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Στίς 3 Σεπτέμβρη 1974, όταν ο Πρόεδρος τοΟ ΠΛ.ΣΟ.Κ. Λ. Παπανδβέου 
ανακοίνωσε τήν Ιδρυση τοΰ ΠΛ.ΣΟ.Κ., ελεγε;

"'Η σημερινή διακήρυξη τών άρχών του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού 
Κινήματος άποτελεΐ έκκίνηση γιά τήν ίδρυση, στελέχωση καί θεμελίω
ση ενός Κινήματος, πού θέλουμε νά άποτελέσει τόν_φορέα_όλων τών 
γνήσια προοδευτικών καί δημοκρατικών δυνάμεων τής χώρας"....

"Τό_ΠΑ.ΣΟ.Κ. καλει τόν έλληνικό λαό νά οργανωθεί στίς τάξεις του, 
στίς οργανώσεις βάσης, νά συμμετάσχει άμεσα στή παραπέρα διαμόρφω
ση του προγράμματός του, στή λήψη όλων τών αποφάσεων καί στήν ανά
δειξη των στελεχών του σέ όλα τά επίπεδα".

Σήμερα, κάτι λιγώτερο από 3 χρόνια μετά τήν διακήρυξη τής 3ης· τοΟ 
Σεπτέμβρη, {ίέ βάση τή συσσωρευμένη έμπειρία_καί ποιότητα άπό τούς 
καθημερινούς πολιτικούς αγώνες τού Κινήματος, ρτήν περίοδο αυτή, 
μέ πρόσφατες στή μνήμη μας τίς εντυπώσεις άπό τή τεράστια προσυν- 
διασκεπτική δουλειά_καί_τήν διεξαγωγή 68 Νομαρχιακών Συνελεύσεων 
σέ όλους τούς Νομούς τής πατρίδας μας, μέ τή συμμετοχή πάνω άπό 
27.000 ¿οργανωμένων μελών, όπου μέσα άπό γνήσια έλεύθερες καί πλα- 
τειές συζητήσεις πάνω σέ συγκεκριμμένα πολιτικοϊδεολογικά, οργανω
τικά καί τοπικά θέματακατακτήθηκε μιά νέα ομοιογένεια καί μιά νέα 
ποιότητα ολόκληρου τού Κινήματος, έφαρμόζοντας γνήσια τή δημοκρα*· 
τική διαδικασία μέ άμεση συνέπεια τήν άποτελεσματικότητα. Καί τελικά

μέ τή σημεργνήπαρουσία 9_3_4 εκλεγμένων άντιπροσώπων-σύνέδρων άπό όλους
καί τοΟ έξωτερικοΟ

άνεξαιρέτως τούς νομούς τής 'Ελλάδας, στή Π.Σ, άποδε ικνύεται ξεκά
θαρα σέ ποιό τεράστιο βαθμό,, τό κάλεσμα τοΟ ’Ανδρέα Παπανόρέου



στίς 3 Σεπτέμβρη τού 1974 έγινε ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ,

Μέσα από τή μαρξιστική ανάλυση τών συνθηκών πού ιστορικά διαμορφώ
θηκαν ονή χώρα μας,., προσδιορίζεται τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. γιά πρώτη φορά μετά 
τό ΕΑΜ, σέ μιά συγκεκριμμένη νέα μορφή ΛΑΪΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΑΛΛΑΓΗΣ μέ μιά 
δική τουΛ πραγματώσιμη ελληνική προοπτική μιδς ουσιαστικής εναλλακτι
κής λύσης γιά τίς πολιτικές, κοινωνικές, οικονομικές καί πολιτιστι
κές συνθήκες τής χώρας, όπως έχουν διαμορφωθεί στά
πλαίσια τού καπιταλιστικού συστήματος.

Στή σημερινή μας Συνδιάσκεψη, πού αποτελεί σταθμό στήν εξελικτική 
•/ιορεία τού ΠΑ.ΣΟ.Κ., καί ένα πρώτο βήμα γιά τήν ουσιαστικής δημοκρα
τική του ολοκλήρωση, έχουμε τήν ευθύνη στά πλαίσια "Εκθεσης τής Ε.Γ. 
ν’άναφερθοΰμε στίς αντικειμενικές συνθήκες ποή βρήκε τό-ΠΑ.ΣΟ.Κ. στό 
δρόμο του, στούς πολιτικο-οργανωτικούς στόχους πού είχε προσδιορίσει, 
στή στρατηγική του καί στίς επί μέρους τακτικές πού εφάρμοσε, δπως 
έπίσης καί νά έπισημάνουμε τίς αδυναμίες, τά λάθη καί τούς άποπροσα- 
νατολισμούς πού εμφανίσθηκαν.

Οι καθωριστικοί παράμετροι τής υπόστασης καί τής λειτουργίας τού
ΠΑ.ΣΟ.Κ., οι όποιες καί τό προσδιορίζουν σάν ένα ΕΝΙΑΙΟ ΟΡΓΑΝΩΜΕ
ΝΟ ΚΙΝΗΜΑ, μέ μιά ενιαία πολιτική οντότητα, είναι οί εξής:

α) 'Η κοινά άποδεχτή ΕΝΙΑΙΑ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ του πού προσδιορίζει καί τή 
πολιτική του ταυτότητα σάν ένα γνήσιο, μαζικό σοσιαλιστικό Κί
νημα, πού είναι σέ θέση νά προωθήσει τή βαθειά ριζική άλλαγή 
τής κοινωνίας μας.

β) 'Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ του, δηλαδή ήσυγκεκρ ιμμένη δομή καί λειτουργία του 
σέ όλους τούς χώρους, ή δπ,οία_διαλεχτικά δεμένη μέ τήν ιδεολο
γία του καί τίς προοπτικές της, εκφράζει τή συνολική δυναμική 
τού Κινήματος καί διασφαλίζει τή μακροχρόνια συνέχειά του.



γ) 'Η καθημερινή ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΔΡΑΣΗ κοντά στό λαό, γιά τά καθη
μερινά του προβλήματα, μέσα από τήν οποία αναλύει καί εξειδι
κεύει τά κοινωνικά, οικονομικά καί πολιτικά προβλήματα σέ συγ
κεκριμένη πολιτική γραμμή, κύοω από τήν οποία συσπε ιρώνε τα ι__ 
δ λαός, παράλληλα δμως λειτουργεί καί σάν μετασχηματιστής τής_ 
νοοτροπίας πού διαμορφώνεται στόν εργαζόμενο λαό, κάτω από τίς 
σημερινές σχέσεις παραγωγής, σέ μιά νέα συνείδηση, τή ΣΟΣΙΑ
ΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ, καί

δ) *Η * - φυσιογνωμία του ΑΝΔΡΞΑ_ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, δ δποιο,ς μέσα
από τούς 7ϋολ:ιτικοός αγώνες καί τίς ιδεολογικοπολιτικές του θέσει 
καθιερώθηκε σάν εκφραστής τών επιθυμιών καί τών ελπίδων πλα
τιών κοινωνικών στρωμάτων γιά μιά ριζική αλλαγή.

’Από τή θέση αυτή καί μέ τόν τρόπο επαφής πού έχει
μέ τόν λαό, διευκολύνει καταλυτικά τά πέρασμα καί τή καθιέρω
ση ιδεολογίας τώνθέσεων καί τών προβληματισμών τού ΠΑ.ΣΟ.Κ. 
καί προωθεί έτσι τή συνειδητοποίηση τού πολ ιτικού ρόλου τών 
κοινωνικών στρωμάτων, στοιχείο καθοριστικό γιά τή διαμόρφωση τού 
χαρακτήρα καί τής έκταο ]ς τής ταξικής πάλης.

’Επί πλέον δέ μέ τήν ούσιαστική συμμετοχή του στή διαμόρφωση 
καί στή λειτουργία τής συγκεκρ ιμμένης οργανωτικής δομής καί 
τών οργάνων τού Κινήματος μέσα από γνήσιες δημοκρατικές δια- „ 
δικασίες,πού ή σημερινή ΓΗΣ. έπισφραγίζει,- πέρα από- τό- γεγονός 

δτι καταρρίπτεται πλέον' ολοφάνερα κάθε πολεμική γιά "άρχηγικό” 
ΠΑ.ΣΟ.Κ. καταδεικνύεται καί μιά νομοτέλεια πού διαπιστώ
νεται στήν ιστορική εξέλιξη του διεθνούς λαϊκού Κινήματος.

Δηλαδή σέ. άντιστοιχ ίαμέ ανάλογες έξελίξςις έθν ικοαπελε υθε ρω·- 
τικών ή σοσιαλιστικών Κινημάτων σέ άλλες χώρε̂ ς, όπως π.χ. στή

Γιουγκοσλαβία^ούβα, στό Βιετνάμ, στή Κίνα καί άλλοϋ, έτσι καί στήν έλληνι-
/



κή μστορική εξέλιξη ήταν αναγκαία ή εμφάνιση 

μιάς ηγετικές φυσιογνωμίας
γΐ,<5 νά συγκροτηθεί, νά λειτουργήσει καί νά ριζώσει ενα δυνα
τό Σοσιαλιστικό Κίνημα.

Κάτω λοιπόν άπ’αύτοίς τούς καθοριστικούς παράμετρους τής υπόστασής 
του, τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. στό σύντομο χρονικό διάστημα τής ζωής του, προσ
πάθησε :

α) ίΤά παρουσιάσει στόν ελληνικό λαό γιά πρώτη φορά μετά τό ΕΑΜ, 
μ ιά_συγκεκριμμένη πραγματώσιμη, ελληνική προοπτική, πορείας 
γιά' μιά κοινωνικοποιημένη, αποκεντρωμένη καί αυτοδιαχειριζόμε- 
νη σοσιαλιστική κοινωνία, σέ μιά εθνικά ανεξάρτητη 'Ελλάδα καί 

μέ τόν λαότης κυρίαρχο.

β) Νά λειτουργήσει σάν οργανωμένη πολιτική έκφραση μίδς ρστορικά 
υπαρκτής κοινωνικές θέλησης_γιά αλλαγή, πάρεμβαίνοντας θετικά 
στίς έξελίξεις τής κοινωνίας καί διαδραματίζοντας καθοδηγητικό 
ρόλο στή πορεία τών δυνάμεων του έργαζόμενου λαού, γιά μιά σο
σιαλιστική οικοδόμηση.

γ) Νά δεθεί άρρηκτα μέ τούς καθημερινούς διεκδικητικούς αγώνες
τού λαοϋ μας, π.χ. στόν συνδικαλιστικό, συνεταιριστικό, στόν 
πολιτιστικό τομέα, μέσα από τόν κοινό προβληματισμό, τήν ανάγ
κη καί τή συγκεκριμμένη πολιτική δράση. Καί_αύτό, γιατί_τό 
ΠΑ.ΣΟ.Κ. πιστεύει ότι ή κινητήρια δύναμη τής έξελιχτικής πο
ρείας μιδς κοινωνίας, είναι δ ΛΑΟΣ. Τό πέρασμαάπό μιά κοινωνία 
στήν άλλη, είναι υπόθεση τών καταπιεσμένων καί εκμεταλλευόμενων 
στρωμάτων καί τάξεων καί ή επιτυχία καί διασφάλιση αυτής τής 
πορείες είναι άμεσα συνδεδεμένη μέ τή συνειδητή καί ενεργητική 
συμμετοχή τών εργαζόμενων. 'Η ιστορική αυτή αλήθεια δεσμεύει



καί επιβάλλει στό ΠΑ.ΣΟ.Κ. τή μοναδική έπιλογή: 'θ ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ 
ΤΟΥ ΡΟΛΟΣ ΣΑΝ ΦΟΡΕΑΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ 
ΘΑ ΠΕΙΣΕΙ ΤΗΝ ΠΛΕΙΟΨΕΦΙΛ ΤΟΤΓ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΡΑΤΗ
ΓΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ 
ΔΡΑΣΗΣ.

*****

’Από τά παραπάνω προκύπτει ότι οί βασικοί άξονες τής δουλειάς 
καί τ&ν άγώνων τοϋ ΠΑ,,ΣΟ.Κ. είναι οί εξής:

1. ’Ιδεολογικοπολιτική δουλειά πού προωθήθηκε κύρια από τίς ’Επι
τροπές τοϋ ΚΕΜΕΔΙΑ καί τβν ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ καί τά Γραφεία τοϋ 
ΤΥΠΟΥ, τής ΕΞΟΡΜΗΣΗΣ καί τβν ΕΚΔΟΣΕΩΝ.

2. ’Οργανωτική έσωτερική δουλειά πού προωθήθηκε κύρια από τίς 
’Επιτροπές ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ καί ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ καί τά Γραφεία ΟΡΓΑΝΩ
ΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ, ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ καί ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ; ΕΘΝΙΚΟΤΟΠΙΚΩΝ 
ΣΥΛΛΟΓΩΝ καί ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ.

3. Πολιτική καί οργανωτική οουλειά ατούς μαζικούς χώρους, πού 
προωθήθηκε κύρια από τίς ’Επιτροπές ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ, ΣΥΝΕΤΑΙ
ΡΙΣΤΙΚΟΥ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ, ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ, 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ, καί τά Γραφεία ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ, 
ΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ, καί ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ«.

Πάνω λοιπόν σ’αυτούς τούς άξονες θά προσπαθήσουμε νά δώσουμε μιά 
συνοπτική εικόνα τής δραστηριότητας τοϋ Κινήματος.

1. ’Ιδεολογικοπολιτική δουλειά

'Η δη]τιους>γία τοϋ ΠΑ.ΣΟ.Κ. ήταν μιά ιστορική αναγκαιότητα τής 
έποχής μας. ’Εμφανίσθηκε σάν ή συνισταμένη τής; κοινωνικής εξέ
λιξης καί τής πολιτικής ώρίμανσης τοϋ λαοϋ μας καί έξέφρασε

.  /  .  ο



τίς δυνατότητες καί τίς προσδοκίες του έργαζόμενου "Ελληνα 
γιά ριζική αλλαγή τής κοινωνίας. Γι’αύτό καί τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. εί
ναι αναγκασμένο νά διαιιυρφώσει αιά ολοκληρωμένη στρατηγική 
καί ταχτική γιά τή μετάβαση του λαϊκοϋ Κινήματος στήν εξουσία.

Βασική προϋπόθεση γι’αύτό ήταν ή διαμόρφωση μιας ενιαίας ίδεο 
λογίας, ώστε νά μεταβληθεΐ σέ πολιτική πράξη, ή οποία μέ τή 
σειρά της θά παίξει έπιταχυντικό καί καθοδηγητικό ρόλο στή 
συνειδητοποίηση καί πολιτική δραστηριοποίηση τοϋ έλληνικοϋ 
λαοϋ.

'Η διακήρυξη τής 3ης τοϋ ΣεπρέμΒρη θέτει τίς αρχές καί τούς 
στόχους τοϋ ΠΑ.ΣΟ.Κ. 'Αρχές καί στόχοι πού^.προδιαγράφουν κά
τι καινούργιο,^κάτι ποιοτικά διαφορετικό από άλλα μοντέλλα 
καί προσπάθειες είτε στόν ελληνικό είτε στόν παγκόσμιο χβροΛ 
Καί αυτό γιατί στηρίζεται στή βαθειά γνώση τής συσσωρευμένης 
θεωρητικής δουλειάς καί παγκόσμιας εμπειρίας, τήν όποία συν
δέει με' ^ήν ί στορ ικοπολ ιτ ική πορεία τής χώρας καί τήν κοινω
νικοοικονομική διάρθρωσή της.

Δηλαδή τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιχει κάνει τήν ιστορική επιλογή νά διαμορ
φώσει καί νά δομήσει τό δικό του μοντέλλο, πού δέν μπορεί 
παρά νά είναι ή σύνθεση τής επιστημονικής σκέψης μέ τή κίνη-

I
ση τής ζωής.

'Η ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ αυτή τοϋ ΠΑ.ΣΟ.Κ. ήταν καθοριστική γιά τήν 
απόκτηση τής ιδεολογικοπολιτικής φυσιογνωμίας τοϋ Κινήματος. 
’Από τή μιά μεριά εθετε περιορισμούς στό ρυθμό ανάπτυξης αυ
τής τής φυσιογνωμίας, γιατί έφ’όσον δέν κάναμε μεταφορά ή 
αντιγραφή κάποιου άλλου συγκεκριμμένου μοντέλλου, δέν ύπήρχρ 
καί τό απαραίτητο θεωρητικά επεξεργασμένο υπόβαθρο. Καί ή



δημιουργία αυτού άπα ιτο ύσε ..μακρόχρονη καί εντατική δουλειά.

'Η δυσκολία δηλαδή γιά τδ ΠΑ.ΣΟ.Κ. ήταν ότι άπαρτοΟσε τή δυ- '
νατότητα άδιάκοπου_έμπλουτισμού τής θεωρίας τοτυ,- μέ γνώσεις
από τήν εξέλιξη τής κοινωνικής πραγματικότητας τών δ&εθνών
γεγονότων καί από τούς αγώνες τοΟ λαοΟ. ’Απαιτούσε δηλαδή 

% .
άπό τά μέλη του νά συνδέσουν τή σταθερή αφοσίωση στίς αρχές 
του μέ τή κίνηση τής ζωής.

Ταυτόχρονα όμως γιά ναναι σύμφωνο καί μέ τή θεωρητική σύλλη
ψη τοΟ δράματος τοΟ ΠΑ.ΣΟ.Κ. επρεπε νά είναι μαζικό λαϊκό 
Κίνημα, τό Κίνημα όλων τών μή προνομιούχων 'Ελλήνων. Καί εδώ· 
υπήρχε μιά επί πλέον δυσκολία, διότι απευθυνόταν σέ τάξεις 
καί στρώματα μέ διαφορετική συνειδητότητα.

’Επί πλέον όταν κάτι είναι καινούργιο, διαφορετικό άπό παρα
δοσιακά σχήματα καί διαμορφωμένες αντιλήψεις προκαλεΧ έχθρό- 
τητα καί δυσπιστία. ’Επί πλέον δέ άποτελει πρόκληση τόσο στό 
εθνικό όσο καί στό παγκόσμιο χώρο. Διότι στηρίζεται στή πίστη 
καί στήν ανάπτυξη τών δικών του δυνατοτήτων, οι δποϊες όμως 
ακόμη δέν έχουν δοκιμασθεΧ.

Καί αυτό κάνει τή πορεία ακόμη πιό δύσκολη γιά τή κατάκτηση 
τής ενιαίας Ιδεολογίας καί τής σοσιαλιστικής συνείδησης.

Στό σύντομο σχετικά χρονικός διάστημα άπό τήν 'ίδρυσή του μέχρι 
σήμερα, τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. παρ’όλες τίς παραπάνω δυσκολίες, προχώρησε 
σημαντικά στή διαμόρφωση τής φυσιογνωμίας του.

Μέσα στήν οργάνωση υπάρχει οπωσδήποτε μιά σημαντική_ποιοτικη' 
βελτίωση καί διαμόρφωση μέχρι ενός βαθμού μιας ένιαίας ιδεολογίας.

Αυτό ήταν αποτέλεσμα τής σημαντικής προσφοράς τού Προέδρου τού



ΠΑ.ΣΟ.Κ. στό ξεκαθάρισμα καί εμπέδωση τής ιδεολογίας μας μέ τή 
δημοσίευση μιάς σειράς άπδ αρθρα καί συνεντεύξεις πού δίνουν λύ
ση σέ πολλά_προβλήματα ιδεολογικοπολιτικοί; περιεχομένου ή θέτουν 
καινούργιους προβληματισμούς. ΤΗταν τό αποτέλεσμα τής προσφοράς 
τΩν διαφόρων έπιτροπΩν καί γραφείων τοΰ Κινήματος, όπως π.χ. ή 
δουλειά τού ΚΕΜΕΔΙΑ πού μέ τίς μπροσούρες πού εκδίδει προσπαθεί 
περιεκτικά νά δώσει τή θέση τού Κινήματος στά διάφορα ιδεολογικο
πολιτικά' θέματα, μέ τήν έκδοση τού "μηνιαίου ενημερωτικού δελτίου", 
τό^οπ'οΐο πέρα από τήν ένημέρωση γιά τή δραστηριότητα τού Κινήμα
τος, μέ τό τμήμα προβληματισμού πού έχει τελευτά ια προσθέσει, αν
τικαθιστά ύποτυπωδΩς καί τήν έλλειψη ενός μόνιμου ιδεολογικού πε
ριοδικού τού Κινήματος.

Τό ιδεολογικό ξεκαθάρισμα καί τό ποιοτικό άνέβασμα των μελΩν τού 
ΠΑ.ΣΟ.Κ., στό βαθμό πού έχει έπιτευχθει, βοήθησαν αποτελεσματικά 
στό δυνάμωμα τού Κινήματος καί στή διαμόρφωση τής ταυτότητάς του 
στόν πολιτικό καί_κοινωνικό χΩρο δράσης. "Ετσι τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. σήμερα 
πέρα από αδυναμίες καί σκοπιμότητες, είναι τό_Κίνημα τής ριζικής 
αλλαγής, τού σοσιαλιστικού μετασχηματισμού τής κοινωνίας.

Τό δυνάμωμα τοΰ ΠΑ.ΣΟ.Κ. καί ή διαμόρφωση τής ταυτότητάς του βοή
θησαν αποτελεσματικά στή σωστή τοποθέτησή του στό διεθνή χΩρο καί 
Ιδιαί τέρα στό χΩρο τής Μεσογείου. ’'Ετσι, μέ τήν καθημερινή δραστη
ριότητα καί_τήν ουσιαστική προσφορά τής Ε.Δ.Σ., Αναπτύχθηκαν αρι- 
στες σχέσεις τού Κινήματος μέ τούς άλλους βαλκανικούς λαούς, πού 
έκφράστηκαν μέ τά ταξίδια τού Προέδρου καί άντιπροσωπείας τού Κι
νήματος στή Ρουμανία, Γιουγκοσλαβία καί Βουλγαρία. Συσφίγχθηκαν 
οι σχέσεις μέ τούς αραβικούς λαούς καί τά ’Εθνικοαπελευθερωτικά 
Κινήματα τής Β. ’Αφρικής, γεγονός πού εκφράστηκε καί μέ τή διοργά-



νωση των δύο συνδιασκέψεων, της ΑΑΡεο στήν 'Αθήνα τδ Δεκέμβρη
τοϋ '76 γιά συμπαράσταση σχόν κυπριακό, παλαιστινιακό καί λιβάνι-
κό λ^ό. Προώθησε τίς σχέσεις μέ τό ’Ιταλικό Σ.Κ.καί,μέ τό_Γαλλ^κό 
Σ.Κ.αντιπροσωπεία του οποίου με επικεφα/νής τόν Μιττεράν?' θά ερθει 
τό Σεπτέμβρη στήν ’Αθήνα γιά νά έχει επίσημες συνομιλίες μέ τό ΠΑΣΟΚ 
'Αναπτύχθηκε μιά ιδιαίτερη στενή συνεργασία μέ τό Παλαιστινιακό
Κίνημακαί μέ τό κόμμα τής ΕΔΕΚ στή Κύπρο,

Τό αποκορύφωμα όμως τής εξωτερικής πολιτικής τοϋ ΠΑ,ΣΟ.Κ. ήταν 
μετά άπό σκληρή δουλειά 1 καί 1/2 χρόνου περίπου, ή προώθηση καί 
υλοποίηση τοϋ σχεδίου τοϋ ΠΑ„Σ0.Κ. γιά μιά μόνιμη καί στενή συνερ
γασία τών σοσιαλιστικών κομμάτων καί προοδευτικών Κινημάτων τής 
Μεσογείου, πού εκφράστηκε μέ τή συμμετοχή τοϋ ΠΑ.ΣΟ.Κ, στήν βμελή 
μόνιμη Γραμματεία τής Συνδιάσκεψης τών Σοσιαλιστικών Κομμάτων καί 
’Οργανώσεων τής Μεσογείου, καί μέ τή συμμετοχή τοϋ Προέδρου καί 
αντιπροσωπείας τοϋ Κΐ'νήματος στή Β' Συνδιάσκεψη στή Μάλτα, όπου 
έπαιξε καθοριστικό καί πρωταρχικό ρόλο. Ιδιαίτερα ή προοπτική 
πού παρουσίασε έκεΐ γιά μιά απελευθερωμένη, ειρηνική, ανεξάρτητη 
καί Σοσιαλιστική Μεσόγειο, επιβεβαίωσε μέ τόν καλύτερο τρόπο, οτι 
ή μαρξιστική μεθοδολογία του Ιια.ΣΟ.Κ. ^ ά  ανάλυση καί σύνθεση τής 
θεωρίας καί πράξης, οδηγεί σέ καινούργια μονοπάτια σκέψης· καί 
πράξης, μονοπάτια πού σταθερά οδηγοϋν σέ μιά ανεξάρτητη καί σοσια
λιστική 'Ελλάδα.

'Η ολοκλήρωση τής_όποιαδήποτε ίδεολογικοπολιτικής^δραστηριότητας 
επιτυγχάνεται όμως μέ ' τήν δυνατότητα τοϋ Κι νήματος''νά προ βάλε ι 
άμεσα, διεξοδικά καί θεμελιωμένα τίς απόψεις· του σέ κάθε ^έμα.
’Εδώ καθοριστικό ρόλο 'έτίαιξαν τά γραφεία "Ε", Τύπου καί ’Εκδόσεων.

’Εδώ καί αρκετούς μήνες, είναι πλέον καταφανή σέ όλους καί τό ποι
οτικό άνέβασμα καί ή αύξηση τοϋ άριθμοϋ κυκλοφορίας τής εφημερίδας
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μας, μέ αποτέλεσμα ή χρηματοδότησή της από τό Κίνημα νά έχει περι
οριστεί στό ελάχιστο. Αυτό βέβαια δέν πρέπει νά_μάς εφησυχάσει, 
απεναντίας πρέπει νά συνειδητοποιήσουμε όλοι μας, δτι είναι αναγ
καίες ακόμα πιό έντατικές προσπάθειες γιά νά φθάσουμε τήν "Ε" στά 
30.000 φύλλα τήν εβδομάδα.

'Η καθημερινή κάλυψη των δραστηριοτήτων του ΠΑ.ΣΟ.Κ. άπό τόν τύπο 
είναι αναγκαία καί καθωριστική γιά τήν έπιτυχία του. Αύτό γίνεται 
μέσα άπό τήν καθημερινή σκληρή δουλειά τοϋ γραφείου Τύπου, τό οποίο 
έχει σάν στόχο, νά φροντίσει, μιά πού τό Κίνημα δέν διαθέτει άκόμη 
ημερήσια εφημερίδα, νά δώσει πιό πλατε ιάν_δυνατή δημοσιότητα στίς 
ανακοινώσεις, τοποθετήσεις καί εκδηλώσεις τοϋ Κινήματος.

Γιά τό θέμα τής καθημερινής εφημερίδας υπάρχει ξεχωριστή -εισή
γηση.

’Από τή πρώτη μέρα τής 'ίδρυσης τοϋ ΠΑ.ΣΟ.Κ. ήταν τεράστια ή ζήτη
ση γιά έντυπο υλικό τοϋ Κινήματος. Μέ τή δημιουργία τοϋ Γραφείου 
’Εκδόσεων, έδΰ καί 10 μήνες περίπου, καλύφθηκε τό κενό. Μιά σειρά 
βιβλίων^πού έχουν έκδωθεΐ, ή τεχνική επιμέλεια καί ή αποστολή σέ 
δλες τίς Π.Ν.Ε. καί Τ.Ο. τοϋ μηνιαίου ’Ενημερωτικοϋ Δελτίου, καί 
ή συστηματική προώθηση^έταιρείας έκδόσεων καί διάθεσης βιβλίων 
άνοιξαν νέες προοπτικές γιά τή παρουσίαση τοϋ κατάλληλου ίδεολο- 
γικοπολιτικοϋ ύλικοϋ έκ μέρους τοϋ Κινήματος.

2. ’Οργανωτική δουλειά;

'Η βασική έπιλογή τοϋ ΠΑ.ΣΟ.Κ., πού έβγαινε μέσα άπό τή πολύ
χρονη πείρα τών άγώνων τοϋ λαΐκοϋ Κινήματος, ήταν δτι τό κύριο 
δπλο πού μπορεί νά άντιπαραθέσει ο έργαζόμενος λαός στόν Ιμπε
ριαλισμό, είναι ή ΟΡΓΑΝΩΣΗ. Μέ βάση τίς αρχές τής διακήρυξης



τής 3ης τοΟ Σεπτέμβρη. Τό ΠΑ.ΣΟ.Κ, εθεσε σάν άμεσο στόχο του νά 
ενώσει, δλες τίς δυνάμεις πού διέθετε καί νά τίς οργανώσει σέ μιά 
ενιαία δομή. Δηλαδή μέθα ά/ΐ,ό τήν ενότμτα καί τήν δργάνωση νά ξε
προβάλει ή δύναμη τοΟ ΠΑ.ΣΟ.Κ.

’Από- τίς άρχέ'ς ξεκαθαρίστηκε δτι τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. δέν μπορούσε νά ήταν 
τό απλό αριθμητικό άθροισμά μεμονωμένων μελών ή έπί μέρους χώρων. 
Τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. πρέπει νά είναι ενα ΕΝΙΑΙΟ, καί δυνατά οργανωμένο 
Κίνημα, μιά ενιαία πολιτική οντότητα, πού διαρθρωμένο στούς τό
πους κατοικίας καί χώρους δουλειάς λειτουργεί καί_παρεμβαίνε ι 
γιά τά γενικά καί καθημερινά προβλήματα προωθώντας καί έξειδι- 
κεύοντας κοινές πολιτικές θέσεις.

"Ετσι προσδιόρισε σάν στόχους τής οργανωτικής του πολιτικής:

- Τήν πολιτική ενότητα, τή συνοχή καί τή κοινή αντίληψη γιά τό 
όραμα τού ΠΑ.ΣΟ.Κ.

Τή κοινή θέληση καί τή συλλογική λειτουργία.

Τή σύνδεση μέ τά προβλήματα καί μέ τόν παλμό τού λαού.

Τήν ενιαία δράση,

μέ σκοπό νά έπιτύχει τήν αφομοίωση, τήν επιρροή καί τόν πολιτικό 
προσανατολισμό τού λάοΟ.

Γιά νά επιτευχθεί κάτι τέτοιο απαιτείται:

'Η οργανωμένη παρουσία καί πολιτική άχτινοβολία σέ κάθε χώρο_ 
πού_ζεΐ, εργάζεται, μορφώνεται,καί ψυχαγωγείται ο εργαζόμενος
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λαός.

'Η δημιουργία Τ.Ο., Κ.Ο. .καί πυρήνων μέ αναπτυγμένη ποιοτική 
λειτουργία καί δράση καί μέ χιλιάδες στρατευμένα καί πολιτικά



έπιδέξια μέλη.

Τήν ενεργητική πορεία τΟν δργανώσεών μας πρός τόν λαό καί τά 
προβλήματά του.

Τήν έξάλειψη τού φόβου καί τής προκατάληψης γιά τήν οργάνωση 
άπό τό λαό ιδιαίτερα στήν ύπαιθρο.

Τήν υιοθέτηση ενός καινούργιου τρόπου δουλειάς, νοοτροπίας 
καί πολιτικής συμπεριφοράς, πού σημαίνει ανοιχτή μεθοδολογία, 
κατανοητό διάλογο, συσπειρωτική δράση.

’ΕδΩ όμως πρέπει νά παραδεχθούμε ότι μιά συγκεκριμμένη οργα
νωτική πολιτική τού Κινήματος γιά τήν υλοποίηση τΩν παραπάνω 
στόχων, άρχισε νά συγκροτείται μόλις τό Φθινόπωρο τού 1975.

Τήν περίοδο άπό τήν 'ίδρυση τού ΠΑ.ΣΟ.Κ. μέχρι τό Φθινόπωρο 
τού 1975 συνοπτικά μπορούμε νά τήν χαρακτηρίσουμε σάν τή ράση 
γέννησης καί άναζήτησης άπό τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. τής συγκεκριμμένης 
πολ ιτ ικοΐδεολογικής μορφής καί οργανωτικής δομής του. 'Η φάση 
αύτή χαρακτηρίστηκε άπό τό διορισμό δύο Προσωρινήν Κεντρικήν 
’ΕπιτροπΩν, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν σάν "είδος κεντρικΩν 
οργάνων" μέσα στή γενική οργανωτική άμορφία, πού υπήρχε τότε 
γιά νά άντιμετωπίσουν έκ τΩν ένόντων, μέ ενθουσιασμό άλλά καί 
μεγάλη άπειρία τήν έκλογική_άναμέτρηση γιά τό Κοινοβούλιο καί 
τόν άγώνα τού Δημοψηφίσματος.

’Εν συνεχεία τό Προσυνέδριο, δ πολιτικός διαχωρισμός μέ τήν 
οργανωμένη ομάδα τής Δ.Α., ή παραίτηση τής Κ.Ε. καί ή άπόφαση 
τής Κ.Ε. νά άναλάβει δ Πρόεδρος τού Κινήματος τήν ευθύνη γιά 
τήν εξέλιξη τού ΠΑ.ΣΟ.Κ., είναι τά χαρακτηρ ιστικά'στοιχεία 
τής περιόδου εκείνης.



’Ασφαλώς ξεπερνάει τό πλαίσιο αυτοί; τού απολογισμού κάθε προσ
πάθεια νά αναλύσουμε τήν κατάσταση τής πρώτης αυτής περιόδου 
τού ΠΑ.ΣΟ.Κ. "Αλλωστε έχουν πολλά, κείμενα γιά τά γεγονό
τα αυτής τής περιόδου. Συνοπτικά θά μπορούσε νά προσδιορίσει κα
νείς τήν περίοδο αύτή^σάν τή φάση δημιουργίας τού Κινήματος. 
Είμαι ή φάση, πού ένας ολόκληρος χώρος μέ διαφορετικές καταγω
γές καί διαφορετική νοοτροπία, προσπαθεί αγωνιστικά νά βρει τά 
κοινά σημεία αναφοράς, μέσα από τά μποια θά μπορέσει νά λειτουρ
γήσει σάν ένα εν ιαΤο_σύνολο,_έχοντας σάν συνδετικό κρίκο τόν 

♦
Πρόεδρο τού Κινήματος_καί τίς αρχές τής 3ης τού Σεπτέμβρη. "Ετσι 
εξηγείται καί 6 πολι τι κ<ίς δ ιαχωρ ισμός, μέ μιά δργανωμένη
ομάδα, ή οποία αντί νά συμμετέχει ισότιμα μέ ολους τούς άλλους 
στήν κοινή ζύμωση, αναζήτηση καί προσπάθεια αφομοίωσης, είχε 
έπισημάνει σάν κύριο στόχο της,τόν έλεγχο τού άύτοδημιουργούμε- 
νου Κινήματος^ μέσα από τό_φετιχοποιημένο επιχείρημα μιάς κάποιας 
άπροσδιόριστης δημοκρατικής διαδικασίας καί ενός κάποιου αίιτο- 
προσδιορισμού τής βάσης.

Κλείνοντας τή παρένθεση γιά τή περίοδο αυτή, έχουμε τήν υποχρέω
ση νά έπισημάνουμε οτι παρ’ολη τήν άμορφία, τήν απειρία καί τήν 
άνοργανωσία πού επικρατούσε σ’αύτή τή περίοδο,_λήφθηκαν καί ορι
σμένες σημαντικές άποφάσεις,οπφς οπροσδιορισμός των Τ.Ο. σάν βσ -· 

σική οργάνωση βάσης τού Κινήματος, ή δημιουργία συνδικαλιστικών πα
ρατάξεων, ή καθιέρωση τού μαρξισμού_σάν_μέθοδο ανάλυσης, τών κοι 
νωνικοοικονομικών συνθηκών τής χώρας μας μετά άπό εισήγηση τού 
Προέδρου 0τή Κ.Ε., όπως επίσης στή φάση αυτή άρχισε ή διαμόρφοοση 
καί ή μετεξέλιξη ενός σημαντικού αριθμού μελών τού Κινήματος μέ
σα άπό τή σκληρή καθημερινή πολιτική δράση σέ στελέχη τού Κινή
ματος.



’Από τό Φθινόπωρο το ή 1975 ξεκίνησε μιά π ιό συστηματική προσπάθεια 
οργανωτικής άνάπτυξης τού Κινήματος.

'Η άναδιάρθρωση καί συμπλήρωση όλων τΩν ΈπιτροπΩν καί Γραφείων 
δουλειάς, ό ομισμάς ’Εκτελεστικής Γραμματείας, ή οπο̂ ία μετά από 
δύο_δ ιαδοχικές συμπληρώσεις κατέληξε στή σημερινή της σύνθεση, 
δπως_καί η απόφαση τόν ’Ιανουάριο του 1976, γιά ορισμό Π.Ν.Ε. σέ 
όλους τούς νομούς τής 'Ελλάδας,_ήταν τά άμεσα αποτελέσματα μιδς 
συγκεκριμμένης πλέον οργανωτικής πολιτικής το0 Κινήματος, ή οποίος 
είχε διαμορφωθεί πλέον, μέσα από τίς εμπειρίες, τίς αδυναμίες, τίς 
παλινδρομήσεις καί τά λάθη πού είχαν παρουσιαστεί στή ζωή τού Κι
νήματος, σ’εκείνη τή φάση.

Κρίνοντας σήμερα τήν απόφαση γιά τόν ορισμό τΩν Π.Ν.Ε., φαίνεται 
πλέον ξεκάθαρα πόσο απαραίτητη καί πόσο καταλυτικά θετική ήταν ή 
απόφαση εκείνη γιά τή μετέπειτα πορεία τού Κινήματος.

Παρ’όλες τίς αδυναμίες, τήν έλλειψη εμπειρίας, καί τήν όχι σταθερή 
άποτελεσματικότητα πολλΩν Π.Ν.Ε,, τό γεγονός ότι τό Κίνημα απέκτη
σε άμεσα ενδιάμεσα όργανα, δημιουργΩντασ έτσι μιά οργανωτική ραχο- 
κοκκαλιά, απλωμένη σέ όλους τούς Νομούς, ήταν τό καθοριστικό στοι
χείο πού επηρέασε καί προσδιόρισε θετικά, τελικά τήν πορεία μέχρι 
σήμερα.

. . .  ''
Παρ’όλο πού τότε υπήρξαν, άπό άρκετούς αντιδράσεις γιά τήν άπόφαση 
αυτή, σήμερα πλέον φαίνεται ξεκάθαρα πόσο σωστή ήταν ή επιλογή τού 
Κινήματος νά προχωρήσει στόν ορισμό τΩν Π.Ν.Ε., έστω καί άν έτσι 
φαινόταν ότι παλινδρομούσε σέ^σχέση μέ προηγούμενη εκτίμηση καί 
απόφασή του νά προχωρήσει τό 1976 σέ Πανελλήνια Συνδ ιάσκεψη._
Διότι άπόκτησε γιά πρώτη φορά μιά ενιαία λειτουργία, σέ όλους τούς
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χώρους του, προώθησε δμως παράλληλα τήν άποκέντρωση, άναγκάζοντας την 
οργάνωση κάθε νομοΰ ν ’άναλάβευ ή έδυα την εύθήνη ανάπτυξης τοΟ Κυνή- 
ματος στο' χώρο της και τέλος έδωσε τη δυνατο'τητα μέσα άπο τη συγκρο- 
τημένη καέ καθοδηγούμενη λευτουργέα, νά μπεΰ κάπουα τάξη καέ ν ’άντυ- 
μετωπυσθευ άμεσα κάθε άρνητυκή κατάσταση που υπήρχε στον χώρο τοϋ 
ΠΑ.ΕΟ.Κ. είτε άπά τον παλαυοκαμματυσμά, είτε άπο τους εύσοδυστές τοϋ 
τροτσκυσμοϋ, είτε άπο τούς συνωμοτυκούς μηχανυσμούς των εγγυητών μυας 
δήθεν άρυστερής τάσης..

Ε ’αΰτή την πόρευα τής βαθμυαέας πουοτυκής βελτέωσης τής ’Οργάνωσης 
δέν πρέπευ νά παραλεέψουμε ν ’άναφερθοϋμε καέ σέ όρυσμένα φαυνάμενα, 
τά όποΰα ίταν άποτέλεσμα τής άμορφυας, τής ΰπολευτουργυκο'τητας , τής 
λευψής καθοδήγησης καέ τοΟ σεχταρυστυκοϋ τροπου λευτουργέας όρυσμένων 
χώρων τοϋ Κυνήματος.

'Ο παλαυοκαμματυσμο'ς ευναυ ή νοοτροπία καέ ή πρακτυκή τής φυλελεύθε- 
ρης άστυκής ΰδεολογέας. Οΰ φορεϋς της ταυτέζουν τήν οργανωμένη βά
ση στήν καλύτερη περέπτωση μέ τή λευτουργέα τοϋ κλασυκοΰ κομματάρχη 
ποέ έπυδυώκευ μέσω τής ψηφοθηρέας την άμεση έκλογυκή άνοδο τοϋ 
φορέα του. Μάλυς δμως δυαπυστώσουνδτυ οΰ Τ.Ο. τοϋ ΠΑ.ΕΟ.Κ. σάν γνή- 
συα πολυτυκά κύτταρα έ νο'ς Εοσυαλυστυκοϋ Κυνήματος έχουν μυά τελεέως 
δυαφορετυκή λευτουργέα, προσπαθ* υν ν ’άντυδράσουν γυά ν ’άλλάξουν 
τήν κατάσταση αυτή, μέ άποτέλεσμα δμως γρήγορα ν ’άπογοητευθοϋν ,νά 
περάσουν στον περέγυρο δ που κατηγορώντας τούς πάντες δυερωτώνταυ 
δυνατά: "Τέ τά θέλευ αύτά (τές Τ.Ο.) τά Κένημα;" καέ προσπαθοϋν
πλέον στο' χώρο τών οπαδών καέ τών ψηφοφόρων νά συνεχέσουν το'ν άρνη- 
τυκο τροπο δουλευας τους.

Τά Κένημα καέ οΰ ’Οργανώσευς θά έχουν γυά πολύ καυρο' μυά συνεχή άντυ- 
παράθεση μέ τήν άντέληψη αυτή, πού δέν είναυ τέποτα άλλο παρά μυά 
άστυκοφυλελεύθερη άποπροσανατολυστυκή αυταπάτη, μέ στάχο δμως νά
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'Η κατάσταση αύτή_άντι μετωπίσθηκε από τό Κίνημα τό χειμώνα του 
1976-77, είχε όμως_σάν κόστοσ τή μερική διάσπαση τής ΠΑΣΠκαί τό 
χάσιμο τής πρώτειδς πού διατηρούσαμε στά Πανεπιστήμια στίς φοιτη
τικές έκλογές.

'Η Ε.Γ. είχε τήν ευθύνη γιά τήν αντιμετώπιση όλων αυτών τών κατα
στάσεων. Μέσα στά πλαίσια τών υποκειμενικών δυνατοτήτων της, οί 
όποιες όμως ήταν καί ό καθρέφτης τών αντικειμενικών συνθηκών πού 
επικρατούσαν σέ όλο τό Κίνημα, προσπάθεισε μέ τόν καλύτερο δυνατό 
τρόπο νά άντρπαρατάξει τίς πολιτικές καί διοικητικές λειτουργίες 
τοΟ Κινήματος σ’αύτίές τίς καταστάσεις.

’Ενδεχομένως μέ τίς αποφάσεις της ν’αδικήθηκαν καί ορισμένα μέλη, 
καί στεκόμαστε αύτοκριτικά στίς ευθύνες μας.

Οι αποφάσεις όμως έπρεπε νά παρθούν, άμεσα καί σκληρά. "Οσο κόστος 
καί άν είχαν καί όσο ποσοστό λάθους καί άν πιθανώρ περιείχαν. Διό
τι,. πάνω άπ’όλα στέκεται ή προστασία τού Κινήματος καί κανείς δέν 
εχει τό δικαίωμα νά ¿μποδίσει η νά αποπροσανατολίσει τή σταθερή 
πορεία ολοκλήρωσής του.

Οι εμπειρίες πού βγαίνουν από τήν αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων 
πρέπει άναλυτικά νά οδηγούν στόν σαφή προσδιορισμό τών αιτίων πού 
τή δημιουργούν. Διότι έτσι μόνο μπορούμε όλοι νά συνειδητοποιήσου
με τί πρέπει νά γίνει, ώστε νά μήν έπαναληφθούν τέτοιες καταστά
σεις. Καί είναι ΚΟΙΝΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ τόσο των οργανωμένων μελών, όσο καί 
τών φίλων καί οπαδών τού Κινήματος νά μή ζαναϋπάρζουν στό ΠΑ,ΣΟ.Κ. 
ούτε πολιτικοί διαχε ιρισμοί, ούτε διασπάσε ις , ούτε μαζική διαγραφήί

Μόνο- μέ τήν όμοιογενοποίηση, τήν ενότητα, τή συλλογικότητα καί τή 
καθημερινή πολιτική λειτουργία, δηλαδή μόνο μέ τό ποιοτικό άνέβασμα



τοϋ Κινήματος καί μέ τίς κατακτήσεις μιάς νέας συνείδησης από τά 
μέλη του, μποροϋμε νά ε’ίμαστ< σίγουροι οτι έχουμε κάνει τό χρέος 
μας απέναντι σ’αυτή τήν καθολική απαίτηση προστασίας τοϋ Κινήματος.

Τό Καταστατικός ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας τών οργάνων, 
ο προσδιορισμός τοϋ χρόνου τής Πανελλήνιας Συνδιάσκεψης, ή δημιουρ
γία τής Ο.Ε.Σ., ο προσδιορισμός συγκεκριμμένων πλάνων δουλειάς σέ 
σχέση μέ τή Συνδιάσκεψη, μέ στόχους τό ποιοτικό άνέβασμα καί τή 
μαζ ικοπο ίηση_ τοϋ Κινήματος^ ήταν οι φυσιολογικοί σταθμοί τής στα
θερής πορείας τοϋ Κινήματος πρός τήν Π. Σ. Ν

’Ιδιαίτερα οι τελευταίοι μήνες ,_προσδ ιορ ίστηκα.ν άπό έναν οργασμό 
δουλειάς καί άποτελεσματικότητας, σέ σχέση μέ τό παρελθόν. 'Η συσ
σώρευση τών εμπειριών, τών γνώσεων, καί των εσωκομματικών αντιθέ
σεων, έχει οριστικά πλέον ξεπεράσε ι τό κρίσιμο σημείο καί μιά ΚΕΑ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ εχει διαποτίσει βαθειά τή προβληματική καί τή λειτουργία 
τών μελών καί τών στελεχών σ’δλη τή κλίμακα τής οργάνωσης,

Τό αποτέλεσμα ήταν ή ουσιαστική πλατειά συγκρότηση καί λειτουργία , 
τοϋ ΠΑ.ΣΟ.Κ. στήν ‘Ελλάδα καί τό ’Εξωτερικό. "Ετσι τό ΠΛ.ΣΟ.Κ. σή
μερα έχει 460 Τ.Ο., 500 Ο.Π., 30 ’Εθνικοτοπικοός Συλλόγους καί 120 
Τ.Ο. στό ’Εξωτερικό (Δυτ. Γερμανία, Σουηδία, ’Ιταλία, Γαλλία, ’Αγ
γλία, Βέλγιο, ’Ελβετία, Αυστρία, Αυστραλία, Η.Π.Α,, Καναδά καί 
’Ιράκ) μέ ένα συνολικό αριθμό ενεργών μελών πού συμμετέχουν στίς 
διαδικασίες τοϋ Κινήματος 27.000.

’Αντίστοιχη ήταν καί ή εμφάνιση τοϋ Κινήματος_πανελλαδικά, μέσα άπό 
τή λειτουργία αυτών τών οργανώσεων καί άπό τίς εκδηλώσεις καί κινη
τοποιήσεις πού κεντρικά διοργάνωσε τό Κίνηρα* 'Η 3η τοϋ Σεπτέμβρη, 
ή 1η Μάη, οι περιοδείες καί - οί.συνεστιάσεις τοϋ Προέδρου καί διά-

ο /  ο .



φορές άλλες πολιτικές, συνδικαλιστικές καί πολιτιστικές εκδηλώσεις, 
ήταν ο τρόπος της άμεσης καί ταζικ 1ης επαφής του Κινήματος μέ τό 
λαδ.

*
* *

- Γιά τό οικονομικό υπάρχει αργότερα -όπως βλέπετε άπό τήν Η.Δ.- 
ξεχωρ ιστός άπολογισμός. Αυτό πού θέλω νά τονίσω είναι μόνον τδ 
εξής;

Γιά πρώτη φορά στήν 'Ελλάδα, πολιτικό Κίνημα ή Κόμμα προχωρεί στή 
δημοσίευση τού οικονομικού του άπολογισμού καί Ισολογισμού. ,Εκτι
μήσαμε ότι είχαμε τήν ευθύνη στόνέργαζόμενο λαό, πούάκολουθεί αυτό 
τό Κίνημα, νά δείξουμε ξεκάθαρα πώς μόνο άπό τή δίκιά του υποστή
ριξη καί άπό τίς συνδρομές τών μελών του μπορεί καί στέκεται οίκο-· 
νομικά τό ΠΑ.ΣΟ.Κ, Παράλληλα όμως, θά διαπιστώσουν καί όλα τά οργα
νωμένα μέλη, τό πόσο αναγκαίο είναι_νά γίνει σέ όλους μας συνείδη
ση, ότι ή κάλυψη τών οικονομικών μας υποχρεώσεων απέναντι στό Κί
νημα είναι πρώταρχικό,πολιτικό καθήκον καί όχι δεύτερεύουσα πρακτι 
κή δουλειά. "Οσο πιό γρήγορα τό συνειδητοποιήσουμε, τόσο άποτελε- 
σματικώτερα θά βοηθήσουμε τό ΠΑ,ΣΟ,Κ. στήν υλοποίηση τών στόχων του„

Προτού όμως κλείσουμε τήν αναφορά μας στήν οργανωτική έσωτερική 
δουλειά τού Κινήματος, πού προωθείται άπό τήν ’Επιτροπή ’Οργανω
τικοί καί Οικονομικού καί τά Γραφεία ’Οργανώσεων ’Εξωτερικού, ’Εκ
δηλώσεων καί Κινητοποιήσεων καί τών ’Εθνικοτοπικών συλλόγων, θεω
ρούμε άναγκαΐο νά άναφερθούμε καί στήν άφανή, καθημερινή προσφορά 
όλων εκείνων τών μελών τού Κινήματος, πού εργάζονται στά Κεντρικά 
Γραφεία.

’Αφιερώνοντας .πολύ περισσότερο■χρόνο σχεδόν καθημερινά άπό ότι μιά
• / ο ·



άλλη επαγγελματική απασχόληση θά άπαιτοϋσε, συμβάλλουν βασικά στή 
διεκπεραίωση τής καθημερινής τεχνικής δουλειάς πού απαιτεί ή λει
τουργία τΩν κεντρικΩν οργάνων τοϋ Κινήματος.

3.Μαζικοί ΥΩροι

'θ χαρακτήρας τοϋ ΠΔ.ΣΟ.Κ. σάν ΦΟΡΕΑΣ ΑΛΛΑΓΗΣ, θά διαμορφωθεί μόνο 
στό βαθμό πού θά καταφέρει νά δεθεί άρρηκτα μέ τά καθημερινά προ
βλήματα καί τούς διεκδικητικούς άγΩνες τοϋ εργαζόμενου καί
καταπιεζόμενου λαοϋ. Τό ΙΪΑ,ΣΟ.Κ» προώθησε τόν στόχο αυτό, άπό τή 
πρώτη μέρα τής ίδρυσής του, μέ τή δημιουργία τΩν ΚλαδικΩν ’Οργανώ
σεων στούς χώρους τΩν εργατοϋπαλλήλων, τΩνάγροτΩν, τΩν εμπόρων καί.. 
βιοτεχνΩν, τΩν επιστημόνων καί καλλιτεχνΩν, τής νεολαίας. Οι Κλα
δικές ’Οργανώσεις δημ ιουργήθηκαν μέ βάση τό όμοειδές επάγγελμα.
Τόν τελευταίο χρόνο όμως, καί Ιδιαίτερα στούς εργατοϋπαλλήλους, 
προωθήθηκε ή δημιουργία Κ.Ο. στόν τόπο δουλειάς, π.χ. στό έργοστά- 
σιο, στίς εταιρείες κ.λ.π., οι όποιες όμως στήν ουσία είναι Τ„0„ 
Δέν πρόκειται νά προχωρήσουμε σέ λεπτομερή απολογισμό τοϋ έργου 
κάθε κλαδικοϋ χώρου. Αυτή θά γίνει ξεχωριστά άπό κάθε επιτροπή 
καί γραφείο καί θά δημοσιευτεί στό ενημερωτικό δελτίο. ’Εδ_Ω θά 
προσδιορίσουμε μόνο τούς άξονες δουλειάς καί τίς προοπτικές του0

Γενικά οι κλαδικές οργανώσεις στά πλαίσια τής δομής τοϋ Κινήματος 
είχαν σάνάντ ικείμενο δούλειάς_άπό τή μιά μεριά τή προώθησε καί 
ανάπτυξη τής κομματικής γνώσης εμπειρίας καί συνείδησης, μέσα άπό 
τήν ερευνά γιά τά προβλήματα ενός κάθε συγκεκριμμένου χώρου, άπό 
τήν «λλτ) δέ τήν ευθύνη τής άνάπτυξης καί καθοδήγησης τής συνδικα
λιστικής δουλειάς στό_συγκεκριμμένο χΩρο._”Ετσι γρήγορα δημιουργή- 
θηκαν_παράλληλα μέ τίς κλαδικές όργανώσεις, άντήστοιχες συνδικαλι
στικές παρατάξεις μέ βάση τά μέλη τΩν Κ.Ο., όπως ή ΠΑΣΠ, ή ΠΑΣΚΕ,



ή ΠΑΣΚ, γιατρών, μηχανικών κ.ά., αγροτικού σύλλογοι. Τό χαρακτη
ριστικό στοιχείο αυτών τών συνδικαλιστικήν παρατάξεων ήταν δτι 
οργανωτικά ήταν αυτόνομοι, πολιτικά δμως βρίσκονταν κάτω από τήν 
άμεση καί συνεχή πολιτική κάλυψη τού φορέα.

Στό έργατούπαλληλικό_χώρ· μπορούμε νά πούμε, δτι ή αρχική βασική 
επιλογή τού Κινήματος νά στηριχτεί αποκλειστικά σέ νέους καί άπει
ρους συντρόφους χωρίς αξιόλογο συνδικαλιστικό παρελθόν άρχισε νά 
αποδίδει. Μέσα από σκληρούς συνδικαλιστικούς αγώνες 2 καί 1/2 χρό
νων δημιουργήθηκε πλέον ενα στελεχιακό δυναμικό πού είναι σέ θέση 
νά προωθήσει τήν άνάτιτυξη τού συνδικαλιστικού τού Κινήματος καί νά 
καθοδηγήσει πληρέστερα τό μαζικό χώρο. 'Η δημιουργία τής ΠΑΣΚΕ καί 
ή καθιέρωσή της μέσα σέ διάστημα μηνών, στόν έργαζόμενο_λαό, /cap’ 
δλο πού κτυπήθηκε άπό παντού. ’Από τήν ηγετική ομάδα τής ΓΣΕΕ 
γιατί εμπαινε φράχτης στό χώρο πού ανήκε στό ΠΑ.ΣΟ.Κ. καί ιόν 
οποίον ήθελαν^ν’άλωνίζουν γιά δικό τουςλογαριασμό καί άπό τίς 
παρατάξεις τής παραδοσιακής άριστερώς γιατί έχαναν γιά πρώτη 
φορά τό μονοπώλιο στήν εκπροσώπηση τών προοδευτικών συνδικαλιστι
κών δυνάμεων.



Δέν πρέπευ όμως να παραγνωρίσουμε ότυ ΰδυαυτερα στον τομέα αύτο έχου
με ακόμη y εγόλες αδυναμίες και τό νεα όργανα πρεπευ να ασχοληθούν 
καί νά βοηθήσουν ούσυσστυκά του χώρο στην άμεση κάλυψη των αναγκών 
του. ’Επίσης μεγάλη ενίσχυση χρευαζεταυ ή επεξεργασία του άγροτυκοϋ 
χώρου όπου παρ’όλες όλες τός φυλότυμες προσπαθευες καί την συμμέτοχη 
τοί συνεταυρυστυκο0 τμήματος του ΠΑ.ΣΟ.Κ, στους καθημερυυοός αγώνες 
των αγροτών μας, καί παρ’όλο π ο υ ο Προ’εδρος έπανευλημμενα σε ¿μυλίες. 
του ασχολήθηκε με τό άγροτυκο* θόμα εν τούτο υς δεν καταφεραμε ακόμα 
νό παρουσυασουμε ενα ολοκληρωμένο καί ένυαί-ο πρόγραμμα, Αυτό όμως 
τό ζήταευ επίμονα ο άγροτυκός κόσμος, ό οποίος σαν τό πυό ρυζοσπαστυ- 
κοπουημενο στρδμα του έλληνυκοΟ λαοΠ σ ’αύτή τη φάση λόγω της στ»;· μς 
εκμετάλλευσης καί καταπίεσης π ο ί ύφίσταταυ, όχου έναποθόσευ πλέον στη 
μεγάλη του πλευοψηφία τίς ελπίδες του στο ΠΑ.ΣΟ.Κ, Γυα την άμεση 
άντυμετώπυση της ανάγκης αυτής υπάρχουν συγκεκρυμμενες προτάσευς πον 
θά πρεπευ αμεσα τα νεα όργανα νά άναλάβουν να τίς προωθήσουν,

Στο χώρο των ’ Επυοτημό’νων καί των καλλυτεχνών εχευ γυνευ μυα ούσ α . ν 
κό δουλευα. Μετά την άποψυ,\.ωοη που υ κ,εοτη ο χώρος αυτός την Ανουίη 
τοΟ 1975 προωθήθηκε τόσο στο' συνύυκαλ υστυκό τομέα όσο στ ο χώρο των ν*~ 
λετων μυά ούσυαστυκτί δουλευα. Μέσα από την λευτουργία των τομέων (νο 
μυκό, ΰγ ευονομ υκό, τεχνητό', οΰκονομυκων* σ ύ ν Αογυστυκών ’Επυστημων,
’ Εκπαυδευτ υκό, ερευνά καί τ; αρμογή', καλλυτεχνυκο) προωθήθηκε μυα ση- 
μαντυκη συνδυκαλυστυκη δουλευα ποό έκψράσθηκε με συγκεκρυμμενη ¿τ:·. το- 
χία των δυαφάρων ΠΑΣΚ στους άντυστουχους χώρους. 'Αποτέλεσμα της ου 
λευας του τμήματος μελετών ήταν ή προώθηση συγκεκρυμμόνων τμημάτων το 
πολυτυκοϋ προγράμματος του ΠΑ.ΣΟ.Κ. όπως φαίνεταυ καί από τό' συν·'· :ttυ
κό σημείωμα ποί σας εχευ μ ο υρασθεί, Παράλληλα προωθήθηκε, όχυ o

ακόμη σ έ υκανοπουητυκό βαθμό η επεξεργασία νομοσχεδίων με σκοπό την 
ύποστηρυξη της δουλευδς της Κο υ νο βουλ ευ ν υκη ς "Ομάδας. ’ Ιδυαυτερα 
σ ’αΰτό το σημείο πρόπευ τα ν έ α όργανα να φροντίσουν vi βελτυώσουν
ουσυαστυκα την κατασταση.
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Στόν Τ „ Α. έγενε το τελευταίο χρόνο ούσεαστεκη δουλεεά:
Τό Κίνημα προσπάθησε ·νά ύλοποεόσεε την έμφαση πο\5 δίνεε στό ρόλο 
της Τ.Α, σάν πρωτογενές xviíüpo tnywuuiii της Λαεκης Κυρεαρχί®ς γεά 
τόν αγώνα στη σημερενό φάση χάτω από τίς παραχάτω συνθόχες:

α) Συνταγματεχό πλαίσεο με ύποβαθμίσμένες άρμοδεότητες τ ς  Τ.Α.

3) Συνεχείς χυ3ερνητεχές έπεμβάσεες μέ απογύμνωση από κάθε μορφές 
αύτοδεαχείρεση της Τ.Α.

Οε δραστηρεότητες του ΠΑ.ΣΟ.Κ. σ ’αύτό τον τομέα είχαν σάν αζονα τό 
Τοπεχό Πρόβλημα χαί σάν πλαίσεο τό σύνδεση της Τ.Α.,μέ τό Λαεχό Κί-

• Λ · * ,ι  «' ·Λ
νήμα χαί μέ τον χόενο3ουλευτεχό έλεγχο χαί αγώνα.

• · . · ν

'Η έπερροη τού ΠΑ.ΣΟ.Κ. στό χώρο αύτό έχεε άνεβεε σημαντεχά. ’Ενδεε 
χτεχά αναφέρουμε ότε επί 14 Π*Ν.Ε··«> 25% των Δημάρχων Κοενοταρχών ι·,, 
καί 20% των Δημοτεχων-Κοενωτεχών Συμ3ούλων είναε μέλη η φίλοε τού. 
Κενόματο ς. , ■

Μέσα από τά -ΐοπεχά Προβλήματα άναπτΰσσεταε μεγάλη δυνατότητα γεά 
Λαεχές Κενητοποεησεες παί έιίδηλώσεες. μέ άμεση. επέμβαση τού πολετε- 
χοϋ φορέα, όπως π.χ. οε Κενητοποεησεες γεά την προάσπεση τός Δημο- 
χρατίαςχαί γεά την ’Εθνεχη ’Ανεξαρτησία. Κενητοποεόσεες ένάντεα 
στίς βάσεες χαί ένάντεα στη προχλητεχη έμφάνεση των εκπροσώπων τοΟ 
’Αμερεκανεκού ’ Ιμπερεαλεσμού στη ΡΟΔΟ, ΜΟΠΕΜΒΑΣΙΑ; ΠΕΙΡΑΙΑ^ ΕΛΕΥΣΙ-

■ ■ V: . ν ν.ΝΑ, χ.λ.π. Οε Κενητο πο εησε ε ς σέ επίπεδο. όξυμένων Τοπεκων Πρόβλημά-
*

των όπως μέ ’Αεροδρόμεο Σπάτων, *Αποχετέυτεκό πρόβλημα Λεκανοπεδίου, 
Χαβούζα στό Κερατσενε, μίλυνση περεβάλλοντος ΠΕΣΙΝΕ, ΕβΥΛ. Θ.ΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
Γλαύκος στην Πάτρα χ.λ.π. 'Η παρουσία τού. ΠΑ.ΣΟ.Κ. όταν σ ’δλα αυτά 
τά θέματα άποφασεστεκη χαί προώθησε καταλυτεκά την άμεση σύνδεσό 
του μέ τόν λαό, Εεδεκώτερα γεά τό χώρο της Αύτόδεοίκησης άναφέρε- 
ταε χαί η έκθεση πάνω στά Το.πεκά ΠοοR'ηματα .



Στά χώρο τής Νεολαίας θά είχαμε πολλά νά πούμε. ’Ασφαλώς θά ξεπε- 
ρνοΟσαν δμως το πλαίσμο αύτης τής εχθεσης.

’Επμγραμματμκά θέ θέλαμε νά πούμε τά έξης: "Οσο σωστή ήταν ή βασμ- 
κή εκλογή τού Κμνήματος νά έντάξεμ αμέσως τους νεολαίους σάν μσά- 
τμμα μέλη τού Κμνήματος - καί αύτά έπμβεβαμώνεταμ ολοένα καί πμά 
έντυπωσμακά μέ τήν καθημερμνή πορεία ώρίμανσης τού Κμνήματος-τάσο 
απροετοίμαστο ήταν τά Κίνημα γμά νά άντμμετωπίσε μ τή κομνή λεμτου- 
ργία τών νεολαίων καί μδμαίτερα τών σπουδαστών μέσα στίς γραμμές του. 
Καί σ ’αύτά πρέπεμ νά σταθούμε αύτοκρμτμκά.

* Η έλλεμψη κατάλληλου πολμτμκο'ίδεολογμκού ύλμκού, ή έλλεμψη κατάλ
ληλων στελεχών, τά άπροσδμάρμστο στήν πρώτη φάση τήε προαωπμκάτη- 
τας καί τήςπροοπτμκής τού ΠΑ.ΣΟ.Κ,, καί ή άδυναμία τ ίΐ ς καθοδήγησης 
στήν πρώτη φάση λάγω τής πληθώρας άλλων προβλημάτων καί αναγκών
ποά είχε νά άντμμετωπίσεμ, οδήγησαν σέ μμά σεμρά λαθών, σέ ύποκεμμε- 
νμκές συσπεμρώσεμς, σέ άδμέξοδα, σέ ταλεντεύσεμς, σέ σκληρ^δ άπο- 
λίτμκες καί άντμμαρξμστμκές δμαμάχες,^ού οδήγησαν τελμκά σέ συγκεκρμ 
μένες καταστάσεμς γμά ;τίς οτγοΓ-^ βαρά κάστος τά Κίνημα.

α) "Ετσμ οι. άνώρμμες καί έξωπραγματ μκ ές φμλόδοξες κμνήσεμς τήδ σπου- 
δάζουσας νά έγγυηθούν τή πορεία δλου τού ΠΑ.ΣΟ.Κ., είχεν σάν ά
μεσο αποτέλεσμα στή φάση εκείνη τή πρώτη δμάσπαση της
σπουδάζουσας ("Ανομξη ’75).

β) Ομ είσοδηστμκές τροτσκμστμκές ομάδες εκμεταλλεύτηκαν αρμστα τή 
τάση γμά άπροσδμάρμστη καί θωλή άρμστεροποίηση πολλών νεολαίων 
μας μέ αποτέλεσμα νά φραξμονμστοΟν σέ τέτομες ομάδες.

γ) Ομ άνερμάτμστες αύταπάτες 5τμ μέσα άπά τή ΠΑΣΠ θά χτμζάνταν ή 
γερή οργάνωση τήε νεολαίας καί τού μδμου τού ΠΑ.ΣΟ.Κ. οδήγησε 
μερμκά μέλη τού Κμνήματος σέ φραξμονμσμά πού έφερε τή δμάσπαση

./



τόν περασμένο ΔεκέμΒρη.

δ) *Η άδε,ιαεολόγητη αργοπορία νά οργανωθεί σέ συνεργασία μέ τό συνδε 
καλεστεκό η εργαζόμενη νεολαία» ’ η οποία καί φυσεολογεκά θά 
συμβάλεε μεκροχρόνεα καταλυτικά στη σταθεροποίηση τός νεολαίας.

Σήμερα μέσα από δλες τίς κρίσεες καί τίς δυσκολίες ποά περάσαμε 
μποροΟμε νά ποΰμε δτ ε δημεουργόθηκε μεά σταθεροποίηση τδ'ά δυναμε- 
κοΟ τϊΐς νεολαίας καί δτε μπήκαν οε βάσεες ανάπτυξης της. *Η νε-

' >> " . . .  ν

ολαία άντεμέτωπίζεε πλέον μέ δημεουργεκό προσφορά τόν άνέλεξη 
τοΰ Κενάματος καί τά λάθη έχουν έλβχεστοποεηθεί. ’Αλλά καί τό 
Κίνημα βο ηθάέε σήμερα πεό έγκαερα καί πεό άπστελεσματεκά τόν ανά
πτυξη τ?ίς νεολαίας. Μέ τόν νέα άγωνεστ εκότητά της η νεολαία ξα- 
ναπόρε τό πρωτοβουλία στοάς έργατεκοάς καί στοάς άγροτεκοάς χώ-\ ... ε * ·
ρους. * Η σπουδάζουσα έχεε βάλ εε στόχο νά έπανακτόσεε τό πρώτη θέ

ν ,

ση καί νά ξεπεράσεε ούσεαστεκά τίς δυσκολίες της. *Η σπουδάζουσα 
τεχνεκης παεδείας είναε ή πεό δυνατό οργάνωση καί πρώτη στη ΕΣΕΕ 
Τό εδεο άξεόλογες προσπάθεεες γίνονταε από τόνεολαία καί στην έ-

• -ί

παρχία καί μέ τό συγκεκρεμένο προγραμματεσμό έκδηλώσεων καί δρά
σης γεά τό καλοκαερε η νεολαία τοά ΠΑ.ΣΟ.Κ. άπέδεεξε πλέον δτε κά 
τω άπό τόν άμεση καθοδήγηση τοά Κενηματος έφτασε σέ μεά νέα ποεό- 
τητα καί έντάχθηκε όρεστεκά στοάς αγώνες γεά τό κενητοποίηση καί
δεαφώτεση τοΟ ΛαοΟ μας.

\

"Ενας χώρος δπου τό Κενημα έδεεξε ασυγχώρητη άμέλεεα γεά πολά χρόνο 
όταν τό πολετεστεκό αν κάί θεωρητεκά είχε συνεεδητοποεόσεε
τό καταλυτεκη σημασία τοΟ ΠολετεστεκοΟ παράγοντα στην έξέλεξη τοΟ 
προοδευτεκοά Κενηματος.

Ευτυχώς τό τελευταίο χρόνο άναπτάχθηκε μεά συγκεκρεμένη πολετεστεκό 
πολετεκό ένταγμένη εκανοποεητεκά στό γενεκη πολετεκη τοΟ Κενότατος.ίΤ ·



Τά αποτελέσματα όταν αμεσα. ’Εκθέσεμς, πολμτμστμκές όμμλίες, έπμμέ- 
λεμα δλων των εκδηλώσεων τού Κυνηματος, άφίσσες, όταν μερμκά από 
τό δραστηριότητα τόε ’Επμτροπίϊς.

’ΐδυαίτερα όμως πρέπεμ όλομ οι- σύνεδροι νά συγχαρούν την ’Επίτροπό 
Πολμτιστμκοΰ καί τό Γραφείο Κμνητοπομησεων πού μαζί μέ την Τεχνικό 
Γραμματεία ττίς Ο.Ε.Σ. συνέβαλαν καταλυτμκό στην τόσο έπμτυχεμένη από 
τεχνικός άποψης διοργάνωση της Πανελλήνιας Συνδιάσκεψης.

’Αναφορά θά γίνει καί στην καθημερινό αφανή δούλεμά τοΟ Γραφείου 
Νομικής Κάλυψης πού στάθηκε αποφασιστικά στό πλευρό τού Κινόματος 
δσο καί σέ μέλη μας σέ μμά σωρεία δικών, είτε γμά άφίσσες π ε γμά 
προκυρόξεις καί επί πλέον αντιμετώπισαν μέ επιτυχία δλα τά νομμκά 
τερτίπμα μέ τά οποία κατά καιρούς προσπάθησαν ορισμένοι νά χτυπήσουν 
τό Κίνημα. Καί τέλος τό Γραφείο ’Αλληλεγγύης κύρια μέ τόν άφοσμωμένη 
δραστηριότητα λίγων μελών του, αν κα,ί παραμεληθηκε από τό Κίνημα,δη
μιούργησε τό βάση γμά μμά συγκεκρμμένη προοπτικό σ ’αύτό τό χώρο, πού 
μακροχρόνια πρέπεμ νά έχει σάν στόχο τό γενική εξυπηρέτηση δλων των 
μελών τού Κινόματος.

Δέν πρέπεμ δμως νά παραλείψουμε καί μμά αναφορά στό έργο της ΚΟ τού 
Κμνόματος, η οποία αν καί μικρό σέ αριθμό, εν τούτοις-μπορούμε νά τό 
πούμε σήμερα- παρουσίασε ένα πολύ εποικοδομητικό έργο’εκπροσώπησε 
σωστά τό Κίνημα καί σέ συνδυασμό μέ τίς ομιλίες τού Προέδρου κατα- 
ξμώθηκε σάν η ουσιαστική αντιπολίτευση στον χώρο τού Κομνοβουλίου.

Βέβαμα δέν πρέπεμ νά παραβλέψουμε ότι πολύ δούλεμά πρέπεμ νά γίνεμ 
έκ μέρους τού Κινόματος στον χώρο αύτό. ’Απαμτεΐταμ μμά πμό στενό 
συνεργασία καί πμό ούσμαστμκό βοόθεμα από τίς ομάδες έργασίας τού Κμ
νόματος γμά τόν έπεξεργασία τών νομοσχεδίων, μέ την Κ.Ο. Μέσα από 
τό συνεργασία γμά τό δράση στό Κοινοβούλιο, έκτος τού δτμ ξεπερνάμε



τίς οποιεσδηποτε αδυναμίες καί λάθη τοΰ παρελθόντος, καταχταμε-παράλ- 
ληλα καί τόν ένιαία έκφραση καί την όμο ιογενοποίηση όλων των χοίρων 
τοΰ Κινήματος, στοιχείο καθοριστικό γιά τη μελλοντική έξέλιξη τοΰ 
ΠΑ.ΣΟ.Κ.

ΠροτοΟ έρθουμε στο τέλος θά θέλαμενά τονίσουμε, δτι πέρα από κάθε 
θετικό δουλειά που έγινε μέχρι σήμερα δέν πρέπει νά μας διαφεύγει 
καί μιά σειρά από αδυναμίες που ακόμα παρουσιάζονται στό Κίνημα.

Δέν είναι δυνατόν π.χ. στελέχη τοΰ Κινάματος νά άγνοοΟν τις βασικε'ς 
θέσεις τοϋ ΠΑ.ΣΟ.Κ., μέ αποτέλεσμα νά οδηγούνται σέ λανθασμένες 
έκτιμόσεις καί ένέργειες. Δέν είναι δυνατόν οΐ προσωπικές φιλοδοξίες 
νά οδηγούν σέ διαβολές καί ΰπονομεόσεις συντρόφων, σέ συσπειρώσεις 
καί άντισυσπειρώσεις, άγκαταλείποντας έτσι κάθε ύπεόθυνη Πολιτικό 
Λειτουργία.

Δέν είναι δυνατόν, μέλη καθοδηγητικοϋ οργάνου είτε σέ επίπεδο Τ.Ο. 
καί Κ.Ο., είτε σέ επίπεδο ένδιαμέσων η άνωτέρων οργάνων νά βλέπουν 
τά δραστηριότητα τους στό Κίνημα, σάν τό "χόμπυ" της εβδομάδας, μέ 
τό οποίο άσχολοόμαστε αν μας περισσέψει χρόνος από τις άλλες 
ασχολίες μας.

Δέν είναι δυνατόν αποφάσεις η έγκόκλιοι τοϋ Κινήματος νά παραμένουν 
ξεχασμένες στό συρτάρια ένο'ς κάποιου υπεύθυνου καί νά γνωστοποιοΰνται 
στά υπόλοιπα μέλη μετά άπό 4 - 5 έβδομάδες η καί να' άγνοοΰνται τε
λείως. Δέν επιτρέπεται πλέον νά μην λειτουργοΰν άμεσα καί σωστά τά 
υπεύθυνα κανάλια πληροφόρησης μεταξύ τοϋ όργανωτικοΰ έπιπέδου τοϋ 
Κινήματος καί νά μένει είτε ή βάση, είτε ή κορυφή ¿συντονιστή η 
απληροφόρητη.

Δέν είναι δυνατόν ν ’ άντικαθιστοΰμε ακόμη την αναγκαία συλλογική



λεμτουργμα των οργάνων μέ την προσωπική.

Είναμ ευθύνη δλων μας να ξεπεράσουμε ορμστμκά τύς όπομεσδηποτε αδυ
ναμίες υπάρχουν άκομη στο' Κμνημα. Αυτά δέν άποτελεμ εύχη' είναμ μμά 
υποχρέωση γμά δλους μας. Γματύ ό δρομος πού άκολουθεμ το ΠΑ.ΣΟ.Κ. 
δέν είναμ εύκολος. Ε^ναμ άνηφορμκος καμ δύσκολος. Το χτμ'σμμο τού 
σοσμαλμσμου δέν ε£ναμ υπόθεση μμας μέρας, εΖΙναμ αποτέλεσμα μμας 
μακρόχρονης δμαδμκασύας μέσα άπά μμά σεμρά καθημερμνών αγώνων πού 
κατοχυρώνουν τά συνεχή σταδμακά έπμτεύγματα.

Καύ το' ΠΑ.ΣΟ.Κ. έχεμ την ευθύνη, μμά πού καθημερμνά δμκαμώνεταμ μέ 
τύ συνεχή ένταξη νέων μελών καμ μέ τη συμπαράταξη δλο καμ πμο πλα- 
τεμων τμημάτων του λαού μας, νά μην έπαναλάβεμ τά σφάλματα άλλων 
Κμνημάτων έχεμ την ευθύνη άπέναντμ σ ’αύτά το λαο πού το' ακολουθεί, 
νά τάν όδηγύσεμ βήμα μέ βήμα, άλλά σύγουρα στον δρο'μο γμά την 
’Έθνμκη ’Ανεξαρτησμα, τη Λαμκη Κυρμαρχύα καμ την Κομνωνμκτί ’Απελευ
θέρωση.


