
υ  Ανορεας σηματοόοτει τις εζελιίςεις Τ/ζΐΓ

το νεο ΠΑΣΟΚ
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

ΟΔΗΓΕΙ 
ΣΕ ΑΔΙΕΞΟΔΟ

Συνέδριο-σταθμός χαρακτη
ρίζεται το δεύτερο συνέδριο 
του ΠΑΣΟΚ, που άνοιξε 
χτες τις εργασίες του με βαρυσή

μαντη ομιλία του προέδρου του 
Κινήματος,

Ο Ανδρέας ΙΙαπανδρέου, κα
ταχειροκροτούμενος από τους 
5.000 συνέδρους, περιέγραψε το 
νέο ΠΑΣΟΚ, υπογράμμισε ότι η 
κυβέρνηση με την αντιλαϊκή και 
χωρίς προοπτική πολιτική της 
οδηγεί τη χώρα σε αδιέξοδο και 
τόνισε ότι στόχος του ΠΛΣΟΚ 
είναι η σύντομη επιστροφή του 
στην εξουσία.

Επιθετικές, αλλά και με έντο
νη αυτοκριτική και κριτική διά
θεση ήταν και οι πρώτες τοποθε
τήσεις των συνέδρων.

•  ΟΛΗ Η ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΙ 
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
ΣΕ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ (10-15)
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«0 τυφώνας της ΝΔνίνεηι κυκΑώνας..»
ΟΙ Χ Α ΙΡ ΕΤΙΣ Μ Ο Ι 

ΤΩΝ Ε Κ Π Ρ Ο Σ Ω Π Ω Ν  
ΞΕΝ Ω Ν  ΚΟ Μ Μ ΑΤΩ Ν

Στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ παρέστη
σαν εκπρόσωποι ξένων κομμάτων 
και οργανώσεων, καθώς και ελλη

νικών κομμάτων της αντιπολίτευσης.
Εκ μέρους του Συνασπισμού της Αρι

στερός και της Προόδου ο Αημ. Καραγ
κουλές είπε ότι η ΝΔ περιορίζει δραστι
κά τα κοινωνικά δικαιώματα των εργα
ζομένων και συμπιέζει το εισόδημά τους.

Ανέφερε ακόμη πως «οι προοδευτικές δυνά
μεις δεν πρέπει να διαψεύσουν τις ελπίδες του 
λαού». Και υποστήριξε ότι πρέπει ν' ανοίξει ου
σιαστικός διάλογος ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και 
στο Συνασπισμό.

Πρόσθεσε όμως ότι «με αντιλήψεις του πα
ρελθόντος δεν μπορούν να ανιχνευ- 
τούν οι δρόμοι του μέλλοντος».

Ο κ. Καραγκουλές είπε ότι «αί
τημα των καιρών είναι η απομά
κρυνση της Δεξιάς από την εξου
σία και η αναζήτηση του οράματος 
ενός αναγεννημένου δημοκρατικού 
σοσιαλισμού, που θα ανανεώσει, θα 
μετασχηματίσει και θα αναπτύξει 
τις ιστορικές κατακτήσεις των ερ
γαζομένων».

Ο Συνασπισμός, συνέχισε, ο εκ
πρόσωπός του, «είναι κατηγορημα
τικά αντίθετος με την πολιτική της 
κυβέρνησης.

Η αντιπολίτευση όμως για να εί
ναι αποτελεσματική, οφείλει να μην 
εκφράζει απλώς την αντίθεσή της, 
αλλά και να προβάλει θετικές 
λύσεις».

Αναφερόμενος στη συνεργασία 
ΠΑΣΟΚ - Συνασπισμού στις δημο
τικές εκλογές, είπε οτι «ήταν μονό
δρομος». Και πρότεινε τη διεύρυν
ση της συνεργασίας, κατά το ευρύ
τερο δυνατόν.

Μια τέτοια πλειοψηφία, υποστή
ριξε, μπορεί να βγάλει τη χώρα από 
την κρίση, με μια δημιουργική επα
νεκτίμηση των δεδομένων της 
ΙΟετίας του '80.

Ο Ν. Καλούδης

Σ τιγμ ιότυπο  απ ' την πρώτη μέρ α  του Συνεδρ ίου  του Π Α Σ Ο Κ

ΔΗΜ . ΚΑΡΑΓΚΟ ΥΛ ΕΣ

ΠΑΣΟΚ και ΣΥΝ 
ν' ανοίξουν διάλογο 

ουσιαστικό

Ο Ν. Καλούδης, μέλος του Πολι
τικού Γραφείου του ΚΚΕ, τόνισε πως 
η πολίτικη της κυβέρνησης εξελίσ
σεται σε μια σκληρή και αυταρχική 
νεοφιλελεύθερη επίθεση.

Και πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση 
είναι ανίκανη να αντιμετωπίσει τα 
προβλήματα της χώρας.

Το ΚΚΕ, πρόσθεσε, τάσσεται υπέρ 
της κοινής στάσης τιον εργαζομέ
νων, αλλά και όλων των «προοδευ
τικών δυνάμεων». Πέρα όμως από 
την ενότητα, απαιτείται, συνέχισε και 
«ο σωστός προσανατολισμός του 
προοδευτικού κινήματος, ώστε να 
διαμορφωθεί η προοδευτική εναλ
λακτική λύση στη ζωή της χώρας 
με αξιόπιστα και φερέγγυα προγραμ
ματικά και πολιτικά χαρακτη
ριστικά».

Ο εκπρόσωπος του ΚΚΕ είπε ότι 
το κόμμα του αντιτίθεται στην ανα
βίωση του δικομματισμού και την 
επίκληση «αυτοδυναμιών», υποστη
ρίζοντας ότι κανένα κόμμα από μό
νο του δεν είναι σε θέση να αντιμε
τωπίσει τα σημερινά προβλήματα 
της χώρας.

Ο Γρ. Γιάνναρος μέλος του Εκτε
λεστικού Γραφείου της ΕΑΡ, είπε 
ότι η συνεργασία ΓΙΛίΟΚ - Συνα
σπισμού σε πολλούς δήμους απο
τελεί το πεδίο που θα δοκιμαστούν 
οι σχέσεις των δύο παρατάξεων.

Πρόσθεσε οι η ΕΑΡ επιδιώκει την 
πολιτική συμμαχία που θα αναχαιτί^

σει τη νοεσυντηρητική στροφή.
Ωστόσο είπε ότι η σύγκλιση με το 
ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να οικ()δομτ\0εί 
στη βάση της κυβερνητικής 8ετιας 
του αλλά χρειάζεται ένα πλαίσιο 
που δεν θα επιτρέψει στο μέλλον 
αποκλίσεις της θεωρίας από την 
πράξη.

Η Φρόσω Σπεντζάρη, μέλος του 
Πολιτικού Συμβουλίου της ΔΗΑΝΑ, 
χαρακτήρισε το ΠΑΣΟΚ «μεγάλο 
κόμμα επιστοσύνης». Κατήγγειλε 
την κυβέρνηση ότι επέλεξε το δρό
μο του αυταρχισμού, της αλαζονίας 
και των κοινωνικών συγκρούσεων 
και πρόσθεσε ότι η ΔΗΑΝΑ ξεκα
θάρισε τη θέση της απέναντι στη 
ΝΔ, με τη συνεργασία με το ΠΑ-

ΣΟΚ και το Συνασπισμό στις δημο
τικές εκλογές.

Αντιπροσωπείες
Στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ παρέ

στησαν επίσης αντιπροσωπείες του 
ΕΔΛΚ (Μαν. Ι'λέζος), της Νέας Αρι
στερός - ΕΛΑ, της ΕΔΑ, του ΚΟ- 
ΔΗΣΟ, του ΚΚΕ εσ. - Ανανεωτική 
Αριστερά (ΙΤάν. Μπανιάς), το ΕΚ- 
ΚΕ, τηςΧριστιανικήςΔημοκρατίας 
(Μαν. Μηλιαράκης), καιτηςΕΔΗΚ 
(I. Ζίγδης).

Επίσης ως εκπρόσωπος της Δη
μοκρατικής Συμπαράταξης ο Αντ. 
Μπριλλάκης.

Από τους ξένους προσκεκλημέ-

νους μίλησαν χτες ο πρόεδρος της 
Κυπριακής Βουλής και της ΕΔΕΚ 
δρ. Βασ. Αυσσαριδης και ο πρόε
δρος της Σοσιαλιστικής Ομάδας του 
Ευρωκοινοβουλίου Ζαν ΙΙιερ Κοτ.

Ο κ. Αυσσαριδης
Ο κ. Αυσσαριδης αντιτάχθηκε 

στο διακοινοτικύ διάλογο στην Κύ
προ, υποστηρίζοντας ότι οδηγήθη
κε σε αδιέξοδο και συγχρόνως κα
τοχυρώνει τα «τελεσμένα» στο νη
σί. Υποστήριξε την ανάγκη διαρ
κούς επίκλησης των αποφάσεων του 
Συμβουλίου Ασφαλείας για το Κυ
πριακό, τώρα που, όπως είπε, έχει 
αναβαθμιστεί ο ρόλος του, καθώς 
αυτές καταδικάζουν τις αποσχιστι- 
κές ενέργειες.

Στην προσφιόνησή του εκ μέρους 
της ΚΟΕΣ ο ευρωβουλευτής Χρή- 
στος Παπουτσής, μεταξύ άλλων, 
τόνισε:

«Φίλοι και φίλες, σύντροφοι και 
συντρόφισσες, εκ μέρους της Κεν
τρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συ
νεδρίου σας καλωσορίσουμε στην 
έναρξη του συνεδρίου μας. Είμα
στε ένα κίνημα νέο και δυναμικό. 
Στη μνήμη μας και την καρδιά μας 
έχει χαραχτεί η ιστορική πριοτοβου- 
λία της ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ 16 χρό
νια πριν στις 3 Σεπτεμβρίου του 
1974.

16 χρόνια ζωής, αγώνων και δη
μιουργίας. Λεν έχουμε όμως μόνο 
την ιστορία μας. Εχουμε και το μέλ
λον μαζί μας. Αισιοδοξούμε ότι το 
συνέδριό μας θα αποτελέσει σταθμό 
στην πορεία μας. Μια νέα αφετηρία 
για νέους αγώνες και νέες νίκες.

»

Ο;

ΣΗ Μ Α Σ ΙΑ  ΕΧΕΙ ΤΟ ΠΑΘΟΣ ΚΑΙ Ο ΠΑΛΜΟΣ

> ργάνωση καλή. Ντεκόρ «φτωχά», δεν ήταν 
ι όπως μας τα περιέγραφαν οι νεο - 

φιλελεύθεροι υποστηρικτές της Νέας Δη
μοκρατίας. Ενθουσιασμός μέγας. Και καθόλου συν
θηματολογία. Ούτε ένα οεν ακούστηκε σ ' όλη τη 
διάρκεια της χτεσινής, πρώτης ημέρας του 2ου Συ
νεδρίου του ΠΑΣΟΚ, όπου, βέβαια, δέσποσε η πα
ρουσία και ομιλία του ηγέτη του Κινήματος Α νδρέα 
Παπανδρέου. Ενα άλλο στοιχείο στο πνεύμα της 
εποχής ήταν η τέλεια λειτουργία των οπτικοακου- 
στικών μέσων που στήθηκαν για την εξυπηρέτηση 
τών δεκάδων ξένων προσκεκλημένοι - παρατηρη
τών και των δημοσιογράφων. Η αυτόματη μετά
φραση και το εσωτερικό κύκλωμα τηλεόρασης λει
τούργησαν άψογα...

Περιέφγως δεν υπήρχαν «κρναγαλεότητες» στο 
«ντεκόρ», ούτε μεγάλες σημαίες, ούτε πανό, παρά 
μόνο εκείνο πόνο) από τις θέσεις του Εκτελεστικού 
Γραφείου και δεν υπήρξαν παράπονα για την αφό
ρητη ζέστη, γιατί είχαν την πρόνοια οι οργανωτές 
του Συνεδρίου να τοποθετήσουν κάποια κλιματι
στικά μηχαντ)ματα...

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ανδρέας Παπανδρέου

αποθεώθηκε, απ' ολους τους συνέδρους που τον 
υποδέχθηκαν ορθιοι. Φυσικά δεν θα μπορούσαν 
να τον υποδεχθούν καθιστοί. Αλλα σημασία έχει 
το πάθος και ο παλμός της υποδοχής που θύμιζαν 
προεκλογική συγκέντρτοση...

Ο κ. ΙΙαπανδρέον δεν παρέλειψε να το «λάβει 
το μήνυμα» και φυσικά, επανέλαβε και στην ομιλία 
του ότι το ΠΑΣΟΚ θα επανέλθει στην κυβέρνηση, 
για την ολοκλήρωση του κοινώνικού έργου του...

Χειροκροτήματα

Συχνά - πυκνά διεκόπτετο η ομιλία τουκ. Παπαν- 
δρέον από τα χειροκροτήματα των συνέδρων αλλά 
αξίζει να επισημάνει κανείς ότι τουλάχιστον σε δύο 
σημεία εκδηλώθηκε ο μεγάλος ενθουσιασμός τους. 
Τη μία όταν ο κ. ΙΙαπανδρέον αναφέρθηκε στο πα
λιό σύνθημα του ΠΑΣΟΚ «II Ελλάδα ανήκει στους 
Ελληνες» και την άλλη όταν αναφέρθηκε στο κρά
τος - πρόνοιας που έχτισε το ΠΑΣΟΚ και που τώρα 
όλοι βλέπουμε τη Νέα Δ ημοκρα τία να το γκρεμίζει...

«ΕΜΠΙΠΤΕΙ 

ΑΠΟ ΤΥΦΩΝΑ 

ΣΕ ΤΥΦΩΝΑ 

0 ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ»
Ρεπορτάζ:
ΣΠ ΥΡΟ Σ  ΒΕΡΓΟ Σ  
Γ ΙΑΝ Ν Η Σ  ΕΥΣΤΑΘ ΙΟΥ 
ΧΡΗ ΣΤΟ Σ ΖΕΡΒΑ Σ

Τον πρωθυπουργό Κ. Μη- 
τσοτάκη διέψευσε ο πρό
εδρος του ΠΑΣΟΚ Λν- 

δρέας Παπανδρέου, σχετικά 
με τη συνομιλία που αποκά
λυψε ότι είχαν πρόσφατα, ως 
προς το θέμα αν το ΠΑΣΟΚ 
διολισθαίνει προς τον αυρια- 
νισμό, μιλώντας στους δημο
σιογράφους κατά τη διάρκεια 
χτεσινοβραδινής δεξίωσης.

Ο κ. Παπανδρέου, σε ερώτηση 
της «ΕΠΙ» απάντησε ότι τα όσα 
είπε ο κ. Μητσοτάκης δεν ανταπο- 
κρίνονται στην αλήθεια και είπε ότι 
στην τελευταία τους συνάντηση ο 
κ. Μητσοτάκης τον ρο'πησε πώς 
βλέπει την εξέλιξη του συνεδρίου 
του ΠΑΣΟΚ.

Και εκείνος του απάντησε: «Πο
λύ θετικά».

Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός τον 
ρώτησε αν θα εκφραστεί στο συνέ
δριο ο αυριανισμός, δηλαδή «κά
ποιες απόψεις εφημερίδων», όπιος 
διευκρίνισε. «Του απήντησα, βε
βαίως, όλες οι τάσεις θα εκφραστούν 
γιατί είμαστε πολυσυλλεκτικό 
κόμμα».

Μα τι έχει 
πάθει...

Μεταφέροντας την άποψη του κ. 
Μητσοτάκη ότι ηγείται μιας μικρής 
ομάδας προνομιούχων συνδικαλι
στών, ο κ. Παπανδρέου τόνισε ότι 
αυτό «δεν αξίζει πολιτική απάντη
ση» και αναρωτήθηκε μεγαλόφω
να, αναφερόμενος στον κ. Μη
τσοτάκη:

«Μα τιέχει πάθει». Τέλος σε σύν
τομο διάλογο με τους δημοσιογρά
φου;:, χαρακτήρισε τηνεμπειρία του 
κ. Μητσοτάκη από το Τόκιο στην 
Αθήνα ότι εμπίπτει από τυφώνα σε 
τυφώνα και πρόσθεσε: «Το'ιρα πια 
και ο τυφώνας είναι λίγος. Σε λίγο 
θα λέμε κυκλώνας».

★  Σε χαιρετισμούς τους χτες 
το βράδυ στο συνέδριο του 
ΠΑΣΟΚ:

Ο πρόεδρος της ΧΔ Μάνος Μη- 
λιαράκης παρατήρησε ότι ουδέπο
τε άκουσε το κόμμα του το ΙΙΑ- 
ΣΟΚ, ούτε καν στο εκκλησιαστικό.

Και πρόσθεσε πως το ΠΑΣΟΚ 
ακολουθεί δεξιά πολιτική.
•  Εκ μέρους του ΚΚΕ εσ.- 
Ανανεωτική Αριστερά Ν. Βούτσης 
μίλησεγια αδιέξοδα της κυβερνητι
κής πολιτικής, αλλά και απουσία 
εναλλακτικών λύσεων και προ
τάσεων.

Ανέφερε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει με
γάλη ευθύνη για την αναντιστοιχία 
έργων και λόγιαν και κατέληξε πιος
διαφωνεί τόσο με τη συναίνεση, όσο

' αλαζο
νεία και τον ηγεμονισμό.
και με την αυταρκεια, την (

Ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Προβληματισμός 
και αυτοκριτική

Ενδεικτικές του πλούσιου προβληματισμού, αλλά και της 
αυτοκριτικής διάθεσης που επικράτησε στο συνέδριο του 
ΠΑΣΟΚ, την πρώτη ημέρα, είναι και οι απόψεις στελε

χών του κινήματος που πήραν το λόγο.
Στη συζήτηση για τον απολογισμό οι σύνεδροι είπαν: 
ΘΕΟΦ. ΑΚΡΓΓΙΛΗΕ: Ρίχτηκαν οι αγωνιστές και προωθήθηκαν οι εκ- 

φυλισμένοι, οι ιδιοτελείς και οι αυταρχικοί.
Β. ΙΙΑΠΛΔΟΙΙΟΥΛΟΣ: Δεν έγινε διαχωρισμός κόμματος - κράτους.

•  Ο κ. Γενάβιεφ, μέλος του Πολι
τικού Γραφείου του Κομμουνιστι
κού Κόμματος Σοβιετικής Ενωσης, 
ζήτησε την περαιτέρω ανάπτυξη της 
συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ.

Το ΓΙΔΣΟΚ λειτουργεί με έλλειψη 
διαφάνειας. Οι ετεροδημότες δεν κι
νητοποιήθηκαν.

Γ. ΑΡΑΧΩΒΓΓΗΣ: Θα καταψη
φίσει την απολογισμό. Κατήγγειλε 
ότι έχει δαπανηθεί ένα δισ. δραχ
μές για μετακινήσεις στελεχών.

ΓΙαπα - ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Εκανε 
σφοδρή επίθεση συνολικά κατά της 
ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ και κατήγγει
λε τον πρόεδρό του επειδή αποκά- 
λεσε «φίλο του» τον αρχιεπίσκοπο 
κ. Σεραφείμ. Ποιον έχει φίλο ο αρ
χιεπίσκοπος, διερωτήθηκεοπαπα- 
Ρεμούνδος. Τον Ιωαννίδη, τον ΓΙα- 
παδόπουλο, τον Καραμανλή τον Πα
πανδρέου...;

II. ΚΟΥΡΟΥΜΠΑΗΣ: Πρότεινε 
να γίνει περισσότερο ανθρώπινο το 
Ι1ΛΣΟΚ και οι σύνεδροι να γίνουν 
δωρητές σώματος.

Κατά του 
λαϊκισμού

ΧΛΡ. ΛΙΙΜΟΙΙΟΥΛΟΙί: Χάρο- 
κτήρισε «αλαλούμ» τη φυσιογνω
μία του ΓΙΑΣΟΚ και τάχθηκε κατά 
του λαϊκισμού. Πρότεινε να μην ορί
ζεται κεντρική οργανωτική επιτρο
πή συνεδρίου (ΚΟΕΣ).

Γ. ΠΑΠΛΔΑΚΗΣ: Αποκάλεσε 
έμμεσα «φίδια» τα περισσότερα μέ
λη της κεντρικής επιτροπής και ζή
τησε την προτϋθηση νέων στελεχών.

II. ΛΟΥΣΚΟΣ: Θα καταψηφίσει 
τον απολογισμό, γιατί δεν καταλο
γίζει συγκεκριμένες ευθύνες για πρα
κτικές του ΠΑΣΟΚ.

ΜΙΙ. ΒΑΦΕΙΛΛΙΙΣ: Αναφέρθη
κε στα μειονοτικά.

Γ. ΙΙΑΤΣΙΑΙΝΑΚΟΣ: Η Κ.Ε. με 
τις ρουτινιάρικες διαδικασίες δεν 
μπόρεσε να χαλιναγωγήσει τα κέν
τρα παραεξουσίας.

MIX. ΛΝΔΡΙΠΛΝΝΑΚΗΣ: Λλ 
λοι αποφάσιζαν αντί της Κ.Ε. Αυ
τοί που βρίσκονταν στις κοσμικές 
στήλες, στις δεξιές κοσμικές συνα
θροίσεις.

MIX. ΓΑΡΓΑΑΑΚΟΣ: Δεν είναι 
το συνέδριο των ονείρων μας. Το 
μεγάλο πρόβλημα είναι οι χωρίς αρ
χές διαμάχες στελεχών της καθο
δήγησης, τα οποία έχουν επιδοθεί 
σε εκστρατεία προβολής και δημο
σίων σχέσεων που υποσκάπτει κά
θε έννοια συλλογικότητας.

Ν. Ι1ΕΤΡΑΤΟΣ: Θα καταψηφί
σει τον απολογισμό γιατί πάσχει από 
πολιτική γύμνια.

ΑΝΤ. ΜΙΙΡΙΛΛΛΚ1ΙΣ: («Δημο
κρατική Συμπαράξη»). Να αξιοποι- 
ηθεί η Δ.Σ. ως παράλληλο ρεύμα 
με το ΠΑΣΟΚ. Αδικαιολόγητος ο 
παροπλισμός της. Τα προσυνεδρια
κά κείμενα έχουν κενά. Η κυβέρνη
ση είναι αντιλαϊκή, αυταρχική, επι
κίνδυνη, εθνικά επιζήμια.

ΧΡ. ΔΗΜΟΙΙΟΥΛΟΣ: Θερμά

)(  Τ Ο  Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Ι Ο . . .
Προεδρείο του συνεδρίου εξελέγησαν ύστερα από πρόταση του προέ

δρου του ΠΑΣΟΚ Αν. Παπανδρέου οι: I. Χαραλαμπόπουλος, Λ. Τσοβό- 
λας, Ι \ Μωραίτης, Αιλα Χριστοφοριδου, Ιωάννα Πανοπούλου, Μανν. Στρα- 
τάκης, Ηλ. Ευαγγελίδης, Αάμπρος Κανελλόπουλος, Χρ. Παπουτσής.

Προτάσεις για τους κ. Γ. Παϊπουτλίδη I . Ραυτόπουλου, I. Ντεγιόννη 
και την Αγγελική Συνοδινού δεν έγιναν δεκτές.

συγχαρητήρια στην Κ.Ε. Είναι η μό
νη σε όλο τον κόσμο που έχασε τρεις 
εκλογές και παραμένει στη θέση 
της. Η Κ.Ε. εμφανίζει πλήρη ανε
πάρκεια, αδυναμία και φαινόμενα 
σήψης. Θα καταψηφίσει η Κ.Ε.

Γ. ΠΟΛΥΖΩΙ ΟΙΙΟΥΛΟΣ: Ο 
πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης λει
τουργεί με εικόνισμα τον «αυ- 
ριανισμό».

ΛΙ1Μ. ΧΑΛΙΚΙΑΣ: Πλαδαρό το 
συνέδριο. Σκόπιμα δεν γινόταν έλεγ
χος του κυβερνητικού έργου.

ΣΤ. ΦΑΡΜΛΚΑΣ: Η Κ.Ε. δεν λει
τούργησε ουσιαστικά.

ΘΩΜΑΣ ΚΛΜΜΕΝΟΣ: Θα κα 
ταψηφίσει τον απολογισμό. Υπεύ
θυνοι είναι αυτοί που κρατούσαν το 
ΠΑΣΟΚ και το κατεδάφισαν.

ΧΡ. ΠΑΠΑΣΤΕΡΙΊΟΥ: Να κα
ταψηφιστεί ο απολογισμός. Η Κ.Ε. 
πρέπει να καταψηφιστεί συνολικά.

ΙΙΑΝ. ΞΑΝΘΟΥΑΟΣ: Ο πρόε
δρος του ΠΑΣΟΚ καταστρατήγη
σε το καταστατικό. Η αποϊδεολο- 
γικοποίηση της οργάνωσης είναι συ
νειδητή. Θα καταψηφίσει τον απο
λογισμό.

Να κατέβουμε 
από το καλάμι

Ι ΙΑΝ. ΠΟΛΟΥΛΛΚΙΠ:: Βρισκό- 
μαστέ στα πρόθυρα της διάλυσης. 
Να κατέβουνόσοι «καβάλησαν κα
λάμι». Ανύπαρκτη είναι η δραστη
ριότητα της Κ.Ε. Γιατί απουσιάζει 
ο πρέοδρος του ΠΑΣΟΚ από το συ
νέδριο;

ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΙΙΣ: Το μό
νο έργο που παρήγαγε η κεντρική 
επιτροπή ήταν η ήττα. Παράνομα 
σφετερίστηκε την κομματική εξου
σία για δύο χρόνια τουλάχιστον. 
Ηταν Κ.Ε. «χειροκροτητών».

ΣΠ. ΙΙΑΑΑΙΟΙΙΑΝΝΗΣ: Θα κα
ταψηφίσει τον απολογισμό ζήτησε 
ανανέωση των στελεχών.

Ν. ΣΛΑΑΠΑΝΝΙΙΣ: Αφησε να 
εννοηθεί ότι θα καταψηφίσει τον 
απολογισμό.

Κ. ΛΑ ΓΣΕΡΙΙΣ: Στο ΠΑΣΟΚ γί
νονται «αδερφοκτονίες - παιδοκτο
νίες». Η σχέση Αν. ΙΙαπανδρέου - 
ΠΑΣΟΚ είναι γονική.

Ανδρέας, Τσοχατζόπουλος χ τε ς  στο Συνέδρ ιο  του Π Α Σ Ο Κ

' -----  «λαίλαπας», όπως είπε, της Ν.Δ.
Τ. ΣΩΤΗΡΧΕΛΙΙΣ: Οχι συγχω- 

ροχάρτι σε αυτούς που έχουν τις 
ευθύνες. Να καταψηφιστεί ο απο
λογισμός.

ΠΑΝ. ΖΩΚΟΣ: Να γίνουν ψηφο
φορίες για ένταξη ΠΑΣΟΚ στη «Σο
σιαλιστική Διεθνή» και το πλαίσιο 
της αντιπολιτευτικής δράσης και 
να διεξαχθεί νέο συνέδριο σε έξι 
μήνες.

ΒΑΙ. ΓΕΡΜΑΝΛΚΙΙΣ: Ψηφίζει 
τον απολογισμό. Επλεξε το εγκώ
μιο του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, που 
όπως είπε, είναι ο μόνος που δεν 
κάνει λάθη.

Γ. ΤΣΑΙ ΚΛΝΙΔΗΣ: Απαράδε
κτος ο απολογισμός.

Φ. ΑΑΜΝΑΤΟΣ: Κατήγγειλε το 
κλείσιμο της εφημερίδας 
«Εξόρμηση».

Λ. ΚΥΡΚΟΣ: Δεν υπάρχει εσω
κομματική δημοκρατία στο ΠΛ- 
ΣΟΚ. Να αναγνωριστούν τα εσω
κομματικά «ρεύματα».

II. ΜΑΡΟΥΚΛΙΙΣ: Κατήγγειλε τη 
ρουσφετολογία στο ΠΑΣΟΚ. Δεν 
έχει συγκροτηθεί μάχιμη κομματι
κή βάση.

Γ. ΙΙΛΙ1ΛΒΛΣΙΑΕΙΟΥ: Λναφέρ 
Οηκε στη «ρουσφετολογία». Κατήγ
γειλε το κλίμα αναχιορήσεων και 
ιδιώτευσης που υπάρχει στο 
ΠΑΣΟΚ.

Γ. ΒΟΠΛΤΖΟΙ ΛΟΥ: Σημείωσε 
ότι δεν έχει γίνει καμία αναφορά 
στον κρατούμενο πρώην υπουργό 
Ν. Αθανασόπουλο. Αντιτάχθηκε 
στη συνεργασία με το Συνασπισμό

X. ΛΓΜΑΤΖΙΔΗΣ: Εκανε προ 
τάση για ανάπτυξη της Θράκης. Κα
τήγγειλε την «ομαδοποίηση».

HAYA. ΚΛΡΟΥΣΟΣ: Ο απολο
γισμός δεν περιέχει στοιχεία αυτο
κριτικής και θα τον καταψηφίσει. 
Καταλόγισε βαριές ευθύνες στην 
ηγεσία.

ΧΡ. ΘΕΟΑΩΡΟΥ: Υπάρχει έλ
λειψη οργάνιοσης. Δεν εφαρμόζον
ται οι αποφάσεις.

Β. ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Καταλόγισε 
στην κομματική ηγεσία αδυναμία 
να αγγίξει τα φαινόμενα, αυτοσχε- 
διασμούς, αντικανότητα και ανάγ
κη αυτοπροβολής των στελεχών 
της.

Γ. ΚΤΕΝΑΣ: Εκανε σφοδρή επί
θεση κατά τηςηγεσίαςτου ΠΑΣΟΚ. 
Την κατήγγειλε για μεθοδεύσεις και 
για εμπλοκή στα παιχνίδια διαδο
χής του κ. Παπανδρέου.

Γ. ΒΛΛΧΟΓΙΛΝΝΗΣ: Θα κατα
ψηφίσει τον απολογισμό.

Μ. ΠΟΡΤΑΛΗΣ: Ζήτησε πειθαρ
χία σε όλο το κόμμα.

HAN. ΖΟΥΜΙΙΑΝΕΑΙΙΣ: Μίλη 
σε για «ελαστικές» συνειδήσεις στο 
ΠΑΣΟΚ και για προσεταιρισμό 
απατεώνων.

ΠΟΑ. ΙΙΟΑΥΧΡΟΝΙΑΙΙΣ: Κα
τρακύλησε βαθιά το ΠΑΣΟΚ.

Β. ΓΙΑΝΝΟΥΑΙΙΣ: Ζήτησε την 
αξιοποίηση του προέδρου του Γ1Λ- 
ΣΟΚ, για την αντιμετώπιση της

ΚΟΣΜΑΣ ΣΦΥΡΙΟΥ: Να συγ- 
κληθούν ειδικές σύνοδοι της Κ.Ε. 
για να εγκριθούν εξειδικεύσεις του 
προγράμματος κατά τομέα.

ΕΥΡ. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ: Να μετα
τραπεί το ΠΑΣΟΚ σε κόμμα «διαρ
κούς αγωγής». Υπάρχουν «μαχαι- 
ρώματα» εσωκομματικά.
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ.: Μίλησε 
για ιδιόμορφη αδράνεια μετά το 1985

ΔΡΥΣ Γ.: Είπε ότι το κράτος 
απερρόφησε το ΠΑΣΟΚ και το απο
μόνωσε από την κοινωνία.

ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ Α.: Χαρακτήρι
σε τον απολογισμό «κολυμβήθρα 
του Σιλωάμ» για τις ομολογημένες 
«αμαρτίες» της Κ.Ε.

ΙΪΛΝΝΟΠΟΥΛΟΣΙ .: Τόνισε ότι 
οι ευθύνες είναι συλλογικές

ΣΙΙΙΙΑΙΟΠΟΥΑΟΣ Κ.: Ασκησε 
σκληρή κριτική, σ' αυτούς που «κα
τακρεούργησαν» το IΙΛΣΟΚ

ΤΖΙΒΕΛΕΚΗΣ Β.: Τόνισε ότι 
υπερψήφιση του απολογισμού ση
μαίνει απαλλαγή της Κ.Ε.

ΡΕΚΟΥΡΑΣ Β.: Δήλωσε οτι κα
ταψηφίζει τον απολογισμό.

ΒΕΡΒΕΣΣΟΣ Δ.: Χαρακτήρισε 
το συνέδριο «σούπα» και παρωδία.

ΚΟΚΚΙΝΟΒΑΣΙΑΗΣ ΧΡ.: Είπε 
ότι πριν 5 χρόνια, τον ειδοποίησαν 
από την τηλεόραση ότι δεν είναι 
μέλος της Κ.Ε. «Τώρα αφήσαμε τα 
καλάμια έξω από το συνέδριο. Το 
1984 ως κυβέρνηση τα είχαμε φέρει 
μέσα» είπε.

ΙΙΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ Φ.: Εξέφρασε 
τη λύπη του, γιατί ο απολογισμός 
δεν κάνει το επόιιενο βήμα

ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΙΙΣ Γ.: Είπε ότι κα
νείς στο ΠΑΣΟΚ δεν στήριξε τα 
όργανα.

ΑΝΟΣΤΟ \ΟΣΗ.: Χαρακτήρισε 
αυτοσκοπονα μιλά κανείς σε άδεια 
καθίσματα.

ΙΙΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 1.: Δήλωσε ότι 
καταψηφίζει τον απολογισμό, για
τί η Κ.Ε. απέτυχε να αναπαράγει 
ιδέες

□  Επεισοδιακή 
ομιλία

Επεισοδιακή ήταν η ομιλία του 
Δ. ΙΙαγοράπουλου, υπεύθυνου του 
πειθαρχικού συμβουλίου του Κινή
ματος. Σύνεδροι τον διέκοψαν, ενώ 
διαβάζε τον απολογισμό της περιό
δου 1984-90 φωνάζοντάς του να στα
ματήσει, να τελειώνει και να τους 
πει πόσους διέγραψε.

Ο κ. Παγορόπουλος συνεχίζον
τας είπε ότι το πειθαρχικό αδρανο- 
ποιήθηκε μετά το 1987 εξαιτίαςεκ- 
φυλιστικών φαινομένων, ζήτησε κα
τανόηση για τα λάθη που έγιναν και. 
πρότεινε την κατάργηση του άρθρου 
31 του καταστατικού, το οποίο 
απαιτεί έγκριση του Ε.Γ. προκειμέ- 
νου να διωχΟεί πειθαρχικά κάποιο 
στέλεχος.

□  Ενα δισ. δρχ. 
οι οφειλές

Ενα δισ. δρχ. είναι σήμερα οι οφει
λές του ΠΑΣΟΚ για τρέχουσες 
ανάγκες, πληροφόρησε το συνέδριο 
ο Μ. Λωρής, υπεύθυνος της Επι
τροπής Οικονομικού Ελέγχου του 
Κινήματος.

Στον απολογισμό, αναφέρθηκε 
ότι τηνεπταετία 1984-1990, που με
σολάβησε ανάμεσα στα δύο συνέ
δρια εισπράχθηκαν και ξοδεύτηκαν 
περίπου 10,5 δισ. δρχ. (τα περισσό
τερα, 4,5 δισ. το 1989), ενώ το ρευ
στό που υπάρχει σήμερα είναι 175 
εκ. δρχ.

Τόνισε ότι αν θέλει σοβαρά το 
ΠΑΣΟΚ να ακουστεί η φιονή του, 
είτε μέσα από τηλεοπτικό σταθμό 
είτε με ραδιόφωνο, είτε με κάποιο 
έντυπο τότε, πρέπει γρήγορα να τε
θούν τα οικονομικά πλάνα...

□  Η πρώτη 
διαμαρτυρία

Η πρώτη έγγραφη διαμαρτυρία 
του συνέδριου ήρθε από τον Βύρω
να. Τα μέλη της συντονιστικής επι
τροπής της Τοπικής Οργάνωσης Βύ- 
ριονα που είναι και σύνεδροι στο 
συνέδριο διαμαρτυρήθηκανγια τον 
τρόπο εκλογής του προεδρείου, διευ
κρινίζοντας ότι η διαμαρτυρία τους 
δεν έχει σχέση με τα πρόσωπα ή 
τον πρόεδρο. Επικαλέσθηκαν αντι
δεοντολογικό τρόπο εκλογής, αφού, 
τα μέλη του προεδρείου είναι και 
μέλη της απερχόμενης και υπό κρί
ση, κεντρικής επιτροπής.

Α Χειροκροτήθηκαν επίσης 
ano τους συνέδρους η 
αναφορά στη λογική που 

μας μετατρέπει «σε καταναλωτές 
με προαποφασισμένες ανάγκες», 
η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για «κοινω
νικοποίηση και όχι ιδιωτικοποίηση», 
η ομολογία ότι τα M M E ελέγχονται 
από την οικονομική ολιγαρχία και 
ιδιαίτερα η αναφορά στις γενιές 
(114 Πολυτεχνείου) που το συγ-
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Η ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ

Ανδρέας: τώρα παρά πο
{ «Υπαρκτή η 

τουρκική 
απειλή με 

μόνιμα
χαρακτηριστικά» ^

Συνέχεια  από τη σελ. 13

Για μας η στρατηγική για την Ελλά
δα του 2Ιου αιώνα πρέπει να στηρίζεται 
σε μια σειρά διαπιστώσεων και στόχων:

1. Η ακεραιότητα 
της Ελλάδας και 
του Ελληνισμού

Σε μια χώρα που είναι ουσιαστικά πα
ραμεθόριος στο σύνολό της, η αμφισβή
τηση των συνόρων της συνεπάγεται 
αμφισβήτηση της ίδιας της ύπαρξής της.

Είναι γεγονός ότι η απειλή εναντίον 
μας είναι υπαρκτή και έχει χαρακτηρι
στικά μόνιμα για λόγους ιστορικούς και 
γεωπολιτικούς. Η Τουρκία υποστηρίζει 
την επεκτατική της πολιτική, με δύο 
τρόπους: με την ευθεία αμφισβήτηση των 
συνόρων μας και με την υποκίνηση και 
εκμετάλλευση αντιθέσεων ανάμεσα 
στους μουσουλμάνους και τους χριστια
νούς κατοίκους της Θράκης.

Η σθεναρή στάση των κυβερνήσεών 
μας στη δεκαετία του ‘80 — με κορύφω
ση το Μάρτη του 1987 — έχει πείσει ότι 
η αμφισβήτηση των συνόρων μας είναι 
μια δύσκολη υπόθεση. Αντίθετα, τα 
μειονοτικά προβλήματα στα Βαλκάνια 
είναι σε γενικότερη έξαρση. Είναι εύλο
γο λοιπόν να υποθέσουμε πως η Θράκη 
θα είναι η αιχμή του δόρατος στην πο
λιτική της Αγκυρας τα χρόνια που έρ
χονται. Η ανάπτυξη — δημογραφική και 
οικονομική — και η κοινωνική συνοχή 
του ακριτικού αυτού χώρου, είναι η α
πάντησή μας στην αποσταθεροποίηση 
που επιχειρεί η Τουρκία. Η ίδια απάν
τηση επιφυλάσσεται φυσικά και σε ό
ποιον επιχειρεί να εγείρει ανύπαρκτα 
μειονοτικά θέματα και σε άλλες ζοπικές 
περιοχές του εθνικού μας χώρου.

Η Τουρκία βέβαια εξακολουθεί σήμε
ρα να κατέχει το 40% περίπου της Κύ
πρου. Και το τεράστιο αυτό διεθνές θέμα 
είναι πάντα ανοιχτό για την Ελλάδα και 
για το Γ1ΑΣΟΚ ιδιαίτερα. Ο ακρωτηρια
σμός του Ελληνισμού, για λόγους ιστο
ρικής μνήμης και προοπτικής, δεν είναι 
επιτρεπτός. Η αποκατάσταση της νομι
μότητας μπορεί να γίνει πραγματι
κότητα.

Ο άξονας Αθήνας - Λευκωσίας μπο
ρεί να καταστήσει την κατοχή πολιτικά 
ατελέσφορη για την Αγκυρα. Αυτό απαι
τεί έντονη δραστηριότητα και εκμετάλ
λευση κάθε ευκαιρ ίας που 
παρουσιάζεται για την εξωτερική πολι
τική Ελλάδας και Κύπρου.

2. Η ολοκλήρωση 
του Ελληνισμού

Η πολιτική αιτιολόγηση της μετανά
στευσης είναι γνωστή. Σημασία έχει σή
μερα οι πολύτιμες δυνάμεις που διαβιούν 
πάνω και μακριά από το γενέθλιο βρά
χο να ενοποιήσουν τις προσπάθειές τους 
για τη δημιουργία της Ελλάδας του 
αύριο.

Για ένα μεγάλο αριθμό αποδήμων Ελ
λήνων υπάρχουν σήμερα προϋποθέσεις 
και δυνατότητες επαναπατρισμού.

Η ελληνική περιφέρεια που κάποτε 
τους έστειλε στην ξενιτιά έχει σήμερα 
την υποδομή να υποδεχθεί και τους ί
διους και τα παιδιά ιούς. Η επιστροφή 
και παρουσία τους στον τόπο που γεν
νήθηκαν μπορεί να συμβάλει αποφασι
στικά στην ανάπτυξη της χώρας.

Αλλά και για τους Ελληνες που ο επα
ναπατρισμός δεν είναι στα σχέδιό τους, 
η δυνατότητα προσφοράς είναι σημαν
τική σε δύο σημεία: Η πολιτιστική και 
μορφωτική μας εξέλιξη μπορεί να προ
ωθηθεί με την συμβολή τους, ενώ πα
ράλληλα οι ίδιοι μπορούν να γίνουν οι 
αποτελεσματικότεροι πρεσβευτές της 
χώρας στο εξωτερικό.

Για μια τέτοια προοπτική απαιτείται 
η οργάνωση του Ελληνισμού της δια- 
σποράς. Απαιτείται η θετική στάση της 
πολιτείας. Απαιτείται η πολιτική βού
ληση της ελληνικής κυβέρνησης.

Η πολιτιστική μας 
ταυτότητα

Η ελληνική γλώσσα, η γεωγραφική 
θέση και η μορφολογία της χώρας και 
η ορθοδοξία είναι ο βασικός συνεκτικός 
ιστός της υπόστασής μας. Από αυτές 
τις πηγές αναδείχθηκαν άνθρωποι και 
ιδέες σημαντικές για την παγκόσμια εξέ
λιξη. Οι ιστορικές μας καταβολές έχουν

προσδιοσει παράλληλα στην κουλτού
ρα μας χαρακτήρα ανθρωποκεντρικό, 
εξωστρεφή και φιλειρηνικό.

Αυτό το σύστημα αξιό>ν αμφισβητεί 
ευθέως το πρότυπο ανθρώπου που δη
μιούργησαν οι βιομηχανικές και μετα
βιομηχανικές κοινωνίες. Προτάσσει την 
πρόοδο από τον ανταγωνισμό. Εχει σαν 
στόχο την ικαοποίηση της ανάγκης και 
όχι την κατανάλωση. Οδηγεί στη δια
βίωση εν δήμω και όχι εν οίκω.

Στην εποχή του ηλεκτρονικού διευ- 
θνισμού και της καταναλωτικής ομοιο
μορφίας όμως, οι ιστορικές απειθαρχίες 
ελληνικού τύπου συνιστούν περιττό έξο
δο και επικίνδυνο παράδειγμα. ΓΓ αυτό 
ακριβώς ο πολιτισμός μας αντιμετωπί
ζει την εχθρότητα των υπερεθνικών ολι
γοπωλίων, προϊόντων, υπηρεσιών και 
κουλτούρας. Εδώ ακριβώς διαμορφώ
νεται μια απειλεί άλλου τύπου: ο κοσμο
πολιτισμός που επιχειρεί να «ενοχοποι
ήσει» το μέγεθος, τις ιστορικές μας κα
ταβολές και τον πολιτισμό μας. Χωρίς 
να ενδίδούμε στον πειρασμό του σωβινι
σμού και της προγονοπληξίας, θα δώ
σουμε τον αγώνα για την εξέλιξη του 
πολιτισμού μας, που αποτελεί όρο για 
την επιβίωσή μας.

Η ανασυγκρότηση του 
ελλαδικού χώρου

Την περασμένη δεκαετία, οι προσπά- 
θειεές μας για αποκέντρωση οδήγησαν 
στην άρση μιας σειρά ανισοτήτων ανά
μεσα στο κέντρο και την περιφέρεια. 
Ταυτόχρονα ο αγρότης έπαψε να είναι 
πολίτης δεύτερης κατηγορίας.

Η αστυφιλία επιβραδύνθηκε. Δεν άρ
χισε όμως η αντίστροφη. Σήμερα η πα
ραδοσιακή αντίθεση κέντρου — περιφέ
ρειας, υποκαθίσταται όλο και περισσό
τερο από την αντίθεση κέντρου - κέν
τρου. Αναπτύσσεται πράγματι, κάθε μέ
ρα και περισσότερο, η αντιπαράθεση τυ>ν 
κατοίκων της Αττικής με τη διαβίωσή 
τους. Του ρύθμού της ζωής τους με τις 
μορφωτικές και ψυχαγιυγικές τους ανάγ
κες. Του εισοδήματος τους με τις ζωτι
κές τους απαιτήσεις. Και τελικά των 
διεκδικήσεών τους από τον κρατικό 
προϋπολογισμό σε βάρος της υπόλοι
πης χώρας.

Δεν δεχόμαστε τη λογική που αντιμε
τωπίζει τη ανασυγκρότηση της χώρας 
σαν θέμα πόρων και μόνο. Η λογική 
αυτή είναι αφελής, γιατί οι επενδύσεις 
υποδομής στην Αττική και η μετεγκα
τάσταση πληθυσμού στον ίδιο χώρο, αλ- 
ληλοτροφοδοτούνται ώστε τελικά κλι
μακώνουν το αδιέξοδο.

Η δική μας 
πρόταση

Η δική μας πρόταση, πέρα από την 
απαραίτητη υλική βάση προσβλέπει πρώ
τιστα την ανατροπή της εικόνας του αστι
κού παράδεισου που σκόπιμα καλλιερ
γείται.

Μιαςεικόνας που αποβλέπει στην με
τατροπή μας σε καταναλωτές με προα
ποφασισμένες ανάγκες και χαμηλό κό
στος προσέγγισης.

Το μικροαστικό αυτό πρότυπο δεν εί
ναι για μας δεδομένο. Το αμφισβητού
με, γιατί οδηγεί σε αδιέξοδα περιβαλ
λοντικά, οικονομικά και τελικά εθνικά.

Η δική μας πρόταση επιφυλάσσει ρό
λο και ευθύνη σε όλους, ανάλογα με τη 
δύναμή τους. Οι επιχειρηματίες, με τις 
επενδύσεις εκλογίκευσης της παραγω
γής και της διανομής των προϊόντων 
τους. Οι άνθρωποι της επικοινωνίας και 
των Μ.Μ.Ε., με τα πρότυπα ζωής που 
παράγουν. Η πολιτεία, με τα κίνητρα 
και τον προϋοπολογισμό της. Οι πολί
τες, με τις επιλογές της ζωής μας.

Είναι γεγονός ότι η θέση μας στον

Ευρωπαϊκό χώρο δεν πρόκειται να μας 
απονεμηθεί. Αντίθετα θα την κατακτή
σουμε μέσα από πολύπλευρους και επί
μονους αγώνες. Είναι διαπιστωμένο ιστο
ρικά ότι μπορούμε να ανταπεξέλθουμε 
στον ανταγωνισμό. Αρνούμαστε τη λο
γική της αποφυγής του με αντίτιμο τη 
στασιμότητα. Γνωρίζουμε την ανάγκη 
της προόδου και την επιδιώκουμε. Η 
συμμετοχή μας στην Ευρωπαϊκή ολο
κλήρωση είναι μια συνειδητή επιλογή 
μας. Οχι για να πεισθούμε από τους εταί
ρους μας να προοδεύσουμε, αλλά για 
να συνυπάρξουμε και να συνεργασθού- 
με μαζί τους.

Για το Γ1ΑΣΟΚ η επερχόμενη κατάρ
γηση των συνόρων των χωρών της ΕΟΚ, 
δεν σημαίνει απεμπόληση της εθνικής 
μας ταυτότητας. Αντίθετα ανοίγει νέ
ους ορίζοντες για μια καρποφόρα συ
νάντηση με άλλους Ευρωπαίους πολί
τες. αλλά και με δυνάμεις του Ελληνι
σμού της διασποράς. Η συνάντηση αυ
τή, μπορεί να έχει θετικές επιπτώσεις 
στην εξέλιξη όλων των παραμέτρων που 
καθορίζουν το εθνικό γίγνεσθαι: Εθνική 
Αμυνα, πολιτισμός, ενότητα του Ελλη
νισμού, δημογραφική και περιφερειακή 
ανάπτυξη.

Βεβαίως, Ευρώπη δεν είναι μόνο η 
ΕΟΚ. Και αυτή δεν είναι πια μόνο δική 
μας θέση. Τα παραδεκτά όρια για την 
Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση μπορεί να εί
ναι γεωγραφικά, ιστορικά και πολιτι
σμικά. Ασφαλώς όχι πολιτικά. Η λογι
κή αυτή προδιαγράφει μια πορεία ιστο
ρικής διάρκειας που μόλις αρχίζει. Το 
μέλλον της και η κατάληξή της θα προ
κόψουν σαν αποτέλεσμα της παρέμβα
σης των προοδευτικών δυνάμεων της 
ηπείρου μας και συνεπώς και του ίδιου 
του ΠΑΣΟΚ.

Το αναπτυξιακό 
όραμά μας

Εχουμε ήδη εξαντλήσει τις δυνατότη
τες άσκησης ανεξάρτητης εθνικής πο
λιτικής με το δεδομένο επίπεδο της οι
κονομικής και τεχνολογικής μας ανά
πτυξης. Απαίτηση των καιρών είναι ο 
εκσυγχρονισμός της οικονομίας μας που 
οπωσδήποτε οδηγεί σε μια Ελλάδα με 
δυνατότητες να ανταπεξέλθει στον αν
ταγωνισμό και παράλληλα αρκετά ισχυ
ρή ώστε να μπορεί να ορίζει μόνη της 
το μέλλον της.

Ο εκσυχρονισμός αναμφισβήτητα θα 
στηριχθεί σ' ένα σφριγηλό τομέα της με
ταποίησης. Η βιομηχανική ανάπτυξη για 
μας, σημαίνει παραγωγή εξειδικευμένων 
προϊόντων με πιστοποιημένη ζήτηση. Ση
μαίνει, επιχειρήσεις μεσαίου μεγέθους 
με προϊόντα υψηλής ποιότητας. Σημαί
νει, συνεταιριστική οργάνωση των μι
κρών επιχειρήσεων. Σημαίνει, επιχειρή
σεις με σχέδια που προβλέπουν κατανα
λωτές και ανταγωνιστές σε κλίμακα ευ
ρωπαϊκή και όχι ελληνική.

II προσπάθεια αυτή ασφαλώς πρέπει 
κατά κύριο λόγο να αναληφθεί από τον 
ιδιωτικό τομέα.

Ο δημόσιος τομέας επιφορτίζεται με 
την καίρια ευθύνη εξασφάλισης των 
προϋποθέσεων για την ανάπτυξη:

Επενδύσεις μεγάλης κλίμακας με στό
χο τον περιορισμό της ενεργειακής μας 
εξάρτησης, τον διαρκή εκσυγχρονισμό 
του τραπεζικού συστήματος και την αν
ταγωνιστικότητα τηςεπικοινωνιακήςκαι 
συγκοινωνιακής υποδομής, είναι αναγ
καίο να προγραμματιστούν και ναεντα- 
χθούν σ' ένα εθνικό αναπτυξιακό σχέδιο.

Τέλος, η περιφερειακή κατανομή των 
πόρων σε συνδυασμό με την ολοκλήρω
ση της πυραμίδας της Τοπικής Αυτο
διοίκησης, θα εξασφαλίσει την ισόρρο
πη ανάπτυξη στο πλαίσιο του δημοκρα
τικού προγραμματισμού.

Τα σημεία αυτά, όπου εστιάζονται τα 
συγκριτικά μας πλεονεκτήματα, απο
τελούν τους τομείς που θα απορροφή
σουν τις δημόσιες επενδύσεις, αλλά και 
τα κίνητρα για την ανάπτυξη του ιδιωτι
κού τομέα, κατά προτεραιότητα.

Η ενότητα 
του λαού

Η σημαντικότερη όμως προϋπόθεση 
για την ευόδωση της εθνικής μας στρα
τηγικής, είναι η ενότητα του ελληνικού 
λαού χωρίς διακρίσεις και αποκλει
σμούς. Δεν παραγνωρίζουμε τις υπαρ
κτές κοινωνικές αντιθέσεις και δεν τη
ρούμε «ουδέτερη στάση» απέναντι τους.

Πιστεύουμε όμως, ότι η εθνική στρα
τηγική μας, πράγματι εξυπηρετεί ευρύ

τατα λαϊκά συμφέροντα. ΓΓ αυτό γύρω 
της, μπορεί να σφυρηλατηθεί σήμερα, 
περισσότερο παρά ποτέ, η Εθνική Λαϊ
κή Ενότητα.

Ο δρόμος μας
Στη σημερινή ιστορική φάση, για μια 

ακόμα φορά, δοκιμάζονται οι ιδεολο
γίες και η δυνατότητά τους να αναλύ
σουν τα καινούργια περιβάλλοντα, να 
προσφέρουν αξιόπιστες ερμηνείες και 
να παράγουν τις απαιτούμενες πολιτι
κές προτάσεις. Η δοκιμασία αυτή τελι
κά θα κρίνει την ίδια την αλήθεια που 
εμπεριέχουν. Είναι σαφές πως η εμμονή 
στα όποια παρωχημένα δόγματα και 
σχήματα είναι έκφραση συντηρητισμού. 
Λυτή η αλήθεια αφορά και τις συντηρη
τικές αλλά και τις προοδευτικές προ
σεγγίσεις που επιβιώνουν μέχρι σήμερα. 
Δεν μας χρειάζεται η ασφάλεια των κα
τεστημένων θεωρήσεων. Πρέπει να τις 
αμφισβητήσουμε. Από τη δική μας και 
μόνη δυνατότητα ανανέωσης, θα κριθεί 
και η απόπειρα παλινόρθωσης του συν
τηρητισμού που αναβιώνει με νέα μορ
φή, επωφελούμενος από την «κρίση των 
ιδεολογιών».

Γνωρίζουμε ότι η διαδικασία επίτευ
ξης της κοινωνικής προόδου είναι και 
πάλι αντικείμενο μαις καίριας ιδεολογι
κής σύγκρουσης. ΙΙράγματι βρίσκεται 
σε πλήρη εξέλιξη η αντιπαράθεση της 
προοδευτικής σκέψης με το συντηρητι
σμό. II συντηρητική σκέψη σήμερα, προ
τείνει την υποκατάσταση της ενόρασης 
από το «ρεαλισμό», της ερμηνείας και 
της ανάλυσης από την«πληροφόρηση», 
της δημιουργικότητας από τη «γνώση», 
τηςαισθητικήςαπότη «μόδα», της προ
σωπικότητας από την «ομοιομορφία» 
και τελικά της πολιτικής από την «τε- 
χνογνωσία».

Οι κάτοχοι'των πληροφοριών, σαν 
αξιόπιστοι διαχειριστές της πραγματι
κότητας πρέπει να άρχουν των πολιτών.

Επιστρέφουμε έτσι πάλι στον αυταρ- 
χισμό των επαιόντων και στην αρχή μιας 
ιδιότυπης αριστοκρατίας της γνώσης.

Και εδώ ακριβώς βρίσκεται ο συντη
ρητισμός της πρότασης αυτής και η δι
κή μας αντίθεση.

Αναγκαία πορεία 
ο «Τρίτος Δρόμος»
Για μας είναι φανερό πως, μέρα με 

τη μέρα, προκύπτει σαν μια αναγκαία 
κοινωνική πορεία, αυτό που παλιοτερα 
ονομάζαμε «Τρίτος Δρόμος». Λυτή η 
προσέγγιση διατηρεί αλώβητες τις φιλο
σοφικές αφετηρίες από όπου εκπορεύ
τηκαν όλες οι απόπειρες για ανώτερες 
μορφές μιας σοσιαλιστικής κοινωνικής 
οργάνωσης στον αιώνα μας. Παράλλη
λα αμφισβητεί όλα τα ιστορικά πεπραγ
μένα, χωρίς εξαίρεση, που έχουν προκό
ψει στο όνομα του σοσιαλισμού, και εδώ, 
αλλά και σε άλλες χώρες.

Θεωρούμε δεδομένο ότι η μεγέθυνση 
του ανθρώπινου προϊόντος, υλικού και 
μη, είναι προαπαιτούμενο για την ευ
ημερία.

Ομως, η αποξένωση του ατόμου από 
την πράξη και προσπάθειά του, την επί
δοσή του και το προϊόντου, οδηγεί τελι
κά στην αλλοτρίωσή του. Με αυτό τον 
τρόπο αποτυχγάνουν τελικά ακόμα και

οι ποσοτικοί στοχοι της ανάπτυξης, συ
χνά μέσα από θεαματικές καταρρεύσεις. 
Εμείς πιστεύουμε ότι η θεωρία της ανά
πτυξης χωρίς τη συμμετοχή του πολίτη 
είναι αντιφατική και παράλογη.

Πιστεύουμε ότι το δικαίωμα στην ερ
γασία πρέπει να συμπληρώνεται από το 
δικαίωμα στο δημιουργικό της περιε
χόμενο.

Πιστεύουμε ακόμα ότι το δικαίωμα 
στον περισσότερο ελεύθερο χρόνο πρέ
πει να συνδέεται από το δικαίωμα της 
α πελευθέρωσης του ίδιου του χρόνου ερ
γασίας. Η απασχόληση, η δημιουργική 
εργασία, ο ελεύθερος χρόνος αποκτούν 
ενιαίο περιεχόμενο σαν ανθρώπινες σχέ
σεις σε μια κοινωνία αλληλεγγύης και 
όχι σαν εμπορευματικές σχέσεις σε μια 
κοινωνία εκμετάλλευσης.

Απαραίτητο εχέγγυο για την θετική 
σχέση ανθρώπου και δημιουργίας είναι 
η κοινωνικά δίκαιη διανομή του εθνικού 
προϊόντος. Εξίσου απαραίτητη θεωρού
με τη σύνδεση της αμοιβής με τον παρα- 
γόμενο πλούτο. Λεν διαπραγματευόμα
στε την ελάχιστη απαιτούμενη ιδιωτική 
κατανάλωση, αλλά και τη μεγίστη δυ
νατή κοινωνική υποδομή. Πιστεύουμε 
στις πολιτιστικές αξίες και στις κοινω
νικές εικόνες που υποδεικνύει αυτό το 
πρότυπο διανομής. Με την έννοια αυτή 
είναι όχι μόνο επιθυμητή, αλλά και συμ 
βατή η ατομική πρόοδος με την ανάπτυ
ξη του κοινοτικού κράτους.

Οι διαφορές μας όμως με τη συντηρη
τική σκέψη, δεν εξαντλούνται εδώ.

Κοινωνικοποίηση
Για μας, η ατομική πρωτοβουλία εί

ναι το γνώρισμα του πολίτη ενώ για το 
συντηρητισμό, του ιδιώτη. I ια μας η ευ
θύνη είναι ατομική, ενώ για το συντηρη
τισμό συλλογική.

Για μας ο περιορισμός της κρατικής 
εξουσίας επιτυγχάνεται με την κοινωνι
κοποίηση, ενώ για το συντηρητισμό με 
την ιδιωτικοποίηση.

I ια μας οι τρεις τομείς της οικονο
μίας λειτουργούν στο πλαίσιο του δημο
κρατικού προγραμματισμού, ενώ για το 
συντηρητισμό ισορροπούν αυτόματα με 
την απόλυτη κυριαρχία τιον νόμων της 
αγοράς, που δυστυχώς στον τόπο μας 
σημαίνει αισχροκ-έρδια και κερδο
σκοπία.

Για μας, οι θεσμοί υπηρετούν την απε
λευθέρωση των κοινωνικών σχέσεων. 
Ενώ για το συντηρητισμό χρησιμεύουν 
για την καθήλωση της κοινωνικής δυ
ναμικής.

Για μας τέ.λος, η δημοκρατία είναι η 
αφετηρία για την κατάκτηση της κοινω
νίας της αλληλεγγύης, ενώ για τον συν 
τηριτισμό, το επιθυμητό πλαίσιο για τι; 
λειτουργίες μιας εμπορευματικής κοι
νωνίας.

Και βέβαια διατηρούμε πάντα τον ορα 
μπτικό στόχο τη; Αυτοδιαχείρισης, που 
α- αβιβάζει τον ίδιο τον πολίτη στα κέν
τρα λήψης τιον αποφάσεων που τον 
αφορούν.

Οι αρχές μας

Ο δρόμος μας, βέβαια, δεν έχει μόνο 
όραμα. Ο δημοκρατικός σοσιαλιστικό; 
δρόμος που χαρακτηρίζει τις αρχές μα; 
είναι κυρίως μια ιστορική διαδρομή. 

Είναι μια καθημερινή πάλη όλων μα;
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στο μέτωπο της ζωής και μια διαρκής 
αλληλουχία επιλογό>ν στο πεδίο της πο
λιτικής.

Οι αρχές μας είναι οι παράμετροι, που 
προσδιορίζουν τη δράση μας και τις επι
λογές μας αυτές.

Οι αρχές μας εξασφαλίζουν τη συνέ
πεια στην πορεία μας.

1. Η δημοκρατία 
στην πληροφόρηση

Χωρίς ίσες δυνατότητες ενημέρωσης, 
καμιά άλλη ισότητα δεν είναι εφικτή. 
Μ πολιτεία οφείλει να εγγυάται την απρό
σκοπτη πρόσβαση στις πληροφορίες.

ΓΓαυτό ακριβώς είμαστε αντίθετοι 
στον έλεγχο των μέσων μαζικής ενημέ
ρωσης από την όποια ολιγαρχία, ιδιωτι
κή, κρατική ή άλλη.

Και αν σ αυτό φέρουμε και εμείς κά
ποιες ευθύνες το αναγνωρίζουμε εδώ και 
τώρα. Στην τηλεόραση έχει καταργηθεί 
η δημοκρατία.

2. Η εξέλιξη 
των θεσμών

Η εξέλιξη των θεσμών προϋποθέτει 
ευρύτατη κοινωνική συναίνεση. Οι νέοι 
θεσμοί πρέπει να εκφράζουν δυναμικές 
που αναπτύσσονται και όχι να επιβάλ
λονται αυθαίρετα από τον όποιο νο- 
μοθέτη.

3. Η αποκέντρωση

Θεωρούμε την αποκέντρωση σαν δια
δικασία απόδοσης εξουσίας από τους 
παραδοσιακούς χρήστες της σε εκπρο- 
σιόπους των πολιτών.

Αλληλέγγυα με την Τοπική Αυτοδιοί
κηση αναπτύσσονται νέες μορφές συ- 
σ πείρωσης των πολιτών για την επέμβα
σή τους στα μεγάλα θέματα που τους 
αφορούν. Το άνοιγμα ττον δημοκρατι
κών διαδικασιών στην κοινωνία είναι 
η απάντησή μας στο συγκεντρωτισμό, 
στο συντηρητισμό, στην αυθαιρεσία, της 
όποιας εξουσίας, κρατικής, κομματικής, 
ή άλλης.

4. Η προστασία 
του κοινωνικού 

κεφαλαίου

Σε ό, τι αφορά το περιβάλλον, η ιδιω- 
τική και κρατική επιθετικότητα είναι χω
ρίς προηγούμενο.

Η προστασία του περιβάλλοντος από 
την αυθαίρετη εκμετάλλευση δεν είναι 
ευχή. Επιβάλλει την κοινοινική συναίνε
ση για μια πρόσφορη πολιτική δαπανών 
και επενδύσεων μέσα από τον προϋπο
λογισμό του κράτους.

Επιβάλλει ρεαλιστική νομοθεσία. Επι-
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βάλλει την εφαρμογή της. Επιβάλλει τη 
διεθνή συνεργασία τιον δυνάμεων της 
οικολογίας για την αντιμετώπιση τιον 
υπερεθνικών καταστροφών του περιβάλ
λοντος.

Επιβάλλει την ανατροπή του κλίμα
τος ανοχής που ενδημεί με ευθύνη όλων 
μας.

Επιβάλλει πριν απ όλα ατομική προ
σπάθεια και ίσως θυσία.

5. Η διαρκής 
εκπαίδευση

Είναι η απάντηση στη δομική ανεργία 
που επαπειλεί, ο γρήγορος παραγωγι
κός εκσυγχρονισμός σαν παρενέργειά 
του.

Ο ηλεκτρονικός αναλφαβητισμός 
ιδιαίτερα μπορεί να αποτελέσει τη βάση 
για μια νέα διαίρεση της κοινωνίας σε 
τάξεις και μάλιστα χωρίς προστασία των 
ασθενέστερων.

Χωρίς διαρκή εκπαίδευση υπονομεύ
εται τελικά το Κράτος Πρόνοιας.

6. Οι ανθρώπινες 
σχέσεις

Ο ατομικισμός, οι πελατειακές σχέ
σεις, η ανισότητα των φύλων,, είναι οι 
βασικότερες ίσως εκδηλώσεις που συν
τηρούν την αποξένωση και λειτουργούν 
ανασχετικά στην αποκάλυψη των πραγ
ματικών αντιθέσεων στους κόλπους της 
κοινωνίας.

Γ ια την ανατροπή τους απαιτείται πά
νω απ όλα οργανωμένη πολιτική δρά
ση. Οφείλουμε να αποτρέψουμε την αβά- 
σιμη αντιπαλότητα και τον κίνδυνο της 
ιδιώτευσης.

Αυτή είναι η απάντησή μας στην ηλε
κτρονική μοναξιά του οικιακού κατα
φύγιου, που λειτουργεί σαν προϋπόθεση 
για την επιβολή της εξουσίας της αρι
στοκρατίας της γνώσης.

7. Η ελευθερία 
στη σκέψη και 
στην έκφραση

Μόνο έτσι διασφαλίζεται η μέγιστη 
δυνατή ποικιλία και ο πλούτος των ιδε
ών. Είναι αδιανόητη κάθε μορφή λογο
κρισίας ή ελέγχου.

Η πνευματική παραγωγή δεν χρειάζε
ται τον έλεγχο καμιάς αρχής.

8. Η ανεξαρτησία 
της επιστήμης 
και της τέχνης

Ετσι διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή 
προσέγγιση της αλήθειας. ΓΓαυτό ακρι
βώς ανεξαρτησία δεν συνιστά και «ου
δετερότητα».

Η επιστήμη και η τέχνη γίνονται αξιό
πιστα και αποδοτικά εργαλεία στην υπη
ρεσία της προόδου. Με αυτό τον τρόπο 
κατοχυρώνεται τελικά και η προοδευτι
κή λειτουργία του επιστήμονα και του 
καλλιτέχνη.

Θα ήταν κοινός τόπος ιστός να επανα
λάβουμε -αλλά στις μέρες μας γίνεται 
κρίσιμο- ότι καμιά προϋπόθεση από αυ
τές δεν μπορεί να επιτευχθεί αν οι πολί
τες δεν διαχειριστούν οι ίδιοι την πο
λιτική.

Η ανάθεση της διεύθυνσης της πολιτι
κής στους επαγγελματίες και τεχνικούς, 
τους οποίους καθόλα σέβομαι, του 
οποιουδήποτε κόμματος, ανεξάρτητα 
από προέλευση, ονομασία ή προσδιορι
σμό προοιωνίζεται αρνητικά αποτε
λέσματα.

ΓΓαυτό πιστεύουμε ότι οι αρχές μας 
οφείλουν να εμπεριέχουν τη λογική της 
γνήσιας και ουσιαστικής Λαϊκής Συμ
μετοχής.

Για το ΠΑΣΟΚ

Γνωρίζουμεότι το όραμά μας, ο δημο
κρατικός σοσιαλισμός, καί οι στόχοι 
μας επιβάλλουν μακρόχρονη προ
σπάθεια.

Αυτό βέβαια δεν αποκλείει - ακριβώς 
το αντίθετο μάλιστα- την καθημερινή 
πρόοδο σε μικρά και μεγάλα θέματα 
που αφορούν όλους μας. ΓΓαυτό η απο
χή είναι μια απαράδεκτη συμπεριφορά.

Η συμμετοχή ασφαλώς δεν εξαντλεί
ται με την εγγραφή του πολίτη σε ένα 
κομμά. Τουλάχιστον για μας, η Ατομι
κή Πρωτοβουλία των μελών μας πρέπει 
να είναι όρος για τη δημοκρατική λει
τουργία του Κινήματος..

Ανενεργό μέλη οδηγούν στην απονέ- 
κρωση των οργανώσεων, των οργάνων 
και των λειτουργιών μας καθώς και της 
δημοκρατικής διαδικασίας.

Δεν παραγνωρίζουμε βέβαια τη σημα
σία της Συλλογικής Λειτουργίας και της 
πολλαπλάσιας δύναμης, που προσδίδει 
στην προσωπική συμβολή του κάθε 
μέλους.

Η συνύπαρξη της Πρωτοβουλίας με 
τη Συλλογικότητα, της φαντασίας με 
την αποτελεσματικότητα, είναι τελικά 
η πεμπτουσία της δημοκρατικής λειτουρ
γίας ενός κόμματος.

Είναι η ελάχιστη απαίτηση ενός σκε- 
πτόμενου πολίτη για συμμετοχή του, στο 
ΠΑΣΟΚ.

Ετσι, η εμπέδωση της εσωκομματι
κής δημοκρατίας ταυτίζεται με την εξέ
λιξη και ανάπτυξη της οργάνωσής μας.

Οδηγείστονεμπλουτισμότου κομμα
τικού δυναμικού στον εκδημοκρατισμό 
στη λήψη των πολιτικών αποφάσεων, 
στην αποκέντρωση, στην άσκηση της 
πολιτικής, σε όλα τα επίπεδα στην πα- 
ραγτογικότητα των εσωκομματικών δια
δικασιών, στην ανάδειξη αυθεντικών 
στελεχών, συνοπτικά, σε αμεσότητα της 
εσωκομματικής δημοκρατίας.

Το κόμμα μας, πετυχαίνοντας αυτήν 
την ποιότητα λειτουργίας, αντιμετιοπί- 
ζει και το πρόβλημα παραγωγής πολιτι
κής και το πρόβλημα παραγιογής στελε
χών. Μιλώ για μια μακρόχρονη πορεία.

Παραγωγή
θέσεων

Βεβαίως το βασικό μας εφόδιο είναι 
η διαρκής παραγωγή και αναπαραγωγή 
θέσεων.

Η παρουσία, η πρόταση και η πρωτο
βουλία μελών, στελεχών και οργανώσε- 
ών μας στις κυψέλες της κοινωνίας όμως, 
δίπλα στον πολίτη, δίπλα σε κάθε 
Ελληνα.

Αυτό σημαίνει ανοιχτή πολιτική δρά
ση όλων μας.

Προαπαιτούμενο για την αποδοτικό- 
τητα της πολιτικής μας δράσης, είναι 
η αξιοπιστία των μελών και στελεχών 
μας.

Κύρια στήριξή της είναι οπωσδήποτε 
η προσωπική στάση ζωής τους και η 
ηθική τους συγκρότηση, που οφείλει να 
είναι σε αρμονία με τις  ιδέες που 
προωθούν.

Το ΠΑΣΟΚ έχει ήδη δεκαέξι χρόνια 
ζτοής. Στο χώρο μας συναντήθηκαν τα 
πολιτικά ρεύματα ποι </*;ήδησαν από 
τη γενιά της Εθνικό; Χντίστασης, τη 
γενιά του Ανένδοτο»·, του 114, τη γενιά 
του Πολυτεχνείου.

Στην περίοδο αυτή κατακτήθηκε ορι
στικά μέσα από τον κοινό αγώνα για 
τη Δημοκρατία και την Αλλαγή, η πολι
τική ενότητα και η οργανωτική μας 
συνοχή.

ί  «Επί ΠΑΣΟΚ 
ο αγρότης 
έπαψε να 

είναι πολίτης 
Β’ κατηγορίας» ^
Και τώρα θάθελα να πω μερικές 

σκέψεις.
Είναι σήμερα δυνατή η συνύπαρξη 

όλων αυτών των ρευμάτων που παραδο
σιακά πλαισίωσαν το ΠΑΣΟΚ με τη νέα 
γενιά, σε μια ενιαία πορεία με αντιθέ
σεις, αλλά και γόνιμες συνθέσει;, που 
θα παράγουν νέες ποιότητες προβλημα
τικής, αλλά και θέσεων.

Ωριμοι για
το νέο άλμα

I Ιιστεύω ότι είμαστε ώριμοι για το νέο 
άλμα προς τα εμπρός.

Υπάρχουν οι αντικειμενικές και υπο
κειμενικές προϋποθέσεις να απευθύνου
με τη δεύτερη μεγάλη πρόσκληση -μετά 
την αυτοοργάνωση του 1974- στη νέα 
γενιά της πατρίδας μας, ο ,η  Λ.» «αι 
στο νέο για να πυκνώσει τις τάξεις μας.

ΠΑΣΟΚ και νεολαία για μια Ελλάδα 
νέα, χωρίς τη νεολαία δεν γίνεται η νέα 
Ελλάδα.

Η πρόσκληση αυτή συνοδεύεται με 
τη δέσμευση από την πλευρά του ΠΛ- 
ΣΟΚ για σεβασμό της -πολιτικά και 
οργανωτικά- αυτόνομης υπόστασης αυ
τής της πρωτοβουλίας.

Οι νέες και οι νέοι που εκφράζονται 
από τη διακήρυξή μας αυτή -και με τη 
στήριξή μας εάν απαιτηθεί- μπορούν να 
ξεκινήσουν την αυτοοργάνωσή τους σε 
σχήματα που οι ίδιοι προτείνουν.

Αυτό το πλατύ, μαζικό και αυτόνομο 
κίνημα της προοδευτικής νέας γενιάς 
είναι ο φυσικός σύμμαχος του ΠΑΣΟΚ 
στο δρόμο που προδιαγράφομε.

Μας συνδέει με το κίνημα αυτό ο ομ
φάλιος λώρος της ιδεολογίας.

Δεν χρειάζονται άλλες οργανωτικές 
δεσμεύσεις που αντί να μας φέρουν κον- 
τύτερα με τους νέους ανθρώπους, τελι
κά θα εισάγουν στη σχέση μας τον κα
ταναγκασμό.

Και ασφαλώς οι οργανώσεις του κόμ
ματός μας είναι ανοιχτές για όσους νέ
ους και νέες επιθυμούν συμμετοχή στην 
κομματική ζωή.

Αυτή είναι η ανταπόκρισή μας στην 
απαίτηση της νέας γενιάς να συμμετά- 
σχει στον αγώνα μας, να μπολιάσει τις 
ιδέες μας με τη φρεσκάδα της δικής της 
σκέψης, να επηρεάσει το μέλλον της, 
αλλά και το μέλλον του ΓΙΑ ΣΟΚ.

Οι νέες συνθήκες και η προοπτική του 
ΠΑΣΟΚ πιστεύω επιβάλλουν την ορι
στική μετεξέλιξή μας σε κόμμα.

Κόμμα οπωσδήποτε μαζικό και δη
μοκρατικό. Η λέξη Κίνημα θα διατηρη
θεί για πάντα στον τίτλο μας για να θυμί
ζει τις ρίζες μας και τον εθνικοαπελευ- 
θερωτικό αγώνα τιον πρώτων χρόνων 
μας, που άλλαξε ριζικά τη μοίρα αυτού 
του τόπου.

Είναι όμως η στιγμή να αντιμετωπί
σουμε αποφασιστικά το μέγα θέμα της 
συνέχειας, της ενότητας και της εξέλι
ξής μας.

Η αποσαφήνιση των ιδεολογικών μας 
συντεταγμέντυν, η διαρκής επεξεργασία 
και εξέλιξη τιον πολιτικών μας θέσετυν 
και παράλληλα η ίδια η εμπέδωση της 
δημοκρατίας στους κόλπους μας, επι
βάλλουν τη σσφή και σύγχρονη δομή 
μας σαν Κόμματος Σοσιαλιστικού και 
Δημοκρατικού.

Αυτή η εξέλιξη σηματοδοτεί ένα όσο 
το δυνατόν πιο συγκεκριμένο πλαίσιο 
λειτουργίας, που διευκολύνει την πολυ
φωνία, τον πλουραλισμό, αλλά και την 
καθαρότητα και τη συνέπεια στην πολι
τική μας.

Βεβαίως, παράλληλα με το σύγχρονο 
προοδευτικό κόμμα που φιλοδοξούμε να 
είμαστε, θεωρούμε απαραίτητο σύμμα
χό μας την συμπόρευση μαζί μάς κάθε 
πολίτη που οραματίζεται, όπως και εμείς, 
την κοινωνική πρόοδο.

Η συμμαχία αυτή δεν είναι δυνατόν 
να τελεί υπό την αίρεση της κατοχής 
ή όχι ταυτότητας μέλους του κόμματός 
μας.

Ετσι αποκτά καθοριστική σημασία η 
ανάπτυξη της Δημοκρατικής Συμπα
ράταξης.

Πιστεύουμε σε ένα πλατύ κίνημα πο- 
λιτοιν που μαζί θα δώσουμε τις μάχες 
που έρχονται. Μαζί θα γευτούμε τη χα
ρά της νίκης.

Η συσπείρωση στους κόλπους μας ευ
ρύτατων κοινωνικών δυνάμεων και ρευ
μάτων έχει δεδομένη την ισότιμη έκφρα
ση και συμμετοχή της στη λήψη των 
αποφάσεων. Το ΓΙΑΣΟΚ συνθέτει τις 
απόψεις τους σε ενιαία πολιτική γραμ
μή και τους εκχωρεί τη διαχείρισή της.

Πολιτική
Αυτονομία

Με τον τρόπο αυτό διατηρείται η Πο
λιτική Αυτονομία του Κινήματος μας, 
του κόμματος μας, παράλληλα με το 
μαζικό χαρακτήρα του.

Λυτό είναι εχέγγυο για την ενιαία πο
λιτική κατεύθυνση των στελεχών μας, 
που λειτουργούν είτε στην κυβέρνηση, 
είτε στο κράτος είτε στα μαζικά κι
νήματα.

Η Πολιτική Αυτονομία του Κόμμα
τός μας εξασφαλίζει την ένταξη της προ- 
στοπικής φιλοδοξίας στο συλλογικό σχέ
διο, την αποτροπή των αυτονομήσεων 
και την έμπρακτη απόρριψη του συντε- 
χνιασμού και του κρατισμού.

Αλλά, και αντίστροφα, μας εφοδιάζει 
με την αυτοπεποίθηση που χρειαζόμα
στε για να μην ενδώσουμε στον πειρα
σμό όπως ενδώσαμε της χειραγώγησης 
των κοινωνικών οργανώσεων.

Η παρουσία και δράση των μελών μας 
στο μαζικό κίνημα δεν έχουν στόχο τον 
έλεγχό του ή την προσωπική τους 
ανέλιξη.

Αντίθετα, είναι επιλογή μας, με σκο
πό τη στήριξη της κοινωνικής παρέμβα
σης και του ουσιαστικού της ρόλου.

Η αναγέννησή μας οφείλει να περιέχει 
την πραγμάτωση των βασικών θέσεων 
που προαναφέραμε.

Η δημοκρατική διαδικασία, η μετεξέ
λιξή μας σε μαζικό - δημοκρατικό κόμ
μα, η Δημοκρατική Συμπαράταξη, η αυ
τόνομη οργάνωση της νέας γενιάς στο 
πλευρό μας και η πολιτική μας αυτονο
μία είναι τα εχέγγυα.

Είναι η απαρχή της δημιουργίας μιας 
πολιτικής οργάνωσης σκεπτόμενων 
πολιτών.

Είναι η αξιόπιστη απεικόνιση των κοι
νωνικών δυνάμεων που εκφράζουμε αλ
λά και του οράματος μας για μια νέα 
κοινωνία.

Ανώτερη
ποιότητα

Το αναγεννημένο ΠΑΣΟΚ αναμφίβο
λα είναι εφοδιασμένο με μια πολιτική 
παιδεία, κουλτούρα και αισθητική ανώ
τερης ποιότητας.

Εχει τη δυνατότητα να απαντά στις 
αναζητήσεις των Ελλήνων, που πιστεύ
ουν στην πρόοδο.

Να παίζει το θεσμικό ρόλο της πολιτι
κής έκφρασης μιας υπαρκτής λαϊκής 
πλειοψηφίας, που έχει και ιστορία, αλ
λά και μέλλον.

Και ασφαλώς δικαιούται να συμμετά- 
σχει καθοριστικά στη διαμόρφωση της 
ελληνικής πολιτείας.

Το ΓΙΑΣΟΚ με το 2ο Συνέδριό του από 
σήμερα στρατεύεται στην κατεύθυνση 
μιας νέας πορείας.

Εμπλουτίζεται με νέες δυνάμεις. 
Απλώνουμε το χέρι σε όλους όσοι συμ
μερίζονται αυτές μας τις θέσεις και τους 
καλούμε είτε να ενταχθούν στις οργα- 
νοισεις μας, είτε να αυτοοργαντυθουν σε 
νέα σχήματα που θα ανταποκρίνονται 
στις αναζητήσεις και τα ενδιαφέροντά 
τους, για να αντιμετωπίσουμε μαζί τις 
προκλήσεις του μέλλοντος.

Σε όλους αυτούς ανοίγουμε τις πόρ
τες και τους καλούμε σε ισότιμη συμμε
τοχή στην πορεία μας.

Ολοι μαζί θα δώσουμε τον αγώνα για 
μια ακόμα φορά, μέχρι τη νίκη.

Για μας διεκδικούμε μόνο τη δυνατό
τητα να συμβάλλουμε με όλες τις δυνά
μεις μας στον αγώνα αυτό.

Διακηρύσσουμε σήμερα πως με την 
παρουσία και τη δράση μας, θα είμαστε 
ο καταλύτηςγια τη συγκρότηση του Κι
νήματος των πολιτών, που παρεμβαί- 
νονταςστις κοινωνικές εξελίξεις θα χτί
σει την Ελλάδα του αύριο.

Θα κάνει πραγματικότητα την Αλλα
γή. Εμπρός για τη Νίκη.
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Ανδρέας: τώρα παρά πο
{ «Υπαρκτή η 

τουρκική 
απειλή με 

μόνιμα
χαρακτηριστικά» ^

Συνέχεια  από τη σελ. 13

Για μας η στρατηγική για την Ελλά
δα του 2Ιου αιώνα πρέπει να στηρίζεται 
σε μια σειρά διαπιστώσεων και στόχων:

1. Η ακεραιότητα 
της Ελλάδας και 
του Ελληνισμού

Σε μια χώρα που είναι ουσιαστικά πα
ραμεθόριος στο σύνολό της, η αμφισβή
τηση των συνόρων της συνεπάγεται 
αμφισβήτηση της ίδιας της ύπαρξής της.

Είναι γεγονός ότι η απειλή εναντίον 
μας είναι υπαρκτή και έχει χαρακτηρι
στικά μόνιμα για λόγους ιστορικούς και 
γεωπολιτικούς. Η Τουρκία υποστηρίζει 
την επεκτατική της πολιτική, με δύο 
τρόπους: με την ευθεία αμφισβήτηση των 
συνόρων μας και με την υποκίνηση και 
εκμετάλλευση αντιθέσεων ανάμεσα 
στους μουσουλμάνους και τους χριστια
νούς κατοίκους της Θράκης.

Η σθεναρή στάση των κυβερνήσεών 
μας στη δεκαετία του ‘80 — με κορύφω
ση το Μάρτη του 1987 — έχει πείσει ότι 
η αμφισβήτηση των συνόρων μας είναι 
μια δύσκολη υπόθεση. Αντίθετα, τα 
μειονοτικά προβλήματα στα Βαλκάνια 
είναι σε γενικότερη έξαρση. Είναι εύλο
γο λοιπόν να υποθέσουμε πως η Θράκη 
θα είναι η αιχμή του δόρατος στην πο
λιτική της Αγκυρας τα χρόνια που έρ
χονται. Η ανάπτυξη — δημογραφική και 
οικονομική — και η κοινωνική συνοχή 
του ακριτικού αυτού χώρου, είναι η α
πάντησή μας στην αποσταθεροποίηση 
που επιχειρεί η Τουρκία. Η ίδια απάν
τηση επιφυλάσσεται φυσικά και σε ό
ποιον επιχειρεί να εγείρει ανύπαρκτα 
μειονοτικά θέματα και σε άλλες ζοπικές 
περιοχές του εθνικού μας χώρου.

Η Τουρκία βέβαια εξακολουθεί σήμε
ρα να κατέχει το 40% περίπου της Κύ
πρου. Και το τεράστιο αυτό διεθνές θέμα 
είναι πάντα ανοιχτό για την Ελλάδα και 
για το Γ1ΑΣΟΚ ιδιαίτερα. Ο ακρωτηρια
σμός του Ελληνισμού, για λόγους ιστο
ρικής μνήμης και προοπτικής, δεν είναι 
επιτρεπτός. Η αποκατάσταση της νομι
μότητας μπορεί να γίνει πραγματι
κότητα.

Ο άξονας Αθήνας - Λευκωσίας μπο
ρεί να καταστήσει την κατοχή πολιτικά 
ατελέσφορη για την Αγκυρα. Αυτό απαι
τεί έντονη δραστηριότητα και εκμετάλ
λευση κάθε ευκαιρ ίας που 
παρουσιάζεται για την εξωτερική πολι
τική Ελλάδας και Κύπρου.

2. Η ολοκλήρωση 
του Ελληνισμού

Η πολιτική αιτιολόγηση της μετανά
στευσης είναι γνωστή. Σημασία έχει σή
μερα οι πολύτιμες δυνάμεις που διαβιούν 
πάνω και μακριά από το γενέθλιο βρά
χο να ενοποιήσουν τις προσπάθειές τους 
για τη δημιουργία της Ελλάδας του 
αύριο.

Για ένα μεγάλο αριθμό αποδήμων Ελ
λήνων υπάρχουν σήμερα προϋποθέσεις 
και δυνατότητες επαναπατρισμού.

Η ελληνική περιφέρεια που κάποτε 
τους έστειλε στην ξενιτιά έχει σήμερα 
την υποδομή να υποδεχθεί και τους ί
διους και τα παιδιά ιούς. Η επιστροφή 
και παρουσία τους στον τόπο που γεν
νήθηκαν μπορεί να συμβάλει αποφασι
στικά στην ανάπτυξη της χώρας.

Αλλά και για τους Ελληνες που ο επα
ναπατρισμός δεν είναι στα σχέδιό τους, 
η δυνατότητα προσφοράς είναι σημαν
τική σε δύο σημεία: Η πολιτιστική και 
μορφωτική μας εξέλιξη μπορεί να προ
ωθηθεί με την συμβολή τους, ενώ πα
ράλληλα οι ίδιοι μπορούν να γίνουν οι 
αποτελεσματικότεροι πρεσβευτές της 
χώρας στο εξωτερικό.

Για μια τέτοια προοπτική απαιτείται 
η οργάνωση του Ελληνισμού της δια- 
σποράς. Απαιτείται η θετική στάση της 
πολιτείας. Απαιτείται η πολιτική βού
ληση της ελληνικής κυβέρνησης.

Η πολιτιστική μας 
ταυτότητα

Η ελληνική γλώσσα, η γεωγραφική 
θέση και η μορφολογία της χώρας και 
η ορθοδοξία είναι ο βασικός συνεκτικός 
ιστός της υπόστασής μας. Από αυτές 
τις πηγές αναδείχθηκαν άνθρωποι και 
ιδέες σημαντικές για την παγκόσμια εξέ
λιξη. Οι ιστορικές μας καταβολές έχουν

προσδιοσει παράλληλα στην κουλτού
ρα μας χαρακτήρα ανθρωποκεντρικό, 
εξωστρεφή και φιλειρηνικό.

Αυτό το σύστημα αξιό>ν αμφισβητεί 
ευθέως το πρότυπο ανθρώπου που δη
μιούργησαν οι βιομηχανικές και μετα
βιομηχανικές κοινωνίες. Προτάσσει την 
πρόοδο από τον ανταγωνισμό. Εχει σαν 
στόχο την ικαοποίηση της ανάγκης και 
όχι την κατανάλωση. Οδηγεί στη δια
βίωση εν δήμω και όχι εν οίκω.

Στην εποχή του ηλεκτρονικού διευ- 
θνισμού και της καταναλωτικής ομοιο
μορφίας όμως, οι ιστορικές απειθαρχίες 
ελληνικού τύπου συνιστούν περιττό έξο
δο και επικίνδυνο παράδειγμα. ΓΓ αυτό 
ακριβώς ο πολιτισμός μας αντιμετωπί
ζει την εχθρότητα των υπερεθνικών ολι
γοπωλίων, προϊόντων, υπηρεσιών και 
κουλτούρας. Εδώ ακριβώς διαμορφώ
νεται μια απειλεί άλλου τύπου: ο κοσμο
πολιτισμός που επιχειρεί να «ενοχοποι
ήσει» το μέγεθος, τις ιστορικές μας κα
ταβολές και τον πολιτισμό μας. Χωρίς 
να ενδίδούμε στον πειρασμό του σωβινι
σμού και της προγονοπληξίας, θα δώ
σουμε τον αγώνα για την εξέλιξη του 
πολιτισμού μας, που αποτελεί όρο για 
την επιβίωσή μας.

Η ανασυγκρότηση του 
ελλαδικού χώρου

Την περασμένη δεκαετία, οι προσπά- 
θειεές μας για αποκέντρωση οδήγησαν 
στην άρση μιας σειρά ανισοτήτων ανά
μεσα στο κέντρο και την περιφέρεια. 
Ταυτόχρονα ο αγρότης έπαψε να είναι 
πολίτης δεύτερης κατηγορίας.

Η αστυφιλία επιβραδύνθηκε. Δεν άρ
χισε όμως η αντίστροφη. Σήμερα η πα
ραδοσιακή αντίθεση κέντρου — περιφέ
ρειας, υποκαθίσταται όλο και περισσό
τερο από την αντίθεση κέντρου - κέν
τρου. Αναπτύσσεται πράγματι, κάθε μέ
ρα και περισσότερο, η αντιπαράθεση τυ>ν 
κατοίκων της Αττικής με τη διαβίωσή 
τους. Του ρύθμού της ζωής τους με τις 
μορφωτικές και ψυχαγιυγικές τους ανάγ
κες. Του εισοδήματος τους με τις ζωτι
κές τους απαιτήσεις. Και τελικά των 
διεκδικήσεών τους από τον κρατικό 
προϋπολογισμό σε βάρος της υπόλοι
πης χώρας.

Δεν δεχόμαστε τη λογική που αντιμε
τωπίζει τη ανασυγκρότηση της χώρας 
σαν θέμα πόρων και μόνο. Η λογική 
αυτή είναι αφελής, γιατί οι επενδύσεις 
υποδομής στην Αττική και η μετεγκα
τάσταση πληθυσμού στον ίδιο χώρο, αλ- 
ληλοτροφοδοτούνται ώστε τελικά κλι
μακώνουν το αδιέξοδο.

Η δική μας 
πρόταση

Η δική μας πρόταση, πέρα από την 
απαραίτητη υλική βάση προσβλέπει πρώ
τιστα την ανατροπή της εικόνας του αστι
κού παράδεισου που σκόπιμα καλλιερ
γείται.

Μιαςεικόνας που αποβλέπει στην με
τατροπή μας σε καταναλωτές με προα
ποφασισμένες ανάγκες και χαμηλό κό
στος προσέγγισης.

Το μικροαστικό αυτό πρότυπο δεν εί
ναι για μας δεδομένο. Το αμφισβητού
με, γιατί οδηγεί σε αδιέξοδα περιβαλ
λοντικά, οικονομικά και τελικά εθνικά.

Η δική μας πρόταση επιφυλάσσει ρό
λο και ευθύνη σε όλους, ανάλογα με τη 
δύναμή τους. Οι επιχειρηματίες, με τις 
επενδύσεις εκλογίκευσης της παραγω
γής και της διανομής των προϊόντων 
τους. Οι άνθρωποι της επικοινωνίας και 
των Μ.Μ.Ε., με τα πρότυπα ζωής που 
παράγουν. Η πολιτεία, με τα κίνητρα 
και τον προϋοπολογισμό της. Οι πολί
τες, με τις επιλογές της ζωής μας.

Είναι γεγονός ότι η θέση μας στον

Ευρωπαϊκό χώρο δεν πρόκειται να μας 
απονεμηθεί. Αντίθετα θα την κατακτή
σουμε μέσα από πολύπλευρους και επί
μονους αγώνες. Είναι διαπιστωμένο ιστο
ρικά ότι μπορούμε να ανταπεξέλθουμε 
στον ανταγωνισμό. Αρνούμαστε τη λο
γική της αποφυγής του με αντίτιμο τη 
στασιμότητα. Γνωρίζουμε την ανάγκη 
της προόδου και την επιδιώκουμε. Η 
συμμετοχή μας στην Ευρωπαϊκή ολο
κλήρωση είναι μια συνειδητή επιλογή 
μας. Οχι για να πεισθούμε από τους εταί
ρους μας να προοδεύσουμε, αλλά για 
να συνυπάρξουμε και να συνεργασθού- 
με μαζί τους.

Για το Γ1ΑΣΟΚ η επερχόμενη κατάρ
γηση των συνόρων των χωρών της ΕΟΚ, 
δεν σημαίνει απεμπόληση της εθνικής 
μας ταυτότητας. Αντίθετα ανοίγει νέ
ους ορίζοντες για μια καρποφόρα συ
νάντηση με άλλους Ευρωπαίους πολί
τες. αλλά και με δυνάμεις του Ελληνι
σμού της διασποράς. Η συνάντηση αυ
τή, μπορεί να έχει θετικές επιπτώσεις 
στην εξέλιξη όλων των παραμέτρων που 
καθορίζουν το εθνικό γίγνεσθαι: Εθνική 
Αμυνα, πολιτισμός, ενότητα του Ελλη
νισμού, δημογραφική και περιφερειακή 
ανάπτυξη.

Βεβαίως, Ευρώπη δεν είναι μόνο η 
ΕΟΚ. Και αυτή δεν είναι πια μόνο δική 
μας θέση. Τα παραδεκτά όρια για την 
Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση μπορεί να εί
ναι γεωγραφικά, ιστορικά και πολιτι
σμικά. Ασφαλώς όχι πολιτικά. Η λογι
κή αυτή προδιαγράφει μια πορεία ιστο
ρικής διάρκειας που μόλις αρχίζει. Το 
μέλλον της και η κατάληξή της θα προ
κόψουν σαν αποτέλεσμα της παρέμβα
σης των προοδευτικών δυνάμεων της 
ηπείρου μας και συνεπώς και του ίδιου 
του ΠΑΣΟΚ.

Το αναπτυξιακό 
όραμά μας

Εχουμε ήδη εξαντλήσει τις δυνατότη
τες άσκησης ανεξάρτητης εθνικής πο
λιτικής με το δεδομένο επίπεδο της οι
κονομικής και τεχνολογικής μας ανά
πτυξης. Απαίτηση των καιρών είναι ο 
εκσυγχρονισμός της οικονομίας μας που 
οπωσδήποτε οδηγεί σε μια Ελλάδα με 
δυνατότητες να ανταπεξέλθει στον αν
ταγωνισμό και παράλληλα αρκετά ισχυ
ρή ώστε να μπορεί να ορίζει μόνη της 
το μέλλον της.

Ο εκσυχρονισμός αναμφισβήτητα θα 
στηριχθεί σ' ένα σφριγηλό τομέα της με
ταποίησης. Η βιομηχανική ανάπτυξη για 
μας, σημαίνει παραγωγή εξειδικευμένων 
προϊόντων με πιστοποιημένη ζήτηση. Ση
μαίνει, επιχειρήσεις μεσαίου μεγέθους 
με προϊόντα υψηλής ποιότητας. Σημαί
νει, συνεταιριστική οργάνωση των μι
κρών επιχειρήσεων. Σημαίνει, επιχειρή
σεις με σχέδια που προβλέπουν κατανα
λωτές και ανταγωνιστές σε κλίμακα ευ
ρωπαϊκή και όχι ελληνική.

II προσπάθεια αυτή ασφαλώς πρέπει 
κατά κύριο λόγο να αναληφθεί από τον 
ιδιωτικό τομέα.

Ο δημόσιος τομέας επιφορτίζεται με 
την καίρια ευθύνη εξασφάλισης των 
προϋποθέσεων για την ανάπτυξη:

Επενδύσεις μεγάλης κλίμακας με στό
χο τον περιορισμό της ενεργειακής μας 
εξάρτησης, τον διαρκή εκσυγχρονισμό 
του τραπεζικού συστήματος και την αν
ταγωνιστικότητα τηςεπικοινωνιακήςκαι 
συγκοινωνιακής υποδομής, είναι αναγ
καίο να προγραμματιστούν και ναεντα- 
χθούν σ' ένα εθνικό αναπτυξιακό σχέδιο.

Τέλος, η περιφερειακή κατανομή των 
πόρων σε συνδυασμό με την ολοκλήρω
ση της πυραμίδας της Τοπικής Αυτο
διοίκησης, θα εξασφαλίσει την ισόρρο
πη ανάπτυξη στο πλαίσιο του δημοκρα
τικού προγραμματισμού.

Τα σημεία αυτά, όπου εστιάζονται τα 
συγκριτικά μας πλεονεκτήματα, απο
τελούν τους τομείς που θα απορροφή
σουν τις δημόσιες επενδύσεις, αλλά και 
τα κίνητρα για την ανάπτυξη του ιδιωτι
κού τομέα, κατά προτεραιότητα.

Η ενότητα 
του λαού

Η σημαντικότερη όμως προϋπόθεση 
για την ευόδωση της εθνικής μας στρα
τηγικής, είναι η ενότητα του ελληνικού 
λαού χωρίς διακρίσεις και αποκλει
σμούς. Δεν παραγνωρίζουμε τις υπαρ
κτές κοινωνικές αντιθέσεις και δεν τη
ρούμε «ουδέτερη στάση» απέναντι τους.

Πιστεύουμε όμως, ότι η εθνική στρα
τηγική μας, πράγματι εξυπηρετεί ευρύ

τατα λαϊκά συμφέροντα. ΓΓ αυτό γύρω 
της, μπορεί να σφυρηλατηθεί σήμερα, 
περισσότερο παρά ποτέ, η Εθνική Λαϊ
κή Ενότητα.

Ο δρόμος μας
Στη σημερινή ιστορική φάση, για μια 

ακόμα φορά, δοκιμάζονται οι ιδεολο
γίες και η δυνατότητά τους να αναλύ
σουν τα καινούργια περιβάλλοντα, να 
προσφέρουν αξιόπιστες ερμηνείες και 
να παράγουν τις απαιτούμενες πολιτι
κές προτάσεις. Η δοκιμασία αυτή τελι
κά θα κρίνει την ίδια την αλήθεια που 
εμπεριέχουν. Είναι σαφές πως η εμμονή 
στα όποια παρωχημένα δόγματα και 
σχήματα είναι έκφραση συντηρητισμού. 
Λυτή η αλήθεια αφορά και τις συντηρη
τικές αλλά και τις προοδευτικές προ
σεγγίσεις που επιβιώνουν μέχρι σήμερα. 
Δεν μας χρειάζεται η ασφάλεια των κα
τεστημένων θεωρήσεων. Πρέπει να τις 
αμφισβητήσουμε. Από τη δική μας και 
μόνη δυνατότητα ανανέωσης, θα κριθεί 
και η απόπειρα παλινόρθωσης του συν
τηρητισμού που αναβιώνει με νέα μορ
φή, επωφελούμενος από την «κρίση των 
ιδεολογιών».

Γνωρίζουμε ότι η διαδικασία επίτευ
ξης της κοινωνικής προόδου είναι και 
πάλι αντικείμενο μαις καίριας ιδεολογι
κής σύγκρουσης. ΙΙράγματι βρίσκεται 
σε πλήρη εξέλιξη η αντιπαράθεση της 
προοδευτικής σκέψης με το συντηρητι
σμό. II συντηρητική σκέψη σήμερα, προ
τείνει την υποκατάσταση της ενόρασης 
από το «ρεαλισμό», της ερμηνείας και 
της ανάλυσης από την«πληροφόρηση», 
της δημιουργικότητας από τη «γνώση», 
τηςαισθητικήςαπότη «μόδα», της προ
σωπικότητας από την «ομοιομορφία» 
και τελικά της πολιτικής από την «τε- 
χνογνωσία».

Οι κάτοχοι'των πληροφοριών, σαν 
αξιόπιστοι διαχειριστές της πραγματι
κότητας πρέπει να άρχουν των πολιτών.

Επιστρέφουμε έτσι πάλι στον αυταρ- 
χισμό των επαιόντων και στην αρχή μιας 
ιδιότυπης αριστοκρατίας της γνώσης.

Και εδώ ακριβώς βρίσκεται ο συντη
ρητισμός της πρότασης αυτής και η δι
κή μας αντίθεση.

Αναγκαία πορεία 
ο «Τρίτος Δρόμος»
Για μας είναι φανερό πως, μέρα με 

τη μέρα, προκύπτει σαν μια αναγκαία 
κοινωνική πορεία, αυτό που παλιοτερα 
ονομάζαμε «Τρίτος Δρόμος». Λυτή η 
προσέγγιση διατηρεί αλώβητες τις φιλο
σοφικές αφετηρίες από όπου εκπορεύ
τηκαν όλες οι απόπειρες για ανώτερες 
μορφές μιας σοσιαλιστικής κοινωνικής 
οργάνωσης στον αιώνα μας. Παράλλη
λα αμφισβητεί όλα τα ιστορικά πεπραγ
μένα, χωρίς εξαίρεση, που έχουν προκό
ψει στο όνομα του σοσιαλισμού, και εδώ, 
αλλά και σε άλλες χώρες.

Θεωρούμε δεδομένο ότι η μεγέθυνση 
του ανθρώπινου προϊόντος, υλικού και 
μη, είναι προαπαιτούμενο για την ευ
ημερία.

Ομως, η αποξένωση του ατόμου από 
την πράξη και προσπάθειά του, την επί
δοσή του και το προϊόντου, οδηγεί τελι
κά στην αλλοτρίωσή του. Με αυτό τον 
τρόπο αποτυχγάνουν τελικά ακόμα και

οι ποσοτικοί στοχοι της ανάπτυξης, συ
χνά μέσα από θεαματικές καταρρεύσεις. 
Εμείς πιστεύουμε ότι η θεωρία της ανά
πτυξης χωρίς τη συμμετοχή του πολίτη 
είναι αντιφατική και παράλογη.

Πιστεύουμε ότι το δικαίωμα στην ερ
γασία πρέπει να συμπληρώνεται από το 
δικαίωμα στο δημιουργικό της περιε
χόμενο.

Πιστεύουμε ακόμα ότι το δικαίωμα 
στον περισσότερο ελεύθερο χρόνο πρέ
πει να συνδέεται από το δικαίωμα της 
α πελευθέρωσης του ίδιου του χρόνου ερ
γασίας. Η απασχόληση, η δημιουργική 
εργασία, ο ελεύθερος χρόνος αποκτούν 
ενιαίο περιεχόμενο σαν ανθρώπινες σχέ
σεις σε μια κοινωνία αλληλεγγύης και 
όχι σαν εμπορευματικές σχέσεις σε μια 
κοινωνία εκμετάλλευσης.

Απαραίτητο εχέγγυο για την θετική 
σχέση ανθρώπου και δημιουργίας είναι 
η κοινωνικά δίκαιη διανομή του εθνικού 
προϊόντος. Εξίσου απαραίτητη θεωρού
με τη σύνδεση της αμοιβής με τον παρα- 
γόμενο πλούτο. Λεν διαπραγματευόμα
στε την ελάχιστη απαιτούμενη ιδιωτική 
κατανάλωση, αλλά και τη μεγίστη δυ
νατή κοινωνική υποδομή. Πιστεύουμε 
στις πολιτιστικές αξίες και στις κοινω
νικές εικόνες που υποδεικνύει αυτό το 
πρότυπο διανομής. Με την έννοια αυτή 
είναι όχι μόνο επιθυμητή, αλλά και συμ 
βατή η ατομική πρόοδος με την ανάπτυ
ξη του κοινοτικού κράτους.

Οι διαφορές μας όμως με τη συντηρη
τική σκέψη, δεν εξαντλούνται εδώ.

Κοινωνικοποίηση
Για μας, η ατομική πρωτοβουλία εί

ναι το γνώρισμα του πολίτη ενώ για το 
συντηρητισμό, του ιδιώτη. I ια μας η ευ
θύνη είναι ατομική, ενώ για το συντηρη
τισμό συλλογική.

Για μας ο περιορισμός της κρατικής 
εξουσίας επιτυγχάνεται με την κοινωνι
κοποίηση, ενώ για το συντηρητισμό με 
την ιδιωτικοποίηση.

I ια μας οι τρεις τομείς της οικονο
μίας λειτουργούν στο πλαίσιο του δημο
κρατικού προγραμματισμού, ενώ για το 
συντηρητισμό ισορροπούν αυτόματα με 
την απόλυτη κυριαρχία τιον νόμων της 
αγοράς, που δυστυχώς στον τόπο μας 
σημαίνει αισχροκ-έρδια και κερδο
σκοπία.

Για μας, οι θεσμοί υπηρετούν την απε
λευθέρωση των κοινωνικών σχέσεων. 
Ενώ για το συντηρητισμό χρησιμεύουν 
για την καθήλωση της κοινωνικής δυ
ναμικής.

Για μας τέ.λος, η δημοκρατία είναι η 
αφετηρία για την κατάκτηση της κοινω
νίας της αλληλεγγύης, ενώ για τον συν 
τηριτισμό, το επιθυμητό πλαίσιο για τι; 
λειτουργίες μιας εμπορευματικής κοι
νωνίας.

Και βέβαια διατηρούμε πάντα τον ορα 
μπτικό στόχο τη; Αυτοδιαχείρισης, που 
α- αβιβάζει τον ίδιο τον πολίτη στα κέν
τρα λήψης τιον αποφάσεων που τον 
αφορούν.

Οι αρχές μας

Ο δρόμος μας, βέβαια, δεν έχει μόνο 
όραμα. Ο δημοκρατικός σοσιαλιστικό; 
δρόμος που χαρακτηρίζει τις αρχές μα; 
είναι κυρίως μια ιστορική διαδρομή. 

Είναι μια καθημερινή πάλη όλων μα;

Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου 1990

ΠΑΣΟΚ Α, Γ, ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ

ιέ Εθνική Λαϊκή Ενότηια

στο μέτωπο της ζωής και μια διαρκής 
αλληλουχία επιλογό>ν στο πεδίο της πο
λιτικής.

Οι αρχές μας είναι οι παράμετροι, που 
προσδιορίζουν τη δράση μας και τις επι
λογές μας αυτές.

Οι αρχές μας εξασφαλίζουν τη συνέ
πεια στην πορεία μας.

1. Η δημοκρατία 
στην πληροφόρηση

Χωρίς ίσες δυνατότητες ενημέρωσης, 
καμιά άλλη ισότητα δεν είναι εφικτή. 
Μ πολιτεία οφείλει να εγγυάται την απρό
σκοπτη πρόσβαση στις πληροφορίες.

ΓΓαυτό ακριβώς είμαστε αντίθετοι 
στον έλεγχο των μέσων μαζικής ενημέ
ρωσης από την όποια ολιγαρχία, ιδιωτι
κή, κρατική ή άλλη.

Και αν σ αυτό φέρουμε και εμείς κά
ποιες ευθύνες το αναγνωρίζουμε εδώ και 
τώρα. Στην τηλεόραση έχει καταργηθεί 
η δημοκρατία.

2. Η εξέλιξη 
των θεσμών

Η εξέλιξη των θεσμών προϋποθέτει 
ευρύτατη κοινωνική συναίνεση. Οι νέοι 
θεσμοί πρέπει να εκφράζουν δυναμικές 
που αναπτύσσονται και όχι να επιβάλ
λονται αυθαίρετα από τον όποιο νο- 
μοθέτη.

3. Η αποκέντρωση

Θεωρούμε την αποκέντρωση σαν δια
δικασία απόδοσης εξουσίας από τους 
παραδοσιακούς χρήστες της σε εκπρο- 
σιόπους των πολιτών.

Αλληλέγγυα με την Τοπική Αυτοδιοί
κηση αναπτύσσονται νέες μορφές συ- 
σ πείρωσης των πολιτών για την επέμβα
σή τους στα μεγάλα θέματα που τους 
αφορούν. Το άνοιγμα ττον δημοκρατι
κών διαδικασιών στην κοινωνία είναι 
η απάντησή μας στο συγκεντρωτισμό, 
στο συντηρητισμό, στην αυθαιρεσία, της 
όποιας εξουσίας, κρατικής, κομματικής, 
ή άλλης.

4. Η προστασία 
του κοινωνικού 

κεφαλαίου

Σε ό, τι αφορά το περιβάλλον, η ιδιω- 
τική και κρατική επιθετικότητα είναι χω
ρίς προηγούμενο.

Η προστασία του περιβάλλοντος από 
την αυθαίρετη εκμετάλλευση δεν είναι 
ευχή. Επιβάλλει την κοινοινική συναίνε
ση για μια πρόσφορη πολιτική δαπανών 
και επενδύσεων μέσα από τον προϋπο
λογισμό του κράτους.

Επιβάλλει ρεαλιστική νομοθεσία. Επι-
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βάλλει την εφαρμογή της. Επιβάλλει τη 
διεθνή συνεργασία τιον δυνάμεων της 
οικολογίας για την αντιμετώπιση τιον 
υπερεθνικών καταστροφών του περιβάλ
λοντος.

Επιβάλλει την ανατροπή του κλίμα
τος ανοχής που ενδημεί με ευθύνη όλων 
μας.

Επιβάλλει πριν απ όλα ατομική προ
σπάθεια και ίσως θυσία.

5. Η διαρκής 
εκπαίδευση

Είναι η απάντηση στη δομική ανεργία 
που επαπειλεί, ο γρήγορος παραγωγι
κός εκσυγχρονισμός σαν παρενέργειά 
του.

Ο ηλεκτρονικός αναλφαβητισμός 
ιδιαίτερα μπορεί να αποτελέσει τη βάση 
για μια νέα διαίρεση της κοινωνίας σε 
τάξεις και μάλιστα χωρίς προστασία των 
ασθενέστερων.

Χωρίς διαρκή εκπαίδευση υπονομεύ
εται τελικά το Κράτος Πρόνοιας.

6. Οι ανθρώπινες 
σχέσεις

Ο ατομικισμός, οι πελατειακές σχέ
σεις, η ανισότητα των φύλων,, είναι οι 
βασικότερες ίσως εκδηλώσεις που συν
τηρούν την αποξένωση και λειτουργούν 
ανασχετικά στην αποκάλυψη των πραγ
ματικών αντιθέσεων στους κόλπους της 
κοινωνίας.

Γ ια την ανατροπή τους απαιτείται πά
νω απ όλα οργανωμένη πολιτική δρά
ση. Οφείλουμε να αποτρέψουμε την αβά- 
σιμη αντιπαλότητα και τον κίνδυνο της 
ιδιώτευσης.

Αυτή είναι η απάντησή μας στην ηλε
κτρονική μοναξιά του οικιακού κατα
φύγιου, που λειτουργεί σαν προϋπόθεση 
για την επιβολή της εξουσίας της αρι
στοκρατίας της γνώσης.

7. Η ελευθερία 
στη σκέψη και 
στην έκφραση

Μόνο έτσι διασφαλίζεται η μέγιστη 
δυνατή ποικιλία και ο πλούτος των ιδε
ών. Είναι αδιανόητη κάθε μορφή λογο
κρισίας ή ελέγχου.

Η πνευματική παραγωγή δεν χρειάζε
ται τον έλεγχο καμιάς αρχής.

8. Η ανεξαρτησία 
της επιστήμης 
και της τέχνης

Ετσι διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή 
προσέγγιση της αλήθειας. ΓΓαυτό ακρι
βώς ανεξαρτησία δεν συνιστά και «ου
δετερότητα».

Η επιστήμη και η τέχνη γίνονται αξιό
πιστα και αποδοτικά εργαλεία στην υπη
ρεσία της προόδου. Με αυτό τον τρόπο 
κατοχυρώνεται τελικά και η προοδευτι
κή λειτουργία του επιστήμονα και του 
καλλιτέχνη.

Θα ήταν κοινός τόπος ιστός να επανα
λάβουμε -αλλά στις μέρες μας γίνεται 
κρίσιμο- ότι καμιά προϋπόθεση από αυ
τές δεν μπορεί να επιτευχθεί αν οι πολί
τες δεν διαχειριστούν οι ίδιοι την πο
λιτική.

Η ανάθεση της διεύθυνσης της πολιτι
κής στους επαγγελματίες και τεχνικούς, 
τους οποίους καθόλα σέβομαι, του 
οποιουδήποτε κόμματος, ανεξάρτητα 
από προέλευση, ονομασία ή προσδιορι
σμό προοιωνίζεται αρνητικά αποτε
λέσματα.

ΓΓαυτό πιστεύουμε ότι οι αρχές μας 
οφείλουν να εμπεριέχουν τη λογική της 
γνήσιας και ουσιαστικής Λαϊκής Συμ
μετοχής.

Για το ΠΑΣΟΚ

Γνωρίζουμεότι το όραμά μας, ο δημο
κρατικός σοσιαλισμός, καί οι στόχοι 
μας επιβάλλουν μακρόχρονη προ
σπάθεια.

Αυτό βέβαια δεν αποκλείει - ακριβώς 
το αντίθετο μάλιστα- την καθημερινή 
πρόοδο σε μικρά και μεγάλα θέματα 
που αφορούν όλους μας. ΓΓαυτό η απο
χή είναι μια απαράδεκτη συμπεριφορά.

Η συμμετοχή ασφαλώς δεν εξαντλεί
ται με την εγγραφή του πολίτη σε ένα 
κομμά. Τουλάχιστον για μας, η Ατομι
κή Πρωτοβουλία των μελών μας πρέπει 
να είναι όρος για τη δημοκρατική λει
τουργία του Κινήματος..

Ανενεργό μέλη οδηγούν στην απονέ- 
κρωση των οργανώσεων, των οργάνων 
και των λειτουργιών μας καθώς και της 
δημοκρατικής διαδικασίας.

Δεν παραγνωρίζουμε βέβαια τη σημα
σία της Συλλογικής Λειτουργίας και της 
πολλαπλάσιας δύναμης, που προσδίδει 
στην προσωπική συμβολή του κάθε 
μέλους.

Η συνύπαρξη της Πρωτοβουλίας με 
τη Συλλογικότητα, της φαντασίας με 
την αποτελεσματικότητα, είναι τελικά 
η πεμπτουσία της δημοκρατικής λειτουρ
γίας ενός κόμματος.

Είναι η ελάχιστη απαίτηση ενός σκε- 
πτόμενου πολίτη για συμμετοχή του, στο 
ΠΑΣΟΚ.

Ετσι, η εμπέδωση της εσωκομματι
κής δημοκρατίας ταυτίζεται με την εξέ
λιξη και ανάπτυξη της οργάνωσής μας.

Οδηγείστονεμπλουτισμότου κομμα
τικού δυναμικού στον εκδημοκρατισμό 
στη λήψη των πολιτικών αποφάσεων, 
στην αποκέντρωση, στην άσκηση της 
πολιτικής, σε όλα τα επίπεδα στην πα- 
ραγτογικότητα των εσωκομματικών δια
δικασιών, στην ανάδειξη αυθεντικών 
στελεχών, συνοπτικά, σε αμεσότητα της 
εσωκομματικής δημοκρατίας.

Το κόμμα μας, πετυχαίνοντας αυτήν 
την ποιότητα λειτουργίας, αντιμετιοπί- 
ζει και το πρόβλημα παραγωγής πολιτι
κής και το πρόβλημα παραγιογής στελε
χών. Μιλώ για μια μακρόχρονη πορεία.

Παραγωγή
θέσεων

Βεβαίως το βασικό μας εφόδιο είναι 
η διαρκής παραγωγή και αναπαραγωγή 
θέσεων.

Η παρουσία, η πρόταση και η πρωτο
βουλία μελών, στελεχών και οργανώσε- 
ών μας στις κυψέλες της κοινωνίας όμως, 
δίπλα στον πολίτη, δίπλα σε κάθε 
Ελληνα.

Αυτό σημαίνει ανοιχτή πολιτική δρά
ση όλων μας.

Προαπαιτούμενο για την αποδοτικό- 
τητα της πολιτικής μας δράσης, είναι 
η αξιοπιστία των μελών και στελεχών 
μας.

Κύρια στήριξή της είναι οπωσδήποτε 
η προσωπική στάση ζωής τους και η 
ηθική τους συγκρότηση, που οφείλει να 
είναι σε αρμονία με τις  ιδέες που 
προωθούν.

Το ΠΑΣΟΚ έχει ήδη δεκαέξι χρόνια 
ζτοής. Στο χώρο μας συναντήθηκαν τα 
πολιτικά ρεύματα ποι </*;ήδησαν από 
τη γενιά της Εθνικό; Χντίστασης, τη 
γενιά του Ανένδοτο»·, του 114, τη γενιά 
του Πολυτεχνείου.

Στην περίοδο αυτή κατακτήθηκε ορι
στικά μέσα από τον κοινό αγώνα για 
τη Δημοκρατία και την Αλλαγή, η πολι
τική ενότητα και η οργανωτική μας 
συνοχή.

ί  «Επί ΠΑΣΟΚ 
ο αγρότης 
έπαψε να 

είναι πολίτης 
Β’ κατηγορίας» ^
Και τώρα θάθελα να πω μερικές 

σκέψεις.
Είναι σήμερα δυνατή η συνύπαρξη 

όλων αυτών των ρευμάτων που παραδο
σιακά πλαισίωσαν το ΠΑΣΟΚ με τη νέα 
γενιά, σε μια ενιαία πορεία με αντιθέ
σεις, αλλά και γόνιμες συνθέσει;, που 
θα παράγουν νέες ποιότητες προβλημα
τικής, αλλά και θέσεων.

Ωριμοι για
το νέο άλμα

I Ιιστεύω ότι είμαστε ώριμοι για το νέο 
άλμα προς τα εμπρός.

Υπάρχουν οι αντικειμενικές και υπο
κειμενικές προϋποθέσεις να απευθύνου
με τη δεύτερη μεγάλη πρόσκληση -μετά 
την αυτοοργάνωση του 1974- στη νέα 
γενιά της πατρίδας μας, ο ,η  Λ.» «αι 
στο νέο για να πυκνώσει τις τάξεις μας.

ΠΑΣΟΚ και νεολαία για μια Ελλάδα 
νέα, χωρίς τη νεολαία δεν γίνεται η νέα 
Ελλάδα.

Η πρόσκληση αυτή συνοδεύεται με 
τη δέσμευση από την πλευρά του ΠΛ- 
ΣΟΚ για σεβασμό της -πολιτικά και 
οργανωτικά- αυτόνομης υπόστασης αυ
τής της πρωτοβουλίας.

Οι νέες και οι νέοι που εκφράζονται 
από τη διακήρυξή μας αυτή -και με τη 
στήριξή μας εάν απαιτηθεί- μπορούν να 
ξεκινήσουν την αυτοοργάνωσή τους σε 
σχήματα που οι ίδιοι προτείνουν.

Αυτό το πλατύ, μαζικό και αυτόνομο 
κίνημα της προοδευτικής νέας γενιάς 
είναι ο φυσικός σύμμαχος του ΠΑΣΟΚ 
στο δρόμο που προδιαγράφομε.

Μας συνδέει με το κίνημα αυτό ο ομ
φάλιος λώρος της ιδεολογίας.

Δεν χρειάζονται άλλες οργανωτικές 
δεσμεύσεις που αντί να μας φέρουν κον- 
τύτερα με τους νέους ανθρώπους, τελι
κά θα εισάγουν στη σχέση μας τον κα
ταναγκασμό.

Και ασφαλώς οι οργανώσεις του κόμ
ματός μας είναι ανοιχτές για όσους νέ
ους και νέες επιθυμούν συμμετοχή στην 
κομματική ζωή.

Αυτή είναι η ανταπόκρισή μας στην 
απαίτηση της νέας γενιάς να συμμετά- 
σχει στον αγώνα μας, να μπολιάσει τις 
ιδέες μας με τη φρεσκάδα της δικής της 
σκέψης, να επηρεάσει το μέλλον της, 
αλλά και το μέλλον του ΓΙΑ ΣΟΚ.

Οι νέες συνθήκες και η προοπτική του 
ΠΑΣΟΚ πιστεύω επιβάλλουν την ορι
στική μετεξέλιξή μας σε κόμμα.

Κόμμα οπωσδήποτε μαζικό και δη
μοκρατικό. Η λέξη Κίνημα θα διατηρη
θεί για πάντα στον τίτλο μας για να θυμί
ζει τις ρίζες μας και τον εθνικοαπελευ- 
θερωτικό αγώνα τιον πρώτων χρόνων 
μας, που άλλαξε ριζικά τη μοίρα αυτού 
του τόπου.

Είναι όμως η στιγμή να αντιμετωπί
σουμε αποφασιστικά το μέγα θέμα της 
συνέχειας, της ενότητας και της εξέλι
ξής μας.

Η αποσαφήνιση των ιδεολογικών μας 
συντεταγμέντυν, η διαρκής επεξεργασία 
και εξέλιξη τιον πολιτικών μας θέσετυν 
και παράλληλα η ίδια η εμπέδωση της 
δημοκρατίας στους κόλπους μας, επι
βάλλουν τη σσφή και σύγχρονη δομή 
μας σαν Κόμματος Σοσιαλιστικού και 
Δημοκρατικού.

Αυτή η εξέλιξη σηματοδοτεί ένα όσο 
το δυνατόν πιο συγκεκριμένο πλαίσιο 
λειτουργίας, που διευκολύνει την πολυ
φωνία, τον πλουραλισμό, αλλά και την 
καθαρότητα και τη συνέπεια στην πολι
τική μας.

Βεβαίως, παράλληλα με το σύγχρονο 
προοδευτικό κόμμα που φιλοδοξούμε να 
είμαστε, θεωρούμε απαραίτητο σύμμα
χό μας την συμπόρευση μαζί μάς κάθε 
πολίτη που οραματίζεται, όπως και εμείς, 
την κοινωνική πρόοδο.

Η συμμαχία αυτή δεν είναι δυνατόν 
να τελεί υπό την αίρεση της κατοχής 
ή όχι ταυτότητας μέλους του κόμματός 
μας.

Ετσι αποκτά καθοριστική σημασία η 
ανάπτυξη της Δημοκρατικής Συμπα
ράταξης.

Πιστεύουμε σε ένα πλατύ κίνημα πο- 
λιτοιν που μαζί θα δώσουμε τις μάχες 
που έρχονται. Μαζί θα γευτούμε τη χα
ρά της νίκης.

Η συσπείρωση στους κόλπους μας ευ
ρύτατων κοινωνικών δυνάμεων και ρευ
μάτων έχει δεδομένη την ισότιμη έκφρα
ση και συμμετοχή της στη λήψη των 
αποφάσεων. Το ΓΙΑΣΟΚ συνθέτει τις 
απόψεις τους σε ενιαία πολιτική γραμ
μή και τους εκχωρεί τη διαχείρισή της.

Πολιτική
Αυτονομία

Με τον τρόπο αυτό διατηρείται η Πο
λιτική Αυτονομία του Κινήματος μας, 
του κόμματος μας, παράλληλα με το 
μαζικό χαρακτήρα του.

Λυτό είναι εχέγγυο για την ενιαία πο
λιτική κατεύθυνση των στελεχών μας, 
που λειτουργούν είτε στην κυβέρνηση, 
είτε στο κράτος είτε στα μαζικά κι
νήματα.

Η Πολιτική Αυτονομία του Κόμμα
τός μας εξασφαλίζει την ένταξη της προ- 
στοπικής φιλοδοξίας στο συλλογικό σχέ
διο, την αποτροπή των αυτονομήσεων 
και την έμπρακτη απόρριψη του συντε- 
χνιασμού και του κρατισμού.

Αλλά, και αντίστροφα, μας εφοδιάζει 
με την αυτοπεποίθηση που χρειαζόμα
στε για να μην ενδώσουμε στον πειρα
σμό όπως ενδώσαμε της χειραγώγησης 
των κοινωνικών οργανώσεων.

Η παρουσία και δράση των μελών μας 
στο μαζικό κίνημα δεν έχουν στόχο τον 
έλεγχό του ή την προσωπική τους 
ανέλιξη.

Αντίθετα, είναι επιλογή μας, με σκο
πό τη στήριξη της κοινωνικής παρέμβα
σης και του ουσιαστικού της ρόλου.

Η αναγέννησή μας οφείλει να περιέχει 
την πραγμάτωση των βασικών θέσεων 
που προαναφέραμε.

Η δημοκρατική διαδικασία, η μετεξέ
λιξή μας σε μαζικό - δημοκρατικό κόμ
μα, η Δημοκρατική Συμπαράταξη, η αυ
τόνομη οργάνωση της νέας γενιάς στο 
πλευρό μας και η πολιτική μας αυτονο
μία είναι τα εχέγγυα.

Είναι η απαρχή της δημιουργίας μιας 
πολιτικής οργάνωσης σκεπτόμενων 
πολιτών.

Είναι η αξιόπιστη απεικόνιση των κοι
νωνικών δυνάμεων που εκφράζουμε αλ
λά και του οράματος μας για μια νέα 
κοινωνία.

Ανώτερη
ποιότητα

Το αναγεννημένο ΠΑΣΟΚ αναμφίβο
λα είναι εφοδιασμένο με μια πολιτική 
παιδεία, κουλτούρα και αισθητική ανώ
τερης ποιότητας.

Εχει τη δυνατότητα να απαντά στις 
αναζητήσεις των Ελλήνων, που πιστεύ
ουν στην πρόοδο.

Να παίζει το θεσμικό ρόλο της πολιτι
κής έκφρασης μιας υπαρκτής λαϊκής 
πλειοψηφίας, που έχει και ιστορία, αλ
λά και μέλλον.

Και ασφαλώς δικαιούται να συμμετά- 
σχει καθοριστικά στη διαμόρφωση της 
ελληνικής πολιτείας.

Το ΓΙΑΣΟΚ με το 2ο Συνέδριό του από 
σήμερα στρατεύεται στην κατεύθυνση 
μιας νέας πορείας.

Εμπλουτίζεται με νέες δυνάμεις. 
Απλώνουμε το χέρι σε όλους όσοι συμ
μερίζονται αυτές μας τις θέσεις και τους 
καλούμε είτε να ενταχθούν στις οργα- 
νοισεις μας, είτε να αυτοοργαντυθουν σε 
νέα σχήματα που θα ανταποκρίνονται 
στις αναζητήσεις και τα ενδιαφέροντά 
τους, για να αντιμετωπίσουμε μαζί τις 
προκλήσεις του μέλλοντος.

Σε όλους αυτούς ανοίγουμε τις πόρ
τες και τους καλούμε σε ισότιμη συμμε
τοχή στην πορεία μας.

Ολοι μαζί θα δώσουμε τον αγώνα για 
μια ακόμα φορά, μέχρι τη νίκη.

Για μας διεκδικούμε μόνο τη δυνατό
τητα να συμβάλλουμε με όλες τις δυνά
μεις μας στον αγώνα αυτό.

Διακηρύσσουμε σήμερα πως με την 
παρουσία και τη δράση μας, θα είμαστε 
ο καταλύτηςγια τη συγκρότηση του Κι
νήματος των πολιτών, που παρεμβαί- 
νονταςστις κοινωνικές εξελίξεις θα χτί
σει την Ελλάδα του αύριο.

Θα κάνει πραγματικότητα την Αλλα
γή. Εμπρός για τη Νίκη.


