
Πρός τίς ’Οργανώσεις Βάσης (Κ.Ο. καί Τ.Ο») ίου Πβ*Σό'.Κο, 
καί τούς ’Εκλεγμένους ’Αντιπροσώπους -cou Γίροσυνεδρίου.-

ΕΪναι βαθύτατα λυπηρό χδ γεγονός ότι εκ μέρους τυύ "’Εκτελεστικού Γραφείου",χδ ότοΤο 
επαψε ουσιαστικά καί τυπικά νά ύφίσταται από δεκαημέρου,κυκλοφόρησε κείμενο,που εκτρέπεται 
σε προσωπικές επιθέσεις» Τό κείμενο αυτό,αντί νά παίρνει θέσεις στίς συγκεκριμένες καί 
έποικοδομητικές απόψεις καί προτάσεις τής ανακοίνωσης μας γιά τήν οργάνωση καί ιό χαρα
κτήρα ίου προσυνεδρίου, εκτρέπεται σέ άπαρα'δεκτους χαρακτηρισμούς,μεταβάλλοντας εχσι μιά 
διαφορά απόψεων απόλυτα θεμιτή σέ ενα σοσιαλιστικό κίνημα,σέ έντονη ανταγωνιστική αντίθεση, 
που δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους γιά την ενότητα τού κινήματος.*Η προσωποποίηση των προ
βλημάτων τά όποια έχουν αντικειμενική υπόσταση καί βάθος καί απειλούν καίρια τήν ίδια τήν 
ύπαρξη τού κινήματος,αποτελεί τουλάχιστον έπιπόλαιη ένέργεια»

Τίποτα δέν μπορεί νά συσκοτίσει τό γεγονός ότι μεθοδεύεται ενα προσυνέδριο,πού θά 
τοποθετήσει τό κίνημα κάτω από ενα ανεξέλεγκτο διευθυντήριο, τό όπούο θά άποφάσίζει αυθαί
ρετα γιά τήν πορεία του στό πολιτικό,τό ιδεολογικό καί τό οργανωτικό επίπεδο» 'Η εισήγηση 
πάνω στίς "βασικές οργανωτικές σ.ρχε'ς τού ΠΑΣΟΚ"·, πού συντάχτηκε κατά παράβαση των συμφωνη- 
μένων από ενα μόνο μέλος τής πλειοψηφίας τού ’Εκτελεστικού Γράφε ίου,αποτελεί τήν αδιάψευστη 
απόδειξη» Οί "βασικές" αυτές αρχές καθιερώνουν το αλάθητο ενός προσώπουκαί υποβιβάζουν τό 
ρόλο τής Κεντρικής ’Επιτροπής σέ .ρόλο διακοσμητικού οργάνου χωρίς ουσιαστικές αρμοδιότητες. 
Είναι φανερό ότι υπάρχει μερίδα,πού θεωρεί τό ΠΑΣΟΚ ιδιόκτητο χώρο.Τό ΠΑΣΟΚ όμως είναι 
καί θά παραμείνει υπόθεση όλων των συν ιδρυτικών δυνάμεων καί όλων εκείνων των μελών του 
πού από τήν 'ίδρυσή του αγωνίστηκαν μέ αφοσίωση καί πάθος στίς τάζεις του."Οσοι επιχειρούν 
νά μεταστρέψουν τήν προσπάθεια αυτή δημιουργίας πραγματικού σοσιαλιστικού κινήματοςσέ μα
ζική κλίμακα σέ άρχηγικό κόμμα χωρίς συγκεκριμένη οργανωτική άρθρωση καί χωρ'ίς αντικειμε
νικές διαδικασίες λειτουργίας,φέρουν βαρύτατη καί ιστορική ευθύνη» Τό πρώτο κριτήριο τού 
σοσιαλιστικού χαρακτήρα έμός κινήματος είναι ή υλοποίηση τής πίστης του στή λαϊκή βάση- 
καί στίς δυνατότητάς της νά ωριμάζει καί νά συνειδητοποιείται.'Η αντιπαράθεση μιας όποιασ- 
δήποτε""πεφωτισμένης" ηγεσίας στην "άμορφη" μάζα,οδηγεί στόν εύνουχισμό,στή μόνιμη ανοργα
νωσιά καί στή διαφθορά τής τελευτάίας.'0 ιστορικός ρόλος τού ΠΑΣΟΚ είναι ή σοσιαλιστικο- 
ποίηση όλων τύν εργαζόμενων δυνάμεων τού λαού, στή βάση τής ενίσχυσης τής υπεύθυνης συμμετο
χής* τους στις πολιτικές,κοινωνικές,ιδεολογικές καί οργανωτικέςδιεργασίες.*Η τάση ηγετισμού 
πού χαρακτηρίζει ορισμένους κύκλους τού κινήματος,πού κόπτονται γιά ’ορθόδοξες λύσεις", 
σπρώχνει τίς μάζες αυτές σέ θέσεις ευκαιριακές καί ανεύθυνες,σέ θέσεις πεζοδραμιακού έξ- 
τρεμίσμού χωρίς βαθύτερο υπόβαθρο καί προοπτική,σέ θέσεις δηλαδή,πού τελικά αποκλείουν τήν 
πορεία πρός τόν σοσιαλισμό.

Γίνεται πολύς λόγος στό κείμενο τού "’Εκτελεστικού Γραφείου" γιά κομματική πειθαρχία 
καί συντροφικότητα»*Η κομματική πειθαρχία προϋποθέτει πλαίσιο, τό όποιο σέβονται πρίν απο 
όλα εκείνοι πού τό επικαλούνται»*Η συνεχής ανατροπή κάθε όριθετημένου καί συμφωνημένου 
αντικειμενικού πλαισίου αναφοράς από τή μερίδα εκείνη ή οποία, έν’όνόματι τής πειθαρχίας, 
καταργεί κάθε αντικειμενική διαδικασία, αλλά καί κάθε συζήτηση στά πλαίσια τού κινήματος, 
εμπόδισε στήν πράξη τήν ανάπτυξη κάθε αισθήματος ευθύνης των οργάνων καί των συγκεκριμένων 
φορέων τους» Καί ή ’ίδια αΰτή μερίδα εύθύνεται καί γιά τόν κλονισμό τής έμπιστοσύνης καί 
τήν υπονόμευση τής συντροφικότητας, γιατί λειτούργησε σάν προκομματικό κατεστημένο, πού α
ποφάσιζε αγνοώντας τά όργανα τά όποια βρίσκονταν, κάθε φορά, μπρος σέ τετελεσμένα γεγονότα.



'Ο ισχυρισμός ίου απρόσωπου αΰίοϋ κείμενου ίου "’Εκΐελεσίικού Γραφείου" όίι οί υπο- 
γράφονίες ΐό παρόν δεν είχαν διαφωνήσει με ίήν απόφαση ίής πλειοψηφίας, δεν θά άξιζε οΰίε 
καν νά άνίικρουσίεΐ αν ίπιήρχε εσίω καί σίοιχειωδώς άνίικειμενική πληροφόρηση σίά πλαίσια 
ίου κινήμαίος» . . .

Διαφωνήσαμε ;
α. Σίήν απόφαση ίου Προέδρου γιά ίήν καίάργηση·ίής Κενΐρικής ’Επιίροπής καί ίή βιασίική 

σύγκληση ίου Προσυνεδρίου» 0
β» Σ;ΐόν ίρόπο διεξαγωγής μιας "συζήίησης" χωρίς άνίίλογο»
γ, Σίόν περιορισμό ίων θεμάίων 7ΐού θάθιγουνσίό Ιΐροσυνεδριο καί σίόν αποκλεισμό ανίειση— 

γήσεων»
δ. Σίήν απουσία, ενημέρωσης ίής βάσης γιά πρόσωπα καί πράγμαία, γιά ιδεολογικός καί πολι- 

ίικες. καίευθΰνσεις ίου κινήμαίος καί γιά ίός διαμορφούμενες ίάσεις, 
ε. Με ίήν άρνηση νά 'καίονομασίούν συγκεκριμένα οί ομαδοποιήσεις, μχ άποίόλεσμα νά δημι- 

ουργη.θεΤ ενα κλίμα γενικής καχυποψίας., 
σι. Με ίήν πρόδηλη επιδίωξη ίό κίνημα νά γίνει προσωποπαγές καί άρχηγικό» 
ζ„ Με ίήν ίάση νά δομηθεί οργανώΐΐκά ίό κίνημα καίά ίρόπο συγκενίρωίικό καί μονολιθικό, 
η. Με ίήν άποψη όΐι σίό όνομα ίής συνοχής καί ίου αλληλέγγυου ίου ’Εκΐελεσίικού Γραφείου 

κάθε διαφωνία θά επρεπε νά άποσιωπαΐαι ακόμα καί άπόνανίι σίήν Κενίρική ’Επιίροπή καί 
σίό Προσυνεδριο, πού άποίελουν ένίούίοις, ίά άν·;ίαΐα καί κυρίαρχα όργανα ιού κινήμαίος

Τέλος, θελουμε νά έπισημάνουμε όίι οί ’σΐενά κομμαίικός καί προσωπικές επιδιώξεις σίό 
όνομα ίού Σοσιαλισμού καί ίού Σοσιαλισίικού κινήμαίος πού "καΐαγγελλει ΐό ανυπόγραφο κεί 
μενο ίού" "’Εκΐελεσίικού Γραφείου" —  κείμενο πού μοιράζείαι καίά κόρον χωρίς ίαυίόχρονα νά 
δίνείαι καί ΐό κείμενο σίό,όποιο ύποίίθείαι όίι άπανΐα —  εκδηλώθηκαν ακριβώς από ¿κεί
νους πού συσίημαίικά προσπαθούν νά ύποκαΐασίήσουν ίά κυρίαρχα όργανα ί:~ί. κινήμαίος από ενα 
μηχανισμό παρακοιμώμενων, ’Οπωσδήποίε ή έσκεμμενη σπίλωση άγωνισίων πού έπιχειρεΤίαι από 
ίήν απρόσωπη ανακοίνωση ίού .’Εκΐελεσίικού Γραφείου'", άποΐελεύ πράξη βαθύίαία άνίισοσια- 
λισίική. Καί ίούίο γιαίί ενα σοσιαλισίικό κίνημα πού θελει νά μείαμορφώσει ίήν κοινωνία, 
οφείλει πρίν άπ’όλα νά σίηρίζείαι σε ενα νεο κώδικα πολιίικής καί άγωνισΐΐκής ηθικής.
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