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ΠΟΛΙΤΙΚΟΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Μετά το Συνέδριο μας διανύσαμε μια κρίσιμη και ταυτόχρονα 

καρποφόρα περίοδο, όπου σημαντικοί πολιτικοί σταθμοί έβαλαν στη 

σφραγίδα τους στις εξελίξεις,, .,,·.· :,;. 

Μετά τη νικηφόρο μάχη των Ευρωεκλογοίν, και μετά την ουσιαστι

κή διαδικασία διαλόγου μέσα από τις ,4ες ΠΟΣ,,ήρθε η 14η Σύνο

δος της K.È. για να εκτιμήσει τα συμπεράσματα της στρατηγικής 

μορφής αναμέτρησης των Ευρωεκλογών και να χαράξει την πολιτική 

στρατηγική, του Κινήματος για την επόμενη περίοδο, μια πολιτική 

στρατηγική που επικεντρώθηκε è , . 

J7: • Στην αξιοποίηση και εφαρμογή των αποφάσεων του Συνεδρίου. 

Στην αξιοποίηση TOJV πολιτικών συμπερασμάτων των Ευρωεκλογών 

και,τον προσδιορισμό των αναγκαίων κινήσεων για την ενδυνάμω-
 λ 

ση της πορείας-της Αλλαγής. ... -,., 

;;-·.• Στην αποτελεσματική παρέμβαση του Κινήματος στις πολιτικές και 

κοινωνικές εξελίξεις, μέσα από μια σειρά συντονισμένων κινή~ <° 

σεων και' συγκεκριμένων και προγραμματισμένων στόχων., .- '' 

Πως διαμορφώθηκε το ευρύτερο πολιτικό πλαίσιο στην περίοδο αυτή 

* Μέσα από την κρίσιμη αναμέτρηση των Ευρωεκλογών, αλλά και μέσα 

από τις καθημερινές μάχες στους θεσμούς και, στο μαζικό κίνημα, 

Ο λαός δίνει σαφή απάντηση και εντολή, s . ,.
 ν 

- Νά προχωρήσει η Αλλαγή, να ολοκληρωθεί η υλοποίηση του προ

γράμματος μας, να υπάρξει συντονισμός της πρρείας μας, αλλά*'V 

•και, οι αναγκαίες διορθωτικές κινήσεις. 

-'Νά ισχυροποιηθεί το μέτωπο των κοινωνικών δυνάμεων που στηρί

ζουν την Αλλαγή, να διευρύνουμε και να εμπλουτίσουμε την πο

λιτική και κοινωνική εμβέλεια του μεγάλου λαΙ*κού , ρεύματος 

της Αλλαγής να δώσουμε' νέα πνοή στην ανοιχτή δημοκρατική δρά

ση. .,._..,,.,; -, • Λ:·: :.'·• 
•'•'•-·'••'• . / . . ?•*:•·:••• • '·'-'·••'
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* Ταυτόχρονα την ίδια περίοδο διαπιστώνεται ότι s 

Υπάρχει μερικός αναπροσανατολισμός της στρατηγικής του ξένου 

παράγοντα, Η φάση της σύγκρουσης μεταξύ του πόλου της εξάρ

τησης και των δυνάμεων της εθνικής ανεξαρτησίας βρίσκεται σε 

παρατεταμένη περίοδο έντασης. 

Υπήρξε, και εξελίσσεται αποδιαρθρωτικά, νέα εσωτερική διάτα

ξη στον κατεστημένο συνασπισμό της άρχουσας τάξης. Η αλλαγή 

ηγεσίας στη Ν. Δημοκρατία σηματοδοτεί και εφαρμόζει μια διαφο

ροποιημένη στρατηγική που εκδηλώνεται s 

— Με την άρση της ευρύτερης συναίνεσης στην πορεία των κρί

σιμων εθνικών μας θεμάτων,, 

-- Με συγκεκριμένες ασύδοτες προκλήσεις {ΕΟΚ, ΑΕΔ,. Μακρυγιάν

νη, ΕΡΤ) , 

— Μ ε τη συστηματική υπονόμευση και φθορά των-ευρύτερων 6η-
;
 μοκρατικών θεσμών, της δικαιοσύνης και την ασίγαστη αλ

λά καταδικασμένη προσπάθεια αναίρεσης της δομικής αλλαγής 

στην Ανώτατη Παιδεία, 

Μέσα στο πλαίσιο αυτό; έχουμε μπροστά μας μια σειρά επι μέρους 

αναμετρήσεων, που οδηγούν στη στρατηγική αναμέτρηση των εκλογών, ό

που ο λαός μας θα κρίνει και θα επικυρώσει τη δεύτερη τετραετία της 

κυβέρνησης της Αλλαγής, τη συνέχιση, επιτάχυνση αλλά και σταθερή 

εδραίωση των μέτρων που κατοχυρώνουν την Εθνική μας· Ανεξαρτησία 

και, .την κοινωνική Αλλαγή. 

Σ'αυτό το διάστημα προχωρήσαμε σε μια σειρά συντονισμένων κινή

σεων για τη διατήρηση και ένταση της πρωτοβουλίας κινήσεως του ΙΊΑΣΟΚ 

με στόχους ": " 

Το συντονισμό των ενεργειών Κόμματος - Κυβέρνησης - μαζικού κινή

ματος μέσα από νέες θεσμικές πρωτοβουλίες αλλά και συγκεκριμένες 

καθημερινές πρακτικές. 

Την συνεπή εκπλήρωση των εξαγγελιών μας, την ολοκλήρωση της υλο

ποίησης του προγράμματος της Αλλαγής, τη διαμόρφωση μιας ολοκλη

ρωμένης φυσιογνωμίας του έργου της Αλλαγής, σ'όλους τους τομείς. 

Την ανασύνταξη και πολιτικοιδεολογική ανασυγκρότηση των κομματι

κών μας δυνάμεων. Το ζωντάνεμα της κομματικής μας λειτουργίας. 

Την : ενοποίηση της έκφρασης του ΠΑ.ΣΟ.Κ. σε κεντρικό - περιφερεια

κό και τοπικό επίπεδο. , 
/ · 
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- Τη διασφάλιση της ευρύτερης δυνατής κοινωνικής και πολιτικής συ

σπείρωσης στο μέτωπο της Αλλαγής, 

Την ενδυνάμωση της λειτουργίας των νέων θεσμών¡, την ουσιαστικο

ποίηση της λαΐ'κής συμμετοχής σ'αυτούς, την εδραίωση των νέων θε

σμών και δομικών αλλαγών. 

Η εκπλήρωση των στόχων αυτών απαίτησε συγκεκριμένες πολιτικο-

- οργανωτικές καινοτομίες που συνιστούν τη νέα μορφή στην πολιτικο-

οργανωτική μας συγκρότηση, και οι οποίες, μπορούμε σήμερα να εκτι

μήσουμε, ότι αποτέλεσαν αναγκαίες προϋποθέσεις για να ανταποκριθού

με με επιτυχία στις απαιτήσεις της συγκυρίας. 

Ενοποίηση και Συντονισμός της Πολιτικής μας Λειτουργίας 

Κατευθυντήριους άγονες αποτέλεσαν η διασύνδεση των φορέων άσκη

σης εξουσίας σε κεντρικό και νομαρχιακό επίπεδο, ο συντονισμός και η 

ιεράρχιση των Κυβερνητικών προτεραιοτήτων,, η ενοποίηση της πολιτικής 

πρωτοβουλίας και δράσης του ΠΑ.ΣΟ.Κ. σε επίπεδο νομού, η αναβάθμιση 

του ρόλου του Βουλευτή. 

Συγκεκριμένα 

1. Σε Κυβερνητικό Επίπεδο 

Καθορίστηκαν συγκεκριμένες προτεραιότητες από τον Πρωθυπουρ

γό s-υγεία, παιδεία, ανάπτυξη, δημόσια διοίκηση, σχέση με πο

λίτη, τομή στην καθημερινότητα, όχι διαχείριση. 

Ουσιαστικοποιήθηκε η λειτουργία των τριών κύκλων στην Κυβερνη

τική λειτουργία. 

Το ΚΥΣΥίί εγκρίνει συνολικές πολιτικές και προτεραιότητες κατά 

χώρο και κύκλο και όχι μεμονωμένα μέτρα. 

Ιδρύθηκε ο θεσμός Υπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ για την υπο

βοήθηση του συντονισμού και την ενίσχυση συγκεκριμένων επι 

μέρους τομέων του κυβερνητικού έργου. 

Έτσι η κυβερνητική πολιτική κινείται στο διάστημα αυτό με συγκε

κριμένες προτεραιότητες και εξειδικευμένα προγράμματα στους άγο

νες των κυρίων προτεραιοτήτων του Πρωθυπουργού, ενώ παράλληλα 

και συντονισμένα προωθείται ο εντοπισμός, η σωστή ιεράρχιση και 

η αποτελεσματική λύση των κύριων προβλημάτων κατά Νομό. 



Σε Κεντρικό Κομματικό Επίπεδο s ' •.·..•' 
. .. f ν \ Q s j
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α. Έγινε ανασυγκρότηση των Κεντρικών Επιτροπών καθοδήγησης? 

μετά ,από προτάσεις ίων οργανώσεων και με αξιοποίηση όλων των 

-
 ; ;

μελών της Κ„Ε. Οι Επιτροπές επεξεργάστηκαν και λειτούργησαν 

με βάση συγκεκριμένο πρόγραμμα όρασης και πα-νελλαδι,κή- διάτα

ξη ,στελεχών.' , •-'--"* .·-•». 

β « Προχωρήσαμε σύμφωνα, με τις αποφάσεις του Συνεδρίου σε θεσμο

θετημένες λειτουργίες σύνδεσης Κόμματος και Κυβέρνησης. 

·
νίί
~- Δημιουργήθηκε τριμελής Γραμματεία από μέλη της,Κ.Ε. με στό

χο την άμεση, αποτελεσματική και σε πολιτικό πλαίσιο σύν

δεση του Κινήματος'••με" την Κυβέρνηση. Την Γραμματεία υπο

βοηθούν στελέχη από κάθε Επιτροπή για το αντίστοιχο Υπουρ

γείο. ... ,,,
ν
0· ••'"'" • ι'; •' ' ' ' 

Στόχος της Επιτροπής αυτής Στήριξης του Κυβερνητικού Έργου 

είναι η άμεση σύνδεση με την οργάνωση, ο συντονισμός της 

σύνδεσης
1
 σε νομαρχιακό επίπεδο, η ιεράρχιση των προβλημάτων 

κατά νομό και η επίλυση τους μέσα από προσδιορισμένες δια

δικασίες, και η ενημέρωση και υποστήριξη από-την οργάνωση 

των τομέων και μέτρων του Κυβερνητικού προγράμματος. 

Σε Νομαρχιακό Επ,ίπεδοΊ ,
 ;

 "· 

- Συγκροτήθηκαν και λειτουργούν σε μόνιμη βάση τα άτυπα όργανα 

του Νομού που αποτελούνται από την τριμελή Γραμματεία' της Ν.Ε., 

τους βρυλευτές'καί το Νομάρχη. Το άτυπο αυτό όργανο παίζει κα-

θοριστικό ρόλο για την ενοποίηση, τον· συντονισμό, την ιεράρχι

ση προτεραιοτήτων^ την'κοινή δράση και αποτελεσματική παρέμβα-

V ση όλων όσων αντικειμενικά διαμορφώνουν την φυσιογνωμία, και 

την πολιτική του ΠΑ.ΣΟ.Κ•στο Νομό. 

Οι άξονες δράσης μας στο Νομό καθορίστηκαν μ'αυτό τον τρόπο από 

τις ακόλουθες διακεκριμένες λειτουργίες ; 

1. Η Νομαρχιακή Επιτροπή έχει την πολιτική ευθύνη για το Νομό, 

„ την ευθύνη" για τα μαζικά κινήματα, την λειτουργία και ενερ-r 

γοποίηση των θεσμών, την δραστηριοποίηση -των μελών μας,,.,τη : 

συγκροτημένη υποστήριξη του Κυβερνητικού έργου και το πέ

ρασμα του μέσα στο λαό. 
. ; ι'. 5 .Γ

ν
-

/. 
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H N.E. μεταφέρει τα προβλήματα που αναφέρονται στο Κυβερνη

τικό έργο και στη σχέση Κόμματος - Κυβέρνησης -Κράτους -· 

• μαζικού κινήματος στην Επιτροπή Σύνδεσης Κόμματος - Κυ

βέρνησης (Επιτροπή Στήριξης του Κυβερνητικού έργου)„ που 

είναι υπεύθυνη για την προώθηση και επίλυση τους σε Κυβερ

νητικό επίπεδο. Αυτό είναι το ένα, το κομματικό κανάλι 

μεταφοράς των προβλημάτων.. 

-its Οι βουλευτές μας κατά νομό έρχονται σε άμεση και συνεχή 

επαφή με το λαό μέσα από ένα συγκροτημένο πρόγραμμα που 

καταρτίζουν μαζί με τη Ν.Ε. Αποτελούν τα ορατά και πλέον 

προβεβλημένα μας στελέχη κατά Νομό, Μεταφέρουν τα προβλή

ματα του νομού μέσα από τους ΚΤΕ, ή απευθείας στα Υπουρ

γεία. Αυτό είναι το
:
 δεύτερο κανάλι που μεταφέρει απ'ευ

θείας τα προβλήματα στον Κυβερνητικό μηχανισμό« 

3. Σε κυβερνητικό επίπεδο τέλος ο Νομάρχης συνεισφέρει στην 

ουσιαστικοποίηση της λειτουργίας των Νομαρχιακών Συμβου

λίων και των θεσμών λαΐ'κής συμμετοχής (λαΐ'κές συνελεύσεις, 

επαρχιακές συνελεύσεις, συνοικιακά συμβούλια, συμβούλια 

διαμερισμάτων), και συμβάλλει αποφασιστικά στη στήριξη, 

πληροφόρηση και διάδοση του Κυβερνητικού έργου. 

Ταυτόχρονα μεταφέρει απ'ευθείας τα προβλήματα του Νομού 

στην Κυβέρνηση. Αυτό είναι το τρίτο, το κυβερνητικό κανά

λι, κανάλι που μεταφέρει την άποψη της λαΐ'κής βάσης στην 

Κυβέρνηση. 

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΣ • 

Μετά την'απόφαση των παραπάνω νέων οργανικο-πολιτικών αξόνων 

που υλοποιούσαν τις αποφάσεις του Συνεδρίου και τις κατευθύνσεις 

των 14ης Συνόδου επακολούθησαν Περιφερειακές Οργανωτικές Συσκέ

ψεις και ,. Παν νομαρχιακέ ς Ολομέλειες κατά νομό όπου ; 

- 'Εγινε σε βάθος εκτίμηση της πολιτικής κατάστασης, της πορείας 

της" αλλαγής και του κυβερνητικού έργου σε κάθε νομό. 

- Καθορίστηκαν οι νέες οργανωτικο-πολιτικές λειτουργίες της οργά

νωσης με βάση τις προηγούμενες αποφάσεις του Προέδρου και του 

Εκτελεστικού Γραφείου. 

Προσδιορίστηκαν οι παρακάτω κατευθυντήριοι άξονες δράσης της 

οργάνωσης για συγκεκριμένες πολιτικές πρωτοβουλίες κατά Νομό, 
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Κομματικές πρωτοβουλίες ζ Προγραμματίσθηκαν και προχωρούν προς 

υλοποίηση,παννομαρχιακές συναντήσεις με θέματα : 

!.. Νομαρχιακά Συμβούλια, λαϊκές συνελεύσεις, 0 ρόλος της Οργά

νωσης, του μαζικού κινήματος, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

2· Εργατικό ; Σε συνδυασμό με προβλήματα νεολαίας, ανεργία, 

επαγγελματικό προσανατολισμό,, 

3. Αγροτικό ; Συνδυασμός με Τ.Α» και νέες πρωτοβουλίες. 

Πρωτοβουλίες σε Κυβερνητικό Επίπεδο 

1. Ολομέλεια Νομαρχιακού συμβουλίου, Δημόσια Διοίκηση - λει

τουργία - αποκέντρωση. Προτάσεις,
 ;
, 

2. Νομάρχης και Επιτροπή Υγείας Νομαρχιακών Συμβουλίων, Λειτουρ

γίας Εξωτερικών Ιατρείων, Κέντρα Υγείας, Υγειονομ. Σταθμών, 

Περιφερειακών Ιατρείων, Πολύ ιατρέ ίων, ΙΚΑ. 

3. Νομαρχιακό Συμβούλιο με θέμα ανάπτυξη του Νομού. Πως προχώ

ρησε η προετοιμασία της υποδομής, ποιες είναι οι προοπτικές 

σε σχέση με το δετές-, Πρόγραμμα Οικονομικής και Κοινωνικής 

Ανάπτυξης. 

Πρωτοβουλίες στήριξης των μεγάλων Αλλαγών που θεσμοθετήθηκαν 

και θεσμοθετούνται s 

- Κοινωνικοποίηση Δημόσιου Τομέα. Προβολή, συζήτηση, υποστήριξη. 

ΕΣΥ, Κέντρα Υγείας. 

Δομική Αλλαγή στην Παιδεία, Στήριξη και ουσιαστικοποίηση της 

συμμετοχής των φορέων των δασκάλων, φοιτητών, σπουδαστών και 

μαθητών. 

Συνεταιρισμοί. Νέος Νόμος. Δημιουργία των προϋποθέσεων για 

αποτελεσματική του αξιοποίηση. 

Για την υλοποίηση του προγράμματος αυτού κινητοποιήθηκε τόσο ο 

Κεντρικός μηχανισμός όσο και οι Νομαρχιακές Επιτροπές και τα 

Επαρχιακά και Τομεακά Γραφεία, ώστε μετά τις ΝΟΣ να υπάρξει μια 

συνεχής παρακολούθηση και παρέμβαση για την κινητοποίηση της 

οργάνωσης, και το ξεπέρασμα των δυσκολιών αλλά και της αδράνειας 

που αναπόφευκτα ακολούθησε μετά·την μάχη των Ευρωεκλογών. 

Σήμερα το πρόγραμμα αυτό προχωρεί ανάλογα με το επίπεδο συνείδη

σης της κάθε οργάνωσης, όμως απαιτείται ιδιαίτερη ένταση και 

παρουσία από τ*.ς Κεντρικές καθοδηγητικές Επιτροπές κάτι που δεν 

επιτεύχθηκε ακόμη σε ικανοποιητικό βαθμό και ταυτόχρονα επιτε

λική/καθοδηγητική δουλειά από τις Ν.Ε. που θα πρέπει να ενεργο-



ποιήσουν τα Επαρχιακά και Τομεακά Γραφεία, ώστε να εξειδικεύ

σουν το πρόγραμμα στο χώρο τους και να αναλάβουν την ευθύνη της 

υλοποίησης του ιδίως στο επίπεδο των νέων παραγωγικών , αναπτυ

ξιακών και κοινωνικών πρωτοβουλιών. 

* Άλλες σημαντικές πρωτοβουλίες που υλοποιούνται σήμερα σύμφωνα με 

τις σχετικές αποφάσεις του Προέδρου και του Εκτελεστικού Γραφείου 

είναι s 

- Η Ανασυγκρότηση/ανανέωση του στελεχιακού δυναμικού Επαρχιακών 

και Τομεακών Γραφείων, κι η εκλογή νέων οργάνων στα 300 περίπου 

Επαρχιακά και Τομεακά Γραφεία. 

Η ενοποίηση της Α Αθήνας που βρίσκεται στη φάση μαζικών διαδι

κασιών στις Τ.Ο. με πέρας τα τέλη Φλεβάρη„ 
Ι 

, - Η στελέχωση των Κ. Ο. με τον αναγκαίο λειτουργικό πυρήνα και η 

ενίσχυση των Τ.Ο. με το υπόλοιπο δυναμικό, φστε να ενδυναμώσει -Γ, 

η παρουσία και παρέμβαση μας σε πρωτοβάθμιο επίπεδο για την στή

ριξη των θεσμών της Αλλαγής και την ενεργό παρέμβαση στην καθη

μερινή πολιτική δουλειά σε κάθε χώρο και γειτονιά« 

Κ ενημέρωση της οργάνωσης πάνω στο Κυβερνητικό έργο με υλικό 

κατά χώρους και παράλληλα με τον απολογισμό του έργου της κυ

βέρνησης στα 3 πρώτα χρόνια της θητείας της που εκδίδεται σύντο

μα. 

Mç την Πανελλαδική Συνέλευση των·Ν.Ε. και Τ.Ε. με την παρουσία 

του Προέδρου και του Ε„Γ, της Κ.Ε., των μελών της Κ.Ε., του Π.Σ., των 

βουλευτών του Κινήματος και των Γραμματειών των κεντρικών καθοδηγητικών 

Επιτροπών του ΠΑ.ΣΟ.Κ. ολοκληρώθηκε η πορεία ενιαιοποίησης και συντο

νισμού της πολιτικής μας παρέμβασης σ'εθνικό, νομαρχιακό, τομεακό, , 

επαρχιακό και τοπικό επίπεδο* κι ακόμα ελέγχθηκαν με αξιόπιστο και συ

νολικό τρόπο τόσο η μέχρι το Δεκέμβρη υλοποίηση του προγράμματιομού 

της Οργάνωσης, όσο κι οι προοπτικές και οι συγκεκριμένες δυνατότητες της 

για τη δουλειά που έχουμε μπροστά μας. 

Οι άμεσοι στόχοι μας / Ο Προγραμματισμός δουλειάς 

α) Υλοποίηση των στόχων του Προέδρου και Ε.Γ. όπως καθορίστηκαν στις 

ΠΟΣ/ΝΟΣ. Καταμέρισμός/εξειδίκευση δουλειάς, ενεργοποίηση καθοδηγη

τικού μηχανισμού, έλεγχος υλοποίησης - ευθύνες. 

β) Δημιουργία περιφερειακών οργάνων το Φλεβάρη. Άξονες s 

Ανάπτυξη περιφέρειας, ξεπέρασμα αντιθέσεων Νομών πάνω σε συγκε

κριμένα έργα (π.χ. Γιάννενα, Γρεβενά, Κέρκυρα, κ.λ.π.). 
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Καταξίωση του ρόλου της λαΐ'κής συμμετοχής,, ενεργοποίηση των 

νέων θεσμών με έμφαση στην περιωερεLOTTOίηση του Πενταετούς. 

γ) Επιτροπή υποστήριξης Κυβερνητικού έργου. Περαίωση των συναντήσεων 

με τα άτυπα κατά Νομό όργανα (μέχρι, τις 20/1 θα έχει τελειώσει ,45 

περίπου). Ιεράρχιση σημαντικών προβλημάτων/προώθηση για επίλυση. 

δ) Υποστήριξη της υλοποίησης του Προγράμματος του ΠΑ.ΣΟ.Κ. / διάδοση 

του Κυβερνητικού έργου. Κέσα από τις ενότητες (α) και ταυτόχρονα 

αξιοποίηση ρόλου βουλευτών. Πρόγραμμα κατά Νομό εξορμήσεων. 

ε) Ιδεολογικοπολιτική Προετοιμασία, Εφοδιασμός οργάνωσης με αξιόπιστη 

και τεκμηριωμένη πληροφόρηση κι επιχειρήματα, ώστε με επιθετική 

στάση και πρωτοβουλίες να δώσει με επιτυχία τις επί μέρους μάχες 

(εισοδηματική πολιτική, εκλογικό σύστημα, θέμα Προεδρίας, κ.λ.it.). 

στ) Προώθηση Επιτροπών υποστήριξης της Αλλαγής. Ενεργοποίηση Κεντρικά/ 

/Πανελλαδικά και κατά χώρους. 

ζ) Ενεργοποίηση διαδικασιών για τό πρόγραμμα της επόμενης 4ετίας. Ευ

θύνη της Κ.Ε.. 

η) Πορίσματα, απολογισμός Κ.Ε. για ειδικά θέματα 

(κοινωνικοποιήσεις, ενεργειακό) αξιοποίηση τους στην οργάνωση. 

Παράλληλα το Ε.Γ. της Κ.Ε. θα πρέπει να αποοχχσίσει για % 

1. Την ενεργοποίηση της Κεντρικής καθοδήγησης με διάταξη, κατά περι

φέρεια και με .επικεφαλής μέλος της Κ.Έ. ή και του Ε.Γ. της Κ.Ε. 

όπου αυτό απαιτείται. . και .· 

2. Την πραγματοποίηση μέσα στο Φεβρουάριο αλλά και κάθε δίμηνο μετά 

διαδικασιών ελέγχου της υλοποίησης των στόχων, των προγραμματισμών 

δράσης των Κεντρικών καθοδηγητικών Επιτροπών και των Νομαρχιακών 

και Τομεακών Επιτροπών σ'εθνικό επίπεδο, ώστε να υπάρχει σταθερή 

και συνεπής παρακολούθηση και ανάδραση αλλά και οι νέες απαραίτητες 

πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη της πολιτικής και κοινωνικής παρέμβα

σης της Οργάνωσης μέχρι την Τελική Νίκη που θα σφραγισθεί με τη 

σίγουρη συμπαράταξη του Λαού μας στις Εκλογές του Οκτώβρη του '85 

και στην υλοποίηση του Προγράμματος της Αλλαγής στη δεύτερη τετραε

τία της. 


