
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΕΙΣΗΓΗΣΗ  

ΣΤΗ 10η ΣΥΝΟ∆Ο ΤΗΣ Κ.Ε. ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ 

ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ Ι∆ΡΥΣΗ ΤΟΥ ΑΣΚΕ  

(1983 – 1984)



ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ 2η ΕΚ∆ΟΣΗ (            2005) 
      Η έκδοση αυτή έχει σκοπό να θυµίσει στους παλιότερους και να γνωρίσει σε όσους νεώτερους 
ενδιαφέρονται µερικά από όσα συνέβησαν µέσα στα κοµµατικά όργανα του ΠΑΣΟΚ µετά την ανάληψη 
της διακυβέρνησης στις 18/10/1981, µε κορύφωση την αντιεισήγηση στη 10η σύνοδο της Κ.Ε. στις 30-
31/7/1983, και τις διεργασίες που είχαν ως κατάληξη την ίδρυση του ΑΣΚΕ στις 28/2/1984. 
     Η δεύτερη έκδοση του ΑΣΚΕ-1 περιέχει  
Α) Τα κείµενα που περιείχε η έκδοση «Η ΑΝΤΙΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΗ 10η ΣΥΝΟ∆Ο ΤΗΣ Κ.Ε. ΤΟΥ 
ΠΑΣΟΚ» (Σεπτέµβριος 1983) και επιπλέον την απόφαση του Πειθαρχικού Συµβουλίου.  
Β) Τα κείµενα που περιείχε η πρώτη έκδοση του ΑΣΚΕ-1 (ιδρυτική διακήρυξη ΑΣΚΕ, συνέντευξη 
τύπου, καταστατικό). 
Γ) Μερικές πολύ σύντοµες προσθήκες (µέσα σε αγκύλες), που θεωρήσαµε ότι είναι απαραίτητες για τους 
νεώτερους αναγνώστες, που δεν έζησαν τα γεγονότα εκείνης της εποχής. 
 
 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗΝ 1η ΕΚ∆ΟΣΗ (Σεπτέµβριος 1983) 
       Η πολιτική µάχη που δόθηκε µέσα στη 10η σύνοδο της Κ.Ε. [του ΠΑΣΟΚ 30-31/7/1983] είδε το φως 
της δηµοσιότητας µέσα από τις ηµερήσιες εφηµερίδες και τα περιοδικά. Επειδή πολλές διαστρεβλώσεις 
έγιναν και πολλά καίρια σηµεία της αντιεισήγησης δεν πέρασαν καθόλου στον τύπο, αποφασίστηκε η 
έκδοση αυτής της µπροσούρας, για να υπάρξει µια υπεύθυνη και πλήρης ενηµέρωση. 
     Στο έντυπο αυτό βρίσκονται συγκεντρωµένα όλα τα στοιχεία που δίνουν συνολική εικόνα γύρω από την 
κατάσταση που δηµιουργήθηκε τελευταία στο ΠΑ.ΣΟ.Κ. Έτσι συνεχίζεται ένας διάλογος, που δεν 
περιορίζεται µόνο µέσα στα πλαίσια της Οργάνωσης του ΠΑ.ΣΟ.Κ., µια που ο προβληµατισµός που θέσαµε 
αφορά όλο τον Ελληνικό Λαό. 
 
 
 

[ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ 10η ΣΥΝΟ∆Ο ΤΗΣ Κ.Ε. ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ 
     Το ΠΑΣΟΚ, µε τον ιδεολογικό και πολιτικό του λόγο και µε το πρόγραµµά του είχε εκφράσει την 
καρδιά και τη λογική του ελληνικού λαού, είχε δηµιουργήσει την προσδοκία ότι µπορεί η πατρίδα µας να 
αλλάξει πορεία και να κατακτήσει τη θέση που της αξίζει. Η υποστήριξη σε µια τέτοια προοπτική ήταν 
πολύ ευρύτερη του 48%, που πήρε το ΠΑΣΟΚ στις εκλογές του 1981. 
     Ήταν η δεύτερη φορά µετά 4 δεκαετίες, µετά το ΕΑΜ, που ο ελληνικός λαός είχε πιστέψει σε µια 
ριζική αλλαγή. Μεσολάβησαν κι άλλοι σηµαντικοί αγώνες, όπως για την Κύπρο, για το 15% για την 
παιδεία, οι Ανένδοτοι και το 114, το Πολυτεχνείο, αγροτικές και εργατικές κινητοποιήσεις, αλλά όλοι 
αυτοί ήταν διεκδικήσεις για συγκεκριµένα ζητήµατα και όχι αγώνες που φιλοδοξούσαν, µε βάση ένα 
πολιτικό πρόγραµµα, να αλλάξουν ριζικά την ελληνική κοινωνία, να αλλάξουν το σύστηµα εξουσίας. 
     Ο αγώνας του ΕΑΜ προδόθηκε µε τις συµφωνίες του Λιβάνου, της Καζέρτας και της Βάρκιζας 
(εφαρµογή των συµφωνιών της Τεχεράνης και της Γιάλτας στην Ελλάδα), γιατί έτσι έκρινε η Σοβιετική 
Ένωση ότι εξυπηρετούνται τα κρατικά της συµφέροντα, χρησιµοποιώντας µε τον τρόπο που ήθελε τον 
κοµµατικό µηχανισµό του ΚΚΕ. 
     Το ΠΑΣΟΚ αποδείχτηκε µια ιστορική απάτη. Μόλις ανέλαβε τη διακυβέρνηση στις 18/10/1981, αντί 
να προσπαθήσει να εφαρµόσει το πρόγραµµά του, άρχισε να δείχνει ότι η πρόθεσή του ήταν η διαχείριση 
του υπάρχοντος συστήµατος. Για να το πετύχει αυτό, χρειαζόταν τη συνενοχή ή την ανοχή όσων το 
υποστήριξαν και το έφεραν στην κυβέρνηση και πρώτα από όλα της οργάνωσής του. Ξεκίνησε, λοιπόν, 
µια γιγαντιαία προσπάθεια αλλοτρίωσης, µε όπλα τα τεράστια χρηµατικά ποσά των δανείων και των 
εισροών από την ΕΟΚ. Όσο προχωρούσε αυτή η αλλοτρίωση, τόσο απεκάλυπτε το ΠΑΣΟΚ τις 
πραγµατικές του προθέσεις. 
    Έτσι τα στελέχη και τα µέλη, που γαλουχήθηκαν µε τις αρχές και τις αξίες που εξέφραζε η Επιτροπή 
Οργανωτικού, βρέθηκαν µπροστά στο δίληµµα: να παραµείνουν πιστά σ’ αυτές τις αρχές και τις αξίες ή 
να συµβιβαστούν και να καρπωθούν τα οφέλη της εξουσίας; 
    Η µεγάλη πλειονότητα, µε περισσότερες ή λιγότερες τύψεις συνείδησης, προτίµησαν τη δεύτερη 
επιλογή. Ενώ στις ιδιωτικές τους συζητήσεις διαµαρτύρονταν, δηµοσίως δεν προέβαλαν αντίσταση και 
επέτρεψαν τη µετάλλαξη του ΠΑΣΟΚ, που οδήγησε στη σηµερινή του κατάντια. Οι περισσότεροι από 
τους υπολοίπους σταδιακά και αθόρυβα αποσύρθηκαν, δε συνήργησαν στη µετάλλαξη αυτή, αλλά και 



δεν την καταπολέµησαν. Έτσι απέµειναν οι ελάχιστοι, κυρίως της Επιτροπής Οργανωτικού, να 
σηκώσουν ένα βάρος δυσβάστακτο. 
    Η πρώτη κίνηση ήταν η παραίτηση του Ν. Καργόπουλου από τη θέση του Γραµµατέα της Επιτροπής 
Οργανωτικού, αφού οι δύο συζητήσεις µε τον Πρόεδρο του Κινήµατος απεδείχθησαν άκαρπες. 
Ακολούθησαν οι παραιτήσεις άλλων 16 µελών της Επιτροπής. Η αρχική µας στάση ήταν να δώσουµε τη 
µάχη µέσα στο κόµµα, για να διορθώσουµε την πορεία του. Περιµέναµε τη σύνοδο της Κ.Ε., µε την 
ελπίδα ότι εκεί θα εκφραζόταν µια ισχυρή αντίσταση. 
    Με βάση τα όσα ελέγοντο ιδιωτικά, αναµέναµε στη σύνοδο της Κ.Ε. να ξεσπάσει οµοβροντία κατά της 
ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ. Ο Γραµµατέας της Επιτροπής Οργανωτικού φανταζόταν ότι θα είναι, όπως πάντα, 
η πιο µετριοπαθής φωνή. Πήρε από τους πρώτους το λόγο, ώστε να δώσει τον τόνο µιας ήρεµης 
συζήτησης, που θα ανεδείκνυε το πολιτικό πρόβληµα. Με έκπληξή του, όµως, διεπίστωσε ότι τα 
«θηρία», που θα ακολουθούσαν, ή εσίγησαν ή έκαναν µια ανώδυνη κριτική σε ασήµαντα θέµατα. 
«Περιέργως» βρέθηκαν όλοι σύντοµα σε θέσεις εξουσίας. Ο Γραµµατέας της Επιτροπής Οργανωτικού 
απέµεινε µόνος να καταψηφίσει την εισήγηση του Ε.Γ.. Αιφνιδιασµένοι, πικραµένοι και ανυποψίαστοι 
αποδείχτηκε ότι δεν µπορέσαµε να παρακολουθήσουµε την έκταση και το βάθος της αλλοτρίωσης και 
αυτό φαίνεται µέσα στην αντιεισήγηση και τα υπόλοιπα κείµενα.]  

 
 
 
 

ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ (23.6.83) 
 
 [Η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ γνώριζε ότι στην Κ.Ε. επρόκειτο να εκφραστεί ριζική διαφωνία για τη µέχρι τότε 
κυβερνητική πορεία του ΠΑΣΟΚ. Έτσι δε συγκαλούσε την Κ.Ε., που, σύµφωνα µε το καταστατικό, 
έπρεπε να συγκαλείται κάθε 3 µήνες. Εµείς δε θέλαµε να δηµοσιοποιήσουµε τη διαφωνία µας, πριν την 
εκφράσουµε πρώτα στην Κ.Ε. κι έτσι υπήρχε ο κίνδυνος να δίνουµε την εντύπωση ότι ανεχόµαστε την 
κατάσταση. Γι’ αυτό αποφασίσαµε να επιταχύνουµε τις εξελίξεις µε την παρακάτω επιστολή.] 
 
     ΠΑ.ΣΟ.Κ. Από: Ν. Καργόπουλο (µέλος Κ.Ε.)                                                   Α.Π. 1318/23.6.83 
     Προς: Πρόεδρο και Ε.Γ. 
     Σύντροφε Πρόεδρε, σύντροφοι µέλη του Ε.Γ., 
     20 µήνες από τη µέρα που το Κίνηµα µας ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας, όχι µόνο δεν υπάρχει 
καµία προοπτική σοσιαλιστικού µετασχηµατισµού, αλλά πλατειά είναι η αίσθηση στο λαό µας ότι η 
αλλαγή καρκινοβατεί. Η κυβερνητική πολιτική δεν πείθει, η δεξιά επωφελείται και τυχόν παράταση της 
σηµερινής κατάστασης οδηγεί τη χώρα σε επικίνδυνα αδιέξοδα. 
    Έτσι η άµεση τακτική σύγκληση της Κ.Ε., 15 µήνες µετά την 9η σύνοδό της, δεν είναι απλά θέµα 
σωστής κοµµατικής λειτουργίας και δηµοκρατικής διαδικασίας. Είναι η τελευταία δυνατότητα το 
ΠΑ.ΣΟ.Κ. αξιόπιστα να αναπροσανατολίσει όλη του την πολιτική, για να µην διαψευστούν για άλλη µια 
φορά οι ελπίδες αυτού του λαού. 
    Θεωρώ ότι το αργότερο µέχρι το τέλος του Ιούνη πρέπει να ανακοινωθεί η ηµεροµηνία σύγκλησης της 
Κ.Ε., που δεν µπορεί να είναι πέρα από τα µέσα του Ιούλη. 
    Με συντροφικούς χαιρετισµούς       
     ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΓΟΠΟΥΛΟΣ 
 
 
 

∆ΕΥΤΕΡΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ (13.7.83) 
 
 [Όπως ήταν αναµενόµενο, δεν υπήρξε απάντηση στην 1η επιστολή. Έτσι στείλαµε την παρακάτω 2η 
επιστολή, για να είναι σαφές ότι η διαφωνία µας θα εκφραστεί οπωσδήποτε και, µάλιστα, πολύ γρήγορα 
σε όλη την οργάνωση του ΠΑΣΟΚ, άρα κάθε καθυστέρηση στη σύγκληση της Κ.Ε. θα δηµιουργούσε 
περισσότερα προβλήµατα στην ηγεσία.]   
 
   ΠΑ.ΣΟ.Κ. Από: Νίκο Καργόπουλο (µέλος Κ.Ε.)  



   Προς: Πρόεδρο και Ε.Γ. 
   Σύντροφε Πρόεδρε, σύντροφοι µέλη του Ε.Γ. 
   Στην από 23.6.83 επιστολή µου (Α.Π. 1318/23.6.83) τόνισα τις βαθιές ανησυχίες µου για την πορεία 
του Κινήµατος και της Κυβέρνησης, που είναι και ανησυχίες της µεγάλης πλειοψηφίας των 
οργανωµένων µας µελών. Τα τεράστια προβλήµατα που αντιµετωπίζουµε φαίνεται ότι δεν τα κατανοείτε 
και γι' αυτό δε βάζετε καµιά διαδικασία για την αντιµετώπισή τους. Έτσι η Κ.Ε. δε συγκαλείται, ούτε για 
να συζητήσει η ίδια την πολιτική µας γραµµή, αλλά ούτε για να ξεκινήσει την προσυνεδριακή δουλειά, 
ώστε να εκφραστεί η θέληση της οργάνωσης. Αναγκαστικά, λοιπόν, η πρωτοβουλία πρέπει να ξεκινήσει 
από τη βάση. Θέλοντας να συµβάλω σ' αυτή την προσπάθεια, σας παραδίνω µε µικρές µεταβολές την 
εισήγηση που σκόπευα να κάνω στην συνεδρίαση της Κ.Ε. στις 28.5.83, που αναβλήθηκε. Σας παρακαλώ 
να την κοινοποιήσετε: 
— στα µέλη της Κεντρικής Επιτροπής και του Πειθαρχικού Συµβουλίου 
— στα µέλη της Κοινοβουλευτικής Εκπροσώπησης 
— στις Νοµαρχιακές και Τοµεακές Επιτροπές 
— στα Επαρχιακά και Τοµεακά Γραφεία 
— στις Τ.Ο., Κ.Ο., Ο.Π. 
    Επειδή η εισήγηση αυτή αποτελεί πρόταση για µια άλλη πολιτική, νοµίζω ότι θα ανοίξει ένα 
δηµοκρατικό διάλογο µέσα στα πλαίσια της οργάνωσης, που θα βοηθήσει σε µια αλλαγή γραµµής και 
επανασύνδεση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. µε το λαϊκό κίνηµα. 
    Αν για τον οποιοδήποτε λόγο αδυνατείτε να αναλάβετε την κοινοποίηση της εισήγησης, παρακαλώ να 
µου το γνωστοποιήσετε, για να την αναλάβω εγώ. 
  Με συντροφικούς χαιρετισµούς    
  ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΓΟΠΟΥΛΟΣ 
 
 
[Ύστερα και από τη 2η επιστολή, το Ε.Γ. συγκάλεσε την Κ.Ε. για το Σαββατοκύριακο 30-31/7/83, 
εκτιµώντας σωστά ότι ο περισσότερος κόσµος θα ήταν καθ’ οδόν προς τις θερινές του διακοπές κι έτσι το 
πολιτικό κόστος για το ΠΑΣΟΚ θα ήταν το µικρότερο δυνατό.]   
 
 

Η ΑΝΤΙΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΗ 10η ΣΥΝΟ∆Ο ΤΗΣ Κ.Ε. ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ 
30-31 ΙΟΥΛΙΟΥ 1983 

     Σύντροφε Πρόεδρε, σϋντροφοι µέλη της Κ.Ε. 
     ∆εν ήταν εύκολη η απόφαση για να γίνει τούτη η εισήγηση. Πάντα στο παρελθόν, υπήρχαν λιγότερες 
ή περισσότερες διαφωνίες και σε ζητήµατα γραµµής και σε ζητήµατα πρακτικής. Όµως αυτά τα λάθη και 
οι αδυναµίες ήταν ενταγµένα σε µια γενικά σωστή πολιτική γραµµή και πάντα είχαµε τη δυνατότητα και 
την προοπτική να τα διορθώσουµε. Έτσι δεν εκδηλώσαµε ποτέ µια ανοιχτή διαφωνία, για να µην 
εµφανιστεί το Κίνηµα διασπασµένο. Ακόµα και στην προηγούµενη συνεδρίαση της Κ.Ε. πριν 14 µήνες, 
που ήδη τα σηµάδια ήταν πολύ ανησυχητικά, οι διαφωνίες µας εκδηλώθηκαν σε ήπιο τόνο και µάλιστα 
υπερψηφίσαµε την εισήγηση του Ε.Γ., παρά την κοινή οµολογία ότι ήταν απαράδεκτη και σαν 
περιεχόµενο και σαν πολιτικό επίπεδο. 
    Όµως σήµερα πια τα πράγµατα είναι πολύ διαφορετικά. Οι αρνητικές πλευρές είναι οι κυρίαρχες στην 
πολιτική µας γραµµή. Η αλλαγή καρκινοβατεί. Ο λαός είναι στο περιθώριο. Στα κυβερνητικά και 
κεντρικά κοµµατικά στελέχη επικρατεί µια αντίληψη, που, όσο και να προσπαθήσουµε, δεν µπορούµε να 
βρούµε ότι έχει µεγάλη σχέση µε τις ιδέες του σοσιαλισµού. Όλ’ αυτά έχουν γίνει αισθητά στο λαό του 
Λεκανοπεδίου της Αττικής, που βρίσκεται κοντά στην κεντρική εξουσία, και άρχισε η µεταφορά τους 
στην επαρχία. 
    Γι’ αυτό σήµερα η σιωπή και η ανοχή δεν αποτελούν προσφορά ούτε στο ΠΑ.ΣΟ.Κ ούτε στο Λαϊκό 
Κίνηµα. Αντίθετα η δεξιά ωφελείται µε την παράταση της σηµερινής κατάστασης, ενώ ο ανοιχτός 
διάλογος βοηθά στο ξεπέρασµα της. Πρέπει τα προβλήµατα του ΠΑ.ΣΟ.Κ. να τεθούν, µια και είναι πια 
και προβλήµατα του λαού, και ο καθένας µας ας πάρει θέση και ας επωµιστεί τις ευθύνες του. 
 

1.  ΓΕΝΙΚΑ 
     Οι 18 µήνες διακυβέρνησης της χώρας από το ΠΑ.ΣΟ.Κ. µας έχουν γεµίσει βαθειά λύπη και 



ανησυχία. Είχαµε µε πάθος πιστέψει ότι, µε τις εκλογές της 18.10.81, θα µπαίναµε στον τρίτο δρόµο για 
το σοσιαλισµό, για µια κοινωνία που θα έβρισκαν εφαρµογή οι ιδέες της αυτοδιαχείρησης. Προϋπόθεση 
γι' αυτό ήταν στην πρώτη κρίσιµη φάση να γίνουν εκείνες οι θεσµικές και δοµικές αλλαγές που θα 
προσδιόριζαν τα επόµενα βήµατα και άλµατα, µε το λαό προηαγωνιστή. 
     Η κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ., αντιθέτως, αφού στάθηκε για ένα χρόνο περίπου αναποφάσιστη στο 
σταυροδρόµι, έκανε σαφές στη συνέχεια ότι ακολουθεί το δρόµο της ενσωµάτωσης στο σύστηµα. Έτσι 
µπήκε στο δρόµο χωρίς γυρισµό που ακολούθησαν όλες οι «σοσιαλιστικές» κυβερνήσεις της ∆υτ. 
Ευρώπης. ∆ρόµο, όπου οι συµβιβασµοί θα γίνονται περισσότεροι και σοβαρότεροι, µε αναπόφευκτη 
συνέπεια και την αποδυνάµωση της ίδιας της κυβέρνησης του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Η κοµµατική οργάνωση είναι 
υποβαθµισµένη. Το λαϊκό κίνηµα βρίσκεται στη µεγαλύτερη από το 74 ύφεσή του και ούτε είναι 
διατεθειµένο, ούτε µπορεί να στηρίζει την αλλαγή. 
     Μια σκλήρυνση της γραµµής, που παρατηρείται από το Πάσχα του 83 και µετά, περιορίζεται στα 
λόγια, δεν πείθει και δίνει την εντύπωση ότι εξυπηρετεί τη διαµόρφωση κατάλληλου προεκλογικού 
κλίµατος. 
     Ο κερδισµένος υπάρχει κίνδυνος να είναι η δεξιά, µια και, στη συνείδηση ενός µεγάλου αριθµού 
πολιτών, αποτυχία του ΠΑ.ΣΟ.Κ. σηµαίνει αποτυχία του σοσιαλισµού και της αριστεράς γενικά. 
Αποτυχία του σοσιαλισµού, γιατί το ΠΑ.ΣΟ.Κ. έχει ταυτιστεί µε το σοσιαλισµό, και αποτυχία της 
αριστεράς γενικά, γιατί η παραδοσιακή αριστερά επαναλαµβάνει τα λάθη που την οδήγησαν στην 
σηµερινή της κατάσταση. 
     Φυσικά ο λαός αναγνωρίζει τη θετική προσφορά της κυβέρνησης του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Αντίθετα µε τις 
κυβερνήσεις της δεξιάς, που ήταν απόλυτα ευθυγραµµισµένες µε την πολιτική γραµµή της ∆ύσης, η 
κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. ακολουθεί µια πιο φιλειρηνική και πιο πατριωτική εξωτερική πολιτική. 
Ταυτόχρονα σε ορισµένους τοµείς της δηµόσιας ζωής προχώρησε µε τόλµη στον εκδηµοκρατισµό 
(αναγνώριση Εθνικής Αντίστασης, κατάργηση γιορτών µίσους). Αυτές οι αλλαγές όµως δεν ξεφεύγουν 
από τα όρια του συστήµατος. Έχουν γίνει και στην ∆. Ευρώπη και µάλιστα από κυβερνήσεις µη 
σοσιαλιστικές και φυσικά δεν είναι ικανές να ανακόψουν την πορεία προς την ενσωµάτωση. 
     Η πορεία αυτή πρέπει να ανακοπεί. Χρονικά, η συνεδρίαση της Κ.Ε. είναι το τελευταίο όριο για µια 
ριζική αλλαγή σ' όλα τα επίπεδα, που έχει δυνατότητα να πείσει το λαό. Να εγκαταλείψουµε τα 
πυροτεχνήµατα για πρόωρες εκλογές και τη δηµιουργία εντυπώσεων µε τις «κοινωνικοποιήσεις» και τις 
«ρήξεις» για τις βάσεις και να δουλέψουµε 2 χρόνια σκληρά πάνω στους εξής 3 άξονες: 
— οργάνωση: αλλαγή    αντίληψης, οργανωτικής πολιτικής και κεντρικών στελεχών 
— µαζικό κίνηµα: πολιτική παρέµβαση της οργάνωσης του ΠΑ.ΣΟ.Κ., πολιτικοποίηση και 
µαζικοποίηση, εγκατάλειψη του κυβερνητικού συνδικαλισµού, πραγµατικός διάλογος και συνεργασία 
κυβέρνησης και µαζικού κινήµατος. 
— πολιτική γραµµή: δοµικές αλλαγές σ' όλους τους τοµείς της κυβερνητικής πολιτικής. 
 

2.  Ο ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
     «Αλλαγή - Λαϊκή Συµµετοχή», 
     «Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. στην Κυβέρνηση - Ο Λαός στην εξουσία», 
     «Λαός - ΠΑ.ΣΟ.Κ. στην εξουσία» 
     Τα συνθήµατα αυτά κυριάρχησαν στον προεκλογικό αγώνα του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κι έδωσαν µια υπόσχεση 
για την αντίληψη που θα επικρατούσε κατά την άσκηση της διακυβέρνησης. Αν και αυτά τα συνθήµατα 
ποτέ δεν αναλύθηκαν, ποτέ δεν ειπώθηκε κάτι συγκεκριµένο, ο λαός περίµενε µε αγωνία και διάθεση αυ-
τοθυσίας να δώσει τη συµβολή του, να στηρίξει την αλλαγή. Ήταν οι µέρες που εκατοντάδες χιλιάδες, αν 
όχι εκατοµµύρια, άνθρωποι ήταν έτοιµοι να συµβάλουν εθελοντικά, να δεχτούν οικονοµικές θυσίες στο 
βωµό των πολιτικών στόχων. Πρωτοπόρα τα µέλη του ΠΑ.ΣΟ.Κ., που πίστευαν και πιστεύουν ότι «το 
διαρθρωµένο µαζικό κίνηµα είναι ο µοχλός των πολιτικών και κοινωνικών εξελίξεων». Στρατευµένο σ' 
αυτή την προοπτική, όχι µόνο το 48%, αλλά το 62% του λαού που ψήφισαν αριστερά και µεγάλο µέρος 
δεξιών ψηφοφόρων, µη προνοµιούχων Ελλήνων, που όχι µόνο δεν είδαν να επαληθεύεται η κινδυνολογία 
της δεξιάς, αλλά είδαν την DE FACTO αναγνώριση της Εθνικής Αντίστασης στις 28.10.81 και την 
πατριωτική στάση του πρωθυπουργού στη συνέντευξη στο αµερικανικό δίκτυο ABC. Η ΕΛΕ [Εθνική 
Λαϊκή Ενότητα] είχε αγγίξει το θρίαµβο. 
     Αλλά δεν πέρασαν πολλές βδοµάδες και η πορεία αντιστράφηκε. Η συµπεριφορά των κάθε λογής 
κυβερνητικών παραγόντων απέναντι σε µαζικούς φορείς ή µεµονωµένους πολίτες δεν υστερεί πολύ της 



αντίστοιχης νεοδηµοκρατικής. Η αλαζονεία της εξουσίας, η υπεροψία, η έλλειψη σεβασµού στον πολίτη 
και το λαό είναι τα κύρια χαρακτηριστικά. Το µαζικό κίνηµα, αντί για µοχλός, είναι εχθρός. Η 
ρουσφετολογία έχει πάρει σοβαρές διαστάσεις, µε το περιβάλλον του πρωθυπουργού να µην αποτελεί 
εξαίρεση, κάτι που βλέπει όλος ο ελληνικός λαός. Σ' αυτά να προστεθεί ο προκλητικά κοσµικός τρόπος 
ζωής των «σοσιαλιστών» κυβερνητικών παραγόντων και οι όχι λίγες πια καταγγελίες διαφθοράς, την ίδια 
στιγµή που για το λαό η λιτότητα και η ανεργία είναι ένας άλλος τρόπος ζωής και την ίδια στιγµή που το 
µεγάλο κεφάλαιο έχει επιβάλει τους όρους του και αποµυζά τον ιδρώτα του εργαζόµενου Έλληνα. Ο 
κυβερνητικός µηχανισµός βρίθει από στελέχη, για τα οποία ο Μακρυγιάννης θάλεγε «ανάθεµα τη 
λευτεριά που θα κάνουµε µε δαύτους». Η προσπάθεια του πρωθυπουργού να διαχωρίσει τις ευθύνες του 
κάνοντας δηλώσεις - παραινέσεις δεν πείθει, γιατί ο λαός βάζει δυο πολύ απλά ερωτήµατα: 
«Γιατί τους έβαλε;» 
«Γιατί τους αφήνει;» 
     Η κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και η κοµµατική ηγεσία έχουν την απαίτηση απ' όλους τους άλλους να 
στηρίζουν την αλλαγή, ενώ οι ίδιες τη διασύρουν. Η θέση, που επανειληµµένα έχει εκφράσει ο 
πρωθυπουργός, «ο λαός πιστεύει πως η κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. είναι η δική του κυβέρνηση», απέχει 
πολύ από την πραγµατικότητα. 
     Το µαζικό κίνηµα ήταν φυσικό όχι µόνο να εξασθενίσει ποσοτικά, αλλά και να κινηθεί προς τον 
οικονοµισµό. Ταυτόχρονα, η προκλητική, αντιδηµοκρατική και αντιλαϊκή συµπεριφορά πολλών 
υπουργών έχει εξοργίσει επί µέρους µαζικούς χώρους, µε αποτέλεσµα αδιέξοδες κινητοποιήσεις, που όχι 
µόνο οδηγούν σε αποµόνωση την κυβέρνηση, αλλά δρουν αρνητικά στην περιφρούρηση των 
δηµοκρατικών θεσµών και στη σφυρηλάτηση του εσωτερικού µετώπου για την αντιµετώπιση των 
εθνικών θεµάτων. 
     Έτσι είναι φανερό ότι δεν µπορεί να γίνει κουβέντα για σύνθεση δευτερευουσών αντιθέσεων. Η ΕΛΕ 
έχει ξεχαστεί. Η κατάσταση οδηγείται σε αδιέξοδο. Γι’ αυτό απαιτούνται άµεσα ο προσανατολισµός σ' 
έναν άλλο τύπο διακυβέρνησης, που να σέβεται το λαό και τους φορείς του, να στηρίζεται στη λαϊκή 
συµµετοχή και πρωτοβουλία και η ένταση της προσπάθειάς µας για την ανάπτυξη και τον ανα-
προσανατολισµό του µαζικού κινήµατος, στα πλαίσια της στρατηγικής της ΕΛΕ. 
 

3.  ΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
     Οι ενδείξεις για µια δυναµική εξωτερική πολιτική, που διαφάνηκαν τις πρώτες βδοµάδες της 
διακυβέρνησης από το ΠΑ.ΣΟ.Κ., γρήγορα έδωσαν τη θέση τους σε µια πολιτική που δεν αδιαφορεί µεν 
για τα εθνικά συµφέροντα, που δεν ευθυγραµµίζεται µε την ψυχροπολεµική γραµµή του Ρήγκαν, αλλά 
σαφώς κινείται στη λογική του «ανήκοµεν εις την ∆ύσιν». Αυτό άλλωστε είπε και ο ίδιος ο 
πρωθυπουργός στο ταξίδι του στο Καναδά. 
     Στο Κυπριακό η προσπάθεια για µια αγωνιστική γραµµή, που εκφράστηκε και µε το ταξίδι του 
Πρωθυπουργού στην Κύπρο, εγκαταλείφτηκε µετά τις προεδρικές εκλογές, που το αποτέλεσµά τους 
υπαγορεύει τη γραµµή της αποδοχής των τετελεσµένων. Έτσι για το φάκελο δε γίνεται κουβέντα και, αν 
κάποτε ανοίξει, δεν προβλέπεται να χυθεί άπλετο φως. Είναι χαρακτηριστική η καθαρή πρωτοβουλία 
κινήσεων που είχε ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας στο προτελευταίο (Απρίλης 83) ταξίδι του Κυπριανού 
στην Αθήνα. 
     Την ίδια ώρα το τουρκοκυπριακό κράτος DE FACTO υπάρχει, ισχυροποιείται, αναπτύσσει τις 
οικονοµικές και διπλωµατικές του σχέσεις µε πολλές χώρες του κόσµου. Μάλιστα εκπροσωπήθηκε µε 
παρατηρητή στην τελευταία συνάντηση των Αδεσµεύτων στο Ν. ∆ελχί, ενώ µετά µερικές βδοµάδες 
υπάρχει µια ευνοϊκή απόφαση στον ΟΗΕ για την κυπριακή υπόθεση, που δεν έχει όµως πρακτική 
σηµασία. 
     Το µεγαλύτερο ενδιαφέρον στη σηµερινή φάση παρουσιάζουν οι διαπραγµατεύσεις για τις βάσεις. 
Είναι πράγµατι σκληρές διαπραγµατεύσεις, όµως, όπως δείχνουν τα πράγµατα, θα υπάρξει συµφωνία, 
που βασικά θα αποτελεί ικανοποιητική εξέλιξη για τις ΗΠΑ. Παρουσιάστηκαν εµπλοκές και ίσως παρου-
σιαστούν κι άλλες σοβαρότερες. Μπορεί οι συζητήσεις να τραβήξουν χρονικά πέρα από το όριο του 
Ιούνη, ίσως µέχρι του χρόνου τέτοιο καιρό, ύστερα από βουλευτικές εκλογές, όµως φαίνεται ότι θα 
τελειώσουν µε συµφωνία. Μια συµφωνία, που δε θα έχει τον αποικιακό χαρακτήρα των αντίστοιχων που 
έκανε η δεξιά, όµως θα διασφαλίζει τα αµερικανικά συµφέροντα και θα µεταθέτει το ζήτηµα της 
αποµάκρυνσής τους στο αόρατο µέλλον. Ευχόµαστε να διαψευστούν αυτές οι προβλέψεις και είµαστε 
διατεθειµένοι να στηρίξουµε µε όλες τις δυνάµεις µας µια άλλη πορεία. 



     Το κρίσιµο σηµείο της συµφωνίας θα είναι η χρονική διάρκεια. Μια συµφωνία που θα προβλέπει την 
αποµάκρυνση των βάσεων µέχρι τις επόµενες βουλευτικές εκλογές (µέχρι 2 χρόνια) θα ικανοποιήσει 
ασφαλώς το λαϊκό αίσθηµα. Αν ο χρόνος είναι 5-6 χρόνια (µε τη µεσολάβηση 2 βουλευτικών εκλογών), 
πράγµα που δυστυχώς είναι και το πιθανότερο, θα θεωρηθεί δίκαια απαράδεκτη. Γιατί θα έχουν οι ΗΠΑ 
τη δυνατότητα να µεθοδεύσουν εξελίξεις, που θα επιτρέψουν µια νέα συµφωνία ή τροποποίηση της 
παλαιάς σε κάποια σηµεία, που ουσιαστικά θα διαιωνίζουν την παραµονή των βάσεων, θυµίζουµε ότι 
πρόσφατα άλλες 2 χώρες υπόγραψαν συµφωνία για τις βάσεις: Η Ισπανία 5ετή και οι Φιλιππίνες 6ετή.  
     Τα άλλα σηµεία θεωρούµε δευτερεύοντα. 
α) Στο πρόβληµα της ονοµασίας, δηλ. αν θα είναι χρονοδιάγραµµα αποχώρησης ή παραµονής ή (το 
καινούργιο) «λήξης της συµφωνίας», νοµίζουµε ότι µπορεί να βρεθεί µια κατάλληλη διατύπωση που να 
ικανοποιεί και τις δυο πλευρές. Άλλωστε οι Αµερικανοί είναι ικανότατοι να λύνουν τέτοια προβλήµατα. 
β) Ανεξάρτητα από το τι θα λέει η συµφωνία, έλεγχος δεν είναι δυνατός για τεχνικούς λόγους, όπως 
άλλωστε είχε τονίσει παλαιότερα και ο ίδιος ο Πρόεδρος. 
γ) Για την ισορροπία δυνάµεων στο Αιγαίο και την εγγύηση των ανατολικών συνόρων µπορεί να 
ξεπεραστεί το πρόβληµα. Το 7:10 ήδη αποφασίστηκε. Μια πράξη καλής θέλησης από τη πλευρά της 
Τουρκίας πιθανό να είναι η µετακίνηση της στρατιάς του Αιγαίου προς το εσωτερικό (Ικόνιο). Άλλωστε 
και η ελληνική κυβέρνηση είναι ιδιαίτερα προσεκτική κι έχει επανειληµµένα εκδηλώσει την καλή της 
θέληση απέναντι σε µια δικτατορική κυβέρνηση, που εκφράζει τα συµφέροντα µιας αστικής τάξης από τη 
φύση της επεκτατικής. ∆εν υπάρχει συµπαράσταση στους αντιστασιακούς Τούρκους, τους Αρµένιους και 
τους Κούρδους. Παρά τις παραβιάσεις του F1R, πραγµατοποιήθηκε η συνάντηση Χαραλαµπόπουλου - 
Τουρκµέν και, παρά τις έρευνες του «Π. Ρέϊς», ξανάρχισε ο ελληνοτουρκικός διάλογος. 
     Για την αποχώρηση από το NATO δε γίνεται πια λόγος, ούτε για το στρατιωτικό ούτε για το πολιτικό 
σκέλος. Υπάρχει µόνο διαφοροποίηση από την πολιτική της Ν.∆. σε επί µέρους ζητήµατα (µη συµµετοχή 
σε ορισµένα γυµνάσια, µη ίδρυση στρατηγείου Λάρισας κ.λ.π.). 
     Με όλα αυτά δεν ξεχνούµε τις δυσκολίες για µια ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική, ούτε τους κινδύνους 
για την εθνική µας ακεραιότητα και κατανοούµε την αναγκαιότητα τακτικών συµβιβασµών. Αλλά θα 
πρέπει να κατανοηθεί ότι το ζήτηµα της εθνικής µας ανεξαρτησίας δεν είναι απλά ζήτηµα κυβερνητικών 
χειρισµών. Μόνο η µαζική και δυναµική λαϊκή κινητοποίηση, ένα εθνικο-ανεξαρτησιακό κίνηµα στη 
βάση µπορεί να επιτρέψει σίγουρα και µεγάλα βήµατα στο δρόµο της εθνικής ακεραιότητας και 
ανεξαρτησίας. 
 

4.  ΟΙ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΜΑΣ  ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ 
     Όπως είπαµε και στην αρχή, οι διεθνείς µας σχέσεις γενικά χαρακτηρίζονται από µια γραµµή 
φιλειρηνική, προοδευτική, αλλά µέσα στα πλαίσια του «ανήκοµεν εις την ∆ύσιν». 
     Ιδιαίτερα θετική είναι η προσφορά της ελληνικής κυβέρνησης στην υπόθεση της διεθνούς ύφεσης και 
ειρήνης. Η αντίθεση στην εγκατάσταση πυραύλων Pershing και Cruise στην Ευρώπη, η πρόταση προς τη 
∆ύση για ευνοϊκή αντιµετώπιση των προτάσεων Αντρόπωφ, η άρνηση για επιβολή οικονοµικών κυ-
ρώσεων στην Πολωνία, η σταθερή υποστήριξη της παλαιστινιακής υπόθεσης εκφράζουν απόλυτα το 
λαϊκό αίσθηµα. Όπως επίσης και η πρόσφατη πρωτοβουλία για την αποµάκρυνση των πυρηνικών όπλων 
από τα Βαλκάνια. Εδώ όµως πρέπει να σηµειώσουµε ότι αποπυρηνικοποιηµένα Βαλκάνια δεν είναι 
δυνατόν να υπάρξουν, αν δεν φύγουν οι αµερικανικές βάσεις επικοινωνιών. Γιατί, µε τη σύγχρονη 
αµερικανική τεχνολογία (οι σοβιετικοί είναι ακόµα πίσω), οι περισσότερες πυρηνικές κεφαλές δεν 
εκτοξεύονται από τη στεριά, αλλά από τη θάλασσα (υποβρύχια) και τον αέρα (αεροπλάνα), µε την 
καθοδήγηση κάποιας κοντινής βάσης επικοινωνιών, όπως αυτή της Νέας Μάκρης. 
     Από κει και πέρα είναι σαφής η προσπάθεια κριτικής σύµπλευσης του ΠΑ.ΣΟ.Κ. µε τα 
«σοσιαλιστικά» κόµµατα της ∆ύσης, τους Μιτεράν, Κράϊσκυ, Πάλµε, Σοάρες, Γκονζάλες, Κράξι, 
Μπράντ, ιδιαίτερα µε το Μιτεράν στα οικονοµικά - κοινωνικά ζητήµατα, µε τον οποίο εµφανίζουµε 
συµπτώµατα µιµητισµού, ακόµα και στα συνθήµατα και την ορολογία. 
     Αλλά, αν το ΠΑ.ΣΟ.Κ. δοκιµάζεται για πρώτη φορά σαν κυβέρνηση, τα «αδελφά» κόµµατα έχουν µια 
µακρόχρονη ιστορία, που καθόλου δεν µπορεί να µας ενθουσιάζει. Πουθενά δεν έγινε πραγµατική 
προσπάθεια για τη µετάβαση στο σοσιαλισµό. Και θα πρέπει επίσης να σηµειώσουµε ότι, αν µια 
σοσιαλδηµοκρατική πολιτική στο Βορρά µπορεί να κρατιέται για 2-3 τετραετίες, πριν παραχωρήσει τη 
θέση της σε κάποια άλλη πιο συντηρητική (Πάλµε, Κράϊσκυ), στην περιφέρεια και ιδιαίτερα στην 
Ελλάδα οι χρονικοί περιορισµοί είναι πιο ασφυκτικοί. 



     Στα πλαίσια αυτά ο Πρόεδρος προετοίµασε το έδαφος για την είσοδο του ΠΑ.ΣΟ.Κ. στη Σοσιαλιστική 
∆ιεθνή. Αν το ΠΑ.ΣΟ.Κ. γίνει µέλος της ∆ιεθνούς (συµβουλευτικό ή πλήρες), διακηρύσσει επίσηµα την 
εγκατάλειψη των ιδεολογικών του αρχών. Γι' αυτό δεν έχει δικαίωµα, ούτε το Ε.Γ. ούτε η Κ.Ε. να πάρει 
µια τέτοια απόφαση. Μόνο αρµόδιο όργανο είναι το Συνέδριο. 
     Με όλα αυτά δεν υποστηρίζουµε την αποµόνωση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. από τα ξένα προοδευτικά κόµµατα 
και κινήµατα. Αντιθέτως, πιστεύουµε ότι πρέπει να έχει καλές σχέσεις µε τα σοσιαλιστικά και 
κοµµουνιστικά κόµµατα και κύρια µε τα εθνικοαπελευθερωτικά κινήµατα. Όµως, οι φιλικές σχέσεις µε 
τα σοσιαλιστικά κόµµατα της ∆ύσης δεν πρέπει να µας αφαιρούν το δικαίωµα να τολµήσουµε εµείς τη 
µετάβαση στο σοσιαλισµό, που αυτά δεν τολµούν ή δεν οραµατίζονται. 
     Είναι αυτονόητο ότι η θέση της Ελλάδας είναι η ενεργός συµµετοχή στο Κίνηµα των Αδεσµεύτων, 
κάτι που πρέπει σύντοµα να γίνει στην προοπτική µιας ορατής αποδέσµευσης από το NATO. 
 

5.  Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
      Η οικονοµική πολιτική του '82, χωρίς να θίγει ουσιαστικά το µεγάλο κεφάλαιο, προχώρησε σε µια 
ενίσχυση των χαµηλόµισθων και, µε τα εποπτικά συµβούλια που εξαγγέλθηκαν, έδωσε σε πολλούς την 
εντύπωση ότι υπήρχε συγκεκριµένο πρόγραµµα δοµικών αλλαγών, ότι υπήρχε η πολιτική βούληση για 
αποφασιστικά βήµατα προς τη µετάβαση. 
     Οι ελπίδες διαψεύστηκαν. Μέτρα διαρθρωτικού χαρακτήρα δεν υλοποιήθηκαν. Η οικονοµική 
πολιτική του '83 όχι µόνο δεν ήταν το επόµενο βήµα προς τα µπρος, αλλά έδινε την υπόσχεση στο 
µεγάλο κεφάλαιο ότι δεν θα θιχτούν τα κέρδη του. Ο κύριος συντελεστής αύξησης της 
ανταγωνιστικότητας είναι η συµπίεση της τιµής της εργατικής δύναµης. Τα εποπτικά συµβούλια στον 
ιδιωτικό τοµέα µε τον τρόπο που θα λειτουργήσουν δεν πρόκειται να παίξουν κανένα ιδιαίτερο ρόλο. Η 
καθηµερινή ζωή του εργαζόµενου δεν αλλάζει. 
     Αν µ' αυτή την πολιτική η κυβέρνηση πιστεύει ότι θα εξασφαλίσει την ανοχή των βιοµηχάνων και 
παραγωγικές επενδύσεις για την αντιµετώπιση της ανεργίας, θα διαψευστεί. Σε κάθε παραχώρηση οι 
βιοµήχανοι θα βάζουν νέους σκληρότερους όρους, µέχρις ότου η κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. να αρνηθεί 
ΟΛΑ τα στοιχεία της διακηρυγµένης της πολιτικής.  
     Το πενταετές καταρτίζεται µε βάση τις προτάσεις των τεχνοκρατών. Οι προτάσεις της οργάνωσης 
στον 2ο κύκλο των ΠΟΣ [Περιφερειακών Οργανωτικών Συσκέψεων] πετάχτηκαν στα καλάθια των 
αχρήστων. Την ίδια τύχη είχαν και οι προτάσεις των λαϊκών συνελεύσεων, όπου και όπως έγιναν. 
     Αφού η οικονοµική πολιτική στο εσωτερικό κινείται µέσα στη λογική του συστήµατος, είναι φυσικό 
να αποδέχεται η Ελλάδα το ρόλο της στο διεθνή καταµερισµό εργασίας στα πλαίσια της ένταξής της στην 
ΕΟΚ. Με το µνηµόνιο, αφού γίνονται σωστές διαπιστώσεις για την κατάσταση της ελληνικής οικο-
νοµίας, ζητείται, σε διπλωµατική βέβαια γλώσσα, τέτοια σχέση, που να επιτρέπει την αυτοδύναµη 
οικονοµική µας ανάπτυξη. ∆ηλαδή να µείνουµε στην ΕΟΚ χωρίς η παραµονή µας αυτή να είναι σε 
αντίθεση «µε τα βασικά εθνικά µας συµφέροντα», άρα να λειτουργήσουµε έξω από τους κανόνες της 
καπιταλιστικής οικονοµίας που διέπουν την Κοινή Αγορά. 
     Η Επιτροπή της ΕΟΚ, όπως έπρεπε να αναµένεται, απάντησε τελείως έξω από τη λογική του 
µνηµονίου. Σε καµµιά περίπτωση δεν µπορούν να αναιρεθούν οι γενικές αρχές λειτουργίας της ΕΟΚ: «ο 
βαθµός στον οποίο µπορεί η Κοινότητα να βοηθήσει µια χώρα εξαρτάται από το κατά πόσο οι πολιτικές 
που ακολουθεί η χώρα αυτή συµβιβάζονται µε την Κοινοτική ∆ράση» (παρ. 19). ∆εν ανταποκρίνεται, 
λοιπόν, στην πραγµατικότητα ο τρόπος που η ελληνική κυβέρνηση παρουσίασε στο λαό την απάντηση, 
δηλ. σαν µερική αποδοχή και µερική απόρριψη του µνηµόνιου. 
     Στην ανταπάντηση της κυβέρνησης προς την Επιτροπή ζητείται «η παροχή της δυνατότητας στην 
ελληνική οικονοµία µιας οµαλής προσαρµογής στους κοινοτικούς κανόνες», χωρίς να ζητείται η 
προσαρµογή της ΕΟΚ στις δικές µας ιδιαιτερότητες, πράγµα που και από την πλευρά της ΕΟΚ είναι δια-
πραγµατεύσιµο. ∆ηλαδή η ελληνική κυβέρνηση έχει σχεδόν αποδεχτεί τη λογική της Επιτροπής. Απλά, 
διαπραγµατεύεται σκληρότερα από τις κυβερνήσεις της Ν.∆. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η Προεδρία της 
∆ηµοκρατίας θεώρησε χρέος της να εκφράσει µε ανακοίνωσή της την ευχή να γίνουν δεκτές από την 
ΕΟΚ, οι νέες προτάσεις της Ελληνικής Κυβέρνησης. Έτσι είναι φυσιολογικό καµµιά προετοιµασία να µη 
γίνεται για αντιµετώπιση των πολιτικών και οικονοµικών συνεπειών µιας αποδέσµευσης από την ΕΟΚ. 
     Από τα παραπάνω είναι καθαρό ότι για άλλη µια φορά επιχειρείται το ξεπέρασµα της κρίσης σε βάρος 
των εργαζοµένων. Το αποτέλεσµα, λοιπόν, µακροπρόθεσµα θα είναι η ένταση της κρίσης. Άλλωστε όλα 
τα σηµάδια δείχνουν ότι οι στόχοι της οικονοµικής πολιτικής για το '83 (πληθωρισµός, ανεργία, 



επενδύσεις κ.λ.π.) δεν θα επιτευχθούν. 
     Αξίζει να σηµειώσουµε ότι η οικονοµική πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. είναι 
εντελώς έξω από τις κατευθύνσεις που χαράχτηκαν στο σεµινάριο της Παντείου το καλοκαίρι του '80. 
Μάλιστα σηµερινός υπουργός είχε τότε χαρακτηρίσει σαν µοντέλο καταστροφής την πολιτική αυτή. ∆η-
λαδή η αποτυχία της δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη. Για την ανασκευή των συµπερασµάτων της 
Παντείου έγινε φέτος άλλο σεµινάριο στο ΕΒΕΑ µε τελείως διαφορετικούς εισηγητές (έλλειψαν όλα τα 
µεγάλα ονόµατα της µαρξιστικής σκέψης που έδωσαν το παρών στην Πάντειο). 
     Η οικονοµική πολιτική χρειάζεται γενικό αναπροσανατολισµό. Η κρίση θα ξεπεραστεί µόνο µε ριζικές 
αλλαγές στις παραγωγικές σχέσεις, µε την αναδιάρθρωση της ελληνικής οικονοµίας, µε την ουσιαστική 
κινητοποίηση των εργαζοµένων και τη συµµετοχή τους στις αποφάσεις της παραγωγικής διαδικασίας. Το 
πρόβληµα της οικονοµίας δεν είναι κύρια τεχνοκρατικό. Είναι πρώτα απ' όλα πρόβληµα πολιτικό και 
απαιτεί για τη λύση του τόλµη και ευνοϊκούς κοινωνικούς συσχετισµούς. 
 

6.  ΤΟ ΜΑΖΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ 
     Για το ΠΑ.ΣΟ.Κ., πριν τις εκλογές, το µαζικό κίνηµα ήταν ο µοχλός των πολιτικών και κοινωνικών 
εξελίξεων. Η τοπική αυτοδιοίκηση και ο συνδικαλισµός ήταν τα 2 από τα 3 βάθρα της ∆ηµοκρατίας. 
    Αντιθέτως προς αυτές τις διακηρύξεις, η κυβέρνηση από την αρχή αντιµετώπισε το µαζικό κίνηµα µε 
καχυποψία και επιφυλακτικότητα, που τελικά εξελίχτηκαν σε εχθρότητα. Την ίδια στιγµή η κυβέρνηση 
σε µια καθαρή εκδήλωση της αντιφατικότητάς της, προώθησε ένα πολύ δηµοκρατικό νόµο για το 
συνδικαλισµό, τον 1264 ή άντι-330, που προστατεύει τις συνδικαλιστικές ελευθερίες και τα 
συνδικαλιστικά στελέχη, καταργεί ουσιαστικά τα σωµατεία-σφραγίδες, κατοχυρώνει τα µαζικά σωµατεία 
και ιδιαίτερα τα εργασιακά - εργοστασιακά, καθιερώνει την απλή αναλογική και γενικά διαµορφώνει ένα 
πλαίσιο λειτουργίας των συνδικαλιστικών φορέων, που ευνοεί την παραπέρα ανάπτυξή τους. 
     Αλλά η αντίφαση λόγων και έργων, νόµων και πολιτικής, σύντοµα έχει σαν αποτέλεσµα δυσάρεστες 
καταστάσεις. Το µαζικό κίνηµα, όχι µόνο δεν αναπτύχθηκε, αλλά σε πολλούς χώρους οπισθοχώρησε, π.χ. 
στον εργοστασιακό συνδικαλισµό, και γενικά µετατοπίστηκε προς τον οικονοµισµό. Οι χειρισµοί της 
κυβέρνησης για την αντιµετώπιση των απεργιών θυµίζουν τους αντίστοιχους της Ν.∆. Η τηλεόραση και 
γενικά τα µαζικά µέσα ενηµέρωσης, µε τον απαράδεκτο µονόλογό τους, εξοργίζουν κάθε πολίτη που 
συµµετέχει σε µια απεργιακή κινητοποίηση ή γνωρίζει κάτι γι' αυτήν. 
     Η σηµερινή επιτροπή συνδικαλιστικού [του ΠΑΣΟΚ] εκφράζει απόλυτα τις αντιλήψεις αυτές. Κύρια 
στοιχεία της γραµµής της είναι ο συγκεντρωτισµός, ο αυταρχισµός, η άκριτη στήριξη κάθε σωστού ή 
λαθεµένου κυβερνητικού µέτρου και (το σπουδαιότερο) η δηµιουργία απεργοσπαστικών µηχανισµών, 
που εκθέτει και αποµονώνει ανεπανόρθωτα τα συνδικαλιστικά µας στελέχη και οδηγεί σε διάσπαση το 
συνδικαλιστικό κίνηµα. 
     Ο νόµος για τις κοινωνικοποιήσεις το µόνο σίγουρο είναι ότι αποτέλεσε κατά κύριο λόγο προσπάθεια 
αντιµετώπισης απεργιακών κινητοποιήσεων, που ξέσπασαν και επεκτάθηκαν σε οργανισµούς κοινής 
ωφέλειας. Η αδυναµία πολιτικής παρέµβασης του ΠΑ.ΣΟ.Κ. στους χώρους αυτούς οδήγησε στη λήψη 
ουσιαστικά κατασταλτικών µέτρων που δε διασφαλίζουν τίποτα, όπως έχει αποδειχθεί και στο παρελθόν. 
Όσο για τη συµµετοχή των εργαζοµένων στις διοικήσεις, που κατ' αρχήν αποτελεί σηµαντική κατάκτηση, 
ακόµα δεν είναι τίποτα εντελώς συγκεκριµένο. Αλλά από τώρα µπορούµε να πούµε ότι, µε τα σηµερινά 
δεδοµένα και ιδιαίτερα την όχι ευχάριστη πολιτική και οργανωτική συγκρότηση του µαζικού κινήµατος, 
η συµµετοχή, αν δεν ξεκαθαριστούν απόλυτα οι όροι πραγµατοποίησής της, θα εξελιχτεί στην 
ενσωµάτωση της συνδικαλιστικής ηγεσίας σε µια κυβερνητική πολιτική ενσωµατωµένη στο σύστηµα. 
     Στο χώρο της αυτοδιοίκησης το κακό ξεκινάει από πιο παλιά. Οι δηµοτικές - κοινοτικές εκλογές του 
'78 έδωσαν στο ΠΑ.ΣΟ.Κ. τη δυνατότητα να υλοποιήσει τη λαϊκή συµµετοχή σε µεγάλο αριθµό ∆ήµων 
και Κοινοτήτων. Κάτι τέτοιο όµως όχι µόνο δεν καθοδηγήθηκε από την ΕΑΤΟΠ [Επιτροπή 
Αυτοδιοίκησης και Τοπικών Προβληµάτων του ΠΑΣΟΚ], αλλά κάθε σχετική πίεση αποκρούστηκε. Την 
ΕΑΤΟΠ απασχολούσαν µόνο τα νοµοσχέδια της Ν.∆. και οι δηµόσιες σχέσεις µε γνωστούς παράγοντες, 
που τους επέβαλε σαν υποψήφιους δηµάρχους, παρά τη θέληση της οργάνωσης. Κάποτε επί τέλους 
πρέπει κάποιος  να λογοδοτήσει για τις αποτυχίες στις δηµοτικές εκλογές του '78 και του '82 και την 
τήρηση µιας πολιτικής που βρίσκεται πολύ µακρυά από τις αρχές του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Φυσικά οι νόµοι για την 
αποκέντρωση και τα νοµαρχιακά συµβούλια, και πάλι µε τα σηµερινά δεδοµένα, δε διασφαλίζουν τη 
λαϊκή συµµετοχή, αλλά αντίθετα δηµιουργούν κάποιες καινούργιες γραφειοκρατίες σε επίπεδο νοµού. 
     Στον αγροτικό χώρο θετικό στοιχείο αποτέλεσε η µεγάλης έκτασης νίκη στις εκλογές των 



συνεταιρισµών. Όµως το αναµφισβήτητο αυτό πλεονέκτηµα δεν αξιοποιήθηκε. Το συνεταιριστικό 
κίνηµα παρέµεινε ουσιαστικά ακαθοδήγητο. Ο θεσµός του Αγροτοβιοµηχανικού Συνεταιρισµού 
προωθείται πρωτοβουλιακά, ευκαιριακά και όπως τον ερµηνεύει ο καθένας. ∆εν υπάρχει καµµιά αλλαγή 
δοµών στις Κεντρικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις, όπου τα διάφορα κατεστηµένα παραµένουν 
ανέπαφα. 
     Έτσι δε βρίσκουν λύση τα προβλήµατα, δεν προωθείται ο Αγροτοβιοµηχανικός Συνεταιρισµός, δεν 
προστατεύεται ο παραγωγός, υπάρχει έλλειψη αποθηκευτικών χώρων, δεν προωθείται η υπόθεση της 
εµπορίας κι έτσι παραµένουν ισχυροί και ασύδοτοι οι µεσάζοντες. Χαρακτηριστικό το περσινό πα-
ράδειγµα της Λαχαναγοράς του Ρέντη, όπου, µετά το ισχυρό χτύπηµα που δέχτηκαν µε τη συµµετοχή του 
λαού, αφέθηκαν και πάλι ανενόχλητοι, ανασυντάχθηκαν και ουσιαστικά ενισχύθηκαν. 
     Στο χώρο της φοιτητικής νεολαίας από το 1975 περιοριζόµαστε στη δεύτερη θέση. Οι οργανώσεις 
µας είναι µη µαζικές και προβληµατικές. Κάποτε πρέπει να λογοδοτήσουν στην Κ.Ε. και τα στελέχη που 
για χρόνια ολόκληρα έχουν την αποκλειστική ευθύνη της Επιτροπής Νεολαίας. ∆εν µπορούµε να 
προβλέψουµε έτσι που πάµε αν του χρόνου διατηρήσουµε κι αυτή ακόµα τη 2η θέση. ∆ε φαίνεται να 
συγκινήθηκαν οι υπεύθυνοι από την κατακόρυφη άνοδο της δεξιάς στις φοιτητικές εκλογές, που πιθανό 
να συνεχιστεί και του χρόνου. 
     Θα µπορούσαµε να αναφέρουµε και άλλους επί µέρους χώρους, αλλά τα συµπεράσµατα έχουν ήδη 
βγει. Η πολιτική του ΠΑ.ΣΟ.Κ. στο µαζικό κίνηµα πρέπει να αλλάξει ριζικά. Να καταργηθούν όλες οι 
αντεργατικές διατάξεις και να συµπληρωθεί η εργατική νοµοθεσία. Να διαµορφωθούν σχέσεις 
συνεργασίας και συµπόρευσης ανάµεσα στην Κυβέρνηση, τις ∆ιοικήσεις Οργανισµών και τους 
συνδικαλιστικούς φορείς. Οι κοµµατικές οργανώσεις να κινηθούν στην κατεύθυνση της πολιτικοποίησης 
και µαζικοποίησης του µαζικού κινήµατος και της επεξεργασίας µιας νέας στρατηγικής για το 
συνδικαλιστικό κίνηµα. Έτσι αντιµετωπίζεται και ο οικονοµισµός και ο συντεχνιασµός. 
     Φυσικά, προϋπόθεση γι' αυτό είναι η παραίτηση των επιτροπών Συνδικαλιστικού, Αυτοδιοίκησης και 
Νεολαίας, η χάραξη µιας άλλης οργανωτικής πολιτικής, όπως θα αναλύσουµε στην αµέσως επόµενη 
παράγραφο. 
 

7.  Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ 
      Μετά την εκλογική νίκη του Οκτώβρη, παρουσιστηκε η ιστορική ευκαιρία στην οργάνωσή µας να 
στηριχτεί στο απόγειο της λαϊκής συγκατάθεσης και συναίνεσης, να παρέµβει πρωταγωνιστικά στο 
µαζικό κίνηµα, συνεχίζοντας τις µέχρι τις εκλογές λειτουργίες της και εµπλουτίζοντας τους άξονες δου-
λειάς της, για να µετατρέψει την εκλογική δύναµη σε πραγµατική πολιτική δύναµη εξουσίας. 
     Με το λαό που διψούσε για ενηµέρωση, για συµµετοχή, για συµπαράσταση στο έργο της πρώτης 
σοσιαλιστικής κυβέρνησης και που κατέκλυζε καθηµερινά τα γραφεία των οργανώσεών µας, η πορεία θα 
ήταν εντελώς διαφορετική, εάν η οργάνωσή µας µέσα από τη δράση της είχε εκφράσει αυτή τη λαϊκή 
δυναµική, εάν είχε κατορθώσει να καθοδηγήσει το νικηφόρο λαϊκό κίνηµα, όταν η δεξιά ήταν ακόµα 
µουδιασµένη και η παραδοσιακή αριστερά προσπαθούσε να προσδιορίσει τη στάση της. Ήταν η ιστορική 
ευκαιρία να αρχίσουν να παίρνουν σάρκα και οστά τα συνθήµατα «Με το ΠΑ.ΣΟ.Κ. στην Κυβέρνηση, ο 
Λαός στην εξουσία» κ.λ.π. και οι ρυθµοί της αλλαγής να είναι τέτοιοι, ώστε να µην είναι αφοµοιώσιµοι 
από το σύστηµα, να δυναµώσει και να µαζικοποιηθεί ακόµα περισσότερο το µπλοκ της ΕΛΕ και να 
διαµορφωθούν τέτοιοι πανελλαδικοί και τοπικοί λαϊκοί συσχετισµοί, που να επιτρέψουν άµεσες δοµικές 
αλλαγές και να δεσµεύσουν την πορεία της χώρας µας προς το σοσιαλισµό· να αποδείξει το ΠΑ.ΣΟ.Κ. 
ότι το θέµα της πορείας δεν είναι διαπραγµατεύσιµο και ότι ο τύπος άσκησης της εξουσίας έχει τον ίδιο 
το λαό πρωταγωνιστή και όχι θεατή. 
     Τότε θα ήταν βέβαιο πως οι οποιοιδήποτε κυβερνητικοί χειρισµοί θα γίνονταν κατανοητοί, οι όποιοι 
συµβιβασµοί θα αποτελούσαν τακτικές κινήσεις και θα στηρίζονταν από την οργάνωση και το λαό µε την 
ίδια αγωνιστικότητα που δόθηκε η εκλογική µάχη. 
     Αντί γι' αυτά όµως αµέσως µετά τις εκλογές του '81 η οργάνωση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. µπήκε σε µια φάση 
απότοµης αποδιάρθρωσης, πτώσης της πραγµατικής της δύναµης και αλλαγής της φυσιογνωµίας της. 
Είναι κάτι στο οποίο συµφωνούν όλοι µέσα κι έξω από το ΠΑ.ΣΟ.Κ. Αυτή η οργάνωση, η πρωτοπόρα, 
που κυριάρχησε σε κάθε γωνιά της πατρίδας µας στο διάστηµα 80-81, που είχε αρχίσει να κατακτά 
σηµαντικά στοιχεία πολιτικής συγκρότησης, εµφάνισε αµέσως συµπτώµατα διάλυσης. Κι αν αυτό ήταν 
αποτέλεσµα µιας µάχης που έδωσε και έχασε, τα πράγµατα δε θα ήταν τόσο δυσάρεστα. Το κακό είναι 
ότι η οργάνωση µπήκε στο περιθώριο από την ίδια την ηγεσία του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Οι δικαιολογίες ότι η αιτία 



του κακού ήταν η µετακίνηση πολλών κοµµατικών στελεχών στην κυβέρνηση είναι µόνο για τους 
αφελείς. Ο παραγκωνισµός και στη συνέχεια η αλλαγή της φυσιογνωµίας της οργάνωσης µας, ήταν µια 
συνειδητή επιλογή της ηγεσίας, που υλοποιήθηκε µε βάση ένα καλά καταστρωµένο σχέδιο. Εµείς, 
δυστυχώς, είχαµε την κακή τύχη να παρακολουθήσουµε για 7 ολόκληρους µήνες, µέρα µε τη µέρα την 
υλοποίηση αυτή. 
     Η οργάνωση έµεινε για µήνες ολόκληρους χωρίς πολιτική ενηµέρωση. Κανένα µέλος του Ε.Γ. δε 
δεχόταν να ενηµερώσει, µε τις πάγιες διαδικασίες µέσω της Επιτροπής Οργανωτικού και των Επιτροπών 
Μαζικών Χώρων, τα ενδιάµεσα όργανα και τη βάση. Και στην φορτική πίεσή µας για πολιτική 
ενηµέρωση, το Ε.Γ. µας απάντησε: «Επί τέλους τα µέλη ας ανοίξουν την τηλεόραση να ενηµερωθούν. 
∆εν έχουµε να τους πούµε τίποτα περισσότερο» (!!!) 
     Οι οργανώσεις µας και οι Ν.Ε. µε τον αγώνα τους τόσα χρόνια κατάφεραν να γίνουν το σηµείο 
αναφοράς του λαού, σπάζοντας τα κυκλώµατα εκλογικής πελατείας, που για δεκαετίες λειτουργούσαν 
στην Ελλάδα. Έτσι, µετά την εκλογική µας νίκη, οι Ν.Ε. και στη συνέχεια η Επιτροπή Οργανωτικού 
έγιναν δέκτες αιτηµάτων συλλογικών και ατοµικών, από τα πιο σηµαντικά και δίκαια µέχρι τα πιο 
ασήµαντα και άδικα. Η τύχη τους ακόµα αγνοείται. Ένα αξεπέραστο φράγµα στο επίπεδο του 
Εκτελεστικού Γραφείου δεν επέτρεπε καµµιά επικοινωνία οργάνωσης - κυβέρνησης µέσα από σωστές 
διαδικασίες. Η δικαιολογία για αδυναµίες ήταν επίσης για τους αφελείς. Την ίδια στιγµή, µ' έναν 
εκπληκτικό ρυθµό, όλα τα στελέχη που αρνούνταν τη µέχρι τις εκλογές του '81 οργανωτική πολιτική, που 
προτιµούσαν τον παραγοντισµό από τις ανοιχτές και ειλικρινείς διαδικασίες µέσα στην οργάνωση, 
προωθήθηκαν στον κυβερνητικό µηχανισµό, ενώ το συντριπτικά µεγάλο κοµµάτι της οργάνωσης, αυτό 
που µε πάθος και χωρίς υστεροβουλία έδωσε τη µάχη στην πρώτη γραµµή, έµενε άφωνος θεατής. Και η 
οργή του ήταν ακόµα µεγαλύτερη, όταν έβλεπε να κυριαρχούν ο παραγοντισµός, η ευνοιοκρατία και οι 
ρουσφετολογικές εξυπηρετήσεις. 
     Κύριος φορέας της νέας οργανωτικής αντίληψης ήταν η Εκτελεστική Γραµµατεία, που λειτουργούσε 
από το ∆εκέµβρη του '81 µε την καθοδήγηση του εκπροσώπου του Ε.Γ. Η σύνθεση αυτού του οργάνου 
ήταν απαράδεκτη. Συµµετείχαν σ' αυτό στελέχη αναξιόπιστα και εχθρικά προς την οργάνωση, άγνωστα ή 
και απόντα από τον προεκλογικό αγώνα, που 2 µήνες πριν καταφέρονταν µε βαρείς χαρακτηρισµούς 
κατά του ίδιου του Προέδρου. 
     Η νέα αντίληψη έχει κυρίαρχο στοιχείο την κοµµατική άνοδο, τη συµµετοχή στην εξουσία. Μέθοδος 
δεν είναι η καταξίωση µε τη δουλειά µέσα στην οργάνωση, αλλά η δήλωση πίστης σε κάποιο ισχυρό 
ανώτατο στέλεχος, που θεωρείται ότι αντλεί τη δύναµή του από το πρόσωπο του Προέδρου. Οι 
ραδιουργίες, οι µικροµοχθηρίες, οι ανήθικες µεθοδεύσεις, οι προβοκάτσιες, είναι στην ηµερήσια διάταξη. 
Η οργανωµένη βάση θεωρείται υπηρετικός µηχανισµός, υποχρεωµένος να παίζει το ρόλο του 
απεργοσπάστη, του αφισσοκολλητή, που δεν έχει δικαίωµα να έχει πολιτική άποψη. 
     Όµως η οργάνωση δεν ήταν διατεθειµένη να ανεχθεί τέτοιες λειτουργίες, γι’ αυτό έπρεπε να 
αντικατασταθεί. Με την ταµπέλα της θεωρίας «της πολιορκίας και κατάληψης της οργάνωσης», µπήκε το 
σχέδιο για την αντικατάσταση αυτή. Οι πόρτες των Τ.Ο. και Κ.Ο. άνοιξαν ανεξέλεγκτα, κύρια στο 
Λεκανοπέδιο, για να εισβάλουν τα νέα µέλη, που πολλά απ' αυτά ήταν άγνωστης πολιτικής τοποθέτησης 
και την εποµένη της εγγραφής τους ζήτησαν κάποιο ρουσφέτι µε τη γνωστή διαδικασία. ∆εν µπορούµε 
βέβαια να κάνουµε κουβέντα για ποιοτικά χαρακτηριστικά στη µαζικοποίηση, ούτε για αφοµοίωση νέων 
µελών. Το σχέδιο αυτό δεν είχε επιτυχία στην Επαρχία, όπου λίγο πολύ οι πολίτες γνωρίζονται µεταξύ 
τους και δεν µπορούν δεξιά και οπορτουνίστικα στοιχεία να παριστάνουν τους συνεπείς δηµοκράτες και 
σοσιαλιστές. Αλλά και στο Λεκανοπέδιο τα αποτελέσµατα δεν ήταν αυτά που περίµεναν οι εµπνευστές 
του.  
     Η νέα οργανωτική αντίληψη βρήκε πράγµατι τη ριζική αντίθεση των µελών µας. Η Επιτροπή 
Οργανωτικού, που µε τη µέχρι τότε λειτουργία της είχε αποκτήσει την εµπιστοσύνη της οργάνωσης, ήταν 
το όργανο στο οποίο κατά κύριο λόγο κατάφευγαν οι Ν.Ε., για να εκφράσουν την αγανάκτησή τους. Η 
Επιτροπή Οργανωτικού — και δω κάνουµε την αυτοκριτική µας — δεν κατανόησε από την αρχή ότι 
επρόκειτο για µια αλλαγή πολιτικής. Πίστευε ότι οι ευθύνες είναι προσωπικές ορισµένων στελεχών που η 
µετεκλογική συγκυρία τους έφερε να έχουν την ευθύνη της οργάνωσης και ότι σύντοµα θα άλλαζαν τα 
πράγµατα. Έτσι καθηµερινά µετέφερε την αγανάκτηση, την αγωνία και την ανησυχία της οργάνωσης στα 
ανώτερα όργανα, Εκτελεστική Γραµµατεία και Εκτελεστικό Γραφείο. Στην Εκτελεστική Γραµµατεία, 
στην οποία συµµετείχε και ο Γραµµατέας της Επιτροπής Οργανωτικού, ό,τι µεταφερόταν, πήγαινε σε 
ώτα µη ακουόντων. Η γραµµή ήταν προαποφασισµένη και δεν ήταν δυνατό ν' αλλάξει ούτε κατά κεραία. 



Το Εκτελεστικό Γραφείο καθησύχαζε ότι η κατάσταση είναι προσωρινή. Έτσι και µεις µε τη σειρά µας 
καθησυχάζαµε την οργάνωση και, ακριβώς επειδή υπήρχε εµπιστοσύνη, λειτουργούσαµε εκτονωτικά. 
     Τα πράγµατα όµως βάδιζαν αντίθετα µε τις υποσχέσεις. Έτσι, χωρίς να σταµατήσει η καθηµερινή 
πίεση στην Εκτελεστική Γραµµατεία και το Εκτελεστικό Γραφείο, ο Γραµµατέας της Επιτροπής 
Οργανωτικού πήρε την πρωτοβουλία και επισκέφτηκε δύο φορές µέσα στο πρώτο τετράµηνο του '82 τον 
Πρόεδρο του Κινήµατος και τον ενηµέρωσε αναλυτικά για την κατάσταση. Η απάντηση του Προέδρου 
ήταν ανάλογη µε του Εκτελεστικού Γραφείου. Έτσι γεννήθηκαν καινούργιες ελπίδες. Όµως, δυστυχώς, η 
πορεία όχι µόνο δεν άλλαξε, αλλά άρχισαν αυταρχικές παρεµβάσεις σε Ν.Ε., που είχαν και συνέχεια, για 
να ενισχυθούν οι δυνάµεις που στους νοµούς εξέφραζαν τον παραγοντισµό και τα κοινωνικά 
κατεστηµένα (π.χ. Μυτιλήνη, Ρόδος, Κέρκυρα, Πρέβεζα, Αργολίδα, Καρδίτσα). 
     Το πράγµα έφτασε στο απροχώρητο. Έτσι βρεθήκαµε µπροστά σε 3 επιλογές: 
1) Να αποδεχτούµε τη γραµµή που έβγαινε από την Εκτελεστική Γραµµατεία και να την υπηρετήσουµε. 
2) Να λειτουργήσουµε σαν οµάδα, περνώντας επίσηµα τη γραµµή της Εκτελεστικής Γραµµατείας, όπως 
είχαµε υποχρέωση, αλλά διαφωνώντας στις ανεπίσηµες επαφές µας. 
3) Να παραιτηθούµε. 
     Οι δύο πρώτες επιλογές ήταν αντίθετες µε βασικές µας αρχές. Έτσι η τρίτη επιλογή ήταν αναγκαστική 
και ο κορµός της Επιτροπής Οργανωτικού παραιτήθηκε το Μάη του 1982. Η παραίτηση ακολουθήθηκε 
από µια άρνηση οποιασδήποτε επαφής µε εκατοντάδες στελέχη Ν.Ε., που επίµονα µας ζητούσαν 
ενηµέρωση. ∆ιατηρούσαµε υπερβολικές ευαισθησίες σ' ένα περιβάλλον, όπου οι αρχές της ηθικής είχαν 
ξεχαστεί. Κι εδώ είναι ένα δεύτερο σηµείο της αυτοκριτικής µας. Οφείλουµε στο σηµείο αυτό να 
ενηµερώσουµε την οργάνωση ότι επί µήνες το Ε.Γ. µας ζητούσε να ανακαλέσουµε τις παραιτήσεις µας, 
πράγµα που δεν κάναµε, γιατί το πρόβληµα ήταν η αλλαγή της οργανωτικής πολιτικής και σ' αυτό το 
ζήτηµα το Ε.Γ. δεν ήταν διατεθειµένο για καµµιά δέσµευση. Για τον ίδιο λόγο αρνηθήκαµε σηµαντικές 
κυβερνητικές θέσεις που µας προσφέρθηκαν. 
     Αλλά ας έρθουµε στο µεγάλο θέµα των σχέσεων κόµµατος και κυβέρνησης. 
     Οι θεωρίες του εφικτού, του αναγκαίου και επιθυµητού δεν είναι τίποτα άλλο παρά αντιγραφές των 
αποφάσεων του Γαλλικού Σοσιαλιστικού Κόµµατος. Και δυστυχώς έχουν κοινό στόχο: την 
περιθωριοποίηση της οργάνωσης από τις πολιτικές εξελίξεις, δηλ. την απαγόρευση του έλεγχου και της 
συµµετοχής του λαού. Ο διαχωρισµός κυβέρνησης και κόµµατος, που διατυµπανίζεται, δεν έχει καµµιά 
σχέση µε την αλήθεια. Όλα τα στελέχη της κοµµατικής ηγεσίας είναι και κυβερνητικά στελέχη. Ο 
διαχωρισµός, λοιπόν, είναι άλλος: ανάµεσα στην κοµµατική βάση που θεωρείται ανώριµη και άξια 
περιφρόνησης και σ' ένα καινούργιο κοµµατικό και κυβερνητικό κατεστηµένο «φωτισµένο», που θεωρεί 
ότι µπορεί να διαχειρίζεται ανεξέλεγκτα και αυταρχικά την κυβερνητική και κοµµατική εξουσία. 
     Και σαν να µην έφταναν όλ' αυτά, ήρθε και ο ίδιος ο Πρόεδρος να κατηγορήσει την οργάνωση για 
παρεµβάσεις στο έργο της κυβέρνησης και εκφυλιστικά φαινόµενα. Όχι, σύντροφε Πρόεδρε. Τα 
φαινόµενα αυτά χαρακτηρίζουν πρώτα και κύρια τους ασκούντες την εξουσία. Όσα κοµµατικά στελέχη 
βαρύνονται µε τέτοιες λειτουργίες είναι αυτά που µέχρι την εκλογική µας νίκη ήταν αποµονωµένα και 
περιφρονηµένα από την οργάνωση και τώρα, µε την νέα οργανωτική πολιτική, επικρατούν, αυξάνονται 
και πληθύνονται. Είναι εντελώς βέβαιο ότι η οργάνωση είχε όλη τη δυνατότητα όχι µόνο να 
περιφρουρήσει τον εαυτό της από εκφυλιστικά φαινόµενα, αλλά και να ελέγξει και να καταγγείλει όποιον 
είχε τέτοια νοοτροπία και λειτουργία. Αξίζει να σηµειώσουµε ότι µια από τις πολλές νοµαρχιακές 
οργανώσεις που επιµένουν να διατηρούν ακέραια την προεκλογική τους φυσιογνωµία διέγραψε από 
τηλεφώνου το µοναδικό της µέλος, που τόλµησε να χρησιµοποιήσει την κοµµατική του ιδιότητα για 
προσωπική εξυπηρέτηση. Η ρίζα του κακού, λοιπόν, να αναζητηθεί οπουδήποτε αλλού εκτός από την 
οργάνωση, που όχι µόνο δε δέχεται, αλλά αντιδρά στις νέες κατευθύνσεις. 
     Αποτέλεσµα αυτής της οργανωτικής κατάστασης είναι να εµφανίζεται το ΠΑ.ΣΟ.Κ. µε πολλά 
πρόσωπα σε επί µέρους χώρους. Ένα ΠΑ.ΣΟ.Κ. είναι η κυβέρνηση, άλλο η διοίκηση του οργανισµού, 
άλλο η κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, άλλο οι συνδικαλιστές και άλλο η Κλαδική Οργάνωση. Και δεν 
είναι λίγες οι φορές που ανοιχτά εκφράζουν τις αντιθέσεις τους ο υπουργός µε τον υφυπουργό ή υπουργοί 
µεταξύ τους, πράγµα που σχολιάζεται κατάλληλα από τον τύπο της δεξιάς. 
     Η Κοινοβουλευτική Εκπροσώπηση έχει µπει στη γωνία. Περιορίζεται στο κυνήγι των λαϊκών 
αιτηµάτων, χωρίς κατοχυρωµένες διαδικασίες και δεν της δίνεται η δυνατότητα να ασκήσει τον πολιτικό 
της ρόλο. 
     ∆εν έχουµε άλλα χρονικά περιθώρια, για να εγκαταλείψουµε τις ανιστόρητες θεωρίες του εφικτού και 



του αναγκαίου. ∆εν είναι δυνατόν η οργάνωση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. να διακηρύσσει τη µετάβαση στο 
σοσιαλισµό, τη στιγµή που η κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. την αρνείται. Κάποτε ο λαός βάζει θέµα αξιοπι-
στίας. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. πρέπει να έχει ενιαία πολιτική που θα είναι αποτέλεσµα µιας δηµοκρατικής κοινής 
επεξεργασίας κυβέρνησης, διοικήσεων, βουλευτών, συνδικαλιστών, οργάνωσης. Και πάνω απ' όλα 
πρέπει να επανέλθουµε στις προεκλογικές οργανωτικές αντιλήψεις, στην προεκλογική λειτουργία µας, 
εµπλουτισµένη µε τους άξονες που επιβάλλει η κυβερνητική πραγµατικότητα.  
     Αντί για προτάσεις στο σηµείο αυτό υπενθυµίζουµε την εισήγηση της Επιτροπής Οργανωτικού στον 
3ο κύκλο Περιφερειακών Οργανωτικών Συσκέψεων µε ηµεροµηνία 4-3-82, που σας δόθηκε κατά την 9η 
Σύνοδο της Κ.Ε. Στην εισήγηση αυτή αναλύονται τα σπουδαιότερα ζητήµατα της οργανωτικής πολιτικής: 
στήριξη κυβερνητικής πολιτικής, παρέµβαση στο µαζικό κίνηµα, οργανωτική ανάπτυξη, αφοµοίωση 
νέων µελών, προετοιµασία για τη συµµετοχή στις διαδικασίες του δηµοκρατικού προγραµµατισµού και 
γενικότερα την αναπτυξιακή διαδικασία, συλλογή και επεξεργασία λαϊκών προβληµάτων - 
κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, λειτουργία οργάνων (Ν.Ε., Επ. Γρ., Τοµ. Γρ., Γραφεία δουλειάς Ν.Ε., 
Τ.Ο., Ο.Π., Κ.Ο., Περιφερειακές Επιτροπές), διαδικασία προγραµµατισµού - απολογισµού, έντυπα, 
τοπικές εφηµερίδες, οικονοµικό. 
     Αν θα πρέπει κάτι να προσθέσουµε στο κείµενο αυτό είναι ότι, για να µπορεί να στηριχθεί η 
κυβερνητική πολιτική από την οργάνωση και το λαό, πρέπει να είναι µια σωστή κυβερνητική πολιτική, 
δηλαδή πρέπει να αλλάξει τώρα. 
 

8.  ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
     Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. ξεκίνησε µέσα σε τόσο δύσκολες συνθήκες το 1974 και σε 7 χρόνια κατάφερε να 
διαδόσει τις ιδέες του σοσιαλισµού, ενός αυτοδιαχειριζόµενου σοσιαλισµού, σ' όλη την Ελλάδα και να  
αναλάβει τις ευθύνες της διακυβέρνησης. Αυτές τις ιδέες δεν πρέπει να τις ξεχάσει. Οι παραχωρήσεις στο 
κατεστηµένο ενισχύουν τη δεξιά και δεν την αδυνατίζουν. Ο ελληνικός λαός αρκετά έχει τραβήξει από τη 
λαθεµένη πολιτική της ηγεσίας. Ας µην του δώσουµε άλλη µια απογοήτευση. Εδώ και τώρα να 
στρέψουµε όλη µας την πολιτική σε άλλη κατεύθυνση. Ας µην περιοριζόµαστε στις κινήσεις κορυφής και 
στην ενηµέρωση του λαού από την τηλεόραση. Ας στηριχτούµε στο λαό και την κοµµατική µας 
οργάνωση. Η αλλαγή πορείας πρέπει να γίνει σε τούτη τη σύνοδο της Κ.Ε. Κάθε παράταση της 
σηµερινής κατάστασης σηµαίνει στη πράξη την οριστική άρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. για το σοσιαλιστικό 
µετασχηµατισµό. Η απόφαση που θα πάρει η 10η Σύνοδος της Κ.Ε. είναι η πιο σηµαντική από κάθε 
άλλη. Ο καθένας µας ας επωµιστεί τις ευθύνες του. 
Με συντροφικούς χαιρετισµούς 
ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΓΟΠΟΥΛΟΣ  Μέλος Κ.Ε. 
 
 
 

Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ 
 

[Ενώ η αντιεισήγηση είχε γραφεί και παραδοθεί στο Ε.Γ., ανακοινώθηκε και δηµοσιεύτηκε η συµφωνία 
µεταξύ της ελληνικής και της αµερικανικής κυβέρνησης για τις αµερικανικές βάσεις στην Ελλάδα. 
Επρόκειτο για θέµα τεράστιας σηµασίας, πάνω στο οποίο η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ απέδειξε 
πεντακάθαρα την ασυνέπειά της µε τις προεκλογικές της διακηρύξεις. Κρίναµε, λοιπόν, ότι η 
αντιεισήγηση έπρεπε να συµπληρωθεί µε το παρακάτω παράρτηµα.] 
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      ΘΕΜΑ: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ  
     (Παράρτηµα της εισήγησης στη συνεδρίαση της Κ.Ε.)                                                             23/7/83 
     Η συµφωνία για τις αµερικανικές βάσεις, που µονογραφήθηκε στις 15-7-83, αναγκαστικό αποτέλεσµα 
της µέχρι τώρα κυβερνητικής πολιτικής, είναι άλλο ένα βήµα του ΠΑ.ΣΟ.Κ. προς τα δεξιά. Όχι µόνο δεν 
αποτελεί απόδειξη ότι κατακτήθηκε σε σηµαντικό βαθµό η εθνική µας ανεξαρτησία, όπως ισχυρίστηκε ο 
πρωθυπουργός, αλλά ούτε αποτελεί βήµα προς αυτήν. Γι' αυτό άλλωστε επικροτήθηκε από τη Ν.∆., από 
τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας, που και πρόσφατα στις Σέρρες δήλωσε ότι ανήκει στη ∆ύση, από το 
συντηρητικό πολιτικό κόσµο της χώρας, από τους Ελληνοαµερικανούς γερουσιαστές και από τα δυτικά 



πρακτορεία. Οι ίδιες οι Η.Π.Α. εξέφρασαν την ικανοποίησή τους και ο δεξιός τύπος έγραψε εµφαντικά 
ότι ανοίγει ο δρόµος για την οικονοµική και πολιτική ανάκαµψη.  
     Καλά θα κάνει λοιπόν η κυβέρνηση να µην παραπλανά το λαό µε τη θριαµβολογία της, την 
«υπερηφάνειά» της, τη συγκίνησή της, τους όρκους πίστης στο συµβόλαιο µε το λαό (βαφτίζοντας το 
άσπρο µαύρο) και να µη µιλάει για ισοτιµία µε τις Η.Π.Α., που πολύ καλά γνωρίζει ότι δεν υπάρχει. Ούτε 
να προβάλλει τις ανακοινώσεις του ΤΑΣΣ και του ραδιοσταθµού της Μόσχας, που είναι αποτέλεσµα των 
συµφωνιών της Γιάλτας, που εµείς απορρίπτουµε. 
     Οπωσδήποτε η συµφωνία αυτή είναι αισθητά καλύτερη από τις αποικιακές συµφωνίες που ισχύουν 
µέχρι σήµερα. Πιστεύουµε επίσης ότι είναι καλύτερη από µια συµφωνία που θα έκανε µια κυβέρνηση της 
Ν.∆.. 
     Το κρίσιµο σηµείο της συµφωνίας είναι ο χρόνος παραµονής των βάσεων. Οι βάσεις θα παραµείνουν 
τουλάχιστον µέχρι 31-5-1990, δηλαδή 9 περίπου χρόνια ύστερα από την εντολή που έδωσε ο λαός στις 
18-10-81 στην κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. για την αποµάκρυνση των βάσεων, θα έχουν µεσολαβήσει 
άλλες 2 τουλάχιστον βουλευτικές εκλογές κι αναρωτιέται κανείς, γιατί το ΠΑ.ΣΟ.Κ. θα πρέπει να 
ζητήσει 3 φορές την ψήφο του λαού, για να διώξει τις βάσεις. Αλλά µε τη συνολική της πολιτική η 
κυβέρνηση περιθωριοποιεί το λαϊκό κίνηµα, δεν προχωρεί στην αλλαγή, κάνει διαχείρηση του 
συστήµατος (υποχρεωτικά κακή), δίνει επιχειρήµατα στη δεξιά, την ενισχύει και δυστυχώς η εµπειρία 
µας λέει ότι, εφ' όσον αυτή η πολιτική δεν αλλάζει ριζικά, τότε µια πιο συντηρητική κυβέρνηση θα έρθει 
να κάνει µια νέα συµφωνία ή να τροποποιήσει την παλιά ή να «ξεχάσει» να καταγγείλει τη συµφωνία 5 
µήνες πριν τη λήξη της, πάλι προς το συµφέρον των Η.Π.Α. 
     Επίσης ο πρωθυπουργός απέφυγε επιµελώς να διευκρινήσει, αν η συµφωνία αυτή αποκλείει την 
παραµονή των βάσεων πέραν του 1990. Όταν ανακοινωθεί το [πλήρες] κείµενο της συµφωνίας, 
περιµένουµε ότι το σηµείο αυτό θα είναι έτσι διατυπωµένο, ώστε ο καθένας να το ερµηνεύει όπως θέλει. 
Και φυσικά έτσι, ώστε µια πιο συντηρητική ελληνική κυβέρνηση να µπορεί άνετα να διασφαλίσει την 
παραµονή των βάσεων. Στην ουσία το χρονοδιάγραµµα δεν είναι χρονοδιάγραµµα για την αποµάκρυνση 
των βάσεων, αλλά χρονοδιάγραµµα λήξης της συγκεκριµένης συµφωνίας. Και όλα αυτά, παρ' όλο που 
είναι γνωστό ότι η χρήση του διαστήµατος για στρατιωτικούς σκοπούς ήδη έχει περιορίσει τη σηµασία 
των βάσεων και προβλέπεται ότι µέχρι το 1990 η σηµασία τους θα είναι ακόµα µικρότερη. 
     Ας προχωρήσουµε τώρα σε άλλα σηµεία της συµφωνίας. 
     1) Τα περί ελέγχου της δραστηριότητας των βάσεων, ώστε να µη χρησιµοποιηθούν εναντίον αραβικών 
και άλλων φιλικών χωρών, είχε χαρακτηρίσει ο ίδιος ο πρωθυπουργός (πολύ ορθά) «παραµύθια της 
Χαλιµάς». Το σηµείο αυτό είναι απλά για τη δηµιουργία εντυπώσεων, µια κι ο έλεγχος είναι αδύνατος. 
     2) Ο περιορισµός της δραστηριότητας των βάσεων σε περίπτωση εθνικής ανάγκης είναι αµφίβολο σε 
ποιο βαθµό είναι τεχνικά δυνατός. Επίσης, εάν αληθεύουν οι δηµοσιογραφικές πληροφορίες, η 
διαδικασία θα είναι τέτοια, ώστε µέχρι να παρθεί η σχετική απόφαση, το πιθανότερο είναι ότι η εθνική 
ανάγκη θα έχει παρέλθει. 
     3) Ο χαρακτηρισµός ότι οι βάσεις εξυπηρετούν αµερικανικά και µόνο συµφέροντα και συνεπώς η 
δυνατότητα καταγγελίας της συµφωνίας ανεξάρτητα από τη συµµετοχή της Ελλάδας στο NATO 
πιστεύουµε ότι είναι θετικό σηµείο. 
     4) Θετικό επίσης είναι το γεγονός ότι δε θα υπάρχει κανένα µυστικό πρωτόκολλο στη συµφωνία αυτή. 
     5) Η διορία των 17 µηνών για την αποµάκρυνση των βάσεων είναι υπερβολική. Για την αποµάκρυνση 
απαιτούνται 2-3 µήνες. Εποµένως οι 17 µήνες είναι µια προσπάθεια να εµφανιστεί µικρότερος ο 
πραγµατικός χρόνος της συµφωνίας. 
     6) Το καθεστώς της ετεροδικίας δεν καταργείται, απλά εκσυγχρονίζεται, θα είναι «παραπλήσιο» δηλ. 
χειρότερο από εκείνο των άλλων χωρών του NATO, µια και προβλέπει το διακριτικό δικαίωµα της 
Ελλάδας να παραιτείται από τη δικαιοδοσία της, κάτι που δεν προβλέπεται για τις άλλες χώρες. 
     7) Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναγκάστηκε να οµολογήσει την εποµένη των ανακοινώσεων του 
Πρωθυπουργού την ύπαρξη 5µηνης προθεσµίας καταγγελίας στην συµφωνία. Τούτο φανερώνει ακριβώς 
ότι η συµφωνία δεν είναι καταληκτική, γιατί αν είναι, τι χρειάζεται το 5µηνο; 
     ∆όθηκε η δικαιολογία ότι σύµφωνα µε τη Σύµβαση της Βιέννης του 1969 προθεσµία καταγγελίας 
πρέπει να προβλέπεται σε όλες τις διεθνείς συµβάσεις και µάλιστα ειπώθηκε θριαµβευτικά ότι, ενώ η 
σύµβαση αυτή προβλέπει δωδεκάµηνη προθεσµία καταγγελίας, εµείς τη συντοµέψαµε σε 5µηνη. Τούτο 
δεν είναι αληθές, γιατί το άρθρο 56 της Σύµβασης της Βιέννης αναφέρει τη δωδεκάµηνη προθεσµία 
καταγγελίας, όπως είναι φυσικό, µόνο για τις διεθνείς συνθήκες που δεν προβλέπουν την λήξη τους, εκτός 



αν αναγνωρίζει ο πρωθυπουργός ότι πράγµατι δεν προβλέπεται λήξη για τη λειτουργία των βάσεων. 
     ∆εν καταργείται ένα µέρος του µυστικού παραρτήµατος της συµφωνίας του 1953, ούτε το µεγαλύτερο 
µέρος των 108 συµφωνιών, που συνιστούσαν, κατά την έκφραση του πρωθυπουργού, το καθεστώς των 
διοµολογήσεων, που θα συζητούνται ολόκληρο το 1984 µε αµφίβολα αποτελέσµατα. 
     Πρέπει ακόµα να τονίσουµε ότι, εκτός από τις µονάδες που έχουν την ταµπέλα της «αµερικανικής 
βάσης», υπάρχουν κι άλλες µονάδες µικρότερες και µεγαλύτερες, όπου λειτουργούν Αµερικανοί 
στρατιωτικοί, αλλά έχουν την ταµπέλα «βάση του NATO» ή «Επιτροπή Αµερικανικής Στρατιωτικής 
Βοήθειας» κ.λ.π.. Γι' αυτές δεν κάνει λόγο φυσικά η συµφωνία, ούτε για τη χρήση των ελληνικών 
αεροδροµίων από τα αεροπλάνα του 6ου στόλου, κάτι που ιδιαίτερα ενδιαφέρει τις ΗΠΑ και το δια-
σφαλίζουν µε τη συµµετοχή της Ελλάδας ακόµα και µόνο στο πολιτικό σκέλος του NATO. 
Χαρακτηριστικό είναι ότι σε ένα από τα αεροδρόµια αυτά (Άκτιο Πρέβεζας) γίνονται σήµερα έργα για τη 
βελτίωσή του. 
     Τέλος θέλουµε να εκφράσουµε την απορία, γιατί δεν ανακοινώθηκε η µονογραφή µετά τη 
διαµόρφωση του κειµένου και στις δυο γλώσσες. Μήπως για να δηµιουργηθούν διαφορετικές εντυπώσεις 
απ' αυτές που θα προκαλούσε µια προσεκτική ανάγνωση της συµφωνίας; 
Περιµέναµε τόσους µήνες, δέκα µέρες παραπάνω δε θα ήταν σηµαντικό. 
     ΠΡΟΤΑΣΗ: Ο αγώνας για την αποµάκρυνση των βάσεων απαιτεί µια άλλη συνολικά πολιτική, που 
θα στηρίζεται στη λαϊκή συµµετοχή και αγωνιστικότητα, θα αποδυναµώνει τη δεξιά και τα στηρίγµατά 
της, θα δηµιουργεί ευνοϊκούς κοινωνικούς συσχετισµούς κι ένα εθνικο-ανεξαρτησιακό κίνηµα στη βάση. 
Παράλληλα σοβαρή, ουσιαστική και επείγουσα δουλειά στους άξονες της διαφοροποίησης των πηγών 
εξοπλισµού και της ανάπτυξης της ελληνικής πολεµικής βιοµηχανίας. 
     Μόνο έτσι δηµιουργούνται οι προϋποθέσεις, ώστε οι βάσεις να φύγουν και µάλιστα αξιοποιώντας τα 
θετικά σηµεία της συµφωνίας (π.χ. δυνατότητα καταγγελίας) και πριν το όριο του 1990 στα πλαίσια µιας 
αταλάντευτης πορείας προς την Εθνική Ανεξαρτησία, τη Λαϊκή Κυριαρχία και το Σοσιαλιστικό Με-
τασχηµατισµό. 
Με συντροφικούς χαιρετισµούς 
ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΓΟΠΟΥΛΟΣ (Μέλος Κ.Ε.) 
 
 
[Επειδή τα µέλη του ΠΑΣΟΚ έµαθαν τα όσα έγιναν στην Κ.Ε. από τον τύπο, που τόσο ο 
συµπολιτευόµενος όσο και ο αντιπολιτευόµενος ελέγχονταν από την κυβέρνηση, κρίθηκε σκόπιµο να 
σταλεί αυτή η πολύ συνοπτική ενηµέρωση στα ενδιάµεσα όργανα.] 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΟ∆Ο ΤΗΣ Κ.Ε. ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ 
ΑΠΟ: Νίκο Καργόπουλο (µέλος Κ.Ε.)                                                         3.8.83 
ΠΡΟΣ: Ν.Ε., Τ.Ε. 
ΚΟΙΝ: Πρόεδρο και Ε.Γ., µέλη Κ.Ε.  
ΘΕΜΑ: Συνεδρίαση Κ.Ε. 30-31/7/83 
Α) Η τοποθέτησή µου στην εισήγηση του Προέδρου (σηµεία) 
— ∆εν συµµερίζοµαι την αισιοδοξία του Προέδρου. 
— Υπάρχει κραυγαλέα αντίθεση λόγων και έργων, ο λαός µας κρίνει από τα έργα µας. 
— Η αλλαγή καρκινοβατεί. 
— ∆εν είναι απλά ζήτηµα λαθών ή αδυναµιών, αλλά συνολικής πορείας, που δεν οδηγεί στην αλλαγή και 
το σοσιαλισµό, αλλά στη διαχείρηση της κρίσης του συστήµατος. ∆ιαφωνώ δηλ. µε την εκτίµηση του 
Προέδρου για τη «φορά» των πραγµάτων. 
— Ο λαός στο περιθώριο, το µαζικό κίνηµα εχθρός, κυβερνητικός συνδικαλισµός. 
— Η εντύπωση στο λαό είναι ότι εξυπηρετούνται τα ίδια ταξικά συµφέροντα, όπως και επί Ν.∆.. 
— Η TV υποτιµάει τη νοηµοσύνη του κόσµου. 
—Την οργάνωση την υποβαθµίζουµε και προσπαθούµε να τη µετατρέψουµε σε µηχανισµό 
εξυπηρετήσεων. 
— Η κοµµατική ηγεσία είναι ανίκανη, όπως φάνηκε από τις εισηγήσεις που έκανε στην 9η και 10η 
σύνοδο της Κ.Ε.. Στόχος της η καταστολή των κοµµατικών δυνάµεων που εκφράζουν το λαό και η 
υποστήριξη των κοινωνικών κατεστηµένων π.χ. Λέσβος. 
— Ο λαός και η οργάνωση περίµεναν σήµερα από τον Πρόεδρο να απαντήσει στα ερωτήµατα και τις 



ανησυχίες και αυτό δεν έγινε. 
    Ο Πρόεδρος µου απάντησε ότι δε συµµερίζεται τις απόψεις µου και ότι είναι υπερβολικός ο 
ισχυρισµός µου ότι ολόκληρη η οργάνωση έχει παρόµοιες ανησυχίες. 
Β) Η «δευτερολογία» στην Κ.Ε. 
Στο 2ο θέµα της Η.∆. (εισήγηση Ε.Γ.) τα µέλη της ΚΕ περισσότερο τοποθετήθηκαν πάνω στην 
αντιεισήγηση και λιγότερο πάνω στην εισήγηση του Ε.Γ.. Για ώρες ολόκληρες εναλλάσσονταν στο βήµα 
τα µέλη της ΚΕ που εκφράζουν το κοµµατικό και κυβερνητικό κατεστηµένο και έκαναν πρωτοφανείς 
επιθέσεις και «αποκαλύψεις» εναντίον µου. Την επίθεση συνέχισε η Εκτελεστική Γραµµατεία και στο 
τέλος ο εκπρόσωπος του Ε.Γ. [Κ. Λαλιώτης] που «αποκάλυψε την οµάδα». Έτσι ζήτησα το λόγο, για να 
δευτερολογήσω, όπως άλλωστε µου είχε υποσχεθεί το Ε.Γ. 3 µέρες πριν τη συνεδρίαση. Το προεδρείο (3 
µελές µε 2 µέλη του Ε.Γ.) αρνήθηκε, λέγοντας ότι έκανα απλά µια τοποθέτηση κι όχι αντιεισήγηση. 
    Το µόνο που κατάφερα τότε να πω ήταν ότι µέµφοµαι το Προεδρείο για δύο λόγους: 
1) γιατί επέτρεψε στους οµιλητές να τοποθετούνται πάνω στα όσα εγώ είπα 
2) γιατί επέτρεψε στο Ε.Γ. να φέρει καινούργια «στοιχεία» στη δευτερολογία του, στα οποία δε θα 
µπορούσα να απαντήσω. 
    Οι επιθέσεις, είχαν τα εξής 3 χαρακτηριστικά: 
1) δεν προσπάθησαν να αντικρούσουν τις θέσεις που υποστηρίζονται στην αντιεισήγηση, 
2) περιείχαν χαρακτηρισµούς για το πρόσωπο µου: ανέντιµος, χυδαίος οππορτουνιστής, ανειλικρινής, 
δεξιός, µικροαστός, αστός, αριστεριστής, προσωπικές φιλοδοξίες, τριτοδιεθνιστής, 
3) το Ε.Γ. «αποκάλυψε» ότι υπάρχει µια «οµάδα» µε πανελλαδική δικτύωση σε τοµείς και αχτίδες, µε 
επιτροπές µελέτης κατά υπουργείο, µε συνεδριάσεις που θυµίζουν µυσταγωγία (!!!) κλπ. 
    Για το 1ο λυπάµαι, γιατί δε δόθηκε η δυνατότητα να ανοίξει ένας πολιτικός διάλογος (έστω και 
µονόλογος). Στο 2ο δε θα απαντήσω. Όσο για τις «δικτυώσεις» και τις «επιτροπές», τα στελέχη που 
ήρθαν σ' επαφή µαζί µας γνωρίζουν πολύ καλά ότι αυτό ήταν δική τους κι όχι δική µας πρωτοβουλία και 
δεν ήταν τίποτα άλλο από µια ανοιχτή κουβέντα, που κάναµε µόνο τους τελευταίους µήνες βλέποντας µε 
αγωνία ότι το Κίνηµα µπαίνει σ' ένα δρόµο χωρίς γυρισµό. Στις επαφές αυτές ζητούσαµε και ζητάµε την 
άποψη και την ενηµέρωση των συντρόφων για όλα τα ζητήµατα και ιδιαίτερα για όσα δεν µπορούσαµε 
να έχουµε άµεση γνώση π.χ. αγροτικό. Για όλα αυτά ενηµερώναµε το Ε.Γ. άµεσα ή έµµεσα και από 
κανένα δεν κρύψαιιε τίποτα. Σε κάθε επαφή υποστηρίζαµε την πάγια θέση µας ότι το πρόβληµα δε 
λύνεται µε αριστερές φράξιες, που θα αποτελούν νοµιµοποίηση µιας γραµµής ενσωµάτωσης, κατά τα 
πρότυπα της ∆. Ευρώπης. Αυτό όµως που κύρια θέλουµε να τονίσουµε στην κοµµατική ηγεσία είναι ότι 
µε φοβέρες για οµάδες κλπ. όχι µόνο δε θα κάµψει, αλλά θα ενισχύσει την απόφαση των µελών του 
ΠΑ.ΣΟ.Κ. που αγωνίζονται για να µη διαψευστούν άλλη µια φορά τα οράµατα του λαού µας. 
   [Με τη λήξη των εργασιών της Κ.Ε. ο Ν. Καργόπουλος πήγε να αποχαιρετήσει τα µέλη του 
Προεδρείου, αναφέροντάς τους ότι αντιλαµβάνεται πως πρόκειται για την τελευταία του παρουσία σε 
σύνοδο της Κ.Ε. του ΠΑΣΟΚ. Του είπαν ότι, αν η διαφωνία µείνει µέχρι εδώ, δεν υπάρχει πρόβληµα. Αν 
όµως προχωρήσει προς την οργάνωση, τότε θα υπάρξει παραποµπή στο Πειθαρχικό Συµβούλιο. Τους 
απάντησε ότι, φυσικά, δε θα µείνει εδώ. Για να µην υπάρχει η παραµικρή αµφιβολία, κατατέθηκε και 
γραπτώς η παρακάτω δήλωση. ∆ε θέλαµε πια να µείνουµε στο ΠΑΣΟΚ.]  
Γ) Έγγραφη δήλωση στον Πρόεδρο και το Ε.Γ.          
«Ύστερα από τη λήξη των εργασιών της 10ης Συνόδου της ΚΕ και σύµφωνα µε την προφορική µου 
τοποθέτηση, θέλω και έγγραφα να σας ενηµερώσω ότι θα προχωρήσω στην κοινοποίηση της 
αντιεισήγησής µου στις ΝΕ, µε πλήρη επίγνωση των προειδοποιήσεών σας». 
Με συντροφικούς χαιρετισµούς 
ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΓΟΠΟΥΛΟΣ (µέλος ΚΕ) 
 
[Ύστερα από όλα αυτά νοµαρχιακές οργανώσεις του ΠΑΣΟΚ άρχισαν να µας καλούν, για ενηµέρωση 
και ανάλυση της αντιεισήγησης. Η αρχή έγινε µε τις οργανώσεις Ικαρίας, Εύβοιας και Καρδίτσας, µε 
καθολική συµµετοχή. Τότε το Ε.Γ. παρέπεµψε το Γραµµατέα και 5 µέλη της Επιτροπής Οργανωτικού 
στο Πειθαρχικό Συµβούλιο, µε το ερώτηµα της διαγραφής. Ταυτόχρονα προειδοποίησε τις υπόλοιπες 
οργανώσεις να µη µας απευθύνουν παρόµοια πρόσκληση, γιατί θα έχουν την ίδια τύχη. Είχε ήδη 
απευθύνει πρόσκληση η οργάνωση Κορινθίας. Η διαδικασία πραγµατοποιήθηκε µεν, αλλά µε µικρή 
συµµετοχή και σε συνθήκες τροµοκρατίας. Άλλη πρόσκληση δεν υπήρξε.]  
 



Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (26/8/1983) 
 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
 Το Πειθαρχικό Συµβούλιο του ΠΑ.ΣΟ.Κ, που συνεδρίασε για να εξετάσει την υπόθεση του σ. 
Νίκου ΚΑΡΓΟΠΟΥΛΟΥ, της Τ.Ο. Αµπελοκήπων και µέλους της Κ.Ε., ∆ηµήτρη ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ της 
Τ.Ο. Χαλκηδόνας, Χρόνη ΙΝΙΩΤΑΚΗ και Σήφη ΣΤΕΝΟΥ της Τ.Ο. Εξαρχείων, Νίκου 
ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ της Τ.Ο. Καλλιθέας και Παναγιώτη ΜΥΡΙΤΖΗ της Τ.Ο. Ζωγράφου, από τα 
έγγραφα του φακέλου και τις τοποθετήσεις των συντρόφων που εξετάστηκαν από το Π.Σ. και τον 
εισηγητή και των ίδιων των κρινόµενων που παραστάθηκαν, διαπίστωσε και έκρινε ότι: 
 

I. Από τα άρθρα 61, 8, 18, 19, 5 και 22 του Καταστατικού προκύπτει ότι: 
1. Η Κεντρική Επιτροπή είναι το ανώτερο όργανο ανάµεσα σε δύο Συνέδρια και σ’ αυτό το 
διάστηµα καθορίζει τη πολιτική το Κινήµατος µε βάση τις αρχές της 3ης Σεπτέµβρη, το 
πρόγραµµα, το Καταστατικό και τις αποφάσεις των Συνεδρίων. 
2. Οι αποφάσεις όλων των οργάνων παίρνονται συλλογικά µε βάση την αρχή της 
πλειοψηφίας, είναι υποχρεωτικές για όλα τα µέλη του οργάνου και όλα τα µέλη του Κινήµατος 
έχουν υποχρέωση να πειθαρχόυν στις αποφάσεις των όργάνων και να εργάζονται για την 
υλοποίησή τους, ανεξάρτητα από τις αντιρρήσεις ή επιφυλάξεις που ενδεχόµενα διατύπωσαν 
στη διάρκεια της διαδικασίας για τη λήψη τους. 
3. Το µέλος που νοµίζει ότι κάποιο σηµαντικό ζήτηµα δεν αντιµετωπίστηκε ικανοποιητικά 
δεν αυτονοµείται ούτε βγάζει τη διαφωνία του έξω από τα όργανα που µετέχει και λειτουργεί, 
αλλά απευθύνεται στο αρµόδιο ή µέσα απ’ αυτό στο αµέσως ανώτερο όργανο του Κινήµατος. 
4. Στα πλαίσια που καθορίζει η διακήρυξη της 3ης Σεπτέµβρη κάθε µέλος του ΠΑ.ΣΟ.Κ είναι 
ελεύθερο να εκφράζει µέσα στα όργανα που µετέχει και λειτουργεί τις απόψεις του για τη 
στρατηγική και την τακτική του Κινήµατος, πλην όµως δεν επιτρέπεται η δηµιουργία 
οργανωµένων οµάδων µε δική τους πειθαρχία, που να εργάζονται για την επιβολή δικών τους 
απόψεων. 
5. Η µη τήρηση του Καταστατικού και των Κανονισµών και η παράβαση των αποφάσεων 
των οργάνων και των κανόνων συµπεριφοράς µέλους συνιστούν πειθαρχικά παραπτώµατα, για 
τα οποία επιβάλλονται, ανάλογα µε τη σοβαρότητα της παράβασης και το βαθµό 
πολιτικοποίησης του κρινόµενου, οι προβλεπόµενες απ’ το Καταστατικό πειθαρχικές κυρώσεις. 
 

II. Ο κρινόµενος σ. Ν. Καργόπουλος, παρά το γεγονός ότι: 
1. η ολοµέλεια τη Κεντρικής Επιτροπής – της οποίας είναι µέλος– δε δέχτηκε τις απόψεις 

και θέσεις που ανέπτυξε κατά τη συνεδρίαση της 10ης Συνόδου και ενέκρινε µε µόνο δύο 
αρνητικές ψήφους την πολιτική και οργανωτική απόφαση, 

2. είχε καταστατική υποχρέωση να πειθαρχήσει στην απόφαση της Κ.Ε. ανεξάρτητα από 
τις αντιρρήσεις και επιφυλάξεις που διατύπωσε κατά τη διαδικασία της λήψης της, 

µε την από από 3.8.83 επιστολή του, που απευθύνει αντικαταστατικά και αυθαίρετα προς τις 
Νοµαρχιακές και Τοµεακές Επιτροπής του Κινήµατος, έκφρασε και δηµόσια την άρνησή του 
να πειθαρχήσει στην απόφαση της 10ης Συνόδου της Κ.Ε. και ταυτόχρονα καλεί τα παραπάνω 
όργανα του ΠΑ.ΣΟ.Κ να αγνοήσουν και αυτά την απόφαση της Κ.Ε. και να προωθήσουν στην 
οργάνωση για ζύµωση κείµενα που υπογράφει και τους συναποστέλνει και στα οποία 
εκφράζονται απόψεις και θέσεις αντίθετες µε τις αρχές του Κινήµατος και τις αποφάσεις της 
Κ.Ε.. 
 Επί πλέον τόσο πριν από την τελευταία Σύνοδο της Κ.Ε. όσο ιδιαίτερα και µετά 
επισκέπτεται αυθαίρετα Νοµαρχιακές Επιτροπές (ενδεικτικά τη Ν.Ε. Εύβοιας, τη Ν.Ε Ικαρίας) 
και προσπαθεί, κάνοντας χρήση της πρώην ιδιότητάς του σαν Γραµµατέα της Επιτροπής 
Οργανωτικού, να παρασύρει τα µέλη τους και να περάσει αντικοµµατκές απόψεις και θέσεις. 
Στην πρακτική αυτή ενισχύεται και από οµάδα που έχει συστήσει – κύρια από πρώην µέλη της 
Επιτροπής Οργανωτικού – η οποία, σύµφωνα µε συγκεκριµένες καταγγελίες µελών Ν.Ε., 
εργάζεται συστηµατικά σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας µε σκοπό την υπονόµευση της 



οργάνωσης και το πέρασµα των δικών τους αντικοµµατικών απόψεων και θέσεων. 
III. Οι κρινόµενοι σ. ∆. ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ, Χρ. ΙΝΙΩΤΑΚΗΣ, Ν. ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, Παν. 

ΜΥΡΙΤΖΗΣ και Σ. ΣΤΕΝΟΣ, πρώην µέλη της Επιτροπής Οργανωτικού, σύστησαν µαζί µε 
τον κρινόµενο σ. Ν. ΚΑΡΓΟΠΟΥΛΟ “οµάδα” και εργάζονται συστηµατικά σε διάφορες 
περιοχές της Ελλάδας, µε σκοπό να δηµιουργήσουν άλλο κέντρο καθοδήγησης, να 
διαβρώσουν τη συνοχή της οργάνωσης, να παρασύρουν µέλη του Κινήµατος στην οµάδα τους 
και να περάσουν στην οργάνωση θέσεις και απόψεις αντίθετες µε τις αρχές της 3ης Σεπτέµβρη, 
το Καταστατικό και τις αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής. Περιοχές που έδρασαν 
αντικοµµατικά και αυθαίρετα οι παραπάνω κρινόµενοι – πέρα από το Λεκανοπέδιο Αττικής  - 
είναι: Εύβοια (ο σ. Χρ. Ινιωτάκης), Καρδίτσα (οι σ. ∆. Γιαννακός και Χρ. Ινιωτάκης), Χίος 
και Ικαρία (ο σ. Σ. Στενός) κ.α. 

IV. Οι παραπάνω ενέργειες και δράση των κρινοµένων έρχονται σε αντίθεση µε το Καταστατικό 
του Κινήµατος (άρθρα 8,18,19 και 5) και αποτελούν βαρειά πειθαρχικά παραπτώµατα. 

 
Ύστερα απ’ αυτά το Πειθαρχικό Συµβούλιο, οµόφωνα 
 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Σ Ε 
Να διαγραφούν από τα µέλη του ΠΑ.ΣΟ.Κ. οι Νίκος ΚΑΡΓΟΠΟΥΛΟΣ, µέλος της Κ.Ε., 
∆ηµήτρης ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ, Χρόνης ΙΝΙΩΤΑΚΗΣ, Νίκος ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, Παναγιώτης 
ΜΥΡΙΤΖΗΣ, και Σήφης ΣΤΕΝΟΣ. 
 

Αθήνα 26 Αυγούστου 1983 
Για το Πειθαρχικό Συµβούλιο 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

∆ηµήτρης Παγορόπουλος 
 
 

 
∆ΗΛΩΣΗ ΤΩΝ 6 ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΠΟΥ ∆ΙΑΓΡΑΦΗΚΑΝ ΣΤΙΣ 26.8.83 

       Το Πειθαρχικό Συµβούλιο πολύ καλά γνωρίζει, όπως και ολόκληρη η οργάνωση του ΠΑ.ΣΟ.Κ., ότι 
καµµία φράξια δεν δηµιουργήσαµε. 
       Ο ελληνικός λαός βλέπει ότι η αλλαγή καρκινοβατεί. Ο σοσιαλιστικός µετασχηµατισµός ξεχάστηκε. 
Τα ίδια ταξικά συµφέροντα εξυπηρετούνται όπως και πριν. Το κατεστηµένο δε θίγεται. ∆εν πορευόµαστε 
προς την αλλαγή του συστήµατος, αλλά προς τη διαχείρηση της κρίσης του. Και γι’ αυτό υπάρχει 
σοβαρός κίνδυνος να ωφεληθεί η δεξιά. 
     Ως µέλη της Επιτροπής Οργανωτικού γίναµε από νωρίς δεκτές αυτών των µηνυµάτων. Καταβάλαµε 
κάθε δυνατή προσπάθεια επί 15 µήνες να πείσουµε την ηγεσία, που όµως δεν µπόρεσε ή δε θέλησε να 
κατανοήσει τα προβλήµατα. Έτσι, λοιπόν, αναγκαστικά άνοιξε ένας διάλογος από µας και από πολλά 
ακόµα στελέχη µε τα ενδιάµεσα όργανα και την κοµµατική βάση. 
      Αυτό έγινε ανοιχτά χωρίς συνωµοτισµούς, µε ενηµέρωση του Εκτελεστικού γραφείου. Η 
αντιεισήγηση δόθηκε στο Εκτελεστικό Γραφείο 17 µέρες πριν τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής 
µε τη παράκληση να µοιραστεί στην Οργάνωση, για να ακουστούν και οι δύο αντίθετες απόψεις. Η 
ηγεσία του ΠΑ.ΣΟ.Κ. απάντησε µε τη διαγραφή µας, γιατί γνωρίζει ότι οι απόψεις που υποστηρίζουµε 
δεν είναι µόνο προσωπικές µας, αλλά απηχούν έναν έντονο προβληµατισµό και στην οργάνωση και στο 
λαό, στον οποίο δεν έχει σοβαρά και πειστικά επιχειρήµατα να αντιπαραθέσει. Αλλά δε θα πρέπει να έχει 
αυταπάτες ότι µε διαγραφές κεντρικών στελεχών ή ολόκληρων Νοµαρχιακών Επιτροπών θα µπορέσει 
ανενόχλητη να απεµπολήσει τις αρχές του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και τις προεκλογικές της υποσχέσεις. Γιατί το 
κριτήριο των µελών µας και του λαού είναι αλάθητο. Οι µεγάλες δυσκολίες είναι κατανοητές, αλλά δεν 
είναι κατανοητή η εγκατάλειψη των αρχών µας στο όνοµα των δυσκολιών αυτών. 
      Τέλος θέλουµε να τονίσουµε ότι θα υποστηρίξουµε την κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. σε κάθε επίθεση 
της ∆εξιάς, θα υποστηρίξουµε µε όλες µας τις δυνάµεις κάθε θετικό στοιχείο της πολιτικής της, αλλά 
διατηρούµε το δικαίωµα για τους εαυτούς µας να αγωνιστούµε για να γίνουν πράξη οι ιδέες του 
Σοσιαλισµού. 



Γιαννακός ∆ηµήτρης, Ινιωτάκης Χρόνης, Καργόπουλος Νίκος, Λεοντόπουλος Νίκος, Μυριτζής 
Παναγιώτης, Στενός Σήφης. 
 
 

ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ; 
       Ύστερα από τη σύνοδο της ΚΕ σε διαφόρους νοµούς της Ελλάδας τοπικά στελέχη οργανώνουν 
µαζικές συγκεντρώσεις στελεχών του ΠΑ.ΣΟ.Κ., όπως αυτές της Χαλκίδας στις 23/8/83, της Καρδίτσας 
στις 27/8/83, της Κορίνθου στις 31/8/83, όπου µας καλούν να αναλύσουµε την αντιεισήγηση. Οι 
συγκεντρώσεις αυτές θα συνεχιστούν σε όλη την Ελλάδα. 
      Τα συµπεράσµατα που βγαίνουν είναι τα εξής: 
1) Υπάρχει σχεδόν καθολική συµφωνία στο περιεχόµενο της αντιεισήγησης. 
2) Τα στελέχη που κοινωνικά ανήκουν στα λαϊκά στρώµατα και που δεν επεδίωξαν ποτέ καµµιά 
συµµετοχή στη νοµή της τοπικής εξουσίας είναι αποφασισµένα να µη συµβιβαστούν µε το κοµµατικό και 
κυβερνητικό κατεστηµένο του ΠΑ.ΣΟ.Κ. 
3) Τα στελέχη που κοινωνικά στέκονται κάπως ψηλότερα ή συµµετέχουν στη νοµή της τοπικής εξουσίας 
ναι µεν συµφωνούν µε τις θέσεις της αντιεισήγησης, έστω και µε επιφυλάξεις, αλλά δεν είναι 
διατεθειµένα για την ώρα για οποιασδήποτε µορφής εσωκοµµατικό αγώνα. 
4) Η ηγεσία του ΠΑ.ΣΟ.Κ. αντιµετώπισε την προσπάθειά µας µε τον πιο αυταρχικό τρόπο. Όχι µόνο µε 
τις διαγραφές των 6, αλλά και µε πρωτοφανείς απειλές προς τα στελέχη. Έτσι καταφέρνει µεν να 
περιορίζει τον αριθµό των στελεχών που συµµετέχουν στις συγκεντρώσεις, αλλά πείθει το κάθε µέλος 
ποιος έχει το δίκιο µε το µέρος του και ποιος έχει το άδικο. 
5) Οι θέσεις της αντιεισήγησης βρίσκουν ευνοϊκή ανταπόκριση και σε σηµαντικό αριθµό πολιτών που 
δεν ψήφισαν ΠΑ.ΣΟ.Κ. στις εκλογές του '81. 
     Αφού εξαντληθεί η συζήτηση πάνω στις διαπιστώσεις το ερώτηµα που µπαίνει από κάθε σύντροφο 
είναι: ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ; 
     Ανάλογο ερώτηµα βάζουν σήµερα εκατοντάδες χιλιάδες δηµοκρατικοί πολίτες, που ψήφισαν 
ΠΑ.ΣΟ.Κ. το 1981 και διαπιστώνουν κι αυτοί ότι η πορεία δεν είναι αυτή που υποσχεθήκαµε. 
     Είναι φανερό πως, όταν ξεκινήσαµε στις αρχές του '83 αυτό τον εσωκοµµατικό αγώνα, ο καθένας µας 
είχε στο µυαλό του για κάθε εξέλιξη κάποιες προτάσεις ή σκέψεις. Από την ευνοϊκότερη εξέλιξη, που 
ήταν η αλλαγή γραµµής του ΠΑ.ΣΟ.Κ., µέχρι τη χειρότερη, που είναι η σηµερινή. 
    Η λύση όµως σ' αυτό το τόσο σοβαρό πρόβληµα δεν πρέπει ούτε είναι δυνατόν να δοθεί µόνο από 
κάποια πρώην κεντρικά στελέχη του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ήδη υποσχεθήκαµε ότι θα ακολουθήσει ένας κύκλος 
συγκεντρώσεων σε κάθε νοµό, όπου το κάθε στέλεχος θα κάνει τη δική του πρόταση. Με ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον επίσης θα ακούσουµε την πρόταση κάθε πολίτη που πιστεύει στο σοσιαλιστικό 
µετασχηµατισµό και διαπιστώνει το σηµερινό αδιέξοδο. 
     Για το λόγο αυτό και για να λύσουµε τα πολλά πρακτικά προβλήµατα που δηµιουργεί ο σηµερινός µας 
αγώνας, προχωρήσαµε στην ίδρυση ενός Κέντρου Σοσιαλιστικών Μελετών (ΚΕΣΟΜ), που στεγάζεται 
στην οδό Τζωρτζ 12, 7ος όροφος, Πλατεία Κάνιγγος, όπου ο καθένας µπορεί να απευθυνθεί. 
Πάντως ένα είναι το βέβαιο: πρέπει να προχωρήσουµε ΣΥΝΤΟΜΑ ΣΕ ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΠΡΟΤΑΣΗ. 
 
 
 
     [Μετά τη διαγραφή των 6 µελών της Επιτροπής Οργανωτικού επικράτησε αµηχανία στα παλιότερα 
µέλη του ΠΑΣΟΚ. Οι οργανώσεις αµέσως µετά τις εκλογές κατακλύστηκαν από ρουσφετολόγους. Οι 
επιτροπές και οι οργανώσεις µεταβλήθηκαν σε υπηρεσίες εξυπηρετήσεων. Προεξάρχουσα η Επιτροπή 
Αλληλεγγύης. Προφανώς, υπήρξε προειδοποίηση ότι όποιος συµπαραταχθεί µε τους διαγραφέντες θα 
έχει τη δική τους τύχη. 
      Το ερώτηµα ήταν «και τώρα τι κάνουµε;». ∆ε διανοηθήκαµε ούτε µια στιγµή τη βολική λύση να 
προσχωρήσουµε σε κάποιο άλλο από τα υπάρχοντα κοινοβουλευτικά κόµµατα (όπως έκαναν κάποια 
άλλα στελέχη, που προσχώρησαν ή στη Ν.∆. ή στο ΚΚΕ ή στο ΚΚΕ-εσ), γιατί µε όλα είχαµε τεράστιες 
ιδεολογικές διαφορές. ∆ε διανοηθήκαµε ούτε την άλλη βολική λύση, να ιδιωτεύσουµε. 
     Για µας η προσπάθεια για µια καλύτερη πατρίδα ήταν (και είναι) τρόπος ζωής. Ήµασταν 
αποφασισµένοι να συνεχίσουµε, πιστοί στις ιδεολογικές και πολιτικές µας αρχές, όσοι κι αν είµασταν κι 
όσες δυσκολίες κι αν συναντούσαµε. Το αυτονόητο ήταν ότι έπρεπε να δηµιουργηθεί ένας πολιτικός 



φορέας, που θα κάλυπτε το κενό που άφησε το ΠΑΣΟΚ.  
    Φανταζόµασταν ότι αυτή την ανάγκη θα την αισθάνονταν και πολλοί άλλοι. Έτσι δηµιουργήσαµε τη 
Σοσιαλιστική Κίνηση, µε σκοπό να διερευνήσει τις διαθέσεις όσων εδήλωναν ότι κινούνται στον ίδιο 
ιδεολογικοπολιτικό χώρο. Απευθυνθήκαµε σε 16 φορείς: µικρά κόµµατα, συντακτικές επιτροπές εντύπων 
κλπ., µέχρι και σε πολιτικές «παρέες». Η απογοήτευσή µας ήταν µεγαλύτερη κι από αυτήν που νιώσαµε 
από το ίδιο το ΠΑΣΟΚ. Στην καλύτερη περίπτωση, δεν είχαν καµιά διάθεση να µπουν σε ταλαιπωρίες, 
να έρθουν σε σύγκρουση µε την εξουσία και προτιµούσαν να εξαντλούν τις αναζητήσεις τους στους 
κλειστούς κύκλους των ασκόπως πολιτικολογούντων. Στη χειρότερη, υποκρίνονταν. Χαρακτηριστικό 
παράδειγµα η Ε∆Α, µικρό αλλά υπολογίσιµο τότε κόµµα. Ενώ συζητούσαν µαζί µας και εδήλωναν 
αγανακτισµένοι µε το ΠΑΣΟΚ, την ίδια ώρα διαπραγµατεύονταν µε το ΠΑΣΟΚ εκλογική συνεργασία 
στις ευρωεκλογές!! Κάποια στιγµή ανακοινώθηκε ότι 2 στελέχη της Ε∆Α, µεταξύ αυτών δυστυχώς και ο 
Μ. Γλέζος, θα ήταν στο ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ! 
     Έτσι ερµηνεύτηκε και η (ακατανόητη) καθυστέρηση στις συζητήσεις για τη δηµιουργία του νέου 
φορέα. Εµείς θεωρούσαµε αυτονόητο ότι ο νέος φορέας θα έπρεπε να πάρει µέρος στις ευρωεκλογές του 
Ιουνίου 1984, και για τους γενικότερους πολιτικούς λόγους και ειδικά µετά τη στροφή 180 µοιρών που 
έκανε το ΠΑΣΟΚ και στο ζήτηµα της ΕΟΚ. (Θυµίζουµε την περίφηµη δήλωση - απάτη του Α. 
Παπανδρέου ότι «το κόστος της αποχώρησης είναι µεγαλύτερο από το κόστος παραµονής»). 
     Αποµείναµε, λοιπόν, σχεδόν µόνοι, να σηκώσουµε ένα βάρος δυσβάσταχτο, που ποτέ δεν είχαµε 
φανταστεί. Έτσι, τα διαγραφέντα µέλη της Επιτροπής Οργανωτικού (που εν τω µεταξύ αποµείναµε 5, 
µετά την αποχώρηση του Π. Μυριτζή) µε ελάχιστους άλλους συντρόφους αποφασίσαµε την ίδρυση την 
ΑΣΚΕ. Η ίδρυση ανακοινώθηκε στις 28/2/1984 σε συνέντευξη τύπου στην αίθουσα της ΟΤΟΕ.] 
         
 

Η Ι∆ΡΥΤΙΚΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ Α.Σ.Κ.Ε. (28/2/1984) 
 

    Με τη διακήρυξη τούτη απευθυνόµαστε σ’ ολόκληρο τον ελληνικό λαό που δουλεύει στο χωράφι, το 
εργοστάσιο, το γραφείο, στους επαγγελµατοβιοτέχνες, την εργαζόµενη και σπουδάζουσα νεολαία. 
Απευθυνόµαστε, γιατί πιστεύουµε ότι η µοίρα του λαού µας και της πατρίδας µας µπορεί ν’ αλλάξει. 
Πιστεύουµε ότι η  ελπίδα για µια ανεξάρτητη πατρίδα, όπου θα πάψει η εκµετάλλευση του λαού από το 
µεγάλο κεφάλαιο µπορεί να γίνει πραγµατικότητα. 
 Ο ελληνικός λαός µε τον αγώνα του πλησίασε αρκετές φορές να πάρει την τύχη του στα χέρια 
του, αλλά «φωτισµένες» πολιτικές ηγεσίες, που δεν πίστεψαν στη δύναµη του λαού ή επηρεάστηκαν από 
ξένα κέντρα αποφάσεων, κατάφεραν να οδηγήσουν το λαϊκό κίνηµα στο συµβιβασµό και την ήττα. 
 Το ΠΑΣΟΚ, που ανέλαβε παντοδύναµο τη διακυβέρνηση το 1981, δεν τήρησε τις υποσχέσεις που 
έδωσε στον ελληνικό λαό. Οι ελπίδες για µια άλλη πορεία διαψεύστηκαν. Οι βασικές επιλογές 
παραµένουν αναλλοίωτες. 
 

Α) Η διακυβέρνηση της χώρας από τη δεξιά 
 Η δεξιά, που κυβέρνησε µε µικρά διαλείµµατα όλες τις τελευταίες δεκαετίες, ακολούθησε µια 
πολιτική που υπηρετούσε τα ξένα συµφέροντα. Είναι υπόλογη απέναντι στο λαό και το έθνος για το 
καθεστώς της υποτέλειας. Η εξάρτηση της χώρας υπηρετείται από µια µεταπρατική αστική τάξη, που 
ποτέ δεν επιδίωξε µια αυτοδύναµη εθνική, κοινωνική και οικονοµική ανάπτυξη. Η δεξιά αποτελεί το 
πολιτικό όργανο της εξάρτησης και εκφράζει τα συµφέροντα της µεταπρατικής αυτής αστικής τάξης. 
 Η ανάπτυξη της χώρας δεν προσανατολίστηκε στην εξυπηρέτηση των συµφερόντων του 
ελληνικού λαού αλλά των ξένων. Το ελληνικό κεφάλαιο δεν έγινε ποτέ κυρίαρχο. Λειτούργησε και 
λειτουργεί στη σκιά του ξένου κεφαλαίου. 
 Το πιο σηµαντικό τµήµα του κοινωνικού πλεονάσµατος διοχετεύεται στο εξωτερικό. Η 
βιοµηχανική ανάπτυξη είναι επιφανειακή και δεν µπορεί να απορροφήσει το εργατικό δυναµικό που 
υποχρεώθηκε να µεταναστεύσει στις πλούσιες χώρες της ∆ύσης ή να οδηγηθεί στον παρασιτισµό κάτω 
από χειρότερους όρους εκµετάλλευσης. Ο πληθωρισµός και η ανεργία είναι µεγέθη πολύ µεγαλύτερα 
στην πατρίδα µας απ’ ότι στις πλούσιες δυτικές χώρες και αποτελούν τη χειρότερη µορφή εκµετάλλευσης 
του λαού. 
 Οι αγρότες, χωρίς καµιά επαγγελµατική κατοχύρωση, βλέπουν το εισόδηµά τους να µειώνεται. 
Τα τεράστια µοναστηριακά και εκκλησιαστικά κτήµατα έµειναν µακριά από τους φυσικούς ιδιοκτήτες 



τους. Οι µεσάζοντες καρπώνονται το µεγαλύτερο µέρος από τον ιδρώτα του αγρότη. 
 Οι βιοτέχνες, οι µικροέµποροι, οι µικροεπαγγελµατίες συνθλίβονται από το ξένο και ντόπιο 
κεφάλαιο και η θέση τους διαρκώς χειροτερεύει, χωρίς να τους προτείνεται καµιά προοπτική. 
 Οι ένοπλες δυνάµεις προσανατολίστηκαν όχι στην εδραίωση και διασφάλιση της εδαφικής 
ακεραιότητας, αλλά στη διατήρηση της εσωτερικής «τάξης», δηλ. του συστήµατος εξάρτησης, µε 
αποκορύφωµα την αµερικανοκίνητη χούντα. 
 Η εξάρτηση εκφράστηκε µε την πρόσδεση της χώρας στρατιωτικά, πολιτικά και οικονοµικά µε τις 
Η.Π.Α., το ΝΑΤΟ και την ΕΟΚ. 
 Τα εθνικά θέµατα, Κύπρος, Αιγαίο, ΕΟΚ, αντιµετωπίστηκαν µε βάση τα συµφέροντα της ∆ύσης. 
 Η παιδεία, η υγεία, η κοινωνική πρόνοια θυσιάστηκαν στο βωµό του κέρδους. Τα προβλήµατα 
που γεννήθηκαν από τις νέες αντιθέσεις, οικολογία, περιβάλλον, κοινωνικές διακρίσεις, τρόπος και 
ποιότητα ζωής, προβλήµατα νέων, αγνοούνται. 
 Η εισαγωγή και η µίµηση ξένων πολιτιστικών προτύπων υπονοµεύουν την εθνική συνείδηση και 
επιδιώκουν τελικά να µειώσουν την αντίσταση του ελληνικού λαού ενάντια στο καθεστώς της 
εξάρτησης. 
 

Β) Η διακυβέρνηση της χώρας από το ΠΑΣΟΚ  
 Οι στρατηγικοί στόχοι που έθεσε το ΠΑΣΟΚ, Εθνική Ανεξαρτησία, Λαϊκή Κυριαρχία και 
Κοινωνική Απελευθέρωση, έστω και αόριστοι, καθόριζαν το µόνο δρόµο για έξοδο από την κρίση. Το 
σύνολο των λαϊκών τάξεων και στρωµάτων, ευρύτερο του 60%, ήταν αποφασισµένο να στηρίξει µε τη 
συµµετοχή του όλες τις αποφάσεις που είχαν διακηρυχθεί και επιβάλλονταν, για να ανοίξει ο δρόµος για 
το σοσιαλιστικό µετασχηµατισµό της κοινωνίας µας. Ήταν η µόνη λύση. 
 Όµως στα δυόµισι χρόνια που πέρασαν αποδείχτηκε στην πράξη ότι η κυβερνητική πολιτική του 
ΠΑΣΟΚ δεν αλλάζει τη φορά των πραγµάτων, αλλά διαχειρίζεται την κρίση του συστήµατος. Η πολιτική 
στα εθνικά θέµατα κινείται µέσα στη λογική του «ανήκοµεν εις την ∆ύσιν». ∆ιαπραγµατεύεται µόνο 
κάποιους καλύτερους όρους εξάρτησης. Η οικονοµική πολιτική εξυπηρετεί τα ίδια ταξικά συµφέροντα, 
όπως και πριν. Τα θετικά σηµεία της κυβερνητικής πολιτικής, δυστυχώς λίγα, δεν ξεφεύγουν από τα 
πλαίσια του συστήµατος. 
 Πολύ σύντοµα η κυβέρνηση ξεκαθάρισε ότι δεν επιθυµεί τη λαϊκή συµµετοχή, αλλά θέλει τον 
πολίτη θεατή των εξελίξεων. Ο τύπος της εξουσίας δεν άλλαξε, παραµένει αστικός, το ίδιο 
συγκεντρωτικός και αυταρχικός, όπως και της δεξιάς. Τα σκάνδαλα συνεχίζονται. 
 Οι λαϊκές κινητοποιήσεις, ακόµη και όταν έχουν φιλοκυβερνητικό προσανατολισµό, είναι 
ανεπιθύµητες. Η λήψη των κυβερνητικών αποφάσεων γίνεται ερήµην των µαζικών φορέων. 
Οποιαδήποτε διαφωνία παρουσιάζεται σαν υπονόµευση της κυβέρνησης και προσφορά στη δεξιά. Η 
κοινωνική, πολιτική και πολιτιστική κριτική αντιµετωπίζεται προληπτικά, µε εκδηλώσεις ενσωµάτωσης 
και αφοµοίωσης. Οι εξαγγελίες για λαϊκή συµµετοχή αποδείχτηκαν εµπαιγµός και ό,τι ονοµάστηκε λαϊκή 
συµµετοχή δεν ήταν τίποτε περισσότερο από την καθιέρωση και ανάδειξη κάποιων νέων κατεστηµένων. 
Το µαζικό κίνηµα γνώρισε τη χειρότερη ύφεση, ύφεση που δε γνώρισε σ’ όλη την περίοδο της 
µεταπολίτευσης. 
 Στα εθνικά θέµατα οι επιλογές της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ δε διαφέρουν ουσιαστικά από αυτές 
της δεξιάς. Η ένταξη στην ΕΟΚ έγινε αποδεκτή και οι κάποιες προσπάθειες για βελτίωση των όρων της 
δεν αναιρούν την επικίνδυνη για τη χώρα µας εξάρτηση και τους φραγµούς για µια αυτόνοµη πορεία, 
προϋπόθεση για το σοσιαλιστικό µετασχηµατισµό στη χώρα µας. 
  Η συµφωνία για την παραµονή των βάσεων επικυρώνει τη στρατιωτική µας εξάρτηση από τις 
ΗΠΑ. Παράλληλα επιχειρείται απαράδεκτη παραπλάνηση του λαού, ότι δικαιώνεται ο αγώνας του. 
 Η παραµονή µας στο ΝΑΤΟ  ούτε καν αµφισβητείται και κατά τα δύο σκέλη, παρά τις 
προεκλογικές ορθές επισηµάνσεις για το ρόλο του. 
 Στο Κυπριακό η αρχικά διαφαινόµενη αποφασιστικότητα έδωσε τη θέση της στην ενδοτικότητα, 
στην ασθενική αντιµετώπιση των τουρκικών προκλήσεων και στην εναπόθεση των ελπίδων για λύση του 
στο δυτικό παράγοντα, αντί να επιδιωχθεί η ενίσχυση του εσωτερικού µετώπου µε κάθε τρόπο και η 
πλήρης διεθνοποίηση του θέµατος. 
 Στις ελληνοτουρκικές σχέσεις φαίνεται να εγκαταλείπεται η άποψη ότι οι υποχωρήσεις µόνο την 
επιθετικότητα ευνοούν. Η στάση της κυβέρνησης απέναντι στους Τούρκους πολιτικούς πρόσφυγες και 
στο κουρδικό πρόβληµα προκαλεί τουλάχιστον ερωτηµατικά. 



 Στην οικονοµία ακολουθείται η πολιτική της µονόπλευρης λιτότητας. Τα βάρη της κρίσης 
εξακολουθούν να πέφτουν στις πλάτες του λαού, που ήταν διατεθειµένος για θυσίες, αλλά µε τον όρο ότι 
θα έβλεπε «δείγµατα γραφής» µιας προσπάθειας για κοινωνικές αλλαγές. Αντί γι’ αυτό βλέπει να 
εξυπηρετούνται τα ίδια µε πριν ταξικά συµφέροντα. Το µεγάλο κεφάλαιο δε θίγεται. Τα µέτρα για 
«κοινωνικοποιήσεις» και «αυτοδιαχείριση» το µόνο που πετυχαίνουν είναι να διασύρουν τις έννοιες 
αυτές στη συνείδηση του λαού και µαζί µ’ αυτές και την έννοια του σοσιαλισµού. 
 Όλ’ αυτά δεν είναι κάποιες τακτικές κινήσεις µε αµετάθετους τους στρατηγικούς στόχους. Αν 
ήταν έτσι, θα έπρεπε αυτές οι επιλογές να συνοδεύονται από µια σωστή πολιτική για τη δηµιουργία 
προϋποθέσεων και ευνοϊκών συσχετισµών µέσα στο λαό, µε τον απαραίτητο πάντοτε όρο ότι ο λαός θα 
γινόταν πραγµατικά συµµέτοχος σ’ αυτή την πορεία. Πρόκειται για οριστικές και αµετάκλητες επιλογές 
της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ, επιλογές που ανοίγουν, αργά ή γρήγορα, το δρόµο για την επάνοδο της δεξιάς 
και στην πολιτική της έκφραση. Αν εξακολουθούν να υπάρχουν ορισµένες αυταπάτες για τις προθέσεις 
της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ και τις συνέπειες αυτής της πολιτικής καλό θα είναι γρήγορα να διαλυθούν. 
 

Γ) Τα άλλα κόµµατα και το ΑΣΚΕ 
    Η Ν.∆., πολιτικός εκφραστής του ξένου και ντόπιου µονοπωλιακού και εξαρτηµένου κεφάλαιου, 
επικροτεί, στο µέτρο που πολιτικά µπορεί, την κυβερνητική πολιτική, που σταθµούς της έχει τη 
συµφωνία για τις βάσεις και το άρθρο 4 του νόµου για τις «κοινωνικοποιήσεις». ∆ιαµαρτύρεται µόνο όσο 
διαβλέπει τη δηµιουργία του νέου πολιτικού κατεστηµένου του ΠΑΣΟΚ. Αξιοποιεί την έξοδο, λόγω 
απογοήτευσης, από την ενεργό πολιτική µεγάλων τµηµάτων του λαού και ανασυγκροτείται οργανωτικά 
παρά τις διαµάχες συντηρητικών – «ανανεωτικών», που εν µέρει απηχούν πραγµατικές ενδοταξικές 
δευτερεύουσες αντιθέσεις, αλλά που ταυτόχρονα εξυπηρετούν µελλοντικά πολιτικά σχέδια. Καλλιεργεί 
ένα ψεύτικο κλίµα πόλωσης, που ευνοεί και τα δύο µεγάλα κόµµατα, γιατί δηµιουργεί πλασµατικά 
διλήµµατα του τύπου ΠΑΣΟΚ ή Ν.∆. Έχει την κύρια ευθύνη για τη δηµιουργία κλίµατος διχασµού µέσα 
στο λαό. 
 Το Κ.Κ.Ε., παρά την αρχική του απόφαση να επιχειρήσει να καρπωθεί τα πολιτικά οφέλη από την 
κυβερνητική πολιτική, τελικά, υπακούοντας σε άλλες σκοπιµότητες, στην πράξη αποδέχεται τη 
διαχείριση της κρίσης του συστήµατος, όπως υλοποιείται από το ΠΑΣΟΚ. Οι συµφωνίες κορυφής δεν 
υπηρετούν τίποτε άλλο από την αφοµοίωση ενός τµήµατος του λαϊκού κινήµατος από το σύστηµα και όχι 
βέβαια προς όφελος των λαϊκών συµφερόντων. Αµβλύνει, βαθµιαία, τις θέσεις του για την ΕΟΚ και 
αποδέχεται τη στρατηγική της Σοβιετικής Ένωσης. Αυτή η στρατηγική δεν αµφισβητεί τη συµφωνία της 
Γιάλτας και εποµένως τη θέση της Ελλάδας στο δυτικό µπλοκ, γι’ αυτό και στηρίζει ανοιχτά τη 
διατήρηση των βάσεων στην Ελλάδα. ∆εν επιθυµεί διαµόρφωση ενός άλλου σοσιαλιστικού µοντέλου, 
αυτοδιαχειριστικού, που θα αποτελέσει πρόκληση στον «υπαρκτό σοσιαλισµό». 
 Το ΚΚΕ εσ., ακολουθεί µια πιο αγωνιστική γραµµή σ’ ορισµένους µαζικούς χώρους, ενώ 
αποδέχεται όλες τις βασικές επιλογές της κυβερνητικής πολιτικής. Ιδιαίτερα, είναι υπέρµαχο της ένταξης 
της Ελλάδας στην ΕΟΚ των µονοπωλίων, που εξυπηρετεί την οικονοµικής µας εξάρτηση, και καλλιεργεί 
αποπροσανατολιστικές αυταπάτες ότι µπορεί να µετατραπεί σε ΕΟΚ των εργαζοµένων. ∆εν αντιστοιχεί 
σε κοινωνικές δυνάµεις και δεν µπορεί να δώσει καµιά ρεαλιστική προοπτική. 
 Είναι φανερό ότι κυβέρνηση και κόµµατα ευνοούν τη µαζική έξοδο από την πολιτική του λαού, 
επιδικώκουν να τον απογοητεύσουν και να τον οδηγήσουν στο περιθώριο των πολιτικών εξελίξεων. Η 
χώρα µας είναι ενταγµένη στην κοινή στρατηγική της σοσιαλδηµοκρατίας στη Νότια Ευρώπη (Γαλλία, 
Ιταλία, Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία), που στόχο έχει να ενσωµατώσει τα ισχυρά λαϊκά κινήµατα αυτών 
των χωρών στο σύστηµα. 
 Αποτέλεσµα αυτού του πολιτικού σκηνικού, όσο δεν προτείνεται µια άλλη προοπτική, είναι να 
βγει ωφεληµένη η δεξιά και να επανέλθει, αργά ή γρήγορα στην κυβέρνηση, όταν το αποφασίσουν τα 
κέντρα εξουσίας µέσα και έξω από τη χώρα µας, όπως έγινε στη Μ. Βρετανία και τη ∆. Γερµανία και 
όπως, δυστυχώς, προβλέπεται και στη Γαλλία. 
 Θα λειτουργήσει δηλαδή και στην Ελλάδα το παιχνίδι της εναλλαγής των δύο µεγάλων κοµµάτων 
στην κυβέρνηση, ενός πιο προοδευτικού κι ενός πιο συντηρητικού, που θα κινούνται και τα δύο στη 
λογική του συστήµατος και το καθένα θα απορροφά την κοινωνική δυσαρέσκεια που δηµιουργεί το άλλο. 
Έτσι το σύστηµα θα διαιωνίζεται. Γι’ αυτό σήµερα χρειάζεται µια άλλη πολιτική για το λαϊκό κίνηµα του 
τόπου µας, που θα αµφισβητεί όχι µόνο στα λόγια αλλά και την πράξη το καθεστώς της εξάρτησης και 
της εκµετάλλευσης. Που θα αναγορεύει τον ίδιο το λαό σε µοναδικό ρυθµιστή των πολιτικών και 



κοινωνικών εξελίξεων. 
 Αναγκαία λοιπόν είναι η παρουσία ενός νέου πολιτικού κόµµατος που θα εκφράσει τον καινούριο 
προσανατολισµό. 
 Το ρόλο αυτό φιλοδοξεί να παίξει το Αγωνιστικό Σοσιαλιστικό Κόµµα Ελλάδας (Α.Σ.Κ.Ε.), που 
την ίδρυσή του ανακοινώνουµε σήµερα. Υποσχόµαστε στον Ελληνικό Λαό ότι δε θα συµβιβαστούµε 
ποτέ, σε καµιά φάση του αγώνα, αλλά αντίθετα θα δώσουµε σταθερά τη µάχη µέχρι να γίνουν τα 
οράµατά µας πραγµατικότητα. 
 

∆) Οι στρατηγικοί στόχοι και η πορεία 
 Ο νέος πολιτικός φορέας θ’ αγωνιστεί για την πραγµάτωση της Εθνικής Ανεξαρτησίας και του 
Σοσιαλισµού στην πατρίδα µας. 
 Όλες οι αποφάσεις για την τύχη της χώρας πρέπει να παίρνονται από τον Ελληνικό Λαό. 
 Ο αγώνας για την κατάκτηση της ανεξαρτησίας προϋποθέτει τον αγώνα για την αποδέσµευση από 
τα πολιτικοστρατιωτικά και οικονοµικά κέντρα αποφάσεων της ∆ύσης (ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, ΕΟΚ), τη χάραξη 
ανεξάρτητης και αδέσµευτης εξωτερικής πολιτικής, την ενίσχυση και τοποθέτηση σε νέα βάση της 
εθνικής µας άµυνας, δηλαδή τη στήριξή της στον ίδια το λαό, την περιφρούρηση της εδαφικής 
ακεραιότητας και τον αγώνα για να µη συρρικνωθεί ο Ελληνισµός στην Κύπρο και το Αιγαίο. 
 Πιστεύουµε ότι αναγκαίος όρος για την αποδυνάµωση και την κατάργηση των 
πολιτικοστρατιωτικών συνασπισµών των δύο υπερδυνάµεων είναι ο αγώνας για Εθνική Ανεξαρτησία των 
λαών, που συµβάλλει τελικά στη χαλάρωση της διεθνούς έντασης και στην προώθηση της Ειρήνης. Γι’ 
αυτό η στρατηγική για την κατάκτηση της Εθνιής Ανεξαρτησίας, περιέχει την συµπαράταξη στους 
εθνικοαπελευθερωτικούς αγώνες των λαών. 
 Οι διαφορές µας στο κοινωνικό µοντέλο, η απόρριψη από την πλευρά µας των συµφωνιών των 
δύο υπερδυνάµεων και η σταθερή τοποθέτηση της Ελλάδας στο χώρο των Αδέσµευτων δεν πρέπει να 
εµποδίσει τις φιλικές σχέσεις της χώρα µας µε τη Σοβιετική Ένωση και τις άλλες χώρες του υπαρκτού 
σοσιαλισµού. 
 Γνωρίζουµε όµως, ότι η στρατηγική για την Εθνική Ανεξαρτησία από µόνη της δεν αρκεί. Θα 
πρέπει να είναι διαλεκτικά δεµένη µε τη στρατηγική µετάβαση στο σοσιαλισµό ώστε να αποτραπούν οι 
κίνδυνοι επανόδου στο άρµα του ιµπεριαλισµού. Έτσι η Εθνική Ανεξαρτησία δεν αποτελεί το πρώτο 
στάδιο για το σοσιαλισµό αλλά συστατικό στοιχείο της πορείας για την πραγµάτωσή του. 
 Όραµα του νέου πολιτικού φορέα είναι µια αυτοδιαχειριζόµενη σοσιαλιστική κοινωνία που ο 
πολίτης συµµετέχει ενεργά σ’ όλες τις αποφάσεις που αφορούν τον ίδιο, την κοινωνία και τη χώρα. Η 
έννοια της αυτοδιαχείρισης έχει και οικονοµικό αλλά κυρίως και κοινωνικό περιεχόµενο. 
 Στην οικονοµία ο άµεσος παραγωγός διαχειρίζεται το µόχθο του παίρνοντας υπόψη του το 
γενικότερο συµφέρον του Ελληνικού Λαού. 
 Οι αυτοδιαχειριζόµενες παραγωγικές µονάδες θα έχουν σαν βασικό κριτήριο την κοινωνική 
προσφορά και όχι το κέρδος. 
 Έτσι ώστε η ανάπτυξή τους και η λειτουργία τους να µη στηρίζεται µόνο στο µηχανισµό της 
αγοράς. 
 Θα καθιερωθούν θεσµοί ελέγχου και εποπτείας στις αυτοδιαχειριζόµενες παραγωγικές µονάδες 
που να στηρίζονται σε µορφές άµεσης δηµοκρατίας µέσα από το λαό έτσι ώστε να µην εκφυλιστούν σε 
συλλογικό καπιταλισµό ή να εξαρτηθούν από µια κεντρική εξουσία. 
 Η αυτοδύναµη και ισόρροπη ανάπτυξη της χώρας µε την αποκέντρωση των οικονοµικών, 
πολιτικών, πολιτιστικών δραστηριοτήτων, αποτελεί συστατικό στοιχείο της µετάβασης στο σοσιαλισµό. 
Ανάπτυξη που στηρίζεται κυρίαρχα στις παραγωγικές δυνάµεις της χώρας, αλλά και στην ισότιµη 
συνεργασία µε άλλες χώρες. Σ’ αυτήν περιέχεται η ανάπτυξη των συνεταιρισµών, στις πόλεις και την 
ύπαιθρο, η προώθηση της συνεταιριστικής αγροτικής βιοµηχανίας. 
 Ως σήµερα η ανάπτυξη της χώρας µας βασίζεται στους εργαζόµενους που φέρουν το µεγαλύτερο 
βάρος της φορολογίας και από την αποταµίευσή τους κύρια αντλείται η χρηµατοδότηση της οικονοµίας. 
Η αστική τάξη και το ξένο κεφάλαιο καρπώνονται το πλεονέκτηµα αυτό χωρίς ουσιαστικά να 
συνεισφέρουν παρ’ όλο που η σηµερινή µορφή ανάπτυξης εξυπηρετεί τα συµφέροντά τους. 
 Η θεµελίωση άλλου τύπου ανάπτυξης θα πρέπει να στηριχτεί στον εκσυγχρονισµό του 
παραγωγικού εξοπλισµού µέσα από ένα πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων. 
 Η πορεία µετάβασης σε µια αυτοδιαχειριζόµενη σοσιαλιστική κοινωνία στηρίζεται στην 



ανάπτυξη θεσµών λαϊκής συµµετοχής άµεσης δηµοκρατίας, ώστε η εξουσία να αποκεντρώνεται χωρίς 
τον κίνδυνο  δηµιουργίας κάποιων νέων κατεστηµένων. 
 Ο σοσιαλισµός που οραµατιζόµαστε, βασίζεται στην πολιτική ενεργοποίηση και άµεση 
συµµετοχή του λαού στην άσκηση εξουσίας από τον ίδιο ώστε να µπορεί να παρεµβαίνει αποτελεσµατικά 
σε κάθε απόπειρα αλλαγής της πορείας. Η µόνη εγγύηση και το µοναδικό όπλο είναι ο λαός. 
 Έντεχνα καλλιεργείται η άποψη ότι ο Ελληνικός Λαός δεν είναι ώριµος να πάρει την τύχη στα 
χέρια του. Ενώ παράλληλα προβάλλεται η αντίληψη για φωτισµένες πολιτικές ηγεσίες. Όλα αυτά έχουν 
στόχο τον παροπλισµό του λαϊκού κινήµατος, την παραµονή του λαού ως απλού θεατή των πολιτικών 
εξελίξεων για να διαιωνίζεται τελικά το σύστηµα. 
 Και αυτό γιατί το ελληνικό λαϊκό κίνηµα έχει ιστορικά αποδείξει ότι είναι και υπεύθυνο και 
αξιόµαχο στον αγώνα για την αλλαγή του συστήµατος. Αν αυτός ο αγώνας δεν δικαιώθηκε ως τώρα, την 
ευθύνη δεν την έχει ο λαός, αλλά η κάθε φορά ηγεσία του. 
 Μόνο µια πολιτική που βασίζεται στην πλήρη ενηµέρωσή του και στη συµµετοχή του στην 
άσκηση εξουσίας έχει τις προϋποθέσεις να οδηγήσει στο σοσιαλισµό. 
 Κάθε θεσµός άµεσης λαϊκής συµµετοχής που στοχεύει σε µια σοσιαλιστική κοινωνία από την 
παραγωγή, την τοπική αυτοδιοίκηση, το συνδικαλισµό, τον πολιτισµό, την ειρήνη, τα κοινωνικά 
κινήµατα θα πρέπει να προωθείται και να αναπτύσσεται. 
 Η Λαϊκή Κυριαρχία είναι συστατικό του στόχου και της πορείας για το σοσιαλισµό. Αυτό 
σηµαίνει την παγίωση και τη διεύρυνση των κάθε είδους ελευθεριών του λαού µας που έχουν κατακτηθεί 
στο σηµερινό αστικό κοινοβουλευτικό σύστηµα. 
 Η πολυφωνία έκφρασης (πολιτική, κοινωνική, πολιτιστική, κλπ), που περιέχει και την έννοια του 
πολυκοµµατισµού είναι απαραίτητος όρος για την κατοχύρωση και διεύρυνση της Λαϊκής Κυριαρχίας. 
Αποτελεί την ασφαλιστική δικλείδα σε οποιαδήποτε απόπειρα αλλοίωσης της θέλησής του από πολιτικές 
ηγεσίες, κόµµατα, ξένο παράγοντα. Έτσι η έννοια αυτή της πολυφωνίας είναι πολύ ευρύτερη από τον 
πολυκοµµατισµό γιατί αφορά στο λαό και όχι στην αστική δηµοκρατία. 
 Ο λαός µας επιδιώκει την πραγµάτωση της Εθνικής Ανεξαρτησίας και το πέρασµα στο 
σοσιαλισµό να γίνουν ειρηνικά, κατοχυρώνοντας και διευρύνοντας ό,τι έχει κατακτήσει στο σηµερινό 
αστικό κοινοβουλευτικό σύστηµα. Για οποιαδήποτε άλλη επιλογή, την ευθύνη θα έχουν όσοι 
αντιδράσουν στην πορεία και την κυρίαρχη θέληση του λαού. 
 Το κόµµα, αναπόσπαστο κοµµάτι του λαού, µάχεται καθηµερινά στην πρώτη γραµµή, απ’ όπου 
συγκεντρώνει όλο τον πολιτικό προβληµατισµό που υπάρχει στο λαό. Επεξεργάζεται την πολιτική του, 
που είναι και πρόταση πολιτικής για το λαϊκό κίνηµα. Αυτή η πολιτική ελέγχεται, εγκρίνεται και 
υλοποιείται από τον ίδιο το λαό. 
 Για το ΑΣΚΕ, ο µαρξισµός, αποτελεί µέθοδο ανάλυσης των χαρακτηριστικών µιας κοινωνίας, 
χωρίς να αποτελεί δόγµα. Οι εµπειρίες µετάβασης, τα σύγχρονα µαρξιστικά ρεύµατα, οι αγώνες των 
λαών πρέπει να αναλύονται µε προσοχή και να εµπλουτίζουν, χωρίς διάθεση µιµητισµού, το ιδεολογικό 
υπόβαθρο του κόµµατος. 
 Η δοµή και η λειτουργία του κόµµατος αντανακλούν τα χαρακτηριστικά της κοινωνίας που 
οραµατίζεται. 
 

Ε) Κοινωνικές δυνάµεις στην Ελλάδα. Το κράτος 
 Οι κοινωνικές δυνάµεις στην Ελλάδα που θα στηρίζουν την πορεία προς το σοσιαλισµό είναι 
εκείνες που καθορίζονται από την κυρίαρχη αντίθεση µητρόπολης – περιφέρειας, που αποτελεί 
διεθνοποίηση της βασικής αντίθεσης του καπιταλισµού Κεφάλαιο – Εργασία. 
 Η Ελλάδα, σαν χώρα και σαν κοινωνία, έχει ορισµένα βασικά χαρακτηριστικά περιφερειακού 
καπιταλισµού, χωρίς να βρίσκεται στα ακρότατα όρια της περιφέρειας. Ο καπιταλιστικός τρόπος 
παραγωγής έχει σχετικά ολοκληρωθεί και βαθύνει σ’ ένα µονοπωλιακό τοµέα της οικονοµίας, χωρίς να 
έχει αποδιαρθρώσει τους άλλους τρόπους παραγωγής. 
 Η αστική τάξη διακρίνεται στη µονοπωλιακή και τη µεσαία. 
 Η µονοπωλιακή αστική τάξη είναι ο βασικός τοποτηρητής των συµφερόντων του ιµπεριαλισµού 
και της ξένης εξάρτησης. Συνδέει την ύπαρξή της µε τα µητροπολιτικά κέντρα του καπιταλισµού. 
Καρπώνεται σηµαντική µερίδα από το κοινωνικό πλεόνασµα. Ο χαρακτήρας της είναι παρασιτικός και 
µεταπρατικός. Ποτέ δε συµµετέχει στους εθνικοαπελευθερωτικούς αγώνες και πάντα συµπράττει µε κάθε 
είδους κατακτητές. 



 Η µεσαία αστική τάξη (παραδοσιακή και νέα) εξαρτάται όλο και περισσότερο από τη 
µονοπωλιακή αστική τάξη, που καθορίζει το πολιτικό σχέδιο. Αν και έχει αντίθεση µε τη µονοπωλιακή 
αστική τάξη, η ύπαρξή της είναι στενά δεµένη µε τον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής, έτσι ώστε οι 
διαφορές αυτές να µη φτάνουν στα όρια αµφισβήτησής του. 
 Το κράτος είναι ο κύριος µηχανισµός αναδιανοµής του πλεονάσµατος προς όφελος της αστικής 
τάξης. Αποτελεί το όργανο επιβολής και αναπαραγωγής της αστικής τάξης στην Ελλάδα σε βάρος των 
άλλων τάξεων και στρωµάτων. Ο ρόλος του κράτους είναι κυρίαρχος σ’ όλα τα επίπεδα: πολιτικό, 
κοινωνικό, οικονοµικό. 
 Η µικροαστική τάξη  (νέα και παραδοσιακή) είναι ο ρυθµιστικός παράγοντας των ταξικών 
συµµαχιών. Η συµπόρευσή της µε την αστική τάξη (µονοπωλιακή και µεσαία) δεν είναι σταθερή, γιατί οι 
όροι της συµµαχίας συνδέονται µε τις καπιταλιστικές κρίσεις και τη χειροτέρευση των όρων 
εκµετάλλευσης και καταπίεσης. Άλλωστε η θέση της στην ταξική συµµαχία µε την αστική τάξη είναι 
επισφαλής και δεν αποκτά ηγετικό ρόλο, αν και καρπώνεται γενικά µεγαλύτερο κοινωνικό πλεόνασµα σε 
σχέση µε τους αγρότες και τους εργάτες, η θέση της είναι κυριαρχούµενη στον καπιταλιστικό τρόπο 
παραγωγής 
 Εργατική τάξη: Το τµήµα της εργατικής τάξης που απασχολείται στο µονοπωλιακό τοµέα της 
οικονοµίας αποκτά ένα ψηλό βαθµό ταξικής συνείδησης. Τα τµήµατα της εργατικής τάξης που 
απασχολούνται στους παραδοσιακούς τοµείς µεταποίησης έχουν χαλαρότερη ταξική συνοχή. Συνολικά η 
εργατική τάξη αποτελεί την πιο συνειδητή κοινωνική δύναµη για µια στρατηγική σοσιαλιστικής 
µετάβασης. Στη χώρα µας όµως δεν είναι το κυρίαρχο κοινωνικό τµήµα. 
 Οι αγρότες βρίσκονται κάτω από συνθήκες κλιµακούµενης εκµετάλλευσης, που είναι ιδιαίτερα 
έντονη στις µικρές ιδιοκτησίες, ενώ στα µεσαία αγροτικά στρώµατα  µπορεί να φτάσει µέχρι µια πολιτική 
ουδετεροποίησής τους (πιστώσεις κλπ). 
 Οι πρόσφατοι πολιτικοί και κοινωνικοί αγώνες στην Ελλάδα για ανεξαρτησία, δηµοκρατία, 
κοινωνική δικαιοσύνη διεξαχθήκανε από τους αγρότες, τους εργάτες και σηµαντικά τµήµατα της 
µικροαστικής τάξης και στρωµάτων της πόλης. Το ίδιο θα συµβεί και στον αγώνα που τώρα πάλι αρχίζει. 
 

ΣΤ) Οι οργανωτικές αρχές του ΑΣΚΕ 
 Οι µεγάλες ιστορικές ευκαιρίες για την πατρίδα µας χάθηκαν, γιατί στις κρίσιµες φάσεις 
βρέθηκαν ανεξέλεγκτες πολιτικές ηγεσίες, που κατάφεραν να επιβάλουν µια γραµµή αντίθετη µε τη 
βούληση του λαού και της κοµµατικής τους βάσης.  
 Έτσι το θεµέλιο των οργανωτικών αρχών του Α.Σ.Κ.Ε. είναι να παίρνονται οι αποφάσεις και να 
ελέγχεται η υλοποίησή τους από το σύνολο των µελών του κόµµατος κι όχι από κάποια µικρή οµάδα 
στελεχών. 
 Θα πρέπει επίσης να διασφαλίζεται: 
 Η αποφυγή της δηµιουργίας χάσµατος ανάµεσα σε «ηγεσία» και «βάση». 
 Η αποφυγή γραφειοκρατικών τάσεων. 
 Η αποκέντρωση. 
 Η αποδοτική λειτουργία. 
 Οι  βασικές αρχές είναι οι παρακάτω: 
 ∆εν υπάρχουν ανώτερα και κατώτερα όργανα, αλλά πιο κεντρικά και πιο περιφεριακά. Η δοµή 
της οργάνωσης δεν είναι πυραµίδα, αλλά κύκλος. Όλα τα όργανα βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο. ∆εν 
υπάρχει ηγεσία και βάση, αλλά κέντρο και περιφέρεια. 
 Κάθε όργανο έχει την αποκλειστική ευθύνη να αποφασίζει για τα ζητήµατα του χώρου του. 
 Τα κεντρικά όργανα µόνο να εισηγούνται µπορούν. 
 Η οργάνωση είναι περιφεριακά αποκεντρωµένη. Την ευθύνη για τη λειτουργία των οργανώσεων 
έχουν εκλεγµένες περιφεριακές επιτροπές και όχι κεντρικά όργανα. 
 Κανένα όργανο δεν είναι διορισµένο. 
 Τα µέλη είναι απόλυτα ισότιµα µεταξύ τους, ανεξάρτητα από το όργανο που είναι ενταγµένα. 
Κάθε µέλος παίρνει µέρος κανονικά στη γενική συνέλευση της οργάνωσής του. Κάθε µέλος συµµετέχει 
σε επιτροπή, που επεξεργάζεται τη γραµµή του κόµµατος σε κάποιο τοµέα. Τα µέλη οποιουδήποτε 
οργάνου είναι ισότιµα µεταξύ τους. ∆εν υπάρχει γραµµατέας. Υπάρχει ένας συντονιστής, που περιοδικά 
εναλλάσσεται. Τα µέλη οποιουδήποτε οργάνου ανακαλούνται από τη θέση τους οποιαδήποτε στιγµή µε 
διαδικασίες, όπου συµµετέχουν όλα τα µέλη του χώρου που καλύπτει το όργανο αυτό. 



 Μέλος του κόµµατος µπορεί να γίνει κάθε πολίτης που δέχεται την ιδρυτική διακήρυξη και το 
καταστατικό, διαθέτει προσωπικό και πολιτικό ήθος και έχει συµπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας του. 
Κάθε µέλος εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του στο όργανο που ανήκει. Κάνει ακόµα την κριτική του 
προς µέλη και όργανα του φορέα και την αυτοκριτική του, που γίνονται χωρίς κανένα περιορισµό, µέσα 
σε ανοιχτές δηµοκρατικές διαδιακασίες. Η µειοψηφία πειθαρχεί στις αποφάσεις που παίρνονται κατά 
πλειοψηφία. Η άποψη της µειοψηφίας µεταφέρεται στο σύνολο της οργάνωσης και όχι µόνο στα πιο 
κεντρικά όργανα. ∆εν υπάρχουν πληροφορίες που να µη γίνονται γνωστές στο σύνολο της οργάνωσης. 
Κάθε όργανο πειθαρχεί στις αποφάσεις ενός πιο κεντρικού οργάνου για θέµατα που αφορούν έναν 
ευρύτερο χώρο από την περιοχή ευθύνης του. 
 Τα µέλη λειτουργούν µε απόλυτη ειλικρίνεια, τόσο µεταξύ τους όσο και προς το λαό. Η 
αυτοκριτική του φορέα γίνεται ανοιχτά προς το λαό, µε απαραίτητη προϋπόθεση να συνοδεύεται από 
ανάλυση των αιτιών που προκάλεσαν άστοχες ενέργειές και συναφείς προτάσεις για το ξεπέρασµα των 
αδυναµιών. 
 Αναπτύσσεται η συνεργασία και η συντροφικότητα ανάµεσα στα µέλη. Αποκλείονται οι 
οµαδοποιήσεις. 
 Σε κάθε οργάνωση και σε όλα τα όργανα συνδέεται η θεωρία µε την πράξη σε όλα τα θέµατα. 
Όλα τα µέλη αναλαµβάνουν συγκεκριµένη δουλειά ανάλογα µε τις δυνατότητές τους. Σε κάθε οργάνωση 
και σε κάθε όργανο καθιερώνεται µόνιµα η διαδικασία προγραµµατισµού, απολογισµού και ελέγχου. 
 Τα µέλη και τα όργανα, κεντρικά και περιφερειακά λειτουργούν σε πολιτική βάση. ∆εν είναι 
φορείς κάποιων στενών συντεχνιακών ή άλλων συµφερόντων. Κάθε επί µέρους θέµα εντάσσεται στη 
γενική πολιτική γραµµή και αντίστροφα η γενική πολιτική εξειδικεύεται σε κάθε επί µέρους χώρο. 
 ∆εν υπάρχουν ξεχωριστά πειθαρχικά όργανα. Για τέτοιες υποθέσεις αρµόδιες είναι οι 
συνελεύσεις, που λειτουργούν διαπαιδαγωγικά και όχι εξοντωτικά για τα µέλη. Μόνο στις περιπτώσεις 
οµαδοποίησης, υπηρεσίας άλλου πολιτικού φορέα ή ζητήµατος ηθικής τάξης επιβάλλεται η ποινή της 
οριστικής διαγραφής. 
 Η σύνθεση της κεντρικής επιτροπής δεν είναι σταθερή και αποτελείται από τα µέλη της 
εκτελεστικής επιτροπής και έναν εκπρόσωπο από κάθε νοµαρχιακή οργάνωση, που µπορεί να 
εναλλάσσεται. Η εκτελεστική επιτροπή εκλέγεται από την κεντρική επιτροπή, λογοδοτεί σ’ αυτήν και 
κάθε στιγµή µπορεί να ανακληθεί από την κεντρική επιτροπή. 
 Τα θέµατα ηµερήσιας διάταξης, που θα συζητηθούν στην κεντρική επιτροπή, γνωστοποιούνται σε 
όλη την οργάνωση 20 µέρες πριν από τη σύνοδο. Στο διάστηµα αυτό συνέρχονται όλα τα όργανα του 
κόµµατος και αποφασίζουν πάνω στα θέµατα αυτά. Στη νοµαρχιακή συνέλευση εκλέγεται ο εκπρόσωπός 
της, που συµµετέχει στην κεντρική επιτροπή, στην οποία και µεταφέρει τις απόψεις της. 
 Σε έκτακτα θέµατα, που δεν έχουν τεθεί στην οργάνωση 20 µέρες πριν τη σύνοδο, ή σε ιδιαίτερης 
σοβαρότητας θέµατα που δε συγκεντρώνουν στην κεντρική επιτροπή πλειοψηφία ¾, το θέµα 
µεταφέρεται στο σύνολο της οργάνωσης, που αποφασίζει µέσα σε χρόνο που ορίζει η κεντρική επιτροπή. 
 Οι βουλευτές του κόµµατος δεν εξαντλούν τη θητεία τους, αλλά αντικαθίστανται από τους 
αναπληρωµατικούς, σε χρόνο που ορίζει η κεντρική επιτροπή και που κυµαίνεται από 1 ως 2 χρόνια, 
ανάλογα και µε τις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε εκλογικής περιφέρειας. 
 Απευθυνόµαστε στον Ελληνικό Λαό. Στον εργάτη, τον αγρότη, το µισθωτό, το 
µικροεπαγγελµατία, το βιοτέχνη, τη νεολαία, σε κάθε καταπιεζόµενο πολίτη. Σ’ όλους όσοι βλέπουν ότι 
το σηµερινό σύστηµα διαιωνίζει την ξένη εξάρτηση και την εκµετάλλευση. Σ’ όσους πιστεύουν ότι ο 
λαός µας µπορεί να πάρει την τύχη του στα χέρια του για µια αυτοδιαχειριζόµενη σοσιαλιστική κοινωνία, 
χωρίς ξένες επεµβάσεις και εκµετάλλευση. Σ’ αυτούς που χωρίς προσωπικές φιλοδοξίες θέλουν ν’ 
αγωνιστούν για την υπόθεση της Εθνικής Ανεξαρτησίας και του Σοσιαλισµού.  

Τους καλούµε: 
Να πυκνώσουν τις τάξεις του Α.Σ.Κ.Ε., για να γίνει επιτέλους πράξη το όραµα µιας ανεξάρτητης 

σοσιαλιστικής Ελλάδας. 
 
 
 
 
 
 



 
 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ 
 

 Μετά την παρουσίαση της διακήρυξης ακολούθησαν οι ερωτήσεις των δηµοσιογράφων και οι 
απαντήσεις των εκπροσώπων του κόµµατος. 
 Στο διάλογο αυτό έχουν γίνει οι εξής µετατροπές: 
α) φραστικές διορθώσεις, αναγκαίες κατά τη µεταφορά του προφορικού λόγου σε γραπτό, 
β) διαχωρισµός των ερωτήσεων που έκανε ο κάθε δηµοσιογράφος, ώστε ο αναγνώστης να µπορεί να 
βρίσκει την αντίστοιχη απάντηση αµέσως µετά την ερώτηση, 
γ) αλλαγή στη σειρά των ερωτήσεων, ώστε να δοθούν κατά το δυνατό σε ενότητες, 
δ) απαλοιφή των ονοµάτων στελεχών του κόµµατος και δηµοσιογράφων, σύµφωνα µε µια πάγια αρχή 
της Επιτροπής Τύπου του ΑΣΚΕ. 
 
ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ: Μήπως η ίδρυση του ΑΣΚΕ διασπά το χώρο του σοσιαλισµού και επιταχύνει την 
επάνοδο της δεξιάς στην εξουσία; 
 ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Πού είδατε τις άλλες σοσιαλιστικές δυνάµεις και ποιες είναι αυτές; Αν το ΠΑΣΟΚ ήταν 
και στην πράξη σοσιαλιστικό και όχι µόνο στις διακηρύξεις, δε θα υπήρχε λόγος να ιδρυθεί το ΑΣΚΕ. 
Ακριβώς επειδή δεν ακολουθεί σοσιαλιστική γραµµή, γι’ αυτό κάναµε ένα καινούργιο ξεκίνηµα του 
αγώνα για το σοσιαλισµό και όχι διάσπαση. Η δεξιά θα επανέλθει, εφόσον συνεχίζεται η ίδια 
κυβερνητική πολιτική, χωρίς να δίνεται άλλη προοπτική. Απόδειξη τα αποτελέσµατα στους δικηγόρους, 
όπου εµείς δεν «διασπάσαµε» κανέναν. Η ίδρυση του ΑΣΚΕ θα δώσει µια καινούργια προοπτική στο 
λαϊκό κίνηµα. 
 
ΒΡΑ∆ΥΝΗ: Αφού το ΠΑΣΟΚ δεν είναι σοσιαλιστικό, το ΑΣΚΕ διεκδικεί τη µοναδικότητα της ετικέτας 
του σοσιαλισµού; 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Το ΠΑΣΟΚ είχε σχέση µε το σοσιαλισµό, δεν έχει όµως σήµερα η πολιτική του γραµµή. 
Σχέση µε το σοσιαλισµό έχουν οι ιδρυτικές του αρχές και βέβαια ένα δυναµικό αγωνιστών, που, για 
διάφορους λόγους, παραµένει ακόµα µέσα στο ΠΑΣΟΚ. ∆ε διεκδικούµε αποκλειστικότητα και δεν 
προσπαθούµε µε τα λόγια να πετύχουµε τίποτα. Το τι είναι ο καθένας θα αποδειχτεί από τη δράση του 
και ο λαός µε τη δική του αξιολόγηση θα καταξιώσει εκείνον που θα κρίνει. Εµείς φιλοδοξούµε να 
καταξιωθούµε µέσα από τους λαϊκούς αγώνες, ως σοσιαλιστικό κόµµα. 
 
ΒΡΑ∆ΥΝΗ: Το κόµµα του Παναγούλη είναι σοσιαλιστικό; Γιατί δε συνεργάζεσθε; Το ΑΣΚΕ είναι 
κόµµα της αριστεράς; 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Τιµούµε τους αγώνες του Στάθη Παναγούλη και της οικογένειάς του, αλλά ο ίδιος δήλωσε 
καθαρά ότι ανήκει στην κεντροαριστερά και βέβαια ο ίδιος είναι ο πιο κατάλληλος για να προσδιορίσει 
το χώρο που ανήκει το κόµµα του. Αν εµείς έπρεπε να κάνουµε µια τοποθέτηση, θα βγάζαµε το 
«αριστερά» και θα λέγαµε ότι ανήκει σκέτα στο «κέντρο». Είναι ένα κόµµα που δεν προτείνει την 
αµφισβήτηση του συστήµατος,, αλλά κι αυτό κινείται µέσα στη λογική του, γι’ αυτό δεν υπάρχει απ’ την 
πλευρά µας διάθεση συνεργασίας. Είναι ένα κόµµα µη δεξιό και µπορούµε να έχουµε σχέσεις, όπως και 
µε άλλα κόµµατα του ίδιου χώρου. Νοµίζουµε ότι µε όσα είπαµε κάναµε φανερό ότι το ΑΣΚΕ ανήκει 
στην αριστερά. 
 
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: Υπήρξατε στελέχη του κυβερνώντος κόµµατος. Απόψε κάνατε έντονη κριτική στο 
ΠΑΣΟΚ. Πριν διαγραφείτε κάνατε αυτή την κριτική τόσο έντονη στον κοµµατικό µηχανισµό, κι αν ναι, 
υιοθετήθηκε αυτή η κριτική από άλλα στελέχη του ΠΑΣΟΚ; 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Είναι µια ερώτηση που δεν απευθύνεται στο ΑΣΚΕ, αλλά στα στελέχη του ΑΣΚΕ που 
προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ. Η κριτική στην κυβερνητική πράξη του ΠΑΣΟΚ έγινε από την πρώτη µέρα 
των εκλογών. Βέβαια, δεν είχε γίνει φανερό ότι υπάρχει µια συνολικά διαφορετική πορεία απ’ αυτή που 
είχε υποσχεθεί στο λαό, αλλά είχαν φανεί τα πρώτα σηµάδια, π.χ. ο αστικός τύπος διακυβέρνησης, ο 
παραγκωνισµός του µαζικού κινήµατος και της οργάνωσης του ΠΑΣΟΚ. Σιγά σιγά άρχισαν να φαίνονται 
και τ’ άλλα σηµάδια, που από κάποια στιγµή και πέρα άρχισαν να µαζεύονται και να συνθέτουν τις 
διαπιστώσεις που σήµερα κάνουµε. Η κριτική έγινε από την πρώτη µέρα πολύ σκληρή σε κάθε 



καινούργια αθέτηση υποσχέσεων που διαπιστώναµε. Κι αυτή η κριτική δεν ήταν µόνο δική µας, 
ξεκινούσε από το λαό, περνούσε στην  οργάνωση του ΠΑΣΟΚ, έφτανε στα κεντρικά όργανα κι όποια 
στελέχη ήταν ευαίσθητα στα µηνύµατα που έρχονταν έκφρασαν αυτή την κριτική. Οργανωτικά, η 
κατάσταση οξυνόταν συνεχώς και έφτασε στο τέλος στη διαγραφή µας. 
  
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΓΝΩΜΗ: Κατηγορήθηκαν µερικοί από σας για οµάδα στο ΠΑΣΟΚ. Τι λέτε για τις οµάδες 
στο ΑΣΚΕ; Με ποια διαδικασία µπορεί το ΑΣΚΕ να συνεργαστεί σε κάποιο ζήτηµα µε άλλο κόµµα; 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:  Στο ΠΑΣΟΚ ίσως είµαστε από τους ελάχιστους που δε λειτουργήσαµε σαν οµάδα. 
Αρνούµαστε τις οµαδοποιήσεις στο κόµµα, γιατί δηµιουργούν µια άλλη οργάνωση µέσα στην οργάνωση, 
κάτι που είναι αντίθετο µε τη δηµοκρατία. Νοµιµοποίηση των «τάσεων» µέσα στο κόµµα παρατηρήθηκε 
σε άλλα σοσιαλιστικά κόµµατα, µε αποτελέσµατα καθόλου ενθαρρυντικά για την υπόθεση του 
σοσιαλισµού (π.χ. Γαλλία). 
 Για το πώς θα υλοποιηθεί στην πράξη η συνεργασία µε άλλα κόµµατα, πιστεύουµε ότι µε τις 
οργανωτικές µας αρχές και τη δηµοκρατική λειτουργία, όπως την προσδιορίσαµε, εύκολα λύνεται 
οποιοδήποτε θέµα. Όταν η συνεργασία µ’ ένα κόµµα αφορά ζητήµατα γενικής πολιτικής γραµµής 
παίρνεται κεντρική απόφαση µε τις διαδικασίες που αναφέραµε, οπότε δεσµεύει όλη την οργάνωση. 
Όταν όµως η συνεργασία αφορά ζητήµατα ιδιαίτερων τοπικών συνθηκών, µπορεί η κάθε τοπική 
οργάνωση ν’ αποφασίσει να συνεργαστεί µ’ ένα άλλο κόµµα στο χώρο της, χωρίς ν’ απαιτείται κεντρική 
απόφαση. 
 
ΒΡΑ∆ΥΝΗ: Τα στελέχη σας προέρχονται κύρια από το ΠΑΣΟΚ; 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Οργανωµένη συνιστώσα του ΑΣΚΕ είναι η Σοσιαλιστική Κίνηση, που βασικά 
αποτελέστηκε από στελέχη  που αποχώρησαν ή διαγράφτηκαν από το ΠΑΣΟΚ τον Αύγουστο του ’83, 
αλλά και παλιότερα. Το ΑΣΚΕ δηµιουργήθηκε από µια ευρύτερη σύγκλιση δυνάµεων του χώρου της 
αριστεράς. Στην Εκτελεστική Επιτροπή συµµετέχουν και δύο σύντροφοι που δεν ανήκαν ποτέ στο 
ΠΑΣΟΚ, αλλά ήταν συναγωνιστές από τα χρόνια της δικτατορίας, µε τεράστια προσφορά στο λαϊκό 
κίνηµα. Ακόµα πρέπει να πούµε ότι στο ΑΣΚΕ κατευθύνονται και άλλοι αγωνιστές της αριστεράς, που 
προέρχονται από οργανωµένα παραδοσιακά σχήµατα. 
 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Πώς ορίζεται το προσωπικό ήθος, για να ενταχθεί κάποιος στην οργάνωση του 
ΑΣΚΕ; 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Υπάρχουν κάποια κριτήρια που χαρακτηρίζουν κάποιες περιπτώσεις, ακραίες περιπτώσεις 
του κοινού ποινικού δικαίου, ή ο,τιδήποτε παρόµοιο. Το πολιτικό ήθος συνδέεται και µε το προσωπικό, 
αφορά και την πολιτική ιστορία του συγκεκριµένου ατόµου. ∆ηλαδή για κάποιον, που θέλει να ενταχθεί 
στο ΑΣΚΕ και λέει ότι θα λειτουργήσει σύµφωνα µε τις αρχές του, δεν µπορεί να αγνοηθεί ο τρόπος που 
αυτός µέχρι σήµερα έχει λειτουργήσει µέσα στον πολιτικό στίβο. Και έτσι, δεν µπορεί να γίνει π.χ. 
ανεκτό ένα άτοµο στο ΑΣΚΕ, που έχει πάρει µια υπεύθυνη θέση επί χούντας. Ή κάποιος άλλος, που 
αλλάζει το ένα κόµµα µετά το άλλο, πάντα µε αντάλλαγµα κάποια συµµετοχή του στη νοµή της 
εξουσίας. Αυτό εµείς δεν το θεωρούµε πολιτικό ήθος. 
  
ΒΡΑ∆ΥΝΗ: Τι κίνηση έχετε στην επαρχία; 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η οργανωτική µας προσπάθεια ξεκινάει σήµερα απ’ αυτή την αίθουσα. Καλέσαµε τον 
ελληνικό λαό, όλους που πιστεύουν σ’ αυτά που εµείς διακηρύσσουµε, ν’ αρχίσουµε όλοι µαζί τη 
δηµιουργία της οργάνωσης του ΑΣΚΕ. Βέβαια υπάρχει το προηγούµενό της Σοσιαλιστικής Κίνησης, 
επρόκειτο όµως για µια Κίνηση, όπως λέει και το όνοµά της, που δεν µπορεί να έχει µια συγκεκριµένη 
οργάνωση µε παρακλάδια παντού. Υπάρχουν πυρήνες, που συζητούν και αποφασίζουν. Παρ’ όλα αυτά 
διαπιστώσαµε ότι οι θέσεις µας είχαν µια πανελλήνια απήχηση και γι’ αυτό το λόγο αποχτήσαµε επαφή 
σχεδόν µ’ όλη την Ελλάδα. Υπήρξαν και πολλές πρωτοβουλιακές ενέργειες από φίλους, που άνοιξαν 
γραφεία της Σοσιαλιστικής Κίνησης. Όµως η οργανωτική µας προσπάθεια αρχίζει σήµερα, κι αν 
κρίνουµε από την προσέλευση σ’ αυτή την αίθουσα, πιστεύουµε ότι θα πηγαίνουµε από το καλό στο 
καλύτερο. 
 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Μπορείτε να µας πείτε κάτι περισσότερο για τη λύση του Κυπριακού; 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Θα πρέπει να θυµηθούµε τις πρόσφατες εξελίξεις, οι οποίες συνδέονται τόσο µε την 



επίκληση της παρέµβασης των ΗΠΑ µέσα από τις πρόσφατες συνοµιλίες του υπουργού Εξωτερικών µε 
τον κ. Σουλτς, τις πρόσφατες δηλώσεις της ελληνικής κυβέρνησης ότι υπάρχουν κάποια ενδιαφέροντα 
από την πλευρά της Αµερικής και νοµίζουµε, λοιπόν, από εκεί µπορούµε να προσδιορίσουµε, τελικά, για 
ποιο είδος διεθνοποίησης µιλάµε. 
 Το Κυπριακό, που είναι θέµα ζωτικό του Ελληνισµού, αφορά όχι µόνο την Κύπρο, αφορά την 
Ελλάδα. Είναι πρόβληµα διεθνές και πρέπει να προσθέσουµε ότι η παρέµβαση του γενικού γραµµατέα 
του ΟΗΕ κ. Ντε Γκουεγιάρ ουσιαστικά µεταφράζει κάποια σχέδια που υπάρχουν από την πλευρά του 
αµερικανικού παράγοντα. Σ’ αυτή τη φάση το Κυπριακό δεν οδηγείται στη διεθνοποίηση. 
 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Για ποια σκάνδαλα µιλήσατε και ποια είναι η κυβερνητική ευθύνη γι’ αυτά; 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η ευθύνη της κυβέρνησης για σκάνδαλα, για να µη µπούµε σε λεπτοµέρειες και 
κουτσοµπολιό, είναι ο συγκεκριµένος αστικός τύπος εξουσίας που ασκείται. Είναι ο τύπος µιας 
περιφερειακής χώρας, που δεν µπορεί καν να νοικοκυρευτεί. Αυτό που είπε ο πρωθυπουργός ότι θα 
«νοικοκυρέψουµε» είναι µια πλάνη. Το νοικοκυριό απέτυχε. Η κυβερνητική ευθύνη είναι ότι δεν άλλαξε 
ο τύπος εξουσίας και, κατά συνέπεια, µια σειρά συµπτωµάτων, τα οποία γνωρίζαµε επί δεξιάς, 
συνεχίζονται και σήµερα. 
 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Πώς εξηγείται την επενδυτική απραξία που υπάρχει σήµερα µε την κυβέρνηση 
του ΠΑΣΟΚ; 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Οι επενδύσεις είχαν σταµατήσει πολύ πριν έρθει το ΠΑΣΟΚ. ∆εν είναι λοιπόν ο φόβος 
των βιοµηχάνων ότι το ΠΑΣΟΚ θα βαδίσει προς το σοσιαλισµό, αλλά µια γενική διαδικασία που 
περιλαµβάνει όλη τη συµπεριφορά των τραπεζών και του ξένου κεφαλαίου. 
 
ΒΡΑ∆ΥΝΗ: Νοµίζω ότι έχετε νοοτροπία φιλοκιζενική στα οργανωτικά, και αυτό οδηγεί στην 
ισοοπέδωση των µελών, και φιλογιουγκοσλαβική στα ιδεολογικά. Προς πιο εξωτερικό µοντέλο 
προσανατολίζεστε; 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: ∆εν πάµε να µιµηθούµε κανένα ξένο πρότυπο. Τα µελετάµε όλα µε πολλή σοβαρότητα και 
δε διεκδικούε τη σοφία για τον εαυτό µας. Πιστεύουµε ότι έχουµε πολλά να διδαχτούµε από άλλες 
προσπάθειες, όµως η γραµµή µας θα βγει µε βάση τα χαρακτηριστικά της δικής µας κοινωνίας, 
εµπνεόµενη από τους αγώνες του ελληνικού λαού. ∆εν είµαστε φιλο... µε τίποτα, είµαστε Ελληνες 
αγωνιστές. 
 Όσο για την ισοπέδωση που είπατε, θα µας επιτρέψετε να σας πούµε ότι η φιλοσοφία που 
διαφάνηκε µέσα από τη δική σας ερώτηση είναι η κλασική φιλοσοφία της λειτουργίας των αστικών 
κοµµάτων. Να σας απαντήσουµε ότι αυτό που εσείς ονοµάζεται ισοπέδωση δεν είναι τίποτε άλλο, παρά 
το κάθε µέλος του κόµµατος να δουλέψει µε τη δική του προσωπικότητα, και προσωπική και πολιτική. 
Αντίθετα µε τ’ αστικά πρότυπα, που εκεί βεβαίως δεν έχουµε ισοπέδωση του κ. Αβέρωφ ή του κ. 
Μητσοτάκη ή του οποιουδήποτε άλλου πολιτικού ηγέτη, αλλά έχουµε ισοπέδωση όλων των µελών και 
όλου του ελληνικού λαού προς τα κάτω. 
 
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: Πώς αντιµετωπίζεται το πρόβληµα της συνεργασίας, της συσπείρωσης, της κοινής 
δράσης µε άλλα κόµµατα και οµάδες µε συγγενείς στόχους; 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Στην ιδρυτική διακήρυξη βάζουµε ξεκάθαρα το ζήτηµα της ενότητας µέσα στο λαό, που 
έχει σαν στόχο ν’ ανοίξει το δρόµο για ριζικές αλλαγές σ’ αυτόν το τόπο. Χωρίς να «περπατηθεί» αυτός ο 
δρόµος, του Σοσιαλισµού και της Εθνικής Ανεξαρτησίας, οι προσπάθειες να µεταφέρουµε την έννοια της 
ενότητας του λαού σε συµφωνίες ηγεσιών πολιτικών κοµµάτων είναι µεγάλο λάθος. Η τοποθέτησή µας 
σε σχέση µε τα κόµµατα της παραδοσιακής αριστεράς κάνει σαφείς και τις διαφορές που υπάρχουν στην 
ιδεολογική αντίληψη και κύρια στη σηµερινή πραγµατικότητα. Συνεργασίες, που δεν ανοίγουν το δρόµο 
για Σοσιαλισµό και Εθνική Ανεξαρτησία, δεν οδηγούν το λαό στην ενότητα και έχουν σαν αποτέλεσµα 
τη διαιώνιση του συστήµατος. Η γενική µας θέση βρίσκεται προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά σε 
επιµέρους ζητήµατα είναι θέµα εξειδίκευσης της πολιτικής µας γραµµής. 
 
ΒΡΑ∆ΥΝΗ: Πότε θα γίνει το εκλογικό σας βάπτισµα; Και στις εκλογές αυτές (αν θα είναι ευρωεκλογές 
ή εθνικές εκλογές) θα κατέβετε µόνοι σας µε δικούς σας συνδυασµούς ή θα συνεργαστείτε µε άλλα 
κόµµατα του χώρου σας και, αν σας γίνει πρόταση από το ΠΑΣΟΚ, θα δεχτείτε να κατέβετε µαζί του; 



ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Το εκλογικό µας βάπτισµα θα πάρουµε στις ευρωεκλογές στις 17 του Ιούνη και θα 
κατέβουµε µόνοι µας. Θα γίνει αυτό, επειδή πιστεύουµε ότι ο τόπος έχει ανάγκη από µια ξεκάθαρη 
πολιτική γραµµή. Κατά συνέπεια εάν τυχόν – και αυτό δεν είναι σίγουρο – µε κάποιες συµµαχίες µ’ άλλα 
κόµµατα θα µπορούσαµε να πετύχουµε ένα µεγαλύτερο ποσοστό, δεν το θέλουµε αυτό το µεγαλύτερο 
ποσοστό, γιατί αυτό που πιστεύουµε είναι ότι δεν πρέπει να έχουµε πρόσκαιρα κάποια µεγαλύτερα 
κέρδη, αλλά να υπηρετηθεί ο στρατηγικός στόχος µε συνέπεια. 
 Ούτε έγινε, ούτε θα µας γίνει πρόταση από το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ κάνει προσπάθειες προς 
ανθρώπους που έφυγαν από το ΠΑΣΟΚ, κατά τη γνώµη µας, εφόσον δεν έχουν ριζικές διαφορές στην 
πολιτική γραµµή. Τέτοια στελέχη είναι πιθανό να επιστρέψουν στο ΠΑΣΟΚ. ∆εν είναι δυνατό να 
γυρίσουν στελέχη τα οποία έχουν φύγει για πολιτικές διαφορές. ∆υστυχώς, πιστεύουµε ότι η σηµερινή 
πολιτική του ΠΑΣΟΚ δε θ’ αλλάξει. Από τη στιγµή που δε θ’ αλλάξει, ξέρουν πολύ καλά ότι εµείς δε θα 
πάµε και δε θα κάνουν πρόταση. 
 
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΓΝΩΜΗ: Αφού είσαστε αντίθετη µε την Ευρώπη των µονοπωλίων, γιατί συµµετέχετε στις 
ευρωεκλογές και περιµένετε και χρηµατοδότηση από την ΕΟΚ; 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Συµµετέχουµε στις εκλογές, γιατί µέσα από τον εκλογικό αγώνα είναι πιο εύκολο να 
κάνουµε γνωστές τις θέσεις µας στον ελληνικό λαό για όλα τα κρίσιµα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η 
χώρα. Κι ανάµεσα σ’ αυτές, την ξεκάθαρη αντίθεσή µας προς την ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ. 
 Όσο για τη χρηµατοδότηση, δεν ελπίζουµε ότι η ΕΟΚ θα χρηµατοδοτήσει το ΑΣΚΕ, κι αν έχετε 
εσείς καµιά αµφιβολία θα τα συζητήσουµε την επαύριο των εκλογών. 
 
 
 
 
 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 
 
       [Κάθε κόµµα, µικρό ή µεγάλο, κατά την ίδρυσή του, πρέπει µαζί µε τις αρχές του να παρουσιάζει και 
το καταστατικό του. Το καταστατικό πρέπει να κοινοποιείται και στο Πρωτοδικείο, όταν το κόµµα κάνει 
αίτηση να νοµιµοποιηθεί. 
     Πέραν των τυπικών, το καταστατικό πρέπει να ορίζει τον τρόπο λειτουργίας του κόµµατος. Όταν 
διαµορφώναµε το καταστατικό του ΑΣΚΕ, µέσα σε συνθήκες υπέρµετρης συναισθηµατικής και 
ψυχολογικής φόρτισης, κυριαρχούσε στη σκέψη µας η απογοήτευση από το γεγονός ότι η ηγεσία του 
ΠΑΣΟΚ κατάφερε ως κυβέρνηση να ακολουθήσει µια πορεία αντίθετη προς αυτή που είχε υποσχεθεί ως 
αντιπολίτευση και αντίθετη προς τις διαθέσεις των µελών του κόµµατος. Σε κάποιους από µας 
λειτουργούσε συγχρόνως η αντίστοιχη απογοήτευση από την τραυµατική εµπειρία του 1943-49.  
    Όσοι, λοιπόν, ιδρύσαµε το ΑΣΚΕ, µε πυρήνα µέλη της Επιτροπής Οργανωτικού του ΠΑΣΟΚ, θέλαµε 
να διακηρύξουµε µε ποιο τρόπο πρέπει να λειτουργεί ένα κόµµα, ώστε να µην µπορεί η εκάστοτε ηγεσία 
να παραβιάζει τις αρχές του και να αγνοεί τη γνώµη των µελών του. Αυτό φαίνεται και στις οργανωτικές 
αρχές, που περιέχονται στην ιδρυτική διακήρυξη. Κάναµε, λοιπόν, το λάθος να διαµορφώσουµε ένα 
κατασταστικό λειτουργίας ενός µεγάλου κόµµατος, που διεκδικεί ή ασκεί την εξουσία, και όχι ένα 
καταστατικό που να περιγράφει τη λειτουργία ενός µικρού κόµµατος, όπως ήταν το ΑΣΚΕ. Γι’ αυτό το 
καταστατικό του ΑΣΚΕ σύντοµα ξεχάστηκε και το ΑΣΚΕ στα 21 χρόνια της ύπαρξής του καθιέρωσε ένα 
διαφορετικό τρόπο λειτουργίας, µε βάση τις οργανωτικές του ανάγκες. 
   Για το λόγο αυτό προβληµατιστήκαµε αν έπρεπε να περιλάβουµε σ’ αυτή την έκδοση το καταστατικό 
του 1984. Τελικά, αποφασίσαµε να το περιλάβουµε µόνο για ιστορικούς λόγους, παρότι µεγαλώσαµε τον 
όγκο της έκδοσης. Χρησιµοποιήσαµε, απλώς, µικρότερους χαρακτήρες.] 
 
 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι 
Άρθρο 1 

       Το πολιτικό κόµµα που ιδρύθηκε στις 28 Φλεβάρη του 1984 ονοµάζεται Αγωνιστικό Σοσιαλιστικό Κόµµα 



Ελλάδας (ΑΣΚΕ). Έχει έδρα την Αθήνα. Τα χρώµατα του κόµµατος είναι το πορτοκαλί και το πράσινο, σε 
συνδυασµό µεταξύ τους. Το έµβληµα είναι ένα γαρύφαλλο µε πορτοκαλί πέταλα και πράσινο µίσχο. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ 
ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Άρθρο 2 
 Το ΑΣΚΕ είναι πολιτικός φορέας που επιδιώκει το µετασχηµατισµό της σηµερινής ελληνικής κοινωνίας σε 
αυτοδιαχειριζόµενη, σοσιαλιστική, σύµφωνα µε τις ιδεολογικές, πολιτικές και οργανωτικές αρχές της ιδρυτικής 
του διακήρυξης και µε στόχο την υλοποίηση του προγράµµατός του. 

Άρθρο 3 
 Το ΑΣΚΕ λειτουργεί σε όλες τις περιοχές της χώρας και στο εξωτερικό, όπου υπάρχουν Έλληνες, µε την 
οργάνωσή του. 
 Στόχος της οργάνωσης είναι η συνεχής προώθηση των επιδιώξεων του κόµµατος για µία 
αυτοδιαχειριζόµενη σοσιαλιστική κοινωνία. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται µε: 
 α) Την επαφή και τη σύνδεση µε το λαό και τα µαζικά κινήµατα, µε την ανάπτυξη αγωνιστικών δεσµών 
µεταξύ τους και µε πλήρη σεβασµό στην αυτονοµία τους. 
 β) Τη διακίνηση των ιδεών και τον εµπλουτισµό της ιδεολογίας. 

Άρθρο 4 
 Η οργάνωση του ΑΣΚΕ λειτουργεί σύµφωνα µε τις αρχές της και σε αντιστοιχία µε την κοινωνική 
οργάνωση  που οραµατίζεται. Ταυτόχρονα επιδιώκει τη διαµόρφωση σχέσεων ανάµεσα στα µέλη αντίστοιχων µε 
τις σοσιαλιστικές σχέσεις που επιζητεί να κατακτήσει. 
 Οι αποφάσεις που παίρνουν τα όργανα του κόµµατος οριστικοποιούνται από όλα τα µέλη, µετά από πλήρη 
ενηµέρωσή τους, µε καθολική ψηφοφορία σε κάθε χώρο (τοπικές ψηφοφορίες, περιφερειακές, πανελλαδικές). 
 Κυ ρ ί α ρ χ ο  α π ο φ α σ ι σ τ ι κ ό  ό ρ γ α ν ο  π α ν τ ο ύ  ε ί ν α ι  τ ο  σ ύ ν ο λ ο  τ ω ν  µ ε λ ώ ν  τ ο υ  
κ ό µ µ α τ ο ς .  

Άρθρο 5 
 Η λειτουργία της οργάνωσης του ΑΣΚΕ στηρίζεται πάνω στις βασικές οργανωτικές αρχές του κόµµατος. 
 Με τις αρχές αυτές επιδιώκεται: 

- Η αποφυγή δηµιουργίας χάσµατος ανάµεσα στα κεντρικά και περιφερειακά όργανα και η παρεµπόδιση 
δηµιουργίας κάθε είδους ηγεσίας ή ανάπτυξης γραφειοκρατικών τάσεων. 
- Η αποδοτική λειτουργία της οργάνωσης, µε αποκέντρωση αρµοδιοτήτων και συµµετοχή όλων των 
µελών στη λήψη των αποφάσεων και στη δράση. 
- Η γενικότερη ανάπτυξη ανθρώπινων σχέσεων µέσα στο κόµµα. 
Οι αρχές λειτουργίας της οργάνωσης του ΑΣΚΕ είναι: 
- Η απόλυτη ισοτιµία όλων των µελών µεταξύ τους. 
- Οι ανοιχτές και ανόθευτες δηµοκρατικές διαδικασίες, µε µορφές και θεσµούς άµεσης δηµοκρατίας και 

µε τη λειτουργία για πρώτη φορά του θεσµού της καθολικής ψηφοφορίας των µελών του κόµµατος. Έτσι η 
συµµετοχή όλων των µελών στη λήψη των αποφάσεων είναι ουσιαστικά και τυπικά κατοχυρωµένη. 
- Η ροή της πληροφόρησης σε µόνιµη βάση σε ολόκληρη την οργάνωση, η ειλικρίνεια ανάµεσα στα 

µέλη και προς το λαό. ∆εν υπάρχουν µυστικά µέσα στην οργάνωση του ΑΣΚΕ και κανένα µέλος ή όργανο 
δεν µπορεί να κατέχει αποκλειστικότητα στην πληροφόρηση. 
- Ο τυπικός διαχωρισµός των κοµµατικών οργάνων, ανάλογα µε τις αρµοδιότητές τους, σε κεντρικά και 
περιφερειακά (και όχι σε ανώτερα ή κατώτερα) και η αποκλειστική αρµοδιότητα όλων των οργάνων, 
κεντρικών και περιφερειακών, να αποφασίζουν για όλα τα θέµατα του χώρου τους. Ακόµα, η εκλογή και όχι 
ο διορισµός για όλα τα όργανα του κόµµατος, η περιοδικότητα στη θητεία και η ανακλητότητα για τα µέλη 
οργάνων ή τα ίδια τα όργανα. 
- Η πολιτική λειτουργία των µελών και οργανώσεων, η σύνδεση της θεωρίας µε την πράξη, της 
ιδεολογικής ζύµωσης µε την πρακτική δουλειά. Η θέσπιση και η κατοχύρωση διαδικασιών 
προγραµµατισµού, απολογισµού και ελέγχου σε όλες τις οργανώσεις και σε όλα τα όργανα του κόµµατος. 
Ακόµα η ανάληψη συγκεκριµένης δουλειάς µέσα στις κοµµατικές διαδικασίες και στην προς τα έξω δράση 
από όλα τα µέλη, τόσο στα πλαίσια της δράσης της κοµµατικής τους οργάνωσης, όσο και σε κοµµατικές 
επιτροπές σε κεντρικό ή περιφερειακό επίπεδο. 
- Το άνοιγµα της οργάνωσης και η µαζικοποίησή της, σε συνδυασµό µε την ικανότητα προσέγγισης µε 
τα νέα µέλη, η ανάπτυξη της συντροφικότητας και των ανθρώπινων σχέσεων ανάµεσα στα µέλη και η 
διαπαιδαγωγητική λειτουργία των πειθαρχικών διαδικασιών 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ 

ΜΕΛΗ 
Άρθρο 6 



 Στο ΑΣΚΕ µπορεί να γίνει µέλος όποιος: 
 α. Αποδέχεται το καταστατικό του κόµµατος, το πρόγραµµα και τις ιδεολογικές, πολιτικές και οργανωτικές 
αρχές του, όπως αναφέρονται στην ιδρυτική του διακήρυξη. 
 β. Είναι πρόθυµος να αγωνιστεί για τους στόχους του κόµµατος. 
 γ. ∆ιακρίνεται για το σοσιαλιστικό του ήθος, την προσήλωσή του στη ∆ηµοκρατία, την αγωνιστικότητά 
του και την ανιδιοτέλεια των ενεργειών του και η πολιτική του ιστορία δε βαρύνεται µε πράξεις ενάντια στα λαϊκά 
συµφέροντα ή µε συµµετοχή του σε κόµµατα ή οργανώσεις που η δράση τους στράφηκε ή στρέφεται ενάντια 
στους δηµοκρατικούς θεσµούς. 
 δ. ∆ε συµµετέχει ή δεν υπηρετεί άλλο πολιτικό κόµµα. ∆ε συµµετέχει επίσης ή δεν υπηρετεί οποιονδήποτε 
άλλο πολιτικό σχηµατισµό ή πολιτική οργάνωση. Τέλος δε συµµετέχει σε οργανώσεις που έχουν µυστική 
λειτουργία ή στόχους που αντιβαίνουν στις αρχές του ΑΣΚΕ. 
 ε. Έχει συµπληρώσει τα 16 χρόνια της ηλικίας του. 

Άρθρο 7 
 Για να αποκτήσει κάποιος την ιδιότητα το κοµµατικού µέλους, πρέπει να συµπληρώσει αίτηση εγγραφής 
του προς τη συντονιστική επιτροπή της κοµµατικής οργάνωσης του τόπου της κατοικίας ή της δουλειάς του. 
 Η διαδικασία για την αποδοχή ή όχι της αίτησης, τις ενστάσεις που µπορεί να υποβληθούν, την οριστική 
απόκτηση της ιδιότητας του µέλους, τα δικαιώµατα του νέου µέλους, την αλλαγή κοµµατικής οργάνωσης και 
άλλες ανάλογες ρυθµίσεις καθορίζεται από τους κανονισµούς λειτουργίας των κοµµατικών οργανώσεων. 

Άρθρο 8 
 Το κάθε µέλος του ΑΣΚΕ έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις: 
 α. Συµµετέχει ενεργά στη δουλειά της κοµµατικής οργάνωσης, µε συγκεκριµένα καθήκοντα που 
αναλαµβάνει µέσα από τις σχετικές διαδικασίες. Συµµετέχει πλήρως στις εσωκοµµατικές συζητήσεις, µελετά τις 
σχετικές εισηγήσεις, τοποθετείται πάνω στα θέµατα και συναποφασίζει µε τα άλλα µέλη για όλα τα ζητήµατα που 
συζητούνται. 
 β. Αγωνίζεται για τη διάδοση των αρχών, της πολιτικής και του προγράµµατος του ΑΣΚΕ και συµβάλλει 
στη στερέωση και την επέκταση των δεσµών του ΑΣΚΕ µε το λαό. 
 γ. Συµµετέχει ενεργά σε ένα τουλάχιστο µαζικό φορέα και δουλεύει µέσα σ’ αυτόν για την προώθηση των 
συµφερόντων των κοινωνικών τάξεων που εκφράζει το ΑΣΚΕ. 
 δ. Ανεβάζει διαρκώς το ιδεολογικό, πολιτικό και µορφωτικό του επίπεδο µε συνεχή µελέτη, διάλογο και 
δράση. 
 ε. ∆ε µεταδίδει έξω από το κόµµα πληροφορίες και θέµατα που συζητούνται στα όργανα του ΑΣΚΕ και 
αφορούν ορισµένα θέµατα τακτικής του κόµµατος ή οποιαδήποτε µη ελεγµένη πληροφορία αποφασιστεί να 
παραµείνει µέσα στα κοµµατικά πλαίσια. 
 στ. Εργάζεται δραστήρια µε συνέπεια και ευθύνη για το οργανωτικό δυνάµωµα του ΑΣΚΕ µε την 
προσέλευση και ένταξη νέων µελών και ταυτόχρονα φροντίζει να συµβάλλει στην προσπάθεια ουσιαστικής 
προσέγγισης των µελών αυτών στο κόµµα, τόσο στο ιδεολογικοπολιτικό επίπεδο, όσο και οργανωτικά, καθώς και 
στην ανάπτυξη της πρωτοβουλίας τους. 
 ζ. Συµµετέχει άµεσα στη λήψη όλων των κοµµατικών αποφάσεων στην οργάνωσή του ή οπουδήποτε την 
αντιπροσωπεύει και επαγρυπνεί για την απαράβατη εφαρµογή τους, την τήρηση του καταστατικού, της 
διακήρυξης, την εφαρµογή του προγράµµατος και την κατοχύρωση των δηµοκρατικών διαδικασιών. 
 η. Προβάλλει τις θέσεις του ΑΣΚΕ, ανεξάρτητα από τις αντιρρήσεις ή τις επιφυλάξεις που ενδεχόµενα 
διατύπωσε κατά τη διάρκεια της σχετικής διαδικασίας, και πειθαρχεί στις αποφάσεις της πλειοψηφίας, που 
πάρθηκαν µόνο µε τις δηµοκρατικές διαδικασίες που καθορίζονται στο καταστατικό. 
 θ. Πληρώνει ταχτικά τη µηνιάτικη συνδροµή του στην κοµµατική οργάνωση που ανήκει. Προσπαθεί να 
καλύπτει τα οικονοµικά πλάνα που αναλαµβάνει στις οικονοµικές εξορµήσεις του κόµµατος. Μπορεί τέλος να 
προσφέρει ανώνυµα και έκτακτη οικονοµική εισφορά στο κόµµα. 
  ι. ∆ε συµµετέχει επίσηµα ή ενεργά σε πολιτικές εκδηλώσεις άλλων πολιτικών φορέων, χωρίς ειδικό λόγο 
και χωρίς εξουσιοδότηση από το αρµόδιο κοµµατικό όργανο, ανάλογα µε το χαρακτήρα της εκδήλωσης. 
 ια. Συµπεριφέρεται µε τρόπο που να δείχνει πως τα σοσιαλιστικά ιδανικά δεν είναι µόνο πολιτική θέση, 
αλλά και τρόπος ζωής και αναπτύσσει τη συντροφικότητα µε τα άλλα µέλη, αποφεύγοντας κάθε αυταρχική 
συµπεριφορά. 
 ιβ. Συµµετέχει υποχρεωτικά στις δραστηριότητες της κοµµατικής οργάνωσης, ανεξάρτητα αν είναι 
εκπρόσωπος ή µέλος σε κεντρικότερο όργανο, στην Κοινοβουλευτική Οµάδα, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, στο 
Συνδικαλισµό κλπ., οπωσδήποτε στις Γενικές Συνελεύσεις και όσο του επιτρέπουν τα πρόσθετα καθήκοντά του 
στις άλλες δραστηριότητες. Κάθε µέλος που έχει οικονοµικές αποδοχές που οφείλονται στις πολιτικές και 
συνδικαλιστικές του δραστηριότητες, διαθέτει µέρος των αποδοχών αυτών στο κόµµα, κρατώντας ένα ποσό που 
δεν µπορεί να υπερβαίνει κάποιο ανώτατο ποσό, που καθορίζεται κάθε φορά από την κεντρική επιτροπή. [Με 
απόφαση της συνόδου των µελών του ΑΣΚΕ, λίγα χρόνια µετά την ίδρυσή του, τα µέλη του ΑΣΚΕ δεν επιτρέπεται 
να θέτουν υποψηφιότητα για αξιώµατα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ή το Συνδικαλισµό. Η θέση αυτή έχει σκοπό να 



τονίσει την ανάγκη αυτονοµίας των µαζικών φορέων από τις κοµµατικές οργανώσεις.] 
Άρθρο 9 

 Το µέλος έχει τα πιο κάτω δικαιώµατα: 
 α. Συµµετέχει, συζητά και αποφασίζει ισότιµα µε όλα τα άλλα µέλη και µε τις διαδικασίες που ορίζονται 
στο καταστατικό αυτό. 
 β. Φροντίζει για την εφαρµογή του καταστατικού, την κατοχύρωση των δηµοκρατικών διαδικασιών, την 
υλοποίηση των αποφάσεων που πάρθηκαν µέσα από τις καταστατικές διαδικασίες και προστατεύει και 
εξασφαλίζει τα παραπάνω µε όλες του τις δυνάµεις 
 γ. Ασκεί αυτοκριτική και κριτική στα µέλη και τα όργανα του κόµµατος, µέσα στις κοµµατικές διαδικασίες 
και χωρίς κανένα περιορισµό. 
 δ. Απευθύνεται στο αρµόδιο όργανο του ΑΣΚΕ για κάθε κατά την κρίση του σηµαντικό θέµα που νοµίζει 
ότι δεν επιλύθηκε ή δεν αντιµετωπίστηκε ικανοποιητικά. 
 ε. Εκλέγει ελεύθερα και εκλέγεται σε όλα τα όργανα του κόµµατος. Το δικαίωµά του να εκλέγει και να 
εκλέγεται σε οποιοδήποτε όργανο το αποκτά 6 µήνες µετά από την απόκτηση της ιδιότητας του µέλους. 
 στ. Παρευρίσκεται, αν θέλει, στις συνεδριάσεις, συνελεύσεις, συνόδους, κλπ όλων των οργάνων, 
ανεξάρτητα σε ποια οργάνωση ανήκει, πάντα όµως µε την επίδειξη σχετικού αποδεικτικού στοιχείου ή µε ευθύνη 
άλλων µελών, χωρίς δικαίωµα λόγου, αν δεν ανήκει στο όργανο που συνεδριάζει. Το δικαίωµα λόγου το αποκτά αν 
παρευρίσκεται σαν εκπρόσωπος της οργάνωσής του, ή αν του ζητηθεί να µιλήσει από το όργανο που συνεδριάζει. 
 ζ. Παίρνει µέρος στις διαδικασίες, ψηφοφορίες κλπ. της κοµµατικής του οργάνωσης, άσχετα αν είναι µέλος 
ή εκπρόσωπος σε κάποιο κεντρικό όργανο. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ - ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ 

Άρθρο 10 
 Στο µέλος του ΑΣΚΕ που δεν τηρεί το καταστατικό ή τους κανονισµούς λειτουργίας ή δεν εφαρµόζει τις 
αποφάσεις που πάρθηκαν σύµφωνα µε το καταστατικό ή παραβιάζει του κανόνες κοµµατικής συµπεριφοράς µέσα 
και έξω από το κόµµα επιβάλλονται, ανάλογα µε τη σοβαρότητα της παράβασης οι παρακάτω κυρώσεις: 
 α. Παρατήρηση 
 β. Μοµφή και ανάκληση από τη θέση σε όργανο που τυχόν κατέχει 
 γ. Προσωρινή αναστολή της συµµετοχής στο ΑΣΚΕ και απώλεια της ιδιότητας του µέλους για χρονικό 
διάστηµα που δεν µπορεί να υπερβεί τους 6 µήνες. 
 δ. ∆ιαγραφή από το ΑΣΚΕ. 
 Η φύση του παραπτώµατος, σε συνδυασµό µε τη γενικότερη εκτίµηση της προσφοράς του µέλους που 
κρίνεται, προσδιορίζουν και το µέγεθος της κύρωσης που επιβάλλεται. 
 Μέλη που διαγράφονται µπορούν να ξαναγραφούν µετά από 1 χρόνο τουλάχιστον από την οριστικοποίηση 
της διαγραφής τους, µε διαδικασίες που ορίζονται στον εσωτερικό κανονισµό των κοµµατικών οργανώσεων. 

Άρθρο 11 
 Το µέλος διαγράφεται όταν: 
 α. Υποστηρίζει και προωθεί απόψεις και θέσεις αντίθετες προς τις αρχές που αναφέρονται στην ιδρυτική 
διακήρυξη, το πρόγραµµα του κόµµατος και το καταστατικό. 
 β. Προωθεί αποδεδειγµένα και συστηµατικά θέσεις άλλων πολιτικών κοµµάτων ή οµάδων, τόσο έξω από 
το κόµµα, όσο και µέσα σ’ αυτό. 
 γ. Καλλιεργεί σκόπιµα την ηττοπάθεια και την απογοήτευση ανάµεσα στα µέλη, µε στόχο να ανακόψει τη 
δραστηριότητά τους.  
 δ. ∆ηµιουργεί οµάδα ή συµµετέχει σε οµάδα µε δική της λειτουργία και πειθαρχία, µε επιδίωξη την 
επιβολή των δικών της θέσεων και απόψεων, έξω και ανεξάρτητα από τις καταστατικές κοµµατικές διαδικασίες. 
 ε. Απέχει αδικαιολόγητα περισσότερο από 2 µήνες συνέχεια από τη λειτουργία και τις δραστηριότητες της 
οργάνωσής του ή του οργάνου που συµµετέχει και δεν πληρώνει – αδικαιολόγητα – τις συνδροµές του για 3 
συνεχείς µήνες. 
 στ. Παραβιάζει συστηµατικά βασικές διατάξεις αυτού του καταστατικού και ιδιαίτερα όσες έχουν σχέση 
µε την ισοτιµία των µελών, τις δηµοκρατικές διαδικασίες, την απαγόρευση των διορισµών σε όργανα, την 
αυταρχική συµπεριφορά και την απόκρυψη ή διαστρέβλωση θέσεων οργανώσεων και οργάνων που 
αντιπροσωπεύει σε πιο κεντρικά όργανα. 

Άρθρο 12 
 Οι κυρώσεις σε µέλη επιβάλλονται µόνο µετά από γραπτές επώνυµες και αιτιολογηµένες καταγγελίες και 
εφόσον διαπιστωθεί το βάσιµο των καταγγελιών αυτών. Στην αντίθετη περίπτωση και στο βαθµό που 
διαπιστώνεται σκοπιµότητα στην καταγγελία, υπόλογο είναι το µέλος ή το όργανο που καταγγέλλει. 
 Πειθαρχική αρµοδιότητα έχουν: 
 α. Η Γενική Συνέλευση της κοµµατικής οργάνωσης του µέλους (σε πρώτο βαθµό). 



 β. Η Νοµαρχιακή Συνέλευση του νοµού ή της περιοχής που ανήκει η κοµµατική οργάνωση (δεύτερο 
βαθµό). 
 γ. Η Κεντρική Επιτροπή (τρίτο βαθµό). 
 Οι  πειθαρχικές διαδικασίες ορίζονται από τους εσωτερικούς κανονισµούς των οργάνων που έχουν 
πειθαρχικές αρµοδιότητες. 

Άρθρο 13 
 Ανάκληση µέλους από όργανο στο οποίο ανήκει γίνεται µόνο από το όργανο που εξέλεξε το µέλος στη 
θέση που κατέχει, µετά από αιτιολογηµένη πρόταση µέλους ή οργάνου, που παρευρίσκεται ή εκπροσωπείται στη 
διαδικασία όπου συζητείται η ανάκληση. 
 Ανάκληση οργάνου πριν από τη λήξη της θητείας του γίνεται µόνο από το όργανο που το έχει εκλέξει, 
µετά από αιτιολογηµένη πρόταση µέλους ή οργάνου. 
 Η απόφαση ανάκλησης είναι οριστική. Σε περίπτωση που πρόταση ανάκλησης απορρίπτεται δεν µπορεί να 
υποβληθεί άλλη προτού περάσουν τρεις µήνες από την απόρριψη, εκτός αν υπάρχουν πρόσθετα στοιχεία, 
διαφορετικά από τα στοιχεία της προηγούµενης πρότασης ανάκλησης. 
 Αποφάσεις για ανάκληση µελών από όργανα µπορούν να πάρουν και τα όργανα που έχουν πειθαρχικές 
αρµοδιότητες σε συνδυασµό µε τις πειθαρχικές αποφάσεις. 

 
Άρθρο 14 

 Απώλεια της ιδιότητας του µέλους υπάρχει όταν: 
 α. Το µέλος διαγράφεται µε τις καταστατικές πειθαρχικές διαδικασίες. 
 β. Παραιτείται µε έγγραφη δήλωσή του προς τη Συντονιστική Επιτροπή της κοµµατικής του οργάνωσης. 
 Σε καµιά άλλη περίπτωση και από κανένα µέλος ή όργανο δεν µπορεί να αφαιρεθεί η ιδιότητα του µέλους. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V 
ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ 

Άρθρο 15 
 Τα πολιτικά κύτταρα, που όλα µαζί αποτελούν τον οργανισµό του κόµµατος, είναι οι οργανώσεις του. Οι 
οργανώσεις αυτές πρέπει απαραίτητα να συνδέονται διαλεκτικά µε τα µαζικά κινήµατα του χώρου τους, να 
διαµορφώνουν θέσεις γύρω από αυτά, να εκφράζουν γενικές πολιτικές απόψεις, να είναι σε θέση να κινητοποιούν 
όποτε χρειαστεί τα µέλη και τον περίγυρό τους, να προωθούν τους αγώνες των εργαζοµένων και να στηρίζουν και 
ενισχύουν κάθε θεσµό και κάθε πρωτοβουλία που προωθεί τη λαϊκή συµµετοχή. Όλες οι οργανώσεις αποφασίζουν 
και υλοποιούν ό,τι περιλαµβάνεται αποκλειστικά µέσα στα γεωγραφικά όρια της δικαιοδοσίας τους και εκφράζουν 
απόψεις για όλα τα γενικότερα πολιτικά, ιδεολογικά και οργανωτικά ζητήµατα και συναποφασίζουν µε το σύνολο 
της οργάνωσης πάνω σ’ αυτά. 

Άρθρο 16 
 Οι οργανώσεις του κόµµατος αναφέρονται γενικά σαν ΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ (Κ.Ο.). 
Κοµµατικές οργανώσεις δηµιουργούνται σε πόλεις, συνοικίες και χωριά, όταν διαµορφώνονται οι συνθήκες που 
περιγράφονται στο καταστατικό, για τη δηµιουργία τους. Στόχος είναι η δηµιουργία και λειτουργία κοµµατικών 
οργανώσεων σε όλες τις συνοικίες των πόλεων, σε όλα τα χωριά και σε πόλεις ή περιοχές του εξωτερικού, όπου 
υπάρχουν Έλληνες. 

Άρθρο 17 
 Αντικείµενο της δουλειάς των κοµµατικών οργανώσεων είναι η ενεργός παρουσία τους σε κάθε κίνηµα 
που αναπτύσσεται στη γειτονιά ή στο χωριό. Έχουν συγκεκριµένο γεωγραφικό χώρο δράσης. Μέσα στο χώρο αυτό 
ασχολούνται µε το σύνολο των µαζικών φορέων. Παίζουν δραστήριο ρόλο στην ενεργοποίηση θεσµών λαϊκής 
συµµετοχής και εξουσίας. Επιδιώκουν να δώσουν στους θεσµούς το πραγµατικό τους νόηµα, που ε ί ν α ι  ο 
α π ο φ α σ ι σ τ ι κ ό ς  τους χαρακτήρας. ∆ηµιουργούν π υ ρ ή ν ε ς  και έχουν συνεχή επαφή µαζί τους στις 
µικρότερες γειτονιές, στους χώρους δουλειάς και γενικά όπου υπάρχει µαζική παρουσία και δράση. Στους πυρήνες 
αυτούς ενεργοποιούν και φίλους και ψηφοφόρους του ΑΣΚΕ. 
 Η κοινωνική σύνθεση των µελών στις κοµµατικές οργανώσεις και τα αποφασιστικά όργανα πρέπει να 
είναι αντίστοιχη µε την κοινωνική σύνθεση των τάξεων που εκφράζει το ΑΣΚΕ στο χώρο τους, πράγµα που βοηθά 
την οργάνωση στη σύνδεσή της µε το λαό, αλλά και στη σωστότερη διαµόρφωση της πολιτικής της άποψης. 

Άρθρο 18 
 Όταν ο αριθµός των µελών µιας οργάνωσης ξεπεράσει τα 70, µπορεί να δηµιουργείται νέα οργάνωση σε 
κοντινή συνοικία ή περιοχή, χωρίς ο αριθµός των µελών της αρχικής κοµµατικής οργάνωσης να πέφτει κάτω από 
40. 
 Όταν ένας γεωγραφικός πυρήνας µιας οργάνωσης αποκτήσει πάνω από 10 οργανωµένα µέλη, µπορεί να 
γίνει ξεχωριστή κοµµατική οργάνωση. 
 Προϋπόθεση για τη δηµιουργία κοµµατικής οργάνωσης είναι το άνοιγµα γραφείου. 
 Όταν σε ένα δήµο λειτουργούν περισσότερες από µία οργανώσεις, οι τελικές αποφάσεις που αφορούν 



θέµατα του χώρου του δήµου παίρνονται από το σύνολο των µελών των οργανώσεων αυτών. 
 Οι λεπτοµέρειες της λήψης των αποφάσεων αυτών ορίζονται στους εσωτερικούς κανονισµούς των 
κοµµατικών οργανώσεων. 

Άρθρο 19 
 Είκοσι ή περισσότερα µέλη µπορούν µε αίτησή τους να προτείνουν στη Νοµαρχιακή Συνέλευση µέσω της 
Νοµαρχιακής Επιτροπής τη διάλυση µιας κοµµατικής οργάνωσης εφόσον: 
 α. Έπαψε να λειτουργεί 
 β. Υποστηρίζει και προωθεί απόψεις αντίθετες προς την ιδρυτική διακήρυξη του ΑΣΚΕ. 
 γ. Παραβαίνει το καταστατικό και τους κανονισµούς εσωτερικής λειτουργίας του ΑΣΚΕ. 
 δ. Αγνοεί τις κοµµατικές αποφάσεις που πάρθηκαν µε τις καταστατικές διαδικασίες. 
 Για τη διάλυση ή όχι της Κ.Ο. αποφασίζει η Νοµαρχιακή Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, και η απόφαση 
που παίρνεται µε αυξηµένη πλειοψηφία του 75% όσων ψηφίζουν είναι τελεσίδικη. 

Άρθρο 20 
 Αποφασιστικά όργανα του κόµµατος, που παίρνουν δεσµευτικές αποφάσεις για όλα τα θέµατα του χώρου 
της αρµοδιότητάς τους, είναι µόνο τα όργανα µε µαζικό χαρακτήρα. Ανάλογα µε το χώρο τους διακρίνονται σε 
Κεντρικά και Περιφερειακά. 
 Π ρώ τ ο  κ α ι  κ υ ρ ί α ρ χ ο  α π ο φ α σ ι σ τ ι κ ό  ό ρ γ α ν ο  τ ο υ  κ ό µ µ α τ ο ς  ε ί ν α ι  τ ο  σ ύ ν ο λ ο  
τ ω ν  µ ε λ ώ ν  τ ο υ . Τα υπόλοιπα αποφασιστικά όργανα από την περιφέρεια προς το κέντρο είναι: 
 α. Οι Γενικές Συνελεύσεις των Κ.Ο. 
 β. Οι Νοµαρχιακές Συνελεύσεις (Ν.Σ.). 
 γ. Η Κεντρική Επιτροπή (Κ.Ε.) 
 δ. Το Συνέδριο του Κόµµατος. 
 Ανάλογα µε την οργανωτική ανάπτυξη µπορούν να καθιερωθούν Επαρχιακές Συνελεύσεις (Ε.Σ.) και 
Περιφερειακά Συνέδρια (Π.Σ.) και Συνέδρια για ειδικά θέµατα (αγροτικά, συνδικαλιστικά κτλ.). 
 Οι αποφάσεις των οργάνων αυτών, που π α ί ρ ν ο ν τ α ι  µ ε  τ ι ς  δ ι α δ ι κ α σ ί ε ς  τ ο υ  
κ α τ α σ τ α τ ι κ ο ύ , είναι οριστικές και δεν επανέρχονται πριν περάσουν τουλάχιστον 3 µήνες από τη λήψη τους, 
εφόσον δεν υπάρχουν καινούργια στοιχεία. 

Άρθρο 21 
 Οι Γ ε ν ι κ έ ς  Σ υ ν ε λ ε ύ σ ε ι ς  (Γ.Σ.) των κοµµατικών οργανώσεων (Κ.Ο.) αποτελούν τα αποφασιστικά 
όργανα κάθε οργάνωσης και αποτελούνται από το σύνολο των µελών της. Συνέρχονται τακτικά τ ο υ λ ά χ ι σ τ ο ν  
µια φορά το µήνα σε τακτή ηµεροµηνία και έκτακτα όποτε το ζητήσει γραπτά το ένα τέταρτο των µελών ή µε 
ευθύνη της Συντονιστικής Επιτροπής. 
 Συζητούν τα γενικά ι δ ε ο λ ο γ ι κ ά , πολιτικά και ο ρ γ α ν ω τ ι κ ά  θέµατα και αποφασίζουν µε ψηφοφορία 
για τη διαµόρφωση της άποψης της οργάνωσης. Συζητούν ακόµα όλα τα θέµατα της περιοχής τους, αποφασίζουν 
γι’ αυτά, µέσα στα πλαίσια των αρχών του κόµµατος, προγραµµατίζουν τις ενέργειες για την υλοποίηση των 
αποφάσεων αυτών και ελέγχουν την εφαρµογή προηγούµενων αποφάσεων. Εκλέγουν ακόµα τους αντιπροσώπους 
της Κ.Ο. για τις Νοµαρχιακές Συνελεύσεις ή άλλα πιο κεντρικά όργανα κατά περίπτωση. 

Άρθρο 22 
 Οι Νο µ α ρ χ ι α κ έ ς  Σ υ ν ε λ ε ύ σ ε ι ς  (Ν.Σ.) είναι αποφασιστικά όργανα µε πεδίο αποφάσεων τους 
νοµούς ή τις περιοχές δράσης τους. Εκλέγουν τις Νοµαρχιακές Επιτροπές και αντιπροσώπους για την Κεντρική 
Επιτροπή και το Συνέδριο και κατά περίπτωση για τα Περιφερειακά Συνέδρια κ α ι  ά λ λ ε ς  δ ι α δ ι κ α σ ί ε ς , 
όπου γίνονται. Συνέρχονται κάθε 3 µήνες, πριν από τη Σύνοδο της Κ.Ε., και έκτακτα όποτε ζητηθεί από το ένα 
τέταρτο των οργανώσεων του χώρου τους µε αποφάσεις των Γενικών τους Συνελεύσεων ή µε απόφαση της Ν.Ε. 
Μετέχουν τα µέλη της Ν.Ε. και εκλεγµένοι αντιπρόσωποι από όλες τις Κ.Ο. του νοµού.  
 Ο αριθµός των αντιπροσώπων για τα πιο κεντρικά όργανα είναι ανάλογος του αριθµού των µελών του 
χώρου τους. 
 Οι αποφάσεις των Ν.Σ. για ζητήµατα που δε συγκεντρώνουν το 75% των ψήφων ή για ζητήµατα ιδιαίτερης 
τοπικής σηµασίας (π.χ. ψηφοδέλτια και τακτική εκλογών, τοπικές συνεργασίες, θέσεις, τακτική και συνεργασίες 
στα µαζικά κινήµατα, τοπικά προβλήµατα κλπ), επικυρώνονται από το σύνολο των µελών της περιοχής. 

Άρθρο 23 
 Η Κ ε ν τ ρ ι κ ή  Ε π ι τ ρ ο π ή  (Κ.Ε.) είναι αποφασιστικό όργανο, που συνέρχεται τακτικά κάθε 3 µήνες ή 
έκτακτα, όποτε ζητηθεί µε απόφαση των Ν.Σ. 3 οργανώσεων νοµών ή από την Ε.Ε. Αποτελείται από τα µέλη της 
Εκτελεστικής Επιτροπής και αντιπροσώπους εκλεγµένους από τις Νοµαρχιακές Συνελεύσεις που προηγούνται της 
τακτικής συνόδου της Κεντρικής Επιτροπής, δηλαδή η σύνθεσή της δεν είναι µόνιµη και αναδιαµορφώνεται σε 
κάθε τακτική σύνοδο ή και στις έκτακτες, όσο είναι εφικτό. Ο αριθµός των µελών της Κ.Ε. δεν µπορεί να υπερβεί 
τα 100. Κάθε νοµός εκπροσωπείται µε αριθµό ανάλογο µε τον αριθµό των µελών της οργάνωσής του, οπωσδήποτε 
όµως µε τουλάχιστον έναν εκπρόσωπο. Η Κ.Ε. αποφασίζει µέσα στα πλαίσια των αποφάσεων του Συνεδρίου.  
 Σε περίπτωση που οι αποφάσεις της δεν συγκεντρώνουν πλειοψηφία µεγαλύτερη του 75% των µελών της, 
η απόφαση της Κ.Ε. µπαίνει σε ψηφοφορία στο σύνολο των µελών της οργάνωσης. Ακόµα, σε ψηφοφορία στο 



σύνολο των µελών της οργάνωσης µπαίνουν και όλα τα ζητήµατα στρατηγικής σηµασίας που συζητούνται στην 
Κ.Ε., έστω και αν ψηφιστούν µε πλειοψηφία πάνω από 75% ή και οµόφωνα. Ζητήµατα στρατηγικής σηµασίας 
είναι: 
 α. Η πολιτική τακτική για θέµατα που έχουν σχέση µε την ένταξη της χώρας σε διεθνείς οργανισµούς ή την 
αποδέσµευσή της απ’ αυτούς και γενικά τα εθνικά θέµατα (π.χ. ΝΑΤΟ, ΕΟΚ, βάσεις, πολεµικές συγκρούσεις κλπ). 
 β. Η διαµόρφωση κατευθύνσεων πάνω στη γενικότερη δράση στα µαζικά κινήµατα. 
 γ. Οι σχέσεις µε τα άλλα κόµµατα σε γενική µορφή, η εκλογή Προέδρου της ∆ηµοκρατίας, οι συνεργασίες 
κλπ. 
 δ. Η διαµόρφωση ψηφοδελτίων επικρατείας ή ευρωεκλογών ή γενικά κοµµατικών ψηφοδελτίων 
πανελλαδικών και η εκλογική στρατηγική και τακτική του κόµµατος. 
 Εκτός από τα παραπάνω, θέµατα ιδιαίτερης σηµασίας θεωρούνται κάθε φορά και εκείνα που 
χαρακτηρίζονται σαν τέτοια από 3 τουλάχιστον Ν.Σ. 

Άρθρο 24 
 Το Σ υ ν έ δ ρ ι ο  είναι το ευρύτερο και πιο κεντρικό αντιπροσωπευτικό όργανο του κόµµατος και οι 
αποφάσεις του, µετά την επικύρωσή τους από το σύνολο των µελών της οργάνωσης, είναι δεσµευτικές για όλους. 
Γίνεται το πολύ κάθε 2 χρόνια και έκτακτα, όποτε αποφασιστεί από την Κ.Ε. Στο Συνέδριο µετέχουν µόνο 
εκλεγµένοι αντιπρόσωποι από τις Κοµµατικές Οργανώσεις, Νοµαρχιακές Συνελεύσεις ή τα Περιφερειακά 
Συνέδρια (όπου γίνονται). Ο αριθµός των συνέδρων δεν µπορεί να υπερβαίνει τους 1000. Η εκπροσώπηση κάθε 
νοµαρχιακής περιοχής είναι ανάλογη του αριθµού των µελών της και σε κάθε περίπτωση υπάρχει ένας 
τουλάχιστον αντιπρόσωπος. 
 Το Συνέδριο παίρνει µόνο γενικές πολιτικές αποφάσεις και δεν εκλέγει όργανα. Αποφασίζει ακόµα πάνω 
σε θέµατα αρχών του κόµµατος ή αλλαγής καταστατικού, µερικής ή ολικής. Όλες οι αποφάσεις του Συνεδρίου 
µπαίνουν σε διαδικασία επικύρωσης από το σύνολο των µελών του κόµµατος µε καθολική ψηφοφορία και γίνονται 
οριστικές αφού επικυρωθούν. Στη διαδικασία της επικύρωσης απαιτείται α π λ ή πλειοψηφία του συνόλου των 
µελών, εκτός αν πρόκειται για θέµατα αρχών του κόµµατος ή αλλαγής του καταστατικού του. Στις περιπτώσεις 
αυτές απαιτείται αυξηµένη πλειοψηφία του 75% των ψήφων. 

Άρθρο 25 
 Τ ο  σ ύ ν ο λ ο  τ ω ν  µ ε λ ώ ν  τ ο υ  κ ό µ µ α τ ο ς  είναι το πρώτο, το µόνο ανώτερο και κυρίαρχο όργανο 
του ΑΣΚΕ. Καµία από τις αποφάσεις άλλων οργάνων που µπαίνουν στην κρίση του συνόλου των µελών δεν 
ισχύει, αν δεν επικυρωθεί από το αποτέλεσµα της ψηφοφορίας. 
 Η καθολική ψηφοφορία γίνεται, αφού το θέµα που αφορά εξαντληθεί στις άλλες κοµµατικές διαδικασίες 
που αναφέρονται στα προηγούµενα άρθρα και αφού προηγηθεί πλήρης ενηµέρωση όλων των οργανώσεων, που 
περιλαµβάνει το πλήρες σκεπτικό των αποφάσεων και τις απόψεις που µειοψήφισαν. Η ενηµέρωση γίνεται µε 
ευθύνη της Ε.Ε. και των Ν.Ε. 
 Η ψηφοφορία γίνεται µέσα σε τακτό χρονικό διάστηµα το πολύ µιας εβδοµάδας σε όλες τις οργανώσεις. Οι 
Νοµαρχιακές Επιτροπές µαζεύουν τα αποτελέσµατα της ψηφοφορίας από όλες τις κοµµατικές  οργανώσεις της 
περιοχής τους και διαµορφώνουν αναλυτικό κατάλογο αποτελεσµάτων µε το συγκεντρωτικό αποτέλεσµα του 
νοµού στο τέλος. Αντίγραφο του καταλόγου αυτού στέλνεται στην Ε.Ε και είναι στη διάθεση όλων των Κ.Ο. του 
νοµού. Το συγκεντρωτικό αποτέλεσµα κάθε νοµού δίνεται τηλεφωνικά στην Ε.Ε. αµέσως µετά τη διαµόρφωσή του 
και πριν από την αποστολή του αναλυτικού καταλόγου. Η Ε.Ε συγκεντρώνει τα επί µέρους αποτελέσµατα της 
ψηφοφορίας και βγάζει το γενικό αποτέλεσµα που είναι δεσµευτικό για όλη την οργάνωση. Για το αποτέλεσµα 
αυτό ενηµερώνονται όλες οι Κ.Ο. µέσω των Ν.Ε. Για σηµαντικές αποφάσεις που αφορούν επί µέρους χώρους (π.χ. 
συνδικαλιστικό κλπ.), αποφασίζει το σύνολο των µελών που έχουν σχέση µε τους χώρους αυτούς. 

Άρθρο 26 
 Κάθε αποφασιστικό όργανο εκτός από το σύνολο των µελών και το Συνέδριο έχει το αντίστοιχό του 
συντονιστικό. Τα συντονιστικά όργανα αποφασίζουν και αυτά, αλλά πάντοτε µέσα στα πλαίσια των αποφάσεων 
των αντίστοιχων αποφασιστικών οργάνων και ελέγχονται από αυτά, αλλά και από το σύνολο των µελών της 
οργάνωσης, µέσα από τις κοµµατικές διαδικασίες. Η ανάκληση των συντονιστικών οργάνων γίνεται σύµφωνα µε 
το άρθρο 13 του καταστατικού. 
 Η αντιστοιχία των συντονιστικών οργάνων µε τα αποφασιστικά είναι: 
 α. Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) µιας Κ.Ο. µε τη Γ.Σ. της Κ.Ο. 
 β. Νοµαρχιακή Επιτροπή (Ν.Ε.) µε Νοµαρχιακή Συνέλευση (Ν.Σ.) 
 γ. Εκτελεστική Επιτροπή (Ε.Ε.) µε Κεντρική Επιτροπή (Κ.Ε.) 
 Μπορούν ακόµα να υπάρχουν, εφόσον είναι εφικτό και βοηθά: 
 α. Επαρχιακή Επιτροπή (Επ. Ε.) αντίστοιχη µε Επαρχιακή Συνέλευση (Ε.Σ.). 
 β. Περιφερειακή Επιτροπή (Π.Ε.) αντίστοιχη µε Περιφερειακό Συνέδριο (Π.Σ.). 
 Η θητεία όλων των συντονιστικών οργάνων είναι 4 µήνες. Τα µέλη τους έχουν από µία συγκεκριµένη 
υπευθυνότητα (π.χ. Συνδικαλιστικό, Οργανωτικό, Οικονοµικό, Ιδεολογικό κλπ.) και φροντίζουν για τη λειτουργία 
αντίστοιχης επιτροπής. Μία φορά το µήνα εκλέγεται από το όργανο ο συντονιστής του. Η ανάληψη του ρόλου του 



συντονιστή γίνεται κυκλικά από όλους, µέχρι να εξαντληθεί ο αριθµός τους, οπότε ξαναρχίζει ο κύκλος. Κανένα 
µέλος συντονιστικού οργάνου δεν µπορεί να επανεκλεγεί για πέµπτη συνεχή θητεία στο ίδιο όργανο. Μετά την 
τέταρτη συνεχή θητεία, µπορεί να επανεκλεγεί, αφού συµπληρωθεί η επόµενη θητεία του οργάνου, στην οποία δεν 
µπορεί να συµµετέχει. Σε κάθε περίπτωση θα επιδιώκεται η εξασφάλιση της συνέχειας του οργάνου. 

Άρθρο 27 
 Βασικές επιτροπές δουλειάς του κόµµατος είναι: 

⎯ Ιδεολογική. 
⎯ Οργανωτική. 
⎯ Οικονοµική 
⎯ Τύπου. 
⎯ Συνδικαλιστική (Εργατοϋπαλλήλων, Αγροτών, ΕΒΕ, Νεολαίας κλπ.). 
⎯ ∆ηµοσίων Σχέσεων. 
⎯ Πολιτισµού. 
Ανάλογα µε τις ανάγκες, µπορούν να συγκροτηθούν περισσότερες επιτροπές, µε απόφαση της Κ.Ε. Η 

στελέχωσή τους γίνεται από την Κεντρική Επιτροπή και µόνο από µέλη που προτείνονται από τις Νοµαρχιακές 
Συνελεύσεις, που συγκεντρώνουν τις προτάσεις των Γ.Σ. των Κ.Ο. Η διαδικασία της στελέχωσης των επιτροπών 
γίνεται σε κάθε τακτική σύνοδο της Κ.Ε., µαζί µε την εκλογή της Ε.Ε. Κανένα άλλο όργανο, εκτός από την Κ.Ε., 
και µε καµία άλλη διαδικασία, εκτός απ’ αυτή που αναφέρθηκε, δεν µπορεί να τοποθετήσει µέλη στις επιτροπές.  
 Υπεύθυνη για τη λειτουργία των επιτροπών είναι η Ε.Ε., που δίνει απολογισµό της δουλειάς τους, µαζί µε 
το δικό της, σε κάθε τακτική σύνοδο της Κ.Ε. 
 Εκτός από τις επιτροπές που λειτουργούν κεντρικά, µπορούν να λειτουργήσουν αντίστοιχες επιτροπές στις 
Ν.Ε και στις Κ.Ο. Η στελέχωσή τους γίνεται πάντοτε µε αποφάσεις των αποφασιστικών οργάνων σε κάθε χώρο 
(Ν.Σ., Γ.Σ. κλπ.), µετά από προτάσεις των οργανώσεων του νοµού ή των µελών της Κ.Ο., όταν πρόκειται για 
επιτροπές της Κ.Ο. 

Άρθρο 28 
Οι συνδυασµοί των υποψηφίων βουλευτών κατά νοµό διαµορφώνονται µόνο από τα όργανα του νοµού. Οι 

προτάσεις γίνονται στις Γ.Σ. των Κ.Ο. Ο κατάλογος των υποψηφίων οριστικοποιείται µετά από σχετική συζήτηση 
στη Ν.Σ. και διαµορφώνεται σε ψηφοδέλτιο από τη Ν.Ε., που περιλαµβάνει όλες τις προτάσεις που έγιναν στις 
οργανώσεις. Το ψηφοδέλτιο µαζί µε τις απόψεις που εκφράστηκαν στέλνεται στις Κ.Ο., όπου, µετά από σχετική 
συζήτηση, γίνεται ψηφοφορία των µελών. Τα συγκεντρωτικά αποτελέσµατα της ψηφοφορίας σε όλες τις Κ.Ο. 
διαµορφώνουν την οριστική σειρά των υποψηφίων βουλευτών του κόµµατος στο νοµό. Η διαδικασία αυτή γίνεται 
σε εύλογο χρόνο πριν τις εκλογές. 
 Το ψηφοδέλτιο Επικρατείας, το Ευρωψηφοδέλτιο και γενικά τα ψηφοδέλτια που έχουν πανελλαδικό 
χαρακτήρα διαµορφώνονται µετά από προτάσεις των Ν.Σ., συζήτηση πάνω σ’ αυτές στην Κ.Ε., διαµόρφωση του 
ψηφοδελτίου µε όλες τις προτάσεις των Ν.Σ. και καθολική ψηφοφορία σε όλες τις οργανώσεις, που καθορίζει και 
την οριστική σειρά των υποψηφίων. 
 Η Κοινοβουλευτική Οµάδα λειτουργεί σε µόνιµη βάση και χαράζει την τακτική της στα πλαίσια των 
κοµµατικών αποφάσεων που παίρνονται µε τις διαδικασίες που ορίζει το καταστατικό. 
 Την Κοινοβουλευτική Οµάδα σε κάθε νοµό αποτελούν όλοι οι υποψήφιοι του ψηφοδελτίου του νοµού. 
Την Κεντρική Κοινοβουλευτική Οµάδα αποτελούν όλοι οι βουλευτές του κόµµατος. Στην πρώτη συµµετέχει 
εντεταλµένο µέλος της Ν.Ε. και στη δεύτερη 2 τουλάχιστον µέλη της Ε.Ε., µε δικαίωµα ψήφου. 
 Η Κοινοβουλευτική Οµάδα χωρίζεται σε οµάδες δουλειάς και έχει ένα συντονιστή, που αλλάζει µια φορά 
το µήνα. Εκπροσωπείται στην Κ.Ε. µε ένα εκλεγµένο εκπρόσωπό της, όπου δίνει και τον απολογισµό της Κ.Ο. 
 Οι βουλευτές δεν εξαντλούν τη θητεία τους στη Βουλή. Κάθε χρόνο παραιτούνται και αντικαθίστανται από 
τους επόµενους., εφόσον τούτο είναι δυνατό µε βάση τον αριθµό των βουλευτών κάθε περιοχής, µε ανάλογη 
προσαρµογή του χρόνου θητείας. 
 Οι βουλευτές είναι µέλη των Κοµµατικών τους Οργανώσεων και συνεργάζονται µε την Νοµαρχιακή 
Επιτροπή και τα άλλα συντονιστικά όργανα του χώρου τους, ενώ συµµετέχουν σε όλα τα αποφασιστικά όργανα µε 
έναν εκπρόσωπό τους. ∆ιαθέτουν για τις ανάγκες του κόµµατος το ποσό των αποδοχών τους που υπερβαίνει ένα 
συγκεκριµένο ύψος. Το ύψος αυτό καθορίζεται κάθε φορά από την Κεντρική Επιτροπή. 

Άρθρο 29 
 Τα στελέχη του κόµµατος που ασκούν οποιαδήποτε διοικητικά καθήκοντα στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση, τους 
Οργανισµούς, την Τοπική Αυτοδιοίκηση κλπ., συµµετέχουν κανονικά στις κοµµατικές διαδικασίες, συνεργάζονται 
µε την Ε.Ε. και την Κοινοβουλευτική Οµάδα και εκτελούν τις αποφάσεις του κόµµατος. Κανένας διαχωρισµός των 
µελών αυτών από το κόµµα δεν νοείται. 

Άρθρο 30 
  Οι αποφάσεις σε όλα τα όργανα παίρνονται µε την αρχή της πλειοψηφίας, απλής ή αυξηµένης, 
όπως ορίζεται στο καταστατικό. Όλα τα σχετικά µε τη λειτουργία των διαφόρων οργάνων και τις διαδικασίες σ’ 
αυτά ρυθµίζονται από τους Κανονισµούς Λειτουργίας. 



 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI 

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ, ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟ∆ΟΜΗ 
Άρθρο 31 

 Οι κάθε µορφής κινητοποιήσεις γίνονται µε ευθύνη των συντονιστικών οργάνων, ανάλογα µε την 
ευρύτητα της σηµασίας τους. 

Άρθρο 32 
 Το κόµµα εκδίδει εφηµερίδα και άλλα έντυπα, που αποτελούν την προς τα έξω έκφραση των θέσεών του. 
Την ευθύνη για την σύνταξή τους έχει η Ε.Ε., που συνεργάζεται για το σκοπό αυτό µε την Επιτροπή Τύπου. 
 Όλα τα µέλη έχουν δικαίωµα και υποχρέωση να συµβάλλουν µε κείµενα και ιδέες τους στην αρτιότερη 
εµφάνιση της εφηµερίδας και των άλλων εντύπων, αλλά και στην ευρύτερη διάδοσή τους.  
 Η εφηµερίδα κυκλοφορεί σε όλη τη χώρα και το εξωτερικό µε όλους τους δυνατούς τρόπους. Όλα τα µέλη 
είναι συνδροµητές της εφηµερίδας και των άλλων εντύπων. 

Άρθρο 33 
 Όλοι οι οικονοµικοί πόροι του κόµµατος είναι φανεροί και προέρχονται από: 
 α. Προσωπικές εισφορές των µελών. Το ύψος της µηνιάτικης εισφοράς κάθε µέλους ορίζεται από το ίδιο, 
σε συνεννόηση µε τον υπεύθυνο οικονοµικού της Κ.Ο. του. Το ανώτερο και το κατώτερο όριο της εισφοράς 
καθορίζεται κάθε φορά από την Κ.Ε. 
 β. Εισφορές φίλων και περίγυρου. Το ανώτατο ύψος των εισφορών αυτών καθορίζεται από την Κ.Ε. 
 γ. Από τις οικονοµικές εξορµήσεις. Κάθε µέλος έχει µπλοκ αποδείξεων µόνιµα για είσπραξη εισφορών. Σε 
περιόδους οικονοµικών εξορµήσεων τα µέλη καθορίζουν τα πλάνα τους σε συνεργασία µε τους υπεύθυνους 
οικονοµικού των Κ.Ο. τους. 
 δ. Από τα έσοδα της εφηµερίδας και των άλλων εντύπων. 
 ε. Από συνεστιάσεις, εκδηλώσεις κ.α. 
 στ. Από επιχειρήσεις του κόµµατος. 
 Σε όλες τις οργανώσεις και σε όλα τα συντονιστικά όργανα θα υπάρχει υπεύθυνος οικονοµικού, που θα 
κρατάει βιβλίο εσόδων-εξόδων, πάντα ενηµερωµένο και µε τις αντίστοιχες αποδείξεις. Το βιβλίο αυτό είναι 
πάντοτε στα γραφεία της οργάνωσης και κάθε στιγµή στη διάθεση όλων των µελών. Οικονοµικός απολογισµός 
γίνεται σε κάθε Γ.Σ. της Κ.Ο., Ν.Σ., Κ.Ε. και Συνέδριο. 

Άρθρο 34 
 Κάθε Κ.Ο. του ΑΣΚΕ έχει το γραφείο της, που επιδιώκεται να βρίσκεται σε κεντρικό σηµείο της περιοχής 
της. Το άνοιγµα γραφείου είναι προϋπόθεση για τη δηµιουργία µιας Κ.Ο. 
 Το κοµµατικό γραφείο είναι ο τόπος όπου γίνεται ο συντονισµός της καθηµερινής δουλειάς µιας 
οργάνωσης. Ταυτόχρονα είναι ο τόπος συνάντησης των µελών, αλλά και του λαού, κάθε περιοχής και σηµείο 
αναφοράς για κάθε πολιτική δραστηριότητα στην περιοχή. 
 Τα γραφεία είναι ανοιχτά κάθε µέρα, είναι διακοσµηµένα κατάλληλα και σύµφωνα µε τη φυσιογνωµία του 
κόµµατος και, στο βαθµό που µπορούν, διαθέτουν την απαιτούµενη υλικοτεχνική υποδοµή (τηλέφωνο, 
γραφοµηχανή, πολύγραφο, φωτοαντιγραφικό, έπιπλα, γραφική ύλη κλπ). 
 Για τη λειτουργία των γραφείων, τη διακίνηση των εγγράφων, την επικοινωνία µε τα µέλη και την κάλυψη 
άλλων καθηµερινών αναγκών, τη φροντίδα των κοµµατικών γραφείων αναλαµβάνει Τεχνική Γραµµατεία. Η 
Τεχνική Γραµµατεία ορίζεται από τα αποφασιστικά όργανα του κόµµατος (Γ.Σ., Ν.Σ., Κ.Ε.,) και λειτουργεί µε 
ευθύνη των αντίστοιχων συντονιστικών οργάνων (Σ.Ε., Ν.Ε., Ε.Ε.), ανάλογα µε το κοµµατικό όργανο που 
στεγάζεται στα γραφεία. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII 
Άρθρο 35 

 Η τήρηση του καταστατικού αυτού είναι υπόθεση όλων των µελών του κόµµατος, που την προασπίζουν µε 
όλες τους τις δυνάµεις. Αλλαγή του καταστατικού, µερική ή ολική, γίνεται µόνο στο Συνέδριο και επικυρώνεται µε 
καθολική ψηφοφορία από το σύνολο των µελών του ΑΣΚΕ, σύµφωνα µε το άρθρο 24. 
 


