικό καί έργατικό χώρο, σεμινάρια Αυ
τοδιοίκησης. Παράλληλα υπάρχει ή διάταξη τών δυνάμεων ατούς 
έπί μέρους χώρους (συνδικάτα, σύλλογοι, συνεταιρισμοί, δημοτι
κά καί κοινοτικά όργανα), καθώς, κα! ή, άττογραφή καί ό συσχετι
σμός τών πολιτικών καί κοινωνικών δυνάμεων πού δρουν μέσα στό 
μαζικό κίνημα.

Συμπερασματικά μπορεί νά διαπιστωθεί ότι ή πορεία πού 
προδιέγραψε ή άπόφαση τής 5ης Συνόδου τόσο ώς πρός τήν 
κομματική συγκρότηση όσο κα! ώς πρός τίς έξελίξεις γύρω άπό 
τό μαζικό κίνημα, βρίσκεται σέ πλήρη άντιστοιχία μέ τήν ση
μερινή πραγματικότητα.

Γ. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ -  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
1. «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ»

23. Στή 2η Σύνοδό της ή Κ.Ε. τού ΠΑΣΟΚ είχε προδια
γράφει τήν πορεία πρός τό Λαό. Είχε προβλέψει τίς εξελίξεις 
καί αποκρυστάλλωσε μέσα άπό άναλύσεις τήν πολίτικη γραμμή 
τής ΕΘΝΙΚΗΣ ΛΑ Ι ΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ καί τής ΑΝΟΙΧΤΗΣ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ.

Στήν 5η Σύνοδο τό μήνυμα τής όργανωτικής πολιτικής έκ
φραζε τήν αναγκαιότητα νά συμβαδίσει καί νά προσαρμοσθεί 
ό έσωτεριχος ρυθμός τής οικοδόμησης, τής διάταξης κα! τής 
λειτουργίας τής όργάνωαης μέ τό ρυθμό τών κοινωνικών διερ
γασιών καί τών πολιτικών έξελίξεων. Οί έξελίξεις στηρίζονται/ 
στη μετατροπή τού μπλοκ τών κοινωνικών δυνάμεων σέ πολίτι
κη δύναμη έζουσίας καί προδιέγραψαν μιά ορατή πορεία πρός 
τήν έξουσία.

Σήμερα στήν 6η Σύνοδο βρισκόμαστε μπροστά σέ μιά ΔΗ
ΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ.

Ό  Λαός μπροστά στό μέγεθος τής εθνικής πολιτικής, οικο
νομικής, κοινωνικής καί πολιτιστικής κρίσης,. άπαιτεϊ άπό τόν 
κύριο φορέα τής άλλαγής, άπό τό ΠΑΣΟΚ. νά δώσει άμεσα 
την. άπάντηση στήν πολύμορφη κρίση καί νά βγάλει τη Χώρα 
άπό τά σοβαρά άδιέξοδα, άνοίγοντας παράλληλα τό δρόμο 
γιά τή μεγάλη άλλαγή γιά τό Σοσιαλιστικό Μετασχηματισμό.

Τό ΠΑΣΟΚ έχει αποδεχθεί τήν πρόκληση αύτή σ’ ένα συμ
βόλαιο τιμής μέ τό ΛΑΟ. Ή άποδοχή αύτή μεταφράζεται σέ 
άμεση άμφισβήτηση τής Κυβέρνησης καί τής έξουσίας άπό τή 
δεξιά καί σέ μετεξέλιξη τής οργάνωσης του ΠΑΣΟΚ ucrre να 
ανταποκρινεται στις άνάγκες άσκησης της έξουσίας.



24. *Η 'Αλλαγή δεν είναι γιά τό ΠΑΣΟΚ ένα άττλό πολι
τικό σύνθημα. Είναι μιά βαθιά δραματική διεργασία στή συνεί
δηση τού Ελληνικού λαού, ένα ιστορικό αίτημα γιά τήν όλο- 
κλήρωση τής εθνικοκοινωνικ,ής του πορείας, άπ' τήν οποία τόν 
έκτρέπουν συστηματικά οΐ ντόπιες καί ξένες δυνάμεις τής άντί- 
δροοτης καί τής συντήρησης. ‘Αλλαγή σημαίνει έξασψάλιση των 
προϋποθέσεων γιά  μιά ουσιαστική εθνική άνεξαρτησία, γιά νά 
άποδεαμευτεί ή Χώρια μας άπ" τά ξένα πολιτικά καί στρατιω
τικά κέντρα αποφάσεων, νά σταματήσει ή διάβρωση τού κρά
τους άπό ξενοκίνητους μηχανισμούς καί νά άπαλλαγεί ή έθνι- 
κή οίκονομία άπό τόν καθοριστικό _ έλεγχο καί εξάρτηση τών 
πολυεθνικών μονοπωλίων καί τής ντόπιας όλιγαρχίας. Σημαίνει 
νά άναχαιτιστεϊ ή ξένη πολιτική διείσδυση πού άπειλεΤ νά άπο- 
κόψει τό λαό, καί προπάντων τούς νέους, άπό τις πολιτιστι
κές τους ρίζες καί τήν ιστορία του. Σημαίνει άκόμα νά έξα- 
σφαλισθεί ή διαδικασία γιά τήν κατάκτηση καί κατοχύρωση 
τής λαϊκής κυριαρχίας καί τής κοινωνικής Απελευθέρωσης του 
έργαζόμενου έλληνα. Μιά τέτοια άλλαγή, δπως τήν όραματί- 
ίεται τό ΠΑΣΟΚ, συνεπάγεται παραπέρα πλάτεμα τών δη
μοκρατικών θεσμών, κατοχύρωση τής άτομικής καί συλλογικής 
Ελευθερίας καί έγκάθίδρυση μιας οίκονομιικής δημοκρατίας, πού 
θά δημιουργήσουν τίς προϋποθέσεις γιά μιά σταθερή πορεία 
της Ελλάδας πρός άνώτερες μορφές κοινωνικής όργάνωσης καί 
δημιουργίας στά πλαίσια τού σοσιαλιστικού μετασχηματισμού.

"Ομως πρέπει νά τονιστεί ιδιαίτερα, πώς γιά τό ΠΑΣΟΚ 
ή έννοια τής ’Αλλαγής, παρ’ δλο τό βαθύ καθοριστικό της νόη
μα δεν σημαίνει σε καμιά περίπτωση έπαναστατική άνατροπή 
ή βιαστική επιδίωξη στόχων, πού δέν μπορούν νά θεωρηθούν 
καί ώριμοι λαϊκοί στόχοι.

< «Δομικοί μετασχηματισμοί οπήν οικονομική καί κοινωνική 
τάξη, πού δεν έχουν ωριμάσει οπή λαϊκή συνείδηση καί δέν 
μπορούν νά θεωρηθούν άβίαστα ώς λαϊκοί στόχοι, αποτελούν 
άκαιρους καί έπικίνδυνους πειραματισμούς, πού κάθε άλλο πα 
ρά έξυπηρετούν τήν υπόθεση τής κοινωνικής ανάπτυξης καί 
τού Σοσιαλισμού«.

Έ τσ ι, τό θέμα τής άναγκαιότητας τής ’Αλλαγής είναι γιά 
τό ΠΑΣΟΚ κάτι πού πρέπει νά ξεχωρίζεται προσεκτικό: άπ’ 
τό θέμα τού ρυθμού τής άλλαγής. Ό  τελευταίος δέν μπορεί νά 
προσδιοριστεί άπό πριν καί χωρίς άναφορά στήν ώρίμανση 
συγκεκριμένων συνθηκών καί πρό πάντων τής λαϊκής υποστήρι
ξης καί άποδοχής. Ό π ω ς πολύ καλά γνωρίζουμε, άπό ιστορι
κή πείρα, ή παραγνώριση αύτής τής άλήθειας είχε συχνά ώς 
άποτέλεσμα οδυνηρές πισωδρομήσεις στην άναπτυξιακή διαδι
κασία καί παρεμπόδιση τής πορείας πρός τό Σοσιαλισμό.

25. Αυτές οί παρατηρήσεις σκιαγραφούν σέ πολύ γενικές 
γραμμές τήν πολιτική φυσιογνωμία τού Κινήματος καί ταυτό
χρονα όριοθετοΰν τά πλαίσια τής λαϊκής πολιτικής συνοψισμέ- 
νης_ καί ιεραρχημένης στό έξειδικευμένο Κυβερνητικό Πρόγραμμα 
πού θά παρουσιάσει τό ΠΑΣΟΚ στόν ’Ελληνικό Λαό.

Ή  κατεύθυνση; τής Κυβερνητικής πολιτικής τού ΠΑΣΟΚ θά 
διαγράφει τί μπορεί καί πρέπει νά έφαρμοστεϊ άμέσως, σέ 
άρρηχτη σχέση μέ τούς μεσοπρόθεσμους στόχους καί τίς μα
κροπρόθεσμες προοπτικές τού άγώνα. Θά χαράζει συγκεκρι
μένα βήματα γ ιά  τήν επόμενη τών έκλογών αλλά ταυτόχρονα 
θά άνοίγει καί τούς καινούργιους δρόμους γιά μελλοντικές προ
σπάθειες καί κατακτήσεις. Στόχος θά είναι καί νά δώσουν στά 
πιεστικά σημερινά προβλήματα καί νά δημιουργήσουν τήν δυ
ναμική που θά έπιτρέψει τό οριστικό ξεπέρασμα τής σημερινής 
κατάστασης. Ή  κατεύθυνση τής Κυβερνητικής Πολιτικής περι
κλείει τό θεμέλιο λίθο τής άλλαγής, -στόν όποιο θά προστεθούν 
καί άλλοι γιά νά χτιστεί ή κοινωνία πού έπιδιώκουμε.

Δύο βασικές σκέψεις καθορίζουν τήν κυβερνητική πολιτική 
πού διαγράφεται. 'Από τή μιά μεριά, ή επιδίωξη, μιά δημο
κρατική κυβέρνηση, γά  πραγματοποιήσει γρήγορα τίς μετα
βολές ¿κείνες πού θά δεσμεύσουν τή χώρα σε μιά καινούργια 
κατεύθυνση σύμφωνη μέ τά συμφέροντα τού έργαζόμενου λαού 
καί τού έθνους. ‘Από τήν άλλη μεριά, ή έπιδίωξη νά διασφα
λιστεί ή συμμετοχή τών μαζών σέ όλες τίς κρίσιμες γιά  τήν 
πορεία τού τόπου άποφάσεις, ώστε νά κατασφαλιστεί ό δη
μοκρατικός προσανατολισμός καί νά άνοίξει ό δρόμος πρός 
τό Σοσιαλισμό.

Ή πορεία αυτή προϋποθέτει δτι ο! μη προνομιούχοι άγρό- 
τες, οί έργάτες, οί υπάλληλοι, οι τεχνικοί, οί επιστήμονες, οί 
έπαγγελματίες, οί μικροί καί μεσαίοι έπιχειρηματίες, οί συν
ταξιούχοι, ή νεολαία θά συνεργαστούν στενά γιά νά πάρουν 
οί ίδιοι στά χέρια τους τήν τύχη τους. Οί δυνάμεις πάνω στις 
όποιες στηρίζεται τό ΠΑΣΟΚ δέν είναι οί ομάδες τών δυσα- 
ρεατημένων ή διαμαρτυρομένων. Είναι τά πιό ζωντανά τμήμα
τα τού λαού μας, πού τά συνδέει ή θέληση νά καταλύσουν τήν 
ξένη εξάρτηση νά τερματίσουν τήν εκμετάλλευση άπό τήν οι
κονομική όλιγαρχία, νά άμφισδητήσουν τίς αυταρχικές δομές' 
τού σημερινού κράτους. Οί γενικές κατευθύνσεις Κυβερνητικής 
Πολιτικής είναι έκφραση τών έπιδιώξεών τους μέσο στενότερης 
σύνδεσής τους καί τό πολιτικό πλαίσιο τής δράσης τους. Κεν
τρικό σύνθημά τους είναι ή άλλαγή, ή ριζική άλλαγή σ’ δλους 
τούς τρμεΐς τής έθνικής, οικονομικής πολιτιστικής καί κοινωνι
κής ζωής τής Χώρας.

26. Τό ΠΑΣΟΚ σάν Φορέας άλλαγής, έχει ένα άντιδεξιό 
χαρακτήρα καί μιά πολυστρωματική έμβελεια. ’Αποτελεί τήν 
ένσάρκωση άναγκών, έπιθυμιών καί προσδοκιών διαφόρων ό- 
μάδων καί στρωμάτων. ’Ακριβώς τούτο είναι ένας άπό τούς πα
ράγοντες τής άλματικής καί δυναμικής του άνάπτυξης καί έκλο- 
γικής του έπιτυχίας άλλά ταυτόχρονα καί σοβαρός συντελεστής 
¿πιρροής τής πορείας ταυ.

Στη διάρκεια τής άντιπολντευτικής του δράσης ή προπαγάνδα 
τών θέσεων τού Κινήματος γιά τίς άντιθέσεις άνάμεσα σε κέν
τρο - περιφέρεια, σέ προνομιούχους καί μή προνομιούχους, ε
νάντια στοάς ιμπεριαλιστές, ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, ΕΟΚ, στά μονο
πώλια καί στη ντόπια όλιγαρχία έκφράζουν τό όραμα της άλ
λαγής σέ πλατεία λαϊκά στρώματα, καί είναι βασικό στοιχείο 
γιά τήν πολιτική συσπείρωση καί έκλογική άνοδο. Στό δρομο 
καί στή διάρκεια διακυβέρνησης τού Κινήματος, οί δευτερευου- 
σες αντιθέσεις άνάμεσα στις διάφορες τάξεις καί στρώματα 
τού κοινωνικού χώρου τών «μή προνομιούχων» θά είναι προσδιο- 
ριστικός ποιράγοντας γιά τόν τρόπο καί την δυνατότητα άσκη
σης εξουσίας. ................................

Κάθε τάξη καί λαϊκό στρώμα άπο τη θέση που κατεχει με; 
σα στή κοινωνία, αντιμετωπίζει διαφορετικά προβλήματα και 
βιώνει μέ διαφορετικό τρόπο ρυθμό καί ένταση τίς άντιθέσεις 
της μέ τό σύστημα. Οί οικονομικοί κα; διεκδικητικοί πάγωνες 
δέν μπορούν άπό μόνοι τους νά διασφαλίσουν τήν ένιαία δρά
ση καί την πολιτική ένοποίηση τών λαϊκών τάξεων. Ά πλα μέσα 
άπό τίς μορφές πάλης καί τίς διεργασίες τών κινητοποιήσεων 
άφυπνίζουν τίς συνειδήσεις καί δημιουργούν τίς κατάλληλες 
προϋποθέσεις. Ή  μετατροπή τών λαϊκών στρωμάτων σέ δυνατό
τητα αυτόνομης έξουσϊας είναι πράξη πολιτική. Προϋποθέτει 
την ύπαρξη πολιτικού όργανισμού νά παρεμβαίνει μέσα στοάς 
άγώνες αυτούς, νά μετασχηματίζει τίς έπί,  ̂ μέρους άντιθέσεις 
καί νά ένοποιει τή στρατηγική τους. Προϋποθέτει ΔΡΑΣΗ ΚΟΜ
ΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ.

Γιά τήν άσκηση πολιτικής έξουσϊας Ικανή καί άναγκαια 
συνθήκη είναι τόσο ένα ολοκληρωμένο κυβερνητικό πρόγραμμα 
μέ ιεραρχημένους στόχους όθο καί μιά οργάνωση μαζών εγ
γύηση γιά  τήν πορεία εξουσίας.

Είναι Αναμφισβήτητο πώς ή κατεύθυνση, ό ρυθμός καί ή έκ
βαση τών εξελίξεων συσχετίζεται απόλυτα άπό τήν πολιτική 
έτοιμότητα τής όργάνωσης τού ΠΑΣΟΚν Καί τούτο γιατί ού
τε ή ανάπτυξη ούτε καί ό ρόλος τής όργάνωσης είναι κάτι άφη- 
ρημένο καί άποκομμένο. ΑΛΛΑ άντίθετα είναι συνυφασμένη μέ 
συγκεκριμένη έθνική, πολιτική, κοιικονική καί πολιτιστική κατά; 
στάση μέσα στήν όποια ζοΰμε καί υπάρχουμε σάν Έθνος καί 
σάν Λαός. ‘Η όργάνωση τού ΠΑΣΟΚ τόσο στήν πορεία δα ο 
καί στήν όρατή προοπτική ΕΌ Υ ΣΙΑ Σ^ ΟΦΕΙΛΕΙ νά έπεμ- 
βαίνει στή συγκεκριμένη γενική η τοπική πραγματικότητα νά 
άνασυνθέτει καί νά συσπειρώνει πολιτικά τίς μάζες, δημιουρ
γώντας ευρύτερους λαϊκούς συσχετισμούς.

Μέσα άπό τέτοια παρέμβαση καί δράση τό κάθε φορά εκλο
γικό ποσοστό πρέπει νά επενδύεται πολιτικά, ιδεολογικά καί 
όργανωτικά. ’Ακριβώς αυτό είναι καί ή πεμπτουσία τής Φυ
σιογνωμίας τής μαζικής πολιτικής του ΠΑΣΟΚ καθώ^ καί τής 
προώθησης (καί δχι αυθόρμητης) πάλης σέ κοινωνικό, οικονο
μικό καί θεσμιικό επίπεδο.

27. Πιό συγκεκριμένα ή όργάνωση έξουσϊας όψείλει
—  Νά έχει πολιτική αυτονομία άπό τίς κοινωνικές δυνάμεις 

πού εκφράζει καί λειτουργεί σάν πόλος συσπείρωσης καί συ
νοχής όχι μόνο τών κομματικών μελών, άλλά όλων τών έκμεταλ- 
λευομένων καί μή προνομιούχων λαϊκών στρωμάτων.

—  Νά μετασχηματίζει τήν έπι μερισμένη _ αλλοτριωμένη καί 
διαχυμένη κοινωνική δύναμη τών έκμεταλλευόμενων σέ πολιτική 
έξουσία γιά στρατηγικούς στόχους τής άλλαγής.

—  Νά μετατρέπει τό εκλογικό —  γενικό ποσοστό, σέ αρθρω
μένη περιφερειακή καί πρωτογενή έξουσία μέσα άπό τή διά
ταξή της ατούς μαζικούς χώρους καί τούς δημοκρατικούς θε
σμούς (Τ.Α., σύλλογοι, συνδικάτα κλπ.).

—  Νά προωθεί παρεμβατική δράση στούς διάφορους κοινω
νικούς χώρους, γιά τά όξυμένα μαζικά προβλήματα τοΰ συνό
λου τών πολιτών μιας περιοχής ή ένός χώρου (πάνω άπό ιδεο
λογικές καί κομματικές τοποθετήσεις) άποφεύγοντας τή σχη
ματική πόλωση. Ή δράση της είναι καθημερινή καί σχεδια
σμένη, σταθερή άνοιχτη σέ τακτικό έλεγχο καί κριτική.

—  Νά αναπτύσσει πλατειές κοινωνικές διασυνδέσεις, μέ ά- 
τομικά πλάνα στρατολόγησης καί έπαφής, συνδέοντας στενά 
τά__ κομματικά μέλη, μέ τούς όπαδούς καί φίλους: Νά δημιουρ
γεί τό δυνατό πλατύτερο πολιτικό μέτωπο τοΰ κόμματος, άναι- 
ρώντας στήν πράξη τά προσωπικά δίκτυα εκλογικής πελατείας.

 ̂—  Νά είναι μαχόμενη καί έμττλουτισμένη μέ την πείρα καί 
τό σφυγμό τών κοινωνικών δυνάμεων μέ δυνατότητες πολιτικής 
ευελιξίας καί προσαρμογής...

—; Νά έκφράζει πρωταρχικά καί κύρια συλλογικοποιημένες 
λαϊκές άνόγκες υποβαθμίζοντας καί μηδενίζοντας τή μεμονω
μένη διεκδίκηση τού «έξατομικευμένου όνείρου» καί τής «φιλο
δοξίας» τών διάφορων στελεχών.

—  Νά διαπαιδαγωχεί τά μέλη πάνω σε πολιτικές καί άγω- 
νιστικές αρχές καλλιεργώντας τήν άμιλλα, τήν πειθαρχία καί 
τή συλλογικότητα άφουοιώνοντας άπό τά μέλη δ,τι δημιουργι
κό υπάρχει καί άπορρίπτοντας τά άρνητικά του.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
28. Ή  βασανιστική πορεία πού είχε έπιλεγεϊ γιά τήν κατά

κτηση τής ένιαίας αντίληψης σ’ όλα τά επίπεδα τής όργάνω
σης μέσα άπό βαθειά ΠΟΛΙΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ καί συμμετοχή γύ
ρω άπό τά καθημερινά πολιτικά γεγονότα καί τήν ανάλυση τών 
κοινωνικών δυνάμεων στις κινητοποιήσεις τού Λαού άσφαλώς καί 
πρέπει νά συνεχισθεϊ καί νά ένταθεΐ.

Θά πρέπει όμως νά γίνει κατανοητό σ’ όλα τά μέλη μας, 
στήν πόλη καί στό χωριό, δτι άπαιτούνται άλματα καί μετα
σχηματισμοί συνειδήσεων.

Ή πολιτική συγκυρία δέν Επιτρέπει τήν πολυτέλεια τ«ν



σχηματικών και στείρων άν τι παραθέσεων μέ βάση τις προη
γούμενες καταβολές τοΰ κάβε μέλους. Ή κυρίαρχη άντιβεση 
είναι γνωστή και ή πορεία προδιαγραμμένη. *Η μεθοδολογία 
τοΰ δημοκρατικού περάσματος προς τό Σοσιαλισμό μέ συμ
μετοχή καί άποτελεσματικότητα είναι δοσμένη. Ή διαδικα
σία αναζήτησής τοΰ κοινού παρονομαστή καί ό μετασχηματι
σμός των δευτερευουσών άντιβέσεων μέσα άπό οργανωμένο 
διάλογο αποτελούν βέμα άρχής. Είναι σίγουρο άτι οί έλάχι- 
στοι πού δέν θά προσαρμοστούν, όπλα βά μείνουν πίσω. Δέν 
θά μπορέσουν νά συμβάλλουν στις έπιλογές τού Κινήματος, 
πού θά προχωρήσει μέ γρήγορους, ρυθμούς προς τά ¿μπρος 
μαζί μέ τό Λαό καί όχι άπλά γιά τό Λαο.

29. Μόνιμα κύριος στόχος παραμένει ή ΜΑΖΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 
τού Κινήματος, πού σίγουρα ή αναγκαιότητά της έχει γίνει 
κοινή συνείδηση καί κατάκτηση τού Κινήματος. Οί Ικανοποιη
τικοί ρυθμοί τής μαζικοποίησης θά πρέπει σίγουρα νά έπιτα- 
χυνθοΰν. ‘ό  ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ των ένεργών μελών σέ συνδυα
σμό μέ τό ποιοτικό καί ποσοτικό άνέδασμα τής όργάνωσης 
καί τό παραπέρα δέσιμό της μέ τον κοινωνικό περίγυρο μέσα 
άπό τήν καθημερινή πολιτική δράση, άποτελεί στόχο έφικτό 
μά καί άναγκαίο γιά τό 1980.

Κάθε ευρύτερη πολιτική παρέμβαση ή έκδήλωση τού Κινή
ματος ή προσπάθεια πρός καί μέσα άτό μαζικό κίνημα, πρέπει 
νά συνοδεύεται μέ κάρτες γνωριμίας καί συζήτηση γιά ένταξη 
στά ένεργά μέλη (στρατολόγηση) ή καταγραφή των φίλων.

"Αν ή μαζικοποίηση τοΰ πολιτικού φορεία χθές ήταν ένας μό
νιμος οργανωτικός στόχος, σήμερα, στήν προοπτική τής άλ- 
λαγής καί τής εξουσίας, άποτελεί» κρίσιμης Ιδεολογικής καί 
στρατηγικής σημασίας θέμα.

Οί πόρτες τής όργάνωσης πρέπει νά άνοίξουν γιά όλο καί 
μεγαλύτερο τμήμα τού έργαζόμενσυ Λαού καί τής νεολαίος, 
ώστε ή δουλειά ατό μαζικό κίνημα νά Φωτίζει τ!ς προσπάθειές 
μας ατό κόμμα μέ τήν άμεση γνώση τών συνθηκών, καί τών ά- 
ναγκών τών εργαζόμενων.

„ Γιά νά κάνουμε πράξη τήν άρνησιθ τής διοικητικής εξάρτησης 
τών συνδικάτων, τής Τ.Α., τών συλλόγων άλλά καί αντίστροφα 
τήν άρνηση περάσματος συντεχνιακών θέσεων μέσα ατό κόμ
μα, θά πρέπει νά παλαίψουμε μέ συλλογική συνειδητή προσπά
θεια καί μέ μαζική αντίληψη.

'Οργανωτική αυτονομία τού μαζικού Κινήματος δέν σημαί
νει αύτσπροσδιορισμό τών μελών. Χωρίς τήν ένταξη τού διεκδι- 
κητικού κινήματος στην έξυπηρέτηση Των συμφερόντων τοΟ συ
νόλου, χωρίς τόν οργανωμένο διάλογο δέν νοείται αλλαγή. Τα
ξική συνείδηση χωρίς τήν πολιτική συνειδητοποίηση. άποτελεί 
μηχανή χωρίς κινητήρια δύναμη.

30. Ή  μαζικοποίηση καί ή πολιτικοποίηση τής όργάνωσης 
σέ διαλεκτικής σχέση μέ τήν καθημερινή πολίτική δράση κάί τη 
διαφώτιση καί προπαγάνδα μέσα ατό Λαό, συνδυάζεται άμεσα 
μέ δύο ζητήματα τής όργάνωσης κορυφαίας πολιτικής σημασίας. 
Τήν ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΙΑ τού Κινήματος καί τήν 
χωρίς διαστρεβλώσεις ή υπονομεύσεις ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ TOO Λαού.

Ή  εκπλήρωση τών δύο αύτών όρων τόσο σάν στόχων δσο 
καί σάν διαδικασία, συντελούν καί στήν μαζικοποίηση καί στό 
δέσιμο τής όργάνωσης, μέ τόν κοινωνικό της περίγυρο.

'Αμεσο καθήκον μπαίνει ή ύλσποίηση τών οικονομικών πλά
νων και ή διάδοση τών έντύπων τού Κινήματος.

„ Ακόμα, μέ τήν συμμετοχή τόσο τής άργανωμένης δσο καί 
τής λαϊκής, βάσης μέσα άπό ένά ουσιαστικό διάλογο, άπαιτεϊ- 
ται ή βελτίωση τών, έντυπων τοΰ Κινήματος καί ό προγραμμα- 

, τιοράς γιά τήν προώθηση τής άπόφασης τής Συνδιάσκεψης σχε
τικά μέ τήν έκδοση καθημερινής εφημερίδας.

Ό  Πρόεδρος καί τό Ε.Γ. έξουσιοδοτήθηκαν γιά νά προσαρμό
σουν καί τίς δυό λειτουργίες σύμφωνα μέ τις αναγκαιότητες 
τού έπερχόμενου έκλογικοΰ άγώνα.

Ή  Κ.Ε. έξουσιοδοτεΐ τόν Πρόεδρο καί τό Ε.Γ. νά:
, —  Διαμορφώσει τή στρατηγική τοΰ έκλογικοΰ άγώνα (γιά 

τίς έπόμενες εκλογές).
,—  'Ορίσει τίς διαδικασίες έπιλογής ύποψηφίων —  δταν έκτι- 

μήσει χρονικά.
—  'Ορίσει έπιτροπή οικονομικών έκλογικοΰ άγώνα πού θά 

προϋπολογίσει τίς δαπάνες, προχωρήσει σέ Πανελλήνια Ο.Ε. 
καί διαχειρηστεΐ τά χρήματα σ’ δλη τή διάρκεια τού έκλογικοΰ 
άγώνα.

—  Όρίςτει έπιτροπή τεχνικών θεμάτων πού θ’ άναζητήσει καί 
καταγράψει τό σύνολο τών θεμάτων πού θά ασχοληθεί καί πού 
θά βρίσκεται άπό νωρίς σέ συνεχή έτοΐιμότητα.

—  'Ορίσει, έπιτροπή προγραμμάτων καί διαφήμισης πού θά 
άσχοληθεϊ μέ τό βιαφωτιστικό άλικο καί τόν τρόπο παρουσία
σής του.

,31. Ή  διάταξη δυνάμεων καί ή λειτουργία τής ’Οργάνωσης, 
θ ά  πρέπει νά συνεχιστεί έντατικά στά πλαίσια τών κατευθύν
σεων τής 5ης Συνόδου:

—  Ή  πλήρης άντιστοίχιση τής δουλειάς τών οργανώσεων μέ 
τήν άνάπτυξη τοΰ μαζικοΰ κινήματος.

—  Ή άνάπτυξη κινήματος στή γειτονιά καί ή πολιτιστική 
παρέμβαση μέ παράλληλη μαζικοποίηση καί πολλαπλασιασμό
τών τοπικών όργανώσεων.

—  Ή  δημιουργία,σέ κάθε χώρο δουλειάς καί μόρφωσης κομ
ματικού πυρήνα, πού θά μετεξελίσσεται σέ κομματική άργάνω- 
ση (τοπική ή κλαδική).

—  Ή άμεση ολοκλήρωση της διάταξης τών υπαρκτών δυνά
μεων σέ μιά καί μόνο όργάνωση μέ ξεκαθαρισμένες υποχρεώ
σεις καί τακτικό έλεγχο.

—  Ή συγκρότηση μέ εύθύνη τοΰ Ε.Γ. καί προτάσεις τών κλι
μακίων, ’Επαρχιακών Γραφείων στις Ν.Ε., Στά μεγάλα άστι- 
κά κέντρα, δηλ. Λεκανοπέδιο ’Αττικής, νά δημ ιουργηθοΰν τομεα- 
κά καθοδηγητικά όργανα. ’Ανάλογα, μέ τήν άνάπτυξη τους νά 
επιμερίζονται σέ αυτόνομες έπί μέρους νομαρχιακές ’Επιτρο
πές γιά νά άνταπτοκριθουν στις άνάγκες τής καθοδήγησης τών

πολλαπλασιασμένων καί άνατττυγμόνων πρωτοβαθμίων κομματι
κών κυττάρων. „ _ , ,

—  'Ολοκλήρωση τής διαδικασίας των νομαρχιακών ΣιΜελευ- 
σεων. Στά μεγάλα άστικά κέντρα η καί σέ είδικές περιπτώσεις 
κατά τήν κρίση τοΰ Ε.Γ. μέ εισήγηση τής Επιτροπής ’Οργανω
τικού ή διαδικασία αύτή καθοδηγείται άπό ’Οργανωτική ’Ε π ι 
τροπή Συνέλευσης μέ αρμοδιότητες Ν.Ε.

—  ’Αναδιάρθρωση τών έπιτροπών τοΰ Κινήματος, πού δντας 
όμάδες .δουλειάς τοΰ Ε.Γ. έχουν τήν καθοδήγηση καί τήν ευθύνη 
γιά τό χώρο τους.

του
τσλιάμός
κειμενικές συνθήκες.

—  Ή έμφαση τοΰ Ε.Γ. στήν προσπάθεια του γιά τή συλλογική 
πολιτική δράση καί εύθύνη, μέ καθορισμένους,δμως καί έξατσμι- 
κευμένους τομείς καθοδήγησης γιά τήν καλύτερη άποτελεσμα
τικότητα τής καθημερινής όργανωτικοπολιτικής δουλειάς.

—  Ή σταθερή σύνδεση τής Κ.Ε. μέ τήν τρέχουσα πολιτική 
πρακτική άπό τόν προγραμματισμό τών έπιτροπών:

•  μέ τήν διάταξη τών μελών τής στά κλιμάκια καί τίς έπι- 
τροπές,

•  μέ τον κάθορισμό πλατειών σνχνών όλαμελειων με άπο- 
κλειιστικό θέμα τήν έμ.βάθυνση τών προβλημάτων τών μαζικών 
χώρων, τόν προγραμματισμό τής δράσης συγκεκριμένων έπιτρο 
πών καί τόν έπαναπροσανατολισμό κάθε φορά τής γραμμής π,χ. 
μέ τούς χώρους ’Εργατοϋπάλληλοι —- ’Αγρότες —  ΕΑΤΟΠ 
καί Νεολαία.

Ειδικότερα, πέρα άπό τίς σύμφωνα μέ τό καταστατικό, τα
κτικές συνόδους τής Κ.Ε. άποφασίσθηκε ή πραγματοποίηση) τών 
ακόλουθων έκτακτων συγκλήσεων τής Κ.Ε. μέ τή συμμετοχή τών 
αντίστοιχων έπιτροπών τοΰ κινήματος.

α), Τό Μάη μέ άποκλειστικό, θέμα τό συνδικαλιστικό κίνημα. 
3) Τόν ’Ιούλιο γιά τή Νεολαία, 
γ) Τόν Όκτώβρη γιά τό ’Αγροτικό.
δ) Στις αρχές τοΰ 1981 γιά τήν Αυτοδιοίκησή., .
Ή  διαμόρφωση τών εισηγήσεων θά „γίνει άπό τίς έπιτρσπές 

μέ εύθύνη τών μελών τής Κ.Ε. κάί τών άντίστοιχων υπευθύνων 
τοΟ Ε.Γ.

Σέ έπόμενες τακτικές συνόδους τής Κ.Ε. έξουσιοδοτήθηκε τό 
Ε.Ρ. νά διαμορφώσει εισήγηση γιά τό, κυβερνητικό πρόγραμμα 
ύστερα άπό τήν όλοκλήρωση τής δουλειάς τής Ε.Α.Π., κςτθώς και 
εισήγηση σχετική μέ τό Συνέδριο τς»0 ΠΑΣΟΚ.

—  Μέ τήν καθοδήγηση τού. Προέδρου καί τοΰ Ε.Γ. έντεί- 
νεται ή προσπάθεια γιά τό δέσιμο τής Κοινοβουλευτικής, ’Εκ
προσώπησης μέ τούς άλλους βραχίονες τής όργάνωσης καί τό μα
ζικό κίνημα, καθώς καί ή βελτίωση τής λειτουργίας καί άπα>- 
τελεσματικότηΤας τών ΚΤΕ μέσα άπό τήν καθημερινή δουλειά 
καί παρέμβαση τού ΣΚΟΛ.

32. Ή διαμόρφωση ΣΤΕΛΕΧΩΝ καί ή έπαγγελματοποιηση 
στή βάση τής άπόφασης τής 5ης Συνόδου, πού στό σημείο QÚ- 
τό δέν υλοποιήθηκε, ύποβοηθεΐται μέ τήν άμεση συγκρότηση σε
μιναρίων στελεχών.

Σέ κάθε Νομαρχιακή Έπιτροπή θά γίνουν γιά επιλεγμένα 
στελέχη είσηγήσείς —  συζητήσεις, θέματα στά όποία θά μπο
ρούσαν νά γίνουν οί εισηγήσεις —  συζητήσεις,, εΤνση τά έξης:

α. Όργάνωση τοΰ Κινήματος (ποιά ή δουλειά τής Τ.Ο., Της 
Κ.Ο., της Ν.Ε. κλπ.).

3. Συνδικαλισμός (έργατοϋπόλληλοι, άγροτ£ς κλπ.).
γ. Διοίκηση —  Αυτοδιοίκηση.
δ. Οίκοναμία.
ε. Κυβερνητικό Πρόγραμμα, 

οττ. ’Ιδεολογικά. , , ,
Ή  πραγματοποίηση τών εισηγήσεων —  συζητηοεωυ σέ. Ο

λους η σέ μερικούς άπό τούς παραπάνω κύκλους θεμάτων, θά έ- 
ξαρτηθεί άπό τόν άριθμό τών προσώπων πού θά βρεθούν γιά τήν 
πραγματοποίησή τους. .

Σκοπός τής εισήγησης —  ουζητησης θα είναι να κατατο- 
πισθοΰν τά μέλη τοΰ Κινήματος σέ βασικές έννοιες, σέ τρρπους 
δουλειιάς, στις θέσεις καί στις έπιδιώξεις μας καί νά,πρώωθήθει 
ή όμογενοποίηση. Σέ κάθε θέμα θά πρέπει νά γίνεται εμπεριστα
τωμένη συζήτηση. Βάση θά πρέπει νά είναι κείμενα,, δπου 6α 
άναφέρονται συνοπτικά προβλήματα, έρωτήματα, πηγές, γιά τή 
μελέτη τών άπαντήσεων καί σκέψεις γιά προβληματισμό., Κα- 
θοδηγητική σκέψη θά είναι ή βελτίωση τής δουλειάς στό. Κίνημα 
καί στούς μαζικούς χώρους καί ,ή εξασφάλιση στά, μέλη τής 
δυνατότητας νά προπαγανδίζουν τίς θέσεις μας καί ν’ άπαντουν 
σέ έρωτήματα. Μεγάλη βαρύτητα θά πρέπει νά έχει γ ι’ άύτό

(ή. αντιμετώπιση τής καθημερινής πρακτικής δουλειάς. , ,
Ή  ολη προσπάθεια θά καθοδηγηθεί άπό τό Ε.Γ και θα υ

λοποιηθεί άπό αρμόδια όργανα πού θά συγκροτηθούν μέ ευ-

Γ "  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ
ΤΟΥ ΜΑΖΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ

33. Αυτονομία, —  συμμετοχή —  πολιτικοποίηση
Έχουμε διακηρύξει επανειλημμένα τήν έμμονή μας στήν 

χή τοΰ άπόλυτου σεβασμού τίκ οργανωτικής „αυτονομίας του 
μαζικοΰ κινήματος. Κι είναι ή θέση μας αυτή όχι άπλό σχήμα 
λόγου, άλλά έπιλογή στρατηγικής σημασίας.

Δέν είναι μόνο ή μόνιμη ριζική μας άντίθεση καί ρηξή μΙ 
τήν χειραγώγηση τοΰ εργατικού καί „άγροτικοΰ καί έπαγγελ· 
ματοβιοτεχνικοΰ κινήματος άπό τήν άρχουσα τάξη μέσα άπό 
τους τοποτηρητές της, τίς κυβερνήσεις Της Δεξιάς.

Δέν είναι μόνο ή έπιλογή οτι σήμερα στήν κορύφωση τής 
πόλης γιά τή μεγάλη κοινωνική αλλαγή ή ταύτιση τών κομμά
των μέ τά συνδικάτα καί τούς συλλόγους τείνει νά διασπάσει 
τήν ένότητα τοΰ συνδικαλιστικού κινήματος, νά τό άπαμαζικο-



ποιήσει καί νά υποβαθμίσει τή ζωντάνια κα! τόν δυναμισμό του.
Είναι ταυτόχρονα καί κύρια ή μεγάλο μας επιλογή γιά την 

αυριανή πορεία μέσα στην προοπτική τής αλλαγής. Μιά πορεία 
πού θά στηρίζεται στή δημοκρατία καί στην αποκέντρωση. Στά 
τρία ποδάρια τής δημοκρατικής ζωής. Στο Κοινοβούλιο, στον 
συνδικαλισμό καί στην αυτοδιοίκηση. Μιά έξουσία, πού δέν α
σκείται έν όνόματι τού λαού — μέ τό λαό στή γωνιά—  άλλά μέ 
τό λαό συμμέτοχο κα! πρωταγωνιστή.

Μέ συμμετοχή σ’ όλες τίς αποφάσεις πού τόν άφορούν, πο
λιτικές, οικονομικές, κοινωνικές, σ ’ όλα τά επίπεδα μέ πλήρη 
γνώση των άντικειμενικών συνθηκών έκεί πού κατοικεί, δουλεύει, 
μορφώνεται κα! ψυχαγωγείται. Μέσα στό καμίνι τού μαζικού κινή
ματος. Γιά νά μπορέσουμε πράγματι νά φέρουμε τόν σοσιαλισμό 
στήν πατρίδα μας. "Ενα σοσιοΛισμό πού νά άποτυπώνεται κα
θημερινά στήν Τδια τή ζωή μας.

Πρέπει νά ξεκαθαρίσουμε μιά γιά πάντα. Έ νας κεντρικός 
σχεδιασμός χωρίς τή συμμετοχή τού έργαζόμενου, μπορεί νά άνα- 
πτύξει σ ' ένα βαθμό τίς παραγωγικές δυνάμεις, άλλά δέν έπηρεά- 
ζει τίς παραγωγικές καί κοινωνικές σχέσεις. Τά γραφειοκρατι
κά πρότυπα σ ί  τελευταία άνάλυση μπορεί νά ξεστρατίσουν στήν 
αναπαραγωγή άνάλσγων μέ τίς καπιταλιστικές δομές.

*Η άνόπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων είναι άναγκαία άλλά 
δχι καί Ικανή συνθήκη γιά τήν πορεία προς τόν σοσιαλισμό.

Χωρίς τίς ανάλογες ριζικές αλλαγές στις παραγωγικές σχέ
σεις, τό κυνηγητό τής άμετρης ανάπτυξης τής παραγωγής μπορεί 
νά γίνει μέσο άναστολής γιά τήν Ικανοποίηση βασικών ποιοτι
κών αιτημάτων τού σοσιαλιστικού τρόπου ζωής.

Δέν_μπορεί νά άγνσηθεΐ τό κομμάτιασμα τοΰ κοινωνικού Ιστού 
άπό τόν υπέρμετρο καταμερισμό τής έργασίας σέ τόπο, χρόνο 
καί λειτουργίες, ή ή άλλοτρίωση τού έργαζόμενου, ή άλλοίωση 
τοΰ φυσικού καί πολιτιστικού περιβάλλοντος καί τελικά ό κίνδυ
νος τής ένίσχυσης τής άπο - πολιτικοποιημένης τεχνοκρατίας καί 
τής γραφειοκρατικής έξουσία^.

Ή  άλλαγή πρέπει νά άρχισει άπό τήν άκραία οικονομική καί 
κοινωνική μονάδα καί νά προχωρεί πρός τό κέντρο. Ά πό τόν 
τρόπο δουλειάς καί ζωής

Πρέπει νά είμαστε σέ θέση νά χτυπήσουμε τήν περιθωριοποί
ηση τού έργαζόμενου, νά άλλάξουμε τίς παραγωγικές εκείνες 
ςτχέσεις πού θέλουν κάποιους νά σχεδιάζουν καί τίς μάζες νά 
έκτελούν.

’Από τήν άλλη μεριά βσθειά πρέπει νά εΤναι ή πολιτικοποίηση 
τών έργαζόμενων. Ή  άναζήτηση τών αιτιών καί κάθε φορά ή 
άναζήτηση τής κυρίαρχης άντίθεσης.

Γιατ! κα! μέσα στήν προοπτική τής άλλαγής τά συμφέροντα 
αυτής ή έκείνης τής κατηγορίας, δέν ταυτίζονται πάντα μέ τά 
συμφέροντα τής έπιχείρηστις, άκόμα κα! τής κοινωνικοποιημένης 
όπου έργάζονται, ή μέ τά συμφέροντα τής πλειοψηφίας τών κα
τοίκων τής γεωγραφικής κοινότητας ή περιφέρειας.

Οί δευτερεύουσες άντιθέσεις πρέπει νά έντοπίζονται, νά άνα- 
λόονται καί νά μετασχηματίζονται.

Αυτό πού συμβαίνει στή γειτονιά μας ή στή συνοικία μας, μάς 
άψορά άμεσα. Κάθε γεωγραφική ή οικονομική μονάδα είναι δε
μένη μέ τίς άλλες σέ διάφορες βαθμίδες. Οί εργαζόμενοι, οί δη
μότες, οί καταναλωτές, πρέπει νά είναι καλά πλιηροφορημένοι, 
γιά νά άναπτύξουν μέ τόν διάλογο τήν κοινωνική συνείδηση πού 
άπαιτείται γιά μιά δημοκρατική ζωή.

Έ τσ ι κάθε άπόφαση πρέπει νά παίρνεται όσο τό δυνατό πιό 
άποκεντρωμένα μέ γνώμονα τό συμφέρον τού συνόλου, ύστερα 
άπό οργανωμένο διάλογο άάμεσα οτούς έδιαφερόμενους φορείς, 
στή έπιχείρηση. στή συνοικία, στήν κοινότητα.

Σέ τελευταία άνάλυση άποκέντρωση καί αυτοδιαχείριση δέν 
σημαίνει _τό ξεστράτισμα στή δημιουργία αύτόνομων καί άντα- 
γωνιστικών έστω καί όναμαζόμενων σοσιαλιστικών μονάδων. ’Ε
λευθερία χωρίς κοινωνικό έλεγχο οδηγεί στή δημιουργία νέων άνι- 
σοτήτων καί νέων προνομίων, σέ βάρος άλλων. ’Ενώ «ισότητα» 
χωρίς τό δικαίωμα τής έλευθερίας καί τής πρωτοβουλίας ό&ιγεί 
στή γραφειοκρατία.

Οί σκέψεις αύτές όδηγούν ατό δυνάμωμα τής πάλης, άπό σή- ■ 
μέρα, γιά ένα μαζικό κίνημα οργανωτικά αυτόνομο, ταξικό, ένω- 
τικό και βαθειά πολιτικοποιημένο.

Άμεσες προσπάθειες κα! πρωτοβουλίες πού πρέπει νά άναλη- 
ψθούν ή νά συνεχισθούν σύμφωνα μέ τήν απόφαση τής 5ης Συνό
δου τής Κ.Ε.:

34. Στό συνδικαλιστικό κίνημα εργατοϋπαλλήλων, αγροτών, 
έπιστημόνων( έπαγγελματοβιοτεχνών.

—  Συνεχής προσπάθεια γιά ενοποίηση στή βάση καί ξεπέρα- 
ρασμα άντιθέσεων.

—  ‘Ιεράρχηση στόχων.
—  Υποστήριξη τοΰ άγώνα γιά θεσμικές αλλαγές (Ν. 330, Ν. 

3239, Ν. 643 κλπ.).
—  .Υποστήριξη τοΰ εργοστασιακού, επιχειρησιακού συνδικα

λισμού.
—  ’Αγώνας γιά καθιέρωση τής συνεχιζόμενης έκπαίδευσης.
—  Καθιέρωση μιας μαζικής, ταξικής, συνδικαλιστικής έκπαί

δευσης στον εργατικό καί αγροτικό χώρο.
—  Μελέτη γιά τήν άντιμετώπιση τής ανεργίας γιά νέες θέ

σεις στήν παραγωγή.
—  Γίάνελλαδική σύσκεψη συνδικαλιστικών στελεχών στον έ- 

πιστημονικό χώρο.
—  Πανελλαδική σύσκεψη συνδικαλιστικών στελεχών στον χώ

ρο τών έμποροβιοτεχνών.
—  Συνδιάσκεψη συνδικαλιστικών στελεχών.
—  Συσκέψεις καττά άγροτικό πρρϊόν.
—  Συνδιάσκεψη στελεχών αγροτικών καί συνεταιριστικών στε

λεχών, άφού πρώτα ολοκληρωθούν οί έπι μέρους περιφερειακές 
συνδιασκέψεις.

—  ’Εκδηλώσεις πρός τά έξω μέ προβολή τών θέσεων τού

ΠΑ.ΣΟ.Κ. σέ σχέση μέ τούς έμποροβιοτέχνες (ΤΕΒΕ, χρημα
τοδότηση, ενίσχυση μικρομεσαίας ιδιωτικής πρωτοβουλίας, τε
χνολογία, επιπτώσεις ΕΟΚ, ωράριο).

35. Στήν Τ.Α.: . . .  . . .
—  ’Ενίσχυση τοΰ άγώνα γιά τήν οικονομική αυτοδυναμία, 

(κρατική ενίσχυση, πόροι, δημοτικές έπιχειρήσεις) τήν καθιέ
ρωση τής 6 ’ καί γ ’ βαθμίδας αύτοδιοίκηοης καί την ψήφιση 
νέου δημοτικού κώδικα.

—  ‘Ανάπτυξη κινήματος^ στή γειτονιά, προώθηση Συνοικιακών 
’Επιτροπών καί Συνοικιακών Συμβουλίων.

—  ’Ενίσχυση τής προσπάθειας γιά τήν άνόπτυξη της Δημο
τικής Λαϊκής Επιμόρφωσης (’Ελεύθερα ’Ανοιχτά Πανεπιστήμια 
τών Δήμων).

—  Ενοποίηση τής πολιτιστικής δραστηριότητας μέσα άπο
τήν Τ.Α.  ̂ .

—  ’Ενίσχυση άγώνα γιά τήν προστασία τού περιβάλλοντος 
καί τή βελτίωση τής ποιότητας ζωής μέσα άπό φορείς τής Τ.Α.

—  ’Οργάνωση συσκέψεων καί συνδιάσκεψης^ δημοτικών και 
κοινοτικών έκπροσώπων γιά ένοποίηση πολιτικής γραμμής καί 
καπανόηση τοΰ δημοτικού προγράμματος.

—  Προγραμματισμός άπό σήμερα γιά τήν μελλοντική παρου
σία μας τόσο σέ έπίπεδο θέσεων όσο καί σέ έπίπεδο στελεχών 
στό δημοτικό καί κοινοτικό χώρο.

36. Στή Νεολαία:
—  ’Ανάλυση καί κατανόηση τών αιτιών κοιί τών συνθηκών που 

άποτέλεσαν τό ευνοϊκό υπόστρωμα γιά τήν έκδήλωση άντιθεσμι- 
κών αύτόνομων καί περιθωριακών τάσεων μέσα στά Α.Ε. I..

—  'Ενδυνάμωση τοΰ μετώπου Παιδείας άπό τό ρίζωμα κα! τή 
σύγκλιση καί τήν ένοποίηση τών έπι μέρους εκπαιδευτικών κι
νημάτων, γιά κάθε βαθμίδα μέ στόχο τόν εκδημοκρατισμό τής 
Παιδείας.

—  Έμφαση στον επαγγελματικό προσανατολισμό καί τό πε
ριεχόμενο σποδών σέ συνάντηση πάντα μέ τήν οργάνωση καί 
λειτουργία τών εκπαιδευτικών.

Διοργάνωση της Γιορτής Νεολαίας 80 τόσο κεντρικά όσο καί 
περιφερειακά, άξιοποιώντας #ή θετική καί αρνητική πείρα τών 
προηγούμενων χρόνων καί συλλαμβάνοντας τά κυρίαρχα νέα μη* 
νύμοπα τής πλατείας μάζας τής Νεολαίας.

—  Έμφαση στις συνθήκες δουλειάς καί διαβίωσης, μόρφωσης, 
έτπμάρφωσης καί ψυχαγωγίας γιά τήν έργαζόμενη νεολαία καί 
άνόπτυξη μαζικών μορφών όργάνωσης τής νεολαίας στή γειτονιά.

—  Ενίσχυση τοΰ ρόλου τών μαθητικών κοινοτήτων καί σύνδε
σή τους μέ τήν πολιτιστική δραστηριότητα ατούς άγροτικούς 
οικισμούς.

—  Σύνδεση μέ τούς συλλόγους γονέων κα! κηδεμόνων.
37. Στήν ένοποίηση ένός ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ 

γιά τήν ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ. ’Ανάλη
ψη πρωτοβουλιών γιά τήν χωρίς όρους έπιστροφή τών πολιτικών 
προσφύγων καί τή δημιουργία τών απαραίτητων κοινωνικών προ
ϋποθέσεων.

38. Παρέμβαση στό ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ μέ σύνδεση
του μέ τούς φορείς τής Τ.Α., τής Νεολαίας κα! τών χώρων_δου
λειάς. Άμεση πραγματοποίηση Πανελλήνιας πολιτιστικής σύσκε
ψης τού ΠΑ.ΣΟ.Κ. καί σχέδια μεταφοράς του στήν περιφέρεια.

39. Στήριξή τών πρωτοβουλιών μέσα στό άνερχόμενο ΓΥ
ΝΑΙΚΕΙΟ ΚΙΝΗΜΑ.

40. Προοττάθεια γιά τήν έξυγίανση τού ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ συμ
μετοχή ατά σωματεία κα! ατούς συλλόγους, σύνδεσή του μέ τό 
σχολείο καί τό δήμο καί τήν κοινότητα.

41. ’Αποφασιστική στήριξη τών προσπαθειών πού γίνονται 
γιά τήν προστασία τού περιβάλλοντος καί τού καταναλωτή άπό 
άντίστοιχα σωστά δομημένα καί πραγματτικά αυτόνομα κινήμα
τα στόν οικολογικό καί καταναλωτικό χώρο μέ πλήρη σύνδεσή 
τους μέ τούς ’Οργανισμούς Τοπικής Αύτοδιοίκησης καθώς καί 
τούς έπιστημονικούς καί κοινωνικούς φορείς.

42. Έμφαση ̂ καί διαρκής δουλειά στις χώρες τού έξωτερικού, 
όπου μοχθούν "Ελληνες μετανάστες. Παράλληλα σοβαρή ένα- 
σχόληση, άνόπτυξη ποωτοβουλιών καί μόνιμων δεσμών μέ τούς 
έργάτες τής θάλασσας.


