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Σύντροφο L,

Ο προγραμματισμός δράσης του Τομέα μας, διαμορφώνεται πριν απο την 

22η Σύνοδο της Κ.Ε. και ώς εκ τούτου δεν μπορεί παρά να είναι γενικός 

και σέ άξονες.

Αναφέρεται σε περίγραμμά προτεραιοτήτων και προφανώς θα εξειδικευ- 

θεί.αμέσως μετά την απόφαση της Κ.Ε., θα τροποποιειθεί δέ, όπου θα 

βρίσκεται σε αναντιστοί*.ία με αυτή.

1- Σάν άμεση προτεραιότητας ζήτημα θεωρούμε την έναρξη "της πορείας 

πρός το Λαό" που με επικεφαλή : το σ. Πρόεδρο θα αξιοποιειθεί το σύνολο 

του στελεχιακού δυναμικού του Κ ινήματος . (Κυβέρνηση-Ε . Γ .-Κ .Ε .-Κ . 0 .-Ν .Ε .) 

Καί είναι φανερή η αναγκαιότητα διαμόρφωσης του κατάλληλου πλάνου με 

χρονικούς προσδιορισμούς και αντίστοιχες επιλογές κατά νομό.

2- Πιστεύουμε πως μέσα στόν επόμενο μήνα θα πρέπει να διεξαχθεί η 2η 

Σύνοδος Οργανωτικού, 3ήμερης διάρκειας με την συμμετοχή των Γραμματέων 

και υπευθύνων Οργανωτικού από όλα τα ενδιάμεσα όργανα. Στήν παραπάνω 

Σύνοδο και ...με την καθοδηγητική παρέμβαση του Ε.Γ. θα αναλυθεί και θα 

συζητηθεί ο εξειδικευμένος προγραμματισμός του Τομέα μας, για την 

υλοποίηση της απόφασης της 22ης Συνόδου.

3- 'Εχει ήδη ξεκινήσει η προεργασία και σύντομα ολοκληρώνεται έκθεση

αναφορά του Τομέα μας πρός το Ε.Γ.· και μέσω αυτού και· πρός την Κεντρική 

Επιτροπή, για τα προβλήματα και την οργανωτική κατάσταση, όπως επίσης 

και με προτεινόμενες παρεμβάσεις για την κάθε Νομαρχιακή και Τομεακή 

Οργάνωση. . '



»'■
λ

Α~ Ολοκληρώνεται σύντομα σχετική εγκύκλιος για το ρόλο και το περιεχό
μενο δουλειάς, μαζύ με τον αντίστοιχο κανονισμό λειτουργίας, για τα 
Περιφερειακά όργανα, έτσι ώστε να αρχίσουν επιτέλους να λειτουργούν.

μασία της Οργάνωσής μας για την διαμόρφωση ολοκληρωμένης άποψης και 

την συμμετοχή της, μέσω των μαζικών φορέων στή διαδικασία του δημοκρα

6- Πιστεύουμε πως μέσα στό προσεχές 3μηνο θα πρέπει να ολοκληρωθεί 

όλη η απαραίτητη οργανωτική· υποδομή που θα μας επιτρέψει συνταγμένη 

πορεία για τ,ο 2ο Συνέδριο του ΠΑ.ΣΟ.Κ. 'Ετσι είναι απαραίτητη η πλήρη 

καταγραφή ταϊν κομματικών μας δυνάμεων κατά οργάνωση βάσης με όλα τα 

απαιτούμενα στοιχεία.

5- Μετά την 22η Σύνοδο της Κ.Έ. ξεκινά η διαδικασία για την προετοι

τικού προγραμματισμού, με κορύφωση τα Περιφερειακά αναπτυξιακά Συνέδρια.

για τον Τομέα Οργανωτικής Πολιτικής


