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Θέμα: Συμμετοχή καί προσφορά τής 'Επιτροπής Συνδικαλιστικού 

στην εκπόνηση προγράμματος του ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

Τί εννοούμε δταν λέμε πρόγραμμα του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Βασικά, εννοούμε 

τόν προσδιορισμό καί την ιεράρχηση τών πολιτικών, εθνικών καί 

κομματικών επιλογών, καθώς καί τή χάραξη στρατηγικής καί ταχτι

κές, γιά μία άνοδο τοο λαϊκού κινήματος (καί ιδιαίτερα εκείνου 

του μέρους του λαϊκού κινήματος πού μπορεί νά εκφρασθεί μέσα 

άπό τό ΠΑ.ΣΟ.Κ καί πού πιστεύουμε ότι αποτελεί τήν μεγάλη πλειο

ψηφία τοο 'Ελληνικού λαού), τέτοια ώστε νά είναι αυτό σέ θέση 

νά πάρει, μετά άπό μία εκλογική νίκη, τήν εξουσία στά χέρια του. 

Γιά νά γίνουν τά παραπάνω, πρέπει νά γίνει μία σωστή ανάλυση στά 

παρακάτω θέματα: 

1. Ταξική δομή της Ελληνικής κοινωνίας. 

2. Χαρακτηριστικά καί αντιθέσεις στον οικονομικό, πολιτικό, κοι

νωνικό, πολιτιστικό, στρατιωτικό τομέα. 

3. Τοποθέτηση της 'Ελλάδας στό διεθνή χώρο. 

4. Αναγνώριση καί αξιολόγηση του γεγονότος ότι ή δημοκρατία στη

ρίζεται στό κοινοβούλιο, στην τοπική αυτοδιοίκηση καί στά 

συνδικάτα, καθώς καί εκτίμηση τοϋ ιδιαίτερου ρόλου πού μπορούν 

νά παίξουν οΙ εργαζόμενοι καί ή νεολαία στά δύο τελευταία. 

*Από τά 1,2,3,4 θά καθοριστεί καί ή στρατηγική καί ή τακτική του 

ΠΑ.ΣΟ.Κ καθώς καί οι άξονες δράσης του γιά τήν πάλη. 

Γιά νά γίνει σωστή δουλειά πάνω στό πρόγραμμα του ΠΑ.ΣΟ.Κ πρέπει 

νά καθοριστεί μία μεθοδολογία εκπόνησης αυτού του προγράμματος. 

Νά καθοριστεί ò τρόπος συγκέντρωσης, ταξινόμησης καί αξιολόγησης 

τών στοιχείων πού θά τό συνθέτουν. Νά καθοριστεί ò τρόπος του, 

μετά άπό αποκρυστάλλωση σέ συμπεράσματα, περάσματος τών θέσεων 

του Κινήματος προς τή βάση, γιά συζήτηση καί ζύμωση, καθώς καί τό 

πέρασμα τών συμπερασμάτων της βάσης προς τά πάνω γιά ανακεφαλαίωση, 

τελική επεξεργασία καί δημοσίευση (όποτε αυτό είναι δυνατό) στά 

κομματικά έντυπα, 'Εξόρμηση καί Αγωνιστή. Νά καθοριστεί ακόμη, 

στή λεπτομέρεια της ή μέθοδος αντιπαράθεσης τών διαφορετικών, πάνω 

στό ίδιο θέμα, απόψεων έτσι ώστε νά μήν καταλήγουν στό Πειθαρχικό 

οι αντιφρονούντες. 
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*H 'Επιτροπή Συνδικαλιστικού βλέπει τή συμμετοχή της στά όργανα, 

(ομάδες δουλείας κατά πρόγραμμα υπό την καθοδήγηση ειδικής συν

τονιστικής επιτροπής) πού πιθανά θά θεσπισθούν, γιά τήν εκπόνηση 

τοο προγράμματος του ΠΑ.ΣΟ.Κ., μέ τόν παρακάτω τρόπο: 

Θά στέλνει στό όργανο έναν εκπρόσωπο, όχι απαραίτητα κάθε φορά 

τόν ίδιο. Αυτός θά μεταφέρει έκει τίς απόψεις της 'Επιτροπής 

Συνδικαλιστικού γιά τό κάθε θέμα πού θά συζητιέται, καθώς καί τίς 

απόψεις τής μειοψηφίας. Θά πρέπει ακόμη νά βρεθεί τρόπος, πρίν 

στέλνονται τά θέματα στό όργανο γιά συζήτηση νά έχουν περάσει στίς 

Κ.Ο γιά ζύμωση, έτσι ώστε νά παίρνουν καί αυτές - στό μέτρο του 

δυνατού - μέρος στον καταρτισμό του προγράμματος. Πιστεύει ακόμη 

ή επιτροπή συνδικαλιστικού ότι ή γνώμη της (μέ διαφορετικό βάρος 

βέβαια, ανάλογα μέ τίς αντικειμενικές δυνατότητες της) πρέπει νά 

ακούγεται σέ όλα, χωρίς εξαίρεση τά θέματα, στό μέτρο (σχετικό καί 

απόλυτο) πού υποτίθεται ότι εκφράζει τίς απόψεις τής τάξης των 

εργατοϋπαλλήλων. 

Ή 'Επιτροπή Συνδικαλιστικού 

τ 


