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Σε νέο σταυροδρόμι

1. Το 2008, 34 χρόνια μετά την ιδρυτική καινοτομία τηε 3ηε του Σεπτέμβρη, το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται μπροστά σε 
ένα σταυροδρόμι. Σ' έναν κόσμο που έχει μεταβληθεί ριζικά, σε μια ελληνική κοινωνία που έχει αλλάξει αντι
μετωπίζουμε νέεε προκλήσειε ιστορικήε κλίμακαε. Το Κοινωνικό Πρόβλημα παίρνει μια νέα ιστορική μορφή 
στην εποχή τηε κλιματικήε αλλαγήε, τηε παγκοσμιοποίησηε και τηε ευρωπαϊκήε ολοκλήρωσηε καθώε και των 
ραγδαίων μεταβολών στη δημογραφική ισορροπία, τη δομή, τη σύνθεση, τουε τρόπουε ζωήε και τιε ανάγκεε 
των σύγχρονων κοινωνιών. Στην Ελλάδα ο πολιτικόε κύκλοε τηε μεταπολίτευσηε εξαντλείται και η μετάβαση 
σ' ένα νέο πολιτικό κύκλο απαιτεί την ηγετική και ανατρεπτική παρουσία μιαε νέαε πλειοψηφικήε προοδευτικήε 
αριστεράε με το άρωμα του 21ου αιώνα. Το ΠΑΣΟΚ, η δύναμη τηε αλλαγήε που έσπασε το μονοπώλιο τηε 
δεξιάε και τηε συντήρησηε στη διακυβέρνηση του τόπου και έβαλε τη σφραγίδα του σε κάθε βήμα προόδου, 
εκδημοκρατισμού, εκσυγχρονισμού και κοινωνικήε δικαιοσύνηε στη μεταπολίτευση, βρίσκεται σε καμπή. Η 
εκλογική του ήττα, πέρα από μια σειρά αδυναμίεε στην τακτική και την οργάνωσή του, έφερε στην επιφάνεια 
βαθύτερα προβλήματα που αναφέρονται στη γενικότερη κρίση εκπροσώπησηε στο πολιτικό σύστημα, στη 
στρέβλωση των σχέσεων του κόμματοε με την κοινωνία, στην ανισόμετρη ανάπτυξη των λειτουργιών του. 
Φαινόμενα που συνδέονται κυρίωε με παθολογίεε του κυβερνητισμού και τηε «κρατικοποίησήε» του.

Επανίδρυση: συγχρονισμόε με ίο κάλεσμα tns sflñnviKñs Koivcovías

2. Εμείε οι αγωνιστέε ενόε κόμματοε που στο γενετικό του υλικό έχει τον ιδρυτικό κωδικό «αλλαγή, αλλαγή, 
αλλαγή» γνωρίζουμε ότι το πολιτικό και κοινωνικό μαε κίνημα θα κερδίσει το μέλλον, θα ανακτήσει την ηγε
μονία των ιδεών και την ιστορική πρωτοβουλία αν κατανοήσουμε τη δυναμική των καιρών, συγχρονιστούμε 
με το κάλεσμα τηε ελληνικήε κοινωνίαε και προχωρήσουμε συντεταγμένα στην Επανίδρυση του ΠΑΣΟΚ. Τη 
ριζική ανασυγκρότηση και ανανέωσή του σ' όλουε τουε τομείε. Μια Επανίδρυση με διαστάσειε ιδεολογικέε, 
προγραμματικέε, ηθικέε, οργανωτικέε, συλλογικέε και προσωπικέε.

3. Η Επανίδρυση του ΠΑΣΟΚ δεν είναι μια επιχείρηση ενδοσκόπησηε και εσωστρέφειαε. Δίνει συγκεκριμένη 
απάντηση σε συγκεκριμένεε νέεε ανάγκεε τηε κοινωνίαε. Εμψυχώνει την αντίσταση του λαού στη δεξιά κυ
βέρνηση. Φιλοδοξεί να προκαλέσει ένα νέο άνεμο αναγέννησηε τηε πολιτικήε απέναντι στην περιρρέουσα 
ατμόσφαιρα τηε απαξίωσηε, τηε παρακμήε και των σκανδάλων. Ανασχηματίζει το πολιτικό σκηνικό με τουε 
όρουε τηε προοδευτικήε παράταξηε. Συμβάλλει σε μια ποιοτικά νέα αντιπολίτευση. Δημιουργεί μια νικηφόρα 
διάταξη για μια νέα πλειοψηφία. Προτείνει ένα νέο τρόπο διακυβέρνησηε. Απαντά καταφατικά στο διάχυτο 
κεντρικό πολιτικό ερώτημα, που έρχεται με ταχύτητα στην ημερήσια διάταξη λίγουε μήνεε μετά τιε εκλογέε, 
αν υπάρχει μια πολιτική δύναμη που θέλει και μπορεί να πιάσει με σιγουριά το τιμόνι τηε χώραε και να την 
οδηγήσει μακριά από την κρίση και την παρακμή. Φέρνει μια νέα γενιά στο προσκήνιο. Ξανακάνει το ΠΑΣΟΚ 
πηγή ιδεών και ταλέντων. Δίνει ισχυρή φωνή στη βάση του κόμματοε και ενθαρρύνει την αυτοοργάνωση 
και συμμετοχή όλων των ανθρώπων που εμπνέονται από τιε αξίεε του δημοκρατικού σοσιαλισμού και τηε 
οικολογίαε. Η άμεση εκλογή Προέδρου του ΠΑΣΟΚ με έναν ανοιχτό εκλογικό συναγωνισμό είναι μια στιγμή 
αυτήε τηε επανίδρυσηε που επιβεβαιώνει την ικανότητα του κόμματοε μαε να προχωρεί σε τολμηρέε καινοτο- 
μίεε, ξεχωριστέε στην ευρωπαϊκή και διεθνή πολιτική ζωή.



Η Επανίδρυση θα είναι το σωρευτικό ποιοτικό αποτέλεσμα συνεχών αγώνων, μετασχηματισμών και αλλα- 
γών. Δεν πρόκειται για ένα μονόπρακτο έργο στο 8ο Συνέδριο ούτε προωθείται με ένα λεπτομερειακό κατά
λογο συνταγών που επιβάλλονται με παραγγέλματα εκ των άνω. Η έκταση και η αποτελεσματικότητά τηε σε 
τελευταία ανάλυση θα καθοριστεί από την ποιοτική μεταβολή τηε δουλειάε όλων μαε, από τον Πρόεδρο, τα 
στελέχη, τουε βουλευτέε, μέχρι το κάθε μέλοε και κάθε φίλο του κόμματοε, από τιε απόψειε, τη συμμετοχή, 
την πρωτοβουλία, τη φαντασία και τον ενθουσιασμό των εκατοντάδων χιλιάδων που μετείχαν στην εκλογή 
του Προέδρου μαε, των εκατομμυρίων που έχουν ψηφίσει ΠΑΣΟΚ, όλων των Ελληνίδων και Ελλήνων ανε
ξάρτητα από κοινωνική ή πολιτική καταγωγή που θέλουν να συναντηθούν μαζί μαε για να ξεκολλήσουμε τη 
χώρα μαε από το σημερινό βάλτο, να κάνουμε την Ελλάδα έναν καλύτερο τόπο.

Ένα νέο βλέμμα στη διαδρομή μαε, στην ταυτότητά μαε

4. Το ΠΑΣΟΚ, όπωε κάθε κίνημα που ετοιμάζεται να αλλάξει τον εαυτό του και τα πράγματα και να κάνει κάτι 
που δεν έχει προϋπάρξει, επιστρέφει στιε ρίζεε του για να αντλήσει έμπνευση και κουράγιο και ρίχνει ένα 
νέο, φρέσκο βλέμμα στη διαδρομή του. Συνειδητοποιεί σήμερα καλύτερα, με τη δύναμη τηε απόστασηε, την 
ιστορικότητα τηε ιδρυτικήε καινοτομίαε του Ανδρέα Παπανδρέου. Αφομοιώνει τιε καλύτερεε στιγμέε των προ- 
δικτατορικών δημοκρατικών αγώνων του Κέντρου και τηε ιστορικήε αριστεράε κατά τηε βίαε και τηε νοθείαε 
του κράτουε τηε Δεξιάε. Εμπνέεται από τουε πρωτεργάτεε του σοσιαλιστικού κινήματοε στην Ελλάδα, από την 
Εθνική Αντίσταση και τον ριζοσπαστισμό τηε γενιάε του Πολυτεχνείου. Ξαναπαίρνει νοερά το δρόμο που άνοι
ξαν εκσυγχρονιστέε ηγέτεε, οι ιστορικοί προπομποί τηε μεγάληε προοδευτικήε παράταξηε όπωε ο Ιωάννηε 
Καποδίστριαε, ο Χαρίλαοε Τρικούπηε, ο Ελευθέριοε Βενιζέλοε, ο Αλέξανδροε Παπαναστασίου, ο Γεώργιοε 
Παπανδρέου και στη συνέχεια ο Πρωθυπουργόε τηε αλλαγήε, ο Ανδρέαε Παπανδρέου και ο πρωθυπουργόε 
του εκσυγχρονισμού, ο Κώσταε Σημίτηε.

Η Επανίδρυση είναι αναγέννηση, όχι παρθενογένεση. Είναι αξιολόγηση και δημιουργική αναθεώρηση τηε 
κομματικήε και κυβερνητικήε μαε εμπειρίαε που ενισχύει στο κόμμα μαε τιε διαδικασίεε μάθησηε, μεταβίβα- 
σηε τηε γνώσηε, άντλησηε διδαγμάτων και αυτοδιόρθωσηε.

5. Η Επανίδρυση απαιτεί μια νέα αφήγηση. Αισθανόμαστε την ανάγκη να εξιστορήσουμε εκ νέου από πού ερ
χόμαστε, ποιοι είμαστε, τι θέλουμε, πού πάμε. Εμπνεόμαστε από την πεποίθηση ότι έναε καλύτεροε κόσμοε 
είναι δυνατόε. Ο σοσιαλισμόε για μαε δεν είναι ένα «κοστούμι», ένα σύστημα που επιβάλλεται απέξω με τη 
δύναμη του κόμματοε και του κράτουε στην κοινωνία, όπωε πιστεύει η δογματική κρατικιστική αριστερά. Ο 
Δημοκρατικόε Σοσιαλισμόε είναι η διαρκήε κίνηση που μετασχηματίζει την υπάρχουσα τάξη πραγμάτων 
προε υψηλότερα επίπεδα ελευθερίαε, συμμετοχήε, ευημερίαε, κοινωνικήε δικαιοσύνηε, αλληλεγγύηε και 
ποιότηταε του περιβάλλοντοε. Είναι το κίνημα που αυξάνει τιε ευκαιρίεε, τιε δυνατότητεε, τιε επιλογέε αλλά 
και τα τελικά αποτελέσματα πρώτα για τουε οικονομικά αδύνατουε και τη νέα γενιά, ευρύτερα για όλο τον 
κόσμο τηε εργασίαε, τηε γνώσηε, τηε δημιουργίαε, του πολιτισμού, των αγροτών, τηε μεσαίαε τάξηε, τηε αυ- 
τοδημιούργητηε μικρήε και μεσαίαε επιχειρηματικότηταε. Ανήκουμε στη μεγάλη, ανοιχτή πολιτική οικογένεια 
τηε σύγχρονηε Ευρωπαϊκήε Αριστεράε με τη δική μαε διακριτή παράδοση και φυσιογνωμία. Συμμετέχουμε 
στη Σοσιαλιστική Διεθνή με πρόεδρό τηε τον Γιώργο Παπανδρέου. Αναδημιουργούμε σ' όλα τα κοινωνικά 
μέτωπα μια δική μαε νέα προοδευτική αριστερά και ένα δικό μαε νέο «κέντρο», δηλαδή το κεντρικό πεδίο για 
τη συνάντηση, την ανταλλαγή ιδεών, τη σύγκλιση και τη ζωντανή ανασύνθεση όλων των ρευμάτων του προ
οδευτικού πολιτικού και κοινωνικού φιλελευθερισμού, τηε κεντροαριστεράε, τηε αριστεράε των μεταρρυθμί
σεων, τηε οικολογίαε και τηε κοινωνικήε ευαισθησίαε. Το δικό μαε «κέντρο» βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με 
την «κεντροποίηση» τηε πολιτικήε και με τον κατά φαντασία στατιστικό «μεσαίο χώρο», δίχωε ρίζεε και αξίεε,

που επινοούν τα συντηρητικά κόμματα για να συσκοτίσουν τιε επιλογέε, τιε εναλλακτικέε λύσειε και τιε διαχω- 
ριστικέε γραμμέε. Στη δική μαε λογική το Κοινωνικό Πρόβλημα δεν τεμαχίζεται σε άπειρα μικροπροβλήματα 
που επιλύονται διαχειριστικά, απομονωμένα, ένα, ένα ξεχωριστά. Οι επιμέρουε λύσειε που προτείνονται στο 
πρόγραμμά μαε εντάσσονται σ' ένα σφαιρικό, συνεκτικό σχέδιο αλλαγών και ρήξεων για τη Δίκαιη Κοι
νωνία, τη Δυνατή Ελλάδα. Δεν υπάρχει κανένα κοινωνικό πρόβλημα, όσο περίπλοκο και δύσκολο κι αν 
είναι, πού θα μαε κάνει να φυγομαχήσουμε, να το κρύψουμε κάτω από το χαλί ή να το εγκαταλείψουμε στην 
πρωτοβουλία τηε συντήρησηε και των δυνάμεων τηε οικονομικήε ολιγαρχίαε. Διερευνούμε τη φύση του και 
αναζητούμε την άμεση και μακροπρόθεσμη λύση του.

6. Η Επανίδρυση του ΠΑΣΟΚ στο ιδεολογικό και προγραμματικό επίπεδο έχει τελικό τηε θεμέλιο μια νέα ισορ
ροπία, μια νέα σύνθεση των βασικών αξιών ανάμεσα στην ελευθερία και την ισότητα, την ατομικότητα 
και τη συλλογικότητα, τον συναγωνισμό και την αλληλεγγύη, την αυτονομία και την αμοιβαιότητα, τα δικαι
ώματα και τιε υποχρεώσειε, την άμεση και την αντιπροσωπευτική δημοκρατία, τα οικονομικά κίνητρα και 
τα κίνητρα τηε εκτίμησηε, τηε δημόσιαε αναγνώρισηε και ηθικήε ανταμοιβήε, τη διαφορά και την κοινωνική 
συνοχή, την αγορά και την δημόσια και κοινωνική ρύθμιση, το κράτοε και την κοινωνία, το κέντρο και την 
περιφέρεια, το εθνικό και τοπικό και το ευρωπαϊκό και παγκόσμιο, το παραδοσιακό και το νεωτερικό. Η δική 
μαε σύνθεση αξιών και ιδεών αποκαλύπτει τιε θεμελιώδειε διαφορέε μαε με τον νεοσυντηρητισμό και τον 
αγοραίο νεοφιλελευθερισμό τηε δεξιάε καθώε και με τον πνιγηρό κρατισμό και εξισωτισμό προε τα κάτω τηε 
συντηρητικήε αριστεράε, που οδηγεί αντικειμενικά σε χαμηλότερα επίπεδα ευημερίαε και ελευθερίαε.

Τι σημαίνει να είσαι'Ελληναε

7. Η νέα αφήγηση τηε μεγάληε προοδευτικήε παράταξηε στοχάζεται και απαντά στο ερώτημα τι σημαίνει να είσαι 
Έλληναε, Ευρωπαίοε και Πολίτηε του Κόσμου στον 21ο αιώνα. Ξαναδιαβάζει δημιουργικά την ιστορία μαε, δια
τηρεί μια ζωντανή κριτική σχέση με την ιστορική επιστήμη, στηρίζει την ελληνική γλώσσα και τα μεγάλα πολιτιστι
κά τηε επιτεύγματα, ανανεώνει την εθνική και ιστορική συνείδηση του ελληνικού λαού, «γειώνει» και μεταβολίζει 
τιε ανανεωτικέε μαε ιδέεε στο βιωματικό, συναισθηματικό, φαντασιακό και ιστορικό υπόβαθρο τηε λαϊκήε ψυχήε, 
ενισχύει το αίσθημα τηε ατομικήε και συλλογικήε ταυτότηταε των Ελλήνων. Αναδεικνύει μια νέα Ελληνικότητα 
σε μια ανοιχτή πολυπολιτισμική κοινωνία και ένα νέο πατριωτισμό που δεν απαντά μόνο στα παραδοσιακά 
προβλήματα τηε εθνικήε κυριαρχίαε και ασφάλειαε αλλά επεκτείνεται στην ενίσχυση του εθνικού μαε ρόλου 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, τη Μεσόγειο, την ανάπτυξη του ανθρώπινου και φυσικού 
«κεφαλαίου» τηε Ελλάδαε, τη ριζική βελτίωση τηε διεθνούε κατάταξηε τηε χώραε μαε στη γνώση, τιε επιστήμεε, 
την τεχνολογία και τον πολιτισμό καθώε και τηε θέσηε τηε στο νέο παγκόσμιο καταμερισμό εργασίαε.

01 ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ  
ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, 

ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ, ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Νέσε πολυπολικόε κόσμοε -  Εθνική Στρατηγική

8. Τα οικουμενικά προβλήματα τηε ελευθερίαε, τηε ειρήνηε και του πολέμου, τηε φτώχειαε και τηε υπανάπτυξηε, 
τηε κρατικήε βίαε και τηε διεθνούε τρομοκρατίαε, του φαινομένου του «θερμοκηπίου» και τηε ενεργειακήε ασφά-



rlEias, που τροφοδοτούν τα φιλειρηνικά, προοδευτικά και οικολογικά κινήματα, παίρνουν νέα ιστορική μορφή 
σ' έναν κόσμο ρευστό, λιγότερο προβλέψιμο, μεταβαλλόμενο, ριζικά διαφορετικό από εκείνον του διπολισμού 
και του ψυχρού πολέμου. Έναν πολυπολικό κόσμο όπου όλε$ οι γεωπολιτικέ$ ισορροπίε$, οι συμμαχίε$, οι 
σ τρ α τη γέ  συνεργασίεε και οι στρατηγικοί ανταγωνισμοί, οι επιλεκτικέ$ συμφωνίεΐ και οι επιλεκτικέ$ εχθρότη- 
IES μετατοπίζονται και νέεΞ αβεβαιότητεί και απειλέ$ έρχονται στην ημερήσια διάταξη. Aes και η ανθρωπότητα 
ξαναγυρίζει σε εκείνη την εποχή των Μεγάλων Δυνάμεων όπου «δεν υπάρχουν μόνιμοι φίλοι και μόνιμοι 
εχθροί παρά μόνο συμφέροντα». Η αποτυχία ms π ο λ έ μ ιέ  περιπέτειαε των Η.Π.Α. στο Ιράκ σηματοδοτεί την 
κρίση του ηγεμονισμού raus και απομακρύνει το νεοσυντηρητικό όνειρο για έναν «νέο αμερικάνικο αιώνα».

9. Σ' αυτόν το νέο κόσμο υιοθετούμε μια εθνική στρατηγική που οραματίζεται τα Βαλκάνια του 21ου αιώνα ras 
μια γειτονιά ms Eupcônns, ευημερούσα, ειρηνική και ασφαλή, ζωτικό χώρο ελληνικού oupcpépovras. Αγω
νιζόμαστε για τη σταθερότητα, τη δημοκρατική και οικονομική ανάπτυξη, την ευρωπαϊκή προοπτική και το 
απαραβίαστο των συνόρων ms περιοχή5. Σ' αυτή τη βάση μπορεί να δημιουργηθούν προϋποθέσει επίλυση5 
προβλημάτων ônras του Κοσσυφοπεδίου. Υποστηρίζουμε την ευρωατλαντική πορεία ms ΠΓΔΜ και τη συν
δέουμε με την εξεύρεση κοινά αποδεκτή5 àùons στο θέμα του ovôparas. Βασική προτεραιότητα ms πολιτική5 
pas είναι η από κοινού με την Τουρκία προσφυγή στο Δικαστήριο ms Xàyns για την επίλυση ms ôiacpopâs σε 
σχέση με την υφαλοκρηπίδα. Είμαστε υπέρ pias πραγματική5 ένταξηε ms ToupKias στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 
και όχι «ειδική5 oxéons», με την προϋπόθεση ότι θα ανταποκρίνεται aus υποχρεώσει ms npos την ΕΕ και 
όλα τα κράτη - μέλη. Δε συμβιβαζόμαστε με το διχοτομικό status quo στην Κύπρο και επιδιώκουμε συνολική 
λύση επανένωση5 του νησιού στη βάση των ψηφισμάτων και των αποφάσεων του ΟΗΕ. Εργαζόμαστε για την 
οικοδόμηση κλίμακά εμπιστοσύνη5 μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων με βασικό στόχο τον τερμα
τισμό ms napâvopns Karaxâs κυπριακών εδαφών από τον Τουρκικό στρατό.

Néos καπιταλισμό«

10. Το ΠΑΣΟΚ, όλε5 οι δυνάμει ms ευρωπαϊκή5 Αριστερά$ καλούνται να ανανεώσουν και να ολοκληρώσουν 
τα προγραμματικά και κυβερνητικά raus εργαλεία για να αντιμετωπίσουν με επάρκεια τη βαθιά μετάλλαξη 
του καπιταλισμού που βρίσκεται σε εξέλιξη και περιγράφεται ras Néos Καπιταλισμό5:

Ο xpnparaoiKOvopiKÔs rapéas, ans napaôooiaKés τραπ έζιά  και ns véxs popcpés του, επεκτείνεται με ταχύτη
τα και υπερέχει του παραγωγικού. Η οικονομία ms Yvcbons υπερέχει ms napaôooiaKàs, Το βραχυπρόθεσμο 
του μακροπρόθεσμου. Το παγκοσμιοποιημένο του εθνικού. Ωστόσο, ταυτόχρονα με την τάση ολοκλήρωση5 
των αγορών αναπτύσσεται η τάση ôiacpoponoinoàs raus και η ορμητική àvoôos νέων πόλων nayKoopias 
ανάπτυξή, ônras είναι οι χώρε5 του λεγάμενου BRIC (Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα). Οι ΗΓΊΑ, παρά την αδι
αμφισβήτητη ισχύ raus, δεν αποτελούν πια την ατμομηχανή ms nayKÔopias oiKOvopias. Μια σειρά loxupés 
αναδυόμενε5 οικονομίε5 με πρώτη την Κίνα γίνονται εξαγωγεί5 πλεονάζοντο5 κεφαλαίου. Η κρίση ηγεμονία5 
του δολαρίου προαναγγέλλει το πέρασμα σε μια εποχή ouYKupiapxias του με το ευρώ και σε ßä0os χρό
νου με το κινέζικο νόμισμα ή και με ενδεχόμενα κοινά περιφερειακά νομίσματα στην Ν.Α. Ασία και τη Μέση 
Ανατολή. Η παγκόσμια οικονομική ολοκλήρωση βάζει σε κρίση καθιερωμένοι συσχεσσμούε και 
προκαλεί τη μεγαλύτερη μεταβολή στ« oixovopixés laopponies μετά τον 19ο αιώνα Διαψεύδε- 
ται η έμμονη ιδέα του νεοφιλελευθερισμού και, από την αντίθετη πλευρά, ms δογματική5 Αριστερά$ ότι η 
παγκοσμιοποίηση δεν είναι παρά το ψευδώνυμο ms γραμμική5 επέκταση5 ms παγκόσμια5 Kupiapxias των 
ΗΠΑ. Νέε$ ευκαιρίε5 αλλά και νέεε ανισορροπίε5, naàiés και vées αντιθέσεΐ5, naàiés και véss nnyés κρίσεων 
έρχονται στην επιφάνεια. Η διασπορά και διαχείριση των κινδύνων στον χρηματοοικονομικό τομέα μπορεί 
να οδηγήσει σε ακόμα μεγαλύτερου$ kivôùvous. Η πιστωτική κρίση, η αύξηση των τιμών του πετρελαίου και

των τροφίμων, οι avoôiKés τάσεΐ5 στον πληθωρισμό προκαλούν vées αγωνίε$ για επιστροφή του φαντάσμα- 
ras του στασιμοπληθωρισμού πάνω από την παγκόσμια οικονομία.

Μια κοινή ευρωπαϊκή απάντηση

11.0  Néos Καπιταλισμό5 απαιτεί ένα νέο ιστορικό σχέδιο pias Néas Δημοκρατικήε Αριστεράε και Κεντροαριστε- 
pàs που δίνει σύγχρονε$ συμμειρικέε απαντήσε« σε παγκόσμιο, ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό επίπεδο. 
Καμιά πολιτική δεν είναι αποτελεσματική σε μια και μόνο χώρα, αλλά ταυτόχρονα διαφωνούμε με 
τη λογική ότι η εποχή του é0vous -  Kpàious τελείωσε και οι εκλεγμένε$ κυβερνήσε« δε μπορούν 
να επηρεάσουν us οικονομικέ5 εξελίξε«. Δεν είναι όλα τα κοινωνικά και περιφερειακά προβλήματα νέα 
ούτε συνδέονται στον ίδιο βαθμό με i\s παγκόσμιε5 ayopés.

12. Το ΠΑΣΟΚ, θα συγχρονίζεται με όλε$ as δυνάμει ms ευρωπαϊκή5 Αριστερά5, με όλε$ as KoivraviKés και 
πολιτικέ5 δυνάμει που ενδιαφέρονται για μια κοινή ευρωπαϊκή πολιτική η οποία:

• απαντά ans νέε$ ανταγω νιστή πιέσει από τρίτεΞ χώρε5 με την ολοκληρωμένη μετάβαση στην οικονομία 
ms Yvcbons και των υπηρεσιών, με μια ανταγωνιστικότητα με προοδευτικό περιεχόμενο διαφορετική από 
τη νεοφιλελεύθερη ms φθηνήε εργασία5, ms λιτότητα$ και ms γενικευμένη5 απορρύθμισή των αγορών,

• αξιοποιεί τα «κέρδη» ms παγκοσμιοποίηση5 και ms τεχνολογ ία  επανάστασηε για να αποζημιώσει tous 
χαμένο ι, να στηρίξει την επανεκπαίδευση και ένταξή raus στην αγορά εργασία5 και για να αναδιαρθρώ- 
σει τΐ5 π ερ ιφ έρει και raus κλάδουε που πλήττονται έντονα,

• ενισχύει σε παγκόσμιο επίπεδο την ηγεμονία και την πρωτοβουλία ms Ε.Ε. στο πράσινο μέτωπο για την 
αντιμετώπιση ms κλιματική5 αλλαγή5 και επιβάλλει στο παγκόσμιο εμπόριο τα ελάχιστα, αναγκαία κοινά, 
εργασιακά και περιβαλλοντικά στάνταρντ καθώ^ και us npoôiaypacpés noiômras των εμπορευμάτων ειδι
κά για την ασφάλεια των τροφίμων και των φαρμάκων,

• ενισχύει τη διαφάνεια και τη συντονισμένη ρύθμιση σε ôdous tous τομεί5 του χρηματοοικονομικού συ- 
omparas, τη γρήγορη ανταπόκρισή του ans μεταβαλλόμενε$ συνθήκε$, raus koivoûs διαυγείε κανόνε$ 
στη διαχείριση κινδύνων, oraus κώδικε5 συμπεριφοράε των «εναλλακτικών» και κρατικών «επενδυτικών 
κεφαλαίων» (funds), στα νέα παράγωγα και δομημένα προϊόντα, ko0cos και τα κοινά πρότυπα έγκαιρηε 
επιθεώρησηε και ελέγχου. Επιδιώκει τη «δημοκρατικοποίηση» του χρηματοοικονομικού τομέα ώστε να 
μην αφορά μόνο την ελίτ του παγκόσμιου πλούτου αλλά να δίνει ασφαλεί5 και anoôouKés ευκαιρίε5 
επένδυση5 στα Ασφαλιστικά Ταμεία και στη μεσαία και ευρύτερη λαϊκή αποταμίευση,

• βάζει όρια στο φορολογικό ανταγωνισμό και «πρασινίζει» τον ΦΠΑ,

• συνδυάζει με ευελιξία τη δημοσιονομική και νομισματική πολιτική στα πλαίσια ms σταθερότητα5 των τι
μών για να στηρίξει την ανάπτυξη και την απασχόληση ans Kapnés του οικονομικού κύκλου. Απορρίπτου
με xis ιδέε5 ms αποπολιτικοποίηση5 ms διεύθυνση5 ms ευρωπαϊκή5 oiKovopias, αλλά και κάθε άκαμπτη, 
υπερσυγκεντρωτική, γραφειοκρατική ρύθμιση που θα βάζει όλα τα «πόδια» στο ίδιο «παπούτσι»,

• καλύπτει το δημοκρατικό και κοινωνικό έλλειμμα ms ΕΕ, ανανεώνει το κοινωνικό Kpàros και καθιερώνει την 
ανταλλαγή ιδεών και εμπειριών, την αμοιβαία μάθηση και σταδιακή σύγκλιση ανάμεσα ans διαφορετικέ5 εκδοχέ$ 
του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Μοντέλου (ηπειρωτικό, αγγλοσαξωνικό, σκανδιναβικό, μεσογειακό, ανατολικό).

• Ξαναβάζει στο δημόσιο διάλογο us npoonuKés για την πολιτική ολοκλήρωση, us διαστάσεΐ5 και ns μεγά- 
λε5 Ypappés του κοινού ευρωπαϊκού σχεδίου με ορίζοντα το 2020.



Τομέ$ και ρήξε« για μια πράσινη οικονομία ins  yvaions 
και ίων υπηρεσιών με ελληνικά χρώμαια

13. Η πρόκληση ins παγκοσμιοποίησή, οι ανακατατάξει και κρίσειε που τη χαρακτηρίζουν, μεταφράζονται για 
το ΠΑΣΟΚ σ' ένα σ τρατηγ ία  σημασίαε καθήκον: Να εξασφαλίσει το πέρασμα ins Ελληνική5 οικονομίαΞ σ' 
ένα νέο βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξη$ με κινητήρα μια νέα, πράσινη οικονομία ins γνώσηε και των υπηρεσιών. 
Μια οικονομία στην οποία η ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών θα κάνει τη διαφορά. Το υπαρκτό 
μοντέλο ανάπτυξη$ εξαντλεί tis δυνατότητέ5 του oncos εντυπωσιακά καταγράφεται στην πτώση ins ανταγω- 
νιστικότηταε ins οικονομίαε pas, την αχαλίνωτη αύξηση των εισαγωγών και την τοποθέτηση ins xcbpas στη 
θέση ουραγού στον τομέα ins Kaivoiopias. Δοκιμάζεται από τη διεθνή πιστωτική κρίση αφού οι ρυθμοί ins 
ο ικ ο ν ο μ ά  μεγέθυνσηε τα τελευταία χρόνια βασίστηκαν στη γρήγορη υπερχρέωση των νοικοκυριών. Επι
βαρύνεται από τη γενικότερη κυβερνητική πολιτική ins ΝέαΞ Δημοκρατία5 η οποία μειώνει cos ποσοστό του 
ΑΕΠ tis δημόσιεε επενδύσει και tis δαπάνε$ για παιδεία, έρευνα και τεχνολογία και εγκαταλείπει tous πιο 
δημιουργικούε xopeis ins παραγωγήε και των υπηρεσιών στην τύχη των πιο κερδοσκοπικών δυνάμεων ins 
ayopäs.
El στρατηγική του ΠΑΣΟΚ για μια Βιώσιμη Ανάπτυξη στην κατεύθυνση pias Akams Koivcovias και η μετάβα
ση σε μια πράσινη οικονομία ins Yvcbons και των υπηρεσιών με ελληνικά χρώματα δεν είναι ένα άθροισμα 
τεχνοκρατικών, ουδέτερων επιλογών: Απαιτεί ήττα ins Δεξιά5, αλλαγή του συσχετισμού των κοινωνικών και 
πολιτικών δυνάμεων, μετατόπιση των ισορροπιών στον ελληνικό καπιταλισμό, υπέρβαση των διαρθρωτικών 
αδυναμιών που βυθίζουν την ανταγωνιστικότητα ins ελληνική5 οικονομία5, ρήξειβ με κατεστημένα συμφέ
ροντα evos κρατικο-ολιγαρχικού συμπλέγματοε που επιδιώκουν προνομιακή πρόσβαση στη δημόσια 
χρηματοδότηση, κατανομή των πόρων npos όφελό5 tous και σε ßäpos των επενδύσεων στην εκπαίδευση 
και το «ανθρώπινο κεφάλαιο», ολιγοπωλιακό έλεγχο ins ayopäs που μεγαλώνει την ακρίβεια, επιβαρύνει 
raus εργαζόμενοί -  καταναλωτέ5 και περιορίζει το ζωτικό χώρο για ns μικρέ5 και μεσαίε$ επιχειρήσει, άρ
παγμα των «φιλέτων» ins δημόσια5 περιουσία5 και μετατροπή του δημόσιου τομέα ins οικονομίαε σε άδειο 
κέλυφο5 για μεσάζοντε5, προμηθευτέ5 και κάθε είδου5 προσοδοθήρεε.

14. Το ΠΑΣΟΚ είναι η αριστερά ins  αναδιανομήε αλλά και η αριστερά ins  παραγωγή5 κοινωνικού 
πλούτου. Ο πλούτθ5 πρέπει να παραχθεί και να αναπαραχθεί με βιώσιμο τρόπο και ταυτόχρονα η δική 
pas πολιτική αναδιανομή5 γίνεται ενεργό$ napäYOvras για την ανάπτυξη και την παραγωγή νέου κοινωνι
κού πλούτου. El συνεχή5 βελτίωση ins παραγωγικότητα5 και ins ανταγωνιστικότητα5 ins oiKOvopias είναι το 
σταθερό pas θεμέλιο για να χρηματοδοτήσουμε με σιγουριά τη νέα κοινωνική πολιτική pas. Στηρίζουμε την 
επιχειρηματικότητα ιδιαίτερα την καινοτόμα και εξωστρεφή. θέλουμε να ανταποκριθούμε ολόπλευρα στο 
μεγάλο στοίχημα που βάλαμε με το πρόγραμμά pas: να αναδείξουμε την Ελλάδα στην πρώτη κατηγορία 
των χωρών για την ίδρυση και ανάπτυξη επιχείρησή με ιδιαίτερη φροντίδα για την πολύ μικρή, μικρή και 
μεσαία. Σπάμε τα καρτέλ και tis περιχαρακωμένε5 κλειστέ5 καταστάσε^ στην αγορά και αποδεσμεύουμε 
τον ανταγωνισμό για να ευνοήσουμε raus καταναλωτέε και tis μικρέ$ επιχειρήσει. Συμβάλουμε στη μετα
τροπή ins Ελλάδα5 σε χρηματοοικονομικό κέντρο και σε πρωταθλήτρια otis νέε$ υπηρεσίε5 στην ευρύτερη 
περιοχή ins Νοτιοανατολικήε Eupcbnns. Διαμορφώνουμε ένα δυναμικό «παραλληλόγραμμο» Yvtoons 
και καινοτομίαε που έχει ans τέσσερα κορυφέε του: το Kpäras και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, tis μεγά- 
λεε δυναμικέ5 επιχειρήσει, την ανερχόμενη μικρή και μεσαία επιχείρηση και τα Πανεπιστήμια, τα Ιδρύματα 
Ερευνών, όλου$ raus Θεσμσύ5 κατάρτισή και δια βίου p00nons. Βασική προϋπόθεση γι' αυτό είναι η αύ
ξηση των επενδύσεων στην Παιδεία, την έρευνα και την τεχνολογία, ταυτόχρονα, με tis μεταρρυθμίσει και 
τα μέτρα για την αύξηση ras απόδοσή5 raus. Εξασφαλίζουμε ότι όλοι οι πολίτε5 θα έχουν το συντομότερο

δυνατό πρόσβαση σε ένα περιβάλλον με ευρυζωνικέε υπηρεσίεε. Μεταβάλλουμε τη σύνθεση του ενεργεια
κού ισοζυγίου ras xcópas με μεγαλύτερο βαθμό συμμετοχήε των περιβαλλοντικά φιλικών μορφών ενέργειαε, 
πρωτίστου των ανανεώσιμων.

Εισάγουμε έναν ποιοτικό, ευέλικτο και αποτελεσματικό δημόσιο έλεγχο oraus χομείΞ που προσφέρουν συλ
λογικά δημόσια αγαθά, εκεί που αποτυγχάνουν οι ayopés και ο γραφειοκρατία  κρατισμόε, εκεί που υπάρ
χει ασύμμετρη πληροφόρηση μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών. Ο δημόσιοί έλεγχο« σε στρατηγικού 
χαρακτήρα επιχειρήσει στα δίκτυα, ns υποδομέε και σε cpuoiKOÚs μονοπωλιακού5 τομεί5 δεν θα είναι παθη- 
tikós. θα επιδιώξουμε το μετασχηματισμό του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ώστε να αυξήσει την απόδοση 
και την παραγωγικότητά του και να γίνει poxáós για την αναδιάρθρωση, την εξειδίκευση του παραγωγικού 
ιστού, των υπηρεσιών και των δικτύων ras xcópas και γενικότερα για μια βιώσιμη ισόρροπη ανάπτυξη με 
εξωστρεφή χαρακτηριστικά. Δίνουμε ένα νέο νόημα στην εθνική οικονομική κυριαρχία και στον οικο
νομικό πατριωτισμό σε μια ανοιχτή ανταγωνιστική ευρωπαϊκή αγορά.

Δύο παγκόσμιε5 αβεβαιότητεε και μια διπλή καινοτόμα απάντηση του ΠΑΣΟΚ
στην Ελλάδα και την Ευρώπη

15. El κλιματική αλλαγή από το φαινόμενο του θερμοκηπίου και η δημογραφική ανατροπή otis σύγχρονεε 
κοινωνίε5 αποτελούν δύο μεγάλεε προκλήσεΐ5 με παράλληλο χρονικό ορίζοντα στην εξέλιξή tous πράγμα 
που pas δίνει τη δυνατότητα να δώσουμε μια διπλή καινοτόμα απάντηση στην Ελλάδα, την Ευρώπη, τον 
Κόσμο: Προτείνουμε στην ΜΕΤΑ KIOTO περίοδο έναν «πράσινο φόρο» στ« σημαντικέ5 nnyés εκπο- 
μπήε C02, πάνω από τα προβλεπόμενα όρια, κυμαινόμενο σύμφωνα με το επίπεδο ανάπτυξηε κάθε xcópas, 
αναλογικό και δίκαιο, τα έσοδα του οποίου παρακρατούνται σε κάθε χώρα και χρηματοδοτούν us μεγάλε$ 
κο ινω ν ία  ras προτεραίου-̂ .  Στην Ελλάδα με την έντονη γήρανση ras Koivcovías και το οξύ πρόβλημα 
ras óiKaiooúvns μεταξύ των γενεών προκρίνουμε κατά προτεραιότητα την πρόσθετη Χρηματοδότηση του 
Εθνικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύηε των Γενεών, που έχει σχεδιάσει το ΠΑΣΟΚ, το οποίο θα στηρίξει με 
tis αποδόσε^ του το ασφαλιστικό στη δυσκολότερη καμπή του, θα καλύψει το kóotos μετάβαση5 σ' ένα βι
ώσιμο ασφαλιστικό σύστημα, θα ελαφρύνει τα βάρη otis νεότερεε γενιέ5 και θα μα5 δώσει τη δυνατότητα 
να μειώσουμε το μη μισθολογικό kóotos ins εργασία5 και συνεπτί« να στηρίξουμε τον στόχο για 
την πλήρη απασχόληση. Με τον τρόπο αυτό το ΠΑΣΟΚ προτείνει στον ευρωπαϊκό χώρο τη μετατόπιση 
του βάρου$ ras φορολογία5 από την εργασία και τα είδη áakñs κατανάλωσή otis πιο επιβαρυντικέε ρυπο- 
γόνε$ δραστηριότητε5 και δημιουργεί ισχυρά κίνητρα για «Ka0apés» πράσινε5 τεχνολογίε5. Προτείνουμε ο 
«npáoivos cpópos» εκπομπήε C02 και γενικά των αερίων του θερμοκηπίου να υποκαταστήσει την υφιστά
μενη αγορά δικαιωμάτων εκπομπή5 αερίων η οποία δυσκολεύεται να λειτουργήσει αποτελεσματικά, δίνει τη 
δυνατότητα otis πιο ρυπογόνε5 βιομηχανίε5 να αγοράζουν φθηνέε άδειε5 εκπομπή5 από tis αναπτυσσόμενε5 
χώρεε και να αναβάλλουν την εισαγωγή καθαρών τεχνολογιών, βάζει εμπόδια στον προγραμματισμό των 
επιχειρήσεων με us αυξομειώσειε των τιμών των αδειών, περιορίζει το ενδιαφέρον ras áaíkñs Kivnranoínons 
αφού οι ρυπογόνε5 nnyés συνεχίζουν να εκπέμπουν ασύδοτα στο άμεσο περιβάλλον των ανθρώπων και το 
κυριότερο τα έσοδα μεταφέρονται σε τρίτε5 χώρε5 και έτσι μειώνονται τα κίνητρα των χωρών εκπομπή5 C02 
να εξακριβώσουν us υπερβάσεΐ5 των ορίων και να κάνουν αξιόπιστη τη σχετική διαδικασία επιθεώρησή και 
ελέγχου Συνδέουμε το περιβάλλον με την εργασία και τη σύνταξη, την οικολογία με την κοινωνική 
δικαιοσύνη και δημιουργούμε ένα πανευρωπαϊκό κίνημα με ριζοσπαστικό δυναμικό και πρωτοφανεί5 
διαστάσεΐ5.



Το Νέο Κοινωνικό Πορτρέτο ins Ελληνικήε Koivoûvias -  Ο Néos Koivcovikôs

Euvaomopôs ίου ΠΑΣΟΚ

16. Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι κόμμα- εκλογικό5 μηχανισμόε, κόμμα -παραγόντων, ξεκρέμαστο, δίχωε κοινωνική 
αντιστοίχηση και αναφορά, θέλουμε ένα ΠΑΣΟΚ που καθρεφτίζει δυναμικά και εκφράζει το νέο κοινωνικό 
πορτρέτο τηε ελληνικήε κοινωνίαε. Ένα λαϊκό σοσιαλιστικό κόμμα που χαρτογραφεί με ευαισθησία, εκ
φράζει πολιτικά, ζει εσωτερικά tis κοινωνικέε, δημογραφικέε, περιφερειακέ5, ο ικογένε ια^ και πολιτιστικέε 
μεταβοδέε, μεγάλεε και μικρέε. Συναρθρώνει τα συμφέροντα και tis προσδοκίεε ενόε ευρύτερου φάσματοε 
των κοινωνικών δυνάμεων. Οικοδομεί έναν ετερογενή κοινωνικο-πολιτικό συνασπισμό για τη Δίκαιη 
Κοινωνία. Σχηματίζει και ενοποιεί προγραμματικά ένα πλειοψηφικό, πολυσυλλεκτικό ρεύμα Tns κοινωνικήε 
αλλαγήε. Διεκδικεί το μέγιστο δυνατό εκλογικό «πλάτο5» μ' ένα αναγκαίο προγραμματικό και αξιακό «βά- 
0os». Διευθετεί προγραμματικά κι επιλύει tis αντιθέσεΐ5 και tis διαφοροποιημένεε αξιώσει και διεκδικήσειε 
των τάξεων, των στρωμάτων, των ομάδων, των ατόμων που συγκλίνουν στη νέα κοινωνική του συμμαχία για 
την ευημερία και τη δικαιοσύνη. Πρόκειται για ένα πρωτότυπο και περίπλοκο εγχείρημα σε μια εποχή όπου 
έχουν διαλυθεί τα συμπαγή ταξικά μπλοκ, καμιά τάξη δεν έχει την κεντρικότητα ενό$ ιστορικού υπο
κειμένου Tns arlflaYns, εντείνονται οι διαφοροποιήσει, οι ανισότητεε και οι ανακατατάξει στο εσωτερικό 
των κοινωνικών ομάδων και η ρευστότητα των ορίων μεταξύ tous και σημαντικά τμήματα του πληθυσμού 
δεν αισθάνονται ότι ανήκουν σε μια τάξη ή καταλαμβάνουν ταυτόχρονα διαφορετικέε κοινωνικέε θέσειε και 
βιώνουν πολλαπλέε ταυτότητεε.

17. 34 χρόνια μετά την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ η κοινωνική σύνθεση έχει μεταβληθεί σημαντικά. Η παραδοσιακή 
εργατική τάξη έχει μειωθεί, ο xcopos Tns μισθωτή5 εργασία5 αυξάνει σημαντικά otis υπηρεσίεε, ανασυντί- 
θεται και διαφοροποιείται κοινωνικά. Διαμορφώνεται évas κ εν τρ ιά  κορμόε σταθερήε και εξασφαλισμένηε 
εργασίαε με μια ευρύτατη περιφέρεια επισφαλούε, χαμηλά αμειβόμενν εργασία$ (μερική ή προσωρινή 
απασχόληση, εποχικοί, συμβασιούχοι, δανεισμόε προσωπικού, ανεργία νέων και γυναικών). Η δημόσια 
απασχόληση καλύπτει ένα σημαντικό ποσοστό Tns μ ισ θ ώ ν  εργασία5 και αποτέλεσε ένα βασικό στυλοβάτη 
Tns μετακίνηση5 λαϊκών στρωμάτων npos μεσοστρωματικέ5 Θέσεΐ5. Η διεύρυνσή Tns τα τελευταία χρόνια 
σχετίζεται ιδιαίτερα με την προσωρινή εργασία. Η μείωση των νέων θέσεων για σταθερή δημόσια απασχό
ληση πλήττει κυρίων τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα τα οποία σήμερα αντιμετωπίζουν αυξημένο 
ανταγωνισμό για την πρόσβαση σ' auTés tis θέσειε.

Εντείνονται οι ανακατατάξει, με καθοδικέε και ανοδικέε τάσεΐ5 στο χώρο Tns peoaias τάξηε, naflaiàs και 
véas που συνδέεται με τα επιστημονικά και τεχνικά επαγγέλματα, το εμπόριο, τα διευθυντικά και διοικητικά 
στελέχη, tis νέε$ τεχνολογίε5 και υπηρεσίε5. Πρέπει να κατανοήσουμε καλύτερα tis ανάγκε5 και την κοινωνική 
και πολιτική ψυχολογία των πιο ευάλωτων μεσαίων στρωμάτων που αντιμετωπίζουν το φάσμα Tns καθοδι- 
kôs κινητικότηταε και αγωνίζονται να συγκρατήσουν ή να βελτιώσουν τη θέση tous Kupicos με την επένδυση 
στην εκπαίδευση των απογόνων tous. Η υψηλή ανεργία των πτυχιούχων και συχνά οι χαμηλέε αμοιβέε tous 
βιώνονται σαν διάψευση των προσδοκιών tous.

Υπογραμμίζουμε ότι το μεγάλο σχετικά ποσοστό του πληθυσμού που σχετίζεται με κάποια μορφή επιχειρημα- 
TiKÔTmas δεν πρέπει να δημιουργεί αυταπάτεε.Ένα pépos Tns αποτελεί μορφή αυτοαπασχόλησηε που υποκρύ
πτει υποαπασχόληση ή νέα επιχειρηματικότητα ανάγκηε λόγω ελλείψεω5 άλλων ευκαιριών απασχόλησν 
και έτσι αποχωρεί εύκολα όταν βρει ικανοποιητική μισθωτή εργασία. Η σημασία των μικρών και μεσαίων επι
χειρήσεων για το κοινωνικό μπλοκ του ΠΑΣΟΚ αποκαλύπτεται στο γεγονόε ότι μόνο οι πολύ μικρέε επιχειρή
σ ε ι μέχρι δέκα ατόμων υπερβαίνουν τα τρία πέμπτα Tns απασχόλησή. Η μετανάστευση με τη φθηνή εργασία

συνέβαλλε στη επιβίωση των μικρών επιχειρήσεων και στην αναπαραγωγή των μεσαίων και υψηλών -  μεσαί
ων στρωμάτων αλλά σε ορισμένεε περιπτώσεΐ5 ασκεί πίεση στα πιο ανειδίκευτα τμήματα των εργαζομένων.

Οι εντεινόμενε$ κοινωνικέε διαφοροποιήσει καταγράφονται στην χωροταξία των περιοχών κα- 
TOiKias otis μεγάλε5 πόλειε Διαμορφώθηκε η νεόδμητη προαστιακή κατοικία για τα υψηλά και υψηλά 
μεσαία στρώματα και η παλαιά σε σχετικά υποβαθμισμένεε περιοχέε του κέντρου και Tns π ερ ιφ έρ ε ι για tis 
ευάλωτε$ ομάδε5 των λαϊκών στρωμάτων και tous οικονομικού5 μετανάστε5. Υπάρχει και η κάθετη κοινωνι
κή διαφοροποίηση με βάση τον όροφο. Η κοινωνική διαφοροποίηση, χάρη και στην πολιτική του ΠΑΣΟΚ, 
δεν οδήγησε μέχρι σήμερα στην Ελλάδα σε ακραία κοινωνική πόλωση. Υπάρχει υψηλό ποσοστό ιδιοκατοί- 
Knons για τα εργατικά, λαϊκά στρώματα, τα οποία όμωε πιέζονται σήμερα από τα υψηλά επιτόκια. Εμφανί
στηκε συνεχήε διόγκωση των μεσαίων θέσεων με ανοδικέε και καθοδικέε τάσεΐ5. Η πολιτική του ΠΑΣΟΚ 
πρέπει να υπολογίζει ότι η ανισότητα εντ05 των κοινωνικών ομάδων συμβάλλει εντυπωσιακά 
περισσότερο στη συνολική ανισότητα απ' ότι μεταξύ των διαφορετικών ομάδων.

Ο κόσμο5 Tns υπαίθρου βιώνει τη στασιμότητα του γεωργικού εισοδήματο5, την υποχώρηση και μείω
ση Tns ανταγωνιστικότητα5 Tns aypoTiKàs παραγωγή5, tis αρνητικέε συνέπειε$ από tis καθυστερήσει των 
διαρθρωτικών αλλαγών για τον εκσυγχρονισμό Tns γεωργίαε, την εξάρτησή του από tis επιδοτήσει και 
τη γενικότερη αναδιανεμητική πολιτική του κρότον. Τα μικρομεσαία νοικοκυριά είτε γερνούν και φθίνουν 
μέχρι τη συνταξιοδότηση είτε περνούν στην πολυαπασχόληση cos σταδιακή αποχώρηση από τη γεωργία 
είτε οικοδομούν αποτελεσματικά οικογενειακά δίκτυα εξωαγροτικών δραστηριοτήτων για να ενισχύσουν το 
εισόδημά tous. Η έλευση των οικονομικών μεταναστών έδωσε δυναμισμό otis μεγαλύτερεε ιδιοκτησίεε ή 
έκανε πιο αποδοτικέε tis α γρ ο τ ιά  εκμεταλλεύσεΐ5 κατά κύριο λόγο των απασχολούμενων εκτόε γεωργίαε. 
Νέεε ευκαιρίεε σε véous αγρότεε μπορεί να δημιουργήσουν οι έξυπνοι συνδυασμοί Tns φυτικήε και κτηνοτρο- 
φικήε παραγωγή$, Tns παραγωγή5 προϊόντων noiÔTnTas με την τυποποίηση, τη βιοτεχνία και βιομηχανία, το 
εμπόριο, τον τουρισμό και ιδιαίτερα τον αγροτουρισμό, τα νέα κινήματα μεσογειακών προτύπων διατροφή 
και οικολογικού στυλ ζωήε. Enions η νέα ΚΑΠ για τη διαχείριση του αγροτικού χώρου και την αναγέννηση 
του τοπικού περιβάλλοντοε μπορεί να δημιουργήσει νέεε δυνατότητεε απασχόλησηε των νέων. Ωστόσο τα 
αγροτικά νοικοκυριά είναι δεσμευμένα στα παλιά δεδομένα Tns επιδοματική$ γεωργία5 και ο επαναπροσα- 
νατολισμόε tous δεν έχει υποστηριχθεί ικανοποιητικά.

Σημαντικοί μετασχηματισμοί στην ελληνική κοινωνία συνδέονται με τη δημογραφική Tns γήραν
ση, τα νέα σχήματα μετάβασηε των νέων στην ενηλικίωση, tis μεταβολέ5 στα οικογενειακά πρό
τυπα (μονογονεϊκέ5 οικογένειεε, διαζύγια κ.α.) και την εξέλιξη Tns Ελλάδαε σε χώρα υποδοχήε 
μαζική5 μετανάστευσηε. Πρόκειται για προκλήσεΐ5 άγνωστεε στην ιδρυτική φάση του ΠΑΣΟΚ.

18. Το ΠΑΣΟΚ στη διαμόρφωση Tns πολιτική5 του υπολογίζει την ανομοιογένεια των δυνάμεων του νέου κοι
νωνικού συνασπισμού και Tns προγραμματικήε του πολυσυλλεκτικότητα5. Η στρατηγική του είναι να συναρ
θρώνει τα πρώτα «βαγόνια» στον κοινωνικό συρμό, δηλαδή τα δυναμικά, ανερχόμενα κοινωνικά στρώ
ματα με τα μικρομεσαία και τα τελευταία «βαγόνια» ώστε να κινηθούν όλα npos τα pnpos, σε υψηλότερα 
επίπεδα ευημερίαε με tis ταχύτητε5 Tns véas εποχή5, να εξασφαλιστεί η ανοδική κοινωνική κινητικότητα και 
να αποτραπούν ζώνεε φτώχεια5 και αποκλεισμού. Η Δεξιά θέλει να αποσυνδέσει τα πρώτα «βαγόνια» από 
τα τελευταία που θα εγκαταλείπονται στο δίχτυ πτωχοκομείου. Η συντηρητική αριστερά θέλει να σταματήσει 
ή να επιβραδύνει το «τραίνο».

19. Το ΠΑΣΟΚ δίνει θετικό, δημιουργικό περιεχόμενο otis διαδικασίεε εξατομίκευαν που ξετυλίγονται στη 
σύγχρονη κοινωνία. Αποδέχεται ότι οι άνθρωποι δεν κάνουν μόνο συλλογικά όνειρα αλλά έχουν ισχυρό 
αίσθημα npooconiKÔs ταυτότητα5 και αυτονομίαε και αναπτύσσουν το δικό tous προσωπικό σχέδιο



για τη ζωή, as onouôés, την εργασία, tous tpônous ζωήΞ και Katavâôcûons, ιην ερωτική tous συμπεριφορά, 
το γάμο, as εναλλαγέ5 στην καριέρα tous, as επενδύσει και τα περιουσιακά tous στοιχεία, τον συσχετισμό 
ανάμεσα στο χρόνο εργασία5 tous και τον ελεύθερο χρόνο. Στο ιστορικό pas σχέδιο, στο πρόγραμμά pas, 
στον καθημερινό λόγο pas πρέπει ο κάθε àv0pconos να μπορεί να αναγνωρίζει τον εαυτό του. Να μην αι
σθάνεται ότι απευθυνόμαστε σε απρόσωπε5 KoivcaviKés δυνάμει και η πολιτική pas φαίνεται αποξενωμένη, 
πολύ «μεγάλη» για το δικό του «μικρό» πρόβδημα και ποδύ «μικρή» για τα μεγάδα tos koivcovîos.

Η κρίση εκπροσώπησηβ και ο μετασχηματισμόε tou πολιτικού συστήματο5

20. Η Επανίδρυση του ΠΑΣΟΚ απαντά στην κρίση του ποδιτικού συστήματο5 που καταγράφεται σαν κρίση 
εκπροσώπησή και vopiponoínons και τεδικά γίνεται κρίση tos ônpoKpaaas. Μια κρίση που παίρνει νέεε 
διαστάσεΐ5 με τη γενικευμένη και επιταχυνόμενη παρακμή tos KuPépvnons tos Néas AnpoKpaáas. Σημαντικά 
τμήματα tos KOivcavías από διαφορετικά στρώματα αισθάνονται ότι δεν εκπροσωπούνται και είναι «εκτ05 
ίων τειχών», ότι η ποδιτική έχει αποσυνδεθεί από την καθημερινή ζωή tous ή έχει χάσει την ικανότητα να 
δίνει αποτεδεσματικέ5 δύσεΐ5 στα κοινωνικά προβδήματα. Η απογοήτευσή tous από το Kpátos φθείρει as 
προσδοκίε5 tous από την ποδιτική. Συγκρίνουν as apyés, γραφειοκρατία διαδικασίε5 του Kpátous και tos 
óioÍKnons με την ταχύτητα εξυπηρέτησή5 tous στα ATM των τραπεζών και τα γκισέ tos Kivntñs τηδεφωνία5 
και χάνουν την εμπιστοσύνη tous στη δημόσια σφαίρα. Τα αδύναμα οικονομικά στρώματα υποχρεώνονται 
να καδύψουν ένα σημαντικό μέροε των αναγκών tous σε υγεία και παιδεία με ιδιωτική δαπάνη παρά την 
ύπαρξη «δωρεάν» δημόσιων συστημάτων, ενώ τα πιο εύπορα στρώματα εξαρτούν από το εισόδημά tous 
την ικανοποίηση βασικών αναγκών tous και συχνά δυσφορούν για τη φοροδόγηση που γίνεται στο όνομα 
του κοινωνικού Kpárous. Το εθνικό xpátos εξακοδουθεί να αποτεδεί το κύριο πεδίο συμμετοχή$ και δη
μ ο κρ α τ ία  αντιπροσώπευση5 και ταυτόχρονα ένα σημαντικό ποσοστό κρίσιμων αποφάσεων παίρνονται σε 
υπερεθνικά ή διεθνικά όργανα ôixcos ανάδογη δημοκρατική νομιμοποίηση ή τεδικά εξαρτώνται από as αγο- 
pés. Οι μεγάλε$ ιδεολογίε5 και οι συλλογικοί μύθοι, που έδιναν νόημα στην ποδιτική συμμετοχή έχουν 
μπει σε κρίση, οι ιστορικού χαρακτήρα ôiacpopés Αριστερά5-Δεξιά5 στην Εδδάδα έχουν χαδαρώσει, ενώ οι 
νέε5 δ ιαχω ρ ισ τή  γραμμέε δεν έχουν αποκτήσει, ακόμα, τη διαύγεια και την ένταση που απαιτείται.

Η κρίση εκπροσώπησή επιδεινώνεται από μια σειρά παθολογίε$ του πολιτικού ouotñpatos που καλού
μαστε να υπερβούμε: χαμηδό επίπεδο προγραμματική5 ωρίμανση5, αναποτεδεσματικό5 tpónos διακυβέρ- 
vnons και διαχείρισή, παδαιοκομματική ρητορεία μακριά από την ουσία των προβλημάτων, κομματοκρατία 
και πελατειακά δίκτυα, προχειρότητα στη νομοθεσία και ταυτόχρονα μη εφαρμογή των νόμων, απουσία 
πραγματικήε δογοδοσία5 και δημοκρατικού ελέγχου, παγίωση ενό5 συντηρητικού στάτου5 κβο, εξάρτηση 
από το πολιτικό χρήμα, διαφθορά. Η γενικευμένη κρίση των θεσμών, οι οποίοι υπονομεύονται από την κυ
βερνητική πολιτική tos Néas AnpoKpauas, σε συνδυασμό με την επιδείνωση tos ο ικ ο ν ο μ ία  κατάστασή, 
μπορεί να δημιουργήσουν κατάσταση avoixTOS ποδιτικήΞ και κ ο ιν ω ν ία  Kpíons.

Τα φαινόμενα tos Kpíons ανακυκλώνονται óíxcos διέξοδο από ένα τυφλό, μηδενιστικό νεοδαϊκισμό και κυ
νισμό όλων των αποχρώσεων και από τι s ισοπεδωτια επιθέσει που δέχεται η πολιτική από ανταγωνιστικά 
εξωποδιτικά κέντρα επιρροή5 που θέλουν να την απαξιώσουν, να την ποδηγετήσουν, να αποδυναμώσουν 
τα κόμματα σαν αυτόνομου5 θεσμούε ποδιτική5 εκπροσώπησηε, να ελέγξουν το πολιτικό σκηνικό και να 
μετατρέψουν την επιταχυνόμενη φθορά tns κυβέρνησηε tns Néas Δημοκρατία σε φθορά κάθε 
προοδευτικήε εναλλακτική5 λύση5.

21. Το ΠΑΣΟΚ δε σηκώνει ψηλά τα χέρια στην κρίση Tns ποδιτικήε. Ανανεώνει την πολιτική εκπροσώπηση με 
την Επανίδρυσή του. Μετουσιώνει τη λαϊκή δυσαρέσκεια σε μια ριζοσπαστική δύναμη μετασχηματισμού του

πολιτικού συστήματο5, σε μια δημοκρατική, θεσμική και ηθική αναγέννηση του δημόσιου βίου, σε αλλαγή 
του τρόπου διακυβέρνηση5. Υπερασπίζεται την αυτονομία του δημόσιου χώρου και as αξίεε tns δημο
κ ρ α τ ία  αντιπροσώπευσή και υπογραμμίζει ότι η πολιτική και τα πολιτικά πρόσωπα δεν μπορεί να είναι 
εμπορεύσιμα προϊόντα σε μια παραπολιτική και διαφημιστική αγορά. Τιμά την ειλικρίνεια, την ακεραιότητα, 
as γνώσεΐ5, την εργατικότητα, τη δέσμευση σε «πιστεύω» σ' όποια πολιτικά πρόσωπα τη διαπιστώνει ανε
ξάρτητα από as άλλε5 KoppatiKés ôiacpopés. Το ΠΑΣΟΚ μπορεί και πρέπει να δώσει στην επανίδρυσή του 
το νόημα μια5 véas atpùnvians, pias véas ιδ εο λ ο γ ία , προγραμματική5, η θ ια ,  α ισ θ η τια , κ ινη μ α τία  
και κυβερνητική$ nuKvôtntas στην πολιτική του. Να αναδειχθεί σε κίνημα διαφάνειαε, αποκέντρωση5 και 
autoôioÎKnons. Να κάνει ευκρινή τη διαφορά με τη συντηρητική παράταξη και να δώσει νέα ποιότητα 
και ένταση στον ανταγωνισμό ιδεών, προγραμμάτων, πρακτικών. Να εμπνεύσει παντού véous θεσμού$ συμ- 
μετοχή5, αυτοδιαχείριση5, àoYOÔooias και ελέγχου που κλείνουν το χάσμα πολιτική5 και πολιτών και tous 
προσφέρουν νέε5 euKaipiss να διαμορφώσουν την πολιτική ατζέντα.

Το ΠΑΣΟΚ θα συμβάλει να οικοδομηθεί μια νέα διαυγή5 σχέση ανάμεσα στην πολιτική και τα MME, 
η οποία θα βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό tns αυτονομία, θα στηρίζει τον πλουραλισμό, τη δια
φοροποίηση, τον κριτικό έλεγχο και την ποιότητα tns nônpocpôpnons, του δημόσιου διαλόγου και tns 
παραγωγή$ των πολιτιστικών και ψυχαγωγικών προγραμμάτων. Μια σχέση που αποστρέφεται την κουλτού
ρα tns περιφρόνηση5 npos τη δημόσια σφαίρα, δεν υποκαθιστά την πολιτική δημοκρατία με τη μιντιοκρατία, 
δεν πριμοδοτεί την διαπλεκόμενη συναλλαγή, τον κιτρίνισμά, την αποκλειστική προβολή των αρνητικών κοι
νωνικών προτύπων και την υποβάθμιση των προγραμμάτων σε μια ομοιογένεια στον χαμηλότερο πολιτισμι
κό παρονομαστή. Τονίζουμε ότι ο xcopos των MME, ôncas γενικότερα ο μ ο ρ φ ω τια  και πολιτιστικό5 xcbpos, 
δεν είναι μια οικονομική αγορά ônoos οι άλλε$ και συνεπών χρειάζεται να ενεργοποιείται αποτελεσματικά η 
ευέλικτη δημόσια ρύθμιση και η αντί -  τραστ νομοθεσία απέναντι otis διεθνεί5 τάσειε υπερσυγκέντρωσπ5 tns 
lôiOKtnoias και tos ioxùos σε λίγα μεγάλα μιντιακά και εκδοτικά γκρουπ και otis ôiaouvopiaKés εξαγορέ$ και 
συγχωνεύσειε. Ενθαρρύνουμε τα νέα διαδικτυακά μέσα επικοινωνία5 και αναγνωρίζουμε τη συμβολή tous 
στη διεύρυνση tns δημοκρατίαε και tns συμμετοχή5.

Απαρχή ενόε νέου xùpatos δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων μπορεί να είναι η αλλαγή του εκλο
γικού συστήματοε ώστε να κατοχυρώνεται η αναλογικότητα και η ποιότητα tns αντιπροσώπευση5, η ελαχι- 
στοποίηση του λεγάμενου πολιτικού χρήματο5 και η ανεξαρτησία του βουλευτή. Υπογραμμίζουμε συμβολι
κά και ουσιαστικά ένα σχετικά απλό αλλά καίριο βήμα για να αυξήσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών otis 
δυνατότητε5 tns πολιτική5: τα Κέντρα Εξυπηρέτηση5 Πολιτών (Κ.Ε.Π.) γίνονται πλήρη υποκαταστήματα του 
Kpâtous για ΟΛΕΣ tis υποθέσει των Πολιτών που αναλαμβάνουν την ολοκλήρωση των υποθέσεων με μια 
απλή επίσκεψη του πολίτη.

Ο ΝΕΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ

Μια θεμελιώδη διαφορά με τη δεξιά για το κοινωνικό κράτο5

22. Η διαφορά του ΠΑΣΟΚ, τηε προοδευτική5 Αριστερά$ με τη Δεξιά δεν είναι ποσοτική. Είναι θεμελιακή, ποι
οτική. Το ΠΑΣΟΚ υπερασπίζεται τα κοινωνικά δικαιώματα και έχει στο κέντρο τη5 σ τρατηγ ία  και του προ- 
γράμματό5 του την ανανέωση του κοινωνικού κράτου$, την επαρκή χρηματοδότηση και τον μετασχηματισμό



του, ώστε να προσφέρει αποτελεσματικά συλλογικές και εξατομικευμένες υπηρεσίες για όλους tous πολίτες 
σύμφωνα με τα υψηλά ποιοτικά πρότυπα του 21ου αιώνα. Η Δεξιά υποχρηματοδοτεί και εγκαταλείπει το 
δημόσιο τομέα. Εμπορευματοποιεί τομείς υψηλής κοινωνικής ευθύνης όπου αποδεδειγμένα αποτυγχάνουν 
οι αγορές. Αφήνει σταδιακά το κοινωνικό κράτος να κάτσει σ' ένα «δίχτυ ασφαλείας», τριτοκοσμι
κού χαρακτήρα, στο κατώτερο «εγγυημένο» επίπεδο πτωχοκομείου, έσχατο καταφύγιο μόνο για 
τα πιο ανήμπορα στρώματα και τους οικονομικούς μετανάστες, ακατάλληλο για τη μεσαία τάξη 
και τον κόσμο της εργασίας που θα πιέζονται να αναζητήσουν όλο και περισσότερο τις βασικές 
υπηρεσίες στον ιδιωτικό τομέα. Με την πολιτική ms Néas Δημοκρατίας, αυτό που συμβαίνει σήμερα στα 
δημόσια μαιευτήρια θα επεκταθεί σ' όλη τη δημόσια υγεία και παιδεία και σταδιακά στην κοινωνική ασφάλι
ση στην οποία το κράτος θα εγκαταλείψει τις υποχρεώσεις του και θα περιοριστεί σε μια κατώτερη προνοιακή 
σύνταξη.

Η κοινωνική «προίκα»

23. Η προοδευτική αριστερά είναι ξένη με την κρατικίστικη δεισιδαιμονία που υποκαθιστά την κοινωνία με τη 
γραφειοκρατία. Απορρίπτει τον εξισωτισμό προς τα κάτω και τα αντικίνητρα στη γνώση, την καλή εργασία, 
την ασφάλιση, στην αυτοδημιούργητη επιχειρηματικότητα. Δε δέχεται την ισοπέδωση των εισοδηματικών 
διαφορών που βασίζονται στην υψηλότερη ειδίκευση, την παραγωγικότερη εργασία, το ταλέντο και την ανά
ληψη ευλογών κινδύνων. Αντίθετα, το ΠΑΣΟΚ προτείνει ένα νέο ιστορικό σχέδιο αναδιανομής του εισο
δήματος και των ευκαιριών που αυξάνει τις δυνατότητες και τις επιλογές, πρώτα γι' αυτούς που δεν έχουν 
στο ξεκίνημά τους και στους βασικούς σταθμούς του βίου τους το στήριγμα μιας σημαντικής οικογενειακής 
«κληρονομιάς» και «προίκας». Το ΠΑΣΟΚ φέρνει στην ελληνική κοινωνία ένα έξυπνο, οικουμενικό, απλό 
και ευέλικτο σύστημα «κοινωνικής κληρονομιάς» που στηρίζει τους ανθρώπους στους βασικούς 
σταθμούς της ζωής τους (γέννηση, είσοδος στο σχολείο, το Πανεπιστήμιο και την αγορά εργασίας, πέρα
σμα στη σύνταξη). Είναι το φιλικό, υποστηρικτικό χέρι της κοινωνίας που βοηθά το άτομο να αναλάβει 
την ευθύνη του εαυτού του στη ζωή, τις σπουδές, την εργασία, την οικογένεια, τη δια βίου εκπαίδευση, την 
ασφάλιση, την επιχειρηματική πρωτοβουλία. «Γνώση, ασφάλιση, δουλειά σ' αυτούς που μπορούν, ισχυρή 
κοινωνική αλληλεγγύη και αξιοπρεπής διαβίωση γι' αυτούς που πράγματι δε μπορούν», είναι κεντρική ιδέα 
του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ για τη «Δίκαιη Κοινωνία, Δυνατή Ελλάδα».

Παλιές και νέες ανισότητες

24. Το ΠΑΣΟΚ συγκεντρώνει την προσοχή του σ' όλες τις πηγές και τις διαστάσεις της ανισότητας, παλιάς και νέας. 
Ανισότητες στο εισόδημα, στην πρόσβαση στις θέσεις απασχόλησης και τις κοινωνικές υπηρεσίες. Ανισότητες 
φύλου και γενεών. Ανισότητες εθνοφυλετικές. Ανισότητες οικιστικές, χωροταξικές, περιφερειακές, πολιτιστι
κές, μορφωτικές, ψηφιακές. Στην Ελλάδα η εκπαίδευση αποτέλεσε το βασικό διαβατήριο για την κοινωνική 
ανέλιξη των ατόμων. Ωστόσο, παρά την πρόοδο που σημειώθηκε είναι γεγονός ότι παιδιά με ίσες ικανότητες 
στις πρώτες φάσεις της ζωής τους εξελίσσονται σχετικά διαφορετικά, σ' ένα σημαντικό βαθμό, σύμφωνα με 
την κοινωνικό -οικονομική και μορφωτική κατάσταση των οικογενειών τους. Παρά τη «μαζικοποίηση» της 
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης η κοινωνική κατάσταση των νοικοκυριών επηρεάζει τις προσδοκίες, τις φιλοδοξί
ες, τις επιδόσεις και τελικά τις άνισες ευκαιρίες πρόσβασης των παιδιών στις προπτυχιακές σπουδές ειδικά στις 
«προνομιούχες» σχολές υψηλής κοινωνικής ζήτησης και πολύ περισσότερο στο μεταπτυχιακό τους επίπεδο. 
Η συνεχής μείωση των εκπαιδευτικών ανισοτήτων εμπνέει το ΠΑΣΟΚ για τον ποιοτικό μετασχηματισμό 
του σχολείου σ' όλα τα επίπεδα, τη μεταρρύθμιση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και την ολόπλευρη στήριξη

των μαθητών και σπουδαστών με οικονομικές δυσκολίες. Δε θα ανεχθούμε τη συγκέντρωση και τον εγκλω
βισμό παιδιών από φτωχό κοινωνικό και μορφωτικό περιβάλλον σε σχολικές μονάδες με χαμηλές επιδόσεις, 
πράγμα που τροφοδοτεί το φαύλο κύκλο της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Νέος τρόπος αντιμετώπισης της φτώχειας

25. Το ΠΑΣΟΚ, προβάλλει νέους τρόπους κατανόησης και αντιμετώπισης του φαινομένου της φτώχειας σε όλες 
τις διαβαθμίσεις και τις διαστάσεις του. Στηρίζουμε το εγγυημένο επίπεδο αξιοπρεπούς διαβίωσης με 
την ελεύθερη, ίση πρόσβαση σε υπηρεσίες δημόσιας παιδείας, υγείας και κοινωνικής φροντίδας 
και με τη συνέργεια του φάσματος των στοχευμένων εγγυημένων εισοδηματικών ενισχύσεων
που προτείνουμε στο πρόγραμμά μας. Από τη διεύρυνση του ΕΚΑΣ και τη βασική σύνταξη για τον ανασφά
λιστο μέχρι τα αυξημένα επιδόματα ανεργίας, το υψηλό κατώτερο ημερομίσθιο, την «κοινωνική εργασία», 
τα ποικίλα επιδόματα για παιδιά, αναπηρία κ.α. Καθιερώνουμε νέες δομές που φέρνουν τις κοινωνικές υπη
ρεσίες δίπλα στον πολίτη. Προχωρούμε σε κάθε ζώνη φτώχειας σε πρωτοβουλίες που μεταβάλλουν τα 
κίνητρα και το περιβάλλον, παρακινούν θετικά, ενεργοποιούν την άϋλη βοήθεια των κοινωνικών δεσμών, 
της συγγένειας, της φιλίας και της καλής γειτνίασης, ώστε να κρατηθούν οι άνθρωποι πάνω από το οριακό 
κατώφλι που αρχίζει το γλίστρημα στην παραίτηση, στην παγίδα μιας φτώχειας, η οποία αναπαράγεται δια- 
γενεακά. Το ιδιόκτητο σπίτι, που ενεργοποιεί για την αποπληρωμή του ένα θετικό μηχανισμό φιλοδοξίας και 
παρακίνησης στην εργασία και την αποταμίευση, αποτελεί ένα πολύτιμο ελληνικό μάθημα στην καταπολέ
μηση της φτώχειας. Επανεξετάζουμε συνολικά την κοινωνική μας πολιτική, ώστε να αυξήσουμε την χαμηλή 
απόδοση των κοινωνικών δαπανών στη μείωση της εισοδηματικής φτώχειας. Συνδέουμε πιο αποτελεσματικά 
τις εισοδηματικές ενισχύσεις με τις ενεργητικές πολιτικές κοινωνικής και επαγγελματικής επανένταξης. 
Δε χρηματοδοτούμε την καθήλωση στην εξάρτηση, τα αντικίνητρα στην εργασία και τις χαμηλές προσδοκίες 
ειδικά των νέων ανθρώπων.

26. Υποβάλλουμε στον κομματικό και ευρύτερο δημόσιο διάλογο δύο συμπληρωματικές ιδέες για την ωρίμαν- 
σή τους σχετικά με άλλες μορφές εγγυημένου εισοδήματος:

Ο θεσμός της «Πίστωσης Φόρου» (αρνητικού φόρου εισοδήματος) έχει το πλεονέκτημα ότι συμπληρώ
νει αυτόματα με επιστροφή φόρου το εισόδημα των εργαζομένων ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών 
πάνω από ένα κλιμακούμενο ελάχιστο εγγυημένο επίπεδο, δίχως να δημιουργεί αντικίνητρα στην εργασία. 
Η εφαρμογή του, ωστόσο, θα έχει σημαντικό αποτέλεσμα εφόσον ξεπεραστούν οι γνωστές δυσλειτουργίες 
του φορολογικού μας συστήματος. Το πρόγραμμα Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος έχει το πλεονέ
κτημα ότι είναι καθολικό, αλλά η εφαρμογή του εμφανίζεται σήμερα δύσκολη όχι τόσο από το οικονομικό 
του κόστος, όπως λανθασμένα τοποθετείται συχνά στη δημόσια συζήτηση, αλλά από το γραφειοκρατικό 
κόστος εξακρίβωσης, τις διοικητικές αδυναμίες στο κράτος πρόνοιας να καταγραφούν οι δικαιούχοι, να αξι
ολογηθεί αν πράγματι μετέχουν σε προγράμματα επανένταξης στην εργασία και να αποκλειστούν φαινόμενα 
κακοδιαχείρισης, πελατειακών εκτροπών και γενικευμένων αντικινήτρων στην εργασία. Αποτελεί πρόκληση 
για το ΠΑΣΟΚ να υπερβεί όλες τις δυσκολίες που σήμερα εμφανίζονται για να καταλήξει σιον πιο αποτε
λεσματικό μηχανισμό εγγυημένου εισοδήματος, σύμφωνα με τη δομή που εμφανίζει η φτώχεια 
στην πατρίδα μας.

Ένα πλειοψηφικό κόμμα της εργασίας

27. Το ΠΑΣΟΚ με την επανίδρυσή του επιβεβαιώνει και ενισχύει τη θεμελιακή του ταυτότητα ως το πλειοψη



φικό κόμμα tris εργασίαε. Υπενθυμίζει όχι οι επιιυχίε$ tns xcopas από ιην είσοδο στην ΟΝΕ μέχρι ta μεγάλα 
δημόσια έργα και tous σχετικά uijjnfioùs puGpoùs avcintuÇns οφείλονται πρώτα otis ικανότητε5, τη σκληρή 
και έξυπνη εργασία και την υπευθυνότητα των ανθρώπων tns γνώσηε και του μόχθου. Η εργασία για εμά5 

δεν είναι μόνο πηγή εισοδήματο5 και αγοραστική5 δύναμη5 αλλά πηγή νοήματοε, αξιοπρέπεια5, συντρο- 
cpiKÔtntas, ατομική5 και συλλογική5 tautôtntas. Το ΠΑΣΟΚ επιστρέφει ποίΤιτικά otous χώρου5 εργασίαε, 
εκεί που οι άνθρωποι θέλουν να ακούγονται, να υπολογίζονται, να συμμετέχουν, να διεκδικούν καλύτερε5 

συνθήκε5 δουλειά5 και μια νέα ισορροπία μεταξύ ζωή$ και εργασία5. Ανανεώνει την ικανότητά του να εκπρο
σωπεί πολιτικά, να οργανώνει και να κινητοποιεί έναν ετερογενή κόσμο tns εργασία5 με τον κατακερματισμό 
του σε ανομοιογενεί5 κατηγορίεε και με την ελαστικοποίηση και ρευστότητα των εργασιακών του σχέσεων. 
Ξεπερνά την υποανιιπροσώπευση και τη χαλαρή σύνδεση tou με tis κατηγορίε5 εργαζόμενων 
ôixcos σιαθερή απασχόληση και συνδικαλιστική οργάνωση ιδιαίτερα atous τομεί5 tns περιστασιακή5, 
ευάλωτα χαμηλά αμειβόμενη$ εργασία$ του ιδιωτικού τομέα, με tis yuvatos και tous véous που δυσκολεύ
ονται να μπουν ή να παραμείνουν στην αγορά εργασία$, με ε κ ε ίν ο ι που αποθαρρύνονται από tis χαμηλέε 
αμοιβέ5 και την ανασφάλεια και σπρώχνονται στο περιθώριο ή πυκνώνουν tis ypappés των «εργαζόμενων 
φτωχών».

Η αντίθεση εργασίαε -  κεφαλαίου μετασχηματίζεται, αλλά παραμένει ενεργό$ παρά το ότι οι εργαζόμε
νοι σήμερα διαθέτουν γνωστικό «κεφάλαιο» και γίνονται έμμεσα επενδυτέ5 μέσα από τα ασφαλιστικά tous 
Ταμεία και βέβαια παρά τη διάχυση tns piKpàs επιχειρηματικότητα5. Στην εποχή tns παγκοσμιοποίησή, η 
απότομη είσοδο$ tns εργατική$ ôùvapns των μεγάλων αναδυόμενων οικονομιών στη διεθνή αγορά εργασία5 

μεταβάλει σ' αυτή τη φάση tis ισορροπίε5 εργασία5 -  κεφαλαίου υπέρ του τελευταίου και οδηγεί σε noààés 
αναπτυγμένε5 χώρε$ σε αμοιβέ$ που δεν παρακολουθούν την άνοδο tns παραγωγικότητα5 tns εργασία$. Το 
ΠΑΣΟΚ, όλα τα σοσιαλιστικά και προοδευτικά κόμματα tns Eupcbnns και όλου του κόσμου, τα κινήματα 
των εργαζομένων πρέπει να μεταβάλλουν ευνοϊκά tous συσχετισμού5 ôùvapns και να οργανώσουν τον 
νέο προωθητικό, «ιστορικό συμβιβασμό» εργασίαβ -  κεφαλαίου στη βάση του Νέου Κοινωνικού 
Συμβολαίου που θα συνδέει tous atôxous tns βιώσιμη5 avàntuÇns, tns παραγωγικότητα5 και tns 
ανταγωνιστικότητα5 tns οικονομίαε με τη δικαιότερη διανομή του πλούτου μεταξύ μισθών και 
κερδών και τη σύγκλιση npos τα πάνω των διαφόρων τομέων tns μισθωτή5 xpYaoias.

28. Είναι ανάγκη στην Ελλάδα για να προωθήσουμε το στόχο tns nàôpous anaaxôânons να αντιμετωπίσουμε 
μια διπλή αποτυχία. Την αδυναμία των θεσμών Katâptions να συνδεθούν με tis πραγματικέ5 ανάγκε5 tns 
ayopâs εργασία5 και την αδυναμία tns εργοδοσία5 και γενικότερα tns oiKOvopias να αξιοποιήσει tis γνώσεΐ5 
και tis φιλοδοξίεε των νέων εργαζομένων. Η σωστή ιδέα ότι η υψηλή γνώση προσφέρει γενικά και καλύτερε$ 
επαγγελματικέε ευκαιρίε5 δεν πρέπει να υπεραπλοποιεί τη σχέση tns εκπαίδευση5 με την οικονομία σε μια 
εποχή που η απασχόληση επηρεάζεται όχι μόνο από την εθνική και τοπική αγορά αλλά και από τη θέση tns 
xcbpas στο διεθνή καταμερισμό εργασία5. Ενώ ταυτόχρονα η εκπαίδευση, πέρα από tis επαγγελματικέε προ- 
ontiKés, διαδραματίζει έναν ευρύτερο παιδαγωγικό ρόλο στην προετοιμασία δημιουργικών και υπεύθυνων 
πολιτών. Δεν υπάρχει συνεπών αυτόματη σύνδεση μεταξύ καλών σπουδών και κυρίαν των τυπικών προσό
ντων με την καλά αμειβόμενη εργασία και το ΠΑΣΟΚ πρέπει να στηρίξει την πολιτική του σε μια ρεαλιστική 
πρόγνωση των γνώσεων και των ικανοτήτων που θα δίνουν μεσοπρόθεσμα περισσότερε$ και καλύτερε5 

θέσειε εργασία$ otis νέε5 γενιέ$. Η πρόσθετη δυσκολία που αντιμετωπίζουμε είναι ότι δε μπορούμε να στη
ρίξουμε την πλήρη απασχόληση στα ελλείμματα του δημοσίου, ενώ υπάρχουν εύλογα όρια στην επέκταση 
tns ônpôoias anaoxôânons, διαφορετικά θα γίνεται και αυτή évas ακόμη napâYovtas ανεργία5.

Αριστερά tns tppovtiôas

29. Είμαστε η αριστερά tns εργασία5 αλλά και η αριστερά tns cppovtiôas. Η αριστερά του «αγωνίζομαι», η αρι
στερά του «κυβερνώ», αλλά και η αριστερά του «φροντίζω», «μοιράζομαι», «νοιάζομαι», «συμπάσχω». 
Επανίδρυση του ΠΑΣΟΚ μπορεί να σημαίνει: ανασχηματίζουμε όλη την πολιτική μα5 με αφετηρία tis 
ανάγκε5 των παιδιών. Μια κοινωνία καλή για τα παιδιά είναι ακόμα καλύτερη για tous ενήλικεε και tous 
ηλικιωμένου5. Πολύ καλύτερη για tis γυναίκε5. Αυτόματα η κοινωνία, η εργασία, η πολιτική αποκτούν 
ένα ισχυρό θηλυκό «άρωμα». Αναδομούμε για τα παιδιά την εισοδηματική, φορολογική, ασφαλιστική, 
εκπαιδευτική, περιβαλλοντική, χωροταξική πολιτική του ΠΑΣΟΚ, tis κο ινω ν ία  υπηρεσίε5 υγεία$ και φρο- 
vtiôas, tis γονικέ5 άδειε5 με anoôoxés, τα ωράρια και γενικότερα tis διευκολύνσε^ otous γονείε ιδιαίτερα tis 
μητέρε$ για να συνδυάσουν τη γονεϊκή λειτουργία με την εργασία και την καριέρα. Αναγεννούμε και κάνουμε 
ασφαλεί$ για τα παιδιά tis πόλεΐ5, tis γείτονα, tous ôpôpous, tous δημόσιου5 xobpous, τα πάρκα, tis δια- 
ôpopés npos το σχολείο, tis μεταφορέ$. Αναδημιουργούμε ζωντανέ5 κοινότητε$ ανθρώπων για να κοινωνι
κοποιούνται τα παιδιά, να μαθαίνουν τον κόσμο έξω από το σπίτι, πέρα από τον καναπέ και την τηλεόραση, 
να ακούν, να σχετίζονται, να επικοινωνούν με παιδιά από διαφορετικέε ο ικογένεια^, toniKés και εθνικέε 
κουλτούρε5.

Δίνουμε προτεραιότητα στην εξάλειψη tns naiôiKàs φτώχειαε. Στην πρώτη αιτία tns, την ανεπάρκεια 
των εισοδημάτων των οικογενειών με παιδιά, κατοχυρώνουμε εγγυημένα εισοδήματα ανάλογα με τον αριθ
μό των παιδιών. Συγκεντρώνουμε την προσοχή pas στη δεύτερη αιτία tns π α ιδ ιά  φτώχεια$, τη φτώχεια 
των υποδομών, τη δραματική έλλειψη βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών. Ο διπλασιασμό5 tous σε 
μια τετραετία, ôncos προβλέπει το πρόγραμμά pas, συν την άμεση ελεύθερη επιλογή δημόσιου, δημοτικού, 
ιδιωτικού, ή μη κρατικού, μη κερδοσκοπικού σταθμού ή àààns niotonoinpévns popcpàs φύλαξη5 των παιδι
ών με την οικονομική στήριξη του Kpâtous θα είναι ένα ευεργετικό σοκ στη φροντίδα των παιδιών. Η φτώχεια 
των παιδιών πάει πολύ πιο πέρα από τα τρόφιμα, τα ρούχα, γενικά τα υλικά αγαθά, πέρα από τον κόσμο tns 
διαφήμισή και tns aYopâs. Αφορά otous δείκτε$ υγεία5. Είναι φτώχεια μορφωτική και πολιτιστική. Φτώχεια 
τηλεοπτική. Φτώχεια στο παιχνίδι, tous avoixtoùs xdopous, tis ευκαιρίεε και tis εναλλακτικέε λύσει$ έξω από 
το σπίτι. Φτώχεια otous av0pcbnivous δεσμού5, tis φιλίεε, tis φιλοδοξίε5. Φτώχεια otous tpônous ζωή$ ôncos 
είναι η κατανάλωση trans -  ακόρεστων λιπαρών, η παχυσαρκία και η καθιστική ζωή. Εισάγουμε με το πρό
γραμμά pas την καινοτομία του Προσωπικού Προθεσμιακού Επενδυτικού Λογαριασμού αυτόματα 
με τη γέννηση κάθε παιδιού, με αρχική κατάθεση του Kpâtous, ανοιχτού στη συμβολή tns αυτοδιοίκη- 
ons, των επιχειρήσεων και των οικογενειών με φορολογικά κίνητρα, που μπορεί να ανοίξει στα 18 χρόνια, 
ώστε να χρηματοδοτήσει tis onouôés και την είσοδο στην αγορά εργασία$ ή να μετεξελιχθεί σε προσωπικό 
αποταμιευτικό - επενδυτικό λογαριασμό. Ενισχύουμε, έτσι από voûpis το αίσθημα ασφάλειαε, autovopias και 
υπευθυνότητάε των εφήβων και των νέων στη διαχείριση των προσωπικών και οικογενειακών tous πόρων. 
Τελικά, η μεγαλύτερη5 évtaons φτώχεια στην Ελλάδα είναι η μείωση διαχρονικά του παιδικού πληθυ
σμού tns. Είναι αλήθεια ότι οι άνθρωποι δεν κάνουν παιδιά με στόχο να αντιμετωπίσουμε σαν κοινωνία το 
δημογραφικό και το ασφαλιστικό πρόβλημα. Η γέννηση και η ανατροφή tous έχει μια εγγενή υψηλή ανθρώ
πινη, συναισθηματική αξία. Ωστόσο, πρέπει να εξετάσουμε τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσει το xpâtos 
τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών των γονέων npos όφελθ5 των οικογενειών, αναλογικά 
με τον αριθμό των παιδιών και συνεπα« αναλογικά με τη συμβολή tous στη βιωσιμότητα του 
ασφαλιστικού συστήμακ«.

30. Η μεγαλύτερη πρόκληση για το ΠΑΣΟΚ, για τη σύγχρονη προοδευτική αριστερά είναι να συμφιλιώσει την 
οικογενειακή και εργασιακή ζωή, ενώ παράλληλα θα μεταβάλει tis σχέσεΐ5 των δύο φύλων στην αγο



ρά εργασίαΒ, χιβ θέσε^ ευθύνηΒ και το δημόσιο χώρο όπωε το έχει καταφέρει στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. 
Είμαστε αντίθετοι με την ακροδεξιά, τη συντηρητική και γενικά ανδροκρατική και πατερναλιστική λογική που 
αντιμετωπίζει τ5 γυναίκεΒ σαν επιδοτούμενεΞ παιδομηχανές για την επίλυση του δημογραφικού και θέλει 
να τΐ5 κρατά εκτόε εργασίαΒ ή σε επισφαλείΒ Θέσεΐ5 χαμηλού προφίλ ή στα υπερδιπλάσια σε σχέση με τουΒ 
άνδρεΒ ποσοστά ανεργίαΒ.

31. Αποτίουμε φόρο τιμή5 στην ελληνική οικογένεια, η οποία λειτούργησε οοξ άτυπο κοινωνικό «κράτοΞ» και 
αποτέλεσε τη σημαντικότερη πηγή φροντίδαΞ για τα παιδιά και τα εξαρτώμενα ηλικιωμένα τη$ μέλη. Υπο
γραμμίζουμε ιδιαίτερα ότι οι γυναίκεε έχουν αναλάβει το μεγαλύτερο βάρο$ τηΞ φροντίδαΒ και σηκώνουν 
διπλό φορτίο με την απλήρωτη εργασία στο σπίτι, παράλληλα με τη συμμετοχή τουε στην αγορά εργασίαΒ. 
ΌμωΞ, τα νέα κοινωνικά δεδομένα όπωΞ είναι η δημογραφική γήρανση με τα λιγότερα διαθέσιμα νέα μέλη, 
η γεωγραφική κινητικότητα τη$ εργασίαΒ, οι μεταβολέΒ στα μοντέλα τηΒ οικογενειακήΒ ζωήε που αλλάζουν 
τΐ5 σχέσεΐΒ φροντίδαΒ μεταξύ των γενεών, η μακρόχρονη εξέλιξη του γήρατοε και των χρόνιων νοσημάτων 
επιβαρύνουν υπερβολικά την οικογένεια, η οποία συχνά δυσκολεύεται να τα βγάλει μόνη τη$ πέρα. Πολλέί 
οικογένειεΒ πιέζονται από την ταυτόχρονη διπλή φροντίδα των παιδιών και των ηλικιωμένων. Είναι καιρό$ να 
κατακτήσουμε, με ευελιξία και εξατομίκευση, μια καλύτερη ισορροπία ανάμεσα στη δημόσια πολιτική 
φροντίδαΒ και στην οικογένεια, η οποία, έτσι και αλλιώε, πρέπει να παραμείνει το επίκεντρο τη$ καλήΞ 
κοινωνικήΒ και συναισθηματικήΞ ζωήΒ των ηλικιωμένων. Ο δρόμο$ που άνοιξε το ΠΑΣΟΚ με τα ΚΑΠΗ και το 
πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» πρέπει να διευρυνθεί, να ολοκληρωθεί και να συνδυάσει αποτελεσματικά 
τιε υπηρεσίεΒ φροντίδαΒ με τΐ5 υπηρεσίεΒ υγείαΒ.

32. Η κοινωνική πρόνοια πρέπει να εκδηλώνεται προληπτικά για να ενισχύονται οι αδύναμεΞ οικογένειεε προ- 
κειμένου να αποφύγουν την εγκατάλειψη των παιδιών τους. Ταυτόχρονα, είναι ανάγκη να πραγματώνεται το 
δικαίωμα των παιδιών που στερούνται οικογενειακού περιβάλλοντοΒ σε εναλλακτική ανθρωποκεντρική 
φροντίδα, η οποία αναπτύσσει στοιχεία υιε οικογενειοκεντρικήΒ ανατροφή για την ανάπτυξη τηΒ προσωπι- 
κότητάΒ τουΒ και την κοινωνική τους ένταξη, μακριά από κάθε μορφή ιδρυμαχοποίησηΒ. Το ΠΑΣΟΚ πρέπει 
να επεκτείνει τα θετικά πρότυπα που έχουν αναπτυχθεί.

33. Είναι ανάγκη να αντιμετωπίσουμε τουΒ παράγοντεΒ εκείνουε που οδηγούν σε επίμονο εκπαιδευτικό, επαγ
γελματικό, κοινωνικό αποκλεισμό των Ατόμων με Αναπηρία, παρά τα βήματα προόδου στη σχετική νομο
θεσία και να στηρίξουμε αποτελεσματικά τιε εναλλακτικέε λύσεΐΒ στη διαχείριση των προβλημάτων τουΒ με 
στόχο την πλήρη ένταξή τουΒ στην κοινωνική ζωή.

Ένα «άλλο» ΠΑΣΟΚ, με τα μάτια xns νέσε γενιά$

34. Το Κόμμα μαΒ δεν μπορεί να πραγματώσει μια αληθινή επανίδρυση του αν δεν ανατρέψει ριζικά τη σχέση 
του με xis νέεΒ γενιέΒ ειδικότερα με τη Γενιά xns Χιλιετίαε, αυτή που ξεμυτίζει στίΒ σπουδέΒ και στην εργασία 
την πρώτη και δεύτερη δεκαετία του 21 ου αιώνα. Η επανίδρυση θα αποκτήσει το νόημα ms αν καταφέρουμε 
να δούμε το ΠΑΣΟΚ «απέξω», με τα μάτια των νέων. Να ομολογήσουμε αυτοκριτικά μια αποτυχία μα5 
που είναι μέροΒ pias γενικότερπε Kpions των σχέσεων ms πολιτική5 με τίΒ νέεε γενιέΒ. Να αντιστρέψουμε δι- 
αχρονικέΒ επιλογέΒ, προτεραιότητεΒ, καθεστωτικέΒ συμπεριφορέΒ και αγκυλώσει που pas αποξενώνουν και 
δημιουργούν χαμένεε γενιέΒ για το ΠΑΣΟΚ Να μεταβάλλουμε τον άδικο ισολογισμό των γενεών. Να 
ανοίξουμε ξανά το δρόμο σε ανοδικέΒ κοινωνικέΒ ανακατατάξει στο πέρασμα από τίΒ σημερινέΒ γενιέΒ oxis 
επόμενεΒ. Να κάνουμε κεντρικό πρόταγμα του προγράμματοβ και xns πολιτικήΒ pas ύπαρξηε την 
εγγύηση ότι η σημερινή νέα γενιά και κάθε ερχόμενη θα ζήσει καλύτερα από την προηγούμενη. 
Aurns ο ριζιkos επαναπροσανατολισμόΒ στο πρόγραμμα και στην πολιτική pas δεν είναι τόσο εύκολοε στην

πράξη όσο ακούγεται. Πρέπει να συγκρουστούμε μ' ένα διαμορφωμένο συντηρητικό κοινωνικό και πολιτικό 
oxàxous κβο όλων των αποχρώσεων που περιορίζει xis δυνατότητεΒ των νέων, με παγιωμένεΒ καταστάσεΐΒ 
που η νεολαία xis βιώνει σαν μια «γκρίζα» συμπαιγνία σε ßäpos ms. Να προχωρήσουμε σε xopés και ρήξεΐ5 

για να μειώσουμε το δυσβάσταχτο τριπλό xpéos που πέφτει oxis νέεΒ γενιέΒ: δημόσιο xpéos, γιγάντιο ακά
λυπτο ασφαλιστικό «xpéos», περιβαλλοντικό «xpéos». Να βγούμε από το φαύλο κύκλο pias ΤριτοβάθμιαΒ 
ΕκπαίδευσηΒ που μαζικοποιήθηκε, υποχρηματοδοτήθηκε, δε μεταρρυθμίστηκε και συνεπών υποβαθμίστηκε 
ποιοτικά συγκριτικά με xis νέεΒ ανάγκεΒ. Mias αντινεανικήΒ ayopäs εργασίαΒ και των συντηρητικών ηλικιακών 
συστημάτων ανάδειξηΒ oxis 0éo£is ευθύνηΒ.

35. 40 χρόνια μειά ιον Μάη ίου '68, 35 μετά το Πολυτεχνείο είναι ανάγκη να πάμε πέρα από τα ερμηνευ
τικά εργαλεία που αντιστοιχούν σε παλαιότερεΒ γενιέΒ και να κατανοήσουμε καλύτερα το διαφοροποιημένο 
κοινωνικό και ψυχολογικό προφίλ ms νεολαίαΒ, τον βιωματικό και νοηματικό ms κόσμο και τα νέα σχήματα 
νεότητα$ που χαρακτηρίζονται από το μεγαλύτερο στην ανθρώπινη ιστορία χρόνο μετάβασηΒ στην ενηλικί- 
ωση. Όλα τα γεγονότα στη ζωή των νέων που σηματοδοτούν αυτό το πέρασμα στην ενηλικίωση 
συμβαίνουν πολύ αργά (αποφοίτηση ιδιαίτερα με το μεταπτυχιακό, αποχώρηση από το σπίτι των γονιών, 
είσοδοΒ στην αγορά εργασίαΒ, γάμοε, γέννηση του πρώτου παιδιού). Η παρατεινόμενη εξάρτηση από την 
οικογένεια μπορεί να προστατεύει tous véous Kupicos ms μεσαίαΒ τάξηΒ από τη φτώχεια, από xis αποτυχίεΒ 
του εκπαιδευτικού συστή paras, του κοινωνικού Kpàxous και ms ayopäs, αλλά μπορεί να έχει opiopéves αρ- 
vnxiKés παρενέργειεΒ στη δημιουργική xous πρωτοβουλία, στη γρήγορη ένταξη xous στην εργασία.

36. Δεσμευόμαστε να δημιουργήσουμε ένα νέο ΠΑΣΟΚ που θα έχει το κουράγιο και την έμπνευση να πείσει ότι 
όλε$ οι γενιέΒ είμαστε μέρη του συνόλου και pas συμφέρει να μοιράσουμε δίκαια tous nôpous, 
Tis ευθύνεε, tis απολαβέ5 και tis αβεβαιότητε5, παρά να οδηγηθούμε σε μια κρίση εμπιστοσύνη, σ' ένα 
νέο χάσμα γενεών ειδικά καθώΒ θα σημειώνεται μια κρίσιμη μεταβολή στη δημογραφική ισορροπία συντα
ξιούχων -  εργαζομένων. Η αποδοτική επένδυση στην παιδεία είναι η καλύτερη μακροπρόθεσμη απάντηση 
στο ασφαλιστικό πρόβλημα. Για να έχουμε κοινωνικό πλούτο που θα φτάνει για όλεΒ xis γενιέΒ δύο είναι σε 
τελευταία ανάλυση οι καθοριστικοί παράγοντεΒ: ο αριθμό5 των απασχολούμενων και η παραγωγικότητα xns 
ανθρώπινηε εργασίαΒ. Τη συνεχή αύξηση ms παραγωγικότηταΒ ôpcos μπορεί να τη διασφαλίσει αυτό που εν
διαφέρει ιδιαίτερα τη νέα γενιά, δηλαδή: η εκπαίδευση, η κατάρτιση, η καινοτομία, η τεχνολογία. Το βαθύτε
ρο μυστικό του ασφαλιστικού είναι πέρα από το στενό πυρήνα pias ασφαλισχικήΒ μεταρρύθμισή! Βρίσκεται 
στα χέρια των νέων! Αλλά και οι σημερινέΒ γενιέΒ εργαζομένων μπορούν να αλαφρώσουν το ασφαλιστικό 
ßäpos που πέφτει oxis επόμενεΒ με το Εθνικό Κεφαλαίο Αλληλεγγύηε των Γενεών. Enions με την κρατική 
χρηματοδότηση xns μείωσή των εργοδοτικών εισφορών των νέων που εισέρχονται στην αγορά εργασίαΒ.

ΠρασινίζονταΒ το πράσινο

37. Η Επανίδρυση του ΠΑΣΟΚ σημαίνει οικολογικό μετασχηματισμό του σε όλα τα επίπεδα. Δεν φτάνει γι' 
αυτό να «πρασινίζουμε» το πρόγραμμά pas, να επαναλαμβάνουμε στον κεντρικό pas πολιτικό λόγο xous 
μ εγ ά λ ο ι pas omxous για το «πρασίνισμα» του φορολογικού και εκπαιδευτικού ouoxâpaxos καθώε και του 
χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού, για xis ανανεώσιμεΒ nnyés ενέργειαΒ, τη βιολογική γεωργία, την 
προστασία των υδάτινων πόρων, τη διαχείριση των απορριμμάτων. Χρειάζεται σε κάθε τόπο και χώρο να γί
νεται το «πράσινο» Tpônos ζωή5, καθημερινό βίωμα, ζωντανό κίνημα των αγωνιστών μα5, να ξεκινά 
από το σπίτι pas, την ποιότητα του εσωτερικού του περιβάλλοντοε, την απομάκρυνση των πηγών εσωτερικάε 
pûnavons, τον εξαερισμό του, τον έλεγχο των υλικών του και τη βελτίωση ms ενεργειακήΒ του anôôoons 
από τα μεγάλα δημόσια κτήρια xns περιοχήΒ pas που μπορούν να αποκτήσουν πράσινη στέγη ή κάθετη



φύτευση, από tous kAeiotoùs δημόσιουε xdopous όπου πρέπει να απαγορευθεί το κάπνισμα, από την προ
τίμηση μα5 στα μαζικά μέσα συγκοινωνία$ ιδιαίτερα tis ώρεε aixpns, από τη μεταβολή των καταναλωτικών 
μα5 προτύπων, από το δρόμο μα$ που μπορεί να δενδροφυτευθεί, να σκιασθεί ή να πεζοδρομηθεί, από το 
στρατόπεδο ή το παλιό εργοστάσιο στη γειτονιά pas που μπορεί να απαλλοτριωθεί και να γίνει πάρκο, από 
την αναγέννηση και περιφρούρηση των περιαστικών δασών pas, ώστε να μετατρέπονται σε γιγάντια πάρκα. 
Μπορούμε να δημιουργούμε δίκτυα πρασίνου, npàoivous ôiaôpôpous φυσικού δροσισμού και αερισμού 
των πόλεων pas ειδικά όταν μπορούμε να συνδέσουμε μ' auraùs τα περιαστικά βουνά με τη θάλασσα. Προ
τεραιότητα pas τα σπίτια, οι δρόμοι, οι συνοικίε5, οι χώροι εργασία5 αυτών που πλήττονται πιο έντονα από 
tis υψηλέ5 θερμοκρασίε5, των οικονομικά αδυνάτων. Το ΠΑΣΟΚ, σοσιαλιστικό και οικολογικό κόμμα 
συναρθρώνει το πράσινο κίνημα με το nà0os για την κοινωνική δικαιοσύνη. Το «πράσινο» και το 
«κόκκινο». Το ΠΑΣΟΚ σε κάθε τόπο και χώρο στηρίζει, εμπνέει, συμμετέχει σε κάθε δημιουργική κίνηση για 
το περιβάλλον, αλλά ταυτόχρονα αναπτύσσει τη δική του αυτοτελή πράσινη πολιτική δραστηριότητα.

Ένα Πασοκικό όνειρο για την Πόλη pas

38. Το ΠΑΣΟΚ γίνεται το πολιτικό κίνημα για το μετασχηματισμό και την αναγέννηση των πόλεων και
των ευρύτερων περιοχών tous. Έξυπνη, πράσινη, ανταγωνιστική πόλη που αυξάνει τον κοινωνικό πλούτο, 
την απασχόληση και τα εισοδήματα είναι εκείνη στην οποία οι άνθρωποι αγαπούν να ζουν, να σπουδάζουν, 
να εργάζονται, να ανοίγουν δουλειέε, να καινοτομούν, να αγοράζουν σπίτια, να μεγαλώνουν τα παιδιά tous, 
να περπατούν otous ôpôpous Tns και tis πλατείε$ Tns, να απολαμβάνουν tous avoixroûs ελεύθερου5 xcbpous 
Tns, va συνυπάρχουν ανεξάρτητα από το εισόδημά tous otis αίθουσεε συναυλιών και tis βιβλιοθήκε$ Tns 
μέχρι τα πάρκα, τα γήπεδα και τα κολυμβητήριά Tns, να ψωνίζουν, να διασκεδάζουν, να δημιουργούν βιώσι- 
με$ κοινότητε5, να κάνουν τουρισμό. Είναι αυτή που αφηγείται την ιστορία Tns, το μύθο Tns, ζει το όνειρό Tns, 
ενισχύει την ταυτότητά Tns, κεφαλαιοποιεί την κουλτούρα Tns, τον καθαρό αέρα και το καθαρό νερό Tns, την 
ιδιαίτερη παραγωγή Tns, την ύπαιθρο που την περιβάλει, την χωρική και κοινωνική συνοχή και την ανεκτικό- 
τητά Tns. Δημιουργούμε ένα τοπικό ΠΑΣΟΚ κινηματικό, με ένα όνειρο για την πόλη του, την περιοχή του.

Να διαχειριστούμε την πολυπολιτισμικότητα

39. Το ΠΑΣΟΚ επιδιώκει να αναδειχθεί σε ενεργό παράγοντα μετασχηματισμού τπ5 ελληνική5 κοινωνίαε σε 
ανοιχτή πολύπολιτισμική κοινότητα που εντάσσει τη διαφορετικότητα στην κοινή πρόοδο και ευημερία. Αυτή 
η φιλοδοξία μαβ θα ακούγεται σαν ευχή δίχω5 αντίκρισμα αν δεν κρατήσουμε άμεση επαφή με τα 
αντιφατικά αποτελέσματα που συνοδεύουν την απότομη εισροή μεγάλου αριθμού οικονομικών 
μεταναστών όπω$ τα βιώνουν οι ίδιοι αλλά και οι τοπικέ$ κοινωνίεδ που τουβ υποδέχονται. Η αγο
ρά εργασία$ κατάφερε να απορροφήσει ένα εντυπωσιακό μέγεθο$ ξένηε φθηνή5 εργασία5 αλλά η διοίκηση, 
η κοινωνική υποδομή, το εκπαιδευτικό σύστημα και η δημόσια τάξη βρέθηκαν απροετοίμαστα και η κοινω
νία δυσκολεύεται να τουε εντάξει και να του$ εξασφαλίσει δημόσιο λόγο. Το μεγαλύτερο στοίχημα τηβ 
ελληνική5 κοινωνία$ αφορά στα παιδιά τουε, του$ μετανάστε$ τηε δεύτερέ γενιά5. Αν δεν καταφέ
ρουμε να εντάξουμε αυτήν τη δεύτερη γενιά κύρια μέσα από ένα εκπαιδευτικό σύστημα που το χαρακτηρίζει 
η διαπολιτισμικότητα και η ανεκτικότητα στη διαφορετική θρησκεία ή εθνική καταγωγή θα δημιουργηθούν 
σοβαρά προβλήματα κοινωνική5 συνοχή5, ασφάλειαε και τάξη5 από την ενδεχόμενη περιθωριοποίηση τπ5. 
θετικό ρόλο σ' αυτή την κατεύθυνση θα παίξει η χορήγηση ιθαγένεια5 σ' όσα παιδιά μεταναστών γεννιούνται 
και μεγαλώνουν στην Ελλάδα κι η αυτόματη απόκτησή τη$ μετά την παρέλευση τριετία5 για όλα τα υπόλοιπα 
που είναι μαθητέε στη χώρα μα5.

Ο σεβασμό5 τη$ διαφορετικότητα5 σε κάθε περίπτωση απαιτεί από όλου5 σεβασμό των βασικών κανόνων τηε 
ανθρώπινη5 συμβίωση5, επικοινωνία, συνάντηση, ανταλλαγή, νομιμότητα, εξομοίωση δικαιωμάτων αλλά 
και υποχρεώσεων. Πολυπολιτισμικότητα δεν σημαίνει αποξένωση και γκετοποίηση. Η διαχείριση 
αυτή5 τη5 ανοιχτή5 πολυπολιτισμικότητα$ είναι ένα από τα πιο σύνθετα κοινωνικά προβλήματα που έχουμε 
μπροστά μα5.

Η ποιότητα τη$ ελληνική5 δημοκρατία5 κρίνεται από ένα βασικό τηε δείκτη: την ικανότητα τηε να εξαλείψει 
όλα τα εμπόδια στη δυναμική συμμετοχή και ανέλιξη τη$ μειονότηταε τηβ θράκη$ και να αποδεσμεύσει το 
δυναμικό τη$ στην ανάπτυξη, την ευημερία, την κοινωνική και πολιτική ζωή τη5 περιοχή5 και τηε χώραε.

ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Η ανάδειξη του ΠΑΣΟΚ στη διακυβέρνηση τπ5 χώρα5 δεν είναι μια απλή επιστροφή, μια παλινόρθωση. Σημαίνει 
νέα αρχή. Νέο τρόπο διακυβέρνησή. Είναι επείγουσα ανάγκη να καλύψουμε το σοβαρό κενό τη5 γενίκευσηε 
τη$ κυβερνητική5 εμπειρία5 του κόμματο5, τη$ άντλησπ5 διδαγμάτων, τη$ βαθύτερηε κατανόησηε του τι δούλεψε 
με επιτυχία και τι όχι και γιατί.

Βασικέ$ αρχέ$ και κατευθύνσεΐ5 του Νέου Τρόπου Διακυβέρνησή

40. Επιτελική κυβέρνηση με λιγότερα υπουργεία. Εφαρμόζεται με πληρότητα η «αρχή τη$ επικουρικότη- 
τα5» με την εκχώρηση των αποφάσεων, των αρμοδιοτήτων και των μέσων στο πλησιέστερο προ$ του5 πολί- 
τε5 δυνατό επίπεδο διοίκησή. Οι αμιγώ5 εθνικού χαρακτήρα κ εν τρ ιά  υποθέσει διατηρούνται στα υπουρ
γεία και οι άλλε5 δημόσιε5 λειτουργίε$ μεταφέρονται στα δύο νέα επίπεδα αυτοδιοίκησή (περιφερειακή5 και 
τοπική5). Εννοείται ότι η αναδιάταξη αυτή του μηχανισμού διακυβέρνηση5 σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να 
καταλήξει σε σπατάλη χρόνου και δυνάμεων μακριά από τα προβλήματα των πολιτών, σε συγκρούσε^ και 
ανακατατάξει αξιωματούχων, τελικά σε πολύ φασαρία για πολύ μικρά αποτελέσματα για την κοινωνία.

41. Στρατηγικό$ σχεδιασμό$ υπό τον Πρωθυπουργό που καθορίζει σε διαρκή συνεργασία με του5 υπουρ- 
γού5 τβ προτεραιότητε5 τπ5 κυβέρνηση5, τουε στόχου5 -  κλειδιά, του5 δείκτε$ και τα κριτήρια αξιολόγησηε 
των αποτελεσμάτων σε κάθε τομέα και τα σχετικά χρονοδιαγράμματα. Τα υπουργεία έχουν υψηλό βαθμό 
διαχειριστική5 αυτονομίαε και πρωτοβουλία5 αλλά δεν είναι απομονωμένα φέουδα. Εφαρμόζεται διακυ
βέρνηση ολική$ ποιότηταΒ. Δε θα ξανασυμβεί σε κυβέρνηση ίου ΠΑΣΟΚ η αλλαγή υπουργού να 
συνοδεύεται αυτόματα και με αλλαγή πολιτική5. Λειτουργεί στα πλαίσια του πρωθυπουργικού θεσμού 
Μονάδα Αξιολόγηση5 και Ελέγχου των Αποτελεσμάτων στην εφαρμογή τη$ κυβερνητική$ πολιτικήε 
και ειδικά στην υλοποίηση των στόχων προτεραιότητα5 για τα προβλήματα των πολιτών.

42. Εφαρμόζεται η Νέα Δημόσια Διαχείριση η οποία: Συνδέει τΐ5 χρηματοδοτήσει με τα τελικά αποτελέ
σματα για την κοινωνία με κριτήριο τη μέγιστη δυνατή προστιθέμενη δημόσια και κοινωνική αξία. Καθιερώ
νει τον πολυετή «Προϋπολογισμό Αποτελεσμάτων» και τα προγραμματικά συμβόλαια τη$ κυβέρνηση$ με 
του$ αυτόνομου5 ή ημιαυτόνομου5 φορεί$ δημόσιου συμφέροντθ5. Εισάγει τιε προδιαγραφέ5 ποιότηταΒ 
ιδιαίτερα σε τομείε υψηλή5 κ ο ιν ω ν ία  ευθύνηε όπω5 παιδεία, υγεία, περιβάλλον, εξυπηρέτηση πολιτών 
κ.α. καθώΰ και λίγα αλλά επαρκή και ισορροπημένα κριτήρια απόδοσή. Διεγείρει τον «ανταγωνισμό



ποιότητας» και δημιουργεί δημόσιες ή ημιδημόσιε5 «αγορές» σε χώρους δημόσιας ευθύνης. Δίνει μεγαλύ
τερη ελευθερία επιλογών στον πολίτη καταναλωτή δημόσιων υπηρεσιών. Μεταβάλλει τα κίνητρα σε κάθε 
χώρο και χρησιμοποιεί ευρύτερα oikovopikoùs μοχλούς διεύθυνσης. Επιβραβεύει με αύξηση ms χρηματο- 
ôôxnons, μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων και με δημόσια αναγνώριση τα ιδρύματα και tis υπηρεσίες που 
επιτυγχάνουν επίπεδα αριστείας ή ξεπερνούν tous στόχους ποιότητας. Παρεμβαίνει υποστηρικτικά, εμψυ
χώνει, κινητοποιεί τους άμεσα ενδιαφερομένους πολίτες και τις τοπικές κοινωνίες, βελτιώνει τις υποδομές, 
ζητά ανασυγκρότηση και νέα ποιότητα διεύθυνσης εκεί που οι επιδόσεις είναι κάτω από tis ελάχιστες 
ανεκτέ$ προδιαγραφές ειδικά σε σχολεία και νοσοκομεία. Πρόκειται για μια θεμελιώδη καινοτομία της 
διακυβέρνησής μας που απαιτεί να επιλύσουμε από τώρα δύσκολα προβλήματα, να συγκεντρώσουμε σ' 
όλους τους τομείς το κατάλληλο «ανθρώπινο κεφάλαιο», να διαμορφώσουμε μια «Τράπεζα Στελεχών» 
δίχως στενά κομματικά σύνορα, να μυήσουμε και να εκπαιδεύσουμε στη Νέα Δημόσια Διαχείριση ένα ευρύ
τερο δυναμικό και να αξιοποιήσουμε γόνιμα τη διεθνή και τη δική μας εμπειρία διεύθυνσης.

43. Υιοθετεί στη στρατηγική των μεταρρυθμίσεών της την ανοιχτή μέθοδο των αλλαγών. Έχει στρατηγικό 
πλάνο και χάρτη πορείας. Στηρίζεται στη μέγιστη δυνατή πολιτική και κοινωνική υποστήριξη και συμμετοχή. 
Προβάλλει το «κέρδος» των αλλαγών και το «κόστος» της μη αλλαγής. Καθορίζει τον πρώτο στόχο, τα εν
διάμεσα βήματα και μ' ένα πιο ανοιχτό τρόπο το καταληκτικό σημείο. Επιλέγει την αφετηριακή κίνηση, τον 
«ευαίσθητο κρίκο» που πρέπει να τραβηχτεί ώστε να μπει σε κίνηση η αλυσιδωτή αντίδραση των αλλαγών 
και των προσαρμογών. Οργανώνει τις υποστηρικτικές συνέργιες. Κάνει γρήγορα τις αναγκαίες αναπροσαρμο
γές και διορθώσεις. Συνδέει τη μεταρρύθμιση με την επαρκή χρηματοδότηση.

44. Αναβάθμιση της Βουλής - Ποιοτικός μετασχηματισμός του Νομοθετικού έργου. Τερματίζεται η προ
χειρότητα που οδηγεί σε μια βιομηχανία παραγωγής νόμων δίχως σχέδιο και μέσα για την υλοποίησή τους, 
δίχως επιστημονικοτεχνική και κοινωνική ωρίμανση, με άγνοια των ακούσιων συνεπειών tous, συχνά με 
κριτήριο την επίδειξη ζήλου των υπουργών για την ενίσχυση της δημόσιας εικόνας τους. Αναγγέλλονται στην 
αρχή κάθε κοινοβουλευτικής περιόδου τα βασικά σχέδια Νόμων που θα έρθουν στη Βουλή. Καθιερώνεται 
υποχρεωτικό στάδιο δημόσιας διαβούλευσης. Κάθε σχέδιο Νόμου συνοδεύεται υποχρεωτικά από έκθεση 
ποιότητας με ανάλυση κόστους -  οφέλους, αξιολόγηση των επιπτώσεών του και μελέτη της εφαρμογής του. 
Κωδικοποιείται και απλοποιείται ριζικά η νομοθεσία.

45 Εισάγεται ολοκληρωμένο σύστημα διαφάνειας, εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης, επιθεώρη
σης και ελέγχου, λογοδοσίας, ατομικής και συλλογικής ευθύνης, ευρύτερη χρήση των δειγματολη
πτικών ελέγχων και επιλογή των ελεγκτέων υποθέσεων κεντρικά με βάση την εφαρμογή συστήματος (point 
system). Βασική προϋπόθεση για την επιτυχία του συστήματος ελέγχων είναι η αξιοπιστία και αντικειμενικότη
τα των διαδικασιών, η κοινωνική συμμετοχή και ο διαχωρισμός κόμματος -  κράτους. Στο μέτωπο κατά της 
διαφθοράς πέρα από τα θεσμικά και νομικά εργαλεία εμβαθύνουμε στην πολιτική οικονομία της διαφθοράς 
και χρησιμοποιούμε τα μέσα της Νέας Δημόσιας Διαχείρισης για να ανοίγουμε «το λαιμό του μπουκαλιού», 
δηλαδή εκείνους τους «κόμβους» στη διοίκηση όπου «μποτιλιάρουν» οι υποθέσεις των πολιτών και ζητού
νται λύτρα διελεύσεως. Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναθέτει άμεσα ολοκληρωμένη μελέτη αλλαγών 
και μέτρων για την πάταξη της διαφθοράς σ' όλους τομείς της διοίκησης και της δημόσιας ζωής.

46. Εισάγεται σε όλα τα επίπεδα και τους κλάδους διακυβέρνησης και διοίκησης σύγχρονο και ευέλικτο 
σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων και Κρίσεων. Προτεραιότητα στην πρόληψη με αναγνώριση, ανάλυση, 
ποσοτική και ποιοτική αξιολόγηση των κινδύνων και με συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης, συνεχούς 
επιθεώρησης και ενημέρωσης της κοινής γνώμης.

θέλουμε μία νέα κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ επικεντρωμένη στους στόχους -  κλειδιά, ώστε να μη χάνεται

στο χάος της καθημερινής μικροδιαχείρησης αλλά ταυτόχρονα με υψηλά αντανακλαστικά για να αντιδρά 
με ταχύτητα σε απρόβλεπτα ή «μικρά» ζητήματα με δυσανάλογα αρνητικά αποτελέσματα. Κυβέρνηση με 
μακροπρόθεσμο σχεδίασμά αλλά ταυτόχρονα με άμεσα απτά αποτελέσματα στην πρώτη γραμμή της εξυ
πηρέτησης των πολιτών, με στρατηγική των λεγάμενων «μικρών νικών» πάνω στα προβλήματα για να 
διατηρεί την πρωτοβουλία των κινήσεων, την κεκτημένη ταχύτητα και την εμπιστοσύνη των πολιτών. Κυβέρ
νηση που μειώνει μαζικά τις γραφειοκρατικές υπερρυθμίσεις και τον υπερσυγκεντρωτισμό και εφαρμόζει τον 
κανόνα «απλά, διαφορετικά, λιγότερα και καλύτερα».

Ανοιχτή, Διαρκής Προγραμματική Εργασία

47. Το ΠΑΣΟΚ εγκαινιάζει μία Διαρκή Προγραμματική Εργασία. Συγκροτεί Επιτροπή Προγράμματος η οποία 
κινητοποιεί το κατάλληλο επιστημονικό δυναμικό της ευρύτερης κεντροαριστεράς, τους ειδικούς, τα στελέχη 
διεύθυνσης, τα ταλέντα στις ιδέες και τη διοίκηση, τους εκπροσώπους των κοινωνικών κινημάτων. Βάζει σε 
κίνηση μια πρωτοφανή στην έκτασή της ανοιχτή, συμμετοχική διαδικασία παραγωγής θέσεων και 
διαβούλευσης ειδικά μέσα από το διαδίκτυο. Προχωρεί στην εμβάθυνση, ολοκλήρωση και εξειδίκευση 
του προγράμματος «Δίκαιη Κοινωνία, Δυνατή Ελλάδα», επιλύει τα άλυτα προβλήματα, συνδέει τους στόχους 
με τα οικονομικά μέσα, αντιμετωπίζει τις εκκρεμότητες και τις δυσκολίες του νέου τρόπου διακυβέρνησης 
και μπορεί στον κατάλληλο χρόνο να παρουσιάσει ένα σύγχρονο, ελκυστικό, συνεκτικό και αξιόπιστο 
κυβερνητικό πρόγραμμα. Η προγραμματική εργασία δε θα είναι απομονωμένη και τεχνοκρατική, θα συ
ντονίζεται με τους Τομείς του κόμματος, θα τροφοδοτεί με ιδέες τις αντιπολιτευτικές μάχες και πρωτοβουλίες 
του αλλά θα έχει σχετική αυτονομία και ευρύτερο χρονικό ορίζοντα.

Πέντε Προτεραιότητες -  Πέντε Δέσμες Αλλαγών

48. Το ΠΑΣΟΚ προσδιορίζει πέντε μεγάλες προγραμματικές προτεραιότητες για τη νέα διακυβέρνησή του, οι οποίες 
συνιστούν πέντε σφαιρικές δέσμες μεταρρυθμίσεων και αλλαγών και μπορεί και πρέπει να ολοκληρωθούν με 
θεματικά Συνέδρια ή Συνδιασκέψεις του κόμματος και ανάλογες πανελλαδικές κινητοποιήσεις και καμπάνιες. 
Οι προγραμματικές προτεραιότητες διαπερνώνται από την αρχή πρώτα οι πολίτες -  καταναλωτές κοινωνι
κών υπηρεσιών, πρώτα οι μαθητές -  σπουδαστές, πρώτα οι ασθενείς, οι συνταξιούχοι και οι δημότες. Επιδιώ
κουν τη μέγιστη δυνατή προστιθέμενη κοινωνική αξία για κάθε ευρώ του'Ελληνα φορολογούμενου 
και φιλοδοξούν να μειώσουν δραστικά το βάρος της ιδιωτικής δαπάνης στους αντίστοιχους τομείς.

49. Πρώτη προτεραιότητα: Γνώση σε όλους -  Τεχνολογία Παντού -Ένα νέο εκπαιδευτικό σύστημα
για τη νέα εποχή. Είναι ανάγκη να κινηθούμε συγχρονισμένα σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης γιατί απο
δείχθηκε ότι τα προβλήματα της μίας βαθμίδας μεταφέρονται πολλαπλασιαστικά στην επόμενη.

Έχουμε συμφωνήσει ότι θα αντικαταστήσουμε στο σχολείο το ασφυκτικό αναλυτικό πρόγραμμα με ένα πιο 
ελεύθερο ανοιχτό πλαίσιο που θα συνδυάζει τους ενιαίους εθνικούς στόχους μάθησης ειδικά στις βασικές 
γνώσεις με τις δυνατότητες προσαρμογής σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, σύμφωνα και με τις ανάγκες 
και τις κλίσεις των μαθητών. Το δύσκολο πρόβλημα που πρέπει να επιλυθεί από τους ειδικούς και τους 
εκπαιδευτικούς είναι πώς μετατρέπουμε την τάξη σε δημιουργικό και ελκυστικό εργαστήριο της σκέ
ψης αντί για εξεταστήριο αποστήθισης πληροφοριών. Το κλειδί επιτυχίας είναι ο εκπαιδευτικός, του οποίου 
ο ρόλος πρέπει να αναβαθμιστεί και να εξασφαλιστεί η συμμετοχή του, η επιμόρφωσή του, η αύξηση των 
εισοδημάτων του, τα ηθικά και υλικά κίνητρά του καθώς και η αντικειμενική αξιολόγηση της εκπαιδευτικής 
του μονάδας. Χρειάζεται να επεξεργαστούμε τις εύλογες εναλλακτικές λύσεις στην αλλαγή του εξεταστικού



ouoxôpaxos, με ακριβή υπολογισμό ίων πλεονεκτημάτων -  μειονεκτημάτων και των συνεπειών κάθε επιλο- 
γή5 και va us υποβάλλουμε στο δημόσιο διάλογο öixoos ßiaaxiKOÜs πειραματισμού$. Δύο είναι οι σταθερέ$: 
το αντικειμενικό και το αδιάβλητο του aucrmpaxos και η παραδοχή ότι τα ΑΕΙ-ΤΕΙ θα θέτουν tous ôpous εισα- 
γωγή$ και tous συντελεστέ5 γνώσεων και ικανοτήτων, οι οποίοι θα διαφοροποιούνται ανάλογα με το'Ιδρυμα. 
Στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση καλούμαστε να επιλύσουμε τα πρακτικά προβλήματα εφαρμογή$ του ευέ
λικτου συνδυασμού ins αυτοτελές -  ακαδημαϊκή5, 6ioiKniiAs, χρηματοοικονομική5 -  και ins 
π ληρο ί αυτοδιαχείριση5 ίων ιδρυμάτων με us πολυετεί5, αμοιβαία δεσμευτικέ5, προγραμματικέ5 
συμφωνία με την πολιτεία για την ισχυρή κρατική ious χρηματοδότηση. Πρέπει να εξακριβώνεται η 
προστιθέμενη γνώση που παρέχουν, η ποιότητα tos διδασκαλία5 και tos έρευνα5, το Kùpos tous στη διεθνή 
κατάταξη, οι επ ιστήμονα  και επ αγγέλματα  προοπτια των αποφοίτων tous ειδικά το ποσοστό tous που 
βρίσκει εργασία στο διάστημα ενό$ éxous, η συμβολή tous στην ανέλιξη νέων από τα κατώτερα στρώματα. 
Καθιερώνεται Ανεξάρτητη Αρχή Αξιολόγησή και Πιστοποίησηε για τα Ιδρύματα Τριτοβάθμια5 Εκπαίδευση5. 
Ιδρύουμε Κέντρα Αριστεία$ τόσο στα ανώτατα ιδρύματα όσο και στα ερευνητικά κέντρα σε τομείε με ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον για την ελληνική οικονομία και κοινωνία.

50. Δεύτερη προτεραιότητα: noiouxés υπηρεσία υγείαε και cppoviiôas για όλουε και για τον καθέ
να χωριστά. Ολοκλήρωση και Μεταρρύθμιση του ΕΣΥ. Η αντιστροφή tos σημερινή5 πορεία5 του ΕΣΥ 
npos την παρακμή και απαξίωση και η μείωση των δαπανών των νοικοκυριών για την υγεία αποτελεί θέμα 
τιμή5 για το ΠΑΣΟΚ, ένα λαϊκό σοσιαλιστικό κόμμα, παράγοντα Kpions tos σοσιαλιστική5 pas συνείδησηε. 
Συγκεντρώνουμε, ιδιαίτερα την προσοχή pas στην Πρόληψη, τη λειτουργία ολοκληρωμένου ouompaxos 
Πρωτοβάθμια5 Opovu'ôas Υγεία5 και us ριζικέ5 αλλαγέ5 στην οργάνωση και τη Διοίκηση του ΕΣΥ, 
στο μετασχηματισμό του δημόσιου μάνατζμεντ ins Υγεία5. θα πρέπει από σήμερα να καθοριστούν, οι 
προδιαγραφή noiômxas και οι δείκτε$ αξιολόγησή των Νοσοκομείων, τα οποία θα αναδειχθούν σε αυτόνο- 
με5 λειτουργικέε π α ρα γω γέ -  δ ιο ικ η τ ή  μονάδε5, με σύγχρονη επαγγελματική διεύθυνση, διπλογραφικό 
σύστημα και νέε5 popcpés χρηματοδότηση5 ανάλογα με τη διάγνωση. Να συγκεκριμενοποιηθεί η λειτουργία 
του Φορέα Πιστοποίησή Υπηρεσιών Υγεία5 που προτείνουμε για την εξασφάλιση tos υψηλή5 noiômxas των 
υπηρεσιών υγεία$ του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Να ελεγχθεί το ανεξέλεγκτο kootos tos πολυφαρμακί- 
as και η κερδοσκοπία στο χώρο tos υγείαε.

51 Τρίτη προτεραιότητα: στήριξη και αναμόρφωση ins κοινωνικήε ασφάλισή. Το συνταξιοδοτικό βρί
σκεται στον πυρήνα του νέου Κοινωνικού Προβλήματο$ στην εποχή των μεταβολών στη δημογραφική ισορ
ροπία, στη σύνθεση και την κινητικότητα ms εργασία5. Η παραγνώριση των προκλήσεων που αντιμε
τωπίζει μπορεί να τροφοδοτήσει μελλοντικέ5 κρίσεΐ5 και να δώσει την ευκαιρία aus πιο επιθετικέε 
δυνάμει ins δεξιάβ και του διεθνού5 κεφαλαίου να ξεμπερδέψουν με την κοινωνική ασφάλιση, 
να αθετήσουν us υποχρεώσει του xpàious και ins εργοδοσίαε και να υποβαθμίσουν τη σύνταξη 
σε κρατικό προνοιακό επίδομα. Αυτή η αδιαφορία, πλαισιωμένη με δημαγωγικού5 λαϊκίστικου5 tovous, 
ακόμα και όταν εκδηλώνεται από τα «αριστερά» είναι μια μορφή «npoöooias» στον κόσμο ms εργασία5 
ιδιαίτερα σε ßäpos των νέων εργαζομένων. Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση ins Néas Δημοκρατία στο όνομα 
των προκλήσεων αυτών στήνει μια τρομολαγνική καμπάνια για να χειροτερέψει ious ôpous συντα
ξιοδότησα, να μειώσει συντάξεΐ5, να υφαρπάξει με ληστρικούε ôpous nôpous των ασφαλιστικών ταμείων 
ôncos συνέβη με τα δομημένα ομόλογα, να ανακατανείμει nôpous μεταξύ των «υγειών» και μη Ταμείων, να 
«σαλαμοποιήσει» το πρόβλημα και σταδιακά να υποχωρήσει από το πλαίσιο ms τριμερού5 χρηματοδόιη- 
ons.

52. Το ΠΑΣΟΚ με επίγνωση ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα του ασφαλιστικού είναι το μικρό αποθεματικό

των Ταμείων προτάσσει τα παρακάτω θέματα ins xpnpaioöoinans και βάζει μια ισχυρή προστατευτική 
«ζώνη ασφαλεία5» axis συντάξε^, ώστε με εμπιστοσύνη και σιγουριά να προχωρήσουμε με τη συγκατά
θεση ms Koivcovias στα επόμενα ώριμα βήματα για μια νέα, βιώσιμη, μακρόπνοη αρχιτεκτονική 
του συστήματο5 ko ivco vias  ασφάλιση5 με ορίζοντα το 2030: πλήρη5 ανταπόκριση του Kpaxous axis 
νομοθετημένε5 υποχρεώσει του. Δημιουργία ενιαίου μηχανισμού βεβαίωσηε και είσπραξη5 των εισφορών. 
Δημιουργία σύγχρονων, ευέλικτων δομών χρηματοοικονομικήε διαχείρισή των αποθεματικών των Ταμείων 
με ενδεχόμενε5 επενδυτικέε συμπράξεΐ5 και κοινοπραξίε5 των Ταμείων στην πορεία για την ενοποίησή xous. 
Ανάλογεε συμπράξεΐ5, για τον έλεγχο του kootous, πρέπει να προωθηθούν oxous κλάδουε Υγεία5. Σύσταση 
από το ελληνικό δημόσιο του Εθνικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύη των Γενεών, το οποίο θα είναι κλει
δωμένο τουλάχιστον για μια δεκαετία, ώστε με xis εγγυημένε5 αποδόσειε του να στηρίξει συμπληρωματικά 
το ασφαλιστικό σύστημα στη δυσκολότερη καμπή του και να καλύψει το kootos μετάβαση5 στη νέα αρχιτε
κτονική του. Η ενδεχόμενη διεύρυνση των πόρων του -  πέρα από τα έσοδα ms εντατική5 εκμετάλλευσή ms 
aKivnms περιουσίαε του δημοσίου, των μετοχοποιήσεων, των αδειοδοτήσεων Kivnms τηλεφωνίαε, τηλεό- 
paons κ.α. -  με τον «πράσινο φόρο» για us εκπομπέ5 C02 δημιουργεί τον μεγαλύτερο, σύγχρονο 
χρηματοοικονομικό Λογαριασμό μακροπρόθεσμηβ επένδυση5 στη χώρα σύμφωνα με τα καλύτερα 
διεθνή πρότυπα κρατικών funds με αυτόνομη υψηλού επαγγελματικού επιπέδου διεύθυνση, έγκυρη αξιο
λόγηση και επιθεώρηση και χαμηλό kootos διαχείρισή.

53. Το ΠΑΣΟΚ συγκροτεί υψηλήε στάθμηε πολιτική, τεχνοκρατική και κινηματική ομάδα για τη με
λέτη των συγκεκριμένων εναλλακτικών λύσεων που είναι ώριμεε και είναι έτοιμο να συμμετέχει σε 
έναν έγκυρο πολιτικό και κοινωνικό διάλογο με ισχυρή επιστημονική τεκμηρίωση, oncos συνέβη axis άλλε$ 
ευρωπαϊκέε χώρε$, ώστε να δοθεί ολοκληρωμένη απάντηση σε προβλήματα onoos:

αντικειμενική εκτίμηση των αναλογιστικών ελλειμμάτων του όλου συστήματο5 με βάση xis εύλογε$ προβλέ- 
ψείΞ για το ποσοστό anaoxodnons, το νέο ύψο$ των συντάξεων, το σύνολο των υποχρεώσεων των Ταμείων 
και τη μεταβολή των δημογραφικών δεδομένων. Συντεταγμένη πορεία opaöonoinons και ενοποίηση5 των 
Ταμείων με πλήρη κάλυψη των αναλογιστικών xous ελλειμμάτων, την χρηματοοικονομική, διοικητική και 
κοινωνική ωρίμανση των σχετικών διαδικασιών και την αποφυγή των πρόχειρων και αυθαίρετων παρεμ
βάσεων. Τα ισχυρά, «υγιή» Ταμεία, πέρα από xis τρεΐ5 ßaoiKss ομάδεε που προβλέπουμε στο Πρόγραμ
μά μα$, θα έχουν την ευχέρεια να αυτοδιαχειριστούν το μέλλον xous με πλήρη επίγνωση των αντικειμενι
κών δεδομένων, να επιλέξουν xis συνεργασίε5 και συμπράξεΐ5 xous ειδικά στον τομέα των επενδύσεων των 
αποθεματικών xous. Ανάληψη από το κράτο5 του μη ανταποδοτικού και προνοιακού σκέλος των 
συντάξεων. Ενίσχυση ins ανταποδοτικότηταβ του ouaApaios, ώστε περισσότερε5 μέρε5 συντάξεων 
και περισσότερε5 εισφορέε να οδηγούν οπωσδήποτε σε αναλογικά μεγαλύτερη σύνταξη, ώστε να αρθούν 
καίρια τα αντικίνητρα στην καταβολή εισφορών και τα γνωστά προβλήματα ms öiaöoxiAs ασφάλισή και οι 
δυσκολίε5 στην κινητικότητα ms εργασία5. Η επίτευξη του κεντρικού pas στόχου για ενίσχυση ms ανταποδο- 
xiKomxas εισφορών -  παροχών απαιτεί να εξεταστούν με συγκριτική ανάλυση όλε5 οι διαθέσιμεε σύγχρονε5, 
anoöoxiAs και ασφαλεί5 για xous εργαζόμενου$ λύσειε αυξητική5 ανταποδοτικότηταε ώστε να γνωρίζει κάθε 
εργαζόμενο5 το μέγεθοε του ασφαλιστικού του «κεφαλαίου», το ύψ05 του ανταποδοτικού p0pous ms σύντα- 
ξή5 του και να έχει μια σχετική ευχέρεια επιλογών στο χρόνο ms συνταξιοδότησή5 του.

Υποβάλλουμε επίση5 στον κομματικό και ευρύτερο δημόσιο διάλογο το ζήτημα των συμπληρωματικών πη
γών και «πυλώνων» που μπορούν να συμβάλλουν στο συνολικό εισόδημα των συνταξιούχων. Ιδιαίτερα εξε
τάζουμε xis αιτίεε που δυσκολεύουν την ίδρυση και υγιή ανάπτυξη των Ταμείων Επαγγελματική5 Ασφάλισή.

54. Τέταρτη προτεραιότητα: Πράσινη Οικονομία -  Πράσινη Συνείδηση. Το τολμηρό πρόγραμμα του ΠΑ-



ΣΟΚ επιδιώκει να φτάσει στη ρίζα των ελληνικών αποτυχιών ή των δυσκολιών, των εμποδίων και της δομής 
των συμφερόντων, μεγάλων και μικρών, σε μια σειρά από τομείς όπως το χωροταξικό, το κτηματολόγιο, 
το δασολόγιο, οι χρήσεις γης, η οικιστική αναβάθμιση και η διαχείριση των απορριμμάτων. Να συνενώσει 
την οικονομική σκέψη με την οικολογική, τα χρηματοοικονομικά με τα διοικητικά εργαλεία, ώστε να «πρα
σινίσει» και να μεταμορφώσει με επιτυχία και μετρήσιμα αποτελέσματα την εκπαίδευση, την παραγωγή, τΐ5 
υπηρεσίες, τον τουρισμό, τον ενεργειακό σχεδίασμά, τις υποδομές, τις μεταφορές, την καθημερινότητα των 
πολιτών. Το ΠΑΣΟΚ θα καθιερώσει το «πράσινο» Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν, πέρα από το συμβατικό, 
στο οποίο θα προσμετράται στον εθνικό πλούτο θετικά ή αρνητικά η ποιότητα του περιβάλλοντος και η με
ταβολή των μη ανανεώσιμων φυσικών πόρων.

55. Πέμπτη προτεραιότητα: Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση με μικρότερο αριθμό Περιφερειών με μορφή 
τοπικής κυβέρνησή -  Τοπική Αυτοδιοίκηση με ισχυρούς δήμους που θα προκόψουν ύστερα από 
το νέο κύμα συγχωνεύσεων. Το ΠΑΣΟΚ αναλαμβάνει μια ξεχωριστή ιστορική ευθύνη να μετασχηματίσει 
το Ελληνικό Κράτος με τΐδ ευρύτερες δυνατές κο ινω ν ία  και πολιτικέε συμμαχίες και, συνεπώς, χρειάζεται 
ανάλογης ιστορικής κλίμακας προετοιμασία από τώρα για να επιλυθούν έγκαιρα τα σύνθετα προβλήματα της 
μετάβασης στο νέο σύστημα διακυβέρνησης και αυτοδιοίκησης.

ΝΕΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

«Κυβερνώσα αριστερά» - πολιτικές συμμαχίες

56. Το ΠΑΣΟΚ θεωρεί ότι το δημοκρατικό πολιτικό παιχνίδι δεν τελειώνει ποτέ, είναι ανοιχτό, δεν έχει έναν ορι
στικό και αμετάκλητο νικητή Η δημοκρατία δε φτιάχτηκε για ένα μόνο κόμμα. Δε διεκδικούμε κανέ
να φυσικό μονοπώλιο στην εξουσία. Αντίθετα, βαθύτερη επιθυμία μας είναι να αναζητήσουμε πολιτικές 
συμμαχίες για να επιταχύνουμε την απομάκρυνση της Νέας Δημοκρατίας από την εξουσία και να μοιραστού
με τις ευθύνες μιας νέας κυβέρνησης. Κατανοούμε ότι ο ανταγωνισμός διαφορετικών εναλλακτικών λύσεων 
στο επίπεδο της εξουσίας είναι η κορυφαία πολιτική πράξη που δίνει στη δημοκρατία το αληθινό της νόημα. 
Ανήκουμε στην κοινωνική, κινηματική προοδευτική αριστερά και ταυτόχρονα είμαστε η «κυβερνώσα αριστε
ρά και κεντροαριστερά». Επιδιώκουμε την ευρύτερη δυνατή πολιτική και κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Η 
θεμελιώδης διαφορά του ΠΑΣΟΚ με τη συντηρητική παράταξη επιβεβαιώνεται από την προοδευτική 
του θέση στη διάταξη του πολιτικού και ιδεολογικού φάσματος, από την κοινωνική του βάση, τις ιδέες και τις 
αξίες που κινητοποιούν τον κόσμο του, το πρόγραμμά του, τις διαφοροποιημένες προσδοκίες και απαιτήσεις 
της ίδιας της κοινωνίας από το ΠΑΣΟΚ, τις ιστορικές αναφορές του, την ικανότητά του να ανοίγεται, να αγκα
λιάζει, να συνθέτει στις γραμμές του πρόσωπα και ρεύματα της ευρύτερης αριστερός και της οικολογίας, την 
ηγετική του παρουσία στο κίνημα των εργαζομένων και την χειροπιαστή συνεισφορά του στη δημοκρατική 
εξέλιξη και τα βήματα εκσυγχρονισμού της ελληνικής κοινωνίας.

57. Πιστεύουμε ότι το ανοιχτό ΠΑΣΟΚ που επανιδρύεται είναι ο προνομιακός χώρος πρωτοβουλιών στο δρό
μο για την ανασύνθεση μιας μεγάλης ηολυφωνικής προοδευτικής αριστερός - κεντροαριστεράς που θα 
ξεπερνά τα σημερινά της σύνορα. Το κόμμα μας στην προσπάθειά του να αναζητήσει νέους συνομιλητές σε 
κάθε κοινωνικό χώρο και στην κεντρική πολιτική σκηνή, να συγκλίνει προγραμματικά, να δώσει διπολικό 
χαρακτήρα στην πολιτική σύγκρουση και να δημιουργήσει μια ρεαλιστική προοπτική για προοδευτικές 
κυβερνήσεις συνεργασίας δεν χάνει την υπομονή και την κατανόησή του με τις αντιφατικές τάσεις και ρο-

πες που διασχίζουν όλο το αριστερό, προοδευτικό φάσμα της ελληνικής κοινωνίας, ακόμα και το εσωτερικό 
κάθε ρεύματος. Υπάρχει σε πολλές παραλλαγές μια ροπή κλειστή, δογματική, αμυντική, φοβική ακόμα 
και εθνικιστική που ζητά ένα πιο εχθρικό προσδιορισμό του «άλλου» και μια ροπή πιο ανοιχτή, πιο δη
μοκρατική και ανεκτική, που έχει τη διάθεση να συγκλίνει, να συνεργαστεί, να δανείσει και να δανειστεί ιδέες 
και βλέπει στο σύγχρονο κόσμο όχι μόνο τις απειλές και τους κινδύνους αλλά και τις νέες ευκαιρίες, τις νέες 
δυνατότήτες.

Η «άλλη» αριστερά

58. Το ΠΑΣΟΚ στρέφεται πρωταρχικά στις διάχυτες τάσεις της νέας αριστερός και της οικολογίας που γεννούνται 
και αναγεννούνται σ' όλες τις εκφράσεις της κοινωνικής, πνευματικής και πολιτιστικής ζωής αλλά ταυτόχρονα 
επιδιώκει να περάσει σε μια νέα εποχή στις σχέσεις του με τα κόμματα της «άλλης» αριστερός. Και αυτό δεν 
είναι εύκολο.

Το ΚΚΕ έχει κλειστεί στο φρούριό του, σε μια εχθρική περιχαράκωση, σε σχήματα του πιο ακραίου 
σεχταρισμού όπως «όποιος δεν είναι δικός μου είναι εχθρός μου» - «ο μεγαλύτερος εχθρός μου είναι ο πιο 
γειτονικός χώρος» και συστηματικά διακινεί την εξομοίωση «τι ΠΑΣΟΚ, τι δεξιά» με την οποία γίνεται αντικει
μενικά συνήγορος της Νέας Δημοκρατίας, εγκλωβίζεται σε καταστάσεις άτυπης συμπαιγνίας μαζί της, διασπά 
τα κοινωνικά κινήματα και μειώνει τη δύναμη αντίστασης του λαού. Έχει αποξενωθεί από κάθε δημιουργική 
σκέψη της αριστερός, αφορίζει κάθε διαφορετική άποψη και συντηρεί την ομοιογένειά του στο χαμηλότερο 
ιδεολογικό παρονομαστή. Η βασική αντίθεση που το διαπερνά είναι ότι ο κόσμος του αγωνίζεται για μια 
δικαιότερη κοινωνία αλλά αν υπήρχε έστω και η παραμικρή πιθανότητα να υλοποιηθούν τα απομονωτικά, 
κρατικιστικά, αντιευρωπαϊκά προγραμματικά σχήματα της ηγεσίας του θα καταλήγαμε σε μια κοινωνία γρα
φειοκρατική, αυταρχική, φτωχότερη που θα αναπαράγει σε μια εντελώς διαφορετική εποχή την κυριαρχία 
μιας κομματικής νομενκλατούρας και τα εκφυλιστικά φαινόμενα που χαρακτήρισαν την εξέλιξη του «υπαρ
κτού σοσιαλισμού». Το ΠΑΣΟΚ ερμηνεύει τη συμπεριφορά αυτή της ηγεσίας του ΚΚΕ σαν ένδειξη βαθύτερης 
ανασφάλειας μπροστά σε ένα κόσμο που αλλάζει και από την πλευρά του τουλάχιστον θα κάνει ότι μπορεί 
για την ενότητα στη βάση, στους αγώνες και τα κινήματα του λαού.

Το ΠΑΣΟΚ θεωρεί καταρχήν τον Συνασπισμό και ευρύτερα τον ΣΥΡΙΖΑ φυσικό συνομιλητή του. 
Σέβεται την αυτονομία του και θέλει να καθιερώσει μαζί του σχέσεις ανοιχτού ή και θεσμοθετημένου διαλό
γου για τα μεγάλα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας. Επιδιώκει να δημιουργήσει προϋποθέσεις για προ
γραμματική σύγκλιση και πολιτική συνεργασία σε μεγάλες προτεραιότητες όπως η εκπαίδευση, το περιβάλ
λον, η κοινωνική πολιτική, η περιφερειακή αναδιάρθρωση της χώρας, η εξωτερική πολιτική, η πορεία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, η γενικευμένη πολιτική συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ συναντά σοβαρές δυσκολίες 
που έχουν σχέση με άλυτα προβλήματα της φυσιογνωμίας, του ρόλου και της προοπτικής του και 
τελικά με τον διπλό χαρακτήρα της πολιτικής προσωπικότητάς του αφού ταλαντεύεται ανάμεσα σε δύο βα
σικές επιλογές: Η μία προσεγγίζει σε πιο χαλαρή μορφή τα πολιτικά και ιδεολογικά σχήματα του ΚΚΕ και 
γενικά της δογματικής αριστερός στις ποικίλες αποχρώσεις της, απομακρύνεται από το πεδίο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, βολεύεται στις ευκολίες κόμματος διαμαρτυρίας και σε πρόσκαιρους μιντιακούς ρόλους, φοβάται 
τις ευθύνες της εναλλακτικής λύσης. Η άλλη δεσμεύεται περισσότερο από τις αναμνήσεις και τις ιδέες της 
ευρωπαϊκής αριστερός, της δημοκρατικής συμμετοχής, των διαρθρωτικών αλλαγών και των συμμαχιών.

Ο συνδυασμός της άρνησης των συνεργασιών και των ώριμων διαρθρωτικών αλλαγών στην ελ
ληνική κοινωνία με την πλήρη απουσία οποιουδήποτε εναλλακτικού κοινωνικού σχεδίου μπορεί 
να εγκλωβίσει τα κόμματα της «άλλης» αριστερός στο ρόλο του συνήγορου του στάτους κβο και



του θεματοφύλακα ins ακινησίαε παρά ta «επαναστατικά» tous οράματα Η γενικόλογη ρητορεία 
tous κατά του νεοφιλελευθερισμού επί navras επιστητού, στον οποίο αντιιστορικά και αδιάκριτα συμπερι
λαμβάνουν περίπου ό,τι υπάρχει και κινείται, προδίδει μια βαθύτερη ιδεολογική αδυναμία να αναλύσουν 
us νέεε KOivcoviKés αντιθέσες και να αντιμετωπίσουν τη νέα ιστορική μορφή του κοινωνικού προβλήματοε. 
Τελικά τα κόμματά ms, τουλάχιστον μέχρι σήμερα, δεν απαντούν στο κεντρικό πολιτικό πρόβλημα: «με ποια 
κυβέρνηση, με ποια πολιτική;» θα πορευτεί ο τόποε. Το ΠΑΣΟΚ εμμένει στη συνεργασία ακόμη και στο 
κυβερνητικό επίπεδο αλλά δεν μπορεί να περιμένει παθητικά. Δεσμεύεται από την απαίτηση του ελληνικού 
λαού να δώσει την απάντηση στο πολιτικό πρόβλημα ms xcbpas, να κατακτήσει μία νέα πλειοψηφία για μία 
νέα προοδευτική κυβέρνηση με την ευρύτερη δυνατή βάση.

Το δεξιό «τόξο»: Ν.Δ. -  ΛΑΟΣ

59. Η πολιτική ms Néas Δημοκρατίαε επιχειρεί να εξισορροπήσει ανάμεσα σε δύο θεμελιώδες προτεραιότητέε 
ms: Από τη μια να εκπροσωπήσει πολιτικά us ομάδε5 ins οικονομικήε ολιγαρχία, να επιδιαιτητεύσει 
τα διαφοροποιημένα συμφέροντά mus, να κατανείμει nôpous και σφαίρε5 επιρροή5 μεταξύ mus και να δια
μεσολαβήσει aus διεθνείε raus συνεργασίε5. Και από την άλλη να διατηρήσει την εκλογική ins βάση 
με τα διαταξικά ins χαρακτηριστικά ώστε να κρατά εγκλωβισμένα μεσαία και ευρύτερα λαϊκά στρώματα 
cuis πόλες και την ύπαιθρο. Από τη μια να προσαρμόζεται otis πιέσες των αγορών για «ανοίγματα» και «με
ταρρύθμισες» και από την άλλη να οπισθοδρομεί στς πιο συντηρητικέε εκδοχέε του παλαιοδεξιού πελατει
ακού κρατικισμού, ms κομματικοποίησηε όλων των πλευρών ms δημόσιαε ζωήε ακόμα και ms δικαιοσύνηε, 
του αυταρχισμού, ms γενικευμένη$ αναξιοκρατίαε, ms κακοδιαχείριση5, των σκανδάλων και ms διαφθοράε. 
Όταν δεν μπορεί να προωθήσει την πολιτική ms με «κατά μέτωπο» επίθεση ελίσσεται, μεταμφιέζεται, κινεί
ται «μπρο5» - «πίσω», «σαλαμοποιεί» raus orâxous ms και επιχειρεί με συνεχή διολίσθηση να δημιουργεί 
τετελεσμένα γεγονότα επικαλούμενη τς δεσμεύσες ms xcbpas pas npos την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Νέα Δη
μοκρατία επιβαρύνει διπλά το λαό και τη χώρα. Και με την ουσία ms πολιτική5 ms και με την ανικανότητά 
ms να ανταποκριθεί στς ανάγκεε ms διακυβέρνησή, τς δίχας αρχή, μέση και τέλθ5 υποτιθέμενε5 «μεταρ
ρύθμισες» ms, τς αντιφάσες και την προχειρότητα των κινήσεών ms. Η συνέχιση ins διακυβέρνηση5 
από τη Νέα Δημοκρατία θα μεταβάλλει ριζικά us KoivcoviKés ισορροπίεε σε ßapos του κόσμου ins 
εργασία5 και των ευρύτερων μεσαίων στρωμάτων και θα προκαλέσει μη αναστρέψιμη βλάβη στη 
θέση ins xcbpas pas στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γενικότερα στον διεθνή καταμερισμό εργασίαβ.

Το ΛΑΟΣ επιχειρεί να ριζοσπαστικοποιήσει με κοινωνική δημαγωγία npos τα δεξιά τη λαϊκή δυσαρέσκεια 
και διαμαρτυρία, κινείται και μεταμορφώνεται διαρκώε στην καθημερινή συμπεριφορά του σ' ένα ευ
ρύτερο συντηρητικό φάσμα που στο ένα άκρο του αναπτύσσονται ακραίε5 δεξιέ5, ξενοφοβικέε ακόμα και 
ρατσιστικέε τόσες ενώ στο άλλο γίνεται προσπάθεια να διαμορφωθεί σ' ένα λαικίστικο δεξιό πολιτικό μόρ
φωμα, εφεδρική λύση ins Néas Δημοκρατίαε

Η νέα ποιότητα ins αντιπολίτευσή5 pas

60. Ο véos τρόποε διακυβέρνηση5 δεν είναι σχέδιο επί χάρτου σε αναμονή. Μεταφράζεται άμεσα σε πολιτικούε 
και KOivGoviKOÙs αγώνε5 κατά ms δεξιάε πολιτικήε με νικηφόρα προοπτική. Η επανίδρυση του ΠΑΣΟΚ δεν 
είναι ένα εγκεφαλικό όραμα για το μέλλον. Πρέπει να επιβεβαιώνεται εδώ και τώρα στην ποιότητα και την 
αποτελεσματικότητα ms αντιπολίτευσή5 του σε όλα τα επίπεδα. Η νέα αντιπολίτευση του ΠΑΣΟΚ εκφράζει 
τη δική του φυσιογνωμία, τς κοινωνικέε του avacpopés, το πρόγραμμά του. Είναι διακριτή στο περιεχόμενο, 
το ύφοε και το ήθοε ms από τς καμπάνα ms δεξιά5. Είναι αντιπολίτευση εναλλακτική. Δεν αποβλέπει σε

μία αλλαγή σκυτάληε ανάμεσα σε δύο πολιτικέε ομάδεε με το πολιτικό και τεχνοκρατικό tous προσωπικό, 
με τα πελατειακά tous δίκτυα. Φέρνει στην κυβέρνηση ένα διαφορετικό κοινωνικό-πολιτικό συνασπισμό με 
διαφορετική εναλλακτική λύση που μεταβάλλει τς ισορροπίε5, raus συσχετισμού5 και τς δομέε ms ελληνι- 
kôs Koivcovias. Απορρίπτει τη λογική pias δικομματικήε εναλλαγήε που επιχειρεί να εξομοιώσει το ΠΑΣΟΚ με 
τη Νέα Δημοκρατία. Είναι προγραμματική αντιπολίτευση. Έχει αφετηρία το πρόγραμμά pas, δεν λέει στον 
καθένα ό,τι θέλει να ακούσει, αφομοιώνει και «φιλτράρει» τς διαμαρτυρίεε, raus αγώνεε, τα ξεσπάσματα, 
τα αιτήματα και τς προσδοκίεε διαφορετικών κατηγοριών και στρωμάτων και τα συνθέτει σε προγραμματι
κή πολυσυλλεκτική πλειοψηφία. Είναι κοινωνική. Δεν είναι καμπανιακή, στενά διαφημιστική, ξεκρέμαστη 
κοινωνικά. Εμπνέει το κοινωνικό κίνημα αλλά δεν το υποκαθιστά, δεν το ποδηγετεί. Κρατά ζωντανή επαφή 
με τα τμήματα των λαϊκών στρωμάτων και ms μεσαία5 τάξηε που επέλεξαν εκλογικά τη Ν. Δημοκρατία. Δεν 
τα περιχαρακώνει, διευκολύνει την αποδέσμευσή tous. Είναι αντιπολίτευση επικεντρωμένη στς προτεραι- 
ότητέε pas. Δεν χάνεται στο θόρυβο ms καθημερινότηως, ξεκινά από καθετί που φέρνει η ζωή για να επι
στρέφει ξανά και ξανά oraus oraxous -  κλειδιά. Αποκαλύπτει και σφυροκοπεί συγκεντρωτικά τον αντίπαλο 
orous αδύνατουε κρίκουε του, στα θέματα που πραγματικά ενδιαφέρουν και συγκινούν το λαό. Κάνει τη 
διαφορά με τη δεξιά. Απαντά πρόσωπο με πρόσωπο στς ανάγκεε ms κοινωνίαε κι όχι αποκλειστικά μέσω 
ms πολεμικήε npos τη Νέα Δημοκρατία. Δεν αφήνεται σε ένα παιχνίδι πινγκ -  πονγκ, «επί των ημερών pas» 
- «επί των ημερών oas», που δημιουργεί την ψευδαίσθηση ms εξομοίωσηε των κινήσεων των δύο αντιπά
λων και προκαλεί την κούραση και δυσφορία ms Koivcovias. Φέρνει την αντιπαράθεση npos τα pnpos, στα 
νέα προβλήματα και τς νέεε απαντήσες. Είναι αντιπολίτευση επίκαιρη με γρήγορα αντανακλαστικά, με 
ρυθμό. Ξέρει πότε να επιταχύνει, πότε να παρεμβαίνει καταλυτικά, πότε να περιμένει ενεργητικά να τρέξουν 
τα πράγματα. Δεν είναι πρόχειρη, ανυπόμονη, σπασμωδική. Δεν ελπίζει oraus ε ύ κ ο λ ο ι εντυπωσιασμούε. 
Είναι διαυγήε αντιπολίτευση. Ο κόσμοε πρέπει να καταλαβαίνει τι ακριβώς του λέμε, τι θα κάνουμε εμεί5, 
πώς και πόσο. Είναι άμεσα παραγωγική για το λαό. Αντιστέκεται, ματαιώνει σχέδια, κατακτά, δεν ακολουθεί 
το δόγμα «όσο χειρότερα, τόσο καλύτερα». Διεκδικεί την ηθικο-πολιτική ηγεμονία. Να προτείνει και να 
παίρνει πρωτοβουλίεε. Να διαμορφώνει το πεδίο και τη θεματολογία ms πολιτικήε αντιπαράθεσηε. Να 
επηρεάζει τα κριτήρια ms εκλογική5 βάση5 και των άλλων κομμάτων ôncos συνέβαινε και στο παρελθόν όταν 
οι ηγεσίεε raus αναγκάζονταν να προσαρμοστούν και να επιδοθούν σε απομιμήσες. Είναι αντιπολίτευση και- 
νοτόμα, με το χρώμα, την ένταση και την αισθητική ms αυθεντική5 λαϊκότηταε, όσο γίνεται σε απόσταση 
με τον ξύλινο λόγο, τον λαϊκισμό και τα στερεότυπα ms παλαιοκομματική5 ρητορείαε.

ΑΝΟΙΧΤΟ ΕΝΩΜΕΝΟ ΠΑΣΟΚ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ, ΟΛΩΝ  
ΤΩΝ ΤΑΛΕΝΤΩΝ, ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΝ

«Παλιό» - «νέο», μια δύσκολη μετάβαση

61. Το ΠΑΣΟΚ διακηρύσσει την πεποίθησή του ότι η πολιτική μορφή -  κόμμα παραμένει αναντικα
τάστατη για τη λειτουργία τηε δημοκρατίαδ και τη σύγχρονη διακυβέρνηση στον 21ο αιώνα Την
υπερασπίζεται απέναντι στς επιθέσες που δέχεται από νέα κέντρα επιρροήε και ισχύοε τα οποία εμφανίζο
νται με «αντιπολιτική» και «αντικομματική» μορφή αλλά κυρίας την ενισχύει ενεργητικά με την υπέρβαση 
τηε κρίσηε του κομματικού συστήματοε και τη ριζική ανανέωσή του. Το κόμμα μαε επιχειρεί να επανιδρυθεί 
και καλείται να αντιμετωπίσει με επιτυχία τα περίπλοκα προβλήματα μιαε μεταβατικήε περιόδου όπου το



«παλιό» φαίνεται να εξαντλεί βασικέΞ δυνατότητέ5 του ενώ το «νέο» δεν έχει μορφοποιηθεί σε μια αποτε
λεσματική λειτουργία. Πρέπει να δούμε πολύ μπροστά αλλά ταυτόχρονα έχουμε σοβαρέΞ εκκρεμότητε$ με 
παραμορφώσει και ανισορροπίε$ που μα$ συνοδεύουν εδώ και πολλά χρόνια. Να εισάγουμε καινοτομίε$ 
στην οργάνωσή μα$ δίχας να λησμονήσουμε τΐ5 στοιχειώδες λειτουργίε$ κάθε συλλογική$ οργάνωση$ και 
διεύθυνση5. Να αποκτήσουμε νέα δίκτυα πληροφόρηση$ και οργάνωσα δίχας να αποδιαρθρώσουμε τα 
παραδοσιακά. Πρέπει να αποφύγουμε, στο κυνήγι τη5 καινοτομίαε, μια κατάσταση όπου οι άνθρωποι εξοι
κειώνονται με τα ανώτερα μαθηματικά ή με την υψηλή κουλτούρα αλλά ξεχνούν την αριθμητική και την 
αλφαβήτα.

Nees loopponies

62. Το ΠΑΣΟΚ επιδιώκει να αποκαταστήσει vees ισορροπίεε ανάμεσα στς βασικέ$ λειτουργίε5 του οι οποίε5 
έχουν διαταραχτεί κύρια λόγω ms paKpoxpovns napapov0s στην εξουσία: την αποτελεσματική πολιτική 
εκπροσώπηση των κοινωνικών δυνάμεων, την παραγωγή ιδεών και τη γενικότερη ιδεολογική και προγραμ
ματική λειτουργία, την εξασφάλιση ms noiomras των αντιπροσωπευτικών θεσμών σ' όλα τα επίπεδα, τη 
θεσμική ολοκλήρωση, τη συμμετοχή στα κοινωνικά κινήματα, τη λειτουργία του εκλογικού μηχανισμού, την 
αποτελεσματική διακυβέρνηση, την αξιοκρατική επιλογή του πολιτικού προσωπικού για us σημαντικέ$ θέ
σε ς πολιτικήε ευθύνη$ στη διακυβέρνηση. Συχνά στην πράξη μέσα στη δίνη των προβλημάτων διακυβέρνη
σ ή  ξεχνούμε ότι το κόμμα -  εξουσία5, στη δική μα5 λογική, στηρίζεται στο διαχωρισμό κόμμακς -  κράτουε 
με αποτέλεσμα να αναπτυχθούν σ' ένα βαθμό εκφυλιστικά φαινόμενα «κρατικοποίησηε» του κόμμαως. Η 
απότομη μετατόπιση των λειτουργιών του κόμματο$ από την κοινωνία στο εσωτερικό του κρά
τ ο ς  και στα πελατειακά δίκτυα που το στοιχειώνουν ιστορικά στην Ελλάδα φέρνει κάποια αποτελέσματα 
στη σταθεροποίηση ms εκλογική5 επιρροή$ του αλλά μακροπρόθεσμα αδυνατίζει ή και διαβρώνει u>us 
δεσμού5 του με την κοινωνία και σταδιακά εισάγει τς πελατειακέε σχέσες και στην οργανωμένη ζωή του 
κόμμακς και υποβαθμίζει us πολιτικέ5 ιδ εο λο γ ία  και κ ινηματία  του δραστηριότητεε.

Ανοιχτή Πολυκυτταρική Πολιτική Κοινότητα

63. Η επανίδρυση του ΠΑΣΟΚ δημιουργεί μια Ανοιχτή, Πολυκυτταρική, Πολιτική Κοινότητα ελεύθερων, ανε
ξάρτητων «συνεταιρισμένων» πολιτών η οποία συνθέτει σε μια ενιαία μορφή τρεκ τύπουε κομματική$ 
6op0s: του ανοιχτού μαζικού κόμματοΒ Ens δημοκρατική$ αριστερά$ με ισχυρή διάσταση των 
δικτύων, Ens αυτοοργάνωσηε και αυτοδιαχείρισή. Του κόμματο$ ins εκλογική$ και προγραμμα- 
eik0s πολυσυλλεκτικότηταε. Και του κόμματοε - «αστερισμ05» που, πέρα από τη σταθερή κομμα
τική δομή, προσφέρει πολιτική «ομπρέλα» και συμμετοχή σ' ένα ευρύ φάσμα αυτόνομων ή ημι 
- αυτόνομων μορφών συλλογική5 και ατομική$ έκφραση5, τυπικών και άτυπων δικτύων EniKOivcovias, 
ομίλων, «δεξαμενών σκέψηε», ανοιχτών ομάδων εργασία5, διαδικτυακών κινημάτων αλλά και καταξιωμέ
νων προσωπικοτήτων oraus xcbpous των γραμμάτων, των τεχνών, των κινημάτων, ms auraöioiKnons, ms 
επιχειρηματικότητα5 και του αθλητισμού που δεν επιθυμούν i\s δεσμεύσει pias πλήροα ένταξη$. Συχνά τα 
ανεπίσημα δίκτυα εμφανίζουν καλύτερε$ επιδόσες δημιουργικού πειραματισμού και τολμηρών προτάσεων 
και ιδεών οι οποίε5 απορροφώνται κριτικά από το κόμμα.

Νέο κύμα αυτοοργάνωσηε και δικτύωσή

64. Η ανοιχτότητα του ΠΑΣΟΚ απαιτεί να «σπάσουμε» κάθε φράγμα ανάμεσα oraus «πάνω» και oraus «κάτω»,

raus «μέσα» και raus «έξω», να εξασφαλίσουμε την άμεση συμμετοχή ms Koivcovias και να εμπνεύσουμε 
ένα νέο κύμα αυτοοργάνωσα και δικτύωσα σ' όλα τα επίπεδα με αφετηρία τον κόσμο που πήρε pépos crus 
διαδικασίε5 ms avoixms εκλογή5 του προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Στο τοπικό επίπεδο η δημοτική οργάνωση του 
ΠΑΣΟΚ πρέπει να αναπτύξει σε βάθθ5 τα δίκτυά ms σε ôàous tous xcbpous αλλά ταυτόχρονα να επιχειρήσει 
ένα νέο άνοιγμα σε κάθε δημιουργική δύναμη, πέρα από σ υ μ β α τά  προδιαγραφή, και να ενθαρρύνει, να 
αναγνωρίζει, να στηρίζει, να ενημερώνει κάθε μορφή και πυρήνα αυτοοργάνωση5, αυτοδιαχείρισή 
και πρωχοβουλία5 των πολιτών ακόμα και δημιουργικήβ «napéas» με τα δικά ms ιδιαίτερα αυτοτελή 
χαρακτηριστικά η οποία έχει σημείο avacpopâsra ΠΑΣΟΚ και ευρύτερα την προοδευτική αριστερά. Εγγράφει 
τα πρόσωπά ms στο «μητρώο» μελών και φίλων και εξασφαλίζει τη συμμετοχή tous ans συνελεύσες και 
στην εκλογή οργάνων και αντιπροσώπων για το Συνέδριο. Η επανίδρυση του ΠΑΣΟΚ πρέπει σταδιακά 
να κατευθύνεται npos μια δομή «xapnflôs αρχιτεκτονικήε» όπου η κάθετη διάταξη χάνει ùijjos αλλά 
γίνεται αμφίδρομη και πιο αποτελεσματική ενώ η οριζόντια κερδίζει pàKos, πολυμορφία, αυτονομία και 
ελευθερία κινήσεων. Δηλαδή πρέπει να μειώσουμε το βάρο$ pias ενδιάμεση5, χρονοβόρα5, γραφειοκρατι- 
kôs ôiaôiKaoias που αναπαράγει τα χαρακτηριστικά του Kpàraus.

65. Η επανίδρυση του ΠΑΣΟΚ cas επιστροφή στη βάση θα αποκτήσει το ολοκληρωμένο νόημα και τη δυναμική 
ms μόνο αν η δημοτική οργάνωση κατακτήσει ένα πιο ελκυστικό και πλούσιο πολιτικό, ιδεολογι
κό, μορφωτικό, πολιτιστικό και κινηματικό περιεχόμενο, ξεφύγει από τη ρουτίνα και τον κοντόφθαλμο 
παραγοντικό ορίζοντα, αναδεικνύεται σε πολιτικό ηγέτη στην περιοχή ms για όλα τα ζητήματα, προσελκύει 
και δίνει ευκαιρίε5 σε νέα πρόσωπα, συμμετέχει ουσιαστικά στην επεξεργασία ms πολιτικήε του κόμμακς. 
Αν επίση5 οι υποψήφιοι του ΠΑΣΟΚ για οποιοδήποτε διακριτό αξίωμα, εκλέγονται από δημόσιε5 διαδικασίε5 
προκριματικών εκλογών. Επιδιώκουμε να δώσουμε ένα νέο περιεχόμενο στην έννοια του μέλοα  του κόμ- 
paras ώστε να μην εξαντλείται σε μια στιγμή ms ipncpocpopias.

Η νέα ενότητα του ΠΑΣΟΚ

66. Η επανίδρυση, η έναρξη evôs νέου ανοδικού κύκλου του ΠΑΣΟΚ και η νικηφόρα πορεία του crus τριπλέ$ 
εκλογικέε αναμετρήσες (ευρωεκλογέ$, β ο υ λ ευ τή , δημοτικέε) έχει έναν απαράβατο όρο: τη φυγή του 
κόμματο5 npos τα pnpos, την ανασύνθεση στο εσωτερικό του pias véas ενότητα5 μέσα στη διαφορετικότη
τα, την υπέρβαση των τραυμάτων, ms Kôncoons και ms qjuxiKÔs anôoraons που αφήνει πίσω ms η ανοιχτή 
εκλογή Προέδρου. Το ΠΑΣΟΚ απέδειξε ότι έχει αστείρευτη ζωτικότητα να τα βγάζει πέρα με μια μοναδική 
στη μορφή ms καινοτομία αλλά ταυτόχρονα ήρθαν στην επιφάνεια ελλείμματα πολιτικού πολιτισμού στη 
διαχείρισή ms και δεν αποφεύχθηκαν οι «naiôiKés ασθένειεε» που συνοδεύουν συχνά tous πρωτόγνωροι 
θεσμού5. Μια φάση έκλεισε στς 11 του Νοέμβρη, η ανακύκλωσή ms δεν είναι νοητή και πρέπει όλοι, ανε
ξάρτητα από την επιλογή pas, να αποδείξουμε ότι έχουμε το πολιτικό ένστιχτο, τα διανοητικά και ψυχικά απο
θέματα να γυρίσουμε σελίδα,να υπερβούμε απ ολιτικο ί ôiaxcopiopoùs, εφήμερε$ στοιχίσες και απορρίψες, 
να κοιτάξουμε στα μάτια την Ελληνική κοινωνία πέρα από tous KoppauKOÙs piKpÔKoopous, να κάνουμε 
μια νέα αρχή και να δημιουργήσουμε το ανοιχτό ενωμένο ΠΑΣΟΚ όλων των ιδεών, όλων των ταλέντων, 
όλων των ηλικιών, όλων των ρευμάτων σκέψηε που επικοινωνούν ελεύθερα ôixcos περιχαρακώσες σε 
κλειστά, οργανωμένα υποσύνολα. Η πολιτική αριθμητική του νέου ΠΑΣΟΚ έχει μια και μόνη πράξη, τον 
πολλαπλασιασμό των δυνάμεων.

Ενότητα μέσα στην Επανίδρυση! Επανίδρυση μέσα στην Ενότητα! Το μέλλον του ΠΑΣΟΚ και ms ευρύ
τερα προοδευτική5 αριστερά5 κρίνεται κάθε στιγμή, εδώ και τώρα, από us πράξες και us παραλείψες pas.



Η ποιότητα των οργάνων

67. Η ριζική βελτίωση τηδ ποιότηταδ και τηδ απόδοσηδ των εκλεγμένων οργάνων του κόμματοδ σ' όλα τα επίπε
δα παίρνει το χαρακτήρα επείγοντοδ. Από το «κέντρο», τη «Χαριλάου Τρικούπη» μέχρι τη Συντονιστική Επι
τροπή τηδ Δημοτικήδ Οργάνωσηδ. Η απόδοση των κεντρικών οργάνων ήταν κάτω από το αναγκαίο 
ανεκτό επίπεδο για ένα κόμμα με τα επιτεύγματα, τι δ ευθύνεδ, τι$ φιλοδοξίεδ, τΐδ προοπτικέδ και το επίπεδο 
στελεχών του ΠΑΣΟΚ. Μπορεί σ' ένα βαθμό αυτή η υποβάθμιση να έχει τΐδ ρίζεδ τηδ στο παρελθόν, στη 
σταδιακή μετατόπιση του πολιτικού κέντρου βάρουδ από το κόμμα στην κυβέρνηση. Μπορεί μια εύκολη 
εξήγηση να είναι η διαφορετική βάση «νομιμοποίησηδ» του Προέδρου και του Πολιτικού Συμβουλίου αλλά 
τίποτα δεν εγγυάται από μόνο του ότι ένα όργανο που δεν λογοδοτεί στο Εθνικό Συμβούλιο που συνεδριάζει 
τακτικά θα το πράξει κάθε τέσσερα χρόνια στο Συνέδριο. Το κόμμα δε μπορεί να συμβιβαστεί με όργανα 
γενικών συζητήσεων που δεν καταλήγουν σε αποφάσεΐδ, δεν ελέγχουν τηδ εφαρμογή τουδ, δε σχεδιάζουν, 
δεν παρεμβαίνουν έγκαιρα, δε διευθύνουν τΐδ κομματικέδ δραστηριότητεδ, δε λειτουργούν με ατομική και 
συλλογική ευθύνη των μελών τουδ και αποτελούν σταθερή πηγή παραπολιτικών ειδήσεων ασύμβατων με 
την αρχή τηδ δημοσιότητα,δ αλλά και την προσωπικότητα των στελεχών τουδ. Χρειάζεται ποιοτική τομή 
σ' όλου5 του5 κρίκουδ τη$ κεντρικήδ ηγετικήε λειτουργία και κυρία« στην αλληλεξάρτηση και 
συνεργασία του$. Ο Προεδρικόδ Θεσμ05 θα συγκροτείται με υψηλέδ πολιτικέδ και επαγγελματικέδ προ- 
διαγραφέδ διεύθυνσηδ και προγραμματισμού, με αποδοτικό καταμερισμό εργασίαδ και συνεχή συνεργασία 
με τουδ Τομείδ του Εθνικού Συμβουλίου και με ισχυρή τεκμηρίωση, ώστε να ενισχύεται το ηγετικό και πρω- 
θυπουργικό προφίλ του Προέδρου. Το Πολιτικό Συμβούλιο, με τουδ Τομείδ του Εθνικού Συμβουλίου 
και με τη διαρκή συνδρομή του Γραμματέα, θα λειτουργεί σαν εργαζόμενο πολιτικό σώμα σε καθημερινή 
βάση, με το κατάλληλο «μίγμα» ικανοτήτων και προσώπων, με σύντομεδ καλά επεξεργασμένεδ εισηγήσεΐδ 
που διατυπώνουν τΐδ πιθανέδ επιλογέδ και καταλήγουν σε συγκεκριμένεδ αποφάσειδ, καθώδ και σε τρόπουδ 
εφαρμογήδ και ελέγχου αυτών των αποφάσεων. Ισχυρόε Πρόεδρο5, αποδοτική συλλογική ηγετική 
λειτουργία, είναι το ζητούμενο. Ηγεσία με νέα συλλογικότητα που εμπνέει όραμα, σιγουριά και εμπιστοσύ
νη στον ελληνικό λαό.

Η ανάδειξη νέων στελεχών

68. Το Κόμμα μαδ αποκτά στρατηγική ανάδειξηδ στελεχών με βάση τα δεδομένα ανοιχτού κόμματοδ όπου, 
τελικά, η ανάδειξη επιβεβαιώνεται με εκλογή. Να κερδίσει το «μέρισμα νεότηταε» και να φέρει με
θοδικά μια νέα γενιά στο προσκήνιο. Κεντρικά και τοπικά πρέπει, με θεσμικά οργανωμένο τρόπο, να 
αναγνωρίζονται έγκαιρα τα πολιτικά, ιδεολογικά, κινηματικά, επικοινωνιακά και οργανωτικά ταλέντα τηδ νέαδ 
γενιάδ και των δύο φύλων, αλλά και τα καταξιωμένα πρόσωπα στουδ τομείδ και τΐδ περιφέρειεδ τουδ, όλων 
των ηλικιών, ώστε να επιμορφώνονται, να υποστηρίζεται η ανάπτυξη των ηγετικών τουδ ικανοτήτων, να 
προστατεύονται από μια ισοπεδωτική υποτιθέμενη «ομαδικότητα» στον κατώτερο κοινό παρονομαστή, να 
δοκιμάζονται στην πράξη, να αξιολογούνται αντικειμενικά, να τουδ δίνονται σημαντικέδ ευκαιρίεδ και να προ
ωθούνται πέρα από άκαμπτεδ κλειστέδ ιεραρχίεδ και επετηρίδεδ. Η εισαγωγή προσθέτων ποσοστώσεων για 
τη συμμετοχή σ' όλα τα όργανα νέων ηλικίαδ écos 35 ετών μ' ένα εύλογο ποσοστό αποτελεί ενδεχόμενα 
μια έσχατη εγγύηση αλλά δεν επαρκεί και δεν εξασφαλίζει ποιοτικά την ανανέωση. Ο «κυβερνητισμόδ» έχει 
την τάση να μετατρέπει τΐδ σχέσεΐδ με τουδ ταλαντούχουδ νέουδ ανθρώπουδ σε διοικητικέδ σχέσειδ προϊστά
μενων- υφιστάμενων, να στραγγίζει σταδιακά τη ζωτικότητα και πρωτοτυπία τουδ και, τελικά, να πριμοδοτεί 
την «κουλτούρα» των διασυνδέσεων.

69. Το Κόμμα μαδ θα εξασφαλίσει τη διακριτή φωνή, το νέο ριζοσπαστισμό, την ελευθερία, την πολυχρωμία

και τη δικτύωση μιαδ autoteáoús οργάνωσηδ νεολαίαδ, μαζικήδ, καταξιωμένηδ, ελκυστικήδ που έχει 
ωδ σημείο αναφοράδ τηδ τΐδ νέεδ και τουδ νέουδ, τΐδ ανάγκεδ και τΐδ αναζητήσειδ τουδ. Η ολοκλήρωση και 
επανίδρυσή τηδ πρέπει να την αποδεσμεύει από «επίσημεδ» και «ανεπίσημεδ» κηδεμονίεδ καθώδ και από 
χρόνιεδ ξεπερασμένεδ παθολογίεδ «ομαδοποιήσεων» και να την επαναφέρει στη θέση μιαδ δημιουργικήδ, 
αυτοδιοικούμενηδ πρωτοπορίαδ σ' όλουδ τουδ χώρουδ τηδ νέαδ γενιάδ.

Κόμμα -  αυτόνομη παράταξη - συνδικάτο

70. Το Κόμμα μαδ συνολικά είναι ανάγκη να κατανοήσει καλύτερα τα προβλήματα του συνδικαλιστικού κινή- 
ματοδ. Τον ιδιαίτερο τρόπο που βιώνει στο δικό του πεδίο τη νέα κινητικότητα του κεφαλαίου, τΐδ ιδιωτικο- 
ποιήσεΐδ, τΐδ εξαγορέδ και τΐδ συγχωνεύσεΐδ των επιχειρήσεων, τη δημογραφική και κοινωνική ανακατάταξη 
του κόσμου τηδ εργασίαδ, τη νέα ρευστότητα των εργασιακών σχέσεων και την επίθεση τηδ δεξιάδ πολιτικήδ. 
Την κρίση συνδικαλιστικήδ εκπροσώπησηδ που εκδηλώνεται στην Ευρώπη, σ' όλο τον ανεπτυγμένο κόσμο 
καθώδ και τα χάσματα στο βαθμό συνδικαλιστικήδ οργάνωσηδ στουδ διάφορουδ τομείδ τηδ παραγωγήδ και 
των υπηρεσιών στη χώρα μαδ. Είναι ανάγκη να εξετάσουμε ξανά σε μεγαλύτερο βάθοδ τα προβλήματα στο 
τρίγωνο Κόμμα -  Αυτόνομη Παράταξη -  Συνδικάτο ή γενικότερα μαζικόδ φορέαδ, ώστε να αποτρέπουμε 
την κομματικοποίηση του συνδικάτου και τη συνδικαλιστικοποίηση του κόμματοδ στουδ χώρουδ 
και τουδ κλάδουδ εργασίαδ, να αναπτύξουμε εκεί την αυτόνομη πολιτική και ιδεολογική δραστηριότητα του 
κόμματοδ, να περιφρουρήσουμε την αυτονομία των συνδικάτων και την ενωτική δυναμική τουδ από τα κάτω, 
ώστε να ξεπερνούν μια στατική συνάθροιση των παρατάξεων. Να εμπεδώνουν το ρόλο τουδ σαν θεσμοί ενό- 
τηταδ και να κάνουν ακόμα πιο ισχυρή τη θέση: «Μια Γ.Σ.Ε.Ε. -  Μια οργάνωση ανά τομέα παραγωγήδ 
-Ένα Εργατικό Κέντρο ανά νομό -Ένα σωματείο -  συνδικάτο ανά επιχείρηση ή κλάδο παραγω- 
γή5». Να φέρουν σε πλήρη αντιστοιχία την οργάνωσή τουδ με τΐδ νέεδ παραγωγικέδ δομέδ τηδ χώραδ. Να 
στηρίξουν με όλεδ τουδ τΐδ δυνάμεΐδ ένα ανεξάρτητο μαζικό καταναλωτικό κίνημα κατά τηδ ακρίβειαδ. Το 
Κόμμα μαδ στηρίζει τα σημαντικά βήματα που έχει κάνει το συνδικαλιστικό κίνημα στην ώριμη και τεκμηρι
ωμένη επεξεργασία των στόχων του, τη διεύρυνση των οριζόντων του, τη συνάντηση των αιτημάτων του με 
τΐδ προοδευτικέδ διαρθρωτικέδ αλλαγέδ που χρειάζεται η ελληνική οικονομία και κοινωνία, τον αγώνα του 
για τη δημοκρατία και τη συμμετοχή στουδ χώρουδ εργασίαδ και, βέβαια, με την επέκταση των συνεργασιών 
και τηδ κοινήδ δράσηδ του σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα συνδικάτα, οι μαζικοί φορείδ αποτελούν καίριο 
παράγοντα για την αναγέννηση τηδ κοινωνίαδ των πολιτών.

Το ΠΑΣΟΚ στο μέτωπο των ιδεών

71. Η επανίδρυση του ΠΑΣΟΚ απαιτεί να ξεπεράσουμε μια ακόμα ασυμμετρία στην εξέλιξή του που συνδέεται 
με την υποχώρηση τηδ ιδιαίτερηδ ιδεολογικήδ δραστηριότηταδ στην εσωτερική του ζωή. Ανοιχτό κόμμα δε 
γίνεται με κλειστά, μονολιθικά, ιδεολογικά δόγματα και με κλειστά μυαλά όπωδ τηδ συντηρητικήδ 
αριστεράδ αλλά και ανοιχτό κόμμα δεν αναπτύσσεται σ' ένα αξιακό, ιδεολογικό και ηθικό κενό. Ο
εκσυγχρονισμόδ στη δική μαδ λογική δεν είναι το στράγγισμα σ' ένα κοντόθωρο, τεχνοκρατικό πραγματισμό, 
δεν είναι η υποβάθμιση του προγράμματοδ σε ένα κατάλογο αποσπασματικών «προτάσεων» που δε συνθέ
τουν κανένα διαφορετικό δρόμο και κόσμο. Οι ιδέεδ μαδ δεν είναι αφηρημένεδ, δεν παραπέμπουν σε καμιά 
Γη τηδ Επαγγελίαδ, σε καμιά τελεσίδικό και τέλεια κοινωνία, μεταφράζονται εδώ και τώρα σε απαντήσεΐδ, 
λύσειδ, αγώνεδ, κινήματα. Διαθέτουμε και πρέπει να αναπτύξουμε δημιουργικά ένα κοινό ανοιχτό πλαίσιο 
ιδεών του Δημοκρατικού Σοσιαλισμού, ένα ανοιχτό τρόπο ανάλυσηδ τηδ σύγχρονηδ κοινωνίαδ που τίθεται 
στον έλεγχο τηδ κοινωνικήδ πρακτικήδ, μια κοινή πνευματική κληρονομιά του διαφωτισμού και τηδ νεοτερι-



Komras, μια κοινή γλώσσα που εξελίσσεται και pas δίνει τη δυνατότητα να συνεννοούμαστε, να συνοδοιπο- 
ρούμε, να αγωνιζόμαστε. Τα στελέχη pas, τα μέλη pas δεν υπόκεινται μόνο στον έλεγχο του δίκαιου και ms 
νομιμότηταε, αλλά και στον έλεγχο ins πολιτική5 ηθικήε, ms nGixns ms ευθύνηε.

Το Κόμμα, παράλληλα και ταυτόχρονα με την πρωτοποριακή, διαρκή, ανοιχτή, προγραμματική του εργασία 
πρέπει να αναβαθμίσει την οργανωμένη δραστηριότητά του στον κόσμο των ιδεών. Να γίνει payvnins 
ανθρώπων που παράγουν i6ees σ' όλουε raus τομβίε ή αφιερώνονται στην εκλαΐκευση και διάδοσή 
raus. Να δημιουργήσει ένα ανοιχτό δίκτυο διανοούμενων, συγγραφέων, επιστημόνων, ερευνητών, ειδικών, 
εμπειρογνωμόνων, μάνατζερ5. Να ενθαρρύνει us ανοιχτέε ομάδε5 εργασίαε. Να στηρίξει τη δουλειά raus με 
nopous, υποδομέε, πληροφορίεε, ψηφιακέ$ πλατφόρμε5 και Kupicos μετά κρίσιμα ερωτήματα. Να αναπτύξει 
us δικέε του τεχνικέ$ στην ανάλυση των ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων ms ελληνική$ Koivcovias και 
να διατηρεί μια αποκλειστική βάση δεδομένων σε συνεργασία με ειδικού5 επιστήμονε$ και εταιρείε5 ώστε να 
δίνει καλύτερη υποστήριξη στη πολιτική του και την προεκλογική στρατηγική του. Το ΠΑΣΟΚ μπορεί να 
μετατρέψει m διαρκή προγραμματική του εργασία στο μεγαλύτερο κίνημα -  δίκτυο, που υπήρξε 
ποτέ σε ευρωπαϊκό κόμμα, εθελοντών συνεργατών και ειδικών, νέων ανθρώπων που εγγράφο- 
νται on line, επιλέγουν ελεύθερα τη θεματική ενότητα και την ομάδα εργασία5 που mus ενδιαφέ
ρει, συνεργάζονται διαδικτυακά, μοιράζονται, συνδιαμορφώνουν Θέσεΐ5 και us κοινοποιούν με τη 
μέθοδο των «ανοιχτών προτύπων». Ανοιχτό κάλεσμα, avoixms κατάλογοβ, ανοιχτή συνδημιουρ- 
γία! Το ΙΣΤΑΜΕ και το Ινστιτούτο Επιμόρφωσηε πρέπει να μετεξελίξουν τη δραστηριότητά raus στο ύψ05 αυ
τού του avoiyparas και να αποφύγουν κάθε ροπή γραφειοκρατικοποίησηε, κλεισίματο5 και επισημότητα5.

Εβδομήντα Συν Μία θέσειε συναντούν τα Εκατομμύρια των δικών Σα$ Σκέψεων

Το ΠΑΣΟΚ μπροστά στο νέο σταυροδρόμι δίνει μια νέα απάντηση στη «σφίγγα» τη5 ελληνική5 ιστορία5. 
Επανίδρυση! Παρουσιάζει το νέο χάρτη πορείαε του ΠΑΣΟΚ αλλά γνωρίζει πω5 και ο πιο αναλυτικό$ 
χάρτηε είναι πάντα φτωχότερο5 από τη ζωντανή πραγματικότητα. Οι Εβδομήντα Συν Μία Θέσεΐ5 για τον 
προσυνεδριακό διάλογο φιλοδοξούν να αποδειχθούν πολύ φτωχέ5 μπροστά στΐ5 σκέψεΐ5, τΐ5 προτάσε^, τΐ5 
τομέε, τιε αλλαγέ$ που θα διεγείρει η συμμετοχή εκατοντάδων χιλιάδων μελών και φίλων του ΠΑΣΟΚ, εκα
τομμυρίων προοδευτικών, δημοκρατικών ανθρώπων καλή$ θέλησή που επιθυμούν να συνδιαμορφώσουν 
μαζί μα$ το νέο ΠΑΣΟΚ που χρειάζεται η εποχή μα$, τη νέα προοδευτική αριστερά του 21ου αιώνα.

Το δίλημμα του 2008 είναι: αλλαγή ή βάλτωμα; Αλλαγή στο ΠΑΣΟΚ! Αλλαγή στην Ελλάδα! Αλ
λαγή στην Ευρώπη και τον Κόσμο!


