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ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΜΑ?ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ο.:/'

Μέ τη διακήρυξη της 3ης Σεπτέμβρη έμπαιναν. τά θεμέλια γ>ιά την 
οργάνωση ένος Σοσιαλιστικού Κινήματος στην ‘Ελλάδα καί οΐ προοπτικές 
γιά μιά μα-κροχρονη διεργασία που θά οδηγούσε στη νίκη τοΰ Λαϊκοΰ 
Κινήματος καί το'ν σοσιαλιστικό' μετασχηματισμό της πατρίδας μας.

ΤΗταν φανερό' άπο' τους στο'χους της διακήρυξης καί τη'ν ΐστόρι'α της 
‘Ελλάδας πώς ή δουλειά πού έμπαινε μπροστά στα με'λη του ΠΑ.ΣΟ.Κ ήταν 
δύσκολη καώ μακρο'χρονη. ’’Επρεπε να οργανώσουμε ενα, κομμά πραγματικό' 
εκφραστή τοΰ Λαϊκοΰ "Κινήματος καί νά εντάξουμε σ ’αΰτο' όλες τίς δυνά
μεις που τά συμφέροντα τους ταυτίζονται μέ τις επιδιώξεις καί τις 
αρχές τοΰ ΠΑ.ΣΟ.Κ. Θάπρεπε άκομ-α νά ξεπεράσουμε το'ν παλαιόκομματισμο 
καί το'ν δογματισμό' δυο' χαρακτηριστικά π,ου εκφράζονταν μέσα στο' χώρο 
μας καί πού δημιούργησαν προβλήματα στη'ν οργάνωση, του ΠΑ.ΣΟ.Κ., τά 
στελέχωση καί τη'ν προώθηση των θέσεων του . Νά ξ ε π ε ράσ ο υμ ε ." ταμ πο υ" 
πού δημιοϋργηθηκαν μέ την τιολ-ύχόονη διακυβέρνηση της. δεξιάς 3 τη'ν ου
σιαστική κατρχ η ■ κα ί εξάρτηση της χώρας μας άπο . το'ν ’.Αμ ερ ικάνικο _’ Ιμ
περιαλισμό'. '

‘Η σωστή' καί μεθοδική οργάνωση ήταν το μο'νο καί καθοριστικό' οπλο 
πού είχαμε νά άντιπαραθέσουμε στις δυνάμεις της αντίδρασης καί στις 
πολιτικές αντιλήψεις πού κρατούσαν δεσμευμένο· γιά χρο'νια το' Λα ο' μας. 
’’Εμπαιναν λοιπον μπροστά μας έπιταχτικά τά πιο κάτιο καθήκοντα:

α. Νά οργανώσουμε το ΠΑ.ΣΟ.Κ. 
β. Νά στελεχώσουμε σωστά το Κίνημα.
γ. Νά έντάξουμε στο ΠΑ.ΣΟ.Κ όλες έκεϊνες τις δυνάμεις γιά τά συμφέ

ροντα των οποίων έργάζεται το Κίνημα, 
δ. Νά μετατρέψόυμε το ΠΑ.ΣΟ.Κ σέ πολιτικά Κίνημα πού στη'ν πράξη καί 

μέσα στη'ν καθημερινή' πάλη θά υλοποιούσε τίς διακηρύξεις γιά ’Εθνι
κή ’Ανεξαρτησία 5 Λαϊκή Κυριαρχία, Κοινωνική ’Απελευθέρωση.

Θά ήταν αυταπάτη νά πιστέψουμε πώς 2 1/2 χρονιά 
γιά νά πετύχουμε τούς παραπάνω στο'χους.

ζωής ήταν· αρκετά



ΠΩΣ 0Α ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΟ ΠΑ.ΣΟ.Κ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟ ΟΠΛΟ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ

Γ ο ά να μπορέσουμε ν ά έπηρεάσουμε άποφασυστυχά τ ί ς έξελέξευς στη 
χώρα μας θά πρέπευ νά μετά τρέψουμε το' ΠΑ.ΣΟ.Κ σ ’ένα μαζ υ χο' Λα ϋχο Κί- 
νημα πού ν ’άγχαλυάζευ ολο έχ είνο το Λα ο' πού τα συμφέροντα του βρίσχου- 
ται σέ αντίθεση μέ τά συμφέροντα των εκμεταλλευτών. Μο'νο μ υά δυνατή, 
μαζυχη οργάνωση μπορεί να έμποδύσευ τα σχέδυα της δεξυας νά ολοχληρώ- 
ση το' μουοχομματυχό χράτοε της.

'Η μαζυχοποίηση όμως δεν μπορεί νά πραγματοπουηθεί μέ έγχυχλύους, 
μέ άποφάσευς πού μένουν ανεφάρμοστες, μέ μπροσούρες χαύ δημοσιεύματα, 
μέ θεωρητικές άναλύσευς, μέ πλευστές συζητησευς. “Ολα αύτά είυαυ 
αναγκαία χαύ άποτελεσματυκά μονο δταν συνδεθοΰν μέ συγκεκριμένο προ'- 
γραμμα δουλευας στούς χώρους πού δουλεύει, το' Π Α . Σ ; ο Κ . , άν ό πρόβλημα -φ 
τυσμος μας, οό θέσευς μας, ο ό συζητησευς μας φτάσουν στο' έργοστάσυο, 
στο'ν άγρο', στο' καφενείο, στούς συλλο'γους, στο' γραφείο. Πρέπευ νάμαστε 
σέ μυά καθημερονη' δυαλεκτοκη σχέση μ ’αύτούς τούς χώρους, νά μ ο λ α μ ε τη 
γλώσσα τους, νά ποάνουμε το'ν σφυγμό' τους. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ είναυ Λαυκο' 
Κίνημα, δέν μπορεί νά πλευστεί στά γραφεία του, δέν μπορεί υά προβλη- 
ματύζεταυ μονο στο' έπίπεδο των στελεχών του, δέν εοναυ δυνατό' νά 
άπευθύνεταυ στην πολύτοκη έλυτ της πατρίδας μας. Δέν είμαστε λέσχη 
φυλοσοφούντων σοσυαλυστών, ούτε έπαγγελματίες επαναστάτες. Δέν θά 
πρέπευ νά έπαναπαυομαστε μαρζυστυχά, αλλά νά στεχο'μαστε μαρξυστυχά.
Καί στεχο'μαστε μαρξυστυχά μονάχα άν είμαστε μέσα στά προβλήματα τού 
Λαού, ταυτ υ ζο'μαστ ε μαζί του καί συμμετέχουμε στην πάλη γυά την προώ
θηση καί έπύλυση τους. ^

Το Κίνημά μας μπορεί χα ί πρέπευ νά γίνευ πραγματυχο'ς έκφραστης 
τοΰέργαζο'μενού Λαού.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΑΖΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

'Η μαζυχοποίηση τού Κυνηματο'ς μας συνόέεταυ άμεσα, μέ την πουοτυ- 
χη ανάπτυξη των στελεχών μας χαί της δουλευάς μας. Δέν θά μαζυχοπου- 
ησουμε σωστά το' Κίνημα άν δέν δυαμορφώσούμε σωστά χαί το στελεχυαχο' 
δυναμυχο χαί άν δέν προσαρμο'σουμε τη δούλευα μας μέσα στίς άντοχεομε- 
νυχές συνθήκες τού χώρου πού θέλουμε νά δουλέψουμε.

α . Στ ελ έσωση:

Στά 2 1/2 χρο'υοα ζωής τού ΠΑ.ΣΟ.Κ δυαποστώσαμε πώς εχουμε ελ-



λεεψη στελεχών καέ στο κέντρο καί στην έίταρχεα καέ άκο'μη οτε στε
λέχη μας έχουν πολλές έλλείψεες σέ πολετεκη κατάρτεση, σέ μεθόδους 
δουλεεας καέ- τρο'πο συμπέρ εφ'ό ρ α ς Τ ά  στελέχη του Κενηματο'ς μας 
πρέπεε νά άποτελέσουν το'ν μοχλό' κενητοποεησης των μαζών καέ ανάπτυ
ξης του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Σ’αύτο το' πεδέό το' Κίνημά μας έχεε πολΰ ΰστερη- 
σεε. 'Η σχολή' στελεχών που λεετούργησε γεά λέγο δεάστημα δέν 
κατάφερε να καλΰψεε τές έλλείψεες οΰτε μπο'ρεσε νά δημεουργησεε τη 
σωστή συνείδηση που μονάχα μέσα άπο την καθημερενη πολετεκη πάλη 
μπορεί νά άπόχτηθεε.

Το' στέλεχος του Κενηματο'ς μας πρέπεε νά συνδυάζεε τη β α θ ε ε ά 
έπεγνωση τών καθηκο'ντων του μέ την πεεθαρχέα, την πεεθαρχέα μέ 
πρωτοβουλία καέ την δημεουργεκη δουλεεά. Θά πρέπεε νά ξέρεε σέ 
βάθος τές θέσεες του Κενη'ματος καέ νά λαμβάνεε ύπ’οψη του τές συν
θήκες του χώρου στον οποίο καλεεταε νά παέξεε το'ν βασεκο' αΰτο' ρο'λο . 
Πρέπεε νά αποτελεί στη'ν πράξη παράδεεγμα συνεπούν άγωνεστη, σωστοί 
ανθρώπου. ’Απο την πλευρά του το Κίνημα θά πρέπεε νά άγκαλεάσεε 
τά στελέχη του νά τά βοηθησεε στην ανάπτυξη της μο'ρφωάη'ς τους καέ 
της πολετεκης τους δουλεεας. Νά δεέξεε κατανο'ηση στά λάθη πού θά 
γίνουν. Μά δέν πρέπεε μέ κανένα τρο'πο νά ανεχθούμε σέ ύπεΰθυνες 
θέσεες στελεχών άτομα που δέν έχουν συναίσθηση ευθύνης που νομί
ζουν πώς μονάχα ή εεραρχεκά ανώτερη θέση τους δένεε τη'ν δυνατο'τη- 
τα νά παίξουν το' ρο'λο στελεχών.

Γεά την ανάπτυξη τών περεφερεεακών στελεχών μας θά πρέπεε τά 
μέλη τών Κεντρεκών ’Οργάνων πού πάνε στην ’Επαρχία νά συζητούν μέ 
τά τοπεκά στελέχη., νά θέτουν προβληματεσμοΰς γενεκώτερους ά πο' το' 
συγκεκρεμένο θέμα πού πήγαν νά λύσουν, νά άκοΰν τές άπο'ψεες τών 
τοπεκών στελεχών, νά τές συμπληρώνουν, νά ένεσχύουν την πρωτοβου
λία τους.

Τά στελέχη μας πρέπεε νά είναε έτοεμα γεά κρετεκη κε αύτο- 
κρετεκη. , Το Κίνημα δέν μπορεί καί δέν πρέπεε νά δεέξεε"φελελεύ- 
θερο"πνευμα στην άντεμετώπεση τών λαθών πού έγεναν. "Οπου πραγμα- 
τεκά δεαπεστώνεε αδυναμίες πρέπεε νά τές άντεμετωπέζεε, δεαφορετε- 
κά θά δημεουργησουμε ένα τεράστεο κενό' πού δύσκολα θά μπορέσουμε 
νά καλύψουμε άργο'τερα. · -

Τά στελέχη μας θά πρέπεε νά μπορούν νά δεακρένουν ανάμεσα 
στρατηγεκη καέ την τακτεκη τού Κενηματος καέ νά είναε έτοεμα νά 
προσαρμόσουν την τελευταία στες συνθήκες τού χώρου δουλεεας.



(5. ’Επιλογή συνθημάτων;

Τεράστια σημασία γιά την προώθηση των θέσεων καί αποφάσεων του 
Κινήματος μας -έχουν’ τά συνθήματα. Μιά σύντομη δηλαδη καί καθαρή' 
διατύπωση των άμεσων η μαχρο προ'θεσμων. στόχων του Κινήματος. Τά συν
θήματα πρέπει νά είναι μέσα στη νοοτροπία καί τις άπαιτησεις των μα
ζών γιά νά μπορέσουν νά συγκινησουν νά μεταφέρουν, τη βαθητερη εννοιά 
τους. Συνθη'ματα έξω άπό τό πνεϋμα9 τίς αντικειμενικές συνθήκες μπο
ρεί χαμμιά φορά νά προχαλέσουν τεράστια ζημιά λ.χ τό σύνθημα "στις 
18 σοσιαλισμό” ήταν άτυχες. Τά συνθήματα σχηματικά μπορεί νά διαι
ρεθούν σε 4,είδη;

1. Προπαγανδιστικά; ’Εκείνα δηλαδη πού χρησιμοποιούνται γιά νά
προσελκύσουμε μέλη στό: Κίνημά μας καί έχουν.στόχο νά εμφανίσουν 
ξεκάθαρά τίς βασικές άρχε'ς του Κινήματος μάς.

2. Συνθήματα ζύμωσης; Που παίζουν ρόλο καταλύτη μέσα στο μαζικό 
χοίρο καί προωθούν τίς αρχές καί τη στρατηγική του Κινήματος μας 
μ έ στόχο τη' δημιουργία συζητησης γΰρω από τό Κίνημα.

3. Συνθήματα δράσης που άποοκοποΰν στην έκφραση ένο'ς συγκεκριμένου 
αιτήματος των μαζών που δέχεται καί το' Κίνημά μας κα ί ' ύπο βοηθουν 
την κινητοποίηση των μαζικών χώρων στοός οποίους απευθύνεται το' 
ΠΑ.ΣΟ.Κ.

4. Συνθήματα προώθησης οργανωτικών στό’χων που ρίχνονται άπό το' κόμ
μα γιά. νά προσκαλέσουν τά μέλη καί τους οπαδούς τοϋ Κινη'ματος 
σέ προώθηση κάποιου συγκεκριμένου οργανωτικού στο'χου τοϋ Κίνημα-^ 
τος λ.χ γιά, την οικονομικά έξόρμηση9 οργανωτική' ανάπτυξη.

Είναι ανάγκη νά ξεχωρίσουμε τά συνθήματα γιατί μιά τυχόν συγχιση 
ανάμεσα σ ’ ένα σόνθημα ζύμωσης καί σ ’ένα σύνθημα δράσης μπορεί νά 
προκαλέσει αντίθετα αποτελέσματα άπό εκείνα που το' Κίνημά μας τη' δε
δομένη στιγμή θέλει νά έχει. Βασικό' καθήκον των καθο δηγητ ικών οργά
νων είναι νά έπι.λέγουν τά συνθήματα μέ πολό προσοχή καί νά τά διοχε- 
τεΰουν την κατάλληλη στιγμή καί στόν κατάλληλο χώρο.

γ . Καλύτερη ό’ργάνωση1

Είναι φανερό' πώς γιά νά μπορέσουμε νά δουλέψουμε σωστά δέν άρχει 
νά έχουμε τό. κατάλληλο άνθρώπιν,ο δυναμικό. Πρέπει νά τό οργανώσουμε 
σωστά. Πρέπει 'το' Κίνημα νά βρει έκείνη τη δομή πού θά τό βοήθα στην



καθημ.£ρ εντΐ πάλη, θά τοΟ έπετρέπεε νά μετατρέπει, τον αφη ρτί'Ρ'έΛΓσ"-χαθο- 
δηγητεκρ ρολο του σέ συγκεκρεμένη πράξη. Βασεκές αρχές πάνω στες 

■ ό πο.έε..ς σχηρέζεταε το ΙΪΑ . ΣΟ . Κ έεναμ :

ΐ. Συλλογεχάτητα στη ληψη των αποφάσεων.
2 . Πεεθαρχέα στη δημοχρατεχά παρμένη απόφαση. . ,

Αύτσ~ σήμα εν εμ - ο τ μ ο ί άποφάσεες του Κενηματος μας πρέ.πεε νά παέρ- 
νονταε με δήμο χρα'τεχο τ ρο πο . Τά οργανςι πρέπεε νά λεετουργοΟν συλλο
γικά νά ΰπάρχ'ε.ε μεά πλα.τεεά ανταλλαγή απόψεων πάνω στα θέματα π.οΰ 
απασχολούν το Κενημα, Βέβαεα δεν. θά πρέπεε ποτέ νά .εξηγούμε το' Κε- 
' νήμα σέ; πλαδαρό.τη;τα; μέ το πρόσχημα μεας δήθεν σωστής δημοχρατεχης χαέ 
συλλογεχης απόφασης. 'Η' συλλογεχρ'.τηχα στο'ν χαθ.ορεσμ.ο της. γραμμής του 
Κενηματος σ.ημαένεε .σωστή' λεε.τουργέα της οργάνωσης μέσα στες συγχεχρε- 
μένες όργανωτεχές της δομές: Συνεδρεάσεες ’Οργάνων, Συνελεύσεες ,
Συνδεασχέψεες , Συνέδρεο.

. ' . ΕΪναε ανάγκη .νά τονέσουμε πώ,ς σωστή πληροφόρηση γύρω άπο τά θέ
ματα του Κενηματος δεν γένεταε μέ τές έγχυχλέους χαε' τά πολυσέλεδα 
χεέμενα πού θά στέλνεε ή. καθοδήγηση στες Τ.Ο η τες Π.Ν.Ε. 'Η πληρο-

'■ ’·;·· ■ γ ·  · .  ·φο'ρηση αύτ η άποχτεέταε μονάχα μέ την καθημερενη συμμέτοχη στη ζωη 
τού Κενηματος, στούς αγώνες των λαέκών μαζών, Σ ’οτε'μπορέε νά έμ- 
πλουτέσεε την πολετεκη πεέρα των μελών μάς. 'Η ανάπτυξη της δημοχρα
τεχης λεετουργέας των οργάνων τού Κενηματο'ς μας εεναε άμεσα συνδεδε- 
μένη μέ την δσο το δυνατό' καλύτερη έκπληρωση τών χαθη-χοντων άπο' τη'ν 
πλευρά τών μελών μας. . ■

'Η δημοχρατεχη δεαδ.εκασέα εχ.εε σάν σχοπο' την ά πο τ ελ εσματ εχο'τ ερ η 
δράση ένεσχύεε τη'ν ένο'τητα θέλησης χαε δράση ς"*το ϋ^Κενμίματσς . Εύναε 
φανερά πώς μεά απόφαση πού πάρθηχε μέσα άπο τες -6\Γά’δ’εκασε'ες πού 
καθορεζεε το Κενημα δεσμεύεε οχε μονάχα αύτούς πού την ΰποσ'τηρεξαν 
αλλά χαέ αύτούς πού την καταψηφ εσαν . 'Ή πεεθαρχέα στες άποφάσεες 
,είναε 3α·.σεχο στοεχεέο γεά τη'ν παραπέρα ανάπτυξη του Κενηματος μας 
χαε' την ΰλοποέηση τών στο'χων χαέ αρχών του.



ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΕΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

Τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. έχει γίνει πόλος έλξης τών. πλατε ιών Λαϊκών στ.ρωμ- 
μάτων. "Εχουμε υποχρέωση νά δουλέψουμε γιά νά δημιουογήσουμε τίς 
συνθήκες ποό θά έπιτρέψουντήν αφομοίωση αυτών τών μαΓώνκαί τήν έντα
ξή τους στίς Τοπικές 'Οργανώνεις τού Κινήματος ή στούς μαζικούς χώ
ρους στοός οποίους δουλεύει τό ΠΑ.ΣΟ.Κ.

Είναι φάνερό όμως πώς μιά τέτοια πολιτική δουλειά χρειάζεται έ
να προγραμματισμό. ''Αν περιοριστούμε μονάχα σ'αύτόν θά άποτύχουμε. 
"Αν όμως τόν συνδέσουμε μέ τήν καθημερινή πολιτική μας παρουσία στό 
χωριό, θτό έργοστάσιο, στό χωράφι, στά μαγαζιά θά καταφέρουμε1 οχι 
μονάχα νά κάλύψουμε τά πλάνα δουλειάς μας άλλά καί νά τά ξεπεράσου- 
με. Είναι λοιπόνφανερό πώς βασικοί στόχοι μας είναι; ^

α. Νά δημιουργήσουμε Τοπικές 'Οργανώσεις σέ κάθε συνοικία, σέ κάθε 
χωριό, σέ κάθε τόπο δουλειάς» Σύνθημά μας; Κανένα χωριό χωρίς 
'πυρήνα τοΰ · ΠΑ, ΣΟ.Κ.

β. Νά αναπτύξουμε τίς Κλαδικές μας *Οργανώσεις,νά δημιουργήσουμε 
καινούργιες εκεί πού μποροΟμε. 'Η καθημερινή παρουσία μας στό 
έργοστάσιο καί σέ κάθε τόπο δουλειάς νά είναι αισθητή,

γ. Νά αυξήσουμε τά μέλη τών Τ,Ο. είτε μέ ..καινούργια είτε μέ ενεργο
ποίηση άδρανοποιημένων μελών,

δ.' Νά δημιουργήσουμε περισσότερα στελέχη γιά τήν άντιμετώπιση τής 
αυξημένης δουλειάς πού δημιουργεί ή ανάπτυξη του Κινήματος.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΟΥΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΒΑΛΑΜΕ.

1. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ Τ.0 , ’ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΠΥΡΗΝΕΣ'

Οι ΤοπικέςΟργανώοεις καί οι πυρήνες τοή Κινήματος ςΐνα ι ή 
βάση πάνω στήν οποία θά στηρίξουμε δλόκληρ.ο τό οικοδόμημά μας. Εί
ναι φανερό πώς τότε μόνο θά μπορέσουμε νά επηρεάσουμε άποφασιστικά 
τίς εξελίξεις στή- χώρα μας άν καταφέρουμε νά δημιουργήσουμε σέ κάθε 
γωνιά τής πατρίδας μας άπό μιά Τ.Ο. ή ένα πυρήνα. Ν*Αποκτήσουμε κά
ποιο σύνδεσμο καί μέ τούς πιό άπομακρισμένους κατοίκους. Μέ τόν κά
θε "Ελληνα. "Οσο περισσότερο θά δυναμώνουμε τήν οργάνωσή μας.-τόσο 
περισσότερο θά προωθοϋμε τούς στόχους μας, θά συμμετάχουμε στίς προ
σπάθειες τοΟ Λαοϋ μας γιά καλυτέρευση τής ζωής του,θά χτίζουμε μέ 
τήν καθημερινή πάλη μας τόν δύσκολο δρόμο πρός τόν σοσιαλισμό.

Πρωταρχικό καθήκον τών Π.Ν.Ε. σήμερα είναι νά άναλάβουν τό βά-

/.



ρος γ ιά τήν ανάπτυξη τού Κι νάματός μάς ’ατούς χώρους πού καλύπτουν.
'Η'δουλειά τους - πού είναι αλληλένδετη μέ τήν δουλειά δλου τοϋ Κι
νήματος - έχει σάν άαεσο -στόχο -νά συγκροτήσει σέ κάθε-χωριό καί σέ 
κάθε συνοικία ένα βασικό"οργανωτικό κύτταρο' τό’ύ ΠΑ.ΣΟ.Κ. "Εχουμε λ 
αρκετές δυσκολίες νά αντιμετωπίσουμε. Γιά νά πετύχουμε όμως αυτούς 
τούς στόχους πέρα από τή'γενική τοποθέτηση πού κάναμε καί τήν ανα
φορά μας στήνανάπτυξη τής 6pfάνατΓιν; μέσα από τή συγκεκριμένη πολι
τική συμμετοχή τών μελών καί τών-"οργάνων τού Κινήματος - πράγμα πού 
κάθε ·τόσο πρέπει νά"όπενθυμίζ'ουμε - χρειάζεται νά Βάλουμεκάττατν-αοο— 
γραμματισμό, ̂ .ν(^^η^^^νΐ[]^^.ερικούς -στόχους πού θά είναι άπσ-ζέλεσμα 
τών σημεο ινών ̂ συνθτκθήτ· πού καθορίζουν τύ-ς δυνατότητες· τού "Κινήματος.

! Δεν είναι δύσκολο γιά κάθε Τί'.Ιί.Ε νά -βάλει σάν θστόχο της τή δη
μιουργία μιάς ακόμη Τ.Ο. σέ κάθε κπόλη καί πυρήνες σέ 10 τουλάχιστο 
χωριά, η τήν .μετατρ.οπή ;πυρήνων πού· υπάρχουν σέ Τοπικές 'Οργανώσεις.
Ο,ί άρ ιθμο ί ε ινα ο, ένδε ικτικοί αλλά θά πρέπε ι ο ίπρογραμματισμός τής 
δούλε ιδς νά είναι, έτσι πού νά .-βοηθώ ’στήν επίτευξη αυτών- τών στόχων.

Είναι· φανερό άπό όσα πιό -πάνω είπαμε πώς· ή επιτυχία αυτών τών 
στόχων δέν μπορεί;νά■ στηρ ιχθεΐ σ ’αυτό πού ον ομά̂ ζουμ,ε- "παλ,α ι-οκομμα- 
τισμό" καί πού-φτιάχνει οργανώσεις, δχ ι -γιά , τήν ■εξυπηρέτηση’ τού Κι
νήματος αλλά πρόσωπικών-ήμαλλων επιδ ιώξεων.' · θί στόχοι θά είναι ή 
διαλεκτική συνέπεια μιδς προγραμματισμένης ιδουλε ι'Κς πού άν δέν κατα
φέρει νά καλύψε ι ■ .ρλ-α.τό : πλάνο θά δημιουργήσει τίς -προϋποθέσεις γιά 
νά καλυφθεί σύντομα στήν πορεία.τοΟ Κινήματός μας. Νομίζουμε πώς 
γιά νά πετύχε ι ή δουλειά τών ,Π.Ν.Ε., θά πρέπει;

α. Νά έπισ^μάνει πρώτα τίς ςλλείψεις στό χώρο της καί τίς δυνατό
τητες πού έχε ι. "Αν λ.χ. τό στελεχ iqlkó της δυναμικό _εί να ι μικρό 
νά βγάλει τό πρόγραμμα δράσης της μέ βάση ,_αύτό τό δυναμικό κι 
δχι μέ μεγαλεπήβολα σχέδια πού θά μείνουν στά χαρτιά.

(3. Νά παρακολουθεί τίς καθημερινές πολιτικές εξελίξεις, τά τοπικά 
προβλήματα ,πού υπάρχουν καί νά καθορίζει ι-ή νά προσαρμόζει τό 
πρόγραμμα δράσης της μέ βάση αυτά τά προβλήματα. Λ.χ. είναι φα-

... ·. . γ  .................

νερό πώς ή πατρίδα μας γιά αρκετό χρόνο θά έχει μπροστά της τό 
Αιγαίο, τό Κυπριακό, τήν Ε.Ο.Κ, Πρέπει νά ετοιμάσει τόν εαυ
τό της γιά ν’ά μπορεί νά δώσει απλά καί μέ λογικά καί κατανοητά 
έπιχειρήματα τίς ¿πόψεις μας.

.. K . . , Λ.

Παράλληλα δμως θά πρέπει νά συνδέσει αυτά τά θέματα μέ το-



πικά προβλήματα πού υπάρχουν στήν περιοχή, π.χ. τό θέμα τής ΕΟΚ 
πρέπει νά συνδεθεί μέ τίς επιπτώσεις πού θά έχει ή είσοδός μας

- στά προϊόντα 'πού παράγε ι.δ τόπος λ.χ. -πορτοκάλια, ροδάκινα, κτη-
- νοτροφικά προϊόντα κλπ. Θά πρέπει νά προσπαθούμε πάντα νά κερδί- 
σουμετό λαό μέ προβληματισμό γύρω άπό προβλήματα πού άντιμετωπί- 
ζει καθημερινά καί ®χι σέ θεωρητικά κατασκευάσματα πού θά τά ά- 
κάύσει, θά τά χειροκροτήσει' καί θά πεΐ απλώς "καλά τά εΤπαν".
"Αν υπάρχει πρόβλημα σχετικό μέ τήν διάθεση ή τήν καταστροφή προ- 

¡ ιόντων δέν μπορεί νά μιλάμε γ ά μετανάστευση ή παιδεία.

γ. ’Αφού, προετοιμασθεΐ νά οργανώσει'^έπ,σκέψεις σέ χωριά καί,.επαφές 
σέ πρώτο στάδιο, σέ μέλη, οπαδούς καί φίλους τού Κινήματος. Νά 
συζητήσε ι. μαζ ί τους ν.ά άκο.ύσε ι τίς απόψεις τους νά μάθει περίσ-^ 

■ ' σότερα* γιά τό χωριό ή τήν πολή.

δ. Μά οργανώσει πλατύτερες συζητήσεις σέ καφενεία, σέ κινηματογρά
φους-, σέ πλατείες (αν είναι δυνατόν), Νά. μάθε ι πότε γίνονται 
"αγορές" πού μαζεύεται κόσμος κι έκεΐ νά βρεθούν τά μέλη μας.

ε, Νά οργανώσει τό μοίρασμα προκηρύξεων, ανακοινώσεων,, έφημερίδας 
τοίχου κ,λ.π. τού Κινήματος σέ τέτοιους χώρους, καί σέ απλής 
γλώσσα νά άναφέρονται τά καθημερινά προβλήματα τής περιοχής λ.χ. 
πορτοκάλια, σταφίδα, λεμόνια,βαμβάκ ι, καπνά, ροδάκινα, λαχανικά, 
ντομάτες, άγγούρια, μετανάστευση, παιδικοί σταθμόί,■αναδασμός, 
μεσάζοντες, συνεταιρισμοί, αγροτικοί σύλλογοι κ.λ.π.

στ. Νά δημιουργήθεΐ μικρό κινητό συνεργείο γιά τήν· προώθηση 
ων,"μπροσούρων" καί τής έφημερίδας τού ΠΑ.ΣΟ.Κ,

τών βιβλί-

ζ. Νά προγραμματιστεί .συμμετοχή σέ συγκεντρώσεις συλλόγων,^συνετάι- 
ρίσμών, πολιτιστικών συλλόγων κ.λ.π. οπού έμμεσα νά προωθηθούν 
οι θέσεις τού ΠΑ.ΣΟ.Κ.

η. Νά γίνουν έπισκέψεις σέ έργοστάσια, .νά μοιραστούν κείμενα τού 
ΠΑ.ΣΟ.Κ. πού άναφέρονται στά προβλήματά τους,νά ένισχύονται οι 
διεκδικητικοί άγώνες τών εργατών, αγροτών κία.

'"Αν καταφέρουμε νά'βρούμε 10 περίπουχωρίά πού έχουν τό ίδιο πρό
βλημα καί ρίξουμε τίς δυνάμεις μας στούς επόμενους τρεις μήνες εκεί, εί
ναι αδύνατο νά μήν καταφέρουμε νά ’ξεπεράσουμε τίς δυσκολίες, τήν φοβία 
πού δημιουργεί ακόμα τό άστυνομικό πλϊμα πού υπάρχει καί νά βρούμε τούς 
πρώτους οπαδούς πού θά θελήσουν νά γίνουν μέλη, τούς απλούς κατοίκους



πα'ύ-'θά γίνουν οπαδοί', τούς εχθρούς πού θά βγάλουν στό μυαλό τους 
ντάπρΩτά'ερωτηματικά«’ /Θά:είναι γιά ,μάς μιά μεγάλη προσφορά στό
Κ ί ν η μ ά . ·  ·' - ύ  V  / ■ / / .  ' ·. ■·■ ·

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΜΕΛΗ:

Οι αρχές καί όϊ στόχοι τού Κινήματοςκαθορίζουν τήν άνάγκη γιά
τήν μαζικοποίηση τής οργάνωσής μας, "Οπως τονίσαμε στήν άρχή τό
ΠΑ.ΣΟ.Κ. δέν είναι λέσχη "φιλοσοφούντων" είναι μιά πλατειά λαϊκή \
οργάνωση πού έπίδιώκει μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες νά εφαρμό
σει τό πολιτικό της πρόγραμμα. Αυτή ή τοποθέτηση καθορίζει σάν πρω
ταρχική ανάγκη τήν αύξηση τΩν μελών μας., Γιά νά μπορέσει τό Κίνημά 
μας νά μπει στήν πρωτοπόρε ία του άγΩνα τού Λαού μας, γ ι ά ν ά  υλοποιή
σει τόν εθνικό καί απελευθερωτικό χαρακτήρα του, γιά νά μπορέσεινά 
ανοίξει τόν δρόμο γιά τήν υλοπδίηση τού σοσιαλιστικού· του προγράμ
ματος είναι ανάγκη· νά γίνει μαζικό Κίνημα', Κίνημα τΩν τάξεων καί 
στρωμμάτων πού εκφράζει'. ' Τό Κίνημά μας δεν φοβάται τις μάζες, τις 
αγκαλιάζει, τις διαπαιδαγωγεΤ, τις έντάσει στούς καθημερινούς άγο
νες τού εργαζόμενου λαού,, τις. άφομριών·ε ι . καί τις βάζε ι ,στήν πρωτο
πόρε ία ■■ τού Λαϊκού/Κινήματος γιά ,φήν. ή επίτευξη. τΩν.. σκοπών τού. Αυ
τό τό βασικό καθήκον έχουν όλα τά μέλη τΩν ϊ.,,Ον τού ΠΑ.ΣΟ.Κ. καί 
τά Συντονιστικά τους Συμβούλια. ·., Είναμ -.φανερό πώς γιά νά καταφέρου
με νά φτάσουμε στήν άνάπτυξη εκείνη πού θά καθορίσει τις δυνατότητες 
τού Κινήματός μας θά πρέπει όχι μόνο νάεχουμε αυξήσει τά μέ-λη μας 
αλλά τά μέλη αύτά-νά συμμετέχουν στήν καθημερινή ζωή τού ΠΑ.ΣΟ.Κ., 
στούς καθημερινούς αγώνες τού Λαού μας. ' Τά μέλη μας πρέπει νά--εί- 
ναι- σέ ταχτική επαφή μέ τήν Τ.Ο. νά συμμετέχουν, στή δουλειά της·,
•στίς συνελεύσε ις- της,--στ ίς ομάδες δουλειάς, στόν προβληματισμό της 
νά παίρνουν μέρος στίς εκδηλώσεις της, στό πρόγραμμά, της.· Δέν εί
ναι μονάχα ή τακτική οικονομική εισφορά πού ζητά τό ΠΑ.,Σ,Θ.Κ. - τήν 
ζητά κι αυτή - αλλά πάνω από ολα ζητά νά μετατρέφουμε τις Τ.Ο. σέ 
φυτώρεια πολιτικής δράσης. Γι'αύτό πρέπει;

α. *Η δουλειά αυτή νά είναι συγκεκριμένη καί'μέσα στίς ικανότητες 
καί τά ενδιαφέροντα τΩν μελών μας. Λ.χ0 σέ μιά αγροτική περιοχή 
δέν μπορεί νά περιοριζόμαστε σέ καθημερινές άτέρμόνες συζητήσεις 
γιά τόν Μαρξιστικό χαρακτήρα τού ΠΑ.ΣΟ.Κ., όταν οι πατάτες 
τού χωριού έχουν καταστραφεΤ από παγετώνες, ρΤαν τά ροδάκινα 
έχουν μείνει στίς αποθήκες κ.ά,

Μερικά από τά καθημερινά προβλήματα-,πού μπορεί νά άπασχολή-



σουν τά μέλη μας είναι: καθορισμός ΰψους ζημιάς προϊόντων πού 
παράγει ή περιοχή, άπα^ραψήπολιτικών δυνάμεων,μελέτη άποχετευ- 
τευτικοΌ συστήματος, διεύρι ( δρόμου, δημιουργία πάρΚων, σχολεία 
νοσοκομεία, ιατρική περίθαλψη, κ.α.

β* Μ  υπάρχει καθημερινή συμμετοχή στίς πολιτικές εξελίξεις καί
στίς μάχες πού δίνει τό ΠΑ.ΣΟ,Κ. Αύτό μπορεί νά γΐνει-μέ συζη
τήσεις στό καφενεϊο, στό σύλλογο, στ'ούς κινηματογράφους, στά 
σπίτια, στό σχολείο, στά γραφεία μας. 0ά πρέπει’νά'άπασχολεϊ 
τό θέμαπού έχε ι επικάιρότητα κι όχι νάέφέυρίσκουμε θέματα πού 
ούτε αγγίζουν τούς κατοίκους ούτε τούς έχουν ποτέ προβληματίσει. 
Αύτά τά θέματα θά-τά βάλουμε όταν εχουμεκαταφέρει νά δημιουργή
σουμε προϋποθέσεις γιά τέτοιες συζητήσεις.

γ. Νά γίνουν επισκέψεις σέ σπίτια καφε.νεΐα κ.λ.π.., καί νά μοιράσουν 
ή νά πουληθούν τά έντυπα τοϋ Κινήματος πού -σχετίζονται πρώτο: 
μέ τά προβλήματα τής περιοχής καί δεύτερο μέ.,. άλλα γ.εν ικώτερα 

,..: θέματα.

δ. Νά βοηθήσουμε στήν επίλυση συγκεκριμένων θεμάτων πού άπασχολοϋν 
τό χωριό λ.χ.δεντροφύτευση, άνοιγμα' δρόμου^’}" καθαριότητα χωρίοϋ, 
άσπρισμα δρόμων, σπιτιών, καθα,ριότητα. σχολείων, νοσοκομείων, 
πάρκων, βοήθεια στό ίατρεΐοκ.λ.π.

ε. Νά γίνουν συζητήσεις γιά ανάπτυξη μορφωτικοϋ επιπέδου μελών μέ 
απλές κατανοητές εισηγήσεις.

στ. Γιά νά ξεπεραστεΐ ή φοβία στά χωριά .πρέπε.,ι νά οργανώνονται τακτι
κά συζητήσε ις--σέ μαζικούς χώοους άπό στελέχη δικά .μας, διάβασμα 
τής έφημερίδας μπροστά στόν χωροφύλακα, μοίρασμα κειμένων, ά φ ι ^  
σών κ.λ.π.

Μ ’αύτό τό πλάνο δουλειάς πιστεύουμε πώς μπορεί κάθε Τ.Ο. νά 
βάλει σάν στόχο της τούς επόμενους τρεις μήνες νά αυξήσει τά μέλη 
της κατά 20$ (είτε γράφοντας καινούργια μέλη, είτε δραστηριοποιώντας 
μέλη πού έχουν άδ-ρανοπο.ιήθεΐ ή καί τά δύο). '0 στόχος εΐ·να ι ,ένδε ι- 
κτικός γιατί είμαστε σίγουροι πώς άν κάνουμε σωστά· τή δουλειά μας 
θά μπορέσουμε νά τόνξεπεράσουμε, ’Αλλά καί νά μήν (τάσουμε τό στό
χο θά εχουμε ήδη δημ ιουργήσε ισωστές κρο,ύποθέσε ις γ ι.ά τή γρήγορη 
άνάπτυξη τοϋ Κινήματός μας. ·

' , · · · · ' . ' · '  γ  ς,·' Τ ·

Φίλοι, σύντροφοι, ';

0ά πρέπει νά ξεκαθαρίσουμε πώς άποφασιστικ* ρόλο στήν πορεία



τής χώρας μας καλείται νά παίξει τό-ΠΑ,ΣΟ.Κ, Γιά νά μπορέσουμε 
νά- ύλοποιήσουμε τίς διακηρύξεις μας, νά εφαρμόσουμε τό πρόγραμμα 
μας θά πρέπει νά δργανώσουμε τά μέλη, νά προσελκύσουμε τούς οπαδούς 
καί φίλους καί νά τούς έντάξουμε '^τίς γραμμές μας. 'Η οργάνωση, 
είναι ή μόνη δύναμη πού διαθέτουμε καί θά πρέπει νά τή φτιάξουμε.

"Οσο ή οργάνωσή μας μεγαλώνει δσο συμμετέχει στά-προβλήματα 
τοΟ λαοϋ,οσο άποχτά πείρα άπό τούς άγώνες τοϋ λαοϋ μας, χτίζει σιγά 
σιγά τήν πορεία της γιά τήν ’ Εθνική ’Ανεξαρτησία τή-Λαϊκή Κυριαρχία 
καί τόν Σοσιαλιστικό μετασχηματισμό τής πατρίδας μας.

■κ

- ΕΜΠΡΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΧΤΙΣΟΥΜΕ ΕΝΑ ΠΑ,ΣΟ.Κ. ΜΑΖΙΚΟ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ
- ΕΠΡΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΔΟΥΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ Π.Ν.Ε ΣΤΟΥΣ ΕΠΟΜΕΝΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΜΗΝΕΣ

1. Μιά τουλάχιστο Τ.Ο. στόν νομό, 10 πυρήνες στά χωριά ή σέ τόπους 
δούλε ιάς.

2. Μιά τουλάχιστο δμιλία σέ κάθε πόλη ή χωριό πού θά φτιάξουμε Τ.Ο 
ή πυρήνα.

3. Μοίρασμα φυλλαδίων, προκυρήξεων ή (Βιβλίων τοϋ ΠΑ.ΣΟ.Κ. σ ’δλο τό 
νομό.

4. Τρεις τουλάχιστο συζητήσεις στίς Π.Ν.Ε. πάνω σέ βασικά προβλήματα 

5* Δυό πολιτιστικές εκδηλώσεις σέ επίπεδο Νομοϋ.

ΠΛΑΝΟ ΔΟΥΛΕΙΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ Τ.Ο. ΣΤΟΥΣ ΕΠΟΜΕΝΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΜΗΝΕΣ

1» Αύξηση μελών ή ενεργοποίηση άδρανοποιημένων μελών κατά 20% 
(έπισκέψεις στά σπίτια, επαφή κΛ.π.)

2. ΤρεΓς τουλάχιστο έκδηλώσεις ανοιχτές γιά προβλήματα τοϋ χωρίοϋ 
ή τής συνοικίας.

3. Δέκα συναντήσεις τώνμελώννγιά ανταλλαγή απόψεων σέ πρακτικά θέ
ματα δουλειάς, πρόγραμμα δουλειάς προετοιμασία πλάνου ή άλλα

'· · θέματα πού ενδιαφέρουν τά μέλη.
4. ’Εθελοντική εργασία.
\5· ΤρεΓς πολιτιστικές έκδήλώσεις εκτός γραφείων Τ.Ο,

Συγκεκριμένα δεσμευτικά πλάνα δουλειάς θά καθορίσθοϋν άπό τήν 
Ο.Ε.Σ. σέ συνεργασία μέ τίς Π.Ν.Ε. ανάλογα μέ τίς ά-ντικε ιμεν ικές 
συνθήκες τοϋ χώρου καί τίς υποκειμενικές δυνατότητες τής οργάνωσης.


