
1. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. είναι κόμμα ανοιχτό, μαζικό και έτσι πρέπει να 

παραμείνει. Το φαινόμενο των μαζικών εγγραφών και των 

παρενεργειών του, δεν πρέπει να μας οδηγήσει σ’ ένα κόμμα 

«κλειστό», «στελεχιακού τύπου». Θα πρέπει ίσως να δούμε 

ορισμένους πιο «σφικτούς», κανόνες στη διαδικασία εγγραφής, αλλά 

σε καμία περίπτωση «οι πόρτες δεν κλείνουν». Αναμφισβήτητα ο 

τρόπος που έγιναν οι εγγραφές δεν ήταν ο καλύτερος δυνατός. Όμως 

πιστεύω ότι ένα μεγάλο μέρος των αντιδράσεων που υπήρξαν είχαν 

κατά τη γνώμη μου ιδιοτελή κίνητρα. Σήμερα «ο έλεγχος» της 

οργάνωσης σ’ ένα νομό δεν αφορά μόνον 1 ή 2 πρόσωπα (βουλευτές 

ή στελέχη), αλλά πολύ περισσότερα. Αυτό κατά τη γνώμη μου είναι 

θετικό, γιατί οδηγεί αναγκαστικά στην αναζήτηση νέων σημείων 

επαφής και ισορροπίας.

2. Το μεγαλύτερο βάρος επομένως δεν πρέπει να δοθεί στο «κλείσιμο» 

της οργάνωσης, αλλά στις διαδικασίες που κατά το δυνατόν θα 

ενσωματώνουν και θα αφομοιώνουν το νέο δυναμικό.

Θα πρέπει δε αυτό να αποτελεί ένα μόνιμο και με ιδιαίτερη ένταση 

στοιχείο της πολιτικής μας, αν συνυπολογίσουμε ότι τα κίνητρα 

ένταξης σήμερα σε ένα κόμμα έχουν περισσότερη σχέση με την 

εξουσία που έχουν οι περιφερειακές οργανώσεις, παρά με το όραμα 

και την ιδεολογία του κόμματος.

3. Η ολοκλήρωση της νέας διάταξης της οργάνωσης θα πρέπει να 

συνοδευτεί, είτε από Πανελλήνιου, είτε από Περιφερειακού χαρακτήρα 
συσκέψεις ομοειδών Θεματικών Οργανώσεων. Ταυτόχρονα οι Τομείς 

Πολιτικής του Κινήματος, θα πρέπει να αποκτήσουν άμεση σχέση και 

επαφή με τις Θ.Ο. Η απόκτηση περιεχομένου για τις οργανώσεις 

αυτές αποτελεί θέμα πρώτης προτεραιότητας.



4. Άμεση έναρξη λειτουργίας των Περιφερειακών Συμβουλίων, με στόχο 

την πραγματοποίηση Περιφερειακών Συνεδρίων στα τέλη Ιουνίου ή 

αρχές Σεπτεμβρίου.

5. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμη και αναγκαία «η πορεία του ΠΑ.ΣΟ.Κ. προς το 

λαό». Σε εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη βάση το ΠΑ.ΣΟ.Κ. πρέπει να 

δημιουργεί γεγονότα μέσα από εκδηλώσεις σε συγκεκριμένες 

περιοχές και με επιλεγμένη θεματολογία. Θα πρέπει δε οι 

παρεμβάσεις αυτές να αξιοποιούνται επικοινωνιακά με τον καλύτερο 

τρόπο.

6. Εν όψει των Δημοτικών και Νομαρχιακών εκλογών και αμέσως μετά 

τις επιλογές προσώπων, θα πρέπει να εξαντληθεί η δυνατότητα 

άσκησης ειδικών πολιτικών για ιδιαίτερα σημαντικούς εκλογικά 

Δήμους και Νομαρχίες. Πιστεύω ό,τι για το σκοπό αυτό θα πρέπει 

από τώρα να υπάρξει ομάδα στελεχών, η οποία θα καταγράψει και θα 

προσδιορίσει τις ειδικές αυτές παρεμβάσεις.


