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Μια Επιτροπή με συμμετέχοντες, στελέχη τσα κόμματος (Ε.Γ., Κ.Ε., Ν.Ε.) και 
πολιτικούς επιστήμονες θα παρουσιάσει ένα πλαίσιο οργανωτικής δομής του 
κόμματος.

Ένα κόμμα που πρέπει να αποκτήσει νέα χαρακτηριστικά, που συνοψίζονται 
πέντε λέξεις-κλειδιά: κόμμα ανοιχτό, κόμμα συμμετοχικό, κόμμα-σχολείο, 
κόμμα ψηφιακό και κόμμα ευρωπαϊκό.

Το πλαίσιο αυτό θα αφορά επιμέρους τομείς και εναλλακτικά σενάρια με βάση 
την εμπειρία σοσιαλδημοκρατικών κομμάτων της Ευρώπης αλλά και ιδεών που 
κατατέθηκαν κατά καιρούς από στελέχη του ΠΑΣΟΚ.

Ιδιαίτερα αλλαγές που αφορούν:

■ Τη σχέση με την κοινωνία των πολιτών αλλά και τους πολίτες

■ Τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων (από εκλογή Προέδρου έως 
δημοψηφίσματα)

■ Την ιδιότητα του μέλους

■ Τη χρήση της πληροφορικής

■ Την προσαρμογή των τομέων στις προτεραιότητες της ατζέντας της 
νέας εποχής.

■ Την προσαρμογή των τομέων του κόμματος

* Τη λειτουργία think tanks και πολιτικών ινστιτούτων

■ Τη συστηματική και υποχρεωτική επιμόρφωση στελεχών και μελών

2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Η πρόταση αυτή θα παρουσιαστεί σε μια Ευρωπαϊκού επιπέδου συνάντηση με
ευρύτερο ακροατήριο στα μέσα Νοέμβρη.

Και αμέσως:

(α) θα οργανωθούν 13 εκδηλώσεις στην Περιφέρεια με συμμετοχή 
στελεχών Ευρωπαϊκών Σοσιαλδημοκρατικών κομμάτων που έχουν ήδη 
δοκιμάσει και επιβάλλει μεταρρυθμίσεις.

(β) θα οργανωθεί διάλογος στο διαδίκτυο και θα ζητηθούν προτάσεις και 
απόψεις από οργανώσεις, Πανεπιστήμια και πολίτες.



(Y) θα ξεκινήσει οργανωμένος εσωκομματικός διάλογος

3. Ο ΣΩΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ;

Δεν είναι η πρώτη φορά που επιχειρεϊται μεταρρύθμιση για αναδιάρθρωση του 
κόμματος και αυτό είναι λογικό και σύνηθες. Ένα σοσιαλιστικό προοδευτικό 
κόμμα οφείλει να εξελίσσεται και να αλλάζει συνεχώς ώστε να μπορεί να 
εκφράζει και οργανωτικά τις αλλαγές της κοινωνίας και της οικονομίας, αλλά 
και να προσαρμόζει τα στελέχη και τα μέσα του, τις εξελίξεις της τεχνολογίας 
και της επικοινωνίας.

Πρέπει η συζήτηση αυτή να ανοίξει σε προεκλογική περίοδο;

ΝΑΙ, αν οργανωθεί με τρόπο που θα δώσει την εικόνα ενός νέου κύματος 
εκσυγχρονισμού του ΠΑΣΟΚ, όπου το ίδιο εξελίσσεται συνεχώς και μπορεί να 
βρεθεί στην πρωτοπορία της ελληνικής κοινωνίας προσελκύοντας νέες και 
σύγχρονες δυνάμεις.

4. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Ένα σύνηθες παλαιοπασοκικό επιχείρημα είναι ότι το ζητούμενο είναι «η 
αλλαγή πολιτικών» και όχι «οργανωτίστικες διαδικασίες». Η απάντηση είναι 
«νους υγιής εν σώματι υγιεί».

Η νέα κοινωνική χάρτα και η διατύπωση του οράματος μας για το 2008 
προϋποθέτουν ταυτόχρονα ένα ΠΑΣΟΚ ανάλογο των αναγκών και των 
προκλήσεων της νέας εποχής.
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