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Το ίΐΑ.ΣΟ.Κ. με το Συνέδριο του κλείνει, ουσιαστικά δέκα χρόνια 

ζωής. ·>,··, :> 

Η οργάνωση μας γεμάτη εμπειρία, αγώνες και δυνατότητες αποτε

λεί και σήμερα την πιό ζωντανή απόδειξη της συνέπειας της συνέχειας 

και της ενότητας στην πορεία της Αλλαγής. Αποτελεί την πιό ζωντανή ·, 

εγγύηση για την έκβαση του αγώνα που διεξάγει ο λαός μας για την Α

νεξαρτησία και το Σοσιαλισμό. 

Στη δεκάχρονη πορεία μας, ξεκινώντας από την Διακήρυξη της 3ης , 
- - •' ' ' 

Σεπτέμβρη και περνώντας από ιστορικούς σταθμούς (καταστατικό, Πανελ

λήνια Συνδιάσκεψη, Αποφάσεις Κ.Ε.) κατακτήσαμε το στόχο μιας μαζικής, 

ανοιχτής στο λαό, αξιόμαχης οργάνωσης, με φυσιογνωμία και στρατηγική 

με πολιτικ'γραμμή και πρακτική, οργάνωση που αποτέλεσε πάντοτε αποφα

σιστικό παράγοντα της πολιτικής συγκυρίας συνδεμένη άρρηκτα με την κοι

νών ική πράγμα-: ικότητα. 

Στο δρόμο από την αυτοοργανωση στη μαζική αντιπροσωπευτική οργά

νωση με αντιδεξιό προσανατολισμό κι από κει στην οργάνωση εξουσίας, 

η πορεία μας, δεν ήταν ευθύγραμμη. Πέρασε μέσα από τις συμπληγάδες 

των παραδοσιακών αντιλήψεων και πρακτικών από τη σύνθεση πολιτικών 

και κοινωνικών καταβολών, ηλικιών και αντιθέσεων. 

Χρειάστηκε συχνά τεράστια προσπάθεια για να υπερβούμε διαλεκτικά τις 

αντιθέσεις - κάποτε δεν αποφύγαμε τη σύγκρουση και παράλληλα να διατη

ρήσουμε, ν'αυξήσουμε και να δυναμώσουμε τους δεσμούς του Κινήματος με 

το λαό. 

Σήμερα, μπορούμε να πούμε με σιγουριά, ότι το ΠΑ.ΣΟ.Κ. αποτελεί 

μια ζωντανή πραγματικότητα με πλούσια παρ'ότι λιγόχρονη ιστορία, αυ

θεντικό γέννημα λαϊκών αγώνων και κοινωνικών διαδικασιών, ελπίδα για 

την υλοποίηση των οραμάτων και των προσδοκιών του λαού μας. 

Όπως είναι φυσικό αυτή η πλούσια εμπειρία έγινε αντικείμενο 

ευρύτατης κριτικής και αυτοκριτικής, σ'ολόκληρο τον κορμό του Κινήμα

τος στη συνεδριακή διαδικασία. Οι καρποί του πολιτικού διαλόγου υ

πήρξαν ουσιαστικοί καθώς συμβάλλουν αποφασιστικά στην γενική κατεύθυ-



νση που ενώνει όλες τις τοποθετήσεις οργανώσεων, μελών, οργάνων και 

που είναι s 

η αναβάθμιση του ρόλου του Κινήματος στην πορεία για την αλλαγή. 

01 "ΘΕΣΕΙΣ"ΤΗΣ Κ„Ε. 

Η οργανωτική εισήγηση δεν μπορεί και δεν πρέπει να αποτελεί την 

ιστορική καταγραφή μιας πορείας, αλλά το πολιτικό ντοκουμέντο που ερ

μηνεύει τα χαρακτηριστικά και τους όρους ανάπτυξης της οργάνωσης. 

Στην α;;όφαση συνυπάρχουν στοιχεία του πρώτου σταδίου της 

αυτοοργάνωσης, του δεύτερου σταδίου της συγκρότησης σε αντιπολιτευτι

κή βάση και στη συνέχεια, της μεταξέλιΡης σε οργάνωση εξουσίας. Σ i- Λ 

γουρα είναι δύσκολο να οριοθετηθεί μια αυτοτελής οργανωτική εισήγηση, 

που να διαχωριστεί η οργανωτική συγκρότηση από την πολιτική συγκρότη

ση, γι'αυτό η ιδεολογικοπολιτική εισήγηση κάλυφε το πλαίσιο που τοπο

θετήσαμε και αναλύσαμε ο 

Έτσι, η εισήγηση της Κ „Ε, στο Συνέδριο που αφορά την πορεία 

της οργάνωσης ουσιαστικά αποτελείται από τρία μέρη ; 

1. Ο καταλυτικός ρόλος του Κινήυατος στην πόρε i'", μετάβασης στα πλαί

σια του Δημοκρατικού Δρόμου, η φυσιογνωμία και τα χαρακτηριστικά 

του (τμήμα Γ. ιδεολογικο-πολιτικής εισήγησης), 

2. Η σχέση του Κινήματος, ως οργάνωσης εξουσίας με τους θεσμούς, το 

Κράτος, το μαζικό κίνημα, την Κυβέρνηση, και οι στρατηγικής κρισι

μότητας επιλογές που απορρέουν απ'αυτή.(τμήμα Ε. ιδεολογικο-πολιτι-f 

κής εισήγησης). 

3. Η πορεία της οργάνωσης και οι βασικές κατευθυντήριες γραμμές οργα

νωτικής πολιτικής που απορρέουν από τη σημερινή πολιτική κοα κοι

νωνική συγκυρία, 

(οργανωτική εισήγηση). 

Τα δύο πρώτα αποτελούν το πλαίσιο που προσδιορί£ει όλες τις στρα

τηγικές μας αναφορές και την ιδεολογική και πολιτική συγκρότηση της 

οργάνωσης. Είναι η πολιτική μας θεωρία για την οργάνωση, έτσι όπως 

διαμορφώθηκε από τις αποφάσεις της 2ης, 5ης και 9ης Συνόδου της Κ.Ε. 

του ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

Ο συνεδριακός διάλογος κινήθηκε σχεδόν πάντοτε μέσα στα πλαίσια 

αυτής της θεωρίας. Αν εξαιρέσει κανείς κάποιες μεμονωμένες επι μέρους 
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προτάσεις που δεν εντάσσονται, σάυτά και που δεν αποδέχτηκε το Συνέδριο, 

η συμβολή των υπόλοιπων επιχειρεί την παραπέρα εξειδίκευση και κατοχύ

ρωση λειτουργιών στην οργάνωση που να υλοποιούν την αντίληψη μας για 

την οργανωτική πολιτική. 

0 διάλογος στην οργανωτική εισήγηση υπήρξε πλούσιος και γόνιμος» 

Είναι το κείμενο πάνω στο οποίο η οργάνωση είχε θέσεις και προτάσεις 

συγκεκριμένες που πηγάζουν από την άμεση εμπειρία της. Η κριτική αποτί

μηση της πορείας, οι νέες συνθήκες που διαμορφώθηκαν με την άνοδο του 

ΠΑ.ΣΟ.Κ. στην εξουσία,, το καθοδηγητικό κενό που δημιουργήθηκε με την 

διάταξη των στελεχών στην Κυβέρνηση και τον κρατικό μηχανισμό, η συ

γκρότηση και ανάπτυξη της ΕΛΕ, οι νέες ανάγκες που γεννήθηκαν στο μαζι

κό κίνημα, αποτέλεσαν το ευρύτατο πεδίο αυτού του διαλόγου. 

Μέσα απ'αυτόν όχι μόνο δεν αμφισβητήθηκε το πλαίσιο λειτουργίας 

αλλά προκύπτει με σαφήνεια ότι στο βαθμό που υπάρχουν προβλήματα στην 

οργάνωση αυτά δεν εντοπίζονται στην αλλαγή ή τη δημιουργία σχημάτων. 

Εντοπίζονται κύρια ; 

* στην πολιτική συγκρότηση με βάση την υλοποίηση των αποφάσεων που 

συνιστούν την οργανωτική μας πολιτική, 

* στην κατανόηση του νέου σύνθετου ρόλου που οφείλει να επιτελέσει 

ως οργάνωση εξουσίας, 

* στην εξειδίκευση και υλοποίηση της πολιτικής μας γραμμής. 

Κι αυτό είναι φυσικό καθώς συνυπάρχουν ακόμη φαινόμενα της περιόδου 

της αυτοοργάνωσης και της περιόδου της αντιδεξιάς πάλης με την μετεξέ

λιξη της σε οργάνωση θετικής πολιτικής πράξης, σε οργάνωση εξουσίας. 

Η πιό έντονη κριτική έγινε σε προβλήματα που έχουν σχέση με την 

πορεία της οργάνωσης, τη σχέση των επιπέδων της, τον τρόπο της καθοδη

γητικής λειτουργίας, τη σχέση της με την Κυβέρνηση, τη Δημόσια Διοίκη

ση και τα μαζικά κινήματα, στην συμπεριφορά στελεχών, την υποβάθμιση του 

ρόλου της ή την έλλειψη πολιτικοποίησης των διαδικασιών της. 

Όμως, το σύνολο των προτάσεων δεν αφορούσε τη συνολική αλλαγή 

της οργανωτικό-πολιτικής μας πορείας, αλλά στη δημιουργία των όρων που 

θα επιτρέψουν την υλοποίηση των αποφάσεων των οργάνων του Κινήματος. 

Είναι ενδεικτικό της υπεύθυνης στάσης και της δημιουργικής συμβολής της 

οργάνωσης για την παραπέρα πορεία της Αλλαγής. 

Βέβαια υπήρξαν κάποιες μεμονωμένες αντιλήψεις (για οριζόντιες 

παρεμβάσεις, για άρνηση του ενιαίου καθοδηγητικού κέντρου, για αυτονό

μηση στελεχών στους μαζικούς χώρους ...) που πρέπει να τα ερμηνεύσουμε 
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και. να τα αντιμετωπίσουμε στα πλαίσια μιας μόνιμης πολιτικής αντιπαρά

θεσης γιατί οδηγούν σε πολυκεντρισμό^ διάσπαση της πολιτικής ενότητας 

και συνοχής, ηαι καλλιεργούν κλίμα δυσπιστίας σ^ην οργάνωση και το Λαό, 

Το Συνέδριο του Κινήματος τοποθετούμενο πάνω στην οργανωτική 

εισήγηση της Κ. Ε» αποφασίζει s 

* αποδέχεται, το πολιτικό και ιδεολογικό πλαίσιο που διαμόρφωσε το 

ΠΑ„ΣΟ.Κ ο στη δεκάχρονη πορεία του για την συγκρότηση και ανάπτυξη 

της οργάνωσης, έτσι όπως το προσδιορίζει η ιδεολογικοπολιτική ει

σήγηση,, 

* εκτιμά τις κατακτήσεις, τα βήματα και τα άλματα στην πορεία μας, 

που οδήγησαν το λαό στην εξουσία και που ανάδειξαν το ΠΑ„ΣΟ.Κ. 

κύριο φορέα της αλλαγής για την πατρίδα και το λαό μας, 

* στέκεται κριτικά και αυτοκριτικά σε λάθη, αδυναμίες και παραλεί

ψεις, ερμηνεύοντας πρακτικές και αποφάσεις γιατί πιστεύει ότι η 

γνώση της κομματικής ιστορίας είναι η καλύτερη εγγύηση για την ε

πιτάχυνση της αλλαγής, 

* αποφασίζει την αποδοχή και γρήγορη υλοποίηση όλων των προτάσεων 

που συντελούν στην εξειδίκευση και υλοποίηση του πολιτικού και 

ιδεολογικού πλαισίου της οργανωτικής ανάπτυξης έτσι όπως προσδιο

ρίστηκε από το Συνέδριο, και το τελευταίο μέρος της οργανωτικής ει

σήγησης. 

* 

ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

Το Συνέδριο μας, αναφορικά με την συνολική πορεία της οργάνω

σης κατέληξε σε μια σειρά από γενικές πολιτικές επιλογές που αφορούν το 

χαρακτήρα και τη φυσιογνωμία της, τη σύνδεση της κομματικής οικοδόμη

σης με την πολιτική συγκυρία και τους στόχους της. 

Πιό συγκεκριμένα ; 

1. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. με τις Συνόδους της Κ.Ε. του και τη διατύπωση των 

"ΘΕΣΕΩΝ"
:
 έχει επεξεργαστεί πολιτική θεωρία για την οργάνωση και 

τη λειτουργία της που υπαγορεύεται από την ίδια τη φυσιογνωμία 

και τη στρατηγική του Δημοκρατικού Δρόμου. "'•-• •'• 

Είναι η οργάνωση που δεν συμβιβάζεται ούτε με την κλασσική μορφή 

του αστικού κόμματος που στον τόπο μας ταυτίζεται με την αναπαρα

γωγή και εδραίωση της πελατειακής αχέσης και την αντίληψη και πρα

κτική του παλαιοκομματισμού, ούτε με την οργάνωση σε κομματικό 
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επίπεδο της πρωτοπόρείας μις τάξης στη λογική των "επαγγελματία· 

της επανάστασης". 

Κατά συν
!
 :εια ο πολιτικός φορέας της αλλαγή ? 

* σε σχέση με τη μορφή του αγώνα που διεξάγει και ταυτίζεται μ' 

αυτόν του λαού για ανεξαρτησία και κοινωνική αλλαγή, έχει χαρα

κτήρα εθνικοαπελευθερωτικό και, σοσιαλιστικό, 

* σε σχέση με την ταξική αναγωγή και τον κοινωνικό προσανατολισμό 

της εκφράζει τα συμφέροντα της κοινωνικής συμμαχίας TOV μη προ

νομιούχων και αποτελεί καταλυτικό μοχλό για την ενοποίηση, τον 

προσανατολισμό και τη δράση τους, 

* σε σχέση με τη σύνδεση της με τις κοινωνικές δυνάμεις της ΕΛΕ 

έχει χαρακτήρα ανοιχτό, μαζικό και αντιπροσωπευτικό, 

* σε σχέση με το μαζικό κίνημα είναι φορέας πάλης και καθοδήγησης, 

ενότητας και πολιτικού προσανατολισμού και κατοχύρωσης των αρ

χών της δημοκρατικής διάριθρωσης της αυτονομίας των θεσμών και 

των μορφών της πάλης, της ταξικής; τ<αι πολιτικής ενότητας στό

χων, τακτικών και προγραμμάτων, 

* σε σχέση με την εσωτερική της οργάνωση και λειτουργία συστοι-

χίζεται στο αναπτυξιακό μοντέλο οργάνωσης της νέας κοινωνίας, 

κατοχυρώνοντας Δημοκρατική Διο,δικασία στην εκτίμηση, το σχεδια

σμό κ τη λήψη των αποφάοεων και Ενιαία ντίληφη στην πολιτική 

πράξη , 

Μια τέτοια πολιτική οργάνωση έχει τη μορφή ενός ριζοσπαστικού σο

σιαλιστικού κινήματος που στην πορεία της Αλλαγής « 

1. Προσανατολίζει τις λαϊκές δυνάμεις στο κέντρο βάρους άσκησης 

της πολιτικής εξουσίας, 

2. Διαμορφώνει, προσδιορίζει και επικυρώνει τις λαϊκές κατακτή

σεις κρατώντας πάντοτε επίκαιρο το όραμα της νέας κοινωνίας, 

3. Γίνεται τόπος συγκροτούμενης συνείδησης για ολόκληρο το λαϊκό 

κίνημα, 

4. Αποδέχεται και υποστηρίζει την αντιπροσωπευτική δημοκρατία, 

κατοχύρωνε ι στην πράξη τη θεσμική ισοτιμία των πολιτικών 

Φορέων, κατακτά την πρωτοπόρε ία στο λαϊκό κ ίνημα, σέβεται 

την αυτονομία των θεσμών και των λεττουργιών τους. 

Αυτό τον ιστορικά στρατηγικό ρόλο φιλοδοξεί να επιτελέσει το Πα

νελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα στα πλαίσια του Δημοκρατικού Δρόμου 

για το Σοσιαλισμό, 



Το Συνέδριο μας εκτιμά ότι η αναβάθμιση του ρόλου της οργάνωσης 

στην πορεία της αλλαγής είναι ο απαραίτητος όρος για ένα ποιοτικό 

άλμα στην πολιτική και μαζική επιρροή του ΠΑ.ΣΟ.Κ« και για τη δια

σφάλιση της ενότητας, της συνέχειας και της συνέπειας στην πορεία 

μετάβασης « Πως στη σημερινή συγκυρία οφείλει ν'ανταποκριθεί σε 

πολλαπλάσιες και περισσότερο διαωανείς ανάγκες που απορρέουν από 

την άσκηση της εξουσίας <> 

Ο μετασχηματισμός της αντιδεξιάς αντιπολιτευτικής στάσης σε θετική 

πολιτική πράξη σοσιαλιστικής αλλαγής σημαίνει για την οργάνωση μας s 

* να διεκδικήσει και κατοχυρώσει μια νέου τύπου πολιτική αυτονομία. 

* να αναδειχτεί σε κέντρο απόφασης και σχεδιασμού για το σύνολο 

της πορείας μετάβασης, 

* να καθορίζει μέσα από κατοχυρωμένες λειτουργίες το πλαίσιο ανά

πτυξης πολιτικών τόσο για την Κυβέρνηση όσο για το μαζικό κί- g 

νήμα, 

* να διαμορφώσει ριζικά νέες και σύνθετες σχέσεις αυτονομίας και 

μη υποκατάστασης με τη Κυβέρνηση,, το Κράτος, το μαζικό κίνημα 

τους νέους θεσμούς, 

* να αναδειχτεί σε μοχλό κινητοποίησης και συμμετοχής του λαού και 

του μαζικού κινήματος στις πολιτικές και -".οινωνικές εξελίξεις, 

* να προασπίσει την πολιτική αυτοδυναμία της πορείας διαμορφώνο

ντας νέους πολιτικούς συσχετισμούς στους κοινωνικούς χώρους. 

Μια τέτοια οργάνωση δεν έχει την πολυτέλεια των πολλών κέντρων απο

φάσεων, των μηχανισμών μέσα στο κόμμα, των ρευμάτων και των φρα

ξιών. Στηρίζει την Ενιαία Αντίληψη πάνω ; 

* στη Δημοκρατική Διαδικασία που εγγυάται τη σύζευξη δημοκρατίας 

και αποτελεσματικότητας, 

* στη Σύνθεση και το Μετασχηματισμό των Αντιθέσεων που εγγυάται 

τον ενοποιητικό της ρόλο στην ΕΛΕ, 

* στα μόνιμα χαρακτηριστικά μιας σοσιαλιστικής οργάνωσης, όπως 

τα προσδιορίσαμε προηγούμενα. 

Σ'αυτά τα πλαίσια εξαντλείται η εσωκομματική δημοκρατία μέσα από 

τη διαλλεκτική„ 

* θέση - αντίθεση - σύνθεση ~ πράξη - κριτική - αυτοκριτική 

και κατοχυρώνονται η πολιτική αυτονομία του Κινήματος. 
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Το Συνέδριο αποφασίζει έμπρακτα να επικυρώσει τον καταλυτικό ρόλο 

του Κινήματος στην πορεία μετάβασης. Να προσδιορίσει τα γενικά 

-και ειδι?*ά χαρακτηριστικά της σοσιαλιστικής πολιτικής πράξης, όχι 

μόνο στο επίπεδο της πολιτικής θεωρίας που ήδη σε μεγάλο βαθμό 

έγινε όσο στο επίπεδο , των πολιτικών επιλογών και στο επίπεδο 

της διάταξης δυνάμεων. 

Τη φυσιογνωμία της οργάνωσης καταξιώνει και κατοχυρώνει η ποιότη

τα και η δυναμική της ίδιας της της πολιτικής πράξης. Αυτό είναι 

και το πραγματικό κριτήριο της πολιτικής της αυτονομίας» 

Τρία είναι τα απαραίτητα συστατικά στοιχεία της ; 

1. Η πολιτική πράξη της οργάνωσης οφείλει να σχεδιάΓει την πα

ρέμβαση της σ'όλο το εύρος, και τα είδη των μαζικών κινημάτων 

σε σχέση με : 

* την κατεύθυνση και τον προσανατολισμό τους 

* την διάρθρωση τους 

* την αυτονομία τους 

* τον ενοποιητικό μέσα στο μπλοκ της ΕΛΕ χαρακτήρα τους. 

Η ανοιχτή Δημοκρατική Πολιτική Δράση και το τρίπτυχο Μαζική 
r
 Αντίληψη - ΜαΓική Δουλειά - ΜαΓ.ικοποίηση είναι οι μοχλοί της 

παρέμβασης. 

2. Η πολιτική πράξη οφείλει να ενώνει τις κοινωνικές δυνάμεις μέσα 

στην οργάνωση,, να ενώνει και να προσανατολίζει το μπλοκ της 

ΕΛΕ με ένα τέτοιο τρόπο ώστε κάθε οργάνωση - κύτταρο να γίνε

ται τόπος συγκροτούμενης % 

* πολιτικής συνειδητοποίησης 

* ταξικής συνείδησης 

* αντίστασης στην αλλοτρίωση, 

Η ενότητα και, η πάλη μέσα στην οργάνωση παίρνουν συγκεκριμένο 

χαρακτηριστικά
Τ
χάνουν το αφηρημένο και γενικό τους περιεχόμενο 

γίνονται στοιχείο της πολιτικής πράξης. 

3ο Η πολιτική πράξη οφείλει να διασφαλίσει τον κοινό ιδεολογικό 

αρμό, να περνά και να καταξιώνει τη φυσιογνωμία της μέσα στο 

λαό, να την κάνει κτήμα και τρόπο ζωής, κατακτώντας έτσι καθη

μερινά και στην πράξη, την καθοδήγηση και την πρωτοποοία του 

λαΙ°κού κινήματος. 

Έτσι, η κριτική και η αυτοκριτική μεταφέρεται από τις ιδεολο-

γοποιημένες αντιθέσεις, που παίρνουν κοινωνιστικά χαοακτηρι-

στικά και τσιμεντάρονται, στο όνομα κοινωνικών και πολιτικών 
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καταβολών στο επίπεδο σχεδιασμού και υλοποίησης της πολιτικής 

πράξης σε συνθήκες ενότητας και πάλης. 

Στις οργανώσεις βάσης, το ΠΑ,ΣΟ,Κ ο εναποθέτει το ρόλο της αναβάθμι

σης του Κινήματος. Ζωντανά πολιτικά κύτταρα αποτελούν την εικόνα 

του ΠΑ« ΣΟ.Κ » στην συνοικία της πόλης και το χωριό. 

Στις Τ.Ο. χώρου δουλειάς που βρίσκονται στην καρδιά της παραγωγικής 

διαδικασίας« 

Στις Τ.Ο. χώρου κατοικίας που είναι Βάση της ανασύνθεσης του κοι

νωνικού ιστού. 

Στις Κ.Ο. που ενοποιούν συντεχνειακές και δευτερεύουσες αντιθέ

σεις στους μαγικούς χώρους. 

Από τα ενδιάμεσα όργανα η Ν.Ε., γίνεται ο πολιτικός εκφραστής μα

ζί με τους Βουλευτές, ενώ η Νομαρχιαϊίή Συνέλευση δεν είναι μόνο 

εκλογικό σώμα, αλλά και όργανο χάραξης πολιτικής στο νομό. 

Τα Περιφερειακά Συμβούλια έχουν κατ'αρχήν συντονιστικό χαρακτήρα. 

Το Επαρχιακό Γραφείο γίνεται κρίκος αποκέντρωσης της κομματικής 

εξουσίας, όργανο καθοδήγησης και προγραμματισμού. 

Η Ν. Ε. δεν υποκαθιστά τις οργανώσεις δεν συγκεντρώνει τις εξου

σίες δεν γίνεται όργανο διαχείρισης και σύνδεσης με τον κρατικό 

μηχανισμό. Είναι όργανο πολιτικής καθοδήγησης των μαζικών χώρων, 

επεξεργασίας των νέων θεσμών, διάταζης των στελεχών με βάση συ

γκεκριμένο πρόγραμμα δράσης. 

Η συγκρότηση του ενιαίου κέντρου καθοδήγησης αναπροσανατολίζεται 

στις νέες προτεραιότητες με βάση ?4ριτήρια που αφορούν ; 

* την διάταξη όλων των μελών της Κ.Ε. που βρίσκονται στο κέντρο, 

* την λειτουργία οργάνων που να κατοχυρώνουν την αμωίδρομη πλη- Λ 

ροφόρηση με ευελιξία και αποτελεσματιτίότητα και να γίνονται 

πολλαπλασιαστές της πολιτικής γραμμής, 

* την ανασύνθεση των κεντρικών επιτροπών όχι μόνο στα πρόσωπα 

αλλά και τις προτεραιότητες ?*αι τη λειτουργία, 

* την εμπειρία, την ικανότητα και την πρακτική στελεχών και 

στο γενικό πολιτικό επίπεδο, στην οργανωτική δυνατότητα και 

την παρέμβαση στους μαζικούς χώρους. 

/ 
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ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 

Στα πλούσια αυτών των γενικών κατευθύνσεων, στις σημερινές συνθή

κες το Συνέδριο αποφασίζει μετά από πρόταση συνί^ρων και οργανώσεων τις 

παρακάτω εξειδικευμένες επιλογές για την οργανωτική μας πολιτική ; 

* Τα καθοδηγητικά όργανα επικροτούν και στηρίζουν απόψεις, αντιλήψεις 

και πολιτικές πρακτικές κι όχι πρόσωπα ή συσχετισμούς" η λειτουργία 

και η σχέση των οργάνων στηρίζονται σε σχέσεις πολιτικής κι όχι προ

σωπικής εμπιστοσύνης. 

* Προωθείται και διευκολύνεται η συγκρότηση συνδικαλιστικών παρατάξεων 

στους μαζικούς χώρους
0
 η κατάκτηση της πολιτικής αυτονομίας είναι 

απαραίτητη προϋπόθεση για τη σωστή λειτουργία των συνδικαλιστικών 

στελεχών και αποτρέπουν τηναυτονόμηση τους στους μαζικούς χώρους. 

* Η αποτελεσματική σύνδεση του Κινήματος με τη Κυβέρνηση εξασφαλίζει 

το ενιαίο του κέντρου καθοδήγησης και την επιτάχυνση των ρυθμών του 

Κυβερνητικού έργου με βάση τις κατευθύνσεις της Κεντρικής Επιτροπής, 

ενώ αναβαθμίζει την Κυβερνητική ενότητα και συνοχή, 

* Η οργάνωση έχει μόνιμα ανοιχτό ιδεολογικό μέτωπο με τον παλαιοκομ

ματισμό και τον παραγοντισμό κάθε μορφής και τις παράγωγες πρακτικές 

τους, καθώς και με κάθε μορφή 'κοινωνισμού ' (εργατισμός, τεχνοκρα-

τισμός, συντεχνειασμός). 

* Η μαζικοπ ίηση της οργάνωσης συνοδεύεται απατάτητα από διαδικασίες 

αφομοίωσης και πολιτικοποίησης των νέων μελών μέσα από έντονη ιδεο

λογική δουλειά και πολιτική δουλειά. 

* Προωθούνται με πιό συστηματικό τρόπο και ουσιαστικό οι μαζικές δια

δικασίες κατά χώρο σε περιφερειακό και πανελλαδικό επίπεδο. 

* Τέλος αποφασίζονται s 

η ενίσχυση και βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής στο κέντρο 

και την περιφέρεια. 

η συγκρότηση και λειτουργία γραφείου τεκμηρίωσης για την επαρκή 

πληροφόρηση της οργάνωσης. 

η ουσιαστικοποίηση της λειτουργίας των γραφείων της Ν.Ε. 


