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Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ 

ΑΝΔΡΕΑ Γ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΩΝ 

ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: —7/Q <-

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Η ΙΔΙΛΤΕΡΙΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΪΙΛΠΤΠΣΙΙΣ 

Β. ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑ 

Γ. ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

Δ. ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

ΣΤ. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Ζ. ΤΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

Η. ΘΕΣΜΟΙ 

Θ. Η Ν. Δ. ΚΑΙ II ΣΤΡΑΤΙΙΓΙΚ11 ΤΗΣ 

Ι. ΤΟ Κ.Κ.Ε. και OL απόψεις του. 

Κ. Ο ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ και το νόμημα των Εκλογών. 

Λ. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΩΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑ 
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Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. - Η ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥ^^Τ.ΪΣΠΣ 

Κάθε φορά η συνάντηση χων καθοδηγητικών στελεχών του ΠΑ.ΣΟ.Κ., 

από όλες τις γεωγραφικές περιοχές, καθώς και από όλους τους 

κοινωνικούς χώρους και τους θεσμούς, αποτελεί ένα ξέχωρο πολιτικό 

κα,ι κομματικό γεγονός. 

>> 

Η σημερινή όμως συνάντηση έχει μια ιδιαίτερη και καθοριστική 

σημασία γιατί: 

"It 

συμπίπτει με τον 4ο χρόνο της Κυβερνητικής θητείας του 

ΠΑ.ΣΟ.Κ., που μέσα του περικλείει σοβαρές εξελίξεις καθώς και 

την πιο κρίσιμη πολιτική μάχη, τη μάχη των εκλογών, 

είναι η πρώτη μετά το Συνέδριο μας, που μέσα από δημοκρατική 

διαδικασία αναδείχτηκαν, επικυρώθηκαν και ανανεώθηκαν οι 

θεσμοί, τα Κεντρικά και τα Ενδιάμεσα Όργανα και τα καθοδηγητικά 

στελέχη του Κινήματος, 

* 

είναι το επιστέγασμα μιας πολύμηνης προγραμματισμένης πολιτικής 

προσπάθειας και οργανωτικής δουλειάς μιας και έχουν προηγηθεί 

η συγκρότηση των Καθοδηγητικών Επιτροπών, η διάταξη χων μελών 

της Κ.Ε., οι συγκλήσεις όλων των Περιφερειακών Οργανωτικών 

Συσκέψεων και των Νομαρχιακών Οργανωτικών Συσκέψεων καθώς 

και Περιφερειακές και Νομαρχιακές Συνδιασκέψεις Χώρων, 

συνοψίζει και προωθεί την αναγκαία και επιβεβλημένη διαδικασία 

για τη σταθερή και μόνιμη σύνδεση τόσο ανάμεσα στις διάφορες 

/-
• 
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εκφράσεις του Κινήματος μας όσο κύρια ανάμεσα στην Οργάνωση, 

το Μαζικό Κίνημα και την Κυβερνητική Πολιτική. 

Αυτή η συνάντηση μας είναι μια ευκαιρία: 

- για να περιγράψουμε και να αναλύσουμε τα νέα στοιχεία, που 

συνιστούν τη διεθνή συγκυρία και επηρεάζουν τις εξελίξεις, 

- για να καταδείξουμε θετικά τη στρατηγική μας, το έργο μας, 

τους στόχους και τις προτεραιότητες μας, 

ι Ι 

- για να αποκαλύψουμε και να κρίνουμε τις θέσεις, τις επιλογές 

και την τακτική των άλλων κομμάτων, 

- για να προσδιορίσουμε τις νέες πρωτοβουλίες για την Κυβέρνηση 

και το Κίνημα μας. 

./. 



ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑ 

Β1. FI Στρατηγική των Υπερδυνάμεων και οι παγκόσμιες αντιθέσεις 

φαίνεται να κυριαρχούν και να παγιώνονται μιας και 

επιβάλλουν τον παγκόσμιο διπολισμό, καθορίζουν την 

ψυχρο-πολεμική ένταση και καθιερώνουν την ξέφρενη 

κλιμάκωση των εξοπλισμών. 

Η Ειρήνη βρίσκεται καθημερινά στο Στόχαστρο. Δεν 

υπάρχουν στον ορίζοντα χειροπιαστές αποδείξεις για μια 

πραγματική αντίστροφηjπορεία με στόχο την Ύφεση, τον 

Αφοπλισμό και την Ειρηνική Συνύπαρξη βασισμένη 

σε χαμηλό σημείο ισορροπίας και όχι στην ανεξέλεγκτη 

ισορροπία του Τρόμου. 

Β2. Η θριαμβευτική επανεκλογή του Ρήγκαν σημαδεύει την 

σημερινή διεθνή συγκυρία. Επιβεβαιώνει την εμμονή 

της Αμερικής για την επιβολή και επέκταση της στρατηγικής 

(στρατιωτικής, οικονομικής και πολιτικής) ισχύος σ'όλο 

τον κόσμο. 

Αρχίζει να φαίνεται, ότι θα διανύσουμε περίοδο σκλήρυνσης 

για την ανίχνευση και τη δοκιμασία της Εθνικής αντοχής 

και των οικονομικών ορίων ωρισμένών χωρών. Η ανανεωμένη 

ηγεσία των ΗΠΑ προωθεί παραπέρα - στα άκρα την προηγούμενη 

πολιτική της. 
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Δεν έχει ανοίξει μόνο γενικά μέτωπα αλλά έχει 

TUJOGÔLορίσει ειδικούς στόχους σ'όλες τις ηπείρους 

την Ευρώπη, την Ασία, την Αφρική, την Κεντρική και 

Λατινική Αμερική. 

Αυτό άλλωστε προκύπτει από έρευνες, εκθέσεις και αναλύσεις 

Οργανισμών και Κέντρων που συμβάλλουν αποφασιστικά 

στη διαμόρφωση της ηξωτερικής Πολιτικής των ΜΠΑ. 

Για κάθε "ανεξάρτητη και κυρίαρχη" πολιτική και για κάθε 

"άτακτη" χώρα διαμορφώνεται μια ιδιαίτερη αντιπαράθεση 

με πολλαπλά και σύνθετα μέσα, πολιτικά και στρατιωτικά 

και κύρια οικονομικά. Το διεθνές και ιστορικό δίδαγμα 

«a 

και συμπέρασμα είναι ότι μια Πολιτική Εθνικής Ανεξαρτησίας 

και Εθνικής Κυριαρχίας, μια Πολιτική Ειρήνης έχει ένα 

τίμημα. . Ένα τίμημα, που οφείλουν να επωμιστούν όσοι 

στα λόγια και στην πράξη αγωνίζονται για το δικαίωμα 

της Ελευθερίας και της Ανεξαρτησίας. 

Για τούτο μια πολιτική Εδαφικής Ακεραιότητας και Εθνικής 

Κυριαρχίας και Ανεξαρτησίας οφείλει να συμβαδίζει με 

μια πορεία πολιτικής και στρατιωτικής' αποδέσμευσης να 

συνδυάζεται με μια σχεδιασμένη Αυτοδύναμη Οικονομική 

Ανάπτυξη και να στηρίζεται σε ένα αφυπνισμένο Δημοκρατικά 

Αντιεξαρτησιακό και Πατριωτικό Κίνημα μαζών. 

Η τύχη του κόσμου δι:ν-«ρέπει να αφεθεί μοιρολατρικά οιις 

διαθέσεις και τις επιλογές των ηγεσιών των δύο υπερδυνάμεων. 
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Οφείλουν να έχουν παρουσία αισθητή οι Μικρές χώρες. 

OL Μικρές Χώρες οφείλουν να αναλάβουν πρωτοβουλίες. 

Να γείρυρώνουν τους αντίθετους "κόσμους", τις αντίθετες 

γεωπολιτικές στρατηγικές. 

Αυτόνομες Πρωτοβουλίες Ειρήνης. 

Η κοινή υπογραφή του εμπνευσμένου κειμένου των 6 ηγετών, 

οεν αποτελεί μια τυπική έκκληση αλλά διαγράφει μια 

•μονιμότερη πολιτική. Λυτή η αυτόνομη πρωτοβουλία έκανε 

την Ειρήνη όχι μόνον υπόθεση των λαών και των Κινημάτων 

Ειρήνης αλλά σημαία των Κυβερνήσεων Χωρών. 

Λ 

,Οι χώρες αυτές είναι αντιπροσωπευτικές απ'όλες τις ηπείρους 

και έχουν διαφορετικά πολιτίκά-κοινωνικά συστήματα, 

διαφορετικές θρησκείες και πολιτισμούς. Συνενώνονται όμως 

από την κοινή αγωνία του καιρού μας για την Ειρήνη, τον 

άνθρωπο και τον πολιτισμό μας. 

Η τραγική εικόνα της Αιθιοπίας και των άλλων χωρών 

αποτελεί πρόκληση για την Παγκόσμια Κοινότητα. Η 

δραματική αντίφαση και το παράλογο δίλημμα ανάμεοα στην 

πείνα κο.ι τους εξοπλισμούς μας σηματοδοτεί ταυτόχρονα 

./. 



το ανθρωποκεντρικό ξεπέρασμα τους, που είναι συνώνυμο 

με την Ειρήνη, και με μια νέα διεθνή τάξη πραγμάτων 

και σχέσεων. 

Η συνάντηση των Σούλτζ? και Γκρομύκο, αν και φαίνεται 

ως uua απλή διερεύνηση προθέσεων, μπορεί να θεωρηθεί 

σαν ένα καλό σημάδι. Η περίοδος της διακοπής των 

επαφών και του διαλόγου μάλλον έχει τελειώσει μιας και 

οι υπερδυνάμεις - η κάθε μια για δικούς της λόγους -

αναζητούν κάποιο κοινό παρανομαστή για μια νέα προσέγγιση. 

Θα ήθελα να τονίσω ότι είναι η πρώτη φορά, που γίνεται 

μια συνάντηση "εφόλης της ύλης". Δηλαδή,' περιλαμβάνει τα 

όπλα στο διάστημα - και,ίσως, κατά κύριο λόγο τα όπλα στο 

διάστημα . Περιλαμβάνει τους διηπειρωτικούς πυραύλους, τους 

πυραύλους μέσου βεληνεκούς και τις συμβατικές δυνάμεις. Είναι 

η πρώτη φορά που γίνεται μια τέτοια συνάντηση, χωρίς ημερήσια 

διάταξη, για την οποία αναμένονται τόσα πολλά, από τόσο πολύ . 

κόσμο. 

Θα έλεγα ότι θα πρέπει να μην είμαστε, ιδιαίτερα, αισιόδοξοι-

όσο και αν θέλουμε να ελπίζουμε - γιατί η θριαμβευτική ανανέωση 

της εντολής προς τον Ρήγκαν επιβεβαιώνει μια πολιτική, βασικά, 

σκληρή, σε ό,τι acpopá τις σχέσεις Ανατολής και Δύσης. 
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ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΤ ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΗ Κ£ΩΊΈΡΙΚ11 ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

«MUM
: 

Γ ι. οι ΛΙΚΟΝΚΙ'?: MA:: ÌI. .̂¿IÌJLÌIÌ' '.ÏATJ : : : 

II πολυδύναμη HUL ιιυλυδιάατατη εΓ,ωχερική ματ πολιτική 

σήμερα αποδίδει ουσιαστικούς καριιούς: 

• 

Μέσα στα πλαίσια των παγκόσμιων συσχετισμών, υπάρχει 

ήδη αποδεκτή μια σαφής και αναμφισβήτητη εικόνα μιας 

Εθνικής Πολιτικής που ουδέποτε είχε η χώρα μας και 

που την περιβάλλει η αναγνώριση και το κύρος. 

Διατυπώσαμε ευκρινώς το δικό μας Ανεξάρτητο - ΙΡθνικο-

Αμυντικό - Φιλειρηνικό δόγμα που υλοποιούμε με αποφα

σιστικότητα, με σύνεση και συνέπεια χωρίς υπαναχωρήσεις, 

άκαιρους πειραματισμούς ή επικίνδυνες ρήξεις. 

- Οι διεθνείς μας πρωτοβουλίες ιιου προκαλούν παγκόσμιο 

αντίκτυπο είναι αρμονικά ενταγμένες στα πλαίσια της 

στρατηγικής μας για Εθνική Ανεξαριηαία και Ειρήνη 

και διαμορ(ρώνουν ταυτόχρονα τους όρους της θετικής 

εξέλιξης και επίλυσης των εθνικών μας θεμάτων. 

Διεθνείς Πρωτοβουλίες: 

Αποπυρην ι κοιιο ί ηοη Βαλκαν ι κ ή Γ . 

Μεσογειακή συνεργασία στο διάλογο Βορρά - Νότοι.;, 

li Ελλάδα γέψυρ ι;άμεσα orov Τρίτο Κόσμο και την 

Ευρώπη· 
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Η πρωτοβουλία των έΓη για την Ειρήνη και τον 

Αφοπλισμό. 

Αντίστοιχα ταξίδια: 

Λιβύη, Πολωνία, Σουηδία, Ιταλία, Ινδία, Ιορδανία, 

Συρία, (επικείμενες επισκέψεις) Μόσχα, Κίνα. 

"Ελούντα" το ορόσημο μιας αυτόνομης και δικαιωμένης 

πρωτοβουλίας. ' 

Παγκόσμια αίσθηση και κατάπληξη. 

Η Ελλάδα εγγύηση όχι μόνο της Ειρήνης, αλλά και 

Φερέγγυος διαμεσολαβητής σε επιμέρους κρίσεις 

ανάμεσα σε χώρες και δυνάμεις με κοινά συμφέροντα. 

Ταυτόχρονη διασφάλιση σημαντικής πιιοσ ιήρι Γθ
Γ
. <">f 

.μεγάλα, εθνικά θέματα (Μεσογειακά - Κυκριακό -

Ελληνοτουρκικά). 

Η" Δεξιά με τη δική της αποσπασματική και μονομερώς 

προσανατολισμένη πολιιική, δεν είναι δυνατόν να 

κατανοήσει και να αντιληφθεί τη σημασία και το 

βάρος της διαμόρφωσης μιας πολυδύναμης πολιτικής. 
r 

* 
ο · 

Για μ α ς , γ ι α τη χώρα μ α ς , κάθε τ α ξ ί δ ι , κάθε δ ι ε θ ν ή ς 

π ρ ω τ ο β ο υ λ ί α ή Γΐιαφή *'χει ένα ιιολόιιλι υμο και ο ό ο ι α -

Οίικύ ε θν ι κό uv r ι ιηιυΓίμα'. " ΙΙΙ'Ι'ΜΊΤΙΙΪΛ "HIV ανύψωση ι (m 

κ ύ ρ ο υ ς , το σεβασμό στη δ ι κ ή μας φωνή, την α ν α γ ν ώ ρ ι σ η 

r 

ι 
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στρατηγικά του ρόλου τιυ.υ μπορ< ' παίξουμε 

στον διεθνή χώρο, κάθε παρόμοια πρωτοβουλία έχει 

εθνικές συντεταγμένες: 

Την πολιτική διάσταση. 

.Εντάσσεται σε νυ-α πολιτική που διαμορφώνει ευνοϊκούς 

συσχετισμούς για τα Εθνικά νιας θέματα σε επίπεδο 

κοινής γνώμης, πολιτικής στάσης Κυβερνήσεων υποστήριξης 

σε διεθνείς οργανισμούς, διεθνούς κατανόησης των 

προβλημάτων που αντιμετωπίζει η πατρίδα νιας· 

Την εθνικοαμυντική διάσταση. 

Μέσα από τις διμερείς σχέσεις, τις επαφές κο.ι τις 

ανταλλαγές, διερευνούμε τη δυνατότητα της Αυτοδύναμης 

Αμυντικής θωράκισης της χώρας μας. Αναζητούμε εναλ

λακτικές πηγές και συστήματα που μειώνουν την εξάρτηση 

και συντελούν στην Πολιτικοστρατιωτική Αποδέσμευση. 

Την οικονομική διάσταση. 

Η διεύρυνση της αγοράς για την εθνική οικονομία, η 

οικονομική όψη των διεθνών μας σχέσεων, οι μεγάλης 

εμβέλειας και οικονομικού κύρους συμ(ρωνίες, αποτελούν 

προϋπόθεση για την σταθεροποίηση, την ανάκαμψη της 

οικονομίας yac αλλά και αλλαγή της δομής; της (επενδύσεις, 

εισαγωγή συναλλάγματος, εναλλακτικές αγορές, νέες 

αγορές, προώί .η εξαγωγών κ.α.). 



t 
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Τη διπλωματική διάσταση 

0 διεθνής λόγος της χώρας μας και η αποδοχή του 

συμβαδίζει με την αντίστοιχη διπλωματική αναβάθμιση, 

την τόσο αναγκαία γ.ΐ την επίλυση τωνΕθνικών μας θεμάτων. 

Ήδη γίνεται λόγος για την Ελλάδα των πρωτοβουλιών και 

της Ειρήνης, για την "απομόνωση της Τουρκίας", για τη 

"σταθερή δημιουργία νέων σχέσεων και φίλων" 

Γ3. Στην πολιτική και διεθνή συγκυρία που διανύουμε και 

για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα τα Εθνικά μας θέματα 

αλλά και οι εσωτερικές εξελίξεις ανα^τύσονται στα 

πλαίσια μιας "σύγκρουσης". 

Εξάρτηση - Ανεξαρτησία 

Κλειδί για την κατανόηση -και την παρέμβαση στις 

εσωτερικές κοινωνικές αντιθέσεις, για την συγκρότηση της 

ΕΛΕ, για την μελέτη και ανάλυση των εξελίξεων στα άλλα 

πεδία όπως αυτό των θεσμών, της Δημοκρατίας, της ανάπτυξης, 

.- '· : - · ~ΐη"ς κί\ιησης.- της κοινωνίας "μας' συνολικά, είναι ή • ·' *" ***** 

αποδοχή αυτής της ιιραγματικότητας. 

./. 



- 11 -

Μέχρι σήμερα εξακολουθήσαμε μια σχετικά ανοιχτή 

διπλωματία ενημερώνοντας το λαό σ'όλα τα ζητήματα, 

την πορεία μας, τ ir θέσεις ματ. Σήμερα και αυτό 

δεν αρκεί. 

Απαιτείται η διαμόρφωση εvór προγράμματος για την 

ενημέρωση και 6ια(ρώτιση με κατοχυρο)μένες διαδικασίες, 

Ι 
που η υλοποίηση του θα διευρύνει τον εθνικό συσχετισμό 

και θ'απομόνωνε ι κάθε απόπειρ_α_εσωτερική ή εξωτερική 

no»
 6 U

OKOXCU
E
.. την u^onoÇno^c Ε ^ κ η ς μα, Π ο

λ ί
τ ^

Ε
. 

Αυτό θα βοηθέσει ουσιαστικά στην ανάπτυξη ενός κλίματος-

'εθνικής ομοψυχίας και ενός συνειδητού Πατριωτικού 

Κινήματος για την Ανεξαρτησία και την Ειρήνη που εκφράζει 

την πλατειά συμπαράταξη αλλά και την κοινή και 

ανένδοτη συνείδηση του λαού. 

ι 

·/. 
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Δ. ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

ΔΙ. NATO 

- Η θέση μας γ La τη φύση και το χαρακτήρα της συμμαχίας. 

- Η θέση μας για τη Λήμνο. 

- Η θέση μας γ ta το Στρατηγείο της Λάρισας. 

- Η υπαρκτή Εξωτερική αιιειλή από την Τουρκία. 

- Το νέο Αμυντικό Δόγμα της Ελλάδας. 

OL θέσεις μας και τα συμπεράσματα της πρόσφατης συνάντησης 

των ϊπουργών Άμυνας του NATO. 

Η άρνηση της συμμετοχής στις συμμαχικές ασκήσεις. 

Δ2. ΕΟΚ 

Η Δικαίωση της θέσης μας. 

OL όροι του Μνημονίου ως πρωταρχική προϋπόθεση για την 

Οικονομία μας. 

Τα Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα"ως στρατηγική 

επιλογή (σύγκλιση Οικονομιών, ομαλό ξεπέρασμα της 

αντίθεσης Βόρρά-Νότου κ.λ.π.). Και ως πολιτική επιλογή 

(ενίσχυση του ρόλου tun Γων δικαιωμάτων των Χωρών του 

Ευρωπαϊκού Νότου - αμφισβήτηση της απόλυτ,ης κυριαρχίας 

του Διευθυντηρίου). 

11 εμμονή της Ελλάδας oca Μ.Ο.Π.. αιιοιελεί Κ!)νική επιταγή' 

και υπεράσπιση των συμφερόντων και των κυριαρχικών μας 

δικαιωμάτων στην Κοινό ι πια. 

• · / · . · • • 



ΔΟΥΒΛΙΝΟ 

11 c J r ά ση της Κ υβ έρν ηο r ; ς του ί ΙΑ.ΣΟ.Κ. 

Η δικαίωση και Ί επικύρωση Γης επιλογής από τους 

Φιτζέραλντ και Τόρν. 

II θέση μας για Ισπανία - Πορτογαλία. 

ΪΔΤΑΙΤΈΡΠ ΜΝΕΙΑ 
— — — - ι ..ψ. ... 

Σ τ ο
 Διχασμό και στη Διάσπαση της Ν.Α. 

Μητσοτάκης τοποτηρητής της Θάτσερ. 

Πολιτική στάση οαγ ιαδιομυύ και υιιυτέλειας. . 

θυμίζει εποχές του Yes man. 

Il πιό τρανή αλλά και. ειρωνική απάντηση στις κινδυνολογίες 

και τις ανευθυνότητας του Έλληνα - Πατριώτη Κ. Μητσοτάκη 

ΔΟΘΗΚΕ από τους επιφανείς υπεύθυνους ιης ΚΟΚ κ. Τόρν και 

Φιτζέραλντ. 

11 θέση του Κ. Μητσοτάκη δεν είναι μόνο Εθνική και Πολιτική 

γκάιρα αλλά και κυνική ιιρυσωιιική επιλογή. Κίναι μια 

ομολογία πίστης, στην εξάρτηση και στην υποταγή. 

0 Κ. Μητσοτάκης δίνει ε£ατάσεις και ξέρει ότι βαθμολο

γείται. Επιζητεί καλούς'βαθμούς από τους εταίρους σε 

βάρος το)ν συμφερόντων του Έθνους και του Λαού μας. 

ΚΥΠΡΙΑΚΟ 

.Στη ΙΟετία 1974-1984 η Κόπρος δοκίμασε την επεκτατική 

και επιθετική στρατηγική της Τουρκίας με κύριους σταθμούς 

/* 
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την εισβολή, ιην κατοχή, την ανακύρηξη του παράνομου 

Ψευδοκράτος και την καταστρατήγηση του διεθνούς 

δικαίου και των αποφάσεων του Ο.Η.Ε. 

Σήμερα διαφαίνονται στον ορίζοντα κάποιες ενθαρρυντικές 

εξελίξεις. Κάθε σημάδι αισιοδοξίας και ελπίδας δεν 

μπορεί παρά να συνδέεται άρρηκτα με την διαφοροποιημένη 

συμπεριορορά και την διαλλακτικότητα της Τουρκίας. 

Αυτή η διαφοροποίηση και η διαλλακτικότητα δεν είναι 

απλά "ευγενής παραχώρηση" της Τουρκίας αλλά καρπός μιας 

στρατηγικής που οι ιδιαίτερες και σημαντικές πτυχές της 

ήταν και είναι: 

Η Επιμονή στην αρχή της Διεθνοποίησης. 

Η Ενότητα και συμπαράταξη ανάμεσα στην Ελλάδα και 

την Κύπρο. 

- Η συνδυασμένη, συντονισμένη και ανένδοτη προσπάθι_ια 

των δύο Κυβερνήσεων για την υπεράσπιση και την 

προαγωγή του Δικαίου ενός Κράτους και ενός Λαού. 

- Η Διπλωματική και Πολιτική καταδίκη και οικονομική 

απομόνωση του παράνομου Ψευδοκράτους της Β. Κύπρου. 

Η προσπάθεια σύμπνοιας, ενότητας και κοινής στάσης 

των πολιτικών δυνάμεων στην Κύπρο και την Ελλάδα. 

Η συσπείρωση - κινητοποίηση και θετική συμβολή ' 

του Ελληνο-Κυπριακού "Λύμπυ" στις II.Π.Α. 

Δ4. Εθνικό-Αμυντικό Δόγμα 

Εδαφική Ακεραιότητα · · 

Εκσυγχρονισμός Οπλικών Συστημάτων 

" Αγορά του Αιώνα " 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

El. ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ-

Ιστορική σημασία. Πρώτη (popa κατατίθεται και ψηφίζεται 

5ετες πρόγραμμα ιιου προβλέπει σχεδιάζει, και προωθεί την 

αυτοδύναμη κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας μας. 

Το πενταετές συμπυκνώνει μια στρατηγική ανάπτυξη με 

ιεραρχημένους στόχους και με προβλεπόμενους πόρους. 

Μια στρατηγική που περιλαμβάνει διαρθρωτικές αλλαγές για 

τη δημιουργία βιώσιμης και ανταγωνιστικής βιομηχανίας, 

γεωργίς και σύγχρονης τεχνολογίας. 

Το πενταετές αποτελεί την οργανωμένη απάντηση και συνολική 

διέξοδο στο φαύλο κύκλο της υπανάπτυξης. Για τούτο αποτε

λεί το θεμέλιο λίθο και για την επιβίωση πγς χώρας μας 

και για την άνοδο του βιοτικού επιπέδου του λαού μας. 

« • 

Στο πενταετές«συνυπάρχουν και συνυφαίνονται τρεις διαφορε

τικοί τύποι φορέων ανάπτυξης. Αυτοί είναι: 

- Ο Δημόσιος Τομέας, που μέσα από την κοινωνικοποίηση του 

διαμορφώνει και κατοχυρώνει μια δυναμική και δημιουργική 

ισορροπία και συμμετοχή ανάμεσα στο κράτος, την κοινωνία 

και τους εργαζόμενους. 

Ο Ιδιωτικός Τομέας, που μπορε ί να υπάρχει και να αναπτύσ-

. σεται μέσα στο αναπτυξιακό πρόγραμμα και σύμ<ρωνα με κίνητρα 

- -ν 



αποτελεσματικά και διαφανή και κατά κλάδο και κατά 

ν^γραφίκή περιφέρεια. 

Ο Κοινωνικός Τομεάς, με μοχλούς προώθησης την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση, τους Συνεταιρισμούς, τις Εταιρείες Λαϊκής 

Βάσης, ως ενοποιημένο πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό 

πλαίσιο. 

Το πενταετές αποτελεί την πυξίδα, που καθορίζει τη γραμμή 

πλεύσης. 

* 

Η βασική καινοτομία του είναι, ότι διαμορφώθηκε μέσα 

από τη θεσμοθετημένη λαϊκή Συμμετοχή και θα πραγματοποιηθεί 

μέσα από* την λαϊκή διασφάλιση της λαϊκής συναίνεσης και 

του κοινωνικού ελέγχου. 

Το πενταετές και η δυναμική του μέσα από τους αναπτυξιακούς 

στόχους και ρυθμούς δίνει, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα 

την πιό σίγουρη, μόνιμη και λυτρωτική λύση στην πιο 

χειρότερη μορφή οικονομικής αδικίας, την ανεργία. * 

Ε2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

0 Προϋπολο.γισμός εικονογραφεί τόσο την σημερινή κατάσταση 

όσο και την προβλεπόμενη εξέλιξη της Ελληνικής Οικονομίας. 

Ταυτόχρονα αποκαλύπτει τους αναπτυξιακούς· στόχους και τις 

,.··.··. προτεραιότητες στην κοινωνική πολιτική και περίγραφε ι ..την· 

εισοδηματική πολιτική. 

Για τούτο όλοι μας ικρείλουμε 'να βλέπουμε την συνολική 

οικονομική πολιτική με τους στόχους, τις προτεραιότητες 
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Εισοδηματική πολιτική και τα όρια της. Διαφορετικά 

θα "βλέπουμε το δέντρο και θα χάνουμε το δάσος". 

Η Οικονομική Πολιτική 1985 με τους στόχους και τις 

προτεραιότητες της δεν μπορεί παρά να εκφράζει τη 

"χρυσή τομή" ανάμεσα στη πολιτική θέληση μιας σοσια

λιστικής κυβέρνησης.και στην οικονομική πραγματικότητα 

όπως αυτή συντίθεται από· την διεθνή κρίση και τη μόνιμη 
Ι 

καχεξία και υποανάπτυξη της χώρας μας. 

Λυτή η "χρυσή τομή" αποτελεί το ακρότατο όριο της 

δυναμικής ισορροπίας και προοπτικής της Ελληνικής 

Οικονομίας, που προκύπτει από την διαπλοκή της με μια 

πολιτική Εθνικής Ανεξαρτησίας, αυτοδύναμης ανάπτυξης, 

ριζοσπαστικών κοινωνικών "επιλογών και προωθημένων 

θεσμικών μεταρρυθμίσεων και τομών. 

Στόχοι του 1985: 

ΑΕΠ...... 

Πληθωρισμός...... 

·/. 



συγκράτηση του ελλείματος τρεχουσών συναλλαγών 

στα-επίπε5α του 83 και του 84. 

Καμμιά φορολογική επιβάρυνση. 

Αντίθετα φορολογικές ελαφρύνσεις. 

Κατοχύρωση του πραγματικού εισοδήματος των εργαζομένων 

με την ΑΤΑ και αύξηση του διαθεσίμου πραγματικού εισοδήματος — 

των εργαζομένων σαν αποτέλβσμα των φορολογικών ελαφρύνσεων. 

Πολιτική τιμών για αγροτικά προϊόντα που στηρίζει το 

πραγματικό εισόδημα των αγροτών. 

Προστασία του εισοδήματος των συνταξιούχων. 

- Κοινωνικές προτεραιότητες: Υγεία, Παιδεία. 

- Διατήρηση θετικής δανειοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας. 

Άρνηση αποδοχής "μονεταριστικών" επιλογών. 

- Δραστικά μέτρα για καταπολέμηση της ανεργίας στα πλαίσια 

μιας σταυροφορίας, κοινωνικής αλληλεγγύης μέσα από νέες 

θέσεις εργασίας, προγράμματα επιδοτούμενης απασχόλησης, 

προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και αναπροσανατολισμού, 

επέκταση των κριτηρίων και της διάρκειας για τα επιδόματα, 

ανεργίας και ειδικά προγράμματα κοινωφελών έογων
β
που 

:" '- ''θα"απορροφήσουν άνεργους όλων των 'ειδιχοτι t¿ ^ 

Ε·4. Αυτές οι .αναφορές ήταν αναγκαίες για να μπορεί κανείς να 

κατανοήσει και να κρίνει την Εισοδηματική μας Πολιτική για το 1985. 

Προβλέπει : 
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- Συνέχιση του συστήματος καταβολής ΑΤΑ που ίσχυε για το 1984. 

Φορολογικές ελαφρύνσεις. 

0 συνδυασμός αυτών των δύο μέτρων έχει σαν αποτέλεσμα 

την αύξηση του πραγματικού διαθεσίμου εισοδήματος των 

εργαζομένων. 

Η αύξηση όμως αυτή που δίνουμε εξαντλεί τα περιθώρια 

που υπάρχουν στην οικονομία μας αν θέλουμε να στηρίξουμε 

μιαν αυτόνομη οικονομική ανάπτυξη. 

- Είναι βέβαιο πως αυξήσεις πέρα από την ΑΤΑ θα κλε ίσουν χιλιάδε·: 

οριακές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις προς "δόξα" της 

ανεργίας και προς όφελος των ντόπιων και ξένων μονοπωλίων. 

(Αυτές οι επιχειρήσεις απασχολούν περίπου το 65% των μισθωτοί) 

Σίγουρα υπάρχουν διεκδίκησεις και δίκαια αιτήματα. Όλοι 

συμφωνούμε. Υπάρχουν όμως και ερωτήματα και προβλήματα: 

- Ποιες θα είναι οι συνολικές επιπτώσεις αυξήσεων που 

ξεπερνούν τοι όριο. που έθεσε η Κυβέρνηση. 

Υπάρχει πάντα ο κίνδυνος για ανατροπή της πορείας της 

οικονομικής ανεξαρτησίας και της οικονομικής ανάπτυξης. 

Πο̂ ς uat γιατί να. περιορίσουμε τα θετικά μέτρα στους 

"εντός των τειχών της απασχόλησης και της μόνιμης 

εργασίας" και όχι στους "εκτός των τειχών άνεργους". 

• V. 

i 
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- Kau δεν υπάρχει αμφιβολία πως θα υπονομεύσουν την ήδη 

ανταγωνιστική θέση της οικονομίας της χώρας μας. 

Εδώ είναι αναγκαίο να επισημάνουμε ότι είμαστε η ΜΟΝΗ 

χώρα στην Ευρώπη, που έχει καθιερώσει, διατηρεί και 

θα διατηρεί την ΑΤΑ και την ουσιαστική προστασία-των πραγματικών 

μισθών και ημερομισθίων. 

Εδώ θα είναι αναγκαίο να επισημάνουμε ότι ανταγωνίστριες 

Χώρες όπως η Ισπανία με κοινή συμφωνία κράτους, εργοδοτών 

και εργαζομένων μειώνουν τους μισθούς και τα ημερομίσθια. 

Αντίστοιχη καθήλωση και μείωση παρουσιάστηκε στην Ουγγαρία 

και Γιουγκοσλαβία. Στην Ιταλία καταργήθηκε η ισχύουσα 

Scala Mobile. 
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Αυτά τα ερωτήματα και αυτές οι διαπίστωσεις οφείλουν 

να απασχολήσουν σοβαρά όλους μας Κυβέρνηση και Κίνημα 

αλλά κύρια τις ηγεσίες των συνδικαλιστικών κινημάτων 

καθώς και τις ηγεσίες της παραδοσιακής αριστεράς. 

Οφείλουμε όλοι με αίσθημα κοινωνικής, πολιτικής και 

συνδικαλιστικής ευθύνης να αναλογιστούμε το κόστος 

κάθε αιτήματος, και τη γενικότερη επίπτωση του. 

ο 

Οφείλουμε όλοι να καταλάβουμε, ότι οι διεκδικητικές 

και συντεχνιακές εκρήξεις ίσως αποτελέσουν το επιθυμητό 

υπόστρωμα για αντιλαϊκά πολιτικά σενάρια. 

·» » 

Οφείλουμε όλοι να συνειδητοποιήσουμε ότι πέρα από το 

ΔΪΚΙΟ του εργάτη υπάρχει και το δίκιο τού άνεργου. 

Να συνειδητοποιήσουμε, ότι περισσότερες και άκαιρες 

ατομικές αυξήσεις σημαίνει πληθωρισμό και ανεργία 

κα παραπέμπει στην πόρτα του Λ.Ν.Τ. 

Να συνειδητοποιήσουμε ότι οι Βιομήχανοι και τα 

Μονοπώλια μπορούν ίσως να προσφέρουν και να αντέχουν 

m 

μεγαλύτερες αυξήσεις. Τι θα γίνει όμως με τις 

μικρό μεσαίες επιχειρήσεις; Τι θα γίνει με την 

ανταγωνιστικότητα ιης χώρας μας; 

V 
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Οφείλουμε να συνειδητοποιήσουμε, ότι μιας και βρισκόμαστε 

πολιτικά και ταξικά στο ίδιο χαράκωμα η ατομική 

αύξηση πρέπει να συνυπολογίζει τον "κοινωνικό μισθό". · 

Πρέπει να σκεφτεί κανείς πόσα έδινε παράδειγμα, για 

τα φροντιστήρια των παιδιών του, για την αποκατάσταση 

της υγείας του, για την ιατροφαρμακευτική του περίθαλψη, 

για την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου του, την 

ψυχαγωγία και τον Αθλητισμό. 

Όλες αυτές οι αναφορές είναι ταυτόχρονα πικρές 

αλήθειες, που πρέπει το μαζικό κίνημα να μην xiç 

αποσιωπήσει και να μην τις μεταθέσει. Δεν αποβλέπουμε 

στην καθήλωση και στην υποταγή του συνδικαλιστικού 

κινήματος. Είμαστε πρόθυμοι να συζητήσουμε σοβαρά 

κάθε τεκμηριωμένη άποψη και πρόταση, που θα οδηγεί 

σε στρατηγική και ορατή νίκη του λαϊκού κινήματος 'και 

δεν θα ̂ οδηγεί σε πύρρεια νίκη. Κάθε πρόταση και άποψη, 

που θα μας βγάζει από την οικονομική.κρίση και δεν 

μας βαλτώνει ακόμη περισσότερο. 
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Σ τ
· ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΙΙΜΟΚΡΑΤΙΛΣ 

Έχουμε πει κατ 'επανάληψη ως ΠΑ.ΣΟ.Κ^ ότι. η διαδικασία η 

συνδεδεμένη με αξιολόγηση και υπόδειξη προσώπου για τον 

θεσμό της Προεδρίας είναι άκαιρη. 

Είναι ανάγκη όμως, για να μην είμαστε θεατές και μάρτυρες, 

μιας πότε ηθελημένης και πότε αθέλητης "προεδρολογίας" με 

διάφορα σενάρια και εικασίες να κάνουμε ωρισμένες αρχικές 

και θεμελιακές διασαφίσεις. 

Η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας 

ασφαλώς είναι συστατικό στοιχείο των εξελίξεων. Σίγουρα όμως 

Δεν είναι το κυρίαρχο και καθοριστικό γεγονός. Αντίθετο, το 

κυρχαρχα και καθοριστικό γεγονός είναι αύτη καθ'αυτή η κρίσιμη 

πολιτική αναμέτρηση των επόμενων εκλογών. Και τούτο γιατί 

οι εξελίξεις Ou ιξαριηΟυύν καί Ou υημαιυδοιηθυύν uno ιούς 

εκλογικούς συσχετισμούς, που είναι αναγκαίο να προκύψουν 

μέσα από τους πιο ευκρινείς και ορατούς πολιτικούς, κοινωνικούς 

και ιδεολογικούς όρους σύγκρισης, αντιπαράθεσης και σύγκρουσης. 

OL συσχετισμοί αυτοί με την καταγραφή και την δυναμική τους θα 

διαμορφώσουν ή δεν θα διαμορφώσουν μια ατέρεη και θετική 

προοπτική για τις λαϊκές δυνάμεις. Προοπτική, που έτσι κι αλλιώς 

οφείλει να στηριχτεί στη συνέπεια, τη συνέχεια, την κλιμάκωση 

και το βάθαιμα των αλλαγών στην Εξωτερική Πολιτική, στην οικονομία, 

την κο ..-vio και τους θεσμούς. Προοπτική, που θα διασφαλίζει 

τις προϋποθέσεις για το σοσιαλιστικό μετασχηματισμό μέσα από 

την κατοχύρωση της δημοκρατίας, του πολιτικού ita?, κομματικ 
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πλουραλισμού, της ελευθερίας και των δικαιωμάτων του πολίτη. 

Πρέπει να γίνει σαφές, ότι η όποια προβλεπόμενη 

"εξουσία"για τον θεσμό του Προέδρου της Δημοκρατίας 

συνδέεται άρρηκτα με τους υπαρκτούς και επικυρωμένους λαϊκούς 

συσχετισμούς και τη δυναμική τους. 

Αναμφίβολα η πρωτοβουλία των πολιτικών κινήσεων και η επιρροή 

των κοινωνικών εξελίξεων ανήκει πρωταρχικά στο ΠΑ.ΣΟ.Κ. .Οι Ι 

βασικές μας επιλογές' δεν μπορεί παρά να είναι,συνυφασμένες: 

- με ζητήματα εδαφικής ακεραιότητας, εθνικής ανεξαρτησίας 

. και την πολυδιάστατη εξωτερική μας πολιτική και την προοπτική της, 

- με την κατοχύρωση των δημοκρατικών θεσμών και την προοπτική 

επέκτασης του, 

- με την εδραίωση;της αλλαγής, την ώθηση και την προοπτική τους. 

Σίγουρα η κάθε μας επιλογή παίρνει υπόψη της ένα συγκεκριμένο 

παρόν, ως καρπό συγκεκριμένων συσχετισμών και ισορροπιών, και 

σκιαγραφεί ένα μέλλον, με βάση τους στρατηγικούς μας στόχους 

και τις προοπτικές ·εξελίξεων της Κοινωνίας μας. Χρειάζεται 

οξυδέρκεια, θάρρος και σύνεση για να μη θυσιάσουμε είτε τις 

κατακτήσεις του παρόντος εν ονόματι κάποιου αόριστου μέλλοντος, 

είτε το μέλλον και την προοπτική εν ονόματι της αυτάρκειας 

κάποιου παρόντος. Το παρόν δεν μπορεί παρά να εκφράζει σε 

2X^53 -ü£--J9 Ε^--^ον
 H

LC
L ενδιάμεση κατάσταση

1
 Το παρόν και το μέλλον 

οφείλουν να τροφοδοτούν μια δυναμική ισορροπία ανοιχτή στις 

"πολιτ-ικέ, κοινωνικές και ι δεολογικές απα ι τ ήσε ir του ελληνικού λαού. 
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ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ. ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

Zt. Μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα, πρόκειται να καταστεί 

γνωστό το εκλογικό σύστημα που προτείνει το ΠΑ.ΣΟ.Κ., 

να συζητηθεί και να κατατεθεί προς ψ'ήφιση το σχετικό 

νομοσχέδιο στην Εθνική Αντιπροσωπεία. 

Ολοκληρώνεται έτσι το σύνολο των βασικών ρυθμίσεων. 

-Κατάργηση του σταυρού προτίμησης, χρηματοδότηση των 

πολιτικών κομμάτων, ψήφος οια 18 χρόνια, ψήφος οίους 

μετανάστες, σύστημα απλής αναλογικής - που υλοποιούν 

το πλαίσιο των προεκλογικών δεσμεύσεων και των προγραμ

ματικών δηλώσεων για τη λειτουργία του Δημοκρατικού 

Πολιτεύματος. Ένα πλαίσιο επαναστατικών αλλαγών 

που αλληλοσυμπληρώνονται και κατοχυρώνουν βασικές 

αρχές της Λαϊκής Κυριαρχίας και της Δημοκρατικής Δ ιαδικασίο.ς. 

Μόνο μέσο. οε ένα τέτοιο συνολικό πλαίοιο μπορεί και 

πρέπει να κριθεί ένα εκλογικό σύστημα. 

Ένα σύστημα που δεν θα επιτρέπει απλούς αλλά θα υποστη

ρίζει αποφασιστικά την ελευθερία στην έκφραση και οι η 

δράση των κομμάτων, και θα βοηθάει στην αντιστοίχηση 

τους με τις υπαρκτέ ς κοινωνικές δυνάμεις του τόπου.» 
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Μ'αυτό τον τρόπο για όσους τουλάχιστον πιστεύουν στον 

• πολυκομματισμό, που για μας ε-ίναι βασική ιοεολογι,κή 

και πολιτική θέση, εκπληρώνονται οι βασικές προϋπο

θέσεις κατοχύρωσης της ΛαΙ"κής Κυριαρχίας στα πλαίσια 

της Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας. 

Έτσι υλοποιείται και δικαιώνεται η Συνταγματική επιταγή 

που θέλει, από το 1975, τα κόμματα κατοχυρωμένους 

συνταγματικά θεσμούς. 

Ζ2. Πρέπει λοιπόν ένα εκλογικό σύστημα να υπηρετεί τις 

παραπάνω αρχές αλλά και να υλοποιεί και να εναρμονίζεται 

με τις ακόλουθες κατευθύνσεις: 

Πρώτο: Να καταγράφεται η λαΙΉή βούληση χωρίς να παρα-

μορφώνεται από αποκλεισμούς πολιτικών δυνάμεων από το 

υπέρτατο όργανο της ΛαΙ'κής Κυριαρχίας που είναι το 

Κοινοβούλιο. ·_7» 

Δεύτερο: Οι συσχετισμοί να είναι τέτοιοι, ώστε η 

άσκηση της νομοθετικής εξουσίας να εναρμονίζει και 

να επιτρέπει τη σύνθεση και το μετασχηματισμό των 

απόψεων του Λαού. Απόψεων που καταγράφονται αυθεντικά 

με τις προτιμήσεις του σε διακηρυγμένες αρχές και 

συγκεκριμένα προγράμματα κομμάτων αρχών. 

·.- - Τρίτο :,. Η, άσκηση , της εκτελεστικής εξουσίας να -γίνεται·-' ··« 

με βάση την κυρίαρχη άποψη του Λαού για την υλοποίηση 

προγράμματος που δεν θα νοθεύεται ούτε θα καταδολιεύεται 

./. 
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(ανόθευτη και άδολη υλοποίηση προγράμματος) από 

παραχωρήσεις ή υποχωρήσεις κορυφής ερήμην του κυρίαρχου λαού 

Η πρώτη αρχή οδηγεί στην κατοχύρωση του πλουραλισμού και 

την καταγραφή των μειοψηφιών που είναι συστατικό στοιχείο 

της Δημοκρατίας και που επί δεκαετίες όχι απλώς αγνοήθηκε 

από το εκλογικό σύστημα αλλά κακοποιήθηκε βάναυσα από 

τη Δεξιά και το Κράτος της σε όλες τις εκφράσεις της 

πολιτικής και κοινωνικής ζωής του τόπου. 

Η τρίτη αρχή οδηγεί στην κατοχύρωση της ίδιας της 

Δημοκρατικής Διαδικασίας και της Δαϊκής Κυριαρχίας. 

Γιατί αποτρέπει το μέγιστο κίνδυνο να αναγορευτούν μικρές 

ή ελαχιστότατες μειοψηφίες σε ποσοστά και έδρες 

- κατοχυρωμένες έτσι κι αλλιώς με βάση την πρώτη αρχή -

σε "υπερεξουσία" και απόλυτους ρυθμιστές. Ρυθμιστές 

μάλιστα μεταλλασσόμενους όχι ανάλογα με την κοινωνική 

αντιστοιχία ή έστω την πολιτική συγκυρία αλλά ακόμα 

και με την απολιτική "ευκαιρία" χωρίς δεσμεύσεις αρχών 

χωρίς ή και αντίθετα από τη θέληση και έγκριση του Λαού. 

Το ζητούμενο για την Κυβέρνηση αλλά και για όλους 

τους πολιτικούς φορείς είναι, να θεσμοθετηθεί ένα 

πάγιο εκλογικό σύστημα απλής αναλογικής που να 

ικανοποιεί τις αρχές που προαναφέρθηκαν. 

ν 
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Το πάγιο σύστημα οφείλει να αναφέρεται στις δεδο

μένες κοινωνικοπολιτικές συνθήκες μιας εποχής και 

όχι ανάλογα με τις -προσωρινές προσδοκίες ενός ή 

περισσοτέρων κομμάτων. Ένα σύστημα πυυ να υπηρετεί 

τη Δημοκρατία, τη δημοκρατική νομιμότητα και σταθε

ρότητα και μέσα από αυτή τα Κόμματα - Θεσμούς και 

όχι τις "συμμαχικές" ή "συναινετικές" ή "ρυθμιστικές" 

βλέψεις κάποιων ηγετικών επιτελείων ανεξάρτητα auó 

τη λειτουργία της ΛαΓκής Κυριαρχίας και αναντίστοιχα 

με την πραγματική τους δύναμη. 

ι, 

./. 

e 
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Η Ν.Α. ΚΑΙ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 

Θ1. Η Δεξιά Δεν είναι συνώνυμη μόνο με την πολιτική της 

έκφραση. Είναι ταυτόχρονα μια κατάσταση, με κοινωνικά 

στηρίγματα, με ιδεολογικές παραστάσεις και προκαταλήψει 

με πελατειακό σύστημα. Αυτή η κατάσταση αντιστοιχεί 

σε ένα πλέγμα οικονομικών,κοινωνικών και πολιτικών 

συμφερόντων και προνομίων τόσο της ντόπιας ολιγαρχίας 

όσο και του συστήματος εξάρτησης σ'όλες του τις μορφές. 

Αυτή η κατάσταση αντιστοιχεί σε πολλαπλούς ιδεολογικούς 

μηχανισμούς και μηχανισμούς διαμεσολάβησης, που έχουν 

παραδοσιακή αναγωγή και ρίζες στο κρατικό μηχανισμό, 

στη Διοίκηση, τους θεσμούς και στο εκλογικό σώμα. 

Θ2. Η ηγεσία της Ν.Λ. είναι παραπαίουσα, διχασμένη και 

αντιφατική. Οι αντιθέσεις είναι υπαρκτές αλλά δεν 

πρέπει να υπερτιμούνται. Μπορεί να μην" έχουν μια 

στρατηγική και τακτική συμφωνία μεταξύ τους αλλά 

Συνυπάρχουν με κοινό παρονομαστή την άρνηση τους 

στην Αυτοδυναμία του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και την προετοιμασία 

της επόμενης μετωπικής σύγκρουσης με το ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

με το γνώριμο σύνθημα: " Εδώ και Τώρα Απαλλαγή ". 

Γιά τούτο το κατεστημένο γνωρίζει να αντιστέκεται 

αλλά και να επιτίθεται ακόμα και όταν οι Λαϊκές 

δυνάμεις επικρατούν πολιτικά. Το καιεοτημένο έχει 
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και τους τρόπους HOL τα μέσα να προσπαθεί συστηματικά 

να υπονομεύσει και να ανακόψει την αλλαγή. Στην ημε

ρήσια διάταξη του υπάρχουν πολλά σενάρια. Μπρος 

την διαφαινόμενη νέα ήττα ίσως εξαντλήσει όλες 

του τις δυνητικι'ς επιλογές και θα μετέλθει βεμιτά 

και αθέμιτα μέσα. 

Προειδοποιούμε όμως, ο δρόμος για σκευωρίες, για 

εκτροπή και ανώμαλες λύσει.ς είναι οριστικά και 

αμετάκλητα κλειστός» Οι εξωτερικές-επεμβάσεις 

δύσκολες και πολύ επικίνδυνες για όποιον επιχειρούσε 

κάτι τέτοιο. Οι απόπειρες νεο-αποστασίας ακατόρθωτες. 

Καλούμε την ηγεσία της Ν.Δ. να αφήσει τους ακροβατισμούς 

και τα δεκανίκια και να προσβλέπει για την συντήρηση 

της και την ύπαρξη αποκλειστικά και μόνο στην ελεύθερη 

και κυρίαρχη ετυμηγορία του Ελληνικού Λαού και στην 

συνταγματική νομιμότητα. 

Η ανάδειξη του Κ.- Μητσοτάκη σε αρχηγό της Ν.Λ. ήταν 

και τώρα είναι ολοφάνερο πιά μια επιλογή της άρχουσας 

τάξης με στρατηγική ποιοτική διαφορά. Αποκαλύψαμε 

με θάρρος και οξυδέρκεια τι σήμαινε αυτή η "αλλαγή • 

φρουράς". Κάθε πολιτικός κρίνεται όχι μόνο απ.ό·το 

παρελθόν αλλά κύρια από το παρών του. "Τώρα - Λ „αλαβαίνουν 

όλοι τι γραμμάτια εξαργυρώνει ο Αρχηγός της Ν. Λ. 
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προς το σύστημα εξάρτησης, την ντόπια Ρλι ία, 

τι σχέση έχει με τη λειτουργία το̂ ν θεσμών και την 

δημοκρατική ομαλότητα και τι. δεσμεύσεις έχει με την 

Ακροδεξιά. 

Κάποιοι που θεώρησαν ότι παρελθόν του αποτελεί "εγγύηση" 

για την επάνοδο της Δεξιάς διδάσκονται από τα έργα 

και τις ημέρες του ως ηγέτη και αρχηγού χωρίς ακτινο

βολία, στρατηγική, δύναμη και πυγμή. Ο Λαός τον ήξερε 

και πολύ σωστά τον είχε καταλάβει και ανταμείψει. 

Τώρα, τον μαθαίνουν και τον ανακαλύπτουν και εκείνοι 

που τον Ανέδειξαν. Τώρα έχει διαμορφωμένη γνώμη και 

ο τελευταίος φίλος και οπαδός της Ν. Δ. 

Ανεξάρτητα όμως από την ανοηκχλη πτώση του πολλά 

υποσχόμενου Αρχηγού οφείλουμε να επισημάνουμε ότι 

επί της θητείας του υπάρχει μέρα με τη μέρα μια 

σχεδιασμένη στρατηγική κατολίσθηση της Μ.Δ. σε όλους 

τους τομείς-cara Εθνικά ζητήματα, την οικονομία, τους 

θεσμούς και του πολιτικού ήθους. Διαμορφώνεται μία 

τελείως διαφορετική στρατηγική τοποθέτηση, που είναι 

ποιοτική μεταβολή και για τούτο πιό επικίνδυνη από 

εκείνη του φανατισμού, της πόλωσης και του ρεβανσισμού 

του κ. Αβέρωφ. 

* 

Οι θέσεις και οι επιλογές της σημερινής ηγεσίας της 

Κ.Δ. συμβολίζουν την ανατροπή και την ακύρωση όλων 

των λαϊκών κατακτήσεων και δικαιωμάτων. Ταυτόχρονα 
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συνοφίζουν την "αντεπανάσταση"" σε uta εξελισσόμενη, 

ελπιδοφόρα και δυναμική αναγέννηση και Αλλαγή στην Πατρίδα μας. 

Επιχειρεί η νεόκοπη ηγεσία της Δεξιάς ν'αποκοπεί από τον 

"ομωάλιο λώρο" που συνδέει όλες τις πολιτικές εξελίξεις ί 

από τη μεταπολίτευση και εδώ. 

θεωρώντας ότι η αποδοχή των όρων μιας Δημοκρατικής πορείας, 

που καταχτήθηκαν και διασφαλίστηκαν με λαϊκούς αγώνες, 

αποτέλεσε το αίτιο της στρατηγικής της ήττας το 1981 και 

το 1984, θέλει ν'αποδεσμευτεί απ'αυτούς τους όρους. Αυτό 

που ονομάστηκε ήπιο κλίμα δεν αποτελεί το'πεδίο κάποιου 

συμβιβασμού αλλά ένα πλαίσιο που προσδιορίζει τους κανόνες 

και τις συνθήκες της πολιτικής αντιπαράθεσης. 

Κι ενώ η επιβίωση αυτού του πλαισίου υπήρξε δευτερεύουσα πλευρά στην 

πολιτική στρατηγική της Δεξιάς για την επταετία 1974 - 1981, . 

εισάγεται σαν σημαντική παράμετρος την περίοδο 1981-1984, 

με την πρόσφατη αλλαγή της ηγεσίας της Ν.Δ. 

γίνεται η βασική συνιστώσα, η κύρια πλευρά της πολιτικής 

της στρατηγικής. 

Βρισκόμαστε μπροστά στο φαινόμενο μιας συνειδητής εφαρμογής της 

στρατηγικής της έντασης και της ολομέτωπης ρήξης. Οι 

βασικές πλευρές αυτής της στρατηγικής" είναι : 
'* 

- η ναρκοθέτηση των Δημοκρατικών Θεσμών, . 

- η υπονόμευση της Δημοκρατικής νομιμότητας και της 

Πολιτικής Ομαλότητας, 

- .ηι συστηματική και χωρίς όρια διαστροφή των θέχιεων -της -.-· 

Ελληνικής Κυβέρνιιοτκ: στο εξωτερικό για την απομόνωση ιης χώρας, 

>
,"' η θορυβώδης και φανφαρόνικη Αντιπολίτευση, που άρχισε στη 

Λάρισα, κλιμακώθηκε στην Κατεχάκη jtat ίσως ολοκληρωθεί 

προεκλογικά με εκδηλώσεις ''κατσαρόλας". Φαίνεται η 

ηγεσία της Δεξιάς
 ν
α αποκ ι«ί "Διεθνισμό" και να μεταφέρει 

Δοκιμασμένες εμττειο£επ. ·/« 



Gö - Επέλεξε η Ν.Δ. και η ηγεσία της - HL Ι ι'.ναι ri ατυχέστερη 

πολιτική επιλογής της - το πεδίο της Δημοκρατίας και των 

Θεσμών ως "προνομιακό" γι'αυτήν χώρο αντιπαράθεσης και . 

αιχμής με την Αλλαγή. 

Μια επιλογή: 

Ιστορικά οριστικά καταχωρημένη σε βάρος της. 

- Πολιτικά αδύναμη γιατί σ'αυτό το πεδίο. ( του εκδημοκρατισμού 

της δημόσιας και κοινωνικής ζωής και της σταθερής πολιτικής 

για κατοχύρωση των θεσμών) το ΠΛΣΟΚ έχει να επίδειξη ¿να 

τεράστιο και ιστορικό έργο. 

Κοινωνικά αδιέξοδη γιατί μόνο μια ελάχιστη μειοψηφία του 

λαού μπορεί να "εμπνεύσει" αυτή που απομακρύνθηκε απο το 

"Λουφε" (οικονομικό και πολιτικό) της εξουσίας. 

- Ιδεολογικά ανερμάτιστη, καθώς επιχειρεί να περιβληθεί το 

φιλελεύθερο δημοκραιικύ ιιροοωιιείο η συστοιχία των ιιιο 

αντιδραστικοί' δυνάμεων. . - -

Θ7. - Η αποσταθεροποίηση των Δημοκρατικών θεσμών συμπεριλαμβάνει και 

τον ίδιο το θεσμό του ΙΙροέδρου της Δημοκρατίας. Αποθέτοντας 

τι»ς ελπίδες της στην άμεση επέμβαση του στις πολιτικές 

εξελίξεις οαν την τελευταία δ,υνατότητα αναίρεσης της 

αυτοδυναμίας του ΠΑΣ OK., δημιουργεί ατμόσφαιρα προεκλογικής 

σύγκρουσης. 

0 τύπος της Δεξιάς καθημερινά "προφητεύει" τις "αρνήσεις" 

και την "αγανάκτηση"του Προέδρου της Δημοκρατίας. Καθημερινά 

προαναγγέλει "συγκρούσεις", "αρνήσεις" και "φόβους". Όλα 

αυτά δείχνουν ότι*κάποιοι προσπαθούν να προετοιμάσουν συνθήκες 

άκαιρων ρήξεων και "τυφλών" αδιεξόδων. 
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Θ8. - Η επίθεση στη Δικαιοσύνη και την Τηλεόραση που άρχισε-

συστηματικά να γίνεται έδω και αρκετό καιρό, προσπαθεί 

να αγγίσει ευαίσθητους δείκτες της κοινής γνώμης. 

Η Δικαιοσύνη στο στόχαστρο της αποσταθεροποίησης, είναι 

μια πολιτική που επιχειρεί να υπονομεύσει τη Δημοκρατική 

και Συνταγματική νομιμότητα και να δημιουργήσει αλυσιδωτή 

σειρά ανατροπής θεσμικών κατακτήσεων της Αλλαγής. Γνωρί-

, *. ζοντας ότι η έναρξη μιας παρόμοιας διαδικασίας θα σήμαινε 

αναίρεση θεμελιακών προϋιιοθέρεων στους κανόνες του Δη

μοκρατικού Πολιτεύματος, η νέα ηγεσία'της Ν.Δ. επικεντρώνει 

της επίθεση της: 

- Στο διασυρμό και την υποβάθμιση του Θεσμού. 

- Στην η?ική επίθεση "κατά προσώπων-φορέων του. — . _ 

- Στη δημιουργία κλίματος "παρανομίας" που θέτει σε αμφισβή

τηση όλες τις Κυβερνητικές επιλογές. 

Η Τηλεόραση στο στόχαστρο της αποσταθεροποίησης, είναι 

μια πολιτική που επιχειρεί να καταδείξει τον αντιδημοκρατικό 

και αυταρχικό χαρακτήρα του "προσώπου" της εξουσία ΠΑΣΟΚ. 

Αναζητώντας το πλαίσιο μιας πρωτοφανούς για τα παγκόσμια 

χρονικά επίθεσης κατά των' Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης,, αδυνατεί 

να αρθρώσει πειστικό λόγο, καθώς βρίσκεται εγκλωβισμένη στο-

..._ _ . . εμφανές και ιστορικά παρόν·, στο πρόσφατα παρελθόν ~Τ
~ς· Δεξιάς 

• και στην ανυπαρξία κάθε δυνατότητας ν ιεραρχ-.. % στη συνεί-

- * · · όηση του λαού ως θέμα αιχμής και στόχος του url'-a του η 

. "Φασιστική Τηλεόραση". 

7\ 
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Η επίθεση στη Δικαιοσύνη και την Τηλεόραση, αλλά και σε 

άλλους τομείς . όπως στο Νόμο για την ενο

ποίηση των Σωμάτων Ασφαλείας και τους Συνεταιρισμούς, 

έφερε στο προσκήνιο μια νέα διάσταση στη στρατηγική της 

Δεξιάς. 

Τη "λαϊκό - πεζοδρομιακή" κ ινήτοποίηο*η διατεταγμένων ομάδων 

"αγανακτισμένων" πολιτών που ασφυκτιούν κάτω από το 

"ανελεύθερο"και"αντιδημόκρα τικό» καθεστώς. 

Προσπαθώντας να εκμεταλλευτεί κάθε συντεχνιακή διεκδίκηση, 

αναζητώντας τη μετωπική ρήΕη σε κάθε κοινωνικό και μαζικό 

χώρο, αμφισβητώντας κάθε θεσμό, επιχειρεί να"δημιούργησε ι 

ένα μέτωπο κοινωνικών δυνάμεων που να τις εκφράσει πολιτικά 

σε μια συντεταγμένη κίνηση αποσταθεροποίησης και έντασης. 

./-. 
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Ι. Η ΘΕΣΗ TOY ΚΚΕ 

" .Ι- -•••:• ·· (•-.· _ -. ... • , . . .·' • ••• • -.' ·· - · 

Για μια ακόμη φορά το ΚΚΕ αδυνατεί να συλλάβει το νόημα της 

σημαντικής πολιτικής καν κοινωνικής συγκυρίας. Την ώρα που 

το κατεστημένο και η ανιίδραση μεθοδεύουν τη δράση τους 

έναντι στους πιό καίριους δημοκρατικούς θεσμούς, τώρα που 

κορυφώνεται η αντίθεση ανάμεσα στις δυνάμενς της ανεξαρτησίας 

και τη'ς εξάρτησης, το ΚΚΕ επιχειρεί επίδειξη κινητοποίησης 

των κομματικών του δυνάμεων όχι απλώς ενάντια στην Κυβέρνηση 

της Αλλαγής αλλά ενάντια στις ίδιες τις Αλλαγές. 

Δεν δίστασε να μεταβληθεί σε κολυμβήθρα του Σιλωάμ για μια • 

ιστορικά στιγματισμένη κατευθυνόμενη πράξη ενάντια στο 

λαϊκό κίνημα, μιλώντας για ι ri λεγόμενη "αποστασία" αγνοώνια«, 

τη μαζική πάλη του λαού τότε ενάντια στην εξάρτηση και 

αποσιωπώντας τη σύνδεση του χτες με το σήμερα. 

Την ώρα που επιχειρείται η άλωση της δικαιοσύνης και μέσα 

απ'αυτή η ανατροπή του εκδημοκρατισμού της παιδείας κατεβάζει 

στους δρόμους του οπαοούς του, πάνω σε ξεπερασμένα οικονο-

μίστικα συνθήματα πλαγ ιοκοπώντας τους πρωτόγνωρους 

δημοκρατικούς θεσμούς της εκπαίδευσης. Σχεδιάζει το 

ίδιο για τους θεσμούς λαϊκής συμμετοχής, αποκέντρωσης και 

τοπικής αυτοδιοίκησης. 

Λ·ίγο πρίν.είχε εμφανισθεί και ο μόνος υπερασπιστής του vòyov 

πλαί-σιου για την παιδεία ενώ δεν είχε καθόλου διστάσει να 

τον πολεμήσει μέσα κι έξω αιιό την Βουλή όταν ψηφιζόταν. 



Τώρα που η Κυβέρνηση της Αλλαγής σταθεροποιώντας βήμα με -

βήμα την οικονομία επιχειρεί ένα νέο ποιοτικό άλμα με την 

κοινωνικοποίηση του δημόσιου τομέα, την εξυγίανση των 

προβληματικών επχι ε ι ρήσεων, την καταπολέμηση της ανεργίας, 

και με την προώθηση ριζοσπαστικής κοινωνικής πολιτικής, το 

ΚΚΕ επιχειρεί με άκαιρα μαξιμαλιστικά αιτήματα να παρεμποδίσει 

την αυτοδύναμη οικονομική ανάπτυξη τη~ χώρας. 

Ας μας πεί το ΚΚΕ σε ποια χώρα στον κόσμο με μικρότερο ή 

μεγαλύτερο πληθωρισμό σε καπιταλιστικά καθεστώτα ή 
i 

σε χώρες του υπαρκτού σοσιαλισμού εφαρμόζεται η πλήρης 

προστασία του εισοδήματος των εργαζομένων όπως γίνεται 

στην Ελλάδα από τη Σοσιαλιστική Κυβέρνηση. 

Τολμά να αναφέρεται στην αγορά του αιώνα. Κρύβει από 

τους οπαδούς του ότι η υποστήριξη της εθνικής ανεξαρτησίας, 

η προάσπιση της εδαφικής ακεραιότητας και η προώθηση της 

Ειρήνης έχουν κόστος. Δεν μπορεί σε μια ακρωτηριασμένη 

χώρα να κατοχυρωθεί η δημοκρατία και πολύ περισσότερο να 

ανθίσει ο σοσιαλισμό.ς. Είναι πρόθυμο να δικαιολογήσει 

αμυντικές δαπάνες άλλων χωρών γειτονικών ή μακρινών που 

έμμεσα απειλούνται. Καταδικάζει όμως τις απόλυτα δικαιο

λογημένες και εθνικά απαραίτητες αμυντικές δαπάνες της 

πατρίδας μας για την οποία υπάρχει άμεση και ορατή 

εξωτερική απειλή. 

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η ηγεσία του ΚΚΕ αντλώντας 

διδάγματα από την Ελληνική Ιστορία, κατανοώντας τα μηνύματα 

των καιρών, θα εγκαταλείψει την επαναστατική' γυμναστική 
ι 

και την πολεμική που διχάζει το λαϊκό κίνημα. 
/ 
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Κ. Ο ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ 1985 

Kl. Η ερχόμενη εκλογική μάχη έχει τη μεγαλύτερη Εθνική, Πολιτική, 

Κοινωνική.- Θεσμική και Ιδεολογική κρισιμότητα. Από την έκβαση της 

εξαρτάται τόσο η συνέχεια και η κλιμάκωση της Αλλαγής όσο και 
Ι 
το ίδιο το περιεχόμενο, η μορφή και ο ρυθμός της. 

Ι 
·» 

0 πολιτικός χαρακτήρας αυτής της ιστορικής αναμέτρηση είναι: 

πανδημοκρατικός για τους θεσμούς, για τις ελευθερίες, τα 

δικαιώματα και τη συμμετοχή του πολίτη και των κινημάτων, 

πατριωτικός για την Εδαφική ακεραιότητα, τα Κυριαρχικά 

δικαιώματα και την Εθνική Ανεξαρτησία, 

στρατηγικός για την αυτοδύναμη οικονομική ανάπτυξη και την 

κοινωνική δικαιοσύνη και αιιελευθέρωση, 

ριζοσπαστικός για τις νέες φιλοσοφικές προσεγγίσεις και 

θεωρήσεις για τη Διεθνή κατάσταση και την Ειρήνη, την Κοινωνία, 

τον άνθρωπο, τον πολιτισμό, την τεχνολογία, τη φύση και το 

περιβάλλον,
 ; 

ιδεολογικΟ£ όχ^ μόνο για την -σοσιαλιστική ••επαγγελία-;-.-ευαισθησία'*,· 

και τις αξίες αλλά κύρια για τη σοσιαλιστική πράξη και ηθική. 

y/ 



Ί'ο ΠΑ.ΣΟ.Κ. οφείλει να επιδιώξει τη vea ώθηση και ολοκλήρωση 

της Αλλαγής σε συσχέτιση με την Πολιτική και Εκλογική Αυτοδυναμία 

και τη στρατηγική και,, t δεολογ ινή Αυτονομία της Διαζευκτικής 

πρότασης του. 

Όμως οι εξελίξεις Δεν είναι υπόθεση κάποιου κομματικού 

μηχανισμού αλλά αφορούν κο.ι ενδιαφέρουν τον ίδιο το Λαό. 

Αφορούν δικαιώματα, κατάκτησεις, αγώνες, αγωνίες, αναζητήσεις 

και οράματα του λαού και Όχι αποκλειστικά και μόνον του 

ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

Αναμφισβήτητα για να διασφαλίσουμε μια σίγουρη και άνετη νίκη 

οφείλουμε va δώσουμε τη μέχη ΜΕ ΤΟ ΛΑΟ ΓΙΑ ΤΟ ΛΑΟ και ΟΧΙ ΜΕ 

ΤΟ ΠΑ.Σ0.Κ. ΓΙΑ ΤΟ ΛΑΟ. Λυτές OL δύο απλές φράσεις περικλείουν 

δύο διαφορετικές στρατηγικές ΟΧΙ μόνο για. τη νίκη αλλά' κύρια και 

για την πορεία μετάβασης και για την ολοκλήρωση' του σοσιαλισμού. 

Στις μέρες μας διατύπωνε cai συχνά και επίμονα σαν αμετάθετο 

πια αίτημα τόσο στελεχών όσο και μαζών για κινητοποίηση, συμμετοχή, 

δημιουργική συσπείρωση και θετική δράση. 

Υπάρχουν πολιτικοί, κοινωνικοί και ιδεολογικοί όροι αυτή η 

λαϊκή ανταπόκριση .να εγγραφτεί ως απαίτηση 

και να διαμορφώσει ένα ρωμαλέο ρεύμα. Ένα πλατύ και ρωμαλέο 

ρεύμα, που θα συμβάλει αποφασιστικά να κατοχυρωθεί το παρών 

και το μέλλον της Αλλαγής. Να γίνει ορατή και χειροπιαστή η 

στρατηγική της Αλλαγής και να κρατηθούν ανοιχτοί οι ορίζοντες' 

της. Να διασφαλιστούν και να βαθύνουν οι κατακτήσεις. Να ανα

δειχτούν και να ζωντανέψουν οι νέοι θεσμοί της Αποκέντρωσης, της 

Λαϊκής συμμετοχής, του κοινωνικού ελέγχου και της Λυτοδιαχείρησης. 
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Να κρατηθούν ανοιχτά τα πεδία της σύγκρουσης με τις δυνάμεις 

της εξάρτησης, της ολιγαρχίας και της Αντίδρασης. Να αποκαλυφτεί 

η απόπειρα μεταμφίεσης της Δεξιάς με τη λεοντή του Κέντρου και 

τοο Φ· λελευθερ« ομού . Να καταπέσουν οι δογματικοί μύθοι και σεχταριστικοί 

φραγμοί και να υπερφαλαγγιστούν οι στενοκομματικοί αντιπερισπασμοί 

των ηγεσιών της παροδοσιακής αριστεράς. 

Αυτό το ρεύμα είναι αναγκαίο να αποκτήσει οργανικούς δεσμούς 

με-το ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ε,ίναι αναγκαίο να συμβαδίζει και να συμπαρα

τάσσεται με στελέχη της Οργάνωσης του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κατά τόπο, χώρο, 

θεσμό και πρωτοβουλία. Είναι αναγκαίο μέσα του να διαφυλάσσει 

την αυτόνομη υπόσταση και την κριτική στάση των διαφόρων στελεχών 

και ως προς το ΠΑ.ΣΟ.Κ. και ως προς την Αλλαγή. 

Είναι αναγκαίο να συγκροτείται σε επίπεδο Κεντρικό, Νομαρχιακό 

και Επαρχιακό επίπεδο σε Επιτροπές. Αυτές οι Επιτροπές θα 

συντίθενται με αναγνώριση και σεβασμό της πολιτικής αφετηρίας, 

της ιδεολογικής, καταβολής και των αγωνισιικών βιωμάτων των 

μελών του. 

Δεν ζητάμε την απόλυτη συμφωνία και υποταγή. Επιζητούμε και 

προτείνουμε την αυτόνομη Αγωνιστική σύμπραξη, αλληλεγγεύη και 

στράτευση. Προωθούμε εκείνα που μας ενώνουν και δεσμεύουν σε 
ο 

κοινή προσπάθεια και κοινούς αγώνες χωρίς να αποσιωπούμε και^ 

να μηδενίζουμε τις όποιες διαφορές και διαφωνίες. 

·./. 



Αυτές οι Επιτροπές αποτελούν ευρύτερες συστιε ι ρώσε ι ς ανθρώπων με 

παράδοση και παρουσία στους αγώνες Yta την Ειρήν, την Ανεξαρτησία, 

τη ΛαΓκή Κυριαρχία, την Αλλαγή και το Σοσιαλισμό. 

s' 

Αυτές οι Επιτροπές αποτελούν ένα ευρύτερο Πολιτικό και 

Κοινωνικό μέτωπο μάχης και αγώνα. Είναι σαφές, ότι Δεν 

αποκαθιστούν, Δεν προσδιορίζουν και Λεν δεσμεύουν την Οργάνωση, 

που διατηρεί την αυτοτέλεια, της και το κυριαρχικό και 

' αναντικατάστατο ρόλο της οτη διαφύλαξη της φυσιογνωμίας, τη 

διαμόρφωση της στρατηγικής και των επιλογών του Κινήματος όπως 

ορίζει το Καταστατικό. 

Για τούτο οι Οργανώσεις του IIA. ΣΟ. Κ. οφείλουν και πάλι VÍA 

καταξιωθούν σε- επάλξεις αγώνα και δράσης. Να ανο.δειχτούν σε 

πρωτοπόρους φορείς ιδεών, θεσμών, αναζητήσεων, προτάσεων και ήθους. 

Να αποδιώξουν από πάνω τους την όποια "φθορά" εξουσίας. 

Να απορρίψουν το ρόλο του μηχανισμού νομή και κατανομής εξουσίας. 

Η οργάνωση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Οφείλει να ουνεγερθεί από την κρισιμότητα 

της μάχης και να απαντήσει θετικά στην πρόσκληση και την 

πρόκληση για τη δημιουργία μιας ΛΑΪΚΗΣ και όχι Κομματικής 

Πανστρατιάς. 

ΥΑ. Η σύνθεση των Επιτροπών πρέπει να διασφαλίζει την ενότητα 

των οργανωμένων στελεχών και μελών με τον φιλικό περίγυρο, όχι 

μόνο του ΠΑ.ΣΟ.Κ., αλλά και της Αλλαγής. Ταυτόχρονα όμως η σύνθεση 

θα πρέπει να είναι πλατειά, αξιόπιστη και φερέγγυα. 
ι 
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f 

Για τούτο πρέπει να περιέχει σε Κεντρικό, Νομαρχιακό, 

Επαρχιακό και Τοπικό επίπεδο: 

- Προβεβλημένα και Γνωστά Στελέχη του Κινήματος (μέλη Ε.Γ., Κ.Ε., 

Ν.Ε., Επαρχιακού Γραφείου, Σ.Ε., Τ.Ο.). 

- .Βουλευτές 

* » 

Επώνυμα και Καταξιωμένα Στελέχη, χωρίς υαοχρεωτικά να είναι μέλη. 

Στελέχη του ΠΑ.ΣΟ.Κ. ή Συνεργαζόμενα Στελέχη στους Μαζικούς 

χώρους και τους θεσμούς. 

- Ανεξάρτητα και Ανένταχτα Στελέχη από όμορους πολιτικούς 

χώρους, τόσο του Δημοκρατικού Προοδευτικού Κέντρου, όσο 

και της "Ιστορικής και Παραδοσιακής Αριστεράς. 

Η σύνθεση αυτών των Επιτροπών οφείλει επίσης να έχει μια 

ισόρροπη σχέση ανάμεσα: 

•ψ 

Στις γενιές (Εθνική Αντίσταση, Δημοκρατικοί Αγώνες - Ανένδοτοι-

-114- Αντιδικτατορικοί, Πολυτεχνείο, αλλά και Μεταπολίτευση), 

καθώς και στις ηλικίες. 

ι „ 

f . * " . · . ' * · ' . · - "» « 

·». Στις γυναίκες και τους άντρες. 

Ετι̂ ς κοινωνικές τάξεις και στρώματα (όλο το φάσμα των 

μη προνομιούχων). 



- Κοινωνική δικαιοσύνη 

- ΛαΙ'κή συμμετοχή 

- Υλοποίηση θεσμικών αλλαγών 

\ 
\ 
\ 
- Προετοιμασία νέων δομικών αλλαγών 

Τακτική: Επιθετική πολιτική που ση μα ί ν ε ι : 

- Μαχητικότητα της Οργάνωσης 

- Δημιουργικό έργο της Κυβέρνησης 

- Αναβάθμιση και συμμετοχή του Μαζικού Κινήματος 

Εμείς διαμορφώνουμε τις εξελίξεις 

- με δημοκρατικό διάλογο, χωρ ί ς αποκλειο μο ύ ς 

- με ανοιχτή δημοκρατική δράση χωρίς επιβολή 

με ε Η ι μον ή ο τ ι ς αρχ έ ς νιας χωρίς υποχωρήσεις 

στους χώρους δουλειάς 

στους χώρους μόρφωσης 

στους χοίρους κατοικίας 

- καθορίζοντας το πολιτικό κλίμα, διαμορφώνοντας τους 

πολιτικούς όρους 
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ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ 

Λ1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

1. Σκοπός: Θωράκιση της Αλλαγής, περιφρούρηση των Αλλαγών. 

2· Στόχος: Πολιτική αυτοδυναμία του Προγράμματος της Αλλαγής. 

Νέα νίκη στις Εκλογές που θα έλθουν. 

» 

3. Στρατηγική: ΕΘΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ι 

Προστασία της Εθνικής Συμφιλίωσης στη βάση 

ι 

- Επιμονή στην πολιτική της ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ 

- Πατριωτισμός και Εθνική περήφανεια 

- Πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική 

- Με αποφασιστικότητα και σύνεση επίλυση εθνικών θεμάτων 

- Διεύρυνση της ΛΑΪΚΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ 

- ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ και ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ σε όλα τα επίπεδα. 

„ . .... ..Να φράξουμε .το -δρόμο στου ρεβανσιστές...και υπονομευτές 

των δημοκρατικών θεσμών. 

- Βήματα από τη ΛΑΪΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ · 
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ΥΓΕΙΛ 

- Αταλάντ ευτη υλοπο ίηση του Ξ . Σ . Υ . 

- Θεσμός Νοσομομειακού γιατρού 

- Κέντρα Υγείας 

- Εξωτερικά Ιατρεία 

- Εναρμόνιση λειτουργίας νοσοκομείων, εξωτερικών ιατρείων, 

αγροτικών ιατρείων, υγειονομικών σταθμών, πολυϊατρε ÍOJV IK 

ΠΑΙΛΕΙΑ: 

- Τεχνική και Οκονομική υποδομή 

- Κατοχύρωση συμμετοχής και δημοκρατικών κατακτήσεων 

! 

- Ποιότητα σπουδών σ'όλες τις βαθμίδες 

-- Νέο περιεχόμενο σπουδών 

ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ: 

Έργα 

-- Ρυθμιστικό 

ι 
ι 
ι 

- Κυκλοφοριακό 
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- ολόπλευρη αξιοποίηση των λαϊκών δυνάμεων: που πίστεψαν 

και αγωνίστηκαν για την Αλλαγή 

που πονούν αυτό τον τόπο 

που σέβονται τη Δημοκρατία και την Ελευθερία 

τιου οεν θέλουν και δεν θα αφήσουν να γυρίσει πίσω το 

ποτάμι. 

Β. ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 

α. Τρόπος δούλειάς 

- εξάντληση της τετραετίας 

- προετοιμασία της νέας τετραετίας 

- υλοποίηση θεσμών (κοινωνικοποίηση στρατηγικών τομέων-

κλαδικά εποπτικά συμβούλια). 

- επίλυση καθημερινών προβλημάτων 

- προγράμματα νέας τετραετίας με διάλογο με το Λαό και τους 

φορείς του για το νέο ποιοτικό άλμα για τις νέες αλλαγές 

- συντονισμός Κυβερνητικών Επιλογών 

.......Εναρμόνιση προς το πρόγραμμα Κυβερνητικής Πολιτ.ικής ...... ... 

του ΠΑΣΟΚ (έλεγχος υλοποίησης, -υποστήριξη Κυβερνητικού 

Έργου, Εναρμόνιση δράσης Κυβερνητικών στελεχών, βουλευτών, 

στελεχών Οργάνωσης) 



του ΠΑΣOK με βασικό στόχο τη διαμόρφωση μιας πολιτικής σχέσης 

του Λαού με το Κυβερνητικό Πρόγραμμα στο σύνολο του μέσα από 

επί μέρους θέματα, με εμψαση στις προτεραιότητες .του Κυβερνη

τικού έργου. 

Αυτό υπήρξε η "αχίλλεια πτέρνα" μας στα 3 χρόνια που πέρασαν 

με αποτέλεσμα η πολιτική μας ενώ βρίσκεται ενταγμένη σε μια. 

στρατηγική που υπηρετούμε; με συνέπεια και συνέχεια ν'απο

τυπώνεται μερικές φορές σαν εικόνα αποσπασματικών μέτρων 

στη συνείδηση του πολίτη. Η πολιτική αντιμετώπιση στην 

υποστήριξη του κυβερνητικού έργου συμβάλλει αποφασιστικά 

στη διαμόρφωση του πολιτ ικού κλί ματος και ευρύτερα του 

λαϊκού συσχετισμού. 

Σήμερα που η στρατηγική μας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη 

σε επίπεδο θεσμοθέτησης, η μετάβαση από την εξαγγελία 

στην υλοποίηση, που τονίστηκε κατά κόρο σε Συνέδριο 

και Κ.Ε προϋποθέτει σχεδιασμένη παρέμβαση για το πέρασμα 

του Κυβερνητικού προγράμματος στο Λαό και συμμετοχή του 

Λαού στη χάραξη και στην εφαρμογή. 

Η πληροφορία και ο διάλογος που δημιουργεί συνείδηση στον 

πολίτη και διαμορφώνει θετική γνώση και στάση, οφείλει 

σε κάθε Κυβερνητικό μέτρο να εξυπηρετεί ένα πολύπλευρο στόχο. 

- Πώς συνδέεται με την καθημερινή του ζωη σαν άμεσο ή έμμεσο 

όφελος (οικονομικό, κοινωνικό, πολιτιστικό, αναπτυξιακό). 
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- Ποιότητα ζωής 

-·Πολιτιστική Πρωτεύουσα Ειρήνης η Αθήνα 

ΑΓΡΟΤΙΚ:: ΠΟΛΙΤΙΚΉ 

- Κατοχύρωση αγροτικού εισοδήματος 

- Ενίσχυση Συνεταιρισμών 

ΣΧΕΣΗ ΚΡΛΤΟΥΣ-ΠΟΛΙΤΗ: 

- Αποκέντρωση 

-"Αναβάθμιση Δημόσιας Διοίκησης - Πάταξη γραφειοκρατίας-

Αξιοκρατία παντού ... .·..·'.' 

- Βαθμολόγιο - Μισθολόγιο 

ΕΚΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣΜΌΣ 

- Κατοχύρωση του Οχυρού της Δημοκρατίας: της Δικαιρσύνης 

- Ολοκλήρωση της εξάλειψης των εμφυλιοιιολεμικών παθών και 

επιπτώσεων (κατάογηση φακέλλων, συνταξιοδότηση Αγωνιστών. 

Εθνικής Αντίστασης; πολιτικών προσφύγων κ."
1
;.) ·• ...-.·.,...-..-.- . 

• '· « 

II υποστήριξη - 'προβολή του Κυβερνητικού Προ-), " η ΐιατ g ς δεν 

ταυτίζεται με την συνολική και λεπτομερειακή προβολή ίου 

Κυβερνητικού έργου. Πρέπει να είναι μια σχεδιαπηένπ παρέκβαση 
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του ΠΑΣ OK με βασικ<5 στόχο τ η 'διαμόρφωση μιας πολιτικής σχέσης 

του Λαού uè το Κυβερνητικό Πρόγραμμα στο σύνολο του μέσα από 

ειτύ μέρους θέματα, με έμφαση στις προτεραιότητες του Κυβερνη

τικού έργου. 

Αυτό υπήρξε η "αχίλλεια πτέρνα" μας στα 3 χρόνια που πέρασαν 

με αποτέλεσμα η πολιτική μας ενώ βρίσκεται ενταγμένη σε μια 

στρατηγική που υπηρετούμε με* συνέπεια και συνέχεια ν'απο-

τυπο^νεται μερικές φορές σαν εικόνα αποσπασματικών μέτρων 

• • στη συνείδηση του πολίτη. Η πολιτική αντιμετώπιση στην 

υποστήριξη του κυβερνητικού έργου συμβάλλει gnocoaoioτ Lκό

στη διαμόρφωση του πολιτικού κλίματος και ευρύτερα του 

λαϊκού συσχετισμού. 

Σήμερα που η στρατηγική μας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη 

σε επίπεδο θεσμοθέτησης, η μετάβαση απρ την εξαγγελία 

στην υλοποίηση, που τονίστηκε κατά κόρο σε Συνέδριο 

και Κ.Ε προϋποθέτει σχεδιασμένη παρέμβαση για το πέρασμα 

του Κυβερνητικού προγράμματος στο Λαό και συμμετοχή του 

Λαού στη χάραξη και στην εφαρμογή. 

Η πληροφορία και ο διάλογος που δημιουργεί συνείδηση "στον 

πολίτη και διαμορφώνει θετική γνώση και στάση, οφείλει 

σε κάθε Κυβερνητικό μέτρο να εξυπηρετεί ένα πολύπλευρο στόχο. 

- Πώς συνδέεται με την καθημερινή του ζωή σαν άμεσο ή έμμεσο 

όφελος (οικονομικό, κοινωνικό, πολιτιστικό, αναπτυξιακό). 



- Πως συνδέεται με τις άλλες πλευρές της πολιτικής μας-ν, * 

Πως εντάσσεται στο γενικότερο πρόγραμμα της Αλλαγής. 

Αυτό σημαίνει ότι ο τρόπος που σχεδιάζεται η παρέμβαση πρέπει 

να παίρνει υπόψη του ότι: ..,;·., ,,« J.-...,.-.- -.·.·· ··•'··• .·.··,·. • ¡V 

- Για κάθε μέτρο ή θεσμό ολόκληρο το λαό τον ενδιαφέρει 

η πολιτική ουσία και το περιεχόμενο του και όχι οι' 

τεχνικές λεπτομέρειες, . 

- Για κάθε μέτρο ή θεσμό, το Μαζικό .Κίνημα που λειτουργεί 

άμεσα στο θεσμό ή σε σχέση μ'αυτό όχι μό.νο. δεν πρέπει 

να αιονι διάζεται αλλά να έχευ αντίθετα πιο εξειδικευμένη 

. και έγκαιρη πληροφόρηση και γνώση. 

ι 

- Για κάθε μέτρο ή θεσμό επιλέγονται αντίστοιχες και σύνθετες 

μορφές ενημέρωσης (Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, Τύπος, Ανοιχτή 

Συγκέντρωση, διάλογος, διαδικασίες λαϊκής συμμετοχής, 

Αντιπροσωπευτικοί φορείς κ.λ.π. 

Έτσι, η ανοιχτή δημοκρατική δράση εξειδικεύεται' σε συγκεκριμένη 

πολιτική πράξη για την.Οργάνωση και το Μαζικό Κίνημα, αποκτά 

χαρακτηριστικά που διαμορφώνουν δημοκρατικά το Λαϊκό συσχετισμό. 

Αυτή η ανάγκη αποτελεί μονόδρομο για το σωστό προσανατολισμό. 

της πολιτικής αντιπαράθεσης, τη.ν επιθετική μας παρουσία, τη 
ι 

δημιουργία θετικού κλίματος στο Λαό. 

» 

Πρέπει- να αποτελέσει 'τη "δική* μας! δημοκρατική., πρόκλ?fe ¿, Λέναν'τι" σϊ." 

κάθε προσπάθεια του κατεστημένου να διαστρεβλώσει, να αποπροσανατ 

και να δημιουργήσει τεχνητό και κατασκευασμένο κλίμα που θέλει 

να αναχαιτίσει την πορεία ΐη£ Αλλαγής. 

7-· 
./. -



Λ3
> ΟΙ ΟΡΓΛΝΩΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ II.·.! ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ: 

Ο αγώνας της Οργάνωσης γίνεται μαζί μ ε το Λαό 

όχι μόνο οτο μαζικό κίνημα με την ανοιχτή δημοκρατική 

ράση και το διάλογο 

αλλά αφήνοντας τις Λαϊκές πρωτοβουλίες να απελευθερωθούν 

έξω από οργανωτικά σχήματα ή κλαδικές αναστολές 

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ 

ΠΛΑΤΕΪΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

- Η Οργάνωση αγκαλιάζει την πρωτοβουλία 

χωρίς ασφυκτικό κλοιό 

χωρίς ιεραρχικές διασυδέσεις 

χωρίς αποκλεισμούς 

ι 

·· • . k 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΙΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ' - ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

ΚΛΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ' 

- Επιτροπή Υποστήριξης Κυβερνητικού Προγράμματος με 

δουλειά σε κεντρικό και νομαρχιακό επίπεδο 

- με συμμετοχή των βουλευτών και αποφασιστική αναβάθμιση 

του ρόλου τους 

- Καταξίωση και λειτουργία των ΚΤΕ. Υλοποίηση αποφάσεων 

Προέδρου και Ε.Γ, 

; . V« 
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Βασικός σκοπός της διασύνδεσης 

η αξιοποίηση της γνώσης της οργάνωσης 

η μεταφορά του λαϊκού προβληματισμού 

η προώθηση άλυτων Νομαρχιακών προβλημάτων 

- η συμμετοχή του Κινήματος στη χάραξη και υλοποίηση 

των μεγάλων επιλογών 

* 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΦΩΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΡΪΣ ΚΑΙ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΑΪΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

- με δραστηριότητα της Οργάνωσης παράλληλη προς τις 

Κυβερνητικές προτεραιότητες 

- Ενημέρωση - Επιμόρφωση 

διάταξη δυνάμεων - όχι όλοι όλα 

Πειραματισμός με πρωτοβουλίες που θα γίνουν πιλότοι: 

(όχι όλα παντού, αλλά επιλογές) 

. . . -· ··• . · . · . . . . · . - . . . . · · . · - - , . . „ . , . . . . . . . . . . . . . . . . Λ .. 

Δημοτική Επιχείρηση
 ; 

Πολιτιστικό Κέντρο 



' m 
Τοπικό Ευστημα Περίθαλψης 

- Παραγωγική πρωτοβουλία νέων 

Πρότυπος συνεταιρισμός 

Κέντρο Λαϊκής Επιμόρφωσης 

για να στηρίξουμε τις καινοτομίες των Αλλαγών 

Xi °- να προωθή σουμε το Πενταετές 

γ ι α να προδ ι αγ ράψουμε τ ι ς ν έ ε ς δομι κές Αλ λαγ έ ς 

κινητοποιώντας το Λαό και αντλώντας από αυτόν διδάγματα 

και εμπειρίες. 

ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ, το κύριο μέλημα μας 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ 

. . . * 

ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ 

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥΣ 

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΛΗΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΜΑΖΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ 

ΟΧΙ ΑΛΛΗ ΑΥΤΟΚΡΙΤΙΚΗ 

ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ -- ΣΥΝΕΠΕΙΑ - ΔΟΥΛΕΙΑ 

ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ 

ΝΕΑ ΕΜΠΝΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 


