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1. ·Στην αφετηρία της νέας στρατηγικής και πολιτικής πρότασης
που στην αρχή της Νέας Τετραετίας είναι αναγκαίο ν'απευθύνει 

, το ΠΑ.ΣΟ.Κ. στην ελληνική κοινωνία βρίσκονται:
* οι ανάγκες και οι επιταγές της Ελλάδας· του '85 σε σχέσηνμ'αυτή του 2000.
* η προσπάθεια για ανασύνθεση και για μετασχηματισμό των αντι
φάσεων που κινούν το ΠΑ.ΣΟ.Κ. της πρώτης δεκαετίας.

* η συγκρότηση του συνολικού υποκειμένου της Αλλαγής 
(κοινωνικές δυνάμεις - πολιτικό πρόγραμμα - μαζικό

.. κίνημα - πολιτικός φορέας) με όρους κοινωνίας κι όχι 
απλά εζουσίας.

Στα δεδομένα 'και μη διαπραγματεύσιμα στοιχεία αυτής της 
πρότασης βρίσκεται η στρατηγική συμφωνία του ΠΑ.ΣΟ.Κ.
για τον "τρίτο δρόμο" τα γενικά της χαρακτηριστικά και οι 
βασικές γραμμές του "σχεδίου ματάβασης" που ψηφίστηκε στο 
Συνέδριο, η κοινωνική του ανάφορά, η ιστορική ανάγκη της 
παρουσίας^ του, η σχέση του με το ριζοσπαστικό κίνημα.

2. ?τΠν “πρώτη τετραετία, έγιναν πολλές και σημαντικές αλλαγές στους θεσμούς 
και τον τρόπο οργάνωσης της κοινωνίας.
Αλλες, ολοκληρώνονται ήδη και γίνονται μη αντιστρεπτές κατα
κτήσεις του Λαού. Αλλες, βρίσκονται στην πόρε ία και τα βήματα 
της ολοκλήρωσης. Αλλες, μόλις θεσμοθετούνται...

Στο "Συμβόλαιο με το Λαό" προσδιορίσαμε τους βασικούς άζονες 
της πολιτικής μας στρατηγικής, τους μοχλούς της Αλλαγής, 
την ενότητα και τους ρυθμούς των βημάτων.
Στην πράζη συναντήσαμε την εμπειρία της λαϊκής διεκδίκησης 
και συμμετοχής, τη δυνατότητα, την αντοχή και την ακτινοβολία 
των νέων θεσμών. Συναντήσαμε όμως και τους: φραγμούς που 
ορθώνει σε κάθε βήμα ή άλμα της Αλλαγής η άρχουσα τάζη, τους 
περιοριστικούς παράγοντες που ζεκινούν από τη.δομή και την 
οργάνωση της κοινωνίας μας, καθώς και την πολιτική και 
κοινωνική συμπεριφορά τάζεων και'στρωμάτων.



Η τετράχρονη εμπειρία μας είναι οδηγός για τις νέεςπροτεραιότητες 
Η βασική νιας κατεύθυνση είναι να ξεπεράσουμε τους φραγμούς 
και τους περιοριστικούς παράγοντες με επιμονή στο πέρασμα 
των θεσμικών και δομικών αλλαγών και να επιταχύνουμε το ρυθπό 
που τις υλοποιε ί.

3. Για την εμπέδωση, την κατοχύρωση και την ανάπτυξη των νέων 
, θεσμών ή για την αναμόρφωση και διεύρυνση των παλιότερων,

ο όρος - κλειδί βρίσκεται:
στην ουσιαστικοποίηση της λαϊκής συμμετοχής και των διαδικασιών 
λαϊκής συναίνεσης καιπρωτοβουλίας, '

4. Η εξειδίκευση της πολιτικής μας στρατηγικής πρέπει και μπορεί 
να δώσει το στίγμα της στη νέα τετραετία και ν'αποτελέσει
το μοχλό που θα δώσει νέα ώθηση στην σοσιαλιστική προοπτική.
Αυτό στην πράξη σημαίνει:

* Κυβέρνηση προτεραιοτήτων, ενιαίας ολοκληρωμένης πολιτικής, 
πολιτικής ενότητας και αποτελεσματικότητας, που να 
αντ,αποκρίνεται στις ώριμες κοινωνικές ανάγκες και να 
δημιουργεί όρους για λαϊκή συμμετοχή,

* Μαξικό Κίνημα με σχέση αναβάπτισης, συμπόρευσης, 
θεσμικής συμμετοχής, διεκδίκησης,μ'αυτές τις ανάγκες 
καθώς και με σχέση συμπαράταξης, αυτονομίας και εποικο
δομητικής κριτικής προςτην Κυβερνητική Πράξη.

* Λαϊκός Συσχετισμός ευρύτερος στα πλαίσια της Εθνικής 
Λαϊκής Ενότητας και με συνεκτικό ιστό την Εθνική 
Ομοψυχία, όπου με γνώση, πληροφόρηση συνειδητοποίηση 
και ενεργή συμπαράταξη, συγκροτεί το μέτωπο των 
πολιτικών και κοινωνικών δυνάμεων της Αλλαγής.

* Ενεργ5ς Πολίτης με Ευθύνη και Δικαίωμα που απορρέουν από 
τη διαλεκτική ενότητα του εθνικού συμφέροντος με το 
στενά ταξικό, με κατοχυρωμένη τη δυνατότητα για Δ ιεκδ ίκηση, 
Συμμετοχής και Ελέγχου και με Ελευθερία στην Επιλογή
που αφορά την πολιτική και κοινωνική του στάση.

Ολ'αυτά προϋποθέτουν ταυτόχρονα τον Πολιτικό Φορέα της Αλλαγής 
ως υποκείμενο νέας καθοδηγητικής έμπνευσης και πρωτοβουλίας 
ως βηματοδότη της πολιτικής πράξης των λαϊκών δυνάμεων και 
έμπρακτο σηματοδότη και οραματιστή της συνολικής κίνησηη τηο



κοινώνίας μας στην πορεία και τη σοσιαλιστική προοπτική της 
"Ελλάδας του 2000"

Η επίτευξη αυτού του σύνθετου και κεντρικού στόχου φέρνει στην 
επιφάνεια το πιο επίκαιρο και σύγχρονο αίτημα για πραγματική 
στροφή στην κοινωνία που ακούει στο όνομα Πολιτιστική Επανάσταση.
Η ιστορική φόρτιση του όρου και η πρακτική του εμπειρία σε άλλες 
κοινωνίες ή άλλους δρόμους αλλαγών δεν έχει μεγάλη σχέση με τις 
δικές μας αναγκες, ουτεγαπδτην ευρύτητα και την επαναστατικότητα 
του.
Η αρχική του αναφορά στην απόφαση της 1ης Πανελλήνιας Συνδιάσκεψης 
του '77 γέννησε την ελπίδα.
Εκτοτε η επεξεργασία του>υποταγμένη στις κρίσιμες ανάγκες της 
πολιτικής συγκυρίας^έμεινε λήψή και η επαναλαμβανόμενη επίκληση 
του είχε περισσότερο συμβουλευτικό και ρητορικό περιεχόμενο. 
Σήμερα, οφείλουμε κάτω από τον όρο να συμπεριλάβουμε μια σειρά 
από προτάσεις που οδηγούν σε μιά νέα ζεύξη της θεωρίας με την 
πράξη και συνιστούν τη νέα συνολική πρόταση που δεν αφορά πιά 
μόνο πολιτικό πρόγραμμα αλλά προσδιορίζει πολιτικές και 
κοινωνικές πρακτικές.
Εδώ βρίσκονται οι πολιτικοί και κοινωνικοί όροι για τη συνέχιση 
και ολοκλήρωση της κοινωνικής αλλαγής.

6· Πολιτιστική Επανάσταση σημαίνει:
Νέα έμπνευση κι ορμή στην Αλλαγή, τολμηρή και σχεδιασμένη 
πολιτική ρήξεων και τομών στην κοινωνία, νέο ύφος και ..ήθος 
εξουσίας, ανατροπή κοινωνικών πρακτικών, πολιτική ειλικρίνειας 
.και ευθύνης απέναντι στην κοινωνία, κριτική και αμφισβήτηση αλλά: 
ταυτόχρονα συμμετοχή και δράση.

7. Η πολιτιστική Επανάσταση έχει συγκεκριμένους στόχους και ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά που καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα της πολιτική5 

και κοινωνικής ζωής.
Στο Εθνικό πεδίο προϋποθέτει αναβάθμιση του εθνικοαπελευθερωτικού 
χαρακτήρα της μετάβασης.'Να γίνει λαϊκή συνείδηση η εθνική 
πορεία που συνδέει το αναπαλλοτρίωτο αίτημα', της εθνικής ανεξαρτησίας 
με τις ανάγκες,τις δυσκολίες και τις επιταγές που βάζει η σχέση 
με τη διεθνή κοινότητα και η πορεία της χώρας μας σ'αυτή.



Στ° κοινωνικό πεδίο, απευθύνεται σε όλες ανεξα,ί'ρεζο̂  τις 
κοινωνικές δυνάμεις της Αλλαγής, χωρίς αποκλεισμούς και 
κομματικές εξαρτήσεις, με γνώμονα το πραγματικό ταξικό τους 
συμρέρον. Δεν υποστέλλει σε καμιά περίπτωαη την ανάγκη της σύγκρουσης και ρήξης 
με τα κατεστημένα κοινωνικά συμφέροντα. Ταυτόχρονα όμως 
αμφισβητεί και συγκρούεται με όλες· τις αρνητικές όψεις και 
τάσεις, τις νοοτροπίες.και συμπεριφορές, τον ιδιόμορφο 
καταναλωτισμό, τα πρότυπα και τις πρακτικές τους.
Στο πολέτικό πεδίο, ανασυγκροτεί, τα υποκείμενα της Αλλαγής, 
σε σαφή ρήξη με τον παραδοσιακό πολιτικό λόγο την πελατειακή ' 
σχέση, τον συντεχνειασμό τον χωρίς διέξοδο τεχνοκρατισμό.
Στο ιδεολογικό πεδίο, θέλει να μετασχηματίσει τη σημερινή 
ιδεολογική ηγεμονία της πολιτικής ηας πρότασηςι?'ου ανο ίγε ι δρόμους 
μετασχηματισμών, μέσα σε συνθήκες πολυφωνίας, πλουραλισμού και 
ειρηνικής σύγκρισης και σύγκρουσης ιδεών και πρακτικών,σε μόνιμη 
ιδεολογική κυριαρχία των αξιών του σοσιαλισμού πάνω στις αξίες 
του "αστισμού"
Στο πολιτιστικό πεδίο, διατηρεί ανοιχτό τον ορίζοντα της 
αντιπαράθεσης, της δημιουργικής αφομοίωσης των πολιτιστικών 
αξιών και προϊόντων, ανοίγει δρόμους νέας καθημερινής συμπεριφοράς 
απέναντι στην πολιτιστική αλλοτρίωση και αποξένωση, ανασυνθέττα 
σε συνθήκες ελευθερίας την εθνική πολιτιστική μας ταυτότητα.

Για να είναι η Πολιτιστική Επανάσταση νέα πολιτική και στρατηγική 
πρόταση που να διασφαλίζει ένα .άλμα προς τα εμπρός στην πορεία της 
σοσιαλιστικής Αλλαγής, οφείλει να συνδέσει το "σχέδιο μετάβαση^' με 
pLO. σειρά από αιτήματα της πολιτικής και κοινοτικής συγκυρίας.
Από την απαίτηση αυτή προκύπτουν 01 ΔΕΚΑ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ως 
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΑΞΗΣ που προσδιορίζουν τη νέα σχέση με το λαό 
και τις ανάγκες του, και συνιστούν την απάντηση του ΠΑ.ΣΟγΧ. 
στη σύγχρονη και κρίσιμη συγκυρία.



ΠΡΟΤΑΣΗ 1η : Η σημερινή,καθοριστική για την πορεία μας
αναγκαιότητα,για αναβάθμιση των ιδεολογικών και 

, πολιτικών όρων της Αλλαγής,προυποθέτει, ταυτόχρονα
με την άμεση προτεραιότητα στον εμπλουτισμό της 
θεωρίας και την εξειδικευση της στρατηγικής 
μας, εμμονή στις α'φετηρ ίε,ς του ΠΑ. ΣΟ ,-Κ ., την 3η του 
Σεπτέμβρη^με την εθνικοαπλευθερωτική και σοσιαλιστική 
ιδεολογ ία & την πολιτική της ακτινοβολία.

1, II Πολιτιστικό Επανάσταση πριν απ'όλα έχει ένα κεντρικό αίτημα: .
Την ένταση του ριζοσπαστικού κινήματος, τη συνολική κίνηση
της κοινωνίας προς τα εμπρός, την διαρκή προσπάθεια για κυριαρχία 
των νέων ιδεών και αξιών πάνω στις παλιές φθαρμένες και κατε
στημένες αντιλήφεις.Η3ητουΣεπτέμβρη σήμερα είναι το πιό επίκαιρο 
ιδεολογικό και πολιτικό ντοκουμέντο.
Το πως και γιατί συνδέονται οι στόχοι του, οι ιδέες . και οι 
προτάσεις του’, με τη δικ,ή μας πολιτική ως Κυβερνητικής και \ .
λαϊκής εξουσίας είναι η πρώτη μας μεγάλη ανάγκη.

2. Η ανανέωση, η αναβάθμιση, η κοινωνική και πολιτική διεύρυνση της 
Αλλαγής μόνο με την ενδυνάμωση και την κυριαρχία του μετώπου 
των ιδεών και των αξιών της έχει πρακτική σημασία.
Η - επικράτησή του. προϋποθέτει την ειρηνική σύγκρουση .,την πολιτική 
τους ακτινοβολία, την κοινωνική πρακτική.
- Η Ελλάδα της Ανεξαρτησίας και της Ειρήνης, απέναντι στην 

Ελλάδα της Υποτέλειας^ της Εξάρτησης και του Ψυχρού Πολέμου.
Η Ελευθερία της Αυτοδιαχείρησης, απέναντι στην "Ελευθερία" 
της Υποταγής στα κατεστημένα συμφέροντα.

- Η Δημοκρατία της Λαϊκής Συμμετοχής, απέναντι στη"Δημοκρατία 
του Αυταρχισμού"

- Το Κράτος πρόνοιας για το Λαό απέναντι στο αυταρχικό και 
συγκεντρωτικό "Κράτος της Δεξιάς"
Η Αυτοδύναμη Ανάπτυξη με γνώμονα το κοινωνικό και εθνικό ■ 
όφελος, απέναντι στην "Ανάπτυξη τη Υπανάπτυξης" για το 
συμφέρον της ντόπιας και ξένης ολιγαρχίας.

Δεν συμπυκνώνουν μόνο μιά σαφή και ξεκάθαρη πολιτική αντιπαράθεση. 
Περικλείνουν μια προφανή και κατ'εξοχή ιδεολογική σύγκρουση που 
πρέπει να εισχωρήσει σ'όλους τους πόρους της κοινωνίας μας.



*
Αναδεικνύουν τις νέες απελευθερωτικές ιδέες, που συνιστούν 
τον κοινό αρμό στη στρατηγική του Δημοκρατικού δρόμου. 
Μετασχηματίζουν τις παλιές και καθοδηγούν τις νέες κοινωνικές 
πρακτικές.

3. Να μετασχηματίσουμε την κρίση του "πολιτικού υποκειμένου" 
σημαίνει κατ'αρχήν να συνθέσουμε και να ξεπεράσουμε τις όποιες

. βασικές του αντιφάσεις που το κινούν την πρώτη δεκαετία.
Αυτό σημαίνει ότι?παρά το ότι το ΠΑ.ΣΟ.Κ. διαθέτει τη μόνη 
επεξεργασμένη στρατηγική πρόταση, οφείλει άμεσα
να προχωρήσει στον εμπλουτισμό της θεωρίας με βάση την εμπειρία 
του και να εξειδικεύσει τη στρατηγική του,.Πρέπει εκτός από τον 
προσδιορισμό των ενδιάμεσων στόχων για την "Ελλάδα του 2000" 
και την παράθεση του πλαισίου του Δημοκρατικού Δρόμου που 
ψήφισε το Συνέδριο να προχωρήσουμε σε νέες κατευθύνσεις.

* ποιές πλευρές της στρατηγικής μας προηγούνται
* προς τα που κατευθύνεται η κοινωνία μας, πως θ 'αναιρεθούν 
οι αρνητικές της όψεις και με ποιές διαδικασίες.

* εξειδίκευση στη σημερινή οικονομική συγκυρία των στρατηγικών 
της Αποκέντρωσης της Κοινωνικοποίησης και της Αυτοδιαχείρησης

* τον προσδιορισμό της πολιτικής στρατηγικής που συνδέει τους 
προγραμματικούς στόχους με τα'μέτρα πολιτικής.

* τι σημαίνει σήμερα συγκεκριμένα ο όρος'’αλλαγή στις παρα
γωγικές σχέσεις και μέχρι που φθάνουν οι θεσμικές και δομικές 
αλλαγές.

Είναι κρίσιμα ζητήματα που απαιτούν άμεση απάντηση.
4. Αυτή η αναγκαία διπλή κίνηση πρέπει να συμπληρωθεί με ταυτόχρονη

πράξη "κοινωνικών πειραματισμών" που να αναδεικνύουν τα νέα 
'πρότυπα, να ανοίγουν δρόμους σε νέες κοινωνικές πρωτοβουλίες 
V'ανιχνεύουν τα όρια των θεσμών και τους όρους λειτουργίας τους. 
Στα πλαίσια της θεσμικής μας στρατηγικής, οι θεσμοί εκείνοι που 
αντανακλούν στις νέςς ιδέες όπως είναι η κοινωνικοποιημένη 
επιχείρηση, ο αγροτοβιομηχανικός συνεταιρισμός, η πρότυπη 
πολιτιστική παρέμβαση, η δημοτική επιχείρηση, οι θεσμόί στην 
στην υγεία και την παιδεία, πρέπει να γίνουν πράξη.
Για το λόγο αυτό απαιτείται η άμεση προώθηση συνολικά από το 
Κίνημα (οργάνωση και Κυβέρνηση) πρωτοβουλιών που δημιουργούν 
ρήξη στις αναπτυξιακές και παραγωγικές δομές ως προνομιακοί



για την πολιτική μας χώροι.
Η Αυτοδιαχείρηση που περιγράφει μιά. κοινωνία είναι σύγχρονη 
και καθημερινή πολιτική στρατηγική και πράξη.
Αυτό είναι επίσης αίτημα που απαιτεί απά,ντηση στη 2η τετραετία 
Η συγκεκριμένη πολιτική πρόταση είναι ένα "Πρόγραμμα Πιλότων" · 
με απόφαση της Κ.Ε..



ΠΡΟΤΑΣΗ 2η : Υπάρχουν στρατηγικής μορφής προϋποθέσεις και προ
τεραιότητες για τη συνέχιση και ολοκλήρωση της 

• Κοινωνικής Αλλαγής καθώς οι κοινωνικές και πολιτικές
ανάγκες απαιτούν και προϋποθέτουν νέες κοινωνικές 
πρακτικές.

, Είναι προϋποθέσεις·.χα.ι προτεραιότητες που αφορούν στο σύνολο τους 
τις κοινωνικές δυνάμεις στης Αλλαγής και·την Εθνική Ααική Ενότητα. 
Πέρα από την πολιτική βούληση της σοσιαλιστικής Κυβέρνησης ή 
τη νομοθετική και θεσμική κατοχύρωση νέων θεσμών υπάρχουν κρίσιμα 
ζητήματα που απαιτούν νέα αντίληψη, ανατροπή μιάς παραδοσιακής 
στάσης σε θεσμούς και κινήματα.
Η συνδικαλιστική πρακτική, η ανάγκη να προχωρήσουμε τη θεσμική 
στρατηγική και η κοινωνική συμπεριφορά και η πολιτική στάση 
των λαϊκών στρωμάτων βρίσκονται σε άρρηκτη σύνδεση.
Συγκεκριμένα για την νέα τετραετία αποκτούν στρατηγική σημασία για 
τη συνέχιση και ολοκλήρωση της Αλλαγής οι παρακάτω κρίσιμες 
προυποθέσεις:

1. Η πορεία για την κατάκτηση της Εθνικής Ανεξαρτησίας και η
Αυτοδύναμη Ανάπτυξη βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με την πορεία 
της οικονομίας και συνεπάγεται σημαντικό οικονομικό κόστος
που πρέπει να γίνει συνείδηση στον Ελληνικό λαό και να κατανοη
θούν οι σχετικές αποφάσεις.

Οι δαπάνες για την άμυνα είναι δυσβάστακτες για το συνολικό 
εθνικό εισόδημα καθώς αποτελούν σημαντικό ποσοστό του προϋπολογισμού 
Δεν υπάρχει όμως άλλη διέξοδος. Αλλαγή δεν υπάρχει με τον εθνικό 
χώρο σε κίνδυνο, ούτε μπορεί να κατοχυρωθεί η ειρήνη στην περιοχή.
Η'ανάγκτΤ^η' διατήρηση- ενός συσχετισμού δυνάμεων στην περιοχή είναι 
η ελάχιστη προϋπόθεση για την ακεραιότητα και την επιβίωση του 
έθνους.

Ο ε^ωστρεφής χαρακτήρας της οικονομίαν και η διεθνής οικονομική 
συγκυρία δημιουργούν προβλήματα στο ισοζύγιο εξωτερικών πληρωμών 
Διακηρύξαμε ότι δεν πρέπει η χώρα μας κάτω από οποίεσδήποτε 
συνθήκες να προσφύγε.ι στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο γιατί η 
Αυτοδύναμη Ανάπτυξη αναιρείται κάτω.από τις πολιτικές και οικονο- 
μΐ7ΐές του.-επιλογές. Αυτό όμως σημαίνει μια νέα αντίληψη για το 
εισαγωγικό και εξαγωγικό εμπόριο και»μια νέα συνολική κατεύθυνση
του παραγωγικού δυναμικού της χώρας και νέες καταναλωτικές συνή
θειες για το Λαό.



- Η υγιής επιχειρηματική δραστηριότητα, η αποφασιστική παρέμβαση 
στην κατεύθυνση της υποκατάστασης των εισαγωγών ή ελληνοποίηση 
των κρατικών προμηθειών, η προβολή των ελληνικών προΐ’όντων, ο 
εκσυγχρονισμός του παραγωγικού δυναμικού της χώρας και η αντα
γωνιστικότητα, δεν είναι μόνο υπόθεση κυβερνητικής πολιτικής 
και μιας νέας κρατικής νοοτροπίας, αλλά υπόθεση κάθε εργαζόμε
νου και κάθε κοινωνικού ή παραγωγικού φορέα.
Η απομάκρυνση των βάσεων είναι η διακηρυγμένη και μη διαπραγμα
τεύσιμη θέση μας. 'Οταν επιχειρούμε κρίσιμα βήματα στην πολιτι- 
κοστρατ ιωτ ική αποδέσμευση και την αποτίναζη της εζάρτησης πρέ-τ- 
πει, ως έθνος και ως λαός, να έχουμε τη γνώση και τη συνείδηση 
για την αποτίμηση παρόμοιων ρήζεων που αφορά και στο οικονομικό 
κόστος.

2. Απευθυνόμαστε προς όλες τις κοινωνικές δυνάμεις του τόπου μας, 
σε μια κοινή προσπάθεια οικονομικής, κοινωνικής και πολιτι
στικής ανάπτυξης, με κύριο άζονα μια διαρκή "πολιτιστική επί
θεση" για την ανατροπή και το μετασχηματισμό του ιδιόμορφου 
καταναλωτικού προτύπου, που παγίωσε η μεταπολεμική "ανάπτυζη" 
και είναι ανασχετικός φραγμός σε κάθε αλλαγή.

Η σύγκρουση με την εκτεταμένη παραοικονομία, τον παρασιτισμό 
και το εύκολο κέρδος, με την κρατική γραφειοκρατία και τις αντιπα- 
ραγωγικές υπηρεσίες (χωρίς βέβαια απόλυτη ευθύνη του υπαλλήλου, 
που είναι προϊόν των δομών), με την ιδεολογία που θέλει "με τη 
λιγότερη δυνατή προσπάθεια τις περισσότερες δυνατές απολαβές", 
γίνεται με ανοιχτό διάλογο και συγκεκριμένο προγραμματισμό σε μια 
κατεύθυνση:

"να παράγουμε περισσότερα απ'όσα ξοδεύουμε"
Η μόνιμη πολιτική μας στα πλαίσια της αντοχής της οικονομίας 

έχει σαφέστατα προσδιορισμένα ταζικά και φιλολαϊκά χαρακτηριστικά. 
Γι'αυτό λέμε:
ΝΑΙ στην ανακατανομή του εισοδήματος και του πλούτου υπέρ των 

ασθενέστερων τάζεων και στρωμάτων.
ΝΑΙ στην διαρκή αύζηση του κοινωνικού μισθού και των κοινωνικών 

παροχών.
ΝΑΙ στην ΑΤΑ ως εργαλείου μόνιμης προστασίας του πραγματικού 

εισοδήματος των εργαζομένων.
Ταυτόχρονα όμως, όλοι μαζί πρέπει να πούμε;



ΝΑΙ στην πραγματική ανάπτυξη, στην αύξηση του εθνικού εισοδήματος. 
ΝΑΙ στην αύξηση της παραγωγής και της παραγωγικότητας της 

εργασίας ,
ΝΑΙ στην ατομική κατανάλωση που συντελεί στην ανάπτυξη και 

λ. διαμορφώνει ένα νεο προτιμησιακό μοντέλο που να ταιριάζει 
στις ανάγκες και τη δομή της ελληνικής παραγωγής.

Αυτά όλα όμως σημαίνουν συγκεκριμένα πράγματα;
-Ο ιδιώτης επιχειρηματίας στρέφεται στην παραγωγική επένδυση.
- Το κράτος όταν εξαγγέλλει επενδύσεις στην παραγωγή, οφείλει και 
να τις πραγματώνει με γρήγορο ρυθμό. ,

->Οι αντιπροσωπευτικοί και κοινωνικοί φορείς (Αυτοδιοί,κηση - Συν
εταιρισμοί, εταιρείες λαϊκής βάσης ...) που απόκτησαν δικαίωμα 
και κίνητρα για άμεση παρέμβαση στην παρά,γωγ ική διαδικασία, να 
πάρουν πρωτοβουλία αξιοποιώντας όλα τα αποθέματα που υπάρχουν 
προς αυτή την κατεύθυνση.

-0 απλός καταναλωτής ν'αποκτήσει συνείδηση της σύνδεσης της 
κατανάλωσης με τη βελτίωση του βιοτικού του επιπέδου και της 
ποιότητας της ζωής του, το ίδιο ο υπάλληλος σε σχέση με την 
παραγωγικότητα της εργασίας του, ο εργαζόμενος σε σχέση με την 
αύξηση της παραγωγής του ...

3. Οι εργαζόμενο ίκαροι κοινών ικοί φορείς που συμμετέχουν στους 
θεσμούς του κοινωνικού τομέα ν'αναλάβουν την κοινωνική 
ευθύνη που απορρέει από τη Συμμετοχή.

Είναι πολύ εύκολο και δίκαιο ταυτόχρονα ν'απαιτείς από την 
Κυβέρνηση να προχωρήσει την Κοινώνικοποίήση όχι μόνο στο 
δημόσιο τομέα αλλά και στους στρατηγικούς τομείς της οικονομίας 
που υπάρχουν στον ιδιωτικό τομέα. Είναι ακόμη πιο εύκολο να 
επικαλείσαι την "αντιδημοκρατικότητα" του "άρθρου 4" ως συνδικα
λιστική επιδίωξη που θέλει να την αναιρέσει.

Πρέπει όμως" να ξεκαθαρίσουμε ότι:
* η Συμμετοχή συνεπάγεται εκτός από δικαιώματα και Ευθύνη.
* η Κοινωνικοποίηση δε σημαίνει ούτε κρατικοποίηση των 
ζημιών ούτε συνεχή επιβάρυνση του κοινωνικού συνόλου 
με την αύξηση των ελλειμάτων.

* οι Δημόσιοι Οργανισμοί και οι Επιχειρήσεις του Κοινωνικού 
τομέα οφείλουν να λειτουργούν ως υγιείς και ανταγωνιστικές 
μονάδες στα πλαίσια της μικτής οικονομίας.



Αυτό σημαίνει ότι ο συνδικαλιστικός αγώνας των εργαζομένων, 
απαραίτητος κι αναντικατάστατος όρος, οφείλει ν'αναλάβει και αυτός την 
κοινωνική ευθύνη για τις θετικές ή αρνητικές εξελίξεις του 
κοινωνικού τομέα.
Ταυτόχρονα ν'αποκτήσει συνείδηση του θεμελιώδους διαχωρισμού 
που αφορά το φορέα διαχείρησης μιας μονάδας με βάση το κοινωνικό 
όφελος ή το κέρδος.
Γιατί ασφαλώς δεν είναι το ίδιο να 'έχειςτο Κράτος, το Δημόσιο, 
τον κοινωνικό φορέα, την κοινωνικοποιημένη μονάδα, με το κέρδος 
.του εργοδότη καπιταλιστή. Οι επιπτώσεις είναι καταλυτικές στο 
κοινωνικό σύνολο, γιατί σ.'αυτό προσφέρονται αγαθά και υπηρεσίες και 
αυτό πληρώνει την παραγωγή τους. Το ίδιο συμβαίνει με την συμμετοχή 
της Αυτοδιοίκησης στον κοινωνικό τομέα. Η πορεία του αποτελεί 
κρίσιμη δική της υπόθεση κι όχι τυπική παρουσία στα Συμβούλια.
Πρέπει άμεσα να προχωρήσουμε σ'ένα Συνολικά Σχέδιο μέσα από 
προγραμματικές συμφωνίες με τους φορείς των εργαζομένων στο δημόσιο 
και τον κοινωνικό τομέα της οικονομίας, που να διασφαλίζει τόσο 
τη δίκαιη και μόνιμη επίλυση των αιτημάτων τους, όσο και τη 
βιωσιμότητα του φορέα}με "εργασιακή ειρήνη" για τη μετατροπή του 
σε παραγωγικό μοχλό.

4. Αν θέλουμε να προχωρήσει η Αποκέντρωση και Περιφερειακή 
Ανάπτυξη, ν'αντιμετωπίσουμε θαρραλέα και συγκεκριμένα 
τις αντιφάσεις και τους φραγμούς που ορθώνει το παλιό 
μοντέλο και οι "αναπτυξιακές" του τάσεις.

Παρά τα σημαντικά και τολμηρά βήματα για αποκέντρωση, που επιχειρήσαμε 
στην πρώτη τετραετία, οι δομικές αντιφάσεις του παλιού μοντέλου 
ανάπτυξης δεν ήταν δυνατό να αναστραφούν σ'όλη τους την έκταση.
Τα κύρια πολιτικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα βρίσκονται:

* στην ενοποίηση και το συντονισμό των τριών μοχλών της 
αποκέντρωσης (Αυτοδιοίκηση - Διοίκηση - Πόροι)

* στη σύνδεση του περιαφερει,ακού με τον κλαδικό χαρακτήρα 
του πραγράμματος ανάπτυξης και τις διαρθρωτικές αλλαγές 
στο χώρο της παραγωγής.

* στην προτεραιότητα που απαιτείται για την οργάνωση
της λαϊκής βάσης του προγραμματισμού και την ανάδειξη των 
θεσμών λαϊκής συμμετοχής.



Οι επιλογές μας διατυπώνονται με ακρίβεια στο πρόγραμμα της 
2ης τετραετίας.
Υπάρχουν όμως σημαντικές προυποθέσεις που χωρίς την υλοποίηση τους 
αναπαράγονται όψεις της υπανάπτυξης και εμποδίζεται η Αυτοδύναμη 
Ανάπτυξη:

Η, πρώτη αφορά την αναγκαιότητα, ένα σημαντικό και διαρκώς διευρυνό- 
μενο ποσοστό από τούς πόρους που συσσωρεύονται στην περιφέρεια 
να επανεπενδύονταί- παραγωγικά σ'αυτήν Γ. Σ'αυτό συμβάλουν αποφασιστικά 
η περιφερειοποίηση του τραπεζικού συστήματος και η ίδρυση Τράπεζας 
Αυτοδιοίκησης.
Η δεύτερη αφορά την ορθολογική χρήση των πόρων. Η προτεραιότητα 
στη δημιουργία ολοκληρωμένου παραγωγικού ιστού (αγροτική οικονομία 
και μεταποίηση) και στην δημιουργία υποδομής για την ανάπτυξη 
(παραγωγική - πολιτιστική - κοινωνική) αποτελούν’τις δύο συνιστώσες 
αυτής της χρήσης.·Παράλληλα η προσήλωση σ'ένα και μόνο τρόπο 
ανάπτυξης (π.χ. τουρισμός - τριτογενής τομέας) που προσφέρει 
υπηρεσίες και δίνει εύρος στη διακίνηση αγαθών, χωρίς σε καμιά 
περίπτωση να υποβαθμίζεται η συμβολή του για τη σταθεροποίηση 
της οικονομίας πρέπει να είναι συμπληρωματική στην συνολική 
αναπτυξιακή διαδικασία κι όχι αποκλειστική.
Η τρίτη αφορά την αποκέντρωση διοίκησης και επιστημονικού 
προσωπικού. Εδώ εκτός από τα κίνητρα που διαμορφώνει η Κυβέρνηση 
χρειάζεται μιά πραγματική σταυροφορία ιδεολογική και πολιτική για 
μιά κριτική της κοινωνικής συμπεριφοράς και στάσης που θέλει 
την αποκέντρωση "να περνά έξω από το δικό μας βόλεμα," Δεν μπορούμε να 
επικαλούμαστε την αριστερή φρασεολογίά και να συμπεριφερόμαστε με 
δεξιά πρακτική.
Τέλος μιά ακόμη κρίσιμη προϋπόθεση,/αφορά την προώθηση νέων θεσμών 
και μορφών στην παραγωγή και την ανάπτυξη.
Το χρέος των αντιπροσωπευτικών θεσμών δεν εξαντλείται στην αξιοποίηση• <των αποθεμάτων και των δυνατοτήτων που τους δίνουν οι νέοι Νόμοι 
(Δημοτική επιχείρηση, αναπτυξιακοί σύνδεσμοι, προγραμματικές 
συμβάσεις, συνεταιριστικές Και κοινοπρακτικές Επιχειρήσεις) και στις 
αναγκαίες πρωτοβουλίες. Κρίσιμη είναι η κατεύθυνση αυτών των 
πρωτοβουλιών, το είδος κι η παραγωγική τους δομή



Εύκολο κέρδος είναι το νοίκιασμα της πλαζ από το Δήμο; γ ια 
παράδειγμα?παραγωγικό κέρδος είναι η Δημοτική Επιχείρηση που 
ενισχύει την παραγωγική υποδομή και την αξιοποίηση πλουτοπαραγωγικών 
πόρων.
Εύκολο κέρδος είναι το σούπερ - μάρκετ για το συνεταιρισμό, ενώ 
παραγωγικό κέρδος η μεταποιητική βιομηχανία.
Εκτός από παραγωγικό κριτήριο αντίστοιχη είναι και η κοινωνική 
επίπτωση. τις δυνάμεις της ΕΛΕ και τον κατακερματισμό τους. 
Υποχρέωση μας είναι προς αυτή την'κατεύθυνση να επεξεργαστούμε 
"Σχέδια Επενδύσεων" για φορείς όπως το Δημόσιο, οι Τράπεζες, 
η Αυτοδιοίκηση, οι Συνεταιρισμοί ή μικτού τύπου επιχειρήσεις, 
που να δίνουν συγκεκριμένες κοινωνικές και οικονομικές κατευθύνσεις

5. Να αναλάβουν η κοινωνική οργάνωση, οι εργαζόμενοι και οι φο
ρείς τους, την ευθύνη για να συνδέσουν το "δίκαιο του εργαζό
μενου" με το "δίκαιο του Ανεργου" και να μετασχηματίσουν από 
κοινού την πλασματική και τεχνητή αντίθεση.

Το μεγάλο πρόβλημα της ανεργίας μακροπρόθεσμα αντιμετωπίζε
ται με τις διαρθρωτικές αλλαγές στην παραγωγή και τις παραγωγικές 
επενδύσεις. .

Όμως η σημερινή του αντιμετώπιση αποτελεί αδήρριτη αναγκαι
ότητα.

Δεν επαρκεί η βούληση της Κυβέρνησης και τα μέτρα πολιτικής 
προς αυτή την κατεύθυνση.

Απαιτείται ο μετασχηματισμός της αντίθεσης ανάμεσα στους 
"εντός" και τους "εκτός των τειχών".

Ο άνεργος εργαζόμενος είναι παραγωγικό δυναμικό που αργεί 
όχι με δική του υπαιτιότητα, ενώ συχνά ο "άκριτος διεκδικητισμός" 
αναπαράγει αντιπαραγωγικές και παρασιτικές δραστηριότητες.

Οι φορείς πρέπει να πάρουν θέση μέσα στα στενά όρια των επιλο
γών τους πάνω στο τεράστιο ζήτημα της απασχόλησης.

Ο Εθνικός Διάλογος και το Εθνικό Πρόγραμμα προθποθέτουν έμπρα
κτη συναίνεση και συγκεκριμένη κοινωνική πρακτική.



ΠΡΟΤΑΣΗ 3η : Να ανταποκριθούμε άμεσα και, συγκεκριμένα στις ώριμες
λαϊκές απαιτήσεις που έγιναν συνείδηση στις κοινωνικές 
δυνάμεις της Αλλαγής

Πρόκειται για απαιτήσε ι ς·, που σημαδεύουν την καθημερινή ζωή του 
πολίτη και που βρίσκονται στο επίπεδο της δραστηριότητας όλων 
των εκφράσεων του ΠΑ.ΣΟ.Κ.
Είναι το πρόσωπο και τα χαρακτηριστικά μιάς νέας εξουσίας που 
αναδείχνει σε πραγματικά δ ιευθύνουσα δύναμη τις δυνάμεις της 
Αλλαγής, καθώς διαφοροποιείται από τις παραδοσιακές πρακτικές 
και αντιλήψεις.
Πιο συγκεκριμένα:

1. Ν 'αποδε ί ξουμε το ανοιχτό και δημοκρατικό πρόσωπο της 
λαϊκής εξουσίας

* Με ανοιχτό και πολύπλευρο διάλογο, όχι ως μέθοδο για "υπερπήδηση 
εμποδίων "ή για ενσωμάτωση και περιορισμού των αντιδράσεων, αλλά 
ως συστατικό στοιχείο της φυσιογνωμίας μας και της πολιτικής' μας

* Με την καθημερινή'"προσπάθε ια μέσα από διαδικασίες πολιτικής πειθούς, γ 
να αποφανατίσουμε και να εκλογικεύσουμε τους όρους του πολιτικού, 
ανταγωνισμού.

* Με την αυστηρή μας προσήλωση στο ήπιο κλίμα που αναδείχνει το νέο 
ήθος και ύφος της εξουσίας και μετασχηματίζει τα παραδοσιακά 
αιτήματα και τις άκαιρες πολώσεις σε συνειδητή πολιτική πράξη 
μετασχηματισμού.

2. Οι υποχρεωτικές λόγω συγκυρίας και ιιη "δπυοωιλείσ" οικονομικές επιλογές 
που είναι αναγκαίες,πρέπει ταυτόνοονα να πείθουν ότι, ολόκληρη
η κοινωνική οργάνωση στοχεύει στην ίδια κατεύθυνση ώστε 
να διασφαλισθεί η , λαϊκή συναίνεση και υποστήριξη.

0 πολίτης να αντιλαμβάνεται ότι ολόκληρο το κράτος δουλεύει στην 
ίδια κατεύθυνση, ότι δεν προκαλείται το λαϊκό του αίσθημα από 
υπερβολές . ■· της εξουσίας, ότι υπάρχει ουμπόρευση μεμιά
ορθολογική χρήση των πόρων και συνεχή διαχείρηση του δημόσιου 
χρήματος.

/.



Παρόμοιες οικονομικές επιλογές συνοδεύονται :
* με έλεγχο στις τιμές και πάταξη της αισχροκέρδειας.
* με πιο δίκαιη κατανομή των φορολογικών βαρών και πάταξη 
της φοροδιαφυγής του μεγάλου κεφαλαίου

* με συστηματικό χτύπημα στην παραοικονομία και καθημερινό 
μέτωπο στον παρασιτισμό.

Αντιπροσωπευτικοί και κοινωνικοί φορείς της λαϊκής βάσης πρέπει να 
αναλάβουν τον έλεγχο και την ανάπτυξη ενός αυτόνομου - τοπικούι
χαρακτήρα -καταναλωτικού κινήματος.

3· Να διασφαλίσουμε το δικαίωμα του πολίτη στην ενημέρωση 
την πληροφόρηση, την επικοινωνία.

Με τον εκδημοκρατιρμό και την αναμόρφωση των μέσων μαζικής ενημέρωσης 
και επικοινωνίας με τον πλουραλισμό και την πολυφωνία, με

την ανοιχτή και πολύμορφη πολιτιστική πολιτική, με αξιοποίηση 
της επιστήμης και της γνώσης.

4. Να κατοχυρώσουμε το δικαίωμα στην εργασία μέσα από _ ;
διαφανείς αξιοκρατικές και ~~ με κοινωνικά κριτήρια, 
αδιάβλητες και αντικειμενικές διαδικασίες.

Με την αναμόρφωση του συστήματος των μορίων και μομοθετική κατοχύρωση 
της επέκτασης του σ'όλο το δημόσιο κα κοινωνικό τομέα σ'όλες 
τις προσλήψεις.
Σθεναρή αξιοποίηση και υποστήριξη ανοιχτών, μαζικών διαδικασιών 
στην κοινωνική μονάδα, στη συνοικία της πόλης και το χωριό.

5. Να διαμορφώσουμε μιά άλλη σχέση ανάμεσα στον πολίτη 
και το Κράτος.

Με λιγότερη γραφειοκρατία.
Με αποκέντρωση και εκσυγχρονισμό της διοίκησης 
Με ανοιχτή δημοκρατική πολιτική αλλαγής 
Με άσκηση κοινωνικού και διοικητικού ελέγχου.
Στόχος απλούστευση διαδικασιών (νέα ταυτότητα - κατάργηση πιστο
ποιητικών), κίνητρά για αποκέντρωση διοίκησης και επιστημονικού 
δυναμικού, μεγαλύτερη παραγωγ ικότητα του κρατικού μηχανισμού.



6. Ανεξάρτητα από τις δυσκολίες της οποίας οικονομικής 
• συγκυρίςχς αποτελεί μεγάλη προτεραιότητα το "Κράτος Πρόνοιας 

ως εκστατικό στοιχείο της σοσιαλιστικτ'μ ,ιχχς φυσιογνωμίας.

Με συνέπεια στην πολιτική μας που αυξάνει την κοινωνική κατανάλωση 
σε βάρος της ατομικής.
Με ολοένα μεγαλύτερο κοινωνικό μισθό. ·
Με έμφαση στην υγεία, την παιδεία, την ανεργία, τις συντάξεις, 
τον πολιτισμό, τα μέτρα κοινωνικής πολιτικής.



ΠΡΟΤΑΣΗ 4η : Το παρόν της Αλλαγής αναδεικνύει στην καθημερινή ζωή 
τολ) πολίτη μιά Μάχιμη Σοσιαλιστική Κυβέρνηση με σαφή 

• πολίτικη ταυτότητα και με πρωτοβουλίες που ενισχύουν
την υλοποίηση των στόχων της νέας Τετραετίας.

Το Πρόγραμμα της 2ης Τετραετίας με σαφείς προτεραιότητες και 
.ιεραρχημένους στόχους αποτελεί τη δέσμευση που προσδιορίζει την 
Κυβερνητική πολιτική.
Η πολιτ ική ..ενότητα της Κυβερνητικής Πράξης στηρίζεται σ'αυτό.
Η σοσιαλιστική φυσιογνωμία της Κυβερνητικής Πολιτικής πηγάζει 
απ'αυτό.
Η ιεράρχηση και η αλληλουχία βημάτων και ενδιάμεσων στόχων 
εμπεριέχεται σ'αυτό.
Το νέο Κυβερνητικό Σχήμα δίνει τις δυνατότητες για καλύτερο- συν
τονισμό,. για μεγαλύτερο. έλεγχο.,.για πιο αποτελεσματική πολιτικής 
για άρση* των. αλληλοεπικαλύψεων.
Το ευέλικτο Υπουργικό Συμβούλιο απεικονίζει την προσαρμοστικότητα 
και την ανταπόκριση στις ώριμες λαϊκές απαιτήσεις.
Η πολιτική Ευθύνη, η συνέπεια στις προγραμματικές διακηρύξεις,
οφείλουν να αποτυπώνονται στη λειτουργία των Κυβερνητικιόν
στελεχών. Εδώ δεν θα επαναλάβουμε τους στόχους και τις προτεραιότητες
ούτε τους ρυθμούς της Αλλαγής που βρίσκονται διατυπωμένοι στο
Πρόγραμμα.
Εκείνο που πρώτιστα μας ενδιαφέρει είναι η Κυβέρνηση ν'ανταποκρίνεται 
σε σχέση με την πρακτική της στη λαϊκή επιταγή και συνείδηση.
Ετσι:
Η πράξη της να είναι Ριζοσπαστική - Αποφασιστική - Ιεραρχημένη -

Υλοποιήσιμη - Δημοκρατική

1. 0 Εθνικός Διάλογος καλύπτει όλες τις πτυχές της Κυβερνητικής 
πράξης. Διάλογος με τις κοινωνικές δυνάμεις, με τους 
φορείς, με τον πολίτη. Πολιτική ειλικρίνειας και αγωνιστικής 
σύμπραξης. Ανάμεσα στην κυβερνητική πολιτική και την 
κατοχύρωση των Αλλαγών - μικρών και μεγάλων - μεσολαβεί το 
υποκείμενο τους, ο Λαός και το Μαζικό Κίνημα.



2. Σαφής Διάκριση Εξουσιών . Πως συμμετέχουν οι εργαζόμενοι 
και οι φορείς, πως συνδέεται, η πολιτική εξουσία με τη 
δημόσια διοίκηση^ου παίρνονται οι πολιτικές αποφάσεις, 
πως συντίθενται οι κοινωνικές αντιθέσεις, πως ιεραρχούνται 
οι ανάγκες. Για όλα αυτά απαιτείται το εμφανές πολιτικό στίγμα, 
η ταυτότητα της Κυβέρνησης.

3. Πανεθνική Σταυροφορία με επικεφαλής τον Πρωθυπουργό και 
όλο το Υπουργικό,. Συμβούλιο για κρίσιμα ζητήματα της εθνικής 
πολιτικής και οικονομικής συγκυρίας. Για την Ειρήνη -
την Παραγωγικότητα - την Αξιοποίηση του έμψυχου δυναμικού- 
την Τεχνολογ ίαγ- την Υγεία,-την Παιδεία— την Αποκέντρωση — 
την αλλαγή στο Κράτος— την ολοκλήρωση του Εκδημοκρατισμού— 
την κατοχύρωση των Θεσμών Λαϊκής Εξουσίας.

4. Με αυξημένη ευαισθησία στην Αξιοκρατία αλλά και κύρος 
απένταντ.ι σ'όσους θέλουν "κομματικούς" φραγμούς στην 
υλοποίηση της πολιτικής της βούλησης, στους θήλακες του 
Κρατικού μηχανισμού όπου επιβιώνει και κατευθύνει η 
άρχουσα τάξη.

5. Κυβέρνηση που ό(τι εξαγγέλει το υλοποιεί ό,τι νομοθετεί 
το εμπεδώνει, έ̂ τι επαγγέλεται διαμορφώνει όρους για την 
πραγμάτωση του.

6. Κυβέρνηση χωρίς Αλαζονεία ή Αυτάρκεια, χωρίς 
Μεροληψ ία, χωρίς Συναισθηματισμό ή Ατολμία, που δίνει 
προτεραιότητα στην πολιτική και ιδεολογική δύναμη των 
μέτρων της, με εξειδικευμένες πρωτοβουλίες που διαμορφώνουν 
όρους λαϊκού συσχετισμού στις κοινωνικές δυνάμεις της 
Αλλαγής, με σαφή ταξικό προσδιορισμό.

7. Σήμερα είναι ανάγκη ό,τι εξαγγείλαμε, με γρήγορα και απο
φασιστικά βήματα να το κατοχυρώσουμε, σ'ότι μέχρι σήμερα 
υπήρχαν ανασταλτικές διαθέσεις να ξεπεραστούν, η θεσμική 
μας στρατηγική να προχωρήσει με πιο γρήγορους ρυθμούς.
,Η χρήση, η αξιοποίηση και κλιμάκωση των νέων θεσμών 
παίρνει σημαντική προτεραιότητα.



ΠΡΟΤΑΣΗ 5η : Για την ανασυγκρότηση των δυνάμεων της Εθνικής 
Λαικής_ΕνότηταΓ και τις προτεραιότητες στο 

• Μαζικό Κίνημα απαιτείται μιά νέα στρατηγική
συμφωνία και̂  μιά αντίστοιχη μαζ ική πρακτική 
στους θεσμούς.

Η πρόταση μας, συμπεριλαμβάνει' τις ακόλουθες στρατηγικής 
εμβέλειας και-σημασίας επιλογές:

. ’ \1, Η ανασυγκρότηση των δυνάμεων της Ε.Α.Ε. μπορεί και πρέπει
να αρθρώνεται πάνω στην κύρια αντίφαση που διαπερνά την 
κοινωνία μας ανάμεσα στο κατεστημένο, την άρχουσα τάξη και τους μη 
προνομιούχους.

0 Εθνικός άξονας της ΕΛΕ, μόνιμη συνιστώσα.,έχει ιδιαίτερη βαρύτητα 
στη 2η τετραετία καθώς κρίσιμα εθνικά θέματα (βάσεις, Κύπρος...) 
αλλά και ζητήματα που βάζει η διεθνής οικονομική συγκυρία, έχουν 
τον πρώτο λόγο’.
Η πολιτική κατεύθυνση, με διαρκές μέτωπο τον απεγκλωβισμό των 
δυνάμεων της αλλαγής από το συνασπισμό της άρχουσας τάξης.
Η ταξική αντιπαράθεση απέναντι στα κατεστημένα, οικονομικά συμφέροντα 
Η ιδεολογική σύγκρουση με τις παραδοσιακές αντιλήψεις και πρακτικές, 
με την ιδεολογία του εύκολου κέρδους και του παρασιτισμού, με τον 
"οικονομισμό",τον "κρατισμό", τον "συντεχνιασμό", τον "άκριτο 
διεκδίκητισμό", την "πελατειακή σχέση".

2. Η αποφασιστική στάση στο μετασχηματισμό των εσωτερικών αντιθέσεων 
και τριβών που διαπερνούν την ΕΛΕ είναι περισσότερο πσ.ρά ποτέ 
αναγκαία. /

Με προτεραιότητα στις παραγωγικές πρωτοβουλίες,παυ δεν κατακερμα
τίζουν τις δυνάμεις της ΕΛΕ και δεν αποδιαρθρώνουν την ενότητα τους. 
Με την ιδεολογική προσπάθεια, τα οικονομικά κίνητρα, το πολιτικό 
πρόγραμμα^που πείθουν μερίδες των μεσοστρωμάτων και των μικρο- 
μεσαίων να προωθήσουν συλλογικές μορφές οργάνωσης της παραγωγής 
(συνεταιρισμοί, κοινοπραξίες).
Με σαφή διάκριση ανάμεσα σε πραγματικά και συνΓεχνίακά αιτήματα, 
ανάμεσα σε κέντρα λήψης αποφάσεων, ανάμεσα σε τάξεις και στρο^ματα 
που είναι αντικειμενικά σύμμαχοι της Αλλαγής και σ'αυτά που 
είναι ταξικοί της αντίπαλοι, ανάμεσα σε παραγωγικούς και 
παρασιτικούς τομείς, σε παραγωγική και μη παραγωγική εργασία.



3. θεμελιακή προϋπόθεση για μιά αυθεντικότερη αντίστοιχης ανάπεατ 
στις_κο ινων ικές δυνάμεις και την πολιτική τους στάση αποτελεί 
- Π.αναίρεση των_όρων που προκαλούν. την πολιτική πόλωση.

Εκτός από τα '‘στοιχεία που προσδιορίζονται στις προηγούμενες 
προτάσεις και που ασφαλώς δημιουργούν μιά σαφή πολιτική 
παρέμβαση που αναιρεί την πολιτική πόλωση, η στάση και η 
συμπεριφορά του οργανωμένου ΠΑ.ΣΟ.Κ., το πρόσωπο της εξουσίας μας 
(φιλολαϊκό και δημοκρατικό)^ η ανάδειξη των ταξ ικών, υπέρ των μη 
προνομιούχων, στοιχείων της.πολιτικής μας, συντελούν σ'αύτή την 
κατεύθυνση. Η επιλογή συγκεκριμένων προτεραιοτήτων στους ρυθμούς 
που συγκροτείται το μπλόκ της ΕΛΕ, κύρια στα σημεία τριβής 
και αστάθειας, βοηθά στο να μη περνά η διαχωριστική γραμμή στη 
λαϊκή βάση.
Παράδειγμα η πολιτική για τα μεσαία στρώματα στα μεγάλα κέντρα 
ή η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, ο εκδημοκρατισμός και η 
παραγωγικότητα"του κρατικού μηχανισμού στα επαρχιακά κέντρα, η 
κοινωνική πολιτική και τα έργα στα χωριά.

4. Οι ανάγκες της κοινωνικής Αλλαγής και η στρατηγική της ΕΛΕ προ
σδίδουν ‘στο μαζικό κίνημα τον βασικό χαρακτήρα και το περιεχόμενο 
της πάλης του; εθν ικοανεξαρτησιακό - ταξικό - θεσμικό - 
δ ιεκδικητικό.

Το Καθήκον και το Δικαίωμα που εμπεριέχεται στις πρώτες τρείς 
στρατηγικές μας επιλογές - που εδώ δεν επαναλαμβάνονται - 
οφείλουν να αρθρωθούν σε συγκεκριμένο Πρόγραμμα Δράσης, που εμπνέει 
και καθοδηγεί όλες τις μορφές της πάλης του μαζικού κινήματος.
Είναι κρυστάλλινη η θέση μας:

* Η άλλη όψη της εθνικής ανεξαρτησίας είναι η Αυτοδύναμη 
Οικονομική και Κοινωνική Ανάπτυξη.

* Προϋπόθεση γι'αυτού του τύπου την Ανάπτυξη είναι μιά 
οικονομία που μπορεί να επιβιώσει στο ανταγωνιστικό πλέγμα 
των παγκόσμιων σχέσεων, που έχει την υποδομή και το παρα
γωγικό δυναμικό να αναπτύσσεται αυτοδύναμα, που δεν υπερ
βαίνει τα όρια της αντοχής·της με άκαιρες και χωρίς 
προοπτικές δήθεν "ταξικές"επιλογές.



* Σε άμεση συνάρτηση μ'αυτή την προϋπόθεση βρίσκεται η 
προστασία και η βελτίωση του εισοδήματος των εργαζομένων.

* Κύρια μορφή της πάλης του μαζικού κινήματος είναι η 
παρέμβαση στους θεσμούς. Εκεί βρίσκεται το έδαφος που θα 
δοκιμαστεί και θα σφυρηλατηθεί η νέα φυσιογνωμία του.
Είναι το πεδίο της πάλης που ανοίγεται μέσα από τις 
Αλλαγές σ'ολόκληρο το κύκλωμα της παραγωγικής διαδικασίας7 
της κοινωνικής οργάνωσης, της πολιτιστικής ζωής.

* Σ'αυτά τα πλαίσια, ο διεκδ.ικητικός αγώνας των εργαζομένων 
έχει δύο αλληλοσυμπληρούμενα και αναγκαία βάθρα.
Την επέκταση που δημιουργεί η ανάπτυξη και την αναδιανομή 
που απαιτεί η σοσιαλιστική θέση.
Χωρίς την πρώτη (ανάπτυξη, παραγωγή, παραγωγικότητα, 
εκσυνχρονισμό ...) δεν υπάρχει ανταγωνιστική οικονομία και 
άρα θα ετεροχοανίζεται διαρκώς η Αλλαγή. Χωρίς τη δεύτερη 
δεν υπάρχει Κοινωνική Αλλαγή.

5. Μέσα στους νέους θεσμούς,_η ευθύνη του μαζικού κινήματος 
δεν είναι μόνο συνδικαλιστική διεκδικητΛκη-,αλλά ευρύτερα 
πολιτική, οικονομική, κοινωνική, ιδεολογική.

Οι απαιτήσεις είναι σύνθετες και καθοριστικές για την πορεία 
της Αλλαγής, καθώς το μαζικό κίνημα στα πλαίσια της Κοινώνικής 
του Ευθύνης, πραγματώνει μέσα στους νέους θεσμούς λειτουργίες:
Πολιτικές, με το σχεδιασμό, τον ευρύτερο προγραμματισμό σε 
σχέση με την αναπτυξιακή πορεία της χώρας, με τημ συμμετοχή 
στα κέντρα λήψης των αποφτλσεων.
Οικονομικές, με τον έλεγχο των διαδικασιών συσσώρευσης, τη 
συμμετοχή στις επενδυτικές πρωτοβουλίες της επιχείρησης, 
τον καθορισμό των όρων λειτουργίας, τη διαχείριση του 
πλεονάσματος με βάση τα ευρύτερα κοινωνικά και αναπτυξιακά 
κριτήρια.
Κοινωνικές, με την ένταξη του θεσμού στο κοινωνικό σύνολο, 
με την προστασία του περιβάλλοντος και του φυσικού πλούτου 
με την οργανική σύνδεση στον παραγωγικό ιστό με τη συμμετοχή 
στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής με την επιβολή του 
κοινωνικού κριτηρίου πάνω στο στενά κερδοσκοπικό.



Ιδεολογ ικές, με την εμπέδωση των νέων αξιών που αντιστοιχούν 
στις νέες κοινωνικές κι εργασιακές σχέσεις. Αξιών που ανα- 
•φέρονται σε μιά ολοκληρωμένη πρόταση για την κοινωνική αλλαγή' 
και συμπορεύονται με προχωρημένες μορφές παρέμβασης των 
εργαζομένων στη διαδικασία του κοινωνικού μετασχηματισμού.

6. Το μαζικό κίνημα αρνείται τον "άκριτο διεκδικητισμό" 
που υπαγορεύουν καθαρά μι.κροκομματικές οκοπιμότητες και 
μετατρέπει τα κόμματα και τους θεσμούς σε συνδικάτα,και 
τα συνδικάτα σε "ομάδες πίεσης"

Το μαζικό κίνημα αρνείται:
α. Τη μονομερή και στενά "οικονομίστικη" διεκδίκηση, όπου το πρόβλημτ
της ποιότητας ζωής μεταφράζεται μόνο σε δραχμική αύξηση μισθών και ημερο
μισθίων, το πρόβλημα των αγροτών μόνο σε επιδοτήσεις, οι ανάγκες της Αυτο
διοίκησης μόνο σε κρατική επιχορήγηση, ακόμη και της εκπαίδευσης μόνο σε 
"λεφτά για την παιδεία"'ή "αύξηση κουπονιού"1, 
β . Την επιλεκτική και αποσπασματική διεκδίκηση,όπου 
συστηματικά αποσιωπούνται οι πραγματικοί συντελεστές του 
προβλήματος, του πως εξαρτώνται και πως συνδέονται μεταξύ τους # 
του ποιοι είναι οι παράμετροι μιάς πολιτικής επιλογής, του 
τι επιπτώσεις θα είχε η υλοποίηση ενός αιτνάματος γ ι,α ένα 
άλλο κλάδο εργαζομένων ή γ ια την οικονομία της χώρας γενικότερα, 
γ. Τη μαξιμαλιστική και αθροιστική διεκδίκηση, όπου προκρίνονται 
αιτήματα που διασπούν την ενότητα των δυνάμεων της Ε.Λ.Ε. 
και γίνονται πρόκληση για τους άλλους εργαζόμενους ή τους 
άνεργους, όπου η αποδοχή κάθε οικονομικής διεκδίκησης 
γίνεται θέση αρχής όταν είναι φανερό ότι η ικανοποίηση τους 
βρίσκεται στη σφαίρα της ουτοπίας είτε στην ταυτόχρονη 
εξάρθρωση ή και χρεωκοπία της οικονομίας μας.

7. Οι σχέσεις του μαζικού Κινήματος με το ΠΑ.ΣΟ.Κ, ως πολιτική 
εξουσία που πραγματώνει την αναγόρευση του σε κύριο μοχλό 
των πολιτικών και κοινωνικών εξελίξεων_είναι σχέσεις: 
ΣΥΜΠΟΡΕΥΣΗΣ - ΑΛΛΗΛΟΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ - ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗΣ

Η πορεία διαμόρφωσης αυτών των σχέσεων δεν είναι ούτε εύκολη 
ούτε ευθύγράμμη, ούτε χωρίς τριβές.
Γιατί εχει να ξεπεράσει κατ'αρχή την κληρονομιά ενός "πελα
τειακού", και "συντεχνιακού" τύπου κοινωνικής συγκρότησης 
καθώς και τις συμπληγάδες των■παραδοσιακών αντιλήψεων και



πρακτικών, του εργατοπατερισμού, του κομματικού ή κυβερνητικού 
συνδικαλισμού, που άφησαν τραυματικές εμπειρίες στα μαζικά 
,κ ινήματα.
Αποτέλεσμα είναι να επιβιώνουν και να αναπαρίχγονται αυτές 
οι αντιλήψεις και πρακτικές είτε πρόκειται για κομματικο
ποιημένο αγώνα, είτε πρόκειται για ιδιότυπη αναρχοσυνδικαλιστική 
στάση, είτε πρόκειται για συγκεκριμένη πολιτική επιλογή 
που αντιπαρατίθεται στις Αλλαγές.
Ιδιαίτερα σε συγκυρίες όπως η σημερινή, όπου το ορατό πεδίο 
της πολιτικής σύγκρουσης έχει σαφέστερο από ποτέ ταξικό 
ιδεολογικό, κοινώνικό,και εθνικό περιεχόμενο, η αναγαιότητα 
να αναχθεί το μαζικό κίνημα σε καταλύτη προσδιορισμού των 
όρων αυτής της σύγκρουσης, αποτελεί τον πρωταρχικό του στόχο, 
αλλά και τον πρωταρχικό στόχο ενός πολιτικού φορέα, όπως το 
ΠΑ.ΣΟ.Κ.

8. Από τη'διατύπωση των μέχρι τώρα προτάσεων γίνονται φανερές 
οι στρατηγικές προτεραιότητες για το μαζικό κίνημα. Υπάρχουν 
όμως και επί πλέον προτεραιότητες - αιχμής που αφορούν τη 
Νέα Τετραετία.

Τέτοιες αιχμές πολύ επιγραμματικά θα μπορούσαμε να χαρακτη
ρίσουμε : · ·
Στο χώρο του συνδικαλιστικού κινήματος:
Την προτεραιότητα του κοινωνικού τομέα της οικονομίας, την 
ανεργία, την προστασία του εισοδήματος των εργαζομένων, τη 
συμμετοχή του στην εξυγίανση των προβληματικών επιχειρήσεων, 
την παρέμβαση στους νέους θεσμούς?την οργανωτική ανασυγκρότηση 
του συνδικαλιστικού κινήματος^και τη συμμετοχή στον 
εκσυγχρονισμό, την αξιρποίηση και την τεχνολογική αναβάθμιση 
του παραγωγικού δυναμικού της χώρας.
Στο χώρο του "τοπικού" προβλήματος της ανάπτυξης και της 
Αυτοδιοίκησης ;
Την ολοκλήρωση του θεσμικού πλαισίου του Δημοκρατικού 
Προγραμματισμού, την κατοχύρωση και υλοποίηση της αυτοδιοίκησης 
2ου βαθμού, την αναβάθμιση των θεσμών λαϊκής συμμετοχής για την 
ανάπτυξη, την παρέμβαση της Αυτοδιοίκησης στην παραγωγική 
διαδικασία, την ανάπτυξη μαζικού λαϊκού κινήματος στη 
γειτονιά της πόλης και το χωριό με σαφείς και ολοκληρωμένους 
αναπτυξιακούς χώρους.



Στο χώρο των αγροτών;
Την προώθηση των συνεταιρισμών νέου τύπου, την επέκταση 
των συνεταιρισμών σε παραγωγικού τύπου δραστηριότητες, την 
•εξυγίανση του κυκλώματος διανομής των αγροτικών προϊόντων, 
την επενδυτική πρωτοβουλία σε αναδιάρθρωση καλλιεργειών και σε 
υποδομή για την αγροτική οικονομία ,την ανάδειξη νέων προτι- 
μησιακών αναγκών που ορθώνουν φραγμούς στην πλήρη πολιτιστική 
ενσωμάτωση και αλλοτρίωση της ελληνικής περιφέρειας^την 
εγκάτάλει'ψη της ιδεολογίας των "επιδοτήσεων" με στροφή στις 
θεσμικές πρωτοβουλίες και ταυτόχρονη προστασία του αγροτικού 
εισοδήματος.
Στο χώρο των μικρομεσαίων:
Τη συλλογική μορφή οργάνωσης της παραγωγής (συνεταιρισμοί - 
κοινοπραξίες)?την εξυγίανση του εμπορικού κυκλώματος, τον 
εκδημοκρατισμό'του συνδικαλιστικού κινήματος, τη συνεργασία 
με τους καταναλωτές, τον εκσυγχρονισμό τον επιχειρήσεων, την 
υλοποίηση.κλαδικών προτεραιοτήτων.
Στο χώρο των επιστημόνων:
Τη θεσμική πολιτική, με την συνέπεια στην υλοποίηση των νέων 
θεσμών, την αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού για τις 
αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας, την πολιτικοποίηση την 
"συντεχνιακή" μορφή αντιθέσεων, την επαγγελματική κατοχύρωση 
και το χτύπημα της ανεργίας, τις καλύτερες συνθήκες και 
όρους εργασίας και απασχόλησης.
Στο χώρο των σπουδαστών:
Την ολοκλήρωρη της εκπαιδευτικής αλλαγής με την συνεπή 
υλοποίηση όλων ανεξάρτητα των θεσμικών της Νόμων, την 
αναβάθμιση του σχολείου και του περιεχομένου των σπουδών,τη σύνδεση των 
αναγκών της ανάπτυξης με την εκπαίδευση,τον επαγγελματικό 
προσανατολισμό, την δημοκρατική και αντιαυταρχική σχέση 
ανάμεσα σε δάσκαλο και μαθητή.
Στο χώρο της νεολαίας:
Για την εργασία και την απασχόληση,για την ψυχαγωγία και τον 
ελεύθερο χρόνο, τις παραγωγικές πρωτοβουλίες νέων, ’τους νέους 
θεσμούς, με κατοχύρωση της αμφισβήτησης, της» κριτικής, της

\

ατομικής κοινών ικής στάσης, την πολιτική συμμετοχή και τη μαξική 
διεκδίκηση.



Στο χώρο των γυναικών :
Το κίνημα για την ισότητα με κατασταλαγμένη ιδεολογ ία γ ια 
συμμετοχή και δράση, αλλά και μμ επεξεργασμένα πολιτικά 
και διεκδικητικά προγράμματα για την πραγματική αλλαγή 
των κοινωνικών σχέσεων. Ταυτόχρονα την ολοκλήρωση και 
επιτάχυνση των θεσμικών αλλαγών.
Στο χώρο του Πολιτισμού;
Τη νέα φυσιογνωμία του . "πολ ιτικού γεγονότος", τη βελτίωση 
της πολιτιστικής υποδομής, την ολοκλήρωση της πολιτιστικήςι
αποκέντρωσης, τη θεώρηση ως παραγωγικήςτης πολιτιστικής 
επένδυσης, και την ολοκλήρωση πολιτιστικού προγράμματος κατά 
Νόμο ως τμήμα του συνολικού αναπτυξιακού προγράμματος.



ΠΡΟΤΑΣΗ 6η: θέλουμε να δυναμώσουμε το πολιτικό μέτωπο της Αλλαγής, 
να προσδιορίσουμε το πλαίσιο των σχέσεων μας με τις 
προοδευτικές και αριστερές δυνάμεις, ν 'ανοίξουμε το δρό
μο σε μονιμότερες και διαρκέστερες διαδικασίες.

Η πρόταση μας συμπεριλαμβάνει τις παρακάτω σαφείς και συγκεκριμένες 
θέσεις:
,1. Η αναίρεση της πολιτικές αυτοδυναμίας της Αλλαγής που επιχειρή- 
θηκε προεκλογ ικά με όρους εξουσίας- ως ο κοινός·παρονομαστής μιας Α
ντιπολιτευτικής προς το,ΠΑ.ΣΟ.Κ. στάσης σε επίπεδο κορυφής, θα σήμαινε 
ουσιαστικά την αποδυνάμωση και ναρκοθέτηση της πολιτικής πρότασης 
που διαμόρφωσε και ψήφισε ο Λαός ως εναλλακτική στρατηγική απέναντι 
στην άρχουσα τάξη. Η πολυδιάσπαση σε πολιτικό επίπεδο και η εκτίμη
ση ότι είναι κατάλληλος ο χρόνος γ ια να επιβιώσουν και να αναπτυχθούν σχή
ματα που θα καρπωθούν τη δυσφορία και ανυπομονησία ή και την αντί
θεση κάποιων κοινωνικών ομάδων στην Αλλαγή, αποπροσανατολίζουν το 
Λαό από την κυρίςχρχη πολιτική αντιπαράθεση.
0 Λαός σε" συνεχείς εκλογικές αναμετρήσεις αποδοκιμάζει παρόμοιες 
προσπάθειες.
2. Όσο διατηρείται η σημαντική στρατηγική απόκλιση των φορέων της 
Αριστερός, η πολιτική Αυτοδυναμία της Αλλαγής θα αποτελεί στρατηγική 
προϋπόθεση για την πορεία μετάβασης, γιατί η ιστορική εμπειρία απόρ- 
ριψε τις μετωπικές λογικές νομής και διανομής της εξουσίας. Ιδιαίτε
ρα στην κρίσιμη πολιτική συγκυρία που βρίσκεται σήμερα η χώρα μας,
θα αποτελούσε άρνηση της λαϊκής εντολής η διαπραγμάτευση της πρότασης 
που ψήφισε ο Λαός και υλοποιεί το ΠΑ.ΣΟ.Κ..
3. Το πραγματικό δίλημμα απέναντι στις προοδευτικές και Αριστερές 
δυνάμεις είναι:
Να επιχειρήσουν μια.πορεία στρατηγικής σύγκλισης με όρους κοινωνίας ή να 
αναζητήσουν την εναλλακτική πρόταση ενάντια στο ΠΑ.ΣΟ.Κ;
Πρέπει να τοποθετηθούν ξεκάθαρα απέναντι στις μεταπολιτευτικές εξελί
ξεις και το ρόλο του ΠΑ.ΣΟ.Κ. ως του κυρίαρχου σ'αυτές πολιτικού φο
ρέα και να επιλέξουν, γιατί το ΠΑ.ΣΟ.Κ. αποτελεί ήδη μια μόνιμη συνι
στώσα στο χώρο της Ελληνικής Δημοκρατικής Αριστερός.
4. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. δε θεωρεί ότι . - ·· είναι ο αποκλειστι-, . .., , , , ο αναμφίβολα , Λ „κος φορέας της Αλλαγής, είναι όμως/ κύριος εκφραστής της. 0 "ηγεμο
νισμός" μου όταν και όποτε εκφράζεται είναι στάση αυτοάμυνας απέναντι 
σε απόπειρες εκτοπισμού του από τον ευρύτερο αριστερό χώρο, είτε πολι
τικών γραμμών που ισοπεδώνουν τις πολιτικές και κοινωνικές αντιθέσεις.



Πιστεύουμε στην αυτόνομη παρουσία και τον πολιτικό ρόλο στις εξελί
ξεις, τόσο της κομμουνιστικής αριστερός, όσο και όλων των άλλων δη
μοκρατικών δυνάμεων.
5. Οι κοινωνικές δυνάμεις της Αλλαγής δεν είναι δυνατόν να εκφράζο
νται όλες από ένα φορέα, άρα η Εθνική ΛαΙ'κή Ενότητα δεν εξαντλείται 
στα πλαίσια ενός κόμματός. Η μετατροπή της "αντικειμενικής" κοινω
νικής βάσης σε χειραφετημένη, ισότιμη και συνεκτική κοινωνική συμμα- 
χία με δημοκρατική πράξη και σοσιαλιστική προοπτική, προϋποθετε.ι
πριν απ'όλα τον απεγκλωβισμό της από την ετερόκλητη και συγκυριακή\ ·διάταξική της συμπόρευση με την άρχουσα τάξη.
Εκεί κοίνεται ποώτι.στα Π παρέμβαση και η πρόταση του κάθε φορέα και 
άρα η μονομέτωπη κατεύθυνση του απέναντι στη Δεξιά.
Η μετατροπή των κοινωνικών δυνάμεων-σε πολιτική δύναμη εξουσίας σχε
τίζεται με την αξιοπιστία της πολιτικής πρότασης του κάθε φορέα, την 
πολιτική του γραμμή και ακτινοβολία.
'Ετσι στο ειδικό,· στο κοινωνικό πεδίο, η αντιπαράθεση των γραμμών α- 
ποδεικνύει και αναδεικνύει τους πολιτικούς συσχετισμούς και τις αντι
στοιχήσεις.
6. Στη σημερινή πολιτική συγκυρία το ΠΑ.ΣΟ.Κ. προτείνει κοινωνική 
συμμαχία και ενότητα των λαΐ’κών δυνάμεων για την προάσπιση των εθνι
κών συμφερόντων και των ταξικών συμφερόντων των εργαζόμενων, απένα
ντι στην επίθεση του κατεστημένου.
Ακόμη, προτείνουμε δημοκρατική συνεργασία και ενότητα στη δράση ανά- 
μεσα σ'όλες τις προοδευτικές δυνάμεις στους μαζικούς και κοινωνικούς 
χώρους στις ακόλουθες κατευθύνσεις.
* στα συγκεκριμένα θέματα που αφορούν την οικονομική και κοινωνική 

_ανάπτυξη
φορέων* στη θεσμική κατοχύρωση για συμμετοχή των κοινών ικώ̂ /̂ τα κέντρα λήψης α

ποφάσεων και γιαΤΓΐνεμπέδωση και κατοχύρωση των νέων θεσμών
* στην κοινωνική αντίληψη και στάση απέναντι στις αρνητικές όψεις 

της κοινωνίας μας και της δομής της,που περιορίζουν και εκφυλλί- 
ζουν τις δυνατότητες των αλλαγών

* στο διεκδικητικό πλαίσιο και τις προτεραιότητες των στόχων του μα
ζικού κινήματος.

Ανοίγουμε, παράλληλα, ένα εθνικό-δημοκρατικό διάλογο με. όλους τους 
προοδευτικούς φορείς, χωρίς απρκλεισμούς και διακρίσεις, πάνω στα



μεγάλα σύγχρονα προβλήματα για την ενίσχυση μιας κατα το δυνατό 
κοινής πολιτικήε στάσης.
Απευθυνόμαστε σ'όλους τους πολιτικούς και κοινωνικούς χώρους και 
στα κινήματα κριτικής και αμφισβήτησης, όχι στη βάση μιας διαπραγ
μάτευσης με την κρατική εξουσία, αλλά στη βάση της διαμόρφωσης μιας 

■ προοδευτικής αντιμετώπισης των κοινωνικών προβλημάτων.

'Ετσι, η ελληνική κοινωνία συμμετέχει μ'όλες τις εκωράοεις της, στην πορεία της Αλλα- 
γήσστοΎενίίΚΟπολιτικό (ενότητα στη βάση), στο οικονομικό - διεκδικη- 
τικό - θεσμικό (ενότητα στη δράση), στο εθνικό (διάλογος κορυφής) 
στο ειδικό - κοινωνικό (αυτόνομα κινήματα)
7. Οι όροι που αποτελούν προϋπόθεση για μια παρόμοια πολιτική εί
ναι σημαντικός παράγοντας για την υλοποίησή της:
* δεν απαλλοτριώνεται το πρόγραμμα της σοσιαλιστικής μετάβασης
* κατοχυρώνεται το δικαίωμα της συμμετοχής, η πολυφωνία και ο πλου

ραλισμός, καθώς και το δικαίωμα της κριτικής και της αμφισβήτη- 1 
σης

* δεν υποτάσσεται το γενικότερο κοινωνικό - πολιτικό κριτήριο στο
συντεχνειακό πνεύμα και τσ/άκριτο διεκδικητισμό(ι , * >

I · ι

* Οι κοινωνικές τάξεις δεν αποτελούν ιδιοκτησία των πολιτικών φο
ρέων και η πολιτική τους αντιστοίχηση πραγματώνεται μέσα στο ί
διο το"καμίν.ιι( της μαζικής πάλης.



ΠΡΟΤΑΣΗ 7η : Να αξ ιοποιήσουμε και να δυναμώσουμε σε ευρύ και ρω
μαλέο πολιτικό και κοινωνικό ρεύμα τις δυνάμεις της 
Αλλαγής που κινητοποίησε η εκλογική αναμέτρηση στο 
πλευρό του ΙΤΑ.ΣΟ.Κ.

Για το ΠΑ.ΣΟ.Κ. οι Επιτροπές Στήριξής δεν έχουν μόνο ένα προεκλογικό και αντιδε
ξιό χαρακτήρα. Οι λαΐ'κές δυνάμεις που πάλεψαν με το ΙΙΑ.ΣΟ.Κ. στις 
Εκλογές^σε κάθε κοινωνικό.και μαζικό χώρο ,συν ιστούν ένα ευρύ.και 
ρωμαλέο πολιτικό και κοινωνικό ρεύμα με χαρακτηριστικά μόνιμα και 
με αιτήματα διαρκή.
Η υποστήριξη της Αλλαγής απαιτεί ρεύμα λαΐ'κής βάσης με συνειδητή πρά
ξη γ 0 κεντρικός μας στόχος είναι να δώσουμε την πρωτοβουλία στο
δημοκρατικό πολίτη και να διασφαλίσουμε το δικαίωμά του στην Κρι
τική Στάση, την Ενεργό Συμπαράταξη και την Πολιτική Συμμετοχή.
Το σύγχρονο περιεχόμενο των Επιτροπών Στήριξης οφείλει να καλύπτει 
όλα εκείνα τα βασικά ζητήματα που αφορούν την πορεία της Αλλαγής 
την Ειρήνη και την Ανεξαρτησία, τους Νέους Θεσμούς ΛαΙ'κής Εξουσίας, 
την οργάνωση της ΛαΙ'κής Βάσης του Προγραμματισμού, τη Δημοκρατία, 

την Παραγωγικότητα, την Αξιοκρατία.
Ταυτόχρονα και σε συσχετιση με τα προβλήματα του χώρου που εκφρά
ζουν θα διαμορφώσουν ' ένα Πρόγραμμα Δράσης
κατά Νομο.
Ιδιαίτερα σε θέση αιχμής στην πολιτική συγκυρία, γενικότερης εμβέ
λειας και στρατηγικής σημασίας, θα βρεθούν

Οι Επιτροπές για την Αποκέντρωση - την Περιφερειακή Ανάπτυξη 
και την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Η θεσμοθέτηση του δεύτερου βαθμού αυτοδιοίκησης, η ουσιαστικοποίηση 
των θεσμών λαΐ'κής συμμετοχής για την ανάπτυξη, η άρση των τοπικί- 
στικών αντιθέσεων, η κοινή νέα ανάπτυξιακή λογική και αντίληψη εί
ναι σημαντικά ζητήματα για την κοινωνική αλλαγή καθώς το 1986 είναι 
" έτος Αυτοδιοίκησης ".
Ταυτόχρονα στη βάση της απόφασης της * 15ης Συνόδου της Κ.Εν όπου 
προσδιορίζονται οι οργανικοί δεσμοί του λαΐ’κού αυτού ρεύματος με το 
ΠΑ.ΣΟ.Κ. και το Πρόγραμμα που ψήφισε ο Λαός, καθώς και η σχέση μη 
υποκατάστασης, οργανωτικής αυτονομίας και αυτενέργειας με την οργά
νωση του ΙΙΑ.ΣΟ.Κ., είναι ανάγκη να επεξεργαστούμε άμεσα τον Εσωτε
ρικό Κανονισμό Λειτουργίας των Επιτροπών Στήριξης.



Με την Πολίτικη Συσπείρωση και την Κοινωνική Συμπαράταξη διευρύνε
ται το μέτωπο των δυνάμεων της Αλλαγής, ανανεώνεται ο ριζοΡπαστι- 
σμός των κοινωνικών στρωμάτων, εμπλουτίζεται, διευρύνεται, ανανεώνε 
ται το πολιτικό δυναμικό του σοσιαλιστικού κινήματος.



ΠΡΟΤΑΣΗ 8η : Στη Νέα Τετραετία να προχωρήσει με πολύ π ιό 
γρήγορους και ουσιαστικούς ρυθμούς, ο ριζι
κός δημοκρατικός μετασχηματισμός του Κράτους 

• με κύριες πλευρές τη δημοκρατική και αντιγρα-
φειοκρατική λειτουργία, τον εκσυγχρονισμό, την 
ανάπτυξη της κοινωνικής πολιτικής και την πα
ρέμβαση στην παραγωγική διαδικασία.

■ Η πρότασή μας περιλαμβάνει· τις ακόλουθες κατευθύνσεις :
1 . Στο τέλος της τετραετίας, να γίνει σαφώς εμφανής η

βαθμιαία αποδυνάμωση των εξουσιών του Κράτους, αποδυνά- 
μωση που στρατηγικά ταυτίζεται με την πορεία της σοσια
λιστικής μετάβασης.

Αυτό σημαίνει :
Γρηγορότερος . ρυθμός στην υλοποίηση της Αποκέντρωσης των 
εξουσιών/απο^οΚ:κ<̂ντρο στην πρωτοβάθμια αναπτυξιακή μονάδα. 
'Αμεση υλοποίηση της κοινώνικοποίησης ολόκληρου του Δημό
σιου Τομέα που μεταθέτει τον πολίτη στο κέντρο της δημοκρα
τικής· αλλαγής.
Γρηγορότερος ρυθμός στην μετατροπή των αντιπροσωπευτικών 
θεσμών : (συνδικάτα, συνεταιρισμοί, αυτοδιοίκη
ση, κ.λ.π.) σε αυτόνομους από το κράτος και αυτοδύναμους 
πόλους άσκησης εξουσίας.
Αναβάθμιση των νέων μορφών οργάνωσης της λαΓκής βάσης, 
μεγαλύτερο άνοιγμα θεσμών στη λαΐ’κή συμμετοχή, αύξηση δυ
νατοτήτων κοινωνικού ελέγχου.

2. Ολοκλήρωση του "Κράτους Πρόνοιας" με προτεραιότητες 
την ανεργία, την υγεία, την παιδεία, την πολιτιστική 
αναγέννηση.

Με ρήξη των φραγμών που ορθώνει το κατεστημένο και η άρ- 
χουσα τάξη, με συνεπή προσήλωση και ανταλάντευτη στάση 
στις θεσμικές αλλαγές που προωθούν παρόμοιους μετασχηματι - 
σμούς.



3. 'Εχει καθυστερήσει η μετατροπή του Κράτους σε παρα
γωγικό μοχλό και πρέπει να επιταχυνθούν οι διαδικα
σίες .

Διαδικασίες που αφορούν :
Την αποκέντρωση της δημόσιας διοίκησης.
Την ενοποίηση των τεχνικών υπηρεσιών
Την ανάπτυξη πρωτοβουλιών στην έρευνα και την τεχνολογία
Τον εκσυγχρονισμό της υποδομής και της λειτουργίας
Την αντιγραφειοκρατική σχέση με τον πολίτη
Τις κρατικές επενδύσεις σε στρατηγικούς τομείς της
οικονομίας
Τις παραγωγικές πρωτοβουλίες, όπου "αργεί" ή φαίνεται 
"διστακτικό" το κεφάλαιο και τις κρίνουμε ως απαραίτητες 
Να αξιοποιηθεί σ'αυτή την κατεύθυνση το θεσμικό πλαίσιο 
που θεσμοθετήσαμε στην πρώτη τετραετία.

4. Η υπόθεση της Αλλαγής στο Κράτος αφορά ουσιαστικά το 
μαζικό Κίνημα.

Αυτή η παρέμβαση έχει τρεις συνιστώσες :
Την άμεση ενεργοποίηση του Κινήματος των Δημοσίων Υπαλλήλων 
με την συμμετοχή και τον έλεγχο όχι μόνο για την διεκδίκηση 
αλλά και την αύξηση της πραγωγικότητας της εργασίας.
Την έμμεση παρέμβαση ολόκληρης της διάρθρωσης μέσα στους 
θεσμούς των μαζικών κινημάτων, που ουσιαστικά αποδυναμώνουν 
την κρατική εξουσία και μεταφέρουν στα λαΐ'κά όργανα τις 
αποφάσεις.
Τον κοινωνικό έλεγχο από την κοινότητα, τη λαΓκή βάση και 
τους φορείς της.

5. Καμ,υά αλλαγή στο Κράτος δεν είναι δυνατή χωρίς τη
μόνιμη και καθημερινή αντιπαράθεση με την "κρατική" ιδε
ολογ ία.

Η υπόθεση της αυτοδιαχείρισης, εκτός από μιά στρατηγική σύλλη
ψη, είναι μια βαθιά. "αντι-κρατική" διαδικασία αλλά πάνω απ' 
όλα ιδεολογία και κοινωνική πρακτική.
Χωρίς την αντιπαράθεση της λαϊκής συμμετοχής ως ιδεολογι
κού όρου, της άμεσης δημοκρατίας ως πολιτικού όρου, της



αναγόρευσης νέων ιδεών όπως ο έλεγχος, η ανακλητότητα, 
η εναλλαγή, δεν υπάρχουν όροι ανατροπής της κατεστημέ
νης ιδεολογίας που θέλει το Κράτος παντοδύναμο αφέντη 
της κοινωνίας.
Μ'αυτή την προϋπόθεση μπορούμε να ελπίζουμε σε μια νέα 
ισορροπία ανάμεσα στην κοινωνία των Πολιτών, το Κράτοο 
και την Πολιτική όπου δια μέσου της πολιτικής εΕουσι',αο 
αναβαθμίζεται η κοινωνική οργάνωση και συμμετοχή και απο
δυναμώνεται η κρατική εζουσία.



ΠΡΟΤΑΣΗ 9η: Το σημαντικότερο όρο για στροφή στην κοινωνία αποτε
λεί ο επανακαθορισμός του ρόλου του ΠΑ.ΣΟ-Κ. στις 
νέες συνθήκες. Ένα νέο καθοδηγητικό συμβόλαιο που 
συμπληρώνει τη 2η και 5η Σύνοδο, περικλείνει τις 
προϋποθέσεις για τη στρατηγική ανασυγκρότηση όλων α- 
νεξαίρετα των δυνάμεων του Κινήματος.

Στην αφετηρία βρίσκεται η απόφαση του Συνέδριου, που αποτελεί τον 
οδηγό για τον επανακαθορισμό του ρόλου του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και για την 
πολιτική και οργανωτική μας ανασυγκρότηση.
Θεωρούμε αναγκαίο να επαναλάβουμε το πιο σημαντικό τμήμα αυτής της 
απόφασης, που συμπυκνώνει και εμπεριέχει τον καθοριστικό ρόλο του 
φορέα της Αλλαγής στις πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις και τα 
θεμελιακά χαρακτηριστικά της Οργάνωσης Εξουσίας.

" Ο πολιτικός φορέας της αλλαγής:
* σε σχέση με τη μορφή του αγώνα που διεξάγει και ταυτίζεται μ' 

αυτόν του λαού για ανεξαρτησία και κοινωνική αλλαγή, έχει χαρα
κτήρα εθνικοαπελευθερωτικό και σοσιαλιστικό,

* σε σχέση με την ταξική αναγωγή και τον κοινωνικό προσανατολι
σμό εκφράζει τα συμφέροντα της νέας διευθύνουσας κοινωνικής
συμμαχίας των μη προνομιούχων και αποτελεί καταλυτικό μοχλό 
για την ενοποίηση, τον προσανατολισμό και τη δράση τους,

* σε σχέση με την σύνδεση του με τις κοινωνικές δυνάμεις της Ε.Λ.Ε. 
έχει χαρακτήρα ανοιχτό, μαζικό και αντιπροσωπευτικό,

* σε σχέση με το μαζικό κίνημα είναι φορέας πάλης και καθοδήγησης, 
ενότητας και πολιτικού προσανατολισμού και κατοχύρωσης των αρχών, 
της δημοκρατικής διάρθρωσης της αυτονομίας των θεσμών και των 
μορφών της πάλης, της ταξικής και πολιτικής ενότητας στόχων, τα
κτικών και προγραμμάτων,

* σε σχέση με την εσωτερική χου. οργάνωση και λειτουργία συστοιχίζε- 
ται στο αναπτυξιακό μοντέλο οργάνωσης της νέας κοινωνίας, κατο- 
ρώνοντας Δημοκρατική Διαδικασία στην εκτίμηση, το σχεδίασμά και 
τη λήψη των αποφάσεων και Ενιαία Αντίληψη στην πολιτική πράξη.

Μια τέτοια πολιτική οργάνωση .έχει τη μορφή ενός ριζοσπαστικού σοσια
λιστικού κινήματος που στην πορεία της Αλλαγής:
1. Μεταθέτει τις λαΐ’κές δυνάμεις στο κέντρο βάρους άσκησης της πο

λιτικής εξουσίας.



2. Διαμορφώνει, προσδιορίζει και επικύρωνει τις λαϊκές κατακτήσεις 
κρατώντας πάντοτε επίκαιρο το όραμα της νέας κοινωνίας.

3. Γίνεται τόπος συγκροτούμενης συνείδησης για ολόκληρο το λαϊκό 
κ ί νη μα.

4. Αποδέχεται και υποστηρίζει την αντιπροσωπευτική δημοκρατία;κα
τοχύρωνε ι στην πράζη τη θεσμική ισοτιμία των πολιτικών φορέων, 
κατακτά την πρωτοπόρε ία στο λαϊκό κίνημα, σέβεται την αυτονομία 
των θεσμών και των λειτουργιών τους'. '

Αυτό τον ιστορικά στρατηγικό ρόλο φιλοδοζεί να επιτελέσει το Πανελ
λήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα στα πλαίσια του Δημοκρατικού Δρόμου για 
το Σοσιαλισμό.

Το Συνέδριό μας εκτιμά ότι η αναβάθμιση του ρόλου της οργάνωσης 
στην πορεία της Αλλαγής είναι ο απαραίτητος όρος για ένα ποιοτικό 
άλμα στην πολιτική και μαζική επιρροή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και για τη δια
σφάλιση της ενόγητας, της συνέχειας και της συνέπειας στην πορεία 
μετάβασης.
Πως στη σημερινή συγκυρία οφείλει ν'ανταποκριθεί σε πολλαπλάσιες 
και περισσότερο διαφανείς ανάγκες που απορρέουν από την άσκηση της 
εζουσίας.
0 μετασχηματισμός της αντιδεζιάς αντιπολιτευτικής στάσης σε θετική 
πολιτική πράζη σοσιαλιστικής αλλαγής σημαίνει για την οργάνωσή μας.
* Να διεκδικήσει και κατοχυρώσει μιά νέου τύπου πολιτική αυτονομία.
* Να αναδειχθε ί σε κέντρο απόφασης και σχεδιασμού για το σύνολο 

της πορείας μετάβασης.
* Να καθορίζει μέσα από κατοχυρωμένες λειτουργίες το πλαίσιο ανά

πτυξης πολιτικών τόσο για την Κυβέρνηση όσο και γιατο μαζικό κίνημα.
* Να διαμορφώσει ριζικά νέες και σύνθετες σχέσεις αυτονομίας και 

μή υποκατάστασης με την Κυβέρνηση, το Κράτος, το μαζικό κίνημα * *
τους νέους θεσμούς.

* Να αναδειχτεί σε μοχλό κινητοποίησης και συμμετοχής του λαού και 
του μαζικού κινήματος στις πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις.

* Να προασπίσει την πολιτική αυτοδυναμία της πορείας διαμορφώνοντας 
νέους πολιτικούς σεσχετισμούς στους κοινωνικούς χώρους.

Στις οργανώσεις βάσης, το ΠΑ.ΣΟ.Κ. εναποθέτει το ρόλο της αναβάθμι
σης του'Κινήματος.

/ /



Ζωντανά πολιτικά κύτταρα αποτελούν την εικόνα του ΠΛ.ΣΟ.Κ. στην 
συνοικία της πόλης και το χωριό.
Στις ,Τ.Ο. χώρου δουλειάς που βρίσκονται στην καρδιά της παραγωγι
κής διαδικασίας.
Στις Τ.Ο. χώρου κατοικίας που είναι η βάση της ανασύνθεσης του κοι
νωνικού ιστού.
Στις Κ.Ο. που ενοποιούν συντεχνειακές και δευτερεύουσες αντιθέσεις 
στους μαζικούς χώρους". . · · ■ ' ·

ν .  .

Η υλοποίηση των στόχων που με σαφήνεια προσδιορίζει η απόφαση, δεν 
αποτελεί ένα "τεχνικό" ή οργανωτικό πρόβλημα που μπορεί να λυθεί 
στα πλαίσια μιας απλής αναδιάταξης δυνάμεων.
Προϋποθέτει μια δυναμική πορεία που διαμορφώνει νέους πολιτικούς ό
ρους στη λειτουργία, την ανάπτυξη και την έκφραση του Κινήματος.
Είναι μια πορεία με κεντρικό άξονα τη στρατηγική ανασυγκρότηση όλων 
ανεξαίρετα των δυνάτιεων που συνιστούν τον πολιτικό οργανισμό ΠΑΣΟΚ ' 
(Οργάνωση - Κυβέρνηση - Κοινοβουλευτική Εκπροσώπιση - Διάταξη στε
λεχών στον κρατικό μηχανισμό και το μαζικό κίνημα).
Στα δεδομένα στοιχεία αυτής της ανασυγκρότησης θεωρούνται:
* Ολόκληρη η απόφαση και οι οργανωτικές επιλογές του Συνέδριου
* Η μόνιμη αναφορά των στοιχείων που χαρακτηρίζουν την Οργάνωση 

του ΠΑ.ΣΟ.Κ.και που αναφέρονται στη 5η Σύνοδο.
* Το θεωρητικό - πολιτικό πλαίσιο που εισήγαγε η 9η Σύνοδος για 

τις σχέσεις του ΠΑ.ΣΟ.Κ. με το Κράτος και το Μαζικό Κίνημα καθώς 
και τη σχέση Οργάνωσης - Κυβέρνησης.

* Οι σημαντικές επιλογές που απορρέουν από τη σημερινή κοινωνική 
και πολιτική συγκυρία και που περιέχονται στις προηγούμενες προ- 
τάσεις.

Πιο συγκεκριμένα, οι βασικές γραμμές της ανασυγκρότησης βρίσκονται 
στις ακόλουθες κρίσιμες για το ΠΑ.ΣΟ.Κ. επιλογές:
1. Η ανάδειξη του Κινήματος σε κέντρο απόφασης και σχεδιασμού, συ

νολικά για την πορεία μετάβασης .,απαιτεί και προϋποθέτει ταυτό
χρονα μια νέα πολιτική και οργανωτική συγκρότηση του Ενιαίου Κα- 
θοδηγητικού Κέντρου σ'όλα τα επίπεδα της οργάνωσης.



Στους πολιτικούς όρους που κατοχυρώνουν μια τέτοια επιλογή συμπε- 
ριλαμβάνονται:
* Καθοδηγητικό Κέντρο, που θα δίνει στο Κίνημα σαφή, μόνιμό και 

σταθερό προσανατολισμό προς τη στρατηγική του φυσιογνωμία και 
εξειδίκευση. Προσανατολισμό που πρακτικά σημαίνει αναληψη της 
πολιτικής ευθύνης για την ολοκλήρωση και εμπέδωση της αλλαγής^

, αλλά και της ευθύνης για τη στροφή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. στην κοινωνία.
* Καθοδηγητικό Κέντρο, που αναδεικνύει το Κίνημα σε χώρο ζεύξης

\της Κυβερνητικής Πράξης και της κίνησης των κοινωνικών δυνάμεων 
και ταυτόχρονα αναδεικνύεται το ίδιο σε πολιτικό βηματοδότη της 
Κυβέρνητικής πολιτικής.

* Καθοδηγητικό Κέντρο, που βρίσκει έκφραση σε κάθε επίπεδο της Ορ
γάνωσης, με δυνατότητα να προχωρήσει σε πολιτική ενοποίηση και 
σύνθεση απόψεων, σε χαραξη και εφαρμογή πολιτικής, σε σχέση πο
λιτικής αυτονομίας με την κρατική διαχείρηση ή την συνδικαλιστι
κή πρακτική.

* Καθοδηγητικό Κέντρο, που μετασχηματίζει τη μέχρι σήμερα αντιπολι
τευτική διάταξη της οργάνωσης σε διάταξη οργάνωσης εξουσίας τόσο 
μέσα από νέες δομές και λειτουργίες όσο και - κυρίως - μέσα από 
άλλη καθοδηγητική πρακτική. Πρακτική που μετασχηματίζει τις α
ντιθέσεις, που διαμορφώνουν τις αρνητικές όψεις της φυσιογνωμίας του ΠΑ.ΣΟ.Κ.

Οι πολιτικέ'ς-οργανωτικές επιλογές που υλοποιούν το Ενιαίο Καθοδηγη
τικό Κέντρο στις σημερινές συνθήκες στηρίζονται στις ακόλουθες αρ
χές:
α. Κατοχύρωση ως Κυρίαρχου Πολιτικού Λόγου και χώρου Πολιτικής Σύν

θεσης και Ενοποίησης των μαζικών αντιπροσωπευτικών οργάνων.

Η Κ.Ε., η Περιφερειακή Επιτροπή, η Νομαρχιακή Συνέλευση, η Επαρχια
κή ή Τομεακή Συνέλευση και η Γενική Συνέλευση της Τ.Ο. ή Κ.Ο., ανα
βαθμίζονται ουσιαστικά. Δεν εξαντλούν την κομματική τους εξουσία 
στο να εκλέγουν περιοδικά όργανα ή να επικυρώνουν πολιτικές, αλλά ίεκπονούν και χαράζουν πολιτική, συνθέτουν και μετασχηματίζουν αντι
θέσεις.
Εδώ αρθρώνεται η αναγκαία πολιτική στρατηγική πράξης (σχεδιασμός - 
διάταξη - υλοποίηση-έλεγχος) ανάμεσα σε προγραμματικούς στόχους, 
μέτρα πολιτικής της Κυβέρνησης, πρόγραμμα δράσης της οργάναχτης, που



να ολοκληρώνουν ιεραρχημένα τις επί μέρους αλλαγής.
Η θεσμοθέτηση των Συνδιασκέψεων κατά μαζικό και οργανωτικό χώρο 
συμβάλλει στην εξειδίκευση της στρατηγικής και τον εμπλουτισμό της.
β. Τα θεσμοθετημένα από το Καταστατικό Εκτελεστικά Όργανα, ανα- 

διικνύονται σε πόλους ολοκληρωμένης πολιτικής Καθοδήγησης.
Το Ε.Γ., η Ν.Ε. και η Σ.Ε. διασφαλίζουν την αποκέντρωση της κομματι
κής εξουσίας, φέρουν την ευθύνη της έκφρασης προς τα έξω της οργά
νωσης, ενοποιούν και συντονίζουν'τους επί μέρους χώρους.ν.

Λειτουργία που προϋποθέτει το ενιαίο της καθοδηγητικής παρέμβασης. 
Γι'αυτό κρίσιμη προϋπόθεση σ'αυτή τη φάση είναι να μεταβούμε από 
τον καταμερισμό αρμοδιοτήτων που δημιουργούν στεγανά μέσα στα όργανα 
με χώρους αποκλειστικής ευθύνης, σε καταμερισμό ευθυνών με μόνο το 
λειτουργικό και προγραμματικό κριτήριο και με απαραίτητη εναλλαγή.
γ. Η αποκέντρωση της κομματικής εξουσίας και ή ισόρροπη και ενιαία 

ανάπτυξη των οργανώσεων προϋποθέτουν την ανασυγκρότηση των κυ-
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ρίων καθοδηγητικών βαθμιδών (κεντρικής -νομαρχιακής) και την 
κατοχύρωση, διεύρυνση και ανάπτυξη των δύο οργανωτικών καινο
τομιών (περιφερειακή - επαρχιακή, τομεακή).

Τα κριτήρια της ανασυγκρότησης βρίσκονται στον ενιαίο και συνθετικό 
ρόλο της κύριας καθοδηγητικής βαθμίδας, τη μεταβίβαση εξουσιών από 
την κεντρική καθοδήγηση στα περιφερειακά όργανα και από τη Ν.Ε. στα 
επαρχιακά και τομεακά όργανα.
δ. Η Κοινοβουλευτική Εκπροσώπιση αξιοποιείται στην εσωτερική συγκρό

τηση και δομή του Κινήματος με την αναβάθμιση του "βουλευτή -θε
σμού" τόσο στην εσωκομματική λειτουργία όσο και στην προς τα 
έξω έκφραση.

Το προεδρείο της Κοινοβουλευτικής Εκπροσώπισης ουσιαστικά είναι μια 
από τις κεντρικές καθοδηγητικές επιτροπές του ΠΑ.ΣΟ.Κ.. Βουλευτές 
συμμετέχουν και στις άλλες κεντρικές επιτροπές (εκτός από την Κ.Ε. 
και τους ΚΤΕ).
Συμμετέχουν και στα άλλα επίπεδα της οργάνωσης στις αντίστοιχες συ
νεδριάσεις των οργάνων, ενώ ταυτόχρονα αποτελούν τους κύριους εκφρα
στές του κυβερνητικού προγράμματος στο Λαό.



2. Η σχέση της Οργάνωσης του ΠΑ.ΣΟ.Κ. με την Κυβέρνηση, υλο
ποιείται μέσα στα πλαίσια, των λειτουργιών του Κινήματος 
και επικαθορίζεται από το Ενιαίο Καθοδηγητικό Κέντρο.

Αυτή η αρχή συμπληρώνει και εξειδικεύει στη σημερινή συγκυρία 
Το πλαίσιο της 9ης Συνόδου.
Η Κυβέρνηση: Δεν είναι Κυβέρνηση αποσπασματικών μέτρων, αλλά 
μάχιμος εκφραστής του Προγράμματος της Αλλαγής και ο υπεύθυ
νος φορέας για την υλοποίησή του απέναντι στο λαό.
Η Οργάνωση: Δεν είναι άβουλος απολογητής του Κυβερνητικού 
'Εργου, αλλά συνειδητός και μαζικός υποστηρικτής και του Κυβερ
νητικού Προγράμματος. Η σύνδεσή τους δεν αποτελεί μόνο πρόβλημα 
διάταξης δυνάμεων ή διαχωρισμού, αλλά πολιτικής ενοποίησης ως 
του μόνο όρου που μπορεί να δημιουργήσει σχέσεις μη υποκατάστα
σης και αυτονομίας. Γι'αυτό υλοποιούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

* Τα Κυβερνητικά στελέχη συμμετέχουν ουσιαστικά στα 
μαζικά αντιπροσωπευτικά όργανα που εκπονούν θέσεις 
για την πορεία της Αλλαγής και δεσμεύονται από τις 
αποφάσεις τους.

* Οι βουλευτές συμμετέχουν όχι μόνο στο κοινοβουλευτικό 
έργο, αλλά γίνονται φορείς σύνδεσης και πληροφόρησης 
ανάμεσα στην Κυβέρνηση, τα λαί'κά προβλήματα, τις 
αναπτυξιακές τοπικές επιλογές, ενώ συμμετέχουν στην 
προετοιμασία για τα θεσμικά μέτρα.

* 0 Πρόεδρος και το Ε.Γ. αποτελούν το συνδετικό κρίκο 
ανάμεσα στην Κυβέρνηση και στην οργάνωση στην καθημερι
νή πράξη.

* Η διασύνδεση γίνεται με αντίστοιχα όργανα στο κεντρικό 
επίπεδο που συγκροτούνται με βάση το αντικείμενο και 
αντίστοιχα στο νομαρχιακό.

3. Η ανάγκη για την αποδυνάμωση και τη δημοκρατική αλλαγή του 
Κράτους προϋποθέτει την αυστηρή προσήλωση των στελεχών του 
Κινήματος που δουλεύουν στο Κράτος στην υλοποίηση της Κυ
βερνητικής πολιτικής και τη δέσμευσή τους απέναντι στις πο
λιτικές αποφάσεις του Ενιαίου Καθοδηγητικού Κέντρου, ταυτό- 
χρονά με την αυτονόμηση της οργάνωσης από τις κρατ ικές λειτουργίες.

Οι πολιτικοί όροι που διασφαλίζουν την εφαρμογή αυτής της επιλο
γής είναι:



* Η κρατική διαχείρηση έχει αυτόνομη λειτουργία στα 
δεσμευτικά πλαίσια της πολιτικής μας για την αλλαγή στο 
Κράτος. Τα πρόσωπα - φορείς που την υλοποιούν ελέγχονται 
από τα μαζικά αντιπροσωπευτικά και πολιτικά όργανα στις 
εσωκομματικές διαδικασίες. Η πολιτική τους δέσμευση είναι 
προγραμματικής μορφής και ο πολιτικός έλεγχος ευθύνη του 
Κυβερνητικού φορέα που έχει την εποπτείά.

* Η οργάνωση απεμπλέκεται από τη διαχείρηση και νομή της 
κρατικής εξουσίας^και διακόπτεται οποιαδήποτε σχέση της με 
το Κράτος, που αφορά απ'ευθείας προσβάσεις διαμεσολαβητικού 
τύπου. Αμεσα και συγκεκριμένα δημιουργούνται οι απαραίτητες 
θεσμικές ρυθμίσεις που ενισχύουν την απεμπλοκή αυτή.

* Αυτή η παράλληλη πορεία συναρτάται με τη δυνατότητα της 
Κυβερνητικής πολιτικής για θεσμικές αλλαγές^με την ανάγκη 
στροφής της οργάνωσης στην κοινωνία, με την ενδυνάμωση του 
μαζικού κινήματος και της παρέμβασης του στο Κράτος
και τέλος με τη δυνατότητα των νέων θεσμών να αυτονομούνται > 
απ'αυτό και να καταγράφονται ο:>ς νέοι δίαυλοι εξουσίας στην 
κοινωνία.

* Στο μεταβατικό στάδιο και σε κεντρικό επίπεδο η ενοποίηση 
και η σύνθεση των απόψεων και των επιλογών, όταν αναφύονται 
ουσιαστικές αντιθέσεις που έχουν σχέση αποκλειστικά με την 
αξιόπιστη εφαρμογή του προγράμματος μας, διασφαλίζεται από 
τις κοινές διαδικασίες των στελεχών και των οργάνων που 
εμπλέκονται στην πολιτική λειτουργία τΟΌ"Κράτους και των 
οργανισμών (κυβέρνηση -στελέχη που δουλεύουν στο Κράτος -μαζικά στελέχη) 
με την καθοδήγηση του Ε.Γ.

4. Η στροφή του Κινήματος στην Κοινωνία και την Ανάπτυξη, 
επιβάλλει μια νέα σχέση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. με τις κοινωνικές 
δυνάμεις, το μαζικό κίνημα και τους θεσμούς.

(Σε σχέση με την Ανάπτυξη! :
Η ανάγκη της στροφής μας στην αναπτυξιακή διαδικασία είναι, μιά 
καταγραμμένη και χειροπιαστή πραγματικότητα.
Σήμερα το κύριο σημείο αιχμής για την ολοκληρωμένη εφαρμογή 
του δετούς προγρά'μματος οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης 
δεν είναι ούτε τα έργα υποδομής, ούτε το θεσμικό, αλλά η τρίτη 
και πιο σημαντική συνιστώσα:



ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ —
ΔΙΑΤΑΞΗ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

Οι επιλογές που στιχειοθετούν τη νέα οργανωτική πολιτική, απορ
ρέουν από την σημερινή πραγματικότητα της οργάνωσής μας και τις νέες ανάγκες
όπως περιγράφτηκαν στις δέκα επιλογές - προτάσεις μας.

*• Απαιτείται, σήμερα, ένας πολιτικός και οργανωτικός σχεδιασμός 
και μια νεα διάταξη δυνάμεων ολόκληρου του οργανωμένου ΠΑ.ΣΟ.Κ., στο 
στόχο της στρατηγικής ανασυγκρότησης των δυνάμεων του Κινήματος και 
με τις αρχές και τις προϋποθέσεις που εαισήμάναμε στην 9η και 10η πρό
ταση .
Πιο συγκεκριμένα:

Α . 01 ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗΣ '
1. Οι οργάνωσειςβάσης (Τ.Ο., Κ.Ο., ή οργανώσεις χώρου δουλειάς) δρουνχ 

συντονισμένα ανεξάρτητα από το χώρο στον όποιο κυρίως δραστηριο
ποιούνται.
'Εχουν το ίδιο επίπεδο διαφώτισης και ενήμερωσης, ίδια αποτελεσμα- 
τικότητα και λειτουργική διάρθρωση.
Είναι πρώτα πολιτική οργάνωση και μετά τοπική, κλαδική ή χώρου δου
λειάς έτσι ώστε να αποφεύγονται ο κατακερματισμός και η "αντιπροσώ
πευση" μέσα στο κόμμα.
Αυτό σημαίνει ότι οι θεμελιακές προϋποθέσεις της 5ης Συνόδου(μαζι- 
κοποίηση, πολιτικοποίηση, διαφώτιση, προς τα έξω έκφραση και δράση) 
στο βαθμό που δεν έχουν αποτυπωθεί στην καθημερινή λειτουργία της 
οργάνωαης αποκτούν αποφασιστική προτεραιότητα.

2. Κύριος στόχος για τις οργανώσεις βάσης είναι η αναβάθμιση και κατο
χύρωση της λειτουργίας του κυρίαρχου οργάνου της Γενικής Συνέλευ- 
σης.
Αυτή συζητά και εκπονεί σε μηναία βάση το Πρόγραμμα Δράσης, ελέ
γχει την υλοποίηση, δισ.τάσσει κάθε φορά τις δυνάμεις της οργάνω
σης στους μαζικούς και κοινωνικούς χώρους, ενεργοποιεί το δυναμι
κό της οργάνωσης, ελέγχει τη δουλειά των Γράφε ίων κατά χώρο.

3. Η Συντονιστική Επιτροπή, συντονίζει τη λειτουργία της Γενικής Συνέ
λευσης, ελέγχει τη δράση των μελών.σε καθημερινή βάση, αποφασίζει 
για θέματα ανάμεσα σε δύο Γ.Σ.
Τα μέλη της έκτος του Γραμματέα και του Β'Γραμματέα εναλλάσσονται



στις υπευθυνότητες σε τακτά χρονικά διαστήματα,
Είναι υπεύθυνο πολιτικό όργανο με ενιαία έκφραση και δράση, προετοι
μάζει τη Γ.Σ. και σ'αυτό ανήκει η πολιτική στελεχών και η αφομοίω
ση των νέων μελών καθώς και η έκφραση προς τα έξω της οργάνωσης.

4. Η αποκέντρωση της κομματικής εξουσίας ανοίγει το δρόμο για μια ολο
κληρωμένη ενασχόληση των οργανώσεων βάσης με την πολιτική πράξη.

. ' Ετσι:
' * Οι οργανώσεις στα μεγάλα αστικά κέντρα δεν εξαντλούν τη

δραστηριότητα τους στο. "τοπικό’πρόβλημα" ασκούν και συνδι
καλιστική πολιτική, επεκτείνουν τη δράση τους σε κάθε μα
ζικό και κοινωνικό χώρο,’ στους νέους θεσμούς}και ασχολούνται 
ουσιαστικά με τη γενική πολιτική στα πλαίσια που καθορί
ζουν οι αποφάσεις των ανωτέρων οργάνων.

* Οι οργανώσεις στα χωριά ή τους οικισμούς δεν ασχολούνται 
μόνο με τις εκλογές ή μόνο με συνεταιριστικά και αγροτι
κά θέματα αλλά και με τη γενική πολιτική, το ίδιο με τις 
Κ.Ο. και το συνδικαλισμό ή τις οργανώσεις χώρου δουλειάς.\
Αυτό δεν σημαίνει ότι οι οργανώσεις βάσεις δεν θα διατηρή
σουν τις ιδιαιτερότητες ή ότι δεν θα ασχοληθούν κυρίαρχα 
με τα προβλήματα του χώρου τους .
Αντίθετα η διάταξη δυνάμεων στηρίζεται στην αρχή ότι:

το κάθε μέλος της οργάνωσης συμμετέχει στη γενική εσω
κομματική διαδικασία όπου ενοποιούνται και συντίθενται 
οι απόψεις με συγκεκριμένα καθήκοντα, ενώ ταυτόχρονα 
λειτουργεί οπωσδήποτε με εξειδικευμένη παρέμβαση σε του
λάχιστο ένα μαζικό χώρο.

Αυτό σημαίνει σύνθεση και εξειδίκευση, συγκρότηση και πράξη, 
εναλλαγή και αποτελεσματικότητα.
Σημαίνει ακόμη ότι εγκαταλείπεται ο εύκολος τρόπος της δη
μιουργίας πολλών Κ.Ο. όπου ο χώρος δουλειάς περιορίζει τα 
μέλη μόνο στους εργαζόμενους, ο τόπος κατοικίας μόνο στους 
μικρομεσαίους και ελεύθερους επαγγελματιες, δημιουργώντας 
οργανώσεις ελίτ που διασπούν την ΕΛΕ και αναπαράγουν τα κυ
ρίαρχα φαινόμενα του κατακερματισμού του κοινωνικού ιστού 
μέσα στην οργάνωση.
Σημαίνει ακόμη ότι η συγκέντρωση του δυναμικού σε επίπεδο 
ενδιάμεσων οργάνων δεν αποδυναμώνει την οργάνωση βάσης α
πό το ζωντανό της πρωτογενές δυναμικό, δηλαδή μέλη των Γρα-



φείων του επαρχιακού ή του τομεακού είναι πρώτιστα μέλη της
9 · · . 1 1

Τ.Ο ή Κ.Ο. που ανταποκρίνονται στις βασικές τους υποχρεώσεις.
■ Σημαίνει τέλος ότι δεν μπορεί να καθυστερήσει άλλο η μαζική 
ανάπτυξη των συνδικαλιστικών μας παρατάξεων (ΠΑΜΚ-ΠΑΣΠ-ΠΑΣΚ...) 
που αποτελεί θεμελειακή προϋπόθεση για την πολιτικοποίηση 
της οργάνωσης και την διάταξη δυνάμεων (ΙΙΔΟ...) για το χώρο 
του 11 τοπικού προβλήματος" .

\ . . .5, Οι σημαντικές προτεραιότητες για τις οργανώσεις βάσης στη σημερινή
συγκυρία είναι οι ακόλουθες:
* Η στροφή της οργάνωσης στην κοινωνία προϋποθέτει πλήρη αποκοπή της 

οργάνωσης βάσης απο το κράτος, ενεργοποίηση ολόκληρου του δυναμι
κού ΠΑ.ΣΟ.Κ.του χώρου εμβέλειας της, συγκεκριμένο πρόγραμμα δρά-

• σης με συμμετοχή όλων των μελών στο σχεδίασμά, την απόφαση, την 
υλοποίηση και τον έλεγχο.

\
* Η ανάδειξη της οργάνωσης βάσης σε μικρογραφία ΠΑ.ΣΟ.Κ.μέσα από 

τη διαφύλαξη της αυτονομίας της και της δυνατότητας για πολιτική 
απόφαση σ'όλα τα ζητήματα που αφορούν το χώρο της και προβλέπο- 
νται από' το καταστατικό του Κινήματος, χωρίς υποκατάσταση από τα 
ενδιάμεσά όργανα.

* Η διασφάλιση του ενιαίου της καθοδήγησης των οργανώσεων βάσης,, ό
πως και ο ενιαίος τρόπος της οργανωτικής ανάπτυξης ανεξάρτητα 
από Τ.Ο., Κ.Ο., χώρο δουλειάς, οργάνωσεις εσωτερικού ή εξωτερικού 
μεγάλης πόλης ή χωριού, προϋποθέτει ενιαία ενδιάμεση και κεντρι
κή καθοδήγηση.

* Άμεσος τερματισμός και έλεγχος της απόφασης για διάταξη δυνάμεων 
σε Τ.Ο. και Κ.Ο. από τις προηγούμενες Συνόδους της Κ.Ε. με βάση 
την ενιαία οργάνωση χώρου δουλειάς, την οργάνωση τόπου κατοικίας 
και μικρές, ευέλικτες και πολιτικές Κ.Ο. (όσες είναι αυστηρά α
παραίτητες για το χώρο).

* Η ανάπτυξη των εθνικοτοπικών οργανώσεων και των οργανώσεων του
απόδημου ελληνισμού εξακολουθούν να βρίσκονται σε πρώτη προτε
ραιότητα. , ·

* *



σελ. 4

Β. ΤΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΟΡΓΑΝΑ

1. Τα'ενδιάμεσα όργανα καθοδήγησης πρέπει να είναι ενιαία και 
γιατί ο προσανατολισμός του χώρου δουλειάς στο συνδικαλιστικό 
κίνημα αναπληρώνει το γεωγραφικό χώρο ως τον ενιαίο χώρο δράσης 
και γιατί έτσι επιταχύνεται ο μετασχηματισμός των δευτερευουσώνι 1... . .
άντιθέσεων.
Η πρόβλεψη των επαρχιακών και τόμεακών γραφείων δίνει λύση στο 
πρόβλημα του ενιαίου καθοδηγητικού κέντρου για τη νομαρχιακή 
οργάνωση.
Το σχήμα, άλλωστε, της οργανωτικής καθοδήγησης οργανώσεων βάσης 
απ'ευθείας από τ-ΐς επιτροπές του Ε.Γ. (στα μεγάλα αστικά κέντρα 
κυρίως), έστω και μέσω τόμεακών επιτροπών, διασπά, τουλάχιστον 
όπως λειτούργησε μέχρι σήμερα τον ενιαίο τρόπο καθοδήγησης. 
Στεγανοποιεί και απομονώνει τις οργανώσεις αυτές από τις υπό- \ 
λοιπές, αναιρεί και αναστρέφει το αξίωμα της δράσης μας:

ενοποίηση στην κορυφή - αποκέντρωση στην υλοποίηση
2. ΚυρΙάρχο πολιτικό όργανο στο Νομό, είναι η Νομαρχιακή Συνέλευση 

Συνέρχεται μετά από κάθε Σύνοδο της Κ.Ε. (μια φορά τουλάχιστο 
στους τρεις μήνες) και αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που αφο
ρούν το πρόγραμμα δράσης και τη συνολική διάταξη δυνάμεων στο 
Νομό. .Συμμετέχουν όλες οι εκφράσεις του ΠΑ.ΣΟ.Κ. σ'αυτή- 
Αποτελείται από τους αντιπροσώπους που θα εκλέξουν τις νέες Ν.Ε.

3. Η Νομαρχιακή Επιτροπή είναι το καθοδηγητικό όργανο ανάμεσα στις 
Νομαρχιακές Συνελεύσεις, διασφαλίζει το ενιαίο της καθοδήγησης 
και την εναλλαγή σε επίπεδο ευθυνών στους επί μέρους χώρους.
Ασχολείται, κυρίαρχα, με τα ζητήματα του Δημοκρατικού Προγραμμα
τισμού, της Αναπτυξιακής Στρατηγικής στο Νομό και της διάταξης 
δυνάμεων στους θεσμούς.
Ελέγχει και καθοδηγεί τη συνολική υποποίηση της πολίτικης μας.
Δεν υποκαθιστά τις οργανώσεις, δεν συγκεντρώνει τις εξουσίες και 
το δυναμικό με τον κίνδυνο της γράφειοκρατικοποίησης του οργά
νου, δεν γίνεται όργανό διαχείρισης και σύνδεσης με τον κρατικό 
μηχανισμό.



σελ. 5

Είναι, όργανο σχεδιασμού και πολιτικής καθοδήγησης των μαζικών χώ
ρων επεξεργασίας των νέων θεσμών και, έκφρασης του ΠΑ.ΣΟ.Κ. στο 
Νομό.
Παίρνει, θέση και, δίνει πολιτικές προτάσεις για όλα τα θέματα (γε
νικά και ειδικά) της πολίτικης μας που αφορούν το χώρο της.
Στα πλαίσια αυτά μπορεί να συγκροτεί ομάδες δουλειάς με συγκεκρι
μένο αντικείμενο για επεξεργασία θέσεων, ενώ καταργουνται τα Γρα- ·. 
φε'ία των-επί μέρους αρμοδιοτήτων (συνδικαλιστικο-νεολαία- ΑΤΟΠ ...) 
που μεταφέρονται σε επίπεδο Επαρχιακών και Τομεακών Γραφείων.

4. Το Επαρχιακό η Τομεακό Γραφείο γίνεται κρίκος συντονισμένης απο
κέντρωσης της κομματικής ευθυνης, όργανο καθοδήγησης και οργανω
τικής ανάπτυξης, κύριος φορέας υλοποίησης της οργανωτικής πολιτι
κής.
Συγκροτεί γι'αυτό το λόγο Γραφεία (μονο τα αναγκαία) κατά χώρο με 
ευθύνη της Ν.Έ. ^
Η Επαρχιακή ή Τομεακή Συνέλευση που το εκλέγει είναι το όργανο ό
που εξειδικεύεται η πολιτική στο χώρο εμβέλειας του και με ευθύνη 
της Ν.Ε. ..

5. Η πολιτική ενοποίηση και σύνθεση των επί μέρους εκφράσεων του ΠΑΣΟΚ 
στο Νομό δεν εξαντλείται στα μαζικά αντιπροσωπευτικά όργανα .
Η διασύνδεση Κυβέρνησης, Κινήματος, Κοινοβουλευτικής Εκπροσώπισης 
είναι αναγκαία και επιβεβλημένη.

6. Ο κεντρικός πολιτικός στόχος είναι να συγκροτηθεί στο νομαρχιακό 
επίπεδο ενιαίο κέντρο καθοδήγησης αντίστοιχο με το κεντρικό για 
να μπορέσει·η οργάνωση ν'αποκτήσει συνολικό πολιτικό λόγο.
Γι'αυτό απαιτείται ένας συνολικός Νομαρχιακός Προγραμματισμός σε 
μόνιμη βάση με κατεύθυνση:
* τη μαζική έκφραση και ανάπτυξη του ΠΑΣΟΚ
* την αναπτυξιακή διαδικασία στο Νομό
* την συγκρότηση και λειτουργία των νέων θεσμών
* την υποστήριξη του Κυβερνητικού^Προγράμματος.
* την αμφίδρομη σχέση ανάμεσα στη λαΐ'κή συνείδηση, τις ανάγκες 

και την πολιτική μας.



σελ. 6

Πρωτοβουλίες, πάντοτε επίκαιρες και ουσιαστικές, περικλείνονται 
στην απόφαση της 15ης Συνόδου, όπου υπάρχει ενδεικτικά ένας παρό
μοιος προγραμματισμός.

*  *

* *

Γ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

1. 'Αμεσα ενεργοποιείται ο θεσμός των/Περίφερειακών Επιτροπών σε 
εφαρμογή της απόφασης του Συνέδριου του Κινήματος, σύμφωνα με το 
άρθρο 48 του Καταστατικού.
Η λειτουργία τους αποτελεί σημαντική πολιτική προτεραιότητα για 
την οργάνωση μας σε μια πορεία αντιστοίχησης με τη γενικότερη α
ναπτυξιακή διαδικασία στην περιφέρεια καθώς και για τη σύνθεση 
και ενοποίηση της πολιτικής μας γραμμής και της οργανωτικής μας Χ 
ανάπτυ ξη ς σ 'αυ τή.
Η συγκρότησή τους γίνεται κατά οργανωτική περιφέρεια, έτσι όπως 
διαμορφώθηκε ο άτυπος προσδιορισμός μέχρι σήμερα από την Επιτρο
πή Οργανωτικού με την προοπτική ν'αντιστοιχηθεί τελικά στο χώρο 
της τριτοβάθμιας αυτοδιοίκησης.
Αποτελούνται σε πρώτη φάση από τις τριμελείς Γραμματείες των 
Ν.Ε.. Συντονίζονται και καθοδηγούνται α^ό μέλος ή μέλη της Κ.Ε., 
που.ορίζονται σε μόνιμη σύνδερη μ'αυτά από το Ε.Γ.
Συνέρχονται τακτικά μια φορά κάθε τρεις μήνες και έκτακτα με α
πόφαση ανώτερου οργάνου ή με αίτηση της Ν.Ε. (άρθρο 49 του Κατα
στατικού) .

2. Το περιεχόμενο της λειτουργίας του Περιφερειακού οργάνου καθορί
ζεται συγκεκριμένα στους παρακάτω άξονες:

(1) Αναπτυξιακό

Ασχολείται με τις βασικές επιλογές και προτεραιότητες της περιφε- 
φειακής ανάπτυξης μέσα στο πλαίσιο τους πενταετούς προγράμματος 
και προτείνει λύσεις για θέματα διανομαρχιάκού επιπέδου και ενδια 
φέροντος.
Δημιουργεί όρους για την καλύτερη υποδομή της ανάπτυξης.



».(2) θεσμικό

Καταξιώνει το ρόλο της λαΐ'κής συμμετοχής στους θεσμούς (ιδιαίτε
ρα στους νεόυς θεσμούς). Ενισχύει και υποστηρίζει οργανωτικά τις 
νέες κοινωνικές και παραγωγικές σχέσεις και τους "κοινωνικούς
πειραματισμούς" περιφερειακής εμβέλειας.

%
• Πρωοθεί τη συγκρότηση ολοκληρωμένου παραγωγικού και αναπτυξιακού 

ιστού στην περιφέρεια με την αντίστοιχη προτεραιότητα στην ανά- 
πτύξη των μαζικών κινημάτων.

(3) Πολίτικο - Οργανωτικό

Το Περιφερειακό 'Οργανο:
* Μεταφέρει τα προβλήματα της περιφέρειας στην κεντρική καθοδήγη

ση ενώ παράλληλα προωθεί, εξειδικεύει και ελέγχει την υλοποίη
ση των κεντρικών πολιτικών και οργανωτικών επιλογών στο νομαρ
χιακό και τοπικό επίπεδο, ^

* κατοχυρώνει τις διαδικασίες πολιτικής ενοποίησης και σύνθεσης 
των αντιθέσεων στην περιφέρεια,

* επιλέγει, προωθεί και συντονίζει κατά προτεραιότητα τους στόχους 
της οργανωτικής συγκρότησης και ανάπτυξης του κινήματος καθώς 
και της επιρροής του στα μαζικά κινήματα της περιφέρειας με προ
τεραιότητα σε περιοχές με προβλήματα οργανωτικής ανάπτυξης και 
διατάσσει αντίστοιχες δυνάμεις της οργάνωσης,

* προετοιμάζει τις περιφεφειακές συνδιασκέψεις που αποφασίζει η 
Κ.Ε. και το Ε.Γ..

*  *

*

Δ. ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

1. Οι βασικές προδιαγραφές για τη ριζική ανασυγκρότηση του ενιαίου 
, καθοδηγητικού κέντρου,· ο ρόλος και οι αρχές λειτουργίας του^κα

θώς και οι σχεσεις του με την κυβέρνηση, το κράτος, το μαζικό 
κίνημα και τους θεσμούς, εμπεριέχονται με σαφήνεια στην 9η πρό
ταση . · .. ;
Εδώ σημειώνουμε κάποια άμεσα συμποεράσματα που συνιστούν αυτή

/ /



•-την ανασυγκρότηση.
·#. 1

2. Η Κ.Ε. του Κινήματος γίνεται χώρος ζεύξης και ενο
ποίησης για ολοκληρο το Κίνημα και τις εκφράσεις του (Κυβέρνηση- 
οργάνωση- Διαταξη στους Μαζικούς χώρους- Διάταξη στους θεσμούς και 
το Κράτος).
Η επίτευξη αυτού του στόχου σημαίνει πριν απ'όλα πολιτική ευθύνη

< ' ■ ■ ■ · ■ ■ ■ · ............ ..........· ’και αρμοδιότητα για κάθε μέλος της Κ.Ε., αντιπαράθεση και σύνθεση 
απόψεων μέσα στο όργανο και ενιαία έκφραση και δράση προς τα έξώ. 
Στα πλαίσια αυτά:

* Κάθε μέλος της Κ.Ε. διατάσσεται οπωσδήποτε με συγκεκριμένα 
καθήκοντα στην οργανωτική δομή του Κινήματος.

* Υλοποιείται η τακτική σύνοδος της Κ.Ε. πάντοτε στα προβλε-
πόμενα από το Καταστατικό όρια.

* Ανανεώνεται η λειτουργία της με νέο εσωτερικό κανονισμό
* Θεσμοθετούνται οι Ειδικές Σύνοδοι της Κ.Ε. με θέματα συγκε-^ 

κριμένα και σήμαντικά που απαιτούν σχεδιασμους, επεξεργασίες 
εξειδικεύόεις, λύσεις και το κύριότερο διαρκή ανατροφοδότη
ση με τη σταθερή και^υπεύθυνη συμμετοχή και ανάληψη συκγε- 
κριμένης ευθυνης απ'το ίδιο το λαϊκό κίνημα.

Οί αποφάσεις της Κ.Ε. εξειδικεύονται στο πλαίσιο
του εσωκομματικού δημοκρατικού διαλόγου σε περιφερειακές ή κλαδι
κές συνδιασκέψεις του Κινήματος.
Μέχρι τον Απρίλιο του '86 η Κ.Ε. σε Ειδικές Συνόδους της θα συζη
τήσει και θα αποφασίσει για τα ακόλουθα με σειρά προτεραιότητας 
θέματα:
1. Οικονομική Πολιτική
2. Μαζικό Κίνημα και Θεσμοί
3. Εθνική Στρατηγική
4. Αλλαγή και Κράτος

3. Οι βασικοί τομείς (Επιτροπές) είναι επιτελικά όργανα, που υλο- 
ποιούν τις αποφάσεις της Κ.Ε. και του Ε.Γ. και παρεβαινουν καθο- 
δηγητικά στα ενδιάμεσα όργανα.
Αποτελούνται από τον γραμματέα και τον αναπληρωτή ή τους αναπλη
ρωτές (το πολύ δύο) κατά περίπτωση και του υπέυθυνους των γραφείων.



Εφ'όσον το σύνολο των μελών (γραμματείς και. υπεύθυνοι) είναι 
μικρότερο των 9 οι επιτροπές συμπληρώνονται μέχρι τον αριθμό 
αυτό από μέλη τους που τους ανατίθενται ειδικά καθήκοντα.
Κάθε γραφείο έχει ένα υπεύθυνο και ένα αναπληρωτή που ορίζε
ται από το Ε.Γ. Η σύνθεση κάθε γραφείου αποτελεί αρμοδιότητα 
της γραμματείας της επιτροπής μετά από εισήγηση του υπεύθυνου 
.του γράφε ίου. Το Γραφείο λειτουργεί ως ομάδα δουλειάς και δε 
' συμμετέχει στις συνεδριάσεις της Επιτροπής.

4. Οι Τομείς (Επιτροπές) είναι οι ακόλουθοι :
1. Οργανώσης
2 . Δ ιαφώτ ίσης
3. Μαζικού Κινήματος

(Συνδικαλιστικό - Συνεταιριστικό)
4. Αναπτυξιακών Θεσμών - Αυτοδιοίκησης - Τοπικών Προβλημάτων
5. Πολιτισμού και Κοινωνικών Κινημάτων
6. Νεολαίας
7. Ισότητας των Φύλων
8. Υποστήριξης Κυβερνητικού Προγράμματος 

και Κοινοβουλευτικού 'Εργου
9. Απόδημου Ελληνισμού
10. Σύνδεσης με Επιτροπές Στήριξης
11. Διεθνών Σχέσεων
12. Οικονομικού.

5. Τουλάχιστον 2 μέλη του Εκτελεστικού Γραφείου, τα τρία αναπληρωμα
τικά μέλη του Ε.Γ. και οι Γραμματείς των 7 πρώτων Επιτροπών, απο 
τελούν τη Συντονιστική Γραμματεία.
Ευθύνη της Συντονιστικής Γραμματείας είναι να :

* Μεταφέρει στην ολομέλεια του Ε.Γ. θέματα για αποφάσεις γραμ
μής.

* Ελέγχει την υλοποίηση των αποφάσεων του Ε.Γ.
* Προετοιμάζει τη συνεδρίαση του Συντονιστικού Συμβουλίου. 

Ελέγχει την υλοποίηση των κατευθύνσεων που δίνει αυτό.



Οι υπόλοιπες 5 Επιτροπές, καθοδηγούνται απ'ευθείας από 
το Ε.Γ.
0 Πρόεδρος, τα μέλη του Ε.Γ., τα αναπληρωματικά μέλη του 
Ε.Γ., οι Γραμματείς των Επιτροπών (Τομέων) αποτελούν το Συ- 
ντονιστικό Συμβούλιο.

Στον Τομέα (Επιτροπή) Υποστήριζε ..Κυβερνητ ικού Προγράμμα
τος και Κοινοβουλευτικού 'Εργου συμμετέχουν μέλη που ανή
κουν και σ'άλλη επιτροπή (εκτός της Γραμματείας του Τομέα).

r

Τα Γραφεία των Τομέων μπορούν με απόφαση του Ε.Γ. ν'αυζομειώ- 
νονται ανάλογα με τις ανάγκες.
Μια πρώτη ενδεικτική κατανομή υπάρχει στο σχεδιάγραμμα που 
περιέχεται στην εισήγηση.
Η σχέση Ε.Γ., Συντονιστικής Γραμματείας, Συντονιστικού Συ
μβουλίου καθώς και οι όροι της λειτουργίας τους καθορίζονται 
με απόφαση Προέδρου και Ε.Γ.



6. Τα αναπληρωματικά μέλη του Ε.Γ., πέρα από τη συμμέτοχη 
τους
α) στις λειτουργίες του Ε.Γ. 
β) στη Συντονιστική Γραμματεία και 
γ) στο Συντονιστικό Συμβούλιο

* Μπορεί να είναι γραμματείς Τομέων (Επιτροπών).
* Κατευθύνουν την πραγματοποίηση εκτάκτων συνόδων της Κ.Ε. 

για ειδικά θέματα ύστερα από απόφαση της ίδιας της Κ.Ε. 
ή του Ε.Γ.

* Αναλαμβάνουν ανά ένας ή συλλογικά τη διενέργεια ειδικών 
συσκέψεων στελεχών κεντρικού ή περιφερειακού χαρακτήρα 
καθώς και ειδικών εκδηλώσεων.

* Αναλαμβάνουν δραστηριότητες ή και αρμοδιότητες του Ε.Γ. 
που τους ανατίθενται από αυτό.

Ε. ΠΟΡΕΙΑ 'ΓΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

'Η θητεία των Ν.Ε. που εκλέχτηκαν πριν το Συνέδριο λήγει 
στο τέλος του χρόνου.
Η πορεία για τις νέες Νομαρχιακές Συνελεύσεις ολοκληρώνεται 
μέχρι το Φεβρουάριο του * *86.
* Συγκροτούνται μόνιμα κλιμάκια κατά Νομό.

Είναι τριμελή με υπεύθυνο μέλος της Κ.Ε.
Μόνιμη σύνδεση με την οργάνωση τουλάχιστο 2 φορές το μήνα 
Ευθύνη συνολικής καθοδήγησης χώρων.

* Στην πεντάμηνη διαδικασία ενεργοποιούνται διαδοχικές μαζικές 
διαδικασίες με κύριο αντικείμενο τις αποφάσεις της Κ.Ε.,
και το πρόγραμμα δράσης στο Νομό.



ΣΤ.

Βολική καθοδηγητική κατεύθυνση αποτελεί η μέγιστη δυνατή συσπείρωση 
του δυναμικού του ΠΑ.ΣΟ.Κ. τόσο από στελέχη που για διάφορους λό
γους έχουν κατά καιρούς αδρανοποιηθεί,όσο και ηενσο:μάτωση και ένταξη
στελεχών απ'το κοινωνικό και πολιτικό ρεύμα υποστήριξης της Αλ
λαγής.
%
0 μετασχηματισμός και η σύνθεση των αντιθέσεων ξεπερνά τις πα- . 
γιωμένες ισορροπίες με βάση τη νέα πολίτικη και οργανωτική κα- 
τεύθυνση και -με κριτήριο την πολιτική πράξη και συγκρότηση όπως 
την περιγράψαμε.
'Οπου υπάρχουν προβλήματα λειτουργίας Ν.Ε. με εισήγηση του κλι
μάκιου μετά από την ολοκλήρωσή των συζητήσεων πάνω στην απόφαση 
της 18ης Συνόδου της Κ.Ε., το Ε.Γ. αποφασίζει ανάλογα αλλά άμεσα 
για παραμονή, συνέχιση, συμπλήρωσή ή ΟΕΣ.
Είναι αυτονόητο ότι σ'αυτή την πορεία ανανεώνονται και εκλέγονται 
όλα τα όργανα βάσης και τα ενδιάμεσα.

*  *

*

Η ΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΜΑΖΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

Μέσα στο 1ο εξάμηνο του '86 και με αφετηρία τις αποφάσεις της Κ.Ε. 
θα προχωρήσουμε σε Πανελλήνια Συνδιάσκεψη για κάθε μαζικό χώρο.
( Αυτοδιοίκηση - Συνδικαλιστικό - Συνεταιριστικό- Νεολαία - Γυναίκες 
Πολιτιστικό ...).
Ο'κεντρικός στόχος είναι η πολιτική μας σε κάθε χώρο να συνδυαστεί 
με την ενοποίηση των απόψεων και την παραγωγή στελεχών με βάση τις 
νέες ανάγκες από τη μια μεριά, και το πολιτικό πλαίσιο και οι θέσεις 
μιας μαζικής ανάπτυξης των παρατάξεων μας στον κάθε χώρο,ατίο'Γ̂ ν' <λ̂νι
Αυτή η κομματική διαδικασίαθ'ανοίξει το δρόμο για μια πορεία ριζικής
ανασύνταξης του ΠΑ.ΣΟ.Κ. στους μαζικούς χώρους που θα οδηγήσει σε

/ ·
νέες μορφές συνδικαλιστικής οργάνωσης και μαζικής δράσης.
Απώτερος στόχος στις μαζικές αντιπροσωπευτικές παρατάξεις μας, 
η εκλογή οργάνων μέσά από μαζικές διαδικασίες.

*




