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Ο προγραμματισμός τής δουλειάς του Κινήματος πρέπει νά πραγμα

τοποιηθεί μέ βάση τά επόμενα σημαντικά πολιτικά γεγονότα· Τέτοια 

είναι ο2 δημοτικές έκλογές(θά πραγματοποιηθούν αρχές 1979)καί οι 

επόμενες γενικές έκλογέςςθά πραγματοποιηθούν τδ νωρίτερο μάλλον 

μετά άτό 3 χρόνια, δηλαδή Νοέμβρη 80). 

Τδ κίνημο πρέπει επίσης νά πραγματοποιήσει τδ Συνέδριο του καί 

τ£ς Περιφερειακές Συνδιασκέψεις. Ιδσο τδ Συνέδριο δσο καί οι ί!ε-

ρίφερειακές Συνδιασκέψεις άποτελοϋν δπως ο£ εκλογές ευκαιρίες κι

νητοποίησης,συσπείρωσης άλλα καί μαζικοπαίησης. Χρονικά è προγραμ

ματισμός παρουσιάζεται ώς έξήςΐ 

222®'· Περιφερειακές SvvfeUtgx&NsfcÇ tvé αγροτικό,πολιτιστικό συνδι

καλιστικό,νεολαία καί αυτοδιοίκηση. 

"Η πρώτη συνδιάσκεψη υά είναι γιά τδ αγροτικό γύρω δτδ Φλεβάρη-

-Μάρτη 78» ή τελευταία γιά τήν αυτοδιοίκηση γύρω στό Βοέμβρη-Πε-

κέμβρη 78, 
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 α
) δημοτικές εκλογές. Ίδ αργότερο τό Μάρτη 1979· Ή προετοι

μασία των δημοτικών εκλογών(επιλογή υποψηφίων, υλικό)πρέπει νά £-

χει κλείσει τόν 'Οκτώβρη 78 ημερομηνία πού μπορούν νά προκηρυχθούν 

νωρίτερα οι εκλογές, ηρέπει ν'αρχίσει δηλαδή τδ £άή-'Χούνη 7^ τό 

αργότερο· 

β) Συνέδριο, ίδ αργότερο ώεκέμβρη79 (30 μήνες μετά τή Συνδιάσκε

ψη), 'h προετοιμασία πρέπει νά Ιχει κλείσει τό καλοκαίρι 79 καί ή 

προσυνεδριακή δουλειά ν'αρχίσει Σεπτέμβρη 79· 
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:
 'άλογες. Ή προετοιμασία υ'άρχίσει αμέσως μετά τό συνέδριο, 

ώστε νά ε"χει όπωσδήτοτε τελειώσει τό Σεπτέμβρη 1980. 

"Αμεσα λοιπόν τίθεται θέμα προετοιμασίας των περιφερειακών συνδι

ασκέψεων. Γιά τήν προετοιμασία σύμφωνα μέ παλαιά απόφαση θά είνη 

υπεύθυνη ή αρμόδια επιτροπή του Κινήματος κάτω άπό τήν καθοδήγηση 

του Κ.Γ. *Η σχετική είσήγηση του ΕΊΓ. στή Κ.Ε. χεείαζεται επανε

ξέταση καί οριστικοποίηση. 

^εύτερο σημείο προσοχής πρέπει νά είναι ή βελτίωση τής δουλειάς 

της Κοινοβουλευτικής 'Ομάδας. 

Προϋπόθεση είναι ή καλύτερη στελέχωση της αρμοδίας επιτροπής του 

Κινήματος καί ή πρόσληψη στή Βουλή καταλλήλων προσώπων(βχι μέ κρι

τήρια έξυπηρέτης φίλων). 



Προτείνεται αρμοδία επιτροπή νά είναι ή επιτροπή μελετών. Ή 

σύνθεση της Ι<τιτροπή"ς νά επανεξετασθεί. Νά συμμετάσχουν ο'αύτήν 

τουλάχιστον τρεΐς κοινοβουλευτικοί, Μά. άααλάβει ή επιτροπή κάτω 

άπ© τή στενή παρακολούθηση μέλους του Κ.ϊ*. τήν δλη οργάνωση τ̂ ς 

υποβοήθησης τη*ς Κ.Ο.. Μ προσληφθούν τρία επαγγελματικά στελέχη 

(επιστήμονες). 

III 

ίρίτο σημείο προσοχές πρέπει νά είναι ή αυξημένη δημοσιότητα γιά 

όλες τίς δραστηριότητες τοΖ Κινήματος. Χρειάζεται: α) τδ Κίνημα 

νά παρευρίσκεται σέ όλες τίς δημόσιες έκδηλώσεις(συνέδρια,συγκεντρά' 

σεις) μέ συγκεκριμένη άποψη, D) ¿6 Κίνημα νά διοχετεύει τίς απόψεις 

του συστηματικά στά μαζικά μέσα ενημέρωσης, γ) νά παρακολουθούνται 

κεντρικά ο£ δηλώσεις, ανακοινώσεις βουλευτών καί μελών του Κινήμα

τος. 

Προτείνεται ή δημιουργία γραφείου ff επιτροπές δημοσίων σχέσεων(το-

μέας διαφώτιση). 

IV 

Ό σημερινός τρόπος λειτουργίας τη*ς οργάνωσης πού βασίζεται στην 

εθελοντική προσφορά των μελών της δέν μπορεί νά εξασφαλίσει τήν £-

κανοποιητική ανταπόκριση στά αυξημένα καθήκοντα πού συνεπάγεται ή 

νέα δύναμη του Κινήματος. Ιρείαζεται ή πρόσληψη επαγγελματικών στε

λεχών. Γιά ν'άποφευχθουν οι δυσάρεστες συνέπειες της έπαγγελματο-

ποίησης των στελεχών πρέπει τά επαγγελματικά στελέχη νά είναι νέα 

καί νά δουλεύουν γιά περιωρισμένο χρονικό διάστημα στό Κίνημα. 

Προτείνεται σέ μιά πρώτη φάση νά προσληφθούν:α) από ενα στέλεχος 

γιά τίς επιτροπές οργανωτικού, συνδικαλιστικοδ, συνεταιριστικού, 

νεολαίας, συνδικαλιστικού επιστημόνων καί τοπικής αυτοδιοίκησης 

πού θά εργάζεται στά κεντρικά γραφεία β) άπό εννέα ε'ως δώδεκα στε

λέχη πού θά φψακολουθουν περιφερειακά σέ δλους τους παραπάνω το

μείς τή δραστηριότητα του Κινήματος. Οι προσλήψεις νά πραγματο

ποιηθούν μέχρι μίύα Γενάρη, 

V 

0¿ κατευθύνσεις κυβερνητικές πολιτικές χρειάζονται επεξεργασία καί 

συμπλήρωση, γιά νά αποσαφηνισθεί ή γραμμή μας <& όλους τους τομείς 

Ε-Ιναι Ιδιαίτερα αναγκαία ή μελέτη των οικονομικών επιπτώσεων του 

"προγράμματος". 

*ί δουλειά τούτη αποτελεί αρμοδιότητα τή*ς επιτροπές μελετών, "υ-



-μως ή έτι, τροπή, άν θελήσει ν'ανταποκριθεί στην υποχρέωση της νά 

υποβοήθησε«, τήν κοινοβουλευτική ομάδα δέ θά μπορέσει να καταπιαστεί 

καί μέ τή συμπλήρωση του προγράμματος. Προτείνεται ή δουλειά τούτη 

ν'άνατεθει σέ μέλος του Ε.Γ., πού θά κινητοποιήσει δλες τίς επιτρο

πές καί τόν περίγυρο το0 Κινήματος σχετικά. 

Ταυτόχρονα θά πρέπει στά πλαίσια των συνταγματικών δυνατοτήτων νά 

προωθηθούν στή Βουλή νομοσχέδια,πού αποτελούν συγκεκριμενοποίηση 

τοϋ προγράμματος. Γιά τοΰτο αρμόδια πρέπει νά είναι ή επιτροπή με

λετών. 

VI 

SNS σημερινό οργανωτικό σχήμα τοϋ κεντρικού όργάνου-πού δέν ε*χει ο

ριστικοποιηθεί σέ κανονισμό- δέν Ι*χει δουλέψει ακόμη. *Η εφαρμογή 

του αναβλήθηκε λόγω των εκλογών. 

*ί; μέχρι σήμερα εμπειρία έδειξε τίς αδυναμίες καί τους κινδύνους 

του: Κίνδυνο αποτελεί ή πάντα υπάρχουσα τάση συγκέντρωσης όλων των 

αποφάσεων στην καθοδήγηση, ϊό σχήμα δέν πρόκειται νά δουλέψει αν ή 

καθοδήγηση δέν αποφασίσει νά μεταθέσει αρμοδιότητες στή Συντονιστι

κή Γραμματεία καί νά αποδεχτεί για ώρισμένο χρονικό διάστημα Ιστω 

κάί εσφαλμένες ή μή ικανοποιητικές αποφάσεις. *Η σημερινή πρακτική, 

5ν εξακολουθήσει, θά Ιχει σαν αποτέλεσμα λόγω τής αυξημένης δουλειάς 

νά πνιγεί τό £·Γ« στή καθημερινότητα καί νά αφήσει υήν πολιτική κα

θοδήγηση του Κινήματος στην Κ.Ο. 

'Αδυναμία αποτελεί ή προσπάθεια ίνταξης δλων των
Μ
γραφείων" ce ε

πιτροπές. Χρειάζι> :ι διορθώσεις δπως: ϊό Γραφείο Τύπου αποτελεί έ

φεξες υπηρεσία κ̂ Γ υπάγεται στον τομέα Κεντρικές υπηρεσίες. *0 συντο

νισμός των ομάδων δουλείας πού υπάγονται στην έπιτροπή"Κεντρικές υπη

ρεσίες" τρέπει νά γίνει στά πλαίσια του τομέα. 0Í ομάδες δουλείας 

δουλεύουν ανεξάρτητα. 'Ανάλογη ρύθμιση είναι ενδεδειγμένη στδν τομέα 

οργάνωση καί τήν επιτροπή οργανωτικού. 

Προτείνεται: ή οριστικοποίηση του" κανονισμοί; μετά άπό αναγκαίες 

διορθώσεις, ή άμεση εφαρμογή του, ή άμεση λειτουργία της Συντονιστι

κής γραμματείας μέ μετάθεση αρμοδιοτήτων άπό τό Ε.Γ., ή αποσαφήνιση 

των αρμοδιοτήτων στό 1·Γ« μετά τήν συμπλήρωση του, ή άμεση χρησιμο

ποίηση των μή επιτυχόντων υποψηφίων στίς επιτροπές καί ομάδες δουλεί

ας, ϊό οργανωτικό σχήμα πρέπεινά αρχίσει νά δουλεύει τό 'ργότερο τή 

πρώτη του Γενάρη. 

VII 

ϊό πλάνο δουλειάς, πού εϊχε καθοριστεί στην πρώτη συνεδρίαση τη* ς 



Κεντρικής 'Επιτροπής πρέπει να εφαρμοσθεί. 

ϊρεις πρέπει νά είναι ©£ κύριοι στόχοι; α) ή ανάπτυξη του Κινήματος 

στους μαΓ,ικοος χώρους.β) ή μαζικοποίηση των Τ·0.(αδξηση μελών η" ε

νεργοποίηση αδρανοποιημένων σέ ποσοστό 3f τουλάχιστον της εκλογι

κές μας βάσης), γ) ή συνεχής επαφή τή*ς Κ.i,., των κεντρικών οργάνων, 

τη"ς Κ.Ο* KaC των K*S« μέ τόν κόσμο('¿πίσκεψη-συζήτηση-παρουσία σ*ο-

λη τήν ύπαιθρο). 

Προτείνεται: hâ διαμορφωθεί οριστικά ή εισήγηση που εϊχε δοθεί στην 

Κ.&., σέ συγκεκριμένα κατανοητά πλάνα δουλείας. Ίά πλάνα δουλειάς 

νά εγκριθούν άπδ τήν επομένη Κ.Ε. καί ν'αποτελέσουν τους βραχυπρό

θεσμους στόχους της οργάνωσης γιά τόν έϋόμενο χρόνο. 

VIJ ϊ 

*Η εκστρατεία του üA.EC.I.. γιά τήν ΕΟΚ είχε Ιδιαίτερη επιτυχία 

γιατί ϋθεσε ενα θέμα μεγάλου ενδιαφέροντος σέ ανοιχτή συΓήτηση στην 

ύπαιθρο. 

Προτείνεται: EOI καί Πρόγραμμα ν'άποτελέσουν θέμα ανοιχτών ομιλιών 

καί συζητήσεων τόσο στην επαρχία δσο καί στην * Αθήνα. H& επιδιωχθεί 

ηαί ή παρουσίαση 6(λλων θεμάτων στην επαρχία. 

IX 

Χρειάζεται γιά νά διεκδικήσει τό Κίνημα οτίς επόμενες εκλογές 

πλειφηφία βουλευτών νά αναγνωρισθεί χ^ρίς καμμιά αμφισβήτηση στό 

χώρο της ευρωπαϊκές άριοτερας. 

Προτείνεται: νά οργανωθεί άμεσα ή προγραμματισμένη συνάντηση μέ .ό 

γαλλικό σοσιαλιστικό κόμμα, νά μετακληθεΐ γιά μιά διάλεξη ò Α.ΒΙΟΟ, 

νά προγραμματισθούν συναντήσεις στό διάστημα του" 78-79 μέ τό ίταλικό 

καί τά ισπανικά κόμματα, νά διοργανωθεί μέ Ράαη τίς επαφές πού" θά 

Ιχουν δημιουργηθεί τό 79(ευα χρόνο πρίν άπό ríc εκλογές) διεθνής συ

νάντηση στην Αθήνα. 


