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ΑΛΜΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΜΠΡΟΣ
Η ΕΛΛΑΔΑ
Ο ΛΑΟΣ ΘΕΛΕΙ....
ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΜΠΟΡΕΙ ;
είμαστε μπροστά στη διπλή ιστορική πρόκληση :
για την επιστροφή του ελληνισμού στο προσκήνιο της ιστορίας
για τη σύγχρονη αριστερά και την προοδευτική της πρόταση

η Ανασυγκρότηση συνδέεται αδήρριτα και με τις δύο αυτές ιστορικές
παραμέτρους
άρα δεν είναι ένα ζήτημα απλών οργανωτικών επιλογών αλλά
προϋποθέτει μία μακροχρόνια μετάλλαξη και προσαρμογή του ΠΑΣΟΚ
στα δεδομένα της νέας εποχής
είναι βαθύτατα ιδεολογικό, πολιτικό ζήτημα και προϋποθέτει βαθειά
και μακροχρόνια κοινωνική και πολιτική διεργασία.
απέναντι στο κεντρικό αίτημα της πορείας μας
10 μήνες μετά το Συνέδριο
7 μήνες μετά τη Νίκη στις εκλογές
17 μήνες πριν την πρώτη μεγάλη νέα αναμέτρηση των δημοτικών και
νομαρχιακών εκλογών
πρέπει να απαντήσουμε σε τρία απλά ερωτήματα :
~ που βρισκόμαστε
~ που θέλουμε να πάμε
~ πως πάμε
μία πρώτη απάντηση αλλά και πολιτική συμφωνία είναι το ζητούμενο
της σημερινής και αυριανής διαδικασίας.

.

ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ ;

• Η Νέα Εποχή δεν βρίσκεται μπροστά μας
έχει έλθει ήδη από το 1989 και αυτό δεν εξαρτάται μόνο από μας
διανύουμε την πρώτη αλλά μακροχρόνια μεταβατική περίοδο που
οδηγεί σε νέες πραγματικότητες
οι ραγδαίες αλλαγές που συντελούνται αγγίζουν τα πάντα
~ τις αρχές και τις αξίες της κοινωνικής οργάνωσης
~ το διεθνή καταμερισμό της εργασίας
~ τις ίδιες τις κοινωνικές, εργασιακές και παραγωγικές σχέσεις
~ το ρόλο του κράτους - έθνους
~ τον προσανατολισμό και την αυτονομία της πολιτικής
~ την παγκόσμια επικοινωνία
~ την παραγωγή και διάδοση της γνώσης, του πολιτισμού, των
τεχνολογικών επιτευγμάτων
~ την ταχύτητα κίνησης των πραγμάτων
~ την επάρκεια των παραδοσιακών συμβόλων, λέξεων, ιδεολογιών να
αναγνώσουν τις νέες πραγματικότητες
• η Νέα Εποχή είναι :
~ εποχή παγκοσμιοποίησης
όχι μόνο στην οικονομία, την αγορά εργασίας την κίνηση των
κεφαλαίων, το διεθνή ανταγωνισμό αλλά και στις αξίες, τη
διακίνηση των ιδεών, τη διάχυση των πολιτισμών, την κατοχή και
τη διάδοση της γνώσης, την επικοινωνία
~ εποχή τεράστιας συγκέντρωσης πολιτικής και οικονομικής
δύναμης, αλλά και αποκάλυψης και διαφάνειας δομών,
σχέσεων, διαπλοκής συμφερόντων

εποχή ιστορικών ευκαιριών για τον ελληνισμό
λαός ανοιχτών συνόρων, με οικουμενικό και ουμανιστικό
χαρακτήρα, με δημιουργική δυνατότητα επικοινωνίας, ειρηνικής
και ελεύθερης συνύπαρξης, συμβίωσης κα συνεργασίας
εποχή επανεμφάνισης ιστορικών στρατηγικών
πλεονεκτημάτων
που δίνουν άλλο νόημα στην αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας
και αξία στις βασικές της υποδομές (παιδεία - πολιτισμός περιβάλλον).

• η κρίση της πολιτικής και των πολιτικών σχηματισμών δεν είναι κρίση
διαχειριστικής πρότασης, κρίση οργανωτικών σχημάτων, κρίση
αντιπροσωπευτικών θεσμών
~ είναι κρίση ιδεολογικής και πολιτικής ηγεμονίας στις ανάγκες
που γεννά η νέα εποχή με ότι αυτό συνεπάγεται στις λέξεις, τα
σύμβολα, τη φυσιογνωμία, τη στρατηγική, την πρακτική, τα
οργανωτικά σχήματα.
• οι μέχρι τώρα προτάσεις για την υπέρβαση της κρίσης δεν βγαίνουν
έξω από το κέλυφος της παραδοσιακής αντιπαράθεσης ανάμεσα στη
συντήρηση και την πρόοδο.
το νέο - φιλελεύθερο πρότυπο
~ καθοδηγεί την πορεία προς τον πολυπολικό κόσμο και την
εγκατάσταση των όρων και των μηχανισμών του διεθνούς
ανταγωνισμού
~ έχει καθολικό και παγκόσμιο χαρακτήρα και διέπεται από τη
φιλοσοφία του καθαρού ανταγωνισμού
~ αγορά - αδιατάρακτη και απόλυτη κυριαρχία των δυνάμεων της
αυτοματισμός - ιδιωτικοποίηση - λιγότερο κράτος κοινωνία χωρίς φόρους
~ ουσιαστική κατάργηση του κοινωνικού κράτους, αποδοχή άκριτη
της παγκοσμιοποίησης, προσαρμογή με την υποταγή σε
νομοτέλειες
~ πλήρης απελευθέρωση της κίνησης του κεφαλαίου και της
πολυεθνικής του συγκρότησης

η αριστερά δίνει μάχες χαρακωμάτων
~ δεν έχει αντίστοιχο καθολικό πρότυπο αλλά αμύνεται και
αντιμετωπίζει αποσπασματικά τη νεο-φιλελεύθερη πρόταση
~ αρνείται την πραγματικότητα του ανταγωνισμού και της
παγκοσμιοποίησης και εμμένει πεισματικά σε πολιτικές
προστατευτισμού σε σχέση με την εθνική επάρκεια και τις
παραδοσιακές κατακτήσεις των εργαζομένων
~ ιστορική αντίφαση : στις αρχές του αιώνα η αριστερά θιασώτης
του διεθνισμού και της παγκοσμιοποίησης, η δεξιά θιασώτης του
συντηρητικού εθνικισμού, σήμερα αντιστροφή των όρων
~ η ευρωπαϊκή εμπειρία απόδειξη έμπρακτη της έλλειψης μιας
καθολικής στρατηγικής για την ευρωπαϊκή αριστερά
• εμείς ανοίξαμε τολμηρά τα μεγάλα μέτωπα των προβλημάτων
της νέας εποχής για τον ελληνισμό και τη σύγχρονη αριστερά
~ τη θέση του ελληνισμού στο σύγχρονο κόσμο
~ η περιφερειακή συγκρότηση της χώρας και η παραγωγική
ανασυγκρότηση στην κατεύθυνση της ανταγωνιστικής εθνικής
οικονομίας και των διαρθρωτικών αλλαγών που απαιτούνται
~ η ανάγκη διαμόρφωσης νέων εργασιακών σχέσεων με γνώμονα την
αύξηση της παραγωγικότητας και την αντιμετώπιση της ανεργίας
~ η εμμονή στη διαμόρφωση δικτύου κοινωνικής προστασίας μέσα
στα πλαίσια δημοσιονομικής εξυγίανσης, οικονομικής
σταθερότητας, άμβλυνσης των μακροοικονομικών ανισοτήτων
~ ο αναπροσανατολισμός των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων στο
κράτος, τη διοίκηση, την κοινωνική ασφάλιση, την παιδεία, ώστε να
εκσυγχρονιστούν οι δομές που είτε αντιστέκονται, είτε φαίνονται
να καταρρέουν υπό το κράτος των ραγδαίων αλλαγών
• είναι σαφές ότι οι απαντήσεις σε τέτοιου τύπου κρίσιμης
στρατηγικής σημασίας ερωτήματα απαιτούν
συλλογική επεξεργασία
κοινωνική συναίνεση
οριοθέτηση των αναγκαίων τομών
αυτό σημαίνει στην πράξη ταυτόχρονη πορεία
~ για αποτελεσματική, άμεση και επείγουσα κυβερνητική πολιτική
~ για διαμόρφωση ολοκληρωμένων απαντήσεων από το ΠΑΣΟΚ και
τις προοδευτικές δυνάμεις που θα δώσουν ορίζοντα και προοπτική
σε συγκεκριμένο εθνικό σχέδιο
~ για ανασυγκρότηση του Κινήματος στη βάση των μεγάλων
επιλογών και κατευθύνσεων

μόνο έτσι μπορούμε να μιλήσουμε για ανασύνθεση και
οριοθέτηση της σύγχρονης αριστερός

• για το ΓΊΑΣΟΚ
η αναγέννηση των Ιδεών
η οριοθέτηση της προοδευτικής στρατηγικής
η επανατοποθέτηση των εθνικών και κοινωνικών ιεραρχήσεων
η πολιτική συγκρότηση σε νέα εντελώς βάση
αποτελούν οργανικά στοιχεία της ανασυγκρότησης
γ ι’ αυτό ακριβώς το λόγο θέσαμε τις αναγκαίες προϋποθέσεις και
τους όρους στην απόφαση της 4ης Συνόδου της Κ.Ε
1. για νέα σχέση αλληλοτροφοδότησης και συνδιαμόρφωσης
πολιτικής ανάμεσα σε Κυβέρνηση και Κίνημα
2. για ουσιαστική συμμετοχή του Κινήματος στον κοινωνικό διάλογο
3. για επαναφορά της ιδεολογικής δουλειάς τόσο εσωτερικά όσο και
στην κοινωνία με στόχο την ιδεολογική αποσαφήνιση
4. για ανασύνθεση του περιφερειακού ΠΑΣΟΚ, του ΠΑΣΟΚ των
αξιωματούχων σε συλλογικό πολιτικό υποκείμενο
5. για την οργανωτική ανασύνταξη με κατεύθυνση το ΠΑΣΟΚ παντού
6. για κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό πολιτικό σχεδίασμά και
ανοιχτή δράση, παρέμβαση και πρωτοβουλία του Κινήματος
7. για τους όρους της εσωτερικής ανασυγκρότησης
• έγιναν κάποια θετικά βήματα, φθάσαμε, όμως, σε οριακό σημείο στην
πρώτη φάση αυτής της προσπάθειας
~ εξαντληθήκαμε στη συζήτηση για τα οργανωτικά σχήματα
~ παραμέναμε ακόμη σε εσωτερικά χαρακώματα
~ το στελεχιακό δυναμικό διαταγμένο στις θέσεις εξουσίας
απορροφάται από την καθημερινή διαχείριση
~ αναπτύσσονται παράλληλες αλλά αδύναμες λειτουργίες
~ διαμορφώνονται πολιτικές στρατηγικές από τους άλλους
προοδευτικούς χώρους
• είναι απόλυτη ανάγκη να συστρατευθεί όλο το δυναμικό
του ΠΑΣΟΚ στην συνολική προσπάθεια και να αναλάβουν
εξατομικευμένες ευθύνες τα κεντρικά και περιφερειακά
στελέχη στα πλαίσια ενός ενιαίου πολιτικού σχεδιασμού

1. ουσιαστική παρέμβαση στα θέματα της ανάπτυξης που
κορυφώνεται με την Ειδική Σύνοδο της Κ.Ε στην
2. ανάδειξη εθνικού σχεδίου για τη μεταρρύθμιση και την
αποκέντρωση του κράτους που κορυφώνεται με την Ειδική
Σύνοδο της Κ.Ε
3. ολοκλήρωση της πρώτης φάσης διαλόγου για την σύγχρονη
Αριστερά τόσο εσωτερικά, όσο και με τους φορείς και την
κοινωνία, που κορυφώνεται με το διεθνές φόρουμ στις 3 και 4
Ιουλίου
4. ολοκλήρωση της αναδιάταξης των οργανώσεων κατά νομό και
τομέα στη βάση της απόφασης της Κ.Ε
5. ειδικές πολιτικές για κρίσιμους χώρους

ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΠΑΜΕ ;

• πρέπει να απαντήσουμε τώρα στα σχηματικά διλήμματα περί
«συντηρητικού» και «προοδευτικού», περί «δεξιού» και «αριστερού»
περί «παλιού» και «νέου» ΠΑΣΟΚ, που μας ταλανίζουν τον τελευταίο
καιρό, με καθαρότητα, ειλικρίνεια και τόλμη.
που θέλουμε να πάμε
• θέλουμε να διαμορφώσουμε στα δεδομένα της νέας εποχής μία
πραγματικά ισχυρή Ελλάδα, με λόγο, με συμμετοχή, με δυνατή
θέση στο διεθνές και ευρωπαϊκό γίγνεσθαι.
θέλουμε να σχεδιάσουμε και να φέρουμε σε πέρας ένα νέο μοντέλο
ευημερίας στα πλαίσια του διαμορφούμενου νέου παγκοσμίου
καταμερισμού της εργασίας.
θέλουμε να αφυπνίσουμε και να κινητοποιήσουμε σ’ αυτή την
κατεύθυνση όλες τις παραγωγικές, πνευματικές, πολιτιστικές
δυνάμεις του ελληνισμού, γιατί αυτό είναι το επείγον στοίχημα στη
μάχη με το χρόνο, τις εξελίξεις και τις ραγδαίες αλλαγές που
συντελούνται
αυτό το τρίπτυχο αποτελεί τη σύγχρονη έκφραση και διαλεκτική
σχέση του πατριωτικού και του κοινωνικού χαρακτήρα του Κινήματος
μας.

• η πορεία της υλοποίησης αυτών των στόχων δεν μπορεί πια να γίνει
μόνο στα πλαίσια ενός κλειδιού στα εθνικά μας σύνορα σχεδιασμού,
με πολιτικές αυτάρκειας, προστατευτισμού και άμυνας εντός των
τειχών.
απαιτείται πολυδύναμη και ολοκληρωμένη εθνική στρατηγική σε
διεθνές ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο με συνεκτικό πλαίσιο στόχων
προτεραιοτήτων και επιλογών που θα αφορούν :
~ ένα νέο και σύγχρονο διεθνισμό για την αριστερά που παλεύει
όχι ιδεολογικά αλλά στην πράξη για ένα δικαιότερο,
ανθρωποκεντρικό κόσμο.
~ μία ευρωπαϊκή στρατηγική χωρίς ταλαντεύσεις για μία Ευρώπη
ισότιμων εθνών, πολυεθνικού και πολυπολιτισμικού τοπίου,
ενιαίας οικονομικής, κοινωνικής, πολιτικής και αναπτυξιακής
οντότητας και εσωτερικής συνοχής.

ένα εθνικό σχέδιο που φέρνει την Ελλάδα ισχυρή στο επίκεντρο
των εξελίξεων με όσες προσαρμογές, τομές και μεταρρυθμίσεις
απαιτούνται γι’ αυτό το σκοπό.
• πρέπει, κατά συνέπεια, να διατυπώσουμε τις βασικές όψεις αυτής
της στρατηγικής και να την οριοθετήσουμε :

1. να πάψουμε να στεκόμαστε με δέος μπροστά στην
παγκοσμιοποίηση και τη διεθνοποίηση των μηχανισμών του
ανταγωνισμού, γιατί ανοίγονται ταυτόχρονα νέοι δρόμοι ελευθερίας
και χειραφέτησης των πολιτών.
η σύγχρονη αριστερά μπορεί να μετατρέψει την παγκοσμιοποίηση και
το άνοιγμα των συνόρων σε προνομιακό πεδίο εφαρμογής μιας
στρατηγικής που απαντά στην πορεία «τριτοκοσμοποίησης» των
ανεπτυγμένων χωρών και στη μετατόπιση των σύγχρονων αντιθέσεων
που εκφράζουν τις νέες σχέσεις εκμετάλλευσης και αλλοτρίωσης.
η σύγχρονη αριστερά αφομοιώνοντας στη δική της λογική τόσο τους
θεμελιακούς κανόνες της αγοράς όσο και τη σύγχρονη μορφή που
παίρνει ο ανταγωνισμός, αρνείται να απαλλοτριώσει την ύπαρξη του
σύγχρονου εθνικού κράτους ως φορέα κοινωνικής ισορροπίας
και συνοχής.

2 . το πεδίο δοκιμασίας της στρατηγικής μας είναι η διαρκής πρόκληση
που ακούει στο όνομα Ευρώπη με ότι αυτό συνεπάγεται, γιατί
αποτελεί τον φυσικό μας χώρο, το προνομιακό πεδίο των πολιτικών
μας συμμαχιών για τα ύψιστα εθνικά μας συμφέροντα, την οντότητα
που διασφαλίζει τις προϋποθέσεις αναβάθμισης της εθνικής μας
οικονομίας στο χώρο του διεθνούς ανταγωνισμού.
το στοίχημα της προοδευτικής ή συντηρητικής ευρώπης είναι
ανοιχτό, η διαπραγμάτευση διαρκής, η σύγκλιση και η συνοχή των
οικονομιών μονόδρομος για μας.
η Ευρώπη των προοδευτικών μας οραμάτων έχει ανάγκη την ισχυρή
Ελλάδα για λόγους ιστορίας και σύγχρονης ανάγκης, αλλά και για
λόγους ηθικής και πολιτικής τάξης, μια Ελλάδα με πρωτοβουλία και
ηγεμονία στον κρίσιμο γεωπολιτικό μας χώρο.

3 . η ισχυρή Ελλάδα πρώτα απ’ όλα προϋποθέτει ότι ο Ελληνισμός
επιστρέφει ακμαίος στο προσκήνιο της ιστορίας, κινητοποιεί
όλες τις δυνάμεις του, ξεπερνά τους ιστορικούς μετεωρισμούς,
αξιοποιεί τις νέες ιστορικές ευκαιρίες, χρησιμοποιεί τα συγκριτικά του
πλεονεκτήματα και την οικουμενική του διάσταση, προβάλει τις ιδέες,
τις αξίες και την ουμανιστική του στάση.

4 . απαιτείται για την ισχυρή Ελλάδα αναπτυξιακή στρατηγική που
διασφαλίζει την ανταγωνιστική οικονομία.
οι περιφέρειες της χώρας, ιδιαίτερα οι παραμεθόριες αναπτύσσονται
με βάση το στρατηγικό τους πλεονέκτημα που επιβάλλει συγκεκριμένη
παραγωγική αναδιάρθρωση και τη συμβολή όλων των παραγωγικών
δυνάμεων προς αυτή την κατεύθυνση.
οι διαρθρωτικές αλλαγές στην εσωτερική διάταξη του παραγωγικού
δυναμικού γίνονται στην κατεύθυνση της παραγωγικής
ανασυγκρότησης, της ποιότητας του εκσυγχρονισμού των
παραγωγικών δομών, της διασύνδεσης του περιφερειακού με τον
κλαδικό χαρακτήρα της ανάπτυξης.
το σύγχρονο κράτος αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα των
θεσμικών μεταρρυθμίσεων με επιτελικό ρόλο, περιφερειακή
συγκρότηση, ενίσχυση των τοπικών αναπτυξιακών δυνατοτήτων.
οι βασικές υποδομές στα μεγάλα έργα, την παιδεία, την τεχνολογία,
τις τηλεπικοινωνίες, την ενέργεια συμπληρώνουν τις κατευθύνσεις.
η οικονομική μεγένθυση με ρυθμούς διαρκώς επιταχυνόμενους, η
δημοσιονομική εξυγίανση, η σταθεροποίηση της οικονομίας στα
πλαίσια της σύγκλισης και η δημιουργία προγραμματικών και
ελεγκτικών μηχανισμών αποτελεί την απαραίτητη προϋπόθεση.

5 . ανάπτυξη χωρίς επίπονη προσπάθεια για ευημερία και
κοινωνική συνοχή είναι χωρίς αντικείμενο
οι σύγχρονες μορφές που παίρνουν οι διαχρονικές αξίες της αριστερός
~ αναδιανομή
~ απασχόληση
~ κοινωνικό κράτος
~ ποιότητα ζωής
~ καταναλωτικό πρότυπο
~ οικολογικός επαναπροσανατολισμός της αγοράς (με βάση τις μέχρι
τώρα ομιλίες), έρχονται στο προσκήνιο της καθημερινής πράξης.

δεν είναι συντηρητικές επιλογές, αποτελούν τρίτο δρόμο απέναντι
στην αγορά και την αυτοματοποίηση που επιφέρει και την εμμονή σε
ξεπερασμένα σχήματα.

6 . δημοκρατία με κοινωνία πολιτών κι όχι «ιδιωτών με κοινωνία ίσων
ευκαιριών και αξιοκρατικών επιλογών για την αναγέννηση των
θεσμών και τον εκσυγχρονισμό πολιτικού συστήματος

ΠΩΣ ΘΑ ΠΑΜΕ ;

• με ένα νέο πολιτικό πολιτισμό
~ που διευρύνει τα πεδία της εθνικής συνενόησης και αναβαθμίζει τους
αντιπροσωπευτικούς θεσμούς
~ που διαμορφώνει τα προοδευτικά μέτωπα στην ανασύνθεση του
ευρύτερου χώρου της κεντροαριστεράς και ακολουθεί πολιτική
ανοικτών θυρών απέναντι στα κόμματα του χώρου
~ που καθιερώνει ως μόνιμη, καθημερινή, απαραίτητη και συστηματική
λειτουργία του ίδιου του τύπου διακυβέρνησης τον κοινωνικό διάλογο
για τις ευρύτερες δυνατές κοινωνικές συναινέσεις.
• με ανάπτυξη, σταθεροποίηση και συνεχή διεύρυνση του προοδευτικού
κοινωνικού συνασπισμού με κατεύθυνση όχι το κράτος ή την
πολιτική παροχών αλλά την ουσιαστική ανασυγκρότηση του τόπου.
• με το μεγάλο, ενιαίο, πλειοψηφικό ΠΑΣΟΚ που ανασυγκροτείται σε
συνθήκες άμεσης δημοκρατίας, έτσι όπως έχουμε σχεδιάσει τους
όρους και τις προϋποθέσεις της ανασυγκρότησης.
• αρνούμαστε τους άκαιρους και άκριτους διαχωρισμούς, τις σχηματικές
αντιπαραθέσεις ανάμεσα στο παλιό και το νέο, την ιστορικότητα και
τη νεωτερικότητα
θέλουμε να αναπτύξουμε την υπέρβαση του παλιού μέσα σε συνθήκες
νέας ιστορικής σύνθεσης.
• από μας εξαρτάται αποκλειστικά το μέλλον να είναι αίσιο για την
πατρίδα και τους στόχους του προοδευτικού κινήματος.

