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εκίνησαν χθες οι διαδικασίες διεξαγωγής του 
2ου Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ. Και με την κα τα 
λυτική εισήγηση του Προέδρου του Κινήματος 
Α. Π απανδρέου δόθηκαν συγκεκριμένες απαν

τήσεις στα μεγάλα εθνικά και κοινωνικά προβλήματα του 
τόπου, διαγράφηκε το ιδεολογικό - πολιτικό στίγμα και 
οι προοπτικές του ΠΑΣΟΚ, και αναλύθηκαν οι πλευρές 
μιας ολοκληρωμένης εθνικής στρατηγικής, που πρέπει να 
ακολουθήσει η πατρίδα μας, τη δεκαετία  που ξανοίγεται 
μπρος μας.

Βρισκόμαστε τώρα λοιπόν σ’ ένα κρίσιμο σημείο της διε
ξαγω γής του Συνεδρίου. Εκεί όπου πρέπει να αναδειχθεί 
ο πολιτικός λόγος και οι σαφείς πολιτικές θέσεις και προ
τάσεις. Εκεί όπου πρέπει να αναδειχθεί και να προκύψει 
η ενότητα και να περιθωριοποιηθούν οι στείρες αντιπαρα
θέσεις και οι άγονες ή τεχνητές συγκρούσεις.

Σήμερα το ΠΑΣΟΚ φέρει την ευθύνη μιας ολόκληρης 
κοινωνίας που βιώνει αξεπέραστα αδιέξοδα και που ζητά 
ορατή προοπτική και ριζικές λύσεις στα προβλήματά της.

Κάθε σύνεδρος φέρει κι αυτός αναλογικά το βάρος αυ
τής της ευθύνης. Και καλείται γ ι’ αυτό να συμβάλει με τη 
στάση του στην ενότητα και στην προοπτική του Κινήμα
τος. Να εκφράσει την ανυποχώρητη θέση και βούληση του 
προοδευτικού κινήματος. Να συμβάλει, ατομικά και συλ
λογικά, σε αποφάσεις που θα σηματοδοτήσουν την πορεία 
του ΠΑΣΟΚ και το πολιτικό μέλλον του τόπου.

Η ελληνική κοινωνία υφίσταται ραγδαίες μεταβολές. Εί
τε φανερές, είτε «υπόγειες»... Πορεύεται όμως σήμερα χω
ρίς, στρατηγική, χωρίς πυξίδα, χω ρίς ισχυρούς θεσμούς, 
με μια παραγωγική βάση και μια οικονομία που αποδιαρ
θρώνεται και καταρρέει.

Η νεο-φιλελεύθερη εξουσία οδηγεί νομοτελειακά τη χώ
ρα μας στο περιθώριο. Την παραδίδει βορά στις μυλόπε
τρες του ασύδοτου ανταγωνισμού της αγοράς. Τη μετα
τρέπει σε υποσταθμό για την εξυπηρέτηση των ξένων συμ
φερόντων και των ιμπεριαλιστικών στρατηγικών.

Το εθνικό χρέος και η ευθύνη αναστροφής αυτής της κα
θοδικής πορείας πέφτει στους ώ μους του ΠΑΣΟΚ. Ό μ ω ς 
βασική προϋπόθεση για να φέρει σε πέρας το δύσκολο αυτό 
έργο το ΠΑΣΟΚ είναι να προχωρήσει στην αναγέννηση και 
την ανασυγκρότησή του. Να διαμορφώσει θεσμούς συλ
λογικών αποφάσεων και ατομικώ ν ευθυνών. Να εμπεδώ
σει δ ιαδικασίες αξιοκρατίας, αλληλοσεβασμού, δημιουρ
γικής δράσης, ανιδιοτελούς προσφοράς.

Να απορρίψει τα  όποια σύνδρομα κρατισμού και πα- 
ραγοντισμού υπάρχουν ακόμα στο Κίνημα και να βρει ξα
νά το ΠΑΣΟΚ τη ζωντανή και ζωογόνα επαφή του με τις 
μάζες.

Για τους λόγους αυτούς το 2ο Συνέδριο του Κινήματος 
αποτελεί μια κρίσιμη δοκιμασία. Μ έσα από το Συνέδριο 
αυτό τα μέλη και τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ θα αποδείξουν 
την ωριμότητα και την υπευθυνότητά τους απέναντι στο 
μέλλον του ΠΑΣΟΚ και της ίδ ιας της ελληνικής κοινω
νίας.

Ο προοδευτικός λαός παρακολουθεί και κρίνει. Και κα
νένας δεν έχει το δικαίω μα να τον απογοητεύσει. Α παιτεί 
ενότητα, συνέπεια, αγωνιστική στάση, σαφή προοδευτι
κό προγραμματικό λόγο, κίνημα ρωμαλέο, δημοκρατικό 
ανοιχτό στο λαό.

Οι σύνεδροι του 2ου Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ είναι βέβαιο 
ότι θα ανταποκριθούν στις ιστορικές τους ευθύνες.

Για να ξαναπάρει και πάλι η πατρίδα  μας το δρόμο της 
προόδου, της ανεξαρτησίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης.
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Αφετηρία 
για νέους 
αγώνες

Ο Χρ. Παπουτσής 
εκ μέρους της ΚΟΕΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
«ΠΑ.ΣΟ.Κ.:
Παρελθόν και μέλλον»

Φίλοι και φίλες, σύντροφοι και 
συντρόφισσες, εκ μέρους της 

Κεντρικής Οργανωτικής 
Επιτροπής Συνεδρίου σας 

καλωσορίζουμε στην έναρξη του 
συνεδρίου μας. Είμαστε ένα 

κίνημα νέο και δυναμικό. Στη 
μνήμη μας και την καρδιά μας 

έχει χαραχτεί η ιστορική 
πρωτοβουλία της ίδρυσης του 

ΠΑΣΟΚ 16 χρόνια πριν στις 3 
Σεπτέμβρη του 1974. 

16 χρόνια ζωής, αγώνων και 
δημιουργίας. Δεν έχουμε όμως 
μόνο την ιστορία μας. Έχουμε 

και το μέλλον μας. Αισιοδοξούμε 
ότι το συνέδριό μας θα 

αποτελέσει σταθμό στην πορεία 
μας. Μια νέα αφετηρία για νέους 

αγώνες και νέες νίκες. 
Το συνέδριό μας τιμούν με την 
παρουσία τους οι εκπρόσωποι 
των πολιτικών κομμάτων της 

χώρας, αντιπροσωπείες από τα 
κόμματα και τις οργανώσεις που 

το ΠΑΣΟΚ ανέπτυξε σχέσεις 
φιλίας και συνεργασίας σε όλο 

τον κόσμο στα 16 χρόνια της 
πορείας μας. Επίσης, άνθρωποι 

των γραμμάτων και των τεχνών, 
εκπρόσωποι του επιστημονικού 

και επαγγελματικού κόσμου της 
χώρας, εκπρόσωποι των 

επιστημονικών και των 
κοινωνικών φορέων. 

Τέλος, είναι μαζί μας όλοι οι 
τιμημένοι σύντροφοι και 

συναγωνιστές που αγωνίστηκαν 
μαζί μας για την ανεξαρτησία, τη 

δημοκρατία και την κοινωνική 
αλλαγή. Λείπουν όμως 9 εκλεκτά 

στελέχη του κινήματος μας που 
είναι αναγκασμένοι να χάσουν 

την ιστορική στιγμή αλλά να 
δώσουν τη μάχη στη Βουλή για 

ένα κρίσιμο νομοσχέδιο. 
Φίλες και φίλοι, σύντροφοι και 
συντρόφισσες, το συνέδριό μας 

θα ανοίξει τώρα με την πολιτική 
ομιλία του ο ιδρυτής του 

κινήματος μας, ο πρόεδρός μας, 
σύντροφος Ανδρέας Παπανδρέου.

Αγαπητές προσκεκλημένες και αγαπητοί προσκε
κλημένοι,

Φίλες και φίλοι,
Συντρόφισσες και σύντροφοι,
Θα ήθελα να μου επιτρέψετε πριν από την εναρκτή

ρια ομιλία μου, να πω λίγα λόγια πιο προσωπικά και 
ίσως πιο σημαντικά, για αυτά που νιώθω, που επιθυ
μώ και ελπίζω.

Να μιλήσω χωρίς τον αυστηρό τύπο ενός συνεδρια- 
κού ντοκουμέντου, χωρίς την ξύλινη γλώσσα ενός 
κομματικού κειμένου, αναγνωρίζοντας ότι και αυτή 
αποτελεί συστατικό στοιχείο της κρίσης των λέξεων 
και των συμβόλων μας.

Σήμερα, επιθυμώ να μιλήσω ξανά σαν ιδρυτής και 
Πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήμα
τος, με αυξημένο μερίδιο της προσωπικής ευθύνης 
για την ιστορική μας διαδρομή.

Ενός Κινήματος, που γέννησε και έκφρασε τόσες 
ελπίδες και προσδοκίες σε γενιές αγωνιστών, από την 
Αντίσταση, στους Ανένδοτους και το Πολυτεχνείο.

Ενός Κινήματος, που γεννήθηκε μέσα από τον αν- 
τιδικτατορικό αγώνα αλλά που συμπύκνωσε μνήμες 
και αιτήματα δεκαετιών.

Που ξεκίνησε αμφισβητώντας ριζικά σχέσεις, εξαρ
τήσεις και δομές, που κρατούσαν τη χώρα στην υπα
νάπτυξη και το λαό στο περιθώριο.

Ενός Κινήματος, που μεγάλωσε έξω από πολιτικά 
και οικονομικά κατεστημένα συμφέροντα, αντλώντας 
από την λαϊκή δυναμική ό,τι πιο ζωντανό και δημιουρ
γικό γεννούσε.

Ενός Κινήματος, που σε πολύ λίγο χρόνο κατέκτη- 
σε αλλεπάλληλες νίκες αλλάζοντας κυριολεκτικό τον 
πολιτικό και κοινωνικό χάρτη της χώρας.

Ενός Κινήμτος, που παρά την ήττα του στην τρι
πλή εκλογική αναμέτρηση, τη φθορά και την κρίση 
του, παραμένει η μόνη ελπιδοφόρα προοπτική στις 
δύσκολες τούτες μέρες.

Σήμερα, νιώθω την ανάγκη να σπάσω τη σιωπή μου 
γι’ αυτά που έγιναν και όσα ξεχάστηκαν στο δρόμο, 
γι’ αυτά που πιστέψαμε και παλέψαμε και όσα πραγ
ματώσαμε, γι’ αυτά που ζούμε τώρα και όσα προσδο
κούμε.

Το νιώθω χρέος μου μπροστά σε σας, στο Κίνημά 
μας, στους δημοκράτες πολίτες, στο λαό αλλά και 
στην ιστορία.

★  ★  ★

Ζούμε αναμφισβήτητα σε μια δύσκολη εποχή. Σε 
μια εποχή που ο λαός μπορεί και να κρίνει και να συγ
κρίνει.

Είναι βαθιά μου πίστη ότι το ΠΑΣΟΚ σύντομα θα 
κληθεί να κυβερνήσει ξανά. Και έχουμε τεράστια ευ
θύνη απέναντι στη χώρα και τους πολίτες να μην πα
ραλάβουμε απλώς μια καταρρέουσα εξουσία «νέων 
ιδεών», που αποδείχθηκαν ήδη «επιταγές χωρίς αν- 
τίκρυσμα», αλλά να την κατακτήσουμε μέσα από μια
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νέα σχέση Εμπιστοσύνης και Αξιοπιστίας με τις λαϊ
κές δυνάμεις.

Να την κατακτήσουμε με όπλο τις ιδέες, το φερέγ
γυο λόγο, τους σύγχρονους στόχους, τις προτάσεις 
και την προοπτική μας.

Να την κατακτήσουμε μέσα από μια νέα ενότητα 
του λαού, μια συνειδητή κοινωνική πλειοψηφία. Μέ
σα από νέα ηγεμονία των οραμάτων και των αξιών 
μας και κυριαρχία της στρατηγικής μας. Μέσα από 
ένα αυτόνομο και σύγχρονο πρόγραμμα.

Μέσα από ένα ανανεωμένο, ενωμένο και μάχιμο Κί
νημα, συμμαχητή των λαϊκών αγώνων και εκφραστή 
των κοινωνικών αναγκών και αιτημάτων, θ α  ήταν 
κατά συνέπεια πολύ μικρότερη των περιστάσεων η 
φιλοδοξία μας, αν περιορίζεται μόνο στο να συγκρι- 
θούμε με τη συντηρητική παλινόρθωση και να κριθού- 
με καλύτεροι.

Γιατί εμείς, που ξεκινήσαμε εκείνη την ιστορική μέ
ρα του Σεπτέμβρη με το λαό, ξεκινήσαμε να αλλάξου
με τη ζωή μας, να δώσουμε νέα πορεία και ενότητα 
στον τόπο, να οικοδομήσουμε μια κοινωνία δίκαιη, 
ανεξάρτητη, δημοκρατική και ελεύθερη.

★  ★  ★

Σήμερα, πρέπει να μετρηθούμε ξανά με την ίδια μας 
την ιστορία, με ειλικρίνεια και τόλμη.

Ό χι με τη μορφή ενός στατιστικού απολογισμού, 
μιας παράθεσης μέτρων και επιτευγμάτων, μιας ζυ
γαριάς που μικρόψυχα μετρά τα «συν» και τα «πλην».

Αλλά με την ψυχή των αρχικών μας ιδεών, των 
στόχων μας και των επιδιώξεών μας.

Γιατί αν οι Λαοί χωρίς ιστορική μνήμη, χάνουν και 
την ταυτότητα και την προοπτική τους, τα προοδευ
τικά κινήματα που φιλοδοξούν να τα διασφαλίσουν, 
χωρίς αυτογνωσία και ιστορική αυτοσυνείδηση, δεν 
έχουν μέλλον.

Και εμείς δεν θέλουμε να έχουμε μόνο ένα ζωντα
νό παρελθόν, ούτε να είμαστε μόνο ένα αναγκαίο πα
ρόν. Θέλουμε να διασφαλίσουμε ένα καλύτερο μέλ
λον.

Το πρώτο ερώτημα, στην αναμέτρησή μας με την 
ίδια μας την ιστορία, στο οποίο οφείλουμε και πρέ
πει να απαντήσουμε, είναι αν η ίδρυση και η παρου
σία του ΠΑΣΟΚ στην πολιτική μας ζωή είναι μια ιστο
ρικά δικαιωμένη επιλογή.

Εγώ, σύντροφοι, νιώθω περήφανος γιατί εμείς μα

ζί με το Ααό οδηγήσαμε όλο αυτό τον καιρό τον τό
πο, ένα μεγάλο βήμα μπροστά.

Η Ελευθερία, η Δημοκρατία, η Εθνική Συμφιλίω
ση, η Λαϊκή Συμμετοχή, η Εθνική Ανεξαρτησία, η Πε
ριφερειακή Ανάπτυξη, η Αποκέντρωση, η Αυτοδιοί
κηση, ο Δημοκρατικός Προγραμματισμός, η Κοινω
νική Δικαιοσύνη, το Κράτος Πρόνοιας, έχουν όνομα 
και περιεχόμενο που συνδέθηκε αξεδιάλυτα με τη δι
κή μας παρουσία, με το δικό μας έργο και αυτό το 
νιώθει πολύ καλά σήμερα ο Έλληνας πολίτης.

Θα ήταν κυριολεκτικά αυτοχειριασμός, αν εμείς οι 
ίδιοι ακυρώναμε ή μηδενίζαμε ιστορικά την τεράστια 
συμβολή μας στη δημοκρατική αναγέννηση της κοι
νωνίας μας, στη θεσμική της ανασυγκρότηση, στη δι
καιότερη κατανομή του εισοδήματος και στην ενδυ
νάμωση της εθνικής μας ανεξαρτησίας. Το ΠΑΣΟΚ 
υπήρξε πάντοτε Κίνημα πατριωτικό, λαϊκό και προο
δευτικό. Έτσι το γνώρισε και έτσι το κατοχύρωσε στη 
συνείδησή του ο λαός.

★  ★  ★

Τότε; Τι αποδοκιμάστηκε στις τρεις τελευταίες ανα
μετρήσεις;

Αποδοκιμάστηκε το ΠΑΣΟΚ της κρίσης, όπως την 
περιγράψαμε στη Χαλκίδα και την επαναλάβαμε στην 
Ανάβυσσο, χωρίς εν τω μεταξύ να την ξεπεράσουμε. 
Και αυτό αφορούσε την τόση κρατικοποίησης της πο
λιτικής και τη σταδιακή εγκατάλειψη των κοινωνι
κών αγώνων. Αφορούσε την υποταγή στη θεωρία και 
την πρακτική του πολιτικού κόστους, των αναγκαίων 
ρήξεων με τις συντηρητικές και υπανάπτυκτες όψεις 
της κοινωνικής μας οργάνωσης. Αφορούσε την υπο- 
βάθμιση του πολιτικού και ιδεολογικού στοιχείου, την 
υποχώρηση των ιδεών και της στρατηγικής μας στη 
νομή και διαχείριση της εξουσίας. Αφορούσε την 
αναντιστοιχία θεωρίας και πράξης.

Δεν χρειάζεται νομίζω να επεκταθώ. Είναι γνωστά 
και διατυπωμένα. Οι ευθύνες επιμερίζονται και κα
νένας δεν μπορεί να τις αποποιηθεί. Και αυτό αφορά 
όλη την πυραμίδα της οργάνωσης. Από την κορυφή 
μέχρι τη βάση.

Μια νέα συνειδητή ΕΝΟΤΗΤΑ που είναι ο πόθος, 
η ελπίδα και η απαίτηση σήμερα του Λαού, οφείλει 
να στηριχτεί ακριβώς στην αναγνώριση, την αξιολό
γηση, την κριτική των ιστορικών σταθμών της πο
ρείας μας. Και βέβαια στην ανάδειξη των οργάνων

που μπορούν αξιόπιστα να ανατρέψουν τα δεδομένα 
της κρίσης.

★  ★  ★

Πρέπει να βιαστούμε. Η χώρα μπήκε ήδη σε επι
κίνδυνο μονοπάτι, σε πολύ επικίνδυνο δρόμο. Το ΠΑ
ΣΟΚ κέρδισε πάντοτε όταν αποκτούσε μια αυθεντι
κή σχέση με την αλήθεια και τη συγκυρία, όταν είχε 
στα χέρια του την πρωτοβουλία των πολιτικών και 
κοινωνικών εξελίξεων. Αυτό σήμερα συναρτάται απο
φασιστικά με την ανασύνταξη των δυνάμεών μας και 
αυτή με μια συνεχή και συνεπή πορεία στο Λαό. Πο
τέ άλλοτε στα νεώτερα χρόνια η πορεία της χώρας 
και του Προοδευτικού Κινήματος, δεν συνδέθηκε τό
σο στενά με τους εσωτερικούς όρους υπέρβασης της 
κρίσης ενός πολιτικού σχηματισμού όπως συμβαίνει 
σήμερα με το Κίνημά μας.

★  ★  ★

Η παράταξη που κυβερνά σήμερα έχει μετατρέψει 
την Ελλάδα σε Ανοχύρωτη Χώρα. Επανέφερε σε λί
γους μήνες μέσα, την πολιτική της υποτέλειας και της 
εξάρτησης -  μετατράπηκε σε παθητικό εντελοδόχο 
των ΗΠΑ -  ακόμη και σε πράξεις άμεσα βλαπτικές 
των εθνικών μας συμφερόντων. Υποτάχθηκε στα 
συμφέροντα της οικονομικής ολιγαρχίας -  ξένης και 
ντόπιας -  και ιδιαίτερα στο διεθνικό κεφάλαιο. Έγι
νε έτσι η πιο στυγνή ταξική Κυβέρνηση που γνώρισε 
ο τόπος. Ανέτρεψε και ανατρέπει κάθε μέρα τις κοι
νωνικές και οικονομικές κατακτήσεις του Λαού μας 
-  έχοντας πάντα στο στόχαστρο το εισόδημα του ερ
γαζόμενου, του αγρότη, του μικρού και του μεσαίου 
επιχειρηματία. Ουδέποτε υπήρξε πιο ανίκανη Κυβέρ
νηση. Οδηγεί τη Χώρα, με τα σπασμωδικά μέτρα, σε 
πλήρες οικονομικό αδιέξοδο. Και δεν διστάζει να χτί
σει, μέρα με τη μέρα, ένα κράτος συγκεντρωτικό, ένα 
κράτος καταστολής, για να αντιμετωπίσει την αγα
νάκτηση του Λαού μας. Αυτή η Κυβέρνηση πρέπει να 
φύγει. Να φύγει το γρηγορότερο δυνατό. Για το καλό 
του Έθνους και του Λαού μας. ΓΓ αυτό πρέπει να εί
μαστε έτοιμοι, έτοιμοι να δώσουμε τη δίκιά μας ολο
κληρωμένη εναλλακτική πρόταση -  μια ολοκληρω
μένη εθνική στρατηγική, για μια προοδευτική, απο
τελεσματική διέξοδο από την κρίση που μαστίζει τη 
Χώρα. Μια τέτοια στρατηγική θα πρέπει να έχει σαν 
θεμέλιο λίθο ένα ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ που θα 
στηρίζεται στο διάλογο και τη συναίνεση.



ΠΑΣΟΚ: 2ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Εναρκτήρια ομιλία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ 
Ανδρέα Γ. Παπανδρέου στο 2ο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ

□  Κοιτάζουμε μπροστά
Η  3 Σ επ τε μ β ρ ίο υ  το υ  1974, ε ίν α ι η γενέθ λ ια  η μ ε

ρ ο μ η ν ία  το υ  Π α νελ λ ή ν ιο υ  Σ ο σ ια λ ισ τ ικ ο ύ  Κ ινή μ α το ς  
κ α θ ώ ς  κ α ι  τ η ς  Δ ια κ ή ρ υ ξ η ς  Α ρ χ ώ ν  κ α ι  Σ τ ό χ ω ν  του . 
Η  π ρ ω το β ο υ λ ία  α υτή  ε ίν α ι α ν α μ φ ίβ ο λ α  δ ικ α ιω μ έν η  
ισ τ ο ρ ικ ά .

Π ρ ιν  δ ε κ α έ ξ ι χ ρ ό ν ια , το  Π Α Σ Ο Κ  ή τ α ν  ένα  νέο  Κί
ν η μ α , μ ε β α θ ιέ ς  ό μ ω ς  ρ ίζες  σ τη ν  π λ ο ύ σ ια  α γ ω ν ισ τ ι
κή  π α ρ ά δ ο σ η  το υ  λ α ϊκ ο ύ  μ α ς  κ ιν ή μ α τ ο ς . Τ ο  μ πό- 
λ ια σ μ α  το υ  δ η μ ο κ ρ α τ ικ ο ύ  κ ιν ή μ α τ ο ς  με τ ις  σ ο σ ια 
λ ισ τ ικ έ ς  ιδ έ ε ς  κ α ι ο  κ α θ ο ρ ισ μ ό ς  τω ν  σ τ ό χ ω ν  τη ς  
Ε θ ν ικ ή ς  Α ν ε ξ α ρ τ η σ ία ς , τ η ς  Λ α ϊκ ή ς  Κ υ ρ ια ρ χ ία ς  κ α ι 
τ η ς  Κ ο ινω ν ικ ή ς  Α π ελ ε υ θ έ ρ ω σ η ς , π ρ ο σ δ ιό ρ ισ α ν  μ ια  
ν ικ η φ ό ρ α  σ τ ρ α τ η γ ικ ή  α λ λ α γ ή ς  τ η ς  ε λ λ η ν ικ ή ς  κ ο ι
ν ω ν ία ς .

Δ ε κ α έ ξ ι χρ ό ν ια  α ρ γό τερ α , ζούμε το  λ υ κ α υ γές  μ ια ς 
ν έ α ς  ε π ο χ ή ς  γ ια  ο λ ό κ λ η ρ η  τη ν  α ν θ ρ ω π ό τη τα . Το 
έ τ ο ς  2000 η α π α ρ χ ή  το υ  α ιώ ν α  π ο υ  έ ρ χ ε τ α ι,  ε ίνα ι εν 
δ ιά μ ε σ ο ς  σ τ α θ μ ό ς  σ τη ν  ισ το ρ ικ ή  α υτή  π ο ρ ε ία .

Τ ο  Π Α Σ Ο Κ  κ ρ ίν ετ α ι κ α ι π ά λ ι. Δ ε σ μ ε ύ ετα ι ν α  εξε
τ ά σ ε ι δ ε δ ο μ έ ν α , να  α μ φ ισ β η τή σ ε ι δ ό γ μ α τ α , να  κ α 
θ ο ρ ίσ ε ι τη  σ τ ρ α τ η γ ικ ή  το υ  κ α ι  ν α  ε κ π ο ν ή σ ε ι νέες  
π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ικ έ ς  θ έσ ε ις . Α ν α ν ε ώ ν ο ν τα ς  τη  σ χέσ η  
το υ  μ ε  τη ν  α λ ή θ ε ια , δ εσ μ ε ύ ετ α ι να  α ν α γενν η θ ε ί το  
ίδ ιο . Έ χ ο υ μ ε  επ ίγνω σ η  τ η ς  α ν α γ κ α ιό τ η τ α ς  να  υπερ- 
β ο ύ μ ε  τ ο υ ς  εα υ το ύ ς  μ α ς  κ α ι να  σ υ γκ ρ ο υ σ το ύ μ ε  για  
μ ια  α κ ό μ α  φ ο ρ ά  με κ α τ ε σ τ η μ έ ν α  χ α ρ α κ τ η ρ ισ τ ικ ά  
κ α ι α ξ ίε ς .

Α υτό  ά λ λ ω σ τε  επ ιτά σ σ ε ι κ α ι η  αυθεντική  συνέπεια  
σ τ ις  ρ ίζες  μ α ς , σ τη ν  ιδρ υ τικ ή  μ α ς  Δ ια κ ή ρυξη  Α ρχώ ν 
κ α ι  Σ τ ό χ ω ν  τ η ς  3η ς το υ  Σ επ τέ μ β ρ η .

ΠΑΣΟΚ 
Η μόνη 
ελπιδοφόρα 
προοπτική
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□  Η εποχή μας
Η ανθρωπότητα σήμερα ζει την πραγματικότητα 

κοσμογονικών αλλαγών που διαδέχονται η μία την 
άλλη με μεγάλη ταχύτητα. Τα αλλεπάλληλα άλμα
τα της τεχνολογίας αποδεικνύουν με τρόπο δραμα
τικό ότι η πηγή του πλούτου είναι η γνώση, η ευφυΐα 
και τελικά -  όπως πάντοτε άλλωστε — ο ίδιος ο 
άνθρωπος.

Παρόλα αυτά η δυσκολία προσαρμογής στις συν
θήκες ζωής που εναλλάσσονται με γρήγορους ρυθ
μούς δημιουργεί μιαν ολόπλευρη κρίση που αφορά 
τις ιδέες, την κοινωνική οργάνωση, την πολιτική, τις 
ανθρώπινες σχέσεις, την αισθητική, τον ίδιο τον αν
θρώπινο πολιτισμό. Αφορά τους ίδιους τους πολίτες 
που οδηγούνται συχνά σε απογοήτευση, σε αδράνεια, 
σε φυγή και σε αδιέξοδες πρακτικές. Αφορά τις κοι
νωνικές και πολιτικές οργανώσεις τους. Αφορά τέ
λος τις προοδευτικές πολιτικές δυνάμεις, που αδυ
νατούν να ανταποκριθούν στο ρόλο τους: να δουν 
την πραγματικότητα και να προτείνουν τι απ’ αυτήν 
πρέπει ν’ αλλάξει.

Για τον ίδιο λόγο, ο κόσμος μας διατρέχει μια πε
ρίοδο «ασταθούς ισορροπίας». Τα κράτη συμμετέ
χουν σ’ ένα αγώνα δρόμου με στόχο τη βελτίωση ή 
και τη διατήρηση της θέσης τους στη διεθνή κατά
ταξη. Θα επιβιώσουν τελικά όσες χώρες μπορέσουν 
να δουν και να αναλύσουν την πραγματικότητα με 
τις λιγότερες δυνατές αυταπάτες και προκαταλή
ψεις.

Από αυτή την ανάγκη εκπορεύονται οι αλλαγές 
στη Σοβιετική Ένωση. Η περεστρόικα είναι η άμυ
νά της απέναντι στην επαπειλούμενη υποβάθμισή της 
που οφείλεται στην τεχνολογική καθυστέρησή της.

Από την ίδια οπτική οφείλει κανείς να ερμηνεύσει 
τον ανταγωνισμό των ΗΠΑ απέναντι στους κατά 
παράδοση συμμάχους τους. Ο πόλεμος των 'Αστρων 
παλιότερα, αλλά και ο πόλεμος της Ενέργειας πιο 
πρόσφατα, εξυπηρετούν τη στρατηγική για συντή
ρηση του αμερικανικού imperium, που αμφισβητεί
ται ανοικτά από την Ιαπωνία και εν δυνάμει από τη 
Γερμανία.

Η ίδια λογική διατρέχει την προσπάθεια της Ια
πωνίας για την αντιμετώπιση των πιεστικών ενερ
γειακών αναγκών της. Αυτή είναι και η αχίλλειος 
πτέρνα της στον ανταγωνισμό με τις ΗΠΑ. Είναι πι
θανό να παραστούμε μάρτυρες σε πρωτοφανείς συμ- 
μαχίες της χώρας του ανατέλλοντος ήλιου με χώρες 
που παράγουν ενέργεια.

Και γι’ αυτό ακριβώς μπαίνουμε σε μια εποχή νέ
ας έντασης στις πετρελαιοπαραγωγές ζώνες του 
πλανήτη μας.

Η ΕΟΚ, την ίδια στιγμή επιχειρεί την «κατάκτη- 
ση» της Ανατολικής Ευρώπης. Από την άλλη πλευ
ρά, οι χώρες που πρώην ανατολικού μπλοκ βλέπουν 
ευνοϊκά αυτή την εξέλιξη. Αλλωστε οι πολίτες τους 
— παρά τις εθνικές τους ιδιαιτερότητες — επιδεικνύ
ουν υπερβάλλοντα ζήλο να καταναλώσουν τα προϊό
ντα, υλικά και μη, του καπιταλισμού. Με αυτό το 
δεδομένο, η ενοποίηση των δύο Γερμανιών και το 
συγκριτικό πλεονέκτημα της ενιαίας πια χώρας απέ
ναντι στους άλλους εταίρους, ανατρέπει την εσωτε
ρική ισορροπία της ΕΟΚ και είναι δυνατό να απει- 
ληθεί σοβαρά η ενότητα της Κοινότητας.

Ο Τρίτος Κόσμος, διασπασμένος, εκτός από τη 
φτώχεια και την πείνα, αντιμετωπίζει σήμερα και ένα 
υπέρογκο εξωτερικό χρέος που αυξάνεται ακατά- 
παυστα. Οι περιφερειακοί πόλεμοι διαδέχονται ο 
ένας τον άλλο για αίτια που σπάνια αφορούν τους 
αντιπάλους, αλλά κατά κανόνα τα συμφέροντα των 
ανταγωνιστικών ιμπεριαλιστικών δυνάμεων.

Οι εξελίξεις στον Κόλπο -  που πιθανά θα οδηγή
σουν σε πολεμική σύγκρουση — φέρνουν σε μετω
πική αναμέτρηση τον αναπτυγμένο Βορρά με τον 
υπανάπτυκτο Νότο -  κατά κύριο λόγο τις ΗΠΑ με 
το Αραβικό Έθνος και το Ισλάμ. Σε περίπτωση πο
λεμικής σύγκρουσης οι συνέπειες για την οικονομι
κή πορεία της Δύσης — κύρια της Ευρώπης και της 
Ιαπωνίας -  θα είναι οδυνηρές.

Το καινούργιο είναι ότι σήμερα δεν υπάρχουν πια 
τοπικά προβλήματα που αφορούν μόνο σε γειτονιές 
του πλανήτη μας. Οι αντιπαραθέσεις είναι κυριολε

κτικά οικουμενικές. Αυτό οφείλεται στο μέγα φαι
νόμενο της εποχής, που είναι το άνοιγμα των συνό
ρων στον διεθνή οικονομικό ανταγωνισμό και η ανε
ξέλεγκτη συγκέντρωση της οικονομικής δύναμης. 
Σαν πολιτική συνέπεια, οι υπερεθνικοί οικονομικοί 
γίγαντες δεν ικανοποιούνται από διαπραγματεύσεις 
με «εθνικές» κυβερνήσεις. Θέλουν εντολοδόχες κυ
βερνήσεις και πρωθυπουργούς. Δεν αρκούνται στους 
πολιτικούς εντεταλμένους. Επιδιώκουν τον πλήρη 
έλεγχο των εθνικών κοινοβουλιών μέσα από την κο- 
νιορτοποίησή τους. Δεν συμβιβάζονται με την ιδέα 
ότι οι λαοί της περιφέρειας απαιτούν να ζήσουν δη
μοκρατικά. Στηρίζουν καθεστώτα αυταρχικά και 
στρατιωτικά, αρκεί να επιτύχουν την αποτελεσμα
τική εποπτεία των συμφερόντων τους.

Μια τέτοια στρατηγική διευκολύνεται από την ορ
γάνωση μιας περιφερειακής πολιτείας, που την δια
κρίνει ο συγκεντρωτισμός στη λήψη των αποφάσε
ων, η εξάρτηση αυτών των αποφάσεων από διεθνι
κά κέντρα, η αδιαφάνεια, η υποβάθμισή των 
αντιπροσωπευτικών θεσμών, η χειραγώγηση των μα
ζικών κινημάτων και ο ασφυκτικός έλεγχος του κρά
τους στον πολίτη. Αυτά ακριβώς εκφράζουν τη ση
μερινή πολιτική συγκυρία στη χώρα μας.

Μια σοσιαλιστική πρόταση οφείλει να απαντά 
συγκεκριμένα σε αυτό το αρνητικό ιστορικό ενδε
χόμενο. Οφείλει να προσανατολίζεται στην οργάνω
ση μιας πολιτείας με αποκέντρωση σε όλα τα επί
πεδα των αποφάσεων και της εξουσίας, με υπερά
σπιση και αναβάθμιση του κοινοβουλίου και των 
αντιπροσωπευτικών θεσμών και της αυτονομίας των 
μαζικών κινημάτων και με τον έλεγχο του κράτους 
από την κοινωνία.

Πεποίθησή μας είναι, ότι η εξέλιξη δεν είναι απο
κλειστική υπόθεση των Υπερδυνάμεων. Αντίθετα πι
στεύουμε ότι οι αντικειμενικές δυνατότητες παρέμ
βασης των «μικρών και φτωχών» πολλαπλασιάζον- 
ται. Αυτό όμως, δεν αρκεί. Απαιτείται, πριν απ’ όλα, 
η συλλογική συνείδηση και βούληση ενός έθνους ή 
ενός λαού. Απαιτείται η εμπιστοσύνη στον εαυτό 
του. Απαιτείται τελικά μια ολοκληρωμένη εθνική 
στρατηγική.

□  0  Ελληνισμός 
στο σύγχρονο κόσμο

«Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες». Αυτό υπήρ

m■ ;

ξε το μεγάλο σύνθημα των πρώτων μας χρόνων. Ο 
ενθουσιασμός που δημιουργούσε οφειλόταν στο σα
φές μήνυμα που υποδήλωνε την απόφασή μας να 
ανατρέψουμε τη φιλοσοφία και την πολιτική της 
διαρκούς εξάρτησης.

Σήμερα -  μπροστά στα νέα δεδομένα -  η προ
σαρμογή της εθνικής μας στρατηγικής γίνεται απα
ραίτητη. Μόνον έτσι, θα κατακτήσουμε μια καλύ
τερη θέση στη διεθνή κοινότητα. Μόνον έτσι, θα δια
φυλάξουμε την αξιοπιστία της φιλοσοφίας της 
εθνικής ανεξαρτησίας. Αυτό είναι το χρέος μας προς 
τη νέα γενιά, που δεν έχει βιώσει το καθεστώς της 
εξάρτησης και έχει δικαίωμα να ζήσει χωρίς αυτό.

Για μας η στρατηγική για την Ελλάδα του 21ου 
αιώνα πρέπει να στηρίζεται σε μια σειρά διαπιστώ

σεων και στόχων:
1. Η ακεραιότητα της Ελλάδας και του Ελληνισμού

Σε μια χώρα που είναι ουσιαστικά παραμεθόριος 
στο σύνολό της, η αμφισβήτηση των συνόρων της 
συνεπάγεται αμφισβήτηση της ίδιας της ύπαρξής 
της. Είναι γεγονός ότι η απειλή εναντίον μας είναι 
υπαρκτή και έχει χαρακτηριστικά μόνιμα για λόγους 
ιστορικούς και γεωπολιτικούς. Η Τουρκία υποστη
ρίζει την επεκτατική της πολιτική, με δύο τρόπους: 
με την ευθεία αμφισβήτηση των συνόρων μας και με 
την υποκίνηση και εκμετάλλευση αντιθέσεων ανά
μεσα στους μουσουλμάνους και τους χριστιανούς 
κατοίκους της Θράκης.

Η σθεναρή στάση των κυβερνήσεών μας στη δε

καετία του ’80 -  με κορύφωση τον Μάρτη του 1987
— έχει πείσει ότι η αμφισβήτηση των συνόρων μας 
είναι μια δύσκολη υπόθεση. Αντίθετα, τα μειονοτι
κά προβλήματα στα Βαλκάνια είναι σε γενικότερη 
έξαρση. Είναι εύλογο λοιπόν να υποθέσουμε πως η 
Θράκη θα είναι η αιχμή του δόρατος στην πολιτική 
της Αγκυρας τα χρόνια που έρχονται. Η ανάπτυξη
-  δημογραφική και οικονομική -  και η κοινωνική 
συνοχή του ακριτικού αυτού χώρου, είναι η απάν
τησή μας στην αποσταθεροποίηση που επιχειρεί η 
Τουρκία. Η ίδια απάντηση επιφυλάσσεται φυσικά 
και σε όποιον επιχειρεί να εγείρει ανύπαρκτα μειο
νοτικά θέματα και σε άλλες ζωτικές περιοχές του 
εθνικού μας χώρου.

Η Τουρκία βέβαια εξακολουθεί σήμερα να κατέ
χει το 40% περίπου της Κύπρου. Και το τεράστιο αυ
τό διεθνές θέμα είναι πάντα ανοιχτό για την Ελλά
δα και για το ΠΑΣΟΚ ιδιαίτερα. Ο ακρωτηριασμός 
του Ελληνισμού, για λόγους ιστορικής μνήμης και 
προοπτικής, δεν είναι επιτρεπτός. Η αποκατάστα
ση της νομιμότητας μπορεί να γίνει πραγματικότη
τα. Ο άξονας Αθήνας -  Λευκωσίας μπορεί να κατα
στήσει την κατοχή πολιτικά ατελέσφορη για την Ά γ
κυρα. Αυτό απαιτεί έντονη δραστηριότητα και 
εκμετάλλευση κάθε ευκαιρίας που παρουσιάζεται για 
την εξωτερική πολιτική Ελλάδας και Κύπρου.

2. Η ολοκλήρωση του Ελληνισμού
Η πολιτική αιτιολόγηση της μετανάστευσης είναι 

γνωστή. Σημασία έχει σήμερα, οι πολύτιμες δυνά
μεις που διαβιούν πάνω και μακριά από τον γενέ- 
θλιο βράχο να ενοποιήσουν τις προσπάθειές τους για 
τη δημιουργία της Ελλάδας του αύριο.

Για ένα μεγάλο αριθμό αποδήμων Ελλήνων υπάρ
χουν σήμερα προϋποθέσεις και δυνατότητες επανα
πατρισμού. Η ελληνική περιφέρεια που κάποτε τους 
έστειλε στην ξενητειά έχει σήμερα την υποδομή να 
υποδεχθεί και τους ίδιους και τα παιδιά τους. Η επι
στροφή και παρουσιά τους στον τόπο που γεννήθη
καν μπορεί να συμβάλει αποφασιστικά στην ανάπτυ
ξη της χώρας.

Αλλά και για τους Έλληνες που ο επαναπατρι
σμός δεν είναι στα σχέδιά τους, η δυνατότητα προ
σφοράς είναι σημαντική σε δύο σημεία: Η πολιτιστι
κή και μορφωτική μας εξέλιξη μπορεί να προωθη
θεί με τη συμβολή τους, ενώ παράλληλα οι ίδιοι 
μπορούν να γίνουν οι αποτελεσματικότεροι πρεσβευ
τές της χώρας στο εξωτερικό.

Για μια τέτοια προοπτική απαιτείται η οργάνωση 
του Ελληνισμού της διασποράς. Απαιτείται η Θγτι-

κή στάση της πολιτείας. Απαιτείται η πολιτική βού
ληση της ελληνικής κυβέρνησης.

3. Η πολιτιστική μας ταυτότητα
Η ελληνική γλώσσα, η γεωγραφική θέση και η 

μορφολογία της χώρας και η ορθοδοξία είναι ο βα
σικός συνεκτικός ιστός της υπόστασής μας. Από αυ
τές τις πηγές αναδείχθηκαν άνθρωποι και ιδέες ση
μαντικές για την παγκόσμια εξέλιξη. Οι ιστορικές 
μας καταβολές έχουν προσδώσει παράλληλα στην 
κουλτούρα μας χαρακτήρα ανθρωποκεντρικό, εξω- 
στρεφή και φιλειρηνικό.

Αυτό το σύστημα αξιών αμφισβητεί ευθέως το 
πρότυπο ανθρώπου που δημιούργησαν οι βιομηχα
νικές και μεταβιομηχανικές κοινωνίες. Προτάσσει 
την πρόοδο από τον ανταγωνισμό. Έχει σαν στόχο 
την ικανοποίηση της ανάγκης και όχι την κατανά
λωση. Οδηγεί στη διαβίωση εν δήμω και όχι εν οί- 
κω.

Στην εποχή του ηλεκτρονικού διεθνισμού και της 
καταναλωτικής ομοιομορφίας όμως, οι ιστορικές 
απειθαρχίες ελληνικού τύπου συναστούν περιττό έξο
δο και επικίνδυνο παράδειγμα. ΓΓ αυτό ακριβώς ο 
πολιτισμός μας αντιμετωπίζει την εχθρότητα των 
υπερεθνικών ολιγοπωλίων, προϊόντων, υπηρεσιών 
και κουλτούρας. Εδώ ακριβώς διαμορφώνεται μια 
απειλή άλλου τύπου: ο κοσμοπολιτισμός που επιχει
ρεί να «ενοχοποιήσει» το μέγεθος, τις ιστορικές μας 
καταβολές και τον πολιτισμό μας. Χωρίς να ενδί
δουμε στον πειρασμό του σωβινισμού και της προ
γονοπληξίας, θα δώσουμε τον αγώνα για την εξέλι
ξη του πολιτισμού μας, που αποτελεί όρο για την επι
βίωσή μας.

4. Η ανασυγκρότηση του ελλαδικού χώρου
Την περασμένη δεκαετία, οι προσπάθειές μας για

αποκέντρωση οδήγησαν στην άρση μιας σειράς ανι
σοτήτων ανάμεσα στο κέντρο και την περιφέρεια. 
Ταυτόχρονα ο αγρότης έπαψε να είναι πολίτης δεύ
τερης κατηγορίας. Η αστυφυλία επιβραδύνθηκε. Δεν 
άρχισε όμως η αντίστροφη κίνηση.

Σήμερα η παραδοσιακή αντίθεση κέντρου - περι
φέρειας, υποκαθίσταται όλο και περισσότερο από 
την αντίθεση κέντρου-κέντρου. Αναπτύσσεται πράγ
ματι, κάθε μέρα και περισσότερο, η αντιπαράθεση 
των κατοίκων της Αττικής με τη διαβίωσή τους. Του 
ρυθμού της ζωής τους με τις μορφωτικές και ψυχα
γωγικές τους ανάγκες. Του εισοδήματος τους με τις 
ζωτικές τους απαιτήσεις. Και τελικά των διεκδική- 
σεών τους από τον κρατικό προϋπολογισμό σε βά
ρος της υπόλοιπης χώρας.

Δεν δεχόμαστε τη λογική που αντιμετωπίζει την 
ανασυγκρότηση της χώρας σαν θέμα πόρων και μό
νο. Η λογική αυτή είναι αφελής, γιατί οι επενδύσεις 
υποδομής στην Αττική και η μετεγκατάσταση πλη
θυσμού στον ίδιο χώρο, αλληλοτροφοδοτούνται 
ώστε τελικά κλιμακώνουν το αδιέξοδο.

Η δική μας πρόταση, πέρα από την απαραίτητη 
υλική βάση προσβλέπει πρώτιστα στην ανατροπή 
της εικόνας του αστικού παράδεισου που σκόπιμα 
καλλιεργείται.

Μιας εικόνας που αποβλέπει στη μετατροπή μας 
σε καταναλωτές με προαποφασισμένες ανάγκες και 
χαμηλό κόστος προσέγγισης.

Το μικροαστικό αυτό πρότυπο δεν είναι για μας 
δεδομένο. Το αμφισβητούμε, γιατί οδηγεί σε αδιέξο
δα περιβαλλοντικά, οικονομικά και τελικά εθνικά.

Η δική μας πρόταση επιφυλάσσει ρόλο και ευθύ
νη σε όλους, ανάλογα με τη δύναμή τους. Οι επιχει
ρηματίες, με τις επενδύσεις εκλογίκευσης της πα
ραγωγής και της διανομής των προϊόντων τους. Οι 
άνθρωποι της επικοινωνίας και των MME, με τα 
πρότυπα ζωής που παράγουν. Η πολιτεία, με τα κί
νητρα και τον προϋπολογισμό της. Οι πολίτες, με 
τις επιλογές της ζωής μας.

5. Η συμμετοχή μας στην Ευρώπη του 21ου αιώνα
Είναι γεγονός ότι η θέση μας στον ευρωπαϊκό χώ

ρο δεν πρόκειται να μας απονεμηθεί. Αντίθετα θα 
την κατακτήσουμε μέσα από πολύπλευρους και επί
μονους αγώνες. Είναι διαπιστωμένο ιστορικά ότι 
μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στον ανταγωνισμό. 
Αρνούμαστε τη λογική της αποφυγής του με αντίτι
μο τη στασιμότητα. Γνωρίζουμε την ανάγκη της 
προόδου και την επιδιώκουμε. Η συμμετοχή μας 
στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση είναι μια συνειδητή
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επιλογή μας. Ό χι για να πεισθούμε από τους εταί
ρους μας να προοδεύσουμε, αλλά για να συνυπάρ
ξουμε και να συνεργαστούμε μαζί τους.

Για το ΠΑΣΟΚ η επερχόμενη κατάργηση των συ
νόρων των χωρών της ΕΟΚ, δεν σημαίνει απεμπό- 
ληση της εθνικής μας ταυτότητας. Αντίθετα ανοί
γει νέους ορίζοντες για μια καρποφόρα συνάντηση 
με άλλους Ευρωπαίους πολίτες, αλλά και με δυνά
μεις του Ελληνισμού της διασποράς. Η συνάντηση 
αυτή, μπορεί να έχει θετικές επιπτώσεις στην εξέλι
ξη όλων των παραμέτρων που καθορίζουν το εθνι
κό γίγνεσθαι: εθνική άμυνα, πολιτισμός, ενότητα του 
ελληνισμού, δημογραφική και περιφερειακή ανάπτυ-
ξη-

Βεβαίως, Ευρώπη δεν είναι μόνο η ΕΟΚ. Και αυ
τή δεν είναι πια μόνο δική μας θέση. Τα παραδεκτά 
όρια για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση μπορεί να εί
ναι γεωγραφικά, ιστορικά και πολιτισμικά. Ασφα
λώς όχι πολιτικά. Η λογική αυτή προδιαγράφει μια 
πορεία ιστορικής διάρκειας που μόλις αρχίζει. Το 
μέλλον της και η κατάληξή της θα προκόψουν σαν 
αποτέλεσμα της παρέμβασης των προοδευτικών δυ
νάμεων της ηπείρου μας και συνεπώς και του ίδιου 
του ΠΑΣΟΚ.

6. Το αναπτυξιακό μας όραμα
Έχουμε ήδη εξαντλήσει τις δυνατότητες άσκησης 

ανεξάρτητης εθνικής πολιτικής με το δεδομένο επί
πεδο της οικονομικής και τεχνολογικής μας ανάπτυ
ξης. Απαίτηση των καιρών είναι ο εκσυγχρονισμός 
της οικονομίας μας, που οπωσδήποτε οδηγεί σε μια 
Ελλάδα με δυνατότητες να ανταπεξέλθει στον αν
ταγωνισμό και παράλληλα αρκετά ισχυρή ώστε να 
μπορεί να ορίζει μόνη της το μέλλον της.

Ο εκσυγχρονισμός αναμφισβήτητα θα στηριχτεί 
σ’ ένα σφριγηλό τομέα της μεταποίησης. Η βιομη
χανική ανάπτυξη για μας, σημαίνει παραγωγή εξει- 
δικευμένων προϊόντων με πιστοποιημένη ζήτηση. 
Σημαίνει, επιχειρήσεις μεσαίου μεγέθους με προϊόν
τα υψηλής ποιότητας. Σημαίνει, συνεταιριστική ορ
γάνωση των μικρών επιχειρήσεων. Σημαίνει, επιχει
ρήσεις με σχέδια που προβλέπουν καταναλωτές και 
ανταγωνιστές σε κλίμακα ευρωπαϊκή και όχι ελλη
νική. Η προσπάθεια αυτή ασφαλώς πρέπει κατά κύ
ριο λόγο να αναληφθεί από τον ιδιωτικό τομέα.

Ο δημόσιος τομέας επιφορτίζεται με την καίρια ευ
θύνη εξασφάλισης των προϋποθέσεων για την ανά
πτυξη: επενδύσεις μεγάλης κλίμακας με στόχο τον 
περιορισμό της ενεργειακής μας εξάρτησης, τον

διαρκή εκσυγχρονισμό του τραπεζικού συστήματος 
και την ανταγωνιστικότητα της επικοινωνιακής και 
συγκοινωνιακής υποδομής, είναι αναγκαίο να προ
γραμματιστούν και να ενταχθούν σ’ ένα εθνικό ανα
πτυξιακό σχέδιο.

Τέλος, η περιφερειακή κατανομή των πόρων σε 
συνδυασμό με την ολοκλήρωση της πυραμίδας της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, θα εξασφαλίσει την ισόρ
ροπη ανάπτυξη στα πλαίσια του δημοκρατικού προ
γραμματισμού.

Τα σημεία αυτά, όπου εστιάζονται τα συγκριτικά 
μας πλεονεκτήματα, αποτελούν τους τομείς που θα 
απορροφήσουν τις δημόσιες επενδύσεις, αλλά και τα 
κίνητρα για την ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα, κα
τά προτεραιότητα.

Η σημαντικότερη όμως προϋπόθεση για την ευό- 
δωση της εθνικής μας στρατηγικής, είναι η ενότητα 
του ελληνικού λαού χωρίς διακρίσεις και αποκλει
σμούς. Δεν παραγνωρίζουμε τις υπαρκτές κοινωνι
κές αντιθέσεις και δεν τηρούμε «ουδέτερη στάση» 
απέναντι τους. Πιστεύουμε όμως, ότι η εθνική στρα
τηγική μας, πράγματι εξυπηρετεί ευρύτατα λαϊκά 
συμφέροντα. ΓΓ αυτό γύρω της, μπορεί να σφυρη- 
λατηθεί σήμερα, περισσότερο παρά ποτέ, η Εθνική 
Λαϊκή Ενότητα.

□ 0  δρόμος μας
Στη σημερινή ιστορική φάση, για μια ακόμα φο

ρά, δοκιμάζονται οι ιδεολογίες και η δυνατότητά 
τους να αναλύσουν τα καινούργια περιβάλλοντα, να 
προσφέρουν αξιόπιστες ερμηνείες και να παράγουν 
τις απαιτούμενες πολιτικές προτάσεις. Η δοκιμασία 
αυτή τελικά θα κρίνει την ίδια την αλήθεια που εμ
περιέχουν. Είναι σαφές πως η εμμονή στα όποια πα
ρωχημένα δόγματα και σχήματα είναι έκφραση συν
τηρητισμού. Αυτή η αλήθεια αφορά και τις συντη
ρητικές αλλά και τις προοδευτικές προσεγγίσεις που 
επιβιώνουν μέχρι σήμερα. Δεν μας χρειάζεται η 
ασφάλεια των κατεστημένων θεωρήσεων. Πρέπει να 
τις αμφισβητήσουμε. Απο τη δική μας και μόνη δυ
νατότητα ανανέωσης, θα κριθεί και η απόπειρα πα
λινόρθωσης του συντηρητισμού που αναβιώνει με νέα 
μορφή, επωφελούμενος από την «κρίση των ιδεο
λογιών».

Γνωρίζουμε ότι η διαδικασία επίτευξης της κοινω
νικής προόδου είναι και πάλι αντικείμενο μιας καί

Αυτοδιαχείρισης, που αναβιβάζει τον ίδιο τον πολί
τη στα κέντρα λήψης των αποφάσεων που τον 
αφορούν.

□  Οι αρχές μας

ριας ιδεολογικής σύγκρουσης. Πράγματι βρίσκεται 
σε πλήρη εξέλιξη η αντιπαράθεση της προοδευτικής 
σκέψης με τον συντηρητισμό. Η συντηρητική σκέ
ψη σήμερα, προτείνει την υποκατάσταση της ενό
ρασης από το «ρεαλισμό», της ερμηνείας και της 
ανάλυσης από την «πληροφόρηση», της δημιουργι
κότητας από τη «γνώση», της αισθητικής από τη 
«μόδα», της προσωπικότητας από την «ομοιομορ
φία» και τελικά της πολιτικής από την «τεχνογνω
σία». Οι κάτοχοι των πληροφοριών, σαν αξιόπιστοι 
διαχειριστές της πραγματικότητας, πρέπει να άρ
χουν των πολιτών. Επιστρέφουμε έτσι πάλι στον αυ- 
ταρχισμό των επαϊόντων και στην αρχή μιας ιδιό
τυπης αριστοκρατίας της γνώσης. Και εδώ ακριβώς 
βρίσκεται ο συντηρητισμός της πρότασης αυτής και 
η δική μας αντίθεση.

Για μας είναι φανερό πως, μέρα με τη μέρα, προ
κύπτει σαν μια αναγκαία κοινωνική πορεία, αυτό 
που παλιότερα ονομάζαμε «Τρίτος Δρόμος». Αυτή 
η προσέγγιση διατηρεί αλώβητες τις φιλοσοφικές 
αφετηρίες από όπου εκπορεύτηκαν όλες οι απόπει
ρες για ανώτερες μορφές μιας σοσιαλιστικής κοινω
νικής οργάνωσης στον αιώνα μας. Παράλληλα αμ
φισβητεί όλα τα πεπραγμένα, χωρίς εξαίρεση, που 
έχουν προκύψει στο όνομα του σοσιαλισμού, και 
εδώ, και σε άλλες χώρες.

Θεωρούμε δεδομένο ότι η μεγέθυνση του ανθρώ

πινου προϊόντος, υλικού και μη, είναι προαπαιτού- 
μενο για την ευημερία. Όμως, η αποξένωση του ατό
μου από την πράξη και προσπάθειά του, την επίδο
σή του και το προϊόν του, οδηγεί τελικά στην 
αλλοτρίωσή του. Με αυτό τον τρόπο αποτυγχάνουν 
τελικά ακόμα και οι ποσοτικοί στόχοι της ανάπτυ
ξης, συχνά μέσα από θεαματικές καταρρεύσεις. 
Εμείς πιστεύουμε ότι η θεωρία της ανάπτυξης χω
ρίς συμμετοχή είναι αντιφατική και παράλογη.

Πιστεύουμε ότι το δικαίωμα στην εργασία πρέπει 
να συμπληρώνεται από το δικαίωμα στο δημιουργι
κό της περιεχόμενο. Πιστεύουμε ακόμα ότι το δι
καίωμα στον περισσότερο ελεύθερο χρόνο πρέπει να 
συνδέεται από το δικαίωμα της απελευθέρωσης του 
ίδιου του χρόνου εργασίας. Η απασχόληση, η δη
μιουργική εργασία, ο ελεύθερος χρόνος και η απε
λευθέρωση του χρόνου εργασίας, αποκτούν ενιαίο 
περιεχόμενο σαν ανθρώπινες σχέσεις σε μια κοινω
νία αλληλεγγύης και όχι σαν εμπορευματικές σχέ
σεις σε μια κοινωνία εκμετάλλευσης.

Απαραίτητο εχέγγυο για τη θετική σχέση ανθρώ
που και δημιουργίας είναι η κοινωνικά δίκαιη δια
νομή των παραγόμενων προϊόντων. Εξίσου απαραί
τητη θεωρούμε τη σύνδεση της αμοιβής με τον πα- 
ραγόμενο πλούτο. Δεν διαπραγματευόμαστε την 
ελάχιστη απαιτούμενη ιδιωτική κατανάλωση, αλλά 
και τη μέγιστη δυνατή κοινωνική υποδομή. Πιστεύ

ουμε στις πολιτιστικές αξίες και στις κοινωνικές ει
κόνες που αναδεικνύει αυτό το πρότυπο διανομής. 
Με την έννοια αυτή είναι όχι μόνο επιθυμητή, αλλά 
και συμβατή η ατομική πρόοδος με την ανάπτυξη 
του κοινωνικού κράτους.

Οι διαφορές μας όμως με τη συντηρητική σκέψη, 
δεν εξαντλούνται εδώ.

Για μας, η ατομική πρωτοβουλία είναι το γνώρι
σμα του πολίτη, ενώ για τον συντηρητισμό, του ιδιώ
τη. Για μας η ευθύνη είναι ατομική, ενώ για τον συν
τηρητισμό συλλογική.

Για μας ο περιορισμός της κρατικής εξουσίας επι
τυγχάνεται με την κοινωνικοποίηση, ενώ για τον συν
τηρητισμό με την ιδιωτικοποίηση.

Για μας οι τρεις τομείς της οικονομίας λειτουργούν 
στα πλαίσια του δημοκρατικού προγραμματισμού, 
ενώ για το συντηρητισμό ισορροπούν αυτόματα με 
την απόλυτη κυριαρχία των νόμων της αγοράς.

Για μας, οι θεσμοί υπηρετούν την απελευθέρωση 
των κοινωνικών σχέσεων, ενώ για τον συντηρητισμό 
χρησιμεύουν για την καθήλωση της κοινωνικής δυ
ναμικής.

Για μας τέλος, η δημοκρατία είναι η αφετηρία για 
την κατάκτηση της κοινωνίας της αλληλεγγύης, ενώ 
για τον συντηρητισμό, το επιθυμητό πλαίσιο για τις 
λειτουργίες της εμπορευματικής κοινωνίας.

Και βέβαια διατηρούμε τον οραματικό στόχο της

Ο δρόμος μας βέβαια δεν έχει μόνο όραμα. Είναι 
κυρίως μια ιστορική διαδρομή. Είναι μια καθημερι
νή πάλη όλων μας στο μέτωπο της ζωής και μια 
διαρκής αλληλουχία επιλογών στο πεδίο της πολι
τικής. Οι αρχές μας είναι οι παράμετροι που προσ
διορίζουν τη δράση μας και τις επιλογές μας αυτές. 
Οι αρχές μας εξασφαλίζουν τη συνέπεια στην πορεία 
μας.
1. Η δημοκρατία στην πληροφόρηση.

Χωρίς ίσες δυνατότητες ενημέρωσης, καμιά άλ
λη ισότητα δεν είναι εφικτή. Η πολιτεία οφείλει να 
εγγυάται την απρόσκοπτη διανομή των πληροφο
ριών. ΓΓ αυτό ακριβώς είμαστε αντίθετοι στον έλεγ
χο των μέσων μαζικής ενημέρωσης από την όποια 
ολιγαρχία, ιδιωτική, κρατική ή άλλη.
2. Η εξέλιξη των θεσμών.

Η εξέλιξη των θεσμών προϋποθέτει ευρύτατη κοι
νωνική συναίνεση. Οι νέοι θεσμοί πρέπει να εκφρά
ζουν δυναμικές που αναπτύσσονται και όχι να επι
βάλλονται αυθαίρετα από τον όποιο νομοθέτη.
3. Η αποκέντρωση.

Θεωρούμε την αποκέντρωση σαν διαδικασία από
δοσης εξουσίας από τους παραδοσιακούς χρήστες 
της σε εκπροσώπους των πολιτών. Αλληλέγγυα με 
την Τοπική Αυτοδιοίκηση -  που και αυτή οφείλει 
να εξελίσσεται διαρκώς -  αναπτύσσονται νέες μορ
φές συσπείρωσης των πολιτών για την επέμβασή 
τους στα μεγάλα θέματα που τους αφορούν. Το 
άνοιγμα των δημοκρατικών διαδικασιών στην κοι
νωνία είναι η απάντησή μας στον συγκεντρωτισμό, 
στον συντηρητισμό και στην αυθαιρεσία, της όποιας 
εξουσίας, κρατικής, κομματικής ή άλλης.
4. Η προστασία του κοινωνικού κεφαλαίου.

Σε ό,τι αφορά το περιβάλλον, η ιδιωτική και κρα
τική επιθετικότητα είναι χωρίς προηγούμενο. Συχνά 
παραβιάζει ακόμα και τους νόμους. Η προστασία 
του περιβάλλοντος από την αυθαίρετη εκμετάλλευ
ση δεν είναι ευχή. Επιβάλλει την κοινωνική συναί
νεση για μια πρόσφορη πολιτική δαπανών και επεν
δύσεων μέσα από τον προϋπολογισμό του κράτους. 
Επιβάλλει ρεαλιστική νομοθεσία. Επιβάλλει την 
εφαρμογή της. Επιβάλλει τη διεθνή συνεργασία των 
δυνάμεων της οικολογίας για την αντιμετώπιση των 
υπερεθνικών καταστροφών του περιβάλλοντος. Επι
βάλλει την ανατροπή του κλίματος ανοχής που εν
δημεί με ευθύνη όλων μας. Επιβάλλει πριν απ’ όλα 
ατομική προσπάθεια και ίσως θυσία.
5. Η διαρκής εκπαίδευση

Είναι η απάντηση στη δομική ανεργία που επαπει- 
λεί ο γρήγορος παραγωγικός εκσυγχρονισμός σαν 
παρενέργειά του. Ο ηλεκτρονικός αναλφαβητισμός 
ιδιαίτερα μπορεί να αποτελέσει τη βάση για μια νέα 
διαίρεση της κοινωνίας σε τάξεις και μάλιστα χω
ρίς προστασία των ασθενέστερων. Χωρίς διαρκή εκ
παίδευση υπονομεύεται τελικά το Κράτος Πρόνοιας.
6. Οι ανθρώπινες σχέσεις.

Ο ατομικισμός, οι πελατειακές σχέσεις, η ανισό
τητα των φύλων, είναι οι βασικότερες ίσως εκδηλώ
σεις που συντηρούν την αποξένωση και λειτουργούν 
ανασχετικά στην αποκάλυψη των πραγματικών αν
τιθέσεων στους κόλπους της κοινωνίας. Για την ανα
τροπή τους απαιτείται πάνω απ’ όλα οργανωμένη πο
λιτική δράση. Οφείλουμε να αποτρέψουμε την αβά- 
σιμη αντιπαλότητα και τον κίνδυνο της ιδιώτευσης. 
Αυτή είναι η απάντησή μας στην ηλεκτρονική μο
ναξιά του οικιακού καταφύγιου, που λειτουργεί σαν 
προϋπόθεση για την επιβολή της εξουσίας της αρι
στοκρατίας της γνώσης.
7. Η ελευθερία στη σκέψη και στην έκφραση.

Έτσι διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ποικιλία και
ο πλούτος των ιδεών. Είναι αδιανόητη κάθε μορφή 
λογοκρισίας ή ελέγχου. Η πνευματική παραγωγή δεν 
χρειάζεται τον έλεγχο καμιάς αρχής.
8. Η ανεξαρτησία της επιστήμης και της τέχνης.

Έτσι διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή προσέγγι
ση της αλήθειας. ΓΓ αυτό ακριβώς η ανεξαρτησία 
δεν συνιστά και «ουδετερότητα». Η επιστήμη και η



τέχνη γίνονται λοιπόν αξιόπιστα και αποδοτικά ερ
γαλεία στην υπηρεσία της προόδου. Με αυτό τον 
τρόπο κατοχυρώνεται τελικά και η προοδευτική λει
τουργία του επιστήμονα και του καλλιτέχνη.

Θα ήταν κοινός τόπος ίσως να επαναλάβουμε -  
αλλά στις μέρες μας γίνεται κρίσιμο -  ότι καμιά 
προϋπόθεση από αυτές δεν μπορεί να επιτευχθεί αν 
οι πολίτες δεν διαχειριστούν οι ίδιοι την πολιτική. 
Η ανάθεση της διεύθυνσης της πολιτικής στους 
επαγγελματίες και τεχνικούς του οποιουδήποτε κόμ
ματος, ανεξάρτητα από προέλευση, ονομασία ή 
προσδιορισμό προοιωνίζεται αρνητικά αποτελέσμα
τα. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι οι αρχές μας οφείλουν 
να εμπεριέχουν τη λογική της γνήσιας και ουσιαστι
κής Λαϊκής Συμμετοχής.

□  Για το ΠΑΣΟΚ
Γνωρίζουμε ότι το όραμά μας και οι στόχοι μας 

επιβάλλουν μακρόχρονη προσπάθεια. Αυτό βέβαια 
δεν αποκλείει -  ακριβώς το αντίθετο μάλιστα -  την 
καθημερινή πρόοδο σε μικρά και μεγάλα θέματα που 
αφορούν όλους μας. ΓΓ αυτό η αποχή είναι τελικά 
μια παράλογη συμπεριφορά.

Η συμμετοχή ασφαλώς δεν εξαντλείται για μας, 
η Ατομική Πρωτοβουλία των μελών μας είναι όρος 
για την δημοκρατική λειτουργία μας. Ανενεργά μέ
λη οδηγούν στην απονέκρωση των οργανώσεων, των 
οργάνων και των λειτουργιών μας καθώς και της δη
μοκρατικής διαδικασίας.

Δεν παραγνωρίζουμε βέβαια τη σημασία της Συλ
λογικής Λειτουργίας και της πολλαπλάσιας δύναμης 
που προσδίδει στην προσωπική συμβολή του κάθε 
μέλους. Η συνύπαρξη της Πρωτοβουλίας με τη Συλ- 
λογικότητα, της φαντασίας με την αποτελ^σματικό- 
τητα, είναι τελικά η πεμπτουσία της δημοκρατικής 
λειτουργίας ενός κόμματος. Είναι η ελάχιστη απαί
τηση ενός σκεπτόμενου πολίτη για συμμετοχή του,

στο ΠΑΣΟΚ.
Έτσι, η εμπέδωση της εσωκομματικής δημοκρα

τίας ταυτίζεται με την εξέλιξη και ανάπτυξη της ορ
γάνωσής μας. Οδηγεί στον εμπλουτισμό του κομμα
τικού δυναμικού, στον εκδημοκρατισμό, στη λήψη 
των πολιτικών αποφάσεων, στην αποκέντρωση, 
στην άσκηση της πολιτικής, στην παραγωγικότητα 
των εσωκομματικών διαδικασιών, στην ανάδειξη 
αυθεντικών στελεχών, συνοπτικά, σε αμεσότητα της 
εσωκομματικής δημοκρατίας. Το κόμμα μας, πετυ
χαίνοντας αυτήν την ποιότητα λειτουργίας, αντιμε
τωπίζει ταυτόχρονα και το πρόβλημα παραγωγής 
πολιτικής και το πρόβλημα παραγωγής στελεχών.

Βεβαίως το βασικό μας εφόδιο είναι η διαρκής πα
ραγωγή και αναπαραγωγή θέσεων. Η παρουσία, η 
πρόταση και η πρωτοβουλία μελών, στελεχών και 
οργανώσεών μας στις κυψέλες της κοινωνίας όμως, 
είναι εξίσου απαραίτητη για την προώθηση της ιδε
ολογίας μας και για την άσκηση της πολιτικής μας. 
Σημαντικό μέσο λοιπόν του αγώνα μας είναι η ανοι
χτή πολιτική δράση.

Προαπαιτούμενο για την αποδοτικότητα της πο
λιτικής μας δράσης, είναι η αξιοπιστία των μελών 
και στελεχών μας. Κύρια στήριξή της είναι οπωσ
δήποτε η προσωπική στάση ζωής τους και η ηθική 
τους συγκρότηση, που οφείλει να είναι σε αρμονία 
με τις ιδέες που προωθούν.

Το ΠΑΣΟΚ έχει ήδη δεκαέξι χρόνια ζωής. Στον 
χώρο μας συναντήθηκαν τα πολιτικά ρεύματα που 
ξεπήδησαν από τη γενιά της Εθνικής Αντίστασης, 
τη γενιά του Ανένδοτου και του 1 - 1 - 4  και τη γε
νιά του Πολυτεχνείου.

Στην περίοδο αυτή κατακτήθηκε οριστικά μέσα 
από τον κοινό αγώνα για τη Δημοκρατία και την Αλ
λαγή, η πολιτική ενότητα και η οργανωτική μας 
συνοχή.

Είναι σήμερα δυνατή η συνύπαρξη όλων αυτών 
των ρευμάτων που παραδοσιακά πλαισίωσαν το ΠΑ
ΣΟΚ με τη νέα γενιά, σε μια ενιαία πορεία με αντι
θέσεις, αλλά και γόνιμες συνθέσεις, που θα παρά
γουν νέες ποιότητες προβληματικής, αλλά και θέ
σεων.

Είμαστε ώριμοι για το νέο άλμα προς τα εμπρός. 
Υπάρχουν οι αντικειμενικές και υποκειμενικές προϋ
ποθέσεις να απευθύνουμε τη δεύτερη μεγάλη πρό
σκληση -  μετά την αυτοοργάνωση του 1974 -  στη 
νέα γενιά της πατρίδας μας, στη νέα και στο νέο, 
για να πυκνώσει τις τάξεις μας.

Η πρόσκληση αυτή συνοδεύεται με τη δέσμευση 
από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ για σεβασμό τής -  πο
λιτικά και οργανωτικά -  αυτόνομης υπόστασης αυ
τής της πρωτοβουλίας. Οι νέες και οι νέοι που εκ
φράζονται από τη διακήρυξή μας αυτή -  και με τη 
στήριξή μας εάν απαιτηθεί -  μπορούν να ξεκινή
σουν την αυτοοργάνωσή τους σε σχήματα που οι 
ίδιοι προκρίνουν. Αυτό το πλατύ, μαζικό και αυτό
νομο κίνημα της προοδευτικής νέας γενιάς είναι ο 
φυσικός σύμμαχος του ΠΑΣΟΚ στο δρόμο που προ
διαγράφομε.

Μας συνδέει με το κίνημα αυτό ο ομφάλιος λώ
ρος της ιδεολογίας. Δεν χρειάζονται άλλες οργανω
τικές δεσμεύσεις που αντί να μας φέρουν κοντύτε- 
ρα με τους νέους ανθρώπους, τελικά θα εισάγουν στη 
σχέση μας τον καταναγκασμό. Και ασφαλώς οι ορ
γανώσεις του κόμματός μας είναι ανοιχτές για όσους 
νέους επιθυμούν συμμετοχή στην κομματική ζωή. 
Αυτή είναι η ανταπόκρισή μας στην απαίτηση της 
νέας γενιάς να συμμετάσχει στον αγώνα μας, να 
μπολιάσει τις ιδέες μας με τη φρασκάδα της δικής 
της σκέψης, να επηρεάσει το μέλλον της, αλλά και 
το μέλλον του ΠΑΣΟΚ.

Οι νέες συνθήκες και η προοπτική του ΠΑΣΟΚ 
επιβάλλουν την οριστική μετεξέλιξή μας σε κόμμα. 
Κόμμα οπωσδήποτε μαζικό και δημοκρατικό. Η λέ
ξη Κίνημα θα διατηρηθεί στον τίτλο μας για να θυ
μίζει τις ρίζες μας και τον εθνικοαπελευθερωτικό 
αγώνα των πρώτων χρόνων μας, που άλλαξε ριζικά 
τη μοίρα αυτού του τόπου. Είναι όμως η στιγμή να 
αντιμετωπίσουμε αποφασιστικά το μέγα θέμα της 
συνέχειας, της ενότητας και της εξέλιξής μας. Η 
αποσαφήνιση των ιδεολογικών μας συντεταγμένων, 
η διαρκής επεξεργασία και εξέλιξη των πολιτικών

μας θέσεων και παράλληλα η ίδια η εμπέδωση της 
δημοκρατίας στους κόλπους μας, επιβάλλουν τη σα
φή και σύγχρονη δομή μας σαν Κόμματος Σοσιαλι
στικού. Αυτή η εξέλιξη σηματοδοτεί ένα όσο το δυ
νατόν πιο συγκεκριμένο πλαίσιο λειτουργίας που 
διευκολύνει την πολυφωνία, τον πλουραλισμό, αλ
λά και την καθαρότητα και τη συνέπεια στην πολι
τική μας.

Βεβαίως, παράλληλα με το σύγχρονο προοδευτι
κό κόμμα που φιλοδοξούμε να είμαστε, θεωρούμε 
απαραίτητο σύμμαχό μας τη συμπόρευση μαζί μας 
κάθε πολίτη που οραματίζεται, όπως και εμείς, την 
κοινωνική πρόοδο. Η συμμαχία αυτή δεν είναι δυ
νατόν να τελεί υπό την αίρεση της κατοχής ή όχι της 
ταυτότητας μέλους του κόμματός μας. Έτσι απο
κτά καθοριστική σημασία η ανάπτυξη της Δημοκρα
τικής Συμπαράταξης. Πιστεύουμε σε ένα πλατύ κί
νημα πολιτών που μαζί θα δώσουμε τις μάχες που 
έρχονται. Μαζί θα γευτούμε τη χαρά της νίκης.

Η συσπείρωση στους κόλπους μας ευρύτερων κοι
νωνικών δυνάμεων και ρευμάτων έχει δεδομένη την 
ισότιμη έκφραση και συμμετοχή της στη λήψη των 
αποφάσεων. Το ΠΑΣΟΚ συνθέτει τις απόψεις τους 
σε ενιαία πολιτική γραμμή και τους εκχωρεί τη δια
χείρισή της.

Με τον τρόπο αυτό διατηρείται η Πολιτική Αυτο
νομία του κόμματός μας παράλληλα με τον μαζικό 
χαρακτήρα του. Αυτό είναι εχέγγυο για την ενιαία 
πολιτική κατεύθυνση των στελεχών μας που λειτουρ
γούν στην κυβέρνηση, στο κράτος και στα μαζικά 
κινήματα. Η Πολιτική Αυτονομία του Κόμματός μας 
εξασφαλίζει την ένταξη της προσωπικής φιλοδοξίας 
στο συλλογικό σχέδιο, την αποτροπή των αυτονο
μήσεων και την έμπρακτη απόρριψη του συντεχνια- 
σμού και του κρατισμού. Αλλά, και αντίστροφα, μας 
εφοδιάζει με την αυτοπεποίθηση που χρειαζόμαστε 
για να μην ενδώσουμε στον πειρασμό της χειραγώ
γησης των κοινωνικών οργανώσεων. Ηπαρουσία και 
δράση των μελών μας στο μαζικό κίνημα δεν έχουν 
στόχο τον έλεγχό του ή την προσωπική τους ανέλι
ξη. Αντίθετα, είναι επιλογή μας, με σκοπό την στή
ριξη της κοινωνικής παρέμβασης και του ουσιαστι
κού της ρόλου.

Η αναγέννησή μας οφείλει να περιέχει την πραγ
μάτωση των βασικών θέσεων που προαναφέραμε. Η 
δημοκρατική διαδικασία, η μετεξέλιξή μας σε μα
ζικό -  δημοκρατικό κόμμα, η Δημοκρατική Συμ
παράταξη, η αυτόνομη οργάνωση της νέας γενιάς 
στο πλευρό μας και η πολιτική μας αυτονομία είναι 
τα εχέγγυα. Είναι η απαρχή της δημιουργίας μιας πο
λιτικής οργάνωσης σκεπτομένων πολιτών. Είναι η 
αξιόπιστη απεικόνιση των κοινωνικών δυνάμεων που 
εκφράζουμε αλλά και του οράματος μας για μια νέα 
κοινωνία.

Το αναγεννημένο ΠΑΣΟΚ αναμφίβολα είναι εφο
διασμένο με μια πολιτική παιδεία, κουλτούρα και αι
σθητική ανώτερης ποιότητας. Έχει τη δυνατότητα 
να απαντά στις αναζητήσεις των Ελλήνων που πι
στεύουν στην πρόοδο. Να παίζει το θεσμικό ρόλο της 
πολιτικής έκφρασης μιας υπαρκτής λαϊκής πλειο- 
ψηφίας, που έχει και ιστορία, αλλά και μέλλον. Και 
ασφαλώς δικαιούται να συμμετάσχει καθοριστικά 
στη διαμόρφωση της Ελληνικής Πολιτείας.

Το ΠΑΣΟΚ από σήμερα στρατεύεται στην κατεύ-· 
θυνση μιας νέας πορείας. Εμπλουτίζεται με νέες δυ
νάμεις. Απλώνουμε το χέρι σε όλους όσους συμμε
ρίζονται αυτές μας τις θέσεις και τους καλούμε είτε 
να ενταχθούν στις οργανώσεις μας, είτε να αυτοορ- 
γανωθούν σε νέα σχήματα που θα ανταποκρίνονται 
στις αναζητήσεις και τα ενδιαφέροντά τους για να 
αντιμετωπίσουμε μαζί τις προκλήσεις του μέλλον
τος. Σε όλους αυτούς ανοίγουμε τις πόρτες και τους 
καλούμε σε ισότιμη συμμετοχή στην πορεία μας. 
Όλοι μαζί θα δώσουμε τον αγώνα για μια ακόμα φο
ρά, μέχρι τη νίκη.

Για μας διεκδικούμε μόνο τη δυνατότητα να συμ
βάλλουμε με όλες τις δυνάμεις μας στον αγώνα αυ
τό. Διακηρύσσουμε σήμερα πως με την παρουσία 
και τη δράση μας, θα είμαστε ο καταλύτης για τη 
συγκρότηση του Κινήματος των πολιτών, που πα- 
ρεμβαίνοντας στις κοινωνικές εξελίξεις θα χτίσει την 
Ελλάδα του αύριο.



Απολογισμός Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ

Εισαγωγικά
Συνέδριο ΠΑΣΟΚ 1984-1990 
Τακτική ΠΑΣΟΚ -  αδυναμίες 
Πολιτική αντιμετώπιση 
Τι κρίνεται 
Προτάσεις

Το Συνέδριο 
θα κρίνει

Α. Εισαγωγικά

Βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη φάση και για τη χώρα και για το 
ΠΑΣΟΚ και για το λαϊκό κίνημα.

Από τα μέσα του 1988 είχε αποφασισθεί να γίνει το Συνέδριο 
στο τέλος του 1988.

Σοβαρά προβλήματα που δημιουργήθηκαν αμέσως μετά και η 
προσπάθεια αξιοποίησής τους στα πλαίσια μιας ολομέτωπης επί
θεσης κατά του ΠΑΣΟΚ και στη συνέχεια οι τρεις αλλεπάλλη
λες εκλογικές αναμετρήσεις οδήγησαν σε διαδοχικές αναβολές.

Η Κ.Ε. που εκλέχτηκε στο συνέδριο του 1984 εκθέτοντας τον 
απολογισμό της στο 2ο Συνέδριο που διεξάγεται 6 χρόνια και 4 
μήνες από το πρώτο, οφείλει πέρα από τον όποιο απολογισμό να 
δώσει και πρόταση και προοπτική για το μέλλον του ΠΑΣΟΚ, 
για το μέλλον του τόπου.

Το συνέδριο είναι εκείνο, που αναλύοντας τα δεδομένα, τις ει
σηγήσεις, θα συνθέσει και θα αποφασίσει όλα εκείνα που αφο
ρούν τη στρατηγική και τη φυσιογνωμία, όπως και την πολιτική 
του Κινήματος.

Στο συνέδριο του 1984 ο απολογισμός ήταν τυπικά εύκολος μια 
και βρισκόταν το ΠΑΣΟΚ στη συνεχή τροχιά μιας νικηφόρας πο
ρείας, από τη συνδιάσκεψη του 1977 σε συνέχεια της νικηφόρας 
πορείας από το 1974.

Τα σημάδια όμως, των σοβαρών προβλημάτων που αντιμετώ
πιζε στα ζητήματα φυσιογνωμίας, στρατηγικής, τακτικής τρόπου, 
άσκησης εξουσίας, είχαν αρχίσει να γίνονται φανερά ανεξάρτη
τα, από την επικάλυψή τους, από τη νικηφόρα πορεία και οι πο
λιτικές επισημάνσεις για το θέμα είχαν πάρει σοβαρά χαρακτη
ριστικά.

Στην πορεία η ανάγκη καταγραφής ενός μανιφέστου, μιας νέ
ας διακήρυξης έκφραζε ουσιαστικά την κρίση στρατηγικής, την 
αναζήτηση φυσιογνωμίας, ανάγκης που με επίταση αναζητούσε 
απάντηση ουσιαστικά από το 1986.

Με τις συνθήκες του 1990 ο απολογισμός είναι δύσκολος.
Είναι δύσκολος όχι γιατί δεν μπορεί να γραφεί τυπικά ένα κεί

μενο, που να ιστορεί και να προσπαθεί να ερμηνεύσει τα φαινό
μενα από το 1984 μέχρι σήμερα.

Είναι δύσκολος διότι ουσιαστικά ο απολογισμός και η σωστή 
ανάλυση, τεκμηρίωση και ερμηνεία του, είναι εκείνη που μπορεί 
να δημιουργήσει τη βάση, τη νέα αφετηρία, για μια ανανεωμένη 
πορεία του ΠΑΣΟΚ.



2ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΣΟΚ
Μπαίνει ένα κρίσιμο ερώτημα, η απερχόμενη Κ.Ε. κάνοντας 

τον απολογισμό της στο συνέδριο, θα τοποθετηθεί στενά σε όσα 
τυπικά την αφορούν, τις αποφάσεις της, τις επισημάνσεις της, 
θα επικαλεσθεί τον θεσμικό της διαχωρισμό από την άσκηση της 
κυβερνητικής πολτικής, από τον θεσμικό και συνταγματικό της 
διαχωρισμό, από τους θεσμούς της κυβέρνησης και τους κράτους, 
θα σταθεί με αυταρέσκεια και αυτάρκεια πίσω από τη 18η σύνο
δο, την σύνοδο της Χαλκίδας, την σύνοδο της Αναβύσσου ή οφεί
λει να δώσει συνολικά τον πολιτικό απολογισμό του ΠΑΣΟΚ, στην 
Ελληνική κοινωνία από το 1984 μέχρι σήμερα:

Το σωστό είναι να ακολουθηθεί ο δεύτερος δρόμος μια και το 
ΠΑΣΟΚ οφείλει συνολικά σαν θεσμός, να τοποθετείται στην Ελ
ληνική κοινωνία.

Με αυτή τη θεώρηση ο απολογισμός οφείλει, να είναι και πο
σοτικός και ποιοτικός, να περιλαμβάνει όλους τους τομείς πα
ρέμβασης και δράσης του κινήματος, το Κοινοβούλιο, την κυβέρ
νηση, την οργάνωση, τα μαζικά κινήματα, τις αποφάσεις της Κ.Ε., 
Κ.Ο.Κ.

Υπάρχει και άλλο κρίσιμο ερώτημα, θα είναι απολογισμός συ
νενοχής, συνυπευθυνότητας, αποποίησης, ή μετάθεσης ευθυνών 
ή απολογισμός αποκάλυψης και ρήξης με προοπτική ιδεολογι
κής και πολιτικής ανασυγκρότησης; Είναι σαφές ότι, πρέπει να 
ακολουθηθεί ο δεύτερος δρόμος με ευθύνη και νηφαλιότητα, με 
ειλικρίνεια και θάρρος, με τόλμη και αποφασιστικότητα, με διο
ρατικότητα, θέληση, φαντασία και δύναμη, για ένα νέο ξεκίνη
μα.

Ο απολογισμός της Κ.Ε. πρέπει να είναι ουσιαστικά, η τεκμη
ρίωση, η αιτιολογική έκθεση για τις προτάσεις προς το συνέδριο, 
είτε αφορούν την νέα διακήρυξη, είτε τις θέσεις, είτε το καταστα
τικό.

Στη σύνοδο της Χαλκίδας μεταξύ των άλλων είχε επισημαν- 
θεί:

«Σήμερα, το αίτημα για τη στρατηγική ανασυγκρότηση του Κι
νήματος αποτελεί για μας μονόδρομο. Πρέπει να εγκαινιάσουμε 
μια νέα εξελικτική πορεία.

Όμως, είναι αναγκαίες ορισμένες ειλικρινείς, τολμηρές αλλά 
και χρήσιμες διαπιστώσεις που απορρέουν από τις μέχρι τώρα 
δομημένες σχέσεις εξουσίας και από τις οποίες μπορούμε να ανα
ζητήσουμε διαλεκτικά το ξεπέρασμα της σημερινής κρίσης.

* Το ΠΑΣΟΚ ως εξουσία δεν κατάφερε να γίνει στον επιθυμη
τό βαθμό, πεδίο σύνθεσης των κοινωνικών και πολιτικών αντι
θέσεων. Εκφράζοντας συγκλίνοντα ταξικά συμφέροντα και δια
φορετικά πολιτικά ρεύματα οδήγησε σε μια τεράστια πολιτική 
συσπείρωση κάτω από το πρόγραμμα και τις επαγγελίες του. Δεν 
κατάφερε όμως να τα συνθέσει και να τα μετασχηματίσει σε μια 
ενιαία συνείδηση.

* Σταδιακά πραγματοποιήθηκε μια μετατόπιση του κέντρου λή
ψης των αποφάσεων από το Κίνημα στην Κυβέρνηση και το Κρά
τος.

Με ένα ικανό στελεχικό δυναμικό του Κινήματος σε κυβερνη
τικές και κρατικές θέσεις και με τα πρώτα αποφασιστικά βήμα
τα για το στέριωμα της Αλλαγής, η Οργάνωση πέρασε σε δεύτε
ρη μοίρα, έγινε ουραγός της κυβερνητικής και κρατικής εξουσίας. 
Δεν άργησαν να φανούν οι αρνητικές συνέπειες αυτής της επιλο
γής·

Το αποτέλεσμα ήταν τις μεν ρήξεις να δημιουργεί η Κυβερνη
τική πολιτική, το δε Κίνημα να παρακολουθεί την εξέλιξη του ρι
ζοσπαστικού χωρίς να μπορεί να πυροδοτεί την κοινωνική δυνα
μική.

* Η άσκηση της πολιτικής από ένα δυναμικό αλλά νεαρό ακόμη 
Κίνημα, όπως το ΠΑΣΟΚ, είχε σημαντικές συνέπειες στην πρα
κτική του.

Το αίτημα για πολιτική αυτονομία του Κινήματος συνδέθηκε 
με το πρότυπο της εξουσίας, καθώς και τις σχέσεις εξουσίας που 
διαμορφώνει το πρότυπο αυτό. Δύο διαπιστώσεις είναι χρήσιμες:

—Η πρώτη αφορά τη σχέση του Κινήματος με τις δομές της 
εξουσίας. Ετεροπροσδιορίζεται σε σχέση με την κυβέρνηση και 
διεκδικεί απλά το ρόλο του διαμεσολαβητή προς δευτερεύουσες 
πλευρές της Κρατικής εξουσίας.

Αυτό όμως υποβαθμίζει και απονευρώνει την οργάνωση καθώς 
την κατευθύνει στον ίδιο στόχο που ιδεολογικά και πολιτικά κυ
ριαρχεί σε όλη τη νεότερη ελληνική ιστορία: Να διαχειριστεί μέ
ρος της παντοδυναμίας του Κράτους για να αποδείξει ότι τοπικά 
ή κλαδικά εκφράζει μια συγκεκριμένη πρόσβαση σε αυτό.

—Η δεύτερη αφορά τη σχέση των προσώπων -  φορέων της 
εξουσίας με την πολιτιή. Στην ακραία της περίπτωση δημιουρ- 
γούνται φαινόμενα όπου τα πρόσωπα κυριαρχούν στις πολιτικές, 
η εξατομικευμένη εξουσία αποκτά προτεραιότητα απέναντι στη 
συλλογική πράξη, η αναπαραγωγή της εξουσίας γίνεται κύρια επι
δίωξη αντί της εφαρμογής της πολιτικής στρατηγικής της αλλα
γής.

Έτσι, η Κυβερνητική και κρατική εξουσία έδειχνε να απορρο
φά όχι μόνο την οργάνωση αλλά και την πολιτική στο σύνολό 
της.

Το Κίνημα μετατρέπεται από πεδίο ζεύξης και σύνθεσης σε επί 
μέρους συσχετισμό, χωρίς ομοιόμορφα χαρακτηριστικά.

Στο όνομα της αυτονομίας του Κυβερνητικού θεσμού και της 
πολιτικής του εφικτού, αυτονομούνται κάποτε κάποια τμήματα 
της Κυβέρνησης από τις προγραμματικές διακηρύξεις και τις πο
λιτικές προτεραιότητες.

Παρατηρούνται φαινόμενα που το κομματικό στέλεχος απαι
τεί μια κρατική θέση. Το συνδικαλιστικό στέλεχος διεκδικεί συν- 
διοίκηση. Το στέλεχος στον κρατικό μηχανισμό αναζητά συγκυ-
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βέρνηση. Το Κυβερνητικό στέλεχος αποβλέπει στην αναπαραγωγή 
της εξουσίας του.

Όμως παρόμοιες πρακτικές διασπούν την πολιτική ενότητα, 
την ενιαία στρατηγική, αποδυναμώνουν την υπόθεση της Αλλα
γής, καθώς αντικαθιστούν την κοινωνική βούληση και δράση με 
«αντιπροσώπους -  χειριστές» της εξουσίας.

Β. Συνέδριο ΠΑΣΟΚ 1984-1990

Σημαντικά στάδια

Στο κεφάλαιο αυτό επιχειρείται μια συνοπτική καταγραφή πο
λιτικών γεγονότων, η προσπάθεια ερμηνεία τους και η επίδρασή 
τους στην πορεία του ΠΑΣΟΚ και της χώρας.
Ευρωεκλογές 1984

Υπήρξε μια πρώτη προειδοποίηση προς το ΠΑΣΟΚ ανεξάρτη
τα από το ότι τα αποτελέσματά τους, τυπικά συγκρινόμενα με 
το 1981 ήταν ευνοϊκότερα για το ΠΑΣΟΚ. Τα φαινόμενα της πο
λιτικής υστέρησης του ΠΑΣΟΚ σε σχέση με την Ευρωπαϊκή του 
πολιτική παρουσιάσθηκαν πολύ έντονα.

Η μάχη οπισθοφυλακών ανάμεσα σε μια πολιτική υστέρηση του 
τύπου, όχι στην ΕΟΚ των μονοπωλίων και της αντικειμενικά δη- 
μιουργούμενης νέας ευρωπαϊκής και διεθνούς πραγματικότητας 
και η πολιτική ατολμία του ΠΑΣΟΚ αποτυπώθηκαν αδρά στην 
αδυναμία μας τότε να έχουμε ουσιαστική πρόταση για τις Ευρω
εκλογές, ανεξάρτητα από το ότι το λάθος της Ν.Δ. να τις μετα
τρέψει σε μια εφ’ όλης της ύλης αναμέτρηση βοήθησε το ΠΑΣΟΚ 
να ξεπεράσει την ουσιαστική ανυπαρξία τότε πρότασης.

Εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας 1985
Σοβαρή και επιτυχημένη πολιτική επιλογή στρατηγικού χαρα

κτήρα, διότι διέλυσε τους μύθους και αυτονόμησε την κοινωνία 
και τον Λαό, από προκλαταλήψεις δεκαετιών, ότι δηλαδή μπο
ρούσε να υπάρξει η χώρα και να ζήσει ο Λαός χωρίς «Εθνάρχες».

Σοβαρή και επιτυχημένη επιλογή, διότι ήλθε σε ρήξη με επιτυ
χία με όλο το μέχρι τότε συνολικά συγκροτούμενο σύστημα πα
ραδοσιακής πολιτικής εξουσίας, που ιστορικά είχε οικοδομήσει 
την πολιτική εξάρτηση της χώρας μας.

Εθνικές εκλογές 1985
Στρατηγικής ουσιαστικά σημασίας αναμέτρηση, διότι απέδει

ξε την αντοχή των δυνάμεων της δημοκρατίας και της προόδου, 
αλλά και διότι ανέδειξε μια σωστή προγραμματική πρόταση, για 
την επόμενη τετραετία, όπως επίσης κατέγραψε την θετική στά
ση και ενεργητική στήριξη του Λαού προς το ΠΑΣΟΚ. Δυστυ
χώς, στους αμέσως μετά την εκλογή του 1985 μήνες εμφανίστη
κε μια ιδιόμορφη αδράνεια και χαλαρότητα που οδήγησε γρήγο
ρα σε κρίση με αφορμή το σταθεροποιητικό πρόγραμμα του 1985.

Σταθεροποιητικά πρόγραμμα 1985 -1987
Το σταθεροποιητικό πρόγραμμα βρήκε απροετοίμαστο και το 

Λαό και το ΠΑΣΟΚ που έδωσε τη μάχη, με τις προσδοκίες για 
καλύτερες μέρες. Έχουν γραφεί και ειπωθεί πάρα πολλά για την 
ανάγκη του σταθεροποιητικού προγράμματος. Υπάρχει ένα σο
βαρό ερώτημα: είχαν αναλυθεί σωστά και έγκαιρα τα οικονομι
κά δεδομένα εκείνης της περιόδους; Και είχε σχεδιαστεί ρεαλι
στικό και αποτελεσματικό πρόγραμμα αντιμετώπισης τους; Πι
στεύουμε ότι μέχρι σήμερα υπάρχουν απαντήσεις αλλά απαιτείται 
εμβάθυνση για να προκόψουν χρήσιμα συμπεράσματα για το μέλ
λον.

Ανεξάρτητα από τα πιο πάνω και παρά τις σκληρές συνθήκες 
που διαμορφώθηκαν και η σταθεροποιητική πολιτική της διετίας 
του 1985 -1987 μπορεί να θεωρηθεί επιτυχής μια και απέδωσε στο 
οικονομικό επίπεδο τα αναμενόμενα με την παράλληλη συνέχι
ση όλων των πολιτικών στους επί μέρους τομείς, που συνολικά 
ονομάζονται είτε κοινωνική πολιτική, είτε πολιτική του Κράτους 
Πρόνοιας. Παραμένουν ερωτηματικά αν ο τρόπος που επιλέχθη- 
κε και η τακτική που ακολουθήθηκε για την μετάβαση από το 
σταθεροποιητικό πρόγραμμα το τέλος του 1987 σε μια άλλη φά
ση της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής, ήταν ο καλύτε
ρος δυνατός. Εδώ βέβαια δεν γίνεται απολογισμός του κυβερνη
τικού έργου, οπωσδήποτε όμως, πρέπει να επισημανθεί ότι και 
τον Ιούνιο του 1989 που έχασε τις εκλογές το ΠΑΣΟΚ, τα μεγέθη 
της οικονομίας με τα Ελληνικά δεδομένα ήταν επιτυχή.

Κρίση με τους θεσμούς
Με αφορμή αλλά στην πραγματικότητα με πρόσχημα το στα

θεροποιητικό πρόγραμμα του 1985 εκδηλώθηκε η γνωστή κρίση 
στη ΓΣΕΕ και στο μαζικό κίνημα ευρύτερα, που όμως στην πραγ
ματικότητα ήταν κρίση του ΠΑΣΟΚ που εκδηλώθηκε στο μαζι
κό χώρο, κρίση και πολιτική, αλλά και κρίση εσωκομματικών 
διαφωνιών και συγκρούσεων, κρίση στους θεσμούς που ξεκίνη
σε από το περίφημο άρθρο 4, οδήγησε σε βαρύ ιδειολογικό και 
πολιτικό τραυματισμό του ΠΑΣΟΚ, τραυματισμό που ασφαλώς 
είχαν την επίδρασή τους στις σχέσεις του ΠΑΣΟΚ με τα μαζικά 
κινήματα.

Η κρίση με τους θεσμούς οδήγησε στην πλήρη προσκόλληση 
του ΠΑΣΟΚ στο Κράτος, αρνήθηκε στην πράξη την κοινωνική 
δυναμική, υποβάθμισε τον πολιτικό λόγο σε όλους τους τομείς, 
οδήγησε σε πρακτική αναίρεση της ΕΛΕ έδωσε την εικόνα ενός 
κινήματος χωρίς στρατηγική, χωρίς τακτική, τελικά οδήγησε το

ΠΑΣΟΚ στην ειδική σύνοδο της Χαλκίδας που εξακολουθεί να 
είναι σε όλα της επίκαιρη, από το περιεχόμενο της, όμως, σχε
δόν τίποτα δεν έχει βρει πρακτικά δικαίωση.

Παράλληλα διαπιστώθηκε η ανάγκη καταγραφής νέου προ
γραμματικού λόγου.

1986 Κρίσιμος χρόνος
Στο 1986 καταγράφτηκαν σημαντικά γεγονότα όπως: 

α. Δημοτικές εκλογές 1986 
β. Διάσπαση Δημοκρατικής συνεργασίας 
γ. Δημιουργία Αντί ΠΑΣΟΚ μετώπου

Το ΠΑΣΟΚ βρέθηκε σε αδυναμία να αντιμετωπίσει πειστικά 
τα πιο πάνω, με αποτέλεσμα να περιέλθει σε θέση άμυνας, σύγ
χυσης και αποπροσανατολισμού.

Δεν είναι τυχαίο ότι σ’ αυτές τις φάσεις που απαιτούσε πολιτι
κή πρόταση, ευελιξία, πρόταση συνθετική προς την κοινωνία, ανα- 
δείχθηκε στο ΠΑΣΟΚ σαν κυρίαρχη πολιτική η «αντιδεξιά» ρη
τορεία, χωρίς πολιτικό και κοινωνικό περιεχόμενο, συνοδευόμε- 
νη με τις κατ’ εξοχήν δεξιές πρακτικές.

Το ΠΑΣΟΚ παρ’ όλο που πήρε όπως, δήλωσε τότε, το μήνυ
μα, φαίνεται ότι δεν το κατανόησε όσο θα έπρεπε.

Μάρτης 1987
Η κρίση στο Αιγαίο το Μάρτη 1987 ανέδειξε την ηγεμονία του 

ΠΑΣΟΚ στα στρατηγικά ζητήματα όπως π.χ. αυτό της εθνικής 
ανεξαρτησίας. Δημιούργησε το υπόβαθρο για την συσπείρωση ευ
ρύτερων δυνάμεων και απομόνωσε την ηγεσία της συντηρητικής 
παράταξης.

Δημιούργησε τις πολιτικές προϋποθέσεις για να ανακτήσει το 
ΠΑΣΟΚ, την ιδεολογική και πολιτική ηγεμονία του που όμως, 
δεν την αξιοποίησε. Ήταν ουσιαστικά η τελευταία ευκαιρία.

Νεοσυντηρητική επίθεση
Από τα μέσα του 1987 άρχισε να αναπτύσσεται πιο συντονισμέ

νη η νεοσυντηρητική επίθεση, που στηρίχθηκε κατά κύριο λόγο: 
α. Στην λεγάμενη ελεύθερη Ραδιοφωνία 
β. Στην Σκανδαλολογία
γ. Στην συστηματική χρήση του Τύπου με οργανωμένο τρόπο προ
παγάνδας, εκμεταλλευόμενη τα υπαρκτά και ανύπαρκτα περι- 
θωρειακά φαινόμενα του τύπου εξουσίας και συμπεριφοράς στε
λεχών του ΠΑΣΟΚ.

Η «σκανδαλολογία» αναφέρεται εδώ με όλες τις πτυχές της. 
Περιλαμβάνει και το υπαρκτό, οικονομικό, κοινωνικό και πολι
τικό σκάνδαλο «Κοσκωτά», αλλά και όλη την πολιτική χυδαιό
τητα της Ν.Δ. και την όποια πολιτική εκμετάλλευση προσπάθη
σε να κάνει δηλητηριάζοντας πολλές πτυχές της δημόσιας ζωής 
από κατασκευασμένα «σκάνδαλα» και προσωπικές επιθέσεις.

Το ΠΑΣΟΚ απάντησε ανοργάνωτα, ασυντόνιστα, χωρίς πολι
τική και πρωτοβουλίες, με αποτέλεσμα να ηττηθεί τακτικά.

Με διάφορες μεταλλαγές αυτή η περίοδος έφθασε μέχρι τον Ιού- 
νη του 1989. Η περιγραφή και ανάλυση αυτής της περιόδου περι
λαμβάνεται αναλυτικά στη Σύνοδο της Κ.Ε. στην Ανάβυσσο.

Για τις εκλογές του Ιούνη 1989, την περίοδο της συγκυβέρνη
σης, εκλογές Νοέμβρη 1989, οικουμενική κυβέρνηση, εκλογές

Απρίλη 90, τα γεγονότα είναι πρόσφατα, οι σύνοδοι της Κ.Ε. εξα
κολουθούν να είναι επίκαιρες και δεν χρειάζεται πάλι ευρύτερη 
καταγραφή.

Γ. Τακτικές ΠΑΣΟΚ-Αδυναμίες

Ιδεολογική και πολιτική υστέρηση
Ιστορικά το ΠΑΣΟΚ του 1984 είναι άρρηκτα δεμένο με το ΠΑ

ΣΟΚ 1974-1981.
Τα κρίσιμα ιστορικά στάδια του ΠΑΣΟΚ μπορεί να καταγρα

φούν σαν οι περίοδοι 1974-1977, 1977-1981, 1981 -  1984, 1984 
-1985, 1986-1988, 1988-1990.

Αυτή όμως, η ιστορική συνέχεια δεν συνοδεύτηκε με την αντί
στοιχη ιδεολογική και πολιτική ωρίμαση, έτσι ώστε, κάθε φορά 
να βρίσκεται στην αιχμή των πολιτικών και ιδεολογικών αναγ
κών του προοδευτικού κινήματος.

Δυστυχώς υπήρξε ιδεολογική και πολιτική ασυνέχεια, που οδή
γησε στη συνέχεια, σε ιδεολογική και πολιτική υστέρηση και τε
λικά σε ιδεολογική και πολιτική καθυστέρηση.

Το ΠΑΣΟΚ πολλές φορές οδηγήθηκε σε μάχες οπισθοφυλακών, 
έδειξε αδυναμία παρακολούθησης των νέων εξελίξεων, αδυναμία 
μετεξέλιξης της πολιτικής του, αδυναμία κατανόησης και πρό
βλεψης των ταχύτατων αλλαγών του εσωτερικού και διεθνούς πο
λιτικού περιβάλλοντος, αδυναμία προσαρμογής.

Ανασυγκρότηση, επισημάνσεις -  ανακολουθίες 
Το Κίνημα επεσήμανε έγκαιρα τις αδυναμίες του και προσπάθη
σε να τις θεραπεύσει.

Οι αδυναμίες επισημάνθηκαν κύρια στα:
1. Μοντέλο εξουσίας
2. Κράτος -  Κυβέρνηση -  Κίνημα θεσμοί -  Κρίσιμος διαχωρι
σμός τους
3. Σχέση με θεσμούς, αυτονομία θεσμών
4. Σχέση με κοινωνία
5. Τύπος οργάνωσης
6. Οργάνωση αντίστοιχη ή αναντίστοιχη προς τις νέες πραγματι
κότητες
7. Αδυναμία καθοδήγησης και υπέρβασης
8. Μετατροπή από Κίνημα κοινωνίας σε μηχανισμό διαμεσολά- 
βησης
9. Ενιαίο κέντρο καθοδήγησης.

Με βάση αυτές τις επισημάνσεις αποφασίστηκαν, όσα αποφα- 
σίσθηκαν στη σύνοδο της Κ.Ε. της Χαλκίδας. Στις συνόδους για 
την ανασυγκρότηση, στη σύνοδο της Αναβύσσου. Σύνοδοι που 
έχουν διαχρονική ισχύ και μόνιμη επικαιρότητα, όπως και η σύ
νοδος για την ΕΛΕ.

Το ΠΑΣΟΚ αποδείχθηκε συνεπές σε επισημάνσεις και ανακό
λουθο στην εφαρμογή των ίδιων του των αποφάσεων.

Διάσπαση πολιτικής ενότητας του ΠΑΣΟΚ
Η ιδεολογική και πολιτική υποχώρηση του ΠΑΣΟΚ οδήγησε 

στην ανάδειξη σαν κυρίαρχων εκείνων των φαινομένων που θα
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έπρεπε να είναι δευτερεύοντα ή τριτεύοντα στη φυσιογνωμία του.
Προσωπικές «πολιτικές» αναδεικνύονται σαν πολιτικές ιδιαι

τερότητες.
Οι κατασκευαζόμενες πολιτικές «ψευδοαντιθέσεις» ή οι κατα- 
σκευαζόμενες πολιτικές αντιθέσεις άρχισαν να ευδοκιμούν στην 
αδυναμία ή ανυπαρξία κυρίαρχης πολιτικής πρότασης.

Οι αντιδεξιοί, οι εκσυγχρονιστές, οι λαϊκιστές, οι υπέρ και κα
τά, οι εκφραστές της κοινωνίας έγιναν συνηθές φαινόμενο.

Οι ιδεολογικοί και πολιτικοί μεταμορφισμοί και αυτό καθημε
ρινό σχεδόν φαινόμενο.

Την ίδια περίοδο αναπτύχθηκαν και ισχυροποιήθηκαν ιδιότυ
πες σχέσεις με τα MME, που οδήγησαν σε πιο πέρα ενίσχυση των 
προσωπικών πολιτικών και την διάσπαση της πολιτικής ενότη
τας του ΠΑΣΟΚ.

Χωρίς να είναι του παρόντος, πρέπει να επισημανθεί ότι δια
μορφώνεται ένα νέο άρχον συγκρότημα πολιτικοοικονομικοκοι- 
νωνικής εξουσίας στη χώρα μας με βάση και μέσο τα MME, φαι
νόμενο που άμεσα απαιτεί διερεύνηση, διότι κινδυνεύει να οδη
γήσει τις πολιτικές δυνάμεις σε δεύτερο ρόλο, όσον αφορά την 
πραγματική πολιτική εξουσία στη χώρα μας. Είναι αναγκαίο να 
απασχολήσει σοβαρά και τις πολιτικές δυνάμεις και τους πολί
τες ο προβληματισμός που κυριαρχεί στις περισσότερες χώρες 
της Ευρώπης και αφορά τη σχέση των MME με τα οικονομικά 
συγκρότήματα, με την πολιτική, την πληροφόρηση και τον πολι
τισμό.

Δ. «Ποσοτικός απολογισμός»

Παρ’ όλο που ο όρος δεν φαίνεται δόκιμος σαν τέτοιος μπορεί 
να θεωρηθεί το έργο και η δράση του ΠΑΣΟΚ στους επι μέρους
χώρους.

1. Βουλή
Το έργο του ΠΑΣΟΚ στη Βουλή ήταν σημαντικό στην προώ

θηση της πολιτικής του, τα νομοθετήματα που ψηφίστηκαν ήταν 
σημαντικά, που αν πολλά από αυτά δεν είχαν σαν τελικό τους 
αντίκρυσμα την υλοποίησή τους (π.χ. κοινωνικοποίηση, προσ
λήψεις στο Δημόσιο, Β' βαθμός αυτοδιοίκησης κ.λπ.) τα αίτια 
πρέπει να αναζητηθούν αλλού και όχι μόνο στη Βουλή.

2. Κυβερνητικό έργο
Με τα ελληνικά δεδομένα ένα κόμμα που βρίσκεται στην κυ

βέρνηση κατά κύριο λόγο κρίνεται από την κυβερνητική του πα
ρουσία, από το έργο του. Το έργο της πενταετίας 1984-1989 υπήρ
ξε σημαντικό, ανεξάρτητα του ότι τα όποια αρνητικά φαινόμενα 
που επηρέασαν τελικά το λαό παρατηρήθηκαν κατά κύριο λόγο 
στην περιοχή άσκησης κυβερνητικής πολιτικής, άλλά όχι μόνο 
εκεί.

Εδώ όμως, θα γίνουν ορισμένες επισημάνσεις κύρια πολιτικού 
χαρακτήρα, 
α. Επιμείναμε:
—Στην Εθνική στρατηγική της Ανεξαρτησίας, της προάσπισης 
της εδαφικής ακεραιότητας, στην ολόπλευρη υποστήριξη της δί
καιης λύσης του Κυπριακού.

—Στην πολιτική της Ειρήνης σε τοπικό και διεθνές επίπεδο.
—Στην προάσπιση και ενίσχυση του Κράτους Πρόνοιας και την 

ανάπτυξη του ΕΣΥ.
—Στην ολοκλήρωση του πλούσιου τεχνικού πλαισίου των ερ

γασιακών σχέσεων, 
β. Συνεχίσαμε.

—Τις αλλαγές στους θεσμούς με βάση την αρχή της συμμετο
χής του Λαού και της αποκέντρωσης.

—Την προτεραιότητα του Τομέα της Παιδείας ως πυρήνα της 
αναπτυξιακής και πολιτιστικής αναβάθμισης του τόπου, 
γ. Προσπαθήσαμε να προωθήσουμε:

—Την αναπτυξιακή στρατηγική του δημοκρατικού εκσυγχρο
νισμού που συμβαδίζει με την παραγωγική ανασυγκρότηση του 
τόπου και την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της εθνικής οι
κονομίας.

δ. Η θεωρία του πολιτικού κόστους απόκτησε πολλούς οπαδούς 
και ήταν ο εύκολος τρόπος για την αποφυγή οργανωμένης και 
πραγματικής εκσυγχρονιστικής πολιτικής και διευκόλυνε στις 
προσωπικές πολιτικές. Η επίκλησή τους οδήγησε στην αδυνα
μία εξειδίκευσης πολιτικής και κοινωνικής συναίνεσης, τη δια
τήρηση της ΕΛΕ.
ε. Υπήρξε ατολμία στην διαμόρφωση με συντεταγμένο τρόπο των 
όποιων αναγκαίων ρήξεων, πράγμα που οδήγησε σε σοβαρά προ
βλήματα πολιτικής αυτονομίας του ΠΑΣΟΚ απέναντι οι διάφο
ρες κοινωνικές ομάδες ή συμφέροντα, 
στ. Ακριβώς αυτή η αδυναμία και ατολμία οδήγησε σε γενικές 
πολιτικές θεωρίες, πολλές φορές χωρίς εξειδίκευση, που σαν απο
τέλεσμα είχαν τελικά την μη εφαρμογή όποιας πολιτικής.

ζ. Δεν μπορέσαμε να αποφύγουμε:
—Την αλαζονεία της εξουσίας, που επιφέρει ρήγματα μεταξύ 

του κύριου φορέα της Αλλαγής και των κοινωνικών δυνάμεων που 
αγωνίζονται γι’ αυτήν. Ο συνεχής διάλογος με το Λαό και τους 
φορείς του, η πλήρης ενημέρωση και προετοιμασία της κοινω
νίας μέσα από ένα σαφές και ολοκληρωμένο προγραμματικό πλαί
σιο, ο κοινωνικός έλεγχος θα καταργήσουν τα φαινόμενα της αλα
ζονείας και θα επιτρέψουν στην κοινωνική δυναμική να εκφρα
στεί σ’ ολόκληρη την πυραμίδα της εξουσίας.

—Την γραφειοκρατία, την τυπολατρία, τον συγκεντρωτισμό που 
αποδυναμώνει και ανατρέφει πολλές φορές το πολιτικό και κοι
νωνικό περιεχόμενο της Αλλαγής.

—Τον τραυματισμό της Εθνικής Ενότητας, με επιπόλαιες δια
κρίσεις και άστοχους διαχωρισμούς.

—Τα φαινόμενα του παλαιοκομματισμού, της ρουσφετολογίας, 
του παραγοντισμού κάθε είδους, που τραυματίζουν και αλλοιώ
νουν τη φυσιογνωμία της Αλλαγής.

—Την «οικειοποίηση της Αλλαγής από ευκαιριακά στοιχεία που 
αποδυναμώνουν με την πρακτική» τους ουσιώδη συστατικά μιας 
σοσιαλιστικής στρατηγικής, όπως η αντικειμενικότητα, η διαφά
νεια, η αξιοκρατία, τα κοινωνικά κριτήρια.
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—Τα φαινόμενα της μη διαφάνειας -  όσα επιβεβαιώνουν ακόμα 
-  που επιτρέπουν την παρουσία και την επιβίωση παρασιτικών 
και διαμεσολαβητικών στοιχείων σ’ ολόκληρο το κύκλωμα της 
παραγωγικής και δημόσιας ζωής. Η παρέμβαση της κοινωνίας 
και των φορέων μέσα από νομικά κατοχυρωμένους θεσμούς και 
διαδικασίες εργατικού και κοινωνικού ελέγχου, είναι ικανή να 
αποτρέψει και να εξαλείψει την παρέμβαση των κυκλωμάτων αυ
τών.
ζ. Δεν σημαίνει βέβαια, ότι το έργο του ΠΑΣΟΚ κρινόμενο από
λυτα αλλά και με βάση τα ελληνικά δεδομένα δεν υπήρξε τερά
στιο και ωφέλιμο για τον Λαό και τον τόπο. Το αντίθετο μάλι
στα το έργο του ΠΑΣΟΚ ήταν από τα σημαντικότερα της Ελλά
δας του 20ού Αιώνα.

3. Ευρωβουλή -  Διεθνείς Οργανισμοί
Η παρουσία του ΠΑΣΟΚ στην Ευρωβουλή υπήρξε επιτυχής παρ’ 

ότι οι Ευρωβουλευτές μας αναγκάζονταν να παίρνουν θέση σε πε
ριοχές πολιτικής που το ΠΑΣΟΚ δεν είχε ολοκληρώσει ή και δεν 
είχε άποψη. Επίσης δραστήρια ήταν η παρουσία μας στους άλ
λους διεθνείς οργανισμούς π.χ. Συμβούλιο της Ευρώπης και τις 
άλλες συμβουλευτικές συνελεύσεις του ΟΗΕ και άλλων διεθνών 
οργανισμών.

4. Μαζικά κινήματα
α. Συνδικαλιστικό κίνημα
Μετά τις τραυματικές εμπειρίες του 1985, υπήρξε σοβαρή προ

σπάθεια ανασυγκρότησης των δυνάμεων της ΠΑΣΚΕ και της πο
λιτικής μας και αυτονομήθηκε η ΠΑΣΚΕ από το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑ
ΣΟΚ μπόρεσε με γρήγορους ρυθμούς να ανασυγκροτήσει την πο
λιτική του με την ειδική σύνοδο της Κ.Ε. για το μαζικό κίνημα 
και έδωσε προοπτική.

Μετά από βασανιστική πορεία το συνδικαλιστικό κίνημα από
κτησε μετά από δεκαετίες την ουσιαστική του οργανωτική και 
διεκδικητική ενότητα. Εδώ πρέπει να επισημανθεί η ουσιαστική 
συμβολή των συνδικαλιστικών στελεχών του ΠΑΣΟΚ τα οποία 
σε τελική ανάλυση ήταν το λιγότερο υπεύθυνα αν όχι τα θύματα 
της κρίσης του 1985.

Είναι ο χώρος που κατ’ εξοχήν πέτυχε η πολιτική ανασυγκρό
τηση του ΠΑΣΟΚ. Μεγάλη επιτυχία ουσιαστικά στρατηγικής ση
μασίας είναι η αυτονόμηση του Σ. Κινήματος. Το κίνημα έχει απο
κτήσει κύρος, αυτονομία και δυνατότητες που ανοίγουν σοβαρές 
προοπτικές.

Δεν είναι τυχαίο επίσης ότι η ΠΑΣΚΕ, όχι μόνο διατηρεί τις 
δυνάμεις της, αλλά και τις ισχυροποιεί, 
β. Συνεταιριστικό κίνημα

Η παρουσία του ΠΑΣΟΚ στους συνεταιρισμούς παρά την προ
σπάθεια κατασυκοφάντησής της, υπήρξε σημαντική και συνεχί
ζει να είναι τέτοια.

Δεν είναι τυχαίο ότι ακόμη και στις πρόσφατες συνεταιριστι
κές εκλογές που έγιναν τον Ιούνιο ουσιαστικά αμέσως μετά το 
εκλογικό αποτέλεσμα των εκλογών του Απρίλη, οι συνεταιριστές 
της ΑΣΠΑ πάλι κατέκτησαν την πρώτη θέση. Το αν τελικά πα
ραμορφώθηκαν τα τελικά αποτελέσματα σε κάποιο βαθμό, τού
το δεν είναι άσχετο από δικαστικές παρεμβάσεις που ξεκίνησαν 
από τις πρωτοβάθμιες οργανώσεις και έφθασαν μέχρι στις τρι
τοβάθμιες αλλά και από τη συνεχή παρέμβαση των κυβερνητι
κών στελεχών της Ν.Δ. (Νομάρχες κ.λπ.). 
γ. Μεσαία στρώματα

Παρ’ όλο που η πολιτική μας σ’ αυτό το χώρο ήταν επιτυχημέ
νη και πραγματικά όλοι οι Μ.Μ. αυτό το αναγνωρίζουν, όχι μό
νο η επιρροή μας δεν αυξήθηκε, αλλά ήταν ένας από τους χώ
ρους που το ΠΑΣΟΚ είχε σημαντικές απώλειες.

Το θέμα έχει ενδιαφέρον και απαιτεί ανάλυση, 
δ. Επιστήμονες

Ο χώρος αυτός έφθασε στα όρια της προβληματικότητας για 
το ΠΑΣΟΚ.

Είναι από τους χώρους που έγιναν ιδιόμορφες ασκήσεις πολι
τικής πρακτικής που διέσπασαν κατ’ εξοχήν την ΕΛΕ.

Αλαζονική συμπεριφορά άρνηση του ρόλου του επιστήμονα 
στην παραγωγική διαδικασία και της ειδικής προσφοράς του.

Η ανασυγκρότηση του ΠΑΣΟΚ στο χώρο των επιστημόνων 
απαιτεί συνολική ανανέωση και του πολιτικού του λόγου και της 
πρακτικής του. Σε αντίθετη περίπτωση θα υπάρχει συνεχές πρό
βλημα με το χώρο. Η «ισότητα» που «ίσχυσε» για πολλούς ότι 
επιστήμονας ίσον προνομιούχος ή επιστήμονας ίσον «εχθρός» 
μιας προοδευτικής πολιτικής ήταν και λάθος και αποπροσανα
τολιστική και επικίνδυνη, 
ε. Κίνημα Ειρήνης

Η μεγάλη υπόθεση της ειρήνης που είχε και έχει βαθύτατη απή
χηση και στον Ελληνικό λαό και σε όλη την ανθρωπότητα προ
ωθήθηκε σημαντικά από τη συμμετοχή και τη δράση μελών και 
στελεχών του ΠΑΣΟΚ στις κινήσεις ειρήνης, κυβερνητικές πρω
τοβουλίες καθώς και πρωτοβουλίες του ίδιου του Προέδρου με
ταξύ των οποίων διακρίνεται η γνωστή πρωτοβουλία των έξη (6). 
στ. Οικολογία -  Περιβάλλον

Στη διάρκεια που εξετάζουμε παρουσιάστηκε έντονα η ανάγ
κη διαμόρφωσης πολιτικής και άποψης για τα ζητήματα περιβάλ
λοντος και ποιότητας ζωής. Διαμορφώθηκαν θέσεις για ένα τό
σο οξύ ζήτημα συγκροτήθηκε ειδική επιτροπή και θα απασχολή
σει ένα από τα φορουμ που διαμορφώνονται στα πλαίσια του 
Συνεδρίου.
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ζ. Επισημάνσεις
Η διαφοροποίηση της πολιτικής επιρροής του ΠΑΣΟΚ ανάλο

γα με την κοινωνική διαστρωμάτωση και την κατά περίπτωση 
πολιτική που ασκήθηκε δεν έγινε ποτέ αντικείμενο σοβαρής με
λέτης και έρευνας.

Το ίδιο δεν έγινε καμιά νέα προσέγγιση της μετεξέλιξης της ελ
ληνικής κοινωνίας από το 1981 μέχρι το 1989.

Το αν νέα στρώματα αναδείχθηκαν στην οικονομία και την κοι- 
νφνία από την πολιτική μας, το πώς άλλαξε η κοινωνία στη συ
νέχεια, η πολιτική συμπεριφορά αυτών των στρωμάτων ποτέ δεν

αναλύθηκε με αποτέλεσμα πολλές φορές η πολιτική μας να έχει 
σαν αφετηρία την κοινωνία του 1981 ή να αναζητεί αντιπάλους 
και να επιλέγει ρήξεις, κοντόφθαλμες, σε περιοχές που διασπού- 
σαν την ΕΛΕ.

Ακριβώς η ανυπαρξία μελέτης και επεξεργασίας πολιτικής σ’ 
αυτά τα θέματα οδήγησε σε περιπτωσιακές αντιμετωπίσεις, σε 
κοντόφθαλμες πρακτικές και σε αδυναμία διαμόρφωσης τακτι
κής και μετώπου ρήξεων όπου και όταν έπρεπε να γίνουν.

5. Τοπική Αυτοδιοίκηση
Ο χώρος της Τ.Α. πάντοτε ήταν προνομιακός χώρος, για την
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αποτυπώνεται ανάγλυφα στον τρόπο και στην έκταση συμμετο
χής της στα δύο Συνέδρια του Κινήματος.

* Το 1984, η μοναδική συγκροτημένη δύναμη νεολαίας ήταν οι 
Σπουδάζουσες ΑΕΙ, ΤΕΙ και Μαθηματικού: Η εκπροσώπηση των 
χωρών αυτών στο Συνέδριο ήταν ισχνή, ενώ ουσιαστικά δεν υπήρ
ξε εκλογή συνέδρων Νεολαίας μέσω των Προσυνεδριακών Νο
μαρχιακών Συνελεύσεων.

* Το 1990, η συντριπτική πλειοψηφία των συνέδρων της Νεο
λαίας προέρχεται από τις Συνοικιακές Οργανώσεις. Η εξέλιξη αυ
τή αποτελεί το μέτρο της επιτυχίας της πολιτικής που ασκήθηκε 
στην Νεολαία ΠΑΣΟΚ στο διάστημα αυτό.

Η εκλογική καταγραφή της μαζικής εμβέλειας της Νεολαίας 
ΠΑΣΟΚ στους ειδικούς χώρους των ΑΕΙ και ΤΕΙ στις Φοιτητι
κές και Σπουδαστικές Εκλογές, ακολούθησε μέχρι το 1988 την 
γενική κατιούσα πορεία της δημοτικότητας του Κινήματος: Ωστό
σο τα προβλήματα στους χώρους αυτούς ήταν οξύτερα, λόγω της 
κρίσης στην σχέση νεολαίας και πολιτικής, αλλά και της έντο
νης επίδρασης των αντιφάσεων και της ανεπάρκειας της Κυβερ
νητικής πολιτικής για την Εκπαίδευση και την Νέα Γενιά. Πρέ
πει να σημειωθεί με ιδιαίτερη έμφαση πως η πολιτική κρίση και 
η σκανδαλολογία έφθειραν ανεπανόρθωτα την αξιοπιστία του ΠΑ
ΣΟΚ προς τη νέα γενιά. Το 1988 ποσοστά της ΠΑΣΠ σταθερο
ποιήθηκαν, ενώ το 1989 σημείωσαν άνοδο, κοινή διαπίστωση πως 
τα αποτελέσματα των εκλογών αυτών επηρεάζονται σε σημαντι
κό βαθμό από το γενικό πολιτικό κλίμα, πάντως οι προοπτικές 
είναι θετικές.

Ό πω ς επισημάνθηκε όμως, η κύρια εξέλιξη αφορά στην ανά
πτυξη Συνοικιακών Οργανώσεων Νεολαίας: Η Νεολαία ΠΑΣΟΚ 
έπαψε οριστικά να είναι οργάνωση Σπουδάζουσας και διαμόρ
φωσε μόνιμους δεσμούς με τη νέα γενιά της γειτονιάς, της επαρ
χίας, της εργασίας. Αφετηρία της εξέλιξης αυτής είναι ασφαλώς 
η επιλογή της διεύρυνσης και της αυτοτελούς οργανωτικής άρ
θρωσης. Παρά τα προβλήματα πάντως, η Νεολαία ΠΑΣΟΚ σή
μερα βρίσκεται στο τελικό στάδιο της Πανελλαδικής συγκρότη
σης Οργανώσεων Νεολαίας. Επιστέγασμα και αναγκαίος όρος 
για την ολοκλήρωση της πολιτικής αυτής είναι η ψήφιση σχετι
κών καταστατικών ρυθμίσεων στο Συνέδριο.

Συνοψίζοντας, η πορεία της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να 
κριθεί παρά σε σχέση με την συνολική πορεία του Κινήματος, την 
Κυβερνητική εμπειρία και την πρόσφατη κρίση: παρά την αρνη
τική αυτή συγκυρία, προωθήθηκε με συνέπεια η νέα πολιτική και 
Οργανωτική επιλογή. Η συγκρότηση αυτοτελών Οργανώσεων Νε
ολαίας απαντά στις απαιτήσεις παρέμβασης στη νέα γενιά με σύγ
χρονους όρους.
7. Οργάνωση

Κάτω από μια ευρεία οπτική το σύνολο των επιλογών, αποφά
σεων κ.λπ. για ένα πολιτικό Κίνημα αφορούν την Οργάνωση. Ο 
όρος είναι ευρύτερος του στενού εννοιολογικού του περιεχομένου. 
Εδώ καταγράφεται η έννοια της καθαρά οργανωτικής κατάστα
σης και πολιτικής του ΠΑΣΟΚ. Οι περιγραφές και οι διαπιστώ
σεις των συνόρων που αφορούσαν την οργανωτική ανασυγκρό
τηση εξακολουθούν να ισχύουν.

Η αναζήτηση ενός νέου τύπου οργάνωσης που να ανταποκρί- 
νεται στα νέα πολιτικά και κοινωνικά δεδομένα οδήγησε και στην 
πολιτική της οργανωτικής ανασυγκρότησης που αναφέρθηκε 
προηγούμενα και στις άμεσες διαδικασίες βάσης για εκλογή ορ
γάνων κ.λπ.

Η αναζήτηση της νέας οργανωτικής φυσιογνωμίας του ΠΑΣΟΚ 
αποτελεί ουσιαστικά το αντικείμενο του υπό διαμόρφωση νέου 
καταστατικού.

Είναι σαφές όμως, ότι για να υπάρξει πολιτική οργάνωση πρέ
πει να έχει προσανατολισμό, να έχει άποψη, να είναι μαζική, αλ
λά κύρια να έχει άμεση σχέση και επικοινωνία με την κοινωνία 
και τους πολίτες.

Ε. Πολιτική αντιμετώπιση

Η εκσυγχρονιστική μας πρόταση δεν πρέπει να είναι ένα νέο 
φλάμπουρο κάτω από το οποίο θα κληθούμε να στρατευθούμε, 
διαφοροποιούμενοι οριακά ή όχι από το φλάμπουρο, είτε των τρι
τοκοσμικών θεωρήσεων, είτε της αυτοκεντρωμένης αυταρέσκειας 
και αυτάρκειας.

Εάν δεν αντιληφθούμε ότι η εκσυχρονιστική πολιτική πρέπει 
να έχει απαντήσεις σε όλους τους τομείς της οικονομικής, κοι
νωνικής, εθνικής ζωής, ότι απαιτεί νέα μέτωπα και νέες πολιτι
κές ρήξεις και όχι μόνο διακηρυκτικές επικλήσεις, τότε ενώ εμείς 
θα επικαλούμαστε τον εκσυγχρονισμό, οι πραγματικά αναπτυσ
σόμενες δυνάμεις θα οδηγούν την χώρα στην δορυφοριοποίηση, 
στην εξάρτηση, στην περιθωριοποίηση.

Ά λλες δυνάμεις θα αναπτύσσονται και άλλες πολιτικές στην 
πράξη θα καθορίζουν το μέλλον του τόπου.

Η πολιτική στο τέλος θα συμμετέχει σαν απαραίτητο ντεκόρ.

ΣΤ. Τι κρίνεται

Στον απολογισμό της πολιτικής μας πρέπει να ξεκαθαρίσου
με, τι κρίνεται, το παρελθόν, το παρόν, το μέλλον του ΠΑΣΟΚ 
και η πολιτική του, το παρελθόν, το παρόν, το μέλλον της χώ
ρας ή των άλλων πολιτικών δυνάμεων; Εδώ χρειάζονται ώριμες 
απαντήσεις.
Μηδενισμός ή εξωραϊσμός

Υπάρχει μια τάση να κρίνεται πολλές φορές η πολιτική μας σε 
μηδενική βάση, σαν να ξεκίνησε δηλαδή η ελληνική κοινωνία μαζί 
με το ΠΑΣΟΚ. Πολλές φορές αυτή η βάση κριτικής οδηγεί σε 
επικίνδυνες αφαιρέσεις και μηδενισμούς τέτοιας μορφής, έτσι 
ώστε να οδηγεί στην εντύπωση ότι τίποτα δεν έχει προσφέρει το 
ΠΑΣΟΚ στον τόπο ή ακόμη προσέφερε και αρνητικά.

Είναι σαφές ότι η κριτική πρέπει, να γίνεται με βάση το πολιτι
κά αναγκαίο, οι προτάσεις με βάση το ιδανικό και το κάθε φορά 
πολιτικά εφικτό.

Υπάρχει μια άλλη τάση, η κριτή και η σύγκριση να γίνεται με 
βάση του τι άλλες πολιτικές δυνάμεις έκαναν στο παρελθόν.

Πολλές φορές αυτή η οπτική αντιμετώπισης των θεμάτων οδηγεί 
σε αποπροσανατολιστικές απλουστεύσεις, σε προσπάθεια ωραιο- 
ποίησης και σε μια ιδιόμορφη αυτάρκεια και εφυσηχασμό. Είναι 
σαφές ότι το να αναλύεις και να συγκρίνεις συνεχώς προς τα πί
σω, κινδυνεύεις στο τέλος να κρίνεις ανάλογα μεγέθη μόνο ποιο
τικά και να χάσεις το πολιτικό στοιχείο και τη δική σου πολιτι
κή αυτονομία και ηγεμονία και να εγκλωβισθείς στην πράξη σε 
μια πολιτική απλά καλύτερης διαχείρισης απ’ ό,τι στο παρελθόν.

Σε τελική κατάληξη εκείνο που δεν πρέπει να οδηγηθούμε εί
ναι να μηδενίσουμε το τεράστιο έργο του ΠΑΣΟΚ την περίοδο 
1981 -  1984, στη συνέχεια της περιόδου 1984-1985. Η Ελλάδα του 
1989 ήταν εντελώς διαφορετική από την Ελλάδα του 1981.

Κάθε φορά πρέπει να βρίσκουμε την χρυσή τομή ανάμεσα στον 
όποιο ιδιόμορφο, ιδεολογικοπολιτικό, αυτοκριτικό μαζοχισμό που 
γίνεται με βάση το ιδανικό, και στην αυταρέσκεια της σύγκρι
σης με το παρελθόν. Πρέπει να βρίσκουμε κάθε φορά το πολιτι
κά αναγκαίο για το παρόν και το μέλλον.

Πρέπει να είμαστε εξ ίσου αντίπαλοι και του μηδενισμού και 
της ωραιοποίησης.

Πρέπει να ξεκαθαρισθεί ότι το ΠΑΣΟΚ είναι πολιτικός φορέ
ας κοινοβουλευτικός, στα πλαίσια του πολυκομματικού κοινο
βουλευτικού πολιτεύματος.

Στο πλαίσιο αυτό αναπτύσσει τη δράση του και δέχεται τους 
όποιους ανταγωνισμούς και αντιπαραθέσεις.

Επόμενα μπορεί να νικά, να ηττάται, να βρίσκεται στην κυ
βέρνηση ή στην αντιπολίτευση μόνο του ή με άλλους,

Εκείνο όμως, που κάθε φορά πρέπει να επιδιώκει είναι η ευρύ
τερη δυνατή λαϊκή και κοινωνική συσπείρωση στη βάση και της 
προοπτικής του προγράμματος και της πολιτικής του πρότασης.

Ζ. Προτάσεις

πολιτική του ΠΑΣΟΚ. Παρά τη διάσπαση της Δημ. Συνεργασίας 
το 1986 και τη νίκη των συντηρητικών συνδιασμών στους τρεις 
μεγάλους δήμους ή ηγεμονία του ΠΑΣΟΚ εξακολούθησε να εί
ναι σημαντική και στους Δήμους και στις Κοινότητες και στα Νο
μαρχιακά Συμβούλια, αλλά κύρια η ηγεμονία ήταν πολιτική.

Οι επόμενες Δημοτικές Εκλογές θα κρίνουν σημαντικά την πο
ρεία ολοκλήρωσης αυτού του χώρου, αλλά και τις δυνατότητες 
της δικής μας πρότασης.

6. Νεολαία
Η πορεία και εξέλιξη της Νεολαίας από το 1984 μέχρι σήμερα,

Η Κ. Ε. με επανειλημμένες αποφάσεις της επεσήμανε και σω
στά σχεδόν όλα τα προβλήματα που απασχολούσαν το ΠΑΣΟΚ. 
Οι επισημάνσεις όμως, δεν αρκούν.

Ενώ με πολλή σαφήνεια, διεισδυτικότητα κατέγραφε, επισή- 
μαινε και ανέλυε την πραγματικότητα, πολλές φορές οι προτά
σεις «θεραπείας» ήταν είτε άτολμες είτε επιδερμικές. Αφορούσαν 
τα φινόμενα και όχι τα γενεσιουργό τους αίτια.

Έγινε σοβαρή προσπάθεια πολιτικής ανασυγκρότησης του ΠΑ
ΣΟΚ στη βάση της πολιτικής του Δημοκρατικού Εκσυγχρονισμού. 
Ομως εκείνες οι εξειδεικευμένες και ολοκληρωμένες προτάσεις 

που θα οδηγούσαν σε συγκεκριμένα μέτρα πολιτικής για τον εκ
συγχρονισμό δεν προχώρησαν. Μιά πολιτική που καταγράφεται 
γενικά διακηρυκτικά, ουσιαστικά είναι ανύπαρκτη εάν δεν πά
ρει εξειδικευμένη μορφή και δεν βρει πεδία εφαρμογής.

Έ τσι ενώ στο διακηρυκτικό πεδίο προσπάθησε το ΠΑΣΟΚ να 
ενοποιηθεί πολιτικά στην πολιτική του εκσυγχρονισμού, στην πρά
ξη σε μεγάλο ποσοστό παρασυρόταν από την αδράνεια του πα
ρελθόντος.

Είναι σαφές ότι οι θέσεις για το συνέδριο ουσιαστικά είναι η 
προσπάθεια για την πολιτική ολοκλήρωση της εκσυγχρονιστικής 
μας πρότασης και από τις αποφάσεις του συνεδρίου θα εξαρτη- 
θεί η πιο πέρα πορεία της, όμως, δεν πρέπει να επισημανθούν ορι
σμένα πράγματα.

Βρισκόμαστε ουσιαστικά στην έναρξη του 2ου Συνεδρίου του 
ΠΑΣΟΚ, όπου πρέπει σημαντικά θέματα να αποφασιθούν.

Ο απολογισμός ουσιαστικά όπως ξαναγράφτηκε, πρέπει να 
αποτελέσει την εισηγητική έκθεση, την τεκμηρίωση για τις όποιες 
νέες προτάσεις.

Η υπερψήφιση ή όχι του απολογισμού δεν έχει τόση σημασία, 
όσο οι τελικές αποφάσεις του ίδιου του συνεδρίου.

Η πρόταση του απολογισμού είναι σαφές ότι δεν οδηγεί σαν 
αποδοχή των όποιων μέχρι σήμερα πεπραγμένων.

Είναι σαφές ότι η ίδια η υπερψήφιση του απολογισμού ισοδυ- 
ναμεί με καταψήφιση όλων εκείνων των φαινομένων που περιγρά- 
φηκαν και στην Χαλκίδα και στην Ανάβυσσο, και σαν τέτοια προ- 
τείνεται στην Κ.Ε. και στη συνέχεια στο συνέδριο.

Το 2ο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ θα κατοχυρωθεί ιστορικά σαν πο
λιτικό γεγονός αν δώσει πειστικές και εφαρμόσιμες απαντήσεις.

Για το ΠΑΣΟΚ αν θα υπάρξει σαν κίνημα με ιδεολογία, με στρα
τηγική, με πολιτική, όραμα, σχέδιο, μέλλον ή σαν κόμμα «πολι
τικών» στελεχών και τρέχουσας διαχείρισης.

Το συνέδριο θα κριθεί αν με ωριμότητα, ενότητα, πρόταση 
απαντήσει στις σύγχρονες απαιτήσεις για την πολιτική για την 
κοινωνία και τους θεσμούς, για νέες θεσμικές παρεμβάσεις στην 
ίδια τη βάση της παραγωγής του πολιτικού συστήματος διακυ
βέρνησης της χώρας.



Ο ρυθμ ός τω ν  α λ λ α γώ ν  κ α ι α ν α τρ ο π ώ ν  σ τη ν  Ε υρώ 
πη κ α ι σ τον  κ ό σ μ ο  ο λ ό κ λ η ρ ο , είνα ι π λ έο ν  κ α τα ι
γ ισ τ ικ ό ς : εξελ ίξε ις  που α κ ό μ η  κ α ι οι το λ μ η ρ ό τε

ροι α να λ υ τές  το π ο θ ετο ύ σ α ν  σ τη ν  επόμ ενη  δ εκ α ετ ία  -  
ό π ω ς  η ενοπο ίηση  τω ν  δύο  Γ ερμ ανιώ ν -  β ρ ίσ κ ο ντα ι σή
μερα προ  τω ν  πυλώ ν. Τ α  προ ϊόντα  του Β’ Π α γκοσ μ ίου  Π ο
λέμου, αποσταθεροποιούντα ι για  να  αντικα τα σ τα θούν  από  
σ χέσ ε ις  α μ ο ιβ α ία ς  εμ π ισ το σ ύ νη ς κ α ι δ ια φ ά νε ια ς . Κ αι οι 
ε ^ γ χ ό μ ε ν ε ς  επ ιφ υ λ α κ τ ικ ές  μ ετα ρρυθμ ίσ εις  τω ν  ηγεσ ιώ ν 
σ τ ις  χώ ρ ες  του « υ π α ρ κ το ύ  σ οσ ια λ ισ μ ού» , υπερκερά σ θη - 
κ α ν  α π ό  τ ις  α ν ά γ κ ε ς  τω ν  κο ινω νιώ ν κ α ι τ ις  α π α ιτή σ ε ις  
τω ν  λα ώ ν . Σ τη ν  επ ο χή  μ α ς , η πρόβλεψ η  του μ έλ λ ο ντο ς  
είνα ι ά χα ρ η  κ α ι σ χεδ ό ν  μ ά τα ια  α π α σ χό λ η σ η . Χ ω ρίς α μ 
φ ιβολ ία , ο ι εξελ ίξε ις  α υ τές  σ κ ια γρ α φ ο ύ ν  ελ π ιδο φ ό ρ ες  
π ρ ο ο π τικ ές  κα ι επ ιτρέπουν μεγαλύτερη α ισ ιοδοξία  σε σύγ
κριση με το  π ρ ό σ φ α το  π α ρ ελθό ν , α λ λ ά  δεν  π ρ ο δ ικ ά ζο υ ν  
ευτυχή  κ α τά λ η ξη  σ το  μ έλλον. Γ ια τη νέα  γεν ιά  ε ιδ ικ ά , η 
ανασφ άλεια  κα ι η αβεβα ιότητα  είναι φυσ ικές συνέπειες τη ς 
ρ ευ σ τό τη τα ς  κ α ι τη ς  α σ ά φ εια ς  του σημερινού  κόσ μ ου .

Ε ίνα ι α υτονόητο  π ω ς  οι ρ α γδ α ίες  α υ τές  μ ετα β ο λ ές  
επ ιδρ ο ύ ν , η π ρ ό κ ε ιτα ι να  επ ιδρ ά σ ο υ ν  κ α τα λ υ τ ικ ά  
στην ελληνική κοινω νία κα ι π ρ α γμ α τικ ό τη τα . Η  νέα 

γεν ιά  τη ς  π α τρ ίδ α ς  μ α ς  μ ά λ ισ τα , έχε ι λό γο υ ς να  α ντ ιμ ε
τω πίζει με επιφύλαξη κ α ι κ ά π ο ια  σύγχυση τ ις  εξελ ίξεις αυ
τές , κ α θ ώ ς  σ την  καθημερινή  π ρ α γ μ α τ ικ ό τη τα  που α ντ ι
μ ετω πίζει, εξα κο λο υθο ύν  να  επ ιβ ιώ νουν έντο να  π ρ ο β λ ή 
μ α τ α  π ο υ  κ α τ ά γ ο ν τ α ι  α π ό  τ ο  π α ρ ε λ θ ό ν .  Τ η ν  
π ρ α γ μ α τ ικ ό τη τα  αυτή προσδιορ ίζουν:
* Η α νερ γ ία , ω ς  εγγενές χ α ρ α κ τη ρ ισ τ ικ ό  του κο ινω νικού  
συσ τήμ ατος α λλά  κα ι ω ς  αποτέλεσ μ α  ιδια ίτερω ν στρεβλώ 
σεω ν κ α ι δ ια ρ θ ρ ω τικ ώ ν  α δυνα μ ιώ ν.
* Η α ν α ξ ιο κ ρ α τ ία , ω ς  α π ό ρ ρ ο ια  π α ρ α γω γ ικ ώ ν , κ ο ινω νι
κ ώ ν , π ο λ ιτ ικ ώ ν  κ α ι π ο λ ιτ ισ μ ικ ώ ν  α να π η ρ ιώ ν .
* Η κρίση  του  εκ π α ιδ ευ τ ικ ο ύ  σ υ σ τή μ α το ς .
* Η α δυ να μ ία  τω ν  θεσ μ ώ ν εκ π ρ ο σ ώ π η σ η ς  κ α ι σ υ μ μ ετο 
χ ή ς  να  ικ α νο π ο ιή σ ο υ ν  τη ν  έντονη  α νά γκ η  γ ια  α νά π τυξη  
κ α ι εκ σ υ γχρ ο ν ισ μ ό  τη ς  Δ η μ ο κ ρ α τ ία ς .
* Ο  α υ τα ρ χ ισ μ ό ς σ τ ις  κο ινω νικές κ α ι π ο λ ιτ ικ ές  δο μ ές κα ι 
σ το  κ ρ ά το ς .
* Η π ο λ ιτισ τική  κρ ίση , ω ς  κρίση αξιώ ν κ α ι π ρ ο τύ π ω ν  α λ 
λά  κ α ι ω ς  α λλοτρ ίω σ η  τω ν  κ ο ινω ν ικ ώ ν  κ α ι δ ια π ρ ο σ ω π ι
κώ ν σ χέσ εω ν.
* Η ρ α γδ α ία  υποβάθμ ισ η  τη ς  π ο ιό τη τα ς  ζω ή ς, ιδ ια ίτερ α  
σ τ ις  μ εγά λ ες  π ό λ ε ις . '

Ε π ιπ λ έο ν , ο κ α τα ιγ ισ μ ό ς  τω ν  μ ετα λ λ α γώ ν  σ την  Ευ
ρώ πη κ α ι σ το ν  κ ό σ μ ο  ο λ ό κ λ η ρ ο , οξύνει τη ν  α ίσθη
ση τη ς  ο ικ ο νο μ ικ ή ς , κ ο ινω ν ικ ή ς, π ο λ ιτ ικ ή ς  κ α ι π ο 

λ ιτ ισ μ ικ ή ς καθυστέρησης τη ς  χώ ρ α ς  μ α ς  α λ λά  κ α ι την  εν
τύπω σ η  τη ς  α κ ιν η σ ία ς , τη ς  α δ υ να μ ία ς  α ν τα π ό κ ρ ισ η ς  
σ το υ ς  ρυθμούς τη ς  επ ο χ ή ς . Τη στιγμή  που η επ ερχόμ ενη  
Ε υ ρω π α ϊκή  Ε νοπ ο ίησ η , η ύφεση σ τ ις  σ χέσ ε ις  τω ν  Υ περ- 
δυνά μ εω ν  κ α ι η κ α τά ρρευσ η  του κ α θ εσ τω τικ ο ύ  « σ ο σ ια 
λ ισμού»  τω ν  χω ρ ώ ν  τη ς  Α ν α το λ ικ ή ς  Ε υρώ π η ς μ ετα β ά λ 
λουν εκ  βάθρω ν τα  π λα ίσ ια  κ ίνησ ης χω ρώ ν, λαώ ν κ α ι π α 
ρ α γω γικ ώ ν  δυνά μ εω ν, σ τη ν  Ε λ λ ά δ α  τα  μ ικ ρ ο π ο λ ιτ ικ ά  
σ υμ φ έροντα  καθορ ίζουν  θεω ρ η τικ ές α να λ ύ σ εις , κ ο μ μ α τ ι
κ ές  γ ρ α μ μ έ ς  κ α ι σ υ ν τεχν ια κ ές  δ ιεκ δ ικ ή σ ε ις . Ε νώ  η ε π α 
νά σ τα σ η  τ η ς  π λ η ρ ο φ ο ρ ικ ή ς  ετο ιμ ά ζετα ι να  δώ σ ει τη θέ
ση τη ς  σ τη ν  τέτα ρ τη  τεχνο λ ο γ ικ ή  επ α ν ά σ τα σ η  κ α ι ο ι δυ
νάμεις τη ς  Ευρώ -  Α ριστεράς αναζητούν τα  πεδία  τω ν νέων 
π ο λ ιτ ικ ώ ν  κ α ι κ ο ινω ν ικ ώ ν  σ υ μ μ α χ ιώ ν  γ ια  να  α ν τα π ο κ ρ ι-  
θούν σ τ ις  π ρ ο κ λ ή σ ε ις , στη  χώ ρ α  μ α ς  ο σ το ιχε ιώ δ η ς  ε κ 
σ υ γχρ ο ν ισ μ ό ς  φ α ίνετα ι α ίτη μ α  μ α κ ρ ινό  κ α ι ε π α ν α σ τα τ ι
κ ό , σ χεδ ό ν  ό σ ο  κ α ι ο ό ρ α μ α  του σ οσ ια λ ισ μ ού . Σ τη ν  επ ο 
χή  τ η ς  δ ιεθ νο π ο ίη σ η ς τω ν  π ά ν τω ν  -  π α ρ α γ ω γ ή ς , 
π ο λ ιτ ικ ή ς , π ο λ ιτισ μ ο ύ  -  κ α ι τη ς  α μ φ ισ β ή τη σ η ς κ α ι α ν α 
τρ ο π ή ς  παγιω μένω ν ιδεολογιώ ν, στην π α τρ ίδα  μ α ς  επ ιβ ιώ 
νουν ω ς  θέσεις α ρ χή ς  π α ρ ω χη μ ένες  το π ο θετή σ εις . Η  ευαι
σθησ ία  τη ς  ν έα ς  γ εν ιά ς  σ τ ις  υσ τερή σ εις  α υ τές  είνα ι α υ το 
νόητη: είναι ο π λέο ν  ευαίσθητος δ έκ τη ς  τω ν εξελίξεω ν γ ιατί 
δ ιαμ ορφ ώ νουν το  μέλλον  τη ς , που είνα ι α δύνα το ν  να  α να 
βληθεί.

Ο ι σ υ νθή κ ες α υ τές  εντείνουν δ ρ α μ α τ ικ ά  τη ν  π ο λυ 
μορφ ία  τω ν  κ ο ινω ν ικ ώ ν  σ υμ περ ιφ ορώ ν σ το  χώ ρ ο  
τ η ς  ν έα ς  γ εν ιά ς , α λ λ ά  κ α ι το  κο ινό  χ α ρ α κ τη ρ ισ τ ι

κό  το υ ς, που  δεν  είνα ι ά λ λο  α π ό  τη συνολική  αναζήτηση  
στη σφ α ίρα  τη ς  π ολ ιτ ικ ή ς, τη ς  κο ινω νίας, του πολιτισμού. 
Ε ίνα ι φ υσ ικό  γ ια  το υ ς  νέους α νθρ ώ π ο υ ς να  α μ φ ισ βητούν  
τ ις  σ υ μ β α τ ικ ές  α ξ ίες , να  α π ο σ τρ έφ ο ντα ι α υ τα ρ χ ικ έ ς  με
θόδους κ α ι θεσ μ ούς, να  κ α τα δ ικ ά ζο υ ν  τη ν  εκ μ ετά λλευ σ η  
κ α ι τ ις  δ ια κ ρ ίσ ε ις , να  α ν τ ισ τέκ ο ν τα ι σ το ν  «ευνουχισμό»  
τους με α ντά λ λ α γμ α  την ενσω μάτω ση στην κοινω νία . ’Α λ
λω σ τε , έτσ ι γενν ιέτα ι η κ ίνηση , η εξέλ ιξη , η π ρ ο ο π τ ικ ή . 
Ε ίνα ι ό μ ω ς εξίσου φ υσ ικό  η μ ε τα β α τ ικ ό τη τα , η π λ α σ τ ι
κ ό τη τα  κ α ι η ευα ισθησ ία  τω ν  νέω ν να  οδη γούν  σε δ ια φ ο 
ρ ετ ικ ά  π ρ ό τυ π α  κ α ι σ τά σ ε ις  ζω ής: η ενσ ω μ ά τω σ η , η υ π ο 
ταγή  κα ι η ατομ ική  στάση , η ατομ ική  κα ι π ιθανά βίαιη εξέ
γερσ η , η α πόλυτη  ιδ ιώ τευση  κ α ι ο εφ η σ υ χα σ μ ό ς, η φυγή 
τω ν να ρκω τικώ ν, η αποκλειστική  ενασχόληση με τον  ελεύ
θερο χρ ό νο , η σ υλλογική  δρά σ η  γ ια  μια δ ια φ ο ρ ετικ ή  κ ο ι

νω νία , α π ο τελ ο ύ ν  δ ια κ ρ ιτέ ς  συμ περ ιφ ορές κ α ι συνθέτουν 
το  κ α τα κ ερ μ α τ ισ μ έν ο  κ α ι α ντ ιφ α τ ικ ό  π ρ ό σ ω π ο  τη ς  ση
μερ ινής ν έα ς  γεν ιά ς . Τ α υ τό χρ ο ν α , η νέα γενιά  δ ιεκ δ ικ ε ί 
α π ο φ α σ ισ τ ικ ά  την ιδ ια ιτερ ό τη τα  κ α ι τον  αυτόνονομ ο  ρό
λο τη ς , στη διαμόρφω ση τη ς  κοινω νίας του μέλλοντος, που 
έτσ ι κ ι α λ λ ιώ ς  τη ς  α νή κει.

Η  νεολα ία  ορ ίζετα ι ω ς  κο ινω νική  κ α τη γορ ία  σε με
τα β α τ ικ ό  σ τά δ ιο , είτε αυτό  αφ ορά  στην ένταξή  
τη ς  σ τη ν  π α ρ α γω γή , είτε  στην κο ινω νικοπο ίησ ή  

τη ς . Η  μ ετα β α τικ ό τη τα  ό μ ω ς  δεν αναιρεί τον  ρόλο τη ς  νέ
α ς  γ εν ιά ς  ω ς  α υ τό νο μ η ς π ο λ ιτ ικ ή ς , ο ικ ο νο μ ικ ή ς  κ α ι ιδε
ο λ ο γ ικ ή ς  σ υ ν ισ τώ σ α ς σ τη ν  πορεία  του κο ινω νικού  μ ετα 
σ χημ α τισ μ ού : ρόλο που κ α ι α ν  δεν α π ο κ τά  α υτόνομ α , λό
γω  τη ς  δ ια τα ξ ικ ή ς  συγκρότησης κα ι τη ς  πολυμορφ ίας τω ν 
κ ο ινω ν ικ ώ ν  σ τρ ω μ ά τω ν  που χα ρ α κ τη ρ ίζο υ ν  τη νεολα ία , 
το ν  α π ο κ τ ά  μέσω  τη ς  σ υχνά  οδυνηρής επ α φ ή ς με τους θε
σ μ ο ύς έν τα ξη ς , τα  σ υ ντη ρ η τικ ά  π ρ ό τυ π α  κ α ι τ ις  α π α ιτή 
σ ε ις  π ε ιθ ά ρ χη σ η ς τη ς  κ ο ινω ν ία ς .

Ό χ ι  σ π ά ν ια  η νεότητα , α π ό  πλεονέκτημ α  τη ς  φύσης εγ- 
γρ ά φ ετα ι ω ς  α να σ τολή  κ α ι μ ε ιονέκτη μ α . Η  μειονεκτική  
θέση τη ς  ν εο λ α ία ς  π ρ ο κ ύ π τε ι α π ό  την α ντικε ιμ εν ική  αδυ
να μ ία  α υτοκαθορ ισ μ ού  τω ν  όρω ν ζω ής κ α ι κο ινω νική ς έν
τα ξ η ς , ό χ ι με βάση τα  δεδ ο μ ένα  κο ινω νικά  π ρ ό τυ π α , α λ 
λά  με βάση τ ις  επ ιθυμ ίες κ α ι α ν ά γκ ες  τη ς  νέα ς  γεν ιά ς.

Η  συλλογική  υπέρβαση  τη ς  α ν α σ το λ ή ς  α υτή ς, επ ι
βά λλει νέες μ ορφ ές ο ρ γά νω σ η ς κ α ι σ υγκ ρότη σ η ς 
εν ια ία ς  κ ο ινω ν ικ ή ς  ά π ο ψ η ς  τη ς  νέα ς  γεν ιά ς , με 

π λ α τ ιέ ς  δ η μ ο κ ρ α τ ικ ές  δ ια δ ικ α σ ίες . Η  νέα  γενιά  τη ς  π α 
τρ ίδ α ς  μ α ς  α π ο τελ ε ί δ υ νη τ ικ ά  τη ν  συνεπέστερη  κ α ι ισ χυ 
ρότερη δύναμη εκσ υγχρονισ μ ού  κα ι ανανέω σης τη ς  ελλη
ν ικ ή ς  κο ινω νίας, α λλά  η δ ιαπ ίστω ση  από  μόνη τη ς  δεν α ρ 
κεί. Η  διεύρυνση του ισ το ρ ικ ο ύ  ρόλου τη ς  νεο λ α ία ς  στην 
εθνική κ α ι κοινω νική του δ ιά σ τα σ η , δ ιέρχετα ι α π ό  την σύ
σ τα σ η  ΕΘ Ν ΙΚ Ο Υ  ΣΥ Μ ΒΟ ΥΛ ΙΟ Υ Ν Ε Ο Λ Α ΙΑ Σ κ α ι α π ό  
τη ν  εκ λογή  α ντ ίσ το ιχω ν  δ η μ ο τικ ώ ν  κ α ι νο μ α ρ χ ια κ ώ ν  ορ
γά νω ν  με κα θολ ική  ψ ηφ οφ ορία .

Η έρευνα για κοινό «ιδεολιγικό στίγμα» σε χώρο ρευ
στό, ευμετάβλητο και πολύμορφο όσο η νέα γενιά, 
είναι καταδικασμένη . Α λλωστε, ζούμε σε εποχή 

ιδεολογικής αβεβαιότητας, κρίσης και αναθεώρησης ιδε
ολογιών. Στο πρόσφατο παρελθόν, ορισμένα επιφαινόμε
να πολιτικής κ ινητικότητας ερμηνεύθηκαν ω ς αποδείξεις 
ιδεολογικής μετατόπισης και «συντηρητικής στροφής». Η 
εκτίμηση αυτή ήταν βεβιασμένη και επιφανειακή, για  λό
γους που έχουμε από καιρό επισημάνει:
* Στην πολιτική συμπεριφορά των νέων, παράγοντες όπω ς 
ο αυθορμητισμός, ο ενθουσιασμός, οι -  έστω  και 
λ α νθ ά νο υ σ ες- αντεξουσιαστικές τάσεις, είναι ιδιαίτερα 
σημαντικοί.
* Η νεολαία ουδέποτε έπαψ ε να αμφισβητεί κάθε μορφής 
εξουσία, να δρα εναντίον κάθε είδους συντήρησης.
* Ο καταναλω τισμός, η ατομική επιτυχία και η επιδίωξή 
της δεν μπορούν να θεωρούνται προσδιοριστικά  στοιχεία 
τω ν διαχω ρισμών μεταξύ προόδου κα ι συντήρησης.
* Ο καταναλω τισμός, η ατομική επιτυχία  και η επιδίωξή 
της δεν μπορούν να θεωρούνται προσδιοριστικά  στοιχεία 
των διαχω ρισμώ ν μεταξύ προόδου και συντήρησης.
* Τ έλος, η πρόοδος και η συντήρηση δεν αντιστοιχούν 
πάντοτε ευδιάκριτα σε συγκεκριμένους πολιτικούς φορείς 
και μάλιστα  σε κάθε επιλογή τους.

Η σχέση των νέων με την πολιτική περνά πανθο- 
μολογούμενη κρίση. Οι γερασμένοι πολιτικο ί φο
ρείς, η αδυναμία προσαρμογής στις κοσμογονικές 

εξελίξεις, τα  θολά ιδεολογικά όρια, η αφυδατωμένη αισθη
τική του πολιτικού λόγου, ο αναχρονισμός, η έλλειψη φαν
τασ ίας και ζω ντάνιας, απωθούν τη νέα γενιά. Ταυτόχρο
να:
* Η  πολιτική, ασχολούμενη αποκλειστικά  με την εξουσία 
και εξοβελίζοντας τον πολίτη , γίνεται συνώνυμη τη ς ανα- 
ξιοπιστίας και της έλλειψης ήθους.
* Η οργανωμένη συλλογική λειτουργία εκλαμβάνετα ι αυ
τόματα  ω ς εκχώρηση προσω πικής ελευθερίας.
* Η πολιτική θεωρείται ξένη υπόθεση, όσω ν έχουν συμφέ

ρον ή μονομανία.

Ω στόσο, η εκτεταμένη συζήτηση περί κρίσης δη
μιουργεί τον κίνδυνο τη ς απόλυτης γενίκευσης 
και τη ς διάγνω σης μ ιας πλήρους ρήξης στις σχέ

σεις νεολαίας και πολιτικής: αυτό δεν συμβαίνει. Π ρόκει
τα ι για  κρίση με θετικό περιεχόμενο, που εκφράζεται με 
αναμονή ή αναζήτηση του καινούριου. Η νεολαία ενημε
ρώνεται, παρακολουθεί ενδιαφέρεται για τα  κοινά, ανα
ζητά σύγχρονες μορφές επικοινω νίας, έκφρασης και δρά
σης. Η πολιτική ενεργοποίηση τω ν νέων δεν ακολουθεί 
πλέον τους παραδοσ ιακούς και παρω χημένους δρόμους 
της κομματικής ένταξης, των συνθημάτων, τω ν ατελείω
των πορειών.

Ο υσιαστικά, πρόκειτα ι για  κρίση της πολιτικής καθε- 
αυτής και όχι των σχέσεω ν της νεολαίας με αυτήν. Η κρί
ση τη ς πολιτικής και των φορέων τη ς στη νέα αυτή περίο
δο, αντανακλά  την παρακμή των παραδοσιακώ ν μορφών 
πολιτικής και την αυγή τη ς εποχής της Ε πικοινω νιακής 
Π ολιτικής: η έκρηξη τω ν Μ έσων Μ αζικής Ε πικοινω νίας 
και Ενημέρωσης εντάσσει στα  μέσα άσκησης πολιτικής 
την πληροφορία και την πληροφόρηση, μάλιστα ω ς ισχυ
ρότατο μέσο επιβολής. Τ αυτόχρονα βέβαια, οι ίδ ιες εξε
λίξεις ανοίγουν νέους ορίζοντες στον πολίτη και θέτουν σε 
δοκ ιμασ ία  τους παραδοσ ιακούς θεσμούς και όρους λει
τουργίας της δημοκρατικής δ ιαδ ικα σ ίας.

Ο ι δ ιαπιστώ σεις αυτές όμω ς, αφήνουν σε εκκρε
μότητα το σημαντικότερο ερώτημα σχετικά  με 
τη φύση κα ι το  περιεχόμενο τω ν νέων, σύγχρονων 

κοινωνικών, ιδεολογικών και πολιτικών αντιθέσεων. Η  Νε
ολαία ΠΑΣΟΚ απέφυγε τον κίνδυνο τη ς αφ’ υψηλού ανά
λυσης και μίζερης δ ιαπ ίστω σης τη ς «συντηρητικής στρο
φής» τη ς νέας γενιάς. Εξίσου επικίνδυνο όμω ς είναι να 
αγνοήσουμε τη σχετικοποίηση των ιδεολογικών ορίων που 
προκύπτει από τ ις  διεθνείς εξελίξεις -  όπω ς η κατάρρευ
ση των καθεστώ τω ν της εν ονόματι του σοσιαλισμού κ α 

ταπίεσης -  αλλά  και την ελληνική πολιτική και κοινωνι
κή πραγματικότητα .

Η κατάρρευση των καθεστώ τω ν της εν ονόματι του 
σοσιαλισμού καταπ ίεσης εντείνει την ιδεολογική 
σύγχυση και την πολιτική ισοπέδωση. Η αναζή

τηση νέων, σύγχρονων ιδεολογικών και πολιτικώ ν διαχω
ρισμών επείγει: μπορούμε να αντιπαρατάξουμε τον σύγ
χρονο σοσιαλισμό, με δημοκρατία  και αυτοδιαχείριση. 
Την κοινωνία της αλληλεγγύης στην κοινωνία των δύο τρί
των. Την κοινωνία των πολιτών στην πολιτική των τεχνο
κρατώ ν. Το κρά τος πρόνοιας στην επιβίωση του ισχυρό
τερου. Η  ανάλυση και εξειδίκευση των αντιστίξεων αυτών 
στους χώρους όπου η νέα γενιά εργάζεται, μορφώνεται και 
δ ιασκεδάζει, αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα.

Σ τη σημερινή συγκυρία, η επεξεργασία και υλοποί
ηση μ ιας νέας στρατηγικής για τη νέα γενιά με βά
ση τ ις  σύγχρονες και επ ίκαιρες αντιθέσεις, δεν θα 

σκ ιαμαχεί με φαντάσματα  αλλά θα πρέπει να αντιμετω 
πίσει την πολιτική και κοινωνική πραγματικότητα που δια
μορφώνει βίαια η Κυβέρνηση της Ν έας Δ ημοκρατίας. Κα
θημερινά, η γοητευτική προσω πίδα του φιλελευθερισμού 
δίνει τη θέση της σε απροκάλυπτη κοινωνική σκληρότη
τα , χω ρίς στόχους κα ι προοπτικές. Η βίαιη ανατροπή των 
κοινωνικών δεδομένων αποδεικνύει πω ς η εκδοχή της εκ
συγχρονιστικής Δ εξιάς ήταν και παραμένει μύθος. Οι ελ
π ίδες των νέων ανθρώπων για τον εκσυγχρονισμό και την 
ανάπτυξη διαψεύδονται: η Κυβερνητική πλειοψηφία επι
χειρεί να αντιμετω πίσει τ ις  προκλήσεις του μέλλοντος με 
αντιλήψεις που ανάγονται στο από δεκαετίας τουλάχιστον 
παρελθόν της. Η  ανάδειξη του κράτους-αστυνόμου προ- 
μηνύει την ανάκαμψ η της πλέον αποκρουστικής και αυ
τα ρχ ική ς εξουσίας, αλλά είναι μόνον η φυσιολογική κα
τάληξη της υστερικής ποινικοποίησης της πολιτικής ζω
ής. Η νέα γενιά είναι το  πρώτο θύμα της επίθεσης του 
Συντηρητισμού στην Π αιδεία, στην Α πασχόληση, στον 
Π ολιτισμό, στην Π οιότητα ζωής: η απάντηση στις αγω
νίες κα ι αναζητήσεις τη ς νεολαίας, αποτελεί τη μεγαλύ
τερη ιστορική ευθύνη του ΠΑΣΟΚ. Α λλά η απάντηση αυ
τή θα πρέπει να αντιλαμβάνετα ι την πολιτική και κοινω
νική  δρά σ η  με όρους σ ύ γχρ ο νο υ ς , γ ια  να  ε ίνα ι 
αποτελεσματική  και πραγματικά  επίκαιρη.

Ο ι φιλοδοξίες και τα  οράματα για κινήματα νεολαίας 
των δεκάδων χιλιάδων «λαού» που θα διαδηλώνουν 
κα ι θα συγκεντρώ νονται για να απευθύνει μήνυμα 

ή επα να σ τα τικές εντολές ο συνδικαλιστής ή ο κομματι
κός ηγέτης, ανήκουν στο παρελθόν. Η  απουσία της νέας 
γενιάς από τα  πεδία της πολιτικής μάχης κορυφών και της 
επα να σ τα τική ς γυμναστικής, δεν οφείλεται σε έλλειψη 
ευαισθησίας προς τα  διεκδικούμενα ή σε έκπτωση της πο
λ ιτικής συνειδητοποίησης. Π ρόκειται για απέχθεια προς 
παρω χημένες μορφές κίνησης και προς όσα παραπάνω  
επισημάνθηκαν.

Σήμερα και πολύ περισσότερο αύριο, η νεολαία θα κι
νείται για  θέματα που αφορούν άμεσα το μέλλον και τη 
ζωή της, τα  οποία μέχρι πρόσφατα αποτελούσαν αντικεί
μενο «εναλλακτικώ ν» πολιτικώ ν και κοινωνικών κινημά
των. Στα πλαίσια  αυτά εντάσσονται:
* Η οικολογία , όχι μόνον ω ς πρόβλημα εθνικής και διε
θνούς δ ιάστασης, αλλά  και ω ς ζήτημα τοπ ικής ευαισθη
σ ίας κα ι πρω τοβουλίας, ακόμη και ω ς υπόθεση καθολι
κής στάσης ζωής του πολίτη.
* Ο πολιτισμός, όχι ω ς απλή κατανάλω ση πολιτιστικού 
εμπορεύματος, αλλά  ω ς συμμετοχή στο πολιτιστικό γε
γονός και στη διαμόρφωση των σύγχρονων ρευμάτων.
* Τα κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα του νέου ανθρώ
που, της νέας γυνα ίκας, του ένστολου πολίτη, αλλά και 
του νέου παραβάτη  των παραδεκτώ ν κοινωνικών και νο
μικώ ν ορίων.

Τ α ζητήματα αυτά, δεν μπορούν να απασχολούν πε
ριθωριακά και ευκαιριακά τη δράση της Ν εολαίας 
ΠΑΣΟΚ, αλλά να ενταχθούν οργανικά και συχνά 

κατά  προτεραιότητα στη νέα φυσιογνωμία μας. Τα νέα αυ
τά  πεδία  της πολιτικής, είναι ανάγκη να προσεγγισθούν 
από  τη Νεολαία ΠΑΣΟΚ με τη δημιουργία θεσμών που θα 
ασχολούνται με την επιστημονική τεκμηρίωση, τον πολι
τισμό και τ ις  τέχνες, την τεχνολογία, τα  μέσα μαζικής επι
κοινωνίας, την οικολογία και το περιβάλλον, τους διεθνείς 
και κυρίως ευρωπαϊκούς οργανισμούς, τα  κοινωνικά προ
βλήματα της νέας γενιάς. Η κεντρική πολιτική σκηνή και 
οι φθίνοντες χώ ροι συνδικαλισμού δεν ενδιαφέρουν υπο
χρεω τικά τους νέους σήμερα: στα πλαίσια των θεσμών αυ
τών θα αξιοποιούνται οι νέες δυνάμεις του πνεύματος, της 
τέχνης, τη ς  επιστήμης.

Χ ωρίς τραυμ ατικές ιστορ ικές εμπειρίες, χω ρίς μνήμες 
τη ς κάποτε στερημένης δημοκρατίας μας, η νέα γενιά αι
σθάνεται αδέσμευτη: δεν αναλαμβάνει τη δικαίωση ανεκ
πλήρω τω ν οραμάτω ν «προδομένων» γενεών, δεν επιδιώ
κει να  πάρει ρεβάνς από κανένα και για  λογαρισμό κανε- 
νός. Δεν είναι ανιστορική: έχει απλά  την τύχη να είναι η 
πρώτη γενιά μας νέας ιστορικής περιόδου.



■ ΤΑ ΠΙΚΡΟΧΟΛΑ Του Μάριου Βερέπα

Σύντροφε Σύνεδρε
Σύντροφε Σύνεδρε,

Προχθές οι σύντροφοί σου σε ψήφι
σαν για να τους εκπροσωπήσεις στο 
συνέδριο.

Σήμερα μπαίνεις στην αίθουσα του 
συνεδρίου. Του απαράδεκτα καθυστε
ρημένου συνεδρίου. Πώς νιώθεις σήμε
ρα, σύντροφε;

Είσαι μόνον περήφανος για την 
εκλογή σου; Ή  μήπως νιώθεις να βα
ραίνει στις πλάτες σου η ευθύνη απέ
ναντι στους συντρόφους, στο Κίνημα, 
στο Λαό;

Συνειδητοποιείς, σύντροφε, ότι όλος 
αυτός ο κόσμος γύρω σου, όλη η Ελ
λάδα, εξαρτάται ουσιαστικά σήμερα 
από τη δική σου βούληση, τη δική σου 
ευσυνειδησία, τη δική σου υπευθυνό
τητα και δράση;

Η εκλογή σου για το συνέδριο, σύν
τροφε, δεν ήταν κάποιο λαχείο που 
κέρδισες, ούτε κάποια διάκριση κοι
νωνική. Το συνέδριο δεν είναι κοσμι
κή συγκέντρωση. Η εκλογή σου ση
μαίνει ότι ανέλαβες να εκπληρώσεις 
μια πολύ σημαντική δουλειά, ένα κα
θήκον, ένα λειτούργημα, είσαι υποχρε
ωμένος, σύντροφε, να μεταφέρεις και 
να εκφράσεις την αγωνία αυτού του τό
που. Να επιβάλεις αν μπορείς τη βού
ληση του Λαού για ένα καλύτερο μέλ
λον.

Βαρύ το χρέος που ανέλαβες, σύν
τροφε.

Σήμερα πρέπει να ξεπεράσεις ακό
μη και τον εαυτό σου!

Του ΑΝΤ. ΣΙΜΙΤΖΗ

Σύντροφοι 
Σύνεδροι, 
ένα μόνο...

Σύντροφε Σύνεδρε,
Έχεις κατανοήσει το μήνυμα που 

σου ανάθεσαν να μεταφέρεις οι σύν
τροφοί σου;

Ξέρεις, σύντροφε, η ιστορία διδά
σκει ότι κατά το παρελθόν πολλοί «εκ
πρόσωποι», σε πολυάριθμες συνελεύ
σεις, εθνοσυνελεύσεις, συναθροίσεις, 
κοινοβούλια, προδώσαν το λαό.

Ο συχνωτισμός με τους «εκλεγμέ
νους» καλλιεργεί την ψευδαίσθηση, 
την υπεροψία των «εκλεκτών».

Σύντροφε, θα αποφύγεις τον πειρα
σμό της αλαζονείας; Μπαίνοντας στην 
αίθουσα του συνεδρίου, εξακολουθείς 
να νιώθεις τον εαυτό σου ίσο πολίτη 
αυτής της χώρας, ισότιμο με κάθε άλ
λον;

Νιώθεις ακόμη απλός άνθρωπος και 
όχι «εκλεκτός»; Θυμάσαι ότι σε στεί- 
λαν στο συνέδριο για να εξανθρωπίσεις 
την κοινωνική και πολιτική ζωή αυτού 
του τόπου;

Ή  μήπως πήραν κιόλας τα μυαλά 
σου αέρα; Σύντροφε Σύνεδρε, όλη η 
Ελλάδα έχει τα μάτια της στραμμένα 
πάνω σου. Μην το ξεχνάς, αρκετές πί
κρες κατάπιε τούτος ο Λαός. Ο Λαός 
σου!

Σύντροφε Σύνεδρε,
Τούτος ο τόπος υποφέρει. Τούτος ο 

τόπος ξανάπεσε έπειτα από ένα οχτά
χρονο διάλειμμα στα νύχια της ολιγαρ
χίας του πλούτου, της αυθαιρεσίας και 
της ξενοδουλείας.

Τούτος ο Λαός στενάζει σήμερα κά
τω από το κνούτο του κεφάλαιου. 

Σύντροφε Σύνεδρε,
Εσύ ξέρεις καλύτερα ποιοι έχουν την 

ευθύνη για τούτη την κατάντια.
Από σένα περιμένει ο λαός να τους 

στιγματίσεις. Μη λυπηθείς κανέναν. 
Μη σεβαστείς κανέναν. Λυπήσου μό
νο τούτο το Λαό.

...υπάρχει το ΠΑΣΟΚ! 
Μ έσ α  σ το  Π Α Σ Ο Κ  
β ρ ίσ κ ε τ α ι ο λ ό κ λ η ρ ο ς  ο 
λ α ό ς ,  μ ε  τη ν  ψ υ χή , το  
σ ώ μ α  κ α ι τη  μ ο ίρ α  του .

Π έν τε  μ ή νες  ή σ α ν  α ρ κ ετο ί, 
ν α  ξ α ν α γ υ ρ ίσ ο υ μ ε  έν τρ ο μ ο ι 
π ίσ ω  σ τ ις  δ ια κ η ρ ύ ξ ε ις  τη ς  
3η Σ ε π τέ μ β ρ η , που  
ν ο μ ίσ α μ ε  π ω ς  
ξ ε π ε ρ ά σ τ η κ α ν .

Π έν τε  μ ή νες  έ φ τα σ α ν  γ ια  
να  δ ια π ισ τώ σ ο υ μ ε  π ο ια  
ε ίν α ι η εξ ω τε ρ ικ ή  το υ ς  
π ο λ ιτ ικ ή . Μ ια  π ο λ ιτ ικ ή  
π ο υ  δ εν  υ π ά ρ χ ε ι κ α ν , που  
ε ίν α ι ό ,τ ι  πο υ ν  ο ι Η Π Α ! 
Π έν τε  μ ή ν ες  κ α ι ε ίδ α μ ε  τη ν  
ο ικ ο ν ο μ ικ ή  το υ ς  π ο λ ιτ ικ ή . 
Μ ια  π ο λ ιτ ικ ή  που  δεν  
υ π ά ρ χ ε ι κ α ν , π ο υ  ε ίν α ι ό ,τ ι 
π ε ι η ΕΟ Κ !

Π έν τε  μ ή ν ες  κ α ι ε ίδ α μ ε  
π ο ια  ε ίν α ι η δ ιπ λ ω μ α τ ία  
το υ ς . Μ ια  δ ιπ λ ω μ α τ ία  που  
δ ε ν  υ π ά ρ χ ε ι κ α ν , κ α ι ε ίνα ι 
ό ,τ ι  α ισ τα ν θ ο ύ ν  α υ το ί κ α τ ’ 
ιδ ία ν , με μ έγα  δ ε ίγμ α  τη 
σ υ ν α ισ θ η μ α τ ικ ή , π α ιδ ικ ή  
το υ ς  φ ό ρ τισ η  γ ια  τη ν  
Ο λ υ μ π ιά δ α !
Π έν τε  μ ή νες , κ α ι 
κ ιν δ υ νέ ψ α μ ε  να  δ ο ύ μ ε  εδώ  
να  π η γ α ιν ο έρ χ ε τα ι 
χ α ζ ο χ α ρ ο ύ μ ε ν α  κ α ι 
ε π ικ ίν δ υ ν α , α κ ό μ η  κ α ι ο 
Γ λ ίξ μ π ο υ ρ γ κ !

Σ ύ ντρ ο φ ο ι Σ ύνεδρο ι, 
υ π ά ρ χ ε ι κ ά τ ι  π ιο  π ά νω  α π ό  
τη  φ υ σ ιο λ ο γ ικ ή  π ρ ο σ ω π ικ ή  
μ α ς  π ρ ο β ο λ ή . Υ π ά ρ χε ι 
κ ά τ ι  π ιο  π έρ α  α π ό  μ ια  
εφ ήμ ερη  μ ικ ρ ο δ ό ξα ! 
Υ π ά ρ χ ε ι το  δ ια ρ κ έ ς , το  
α ιώ ν ιο , α υτό  π ο υ  π ερ ιμ ένε ι 
ο λ α ό ς  π ο υ  σ α ς  έσ τε ιλ ε  
σ το  Σ υνέδρ ιο : Τ ο  έθ νο ς  
μ α ς !  Τ ο  π α ν ά ρ χ α ιο  έθ νο ς  
μ α ς , α υ τό  που  εδρ εύει σε 
το ύ τ ο  το ν  τ ό π ο  κ α ι π ρ ιν  
α κ ό μ η  α π ό  τη ν  π ρ ο ϊσ το ρ ία . 
Α π ό  τ ό τ ε  π ο υ  το  ό ν ο μ ά  
μ α ς  δ η μ ιο υ ρ γ ιό τα ν ε  μ α ζί με 
το υ ς  θρ ύ λ ο υ ς γ ια  τη  Γη , το  
χ ά ο ς ,  κ α ι τ ο  έρ εβ ο ς .

Σ ύ ντρ ο φ ο ι Σ ύνεδρ ο ι, 
μ ιλ ή σ τε  τ ίμ ια , ε κ θ έ σ τε  τ ις  
α π ό ψ ε ις  τ η ς  τ ίμ ια , ψ η φ ίσ τε 
τ ίμ ια . Α υ τό  μ ό νο , κ α ι θα  
’ν α ι α ρ κ ε τ ό  γ ια  να  σ α ς  
α ν α γ ν ω ρ ίσ ο υ μ ε  τη ν  τ ιμ ή , 
ν α  ε ίσ τε  π α τ ρ ιώ τ ε ς . Ν α  
π ισ τέψ ο υ μ ε  σ ε σ α ς . Ν α  
δ ια λ α λ ο ύ μ ε  ό τ ι τ ο  Π Α Σ Ο Κ  
ε ίνα ι η μόνη  λύ σ η , η μόνη 
δ ύ ν α μ η , κ α ι έξω  α π ό  α υ τό , 
η υ π ο τέ λ ε ια , η ρ η χ ό τη τα , 
το  έρ εβ ο ς!

Λυπήσου μόνον τους συντρόφους 
σου.

Σεβάσου μόνο τον εαυτό σου.
Αλλά δεν φτάνει μόνον η κριτική, 

σύντροφε σύνεδρε. Ο τόπος, ο λαός 
έχει ανάγκη από προτάσεις. Προτά
σεις πλήθος άκουσες, κατά τον προ
συνεδριακό διάλογο. Θα μεταφέρεις 
τούτες τις προτάσεις στο συνέδριο μα
ζί με τις δικές του;

Θα αγωνιστείς να τις επιβάλεις; 
Έχεις συνειδητοποιήσει τι είναι αυτό 
που ζητάει τούτη τη στιγμή ο Λαός από 
το Κίνημα;

Βροντοφώναξέ το!

Σύντροφε Σύνεδρε,
Πέρα από τη σκιά της τρέχουσας 

πολιτικής κατάστασης, πέρα από τις 
καταστάσεις που ορίζουν σήμερα τη 
ζωή σου, πέρα από τις δυσκολίες και 
τις αντιξοότητες της καθημερινότη
τας, τούτος ο τόπος, τούτος ο Λαός, 
έχει ανάγκη από οράματα, από ιδανι
κά και στόχους.

Έχεις όραμα σύντροφε; Το πιστεύ
εις; Είσαι έτοιμος να αγωνιστείς γι’ αυ
τό; Και στο όνομα του οράματος για 
μια Ελλάδα ελεύθερη, ανεξάρτητη, δη
μοκρατική, περήφανη, κοινωνικά δί
καιη, θα τολμήσεις σύντροφε να πα

ραμείνεις συνεπής απέναντι στην αξιο- 
πρέπειά σου;

Με δυό λόγια, αν διαπιστώσεις, σύν
τροφε σύνεδρε, πιέσεις για «καπέλω- 
μα» του συνεδρίου, θα τις καταγγεί
λεις; Αν καταλάβεις, σύντροφε σύνε
δρε, ότι το συνέδριο γίνεται «μόνον για 
τα μάτια», θα βγεις να το βροντοφω- 
νάξεις στο Λαό;

Αν δεις πως όλα πάνε στραβά, θα 
παλέψεις για να πάνε ίσια;

Σύντροφε Σύνεδρε, τούτη την ώρα 
κρατάς στα χέρια σου τη Μοίρα αυτού 
του Λαού!
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αν στις δύο προηγούμενες δεκαετίες το ΠΑΣΟΚ συ
σπείρωσε τους Έλληνες γύρω από την προσδοκία της 
δικαιότερης κατανομής του εθνικού εισοδήματος 
(υπόσχεση που εξάλλου πραγματοποίησε) στη δεκα
ετία του ’90 το ΠΑΣΟΚ μπορεί να ξανασυσπειρώσει 
τους Έλληνες και κάτω από τη σημαία της καλύτερης 
ποιότητας ζωής.

Από τη δεκαετία του 70 ο κόσμος όλος μιλάει για 
τα «όρια της ανάπτυξης» και τα «διεθνή περιβαλλον
τικά προβλήματα», οι σοσιαλιστές της Ευρώπης είναι 
στην πρωτοπορία του προβληματισμού για το οικολο
γικό μέλλον της γης (η έκθεση Βίλυ Μπραντ.

«Βορράς - Νότος ένα πρόγραμμα για επιβίωση» 
(1980) είναι μία από τις 8 πιο γνωστές διεθνώς εκθέ
σεις περιβαλλοντικής μελλοντολογίας για τον πλανή
τη μας), τα οικολογικά κινήματα στην Ευρώπη όχι 
απλώς είναι υπαρκτά αλλά κυριαρχούν και παίζουν ζω
τικότατο ρόλο, ακόμα και στις πρόσφατες αλλαγές 
στις ανατολικές χώρες του πάλαι ποτέ «υπαρκτού σο
σιαλισμού».
Η χώρα μας βιώνει καθημερινά, πάρα πολλά περιβαλ
λοντικά προβλήματα μικρά ή μεγάλα.

Γι’ αυτό το ΠΑΣΟΚ έχει υποχρέωση, όχι απλά ν ’ αν- 
ταποκριθεί στην περιβαλλοντική πρόκληση των και
ρών, αλλά να της δώσει κυρίαρχο χαρακτήρα, με έμ
φαση και εξειδίκευση προγραμματικών θέσεων, για το 
περιβάλλον.

Δεν υπάρχει αμφιβολία, ότι στα χρόνια της διακυ
βέρνησης του ΠΑΣΟΚ, έγινε φανερή σ’ όλους, μια συ
νεχής προσπάθεια για προστασία περιβάλλοντος. 
Προωθήθηκαν θεσμικές αλλαγές, πάρθηκαν κάποια 
μέτρα, ενεργοποιήθηκαν προγράμματα, που συγκρι
τικά με προηγούμενες δραστηριότητες ήταν σημαντι
κά.

Όμως πρέπει να ομολογηθεί ότι το ΠΑΣΟΚ δεν άφη
σε έντονη «σφραγίδα» περιβαλλοντικής πολιτικής, 
όπως ίσως θα μπορούσε να είχε κάνει.

Η δεκαετία του ’90, οι ανάγκες του αύριο, υπαγο
ρεύουν αποφασιστικότερα μέτρα, προτεραιότητα και 
σαφήνεια στην περιβαλλοντική πολιτική.

Το κείμενο αυτό, φιλοδοξεί να συμβάλει προς αυτή 
την κατεύθυνση, ως ένα σχέδιο εργασίας, για την τε
λική διαμόρφωση των θέσεων του ΠΑΣΟΚ, μετά από 
επεξεργασία σ’ όλες τις οργανώσεις βάσεις, και σύγ
κλισης ειδικής για το Περιβάλλον μετασυνεδριακής 
συνδιάσκεψης, κατά προτίμηση μέσα στο 1991.

2. Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ 0  ΚΟΣΜΟΣ ΑΠΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ

Η χώρα μας, κομμάτι του Μεσογειακού αρκετά ευαί
σθητου οικολογικά χώρου, επηρεάζεται σήμερα, όχι 
μόνο από τα δικά της αλλά και από τα διεθνή οικολο
γικά προβλήματα, καθώς και από τα ειδικότερα της 
Μεσογείου που είναι:
-  η παράκτια μεταφερόμενη ρύπανση (Αδριατική, πα
ράλια Τουρκίας - διεθνείς πλόες Αιγαίου).
-  η διασυνοριακή ρύπανση (ποτάμια - λίμνες - αερο- 
μεταφερόμενη ρύπανση)
-  η λειτουργία της ως παραθεριστικό κέντρο της Ευ
ρώπης με τις συνεπαγόμενες πληθυσμιακές και περι
βαλλοντικές πιέσεις του καλοκαιριού (από 30 -1000% 
αύξηση πληθυσμού & αποβλήτων κατά τόπους, χωρίς 
να υπολογίσουμε την επηροή στον πολιτιστικό χαρα
κτήρα από τις «εισαγόμενες» συνήθειες, ήθη & έθιμα).

Τα διεθνή περιβαλλοντικά προβλήματα που επηρε
άζουν και τη χώρα μας είναι:
-  Ερημοποίηση
-  Απώλειες ειδών πανίδας και χλωρίδας.
-  Επικίνδυνες και τοξικές ουσίες και απόβλητα.
-  Φαινόμενο του θερμοκηπίου.
-  Τρύπα του όζοντος.

Η τελευταία προσπάθεια σε διεθνές επίπεδο να 
αξιολογηθούν τα κυριώτερα περιβαλλοντικά προβλή
ματα, και η οποία αφορά κύρια τη σχέση Περιβάλλον
τος και Ανάπτυξης έχει γίνει από τη Διεθνή Επιτροπή 
για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη, μία ανεξάρτητη

Επιτροπή προσωπικοτήτων με πρόεδρο την τέως πρω
θυπουργό της Νορβηγίας Gro Brutland. Η έκθεση της 
επιτροπής αυτής, «Το Κοινό μας Μέλλον» (1987) έχει 
εξαιρετικό ενδιαφέρον. Σημειώνει ότι τα 6 μεγαλύτε
ρα γενικά προβλήματα του κόσμου σήμερα είναι:

1. Η αύξηση του πληθυσμού της γης, (καίτοι οι ρυθ
μοί αύξησης μειώθηκαν κάπως την τελευταία δεκαε
τία), και η αύξηση του αστικού πληθυσμού.

2. Η μείωση των φυσικών πόρων, ανανεώσιμων και 
μη, και η υποβάθμιση της ποιότητας του περιβάλλον
τος.

3. Ο κίνδυνος για όχι μόνο μη βελτίωση, αλλά υπο- 
βάθμιση της ποιότητας ζωής.

4. Οι αυξημένες κοινωνικές προσδοκίες και απαιτή
σεις των λαών από τις κυβερνήσεις, που οφείλονται 
στη βελτίωση της παιδείας και των μέσων μαζικής ενη
μέρωσης.

5. Οι υψηλοί ρυθμοί ανεργίας και πληθωρισμού.
6. Οι αυξανόμενες οικονομικές και κοινωνικές ανι

σότητες μεταξύ χωρών, και μέσα στις ίδιες τις χώρες.

7. Οι αυξημένες κοινωνικές εντάσεις και αντιθέσεις, 
λανθάνουσες ή εκδηλούμενες μεταξύ χωρών ή μέσα 
στις ίδιες τις χώρες.

Συνοπτικά δηλαδή, όπως επισημαίνει και η έκθεση 
«Το Κοινό μας Μέλλον», τα περισσότερα προβλήμα
τα που αντιμετωπίζει ο κόσμος σήμερα σχετίζονται με 
τέσσερα θέματα,
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ -  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ -  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ -

-  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
και καταλήγει ότι η μεγαλύτερη απειλή για τον κόσμο 
σήμερα, σχετίζεται με την ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ, 
και ότι τα κοινωνικά όρια της ανάπτυξης μπορεί να ξε- 
περαστούν νωρίτερα από τα οικονομικά ή υλικά όρια. 
Γ Γ αυτό και έχει μεγαλύτερη σημασία να προσεχθούν 
ιδιαίτερα οι κοινωνικές αξίες, η νοοτροπία και η συλ
λογική συμπεριφορά, διότι είναι οι προεξάρχουσες 
συνθήκες που θα επιφέρουν αλλαγές, όχι μόνο στην 
κοινωνική οργγάνωση αλλά και στο περιβάλλον με το 
οποίο διασυνδέονται.

Η έκθεση Brutland, αποτέλεσε το άναυσμα, για μια 
σειρά από δραστηριότητες και πρωτοβουλίες που γί
νονται σήμερα στο διεθνές επίπεδο, με στόχο τον τρό
πο «παντρέματος» οικονομίας και περιβάλλοντος.

Ο κόσμος αναρωτιέται σήμερα, πως θα σχεδιάσει 
και προγραμματίσει σωστά μια οικονομική ανάπτυξη 
που να σέβεται τη φύση και τον άνθρωπο. Γ Γ αυτό και 
διεθνώς μιλάνε πια για μια συνεχιζόμενη ανάπτυξη, 
μια ανάπτυξη που να μπορεί να διαρκέσει (sustainable 
development) και όχι μόνο μια ανάπτυξη για την πα
ρούσα γενιά.

Έτσι για παράδειγμα στον Καναδά, από το 1986, 
έτος που φιλοξένησε μια συνεδρίαση της Επιτροπής 
Brutland, λειτουργεί η περίφημη Εθνική Επιτροπή για 
την Οικονομία και το Περιβάλλον (National Task Force 
on Environment and Economy), ενώ σε κάθε πολιτεία 
έχουν δημιουργηθεί ειδικές επιτροπές για το ίδιο θέ
μα. Στην Αμερική λειτουργεί ήδη Τράπεζα Καινοτο
μιών για Αναπτυξιακές Πρωτοβουλίες συμβατές με το 
περιβάλλον.

Η διεθνής διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το 
Περιβάλλον, που γίνεται κάθε 10 χρόνια από το 1972 
θα γίνει το 1992 στη Βραζιλία και είναι αφιερωμένη 
ακριβώς στην παρακολούθηση και εφαρμογή των προ
τάσεων της Επιτροπής Brutland, για την Οικονομία και 
το Περιβάλλον.

Βρισκόμαστε λοιπόν μπροστά σε μια διεθνή αφύ
πνιση για τον τρόπο άσκησης της πολιτικής, σε σχέ
ση με τα αναπτυξιακά θέματα, που οφείλει να επανα- 
προσανατολισθεί οικολογικά.

Η χώρα μας ως μέλος της Ευρώπης, και με την προο
πτική της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Αγοράς του 1992, πρό
κειται να υποστεί όχι μόνο τις συνέπειες της κατ’ αρ
χήν αναμενόμενης ανεργίας, αλλά και όλες τις επιπτώ
σεις ενός επιθετικού καπιταλιστικού κεφαλαίου, που 
αναζητεί όχι απλώς μόνο καταναλωτές, αλλά και χώ
ρους για διάθεση των αποβλήτων του (ή πρόσφατη εμ
πειρία της CBI στον Αστακό της Αιτωλοακαρνανίας, 
που σημειωτέον δεν έχει λήξει ακόμα, λέει πολλά).

Ο αγώνας για μια Ευρώπη των πολιτών, και όχι μό
νο των επιχειρήσεων, ο αγώνας για μια Ευρώπη των 
περιφερειών, ο αγώνας για μια έστω και μερική πρα-

κτική υλοποίηση των επιταγών του Κοινωνικού Χάρ
τη, που με αρκετή δυσκολία ψηφίσθηκε είναι μακρύς 
και δύσκολος.

Το θετικό σ ’ αυτήν την πορεία, είναι το γεγονός ότι 
το ίδιο το κεφάλαιο, έχει πολύ νωρίτερα από τις πο
λιτικές ηγεσίες συνειδητοποιήσει, ότι αφ’ ενός ο σε
βασμός προς το περιβάλλον, σε ορισμένες περιπτώ
σεις, είναι όρος επιβίωσης του (όταν στηρίζεται στην 
εκμετάλλευση μη ανανεώσιμων φυσικών πόρων κυ
ρίως), και αφ’ ετέρου ότι η προστασία του περιβάλ
λοντος αποτελεί μέλλον λαμπρόν για νέα κέρδη!

Έτσι σήμερα βρισκόμαστε όχι απλώς μπροστά στην 
ανάπτυξη αντιρρυπανατικής τεχνολογίας στην Ευρώ
πη, αλλά και νέων ήπιων τεχνολογιών, που παράγουν 
λιγώτερα απόβλητα ή που καταναλώνουν λιγότερη 
ενέργεια. Βρισκόμαστε στην εποχή πλέον των οικο- 
προϊόντων (ήδη χώρες όπως η Γερμανία και η Ιαπω
νία έχουν καθιερώσει και ειδικά σχετικά σήματα) κα
θώς και στην εποχή των υποκατάστατων τοξικών και 
επικίνδυνων χημικών ουσιών προς άλλες λιγότερο 
επικίνδυνες.

Δεν είναι καθόλου περίεργο, δεδομένου ότι το πε
ριβάλλον «πουλάει» πλέον, να προωθούνται από την 
ΕΟΚ στα πλαίσια του κοινωνικού χάρτη, περισσότερο 
από οτιδήποτε άλλο, οι κατευθυντήριες οδηγίες για 
περιβαλλοντική προστασία, αντίθετα με άλλα θέματα 
κοινωνικής διάστασης όπως π.χ. η συμμετοχή των ερ
γαζομένων στην παραγωγή, η ασφάλιση κ.λπ.

Ήδη υπάρχει και απόφαση της ΕΟΚ για τη δημιουρ
γία ανεξάρτητης Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Προστασίας 
Περβάλλοντος, η σύσταση της οποίας αναμένεται να 
ολοκληρωθεί φέτος. Η υπηρεσία αυτή, σε πρώτη φά
ση θ’ ασχοληθεί με την παρακολούθηση της ποιότη
τας του Ευρωπαϊκού Περιβάλλοντος, και ίσως περιλά- 
βει και άλλες μη Κοινοτικές χώρες (Ανατολικής και Βό
ρειας Ευρώπης). Ό μω ς θα ήταν σκόπιμο να 
προχωρήσει και στον έλεγχο εφαρμογής της περιβαλ
λοντικής νομοθεσίας, όπως θα ήταν σκόπιμο να είναι 
δημόσια ελέγξιμη και με ικανή χρηματοδότηση. Το 
μέλλον θα δείξει πόσο «πράσινη» θα είναι η Ενωμένη 
Ευρώπη, και θα εξαρτηθεί από το οικολογικό κίνημα 
που δεν πρέπει να επαναπαφθεί στην υπαρκτή πλέ
ον ανάπτυξη οικολογικών προϊόντων και τεχνολογιών 
του κεφαλαίου, αλλά να ασχοληθεί κύρια με τον έλεγ
χο των αποβλήτων του κεφαλαίου, για τον οποίο θα 
υπάρχει πάντα η τάση να «αποτίθενται λάθρα», καθώς 
και με το γενικότερο αναπτυξιακό μοντέλο, όχι μόνο 
για το κάθε κράτος αλλά για την Ευρώπη και για τον 
κόσμο ολόκληρο.

-  Ένα άλλο στοιχείο της Ευρωπαϊκής πραγματικό
τητας στην οποία ζούμε ως χώρα, σε σχέση με το πε
ριβάλλον είναι η ταχύτατη ανάπτυξη των Οικολογικών 
Κινημάτων που σήμερα όχι μόνο έχουν καταλάβει ση
μαντικές θέσεις στα Εθνικά Κοινοβούλια, αλλά απο
τελούν και τμήμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ιδιαί
τερα μαχητικό, ενώ στελέχη τους πλέον λειτουργούν 
ως μέλη σημερινών κυβερνήσεων (π.χ. Brice Lalonde 
υπουργός Περιβάλλοντος της Γαλλίας).

Η ανάπτυξη αυτή των οικολογικών κινημάτων, βιώ- - 
θηκε ήδη και στη χώρα μας, με ταχείς ρυθμούς, ώστε 
μία κρίσιμη για την πλειοψηφία έδρα του Κοινοβου
λίου να κατέχεται«σήμερα από τους Οικολόγους Εναλ
λακτικούς, και ας μην βιαστούμε να το αποδόσουμε 
στον εκλογικό νόμο, γιατί κάποιες στατιστικές κοινο
τικές από καιρό τώρα, παρουσιάζουν τους Έλληνες 
στην πρωτοπορία των πιο ευαισθητοποιημένων πολι
τών σε σχέση με τα περιβαλλοντικά προβλήματα (Ευ- 
ρωβαρόμετρο 1989).

Όσο τα πολιτικά κόμματα εξουσίας θ’ αγνοούν ή 
θα θεωρούν περιθωριακά τα ζητήματα περιβάλλοντος 
τόσο τα περιβαλλοντικά κινήματα θα διεκδικούν πε
ρισσότερο πολιτικό χώρο.

3. ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ -  ΔΙΑΠΙΣΤ

ΩΣΕΙΣ
Πολιτικές δεκαετιών, που αντανακλάσεις τους ήταν 

η εξάρτηση της περιφέρειας από το κέντρο, η αποδιορ-

γάνωση του παραγωγικού της συστήματος, και η υπο- 
βάθμιση του περιβάλλοντος των πόλεων και οικισμών 
μας, οδήγησαν σε κρίση περιβαλλοντική, που έχει πά
ρει εδώ και πολλά χρόνια τις διαστάσεις εθνικής κρί
σης. Κρίσης που υποσκάπτει τις προοπτικές ανάπτυ- 
ξης της χώρας.

Στην πραγματικότητα, κατευθύνσεις και στόχοι πε
ριβαλλοντικής χωροταξικής και πολεοδομικής πολιτι
κής, που τείνουν να κατακτήσουν ένα ενιαίο χαρακτή
ρα (χωρίς να τον έχουν κατακτήσει ακόμα) εμφανίστη
καν μόνο με τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ.

Κατευθύνσεις πολιτικής που δεν. απέφυγαν επιμέ- 
ρους αντιφάσεις, αδυναμίες, λάθη και καθυστερήσεις 
στην εφαρμογή τους, αλλά που ταυτόχρονα συνέβα
λαν στην προώθηση ορισμένων βασικών θετικών μέ
τρων όπως:

α. Η σχετική άμβλυνση των ανισοτήτων ανάμεσα 
στη Πρωτεύουσα και την Περιφέρεια (κύρια σε σχέση 
με απασχόληση, πληθυσμό, κοινωνικό εξοπλισμό, πα
ραγωγικές δραστηριότητες).

β. Η δημιουργία των 13 ενιαίων Περιφερειών και αν
τίστοιχων Περιφερειακών Συμβουλίων.

γ. Η προσπάθεια για κατοχύρωση του Δημοκρατι
κού Σχεδιασμού (χωροταξικού και πολεοδομικού).

δ. Η ενεργοποίηση της Αυτοδιοίκησης στα ζητήμα
τα του Σχεδιασμού και της εφαρμογής του, και η στα
διακή υιοθέτηση και από τις τοπικές κοινωνίες, εκσυγ
χρονιστικών μέτρων και μηχανισμών αντιμετώπισης 
των οικιστικών προβλημάτων (π.χ. εισφορές σε γη και 
χρήμα του Ν. 1337/83, ζώνες οικιστικού ελέγχου (ZOE), 
περιοχές προστασίας (παραδοσιακοί οικισμοί) μειώ
σεις συντελεστών δόμησης, κ.τ.λ.).

ε. Ο εξοπλισμός σήμερα εκατοντάδων πόλεων με τα 
στρατηγικά σχέδια πολεοδομικής τους ανασυγκρότη
σης, τα Γ ενικά Πολεοδομικά Σχέδια, και με άλλες λε
πτομερείς πολεοδομικές μελέτες.

Ωστόσο, δεν είναι υπερβολή ο ισχυρισμός, ότι ο 
εφαρμοσμένος σχεδιασμός στις πόλεις μας, βρίσκε
ται ακόμη στη νηπιακή του ηλικία. Οι δυνάμεις που τον 
προωθούν, ιδιαίτερα τα 2-3 τελευταία χρόνια, δεν 
έχουν κατορθώσει να διευρυνθούν δραστικά, μέσα 
στις τοπικές κοινωνίες και στις παραγωγικές τάξεις, 
σε βαθμό που να αποδυναμώσουν τα τοπικά κυκλώ

ματα υπερεκμετάλλευσης της γης. Είναι ακόμη αμφι
σβητούμενη η υιοθέτηση από τις παραγωγικές δυνά
μεις της χώρας μας, της σκοπιμότητας αναγκαιότητας 
εφαρμογής του σχεδιασμού. Και σ’ αυτό συνέβαλε αρ
νητικά το γεγονός ότι οι προσπάθειες σχεδιασμού του 
χώρου μέχρι σήμερα στρεφόταν στο ζήτημα της κα
τοικίας και της ποιότητάς της, με την στενή έννοια του 
όρου και όχι στη σύνδεση του πολεοδομικού και χω
ροταξικού σχεδιασμού, με την παραγωγική ανασυγ
κρότηση της πόλης και της περιφέρειας. Είναι αναμ
φισβήτητο ότι έχουν καθυστερήσει υπέρμετρα, οι 
όποιες ροσπάθειες για δημιουργία οργανωμένων ζω
νών παραγωγής (Βιοτεχνικών - βιομηχανικών πάρκων, 
τεχνολογικών πάρκων, βιοτεχνικών ζωνών, κτηνοτρο
φ ιώ ν  πάρκων, βιομηχανικών περιοχών, οργανωμένων 
διοικητικών - εμπορικών κέντρων, τουριστικών χωριών 
κ.λπ.) ενώ αντίστοιχα πολλαπλασιάστηκαν οι πολεο- 
δομήσεις - επεκτάσεις περιοχών κατοικίας την τελευ
ταία δετία.

-  Από μια πρόσφατη στατιστική που διενήργησε 
η ΕΕΤΑΑ στους Δήμους και Κοινότητες, και δημοσίευ
σε (1989) προκύπτει η εξής πολύ ενδιαφέρουσα απο
τύπωση περιβαλλοντικών προβλημάτων:

Ποσοστό OTA που το
αναφέρουν

Εγκατάλειψη, διάβρωση, φθορά ιστορικών 
& αρχαιολογικών μνημείων παραδοσιακών
οικισμών και διαφόρων κειμηλίων 49,6%

Κυκλοφοριακό (κυρίως τους θερινούς
μήνες) 35,3%

Οχλήσεις από κάθε είδους βιομηχανίες 
& βιοτεχνίες 24,4%

Εξαφάνιση παραδόσεων 23,5%

Πυρκαγιές & εγκαταλειμμένα δάση 15,9%

Ρύπανση υδάτινων αποδεκτών 15,9%

Έλλειψη πολεοδομικού σχεδιασμού 7,6%

Προβλήματα προστασίας βιοτόπων &
περιοχών φυσικού κάλλους 7,6%

Αποχέτευση 6,7%

Ρύπανση λιμενικών χώρων και ακτών 5,9%

Η στατιστική αυτή είναι συνταρακτική γιατί αποκαλύ
πτει με νούμερα, ότι αυτό που στην ουσία χάνεται σή
μερα και είναι απόλυτα συνειδητοποιημένο από τους 
OTA, είναι η ίδια η πατρίδα μας (τα μνημεία, οι παρα
δόσεις και οι φυσικές μας ομορφιές) μ’ άλλα λόγια χά
νεται η ελληνικότητά μας. Ασφαλώς και άλλα προβλή
ματα ρύπανσης, οχλήσεων από βιομηχανίες κ.τ.λ. 
έχουν τη σημασία τους, όμως τα συντριπτικά ποσοστά 
αφορούν την εθνική μας ταυτότητα.

Επομένως αν για οποιοδήποτε λόγο είχαμε θεωρή
σει ως πρόβλημα πρώτης προτεραιότητας, μόνο το νέ
φος της Αθήνας, θα πρέπει μάλλον ν ’ αναθεωρήσου
με, και να δώσουμε έμφαση στα προβλήματα αυτά, που 
οι ίδιοι οι OTA υποδεικνύουν.

Στις παραπάνω διαπιστώσεις, πρέπει να προσθέσου
με και κάποιες γενικότερες, που αφορούν τα εξής:

-  Η περιβαλλοντική πολιτική της Κυβέρνησης, 
ασκήθηκε μέχρι σήμερα γύρω κύρια από δύο άξονες: 
την θέσπιση και έναρξη εφαρμογής, ενός σύγχρονου 
θεσμικού πλαίσιου (Ν. 1650/85 για το περιβάλλον και 
σχετικές διατάξεις) και την αντιμετώπιση της ρύπαν
σης σε ιδιαίτερα επείγουσες περιπτώσεις (π.χ. νέφος 
Αθήνας, ακτές κ.λπ.).

Οι καθυστερήσεις προώθησης της ανάπτυξης των 
μηχανισμών πρόληψης σε επίπεδο χώρας, οι ανεπαρ
κείς πιστώσεις, οι οργανωτικές αδυναμίες, οι κοινω
νικές αντιστάσεις κάθε είδους, απομείωσαν την απο- 
τελεσματικότητα αυτής της πολιτικής.

Σήμερα είναι περισσότερο από ποτέ απαραίτητο να 
υπάρξουν ορατά αποτελέσματα, κατά την εφαρμογή 
μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος.

-  Η τεχνογνωσία στον τομέα του περιβάλλοντος 
παρέμεινε περιορισμένη, και αυτό αποτελεί σημαντι
κό περιοριστικό παράγοντα. Γεγονός που δημιουργεί 
την ευθύνη για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων κάθε είδους, και βαθμίδας για να υπάρ-



ξει αποτελεσματική περιβαλλοντική πολιτική. Ακόμα 
οι επιστημονικοί σύλλογοι δεν προώθησαν νέες προ
σεγγίσεις στα θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, 
ενώ το βάρος έπεσε αποκλειστικά στη διοίκηση, με 
όλες τις αδυναμίες της.

-  Η περιβαλλοντική ενημέρωση και συνειδητοποί- 
ηση των πολιτών, προωθήθηκε πολύ λίγο, και ακόμα 
λιγότερο οι συμμετοχικές διαδικασίες στη λήψη των 
αποφάσεων περιβαλλοντικού χαρακτήρα, με αποτέλε
σμα, να κυριαρχούν στην κοινή γνώμη φαινόμενα πα
ραπληροφόρησης όπως το ΠΑΚΟΕ, που έδρασε σε κά
θε κρίσιμη κατάσταση (νέφος, Τσερνομπίλ κ.λπ.) και 
πολωτικές κοινωνικές καταστάσεις, είτε πλήρους 
απόρριψης επενδύσεων με επιπτώσεις στο περιβάλ
λον, είτε παντελούς έλλειψης ανησυχίας για περιβαλ
λοντικές επιπτώσεις μεγάλων δραστηριοτήτων και έρ
γων.

Έστω και καθυστερημένα, θεσπίστηκε ένα εφικτό 
νομικό πλαίσιο προς την ορθή κατεύθυνση (Ν. 
1650/1986). Όμως παραμένει ακόμα ανοικτό το ζήτη
μα της συστηματικής ενεργοποίησης του, ιδιαίτερα 
λόγω της ύπαρξης πολλών προαπαιτουμένων (πρ. δια
τάγματα, υπουργικές αποφάσεις).

-  Σήμερα υπάρχουν περί τις 88 τουλάχιστον περι
βαλλοντικές οργανώσεις. Οι πρώτες οργανώσεις χρο
νολογούνται από το 1973 (με την κίνηση ενάντια στην 
εΤΡΑΝ των Μεγάρων).

Κινήσεις πανελλαδικής εμβέλειας είναι:
Εναλλακτική Κίνηση Οικολόγων, Φίλοι της Γης, 

ΕΠΟΙΖΩ, Ένωση Ελλήνων Οικολόγων Νέα Οικολογία, 
κ.τ.λ.
Η διεκδίκηση πολιτικού χώρου, έχει γίνει μέχρι σήμε
ρα με πολύ θεαματικά αποτελέσματα (μία έδρα στη 
Βουλή στις δύο πρόσφατες εκλογές. 1989, 1990).

-  Από την άλλη μεριά τα κόμματα έχουν περιορι- 
σθεί ως προς την ενασχόλησή τους με το περιβάλλον, 
είτε σε γενικολογίες, είτε σε «καταλόγους μέτρων», 
χωρίς βαθύτερη μελέτη -  ανάλυση -  τεκμηρίωση 
και ουσιαστική επιρροή της πολιτικής τους πλατφόρ
μας, από την αυξανόμενη συνειδητοποίηση και τις κοι
νωνικές ανάγκες για προστασία περιβάλλοντος.

-  Η ανάπτυξη του οικολογικού κινήματος στην Ελ
λάδα, που προβλέπεται γρήγορη, θα βάλει πολύ σύν
τομα και το θέμα των συνταγματικών δικαιωμάτων για 
το περιβάλλον. Στο σημερινό Σύνταγμα (άρθρο 24) η 
προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί υποχρέωση 
μόνο του κράτους και όχι δικαίωμα και υποχρέωση των 
πολιτών επίσης. Ωστόσο σήμερα το δικαίωμα στο πε
ριβάλλον συζητιέται πλέον ως στοιχείο διεθνών δια
κηρύξεων.

-  Μέχρι σήμερα, οι επενδύσεις στην Ελλάδα για 
προστασία περιβάλλοντος, δεν ξεπέρασαν στην καλύ
τερη περίπτωση το 0,5% του ΑΕΠ παρά τις καλές προ
θέσεις. (Θυμίζουμε τις πρόσφατες προγραμματικές δη
λώσεις της Οικουμενικής Κυβέρνησης για αφιέρωση 
επενδύσεων τουλάχιστον 2% του ΑΕΠ στην Προστα
σία του Περιβάλλοντος, δηλαδή περίπου 175 δισ. δρχ. 
/ ετησίως, που ήχησε τελείως παράταιρα, όταν ήταν 
γνωστό ότι ο προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσε
ων του ΥΠΕΧΩΔΕ για χρόνια ολόκληρα στον τομέα 
του περιβάλλοντος, δεν ξεπέρασε το 0,5 δισ/χρόνο. 
Αυτή η προγραμματική δήλωση βεβαίως ξεχάστηκε 
πολύ γρήγορα.

Κατά τα άλλα, το ΠΑΣΟΚ είχε συμφωνήσει με αρ
κετό θόρυβο, στην υποστήριξη του «Οικολογικού Χάρ
τη» (πρόταση Λιάσκα) που περιείχε αυτή την αναφο
ρά του 2% του ΑΕΠ.

-  Δεν έχουν μελετηθεί στην Ελλάδα ειδικά, οι π ι
θανές επιπτώσεις μιας αυστηρής περιβαλλοντικής πο
λιτικής στον πληθωρισμό και στην ανεργία. Ωστόσο 
σχετικές μελέτες και μοντέλα σε χώρες του ΟΟΣΑ 
έδειξαν, ότι οι επιπτώσεις αυτές είναι αμελητέες, ακό
μα και αν δεν ληφθούν υπόψη τα έμμεσα οικονομικά 
οφέλη από την περιβαλλοντική προστασία.

Επίσης σε ορισμένες χώρες της Ευρώπης, διαπιστώ
θηκε ότι το κόστος θέσεων εργασίας, σε προγράμμα
τα περιβαλλοντικής προστασίας, ήταν σχετικά μικρό
τερο, από άλλους παραγωγικούς τομείς με αποτέλε
σμα να προτείνονται τα προγράμματα αυτά για την 
καταπολέμηση της ανεργίας.

Στη χώρα μας εφαρμόσθηκαν (Ν 1262/82) επιδοτή
σεις για θέματα περιβάλλοντος, που στην ουσία είναι

ένα μέσο αναγνώρισης του δικαιώματος «υποβάθμι- 
σης» του περιβάλλοντος.

Αυτό αντίκειται στην αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», 
ωστόσο προκειμένου να υπάρχει αποτέλεσμα θα μπο
ρούσαμε με κάποιες προϋποθέσεις να δεχτούμε και 
αυτό το μέσο, για την άσκηση περιβαλλοντικής πολι
τικής. Τα κίνητρα του αναπτυξιακού νόμου θα έπρε
πε να αναφέρονται σε νέες τεχνολογίες που συμβάλ
λουν στην προστασία του περιβάλλοντος καθώς και 
στην υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων.

4. ΑΡΧΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 
Π ΡΟΣΤΑΣΙ ΑΣ

Ο Περιβαλλοντικός μας προβληματισμός βασίζεται 
στις ακόλουθες αρχές:

-  Η Γη δεν ανήκει στους ανθρώπους, αλλά ο άν
θρωπος στη γη.

-  Πρόοδος δεν σημαίνει παραγωγή με οποιοδήπο- 
τε τίμημα, μιας πληθώρας αχρήστων προϊόντων.

-  Ως υποδομή, δεν πρέπει να ευνοούμε μόνο τις 
παραγωγικές δυνάμεις και τις κοινωνικές σχέσεις πα
ραγωγής, (μαρξιστική αντίληψη) αλλά και τους γεω
γραφικούς και οικολογικούς όρους, που προσδιορί
ζουν την παραγωγή και αναπαραγωγή των υλικών μέ
σων.

-  Η οικολογία δεν είναι ένα «ξεχωριστό» ζήτημα. 
Είναι μια άλλη προσέγγιση στα κοινωνικά προβλήμα
τα, που διακρίνει τα οικοσυστήματα και την οικολογι
κή ισορροπία. Δεν είναι απλώς μια επιστημονική προ
σέγγιση, αλλά πολιτική προσέγγιση που θέτει μέσα 
στο κοινωνικό σύστημα, ως προτεραιότητα, τη σχέση 
«άνθρωπος - φύση» (Γ.Α. Παπανδρέου).

-  Ότι είναι καλό για τους πολλούς μόνον, είναι κα
λό και για τον καθένα.

-  Οτιδήποτε αυξάνει συνεχώς, πέρα από ένα ορι
σμένο σημείο, καταρρέει από μόνο του.

-  Η «επανάσταση των προσδοκιών» στην αναπτυ
ξιακή κοινωνία, γίνεται παράγοντας άγχους σε’ μαζι
κή κλίμακα, οξύνει τους διαπροσωπικούς ανταγωνι
σμούς, και υποβαθμίζει την ποιότητα της ζωής.

ΓΓ αυτό η οικονομία δεν θα ’πρεπε ν’ ασχολείται με 
το πως θα παράγει περισσότερα αγαθά κατά κεφαλήν, 
αλλά περισσότερο ευτυχισμένους ανθρώπους (Ζολώ- 
τας).

-  Πρέπει να αναζητήσουμε το «άριστο μέγεθος, σ’ 
όλες τις ανθρώπινες κατασκευές και επεμβάσεις στη 
φύση. (Ο Πλάτων - Ιππόδαμος - Αριστοτέλης αναζήτη
σαν το άριστο μέγεθος των πόλεων. Κατά τον Αριστο
τέλη ήταν αυτό που η εμβέλεια της φωνής ενός κήρυ- 
κα μπορούσε να καλύψει, καθώς και η δυνατότητα αλ- 
ληλογνωριμίας των κατοίκων).

-  Το σύνδρομο των «οικονομιών κλίμακας», απο
τελεί περιβαλλοντικά, μπούμεραγκ. Η αντίληψη δηλα
δή ότι σε κάθε ανώτερο επίπεδο συγκέντρωσης και με
γέθυνσης επιχειρήσεων ή δραστηριοτήτων αντιστοι
χούν μικρότερα κόστη, δεν αληθεύει αν δεν 
θεωρηθούν οι επιπτώσεις στο περιβάλλον, και το κοι
νωνικό κόστος.

-  Ο σοσιαλισμός του μέλλοντος, ή θα είναι μετα
βιομηχανικός και αντιπαραγωγίστικος, ή δεν θα υπάρ
ξει (Αντρέ Γκορζ).

-  Είναι μάταιος ο αγώνας για μια διαφορετική κοι
νωνία, χωρίς τον αγώνα για μια διαφορετική τεχνολο
γία, έναν διαφορετικό τρόπο παραγωγής και κατανά
λωσης, και ένα διαφορετικό τρόπο διάθεσης του ελεύ
θερου χρόνου μας.

-  Η ουτοπία, δεν βρίσκεται σήμερα στην ανατρο
πή του σύγχρονου τρόπου ζωής, βρίσκεται στην πε
ποίθηση ότι η συνεχής αύξηση της παραγωγής μπο
ρεί να φέρει την ευημερία.

-  Στη φύση:
* Ό λα είναι αλληλένδετα
* Το κάθε τι κάπου πηγαίνει
* Δεν υπάρχει τζάμπα φαγητό
* Δεν υπάρχει βιωσιμότητα ούτε σταθερότητα χωρίς 
πολυσυνθετότητα, ενώ η ίδια η φύση ξέρει καλύτερα 
(Bary Commoner)
-  Η πρόληψη είναι προτιμώτερη της θεραπείας

-  Ουδέν άνευ φύσεως γίγνεται (Ιπποκράτης)
-  Το φαγητό σου φάρμακό σου (Ιπποκράτης) ή αν 

πετάγαμε όλα τα φάρμακα στη θάλασσα θα κάναμε κα-

κό στα ψάρια, αλλά μεγάλο καλό στην ανθρωπότητα 
(Όλιβερ Χολμς - Καθηγητής της Ιατρικής στο Χάρ- 
βαρντ).

-  Από τη στιγμή που οι πολιτικοί έχουν έτοιμες 
απαντήσεις για το κάθε τι, δεν υπάρχουν πια οι πολί
τες. Η περιβαλλοντική προστασία πρέπει να είναι κατ’ 
εξοχή μια διαδικασία δημοκρατίας της καθημερινότη
τας με συμμετοχή των πολιτών.

-  Ο ρυπαίνων πληρώνει
-  Η προστασία του περιβάλλοντος δεν μπορεί να 

είναι αποτελεσματική, παρά μόνο αν ενσωματωθεί σ’ 
όλες τις τομεακές πολιτικές, (αρχή της διατομεακό- 
τητας του περιβάλλοντος) και κύρια αν συντονισθεί 
με την πολιτική χρήσεων γης.

-  Δεν υπάρχει διαφορά στη σημασία των εννοιών 
οικολογική - πολιτική περιβαλλοντική - πολιτική.

-  Πρέπει να προσαρμόσουμε την οικονομική ανά
πτυξη στο φυσικό περιβάλλον, και το τεχνητό περιβάλ
λον στον άνθρωπο.

5. ΣΤΟΧΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Η σημερινή διεθνής συγκυρία που συνίσταται στην

κατάρευση του υπαρκτού σοσιαλισμού, και στην φαι
νομενική επικράτηση του καπιταλιστικού συστήματος, 
δίνει ευκαιρία για μια μετάθεση - ανάδειξη, νέων ση
μείων σύγκρουσης μεταξύ των βασικών ιδεολογιών 
(νεοφιλελεύθερη προοδευτική). Ένα από αυτά, είναι 
η ποιότητα του περιβάλλοντος, η ποιότητα της ζωής 
για το σύνολο και όχι για τους λίγους. Στην εποχή μας 
κυριαρχεί ο ατομισμός και όχι η συλλογικότητα, το συ
νεχές κυνήγι του κέρδους, και όχι η ποιοτικά καλύτε
ρη ζωή. Το «έχειν» παίρνει μεγαλύτερη σημασία από 
το «είναι». Οι σοσιαλιστές, δεν πρέπει να προτείνουν 
απλώς μια καλύτερη «διανομή της πίττας», αλλά πρώ
τα μια καλύτερη «συνταγή» για την πίττα, και μετά μια 
δικαιότερη κατανομή της. Μ’ άλλα λόγια το βασικό ση
μείο - επιδίωξη, πρέπει να είναι η οικονομική ανάπτυ
ξη προσαρμοσμένη στο περιβάλλον και στον άνθρω
πο.

Ο σοσιαλισμός με ανθρώπινο πρόσωπο δεν μπορεί 
παρά να στοχεύει σ ’ έναν άνθρωπο: 
οικονομικά σταθερό 
πνευματικά ελεύθερο 
σωματικά όμορφο
δηλαδή σ’ έναν άνθρωπο με ποιότητα ζωής.

Ποιοι όμως πρέπει να είναι οι στρατηγικοί στόχοι 
προς αυτή την επιδίωξη;
-  Καρδιά της στρατηγικής μας για την προστασία του 
περιβάλλοντος πρέπει να είναι το περιβαλλοντικά 
συμβατό μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης της χώρας.

5.1. Οικονομία και περιβάλλον

Η αναπτυξιακή διαδικασία της χώρας μας πρέπει να 
βασιστεί:

α) στις πραγματικές ανάγκες 
β) στις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας 
γ) στη διατήρηση των οικολογικών ισορροπιών 
δ) στο δημοκρατικό προγραμματισμό και τον κοινω

νικό έλεγχο.

-  Το σημερινό μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης βα
σίζεται σε μια παραγωγή που πρέπει ν ’ αυξάνεται 
ασταμάτητα, και να καλλιεργεί μια ανθρώπινη συμπε
ριφορά όπου ο καθένας είναι ευτυχισμένος όσο περισ
σότερα αγαθά έχει.

Η οικολογική απάντηση σ’ αυτό το μοντέλο βρίσκε-

ται στην ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης 
στο σχεδίασμά της ανάπτυξης ώστε:

α) Να διατηρούνται οι βασικές οικολογικές λειτουρ
γίες και τα φυσικά συστήματα πάνω στα οποία στηρί
ζεται η ζωή.

β) Να διατηρείται η γενετική ποικιλότητα, το γενε
τικό υλικό δηλαδή που βρίσκεται στον πλανήτη, και 
από το οποίο εξαρτάται η αναπαραγωγή των καλλιερ
γούμενων ειδών και ζώων.

γ) Να εξασφαλίζεται ορθολογική και αυτοσυντηρού- 
μενη χρήση ειδών και οικοσυστημάτων, χωρίς αυτά να 
εξαντλούνται.

δ) Ν’ αναδεικνύονται οι κοινωνικές αξίες του «είναι» 
και όχι του «έχειν» ως κυρίαρχες.

Πως εφαρμόζεται ο στόχος αυτός στον Ελληνικό 
χώρο;

-  Κεντρικό πλαίσιο της αναπτυξιακής πολιτικής 
στην Ελλάδα πρέπει να είναι η καθολική ανασυγκρό
τηση της περιφέρειας η γενική ανασυγκρότηση του 
ιστού της επαρχιακής οικονομίας και όχι μόνο η ανά
πτυξη κατά τομείς.

Η Ελλάδα έχει ευρύ φάσμα μικρής κλίμακας φυσι
κών πόρων που ο συνδυασμός τους δίνει τη δυνατό
τητα για τοπική ολοκληρωμένη ανάπτυξη.

-  Η ανάπτυξη αυτή πρέπει οργανωτικά να βασιστεί:
* στην αποκεντρωτική δομή της οικονομίας, με βά

ση την αυτόβουλη συνεταιριστική οργάνωση των πα
ραγωγικών δυνάμεων,

* στην πολιτική & διοικητική αποκέντρωση, με έμ
φαση στην λειτουργία των βαθμών τοπικής αυτοδιοί
κησης και δημοκρατικής οργάνωσης του λαού,

* στον χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδίασμά, την 
έγκαιρη εφαρμογή των ΓΠΣ την (επιτέλους) εφαρμο
γή του Εθνικού Κτηματολογίου και του θεσμού της 
Εκτίμησης των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για έρ
γα και δραστηριότητες όπως θεσμοθετήθηκε στο Νό
μο 1650/86 και γενικά στη σωστή πολιτική χρήσεων
γης.

-  Η οικονομική αναπτυξιακή διαδικασία, πρέπει να 
περιλάβει θεσμούς και μέτρα που να στοχεύουν στο 
έλεγχό του ποια προϊόντα θα παράγονται και πως. Θα 
δίνει κίνητρα για τις περιβαλλοντικά σύμβατες τεχνο
λογίες και προϊόντα, ενώ θα ελέγχει την ποιότητα των 
παραγομένων αποβλήτων.

Σε μια τέτοια διαδικασία, είναι απαραίτητη η χρή
ση νέων οικονομικών εργαλείων, και όχι μόνο διοικη
τικών περιορισμών.

Ο τρόπος υπολογισμού του ΑΕΠ πρέπει ν’ αλλάξει
ριζικά, και να ενσωματώσει το κόστος και το όφελος 
μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος, ώστε να εί
ναι πραγματικός δείκτης ανάπτυξης, και όχι μόνο οι
κονομικής ανάπτυξης.

Οι επενδύσεις για την προστασία του φυσικού πε
ριβάλλοντος της πατρίδας μας, και της πολιτιστικής 
της κληρονομιάς, μ’ άλλα λόγια της ελληνικότητάς 
μας, πρέπει να έχουν τον πρώτο λόγο. Οι Έλληνες δεν 
πρέπει να χάσουμε την πατρίδα, την φύση, την ιστο
ρική μας μνήμη και συνέχεια.

Πρέπει με κάθε θυσία ν’ ανακυκλώσουμε τους ανυ
ποψίαστους θησαυρούς και ομορφιές της εθνικής μας 
κουλτούρας, πριν είναι αργά, πριν μας σαρώσει η «λαί
λαπα του Video, του χάμπουργκερ και του Μπέ·εμ·βε».

Εμείς στο ΠΑΣΟΚ, που πρώτοι διακηρύξαμε ότι υπο
στηρίζουμε τον πολιτισμό του τρόπου ζωής και όχι της 
εκδήλωσης, δεν μπορούμε παρά να το κάνουμε πρά
ξη, μέσα από την ανάδειξη των πολιτισμικών αξιών και 
παραδόσεων μας.

-  Η αναπτυξιακή διαδικασία επί πλέον πρέπει να 
προωθεί:

* Την χρήση ήπιων μορφών ενέργειας και τεχνολο
γίας

* Την ανακύκλωση πρώτων υλών και αποβλήτων
* Την ένταξη της χώρας μας στη διεθνή προσπάθεια 

για σταδιακή κατάργηση των πυρηνικών όπλων και της 
χρήσης πυρηνικής ενέργειας,

* Την μείωση των ενεργειακών καταναλώσεων και 
προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,

* Την παραγωγή προϊόντων με μεγαλύτερη ζωή.
Στην Ελλάδα του σήμερα, έχουμε μια σοβαρή ελπί

δα να πετύχουμε περιβαλλοντική προστασία, και αυ
τή είναι το τραίνο του εκσυγχρονισμού των επιχειρή
σεων.
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ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Αν όλες οι εκσυγχρονιζόμενες επιχειρήσεις προσα- 

νατολισθούν σε νέες τεχνολογίες, αγορές η υπηρε
σίες περιβαλλοντικά συμβατές, αυτό θα είναι όχι μό
νο περιβαλλοντικό όφελος αλλά και οικονομικό. Ιδιαί
τερα σε τομείς όπως ο τουρισμός, η υγεία, η αναψυχή 
όπου η περιβαλλοντική προστασία είναι και «παραγω
γική επένδυση» τεράστιας σημασίας.

-  Η άσκηση αποτελεσματικής πολιτικής προστα
σίας του περιβάλλοντος, περνάει μέσα από τον προ
σανατολισμό των πόρων και επενδύσεων προς την κα
τεύθυνση αυτή.

Κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει, όχι μόνο μέσα από το 
ΠΔΕ αλλά και από τα ειδικά χρηματοδοτικά ταμεία
(π.χ. διαχείρησης εθνικών Δρυμών ή ακτών) με ποικί
λους τρόπους (συμμετοχές ρυπαινόντων, κράτους, δω
ρητών κ.λπ.).

-  Οι επιδοτήσεις, στη ουσία είναι ένα μέσο αναγνώ
ρισης του δικαιώματος «υποβάθμισης» του περιβάλ
λοντος. Αυτό αντίκειται στην αρχή «ο ρυπαίνων πλη
ρώνει». Ωστόσο προκειμένου να υπάρχει αποτέλεσμα, 
θα μπορούσαμε με κάποιες προϋποθέσεις, να δεχτού
με και αυτό το μέσο για την άσκηση περιβαλλοντικής 
πολιτικής. Τα κίνητρα του αναπτυξιακού νόμου θα 
έπρεπε να αναφέρονται σε νέες τεχνολογίες που συμ
βάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος, καθώς 
και στην υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων.

5.2. Βελτίωση του περιβάλλοντος των πόλε
ων και οικισμών μας -  Περιβαλλοντική ανα
συγκρότηση της περιφέρειας.

Πρωταρχικός στόχος της πολιτικής μας, στο ζήτη
μα της χωροταξικής οργάνωσης των περιφερειών της 
χώρας και της πολεοδομικής αναγέννησης των οικι
σμών μας, είναι η εισαγωγή σ’ αυτή την πολιτική, ως 
κύριας συνιστώσας, της περιβαλλοντικής διάστασης, 
και της σύνδεσης της με μια οικονομική ανάπτυξη με 
συνέχεια και συνέπεια. Με μια ανάπτυξη που να θε
μελιώνεται στη συμμετοχή, σε όλα τα στάδια της, της 
τοπικής κοινωνίας και των παραγωγικών δυνάμεων.

Ο σχεδιασμός για την ανάπτυξη της περιφέρειας, 
δεν μπορεί να είναι, ούτε στατικός ούτε παθητικός. Η 
αναπτυξιακή δυναμική, οφείλει να είναι το κύριο χα
ρακτηριστικό του, με προϋπόθεση την περιβαλλοντι
κή θεώρηση, και δημοκρατικά επιλεγμένες κατευθύν
σεις.

5.3. Εθνική στρατηγική και πολιτική
Οι στρατηγικοί στόχοι, και η πολιτική για την προ

στασία του περιβάλλοντος, πρέπει να αποτελόσουν 
εθνικές επιδιώξεις, μ’ άλλα λόγια να συμφωνηθούν απ’ 
όλα τα κόμματα, και με δημοκρατικές διαδικασίες, 
ώστε να αντέξουν στον χρόνο και να εφαρμοστούν 
με συνέπεια και συνέχεια. Ακριβώς διότι απαιτούν μια 
μακρόπνοη προσπάθεια ανατροπής των αιτίων που δη
μιούργησαν την κρίση, που μόνο έτσι μπορεί να είναι 
αποτελεσματική.

5.4. Οικολογικό κίνημα 
γειτονιάς -  Αποκέντρωσης

Οι OTA, πρέπει να πάρουν το περιβάλλον στα χέ
ρια τους. Αφορά την καθημερινότητα των πολιτών και 
μπορούν μέσα από το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο 
(αναπτυξιακοί σύνδεσμοι, δημοτικές επιχειρήσεις, 
προγραμματικές συμβάσεις, αντιρρυπαντικά τέλη, 
χρηματοδοτήσεις ΕΟΚ εισφορές σε γη και χρήμα του 
οικιστικού νόμου κτλ.) να την αναδείξουν.

Σ’ αυτή την προσπάθεια, πρέπει να ενισχυθούν οι 
OTA κύρια με παροχή τεχνογνωσίας, μέσα από κατάλ
ληλα σχήματα. Με τους OTA πρέπει να εφαρμοστεί η 
περιβαλλοντική στρατηγική ρήση «Σκέψου συνολικά 
-  Δράσε τοπικά».

5.5. Περιβαλλοντικής συνείδησης -  Κοινω
νικές και πολιτιστικές αξίες

Η δημοκρατία απαιτεί πρώτα απ’ όλα σωστά και πο-

λύπλευρα ενημερωμένους πολίτες. Το ίδιο ισχύει και 
για το περιβάλλον πολύ περισσότερο όταν οι πολίτες 
πρέπει να συμμετάσχουν, να κρίνουν και να ελέγξουν 
τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Πρέπει να είναι 
υπεύθυνοι και συνειδητοποιημένοι. Το δεύτερο απα
ραίτητο στοιχείο σ’ αυτή την κατεύθυνση είναι η παι
δεία με την γενικότερη έννοια του όρου και όχι απλά 
με την έννοια της εκπαίδευσης. Αλλά και η παιδεία 
περνάει σ’ένα βαθμό και αυτή από τα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης (ας μην ξεχνάμε ότι ζούμε στον πολιτι
σμό του Video και της πληροφορικής).

Περιβαλλοντική εκπαίδευση και ενημέρωση λοιπόν 
βασικός στόχος σε μια πορεία περιβαλλοντικής προ
στασίας με:

-  Διαμόρφωση μιας κουλτούρας βασισμένης στη 
σχέση με τη φύση και τα τοπικά ήθη και έθιμα.

-  Αποστασιοποίηση από τα πρότυπα απόδοσης και 
κατανάλωσης της σύγχρονης βιομηχανικής κοινωνίας 
(αγωγή υγείας, φυσικότερα και υγιεινότερα τρόφιμα 
και προϊόντα κ.τ.λ.).

-  Μετατροπή της εργασίας από πηγή μόχθου σε 
πηγή αυτοεπιβεβαίωσης και αξιοπρέπειας.

-  Διάθεση του ελεύθερου χρόνου σε επαφή με τη 
φύση και τους άλλους ανθρώπους (όχι στη μοναξιά της 
τηλεόρασης και του Video).

-  Προώθηση μορφών κοινωνικής οργάνωσης και 
τρόπων ζωής βασισμένων στην αγάπη, συντροφικότη
τα και αλληλεγγύη.

Η περιβαλλοντική συνείδησηγια ποιότητα ζωής 
πρέπει να είναι στόχος όχι μόνο των πολιτικών κομ
μάτων αλλά και όλων των κοινωνικών φορέων της πο
λιτείας.

5.6. Μάχη για την αντιμετώπιση 
της ρύπανσης

Η μάχη προσδιορίζεται πολυμέτωπη και αφορά 
ατμόσφαιρα -  έδαφος -  νερό κλπ. με εξειδίκευση και 
υλοποίηση των επιταγών του Ν. 1650/86 που προϋπο
θέτουν την εφαρμογή συγκεκριμένων προγραμμάτων 
και ελέγχων όχι μόνο στις περιοχές με οξυμμένα προ
βλήματα (νέφος, ακτές κλπ.) αλλά και στις περιοχές 
που αν δεν αλλάξει γρήγορα η εφαρμοζόμενη πολιτι
κή, θα παρουσιάσουν σύντομα, έντονα προβλήματα 
(προληπτική προστασία).

5.7. Μάχη για την ποιότητα του εργασιακού 
περιβάλλοντος

Η ρύπανση και γενικά οι υποβαθμισμένες συνθήκες 
των χώρων εργασίας είναι σημαντικότατος παράγον
τας που σχετίζεται με την ποιότητα της ζωής αν σκε- 
φθεί κανείς ότι το 1/3 του καθημερινού χρόνου μας δα- 
πανάται στην εργασία.

Στόχος μας θα πρέπει να είναι η αναβάθμιση των 
συνθηκών εργασίας μέσα από τη συστηματική εφαρ
μογή του θεσμικού πλαισίου (Ν. 1568/85) και την δη
μιουργία υποδομής Συμβουλευτικών Κέντρων Υγιει
νής και Ασφάλειας της εργασίας σ’ όλη τη χώρα ώστε 
να είναι δυνατή η εφαρμογή των σχετικών προβλέψε
ων κύρια στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επίσης απαι
τείται η αναβάθμιση των τεχνικών επιθεωρήσεων ερ
γασίας της χώρας.

Η μάχη για την ποιότητα του εργασιακού περιβάλ
λοντος πρέπει να αποτελέσει ταυτόχρονα και κυρίαρ
χη διεκδίκηση του συνδικαλιστικού κινήματος αντίθε
τα με τη λογική των ανθυγιεινών επιδομάτων (εξαγο
ρά της υγείας).

5.8. Ενίσχυση των διεθνών συνεργασιών
Η διεθνικότητα των προβλημάτων περιβάλλοντος 

επιτάσσει την διεθνή συνεργασία. Η χώρα μας πρέπει 
να λάβει ενεργό μέρος τόσο στους διεθνείς οργανι
σμούς που ασχολούνται σχετικά όσο και στην Ευρω
παϊκή Κοινότητα.

Η διεκδίκηση από την Ελλάδα της έδρας της Ευρω
παϊκής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος θα ήταν σκόπιμη και

θα έδινε άλλη διάσταση στην προώθηση των σχετικών 
θεμάτων στην Ελλάδα.

Το διπλωματικό σώμα πρέπει να εκπαιδευθεί κατάλ
ληλα ώστε να χειρίζεται με προσοχή όχι μόνο τα κα- 
θεαυτού περιβαλλοντικά ζητήματα, αλλά και όλα εκεί
να που μπορούν να έχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον.

5.9. Συνεργασία με το οικολογικό κίνημα και 
το κίνημα των καταναλωτών

Η συνεργασία με την κοινωνία αλλά και ιδιαίτερα 
με το οικολογικό κίνημα και το κίνημα των καταναλω
τών είναι απαραίτητη για την συνεχή ευαισθητοποίη- 
ση και ανταπόκριση του κόμματος στα περιβαλλοντι
κά αιτήματα, και τα αιτήματα των καταναλωτών για κα
θαρότερα και υγιεινότερα προϊόντα και την προώθηση 
των σχετικών ελέγχων.

6.1. Οικονομία και περιβάλλον
-  Ενθάρρυνση της δημιουργίας μικρομεσαίων επι

χειρήσεων περιβάλλοντος, που να καλύπτουν το σύ
νολο των σχετικών αναγκών:

Παραγωγή προϊόντων νέας τεχνολογίας, συντηρή
σεις, παροχή υπηρεσιών. Δημιουργία ειδικού ταμείου 
ή ειδικής κατηγορίας Τραπεζικών καταθέσεων που θα 
προορίζονται ειδικά για την στήριξη τέτοιων επιχει
ρήσεων.

-  Ανάπτυξη των υπηρεσιών προτυποποίησης και 
σχετικού ελέγχου προϊόντων για θέματα περιβάλλον
τος. Καθιέρωση του «περιβαλλοντικού σήματος».

-  Ενθάρρυνση των επιχειρήσεων που ευνοούν την 
τοπική ολοκληρωμένη ανάπτυξη.

-  Παροχή κινήτρων σε καταναλωτικά ανακυκλώσι- 
μα προϊόντα και προϊόντα μεγάλου χρόνου διάρκειας, 
αποκλεισμός οικονομικών κινήτρων σε προϊόντα μη 
κοινωνικά χρήσιμα (π.χ. όπλα).

-  Αυστηρή εφαρμογή των υφιστάμενων περιβαλ
λοντικών περιορισμών σε επιχειρήσεις, και του θεσμού 
της εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του 
Ν. 1650/86, με επέκταση του και στα θέματα υγιεινής 
και ασφάλειας των εργαζομένων.

-  Βελτίωση του νόμου 1568/85 για την υγιεινή και 
ασφάλεια των εργαζομένων με θεσμοθέτηση του Εθνι
κού Δικτύου Συμβουλευτικού Κέντρων Υγιεινής και 
Ασφάλειας και Εργασίας και Ενίσχυσης των Επιτρο
πών Υγιεινής και Ασφάλειας στις επιχειρήσεις και των 
Τεχνικών Επιθεωρήσεων Εργασίας της χώρας.

-  Υπολογισμός του ΑΕΠ με ενσωμάτωση του κό
στους και οφέλους μέτρων προστασίας περιβάλλον
τος.

-  Ενίσχυση των προγραμμάτων ανάπτυξης ήπιων 
μορφών ενέργειας και τεχνολογίας και αποκλεισμός 
της χρήσης πυρηνικής ενέργειας.

-  Καθιέρωση της υποχρέωσης των επιδοτούμενων 
δανειοδοτούμενων ή αδειοδοτούμενων προς εκσυγ
χρονισμό επιχειρήσεων ν’ αποδεικνύουν ότι ο εκσυγ
χρονισμός τους γίνεται με περιβαλλοντικά συμβατές 
τεχνολογίες και μέσα.

-  Με τα προγράμματα καταπολέμησης ανεργίας 
ενίσχυση θέσεων εργασίας που σχετίζονται με την 
προστασία του περιβάλλοντος.

-  Ενσωμάτωση της διδασκαλίας σχετικών θεμάτων 
Περιβάλλοντος και Υγιεινής και ασφάλειας της εργα
σίας σ’ όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα επαγγελ
ματικής κατάρτισης.

-  Δημιουργία ειδικών χρηματοδοτικών Ταμείων Πε
ριβάλλοντος τομεακών (π.χ. διαχείρησης ακτών, ή 
εθνικών δρυμών κτλ.) ή περιφερειακών (π.χ. κατά πε
ριφέρειες ή κατά νομούς) με σκοπό την χρηματοδό
τηση αποκλειστικά έργων και δραστηριοτήτων προ
στασίας περιβάλλοντος με ποικίλους πόρους μεταξύ 
των οποίων συνδρομές και τέλη ρυπαινόντων.

6. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 
ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΙΣ
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-  Αύξηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύ
σεων που αφιερώνεται σε έργα και δραστηριότητες 
προστασίας περιβάλλοντος (έμμεσα ή άμεσα) ώστε να 
ξεπεράσει το 1% του ΑΕΠ. Ειδικότερα αύξηση του 
ΠΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ.

-  Ενίσχυση της περιβαλλοντικής έρευνας και 
Τεχνολογίας-Δημιουργία Εθνικού Ινστιτούτου Περι
βάλλοντος.

-  Εφαρμογή του θεσμού της εκτίμησης των περι
βαλλοντικών επιπτώσεων για όλα τα μεγάλα έργα 
πριν αυτά προχωρήσουν, άλλο (π.χ. Αχελώος, Ολυμ
πιάδα κτλ.) όπως εξάλλου επιτάσσει ο νόμος 1650/86.

-  Απαγόρευση παραγωγής ή χρήσης προϊόντων με 
ιδιαίτερη επικινδυνότητα στην υγεία και το περιβάλ
λον.

-  Ενίσχυση εφαρμογής προγραμμάτων οικολογι
κών καλλιεργειών και τιμών των αντίστοιχων προϊόν
των.

-  Ανάπτυξη αγροτοτουρισμού και οικοτουρισμού.
-  Περιβαλλοντική θεώρηση όλων των καλλιεργη

τικών πρακτικών.
-  Συστηματικός εργαστηριακός έλεγχος εδαφών 

γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων για υπολείμ
ματα φαρμάκων και γενικώς επιβλαβών ουσιών για την 
υγεία του ανθρώπου.

6.2. Χωροταξία-Πολεοδομία 
και Περιβάλλον 

6.2α. Χωροταξικό επίπεδο
-  Σχεδιασμένη αξιοποίηση των πλουτοπαραγωγι- 

κών πόρων και των παραγωγικών δυνατοτήτων της κά-. 
θε περιοχής. Κατεύθυνση που οδηγεί στη δραστικό
τερη δυνατή μείωση των ανισοτήτων ανάμεσα στις 
«προβληματικές» και «αναπτυγμένες» περιφέρειες, 
ανάμεσα στο κέντρο και την «επαρχία». Κατεύθυνση 
που διασφαλίζει μέσα από την ισόρροπη ανάπτυξη την 
προστασία του περιβάλλοντος.

-  Ενίσχυση της «οντότητας» της περιφέρειας που 
προϋποθέτει την επεξεργασία και εφαρμογή κατευ
θύνσεων χωροταξικής οργάνωσης και περιβαλλοντι
κής προστασίας και για τις 13 περιφέρειες.

-  Δημιουργία του «Νέου Δήμου» μέσα από την ανα- 
κυττάρωση της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης και η ου
σιαστική ενεργοποίηση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκη
σης με σημαντικές αρμοδιότητες και πόρους για τα πε
ριβαλλοντικά και χωροταξικά μέτρα.

-  Άμεση προτεραιότητα για τη δημιουργία της 
απαραίτητης υποδομής για προώθηση των παραγω
γικών δραστηριοτήτων με την χωροθέτηση και πολε
οδόμηση ζωνών «παραγωγής» (ΒΙΟΠΑ -  ΒΙΠΑ -  ΒΙΠΕ, 
κτηνοτροφικές ζώνες, ζώνες εντατικής καλλιέργειας 
κλπ.).

-  Συστηματική προστασία και αξιοποίηση των 
πλουτοπαραγωγικών πόρων κάθε περιοχής. Πόρων 
που δεν περιορίζονται στον ορυκτό πλούτο, στη γη 
υψηλής παραγωγικότητας, στις ενεργειακές πηγές, 
αλλά κύρια αποτελούνται από τις ανεκτίμητες ακτές 
μας, την πολιτιστική κληρονομιά μας, τους διεθνώς 
γνωστούς βιότοπους και τις «ευαίσθητες» περιοχές 
μας.

-  Ταχύρρυθμη σύνταξη του Ενιαίου Εθνικού Κτη
ματολογίου ως απαραίτητου εργαλείου για την άσκη
ση συγκεκριμένης πολιτικής γης και πολιτικής προστα
σίας του περιβάλλοντος.

6.2.β. Πολεοδομικό Επίπεδο
-  Ουσιαστική κατοχύρωση του Δημοκρατικού Σχε- 

διασμού σε κάθε γωνιά της Ελληνικής γης. Είναι σα
φές ότι δεν επιδιώκεται απλά και μόνο να αποκτήσουν 
ανθρώπινα σχέδια όλες οι οικιστικές περιοχές που μέ
χρι σήμερα δεν έχουν σχέδιο. Κατεύθυνσή μας με ορί
ζοντα το 2000 είναι η συνολική και μακρόπνοη ανάπτυ
ξη των πόλεων και οικισμών μας με την εξασφάλιση 
του αναγκαίου κοινωνικού εξοπλισμού και της τεχνι
κής και παραγωγικής υποδομής.

-  Πρωταρχική κατεύθυνση η ολοκληρωμένη εφαρ
μογή του πολεοδομικού σχεδιασμού πάνω στην αστι
κή γη. Σ’ αυτή την κατεύθυνση οφείλουν να προσανα-

τολιστούν οι OTA και οι τοπικοί κοινωνικοί φορείς. Ση
μεία αιχμής στη προσπάθεια για εφαρμογή του 
σχεδιασμού είναι:

* Η ολοκλήρωση των «πράξεων εφαρμογής» και η 
κατασκευή των έργων υποδομής στις περιοχές επέ
κτασης των σχεδίων.

* Η συστηματική ενεργοποίηση του Γενικού Πολε- 
οδομικού Σχεδίου κάθε πόλης.

* Η σταδιακή αναθεώρηση των παληών σχεδίων πό
λεων με άμεση προοπτική την δραστική αύξηση των 
χώρων πράσινου και αναψυχής τη δημιουργία δικτύ
ου πεζοδρόμων και χώρων στάθμευσης και τη μείω
ση των υψηλών συντελεστών δόμησης.

-  Ανάδειξη και ενεργοποίηση στη πράξη των νέ
ων οικιστικών εργαλείων και θεσμοθέτηση καινούρ
γιων (αξιοποίηση της χρήσης του κοινωνικού συντε
λεστή δόμησης, του νέου τύπου συνεταιριστικής δό
μησης, του ενεργού οικοδομικού τετραγώνου, 
συνολικώτερων παρεμβάσεων ανάπλασης κ.τ.λ.).

-  Πολεοδομικές παρεμβάσεις στις πιο προβλημα
τικές - υποβαθμισμένες περιοχές (π.χ. Δυτικό Λεκανο
πέδιο, κεντρικές περιοχές, Δυτικές συνοικίες Θεσ/νί- 
κης, περιοχές αυθαιρέτων κλπ.).

-  Αντιμετώπιση των συνεχώς αυξανόμενων προ
βλημάτων που χαρακτηρίζουν τις περισσότερες παρα
λιακές περιοχές της χώρας. Ιδιαίτερα αυτές που βρί
σκονται κοντά σε τουριστικές πόλεις, σε αστικά κέν
τρα και σε περιοχές με αυξανόμενη ζήτηση για 
παραθεριστική κατοικία ή τουριστική εκμετάλλευση. 
Αντιμετώπιση του πολύπλοκου προβλήματος της αυ
θαίρετης Β’ κατοικίας ή αυθαίρετης τουριστικής εγ
κατάστασης που δεν μπορεί να γίνει μόνο με την επι
τάχυνση της πολεοδόμησής τους.

Απαιτούνται ταυτόχρονα και περιοριστικά, ανασταλ
τικά μέτρα για την πρόληψη της κατάτμησης της γης 
που να κατευθύνονται κατά προτεραιότητα στις πηγές 
και στους πόλους αυθαιρεσίας.

-  Συστηματικές προσπάθειες την βελτίωση της κα
θημερινότητας στις πόλεις και τους οικισμούς με:

* Εφαρμογή σχεδίου δραστικής αύξησης των χώ
ρων πρασίνου των αστικών κέντρων και ενθάρρυνσης 
του οικιακού πράσινου.

* Σχεδιασμός και οργάνωση των κυκλοφοριακών 
συνθηκών σε κάθε οικισμό με προτεραιότητα σε αυ
τούς που ήδη αντιμετωπίζοουν σχετικά προβλήματα.

* Ενίσχυση της χρήσης του ποδηλάτου και των μέ
σων μαζικής μεταφοράς. Αποθάρρυνση της χρήσης 
του IX μέσα στον αστικό ιστό κάθε πόλης.

* Εφαρμογή προγραμμάτων συνενοούμενης μετα
φοράς.

* Βελτίωση της ποιότητας της κατοικίας.
* Ενίσχυση των προγραμμάτων απόκτησης πρώτης 

κατοικίας.
* Μείωση των συντελεστών δόμησης στα αστικά 

κέντρα.
* Ενίσχυση των προγραμμάτων συλλογικών κοινω

νικών υπηρεσιών και εξοπλισμού στον αστικό χώρο 
(βρεφονηπιακοί σταθμοί, ΚΑΠΗ, κέντρα νεολαίας, 
άθλησης κτλ.).

* Βελτίωση του τηλεφωνικοί δικτύου και εφαρμογή 
νέων θεσμών τηλεεξυπηρέτησης μέσω συστημάτων 
πληροφορικής (π.χ. πληρωμή λογαριασμών, απόκτη
ση πληροφοριών, υποβολή αιτήσεων κτλ.).

* Βελτίωση και συντήρηση των υποδομών των πό
λεων (δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, κυκλοφορίας, 
επικοινωνίας κτλ.).

* Μάχη κατά των πτηνών ρύπανσης στα αστικά κέν
τρα.

* Ενεργοποίηση του ρόλου του Οργανισμού Αθήνας 
και Θεσσαλονίκης για την εφαρμογή των αντίστοιχων 
Ρυθμιστικών Σχεδίω και μέτρων Προστασίας Περιβάλ
λοντος.

6.3. Αποκέντρωση -  Συμμετοχή
-  Προετοιμασία ενός Εθνικού «Χάρτη Ποιότητας 

Ζωής» που θα έχει συγκεκριμένες προγραμματικές κα
τευθύνσεις, θα συμφωνηθεί με όλα τα κόμματα, και θα 
τεθεί σε δημοψήφισμα.

-  Προώθηση μέσω των Δημοτικών Αρχών των με
γάλων αστικών κέντρων κάθε νομού «Πρωτόκολλων 
Ποιότητας Ζωής κατά πόλη» με συγκεκριμένα μέτρα

για την βελτίωση της ποιότητας ζωής στο αστικό πε
ριβάλλον, που θα λαμβάνονται υπ’ όψη σε κάθε προ
γραμματισμό εκτέλεσης έργων.

-  Αποκέντρωση αρμοδιοτήτων προστασίας περι
βάλλοντος σε όλες τις βαθμίδες Τοπ. Αυτοδιοίκησης. 
Δημιουργία Γ ραφείων Περιβάλλοντος στους Δήμους 
και τις Κοινότητες. Ενίσχυση των ελεγκτικών αρμοδιο
τήτων των OTA στα θέματα αυτά.

-  Διεύρυνση του άρθρου 24 του συντάγματος με 
το δικαίωμα και υποχρέωση των πολιτών στην προστα
σία του περιβάλλοντος και όχι μόνο του κράτους. Ενί
σχυση με νομοθετικές ρυθμίσεις των μη κυβερνητικών 
οργανισμών για το περιβάλλον.

-  Ανάπτυξη ειδικής Σχολής Περιβαλλοντικής Κα
τάρτισης στα πλαίσια του Εκπαιδευτικού Κέντρου της 
ΚΕΔΚΕ για τα στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 
ενίσχυση των σχετικών δραστηριοτήτων της ΕΕΤΑ.

-  Θεσμική κατοχύρωση των OTA για την χρησιμο
ποίηση ad hoc υπηρεσιών ειδικών συμβουλών σε θέ
ματα χωροταξίας, πολεοδομίας και περιβάλλοντος.

-  Ενίσχυση των οικολογικών πρωτοβουλιών των 
OTA με ειδικά προγράμματα και κίνητρα.

-  Εφαρμογή του θεσμού της υποβολής ετήσιας έκ
θεσης της κατάστασης του περιβάλλοντος της χώρας 
στη Βουλή και του κάθε νομού στη δημοσιότητα.

-  Καθιέρωση της εφαρμογής των δημοψηφισμάτων 
σε εθνικό και τοπικό επίπεδο για περιβαλλοντικά ζη
τήματα μετά από αίτηση του 10% των κατοίκων.

-  Ώθηση στις συμμετοχικές διαδικασίες προκειμέ
νου για την λήψη αποφάσεων που αφορούν το περι
βάλλον.

-  Σύσταση και λειτουργία του Ενιαίου Φορέα Πε
ριβάλλοντος.

-  Αναβάθμιση της οργάνωσης του Υπουργείου Πε
ριβάλλοντος που θα λειτουργήσει επιτελικά και μόνο 
με περισσότερες Δ/νσεις περιβάλλοντος κατά θεμα
τικούς τομείς, και με λειτουργικά σχήματα διασύνδε
σης με τα άλλα οικονομικά Υπουργεία που να διασφα
λίζει τον συντονιστικό του ρόλο στα θέματα Χωροτα
ξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος μόνο (χωρισμός από 
τα Δημόσια Έργα).

6.4. Περιβαλλοντική Συνείδηση
-  Καθιέρωση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σ’ 

όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης αρχινώντας από το δη
μοτικό σχολείο (πρόγραμμα «πράσινες τάξεις»).

-  Ενίσχυση των κοινωνικών και επιστημονικών φο
ρέων για πρωτοβουλίες περιβαλλοντικής ενημέρωσης 
και ειδικότερα ενημέρωσης σε θέματα αγωγής υγείας.

-  Καθιέρωση περιβαλλοντικών προτύπων για τη 
διαφήμιση.

-  Καθιέρωση υποχρεωτικού min ποσοστού χρόνου 
των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών σε εκπομπές περιβαλ
λοντικού περιεχομένου με ταυτόχρονη θεσμοθέτηση 
ειδικών επιτροπών και κριτηρίων επιλογής σχετικών 
προγραμμάτων.

-  Δημιουργία κρατικών επιχειρήσεων (Videoclubs) 
για διάθεση ντοκυμαντέρ και ταινιών περιβαλλοντικού 
και πολιτιστικού περιεχομένου κυρίως για παιδιά. Κα
θιέρωση σχετικού σήματος ποιότητας για τις σχετικές 
ταινίες.

-  Ενίσχυση των προγραμμάτων της νέας γενιάς για 
την γνωριμία των νέων με την ελληνική φύση και τις 
παραδόσεις.

6.5. Ρύπανση
α) Ρύπανση ατμόσφαιρας

-  Καταπολέμηση του νέφους της Αθήνας με την 
εφαρμογή των μέτρων που έχουν ήδη μελετηθεί (πα
κέτο Οικουμενικής Κυβέρνησης).

-  Προληπτική εφαρμογή παρόμοιων μέτρων σε με
γάλα αστικά κέντρα για την πρόληψη δημιουργίας νέ
φους και σε άλλες πόλεις.

-  Ενίσχυση της εθνικής υποδομής σε σταθμούς μέ
τρησης και κινητές μονάδες ελέγχου ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης. Διασύνδεση του εθνικού δικτύου.

-  Παροχή κινήτρων και τεχνογνωσίας στους OTA 
που επιθυμούν να λειτουργήσουν δικά τους δίκτυα μέ
τρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης.



ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
-  Εφαρμογή και έλεγχος προτύπων εκπομπής 

ατμοσφαιρικών ρύπων κατά κατηγορίες πηγών.
β) Ρύπανση νερών

-  Μελέτη και εφαρμογή προτύπων ποιότητας 
υγρών αποβλήτων κατά κατηγορίες πηγών.

-  Καθιέρωση του συστήματος κατανομής στις πη
γές των υγρών αποβλήτων των συνολικών ανεκτών 
φορτίων ρύπανσης κατά υδάτινο αποδέκτη κάθε πε
ριοχής ύστερα από κατάλληλη μελέτη (Pollution load 
allocation studies).

Πέραν των ορίων αυτών θα επιβάλλεται είτε μείω
ση της παραγωγής είτε απαγόρευση λειτουργίας νέ
ων μονάδων (περιβαλλοντικά κορεσμένες περιοχές).

Το σύστημα της κατανομής θα συνδυάζεται με κα
τάλληλο δίκτυο παρακολούθησης τόσο των πηγών 
υγρών αποβλήτων όσο και του αποδέκτη.

-  Ανάπτυξη δικτύου εργαστηρίων σε κάθε νομό για 
την ανάλυση της ποιότητας νερών κάθε είδους.

-  Εξοπλισμός των ΟΤΑ με στοιχειώδη φορητά όρ
γανα δειγματοληψίας και ελέγχου ποιότητας νερών.

-  Εφαρμογή προγράμματος στήριξης της λειτουρ
γίας των βιολογικών καθαρισμών και γενικά των εγ
καταστάσεων επεξεργασίας αποβλήτων σ’ όλη τη χώ
ρα.

-  Αποτίμηση και συνεχής παρακολούθηση της 
ποιότητας και ποσότητας των υδατίνων φορέων της 
χώρας.

-  Εφαρμογή του νόμου για τη διαχείρηση των νε
ρών κατά υδατική λεκάνη απορροής.

-  Εφαρμογή προγραμμάτων διάδοσης της τεχνο
γνωσίας προστασίας των νερών από ρύπανση.

-  Ειδικά προγράμματα προστασίας των υπόγειων 
νερών της χώρας σε συνδυασμό με την περιβαλλον
τική θεώρηση των γεωργικών πρακτικών.
γ) Ρύπανση Εδάφους -  Στερεά απόβλητα

-  Καταγραφή της ποιότητας των εδαφών της χώ
ρας και της καταλληλότητας τους για διάφορες χρή
σεις (ολοκλήρωση του σχετικού προγράμματος του Ιν
στιτούτου Δασικών Ερευνών -  Υπ. Γεωργίας).

-  Προτεραιότητα στην ανάπτυξη προγραμμάτων 
ανακύκλωσης στερεών αποβλήτων κάθε είδους στα 
μεγάλα αστικά κέντρα. Ενίσχυση των ΟΤΑ για την 
εφαρμογή τους.

-  Θέσπιση ελάχιστων προδιαγραφών, διαχείρησης 
στερεών αποβλήτων κατά κατηγορίες και έλεγχος της 
εφαρμογής τους.

-  Στήριξη του έργου των ΟΤΑ και των ενιαίων Συν
δέσμων για την σωστή διαχείρηση των οικιακών απορ- 
ριμάτων (βελτίωση μεθόδων συλλογής μεταφοράς και 
τελικής διάθεσης με έμφαση στη βελτίωση της υγειο
νομικής ταφής στους μικρούς οικισμούς).

-  Ενίσχυση προγραμμάτων λιπασματοποίησης 
αποριμμάτων και χρήσης στερεών αποβλήτων και ιλύ- 
ων στη γεωργία για πόλεις τουλάχιστον μεσαίου με
γέθους.

-  Μελέτη και εφαρμογή καταλλήλων τρόπων πε
ριορισμού της χρήσης των πλαστικών και γενικώς των 
συσκευασιών μιας χρήσεως για τα διάφορα προϊόντα.

-  Εφαρμογή ειδικού προγράμματος των ΟΤΑ «Κα
θαρές παραλίες» για την συστηματική συλλογή και 
αποκομιδή των στερεών απορριμάτων από τις παρα
λίες κάθε καλοκαίρι.

Ιδιαίτερη έμφαση στις μη οργανωμένες πλαζ και 
στις παραλίες στις οποίες έχει απονεμηθεί η «γαλά
ζια σημαία» της ΕΟΚ ή ο «χρυσός αστερίας» (πολύ κα
θαρά νερά).
δ) Τοξικές και επικίνδυνες ουσίες και απόβλητα · Πε
ριβαλλοντικά ατυχήματα

-  Χωροθέτηση και κατασκευή απαιτουμένων ειδι
κών εγκαταστάσεων επεξεργασίας τοξικών υγρών 
αποβλήτων και ιλύων.

-  Εφαρμογή προγραμμάτων διαχείρησης επικίνδυ
νων στερεών βιομηχανικών αποβλήτων σε μεγάλα 
αστικά και βιομηχανικά κέντρα.

-  Θεσμοθέτηση και εφαρμογή του Μητρώου Τοξι
κών και Επικινδύνων Ουσιών που εισάγονται, παρά- 
γονται, διακινούνται, χρησιμοποιούνται ή αποβάλλον
ται ως απόβλητα από τις διάφορες επιχειρήσεις (υπο
χρεωτική ετήσια παροχή στοιχείων).

-  Εφαρμογή του θεσμού των οδηγιών ασφάλειας 
για κάθε τοξική και επικίνδυνη ουσία που κυκλοφορεί 
στο εμπόριο ή σε χώρους εργασίας.

-  Δημιουργία ειδικής συντονιστικής υπηρεσίας στο 
Υπουργείο Περιβάλλοντος για τη διαχείρηση των το
ξικών αποβλήτων και την εφαρμογή εθνικού σχεδίου, 
πρόληψης μεγάλων περιβαλλοντικών ατυχημάτων 
(εφαρμογή οδηγίας SEVEZO).

-  Στήριξη κάθε Δήμου με πληθυσμό μεγαλύτερο 
από 20.000 κατοίκους σε πρώτη φάση, ν’ αποκτήσει το 
δικό του «Σχέδιο Δράσης για αντιμετώπιση περιβαλ
λοντικών ατυχημάτων».

-  Ενίσχυση της εργαστηριακής υποδομής της χώ
ρας για τον έλεγχο των τοξικών και επικινδύνων ου
σιών.

-  Εφαρμογή των σχετικών κοινοτικών οδηγιών.
-  Ίδρυση Ινστιτούτου Περιβαλλοντικών ερευνών.
ε) Θόρυβος.
-  Ανάπτυξη μηχανισμού ελέγχου των πηγών θο

ρύβου σ’ όλη τη χώρα.
-  Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με στόχο τον περιορι

σμό του θορύβου.
-  Ηχομόνωση βασικών οδικών αρτηριών π.χ. στα 

όρια οικισμών.
-  Θεσμοθέτηση ανώτατων ορίων θορύβου που πα- 

ράγονται από μηχανές και εργαλεία.
-  Εφαρμογή αντιθορυβικών ζωνών σε αστικές πε

ριοχές με κατάλληλη ενίσχυση των ΟΤΑ για τον έλεγ
χο της τήρησής τους (εφαρμογή Ν. 1650./86).

-  Εφαρμογή υποχρεωτικού ελέγχου ηχομόνωσης 
στις νέες κατοικίες σύμφωνα με τα σχετικά κριτήρια 
του ΓΟΚ.

-  Διασφάλιση της μελέτης των αντιθορυβικών μέ
τρων στα πλαίσια των μελετών περιβαλλοντικών επι
πτώσεων έργων και δραστηριοτήτων.

στ) Ρύπανση εσωτερικών μη βιομηχανικών χώρων
-  Διερεύνηση του προβλήματος της ρύπανσης των 

εσωτερικών μη βιομηχανικών χώρων (κατοικίας, εργα
σίας, αναψυχής, παιδείας, νοσηλείας κ.τ.λ.).

-  Ανάπτυξη εργαστηριακής υποδομής για τον 
έλεγχο εκπομπών ρύπων από προϊόντα (π.χ. οικοδο
μικά υλικά, οικιακά καταναλωτικά προϊόντα, έπιπλα 
κ.τ.λ.) μέσα σε εσωτερικούς χώρους.

6.6. Υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας

-  Ενίσχυση του αριθμού στελεχών, εργαστηριακού 
εξοπλισμού και εκπαίδευσης της Τεχνικής Επιθεώρη
σης Εργασίας για τον έλεγχο της ρύπανσης του ερ
γασιακού περιβάλλοντος και της ασφάλειας της ερ
γασίας.

-  Εφαρμογή οργανωμένων προγραμμάτων κατα
πολέμησης της ρύπανσης των εργασιακών χώρων κα
τά ουσία και κατηγορία επιχειρήσεων.

-  Προώθηση των προγραμμάτων ιατρικής της ερ
γασίας (πανεπιστημιακή εκπαίδευση - έρευνα).

-  Ανάπτυξη εργαστηριακής υποδομής ελέγχου των 
συνθηκών εργασίας (δίκτυο Συμβουλευτικών Κέντρων 
Υγιεινής και Ασφάλειας της εργασίας - ΣΥΚΥΑΕ).

-  Προώθηση της ενημέρωσης και ευαισθητοποίη- 
σης των εργαζομένων.

-  Μελέτη και εφαρμογή προγραμμάτων Υγιεινής 
και Ασφάλειας των εργαζομένων στη γεωργία.

-  Βελτίωση του ασφαλιστικού συστήματος σε σχέ
ση με την υγιεινή και σφάλεια της εργασίας.

6.7. Φύση

-  Άμεση εφαρμογή του Εθνικού Κτηματολογίου - 
Υποχρεωτιή Κτηματογράφηση όλης της περιοχής στη 
γειτονία των μεγάλων έργων από τους φορείς εκτέ
λεσης ή εκμετάλλευσης τους.

-  Βελτίωση και αύξηση των μέτρων προστασίας 
των δασών από πυρκαγιές. Αποθάρρυνση των μελλον
τικών καταπατητών κομμένων δασών.

-  Βελτίωση του νόμου για τους βοσκοτόπους.
-  Αύξηση του ρυθμού αναδάσωσης.
-  Κατοχύρωση ενός συγκεκριμένου ποσοστού του 

εδάφους μας με την κύρωσή τους ως προστατευομέ- 
νων περιοχών (εφαρμογή του Ν. 1650/86) που αφορά 
εθνικούς δρυμούς, ακτές, υγροβιότοπους και την οριο- 
θέτηση τους.

-  Άμεση λήψη μέτρων για την διαχείρηση των κη
ρυγμένων προστατευμένων περιοχών καθώς και τον

κατάλληλο περιορισμό των χρήσεων γης και δραστη
ριοτήτων στην γύρω περιοχή τους.

-  Αυστηρός έλεγχος, περιορισμός ή και απαγόρευ
ση κατά περιοχές κατά διαστήματα ή και κατά είσοδο 
του κυνηγίου. ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των κυ
νηγών.

-  Δημιουργία κέντρων περίθαλψης άγριων ζώων 
(θηλαστικά, πουλιά κ.τ.λ).

-  Καθιέρωση βραβείων μεταξύ των ΟΤΑ για την κα
λύτερη προστασία περιοχών φυσικού κάλλους.

-  Καθιέρωση προγράμματος απαλλοτριώσεων πα
ράκτιων ζωνών με σκοπό την προστασία και παραχώ
ρηση τους στην πρόσβαση του κοινού (πρόγραμμα 
«ανοικτές παραλίες»).

-  Βελτίωση και αυστηρή εφαρμογή του αλιευτικού 
και δασικού κώδικα.

-  Δημιουργία καταφυγίων αγρίων ζώων.
-  Εφαρμογή ειδικού προγράμματος μελέτης και 

εφαρμογής σχεδίων διαχείρησης ακτών σ’ όλους τους 
παράκτιους νομούς και νησιά της χώρας με παράλλη
λο ορισμό του αιγιαλού και της παραλίας.

-  Ολοκλήρωση και εφαρμογή του χωροταξικού 
σχεδιασμού των νομών με καθιέρωση ετήσιων εκθέ
σεων απολογισμού του.

7. ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ
Από τις προγραμματικές κατευθύνσεις λείπει σκοπί
μως ένα τεράστιο κεφάλαιο που έχει άμεση σχέση με 
το περιβάλλον αυτό της προστασίας της πολιτιστικής 
μας κληρονομιάς.

Θεωρούμε ότι από μόνο του χρειάζεται μια ειδικό
τερη και πολύ λεπτομερειακή προσέγγιση που πρέπει 
να γίνει από τους ειδήμονες του χώρου. Εμείς θα το
νίσουμε ακόμα μια φορά ότι η ελληνική φύση και η πα
ράδοση είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της ελληνικό
τητας και αυτή πρέπει να είναι ο απώτερος στόχος της 
προστασίας. Εξάλλου τα δύο αυτά στοιχεία είναι αλ- 
ληλένδετα. Ο ελληνικός πολιτισμός, και η ελληνική τέ
χνη έχει εμπνευστεί από την ελληνική φύση γι’ αυτό 
οφείλουμε να διατηρήσουμε και τα δύο για τις ερχό
μενες γενιές. Και όπως λέει ο εθνικός μας ποιητής: 

Χρωστάμε σε όσους ήρθαν, πέρασαν, 
θα ρθούνε, θα περάσουν 
κριτές θα μας δικάσουν 
οι αγέννητοι, οι νεκροί.

Η ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1) The State of the Environment UNEP 1985
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(1981).

4) "Environmental protection in the 1990’s" 
CONWAVE report No 9/87 (Περίληψη της έκθεσης «Το 
Κοινό μας Μέλλον»),

5) Environment and Economics OECD (1984)
6) Οικολογία και Πολιτική Michel Bosquet
7) Οικονομία & Περιβάλλον Rene Passet

8) Οδηγός σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος 
για τους ΟΤΑ, ΕΕΤΑΑ (1990).

9) Η νέα περιβαλλοντική πολιτική ΥΠΕΧΩΔΕ1983.
10) X. Ορφανίδης «Το Οικολογικό κίνημα στην Ελ- . 

λάδα».
11) Θ. Θεοδωρόπουλος «Η ελληνική παράδοση 

προϋπόθεση για την προστασία του Περιβάλλοντος».

12) Parti Socialiste - France
Secretariat National aT Urbanisme et a Γ Environne
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"Positions socialistes sur Γ Environnement 1988"
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14) "Le choix de la vie" P écologie - les Verts" France
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τος ΠΑΣΟΚ 1990.



ΠΑΣΟΚ: 16 ΧΡΟΝΙΑ

Σύνοδοι Κ.Ε, 
του ΠΑΣΟΚ
1η Σύνοδος: 4 Σεπτεμβρίου 1977. Α σχολήθηκε με τις κατευθυντή
ριες γραμμές της κυβερνητικής πολιτικής, καθώ ς και με την κα 
τάρτιση των συνδυασμών για τις εκλογές Νοεμβρίου.
2η Σύνοδος: 2 5 -2 6  Φεβρουάριου 1978. Καθορίζονται οι θέσεις του 
ΠΑΣΟΚ σε θέματα εθνικά, πολιτικά ταξικά , πολιτιστικά και ιδεο
λογικά.
3η Σύνοδος: 2 4 -2 5  Ιουνίου 1978. Π ροετοιμασία για τις δημοτικές 
εκλογές του φθινοπώρου.
4η Σύνοδος: 23 Σεπτεμβρίου 1978. Θέμα οι δημοτικές εκλογές. 
5η Σύνοδος: 23 -  25 Φεβρουάριου 1979. Θέμα η οργανωτική πολιτική. 
6η Σύνοδος: 2 3 -2 4  Φεβρουάριου 1980. Δ ιατυπώνονται οι πρώτοι 
βασικοί κανόνες άσκησης της κυβερνητικής πολιτικής.
7η Σύνοδος: 26 Ιουλίου 1980. «Γεννιέται» το σύνθημα των επόμε
νων χρόνων: «Εθνική Α νεξαρτησία — Λαϊκή Κυριαρχία -  Κοινω
νική Απελευθέρωση».
8η Σύνοδος: 20 Ιουνίου 1981. Η τελευταία σύνοδος από το 1977 που 
βρίσκει το ΠΑΣΟΚ στην αντιπολίτευση. Επεξεργασία του «Συμβο
λαίου με το λαό».
9η Σύνοδος: 26 Μ αρτίου 1982. Α ναφορές στην κυβερνητική πολιτι
κή και στην ευθύνη που επωμίσθηκε το ΠΑΣΟΚ αναλαμβάνοντας 
την εξουσία.
10η Σύνοδος: 30η Ιουλίου 1983. Η σύνοδος αυτή παρέμεινε γνωστή 
ω ς «Σύνοδος της Χ αλκίδας». Θεωρείται σαν ένα σημείο σταθμός 
για την πορεία του ΠΑΣΟΚ, το οποίο είναι ήδη 21 μήνες στην κυ
βέρνηση. Τίθεται θέμα συνεργασίας του ΠΑΣΟΚ με την Αριστερά. 
11η Σύνοδος: 10 Μ αρτίου 1984. Εγκρίνονται οι τρεις εισηγήσεις της 
Κ.Ε. για το πρώτο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ.
12η Σύνοδος: 8 Μαΐου 1984. Α πολογισμός δράσης εν όψει του συ
νεδρίου.
13η Σύνοδος: 15 Μαΐου 1984. Το πρώτο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ έχει 
λήξει και η Κ.Ε. συνέρχεται να εκλέξει τα  μέλη του Ε.Γ.
14η Σύνοδος: 2 8 -2 9  Ιουλίου 1984. Ανάλυση των αποτελεσμάτων 
των ευρωεκλογών.
15η Σύνοδος: 1 9 -2 0  Ιανουάριου 1985. Α ποφάσεις για την εκλογή 
Προέδρου της Δ ημοκρατίας και τις εθνικές εκλογές. Απόφαση για 
διπολική αναμέτρηση μεταξύ των δυνάμεων της προόδου και της 
συντήρησης.
16η Σύνοδος: 19 Μαΐου 1985. Εγκρίνεται το πρόγραμμα της δεύτε
ρης τετραετίας, ενώ μένουν 15 μέρες για τις εθνικές εκλογές.
17η Σύνοδος: 2 4 -2 5  Ιουλίου 1985. Α σχολείται με θέματα οργανω
τικής ανασυγκρότησης του ΠΑΣΟΚ.
18η Σύνοδος: 27 Σεπτεμβρίου 1985. Ο Π ρόεδρος εισηγείται την ανα
νέωση του Ε.Γ.
19η Σύνοδος: 30 Αυγούστου 1986. Εγκρίνεται η εκλογική τακτική  
για τις επερχόμενες δημοτικές εκλογές.
20η Σύνοδος: 1 3 -  14 Δεκεμβρίου 1986. Καθορίζεται η νέα πορεία 
του ΠΑΣΟΚ.
21η Σύνοδος: 8 Φεβρουάριου 1987. Εκλέγεται νέο Ε.Γ.
22η Σύνοδος: 2 9 -3 1  Μαΐου 1987. Α νακοινώνονται τα  συμβούλια 
ανασυγκρότησης.
23η Σύνοδος: 25 Σεπτεμβρίου 1987. Εκλέγεται νέο Ε.Γ.
24η Σύνοδος: 7 - 8  Νοεμβρίου 1987. Εκφράζεται η ανησυχία για την 
πορεία ανασυγκρότησης. Συζητήσεις για τον εκλογικό νόμο.
25ή Σύνοδος: 29 Ιουνίου 1988. Ε σω κομματικές τριβές, επίθεση του 
προέδρου προς Ν .Δ . -Κ Κ Ε .
27η Σύνοδος: 3 0 -3 1  Δεκεμβρίου 1988. Η απόρριψη της απλής ανα
λογικής, η αναγγελία συνεδρίου για το Μ άρτιο 1989 είναι τα βασι
κά σημεία της εισήγησης του Ανδρέα.
28η Σύνοδος: 18 και 24 Μαΐου 1989. Έ γκριση  των συνδυασμών του 
ΠΑΣΟΚ για τις επερχόμενες εκλογές.
29η Σύνοδος: 6 - 7  Αυγούστου 1989. Το ΠΑΣΟΚ έχει ηττηθεί στις 
εκλογές Ιουνίου και πολλά μέλη της Κ.Ε. ασκούν κριτική για τον 
τρόπο διακυβέρνησης.
30η Σύνοδος: 14 Οκτωβρίου 1989. Εκλογικοί συνδυασμοί ενόψει των 
εκλογών.
31η Σύνοδος: 27 -  28 Νοεμβρίου 1989. Αναφορά του Προέδρου στην 
πολιτική συγκυρία και νύξεις για τον «αυριανισμό» και το λα ϊκ ι
σμό. Αναφορά για την ένταξη του ΠΑΣΟΚ στην Σοσιαλιστική 
Διεθνή.
32η Σύνοδος: 17 Μ αρτίου 1990. Έ γκριση των εκλογικώ ν συνδυα
σμών και διαμόρφωση πλαισίου δεοντολογίας για τους υποψήφιους 
βουλευτές.



Πριν καθοριστεί το περιεχόμενο του όρου 
«ΠΡΟΝΟΙΑ», απαιτείται η καταγραφή βασικών 
χαρακτηριστικών της φιλοσοφικής θεώρησης και 
ιδεολογικής άποψης του ΠΑΣΟΚ, για τη 
λειτουργία της Κοινωνίας.

Οι τοποθετήσεις σε βασικά θέματα δίνουν και 
το περίγραμμα μιας κοινωνικής αντίληψης που 
απορρέει από τη θεώρηση αυτή, αλλά και 
μπορούν να προδιαγράφουν τις πολιτικές μας 
θέσεις στο συγκεκριμένο τομέα.

Υπάρχουν βέβαια δοσμένες και κατακτημένες 
ήδη έννοιες, που όμως χρειάζονται και παραπέρα 
ανάπτυξη και σύνδεση με την φιλοσοφικο- 
ιδεολογική άποψη και την κοινωνική αντίληψη, 
για να μετουσιωθούν σε πολιτικές θέσεις.

Για την αποτύπωση της σημερινής 
πραγματικότητας και για τη χάραξη της 
προοπτικής για τα επόμενα 5,10 ή 15 χρόνια, 
είναι αυτονόητη η έδραση σε επιστημονικά και 
κοινωνικά δεδομένα.

Και δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι εάν στις 
προηγούμενες δεκαετίες το ζητούμενο ήταν η 
δικαιότερη κατανομή του εθνικού εισοδήματος, 
στη δεκαετία του 1990 η απαίτηση είναι μια 
καλύτερη ποιότητα ζωής.

Πριν από όλα όμως, πρέπει να πάρουμε υπόψη 
μας την ιδιαιτερότητα των υπηρεσιών πρόνοιας 
και τον ειδικό ρόλο τους στην Κοινωνία:

Επιδρούν όχι μόνο στην ατομική ευτυχία του 
ανθρώπου, αλλά και στην ποιότητα ζωής 
συνολικά μιας κοινωνίας και μέσα από τις 
διαδικασίες αλληλοαποδοχής, αλληλεγγύης και 
αμοιβαίας προσφοράς, οδηγούν στην πραγματική 
απελευθέρωση της ίδιας της κοινωνίας και των 
μελών της.

Το όραμά μας

Μια κοινωνία δ ικα ιοσύνης, ισ ό τη τα ς και ανθρω πιάς. 
Μια καλύτερη πο ιότητα .ζω ής για  το  άτομο  και την κοι
νωνία.

Οι στόχοι μας

Ο λοκλήρωση της Κ οινωνικής Ασφάλειας του Ελληνα Πο
λίτη με την ενεργό συμμετοχή του.

Κ ατοχύρωση τω ν Α νθρώπινω ν Δ ικα ιω μάτω ν και δ ια 
σφάλιση της ψ υχικής και κοινω νικής υγείας όλων.

:

L·

□  Εισαγωγή □  Οι ιδέες και το Όραμα, βασικές 
ιδεολογικές και πολιτικές θέσεις □  Η 
προοπτική και οι κατευθύνσεις, βασικές 
προγραμματικές θέσεις □  Το πρόγραμμα, 
βασικές αρχές προγράμματος □  Τα 
παραρτήματα (Αναλυτικά Προγράμματα), 
Σχεδιασμός Προγράμματος □  Εθνικό Σύστημα 
Προνοίας, □  Παιδική προστασία - μητρότητα - 
οικογένεια, □  Δημογραφικό πρόβλημα □  Τρίτη 
ηλικία, Άτομα με ειδικές ανάγκες, Ειδική 
Αγωγή, Ευπαθείς ομάδες Πληθυσμού, 
Αναμόρφωση Ιδρυμάτων, Κατοικία - Στέγαση, 
Μετασυνεδριακή δουλειά.

Η πολιτική μας

Θ εσμικές και δ ιαρθρω τικές αλλαγές για ν’ ανταποκριθούν 
οι υπηρεσίες πρόνοιας στις σύγχρονες α νά γκες της κοι
νω νίας μ α ς στη δεκαετία  του 1990 και προς το  2000.

Το σχέδιό μας

α. Ριζική μεταβολή του παραδοσιακού ρόλου της πρόνοιας
για την πρόληψη δημιουργίας κοινω νικώ ν προβλημάτω ν 
με την παροχή  υπηρεσιών σε όλο τον πληθυσμό.

β. Ενιαίο ποίηση πολ ιτικής, ευρύτερος συντονισμός, συ
νεργασία και καταμερισμός ρόλω ν, όλων των φορέων πρό
νοιας: κρα τικώ ν, κοινω νικώ ν, ιδ ιω τικώ ν (μη κερδοσκο
πικώ ν), για  τη συνολική αντιμετώ πιση των κοινωνικών 
προβλημάτων μέσα από πλέγμα παροχώ ν και ειδικών υπη
ρεσιών προς τις  ομάδες του πληθυσμού που έχουν προσω
ρινά ή μόνιμα προβλήματα .

γ. Συμπλήρωση της υλικής και οργανωτικής δομής όλων 
των φορέω ν κα ι υπηρεσιώ ν πρόνο ιας και στενότερη σύν
δεσή τους με την υπόθεση τη ς κοινω νικής, ο ικονομ ικής 
και πολ ιτισ τικής ανάπτυξης του τόπου.

Η ριζική μεταβολή του παραδοσ ιακού  ρόλου της πρό-

ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΔΟΥΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
νοιας, απαιτεί μακρόχρονη προσπάθεια με σκοπό την προ
σέγγιση του επιθυμητού σύγχρονου πρότυπου Κοινωνικών 
Υπηρεσιών, σύμφωνα με τις  διεθνείς προδιαγραφές. 
Βασικές επιδιώ ξεις μας:
Α ναδιοργάνωση του τομέα Π ρόνοιας και συντονισμός με 
σ χετικές δραστηριότητες άλλω ν τομέω ν με Γενικά μέτρα 
πολιτικής και δημιουργία ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥ ΣΤΗ Μ Α ΤΟ Σ 
Π ΡΟ Ν Ο ΙΑ Σ.

Αναβάθμιση της ποιότητας υπηρεσιών ύστερα από αξιο
λόγηση της α π οδοτικότη τά ς τους με Μ έτρα στήριξης για 
τον περιορισμό της προσφυγής σε ιδρυματική περίθαλψη. 
Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και του αισθήματος 
κοινω νικής ευθύνης των πολιτώ ν με Δραστηριότητες και 
Προγράμματα Α νάπτυξης.

Αξιοποίηση των πόρω ν όσο γίνεται καλύτερα με Σ χέ
διο Α ναδιάρθρωσης.

Έ τσ ι θα πετύχουμε:

-  Βελτίωση της προστασ ίας με εξειδικευμένες υπηρε
σίες και υλικές παροχές για την αντιμετώ πιση των αναγ
κών.

-  Π αροχή υπηρεσιών συμπληρω ματικώ ν προς τις υπη
ρεσίες Υγείας και τους άλλους τομείς δραστηρ ιότητας.

-  Για την αποτελεσματική  αντιμετώ πιση των κοινω νι
κών προβλημάτω ν και των δυσμενών επ ιπτώ σεω ν της οι
κονομ ικής ανάπτυξης για να προωθηθεί πολιτική  κοινω 
νικής δ ικα ιοσύνης και κατοχύρω σης τω ν ανθρώ πινω ν δι
κα ιω μάτω ν.

Δίνουμε έμφαση

-  Στην κοινωνική ένταξη των ατόμω ν με ειδ ικές ανάγ
κες μέσα από δ ιαδ ικα σ ίες κα τά ρτισ η ς και α π ο κ α τά σ τα 
σης.

-  Στην εναρμόνιση της Π ρόνοιας με την Κοινωνική 
Ασφάλιση και το ΕΣΥ.

-  Στο συνεχή εμπλουτισμό και την αποκέντρω ση προς 
την Τοπική Αυτοδιοίκηση, του κοινωνικού εξοπλισμού για 
την προστασία  παιδιώ ν, ηλικιω μένω ν και ευπαθών ομ ά
δων.

-  Στην ένταξη της επ ιδομ α τική ς πολ ιτικής για τ ις  ευ
παθείς ομάδες πληθυσμού, σε μια συνολική πολιτική στή
ριξης του ελάχιστου διαθέσιμου οικογενειακού εισοδήμα
τος.

-  Στην ένταση της προσπάθειας για  αντιμετώ πιση του 
Δ ημογραφικού προβλήματος.

-  Στην αντιμετώ πιση της Λ αϊκής Στέγης στα πλαίσια  
συνολικής Σ τεγαστικής Π ολιτικής με ιδιαίτερη έμφαση 
στη στέγαση των λαϊκώ ν τάξεω ν και των ευπαθών ομ ά
δων πληθυσμού, υπό την ευθύνη Εθνικού Στεγαστικού Φ ο
ρέα.

Α παιτείται σχεδιασμένη πολιτική για τους επιμέρους το
μείς Κ οινωνικής Π ρόνοιας ώ στε να υλοποιηθεί:

-  η πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση των προβλημάτω ν
-  η διατήρηση τω ν ατόμω ν στην κοινότητα
-  η μείωση της ιδρυματικής περίθαλψ ης
-  η στήριξη της ο ικογένειας σαν συνόλου
-  η καταπολέμηση της υπογεννητικότητας κα ι η αντι

μετώπιση του δημογραφικού προβλήματος.
-  η α ποκα τά σ τα σ η  τω ν ατόμω ν με ψ υχικά και σω μα

τικά  προβλήματα  και ένταξή τους στην ο ικονομ ική , κοι
νωνική και πολιτιστική ζωή.

-  η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώ 
μης στα κοινω νικά προβλήματα .

-  η καθολικότητα  των παροχώ ν.
-  η συμμετοχή κοινού και ενδιαφερομένω ν στην αντι

μετώπιση των προβλημάτω ν.

Π αιδική Προστασία - Μ ητρότητα - Ο ικογένεια 

Μ έτρα για την Ο ικογένεια

-  Συμβουλευτικοί σταθμοί στα Κέντρα Υγείας του ΕΣΥ 
και στους OTA.

-  Κέντρα Ο ικογενειακού Π ρογραμματισμού.
-  Υ ποστηρικτικά  Π ρογράμματα .
-  Στήριξη ψ υχοκοινω νική, αλλά  και προληπτική  και 

θεραπευτική.
-  Δημιουργία ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΣΤΗ ΡΙΞ Η Σ ΤΗ Σ ΟΙΚΟ

ΓΕΝΕΙΑΣ.
-  Κ ατασκηνώ σεις για  ολόκληρη την οικογένεια.
-  Στήριξη της νέας ο ικογένειας.
-  Στήριξη της νέας ο ικογένειας που έχει παιδί με ειδι

κές ανάγκες.

Μ έτρα για τη Μητέρα

-  Ενιαιοποίηση πολ ιτικής για  τη μητρότητα.

-  Εξασφάλιση ίσων ευκαιριών, επαγγελματική  α π ο κ α 
τάσταση .

-  Π λήρης ιατροφαρμακευτική κάλυψη της κύησης και
του τοκετού.

Μ έτρα για τους γονείς

-  Α σφαλιστική κάλυψη γονικής άδειας.
-  Δ ιευκολύνσεις ωραρίου εργασ ίας.
-  Π ρογράμματα εξω οικογενειακής φροντίδας των παι

διών.
-  Ενιαιοποίηση επ ιδομ α τική ς πολ ιτικής.

Μ έτρα για το παιδί:

-  Εθνικό Συμβούλιο Π αιδικής Π ροστασ ίας (ΕΣΠ Α Π ).
-  Μ ετατροπή παιδοπόλεω ν και Κέντρων Π αιδικής Μέ

ριμνας.
-  Δ ικτύω ση - Δ ιασύνδεση βρεφικών κέντρω ν.
-  Ενια ίος Φ ορέας Π αιδικώ ν Ε ξοχώ ν.
-  Νέο πρόγραμμα στέγασης πα ιδ ικώ ν σταθμώ ν.
-  Νέες μορφές φροντίδας.
-  Π ρόγραμμα Π ροστασίας Π αιδιών χω ρίς Ο ικογενεια

κή Φ ροντίδα.
-  Α νάπτυξη του Νέου Θεσμού «Π Α ΙΔΙΚ Ο  ΚΕΝΤΡΟ».
-  Έ μ φ αση  στην ανοιχτή  προστασ ία .

Δ ημογραφικό πρόβλημα

-  Μ έτρα για  την εργαζόμενη μητέρα, τα εργαζόμενα 
ζευγάρια και όλες τ ις  οικογένειες.

-  Θ εσμικά μέτρα για  τ ις  πολύτεκνες οικογένειες.
-  Μ έτρα για  την προστασ ία  της μονογονεϊκής ο ικογέ

νειας.
-  Ο ικονομ ικά  κα ι φορολογικά  μέτρα.
-  Ε πίδομα και σύνταξη στην πολύτεκνη μητέρα.
-  Σ τεγασ τικά  προγράμ μ ατα  για όλες τις οικογένειες 

με προτερα ιότητα  και ειδ ικά  μέτρα για  τις  πολύτεκνες οι
κογένειες.

-  Κ ω δικοποίηση της νομοθεσίας.
*

Τρίτη ηλικία

-  Διατήρηση των ηλικιωμένων στο φυσικό τους χώρο.
-  Δ ιατήρηση της ο ικονομ ικής ανεξαρτησ ίας των ηλι

κιωμένων με εξασφάλιση ενός ελάχιστου εισοδήματος.
-  Σ ταδιακή  κατάργηση της φορολογίας των συντάξε

ων.
-  Εξασφάλιση σύνδεσης με την κοινω νική ζωή.
-  Διαφύλαξη πνευματικών και σω ματικώ ν ικανοτήτων.

-  Α νάπτυξη Π ρογραμμάτω ν πρόληψ ης σε κοινοτική 
βάση.

-  Σ υσ τημ ατικός έλεγχος υγείας (check up).
-  Π εριορισμός της ασυλικής περίθαλψ ης - παραμονή 

στο σπίτι.
-  Α νάπτυξη κ α τ ’ ο ίκον νοσηλείας.
-  Εξατομίκευση υπηρεσιών στα  ιδρύματα κλειστής 

φ ροντίδας (θεραπευτήρια χρονίω ς πασχόντω ν).
-  Συστηματική πληροφόρηση κοινού και ηλικιωμένων.
-  Ε πιστημονικές έρευνες για το φαινόμενο «γηρατιά».
-  Ίδρυση  ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥ.
-  Ίδρυση  ΚΕΝΤΡΟΥ Μ ΕΛΕΤΗΣ Τ ΡΙΤ Η Σ ΗΛΙΚΙΑΣ.
-  Δημιουργία Συμβουλευτικού Ο ργάνου Ε κπροσώ πω ν 

των Ο μοσπονδιώ ν Συνταξιούχω ν και Συλλόγων ΚΑΠΗ.
-  Δημιουργία -  στο υπουργείο Υγείας -  ειδ ικής διεύ

θυνσης για την Π ρω τοβάθμια φροντίδα Υγείας.
-  Έ μ φ αση  στην εξω ιδρυματική περίθαλψη.
-  Δημιουργία προϋποθέσεων αλληλεγγύης και αλληλο

βοήθειας με προσφορά υπηρεσιών από άνθρωπο σε άνθρω
πο στο χώ ρο της μ ικρής γειτονιάς και της ευρύτερης συ
νο ικ ίας.

-  Α νάπτυξη του θεσμού του οικογενειακού βοηθού.
-  Βελτίωση και επέκταση  τω ν ΚΑΠΗ.
-  Α ναβάθμιση Ιδρυματικής φροντίδας.
-  Α νάπτυξη Σ τεγαστικώ ν Π ρογραμμάτω ν.

Ά το μ α  με Ε ιδικές Α νάγκες

-  Δημιουργία νέων κέντρων: πρόληψης, αποθεραπείας, 
φυσικής α π ο κ α τά σ τα σ η ς, φ ιλοξενείας, προσω ρινής δ ια
μονής, διά βίου παραμονής, μονάδες παραπληγικώ ν κ.λπ.

-  Μ έτρα ο ικονομ ικής στήριξης, επαγγελμ ατικής και 
κο ινω νικής α π ο κ α τά σ τα σ η ς.

-  Κάρτα αναπηρίας.
-  Θ εσμικά μέτρα και κω δικοποίηση της Ν ομοθεσίας.
-  Επίσημη Α ναγνώριση του Εθνικού Συμβουλίου Α τό

μων με Ε ιδ ικές Α νάγκες.
-  Δημιουργία Γενικής Γ ραμματείας Α τόμω ν με Ειδι

κές ανά γκες.
-  Ο ργάνωση και ολοκλήρω ση σύγχρονου συστήματος 

Ε ιδικής Α γωγής.

Ευπαθείς Ο μάδες Πληθυσμού

-  Συνεργασία με αρμόδιους φορείς και διεθνείς οργα
νισμούς με ευρω παϊκές - κο ινοτικές υπηρεσίες, με οργα
νώσεις εθελοντικής προσφοράς, με την Τοπική Αυτοδιοί
κηση και την Ε κκλησ ία .

-  Χ ρηματοδότηση από  κάθε πιθανή πηγή.
-  Ε κπαίδευση και εξειδίκευση στελεχώ ν.
-  Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, ενεργοποίηση του λα

ού.
-  Έ ρευνα , μελέτες, μηχανοργάνω ση.
-  Συμβουλευτικά Κέντρα σε κάθε πρωτεύουσα Νομού.
β. Π ρόγραμμα «Κ αταπολέμησης της Α νέχειας».

Π ρόγραμμα « Ά μ εσ η ς Κάλυψης Ε κτάκτω ν Στεγαστι
κώ ν Α ναγκώ ν».

Π ρόγραμμα «Υ ποδοχής Μ ετακινουμένων Ατόμων».
Π ρόγραμμα «Κ αταπολέμησης Κοινωνικών Δ ιακρίσε

ων».
γ. Δημιουργία «Σταθμώ ν Ά μ εσ η ς  Κ οινωνικής Εξυπη

ρέτησης».

Αναμόρφωση Ιδρυμάτων

-  Εξειδίκευση των μεγάλων προνοϊακώ ν φορέων σε μια 
αποστολή  (ΠΙΚΠΑ-ΕΟΠ-Μ ΗΤΕΡΑ-ΚΚΟΝ)

-  Ίδρυσ η  νέου τύπου φορέων
-  Συντονισμός δραστηριοτήτω ν και λειτουργίας.
-  Ε κσυγχρονισμός δομώ ν και οργάνω σης.

Κατοικία - Στέγαση

-  Νέα Π ρογράμματα : Επιδότηση Ενοικίου, Σύσταση 
Α νακυκλούμενου Στεγαστικού Κεφαλαίου, Ενοικιαζόμε
νη Κοινωνική Κατοικία, Επιδότηση Τοκοχρεω λυτικής Δό
σης.

-  Αύξηση ποσού δανείων.
-  Βελτίωση - επιτάχυνση κατα σκευαστικώ ν προγραμ

μάτω ν.
-  Κ ατάρτιση ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ Π ΡΟ ΓΡΑ Μ 

Μ ΑΤΟΣ.

Ο  Την ευθύνη για την ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ στην 
Πρόνοια, είχαν τα μέλη της ΚΟΕΣ: Αποσκίτης Πέ

τρος, Καρρά Μαρία, Καρχιμάκης Μιχάλης, Κουρουμπλής( 
Παναγιώτης.

Συμμετοχή: Νίκος Νικολούλης, Μέλος Κ.Ο. Δασκάλων, 
ειδικός σε θέματα Ειδικής Αγωγής.

Σύνθεση -  Επεξεργασία Κειμένων: Γιώργος Αναστόπου- 
λος, Πρ. Σύμβουλος για θέματα πρόνοιας, στο Υπουργείο 
Υγείας.
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Από το ΠΑΚ <ττο ΠΑΣΟΚ
Η αναγγελία ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ στις 3 του Σεπτέμ

βρη του 1974, έδρασε για την ελληνική κοινωνία και 
πολιτική σκηνή, περίπου όπω ς επέδρασε η πτώση του με
τεωρίτη λίθου στην πλατεία  της Μ έκκας. Α πό εκείνη τη 
στιγμή και μέχρι σήμερα, η Ελλάδα κινείται γύρω του, στη
ρίζεται πάνω  του, προχω ρά μαζί του.

Το ΠΑΣΟΚ, από την ημέρα της ίδρυσης του μέχρι την 
αυγή της δεκαετίας του 1990, πέρασε χιλ ιάδες καλές και 
άσχημες στιγμές.

Π άντα όμω ς ήταν στο κέντρο τω ν εξελίξεων. Π οτέ στο 
περιθώριο. Η  Ελλάδα κινήθηκε, κινείται και θα κινείται 
για πολλά ακόμα χρόνια στον αστερισμό του. Έ ναν αστε
ρισμό, που στην κορυφή του κυριαρχεί απόλυτα ο Ανδρέ- 
α ς Π απανδρέου.

Ώριμο τέκνο της ανάγκης

Η γέννηση του ΠΑΣΟΚ μπορεί να ήλθε ξαφνικά, σε μια 
Ελληνική Κοινωνία που μόλις είχε βγει από  την επτάχρο
νη δικτατορία και που είχε εξαιρετικά χαμηλή εμπειρία 
κοινοβουλευτικών θεσμών και κομμάτω ν, δεν ήταν όμως 
παρθενογένεση.

Οι πολιτικές συνθήκες ήταν ώριμες για τη δημιουργία 
ενός ριζοσπαστικού Σοσιαλιστικού Κ όμματος. Ο Γάλλος 
ιστορικός Ζακ Μεϋνώ, στο βιβλίο του «πολιτικές δυνάμεις 
στην Ελλάδα», από το 1964 έλεγε ότι στη χώ ρα μας είναι 
εμφανής η έλλειψη ενός μεγάλου Σοσιαλιστικού κόμματος 
που θα καλύψει τον χώρο της κεντροαριστεράς. Α πλώ ς 
χρειαζόταν η προσω πικότητα που διαθέτοντας το  κύρος, 
τη φαντασία, την πολιτική διορατικότητα και την ιδεολο
γική κατάρτιση, θα δημιουργούσε αυτό το  κόμμα και θα

το  καθοδηγούσε προς το  μέλλον.
Και βέβαια, ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου, που δέκα χρό

νια μετά, μετέτρεψε την «προφητεία» του Ζακ Μεϋνώ, σε 
πραγματικότητα. Ή τα ν  μια ιδιοφυής πολιτική κίνηση που 
έδειχνε ότι ο Α νδρέας Π απανδρέου είχε βαθιά κατανοή
σει πράγματα  που άλλοι Έ λληνες ηγέτες δεν είχαν καν 
αντιληφθεί.
□  Τον ριζοσπαστισμό των μαζών και ιδιαίτερα της νεο
λαίας, που βγαίνοντας από  την επτάχρονη δικτατορία  ζη
τούσε ανεξαρτησία, ελευθερία, κοινωνική δικαιοσύνη.
□  Το πολιτικό κενό που υπήρχε στον χώρο της ευρύτε
ρης δημοκρατικής και αριστερής παράταξης. Η Έ νωση 
Κέντρου, αποτελούμενη από παλιά στελέχη της προδικτα- 
τορ ικής περιόδου, ούτε τα  σημεία τω ν καιρών μπορούσε 
να συλλάβει, ούτε να υιοθετήσει μια ριζοσπαστική πολιτι
κή γραμμή που ζητούσαν οι μάζες. Ό σ ο  για  την παραδο
σιακή αριστερά, σπαρασσόταν από εσωτερικές συγκρού
σεις κα ι ήταν καθηλωμένη σε δογματικά  σύνδρομα, που 
δεν της έδιναν τη δυνατότητα να παίξει τον ρόλο του κα- 
ταλύτη σ τις εξελίξεις.
□  Το ιδεολογικό κενό της Ελληνικής Κοινωνίας. Τα κόμ
ματα που μετά την μεταπολίτευση ξαναβρέθηκαν στην πο
λιτική σκηνή, ταλανιζόντουσαν από  πεπαλαιω μένες ιδε
ολογίες χω ρίς προοπτική. Ό μ ω ς  ο αυθόρμητος ριζοσπα
στισμός τω ν μαζών, ζητούσε μια σύγχρονη ιδεολογία που 
θα τον σχηματοποιούσε, θα του έδινε στόχους και προο
πτική, στα  πλαίσια  ενός διαμορφωμένου πολιτικού σχε
δίου. Ο Ε λληνικός Λ αός είχε ανάγκη από  μια νέα ιδεολο
γική ταυτότητα που θα τον οδηγούσε σε μια συνολική αλ
λαγή τη ς Ελληνικής Κοινωνίας.
□  Την ανάγκη δημιουργίας ενός συγκροτημένου, ενιαίου 
προοδευτικού πολιτικού κόμματος που θα λειτουργούσε με

βάση την ιδεολογία του και όχι τ ις  προσωρινές διαθέσεις 
και σχέδια των αρχηγίσκων του, κάτι που χαρακτήριζε>την 
προδικτατορική  Έ νω ση Κέντρου.

Αυτό ήταν το  περίγραμμα τω ν πολιτικώ ν και κοινωνι
κών συνθηκών της χώ ρας το  1974. Ο Α νδρέας Π απανδρέ
ου κατανόησε αυτά τα  κοινωνικά δεδομένα κ α ι... γεννή
θηκε το ΠΑΣΟΚ, ω ς ώριμο τέκνο της πολιτικής ανάγκης 
και της κοινω νικής οργής.

Από το ΠΑΚ στο ΠΑΣΟΚ

Ό μ ω ς , πέρα από τις  κοινω νικές συνθήκες που συναι- 
νούσαν, ούτε οργανω τικά αλλά ούτε και πολιτικά το Π Α
ΣΟΚ γεννήθηκε από το μηδέν. Μ ητρικός πολιτικός οργα
νισμός του ΠΑΣΟΚ ήταν το ΠΑΚ (Πανελλήνιο Απελευ
θερωτικό Κίνημα) που είχε ιδρυθεί τον Μάρτη του 1968 από 
τον Α νδρέα Π απανδρέου.

Το ΠΑΚ είχε αναπτύξει πολύπλευρο αντιδικτατορικό 
αγώνα τόσο στο εξω τερικό όσο και στο εσωτερικό και η 
μεταπολίτευση βρήκε πολλά στελέχη του στη φυλακή. Τον 
καιρό που το  ΠΑΚ ανέπτυσσε την αντιστασιακή του δρά
ση, άρχισαν παράλληλα να κυοφορούνται στο εσωτερικό 
του, οι νέες ιδέες για μια περισσότερο ριζοσπαστική ιδεο
λογία και πολιτική, που ήταν αναγκαία για την Ελλάδα. 
Η ριζοσπαστική αυτή πολιτική θα γινόταν πράξη παράλ
ληλα με τον «Εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα» του Ελλη
νικού Λαού για να ρίξει τη χούντα και να κατοχυρώσει την 
Εθνική Α νεξαρτησία και την κοινωνική δικαιοσύνη.

Οι ιδέες αυτές δεν άργησαν να φέρουν σε αντίθεση το 
ΠΑΚ με την Έ νω ση Κέντρου, η οποία ω ς συντηρητικός 
πολιτικός σχηματισμός δεν έπαιρνε συλλογικά μέρος στον
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αντιδικτατορικό αγώνα και προωθούσε μια πτώση της 
χούντας μέσα από ειρηνικές διαδικασίες. Βέβαια υπήρξαν 
στελέχη της Έ νω σης Κέντρου που πήραν ενεργά μέρος 
στην αντίσταση, όμως το κόμμα ω ς οργανισμός έδειξε 
αδράνεια.

Το σχίσμα ανάμεσα στο ΠΑΚ και την Έ νω ση Κέντρου 
συζητήθηκε πολύ τα  κατοπινά χρόνια. Α πό το  1968 που 
δημιουργήθηκε το ΠΑΚ μέχρι το 1971 που επισημοποιή
θηκε η ρήξη Κέντρου -  ΠΑΚ, ο Α νδρέας Παπανδρέου εμ
φανίζεται και παλεύει με δύο ιδιότητες. Του Προέδρου του 
ΠΑΚ και του εκπροσώπου της Έ νω σης Κέντρου στο εξω
τερικό. Το χρίσμα του εκπροσώπου, το πήρε από τον Γιώρ
γο Παπανδρέου στα τέλη του 1967, λίγο μετά την αποφυ- 
λάκισή τους. Στην πραγματικότητα , αυτά τα  χρόνια γι
νόταν ένας σοβαρός αγώνας μέσα στις τάξεις της Έ νωσης 
Κέντρου, ο οποίος αργά - αργά χώρισε τους συντηρητικούς 
από τους προοδευτικούς. Η προοδευτική πτέρυγα είχε πλέ
ον συνταχθεί στο ΠΑΚ, όταν το 1971 στο Β' Συνέδριο της 
Ε.Κ. και της νεολαίας της ΕΔΗΝ στη Βιέννη, το μέλος του 
Εθνικού Συμβουλίου του ΠΑΚ Μιχάλης Πονηρίδης, μετα
φέρει μήνυμα του Ανδρέα Παπανδρέου που καλεί τους συ
νέδρους να απορρίψουν τ ις  ψευδαισθήσεις και να εντα
χθούν στο ΠΑΚ.

Το πόσο δίκιο είχε ο Α νδρέας Π απανδρέου που κατα- 
κρίθηκε από αρκετούς γι’ αυτή του την πράξη, θα φανεί 
μετά από δύο χρόνια, όταν ο Γεώργιος Μαύρος, αρχηγός 
τότε της Ε.Κ. στην Ελλάδα που κατήγγειλε τότε τη «δια
σπαστική πράξη», θα δεχτεί να συμμετάσχει στην Κυβέρ
νηση Εθνικής Ενότητας, στηρίζοντας έτσι τη ΝΑΤΟϊκή λύ
ση της επανόδου και της εγκαθίδρυσης του Καραμανλή.

Το ΠΑΚ συνέχισε την αντιδικτατορική του δράση μέ
χρι το 1974 και στήριξε ενεργά κι από την αρχή τον αγώ 
να του Πολυτεχνείου, σε αντίθεση με το ΚΚΕ. Τα χρόνια 
αυτά, άρχισε να σχηματοποιείται και ένα ιδεολογικό πε
ρίγραμμα που θα αποτελούσε τη ραχοκοκκαλιά  της ιδεο
λογίας του κατοπινού ΠΑΣΟΚ. Οι ιδεολογικές αυτές αρ
χές είχαν σαφέστατα Μ αρξιστικές ρίζες αλλά διέφεραν ου
σιαστικά τόσο από τις αρχές του υπαρκτού σοσιαλισμού 
όσο και της σοσιαλδημοκρατίας. Ουσιώδης ήταν η απο
δοχή της θεωρίας για το καπιταλιστικό κέντρο και την πε
ριφέρεια, με την Ε λλάδα να κατατάσ σ ετα ι στη δεύτερη. 
Η άποψη του ΠΑΚ ότι στην Ελλάδα διεξάγεται Εθνικοα- 
πελευθερωτικός αγώνας, στηριζόταν στην παραπάνω  θε
ωρία. Ουσιώδης ήταν επίσης η απόρριψη του Μαρξισμού- 
Λενινισμού, της πρω τοπορίας της εργατικής τάξης, της 
δ ικτατορ ίας του προλεταριάτου και της κρατικοποίησης 
της οικονομίας. Το ιδεολογικό μοντέλο του ΠΑΚ, στηριγ
μένο στη θεωρία του Σαμίρ Αμίν και του Π ω λ Σουήζυ, μι
λούσε για Εθνικό και Απελευθερωτικό αγώνα μεγάλων λαϊ
κών μαζών και αποδεχόταν την κοινωνικοποίηση των μέ
σων παραγωγής.

Οι ιδεολογικές αυτές κατευθύνσεις αποτέλεσαν για πολ
λά χρόνια την ιδεολογική ραχοκοκκαλιά  του ΠΑΣΟΚ και 
κάποιες από αυτές μετασχηματίστηκαν μόνο μετά την κα- 
τάκτηση της εξουσίας από το ΠΑΣΟΚ, οι πιο πολλές δε 
παραμένουν και μάλιστα δικαιωμένες.

Η επιστροφή Παπανδρέου

Στις αρχές του του Αυγούστου του 1974, λίγες μέρες μετά 
την μεταπολίτευση στην Ελλάδα, συναντώνται στο Βίν- 
τεντουρ της Ελβετίας ο Α νδρέας Π απανδρέου με τα  μέλη 
του Εθνικού Συμβουλίου του ΠΑΚ. Το Εθνικό Συμβούλιο 
αποτελείτο από τους Μ. Πονηρίδη, Ν. Σκουλά, Α. Τσο- 
χατζόπουλο, Γ. Τσουγιόπουλο, Γ. Τσεκούρα και Γ. Λια
νή.

Χ ρειάστηκαν δύο μέρες συζητήσεων για να ληφθεί μια 
απόφαση που θα αλλάξει αργότερα την Ε λλάδα. Το ΠΑΚ 
δεν είχε λόγο ύπαρξης πλέον, αφού η δ ικτατορ ία  είχε πέ
σει. Στη θέση του δημιουργείται ένα νέο σοσιαλιστικό κόμ
μα, βασισμένο πάνω στο πρόγραμμα του Πανελλήνιου 
Απελευθερωτικού Κινήματος.

Μεγάλη συζήτηση έγινε για το αν είναι ώριμος ακόμα 
ο καιρός να κατέβει ο Α νδρέας Π απανδρέου στη Ε λλά
δα. Ό σ ο  κι αν σήμερα κάτι τέτοιο θεωρείται απόλυτα φυ
σικό, τότε τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Οι πληροφο
ρίες που έφταναν ήταν λίγες κα ι αντιφατικές, ενώ κανέ
νας δεν μπορούσε να ξέρει -  ιδιαίτερα στο εξω τερικό -  
τι θα έφερνε αυτός ο πολιτικός μετασχηματισμός που εί
χε πραγματοποιηθεί στην Ε λλάδα. Πολύ γρήγορα όμως 
έγινε φανερό ότι ο Α νδρέας Π απανδρέου είναι απαραίτη
τος στην Ελλάδα. Σ ’ αυτό συνέτειναν και εισηγήσεις με
λών του ΠΑΚ εσωτερικού, όπω ς ο Γιάννης Αλευράς και 
ο Γιάννης Χαραλαμπόπουλος, που μιλούσαν για αλλαγές 
ευρείας μορφής στο πολιτικό σύστημα, στις οποίες ο Α ν
δρέας Π απανδρέου έπρεπε να παρέμβει.

Η  αλήθεια είναι ότι τ ις  πρώ τες μέρες της μεταπολίτευ
σης, πολλοί πίστευαν -  και ο Α. Π απανδρέου ανάμεσά 
τους -  ότι η μεταπολίτευση δεν είναι παρά μια παγίδα του 
ΝΑΤΟ και ότι οι εκλογές που έχουν εξαγγελθεί θα είναι 
διαβλητές. Ό μ ω ς, τουλάχιστον το δεύτερο σκέλος εγκα-

ταλείφθηκε γρήγορα, ενώ στην απόφαση του Α. Π απαν
δρέου να έλθει στην Ε λλάδα, ουσιαστικά βάρυνε το  γεγο
νός ότι «ο λαός είναι στους δρόμους».

Έ τσ ι, ένα στέλεχος του ΠΑΚ, ο Δαμιανός Βασιλειάδης, 
κατέβηκε στην Ελλάδα για να προετοιμάσει την άφιξη του 
Π απανδρέου, ενώ μια άλλη επιτροπή αποτελούμενη από 
τους. Γ. Τσουγιόπουλο, Γ. Λιάνη, Μ. Χαραλαμπίδη, Μ. 
Μαντά, Γ. Παπαγιαννόπουλο, Α. Τσοχατζόπουλο, θ .  Αγ- 
γελόπουλο και Γ. Ζαφειρόπουλο, ανέλαβε να συντάξει ένα 
σχέδιο διακήρυξης αρχώ ν του νέου κόμματος.

Ο Α νδρέας Π απανδρέου επιστρέφει στην Αθήνα στις 16 
Αυγούστου του 1974. Τον υποδέχονται παλιοί φίλοι και συ
νεργάτες καθώ ς και χιλ ιάδες λαού.

Α μέσω ς αρχίζουν οι συζητήσεις και οι ζυμώσεις για  τη 
δημιουργία του νέου κόμματος. Οι συζητήσεις δεν είναι χω
ρίς δ ιαφορετικές γνώ μες. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο Αν
δρέας Π απανδρέου στην αρχή πρότεινε για ονομασία του 
νέου κόμματος το «Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα για 
την Αναγέννηση της Ελλάδας», ενώ μεγάλη συζήτηση έγινε 
και για  το  αν θα είναι Κόμμα ή Κίνημα. Τελικά επεκράτη- 
σε η άποψη του «Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος», 
που θα έχει ω ς έμβλημα έναν πράσινο ανατέλλοντα ήλιο.

Π αράλληλα, υπάρχουν έντονες συνεννοήσεις και με άλ
λες αντιστασ ιακές οργανώσεις. Σοβαρότατες είναι οι συ
νομιλίες με τη Δημοκρατική Αμυνα, μια αντιστασιακή ορ
γάνωση λίγων αλλά εκλεκτώ ν μελών, που τελικά θα καρ
ποφορήσουν λίγες βδομάδες αργότερα. Σχετικά  με την 
Έ νω ση Κέντρου, είχε ήδη ληφθεί απόφαση από την Ελβε
τία να μην γίνουν συνομιλίες και συμβιβασμοί, αλλά να 
εξαρτηθεί η συμμετοχή μελών της στο νέο κόμμα, από την 
αποδοχή των θέσεων χω ρίς υποχωρήσεις. Π άντω ς, υπάρ- 
χα ν  κάποια  κεντρογενή στελέχη όπω ς ο Γιάννης Αλευράς 
και ο Αντώνης Λιβάνης που υποστήριξαν μέχρι την τελευ
τα ία  στιγμή τη συνεννόηση με την Έ νω ση Κέντρου, για 
τη συνένωση τω ν δύο οργανώσεων.

Τελικά, το  απόγευμα της 3ης του Σεπτέμβρη του 1974, 
σε μια συνέντευξη τύπου ο Α νδρέας Π απανδρέου κατα
θέτει στον Ελληνικό Λαό την ιδρυτική διακήρυξη του Π α
νελληνίου Σοσιαλιστικού Κ ινήματος. Ή τα ν  ένα κείμενο 
που έμεινε στην ιστορία με την ονομασία «Διακήρυξη της 
3ης του Σεπτέμβρη» και που επηρέασε όσο ελάχιστα  την 
πορεία αυτού του τόπου.

Η μεγάλη πορεία του ΠΑΣΟΚ είχε αρχίσει...



ΠΑΣΟΚ: 16 ΧΡΟΝΙΑ_ _ _ _ _ _ _ _
Η γέννηση του ΠΑΣΟΚ
Ι στορική έχει μείνει η φωτογραφία που ο Ανδρέας Παπαν- 

δρέου όρθιος, μπροστά σ’ ένα μικρόφωνο παλαιού τύπου, κρα- 
τάει στο τεντωμένο χέρι του τη διακήρυξη της 3ης του Σεπτέμ
βρη. Επρόκειτο για το πιο ριζοσπαστικό κείμενο που εκδόθηκε 
εκείνη την περίοδο και μπορούσε παράλληλα να διαβαστεί από 
μεγάλες μάζες λαού. Ακόμα και σήμερα, μελετώντας το, μένει 
κανένας έκπληκτος από τη διαύγεια των πολιτικών στόχων, που 
πολλοί απ’ αυτούς παραμένουν ακόμα επίκαιροι. Η διακήρυξη 
της 3ης του Σεπτέμβρη αποτέλεσε τη ληξιαρχική πράξη γέννη
σης του ΠΑΣΟΚ.

□  Οι συμμαχίες
Το ΠΑΣΟΚ γεννήθηκε στις 3 του Σεπτέμβρη του 1974. Από την 

πρώτη μέρα όμως που επανήλθε ο Ανδρέας Παπανδρέου στην Ελ
λάδα, είχαν αρχίσει συνομιλίες με άλλες οργανώσεις που είχαν 
πάρει μέρος στον αντιδικτατορικό αγώνα, για προσχώρησή τους 
στο ΠΑΣΟΚ.

Μια από τις βασικές οργανώσεις με τις οποίες γινόταν συζή
τηση ήταν η «Δημοκρατική Άμυνα». Επρόκειτο για ένα κλειστό 
όμιλο διανοουμένων που υπήρχε πριν τη δικτατορία με το όνομα 
«Όμιλος Παπαναστασίου». Σ’ αυτόν συμμετείχαν διανοούμενοι 
με κύρος και στο εσωτερικό του ετηρούντο με ευλάβεια οι δημο
κρατικές διαδικασίες. Η πολιτική τους τοποθέτηση είναι κεντρο
αριστερή, ενώ οι ιδεολογικές τους θέσεις σεφέστατα σοσιαλδη
μοκρατικές.

Ο όμιλος διατηρούσε καλές σχέσεις με τον Ανδρέα Παπανδρέου 
προδικτατορικά και λίγες μέρες μετά την 21η Απριλίου, αποφα- 
σίζεται σε μια συνάντηση στο σπίτι του Κώστα Σημίτη η δημιουργία 
της «Δημοκρατικής Άμυνας». Από την άλλη πλευρά ο Ανδρέας 
Παπανδρέου ίδρυσε το ΠΑΚ.

Πολλά από τα μέλη της «Δ.Α.» έχουν παίξει σοβαρότατο ρό
λο στην πολιτική σκηνή της χώρας μέχρι σήμερα. Για την ιστο
ρία μνημονεύομε μερικά από τα κυριότερα μέλη της.

Κ. Καράγιωργας, Κ. Σημίτης, Β. Φιλίας, Σπ. Παπασπηλιόπου- 
λος, Α. Στάγκος, Γ. Γκαργκάνας, Δ. Ρόκκος, Μ. Δελούκας, Μπ. 
Πρωτοπαπάς, Γ.Α. Μαγκάκης, Γ. Μυλωνάς, Γ. Νοταράς, Χρ. Ρο- 
κόφυλος, Τ. Κύρκος, Γ. Κριμπάς, Δ. Δημητράκος, Κ. Τσουκα
λάς, Μ. Πλωρίτης.

Μετά από πολλές συζητήσεις, στις 5 Οκτωβρίου του 1974, η 
πλειοψηφία της «Δ.Α.» αποφασίζει την ενοποίησή της με το ΠΑ
ΣΟΚ. Εξήντα μέλη της ψηφίζουν υπέρ της ενοποίησης, οκτώ προ
σχωρούν στην «Ένωση Κέντρου-Νέες Δυνάμεις» του Γεωργίου 
Μαύρου, ενώ τρεις απέχουν από την ψηφοφορία.

Παράλληλα, το ΠΑΣΟΚ συζητά και με άλλες μικρότερες αν
τιστασιακές οργανώσεις, πολλές από τις οποίες προσχωρούν στο 
νεαρό Κίνημα. Έτσι, στις 10 Οκτωβρίου του 1974, συγκροτείται 
η πρώτη Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ, που έχει 75 μέλη. Πε
νήντα απ’ αυτά προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ, είκοσι από τη Δη
μοκρατική Άμυνα και πέντε από άλλες μικρότερες οργανώσεις.

□  Η αυτοοργάνωση
Το ΠΑΣΟΚ από την πρώτη στιγμή της ζωής του ήταν κίνημα 

της Αριστερός. Από την πρώτη μέρα λοιπόν μπήκε και το πρό
βλημα της δημιουργίας και της λειτουργίας της οργάνωσής του.

Το νεαρό Κίνημα δεν θα μπορούσε να αμφισβητήσει τις αρχές 
και την ιδεολογία της παραδοσιακής αριστερός χωρίς να αμφι
σβητήσει τα οργανωτικά της πρότυπα. Από την άλλη, το ΠΑΣΟΚ 
ήθελε να έχει μια οργάνωση συγκροτημένη και δυνατή, αμφισβη
τώντας στην πράξη τη δόμηση των κομμάτων της Δεξιάς και του 
Κέντρου, που λειτουργούσαν με βάση το πρότυπο Αρχηγός- 
βουλευτές-κομματάρχες-ψηφοφόροι. Το ΠΑΣΟΚ δεν ήθελε ούτε 
μια κλειστή, αυταρχική και ολιγομελή οργάνωση-μηχανισμό, ούτε 
έναν απλό χαλαρό σύνδεσμο οπαδών που μαζεύονται στις εκλο
γές.

Έτσι, το πρώτο μεγάλο βήμα προς μια μαζική και συγκροτη
μένη οργάνωση, έγινε με την επιλογή της αυτοοργάνωσης. Ο πρό
εδρος του Κινήματος, κάλεσε στις 16 του Σεπτέμβρη τον λαό να 
αυτοοργανωθεί. Αυτό σήμαινε πρακτικά ότι όποιος εδήλωνε ΠΑ
ΣΟΚ μπορούσε αυτομάτως να ενταχθεί ή και να ανοίξει μια το
πική οργάνωση. Η επιλογή αυτή, να δημιουργηθεί οργάνωση από 
τον ίδιο τον λαό και όχι με ελεγχόμενες διαδικασίες που θα ξεκι
νούσαν από την κορυφή, καθόρισε εν πολλοίς και τον χαρακτή
ρα του ΠΑΣΟΚ. Η οργάνωσή του ήταν πάντα πολυσυλλεκτική, 
μαζική, καθόλου ενοποιημένη σε επίπεδο πολιτικής και ιδεολο- 
γίας.

Ήταν γνήσιος απόγονος του μεγάλου μαζικού λαϊκού μετώπου 
ΕΑΜ, κουβαλούσε όμως, όπως ήταν φυσικό, όλες τις αντιθέσεις 
της κοινωνίας στο εσωτερικό της. Παράλληλα, οι ανοικτές θύ- 
ρες, έκαναν την οργάνωση του ΠΑΣΟΚ εύκολη λεία σε κάθε εί
δους παράγοντες, αλλά και σε συγκροτημένες ομάδες που επι
λέγουν τον εισοδεισμό για να την καταλάβουν εκ των έσω. Αυτό 
που έγινε με τους Τροτσκιστές, οι οποίοι από την πρώτη μέρα μπή
καν μαζικά στο ΠΑΣΟΚ, έχοντας παράλληλα δική τους οργά
νωση και βέβαια ιδεολογία εντελώς διαφορετική απ’ αυτή του κόμ
ματος που συμμετείχαν.

Με όπλο αυτή την ανομοιογενή αλλά δυναμική οργάνωση και

τις αρχές της διακήρυξης της 3ης του Σεπτέμβρη, το ΠΑΣΟΚ 
μπαίνει στη μάχη των εκλογών που έχουν προκηρυχθεί για τις 17 
Νοεμβρίου 1974.

Η πρώτη Κεντρική Επιτροπή 
του ΠΑΣΟΚ

Θ. Αλεξόπουλος, Κ. Ανδρουτσόπουλος, Δ. Βογιαζίδης, Ε. Βούλ- 
γαρης, Κ. Βαρδάκης, Λ. Βάσσης, Δ. Βασιλειάδης, Γ. Βασιλείου, 
Σ. Γιώτας, Ν. Δημόπουλος, Α. Δροσογιάννης, Γ. Δαλαβάγκας, 
Σ. Δέδες, Δ. Ελευθεριάδης, Π. Ευθυμίου, Μ. Ζιάγκας, Ν. Ζουμ- 
πογιώργος, Γ. Ζυγογιάννης, Σ. Θωμίδου, Σ. Καβουνίδης, Σ. Κα
ράγιωργας, Γ. Κάτρης, Γ. Κίσσονας, Α. Κοκκόλα, Ν. Κωνσταν- 
τόπουλος, Ν. Κωτσάκης, X. Καβαλιώτου, Α. Καρράς, Γ. Κατσι- 
φάρας, Π. Κεσσίδης, X. Κούρτη, Α. Κουτσσγιάννης, Κ. Λαλιώτης, 
Α. Λιβάνης, Δ. Λαγάκος, Π. Λαζαρίδης, Γ. Λιάνης, Ο. Λαμπρό- 
πουλος, Σ. Μερκούρης, Κ. Μανωλκίδης, Μ. Μίχα, Ν. Μιχαλό- 
πουλος, Ν. Μπουρναζάκης, Λ. Ντόλκας, Ν. Ξανθάκης, Α. Ξύ- 
δης, Μ. Οικονομόπουλος Δ. Παπανίκος, Β. Παπανδρέου, Α. Πα- 
παδάτος, Α. Πρόκος, Φ. Πάκος, Στ. Πανταζόπουλος, Α. 
Παπαδόπουλος, X. Παπαθανασίου, Α. Πολίτης, Κ. Πύρζας, Δ. 
Ρόκκος, Δ. Σακελλαρόπουλος, Ν. Σταυρίδης, Κ. Σημίτης, Τ. 
Σκουλά, Γ. Σιπιτάνος, Α. Στάγκος, Ν. Σεϊτανίδης, Γ. Τζώρτζης, 
Θ. Τσούρας, Α. Τσοχατζούπουλος, Β. Φιλίας, Α. Φλέμιγκ, Λ. Φι- 
λιππάτος, Α. Φραγκιάς, Κ. Φιλίππου, Γ. Χρυσάνθης, Γ. Χαρα- 
λαμπόπουλος.

Αποσπάσματα από τη διακήρυξη της 3ης του Σεπτέμβρη:
Για την εξάλειψη του συστήματος που οδήγησε στην ιμπερια

λιστική κατοχή της πατρίδας μας και των συνθηκών που το δη
μιούργησαν, το διατηρούν και το προστατεύουν, για τη θεμελίω- 
ση μιας γνήσιας, αβασίλευτης, αναγεννημένης και σοσιαλιστικής 
Ελληνικής Δημοκρατίας, το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα θέ
τει ως προϋπόθεση την επίτευξη των ακόλουθων συγκεκριμένων 
στόχων:

1. Κάθε εξουσία πηγάζει από το λαό, εκφράζει το λαό και υπη
ρετεί το λαό. Η κοινωνική, οικονομική και πολιτική δομή της δύ
ναμης στη χώρα μας διαρθρώνεται με τρόπο που να αποκλείει 
την παραβίαση της λαϊκής θέλησης με οποιοδήποτε τρόπο.

2. Κατοχυρώνεται συνταγματικά το δικαίωμα άμυνας, κάθε πο
λίτη σε κάθε προσπάθεια κατάλυσης της νόμιμης εξουσίας, κα
τάργησης του Συντάγματος και υποδούλωσης του λαού μας.

3. Για τα βασικά δικαιώματα του πολίτη ισχύει ο χάρτης των 
ανθρώπινων δικαιωμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η 
ελευθερία γνώσης και έκφρασης, η ελευθερία οργάνωσης για την 
επίτευξη συλλογικών σκοπών στα πλαίσια του Συντάγματος, το 
απαραβίαστο των δικαιωμάτων του ατόμου, όχι μόνο κατοχυρώ
νονται συνταγματικά αλλά και προστατεύονται αποτελεσματι
κά από τη Δικαιοσύνη που είναι ανεξάρτητη. Η Ελληνική ιθαγέ
νεια δεν αφαιρείται.

4. Εξασφαλίζεται η συνταγματική κατοχυρωμένη κοινωνική και 
οικονομική ισότητα των δύο φύλων.

5. Εξασφαλίζεται με γνήσιες δημοκρατικές διαδικασίες η άμε
ση και ενεργός συμμετοχή όλων των πολιτών στην πολιτική ζωή 
του τόπου.

6. Κατοχυρώνεται συνταγματικά το δικαίωμα εργασίας για

όλους τους πολίτες, άνιρες και γυναίκες.
7. Ο συνδικαλισμός αποδεσμεύεται από την εξάρτηση της οι

κονομικής ολιγαρχίας και από την κηδεμονία του κράτους, κα
τοχυρώνεται ως ελεύθερο και αυτόνομο κίνημα και τίθεται στην 
υπηρεσία των συμφερόντων του εργαζόμενου λαού.

8. Διαχωρίζεται οριστικά η εκκλησία από το κράτος και κοι
νωνικοποιείται η μοναστηριακή περιουσία.

9. Η Ελλάδα αποσυνδέεται από τους στρατιωτικούς, πολιτι
κούς και οικονομικούς συνασπισμούς, που υπονομεύουν την εθνι
κή μας ανεξαρτησία και το κυριαρχικό δικαίωμα του Ελληνικού 
λαού να προγραμματίζει αυτός την κοινωνική, οικονομική, πο
λιτική και πολιτιστική πορεία της χώρας.

10. Η Ελλάδα ακολουθεί δυναμική, ανεξάρτητη εξωτερική πο
λιτική με στόχους την εγγύηση της εδαφικής ακεραιότητας, την 
κατοχύρωση της αδέσμευτης λαϊκής κυριαρχίας και την καλύ
τερη δυνατή προγμάτωση των επιδιώξεων του Ελληνικού Λαού. 
Ως χώρα που είναι ταυτόχρονα στην Ευρώπη, τα Βαλκάνια και 
τη Μεσόγειο κάνει την παρουσία της αισθητή και στους τρεις αυ
τούς χώρους. Η αποπυρηνικοποίηση του μεσογειακού και βαλ
κανικού χώρου, η ουδετεροποίηση της Μεσογείου από τους στρα
τιωτικούς συνασπισμούς, η σύσφιγξη των οικονομικών και πο
λιτιστικών σχέσεων με τους λαούς όλης της Ευρώπης και της 
Μεσογείου ως προσφορά και στη διεθνή ειρήνη, η συναδέλφωση 
των λαών και η δομή όλων των χωρών σε μια πανανθρώπινη και 
πανελεύθερη Κοινότητα με ίση μεταχείριση και ίσα δικαιώματα 
όλων των ανθρώπων αποτελούν μόνιμες επιδιώξεις της.

11. Ακυρώνονται οι διεθνείς συμβάσεις και συμφωνίες που έχουν 
οδηγήσει την Ελλάδα σε οικονομική, πολιτική και στρατιωτική 
εξάρτηση από τα μονοπωλιακά συγκροτήματα της Δύσης και 
ιδιαίτερα του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού.

12. Επιδιώκεται η κοινωνική απελευθέρωση του εργαζόμενου 
Ελληνικού Λαού, που μακροπρόθεσμα ταυτίζεται με το σοσιαλι
στικό μετασχηματισμό της κοινωνίας.

Η πορεία προς την κοινωνική απελευθέρωση προϋποθέτει:
α) Κοινωνικοποίηση του χρηματοδοτικού συστήματος, των βα

σικών μονάδων παραγωγής, του μεγάλου εισαγωγικού-εξαγωγικού 
εμπορίου καθώς και την προώθηση των συνεταιρισμών στην αγρο
τική παραγωγή.

β) Τον περιφερειακό αποκεντρωμένο κοινωνικό πργραμματι- 
σμό της οικονομίας, και την προώθηση της αυτοδιαχείρισης.

γ) Τη διοικητική αποκέντρωση και την ενίσχυση της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης.

δ) Το κλείσιμο του ανοίγματος ανάμεσα στα ανώτερα και κα
τώτερα εισοδήματα.

ε) Την εξασφάλιση ανθρώπινης κατοικίας σε όλους.
στ) Την ανάπτυξη μιας σύγχρονης, μαζικής συμμετοχής και 

πάντα δημόσιας παιδείας.
ζ) Την κοινωνικοποίηση της υγείας και την εξασφάλιση δωρέ- 

αν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε όλους.
η) Κοινωνική ασφάλιση που θα επεκταθεί σε όλους τους Έλ

ληνες.
θ) Την προστασία της μητέρας και του παιδιού.
ι) Την προστασία του περιβάλλοντος.

3 Σεπτέμβρη 1974



τίθετα, στο εσωτερικό του δρούσαν συγκροτημένες ομά
δες, που πάλευαν να το ελέγξουν. Υπήρχε η «Δημοκρατι
κή Ά μ υ ν α »  με σ α φ έσ τα τα  σ ο σ ια λ δ η μ ο κ ρ α τ ικ ό  
προσανατολισμό, οι Τροτσκιστές, το ΠΑΣΟΚ—Β του Γ. 
Τσεκούρα που μιλούσε ακόμα  για ένοπλη δράση, καθώς 
και ομάδες που προέρχονταν από  την παραδοσιακή 
αριστερά.

Ο αγώ νας για τον σοσιαλιστικό προσανατολισμό του 
ΠΑΣΟΚ, ήταν λυσσαλέος στο εσωτερικό του Κινήματος. 
Χ ρειάστηκαν σχεδόν τρία χρόνια, για να βγουν στελέχη 
γέννημα-θρέμμα του ΠΑΣΟΚ, τα  οποία πήραν στα χέρια 
τους την οργάνωση και την οδήγησαν στη νίκη.

□  Η Κ.Ε. της 19ης Ιανουάριου ’73
Τα προβλήματα άρχισαν σχεδόν αμέσως μετά τις εκλο

γές. Η «Δ .Α .» είχε έναν σαφέστατο στόχο. Τη νομιμοποί
ηση τω ν τάσεω ν μέσα στο νεοσύστατο ΠΑΣΟΚ, που θα 
το μετέβαλαν σε εύκολη λεία της καλά  οργανωμένης πα
ρέμβασής της. Α ναγκαίο μέσο για τη νομιμοποίηση των 
τάσεων και την επιβολή τους, ο ουσιαστικός περιορισμός 
των εξουσιών του Α. Π απανδρέου που ήταν ο συνδετικός 
κρίκος με τ ις  λα ϊκές μάζες και η μετατροπή του σε δια- 
κοσμητικό στοιχείο.

Η πρώτη σύγκρουση ήρθε στη συνεδρίαση της Κεντρι
κής Ε πιτροπής του ΠΑΣΟΚ, στις 19 Ιανουάριου 1975. Στη 
συνεδρίαση αυτή, ο Ανδρέας Παπανδρέου με την εισήγη
σή του ξεκαθάρισε ορισμένες βασικές ιδεολογικές και πο
λιτικές αρχές του ΠΑΣΟΚ, που έκαναν αρκετούς να ανη
συχήσουν. «Το ΠΑΣΟΚ ένα μη δογματικό, αλλά μαρξιστικό 
κόμμα», τόνισε. Στην ίδια εισήγηση ξεκαθάρισε ότι οι βου
λευτές δεν διοικούν το Κίνημα, αλλά ότι αυτό καθοδηγεί
τα ι από  την ΚΕ και την οργάνωσή του.

Στα πλαίσια αυτά, ο Α νδρέας Παπανδρέου προτείνει να 
διοριστούν από την ΚΕ τα μεσαία καθοδηγητικά όργανα 
της οργάνωσης του ΠΑΣΟΚ. Ο λόγος είναι προφανής. Μέ
σα στις οργανώσεις του ΠΑΣΟΚ δρούσαν ανεξέλεγκτα 
όλων τω ν ειδών οι σοσιαλδημοκρατικές και τροτσκιστι-

Η μεταπολίτευση
Οι πρώ τες ελεύθερες μεταδικτατορ ικές εκλογές έγιναν 

στις 17 του Νοέμβρη 1974. Σημαντικές διαφορές από την 
προδικτατορική κατάσταση, ήταν αναμφίβολα η ύπαρξη 
ενός νέου σοσιαλιστικού κόμματος, του ΠΑΣΟΚ, καθώ ς 
και η νόμιμη -  για πρώτη φορά -  παρουσία των δύο ΚΚΕ 
που κατεβαίνουν με την ονομασία «Ενωμένη Αριστερά». 
Σημαντικό επίσης στοιχείο της αναμέτρησης ήταν η μυ
θοποίηση του ονόματος του Κων. Καραμανλή, ο οποίος ήρ
θε από τη Γαλλία ω ς «σωτήρας» και που κατέβαινε στις 
εκλογές με το εκβιαστικό σύνθημα «Καραμανλής ή τανκς».

□  Στις 18 Σοσιαλισμός
Το ΠΑΣΟΚ μπήκε στην εκλογική μάχη, χω ρίς εκλογι

κό μηχανισμό, χω ρίς χρήματα, χω ρίς φιλικές εφημερίδες 
και κυρίως έχοντας να αντιμετωπίσει ένα φοβερό κλίμα 
φόβου στο Λαό, ότι είναι πολύ πιθανό να επανέλθει η δι
κτατορία. Στους δύο μήνες της ζωής του, είχαν δημιουρ- 
γηθεί αυθόρμητα πολλές Τ οπικές Οργανώσεις και οργα
νωτικοί πυρήνες, η σύνδεση όμως με την Κεντρική Επι
τροπή ήταν ανύπαρκτη. Ή τα ν  τέτοια η έλλειψη μέσων, 
που στις προκλεσγικές συγκεντρώσεις ανά την Ελλάδα, 
υπήρχε μόνο ένα μεγάλο πανώ που έγραφε ΠΑΣΟΚ, το 
οποίο είχε γραφτεί στην Αθήνα και ακολουθούσε τον Α. 
Παπανδρέου, για να απλωθεί όπου μιλούσε. Για ένα κόμ
μα που το 1981 πήρε 48% του Ελληνικού Λαού και πραγ
ματοποίησε τις μεγαλύτερες και πιο παθιασμένες συγκεν
τρώσεις στην ελληνική ιστορία, μοιάζει σήμερα ανέκδοτο 
να διηγείται κανένας ότι το 1974, ο Ανδρέας Παπανδρέου 
μίλησε στην προεκλογική συγκέντρωση της Έδεσσας μπρο
στά σε 60 άτομα (!)

Ο Α νδρέας Π απανδρέου και τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, 
είχαν πάντω ς εκείνη την περίοδο εκτιμήσει λάθος τ ις  δ ια
θέσεις του Ελληνικού Λαού. Ε ίχαν υποτιμήσει τον ρόλο 
του Δεξιού εκφοβισμού ιδιαίτερα στην ύπαιθρο, ενώ είχαν 
υπερεκτιμήσει τον ριζοσπαστιμό ορισμένων στρωμάτων 
και ιδιαίτερα της νεολαίας, π ιστεύοντας ότι είχε διαχυθεί 
πολύ ευρύτερα, πράγμα που αποδείχτηκε λάθος.

Π αράλληλα η ίδια η οργάνωση του ΠΑΣΟΚ, μέσα από 
την αντιφατικότητά της, δεν ήταν έτοιμη για μαζική πο
λιτική. Δεν ήταν καθόλου τυχαίο, που το ουτοπικό σύν
θημα των Τροτσκιστώ ν που είχαν μπει μαζικά στο Π Α 
ΣΟΚ «Στις 18 Σοσιαλισμός», υιοθετήθηκε τελικά  από  το 
σύνολο τω ν οργανώσεων και ήταν το κυρίαρχο σύνθημα 
στη συγκέντρωση της Π λατείας Συντάγματος.

□  Εξακόσιες εξήντα χιλιάδες ψήφοι
Τα αποτελέσματα των εκλογών της 17ης Νοέμβρη, ανέ- 

δειξαν τη Ν .Δ . του Κ. Καραμανλή αυτοδύναμη, με ένα 
εκλογικό ποσοστό που δεν είχε καμία σχέση με την πραγ
ματική πολιτική και κοινωνική δύναμη της Δεξιάς. Η Ν.Δ. 
πήρε 54,37% και 186 βουλευτές. Το ΠΑΣΟΚ πήρε 666.143 
ψήφους και ποσοστό 13,58% . Με το ψηφοδέλτιο του ΠΑ
ΣΟΚ εκλέχτηκαν 12 βουλευτές, όλοι στην πρώτη κα τα 
νομή, αφού ο εκλογικός νόμος της εποχής έβαζε ω ς όριο 
για να μπει ένα κόμμα στη β' κατανομή το 17%. Η Ενω
μένη Αριστερά πήρε 9,47% και 8 βουλευτές.

Για την ιστορία, αναφέρουμε τα  ονόματα των πρώτων 
βουλευτών του ΠΑΣΟΚ:

Α. Παπανδρέου (Α' Θ εσσαλονίκης), Αλευράς Ιωάννης 
(Α' Αθήνας), Κουτσοχέρας Ιωάννης (Α' Αθήνας), Χαρα- 
λαμπόπουλος Ιωάννης (Β' Αθήνας), Κακλαμάνης Απόστο
λος (Β Αθήνας), Σίλβα Ακρίτα (Β' Αθήνας), Παπασπύρου 
Ιωάννης (Α’ Πειραιά), Παπαδημητρίου Γιώργος (Αιτωλο
ακαρνανία), Βγενόπουλος Νικόλαος (Ηλεία), Ράλλης Σπυ
ρίδων (Κέρκυρα), Φλώρος Ιωάννης (Λάρισα), Ιντζές Βα
σίλειος (Σέρρες), Ψαράκης Γεώργιος (Ηράκλειο).

Τα παραπάνω  ονόματα είναι δεκαπέντε και ο αριθμός 
αυτός διαμορφώθηκε αργότερα, είτε με αποφάσεις εκλο
γοδικείων όπως στην περίπτωση του Μένιου Κουτσόγιωρ- 
γα είτε με επαναληπτικές εκλογές που έγιναν στις 20/4/75 
(Σ. Ράλλης -  Τ. Ιντζές).

□  Τα πρώτα συμπεράσματα
Η αλήθεια είναι ότι κάποια  ηγετικά στελέχη του ΠΑ

ΣΟΚ, ανέμεναν από τις εκλογές του 1974 μεγαλύτερο πο
σοστό, γύρω στο 1 8 -2 0 % . Ό μ ω ς  μια σημερινή ματιά σ ’ 
εκείνη την περίοδο, οδηγεί αμέσως στο συμπέρασμα ότι 
επρόκειτο για επιτυχία, πρώτου βαθμού. Η φοβισμένη 
ύπαιθρος και η έλλειψη πληροφόρησης για το νέο σοσια
λιστικό κίνημα, οδήγησαν την Ν .Δ . στην εξουσία.

Π αρά ταύτα, η Δεξιά κατάλαβε αμέσω ς από πού προ
ερχόταν πλέον ο κίνδυνος για την εξουσία της. Δεν ήταν 
τυχαίο το γεγονός, ότι το βράδυ των εκλογών μετά την

ανακοίνωση των αποτελεσμάτω ν, ενώ ο Α. Παπανδρέου 
έφυγε για το  σπίτι του, παράγοντες της Ν .Δ . άρχισαν να 
διαδίδουν φήμες, ότι ο Π ρόεδρος του ΠΑΣΟΚ... αποχώ 
ρησε από την πολιτική ζωή.

Το 13% θεωρήθηκε μέσα στο ΠΑΣΟΚ, ω ς μια θαυμά
σια αρχή. Με μια ντουζίνα βουλευτές στη Βουλή και τον 
Α νδρέα Π απανδρέου ω ς αιχμή, το ΠΑΣΟΚ μπήκε ενεργά 
στον ρόλο της σκληρής αντιπολίτευσης, πράγμα που δεν 
μπορούσε να κάνει η συντηρητική και άνευρη «Ένωση  
Κέντρου — Νέες Δυνάμεις». Π αράλληλη άρχισε η μάχη 
για τη δόμηση μιας δυνατής, ενια ίας και μαζικής οργά
νωσης σε ολόκληρη τη χώ ρα και τους Έ λληνες του εξω
τερικού.

□  Τα πρώτα οργανωτικά προβλήματα
Ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε από  την πρώτη στιγμή κ α 

τανοήσει την ανάγκη για την ύπαρξη μιας οργάνωσης που 
θα διέθετε πολιτική και ιδεολογική ενότητα. Η οργανωτι
κή πρακτική  που ακολούθησε από  το  1974 μέχρι κα ι το 
1977 τουλάχιστον, υπάκουε σ’ αυτήν την αναγκαιότητα . 
Π ολλές από τις  επ ιλογές εκείνης της περιόδου, μοιάζουν 
σήμερα πολύ συγκεντρω τικές κα ι ίσω ς αυταρχικές, είναι 
όμω ς λάθος να ισοπεδώνουμε τις εποχές, διότι κάθε μια 
κουβαλά τις  δ ικές της αντιλήψεις. Σήμερα, θεωρείται αυ
τονόητο ότι κάθε μέλος και στέλεχος του ΠΑΣΟΚ έχει την 
προσω πική πολιτική αυτονομία και πλήρη ελευθερία δη
μοσιοποίησης τω ν απόψεών του. Ό μ ω ς  σήμερα υπάρχει 
ένα συγκροτημένο πλαίσιο ιδεολογικών και πολιτικών αρ
χών, που εγγυάται τον σοσιαλιστικό χα ρακτήρα  και πο
ρεία του ΠΑΣΟΚ. Το 1974 τέτοιο πλαίσιο δεν υπήρχε. Δεν 
υπήρχε κοινή συμφωνία όλων, παρά μόνο στη Διακήρυξη 
της 3ης του Σεπτέμβρη. Α πό κει και πέρα, ο καθένας μπο
ρούσε να υποστηρίζει ή κα ι να διαμορφώνει πολιτικές θέ
σεις κατά  την αντίληψή του.

Το ΠΑΣΟΚ είχε απόλυτη έλλειψη μεσαίων στελεχών, 
που θα ήταν δική του «παραγωγή».

Τ ίποτα πιο φυσικό. Επρόκειτο για ένα κόμμα λίγων μη
νών, που έφερνε μια εντελώς νέα πολιτική αντίληψη. Αν
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κι.ς ομάδες, που ήταν γ ι’ αυτές πα ιχνιδάκι να πάρουν στα 
χέρια τους τη νεοσύστατη οργάνωση. Ό μ ω ς το ΠΑΣΟΚ 
δεν είχε ανάγκη από  οργανώσεις που θα έπαιρναν γραμ
μή από  τη «Δ ημοκρατική Αμυνα» ή τους Τροτσκιστές, 
για να «πιέζουν» προς τα  πάνω. Το ΠΑΣΟΚ είχε ανάγκη 
από μια οργάνωση που θα διέθετε ιδεολογική και πολιτι
κή ενότητα και θα καθοδηγούνταν από την Κεντρική 
Επιτροπή.

Οι συγκροτημένες ομάδες μέσα στην Κεντρική Επιτρο
πή κατάλαβαν τον κίνδυνο. Με πρόφαση τις δημοκρατι
κές δ ιαδικασ ίες, τ ις  οποίες οι ίδιες καθόλου δεν τηρού
σαν στις οργανώσεις, καταψηφίζουν την οργανωτική πρό
ταση του Προέδρου. Το ΠΑΣΟΚ κινδυνεύει πριν ακόμα 
κλείσει έξι μήνες ζωής να διαλυθεί.

Ο Α νδρέας Π απανδρέου παίρνει τότε τη μεγάλη από
φαση. Δ ιαλύει την Κεντρική Επιτροπή και ανακοινώνει 
προσυνέδριο του ΠΑΣΟΚ, όπου το κύρος του θα ήταν κα
θοριστικό μπροστά στη λαϊκή βάση του ΠΑΣΟΚ. Η διά
λυση της ΚΕ οδηγεί σε σφοδρές διαφωνίες. Οι Τσούρας, 
Τσοχατζόπουλους, Β. Παπανδρέου τάσσονται υπέρ, ενώ 
οι Καράγιωργας, Μ ανω λκίδης, Στάγκος, Φ ιλίας και Ση
μίτης κατά .

□  Το Προσυνέδριο
Το Π ροσυνέδριο του ΠΑΣΟΚ, που πραγματοποιήθηκε 

στις 16 Μ αρτίου του 1975, ήταν μια εσπευσμένη προσφυ
γή του Α. Π απανδρέου στη λαϊκή βάση του ΠΑΣΟΚ. Με 
μια εισήγηση έξι μόνο σελίδων, ανέλυσε τ ις  βασικές πο
λ ιτικές κα ι οργανω τικές αρχές του ΠΑΣΟΚ, καταδικά
ζοντας τον φραξιονισμό, τη σοσιαλδημοκρατία και τον πα- 
λαιοκομματισμό. Εκλέγεται νέα Κεντρική Επιτροπή από 
80 μέλη, η οποία όμω ς αντί να λύσει, διαιωνίζει το οργα
νω τικό πρόβλημα. Σχεδόν 40 μέλη της ελέγχονται από
λυτα από  τη «Δ ημοκρατική Ά μυνα».

Ο Π ρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αντιλαμβάνεται ότι πρέπει να 
επέμβει δυναμικά. Διορίζει Εκτελεστικό Γραφείο αποτε- 
λούμενο από  τους Βαλυράκη, Τσεκούρα, Λιβεράτο, Σημί
τη, Τσοχατζόπουλο και Τσούρα. Η απόφαση αυτή εγκρί- 
νεται από την Κεντρική Επιτροπή στην πρώτη και τελευ
τα ία  της συνεδρίαση. Το νέο Εκτελεστικό Γραφείο, 
συλλέγει στοιχεία και στις 6 Ιουνίου διαγράφει 11 μέλη της 
Κ.Ε. Α νάμεσά τους οι Κωνσταντόπουλος (μετέπειτα 
υπουργός της Κυβέρνησης Τζαννετάκη), Βάσης, Νέστωρ 
(βουλευτής σήμερα του Συνασπισμού), Φ ιλίας, Στάγκος 
και Ευθυμίου (διευθυντής σήμερα του TOP FM). Δέκα ακό
μη μέλη της ΚΕ διαφωνούν και διαγράφονται, ενώ 45 μέ
λη παραιτούνται για  να διευκολύνουν τον Ανδρέα Πα
πανδρέου.

Η σύγκρουση αυτή οδήγησε στη διαγραφή της «Δημο
κρα τικής Ά μ υνα ς»  από  το  ΠΑΣΟΚ, αφαιρώντας από το 
ΠΑΣΟΚ περίπου το 10% των μελών και μεγάλο μέρος των 
στελεχώ ν. Π αρά την προσωρινή κάμψη που ακολούθησε 
όμω ς, το  ΠΑΣΟΚ είχε οριστικά απαλλαγεί από την πιθα
νότητα  να  ακολουθήσει σοσιαλδημοκρατικό δρόμο.

Ό μ ω ς  η καθαρότητα και η ενότητα δεν είχε κατοχυρω
θεί μέσα στο Κίνημα. Το 1976 και ενώ ακόμα  δεν έχει κα 
ταλαγιάσει ο θόρυγος από τη διαγραφή της «Δ .Α .» αρχί
ζει το  οργανω τικό «ξεκαθάρισμα» τω ν Τροτσκιστών. Αυ
τοί έχουν μπει οργανωμένα στο ΠΑΣΟΚ από την πρώτη 
μέρα, έχουν ξεχω ριστές οργανώσεις, δική τους εφημερί
δα με το  όνομα «Ξεκίνημα» και ακολουθούν τη γνωστή 
τους τακτική . Στρατολογούν τα  μέλη του ΠΑΣΟΚ και εγ
καθιδρύουν την ιδεολογική και πολιτική κυριαρχία τους. 
Ό τα ν  δ ιαγράφηκαν α πό  το  ΠΑΣΟΚ, είχαν κάτω  από τον 
έλεγχό τους 25 οργανώσεις της Αθήνας και αρκετές ορ
γανώσεις στα  Π ανεπιστήμια. Τη διαγραφή τους ακολού
θησαν μεγάλες ιδεολογικές μάχες σε ολόκληρο το ΠΑ
ΣΟΚ, που σε αρκετές περιπτώσεις κατέληξαν σε ξυλοδαρ
μούς και μάχη χαρακω μάτω ν για το ποιος έχει κάθε 
Τοπική Οργάνωση.

Τελευταία μεγάλη εσωτερική σύγκρουση έγινε στο τέ
λος του 1976, όταν διαγράφονται 45 στελέχη της ΠΑΣΠ, 
καθώ ς και ο Γ. Τσεκούρας με αρκετούς οπαδούς του. Ενώ 
στον τόπο  είχαν κατοχυρωθεί πια οι στοιχειώδεις δημο
κρα τικές διαδικασ ίες, αυτοί μιλούσαν ακόμα  για ένοπλη 
πάλη, ενώ παράλληλα είχαν σοβαρότατες ιδεολογικές συγ
γένειες με τον Μαρξισμό-Λενινισμό και τη λογική της πα 
ραδοσ ιακής αριστεράς.

Αυτή ήταν  και η τελευταία μεγάλη κρίση του ΠΑΣΟΚ, 
από την οποία ο Ανδρέας Παπανδρέου και το ιδεολογικό 
ο ικοδόμημα που είχε υφάνει, βγήκαν νικητές. Α πό τότε, 
μέχρι κα ι το  1981 το  ΠΑΣΟΚ ακολούθησε μια συνεχή πο
ρεία ανάπτυξης, οργανωτικής, πολιτικής και ιδεολογικής, 
που το  οδήγησε στην εξουσία.

Αλλωστε, ενώ τα  τελευταία στελέχη της ΠΑΣΠ που δια
φωνούσαν με το ΠΑΣΟΚ αποχωρούσαν, η οργάνωση του 
Κινήματος άρχισε να ετοιμάζεται για τις εκλογές του 1977. 
Ή τα ν  οι εκλογές που εκτόξευσαν το ΠΑΣΟΚ, στον αστε
ρισμό της διεκδίκησης της εξουσίας. Προηγουμένως η Πα
νελλήνια Συνδιάσκεψη για πρώτη φορά κατοχυρώνει την 
πολιτική και οργανωτική ενότητα του ΠΑΣΟΚ...



1977-81
Προς την

Στις 8, 9 και 10 Ιούλη του 1977, πραγματοποιήθηκε στην 
Αθήνα, η Α' Πανελλήνια Συνδιάσκεψη του ΠΑΣΟΚ. Ή τα ν 
η πρώτη ουσιαστική μαζική εσω κομματική διαδικασία  
από τη γέννηση του ΠΑΣΟΚ, που έχοντας ξεπεράσει τα  
μεγάλα εσω κομματικά  προβλήματα, ασχολήθηκε με την 
ανάλυση της πολιτικής του, της ιδεολογίας και τη ς οργά
νωσής του. Επίσης, ήταν η διαδικασία που ανέδειξε την 
ηγεσία που οδήγησε το ΠΑΣΟΚ στην εξουσία και που με 
μικρές παραλλαγές υπάρχει μέχρι σήμερα.

Στην Α ' Πανελλήνια Συνδιάσκεψη πήραν μέρος 936 τα 
κτικοί σύνεδροι, που εκπροσωπούσαν 27.000 μέλη του Κι
νήματος. Στην εισήγησή του, ο Ανδρέας Π απανδρέου ανα
κοινώνει ότι τερματίζεται για  το ΠΑΣΟΚ η περίοδος της 
«αυτοοργάνωσης» και σκιαγραφεί τη λειτουργία τω ν ορ
γανώσεων του ΠΑΣΟΚ με βάση τη θεωρία της «Δημοκρα
τίας και αποτελεσματικότητας». Για καλύτερη λειτουργία, 
προτείνει μάλιστα τις περίφημες «Αναπτυξιακές Επιτρο
πές Βάσης», οι οποίες θα ψηφιστούν, αλλά ουδέποτε θα 
υλοποιηθούν. Στη Συνδιάσκεψη, αρχίζει να σχηματοποιεί
ται η πορεία του ΠΑΣΟΚ προς την εξουσία, γίνεται όμως 
μέσα από  τις  εργασίες της «πρότασης ενότητας πάνω  σε 
πρόγραμμα» στην υπόλοιπη αριστερά. Τα δυο ΚΚΕ, απα
σχολημένα με την μεταξύ τους διαμάχη αρνούνται.

Στο τέλος των εργασιών εκλέγεται η νέα Κεντρική Επι
τροπή αποτελούμενη από εξήντα μέλη καθώς και το  επτα- 
μελές Πειθαρχικό Συμβούλιο. Αυτό το  σώμα θα παραμεί- 
νει ω ς ανώτατο όργανο του ΠΑΣΟΚ μέχρι το πρώ το συ
νέδριο του Κινήματος το 1984(1). Το Εκτελεστικό Γραφείο 
που θα προκόψει αποτελούμενο από  τους Ά κ η  Τσοχατ- 
ζόπουλο, Κώστα Λαλιώτη, Γιώργο Γεννηματά, Κώστα Ση
μίτη, Παρασκευά Αυγερινό, Ανδρέα Χριστοδουλίδη, Γιάν
νη Αλευρά και Γιάννη Χαραλαμπόπουλο, στην ουσία θα 
διοικήσει το ΠΑΣΟΚ μέχρι σήμερα. Με εξαίρεση τον Α. 
Χριστοδουλίδη όλοι οι υπόλοιποι παραμένουν ω ς σήμερα 
οι ηγετικές, μετά τον Α νδρέα, προσω πικότητες του ΠΑ
ΣΟΚ. Α πό αυτό το Εκτελεστικό Γραφείο, θα προκόψει και 
η γνωστή τρόικα (Γεννηματάς, Τ σοχατζόπουλος, Λαλιώ- 
της) που μέχρι το  1983 θα αποτελούν την αναμφισβήτητη 
ηγετική ομάδα του ΠΑΣΟΚ.

□  Εκλογές 1977
Οι βουλευτικές εκογές του 1977 εκτόξευσαν το ΠΑΣΟΚ 

στην τροχιά  της εξουσίας. Το ΠΑΣΟΚ, μέχρι τ ις  19 Νο
εμβρίου 1977 ήταψ ένα αμφισβητούμενο κόμμα, με πολλά 
ερω τηματικά για τ ις  προοπτικές του. Το βράδυ τη ς 20ης 
Νοεμβρίου, μόλις βγήκαν τα  αποτελέσματα, όλοι κ α τά 
λαβαν ότι είχε μεταβληθεί σε κόμμα-ηγέτη του μη Δεξιού 
χώρου και ότι ήταν πια έτοιμο να διεκδικήσει επί ίσοις 
όροις την εξουσία από τη Δεξιά.

Στις εκλογές της 20ης Νοεμβρίου 1977, το ΠΑΣΟΚ ανα- 
δείχθηκε σε αξιωματική αντιπολίτευση παίρνοντας 25,34% 
και 93 βουλευτές. Το ΠΑΣΟΚ ήταν ο μοναδικός νικητής 
εκείνων τω ν εκλογών. Η  Δεξιά έχασε 11% από τη δύνα
μή της, πήρε όμως αυτοδυναμία 172 βουλευτών, με 
41,84%. Ο μεγάλος ηττημένος ήταν η Ένωση Κέντρου του 
Γεωργίου Μαύρου, που περιορίστηκε στο 11,95 %. Στα επό
μενα χρόνια, η Έ νω ση Κέντρου θα διαλυθεί, προσφέρον- 
τα ς  τα  κομμάτια  της, είτε στο ΠΑΣΟΚ είτε στη Δεξιά.

Το βράδυ των εκλογών του 1977, με τους οπαδούς του 
ΠΑΣΟΚ να πανηγυρίζουν στους δρόμους και τον Α νδρέα 
Π απανδρέου να δίνει συνέντευξη -  ήταν ο μοναδικός -  
όλοι κατάλαβαν ότι το ΠΑΣΟΚ άρχισε να καλπάζει προς 
την εξουσία. Α πό εκείνη τη στιγμή, διάφοροι άρχισαν να 
καλπάζουν προς το  ΠΑΣΟΚ.

□  Η οργάνωση μπροστά στο νέο
Δεν είναι υπερβολή αν πούμε ότι το αποτέλεσμα του 1977 

ξάφνιασε περισσότερο από  τους άλλους, το ίδιο το  ΠΑ
ΣΟΚ. Ξαφνικά, τόσο η ηγεσία όσο και η βάση του βρέθη
καν μπροστά σε τεράστια  καθήκοντα. Η  οργάνωση του 
ΠΑΣΟΚ είχε δομηθεί με βάση την ανάγκη για αντιπολί
τευση και παρά την αυτοοργάνωση, δεν είχε ούτε ικανο
ποιητικό αριθμό μελών για μια αναμενόμενη εξουσία, ού
τε την πρέπουσα επαφή με τ ις  τοπ ικές κοινωνίες και τους 
εργασιακούς χώρους.

Π αράλληλα, το  ίδιο το ΠΑΣΟΚ δεν είχε διαμορφώσει 
μια πολιτική θεωρία για τ ις  κοινωνικές και πολιτικές συμ- 
μαχίες και βέβαια για τον ρόλο του σ ’ αυτές.

Τις καταφανείς αυτές αναγκαιότητες κάλυψαν δυο ιστο
ρικές αποφάσεις της ΚΕ του ΠΑΣΟΚ. Η  2η σύνοδος που 
πραγματοποιήθηκε το Φλεβάρη του 1978 που θεμελίωσε 
την «Εθνική Λαϊκή Ενότητα» και η 5η σύνοδος που πραγ
ματοποιήθηκε τον Μ άρτη του 1979, που έβαλε τα  θεμέλια 

.για μια οργάνωση εξουσίας.

Οι δυο αυτές ιστορικές αποφάσεις, ήρθαν ω ς ανάγκη 
των καιρών. Οι λα ϊκές μάζες, απαλλαγμένες πλέον από 
τις φοβίες και τα συμπλέγματα του παρελθόντος, και βλέ
ποντας επιτέλους κάποια  προοπτική στο ΠΑΣΟΚ, αρχί
ζουν να πλαισιώνουν τ ις  τάξεις του. Στη Συνδιάσκεψη εί
χε 27.000 μέλη. Τον Φεβρουάριο του 1978 αρχίζει εκσ τρα
τεία στρατολόγησης με αποτέλεσμα το  Μ άρτη του 1979 
τα  μέλη να ξεπερνούν τ ις  60.000, κατανεμημένα σε 2.200 
τοπ ικές και κλαδικές οργανώσεις. Στις εκλογές του 1977 
μόνο οι πόλεις, οι κω μοπόλεις κα ι τα  μεγάλα εργοστάσια 
είχαν οργάνωση ή πυρήνα του ΠΑΣΟΚ. Το 1980 δεν υπήρχε 
επαγγελματικός χώ ρος ή συνοικισμός που να μην έχει ορ
γάνωση. Μ εγάλη ήταν η επιρροή του στη νεολαία, τα  ερ
γατικά  και αγροτικά στρώματα, ενώ μόνο στον χώρο των 
επιστημόνων και των διανοουμένων υστερούσε. Ο κόσμος 
αυτός όμω ς ήθελε καθοδήγηση και οργάνωση.

□  Εθνική Λαϊκή Ενότητα
Στις 25 και 26 Φλεβάρη έγινε η 2η Σύνοδος της ΚΕ, που 

έμεινε στην ιστορία του ΠΑΣΟΚ ω ς «Εθνική Λαϊκή Ενό
τητα». Η σύνοδος αυτή, ήταν εξαιρετικά σημαντική, αφού 
στην ουσία θεμελίωσε την πολιτική στρατηγική της αυτο
δυναμίας, την οποία το  ΠΑΣΟΚ εγκατέλειψ ε μόνο το  Νο
έμβριο του 1989, έντεκα δηλαδή χρόνια  αργότερα.

Σύμφωνα με την απόφαση, στην Ελληνική κοινωνία, έχει 
αναπτυχθεί ένας έντονος ριζοσπαστισμός των μαζών, με 
αίτημα την αλλαγή. Μ πορεί να δημιουργηθεί ένα μπλοκ 
κοινωνικών δυνάμεων το  οποίο πολιτικά  θα εκφράζεται 
από το  ΠΑΣΟΚ. Συνεπώς το  ΠΑΣΟΚ, πρέπει να επιδιώ
κει την αυτοδυναμία, αφού είναι ο κυρίαρχος εκφραστής 
του ριζοσπαστισμού αυτού.

Ό π ω ς  αναφέρεται στην απόφαση, η γραμμή του ΠΑ
ΣΟΚ για Εθνική Λαϊκή Ενότητα καθορίζεται: Εθνικά, Π ο
λιτικά , Τ αξικά , Π ολιτιστικά και Ιδεολογικά. Στο μπλοκ 
αυτό δεν υπάρχουν πρω τοπορίες, αλλά ενότητα, Εθνική 
και Λ αϊκή. Οριοθετείται λοιπόν και η διαφορά με το ΚΚΕ 
που συνεχίζει να μιλά για πρω τοπορία της εργατικής 
τάξης.

□  Κανόνες για την οργάνωση
Η 5η σύνοδος της ΚΕ, έβαλε τ ις  βάσεις για μια οργά

νωση εξουσίας του ΠΑΣΟΚ. Καθόρισε με ακρίβεια τη λει
τουργία της και τ ις  σχέσεις τω ν διαφόρων επιπέδω ν της. 
Τυπικά νομιμοποίησε τη μειωμένη επίδραση της Κοινοβου
λευτικής Ο μάδας και δ ιόγκω σε τις  αρμοδιότητες της ΚΕ 
και του ΕΓ. Στην ίδια σύνοδο, έγινε στροφή του οργανω
μένου ΠΑΣΟΚ, από τον χώρο κατοικίας στους χώρους και 
κλάδους εργασίας. Μ ετά την 5η σύνοδο, γνώ ρισαν μεγά
λη ανάπτυξη οι περίφημες κλαδικές οργανώ σεις, στις 
οποίες τα  μέλη του Κινήματος είχαν οργανωθεί κατά  επάγ
γελμα και όχι κατά  τόπο  διαμονής. Οι Τ οπικές Ο ργανώ
σεις άρχισαν να υποβαθμίζονται. Οι Κ λαδικές Οργανώσεις

λειτούργησαν μέχρι το 1985 σε πλήρη ανάπτυξη, οπότε και 
οι περισσότερες διαλύθηκαν με απόφαση της Κ.Ε. Η 5η 
σύνοδος του ΠΑΣΟΚ, βοήθησε αποφασιστικά την οργά
νωσή του να συνδεθεί με τ ις  λα ϊκές μάζες, αλλά και να 
αποκτήσει εσωτερική ενότητα και λειτουργία. Πολλοί κα
τηγόρησαν αργότερα τις  αποφάσεις αυτής της συνόδου, 
ότι εισήγαγαν στο ΠΑΣΟΚ οργανω τικά μοντέλα της π α 
ραδοσ ιακής αριστεράς. Η αλήθεια είναι ότι μετά το 1981 
άρχισαν έντονες παρεμβάσεις από τα  ανώτερα όργανα 
προς τ ις  Ν ομαρχιακές και Τοπικές οργανώσεις, με επι
βολή αποφάσεων και διορισμούς οργάνων. Αυτό όμως εί
χε σχέση με την κρίση η οποία μετά την κατάληψη της 
εξουσίας, είχε αρχίσει να εμφανίζεται και όχι με πολιτι
κές αποφάσεις που αφορούσαν τη λειτουργία της οργάνω
σης του ΠΑΣΟΚ. Π άντω ς, με την απόφαση της 5ης συνό
δου, η οργάνωση του ΠΑΣΟΚ άρχισε να αναπτύσσεται, 
για να φθάσει να είναι το  1981 ένας τρομακτικός πολιτι
κ ός μηχανισμός, που όμοιος του δεν είχε ξαναεμφανιστεί 
στη χώ ρα μας.

□  Το χρόνια της μεγάλης ανόδου
Δύο χρόνια είχαν περάσει από  τ ις  εκλογές του 1977 και 

όλοι πλέον είχαν πεισθεί ότι το  ΠΑΣΟΚ αυξάνει τις δυνά
μεις του. Η Έ νωση Κέντρου είχε διαλυθεί και πολλές εφη
μερίδες του μη δεξιού χώρου είχαν αρχίσει να στηρίζουν 
το  ΠΑΣΟΚ και τον Ανδρέα Παπανδρέου. Το κλίμα είχε 
αλλάξει στη χώ ρα, κανένας όμως δεν μπορούσε να υπο
λογίσει αν το  ΠΑΣΟΚ έχει ακόμα τη δύναμη να χτυπήσει 
τη Δεξιά.

Δυο συγκεντρώσεις του 1979 και του 1980, έδειξαν το 
αντίθετο. Ο Α. Π απανδρέου μιλάει σε μια ανεπανάληπτη 
συγκέντρωση στο Η ράκλειο, ενώ για πρώτη φορά γεμίζει 
την πλατεία  της Σπάρτης, άπαρτου ω ς τότε κάστρου της 
Δ εξιάς. Ο Ε λληνικός λαός μένει έκπληκτος και η Δεξιά 
πανικοβάλλεται.

Τα χρόνια  αυτά τα εσω κομματικά προβλήματα είναι 
ελάχιστα. Μια κρίση στο χώρο τω ν οργανώσεων της Θεσ
σαλονίκης και της Σπουδάζουσας της Αθήνας, τελειώνει 
άδοξα  με τη διαγραφή του μέλους της ΚΕ Λευτέρη Τζιόλα 
κα ι μ ιας εκατοντάδας περίπου οπαδώ ν του.

Ξαφνικά, όλοι έχουν αντιληφθεί ότι το ΠΑΣΟΚ οδεύει 
προς μεγάλη νίκη. Η κυβέρνηση πέφτει σε κρίση. Τίποτα 
α π ’ όσα επιχειρεί να κάνει δεν καταλήγει σωστά. Ο Ελ
ληνικός Λ αός μαζικά στηρίζει πλέον το  ΠΑΣΟΚ και ζη
τά  την περίφημη Α λλαγή. Το 1980, ο Κων. Καραμανλής 
μετακινείται στην Προεδρία, αφήνοντας στη θέση του πρω
θυπουργού τον Γεώργιο Ράλλη. Το κυβερνητικό κύρος πέ
φτει στο μηδέν. Ο Ανδρέας Παπανδρέου ζητάει πρόωρες 
εκλογές, η Δεξιά τις αρνείται. Η Ν .Δ . εξαντλεί την τετρα
ετία , ορίζοντας εκλογές στις 18 Οκτωβρίου 1981.

Οι προεκλογικές συγκεντρώσεις του ΠΑΣΟΚ σ’ όλη τη 
χώ ρα είναι ανεπανάληπτες. Με δύο συνεντεύξεις του (στο 
«Βήμα» και την «Ελευθεροτυπία») ο Α. Παπανδρέου σκια
γραφεί τους στόχους της αναμενόμενης πρωθυπουργίας 
του, ενώ τον Σεπτέμβρη του ’81 ανακοινώνει τη συμμετο
χή στο ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ, του Γεωργίου Μαύρου και 
του Μανώλη Γλέζου.

Στις 18 Οκτωβρίου του 1981, το πανηγύρι του Δημοκρα
τικού Λαού έχει αρχίσει από νωρίς το πρω ί...

Τα μέλη της ΚΕ του ΠΑΣΟΚ με τη σειρά που εξελέγη- 
σαν στην Π ανελλήνια Συνδιάσκεψη του 1977:
Αυγερινός Παρασκευάς, Τσοχατζόπουλος Ά κ η ς, Λαλιώ- 
της Κώστας, Σημίτης Κώστας, Γεννηματάς Γιώργος, Χρι- 
στοδουλίδης Ανδρέας, Παυλίδης Βαγγέλης, Χρας Νίκος, 
Παπανδρέου Βάσω, Τζουμάκας Στέφανος, Κωστόπουλος 
Σωτήρης, Μ ιχαλόπουλος Νίκος, Γαϊτανίδης Δημήτρης, 
Μόραλης Πέτρος, Γιαννόπουλος Βαγγέλης, Εξάρχου Γιώρ
γος, Τζιόλας Λευτέρης, Λυμπεράκης Λυμπέρης, Φαφούτη 
Μαίρη, Ουζουνίδης Ά ρη ς, Παπαθανασόπουλος Αντώνης, 
Δασκαλάκης Γιώργος, Νικολοίδης Παύλος, Κουλούρης Κί- 
μωνας, Παπαδόπουλος Γιώργος, Καραβέλλη -  Νικολο- 
πούλου Τζένη, Ρόκκος Δημήτρης, Γκολφινόπουλος Θάνος, 
Δωρής Μιχάλης, Ζαχαρόπουλος Βασίλης, Χατζής Φοίβος, 
Αθανασούλης Θανάσης, Φωτόπουλος Θανάσης, Σουλαδά- 
κης Γιάννης, Πολιτόπουλος Κώστας, Λασκαράκης Γιάν
νης, Μπαλής Θανάσης, Μπάκος Κώστας, Πέτσας Χριστώ- 
νης, Μ αρκόπουλος Χρήστος, Σεραφειμίδης Σταύρος, Κα- 
πετανόκης Θ όδω ρος, Παπάς Α λέκος, Σακελλάρης 
Μιχάλης, Παύλου Βλάσης, Σωτηρλής Δημήτρης, Χαραλαμ- 
πίδης Μιχάλης, Παπουτσής Χρήστος, Ράλλης Θανάσης, 
Μόρτζος Γιάννης, Καργόπουλος Νίκος, Κυριάκού Λουκάς, 
Νίκαινας Τάσος, Ζιάγκας Γιάννης Τσούρας Θανάσης, Χον- 
δροκούκης Κώστας, Ζάρδας Λάμπρος, Παιδακάκης Γιάν
νης, Καραμάνου Ά ννα , Γκιόκας Γιάννης.
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Πασίγνωστο είναι το «πάθημα» 
του Παρασκευή Αυγερινού, 
τρεις μέρες μετά την μεγάλη νί
κη του ΠΑΣΟΚ στις 18 Οκτω
βρίου του 1981. Την πρώτη φο
ρά που πέρασε την πόρτα οτυ 
υπουργείου Κοινωνικών Υπηρε
σιών, ως υπουργός, ο κλητή
ρας βλέποντάς τον να μπαίνει 
μέσα, φώναξε στον κόσμο να 
παραμερίσει, διότι έρχεται ο 
υπουργός. Φανερά τρακαρι
σμένος τότε, ο κ. Αυγερινός 
παραμέρισε μαζί με τους άλ
λους ρωτώντας: «Πού είναι ο 
υπουργός;» Αυτή ήταν η σχέση 
των στελεχών του ΠΑΣΟΚ με 
την εξουσία, την οποία εκλήθη- 
σαν πανηγυρικά να διαχειρι
στούν.

□  Η μεγάλη νίκη
Το βράδυ της 18ης Οκτω

βρίου, μέσα σ’ ένα έξαλλο λαϊ
κό πανηγύρι, ο Ανδρέας Πα- 
πανδρέου ανακοίνωσε ότι θα*εί- 
ναι «Πρωθυπουργός όλων των 
Ελλήνων». Το ΠΑΣΟΚ είχε 
πάρει το 48,06% των ψήφων 
και μια τεράστια πλειοψηφία 
στην Βουλή με 172 έδρες. Η Δε
ξιά καταποντίστηκε παίρνον
τας μόλις 35,86% και 115 βου
λευτές, ενώ το ΚΚΕ στάλθηκε 
ικανοποιητικά με 10,93% και 
13 βουλευτές.

Δύο μέρες αργότερα ορκιζό
ταν η πρώτη κυβέρνηση του 
ΠΑΣΟΚ, γεμάτη άγνωστα πρό
σωπα, που είχαν περίεργη -  
για τα μέχρι τότε ήθη -  ιστο
ρία και έλεγαν ακόμα πιο πε
ρίεργα πράγματα.

Εκτός του Α. Παπανδρέου 
και του Ευαγγ. Κουλουμπή, κα
νένας δεν είχε υπουργική θη
τεία, οι περισσότεροι όμως εί
χαν περάσει από τις φυλακές 
της Χούντας. Χρησιμοποιού
σαν απλή γλώσσα, αρνήθηκαν 
τους σωματοφυλακές και έκα
ναν παράξενες δηλώσεις, όπως 
«το νέφος είναι πολιτικό» ή «η 
Ελλάδα δεν έχει εχθρούς ή φί
λους στο εξωτερικό. Έχει μό
νο συμφέροντα».

Μέσα σε κλίμα γενικής ευφο
ρίας, άρχισε ένα τεράστιο νο
μοθετικό έργο, το πιο ριζοσπα
στικό που υπήρξε ποτέ στην 
Ελλάδα, μετά τον πόλεμο. 
Όταν το 1983, ο Α. Παπανδρέ
ου μιλούσε στην πλατεία Συν
τάγματος για τα δύο χρόνια της 
αλλαγής, είχε ήδη να αναφέρει:
□  Την αναγνώριση της Εθνι
κής Αντίστασης και την εγκα
τάλειψη του εμφυλιοπολεμικού 
κλίματος.
□  Τη σοβαρή άνοδο των κατω- 
τάτων μισθών, ημερομισθίων 
και συντάξεων.
□  Την επέκταση της σύνταξης 
και της ασφάλισης σε όλους 
ανεξάρτητα τους Έλληνες πο
λίτες.
□  Τη δραστική αποκέντρωση 
των εξουσιών προς την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση και τη χρηματο
δότηση χιλιάδων μικρών 
έργων.
□  Τη θεσμοθέτηση κάποιων 
θεσμών λαϊκής συμμετοχής 
στον χώρο της παραγωγής.
□  Τον ριζοσπαστικότερο νόμο 
της Ευρώπης για τη ανώτατη 
παιδεία και τη δημιουργία γεν.

γραμματείας νέας γενιάς.
□  Το Εθνικό Σύστημα Υγείας, 
που αποτέλεσε τομή στην περί
θαλψη.

Το έργο ήταν τεράστιο, αλ
λά και τα προβλήματα άρχισαν 
να εμφανίζονται στον ορίζοντα. 
Μαζί μ’ αυτά άρχισε να εμφα
νίζεται και ένας απίστευτος κι- 
τρινισμός στον Τύπο, που τα 
επόμενα χρόνια θα έπαιρνε δια
στάσεις χιονοστιβάδας.

□  Πρώτο θύμα:
Η οργάνωση

Το 1982, η εφημερίδα «Βρα- 
δυνή» σε κάποιο πρωτοσέλιδο 
της, είχε μια φωτογραφία τριών 
νεαρών με μαλλιά και γένια, 
που αγκαλιασμένοι γελούσαν 
κάτω από την φωτογραφία του 
Καρλ Μαρξ. Στη λεζάντα έγρα
φε: «Αυτοί μας κυβερνούν. 
Τρεις κλασικοί πρασινοφρουροί 
σε’ κάποια τοπική οργάνωση 
του ΠΑΣΟΚ. Κανένας υπουρ
γός δεν κάνει τίποτα χωρίς να 
πάρει την έγκρισή του».

Κι όμως τα πράγματα δεν 
ήταν έτσι. Ενώ στις εφημερίδες 
διαδιδόταν ο μύθος των πρασι
νοφρουρών και η οργάνωση 
του ΠΑΣΟΚ δεχόταν μια άνευ 
προηγουμένου επίθεση από τη 
Δεξιά, αλλά και από τους 
ίδιους τους υπουργούς του ΠΑ
ΣΟΚ, στην πραγματικότητα το 
στελεχικό δυναμικό άλλαξε με 
τρομερούς ρυθμούς. Τα 100.000 
μέλη που έκαναν τις εκλογές 
του 1981, διπλασιάστηκαν μέ
σα σε δύο χρόνια. Το 1984, στο 
πρώτο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, 
το πλάνο στρατολόγησης ανέ
φερε 250.000 μέλη. Ένα κομ
μάτι των στελεχών απορροφή- 
θηκε στο κράτος, ενώ ένα άλ
λο κομμάτι, δυσαρεστημένο 
προς την πρακτική της Κυβέρ
νησης και την ανύπαρκτη πο
λιτική λειτουργία του κόμμα
τος, αδρανοποιήθηκεή αποχώ
ρησε. Μέσα σε λίγα χρόνια, 
όλα σχεδόν τα παλιά στελέχη 
πέρασαν στο περιθώριο, για να 
βρεθούν στη θέση τους άτομα

που είχαν βρεθεί στο ΠΑΣΟΚ 
μετά το 1981. Τελευταία ανα
λαμπή της οργάνωσης του ΠΑ
ΣΟΚ ήταν οι εκλογές του 1985, 
αφού η πτώση του Κ. Καραμαν
λή από την Προεδρία, έδωσε 
κάποια πνοή στις ελπίδες. Με
τά το 1985, η κατάσταση σις 
οργανώσεις κατέληξε να είναι 
εντελώς εκφυλισμένη.

□  Η κυβέρνηση
Δεν είχαν περάσει ούτε έξι 

μήνες από την· ανάληψη της 
κυβέρνησης και ο Ανδρέας Πα
πανδρέου προειδοποίησε για 
πρώτη φορά τα κυβερνητικά 
στελέχη ότι «στους σοσιαλιστές 
δεν ταιριάζει η αλαζονεία της 
εξουσίας». Ό σο κι αν η δήλω
ση αυτή έγινε αφορμή για πολ
λά σχόλια, τα πραγματικά 
προβλήματα ήταν αλλού.

Το ΠΑΣΟΚ δεν είχε διαμορ
φώσει τους βασικούς έστω άξο
νες της κυβερνητικής του πο
λιτικής. Πολλοί υπουργοί αυτο
σχεδιάζουν, ενώ η κατοχύρωση 
νέων θεσμών γινόταν χωρίς 
προετοιμασία, κάτι που εκ των 
προτέρων εξασφάλιζε την απο
τυχία τους. Το ΠΑΣΟΚ γρήγο
ρα κατάλαβε ότι η κυβέρνηση 
έχει δυσκολίες που δεν ξεπερ- 
νιώνται με «γιουρούσια», αλλά 
με μεθοδική δουλειά. Οταν έγι
νε η περίφημη ρήξη με τους 
χονδρεμπόρους στη λαχαναγο
ρά, 2.000 μέλη του ΠΑΣΟΚ 
έτρεξαν να βοηθήσουν στην 
«αυτοδιαχείριση» των αγροτι
κών προϊόντων και στο «τσά
κισμα» των μεσαζόντων. 
Ό μως η λαχαναγορά ήταν 
άδεια και η τιμή της τομάτας 
δεν έπεσε στις λαϊκές αγορές 
την επόμενη μέρα.

Όλα τα μέλη του Εκτελεστι
κού Γραφείου, πλην του Κώστα 
Λαλιώτη, ήταν υπουργοί, ενώ 
μια έρευνα του «ΑΝΤΙ» έδειξε 
ότι το 93% των μελών της Κεν
τρικής Επιτροπής κατείχαν θέ
σεις στον ευρύτερο δημόσιο το
μέα. Μέχρι το 1983, στη Χαρι
λάου Τρικούπη επικρατούσε 
ερημιά, ενώ η ίδια κατάσταση

άρχισε να κυριαρχεί και στις 
περιφερειακές οργανώσεις. Συ
νεχείς διαφωνίες, σχεδόν πάν
τα για θέματα κατάληψης θέ
σεων και εξουσίας, οδήγησαν 
τις Νομαρχιακές Επιτροπές σε 
παραιτήσεις, με αποτέλεσμα το 
1984 όλες οι Νομαρχιακές της 
χώρας να είναι διορισμένες από 
το Ε.Γ.

Οσο για το ίδιο το Ε.Γ. έτρε
χε μεταξύ κόμματος και κρά
τους, με το κράτος όμως να 
έχει προτεραιότητα. Η περίφη
μη τρόικα (Λαλιώτης, Γεννημα- 
τάς, Τσοχατζόπουλος) υπάρχει 
ακόμα, αλλά σαφέστατα απο
δυναμωμένη. Οι συνεχείς ανα
δομήσεις, έχουν δημιουργήσει 
ανασφάλεια σ’ όλους ανεξαιρέ
τως τους υπουργούς, αφού το 
παιχνίδι της υποβάθμισης και 
της αναβάθμισης βρίσκεται 
στην ημερήσια διάταξη. Πα
ράλληλα, ο Μένιος Κουτσό- 
γιωργας παίρνει σταθερά τη θέ
ση του δεύτερου μέσα στο ΠΑ
ΣΟΚ, μια θέση που θα 
κρατήσει μέχρι το 1989, όταν 
θα βρεθεί μπλεγμένος στην 
υπόθεση Κοσκωτά. Με την 
άνοδο της επιρροής του Μένιου 
Κουτσόγιωργα, με την απολιτι- 
κοποίηση της οργάνωσης του 
ΠΑΣΟΚ και με τις προσπά
θειες να δικαιολογηθούν με με
γάλα λόγια οι κυβερνητικές 
ανεπάρκειες, αρχίζει να ανατέ- 
λει στο ΠΑΣΟΚ ένα φαινόμε
νο που λίγα χρόνια αργότερα 
θα το καταστρέφει. Ο λαϊκι
σμός.

Παρά την κρίση της οργάνω
σης πάντως οι λαϊκές μάζες αγ
καλιάζουν ακόμα το ΠΑΣΟΚ 
και τις επιλογές του, πιστεύον
τας ότι τα μέτρα που έχει πά
ρει θα αποδώσουν με τον και
ρό. Το διάστημα 1981 με 1985, 
έγιναν τρεις εκλογικές αναμε
τρήσεις, από τις οποίες το ΠΑ
ΣΟΚ βγήκε νικητής. Οι δημο
τικές εκλογές του 1982, όπου 
για πρώτη φορά εμφανίστηκε 
το φαινόμενο οπαδοί της Δε
ξιάς να ψηφίζουν τη δεύτερη 
Κυριακή υποψηφίους του ΚΚΕ, 
οι Ευρωεκλογές του 1984 που

πήραν τη μορφή αναμέτρησης 
και οι βουλευτικές εκλογές του 
1985.

Οι δημοτικές εκλογές του 
1982, θα έπρεπε να προβλημα
τίσουν το ΠΑΣΟΚ. Η Δεξιά, ει
δικά στην Αθήνα με υποψήφιο 
τον Τζαννή Τζαννετάκη, πήρε 
10 περίπου μονάδες παραπά
νω. Το ΠΑΣΟΚ πήρε τη συν
τριπτική πλειοψηφία των Δή
μων και δεν έδωσε σημασία 
στα μηνύματα των ψηφοφό
ρων.

Στις Ευρωεκλογές της 17ης 
Ιουνίου 1984, η Δεξιά υπό την 
ηγεσία του σκληροπυρηνικού 
Ευάγγελου Αβέρωφ, επεδίωξε 
αναμέτρηση. Έχασε, αφού το 
ΠΑΣΟΚ, πήρε 41,58% με τη 
Ν.Δ. να συγκεντρώνει το 
38,05%, το ΚΚΕ 11,64% και το 
ΚΚΕ εσ. 3,42%.
• Τέλος, με τις βουλευτικές 

εκλογές της 2ης Ιουνίου 1985, 
το ΠΑΣΟΚ κ ατέκτη σε αυτοδυ
ναμία για μια ακόμα τετραετία, 
συγκεντρώνοντας το 45,82% 
των ψήφων και 161 βουλευτές, 
έναντι 40,85% και 126 βουλευ
τών της Ν.Δ. και 9,89% και 12 
βουλευτών του ΚΚΕ.

Στο διάστημα Μάιος 1984 με 
Μάιο 1985, είχαν συμβεί δύο 
σημαντικές εξελίξεις για την 
οργάνωση και την πολιτική του 
ΠΑΣΟΚ. Το πρώτο συνέδριο 
του Κινήματος μετά από 13 
χρόνια ζωής και η απόφαση 
της ΚΕ της 9ης Μαρτίου για 
αλλαγή του Συντάγματος και 
προώθηση στην Προεδρία του 
Χρήστου Σαρτζετάκη.

□  Πρώτο 
Συνέδριο

Το πρώτο Συνέδριο του ΠΑ
ΣΟΚ πραγματοποιείται στις 10 
Μαίου 1984. Εξετάζοντας εκ 
των υστέρων τα αποτελέσματά 
του, κοινή είναι πεποίθηση ότι 
δεν προσέφερε τίποτα εξαιρε
τικό στο ΠΑΣΟΚ, εκτός ίσως 
από την αύξηση των μελών της 
Κ.Ε. σε 140.

Ο Ανδρέας Παπανδέρου κά^ 
νει μια εισήγηση πέντε ωρών, οι

ξένες αντιπροσωπείες είναι 
υψηλοτάτου επιπέδου με τον 
Γιασέρ Αραφάτ να ξεχωρίζει, 
εκτυλίσσονται συγκινητικές 
στιγμές όταν χαιρετίζει ο Ηλίας 
Ηλιού, αλλά ο διάλογος δεν εί
ναι αποτελεσματικός, ούτε ου
σιώδης.

Την οργανωτική εισήγηση 
κάνει ο ’Ακης Τσοχατζόπου
λος, την πολιτική ο Γιώργος 
Γεννηματάς, ενώ τα άλλα μέλη 
του Ε.Γ. δευτερολογούν. Ο Αν
δρέας Παπανδρέου εκλέγεται 
και πάλι πρόεδρος μέσα σε θυ
ελλώδη χειροκροτήματα.

Στο πρώτο συνέδριο του ΠΑ
ΣΟΚ, δεν συγκρούστηκαν δια
φορετικές πολιτικές γραμμές, 
απλώς έγινε κριτική σε δευτε- 
ρεύοντα ζητήματα. Στις διαδι
κασίες του επιβεβαιώθηκε 
απλώς η ηγεμονία της ιστορι
κής ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ και η 
ενότητα του Κινήματος. Αυτός 
άλλωστε ήταν και ο στόχος της 
καθοδήγησης του ΠΑΣΟΚ, 
αφού το είχε ονομάσει «συνέ
δριο νίκης», εν όψει εκλογών 
και όχι «συνέδριο διαλόγου».

Η Κεντρική Επιτροπή έφτα
σε στα 141 μέλη, με πρώτους 
τους Παρασκευά Αυγερινό, Κώ
στα Σημίτη, Κώστα Λαλιώτη, 
Αντώνη Τρίτση και Γιώργο Γεν- 
νηματά. Αυτή η Κεντρική Επι
τροπή λειτουργεί μέχρι σήμερα.

Π Η προεδρική 
«ρήξη»

Στις 9 Μαρτίου 1985, συνέρ
χεται εκτάκτως η Κ.Ε. του ΠΑ
ΣΟΚ για να συζητήσει το θέμα 
εκλογής Προέδρου Δημοκρα
τίας. Στον Ελληνικό λαό έχει 
περάσει κλίμα υπερψήφισης 
από το ΠΑΣΟΚ του Κων. Κα
ραμανλή. Οι εφημερίδες το θε
ωρούν σίγουρο ότι ο Ευάγγελος 
Γιαννόπουλος δηλώνει ότι «δεν 
θα χαρίσουμε τον Καραμανλή 
στη Δεξιά».

Ο Ανδρέας Παπανδρέου με 
μια εισήγηση 25 λεπτών, ανα
τρέπει το σκηνικό. Προτείνει 
αλλαγή του Συντάγματος και 
προτείνει για Πρόεδρο τον 
Χρήστο Σαρτζετάκη. Η αντιδε- 
ξιά συνείδηση των μελών του 
ΠΑΣΟΚ ξαναζωντανεύει. Ο 
Καραμανλής παραιτείται πριν 
τη λήξη της θητείας του και ο 
κ. Σαρτζετάκης εκλέγεται και 
με την ψήφο του προεδρεύον- 
τος Γιάννη Αλευρά.

Δύο μήνες αργότερα, στις 2 
Ιουνίου, ο λαϊκός ενθουσια
σμός ξαναδίνει αυτοδυναμία 
στο ΠΑΣΟΚ, το οποίο ξεπερ
νά κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες 
τη Ν.Δ., της οποίας ηγέτης εί
ναι ο Κων. Μητσοτόκης από το 
Σεπτέμβρη του 1984. Οι εκλο
γές αυτές όπως και οι ευρωε
κλογές έγιναν με σύνθημα την 
αναμέτρηση του «σκότους με 
το φως».

Το «φως» νίκησε για τελευ
ταία φορά στη δεκαετία του 
80-90. Η επομένη της 2ας Ιου
νίου έδειξε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν 
έδινε σημασία ·στα μηνύματα 
των καιρών. Διότι στη δεύτερη 
τετραετία ίσχυσε η ρήση, «αν η 
εξουσία φθείρει, η απόλυτη 
εξουσία διαφθείρει».
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Η δεύτερη τετραετία
Το βράδυ της 2ης Ιουνίου 

1985 και ενώ οι οπαδοί του ΠΑ
ΣΟΚ πανηγύριζαν τη νίκη με 
45,82%, ο Ανδρέας Παπανδρέ
ου στην επινίκεια δήλωσή του, 
αφού βεβαίωνε ότι θα συνεχι
στεί το έργο της αλλαγής που 
είχε αρχίσει, προειδοποιούσε 
τους «κάθε είδους μηχανι
σμούς» ότι δεν θα τους επιτρα- 
πεί να αλλοιώσουν την πορεία 
που έχει επιλέξει ο Ελληνικός 
λαός. Έναν μόνο ξέχασε να 
προειδοποιήσει ο Α. Παπαν
δρέου και ίσως αυτή η παράλει
ψη να στάθηκε μοιραία. Τον 
κακό εαυτό του ίδιου του ΠΑ
ΣΟΚ.

Η δεύτερη τετραετία του 
ΠΑΣΟΚ ήταν μια περίοδος κα
τά την οποία:
□  Το κυβερνητικό έργο ήταν 
πολύ μικρότερο απ’ αυτό της 
πρώτης τετραετίας. Στην ουσία, 
τα πρώτα τέσσερα χρόνια πραγ
ματοποιήθηκαν οι μεγάλες θε
σμικές αλλαγές και τη δεύτερη 
τετραετία όλοι περίμεναν να 
αποδώσουν. Μόνο που τα 
πράγματα δεν ήλθαν έτσι.
□  Ο Τύπος έπαιξε ένα από τα 
πιο βρώμικα παιχνίδια της Ελ
ληνικής ιστορίας, υιοθετώντας 
εκτός ελάχιστων εξαιρέσεων 
τον κιτρίνισμά και τη σκανδα
λολογία.
□  Η οργάνωση του ΠΑΣΟΚ 
πέρασε σε στάδιο εκφυλισμού. 
Οι Τοπικές και Κλαδικές οργα
νώσεις του μεταβλήθηκαν σε 
διαμεσολαβητές προς το κρά
τος, χωρίς καμία άλλη πολιτι
κή δραστηριότητα.
□  Το επίσημο ΠΑΣΟΚ κυ
ριαρχήθηκε από δύο φαινόμε
να. Την αλαζονεία που ήταν 
προϊόν συνεχών επιτυχιών στις 
εκλογικές αναμετρήσεις και 
τον λαϊκισμό που ήταν προϊόν 
επικράτησης μιας συγκεκριμέ
νης πολιτικής γραμμής στους 
κόλπους του.

Σ’ όλα τα παραπάνω, προ
στέθηκε η ασθέναια του Αν- 
δρέα Παπανδρέου που τον 
αφόπλισε ένα μεγάλο διάστη
μα, η σχέση του με την κ. Δή
μητρα Αιάνη που έγινε αντικεί
μενο χυδαίας εκμετάλλευσης 
και φυσικά το σκάνδαλο Κο
σκωτά που οργανώθηκε από 
ξένα και ντόπια κέντρα και που 
το ΠΑΣΟΚ, με κάποια επιφα
νή στελέχη του, έπεσαν στην 
παγίδα τους.

Σημαντικότατο στοιχείο της 
τετραετίας επίσης ήταν η ταύ
τιση θέσεων και πράξεων της 
Ν.Δ. με την παραδοσιακή αρι
στερά, με μια ιδιόμορφη συνερ
γασία, η οποία άρχισε στις δη
μοτικές εκλογές του 1986 και 
ολοκληρώθηκε το 1989 με τη 
συγκυβέρνηση Τζαννετάκη.

□  Τα πρώτα 
σύννεφα

Ο Ελληνικός λαός έδωσε 
δεύτερη τετραετία στο ΠΑ
ΣΟΚ, ελπίζοντας ότι πολλά 
από τα φαινόμενα των τελευ
ταίων χρόνων θ’ αλλάξουν. Κι 
όμως, το καλοκαίρι του ’85, 
ήταν ένα καλοκαίρι πλήρους 
ακυβερνησίας. Ο Ανδρέας Πα
πανδρέου από την Κέρκυρα,

ανακοίνωσε μετά από ένα με
γάλο χρονικό διάστημα, μια 
πολυπληθή κυβέρνηση, η οποία 
ήταν αδύνατο να δουλέψει.

Το φθινόπωρο του ’85 ανα
κοινώνεται το σταθεροποιητικό 
πρόγραμμα του Κ. Σημίτη ο 
οποίος είχε πάρει τη θέση του 
Γ. Αρσένη στο υπουργείο Εθνι
κής Οικονομίας. Το πρόγραμ
μα ήταν αναγκαίο για τη σωτη
ρία της οικονομίας, ερχόταν 
όμως σε αντίθεση με το σύνθη
μα των εκλογών «για ακόμα 
καλύτερες μέρες». Αρχίζει ένα 
τρομερό απεργιακό κύμα, με 
την αγαστή συνεργασία της 
Ν.Δ. και των δύο κομμάτων 
της παραδοσιακής αριστεράς.

Ο κοινωνικός ιστός διασπά- 
ται και η Εθνική Λαϊκή Ενότη
τα περνά δύσκολες μέρες. Μέ
χρι το τέλος της τετραετίας, το 
χάσμα θα μεγαλώνει παρά τις 
προσπάθειες του ΠΑΣΟΚ.

□  Διαχωρισμός
Ο Ανδρέας Παπανδρέου έχει 

κατανοήσει ότι η οργάνωση 
του ΠΑΣΟΚ βρίσκεται σε κα- 
τακόρυφη πτώση. Χρειάζεται 
ανανέωση. Στην 18η σύνοδο 
της Κεντρικής Επιτροπής του 
Σεπτέμβρη του ’85 εισηγείται 
τον διαχωρισμό κόμματος και 
κράτους. Η εισήγηση γίνεται 
δεκτή και ένα νέο Εκτελεστι
κό Γ ραφείο παίρνει τη θέση του 
παλιού.

Συμμετέχουν σ’ αυτό, οι: 
Γιάννης Σουλαδάκης, Δημή- 
τρης Σωτηρλής, Χρήστος Πα
πουτσής, Κώστας Σκανδαλί- 
δης, Τζένη Καραβέλη, Στέφα
νος Τζουμάκας, Στάθης 
Γ ιώτας, Βαγγέλης Μαμαλάκης, 
Γιάννης Χατζόπουλος, Μενέλα
ος Γκίβαλος και Μαρία Κυ- 
πριωτάκη. Αυτό το Ε.Γ. έζησε 
δύο περίπου χρόνια, μέχρι τον 
Φεβρουάριο του 1987, οπότε η 
παλιά φουρά επανέρχεται με 
απόφαση της 21ης συνόδου της 
Κ.Ε. για να ηγηθεί της «ανα
συγκρότησης του ΠΑΣΟΚ».

Κατά κοινή ομολογία το 
Εκτελεστικό Γραφείο των δύο 
αυτών χρόνων, δεν πρόσφερε 
τίποτα στο ΠΑΣΟΚ. Δεν είχε 
την εμπιστοσύνη της βάσης, 
δεν είχε δυνατότητες παρέμβα
σης, αλλά βέβαια δεν του δό
θηκαν και πολλές δυνατότητες 
να παράγει πολιτική. Ή ταν η 
εποχή, που κάτω από τον Αν- 
δρέα Παπανδρέου όλοι έφτια
χναν ή προσπαθούσαν να φτιά
ξουν κέντρα εξουσίας.

Μοναδικό φωτεινό σημείο 
της θητείας αυτού του Εκτελε
στικού Γραφείου, η απόφαση 
της Κ.Ε. της Χαλκίδας του 
Μάρτη του 1986. Ή ταν η τε
λευταία προσπάθεια του ΠΑ
ΣΟΚ να συστήσει ευρύτερες 
πολιτικές συμμαχίες. Πρόταση 
προς την υπόλοιπη αριστερά 
για διάλογο με στόχο τη συνερ
γασία, πέφτει στο κενό. Το χά
σμα ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και 
τα δύο ΚΚΕ έχει μεγαλώσει, 
ενώ η παραδοσιακή αριστερά 
έχει επιλέξει τους συμμάχους 
τής. Τον Οκτώβρη του 1986 θα 
δώσει στη Ν.Δ. τους τρεις με
γάλους δήμους της χώρας. Το 
ΠΑΣΟΚ πλέον κινδυνεύει να

γίνει «πολιτικό σάντουιτς», 
ανάμεσα στα δύο άκρα που συ
νεργάζονται περίφημα.

Στο μεταξύ, οι οργανώσεις 
του ΠΑΣΟΚ έχουν χάσει εντε
λώς τον πολιτικό τους χαρα
κτήρα. Χιλιάδες μεσαία στελέ
χη του Κινήματος έχουν αδρα- 
νοποιηθεί και τα νέα μέλη, 
χωρίς την παραμικρή σχέση με 
την ιδεολογία του ΠΑΣΟΚ, 
συντάσσονται πίσω από κρατι
κούς λειτουργούς, πολιτευτές 
και παράγοντες. Ο Κώστας 
Λαλιώτης, απογοητευμένος, 
αποχωρεί από το ΠΑΣΟΚ στις 
αρχές του 1986 καταγγέλλον
τας τις στρεβλώσεις και την 
αδράνεια, για να επανέλθει δύο 
χρόνια αργότερα, και να ηγη
θεί της ανασυγκρότησης. Κα
τά τη διάρκεια της τετραετίας, 
αποχωρούν επίσης οι Γεράσι
μος Αρσένης, Απόστολος Λά- 
ζαρης, Γεώργιος Αλέξανδρος 
Μαγκάκης, Αντώνης Τρίτσης, 
Στάθης Γιώτας. Με τους περισ
σότερους το ΠΑΣΟΚ θα ξανα- 
συναντηθεί το 1990.

□  Ανασυγκρότηση
Η γνώση ότι η οργάνωση του 

ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να συνεχί
σει όπως είναι οδηγεί την 24η 
σύνοδο της Κ.Ε. στις 7-8 Νοεμ
βρίου 1987, να πάρει απόφαση 
για την ανασυγκρότηση του Κι
νήματος. Καλούνται όλα τα μέ
λη και στελέχη που έχουν κα
τά καιρούς αποχωρήσει, να 
επανέλθουν μέσα από συνθή
κες διαλόγου και να πλαισιώ
σουν τα Συμβούλια Ανασυγκρό
τησης. Καλή η προσπάθεια, μι
κρά τα αποτελέσματα.

Το ΠΑΣΟΚ έχει πλέον χάσει 
την πολιτική ηγεμονία. Η 
σκανδολολογία «θριαμβεύει». 
Ολοι οι υπουργοί του ΠΑΣΟΚ 

συκοφαντούνται συστηματικά. 
Η κατηγορία του «κλέφτη» αρ
χίζει να κρέμεται σαν δαμό- 
κλειος σπάθη πάνω από το κε
φάλι όποιου έχει σχέση με την 
κυβέρνηση.

Ο Τύπος της Δεξιάς, και όχι 
μόνο, κορυφώνει μια επιχείρη
ση λασπολογίας, που μόνο με 
την περίοδο του Ελευθέριου Βε- 
νιζέλου μπορεί να συγκριθεί.

Μπροστά σ’ αυτή την ποτα- 
πή επίθεση, το ΠΑΣΟΚ δεν αν- 
τιπαραθέτει δυστυχώς την 
αξιοπιστία και τη σοβαρότητα. 
Με επικεφαλής τον αντιπρόε
δρο Μένιο Κουτσόγιωργα, επι
λέγει τον ακραίο λαϊκισμού. 
Εναγκαλίζεται το συγκρότημα 
Κουρή, υιοθετώντας την επιχει
ρηματολογία και την έκφρασή 
του. Οι υπεύθυνοι των κρατι
κών μέσων ενημέρωσης ξεφεύ
γουν από κάθε όριο φιλοκυβε- 
ρητικής προπαγάνδας, ναρκο- 
θετώνας την όποια αξιοπιστία 
του ΠΑΣΟΚ. Και ενώ όλοι γύ
ρω επιτίθενται, το Κίνημα βρί
σκεται σε κατάσταση πανικού. 
Δεν μπορεί να σχεδιάσει και να 
κάνει πειστική πολιτική. Η Δε
ξιά με την παραδοσιακή αρι
στερά, αρχίζουν ένα μπαράζ 
απεργιών, που‘θα συνεχιστεί 
μέχρι τις εκλογές.

Την κατάσταση επιδεινώνει 
η ξαφνική ασθένεια του Ανδρέα 
Παπανδρέου. Μεταφέρεται στο 
Λονδίνο όπου υποβάλλεται σε 
επιτυχή εγχείρηση τον Αύγου
στο του 1988, αλλά πλήρη δρα
στηριότητα θα αναλάβει μόνο

στις αρχές του ’89. Τον Οκτώ
βρη του 1989, ο κόσμος του 
ΠΑΣΟΚ υποδέχτηκε τον πρω
θυπουργό του στο αεροδρόμιο, 
η κρατική τηλεόραση όμως με 
τις υπερβολές της θα γελοιοποι
ήσει το λαϊκό αυτό ξέσπασμα. 
Από τον Δεκέμβρη του ’89, θα 
ξεσπάσει με ένταση και το 
σκάνδαλο Κοσκωτά. Οι λεπτο- 
μέρειές του είναι γνωστές. Ο 
μεγαλοαπατεώνας θα διαφύγει 
και ο Μένιος Κουτσόγιωργας 
θα παραμεριστεί ως ύποπτος 
δωροδοκίας. Κασέτες, ψευδορ
κίες και σενάρια θα συμπληρώ
σουν το σκηνικό.

Μέσα σ’ αυτό το κλίμα θα γί
νουν οι εκλογές τον Ιούνη του
1989. Παρά τις διαθέσεις των 
εχθρών του, το ΠΑΣΟΚ θα πά
ρει το 39% των ψήφων και θα 
συζητήσει συνεργασία των δη
μοκρατικών δυνάμεων. Ο Συ
νασπισμός, ενισχυμένος σε βου
λευτές από την απλή αναλογι
κή που έφερε το ΠΑΣΟΚ θα 
συνεργαστεί με τη Δεξιά για να 
καθήσει το ΠΑΣΟΚ στο σκαμνί 
της «κάθαρσης».

□  Η Δημοκρατική 
Συμπαράταξη

Η πρωτοφανής συνεργασία 
Ν.Δ.-Συνασπισμού, αλλάζει το 
πολιτικό σκηνικό. Προσωπι
κότητες από όλους τους χώ
ρους, αντιλαμβάνονται τους 
κινδύνους και την ποινικοποί- 
ηση της πολιτικής μας ζωής 
και την ισοπέδωση κάθε ιδεο
λογικής και πολιτικής διαφο
ράς των δύο άκρων.

Στο τέλος Αυγούστου του
1990, συγκροτείται η Δημοκρα

τική Συμπαράταξη υπό την ηγε
σία του Ανδρέα Παπανδρέου.
Ανάμεσα στα μέλη του Εθνικού 
Συμβουλίου, εκτός από πολλά 
μέλη του Ε.Γ. του ΠΑΣΟΚ, 
συμμετέχουν οι Γερ. Αρσένης, 
Γιώργ. Α. Μαγκάκης, Γιάννης 
Μπούτος, Αντ. Μπριλάκης, Μ. 
Νικολινάκος, Μ. Γλέζος, προ
σωπικότητες δηλαδή που είτε 
είχαν αποχωρήσει από το ΠΑ
ΣΟΚ, είτε προέρχονται από άλ
λους πολιτικούς χώρους.

Η οργάνωση του ΠΑΣΟΚ, 
μετά από πέντε χρόνια θα ξα- 
νασυσπειρωθεί. Θα παλαίψει 
και στις εκλογές του Νοέμβρη 
θα ανεβάσει το ποσοστό του 
Κινήματος μιάμιση ακόμα μο
νάδα.

Η Οικουμενική θα τη διχά
σει. Θα σταθεί αμήχανη κι 
ανήμπορη μπροστά στην τρι
πλή συνεργασία. Και θα χάσει 
τις εκλογές της 1 Απρίλη 1990.

Σήμερα, αυτή η οργάνωση 
οδεύει προς το δεύτερο συνέ
δριο του ΠΑΣΟΚ. Ζητά αναν- 
νέωση και εκσυγχρονισμό. Ζη
τά δημοκρατία και ειλικρίνεια. 
Ζητά αγώνα και πρόταση. Εί
θε να ξαναβρεθεί γρήγορα κυ
ρίαρχη του πολιτικού παιχνι
διού. Διότι ήταν ίσως η πιο 
όμορφη οργάνωση που πέρασε 
ποτέ από τη χώρα μας σε και
ρό ειρήνης. Είχε και έχει τα πιο 
όμορφα και πιο προωθημένα 
όνειρα. Και τα όνειρα ζητούν 
εκδίκηση...

Στοιχεία για την έρευνα ελήφθησαν 
από τα βιβλία: Στέλιος Κούλογλου: 
Στα ίχνη του τρίτου δρόμου, Ντο
κουμέντα του ΠΑΚ, εκδόσεις «Αιχ- 

« μή», Δαμιανού Βασιλειάδη: ΠΑΚ- 
ΠΑΣΟΚ, καθώς και από εκδόσεις 
του/γραφείου υλικού του ΠΑΣΟΚ.



Ένα μεγάλο Γεγονός που μπορεί και πρέπει να επηρεάσει αποφασιστικά τις πολτηκές
και τις κοινωνικές εξελίξεις.

ΕΥΝΕΑΡΙΟ ΑΝΟϋΠΟ ΑΗΜΟΚΒΟΤΚ)
Πρόσκληση

για μια ουσιαστική συμμετοχή όλων των μελών, των στελεχών 
και των φίλων του Κινήματος μας στον προβληματισμό, την αναζήτηση 

και τη θέληση για μια νέα πορεία.

Πρόσκληση
για έναν εποικοδομητικό διάλογο του ΠΑΣΟΚ με τους πολίτες για πς ιδέες,

τις θέσεις και πς επιλογές μας.

- άΡέϋορμε Μαζί
□

•  να σκεφτουμε και να 
κρίνουμε την πορεία μας

•  να συζητήσουμε ·  να δώσουμε σύγχρονες
για τη στρατηγική. απαντήσεις
και το πρόγραμμα μας, για πς προκλήσεις του σήμερα
για τη φυσιογνωμία, τη δομή και του αύριο,
και τη λεπουργία του Κινήματος μας

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΝΟΙΧΤΟ και ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ, που θα δώσει περιεχόμενο και νόημα σπς αναζητήσεις, πς 
προτάσεις και τα οράματα μας.

ΤΟ  ΜΗΝΥΜΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ:

ΕΝθηίΓΑ·ΑΓίΜ·ΑΜΓΕΜΗ£Η·ΑΝΑΝΕΩΣΗ
ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ

Σιγουριά για το παρόν - Ελπίδα για το μέλλον


