
(Ρ^φοι ^ν/ικ\ντι+εφ *Ί{~

ί'τ'ίηο η ον ΐίηη^ο *τρ/π/ Ζ<ο £/$ΤΜ&
• 0>ημΖ- αρ- β ρ ι Ζ η * ^

Από : Γιάννη Σουλαδάκη &+η?ΐ4- Τ V
Πρός : Ε.Γ. της Κ.Ε. του ΠΑΣΟΚ ^//¿? η ο~μ̂  Τ~̂ γ

Σύντροφοι,

Σε τρεις η το πολύ 9 μήνες θα δώσουμε 2 εκλογικές μάχες.
Αυτές οι μάχες πρέπει να είναι νικηφόρες.
Με βάση αυτους τους στοχους θα κάνω ωρισμένες προτάσεις για το 
πώς πρέπει να πορευθούμε μέχρι τότε.

Α . __Δ ε δοα έ να

1. Κατασταση ΠΑΣΟΚ (πολιτική-οργανωτική)
2. Πρόεδρός ΠΑ.ΣΟΚ -σχέση με ΠΑΣΟΚ — σχέση με Ααό
3. Κυρία προβλήματα ΠΑΣΟΚ
4. Στάση άλλων πολιτικών Δυνάμεων
5. Στάση λαού
6. Σκανδαλολογία-παραπομπές

Εργο ΠΑΣΟΚ -κατάσταση οικονομίας.

Η. Ποοχάσ εις

Βΐ. Οργανωτικό επίπεδο

1. Αμεση ανασυγκρότηση Κεντρικού Μηχανισμού με αξιόπιστο
στελεχειακό δυναμικό.

2. Αμεση εκλογή επαρχιακών τομεακών γραφείων Ν:Επιτροπών
3. Συνδιάσκεψη (Οχι συνέδριο) με συμμετοχή:



α. όλων των μελών Κ.Ε. από 1974 
β. όλων των Βουλευτών από 1974
γ. όλων των Γραμματέων Ν.Ε., Τ.Ε. και ΟΕΣ από 1974 .

4. Δημιουργία Δημοκρατικών συνδέσεων οαν παράλληλη 
οργάνωαη για την παραλαβή όλων των παραπλεύρων 
ρευμάτων του ΠΑΣΟΚ. Γιά ένα πανδημοκρατικό προ
σκλητήριο .

Κριτήρια για το προηγούμενο υπ’αριθ. 1 στις γραμματείες 
δεν θα συμμετέχουν υποψηφίου βουλευτές για τις επόμενες εκλο
γές το ίδιο και το δεύτερο όπου δεν θα συμμετέχουν 
πιθανόγ υποψηφίου επόμενων■εκλογών .

Στη διαδικασία εκλογής Ν.Ε. θα συμμετέχουν αντιπρόσωποι και 
από τους Δημοκρατικούς Συνδέσμους (όπου προλάβουν) το ίδιο 
και στη Συνδιάσκεψη.

Β2. Κοινοβουλευτική Ομάδα

Αμεση συγκρότηση κατά ΚΤΕ και εκλογή αντίστοιχων οργάνων 
στο προεδρείο της Κ.Ο. στο προεδρείο και μέλος του Ε.Γ. (η μέλη) 
Πρώην κυβερνητικά στελέχη εντάσσονται στο αντίστοιχο ΚΤΕ με 
βάση την επιτυχημένη παρουσία τους στο αντίστοιχο κυβερνητικό 
πόστο και τη μη κάθοδό τους στις επόμενες εκλογές ως υποψή
φιοι.

Καθορισμός συλλογικών διαδικασιών στον τροπο λειτουργίας και 
μετατροπή του ΔΙΚΟ σε διοικητικό συντονιστή και οχι σε πολιτι
κό υπεύθυνο.



Β3. Λειτουργία Ε. Γραφείου εννιαίο καθοδηγητικό κέντρο.

1. Καθορισμός των ad hoc ομάδων για συγκεκριμένα 
θέματα (π.χ. Κοσκωτάς κλπ. κλπ.).

2. Θεσμική αναδιάταξη Ε.Γ. και ανάκτησηιτου κύρους του.
3. Οργανωτική αναδιάταξη για ευελιξία αποφάσεων και 

αντιμετώπιση αναγκών μεταβατικού σταδίου.
4. Σχέσεις Ε .Γ.~ Προέδρου
5. Αναδιάρθρωση Ε. Γραφείου

Β4_. _ Συγκρότηση - διάταξη ε̂ κλογ̂ ική~'

1. ΚΟ.ΔΕ.Α.
2. NO.ΔΕ.A .
3. ΤΟ.ΔΕ.A.
4. Γραφείο Προπαγάνδας
5. Επιτροπή Οικονομικής Εξόρμησης
6. Αξιοποίηση Ρόλου ΕΞΟΡΜΗΣΗΣ
7. Αμεση επιλογή υποψηφίων Βουλευτών.
8. Νέοι τρόποι επικοινωνίας ρόλλος γραφείου κινητοποιήσεων 

σε συνδυασμό με κεντρικό μηχανισμό.

Β5. Μαζικό Κίνημα

1. Συνδικαλιστικό
2. Συνς^τίζο ιστ ικό
3. Τοπική Αυτοδιοίκηση 
4 . Ε.Β.Ε. κλπ.
5. Νεολαία



56. Πολίτικη στρατηγική προτάσεις

1. Κρίσιμο μέτωπο - ρήξεις
2. Κρίσιμο μέτωπο συγκρότησηςάμυνας και
3. Ιδεολογικό
4 . Πολιτικό
5. Κοινωνικό
6. Κοινοβούλιο

αντεπίθεσης -

Β7. Πορεία στο λαό εξειδίκευση

Με βάση τους πιό πάνω άξονες προτείνω να γίνει συζητηση και 
να ληψθούν αποφάσεις με άμεση χρέωση προσωπική και αντίστοιχη
υλοποιηση.


