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Α. ΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ 
ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ

Σύντροφοι, Συντρόφισσες

1. Στην προηγούμενη «Εγκύκλιο» που είχε 
αποσταλεί προς όλα τα Συλλογικά Όργανα του 
ΠΑΣΟΚ (στους Τομείς της Κ.Ε., στις Ν.Ε, στις Τ.Ε. 
και στις Π.Ε.) είχαν περιγράφει με σαφήνεια οι 
στόχοι, οι προτεραιότητες, οι πρωτοβουλίες, οι 
παρεμβάσεις και οι δράσεις του ΠΑΣΟΚ μέχρι τις 
Βουλευτικές Εκλογές του 2004.

Αυτός ο «15μηνος Πολιτικός Επικοινωνιακός και 
Οργανωτικός Σχεδιασμός» συνδέεται άρρηκτα με 
τις ομόφωνες αποφάσεις της 5ης Συνόδου της 
Κ.Ε. και τις πρόσφατες ομόφωνες αποφάσεις του 
Προέδρου και του Ε.Γ.

Για τούτο αποτελεί την πυξίδα για την Κυβέρνηση, για 
το Κόμμα και τα Κοινωνικά Κινήματα σε συνδυασμό με 
τη δυναμική παρουσία και παρέμβαση των 
Οργανώσεων μας παντού σε κάθε Νομό, Δήμο, 
Θεσμό και Κοινωνικό Χώρο και σε συνδυασμό πάντα 
με τις ευθύνες, υποχρεώσεις και δικαιώματα των 
Στελεχών, Μελών και Φίλων του Κινήματος μας.

• Είναι γεγονός ότι τα Συλλογικά Όργανα (Ν.Ε., Τ.Ε.) 
του ΠΑΣΟΚ με τη συμμετοχή των Στελεχών της Κ.Ε. 
και των Εκπροσώπων των Κεντρικών Τομέων έχουν 
επεξεργαστεί και προωθούν με κλιμακούμενο 
χρονοδιάγραμμα το δικό τους εξειδικευμένο «15μηνο 
Πολιτικό Σχεδίασμά» με ιεραρχημένους στόχους και 
συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και δράσεις για κάθε 
Νομό, για κάθε Δήμο και για κάθε κοινωνικό χώρο.
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Πρέπει να επισημανθεί με έμφαση ότι οι Ν.Ε.-Τ.Ε. 
αναλόγως με τις δυνατότητές τους ανταποκρίθηκαν 
θετικά στις ανάγκες και τις απαιτήσεις της συγκυρίας 
για την ιεραρχημένη συλλογική και αποτελεσματική 
δράση του Κινήματος μας.

Επίσης όλες οι Ν.Ε και Τ.Ε. ανταποκρίθηκαν θετικά 
δίνοντας σαφείς απαντήσεις στις «Εξειδικευμένες 
Ερωτήσεις» μας για την εικόνα, τη διάταξη και τη 
λειτουργία των Οργάνων και των Οργανώσεών μας 
σε κάθε Νομό, Δήμο και κοινωνικό χώρο, σε 
συνδυασμό με τις δυνατότητες που έχουν τα στελέχη 
μας και τα μέλη μας να συμμετέχουν και να δρουν 
δημιουργικά και αποτελεσματικά με παρουσία με 
λόγο στις Τοπικές Κοινωνίες και τους θεσμούς τους.

2. Ο «15μηνος Πολιτικός, Οργανωτικός και 
Επικοινωνιακός Σχεδιασμός» του ΠΑΣΟΚ μέχρι 
τις Εκλογές του 2004, όπως και η εκλογική 
διαδικασία ανανέωσης των Περιφερειακών, 
Νομαρχιακών και Δημοτικών Οργάνων είναι μια 
ευκαιρία και μια πρόκληση για όλους μας για να 
βγει το ΠΑΣΟΚ πιο δυνατό, πιο αξιόπιστο, πιο 
ανανεωμένο και πιο σύγχρονο.
Για να αναδειχτεί το ΠΑΣΟΚ πάλι στη συνείδηση 
του Ελληνικού Λαού ως ένα ρεύμα πολιτικής και 
κοινωνικής πλειοψηφίας, που αξίζει να κυβερνά 
τη Χώρα, που αξίζει να οδηγεί την Ελλάδα στο 
Μέλλον. Ως ένα ελπιδοφόρο και νικηφόρο 
Κίνημα που οδηγεί την ισχυρή και σύγχρονη 
Ελλάδα στον 21ο αιώνα. Γιατί είναι αλήθεια ότι το 
ΠΑΣΟΚ, για να είναι ένα Κόμμα του μέλλοντος, 
πρέπει συνεχώς να ανανεώνεται, να αναγεννάται 
σε ιδέες, σε οράματα, σε προτάσεις, σε 
πρόσωπα.
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. Το ΠΑΣΟΚ οφείλει ως πολιτικός θεσμός ανοιχτός στην 
Κοινωνία, να επικυρώνει συνεχώς τους δεσμούς του, 
με τους πολίτες και τις λαϊκές δυνάμεις, να βελτιώνει 
συνεχώς τις οργανωτικές του δομές και να 
εκσυγχρονίζει τις λειτουργίες του, ενσωματώνοντας 
πάντα τα αιτήματα των Στελεχών και των Μελών για 
ουσιαστική Συλλογικότητα, Συμμετοχή και Δημοκρατία, 
με συλλογικές και προσωπικές δημιουργικές 
πρωτοβουλίες και αποτελεσματικές παρεμβάσεις 
παντού σε κάθε θεσμό και χώρο.

• Ο ολοκληρωμένος και εξωστρεφής Σχεδιασμός μας 
για τους επόμενους μήνες περιλαμβάνει 
πρωτοβουλίες και δράσεις που αφορούν όλα τα 
κοινωνικά μέτωπα καθώς και τα Όργανα, τις 
Οργανώσεις και τα μέλη γιατί είναι επιτακτική και 
ζωτική ανάγκη για το Κίνημά μας να αποχτήσει ζωή, 
συλλογική λειτουργία, δυναμική και ανανεωτική πνοή. 
Γιατί το Κίνημά μας με την έμπνευση και τη στράτευση 
όλων των στελεχών, μελών και φίλων μας μπορεί να 
αποχτήσει πρόσωπο και λόγο με δημιουργική, συνεχή 
και αξιόπιστη δράση σε κάθε Περιφέρεια, σε κάθε 
Νομό, σε κάθε Δήμο και σε κάθε κοινωνική Ομάδα. 
Είναι σαφές ότι ο πολιτικός και οργανωτικός 
σχεδιασμός πρέπει να έχει ταυτοχρόνως ως σημεία 
αναφοράς τις ριζικές αλλαγές, τόσο "στο ΕΙΝΑΙ, όσο 
και στο ΦΑΙΝΕΣΘΑΓ' της Οργάνωσής μας σ' όλες τις 
κλίμακες και στην ανοιχτή δράση του προς την 
κοινωνία, σε συνδυασμό με το δεδομένο ότι οι 
εσωκομματικές εκλογές για την ανανέωση των 
οργάνων θα γίνουν έως αρχές Ιουνίου του 2003.

3. Αν το 1974 ήταν η στιγμή της γέννησης, της 
ίδρυσης και της αυτοοργάνωσης του ΠΑΣΟΚ, μετά 
την εκπνοή του 20ού αιώνα, με το ουσιαστικό, 
συμβολικό και τυπικό τέλος του ιστορικού κύκλου 
της Μεταπολίτευσης, έχει έρθει η στιγμή της
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ανανέωσης και της αναγέννησης του ΓΊΑΣΟΚ. «Οι 
καιροί ου μενετοί» γι’ αυτό οφείλουμε να 
τολμήσουμε με αξιόπιστο σχέδιο, με ουσιαστικά 
και μετρήσιμα αποτελέσματα.

• Σήμερα το ΠΑΣΟΚ, ως ένα σύγχρονο, δημοκρατικό 
και σοσιαλιστικό Κίνημα, οφείλει να αυτοπροσδιοριστεί 
θετικά μέσα σ’ ένα κόσμο με ανοιχτά σύνορα, μέσα σε 
μια ενωμένη Ευρώπη, σε μια νέα εποχή με 
κοσμογονικές αλλαγές και πρωτόγνωρες προκλήσεις.
Γιατί όταν τα πάντα αλλάζουν ριζικά και γρήγορα, ένα 
Κίνημα που θέλει να συμπορεύεται με την εποχή του, 
θέλει να είναι ένα Κίνημα εκσυγχρονισμού, 
μεταρρυθμίσεων και αλλαγών, δεν μπορεί να μένει 
στάσιμο και κολλημένο στο παρελθόν.

Η ανασυγκρότηση, η ανανέωση, η αναγέννηση και η 
προοπτική του ΠΑΣΟΚ είναι ζωτική, αδήριτη και 
επιτακτική ανάγκη να συσχετίζεται με σύγχρονα 
οράματα, με εγερτήριες ιδέες, με αξιόπιστες 
προτάσεις, προσδιορίζοντας την ταυτότητά του, τη 
φυσιογνωμία του και τη στρατηγική του.

4. Είναι ανάγκη να αποσαφηνιστούν οι ιδεολογικές, 
οι αξιακές, οι κοινωνικές, οι πολιτικές και οι 
προγραμματικές μας αναφορές, δίνοντας νόημα, 
αξία και προοπτική στα ερωτήματα:

Ποιοι είμαστε
Ποιούς εκφράζουμε και εκπροσωπούιιε 
Πού πάμε, πάκ και με ποιούς προγωράιιε

• Το ΠΑΣΟΚ εκπροσωπεί διαχρονικά μια ριζωμένη, 
δημοκρατική και προοδευτική παράταξη με 
πολιτική και κοινωνική πλειοψηφία.
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. Το ΠΑΣΟΚ εκφράζει ένα σύγχρονο, πατριωτικό, 
δημοκρατικό και Σοσιαλιστικό Κίνημα με 
ευρωπαϊκό ορίζοντα και προσανατολισμό που 
είχε και έχει προνομιακό πεδίο αναφοράς:
> με το «Χώρο και το Χρόνο» της Ελλάδας μέσα στο 

γίγνεσθαι της Ευρώπης, της Μεσογείου, των 
Βαλκανίων και όλου του κόσμου

> με το «Χώρο και το Χρόνο» μιας Σύγχρονης, 
Ισχυρής και Δημιουργικής Ελλάδας με Ισόρροπη 
Ανάπτυξη μέσα από τη μείωση και την εξάλειψη 
των περιφερειακών και κοινωνικών ανισοτήτων

> με το «Χώρο και το Χρόνο» μιας ανοιχτής και 
δημοκρατικής Κοινωνίας με συνοχή, με 
αλληλεγγύη, με δικαιοσύνη, με αξιοκρατία, με 
ευκαιρίες και ανθρώπινο πρόσωπο

> με το «Χώρο και το Χρόνο» του Δημοκρατικού 
Σοσιαλισμού, της Κεντρο-Αριστεράς και της 
Σύγχρονης Αριστερός στην Ελλάδα και στην 
Ευρώπη.

5. Στον 28χρονο ιστορικό κύκλο της Μεταπολίτευσης 
ο Ελληνικός Λαός μέσα σε συνθήκες ελευθερίας 
έχει εκφράσει κάθε φορά την ετυμηγορία του και 
έχει δώσει στο ΠΑΣΟΚ μια διαχρονική δύναμη, μια 
σταθερή εμπιστοσύνη αναδεικνύοντάς το πολλές 
φορές πρώτο Κόμμα.

Το ΠΑΣΟΚ μέσα από την αέναη μετεξέλιξη και 
ανανέωσή του και μέσα από τις διαδοχικές θετικές 
υπερβάσεις του «παλιού μας εαυτού» οφείλει να 
εκπροσωπεί με τον πιο αυθεντικό τρόπο τη 
συνέχεια και τη σύγχρονη έκφραση της 
Δημοκρατικής Προοδευτικής Παράταξης.

• Αυτή η υποθήκη αποτελεί το μεγάλο στοίχημα και τη 
μεγάλη πρόκληση για το παρόν και το μέλλον μας.
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Το ΠΑΣΟΚ εκφράζει και συμβολίζει πολιτικές και 
κοινωνικές δυνάμεις, που έρχονται από πολύ μακριά 
και θέλουν να πάνε πολύ μακριά. Εκφράζει δυνάμεις, 
που αποτελούν μια υπαρκτή πολιτική και κοινωνική 
πλειοψηφία. Εκφράζει δυνάμεις, που είναι 
σηματοδοτημένες με ιδέες, με παραδόσεις, με αγώνες, 
με προσπάθειες, με κατακτήσεις, με ελπίδες και 
προσδοκίες.

• Είμαστε αναπόσπαστο μέρος της Ιστορικής εξέλιξης 
της Ελλάδας.
Γιατί είμαστε συνέχεια μιας Δημοκρατικής και 
Προοδευτικής Παράταξης, που έχει αφήσει τα θετικά 
ίχνη της στην πολυκύμαντη διαδρομή της Ελλάδας τον 
20° αιώνα και φιλοδοξεί να έχει μια καταλυτική, διαρκή 
συμβολή στο γίγνεσθαι του 21ου αιώνα.

6. Για όλους τους προηγούμενους λόγους, που έχουν 
σχέση με τη διαχρονική εξέλιξη του ΠΑΣΟΚ και κυρίως 
με το παρόν και το μέλλον του, κανένα Στέλεχος δεν 
είχε και δεν έχει την πολυτέλεια να καθηλωθεί 
μοιρολατρικά σε μια ατέλειωτη εσωστρέφεια και στο 
σύνδρομο μιας ανεξήγητης ηττοπάθειας.

Το ΠΑΣΟΚ σε Κεντρικό ή Περιφερειακό επίπεδο δεν 
μπορεί και δεν πρέπει να μετατραπεί σε μια ΒΑΒΕΛ με 
άγονες αντιπαραθέσεις, με πόλεμο χαρακωμάτων, με 
ξεκαθάρισμα λογαριασμών των Στελεχών του.

Είναι στο χέρι μας να αλλάξουμε ριζικά όλα εκείνα που 
μας καθηλώνουν και απωθούν τους πολίτες.

. Το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι ένα 
«αυτιστικό» Κόμμα αξιωματούχων γιατί δεν ζει με τον 
εαυτό του και για να υπηρετεί τον εαυτό του.
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Αντίθετα το ΠΑΣΟΚ έχει γεννηθεί, υπάρχει και ζει για 
να υπηρετεί με τα οράματα, τις ιδέες, τα έργα, τις 
προγραμματικές προτάσεις του την Ελλάδα, τον Λαό, 
τους Πολίτες και τον άνθρωπο.
Οι δυνατότητες του ΠΑΣΟΚ δεν αρχίζουν και δεν 
τελειώνουν στα όρια των «μικρόκοσμων» κάποιων 
ομάδων και ατόμων.

• Οι πολιτικές, οι κοινωνικές, οι προγραμματικές και οι 
δημιουργικές δυνατότητες του Συλλογικού ΠΑΣΟΚ 
είναι δυνατότητες και νίκης για το 2004 και ευοίωνων 
προοπτικών για το νέο ιστορικό κύκλο στις αρχές του 
21ου αιώνα.

. Αυτές οι αντικειμενικές δυνατότητες του ΠΑΣΟΚ 
διαφέρουν ριζικά από τις εμφανείς, υποκειμενικές 
αδυναμίες και τις εμμονές ορισμένων Στελεχών του 
όπως αυτές προσδιορίζονται τόσο από τις άγονες και 
εκτός τόπου και χρόνου "εμφύλιες" αντιπαραθέσεις και 
συγκρούσεις τους, όσο και από ένα στείρο και πολλές 
φορές χωρίς όρια και αρχές ανταγωνισμό τους για τη 
διεκδίκηση προσωπικών ρόλων και για τη νομή και 
κατανομή εξουσιών.

Όμως κανένας μέσα στο ΠΑΣΟΚ δεν έχει το δικαίωμα 
να αρνείται, το Ενιαίο, Συλλογικό και Μεγάλο ΠΑΣΟΚ 
των ελπίδων και των νικών και στο όνομα των 
προσωπικών στόχων και της "παρεοκρατίας" του, να 
διαχειρίζεται με αλαζονεία και πρόκληση το «δικό του 
Μικρό ΠΑΣΟΚ» της μιζέριας.

• Όλοι μας οφείλουμε να ανατρέψουμε ριζικά αυτά τα 
σύνδρομα της ηττοπάθειας και της απραξίας και αυτές 
τις πρακτικές όπου και αν ενδημούν γιατί 
συρρικνώνουν το ΠΑΣΟΚ και τη δυναμική του, γιατί 
θαμπώνουν τις ιδέες, το δημιουργικό έργο και την 
ιστορική προοπτική του ΠΑΣΟΚ.
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Για όλοικ αυτούς τους λόγους απαιτούνται και 
ριζικές αυΦίσβητήσεκ, ρή£εκ και αvατρoπέc σε 
κάθε συνήθεια και σε κάθε πρότυπο, σε κάθε 
πρακτική, σε κάθε επιλογή, σε κάθε πρόσωπο, 
που αναστέλλει ή καταστέλλει το δυναμισμό, την 
υπεροχή και την προοπτική του ΠΑΣΟΚ.

• Έχουμε ανοιχτό μέτωπο ενάντια σε όλα τα «κακώς 
κείμενα» όπου υπάρχουν και σε όλα εκείνα τα Στελέχη 
που προκαλούν με το προκλητικό ύφος και το 
αλαζονικό ήθος στην άσκηση των πολιτικών τους και 
των εξουσιών τους στο Κέντρο και την Περιφέρεια, σε 
όποιο Νομό και σε όποιο χώρο.

• Έχουμε ανοιχτό μέτωπο ενάντια σε όλους εκείνους, 
που για ιδιοτελείς πολιτικούς λόγους έχουν βολευτεί με 
την άπνοια, την αφασία και την απραξία των 
Οργανώσεων του ΠΑΣΟΚ και θέλουν γραφειοκρατικά 
στο όνομα του ΠΑΣΟΚ να διαμορφώνουν τα πάντα 
στα «μέτρα» των δικών τους φιλοδοξιών και των 
προσωπικών τους στόχων.

• Έχουμε ανοιχτό μέτωπο ενάντια σε όλους εκείνους, 
που με ιδεολογήματα και διαχωρισμούς του 
παρελθόντος προσπαθούν μάταια να συντηρούν ένα 
«πνεύμα παρεοκρατίας» με δοτούς ρόλους, με δοτές 
μικροεξουσίες σε πειθήνιους φίλους και σε 
υποταγμένους υποστηρικτές.

• Έχουμε ανοιχτό μέτωπο ενάντια σε διάφορούς 
«Θεματοφύλακες», που νομίζουν ότι μπορούν με τις 
ψευδαισθήσεις τους να διαχειρίζονται και να ελέγχουν 
τους «μικρόκοσμους» του ΠΑΣΟΚ έξω και πέρα από 
τη γνησιότητα των ιδεών, των πολιτικών και των 
κοινωνικών αναφορών του ΠΑΣΟΚ, έξω και πέρα από 
τη δυναμική των αγώνων, των προσπαθειών και των 
δημιουργικών πρωτοβουλιών του ΠΑΣΟΚ.
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• Έχουμε ανοιχτό μέτωπο ενάντια σε όλες τις 
κατεστημένες σκέψεις και πρακτικές, σε όλες τις 
αυταρχικές και αλαζονικές συμπεριφορές, σε όλες τις 
κεκτημένες γραφειοκρατικές συνήθειες όλων εκείνων, 
που εγκλωβίζουν τα Στελέχη και τα Μέλη μας σε 
ανόητες και οπισθοδρομικές μάχες χαρακωμάτων.

• Όλων εκείνων, που μετατρέπουν τα Στελέχη και τα 
Μέλη μας είτε σε απρόσωπους αριθμούς για 
κομματικούς καταλόγους, είτε σε παροπλισμένα 
«δοξασμένα» ονόματα για «Επετηρίδες» είτε σε «εν 
υπνώσει» κομματικούς ψηφοφόρους και αδρανείς 
πολίτες.

• Έχουμε ανοιχτό μέτωπο σε όλα αυτά τα αρνητικά 
σύνδρομα, όπου και αν ενδημούν όποιοι και εάν τα 
εκπροσωπούν γιατί στερούν τη δυνατότητα στο κάθε 
μέλος και το κάθε στέλεχος να έχει το δικό του 
Πρόσωπο, να έχει το δικό του Λόγο, να έχει τη δική 
του Φωνή, να έχει τη δική του Πρωτοβουλία και 
Δράση, να έχει τις δικές του Ιδέες και Αναζητήσεις και 
να συμμετέχει ο ίδιος παντού.

7. Όλες αυτές οι αρνητικές καταγραφές φαινομένων και 
καταστάσεων είναι επιτακτική ανάγκη όχι μόνο να 
αμφισβητηθούν ριζικά αλλά κυρίως να ανατραπούν με 
ριζοσπαστικές παρεμβάσεις και με ουσιαστικές ρήξεις. 
Όλα τα αρνητικά μπορούμε και πρέπει να τα 
αφήσουμε πίσω μας. Ας γίνουν παρελθόν. Ας 
προχωρήσουμε μπροστά με θετικές απαντήσεις στις 
μεγάλες προκλήσεις της εποχής μας και 
υπερασπίζοντας με ευαισθησία και οξυδέρκεια την 
πολιτική, τη συλλογικότητα, τη Δημοκρατία, τη 
συμμετοχή, την Ειρήνη, την ανάπτυξη, τη Δικαιοσύνη, 
τα δικαιώματα, τις ελευθερίες, την αλληλεγγύη, την 
ανθρωπιά όπως αυτές οι έννοιες μπορούν να
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σηματοδοτηθούν από ένα σύγχρονο Δημοκρατικό 
Σοσιαλιστικό Κόμμα στον 21ο αιώνα.

• Είναι σαφές ότι κάθε δημιουργική προσπάθεια, 
κάθε ανανέωση ιδεών, προτάσεων και 
προσώπων, κάθε αναγέννηση και κάθε μεγάλη 
υπέρβαση με γόνιμες συνθέσεις, απαιτούν σχέδιο, 
προτεραιότητες και επιλογές, απαιτούν ριζικές 
αλλαγές στα πάντα, χωρίς συμβιβασμούς και 
ισορροπίες.

> Απαιτούν ριζικές αμφισβητήσεις, ρήξεις και 
ανατροπές όλων εκείνων των πολιτικών, 
οργανωτικών, καθοδηγητικών και επικοινωνιακών 
προτύπων, που δεν έχουν καμία απολύτως σχέση 
με την αλήθεια λόγων και πράξεων, με τα 
δεδομένα της νέας εποχής, με τις προκλήσεις των 
νέων Τεχνολογιών και με τις κοσμογονικές 
αλλαγές σε μια σύγχρονη και πολυσύνθετη 
κοινωνία.

> Απαιτούν προτάσεις που μπορούν να εμπνεύσουν 
και να συγκινήσουν τα στελέχη και τα μέλη, 
προτάσεις αξιόπιστες, με ορατά ουσιαστικά και 
συγκεκριμένα αποτελέσματα, σε κάθε Περιφέρεια 
και Νομό, σε κάθε Πόλη και σε κάθε κοινωνικό 
χώρο.

> Απαιτούν μια νέα πίστη των Στελεχών και των 
Μελών μας σε ιδέες και αρχές, απαιτούν μια νέα 
αυτοπεποίθησή τους για την ταυτότητα, τη 
στρατηγική και τη φυσιογνωμία και την ιστορική 
προοπτική του Κινήματος μας.

> Απαιτούν έναν κοινό σύγχρονο και θετικό 
ιδεολογικό κώδικα, μια προγραμματική συμφωνία 
και μια ηθική αλληλεγγύη για όλα τα Στελέχη, τα 
Μέλη και τους Φίλους του Κινήματος.
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8. Το «ΠΑΣΟΚ του Μέλλοντος μας», το ΠΑΣΟΚ μιας 
Νέας Εποχής για να είναι ζωντανό και δημιουργικό, 
για να εκπροσωπεί και να εκφράζει ένα σύγχρονο 
ρεύμα πολιτικής και κοινωνικής πλειοψηφίας, 
όφειλε να αναμετρηθεί και οφείλει να αναμετριέται 
με τον ίδιο του τον εαυτό.

• Το ΠΑΣΟΚ οφείλει να προχωρήσει με τόλμη στη θετική 
υπέρβασή του και να αποδεικνύει ότι είναι πάντοτε ένα 
Κίνημα με κοινές ιδεολογικές και αξιακές αναφορές με 
προγραμματική ενότητα και ηθική αλληλεγγύη.
Ένα Μαζικό και Λαϊκό Κίνημα Δημοκρατικής πράξης και 
σοσιαλιστικής επαγγελίας, ανοιχτό στην Κοινωνία με 
μας Έλληνες Πολίτες συμμέτοχους και δημιουργικούς. 
Ένα Κίνημα κοινωνικών, εναλλακτικών και 
πρωτοποριακών παρεμβάσεων, ένα Κίνημα δράσης, 
δημιουργίας και καινοτομίας.

. Ένα ανοιχτό και Δημοκρατικό Κίνημα με φαντασία, με 
ιδέες, με προτάσεις για αυτά που ζούμε και για αυτά 
που έρχονται.
Ένα σύγχρονο και «ψηφιακό» Κίνημα, που ζει στην 
εποχή του, που όλα τα στελέχη και τα μέλη του 
αξιοποιούν για την ενημέρωση, για τη γνώση, για τη 
συμμετοχή μας, για τη λειτουργία και για τη συλλογική 
και ατομική δράση μας, όλες τις τεχνολογίες και όλα τα 
επικοινωνιακά μέσα.

• Όλοι μας θέλουμε να ανήκουμε και να συμμετέχουμε σε 
ένα Κίνημα, που οραματίζεται, που σκέπτεται και 
σχεδιάζει. Σε ένα Κίνημα που αγωνίζεται και δημιουργεί. 
Σε ένα Κίνημα που πιστεύει, ακούει, διαλέγεται, 
επικοινωνεί και πείθει.
Όλοι εμείς που θέλουμε να αλλάζουμε τον κόσμο, που 
θέλουμε να αλλάζουμε την Ελλάδα, οφείλουμε με τη 
δύναμη των ιδεών μας να αλλάζουμε το ίδιο το ΠΑΣΟΚ.

• Γιατί μόνον έτσι μπορούμε να είμαστε μέσα στην 
Ελληνική Κοινωνία μια δημιουργική, ανανεωτική και 
προωθητική Δύναμη.
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• Γιατί μόνον έτσι μπορούμε να παραμείνουμε στον 
21ο αιώνα, με την εμπιστοσύνη του Ελληνικού 
Λαού, ένα Κίνημα με μεγάλες προοπτικές, με 
μεγάλους και ανοιχτούς ορίζοντες.

9. Το ΠΑΣΟΚ ως Κίνημα εκπροσωπεί και 
εκφράζει μια υπαρκτή Πολιτική και Κοινωνική 
πλειοψηφία όπου κάθε φορά με την ετυμηγορία 
του Ελληνικού Λαού αναλαμβάνει τη 
διακυβέρνηση της χώρας

Το ΠΑΣΟΚ είναι υποχρεωμένο να έχει ένα 
συνολικό και συλλογικό Πολιτικό σχεδιασμό με 
συναρτημένες και αλληλοτροφοδοτούμενες 
εκφράσεις στο πεδίο της Κυβέρνησης, στο 
πεδίο του Κόμματος και στο πεδίο των 
Κοινωνικών Κινημάτων και της Κοινωνίας των 
Πολιτών.

. Αυτές οι τρεις εκφράσεις οφείλουν να είναι 
διακριτές μέσα σ' ένα δεδομένο και κοινό πλαίσιο 
αναφοράς, στήριξης και αλληλεγγύης 
συνδυάζοντας, συσχετίζοντας και συνθέτοντας 
κάθε φορά το εφικτό, το αναγκαίο και το επιθυμητό 
σε επίπεδο Κυβέρνησης, Κινήματος και Κοινωνίας.

. Το ΠΑΣΟΚ ως ένα σύγχρονο ανοικτό και μαζικό 
Κίνημα με διαχρονικούς δεσμούς με τον λαό, 
την κοινωνία και τους πολίτες έχει χρέος να 
εκφράζει τη στήριξή του και την αλληλεγγύη 
του στις πολιτικές και τις πρωτοβουλίες της 
Κυβέρνησης να τεκμηριώνει τις πολιτικές και 
να προβάλει το έργο της χωρίς όμως να 
καθηλώνεται πάντα στα στενά όρια ενός 
"Κυβερνητισυού".
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• Το ΠΑΣΟΚ ως Κίνημα οφείλει να στηρίζει με όλες τις 
δυνάμεις την Κυβέρνησή του αλλά ταυτοχρόνως έχει 
χρέος να δίνει με το λόγο και τη δράση του μια 
αξιόπιστη προοπτική. Έχει χρέος με τη ζωντάνια και τη 
δημιουργικότητά του και την αγωνιστικότητά του, να 
κρατά ανοικτούς τους ορίζοντες των ιδεών μας.

Έχει χρέος να είναι και ένα και δύο και τρία βήματα πιο 
μπροστά από την τρέχουσα συγκυρία και τα στενά όρια 
του "Κυβερνητισμού" ως προς τα οράματα και τις 
αναζητήσεις του, ως προς τις προτάσεις και τις 
πρωτοβουλίες του.

Το σημείο αναφοράς του ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να είναι 
αποκλειστικά και μόνον η Κυβέρνηση και το Κράτος με 
την κατανομή αξιωμάτων, ρόλων και εξουσιών αλλά 
κυρίως η Κοινωνία και οι Κοινωνικοί Θεσμοί, τα 
Κοινωνικά Κινήματα και οι Λαϊκές Δυνάμεις.

Το ΠΑΣΟΚ δεν ήταν ποτέ και δεν πρέπει να γίνει ποτέ 
ένα Κόμμα του Κράτους. Το Κίνημά μας δεν μπορεί 
και δεν πρέπει να μετατραπεί σε έναν πολιτικό 
σχηματισμό κατεστημένο και αποκομμένο από το Λαό, 
γιατί έτσι μπορεί να χάσει τις αυθεντικές πολιτικές και 
κοινωνικές του αναφορές. Γιατί έτσι μπορεί να 
«αυτοκαταδικαστεί» σε μια αργόσυρτη συρρίκνωση, 
σε μια βαθμιαία ακύρωσή της της ιστορικής 
προοπτικής του.

ΓΓ αυτό η πίστη μας και η εμμονή μας σε ένα 
σύγχρονο Κίνημα, ανοιχτό στην Κοινωνία πρέπει να 
σημαίνει στην πράξη μια «αποκρατικοποίηση» των 
αναφορών μας και των πρακτικών μας, γιατί για ένα 
σύγχρονο και Δημοκρατικό Κίνημα η πεμπτουσία 
των ιδεών και των πολιτικών του δεν αρχίζει και δεν 
τελειώνει μονοδιάστατα στη λατρεία του κράτους.
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Μια τέτοια παραδοχή και δέσμευση απαιτεί μια 
ριζική αλλαγή στην πολιτική σκέψη, στα 
πρότυπα και στην πολιτική συμπεριφορά των 
στελεχών και των μελών μας.

Τέτοιες παραδοχές και δεσμεύσεις απαιτούν 
“εδώ και τώρα” μια “Κοινωνικοποίηση” των 
ιδεών, των προγραμμάτων, των προτάσεων 
και των οραμάτων μας με τελικό κριτή για τα 
πάντα και τους πάντες, το λαό και τους 
πολίτες.

Για όλους αυτούς τους λόγους πρέπει όλοι μας 
να αναδειχθούμε και να κριθούμε και πάλι ως 
μαχόμενοι και δημιουργικοί πολιτικοί, με 
κοινωνικές αναφορές, δίνοντας μάχες μαζί με 
το Λαό, γιατί οι πάντες και τα πάντα κρίνονται 
από τους πολίτες, γιατί η δύναμη, οι 
δυνατότητες και οι θεσμικοί ρόλοι των 
Κομμάτων, των Κυβερνήσεων και των 
Αντιπολιτεύσεων συναρτώνται πάντα με τη 
λαϊκή ετυμηγορία.
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Β. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ
ΟΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΑΣ

1. Οι Κεντρικοί Τομείς Δράσης και οι Συνδιασκέψεις 
στις Περιφέρειες και τους Νομούς.________

• Οι Κεντρικοί Τομείς του Κινήματος με την 
συμμετοχή Στελεχών της Κ.Ε. και της Κυβέρνησης 
αλλά και Ειδικών Επιστημόνων (Μελών και 
Φίλων) έχουν ολοκληρώσει τις επεξεργασίες των 
θέσεων, των πολιτικών και των προτάσεων του 
ΠΑΣΟΚ για κρίσιμους Κοινωνικούς Χώρους.
Έτσι είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε σε 
Συνδιασκέψεις για τη θετική και επιθετική ανάδειξη 
των πολιτικών μας κατά Περιφέρεια και κατά Νομό 
με συγκεκριμένες θεματικές αναφορές.

Για το ΠΑΣΟΚ αυτές οι Συνδιασκέψεις προβάλλουν ως 
μια μεγάλη πρόκληση και μια μεγάλη ευκαιρία, αφενός 
μεν γιατί αποσαφηνίζονται και αναδεικνύονται οι 
πολιτικές, τα έργα και οι προτάσεις του Κινήματος μας 
και των Κυβερνήσεων του, αφ' ετέρου δε γιατί κάθε 
πολιτική, κάθε έργο, κάθε πρόταση μπορεί να ενταχθεί 
σ' ένα ολοκληρωμένο όραμα και σχέδιο με 
προτεραιότητες και δεσμεύσεις για κάθε Περιφέρεια, 
για κάθε Νομό και Δήμο, για κάθε Κοινωνική Τάξη και 
Ομάδα.

Γ ια τούτο αυτές τις Συνδιασκέψεις πρέπει να 
αναδειχτούν σε μείζονα πολιτικά και κοινωνικά 
γεγονότα σε κάθε περιοχή με την ουσιαστική 
συμμετοχή των Στελεχών, των Μελών και των Φίλων 
του ΠΑΣΟΚ, με τη συμμετοχή των «Φυσικών 
Ηγεσιών», των Κοινωνικών Κινημάτων και των 
Κινήσεων Πολιτών. Φιλοδοξούμε αυτές οι
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Συνδιασκέψεις να παίξουν καταλυτικό ρόλο για την 
δυναμική και την ανανέωση του ΠΑΣΟΚ, για την 
αξιόπιστη ανάκτηση των σχέσεών του με κοινωνικές 
δυνάμεις, για την πίστη και την αυτοπεποίθηση των 
Μελών, των Στελεχών και των Φίλων του ΠΑΣΟΚ, 
στο έργο και στις προτάσεις μας, για τη σύγκριση και 
την αντιπαράθεση των ιδεών, των προτάσεων, των 
προγραμμάτων και των έργων του ΠΑΣΟΚ με ότι 
συμβολίζει, εκφράζει και εκπροσωπεί το Κόμμα της 
Ν.Δ. ως παράταξη της Δεξιάς και της Συντήρησης.

. Μέσα στις επόμενες εβδομάδες (από το τέλος 
Φεβρουάριου μέχρι τον Ιούνιο) με την ευθύνη των 
Τομέων θα αρχίσουν και θα κλιμακώνονται στις 
Περιφέρειες και τους Νομούς κατά προτεραιότητα 
Συνδιασκέψεις με τα εξής θέματα:

α. Ανάπτυξη της Υπαίθρου και προτεραιότητα στην 
Αγροτική Πολιτική.

β. Οι δυνατότητες, τα κίνητρα και τα προγράμματα 
για την Ανάπτυξη των Μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων.

γ. Τα δικαιώματα, η συμμετοχή και ο ρόλος των 
Γυναικών στις πολιτικές και στις δράσεις για την 
Ισότητα των δύο φύλλων σε κάθε κοινωνικό χώρο, 
σε κάθε θεσμό. (Από τον περασμένο Νοέμβριο 
έχουν ήδη γίνει αρκετές Συνδιασκέψεις σε 
Περιφέρειες και Νομούς).

δ. Τα δικαιώματα των εργαζομένων, των 
συνταξιούχων και των ανέργων σε συνδυασμό με 
συγκεκριμένες πολιτικές και το σύγχρονο 
κοινωνικό κράτος, για τη μεταρρύθμιση του 
Ασφαλιστικού Συστήματος, για την Απασχόληση 
και τα Δίκτυα κοινωνικής αλληλεγγύης, 

ε. Θεσμοί Αυτοδιοίκησης και Περιφερειακή 
Ανάπτυξη.
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• Ο Τομέας Συνεταιριστών-Αγροτών, ο Τομέας 
Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων (ΕΒΕ), ο Τομέας 
Γυναικών, ο Τομέας Αυτοδιοίκησης και ο Τομέας 
Συνδικαλιστικού και Μαζικών Κινημάτων σε συνεργασία 
με τον Τομέα Οργανωτικού και τις Ν.Ε -  Τ.Ε. -  Π.Ε. θα 
προσδιορίσουν χρονικά την διεξαγωγή αυτών των 
Συνδιασκέψεων σε όλες τις Περιφέρειες και σε κάθε 
κρίσιμο Νομό.

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι ειδικές πολιτικές 
επεξεργάζονται με τον ίδιο τρόπο και άλλοι Τομείς που 
αφορούν την Υγεία, την Παιδεία, τον Αθλητισμό, τον 
Εθελοντισμό και το 2004, το Περιβάλλον.

Έτσι και αυτοί οι Κεντρικοί Τομείς θα μπορούν να 
ανταποκριθούν θετικά με επεξεργασμένες θέσεις και 
προτάσεις και την παρουσία εξειδικευμένων Στελεχών στα 
αιτήματα και τις πρωτοβουλίες των Ν.Ε -  Τ.Ε για 
αντίστοιχες Ειδικές εκδηλώσεις στους Νομούς.

• Τέλος σας ενημερώνουμε (όπως άλλωστε γνωρίζετε) ότι 
ολοκληρώνεται το πρόγραμμα των κοινών συναντήσεων 
των Ν.Ε -  Βουλευτών με τους εκπροσώπους των 
Υπουργείων. Κοινός στόχος όλων είναι η ιεράρχηση και 
η αντιστοιχία των προβλημάτων με λύσεις, των 
ερωτημάτων με απαντήσεις, των εκκρεμοτήτων με 
προτάσεις και πρωτοβουλίες για τα έργα, για τα 
προγράμματα και τις δράσεις που έχουν ολοκληρωθεί, 
ολοκληρώνονται και προωθούνται για την Ανάπτυξη, την 
Απασχόληση, την Ποιότητα Ζωής και την Κοινωνική 
συνοχή σε κάθε Περιφέρεια, κάθε Νομό και κάθε Δήμο.

•  (Το Κ.Σ της Νεολαίας έχει ειδικό σχεδίασμά για 
πρωτοβουλίες, δράσεις και εκδηλώσεις όπως αυτές είχαν 
περιγράφει και στην προηγούμενη εγκύκλιο και αποτελεί 
ειδικό κεφάλαιο αυτής της εγκυκλίου. Σε κάθε περίπτωση 
οι Ν.Ε -  Τ.Ε -  Π.Ε θα πρέπει να είναι ενήμερες και να 
στηρίζουν κάθε πρωτοβουλία της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ στο 
χώρο τους).
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2. Η συγκρότηση και η λειτουργία των Νομαρχιακών 
και Δημοτικών Παρατάξεων____________ ___

. Η συγκρότηση, η συλλογική λειτουργία, η διάταξη 
και η ενίσχυση των Νομαργιακών, των Δημοτικών 
και των Διαμερισματικών Παρατάξεων πρέπει να 
συνδεθεί με συνεχή πολιτική παρέμβαση, με 
επιστημονική υποστήριξη, με πρωτοβουλιακή και 
επικοινωνιακή δράση σε κάθε Νομό και Δήμο.

Πρέπει η κάθε παράταξη, που στήριξε το ΠΑΣΟΚ 
στις πρόσφατες εκλογές να υποστηριχθεί 
πολιτικά, κοινωνικά και κοινοβουλευτικά με όλες 
τις δυνάμεις του ΠΑΣΟΚ.

• Αυτό μπορεί να προχωρήσει γρήγορα (όπως άλλωστε 
έχει ήδη γίνει σε αρκετούς Νομούς) με ευθύνη των 
Ν.Ε., αλλά με απόλυτη συνεργασία με τους 
Επικεφαλής των Ψηφοδελτίων που υποστήριξε το 
ΠΑΣΟΚ, είτε η Παράταξη έχει θεσμικό ρόλο ως 
πλειοψηφία είτε ως αντιπολίτευση στις Νομαρχίες και 
στους Δήμους.

Σε Νομούς ή Δήμους όπου υπήρξαν κατά τη διάρκεια 
των πρόσφατων εκλογών 2 ή 3 ψηφοδέλτια από το 
χώρο του ΠΑΣΟΚ πρέπει οι Ν.Ε. και οι Βουλευτές και 
τα άλλα προβεβλημένα Στελέχη του ΠΑΣΟΚ, να 
πάρουν πρωτοβουλίες για την υπέρβαση των 
αντιθέσεων και για τη νέα σύνθεση και ενότητα όλων 
των δυνάμεων του ΠΑΣΟΚ μέσα σε κάθε Νομαρχία 
και Δήμο. (Μέχρι τώρα τελεσφόρησαν γρήγορα και 
θετικά πολλές ενωτικές πρωτοβουλίες σε πολλούς 
Νομούς και Δήμους π.χ. Ηράκλειο, Κερατσίνι, 
Δραπετσώνα κ.λ.π.).
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Είναι βεβαίως αυτονόητη όσο και επιβεβλημένη 
πράξη ο σεβασμός της αυτονομίας των Παρατάξεων 
και ο σεβασμός της ιδιαιτερότητας του θεσμικού τους 
ρόλου μέσα στους Δήμους και στις Νομαρχίες.

. Οι Ν.Ε. και οι Βουλευτές έχουν χρέος με κοινή 
πρωτοβουλία με τους ΕττικεφαλΓΚ των Παρατάξεων 
να δημιουργήσουν υποστηρικτικές «Ομάδες 
Τεκμηρίωσης και Πολιτικής Δράσης», με ικανά και 
καταξιωμένα στελέχη και φίλους, για τη στήριξη και την 
προβολή των προτάσεων, των έργων και των 
πρωτοβουλιών κάθε Παράταξης.

Είναι βεβαίως αυτονόητο ότι αυτές οι Αυτοδιοικητικές 
Παρατάξεις μαζί με τις «Ομάδες Τεκμηρίωσης και 
Πολιτικής Δράσης», μπορούν να σηματοδοτούν τόσο 
το όραμα, τις προτεραιότητες, το έργο και τις 
προτάσεις του ΠΑΣΟΚ σε κάθε Νομό και Δήμο, όσο 
και τα ηγετικά πρόσωπα του ΠΑΣΟΚ σε κάθε 
Νομαρχία και σε κάθε Δήμο.

Με μια συνεπή εφαρμογή αυτών των προτάσεων 
μπορούν να βρουν περιεχόμενο και προοπτική στην 
πολιτική τους στράτευση μαζί με τη χαρά της 
συμμετοχής και τη χαρά της δημιουργικής πολιτικής 
εκατοντάδες Στελέχη του ΠΑΣΟΚ σε κάθε Νομό.

Αυτή η δυνατότητα είναι απολύτως εφικτή αρκεί να 
σκεφθούμε ότι σε κάθε Νομό υπάρχουν τουλάχιστον 
15 Αυτοδιοικητικές Παρατάξεις. Η εμπειρία όσων Ν.Ε. 
έχουν πάρει αντίστοιχες πρωτοβουλίες είναι απολύτως 
θετικές και δείχνουν ποιο δρόμο οφείλουν να 
ακολουθήσουν όλες οι Ν.Ε.

ΓΓ αυτές τις πρωτοβουλίες, οι δυνατότητες υπάρχουν 
αρκεί να το πιστέψουν και να το θελήσουν τα Στελέχη 
του ΠΑΣΟΚ σε κάθε Νομό.
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3. Ανασύνταξη και ενίσχυση των Παρατάξεων σε 
όλους τους Κοινωνικούς Χώρους_______________

• Η Ανασύνταξη και ενίσχυση όλων των Παρατάξεων 
και των συλλογικών Κινήσεων που έχει υποστηρίξει 
το ΠΑΣΟΚ σε όλους του Κοινωνικούς Χώρους π.χ. 
στα Συνδικάτα, στους Συνεταιρισμούς, στις Ενώσεις, 
στους Συλλόγους στον Αγροτικό χώρο, στους 
Συλλόγους και τα Επιμελητήρια Εμπόρων, 
Επαγγελματιών και Βιοτεχνών, στους Συλλόγους και 
στα Επιμελητήρια των Επιστημόνων, κ.λπ.

• Αυτή η προσπάθεια μπορεί γρήγορα να προχωρήσει και 
με επιτυχία (όπως έχει ήδη υλοποιηθεί σε αρκετούς 
Νομούς) με ευθύνη των Ν.Ε. και των Τ.Ε., αλλά σε αγαστή 
συνεργασία με τους Βουλευτές και με τα θεσμικά Στελέχη 
του ΠΑΣΟΚ στους αντίστοιχους χώρους.

• Κάθε Παράταξη και συλλογική Κίνηση εκτός από την 
ενεργοποίηση των Μελών τους πρέπει να ενισχύεται με 
«Ομάδες Τεκμηρίωσης και Πολιτικής Δράσης» από ικανά 
Στελέχη και Φίλους με κοινωνικό και πολιτικό κύρος και με 
επιστημονική γνώση.

Έτσι αυτά τα Στελέχη, με τη συλλογική ευθύνη της Ν.Ε. 
μπορούν να τεκμηριώνουν, να αναδεικνύουν και να 
προβάλλουν κάθε πρωτοβουλία και κάθε παρέμβαση είτε 
των μαζικών Παρατάξεων και των κοινωνικών Κινημάτων, 
είτε του ίδιου του ΠΑΣΟΚ. Ταυτοχρόνως, μπορούν να 
τροφοδοτούν τις Παρατάξεις και το ΠΑΣΟΚ με θέσεις και 
προτάσεις για πρωτοβουλίες, για παρεμβάσεις και για 
δραστηριότητες στις Τοπικές κοινωνίες.

Έτσι οι Παρατάξεις και οι Κινήσεις μαζί με τις «Ομάδες 
Τεκμηρίωσης και Πολιτικής Δράσης» μπορούν να 
αποτελούν ένα μεγάλο «Πυρήνα Στελεχών», που θα 
σηματοδοτούν ως φυσικές ηγεσίες τις πολιτικές του 
ΠΑΣΟΚ σε αυτούς τους χώρους.
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4. Η συμμετοχή, η παρουσία και δράση του ΠΑΣΟΚ 
στα Κινήματα και τους Θεσμούς των Αγροτών

Είναι ζωτική ανάγκη η ενίσχυση των Παρατάξεων 
και των συλλογικών Κινήσεων στους 
Συνεταιρισμοί και το Ανροτικό κίνημα όπως και 
η ουσιαστική ανανέωση τους σε ιδέες, προτάσεις 
εμπειρίες και Πρόσωπα.
Έτσι το ΠΑΣΟΚ οφείλει να ξαναβρεί και να επικυρώσει 
μια σύγχρονη και αξιόπιστη, μια μάχιμη και 
δημιουργική έκφραση, μια ικανή και δυναμική «φυσική 
ηγεσία» σε κάθε Συνεταιρισμό, σε κάθε Αγροτικό 
Σύλλογο, σε κάθε Δευτεροβάθμια Ένωση, όπως και 
στις Ομάδες Παραγωγής και σε κάθε Συλλογική 
Κοινωνική δράση των Αγροτών και των κατοίκων της 
Υπαίθρου. Η εμπειρία μέχρι σήμερα δείχνει ότι όπου 
επιχειρήθηκαν πρωτοβουλίες είχαν θετικά 
αποτελέσματα.

5. Η δημιουργική παρουσία και η ανοικτή δράση 
των Στελεχών, των Μελών και των Φίλων του 
ΠΑΣΟΚ στα Κοινωνικά Δίκτυα

. Για το ΠΑΣΟΚ είναι ζωτική ανάγκη η συμμετοχή 
και η δράση των Στελεχών, των Μελών και των 
Φίλων μας να μη μείνει μόνο με τη γνώριμη 
διάταξή του στα παραδοσιακά κοινωνικά κινήματα 
π.χ. Εργαζόμενοι, Επιστήμονες, Μικρομεσαίοι και 
Αγρότες (όπως περιγράφονται στα προηγούμενα 
εδάφια).

. Τα Στελέγη, τα Μέλη και οι Φίλοι του ΠΑΣΟΚ 
οφείλουν να έγουν διακριτή παρουσία και συνεγή 
πρωτανωνιστική δράση σε όλα τα σύνγρονα 
Κοινωνικά Κινήματα σε όλα τα Κοινωνικά Δίκτυα 
είτε αυτά υπάρχουν και δρουν ως εναλλακτική κριτική
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για το Περιβάλλον και την Ποιότητα Ζωής, είτε ως 
Κινήματα Ειρήνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 
είτε ως Δίκτυα Αλληλεγγύης, Αλληλοβοήθειας και 
Ανθρωπιάς, είτε ως Κινήματα Αθλητισμού, 
Πολιτισμού και Παιδείας, είτε ως Κινήματα 
Εθελοντισμού.

• Μέχρι τώρα η παρουσία των στελεχών και των μελών 
του ΠΑΣΟΚ είναι υπαρκτή και θετική σε όλα αυτά τα 
κινήματα, αλλά είναι μία παρουσία ασύνδετη και 
κατακερματισμένη.

• Αυτή η παρουσία μπορεί να γίνει πιο ουσιαστική 
και πιο συνεκτική με αυτονόητο το σεβασμό της 
αυτονομίας και της αυτοτέλειας αυτών των 
κινημάτων έναντι των κομμάτων και έναντι του 
Κράτους.

6. Οι πρωτοβουλίες και οι πολιτικές των Γυναικών 
για την Ισότητα των φύλων παντού

• Η αξιοποίηση της μεγάλης συμμετοχής των Γυναικών 
(κατά το 1/3 στις πρόσφατες Δημοτικές και 
Νομαρχιακές εκλογές) σε συνδυασμό με τη μαζική 
παρουσία των Γυναικών στις εκδηλώσεις που 
προώθησε τους τελευταίους 12 μήνες ο Τομέας 
Ισότητας έχει δημιουργήσει μια πρωτόγνωρη 
δυναμική και ενθουσιασμό με μεγάλες προσδοκίες.

• Σύμφωνα με τις πρωτοβουλίες του Τομέα Ισότητας 
συνεχίζονται οι Ειδικές Εκδηλώσεις και οι Περιφερειακές 
Συνδιασκέψεις για το ρόλο και τη συμμετοχή των 
γυναικών στις Κοινωνικές και Πολιτικές εξελίξεις 
δημιουργώντας κινήσεις Γυναικών σε κάθε Νομό και 
εξειδικεύοντας πολιτικές που αφορούν τις Γυναίκες που 
ασχολούνται με το σπίτι, με την εργασία, με τις αγροτικές 
καλλιέργειες, με την επιστήμη κ.λπ.
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7. Για το ΠΑΣΟΚ του 2003 είναι το «Έτος για τη Νέα 
Γενιά

• Η Νεολαία του ΠΑΣΟΚ εκτός από τους 
συγκεκριμένους στόχους των επόμενων μηνών για 
τις Φοιτητικές Εκλογές του Απριλίου και τη 
διοργάνωση του FESTIVAL της Νεολαίας της 
Σοσιαλιστικής Διεθνούς (IUSI) προωθεί πολιτικές με 
αρθρωμένο λόγο για τη συμμετοχή και το ρόλο των 
νέων στην Τ. Α. για τα προβλήματα και τα δικαιώματα 
των νέων Επιστημόνων, για τα προβλήματα και 
δικαιώματα των νέων αγροτών για το δικαίωμα των 
νέων στο «επιχειρείν», για τη συμμετοχή των νέων 
στα κοινωνικά δίκτυα κατά του ρατσισμού και της 
ξενοφοβίας, στα εθελοντικά κινήματα για το 
περιβάλλον και την ποιότητα ζωής, στα κινήματα 
δικαιωμάτων και ελευθεριών των πολιτών.

• Είναι σαφές ότι όλες αυτές οι μικρές και οι μεγάλες 
δράσεις, οι ουσιαστικές και συμβολικές πρωτοβουλίες της 
Νεολαίας του ΠΑΣΟΚ στο πεδίο της πολιτικής, της 
κοινωνίας, του πολιτισμού, της εκπαίδευσης, του 
αθλητισμού, συνδέονται άρρηκτα με ανάδειξη του 2003 
από το ΠΑΣΟΚ ως «Έτος για τη Νέα Γενιά».

. Είναι αυτονόητο ότι αυτές οι πρωτοβουλίες και οι 
παρεμβάσεις γίνονται για κάθε Νομό και κοινωνικό χώρο 
σε συνεργασία με τις Ν.Ε. και Τ.Ε.

Επίσης είναι αυτονόητο ότι πολλές από αυτές τις 
πρωτοβουλίες της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ μπορούν να έχουν τη 
σηματοδότηση και την αντιστοιχία τους με εκείνες του 
Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος για τα δικαιώματα, 
τις δυνατότητες, τις ευθύνες και τις προοπτικές της Νέας 
Γενιάς στην Ενωμένη Ευρώπη και σε κάθε χώρα χωριστά.
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8. Η Ελλάδα στην Προεδρία της Ε.Ε. και οι 
Πρωτοβουλίες του ΠΑΣΟΚ_____________________

• Το πρώτο 6μηνο του 2003 είναι μια κρίσιμη 
χρονική περίοδος για τη Χώρα, για τον 
Πρωθυπουργό, για την Κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ.

Είναι γεγονός ότι η Κυβέρνηση έχει προσδιορίσει 
ένα συγκεκριμένο πλαίσιο αναφοράς με 
ιεραρχημένους στόχους, προτεραιότητες και 
πρωτοβουλίες, που αφορούν τόσο την Ε.Ε. όσο 
την Ελλάδα και την Ελληνική Κοινωνία.

. Αποτελεί κοινή διαπίστωση ότι το ΠΑΣΟΚ, ως Κίνημα 
με όλες τις εκφράσεις του, είναι ζωτική ανάγκη να 
συμπροσδιορίσει θετικά και ουσιαστικά τις δικές του 
πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις, που θα 
ολοκληρώνουν, προβάλλουν και παρεμβαίνουν, τις 
αντίστοιχες πολιτικές της Κυβέρνησης και της 
Ελλάδας.

Η θετική κινητοποίηση και δράση του ΠΑΣΟΚ μπορεί 
να συσχετιστεί (αναλόγως με τα θέματα), με τις 
πολιτικές του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος 
και μπορεί να αξιοποιήσει αντίστοιχες εμπειρίες των 
Σοσιαλιστικών Κομμάτων, που είχαν αναπτύξει 
ανάλογες δραστηριότητες κατά τη θητεία των 
Κυβερνήσεών τους στην Προεδρία της Ε.Ε. (π.χ. το 
Σουηδικό Σοσιαλιστικό Κόμμα).

• Η θετική κινητοποίηση και δράση του ΠΑΣΟΚ 
προβάλλει επιτακτικά όχι μόνον ως επιθυμία πια αλλά 
και ως ανάγκη μιας και τα άλλα Κόμματα θα 
κλιμακώνουν τις παρεμβάσεις τους, με αιχμή είτε την 
ανυπόληπτη, τη «σκιώδη Προεδρία» από τη Ν.Δ. είτε 
τις αυτοτελείς κινητοποιήσεις των άλλων κομμάτων.
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. Είναι σαφές ότι με αυτές τις εκδηλώσεις κυρίως η Ν.Δ. 
όπως και οι ηγεσίες των άλλων Κομμάτων θα 
προσπαθήσουν με λόγους οξύτητας, λαϊκισμού και 
καταγγελίας να δημιουργήσουν πολιτικά και 
επικοινωνιακά γεγονότα, αμφισβητώντας το Λόγο, τις 
πολιτικές και την αποτελεσματικότητα της 
Κυβέρνησης.

. Ενδεικτικά αναφέρω ότι μέσα στο 6μηνο μπορούν 
να γίνουν, με τη συμμετοχή στελεχών της 
Κυβέρνησης, του Κινήματος, τις Κοινοβουλευτικές 
Ομάδες (στο Εθνικό και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο), των Κοινωνικών και 
Επιστημονικών Φορέων, Ημερίδες ή Διημερίδες 
με τις εξής τέσσερις θεματικές ενότητες:

(α) Συντακτική Συνέλευση
Δεδομένα, Αναζητήσεις, Προτάσεις και Προοπτικές 
για την Ευρώπη στον 21ο αιώνα.

(β) Αναθεώρηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής
Νέα Δεδομένα, Νέες Δυνατότητες, Προκλήσεις και 
Προοπτικές για την Ανάπτυξη της Υπαίθρου με 
συνδυαστικές πολιτικές και σύγχρονες υποδομές 
για τις Παραγωγικές πρωτοβουλίες των Αγροτών 
και τη διασφάλιση των εισοδημάτων τους.

(γ) «Κοινωνική Ευρώπη -  Σύγχρονες Κοινωνίες με 
Ανάπτυξη, με Συνοχή, με Αλληλεγγύη»
Πολιτικές Απασχόλησης, Σύγχρονο Κοινωνικό 
Κράτος, Κοινωνικά Κινήματα και Δίκτυα 
Αλληλεγγύης

(δ) Οι Οικονομικοί Μετανάστες - Προβλήματα 
Ξενοφοβίας και Ρατσισμού, Πολυπολυτισμικές 
Κοινωνίες με συνοχή, δικαιώματα και 
αλληλεγγύη.
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Είναι αυτονόητο ότι ο χρονικός προσδιορισμός αυτών 
των Κεντρικών Εκδηλώσεων (με αυτή ή άλλη συναφή 
θεματολογία) είναι σε συνάρτηση τόσο με τις 
υποχρεώσεις του Πρωθυπουργού και Προέδρου όσο 
και με τις αντίστοιχες πρωτοβουλίες ή εκδηλώσεις της 
Κυβέρνησης.

9. Η ενεργή συμμετοχή του ΠΑΣΟΚ σε πολύχρωμα 
και πολυφωνικά Κοινωνικά Κινήματα και στα 
Κινήματα Ειρήνης.____________________________

• Πιστεύουμε ότι το ΠΑΣΟΚ ως Κίνημα με όλες του 
τις δυνάμεις και τα προβεβλημένα Στελέχη μας 
στους θεσμούς και τα Κοινωνικά Κινήματα μπορεί 
με Ειδικές Εκδηλώσεις και με τη συμμετοχή τους 
σε κοινωνικές κινητοποιήσεις, μπορεί και πρέπει 
να υποστηρίξει, σε προοδευτικές πολιτικές και 
προτάσεις της Ελληνικής Κυβέρνησης αλλά και να 
δώσει σε αυτές προεκτάσεις και προοπτικές.

• Αυτές οι προοδευτικές πολιτικές και προτάσεις και 
πρωτοβουλίες της Ελληνικής Κυβέρνησης 
αναφέρονται σε Ευρωπαϊκά και Ελληνικά θέματα 
όπως π.χ. η Εκπαίδευση, η Απασχόληση, το 
Περιβάλλον, η Ανάπτυξη της Υπαίθρου, το 
Σύγχρονο Κοινωνικό Κράτος κλπ.

• Αυτές οι Ειδικές Εκδηλώσεις του ΠΑΣΟΚ και η 
συμμετοχή των Στελεχών, των Μελών και των 
Φίλων μας πρέπει να προσδιοριστούν και χρονικά 
και γεωγραφικά από το Κίνημα, σε συνδυασμό με 
τις αντίστοιχες εξαγγελθείσες πρωτοβουλίες της 
Κυβέρνησης και συνεργασία με τους Υπουργούς, 
τους Ευρωβουλευτές και τα άλλα Κυβερνητικά 
Στελέχη.
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Η συμμετοχή των Στελεχών, των Μελών και των 
Φίλων του ΠΑΣΟΚ σε πολύχρωμα και 
πολυφωνικά κοινωνικά Κινήματα με ειρηνικές 
εκδηλώσεις και κινητοποιήσεις έχει κριθεί ως 
αναγκαία και χρήσιμη, όπως άλλωστε απεδείχθη 
και στις εκδηλώσεις του Ναυπλίου.

Η συμμετοχή των δυνάμεων του ΠΑΣΟΚ με το 
ιδιαίτερο χρώμα και την ιδιαίτερη φωνή τους 
μπορούν να διασφαλίζουν και τη δημοκρατική 
και την ειρηνική έκφραση των εκδηλώσεων, 
όπως επίσης μπορούν να διαλέγονται 
ουσιαστικά και να συμπροσδιορίζουν θετικά τα 
αιτήματα, τις ιδέες, τις προτάσεις και τις 
πρωτοβουλίες άλλων πολιτικών δυνάμεων αλλά 
και πολλών διαφορετικών κοινωνικών δυνάμεων 
και ομάδων.

Στο ίδιο μήκος κύματος βρίσκονται τόσο οι 
σκέψεις όσο και οι πρωτοβουλίες του Κινήματος 
μας για την ενεργή και μαζική συμμετοχή των 
Στελεχών, Μελών και Φίλων μας στις εκδηλώσεις 
για την Ειρήνη.

Το ΠΑΣΟΚ με όλες του τις δυνάμεις συμμετέχει, 
ενεργά με παρουσία και με ουσιαστικό 
τεκμηριωμένο Λόγο, με το δικό του χρώμα και τη 
δική του φωνή στις πολύχρωμες και 
πολυφωνικές εκδηλώσεις των Διεθνών και 
Εθνικών Ειρηνιστικών Κινημάτων.
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10. Σεμινάρια Ενημέρωσης, Κατάρτισης και 
Επιμόρφωσης Στελεχών από το ΙΣΤΑΜΕ και τον 
Τομέα Επικοινωνίας__________________________

Η διαρκής ανανέωση του ΠΑΣΟΚ σε επίπεδο ιδεών, 
προτάσεων και προσώπων απαιτεί έναν συνεχή και 
οργανωμένο Επιμορφωτικό Κύκλο με ειδικές 
θεματικές εκδηλώσεις και με Σεμινάρια Ενημέρωσης 
και κατάρτισης των μαχόμενων και προβεβλημένων 
Στελεχών μας σε κάθε Περιφέρεια και Νομό:

> για την ανάπτυξη της Υπαίθρου, τις νέες προκλήσεις 
και δυνατότητες για τους Αγρότες

> για το σύγχρονο ρόλο των θεσμών της Αυτοδιοίκησης 
την Περιφερειακή Ανάπτυξη και την άρση των 
Περιφερειακών και Κοινωνικών ανισοτήτων

> για το ρόλο των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τις 
νέες δυνατότητες στο «επιχειρείν», των Βιοτεχνών 
των Εμπόρων, των Επαγγελματιών

> για τα δικαιώματα και τις δυνατότητες των 
εργαζομένων αλλά και των ανέργων και συνταξιούχων 
σ’ ένα νέο σύγχρονο Κοινωνικό Κράτος με Δίκτυα 
Ανθρωπιάς και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

> για την Ισότητα των δύο φύλων με την ενεργή 
συμμετοχή των Γυναικών σε ειδικά προγράμματα και 
συγκεκριμένες πολιτικές σε κάθε χώρο.

• Το ΙΣΤΑΜΕ σε συνεργασία με τον Τομέα Επικοινωνίας και 
τους άλλους Τομείς έχει αναλάβει την ευθύνη για τη 
διοργάνωση των Επιμορφωτικών Σεμιναρίων κατά 
θεματική ενότητα σε κάθε Περιφέρεια και σε κάθε κρίσιμο 
Νομό.

ΓΓ αυτά τα Σεμινάρια Επιμόρφωσης και Κατάρτισης των 
Στελεχών έχει αρχίσει η προεργασία έτσι ώστε να 
μπορούν να αρχίσουν σε πρώτη φάση από τον Μάρτιο 
έως τον Ιούνιο και σε δεύτερη φάση από Σεπτέμβριο έως 
τον Δεκέμβριο με Θεματικό και Γεωγραφικό 
προσδιορισμό.
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11. Η Δομή, η Διάταξη και Συλλογική Λειτουργία των 
Ν.Ε. και Συγκρότηση «Τομέων Δράσης και 
Πολιτικής»_______________________

• Οι Ν.Ε. σε κάθε Νομό με τη συνδρομή των 
Βουλευτών και την ουσιαστική συμβολή των 
Τομέων της Κ.Ε. έχουν χρέος να συγκροτήσουν 
συγκεκριμένους «Τομείς Δράσης και Πολιτικής» 
για την Αγροτική Πολιτική, την Αυτοδιοίκηση, το 
Συνδικαλιστικό, την Παιδεία, τις Γυναίκες, τον 
Πολιτισμό, τους Μικρομεσαίους κ.λ.ττ

• Στους «Τομείς Δράσης και Πολιτικής» των Ν.Ε. θα
συμμετέχουν το (ή τα) εκλεγμένο Μέλος της Ν.Ε. μαζί 
με εκλεγμένα Στελέχη του ΠΑΣΟΚ στους αντίστοιχους 
θεσμούς, μαζί με Στελέχη του ΠΑΣΟΚ με πολιτικές 
ικανότητες, εμπειρίες, γνώσεις και κοινωνική
καταξίωση.

. Οι Ν.Ε. ως συλλογικά όργανα με το Γραμματέα της και 
με τον αντίστοιχο Υπεύθυνο της Ν.Ε. θα έχουν την 
ευθύνη του συντονισμού των Στελεχών του κάθε 
«Τομέα Δράσης και Πολιτικής» έτσι ώστε το ΠΑΣΟΚ 
να είναι πανταχού παρόν δίπλα και στους Πολίτες και 
μαζί με τον Λαό.

• Με αυτό τον τρόπο επιδιώκουμε οι Ν.Ε. να μην είναι
Όργανα αποκομμένα από ουσιαστικές πολιτικές, από 
μαχόμενα Στελέχη και από δημιουργικές
πρωτοβουλίες σε θεσμούς και Κοινωνικούς χώρους. 
Με αυτό τον τρόπο οι Ν.Ε. ως συλλογικά πολιτικά 
όργανα με καταστατική κατοχύρωση αποκτούν μια 
διαλεκτική σχέση με τις επικυρωμένες από το Λαό 
«Φυσικές Ηγεσίες» σε θεσμούς και κοινωνικούς 
χώρους.
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Έτσι αποφεύγουμε είτε τις γραφειοκρατικές 
αγκυλώσεις και τον απολιτικό και αδιέξοδο 
«Οργανωτισμό», είτε το διαχωρισμό των εκφράσεων 
του ΠΑΣΟΚ ανάμεσα στην κομματική έκφραση, την 
πολιτική έκφραση και τη θεσμική κοινωνική έκφραση 
είτε την καθήλωση του ΠΑΣΟΚ σε ένα φαύλο κύκλο 
άγονων συγκρούσεων των Στελεχών του και σε μια 
μόνιμη πολιτική απραξία.

Έτσι διασφαλίζουμε μια γόνιμη σύνθεση όλων των 
Στελεχών του ΠΑΣΟΚ με διαρκή παρουσία, με 
πολιτική απήχηση, με κοινωνικό κύρος, με δυναμική 
προοπτική.

. Κατά ανάλογο τρόπο πρέπει να υπάρξει μια 
αντίστοιχη συγκρότηση και για τις Οργανώσεις 
Βάσης, που έχουν ως αναφορά τους τους Δήμους. 
Σε όλους λοιπόν τους Δήμους πρέπει να 
δημιουργηθούν αντίστοιχα «Τομείς Δράσεις και 
Πολιτικής» με τη συνολική διάταξη των Μελών, των 
Στελεχών και των Φίλων.

. Έτσι μπορούμε να διαμορφώσουμε πολιτική για κάθε 
θέμα, να διευρύνουμε την πολιτική μας αναφορά και 
να προβάλλουμε το Κυβερνητικό Έργο και να 
αναδείξουμε τις προτάσεις του Κινήματος μας.

. Όμως για να αποφύγουμε τυχόν «συντεχνιακές» 
αντιλήψεις θα πρέπει τόσο οι επεξεργασμένες 
θέσεις όσο και οι παρουσίες των Στελεχών σε κάθε 
Τομέα Πολιτικής είναι απολύτως αναγκαίο να 
συνδέονται με τις πολιτικές διεργασίες των 
Οργανώσεων ανά Δήμο και με τη μαζική συμμετοχή 
των Στελεχών και των Μελών κάθε Οργάνωσης ανά 
Δήμο.
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12. Οργανώσεις Βάσης στους Καποδιστριακούς 
Δήμους, στους Δήμους και στα Μεγάλα Αστικά 
Κέντρα.

• Είναι γνωστό ότι μετά το 2000 σύμφωνα με τις 
αποφάσεις του 5ου Συνεδρίου οι Οονανώσεκ 
B0onc του ΠΑΣΟΚ έχουν την αναφορά τους, τη 
διάταξή τους και την αντιστοιχία τους ανά Δήμο.

Όμως πρέπει να καταστεί σαφές ότι από την ίδια, την 
εμπειρία και την πράξη αυτή η αρχή και αυτή η 
επιλογή οφείλει να προσαρμόζεται (και για τις Πόλεις 
και για τους Καποδιστριακούς Δήμους) με ευελιξία 
και αντικειμενικά κριτήρια για προφανείς λόγους στις 
γεωγραφικές, τοπικές και κοινωνικές ιδιαιτερότητες.

Γιατί μόνον έτσι μπορούμε να διασφαλίσουμε τη 
συλλογικότητα στο σχεδίασμά και τη δράση, τη 
δημοκρατική συμμετοχή των Στελεχών, των Μελών 
και των Φίλων, τη διαρκή παρουσία και την 
αποτελεσματική παρέμβαση στους Θεσμούς και τους 
Κοινωνικούς χώρους.

Επίσης για τα Μεγάλα Αστικά Κέντρα (π.χ. Αθήνα, 
Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Πάτρα, Λάρισα, Βόλος, 
Ηράκλειο κ.λ.π.) όπως και για τους Μεγάλους 
Δήμους (π.χ. Περιστέρι, Καλλιθέα, Νίκαια, Νέα Ιωνία, 
Καλαμαριά κ.λ.π.) οι Οονανώσεκ Βάσης οφείλουν 
να έχουν αναφορά, διάταξη και αντιστοιχία 
(αναλόγως με την έκταση και τον πληθυσμό) είτε ανά 
Διαμέρισμα στα Μεγάλα Αστικά Κέντρα, είτε ανά 
διακριτή γεωγραφική και πληθυσμιακή ενότητα στους 
Μεγάλους Δήμους.
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13. «Μητρώο Μελών -  Μητρώο Φίλων» με 
«Απογραφικό Δελτίο» και αυτοπρόσωπη 
παρουσία των εγγεγραμμένων Μελών

α. Μετά τις Δημοτικές και τις Νομαρχιακές Εκλογές 
έχουν μπει επιτακτικά στην ημερήσια διάταξη, 
τόσο οι αναζητήσεις και οι προτάσεις μας, όσο 
κυρίως οι δράσεις και οι παρεμβάσεις μας για τη 
συλλογική ταυτότητα, το ρόλο, τη δράση και τις 
κοινωνικές αναφορές των Οργάνων και των 
Οργανώσεων του Κινήματος μας.
^  Για το λόγο, την παρουσία, τη συμμετοχή, τη 

διάταξη και τη συμπεριφορά, όπως για τα 
δικαιώματα και τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις 
των στελεχών και των μελών του ΠΑΣΟΚ.
Για το πώς τα Όργανα και οι Οργανώσεις του 
ΠΑΣΟΚ, μπορούν να γίνουν ως πολιτικά κύτταρα 
το «ΠΑΣΟΚ σε υικρονοαφία» σε κάθε Περιφέρεια 
και Νομό, Πόλη, Συνοικία, Χωριό και Κοινωνικό 
Χώρο.
Για το πώς μπορεί να μετουσιωθεί σε πράξη στον 
21ο αιώνα, τόσο η πίστη μας στην αναγκαιότητα, 
στη χρησιμότητα και το συλλογικό πάθος της 
Πολιτικής όσο και οι ιδέες, οι αρχές, οι 
ευαισθησίες, το πρόγραμμα, οι προτάσεις και οι 
δυνατότητες αξιόπιστης επικοινωνίας ενός 
σύγχρονου Δημοκρατικού Σοσιαλιστικού 
Κινήματος μέσα στην Ενωμένη Ευρώπη και μέσα 
σε ένα κόσμο με ανοιχτά σύνορα.

(Βεβαίως τα τελευταία χρόνια όλοι αυτοί οι 
προβληματισμοί σε συνδυασμό με υπαρκτές αδυναμίες 
αλλά και οι δυνατότητες συλλογικής και οργανωμένης 
δράσης έχουν απασχολήσει το ΠΑΣΟΚ με κορυφαίες 
στιγμές το Συνέδριό του και την πρόσφατη 
Συνδιάσκεψη του).
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β. Είναι αλήθεια ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια 
συνολική αναφορά των 314 χιλιάδων εγγεγραμμένων 
Μελών, όπως και η κατάταξή τους σε αριθμητικά 
σύνολα ανά Περιφέρεια, Νομό, Πόλη και Κοινωνικό 
χώρο.

Όμως σε καμία περίπτωση αυτοί οι αριθμοί «εν 
συνόλω» δεν παραπέμπουν σε ενεργά και δραστήρια 
Στελέχη και Μέλη και δεν αντιστοιχούν σε μάχιμες και 
δημιουργικές «Μονάδες» με ιδεολογική συγκρότηση, 
με πολιτική παρουσία και κοινωνική αναφορά.

Επίσης τα 314 χιλιάδες Μέλη «εν συνόλω» δεν 
αντιστοιχούν και δεν παραπέμπουν σε Στελέχη και 
Μέλη που έχουν αναφορά, συγκρότηση και διάταξη 
σε Οργανώσεις και Όργανα, με συλλογική λειτουργία 
και συλλογική δράση με συνεχή παρουσία και ενεργό 
συμμετοχή αυτών των Στελεχών και των Μελών.

Τέλος τα 314 χιλιάδες Μέλη «εν συνόλω» δεν 
αντιστοιχούν και δεν παραπέμπουν σε «Μονάδες», 
που έχουν ενεργή συμμετοχή σε Κοινωνικές 
Οργανώσεις, σε Θεσμούς, σε Εναλλακτικά Κινήματα 
και Δίκτυα πολιτικής και κοινωνικής παρέμβασης.

γ. Αναλόγως με την παράδοση και τις τοπικές 
ιδιαιτερότητες σε κάθε Νομό, η ύπαρξη και η 
δραστηριότητα του ΠΑΣΟΚ σε κάθε Νομό, αναφέρεται 
σε έναν μικρό ή μεγάλο κύκλο Στελεχών που έχουν 
είτε θεσμικές αναφορές ως έκφραση κοινωνικών 
οργανώσεων (Νομαρχιακή -  Τοπική Αυτοδιοίκηση, 
στα Επιμελητήρια, στο Αγροτικό και Εργατικό Κίνημα 
κ.τ.λ.) είτε έχουν τη θεσμική αναφορά τους στη Βουλή 
και σε Δημόσιες θέσεις και Αξιώματα.
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δ. Αυτό σημαίνει ότι αναλόγως σε κάθε Νομό έχουμε 
έναν ιστό Στελεχών και «Αξιωματούχων» (άλλοτε 200, 
άλλοτε 500 και άλλοτε 1.000 Στελεχών), που 
λειτουργεί αντιστοίχως «εν ονόματι» είτε των 2 
χιλιάδων, είτε των 3 χιλιάδων, είτε των 5 χιλιάδων, είτε 
των 10 χιλιάδων εγγεγραμμένων μελών.

Συνήθως «εν συνόλω» αυτά τα Μέλη βρίσκονται 
καταγεγραμμένα στους καταλόγους των Οργανώσεων 
Βάσης αλλά ενώ μπορούν να δράσουν ουσιαστικά 
έχουν αφεθεί σε μια α-συνεχή παρουσία και δράση.

Κυρίως συσπειρώνονται και ενεργοποιούνται μαζικά 
είτε στις Βουλευτικές και τις Δημοτικές Εκλογές, είτε σε 
κρίσιμες συγκυρίες με οξυμένα πολιτικά και κοινωνικά 
θέματα, είτε σε περιόδους εκλογής Περιφερειακών και 
Νομαρχιακών Οργάνων, είτε για την εκλογή Συνέδρων 
στα Συνέδρια.

ε. Η ανάδειξη των μελών του ΠΑΣΟΚ σε μάχιμες και 
δημιουργικές «Μονάδες» με ιδεολογική ταυτότητα, 
πολιτικό λόγο, προγραμματική παρέμβαση, με 
πολιτική παρουσία και δράση, με κοινωνική αναφορά 
και κοινωνική δικτύωση μπορεί να είναι φιλόδοξο και 
δύσκολο εγχείρημα όχι όμως ακατόρθωτο.

Αναμφίβολα αποτελεί μονόδρομο η ανάδειξη των 
Μελών από την απλή καταγραφή τους σε έναν 
κατάλογο με ονόματα και αριθμούς, σε μάχιμες και 
δημιουργικές «Μονάδες».

Σε «Μονάδες» με πρόσωπο, λόγο, παρουσία και 
δράση που μέσα από Κομματικές Οργανώσεις και 
Κομματικά Όργανα έχουν το δικαίωμα, τη δυνατότητα 
και το χρέος να συμμετέχουν ενεργά σε μια 
δημοκρατική και συλλογική λειτουργία στην
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επεξεργασία θέσεων και προτάσεων, στην επιλογή 
προσώπων και στις κρίσιμες αποφάσεις.
Να εκφράζουν ελεύθερα τις ιδέες, τις αναζητήσεις και 
τις προτάσεις τους. Να έχουν το δικαίωμα, τη 
δυνατότητα, το χρέος (με το δικαίωμα στο Εκλέγειν και 
Εκλέγεσθαι) να αναδεικνύουν και να ελέγχουν τα 
συλλογικά τους Όργανα, να επιλέγουν τα Στελέχη που 
τους εκπροσωπούν σε κάθε κλίμακα.

στ. Αφετηρία των σκέψεων, των επιλογών και των 
αποφάσεών μας είναι να δώσουμε πνοή, πίστη και 
όραμα στις δυνάμεις του ΠΑΣΟΚ (στα Στελέχη, στα 
Μέλη, στους Φίλους).

Να δημιουργήσουμε ένα ωστικό κύμα για να 
προσδιοριστούν θετικά τα 314 χιλιάδες Μέλη, όπως 
αυτά αρθρώνονται σε κάθε Περιφέρεια, Νόμο, Δήμο 
και Κοινωνικό χώρο και να ανακτήσουν τους δεσμούς 
τους με τους Πολίτες και το Λαό, με τις Κοινωνικές 
Δυνάμεις και τις Νέες Γενιές, με τη Δημοκρατική 
Προοδευτική Παράταξη.

Ξεκινάμε με μια θετική πίστη και θεώρηση ότι τα 314 
χιλιάδες εγγεγραμμένα Μέλη αφού είναι υπαρκτά 
μπορούν να γίνουν ενεργά, μπορούν να γίνουν 
μάχιμες και δημιουργικές «Μονάδες». ΓΓ αυτό 
καλούμε όλα τα Μέλη του ΠΑΣΟΚ με αυτοπρόσωπη 
παρουσία να συμπληρώσουν ένα «Απογραφικό και 
Βιογραφικό Δελτίο» και να λάβουν την Ταυτότητα 
Μέλους (ή την Ταυτότητα Φίλου), που θα ανανεώνεται 
κάθε χρόνο.

ζ. Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία όλων 
των Ν.Ε., των Τ.Ε. και της Νεολαίας στις 31 
Δεκεμβρίου 2002 το «Μητρώο Μελών» του Κόμματος 
αριθμεί 314.000 μέλη.
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Είναι σε όλους γνωστό ότι ένα μεγάλο μέρος των 
στοιχείων (Διευθύνσεις, Τηλέφωνα, Βιογραφικά 
στοιχεία, Πολιτικές και Κοινωνικές αναφορές, εγγραφή 
σε Εκλογικούς Καταλόγους κ.λ.π.) που αφορούν τα 
Μέλη του κόμματός μας είτε έχουν αλλάξει είτε είναι 
ελλιπή είτε ανακριβή.

Αν λάβουμε υπ’ όψη μας και το Νέο Νόμο για τον 
τόπο άσκησης του εκλογικού δικαιώματος και τις 
πρόσφατες αλλαγές στους εκλογικούς καταλόγους, 
γίνεται κατανοητό ότι το «Μητρώο Μελών» και το 
«Μητρώο των Φίλων» του Κινήματος είναι απολύτως 
αναγκαίο να συνταχθούν με τον πιο ολοκληρωμένο και 
αξιόπιστο τρόπο, από την αρχή και να πιστοποιηθούν 
με αυτοπρόσωπη παρουσία των Μελών και των 
Φίλων.

Για τούτο θα σας αποσταλεί άμεσα ένα ενιαίο και 
ολοκληρωμένο «ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ» που με τη 
συμπλήρωσή του και την αυτοπρόσωπη κατάθεσή του 
το κάθε Μέλος θα παραλαμβάνει την «ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 
ΜΕΛΟΥΣ» ή την «ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΦΙΛΟΥ».

η. Πρέπει να καταστεί σαφές ότι για τα εγγεγραμμένα 
Μέλη το «Απογραφικό Δελτίο» δεν αποτελεί μια 
Νέα Αίτηση εγγραφής ούτε έχει την έννοια της 
επανεγγραφής του Μέλους.

Ξεκινάμε θετικά με τη διαβεβαίωση ότι όλα τα 314 
χιλιάδες Μέλη είναι και υπαρκτά και εγγραμμένα.

Η συμπλήρωση του «Απογραφικού Δελτίου» με την 
αυτοπρόσωπη παρουσία του μέλους μπορεί να γίνει 
σε συγκεκριμένες ανοικτές και μαζικές πολιτικές 
διαδικασίες που οφείλουν να προγραμματίσουν οι 
Ν.Ε.-ΤΕ. Τέτοιες ανοικτές διαδικασίες είναι οι Γενικές 
Συνελεύσεις, οι Ολομέλειες στις Πρωτοβάθμιες
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Οργανώσεις, οι Πολιτικές Εκδηλώσεις, τα Νομαρχιακά 
Συμβούλια, τα Τομεακά Συμβούλια, οι Νομαρχιακές 
και Τομεακές Ολομέλειες.

Είναι βεβαίως αυτονόητο ότι με ευθύνη των Ν.Ε.- Τ.Ε. 
και των Τ.Ο., των Βουλευτών και των Στελεχών του 
Νομαρχιακού Συμβουλίου καθώς και με τη συνδρομή 
όλων των ενεργών Μελών πρέπει με συστηματικό και 
αποτελεσματικό τρόπο να ενημερωθούν όλα 
ανεξαιρέτων τα Εγγεγραμμένα Μέλη για την νέα 
προσπάθεια και να ειδοποιηθούν για την αναγκαιότητα 
και την χρησιμότητα της συμπλήρωσης του 
«Απογραφικού Δελτίου» και την αυτοπρόσωπη 
παραλαβή της ταυτότητας του Μέλους.

Με τη συμπλήρωση του «Απογραφικού Δελτίου» το 
κάθε Μέλος οφείλει να καταβάλει και την οικονομική 
Συνδρομή του, για το ύψος της οποίας θα 
ενημερωθείτε με την παραλαβή του «Απογραφικού 
Δελτίου».

θ. Με την συμπλήρωση του «Απογραφικού Δελτίου» 
από τα Μέλη που έχουν εγγράφει έως τις 
31.12.2002 και την καταβολή της συνδρομής με 
ευθύνη των Ν.Ε. -  Τ.Ε. -  Σ.Ε. το Μέλος με 
αυτοπρόσωπη παρουσία παραλαμβάνει την 
«Ταυτότητα» του.

Όσα από τα Μέλη που σήμερα περιλαμβάνονται 
στο Μητρώο ως εγγεγραμμένα Μέλη είτε εάν δεν 
συμπληρώσουν το «Απογραφικό Δελτίο» είτε εάν 
δεν παραστούν αυτοπροσώπως για την 
παραλαβή της ταυτότητάς τους μπορούν να 
παραμείνουν αυτοδίκαια στον κατάλογο των 
«Φίλων» και μπορούν αυτόματα να περάσουν 
στην κατηγορία του μέλους, χωρίς νέα διαδικασία 
εγγραφής, εφόσον στη διαδικασία του
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επόμενου εξαμήνου συμπληρώσουν το 
«Απογραφικό Δελτίο», καταβάλουν την 
συνδρομή τους και παραλάβουν 
αυτοπροσώπως την «Ταυτότητα Μέλους».

. Τα Μέλη που έχουν εγγράφει μετά τις 31.12.2002 
έως τον Ιούνιο του 2003 δεν θα έχουν δικαίωμα 
συμμετοχής στις εκλογές των νέων οργάνων (Ν.Ε. 
-  ΤΕ -  Π.Ε. -  Σ.Ε.), σύμφωνα με το καταστατικό 
που προβλέπει ένταξη των νέων μελών στο 
Μητρώο ανά εξάμηνο.

Στην αρχή κάθε έτους θα επαναλαμβάνεται αυτή η 
διαδικασία έτσι ώστε να έχουμε συνεχώς ένα 
αξιόπιστο «Μητρώο Μελών». Τα στοιχεία της 
απογραφής μετά την ολοκλήρωσή της, θα 
παρουσιάζονται στη Γενική Συνέλευση, στο 
Νομαρχιακό Συμβούλιο και στη Σύνοδο της 
Κεντρικής Επιτροπής.

Πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους μας ότι τα 
παραπάνω αποτελούν μια ουσιαστική διαδικασία, 
που αφορά τους πραγματικούς πολιτικούς και 
κοινωνικούς όρους συγκρότησης της Οργάνωσης 
και την ανάδειξη των Μελών μας σε μάχιμες και 
δημιουργικές «Μονάδες» με πολιτική παρουσία, 
δράση και κοινωνική αναφορά.
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14. Χρονοδιάγραμμα και Διαδικασίες για την Ανάδειξη 
Νέων Ν.Ε. και Τ.Ε.

Μέχρι τις αρχές Μαρτίου είναι αναγκαίο να 
συγκληθούν οι Ν.Ε - Τ.Ε - Π.Ε. όπου θα εξειδικευθεί ο 
πολιτικός σχεδιασμός του 15μήνου και θα 
προγραμματιστούν ιεραρχημένα όλες οι πολιτικές 
διαδικασίες (άνοιγμα πολιτικού διαλόγου, Γ.Σ., 
ανοικτές Ολομέλειες ανά Δήμο, Νομαρχιακά και 
Τομεακά Συμβούλια, πολιτικές εκδηλώσεις, 
Περιφερειακές και Νομαρχιακές Συνδιασκέψεις κατά 
θέμα κ.λ.π.).

Η συμπλήρωση του «Απογραφικού Δελτίου» πρέπει 
να πραγματοποιηθεί μέχρι τέλος Απριλίου.

Το μήνα Μάιο θα εκλεγούν οι Συντονιστικές 
Επιτροπές (Σ.Ε.) στις Οργανώσεις Βάσης των Τ.Ο. και 
Δ.Ο. (τα όποια επιμέρους προβλήματα θα 
αντιμετωπιστούν από τις Ν.Ε. σε συνεργασία με τον 
Τομέα Οργανωτικής Πολιτικής). Ο Γραμματέας της 
Σ.Ε. κάθε Τ.Ο. και Δ.Ο. θα εκλέγεται με καθολική 
ψηφοφορία.

Στις αρχές Ιουνίου θα γίνει εκλογή του Γραμματέα των 
Ν.Ε. και Τ.Ε. και η εκλογή Ν.Ε. -  Τ.Ε.- Π.Ε. (για τις 
εκλογικές διαδικασίες θα σας δοθεί εγκύκλιος).

Συντροφικά
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