
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΠΑΣΟΚ 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΙΧΑΛΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ 

ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΚΕΝΟ 

Το ζήτημα του πολιτικού κόμματος ως θεωρία πολιτικό σχέδιο 

οργανωτική δομή δεν αντιμετωπίστηκε ποτέ ουσιαστικά στο ΠΑΣΟΚ. 

Μια προσέγγιση του στο τέλος της δεκαετίας του 70 στην 5η σύνοδο 

κινήθηκε στα πλαίσια μιας παραδοσιακής αριστερής παιδείας. Το ΠΑΣΟΚ 

ως ιδέα του πολιτικού κόμματος αλλά και οργανωτική δομή έμοιαζε με τα 

παραδοσιακά αριστερά κόμματα. Οι παρενέργειες και αλλοιώσεις που 

έφερνε αυτή η αντίληψη οξύνθηκαν και εκφράστηκαν όταν το ΠΑΣΟΚ 

μεταφέρθηκε στη κυβέρνηση και το κράτος. 

Το κενό αυτό σε σχέση με το πολιτικό κόμμα αποκαλύπτονταν και 

αναγνωρίζονταν σε κάθε συνέδριο τα οποία το παρέπεμπαν σε ειδική 

οργανωτική συνδιάσκεψη η οποία όμως δεν πραγματοποιούνταν. 

Ακόμη και αυτό που στο τέλος της δεκαετίας του '80 ονομάστηκε 

ανασυγκρότηση ή αναγέννηση ή επανίδρυση και οποιαδήποτε άλλη τελικά 

φλυαρία δεν είδε ποτέ σοβαρά όχι μόνο τους πολιτικούς αλλά πολύ 

περισσότερο τους οργανωτικούς όρους της ανασυγκρότησης. 

Ετσι η οργανωτική συνδιάσκεψη έρχεται να καλύψει ένα μεγάλο ιστορικό 

κενό του ΠΑΣΟΚ. 



ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΙΔΕΑΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ 

ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται σε μια περίοδο κρίσης της ιδέας , του 

κύρους όλων των πολιτικών κομμάτων, της δύναμης έλξης τους. 

Ακόμη της αναγκαιότητας και της χρησιμότητας τους ως θεσμό 

αντιπροσώπευσης και δημοκρατικής οργάνωσης της κοινωνίας. 

Αυτή η αναδεικνυόμενη στο λαό αντίληψη μετά 20 έτη κομματική 

εμπειρία τροφοδοτείται και από κύκλους συμφερόντων που αντί μια 

δημοκρατία που θα στηρίζεται στην πολιτική και τα πολιτικά κόμματα 

προτιμούν μια κοινωνική και θεσμική ζούγκλα. 

Για μένα το ΠΑΣΟΚ ωφείλει να ανακτείσει την δύναμη έλξης του , την 

αναλυτική θεωρητική, πολιτική και οργανωτική του αυτονομία και να 

εγγυηθεί την δημοκρατία. Το υπαρκτό ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να 

ανταποκριθεί σ'αυτές τις προκλήσεις. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ 

Τέλος η συνδιάσκεψη γίνεται σε μια περίοδο που αυξάνουν οι αγωνίες και 

τα ερωτήματα για την παρουσία, την ύπαρξη, την συνέχεια και το μέλλον 

του ΠΑΣΟΚ. Ερωτήματα που εγκλωβίζονται σε καθυστερημένες 

τριτοκοσμικές και μεσσαιωνικές αντιλήψεις αναζήτησης και αναμονής 

του διαδόχου. 

Η συνδιάσκεψη θα δώσει μια σύγχρονη απάντηση στο ζήτημα της 

παρουσίας και της συνέχειας του ΠΑΣΟΚ και θα διαμορφώσει μια 

σύγχρονη και πολιτισμική πολιτική παιδεία. 

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 

Η διαδικασία - ο δρόμος προς την συνδιάσκεψη αλλά και η στιγμή της 

πραγματοποίησης της δεν θα κινηθεί στα κλασσικά κομματικά πρότυπα 
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και πολύ περισσότερο αυτά που χαρακτήρισαν το ΠΑΣΟΚ στα 

προηγούμενα συνέδρια του. 

Θα πρόκειται για μια μεγάλη ιστορική και δημόσια πολιτική πρωτοβουλία. 

Θα έχει ως αφετηρία το ΠΑΣΟΚ αλλά θα συναντά συνομιλητές στη 

Ιστορία, την κοινωνία, τους πολίτες, τους θεσμούς, τον πνευματικό 

κόσμο, το μέλλον της χώρας. 

Θα αναδείξει το ΠΑΣΟΚ σε κέντρο - πηγή πολιτικής παιδείας και 

πληροφόρησης. 

Επόμενα εκτός από τις κομματικές διαδικασίες θα εκφραστεί σε άλλες 

εθνικές, περιφερειακές , τοπικές , κλαδικές (π.χ. συνδικάτα) 

πρωτοβουλίες, συμπόσια, στρογγυλά τραπέζια, έκδοση βιβλίων αφισσών 

κλπ. 

Θα έχει πολιτικές και μορφωτικές στιγμές 

Οι άξονες επάνω στους οποίους θα κινηθεί θα εκφράζονται με τους εξής 

τίτλους : 

ΠΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΠΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΙΔΕΑΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ 

ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΑΚΡΥΑ ΚΑΙ 

ΠΗΓΑΙΝΕΙ ΠΟΛΥ ΜΑΚΡΥΑ . 
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ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗΣ 

1. Αναγγελία της συνδιάσκεψης με ειδικό κείμενο Σεπτέμβριο ή 

Οκτώβριο. 

Χρόνος πραγματοποίησης της αρχές Φεβρουαρίου. 

Θα περιέχει : 

α. Δύο ή το πολύ τρεις θεωρητικο-πολιτικοοργανωτικές 

εισηγήσεις 

β. Εισήγηση για το καταστατικό 

Η συνδιάκεψη θα πάρει αποφάσεις. 

2. Διοργάνωση θεωρητικό - πολιτικού Διεθνούς συμποσίου για το 

Πολιτικό Κόμμα με την συμμετοχή ξένων και Ελλήνων εισηγητών. 

Μας ενδιαφέρει η Σουηδική, Αγγλική, Γερμανική, Ιταλική ή και η 

Αμερικάνικη εμπειρία. 

Το Συμπόσιο θα πραγματοποιηθεί αρχές Ιανουαρίου. 

ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

Συγκροτείται Κεντρική οργανωτική επιτροπή συνδιάσκεψης 

αποτελούμενη από δύο μέλη του Εκτελεστικού Γραφείου και πέντε 

μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. 

Προτείνω : Παπαδάτο Γιάννη, Χωραφά Βαγγέλη, Πασχαλίδη Γιώργο. 

Ενα μέλος γυναίκα. 

Ο τόπος της συνδιάσκεψης ΘΕΣ/ΝΙΚΗ και του θεωρητικού 

συμποσίου ΛΑΡΙΣΑ. 
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