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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΙΟΥΛΗ 1977

Στίς 23 ’Ιούλη τού ’74 ή κυβερνητική σκυτάλη παραχωρήθηκε άπό τήν 
χούντα στον Κωνσταντίνο Καραμανλή, πού άνέλαβε, στά πλαίσια τής μετα
πολίτευσης, νά επαναφέρει τόν τόπο στούς κοινοβουλευτικούς θεσμούς. Έτσι 
έληξε ή στρατιωτική δικατατορία, πού έγκαθιδρύθηκε με τό πραξικόπημα 
τής 21ης ’Απρίλη τού ’67.

Τό πραξικόπημα τής 21ης ’Απρίλη είχε πραγματοποιηθεί άπό άξιωματι- 
κούς πού, κατέχοντας θέσεις κλειδιά στήν ΚΥΠ, ήταν άμεσα συνδεδεμένοι 
τόσο μέ τήν ΣΙΑ δσο καί μέ τήν άμερικάνικη στρατιωτική άποστολή. Γι’ 
αυτό δέν υπάρχει καμμιά αμφιβολία, πώς τό πραξικόπημα ήταν άμερικάνικο, 
πώς ό στόχος του ήταν ή προάσπιση τών οικονομικών καί στρατηγικών συμ
φερόντων τών ΗΠΑ καί τών χωρών τού ΝΑΤΟ άπό τήν άπειλή τού λαϊκού 
κινήματος, πού γιγαντώθηκε στά πλαίσια τού δεύτερου άνένδοτου άγώνα 
(1965-67). Γιατί ό δεύτερος άνένδοτος έθεσε πιά ξεκάθαρα τό πρόβλημα τής 
εξουσίας στήν χώρα μας. Τά βασικά του συνθήματα -Ο  ΛΑΟΣ ΚΥΡΙΑΡ
ΧΟΣ, Ο ΣΤΡΑΤΟΣ ΣΤΟ ΕΘΝΟΣ, Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ- άπο- 
τέλεσαν άποφασιστική πρόκληση στήν δομή έξουσίας. Τό σύνθημα Η ΕΛ
ΛΑΔΑ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ έθετε σέ άμφισβήτηση τήν έπικυριαρχία τών 
ΗΠΑ καί τών χωρών τού ΝΑΤΟ στήν Ελλάδα. Ή  Ελλάδα, μέ τήν άνοιχτή 
επέμβαση τών ΗΠΑ στόν εμφύλιο πόλεμο, ήταν ή πρώτη χώρα πού μετατρά
πηκε σέ δορυφόρο τους, ή πρώτη χώρα πού άντιμετώπισε τήν άκάθετη έπε- 
κτατική πορεία τού άμερικάνικου Ιμπεριαλισμού κατά τήν μεταπολεμική 
περίοδο. Στίς δυό σχεδόν δεκαετίες,πού είχαν περάσει άπό τό κλείσιμο τού 
εμφύλιου πολέμου ό λαός μας είχε γευθεί τίς συνέπειες τής οικονομικής, πο
λιτικής καί στρατιωτικής εξάρτησης τής χώρας άπό τά ξένα κέντρα άποφά- 
σεων. Κέντρα πού καθόριζαν ερήμην του τήν πορεία τής χώρας στόν διεθνή 
χώρο, τήν δομή τής οικονομικής της άνάπτυξης καί τήν δομή άκόμα τής πο
λιτικής έξουσίας. ΟΕ μεγάλες έθνικές έπιλογές γινόντουσαν μέ κριτήριο τά 
οικονομικά συμφέροντα τών ξένων μονοπωλίων καί τής ντόπιας εξαρτημένης 
καί μεταπρατικής οικονομικής όλιγαρχίας, καθώς καί τά στρατηγικά συμφέ
ροντα τών ΗΠΑ καί τού ΝΑΤΟ στ’ό χώρο τής ’Ανατολικής Μεσογείου. Τό 
σύνθημα Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ενσάρκωνε τήν άπόφαση τού 
λαού μας νά άγωνισθεΐ γιά νά άποσείσει τά δεσμά, πού τού χάλκευσε ό άμε- 
ρικάνικος ιμπεριαλισμός στά πλαίσια τού ΝΑΤΟ, νά έλληνοποιήσει τά κέν
τρα αποφάσεων, νά χαράξει μιά πορεία γιά τήν χώρα, πού ν’ άνταποκρίνε-



ται στις δικές του άνάγκες καί τούς δικούς του όραματισμούς. Τό σύνθημα 
Ο ΛΑΟΣ ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ άπευθυνότανε κατά κύριο λόγο στή δομή τής πολι
τικής έξουσίας στήν χώρα μας. Γιατί ή άμερικάνικη έπικυριαρχία λειτουρ
γούσε μέσα άπό δυό βασικά κανάλια, μέσα άπό δυό βασικούς μηχανισμούς. 
Πρώτο, τήν διάβρωση τής κρατικής μηχανής κι ιδιαίτερα τών ενόπλων δυνά
μεων καί τών ύπηρεσιών πληροφοριών. Δεύτερο, τήν άφομοίωση τού πολιτι
κού φορέα τής έξαρτημένης καί μεταπρατικής ντόπιας οικονομικής όλιγαρ- 
χίάς -πού κατά κύριο λόγο ήταν τό κόμμα τής Δεξιάς- ή ΕΡΕ. Κορυφαία 
δύναμη τόσο τού κρατικού μηχανισμού όσο καί τού πολιτικού φορέα τής 
οικονομικής ολιγαρχίας τού τόπου ήταν τά ανάκτορα. Γιατί ό Βασιλιάς ήταν 
ταυτόχρονα ό τοποτηρητής τών ’Αμερικανών στίς ένοπλες δυνάμεις καί ό 
ουσιαστικός άρχηγός τής Δεξιάς. Τό σύνθημα Ο ΣΤΡΑΤΟΣ ΣΤΟ ΕΘΝΟΣ 
άναφερότανε στόν κύριο μοχλό, πού είχαν διαμορφώσει τόσο ό ό άμερικάνι- 
κος παράγοντας όσο καί ή Δεξιά μετά τόν έμφύλιο πόλεμο, γιά νά έγγυηθεί 
τήν δομή έξουσίας στήν χώρα μας καί νά προασπίσει τά κοινά τους συμφέ
ροντα. ’Αντί ό στρατός νά είναι ό έγγυητής τής εθνικής ανεξαρτησίας καί 
τής εδαφικής άκεραιότητας τής χώρας, είχε μετατραπεΐ σέ όργανο άστυνό- 
μευσης καί ελέγχου τού λαού μας. (Έτσι χρησιμοποιήθηκε τήν εφταετία τής 
χούντας -καί προδομένος άπό τήν πρακτορική ήγεσία του δέν μπόρεσε νά 
άποτρέψει τόν βιασμό τής Κύπρου τόν ’Ιούλη τού ’74).

Οί ’Αμερικανοί πρόβλεπαν -καί πρόβλεπαν σωστά- πώς στίς εκλογές 
τού Μάη 1967 τό λαϊκό κίνημα θά αποκτούσε μιά κυβέρνηση, πού θά έθετε 
σέ άμφισβήτηση μερικά τουλάχιστον άπ’ τά προνόμιά τους, μερικά τούλάχι- 
στον άπ’ τά προνόμια τών άνακτόρων. Πρόβλεπαν -καί πρόβλεπαν σωστά- 
πώς μέσα άπ’ τίς άναμετρήσεις πού θά άκολουθούσαν, θά αποκτούσε τό 
λαϊκό κίνημα νέα δυναμική καί νέους πιό ριζοσπαστικούς προσανατολι
σμούς. Πώς θάμπαινε ή χώρα όριστικά σέ μιά τροχιά, πού θά όδηγούσε στήν 
έθνική άνεξαρτησία, τή λαϊκή κυριαρχία καί τελικά στήν κοινωνική άπελευ- 
θέρωση τών έργαζομένων, στήν. άπάλειψη τών προνομίων τής ντόπιας καί 
ξένης ολιγαρχίας. Τό πραξικόπημα είχε προετοιμαστεί κατά τήν διάρκεια 
τών δύο περίπου χρόνων, πού μεσολάβησαν άνάμεσα στό «βασιλικό πραξι
κόπημα» τής 15ης ’Ιούλη τού ’65 καί τής 21ης ’Απρίλη τού ’67. Συνέβαλαν 
σ’ αυτό οί κυβερνήσεις τών αποστατών καί τών «άνδρεικέλων», πού άποδυ- 
νάμωσαν συστηματικά όλα τά κέντρα άντίστασης στόν κρατικό μηχανισμό, 
τίς ένοπλες δυνάμεις, τίς υπηρεσίες πληροφοριών, τίς συνδικαλιστικές οργα
νώσεις τών έργαζομένων καί καταρράκωσαν τό κύρος τής Βουλής καί γενι- 
κώτερα τού πολιτικού κόσμου τής χώρας.

Όλοι περίμεναν πώς φορέας τής δικτατορίας θά ήταν ό Βασιλιάς μέ τήν 
«μεγάλη χούντα», τήν χούντα τών στρατηγών. ’Αλλά οί Άμερικάνοι είχαν 
κάνει άλλη έπιλογή. Είχαν έπιλέξει τούς συνταγματάρχες. Τούς είχαν έπιλέ- 
ξει γιατί ό θεσμός τής μοναρχίας είχε ύποστεΐ άνεπανόρθωτη ζημιά στά 
πλαίσια τού δεύτερου άνένδοτου. Γιατί ήταν έπιτακτική ή άνάγκη γιά «άνα- 
νέωση» τής ήγεσίας τής Δεξιάς. Αύτή τους ή έπιλογή άπέδωσε βραχυπρόθε
σμα, γιατί προσωρινά τούλάχιστον άποπροσανατόλισε τόν Λαό. Τίς πρώτες



κρίσιμες ημέρες υπήρξε σύγχιση. Ποιοι ήταν οι συνταγματάρχες; Γιατί δέν 
ήταν «επί κεφαλής» τού πραξικοπήματος ό Βασιλιάς -πού είχε κι αυτός 
προετοιμάσει τό δικό του πραξικόπημα; Αυτά τά ερωτήματα καί ή άμεση 
συναίνεση τού Βασιλιά έδωσαν στούς Άμερικάνους τόν άπαραίτητο χρόνο 
γιά τήν έδραίωση τής δικτατορίας. ’Αλλά ή επιλογή τους είχε συνέπειες. Δι
αίρεσε τήν Δεξιά. Καί ή διαίρεση πήρε όξύτερη μορφή ύστερα άπ’ τό βασι
λικό «άντικίνημα» τής 13ης Δεκέμβρη τού ’67. Καί ήταν όλη τήν εφταετία ή 
«άχίλλειος πτέρνα» τής δικτατορίας. Αυτή ή διαίρεση άνάμεσα στήν «δικτα- 
τορική» καί τήν «άντιδικτατορική» Δεξιά -διαίρεση πού άφοροϋσε όχι τήν 
άναγκαιότητα τής δικτατορίας άλλά τήν μορφή τής έπέμβασης καί κατά συν
έπεια τού φορέα της- διεύρυνε καί ένίσχυσε τήν «ηθική άντίσταση» τού 
Λαού.

’Αλλά ή δικτατορία δέν έπεσε άπό τήν δράση τού λαϊκού κινήματος. Δέν 
υπήρχαν οϊ οργανωτικές προϋποθέσεις γιά κάτι τέτοιο. Ή  δικτατορία έπεσε 
άπό τά ίδια της τά σφάλματα, άπό τόν πρακτορικό χαρακτήρα τής ήγεσίας 
της, άπ’ τά άπίθανα οικονομικά της σκάνδαλα, άπό τό ξεχαρβάλωμα τής 
κρατικής μηχανής, άπό τήν έλλειψη κάθε ίχνους προγραμματισμού. Τήν χα
ριστική βολή τήν έδωσαν ή λαϊκή εξέγερση τού Πολυτεχνείου κι άκόλουθα ή 
μεγάλη εθνική προδοσία στό Κυπριακό.

*  *  >1«

Ό  Καραμανλής άνέλαβε τήν υλοποίηση τής «γέφυρας» τού Άβέρωφ. 
’Ανέλαβε τήν άναίμακτη μετάβαση άπ’ τήν δικτατορία στόν κοινοβουλευτι
σμό. Άνέλαβε τό έργο τής άποκατάστασης τής ενότητας τής άρχουσας τάξης 
καί τού πολιτικού φορέα της, τήν επανασύσταση τού κράτους τής Δεξιάς. 
Άνέλαβε νά έγκαθιδρύσει ένα κοινοβουλευτικό άλλά αυταρχικό πολίτευμα 
μέ ύπερενισχυμένη τήν εκτελεστική εξουσία, ένα πολίτευμα πού νά περιέχει 
έφεδρικούς «νόμιμους» μηχανισμούς γιά τήν έπιβολή τής «κοινωνικής ειρή
νης» καί τήν άναχαίτιση τού λαϊκού κινήματος, όταν αυτό καταστεί άπαραί
τητο. Άνέλαβε νά άποκαταστήσει τό κύρος τών ΗΠΑ, νά έπιλύσει ειρηνικά 
τό Κυπριακό καί νά διατηρήσει τήν Ελλάδα σάν προχωρημένο φυλάκιο τών 
ΗΠΑ καί τού ΝΑΤΟ στά Βαλκάνια. Άνέλαβε νά προασπίσει τήν οικονομική 
μας εξάρτηση μέ τήν ένταξη τής χώρας στήν ΕΟΚ -γιά  νά «άνήκομεν εις τήν 
Δύσιν»^Τό έγχείρημα άπέτυχε. Ά ς δούμε γιατί.

«’Επιτυχία» του ήταν, πώς στήν κυβέρνηση τής μεταπολίτευσης χρησι
μοποίησε άντιστασιακούς, κεντρώους καί «προοδευτικούς». Κατόρθωσε έτσι 
-έστω γιά μιά μικρή άλλά κρίσιμη περίοδο- νά προσεταιριστεί τόν τίτλο τού 
«υπερκομματικού», τού «εθνικού» ηγέτη. Προετοίμασε αιφνιδιαστικές έκλο- 
γές, γιά νά άξιοποιήσει τόσο τήν άνακούφιση τού λαού άπό τήν πτώση τής 
χούντας όσο καί τήν άνησυχία του, πώς τά τάνκς καραδοκούσαν γιά μιά νέα 
εύκαιρία. Μέ τό «Καραμανλής ή τά τάνκς», μέ εκλογικό νόμο κομμένο στά 
μέτρα του (άλλά γενικής άποδοχής άπ’ τήν κυβέρνηση τής «Εθνικής Ένότη- 
τος»), άπόκτησε συντριπτική π λειοψηφία στό Κοινοβούλιο. Στηριζόμενος σ’



αύτή τήν πλειοψηφία, ψήφισε τό αυταρχικό σύνταγμα τής Νέας Δημοκρατίας 
-σύνταγμα πού έρχεται σε άμεση καί κατάφωρη άντίθεση μέ τήν άρχή, πώς 
οί έξουσίες πηγάζουν άπ’ τό λαό κι άκόλουθα πέρασε νόμους- πλαίσια γιά 
τό άλυσοδέσιμο τού λαού, όπως ό 330 καί ή κατάσταση πολιορκίας.

Αυτές ήταν οί «έπιτυχίες» του. ’Αλλά τίποτε άλλο δέν «πήγε καλά». Στό 
βαμό τής ένότητας τής άρχουσας τάξης καί τού πολιτικού της φορέα, μετέ
τρεψε τήν άποχουντοποίηση (τήν τιμωρία, τήν κάθαρση, τήν άποκατάσταση) 
σέ έμπαιγμό τού λαού καί παράδωσε καίριες θέσεις τού κρατικού μηχανι
σμού σέ βασιλόφρονες καί χουντικούς. Καί θάπρεπε γι’ αυτό τόν λόγο νά 
τού είναι εύγνώμονες καί οί μοναρχικοί καί οί χουντικοί. ’Αλλά συνέβη τό 
άντίθετο. Γιατί; Πρώτο, γιατί δέν έπανέφερε τόν Κωνσταντίνο. Δύσκολα τού 
τό συγχωρούν οί βασιλόφρονες, δσες θέσεις - κλειδιά στό κρατικό μηχανισμό 
κι άν τούς παραδώσει. Δεύτερο, γιατί -δσο κι άν τό προσπάθησε- δέν μπό
ρεσε νά άποφύγει τήν συμβολική καταδίκη καί φυλάκιση τής χουντικής ήγε- 
σίας καί μιάς δράκας υποτελών της. Δύσκολο νά τού συγχωρήσουν οί χουν
τικοί. Τρίτο, γιατί νομιμοποίησε τά Κ.Κ. Όσο κι άν ήταν «έπιβεβλημένη» 
γιά λόγους τακτικής στήν φάση τής μεταπολίτευσης αύτή του ή άπόφαση, 
δέν τού τό συγχωρεί ή ’Ακροδεξιά. Ά ν καί δέν πέτυχε, στό μέτρο πού τό 
έπεδίωξε, τόν στόχο τής ένοποίησης τής Δεξιάς, παραμένει ό συνολικός έκ- 
φραστης της στήν Ελλάδα. Αύτό βέβαια δέν σημαίνει πώς οί άντιθέσεις, πού 
πηγάζουν άπό τήν κοινωνική προέλευση τής Δεξιάς, δέν θά παραμένουν έν
τονες.

Στίς μέρες τής μεταπολίτευσης, όχι στίς μέρες τής χούντας, ήρθε ό Ά τί- 
λας II -  ή έπέκταση τής τουρκικής κατοχής στό 40% τής Κύπρου. Παρά τίς 
μεγαλόστομες προειδοποιήσεις του πρός τήν Τουρκία, δέν μπόρεσε νά προα
σπίσει τήν άκεραιότητα τής Μεγαλονήσου. ’Αντί γι’ αύτό, προχώρησε στήν 
θεαματική, συμβολική μόνο ένέργεια τής δήθεν άποχώρησης τής Ελλάδας 
άπό τήν ’Ατλαντική Συμμαχία- ένέργεια πού άποσκοπούσε στήν έκτόνωση 
τής άγανάκτησης καί τής όργής τού λαού μας. Κι ένώ «έθιξε» έτσι τήν συμ
μαχία, δέν άποσύνδεσε τίς ένοπλες δυνάμεις καί τίς υπηρεσίες πληροφοριών 
τής χώρας άπό τό ΝΑΤΟ, τό Πεντάγωνο καί τήν ΣΙΑ. Προκάλεσε άπλώς 
χωρίς νά άφοπλίσει τόν Δούρειο 'Ίππο, πού έλλοχεύει στά σπλάχνα τής κρα
τικής μας μηχανής.

Στίς μέρες του ξέσπασε ή κρίση τού Αιγαίου. Ή  Δύση στήν όποια 
«άνήκομεν», στηρίζει τήν επεκτατική, σωβινιστική πολιτική τής Τουρκίας στό 
Αιγαίο, πού στοχεύει είτε τήν διχοτόμηση είτε τήν συγκυριαρχία κάτω άπ’ 
τήν έπιδιαιτησία τών ΗΠΑ καί τού ΝΑΤΟ. ’Ανάμεσα στό καθήκον του νά 
προασπίσει τήν έδαφική άκεραιότητα τής χώρας άπό κάθε άπειλή καί στήν 
υποχρέωση νά έγγυηθεΐ τήν ένταξη τής Ελλάδας στό δυτικό ψυχροπολεμικό 
στρατόπεδο, άκολούθησε πολιτική συμβιβασμού καί υποχωρήσεων, μέ τήν 
έλπίδα πώς κάποιος άπό μηχανής θεός, κάποιος Κάρτερ, θά τόν βγάλει άπό 
τό άδιέξοδο. ’Ακόμη περιμένει. Στό μεταξύ, διαβρώνονται μέ τήν προσφυγή 
στήν Χάγη, μέ τίς «διαπραγματεύσεις», μέ τίς έρευνες τού «Σισμίκ», μέ τίς 
τόσες άλλες μεθοδευμένες ένέργειες τής Τουρκίας καί τών συμμάχων, τά κυ



ριαρχικά δικαιώματα τής χώρας μας ατό Αιγαίο καί ίσως προετοιμάζεται 
μεθοδευμένη, καθοδηγούμενη σύγκρουση, μέ στόχο τήν συρρίκνωση τού Έλ- 
λαδικού χώρου.

Καί ή ΕΟΚ; Τό όραμα τού Καραμανλή ήταν ή ένταξη τής Ελλάδας 
στην ΕΟΚ. Ή  ένταξη κάτω άπό όποιουσδήποτε όρους. Καί ή άπόφασή του 
είχε πολιτική καί μόνο σκοπιμότητα. Γιά νά «άνήκομεν εις τήν Δύσιν», γιά 
νά προασπισθούν τά συμφέροντα τής άρχουσας τάξης, γιά νά υπάρξει έγ- 
γύηση μακροπρόθεσμα, πώς τό κοινωνικό καθεστώς δέν θά άπειληθεΐ άπό τή 
λαϊκή βούληση. Κι’ αύτό, παρά τό γεγονός, πώς οί συνέπειες γιά τήν οικονο
μική άνάπτυξη τής χώρας μας προβλέπονται άποφασιστικά άρνητικές. Γιατί 
θά είναι άδύνατη ή ίσομερής άνάπτυξη τών στρατηγικών κλάδων τής οικο
νομίας μας. Γιατί θά έδραιωθεϊ όριστικά ή έξάρτησή μας άπ’ τά μητροπολι- 
τικά κέντρα τής Δύσης. Γιατί θά άπορροφηθοϋν άπό τό ξένο κεφάλαιο οί 
δυναμικές βιομηχανικές έπιχειρήσεις καί θά κλείσουν οί άλλες. Γιατί θά 
συνθλίβει ή βιοτεχνία, ή μικρομεσαία βιομηχανική έπιχείρηση καί τό μικρεμ- 
πόριο άπ’ τούς πολυεθνικούς γίγαντες, πού θά δράσουν άσύδοτα στην χώρα 
μας. Γιατί θά έρημωθεί ή ύπαιθρος στά πλαίσια τής έναρμόνισης τής γεωρ
γίας μας μ’ αυτήν τής ΕΟΚ. Γιατί θά μεταναστεύσει ή νιότη στά σκλαβοπά
ζαρα τής Δύσης. Γιατί θά φυγαδευθούν τά έπιχειρηματικά κέρδη, άντί νά 
συμβάλλουν στίς ντόπιες έπενδύσεις. Μέ τήν έπίμονη καί δημόσια δήλωση 
τού πρωθυπουργού, πώς άποτελεϊ πολιτική του ή ένταξη τής χώρας μας στήν 
ΕΟΚ, άπογύμνωσε τήν άντιπροσωπεία μας άπό κάθε διαπραγματευτικό 
όπλο. Στηρίχτηκε βέβαια στήν «καλή θέληση» καί τήν «κατανόηση» τών με
γάλων φίλων του στήν Δυτική Εύρώπη. ’Αλλά κι αύτοί τόν «έπρόδωσαν». 
Κωλυσιεργούν, άναβάλλουν κι άρνούνται στήν ούσία νά άποδεχθούν -έστω 
μέ τούς δικούς τους όρους- τήν ένταξή μας σύντομα. Κι αύτό, γιατί ή περί
πτωσή μας θά είναι ή πρώτη περίπτωση περιθωριακής, έξαρτημένης φαί φυ
σικά «υπανάπτυκτης» χώρας, πού θά μετάσχει στήν μονοπωλιακή τους λέ
σχη. Έρχεται ή σειρά τής Πορτογαλίας, τής 'Ισπανίας καί τής Τουρκίας. Καί 
μιά πού ή ένταξή μας θ’ άποτελέσει διαπραγματευτικό προηγούμενο, θά 
πρέπει νά άντιμετωπισθεϊ «σφαιρικά» άπό τή Δύση, δηλαδή στά πλαίσια 
μιάς γενικότερής διεύρυνσης τής ΕΟΚ πρός τήν Μ; σόγειο. Μά οί ώρες είναι 
δύσκολες γιά τήν Δύση. Ή  βαθειά συνεχιζόμενη κρίση τού παγκόσμιου κα
πιταλισμού έχει άναστείλει κάθε προσπάθεια πολιτικής ένωσης τής Δυτικής 
Ευρώπης, έχει όδηγήσει σέ προστατευτικά μέτρα τών έθνικών οικονομιών, 
πού υπονομεύουν κι αύτούς άκόμα τούς θεσμούς τής Εύρωπαϊκής Κοινότη
τας, έχει έντείνει τόν άνταγωνισμό άνάμεσα στίς Εύρωπαϊκές χώρες καί έχει 
ένισχύσει τήν άμερικανική καί γερμανική έπικυριαρχία στόν δυτικο- 
εύρωπαϊκό χώρο. Κάτω άπ’ αύτές τίς συνθήκες ή έλπίδα τού Καραμανλή νά 
έντάξει τήν Ελλάδα στήν ΕΟΚ πρίν κλείσει τήν τετραετία, δέν θά εύοδωθεΐ.

Ή  άντιλαϊκή, συντηρητική οικονομική πολιτική τής Κυβέρνησης, πού 
στά πλαίσια τού έντεινόμενου πληθωρισμού κέρδους, εύνοεϊ τά μονοπώλια 
καί συμπιέζει τά εισοδήματα τών έργαζομένων -κι ιδιαίτερα τών άγροτών 
καί τών συνταξιούχων, δέν τής κέρδισε τήν ύποστήριξη τής έξαρτημένης καί



μεταπρατικής μεγαλοαστικής τάξης τής χώρας μας. Αντίθετα, οί μεγαλοβιο- 
μήχανοι κατηγορούν τόν Καραμανλή γιά «σοσιαλμανία». Δυό είναι οί λόγοι. 
Είναι δύσκολο νά ξέχάσουν οί μεγαλοβιομήχανοι, πόσο άπέδωσε ή ληστρική 
τους συμμαχία μέ τήν χούντα. Νόμοι καί διατάγματα διαμορφώνονταν καθη
μερινά μέ στόχο τήν προέκταση τών προνομίων όποιασδήποτε έπιχείρησης, 
πού ήταν έτοιμη νά προχωρήσει στήν συναλλαγή. Είναι δύσκολο νά ξεχά- 
σουν, πόσο δύσκολη ήταν ή άπεργία στίς μέρες τής χούντας. Αυτός είναι ό 
πρώτος λόγος- ή νοσταλγία τού παρελθόντος. ’Αλλά ύπάρχει καί άλλος. Ή  
κυβέρνηση Καραμανλή -όσο κι άν είναι ταγμένη στήν εξυπηρέτηση τού ξέ
νου καί ντόπιου μονοπωλιακού κεφαλαίου- προσπαθεί νά μεταφέρει στήν 
Ελλάδα τούς θέσμούς τού δυτικοευρωπαϊκού καπιταλισμού, πού δαμάζει σ’ 
ένα σημαντικό μέτρο τήν άνεξέλεγκτη κερδοσκοπία τής κάθε μιάς έπιχείρη
σης στόν βωμό τών γενικότερων συμφερόντων τής άρχουσας τάξης. ’Αλλά 
ξεχνά ό Καραμανλής, πώς ή Ελλάδα είναι περιθωριακή χώρα τού παγκό
σμιου καπιταλισμού καί πώς ή ντόπια άγορά της είναι πεδίο μάχης γιά τήν 
καταλήστευση τών πλουτοπαραγωγικών της πόρων, γιά τήν πιό στυγνή εκμε
τάλλευση τών έργαζομένων της.

Γι’ αύτό ύπάρχει ένταση στίς σχέσεις άνάμεσα στήν άρχουσα τάξη καί 
τόν πολιτικό της φορέα, τόν Καραμανλή καί τήν Νέα Δημοκρατία. Υπάρχει 
σύγκρουση στούς κόλποτις τού ίδιου τού πολιτικού φορέα της -άνάμεσα 
στούς δεξιούς καί τούς άκροδεξιούς. 'Υπάρχει πικρία καί άπογοήτευση 
στούς κόλπους τής Νέας Δημοκρατίας γιά τήν φιλοτουρκική στάση τών 
«συμμάχων» στό κρίσιμο θέμα τής Κύπρου καί τού Αιγαίου, γιά τήν άνά- 
σχεση τής πορείας πρός τήν ένταξη τής χώρας μας στήν ΕΟΚ. Κι όλα αυτά 
σημαίνουν κρίση. Κρίση βαθειά στούς κόλπους τού κατεστημένου, στούς 
κόλπους τής Δεξιάς. Σημαίνουν κρίση άξεπέραστη. Κι άνοίγει αύτή ή βαθειά 
καί άξεπέραστη κρίση τεράστιες δυνατότητες στό λαϊκό κίνημα τής χώρας 
μας. Μά κι έναποθέτει σ’ αύτό τεράστιες εύθύνες. Ό χ ι μόνο γιατί πρέπει οί 
πολιτικοί του φορείς νά προοφέρουν μιά γνήσια έναλλακτική λύση, άλλά 
γιατί περνάει ή χώρα μας μιάν άπ’ τίς πιό κρίσιμες φάσεις τής σύγχρονης 
ιστορίας της.

*  *  *  *

Τό ΠΑΣΟΚ διεκδικεϊ τήν θέση τού πρωτοποριακού πολιτικού φορέα 
τού λαϊκού κινήματος στήν χώρα μας. Τό ιδρύσαμε στίς 3 Σεπτέμβρη τού 
’74. Στήν ιδρυτική μας διακήρυξη είπαμε: «’Ανακοινώνουμε σήμερα τήν εκ
κίνηση ένός νέου πολιτικού Κινήματος, πού πιστεύουμε ότι έκφράζει τούς 
πόθους καί τίς άνάγκες τού άπλού Έλληνα, ένός Κινήματος πού νά άνήκει 
στόν άγρότη, τόν έργάτη, τόν βιοτέχνη, τόν μισθωτό, τόν ύπάλληλο, στήν 
θαρραλέα καί φωτισμένη νεολαία μας. Τούς καλούμε νά πυκνώσουν τίς τά
ξεις του. Νά τό στελεχώσουν καί νά συμμετάσχουν στήν κατεύθυνση ένός 
Κινήματος, πού θά προωθήσει ταυτόχρονα τήν έθνική μας άνεξαρτησία, τή 
λαϊκή κυριαρχία, τήν κοινωνική άπελευθέρωση καί τήν δημοκρατία σ’ όλες



τίς φάσεις τής δημόσιας ζωής.
Βασικός καί κυριαρχικός στόχος του Κινήματος είναι ή δημιουργία πο

λιτείας άπαλλαγμένης όσιό ξένο έλεγχο ή επεμβάσεις, πολιτείας άπαλλαγμέ- 
νης άπό έλεγχο ή έπιρροή τής οικονομικής όλιγαρχίας, πολιτείας ταγμένης 
στήν προστασία τοϋ έθνους καί στήν υπηρεσία του λαού. Ή  εθνική άνεξαρ- 
τησία είναι άναπόσπαστα δεμένη μέ τήν λαϊκή κυριαρχία, μέ τήν δημοκρατία 
σέ κάθε φάση τής ζωής τού τόπου, μέ τήν ενεργό συμμετοχή τοϋ πολίτη σ’ 
όλες τίς άποφάσεις πού τόν άφοροϋν. Μά είναι ταυτόχρονα συνυφασμένη μέ 
τήν άπαλλαγή τής οικονομίας μας άπό τόν έλεγχο τού ξένου μονοπωλιακού 
καί ντόπιου μεταπρατικοϋ κεφαλαίου, πού διαμορφώνει τήν οικονομική, τήν 
κοινωνική, τήν πολιτική καί τήν πολιτιστική μας πορεία σύμφωνα μέ τά 
συμφέροντα όχι τού λαού άλλά τής οικονομικής ολιγαρχίας. Καί βέβαια 
πρέπει ή Ελλάδα νά αποχωρήσει άπό τό στρατιωτικό· καί άπό τό πολιτικό 
ΝΑΤΟ. Καί βέβαια πρέπει ή Ελλάδα νά άποχωρήσει άπό τό στρατιωτικό 
καί άπό τό πολιτικό ΝΑΤΟ. Καί βέβαια πρέπει νά άκυρωθούν όλες οί διμε
ρείς συμφωνίες, πού έχουν επιτρέψει στό Πεντάγωνο νά μετατρέψει τήν Ε λ 
λάδα σέ δρμητήριο γιά τήν προώθηση τής επεκτατικής του πολιτικής. Μά 
πίσω άπό τό ΝΑΤΟ, πίσω άπό τίς άμερικάνικες βάσεις, είναι οί μονοπωλια
κές πολυεθνικές επιχειρήσεις καί τά ντόπια ύποκατάστατά τους. Γι’ αύτό ή 
κοινωνική άπελευθέρωση, ό σοσιαλιστικός μετασχηματισμός, άποτελεϊ τόν 
θεμέλιο λίθο τοϋ Κινήματος μας. Γιά νά άπολαμβάνει ό άγρότης τό προϊόν 
τοϋ ιδρώτα του καί τής γής του, γιά νά άπολαμβάνει ό εργάτης, ό βιοτέχνης, 
ό μισθωτός, ό ύπάλληλος, ό άπλός Έλληνας, τό προϊόν τού μόχθου του. Γιά 
νά καταπολεμηθεί άποτελεσματικά ή εντυπωσιακή εισοδηματική άνισότητα 
ανάμεσα σέ γεωγραφικές περιφέρειες καί κοινωνικά στρώματα, πού χαρα
κτηρίζει τήν σύγχρονη Ελλάδα. Γιά νά πάψει ή εκμετάλλευση άνθρώπου 
άπό άνθρωπο. Γιά νά συμμετέχει ενεργά ό Λαός στόν προγραμματισμό τής 
οικονομικής, κοινωνικής καί πολιτιστικής πορείας τής χώρας. Γιά νά εξ
ασφαλιστεί ή εργασία καί ή κατοικία σέ όλους τούς Έλληνες. Γιά νά καταρ- 
γηθεΐ ή έκμετάλλευση στήν νοσοκομειακή καί φαρμακευτική περίθαλψη. Γιά 
νά προστατευτούν ή μητέρα, τό παιδί, τά γηρατειά. Γιά νά κατοχυρωθεί ή 
κοινωνική καί οικονομική ισότητα τών δύο φύλων. Γιά νά ελευθερωθεί ή 
σκέψη καί νά γίνει ή παιδεία κτήμα όλων τών Ελλήνων.

Οί μακροπρόθεσμοι στόχοι τοϋ ΠΑΣΟΚ, ή εθνική άνεξαρτησία, ή λαϊκή 
κυριαρχία, ή κοινωνική άπελευθέρωση καί ή δημοκρατική διαδικασία θά 
επιτευχθούν μονάχα μέσα άπ’ τούς άγώνες ένός μαζικού, ένωτικοϋ, δημοκρα
τικού λαϊκού κινήματος. Αυτή ή σχέση άνάμεσα στούς στόχους, πού συνθέ
τουν τήν μεγάλη άλλαγή γιά τήν χώρα μας καί τήν ειρηνική πορεία τού λαϊ
κού κινήματος πρός τήν εξουσία, προσδιορίζουν τήν στρατηγική τού ΠΑ
ΣΟΚ.

Γιά μιά χώρα σάν τήν Ελλάδα, πού άνήκει στό περιθώριο τού παγκό
σμιου καπιταλισμού, πού είναι εξαρτημένη οικονομικά, πολιτικά καί στρα
τιωτικά άπό τά μητροπολιτικά κέντρα τής Δύσης, ή πορεία πρός τήν κοινω
νική άπελευθέρωση, τόν σοσιαλιστικό μετασχηματισμό, άποτελεϊ τήν μόνη



έναλλακτική λύση. Γιά χώρες σάν την Ελλάδα, τήν 'Ισπανία, την Πορτογα
λία, τήν (νότια) Ιταλία - γενικότερα, γιά χώρες τού μεσογειακού χώρου -  ή 
σοσιαλιστική άλλαγή άποτελεΐ προϋπόθεση γιά μιάν αυτοδύναμη, ίσομερή 
οικονομική άνάπτυξη. Όμως αύτή ή πορεία, ή πορεία πρός τόν σοσιαλιστικό 
μετασχηματισμό, έχει σάν προϋπόθεση τήν άπελευθέρωση άπό τήν πολιτική 
καί στρατιωτική έξάρτηση άπό τά κέντρα τού σύγχρονου ιμπεριαλισμού, τήν 
άνεξαρτοποίηση τής κρατικής μηχανής άπ’ τήν πολιτική καί στρατιωτική 
διάβρωση, πού συντηρεί τό δορυφορικό καθεστώς τής έξαρτημένης περιθω
ριακής χώρας.

'Ο πολιτικός φορέας τού λαϊκού κινήματος δέν θά είναι σέ θέση νά 
πραγματοποιήσει τούς στόχους του, άν πρώτα άπ’ δλα δέν καταλύσει τήν 
έξάρτηση τού κράτους άπό ξένα κέντρα άποφάσεων, άν δέν άντιμετωπίσει 
άμεσα καί άποφασιστικά τήν διάβρωση τού κράτους τής περιθωριακής χώ
ρας άπό ξενοκίνητους μηχανισμούς κι άν δέν τόν άποδεσμεύσει άπ’ τούς πο- 
λιτικοστρατιωτικούς συνασπισμούς, πού έπιβλήθηκαν στήν χώρα άπ’ τά μη- 
τροπολιτικά κέντρα. Αυτό άποτελεΐ άναγκαϊο, άν όχι καί ικανό, όρο γιά τό 
ξεκίνημα τής διαδικασίας, πού όδηγεΐ στήν ριζική κοινωνική άλλαγή.

Μ’ αύτή τήν έννοια, τήν έννοια τής πολιτικοστρατιωτικής άποδέσμευσης, 
ή έπίτευξη τής έθνικής άνεξαρτησίας άποτελεΐ τήν πρώτη πολιτική πράξη 
μιάς κυβέρνησης έλεγχόμενης άπ’ τόν πολιτικό φορέα τού λαϊκού κινήματος 
καί κατά συνέπεια τήν προϋπόθεση γιά δλα τά άλλα μέτρα πού θά άκολου- 
θήσουν.

Δέν είναι εύκολο νά προσδιορίσει κανείς άφηρημένα καί γενικά, πώς 
άντιμετωπίζεται ή διάβρωση τού κράτους άπό ξενοκίνητους μηχανισμούς. 
Ένα είναι βέβαιο: πώς ή προσπάθεια πρέπει νά είναι συστηματική καί πώς 
θ’ άπαιτήσει μακρό χρόνο. Όμως, άμεσα πρέπει νά άντικατασταθούν στίς 
καίριες, στρατηγικές θέσεις οί γνωστοί «προσεταιρισμένοι» κρατικοί λειτουρ
γοί. Ή  άποσύνδεση (άποδέσμευση) τών έλληνικών υπηρεσιών πληροφοριών 
άπό τά ύπερεθνικά δίκτυα πρέπει έπίσης νά συντελεστεΐ άμεσα. Στήν περί
πτωση τών ένοπλων δυνάμεων, ή άποσύνδεσή τους άπό τό «συμμαχικό» δί
κτυο πρέπει νά προγραμματιστεί μέ τέτοιο τρόπο, πού νά μήν ύποχρεώσει 
τόν «συμμαχικό» παράγοντα σέ άμεσες άντιδράσεις. ’Αλλά κι αύτή πρέπει νά 
συντελεστεΐ μέ γοργά καί άποτελεσματικά βήματα. Ή  άντιμετώπιση των ξέ
νων βάσεων άπαιτεϊ κι αύτή προσεκτική μεθόδευση. Τό πρώτο βήμα είναι ή 
στεγανοποίησή τους άπό τήν ζωή τής χώρας -μαζύ μέ την παροχή τής δια
βεβαίωσης πρός τόν «συμμαχικό» παράγοντα, πώς ή πολεμική περιουσία του 
θά προστατευθεΐ μέχρι τήν ώρα πού θά τήν άποσύρει. Όλα αύτά πρέπει νά 
γίνουν στά πλαίσια μιάς διαδικασίας, πού νά μή μειώνει τόν «συμμαχικό» 
παράγοντα καί νά μή δημιουργεί ιδιαίτερες άνησυχίες- πέρα άπ’ τήν γνώση 
του πώς ή χώρα έχει πάρει τήν όριστική άπόφαση ν’ άκολουθήσει άδέσμευτη 
πολιτική.

Βέβαια, πρέπει νά άναμένεται άντίδραση τού ξένου παράγοντα, άντί- 
δραση μέ οικονομικά καί πολιτικά μέτρα. ’Αργά ή γρήγορα δμως, άσχετα 
άπό τήν τακτική πού θά άκολουθηθεΐ, μιά τέτοια άντίδραση είναι άναπό-



φευκτή. Κι είναι όρθότερο νά τήν άντιμετωπίσει ό πολιτικός φορέας τού 
λαϊκού κινήματος στό ξεκίνημα τής διαδικασίας παρά άργότερα, όταν οί μη
χανισμοί διάβρωσης καί έξάρτησης έχουν πλήρως κινητοποιηθεί. Αύτή του
λάχιστον είναι ή παγκόσμια εμπειρία.

Ό  πρώτος καί άμεσος κίνδυνος είναι βέβαια μιά, καθοδηγούμενη άπ’ τά 
μητροπολιτικά κέντρα, κατάλυση τών δημοκρατικών θεσμών μέ τήν έπέμβαση 
μιάς κάποιας στρατιωτικής χούντας. Ή  άντιμετώπιση αύτού τού κινδύνου 
περιέχεται στίς ίδιες τίς πράξεις πολιτικοστρατιωτικής άποδέσμευσης άπό 
ξένα κέντρα άποφάσεων κι ιδιαίτερα στήν πάταξη τής ξενοκίνητης διάβρω
σης στίς ένοπλες δυνάμεις, τίς ύπηρεσίες πληροφοριών καί τά σώματα άσφα- 
λείας. Τό μέτρο τής επιτυχίας θά έξαρτηθεί άπό δυό παράγοντες, πού άπαι- 
τούν συστηματική προετοιμασία: Πρώτο, τήν πλατειά όργάνωση τού λαού σέ 
κομματικά πλαίσια, ισχυρές συνδικαλιστικές όργανώσεις κι άνεξάρτητη, δυ
ναμική τοπική αυτοδιοίκηση. Δεύτερο, τήν άνάπτυξη τέτοιου κλίματος στίς 
ένοπλες δυνάμεις πού νά έγγυάται, δτι οΐ «προσεταιρισμένοι» άπό τόν ξένο 
παράγοντα άξιωματικοί άποτελούν μιά σχετικά άπομονωμένη μειοψηφία. 
Ένα τέτοιο κλίμα στηρίζεται σέ δυό βάθρα. Τήν κατανόηση άπό τίς ένοπλες 
δυνάμεις τών συνεπειών τής έξάρτησης μιάς χώρας, πού μπορεί ν’ άποβεϊ 
καταλυτική άκόμη καί γιά τήν έδαφική της άκεραιότητα, καθώς καί τήν 
άνάπτυξη τού σεβασμού πρός τήν λαϊκή θέληση.

Ή  όργάνωση τού λαού σέ κομματικά πλαίσια, ή συστηματική του δια
φώτιση, ή δημιουργία κλίματος αύτοπεποίθησης, τό ξεπέρασμα μιάς σειράς 
άπό ταμπού πού δημιουργούν άνάσχεση στίς διεκδικήσεις του, είναι προϋ
πόθεση γιά τήν ήρεμη καί άποτελεσματική αντιμετώπιση όποιασδήποτε άπει- 
λής ένάντια στά κυριαρχικά του δικαιώματα. Μά ό λαός πρέπει ταυτόχρονα 
νά οργανωθεί σέ ισχυρά καί άνεξάρτητα έργατικά σωματεία καί άγροτικούς 
συλλόγους, πού μέσα άπό τούς διεκδικητικούς του άγώνες θά γίνουν άξιό- 
μαχα όργανα πάλης. Μέ κάθε τρόπο έπίσης, πρέπει νά κερδηθεί ή μάχη γιά 
μιάν άνεξάρτητη καί δυναμική τοπική αύτοδιοίκηση. Κάτω άπό τέτοιες συν
θήκες, κάθε άπόπειρα γιά τήν κατάλυση τών δημοκρατικών θεσμών καί τής 
λαϊκής κυριαρχίας θά προσκόψει σ’ ένα γρανιτένιο λαϊκό τείχος. Ή  περί
πτωση τής ’Ιταλίας είναι χαρακτηριστική. Θά είχε άπό καιρό έπιβληθεΐ δι
κτατορία στήν ’Ιταλία, άν δέν είχαν ικανοποιηθεί οί προϋποθέσεις, πού 
άναφέραμε πιό πάνω. Μά ύπάρχει κι ένας άστάθμητος παράγοντας, πού δέν 
πρέπει νά αγνοηθεί -  ένας παράγοντας πού άγνοήθηκε άπό τόν Άλλιέντε. 
Ή  θέση, τό κλίμα τής μικρομεσαίας άστικής τάξης, πού άποτελείται άπό τόν 
βιοτέχνη, τόν έπαγγελματία, τόν μικρέμπορο, τόν μικρό βιομήχανο. Χωρίς τή 
δίκιά τους συμπαράσταση, τό ειρηνικό πέρασμα στόν σοσιαλισμό είναι δυ
σχερές. ’Όχι μόνο γιατί είναι πολυπληθής. ’Αλλά κατά κύριο λόγο, γιατί 
όποιαδήποτε αρνητική άντίδρασή της όδηγεϊ σέ οικονομικό χάος, πού προδι
κάζει τήν αποτυχία τού ειρηνικού περάσματος στόν σοσιαλισμό. Στήν σημε
ρινή μονοπωλιακή φάση τού καπιταλισμού ή μικρομεσαία άστική τάξη συμ
πιέζεται άπό τά μονοπωλιακά πολυεθνικά μεγαθήρια, άναζητά κι αύτή μιάν 
έναλλακτική λύση γιά τήν έπιβίωσή της καί είναι έτσι φυσικός σύμμαχος τών



εργαζομένων γιά μιά ριζική άλλαγή τής οικονομικής δομής πού στηρίζεται, 
μερικά τουλάχιστον, στήν έξουδετέρωση των μονοπωλίων.

Σ’ δ,τι άφορά τίς ένοπλες δυνάμεις καί τόν ρόλο τους στή μεταβατική 
φάση, δεν υπάρχει λόγος νά είμαστε άπαισιόδοξοι. Κι’ αυτό γιατί στήν Ε λ 
λάδα -  πού είναι περιθωριακή, δορυφορική χώρα τού παγκόσμιου καπιταλι
σμού -  δεν υπάρχει έθνική κεφαλαιοκρατία, μέ τήν όποια συνήθως ταυτίζε
ται στά μητροπολιτικά κέντρα τού καπιταλισμού τό σώμα τών άξιωματικών. 
’Αντίθετα, ή ντόπια οικονομική όλιγαρχία είναι έξαρτημένη, δορυφορική, 
άναιμική καί «κοσμοπολίτικη», ένώ τό σώμα τών άξιωματικών προέρχεται 
άπ’ τίς φτωχότερες οικογένειες τής πατρίδας μας καί κατά κύριο λόγο από 
τήν ύπαιθρο. Ή  ταύτιση τού σώματος τών άξιωματικών, σε μιά χώρα σάν 
τήν δίκιά μας, μέ τόν άγώνα γιά τήν έθνική άνεξαρτησία είναι φυσική συν
έπεια αυτών τών δοσμένων. Τά προβλήματα πού έχουν υπάρξει στή χώρα 
μας οφείλονται: Πρώτο, στή μεθοδευμένη αξιοποίηση τής έμπειρίας τού έμ- 
φύλιου πόλεμου άπό τό ξένο καί ντόπιο κατεστημένο. Ή  στείρα καί ουσια
στικά άντεθνική καί άντιλαϊκή «έθνικοφροσύνη», πού διαμορφώθηκε στά 
πλαίσια τού έμφύλιου πόλεμου, στεγανοποίησε τό σώμα τών άξιωματικών 
άπό τή μάζα τού λαού καί όδήγησε στήν ιδεολογική ταύτιση ενός σημαντι
κού τμήματός του μέ τίς θέσεις τού πολιτικού φορέα τής ντόπιας καί ξένης 
ολιγαρχίας. Δεύτερο, στήν διάβρωση άπό τούς μηχανισμούς τής μητρόπολης 
(Πεντάγωνο, ΝΑΤΟ, μυστικές υπηρεσίες, κλπ).

Αυτή ή «παρά φύσιν» ιδεολογικοπολιτική τοποθέτηση ένός σημαντικού 
τμήματος τών άξιωματικών, άποξένωσε τίς ένοπλες δυνάμεις άπό τή λαϊκή 
μάζα -  κάτι πού έγινε ιδιαίτερα αισθητό κατά τήν διάρκεια τής έφτάχρονης 
άμερικανοκίνητης δικτατορίας. Όμως, αυτή άκριβώς ή έμπειρία καί ή ευ
θύνη τής δικτατορίας γιά τήν έθνική προδοσία στό Κυπριακό, άποτελεΐ 
ιστορικά τήν άφετηρία γιά μιάν άναθεώρηση τής τοποθέτησης τών άξιωματι
κών. Κι αυτή ή τάση ένισχύεται μέ τήν αποκάλυψη τού ρόλου τών «συμμά
χων» τόσο στό Κυπριακό, δσο καί στό Αίγαιακό. Γιά νά ξεπεραστεϊ όμως ή 
άποξένωση τού σώματος τών άξιωματικών άπό τή λαϊκή μάζα, άπαιτούνται 
δημόσιες πρωτοβουλίες τού πολιτικού φορέα τού λαϊκού κινήματος μά καί 
τού ίδιου τού λαού μας. Ό  Λαός, ξεπερνώντας τίς πικρές έμπειρίες, πρέπει 
νά δώσει τό χέρι στίς ένοπλες δυνάμεις, νά δώσει τό αίσθημα σέ κάθε στρα- 
τευμένο παιδί του πώς δέν τούς χωρίζει, πώς δέν πρέπει νά τούς χωρίζει 
τίποτα. Ή  συναδέλφωση λαού καί στρατού άποτελεΐ προϋπόθεση τόσο γιά 
τήν άπελευθέρωση τών ένοπλων δυνάμεων άπό έναν άχάριστο ρόλο, πού 
έχάλκευσε γι’ αυτές ή ξένη καί ντόπια ολιγαρχία τού τόπου, δσο καί γιά τήν 
ειρηνική πορεία πρός τήν κατάκτηση καί κατοχύρωση τής έθνικής άνεξαρτη- 
σίας, τής λαϊκής κυριαρχίας καί τής κοινωνικής άπελευθέρωσης τού έργαζό- 
μενου έλληνα. Οί ένοπλες δυνάμεις τής χώρας θά βρούν τήν ιστορική τους 
άποστολή στά πλαίσια μιάς πολιτείας, πού διαφεντεύεται άπό τόν Ααό καί 
έξυπηρετεΐ τά συμφέροντά του, στά πλαίσια τής έθνικής άνεξαρτησίας καί 
τής ειρηνικής συνύπαρξης μέ τούς γειτονικούς λαούς.

Επικίνδυνα βέβαια είναι καί τά οικονομικά άντίποινα, πού μπορεί νά



χρησιμοποιηθούν. Τό διεθνές οικονομικό κατεστημένο θά καταβάλλει προσ
πάθειες νά τορπιλλίσει τήν πορεία τής περιθωριακής χώρας πρός τήν άνε- 
ξαρτησία. Κι’ επειδή ή εξαρτημένη οικονομία τής περιθωριακής χώρας είναι 
πολύπλευρα τρωτή, είναι επιβεβλημένο νά παρθούν άμεσα μέτρα προστασίας 
τής οικονομίας άπό τά άντίποινα, πού πρέπει νά άναμένονται -  φυγή κεφα
λαίου, άρνηση δανειοδότησης, μποϋκοτάζ έξαγωγών κλπ. Σχέδιο άμεσης 
δράσης σ' αυτόν τόν τομέα πρέπει νά τεθεί σ’ εφαρμογή άπ’ τήν πρώτη στι
γμή. Προετοιμασία -  πρίν άκόμη κι άπό τήν άνάληψη τής διακυβέρνησης τής 
χώρας άπ' τόν φορέα τού λαϊκού κινήματος, μέ έμφαση στην δημιουργία εν
αλλακτικών οικονομικών ερεισμάτων, γιά τήν κρίσιμη αύτή φάση τουλάχι
στον, θά έγγυηθεϊ τήν έπιτυχία τής προσπάθειας.

’Αναμφίβολα, αύτή ή πρώτη φάση τής πολιτικοστρατιωτικής άνεξαρτο- 
ποίησης τής χώρας είναι ή πιό σημαντική στήν πορεία τού λαϊκού κινήματος 
πρός τήν εξουσία καί τήν επίτευξη τών στόχων του. ’Αλλά είναι λάθος νά 
πιστεύεται, ότι μπορεί νά παρακαμφθεΐ. Όσοι τό πιστεύουν έχουν ψευδαι
σθήσεις. Μέ καλοδουλεμένο πρόγραμμα, τήν άπαραίτητη προετοιμασία καί 
ύποδομή καί μέ τήν συμπαράσταση τού λαϊκού παράγοντα, εξασφαλίζεται τό 
ξεπέρασμα αύτής τής πρώτης φάσης.

Τά μέτρα τής άμεσης δράσης γιά τήν άντιμετώπιση τών οικονομικών 
άντιποίνων άπ’ τά μητροπολιτικά κέντρα, θά προλειάνουν τό έδαφος καί θά 
δώσουν τά άπαραίτητα χρονικά περιθώρια γιά τά μεσοπρόθεσμα καί μακρο
πρόθεσμα εκείνο οικονομικά μέτρα, πού θά οδηγήσουν στήν κατάλυση τής 
οικονομικής εξάρτησης άπ’ τά μητροπολιτικά κέντρα. Ή  πορεία πρός τήν 
οικονομική αυτοδυναμία τής περιθωριακής χώρας, δηλαδή τήν ανάπτυξη καί 
έδραίωση μιας ένδογενούς δυναμικής καί τήν προώθηση τής ίσομεροϋς άνά- 
πτυξης τών στρατηγικών τομέων τής οικονομίας, πορεία πού τελικά όδηγεϊ 
στήν κατάκτηση τής έθνικής άνεξαρτησίας στό οικονομικό μέτωπο, ταυτίζε
ται μέ τήν επίτευξη τής κοινωνικής άπελευθέρωσης, τού σοσιαλιστικού μετα
σχηματισμού. Αύτός ό στόχος προσδιορίζει σέ μεγάλο βαθμό τήν κατανομή 
εκείνων τών έπενδύσεων, κατά τομέα καί κατά περιφέρεια, πού προορίζον
ται γιά τήν ανάπτυξη τού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού τής χώρας καί ειδικό
τερα τής μηχανουργίας. Σέ μιά χώρα σάν τήν Ελλάδα ό στόχος τής ϊσομε- 
ροϋς άνάπτυξης τών στρατηγικών τομέων τής οικονομίας υλοποιείται μέ 
βάση συντονισμένες επενδύσεις γιά τήν άνάπτυξη τού κεφαλαιουχικού 
έξοπλισμού ατούς παρακάτω κατά κύριο λόγο τομείς: Γεωργία (έργα ύποδο- 
μής) καί ορυκτός πλούτος, ελαφριά βιομηχανία (γιά τήν παραγωγή έλαφροϋ 
κεφαλαιουχικού εξοπλισμού), βαρειά βιομηχανία (μηχανουργία). Ό  ρυθμός 
τής άνάπτυξης τού κεφαλαιουχικού έξοπλισμού τής χώρας έξαρτάται βέβαια 
άπό τό έπίπεδο αύτών τών έπενδύσεων. Κι αύτό προσδιορίζει τήν κατανομή 
τών έπενδύσεων άνάμεσα σ’ έκεϊνες πού προορίζονται γιά τήν άνάπτυξη τού 
κεφαλαιουχικού έξοπλισμού τής χώρας κι’ έκεϊνες πού προορίζονται γιά τήν 
αύξηση τής κοινωνικής καί άτομικής κατανάλωσης. Τό έπίπεδο τών έπενδύ
σεων στό σύνολό του, χρόνο μέ χρόνο, έξαρτιέται άπό τήν στραίηγική έθνική 
έπιλογή τού έπιπέδου τής έθνικής άποταμίευσης. Αύτές οί έπιλογές, πρέπει



νά τό τονίσουμε, είναι έπιλογές σέ έθνικό επίπεδο.
Σ’ αυτό τό ίδιο έπίπεδο γίνεται καί ή επιλογή τής ποσοτικής σχέσης 

άνάμεσα στήν συνολική κοινωνική κατανάλωση (εθνική άμυνα, διοίκηση, 
υγειονομική περίθαλψη, παιδεία, στέγη - πολεοδομία, πολιτιστικά άγαθά) 
καί τήν συνολική άτομική κατανάλωση. Πέρα άπ’ τήν έθνική άμυνα καί τήν 
διοίκηση, στήν πορεία πρός μιά σοσιαλιστική κοινωνία είναι πρωταρχικός 
στόχος ή διεύρυνση τής κοινωνικής κατανάλωσης. Γιά τήν έξάσφάλιση πλή
ρους νοσοκομειακής, ιατρικής, φαρμακευτικής περίθαλψης όλων τών πολι
τών, γιά τήν λαϊκή παιδεία -  μιά παιδεία πού νά άποσκοπεί όχι μόνο στήν 
έπαγγελματική άρτιότητα τού πολίτη, μά έπίσης στό βάθεμα καί πλάτεμα τής 
γνώσης -  γιά τήν έξάσφάλιση σύγχρονης, άνετης καί ιδιόκτητης στέγης σ’ 
όλους άνεξαίρετα τούς πολίτες, γιά τή μάχη ένάντια στήν ρύπανση, γιά τήν 
άνοικοδόμηση πόλεων πού νά μήν ύπονομεύουν τήν άνθρωπιά, γιά τήν 
άμεση συμμετοχή τού πολίτη σέ άθλητικές καί πολιτιστικές έκδηλώσεις, γιά 
νά φθάσει τό άγωνιστικό στάδιο, τό θέατρο, τό βιβλίο, ό πίνακας, ή μουσι
κή, σέ κάθε γωνιά τής έλληνικής γής.

Στό έθνικό έπίπεδο, τέλος παίρνονται κρίσιμες άποφάσεις γιά τήν άπά- 
λειψη τής άνεργίας, γιά συντάξεις πού νά έξασφαλίζουν περήφανα γερατειά.

Σ’ αύτό τό σημείο πρέπει ν’ άποφύγουμε μιά παρεξήγηση. Τό γεγονός, 
πώς αύτές οί μεγάλες έπιλογές γίνονται σέ έθνικό έπίπεδο δέν σημαίνει πώς 
τά προβλήματα λύνονται μέ κρατικοποίηση. ’Αντίθετα, τό ΠΑΣΟΚ πιστεύει 
στήν κοινωνικοποίηση, τήν άποκέντρωση καί τήν αύτοδιαχείριση. Καί οΐ 
τρεις αύτές έννοιες άφορούν στήν δομή τής κοινωνίας.

Οί δομικές άλλαγές είναι ή «λυδία λίθος» τού σοσιαλισμού. Μόνο σ’ 
αύτό τό έπίπεδο είναι δυνατό νά γίνει κρυστάλλινα ό διαχωρισμός άνάμεσα 
σέ μιά σοσιαλιστική καί σέ μιά σοσιαλδημοκρατική τοποθέτηση ή άνάμεσα 
στόν πατερναλιστικό, κρατικό σοσιαλισμό τού άνατολικού μπλοκ καί τόν 
άποκεντρωμένο σοσιαλισμό, πού στηρίζεται στήν κοινωνικοποίηση καί τήν 
αύτοδιαχείριση.

Πρίν έξετάσουμε τίς στρατηγικές δομικές άλλαγές, πού συνιστούν τό πέ
ρασμα στόν σοσιαλισμό, πρέπει νά τονίσουμε ότι τό κρίσιμο θέμα γιά τήν 
έπίτευξη αύτού τού στόχου, γιά τόν σοσιαλιστικό μετασχηματισμό τής κοινω
νίας, είναι ό ρυθμός πραγματοποίησης τών δομικών άλλαγών. Ένας πολύ 
χαμηλός ρυθμός περιέχει τόν κίνδυνο έκφυλισμού τής προσπάθειας, άπορρό- 
φησης τών δομικών άλλαγών στά πλαίσια μιάς καπιταλιστικής κοινωνίας ή 
ύπονόμευσής τους άπό τά άνέπαφα στρατηγικά κέντρα, πού έλέγχονται άπό 
τό κατεστημένο. Ένας πολύ ψηλός ρυθμός όμως, περιέχει τόν κίνδυνο νά 
ξεπεράσει τίς θεσμικές δυνατότητες καί νά όδηγήσει σέ άποδιάρθρωση τής 
οικονομίας. ’Απαιτείται, κατά συνέπεια, μιά στρατηγική έπιλογή τού άριστου 
ρυθμού εισαγωγής δομικών άλλαγών.

Δέν έχουμε τήν πρόθεση νά προσδιορίσουμε αύτή τήν στιγμή τόν άριστο 
αύτό ρυθμό. Θά προχωρήσουμε μάλλον στήν περιγραφή έκείνων τών δομι
κών άλλαγών, πού έξασφαλίζουν τήν πορεία πρός τόν σοσιαλιστικό μετα
σχηματισμό, μά πού κι αύτές άπαιτούν ένα σχετικά μακρό διάστημα. Ύπάρ-



χουν βέβαια κι βρισμένες άμεσες δομικές άλλαγές, πού έξασφαλίζουν τά 
«νώτα» τής κυβέρνησης άπό τήν μεθοδευμένη υπονόμευση τών στρατηγικών 
κέντρων τής οικονομικής ολιγαρχίας. Ποιές είναι;

Πρώτο, ή κοινωνικοποίηση τού χρηματοδοτικού -  πιστωτικού συστήμα
τος τής χώρας.

Δεύτερο, ή έπιβολή εθνικού ελέγχου στό μεγάλο εισαγωγικό καί έξαγω- 
γικό έμπόριο.

Τρίτο, ή κοινωνικοποίηση τών στρατηγικών μονοπωλιακών -  βιομηχανι
κών μονάδων.

Οί άλλες βασικές δομικές άλλαγές πρέπει νά ξεκινήσουν άμέσως, μά ή 
υλοποίησή τους θά άπαιτήσει χρόνο. Τίς έξετάζουμε σέ γενικές γραμμές. 
Πρώτο, ή εισαγωγή καί προώθηση τής συνεταιριστικής καλλιέργειας καί έμ- 
πορίας στην ύπαιθρο. Συνεταιρισμοί νέου τύπου πρέπει νά θεσμοθετηθούν τό 
γρηγορότερο δυνατό, άγροτοβιομηχανικοί συνεταιρισμοί μεγάλης γεωγραφι
κής έκτασης, πού νά σμίξουν τό έργοστάσιο καί τό χωράφι, πού νά άναλά- 
βουν δλο τό φάσμα τής παραγωγής, τής πιστοδότησης καί τής έμπορίας τών 
προϊόντων τους. Οί άγρότες πού συμμετέχουν μέ τήν έργασία τους καί τήν 
καλλιεργήσιμη γή τους (γή πού παραμένει δίκιά τους άτομική ιδιοκτησία), 
αύτοδιαχειρίζονται τόν συνεταιρισμό. Στη διοίκηση όμως συμμετέχουν καί 
έκπρόσωποι τού γεωγραφικού διαμερίσματος ή τής περιφέρειας, στην όποία 
λειτουργεί ό συνεταιρισμός. Γιά τήν Ελλάδα αυτή είναι ή πιό σημαντική, ή 
πιό άποφασιστική δομική άλλαγή.

Δεύτερο, ή κοινωνικοποίηση τών βασικών βιομηχανικών μονάδων. Πό
σες καί ποιές βιομηχανικές μονάδες πρέπει νά κοινωνικοποιηθούν γιά νά 
έξασφαλιστεΐ ή πορεία πρός τόν σοσιαλιστικό μετασχηματισμό; Δέν πρέπει 
νά άναζητήσουμε κάποιο τυφλοσούρτη, νά διατυπώσουμε μιά μηχανιστική 
άπάντηση. Μάλλον πρέπει νά διατυπώσουμε κάποιον κανόνα καί νά τόν 
έφαρμόσουμε μέ σωφροσύνη. Τά παρακάτω δοσμένα έχουν πολύ ένδιαφέρον. 
Τό 1975 οί 100 μεγαλύτερες (σέ πωλήσεις) βιομηχανικές έπιχειρήσεις έκπρο- 
σωπούσαν μόνο τό 4,6% τού συνόλου τών έπιχειρήσεων. Όμως έλέγχανε τό 
56% τών πωλήσεων, τό 51% τού άπασχολούμενου κεφαλαίου, τό 53% τών 
κερδών (πού στήν πραγματικότητα θά πρέπει νά ήταν άκόμη μεγαλύτερα) 
καί τό 35% τής άπασχόλησης. Ά πό τίς 100, οί 40 περίπου έλέγχονται άπό 
τό ξένο κεφάλαιο. Μέσα σ’ αυτόν τόν κύκλο τών έπιχειρήσεων -  άλλά βέ
βαια όχι άποκλειστικά -  θά πρέπει νά άναζητηθούν οί έπιχειρήσεις, πού θά 
κοινωνικοποιηθούν στήν πρώτη φάση τής πορείας πρός τήν σοσιαλιστική άλ
λαγή. Μέ ποιά κριτήρια; Τά βασικά κριτήρια είναι: Πρώτο, ή στρατηγική 
σημασία τής έπιχείρησης γιά τήν οικονομία καί ειδικότερα γιά τήν έπίτευξη 
τών στόχων τού άναπτυξιακού προγράμματος τής χώρας. Δεύτερο, ή σχετική 
μονοπωλιακή της δύναμη στόν κλάδο της. Τρίτο, ή συμμετοχή καί ό έλεγχος 
τού ξένου κεφαλαίου. Ιδιαίτερη μνεία πρέπει νά γίνει γιά τίς έπιχειρήσεις σ’ 
βρισμένους κρίσιμους τομείς. Οί έπιχειρήσεις πού άφορούν τίς κοινές ωφέ
λειες, τόν όρυκτό πλούτο τής χώρας (έξόρυξη, έκμετάλλευση, μεταποίηση 
κλπ.), τήν έθνική άμυνα, τά φάρμακα καί είδη υγείας, πρέπει άναμφισβή-



τητα νά κοινωνικοποιηθούν. Επίσης, ή παρουσία ξένου κεφαλαίου σέ κλί
μακα, πού νά κάνει πιθανό τόν έλεγχό του πάνω στήν έπιχείρηση, επιβάλλει 
την κοινωνικοποίησή της. Μιά κοινωνικοποιημένη έπιχείρηση μπορεί νά δε
χθεί την συμμετοχή ξένου κεφαλαίου κάτω άπό ορούς, πού νά έξασφαλίζουν 
απόλυτα τόν έλεγχο τού κοινωνικού φορέα καί τών εργαζομένων στήν έπι
χείρηση, όταν αύτό αποτελεί τόν μόνο τρόπο γιά τήν χρησιμοποίηση μιας 
άπαραίτητης τεχνολογίας.

'Κοινωνικοποίηση δέν σημαίνει κρατικοποίηση. Τί σημαίνει άκριβώς; 
Σημαίνει πώς καταργεΐται ή σχέση έξαρτημένης έργασίας, πώς οί έργαζόμε- 
νοι αύτοδιαχειρίξονται τίς έπιχειρήσεις στά πλαίσια άποφάσεων πού παίρ- 
νονται άπό διοικητικά συμβούλια στά όποια συμμετέχουν: Πρώτο, οί ίδιοι οί 
έργαζόμενοι. Δεύτερο, έκπρόσωποι τής περιφέρειας (πόλης, έπαρχίας, κλπ.), 
στήν όποια λειτουργεί τό κατάστημα. Τρίτο, έκπρόσωποι τής έθνικής οικο
νομίας, άν ή έπιχείρηση έχει καταστήματα σέ πολλές περιφέρειες ή άν ή 
δραστηριότητά της έχει στρατηγική σημασία γιά τήν οικονομία ή τήν έπί- 
τευξη τών στόχων τού άναπτυξιακού προγράμματος. Οί ιδιοκτήτες τών έπι- 
χειρήσεων, πού κοινωνικοποιούνται, αποζημιώνονται μέ βάση τήν γνωμά
τευση έπιτροπής, πού θά όρισθεΐ άπό τήν Κυβέρνηση.

Στίς μικρομεσαίες καί τίς άλλες βιομηχανικές έπιχειοήσεις, πού δέν κοι
νωνικοποιούνται, διευρύνονται τά συμβούλιά τους μέ τήν συμμετοχή έκπρο- 
σώπων τών έργαζομένων καθώς καί έκπροσώπων τής περιφέρειας (πόλης, 
έπαρχίας κλπ), στήν όποια λειτουργεί τό κατάστημα. Γιά τήν βιοτεχνία 
προωθείται ή συνεταιριστική πιστοδότηση, έρευνα καί έμπορία τών προϊόν
των καί, σέ συγκεκριμένες περιπτώσεις, ή άνάπτυξη κοινής βασικής κεφα
λαιουχικής ύποδομής.

Ειδικός φορέας δημιουργεΐται γιά τήν προώθηση καί άνάπτυξη τής 
έρευνας πάνω στήν σύγχρονη τεχνολογία. ’Αξίζει νά σημειώσουμε πώς στήν 
Ελλάδα οί έρευνες άπορροφούν τό 0,2% τού έθνικού εισοδήματος καί πώς 
αύτό είναι τό μικρότερο ποσοστό στόν χώρο τού ΟΟΣΑ.

Τρίτο, ή άποκέντρωση. Διοικητικές καί οικονομικές έξουσίες μεταβιβά
ζονται τό γρηγορότερο δυνατό άπό τό κέντρο στήν περιφέρεια (θά υπάρχουν 
11 περίπου περιφέρειες στήν χώρα) καί τήν τοπική μονάδα (πόλη, έπαρχία 
κλπ). Οί τοπικές μονάδες καί οί περιφέρειες τής χώρας παίζουν πρωταρχικό 
ρόλο στήν διαμόρφωση καί ύλοποίηση τού δικού τους άναπτυξαικού προ
γράμματος -  στά πλαίσια τού γενικού έθνικού προγράμματος -  στήν δια
μόρφωση τού όποιου έπίσης συμμετέχουν ένεργά.

Τέταρτο, 6 συνδικαλισμός. Ή  συμμετοχή τών έργατών σέ σωματεία καί 
τών άγροτών σέ συλλόγους καθολικεύεται. Τόσο τά σωματεία όσο καί οί 
σύλλογοι άνεξαρτοποιούνται άπό τό κράτος καί τερματίζεται κάθε είδους 
κηδεμονία. Τά σωματεία καί οί σύλλογοι συμμετέχουν ένεργά στήν διαμόρ
φωση τού έθνικού προγράμματος οικονομικής καί κοινωνικής άνάπτυξης. 
Ταυτόχρονα προωθούν ένεργά τίς διεκδικήσεις τών έργαζομένων. Θά πρέπει 
νά σημειωθεί, ότι στίς κοινωνικοποιημένες έπιχειρήσεις θά έχει καταργηθεί ή 
έξαρτημένη έργασία, δηλαδή ή σχέση έργοδοσίας καί έργασίας. Άρα, οί



συνδικαλιστικές διεκδικήσεις, με τήν μορφή πού τίς γνωρίζουμε, περιορίζον
ται στόν μή κοινωνικοποιημένο τομέα. Κατά τά άλλα, ό ρόλος τών σωμα
τείων καί τών συλλόγων άποβλέπει κύρια στή μείωση τής άνισοκατανομής 
τού εισοδήματος κατά κλάδους καί τομείς τής οικονομίας καί γενικότερα 
στήν βελτίωση τών συνθηκών έργασίας κλπ.

Πέμπτο, ό προγραμματισμός. Διαμορφώνεται εθνικό πρόγραμμα οίκο- 
νομικής καί κοινωνικής άνάπτυξης μέ τήν συμβολή τών περιφερειών, τών 
συνδικάτων, τών άγροτικών συλλόγων καί άλλων κοινωνικών φορέων. Τό 
πρόγραμμα δέν είναι κάθετο, λεπτομερεικά ποσοτικό, μέ έξαίρεση τούς το
μείς ενέργειας, έθνικού δίκτυου μεταφορών καί έπικοινωνιών. Οί έπιχειρη- 
ματικές μονάδες (συνεταιρισμοί, κοινωνικοποιημένες καί μή έπιχειρήσεις) 
παίρνουν τίς άποφάσεις τους στά γενικά πλαίσια τού έθνικού προγράμματος 
άνάπτυξης. Τά κριτήρια, γιά τήν λήψη άποφάσεων άπό τίς κοινωνικοποιημέ
νες μονάδες, διαμορφώνονται ώς ένα βαθμό άπό τό έθνικό κέντρο προγραμ
ματισμού. Κατά τά άλλα, οί επιχειρήσεις -  κοινωνικοποιημένες καί μή -  
παίρνουν ελεύθερα τίς άποφάσεις τους. Τό κέντρο έθνικού προγραμματισμού 
διαθέτει τά παρακάτω όργανα γιά τήν καθοδήγηση τής οικονομίας: Πρώτο, 
τό σύστημα χρηματοδότησης. Δεύτερο, τήν δημοσιονομική πολιτική. Ό  πρω
ταρχικός φόρος είναι ό φόρος προστιθεμένης άξίας. ’Αποτελεί τό κύριο μέσο 
γιά τήν έπίτευξη τού έπιθυμητού έπιπέδου κοινωνικής άποταμίευσης. Ό  φό
ρος εισοδήματος (θετικός ή άρνητικός, δηλ. ή φόρος ή παροχή) έπιβάλλεται 
μέ κύριο στόχο τή μείωση τής άνισοκατανομής τού εισοδήματος. Τρίτο 
έλεγχο τιμών. Γιά βασικά είδη κατανάλωσης οί τιμές προσδιορίζονται άπό 
τήν κεντρική έξουσία. Τά κατώτα δρια απολαβών γιά τούς έργαζόμενους 
καθορίζονται έπίσης άπό τήν κεντρική έξουσία. Τέταρτο, προσδιορίζονται 
έπίσης «σκιώδεις» λογιστικές τιμές (σέ άντιπαράθεση μέ τίς τιμές στήν άγο- 
ρά) πού υποχρεωτικά λαμβάνονται ύπ’ όψη άπό τίς κοινωνικοποιημένες έπι- 
χειρήσεις στήν διαδικασία λήψης άποφάσεων. Έτσι ύποβοηθεϊται ή έπίτευξη 
τών στόχων τού προγράμματος οικονομικής καί κοινωνικής άνάπτυξης. Πρέ
πει τέλος νά σημειωθεί, ότι γιά τά περισσότερα άγαθά άτομικής κατανάλω
σης λειτουργεί ό μηχανισμός τής άγοράς.

Τό περίγραμμα τών δομικών άλλαγών, πού προωθούνται μέ προκαθορι
σμένο ρυθμό, άφήνει βέβαια πολλά άναπάντητα έρωτήματα. Μερικές συμ
πληρωματικές παρατηρήσεις είναι γι’ αυτό άπαραίτητες.

Σημαντικό ρόλο στήν παροχή τών αγαθών τής κοινωνικής κατανάλωσης, 
όπως ή νοσοκομειακή, ίατρική καί φαρμακευτική περίθαλψη, ή παιδεία, ή 
στέγη, ή ψυχαγωγία καί οί πολιτιστικές έκδήλωσεις, παίζουν οί περιφερεια
κοί καί τοπικοί κοινωνικοί φορείς. Οί κοινωνικοποιημένες μονάδες παραγω
γής (συνεταιρισμοί, βιομηχανικές έπιχειρήσεις κλπ) συμμετέχουν κι αύτές 
στήν παροχή άγαθών κοινωνικής κατανάλωσης, καθώς καί σέ προγράμματα 
κοινωνικής άσφάλισης καί συνταξιοδότησης. Στό μέτρο τού δυνατού προω
θείται ή αποκέντρωση καί ή συλλογική πρωτοβουλία.

Καταναλωτικοί συνεταιρισμοί προωθούνται μέ κύριους φορείς τίς κοι
νωνικοποιημένες μονάδες καί τήν τοπική αύτοδιοίκηση. Τό μικρεμπόριο δέν



θίγεται. Τό έξαγωγικό έμπόριο πραγματοποιείται κάτω άπό γενικό κεντρικό 
έλεγχο καί με βάση τούς στόχους τού προγράμματος καί τίς δεσμεύσεις, πού 
έχει άναλάβει τό δημόσιο στά πλαίσια διμερών ή άλλων συμφωνιών. Οί εισ
αγωγές έλέγχονται αυστηρά στά πλαίσια τού έθνικού προγράμματος οικονο
μικής άνάπτυξης.

Τελικά, πρέπει νά τονίσουμε πώς ή πραγματοποίηση αυτών τών δομικών 
άλλαγών, πού έγγυώνται την ειρηνική πορεία πρός τόν σοσιαλιστικό μετα
σχηματισμό, πρέπει νά κατοχυρωθούν άπό ένα νέο σύνταγμα -  πού θ’ άπο- 
τελέσει τήν ριζική άλλαγή, τήν διαμόρφωση μιας έναλλακτικής πορείας γιά 
τήν χώρα, πού γνήσια προωθεί τήν εθνική άνεξαρτησία, τήν λαϊκή κυριαρχία 
καί τήν κοινωνική άπελευθέρωση.

Πρίν κλείσουμε αυτό τό περίγραμμα δομικών άλλαγών, θά πρέπει νά 
άναφερθούμε στό γεγονός πώς τόσος ό έλεγχος τών εισαγωγών, δσο κι’ ό 
έλεγχος στήν κίνηση τού κεφαλαίου παραβιάζουν τήν συμφωνία σύνδεσης 
τής Ελλάδας μέ τήν ΕΟΚ. Αυτό είναι άναπόφευκτο. (Δέν άναφερόμαστε 
στήν ένταξη τής Ελλάδας στήν ΕΟΚ. Τό ΠΑΣΟΚ έχει ήδη άναπτύξει τούς 
λόγους γιά τούς όποιους άντιτίθεται στήν ένταξη. Άναφερόμαστε στό καθε
στώς σύνδεσης). Καί θά είχε, άν άντιδρούσε ή ΕΟΚ, άρνητικές επιπτώσεις 
στίς εξαγωγές μας στίς χώρες πού τήν άπαρτίζουν. Γι’ αύτό, πρωταρχικό 
μέλημα μας πρέπει νά είναι ή διαμόρφωση ενός πλαισίου ειδικής συμφωνίας 
άνάμεσα στήν Ελλάδα καί τήν ΕΟΚ, πού νά έξασφαλίζει τίς έξαγωγές μας 
κάτω άπό ευνοϊκούς όρους μέ συγκεκριμένα άνταλλάγματα, πού είμαστε σέ 
θέση νά προσφέρουμε χωρίς νά ύπονομεύουμε τήν πορεία πρός τήν σοσιαλι
στική άλλαγή. Μιά τέτοια ειδική συμφωνία Ελλάδας -  ΕΟΚ είναι έφικτή. 
Αρκεί νά παρατηρήσουμε, πώς ή ΕΟΚ ήδη άναπτύσσει τέτοιες πρωτοβου
λίες άκόμα καί μέ τίς χώρες τού άνατολικού μπλοκ.

* * *

Ή  πολιτικοστρατιωτική άνεξαρτοποίηση (απάλειψη τής ξενοκίνητης 
διάβρωσης καί άποσύνδεση άπό στρατιωτικούς συνασπισμούς), πού προηγεί
ται άπό κάθε άλλη πολιτική πράξη μιάς κυβέρνησης -  πού έλέγχεται άπό τόν 
πολιτικό φορέα τού λαϊκού κινήματος, είναι στήν ουσία κατασταλτικής μορ
φής καί μάλιστα περιορισμένης πολιτικής έμβέλειας. Στήν πορεία, πρέπει νά 
ξεπεραστεΐ ή άλλοτρίωση τού πολίτη άπό τό κράτος, νά γίνει ή κρατική μη
χανή εκφραστής τών συμφερόντων τής μεγάλης μάζας τών έργαζομένων. Χω
ρίς κάτι τέτοιο, χωρίς τήν συμφιλίωση τού κράτους καί τών λαϊκών στρωμά
των, ή λαϊκή κυριαρχία θά παραμείνει νεκρό γράμμα. Κι έδώ ή πορεία είναι 
μακρόχρονη καί άνηφορική. Πέρα άπ’ τούς νέους θεσμούς, πού θά έφαρμο- 
σθούν στά πλαίσια τής διοικητικής άποκέντρωσης, τής αύτοδιαχείρισης καί 
τού έθνικού προγραμματισμού, θά άπαιτηθεί καί άλλαγή νοοτροπίας τών 
κρατικών λειτουργών σ’ όλα τά επίπεδα. Τόσο οί μηχανισμοί επιλογής τών 
κρατικών λειτουργών δσο καί ή παιδεία, θά κληθούν νά παίξουν τελικά τόν 
άποφασιστικό ρόλο.



Παράλληλα μέ τήν Ανάπτυξη καί έόραίωση μιας αυτοδύναμης οικονο
μίας, θά πρέπει νά διαμορφωθεί μιά νέα Ανεξάρτητη εθνική έξωτερική πολι
τική σέ άμεση συσχέτιση μέ μιάν εθνική Αμυντική πολιτική, πού νά στηρίζε
ται δχι μόνο στά στρατευμένα παιδιά τού λαού, τίς ένοπλες δυνάμεις τής 
χώρας, άλλά στό σύνολο τού πληθυσμού. Ή  Αναζήτηση καί κατάκτηση νέων 
ερεισμάτων στό διεθνή χώρο καί ή πολύπλευρη διασύνδεση τής χώρας μέ 
άλλα κράτη καί άλλους λαούς, συμβαδίζει όργανικά μέ τήν κατάκτηση τής 
οικονομικής αύτοδυναμίας.

Τόσο ή πορεία πρός την οικονομική αύτοδυναμία, δσο κι’ αύτή πρός τήν 
πολιτικοστρατιωτική Ανεξαρτησία, βρίσκονται σέ άμεση ιστορική συσχέτιση 
μέ τήν διαμόρφωση μιάς ένδογενοϋς δυναμικής στόν πολιτιστικό τομέα, πού 
άξιοποιώντας τίς λαϊκές παραδόσεις καί ξεπερνώντας τά ξένα πρότυπα θά 
δώσει νέες διαστάσεις στήν δημιουργικότητα τού λαού. Τελικά, ή ιστορική 
διαδικασία πού όδηγεϊ στήν πολιτική, στρατιωτική, οικονομική, κοινωνική 
καί πολιτιστική Ανεξαρτησία είναι ένιαία.

* * *

Στοχεύουμε τόν σοσιαλιστικό μετασχηματισμό τής κοινωνίας μας. Αύτό 
όμως, δέν σημαίνει δτι εφησυχάζουμε καί περιμένουμε ή δτι είμαστε δέσμιοι 
τού «δλα ή τίποτα». Αντίθετα, είμαστε στήν πρώτη γραμμή γιά τά καθημε
ρινά προβλήματα πού Αντιμετωπίζει ό Λαός, προωθώντας τήν Αγωνιστική 
κατάκτηση αιτημάτων καί έπιφέροντας όριακές Αλλαγές, πού καλυτερεύουν 
τήν θέση τών εργαζομένων. Ή  γενική, ή ριζική κοινωνική Αλλαγή συνδέεται 
άρρηκτα μέ τούς βραχυπρόθεσμους καί τούς έπί μέρους διεκδικητικούς Αγώ
νες τού Λαού μας. Στά πλαίσια τέτοιων Αγώνων σφυρηλατεϊται τό λαϊκό κί
νημα.

Τό ΠΑΣΟΚ πρέπει νά παίξει πρωτοποριακό, καταλυτικό ρόλο στήν 
Αγωνιστική σφυρηλάτηση τού λαϊκού κινήματος -  στόν τόπο κατοικίας, τόν 
τόπο δουλειάς, στίς πολιτιστικές έκδηλώσεις τού Λαού μας. Οί αγωνιστικοί 
μας στόχοι προσδιορίζονται άπό τά καθημερινά προβλήματα, πού Αντιμετω
πίζουν οί έργαζόμενοι τής χώρας μας. Προσδιορίζονται άκόμη κι άπ’ τήν 
συγκεκριμένη μορφή, πού παίρνει ή ιδιαίτερα έπικίνδυνη καί όγκούμενη 
άπειλή ένάντια στήν έδαφική Ακεραιότητα τής χώρας μας.

Επειδή άκριβώς τό ΠΑΣΟΚ είναι ταγμένο στόν Αγώνα γιά τήν έθνική 
Ανεξαρτησία, πρέπει νά είναι πρωτοπόρο στήν κινητοποίηση τού Λαού μας 
γιά τήν προάσπιση τής εδαφικής μας Ακεραιότητας, γιά τήν έθνική μας έπι- 
βίωση. Στήν μεθοδευμένη άπό τίς ΗΠΑ καί τό ΝΑΤΟ τουρκική εισβολή 
στήν Κύπρο καί τήν άπειλή στό Αιγαίο καί τήν Δυτική Θράκη, Απαντούμε 
μέ τήν εντατικοποίηση τού άγώνα γιά τήν έλληνοποίηση τής κρατικής μας 
μηχανής, γιά τήν άδελφωσύνη άνάμεσα στόν Λαό καί τά στρατευμένα του 
παιδιά, γιά τήν πλήρη καί όριστική Αποχώρηση άπό τό ΝΑΤΟ, γιά τήν στε- 
γανοποίηση καί τελικά τό κλείσιμο τών ξένιον βάσεων στήν χώρα μας, γιά 
τήν διαμόρφωση μιάς Ανεξάρτητης, έλληνικής έξωτερικής πολιτικής, γιά τήν



ενεργό άναζήτηση νέων έρεισμάτων στόν διεθνή καί ιδιαίτερα στόν Μεσο
γειακό χώρο, γιά τόν άρτιο έξοπλισμό τών ένόπλων δυνάμεων τής χώρας μας 
μέ προσανατολισμό τόν τοπικό -  όχι τόν γενικό πόλεμο, γιά τήν πανελλήνια 
κινητοποίηση τού Λαού μας. Μ’ αυτόν καί μόνο τόν τρόπο θά προασπίσουμε 
τήν έδαφική μας άκεραιότητα, θά έδραιώσουμε τήν έθνική μας άνεξαρτησία 
καί θ’ ά,τοτρέψουμε τήν εμπλοκή μας σέ μεθοδευμένο καί καθοδηγούμενο 
πόλεμο. Τό σύνθημά μας είναι πανεθνική κινητοποίηση γιά τήν άνεξαρτησία, 
τήν έδαφική άκεραιότητα, τήν έπιβίωση τής χώρας.

Γιά τήν πρόασπιση τών δημοκρατικών θεσμών -  αυτών έστω πού περι- 
έχονται στό Σύνταγμα τής Νέας Δημοκρατίας -  καί γιά τήν διεύρυνσή τους 
πρέπει νά προωθήσουμε τήν δημοκρατική συνεργασία. Μόνο έτσι μπορούμε 
νά άντιμετωπίσουμε άποτελεσματικά τήν άκάθεκτη πορεία τού κράτους τής 
Δεξιάς. ’Αποτελεί μεγάλη πλάνη, πώς ή δημοκρατική συνεργασία μπορεί νά 
δομηθεί στά πλαίσια τής «άντιδικτατορικής ένότητας», πού άγκαλιάζει καί 
τόν πολιτικό φορέα τής Δεξιάς. Ό χ ι γιατί δέν ύπάρχουν καί δημοκρατικές 
δυνάμεις στόν χώρο τής Δεξιάς. 'Υπάρχουν. ’Αλλά είναι έγκλωβισμένες σ’ 
ένα πολιτικό σχήμα πού περιλαμβάνει, προωθεί καί στηρίζεται τελικά στίς 
άδίστακτες δυνάμεις τής δικτατορικής καί μοναρχικής ’Ακροδεξιάς -  γιατί ή 
διάσπαση στούς κόλπους τής Δεξιάς κατά τήν έφτάχρονη δικτατορία άφο- 
ρούσε όχι διαφωνία πάνω στήν άναγκαιότητα τής στρατιωτικής επέμβασης 
άλλά διαφωνία στήν έπιλογή τού φορέα της.

Τό ΠΑΣΟΚ πρέπει νά είναι πρώτο στόν στίβο τού άγώνα γιά τήν άπο- 
κέντρωση καί τήν τοπική αυτοδιοίκηση. Ό χι μόνο γιατί όραματίζεται έναν 
περιφερειακά άποκεντρωμένο σοσιαλιστικό προγραμματισμό. ’Αλλά έπίσης 
γιατί ή ύπερενισχυμένη συγκεντρωτική έκτελεστική έξουσία άποτελεΐ άποτε- 
λεσματικό μηχανισμό έλέγχου τής πορείας τής χώρας μας άπ’ τό ξένο καί 
ντόπιο κατεστημένο καί τελικά άπό ξένα κέντρα άποφάσεων.

’Αποφασιστική τέλος σημασία έχει ή ένεργός, πρωτοπόρα καί υπεύθυνη 
παρουσία τού ΠΑΣΟΚ στούς διεκδικητικούς άγώνες τού έργαζόμενου λαού, 
τού άγρότη, τού έργάτη, τού βιοτέχνη, τού μισθωτού, τού έπιστήμονα, τού 
μικροεπαγγελματία, στούς άγώνες τής πρωτοπόρας νεολαίας μας. Στά πλαί
σια αυτών τών άγώνων πρέπει νά συμβάλλουμε στήν διαμόρφωση πολιτικο
ποιημένων άλλά άκομμάτιστων συνδικαλιστικών φορέων, νά σφυρηλατήσουμε 
τήν ένότητα τού λαϊκού κινήματος, πού άποτελεΐ τήν προϋπόθεση όχι μόνο 
γιά βραχυπρόθεσμες βελτιώσεις τών συνθηκών έργασίας καί διαβίωσης στά 
πλαίσια τού συστήματος, άλλά προϋπόθεση καί γιά τήν τελική νίκη, γιά τήν 
πραγμάτωση τού δράματος γιά τό όποιο τόσες γενιές Ελλήνων άγωνίστηκαν, 
γιά μιάν Ελλάδα πού νά άνήκει στόν Λαό της, γιά μιάν Ελλάδα πού νά 
άνήκει στούς Έλληνες.



ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΑΝΩ ΣΤΟ 
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

1. Εισαγωγή

Τό ΠΑ.ΣΟ.Κ είναι πολιτικό Κίνημα μέ μέλη πού έχουν διαφορετική 
κοινωνική προέλευση, διαφορετική πείρα καί διαφορετική πολιτική ιστορία. 
Ένα Κίνημα δέν μπορεί νά λειτουργήσει μέ βάση τίς φιλικές σχέσεις άνά- 
μεσα στά μέλη του. Χρειάζεται καταστατικές άρχές καί κανόνες πού νά έξ- 
ασφαλίζουν μιά ένιαία λειτουργία καί έκφραση, πού νά καθορίζουν τά 
πλαίσια μέσα στά όποια διαμορφώνεται ή γνώμη τών μελών καί δραστηριο
ποιείται ή όργάνωση γιά τήν υλοποίηση τών άποφάσεών της.

Τό καταστατικό είναι μιά κατάκτηση γιά κάθε λαϊκό πολιτικό Κίνημα. 
Γιατί εξασφαλίζει σέ κάθε μέλος τά δικαιώματά του, προσδιορίζει τίς υπο
χρεώσεις του καί καθορίζει τή συμμετοχή του στή ζωή, λειτουργία καί δράση 
τής οργάνωσης.

Τό καταστατικό μιας οργάνωσης καθορίζει τή δομή καί τά πλαίσια τής 
λειτουργίας της. Όμως, τόσο ή διάρθρωση δσο καί ή λειτουργία μιάς όργά- 
νωσης, έξαρτώνται σέ μεγάλο βαθμό άπό τίς βασικές άρχές καί τούς στόχους 
της. Κατά συνέπεια, τό καταστατικό μιάς πολιτικής όργάνωσης έκφράζει 
ταυτόχρονα καί τόν ιδεολογικοπολιτικό χαρακτήρα της καί τή διάρθρωση 
καί τά πλαίσια λειτουργίας της.

Τό καταστατικό τού ΠΑ.ΣΟ.Κ θά ίσχύσει μέχρι τό πρώτο συνέδριο. 
’Αναμφισβήτητα έχει τίς άτέλειές του. Θά τίς άναζητήσουμε στά πλαίσια τής 
προσυνεδριακής ζύμωσης καί θά τού δώσουμε τήν πιό όριστική μορφή του 
στά πλαίσια τού Α' Συνέδριουτού Κινήματος.

2. Ίόεολογικο-πολιτική φυσιογνωμία τού ΠΑ.ΣΟ.Κ

Τό ΠΑ.ΣΟ.Κ ιδρύθηκε τήν περίοδο τής μεταπολίτευσης μέ πρωτοβουλία 
άγωνιστών πού έδωσαν πολυποίκιλα τό παρόν στόν αγώνα ενάντια στήν εφ
τάχρονη ξενοκίνητη στρατιωτική δικτατορία. Στή μεγάλη τους πλειοψηφία 
προερχόντουσαν άπό τό Πανελλήνιο ’Απελευθερωτικό Κίνημα (Π.Α.Κ) κι 
έτσι τό ΠΑ.ΣΟ.Κ., πολιτικό Κίνημα, υιοθέτησε σάν άφετηρία τίς βασικές 
πολιτικές θέσεις τού Π.Α.Κ μέ προσαρμογή του όμως σέ συνθήκες ομαλής



δημοκρατικής ζωής, πού τελικά εκφράστηκαν στήν ιδρυτική διακήρυξη τής 
3ης Σεπτέμβρη, πού θεμελιώθηκε πάνω στούς στόχους τής ’Εθνικής 'Ανεξαρ
τησίας, τής Λαϊκής Κυριαρχίας, τής Κοινωνικής ’Απελευθέρωσης καί τής 
Δημοκρατικής Διαδικασίας. Οί στόχοι αύτοί ξεπήδησαν μέσα άπό τούς 
σκληρούς αγώνες τής έπταετίας καί αποτελούν απαύγασμα τής ώριμης πολι
τικής σκέψης τού Δαοϋ μας. Σύμφωνα μ' αύτή τή διακήρυξη «6 άγώνας τού 
Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος γιά τήν ’Εθνική μας αναγέννηση γιά 
μιά σοσιαλιστική καί δημοκρατική Ελλάδα στηρίζεται στήν αρχή πιός ή 
'Εθνική μας ανεξαρτησία αποτελεί προϋπόθεση γιά τήν πραγμάτωση τής 
Λαϊκής Κυριαρχίας, πιός ή Λαϊκή Κυριαρχία αποτελεί προϋπόθεση γιά τήν 
πραγμάτωση τής Κοινωνικής Απελευθέρωσης, πιός ή Κοινωνική Απελευθέ
ρωση αποτελεί προϋπόθεση γιά τήν πραγμάτωση τής Πολιτικής Δημοκρα
τίας». Έτσι, είναι σαφής τόσο 6 έθνικοαπελευθερωτικός χαρακτήρας τού 
ΠΑ.ΣΟ.Κ., όσο καί ό σοσιαλιστικός καί δημοκρατικός του χαρακτήρας. Ή  
ιδιαίτερη θέση τον στον σοσιαλιστικέ) πολιτικέ) χώρο στηρίζεται στήν εκτί
μηση πώς στη σημερινή φάση ιμπεριαλισμόν ή μεγάλη καί καθοριστική σύγ- 
κρονση είναι ή σνγκρονση ανάμεσα στις μητροπόλεις τον καπιταλισμόν καί 
τίς χώρες πού άνήκονν στό περιθώριά) τον. Γιά τό ΠΑ.ΣΟ.Κ αύτή είναι ή 
σνγκεκριμένη ιστορική μορφή πού παίρνει ή ταξική πάλη σέ παγκόσμια κλί
μακα στήν εποχή μας.

Αύτή ή εκτίμηση ξεπηδά άπό τά ιστορικά δοσμένα τής περιόδου πού 
διανύουμε, μέ βάση τή μέθοδο κοινωνικής άνάλυσης πού κληρονομήσαμε άπό 
τόν Μάρξ.

Στό ΠΑ.ΣΟ.Κ., πού άποδέχεται αύτή τή Μαρξιστική μέθοδο κοινωνικής 
άνάλυσης, επιβάλλεται:
α. Νά ολοκληρώνει τίς εκτιμήσεις καί νά πλουτίζει τήν πείρα του άπό τήν 
πολύχρονη πάλη τού Λαού μας καθώς καί τών άλλων Λαών, 
β. Νά προσδιορίζει τίς επιλογές τού άγώνα, άναλύοντας τίς κοινωνικές καί 
πολιτικές άντϊθέσεις καί τόν συσχετισμό τών δυνάμεων στόν τόπο μας σέ 
σύνδεση μέ τίς διεθνείς εξελίξεις.
γ. Νά επεξεργάζεται καθημερινά τά καινούργια δοσμένα καί νά προσαρμόζει 
σύμφιυνα μ' αυτά τήν τακτική καί τή δράση του.

3. ’Οργάνωση -  μοναδική επιλογή.

Τό ΠΑ.ΣΟ.Κ εκφράζει καί προωθεί τά συμφέροντα τών εργατών, αγρο
τών, μικροεπαγγελματιών, βιοτεχνών, μισθωτών καί νεολαίας. Οί δυνάμεις 
αυτές, στίς σημερινές άντικειμενικές συνθήκες, έχουν συγκλίνοντα ή καί 
κοινά ταξικά συμφέροντα καί άποτελοϋν αντικειμενικά τίς κινητήριες δυνά
μεις γιά τήν ’Εθνική άπελευθέρωση άπό τά δεσμά πού μάς χάλκευσε ό μονο
πωλιακός καπιταλισμός, δηλαδή ό ιμπεριαλισμός, καί γιά τήν πραγμάτωση 
τού σοσιαλιστικού μετασχηματισμού. Κι αυτό, γιατί σέ χώρες πού βρίσκονται 
στό περιθώριο τού καπιταλισμού, άντικείμενο στυγνής εκμετάλλευσης δέν εϊ-



ναι μόνο ό έργάτης άλλά καί ό άγρότης, ό μικροεπαγγελματίας, ό βιοτέχνης, 
ό μισθωτός καί ό νεολαίος. Κι έτσι ή συμμαχία άνάμεσα σ’ αυτά τά στρώ
ματα τού Λαού μας είναι άναπόφευκτη, παρά τό γεγονός ότι τά κάθε ένα 
άντιμετωπίζει διαφορετικά προβλήματα καί άποκτά τήν πολιτική του συνεί
δηση μέ διαφορετικούς τρόπους, πού συνδέονται με τή θέση του στήν παρα
γωγική διαδικασία.

'Υπάρχει μιά ουσιώδης διαφορά άνάμεσα στά μέλη τού ΠΑ.ΣΟ.Κ καί 
στά πλατειά στρώματα τού εργαζόμενου λαού πού κοινωνικά εκπροσωπεί. Ή  
διαφορά αύτή άναφέρεται στό βαθμό πολιτικής συνειδητό ποίησης καί κατά 
συνέπεια ταξικής συνείδησης. Ή  μεταξύ τους σχέση, δηλαδή ή σχέση μεταξύ 
τής οργάνωσης καί τών κοινωνικών στρωμάτων καί τάξεων πού εκπροσωπεί 
τό ΠΑ-ΣΟ.Κ., πρέπει νά είναι σχέση άλληλεξάρτησης, σύνδεσης καί άλληλε- 
πίδρασης. Πρέπει δηλαδή ή οργάνωση:
-  νά στεριώνει καί νά πολλαπλασιάζει τούς δεσμούς της μέ τόν έργαζό- 
μενο καί καταπιεζόμενο λαό,
-  νά έπεξεργάζεται καί νά διαμορφώνει τήν τακτική καί στρατηγική της 
σέ διαρκή άλληλεξάρτηση μέ τήν πάλη τού έργαζόμενου λαού καί τίς άντι- 
κειμενικές συνθήκες στή χώρα μας,
-  νά συσπειρώνει τίς λαϊκές δυνάμεις, νά τίς ενώνει στή δράση καί νά τίς 
μετατρέπει σέ συνειδητά στοιχεία τής πολιτικής καί κοινωνικής ζωής,
-  νά διαφωτίζει καί σφυρηλατεί τό λαό μέ τίς ιδέες καί τά ιδανικά τής 
Εθνικής ’Ανεξαρτησίας καί τού σοσιαλισμού, άλλά καί νά μαθαίνει άπό τήν 
άγωνιστική του έμπειρία.

Πίστη δέ διακηρύξεις καί θέσεις δίχως έργα είναι πίστη νεκρή, είναι 
στάση παθητική καί άντεπαναστατική. Τό δικό μας έργο είναι συνεχής-πάλη, 
συνολική καί συλλογική δράση.

Αύτό σημαίνει ότι:
-  Ενώνω τίς δυνάμεις μου μαζί μέ τίς δυνάμεις τών άλλων γιατί ή εν
ότητα είναι δύναμη.
-  ’Οργανώνω τίς δυνάμεις μου γιατί ή οργάνωση είναι δύναμη.

Γιά τό ΠΑ.ΣΟ.Κ ή οργάνωση είναι τό εργαλείο πού προωθεί τόν άγώνα 
τού λαού μας, πού υλοποιεί τίς ιδεολογικοπολιτικές του θέσεις, πού μετα
τρέπει τή θεωρία σέ πράξη.

4. ΠΑ.ΣΟ.Κ πρωτοπόρο, οργανωμένο, μαζικό, λαϊκό Κίνημα

Τό ΠΑ.ΣΟ.Κ δέν είναι ένα άριθμητικό άθροισμα τών μελών του ή μιά 
τυχαία συνύπαρξη διαφόρων συνόλων. Είναι ένα ενιαίο καί σφθχτοδεμένο 
σύστημα διαρθρωμένο στούς τόπους κατοικίας καί χώρους δουλειάς, μέ 
στόχο νά έπεμβαίνει στά γενικά καί καθημερινά προβλήματα τού έργαζόμε
νου λαού, νά άποτελέσει τήν πρωτοπορία τού λαϊκού Κινήματος.

Ό  πρωτοποριακός ρόλος όμως δέν είναι τίτλος τιμής πού είτε πουλιέται 
είτε γαοίζεται είτε κληρονομείται. Κατακτιέται καί επαληθεύεται στή ζωή μέ



τις θέσεις καί τή δράση, μέ την πολιτική διορατικότητα, τήν καθημερινή 
πάλη στην υπηρεσία τών λαϊκών μαζών.

Στίς σημερινές πολιτικές, οικονομικές καί κοινωνικές συνθήκες, ένα πο
λιτικό Κίνημα δέν μπορεί νά παίξει πρωτοποριακό ρόλο άν δέν είναι μαζικό. 
Ή στενή στελεχιακή οργάνωση μέ τούς έπαγγελματίες έπαναστάτες πού θά 
καταλάβουν τήν πολιτική έξουσία σέ μιά χώρα είναι άντίληψη εξωπραγμα
τική καί ξεπερασμένη.

Ή άριθμητική δύναμη τής οργάνωσης τού ΠΑ.ΣΟ.Κ πάντοτε θά είναι 
πολύ μικρότερη (άλλά μέ συνεχή τάση αύξησης) άπό τό άριθμητικό σύνολο 
τών άντίστοιχων κοινωνικών δυνάμεων πού έκφράζει.

Ή πρωτοπόρα -  μαζική οργάνωση δέν μπορεί παρά νά επιδιώκει τήν 
άφομοίωση, τήν επιρροή καί τόν πολιτικό προσανατολισμό τών πλατειών μα
ζών. Κάτι τέτοιο:
-  προϋποθέτει όργανωμένη παρουσία καί πολιτική άκτινοβολία σέ κάθε 
χώρο πού ζεΐ, εργάζεται., ψυχαγωγείται μορφώνεται ό έργαζόμενος λαός καί 
ή νεολαία.
-  απαιτεί παντού οργανώσεις καί πυρήνες μέ άνεπτυγμένη ποιοτική λει
τουργία καί δράση.
-  ' άπαιτεϊ οί οργανώσεις μας νά μή προσκαλούν μόνο καί νά περιμένουν 
τό λαό, άλλά νά πάνε ενεργητικά στόν λαό καί νά μποϋν στό σφυγμό τών 
προβλημάτων καί τής ζωής του. Δουλειά καί πολύπλευρη συμμετοχή στά 
συνδικάτα, στούς συνεταιρισμούς, στούς άγροτικούς συλλόγους, στούς μαζι
κούς συλλόγους, στίς πολιτιστικές κινήσεις, στίς άθλητικές ένώσεις κ.λ.π.
-  άπαιτεί οριστική έξάλειψη τού φόβου καί τής προκατάληψης τών ορ
γανώσεων σέ σχέση μέ τίς μάζες.
-  σημαίνει άνοιχτή μεθοδολογία, κατανοητό διάλογο, συσπειρωτική 
δράση καί προσέγγιση τού λαού μέ άφετηρία τήν καθημερινή του άσχολία 
καί βάσανο καί όχι άφηρημένα καί άκατάληπτα ιδεολογικά ζητήματα.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

1. Βασικές οργανωτικές αρχές

1. Τό ΠΑ.ΣΟ.Κ έχει σάν βασική όργανωτική του άρχή τήν άρχή τής 
ΔΗΜΟΚΤΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ, πού έξασφαλίζει στή δομή καί λειτουρ
γία τής όργάνωσης τά χαρακτηριστικά:
-  τής δημοκρατίας καί
-  τής άποτελεσματικότητας.

Δημοκρατία σημαίνει ισότιμη καί καθολική συμμετοχή όλων τών όργα- 
νωμένων μελών στήν έσωκομματική ζωή, στή χάραξη τής τακτικής καί τής 
στρατηγικής, στή συνολική μορφοποίηση καί άνάπτυξη τού ΠΑ.ΣΟ.Κ.



Άποτελεσματικότητα σημαίνει ενιαία, πρός τά έξω έκφραση καί δράση, 
σημαίνε' άποφασιστική παρέμβαση στους μαζικούς χώρους, καί συνολικά 
στό λαϊκό κίνημα.

Δημοκρατία καί Άποτελεσματικότητα συνδέονται άρρηκτα καί διαλε
κτικά σ’ ένα ένιαίο σύνολο πού ένοποιεϊ, σφυρηλατεί καί άναπτύσσει τίς 
εσωτερικές διαδικασίες καί λειτουργίες μέ τήν καθημερινή πάλη τής όργάνω- 
σης μπροστά καί μαζί μέ τόν Λαό.

Δήμοκρατία καί Άποτ ελ εσματικότητα είναι οί δροι γιά νά πάει ή όρ- 
γάνωση στίς λαϊκές μάζες, γιά νά πείσει, νά διαπαιδαγωγήσει, νά δυναμώσει 
τήν πάλη τους, γιά νά μαζικοποιηθεί, γιά νά έπιτελέσει καί νά έπιτελεϊ μέ 
συνέχεια καί συνέπεια τό έργο τής άνάπτυξης καί καθοδήγησης τού λαϊκού 
κινήματος.

2. Δημοκρατία καί Άποτελεσματικότητα σημαίνει τελικά όχι μόνο 
ΕΝΟΤΗΤΑ, όχι μόνο ΠΑΛΗ, άλλά ΕΝΟΤΗΤΑ καί ΠΑΛΗ, ΠΑΛΗ καί 
ΕΝΟΤΗΤΑ.

Ή  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, δηλαδή Δημοκρατία -  Άποτελε
σματικότητα, έχει δύο προϋποθέσεις:
α. Τή συγκρότηση ΕΝΟΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ένιαίου καθοδηγητικοΰ 
κέντρου, εκλεγμένου συλλογικά καί δημοκρατικά πού κάθε φορά θά άποτελεϊ 
τή ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗ
ΡΗΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ. Αυτό είναι προϋπό
θεση γιά τή δυνατότητα δεδομένων, πού μέσα άπό μιά άμφίδρομη λειτουρ
γία, συμπυκνώνεται στή χάραξη μιας ΕΝΙΑΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 
πού έξοπλίζει πολιτικά τήν όργάνωση, έξασφαλίζει τήν ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙ- 
ΚΟΤΗΤΑ καί κατευθύνει τή δράση της σέ όλα τα μέτωπα τής ζωής.
Μέσα σ’ αυτό τό γενικό πλαίσιο είναι άπαραίτητο καί πρέπει τά ενδιάμεσα 
καθοδηγητικά όργανα όπως καί οί Τ.Ο καί Κ.Ο νά άναπτύξουν πολιτική 
πρωτοβουλία καθώς καί άποκεντρωτικά νά προωθούν καί νά πραγματώνουν 
τά έξειδικευμένα προγράμματά τους.
β. Τήν άναγνώριση πώς σέ κάθε έπίπεδο λειτουργίας τής οργάνωσης καί 
σέ ότι άφορά τίς άρμοδιότητες (βλέπε α) αυτού τού επιπέδου, καθοδήγητικά 
άποφασιστικά όργανα είναι τά πιό μαζικά καί άντιπροσωπευτικά. Παραδεί
γματα: Ή  Γενική Συνέλευση στήν Τοπική Όργάνωση, ή Νομαρχιακή Συν
έλευση στό έπίπεδο Νομού, ή Κεντρική Επιτροπή καί ό Πρόεδρος άνάμεσα 
σέ δύο συνέδρια σέ πανελλαδικό έπίπεδο, άποτελούν τά καθοδηγητικά όρ
γανα σέ σχέση μέ τή Συντονιστική Επιτροπή τής Τ.Ο., τήν Νομαρχιακή 
Επιτροπή στό έπίπεδο Νομού καί τό Εκτελεστικό Γραφείο στό Πανελλα
δικό έπίπεδο.

3. Γιά τήν κατοχύρωση τής Δημοκρατικής Διαδικασίας πρέπει νά 
ισχύουν οί παρακάτω οργανωτικές καί λειτουργικές αρχές γιά όλα τά όρ
γανα τού Κινήματος:



-  Όλα τά όργανα έκλέγονται δημοκρατικά.
"Ολα τά όργανα λειτουργούν συλλογικά μέ βάση την άρχή τής πλειο- 

ψηφίας πού άποτελεί καί τήν τελικά έκφραση όλόκληρης τής οργάνωσης. 
Κατοχυρώνεται ή γνώμη τής μειοψηφίας πού είναι πάντοτε σεβαστή καί 
μεταφέρεται πρός τά παραπάνω όργανα πού οφείλουν νά τήν παίρνουν σο
βαρά ύπ’ όψη τους γιά τή λήψη άποφάσεων.
-  Όλα τά όργανα περιοδικά λογοδοτούν στά σώματα πού τά εξέλεξαν 
καί βρίσκονται κάτω άπό τήν συνεχή έλεγχό τους, πού περιλαβαίνει καί τή 
δημοκρατική άρχή τής άνακλητότητας όταν πάψουν νά άποτελούν έκφραση 
τής πολιτικής τους συνείδησης.
-  Όλα τά μέλη έχουν καί άσκούν άπαράβατα ΟΛΑ τά δικαιώματα πού 
τό καταστατικό τούς κατοχυρώνει (βλέπε παρακάτω).

Β

-  Υπάρχει ένα ένιαίο καθοδηγητικό κέντρο πού εξασφαλίζει τήν ένιαία 
έκφραση καί δράση.
-  Οί αποφάσεις τών άνωτέρω οργάνων δεσμεύουν ίεραρχικά τά κατώτε
ρα, πού όφείλουν νά τίς υλοποιούν άναντίρρητα διατηρώντας τό δικαίωμα 
τής κριτικής μέσα στά πλαίσια τής οργάνωσης. Στίς άποφάσεις τών οργάνων 
δεσμεύονται όλα τά μέλη τής όργάνωσης κι αύτά πού μειοψηφούν.
-  ’Επιβάλλεται ή αυστηρή καί άναντίρρητη πειθαρχία καί ό σεβασμός 
στά όργανα. Όπως καί ή κριτική καί αυτοκριτική, μέσα πάντοτε στά πλαί
σια τών οργάνων.
-  Όλα τά μέλη όφείλουν νά υλοποιούν στήν πράξη τίς υποχρεώσεις τους 
πού δεσμευτικά τούς επιβάλλονται άπό τό Καταστατικό.

4. Κάθε κομματικό μέλος, στά πλαίσια πού ορίζει τό Καταστατικό, έχει 
δικαιώματα καί υποχρεώσεις, πού άπορρέουν άπό τήν ιδεολογία τού 
ΠΑ.ΣΟ.Κ καί τήν έπίγνωση τής ιστορικής του άποστολής σάν φορέα τού 
σοσιαλιστικού μετασχηματισμού καί βασίζονται στήν πολιτική συνείδηση, τήν 
υπευθυνότητα καί τόν σεβασμό στήν αξία καί τήν προσωπικότητα τών μελών 
του. Στό άρθρο 19 κατοχυρώνονται σάν δικαιώματα γιά τό μέλος τής όργά
νωσης:
-  Συμμετέχει στή συζήτηση καί λήψη τών άποφάσεων πού άφορούν τή 
διαμόρφωση τού προγράμματος καί τής πολιτικής (τακτικής καί στρατηγι
κής) τού Κινήματος σέ όλα τά επίπεδα λειτουργίας του καί συμμετοχής του.
-  Έπαγρυπνεϊ γιά τήν εφαρμογή τού Καταστατικού, τού προγράμματος 
καί τών άποφάσεων τού Κινήματος.
-  ’Ασκεί ελεύθερα καί ύπεύθυνα αύτοκριτική καί κριτική στά πλαίσια 
τών άρμοδίων οργάνων πού μετέχει.
-  ’Απευθύνεται στά άνώτερα ίεραρχικά όργανα γιά κάθε θέμα πού πι-



στεύει δτι δεν επιλύθηκε ή δεν αντιμετωπίστηκε ικανοποιητικά.
Στό άρθρο 18 προβλέπονται οί βασικές υποχρεώσεις τού μέλους:

-  Συμμετέχει ΕΝΕΡΓΑ σέ μιά άπό τίς Τ.Ο.
-  ’Αγωνίζεται γιά τή διάδοση τών ιδεολογικών άρχών, τής πολιτικής καί 
τού προγράμματος τού ΠΑ.ΣΟ.Κ καί συμβάλλει στή στερέωσή του μέ τίς 
λαϊκές μάζες.
-  Συμμετέχει ενεργά σέ Κ.Ο., σέ μαζικές οργανώσεις καί χώρους καί 
δουλεύει δραστήρια μέσα σ’ αυτούς γιά τήν ικανοποίηση τών αιτημάτων τών 
έργαζομένων.
-  ’Ανεβάζει τό ιδεολογικό, πολιτικό καί μορφωτικό του επίπεδο -μέ συν
εχή μελέτη, διάλογο καί πράξη- γιά νά μπορέσει άναπτύσσοντας τίς ίκανό- 
τητές του ν’ άναδειχτεϊ σέ συνειδητό καί υπεύθυνο στέλεχος τού Κινήματος.
-  ’Εργάζεται μέ συνέπεια καί ευθύνη γιά τό οργανωτικό δυνάμωμα τού 
ΠΑ.ΣΟ.Κ., τή μαζικοποίηση του καί τή συνεχή βελτίωση τής λειτουργίας 
του.
-  Προβάλλει τίς πολιτικές καί ιδεολογικές θέσεις τού ΠΑ.ΣΟ.Κ., άνεξάρ- 
τητα άπό άντιρρήσεις καί επιφυλάξεις καί πειθαρχεί συνειδητά στίς άποφά- 
σεις τών άνωτέρων οργάνων.
-  Πληρώνει τή μηνιάτικη συνδρομή του, γνωρίζοντας ότι άποτελεί τή μο
ναδική πηγή γιά τήν άνάπτυξη τού Κινήματος.
-  Δέ συμμετέχει σέ πολιτικές εκδηλώσεις άλλων κομμάτων χωρίς τήν 
προηγούμενη άδεια τού άρμόδιου οργάνου.

Συμπεριφέρεται κατά τρόπο πού νά δείχνει πώς τά σοσιαλιστικά ιδα
νικά δέν είναι μόνο πολιτική θέση άλλά ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ.

5. Μέσα άπό τά παραπάνω πού είτε άποτελούν καταστατικές άρχές, είτε 
αποτελούν βασικές οργανωτικές καί λειτουργικές άντιλήψεις, βγαίνει ή 
άναγκαιότητα έφαρμογής -πιστής καί συνειδητής- τού καταστατικού χάρτη 
τής οργάνωσης.

Πέρα όμως άπό τους κανόνες γιά τήν εξασφάλιση στή λειτουργία μας 
τής ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ καί τής ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ πρέπει νά γί
νουν συνείδηση οί παρακάτω λειτουργικές κατευθύνσεις:

Όλα τά μέλη πρέπει νά αισθανθούν ότι ή οργάνωση είναι υπόθεση τής 
λαϊκής βάσης τού ΠΑ.ΣΟ.Κ. Είναι ΔΙΚΗ μας καί ΟΛΩΝ μας. Γι’ αυτό τό 
άτομικισμός πρέπει νά δώσει τή θέση του στή σεμνότητα, τό ήθος, τήν άνι- 
διοτελή άγωνιστικότητα. Πρέπει νάχουμε τή φιλοδοξία νά βάζουμε πιό ψηλά 
τό συλλογικό άπό τό άτομικό, νά νοιώθουμε πολιτικά υπεύθυνοι άπέναντι σ’ 
ένα ολάκερο λαό πού προσμένει άπό μάς νά υλοποιήσουμε τούς στόχους του. 
Πρέπει νά δείχνουμε κατανόηση καί σεβασμό στίς τραυματικές έμπειρίες του 
πού χρεονια τώρα άπόχτησε μέσα άπο τήν έξάρτηση καί τήν καταπίεση.

Πρέπει όμως νά καταλάβουμε, ότι ένα μέλος τής οργάνωσης δέν μπορεί 
καί δέν πρέπει ποτέ νά ύποκαθιστά ένα όργανο, πού είναι συλλογικός εκ
φραστής της. ”Αν δέν νοιώσουμε τήν άποστολή μας δέν θά νοιώσουμε ποτέ 
τόν άγώνα τού λαού. νΑν δέν ταυτίσουμε τό δικό μας υποκειμενικό συμφέ



ρον μέ τό ωφέρον του έργαζόμενου θά άποτύχουμε. Πρέπει νά δίνουμε 
καθημερινή μάχη ένάντια στόν έαυτό μας, σμιλεύοντας τά σοσιαλιστικά ιδα
νικά σάν τρόπο ζωής , την συλλογικότητα σάν έκφραση άνάγκης, τή συντρο
φικότητα σάν εικόνα κάποιας καοινωνίας πού όραματιζόμαστε καί πι
στεύουμε δτι μπορούμε νά υλοποιήσουμε.

Ό  σεβασμός μας άπέναντι στήν όργανωμένη βάση καί σε κάθε μέλος 
γενικά τού ΠΑ.ΣΟ.Κ καθώς καί ή άναγνώριση τής άναγκαιότητας γιά τήν 
ενεργή συμμετοχή του στήν διαμόρφωση τού Κινήματος μας, έπιβάλλει τήν 
υπεύθυνη καί άπρόσκοπτη πολιτική πληροφόρηση σέ όριζόντιο καί κάθετο 
επίπεδο πού θά επιτρέπει τήν καταξίωση τών όργάνων, θά κατοχυρώνει τήν 
άμφίδρομη λειτουργία, θά δυναμώνει καί θά μεστώνει τό Κίνημα μέσα άπό 
τό χτίσιμο ΠΑΣΟΚικής συνείδησης.

Πρέπει νά καταλάβουμε ότι ή αύτοκριτική καί ή κριτική όργάνων καί 
μελών δέν είναι μόνο δικαίωμα είναι τό ΠΡΩΤΟ καί ΒΑΣΙΚΟ ΚΑΘΗΚΟΝ. 
Κι αυτό γιατί άποτελεϊ τήν εγγύηση ότι δέν θά έπαναληφθούν λάθη, ότι δά 
διορθώνονται καθημερινά τά στραβά, ότι θά μεγαλώνει ή συνείδηση καί ή 
συμμετοχή. Ή  αύτοκριτική καί ή άναγνώριση λαθών δέν άποτελεϊ μέτρο 
μειωτικό άλλά τρόπο κομματικής λειτουργίας καί ποιοτικής κατάκτησης συν 
μελών.

Έτσι άποφεύγουμε τή στείρα άρνηση καί τή βυζαντινολογία. Αύτή ή 
τόσο θεμελιώδης άρχή πρέπει νά συνδέεται στέρεα, μέ τή ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 
γύρω άπό τά όργανα καί τίς άποφάσεις τού φορέα.

Ένα μέλος τού ΠΑ.ΣΟ.Κ. στόν τόπο πού ζεϊ, δουλεύει, μορφώνεται, 
πρέπει νά είναι πρωτοπόρο καί υπόδειγμα άνάμεσα στό κοινωνικό του περί
γυρο. Νά εμπνέει έμπιστοσύνη, σεβασμό καί άγάπη γύρω του, νά νοιώθει τήν 
άναγκαιότητα, νά άναλώνει συνειδητά καί άσταμάτητα γιά τά σοσιαλιστικά 
ιδανικά καί τίς άξιες πού σάν στόχους καί προοπτικές βάζει στόν Ελληνικό 
Λαό. Νά είναι πρωτοπόρος στή δουλειά, στή μόρφωση, στόν άγώνα.

Νά έχει τήν αίσθηση ότι άποτελεϊ τήν εικόνα τής Τ.Ο του μέσα στό Λαό.

2. ’Οργανωτική Δομή

1. Τοπικό έπίπεδο - Πρωτοβάθμια Όργανα 
Γενική Συνέλευση (Ο.Π., Τ.Ο., Κ.Ο) 
Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.)

2. Νομαρχιακό έπίπεδο - Δευτεροβάθμια “Οργανα 
Νομαρχιακή Συνέλευση (Ν.Σ.)
Νομαρχιακή Επιτροπή (Ν.Ε.)
Νομαρχιακή Πειθαρχική Επιτροπή (Ν.Π.Ε.)

3. Πανελλαδικό Επίπεδο - Τριτοβάθμια Όργανα 
Συνέδριο
Κεντρική Επιτροπή (Κ.Ε)
Πρόεδρος
Εκτελεστικό Γραφείο (Ε.Γ)



Πειθαρχικό Συμβούλιο (Π.Σ)
’Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου (Ε.Ο.Ε)

4. Περιφερειακό ’Επίπεδο 
Περιφερειακή ’Επιτροπή (Π.Ε)

Σ' αυτή τή φάση ή περιφερειακή ’Επιτροπή, πού λειτουργεί οάν συντο
νιστικό όργανο συντονίζει δουλειά ή δραστηριότητες σέ κοινά προβλήματα 
στό επίπεδο μιάς περιφέρειας.
5. Ή Κοινοβουλευτική ομάδα (Κ.Ο)

Ή Κοινοβουλευτική Όμάδα άποτελεί τήν έκφραση τού Κινήματος στή 
Βουλή. Ή  πολιτική όμως δράση των Βουλευτών δέν περιορίζεται μόνο στόν 
κοινοβουλευτικό χώρο άλλά άπλώνεται σέ πανελλαδικό επίπεδο καί σ' όλους 
τούς χώρους τού Κινήματος. Οί άποφάσεις τής Κ.Ε., τού Προέδρου καί τού 
Ε.Γ. καθορίζουν τά γενικά πλαίσια μέσα στά οποία κινείται ή Κ.Ο. Συγκρο
τεί ή ίδια επιτροπές άπό μέλη της γιά τήν καλύτερη δυνατή διεξαγωγή τού 
άγώνα τού ΠΑ.ΣΟ.Κ. στό Κοινοβούλιο. Σέ συνεργασία μέ τις Ν.Ε. έρχονται 
οί βουλευτές σέ άμεση έπαφή μέ τίς λαϊκές μάζες γιά τό πέρασμα τής γραμ
μής τού ΠΑ.ΣΟ.Κ. Οί βουλευτές μπορούν νά εκλεγούν σέ όλα τά όργανα τού 
Κινήματος. Ή μόνη εξαίρεση είναι ή Ν.Ε., στις συνεδριάσεις τής όποιας 
συμμετέχουν αυτοδίκαια χωρίς ψήφο.

3. Στοιχεία γιά τήν Λειτουργία τών ’Οργάνων

Πρέπει νά σημειωθεί ότι γιά τήν άναλυτική λειτουργία τού κάθε οργά
νου θά ύπάρξει συνοδευτικό κείμενο. Γι’ αύτό θά περιοριστούμε σέ μερικά 
στοιχεία πού θεωρούμε άπαραίτητα.
1. Σ' όλσ τά επίπεδα υπάρχουν καθοδηγητικά, άποφασιστικά, τανώτερα 
όργανα, μέ κάθετη έκφραση τής δημοκρατίας τής βάσης:

-  Γενική Συνέλευση (Ο.Π., Τ.Ο., Κ.Ο)
-  Νομαρχιακή Συνέλευση (Ν.Σ.)
-  Κεντρική ’Επιτροπή (Κ.Ε) -  Πρόεδρος
-  καί άνώτατο όλων τό Συνέδριο

2. Σ' όλα τά επίπεδα υπάρχουν εκτελεστικά, άποφασιστικά, πολιτικά όρ
γανα, πού ύλοποιούν τίς γενικές κατευθύνσεις τών σωμάτων πού τά έκλέξαν 
καί περιοδικά λογοδοτούν καί ελέγχονται άπ' αύτά:

-  Συντονιστική ’Επιτροπή (Σ.Ε) -  εκλέγεται άπό Γ.Σ τής Τ.Ο.. Κ.Ο.
-  Νομαρχιακή ’Επιτροπή (Ν.Ε) εκλέγεται άπό τήν Ν.Σ.
-  ’Εκτελεστικό Γραφείο (Ε.Γ.) -  εκλέγεται άπό τήν Κ.Ε.

3. Τήν πειθαρχική αρμοδιότητα έχουν τά παρακάτω όργανα:
-  Σέ τοπικό'έπίπεδο: Ή  Γενική Συνέλευση
-  Σέ Νομαρχιακό έπίπεδο: Ή  Νομαρχιακή Πειθαρχική ’Επιτροπή: 

(Ν.Π.Ε) πού εκλέγεται άπ'τή Ν.Σ.
-  Σέ κεντρικό έπίπεδο: Τό Πειθαρχικό Συμβούλιο (Π.Σ) πού εκλέγε

ται άπό τό Συνέδριο.



Ή  Τ.Ο., πού συγκροτείται σε τόπους δουλειάς ή τόπους κατοικίας (συ\ 
οικία, πόλη, χωριό), αποτελεί τό κύτταρο καί την αποφασιστική γιά την 
ανάπτυξη τού ΠΑ.ΣΟ.Κ οργανωτική μονάδα του. Είναι κύτταρο πολιτικής 
δουλειάς. Σάν τέτοιο είναι σχολείο ποευ διαπαιδαγωγούνταιν διδεασκονται 
καί άναπτύσσονται τά μέλη του. Είναι σχολείο δπου ό κάθε σύντροφος μα
θαίνει γιά τή ζωή, οργανώνοντας ταυτόχρονα τή ζωή του, όπου ετοιμάζεται 
γιά τόν άγιόνα μπαίνοντας ταυτόχρονα στόν άγώνα. Είναι μιά πολιτική προ
φυλακή συνολικά στρατευμένη γιά τήν υπεράσπιση των δικαιωμάτων καί τών 
συμφερόντων τού Λαού μας. Κάθε οργάνωση βάσης Τ.Ο καί Κ.Ο έχει καθή
κον νά σφυρηλατήσει άκατάλυτους δεσμούς μέ τή γειτονιά ή τό χώρο δου
λειάς σέ μιά βάση κοινωνική, πολιτιστική. 'Η θέση της είναι μέσα στό Λαό, 
μπροστά καί μαζί του γιά τήν άντιμετώπιση, τήν προώθηση καί τήν επίλυση 
τών προβλημάτων του.
ΚΑΘΕ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ 
ΠΑ.ΣΟ.Κ ΣΕ ΜΙΚΡΟΓΡΑΦΙΑ.
Γιά τό λόγο αυτό οί οργανώσεις βάσης πρέπει νά συνειδητοποιήσουν ότι ή 
φυσιωγνομία καί ό χαρακτήρας τού ΠΑ.ΣΟ.Κ υποκειμενικά καί άντικειμε- 
νικά βρίσκεται στά χέρια τους. Είναι ιστορική ή ευκαιρία τής ΣΥΜΜΕΤΟ
ΧΗΣ τής βάσης στήν μορφοποίηση ένός πολιτικού φορέα ΕΚΦΡΑΣΤΗ τών 
πόθων τού Λαού μας.

Λειτουργία σέ Νομαρχιακό ’Επίπεδο

'Η Νομαρχιακή Συνέλευση καί ή Νομαρχιακή ’Επιτροπή άποτελούν τά εν
διάμεσα άποφασιστικής σημασίας όργανα τού ΠΑ".ΣΟ.Κ. ’Από τή δική τους 
σωστή λειτουργία έξαρτάται τόσο ή Δημοκρατία στήν ’Οργάνωση καθώς καί 
ή άποτελεσματικότητά της. Κρατούν στά χέρια τους τήν άμφίδρομη λειτουρ
γία άπό κάτω πρός τά πάνω καί άπό πάνω πρός τά κάτω. Τά πιό επίλεκτα 
σέ νομαρχιακό επίπεδο στελέχη πρέπει ν’ άναλάβουν τήν επίμονη προσπά
θεια άπό τή μιά μεριά νά δεθούν μέ τό Λαό καί νά λύσουν τά προβλήματα 
πού άντιμετωπίζουν οί εργαζόμενοι στό νομό κι άπ’ τήν άλλη νά παίξουν 
καθοδηγητικό ρόλο γιά τήν όργανωμένη βάση τού νομού στά πλαεισια τών 
άποφάσεων τού ένιαίου Κέντρου καθοδήγησης. Καθήκον τους είναι επίσης 
νά περάσουν πρός τό Κέντρο τούς προβληματισμούς τής βάσης, τίς άπόψεις 
της καί τίς διαφωνίες της.

Λειτουργία σέ Πανελλαδικό ’Επίπεδο.

Οί ευθύνες βρίσκονται πάντοτε στήν καθοδήγηση τού Κινήματος καί 
κλιμακώνονται σέ όλη τήν ιεραρχία.



'Η στελέχωσή του είναι ή μόνη ικανή νά εξασφαλίσει πολιτική λειτουρ
γία στήν οργάνωση συνολικά. Ό τι καλύτερο διαθέτει τό Κίνημα πρέπει νά 
άξιοποιηθεΐ πολιτικά γιά νά χαράξει μέσα άπό τό Συνέδριο, μέσα άπό τήν 
Κ.Ε., τήν πολιτική γραμμή, τήν τακτική καί τή στρατηγική, τό πρόγραμμα 
δράσης, τήν πρός τά έξω έκφραση, τήν κατοχύρωση τής έσωκομματικής δη
μοκρατίας καί των σωστών διαδικασιών.

Ή πιό ψηλή πολιτική συνείδηση, με τήν πιό σημαντική ευθύνη καί ωρι
μότητα πρέπει νά διέπουν τά μέλη τών κεντρικών οργάνων τού Κινήματος.
Αποτελούν τό κέντρο βάρους τής προσπάθειας γιά τή σταθερή πορεία τού 
ΠΑ.ΣΟ.Κ πρός τόν σοσιαλιστικό μετασχηματισμό, γιά τό πιό στέρεο δέσιμό 
του μέ τίς μάζες, γιά τήν πιό δυνατή του παρέμβαση στήν έλληνική πραγμα
τικότητα. Ή επαφή μέ τή βάση, ή καλύτερη δυνατή άξιοποίηση τών ενδιάμε
σων οργάνων, ή κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, ή καθοδήγηση καί άνάπτυξη 
συνολικά τού Λαϊκού Κινήματος, πηγάζουν άπό τή σωστή λειτουργία, τήν 
επίπονη προσπάθεια, τή συλλογικότητα, τήν ευθύνη καί τήν πολιτική ωριμό
τητα τών άνώτερων καθοδηγητικών οργάνων.



ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

Κεφάλαιο I

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ 
ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

1. ’Ημερομηνίες

1.1. Ή  Πανελλήνια Συνδιάσκεψη θά συνέρθει στην ’Αθήνα Παρασκευή 8, 
Σάββατο 9 καί Κυριακή 10 τού ’Ιούλη.

1.2. Οί Νομαρχιακές Συνελεύσεις θά συνέρθουν στήν έδρα τής Π.Ν.Ε. Θά 
πρέπει νά πραγματοποιηθούν άπό τίς 5 Ίούνη μέχρι καί τίς 26 Ίού- 
νη.

1.3. Οί Τοπικές ’Οργανώσεις, οί ’Οργανωτικοί Πυρήνες καί οί Κλαδικές 
’Οργανώσεις θά πρέπει νά έχουν συμπληρώσει τή διαδικασία άπόφα- 
σης πάνω στά θέματα τής Συνδιάσκεψης καί εκλογής άντιπροσώπων 
10 μέρες πρίν άπό τήν ήμέρα πού θά συνέρθει ή Νομαρχιακή Συν
έλευση. Ή  έκλογή τών άντιπροσώπων γιά τίς Νομαρχιακές Συνελεύ
σεις πρέπει νά πραγματοποιηθεί σέ γενική συνέλευση, πού θά συνέρ- 
θει μετά τίς 15 τού Μάη.

Κεφάλαιο II

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ 
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥΣ ΠΥΡΗΝΕΣ

2. Γενικοί κανόνες
2.1. Στίς Τ.Ο. καί Κ.Ο. (τομείς) θά πρέπει νά άφιερωθεϊ μιά Γενική Συν

έλευση, άν δέν έχει ήδη γίνει:
α. Γιά συζήτηση πάνω στήν εισήγηση τής Ο.Ε.Σ. γιά τό Καταστατικό, 
β. Γιά συζήτηση πάνω στήν πολιτική εισήγηση τού Προέδρου καί τής 
’Εκτελεστικής Γραμματείας.
γ. Γιά συζήτηση πάνω στήν εισήγηση τής Π.Ν.Ε. γιά τά προβλήματα 
τού νομού καί τά τοπικά προβλήματα τής περιοχής. Στίς Κλαδικές 
’Οργανώσεις θά άφορά στά προβλήματα τού κλάδου.



2.2. Οί Γενικές Συνελεύσεις θά πρέπει νά πραγματοποιούνται σύμ
φωνα μέ τόν κανονισμό λειτουργίας Τ.Ο. (άρθρα 27 έπ.). Ό  χρόνος 
συνεδρίασης δέν μπορεί νά ξεπερνά τίς τρεις ώρες καί καθορίζεται 
άπό την άρχή. Πρίν άπό κάθε συνεδρίαση γίνεται άπολογισμός δου
λειάς γιά τή μαζικοποίηση.

2.3. Οί Τ.Ο. καί Ο.Π. δέν μπορούν ν’ αύξήσουν τόν άριθμό τών Γενικών 
Συνελεύσεων, πού θ’ άφιερωθούν στά καθορισμένα θέματα.

2.4. Ή  Γενική Συνέλευση κλείνει μέ άπόφαση τής Τ.Ο., τού Ο.Π. ή τής 
Κ.Ο. πάνω στό θέμα πού συζητήθηκε. Στήν άπόφασή της ή Τ.Ο. ή: 
α. έγκρίνει τήν εισήγηση τής Ο.Ε.Σ. καί έκφράζει τίς παρατηρήσεις 
πάνω σ’ αυτή, ή
β. έγκρίνει τήν εισήγηση τής Ο.Ε.Σ. καί προτείνει συγκεκριμένες τρο
ποποιήσεις σέ όρισμένα σημεία, ή
γ. δέν συμφωνεί μέ τήν εισήγηση τής Ο.Ε.Σ. καί εκθέτει τούς συγκε
κριμένους λόγους γιά τή διαφωνία της.

Τό ίδιο ισχύει άντίστοιχα γιά τήν εισήγηση τής Π.Ν.Ε. πάνω στά 
προβλήματα τού νομού.

2.5. Γιά τή συζήτηση στή Γενική Συνέλευση έφαρμόζονται οί συνημμένοι 
κανόνες συζήτησης καί ό κανονισμός λειτουργίας τών Τ.Ο. (άρθρα 27 
έπ.).

2.6. Οί άποφάσεις τών Γενικών Συνελεύσεων άνακεφαλαιώνονται στή Γε
νική Συνέλευση πρίν άπό τήν έκλογή άντιπροσώπων. ’Ακολουθούν 
τοποθετήσεις τών μελών. Ή  άνακεφαλαίωση καί οί τοποθετήσεις δέν 
πρέπει νά ξεπεράσουν τό χρονικό διάστημα δύο ωρών. ’Αμέσως μετά 
πραγματοποιείται ή ψηφοφορία γιά τήν έκλογή τών άντιπροσώπων.

3. Συμμετοχή στήν έκλογή τών άντιπροσώπων

3.1. Στή Γενική Συνέλευση γιά τήν έκλογή άντιπροσώπων συμμετέχουν δλα 
τά ένεργά μέλη τής Τ.Ο. ή τού Ο.Π., πού έχουν γραφτεί μέχρι τίς 15 
τού Μάη 1977.

3.2. Ένεργά θεωρούνται τά μέλη τού έχουν πληρώσει τή συνδρομή τους 
άπό 1.1.77 ή άπό τήν ήμέρα τής έγραφής τους καί συμμετέχουν στίς 
Γενικές Συνελεύσεις τής Τ.Ο., Κ.Ο. καί Ο.Π. ’Ενεργά θεωρούνται 
έπίσης τά μέλη πού, είτε σύμφωνα μέ τό Καταστατικό είτε σύμφωνα 
μέ τόν κανονισμό λειτουργίας, δέν συμμετέχουν στή δραστηριότητα 
τής Τ.Ο. (μέλη Ε.Γ., ’Επιτροπών καί Γραφείων ’Εργασίας, μέλη Π.Σ., 
Π.Ν.Ε., μέλη Κοινοβουλευτικής Όμάδας).

3.3 Μέλη, πού είχαν γραφτεί στό Κίνημα, άλλά δέν έχουν ξοφλήσει πα- 
λαιές συνδρομές δέν είναι υποχρεωμένα νά πληρώσουν καί τίς πα- 
λαιές συνδρομές. Μπορούν νά πληρώσουν τή συνδρομή τους άπό 1. 
Ίανουαρίου 1977.

3.4. ’Αντιπρόσωποι γιά τή Νομαρχιακή Συνέλευση μπορούν νά έκλεγούν



όλα τά ένεργά μέλη τού Κινήματος, πού έχουν γραφτεί μέχρι τίς 15 
τού Μάη 1977.

3.5. Ή  Συντονιστική Επιτροπή κάθε Τ.Ο. πρέπει νά παραδόσει στήν 
Π.Ν.Ε. μέχρι τίς 17 τού Μάη κατάλογο τών ένεργών μελών της καί 
έκθεση γιά τά άποτελέσματα τού πλάνου δουλειάς της. ’Αντίγραφο 
τών πιό πάνω στέλνει ή Π.Ν.Ε. στήν Ο.Ε.Σ. μέχρι τίς 20 τού Μάη. 
Στή Συνέλευση τών Τ.Ο. γιά τήν έκλογή τών άντιπροσώπων συμμετέ
χουν μόνο τά μέλη πού περιλαμβάνονται στόν κατάλογο πού παραδό
θηκε στήν Π.Ν.Ε.

3.6. Ή  Ο.Ε.Σ. έπιφυλάσσεται νά άποφασίσει γιά τή συμμετοχή όργανώ- 
σεων, πού δέν άνταποκρίθηκαν στίς όδηγίες της.

4. Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης Τ.Ο.

4.1. Στή Γενική Συνέλευση πού θά πραγματοποιηθεί στήν Τοπική ’Οργά
νωση γιά νά άνακοινωθεΐ ή έγκύκλιος τούτη, θά πρέπει νά κληθούν 
δλα τά μέλη έγγραφα, μέ συστημένη έπιστολή καί σχετική δημοσίευση 
στήν ΕΞΟΡΜΗΣΗ. Έγγραφα θά κληθούν έπίσης τά μέλη δλα γιά τή 
συνεδρίαση στήν όποία θέ έκλεγούν οί άντιπρόσωποι, τουλάχιστον 
μιά βδομάδα νωρίτερα.

4.2. Ή  Σ.Ε. τής Τ.Ο. θά άνακοινώσει στήν Π.Ν.Ε., δτι ή Τ.Ο. έκλεισε τή 
δουλειά γιά τή Συνδιάσκεψη καί τήν ήμερομηνία στήν όποία θά συγ- 
καλέσει τή Γενική Συνέλευση γιά τήν έκλογή άντιπροσώπων.
Ή  Π.Ν.Ε., σέ συνεργασία καί μέ έγκριση τής Ο.Ε.Σ., άφού διαπιστώ
σει δτι ή Τ.Ο. εκπλήρωσε τά πλάνα δουλειάς της σύμφωνα μέ τίς 
άντικειμενικές συνθήκες, δίνει τήν έγκρισή της γιά τήν πραγματο
ποίηση τής Γενικής Συνέλευσης. Ή  Σ.Ε. Συγκαλεϊ τή Συνέλευση, 
άφού πάρει τύν έγκριση τής Π.Ν.Ε.

4.3. Στή συνεδρίαση τής Τ.Ο. γιά τήν έκλογή άντιπροσώπων παρίσταται 
τουλάχιστο ένα μέλος τής Π.Ν.Ε., πού πρέπει ,πρίν άπό τήν έναρξη 
τής Συνέλευσης, νά έλέγξει τό μητρώο μελών τής Τ.Ο., τό βιβλίο συν
δρομών παί άν ή Τ.Ο. έχει τακτοποιήσει τίς οικονομικές της ύπο- 
χρεώσεις πρός τό Κίνημα.

5. ’Οργανωτικοί Πυρήνες

5.1. ’Οργανωτικοί Πυρήνες συνέρχονται μέ φροντίδα καί καθοδήγηση τής 
Π.Ν.Ε. γιά τήν προετοιμασία τής Συνδιάσκεψης. ’Ισχύει άνάλογα ή 
προβλεπόμενη γιά τίς Τ.Ο. διαδικασία. Ή  Π.Ν.Ε. έχει τό δικαίωμα 
νά τήν προσαρμόσει στά ίδαίτερα δεδομένα· κάθε περίπτωσης.

5.2. ’Οργανωτικοί Πυρήνες, πού δέν συγκεντρώνουν τόσα μέλη δσο είναι 
τό μέτρο άντιπροσώπευσης γιά τή Ν.Σ., πρέπει μέ έπιμέλεια τής 
Π.Ν.Ε. νά συνεδριάσουν άπό κοινού γιά νά έκλέξουν τούς άντιπρο- 
σώπους τους.



6. ’Αντιπροσώπευση στη Νομαρχιακή Συνέλευση
6.1. Ό  άριθμός τών άντιπροσώπων καθορίζεται μέ βάση τόν άριθμό των 

ενεργών μελών του συγκεκριμένου νομού άπό την Ο.Ε.Σ. καί κατανέ- 
μεται κατά Τ.Ο. άνάλογα μέ τόν άριθμό τών ένεργών μελών της.

6.2. Σέ νομό πού τά ένεργά μέλη δέν ξεπερνούν χά 60, όλα χά μέλη άπο- 
χελούν καί χή Νομαρχιακή Συνέλευση.

6.3. α. Σέ νομό πού χά ένεργά μέλη είναι μέχρι 300, γιά κάθε 3 μέλη 
στέλνεται ένας άντιπρόσωπος. Δέν μπορεί δμως ό άριθμός τών άντι- 
προσώπων νά είναι μικρότερος τού 60.
β. Σέ νομό πού χά ένεργά μέλη είναι μέχρι 500, γιά τά 300 μέλη 
ισχύει τό μέτρο τού (6.3.α.) καί γιά χά έπόμενα 200 γιά κάθε 4 μέλη 
στέλνεται ένας άντιπρόσωπος.
γ. Σέ νομό πού χά ένεργά μέλη είναι πάνω άπό 500. Γιά χά 300 
ίσχύει χό μέτρο (6.3.α). Γιά χά έπόμενα 200 χό μέτρο (6.3.β) καί γιά 
χά υπόλοιπα, γιά κάθε 5 μέλη στέλνεται ένας άντιπρόσωπος.

6.4. Ή  σύνθεση τών άντιπροσώπων πού θά σταλούν στή Νομαρχιακή Συν
έλευση, πρέπει νά είναι γιά κάθε Τ.Ο. σύμφωνη μέ τόν κανόνα πού 
άφορά στην σύνθεση τής Σ.Ε., δήλ. οί άντιπρόσωποι τής σπουδάζου- 
σας δέν μπορεί νά ξεπερνούν τό 1/4 τών άντιπροσώπων τής Τ.Ο.

6.5. Ή  έκπροσώπωηση αυτή ίσχύει γιά τίς Νομαρχιακές Συνελεύσεις καί 
δέν έπηρεάζεται τήν έκπροσώπηση στην Πανελλαδική Συνδιάσκεψη 
πού είναι ένιαία καί καθορίζεται άπό χό άρθρο 18.

7. ’Εκλογή άντιπροσώπων γιά χή Νομαρχιακή Συνέλευση

7.1. Ή  Γενική Συνέλευση τής Τ.Ο. όρίζει έφορευτική έπιτροπή άπό μέλη 
πού δέν είναι ύπσψήφιοι

7.2. Ή  ψηφοφορία είναι μυστική.
7.3. Κάθε μέλος έχει δικαίωμα νά προτείνει αιτιολογημένα όποιοδήποτε 

μέλος. Φυσικά κάθε όργανο ή όμάδα δουλειάς έχει έπίσης δικαίωμα 
αιτιολογημένης πρότασης. 'Υποψήφιοι μπορούν νά είναι καί άπόντα 
μέλη, άρκεί νά έχουν γνωστοποιήσει στή Γ.Σ. έγγραφα τή θέληση τους 
νά είναι ύπσψήφιοι.

7.4. Κάθε ψηφοδέλτιο είναι χωρισμένο σέ δυό τμήματα. Στό πρώτο γρά
φονται τά όνόματα τών υποψηφίων πού άνήκουν στή σπουδάζουσα. 
Στό δεύτερο όλοι οί άλλοι υποψήφιοι.

7.5. Κάθε μέλος μπορεί νά σημειώσει στό πρώτο τμήμα τού ψηφοδέλτιου 
τόσους σταυρούς προτίμησης, όσοι είναι οί άντιπρόσωποι τής σπου- 
δάζουσας πού θά έκλεγούν καί στό δεύτερο τμήμα τόσους σταυρούς, 
όσοι είναι οί υπόλοιποι άντιπρόσωποι πού θά έκλεγούν.

7.6. ’Εκλέγονται οί ύποψήφιοι μέ τούς περισσότερους σταυρούς προτίμη
σης. ’Επί ίσοψηφίας γίνεται κλήρωση.

7.7. ’Από τούς έπιλαχόντες όρίζονται κατά σειρά έπιτυχίας άναπληρωμα- 
τικοί, ένας γιά κάθε έπιτυχόντα.



8. Νομιμοποίηση άντιπροσώπων

8.1. Μετά την ψηφοφορία καί την καταμέτρηση τών ψήφων συντάσσσεται 
πρακτικό εκλογής άπό τήν ’Εφορευτική ’Επιτροπή καί τό παριστά- 
μενο μέλος τής Π.Ν.Ε. εις τριπλοΰν. Στό πρακτικό έκλογής έπισυνά- 
πτεται κατάλογος τών μελών τής Τ.Ο. πού ψήφισαν.

8.2. Ένα άντίγραφο παραδίνεται στό μέλος τής Π.Ν.Ε., ένα στέλνεται 
στήν Ο.Ε.Σ., ένα κρατά ή Τ.Ο. Στό μέλος τής Π.Ν.Ε. παραδίνονται 
επίσης οί άποφάσεις τής Τ.Ο. πάνω στίς εισηγήσεις τής Ο.Ε.Σ. καί 
τής Π.Ν.Ε.

8.3. ’Ενστάσεις γιά τή νομιμοποίηση τών συνέδρων υποβάλλονται μέσα σέ 
5 μέρες άπό τήν έκλογή τών άντιπροσώπων στή γραμματεία τής 
Ο.Ε.Σ. πού άποφασίζει όριστικά.

8.4. Κάθε νομιμοποιημένος σύνεδρος παίρνει άπό τήν Π.Ν.Ε. τήν κάρτα 
νομιμοποίησής του πρίν άπό τή Νομαρχιακή Συνέλευση.

9. ’Αδέσμευτο άντιπροσώπων

9.1. ’Ισχύει τό άρθρο 10 τού Καταστατικού.

Κεφάλαιο III

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

10. Προετοιμασία άποφάσεων

10.1. Ή  Π.Ν.Ε. συγκεντρώνει τίς άποφάσεις τών Τ.Ο. καί τών Ο.Π. πάνω 
στήν εισήγησή της καί τίς εισηγήσεις τής Ο.Ε.Σ.

10.2. Κωδικοποιεί τίς παρατηρήσεις, τροποποιήσεις καί συντάσσει ένιαϊο 
σχέδιο απόφασης γιά τή Νομαρχιακή Συνέλευση.

10.3. Σέ παράρτημα τού σχεδίου άναφέρονται οί γνώμες, οί όποιες δέν έγι
ναν άποδεκτές άπό τίς Π.Ν.Ε. Άναφέρονται επίσης περιληπτικά οί 
άποφάσεις τών Τ.Ο. πού δέν ένέκριναν τίς εισηγήσεις τής Π.Ν.Ε. καί 
τής Ο.Ε.Σ.

11. Προετοιμασία έκλογής

11.1. Ή  Π.Ν.Ε. συντάσσει κατάλογο μέ όλα τά μέλη πού είναι νομιμοποιη
μένα νά συμμετάσχουν στή Νομαρχιακή Συνέλευση.

11.2. Ό  κατάλογος πρέπει νά υπάρχει στά γραφεία τής Π.Ν.Ε. δυό μέρες 
τουλάχιστον πρίν άπό τή Νομαρχιακή Συνέλευση. Κάθε μέλος τού Κι
νήματος στό νομό μπορεί νά τόν δεϊ.



11.3. ’Αντίγραφό του παραδίδεται στόν άντιπρόσωπο τής Ο.Ε.Σ., πού θά 
συμμετάσχει στη Νομαρχιακή Συνέλευση.

11.4. ’Ενστάσεις γιά τή συμμετοχή στή Συνέλευση, προσώπου πού άναφέρε- 
ται στόν κατάλογο, μπορούν νά κατατεθούν μόνο άπό συνέδρους μέ
χρι τήν ώρα έναρξης τής Νομαρχιακής Συνέλευσης. Οί ένστάσεις δέν 
μπορούν νά άφορούν πρόσωπα, γιά τή νομιμοποίηση τών όποιων έχει 
άποφανθει ή γραμματεία τής Ο.Ε.Σ.

11.5. Πάνω στίς ένστάσεις άποφασίζει ό άντιπρόσωπος τής Ο.Ε.Σ.

12. Σύγκληση Νομαρχιακής Συνέλευσης

12.1. Ή  Π.Ν.Ε. σέ συνεργασία καί μέ έγκριση τής Ο.Ε.Σ., άνακοινώνει τήν 
ήμερομηνία, στήν όποια θέλει νά συγκαλέσει τή Νομαρχιακή Συνέλευ
ση.

12.2. Ή  Π.Ν.Ε. συγκαλεϊ τή Συνέλευση άφού πάρει τήν έγκριση τής Ο.Ε.Σ. 
Γιά τή σύγκληση τής Συνέλευσης ειδοποιούνται οί Τ.Ο., Ο.Π., Κ.Ο. 
καί οί βουλευτές τού νομού έγγραφα 10 μέρες πρίν άπό τήν ήμερομη
νία τής Συνέλευσης.

12.3. Ή  Συνέλευση πραγματοποιείται Κυριακή. Διαρκεΐ ,άπό τίς 9 τό πρωί 
μέχρι τίς 6 τό άπόγευμα. Μέ άπόφαση τής Συνέλευσης παρατείνεται ή 
διάρκειά της τό πολύ γιά 2 ώρες, μόνο γιά τήν περάτωση τής ψηφο
φορίας.

13. Συμμετοχή

Στή Νομαρχιακή Συνέλευση συμμετέχουν:
13.1. Οί εκλεγμένοι άντιπρόσωποι άντιπρόσωποι τών Τ.Ο., Ο.Π. καί Κ.Ο.
13.2. Ή  Π.Ν.Ε.
13.3. Οί βουλευτές τού νομού.

14. Ημερήσια διάταξη

14.1. Ή  Συνέλευση θά άσχοληθεΐ άποκλειστικά μέ:
α. Τήν εκλογή μελών τού Προεδρείου καί ’Εφορευτικής ’Επιτρο

πής.
β. Έκθεση γιά τή δουλειά τής Π.Ν.Ε., πού θά διαβάσει ό γραμ

ματέας τής Π.Ν.Ε.
γ. Συζήτηση καί άπόφαση πάνω στήν πολιτική εισήγηση.
δ. Συζήτηση καί άπόφαση πάνω στήν εισήγηση γιά τό Καταστα

τικό.
ε. Συζήτηση καί άπόφαση πάνω στή εισήγηση τής Π.Ν.Ε. γιά τά 

προβλήματα τού νομού.
στ. ’Εκλογή Ν.Ε., Ν.Π.Ε. καί άντιπροσώπων γιά τήν Πανελλήνια 

Συνδιάσκεψη.



ψηφιότητα γιά τή Ν.Ε. ή γιά άντιπρόσωπος στήν Πανελλήνια Συνδιά
σκεψη ή καί τά δυό. Ή  εκλογή στή Ν.Ε. είναι άσυμβίβαστη με τή 
συμμετοχή στήν Ν.Π.Ε.

17.3. Τό Προεδρείο συντάσσει τρία χωριστά ψηφοδέλτια μέ τούς ύποψή- 
φιους γιά τή Ν.Ε., τήν Ν.Π.Ε. καί άντιπροσώπους στή Συνδιάσκεψη. 
Τά όνόματα των υποψηφίων γράφονται άλφαβητικά.

17.4. Ή  ψηφοφορία είναι μυστική. Κάθε σύνεδρος έχει μιά ψήφο.
17.5: Κάθε σύνεδρος μπορεί νά σημειώσει σταυρό προτίμησης τό πολύ σέ 

τόσα μέλη όσα τά μέλη τού όργάνου πού θά έκλεγεί ή όσος ό άριθμός 
τών άντιπροσώπων στήν Πανελλήνια Συνδιάσκεψη.

17.6. Εκλέγονται οί ύποψήφιοι μέ τούς περισσότερους σταυρούς προτίμη
σης. Έπί ίσοψηφίας γίνεται κλήρωση.

17.7. Ό  άριθμός τών μελών τής Ν.Ε. καί τής Ν.Π.Ε. θά καθορισθεί άπό 
τήν Ε.Γ. γίά κάθε νομό σύμφωνα μέ τίς άντικειμενικές συνθήκες καί 
τίς δυνατότητες τής όργάνωσης στό νομό.

17.8γν/*^π;ό τούς έπιλαχόντες όρίζονται κατά σειρά έπιτυχίας άναπληρωμα- 
τ^ο ί σέ άριθμό ίσο πρός τά 2/3 τού συνολικού άριθμού τών μελών 

_3ού άντίστοιχου όργάνου.
17.9. Ή  σύνθεση τών Ν.Ε. καί Ν.Π.Ε. πρέπει νάναι σύμφωνη μέ τό άρθρο

6.4.

18. ’Αντιπροσώπευση στή Συνδιάσκεψη

18.1. Ή  Νομαρχιακή Συνέλευση θά στείλει στήν Πανελλαδική Συνδιάσκεψη 
έναν άντιπρόσωπο γιά κάθε τριάντα ένεργά μέλη τής όργάνωσης στό 
νομό. Έ φ ’ όσον μετά τή διαίρεση τού άριθμού τών μελών διά τού 
τριάντα παραμένει ύπόλοιπο μεγαλύτερο τού δεκαπέντε στέλνει έναν 
έπί πλέον άντιπρόσωπο.

18.2. Δέν μπορεί μιά Ν.Σ. νά στείλει λιγότερους άπό 5 συνολικά άντιπρο- 
σώπους στήν Π.Σ.

18.3 Ή  σύνθεση τών άντιπροσώπων πού θά σταλούν στήν Πανελλήνια 
Συνδιάσκεψη πρέπει νά είναι σύμφωνη μέ τό άρθρο 6.4.

18.4. Ά πό τούς έπιλαχόντες όρίζονται κατά σειρά έπιτυχίας άναπληρωμα- 
τικοί σέ άριθμό ίσο πρός τό 1/3 τών άντιπροσώπων.

19. ’Αδέσμευτο άντιπροσώπων

’Ισχύει τό άρθρο 10 τού Καταστατικού

20. Νομιμοποίηση άντιπροσώπων γιά τή Συνδιάσκεψη

20.1. Μετά τήν ψηφοφορία καί. τήν καταμέτρηση τών ψήφων συντάσσεται 
πρακτικό έκλογής άπό τήν ’Εφορευτική ’Επιτροπή σέ δυό άντίγραφα.



14.2. Ή  συζήτηση πάνω σέ όλα τά θέματα θά πρέπει νά τελειώσει τό άργό- 
τερο μιά ώρα πρίν άπό τό τέλος τής Συνέλευσης, ώστε τήν τελευταία 
ώρα νά διεξαχθεϊ ή ψηφοφορία.

15. Απαρτία

Ή  Νομαρχιακή Συνέλευση βρίσκεται σέ άπαρτία, όταν είναι παρόντες
τά 2/3 τών συνέδρων.

16. Τρόπος διεξαγωγής συζήτησης

16.1. Τήν έναρξη τής συνεδρίασης κηρύσσει ό γραμματέας τής Π.Ν.Ε. 
’Ακολουθεί ή εκλογή μελών τού Προεδρείου καί Εφορευτικής Ε π ι
τροπής. Τό Προεδρείο είναι τριμελές. Τό ένα μέλος του είναι έκπρό- 
σωπος τής Ο.Ε.Σ. καί τά άλλα δυό έκλέγονται άπό τούς συνέδρους. 
Τριμελής είναι καί ή Εφορευτική ’Επιτροπή, πού έκλέγεται άπό τούς 
συνέδρους. Ή  ψηφοφορία διεξάγεται μέ σήκωμα τού χεριού, χωριστά 
γιά τό Προεδρείο καί τήν ’Εφορευτική ’Επιτροπή. Τά μέλη τής ’Εφο
ρευτικής ’Επιτροπής δέν μπορούν νά είναι υποψήφιοι γιά άντιπρόσω- 
ποι στήν Πανελλήνια Συνδιάσκεψη, γιά μέλη τής Ν.Ε. ή τής Ν.Π.Ε.

16.2. Έκθεση δουλειάς τής Π.Ν.Ε. Ό  γραμματέας διαβάζει τήν έκθεση 
δουλειάς τής Π.Ν.Ε. πού περιλαμβάνει καί διαφορετικές άπόψεις άν 
έχουν έκφραστεΐ.

16.3. Συζήτηση καί άπόφαση πάνω στίς εισηγήσεις τής Ο.Ε.Σ. καί Π.Ν.Ε. 
Μέλος τής Π.Ν.Ε. διαβάζει τό σχέδιο άπόφασης τής Νομαρχιακής 
Συνέλευσης πού έχει συντάξει ή Π.Ν.Ε. ’Ακολουθεί συζήτηση καί 
άπόφαση. Ή  ψηφοφορία γίνεται άνοιχτά.

16.4. Οί άποφάσεις τής Ν.Σ. άποτελούν τίς θέσεις τής Ν.Σ. πάνω στά διά
φορα θέματα, πού θά συζητήσει ή Πανελλήνια Συνδιάσκεψη. Οί άπο- 
φάσεις πρέπει νά άναφέρουν καί τήν άποψη τής μειοψηφίας.

16.5. Τό Προεδρείο προκαθορίζει τό χρόνο συζήτησης γιά κάθε θέμα καί 
καθορίζει άνάλογα καί τό χρόνο όμιλίας τού κάθε συνέδρου ώστε ή 
Νομαρχιακή Συνέλευση νά τελειώσει όπωσδήποτε στά καθορισμένα 
χρονικά δρια.

16.6. Γιά τή συζήτηση ισχύουν οί κανόνες, πού έπισυνάπτονται, έφ’ δσον 
δέν έχουν τροποποιηθεί άπό τά παραπάνω.

17. Εκλογή Νομαρχιακής ’Επιτροπής καί Νομαρχιακής Πειθαρχικής ’Επι
τροπής

17.1. Όποιος θέλει νά είναι υποψήφιος γιά μέλος τής Ν.Ε. ή τής Ν.Π.Ε. ή 
άντιπρόσωπος γιά τή Συνδιάσκεψη καταθέτει στό Προεδρείο τής Συν
έλευσης σχετική δήλωση.

17.2. Κάθε μέλος τής Νομαρχιακής Συνέλευσης μπορεί νά ύποβάλει ύπο-



20.2. Ένα άντίγραφο παραδίνεται στό μέλος τής Ο.Ε.Σ., τό άλλο κρατά ή 
Ν.Ε.

20.3. Στό μέλος τής Ο.Ε.Σ. παραδίνονται έπίσης οί άποφάσεις τής Νομαρ
χιακής Συνέλευσης πάνω στίς εισηγήσεις τής Ο.Ε..Σ. καί τής Π.Ν.Ε. 
καί τήν έκλογή τής Ν.Ε. καί τής Ν.Π.Ε.

20.4. Ενστάσεις γιά τή νομιμοποίηση τών συνέδρων γιά τήν Πανελλήνια 
Συνδιάσκεψη υποβάλλονται μέσα σέ πέντε μέρες στή γραμματεία τής 
Ο.Ε.Σ. πού αποφασίζει όριστικά.

Κεφάλαιο IV

21. Εκπροσώπηση ’Οργανώσεων ’Εξωτερικού

21.1. Ό  αριθμός τών έκπροσώπων τών ’Οργανώσεων τού ’Εξωτερικού στή 
Συνδιάσκεψη δέν μπορεί νά υπερβαίνει τό 1/10 τών άντιπροσώπων 
τών Τ.Ο., Κ.Ο. καί Ο.Π. τής Ελλάδας.

21.2. Σέ κάθε χώρα τού έξωτερικού διεξάγονται Νομαρχιακές Συνελεύσεις 
σύμφωνα μέ τή διαδικασία, πού καθορίστηκε πιό πάνω γιά τούς νο
μούς.

21.3. Τό πρακτικό έκλογής τών άντιπροσώπων υπογεγραμμένο άπό τήν 
’Εφορευτική ’Επιτροπή καί τό Προεδρείο τής Συνέλευσης, μαζί μέ 
κατάλογο τών έκπροσώπων τών Τ.Ο. υπογεγραμμένο άπό τό Προε
δρείο τής Συνέλευσης, στέλνεται στή γραμματεία τής Ο.Ε.Σ.

21.4. Ή  γραμματεία τής Ο.Ε.Σ. καθορίζει άνάλογα μέ τόν άριθμό τών 
άντιπροσώπων τών Τ.Ο. καί Κ.Ο. τόν άριθμό τών άντιπροσώπων τών 
οργανώσεων τού εξωτερικού καί πόσοι αντιπρόσωποι άντιστοιχούν 
γιά κάθε χώρα. Ό  άριθμός τών άντιπροσώπων κατά χώρα ορίζεται σέ 
άναλογία μέ τόν άριθμό τών μελών.

21.5. Ή  γραμματεία τής Ο.Ε.Σ. ειδοποιεί τίς Νομαρχιακές ’Επιτροπές τού 
έξωτερικού τουλάχιστο δέκα μέρες πρίν άπό τή Συνέλευση, πόσοι καί 
ποιοι άντιπρόσωποι θά συμμετάσχουν. Ή  σειρά έπιτυχίας τών άντι- 
προσώπων καθορίζει καί τή σειρά προτεραιότητάς τους.

Κεφάλαιο V

ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

22. Καταγραφή Κλαδικών ’Οργανώσεων

22.1. Οί έπιτροπές Κλαδικού ’Επιστημόνων -  Καλλιτεχνών καί Συνδικαλι
στικού θά πρέπει νά παραδώσουν στήν Γραμματεία τής Ο.Ε.Σ. μέχρι



τίς 17 τού Μάη κατάσταση τών Κλαδικών ’Οργανώσεων καί άριθμό 
τών μελών τους.

22.2. Τό ίδιο ισχύει καί γιά τίς Π.Ν.Ε., όπου υπάρχουν Κλαδικές ’Οργα
νώσεις.

23. Προετοιμασία Συνδιάσκεψης

23.1. Ή  διαδικασία γιά τήν πρρετοιμασία τής Συνδιάσκεψης είναι όμοια με 
τή διαδικασία προετοιμασίας, πού ισχύει γιά τίς Τ.Ο.

23.2. ’Ισχύει άνάλογο πλάνο δουλειάς, πού πρέπει νά εφαρμοστεί σέ επί
πεδο Κ.Ο. ή τομέα.

23.3. Ή  Σ.Ε. τής Κ.Ο. θά άνακοινώσει στό αρμόδιο γραφείο ή τήν Π.Ν.Ε., 
ότι έκλεισε τή δουλειά γιά τήν Συνδιάσκεψη καί είναι έτοιμη νά προ
χωρήσει στη διαδικασία εκλογής τών άντιπροσώπων. Τό άρμόδιο 
γραφείο ή ή Π.Ν.Ε., άφοϋ διαπιστώσει ότι ή Κ.Ο. έκπλήρωσε τά 
πλάνα δουλειάς, δίνει τήν έγκριση γιά τή συμμετοχή τής Κ.Ο. στή 
διαδικασία εκλογής.

23.4. Ή  Ο.Ε.Σ. μπορεί νά άναθεωρήσει τήν άπόφαση τής άρμόδιας επιτρο
πής ή τής Π.Ν.Ε., έφ’ όσον κρίνει ότι ή Κ.Ο. δέν έχει λειτουργήσει ή 
δέν έκπλήρωσε κανένα πλάνο δουλειάς.

24. Εκλογή άντιπροσώπων

24.1. Οί τομείς κατά κλάδους είναι:

Α. Κλάδος εργατοϋπαλλήλων

α) ’Ιδιωτικοί υπάλληλοι, 6) οικοδόμοι, γ) βιομηχανικοί έργάτες, δ) 
έργάτες κοινής ωφέλειας, ε) τραπεζικοί.

Β. Κλάδος ’Επιστημόνων καί Καλλιτεχνών

α) δικηγόροι, β) τεχνικοί, γ) έκπαιδευτικοί, δ) υγειονομικοί, ε) οικο
νομολόγοι, στ) καλλιτέχνες, ζ) ΑΕΙ.

24.2. Οί Κλαδικές ’Οργανώσεις πού άνήκουν στήν ’Αθήνα, συνέρχονται 
κατά τομείς σέ Συνελεύσεις καί έκλέγουν τούς άντιπροσώπους γιά τήν 
Πανελλαδική Συνδιάσκεψη σύμφωνα μέ τό άρθ. 25.

24.3. Στή Συνέλευση τού τομέα συμμετέχουν όλα τά ένεργά μέλη (ισχύουν 
οί άνάλογες διατάξεις πού άναφέρονται στίς Τ.Ο., άρθρο 31 καί 32.2. 
’Ισχύει έπίσης ή άνάλογη διαδικασία).

24.4. Στή Συνέλευση τού τομέα ψηφίζουν όλα τά ένεργά μέλη πού δήλωσαν 
μέχρι 15 Μάη, ότι θά ψηφίσουν στήν Κ.Ο. (τομέα). Τά ονόματα τών 
μελών κάθε Κ.Ο., πού δήλωσαν ότι θά ψηφίσουν στήν Κ.Ο. στέλνον
ται στήν άντίστοιχη Τ.Ο., πού είναι γραμμένο τό μέλος, γιά νά μήν



υπάρξουν διπλοψηφίες. Ή  διπλοψηφία είναι παράπτωμα, πού έπκρέ- 
ρει την έκπτωση τού άντιπροσώπου καί την κατάληψη τής θέσης του 
άπό τόν πρώτο έπιλαχόντα.

25. Διαδικασία έκλογής άντιπροσώπων

25.1. Οί Κλαδικές ’Οργανώσεις συνέρχονται κατά τομείς όπως άναφέρονται 
στό άρθρο 24.1.

25.2. Ό  άριθμός τών άντιπροσώπων τών Κλαδικών ’Οργανώσεων καθορί
ζεται μέ ένα πρός δέκα (δηλαδή γιά κάθε 10 ένεργά μέλη στέλνει 1 
άντιπρόσωπο). Τό σύνολο όμως τών άντιπροσώπων τού κλάδου δέν 
μπορεί νά είναι μεγαλύτερο άπό 60.

25.3. Οί άντιπρόσωποι κατανέμονται μεταξύ τών τομέων άνάλογα μέ τήν 
άριθμητική δύναμη τού τομέα.

25.4. Στό ψηφοδέλτιο γράφονται τά όνόματα δλων τών υποψηφίων τού το
μέα καί δίπλα ή Κλαδική ’Οργάνωση πού άνήκουν. Οί άντιπρόσωποι 
στήν Πανελλαδική Συνδιάσκεψη, (πού στέλνει μιά Κλαδική ’Οργάνω
ση), δέν μπορεί νά είναι περισσότεροι άπό τό 1/2 τών άντιπροσώπων 
πού στέλνει ό τομέας.

’Εκλέγονται όσοι πάρουν τούς περισσότερους ψήφους, άν έτσι 
καλύπτεται ή παράπανω περίπτωση, διαφορετικά έκλέγονται οί υπο
ψήφιοι πού άκολουθοϋν.

26. Σπουδάζουσα

26.1. ’Ισχύουν τά άρθρα 22 καί 23 πού άναφέρονται στίς Κλαδικές ’Οργα
νώσεις.

26.2. Οί Κλαδικές ’Οργανώσεις τής σπουδάζουσας τών ΑΕΙ καί τής ’Ανώ
τερης ’Εκπαίδευσης συνέρχονται κατά σχολές καί έκλέγουν τούς άντι- 
προσώπους τους στη Συνέλευση τής Σπουδάζουσας στήν άντίστοιχη 
πόλη. ’Εκλέγουν 1 άντιπρόσωπο γιά κάθε 3 ένεργά μέλη τους.

26.3. Συνελεύσεις άντιπροσώπων σπουδάζουσας συνέρχονται σέ δλομέλεια 
σχολών καί έκλέγουν άντιπροσώπους γιά τίς Νομαρχιακές Συνελεύ
σεις μέ μέτρο ένα πρός 10.

26.4. Στίς Συνελεύσεις σπουδάζουσας στήν ’Αθήνα, Θεσσαλονίκη καί Πά
τρα έκλέγονται μέχρι 60 άντιπρόσωποι τής σπουδάζουσας γιά τήν 
Πανελλήνια Συνδιάσκεψη. Ή  κάθε πόλη έκλέγει, σύμφωνα μέ τά έν
εργά μέλη της, τόν άριθμό τών άντιπροσώπων'πού τής άναλογεί στούς 
60 άντιπροσώπους.

26.5. Στίς όλομέλειες τής σπουδάζουσας παίρνουν μέρος όλα τά μέλη, πού 
μέ άπόφαση τού άντίστοιχου άρμόδιου γραφείου τής σπουδάζουσας 
δουλεύουν στίς Κ.Ο. Σπουδάζουσας καί όχι σέ Τ.Ο.



27. Νομιμοποίηση άντιπροσώπων Κ.Ο.

27.1. Γιά τή νομιμοποίηση τών άντιπροσώπων των Κ.Ο. στην Πανελλήνια 
Συνδιάσκεψη ισχύουν άνάλογα τά περί νομιμοποίησης άντιπροσώπων 
τών Τ.Ο.

Κεφάλαιο VI

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ

28. Προετοιμασία

28.1. Ό  άντιπρόσωπος τής Ο.Ε.Σ. παραδίνει στήν Ο.Ε.Σ. τό πρακτικό έκ- 
λογής τών άντιπροσώπων, μέ συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα καί τίς 
άποφάσεις κάθε Νομαρχιακής Συνέλευσης, τό άργότερο μέχρι 2 ’Ιούλη 
1977.

28.2. Οί έκπρόσωποι τού κεντρικού όργάνου νομιμοποιούνται μέ τήν άπο- 
στολή τού καταλόγου έκπροσώπων, ύπογεγραμμένου άπό τή γραμμα
τεία τού Συντονιστικού Συμβουλίου, στή γραμματεία τής Ο.Ε.Σ.

28.3. Ή  Ο.Ε.Σ, συντάσσει κατάλογο μέ δλα τά μέλη, πού είναι νομιμοποιη
μένα νά συμμετάσχουν στή Συνδιάσκεψη. Ό  κατάλογος πρέπει νά 
υπάρχει στό γραφείο τής Ο.Ε.Σ. τρεις μέρες πρίν άπό τήν Π.Σ. Κάθε 
έκλεγμένος σύνεδρος μπορεί νά τόν δεί.

28.4. Ενστάσεις γιά τή συμμετοχή στή Συνδιάσκεψη, προσώπου πού άνα- 
φέρεται στόν κατάλογο, μπορούν νά κατατεθούν άπό συνέδρους μέχρι 
τήν ώρα έναρξης τής Συνδιάσκεψης. Οί ενστάσεις δέν μπορούν νά 
άφορούν πρόσωπα γιά τή. νομιμοποίηση τών όποιων έχει άποφανθεϊ 
κι δλας ή γραμματεία τής Ο.Ε.Σ.

28.5. Πάνω στίς ένστάσεις άποφασίζει τό Προεδρείο τής Συνδιάσκεψης, 
άμέσως μετά τή συγκρότησή του.

28.6. Ή  Ο.Ε.Σ. κωδικοποιεί τίς άποφάσεις τών Νομαρχιακών Συνελεύσεων 
πάνω στίς εισηγήσεις καί συντάσσει ένιαΐο σχέδιο άποφάσεων γιά τή 
Συνδιάσκεψη.

28.7. Σέ παράρτημα τού σχεδίου άναφέρονται οί γνώμες, πού δέν περιέλαβε 
ή Ο.Ε.Σ. στό σχέδιο άπόφασής της.

29. Νομιμοποίηση άντιπροσώπων

Κάθε άντιπρόσωπος, πού συμπεριλαμβάνεται στόν κατάλογο, παίρνει
άπό τήν γραμματεία τής Ο.Ε.Σ. τήν κάρτα νομιμοποίησης πρίν άπό τήν έν
αρξη τής Συνδιάσκεψης.



30. Συμμετοχή

Στήν Πανελλήνια Συνδιάσκεψη συμμετέχουν:
30.1. Οί έκλεγμένοι άντιπρόσωποι τών Νομαρχιακών καί τών Κλαδικών 

Συνελεύσεων, πού θά πρέπει νά είναι τουλάχιστον 600.
30.2. Ό  Πρόεδρος τού Κινήματος.
30.3. Τά μέλη τής Κοινοβουλευτικής 'Ομάδας (δέκα τέσσερα).
30.4. Τά μέλη τής Ε.Γ. τού Π.Σ. καί ή Γραμματεία τού Συντονιστικού Συμ

βουλίου (16).
30.5. Οί Γραμματείς τών Επιτροπών καί Γραφείων καί ένα μέλος άπό κάθε 

Επιτροπή, πού εκλέγεται άπό τήν όλομέλεια τής Επιτροπής (25).
30.6. Τά μέλη τής Ο.Ε.Σ. (9 άπό Κεντρικά, 13 άπό Π.Ν.Ε.).

31. 'Ημερήσια διάταξη

Θέματα ήμερήσιας διάταξης είναι:
31.1. Εκλογή μελών Προεδρείου καί Εφορευτικής Επιτροπής.
31.2. Πολιτική εισήγηση Προέδρου.
31.3. Έκθεση τής Εκτελεστικής Γραμματείας γιά τή δουλειά της, άπό ένα 

μέλος της.
31.4. Συζήτηση καί άπόφαση πάνω στήν πολιτική εισήγηση τού Προέδρου.
31.5. Συζήτηση πάνω στήν άπόφαση τής Ο.Ε.Σ. γιά τό Καταστατικό καί 

άπόφαση, πού θά άποτελέσει κείμενο ζύμωσης γιά τό Συνέδριο.
31.6. Έκθεση γιά τίς άποφάσεις τών Νομαρχιακών Συνελεύσεων πάνω στά 

προβλήματα τού νομού τους.
31.7. Εκλογή Κεντρικής Επιτροπής καί Πειθαρχικού Συμβουλίου.

32. Χρόνος Συνδιάσκεψης

32.1. Ή  Συνδιάσκεψη θά άρχίσει τήν Παρασκευή 8 τού ’Ιούλη τό άπό- 
γευμα καί θά τελειώσει τήν Κυριακή 10 τού ’Ιούλη τό μεσημέρι.

32.2. Ό  χρόνος πού θά άφιερωθεϊ στό κάθε θέμα ήμερήσιας διάταξης, θά 
καθορισθεί άπό τό Προεδρείο τής Συνδιάσκεψης.

33. ’Απαρτία

Ή  Συνδιάσκεψη βρίσκεται σέ άπαρτία. άν είναι παρόντες τά 2/3 τών
άντιπροσώπων.

34. ’Αρχή τής Συνδιάσκεψης

34.1. Τήν αρχή τής Συνδιάσκεψης κηρύσσει ό Πρόεδρος τού Κινήματος.
34.2. Τίς εργασίες τής Συνδιάσκεψης διευθύνει πενταμελές Προεδρείο πού 

τό άποτελούν, ένα μέλος τής Ο.Ε.Σ., πού εκλέγεται άπό τήν όλομέλεια



της, ό κοινοβουλευτικός έκπρόσωπος του Κινήματος, καί 3 μέλη πού 
εκλέγονται άπό τούς σύνεδρους.

34.3. Ό  Πρόεδρος προτείνει μέλη, πού θά άπαρτίσουν τό Προεδρείο καί 
τήν Εφορευτική Επιτροπή. Ό  κάθε σύνεδρος μπορεί νά υποβάλλει 
έπίσης υποψηφιότητα.

34.4. Ή  ψηφοφορία, έφ’ όσον υπάρχουν περισσότεροι άπό 3 υποψήφιοι, 
διεξάγεται μέ σήκωμα τού χεριού, έφ’ όσον §έν υπάρξει άντίρρηση 
τής πλειοψηφίας τής Συνδιάσκεψης. Τά μέλη τής Εφορευτικής Ε π ι
τροπής δέν θά μπορούν νά είναι υποψήφιοι γιά μέλη τής Κ.Ε.

34.5. Τό Προεδρείο μετά τήν εκλογή του συγκροτείται σέ σώμα καί καθορί
ζει τίς άρμοδιότητες τού κάθε μέλους του.

34.6. Τό Προεδρείο μπορεί νά όρίσει τεχνική γραμματεία γιά νά τό βοηθάει 
στή δουλειά του.

35. Διαδικασία

35.1. Συζήτηση θά πραγματοποιηθεί στά θέματα 4 - 6  τής ήμερήσιας διά
ταξης. Τό Προεδρείο καθορίζεή μέ βάση τόν κατάλογο τών όμιλητών, 
τόν χρόνο συζήτησης γιά κάθε θέμα.

35.2. Μετά τήν παρουσίαση τού σχεδίου άπόφασης άπό τούς εισηγητές τής 
Ο.Ε.Σ. γίνονται τοποθετήσεις.

35.3. Ό  εισηγητής μπορεί νά διαμορφώσει ξανά τό σχέδιο άπόφασης, μέ 
βάση τά συμπεράσματα τής συζήτησης.

35.4. Ή  ψηφοφορία γίνεται άνοιχτά.
35.5. Ή  Συνδιάσκεψη άποφασίζει μέ άπλή πλειοψηφία.
35.6. Στή διάρκεια τής συζήτησης ό Πρόεδρος καί τά μέλη τής Εκτελεστι

κής Γραμματείας μπορούν νά ζητήσουν όποτεδήποτε τό λόγο.

36. Σύνθεση Κεντρικής ’Επιτροπής

Στήν κεντρική Επιτροπή συμμετέχουν:
36.1. Ό  Πρόεδρος.
36.2. 60 μέλη. Αύτά είναι:

Τά 44 μέλη εκλέγονται έλεύθερα άπό τή Συνδιάσκεψη καί μπορεί 
νά έχουν όποιαδήποτε ιδιότητα (Δηλαδή νά προέρχονται είτε άπό 
Τ.Ο. είτε άπό Κ.Ο. είτε άπό τήν Ο.Ε.Σ. κ.λ.π.). Τά άλλα 12 εκλέγον
ται άπό τήν Πανελλήνια Συνδιάσκεψη, άλλά πρέπει νά έχουν σταλεί 
σ’ αυτήν σάν άντιπρόσωποι τών Κλαδικών ’Οργανώσεων. Στά 12 μέλη 
οί 4 άνήκουν στόν κλάδο τών εργατοϋπαλλήλων, οί άλλοι τέσσερεις 
στόν κλάδο έπιστημόνων καί οί άλλοι τέσσερεις στήν σπουδάζουσα. 
Τά υπόλοιπα τέσσερα έκλέγονται μεταξύ τών συνέδρων πού είναι 
άγρότες καί έχουν δραστηριοποιηθεί στίς συνδικαλιστικές άγροτικές 
όργανώσεις.

36.3. Μιά πού ή Κοινοβουλευτική Όμάδα έχει σήμερα λιγώτερα άπό 21



μέλη, συμμετέχουν όλα στην Κεντρική Επιτροπή.
36.4. Ή  σπουδάζουσα δέν μπορεί νά έχει περισσότερους άπό τό 1/10 τών 

μελών τής Κ.Ε.

37. Εκλογή Κ.Ε. καί Π.Σ.

37.1. Ό  Πρόεδρος δικαιούται νά προτείνει υποψηφίους γιά τήν Κεντρική 
Επιτροπή. Κάθε σύνεδρος έχει τό δικαίωμα υποβολής υποψηφιότη
τας. Ή  πρόταση υποψηφιότητας είναι γνωστή.

37.2. Οί υποψηφιότητες πρέπει νά κατατεθούν τό άργότερο μέχρι τό τέλος 
τής συνεδρίασης, τό Σάββατο 8 τού ’Ιούλη.

37.3. Τά όνόματα τών υποψηφίων γράφονται στήν άλφαβητική τους σειρά. 
Στό ψηφοδέλτιο σημειώνται ποιοι υποψήφιοι προέρχονται άπό τίς 
Κλαδικές ’Οργανώσεις, κατά κλάδους καί τομείς.

37.4. Ή  ψηφοφορία είναι μυστική.
37.5. Κάθε σύνεδρος μπορεί νά σημειώσει σταυρό προτίμησης τό πολύ σέ 

τόσα μέλη, όσα τά μέλη τού όργάνου πού θά εκλεγεί.
37.6. ’Εκλέγονται γιά τήν Κεντρική ’Επιτροπή οί 60 πρώτοι σέ σειρά άπό- 

λυτης επιτυχίας (μέ περισσότερους σταυρούς). Έ φ ’ όσον μέ τόν τρόπο 
αυτό καλύπτονται καί οί ειδικές περιπτώσεις, έκλέγονται σέ σειρά 
σχετικής επιτυχίας, όσοι ύπάγονται στίς ειδικές περιπτώσεις.

37.7. ’Επί ίσοψηφίας γίνεται κλήρωση.
37.8. Ά πό τούς έπιλαχόντες όρίζονται κατά σειρά (άπόλυτης ή σχετικής 

άνάλογα μέ τήν περίπτωση) έπιτυχίας άναπληρωματικά μέλη σέ άρι- 
θμό ίσο πρός τό 1/3 τών έκλεγέντων.

37.9. Μετά τήν έκλογή συντάσσεται πρακτικό, πού ύπογράφεται άπό τά 
μέλη τής ’Εφορευτικής ’Επιτροπής καί δυό μέλη τού Προεδρείου.

Κεφάλαιο VII

38. Οικονομικά

38.1. Τά έξοδα σύγκλησης καί πραγματοποίησης τών Νομαρχιακών Συν
ελεύσεων βαρύνουν τήν Νομαρχιακή ’Οργάνωση.

38.2. Ή  Νομαρχιακή ’Οργάνωση θά καταβάλλει σέ όλους τούς έκπροσώ- 
πους Τ.Ο. καί Κ.Ο., πού θά συμμετάσχουν στή Νομαρχιακή Συνέλευ
ση, τά έξοδά τους γιά τή μετάβαση στόν τόπο τής Συνέλευσης.

38.3. Τά έξοδα σύγκλησης καί πραγματοποίησης τής Πανελλήνιας Συνδιά
σκεψης βαρύνουν τό Κεντρικό Όργανο.

38.4. Τό Κεντρικό Όργανο θά καταβάλλει σέ όλους τούς άντιπροσώπους 
στήν Πανελλήνια Συνδιάσκεψη τά έξοδα γιά τή μετάβαση καί παρα
μονή τους στήν ’Αθήνα κατά τή διάρκεια τής Συνδιάσκεψης.

38.5 Τά έξοδα μετάβασης στήν Ελλάδα τών άντιπροσώπων τών όργανώ-



σεων εξωτερικού θά καλυφθούν άπό τό Κεντρικό Όργανο, έφ’ όσον ή 
όργάνωση κάθε χώρας τού έξωτερικού δεν έχει τή δυνατότητα νά κα
λύψει τά έξοδα.

Κεφάλαιο VIII

39. Κανόνες συζήτησης

Ή  διαδικασία συζήτησης πού άκολουθείται είναι:
39.1. Τό Προεδρείο είναι άρμόδιο νά άποφασίζει πάνω σ’ όλα τά θέματα 

γιά τή διεξαγωγή τής συνεδρίασης, άπό τήν εκλογή του μέχρι τό τέλος 
τής συνεδρίασης.

39.2. Ή  συζήτηση περιορίζεται στά καθορισμένα θέματα ήμερήσιας διάτα
ξης·

39.3. Ή  συζήτηση σέ κάθε θέμα άρχίζει μέ τήν εισήγηση πάνω στό θέμα.
39.4. ’Αφού τελειώσει ή εισήγηση, άκολουθούν διευκρινιστικές έρωτήσεις 

στόν εισηγητή, γιά τό ξεκαθάρισμα άπόψεων πού έκφράστηκαν στήν 
εισήγηση καί πιθανόν δημιούργησαν άπορίες.

39.5. Ό  Πρόεδρος άνοίγει άμέσως μετά κατάλογο όμιλητών.
39.6. Κάθε μέλος, πού θέλει νά μιλήσει, δηλώνει τό όνομά του. Ό  Πρόε

δρος, άφού καταγράψει όλα τά όνόματα πού δηλώθηκαν όταν άνοιξε 
ό κατάλογος τών όμιλητών, μπορεί όποτεδήποτε άνάλογα μέ τό\ 
υπάρχοντα χρόνο νά κλείσει τόν κατάλογο τών όμιλητών.

39.7. Τό κλείσιμο τού καταλόγου τών όμιλητών προαναγγέλεται. Ό  Πρόε
δρος έγγράφει όσους δηλωθούν. Μετά τό κλείσιμο τού καταλόγου τών 
όμιλητών, δέν έπιτρέπεται καμιά νέα έγγραφή όμιλητού γιά τό θέμα.

39.8. Ή  Συνέλευση μπορεί νά θεωρήσει μέ άπόφασή της, ότι ή συζήτηση 
τελείωσε προτού άκόμα έξαντληθεϊ ό κατάλογος τών όμιλητών.

39.9. Μέλος πού δέν είναι έγγεγραμμένο στόν κατάλογο δέν μπορεί νά μι
λήσει.

39.10 Κάθε μέλος μπορεί νά πάρει τόν λόγο καί νά μιλήσει μόνο μιά φορά 
πάνω στό θέμα.

39.11. Ό  Πρόεδρος μπορεί νά άφαιρέσει τό λόγο άπό κάθε όμιλητή, άν τυ
χόν μιλάει έξω άπό τό θέμα. Μέλος άπό τό όποιο άφαιρέθηκε ό λό
γος, δέν μπορεί νά ξαναμιλήσει πάνω στό ίδιο θέμα.

39.12. Στήν περίπτωση πού ό όμιλητής έπιμένει νά μιλά έξω άπό τό θέμα, ό 
Πρόεδρος μπορεί νά ζητήσει τήν έγκριση τής πλειοψηφίας τής Συν
έλευσης καί νά άποβάλλει τό μέλος 10 λεπτά άπό τήν αίθουσα.

39.13. Ή  άρνηση τού όμιλητή νά συμμορφωθεί στήν άπόφαση τής Συνέλευ
σης, άποτελεϊ πειθαρχικό παράπτωμα καί συζητεΐται έκείνη τή στιγμή 
άπό τή Γενική Συνέλευση, μέ διακοπή τής καθορισμένης διδαδικα- 
σίας.

39.14. Σέ περιπτώσεις Νομαρχιακών Συνελεύσεων, τό μέλος παραπέμπεται



μέ ευθύνη τού Προεδρείου στό άρμόδιο πειθαρχικό όργανο.
39.15. Ό  Πρόεδρος έχει τό δικαίωμα νά άποβάλλει γιά 10 λεπτά άπό τή 

Συνέλευση κάθε μέλος πού κάνει θόρυβο, προσπαθώντας νά εμποδίσει 
τούς όμιλητές νά έκφράσουν την άποψή τους.

39.16. Στη διάρκεια τών όμιλιών των μελών δέν επιτρέπεται διαλογική συζή
τηση μεταξύ τών μελών.

39.17. Ό  χρόνος όμιλίας καθορίζεται άπό τό Προεδρείο. Σέ καμμιά περί
πτωση δέν μπορεί νά έπιμηκυνθεί ό προκαθορισμένος άπό τήν Ο.Ε.Σ. 
συνολικά χρόνος συζήτησης.

39.18. Όταν ένα μέλος ζητήσει τόν λόγο πάνω στή διαδικασία, ό Πρόεδρος 
τού δίνει κατά τήν κρίση του τό λόγο. Τό μέλος μιλώντας πάνω στή 
διαδικασία, μπορεί νά έκφράσει τήν άποψή του.γιά πιθανή λοξοδρό
μηση τής συζήτησης καί νά άπαιτήσει νά έπανέλθει ή συζήτηση στή 
σωστή διαδικασία ή νά έπιστήσει τήν προσοχή τού Προέδρου στό ότι 
ή όμιλητής μιλάει έξω άπό τό θέμα. Δέν μπορεί σέ καμμιά περίπτωση 
νά ζητήσει τόν λόγο πάνω στήν διαδικασία καί νά άρχίσει νά μιλάει 
πάνω στήν ούσία τού θέματος. Στήν περίπτωση τούτη, ό Πρόεδρος 
είναι υποχρεωμένος νά τού άφαιρέσει άμέσως τό λόγο.

39.19. Έ πί προσωπικών θεμάτων δίνεται ό λόγος μετά τό τέλος τής συζήτη
σης.

39.20. Ό  εισηγητής καί μόνο αύτός, δευτερολογώντας μπορεί ν’ άντικρούσει 
άντίθετες άπόψεις πού εκφράστηκαν ή νά διευκρινήσει όρισμένα ση
μεία τής εισήγησής του. Εκτός άπό τόν εισηγητή κανείς άλλος δέν 
έχει δικαίωμα δευτερολογίας.

39.21. Πρίν άπό τήν έναρξη τής ψηφοφορίας καλούνται ύποχρεωτικά όλα τά 
μέλη, πού τυχόν έχουν άποβληθεϊ άπό τήν αίθουσα γιά νά πάρουν

• μέρος στήν ψηφοφορία.
39.22. Μέ εύθύνη τού Προεδρείου καί σέ συνεννόηση μέ εκείνους πού προ

τείνουν ή άντιπρότείνουν, μορφοποιούνται οί προτάσει, οί τροπολο
γίες καί οί άντιπροστάσεις πού θά τεθούν σέ ψηφοφορία.

39.23. Ή  Συνέλευση άποφασίζει πρώτα έπί τών άντιπροτάσεων, ύστερα έπί 
τών τροπολογιών καί έπί τών προτάσεων.

39.24. Στή διάρκεια τής ψηφοφορίας, κανείς δέν μπορεί νά ζητήσει τόν λόγο 
πάνω στή διαδικασία. Ή  ψηφοφορία δέν διακόπτεται γιά κανένα λό
γο.

39.25. Μετά τό τέλος τής συζήτησης καί τήν ψηφοφορία, μπορούν νά προ- 
ταθούν σχέδια ψηφισμάτων, τά όπόϊα συζητούνται συντομώτατα καί 
στή συνέχεια έγκρίνονται ή άπορρίπτονται.

39.26. Τό Προεδρείο κηρύσσει τό τέλος τής Συνδιάσκεψης.
39.27. Οί κανόνες συζήτησης ισχύουν γιά τίς Γενικές Συνελεύσεις τών Τ.Ο. 

καί τών Κ.Ο. (τομέων). Γιά τίς Νομαρχιακές Συνελεύσεις καί τήν Πα
νελλήνια Συνδιάσκεψη, έφ’ όσον δέν ύπάρχει ρητή άντίθετη διάταξη 
στό παραπάνω κείμενο.


