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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Κ.Ε.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ : Πανελλήνια Συνδιάσκεψη για θέματα ιδεολογίας

Το ΠΑΣΟΚ διοργανώνει την πανελλήνια συνδιάσκεψή του στην Αθήνα 13 και 14 
Φεβρουάριου με θέμα «Ο σοσιαλισμός και η δημοκρατία στην Ευρώπη του 21 °“ αιώνα».

Ζούμε σε μια εποχή ευρύτερων ιδεολογικών, πολιτικών και κοινωνικών εξελίξεων. Πνας νέος 
αιώνας ξημερώνει. Η Αριστερά έχει το χρέος να καταθέσει το σύγχρονο προβληματισμό της 
για το παρόν και το μέλλον της Ευρώπης, βχει άλλλωστε τη δυνατότητα γιαυτό. Είναι η μόνη 
πολιτική δύναμη που μπορεί και θέλει να μιλήσει για την κοινωνία των πολιτών, τη 
δημοκρατία, την ανάπτυξη, το περιβάλλον, την κοινωνική δικαιοσύνη ως θεμελιώδεις έννοιες 
απέναντι στο νεοφιλελευθερισμό και την άκριτη υποταγή στις δυνάμεις της αγοράς.

Το ΠΑΣΟΚ μπορεί να συζητήσει για την ατζέντα αυτή, ανοίγοντας το διάλογο ανάμεσα στα 
μέλη και τα στελέχη του, ανάμεσα στους πολίτες και τουςδιαννοούμενους.
Σκοπός της συνδιάσκεψης είναι να αποτελέσει την αφετηρία ενός ευρύτερου διαλόγου στα 
πλαίσια του ΠΑΣΟΚ και της κοινωνίας γύρω από τα μεγάλα ιδεολογικά, πολιτικά και 
κοινωνικά προβλήματα της εποχής. Τα συμπεράσματα που θα πρακύψουν θα αποτελέσουν 
το βασικό ιδεολογικό υλικό για να διαμορφωθούν οι βασικές ιδεολογικές και πολιτικές 
κατευθύνσεις, που θα συζητήσει και θα αποφασίσει το Συνέδριο του Κινήματος που όπως 
είναι γνωστό θα γίνει το Μάρτιο του 1999.

Στη συνδιάσκεψη θα συμμετέχουν οι γραμματείες των Νομαρχιακών και Τομεακών 
Επιτροπών (εφόσον δεν έχουν συγκροτηθεί θα ορισθεί τριμελής αντιπροσωπεία από τις 
ίδιες), τα μέλη της Κ.Ε. οι βουλευτές και ευρωβουλευτές, καθώς και τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ 
που λειτουργούν σε τριτοβάθμια όργανα και θεσμούς (ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ, ΠΑΣΕΓΕΣ, ΓΕΣΑΣΕ, 
ΚΕΔΚΕ,ΕΝΑΕ κλπ).

Στη συνδιάσκεψη έχουν προσκληθεί να λάβουν μέρος και να καταθέσουν τις απόψεις όσες 
προσωπικότητες του ευρύτερου πολιτικού και ιδεολογικού χώρου, έλαβαν μέρος σε 
αντίστοιχες εκδηλώσεις που οργάνωσε το ΙΣΤΑΜΕ σε συνεργασία με άλλους φορείς.

Η συνδιάσκεψη θα ξεκινήσει με εισήγηση του Προέδρου του Κινήματος και του 
Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής.

Στη συνέχεια θα διεξαχθεί συζήτηση σε δέκα θεματικές ενότητες με εισήγηση από το Ε.Γ. και 
παρεμβάσεις από τους συμμετέχοντες στην συνδιάσκεψη.

Οι θεματικές ενότητες και οι αντίστοιχοι συντονιστέΓ ππό τα υέλη του Εκτελεστικού Γραφείου 
είναι:

1 ,Η κοινωνία των πολιτών. Η δημιουργική σχέση κοινωνίας και κράτους.

Πκης Τσοχατζόπουλος -  Στέφανος Μανίκας

2. Η σχέση οικονομίας και κράτους.

Βάσω Παπανδρέου -  Χρήστος Πρωτόπαππας

3. Το νέα κοινωνικό κράτος 

Απόστολος Κακλαμάνης

4. Για μια στρατηγική της απασχόλησης.
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Προς : μέλη Κεντρικής Επιτροπής 
Κοινοβουλευτική Ομάδα 
Νομαρχιακές Επιτροπές 
Τομεακές Επιτροπές 
Εκπροσώπους ΠΑΣΟΚ σε τριτοβάθμια 
συνδικαλιστικά όργανα

ΘΕΜΑ : Πανελλήνια Συνδιάσκεψη για Θέματα ιδεολογίας

Το ΠΑΣΟΚ διοργανώνει την πανελλήνια συνδιάσκεψή του 
στην Αθήνα 13 και 14 Φεβρουάριου με θέμα «Ο σοσιαλισμός 
και η δημοκρατία στην Ευρώπη του 21ου αιώνα».

Ζούμε σε μια εποχή ευρύτερων ιδεολογικών, πολιτικών και 
κοινωνικών εξελίξεων. Ένας νέος αιώνας ξημερώνει. Η 
Αριστερά έχει το χρέος να καταθέσει το σύγχρονο 
προβληματισμό της για το παρόν και το μέλλον της Ευρώπης. 
Έχει άλλλωστε τη δυνατότητα γιαυτό. Είναι η μόνη πολιτική 
δύναμη που μπορεί και θέλει να μιλήσει για την κοινωνία των 
πολιτών, τη δημοκρατία, την ανάπτυξη, το περιβάλλον, την 
κοινωνική δικαιοσύνη ως θεμελιώδεις έννοιες απέναντι στο 
νεοφιλελευθερισμό και την άκριτη υποταγή στις δυνάμεις της 
αγοράς.
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Το ΓΤΑΣΟΚ μπορεί να συζητήσει για την ατζέντα αυτή, 
ανοίγοντας το διάλογο ανάμεσα στα μέλη και τα στελέχη του, 
ανάμεσα στους πολίτες και τους διαννοούμενους.
Σκοπός της συνδιάσκεψης είναι να αποτελέσει την αφετηρία 
ενός ευρύτερου διαλόγου στα πλαίσια του ΠΑΣΟΚ και της 
κοινωνίας γύρω από τα μεγάλα ιδεολογικά, πολιτικά και 
κοινωνικά προβλήματα της εποχής. Τα συμπεράσματα που θα 
προκόψουν θα αποτελόσουν το βασικό ιδεολογικό υλικό για να 
διαμορφωθούν οι βασικές ιδεολογικές και πολιτικές 
κατευθύνσεις, που θα συζητήσει και θα αποφασίσει το Συνέδριο 
του Κινήματος που όπως είναι γνωστό θα γίνει το Μάρτιο του 
1999.

Στη συνδιάσκεψη θα συμμετέχουν οι γραμματείες των 
Νομαρχιακών και Τομεακών Επιτροπών (εφόσον δεν έχουν 
συγκροτηθεί θα ορισθεί τριμελής αντιπροσωπεία από τις ίδιες), 
τα μέλη της Κ.Ε. οι βουλευτές και ευρωβουλευτές, καθώς και 
τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ που λειτουργούν σε τριτοβάθμια 
όργανα και θεσμούς (ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ, ΠΑΣΕΓΕΣ, ΓΕΣΑΣΕ, 
ΚΕΔΚΕ,ΕΝΑΕ κλπ).

Στη συνδιάσκεψη έχουν προσκληθεί να λάβουν μέρος και να 
καταθέσουν τις απόψεις^σες προσωπικότητες του ευρύτερου 
πολιτικού και ιδεολογικού χώρου, έλαβαν μέρος σε αντίστοιχες 
εκδηλώσεις που οργάνωσε το ΙΣΤΑΜΕ σε συνεργασία με 
άλλους φορείς.

Η συνδιάσκεψη θα ξεκινήσει με εισήγηση του Προέδρου του 
Κινήματος και του Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής.

Στη συνέχεια θα διεξαχθεί συζήτηση σε δέκα θεματικές 
ενότητες με εισήγηση από το Ε.Γ. και παρεμβάσεις από τους 
συμμετέχοντες στην συνδιάσκεψη.



Οι θεματικές ενότητες είναι:

1. Η κοινωνία των πολιτών. Η δημιουργική σχέση κοινωνίας και 
κράτους.

2. Η σχέση οικονομίας και κράτους.

3. Το νέο κοινωνικό κράτος

4. Για μια στρατηγική της απασχόλησης.

5. Παιδεία και πολιτισμική ταυτότητα.

6. Το διεθνές οικονομικό σύστημα και οι επιπτώσεις του στα 
εθνικά κράτη.

7. Η περιβαλλοντική στρατηγική και η αειφόρος ανάπτυξη.

8. Ένα νέο συστήμα διεθνών σχέσεων και η συνεργασία των 
δυνάμεων της Αριστερός σε υπερεθνικό επίπεδο.

9. Πολιτικές δυνάμεις και κοινωνία. Ο πολιτικός λόγος και 
διάλογος.

10. Η φυσιογνωμία και οι αρχές της σύγχρονης Αριστεράς.

Μετά το πέρας των συζητήσεων θα υπάρξει το κλείσιμο των 
εργασιών από το Γιάννη Σουλαόάκη, μέλος του Ε.Γ. και το 
Γραμματέα της Κ.Ε.

Το πρόγραμμα με βάση τα ανωτέρω διαμορφώνεται ως εξής :

Α' μέρα . Παρασκευή 13 Φεβρουάριου.

10.00 πμ Έναρξη



1 1.00 πμ Εισήγηση Προέδρου 
12.00 πμ Εισήγηση Γραμματέα
12.30- 14.15 Io θέμα 
14.15- 16.00 2° θέμα
16.00- 17.45 3° θέμα 
17.45- 19.30 4° θέμα
19.30- 21.00 5° θέμα 
21.30 Δείπνο

ΕΓ μέρα. Σάββατο 14 Φεβρουάριου.

10.00- 11.45 6° θέμα 
1 1.45- 13.30 7° θέμα
13.30- 15.15 8° θέμα 
15.15- 17.00 9° θέμα
17.00- 18.45 10ο θέμα
18.45- 19.15 Πορίσματα της συνδιάσκεψης

Την Παρασκευή το βράδυ στο χώρο διεξαγωγής της 
Συνδιάσκεψης θα παρατηθεί δείπνο του Προέδρου με τους 
συνέδρους, κατά τη διάρκεια του οποίου ο Πρόεδρος θα 
απευθυνθεί στους συμμετέχοντες με ομιλία .

Ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής

Κώστας Σκανδαλίδης


