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ε μια εποχή που οι εξελίξεις στα ραδιοτηλεοπτικά μέσα είναι ραγδαίες, 

η ΕΡΤ -  Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση - τις ακολουθεί 

Παράλληλα, όμως, διατηρεί το ρόλο της ως εθνικού επικοινωνιακού φορέα και τον προσαρμόζει 

στις νέες συνθήκες χωρίς, όμως, αποκλίσεις από το βασικό της στόχο.

Που δεν είναι άλλος από την προσφορά ποιοτικού ραδιοτηλεοπτικού προγράμματος στους τομείς 

της ενημέρωσης, της ψυχαγωγίας, της επιμόρφωσης. Με το βλέμμα, λοιπόν, στραμμένο 

στο μέλλον, η ΕΡΤ προσεγγίζει τα θέματά της με αξιοπιστία, υπευθυνότητα, καινούργια ραδιοφωνική 

και τηλεοπτική ματιά και, κυρίως, με σεβασμό. Σεβασμός που, τελικά, αντανακλά στο πρόσωπο 

κάθε Ελληνα Πολίτη, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας.

ΕΡΤ
:ΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ α.ε.



ΤΙΗ ΣίΣ ΥΙΝΙΤΙΑ ΞΙΗΙΣ

Με συνείδηση 
του χρέους

Τ ο 4ο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ που ξε
κινά σε λίγες ημέρες έχει ήδη απο
κτήσει το δικό τον ιστορικό χαρα

κτήρα. Σε μια περίοδο, όπου το πολιτικό 
σύστημα διανύει μια πορεία φθοράς και α
παξίωσης, το ΠΑΣΟΚ καλείται να προχω
ρήσει μαζί και πέρα από τον ιδρυτή του 
στους αναγκαίους μετασχηματισμούς, που 
θα τον επιτρέψουν να διατηρήσει την κυ
ρίαρχη θέση του στην πολιτική ζωή της χώ
ρας.

Το Συνέδριο τον ΠΑΣΟΚ αναόεικνύεται α
ντικειμενικά σ ’ έναν «τόπο» συλλογικής συ
νείδησης των στελεχών και των μελών του 
απέναντι στα κρίσιμα ιστορικά προβλήμα
τα που καλείται να αντιμετωπίσει το Κίνη
μα.

Η δημοκρατική-προοδευτική παράταξη 
μετά από πολλές δεκαετίες συγκροτήθηκε 
ως ισχυρό και ενιαίο πολιτικό σχήμα με 
τον Α. Παπανδρέου και το ΠΑΣΟΚ και 
κυβερνά συνολικά τη χώρα επί 11 σχεδόν 
χρόνια.

Αυτή η ιστορική πολιτική κατάκτηση δεν 
ήταν τυχαία ή προϊόν μιας ευνοϊκής συγκυ
ρίας. Στηρίχθηκε σε ακλόνητα κοινωνικά, 
πολιτικά και ιδεολογικά «θεμέλια», έκφρα- 
σε ιστορικά λαϊκά αιτήματα, δρομολόγησε 
σημαντικές εθνικές εξελίξεις.

Η ώρα της ιστορικής ευθύνης έχει σημάνει 
για όλους, η ώρα της ένταξης τον ατομικού 
στο συλλογικό.

Η ώρα - τελικά-  της σννειδητοποίησης ότι 
ο ελληνικός λαός δεν έδωσε στο ΠΑΣΟΚ α
πλώς και μόνο την ψήφο του. Αλλά την ίδια 
την ψυχή του, την καρδιά του, τις ελπίδες 
του... Κι αυτοί οι ιεροί δεσμοί με το λαό 
πρέπει να καθορίσουν τις επιλογές όλων 
μας.
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Με συνείδηση της ιστ ορικής μας ευθύνης
Πρόκειται για ένα σύστημα 

εξουσίας και κυριαρχίας που 

θα πρέπει να μεταβιβασθεί 

από τον Α. Παπανδρέου όχι 

απλώς σ ’ ένα πρόσωπο, σ ’ 

έναν «διάδοχο», αλλά σ ’ ένα 

σύστημα θεσμών και 

συλλογικών λειτουργιών του 

ΠΑΣΟΚ. Και προς τη 

διαμόρφωση ενός τέτοιου 

πολιτικού θεσμού πρέπει να

mmMomo
ΠΑΣΟΚ

/» irmoi

συμβάλουν όλοι.

Το «χάρισμα» του ιδρυτή 

του ΠΑΣΟΚ μπορεί να 

αντικατασταθεί στο μέλλον 

από το πολιτικό «χάρισμα» 

ενός ισχυρού δημοκρατικού 

κομματικού θεσμού. Ο 

«διάδοχος» του Α. 

Παπανδρέου είναι ακριβώς 

ένα κίνημα ικανό να 

κυριαρχεί και πέρα από τον 

ιδρυτή του. Και οι 

μελλοντικοί διάδοχοι μόνο 

μέσα από τη συμβολή τους 

σ’ ένα τέτοιο «διάδοχο» 
ΠΑΣΟΚ μπορούν να 

αναδειχθούν.

Πού βαδίζει σήμερα το ΠΑΣΟΚ; Μπορεί να 
ολοκληρώσει το μεταρρυθμιστικό του πρό
γραμμα και να διαμορφώσει μια νε'α ελπιδο- 
φόρα πραγματικότητα; Κι από την άλλη 
πλευρά το Συνε'δριο του Κινήματος θα μπο
ρέσει να πετύχει τους πολιτικούς του στό
χους ή θα καταλήξει σε μια διαδικασία αντι
παραθέσεων που θα θέσουν σε κίνδυνο την 
ιστορική προοπτική του ΠΑΣΟΚ;
Αυτά τα αγωνιώδη ερωτήματα απασχολούν 
την οργανωμένη βάση του Κινήματος, αλλά 
και την προοδευτική πλειοψηφία του λαού 
μας. Ασφαλώς σ’ αυτά τα κρίσιμα ερωτήμα
τα δεν υπάρχουν ούτε έτοιμες ούτε εύκολες 
απαντήσεις.
Το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται σήμερα μπροστά στο 
κρισιμότερο ιστορικό δίλημμα που το συνό
δευε από την ημέρα της ίδρυσής του: Να 
μπορέσει να πορευθεί μετά και πέρα από 
τον ηγέτη του διατηρώντας την ηγεμονική 
του θέση στο πολιτικό σύστημα, την προο
δευτική του φυσιογνωμία την ενότητα και τη 
συνοχή του.
Το πέρασμα στη «μετα-Παπανδρεϊκή» επο
χή θα αποτελέσει ένα πρωτόγνωρο ίσως 
«πείραμα» για τη σύγχρονη πολιτική μας ι
στορία. Τα παραδείγματα που επιστρατεύο
νται από το χώρο της συντηρητικής παράτα
ξης, με τις επάλληλες αλλαγές ηγεσίας, έ
χουν τα δικά τους ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. 
Οι αλλαγές αυτές πράγματι δεν προσέλαβαν 
«δραματικό» χαρακτήρα, γιατί τη «συνέχει
α» της παράταξης αυτής διασφάλιζαν τόσο

οι κύκλοι συμφερόντων όσο και οι μηχανι
σμοί της ίδιας της κρατικοδιοικητικής εξου
σίας. Επιπλέον οι ηγετικές φυσιογνωμίες 
της συντηρητικές παράταξης ήσαν ήδη προ- 
εγγεγραμμένες στην ιεραρχία και στην κομ
ματική «επετηρίδα» (π.χ. Αβέρωφ, Ράλλης), 
ενώ παράλληλα οι ηγέτες αυτοί στηρίζονταν 
σε ευρύτατα πελατειακά δίκτυα και διατη
ρούσαν ιστορικούς δεσμούς με το συντηρητι
κό «κατεστημένο».

Το κόμμα ως πηγή εξουσίας

Για το ΠΑΣΟΚ το πρόβλημα είναι διαφορε
τικό. Η φυσιογνωμία και η πολιτική κυριαρ
χία του κινήματος διαπλέκεται και ταυτίζε
ται πολλές φορές με την παρουσία και την 
πολιτική ισχύ του ιδρυτή του.
Το ιστορικό πολιτικό «χάρισμα» του Α. Πα
πανδρέου δεν αποτελεί ούτε μια μεταφυσική 
κατηγορία ούτε εκφράζει έναν ευτελή «λαϊ
κισμό», όπως κάποιοι διανοητές του «συρ
μού» αποπειράθηκαν να αποδείξουν. Αφο
ρά την απ’ ευθείας σχέση του με το λαό, την 
πολιτική του ικανότητα να συνθέτει τα συ- 
γκλίνοντα ή παράπλευρα κοινωνικά ρεύμα
τα, να συμβάλει αποφασιστικά στη διαμόρ
φωση ενός ισχυρού κομματικού θεσμού, ικα
νού να κυριαρχεί στην πολιτική ζωή της χώ- 
ρας.
Αυτή ακριβώς η ικανότητα του Α. Παπαν

δρέου διασφάλιζε μέχρι σήμερα και τη νομι
μοποίηση -τη συναίνεση και την αναγνώρι
ση από την κοινωνία- των πολιτικών επιλο
γών και της στρατηγικής του ΠΑΣΟΚ.
Αυτού του τύπου τη νομιμοποίηση δεν φαί
νεται ότι μπορεί να τη διασφαλίσει αυτόμα
τα μια «ηγετική» φυσιογνωμία από το χώρο 
του ΠΑΣΟΚ.
Κι αυτό είναι ακριβώς σήμερα το ουσιαστι
κό πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ κι όχι απλώς οι α
ντιθέσεις των ηγετικών του στελεχών.
Η «ωρίμανση» και η «χειραφέτηση» του 
ΠΑΣΟΚ από τη σχέση ταύτισης με τον ιδρυ
τή του προϋποθέτει ότι στο μέλλον τη νομι
μοποίηση αυτή μπορεί να τη διασφαλίσει 
μόνο ένας ισχυρός κομματικός-πολιτικός θε
σμός, μια θεσμική «πηγή» εξουσίας, ένα 
ΠΑΣΟΚ που θ’ αναγνωρίζεται από το λαό 
ως η μόνη εθνική-στρατηγική λύση, και θα 
είναι ικανό να προασπίζει τις ιστορικές κοι
νωνικές αξίες και τα συμφέροντα του λαού. 
Πρόκειται, λοιπόν, για ένα σύστημα εξου
σίας και κυριαρχίας που θα πρέπει να μετα- 
βιβασθεί από τον Α. Παπανδρέου όχι απλώς 
σ’ ένα πρόσωπο, σ’ έναν «διάδοχο», αλλά σ’ 
ένα σύστημα θεσμών και συλλογικών λει
τουργιών του ΠΑΣΟΚ. Και προς τη διαμόρ
φωση ενός τέτοιου πολιτικού θεσμού πρέπει 
να συμβάλουν όλοι.
Το «χάρισμα» του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ μπο
ρεί να αντικατασταθεί στο μέλλον από το 
πολιτικό «χάρισμα» ενός ισχυρού δημοκρα
τικού κομματικού θεσμού. Ο «διάδοχος» 
του Α. Παπανδρέου είναι ακριβώς ένα κί
νημα ικανό να κυριαρχεί-και πέρα από τον 
ιδρυτή του. Και οι μελλοντικοί διάδοχοι μό
νο μέσα από τη συμβολή τους σ’ ένα τέτοιο 
«διάδοχο» ΠΑΣΟΚ μπορούν να αναδει- 
χθούν.

Η μεταβατική φάση

Είναι όμως δυνατόν να λυθούν ως δια μαγεί
ας, διαμιάς, στο ΠΑΣΟΚ προβλήματα που 
είναι σύμφυτα με την ιστορική διαδρομή 
του, ή συσσωρευθήκαν, περιμένοντας απά
ντηση για πολλά χρόνια;
Είναι δυνατή η άμεση και αυτόματη μετάβα
ση από ένα σύστημα θεσμικής εξουσίας, που 
ταυτίσθηκε με το πρόσωπο του Α. Παπαν

δρέου, σε ένα σύστημα συλλογικών θεσμών 
και συνθετικών αποφάσεων;
Κάτι τέτοιο όχι μόνο δεν είναι δυνατόν αλλά 
μπορεί να αποβεί και εξαιρετικά επικίνδυ
νο. Ο ιστορικός χρόνος στην πολιτική δεν 
μπορεί να εκβιασθεί. Απαιτείται αντίθετα 
μια περίοδος σταδιακής μεταρρύθμισης και 
προσαρμογής του Κινήματος στα νέα ιστορι
κά δεδομένα.
Οι νέοι θεσμοί, τα συλλογικά κέντρα απο
φάσεων πρέπει να δοκιμασθούν στην πρά
ξη. Τα πρόσωπα θα πρέπει να κριθούν και 
να αξιολογηθούν μέσα από τη διαχείρηση 
της εξουσίας που θα ασκήσουν. Και θα πρέ
πει να κριθούν τώρα που δεν υπάρχει ο 
Ανδρέας Παπανδρέου, ο οποίος, ως απόλυ
τος πόλος ευθύνης, μπορούσε να αναλαμβά
νει ευθύνες να καλύπτει λάθη, να παίρνει α
ποφασιστικές πρωτοβουλίες.
Το διάστημα που θα κρίνει την ιστορική 
προοπτική του ΠΑΣΟΚ εκτείνεται από αυτό 
το Συνέδριο μέχρι το επόμενο, που θα πρέ
πει να διεξαχθεί μετά τις εκλογές του 1997 
και να εκλέξει τον επόμενο Πρόεδρο του 
Κινήματος. Σ’ αυτό το διάστημα όσοι φιλο
δοξούν να οδηγήσουν το ΠΑΣΟΚ στις α
παρχές του 21ου αιώνα θα έχουν όλο το χρό
νο να αποδείξουν τις ικανότητές τους, να 
διασφαλίσουν την ευρύτερη πολιτική, κοινω
νική και κομματική νομιμοποίηση, να ανα-

δειχθοΐίν ως άξιοι εκφραστές του πολιτικο-ι- 
δεολογικού και κοινωνικού χώρου που αντι
προσωπεύει το Κίνημα όχι μόνο στην ιστορι
κή του διαδρομή αλλά και στην ανοικτή προ
οπτική του.
Σ’ αυτόν τον πολιτικό μετασχηματισμό του 
ΠΑΣΟΚ πρέπει όλοι να συμμετάσχουν με 
πλήρη συνείδηση της ιστορικής φάσης που 
διανύει σήμερα το ΠΑΣΟΚ. Μέσα από συ
γκροτημένους θεσμούς, που θα μπορούν να 
διασφαλίσουν συλλογικούς τύπους αποφά
σεων, μέσα από πολιτικές επεξεργασίες και 
επιλογές που δεν θα συμβιβάζουν αλλά θα 
συνθέτουν απόψεις, μέσα από την κατανομή 
συγκεκριμένων ρόλων και αρμοδιοτήτων, 
μπορούν να διαμορφωθούν οι όροι για την 
πολιτική κυριαρχία του ΠΑΣΟΚ στα χρόνια 
που έρχονται.
Είναι χρέος, όμως, όλων να αναδειχθεί το 
Συνέδριο ως ένας σημαντικός «πολιτικός 
σταθμός» σ’ αυτήν την κρίσιμη μεταβατική 
φάση ικανός να διαμορφώσει τους όρους ώ
στε να συγκροτηθεί ένα πολιτικό πλαίσιο ε
νότητας και συλλογικής πορείας των στελε
χών. Και να αποδειχθεί, μέσα από το Συνέ
δριο, ότι το ΠΑΣΟΚ αποτελεί το σταθερό 
σημείο συσπείρωσης ολόκληρου του προο
δευτικού κινήματος, τον κυρίαρχο πολιτικό 
φορέα που μπορεί να οδηγήσει τη χώρα 
στον επόμενο αιώνα.
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4 ΔΙΕΘΝΗ

Γιάννης Ρουμπάτης*

Π αλ ιές συνταγές

Οι συνταγές, που φτιάχτηκαν στο τέλος της 
δεκαετίας του ’40 και δοκιμάστηκαν στις δε
καετίες του '50 και του ’60, βγαίνουν ξανά α
πό τα συρτάρια των διαχειριστών της αμερι
κανικής εξωτερικής πολιτικής. Η αναδυάμενη 
τότε αμερικάνικη αυτοκρατορία θεώρησε ότι 
είχε λύσεις σε προβλήματα που λίγο κατανο
ούσε. Σήμερα, με τον Πρόεδρο Κλίντον να α
ναζητεί ακόμη κάποια φιλοσοφία που να λει
τουργεί ως βάση της εξωτερικής του πολιτι
κής, με τους κήρυκες του αμερικανικού απο
μονωτισμού να επανέρχονται στο προσκήνιο 
και να καταλαμβάνουν κεντρική θέση στην ε
σωτερική αμερικάνικη πολιτική σκηνή και τέ
λος με τους κάθε είδους «Ειδικούς Απεσταλ
μένους» να αποφασίζουν για τις τύχες ολό
κληρων περιοχών του πλανήτη μας, οι Ηνωμέ
νες Πολιτείες όλο και περισσότερο επιλέγουν 
λύσεις σε διεθνή προβλήματα με βάση ευκαι
ριακές εκτιμήσεις και μυωπικές σκοπιμότη
τες.
Η Κυβέρνηση Κλίντον στον απομονωτισμό 
και τον αναχωρητισμό επιλέγει να αντιπαρα- 
θέσει τη σκληρή γλώσσα και την παρέμβαση. 
Είναι μια επικίνδυνη Αμερική αυτή, μια Αμε
ρική σε μεταβατική φάση, σε περίοδο εκλο
γών, με αδύναμη αντιπολίτευση λόγω των ε
σωτερικών της προβλημάτων. Μια Αμερική 
που, όπως εκείνη των αρχών της περιόδου του

Ψυχρού Πολέμου, αναζητεί εύκολες λύσεις σε 
προβλήματα πολύπλοκα και πολυεπίπεδα.

Στις μεγάλες αμερικάνικες εφη
μερίδες δημοσιεύονται ξα

νά εκκλήσεις από τρα
νταχτά ονόματα της α
μερικάνικης δημο
σιογραφίας και της 
πανεπιστημιακής 
κοινότητας για στρα

τιωτικές και άλλες 
παρεμβάσεις, ώστε να 

βρουν το «σωστό δρόμο» 
εκείνοι στο εξωτερικό που 
δεν κατανοούν ότι «οι αμερι
κάνικες ιδέες για το πώς 

πρέπει να είναι ο κόσμος είναι 
οι πιο υγιείς». Η επιστροφή στο 

παρελθόν, αυτή η κυκλική κίνηση που πάντα 
χαρακτήριζε τον αμερικάνικο τρόπο πολιτι
κής σκέψης, συντελείται σιγά αλλά σταθερά 
με πολύ λίγες φωνές αντίδρασης. Αρθρογρά- 
φοι, όπως αυτός της “Ουάσιγκτον Ποστ”, ζη
τούν ανοιχτά πια αμερικάνικες ενέργειες για 
την αποσταθεροποίηση «εχθρικών» καθεστώ
των, ακόμη και δολοφονίες ηγετών σε χώρες 
όπως το Ιράκ.
Το πρόβλημα γίνεται ακόμη πιο σοβαρό, όταν 
ληφθεί υπόψη η απουσία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης από τις κρίσεις ακόμη και στον ίδιο 
το χώρο της -π.χ. πρώην Γιουγκοσλαβία και 
πρόσφατη κρίση Ελλάδας-Τουρκίας- και η 
σχεδόν μοιρολατρική αναμονή των Ευρωπαί
ων για αμερικανική παρουσία και παρέμβαση 
μόλις κάτι πάει στραβά στη διεθνή σκηνή.
Η αναβολή του Συμβουλίου Σύνδεσης με την 
Τουρκία, παρά τις έντονες αμερικάνικες πιέ
σεις, είναι ένα πρώτο δείγμα αυτών που θα 
μπορούσε να πετύχει η χώρα μας, όταν συγκε
ντρώσει τις προσπάθειές της στην ενημέρωση 
των εταίρων μας.
Ενημέρωση η οποία συνδυάζεται βεβαίως και 
με χρήση του δικαιώματος, που μας παρέχουν 
οι κοινοτικές διαδικασίες, να μη συμφωνούμε 
στη σχεδόν αυτόματη αποστολή τεράστιων 
ποσών σε μια χώρα η οποία απειλεί την κυ
ριαρχία μας. Είναι σαφές ότι στο μέτρο που 
τα έξι σημεία, τα οποία περιέχουν τις απόψεις

της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις αρχές που 
θα πρέπει να διέπουν τις σχέσεις της με την 
Τουρκία, συνεχίσουν να είναι αποδεκτά και 
από τους δεκαπέντε εταίρους, η θέση μας ενι- 
σχύεται όχι μόνον απέναντι στην Τουρκία αλ
λά και απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες. 
Δεν πρέπει να υπάρχουν ψευδαισθήσεις ως 
προς τη δυνατότητα της αμερικάνικης κυβέρ
νησης να επηρεάζει τις αποφάσεις και τη στά
ση των εταίρων μας. Μερικές φορές στις Βρυ
ξέλλες δημιουργείται η εντύπωση ότι οι Ηνω
μένες Πολιτείες είναι ο δέκατος έκτος εταί
ρος. Σχεδόν καμιά απόφαση δε λαμβάνεται 
χωρίς να συνυπολογιστεί η αμερικανική αντί
δραση και οι επιπτώσεις που θα έχει μια από
φαση στα αμερικάνικα συμφέροντα.
Όμως, υπάρχουν και στιγμές που οι δεκαπέ
ντε ανιχνεύουν τα περιθώρια ελευθερίας που 
επιτρέπει σ’ αυτές η αμερικάνικη πολιτική. 
Και είναι αυτές οι στιγμές που οφείλει να εκ
μεταλλεύεται η χώρα μας.
Οι Αμερικανοί φρόντισαν ήδη, μέσω του εκ
προσώπου του Στέητ Ντηπάρτμεντ, να προ
σφέρουν τις καλές τους υπηρεσίες για την αρ
χή ενόςδιαλόγου Ελλάδας-Τουρκίας. Ένας 
τέτοιος διάλογος όμως δεν μπορεί να γίνει ό
ταν η Τουρκική πλευρά απαιτεί να συζητήσει 
μαζί μας θέματα που αφορούν στην κυριαρ
χία μας. Αυτή η «λεπτομέρεια» δεν απασχολεί 
ιδιαίτερα την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πο
λιτειών. Η επιτυχία του Θόδωρου Πάγκαλου 
και του Γιώργου Ρωμαίου στο Συμβούλιο 
Υπουργών Εξωτερικών στις 25 Μαρτίου είναι 
ότι οι δεκαπέντε συμφώνησαν σε μια σειρά α
πό αρχές που θα πρέπει να σέβεται η Τουρ
κία, αν θέλει να προχωρήσει ομαλά η σχέση 
της με την Εύρωπάίκή Ένωση. Οι αρχές αυ
τές είναι το ελάχιστο δυνατόν που θα πρέπει 
να υπάρχει, πριν μπορέσει η Ελλάδα να αρχί
σει να σκέφτεται ότι υπάρχει κάποια βάση 
για συζήτηση με την Τουρκία. Αυτή η «λεπτο
μέρεια» φαίνεται να έχει γίνει κατανοητή από 
τις χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα 
ήταν ευχής έργο αν το ίδιο συνέβαινε και από 
τις Ηνωμένες Πολιτείες.

* Ευρωβουλευτής του ΠΑ.ΣΟ.Κ.



Η διακυβερνητική 
διάσκεψη Γιάννος Κρανιβιώτης*

Η  Διακυβερνητική 
Διάσκεψη για  την 
θεώρηση της Συνθήκης 

της Ευρωπαϊκής Ένωσις 
(ΕΕ) άρχισε επίσημα με  
τη Σύνοδο Κορυψής του 
Τορίνο στις 29 Μαρτίου 
και προβλέπεται να 
ολοκληρωθεί μέχρι τον 
Ιούνιο του 1997. Τα 
θέματα μ ε τα οποία 
ασχολείται η Διάσκεψη 
καλύπτουν τρεις τομείς: 
α) Τον Ευρωπαϊκό πολίτη 
και τα δικαιωματά του, β) 
Θεσμικά ζητήματα που 
συνδέονται μ ε τις σχέσεις 
και τις αρμοδιότητες των 
θεσμικών οργάνων της 
Ένωσης και του τρόπου 
αποφάσεων τους και γ) 
Θέματα που συνδέονται 
με την Κοινή Εξωτερική 
Π ολιτική Α σφάλειας  
(ΚΕΠΠΑ).

Η Διάσκεψη είναι ιδιαίτερα σημαντική και 
αφορά στο ρόλο και στο περιεχόμενο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στο μεταψυχροπολε
μικό κόσμο στο κατώφλι του 21ου αιώνα. 
Στοχεύει στο να προσδώσει έναν ευρύτερο 
πολιτικό ρόλο στην ΕΕ σε μια νέα εποχή, 
θεραπεύοντας μερικές από τις αδυναμίες 
του Μάαστριχτ, ιδιαίτερα όσον αφορά το λε
γόμενο δημοκρατικό έλλειμμα, αλλά και α- 
νταποκρινόμενη στην πρόκληση της μελλο
ντικής διεύρυνσης με τις χώρες της Ανατολι
κής Ευρώπης, την Κύπρο και τη Μάλτα.
Το γενικότερο κλίμα που επικρατεί στον Ευ
ρωπαϊκό χώρο σχετικά με τη Διακυβερνητι-
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κή είναι περιοριστικό. Οι συντηρητικές δυ
νάμεις που κυριαρχούν στις μεγάλες ευρω
παϊκές χώρες, η εσωστρέφεια ορισμένων 
άλλων χωρών μαζί με την οικονομική κρίση, 
την ανεργία, την πτώση της ανταγωνιστικό
τητας, την κοινωνική αναταραχή έχουν οδη
γήσει τις ευρωπαϊκές χώρες σχεδόν στο σύ
νολό τους σε μια στάση επιφυλακτικότητας 
απέναντι στην ιδέα της Ευρώπης. Έτσι και 
επί μέρους ζητήματα της διαπραγμάτευσης 
οι θέσεις, που έχουν μέχρι στιγμής υποστη- 
ριχθεί, οδηγούν σε μικρές αλλαγές της Συν
θήκης και όχι σε μεγάλα φιλόδοξα βήματα. 
Εκείνο που κυρίως φαίνεται ότι προωθείται 
-από τα αρχικά έξι μέλη της Κοινότητας- εί
ναι η ιδέα της «ευελιξίας», δηλαδή η δυνα
τότητα στενότερης συνεργασίας μερικών 
χωρών σε ορισμένα θέματα και η απλοποίη
ση του τρόπου λήψης αποφάσεων.
Η Ελλάδα στη διαπραγμάτευση αυτή κινεί
ται με δύο βασικούς στόχους, που προκύ
πτουν από τα ειδικότερα πολιτικά και οικο
νομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει στο 
γεωγραφικό χώρο που ανήκει, αλλά και από 
το όραμα που έχει για την Ευρωπαϊκή Ένω
ση. Ο πρώτος στόχος προκύπτει από την πε
ποίθηση ότι η Ένωση αποτελεί ένα συνολι
κό εγχείρημα που δεν είναι αυτοσκοπός, ού
τε απλό τεχνοκρατικό πείραμα, αλλά που

στηρίζεται στην πολιτική βούληση των ευρω
παϊκών λαών να οικοδομήσουν ένα χώρο οι
κονομικής και κοινωνικής συνοχής και αλ
ληλεγγύης, ένα χώρο δυναμικής και διατη
ρήσιμης ανάπτυξης, ένα χώρο δημοκρατίας 
και ασφάλειας και σταθερότητας, ικανό να 
προστατεύσει την ασφάλεια και ανεξαρτη
σία των μελών του, ανοιχτό στον κόσμο και 
με σημαντικό διεθνή ρόλο και παρουσία. 
Στα πλαίσια αυτά υποστηρίζει ότι η ένωση 
πρέπει να αποκτήσει ουσιαστικό περιεχόμε
νο για τον Ευρωπαίο πολίτη με διεύρυνση 
της ιδιότητας της ευρωπαϊκής ιθαγένειας και 
την ενσωμάτωση στη Συνθήκη καταλόγου 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Παράλληλα, η 
Ελλάδα υποστηρίζει ότι δεν είναι δυνατόν 
να συνεχίσουμε στην κατεύθυνση της οικο
νομικής ορθοδοξίας που ενέπνευσε τη Συν
θήκη του Μάαστριχτ, αγνοώντας την κοινω
νική πτυχή της Νομισματικής Ενοποίησης. Η 
Νέα Συνθήκη πρέπει να περιλάβει ειδικό 
κεφάλαιο για την απασχόληση και να συμ- 
βάλει στην προαγωγή άλλων περιοχών δρά
σης, συμβάλλοντας στην βελτίωση της ποιό
τητας ζωής των Ευρωπαίων πολιτών. Όσον 
αφορά την ΚΕΠΠΑ, η Ελλάδα υποστηρίζει 
ότι θα πρέπει να ενισχυθεί η εξωτερική δρά
ση της Ένωσης, που πρέπει να στηριχθεί σε 
μια σειρά από αρχές, όπως είναι ο σεβα

σμός και η προστασία των συνόρων των 
κρατών μελών, που είναι σύνορα της Ευρω
παϊκής Ένωσης, η αλληλεγγύη κλπ.
Ο δεύτερος στόχος στη διατήρηση του κοι
νοτικού κεκτημένου και των βασικών αρχών 
πάνω στις οποίες στηρίχτηκε η ανάπτυξη της 
ΕΕ. Έτσι η Ελλάδα υποστηρίζει τη θεσμική 
ενότητα και ισότητα των χωρών και τη δια
τήρηση της βασικής θεσμικής ισορροπίας, ό
πως έχει διαμορφωθεί από τις Συνθήκες και 
την ιστορική εμπειρία. Στα πλαίσια αυτά η 
Ελλάδα υποστηρίζει τη διεύρυνση της Έ νω
σης, που αναμφίβολα θα συμβάλει στην εν
δυνάμωση του πολιτικού βάρους της Έ νω 
σης, χωρίς όμως να οδηγεί σε αποδυνάμωση 
των υφισταμένων πολιτικοίν της.
Με βάση τις παραπάνω γενικές κατευθύν
σεις θα κινηθεί η ελληνική κυβέρνηση στη 
μεγάλη διαπραγμάτευση που έχει ξεκινήσει, 
με τόλμη, με ιδέες και πρωτοβουλίες , εξα
σφαλίζοντας τις απαραίτητες συμμαχίες που 
θα επιτρέψιουν την προώθηση των συμφερό
ντων της, αλλά και των συμφερόντων της 
Ένωσης γενικότερα.

* Ευρωβουλευτής του ΠΑ.ΣΟ.Κ., 
εκπρόσωπος της Ελλάδας στη 
Διακυβερνητική Διάσκεψη
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Πολιτική  σν<
Είναι γεγονός πως το ΠΑΣΟΚ σε κάθε κρί
ση αναζητούσε τρόπους διεξόδου απ’ αυτήν 
και έδινε πάντα την αίσθηση ότι πραγματικά 
το απασχολούσε η έννοια του καινούργιου. 
Δεν είναι τυχαίο πως σε κάθε του κρίσιμη 
καμπή μιλούσε πάντα σχεδόν στο οργανω
μένο και κοινωνικό ΠΑΣΟΚ για «νέο ξεκί
νημα» και για «νέες εποχές» αναπτερώνο
ντας έτσι την ελπίδα πως κάτι ουσιαστικό 
συμβαίνει.
Στην πραγματικότητα, βέβαια, τίποτα δεν 
άλλαζε και τίποτα δεν προχωρούσε μπρο
στά. Κι αυτό γιατί ποτέ οι έχοντες την πολι
τική διεύθυνση του κόμματος δεν άνοιξαν έ
ναν πολιτικό διάλογο — με ό,τι όμως αυτός 
συνεπάγεται — που θα απαντούσε συγκε
κριμένα στα μεγάλα ερωτηματικά που απα
σχολούν σήμερα την ελληνική κοινωνία.
Ας μην αναζητάει σήμερα η κορυφή του για 
το τι και ποιος φταίει, γιατί, αν πραγματικά 
την απασχολούσε, θα έπρεπε από χρόνια 
ταίρα να έχει προσδώσει το νόημα της βασι
κής συνιστιυσας της πολιτικής μας συμφω
νίας, που ακούει στο όνομα του διαλόγου. 
Είναι αναρίθμητες οι περιπτώσεις που θα 
μπορούσε να αναφέρει κανένας, όσον αφο
ρά την ποδηγέτηση και ισοπέδωση της οργα

νωμένης βάσης από αποφάσεις της ηγεσίας. 
Σήμερα, βέβαια, όλοι — ή σχεδόν όλοι — εν 
ονόματι της δημοκρατίας θέλουν να είναι οι 
εκφραστές της βάσης του κόμματος και κατ’ 
επέκταση της κοινωνίας. Αλλά και πάλι το
ποθετούν την υπόθεση του διαλόγου σε λά
θος βάση, γιατί πρωτίστως και κυρίους σήμε
ρα θέλουν τη κουβέντα μας να αφορά ρό
λους προσώπων και οι όποιες αναιμικές πο
λιτικές θέσεις ακούγονται να είναι για την 
κατοχύρωση των ρόλων αυτών.
Ασφαλώς και υπάρχει ρήγμα μεταξύ κορυ
φής και βάσης, μεταξύ ΠΑΣΟΚ και κοινω
νίας. Κι αυτό θα συνεχίσει να μεγαλώνει, αν 
πραγματικά το ΠΑΣΟΚ δε θελήσει να πρω
τοπορήσει, αν δε θελήσει να δει ότι απαι
τούνται προωθητικές αντιλήψεις για να είναι 
το ΠΑΣΟΚ κυρίαρχο πολιτικά στην ελληνι
κή κοινωνία. Και για να γίνει αυτό πρέπει το 
ΠΑΣΟΚ στο επικείμενο Συνέδριο να απα
ντήσει:
Πώς και γιατί το ριζοσπαστικό κίνημα του 
’74 μετασχηματίστηκε σε κίνημα εξουσίας α
ποκτώντας χαρακτηριστικά γραφειοκρατίας 
και ενσωματώθηκαν οι εκφραστές του μέσα 
στο ίδιο το κράτος που ήθελαν να αλλάξουν, 
σπρώχνοντας έτσι και σήμερα τις τελευταίες
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πολιτικές συνειδήσεις στη γραμμή της ιδιώ- 
τευσης και της ατολμίας;
Πώς και γιατί πολιτική εξουσία, κράτος, 
κόμματα και οικονομικά συμφέροντα δια
χειρίζονται το παρόν και το μέλλον της κοι
νωνίας μας στη βάση των δικών τους στό
χων, έχουν μετατρέψει την αναγκαιότητα 
του εκσυγχρονισμού σε μπαλάκι των πολιτι
κών αντιδικιών και παρακολουθούν και ενι
σχύουν τη θεσμική καθίζηση και το δημο
κρατικό έλλειμα μ’ αυτή τους τη στάση;
Πώς και γιατί οι ιδεολογίες, οι εθνικιστικές 
εξάρσεις, τα χαμένα οράματα και οι στόχοι 
είναι όλα μπερδεμένα κι αδυνατούν να προ
σφέρουν μια σύγχρονη στρατηγική για το 
ρόλο της χώρας μας στο σύγχρονο κόσμο; 
Πώς και γιατί σήμερα υπάρχουν διανοητές 
επαίτες, υμνητές της σημερινής κρίσης, φω
νές εξαρτημένες και πολιτιστική καθυστέρη
ση;
Πώς και γιατί το σύστημα παιδείας προετοι
μάζει μια νέα γενιά με μορφωτική ανεπάρ
κεια, αδύναμη ν’ αποτελέσει τη δύναμη αλ
λαγής στην τωρινή κατάσταση;
Πώς και γιατί ως έθνος τρεφόμαστε απ’ τις 
σάρκες μας;
Πώς και γιατί ολόκληρο το πολιτικό μας σύ
στημα ωθείται στο περιθώριο;
Πώς και γιατί η οικονομία αποφασίζει και η 
πολιτική εκτελεί;
Πώς και γιατί εν κατακλείδι, οι ιδεολογίες 
περνάνε σε δεύτερη μοίρα και τα συμφέρο
ντα αναγορεύονται σε αξίες, μ’ αποτέλεσμα 
τα όρια που έπρεπε να υπάρχουν μεταξύ συ
ντήρησης και προόδου να καταλύονται;
Αυτά κατά την εκτίμησή μου είναι ζητήματα 
που πρέπει να απασχολήσουν ουσιαστικά το 
Συνέδριο, γιατί είναι ζητήματα στα οποία, 
αν δώσουμε απαντήσεις, μπορούμε να μιλή
σουμε για νέα προοπτική του ΠΑΣΟΚ, μπο
ρούμε να προσδώσουμε στο κίνημά μας το 
νέο ριζοσπαστισμό που τόσο ανάγκη έχει. Η 
αδιαπραγμάτευτη φυσιογνωμία του ΠΑΣΟΚ 
ξεκινά απ’ την πολιτική μας συμφωνία στα 
παραπάνω ερωτήματα και όχι απ’ τις λεκτι
κές εξάρσεις του όποιου κομματικού ή κυ
βερνητικού στελέχους που αποσκοπεί στην 
κατοχύρωση του προσωπικού του ρόλου. 
Μέχρι σήμερα η υπόθεση του Συνεδρίου 
μας έχει αφήσει παγερά αδιάφορη την κοι
νωνία, απ’ τη στιγμή που το σκηνικό της α
ντιπαράθεσης ομάδων, προσιόπων και μηχα
νισμών στην κορυφή κυρίαρχα του ΠΑΣΟΚ 
είναι στημένο στη βάση προσωπικών φιλο-

Α<υτέρης ΚατοικαρίΑης*

Πρέπει λοιπόν ν' απαντήσουμε τι 
για μας σημαίνει κρίση πολιτικής. 
Κι αυτό δεν απαντιέται μόνο απ' το 

αν 8α εκλέξουμε και ποιον 
αντιπρόεδρο στο Συνέδριό μας.

Απαντιέται απ' το αν:
Η κεντρική καθοδήγηση δώσει 

δείγματα γραφής ότι η υπόθεση 
της πολιτικής είναι μια υπόθεση 

που αφορά την οργάνωση και την 
κοινωνία και όχι μόνο την ίδια.

Απαντιέται απ' το αν:
Η κυβέρνησή μας ξεκαθαρίσει 

χωρίς δογματικές αναφορές πού 
το πάει, τι σημαίνει γι' αυτήν 
δικαιότερη ανακατανομή του 
εισοδήματος, απ' το αν κάνει 

βαθιά πολιτική και ηθική τομή 
στην κρατική μηχανή και επαρκώς 

ξεκαθαρίσει την εθνική 
στρατηγική.
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δοξιών και αυτό οδηγεί στην αποκρουστική 
μάχη των χαρακωμάτων μ’ αποτέλεσμα το 
κίνημά μας να δίνει την αίσθηση πως η πολι
τική από υπόθεση των πολιτών είναι υπόθε
ση των ειδικών.
Τα μηνύματα είναι αρκούντως ανησυχητικά. 
Πρέπει λοιπόν ν’ απαντήσουμε τι για μας 
σημαίνει κρίση πολιτικής. Κι αυτό δεν απα
ντιέται μόνο απ’ το αν θα εκλέξουμε και ποι
ον αντιπρόεδρο στο Συνέδριό μας. 
Απαντιέται απ’ το αν:
Η κεντρική καθοδήγηση δώσει δείγματα 
γραφής ότι η υπόθεση της πολιτικής είναι 
μια υπόθεση που αφορά την οργάνωση και 
την κοινωνία και όχι μόνο την ίδια. 
Απαντιέται απ’ το αν:
Η κυβέρνησή μας ξεκαθαρίσει χωρίς δογμα
τικές αναφορές πού το πάει, τι σημαίνει γι’ 
αυτήν δικαιότερη ανακατανομή του εισοδή
ματος, απ’ το αν κάνει βαθιά πολιτική και η
θική τομή στην κρατική μηχανή και επαρκώς 
ξεκαθαρίσει την εθνική στρατηγική.
Η κρίση της πολιτικής που υπάρχει δεν μπο
ρεί να αντιμετωπιστεί ούτε με ευχολόγια ού
τε με τη συγκάλυψή της. Το ΠΑΣΟΚ οφείλει 
να πρωτοστατήσει και να αποδείξει πως εί
ναι η μόνη φερέγγυα πολιτική δύναμη που 
με το πρόγραμμά της μπορεί να απαντήσει 
στα οξυμένα πολιτικά και κοινωνικά προ
βλήματα.
Αν πραγματικά η κορυφή του ΠΑΣΟΚ (κυ
βέρνησης και κόμματος) πιστεύει στα παρα
πάνω, ας πρωτοστατήσει στην υπέρβαση της 
σημερινής κρίσης κι ας καταδείξει πως η υ
πόθεση της σημερινής κρίσης δεν μπορεί να 
αφεθεί απλώς και μόνο σε ρόλους προσώ
πων, αλλά βασικά και κύρια πρέπει να στη- 
ριχθεί σε πολιτικές δυναμικές.
Είναι θεμιτό, βέβαια, το κάθε κορυφαίο στέ
λεχος να θεωρεί τον εαυτό του καλύτερο απ’ 
τους άλλους, αλλά είναι πολιτικά απαράδε
κτο αυτή τη φιλοδοξία να την κάνει πολιτική 
γραμμή και να την επενδύει με ψευδεπίγρα
φες πολιτικές αντιπαραθέσεις.
Να ξαναβρούμε, λοιπόν, τις έννοιες των λέ
ξεων ριζοσπαστισμός, δικαιοσύνη, αλληλεγ
γύη, ειλικρίνεια και για να γίνει αυτό πρέπει 
να επαναφέρουμε στο προσκήνιο την πολιτι
κή σοβαρότητα και να αναμετρηθούμε με 
την ιδεολογία του μικροαστισμού.

* Γραμματέας της Α  Νομαρχιακής 
Επιτροπής Α θή νας
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Μπροστά
«χάντε η ριξιά να βρει το ζάρι της κι η τζαμαρία το θαρραλέο λιθάρι της»

0. Ελύτης

Ο στίχος του ποιητή μπορεί να φαίνεται υπερβολικός, 
ενσωματώνει όμως με ακρίβεια την πρόθεση στελεχών της 
περιφέρειας, που είχαν πάντοτε και έχουν σήμερα πιο καθαρή την 
διεκδίκηση για το σύγχρονο ΠΑΣΟΚ-θεσμό, μπροστά, μάλιστα, στο 
τόσο κρίσιμο 4ο Συνέδριό του. Η  πρόθεση αυτή διεκδικεί να 
κατοχυρώσει (και θα κάνει ό,τι μπορεί γ ι ’ αυτό) τον 
πρίύταγτύνιστικό και αυτοδύναμο ρόλο της ως μια μεγάλη 
πρωταγωνίστρια στη συμβολή των περιφερειακών οργανώσεων του 
Κινήματος για την Ενότητα.

Ε Σ Μ Ο Σ
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Με θε'σεις (ιδεολογικές-πολιτικές-οργανωτι- 
κές), αγώνες (μαζί με τις κοινωνικές δυνά
μεις της εργασίας, της παραγωγής, του πνεύ
ματος, τους νέους και τις γυναίκες), όραμα 
(αυτό τον αρχικό μεγάλο οραματισμό που ε
νέπνευσε στο Λαό μας ο Ανδρέας Παπαν- 
δρέου), προοπτική (για το νέο μέσα στο πα
λιό, για τη συνέχεια μέσα στην ανανέωση, 
για το χτες που διδάσκει-το σήμερα που βιώ- 
νεται -το αύριο που φιλοδοξεί να γίνει κι αυ
τό ένα ιστορικό χθες κι ένα αποδοτικό σήμε
ρα).
Η πρόθεση αυτή των στελεχών της περιφέ
ρειας ενισχύεται από πλούσιες πολιτικές ε
πεξεργασίες, επιβεβαιωμένες με αγωνιστι
κές συνεισφορές.
Κι αν προτάσσει τον πρωταγωνιστικό της ρό
λο δεν το κάνει από πολιτικό επαρχιωτισμό, 
όπως πολλοί άσπονδοι φίλοι του λεκανοπεδί
ου κατά καιρούς ψιθυρίζουν.
Ο ρόλος αυτός έχει συγκεκριμένο περιεχό
μενο. Αποτελεί το φυσικό πεδίο άσκησης πο
λιτικής σήμερα.
Αυτό θα επιτευχθεί με την βεβαιότητα της 
πορείας μας προς το 4ο Συνέδριο, τους όρους 
και το περιεχόμενο αυτής της πορείας.
Η πορεία προς το σύγχρονο ΠΑΣΟΚ-θεσμό 
οφείλει να κατευθύνεται στη συλλογική ανα
ζήτηση εγκύρων και κοινωνικά συμβατών α
παντήσεων στα ζητήματα των καταστατικών 
μεταρρυθμίσεων που θα συμβάλλουν στην ο
μαλή μεταλλαγή του ΠΑΣΟΚ σε σύγχρονο 
και δυναμικό πολιτικό οργανισμό του 21ου 
αιώνα. Παράλληλα η πορεία αυτή απαιτεί 
προσέγγιση και γνώση στην έννοια της πολι

τικής χειραφέτησης του ΠΑΣΟΚ από τις πα- 
θογένειες, τις αδυναμίες και τις αδράνειες 
του απώτερου και πρόσφατου παρελθόντος 
του, με την ανάδειξη αποφασιστικών και κυ
ρίαρχων απαντήσεων στις νέες πολιτικές μας 
προτεραιότητες. Στα μεγάλα ερωτήματα της 
σύγχρονης αριστερός για το ρόλο της στο 
πλαίσιο της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας 
και το ρόλο των υπερεθνικών ενοτήτων σε 
αυτήν. Τις διακριτές διαφορές και ρόλους 
των οργάνων του ΠΑΣΟΚ. Τη σχέση του με 
την κυβερνητική και την κοινοβουλευτική του 
έκφραση. Τα νέα ποιοτικά χαρακτηριστικά 
της συμπόρευσής του με τα κινήματα, παλιά 
και νέα. Και, τέλος, τις προσαρμογές στην 
πολιτική συμμαχιών στα όρια του Ευρωπαϊ
κού και Ελληνικού πολιτικού φάσματος. 
Ακόμη, οφείλει να περιλαμβάνει πολιτικές 
δεσμεύσεις και συμφωνίες δράσης και κίνη
σης στο εσωκομματικό πεδίο. Διάγραμμα 
στόχων και χρόνων της κυβερνητικής πορεί
ας. Μεγάλες πρωτοβουλίες του κόμματος που 
θα αναβαθμίσουν τη σχέση του με τους πολί
τες και την κοινωνία.
Όσο πιο έγκυρες είναι οι απαντήσεις στα δυ
ναμικά αυτά ζητούμενα, τόσο πιο θετική θα 
είναι η αντιστροφή στο φαινόμενο της «απα
ξίας της πολιτικής». Η αύξουσα τάση απα
ξίωσης της πολιτικής, αυτή η ολοένα αυξανό
μενη κρίση της πολιτικής νομιμοποίησης ο
φείλει να αντιστραφεί στο 4ο Συνέδριο, που 
αποτελεί κρίσιμη και ιστορική καμπή στην ε
ξέλιξη του Κινήματος.
Σήμερα είναι υπαρκτή η τάση τμήματα των 
παραδοσιακών μας κοινωνικών δυνάμεων,
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4ο Συνέδριο
λαϊκές κοινωνικές κατηγορίες να έχουν την 
αίσθηση πως δεν μπορούν να βρουν τρόπους 
πολιτικής έκφρασης και εκπροσώπησης των 
συμφερόντων τους.
Το ΠΑΣΟΚ είναι το έσχατο ανάχωμα του 
πολιτικού συστήματος.
Μετά την αποτυχία του νεοφιλελευθερισμού 
(βαλκανικής εκδοχής) και την κρίση της πα
ραδοσιακής Αριστερός τυχόν διασάλευση της 
ενότητάς του θα σημάνει απρόβλεπτη εξέλιξη 
στην κρίση εκπροσώπησης, με άγνωστες συ
νέπειες για τη Χώρα, το Έθνος και το Λαό 
μας.
Γι’ αυτό είναι επιτακτική η ανάγκη βαθιάς, 
ριζοσπαστικής και θεσμικής τομής στον τρό
πο λειτουργίας μας. Οφείλουμε στο Συνέδριο 
να ξαναβρούμε τους τρόπους έμπνευσης και 
έγκυρης απάντησης.

Όσο πιο (γκυρις είναι οι 
απαντήσεις στα δυναμικά αυτά 
ζητούμενα, τόσο πιο θετική θα 

είναι η αντιστροφή στο φαινόμενο 
της €<απαξίας της πολιτικής». Η 

αύξουσα τάση απαξίωσης της 
πολιτικής, αυτή η ολοένα 

αυξανόμενη κρίση της πολιτικής 
νομιμοποίησης οφείλει να 

αντιστραφεί στο 4ο Συνέδριο, που 
αποτελεί κρίσιμη και ιστορική 

καμπή στην εξέλιξη του 
Κινήματος.

Η πολιτική διαδικασία να αυτοκαθορίζεται 
και να μην υποτάσσεται. Γι’ αυτό και ο ρόλος 
του ΠΑΣΟΚ ως πατριωτικού σοσιαλιστικού 
Κινήματος, ως συλλογικού διανοούμενου και 
πρωταρχικού διαμορφωτή πολιτικής είναι α
ναγκαίος και αναντικατάστατος υπό την προ
ϋπόθεση της σύνδεσής του με τις κοινωνικές 
προσδοκίες, της αποκατάστασης των σχέσε
ων εμπιστοσύνης με το Λαό.
Γι’ αυτό, το 4ο Συνέδριο ή θα είναι συμβατό 
με την έννοια και το περιεχόμενο του σύγ
χρονου ΠΑΣΟΚ-θεσμού ή θα καταγραφεί ι
στορικά, ως ανιστόρητη απάντηση.
Συνέδριο περιεχομένου πολιτικής και θέσε
ων. Ό χι Συνέδριο αντιπαράθεσης προσώ
πων.
Συνέδριο που θα αποφασίζει. Και το σύγχρο
νο ιδεολογικό πλαίσιο. Και τις κρίσιμες επι
λογές που θα διαμορφώνουν το ΠΑΣΟΚ της 
νέας χιλιετίας.
Όχι Συνέδριο που θα εξαντληθεί σε εκλογές 
προσώπων, υπό το κλίμα έντυπων και τηλεο
πτικών διλημμάτων και «οιονεί» εκβιασμών. 
Διλήμματα πρέπει να απαντηθούν με θάρρος. 
Αντιγράφω την απάντηση «ο νέος ιστορικός 
κύκλος επιβάλλει τη συλλογικότητα όχι ως α
πλή διαδικασία επίλυσης διαφορών ή ως τύ
πο συμβιβασμών και αναγκαστικής συνύπαρ
ξης, χάριν της εξουσίας, αλλά ως αναγκαία 
πολιτική λειτουργία και δομή εξουσίας».
Από το χαρισματικό ατομικό στο δυναμικό 
και ποιοτικό συλλογικό, ισχυριζόμαστε εδώ 
στην Θεσσαλονίκη.
Σήμερα το επαναλαμβάνουμε. Από την αρχή 
του ενός ανδρός οφείλουμε τη σταδιακή και 
προγραμματισμένη μεταλλαγή στην αρχή του 
συλλογικού, με αυτονόητη διασφάλιση της 
αυτονομίας των διακριτών ρόλων. 
Κίνημα-Κυβέρνηση-Θεσμοί τοπικής και κοι
νωνικής εξουσίας σε μιαν αλληλοτροφοδο- 
τούμενη (και αλληλοσεβόμενη) οργανική 
σχέση διασφαλίζουν την αποδοχή των συνε- 
δριακών μας επιλογών, προωθούν το νέο 
πρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, εγκαθιδρύουν την 
συμβατότητά του με το σύγχρονο.
Επιθυμούμε (και θα το πράξουμε) τη μέγιστη 
δυνατή συμβολή σ’ αυτήν την πορεία. Θα την 
στηρίξουμε ολόπλευρα και αποφασιστικά.

* Γραμματέας της Ν.Ε. ΠΑ.ΣΟ.Κ. 
Θεσσαλονίκης
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Κώστας Ασκούνης*

Το πρόβλημα που ο'χι και 
<χα η χώρα μας, « ’ναι 
πώς ν' αύξησα τη 
βιομηχανική της 
παραγωγή και την 
αγροτική της 
παραγωγικότητα ο« 
συνδυασμό μ« την 
έλΑαψη 8<σμών που

Κ ϊ.....,,

Ι«15
__ _ _  -ιιση
των «βνικών τ 
δικαιωμάτων, αΑΑα κι 
την σ υν*^«1ώ ιΐ€  τι 
χώρ<ς τής 

, και Μ έσ^ςΙ 
Επομένως από το ένα 
μέρος πρέικι μαζί μ« τα 
άλλα Σοσιαλιστικά 

' Κόμματα..να αγονιστα’ ■  
για αλλαγή της 
Συνθήκης του 
Μάαστριχτ: και από το 
άλλο να ανασυγκροτή««

Πλαίσιο οι
ιδεολ ο γικο-πολ ιτικές 
μας δεσμεύσεις
Το Συνέδριο αποτελεί την κορυχραία πολιτική διαδικασία ενός 
κόμματος. Δίνει τη δυνατότητα στα μέλη και στα στελέχη του, μέσα 
από ένα γόνιμο πολιτικό διάλογο, να προετοιμάσουν ένα Συνέδριο 
καθοριστικό για την πορεία του Κινήματος.
Το ΠΑΣΟΚ έχει μια 20χρονη και πλέον πορεία στην Ελληνική 
πολιτική ζωή και τη διακυβέρνηση της χώρας πάνω από μια ΙΟετία. 
Επομένως έχει μια πλούσια εμπειρία πολιτικών γεγονότων που του 
επιτρέπει να βγάλει τα σωστά συμπεράσματα. Του επιτρέπει, 
δηλαδή, να αξιολογήσει, εάν και κατά πόσον οι βασικές του αρχές, 
όπως αυτές εκχρράστηκαν στη Διακήρυξη της 3ης του Σεπτέμβρη, 
μπορούν και σήμερα να αποτελούν την πυξίδα της παραπέρα 
πορείας του.

Ακούγεται κατά κόρον ότι η κοινωνία μας έ
χει αλλάξει.
Το ίδιο και σε μεγαλύτερο βαθμό ο περιβάλ- 
λων χώρος μας. Π.χ. η κατάρρευση του λε
γάμενου Υπαρκτού Σοσιαλισμού, η παγκο
σμιοποίηση της οικονομίας, η υποχώρηση 
των προοδευτικών αριστερών δυνάμεων της 
Ευρώπης κ.ά.
Ενα νέο επίσης δεδομένο είναι η συμμετοχή 
της χώρας μας στην Ε.Ε. και οι επιπτώσεις 
από την διαδικασία σύγκλισης.
Πάνω σ’ αυτά τα ζητήματα έχουν γίνει επα
νειλημμένα αναλύσεις και συζητήσεις. Στό
χος του παρόντος άρθρου δεν είναι να συμ- 
βάλει σε μια τέτοια κατεύθυνση, αλλά λαμ- 
βάνοντας αυτά υπόψιν του ν’ απαντήσει στο 
βασικό ερώτημα, που έθεσα, δηλαδή στο κα
τά πόσον οι βασικές μας αρχές σήμερα μπο
ρούν ν’ αποτελέσουν την πυξίδα της παρα
πέρα πορείας μας.

Το ΠΑΣΟΚ
ως Πατριωτικό Κίνημα

Πρώτος στόχος του ΠΑΣΟΚ ήταν και εί
ναι η κατοχύρωση της ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΑΣ 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ. Είναι “ηλίου φαεινό- 
τερον” ότι σήμερα το πρόβλημα της Ανε
ξαρτησίας της χώρας μας είναι όσο ποτέ 
επίκαιρο. Η Κύπρος εξακολουθεί να είναι

υπό την κατοχή του Αττίλα. Τα πρόσφατα 
δραματικά γεγονότα της κρίσης στο Αιγαίο 
με τον Τουρκικό επεκτατισμό στις βραχο
νησίδες ΙΜΙΑ ήρθαν να διαψεύσουν τις ελ
πίδες εκείνου του κομματιού της Ελληνικής 
Κοινωνίας, που επηρεασμένο από τον κα
ταναλωτισμό και τον ευνουχισμό της 
«κουλτούρας» των Μ.Μ.Ε., μιλούσε με πε
ριφρόνηση για όσους εξακολουθούσαν α
κόμη να ομιλούν για την αμυντική θωράκι- 
ση της χώρας έναντι της Τουρκίας. Θάλεγα 
ότι το κομμάτι αυτό δέχτηκε ένα δραματι
κό ΣΟΚ. Το ίδιο ΣΟΚ διακατέχει όλους ε
κείνους -  τους Ευρωλάγνους -  που είχαν ε- 
ναποθέσει τις ελπίδες τους στην αλληλεγ
γύη της Ε.Ε.
Τα οικονομικά συμφέροντα είναι εκείνα 
που καθορίζουν τις προτεραιότητες των με
γάλων δυνάμεων και όχι η ηθική και το δί
καιο. Οι ισχυρές ένοπλες δυνάμεις, η παλ
λαϊκή άμυνα, η ενίσχυση του ενιαίου αμυντι
κού δόγματος Ελλάδας-Κύπρου, η ανάπτυξη 
ενός πατριωτικού κινήματος είναι οι κατευ
θύνσεις που πρέπει να διέπουν την πολιτική 
μας.
Ταυτόχρονα η χώρα μας πρέπει να αναθεω
ρήσει την πολιτική μας «δεν διεκδικούμε τί
ποτα». Είναι μια αμυντική πολιτική. Μια 
νέα στρατηγική επιβάλλει τουλάχιστον ν’ α
παιτήσουμε αυτά που στηρίζονται στην 
Ιστορία, στις διεθνείς σχέσεις, στην πραγμα
τικότητα. Πιο συγκεκριμένα:
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α) Εφαρμογή της συνθήκης της Λωζάνης για 
αμοιβαία διασφάλιση των δικαιωμάτων των 
Ελλήνων της Πάλης και των Μουσουλμάνων 
της Θράκης.
β) Εφαρμογή της ίδιας συνθήκης και του άρ
θρου 14 για την Ιμβρο και την Τένεδο που έ
χει παραβιαστεί κατάφωρα, 
γ) Η Αγία Σοφία είναι μνημείο του Βυζαντι
νού Πολιτισμού, άρα μέρος του παγκόσμιου 
πολιτισμού. Μέσω της υΝΕ8ΚΟ πρέπει να 
ξεκινήσει η διαδικασία να αποδοθεί στην 
αρχική του μορφή και χρήση.
Σήμερα μετά την κατάρρευση του Σοσιαλι
στικού Μπλοκ δίνεται η δυνατότητα στην 
Ελλάδα, στον Ελληνισμό, να ξαναπαίξει τον 
ιστορικό του ρόλο στα Βαλκάνια και την 
Ανατολική Μεσόγειο. Επομένως, η ανάπτυ
ξη των σχέσεων μας με Βουλγαρία, Ρουμα
νία, Ρωσία, Αρμενία αλλά και Συρία, 
Ισραήλ μπορούν να αποτελέσουν τα στοι
χεία μιας πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτι
κής. Αντιθέτως, εάν αφεθούμε στην αγκάλη 
της Ε.Ε. μόνο, θάχουμε διαπράξει μέγα ι
στορικό λάθος.

Το ΠΑΣΟΚ
ως Σοσιαλιστικό Κίνημα

Είναι γνωστές οι θέσεις μας για κοινωνική 
αλλαγή, για σοσιαλιστικό μετασχηματισμό 
της κοινωνίας μας. Το ίδιο και οι θέσεις μας 
για στήριξη του συνεταιριστικού κινήματος 
της αυτοδιαχείρησης, της συνύπαρξης του ι
διωτικού, δημοσίου και κοινωνικού τομέα

στο χώρο της οικονομίας για την ανάπτυξη 
της χώρας μας.
Κρίνω απαραίτητο να τονίσω με έμφαση ότι 
σήμερα το ΠΑΣΟΚ δεν συζητά γ ι’ αυτά τα 
προβλήματα και πολύ περισσότερο η πρακτι
κή του είναι μακριά από τις παραπάνω θέ
σεις. Η υλοποίηση του προγράμματος σύγκλι
σης και η επιτυχία των στόχων του (ελλείμμα
τα, πληθωρισμός κ.ά.) έχουν μετατοπίσει όχι 
μόνο την πρακτική μας προς τα Δεξιά, αλλά 
και την όλη πολιτική μας φιλοσοφία. Υπάρχει 
πολιτική και ιδεολογική ηγεμονία του Φιλε
λευθερισμού. Εχουμε παραιτηθεί πλήριος α
πό οποιαδήποτε μορφή αντίστασης ή το χει
ρότερο λοιδωρούμε όσους προβάλλουν μια 
διαφορετική προσέγγιση των πραγμάτων.
Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να προσδιορίσει στα ση
μερινά δεδομένα την εναλλακτική πρότασή 
του για την ελληνική κοινωνία λαμβάνοντας 
υπόψη του ότι πολλά στοιχεία απ’ αυτά, που 
υποστήριζε κατά το παρελθόν, εξακολου
θούν και σήμερα να είναι επίκαιρα και είναι 
τα εξής:
1) Η δημιουργία ενός κράτους στρατηγείου 
που θα ιεραρχεί τις ανάγκες και τις προτε
ραιότητες της ελληνικής οικονομίας και κοι
νωνίας και θα κινητοποιεί όλα τα δυνατά μέ
σα για την επιτυχία τους: π.χ. ανάπτυξη α- 
κριτικιυν και ευαίσθητων περιοχών της χώ
ρας (αυτό δεν μπορεί να γίνει από τον ιδιώ
τη), επιλογή εκείνων των κλάδων που πα
ρουσιάζουν συγκριτικά πλεονεκτήματα και 
μπορούν να ανταπεξέλθουν στον ανταγωνι
σμό κ.ά. .
2) Η ανάπτυξη και ανασυγκρότηση υπό κρα

τικό έλεγχο της οικονομίας ώστε να γίνει μο
χλός για την τεχνολογική εξέλιξη και κίνηση 
της παραγωγικής βάσης της χώρας μας.
3) Την ανάπτυξη της αμυντικής βιομηχανίας 
της χώρας.
4) Την ανασυγκρότηση του αγροτικού τομέα 
της οικονομίας με την στήριξη - αναδιάρ
θρωση τόσο του συνεταιριστικού τομέα όσο 
και των καλλιεργειών.
5) Η προσπάθεια αναθεώρησης της Συνθή
κης του Μάαστριχτ σε συνεργασία με τα Σο
σιαλιστικά Κόμματα.
6) Ο προσδιορισμός του Κοινωνικού κρά
τους σε τομείς όπως η υγεία, η κοινωνική α
σφάλιση, η πρόνοια, η παιδεία, η κατοικία, η 
ενίσχυση των χαμηλοσυνταξιούχων κ.ά.

3. Οργανωτική Δομή

Είναι γνωστά τα προβλήματα που παρουσιά
ζουν οι οργανώσεις και τα όργανα του Κινή
ματος. Με αφορμή το γεγονός αυτό έχει ξε
κινήσει μια συζήτηση, που στη Συνδιάσκεψη 
εκφράστηκε με συγκεκριμένες απόψεις και 
αντιλήψεις για το κόμμα που θέλουμε. 
Περιληπτικά τις αναφέρω: Δημιουργία κατά 
Δήμο μίας Τ.Ο., τη δημιουργία Θεματικών 
Οργανώσεων, τη δημιουργία «Οργανώσε
ων» φίλων.
Η αντίληψη των Θεματικών Οργανώσεων, 
δηλαδή των εξειδικευμένων, των «μυημέ- 
νων» παραπέμπει στη βασική αρχή του κα
πιταλισμού δηλαδή στην εξειδίκευση, στον 
καταμερισμό εργασίας, όπου ο ένας δεν 
γνωρίζει τι ακριβώς κάνει ο διπλανός του α
φού δημιουργεί πολλούς «μικρούς ε ιδ ι
κούς». Αυτή η αντίληψη παραπέμπει σε ένα 
πρότυπο κόμματος Στελεχών ή σε Λέσχη συ
ζητήσεων.
Το 3ο Συνέδριο κινούμενο σ’ αυτήν την κα
τεύθυνση πήρε απόφαση για διάλυση των 
Κλαδικών Οργανώσεων και ένταξή τους 
στις Τοπικές Οργανώσεις, κάτι που φυσικά 
δεν έγινε.
Μα θα ρωτήσει κάποιος, δεν υπάρχουν προ
βλήματα στην Οργάνωση, όπως αποϊδεολο- 
γικοποίηση, απομαζικοποίηση κ.ά.;
Σαφώς και υπάρχουν. Αλλά είναι πολιτικά 
προβλήματα και όχι οργανωτικά. Σήμερα το 
ΠΑΣΟΚ βρίσκεται σε κοινωνική σύγκρουση 
με το μπλοκ της ΕΛΕ.
Αυτό είναι το κυρίαρχο πολιτικό πρόβλημα 
που πρέπει να συζητήσουμε και να επιλύ
σουμε. Δυστυχώς εμείς πάμε να λύσουμε τα 
πολιτικά ζητήματα με οργανωτικές αλλαγές.

* Γραμματέας της Βι.Ν.Ε. ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

Αθήνας
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Ριζικές
Το ΠΑΣΟΚ ως πατριωτικό, σοσιαλιστικό και ανθρωποκεντρικό
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πολιτικό Κίνημα, αναμιρίβολα έχει ριζώσει βαθιά στη συνείδηση της 
πλειοιρηχρίας τον Ελληνικού Λαού. Τούτο δεν αποδεικνύεται μόνο 
από την απήχηση των μηνυμάτων του στο Λαό και την παραμονή 
του στην διακυβέρνηση της Χωράς, αλλά και από την στήριξή τον 
στις δύσκολες στιγμές, κατά την εικοσαετή και πλέον παρουσία του 
στο γίγνεσθαι της Χωράς μας. Και ακόμη, τούτο αποδεικνύεται από 
το γεγονός πως ο Λαός μας εξακολουθεί να προσβλέπει στο ΠΑΣΟΚ, 
ως τον ιρερέγγνο πολιτικό και κομματικό χρορέα, ικανό να 
ανταποκριθεί στις ανάγκες της πορείας προς την πρόοδο, την 
ανάπτυξη, τη δημοκρατία και την κοινωνική δικαιοσύνη.
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Μέχρι τώρα η πορεία του ΠΑΣΟΚ και η 
παρουσία του στην Κυβέρνηση και την 
Κοινωνία είχε ταυτιστεί σε μεγάλο βαθμό 
με την ηγετική φυσιογνωμία του χαρισμα
τικού προέδρου μας Ανδρέα Παπανδρέου, 
ο οποίος μελέτησε και ερμήνευσε σωστά 
τα κοινωνικά και πολιτικά φαινόμενα της 
δεκαετίας του 1970 και με την διακήρυξη 
της 3ης του Σεπτέμβρη του ’74 έθεσε τις 
προϋποθέσεις μιας αναγεννητικής κομμα

τικής και πολιτικής 
πορείας, που κυριο
λεκτικά τάραξε τα μέ
χρι τότε δεδομένα και 
οδήγησε τις προοδευ
τικές δυνάμεις στην 

εξουσία.
Η πρόσφατη αλ

λαγή στην ηγε
σία της Κυβέρ
νησης μετά τη 

γνωστή δοκι
μασία της υ

γε ίας του 
Α ν δ ρ έα  

Παπαν
δ ρ έο υ  
και ο 

καθ’ όλα 
επιτυχής 

χειρ ισμός της 
δ ια φ α ιν ό μ ε ν η ς  

τότε κρίσης κατέδειξαν

την ωριμότητα, τη σύνεση και ασφαλώς τη 
θέληση του ΠΑΣΟΚ να συνεχίσει τη δυνα
μική πορεία του, τόσο σε σχέση με την ορ
γανωτική δομή και ύπαρξή του, όσο και σε 
σχέση με την προσφορά του ως σύγχρονου 
πολιτικού οργανισμού της Ελληνικής Κοι
νωνίας.
Η επιτυχής μετάβαση στην λεγάμενη μετα- 
παπανδρεϊκή περίοδο δεν πρέπει όμως να 
μας εφησυχάσει, γιατί προ πολλού εισήλ- 
θαμε σε μια νέα περίοδο κοινωνικών μετα
βολών, που συνοδεύονται με αλλαγές των 
μέχρι τώρα σταθερών δεδομένων σε όλους 
τους τομείς και που νομοτελειακά θέτουν 
σε δοκιμασία και κρίση την πολιτική στο 
σύνολό της. Έτσι και σε ό,τι έχει σχέση με 
μας:
Η Οργάνωση του Κινήματος βάλλεται πα- 
νταχόθεν και το ότι κατάφερε μέχρι τώρα 
να σταθεί στο ύψος των κομματικών και 
πολιτικών περιστάσεων οφείλεται περισ
σότερο στον ιδεολογικό δεσμό που έχει α
ναπτυχθεί και μας ενώνει και λιγότερο στη 
συνεκτικότητα του οργανωτικού ιστού της, 
που από καιρό έχει ατονήσει και αδυνατί
σει. Πρέπει η Οργάνωση στην επιβαλλόμε
νη αναζήτηση του νέου οργανωτικού μο
ντέλου της να απαλλαγεί οριστικά από τις 
«λενινιστικές» καταβολές της, που ανα
γκαία κληρονόμησε ως οργάνωση αριστε
ρού κόμματος και να ανοίξει τα παράθυρα 
των αραχνιασμένων κομματικών γραφείων 
στο φως του ήλιου, που είναι η κοινωνία

ρυθμ ίσ εις
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στη σημερινή μεταβατική της φάση και τα 
προβλήματα των πολιτών.
Το άλλο «σκέλος» του Κινήματος, η Κυ
βέρνηση, για πολλούς γνωστούς λόγους ε
πανειλημμένα ακολούθησε την «πεπατημέ- 
νη», με αποτέλεσμα να παρασέρνει κατά 
καιρούς στην αμφισβήτηση και αφερεγγυό- 
τητα ολόκληρο το Κίνημα, και μεις οι υπό
λοιποι και κύρια τα μεσαία στελέχη και α
πλά μέλη, άναυδοι να παρακολουθούμε α
πό μακριά, χωρίς ο λόγος μας να ακούγε- 
ται. Πρέπει και, κύρια εδώ, να γίνουν ριζι
κές αλλαγές και καινοτομίες, τόσο σε σχέ
ση με τη στελέχωσή της και το σχεδίασμά 
της εσωτερικής και εξωτερικής κυβερνητι
κής πολιτικής, όσο και με τις σχέσεις της 
Κυβέρνησης με τους βουλευτές και την 
Οργάνωση. Να αποκατασταθεί και ανα
βαθμιστεί ο ρόλος του βουλευτή μέσα κι’ έ
ξω από το Κοινοβούλιο, και το μεταφερό- 
μενο από τον ίδιο λαϊκό αίτημα ή πρόβλη
μα να μην είναι για την Κυβέρνηση και τα 
μέλη της ενόχληση, αλλά καταξίωση της ί
διας της κυβέρνησης και της πολιτικής της. 
Η Οργάνωση του Κινήματος πρέπει και 
αυτή να καταξιωθεί στην πολιτική πρακτι
κή. Δεν μπορεί να είναι το ξένο σώμα του 
Κινήματος και οι θέσεις και προτάσεις της, 
κύρια για τοπικά προβλήματα, να εξαρτώ- 
νται πολλές φορές από τις προσωπικές 
γνωριμίες με κάποιους κυβερνητικούς πα
ράγοντες.
Η πολλαπλά αρνητική πολλές φορές συ
μπεριφορά και πρακτική ορισμένων, τόσο 
σε ατομικό όσο και σε «ομαδικό» επίπεδο 
λειτουργούντων κυβερνητικών μελών ή 
κομματικών στελεχών, που κύρια ζημιώνει 
πρώτα τους ιδίους και συνακόλουθα βλά
πτει ολόκληρο το Κίνημα, πρέπει να ανα
θεωρηθεί από τους ίδιους και στην ανάγκη 
να παταχτεί από το Κίνημα με την θέσπιση 
κανόνων ανάλογης δεοντολογίας και συ
μπεριφοράς. Εμείς, οι Λάκωνες, που ζούμε 
στη νότια εσχατιά της Χώρας και που για 
γνωστούς λόγους καθημερινά βιώνουμε 
πιο έντονα τις αρνητικές επιπτώσεις της 
κρίσης, έχουμε λόγους να ανησυχούμε ιδι
αίτερα για τα φαινόμενα, που, αν μη τι άλ
λο, μας αποσυντονίζουν οργανωτικά, μας 
αποπροσανατολίζουν πολιτικά και μας πι
κραίνουν ψυχικά, όταν μάλιστα διαβλέπου
με και καθημερινά διαπιστώνουμε πως πα
ρά τις ελπίδες μας η Λακωνία δεν έχει τύ-

χει της ανάλογης κυβερνητικής προσοχής 
και οι κατά καιρούς προτάσεις μας για την 
ανάπτυξη του Νομού έχουν αγνοηθεί.

Η οιιτυχής μετάβαση 
στην λεγομενη μεταπαπανδρεικη 

περίοδο δεν πρέπει όμως 
να μας εφησυχάσει, 

γιατί προ πολλού ειοήλβαμε 
οε μια νέα περίοδο κοινωνικών 
μεταβολών, που συνοδεύονται 

με αλλαγές των μέχρι τώρα 
σταθερών δεδομένων οε όλους 

τους τομείς και που νομοτελειακά 
θέτουν οε δοκιμασία και κρίση την 

πολιτική οτο σύνολό της.

Ανεξάρτητα απ’ όσα πιο πάνω συνοπτικά 
αναφέραμε και επισημάναμε, η πίστη και η 
ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον με δημο
κρατία, ανάπτυξη, πρόοδο και κοινωνική 
δικαιοσύνη πρέπει να παραμείνουν το ό
ραμα και ο στόχος μας. Μέχρι τώρα έχουν 
γίνει σοβαρά βήματα προς την κατεύθυνση 
αυτή. Ο δρόμος μας όμως, δεν έχει τέρμα 
και είναι δύσκολος και ανηφορικός. 
Ειδικότερα τώρα που, δίχως τον Ανδρέα 
Παπανδρέου στο τιμόνι της Κυβέρνησης, 
καλούμαστε να οδεύσουμε προς το 4ο συ
νέδριό μας, το οποίο και πρέπει να μας ο
δηγήσει στην επισήμανση και στην επιτυχή 
ρύθμιση των ποικίλων προβλημάτων, που 
αντιμετωπίζουμε ως Κόμμα, Οργάνωση και 
Κυβέρνηση, και είναι βέβαιο πως η επιτυ
χής αυτή «ανάβαση» θα είναι τελικά και η 
δικαίωση όλων των μελών και φίλων που 
συστοιχίζονται και συμπορεύονται με το 
ΠΑΣΟΚ για το καλό της χώρας και του λα
ού.

Γραμματέας της Ν.Ε. ΠΑ.ΣΟ.Κ. 
Λακωνίας

Ιούνιος 1996 I
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Α  ναγέννηση

Σωτήρης Ζτολίδης*

Το ΠΑΣΟΚ είναι η 

μόνη δύναμη, που 

μπορεί να ανταποκριθεί 

στις νέες απαιτήσεις 

που μπορεί να 

προστατέψει τον πολίτη 

από τη λαίλαπα την 

φιλελευθερισμόν, πο 

μπορεί να εγγνηθεί τα

Εχουμε την ευτυχή συγκυρία να ζοΰμε στο με
ταίχμιο ενός αιώνα, ο οποίος χαρακτηρίζεται 
από σημαντικές αλλαγές στη δόμηση κρατών, 
στην οικονομική γεωγραφία αλλά και στη 
διαμόρφωση συμμαχιών. Αλλαγές που σημα
τοδότησε το 1989, που ανέτρεψε το status quo 
της παγκόσμιας σκηνής.
Η χώρα μας σε αυτήν την περίοδο έχει το πλε
ονέκτημα και το μειονέκτημα να γίνεται απο
δέκτης πλήθους «προκλήσεων». Προκλήσεις 
ως προς τις ευκαιρίες που της δίνονται για να 
αξιοποιήσει τη γεωγραφική της θέση, παίζο
ντας έναν πρωτεύοντα ρόλο στα Βαλκάνια, τις 
Παρευξείνιες χώρες και την Ευρώπη. Προ
κλήσεις, όμως, που στρέφονται και προς την 
αμφισβήτηση των κυριαρχικών της δικαιωμά
των στον αγώνα για την οικονομική κυριαρ
χία και εκμετάλλευση των νέων δεδομένων. 
Σήμερα, λοιπόν, περισσότερο από ποτέ προ

βάλλει η ανάγκη ενός νέου 
ΠΑΣΟΚ ριζοσπα

στικού, πα- 
τρ ιω - 
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αναγεννημένο,

ΙΡΡίη·»-’■· σοσια.
κοινωνικό, πατριωτικό,
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κου, με γνωμονα του την αποκέντρωση, με πυ- 
ξίδα του την κοινωνική του προοπτική. Ενός 
ΠΑΣΟΚ που θα μπορέσει να εκμεταλλευτεί 
και να κάνει πράξη την ισότιμη συμμετοχή της 
χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ενωση. Ενα πλε
ονέκτημα που τείνει δυστυχώς να μετατραπεί 
σε μειονέκτημα από τους μέχρι σήμερα χειρι
σμούς μας.
Οι κλιμακούμενες προκλήσεις της Τουρκίας 
το τελευταίο διάστημα, τα ανοικτά εθνικά μας 
θέματα, όπως το Κυπριακό, απαιτούν μια ε
θνική στρατηγική ικανή να αντιμετωπίσει 
τους σκοπέλους χωρίς κανένα πισωγύρισμα, 
με κεντρικό άξονα την κυριαοχία και την ε
θνική ανεξαρτησία. Η λύση για τις τουρκικές 
επεκτατικές βλέψεις στο Αιγαίο και στη Θρά
κη θα προέλθουν από μια γενναία πολιτική, ε
νιαία, που θα αντιμετί^τίσεί μακροπρόθεσμα 
την προσπάθεια της Τουρκίας να διαδραματί
σει τον πρώτο ρόλο στην περιοχή, προσπά
θεια που πατρονάρεται. Η'Ελλάδα διαθέτει έ
να μεγάλο ατού έναντι τηλΤουρκίας. Είναι 
μέλος της Ευρίώρκής Ενωσης. Ομως αυτό το 
πλεονέκτημα το αγνοήσαμε κ »  κινδυνέψαμε 
να το χάσουμε από την ολιγωρώ μας. Η προ
σπάθεια της διπλωματίας μας θα έπρεπε να ε
πικεντρώνεται σε αυτό το σημείο, δημιουργώ

ντας εκεί») το υπόβαθρο, μ^σω της πΐήμέ- 
ρωσης^αι της επιθετικής διπλωματίας, το 

οποίο μακροπρόθεσμα θα εξασφαλίσει 
την αρχή, που τελευταία στηφιή προ
σπαθούσαμε να θεμελιώσουμε. Οτι τα 
σύνορα της Ελλάδας είναι και σύι^ρα 

*§> της Ευρώπης.
Σ’ αυτό θα συμβάλει και η ουσιαστική 

τς στα όργανα της Ευρω
παϊκής ΕνΛσης που θα μας επιτρέψει 

να συνδιαμορφώνουμε τις θέσεις της 
ίοινότητασκαι όχι να τις ακολοϊΚ(ούμε. 

οάσπισιη των εθνικών μας συμφερό
ντων πηγάζει από αυτό το αξίωμα. Οτι είμα- 

ε ισότιμα μ&η της Ευρωπαϊκής Ενωσης και 
ότι ε^ιαστε ο·τοί που συμμετέχουμε στη δια
μόρφωση τη/πολιτικής της πρ^σπίζοντας τα 
συμφέροντά μας με γνώμονα τι§ιδιαιτερότη
τες της πατρίδαςφας^Δεν είναι καιρός για α
πομόνωση ούτε για αντάεΐΐρι^,αϊσμούς. Είναι 
καιρός για μια ισορροπημένη, επιθετική πολι
τική που θα διαι^ρφώσει εκείνες τις συμμα- 
χίες που θα λειτουργήσουν προς όφελος μας.

Γραμματέας της Ν.Ε. ΠΑ.ΣΟ.Κ. 
Ξάνθης

του Κ ινήματος
Το ΠΑΣΟΚ, σήμερα, έχει ανάγκη να μετα
βληθεί σε ένα πατριωτικό κίνημα, που θα α
πομονώσει και σταδιακά θα εξαλείψει τις υ
στερικές εθνικιστικές κραυγές, που και το ί
διο σε κάποια στιγμή εξέθρεψε (βλέπε Σκο
πιανό).
Ενα πατριωτικό κίνημα βασίζεται στην εκμε
τάλλευση όλων των δυνάμεών του και ειδικά 
του Απόδημου Ελληνισμού. Μια ισχυρή δύνα
μη που παραγνωρίστηκε από τις Κυβερνή
σεις, σε αντίθεση με τη γείτονα χώρα η οποία 
εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο τις απόδημες δυ
νάμεις της. Το πρόσφατο παράδειγμα της 
διοργάνωσης Διάσκεψης στις 7 Μαρτίου «α
πό τους Τούρκους μετανάστες στη Γερμανία 
της Δυτικής Θράκης» για την ενημέρωση πά
νω στην «καταπάτηση» των ανθρωπίνων δι
καιωμάτων από την ελληνική πολιτεία είναι 
εύγλωττο.
Ενα πατριωτικό κίνημα επιβάλλει την αρχή 
του διαλόγου και την προστασία των μειονο
τήτων σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Εχουμε 
μπροστά μας το αγκάθι του Σκοπιανού και 
της προστασίας της ελληνικής μειονότητας 
στην Αλβανία. Μόνο μέσω του διαλόγου μπο
ρούμε να εδραιώσουμε και να προασπίσουμε 
την ειρήνη στην περιοχή, διατηρώντας ως κό
ρη οφθαλμού τις πάγιες θέσεις της ελληνικής

κυβέρνησης και εκμεταλλευόμενοι τις νέες 
προοπτικές. Οσο υπάρχουν ανοικτά μέτωπα, 
η χώρα μας θα εγκλωβίζεται σε αυτά, χάνο
ντας έτσι τις ιστορικές ευκαιρίες που της ανοί
γονται.
Η αναγέννηση του Κινήματος είναι πλέον επι
τακτική ανάγκη. Μέσα από τα λάθη μας διδα
σκόμαστε και οικοδομούμε την νέα σοσιαλι
στική κοινωνία που ως γνώμονά της έχει την 
θωράκιση των ακριτικών μας περιοχών. Οχι 
μόνο την αμυντική αλλά κυρίως την οικονομι
κή. Και εδώ προβάλλει πλέον κυρίαρχο το αί
τημα της αποκέντρωσης. Είναι αδιανόητο να 
παραμένουν ανεκμετάλλευτες οι δυνάμεις της 
περιφέρειας, οι οποίες διαθέτουν περισσό 
πλούτο, εμπειρία που μένει αναξιοποίητη και 
γνώση των προβλημάτων της περιοχής. 
Ιδιαίτερα στις ευαίσθητες περιοχές της Θρά
κης και των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, 
θα πρέπει να στηριχθεί η αυτονομία της Περι
φέρειας, η οποία θα πρέπει να έχει ενεργό 
συμμετοχή στην διαμόρφωση και στην άσκη
ση της ακολουθούμενης πολιτικής, ενώ θα 
πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερο βάρος στην εν
δυνάμωση του β' βαθμού τοπικής αυτοδιοίκη
σης με όραμά μας την καθιέρωση του γ' βαθ

μού. Ενα ριζοσπαστικό ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να 
διαπνέεται από τις αρχές της Αποκέντρωσης, 
να πιστεύει στο ρόλο των περιφερειακών δυ
νάμεων που θα οικοδομήσουν ένα ισχυρό 
μέλλον που θα βασιστεί στην κινητοποίηση ό
λων των παραγωγικών δυνάμεων της Περιφέ
ρειας.
Τέλος ένα σύγχρονο ΠΑΣΟΚ απαιτεί ένα 
κοινωνικό πρόσωπο, μια σοσιαλιστική προο
πτική που θα εξασφαλίζει την ευημερία των 
πολιτών του, που θα εξαλείψει τα κοινωνικά 
χάσματα, θα αξιοποιήσει στο έπακρο τις πα
ραγωγικές δυνάμεις, θα κάνει πράξη την κοι
νωνική δικαιοσύνη και την αλληλεγγύη, θα 
εκμεταλλευτεί τις δυνατότητες που μας παρέ
χει η Ευρωπαϊκή Ενωση με ορθολογική δια
χείριση. Μόνον έτσι θα μπορέσει ν’ αναδείξει 
όλες τις ανενεργές δυνάμεις της κοινωνίας, να 
αξιοποιήσει τη δύναμη της πολιτιστικής μας 
ταυτότητας, να ξαναεδραιώσει την εμπιστοσύ
νη των πολιτών στα κόμματα και στους θε
σμούς, θα δώσει βάρος στην ενεργό συμμετο
χή του πολίτη.
Το ΠΑΣΟΚ είναι η μόνη δύναμη, που μπορεί 
να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις, που 
μπορεί να προστατέψει τον πολίτη από τη λαί
λαπα του φιλελευθερισμού, που μπορεί να εγ- 
γυηθεί τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Ενα 
ΠΑΣΟΚ όμως αναγεννημένο, σοσιαλιστικό, 
κοινωνικό, πατριωτικό, ένα ΠΑΣΟΚ με ερεί
σματα στη βάση του, με λόγο ισχυρό, με ου
σιαστική συμμετοχή των μελών του στη δια
μόρφωση των ιδεών και των στόχων του. Ενα 
ΠΑΣΟΚ που θα βγει από την περιχαράκωσή 
του, που θα αποκτήσει μια σύγχρονη φυσιο
γνωμία, που θα ξανασυσπειρώσει τη δημο
κρατική παράταξη. Ενα ΠΑΣΟΚ που θα α- 
νταποκρίνεται στη σοσιαλιστική προοπτική 
του.
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Σήμερα διατυπώνονται 
γενικόλογες εκτιμήσεις 
για αναγκαιότατες που 
είναι πασιιρανείς και 
αυτονόητες. Πού θα 
πάμε; Πως Θα πάμε;

Η Κοινω νία
χθές,
σήμερα,
αύρ ιο Δημήτρης Τσόλκας*
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Εχουν ισχύ και είναι 
επίκαιρα τα οράματά 
μας; Πρόκειται για μια 
νέου τύπου κυριαρχία των 
σύγχρονων μοριρων της 
αστικής ιδεολογίας στην 
κοινωνία, στη ζωή μας, 
στην επικοινωνία που 
ανα^άζει τις συλλογικέ*

Τ!γ  -
και ουμανιστικές ιδέες
οπισθοχώρηση και σε *»® : 
ήττα; Μ ψ ^  το πόλη 
προσωπικό της Χωραι 
μας έχει απομακρυνθεί 

" από τα υπάρχοντα 
προβλήματα και δεν 
μπορεί να τα αντιληψθεί; 
Μήπως τα κόμματα -  οι 
ηγε^κΜίονς Ομάδες :~. 
βολεύονται με την 

στάση των
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Σ’ έναν κόσμο που αλλάζει ραγδαία, με εξελί
ξεις στην τεχνολογία, στην πληροφορική, στην 
παραγωγή και στην εργασία οφείλουμε ως 
σοσιαλιστικό κόμμα να τις καταγράψουμε, να 
τις ερμηνεύσουμε και να διαμορφώσουμε την 
τακτική και τη στρατηγική μας.
Το αίτημα για δικαιότερη οργάνωση του κό
σμου μέσω των διεθνών οργανισμοϊν, των 
συνθηκών και συμφωνιών δεν πραγματώνεται 
πουθενά.

Οι σοσιαλιστές, την 20ετία 1970-1990, διατύ
πωσαν προγράμματα και στρατηγικές, αλλά 
τους δόθηκε και η ευκαιρία να υλοποιήσουν 
την πολιτική τους έχοντας την εξουσία σε διά
φορες ευρωπαϊκές χώρες.
Ο απολογισμός δεν μπορεί να θεωρηθεί 
πλούσιος.
Ανεφάρμοστες θεωρίες ή αδυναμία των κομ
μάτων;
Για το ΠΑΣΟΚ υπάρχει μια πλούσια εμπει-



ρία. Υπήρξε εκσυγχρονισμός της κοινωνίας 
σε πολλούς τομείς, μιας κοινωνίας ανολοκλή
ρωτης θεσμικά που είχε ακολουθήσει μια πε
ρίεργη και στρεβλή εξέλιξη.
Η υλοποίηση μεγάλων αιτημάτων έφεραν την 
αποδοχή και τη στήριξη του ΠΑΣΟΚ από την 
κοινωνία.
Είχαμε αδυναμίες στην οικονομική πολιτι
κή, στην ανάπτυξη, αλλά υλοποιήσαμε και 
μεγάλες επιλογές, όπως στην κοινωνική πο
λιτική.
Δημιουργήσαμε τις βάσεις του Εθνικού Συ
στήματος Υγείας και του κράτους πρόνοιας. 
Δε δείξαμε, όμως, ιδιαίτερη προσοχή στα ζη
τήματα του τρόπου άσκησης της εξουσίας, 
που απαιτεί από τους σοσιαλιστές μια διαφο
ρετική στάση και σχέση με τους πολίτες. 
Σήμερα διατυπώνονται γενικόλογες εκτιμή
σεις για αναγκαιότητες που είναι πασιφανείς 
και αυτονόητες.
Πού θα πάμε; Πώς θα πάμε;
Εχουν ισχύ και είναι επίκαιρα τα οράματά 
μας;
Πρόκειται για μια νέου τύπου κυριαρχία των 
σύγχρονων μορφών της αστικής ιδεολογίας 
στην κοινωνία, στη ζωή μας, στην επικοινωνία 
που αναγκάζει τις συλλογικές και ουμανιστι
κές ιδέες σε οπισθοχώρηση και σε ήττα; 
Μήπως το πολιτικό προσωπικό της Χώρας 
μας έχει απομακρυνθεί από τα υπάρχοντα 
προβλήματα και δεν μπορεί να τα αντιληφθεί; 
Μήπως τα κόμματα -  οι ηγετικές τους ομάδες 
— βολεύονται με την παθητική στάση των πο
λιτών;
Μήπως οι ίδιοι οι πολίτες έχουν μεσσιανική 
αντίληψη για την πολιτική και αναζητούν πά
ντα ένα χαρισματικό οδηγητή που, όταν δεν 
τον βρίσκουν, επιλέγουν τον εύκολο δρόμο 
του αναθέματος προς πάσαν κατεύθυνση, αντί 
να διεκδικήσουν δια μέσου της πολιτικής, την 
αυτονομία τους.
Δεν είναι απλές οι απαντήσεις και κανείς δεν 
πρέπει να είναι υπερβολικά σίγουρος γι’ αυ
τές.
Τα μεγάλα οράματα, οι μεγάλες ελπίδες που 
υπήρχαν κάποτε, δεν μπορούν να συγκλονί
σουν την κοινωνική συνείδηση σήμερα. 
Μετρημένα και προσεκτικά θα πρέπει να ψη
λαφήσουμε τα σημεία εκείνα του προγράμμα
τος και της πολιτικής μας που μπορούν να ε
φαρμοστούν, μπορούν να καλλιεργήσουν ένα 
κλίμα ελπίδας και αισιοδοξίας στους πολίτες 
σχετικά με απλές, αυτονόητες και υλοποιήσι- 
μες λύσεις κοινωνικών προβλημάτιυν. 
Μπορούν τα μικρά βήματά μας να χαρίσουν 
ελπίδα αρκεί να υλοποιούνται.
Να δείχνουν κοινωνική ευαισθησία σε πληθυ- 
σμιακές ομάδες που έχουν μεγάλους περιορι
σμούς ζωής.
Να είναι η προσέγγιση τιον προβλημάτων 
πραγματική και αληθινή.
Να προβάλλεται τεκμηριωμένα αυτό που εί
ναι δυνατόν να γίνει και όχι αυτό που θα ήταν 
το ιδεατό.

Να μιλήσουμε και να προωθήσουμε την περι
βόητη ανάπτυξη.
Δίνουμε την αίσθηση, ιδιαίτερα οι βουλευτές, 
ότι θέλουμε να συντηρούμε προβλήματα για 
να υπάρχουμε ως πολιτικοί (δημόσια διοίκη
ση, μικροπαροχές, σχέση πολίτη κράτους).
Στο μυαλό πολλών στελεχών, κοινοβουλευτι
κών, κομματικών υπάρχει η ανασφάλεια, η 
καχυποψία, η υπονόμευση και αυτά καθορί
ζουν την καθημερινή τους πολιτική. 
Νομίζουμε ότι είναι άγνωστος σε πολλούς ο 
αγώνας για προγραμματικές θέσεις και ελάχι
στα ενδιαφέρονται για να αλλάξει κάτι σ’ αυ
τόν τον τόπο.
Πρέπει να δούμε σοβαρά το ζήτημα της σχέ
σης των στελεχών μας με το κράτος και να μην 
είναι κυρίαρχο στοιχείο η ενασχόληση με την 
πολιτική που ανταλλάσσεται με κρατικές έμ
μισθες θέσεις.
Θεωρούμε ως καθοριστικής σημασίας για τη 
σχέση κυβέρνησης - πολιτικών - κόμματος - 
κοινωνίας το επόμενο διάστημα μέχρι το Συ
νέδριο.
Και αν, πράγματι, μας ενδιαφέρει να είμαστε 
ο κυρίαρχος πολιτικός φορέας μπροστά στο 
2000, πρέπει να σταματήσουν όλες οι αντιπα
ραθέσεις σε ασήμαντα και ανούσια ζητήματα 
περί «κριθής όνου» των κορυφαίων στελεχών. 
Το ΠΑΣΟΚ μπήκε σε μια μεταβατική περίο
δο με τις καλύτερες, δημοκρατικές και ομαλές 
διαδικασίες.
Ας μη φθείρουμε καθημερινά όσα αναβαθμί
σαμε με την εκλογή νέου Πρωθυπουργού 
(κόμμα, κοινοβουλευτική ομάδα), μέσα από 
ανούσιες αντιπαραθέσεις που προκαλούν την 
κοινή γνώμη και δείχνουν μικροψυχία σε αυ
τονόητα και λογικά ζητήματα.
Είναι κοινός τόπος στους ψηφορόρους και 
στα απλά μέλη του ΠΑΣΟΚ ότι από την επιτυ
χία αυτής της κυβέρνησης εξαρτάται και η ε
πιτυχία του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές του 1997 
αλλά και το μέλλον του τόπου μας.

Στην πορεία προς το Συνέδριο πρέπει να δεί
ξουμε έμπρακτα τα στοιχεία από το νέο ρόλο 
του κόμματος.
Να πάρουμε κοινωνικές πρωτοβουλίες, να α
ναδείξουμε ζητήματα, να προωθήσουμε λύ
σεις.
Να αυτονομήσουμε τις κομματικές διαδικα
σίες από το καθημερινό κυβερνητικό έργο.
Να επιζητήσουμε τις συγκλίνουσες και όχι τις 
αποκλίνουσες πορείες.
Να προκρίνουμε το δρόμο της συνάντησης με 
την κοινωνία μέσα από την επίλυση σοβαρών 
προβλημάτων και όχι την κοινωνική άρνηση 
και απομόνωση μέσα από την υποτίμηση της 
σοβαρότητας των κοινωνικών απαιτήσεων.
Να διαφυλάξουμε τον Ανδρέα Παπανδρέου
— και να μην χρησιμοποιείται κατά το δο- 
κούν — ως μεγάλο πολιτικό στοχαστή, ως πο
λύτιμο κεφάλαιο για την παράταξη και την 
πολιτική, γιατί η αξία του εκτείνεται πολύ πέ
ραν των βιολογικών ορίων του.
Τα προβλήματα θέλουν συλλογικές προσεγγί
σεις και συγκεκριμένες πολιτικές.
Το πρόβλημα, που δημιουργείται από την πο
λιτική απουσία του Ανδρέα Παπανδρέου, το 
ΠΑΣΟΚ οφείλει να το λύσει με νέες δομές με 
αλλαγή λειτουργίας, με κατοχυρωμένες διαδι
κασίες, με ρόλους διακριτούς και με τη δημι
ουργία ενός κόμματος που να το χαρακτηρίζει 
η υπευθυνότητα στην αντιμετώπιση των πραγ
μάτων.
Αιχμή του δόρατος της πορείας μας θα είναι η 
κυβέρνηση.
Γι’ αυτό απαιτούνται:
— Ανοικτή πολιτική δράση και συστράτευση 
σε αυτήν όλων των δυνάμεών μας για την προ
βολή και στήριξη του κυβερνητικού έργου.
— Κοινή γλώσσα, συνεπής, σταθερή και υ
πεύθυνη προώθηση των εθνικών θεμάτων.
— Εκτέλεση των μεγάλων έργων, ειδικές πο
λιτικές για την περιφερειακή ανάπτυξη και 
την αγροτική παραγωγή.
— Προώθηση της κοινωνικής πολιτικής.
— Στην υγεία και στην παιδεία να υπάρξει 
συγκεκριμένη πολιτική με στόχο και προοπτι
κή.
— Αποφασιστική στήριξη της Αποκέντρωσης 
και των Ο.Τ.Α.
— Συνεπής και ειλικρινής πορεία κοινωνικού 
διαλόγου της κυβέρνησης για όλα τα προβλή
ματα που προβάλλονται από την κοινωνία.
— Διαπραγμάτευση της θέσης και της σχέσης 
της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα 
μέσα από την Διακυβερνητική.
Το ΠΑΣΟΚ έρχεται από πολύ μακριά και 
πρέπει για την κοινωνία, για το μέλλον του τό
που μας να πάει πολύ μακριά.
Ολοι έχουμε υποχρέωση από τη θέση που βρι
σκόμαστε να συμβάλλουμε στη νέα πορεία για 
μια ελπιδοφόρα προοπτική για την Ελλάδα.

* Γραμματέας της Ν.Ε. του ΠΑ.ΣΟ.Κ. 
Ιωαννίνων
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Επί τον τύπον 
των ήλων
Ολοι εμείς στο ΠΑ.ΣΟ.Κ. είχαμε ηάντα έναν παιδικό χρόβο. Πάντα, 
αλλά ιδιαίτερα μετά το 1988, μας βασάνιζε με αγωνία ένα 
αμείλικτο ερώτημα: «Τι θ ’ απογίνει το ΠΑ.ΣΟ.Κ. μετά τον Ανδρέα 
Παπανδρέον; Ποια θα είναι η πορεία και η τύχη του χωρίς την 
καταλυτική παρουσία Εκείνου;»
Οι συμπληγάδες του Γενάρη 1996 ξεπεράστηκαν, αιρήνοντας 
θετικές εντυπώσεις για τα όργανα του ΠΑ.ΣΟ.Κ., αλλά και 
συναισθηματικό κενό για όλους εμάς που αιρήναμε πίσω μας, μαζί 
με τον Ανδρέα Παπανδρέου, το μεγαλύτερο και το πιο ζεστό μέρος 
του κομματικού μας εαυτού, αυτό της νιότης και του ενθουσιασμού, 
αυτό του άδολου και παράιρορου έρωτα με τον Ηγέτη και Ιδρυτή.
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Μπήκαμε λοιπόν στη Νε'α Εποχή για το 
ΠΑ.ΣΟ.Κ.. Μια Νέα Εποχή που αποτελεί ι
στορική συνέχεια του χθες. Η νέα κυβέρνη
ση του ΠΑ.ΣΟ.Κ., με πρωθυπουργό τον Κώ
στα Σημίτη, καλείται μέσα σε αντίξοες για 
την πατρίδα μας συνθήκες, αφενός μεν να 
διασφαλίσει την προοπτική και την πρωτα
γωνιστική παρουσία του ΠΑ.ΣΟ.Κ. στην πο
λιτική σκηνή διαχρονικά, αφετέρου δε να α
ποδείξει στην πράξη τον πατριωτικό και σο
σιαλιστικό χαρακτήρα μας. Κι αυτά, μέσα σε 
στενά χρονικά περιθώρια, μιας και η κοινω
νική ανοχή -  κατά κοινή παραδοχή — φαί
νεται να εξαντλείται.
Μοναδική λοιπόν, με βάση τα παραπάνω, 
προβάλλει για το ΠΑ.ΣΟ.Κ. η ευκαιρία το 
4ο Συνέδριο να αποτελέσει την κορυφαία 
διαδικασία, κατά την οποία με ειλικρίνεια 
θα θέσουμε «τον δάκτυλον επί τον τύπον των 
ήλων».
Επειδή όμως, εκτός από μοναδική, ενδεχο
μένως να είναι και η «τελευταία ευκαιρία» 
πριν την απολογία μας και πάλι στο Λαό 
τον Οκτώβρη του 1997, θα πρέπει με υ
πευθυνότητα και χωρίς σκοπιμότητες 
να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε, 
όχι μόνο τα του οίκου μας (που δεν εί
ναι λίγα), αλλά, αφού σταθούμε στο ύ
ψος των περιστάσεων, να βγούμε απ’ αυ
τήν την διαδικασία, πραγματική πια και 
όχι λεκτική πρωτοπορία της Ελληνικής 
Κοινωνίας, με απαντήσεις ξεκάθαρες 
στα προβλήματά της και με θέσεις 
που θα υπερβαίνουν μικροκομματι- 
κές ή προσωπικές λογικές και σκο
πιμότητες, αλλά -  το κυριότερο -  
θα πείθουν τον πολίτη.
Για να μη φύγουμε και από το 4ο 
Συνέδριο έχοντας προσθέσει μια ακό
μα ευκαιρία στον «κύκλο των χαμένων 
ευκαιριών», όπως έγινε στη Συνδιάσκε
ψη του 1995.
Η χρονική συγκυρία διεξαγωγής του Συ
νεδρίου, ενώ δηλ. το ΠΑ.ΣΟ.Κ. βρίσκεται 
στην κυβέρνηση, δίνει άλλο τόνο και περιε
χόμενο στον προβληματισμό για την συνέ
χεια και την μετεξέλιξη του κινήματος.
Η ευθύνη για την πορεία μας μέχρι το Συνέ
δριο, μιας πορείας που πρέπει στη διάρ
κεια της να το αναδείξει σε δημοκρατι
κό και πατριωτικό προσκλητήριο, α
νήκει κατά κύριο λόγο στην κυβέρ
νηση. Το έργο της κυβέρνησης, η 
συνοχή η πειστικότητα και η αποτε- 
λεσματικότητά της είναι τα στοιχεία 
που θα κριθούν στο Λαό και που θα 
διαμορφώσουν «το κλίμα». Η Οργά
νωση, εξακολουθώντας να βρίσκε
ται στη χειμερία νάρκη της και ανα
ζητώντας εναγωνίως τον ρόλο της,

-  Να εξακολουθήσει, πιο τολμηρά, την πα
ρέμβαση στους θεσμούς για τον εκδημο
κρατισμό και εκσυγχρονισμό της χώρας, με 
κορύφωση την Συνταγματική Αναθεώρηση.
-  Να εφαρμόσει πολιτικές σύγχρονες που 
θα απαντούν στα προβλήματα του πολίτη 
και θα πείθουν ότι δεν είμαστε «μια από τα 
ίδια» με τη συντηρητική Δεξιά.
-  Να δώσει στην Οικονομία, μετά το συμ
μάζεμα που πέτυχε την πρώτη 2ετία, την α
ναπτυξιακή ώθηση που χρειάζεται και πο
λύ περισσότερο το Κοινωνικό Περιεχόμε
νο που ως σοσιαλιστικό κόμμα έχουμε υπο
χρέωση. Ενα κοινωνικό περιεχόμενο όμως 
ουσιαστικό και όχι βερμπαλιστικό, που θα 
το αισθανθεί και θα το καταλάβει ο πολί
της.
-  Να βαδίσει συντεταγμένα και ενιαία με 
συλλογική δράση και ευθύνη.

Το οργανωμένο ΠΑ.ΣΟ.Κ.

-  Να αναπτύξει και να κατοχυρώσει 
ρόλους ξεκάθαρους και διακριτούς 
για όλα τα μέλη και τα όργανά του. 
Το μέλος του ΠΑ.ΣΟ.Κ. είναι συ

νειδητοποιημένος και πολιτικοποιη
μένος πολίτης, έχοντας την αξίωση να 
αντιμετωπίζεται ως τέτοιος από τον 
πολιτικό φορέα του και όχι ως υπάλ

ληλος ή απρόσωπο τμήμα ενός μη
χανισμού που ενεργοποιείται μό

νο σε προεκλογικές περιόδους.
-  Να ανανεώσει τον πολιτικό 
λόγο και την πρακτική του, ε
πανακαθορίζοντας τα κοινωνι

κά του σύνορα και τις κοινωνικές 
του συμμαχίες.
-  Να ανανεωθεί σε πρόσωπα σε όλα 
του τα επίπεδα. Να ξαναθυμηθούμε 
όλοι ότι οι κομματικές και κυβερνη

τικές θέσεις είναι θέσεις μάχης και
προσφοράς, δεν είναι επάγγελμα και καρ- 
ριέρα για να τις νέμεται επί 20ετία μια νο- 
μενκλατούρα λίγων εκατοντάδων στελε
χών.

Αυτά σαν μια μίνιμουμ αρχή μιας Νέας 
Εποχής, που δεν θα ξεχνά ούτε θα 

αναθεματίζει την προηγούμενη 
και τις κατακτήσεις της, αφού 

οι ίδιοι είμαστε στο Πριν και 
στο Τώρα.

* Α  Γραμματέας της Ν.Ε. 
ΠΑ.ΣΟ.Κ. Νοτίου 
Συγκροτήματος 
Δωδεκάνησου

ευχαρίστως στη φάση αυτή παραχωρεί και 
τυπικά τη σημαία στην κυβέρνηση, αρκείται 
στη γραφειοκρατική διεκπεραίωση των εσω
κομματικών διαδικασιών και της εγγραφής 
των μελών και επιφυλάσσει στον εαυτό της 
το δικαίωμα του κριτή από του «φοβερού βή
ματος» του Συνεδρίου, αντί, ως ώφειλε από 
ΙΟετίας τουλάχιστον, να είναι μπροστάρης 
και καθοδηγητής της κυβέρνησης.
Για να αρχίσουμε, λοιπόν, σωστά τη Νέα 
Εποχή και για να διαμορφώσουμε τις συνθή
κες μετεξέλιξης του νέου ΠΑ.ΣΟ.Κ., θα 
πρέπει άμεσα:

Η Κυβέρνηση:

-  Να επιταχύνει τους ρυθμούς υλοποίησης 
του προγράμματος μας.
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1 7  Ι Ο Υ Λ Ι Ο Υ  1 9 7 7Τα Συνέδρια ποτέ δεν 
αποτέλεσαν για το ΠΑΖΟΚ μια 
υπόθεση ρουτίνας... Σημάδεψαν 
και προσδιόρισαν, αντίθετα, 
σημαντικές πολιτικές καμπές 
στην ιστορική του διαδρομή.
Το 1977 το Κίνημα, μέσα από τις 
διαδικασίες της Πανελλήνιας 
Συνδιάσκεψης, συγκροτεί 
δημοκρατικά την πολίτικο· 
οργανωτική του δομή και 
διαμορφώνει τους όρους της 
πορείας του προς την 
κυβερνητική εξουσία.
Στο Ιο Συνέδριο του 1984 
αντιμετωπίζει με αυτογνωσία τα 
σοβαρά προβλήματα της 
κυβερνητικής εξουσίας και τις 
αλλαγές που έρχονται. Ιξ ι  
χρόνια μετά, στο 2ο Συνέδριο 
προσεγγίζει αυτοκριτικά τα 
αίτια της κρίσης και της πτώσης 
και αναζητεί μια σύγχρονη 
στρατηγική υπέρβασης. Τέλος 
στο 3ο Συνέδριο, 6 μήνες μετά 
τη θριαμβευτική επάνοδό του 
στην εξουσία, το κίνημα 
προσπαθεί να απαντήσει στα 
σύνθετα προβλήματα με το 
βλέμμα στραμμένο ήδη στην 
«επόμενη μέρα» που θα 
προβάλλει μετά τον μεγάλο 
Ηγέτη και Ιδρυτή.
Το 4ο Συνέδριο αποβαίνει τόπος 
συλλογικής συνείδησης. Μιας 
ιστορικής διαδρομής που 
διανύθηκε σαν ένα παραμύθι... 
Μιας κρίσιμης σύγχρονης 
πραγματικότητας που απαιτεί να 
ξεπεράσουμε τους εαυτούς μας. 
Το αφιέρωμα αυτό ας αποτελέσει 
κατάθεση τιμής σ' όσους 
αγωνίζονται και πιστεύουν 
ακόμα στα μεγάλα ιδανικά, που 
ανέδειξαν το Κίνημα σε πολιτική 
και ιδεολογική πρωτοπορία.
Και ταυτόχρονα κατάθεση τιμής 
σ' όσους δεν είναι σήμερα μαζί 
μας, αλλά θα ζουν πάντα μέσα 
στην καρδιά μας, στην ψυχή 
μας, στη μνήμη μας.

1 5

Πανελλαδική
Συνδιάσκεψη

«Σε κλίμα ενθουσιασμού και αγωνιστικής έξαρσης άρχισε τις εργασίες της η 
Α' Πανελλήνια Συνδιάσκεψη του Κινήματος την Παρασκευή, στις 11 το πρωί στο ξενοδοχείο της 

Αθήνας «Παρκ», με τη συμμετοχή 932 εκλεγμένων τακτικών συνέδρων, εκπροσώπων 27.000 
μελών του ΠΑΣΟΚ από την Ελλάδα, την Ευρώπη, τη Β. Αμερική και την Αυστραλία.

Το σύντομο χαιρετισμό του προέδρου του τιμητικού προεδρείου Πέτρου Μώραλη ακολούθησαν 
οι χαιρετισμοί των εκπροσώπων των κομμάτων και η Συνδιάσκεψη πέρασε στην ουσιαστικότερη 
φάση της εναρκτήριας τελετής με την ομιλία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Ανδρέα Παπανδρέου, ο 

οποίος αναφέρθηκε σε θέματα εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής και την πολιτική του 
ΠΑΣΟΚ μπροστά στις προσεχείς εκλογές.

Ακόμα, παρουσίασε έναν τρόπο συμμετοχής του λαού στο αναπτυξιακό πρόγραμμα της χώρας 
μέσω των Αναπτυξιακών Επιροπών Βάσης (Α.Ε.Β.), ανάμεσα στα παρατεταμένα 

χειροκροτήματα συνέδρων και επισήμων προσκεκλημένων.
Την μεγαλειώδη εναρκτήρια εκδήλωση της Συνδιάσκεψης τίμησαν εκ μέρους της ΕΔΗΚ ο κ. I. 
Σεργάκης (βουλευτής και μέλος του Π.Γ. της ΕΔΗΚ), εκ μέρους της ΕΔΑ ο πρόεδρός της κ. Η.

Ηλιού και τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής κ.κ. Α. Αεντάκης και X. Ρουμελιωτάκης, εκ 
μέρους του ΚΚΕ ο αναπληρωτής γραμματέας της Κ.Ε. κ. Ν. Καλούδης και το μέλος της Κ.Ε. του 

κόμματος κ. Μ. Κανιάρης και εκ μέρους του ΚΚΕ εσ. τα μέλη του Π.Γ. κ.κ. Γ. Μπενάς, Α. 
Μπριλλάκης και ο κ. Θεοδωρίόης.»

ΕΞΟΡΜΗΣΗ 1517/1977

Η ομιλία του Α. Παπανδρέου 
στην Α. Πανελ. Συνδιάσκεψη

«Σχηματίζουμε σήμερα την πρώτη φάση 
στην οργανωτική πορεία του ΠΑΣΟΚ. Η

φάση αυτή ξεκίνησε με την αυτοοργάνωση 
της βάσης του το φθινόπωρο του 1974 και 
συμπληρώθηκε με τη μαζικοποίησή του την 
άνοιξη του 1977.
Το ΠΑΣΟΚ έχει σαν βασική οργανωτική 
του αρχή την αρχή της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ, που εξασφαλίζει στη δομή 
και λειτουργία της οργάνωσης τα χαρακτη
ριστικά:
— της δημοκρατίας και
— της αποτελεσματικάτητας. 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ σημαίνει ισότιμη και κα
θολική συμμετοχή όλων των οργανωμένων 
μελών στην εσωκομματική ζωή, στη χάρα
ξη της τακτικής και της στρατηγικής, στη 
συνολική μορφοποίηση και ανάπτυξη του 
ΠΑΣΟΚ.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ σημαίνει ε
νιαία προς τα έξω έκφραση και δράση, ση
μαίνει αποφασιστική παρέμβαση στους μα
ζικούς χώρους και στο λαϊκό κίνημα. 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙ- 
ΚΟΤΗΤΑ συνδέονται άρρηκτα και διαλε
κτικά σ’ ένα ενιαίο σύνολο που ενοποιεί, 
σφυρηλατεί και αναπτύσσει τις εσωτερικές 
διαδικασίες και λειτουργίες με την καθη
μερινή πάλη της οργάνωσης μπροστά και 
μαζί με τον Λαό.
Δημοκρατία και αποτελεσματικότητα είναι 
οι όροι για να πάει η οργάνωση στις λαϊκές 
μάζες, για να πείσει, να διαπαιδαγώγησες 
να δυναμώσει την πάλη τους, για να μαζι- 
κοποιηθεί, για να επιτελέσει και να επιτε- 
λεί με συνέχεια και συνέπεια το έργο της 
ανάπτυξης και καθοδήγησης του λαϊκού κι
νήματος.

Ενα αποτελεσματικό όπλο

Υπάρχει ένα βασικό θεωρητικό-ιδεολογι- 
κό θέμα που έχει νομίζω μεγάλη σημασία 
για το Κίνημά μας. Αναφέρομαι στο ρόλο

του δημοκρατικού προγραμματισμού στο 
σοσιαλιστικό μετασχηματισμό. 
Προγραμματισμός στην υπηρεσία του λαού 
-όχ ι σαν δημαγωγικό σύνθημα αλλά σαν 
πραγματικότητα- σημαίνει προϊτα απ' όλα 
αποτελεσματικό έλεγχο για το λαό και τις 
οργανώσεις του τόσο του σχεδιασμού όσο 
και της εφαρμογής της αναπτυξιακής στρα
τηγικής. Αυτή ακριβώς είναι και η έννοια 
του δημοκρατικού προγραμματισμού σαν 
οργάνου οικονομικής και κοινωνικής ανέ
λιξης και ευημερίας, σε αντιδιαστολή με 
μορφές προγραμματισμού που εξυπηρε
τούν ουσιαστικά αντιλαϊκά συμφέροντα. 
Από την άποψη αυτή, το πλάτεμα των δια
δικασιών του προγραμματισμού και η δη
μοκρατικοποίησή τους μπορεί να αποτελό
σουν καθοριστικό παράγοντα στην ίδια την

Έχουμε προσδιορίσει τις 
κοινωνικές δυνάμεις της αλλαγής. 
Αυτές οι δυνάμεις 8α μετατραπούν 

οε πολιτική δύναμη όταν 
αντιληφθούν και επιλέξουν το 

όργανο της Αλλαγής, δηλαδή τον 
πολιτικό φορέα της Αλλαγής. Απ' 
όλα τα οημεία της πατρίδας μας, 
απ' όλα τα λαϊκά στρώματα, μας 

έρχονται τα μηνύματα γι' αυτή την 
επιλογή του λαού. Κάθε μέρα και 

πιο πολύ, λαϊκές δυνάμεις 
συσπειρώνονται στο ΠΑΧΟΚ.

διαδικασία του σοσιαλιστικού μετασχημα
τισμού. Δομικοί μετασχηματισμοί στην οι
κονομική και κοινωνική τάξη, που δεν έ
χουν ωριμάσει στη λαϊκή συνείδηση και 
δεν μπορούν να θεωρηθούν αβίαστα σαν 
λαϊκοί προγραμματικοί στόχοι, αποτελούν 
άκαιρους και επικίνδυνους πειραματι
σμούς, που κάθε άλλο παρά εξυπηρετούν 
την υπόθεση της κοινωνικής ανάπτυξης και 
του Σοσιαλισμού. Έτσι, η λαϊκή συμμετοχή 
στις αναπτυξιακές διαδικασίες, αποτελεί 
το μόνο σίγουρο ανιχνευτή της ταχύτητας 
των μεταβολών στον κοινωνικό και οικονο
μικό χώρο και διαγράφει τις ρεαλιστικές 
προοπτικές των κοινωνικοπολιτικών μετα
σχηματισμοί για κάθε χώρα.
Η πρόκριση του ΠΑΣΟΚ για δημοκρατικό 
προγραμματισμό πρέπει να αποτελέσει κα
θοριστικό στοιχείο της ιδεολογικής φυσιο
γνωμίας του Κινήματος, όπως χαράχτηκε 
στη διακήρυξη της 3ης του Σεπτέμβρη. Η 
πρόκριση αυτή σημαίνει αποδοχή μιας ρε
αλιστικής πορείας προς το Σοσιαλισμό, πο
ρείας που θα εξυψώσει το λαό σε πρωταρ
χική καθοριστική δύναμη των κοινωνικών 
.και οικονομικών μετασχηματισμών και σε 
μοναδικό ρυθμιστή της τύχης του.

Η επιλογή του λαού

Απευθυνόμαστε σ’ αυτούς που ανήκουν 
στις παλαιότερες γενιές. Επικαλούμαστε 
τη μνήμη τους, την πείρα τους και το στοχα
σμό τους. Και τους καλούμε να μας συμπα
ρασταθούν στη μάχη για την αλήθεια, για 
τη σωστή πληροφόρηση, για τον αποτελε-
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3, μάτης Νίκος.

Μιττεράν καί Σάρχρ yra τό ΠΑΣΟΚ
ΠΑΡΙΣΙ, —  Ίούνης.
Στό συνέδριο του Γαλλικού Σο

σιαλιστικού Κόμματος στη Νάν- 
τη (17— 19 Ίούνη) ή ηγεσία τού 
Κόμματος αποδέχθηκε δτι τό ΠΑ. 
ΣΟ.Κ. αποτελεί ένα οργανωμένο 
σοσιαλιστικό κίνημα μέ λαϊκή δά
ση τόσο στίς πόλεις όσο καί στην 
έπαρχία, αντίθετα μέ άλλες ορ
γανώσεις στον ελληνικό χώρο, που 
άνεξάρτητα από την ιδεολογική 
τους τοποθέτηση στερούνται λαϊ
κής υποστήριξης.

Τό Γ.Σ.Κ. άπο<ί>άσισε, λοιπόν, 
νά έχει «προνομιακές σχέσεις» μέ 
τό ΠΑΣΟΚ, δηλαδή νά θεωρεί τό 
ΠΑΣΟΚ τόν κύριο άξονά του στίς

σχέσεις του στον έλληνικό χώρο. 
’Αργότερα έγιναν διάφορες συναν
τήσεις σέ επίπεδο έπιτροπών α
νάμεσα στά δύο κόμματα, Ιδιαί
τερα στό Παρίσι, αλλά καί στην 
’Αθήνα ήρθαν όρισμένοι υπεύθυ
νοι του Γ.Σ.Κ. γιά νά ένημερω- 
θουν πάνω στήν έλληνική πολιτι
κή κατάσταση.

*0 Μιττεράν πιστεύει επίσης, 
ότι τό ΠΑΣΟΚ θά άπστελέσει τό 
συνδετικό κρίκο ανάμεσα στό Γ. 
Σ.Κ. καί τίς σοσιαλιστικές δυνά
μεις τής Μεσογείου τίς αραβικές 
χώρες καί κατ’ έπέκταση μέ τήν 
’Αφρική.

Ή  έπιθυμία γιά ένα άνοιγμα 
πρός τή Μεσόγειο καί τήν ’Αφρι
κή φαίνεται καθαρά καί στίς δυο 
εισηγήσεις πού προτάθηκαν στό
συνέδριο τής Νάντης.

Ο ΣΑΡΤΡ 
ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΣΟΚ

Ό  Ζάν Πώλ Σάρτρ σέ συνέν
τευξή του στό περιοδικό «Οικονο
μία», τονίζει πάνω στό Ιδιο θέ
μα:

«Τελικά τό γαλλικό σοσιολι
στικό κόμμα βλέπει τούς κινδύνους 
καί τίς οικονομικές δυσκολίες πού

υπάρχουν καί θά δημιουργηθουν 
από τή «γερμανο^ - αμερικανική 
αυτοκρατορία» καί οί δύο κύριες 
τάσεις τού κόμματος, άνεξάρτη
τα από τίς διαφορές τους, άποδέ- 
χονται τό «άνοιγμα» πρός τή Με
σόγειο, τίς αραβικές χώρες καί 
τήν ’Αφρική σάν τή διέξοδο γιά 
τις δυσκολίες τους σ’ αυτό τόν 
προσανοττολισμό του ό συνδετικός 
κρίκος εΐναι τό ΠΑΣΟΚ, πού Ιδι
αίτερα μετά τή σηιμαντική παρου
σία τού κ. Α. Παπανδρέου στήν 
πρόσφατη διάσκεψη τής Μάλτας, 
τό γόητρο καί ή επιρροή του άνέ- 
δηκσν μέσα στό γαλλικό σοσιαλι
στικό κόμμα».



σματικό προσανατολισμό του λαού μας. 
Έχουμε προσδιορίσει τις κοινωνικές δυνά
μεις της αλλαγής. Αυτές οι δυνάμεις θα με
τατραπούν σε πολιτική δύναμη όταν αντι- 
ληφθούν και επιλέξουν το όργανο της 
Αλλαγής, δηλαδή τον πολιτικό φορέα της 
Αλλαγής. Απ’ όλα τα σημεία της πατρίδας 
μας, απ’ όλα τα λαϊκά στρώματα, μας έρχο
νται τα μηνύματα γι’ αυτή την επιλογή του 
λαού. Κάθε μέρα και πιο πολύ, λαϊκές δυ
νάμεις συσπειρώνονται στο ΠΑΣΟΚ. Δεν 
πρόκειται να βάλουμε αυτή την εμπιστοσύ
νη, αυτή την ελπίδα, στην τσέπη μας, ως ό
πλο παζαρέματος γύρω από ένα τραπέζι. Ο 
λαός θα αποφασίσει ποιος είναι ο πολιτι
κός οργανισμός που θα λειτουργήσει ως ά
ξονας, ως βασικός κορμός και κύρια εγ
γύηση της Αλλαγής. Εμείς θ’ αγωνιστούμε 
με το λαό, μέσα στο λαό, μ' ανοιχτές τις 
πόρτες για όσους ειλικρινά αποδέχονται τη 
Διακήρυξη της 3ης του Σεπτέμβρη.
Το ΠΑΣΟΚ στέκεται ενάντια στο θολό α
νακάτεμα οικονομικού φιλελευθερισμού, 
σοσιαλισμού και κεντρισμού, το μπέρδεμα 
της ανεξαρτησίας με λήψη ότι οι θέσεις και 
οι ιδέες μπορούν να προβάλονται ανάκατα 
σαν διαφημιστικό υλικό που στοχεύει σε 
κατανάλωση και πελατεία. Και δεν συμμε
ριζόμαστε την εκτίμηση ότι ο λαός θα εμπι
στευτεί μια προεκλογική σύμπραξη, μια 
συμπαράταξη χωρίς οργανικές εγγυήσεις 
σύμπνοιας και διάρκειας. Πιστεύουμε α
ντίθετα, πως ο λαός μας, οπλισμένος με 
μνήμη και πείρα, αξιώνει να του προσφέ
ρουμε προϋποθέσεις για καθαρές και γνή
σιες επιλογές, να του προσφέρουμε λύσεις 
στέρεες και όχι ετοιμόρροπες. Το ΠΑΣΟΚ 
ανταποκρίνεται σ’ αυτό το αίτημα. Ο λαός 
που το εμπιστεύεται το κίνημά μας, γνωρί
ζει ποια είναι η Ελλάδα που του προτεί
νουμε, ποιος θα είναι ο ρόλος του μέσα 
στον τόπο του, ποια θα είναι η ζωή του. 
Γνωρίζει ακόμα, πως το ΠΑΣΟΚ είναι πά
νω απ’ όλα κίνημα λαϊκό, με ενεργή συμμε
τοχή της λαϊκής βάσης.
Εμείς προβάλλουμε ξεκάθαρα τη φυσιο- 
γνμία μας και τους στόχους μας. Η απόφα
ση, η επιλογή, ανήκει στο λαό.

Ζει η κυβέρνηση -και όχι μόνο η κυβέρνη
ση- με την ψευδαίσθηση πως θ’ ανοίξουν 
οι πόρτες του παραδείσου για την Ελλάδα 
όταν θα ενταχθούμε στην ΕΟΚ. Γνωρίζετε 
τη θέση μας και δεν θα την επαναλάβω λε
πτομερειακά. Είναι ακλόνητη πίστη μας 
πως η ένταξή μας θα μετατοπίσει το κέντρο 
αποφάσεων για την ανάπτυξη της χώρας 
μας στις Βρυξέλλες — και πως τόσο η βιο
μηχανία μας όσο και η αγροτική μας οικο
νομία θα υποστούν θανάσιμα πλήγματα. 
Πιστεύουμε επίσης πως μια νέα συμφωνία

ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΠΟΥ ΕΚΛΕΧΤΗΚΑΝ ΖΤΗΝ Α ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
(ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ)
1. ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ, ΑΘΗΝΑ
2. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΚΗΣ, ΑΘΗΝΑ
3. ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΑΘΗΝΑ
4. ΣΗΜΙΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΑΘΗΝΑ
5. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΑΘΗΝΑ
6. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΑΘΗΝΑ
7. ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ, ΡΟΔΟΣ
8. ΧΡΑΣ ΝΙΚΟΣ, ΦΘΙΩΤΙΔΑ
9. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΒΑΣΩ, ΑΘΗΝΑ
10. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΑΘΗΝΑ
11. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ, ΑΘΗΝΑ
12. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ, ΑΘΗΝΑ
13. ΓΑΪΤΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
14. ΜΟΡΑΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΑΘΗΝΑ
15. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ, ΑΘΗΝΑ
16. ΕΞΑΡΧΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΔΡΑΜΑ
17. ΤΖΙΟΛΑΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
18. ΛΥΜΠΕΡΑΚΗΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ, ΑΡΚΑΔΙΑ
19. ΦΑΦΟΥΤΗ ΜΑΙΡΗ, ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
20. ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΑΡΗΣ, ΣΟΥΗΔΙΑ
21. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ, ΑΘΗΝΑ
22. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΑΘΗΝΑ
23. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ, ΑΘΗΝΑ
24. ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΚΙΜΩΝΑΣ, ΑΘΗΝΑ
25. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ,

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
26. ΚΑΡΑΒΕΛΗ - ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΤΖΕΝΗ, 

ΑΘΗΝΑ
27. ΡΟΚΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΑΘΗΝΑ
28. ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΟΣ, ΑΧΑΪΑ
29. ΔΩΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, ΑΘΗΝΑ
30. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, ΚΑΡΔΙΤΣΑ
31. ΧΑΤΖΗΣ ΦΟΙΒΟΣ, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
32. ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ, ΑΘΗΝΑ
33. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ, ΑΘΗΝΑ
34. ΣΟΥΛΑΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΑΘΗΝΑ
35. ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΑΘΗΝΑ
36. ΛΑΣΚΑΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ,ΈΒΡΟΣ
37. ΜΠΑΛΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ, ΑΘΗΝΑ
38. ΜΠΑΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΚΕΡΚΥΡΑ

39. ΠΕΤΣΑΣ ΧΡΙΣΤΩΝΗΣ, ΛΑΡΙΣΑ
40. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ
41. ΣΕΡΑΦΕΙΜΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
42. ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΘΟΔΩΡΟΣ, ΑΘΗΝΑ
43. ΠΑΠΑΣ ΑΛΕΚΟΣ, ΑΧΑΪΑ
44. ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, ΑΘΗΝΑ
45. ΠΑΥΛΟΥ ΒΛΑΣΗΣ, ΑΘΗΝΑ
46. ΣΩΤΗΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΑΘΗΝΑ
47. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, ΙΤΑΛΙΑ
48. ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ
49. ΡΑΛΛΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ, ΑΘΗΝΑ
50. ΜΟΡΤΖΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΑΘΗΝΑ
51. ΚΑΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ, ΑΘΗΝΑ
52. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΛΟΥΚΑΣ, ΦΘΙΩΤΙΔΑ
53. ΝΙΚΑΙΝΑΣ ΤΑΣΟΣ, ΑΘΗΝΑ
54. ΖΙΑΓΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΞΑΝΘΗ
55. ΤΣΟΥΡΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ, ΑΘΗΝΑ
56. ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΑΘΗΝΑ
57. ΖΑΡΡΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ, ΛΑΡΙΣΑ
58. ΠΑΙΔΑΚΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΑΘΗΝΑ
59. ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ ΑΝΝΑ, ΑΘΗΝΑ
60. ΓΚΙΟΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΑΘΗΝΑ.

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
(ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ)
1. ΠΑΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΑΘΗΝΑ
2. ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ, ΑΘΗΝΑ
3. ΔΡΑΓΩΤΗΣ ΘΥΜΙΟΣ, ΑΧΑΪΑ
4. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΑΘΗΝΑ
5. ΖΑΚΟΛΙΚΟΣ ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ, ΑΘΗΝΑ
6. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΑΝΝΑ, ΑΘΗΝΑ
7. ΚΕΛΑΪΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΘΗΝΑ.

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
1. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ
2. ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ
3. ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ
4. ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ
5. ΚΩΣΤΑΣ ΣΗΜΙΤΗΣ
6. ΑΚΗΣ ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
7. ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΛΩΡΟΣ
8. ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ.

που να προασπίζει το δικαίωμά μας για δι
κές μας εθνικές επιλογές είναι εφικτή — 
και πως μπορεί άριστα να συνδυασθεί με 
τη διατήρηση και επέκταση των οικονομι
κών μας σχέσεων με το ανατολικό μπλοκ 
καθώς και με την κοινότητα των Μεσογει
ακών λαών — που ύστερα από τη Μάλτα 
ανοίγει τεράστιους νέους ορίζοντες για τη 
χώρα μας.
Την εικόνα συμπληρώνει η επαναβίωση 
του σκληρού και επικίνδυνου για το έθνος 
και τη δημοκρατία κράτους της Δεξιάς. Σ’ 
όλες τις θέσεις-κλειδιά της δημόσιας ζωής 
της χώρας έχουν προωθηθεί βασιλόφρονες 
και χουντικοί, ενώ οι νόμοι-πλαίσια χαλ
κεύουν σκληρά δεσμά για τον εργαζόμενο 
λαό μας.

Αυτή την κρίσιμη ώρα για το έθνος και το 
λαό μας, το ΠΑΣΟΚ, φορέας της Αλλαγής, 
καλεί τον μη προνομιούχο Έλληνα να στοι
χίσει τις τάξεις του, να το επιλέξει σαν τον 
πολιτικό φορέα που θα οδηγήσει το λαό 
στην εξουσία και θα εγγυηθεί πως η Ελλά
δα θα ανήκει στους Έλληνες.

Αθήνα 11.7.77

Σύμφωνα με την απόφαση της Οργανωτι
κής Επιτροπής Συνδιάσκεψης τα μέλη της 
Εφορευτικής Επιτροπής και τα δυο μέλη 
του προεδρείου της Πανελλήνιας Συνδιά
σκεψης ανακήρυξαν τα μέλη της Κεντρικής 
Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ και τα μέλη του 
Πειθαρχικού Συμβουλίου.
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Οι αποφάσεις του Συνεδρίου

Η πόλωση μεταξύ μητρόπολης-περιφέρει- 
ας στη σημερινή κρίση διαφοροποιείται 
και παίρνει πιο δυναμική μορφή. Ο νέος 
παραγωγικός προσανατολισμός των μητρο- 
πολιτικών κέντρων είναι οι υψηλές τεχνο
λογίες και καινοτομίες, των υπολογιστών, 
της πληροφορικής, της μικροηλεκτρονικής, 
της βιοτεχνολογίας, που αποτελούν τις βά
σεις της τρίτης βιομηχανικής-τεχνολογικής 
επανάστασης. Οι τεχνολογίες, που στήρι
ξαν τη μέχρι τοίρα βιομηχανική ανάπτυξη, 
μεταφέρονται στην περιφέρεια του συστή
ματος, κύρια στις χώρες που τελευταία 
μπήκαν σε μια πορεία εκβιομηχάνισης. Η 
μητρόπολη σ’ ένα βαθμό «διαχέεται» στην 
περιφέρεια, ενώ ταυτόχρονα η ίδια η μη
τρόπολη αποκτά δική της εσωτερική «περι
φέρεια», το «νότο» των αναπτυγμένων χω
ρών.
Οι αλλαγές και η αναδιάρθρωση που κυο
φορούνται στους μηχανισμούς συσσώρευ

σης του κεφαλαίου σε παγκόσμια και εθνι
κή κλίμακα συνδέονται με τη στρατηγική 
του κεφαλαίου για ένα νέο διεθνή καταμε
ρισμό εργασίας, που θ’αυξήσει τα ποσοστά 
του κέρδους, δηλαδή την εκμετάλλευση 
των χωρών της περιφέρειας, ενώ ταυτόχρο
να διαμορφώνει και τους νέους ταξικούς 
συσχετισμούς στις μητροπόλεις.
Το «κράτος της ευημερίας» και της «κοινω
νικής συναίνεσης» αντικαθίσταται από το 
κράτος των ολιγοπωλίων και της κοινωνι
κής ανισότητας. Το μεγάλο κεφάλαιο και 
οι πολιτικοί εκφραστές του προτείνουν ως 
διέξοδο από την κρίση το νεοφιλελευθερι
σμό (ή φιλελευθερισμό), που κορυφώνεται 
με πιο ακραία μορφή στο μονεταρισμό. Η 
πολιτική επιλογή αυτή εκφράζει την αντε
πανάσταση της άρχουσας τάξης ενάντια 
στους εργαζόμενους. Η αντίθεση κεφαλαί- 
ου-εργασίας παίρνει πιο συγκεκριμένη έκ
φραση. Η επίθεση του κεφαλαίου οδηγεί 
σε ανακατανομή του εισοδήματος υπέρ του 
κεφαλαίου και σε όξυνση της πάλης των 
τάξεων στις μητροπόλεις.

Α2. Εθνική στρατηγική 
-εθνικό-αμυντική ετοιμότητα

α. Η  επεκτατική στρατηγική της σωβινιστι- 
κής άρχουσας τάξης της Τουρκίας
Η εξωτερική απειλή για τη χώρα μας είναι 
και υπαρκτή και δεδομένη. Η επιθετικότητα 
της άρχουσας τάξης της Τουρκίας έχει επε
ξεργασμένους και κλιμακούμενους στόχους. 
Οι στόχοι αυτοί εντάσσονται σε μια επεκτα
τική στρατηγική με χρονικό ορίζοντα 10 ε
τών που ξετυλίγεται αργά και σταθερά.
Η επεκτατική στρατηγική της Τουρκίας πε
ριέχει άμεσους μεσοπρόθεσμους και μακρο
πρόθεσμους στόχους.

Μεσοπρόθεσμοι Στόχοι

Διεκδικήσεις για τη συγκυριαρχία στον ενα
έριο χώρο του Αιγαίου. Για τη διχοτόμηση 
της υφαλοκρηπίδας. Για τη συνιδιοκτησία



του πετρελαίου. Για την αποστρατικοποίηση 
των νήσων του Αιγαίου.
Παράλληλα ολοκλήρωση του κύκλου της ει
σβολής, της κατοχής της παράνομης ανακή
ρυξης με την de facto διχοτόμηση της Κύ
πρου.

Μακροπρόθεσμοι Στόχοι

Η εδαφική αμφισβήτηση νήσων του Αιγαίου 
και τμήματος της Δυτικής Θράκης. Η επε
κτατική τάση της Τουρκίας πηγάζει πρωταρ
χικά από τη συγκεκριμε'νη δυναμική του κοι
νωνικού της συστήματος καθώς και από τις 
οικονομικές και πολιτικές ανάγκες της άρ- 
χουσας τάξης. Κατά συνέπεια ο σωβινισμός 
και επεκτατισμός της Τουρκίας δεν γεννιέ
ται και δεν οφείλεται ολοκληρωτικά και μό
νο στην Ιμπεριαλιστική στρατηγική.

ΕΟΚ

Όπως τονίσαμε και άλλοτε, η ένταξη έγινε 
κάτω από όρους που ήταν άκρως δυσμενείς 
για τη χώρα μας. Γι’ αυτό το λόγο τονίσαμε 
την ανάγκη να διαμορφωθεί μια ειδική σχέ
ση -τόσο σε ό,τι αφορά το ύφος των δημο
σιονομικών εισροιύν στη χώρα μας, όσο και 
σε ό,τι αφορά την προστασία της βιομηχα
νίας μας και της αγροτικής μας οικονομίας- 
που θα επέτρεπε να διαμορφώσουμε μια αυ
τοδύναμη οικονομική και κοινωνική ανάπτυ
ξη, καθώς και τη συμμετοχή της χώρας στη 
νέα μεγάλη βιομηχανική τεχνολογική επα
νάσταση που συντελείται.
Αυτόν ακριβώς το στόχο εξυπηρετεί το μνη
μόνιο που υποβάλαμε στην ΕΟΚ — αμέσως 
σχεδόν μετά την ανάληψη της διακυβέρνη- 
σης της χώρας μας από το ΠΑΣΟΚ. Στα 
δυόμισι χρόνια που πέρασαν δώσαμε και δί
νουμε σκληρή μάχη για τη διαμόρφωση της 
ειδικής εκείνης σχέσης που είχαμε προτείνει 
πριν την ένταξη στην ΕΟΚ. Πιστεύω πως η 
πορεία του μνημονίου μας επιτρέπει προς το 
παρόν μια συγκρατημένη αισιοδοξία.

Διάκριση από τη 
σοσιαλ δημοκρατική 

στρατηγική

Η για λόγους αρχής απόρριψη των μεταρ- 
ρυθμιστικών ενδιάμεσων στόχων ενταγμένη 
σε μια σοσιαλιστική στρατηγική προδίδει 
φοβία και φυγομαχία. Η φυγομαχία ανάγε
ται στο συμβιβαστικό χαρακτήρα και την ι

ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΠΟΥ ΕΚΛΕΧΤΗΚΑΝ ΧΤΟ Ιο ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΟΚΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΦΛΩΡΟΣ 

(ΜΑΚΗΣ)
ΡΟΣΙΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ (ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ) 
ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ

ΑΚΡΙΤΑ ΣΥΛΒΙΑ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΑΠΟΥΝΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΛΑΪΟΥ-ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΣΗΜΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΣΤΑΘΗΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΣΙΑΚΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΑΛΕΥΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΕΤΡΟΣ ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΜΑΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΑΣΚΑΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΜΥΡΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΡΣΕΝΗ ΜΑΡΙΑ ΜΑΛΕΣΙΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΣΟΥΛΑΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΣΛΑΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΜΑΝΙΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΒΑΪΝΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΤΕΛΗΣ ΤΑΣΟΣ ΣΦΑΓΓΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ ΣΗΦΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΩΤΗΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΤΡΑΓΚΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΑΥΛΑΡΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ
Γ ΑΪΤΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΖΑΝΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΓΕΙΤΟΝΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΜΕΛΙΝΑ ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ ΤΡΙΚΟΥΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΑΖΙΑΝΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΤΡΙΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΙΡΔΙΜΗΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΜΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΡΟΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΤΣΟΒΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΓΙΩΤΑΣ ΣΤΑΘΗΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΟΥΡΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
ΓΚΙΒΑΛΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΝΑΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣΑΚΗΣ
ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΝΕΟΝΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΦΛΩΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΟΥΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΝΤΟΥΤΣΟΣΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΛΑΤΣΗΣ ΘΟΔΩΡΟΣ
ΔΡΟΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΞΑΡΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΔΩΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΘΟΔΩΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ
ΖΑΚΟΛΙΚΟΣ ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΚΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΖΑΡΡΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΑΪΠΟΥΤΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΖΙΑΓΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΛΑΙΟΘΟΔΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΘΕΡΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ ΦΩΤΗΣ
ΘΩΜΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΝΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
ΙΝΤΖΕΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΑΝΑΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ ΛΙΛΑ
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΘΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΑΤΖΗΣ ΦΟΙΒΟΣ
ΚΑΡΑΒΕΛΗ ΕΥΓΕΝΙΑ 
ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΕΚΤΕΑΕΖΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΜΑΝΩΛΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΑΛΕΥΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΑΡΡΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΩΣΤΑΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΒΑΣΩ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΣ ΘΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΚΑΤΣΙΜΠΑΡΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΩΡΑΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ ΜΑΚΗΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΒΑΣΩ
ΚΑΦΙΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΡΟΚΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΚΙΣΣΟΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΚΙΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΟΤΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΚΗΣ
ΚΟΤΣΑΚΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 
ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΚΙΜΩΝ

ΠΡΙΟΒΟΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ (ΕΡΜΗΣ) 
ΡΑΜΠΑΒΙΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΚΟΥΡΜΑΤΖΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΡΑΠΤΗ ΣΥΛΒΑΝΑ Ε. Γ.
ΚΟΥΤΣΙΛΕΟΥ ΜΙΚΑ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΑΣ ΜΕΝΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

στορική εμπειρία του Σοσιαλδημοκρατικού 
μοντέλου. Και τούτο γιατί στη Σοσιαλδημο
κρατία οι μεταρρυθμίσεις είναι οριακές χω
ρίς να θίγουν τη βασική δομή του συστήμα
τος. Έχουν ως αντικειμενικό στόχο να προ
σαρμόζουν και να εκσυγχρονίζουν τη μορφή 
του καπιταλισμού, μέσα από τον αποπροσα

νατολισμό και την ενσωμάτωση της πολιτι
κής και κοινωνικής δυναμικής του Κινήμα
τος των εργαζομένων. Η ιστορική, αλλά και 
η πρόσφατη εμπειρία, κύρια στις χώρες της 
Κεντρικής και Βόρειας Ευροίπης, καταρρί
πτει κάθε αυταπάτη και εκλογίκευση γι«ι τη 
δυνατότητα μιας αργής και ανεπαίσθητης
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φθοράς του συστήματος. Η λογική του «έρ- 
ποντος σοσιαλισμού» μέσα από σταδιακές 
ασύνδετες και ουδετεροποιημένες μεταρ
ρυθμίσεις ΔΕΝ οδηγεί ΠΟΤΕ σε καμιά 
ΑΛΛΑΓΗ. Οι οριακές ακίνδυνες αυτές με
ταβολές απορροφούνται και αφομοιώνονται 
από το σύστημα. Οδηγούν σε μια νεοκαπιτα
λιστική στρατηγική με βελτιωμένη πολιτική 
ευστάθεια και προσωρινή κοινωνική συγκα
τάθεση.
Στη φάση μετάβασης η μικτή οικονομία εί
ναι βασική επιλογή για το ορατό μέλλον.
Η συνύπαρξη του δημοσίου και του ιδιωτι
κού τομέα καθώς και αυτού που ονομάσαμε 
κοινωνικού ή λαϊκής βάσης δεν είναι απλά 
εφικτή. Είναι η μόνη δυνατότητα για ισόρ
ροπη ανάπτυξη αλλά και για την ικανοποίη
ση του στόχου που αφορά τη βελτίωση της

ποιότητας της ζωής στη χώρα μας.
Το ζητούμενο είναι η εναρμόνιση ανάμεσα 
στους τομείς και η αλληλοσυμπλήρωση και 
υποστήριξή τους.
Η συμμετοχή της Τ.Α. και των εργαζομένων 
στην παραγωγική διαδικασία μέσα από τα ε
ποπτικά συμβούλια κατά περιοχές ή κλά
δους διασφαλίζει την εναρμόνιση της ανά
πτυξης προς το περιβάλλον ενώ αυξάνει την 
παραγωγικότητα. Η μη αποξένωση του ερ
γαζόμενου από το προϊόν που παράγει απο
τελεί ισχυρό κίνητρο για την αύξηση της πα
ραγωγικότητας και την επίτευξη της ποιότη
τας.

Εθνική λαϊκή ενότητα

Ένας κίνδυνος, που πρέπα μ€ κάθε 
τρόπο ν' αποφευχθεί, είναι η 

απορρόφηση της οργάνωσης του 
ΠΑΖΟΚ από την κρατική εξουσία. 
Κάτι τέτοιο θα οδηγούσε γρήγορα 
στο μαρασμό και θα μετέτρεπε την 

οργάνωση είτε σε εκλογικό 
μηχανισμό είτε σε μηχανισμό που 

προετοιμάζει κάποιο τεχνοκρατικό 
δυναμικό για τη συμμετοχή στην 

κρατική εξουσία.

Ο εθνικός, ταξικός, πολιτικός, πολιτιστικός 
και ιδεολογικός προσδιορισμός της ΕΛΕ αλ
λά και η συσσωρευμένη δεκάχρονη εμπειρία 
του ΠΑΣΟΚ και του ριζοσπαστικού κινήμα
τος αποτελούν την αφετηρία και καθορίζουν 
τις διαστάσεις της:
— Είναι μια ισότιμη κοινωνική συμμαχία ό
λων των κοινωνικών δυνάμεων που έχουν 
ταξικό συμφέρον στην ανεξαρτησία και τον 
σοσιαλισμό, χωρίς αποκλεισμούς και δια
κρίσεις.
— Είναι μια στρατηγική πρόταση για την 
πολιτική ενοποίηση αυτών των δυνάμεων 
που μετατρέπει την κοινωνική δυναμική 
τους σε πολιτική πρόταση εξουσίας, πρότα
ση που είναι αυστηρά οριοθετημένη τόσο α
πό τη λαϊκό-μετωπική στρατηγική, όσο και

από την κοινωνική πολυδιάσπαση.
Είμαστε κίνημα γνήσια σοσιαλιστικό. Έχου
με βαθιά πίστη στη δημοκρατία, στη λαϊκή 
κυριαρχία και, βέβαια, η πορεία μας χαρα
κτηρίζεται από τα εθνικά χρώματα. Πρέπει 
με κάθε τρόπο να αποφύγουμε κινδύνους 
που ελλοχεύουν.
Ένας κίνδυνος, που πρέπει με κάθε τρόπο 
ν’ αποφευχθεί, είναι η απορρόφηση της ορ
γάνωσης του ΠΑΣΟΚ από την κρατική ε
ξουσία. Κάτι τέτοιο θα οδηγούσε γρήγορα 
στο μαρασμό και θα μετέτρεπε την οργάνω
ση είτε σε εκλογικό μηχανισμό είτε σε μηχα
νισμό που προετοιμάζει κάποιο τεχνοκρατι
κό δυναμικό για τη συμμετοχή στην κρατική 
εξουσία.
Έ νας δεύτερος κίνδυνος εξίσου υπαρκτός 
και εξίσου σημαντικός είναι η οργάνωση 
του ΠΑΣΟΚ να αποποιηθεί τις ευθύνες της, 
να αποποιηθεί τις υποχρεώσεις της και να 
αποσυνδεθεί από την κυβερνητική πολιτι
κή, σαν να ήταν κυβερνητική πολιτική κά
ποιου άλλου κινήματος, κάποιου άλλου 
κόμματος.
Και ο τρίτος μεγάλος κίνδυνος είναι η οργά
νωση να μεταβληθεί σε αστυνόμο της κυβέρ
νησης, με την έννοια ότι θα ϋποκαταστήσει 
αυτή τις κυβερνητικές εξουσίες στις καθημε
ρινές συγκρούσεις και εξελίξεις. Με άλλα 
λόγια: ΟΧΙ στην απορρόφηση της οργάνω
σης από την κρατική εξουσία, ΟΧΙ στην α
πομάκρυνση της οργάνωσης από την καθη
μερινή πάλη και τον κυβερνητικό προγραμ
ματισμό, ΟΧΙ υποκατάσταση της κυβέρνη
σης από την οργάνωση στα διάφορα επίπε
δά της.
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μα για λόγους ιστορικούς και γεωπολιτι
κούς. Η Τουρκία υποστηρίζει την επεκτατι
κή της πολιτική, με δυο τρόπους: με την ευ
θεία αμφισβήτηση των συνόρων μας και με 
την υποκίνηση και εκμετάλλευση αντιθέσε
ων ανάμεσα στους μουσουλμάνους και τους 
χριστιανούς κατοίκους της Θράκης.
Η σθεναρή στάση των κυβερνήσεων μας στη 
δεκαετία του ’80 -με κορύφωση τον Μάρτη 
του 1987- έχει πείσει ότι η αμφισβήτηση των 
συνόρων, μας είναι μια δύσκολη υπόθεση. 
Αντίθετα, τα μειονοτικά προβλήματα στα 
Βαλκάνια είναι σε γενικότερη έξαρση. Είναι 
εύλογο λοιπόν να υποθέσουμε πως η Θράκη 
θα είναι η αιχμή του δόρατος στην πολιτική 
της Άγκυρας, τα χρόνια που έρχονται. Η α
νάπτυξη -δημογραφική και οικονομική- και 
η κοινωνική συνοχή του ακριτικού αυτού χώ
ρου, είναι η απάντησή μας στην αποσταθε
ροποίηση που επιχειρεί η Τουρκία. Η ίδια 
απάντηση επιφυλάσσεται φυσικά και σε ό
ποιον επιχειρεί να εγείρει ανύπαρκτα μειο
νοτικά θέματα και σε άλλες ξωτικές περιο
χές του εθνικού μας χώρου.

Η πολιτιστική μας ταυτότητα

Η εποχή μας

Το καινούργιο είναι ότι σήμερα δεν υπάρ
χουν πια τοπικά προβλήματα που αφορούν 
μόνο σε γειτονιές του πλανήτη μας. Οι αντι
παραθέσεις είναι κυριολεκτικά οικουμενι
κές. Αυτό οφείλεται στο μέγα φαινόμενο της 
εποχής, που είναι το άνοιγμα των συνόρων 
στο διεθνή οικονομικό ανταγωνισμό και η α
νεξέλεγκτη συγκέντρωση της οικονομικής 
δύναμης. Σαν πολιτική συνέπεια, οι υπερε
θνικοί οικονομικοί γίγαντες δεν ικανοποιού
νται από διαπραγματεύσεις με «εθνικές» κυ
βερνήσεις. Θέλουν εντολοδόχες κυβερνή
σεις και πρωθυπουργούς. Δεν αρκούνται 
στους πολιτικούς εντεταλμένους. Επιδιώ
κουν τον πλήρη έλεγχο των εθνικών κοινο
βουλίων μέσα από την κονιορτοποίησή τους. 
Δεν συμβιβάζονται με την ιδέα ότι οι λαοί 
της περιφέρειας απαιτούν να ζήσουν δημο
κρατικά:

Μια σοσιαλιστική πρόταση οφείλει να απα
ντά συγκεκριμένα σ’ αυτό το αρνητικό ιστο
ρικό ενδεχόμενο. Οφείλει να προσανατολί
ζεται στην οργάνωση μιας πολιτείας με απο
κέντρωση σ’ όλα τα επίπεδα των αποφάσε
ων και της εξουσίας, με υπεράσπιση και α
ναβάθμιση του κοινοβουλίου και των αντι
προσωπευτικών θεσμών και της αυτονομίας 
των μαζικών κινημάτων και με τον έλεγχο 
του κράτους από την κοινωνία.
Πεποίθησή μας είναι, ότι η εξέλιξη δεν είναι 
αποκλειστική υπόθεση των Υπερδυνάμεων. 
Αντίθετα πιστεύουμε ότι οι αντικειμενικές 
δυνατότητες παρέμβασης των «μικρών και 
φτωχιόν» πολλαπλασιάζονται. Αυτό όμως, 
δεν αρκεί.Απαιτείται, πριν απ’ όλα, η συλλο-. 
γική συνείδηση και βούληση ενός έθνους ή 
ενός λαού. Απαιτείται η εμπιστοσύνη στον ε
αυτό του. Απαιτείται τελικά μια ολοκληρω
μένη εθνική στρατηγική.
Είναι γεγονός ότι η απειλή εναντίον μας εί
ναι υπαρκτή και έχει χαρακτηριστικά μόνι-

Η ελληνική γλώσσα, η γεωγραφική θέση και 
η μορφολογία της χώρας και η ορθοδοξία εί
ναι ο βασικός συνεκτικός ιστός της υπόστα
σής μας. Από αυτές τις πηγές αναδείχθηκαν 
άνθρωποι και ιδέες σημαντικές για την πα
γκόσμια εξέλιξη. Οι ιστορικές μας καταβο
λές έχουν προσδώσει παράλληλα στην κουλ
τούρα μας χαρακτήρα ανθρωποκεντρικό, ε- 
ξωστρεφή και φιλειρηνικό.
Αυτό το σύστημα αξιών αμφισβητεί ευθέως 
το πρότυπο ανθρώπου που δημιούργησαν οι 
βιομηχανικές και μεταβιομηχανικές κοινω
νίες. Προτάσσει την πρόοδο από τον αντα
γωνισμό. Έ χει σαν στόχο την ικανοποίηση 
της ανάγκης και όχι την κατανάλωση. Οδη
γεί στη διαβίωση εν δήμω και όχι εν οίκω. 
Στην εποχή του ηλεκτρονικού διεθνισμού 
και της καταναλωτικής ομοιομορφίας όμως, 
οι ιστορικές απειθαρχίες ελληνικού τύπου 
συνιστούν περιττό έξοδο και επικίνδυνο πα
ράδειγμα. Γι’ αυτό ακριβώς ο πολιτισμός 
μας αντιμετωπίζει την εχθρότητα των υπερε-
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θνικών ολιγοπωλίων, προϊόντων, υπηρεσιών 
και κουλτούρας. Εδα> ακριβώς, διαμορφώνε
ται μια απειλή άλλου τύπου: ο κοσμοπολιτι
σμός που επιχειρεί να «ενοχοποιήσει» το 
μέγεθος, τις ιστορικές μας καταβολές και 
τον πολιτισμό μας. Χωρίς να ενδίδουμε στον 
πειρασμό του σωβινισμού και της προγονο
πληξίας, θα δώσουμε τον αγώνα για την εξέ
λιξη του πολιτισμού μας, που αποτελεί όρο 
για την επιβίωσή μας.
Η Ευρώπη δεν είναι μόνο η ΕΟΚ. Και αυτή 
δεν είναι πια μόνο δική μας θέση. Τα παρα
δεκτά όρια για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση 
μπορεί να είναι γεωγραφικά, ιστορικά και 
πολιτισμικά. Ασφαλώς όχι πολιτικά. Η λογι
κή αυτή προδιαγράφει μια πορεία ιστορικής 
διάρκειας που μόλις αρχίζει. Το μέλλον της 
και η κατάληξή της θα προκύψουν σαν απο
τέλεσμα της παρέμβασης των προοδευτικών 
δυνάμεων της ηπείρου μας και συνεπώς και 
του ίδιου του ΠΑΣΟΚ.
Ο εκσυγχρονισμός αναμφισβήτητα θα στηρι
χτεί σ’ ένα σφριγηλό τομέα της μεταποίησης. 
Η βιομηχανική ανάπτυξη για μας, σημαίνει 
παραγωγή εξειδικευμένων προϊόντων με πι
στοποιημένη ζήτηση. Σημαίνει, επιχειρήσεις 
μεσαίου μεγέθους με προϊόντα υψηλής ποιό
τητας.
Σημαίνει, συνεταιριστική οργάνωση των μι
κρών επιχειρήσεων. Σημαίνει, επιχειρήσεις

με σχέδια που προβλέπουν καταναλωτές και 
ανταγωνιστές σε κλίμακα ευρωπαϊκή και όχι 
ελληνική. Η προσπάθεια αυτή ασφαλώς 
πρέπει κατά κύριο λόγο να αναληφθεί από 
τον ιδιωτικό τομέα.
Τέλος, η περιφερειακή κατανομή των πόρων 
σε συνδυασμό με την ολοκλήρωση της πυρα
μίδας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, θα εξα
σφαλίσει την ισόρροπη ανάπτυξη στα πλαί-

Οι νάς βυνθήκ€ς και η προοπτική 
του ΠΑΖΟΚ €πιβάλλουν την 

οριστική μπϊξέλιξή μας σε Κόμμα. 
Κόμμα οπωσδήποτε μαζικό και 

δημοκρατικό. Η λέξη Κίνημα 8α 
διατηρηθεί στον τίτλο μας για να 

θυμίζει τις ρίζες μας και τον 
εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα των 
πρώτων χρόνων μας, που άλλαξε 
ριζικά τη μοίρα αυτού του τόπου.

Είναι όμως η στιγμή να 
αντιμετωπίσουμε αποφασιστικά το 

μέγα θέμα της συνέχειας, της 
ενότητας και της εξέλιξής μας.

σια του δημοκρατικού προγραμματισμού.
Η σημαντικότερη όμως προϋπόθεση για την 
ευόδωση της εθνικής μας στρατηγικής, είναι 
η ενότητα του ελληνικού λαού χωρίς διακρί
σεις και αποκλεισμούς. Δεν παραγνωρίζου
με τις υπαρκτές κοινωνικές αντιθέσεις και 
δεν τηρούμε «ουδέτερη στάση» απέναντι' 
τους.
Πιστεύουμε, όμως, ότι η εθνική στρατηγική 
μας, πράγματι, εξυπηρετεί ευρύτατα λαϊκά 
συμφέροντα. Γι’ αυτό γύρω της, μπορεί να 
σφυρηλατηθεί σήμερα, περισσότερο παρά 
ποτέ, η Εθνική Λαϊκή Ενότητα.
Γνωρίζουμε ότι η διαδικασία επίτευξης της 
κοινωνικής προόδου είναι και πάλι αντι
κείμενο μιας κα ίρ ιας ιδεολογικής σύ
γκρουσης. Πράγματι βρίσκεται σε πλήρη ε
ξέλιξη η αντιπαράθεση της προοδευτικής 
σκέψης με τον συντηρητισμό. Η συντηρητι
κή σκέψ'η σήμερα, προτείνει την υποκατά
σταση της ενόρασης από το «ρεαλισμό», 
της ερμηνείας και της ανάλυσης από την 
«πληροφόρηση», της δημιουργικότητας α
πό τη «γνώση», της αισθητικής από τη «μό
δα», της προσωπικότητας από την «ομοιο
μορφία» και τελικά της πολιτικής από την 
«τεχνογνωσία».
Για μας, η ατομική πρωτοβουλία είναι το 
γνώρισμα του πολίτη, ενώ για τον συντηρητι
σμό, του ιδιώτη. Για μας η ευθύνη είναι ατο-



μική, ενώ για τον συντηρητισμό συλλογική. 
Για μας ο περιορισμός της κρατικής εξου
σίας επιτυγχάνεται με την κοινωνικοποίηση, 
ενώ για τον συντηρητισμό με την ιδιωτικο
ποίηση.
Για μας οι τρεις τομείς της οικονομίας λει
τουργούν στα πλαίσια του δημοκρατικού 
προγραμματισμού, ενώ για τον συντηρητι
σμό ισορροπούν αυτόματα με την απόλυτη 
κυριαρχία των νόμων της αγοράς.
Για μας, οι θεσμοί υπηρετούν την απελευθέ- 

■ ρωαη των κοινωνικών σχέσεων, ενώ για τον 
συντηρητισμό χρησιμεύουν για την καθήλω
ση της κοινωνικής δυναμικής.
Για μας τέλος, η δημοκρατία είναι η αφετη
ρία για την κατάκτηση της κοινωνίας της αλ
ληλεγγύης, ενώ για τον συντηρητισμό, το επι
θυμητό πλαίσιο για τις λειτουργίες της εμπο- 
ρευματικής κοινωνίας.
Και βέβαια διατηρούμε τον οραματικό στό
χο της Αυτοδιαχείρισης, που αναβιβάζει τον 
ίδιο τον πολίτη στα κέντρα λήψης των απο
φάσεων που τον αφορούν.
Οι νέες συνθήκες και η προοπτική του 
ΠΑΣΟΚ επιβάλλουν την οριστική μετεξέλι
ξή μας σε Κόμμα. Κόμμα οπωσδήποτε μαζι
κό και δημοκρατικό. Η λέξη Κίνημα θα δια
τηρηθεί στον τίτλο μας για να θυμίζει τις ρί
ζες μας και τον εθνικοαπελευθερωτικό αγώ
να των πρώτων χρόνων μας, που άλλαξε ρι
ζικά τη μοίρα αυτού του τόπου. Είναι όμως η 
στιγμή να αντιμετωπίσουμε αποφασιστικά 
το μέγα θέμα της συνέχειας, της ενότητας 
και της εξέλιξής μας.
Η αποσαφήνιση των ιδεολογικών μας συντε
ταγμένων, η διαρκής επεξεργασία και εξέλι
ξη των πολιτικών μας θέσεων και παράλλη
λα η ίδια η εμπέδωση της δημοκρατίας στους 
κόλπους μας, επιβάλλουν τη σαφή και σύγ
χρονη δομή μας σαν Κόμματος Σοσιαλιστι
κού. Αυτή η εξέλιξη σηματοδοτεί ένα όσο το 
δυνατόν πιο συγκεκριμένο πλαίσιο λειτουρ
γίας που διευκολύνει την πολυφωνία, τον 
πλουραλισμό, αλλά και την καθαρότητα και 
τη συνέπεια στην πολιτική μας.
Βεβαίως, παράλληλα με το σύγχρονο προο
δευτικό κόμμα που φιλοδοξούμε να είμαστε, 
θεωρούμε απαραίτητο σύμμαχό μας την συ- 
μπόρευση μαζί μας κάθε πολίτη που οραμα
τίζεται, όπως και εμείς, την κοινωνική πρόο
δο. Η συμμαχία αυτή δεν είναι δυνατόν να 
τελεί υπό την αίρεση της κατοχής ή όχι της 
ταυτότητας μέλους του κόμματός μας. Έτσι 
αποκτά καθοριστική σημασία η ανάπτυξη 
τχ\ς Δημοκρατικής Συμπαράταξης. Πιστεύ
ουμε σε ένα πλατύ κίνημα πολιτοΑ που μαζί 
θα δώσουμε τις μάχες που έρχονται. Μαζί 
θα γευτούμε τη χαρά της νίκης.
Με τον τρόπο αυτό διατηρείται η Πολιτική 
Αυτονομία του κόμματός μας παράλληλα με 
τον μαζικό χαρακτήρα του.

ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΠΟΥ ΕΚΛΕΧΤΗΚΑΝ ΖΤΟ 2ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ! Κ.Ε.
ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΚΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΑΡΣΕΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 
ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΜΕΛΙΝΑ 
ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΘΟΔΩΡΟΣ 
ΠΕΠΟΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
ΣΗΜΙΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 
ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ. 
ΑΝΑΠΛ. ΜΕΛΗ Ε. Γ. 
ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 
ΣΟΥΛΑΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ ΦΩΤΗΣ.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 
ΑΚΡΙΤΑ ΣΥΛΒΑ 
ΑΛΑΜΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 
ΑΛΕΥΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΛΟΥΚΑΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΟΥΛΗΣ 
ΑΡΓΥΡΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 
ΑΡΣΕΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 
ΑΡΣΕΝΗ ΜΑΡΙΑ 
ΑΣΑΡΒΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΑΣΛΑΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 
ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ ΣΗΦΗΣ 
ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΑΚΗΣ 
ΒΑΣΙΛΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 
ΒΕΡΥΒΑΚΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ 
ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
ΓΑΒΑΛΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 
ΓΑΪΓΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΓΕΙΤΟΝΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΓΕΡΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΠΑΤΡΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 
ΓΚΙΒΑΛΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ 
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ 
ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
ΔΡΥΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
ΖΑΡΜΠΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΖΟΥΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΘΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
ΘΩΜΑ ΜΑΡΙΑ 
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 
ΚΑΡΑΒΕΛΗ ΤΖΕΝΗ 
ΚΑΡΑΜΑΝΟΥΑΝΝΑ

ΚΑΡΡΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 
ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 
ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΗΣ 
ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
ΚΑΤΣΕΛΗ ΝΟΡΑ 
ΚΑΤΣΙΜΠΑΡΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ 
ΚΗΠΟΥΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΚΙΣΚΗΡΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 
ΚΟΚΚΙΝΟΒΑΣΙΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΚΟΤΣΑΚΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 
ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΚΙΜΩΝ 
ΚΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΣ 
ΚΟΥΤΑΛΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 
ΚΟΥΤΣΙΛΑΙΟΥ ΜΙΚΑ 
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗ-ΠΕΡΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 
ΚΥΡΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 
ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ 
ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΕΤΡΟΣ 
ΛΗΝΑ10Σ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
ΛΙΑΡΟΚΑΠΗΣ ΑΡΗΣ 
ΛΙΟΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΜΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΜΑΛΕΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΜΑΝΙΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΜΕΛΙΝΑ 
ΜΠΕΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
ΜΠΕΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
ΜΠΟΥΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΝΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΝΕΟΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΝΙΚΟΛΙΝΑΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
ΠΑΙΔΑΚΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΠΑΪΠΟΥΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ. 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΑΝ. (ΑΓΡΟΤ.) 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΑΝ. 
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΠΑΠΑΔΕΛΛΗΣ ΦΡΑΓΚΛΙΝΟΣ 
ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ - 

ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΒΑΣΩ 
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΟΣ 
ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣ 
ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΠΕΠΟΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ 
ΠΙΠΕΡΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
ΠΟΤΤΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΡΕΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
ΡΟΚΟΦΥΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΡΟΣΙΟΣ - ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΑΛΕΞΗΣ

ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 
ΣΗΜΙΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 
ΣΙΑΚΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΣΙΣΣΟΥΡΑΣ ΑΡΗΣ 
ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 
ΣΜΥΡΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΣΟΥΛΑΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΡΟΒΕΡΤΟΣ 
ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ 
ΣΦΗΚΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 
ΣΦΥΡΙΟΥ ΚΟΣΜΑΣ 
ΣΩΤΗΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
ΤΟΓΙΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 
ΤΡΙΚΟΥΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
ΤΣΟΒΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
ΤΣΟΥΚΑΤΟΣ ΘΟΔΩΡΟΣ 
ΤΣΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΚΗΣ 
ΦΟΥΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ ΦΩΤΗΣ 
ΧΑΤΖΗΝΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ ΛΙΛΑ 
ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΚΟΣ 
ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 
ΧΥΤΗΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ 
ΑΝΑΠΛ. ΜΕΛΗ Κ.Ε.
ΔΩΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 
ΙΝΤΖΕΣ ΤΑΣΟΣ 
ΣΦΑΓΓΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΒΑΣ1ΛΑΚ0Π0ΥΛ0Σ ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΑΜΑΛΛΟΣ ΤΑΣΟΣ 
ΠΡΙΟΒΟΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ-ΕΡΜΗΣ 
ΜΠΕΛΙΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΑΓΓΕΛΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ 
ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΩΣΤΑΣ 
ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΘΩΜΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΦΛΩΡΟΣ 

(ΜΑΚΗΣ)
ΛΟΥΚΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 
ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
ΚΑΦΙΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 
ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ 
ΤΣΙΟΚΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 
ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
ΠΑΛΑΙΟΘΟΔΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 
ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΣ ΘΩΜΑΣ 
ΦΛΩΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΖΑΜΠΟΥΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 
ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
ΝΙΩΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 
KAPPA ΜΑΡΙΑ 
ΚΟΚΚΟΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 
ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΛΕΚΑ 
ΛΑΪΟΥ-ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 
ΣΕΡΕΛΗ ΕΥΔΟΚΙΑ
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3ο Συνέδριο

Ευημερία και ανισότητα,..

Ποτέ η ανθρωπότητα δεν είχε συγκεντρώσει 
τόσο μεγάλες παραγωγικές δυνάμεις όσο σή
μερα. Αν η τεχνολογία χρησιμοποιόταν ορθο
λογικά, θα μπορούσε ο πλανήτης μας να λύσει 
όλα τα οικονομικά προβλήματα.
Θα μπορούσε να εξαλείψει τη φτώχεια και 
την πείνα των λαών του Τρίτου Κόσμου μέσα 
σε μια γενιά.
Θα μπορούσε γρήγορα να εξασφαλίσει δημι
ουργική απασχόληση σε όλους όσοι υποφέ
ρουν άνεργοι ή υποαπασχολούμενοι στις βιο
μηχανικές χώρες.
Για να πετύχουμε αυτά, είναι απαραίτητο να 
κατευθύνουμε την οικονομία της αγοράς και 
προς κοινωνικούς στόχους. Επιδιώκοντας μια 
μονοσήμαντη οικονομική ανάπτυξη, μια μονο
μερή προώθηση της τεχνολογίας, χωρίς κοι
νωνικές κατευθύνσεις, η αγορά το μόνο που 
κατορθώνει είναι να δημιουργεί άνισο πλούτο 
για λίγους, αθλιότητα για τα 4/5 της ανθρωπό
τητας και υποβάθμιση στο φυσικό και στο πο
λιτιστικό περιβάλλον. Πρέπει ξανά να τεθεί 
σε κίνηση η συνεργαία κράτους και αγοράς, η 
συνεργασία ανάμεσα στις επιχειρήσεις, τους 
εργαζόμενους και τις κυβερνήσεις. Και πρέ
πει να αναζητήσουμε στις σημερινές συνθή

κες, γι’ αυτή τη συνεργασία τους πιο ευνοϊ
κούς όρους, με γνώμονα την ανθρώπινη ευη
μερία, την εξάλειψη των ανισοτήτων, τη δια
σφάλιση της ποιότητας ζωής.

Να αποενοχοποιήσουμε το 
σοσιαλισμό...

Η πρώτη καθοριστική μας μάχη είναι να απο
ενοχοποιήσουμε το σοσιαλισμό.
Γι’ αυτό δεν υπάρχουν πια προκαθορισμένοι 
δρόμοι, νομοτέλειες, δόγματα, που οδηγούν 
με την ακρίβεια φυσικού φαινομένου σε έναν 
κόσμο Ισότητας, Δικαιοσύνης, Ελευθερίας 
και Αλληλεγγύης.
Όμως, η Ειρήνη, η Ασφάλεια, η Δημοκρατία, 
η Κοινωνική Αλληλεγγύη και Δικαιοσύνη, το 
Κράτος Δικαίου και ο σεβασμός των Ατομι
κών και Συλλογικών Δικαιωμάτων, οι εγγυή
σεις του Κοινωνικού Κράτους, η Οικολογική 
Ισορροπία, η Ποιότητα Ζωής, ο Ανθρωπιστι
κός Πολιτισμός, είναι επίκαιρα, καίρια επεί
γοντα αιτήματα.
Η αποκέντρωση απέναντι στο συγκεντρωτι
σμό. Η κοινωνικοποίηση απέναντι στην κρα
τικοποίηση. Η σαφής οριοθέτηση ανάμεσα 
στο δημόσιο, τον κοινωνικό και τον ιδιωτικό 
τομέα του συστήματος μικτής οικονομίας, α

πέναντι στον ασφυκτικό κρατικό έλεγχο. Ο 
δημοκρατικός προγραμματισμός απέναντι 
στην κρατική γραφειοκρατία. Αυτοί ήταν πά
ντοτε οι δικοί μας στόχοι, ανεξάρτητα από το 
αν καταφέραμε στην πρώτη κυβερνητική μας 
θητεία να τους υλοποιήσουμε σε ικανοποιητι
κό βαθμό.
Σήμερα οι επιλογές μας αυτές όχι μόνο διατη
ρούν την ακτινοβολία τους αλλά εμφανίζονται 
ως μονόδρομος.

Ο δρόμος της εθνικής

Δεν έχουμε την ψευδαίσθηση ότι διαθέτουμε 
τη δύναμη να διαμορφώσουμε μόνοι μας τα 
δεδομένα του παιχνιδιού. Έχουμε όμως τη 
δύναμη να πάρουμε τις δικές μας πρωτοβου
λίες. Να διαμορφώσουμε τη δική μας πολιτική 
με θέληση αλλά και με γνώση.
Τα όπλα μας είναι η εθνική μας περιουσία. Η 
γλώσσα. Η πολιτιστική μας ταυτότητα. Το α
νεπανάληπτο φυσικό περιβάλον. Η παιδεία 
μας. Η προοδευτική ανθρωποκεντρική μας ι
δεολογία. Η Ορθοδοξία. Όλα αυτά πρέπει να 
αποτελόσουν μόνιμα στοιχεία στην άσκηση 
της εξωτερικής μας πολιτικής.



Δεν αποδεχόμαστε τα 
τετελεσμενα...

ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΠΟΥ ΕΚΛΕΧΤΗΚΑΝ ΖΤΟ 3ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Δεν αποδεχόμαστε ότι ο μόνος δρόμος για 
μας είναι η οριστική διχοτόμηση και κατοχή 
της Κΰπρου. Η απεμπόληση κυριαρχικών δι
καιωμάτων μας στο Αιγαίο. Η «κυπροποίη
ση» της Δυτικής Θράκης. Η αποδοχή των νέ
ων τετελεσμένων στα Σκόπια.
Ξεκινούμε μια μεγάλη προσπάθεια να επανα
θέσουμε τα εθνικά μας θέματα σε νέα βάση 
στη διεθνή κοινότητα.
Τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και η πέραν 
του Ατλαντικού υπερδύναμη θα πρέπει να κα
τανοήσουν όχι μόνο ότι οι ελληνικές θέσεις 
στηρίζονται στο διεθνές δίκαιο και τη νομιμό
τητα, αλλά ότι η χώρα μας αποτελεί εγγύηση 
σταθερότητας και συνεργασίας στην περιοχή. 
Και ότι οποιαδήποτε λύση σύμφωνα με τα ε
θνικά μας συμφέροντα συμβάλλει στην ενί
σχυση αυτού του κλίματος.

Ο Ελληνισμός ξανά στον 
ιστορικό του ρόλο στην 

περιοχή...

Ένα επιθετικό μέτωπο Ειρήνης, Συνεργασίας 
και Ανάπτυξης πρέπει δυναμικά και σχεδια
σμένα να επανασυνδέσει τον Ελληνισμό με 
τον ιστορικό, γεωπολιτικό, οικονομικό, κοινω
νικό και πολιτιστικό του χώρο. Από κει που 
είτε βίαια είτε με δική μας ευθύνη και ενδοτι- 
κή στάση αποκοπήκαμε τις τελευταίες δεκαε
τίες.
Να ανοίξουμε ξανά τους θαλάσσιους δρόμους 
που με επίκεντρο το Αιγαίο και τον κυπριακό 
Ελληνισμό οδηγούν στην Ανατολική Μεσό
γειο, τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική 
και προς τα βόρεια Οτη Μαύρη Θάλασσα και 
τις Παρευξείνειες περιοχές.
Να ανοίξουμε τους δρόμους της στεριάς που 
με επίκεντρο τη Βόρεια Ελλάδα, τη Θράκη, τη 
Μακεδονία, την Ήπειρο, οδηγούν στη Βαλ
κανική ενδοχώρα, τις Παραδουνάβιες περιο
χές, την Ανατολική Ευρώπη.

Ο δημοκρατικός 
εκσυγχρονισμός...

Δεν μπορούμε να μιλάμε για μεταρρύθμιση 
στην παιδεία, χωρίς επιμόρφωση, μετεκπαί
δευση ή διαρκή εκπαίδευση που οδηγεί στην 
αναβάθμιση των λεγάμενων «ανθρώπινων πό
ρων».
Δεν μπορούμε να μιλάμε για φορολογική με
ταρρύθμιση, χωρίς νέα φορολογική συνείδη-

ΕΚΤΕΛΕΖΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΑΡΣΕΝΗ ΜΑΡΙΑ 
ΑΡΣΕΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
ΚΑΤΣΙΜΠΑΡΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΚΟΤΣΑΚΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 
ΚΥΠΡΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 
Λ ΑΛΙΩΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 
ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΕΤΡΟΣ 
ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΜΑΝΙΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 
ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΣΗΜΙΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 
ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 
ΣΟΥΛΑΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ 
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 
ΑΚΡΙΤΑ ΣΥΛΒΑ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΟΝΙΑ 
ΑΝΟΥΣΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 
ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΟΥΛΗΣ 
ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΧΡΥΣΑ 
ΑΡΣΕΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 
ΑΡΣΕΝΗ ΜΑΡΙΑ 
ΑΣΛΑΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 
ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 
ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ ΣΗΦΗΣ 
ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 
ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΑΚΗΣ 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 
ΒΕΡΥΒΑΚΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ 
ΒΟΥΝΑΤΣΟΣΔΗΜΗΤΡΗΣ 
ΒΟΥΡΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΓΑΛΑΝΟΣ ΝΙΚΟΣ 
ΓΕΙΤΟΝΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 
ΓΕΡΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 
ΓΙΑΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ 
ΔΡΥΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΖΑΚΟΛΙΚΟΣ ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ 
ΖΑΜΠΟΥΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 
ΖΗΣΗ ΡΟΔΟΥΛΑ 
ΘΩΜΑ ΜΑΡΙΑ 
ΘΩΜΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 
ΚΑΡΑΜΑΝΟΥΑΝΝΑ 
ΚΑΡΡΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 
ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 
ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΗΣ 
ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
ΚΑΤΣΕΛΗ ΝΟΡΑ

ΚΑΤΣΙΜΠΑΡΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΚΑΨΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ 
ΚΗΠΟΥΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΚΙΣΚΗΡΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 
ΚΟΚΚΙΝΟΒΑΣΙΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΚΟΚΚΟΛΑ ΑΓΓΕΛΑ 
ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 
ΚΟΤΣΑΚΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 
ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΚΙΜΩΝ 
ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΚΟΥΣΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 
ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 
ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ 
ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΕΤΡΟΣ 
ΛΗΝΑΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΛΙΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΛΙΒΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 
ΛΙΟΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΛΟΥΚΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 
ΛΩΤΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 
ΜΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΛΕΞ. 
ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΜΑΛΕΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΜΑΝΙΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
ΜΑΝΤΕΛΗΣ ΤΑΣΟΣ 
ΜΠΕΛΤΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΜΠΕΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
ΜΠΕΝΤΕΝΙΩΤΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 
ΜΠΡΙΛΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 
ΜΩΡΑΪΓΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΝΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΝΕΟΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΝΙΩΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
ΠΑΪΠΟΥΤΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 
ΠΑΛΑΙΟΘΟΔΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡ. 
ΠΑΝΤΑΖΗ ΤΙΤΙΝΑ 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Θ. 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΑΝ. 
ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΝΟΤΑ 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΚΟΣ 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΠΑΠΑΖΩΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 
ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ ΣΤΥΛ. 
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΒΑΣΩ 
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΟΣ 
ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣ 
ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΠΑΠΠΑΣ ΤΑΚΗΣ 
ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΠΕΠΟΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ 
ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 
ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΠΟΤΤΑΚΗΣ ΓΙΩΝΝΗΣ 
ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΡΕΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
ΡΟΚΟΦΥΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΡΩΜΑΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΣΑΚΕΛΛΙΩΝ ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΣΑΚΟΡΑΦΑ ΣΟΦΙΑ 
ΣΕΡΕΛΗ ΕΥΔΟΚΙΑ 
ΣΗΜΙΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 
ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 
ΣΜΠΩΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΣΜΥΡΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΣΟΥΛΑΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΣΠΑΘΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΡΟΒΕΡΤΟΣ 
ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ 
ΣΦΥΡΙΟΥ ΚΟΣΜΑΣ 
ΤΖΑΝΑΚΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΤΖΙΟΛΑΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ 
ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
ΤΟΓΙΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 
ΤΡΙΑΡΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 
ΤΡΙΚΟΥΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
ΤΣΑΚΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΤΣΙΟΚΑΣ ΧΑΡΗΣ 
ΤΣΟΒΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
ΤΣΟΥΚΑΤΟΣ ΘΟΔΩΡΟΣ 
ΤΣΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΚΗΣ 
ΦΟΥΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ MIX. 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΓΙΑΝ. 
ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ ΦΩΤΗΣ 
ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 
ΧΥΤΗΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ 
ΑΝΑΠΑ. ΜΕΛΗ Κ.Ε.
ΜΠΕΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
ΤΣΙΛΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 
ΠΙΠΕΡΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
ΠΑΙΔΑΚΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 
ΟΡΦΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΦΛΩΡΟΣ 

(ΜΑΚΗΣ)
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΦΟΙΒΟΣ 
ΚΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΣ 
ΑΓΓΕΛΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ 
ΠΑΠΑΔΕΛΗΣ ΦΡΑΓΚΛΙΝΟΣ 
ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΚΟΣ 
ΠΑΤΡΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 
ΚΑΛΛΙΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 
ΓΚΙΒΑΛΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ 
ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 
ΑΡΓΥΡΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 
ΓΑΪΤΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΜΠΑΛΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΤΣΟΥΚΑΤΟΥ ΠΟΠΗ 
ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΛΕΚΑ 
ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 

ΜΑΡΙΛΙΖΑ
ΧΑΡΙΣΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 
ΧΩΡΑΦΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
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ση βασισμένη στην αίσθηση της δίκαιης κατα
νομής των βαρών και της φορολογικής δικαι
οσύνης.
Δεν μπορούμε να μιλάμε για κοινωνική με
ταρρύθμιση και εκσυγχρονισμό του ΕΣΥ, χω
ρίς να διαμορφώνουμε τις δημοσιονομικές 
προϋποθέσεις του κράτους πρόνοιας και χω
ρίς να διασφαλίζουμε τον πυρήνα του.
Δεν μπορούμε να μιλάμε για διοικητική με
ταρρύθμιση, χωρίς να αγγίζουμε την ανάγκη 
αποκέντρωσης, αξιολόγησης του ανθρώπινου 
δυναμικού, επανάκρισης των στελεχών, ορθο
λογικής ανακατανομής και διάταξης του προ
σωπικού και αξιοκρατικής επιλογής. Δηλαδή 
για όλα όσα οδηγούν σε μια παραγωγική και 
αποτελεσματική δημόσια διοίκηση.
Δεν μπορούμε να μιλάμε για οικολογικό και 
περιβαλλοντικό αναπροσανατολισμό της χώ
ρας, χωρίς να κατοχυρώσουμε ένα νέο χωρο
ταξικό σχέδιο που οδηγεί στην ανθρώπινη πό
λη στις αστικές περιοχές και την ανοικτή πόλη 
στην ύπαιθρο.

Η σύγχρονη όψη της εθνικής 
λαϊκής ενότητας...

Το κίνημά μας στο σύνολό του πρέπει να εγ- 
γυηθεί αυτή την πορεία. Αυτό σημαίνει ότι 
πρέπει να αντιστέκεται με συνέπεια σε όλα τα 
στοιχεία και τις πρακτικές που σηματοδοτούν 
την κοινωνική καθυστέρηση και τροφοδοτούν 
την οικονομική κρίση.
Η νέα κοινωνική συμμαχία που θα οδηγήσει 
στην εθνική αναγέννηση δεν είναι ένα απλό 
άθροισμα κοινωνικών τάξεων και στρωμάτων 
μη προνομιούχων. Είναι ένα αρθρωμένο και

συνεχώς διευρυνόμενο σύνολο παραγωγικών, 
πνευματικών, πολιτιστικών, επιστημονικών 
και επιχειρηματικών δυνάμεων, που ξεκινούν 
από την πιο μικρή αναπτυξιακή μονάδα και 
φθάνουν μέχρι το εθνικό επίπεδο, καλύπτο
ντας και τον απανταχού Ελληνισμό.

Μια ιστορική αυτοκριτική...

Τα όρια ανάμεσα στη δημοκρατική διαδικα
σία και το δημοκρατικό συγκεντρωτισμό. Στο 
κοινωνικό και το «κρατικό» ΠΑΣΟΚ.
Στο ανανεωτικό κίνημα και την πελατειακή 
σχέση. Στη συλλογική βούληση και την ατομι
κή επιδίωξη. Είναι πάντοτεδυσδιάκριτα και 
απαιτούν διαρκή ετοιμότητα, επιφυλακτικότη- 
τα και προσπάθεια για τη διαμόρφωση των 
καθημερινών πολιτικών επιλογών.
Πρέπει να οριοθετήσουμε με τρόπο άμεσο 
και καθοριστικό την πολιτική αυτονομία του 
Κινήματος απέναντι στο Κράτος, το πελατεια
κό σύστημα, την κομματική γραφειοκρατία, τη 
συντεχνειακή οργάνωση των συμφερόντων, 
τον κακώς εννοούμενο τεχνοκρατισμό, την ε- 
ξουσιολατρεία.
Έ να  τέτοιο ΠΑΣΟΚ δεν έχει σχέση με τα 
κλασσικά, τα παροδοσιακά κόμματα, που βρί
σκονται σήμερα σε αξεπέραστη κρίση.

Ενότητα, δημοκρατία, 
συνευθύνη

Χρειαζόμαστε μια πραγματική μεταβολή νοο
τροπίας στο εσωτερικό του Κινήματος που θα

αντικαθιστά τις τεχνητές ομοφωνίες, με πλειο- 
ψηφίες και μεισψηφίες. Το άθροισμα τιμα
ρίων, με συνειδητή πολιτική ενότητα. Τον συ
γκεντρωτισμό με δημοκρατία. Την εσωστρέ
φεια, με άνοιγμα στην κοινωνία και ανοιχτή 
δημοκρατική δράση.Την αψηρημένη επίκληση 
ευθυνών, με εξατομικευμένη ευθύνη. Την α
τομική επιθυμία, με συλλογική απόφαση.

Επίλογος

Το 3ο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ απευθύνεται σε 
κάθε Έλληνα πολίτη, σε κάθε πατριώτη, κάθε 
δημοκράτη, κάθε προοδευτικό άνθρωπο, που 
πιστεύει ότι αυτός ο τόπος έχει τη δυνατότητα 
να βγει από το τέλμα και το αδιέξοδο. Ότι η 
Ελλάδα και ο Ελληνισμός έχουν τη δύναμη 
της Αναγέννησης.
Και τον καλεί να δώσουμε μαζί τη μάχη να 
ξαναπάρει σάρκα και οστά ένα Κίνημα Αλλα
γής και Μεταρρύθμισης που θα αγκαλιάσει 
κάθε παραγωγική δύναμη του Έθνους.
Και μέσα απ’ αυτή την προσπάθεια, το 
ΠΑΣΟΚ είκοσι χρόνια μετά τη γέννησή του, 
να δώσει με τη θετική του παρουσία, την ανα
σύνταξη και την ανανεώσή του, βάθος και 
διάρκεια στον αγώνα ενός αναγεννημένου έ
θνους.
Μέχρι την τελική Νίκη των ιδεών, της στρατη
γικής και των στόχων μας.
Για μια καλύτερη, ισχυρή και ευημερούσα 
Ελλάδα.
Για μια δικαιότερη κοινωνία 
Για τον Άνθρωπο, την Ευημερία και τον Πολι
τισμό.



Ατιό τη σκοηιά της θεωρίας
Τα πολύπλοκα προβλήματα που αναφύονται στη σχέση Κόμματος -  Εκτελεστικής και 

Κρατικής εξουσίας, ο ρόλος του Κόμματος στο σημερινό πολιτικό σύστημα, η γνησιότητα 
τον σύγχρονον τύπον δημοκρατικής αντιπροσώπευσης, συνιστούν όψεις της 

γενικότερης κρίσης που οδηγεί σε νέες ιστορικές αναζητήσεις και λύσεις και απαιτεί μια 
τεκμηριομένη επιστημονική και μεθοδολογική προσέγγιση.

Αυτήν ακριβός την προσέγγιση επιχειρεί το αφιέρομά μας. X' αυτό παρατίθενται 
επεξεργασμένες αναλύσεις, αλλά και συγκεκριμένες προτάσεις που αναφέρονται στην 

οριοθέτηση τον εξουσιών, στο σημερινό ρόλο τον κομμάτον και στη σχέση που πρέπει να 
αναπτύξουν με την κοινονία και τα μαζικά κινήματα ος βασικοί θεσμοί της σύγχρονης

Δημοκρατικής Πολιτείας.
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Αν, μετά από τη θέαση ενός βραδινού δελ
τίου ειδήσεων (ή και δύο), προσπαθήσει 
κανείς να συνοψίσει την εικόνα που απο
κόμισε για την άσκηση πολιτικής στη χώρα 
μάς σήμερα, θα διαπιστώσει ότι αυτό που

είδε ήταν οι φραστικοί διαπληκτισμοί πολι
τικών στελεχών όλων των κομμάτων υπό 
την προεδρία κάποιου παρουσιαστή. Και 
αν επιδιώξει να επαναφέρει την αίσθηση 
που του προκάλεσε η εικόνα αυτή, θα νιώ

σει σαν ρόδα που περιστρέφεται στο κενό. 
Πιστεύω ότι στις εκατομμύρια εικόνες που 
εκπέμπονται καθημερινά από τα κανάλια, 
είναι ζήτημα αν θα βρεθεί μια που να αξί
ζει όσο χίλιες λέξεις, έστω όσο μια φράση. 
Οι ειδήσεις των οκτώμισι στα ιδιωτικά κα
νάλια και οι συνομιλητές τους εκδηλώνουν 
μια τόσο κραυγαλέα αδιαφορία και άγνοια 
μαζί για την πολιτική μας πραγματικότητα, 
όσο και η επιδεικτική ουδετερότητα των α
ντίστοιχων ειδήσεων των κρατικών κανα- 
λιών. Η διανοητική νωθρότητα και ο αρει
μάνιος εφησυχασμός τους υπεραναπληρώ- 
νονται από την ένταση-μαγνήτη του θεατή. 
Ισως, το κύριο ενδιαφέρον αυτών των δελ
τίων να είναι ότι ομιλούντες παρουσιαστές 
και συνομιλούντα πολιτικά στελέχη (καθώς 
επίσης δικηγόροι, γιατροί και άλλοι τινές) 
αναδεικνύουν στην ακραία του κατάσταση 
το απογοητευτικό πολιτιστικό ποιόν σημα
ντικότατων μερίδων αφενός της δημοσιο
γραφικής και αφετέρου της πολιτικής ελίτ 
της χώρας.
Ομως η τηλεόραση εξακολουθεί να έχει ε
κείνο τον διακόπτη οη/οίί. Ας τον χρησιμο
ποιήσουμε, λοιπόν, προκειμένου να αφή- 
σουμε απερίσπαστα τα δικά μας μέσα πρό
ληψης της πολιτικής πραγματικότητας.

Από την πτώση της Χούντας, δηλαδή την ο
ριστική λήξη του εμφυλίου ως σήμερα, το 
πολιτικό μας σύστημα διήνυσε για πρώτη 
φορά στον 20ο αιώνα μια περίοδο σταθε
ρής και, ιδίως, αξιόπιστης δημοκρατίας. 
Συγκροτήθηκαν κόμματα, αντί των λόμπι 
και των βαρονιών όλων των προηγούμενων 
περιόδων, αντί του παρακράτους, της αστυ
νομικής καταπίεσης και του διοικητικού ε
λέγχου των φρονημάτων διευρύνθηκε η 
κοινωνική νομιμοποίηση του πολιτικού συ
στήματος (χάρη στο Πα.Σο.Κ και την αρι
στερά), αντί της ελευθερίας ως προνόμιο 
των πιστών εγκαταστάθηκαν εμπράκτως τα 
δικαιώματα και οι ελευθερίες για όλους. 
Αυτά τα αυτονόητα για αλλού, όμως σημα
ντικά για εδώ, πραγματοποιήθηκαν ιδίως 
χάρη στην ισχύ των πολιτικών κομμάτων. 
Ομως η ισχύς αυτή απέρρεε, μεταξύ άλλων, 
από την εξαιρετικά συγκεντρωτική δομή 
τους, την προσωποπαγή, ορθότερα πα- 
τριαρχική ηγεσία ενός εκάστου. Η κύρια α
ντίφαση στο επίπεδο του πολιτικού μας συ
στήματος την περίοδο της μεταπολίτευσης 
ήταν ότι τα ίδια τα πολιτικά κόμματα, που 
θεμελίωναν την δημοκρατία, υπήρξαν ως 
προς την δομή τους προ-δημοκρατικά. Τώ
ρα που το σύστημα αυτό εξεμέτρησε το ζην, 
κυρίως για δημογραφικούς λόγους, είναι 
φυσικό ο κοινός νους να προβάλλει μόνο τα 
αρνητικά του στοιχεία τα οποία είναι πολ
λά και σημαντικά, αλλά δεν μπορούν να 
διαγράψουν τα θεμελιακά επιτεύγματα.
Η προβολή των αρνητικών του συστήματος 
αυτού, η δυσαρέσκεια, όπως λένε και οι δη- 
μοσκόποι, δηλώνει ασφαλώς ότι οι απαιτή
σεις και σίγουρα και οι ανάγκες της κοινω
νίας είναι πολυπλοκότερες και πιεστικότε
ρες από ό,τι πριν είκοσι χρόνια. Και σίγου
ρα, αν το πολιτικό σύστημα δεν προσαρμο
στεί, το σχίσμα, που διαφαίνεται μεταξύ 
αυτού και της κοινωνίας, θα διευρυνθεί με 
συνέπειες που μπορεί να είναι απρόβλε
πτες.
Παρά, όμως, τις αγωνίες του καινού νου, 
τον οποίο χρησιμοποιούν και αναπροβάλ
λουν ως μεγενθυμένη καρικατούρα οι ειδή
σεις των οκτώμισι, οι συγκρούσεις για την 
μεταρρύθμιση αυτή δεν είναι όπως οι άλ
λες. Περνάει μέσω της αντιπαράθεσης για 
την αναδιοργάνωση της εξουσίας. Ας δού
με τι έχουμε: Σύμφωνα με την τηλεοπτική 
εικόνα, ηγετικά στελέχη του Πα.Σο.Κ κο- 
κορομαχούν και άλλοι ευελπιστούν για την 
αλληλοεξόντωσή τους. Ετσι λένε τα περισ
σότερα δελτία. Στην σκιά της εικόνας, 
τρεις θεσμικές εξουσίες αδιαίρετες από τη 
γέννησή τους στο πρόσωπο του προέδρου 
του κόμματος και πρωθυπουργού, δηλαδή 
το κόμμα, η κυβέρνηση και η κοινοβουλευ
τική ομάδα τείνουν, απλώς τείνουν, να απο

κτήσουν τον ειδικό πολιτικό ρόλο τον ο
ποίο, σε όλη τη διάρκεια της συγχώνευσής 
τους σε ένα πρόσωπο δεν διέθεταν παρά ί
σως μόνο δυνητικά. Τα δίκτυα που συνεί
χαν το Πα.Σο.Κ δεν ήταν τόσο θεσμικά όσο 
διαπροσωπικά, με επίκεντρο τον αρχηγό. 
Για τούτο και σήμερα, σε επίπεδο φυσικών 
προσώπων, η κάθε μία από αυτές τις τρεις 
θεσμικές εξουσίες διαχέεται στις άλλες 
δύο. Και αυτή η διάχυση λειτουργεί αντίρ
ροπα στην τάση κατοχύρωσης του ειδικού 
ρόλου που διεκδικείται από το κόμμα, την 
κυβέρνηση και την κοινοβουλευτική ομάδα. 
Σήμερα πλέον, μετά την αποχώρηση του Α. 
Παπανδρέου, το αδιαίρετο των επιμέρους 
θεσμών, που συνέθεταν την κεντρική πολι
τική εξουσία, έχει διαρραγεί οριστικά. Από 
εδώ και πέρα πρέπει να μιλάμε για τρεις 
θεσμικές εξουσίες που συνθέτουν την κε
ντρική πολιτική εξουσία: το κόμμα, την κυ
βέρνηση και την κοινοβουλευτική ομάδα. Η 
λειτουργική οργάνωση της κεντρικής πολι
τικής εξουσίας με βάση τους τρεις αυτούς 
θεσμούς είναι πολύ δύσκολη, επειδή είναι 
ιστορικά πρωτόγνωρη στη χώρα μας, ενώ 
ταυτοχρόνως αναδεικνύεται ως η πλέον ση
μαντική και επείγουσα μεταρρύθμιση που 
επιβάλλεται από τα πράγματα. Πρόκειται 
για τη μεταρρύθμιση που αποτελεί προϋπό
θεση των όποιων άλλων μεταρρυθμίσεων 
εκκρεμούν στην κοινωνία μας, πόσο μάλ
λον που η πολιτική εξουσία αποτελεί κυριο
λεκτικά το κέντρο βάρους και ταυτοχρό
νως τον θεμελιακότερο συνεκτικό πόλο του 
ελληνικού κοινωνικού σχηματισμού. 
Φυσικά, εξυπακούεται πως αναδιοργάνωση 
της κεντρικής πολιτικής εξουσίας σημαίνει 
συστηματικό καταμερισμό των ρόλων σε 
συγκλίνουσες λειτουργίες, κάτι που είναι 
δυνατόν και αναγκαίο να προσδιοριστεί 
αρχικά με βάση το Σύνταγμα, αλλά και νέες 
συντεταγμένες που μπορούν να προβλε- 
φθούν στην προσεχή μεταρρύθμισή του. Αν 
το Πα.Σο.Κ επιδείξει την ίδια ωριμότητα με 
αυτήν της διαδικασίας εκλογής πρωθυ
πουργού και επιτύχει την ισόρροπη διάταξη 
των τριών αυτών θεσμών, τότε θα έχει κερ
δίσει τη μάχη ενάντια σε αρκετά από όσα 
του κληροδότησε η ιστορία, και θα εκτινα
χθεί πολλά χρόνια μπροστά από τα άλλα 
κόμματα. Ταυτοχρόνως, θα έχει σώσει το 
πολιτικό σύστημα της χώρας μας από απρό
βλεπτες, αν και όχι αναγκαστικά επικίνδυ
νες, περιπέτειες.

* αν. καθηγητής στο 
Ιόνιο Πανεπιστήμιο, 
πρόεδρος του Επιστημονικού 
Συμβουλίου του I. Στ. Α. Με.
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Κριτήρια πολιτι κών οριοθετήσεων

Η σημασία τον 

κόμματος για τη 

διακυβέρνηση των 

δημοκρατικών κρατών 

παραμένει η ίδια: το 

κόμμα αποτελεί το 

βασικό μοχλό της 

πολίτικης κίνησης της 

κοινωνίας και, 

ταυτόχρονα, το βασικό 

υποκείμενο που θέτει σε 

λειτουργία τη 

νομοθετική και την 

Εκτελεστική εξουσία. Η
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κοινωνία. Έως σήμερα,

καλύτερος αρμός δεν 

έχει εμιρανισθεί.

Το πολιτικό κόμμα αποτελεί θεμελιώδη θεσμό 
για όλα τα συστήματα δημοκρατικής διακυβέρ- 
νησης. Ακόμη κι αν η κρίση της ίδιας της πολιτι
κής μεταφε'ρθηκε στα κόμματα ως κρίση συμμε
τοχής, ακόμη κι αν η ίδια η λειτουργία των κομ
μάτων -που πολλές φορές εμφανίζονται σαν συ
ντεχνιακές «αδελφότητες»- αποτέλεσε από μό
νη της αιτία κρίσης της πολιτικής, η σημασία του 
κόμματος για τη διακυβέρνηση των δημοκρατι
κών κρατών παραμένει η ίδια: το κόμμα αποτε
λεί το βασικό μοχλό της πολιτικής κίνησης της 
κοινωνίας και, ταυτόχρονα, το βασικό υποκείμε
νο που θέτει σε λειτουργία τη νομοθετική και 
την εκτελεστική εξουσία. Ή  αλλιώς: το κόμμα ε
γκαθιδρύει τους πιο διαφανείς, τους πιο στέρε
ους και τους πλέον δημοκρατικούς δεσμούς ανά
μεσα στο κράτος και την κοινωνία. Έως σήμε
ρα, τουλάχιστον, άλλος καλύτερος αρμός δεν έ
χει εμφανισθεί.
Καμμία, ωστόσο, από τις προηγούμενες σκέψεις 
δεν μπορεί να παράσχει τη θεωρητική βάση ή α
κόμη και το άλλοθι σε μία ενδεχόμενη θεωρητι
κή ή “εν τοις πράγμασι” ταύτιση κόμματος και 
κράτους. Το πολιτικό κόμμα δεν αποτελεί παρά 
την οργάνωση μιας μερίδας της κοινωνίας ή μιας 
συμμαχίας κοινωνικών δυνάμεων με σκοπό την 
επιρροή και την άσκηση της κρατικής εξουσίας. 
Υπό την έννοια αυτήν αποτελεί τη γέφυρα, το 
μέσον, ανάμεσα σε κράτος και κοινωνία. Ήδη, 
όμως, ο λόγος αφορά τρία διαφορετικά επίπεδα: 
α) την κοινωνία, το κράτος [δηλαδή τα κρατικά 
όργανα σε άλλα των οποίων εκφράζεται η κοι
νωνία (βουλή) και σε άλλα των οποίων αποτυ- 
πώνεται η πολιτικο-κοινωνική κυριαρχία (κυ
βέρνηση)] και γ) τον ίδιο τον αρμό, τη γέφυρα, 
το μέσον για την πραγμάτωση της παραπάνω 
σχέσης, δηλαδή το πολιτικό κόμμα. Οποιαδήπο
τε, λοιπόν, ταύτιση του δεύτερου επιπέδου με το 
τρίτο θα κατέλυε την αυτοτέλειά τους και μαζί 
με αυτήν το δημοκρατικό χαρακτήρα του συστή
ματος διακυβέρνησης.
Ο λόγος, κατ’ αρχάς, αφορά το κρατικό επίπεδο. 
Και ειδικότερα την κυβέρνηση που αποτελεί το 
πολιτικά υπεύθυνο και το σαφώς νευραλγικότε
ρο κρατικό όργανο. Τα θέματα που αφορούν τις 
ειδικές πτυχές της πολιτικής της, την οργάνωσή 
της -και σε επίπεδο μηχανισμών και σε επίπεδο 
προσώπων- καθώς και την οργάνωση της διοί
κησης, (η οποία θα εφαρμόσει την πολιτική της) 
αποτελούν ενδοκυβερνητική υπόθεση και κα- 
ταρχήν υπόθεση του ίδιου του πρωθυπουργού. 
Τα ίδια ισχύουν, με διαφορετική ίσως ένταση 
και διαφορετικούς όρους και για την βουλή, ό

που η Κ.Ο. δεν παύει να αποτελεί τμήμα ενός 
κρατικού οργάνου, παρότι, ως έχουσα συνήθως 
κομματική συνοχή, λειτουργεί με κριτήριο τις 
θεμελιώδεις αρχές του κομματικού φαινομένου 
(αρχή της πλειοψηφίας, ενότητα, πειθαρχία). 
Από την άλλη πλευρά, ωστόσο, το κόμμα «κατε
βαίνει» στις εκλογές και βάσει προγράμματος 
και προσώπων ζητά την ψήφο του λαού. Οι υπο
ψήφιοί του ως μέλη του κόμματος ή ως συνεργα- 
ζόμενοι με αυτό διεκδικούν από τον λαό να τους 
αναδείξει ως αντιπροσώπους του. Ο διοριζόμε
νος πρωθυπουργός ή εντολοδόχος πρωθυπουρ
γός είναι -  αρχηγός ή εκπρόσωπος του πρώτου 
σε δύναμη κόμματος. Και στην συνέχεια, πέραν 
των σχέσεων μεταξύ κρατικών οργάνων, το κόμ
μα κρατά πάντα στα χέρια του -κι είναι δημο
κρατική κατάκτηση αυτό- τη δύναμη και τη δυ
νατότητα ν’ αποσύρει την εμπιστοσύνη του προς 
την ίδια την κυβέρνησή του (ή μέλος της), αν αυ
τή λ.χ. εγκαταλείψει ή αποδειχθεί ανίκανη να 
χειριστεί τις γενικές γραμμές της πολιτικής με 
την οποία το κόμμα διεκδίκησε και κέρδισε τη 
λαϊκή πλειοψηφία. Ή  αν, τέλος, βίος μέλους ή 
μελών της κυβέρνησης θέσει θέματα πολιτικής 
ηθικής.
Έως τώρα επιχειρείται να διατυπωθεί με συγκε
κριμένους όρους ότι κόμμα και κρατικά όργανα, 
όσο κι αν δεν αποτελούν στεγανούς μεταξύ τους 
χώρους, δεν έπαψαν ποτέ να είναι (και να νοού
νται) ως διακριτά υποκείμενα με διακριτούς ρό
λους. Το κόμμα είναι το διαφανέστερο και δημο
κρατικότερο μέσον σύζευξης κοινωνίας και κρά
τους, αλλά εδώ εξαντλείται ο ρόλος του. Είναι 
ζήτημα δημοκρατίας και ισότητας, όταν αναφέ- 
ρεται κανείς στο κόμμα, να δείχνει την κοινω
νία, κι όταν αναφέρεται στην κυβέρνηση ή τη 
βουλή, να δείχνει το κράτος. Ωστόσο, η προσπά
θεια να ειπωθούν όλα αυτά παραμένει ανολο
κλήρωτη, αν δεν διατυπωθούν ορισμένα κριτή
ρια που θα βοηθούν να αίρονται οι παρεξηγή
σεις που δημιουργούνται -υπό το κράτος πολιτι
κών εντάσεων- ως προς τις σχέσεις κρατικών 
οργάνων και κόμματος, και κυρίως ως προς το 
πεδίο δράσης τους. Τα κριτήρια αυτά είναι κατά 
τη γνώμη μου τρία. Το ένα αφορά την ίδια την 
ουσία της πολιτικής, το δεύτερο την οργάνωση 
για την άσκησή της και το τρίτο την κορυφαία 
θεσμική βάση της πολιτικής, δηλαδή το σύνταγ
μα.
Το πρώτο κριτήριο: η γενική κυβερνητική πολι
τική δεν μπορεί να αποστεί από τη γενική κομ
ματική πολιτική, βάσει της οποίας εγκαθιδρύθη- 
κε η συγκεκριμένη σχέση αντιπροσώπευσης (ό

πως προέκυψε από την, κάθε φορά, τελευταία 
έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας). Από εκεί και 
πέρα όμως η εφαρμογή αυτής της πολιτικής εί
ναι ζήτημα της κυβέρνησης (και δευτερευόντως 
της βουλής). Μεμψιμοιρίες παραγωγικές ραδιο
τηλεοπτικών ειδήσεων κ.ο.κ. και αντιδράσεις 
για τα επιμέρους μπρος στην κοινή γνώμη απο
τελούν αθέμιτη παρέμβαση στο κυβερνητικό έρ
γο και ταυτόχρονα στρέβλωση στη στηριγμένη 
στις αρχές της δημοκρατίας και της ισότητας 
σχέσης κόμματος και κράτους. Στην οριακή πε
ρίπτωση, που τα ειδικά πολιτικά μέτρα της κυ- 
βέρνησηςανατρέπουν τις γενικές γραμμές της 
πολιτικής του κόμματος, τότε είναι ανοικτές οι 
κομματικές αλλά και οι συνταγματικές διαδικα
σίες τόσο για την άσκηση υπεύθυνης αλλά και 
οργανωμένης κριτικής, όσο και γι’ αυτήν ακόμη 
την αλλαγή πρωθυπουργού και, συνεπώς, κυβέρ
νησης.

Το δεύτερο κριτήριο: η οργάνωση της κυβέρνη
σης αποτελεί καταρχήν θέμα του πρωθυπουργού 
και ενδεχομένως και του υπουργικού συμβουλί
ου. Στους ίδιους, επίσης, ανήκει η τυπική και ου
σιαστική αρμοδιότητα για την οργάνωση της δι
οίκησης, που αποτελεί το αρμόδιο όργανο για 
την πραγμάτωση της κυβερνητικής πολιτικής. 
Λόγο για τα ζητήματα αυτά δε δικαιούται να έ
χει το κόμμα. Τουλάχιστον δημόσιο λόγο. Και α
κόμη κάτι: η κομματική ιδιότητα ενός μέλους της 
κυβέρνησης δεν το απαλλάσσει από την θεμε
λιώδη υποχρέωσή του να μη διαφωνεί δημόσια 
για την κυβερνητική πολιτική όσο παραμένει μέ
λος του υπουργικού συμβουλίου.
Το τρίτο κριτήριο: την οργάνωση και τη λειτουρ
γία των κρατικών οργάνων καθορίζει, ως προς 
τις γενικές τους αρχές, το σύνταγμα και στη συ
νέχεια ο νόμος. Σκέψεις, αντιλήψεις ή και κανό
νες λειτουργίας των κομμάτων δεν αφορούν, δεν

επιτρέπεται να αφορούν την κρατική μηχανή και 
τα όργανά της. Το ζήτημα δεν είναι τυπικό, είναι 
ουσιαστικό. Το σύνταγμα αποτελεί τον κανόνα 
των πολιτικών συγκρούσεων. Ως εκ τούτου, η 
συμφωνία για την λειτουργία στο πλαίσιό του, α
ποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για την οριοθέ- 
τηση της δραστηριότητας κόμματος και κυβέρνη
σης. Υπό την έννοια αυτή, η λειτουργία της κυ
βέρνησης (αλλά και της βουλής) ξεφεύγει από 
το πλαίσιο της κομματικής δραστηριότητας, α
φού η κυβέρνηση αλλά και όλα τα κρατικά όρ
γανα σημείο αναφοράς έχουν -οφείλουν να έ
χουν- το σύνολο των Ελλήνων κι όχι τα μέλη του 
κόμματος.
Το μεθοδολογικό σχήμα και τα τρία κριτήρια 
που προηγήθηκαν μπορούν να δώσουν λύση στα 
προβλήματα σύγχυσης αρμοδιοτήτων ή πεδίου 
δράσης που η ζωή δημιουργεί, φέρνοντας σε α
ντίθεση ή και σύγκρουση το κόμμα, το κυβερνη
τικό κυρίως-κόμμα, και τα κρατικά όργανα (κυ
ρίως την κυβέρνηση). Με βάση αυτά τα εργα
λεία θα μπορεί να απαντηθεί το κάθε φορά προ- 
κύπτον ζήτημα, αφού δι’ αυτών αναζητάται το 
κέντρο βάρους, ο σκληρός πυρήνας της υπό α
ξιολόγηση πράξης, απόφασης ή δραστηριότητας. 
Μα πέραν όλων αυτών, ουσιαστική προϋπόθεση 
για θετική έκβαση των σχετικών προβλημάτων 
είναι η ευθύνη του σταθμίζοντος, δηλαδή του πο
λιτικού. Σταθμίζει με επίγνωση της θεσμικής του 
ευθύνης, άρα με ειλικρίνεια και λογική δημοσί
ου συμφέροντος ή με ιδιοτέλεια κι έλλειψη συ
ναισθήματος πολιτικής ευθύνης; Νομίζω πως τό
σο ως πολιτικό και κομματικό σύστημα όσο κι 
ως σύστημα διακυβέρνησης πάσχουμε από έλ
λειψη προσανατολισμού προς το δημόσιο συμ
φέρον κι από την έλλειψη του συναισθήματος 
της σχετικής ευθύνης. Αυτό είναι, άλλωστε, πολ
λές φορές το αίτιο της έντασης με την οποία συ
ναντιόμαστε με τα θεσμικο-πολιτικά μας προ
βλήματα. Από την άλλη, ωστόσο, είναι ανοιχτό 
ζήτημα η υπέρβαση αυτής της αδυναμίας, πριν 
καταστεί από συγκυριακή, ενδημική. Ως προς 
αυτή την προοπτική τη λύση θα τη δώσουν τα 
πρόσωπα. Τα ήδη υπάρχοντα ή και τα νέα. Στο 
πλαίσιο των ήδη υπαρχόντων θεσμών κι αυτών 
που τα ίδια θα διαμορφώσουν. Με μια βασική 
δυσχέρεια: ότι οι απαιτούμενες διαδικασίες α
φορούν το παρόν κι ενέχουν χαρακτήρα «κατε- 
πείγοντος».

* αν. καθηγητής Συνταγματικού 
Δικαίου στο Πάντειο Πανεπιστήμιο
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Π ροκλήσεις και προοπτικές

<ν ta εκανε εναν

Το οριστικό, καταπώς 
φαίνεται, τέλος της 
εποχής της πλήρους 
απασχόλησης, η δομική 
ανεργία και η 
δραματική επέκταση 
τζον φαινομένων της 
φτώχειας και τον 
κοινωνικού 
αποκλεισμού 
δημιουργεί σημαντικά 
προβλήματα στα 
κόμματα. Και τούτο 
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αγώνες για διεύρυνση 
της δημοκρατίας.

Δεν χρειάζεται, φαντάζομαι, να επικαλεστεί 
κανείς τις επιστημονικοφανείς και συχνά ιδιο- 
τελείς δημοσκοπήσεις των τελευταίων ετών 
για να υποστηρίξει πως τα πολιτικά κόμματα 
διε'ρχονται μια βαθιά κρίση. Κρίση που η έ- 
κταση και η ποιότητά της θέτουν το μέλλον 
του θεσμού σε αμφιβολία. Η δεινή θέση, στην 
οποία έχουν περιέλθει τα κόμματα, δεν περνά 
φυσικά απαρατήρητη αλλά οι μέχρι τώρα α
ντιδράσεις και τα εξ αυτών διαφαινόμενα σε
νάρια μόνο το μέλλον τους δεν εγγυώνται. 
Σχηματοποιώντας και με βάση τη λογική αφε
τηρία των σεναρίων αυτών θα μπορούσαμε να 
τα ομαδοποιήσουμε ως εξής: Αφενός σε εκεί
να που εκκινούν από το ανιστόρητο αγοραίο 
«μετα-μοντέρνο» κλίμα της εποχής, μεταβάλ
λουν το «είναι» στο δικό τους δέον και είτε ε
πιχειρηματολογούν για το τέλος των κομμά
των είτε τα λοιδορούν, όπως εξάλλου και ο,τι- 
δήποτε σχετίζεται ή θυμίζει «πολιτικό». Και 
αφετέρου σε εκείνα, που η αδυναμία κατα
νόησης των γενικότερων πολιτικών και πολι
τισμικών εξελίξεων οδηγεί ουσιαστικά στη 
ρομαντική και βεβαίως άκαρπη προσπάθεια 
να αναβιώσουν σχέσεις, οργανωτικές δομές 
και κομματικές πολιτικές του παρελθόντος. 
Και οι δύο αυτές αντιδράσεις στη σημειούμε-

νη κρίση των κομμάτων, με τη δική της οπτική 
και κίνητρα η καθεμία, είναι ουσιαστικά συ
ναισθηματικού τύπου και κατά συνέπεια έ
χουν ελάχιστες πιθανότητες να επηρεάσουν 
ουσιαστικά τη φθίνουσα πορεία του θεσμού. 
Οι προκλήσεις, που αντιμετωπίζουν τα κόμ
ματα, που αποτελούν και τις αιτίες της κρίσης 
τους, και πολλαπλές και πολυσχιδείς και αλ- 
ληλοτροφοδοτούμενες είναι. Προέρχονται α
πό τις κοινωνικές και κρατικοδιοικητικές εξε
λίξεις των τελευταίων χρόνων καθώς και από 
εκείνες που σημειώνονται διεθνώς ως αποτέ
λεσμα των τάσεων παγκοσμιοποίησης:
• Η επιφανειακή κοινωνική ομογενοποίηση, 

που προήλθε κυρίως από σημαντικές αλλα
γές στις διαδικασίες και σχέσεις διανομής 
του παραγόμενου κοινωνικού προϊόντος, έ
χει κάνει δυσδιάκριτες τις διαχωριστικές 
γραμμές μεταξύ των κοινωνικών υποκειμέ
νων. Το φαινόμενο, που εδώ και μερικές 
δεκαετίες ενισχύεται ιδιαίτερα και στο συμ
βολικό επίπεδο, δυσκολεύει τις ουσιαστικές 
(προγραμματικές και οραματικές) ή ακόμη 
και απλές ρητορικές αναφορές και τοποθε
τήσεις απέναντι σε ανταγωνιστικά κοινωνι
κά στρώματα και ομάδες. Ο θεσμός του 
σύγχρονου κόμματος είναι προϊόν τηςεπο-

ο Ο

χής που χαρακτηρίζονταν από τις αντίθετες 
ακριβώς κοινωνικές τάσεις.

• Το οριστικό, καταπώς φαίνεται, τέλος της ε
ποχής της πλήρους απασχόλησης, η δομική 
ανεργία και η δραματική επέκταση των 
φαινομένων της φτώχειας και του κοινωνι
κού αποκλεισμού δημιουργεί σημαντικά 
προβλήματα στα κόμματα. Και τούτο γιατί 
εμπράκτως αμφισβητεί την ενσωματική 
τους λειτουργία, δηλαδή τον καθοριστικό 
ρόλο που έπαιζαν στην ένταξη των πολιτών 
στο πολιτικό σύστημα. Ρόλο που τα έκανε έ
ναν από τους αποφασιστικούς, αν όχι τον α
ποφασιστικό παράγοντα στους αγώνες για 
διεύρυνση της δημοκρατίας. Αντίθετα σή
μερα οι διαμορφούμενες τάσεις που έχουν 
περιγράφει ως «κοινωνία των δύο τρίτων» 
δεν μειώνουν μόνο τις δυνατότητες των 
κομμάτων να επιτελέσουν αυτόν το ρόλο 
αλλά και να υποσχεθούν πειστικά κάτι πα
ρόμοιο.

• Πάντα σε στενή σχέση με τα παραπάνω σο
βαρή πρόκληση για τα κόμματα αποτελεί 
και ο περιορισμός των πολιτικών επιλογών 
(στρατηγικών και συγκυριακών) που έχει ο
δηγήσει σε μια άνευ προηγουμένου σύγκλι
ση των πολιτικών ακόμη και κομμάτων με

κατ’ αρχήν ανταγωνιστική 
προέλευση. Οι κοσμογονι- 
κές εξελίξεις της τελευταί
ας δεκαετίας έχουν συμ- 
βάλει σε τέτοιο βαθμό στη 
στερέωση και παγκοσμιο
ποίηση της καπιταλιστικής 
ηγεμονίας που τα κοινωνι
κά και πολιτικά προτάγμα- 
τα βρίσκονται στο ίδιο μή
κος κύματος, όπως φυσικά 
και τα πολιτικά προγράμ
ματα που εμπνέουν. Η εξέ
λιξη αυτή αποτελεί προφα
νώς βαρύ πλήγμα στο θε
σμό που ιστορικά η «εκ 
των ων ουκ άνευ» λειτουρ
γία του ήταν η πολιτική ορ
γάνωση και έκφραση κοι
νωνικών διαφορών και α
νταγωνισμού.

• Η μεγαλύτερη ίσως πρό
κληση απέναντι στα πολι
τικά κόμματα προέρχεται 
από τη μείωση του πεδίου 
της πολιτικής τους δραστη
ριότητας. Όσο το κράτος, 
παρά την προς το αντίθετο 
συγκυριακή ρητορεία, α-

ναδεικνύεται σε καθοριστικό παράγοντα 
κοινωνικής αναπαραγωγής παρεμβαίνο- 
ντας τόσο στις διαδικασίες αγοράς κεφα
λαίου όσο και σε εκείνες αναπαραγωγής 
της εργασίας, τόσο οι κυβερνητικές αποφά
σεις περνούν σε γραφειοκρατικές και αδια
φανείς δομές. Γεγονός που οδηγεί στη μόνι
μη αναστολή της συμβολής των κομμάτων 
στη διαμόρφωση πολιτικής αλλά και στη 
μείωση της δυνατότητας ελέγχου της εξου
σίας.

• Μια επίσης σημαντική πρόκληση απέναντι 
στα κόμματα αποτελεί και η ανάπτυξη του 
πολιτικού χαρακτήρα υπερεθνικών θεσμών 
(Ε.Ε., NAFTA) οι αποφάσεις των οποίων 
καθορίζουν πλέον ζητήματα που προηγου
μένως βρίσκονταν στην αποκλειστική αρμο
διότητα εθνικών θεσμών. Στο πλαίσιο αυτό 
τα πολιτικά κόμματα, που ιστορικά αποτε
λούν θεσμούς που συγκροτήθηκαν στο 
πλαίσιο του κράτους-έθνους, καλούνται να 
δράσουν σε πεδία πολιτικής που και ξένα 
γι’ αυτά είναι και ίσως αφιλόξενα. Το πρό
βλημα εδώ δεν είναι μόνο τεχνικό ή απλώς 
οργανωτικό, όπως πιθανόν να νομίσει κα
νείς, αλλά αποτελεί ουσιαστικά ζήτημα υ
παρξιακό για το θεσμό.

• Οι κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις έ
χουν επίσης αλλάξει την τεχνολογία οργά
νωσης του πολιτικού και της πολιτικής κινη
τοποίησης. Οι εξελίξεις αυτές κάνουν ολοέ
να και πιο καθαρό πως τα πολιτικά κόμμα
τα με μεγάλη πλέον δυσκολία μπορούν ακό
μη και να τις παρακολουθήσουν. Ο ρόλος 
των MME, ιδιαίτερα των ηλεκτρονικών, και 
γενικότερα η ανάπτυξη της τεχνολογίας για 
την διαμόρφωση και έλεγχο κοινωνικών α
ξιών και πολιτικών ιδεών ουσιαστικά περι
θωριοποιεί, αν δεν ακυρώνει, τη σημαντική 
συμβολή που είχαν τα κόμματα στην ιδεο
λογική συγκρότηση της κοινωνίας.

• Τέλος, μια μεγάλη πρόκληση που αντιμετω
πίζουν τα κόμματα προέρχεται από τις ορ
γανοπικές τους αδράνειες. Οι οργανοπικές 
δομές των σύγχρονων κομμάτων σε αντίθε
ση με εκείνες που αναπτύχθηκαν κατά την 
ιστορική εξέλιξη του θεσμού, δεν αντιστοι
χούν πλέον στον κοινωνικό καταμερισμό 
εργασίας. Γεγονός που περαιτέρω αφαιρεί 
την δυνατότητά τους να απαντήσουν στις 
παραπάνω προκλήσεις και να ξεπεράσουν 
την κρίση τους.

Παρά την επιγραμματική παρουσίαση των
παραπάνω, γίνεται, νομίζω, φανερό ότι ο δια-
γραφόμενος κίνδυνος για τα κόμματα και το
μέλλον τους αποτελεί πρόβλημα της σύγχρο-

νης δημοκρατίας. Τα κόμματα ιστορικά ανα- 
δείχθηκαν σε θεσμούς μοναδικούς του δημο
κρατικού πολιτεύματος, αφού όχι μόνο ενέ
τασσαν τους πολίτες σε αυτό, αλλά κυρίως ή
ταν οι μοχλοί για σημαντικές κοινωνικές και 
πολιτικές μεταρρυθμίσεις που συνεχώς διεύ
ρυναν τη δημοκρατία, διαρρηγνύοντας τα ε- 
κάστοτε όρια που όριζε ο συγκεκριμένος συ
σχετισμός δύναμης.
Γι’ αυτό και στο σημείο αυτό θα πρέπει να υ
πογραμμιστεί πως οι παραπάνω προκλήσεις 
δεν αφορούν στον ίδιο βαθμό ή με τον ίδιο 
τρόπο όλα τα κόμματα. Είναι φανερό πως αλ
λιώς επηρεάζονται τα κόμματα της αριστερός 
και αλλιώς εκείνα με συντηρητικό προσανα
τολισμό. Αν και οι παραπάνω παρατηρήσεις 
αφορούν σε όλα τα κόμματα, είναι προφανές 
πως η οπτική της ανάλυσης και παρουσίασής 
τους είναι εκείνη των κομμάτων της αριστε
ρός. Τούτο δεν έχει να κάνει με τις ιδεολογι
κές προτιμήσεις του γράφοντος αλλά κυρίως 
με το γεγονός ότι τα αριστερά/σοσιαλιστικά 
κόμματα, ιστορικά τουλάχιστον, απετέλεσαν 
τον επαναστατικό κριό που έσπασε το κέλυ- 
φος αντίστοιχων κρίσεων του θεσμού στο πα
ρελθόν.
Οι προκλήσεις και τα προβλήματα, που αντι
μετωπίζουν σήμερα τα κόμματα, και μεγάλες 
και χωρίς προηγούμενο είναι. Δεν πρέπει, ό
μως, να ξεχνάμε πως τα πολιτικά κόμματα α
ποτελούν κατεξοχήν βολονταριστικές οργα
νώσεις. Γεγονός που τους δίνει δυνατότητες 
αντιμετώπισης της κρίσης που διέρχονται. Αν, 
λοιπόν, ενδιαφέρονται να επιβιώσουν και να 
συνεχίσουν να συμβάλλουν στο διαρκή αγώνα 
για εκδημοκρατισμό της κοινωνίας θα πρέπει 
να την αντιμετωπίσουν με ψυχραιμία. Αφετη
ρία στην προσπάθειά τους αυτή μπορεί και 
πρέπει να είναι η ριζική οργανωτική τους με
ταρρύθμιση, που όπως και στο παρελθόν, 
μπορεί να τα φέρει κοντότερα στην κοινωνία 
στην οποία στηρίζονται και εκφράζουν. Η συ
ζήτηση και οι πρωτοβουλίες δεν μπορεί να πε
ριμένουν περισσότερο αλλά πρέπει να ανοί
ξουν και μέσα αλλά και κυρίως εκτός των 
κομματικών τειχών. Για μια ακόμη φορά η ε
πιβίωση των πολιτικών κομμάτων έχει να κά
νει με την επιβίωση και πολύ περισσότερο με 
τη διεύρυνση της δημοκρατίας και φυσικά δεν 
μπορεί να περιμένει.

* Επίκ. καθηγητής Τμήματος Πολιτικής 
Επιστήμης και Δημ. Διοίκησης του 
Παν. Αθηνών
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Μια ιστορική ο

1. Το ΠΑΣΟΚ αντιλήφθηκε από την ίδρυσή 
του την ανάγκη της αναβάθμισης του ρόλου 
των μαζικών κινημάτων (εργατικό, αγροτικό, 
επαγγελματικό, φοιτητικό κ.α.) και την πολιτι
κή σημασία της ανάπτυξης ισχυρών δεσμών 
μαζί τους.
Στη διακήρυξη της «3ης Σεπτέμβρη 1974» γί
νεται λόγος για ένα «ελεύθερο και αυτόνομο 
συνδικαλιστικό κίνημα που τίθεται στην υπη
ρεσία των συμφερόντων του εργαζόμενου λα
ού». Σε ομιλίες του Α. Παπανδρέου και στα ι
στορικά κείμενα του ΠΑΣΟΚ αναγνωρίζεται 
ο ρόλος του συνδικαλιστικού κινήματος ως 
«τρίτου βάθρου της Δημοκρατίας».
Τα μαζικά κινήματα αποτελούν έναν από 
τους κύριους χώρους που συμβάλλουν στην 
συνειδητοποίηση του λαού και τη διαμόρφω
ση του «ρεύματος της αλλαγής» που οδηγεί το 
ΠΑΣΟΚ στην Κυβέρνηση το 1981, αλλά και 
που βοηθούν σημαντικά την επιτυχία των 
πρώτων τομών που η νέα Κυβέρνηση επιχει
ρεί. Πολλές από αυτές τις τομές αφορούν τον 
ίδιο τον εκδημοκρατισμό και την ανάπτυξη 
των μαζικών κινημάτων.
2. Η έλλειψη όμως μιας επαρκούς ανάλυσης 
στην σχέση μεταξύ κόμματος-συνδικάτων, ο
δηγεί την δεκαετία του ’80, σε πολλαπλές 
στρεβλώσεις που με την σειρά τους επιφέρουν 
ρήξεις με αποκορύφωμα εκείνη του 1985 στη 
ΓΣΕΕ. Το κόμμα επηρεασμένο ακόμη από τις 
λενινιστικές αναλύσεις (και τον ανάλογα συ
γκροτημένο κεντρικό μηχανισμό του) θεωρεί 
όλο και περισσότερο τα συνδικάτα ως «εντε

ταλμένα όργανά» του στους χώρους δουλειάς, 
ως μέσον κομματικής δράσης και κομματικής 
αντιπαράθεσης.
Όπου αυτό δεν γίνεται αποδεκτό γεννά ρή
ξεις, με δυσμενή αποτελέσματα για τα ίδια τα 
Κινήματα.
Όπου δημιουργείται μια σχέση εντολέα-εντο- 
λοδόχου, αυτή γεννά με την σειρά της αιτήμα
τα «ανταλλαγμάτων» που συνήθως δίδονται 
με την νομή της εξουσίας στις ΔΕΚΟ και το 
δημόσιο τομέα.
Όμως αρχίζει με την σειρά τσυ και ο έλεγχος 
του κράτους και στην συνέχεια η επιχείρηση 
κηδεμονίας του κόμματος από συνδικαλιστές. 
Νέος κύκλος απολιτικοποίησης, συντεχνια- 
σμού και ρήξεων για την επίλυση του «γόρδι- 
ου δεσμού» είναι το αποτέλεσμα. Οι ατέρμο- 
νες συζητήσεις για τον ρόλο της ΠΑΣΚΕ και 
η αναζήτηση του ρόλου της είναι η κορυφή 
αυτού του «παγόβουνου». Ένας φαύλος κύ
κλος κηδεμονίας που αντιστρατεύεται την λει
τουργία της δημοκρατίας.
3. Η κατάσταση αυτή τουλάχιστον στο μαζικό 
κίνημα των εργαζομένων αρχίζει να ανατρέ- 
πεται στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Με
γάλο μέρος του ΠΑΣΟΚ αρχίζει να συνειδη
τοποιεί ότι ο σεβασμός της αυτονομίας των κι
νημάτων και η κατάργηση της σχέσης εντο- 
λέα-εντολοδόχου είναι θετική και για τα μαζι
κά κινήματα και για το Κόμμα. Η συνείδητο- 
ποίηση αυτή βοηθά τις αλλαγές που συντελού- 
νται ήδη στο Μαζικό Κίνημα και στους συνδι- 
καλιστές-στελέχη του ΠΑΣΟΚ.

ίση και το μέλλον της
Από τον Οκτώβρη του 1993 το ΠΑΣΟΚ φαί
νεται διατεθειμένο να επεξεργαστεί μια νέα 
σχέση με τα μαζικά κινήματα. Όμως παρά την 
πρόοδο που έχει συντελεστεί και την καθιέ
ρωση νέων θεσμών Κοινωνικού Διαλόγου 
(π.χ. ΟΚΕ), η στρατηγική της Εθνικής Κοινω
νικής Συμφωνίας δεν προχωρεί και η σχέση 
αυτή εξαντλείται ουσιαστικά -με λίγες εξαι
ρέσεις- στο διάλογο των συνδικαλιστικών φο
ρέων με τους αρμόδιους κατά περίπτωση και 
κατά θέμα Υπουργούς.
4. Είναι ώρα πια έμπρακτα να συνειδητοποιή
σουμε την αναγκαιότητα -ως στοιχείο της δη
μοκρατίας- της ύπαρξης περισσότερων πό
λων εξουσίας που αλληλοελέγχονται και απο
τελούν ο ένας αντίβαρο του άλλου, η αυτονο
μία της Κοινωνίας απέναντι στο Κράτος.
Ο σεβασμός της ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ των μαζικών 
κινημάτων είναι ο πρώτος και απαραίτητος 
ΟΡΟΣ της νέας σχέσης πον επιθυμούμε.
Το ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να συνειδητοποιήσει 
οριστικά και αμετάκλητα πως η συμπόρευσή 
του (ή η σύγκρουσή του) με τα μαζικά κινήμα
τα δεν θα εξαρτάται από το αν στα όργανα 
των συνδικάτων βρίσκονται ή όχι στελέχη του. 
Η συμπόρευσή ή η σύγκρουση θα εξαρτώνται 
από το αν μέσα από τον ανοιχτό, δημόσιο διά
λογο μπορεί να υπάρξει συναντίλιγψη και συμ
φωνία για μια πορεία στην οικονομία και την 
κοινωνία που μπορεί να εντάσσεται στις στρα
τηγικές και των δύο.
5. Η διαμόρφωση της νέας σχέσης του 
ΠΑΣΟΚ με τα μαζικά κινήματα πρέπει να 
στηριχθεί στο διάλογο, είτε στον απευθείας σε 
κεντρικό επίπεδο, είτε στον διαρθρούμενο σ’ 
όλους τους τομείς και περιφέρειες. Η επιτυχία 
όμως αυτής της προσπάθειας προϋποθέτει ότι 
το Κόμμα έχει επεξεργασίες σε σύγχρονους 
στόχους και προοπτικές και την δυνατότητα 
δέσμευσης για την εφαρμογή των συμπερα
σμάτων του διαλόγου σε κυβερνητικό επίπε
δο.
Προϋποθέτει όμως και ότι τα Μαζικά Κινή
ματα θα έχουν κι’ αυτά με την σειρά τους α
ντίληψη του νέου ρόλου τους στην οικονομι
κή ανασυγκρότηση και τον προοδευτικό εκ
συγχρονισμό της χώρας. Ότι θα μπορούν να 
διαδραματίσουν τον ρόλο τους ως «σχολεί
α» για την συνειδητοποίηση των κοινωνι
κών προβλημάτων, ως εκφραστές των επι
διώξεων των εργαζομένων στον χώρο της 
παραγωγής και ως εργαστήρι για την προ

ώθηση του Κοινωνικού Κράτους, ώστε να 
μπορούν να εξασφαλίζουν την συμμετοχή 
των πολιτών γεγονός που συντείνει σε μια 
δημοκρατικότερη διοργάνωση της πολιτεί
ας.
Μέσα από την αμοιβαία συνειδητοποίηση και 
επαναπροσδιορισμό της σχέσης τους, το 
ΠΑΣΟΚ και τα Μαζικά Κινήματα είναι ώρα 
να προσεγγίσουν και πάλι το μέγα ζήτημα, την 
προοπτική μιας ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ που θα εγγυάται την κοινή κινη
τοποίηση για την:
-  Σταθερή αναπτυξιακή πορεία της χώρας 

μέσα στο νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον.
-  Τον προοδευτικό χαρακτήρα αυτής της πο

ρείας, τη διεύρυνση και κατοχύρωση των 
δικαιωμάτων των εργαζομένων.

-  Την ριζική μετατόπιση των κοινωνικών συ
σχετισμών προς όφελος των δυνάμεων της 
προόδου.

Η προοπτική της ΕΚΣ εγγυάται ότι και η χώ
ρα θα ανταποκριθεί στις σύγχρονες προκλή
σεις, αλλά και το ότι τα συνδικάτα θα μπο
ρούν να διαδραματίσουν ανεξάρτητο και 
πρωταγωνιστικό ρόλο στις αυριανές εξελίξεις 
στα πλαίσια μιας δημοκρατικής αναπτυξιακής 
πορείας.
Προϋπόθεσή της είναι όμως ότι και τα συνδι
κάτα θα ξεπεράσουν τις κατεστημένες αντι
στάσεις και θα δώσουν τη δική τους συμβολή 
σε, ως πριν λίγα χρόνια, ζητήματα «ταμπού» 
όπως είναι η ανταγωνιστικότητα των επιχει
ρήσεων, ο τεχνολογικός εκσυγχρονισμός, η 
παραγωγικότητα της εργασίας κ.α.

6. Χρέος του ΠΑΣΟΚ και συμβολή του σ’ όλη 
την νέα προσπάθεια είναι η επεξεργασία και 
προοίθηση μέσω των στελεχών του στο Μαζι
κό Κίνημα της στρατηγικής εκείνης που θα α- 
νταποκρίνεται στις σημερινές ανάγκες και θα 
προωθεί την αναβάθμιση του πολιτικού ρόλου 
και λόγου των μαζικών κινημάτων στις εξελί
ξεις.
Σ’ αυτήν την κατεύθυνση θα πρέπει να διατα- 
χθούν και οι οργανώσεις του ΠΑΣΟΚ που 
δραστηριοποιούνται στους μαζικούς χώρους. 
Οι Οργανώσεις Χώρου Δουλειάς και οι Το- 
μεακές Επιτροπές είναι αναγκαίες ιδιαίτερα, 
μια και έχουν ως κύριο ρόλο την επεξεργασία 
της πολιτικής του κινήματος για τις επιχειρή
σεις ή τους κλάδους και την προώθηση της νέ
ας στρατηγικής μας για τα μαζικά κινήματα. 
Οι οργανώσεις μας πρέπει να αποφύγουν να 
εμπλέκονται σε θέματα νομής ή σε αγώνες 
παρέμβασης στην τρέχουσα συνδικαλιστική 
δουλειά.
Ταυτόχρονα θα πρέπει, επί τέλους, να απομυ
θοποιήσουμε τα ζητήματα που συνδέονται με 
τις συνδικαλιστικές παρατάξεις. Ο θεσμός 
που αναφέρεται στην Κοινωνία είναι το Συν
δικάτο η παράταξη αποτελεί χώρο παραγω
γής προτάσεων προς αυτό και η θεσμική συ
γκρότησή της μπορεί να δώσει λύσεις στους 
προβληματισμούς που σήμερα μας ταλανί
ζουν.

* Μ έλος της Κ.Ε. του ΠΑ.ΣΟ.Κ., 
Πρόεδρος της Γ.Σ.Ε.Ε.
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Αποτελεσματικότατα 
Στρατηγική Επιλογή

χάρτη μέσα στον οποίο κινείται το Κράτος στο 
τέλος του 20ού αιώνα.
Η σχετική συζήτηση βασίστηκε στο κυρίαρχο 
θεωρητικό, ιδεολογικό και πολιτικό επιχείρημα 
που συνηγορούσε στον περιορισμό του κράτους 
και τη συνακόλουθη αμφισβήτηση παραδοσια
κών δραστηριοτήτων και λειτουργιών του. Επι
χείρησε να δείξει ότι το κράτος δεν είναι σε θέ
ση να συνδυάσει την οικονομική ανταγωνιστι
κότητα με τη διασφάλιση της κοινωνικής συνο
χής. Όμως, στο τέλος της μακρόχρονης πορεί
ας, που χαρακτηρίστηκε από έντονες αντιθέ
σεις φαίνεται ότι οι πολιτικές, που υιοθετήθη
καν, δεν οδήγησαν στα αναμενόμενα αποτελέ
σματα. Στη θέση του επιδιωκόμενου περιορι
σμένου και περιθωριοποιημένου κράτους βρί
σκεται ένα ποιοτικά μεν διαφοροποιημένο σε 
σχέση με το παρελθόν κράτος, αλλά ιδιαίτερα 
ισχυρό και παρεμβατικό. Σχεδόν στο σύνολο 
των περιπτώσεων, όπου εφαρμόστηκε κατά συ
στηματικό τρόπο αυστηρή πολιτική περιορι
σμού του, κατά παράδοξο τρόπο το κράτος επι
βίωσε εξίσου παρεμβατικό με έντονα συγκε
ντρωτικά αντανακλαστικά.
Η περίπτωση της Αγγλίας, όπως με υποδειγμα
τική σαφήνεια εκφράζει την αντιφατικότητά 
της ο S. Jenkins στο Accountable to None: The 
Tory Nationalisation of Britain, είναι χαρακτη
ριστική. Από το 1979 ιδεολογική και πολιτική 
σημαία της συντηρητικής Κυβέρνησης ήταν να 
περιορίσει τα όρια του Κράτους. Στο τέλος αυ
τής της πορείας, αν και περιορίστηκαν οι οικο
νομικές δραστηριότητες του κράτους ο ρόλος 
του παρέμεινε καθοριστικός. Στην πράξη, το 
Κράτος αναδεικνύεται σε ισχυρό πόλο ελέγχου 
της κοινωνίας και της οικονομίας. Η πολιτική ε
ξουσία ελέγχοντας τους μηχανισμούς του κρά
τους ασκεί εντονότερο έλεγχο πάνω στη διοίκη
ση και σε σημαντικό μέρος των οικονομικών 
δραστηριοτήτων. Στην περίπτωση της Αγγλίας, 
με τη διαδικασία αποκρατικοποίησης και τη δη
μιουργία πλειάδας ημιαυτόνομων οργανισμών 
«απελευθερώθηκε» πράγματι από τα «δεσμά» 
της μονιμότητας και της κουλτούρας της κρατι
κής γραφειοκρατίας μεγάλος αριθμός υπαλλή
λων. Υπολογίζεται, όμως, ότι παράλληλα δημι- 
ουργήθηκαν πάνω από 70.000 θέσεις που η στε- 
λέχωσή τους άμεσα πλέον εξαρτάται και ελέγ
χεται από την κυβερνητική πλειοψηφία. Έτσι, 
όχι μόνο ένα σημαντικό μέρος των οικονομικών 
δραστηριοτήτων παραμένει υπό κυβερνητικό έ
λεγχο, αλλά με τον τρόπο αυτό δημιουργείται έ-

Ησυζήτηση για το ρόλο του Κράτους τα τελευ
ταία χρόνια, κάτω κυρίως από την πίεση της δη
μοσιονομικής κρίσης, επικέντρωσε την προσο
χή «στην αποτελεσματικότητά του» και ειδικό
τερα στα αναγκαία μέτρα για τη βελτίωση των 
υπηρεσιών του. Σήμερα πλέον, κάθε σοβαρή 
και υπεύθυνη συζήτηση για τη χάραξη μιας εκ- 
συγχρονιστικής και αναπτυξιακής πορείας της 
κοινωνίας και της οικονομίας ουσιαστικά ενερ
γοποιεί τις διαδικασίες για την ανανέωση του 
Κράτους και των προσφερομένων δημοσίων υ
πηρεσιών.
Η επιτάχυνση της παγκοσμιοποίησης και της α
πελευθέρωσης της οικονομίας, οι νέες απαιτή
σεις μιας κοινωνίας που όλο και περισσότερο 
διεκδικεί την αυτονομία της την ίδια στιγμή που 
αντιμετωπίζει οξυμένη την απειλή ποικιλόμορ
φων αποκλεισμών, ο υπερεθνικός προσανατο
λισμός της λήψης των αποφάσεων (στο πλαίσιο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης) σε συνδυασμό με τις 
πιέσεις για αποκέντρωση και αποσυγκέντρωση 
της εξουσίας διαμορφώνουν τον ποιοτικά νέο
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Βασίλης Τσιλίκας*

νας νέος μηχανισμός «λανθάνοντος κρατισμού» 
που διασφαλίζει τη διεύρυνση των κοινωνικο
οικονομικών ερεισμάτων της κρατικής και ειδι
κότερα της κυβερνητικής εξουσίας. Αντί λοι
πόν, να περιορίζεται ο ρόλος του Κράτους, κά
τω από αυτές τις συνθήκες, πολλαπλασιάζονται 
οι προϋποθέσεις για την αύξηση των ρυθμιστι
κών παρεμβάσεών του. Στην πράξη, η στρατη
γική επιλογή για λιγότερο κράτος φαίνεται ότι 
παραδόξως οδηγεί σε ακόμη περισσότερες 
ρυθμίσεις. Απαιτούμε μεγαλύτερη αποτελεσμα- 
τικότητα του κράτους; Στην πράξη σημαίνει ότι 
οδηγούμεθα σε περισσότερες ρυθμίσεις. Η α
γωνιώδης προσπάθειά του να ανταποκριθεί 
στις κοινωνικο-οικονομικές απαιτήσεις ουσια
στικά σηματοδοτεί την αύξηση των ρυθμιστι
κών παρεμβάσεων της διοίκησης.
Άλλωστε, το αίτημα για την παρουσία του κρά
τους και γενικότερα για την προσφορά υπηρε
σιών δημόσιου χαρακτήρα δεν παύει να αυξά
νει. Το αίτημα για ασφάλεια, για δικαιοσύνη, 
για αποκατάσταση της κοινωνικής αλληλεγ
γύης, για άμβλυνση της κοινωνικής ανασφάλει
ας, για τη διάχυση της γνώσης συνεχίζει να 
στρέφει το βλέμμα του πολίτη προς το κράτος. 
Απ' αυτό αναμένει να διασφαλίσει την πρόσβα
ση σε ποιοτικά αναβαθμισμένες κοινωνικές υ
πηρεσίες
Στο βάθος αυτών των πολιτικών επιλογών βρί
σκεται η αμφισβήτηση της ίδιας της βασικής ι
δεολογικής παραδοχής τους. Η αγορά δεν μπο
ρεί να λειτουργήσει από μόνη της ως αποτελε
σματικό εργαλείο ρύθμισης.
Το στοίχημα για την ανάπτυξη ενός σύγχρονου 
κράτους, με ευαισθησία σας πραγματικές ανά
γκες του πολίτη, με αποκεντρωμένες εξουσίες 
και ισχυρή την περιφέρεια, σε δημιουργική συ
νύπαρξη με μια συγκροτημένη και ισχυρή κοι
νωνία, δεν έχει χαθεί. Παραπέμπεται στις κα- 
λένδες, όσο οι κοινωνίες μας περιμένουν μέσα 
από συντηρητικές ατραπούς να επιλύσουν τα 
προβλήματά τους.
Η αντιμετώπιση της πραγματικότητας με ρεαλι
σμό επιβάλλει να αναζητήσουμε σήμερα τη θε- 
μελίωση ενός ισχυρού και αποτελεσματικού 
κράτους, κοινωνικά ευαίσθητου, χωρίς προκα
ταλήψεις και ιδεολογικές αγκυλώσεις.

* Μ έλος της Κ.Ε. του ΠΑ.ΣΟ.Κ., Γεν. 
Γραμματέας Δ.Δ. του Υπ. Εσωτ., 
Δημ. Διοίκησης & Αποκέντρωσης



Αθλητισμός και 
εμπορευματοποίηση

Γιώργος Βασιλακόπουλος *

Οι μεγάλες κοινωνικο-πολιτικές μεταβολε'ς, 
που συντελέστηκαν στην Ευρώπη, δημιούργη
σαν μια νε'α πραγματικότητα.
Καθεστώτα κατέρρευσαν, χώρες με μεγάλη ι
στορία αλλά και συμβολή στην εξέλιξη και α
νάπτυξη του αθλητισμού εξαφανίστηκαν ή δια- 
σπάστηκαν νέα κράτη γεννήθηκαν, δυστυχώς 
όχι πάντα με ειρηνικές διαδικασίες, πράγμα 
που είχε άμεσες επιπτώσεις και στον αθλητι
σμό. Η νέα αυτή κατάσταση, η οποία εξακο
λουθεί να είναι υπό διαμόρφωση, δημιουργεί, 
εκτός των άλλων, και νέα κοινωνικοοικονομι
κά δεδομένα που μας αφορούν και μας ενδια
φέρουν, μιας και επηρεάζουν άμεσα το αθλητι
κό κίνημα.
Ο ρόλος του κράτους ως προστάτη και ενισχυ
τή του αθλητικού κινήματος των επιμέρους 
κρατών μειώνεται δραστικά και συνεχώς, μέ
χρι να εξαφανιστεί πλήρως και να αντικατα- 
σταθεί από το τετράπτυχο: ΑΘΛΗΜΑ- 
ΧΟΡΗΓΟΣ-ΠΕΡΙΓΥΡΟΣ (ΠΕΛΑΤΕΙΑ)- 
ΑΓΟΡΑ.
Στο νέο αυτό σκηνικό ο ρόλος των MME και 
ειδικότερα της τηλεόρασης είναι κυρίαρχος 
και έχει ως αποτέλεσμα τη σαφή αύξηση της 
δημοτικότητας των αθλημάτων, που προβάλλο
νται από αυτήν, αλλά και ταυτόχρονα τον πολ
λαπλασιασμό του αριθμού των παθητικών δε
κτών του οιουδήποτε μηνύματος μεταφέρει μέ
σω του αθλητικού θεάματος.
Η τεράστια απήχηση, που βρίσκει ο αθλητι
σμός σε ευρύτερες κοινωνικές μάζες, αποτελεί 
μια μεγάλη πρόσκληση -  πρόκληση προς τα 
καλά οργανωμένα εταιρικά ή ατομικά οικονο
μικά, εμπορικά ή εν πάση περιπτώσει προσω
πικά συμφέροντα τα οποία εκτιμούν ότι η άμε
ση και δυναμική σχέση που έχει πλέον ο αθλη
τισμός με την κοινωνία είναι το καλύτερο μέσο 
προβολής και επίτευξης των στόχων τους και έ
τσι το αθλητικό αποτέλεσμα συνδέεται πλέον 
και με οικονομικές, εμπορικές, πολιτικές και 
κοινωνικές επιδιώξεις.
Η αθλητική κοινωνία μπροστά σε όλα αυτά 
δείχνει ξαφνιασμένη. Στερούμενη συγκεκριμέ

νης στρατηγικής και καθορισμένης τακτικής 
αιφνιδιάζεται· η αντίδρασή της είναι αποσπα
σματική, σπασμωδική, ευκαιριακή και εν πολ- 
λοίς νωθρή και άτονη.
Θέσεις, αρχές, αξίες, ιδέες θυσιάζονται στο

βωμό της εξεύρεσης νέων εσόδων προκειμέ- 
νου να ικανοποιηθεί το ολοένα αυξανόμενο 
κόστος εξυπηρέτησης των διαφόρων αθλημά
των. Τελικά, σε κάποιο επίπεδο και σε κάποιο 
μέτρο, ύστερα από αρκετές ταλαντεύσεις, υπα-
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ναχωρήσεις και αναστολές και παρά την ύπαρ
ξη κάποιων, μεμονωμένων όμως, φωναίν, το α
θλητικά κίνημα υποκύπτει και συμβιβάζεται. 
Έτσι, φτάσαμε στο σημείο η παραγωγική δια
δικασία να είναι σήμερα αναμεμιγμένη με τους 
μηχανισμούς εμπορευματοποίησης και εκμε
τάλλευσης του αθλητικού θεάματος (μάνα- 
τζερς, συμβόλαια, εταιρείες προώθησης οικο
νομικών συμφερόντων που συνδέονται με τον 
αθλητισμό, κ.λπ.).
Έχει συνεπώς πλέον δημιουργηθεί μια νέα 
πραγματικότητα την οποία όχι μόνο δεν πρέπει 
και δεν μπορούμε να αγνοήσουμε αλλά ταυτό
χρονα έχουμε την υποχρέωση να αναλύσουμε, 
να εκτιμήσουμε και να χαράξουμε τη νέα πο
ρεία του αθλήματος. Η νέα αυτή κατάσταση 
πραγμάτων προσδιορίζεται σε γενικές γραμ
μές από:
1. την υπέρμετρη, συνεχή και έξω από κάθε έ
λεγχο αύξηση των εξόδων συντήρησης και λει
τουργίας,
2. την παρουσία στο χώρο με ολοένα αυξανό
μενη επιρροή των μάνατζερς ομάδων και παι
κτών, διαφημιστών, πωλητών, δικηγόρων, γρα

φείων δημοσίων σχέσεων, «χορηγών», επιχει- 
ρηματιοίν, ιδιοκτητών, ατζέντηδων, μεσαζό
ντων, γραφείων αλλαγής ιθαγένειας κ.λπ.,
3. τον καθοριστικό ρόλο τον οποίο διαδραματί
ζει πλέον στις εξελίξεις η Ευρωπαϊκή Ένωση· 
ήδη παρατηρείται μια κινητικότητα και υπάρ
χει πιθανότητα έκδοσης σχετικής κοινοτικής ο
δηγίας· άλλωστε η απόφαση του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου ανατρέπει κάθε προηγούμενο και 
διαμορφιόνει νέες κατευθύνσεις,
4. τη συνεχή αλλοίωση των βασικών αθλητικών 
χαρακτηριστικών, όπως η αντικατάσταση της 
αθλητικής ονομασίας με εμπορικές επωνυμίες 
που έχει ως αποτέλεσμα όλοι να γινόμαστε α
θέλητοι προπαγανδιστές εμπορικοίν προϊό
ντων,
5. τη συνεχή υποβάθμιση του ρόλου των εκπρο- 
σοίπων της αθλητικής κοινωνίας,
6. τη μετατροπή των γενικών συνελεύσεων της 
τοπικής αθλητικής κοινωνίας σε συναντήσεις 
εμπορικών αθλητικών εταιριών,
7. τον ολοένα αυξανόμενο ανταγωνισμό μετα
ξύ των διαφόρων αθλημάτων προκειμένου να 
εξασφαλίσουν, το καθένα για τον εαυτό του, το

μεγαλύτερο κομμάτι της οικονομικής πίτας, δη
λαδή τηςδιαφήμισης, του σπόνσορινγκ, του 
μάρκετινγκ και της πελατείας του αθλητικού 
θεάματος. Οι διαστάσεις και η αξία της πίτας 
αυτής δυστυχώς δεν είναι απεριόριστες, με συ
νέπεια στο μέλλον ο ανταγωνισμός μεταξύ των 
διαφόρων αθλημάτων να εντείνεται, πράγμα 
που θα επιφέρει φθορά, εκφυλιστικά κοινωνι
κά φαινόμενα και αρνητικά αθλητικά και οικο
νομικά αποτελέσματα,
8. η παντελής έλλειψη κανόνων διαφάνειας 
στη διακίνηση μεγάλοιν χρηματικών ποσών και 
η συνάρτηση της οικονομικής απόδοσης αυτών 
από το αγωνιστικό αποτέλεσμα ή την αθλητική 
επίδοση επιφέρει εκτός των άλλων καχυποψία, 
φοροδιαφυγή, παράνομη διακίνηση, μαύρο 
χρήμα, στεγανά, δυσκολία ή ανυπαρξία ελέγ
χου και γενική συντηρηκοποίηση του αγωνιστι
κού χοίρου.
Το ερώτημα που τίθεται σήμερα είναι: μπορού
με να συνεχίσουμε με τη σημερινή δομή; 
Ασφαλώς όχι: έτσι εκ των πραγμάτων μπαίνει 
το ζήτημα επαναπροσδιορισμού ορισμένων θε
μελιωδών εννοιών και πρακτικών και πρώτα 
απ’ όλα είναι ανάγκη να γίνει ο άμεσος και σα
φής διαχωρισμός της διαδικασίας αθλητικής 
παραγωγής από τους μηχανισμούς εμπορευμα
τοποίησης και εκμετάλλευσης του αθλητικού 
θεάματος υψηλού επιπέδου, να διαχωριστεί 
δηλαδή επιτέλους ο κόσμος της παραγωγικής 
διαδικασίας από τον κόσμο της εκμετάλλευσης 
του αθλητικού θεάματος (show business).
Ο διαχωρισμός των δύο αυτών κόσμων να γί
νει με βάση συγκεκριμένους κανόνες. Καθεμια 
από τις δύο ενότητες θα έχει την ιδιαίτερη δο
μή της· θα υπάρχουν όμως και συγκεκριμένοι 
δεσμοί ανάμεσά τους, με τη μορφή διαδρόμων, 
που θα επιτρέπουν την επικοινωνία και ανταλ
λαγή απόψεων στα πλαίσια μιας θεσμικά κατο
χυρωμένης παράλληλης πορείας.
Τα καινούργια δεδομένα, καθώς και οι νέες 
δομές και αντιλήψεις θα αποτελέσουν το θεμέ
λιο της γενικής αναπτυξιακής στρατηγικής του 
αθλητικού κινήματος στην Ευρώπη, μιας στρα
τηγικής που θα λαμβάνει υπόψη όλες τις πτυ
χές της σύγχρονης πραγματικότητας. 
Παράλληλα οι νέες δομές και αντιλήψεις να ε
ντάσσονται σε μια καλά επεξεργασμένη πρό
ταση θεσμικής παρέμβασης, που θα θέτει κάτω 
από τον έλεγχο της αθλητικής κοινωνίας τις ό
ποιες εξελίξεις και η οποία θα αποτρέπει την 
εκ νέου εμφάνιση των εκψυλιστικοίν φαινομέ
νων που θα αλλοιώνουν τα χαρακτηριστικά αλ
λά και την άμεση και δυναμική σχέση 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ m i ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.
Αυτή είναι η πρότασή που δίνει λύσεις αλλά 
και περιέχει την «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ».

* Μ έλος της Κ.Ε. του ΠΑ.ΣΟ.Κ., μέλος 
του Κ.Σ. της ΦΙΜΠΑ



Βασίλης Καρασμάνης*

Μέλημα τον Κέντρου 
Αελχρών είναι η 
προώθηση των κοινών 
στοιχείζύν του 
ευρωπαϊκού πολιτισμού 
και του ιδεώδους της 
ενωμένης Ευρώπης. 
Έμπνευση και 
καθοδηγητικό πρότυπο 
στην παραγωγή και 
προώθηση του 
πολιτισμού βρίσκει το 
ΕΠΚεΑ στο ρόλο και τη 
σημασία των Αελχρών 
στον αρχαίο κόσμο 
καθώς και στις 
διαχρονικές αξίες του 
κλασικού ελληνικού 
πολιτισμού, οι οποίες, 
άλλωστε, βρίσκονται 
στις ρίζες όλων των 
μεγάλων στιγμών του 
σύγχρονον δυτικού 
πολιτισμού. Αυτήν 
ακριβώς τη χρίλοσοχρία 
προσπαθεί να εκχρράσει 
το Ευρωπαϊκό 
Πολιτιστικό Κέντρο 
Αελχρών. Αξιολογεί τον 
πολιτισμό, και κατά 
συνέπεια τις 
πολιτιστικές 
εκδηλώσεις, όχι ως 
«καταναλωτικό προϊόν» 
αλλά ως πολυσύνθετο 
χραινόμενο με κύριες 
παραμέτρους τη 
δημιουργία, την έρευνα 
και την παιδεία.

«Η ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙ ΑΚΩΝ Α Γ Ω Ν Ω Ν »

Ιστορική και 
Θεματική 
Παρουσίαση με 
Πολυμέσα
Μ ια παραγωγή τον Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού 
Κέντρου Αελχρών (Ε.Π.Κε.Δ) σε συνεργασία με το 
Εθνικό Μετσόβιο Π ολυτεχνείο (Ε.Μ.Π.)

Κατά τη διάρκεια των μεγάλων καλλιτεχνι
κών εκδηλώσεων του ΕΠΚεΔ (Διεθνής Συ
νάντηση Αρχαίου Ελληνικού Δράματος, Ει
καστική Συνάντηση, Μουσική, Χορός κ.λπ.) 
οι Δελφοί μετατρέπονται σ’ ένα τεράστιο ερ
γαστήριο, όπου διαρκώς συμβαίνουν γεγονό
τα και δρώμενα με ενεργό συμμετοχή όχι μό
νο των δημιουργών αλλά και των θεωρητι
κών, μαθητών και επισκεπτών. Λιγότερο θε
αματικά αλλά εξίσου σημαντικά και συνεπή 
με τη φιλοσοφία του ΕΠΚεΔ είναι και άλλα 
προγράμματα, όπως τα Σεμινάρια Αρχαίας 
Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού για κα
θηγητές Μέσης Εκπαίδευσης των χωρών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα πολλά συνέδρια, 
σεμινάρια και συμπόσια που γίνονται κάθε 
χρόνο στους Δελφούς, καθώς και άλλα ιδιό
τυπα ανεξάρτητα προγράμματα, όπως η με
λέτη και ανακατασκευή της αρχαίας υδραύ- 
λεως, του γνωστού μουσικού οργάνου της αρ
χαιότητας -προπάτορα του γνωστού εκκλη
σιαστικού οργάνου των δυτικών ναών- που η 
εφεύρεσή του ανάγεται στον τρίτο π.Χ. αιώ
να από τον Αλεξανδρινό Κτησίβιο.
Το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών 
(Ε.Π.Κε. Δ.), επιθυμώντας να συνεισφέρει 
κατά τρόπο ιδιαίτερο στους εορτασμούς της 
Εκατονταετίας των Σύγχρονων Ολυμπιάδων 
(1896-1996), επέλεξε την παραγωγή Εγκυ
κλοπαιδικού Έργου Πολυμέσων (Οϋ-ΚΟΜ) 
με θέμα την Ιστορία των Ολυμπιακών Αγώ
νων.
Η παραγωγή αυτή εντάσσεται στα νέα προ
γράμματα που εγκαινίασε το ΕΠΚεΔ το 1995 
κτχι που αφορούν στις νέες τεχνολογίες και 
στην εφαρμογή τους στον πολιτισμό. Στις 
δραστηριότητες αυτές περιλαμβάνονται και 
προγράμματα πολυμέσων σε Οϋ-ΙΙΟΜ με

πρώτο στη σειρά την «Εγκυκλοπαίδεια των 
Ολυμπιακών Αγώνων».
Ο σχεδιασμός της παραγωγής βασίζεται στην 
προβολή του Ολυμπιακού Πνεύματος, όπως 
εκφράστηκε και μεταλλάχθηκε για δώδεκα 
συνεχείς αιώνες διοργανώσεων των Αγώνων 
στην Αρχαιότητα. Ο θεσμός, κορυφαία έκ
φραση της αντίληψης του Αθλητικού Ιδεώ
δους στην Αρχαιότητα (Σώμα και Πνεύμα), 
γνωρίζει την περίοδο ακμής του αλλά και 
διαδοχικές μεταμορφώσεις και παραμορφώ
σεις κυρίως στην Ύστερη Αρχαιότητα (Ελλη
νικοί και Ρωμαϊκοί Χρόνοι). Με την Αναβίω
ση των Ολυμπιακών Αγώνων στη σύγχρονη 
εποχή (1896), η αντίληψη περί Ολυμπιακού 
Πνεύματος θα βασιστεί κυρίως στις ιδέες και 
στις απόψεις περί αθλητισμού του Πιέρ ντε 
Κουμπερτέν.
Στην επεξεργασία και στη διευθέτηση του υ
λικού -κρίθηκε σκόπιμο η παρουσίαση του υ
λικού (ιστορικά στοιχεία, αθλητικά γεγονότα, 
κείμενα και μέρος των καλλιτεχνικών αποτυ
πώσεων) να γίνει σε δυο συμπαγείς δίσκους:
— έναν που διακλαδώνει τη θεματική του γύ
ρω από την τέλεση των Αγώνων στην αρχαία 
Ολυμπία και
-  έναν που ελίσσεται γύρω από τα καθοριστι
κά συμβάντα που έγιναν περί τα τέλη του πε
ρασμένου αιώνα — το Αθλητικό Συνέδριο 
στο Παρίσι, τις Ζάππειες Ολυμπιάδες και την 
Α' Ολυμπιάδα στην Αθήνα.
Η επιμέρους περιφερειακή ύλη, που συμπε- 
ριλαμβάνεται στο φαινόμενο του αθλητι
σμού, προβάλλεται κατουσίαν συγκριτικά: 
Η μεγαλειώδης σύλληψη της διεξαγωγής 
οργανωμένων αγώνων εκφράζει την υποχώ
ρηση κάθε μορφής βίας ενώπιον της ανα
βαθμισμένης ατομικότητας και της αξίας
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του ανθροίπου ως αγωνιζόμενης και αμιλ- 
λώμενης μονάδας.
Στο πλαίσιο της αντιμετώπισης αυτής, δεν πα- 
ρασιωπώνται οι κεφαλαιώδεις διαφορές της 
σύγχρονης κοινωνίας έναντι του αρχαίου ελ
ληνικού παρελθόντος, όπως και δεν παρα- 
βλέπονται και οι πνευματικές συγγένειες των 
πρωτοπόρων του σύγχρονου Ολυμπισμού με 
το ιδεώδες των προχρισπανικών διοργανώ
σεων.
Μεθοδολογικά, το έργο αρθρώνεται, ως ε
γκυκλοπαίδεια πολλαπλών αναγνώσεων, με 
βάση τις διαφορετικές διαδρομές που μπορεί 
ν' ακολουθήσει ο χρήστης, και που έχουν α
φηγηματικά προβλεφθεί με τη μεγίστη δυνα
τή ευλυγισία και διαδραστικότητα.
Το πρόγραμμα πραγματοποιείται υπό την αι
γίδα και με την οικονομική ενίσχυση του 
Υπουργείου Πολιτισμού. Την υλοποίηση και 
τη φροντίδα μοιράζεται το Ε.Π.Κε.Δ. με το 
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, που υποστη
ρίζει τεχνικά την όλη προσπάθεια καθώς και 
ομάδα συνεργατών από τους επιφανέστερους 
σήμερα κατά τομέα ειδικούς στην Ελλάδα. 
Μεταξύ των συντακτών περιλαμβάνονται 
διαπρεπή στελέχη του Ολυμπισμού και προ
σωπικότητες με διεθνή δράση και ακτινοβο
λία. Το εγχείρημα χαιρέτησε εγκάρδια ο εν 
ενεργεία Πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπια
κής Επιτροπής Juan Antonio Samaranch.
Το έργο αναμένεται να λάβει μια πρώτη ορι
στική μορφή στα τέλη Μάίου 1996. Στο πρώ
το δεκαπενθήμερο του Απριλίου θα έχει ολο
κληρωθεί το DEMO, που περιλαμβάνει σύ
ντομη παρουσίαση των θεμάτων που καλύ
πτει η παραγωγή της μεθόδου και του τρόπου 
παρουσίασης του υλικού.
Η προβολή, προώθηση και διανομή του τελι-

0 οχεδιαομός της παραγωγής Βασίζεται 
στην προβολή του Ολυμπιακού 

Πνεύματος, όπως εκφράστηκε και 
μεταλλάχθηκε για δώδεκα συνεχείς 

αιώνες διοργανώσεων των Αγώνων στην 
Αρχαιότητα. Ο θεομός, κορυφαία 

έκφραση της αντίληψης του Αθλητικού 
Ιδεώδους στην Αρχαιότητα (Χώμα και 
Πνεύμα) γνωρίζει την περίοδο ακμής 

του αλλά και διαδοχικές μεταμορφώσεις 
και παραμορφώσεις κυρίως οτηνΎοτερη 

Αρχαιότητα (Ελληνικοί και Ρωμαϊκοί 
Χρόνοι). Με την Αναβίωση των 

Ολυμπιακών Αγώνων στη σύγχρονη 
εποχή (1896), η αντίληψη περί 

Ολυμπιακού Πνεύματος θα βαοιοτεί 
κυρίως οτις ιδέες και στις απόψεις περί 
αθλητισμού του Πιέρ ντε Κουμπερτέν.

κού προϊόντος με την ιδιότητα της εγκυκλο
παίδειας πολυμέσων θα γίνει με τους εξής 
τρόπους:
1. Με δικτύωση σε παγκόσμια databases, ό
πως π.χ. το Internet, όπου θα διοχετευθεί μια 
συνοπτική έκδοση του έργου.
2. Με το στήσιμο μιας σειράς σταθμιύν πα
ρουσίασης τόσο σε δημόσιους χώρους (μου
σεία, ιδρύματα, βιβλιοθήκες, στάδια και άλ
λους αθλητικούς χώρους), όσο και σε συνέ
δρια, σεμινάρια και λοιπές μεγάλες εκδηλώ
σεις. Σημειώνεται ότι στο Συνεδριακό Κέ
ντρο Δελφών θα υπάρχει μια μόνιμη και πλή
ρης παρουσίασή του.
3. Το όλο έργο έχει την έγκριση του υπουρ
γείου Παιδείας και θα διανεμηθεί δωρεάν σε 
σχολεία και άλλους εκπαιδευτικούς φορείς 
και οργανισμούς.
4. Το πρόγραμμα είναι υπό την αιγίδα της 
Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων (Ε.Ο.Α.) 
και συμπεριλαμβάνεται στο επίσημο πακέτο 
της ελληνικής εκπροσώπησης στους Ολυ
μπιακούς Αγώνες στην Ατλάντα το καλοκαίρι 
του 1996.
5. Μια διαφημιστική καμπάνια θα προβάλει 
το τελικό προϊόν.
6. Η οριστική έκδοση θα προωθηθεί και 
στους τελικούς αποδέκτες-χρήστες του, όπως 
πανεπιστημιακά ιδρύματα, ερευνητές, αθλη- 
τικογράφους, φίλαθλους κλπ.
7. Τέλος μέσω καταστημάτων θα είναι διαθέ
σιμο στο ευρύ κοινό. Τη διακίνηση και τη δια
νομή στην ελληνική και στη διεθνή αγορά θα 
την αναλάβει εκδοτικός οίκος.

* Επ. Καθηγητής Φιλοσοφίας Ε.Μ.Π., 
Δ/ντής Ε.Π.Κ.Ε.Δ.



✓ 5.000.000 τηλεφωνικές παροχές.

✓ 55,3 τηλεφωνικές συσκευές ανά 100 κατοίκους. 
Ένας από τους υψηλότερους δείκτες
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον κόσμο.

✓ Συνεχείς επενδύσεις της τάξεως των 180Δισ. 
ετησίως σε ψηφιακή τεχνολογία.
Ένας στους τρεις πελάτες μας έχει ψηφιακό 
τηλέφωνο.

✓ 5.000 χιλιόμετρα καλωδίων οπτικών ινών.

✓ 23.000 καρτοτηλέφωνα ψηφιακής τεχνολογίας.

✓ Η προηγμένη τεχνολογία στο ακουστικό και στο 
τερματικό σας. ίβΩΝ, Διεθνή Δίκτυα Δεδομένων, 
Δίκτυα και Υπηρεσίες Τηλεπληροφορικής, 
Μίπίρήοπθ, \ZSAT.

✓ Δορυφορικά Συστήματα
για επικοινωνίες ξηρός, αέρα & θάλασσας.

✓ Ανταγωνιστικά τέλη επικοινωνίας για όλες τις 
Υπηρεσίες μας.

✓ Έμπειρο και εξειδικευμένο Προσωπικό. 
Υπεύθυνη συντήρηση.
Συνεχής βελτίωση της ποιότητας επικοινωνίας.

✓ Παροχή ολοκληρωμένων λύσεων 
τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής.
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