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Σηηο λέεο κεηεθινγηθέο ζπλζήθεο γίλεηαη αθόκα πην αλαγθαία θαη επείγνπζα κηα κεγάιε 

αλαζπγθξόηεζε γηα ηε ζπιινγηθή, δεκνθξαηηθή θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ θόκκαηνο. 

Σηε ιεηηνπξγία ηνπ ΤΡΘΖΑ πξέπεη λα πξνσζεζνύλ επεηγόλησο αιιαγέο, κε ζηόρν ηε 

ζπγθξόηεζε ελόο ηζρπξνύ, πξαγκαηηθά δεκνθξαηηθνύ θαη ζπιινγηθνύ, αξηζηεξνύ θόκκαηνο, ηνπ 

νπνίνπ νη νξγαλώζεηο θαη ηα κέιε ζα ζπκκεηέρνπλ νπζηαζηηθά ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ ζε 

όια ηα επίπεδα θαη ζα έρνπλ νπζηαζηηθή παξέκβαζε ζηα εξγαηηθά - ιατθά πξνβιήκαηα, ζηνπο 

θνηλσληθνύο αγώλεο θαη ηα θηλήκαηα. 

 

Κνκβηθό δήηεκα είλαη νη κεγάιεο αιιαγέο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ ζην θόκκα  κε ζηόρνπο ηελ 

θαηάθηεζε ηεο δεκνθξαηηθήο θαη ζπιινγηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο, ηελ απάιεηςε ησλ παζνγελεηώλ 

θαη ησλ λνζεξώλ θαηλνκέλσλ, ηε καδηθνπνίεζε θαη ηζρπξνπνίεζή ηνπ σο κηαο δύλακεο ηεο 

νπνίαο ν θάζε θξίθνο κπνξεί λα αλαδεηθλύεηαη ζε εγεηηθή δύλακε ζηελ πνιηηηθή πάιε, ώζηε λα 

ζπζπεηξώλεη θαη λα θηλεηνπνηεί επξύηεξεο ιατθέο δπλάκεηο, λα ζπλδπάδεη ηελ θξηηηθή ,ηνλ 

έιεγρν, ηελ αληηπαξάζεζε  κε ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ζηε δηαρείξηζε ησλ ππνζέζεσλ ηνπ ιανύ 

ζε ηνπηθό θαη θεληξηθό επίπεδν. 

 

Τα πξνβιήκαηα ηνπ ΤΡΘΖΑ  δελ αθνξνύλ ηελ ιεηηνπξγία ησλ ηάζεσλ  πνπ αλαληίξξεηα 

πξέπεη    λα ζπκβάιινπλ δεκηνπξγηθά θαη ζπλζεηηθά ζηνλ εζσθνκκαηηθό δηάινγν θαη ηε δξάζε 

ηνπ θόκκαηνο. Τα πξνβιήκαηα αλαθύπηνπλ από ηελ ύπαξμε  πνιιέο θνξέο ελόο αμυίσημος 

λόγος, από ηνλ παξαγνληηζκό, ηηο ηδηνηειείο πξαθηηθέο θαη ηελ απηνλόκεζε ζηειερώλ από 

ζπιινγηθέο απνθάζεηο πνπ ζπρλά έρνπλ ςεθίζεη θαη νη ίδηνη.  

 

Από ηελ ςποκατάσταση , επίζεο, αξθεηέο θνξέο ησλ ζπιινγηθώλ νξγάλσλ ηνπ θόκκαηνο κε 

κέντπα μη νομιμοποιημένα πνιηηηθά θαη θαηαζηαηηθά, από ηελ αδπλακία  ζπιινγηθήο 

δηαρείξηζεο ησλ απνθάζεσλ, από ηε κε ιεηηνπξγία ζπρλά  ζπιινγηθνύ πνιηηηθνύ θέληξνπ. Η 

πξόζθαηε εθινγηθή κάρε θαηέδεημε  επίζεο ζπκπεξηθνξέο πνπ εηζάγνπλ έλαλ άιινπ είδνπο 

αληαγσληζκό κεηαμύ ησλ ζηειερώλ  καθξηά από ηα θεθηεκέλα θαη ηηο αξρέο ηεο αξηζηεξάο. 

 

Χξεηάδεηαη επεηγόλησο νπζηαζηηθή δεκνθξαηηθή θαη απνηειεζκαηηθή αιιαγή ηεο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ θόκκαηνο ζε όια ηα επίπεδα. Ιδηαίηεξν βάξνο ρξεηάδεηαη ζηελ ανάπτςξη σςλλογικήρ 

πολιτικήρ λειτοςπγίαρ ησλ νξγαλώζεσλ κειώλ κε ζρέδην, κε καδηθή δξάζε θαη πξσηνβνπιίεο 

ζηελ πεξηνρή επζύλεο ηνπο ,ώζηε λα είλαη ην θόκκα ζην ρώξν ηνπο.  

 

Απαηηείηαη επίζεο ε ελίζρπζε ηνπ πνιηηηθνύ ξόινπ ησλ ελδηάκεζσλ νξγάλσλ, ε θαηάθηεζε ηνπ 

επηηειηθνύ ξόινπ ησλ θεληξηθώλ νξγάλσλ θαη ε αθόκε πην αλαβαζκηζκέλε ζηξάηεπζε ησλ 

ζηειερώλ.  

 



Η αλαγθαία μαζικοποίηση των οπγανώσεων δελ είλαη απιά έλαο αξηζκεηηθόο ζηόρνο, δελ είλαη  

ε αμηνπνίεζε ηεο πξννπηηθήο ελόο ελ δπλάκεη θπβεξλεηηθνύ θόκκαηνο,  πνπ ειθύεη αλζξώπνπο 

πνπ πξνζθνιιώληαη ζηελ εθάζηνηε εμνπζία, δελ είλαη ε αύμεζε ησλ κειώλ ζηα ραξηηά  πνπ 

ζπκκεηέρνπλ κόλν ζηε δηακόξθσζε εζσηεξηθώλ ζπζρεηηζκώλ  αιιά ζα πξέπεη λα  έρεη θπξίσο  

πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη λα αθνξά ηελ έληαμε κειώλ-αγσληζηώλ θαη ηε δηακόξθσζε  

δξαζηήξησλ θαη ξηδνζπαζηηθώλ ζηειερώλ κε πξσηνπόξα θνκκαηηθή δξαζηεξηόηεηα αιιά θαη 

δξαζηήξηα πνιηηηθνθνηλσληθή παξέκβαζε. 

  


