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Είναι η πρώτη συνεδρίαση του Ε.Γ. το 1997. Εύχομαι το 1997 να είναι 

για όλους μας μια χρονιά γεμάτη υγεία, δύναμη και δημιουργία. 

Σίγουρα, για το κόμμα μας και την κυβέρνησή μας, το 1997, θα είναι μια 

χρονιά γόνιμη και αποδοτική. Το 1997 είναι για όλη την Ευρώπη η 

χρονιά των μεγάλων διαπραγματεύσεων και των μεγάλων αποφάσεων. 

Για την Ελλάδα, το 1997 είναι η χρονιά ευκαιριών και μεγάλων 

επιλογών. Για μας, για το ΠΑ.ΣΟ.Κ., το 1997 είναι η χρονιά που πρέπει 

να θέσουμε το ΠΑ.ΣΟ.Κ. σε μια νέα τροχιά, έτσι ώστε να θέσουμε την 

Ελλάδα, την ερχόμενη τετραετία, σε ασφαλή τροχιά ευημερίας, 

ανάπτυξης και προόδου.

Τελευταία συνεδρίαση Ε.Γ.

Π.Γ. 6/12 (μαζί με Κυβερνητική Επιτροπή), 16/12, 23/12 

Διαπιστώσεις

Λειτουργία του κόμματος δεν έχει βελτιωθεί. Δεν υπάρχουν οι ίδιες 

παραστάσεις στα μέλη μας για το παρόν και το μέλλον. Δεν υπάρχει η 

ίδια αίσθηση του χρέους. Το ακροατήριο μας παραμένει ένα 

ακροατήριο στελεχών. Η νομή αξιωμάτων είναι το κυρίαρχο 

χαρακτηριστικό της οργάνωσης. Θα πρέπει να επιδιώξουμε οι πολίτες 

να μπουν ορμητικά στις διαδικασίες αναμόρφωσης του χώρου. 

Χρειάζονται γι’ αυτό πιο ανοιχτές, νέες διαδικασίες. Χρειάζονται να 

διαδώσουμε νέα οράματα για μεγάλα και μικρά θέματα. Να 

δημιουργήσουμε ένα νέο ρεύμα που θα ενισχύσει το χώρο.

Στη περιφέρεια παρατηρούνται τάση διάσπάσης στη βάση, 

ανταγωνισμός για τα αξιώματα, ετοιμάζονται συνδυασμοί για 

νομαρχιακές και δημοτικές εκλογές από τώρα. Εάν δεν ξεπεράσουμε 

αυτά τα φαινόμενα η πορεία μας θα είναι πορεία συρρίκνωσης.



Χρειάζεται δράση. Για τη δράση αυτή χρησιμοποιήθηκαν διαφορετικοί 

όροι, επανίδρυση, να φτιάξουμε ένα νέο ΠΑ.ΣΟ.Κ, να δημιουργήσουμε 

μια νέα συγκολλητική ουσία.

Κοινή διαπίστωση ήταν η πειστικότητά μας. Εξαρτάται από την πίστη 

μας σ’ εμάς του ίδιους, από τον τρόπο που θα εκπορευθεί από την 

ηγετική ομάδα το μήνυμα αισιοδοξίας, ασφάλειας για το μέλλον, από τον 

τρόπο που θα δουλέψει το Ε.Γ.

Μπορούσαμε να κουβεντιάσουμε διαπιστώσεις. Είναι πιστεύω 

ανώφελο. Θα συμπέσουμε.

Να δούμε το πρακτέο.

Υπάρχουν ορισμένες ηθικές προϋποθέσεις. Ο σεβασμός και η 

αλληλεγγύη μεταξύ μας. Είναι αυτονόητες. Η επανάληψή τους δεν τις 

εξασφαλίζει.

Τις δυσκολίες θα ξεπεράσουμε με πράξη.

Προτείνω:

I. Ενεργοποίηση του κεντρικού μηχανισμού. Τομείς να αρχίζουν να 

δουλεύουν. Τα μέλη του Ε.Γ. να παρακολουθήσουν και να 

κατευθύνουν τη λειτουργία αυτή όλων των τομέων. Γραμματέας 

Κινήματος θα καταθέτει κάθε τέλος του μήνα ένα γραπτό σημείωμα 

επισκόπησης δράσης Τομέων. Για το σκοπό αυτό στις 16/1 θα 

συνέλθει Εκτελεστική Γραμματεία. Θα συνέρχεται μελλοντικά 1 φορά 

τον μήνα υπό τον Γραμματέα της Κ.Ε. Στις 16/1 θα δω τη 

Γραμματεία του Τομέα Οικονομίας - Ανάπτυξης για προετοιμασία της 

Ειδικής Συνόδου Κ.Ε., Τομέα Συνεταιριστικού για προετοιμασία της 

Ειδικής Συνόδου Κ.Ε. για την αγροτική πολιτική.



α) Να συνέλθουν σε όλους τους νομούς οι διευρυμένες Ν.Ε. 

(συμμετοχή νομάρχη, νομαρχιακών συμβούλων κλπ).

Να προχωρήσουν στη δημιουργία των νέων οργανώσεων - 

θεματικών οργανώσεων με βάση συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

β) Να λειτουργήσουν τα περιφερειακά συμβούλια. Μετά την 1η 

συνεδρίαση δεν προχώρησαν. Να συγκροτηθεί η περιφερειακή 

επιτροπή. Κεντρικός στόχος δεν είναι νέα σχέδια για το νομό. 

Σχέδια υπάρχουν πολλά. Κεντρικός στόχος η παρακολούθηση της 

εφαρμογής των περιφερειακών προγραμμάτων, ο εντοπισμός 

δυσκολιών, η αναμόρφωση όπου χρειάζεται.

Σε κάθε περιφερειακό συμβούλιο να ορισθεί από τα μέλη του 

Συντονιστής για να λειτουργήσει.

γ) Να οριστικοποιηθούν τα κλιμάκια των στελεχών κατά νομό και 

τομέα. Κλιμάκια όχι κατ’ όνομα.

Υπεύθυνοι Ε.Γ. και Γραμματέας Τομέα Οργαν.: Έκθεση τέλος του 

Φλεβάρη.

Την πορεία ανασυγκρότησης θα συζητήσουμε με τους Γραμματείς 

Νομαρχιακών και Τομέων τα μέσα του Μάρτη.



III. Συζήτηση για το Σοσιαλισμό, την Αριστερά και τη 

Κεντροαριστερά

Πρόταση Παρασκευά Αυγερινού.

Παρακολούθηση: τα 2 μέλη Ε.Γ. Κ. Λαλιώτης, Γ. Παττανδρέου, Γ. 

Σουλαδάκης, ο Γραμματέας του Τομέα Επικοινωνίας, και ο 

Πρόεδρος.

IV. Επιμόρφωση στελεχών

Χωρίς διαρκή ανανέωση της γνώσης, διαρκή συζήτηση με τα 

στελέχη για τις εμπειρίες τους, διαμόρφωση μιας ενιαίας άποψης, 

δεν θα οδηγηθούμε σε αναβάθμιση των στελεχών μας.

Μέσα στο μήνα θα πρέπει να γίνει λεπτομερειακή εισήγηση από το 

γραμματέα του Τομέα Επικοινωνίας (ευθύνη Γραμματέα).

V. Συνεδρίαση Οργάνων

Σύνοδος Κ.Ε. 7-8/2

7/2 Ειδική Σύνοδος για Αγροτική Πολιτική 

8/2 Τακτική Σύνοδος με θέμα Θεσμικός και Λειτουργικός 

Εκσυγχρονισμός του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και πολιτική στελεχών.

Θέματα: 1. Πλαίσιο ασυμβιβάστων

2. Επιμόρφωση

3. Πληροφοριακό σύστημα

4. Οικονομικά του Κινήματος

5. Κανονισμός Λειτουργίας



Η Ειδική Σύνοδος για την Ανάπτυξη θα επιδιωχθεί να γίνει το 

Μάρτη

VI. Παρουσία Κινήματος στη Κοινωνία

Εκδηλώσεις στελεχών με θέμα Οικονομία - Εθνικά.



ΓΙΑ ΤΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ, ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 

ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΟΑΡΙΣΤΕΡΑ

ΣΚΟΠΟΣ

- Να επισημάνουμε τις αλλαγές που σηματοδοτούν τη νέα εποχή.

- Να διερευνήσουμε τις απόψεις για τον αναπροσδιορισμό των αρχών και 

των αξιών πάνω στις οποίες θα στηρίξουμε την προσπάθεια μας τα 

κρίσιμα επόμενα χρόνια.

- Να προσδιορίσουμε τις κοινωνικές δυνάμεις και τον πολιτικό χώρο που 

μπορούν να συνταχθούν σε μια κοινή προσπάθεια.

Ο δημόσιος διάλογος πιστεύουμε, ότι πρέπει να στραφεί γύρω από μια σειρά 

σημαντικά ερώτημα.

1. Συνέπειες της πανκοσυιοποίησης της οικονομίας:

- ποιος κυβερνά τον κόσμο;

- οικονομικός ντετερμινισμός;

- ισχύει η προτεραιότητα της πολιτικής;

- ποιος ελέγχει την οικονομία;

- κρίση των θεσμών αντιπροσώπευσης;

2. Τεγνολονία και κοινωνία:
- η ηλεκτρονική δημοκρατία

- το μέλλον της εργασίας

- τα διλήμματα της βιοηθικής

- πολιτιστική-πολιτισμική ισοπέδωση



3. Το μέλλον του κράτους έθνους:
- πώς αλλάζει η κυριαρχία;

- τι σημαίνει εθνική διάσταση;

- διεθνείς σχέσεις στην εποχή της παγκοσμιοποίησης

4. Η κοινωνική διάσταση σήμερα:

- ο πολίτης μετά το κράτος πρόνοιας

- η Τρίτη γενιά δικαιωμάτων (μετά τα δικαιώματα του πολίτη και τα 

κοινωνικά δικαιώματα τι;)

- νέες και παλιές ανισότητες, κατανομή του πλούτου και της γνώσης.

1. Το Ίδρυμα Ανδρέας Παπανδρέου (ΙΣΤΑΜΕ) θα αναλάβει με τη συνδρομή 

και άλλων ινστιτούτων και πολιτικών ομίλων να οργανώσει σχετικές 
εκδηλώσεις στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.

2. Θα πραγματοποιηθεί επίσης μια εκδήλωση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. με εισήγηση του 

Προέδρου και των μελών της Πολιτικής γραμματείας.

3. Με το υλικό των παραπάνω εκδηλώσεων ελπίζουμε να ακολουθήσουν 

άλλες εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα.

4. Τέλος θα επιδιώξουμε την πραγματοποίηση μιας Διεθνούς Συνάντησης 

σοσιαλιστών στην Αθήνα τις αρχές του καλοκαιριού. Υπεύθυνος για τη 

διοργάνωση θα είναι ο Π. Αυγερινός, Μέλος του Ε.Γ. και αντιπρόεδρος του 

Ευρωκοινοβουλίου.


