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1. Τον Γραμματέα της Κ.Ε. ΠΑΣΟΚ 

σ. Κ. Σκανδαλίδη
2. Τα Μέλη του Ε.Γ. Ε. Βενιζέλο και

Γ. Μωραίτη
3. Τα Μέλη του Συντονιστικού,

της διευρυμένης Εκτελεστικής 
Γραμματείας συν/φους Μ. Νεονάκη, Π. 
Λάμπρου, Θ. Τσουκάτο, Τάκη Βασιλείου, 
Γ. Αγραφιώτη, Δ. Καρύδη, Σούλα Ευθυμίου

ΘΕΜΑ: Πρόταση του Γραμματέα του Τομέα Συνδικαλισμού και Μ.-Χ. για 
την υλοποίηση των αποφάσεων, της 5ης Συνόδου της Κ.Ε.

Αν επιχειρήσουμε να προσεγγίσουμε και να εξειδικεύσουμε το πλαίσιο των 
αποφάσεων της 5ης Συνόδου της Κ.Ε. του ΠΑΣΟΚ και ειδικότερα τα κρίσιμα 
και ουσιώδη σημεία της απόφασης που αναφέρονται:

α. στο ΠΑΣΟΚ και στη νέα προοδευτική πλειοψηφία

β. στην πορεία της πολιτικής αναβάθμισης του ΠΑΣΟΚ, στην ανανέωσή 
του και στη διεύρυνσή του,

οδηγούμαστε, σε διαπιστώσεις και επισημάνσεις, που ως σύνολο οριοθετούν 
νέες οργανωτικές λειτουργικές και πολιτικές προτεραιότητες δράσεις σ’ όλο το 
οργανωμένο δυναμικό του Κινήματος μας και πρώτιστα σ’ αυτό που 
συγκροτεί το συνδικαλιστικό και τον ευρύτερο κοινωνικό χώρο που 
επηρεάζουν οι αρχές, οι αξίες και οι θέσεις του Κόμματός μας.

Ο Τομέας Συνδικαλιστικού και Μ. -  X. του Κινήματος, στην προσπάθειά του 
να υλοποιήσει τις αποφάσεις της 5ης Συνόδου της Κ.Ε. στο χώρο της 
οργανωτικής του ευθύνης, με το κείμενο αυτό, καταβάλει προσπάθεια να 
ερμηνεύσει την οργανωτική και πολιτική δύναμη του χώρου, τη διαχρονική 
εξέλιξη αυτών των παραμέτρων και τέλος, υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις 
με στόχο την επιτυχή εξέλιξη της συνολικής μας προσπάθειας.



Α. ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΑΣ 
ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΣΤΟ 
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟ 1974 ΩΣ ΤΑ ΣΗΜΕΡΑ.

Σήμερα κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι με το ξεκίνημα του πολιτικού 
κύκλου της μεταπολίτευσης, η ίδρυση του ΠΑΣΟΚ, η καταλυτική και δυναμική 
του πορεία, η διαλεκτική σύνδεση αυτής της πορείας με το ίδιο το λαϊκό 
κίνημα, η συμβολή των αρχών και των ιδεών του στην τροφοδότηση και την 
ενίσχυση της αυτόνομης ανάπτυξης όλων των κοινωνικών κινημάτων και η 
πρωτοπόρα, δράση των συνδικαλιστικών μας παρατάξεων ΠΑΣΚΕ και ΠΑΣΚ 
σ’ όλους τους κοινωνικούς μαζικούς χώρους, μετά την ίδρυσή τους τον 
Αύγουστο του 1975 συγκροτούν ένα ενιαίο πολιτικό., και κοινωνικό πλαίσιο 
δράσης που επηρέασε σημαντικά τις πολιτικές εξελίξεις στην τελευταία 2οετία 
τον 20 αιώνα στη χώρα μας.

Για 25 χρόνια, το Κίνημά μας και οι οργανωμένες εκφράσεις του στην 
κοινωνία, είτε το Κόμμα μας ήταν στην αντιπολίτευση, είτε στην Κυβέρνηση, 
με την πολιτική τους δράση και την κοινωνική τους δυναμική, διεδραμάτισαν 
πρωτεύοντα ρόλο στην θεσμική, δημοκρατική, κοινωνική και οικονομική 
μετεξέλιξή της μεταπολιτευτικής Ελλάδας.

Ωστόσο σήμερα, στο ξεκίνημα της πρώτης δεκαετίας του 21ου αιώνα καθώς 
κλείνει, σχηματικά τουλάχιστον, ο κύκλος της μεταπολίτευσης, η ένταξη της 
Ελλάδας στην Ενωμένη Ευρώπη, οι νέες προκλήσεις που δημιουργεί η 
παγκοσμιοποίηση της οικονομίας, η πτώση του υπαρκτού σοσιαλισμού και η 
νέα πραγματικότητα στα Βαλκάνια, δημιουργούν νέα δεδομένα για την εξέλιξη 
των πολιτικών και κοινωνικών μας πραγμάτων.

Η Ελλάδα του 2000 διαφέρει ριζικά από την Ελλάδα που έβγαινε από την 
επταετή δικτατορία.

Το κρίσιμο λοιπόν ζήτημα στην σημερινή πολιτική συγκυρία των 
κοσμογονικών πολιτικών κοινωνικών και οικονομικών αλλαγών και 
ανακατατάξεων είναι, αποτιμώντας την 25ετή επιτυχή διαδρομή μας, να 
προσδιορίσουμε και πάλι με όρους ενός υπεύθυνου διαλόγου ανάμεσά μας 
και ανάμεσα στις οργανωμένες μας δυνάμεις και την κοινωνία, τους νέους 
αναγκαίους ρυθμούς της προσαρμοστικής μας δυναμικής διατηρώντας πάντα 
το συγκριτικό πλεονέκτημα της συνεχούς πολιτικής μας μετεξέλιξης, μέσα στα 
πολιτικά πλαίσια που οριοθετούν, οι αξίες μας και οι αρχές μας, ως κόμμα του 
σοσιαλιστικού και του ευρύτερου προοδευτικού αριστερού χώρου.

Έχει λοιπόν ιδιαίτερο ενδιαφέρον να προσεγγίσουμε μ’ αυτή την οπτική γωνία 
τη διαχρονική μας πορεία και την πολιτική προσαρμοστική δυναμική μας, σ’ 
όλο το φάσμα των κρίσιμων επιλογών μας και κύρια εκείνων, που αφορούν 
τις σχέσεις μας, τη δράση μας και τη δυναμική μας στο συνδικαλιστικό κίνημα 
και στα υπόλοιπα κοινωνικά κινήματα και κυρίως έχει αξία να εντοπίσουμε 
σήμερα τις αναγκαίες προσαρμοστικές αλλαγές έτσι ώστε να καλύψουμε 
ενδεχομένως διαρθρωτικές αντιφάσεις και υστερήσεις, στο οργανωτικό 
λειτουργικό και ιδεολογικό επίπεδο, έτσι ώστε, με το ξεκίνημα του νέου αιώνα



και πάλι το Κίνημά μας να είναι αυτό που θα πρωτοστατήσει στις πολιτικές 
εξελίξεις.

Β. ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ 
ΤΟΜΕΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ 1974 ΩΣ ΤΑ ΣΗΜΕΡΑ

1α. Οι βασικοί διεκδικητικοί μας στόχοι τη χρονική περίοδο 1974 ως το 
1981

Τα θεμελιακά αιτήματα εκείνης της περιόδου αλλά και_αυτά που αναδύθηκαν 
στη δυναμική μας πορεία ήταν τα παρακάτω:

- η συνολική απαίτηση για εργατικά δικαιώματα και ελευθερίες

- η διασύνδεση της δράσης των κοινωνικών κινημάτων με τις 
ευρύτερες λαϊκές διεκδικήσεις για δημοκρατία, λαϊκή κυριαρχία, 
εθνική ανεξαρτησία και κοινωνική δικαιοσύνη

- η διαχρονικά αυξανόμενη απαίτηση για δημοκρατικά 
συνδικαλιστικά δικαιώματα

- οι διεκδικήσεις για ανακατανομή του εθνικού εισοδήματος

- η προβολή ανολοκλήρωτων έστω διεκδικήσεων για αλλαγή των 
σχέσεων παραγωγής, για αυτοδιαχείριση , για κοινωνικοποίηση

- η βασική πολιτική μας επιλογή για τη μετατροπή των ΔΕΚΟ και 
μιας σειράς επιχειρήσεων του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, είτε 
μέσα από τη θεσμική μεταρρύθμιση της κοινωνικοποίησης, είτε 
μέσα από άλλα συμμετοχικά μοντέλα σε μοχλούς για την 
οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας

- και βέβαια η κατά περίπτωση προβολή και δυναμική διεκδίκηση 
συγκεκριμένων κλαδικών, εργασιακών, οικονομικών και 
ασφαλιστικών αιτημάτων

Στη βάση αυτών των διεκδικητικών στόχων, συγκροτήθηκε ένα ιδιαίτερα 
ριζοσπαστικό συνδικαλιστικό κίνημα όπου η παρουσία των οργανωμένων 
δυνάμεών μας διαχρονικά ήταν αλματωδώς αυξανόμενη.

Η νικηφόρα πολιτική στρατηγική μας, από το 1974 ως το 1981, βασίστηκε 
στην εκπληκτική αποδοχή των ιδεών μας στους εργαζόμενους, στους 
αγρότες, στα ευρύτερα λαϊκά κινήματα αλλά και στους χώρους του πνεύματος 
και της επιστήμης, καθώς και στο μεσαίο επαγγελματοβιοτεχνικό και εμπορικό 
κόσμο.



2α. Η οργανωτική μας ανάπτυξη την περίοδο 1974-1981.

Οι διεκδικητικοί μας στόχοι, οι ιδέες μας, τα οράματα μας και η αγωνιστική 
προβολή τους, από πρωτοπόρους πυρήνες που αναπτύξαμε σ’ όλους τους 
μαζικούς χώρους, αποτέλεσαν τον καταλύτη της εκπληκτικής οργανωτικής 
μας ανάπτυξης εκείνη τη χρονική περίοδο.

Στα τέλη της δεκαετίας του 70, δεν υπήρχε εργοστασιακός, κλαδικός και 
εργασιακός χώρος που να μην κυριαρχούσαν πολιτικά τουλάχιστον οι θέσεις 
μας και οι απόψεις μας.

Η νικηφόρα πορεία μας είχε προδιαγράφει, οι εκλογές της 18ης του Οκτώβρη 
του1981 επικύρωσαν και επισφράγισαν την πλειοψηφούσα κοινωνική 
απαίτηση για τη μεγάλη πολιτική ΑΛΛΑΓΗ.

3α. Η πορεία μας μετά το 1981

Η ιστορική νίκης της 18ης Οκτώβρη 1981, σηματοδοτεί μια νέα πορεία στις 
οργανωμένες μας δυνάμεις στο εργατικό και το ευρύτερο μαζικό κίνημά

Η ώρα της αλήθειας είχε έλθει για όλους μας, η ευθύνη διαχείρισης της 
πολιτικής εξουσίας από τους πρώτους κιόλας μήνες άρχισε να οικοδομεί νέες 
πολιτικές σχέσεις και νέες ισορροπίες ανάμεσα στο κόμμα μας και τα 
αρθρωμένα κοινωνικά κινήματα.

Οι ηγεσίες των συνδικαλιστικών φορέων, τόσο στις κορυφαίες συνδικαλιστικές 
οργανώσεις της χώρας ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ, ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ, ΕΡΓΑΤΙΚΑ 
ΚΕΝΤΡΑ, στους ΕΠΙΣΤΗΜ. ΦΟΡΕΙΣ και σ’ όλα τα υπόλοιπα αρθρωμένα 
κοινωνικά κινήματα, για πρώτη φορά βρίσκονταν αντιμέτωπες με την ευθύνη 
διαχείρισης της κοινωνικής εξουσίας, όντας το δικό τους κόμμα στη 
διακυβέρνηση της χώρας.

Η συνεργασία της Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ με τις ηγεσίες των κοινωνικών 
φορέων, όπου κυριαρχούσαν οι δυνάμεις της ΠΑΣΚΕ και της ΠΑΣΚ πέρασε 
από πολλές φάσεις.

Η αρμονική συνεργασία, όπως για παράδειγμα η μεγάλη δημοκρατική 
μεταρρύθμιση με την ψήφιση του ιστορικού νόμου 1264/82, η γενναία 
ανακατανομή του εθνικού εισοδήματος με την οικονομική πολιτική του 1962, η 
εμπέδωση και η θεσμική ολοκλήρωση του σύγχρονου ελληνικού κοινωνικού 
κράτους με την ανάπτυξη του ΕΣΥ, η πανελλαδική ανάπτυξη και θεσμική 
μεταρρύθμιση του ΙΚΑ, ο νόμος πλαίσιο για την παιδεία και οι μεγάλες 
θεσμικές διοικητικές αλλαγές στις ΔΕΚΟ, με την εφαρμογή του συμμετοχικού 
μοντέλου Διοίκησης, διακόπτονταν αρκετές φορές από ρήξεις, αντιπαραθέσεις 
και μεγάλες αγωνιστικές κινητοποιήσεις.

Η προσαρμογή των οργανωμένων δυνάμεών μας στη νέα πραγματικότητα 
ιδιαίτερα δύσκολη, γεμάτη τραυματικές εμπειρίες, διαγραφές, αποχωρήσεις, 
αλλά και νέες προσχωρήσεις.



Οι αυτονόητοι διακριτοί ρόλοι, ανάμεσα στην Κυβέρνηση, το συνδικάτο, την 
παράταξη, την κομματική οργάνωση, ασαφείς και δυσδιάκριτοι.

Η πορεία μετεξέλιξης επίπονη και ιδιαίτερα δύσκολη, ωστόσο η πολιτική μας 
επιλογή στην ύπαρξη ενός ανοιχτού και δημοκρατικού κόμματος μιας 
ανοιχτής και δημοκρατικής λειτουργίας στις οργανωμένες δυνάμεις μας στα 
κοινωνικά κινήματα, μπορεί σε κάποια φάση να κρίθηκε αρνητικά, μέσα από 
τη βασική μας επιλογή για το άνοιγμα των δυνάμεών μας στην κοινωνία και 
την επιλογή μας για οργανωτική ανάπτυξη μετά το 1981 ωστόσο, μια 
ψύχραιμη και υπεύθυνη αποτίμηση αυτής της πορείας σήμερα, είναι ο 
περισσότερο από ποτέ δικαιωμένη.

Το νέο κοινωνικό μείγμα, μεταλλάσσει και προσαρμόζει τη δυναμική των 
οργανωμένων δυνάμεών μας τόσο στο Κόμμα όσο και στην κοινωνία.

Η κοινωνική μας διεύρυνση, ισχυροποιεί την παρουσία μας στο Λαό και στους 
οργανωμένους κοινωνικούς χώρους, και ταυτόχρονα δημιουργεί τις 
προϋποθέσεις προσαρμογής του κόμματός μας στα νέα δεδομένα.

Οι εξελίξεις στην Ευρώπη το 1989, η προοπτική δημιουργίας του ενιαίου 
οικονομικού χώρου, με τη συνθήκη της Ρώμης το 1985, η ένταξη της χώρας 
στο ενιαίο Ευρωπαϊκό νόμισμα, και οι αναγκαίες διαρθρωτικές προσαρμογές 
που συνοδεύουν την πορεία σύγκλισης της ελληνικής οικονομίας, εντείνουν 
και ενισχύουν τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό του κόμματός μας

Στην κατεύθυνση αυτή συμβάλλει αποφασιστικά η αξιοπρόσεκτη ικανότητα 
εμπέδωσης αυτών των εξελίξεων στους οργανωμένους συνδικαλιστικούς 
φορείς μέσα από την αυτοδύναμη ανάπτυξη των διεθνών σχέσεών τους και 
των επαφών τους με τα αντίστοιχα συνδικάτα της Ευρώπης.

Γ. ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΜΙΑΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ

1. Η οικοδόμηση μιας νέας κουλτούρας στις διεκδικήσεις και τον ρόλο 
των συνδικάτων

Η διαχρονική όσμηση των ηγεσιών των συνδικαλιστικών μας ηγεσιών με τον 
Ευρωπαϊκό συνδικαλιστικό χώρο, η παρουσία τους στους συμμετοχικούς 
θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η συνειδητοποίηση , η ανάλυση και η 
εμπέδωση των αδήριτων εξελίξεων στην ευρωπαϊκή και παγκόσμια οικονομία, 
η διαλεκτική προσέγγιση και η υπεύθυνη και επιστημονική τεκμηρίωση 
απόψεων και θέσεων, για μια σειρά από μεγάλα θέματα που αφορούν, τη 
θέση της εθνικής και ευρωπαϊκής οικονομίας στο νέο παγκόσμιο καταμεμ, αμό, 
τις ραγδαίες αλλαγές που συντελούνται στο παραδοσιακό μοντέλο 
παραγωγής, η οικοδόμηση της κοινωνίας των πληροφοριών κ.λ.π., 
λειτουργούν ως νέοι καταλύτες αναπροσαρμογής στη δράση και στη 
λειτουργία των θεσμικών κοινωνικών φορέων, επηρεάζοντας ταυτόχρονα και 
τις οργανωμένες παραταξιακές και κομματικές μας δυνάμεις.



Αυτή η νέα πραγματικότητα, δημιουργεί μια νέα κουλτούρα δράσης στο 
οργανωμένο συνδικαλιστικό κίνημα.

Η αναγκαιότητα του κοινωνικού διαλόγου, η επιστημονική τεκμηρίωση των 
απόψεων και των εργατικών διεκδικήσεων, η συνομολόγηση τριμερών 
συμφωνιών ανάμεσα στα συνδικάτα, το κράτος και τους εργοδότες για τη 
συνομολόγηση μιας πορείας προσαρμογών στην ελληνική οικονομία, ο 
έντονος προβληματισμός για την εξεύρεση όρων βιωσιμότητας στις δομές του 
σοσιαλδημοκρατικού κοινωνικού κράτους, που δομήθηκε στην περίοδο της 
κλασικής βιομηχανικής εποχής στην Ευρώπη και στη χώρα η
αντιμετώπιση του μεγάλου προβλήματος της ανεργίας, οι αναδιαρθρώσεις 
που επιβάλλει στις μεγάλες δημόσιες επιχειρήσεις, στους οργανισμούς και 
στο σύνολο των τραπεζών, η ένταξη της χώρας μας στην ΟΝΕ και στο νέο 
παγκοσμιοποιημένο οικονομικό περιβάλλον, συνθέτουν ένα νέο, πρωτόγνωρο 
και σύνθετο πλαίσιο πολιτικού και συνδικαλιστικού προβληματισμού που 
μεταλλάσσει σταδιακά την πολιτική και συνδικαλιστική μας δράση.

Στη φάση αυτής της πολιτικής προσαρμογής μπορεί κανείς να διαπιστώσει 
εσωκομματικούς και εσωπαραταξιακούς διαχωρισμούς, ρήξεις, 
αντιπαραθέσεις, η υπέρβαση των οποίων απαίτησε και ως ένα βαθμό και 
σήμερα απαιτεί, ένταση του διαλόγου, νέες πολιτικές αναλύσεις, πειθώ, και 
όχι λήψη διοικητικών μέτρων και κομματικό αυταρχισμό.

2. Στο ξεκίνημα του 2000 βρισκόμαστε ως ΠΑΣΟΚ στο τέλος μιας 
νικηφόρας πορείας ή στην αρχή μιας νέας πρωτόγνωρης πολιτικής 
πρόκλησης για δράση και δημιουργία;

Όποιος ζει από κοντά, τον παλμό του κομματικού μας γίγνεσθαι και ειδικότερα 
όποιος ζει από κοντά τον βαθύτερο προβληματισμό που διαπερνά την ττ\ατιά 
πλειοψηφία των δυνάμεών μας, διακρίνει με μια πρώτη ανάγνωση το βασικό 
πολιτικό ερώτημα που διαπερνά σήμερα τη συλλογική μας συνείδηση :

Στο ξεκίνημα του 2000, η αριστερά βρίσκεται, ηττημένη και παρωχημένη 
στο τέλος μιας πολυκύμαντης πορείας -  πάλης -  δράσης και 
δημιουργίας, όπου τα μεγάλα ιδανικά της και οι αξίες της καθόρισαν την 
πορεία της στον αιώνα που φεύγει, ή στην αρχή μιας νέας 
πρωτόγνωρης πολιτικής πρόκλησης για νέα δράση και νέα δημιουργική 
πορεία;

Το ερώτημα πελώριο και η προσέγγιση της απάντησης ιδιαίτερα δύσκολη και 
σύνθετη, όχι μόνο για το ΠΑΣΟΚ αλλά και για την ευρύτερη ελληνική 
αριστερά.

Ωστόσο, η αμηχανία και η αδράνεια της ευρωπαϊκής αριστερός φαίνεται ότι 
ως φαινόμενο υποχωρεί το «πολιτικό παιχνίδι» γι’ αυτήν έχει πάλι αρχίσει.

Η συνάντηση του Βερολίνου, και της Φλωρεντίας που προηγήθηκε, 
αποτελούν τις πρώτες προσπάθειες συγκρότησης ενός νέου προοδευτικού 
κεντροαριστερού προβληματισμού ικανού να προσεγγίσει και ττάλι



ανθρώπινες λύσεις στα προβλήματα διακυβέρνησης που η παρούσα μορφή 
της παγκοσμιοποίησης δημιουργεί.

Στην κατεύθυνση αυτή η προσπάθεια που ξεκινά το ΠΑΣΟΚ, μετά την 
εκλογική του νίκη στις εκλογές της 9ης Απριλίου με την απόφαση της 5ης 
Συνόδου της Κεντρικής του Επιτροπής με κεντρικό στόχο, να δοκιμάσει στην 
τετραετία που ακολουθεί την επίτευξη ενός διπλού στόχου που αφορά:

1ον Μια εττανιδρυτική πορεία οργανωτικής ανασύνταξης και 
ιδεολογικής αποσαφήνισης ενός συγκεκριμένου μοντέλου 
πολιτικής που και πάλι θα δίνει την οργανωτική και ιδεολογική 
ηγεμονία στις θέσεις του και στις απόψεις του και

20ν Στην τροφοδότηση και την ενδυνάμωση της Κυβερνητικής του 
δυναμικής μέσα απ’ αυτή τη νέα επανιδρυτική του ανασύνταξη.

Δ. Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Μ.-Χ. ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΟΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Οι εξελίξεις, στην παγκόσμια οικονομία, η ένταξη της χώρας στο ενιαίο 
Ευρωπαϊκό νόμισμα, η οικοδόμηση του τεχνολογικού μοντέλου παραγωγής, η 
κοινωνία της πληροφορίας κ.λ.π., και κυρίως η συνθετότητα των πολιτικών 
απαντήσεων που γεννούν αυτές οι μεγάλες αλλαγές απαιτούν νέες 
προσεγγίσεις, νέες προτάσεις, νέες προτεραιότητες δράσης.

Αυτό λοιπόν που προτείνεται σήμερα και ειδικότερα αυτό που κρίνουμε ως 
αναγκαίο είναι, στα πλαίσια αυτής της πρωτοβουλίας του κόμματός μας, το 
εγχείρημα της οργανωτικής μας ανασύνταξης να συνδυαστεί απόλυτα με την 
απόφασή μας να συζητηθούν κατά προτεραιότητα τα νέα θεματικά πολιτικά 
πεδία που γεννούν αυτές οι μεγάλες αλλαγές.

Στην κατεύθυνση αυτή, ο Τομέας Συνδικαλισμού και Μ.Χ. προτείνει στις 
διευρυμένες Τ.Ε. αλλά και σε Περιφερειακό και Νομαρχιακό επίπεδο να 
τεθούν για συζήτηση τα παρακάτω πολιτικά θέματα πεδία για προβληματισμό 
και σύγκλιση των απόψεών μας.

• Το κοινωνικό κράτος και η προοπτική της ενδυνάμωσής του, στα νέα 
δεδομένα που δημιουργούνται σήμερα στην Ελλάδα, και την Ευρώπη.

• Ο στόχος της πλήρους απασχόλησης και της αναβάθμισης των όρων 
και των συνθηκών εργασίας στα πλαίσια του νέου μοντέλου 
παραγωγής.

• Η φορολογία των χρηματιστηριακών συναλλαγών, η πάταξη του 
χρηματιστικού «τζόγου», και ο συντονισμός των κρατικών 
φορολογικών πολιτικών, με σκοπό τον τερματισμό της συστηματικής 
φοροδιαφυγής του πολυεθνικού κεφαλαίου.



• Η συμμετοχή του κράτους στις επιχειρήσεις δημοσίου και κοινωφελούς 
χαρακτήρα, το νέο καθεστώς της μετοχοποίησης και ο ρόλος των 
εργαζομένων σ’ αυτές.

• Ο ρόλος των εθνικών συνδικάτων και οι όροι σύνδεσης, συνεργασίας 
και κοινής δράσης με τα συνδικάτα της Ε.Ε. στην προοπτικής της 
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

• Οι νέες προτάσεις και οι προτεραιότητες δράσης των επιστημονικών 
φορέων και των επιμελητηριακών θεσμών, μέσα από την οικοδόμησή 
του νέου νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου που δημιουργείται 
στην ευρωπαϊκό χώρο.

• Οι όροι, οργανωτικής ανάπτυξης, στελεχιακής ανανέωσης, και οι 
πολιτικές συνεργασιών, των συνδικαλιστικών μας παρατάξεων ΠΑΣΚ -  
ΠΑΣΚΕ, στα συνδικάτα και τους επιστημονικούς φορείς.

Τα παραπάνω θεματικά πολιτικά πεδία, προτείνουμε ν’ αποτελέσουν τους 
βασικούς άξονες προβληματισμού και συζητήσεων σε κεντρ.^ύ και 
περιφερειακό επίπεδο και ειδικότερα να είναι αυτά, τα σημεία αιχμής, που θα 
συγκεντρώσουν το ενδιαφέρον στις συζητήσεις που θα αναπτυχθούν στις 
διευρυμένες Τ.Ε. και τις Νομαρχιακές και Περιφερειακές συσκέψεις των 
εργατοϋπαλλήλων, δημοσίων υπαλλήλων και των επιστημόνων του ιδιωτικού 
και δημόσιου τομέα.

Δ. Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ 
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΑΖΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ

Προτείνεται η διεύρυνση της Γραμματείας του Τομέα με τους συντρόφους:

α. Σπύρο Παπασπύρου ( νεοεκλεγείς Πρόεδρος ΑΔΕΔΥ)
β. Μηνάς Σταυρακάκης, και Άσπας Παπαηλιού από το χώρο των
επιστημόνων

Με βάση την προτεινόμενη διεύρυνση η Γραμματεία του Τομέα θα έχει την 
παρακάτω σύνθεση:

Ροβέρτος Σπυρόπουλος
1. Λάμπρος Κανελλόπουλος
2. Γιάννης Κουτσούκος
3. Δημήτρης Κουσελάς
4. Σπύρος Παπασπύρου
5. Χρήστος Πολυζωγόπουλος
6. Χρήστος Λιακόπουλος
7. Χρήστος Σουλελές

Γραμματέας Τομέα 
Μέλος Γραμματείας

»
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»
»



9. Μαρία Φραγκιαδάκη
10. Άσπα Παπαηλιού

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ

» »
» »
» »

1. Μέλη του Τομέα θα είναι το σύνολο των Βουλευτών και των μελών της 
Κ.Ε. που θα εκφράσουν την επιθυμία τους να ενταχθούν σ’ αυτόν.

2. Εκτός από τους Βουλευτές και τα μέλη της Κ.Ε. που με δική τους 
απόφαση θα συμμετέχουν στον Τομέα, προτείνεται να συμμετέχουν σ’ 
αυτόν δύο-τρία στελέχη, που δουλεύουν πολιτικά στους μαζικούς 
χώρους από τις 12 Γεωγραφικές Διοικητικές Περιφέρειες (πλήν Αττικής) 
της χώρας.

Τις προτάσεις για τα στελέχη αυτά θα τις συζητήσει η Γραμματεία του 
Τομέα Συνδικαλισμού, σε ειδική συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί 
εντός των προσεχών ημερών.

3. Κρίνεται επίσης σκόπιμο, η Γραμματεία του Τομέα να συζητήσει και να 
διερευνήσει την δυνατότητα συμμετοχής στον Τομέα Συνδικαλισμού, 
στελεχών του ευρύτερου προοδευτικού χώρου, που έχουν οργανωτικό 
και ιδεολογικό ενδιαφέρον στα πεδία δράσης 7ου . εμέα 
Συνδικαλισμού.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΥ

Στα πλαίσια της πλήρους ενεργοποίησης όλων των μελών του Τομέα 
Συνδικαλισμού και ειδικότερα στα πλαίσια ανάληψης πολιτικής 
πρωτοβουλιών τόσο στο κεντρικό όσο και στο Περιφερειακό επίπεδο, 
κρίνεται αναγκαία η συγκρότηση Γραφείων, τα οποία θα λειτουργούν στα 
πλαίσια του Τομέα Συνδικαλισμού και Μ.- X.

Η οργανωτική επιλογή για τη δημιουργία των Γραφείων έχει τους 
παρακάτω προσδοκόμενους οργανωτικούς και πολιτικούς στόχους.

1ος ΣΤΟΧΟΣ: Την ευρύτερη κομματική ενεργοποίηση, εκλεγμένων
στελεχών της παράταξης στους διάφορους μαζικούς 
χώρους.

Ο στόχος αυτός είναι ιδιαίτερα σημαντικός γιατί η 
αδράνεια και η αδυναμία των ΟΧΔ να οριοθετήσω"ν την 
πολιτική δράση επώνυμων αιρετών στελεχών οδηγεί 
αρκετές φορές στην ανάπτυξη δράσεων έξω από κάθε 
κομματική δεοντολογία.

2ος ΣΤΟΧΟΣ: Ο καθορισμός ενός ολοκληρωμένου προγράμματος
δράσης με στόχο τον προγραμματισμό και την 
υλοποίηση θεματικών Συνδιασκέψεων με θέματα:



α. Το Σύγχρονο Κοινωνικό Κράτος

β. Η αναζήτηση μιας σύγχρονης οργανωτικής διάταξης 
με στόχο την ισχυροποίηση και την ανάδειξη του νέου 
ρόλου των Κοινωνικών Κινημάτων στις νέες συνθήκες 
που διαμορφώνονται μετά την είσοδο της χώρας στην 
ΟΝΕ.

γ. Η συμβολή στην προετοιμασία των Περιφερειακών 
Συνεδρίων «για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση».

Η προώθηση των παραπάνω στόχων απαιτεί την 
συντεταγμένη συμμετοχή ολόκληρου του στελεχιακού 
δυναμικού της παράταξης σ’ όλες τις Διοικητικές 
Περιφέρειες της χώρας.

3ος ΣΤΟΧΟΣ: Η δημιουργία, των 2 Κεντρικών Γραφείων και των 12
Περιφερειών μας δίνει αντικειμενικά τη δυνατότητα, τα 
Γραφεία αυτά να αποτελόσουν το βασικό πυρήνα των 
Περιφερειακών Οργανωτικών Επιτροπών που θα 
συμβάλλουν ουσιαστικά τόσο στην πραγματοποίηση της 
θεματικής Διάσκεψης με θέμα «το Σύγχρονο Κοινωνικό 
Κράτος» όσο και στην οργανωτική υποστήριξη των 
Περιφερειακών Συνεδρίων με θέμα «Ανάπτυξη και 
Απασχόληση»

ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΟΥΝ ΕΙΝΑΙ ΤΑ 
ΠΑΡΑΚΑΤΩ:

ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ, με τη συμμετοχή

- μελών της Γραμματείας του Τομέα

- οι Γραμματείς των αντίστοιχων Τ.Ε.

- τα μέλη της Διοίκησης της ΓΣΕΕ

- στελέχη -επιστήμονες -ερευνητές -  αντιπρόσωποι 
πρωτοβουλιών, κινήσεων, ομίλων και δικτύων που 
ενδιαφέρονται για τον ευρύτερο χώρο του συνδικαλιστικού 
κινήματος στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας.



2. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, με τη συμμετοχή

- μελών της Γραμματείας του Τομέα

- οι Γραμματείς των αντίστοιχων Τ.Ε.

- τα μέλη της Ε.Ε. της ΑΔΕΔΥ

- στελέχη -  επιστήμονες -  ερευνητές κ.λ.π. που ενδιαφέρονται για 
τον ευρύτερο χώρο του συνδικαλιστικού κινήματος στο Δημόσιο.

3. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ, με τη συμμετοχή

- μελών της Γ ραμματείας του Τομέα

- Γ ραμματείς των αντίστοιχων Τ.Ε.

- Οι επικεφαλείς στους μεγάλους Φορείς, TEE, ΟΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, 
ΔΙΚΗΓ. ΣΥΛΛΟΓΟ, ΠΙΣ, κ.λ.π.

- Στελέχη, επιστήμονες, ερευνητές, προσωπικότητες κ.λ.π. που 
ενδιαφέρονται για τον ευρύτερο χώρο του συνδικαλισμού στους 
μεγάλους Επιμελητηριακούς και Επιστημονικούς Φορείς

Δ. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

Τα Περιφερειακά Γραφεία του Τομέα Συνδικαλισμού συγκροτούνται από:

Λ. Τους υπεύθυνους Συνδικαλισμού των αντίστοιχων Ν.Ε.

Β. Τους Προέδρους ή τους Γ. Γραμματείς των Ε.Κ. που έχουν έδρα τους την 
συγκεκριμένη Περιφέρεια.

Γ. Τα δύο -  τρία μέλη που συμμετέχουν στον Τομέα από τη συγκεκριμένη 
περιφέρεια.

Δ. Μέλη Διοίκησης ΓΣΕΕ- ΑΔΕΔΥ που προέρχονται εργασιακά και 
συνδικαλιστικά από την συγκεκριμένη περιφέρεια.

Ε. Μέλη Τοπικών Περιφερειακών -  Νομαρχιακών Οργάνων -  των 
Κοινωνικών Φορέων ΤΕΕ, ΟΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΔΙΚΗΓ.ΣΥΛΛΟΓΟΙ, κλπ.



ΣΤ. Στελέχη, ερευνητές, αντιπρόσωποι πρωτοβουλιών, κινήσεων, ομίλων και 
δικτύων που ενδιαφέρονται για θέματα που αφορούν τους μαζικούς χώρους 
πολιτικής και συνδικαλιστικής δράσης των επιστημόνων.

Συντροφικά 
Ο Γραμματέας του 

Τομέα Συνδικαλισμού και Μ.

Ρ. Σπυρόπουλος


