
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ 

KEKÎFIKH Ei!? ΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 23-25 Ιλεβάρη 1979 

Στη διάρκεια της προετοιμασίας της εισήγησης για την 'Οργανω

τική πολιτική στάλθηκαν στό Ε.Γ. από μέλη της ΚΕ ή μέλη NE και ΤΟ 

γραπτές παρατηρήσεις ή εισηγήσεις. Πολλές από τις;) παρατηρήσεις αυτές 

βοήθησαν αρκετά τή δουλειά του ΕΓ στην προετοιμασία της εισήγησης-

"Αλλες ήταν άπλως γενικές τοποθετήσεις ή εκτιμήσεις πού έθιγαν προ

βλήματα αλλά δέν πρότειναν λύσεις. 

Στό σημείωμα αυτό αναφέρουμε εκείνες τίς εισηγήσεις πού περιλάμβαναν 

και συγκεκριμένες ε'ισηγήσεις ¡,οί άλλες αναφέρονται μόνο τά δνοματα 
των μελών πού τ'ς έστειλαν. 
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'Αφού αναφέρεται στό ρόλο της οργάνωσης καί καθορίζει τίς αναγκαίες 

προϋποθέσεις γιά τήν Ιδεολογική καί οργανωτική πρωτοπόρε ία του κόμματος 

καταλήγει σέ μια σειρά από προτάσεις ,άπό τίς οποίες ο£ πιό πολλές 

περιλαμβάνονται στην εισήγηση του ΕΓ. 

Μια βασική αλλαγή πού προτείνει καί δέν περιλήφθηκε είναι ή δημιουργία 

5 βασικών ομάδων Δουλείας -επίτροπων του κινήματος- σέ κεντρικό έπί-

πεοο-οΐκονομικου,κοινοβουλευτικήςεκπροσωπισης„έργατικου συνδικαλισμου 

πόλης · ,εργατικού συνδικαλισμού υπαίθρου ,τονικής αυτοδιοίκησης. 

Τó Jôio θά Ισχύσει καί γιά Ν.Ε. 

2.Στ. ΤΖΟΥΜΛΚΑΣ Μέλος ΚΕ - βουλευτής: 

'Αφοΰ επισημαίνει τά προβλήματα πού δήμιο ργησε ή αύτοοργάνωση το

νίζει πώςάπουσιάζει σήμερα ή πολιτική δουλειά- "Οτι υπάρχει κρίση 

στή πολιτική κατεύθυνση του κινήματος καί αναλύει κατά τομείς τά 

προβλήματα. Προτείνει νά υίοθρτηθουν μαζικές διαδικασίες νά περάσου

με άπό * " υπεύθυνη άντ ιπολιτευση" σέ αγωνιστική πάλη . 

Μερικές προτάσεις του είναι άντικάταστατικές γι αυτό δέν αναφέρον

ται καί άλλες αφορούν τήν διάρθρωση της Κοινοβουλευτικής 'Εκπροσωπισης. 

3 . Λ. ΛΥΜ_ΕΡΜΗΣ^μέλθ£_Κ 1Ε 1 

Διαπιστώνει ανυπαρξία ενιαίας οργανωτικής πολιτικής καί προτείνει 

λύσεις πού γίνονται αποδεχτές σχεδόν στό σύνολο τους. 

4. "Αρης_°Υ7.0ΥΜΤΔΗΣ __Μελος ΚΕ__ 

Τονίζει τήν ανάγκη αναδιοργάνωσης των κεντρικών γραφείων καί 

νά προχωρήσει ή 'διαδικασία δημιουργίας μεσαίων στελεχών. 

'•ονίζει τήν ανάγκη εκπαίδευσης στελεχών σέ ξένες σχολές. 

5. Μ. ΔΩΡΗΣ Μέλος ΚΕ 

Διαπιστώνει ορισμένους κινδύνους άπό τήν "ξεχωριστεί" ώς ϊνα βαθμό 

ειτουργια της "εολαιας και από είσοδο πολιτευτών απο το Κέντρο και 

το ΚΚεσ. Πολλές προτάσεις του γίνονται δεχτές. Προτείνει ακόμα 

τήν κπταργησει των NE καί δημιουργία 'Επαρχιακών Επίτροπων . Προτείνει 

τομέα, νεολαίας μέ επιτροπή εργαζόμενης καί σπουδάζουσας. 
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6._ΑΝΪ!Α_ΚΑΡΑΜΑΝ0Υ_μελος ΚΕ_ 

'Επισημαίνει την ανάγκη νά ενισχυθεί ό ρόλος της ΕΓΕ. 

7. Β. ΖΑΧΑΡΟΤΟ ΛΟΣ Μέλος ΚΕ 

OL προτάσεις του έγιναν σχεδόν όλες δεχτές. 

8.Γ. ΛΑΣΚΑΡΑΚΗΣ Μέλος ΚΕ: 

Τονίζει στά ζητήματα πού αφορούν την οργάνωση την άναγκη 

οριζόντιας σχέσ ης των NE μιας περιφέρειας. 

9 . Κ. ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ: Μέλος ΚΕ 

Θηγει τό πρόβλημα των γραφείων βουλευτών καί προτείνει την 

κατάργηση τους. 

10. Κ._Κ0ΥΛ0ΥΡΗΣ_Μελος_ΚΕ 

'Επισημαίνει απουσία οργανωτικής πολιτικής. "Ελλειψη πληροφό 

ρήσης.καί δράσης.θηγει τόν ρόλο προέδρου καί ΕΓ. Πολλές προτάσεις 

του . έγιναν δεχτές. 

11. Μ. ΔΡΕΤΑΚΗΣ Μέλος ΚΕ - Βουλευτής 

Διαπιστώνει άναγκη θεωρητικής υποδομής στά μέλη μας. Προτείνει 

πολλά πού έγιναν αποδεχτά. Σέ άλλη πρόταση του θηγει τό θέμα της 

Κοινοβουλευτικής έκπροσώπισης καί προτείνει λύσεις πού πρέπει να 

συζητήσει ή Κ <, Εκπροσώπηση. 

Πολλές παρατηρήσεις έχουν γίνει δεχτές. 

13. Λ. ZAPPΑΣ Μέλος ΚΕ 

Δεχτές οι παρατηρήσεις, 

14. ΤΖΕΝΗ ΚΛΡΑΒΕΛΗ Μέλος ΚΕ 

Δεκτές οί παρατηρήσεις. 

1 5 . Στ
1
^ΣΕ1ΛΦΜΙΜΙΔΗΣ__Ηελος_ΚΕ_ 

Προτείδδΐ δημιουργία εκλογικών επιτροπών από τώρα. 

16. Μ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ: 

Δεκτές of. προτάσεις. 

1 7
 · ̂ ^„ϊ^Ο^Μέλ ο ς ΚΕ_ 

•'Επισημαίνει την ανάγκη χρησιμοποίησης όλων των στελεχών σε 

συγκεκριμένους χώρους. Δημιουργία κοινών επιτροπών άπό βουλευτές 

καί εξωκοινοβουλευτικούς » 'Ανέβασμα ποιοτικής δουλείας . Οί Δήμοι 

καί κοινότητες νά γίνουν παραδείγματα λαϊκής κυριαρχίας. 

'Άλλες προτάσεις περιλαββάνονται στην εισήγηση. 
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':. Β. ΠΑΥΛΙΔΗΣ:Μέλος ΚΕ 

"Ολες οί προτάσεις δεχτές . 

19. ΜΑΙΡΗ ΦΑΦΟΥΤΗ Μέλος ΚΕ 

Οί προτάσεις δεχτές όλες« 

20. Τ, _ΜΛΡΚΟΠΟΥΛΟ_Μδ λ ο ς J Œ 

Οί, απόψεις του περιλαμβάνονται κΰρια στην εισήγηση που μοιρά

στηκε στη συνεδρίαση της ΚΕ στις 24-25 'Ιούνη 1978. 

2 1
 ' ̂ ^^ΔΟΠΟΥΛΟΣ_Μέλος Έ.Έ 

Οί προτάσεις γίνονται κατά βάση δεχτές. 

22. Σ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣο Μέλος ΚΕ % 

Σε ενα εκτεταμένο κείμενο γίνεται ανάλυση της μέχρι σήμερα 

δουλείας του κινήματος „ Πολλές άπό τις εκτιμήσεις συμφωνούν με την 

εισήγηση του ΕΓ άλλες 'όμ&ς ;.δέν βρίσκουν σύμφωνο τό ΕΓ. Γίνεται 

αναλυτική αναφορά στό ρόλο του προέδρου καί ΕΓ . Γίνονται επίσης 

μιά σειρά άπό προτάσεις -αρκετές έγιναν αποδεχτές στο κείιιενο του 

ΕΓ - άλλες όμως δέν περιλήφθηκαν γιατί"θεωρήθηκαν πώς δέν ανταπο

κρίνονται στίς σημερινές αντικειμενικές καί υποκειμενικές δυνατό

τητες του κινήματος. 

Στάλθηκαν επίσης παρατηρήσεις άπό τους σ. Β. Γιαννακοΰλια γραμμα

τέα της NE Κορινθίας.Αλέκο Λιαροκάπη βουλευτή , Π. Μηλιαράκη μέλος 

της ΙΟ Κολιάτσου . Μερικές άλλες απόψεις υποβλήθηκαν χωρίς όνομα. 

"Ολες οί παρατηρήσεις πού έχουν ύποβλη ει βρίσκονται σε 

ειδικό φάκελλο στό προεδρείο της συνόδου της ΚΕ καί μπορεί νά 

χρησιμοποιηθούν άπό τους σ. της ΚΕ πού θέλουν περισσότερες λεπτο-

μέρειες. 


