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Η Ελλάδα βρίσκεται, την τελευταία τριετία, σε μια
ΠΟΡΕΙΑ

ΠΑΡΑΚΜΗΣ. Είμαστε οι τελευταίοι στην

Ευρώπη, σε όλους τους σχετικούς με την πρόοδο
δείκτες, και παράλληλα πρώτοι στους δείκτες που
καταγράφουν την οικονομική αποτυχία, όπως

του

πληθωρισμού ή των χρεών.
Η ΕΘΝΙΚΗ ΥΠΟΒΑΘΜ1ΣΗ είναι τόσο έντονη, ώστε
ακόμα και μέσα στο πλαίσιο

των συμμαχιών που

εντασσσόμεθα, τα μεγάλα συμφέροντα
αντιπαρέρχονται

με

τρ ό π ο

να

μας

π ρ ο κ λ η τ ικ ό .

Ελαχιστοποιείται ο στρατηγικός ρόλος της χώρας,
αγνοείται η ιστορική προσφορά της, ενώ ταυτόχρονα
γίνεται προσπάθεια μείωσης του αυτόνομου λόγου της
με απροκάλυπτες μεθοδεύσεις που υπονομεύουν το
κύρος της.
Δεν βρισκόμαστε, απλά και μόνο, μπροστά στην
αδυναμία της χώρας να εκμεταλλευθεί τον ιδιαίτερο
ρόλο της στα ΒΑΛΚΑΝΙΑ, (λόγω της συμμετοχής της
στην ΕΟΚ και στο ΝΑΤΟ), αλλά αντιμετωπίζουμε και

τη ν

τη ν

απώ λεια

ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ

μας

των
στην

Π Α ΡΑΔ0Σ1ΑΚΠΝ
περιοχή.

Και

το

σημαντικότερο, βλέπουμε να επέρχεται με ραγδαίους
ρυθμούς η ανατροπή των συσχετισμών με την
ΤΟΥΡΚΙΑ και να παγιώνεται το Μ ΟΥΣΟΥΑΜΑΝΙΚΟ
ΤΟΞΟ.
Στο εσωτερικό της χώρας, η ανάπτυξη και οι
ευοίωνες προοπτικές που την συνοδεύουν αποτελούν
ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟ ΟΡΑΜΑ για όλους. Αντ’ αυτής
κυριαρχούν οι επώδυνες προσπάθειες προσαρμογής σε
ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από διαρκή ύφεση,
διάλυση της παραγωγικής βάσης και καθίζηση της
αγοράς. Η μεγάλη πλειοψηφία του λαού προσπαθεί να
αντιμετωπίσει τη μόνιμη λιτότητα και να εμποδίσει την
επιδείνωση του βιοτικού του επιπέδου.
Το κοινω νικό
επ ιταχυνόμενους

τοπίο

μ ετα β ά λλετα ι

με

ρυθμούς ακολουθώντας όμως

σταθερά την πορεία που μας οδηγεί στην ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΤΩΝ

ΔΥΟ ΤΡΙΤΩΝ ή και σε κάτι χειρότερο. Η

κοινωνική αδικία και η διεύρυνση των κοινωνικών
ανισοτήτων είνα ι

τόσο

ορατές

όσο

και

η

ΑΠ0Δ1ΑΡΘΡΩΣΗ του κοινωνικού ιστού. Μέσα σε μια
τέτοια κατάσταση, είναι μοιραίο να αναβαθμίζονται οι
αξίες του ατομικισμού, του εύκολου κέρδους, των
αυθαίρετων επιλογών και της προσωπικής ανέλιξης σε
βάρος της συλλογικότητας, του κοινωνικού ελέγχου
και της συμμετοχής.Και στο βαθμό που επικρατούν οι
ατομικές λογικές γίνονται δυσδιάκριτοι οι στόχοι της
κοινωνίας, σε μια περίοδο που θα επιθυμούσαμε το
αντίθετο για να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τις
επιπτώσεις των διεθνών ανακατατάξεων.
Είναι βέβαιο , ότι στην απώλεια των στόχων της
κοινωνίας συμβάλλει αποφασιστικά και το κλίμα και το
ήθος του δημόσιου βίου . Όλοι οι πολίτες διαπιστώνουν
την ΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
μέσα

σε

ένα

νοσηρό

κλίμα αυταρχισμού και

εξυπηρέτησης των μεγάλων συμφερόντων.
Η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων διαβλέπει
τους εθνικούς κινδύνους και στηρίζει την Ευρωπαϊκή
προοπτική της χώρας.
Διαπιστώνει ταυτόχρονα ότι η κυβέρνηση έχει επιλέξει
μία βίαιη κοινωνικά άδικη πορεία που οξύνει τις

κοινωνικές ανισότητες στο εσωτερικό της χώρας και
αμαυρώνει το όραμα της ενωμένης Ευρώπης. Η πορεία
που επέλεξε η κυβέρνηση δεν είναι μόνο κοινωνικά
άδικη. Είναι και ΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ. Δεν οδηγεί σε
ΣΥΓΚΛΙΣΗ αλλά σε ΑΠΟΚΛΙΣΗ από τους στόχους.
Είναι βέβαιο ότι η κρίση της Ελληνικής κοινωνίας και
του Έθνους, έχει φτάσει στο χειρότερο σημείο της,
που ούτως ή άλλως, πρέπει να σηματοδοτήσει και την
αφετηρία μιας εθνικής αναγέννησης. Η Ελλάδα και ο
Ε λληνισ μός

πρέπει

να

ανακάμψουν

έχοντας

εμπιστοσύνη στις δικές τους δυνάμεις. Πρέπει να
προβάλλουμε μια νέα ποιότητα και ένα νέο ήθος - αυτά
που αντιστοιχούν στις απαιτήσεις του αιώνα που
έρχεται

και ταυτόχρονα να αναδείξουμε και

διατηρήσουμε την εθνική μας μνήμη.

να

Η Δεξιά επέστρεψε στην εξουσία με το χειρότερο
ΑΝΤΙΛΑΪΚΟ πρόσωπό της. Η ολομέτωπη επίθεση της
Κυβέρνησης κατά

του

λαού

κοινω νικές κατακτήσεις,

δεν

π λή ττει

μόνο

θεσμούς, ατομικές και

συλλογικές ελευθερίες, εισοδήματα και τάξεις.Πλήττει
καίρια και τα εθνικά συμφέροντα.
Σε μια εποχή που ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΕΝΩΜΕΝΟΣ και
αποφασισμένος έπρεπε να αντιμετωπίζει τις ΑΠΕΙΛΕΣ
και τις ΠΡΟ ΚΛΗΣΕΙΣ.Που η Δημοκρατία έπρεπε να
δυναμώνει τη συνειδητή συμμετοχή και προσπάθεια
των

πολιτών της.

Που η Κοινωνία έπρεπε να

εκσυγχρονίζει τις δομές και τους θεσμούς της.Που ο
λαός έπρεπε να έχει την αίσθηση ασφάλειας και
σιγουριάς για το παρόν και το μέλλον, το δικό του και
του τόπου , γινόμαστε μάρτυρες της πιο σκληρής, της
πιο ανάλγητης και βίαιης επίθεσης που έχει ζήσει ο
τόπος σε περιόδους κοινοβουλευτικές, της πιο
αυταρχικής και αντικοινωνικής συμπεριφοράς που
έδειξε ποτέ κυβέρνηση.

Δεν υπάρχει πολίτης ανεξάρτητα από την πολιτική
του τοποθέτηση που να πιστεύει ότι όσα ζούμε αυτόν
τον καιρό αποτελούν δρόμο πρός τα εμπρός. Προς
την Ευρώπη του 2000. Πρός την διασφάλιση των
εθνικών μας δικαίων. Πρός την κοινωνική και ατομική
πρόοδο. Είναι δρόμος που οδηγεί κατευθείαν στο πιο
ΦΑΥΛΟ. πιο ΑΝΑΧΡΟΝΙΣΤΙΚΟ και ΣΚΟΤΑΔΙΣΤ1ΚΟ
παρελθόν.

Το ΝΑΥΑΓΙΟ των συνομιλιών της Νέας Υόρκης για
το Κ Υ Π Ρ ΙΑ Κ Ο , την εθνικά επικίνδυνη πολιτική του
“ΣΥΜΦΩΝΟΥ

ΦΙΛΙΑ Σ ’ με

την

Τουρκία,

τη ν

επανεμφάνιση του ζητήματος του ονόματος των
ΣΚ Ο Π ΙΩ Ν , οδηγεί στη διαπίστωση ότι η χώρα μας
βρίσκεται στην πιο αδύναμη θέση - σε σχέση με το
μέγεθος των απειλών που αντιμετωπίζει.
Είναι σαφές ότι το φιάσκο των “εθνικών θριάμβων”
του κ. Μητσοτάκη έφερε την Ελλάδα πολλά βήματα
πρός τα πίσω- με σημαντικές εθνικές ΥΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ και δραματική ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ.
Αυτό είναι το τίμημα της πολιτικής της ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ
που

με

μεγάλη

συνέπεια ακολουθεί ο κύριος

Μητσοτάκης και η κυβέρνηση της Ν.Δ.
Η σύμφωνη γνώμη της

Ελλάδας για την

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ στα πλαίσια της ΕΟΚ,
για αναγνώριση

από

τον κύριο Μητσοτάκη ότι

υπάρχουν ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ.

η αποδοχή της πολιτικής της ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ των δύο
κοινοτήτων στην Κύπρο - συνιστούν σοβαρές και
απαράδεκτες υποχωρήσεις από τις πάγιες θέσεις όλων
των μεταπολιτευτικών κυβερνήσεων.
Σε μια εποχή που η Τουρκία οξύνει τις επεκτατικές
της διαθέσεις και δεν υποχωρεί ούτε φραστικά σε
κανένα από τους εμφανείς και αφανείς της στόχους,
χρεωκόπησε η πολιτική φιλίας που συνιστά τη μόνη
ελληνική

‘’στρατηγική” στην

περιοχή.

Ιδιαίτερα

ανησυχητική είναι η εμφανής διάσταση ανάμεσα στον
Πρωθυπουργό και την ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων
αναφορικά με την εκτίμηση του εξ ανατολών κινδύνου.
Διάσταση που επιβεβαιώνει την ανιστόρητη και αφελή
επιμονή της κυβερνητικής ηγεσίας σε μια γραμμή που
οξύνει τους κινδύνους και πολλαπλασιάζει τις απειλές.
Έχει βαρύτατες ευθύνες η Κυβέρνηση για τις
εξελίξεις στα ΒΑΛΚΑΝΙΑ. Αναμφίβολα η κύρια ευθύνη
βαρύνει τους εταίρους μας στην ΕΟΚ καθώς και την
υπερατλαντική υπερδύναμη. Αλλά είμαστε και εμείς
παρόντες

σ τις

16

Δεκέμβρη

του

1991.Γιατί

συμφωνήσαμε στη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας; Γιατί

δεν ασκήσαμε veto

-

ώστε

να αποκλειστεί

τουλάχιστον η κοινοτική απόφαση - και να εκτεθούν
εκ είν ες

μόνο

οι δυνάμεις

που επιδιώκουν

να

διαμορφώσουν σφαίρες επιρροής στη Βαλκανική;
Σήμερα, ΠΟΙΑ είναι τελικά η θέση της Ελληνικής
κυβέρνησης στο θέμα της στρατιωτικής επέμβασης
στη Βοσνία; Να πιστέψουμε τον κύριο Μητσοτάκη ή
τον κύριο Παπακωνσταντίνου;

, ίο -

★ ★ ★

Η Ελλάδα βρίσκεται σήμερα, σε οριακό σημείο.
Ο δυσμενής εξωτερικός περίγυρος, η αποδιαρθρωμένη
εσωτερική κατάσταση και η ανάγκη χάραξης της
Ευρωπαϊκής μας

πορείας

μας

Ε Π I Β ΛΑΛΟΥΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ.
Η άνοδος της Ν.Δ. προς την εξουσία στηρίχθηκε
σε μια πρωτοφανή στρατηγική ψευδολογίας, λάσπης
και ποινικοποίησης της πολιτικής ζωής. Όλα αυτά τα
στοιχεία αναιρέθηκαν μέσα σε δύο χρόνια και τώρα η
Ν.Δ. βρίσκεται σε αναζήτηση νέων ιδεολογημάτων για
να καλύψει την αντιλαϊκή πολιτική της.
11 επικαλέσθηκε η Ν.Δ. για την άνοδό της στην
εξουσία;
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Επικαλέσθηκε: Ανάπτυξη, μείωση ελλείματων,
πληθωρισμού, νέες θέσεις εργασίας, εξυγίανση του
Δημόσιου Τομέα, φορολογική δικαιοσύνη, διαφάνεια
συναλλαγών κ.λ.π.

α Έ γ ο υ υ ε : Ύ φ εσ η, διόγκωση ελλειμάτων, άνοδο
πληθωρισμού,

ανεργία,

μαζική

φοροδιαφυγή,

μεταβίβαση πόρων στην ολιγαρχία, ξεπουλήματα τύπου
Α.Γ.Ε.Τ.,

αφ ελληνισμού

- αποδιάρθρωσης

τη ς

παραγωγικής βάσης.

ΕΘΝΙΚΑ

Επικαλέσθηκε: Εθνική αναβάθμιση, εκμετάλλευση
των

συμμαχιών,

σπάσιμο

του

απομονωτισμού,

αποτελεσματική εξωτερική πολιτική.
Έ γ ο υ υ ε : Υποβάθμιση μέσα στις
ανήκουμε,

μείωση

το υ

συμμαχίες που

κύρους

και

τη ς

διαπραγματευτικής μας ικανότητας, αποδοχή της
αναβάθμισης της Τουρκίας από ΗΠΑ-ΕΟΚ, αδυναμία
αποτροπής σχηματισμού του Μουσουλμανικού Τόξου,
απομόνωση στα Βαλκάνια με σπάσιμο όλων των
αξόνων που στήριζαν της εξωτερική πολιτική (Αλβανία,
Βουλγαρία, Σερβία, Αραβικός κόσμος), αύξηση της
εξάρτησης (συναίνεση για μερική εμπλοκή
αποκλεισμό

της

Σερβίας),

αδυναμία

στον

άσκησης

αποτρεπτικής πολιτικής ( αναγνώρισης Σκοπιών από
Ρωσία, Βουλγαρία, Τουρκία κ.λ.π.)

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Επικαλέσθηκε: Διατήρηση και βελτίωση του STATUS
όλων των Ελλήνων, νέες ιδέες, κοινωνική δικαιοσύνη,
ευοίωνο μέλλον.
Έ γουυε: Διάρηξη

του κοινωνικού ιστού, εμβάθυνση

των κοινωνικών αδικιών, περιθωριοποίηση

των

φτωχών, άγριο ατομικισμό, πολιτισμική υποβάθμιση,
ακόμα χειρότερες μέρες.

ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Επικαλέσθηκε: Νέο ήθος, αναβάθμιση των θεσμών και
τη ς

πολιτικής,αξιοκρατία,

ποιοτική δημοκρατία,

κυβερνητική αξιοπιστία.
Έ γουυε: Κρίση θεσμών, υποβάθμιση της πολιτικής σε
διαχείρηση

και πελατιακές σχέσεις, αυταρχισμό,

αναξιοκρατία, αύξηση του χάσματος μεταξύ λαού και

κυβέρνησης.
ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΑΓΕ ΚΑΠΟΙΑ ΛΟΓΙΚΗ στην πορεία που
έχ ει χαράξει η Κυβέρνηση;Αναμφισβήτητα υπάρχει
χάος,

έλλ ειψ η

σ υ ν το ν ισ μ ο ύ ,

ανακολουθίες,

αναποτελεσματικότητα, ανικανότητα.Και όμως

ΑΠΟ

ΤΟ ΧΑΟΣ ΑΝΑΔΥΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ.
ΣΤΑ ΕΘΝΙΚΑ: Σε κλείσιμό τους

έναντι σχεδόν

οποιουδήποτε τιμήματος.Τα ζωτικά εθνικά συμφέροντα
υποβαθμίζονται σε σχέση με τα συμφέροντα των
μεγάλων ή των συμμαχιών που μας περιλαμβάνουν.
ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ: Στη μεταβίβαση πόρων στους
οικονομικά ισχυρούς μέσα από πολιτικές σκληρής,
μονόπλευρης λιτότητας.
ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ: Στη διατήρηση και επέκταση των
κοινωνικών ανισοτήτων. Στην παρούσα φάση κάτω από
συνθήκες ύφεσης οδηγούν ραγδαία στην κοινωνία των
2/3.
ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ: Στη διαμόρφωση ενός

Ν Ε ΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΚΗΝΙΚΟΥ που να αντανακλά το νέο
συσχετισμό δυνάμεων στα πλαίσια μιας κοινωνίας των
2/3. Στόχος η ΑΠΟΠΟΛΙΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ του 1/3 και η

πλήρης ΑΠΟΔΥΝΑΜΩΣΗ

ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ

ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ.
Τα ιδεολογήματα της Ν.Δ. αποκαλύφθηκαν στην
πράξη.Η Ν Α . ΚΑΠΗΛΕΥΤΗΚΕ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΕ
ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΩΡΙΜΑ ΣΤΗ
ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ- και τα διαστρέβλωσε για να
εξυπηρετήσει τα συμφέροντα που την στηρίζουν.
Ποια ήταν αυτά και τι συγκαλύπτουν;
α)

Ο

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

ΤΗΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Αυτό το αίτημα

συγκάλυψε την ουσία της νεο-φιλελεύθερης πολιτικής.
ΓΓ αυτήν ο εκσυγχρονισμός ταυτίζεται

με

την

περιθωριοποίηση του 1/3 της κοινωνίας- για να
επιβιώσουν με άνισους όρους τα 2/3.
β) ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ: Η επίκληση
αυτή αποτέλεσε τον αποτελεσματικότερο τρόπο για
αδιαφανείς διαδικασίες στην εκποίηση της Δημόσιας
Περιουσίας, για αυξανόμενη

αυθαιρεσία

, για

προσλήψεις ‘’ημετέρων”, για πρωτοφανείς διώξεις των
”μη ημετέρων” .

γ)

ΕΞΕΥΡΩΠΑΙΣΜΟΣ:

Ο εξευρωπαισμός που

προσφέρει η ελληνική Δεξιά δεν είναι για όλους. Για το
1/3 (ανώτεροι κοινωνικά) θα είναι πραγματικός, για το
1/3 (μεσαίοι) θα είναι παθητική προσαρμογή σε
κατώτερο πιθανώς επίπεδο διαβίωσης και για το 1/3
(κατώτεροι) θα σημαίνει κοινωνική περιθωριοποίηση.
Ας

προσθέσουμε

πως

η

πορεία

προς

τον

εξευρωπαισμό που επέλεξε η Ν.Δ. έχει πάρει την πιο
ακραία, βίαιη εκδοχή της.
δ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Είναι ο στόχος που
συγκαλύπτει τις ταξικές επιλογές της Κυβέρνησης-για
μεταβίβαση πόρων στους οικονομικά ισχυρούς. Στη
θέση της ανάπτυξης έχει επιλεγεί μια εισπρακτική
πολιτική που οδηγεί σε πτώση του βιοτικού επιπέδου
των λαϊκών στρωμάτων, σε περιορισμό της ζήτησης,
σε μια βαθειά ύφεση και επενδυτική άπνοια.

ΑΥΤΑ ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΕΚΠΛΗΡΩΘΟΥ Ν . Δεν

πρέπει

να αφεθούν

να

εκφυλίζονται κάτω από τη συντηρητική διαχείρηση
τους. Και είναι

πλέον εμφανές ότι ο λαός έχει

α ντιλη φ θ εί

πλήρως

όλη

αυτή

τη

προσπάθεια

χειραγώγησης του από τη Ν.Δ. μέσα από την καπηλεία
των προσδοκιών του. Το ίδιο εμφανές είναι ότι ο λαός
κατανοεί την αναγκαιότητα μιας άλλης πολιτικής για να
επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι. Η κατάπτωση αυτών των
ιδεολογημάτων

της

Δ εξιά ς,

την

ανάγκασε

να

επιστρατεύσει καινούργια. Και αυτά συνδέονται με την
πορεία επίτευξης των στόχων του Μάαστριχτ.

ΤΙ ΠΡΟΣΘΕΤΕΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ Η Ν.Δ.:
- Η πολιτική αυτή είναι μονόδρομος για όλους.
- Επιβάλλεται από την Κοινότητα και η κυβέρνηση την
ακολουθεί.
- Εφ’ όσον το ΠΑΣΟΚ ψήφισε τη συμφωνία στην ουσία
αποδέχθηκε το κόστος προσαρμογής και τη πορεία
μετάβασης.

Αυτό που δεν ομολογεί η κυβέρνηση είναι ότι η
συντηρητική παράταξη, για την εξυπηρέτηση των
συμφερόντων που εκφράζει,

έχει επ ιλέξει τον

αναποτελεσματικό και άδικο τρόπο προσαρμογής μας

ότην Ευρώπη που στηρίζεται στην περιθωριοποίηση
του 1/3 του Ελληνικού Λαού.

ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ

ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ. Η
απόφαση του Κινήματος είναι ότι η ελληνική κοινωνία
πρέπει να βαδίσει συντεταγμένη και με εσωτερική
συνοχή

την

Ευρωπαϊκή

της

πορεία,

χωρίς

αποκλεισμούς και εξαθλίωση των λαϊκών στρωμάτων
με δίκαιη κατανομή του κόστους προσαρμογής.

*

*

*

Σε ότι αφορά τη συμφωνία του ΜΑΑΣΤΡΙΧΤ οι θέσεις
του ΠΑΣΟΚ αναπτύχθηκαν στη Βουλή. Αξίζει όμως να
τονίσουμε κάποια καίρια σημεία.
Η συμφωνία του ΜΑΑΣΤΡΙΧΤ αποτελεί για την
Ελλάδα ένα εισιτήριο για τη συμμετοχή της στο
Ευρωπαϊκό

Γίγνεσ θαι. Τ α υ τό χ ρ ο ν α ,

αποτελεί

ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΣΕ ΕΝΑΝ ΑΝΙΣΟ ΚΑΙ ΔΥΣΚΟΛΟ ΑΓΩΝΑ.
Ο αγώνας είναι δύσκολος για τις χώρες του Νότουμα είναι ιδιαίτερα δύσκολος για την Ελλάδα. Η
κυβέρνηση της Ν.Δ. έκανε ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΛΑΘΟΣ να
συμφωνήσει χωρίς να έχει διευκρινιστεί σε ποιο μέτρο
θα γίνει δεκτό το πακέτο Delors II. Και έχει γίνει σαφές
ήδη ότι ο Ευρωπαϊκός Βορράς θα περικόψει σημαντικά
τις αρχικές προτάσεις του πακέτου .
Είναι σαφές ότι η Ελλάδα πρέπει να δώσει σκληρή
μάχη σε ό,τι αφορά το πακέτο Delors. Και είναι κρίσιμο
γ ι’ αυτό Η ΕΛΛΑΔΑ ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΕΙ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ

για την

διεύρυνση

της

κοινότητας-έως ότου διαμορφωθεί μια ανεκτή εικόνα
σχετικά με την οικονομική ενίσχυση της χώρας μας
στην πορεία σύγκλισης. Δυστυχώς, φαίνεται ότι Ο Κ^.
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΕΧΕΙ ΗΔΗ ΠΑΡΑΔΟΣΕ1 ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΤΟ
ΟΠΛΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ

-κατά τη διάρκεια

της

Πορτογαλικής Προεδρίας.
Το ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ προς τους
ονομαστικούς στόχους της συμφωνίας, καθώς και το
ΜΕΤΡΟ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ των στόχων θα εξαρτηθούν
από την έκβαση της τελικής συμφωνίας για το πακέτο
Delors.
Η Ελλάδα έχει βέβαια ένα ισχυρό επιχείρημα σε ότι
αφορά την πορεία σύγκλισης. Δαπανούμε το 7% του
ΑΕΠ για την εθνική μας άμυνα- ενώ ο μέσος όρος στην
Ευρώπη είναι 3%. Κι’ αυτό γιατί ούτε το ΝΑΤΟ ούτε η
ΔΕΕ μας καλύπτουν από τον εξ ανατολών κίνδυνο.
Πρέπει επίσης να το νισ τεί ξανά πώς

ΟΙ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΑΣΤΡΙΧΤ εκφράζουν
την πιο ΜΟΝΕΤΑΡΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ που μπορεί να
προτείνει ένας τραπεζίτης . Γιατί αυτό που τελικά έχει
σημασία σε ότι αφορά τους στόχους της χώρας μας

είναι

Η

ΣΥΓΚΛΙΣΗ

ΣΤΗΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ.

ΤΗΝ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ- κάτι που ούτε
καν λαμβάνεται

υπ’

όψιν

στους

ονομαστικούς

στόχους.Η επίτευξη των πραγματικών μας στόχων
απαιτεί μίαν άλλη οικονομική πολιτική.Μια πολιτική που
ξεκινά από την διαπίστωση πως
ΧΩΡΙΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΧΡΕΟΚΟΠΙΑ .

Μια

Σ ΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ

ΟΔΗΓΕΙ

ΣΕ

πολιτική

που

ΝΑΥΑΓΙΟ
προωθεί

ΚΑΙ
τη

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ.
Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ για την ελληνική
οικονομία κινείται σε πέντε άξονες - όπως τόνισα και
στη Βουλή.
α)

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΕΝΟΣ

ΔΙΕΘΝΩΣ

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ με την
ανάπτυξη εκείνων των κλαδικών πολιτικών που θα
συμβάλλουν στην αύξηση της παραγωγικότητας και
στην εκπαίδευση

και εξειδίκευση

του

εργατικού

δυναμικού.
β) Α Ν ΑΔΙΑΡΟΡΩΣΗ

ΤΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ για να γίνουμε ανταγωνιστικοί - και να

μπορέσει η γεωργία
απώλειες στη νέα

μας να προσαρμοστεί χωρίς

ΚΑΠ. Αυτή η πολιτική πρέπει να

συμβαδίζει με τη στήριξη και τον εκσυγχρονισμό των
συνεταιρισμών - που αποτελούν την μόνη ουσιαστική
προστασία του αγρότη από τα γνωστά κυκλώματα.
γ)

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ

ΤΡΙΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ για να απορροφήσει την
απασχόληση που θα απελευθερωθεί μέσα από την
αλλαγή της οικονομικής δομής.
δ) Η

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

της

παραγωγικής μας βάσης πρέπει να συνοδεύεται από
μια αναδιανεμητική πολιτική που να εξασφαλίζει ένα
δίχτυ ασφάλειας για κάθε

Έλληνα πολίτη και να

διασώσει το Κράτος Πρόνοιας που κατεδαφίζεται από
την Ν.Δ.
ε)

ΤΗ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
που θα συρρικνώσει την παραοικονομία στη χώρα μας.
Οι στόχοι αυτοί θα επιδιωχθούν στα πλαίσια μιας
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ

ΑΠΟ ΚΕΝ ΤΡΩ ΣΗ Σ.Μιας αποκέντρωσης

που

θα

συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός αποκεντρωμένου
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ.

Προγραμματισμού που θα στηρίζεται σε μια ΕΘΝΙΚΗ
ΣΥΜΦΩΝΙΑ σε ένα ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ.
ΜΙΑ ΤΕΤΟΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ
ΚΑΜΙΑ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ Ν.Δ.
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ.
Ασφαλώς

χρειάζονται

εκσυγχρονισμός της

θ υ σ ίε ς ,

χ ρ ειά ζετα ι

Δημόσιας ζωής, χρειάζεται,

προσπάθεια από όλους. Όλα αυτά όμως δεν μπορεί
μονίμως να γίνονται από τους πολλούς για χάρη των
λίγω ν.Ο ύτε μπορεί να είναι αποτελεσματική μια
πολιτική θυσιών που οδηγεί σε ακόμα περισσότερες. Η
Ελλάδα βρίσκεται σε σημείο καμπής, αφού πρέπει να
διαμορφώσει το νέο πρόσωπό της για τον 21ο αιώνα.
Οι θυσίες αυτές εξασφαλίζουν το μέλλον της χώρας
και των επόμενων γενεών. Γι’ αυτό και πρέπει να
ελέγχονται άμεσα από τον λαό μέσα από νέους
θεσμούς και πολιτικές. Η ΝΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ

ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΔΕΝ
ΕΞΩ ΡΑΪΣΜΕΝΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ.

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ

ΤΗΣ

ΔΕΞΙΑΣ

★ * ★

Η άλλη ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΩΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
είναι ότι το ΠΑΣΟΚ στην οκταετία του, τις σπατάλες
και τα χρέη του, δημιούργησε την οικονομική κρίση που
σήμερα αντιμετωπίζει.
ΑΥΤΟΣ Ο ΜΥΘΟΣ ΕΧΕΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΙ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΙΑ
ΤΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΙΧΝΟΣ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑΣ. Ούτε οι
δείκτες της οικονομίας, ούτε το βιοτικό επίπεδο του
πολίτη αντέχουν σε σοβαρή σύγκριση.
Οι σαφείς κανόνες του παιγνιδιού, ο ρυθμός των
επενδύσεων, η σταδιακή άλλά σταθερή πτώση του
πληθωρισμού, το σχετικά χαμηλό ποσοστό της
ανεργίας, ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ και ταυτόχρονα
η κοινωνική προστασία απαντούν χωρίς άλλα σχόλια.
Εδώ πρέπει να προσθέσω πως το ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ
ΕΛΛΕΙΜΜΑ τις μέρες του ΠΑΣΟΚ οφείλεται σχεδόν
απόλυτα στις παραγωγικές ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
και όχι στην κοινωνική πολιτική του.

Λέγεται και γράφεται συχνά πως το ΠΑΣΟΚ δεν έχει
καταθέσει

τη δίκιά του εναλλακτική πρόταση -πως

αρκείται στην κριτική.
Αυτό είναι ψεύδος ασύστολο. Το ΠΑΣΟΚ

έχει

διαγράψει επανειλλημένα τη στρατηγική του πρόταση.
Υπενθυμίζουμε: Β’ Εθνικό Συμβούλιο, 6η Σύνοδος Κ.Ε.,
συζήτηση για ΜΑΑΣΤΡΙΧΤ Κ.Ο.Κ.
Επίσης υπάρχουν εξειδικευμένες προτάσεις σε όλα
σχεδόν τα επιμέρους θέματα.
Η τελική επιλογή και διαμόρφωσή του θα προκύψει από
τον Κοινωνικό Διάλογο.

V II.
★★ *

ΔΙΕΡΧΟΜΑΣΤΕ

ΜΙΑ

ΠΕΡΙΟΔΟ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ

ΕΚΡΗΞΕΩΝ - αποτέλεσμα της σαρωτικής επέλασης
της Κυβέρνησης ενάντια σε θεσμούς και κεκτημένα
κοινωνικά δικαιώματα, στη βίαιη διαμόρφωση της
κοινωνίας των 2/3.
Τίθεται πια στη χώρα μας ανοιχτά ζήτημα
δημοκρατικής νομιμότητας και συνταγματικών θεσμών.
Ο

αυταρχισμός τηςΚυβέρνησης

-

αυταρχισμός

ανάμικτος με πολιτικό πανικό - δεν έχει πια κανένα
φραγμό. Η πρόσφατη προσβολή του Συμβουλίου
Επικράτειας που πετάχτηκε κυριολεκτικά στο δρόμο
είναι μοναδική στα παγκόσμια χρονικά. Παρεμποδίζεται
βίαια η λειτουργία του Ανώτατου Δικαστηρίου.
Αυτός είναι ο σεβασμός της Δικαιοσύνης και των
λειτουργιών της. Η Κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη
“σέβεται μόνο όσους την υπηρετούν τυφλά, ενώ
προσβάλλει βάναυσα όλους όσους εκφράζουν την
αξιοπρέπεια και την ανεξαρτησία της Ελληνικής

Δικαιοσύνης.
Το ίδιο συμβαίνει και στον ευαίσθητο χώρο της
ανώτατης

εκπαίδευσης.

Μ ιλώ ντας

και

ως

πανεπιστημιακός δάσκαλος θέλω να καταγγείλω την
κατάλυση της αυτοδιοίκησης των Πανεπιστημίων που
επιχειρείται με το νομοσχέδιο στους ευαίσθητους
τομείς της έρευνας και των μεταπτυχιακών σπουδών.
Ο

ε ν ν ια ίο ς

φ ορέας

διδασκόντων

ουσιαστικά

καταργείται. Το Πανεπιστήμιο κλείνει για τους νέους
επιστήμονες.
Τέτοιες ρυθμίσεις δεν πρόκειται να γίνουν ανεκτές
από την Πανεπιστημιακή κοινότητα. Είναι θνησιγενείς.
Ας το συνειδητοποιήσουν.
Η ΙΔΙΑ Η ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΥΡΟΔΟΤΕΙ
ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΚΡΗΞΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΛΑΪΚΟΥΣ
ΑΓΩΝΕΣ που έχουν στόχο να αποστρέψουν την
καταστροφική της πορεία. Η ακρίβεια, η δραματική
συρρίκνωση του εισοδήματος, οι πρωτοφανείς μαζικές
απολύσεις, ο αυταρχισμός και το αστυνομικό κράτος, η
απροσχημάτιστη συναλλαγή

και διαφθορά της

εξουσίας των ‘’νεκρών ιδεών” φέρνουν σε απόγνωση

και εξαθλίωση τα λαϊκά στρώματα, μετατοπίζουν όλο
και ψηλότερα τη διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στον
πλούτο και τη φτώχεια.
ΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ

ΔΕΝ

ΥΠΑΡΧΕΙ

ΚΑΝΕΝΑ

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΣΥΝΑΙΝΕΣΕΩΝ. ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΕΞΩ ΑΠΟ
ΤΗ ΒΟΥΛΗ ,ΣΥΝΕΥΘΥΝΗΣ.
ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΣΤΕΚΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΑΛΞΕΙΣ ΕΝΟΣ
ΑΤΑΛΑΝΤΕΥΤΟΥ ΑΓΩ Ν Α.. Ενός αγώνα που καίριος
στόχος του είναι να επιβληθεί η θέληση του λαού με
ΠΡΟΣΦΥΓΗ

ΤΟ

ΓΡΗΓΟΡΟΤΕΡΟ

ΔΥΝΑΤΟ

ΣΤΗ

ΛΑΪΚΗ ΕΤΥΜΗΓΟΡΙΑ.
Η υπεράσπιση των εθνικών συμφερόντων, των
κοινωνικών και

θεσμικών

κατακτήσεω ν

, των

κοινοβουλευτικών και δημοκρατικών κανόνων από την
κατάφωρη παραβίασή τους, είναι υπόθεση όλων των
πολιτών.
Είναι υπόθεση των κοινωνικών και παραγωγικών
δυνάμεων και της δυναμικής που αναπτύσσουν οι
θεσμοί και τα μαζικά κινήματα που εκφράζουν αυτές τις
δυνάμεις.

Είναι υπόθεση κάθε πολίτικου φορέα που σήμερα
θέλει να λέγεται προοδευτικός.
Είναι υπόθεση του ΠΑΣΟΚ που αποτελεί την
υπέυθυνη έκφραση της μεγάλης λαϊκής πλειοψηφίας.
Επειδή θέλουμε να είμαστε απολύτως σαφείς σε
κάθε κατεύθυνση, σε ότι αφορά τη δική μας πολιτική,
ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΟΔΟ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΣΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΔΕΣΜΕΥΟΜΑΣΤΕ:
1.

Ολόκληρο το θεσμικό πλέγμα του αυταρχισμού ,

του αναχρονισμού, της φαλκίδευσης των ατομικών και
συλλογικών δικαιωμάτων, της ακύρωσης των μεγάλων
μεταρρυθμίσεων της δικής

μας οκταετίας, της

αποσάρθρωσης του κράτους πρόνοιας θα καταργηθεί.
Νόμοι όπως:
-ο αντι-απεργιακός
- ο νόμος ουσιαστικής κατάργησης του ΕΣΥ
- ο “τρομονόμος”
- ο νόμος για τις αστικές συγκοινωνίες
- ο νόμος για τις ιδιωτικοποιήσεις
- οι νόμοι που τώρα μεθοδεύονται για την παιδεία, την
κοινωνική ασφάλιση, την δημόσια διοίκηση.

ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ
ΑΝΤ1Κ ΑΤΑ ΣΤΑΘΟΥΝ

ΑΠΟ

ΕΝΑ

ΝΕΟ

ΘΕΣΜΙΚΟ

ΠΛΑΙΣΙΟ.
Ακριβώς πάνω σε αυτό το πλαίσιο ΑΝΟΙΓΟΥΜΕ
ΤΩΡΑ ΔΙΑΛΟΓΟ με τους φορείς και τους θεσμούς σε
κάθε χώρο

πάνω στο

περιεχόμενο

των νέων

ρυθμήσεων που απαιτούνται για ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΜΙΑΣ

ΣΤΕΡΕΗΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ

ΚΑΙ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ.
2.
μας

Θα υλοποιήσουμε στο ακέραιο τις δεσμεύσεις

που αφορούν

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ

Τ Η

ΕΛΕΓΧΟΥ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ
Η

ΤΟ

ΤΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΟ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Επιχειρήσεων και Φορέων τους οποίους
χαρακτηρίζουμε στρατηγικής σημασίας και κοινωνικού
χαρακτήρα.
Ιδιαίτερα για τις αστικές συγκοινωνίες στηρίζουμε τις
υπεύθυνες προτάσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και
των συνδικάτων καθώς και τις πρωτοβουλίες που
αναλαμβάνουν στα πλαίσια της σημερινής κρίσης.
3.

Θα αποκαταστήσουμε ηθικά και πολιτικά όσους

σύρθηκαν άδικα σε φυλακές και καταδίκες στο όνομα

των πολιτικών διώξεων που ζήσαμε και ζούμε τα
τελευταία χρόνια.
4.

Στο χώρο της δημόσιας διοίκησης θα

αποκαταστήσουμε όσους διώχθηκαν για λόγους
κομματικής

α ντεκδίκησ ης,

ή

γ ια

λόγους

συνδικαλιστικής δράσης.
5.

Θα προωθήσουμε την ανάπτυξη κλίματος

εμπιστοσύνης,

δια φ ά νεια ς,

σταθερότητας

και

ασφάλειας ανάμεσα στον πολίτη, την πολιτική και το
κράτος. Με σαφείς (κανόνες παιχνιδιού) στην αγορά
και την ανάπτυξη, με προσδιορισμένο προγραμματικό
πλαίσιο , με ξεκαθαρισμένη πορεία που δεν θα
αιφνιδιάζει, δεν θα ανατρέπει, δεν θα επιβάλλεται με
αντιδημοκρατικούς τρόπους.
Το

αίτημα της Π ΟΛΙΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ

ΑΓΩΝΩΝ

ΤΩΝ

δεν απορρέει από την

κομματική διάθεση του οποιουδήποτε πολιτικού φορέα
να

(εκμεταλλευθεί ) ή να (αξιοποιήσει) τη δυναμική

τους, πολύ περισσότερο να ποδηγετήσει την αυτονομία
τους.
Απορρέει από τη συνειδητό ποίηση του πολίτη ότι ο

επιμέρους συνδικαλιστικός αγώνας, η απεργία που
αντιμετωπίζεται με περικοπή

μισθού

και πιθανή

απόλυση, η μεθοδευμένη διάσπαση και απομόνωση
που καιροφυλακτεί σε κάθε του διεκδίκηση, έχουν
οριακό χαρακτήρα.
Οι εργαζόμενοι και οι κοινωνικοί φορείς έχουν
σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη φορά

ΒΑΘΙΑ

ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΜΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΣΤΑΣΗΣ.
απέναντι σε μια ανάλγητη, αυταρχική και Καταρρέουσα
εξουσία που θέλει να επιβάλλει ετσιθελικά τις
Καταστροφικές για τον ίδιο τον τόπο, τους θεσμούς
και την κοινωνία επιλογές της.
Από αυτή την συνείδηση πηγάζει η ενότητα των
αγώνων, η ενοποίηση της δράσης και των στόχων των
φορέων, η ευαισθητοποίηση της ευρύτερης κοινής
γνώμης σε όσα δραματικά συντελούνται σήμερα.
Βρίσκουν κοινό τόπο οι πολλαπλές εκφράσεις της
κοινωνικής αντιπολίτευσης και δυναμικής. Αναζητούν
πολιτικό

προσανατολισμό.

Επιβάλλουν

μορφές

ευρύτερου πολιτικού αγώνα.
Είναι σημαντικό και κρίσιμο για την έκβαση του

αγώνα να υπάρξει κοινή στάση των κομμάτων της
αντιπολίτευσης και των κοινωνικών φορέων.
Όπως είναι επίσης σημαντικό να συμμετάσχει
ενεργά ο πνευματικός κόσμος της χώρας μας. Αν τώρα
δεν δώσει το παρόν πότε θα το δώσει;
Εμείς, το ΠΑΣΟΚ, έχουμε επωμιστεί μεγάλες
ευθύνες απέναντι στο έθνος και τον λαό. Εχουμε
χρέος να ανταποκριθούμε. Να ανταποκριθούμε με την
πλήρη ενεργοποίηση του στελεχιακού δυναμικού μας,
με το ουσιαστικό κάλεσμα - άνοιγμα της οργάνωσης
μας.

Με

τη ν

άμεση δραστηριοποίηση

τω ν

περιφερειακών μας οργάνων. Με την προώθηση του
διαλόγου με το λαό στην πόλη και στην ύπαιθρο πάνω
στις θέσεις και προτάσεις μας. Με την εντατικότερη
λειτουργία της Κοινοβουλευτικής μας Ομάδας - που
δίνει τη μάχη στην πρώτη γραμμή του αγώνα. (Σε ότι με
αφορά προσωπικά, από την νέα περίοδο θα συμμετέχω
στις συνεδριάσεις του Συντονιστικού Οργάνου της
Κ.Ο. και θα ελέγχω την υλοποίηση των αποφάσεων
του).
Πάνω απ’ όλα ο λαός απαιτεί από ' μας ΕΝΕΡΓΟ.

Μ

Α

Χ

Η

Τ

Ι

Κ

ΠΑΡΟΥΣΙΑ.ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ.ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ

Η
ΚΑΙ

ΕΝΟΤΗΤΑ.Έτσι και μόνο έτσι θα ανταποκριθούμε στις
απαιτήσεις του μεγάλου πλειοψηφικού κοινωνικού
ρεύματος που εκπροσωπούμε.
ΟΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΟΥΜΕ.

