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ΠΑΣΟΚ
Συνεδρίαση της 10ης Μαΐου 1997

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Μ. ΝΕΟΝΑΚΗΣ (Γοαμματέας Τομέα Οργανωτι
κής Πολιτικής)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μ.ΝΕΟΝΑΚΗΣ): Σύντροφοι και συντρόφισσες, 
σας καλωσορίζουμε στην 3η Σύνοδο του Τομέα Οργανωτικής Πολι
τικής, που είναι μια Σύνοδος η οποία υπακούει στη λογική που 
ευθύς εξ’ αρχής είχαμε πει, ότι δηλαδή προϋπόθεση επιτυχίας της 
προσπάθειας ανασυγκρότησης του Κινήματος αποτελεί σε τακτά 
χρονικά διαστήματα αποτίμηση της πορείας και ο καθορισμός των 
προτεραιοτήτων μας.

Η σημερινή διαδικασία αποτελεί σταθμό, αλλά και αφετηρία ταυ
τόχρονα. Σταθμό γιατί με τη Σύνοδο -και είναι η πρώτη φάση της 
προσπάθειάς μας- που αφορούσε τον διάλογο για τους ιδεολογι
κούς πολιτικούς και οργανωτικούς όρους, τα πρώτα βήματα υλο
ποίησης, καθώς και την πρώτη επαφή των στελεχών μας με το λαό 
μετά την εκλογική μας νίκη.

Είναι ταυτόχρονα αφετηρία γιατί μέσα από τον διάλογο κατά την 
διάρκεια του διημέρου, θα προσδιορίσουμε τα επόμενα βήματα και 
τις πρωτοβουλίες μας.

Με την ευχή να πετύχουμε τα μέγιστα, δίνω το λόγο στον 
Σύντροφο Πρόεδρο.



ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ

ΚΩΣΤΑ ΣΗΜΙΤΗ
ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ.

Σύντροφοι καί συντρόφισσες,

Μόλις πριν λίγα χρόνια, όταν κατέρρευσε το ανατολικό μπλοκ και κυριαρχούσε ο νεοφιλελευ
θερισμός, πολλοί προφήτευαν το τέλος των σοσιαλιστικών κομμάτων. Μιλούσαν τότε, για το 
τέλος της ιδεολογίας, το τέλος της Ιστορίας και περίπου εννοούσαν ότι έπρεπε να αφεθούν οι 
κοινωνίες στον «αυτόματο πιλότο» των δυνάμεων της αγοράς. Κι όμως το Σεπτέμβρη του '96, 
το κόμμα μας κέρδισε στην Ελλάδα με καθαρή νίκη τις εκλογές, μόλις πριν λίγες ημέρες οι 
Εργατικοί γκρέμισαν 18 χρόνια συντηρητικής διακυβέρνησης στη Βρετανία, ενώ στη γειτονική 
μας Ιταλία ανασυντίθεται ο πολιτικός χάρτης με αποφασιστικό ρόλο της Δημοκρατικής Αριστε
ρός στο κυβερνητικό σχήμα της «Ελιάς». Ενώ, λοιπόν, πολλοί προφήτευαν ότι ο ρόλος της Αρι
στερός στην Ευρώπη έχει τελειώσει, γίνεται φανερό, ότι η Αριστερά έχει και ρόλο και παρουσία, 
όχι μόνο ως συγκροτημένη πολιτική δύναμη, αλλά ως πρόταση κυβερνητικής ευθύνης.

Ωστόσο, θα εθελοτυφλούσαμε, αν δεν αναγνωρίζαμε ότι η Αριστερά σήμερα πράγματι αντιμε
τωπίζει μια κρίση. Κρίση ιδεολογίας, κρίση θεωρίας, κρίση πολιτικής σε τέτοιο βαθμό, ώστε πολ
λοί να μιλάνε για κρίση ταυτότητας: τι νόημα έχει η Αριστερά στο σημερινό κόσμο; Μήπως είναι 
απλώς ένα διαχειριστικό άλλοθι, μια αλτερνατίβα προσαρμογής σ’ ένα ανέλεγκτο καπιταλισμό; 
Μήπως η Αριστερά είναι ένα τελευταίο ασθενές χαράκωμα απέναντι στην ολόπλευρη επικράτη
ση των τυφλών δυνάμεων της οικονομίας;

Τα ερωτήματα δεν είναι ρητορικά. Πιστεύω όμως ότι είναι ερωτήματα σε λαθεμένη βάση. Δε 
θα αναφερόμασταν στην κρίση της Αριστερός, αν αναστρέφαμε το ερώτημα. Ο,τι αποτελεί την 
κρίση είναι όχι το τέλος ενός ιδεολογικοπολιτικού χώρου, αλλά το τέλος μιας ορισμένης περιό
δου της ιστορίας αυτού του χώρου.

Για μας η κρίση δεν είναι το τέλος, αλλά η πρόκληση για μια νέα αρχή.

Εμείς, τις νέες συνθήκες, τις θεωρούμε ως τη νέα πρόκληση ανασυγκρότησης της σοσιαλιστι
κής πρότασης για τον κόσμο. Δεν πρέπει να εγκλωβίζουμε τη σκέψη και τη δράση μας σε σχέση 
με τα τρέχοντα καθήκοντα και τις δυσκολίες της πολιτικής συγκυρίας, αλλά πρέπει να προσδιο
ριζόμαστε από τη στρατηγική της ανασυγκρότησής μας, ως δύναμη κριτικής, ως δύναμη απαίτη
σης διαφορετικής οργάνωσης της κοινωνίας, διαφορετικής ιεράρχησης των στόχων που προσ
διορίζουν την ποιότητα της ζωής.

Σύντροφοί και συντρόφισσες,

Το καινούργιο γνώρισμα αυτής της φάσης της ανθρώπινης ιστορίας είναι η ραγδαία παγκο
σμιοποίηση της αγοράς και η απόλυτη απελευθέρωση του ανταγωνισμού. Η ανατροπή που επέ



φερε η κατάρρευση του ανατολικού μπλοκ, δεν έσπασε μόνο τις ισορροπίες του διπολισμού. 
Ανέτρεψε τις εσωτερικές ισορροπίες του καπιταλιστικού κόσμου. Να το πω ωμά: αν πριν το 1989 
οι δυνάμεις της οικονομίας έβρισκαν στην πολιτική εξουσία ένα «φρένο», λόγω του δέους που 
προκαλούσε το αντίπαλο μπλοκ, τώρα, οι δυνάμεις της οικονομίας, νιώθουν, ότι έχουν πάρει το 
«πάνω χέρι». Και το καινούργιο στοιχείο αυτής της περιόδου, βρίσκεται σε δύο στρατηγικής 
σημασίας χαρακτηριστικά αυτών των νέων συσχετισμών δύναμης.

Πρώτον: στην παγκοσμιοποίηση της οικονομίας και του ανταγωνισμού, τον πρώτο λόγο δεν 
τον έχουν οι δυνάμεις της «πραγματικής οικονομίας», ακόμα και οι πολυεθνικές εταιρείες, που 
κάποτε τις θεωρούσαμε το στρατηγικό κέντρο του διεθνούς καπιταλιστικού συστήματος. Τώρα, 
σ’ αυτή τη φάση, το «πάνω χέρι» έχουν τα πολυδαίδαλα συμπλέγματα του διεθνούς χρηματι
στηριακού κεφαλαίου, που έχουν μετατρέψει τον πλανήτη σε ένα γιγάντιο «καζίνο» καθημερι
νού τζόγου. Ο κερδοσκοπικός χαρακτήρας αυτού του χρηματιστηριακού κεφαλαίου έχει βαθύτα
τα επικίνδυνες επιπτώσεις στη διεθνή οικονομική τάξη και ισορροπία. Σας θυμίζω, ότι αυτού του 
είδους η αδυσώπητη κερδοσκοπία, τίναξε στον αέρα την ισοτιμία πολλών ευρωπαϊκών νομισμά
των, μέσα σε ελάχιστες ημέρες και σας θυμίζω τις πιέσεις που αντιμετώπισε και η δραχμή από 
μια ανάλογη κερδοσκοπική επιδρομή.

Το δεύτερο γνώρισμα αυτής της περιόδου, είναι η διαπλοκή των οικονομικών συμφερόντων με 
τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και την πολιτική εξουσία, σε παγκόσμια κλίμακα. Η διαπλοκή 
αυτή δεν παίρνει μόνο το χαρακτήρα χειραγώγησης και ελέγχου της πολιτικής εξουσίας. Παίρ
νει τη μορφή διάχυσης της ομοιόμορφης μαζικής κουλτούρας της κατανάλωσης σε πλανητική 
κλίμακα. Εκεί που οι αριστεροί πίστευαν ότι τον πλανήτη θα τον ενώσουν οι κόκκινες σημαίες, 
τα σοσιαλιστικά εμβλήματα, εισβάλλουν τα UNITED COLOURS της BENETTON και η Κόκα Κόλα 
που «πάει με όλα».

Αλλά, για να επιτευχθούν αυτοί οι δύο στόχοι, δηλαδή ο ομογενοποίηση της παγκόσμιας αγο
ράς και η επιβολή της αντίστοιχης «νέας παγκόσμιας τάξης πραγμάτων» σε πολιτικό επίπεδο, 
πρέπει να επιτευχθεί η ομοιομορφία της μαζικής κουλτούρας και η επιβολή διακυβερνήσεων που 
να θυσιάζουν στους Θεούς της αγοράς και να προσκυνούν ως μόνη πραγματική ελευθερία την 
αχαλίνωτη απελευθέρωση του παγκοσμίου ανταγωνισμού.

Απέναντι σ’ αυτή τη νέα παγκόσμια πραγματικότητα η Αριστερά νιώθει μια βαθιά αμηχανία, αν 
όχι μια πλήρη παράλυση. Ενα τμήμα της, αναζητά λύσεις στην ασφάλεια των συνταγών του 
παρελθόντος. Δε νοσταλγεί μόνον τη θανάσιμη στασιμότητα του υπαρκτού σοσιαλισμού, αλλά 
επιζητά την ασφάλεια του παλαιού, προστατευτικού εθνικού κράτους. Η Αριστερά όμως δεν έχει 
τίποτε να κερδίσει αναζητώντας λύσεις εκεί που χρεοκόπησε και δυσφημίστηκε στην πράξη η 
ελπίδα της ανθρώπινης χειραφέτησης. Ούτε είναι δυνατό, θεωρητικά και πρακτικά, να προτείνε- 
ται, ως μοντέλο, η αλβανοποίηση, το εθνικό κράτος-φρούριο, που θα ορθωθεί απέναντι στο διε
θνή ανταγωνισμό.

Σύντροφοι και συντρόφισσες, Ο σοσιαλιστής δεν είναι υποχρεωμένος να διαλέξει ανάμεσε σε 
δύο βαρβαρότητες: δεν είμαστε καταδικασμένοι ή να παιζόμαστε στο καζίνο του διεθνούς κερ
δοσκοπικού χρηματιστηριακού κεφαλαίου, ή να οπισθοδρομούμε στις συνταγές του υπαρκτού 
σοσιαλισμού. Αντίθετα, εμείς στο ΠΑΣΟΚ και άλλοι πολλοί στην Ευρώπη, ανήκουμε σε εκείνο το 
ρεύμα της σοσιαλιστικής παράδοσης που δεν παγιδεύτηκε ποτέ σε δογματικά σχήματα και δεν

αποκόπηκε από συγκεκριμένες προτάσεις για τη δημοκρατική οργάνωση της κοινωνίας και την 
εφαρμογή στην πράξη ενός αξιακού συστήματος, που γέννησαν οι αγώνες για ελευθερία και 
κοινωνική δικαιοσύνη.

Η διάκριση της Δεξιάς και της Αριστερός, όχι μόνο δεν είναι τεχνητή, όπως λέγεται, αλλά 
αποκτά, στο σημερινό παγκόσμιο τοπίο το πραγματικό της βάθος. Η Αριστερά σήμερα είναι όσο 
ποτέ ταυτισμένη με τα ευγενέστερα ιδανικά της ανθρωπότητας. Γιατί η σημερινή Αριστερά έχει 
απαιτήσεις για τον άνθρωπο ως δημιουργό, για τον άνθρωπο-ανδράποδο της μαζικής κουλτού
ρας της παγκόσμιας ομοιομορφίας της κατανάλωσης.

Η δική μας Αριστερά, σήμερα, δεν υψώνει κουρελιασμένες σημαίες του παρελθόντος, αλλά 
κρατά στα χέρια της το μέλλον. Γιατί η δική μας Αριστερά συνδυάζει την ανάπτυξη με την Οικο
λογία, η δική μας Αριστερά συνδυάζει την πολιτική με τον έλεγχο των δυνάμεων της οικονο
μίας, η δική μας Αριστερά συνδυάζει την άσκηση εξουσίας με τον κοινωνικό έλεγχο των δυνά
μεων των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Η δική μας Αριστερά δε δέχεται τη διάλυση του κοινω
νικού κράτους, αλλά εμπεδώνει την κοινωνική συνοχή. Η δική μας Αριστερά οικοδομεί έμπρα
κτους δεσμούς κοινωνικής αλληλεγγύης με τα ασθενέστερα τμήματα της κοινωνίας και η δική 
μας Αριστερά δε συμβιβάζεται με την ιδέα, ότι η ανεργία και η φτώχεια θα αποτελούν την ανα
πόφευκτη μοίρα του ενός τμήματος της κοινωνίας.

Ωστόσο, διάφοροι καλόπιστοι σχολιαστές, ή και κακόπιστοι κριτές, θα μπορούσαν να μας 
πουν: πως εσείς υποστηρίζετε το σοσιαλιστικό χαρακτήρα των προτάσεών σας, την ώρα που 
έχετε ως κεντρικό στόχο της πολιτικής σας την επίτευξη των στόχων του Μάαστριχτ; Ας απα
ντήσουμε τόσο στους καλόπιστους, όσο και στους κακόπιστους κριτές μας.

Πρώτον και βασικό. Η επιλογή της ισότιμης συμμετοχής μας στην Ευρωπαϊκή Ενοποίηση για 
το ΠΑΣΟΚ γίνεται με βάση δύο διαφορετικά, αλλά συμπληρωματικά θεμελιώδη κριτήρια.

Το πρώτο κριτήριο είναι εθνικό: για λόγους οικονομικούς, κοινωνικούς, λόγους επίσης ασφά
λειας των εθνικών συμφερόντων, η Ελλάδα δεν επιτρέπεται να παραμείνει εκτός Ευρωπαϊκής 
Ενωσης. Θα είναι καταστροφικό για τη χώρα, η μοίρα της να εξισωθεί με εκείνη των γειτονικών 
βαλκανικών χωρών, ή των χωρών του πρώην ανατολικού συνασπισμού, που σήμερα ανταγωνίζο
νται άγρια μεταξύ τους για το εισιτήριο συμμετοχής στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ενοποίη
σης.

Η επιμονή μας για την ισότιμη συμμετοχή της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ενοποίηση δε γίνεται 
λόγω Μάαστριχτ. Τονίζω και πάλι, ότι ακόμα και αν δεν υπήρχε το Μάαστριχτ, την ίδια πολιτική 
έπρεπε να εφαρμόσουμε αυτή την περίοδο.

Γιατί δεν επιτρέπεται να υπάρχει μια κρίσιμη αποσιώπηση: καμιά σύγχρονη κοινωνία δεν μπο
ρεί να κλείσει τα μάτια μπρος στις εξελίξεις, γιατί οι εξελίξεις αυτές την τρομάζουν. Δεν μπο
ρούμε να συζητάμε υπεύθυνα για το μέλλον της χώρας χωρίς να προετοιμάσουμε αυτό το μέλ
λον στις σημερινές μας επιλογές. Εμείς πιστεύουμε ότι η ελληνική κοινωνία όχι απλώς δε φοβά
ται, αλλά μπορεί να αντεπεξέλθει με επιτυχία στον ανταγωνισμό. Ιστορικά, η ανάπτυξη του νεο
ελληνικού έθνους -ακόμα και κάτω από τον τουρκικό ζυγό- πραγματοποιήθηκε με την επιτυχή 
ένταξη των Ελλήνων εμπόρων, καραβοκύρηδων και παραγωγών, στον τότε ευρωπαϊκό ανταγω
νισμό. Σήμερα ακόμα, ο δυναμισμός της ελληνικής οικονομικής παρουσίας στα Βαλκάνια, είναι 
απόδειξη ότι υπάρχει για τη χώρα μας ζωτικός ρόλος στο πλαίσιο της συμμετοχής της στην



Ευρωπαϊκή Ενωση.
Οσοι ασκούν κριτική στη σημερινή πολιτική μας αποσιωπούν ποιες θα ήταν οι επιπτώσεις μιας 

άλλης πολιτικής, της αποστασιοποίησης από την Οικονομική Νομισματική Ενωση και έτσι από 
την Ευρωπαϊκή Ενωση. Τα άμεσα αποτελέσματα θα ήταν η φυγή κεφαλαίων, η πτώση της αξίας 
της δραχμής, η αύξηση του ρυθμού του πληθωρισμού, η άνοδος των επιτοκίων, ο όλο και μεγα
λύτερος εξωτερικός δανεισμός. Πολύ σύντομα θα ακολουθούσε η χειροτέρευση του βιοτικού 
επιπέδου και η αλματώδης αύξηση της ανεργίας. Αυτά δεν είναι κατασκευάσματα φαντασίας. 
Είναι ρεαλιστικές εκτιμήσεις, που προκύπτουν από παγκόσμια εμπειρία.

Θέλω να τονίσω εδώ, ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να είναι υπερήφανο για την ως τώρα επιτυχία των 
πολιτικών του επιλογών, του '93-'97. Από το 1993 ως σήμερα, κερδίζουμε, με αποφασιστικό 
τρόπο, τη μάχη της οικονομίας. Δε μιλάω μόνο για την ορατή πτώση του πληθωρισμού, που απο
τελεί την πιο απτή ανακούφιση του πολίτη στις καθημερινές του συναλλαγές. Μιλάω για τη βελ
τίωση των δημοσιονομικών μεγεθών, για την τιθάσευση του δημόσιου χρέους, την απαρχή της 
εξυγίανσης της οικονομίας. Θέσαμε τα θεμέλια μιας υγιούς ανάπτυξης, που θα φέρει όλο και πιο 
πλούσιους καρπούς τα επόμενα χρόνια, αν κρατήσουμε σταθερή την πολιτική μας.

Μας λένε διαρκώς τα κόμματα της αντιπολίτευσης να δώσει το κράτος εδώ να δώσει εκεί. 
Εμείς δε θεωρούμε ότι ο κρατικός προϋπολογισμός είναι κομματικός κορβανάς, για να μοιρά
ζουμε χρήματα ώστε να αντλήσουμε κομματικά οφέλη. Για μας, κάθε δραχμή του κρατικού προ
ϋπολογισμού κρύβει μέσα της τον κόπο, το μόχθο, τον ιδρώτα και την προσφορά του Ελληνα 
πολίτη. Ο ελληνικός λαός δεν εργάζεται για να σπαταληθεί το χρήμα με βάση το κομματικό συμ
φέρον, αλλά μοχθεί για να υπάρξει ανάπτυξη και κοινωνική δικαιοσύνη. Και αυτό κάνουμε, με 
συνέπεια και υπευθυνότητα. Αλλωστε όλοι αυτοί που τόσο εύκολα μοιράζουν μερικά δισεκατομ
μύρια εδώ, μερικά δισεκατομμύρια εκεί, ξεχνούν μετά να αθροίσουν τα όσα απλόχερα μοίρασαν. 
Η απειλή για την οικονομία μας είναι η αφανής αυτή συνεχώς διογκούμενη δαπάνη με το επιχεί
ρημα ότι μιλάμε δήθεν μόνο για μικροποσά.

Αν υποκύψουμε στο λαϊκισμό της αντιπολίτευσης για συνεχείς παροχές, θα ξαναπέσουμε στο 
φαύλο κύκλο του δανεισμού, κάνοντας δαπάνες μεγαλύτερες από τα έσοδα. Οταν όμως δανεί
ζεσαι για να ικανοποιείς αιτήματα για παροχές, φοροαπαλλαγές, επιχορηγήσεις, παραγραφές 
χρεών κλπ., τότε φορτώνεις με χρέη την οικονομία και το τελικό αποτέλεσμα είναι αρνητικό για 
όλους. Το κόστος των παροχών βαρύνει όλους μας. Βαρύνει και εκείνους που ωφελούνται προ
σωρινά από αυτές, γιατί και άλλοι, ακολουθώντας το παράδειγμά τους, κατακτούν αντίστοιχες 
παροχές. Το κόστος το πληρώνουμε όλοι μας και το πληρώνουμε ακριβά. Το πληρώνουμε με τη 
μορφή τόκων επί του δημόσιου χρέους.

Από κάθε χιλιάρικο που πλήρωσε ο κάθε φορολογούμενος πολίτης το 1996 για άμεσους και 
έμμεσους φόρους, πάνω από 340 δρχ. δαπανήθηκαν για την πληρωμή τόκων για τα δάνεια στα 
οποία κατέφυγε το δημόσιο τα τελευταία 15 χρόνια. Οι δραχμές αυτέ λείπουν από αναγκαίες 
δράσεις για να βελτιώσουμε τις συνθήκες ζωής μας.

Δεν είναι για χατίρι του Μάαστριχτ που πρέπει να μειώσουμε το έλλειμμα του δημοσίου. Είναι 
για χατίρι δικό μας και χατίρι των παιδιών μας. Είναι για να μη συνεχίσουμε να διογκώνουμε 
τους φόρους που χρειάζονται για την εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους. Είναι για να υπάρχουν 
χρήματα για επενδύσεις, για καλύτερη παιδεία, για κοινωνική πρόνοια.

Ο Μ Ι Λ Ι Α  Τ Ο Υ  Π Ρ Ω Θ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Υ  Κ Α Ι  Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Υ  Τ Ο Υ  Π Α Σ Ο Κ  Κ Ω Σ Τ Α  Σ Η Μ Ι Τ Η

Σύντροφοι, συντρόφισσες, Η πρόοδος που συντελείται δεν περιορίζεται στον οικονομικό μόνο 
τομέα. Αλλάζουμε ριζικά και το διοικητικό ιστό της χώρας, αναμορφώνοντας πλήρως το δημόσιο 
τομέα και μεταβάλλοντας τη δομή της κεντρικής εξουσίας. Η περιφερειακή αποκέντρωση και 
αποσυγκέντρωση της εξουσίας είναι μια απτή πραγματικότητα, που η υλοποίησή της ολοκληρώ
νεται με το σχέδιο «Ιωάννης Καποδίστριας», που θα μεταφέρει ισχύ και λόγο στο πρωτογενές 
κύτταρο της τοπικής εξουσίας.

Ταυτοχρόνως, θέτουμε τα θεμέλια του εκσυγχρονισμού της χώρας σε όλα τα επίπεδα. Επιβά
λαμε, για πρώτη φορά, κανόνες κοινωνικής δικαιοσύνης στα φορολογικά έσοδα και θίξαμε καί
ρια τα προνόμια των εχόντων και κατεχόντων. Είμαστε η μόνη -ίσως- χώρα στην Ευρώπη, στην 
οποία όχι μόνον δε μειώθηκαν, αλλά αυξήθηκαν σε πραγματικές τιμές οι κοινωνικές και προνοια- 
κές δαπάνες. Αυτό επιτεύχθηκε χάρη στην εξυγίανση και τον εξορθολογισμό στη χρήση των 
προνοιακών πόρων, που στρέφονται πια προς τους πραγματικά ασθενέστερους και όχι στους 
κοινωνικά ισχυρότερους στην άσκηση πιέσεων.

Να το πω απλά και καθαρά: παρά τη φιλολογία περί έλλειψης «κοινωνικού προσώπου» στην 
πολιτική μας, το ΠΑΣΟΚ μπορεί να είναι περήφανο για την κοινωνική του πολιτική. Το κοινωνικό 
πρόσωπο του ΠΑΣΟΚ το υπηρετούμε αποτελεσματικά με το να αφιερώνουμε πόρους όχι για 
πρόσκαιρα χειροκροτήματα, αλλά για την ανάπτυξη και τις επενδύσεις και έτσι για την αύξηση 
της απασχόλησης για την κοινωνική πολιτική, για την παιδεία.

Ωστόσο, ορισμένα πράγματα, πρέπει να τεθούν σε εντελώς νέα βάση. Αν στόχος μας είναι η 
αυτοτροφοδοτούμενη ανάπτυξη, η κοινωνική δικαιοσύνη, η συνολική βελτίωση του βιοτικού επι
πέδου, αυτούς τους στόχους δε θα τους επιτύχουμε, αν δεν προχωρήσουμε αποφασιστικά σε 
διαρθρωτικές αλλαγές, αν δεν παραμερίσουμε παλαιούς και ξεπερασμένους τρόπους λειτουρ
γίας. Πρέπει να ξεπεράσουμε την παλιά νοοτροπία και τη δομή των σχέσεων εκείνων που ανα
πτύχθηκαν σε μια εποχή προστατευτισμού, κλειστής και αυταρχικής κοινωνίας, επικυριαρχίας 
πελατειακών σχέσεων.

Πρέπει να επιδιώξουμε σε όλους τους τομείς, μια ανοιχτή κοινωνία, που παρέχει περισσότε
ρες δυνατότητες στα άτομα, που ενισχύει τις δυνατότητες απασχόλησης και βελτίωσης του βιο
τικού τους επιπέδου, ανταμείβει ικανοποιητικά τη δουλειά και αναπτύσσει την κοινωνική ευθύνη.

Ολες αυτές τις αναγκαίες διαρθρωτικές μεταβολές, είτε αφορούν τις επιχειρήσεις, είτε το 
ασφαλιστικό σύστημα, είτε την παιδεία και το διοικητικό σύστημα, οφείλουμε να τις εξετάσουμε 
σε μια ευρύτερη συζήτηση, ώστε να αποτελόσουν τμήμα της ευρύτερης δυνατής κοινωνικής 
συναίνεσης και ενεργοποίησης. Αυτό επιδιώκει ο κοινωνικός διάλογος. Αλλαγή με συναίνεση. 
Μεταβολή με συμπαράσταση. Κινητοποίηση για το νέο, κινητοποίηση των δυνάμεων που θέλουν 
να έχει μέλλον ο τόπος.

Οσοι εναντιώνονται στο διάλογο με το πρόσχημα ότι πρόκειται να συνθλιβούν οι εργαζόμενοι 
και οι κοινωνικές κατακτήσεις τους, όχι μόνο διαστρέφουν την πραγματικότητα, αλλά οδηγούν, 
συνειδητά ή ασυνείδητα, την κοινωνία σε αδιέξοδη κρίση. Τι άραγε προτείνουν, όσοι αρνούνται 
τον κοινωνικό διάλογο για να αντιμετωπίσει η χώρα μας το νέο διαφορετικό και ανταγωνιστικό 
περιβάλλον; Ποιες είναι, άραγε, οι σκέψεις τους, και γιατί δεν τις λένε και σε εμάς, για να μπο
ρέσει η Ελλάδα να διατηρήσει και να βελτιώσει τη θέση της, για να υπάρξουν επενδύσεις, 
τεχνολογία, ανάπτυξη, απασχόληση και ευημερία; Ή μήπως -πράγμα πιθανότερο- δε μας λένε



το μυστικό τους, επειδή στην πραγματικότητα η μόνη πρότασή τους είναι να μη γίνει τίποτα; 
Προτείνουν δηλαδή να σαπίσει η χώρα και οι νέες γενιές της μέσα στη στασιμότητα. Να λιμνά
σει κάθε δημιουργική πρωτοβουλία μέσα σε έναν κρατικό προστατευτισμό, ο οποίος προφανώς 
θα ασκηθεί με νέα δάνεια. Ετσι ώστε, να ξαναμπεί η χώρα στο φαύλο κύκλο της υπερχρέωσης, 
και, σε λίγα χρόνια, να ακουστεί, με μαθηματική ακρίβεια, και πάλι το μοιραίο εκείνο: «δυστυχώς 
επτωχεύσαμε».

Εμείς, το ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται ποτέ να υποθηκεύσουμε το μέλλον της χώρας υποτασσόμενοι 
στο λαϊκισμό των παροχών που καταλήγει στη συνολική εξαθλίωση του λαού. Εμείς, ως δύναμη 
προόδου, πρέπει να επιδιώξουμε, να στηρίξουμε τον κοινωνικό διάλογο, για να αλλάξει ριζικά ο 
παραγωγικός και κοινωνικός ιστός της χώρας. Και αυτό θα κάνουμε.

Ξαναγυρίζω όμως στο θέμα της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και το δεύτερο λόγο για τον οποίο 
εμείς στο ΠΑΣΟΚ πιστεύουμε ότι η Ελλάδα πρέπει να μετάσχει ισότιμα σ’ αυτή την ιστορική και
νοτομία της Ενωσης.

Θέλουμε την Ευρωπαϊκή Ενοποίηση επειδή είμαστε σοσιαλιστές.

Γιατί στο νέο τοπίο του παγκόσμιου ανταγωνισμού, μόνον στο πλαίσιο μιας ισχυρής ενιαίας 
αγοράς, μιας ισχυρής κοινής κοινωνικής πολιτικής, μιας ισχυρής κοινής θεσμικής δημοκρατικής 
προσπάθειας μπορεί να επιτευχθούν οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Αριστερός. Αυτή τη στιγμή, είμα
στε στη φάση της σποράς. Εχουμε ακόμα ίσως και μια δεκαετία, έως ότου η Ενωση εμπεδώσει 
τους νέους δεσμούς και θεσμούς, λειτουργήσουν οι μηχανισμοί του κοινού νομίσματος, του 
ΕΥΡΩ, ώστε να μπορέσουμε να χαράξουμε πιο αποφασιστικά πορεία που θέλουμε για την 
Ευρώπη. Μια Ευρώπη όχι Κοινή Αγορά, αλλά πολιτική ένωση των εκατοντάδων εκατομμυρίων 
πολιτών της, που διεκδικούν μια κοινωνία αντάξια της ιστορίας και των ελπίδων των λαών της.

Σύντροφοι, συντρόφισσες, Θα επαναλάβω εδώ τα όσα είπα στην Κ.Ο. σε σχέση με την Ελλά
δα και την Τουρκία.

Στα εθνικά θέματα το «κλειδί», η βάση από την οποία εκκινεί κάθε πρωτοβουλία, είναι η δική 
σου θεμελιώδης θέση, η δική σου θεμελιώδης επιδίωξη, ο πυρήνας τον οποίο υπηρετούν όλες οι 
στρατηγικές και τακτικές κινήσεις σου. Στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ο πυρήνας των πολιτικών 
μας επιλογών είναι σαφής: Η Ελλάδα δε θέτει σε κανένα διάλογο και υπό καμία αίρεση τα 
κυριαρχικά της δικαιώματα, όπως αυτά απορρέουν από το διεθνές δίκαιο και τις διεθνείς συνθή
κες. Η Ελλάδα δε δέχεται οποιαδήποτε διαδικασία που θέτει υπό αίρεση το στάτους κβο στο 
Αιγαίο. Στόχος των πολιτικών μας ενεργειών είναι η διασφάλιση των συμφερόντων, των δικαίων 
και δικαιωμάτων της χώρας.

Το σύνολο των διπλωματικών μας ενεργειών και το σύνολο της εσωτερικής μας πολιτικής, 
αποσκοπεί στην ενδυνάμωση των θέσεών μας. Ισχυρή οικονομία σημαίνει ισχυρή άμυνα και 
ακόμα ισχυρότερη εξωτερική πολιτική. Σταθεροποιητικός ρόλος της Ελλάδας στα Βαλκάνια 
σημαίνει πολλαπλασιαστική δύναμη στις θέσεις μας στο Αιγαίο και ούτω καθεξής.

Ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία υπάρχει μια ουσιώδης διαφορά: Η Ελλάδα έχει αποσα
φηνισμένη πολιτική, αποσαφηνισμένες θέσεις, που εδράζονται όλες στο Διεθνές Δίκαιο και τις 
Διεθνείς Συνθήκες. Η Τουρκία είναι η χώρα, που, ενώ ζητά την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή 
Ενωση, αρνείται να προσαρμόσει την πολιτική της στους θεμελιώδεις κανόνες γύρω από τους 
οποίους συγκροτείται η Ευρωπαϊκή Ενωση. Η Τουρκία είναι, αυτή τη στιγμή, παράγων αποστα

θεροποίησης όχι μόνο στο Αιγαίο, αλλά στη μείζονα περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Εμείς στο θέμα αυτό έχουμε ξεκάθαρη θέση: εάν η Τουρκία αποδείξει εμπράκτως ότι σέβεται 
το διεθνές δίκαιο, εάν εμπράκτως αποσύρει την επεκτατική της επιβουλή κατά των ελληνικών 
κυριαρχικών δικαιωμάτων, τότε θα βρει την Ελλάδα αρωγό στην ευρωπαϊκή της πορεία. Εμείς 
πιστεύουμε, ότι και για τις δύο χώρες είναι προτιμότερη και ωφελιμότερη η ειρηνική πορεία των 
σχέσεών μας. Οι δυό λαοί έχουν μόνο να κερδίσουν αν φύγει από την περιοχή η ένταση και η 
απειλή χρήσης βίας που συστηματικά τα τελευταία χρόνια καλλιεργεί και κλιμακώνει η Αγκυρα.

Με τη σύσταση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, η χώρα μας επιδιώκει να προωθήσει τη βελ
τίωση του κλίματος μεταξύ των δύο χωρών. Η λειτουργία της Επιτροπής δεν αποτελεί έναρξη 
πολιτικού διαλόγου ή οποιαδήποτε μορφή διαιτησίας. Πρόκειται για μια διαδικασία που έχει ως 
στόχο τη γνωστοποίηση των εκατέρωθεν απόψεων πάνω σε διαδικαστικά ζητήματα που αφο
ρούν την εφαρμογή του νομικού πλαισίου. Το πόρισμα αυτής της διαδικασίας δε θα έχει δεσμευ
τικό χαρακτήρα. Η Ευρωπαϊκή Προεδρία δεν μπορεί να προχωρήσει σε διαιτητικές διαδικασίες. 
Τέλος, δεν πρόκειται για τη διερεύνηση των διαδικαστικών θεμάτων ενός πιθανού πολιτικού δια
λόγου.

Ο διαδικαστικός διάλογος ανάμεσα στις δύο χώρες, έχει δύο δυνητικές εκδοχές: η μία είναι να 
αποτελέσει το σημείο στροφής της πολιτικής της Τουρκίας προς ένα σεβασμό του διεθνούς 
δικαίου, με την παραίτηση της Αγκυρας από κάθε επεκτατική επιβουλή. Τότε, θα ανοίξει ο δρό
μος για μια ειρηνική πορεία των δύο χωρών στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ενωσης, δρόμο, στον 
οποίο, επαναλαμβάνω, η Τουρκία θα μας βρει αρωγό.

Η δεύτερη εκδοχή του διαδικαστικού διαλόγου είναι να αποκαλυφθεί -για μια ακόμα φορά- και 
με αποκλειστική ευθύνη της Αγκυρας, ότι δεν επιθυμεί πραγματικό διάλογο, αλλά ένα μανδύα 
συγκάλυψης των επεκτατικών της ανόμων βλέψεων, εις βάρος των ελληνικών κυριαρχικών 
δικαιωμάτων. Αλλά, αυτή τη φορά, η Αγκυρα δε θα θυσιάσει -για άλλη μία φορά- την αξιοπιστία 
της απέναντι στην Ελλάδα, μόνο, αλλά θα εκτεθεί ανεπανόρθωτα εκεί που θέλει να δώσει τις 
εξετάσεις της. Από ευρωπαϊκή δύναμη, στην οποία θέλει να μεταβληθεί, θα αποσυρθεί και πάλι 
στην οπισθοδρόμηση ενός οθωμανικού οράματος, που όμως δεν έχει ακροατήριο, ούτε θα βρει 
κατανόηση στο σημερινό κόσμο.

Αλλά, σύντροφοι, θα θεωρούσα τουλάχιστον μειωτικό της ευφυΐας του Ελληνα πολίτη, να 
αποδεχθεί κανείς ότι τα διλήμματα της Αγκυρας θα μπορούσαν να μεταβληθούν σε διλήμματα 
της Ελλάδας. Εμείς έχουμε καθαρή γραμμή.

Οι Τούρκοι, και όχι εμείς, έχουν το πρόβλημα της απόδειξης της συνέπειας λόγων και έργων. 
Εμείς έχουμε ξεκάθαρες θέσεις και στα λόγια και στα έργα. Γι’ αυτό και δεν έχουμε τίποτα να 
φοβηθούμε, ούτε τίποτα να χάσουμε. Αλλοι πρέπει να φοβούνται μήπως χάσουν, εκεί που νόμι
ζαν, πριν, ότι θα κερδίσουν...

Η σθεναρή υπεράσπιση των θέσεών μας αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για να κερδίσουμε τη 
διπλωματική αντιπαράθεση, για να αντιμετωπίσουμε τα γεωπολιτικά επιχειρήματα τρίτων, να 
αποδυναμώσουμε τις πολιτικές σκοπιμότητες που κυριαρχούν σε διεθνές επίπεδο. Με εσωστρέ
φεια και πατριωτικούς λόγους σε επετείους δεν κερδίζονται οι διπλωματικές μάχες. Η Ελλάδα 
μπορεί και πρέπει να υποστηρίζει όπου και όπως χρειάζεται με θάρρος τη θέση της. Αυτή είναι 
υπερήφανη στάση.



Σύντροφοί και συντρόφισσες,
Θα επαναλάβω ότι η χώρα μας έχει διατυπώσει μία πρόταση ολοκληρωμένης προσέγγισης για 

τη βελτίωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Είναι η ρεαλιστική πρόταση της «βήμα προς βήμα» 
προόδου, που αποβλέπει στη σταδιακή αντιμετώπιση των θεμάτων και στην καλλιέργεια κλίμα
τος εμπιστοσύνης στις σχέσεις των δύο χωρών. Αλλά και στη δημιουργία μιας προοπτικής παρα
πέρα εξέλιξης, καθώς τα εκκρεμή θέματα αντιμετωπίζονται διαδοχικά με βάση τις αρχές του 
Διεθνούς Δικαίου.

Πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση αυτή θα είναι η εκ μέρους της Τουρκίας αποδοχή τριών 
προϋποθέσεων που αντικατοπτρίζουν βασικές και γενικά αποδεκτές αρχές του Διεθνούς Δικαί
ου. Δηλαδή:

• τη δήλωση στο αναγκαίο πολιτικό επίπεδο χωρίς όρους ή προϋποθέσεις, ότι αποκλείει την 
απειλή πολέμου ή τη χρήση βίας στις σχέσεις των δύο χωρών. Η τουρκική κυβέρνηση πρέπει 
να διακηρύξει ανεπιφύλακτα ότι είναι αδιανόητη η προσφυγή σε πόλεμο για να επιλυθεί οποι- 
οδήποτε πρόβλημα θεωρεί ότι υπάρχει μεταξύ των δύο χωρών.

• Την αποδοχή του θεσμικού πλαισίου, που διέπει τις σχέσεις των δύο χωρών και διαμορφώνει 
την ισχύουσα νομική κατάσταση στο Αιγαίο, δηλαδή τις υπάρχουσες διεθνείς συμφωνίες και 
τις αρχές του Διεθνούς Δικαίου.

• Την αποδοχή, στη συνέχεια, από την Τουρκία, ότι θέματα που αφορούν την εφαρμογή ή ερμη
νεία των διεθνών συνθηκών, θα επιλυθούν μέσα από τις νομικές διαδικασίες που προβλέπει 
το Διεθνές Δίκαιο και συγκεκριμένα το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης.

Πέραν των άλλων, το πρώτο αυτό βήμα (όπως άλλωστε και η αποδοχή από την Τουρκία της 
προσφυγής στη Χάγη σε ό,τι αφορά τις αξιώσεις για τα Ιμια) θα επέτρεπε στην Ελλάδα να 
εγκρίνει το χρηματοδοτικό κανονισμό, ώστε να απεμπλακεί η προοπτική που εδόθη στην Τουρ
κία μέσω της Συμφωνίας Τελωνειακής Ενωσης.

Το επόμενο βήμα θα ήταν η σύνταξη συνυποσχετικού μεταξύ των δύο χωρών μας για την 
παραπομπή του ζητήματος της οριοθέτησης της υφαλοκρηπίδας στο Διεθνές Δικαστήριο της 
Χάγης. Παράλληλα, οι δύο χώρες μπορούν να εγκαινιάσουν επαφές σε υπηρεσιακό, αλλά και σε 
κυβερνητικό επίπεδο για τη συστηματική ανταλλαγή απόψεων και την ανάπτυξη συνεργασίας σε 
τομείς αμοιβαίου συμφέροντος, όπως του τουρισμού του εμπορίου, της καταπολέμησης της 
εγκληματικότητας, της λαθρομετανάστευσης κ.α. Η προοπτική που θα δημιουργηθεί θα καθορί
σει και τη διαγραφή των επομένων βημάτων.

Πολιτική μας είναι ο συνδυασμός της διπλωματικής αποθάρρυνσης και της αποτελεσματικής 
αποτροπής της τουρκικής επιθετικότητας. Η συνεχής και έντονη κινητοποίησή μας σε όλους 
τους διεθνείς οργανισμούς, η δράση μας, αποσκοπούν στη δημιουργία ενός δικτύου στήριξης 
των θέσεών μας, που αποδίδει θετικούς καρπούς.

Για να ενισχύουμε συνεχώς τη θέση μας δεν αρκεί μια περήφανη σιωπή απέναντι στις όποιες 
πρωτοβουλίες υπάρχουν σε διεθνές επίπεδο. Κανείς δεν κερδίζει με περιχαράκωση και απομό
νωση. Κερδίζει όταν με σύστημα και δυνατή φωνή υποστηρίζει τη θέση του. Η Ελλάδα δεν έχει 
κανένα λόγο να είναι, ή να δείχνει φοβισμένη. Η Ελλάδα δεν έχει κανένα λόγο να δημιουργεί 
αμφιβολίες για τα δίκαια και τα δικαιώματά της με το να διστάζει ή να αμφιταλαντεύεται αν θα 
πρέπει ή όχι να τα υποστηρίζει, μήπως και κάποιος εκλάβει την υποστήριξη ως υποχώρηση. Η

Ελλάδα πρέπει να ακολουθήσει μια πολιτική που είτε θα οδηγήσει στην παραδοχή της εφαρμο
γής του διεθνούς δικαίου από την Τουρκία, είτε θα αποκαλύψει την τουρκική επιβουλή, θα εκθέ
σει την Τουρκία στη διεθνή κοινότητα για τις παράνομες αξιώσεις της, θα αναδείξει τους κινδύ
νους που δημιουργούνται από τις αμφισβητήσεις και τις επιθετικές ενέργειες της άλλης πλευ
ράς. Αν δεν αναφερθούμε στις γκρίζες ζώνες, τη Γαύδο, τις δηλώσεις για αμφισβητούμενες 
περιοχές, πώς θα πείσουμε για την τουρκική επιβουλή; Η τακτική αποκάλυψης δεν αποτελεί 
πολιτική διαπραγμάτευση, όπως μερικοί φοβούνται. Αποτελεί τμήμα μιας πολύπλευρης προσπά
θειας να δημιουργήσουμε ένα όλο και πιο διεθνές ευνοϊκό κλίμα για την Ελλάδα.

Σύντροφοί και συντρόφισσες,

Αποστολή του Κόμματος είναι να εκπονήσει και να υλοποιήσει ένα αποτελεσματικό, σύγχρονο 
και ριζοσπαστικό σχέδιο αναγέννησης, μεταρρύθμισης και ανασυγκρότησης της χώρας. Αποστο
λή του Κόμματος είναι να γίνει προωθητική δύναμη στους μεγάλους κοινωνικούς μετασχηματι
σμούς, με τις ρωμαλέες αλλαγές που σχεδιάσαμε και υλοποιούμε ήδη, με την πολιτική που προ
ωθούμε.

Στόχος του ΠΑΣΟΚ οφείλει να είναι η κοινωνική ενεργοποίηση, γιατί ασφαλώς τίποτα δεν 
μπορεί να επιτευχθεί χωρίς την ύπαρξη μιας δραστήριας και κριτικής κοινωνίας σε κάθε μας 
βήμα. Οφείλει να δείξει και να ανοίξει τον δρόμο για μια σύγχρονη και ισχυρή Ελλάδα, να 
συγκρουσθεί με τη στασιμότητα και ό,τι δεσμεύει το μέλλον της χώρας. Να αμφισβητήσει τα 
πελατειακά δίκτυα. Να υπερβεί την κομματοκρατία που κρατά την πολιτική και κομματική ζωή σ’ 
ένα καθεστώς ασφυξίας και απαξίωσης.

Το ΠΑΣΟΚ γύρισε ήδη σελίδα. Η νέα αυτή εποχή για το κόμμα μας πρέπει ωστόσο να παρου
σιάσει με σαφήνεια ορισμένα νέα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Είναι προφανές ότι απέχουμε πολύ 
από αυτόν τον στόχο. Χρειάζεται μεγάλη, επίπονη και συστηματική προσπάθεια. Πρέπει να προ
σχωρήσουμε με αποφασιστικότητα στην ανασυγκρότηση, η οποία αποτελεί «κλειδί» για τη μελ
λοντική πορεία μας. Είναι αναγκαίο να συμβάλουμε όλοι στη διαμόρφωση της νέας ταυτότητας 
του ΠΑΣΟΚ στην ανάδειξη του προσώπου του ΠΑΣΟΚ της νέας εποχής.

Σήμερα είναι περισσότερο παρά ποτέ αναγκαίο να αναζητήσουμε νέους δρόμους, να διερευ- 
νήσουμε νέους τρόπους ιδεολογικής και πολιτικής προσέγγισης.

Γιατί η ανασυγκρότηση δε συνιστά ασφαλώς μια απλή οργανωτική προσπάθεια, μια υπόθεση 
που έχει να κάνει με εσωτερικές διευθετήσεις ή μιας άλλης μορφής διάταξη δυνάμεων.

Γιατί σήμερα είναι αναγκαίο να υπάρξουν ριζοσπαστικές και καινοτόμες αλλαγές στη δομή, 
στη λειτουργία, στην ίδια τη φυσιογνωμία του Κόμματος.

Μια στενή οργανωτικιστική αντίληψη για την ανασυγκρότηση, ευνουχίζει την προωθούμενη 
προσπάθειά μας, περιορίζει τους ορίζοντες του εγχειρήματος μας.

Στόχος μας, στόχος της ανασυγκρότησης, είναι το ΠΑΣΟΚ να γίνει το κόμμα της κοινωνίας 
των πολιτών, το κόμμα των ενεργών πολιτών με κοινωνική ευθύνη, το κόμμα των πιο ζωντανών 
δυνάμεων της χώρας και της νεολαίας μας, το κόμμα των θεσμών και των μεγάλων πολιτικών 
πρωτοβουλιών.

Στο κατώφλι του 21ου αιώνα το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να είναι το κόμμα των βιωμάτων, το κόμμα



του ηρωικού παρελθόντος των πρώτων μεταπολιτευτικών χρόνων, το κόμμα μιας απλά αντιδε- 
ξιάς συσπείρωσης. Δεν μπορεί να είναι από τη μια κόμμα αξιωματούχων και διαφόρων ειδών 
παραγόντων και συνταξιούχων από την άλλη. Δεν μπορεί να είναι άθροισμα μηχανισμών βου
λευτών, δημάρχων και διαφόρων «παραγόντων». Οι οργανώσεις δεν μπορεί να αποτελούν εκλο
γικούς μηχανισμούς, αλλά χώρους αναζήτησης, χώρους καθορισμού πολιτικής παρέμβασης.

Το κόμμα μας έχει διανύσει μια ολόκληρη ιστορική διαδρομή. Στα 23 χρόνια αγώνων και δρά
σης για τα προβλήματα και την πρόοδο της χώρας, δημιούργησε ασφαλώς στέρεους δεσμούς 
με την Ελληνική Κοινωνία.

Ωστόσο, αυτοί οι δεσμοί δεν μπορεί να είναι μόνον ιστορικοί. Οι δεσμοί ενός Κόμματος πρέπει 
να ακουμπούν στο παρελθόν, αλλά και να κατευθύνονται δυναμικά στο μέλλον. Αυτό προϋποθέ
τει ένα κόμμα ανοικτό στην κοινωνία, ένα κόμμα ανοικτό σε νέες δυνάμεις, νέες ιδέες και νέους 
τρόπους προσέγγισης.

Προϋποθέτει ένα κόμμα που τολμά να δει κατάματα τα προβλήματά του και να προχωρήσει σε 
τομές που θα συμβάλλουν στην αναγέννησή του. Γι’ αυτό έχουμε πει πολλές φορές ότι η ανασυ
γκρότηση είναι το στοίχημα που ακόμη δεν κερδίσαμε. Γι’ αυτό η ανασυγκρότηση ισοδυναμεί με 
επανίδρυση και ανασύσταση του κόμματός μας.

Η προσπάθεια αυτή προϋποθέτει την εξασφάλιση των παρακάτω εξής στόχων:
• Πρώτος στόχος: Η συστράτευση και ενεργοποίηση όλων των δυνάμεων του ΠΑΣΟΚ. Εμείς οι 

ίδιοι, όλοι μαζί, μπορούμε να έχουμε υποχρέωση να το οδηγήσουμε σε μία νέα εποχή, με 
νέους προσανατολισμούς, νέες κατευθύνσεις, νέες προοπτικές που όλοι μαζί αποφασίζουμε 
και διαμορφώνουμε. Είναι φανερό ότι με την εφαρμογή προσωπικής στρατηγικής και με αντι
λήψεις περιχαράκωσης του κόμματος, δεν μπορούμε να οικοδομήσουμε το ΠΑΣΟΚ του μέλ
λοντος.

• Δεύτερος στόχος: Η ανασύνθεση και η επανένωση όλων των δυνάμεων συνειδητοποιώντας 
ότι το Συνέδριο είναι πια παρελθόν. Σήμερα είναι αναγκαία μια συστηματική προσπάθεια απ’ 
όλους μας, ώστε να υπερβούμε τα ψυχικά ρήγματα που αναμφίβολα δημιουργήθηκαν. Η προ
σπάθεια αυτή είναι πριν απ’ όλα πολιτική επιλογή και όχι μια ηθικοπλαστικού χαρακτήρα επί
κληση.

• Τρίτος στόχος: Η δημιουργία μιας νέας πολιτικής κουλτούρας που θα χαρακτηρίζει την πολιτι
κή μας λειτουργία και τις μεταξύ μας σχέσεις. Μιας πολιτικής κουλτούρας που θα έχει ως 
συστατικά στοιχεία το διάλογο, το σεβασμό των διαφορετικών προσεγγίσεων και απόψεων. Σ’ 
ένα τέτοιο πλαίσιο λειτουργίας οι έντεχνες διαφοροποιήσεις οι σκιαμαχίες, οι άνευ περιεχο
μένου διαχωρισμοί, το μοίρασμα χαρακτηρισμών δεν έχουν νόημα, πρέπει να αποτελέσουν 
παρελθόν.

• Τέταρτος στόχος: Η κατάκτηση μιας νέας συλλογικότητας που θα διαπερνάει όλη την κομμα
τική δομή από τις Τοπικές Οργανώσεις μέχρι και το Εκτελεστικό Γραφείο και θα δημιουργεί τις 
προϋποθέσεις μιας νέας συμμετοχής. Ηδη αυτό το κλίμα χαρακτηρίζει τη λειτουργία μας στην 
Κ.Ε., στην Κοινοβουλευτική Ομάδα και το Εκτελεστικό Γραφείο. Τα όργανα αυτά δεν συνε
δρίασαν ποτέ στο παρελθόν τόσο συχνά, με σαφείς θεματολογίες και τέτοια δυνατότητα 
ανταλλαγής απόψεων πριν την τελική λήψη αποφάσεων. Αυτό το κλίμα πρέπει να χαρακτηρί
σει πια και τη λειτουργία όλου του Κόμματος.

• Πέμπτος στόχος: Η προώθηση της κοινωνικής και ηλικιακής ανασύνθεσης του κομματικού 
ιστού, η αξιοποίηση νέων, ενεργών δυνάμεων, το άνοιγμά μας στην κοινωνία. Η τάση διατή
ρησης των κομματικών κεκτημένων, η νοοτροπία της επετηρίδας και η αντίληψη νομής των 
τιμαρίων της εξουσίας πρέπει να αντιμετωπισθούν με την αξιοποίηση νέων δυνάμεων σε όλα 
τα επίπεδα, με την αξιοκρατία και την αξιολόγηση της συμβολής όλων στην κοινή προσπά
θεια.

• Εκτος στόχος: Η εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας στην προώθηση των επιλογών μας, 
στην υλοποίηση όσων συλλογικά αποφασίσαμε. Η δημοκρατική λειτουργία, η συλλογική προ
σπάθεια σύνθεσης των αντιθέτων απόψεων δεν μπορεί να οδηγούν σε γενικόλογες συνεχείς 
συζητήσεις. Η δημοκρατική λειτουργία για να δικαιώνεται χρειάζεται αποτέλεσμα.

Επίσης η προσπάθειά μας προϋποθέτει τη στήριξη στην αυτενέργεια των μελών και φίλων, την 
πίστη στη δύναμη της πρωτοβουλίας. Η υπόκλιση στη γοητεία του μηχανισμού και η τάση ελέγ
χου των πάντων οδηγεί στην ακινησία, μετατρέπει την ανασυγκρότηση σε μια διαδικασία προ- 
κάτ.

Ομως πρέπει να γίνει απολύτως σαφές ότι η ανασυγκρότηση δεν υπαγορεύεται, ούτε διατάσ- 
σεται. Για να πετύχουμε μια τομή μέσα στη συνέχεια, για να καταφέρουμε ένα άλμα προς το 
μέλλον, πρέπει να αντλήσουμε συμπεράσματα από το πώς στήθηκε το ΠΑΣΟΚ. Να θυμηθούμε 
και πάλι τα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης, τις μέρες του ενθουσιασμού και της ανιδιοτέλει
ας, τις εποχές που μια λέξη κυριαρχούσε, η λέξη αυτοοργάνωση. Ετσι οικοδομήθηκε το μεγάλο 
αυτό κίνημα, έτσι απόκτησε ρίζες σε κάθε γειτονιά, σε κάθε κοινωνικό, επαγγελματικό, οικονομι
κό, μορφωτικό χώρο. Αξιοποιώντας την εμπειρία του παρελθόντος πρέπει να προχωρήσουμε και 
τώρα.

Σημαντικό στοιχείο αυτής της προσπάθειας αποτελούν οι οργανώσεις πολιτικής, οι θεματικές 
οργανώσεις. Αναμφίβολα μπορούν να συμβάλλουν στη διαμόρφωση μιας νέας δημιουργικής 
σχέσης με τον ευρύτερο κοινωνικό χώρο μας, στην εμπέδωση μονίμων και ουσιαστικών σχέσε
ων με τους πολίτες, στην ανάπτυξη πολλαπλών πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων, στη διασύν
δεση μας με κοινωνικές οργανώσεις και ριζοσπαστικά κινήματα.

Η νέα εποχή χρειάζεται και πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις. Οι θεματικές Οργανώσεις μπο
ρούν να συμβάλλουν σημαντικά στη δραστηριοποίηση πολιτών που σήμερα κρατούν αποστάσεις 
από τις παραδοσιακές μορφές δράσης και λειτουργίας. Αλλά μπορούν να συμβάλλουν ουσιαστι
κά στη διεύρυνση της οργανωμένης δύναμής μας. ΓΓ αυτό η συγκρότηση θεματικών οργανώσε
ων είναι ένα ζήτημα κεντρικής σημασίας για την προσπάθεια ανασύστασης, αναζωογόνησης και 
αναμόρφωσης του ΠΑΣΟΚ. Γι’ αυτό πρέπει να αποτελέσουν την αιχμή της προσπάθειας ανασυ
γκρότησης του Κόμματός μας.

Σύντροφοί και συντρόφισσες,
Αυτοί οι προβληματισμοί κατευθύνουν την κομματική μας ανασυγκρότηση. Και πιστεύω ότι το 

ΠΑΣΟΚ θα βρει τη δύναμη να ανανεώσει εσωτερικά τις λειτουργίες του, το λόγο του, τη σχέση 
του με την κοινωνία και τους θεσμούς.

Αλλά σ’ αυτή την κατεύθυνση των αναζητήσεων δεν είμαστε μόνοι. Μεγάλες δυνάμεις της



ευρύτερης αριστερός, μεγάλες δυνάμεις της κοινωνίας που δε στεγάζονται αυτή τη στιγμή σε 
κάποιους κομματικούς σχηματισμούς, διακατέχονται από τα ίδια ερωτήματα και κατευθύνονται 
στις ίδιες συντεταγμένες απαντήσεων.

Θα ήταν λοιπόν παράδοξο, εάν επιδιώκουμε το διάλογο των οργανώσεών μας με την κοινωνία 
για τη δική μας ανασυγκρότηση και έναν ευρύτερο κοινωνικό διάλογο για τους στόχους της 
πολιτικής μας, και δεν είμαστε, την ίδια στιγμή, ανοιχτοί σε ένα διάλογο στους κόλπους της 
κεντροαριστεράς.

Ο διάλογος στο χώρο της κεντροαριστεράς, δεν ταυτίζεται με διάλογο και συμφωνίες κορυ
φής των ηγεσιών των κομμάτων. Αυτού του είδους η πολιτική λειτουργία κορυφής καταδικάζει 
κάθε επαφή σε μηχανισμούς συναλλαγής και πολιτικών συμφωνιών σε κλειστό επίπεδο. Μια 
τέτοια λειτουργία προύποθέτει την απουσία της κοινωνίας από τη σύναψη συμβολαίων των ηγε
σιών ανάμεσά τους. Μια τέτοια πρακτική μάς είναι ξένη και αδιάφορη.

=ένη είναι για μας επίσης η προοπτική δημιουργίας τεχνητών δορυφορικών πολιτικών σχημά
των γύρω από το ΠΑΣΟΚ. Τα δορυφορικά αυτά σχήματα, είναι συνήθως κινήσεις μιας χρήσεως, 
εκλογικού χαρακτήρα, χωρίς έμπνευση, χωρίς πειθώ, χωρίς μέλλον, που αφήνουν παγερά αδιά
φορες τις μεγάλες κοινωνικές δυνάμεις.

Αυτό που εμείς επιδιώκουμε είναι ένας πραγματικός πολιτικός διάλογος για το μέλλον της 
κεντροαριστεράς στην Ελλάδα, στην προοπτική των μεγάλων στόχων που διανοίγονται τόσο 
στη χώρα μας, όσο και μέσα από τις προκλήσεις της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Ο διάλογος αυτός 
πρέπει να μην έχει ούτε περιορισμούς, ούτε «νονούς». Για να έχει επιτυχία αυτός ο διάλογος 
πρέπει πριν απ’ όλα να αποκαταστήσει την αξιοπιστία της πολιτικής συμμετοχής. Πρέπει δηλαδή 
ο επιφυλακτικός ή ο απογοητευμένος από την πολιτική και τους πολιτικούς πολίτης, να αποκτή
σει το βασικό κίνητρο της ενεργοποίησης και της συμμετοχής που είναι ο σεβασμός στη δική 
του θέση και γνώμη. Χρειάζεται δηλαδή όχι μόνον η εντύπωση, αλλά και η πραγματικότητα δια
δικασιών αχειραγώγητων από τα κόμματα, διαδικασιών ισότιμης συμμετοχής των πολιτών στα 
ζητούμενα, ανοιχτών διαδικασιών.

Πρόκειται επομένως για μια ανοιχτή υπόθεση, όπου άτομα, άτυπες ενώσεις πολιτών, όμιλοι, 
θεματικές ομάδες παρέμβασης κλπ. θα έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαμόρφωση των δρά
σεων και της «ατζέντας» του διαλόγου, σε κάθε περίπτωση.

Μόνον στα θεμέλια ενός πραγματικού κινήματος της αχειραγώγητης έκφρασης της πρωτογε
νούς κοινωνικής και πολιτικής δυναμικής, μπορεί να προχωρήσει ένας ευρύτερος διάλογος 
συνεργασίας και κοινής δράσης των πολιτικών δυνάμεων της κεντροαριστεράς, που δε θα 
δρουν όμως εν κενώ, αλλά στο πλαίσιο μιας υπαρκτής και εκφρασμένης δυναμικής, νέων κοινω
νικών και πολιτικών υποκειμένων.

Αυτή η κατεύθυνση για το διάλογο των δυνάμεων της κεντροαριστεράς δεν μπορεί επίσης να 
ταυτιστεί και να υποβαθμιστεί με αντιλήψεις εκλογικής σκοπιμότητας ή μικροκομματικού χαρα
κτήρα χειρισμούς.

Εμείς τουλάχιστον, το ΠΑΣΟΚ, δηλώνουμε κατηγορηματικά και με σαφήνεια, ότι η υπόθεση 
του διαλόγου πρέπει να μην έχει καμία σχέση με τις συνήθεις μεθόδους του παρελθόντος, που 
έχουν σηματοδοτήσει αρνητικά τις ως τώρα απόπειρες.

Ο διάλογος για την κεντροαριστερά ή θα είναι υπόθεση της κοινωνίας, ή δεν έχει νόημα να 
πραγματοποιηθεί με οχυρωμένες δυνάμεις πίσω από τα κομματικά τείχη...

Το ΠΑΣΟΚ απέδειξε σ’ αυτό το διάστημα, ότι είναι η πολιτική δύναμη στη χώρα με ολοκληρω
μένες προτάσεις για το παρόν και το μέλλον της. Οφείλει να αποδείξει στο μέλλον, ότι μπορεί 
να μπει μπροστά και να εκφράσει τη νέα κοινωνική δυναμική που αναδύεται, ότι επιδιώκει να 
εκσυγχρονίσει και να ενδυναμώσει την Ελλάδα στο σημερινό σύστημα της παγκοσμιοποιημένης 
οικονομίας.

Από εσάς όλους εξαρτάται, εάν θα καταφέρουμε να είμαστε η δύναμη αναγέννησης του 
τόπου, η δύναμη που θα κάνει το όραμα της ισχυρής και ευημερούσας Ελλάδας πραγματικότη
τα. Να παλέψουμε και θα πετύχουμε. Σας ευχαριστώ.



ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ Κ.Ε. ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ

ΚΩΣΤΑ ΣΚΑΝΑΑΑΙΑΗ

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ο Σύντροφος Σκανδαλίδης έχει το λόγο.

Κ.ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ: Συντρόφισσες και σύντροφοι, μετά την πραγματικά πάρα πολύ σημαντική 
και εμπνευσμένη ομιλία του Προέδρου μας, ο Γραμματέας της Κ.Ε. έχει το πιο άχαρο καθήκον 
να κάνει κάποιες επεκτάσεις στους προβληματισμούς και να θέσει ορισμένα ζητήματα με έναν 
κάπως διαφορετικό τρόπο.

Εξάλλου αυτή τη δουλειά την ξέρουμε όλοι πολύ καλά. Την έχουμε ζήσει όλα αυτά τα χρόνια 
όλοι εμείς που μέσα σε μια τέτοια διαδικασία με παρόν όλο το δυναμικό της Οργάνωσης νιώθου
με πάντοτε ότι μπορούμε πραγματικά να δώσουμε ένα πολιτικό στίγμα πέρα από τα φώτα της 
καθημερινής δημοσιότητας, τις αναλύσεις, τις εκτιμήσεις, τις ερμηνείες, τις απόψεις που βλέ
πουν το φως.

Και ομολογώ ότι ένιωσα πολύ ωραία σ’ αυτή την αίθουσα. Γιατί το πρωί που χτένιζα λίγο αυτά 
που ήθελα να πω, διάβασα τις εφημερίδες και η εικόνα που έδιναν, είναι ότι εδώ έρχονται οι 
δυνάμεις σε μια αρένα, να κάνουμε μια αντιπαράθεση σε ένα νέο γύρο αναμετρήσεων, όπου τα 
στρατεύματα παίρνουν θέση και ασφαλώς όλα κινούνται, γύρω από το ρήμα «ανησυχώ». Για να 
πω ότι οι δικές μου ανησυχίες δεν είναι ούτε οι στροφές της πολιτικής μας, ούτε το κυνήγι των 
μαγισσών, ούτε και κάποιες γραφικές γιάφκες που άρχισαν να φαίνονται ξανά μπροστά μας, απ’ 
όπου κι αν προέρχονται, από όποιους και αν γίνονται και από οποιαδήποτε κατεύθυνση.

Είναι η απόσταση του λαού από την πρακτική των χαρακωμάτων που δίνουν την αίσθηση του 
χάσματος και της ρήξης. Όταν όμως έρχεται η λειτουργία των οργάνων, η συνθετική και ενωτι- 
κή λειτουργία του ΠΑΣΟΚ, όλα αυτά ξαφνικά εξαφανίζονται ως διά μαγείας.

Αυτή η εικόνα της καθημερινότητας, τι σχέση έχει με τη μεγάλη πρόκληση που ζούμε στις 
μέρες μας; Τις δικές μας ανησυχίες που πρέπει να έχουν σχέση με την απάντηση που πρέπει να 
δώσουμε στην τριπλή ιστορική πρόκληση που ζούμε:
• Την ανάγκη να επιστρέφει ο Ελληνισμός ακμαίος στο προσκήνιο της ιστορίας, γιατί μετά από 

μια τεράστια περίοδο ανοίγει ένας νέος κύκλος ιστορικών ευκαιριών που θα μπορούσαν για 
μια ακόμα φορά να πάνε χαμένες.

• Την ανάγκη να διαμορφώσουμε τη σύγχρονη προοδευτική πρόταση απέναντι στο αδιέξοδο 
μιας πορείας που οδηγεί σε έναν κόσμο βαρβαρότητας και απανθρωπισμού.

• Την ανάγκη να πείσουμε με την καθημερινή μας πράξη ότι συγκροτούμε ένα διαφορετικό, 
δημοκρατικό, σύγχρονο τύπο διακυβέρνησης και ότι αντιμετωπίζουμε αποτελεσματικά τα 
καθημερινά προβλήματα του λαού και του πολίτη, γιατί αυτό αποτελεί τη δική του συνείδηση, 
τη δική του στάση, τη δική του θέση.

Και εμείς βέβαια απαντούμε ξανά με το άνοιγμα χαρακωμάτων; Με ένα νέο κύκλο εσωστρέ
φειας; Με την αναπαραγωγή ξεπερασμένης και αδιέξοδης πρακτικής αντιμετώπισης των προ
βλημάτων; Με τις νέες σχηματικές αντιπαραθέσεις και νέους διαχωρισμούς; Ή απαντούμε με



μια νέα ιδεολογική και πολιτική συμφωνία μακράς πνοής για το ΠΑΣΟΚ της νέας εποχής;

Η ανασυγκρότηση, αγαπητές συντρόφισσες και σύντροφοι, συνδέεται αδήριτα όχι με τους 
παλιούς τρόπους δράσης, αλλά με τις τρεις αυτές ιστορικές παραμέτρους που πρέπει να σημα
δέψουν την πορεία μας.

Αρα δεν είναι ένα ζήτημα απλών οργανωτικών επιλογών. Προϋποθέτει ένα ριζικό μετασχημα
τισμό και μια ανάγκη προσαρμογής του ΠΑΣΟΚ στα δεδομένα μιας πραγματικά νέας εποχής. 
Προϋποθέτει πάνω και πέρα απ’ όλα μια πραγματική ιδεολογική και πολιτική συμφωνία, που 
ξεπερνά τις όποιες μάχες χαρακωμάτων.

Και αν έχει το οποιοδήποτε ενδιαφέρον η σημερινή και αυριανή διαδικασία, είναι να κάνουμε 
το πρώτο μεγάλο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, έξω και πέρα από προθέσεις και αποφάσεις 
σκοπιμότητας.

Απέναντι στο κεντρικό αυτό αίτημα της πορείας μας, 10 μήνες μετά το Συνέδριο, 7 μήνες μετά 
τη μεγάλη μας νίκη στις εκλογές, 17 μήνες πριν από την πρώτη μεγάλη νέα αναμέτρηση των 
Δημοτικών και Νομαρχιακών εκλογών, πρέπει να απαντήσουμε σε τρία απλά ερωτήματα:
• Πού βρισκόμαστε;
• Πού θέλουμε να πάμε; και
• Πώς πάμε από εδώ και πέρα;

ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ;

Στο ερώτημα, πού βρισκόμαστε, πρέπει να ομολογήσουμε ότι η νέα εποχή δε βρίσκεται μπρο
στά μας. Το 2000 δεν έρχεται, ήρθε. Ισως ήρθε από το 1989 και αυτό δεν εξαρτάται μόνο από 
εμάς. Διανύουμε την πρώτη αλλά μακροχρόνια μεταβατική περίοδο που οδηγεί σε μια νέα πραγ
ματικότητα, όπου οι ραγδαίες αλλαγές που συντελούνται αγγίζουν τα πάντα.

Η νέα εποχή είναι πράγματι εποχή παγκοσμιοποίησης όχι μόνο στην οικονομία, την αγορά 
εργασίας, την κίνηση των κεφαλαίων, το διεθνή ανταγωνισμό, αλλά και στις αξίες και στη διακί
νηση των ιδεών και στη διάχυση των πολιτισμών, στην κατοχή και διάδοση της γνώσης, την επι
κοινωνία.

Η νέα εποχή είναι εποχή τεράστιας συγκέντρωσης πολιτικής και οικονομικής δύναμης, αλλά 
και αποκάλυψης και διαφάνειας δομών, σχέσεων, διαπλοκής συμφερόντων, στόχων και επιλο
γών.

Η νέα εποχή είναι εποχή ιστορικών ευκαιριών για τον Ελληνισμό, για ένα λαό ανοιχτών συνό
ρων, με οικουμενικό και ουμανιστικό χαρακτήρα, με δημιουργική πάντοτε δυνατότητα επικοινω
νίας, με ιδεολογία ειρηνικής και ελεύθερης συνύπαρξης, συμβίωσης και συνεργασίας.

Η νέα εποχή είναι εποχή επανεμφάνισης ιστορικών στρατηγικών πλεονεκτημάτων, που δίνουν 
άλλο νόημα στην αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας μας και αξία στις ιστορικές της περιφέρει
ες και στις βασικές της υποδομές, στην παιδεία, στον πολιτισμό, στο περιβάλλον.

Η κρίση της πολιτικής και των πολιτικών σχηματισμών δεν είναι κρίση μιας διαχειριστικής πρό-

τάσης, κρίση οργανωτικών σχημάτων, κρίση απλά αντιπροσωπευτικών θεσμών.

Είναι κρίση ιδεολογικής και πολιτικής ηγεμονίας απέναντι στις ανάγκες που γεννά η νέα 
εποχή με ό,τι αυτό συνεπάγεται στις λέξεις, στα σύμβολα, στη φυσιογνωμία, στη στρατηγική, 
στην πρακτική, στα οργανωτικά σχήματα που συνθέτουν τη φυσιογνωμία και τη στρατηγική ενός 

σύγχρονου πολιτικού φορέα.
Οι μέχρι τώρα προτάσεις για την υπέρβαση αυτής της κρίσης, όπως τις ζήσαμε τα τελευταία 

χρόνια, δε βγαίνουν έξω από το κέλυφος της παραδοσιακής αντιπαράθεσης ανάμεσα στη 
συντήρηση και την πρόοδο που τη ζούσαμε για δεκαετίες.

Από τη μια μεριά η ακραία συνέπεια της συντηρητικής παράταξης, το νεοφιλελεύθερο πρότυ
πο που καθοδηγεί την πορεία μέχρι τώρα στον πολυπολικό κόσμο και την εγκατάσταση των 
όρων και των μηχανισμών του διεθνούς ανταγωνισμού, που έχει πράγματι καθολικό και παγκό
σμιο χαρακτήρα, που θέλει αδιατάραχτη και απόλυτη κυριαρχία των δυνάμεων της αγοράς, τον 
αυτοματισμό, τη διάλυση ουσιαστικά του κράτους.

Που θέλει την ουσιαστική κατάργηση του κοινωνικού κράτους, που αποδέχεται άκριτα την 
παγκοσμιοποίηση και θέλει την προσαρμογή με την υποταγή σε νομοτέλειες που ουσιαστικά 
οδηγούν σε εξαθλίωση και κοινωνικό αποκλεισμό εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον πλανήτη.

Και η Αριστερά να δίνει συνεχώς μάχες χαρακωμάτων. Να μην έχει αντίστοιχο καθολικό πρό
τυπο, να αμύνεται για να αντιμετωπίζει αποσπασματικά τη νεοφιλελεύθερη πρόταση. Να αρνεί- 
ται την πραγματικότητα του ανταγωνισμού και της παγκοσμιοποίησης και να εμμένει πεισματικά 
σε πολιτική προστατευτισμού σε σχέση με την εθνική επάρκεια και τις παραδοσιακές κατακτή

σεις των εργαζομένων.
Το λέμε εμείς που γνωρίζουμε καλά ότι στις αρχές του αιώνα η Αριστερά ήταν πάντα η δύνα

μη της παγκοσμιοποίησης, της συνολικής κινητοποίησης των ανθρώπινων πόρων για έναν δικαι
ότερο κόσμο και η συντήρηση ήταν η αποθέωση του εθνικιστικού συντηρητισμού, δηλαδή του 
κλεισίματος στα εθνικά σύνορα και η προσπάθεια να απαντήσει απέναντι σε έναν κόσμο που 
γεννιόταν, τον κόσμο της προόδου.

Αυτή την ιστορική αντιστροφή στις σημερινές μέρες, που τη δείχνει η ίδια η ευρωπαϊκή εμπει
ρία παρά τις θετικές αλλαγές που γίνονται στο πολιτικό επίπεδο σε διάφορες χώρες, πρέπει να 
δείξει το δρόμο για μια ριζική αναπροσαρμογή της στρατηγικής και των στόχων μας.

ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΠΑΜΕ;

Αυτό είναι το τοπίο. Το ερώτημα είναι, πού θέλουμε να πάμε; Και πρέπει να απαντήσουμε 
τώρα στα σχηματικά διλήμματα περί «συντηρητικού» και «προοδευτικού», περί «δεξιού» και 
«αριστερού», περί «παλιού» και «νέου» ΠΑΣΟΚ, που μας ταλανίζουν τον τελευταίο καιρό, με 
καθαρότητα, ειλικρίνεια και τόλμη.

Πού θέλουμε να πάμε; Θέλουμε να διαμορφώσουμε στα δεδομένα της νέας εποχής μια πραγ
ματικά ισχυρή Ελλάδα, με λόγο, με συμμετοχή, με δυνατή θέση στο διεθνές και ευρωπαϊκό



γίγνεσθαι.
Θέλουμε να σχεδιάσουμε και να φέρουμε σε πέρας ένα νέο μοντέλο ευημερίας στα πλαίσια 

του διαμορφούμενου νέου παγκόσμιου καταμερισμού της εργασίας.

Θέλουμε να αφυπνίσουμε και να κινητοποιήσουμε σ’ αυτή την κατεύθυνση όλες τις παραγωγι
κές, πνευματικές, πολιτιστικές δυνάμεις του Ελληνισμού, γιατί αυτό είναι το επείγον στοίχημα 
στη μάχη με το χρόνο, το επείγον στοίχημα του έθνους με την ιστορία, τις εξελίξεις και τις 
ραγδαίες αλλαγές που συντελούνται.

Αυτό το τρίπτυχο αποτελεί για εμάς τη σύγχρονη έκφραση και διαλεκτική σχέση και του 
πατριωτικού χαρακτήρα του Κινήματος μας και του κοινωνικού χαρακτήρα του Κινήματος μας.

Απλώς δεν έχουμε ψευδαισθήσεις. Η πορεία της υλοποίησης αυτών των στόχων δεν μπορεί 
να γίνει πια στα πλαίσια ενός κλειστού στα εθνικά μας σύνορα σχεδιασμού, με πολιτική αυτάρ- 
κειας, προστατευτισμού και άμυνας εντός των τειχών.

Απαιτείται πολυδύναμη και ολοκληρωμένη εθνική στρατηγική σε διεθνές ευρωπαϊκό και εθνικό 
επίπεδο με συνεκτικό πλαίσιο στόχων, προτεραιοτήτων και επιλογών.

Θέλουμε ένα νέο διεθνισμό για την Αριστερά, να μιλήσει για την παγκόσμια κατανομή του 
εισοδήματος και του πλούτου, να μιλήσει για την πορεία ενός δικαιότερο κόσμου και να πει τη 
δική της εναλλακτική πρόταση απέναντι στο νεοφιλελεύθερο πρότυπο.

Θέλουμε μια ευρωπαϊκή στρατηγική χωρίς ταλαντεύσεις για μια Ευρώπη ισότιμων εθνών, 
πολυεθνικού και πολυπολιτισμικού τοπίου, ενιαίας οικονομικής, αλλά και κοινωνικής και πολιτι
κής και αναπτυξιακής οντότητας και εσωτερικής συνοχής.

Και θέλουμε μια Ελλάδα με ένα συνεκτικό εθνικό σχέδιο, που τη φέρνει ισχυρή στο επίκεντρο 
των εξελίξεων με όσες προσαρμογές, τομές, μεταρρυθμίσεις απαιτούνται γι' αυτό το σκοπό.

Συνήθως αμυνόμαστε τον τελευταίο καιρό απέναντι σε όλα τα μεγάλα προβλήματα του τόπου 
και της νέας εποχής. Και εμείς μεταξύ μας δεν πιστεύουμε στον εαυτό μας. Δεν πιστεύουμε, 
γιατί δεν μπορούμε να δούμε πέρα από τη μύτη μας, ότι εμείς ανοίξαμε τολμηρά τα μεγάλα 
μέτωπα των προβλημάτων της νέας εποχής για τον Ελληνισμό και τη σύγχρονη Αριστερά με
διαρκείς παρεμβάσεις και του Προέδρου και του Κινήματος με τις αποφάσεις των συλλογικών 
του οργάνων.

Εμείς ανοίξαμε το θέμα της θέσης του Ελληνισμού στο σύγχρονο κόσμο.

Εμείς ανοίξαμε το θέμα της περιφερειακής συγκρότησης της χώρας και της παραγωγικής ανα
συγκρότησης στην κατεύθυνση της ανταγωνιστικής εθνικής οικονομίας και των διαρθρωτικών 
αλλαγών που απαιτούνται.

Εμείς ανοίξαμε το θέμα της ανάγκης διαμόρφωσης νέων εργασιακών σχέσεων με γνώμονα 
την αύξηση της παραγωγικότητας και την αντιμετώπιση της ανεργίας γιατί είμαστε προοδευτικό 
πολιτικό Κόμμα.

Εμείς ανοίξαμε το θέμα της εμμονής στη διαμόρφωση ενός δικτύου κοινωνικής προστασίας 
μέσα στα πλαίσια της δημοσιονομικής εξυγίανσης, οικονομικής σταθερότητας, άμβλυνσης των 
μακροοικονομικών ανισοτήτων.

Εμείς ανοίξαμε το θέμα του αναπροσανατολισμού των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων στο κρά
τος, στη διοίκηση, στην κοινωνική ασφάλιση, στην παιδεία, ώστε να εκσυγχρονιστούν οι δομές 
που είτε αντιστέκονται, είτε φαίνονται να καταρρέουν υπό το κράτος των ραγδαίων αλλαγών.

Και ενώ εμείς ανοίξαμε τα θέματα, η ηγεσία της συντηρητικής παράταξης σιωπά. Είτε με την 
παλιά της μορφή, είτε με την καινούργια της μορφή «πετά την μπάλα συνεχώς έξω από το γήπε

δο».
Η άλλη Αριστερά γενικολογεί και αντιστέκεται γιατί δεν έχει μπει στην ουσία των προτάσεων 

που απαιτούνται. Και το Κόμμα μας αμύνεται, γκρινιάζει, αποστασιοποιείται, αμφισβητεί, ενώ θα 
έπρεπε επιθετικά να δράσει, να σχεδιάσει, να αποφασίσει.

Και θα έπρεπε επιθετικά να μπει σ’ αυτή τη συλλογιστική για την οποία τίποτα δεν έχει κριθεί, 
για την οποία καμία απόφαση δεν προϋπάρχει, για την οποία καμιά μυστική συνωμοσία δεν έγινε 
προκειμένου να αφαιρεθεί η πρωτοβουλία από τις προοδευτικές δυνάμεις και να προσαρμοστεί 
το συντηρητικό, το νεοσυντηρητικό ΠΑΣΟΚ στα πλαίσια του γενικότερου μονόδρομου προς τα 

μπρος.
Είναι σαφές σύντροφοι και συντρόφισσες, ότι οι απαντήσεις σε τέτοιου τύπου κρίσιμης στρα

τηγικής σημασίας ερωτήματα, οι απαντήσεις σ’ αυτά τα μέτωπα που ανοίξαμε και ανοίγουμε 
καθημερινά, απαιτούν συλλογική επεξεργασία, απαιτούν κοινωνική συναίνεση, απαιτούν σαφή 
οριοθέτηση των αναγκαίων δομών, που σημαίνει στην πράξη τρία πράγματα:
• Αποτελεσματική, άμεση και επείγουσα κυβερνητική πράξη γιατί δεν μπορεί να περιμένει η νέα 

εποχή εμάς.
• Διαμόρφωση ολοκληρωμένων απαντήσεων από το ΠΑΣΟΚ ως πολιτικό σχηματισμό και τις 

προοδευτικές δυνάμεις, που θα δώσουν ορίζοντα και προοπτική στο συγκεκριμένο εθνικό 
σχέδιο.

• Και ανασυγκρότηση του Κινήματος στη βάση ακριβώς αυτών των μεγάλων επιλογών και 
κατευθύνσεων που τις συνδιαμορφώνει με την Κυβέρνηση για να αποδείξει ότι μετασχηματί
ζεται συλλογικά σε ένα Κίνημα που να ταιριάζει στη νέα εποχή και να δίνει τις ουσιαστικές 
του απαντήσεις.
Μόνο έτσι μ’ αυτά τα τρία ταυτόχρονα μπορούμε να μιλήσουμε για ανασύνθεση και οριοθέτη

ση της σύγχρονης Αριστερός. Να πάψουμε να στεκόμαστε με δέος μπροστά στην παγκοσμιο
ποίηση, γιατί αυτή ανοίγει και νέους δρόμους ελευθερίας και χειραφέτησης των πολιτών.

Να πάψουμε να στεκόμαστε με δέος απέναντι στο νεοφιλελευθερισμό, γιατί μπορεί η παγκο
σμιοποίηση για μας να είναι το προνομιακό πεδίο εφαρμογής μιας στρατηγικής που να απαντά 
στην πορεία «τριτοκοσμοποίησης» της Ευρώπης και των άλλων χωρών.

Μπορούμε εμείς να πούμε όχι στην εγκατάλειψη της ιδέας ότι το εθνικό κράτος μπορεί να 
αποτελεί με τη σύγχρονη μορφή του στοιχείο εσωτερικής συνοχής, κοινωνικής ισορροπίας και 
να δώσουμε τη μάχη μας γι’ αυτό.

Κανείς δεν αμφισβητεί, πέρα από μικρές δυνάμεις, την ευρωπαϊκή πορεία. Ομως το στοίχημα 
της προοδευτικής Ευρώπης είναι ανοιχτό και θα είναι για τα επόμενα χρόνια και πέρα από την 
ανάγκη της σύγκλισης, πρέπει να δίνουμε τη μάχη για μια διαρκή διαπραγμάτευση για την πραγ-



ματική σύγκλιση και συνοχή των οικονομιών για τον ενιαίο κοινωνικό, πολιτικό, αναπτυξιακό 
χώρο.

Και πρέπει να μη στεκόμαστε μοιρολατρικά, απέναντι στις Ευρωπαϊκές εξελίξεις γιατί η Ευρώ
πη των προοδευτικών μας οραμάτων έχει ανάγκη την Ελλάδα για λόγους και ιστορίας και σύγ
χρονης ανάγκης, αλλά και για λόγους ηθικής και πολιτικής τάξης. Μια Ελλάδα με πρωτοβουλία 
και ηγεμονία στον κρίσιμο γεωπολιτικό μας χώρο.

Αλλά η ισχυρή Ελλάδα απαιτεί πριν απ’ όλα και προϋποθέτει, ότι ο Ελληνισμός επιστρέφει 
ακμαίος στο προσκήνιο της ιστορίας. Ότι κινητοποιεί τις δυνάμεις του, ότι ξεπερνά τους μέχρι 
τώρα ιστορικούς του μετεωρισμούς. Ότι αξιοποιεί τις νέες ιστορικές ευκαιρίες. Ότι χρησιμοποιεί 
επιτέλους τα συγκριτικά του πλεονεκτήματα και την οικουμενική του διάσταση. Ότι προβάλει τις 
ιδέες, τις αξίες και την ουμανιστική του στάση. Ταυτόχρονα με τη δύναμη αποτροπής απέναντι 
στις απειλές που πρέπει και μπορεί έμπρακτα να αλλάξει και το συσχετισμό δυνάμεων στην 
περιοχή.

Και βέβαια να μπει επιτέλους στη συλλογιστική μας η ανταγωνιστική οικονομία. Να συνδυα
στεί με επιλογές που έχουν να κάνουν με τη συνολική ανασυγκρότηση της παραγωγικής βάσης 
της χώρας.

Να μπορούμε να πούμε, ότι στη Θράκη δεν επιδοτούμε μονάχα θέσεις απασχόλησης επί δικαί
ους και αδίκους. Αλλά επειδή απέκτησε συγκριτικό πλεονέκτημα με τα ανοιχτά της σύνορα προς 
βορρά, να πηγαίνουμε στην ενίσχυση των θέσεων απασχόλησης που είναι μια αριστερή πολιτική 
στις παραγωγικές εκείνες επενδύσεις που διασφαλίζουν το να γίνει η Θράκη επίκεντρο σ’ αυτό 
το διεθνή ανταγωνισμό και να δώσει τη δική της μάχη για την ανάπτυξη.

Ετσι αποκτούν νόημα και αξία οι ιστορικές περιφέρειες της χώρας, η Μακεδονία, η Ηπειρος, η 
Θράκη, το Αιγαίο, η Κρήτη, όλες οι περιφέρειες.

Είναι εκεί που πρέπει να δώσουμε τη μάχη της ανασυγκρότησης. Είναι εκεί που πρέπει να 
δώσουμε τη μάχη της ανασυγκρότησης στο επίπεδο των επιλογών και των προτεραιοτήτων, εάν 
θα ενισχύσουμε τους παραγωγούς της Αιτωλοακαρνανίας για τα επόμενα πέντε χρόνια μέχρι να 
σταματήσουν οι επιδοτήσεις ή αν θα φτιάξουμε ένα κέντρο επιμόρφωσης νέων αγροτών για την 
παραγωγική αναδιάρθρωση που απαιτείται στην περιοχή και την ανταγωνιστική της δυνατότητα 
στα επόμενα δέκα χρόνια και στα επόμενα είκοσι χρόνια.

Να συνειδητοποιήσουμε ακόμη ότι ανάπτυξη χωρίς ευημερία και κοινωνική συνοχή είναι μια 
ανάπτυξη χωρίς ουσιαστικό αντικείμενο. Να πάψουμε να ασχολούμαστε και να μιλούμε μονάχα 
περί κοινωνικής ευαισθησίας. Να πάψουμε να κάνουμε διαρροές δίκην προληπτικού σοκ στην 
ελληνική κοινωνία για επερχόμενες δύσκολες οικονομικές επιλογές. Να πάψουμε να θεωρούμε 
ότι η κυβέρνηση είναι απλώς ο διαιτητής σε έναν κοινωνικό διάλογο. Οι διαχρονικές αξίες της 
Αριστερός δεν έχουν ξεπεραστεί από τα πράγματα:

Αριστερά δεν υπάρχει χωρίς:
• αναδιανομή του εισοδήματος.
• ανακατανομή του πλούτου.
• απασχόληση.

• σύγχρονο κοινωνικό κράτος.
• αναβάθμιση της ποιότητας ζωής.
• μετασχηματισμό του καταναλωτικού προτύπου προς τον οικολογικό επαναπροσανατολισμό 

της αγοράς.
Και αυτή η Αριστερά δεν είναι μια ουτοπία, μια μεταφυσική, μια μελλοντική εξέλιξη. Είναι μια 

καθημερινή πράξη που αλλάζει ιστορικά τον καπιταλισμό και δίνει το καινούργιο μοντέλο και 
διαμορφώνει το νέο μοντέλο ευημερίας στα πλαίσια του νέου διεθνούς καταμερισμού της εργα

σίας.
Εδώ είναι που θα κριθεί και ο χαρακτήρας του Κινήματος. Εδώ θα κριθούν οι στόχοι του. Εδώ 

θα κριθεί τελικά και η ίδια του η ανασυγκρότηση. Εδώ θα κριθεί τελικά η πορεία του τόπου.

ΠΩΣ ΘΑ ΠΑΜΕ;

Συντρόφισσες και σύντροφοι, εάν εκεί θέλουμε να πάμε και πιστεύω ότι όλοι μας αυτό το 
πράγμα έχουμε στο μυαλό μας, ανεξάρτητα από τις σκιαμαχίες και τις αντιπαραθέσεις, το ερώ
τημα είναι, πώς θα πάμε; Πρέπει πριν απ’ όλα να αρνηθούμε τους άκαιρους και άκριτους διαχω
ρισμούς, τις σχηματικές αντιπαραθέσεις ανάμεσα στο «παλιό» και στο «νέο» και προπαντός 
αυτή τη βασική αντίθεση που υπάρχει σε όλο τον ευρωπαϊκό χώρο και που ουσιαστικά οδήγησε 
σε αδιέξοδο πάρα πολλά προοδευτικά κόμματα.

Οτι δήθεν η ιστορικότητα και οι δυνάμεις που την υποστηρίζουν, που είναι η επιμονή και η προ
σαρμογή ή μάλλον η εμμονή σε ό,τι παραδοσιακό υπήρξε στη διάρκεια της πορείας των αριστε
ρών κομμάτων στον αιώνα. Και η νεωτερικότητα που θέλει από την άλλη μεριά να διακόψει, να 
σπάσει κάθε δεσμό με το παρελθόν και να δώσει κάτι εντελώς καινούργιο μη αξιοποιώντας τις 
ρίζες, την ιστορία, την εμπειρία, αλλά και τις παραδοσιακές κατακτήσεις του αριστερού κινήμα

τος.
Οπου έχουν ενταθεί στα μεγάλα κόμματα παρόμοιες αντιθέσεις, έχουν οδηγήσει είτε στη 

βίαιη συρρίκνωση, είτε στη διάσπασή τους σε επιμέρους κόμματα. Επειδή πολύ συχνά μιλάμε 
για την Ιταλία, για την Αγγλία, για την Γερμανία εγώ δεν ένιωθα καθόλου άσχημα όταν πήγαμε 
μαζί με τον Πρόεδρο στη Σοσιαλιστική Διεθνή και είδα πού είναι ο δικός μας προβληματισμός 
και πού είναι ο δικός τους. Εγώ δεν ένιωσα καθόλου άσχημα που το ΠΑΣΟΚ εξακολουθεί να 
παραμένει το μεγαλύτερο σοσιαλιστικό κόμμα στην Ευρώπη, ενωμένο, ενιαίο, να μπορεί ν’ ανοί

ξει δρόμους.
Αντίθετα ένιωσα περήφανος και πρέπει να πω ότι αν θέλουμε να περάσουμε στην υπέρβαση 

ανάμεσα σ’ αυτή τη σχηματική αντίθεση που είναι στοιχείο της κρίσης των τύπων της πολιτικής 
οργάνωσης του αιώνα μας, θα πρέπει να πάμε σε μια νέα ιστορική σύνθεση.

Για το ΠΑΣΟΚ λοιπόν αυτή η ιστορική σύνθεση θέλει ταυτόχρονα και την αναγέννηση των 
ιδεών του. Θέλει ταυτόχρονα την οριοθέτηση της προοδευτικής του στρατηγικής. Θέλει ταυτό
χρονα την επανατοποθέτηση των εθνικών και κοινωνικών προτεραιοτήτων. Θέλει την πολιτική 
συγκρότηση σε νέα εντελώς βάση. Και αυτά και τα τέσσερα στοιχεία αποτελούν οργανικά στοι



χεία της ανασυγκρότησης του κινήματος μας.

Θέλει πάνω από όλα δηλαδή ένα ΠΑΣΟΚ που δεν σκιαμαχεί, αλλά βουλεύεται, αποφασίζει, 
σχεδιάζει και δρα. Πώς;

Πρώτα-πρώτα μ ένα νέο πολιτικό πολιτισμό που πρέπει να εμπεδώσει στην ελληνική κοινωνία 
και στην ελληνική πολιτική ζωή, που διευρύνει τα πεδία της εθνικής συνεννόησης και αναβαθμί
ζει τους αντιπροσωπευτικούς θεσμούς.

Υπάρχουν θέματα όπως είναι ο εκσυχρονισμός του κράτους, η διοίκηση, η διοικητική διάρθρω- 
σΓΙ της χώρας οι περιφέρειες, όπως είναι βασικά στοιχεία της εθνικής στρατηγικής, που πρέπει 
ν’ αποτελέσουν αντικείμενο εθνικής ενότητας, συνεννόησης και ομοψυχίας, εάν θέλουμε να 
κάνουμε αυτές τις τομές και που όταν εμείς τα αναδείξουμε στο λαό, είναι βέβαιο ότι τ’ άλλα 
κόμματα μόνο άμυνα θα κρατούν αν δεν μπουν στη συζήτηση για το ποιά είναι η συμφέρουσα 
λύση για το έθνος.

Ενας νέος πολιτικός πολιτισμός που διαμορφώνει τα προοδευτικά μέτωπα, την ανασύνθεση 
του ευρύτερου χώρου της κεντροαριστεράς, που δεν έχει μονάχα μια κοινωνική βάση στο διά
λογο. Εχει και μια πολιτική ανοιχτών θυρών προς όλες αυτές τις δυνάμεις στις οποίες πρέπει να 
μετατεθεί το ερώτημα της συμμετοχής ή όχι σ’ ένα διάλογο που αφορά όλα τα μεγάλα θέματα. 
Και εμείς πρέπει να προσκαλέσουμε αυτές τις δυνάμεις να μπουν σ’ αυτό το διάλογο, χωρίς 
προαπαιτούμενα και χωρίς ηγεμονισμούς. Προϋποθέτει και γίνεται με το να καθιερώσουμε ως 
μόνιμη καθημερινή, απαραίτητη, συστηματική λειτουργία του ίδιου του μοντέλου και του τύπου 
διακυβέρνησης, τον κοινωνικό διάλογο, όχι μια τεχνοκρατική ετοιμασία ή διαδικασία.

Μου είναι αδιανόητο αυτό που ζω αυτές τις μέρες να υπάρχουν κόμματα ή φορείς που να λένε 
δε θέλουμε να κάνουμε κοινωνικό διάλογο. Εναντι τίνος, έναντι ποιων και έναντι ποιων σκοπιμο
τήτων;

Θα πρέπει να περάσει ως άποψη, ως στοιχείο της νέας πολιτικής περιόδου η νομιμότητα 
αυτών των διαδικασιών, ως στοιχείο της ίδιας της πολιτικής ζωής και του μοντέλου της εξου
σίας.

Και βέβαια πάνω από όλα αυτό θα γίνει με το μεγάλο ενιαίο πλειοψηφικό ΠΑΣΟΚ που ανασυ
γκροτείται σε συνθήκες άμεσης δημοκρατίας και στροφής στην κοινωνία έτσι όπως έχουμε σχε
διάσει τους όρους και τις προύποθέσεις αυτής της πορείας.

Γι αυτό ακριβώς το λόγο, θέσαμε τις αναγκαίες προϋποθέσεις και τους όρους στην απόφαση 
της 4ης Συνόδου της Κ.Ε., που έκλεισαν το θέμα επιτέλους αν θέλουμε κάποιες οργανωτικές 
αλλαγές ή αν θέλουμε να μιλάμε μονάχα για τις διευρυμένες Νομαρχιακές Επιτροπές και για τις 
θεματικές Οργανώσεις.

Θέλουμε μια νέα σχέση αλληλοτροφοδότησης και συνδιαμόρφωσης της πολιτικής ανάμεσα 
στην Κυβέρνηση και στο Κίνημα.

Θέλουμε μια ουσιαστική συμμετοχή του Κινήματος στον κοινωνικό διάλογο για να είναι ο 
καταλύτης στη διαδικασία των νέων κοινωνικών συμβολαίων που δεν πρέπει να μείνουν στο επί
πεδο κάποιων αριθμητικών δεδομένων ή κάποιων εισοδημάτων, αλλά να είναι τοπικές παραγωγι
κές συμφωνίες, οι οποίες θα εμπεριέχουν και τα στοιχεία της ανταγωνιστικότητας και τα στοι

χεία της ανάπτυξης και τα στοιχεία της κατανομής και της αναδιανομής και τα στοιχεία του κοι
νωνικού κράτους και τα στοιχεία της σύνδεσης του πλούτου με τα εισοδήματα και τις πορείες 
και τους στόχους της κάθε περιφέρειας.

Θέλουμε επαναφορά της ιδεολογικής δουλειάς τόσο εσωτερικά όσο και στην κοινωνία με 
στόχο την ιδεολογική αποσαφήνιση. Πολλά χρόνια έχουμε να συζητήσουμε σύντροφοι ιδεολο
γικά στο ΠΑΣΟΚ. Πολλά χρόνια που μείναμε κλεισμένοι κάτω από το πέλμα της νομής και της 
κατανομής της εξουσίας και της διαμόρφωσης των θέσεων και των κομματικών επετηρίδων. Και 
σήμερα που η ίδια η κοινωνία αντιλαμβάνεται τα μεγάλα προβλήματα και στέκεται δίπλα μας, 
εμείς πρέπει ν’ ανοίξουμε τις πόρτες και τα παράθυρα σ’ ένα διάλογο μεγάλο μ’ αυτήν, που θα 
δώσει μια ιδεολογική αναβάπτιση στις ιδέες μας και θα δώσει μια αξία χρήσιμη στη στρατηγική 
μας και τους στόχους μας.

Θέλουμε μέσα σ’ αυτά τα πλαίσια να ανασυνθέσουμε το περιφερειακό ΠΑΣΟΚ, το ΠΑΣΟΚ των 
αξιωματούχων, σε πραγματικά συλλογικό και πολιτικό υποκείμενο. Μέσα σ’ αυτά τα πλαίσια να 
οργανώσουμε το ΠΑΣΟΚ παντού σ’ όλους τους χώρους με όλες τις μορφές των Τοπικών Οργα
νώσεων που προβλέπει το καταστατικό μας. Μέσα σ’ αυτά τα πλαίσια να διαμορφώσουμε την 
παρέμβαση, την πρωτοβουλία, την ανοιχτή δράση του Κινήματος μέσα από κεντρικούς περιφε
ρειακούς και τοπικούς πολιτικούς σχεδιασμούς.

Το ερώτημα είναι τί κάναμε αυτούς τους μήνες. Εγιναν κάποια θετικά βήματα. Εγιναν κάποια 
βήματα και θέλω εδώ να κάνω μια παρατήρηση· δε διάβασα την εφημερίδα μας την «Εξόρμηση», 
την είδα το πρωί και η πρώτη σελίδα λέει στο κεντρικό άρθρο -δεν ξέρω ποιος το γράφει και με 
ποια αξιοπιστία- ότι οι Νομαρχιακές Επιτροπές, εσείς δηλαδή, είστε αυτοί που κρατάτε το κόμμα 
κλεισμένο που δεν προχωράει, να υπάρχει ανασυγκρότηση κ.λ.π.

Είναι πολύ πλούσια η σημερινή εμπειρία και πολύ μεγάλες οι ανάγκες και πολύ μεγάλοι οι 
στόχοι για να θεωρηθεί ότι η ανασυγκρότηση είναι μια οργανωτική υπόθεση που θα γίνει σε μια 
μέρα ή σε μια νύχτα, ή που ξαφνικά πάμε κάτω και καλούμε τον κόσμο και έρχεται.

Από το 1985 ο Ανδρέας Παπανδρέου λέει ανοίξτε τις Οργανώσεις. Και τις ανοίγαμε πάντα, 
αλλά δεν έμπαινε ο κόσμος από τότε που μπήκαμε σε κρίση. Και ασφαλώς δεν είναι συλλογιστι
κή αυτή να μπαίνεις σ’ αυτό το πεδίο αντιπαράθεσης ακόμα -δεν το λέω υπό κατηγορία, το λέω 
για να καταλάβουμε πού έφτασε αυτού του τύπου η αντιπαράθεση στο ΠΑΣΟΚ.

Είναι σαφές ότι χωρίς εσάς δεν μπορεί να γίνει αυτό. Είναι σαφές ότι αν δεν μπει στο παιχνίδι 
το συλλογικό ΠΑΣΟΚ που εσείς εκφράζετε μέσα από τα όργανά σας, δεν μπορεί να γίνει αυτό. 
Είναι σαφές ότι αν εσείς δεν καθοδηγήσετε και την οργανωτική αναδιάταξη δεν θα γίνει αυτό.

Και είναι σαφές σε τελευταία ανάλυση ότι ακόμα και οι προσωπικές σας φιλοδοξίες δεν μπο
ρούν να ικανοποιηθούν πια μέσα σ’ ένα σύστημα εξουσίας όπου οι αξιωματούχοι του κόμματος 
είναι απ’ έξω και εσείς προσπαθείτε να είσαστε ένας μικρός συσχετισμός στο σύστημα της 
εξουσίας.

Ιδού η Ρόδος λοιπόν και το στοίχημα που πρέπει να κερδηθεί σ’ αυτή τη φάση για να διαψεύ- 
σουμε και όλες τις Κασσάνδρες.

Είναι,, λοιπόν, απόλυτη ανάγκη να συστρατευτεί όλο το δυναμικό του ΠΑΣΟΚ στη συνολική



προσπάθεια και να γίνει πράξη το προσκλητήριο του Προέδρου να αναλάβουν εξατομικευμένες 
ευθύνες τα κεντρικά και περιφερειακά στελέχη μας στα πλαίσια του ενιαίου πολιτικού σχεδια- 
σμού. Ενός σχεδιασμού που περιλαμβάνει όπως θ’ ακούσετε και από τον Γραμματέα του οργα
νωτικού:

1. τα θέματα της ανάπτυξης με κορύφωση την ειδική σύνοδο της Κεντρικής Επιτροπής

2. την ανάδειξη του εθνικού σχεδίου για τη μεταρρύθμιση και την αποκέντρωση του κράτους 
με την ειδική σύνοδο της Κεντρικής Επιτροπής

3. την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του διαλόγου για τη σύγχρονη Αριστερά τόσο εσωτερι
κά στο Κίνημα όσο και με τους φορείς και την κοινωνία με την κορύφωση στο διεθνές φόρουμ 
στις 3 και 4 Ιουλίου.

4. την ολοκλήρωση αναδιάταξης των οργανώσεων κατά νομό και τομέα στη βάση της απόφα
σης της Κεντρικής Επιτροπής

5. τις ειδικές πολιτικές στους κρίσιμους χώρους που πρέπει εμείς να επιλέξουμε.

Και δύο στοιχεία υποδομής. Ξεκινάει η οικονομική εξόρμηση για τη συγκέντρωση του ποσού 
των 2 δισεκατομμυρίων δραχμών για να πετύχουμε την οικονομική αυτοδυναμία που θα διασφα
λίσει και την πολιτική αυτοδυναμία του Κινήματος στις κρίσιμες εποχές που ζούμε για τα επόμε
να χρόνια.

Και βέβαια μέσα στον επόμενο μήνα θα είμαστε έτοιμοι ν’ ανακοινώσουμε την τελική μας από
φαση για την αγορά επιτέλους ιδιόκτητου κτιρίου του ΠΑΣΟΚ, που θα στεγάσει όλες τις κεντρι
κές του λειτουργίες.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΔΡΕΑ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

Υπάρχει ένα θέμα που ζούμε αυτές τις μέρες και όλους μας στενοχωρεί. Υπάρχει το θέμα της 
συζήτησης και όλων των στοιχείων που παρακολουθούμε γύρω από την πορεία κληρονομικών 
και άλλων προβλημάτων που αφορούν τον Ανδρέα Παπανδρέου.

Εμείς επιλέξαμε τη σιωπή. Και την επιλέξαμε σαν το μοναδικό σημείο άμυνας και σαν το μονα
δικό σημείο που αποδεικνύει ότι για μας ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν είναι ένα πρόσωπο που 
μπαίνει στο χρηματιστήριο κάποιων αξιών. Αλλά είναι ένα πρόσωπο που σημαδεύει το Κίνημά 
μας σε μια ολόκληρη ιστορική περίοδο.

Και θέλουμε να αναδείξουμε και την πολιτική του παρακαταθήκη και κληρονομιά, θέλουμε το 
ΠΑΣΟΚ από τον Πρόεδρό μας μέχρι και το τελευταίο μέλος μας -και να μην υπάρχει καμιά αμφι
βολία γι’ αυτό-, να συνεχίσουμε να θεωρούμε τον Ανδρέα Παπανδρέου όχι μόνο σύμβολο και 
διαρκές κεφάλαιο και ιστορικό διαμορφωτή της σύγχρονης Ελλάδας, αλλά και μια ζωντανή 
παρακαταθήκη που μπορεί να οδηγεί τα βήματά μας και στο μέλλον.

Το ΠΑΣΟΚ την πρώτη επίσημη παρουσία του στο θέμα, θα κάνει στον ένα χρόνο από το θάνα
τό του. Και εκεί δεν θα είναι απλώς μια επετειακή εκδήλωση, θα είναι μια δέσμη πρωτοβουλιών 
που θ’ αφορούν τα πάντα από το αρχείο μέχρι την τιμή που πρέπει να γίνει στον ιδρυτή και Πρό-

εδρο του Κινήματος μας.
Μέχρι τότε θα κρατήσουμε τη σιωπή και θα δουλεύουμε σιωπηρά προς αυτή την κατεύθυνση. 

Εξάλλου δε θα πάει πολύς καιρός. Πιστεύω ότι όλοι εμείς που είμαστε εδώ σήμερα, άνθρωποι 
που έχουμε ζήσει τη ζωή μας σ’ αυτό το χώρο, που έχουμε μάθει να είμαστε νικητές, αλλά που 
έχουμε μάθει πάνω από όλα να έχουμε ανοιχτούς ορίζοντες, που διαψεύδουμε κάθε φορά στις 
κρίσιμες περιστάσεις τις Κασσάνδρες που ήθελαν κάθε 6 μήνες, κάθε χρόνο τη διάλυση αυτής 
της μεγάλης παράταξης, έχουμε συνειδητοποιήσει πια βαθιά μέσα μας, ότι από εμάς εξαρτάται 
αποκλειστικά το μέλλον να είναι αίσιο για την πατρίδα και τους στόχους του προοδευτικού κινή
ματος.

Οτι εμείς που βρεθήκαμε εδώ σήμερα, με την παρουσία, τη στάση μας, τις αποφάσεις και τις 
εκτιμήσεις μας, θα χαράξουμε ένα δρόμο που θα είναι αντάξιος των ονείρων για μια πατρίδα 
κατ’ αρχήν που μπορεί να έχει μέλλον, για μια δημοκρατία βιώσιμη και διαρκή, για μια κοινωνία 
δικαιότερη. Θα πετύχουμε.



ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΜΙΧΑΛΗΣ ΝΕΟΝΑΚΗΣ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Τ.Ο.Π.

Α. Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΑΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗ

Σύντροφοί και συντρόφισσες,

Το ΠΑΣΟΚ προκύπτει από την ιστορική πρωτοβουλία του Α. Παπανδρέου και μιας ομάδας στε
λεχών ως υπέρβαση των πολιτικών σχημάτων της προδικτατορικής περιόδου.

Το ρεύμα της παλιάς Κεντροαριστεράς της Ε.Κ. συναντιέται με τη δύναμη της αντιδικτατορι- 
κής πάλης στο φόντο μιας έντονης ριζοσπαστικοποίησης των κοινωνικών δυνάμεων.

Η έντονη πολιτική φόρτιση από την πτώση της Χούντας δημιουργεί μια ιδιαίτερη δυναμική στις 
ιδέες της ευρύτερης αριστεράς.

Το ΠΑΣΟΚ ιδεολογικά και πολιτικά έρχεται να καλύψει τον ευρύ χώρο της Σοσιαλιστικής και 
Δημοκρατικής αριστερός εντάσσοντας στις τάξεις του γενιές με διαφορετικές ιστορικές καταβο
λές, εμπειρίες υπό την ηγεμονία του Ανδρέα Παπανδρέου.

Την εποχή εκείνη το ΠΑΣΟΚ διατύπωσε ιδέες, θέσεις και προτάσεις που το τοποθετούσαν στο 
επίκεντρο του ενδιαφέροντος των δυνάμεων της «Νέας Αριστεράς» που αναζητούσε παγκόσμια 
το βηματισμό της μακριά από την εκδοχή του υπαρκτού σοσιαλισμού.

Οργανωτικά η δημιουργία του στηρίχθηκε στην αυτοργάνωση, δεχόμενο ταυτόχρονα έντονες 
επιρροές από τα «παραδοσιακά» αριστερά κόμματα, με κύριο χαρακτηριστικό το δημοκρατικό 
συγκεντρωτισμό στη λειτουργία του.

Στα πρώτα χρόνια της ανάπτυξής του και παρουσίας του αμφισβήτησε συνολικά το σύστημα. 
Νομιμοποίησε το όραμα της σοσιαλιστικής προοπτικής με δημοκρατία, ενσωμάτωσε και διαχειρί
στηκε τον πολιτικό και κοινωνικό ριζοσπαστισμό ενός μεγάλου κομματιού της ελληνικής κοινω
νίας, πράγμα που εκφράστηκε το 1977 με το 25% του εκλογικού σώματος.

Η αποδοχή του 1977, η καθημερινή και ισχυρή παρουσία του ΠΑΣΟΚ στους θεσμούς, η σοβαρή 
πίεση στους όμορους πολιτικούς χώρους χάρις στη δυναμική του παρουσία στον πολιτικό και 
κοινωνικό στίβο και η ουσιαστική στροφή του στο οργανωτικό επίπεδο για τη δημιουργία μιας 
οργάνωσης εξουσίας, δημιουργούν επίπεδο για τη δημιουργία μιας οργάνωσης εξουσίας, δημι
ουργούν γρήγορα τη βεβαιότητα της επερχόμενης νίκης και ανάληψης της εξουσίας.

Το 1981 είναι ουσιαστικά η πρώτη μεταπολίτευση της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Κοινωνι
κά στρώματα και ομάδες, καθώς και όλοι εκείνοι που εκινούντο με δυσκολία στα ρείθρα της 
νομιμότητας του δεξιού κράτους βρίσκονται στο κέντρο του «δρόμου».

Στο ίδιο διάστημα η οργάνωση δείχνει τα πρώτα δείγματα στρεβλής αντίληψης για το τι σημαί
νει να είναι οργάνωση κυβερνητικού κόμματος. Η οργανωμένη δύναμη μερικές φορές γίνεται 
δύναμη επιβολής και αντεκδίκησης στους εργασιακούς χώρους. Η καταπίεση τόσων ετών ασκεί 
τη δίκιά της επίδραση.

Οι πρωτοβουλίες των πρώτων 3 ετών της διακυβέρνησης με την πραγματοποίηση των θεσμι-



κών μεταβολών στο κράτος, στη διεύρυνση της δημοκρατίας, την κατοχύρωση δημοκρατικών 
θεσμών και τη θέσπιση νέων, την οικονομική και κοινωνική πολιτική που απαλύνει και αποκαλύ
πτει ανισότητες ετών και την έναρξη οικοδόμησης του κοινωνικού κράτους κάνουν το τοπίο 
προνομιακό για τη δράση των οργανωμένων δυνάμεων.

Ηδη όμως αρχίζουν να εμφανίζονται τα πρώτα ουσιαστικά προβλήματα της πορείας: Η Ανά
πτυξη της χώρας δεν ήταν ανάλογη της κοινωνικής κατανάλωσης. Η μεγάλη ροή χρήματος, είτε 
στα πλαίσια του κοινωνικού κράτους, είτε στα πλαίσια της ενίσχυσης των αγροτών, είτε τέλος 
οι ευκαιρίες σε επιχειρηματικές δραστηριότητες βάσει του ν. 1262 δημιουργούν γρήγορα νέες 
καταναλωτικές ανάγκες και νέους καταναλωτές που χωρίς την κουλτούρα και με απούσα την 
οργάνωση του ΠΑΣΟΚ στο πεδίο της διαμόρφωσης της νέας συνείδησης, διαμορφώνουν πρότυ
πα ζωής που δεν συμπορεύονται με τις παραγωγικές και κοινωνικές ανάγκες του τόπου. Η κοι
νωνική διάρθρωση υφίσταται νέες πολυδιασπάσεις μια και το κυρίαρχο στοιχείο της συνείδησης 
των κοινωνικών στρωμάτων δεν είναι η σχέση του με την εργασία, αλλά το νέο Καταναλωτικό 
και Πολιτισμικό πρότυπο που δημιουργούν κύρια λόγω της στενής σχέσης και δυνατότητας 
απορρόφησης μεγαλύτερων πόρων από το κράτος. Όλα κινούνται γύρω από αυτό.

Το ΠΑΣΟΚ της νέας αριστερός αναζήτησης γίνεται γρήγορα το ΠΑΣΟΚ του κράτους, της 
πελατειακής σχέσης, της διαμεσολάβησης, αναζητά το δικό του μέρισμα εξουσίας στην καθημε
ρινή κυβερνητική διαχείριση. Αυτό δημιουργεί εθισμό και όλο και περισσότεροι υποκύπτουν στα 
θέλγητρα του «νέο - παλαιοκομματισμού» και της ενσωμάτωσής τους στο Κράτος. Το ΠΑΣΟΚ 
της κοινωνικής αλλαγής μετεξελίσσεται σταδιακά σε ΠΑΣΟΚ της κρατικής διαχείρισης.

Η πραγματικότητα που μας περιβάλλει και η κυβερνητική ευθύνη οδηγούν σε ρεαλιστικότερες 
προσεγγίσεις βασικών επιλογών που έχουν σχέση με τη διεθνή θέση της χώρας και τις συμμα- 
χίες της, αλλά παράλληλα αναδεικνύουν τα όρια της αναδιανεμητικής πολιτικής στο εσωτερικό 
χωρίς ουσιαστική παρέμβαση στην παραγωγική δομή της χώρας.

Η πραγματικότητα απαιτεί προσαρμογές αναθεωρήσεις. Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ τις κάνει 
σιωπηλά και με δυσκολία. Η οργάνωση εξακολουθεί να ζει στο όνειρο των πρώτων συνθημάτων. 
Η αντίφαση, η αυταπάτη κάποια στιγμή θα οδηγήσει στην απογοήτευση και την απομάκρυνση. Η 
κοινωνία αλλάζει και με τη συμμετοχή όλων μας το κόμμα μένει αγκυλωμένο σε ξεπερασμένα 
αιτούμενα. Η οικονομική πραγματικότητα επιβάλει σφιχτή οικονομική πολιτική.

Η αξιοπιστία μας πλήττεται. Πάνω στο αδιέξοδο, οι πολιτικοί αντίπαλοι επιχειρούν την πολιτι
κή διάλυση με την επιχείρηση του 1989. Το ΠΑΣΟΚ παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή και ανθίστα- 
ται. Η μεταβολή του κοινωνικού και πολιτιστικού status έχει δημιουργήσει ακατάλυτους δεσμούς 
με ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας.

Στο ίδιο διάστημα ο υπαρκτός σοσιαλισμός το άλλο μπλοκ η Σοβιετική Ένωση, θα πάψουν να 
είναι υπαρκτές πραγματικότητες. Μπαίνουμε πια στην περίοδο της μιας υπερδύναμης, της ιδεο
λογικής κυριαρχίας, του καπιταλισμού, της επικράτησης του διεθνούς χρηματιστηριακού κεφα
λαίου, της ενοποίησης αγορών του σκληρού ανταγωνισμού χωρίς κρατικό προστατευτισμό.

Νέα αιτήματα, νέα κινήματα, νέα προβλήματα τίθενται επί τάπητος, αναζητούνται νέα οράμα
τα. Η αριστερά σε παγκόσμιο επίπεδο βρίσκεται σε αμηχανία και άμυνα. Η αριστερά της κοινωνι
κής δικαιοσύνης, της αλληλεγγύης, της δημοκρατίας, της ισότητας, της κοινωνικής ευαισθησίας, 
των κινημάτων πρέπει γρήγορα να βρει το βηματισμό της, όχι αποσυρόμενη σε εσωστρεφείς,

ιδεολογικές αναζητήσεις, αλλά παρούσα, οργανώνοντας την αντίσταση, διαμορφώνοντας μέσα 
από την παρουσία της την άλλη πορεία ή επηρεάζοντας τη παρούσα.

Β. ΝΕΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΝΕΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΧΕΑΙΟ

Ζούμε σε μια εποχή, όπου οι ανακατατάξεις που έχουν συμβεί διεθνώς, θέτουν κρίσιμα ερωτή
ματα για όλες τις πολιτικές δυνάμεις και ιδιαίτερα για τα σοσιαλιστικά κόμματα στην Ευρώπη 
και τον κόσμο.

Ερωτήματα τα οποία προκύπτουν από τη διαφαινόμενη παγκόσμια κυριαρχία της αγοράς, την 
παγκοσμιοποίηση της οικονομίας και τον έντονο ανταγωνισμό, την έκρηξη των νέων τεχνολο
γιών, την όξυνση των διαρθρωτικών προβλημάτων στην οικονομία, την παραγωγή και την απα
σχόληση, τη διαχείριση και αναδιανομή του κοινωνικού πλούτου, καθώς και τις ανεξέλεγκτες 
διαστάσεις που λαμβάνει η μόλυνση του περιβάλλοντος.

Δημιουργείται μια νέα, σύνθετη αλλά και διαρκώς μεταβαλλόμενη πολιτική και κοινωνική 
πραγματικότητα. Σήμερα αποκαλύπτεται καθαρά το μέγεθος των αλλαγών που έχουν συντελε- 
σθεί τα τελευταία χρόνια, αλλά και η δυσκολία των προοδευτικών δυνάμεων να προβάλλουν 
πειστικές απαντήσεις οι οποίες θα υπακούουν σε ένα νέο «κοινωνικό σχέδιο» το οποίο θα ανοί
γει προοπτικές, θα συσπειρώνει και θα δημιουργεί νέες ελπίδες.

Ένα σχέδιο το οποίο θα απαντά στη σημερινή «σχετικοποίηση» των πολιτικών εννοιών, με 
συγκεκριμένες πολιτικές προτάσεις και πρωτοβουλίες.

Ένα σχέδιο το οποίο θα ξυπνά ιστορικές μνήμες, θα διεγείρει τα συναισθήματα, θα εντείνει 
την αγωνιστικότητα, θα προσδίδει μια νέα ηθική χροιά για το σύνολο της πολιτικής.

Ένα σχέδιο το οποίο θα αναδεικνύει τις αξίες που συνιστούν τη σοσιαλιστική ιδεολογία, θα 
ιεραρχεί τα προβλήματα και τις λύσεις με βάση αυτές τις αξίες.

Ένα σχέδιο το οποίο θα καταδεικνύει την ισορροπία ανάμεσα στους οικονομικούς και κοινωνι
κούς στόχους, ως ένα ενιαίο και με διαλεκτική σύνθεση τμήμα του.

Ένα σχέδιο το οποίο θα περιλαμβάνει μια εθνική στρατηγική που θα αντιμετωπίζει τα προβλή
ματα και τις ανάγκες του σήμερα, αλλά και θα ενσωματώνει τα νέα δεδομένα.

Ένα σχέδιο τελικά εθνικής αναγέννησης, κοινωνικής μεταρρύθμισης και θεσμικής ανασυγκρό

τησης.

Γ. Η ΚΡΙΣΗ - ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ - ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Είναι αλήθεια ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε ως χώρα, ως κοινωνία, ως κυβέρνηση 
και ως κόμμα, δεν έχουν σχέση μόνο με τα δεδομένα που δημιουργούν οι διεθνείς εξελίξεις.

Οφείλονται και σε χρόνιες καθυστερήσεις ενδογενείς αδυναμίες και ανεπάρκειες. Σχετίζονται 
με την επί μακράν απουσία ισχυρών αντιπροσωπευτικών θεσμών, την έλλειψη ολοκληρωμένων 
στρατηγικών προτάσεων, την ύπαρξη συντεχνιακών, λαίκίστικων ή και παλαιοκομματικών πολ
λές φορές αντιλήψεων.



Συνδέονται με τις αγκυλώσεις και τις στρεβλώσεις του πολιτικού και κομματικού μας συστήμα
τος, με τα φαινόμενα της κρίσης και της αναποτελεσματικότητας που εμφανίζουν η πολιτική, τα 
κόμματα και οι θεσμοί αντιπροσώπευσης.

Το έλλειμμα ιδεών και αξιοπιστίας, η ανακύκλωση παλαιότερων προτάσεων και αντιλήψεων, η 
επιφύλαξη και η καχυποψία απέναντι στο νέο, η δογματική αναφορά στο παρελθόν, οδηγούν τα 
κόμματα στο να εμφανίζονται αναντίστοιχα με τις ανάγκες και τις εξελίξεις της εποχής μας.

Η πολιτική φαίνεται να χάνει την αξιακή της διάσταση. Διαπλέκεται με το χρήμα και τα Μ.Μ.Ε. 
δημιουργώντας ένα νοσηρό πολιτικό περιβάλλον, το οποίο δημιουργεί πρόσφορο έδαφος για 
την ανάπτυξη των φαινομένων της μεταπολιτικής.

Οι αυθαίρετες πολιτικές εξισώσεις, η προσωποποίησης της πολιτικής, ο εξοβελισμός των 
ιδεών και του πολιτικού λόγου, η ενίσχυση των φαινομένων αμοραλισμού στο χώρο της πολιτι
κής, είναι μερικά από αυτά τα φαινόμενα.

Ολα αυτά έχουν σαν αποτέλεσμα την τροφοδότηση των τάσεων ιδιώτευσης, την απομάκρυν
ση των πολιτών από την πολιτική και τα κόμματα, την ενδυνάμωση του κλίματος απαξίωσης, 
δυσπιστίας και αποστροφής από οποιαδήποτε συλλογική προσπάθεια, τη διεύρυνση του χάσμα
τος μεταξύ της κοινωνικής και οργανωμένης βάσης ενός κόμματος. Ταυτόχρονα θέτουν ερωτή
ματα για τη δομή και τη λειτουργία των κομμάτων και προβάλλουν επιτακτικά την ανάγκη ανα
σύνθεσης και εκσυγχρονισμού των.

Απέναντι σ αυτή την πραγματικότητα τα πολιτικά κόμματα, πρέπει να απαντήσουν, επιδει
κνύοντας την απαιτούμενη προσαρμοστικότητα. Ή θα επιδιώξουν μια ριζική αλλαγή στη δομή, τη 
φυσιογνωμία και τον τρόπο λειτουργίας τους ή θα βυθιστούν σε μια βαθιά και ανυπέρβλητη 
κρίση.

Το ΠΑΣΟΚ ούτε αδιαφορεί, ούτε προσποιείται ότι αυτά τα προβλήματα δεν το αφορούν. Αρνεί- 
ται το ρόλο του παρατηρητή ή σχολιαστή των εξελίξεων. Με νηφαλιότητα, αλλά και αποφασιστι
κότητα, χωρίς υποχωρήσεις από τις αρχές, τις αξίες και τα οράματα αντιμετωπίζει τη νέα πραγ
ματικότητα. Προσαρμόζεται σ αυτή όχι επειδή απλά πρέπει να προσαρμοσθεί, αλλά για να προ
ωθήσει αποτελεσματικότερα του μεγάλους μας στόχους. Το πρώτο μεγάλο βήμα έγινε με τις 
διαδικασίες διαδοχής και το Συνέδριο που οργανώσαμε το περασμένο καλοκαίρι. Διαδικασίες - 
τομή στα πολιτικά πράγματα του τόπου.

Δ. Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΡΟΛΟΥ

Για μας το πρόβλημα γύρω από την αναζήτηση του νέου ρόλου του κόμματος, έρχεται από 
πολύ μακριά. Θα έλεγε κανείς ότι ξεκινάει από τις παραμονές της μεγάλης εκλογικής νίκης του 
ΠΑΣΟΚ το 1981.

Μέχρι τότε οι θεωρητικές μας προσεγγίσεις, αφορούσαν περισσότερο θέματα ιδεολογικής 
οριοθέτησης, δημοκρατικού μετασχηματισμού της κοινωνίας, τις μορφές κοινωνικής πρωτοβου
λίας και συμμετοχής και βεβαίως τη φιλοσοφία, τη δομή και τις λειτουργίες μιας οργάνωσης ικα
νής να διεκδικήσει την εξουσία.

Μικρή σημασία είχε δοθεί, ίσως και για λόγους αντικειμενικούς, στην αναζήτηση του καινούρ

γιου ρόλου που έπρεπε να παίξει το κόμμα, ως φορέας εξουσίας πλέον.

Δεν είχε προχωρήσει η απαραίτητη διανοητική προσπάθεια η οποία θα προέβλεπε εξελίξεις 
και θα προετοιμαζόταν γι’ αυτές, μιας και ήταν δεδομένη η αναγκαστική μεταβολή στις λειτουρ
γίες και τον τρόπο δράσης, εξαιτίας της αντιμετώπισης του φαινομένου της εξουσίας από τη 
θέση πλέον του υποστηρικτή και όχι του αντιπάλου.

Το μόνο που ίσως ήταν καθαρό, αφορούσε το τι ΔΕΝ θέλαμε. Δεν απαντούσαμε όμως στο 
κεντρικό ζήτημα που ήταν πως θα διατηρούσε το κόμμα την ανεξαρτησία του και το δυναμισμό 
του χωρίς να στερήσει την κυβέρνηση από την υποστήριξή του. Δεν είχαμε διαβλέψει ότι δεν 
έπρεπε να συμπεριφερόμαστε είτε ως κόμμα που είμαστε στην εξουσία, γιατί η κυβέρνηση θα 
έχανε την «ανεξαρτησία της», είτε ως κόμμα της εξουσίας γιατί η οργάνωση θα έχανε το βημα
τισμό, την πολιτική και ιδεολογική της αυτονομία. Αδυνατούσαμε να συλλάβουμε σ’ όλη του την 
έκταση, θεωρητική και πρακτική, ότι έπρεπε να κατοχυρωθούμε ως κόμμα εξουσίας, το οποίο όχι 
απλά στηρίζει την κυβέρνηση, αλλά συμμετέχει ενεργά, συνδιαμορφώνει πολιτικές, αναλαμβά
νει πρωτοβουλίες, μεταφέρει κοινωνικά μηνύματα, γίνεται ο συνδετικός κρίκος μεταξύ της κοι

νωνίας και της κυβέρνησης.
Η πρώτη σοβαρή προσπάθεια προσέγγισης του θέματος γίνεται στην 9η Σύνοδο της Κ.Ε. το 

Μάρτιο του 1982, η οποία σε θεωρητικό επίπεδο δίνει πράγματι μια νέα διάσταση. Δυστυχώς 
όμως αυτή η προσπάθεια αφ’ ενός μεν δεν συνοδεύτηκε από μία περαιτέρω εμβάθυνση και αφ 
ετέρου δεν προέβλεπε τις κατάλληλες φόρμες, προϋποθέσεις και διαδικασίες, οι οποίες θα υλο

ποιούσαν αυτή τη νέα προσέγγιση.
Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα, η οργάνωση του ΠΑΣΟΚ να μπει ανοχύρωτη στη δοκιμασία της 

εξουσίας και αφού διέτρεξε μια αντιφατική διαδρομή μεταξύ ταύτισης και αποποίησης, δεν 
κατορθώνει τελικά να αποφύγει τον εγκλωβισμό της σ’ ένα σχήμα πλήρους εξάρτησης και ετε- 
ροπροσδιορισμού απ’ αυτήν.

Έπειτα απ’ αυτό ακολουθούν τα αυτονόητα. Υποχωρεί ο διεολογικός και πολιτικός διάλογος, 
οι σχέσεις εξουσίας καθορίζουν το εύρος της εσωκομματικής δημοκρατίας, αναζητείται η κομ
ματική πειθαρχία όχι ως αποτέλεσμα σύνθεσης διαφορετικών απόψεων αλλά ως μέσον επιβο
λής, η ενσωμάτωση της διανεμητικής λειτουργίας ως αναπόσπαστου στοιχείου κάθε εξουσίας, 
οδηγεί σε μια άλλη μορφή πελατειακού συστήματος και ταυτόχρονα απομακρύνει στην πράξη 
την οργάνωση από βασικές ιδεολογικές και οργανωτικές αρχές.

Το τελικό αποτέλεσμα αυτής της πορείας είναι η μείωση της αξιοπιστίας και φερεγγυότητας 
του πολιτικού λόγου του κόμματος, η συρρίκνωση των πολιτικών πρωτοβουλιών, η αδυναμία 
ενσωμάτωσης και έκφρασης της κοινωνικής δυναμικής, η εσωστρέφεια, η όξυνση εσωτερικών 
αντιθέσεων, η κατοχύρωση αγκυλωτικών αντιλήψεων γύρω από θέματα νομής και κατανομής 
εξουσιών και αξιωμάτων. Σταδιακά βεβαίως φθάνουμε σε μια οργάνωση με τα χαρακτηριστικά 
ενός «εκλογικού μηχανισμού», αξιόπιστου μεν, αλλά όχι ελκτικού στο να εντάξει μέσα του ό,τι 
πιο δημιουργικό υπάρχει στην ελληνική κοινωνία. Ωστόσο η ηγεμονία των πολιτικών μας θέσεων 
εξακολούθησε να διατηρεί τον πολυσυλεκτικό χαρακτήρα του κινήματος ακόμη και στις δύσκο

λες στιγμές του '89.



Ε. ΤΑ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ - ΚΟΜΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ Ή 
ΚΟΜΜΑΤΑ ΙΔΕΩΝ;

Σήμερα τα σοσιαλιστικά κόμματα της Ευρώπης, σχεδόν στο σύνολό τους, παρουσιάζουν ορι
σμένα κοινά χαρακτηριστικά, που έχουν άμεση σχέση με τις κοινωνικές εξελίξεις και την ιστορι
κή τους διαδρομή. Τα χαρακτηριστικά αυτά ενισχύουν την τάση για την μετατροπή τους σε κόμ
ματα μηχανισμούς, σε οργανώσεις επαγγελματιών, όπου «οι ειδικοί» ασκούν πρωτεύοντα ρόλο, 
οι κομματικοί ιστοί αποδιαρθρώνονται και τείνουν να χάσουν την παραδοσιακή, ιδεολογική και 
πολιτισμική τους διάσταση. Γίνονται πόλος γύρω από τον οποίο μπορεί μεν να συγκροτούνται 
πολιτικές πλειοψηφίες όχι όμως και χώρος έμπνευσης κοινωνικών πρωτοβουλιών. Σταδιακά 
μετατρέπονται από κόμματα ιδεών σε «κόμματα ψηφοφόρων» από τα οποία πλέον η κοινωνία 
δεν αναμένει μια διαφορετική αντιμετώπιση της εξουσίας, αλλά μια πιο αξιόπιστη διαχείριση 
από εκείνη των συντηρητικών κομμάτων.

Η σημασία της κομματικής βάσης μειώνεται σημαντικά. Τα Μ.Μ.Ε. υποκαθιστούν βασικούς 
ρόλους του παρελθόντος. Η κοινωνία του θεάματος δεν αφήνει «χώρο» στην κομματική οργά
νωση, στο απλό μέλος. Θεωρεί ότι είναι λιγότερο χρήσιμα από ποτέ. Είναι χαρακτηριστικό, το 
ερώτημα Ευρωπαίου πολιτικού επιστήμονα: «Τι να τα κάνει τόσα μέλη ένα κόμμα», που νομίζου
με ότι με ελάχιστες λέξεις περιγράφει πλήρως αυτήν την αντίληψη.

Η ποιοτική και ποσοτική όμως μείωση της οργάνωσης των σοσιαλιστικών κομμάτων οδηγεί 
αναπόφευκτα στη δημιουργία μιας ιδιότυπης κομματικής ελίτ, η οποία διαγωνίζεται στο βωμό 
της εξουσίας, προσωποποιεί την πολιτική αντιπαράθεση, ενισχύει τα φαινόμενα απολιτικοποίη- 
σης και αποϊδεολογικοποίησης, περιφρονεί τις δημοκρατικές λειτουργίες, εξασθενεί τη συνεκτι
κότητα του κόμματος. Η συγκέντρωση δε εξουσίας στην κορυφή, αποτελεί σημαντικό αντικίνη
τρο για την κομματική ενεργοποίηση κοινωνικών δυνάμεων που τα κόμματα εκφράζουν.

Αυτές οι κομματικές ελίτ, για να επιβιώσουν και να επεκτείνουν την κυριαρχία τους έχουν ανά
γκη προσωποπαγών μηχανισμών, ενίοτε ενδεδυμένων και με ιδεολογικό μανδύα. Στην ουσία 
όμως αυτοί οι μηχανισμοί κινούνται πάντα στα όρια της δημοκρατικής νομιμότητας και επιχει
ρούν μικρά εσωτερικά πραξικοπήματα προκειμένου να διευρύνουν την επιρροή τους. Παράλλη
λα χρησιμοποιούν διπλή γλώσσα, γεγονός που οδηγεί στην έκπτωση του πολιτικού λόγου. Υπο
κρίνονται, θεσμοποιούν αδιαφανείς διαδικασίες, οι οποίες διαχέονται από την κομματική ζωή και 
στην υπόλοιπη κοινωνία.

Όλα αυτά όμως αποτελούν την καλύτερη συνταγή προκειμένου ένα κόμμα να οδηγηθεί στη 
συρρίκνωση, τη στασιμότητα, την απραξία, να μετατραπεί σε απλό παρατηρητή των εξελίξεων.

Το ΠΑΣΟΚ απέναντι σ’ αυτά τα φαινόμενα αντιστέκεται. Αντιστέκεται σε κάθε προσπάθεια που 
θέλει να παγιώσει την αντίληψη ενός κόμματος - μηχανισμού, ενός κόμματος - ψηφοφόρων. Το 
ΠΑΣΟΚ δεν πρέπει να απεμπολήσει το μαζικό του χαρακτήρα. Δεν πρέπει να παραιτηθεί ποτέ 
από την προσπάθεια κατοχύρωσής του ως ένα κόμμα ιδεών, το οποίο παράγει προτάσεις, καθιε
ρώνει πρότυπα, κινητοποιεί για τους προγραμματικούς του στόχους, διαμορφώνει νέους τρό
πους λειτουργίας της κοινωνίας.

Αυτός είναι και ο μοναδικός τρόπος κατοχύρωσης της ενότητάς του. Μιας ενότητας η οποία 
θα διαμορφώνεται σε συνθήκες ελευθερίας και θα είναι αποτέλεσμα σύνθεσης διαφορετικών

προτάσεων και προσεγγίσεων, μέσα από διάλογο και αντιπαράθεση. Μιας ενότητας, η οποία δεν 
θα στηρίζεται στην υποταγή και την υποκρισία. Μιας ενότητας, η οποία δεν θα είναι αποτέλεσμα 
λειτουργίας ισοπεδωτικών μηχανισμών. Μιας ενότητας, η οποία θα στοχεύει στην πολιτική και 
ιδεολογική ηγεμονία της δημοκρατικής παράταξης τα επόμενα χρόνια.

ΣΤ. ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

Είναι κοινή διαπίστωση ότι το ΠΑΣΟΚ σήμερα βρίσκεται σε μία κρίσιμη καμπή, σ’ ένα οριακό 
σημείο. Οι πορείες που έχει ν’ ακολουθήσει δεν είναι πολλές: Ή θα μπει στο δρόμο της διατήρη
σης και αναπαραγωγής του ήδη υπάρχοντος, ή θα χειραφετηθεί απέναντι στις αρνητικές όψεις 
του παρελθόντος. Είναι νομίζουμε απόλυτα σαφές ότι δεν απέχουν πολύ η κρίση, η συρρίκνωση 
και η αποδόμηση, από την αναγέννηση και ανασύνταξη των δυνάμεών μας.

Ιδιαίτερα δε σήμερα όπου «οι κινητήριοι μοχλοί» του παρελθόντος έχουν ξεθωριάσει ή δεν 
υφίστανται για πολλούς, οι κίνδυνοι παλινδρόμησης και όξυνσης της κρίσης είναι μεγάλοι. ΓV 
αυτόν ακριβώς το λόγο το ΠΑΣΟΚ οφείλει άμεσα να μπει σε μια νέα τροχιά. Σε μια τροχιά η 
οποία θα του διασφαλίζει την έξοδο από τη σημερινή πραγματικότητα, μέσα από την υπέρβαση 
δυσλειτουργιών, ανεπαρκειών, καθυστερήσεων και αγκυλώσεων.

Ο δρόμος είναι ένας. Εκείνος του διαλόγου, της εσωκομματικής δημοκρατίας και συλλογικότη- 
τας που αποκαλύπτει, συνθέτει και νομιμοποιεί. Γιατί πράγματι τα ερωτήματα είναι πολλά, οι 
απόψεις αρκετές και δημιουργικές, ο στόχος όμως παραμένει ένας και κοινός:

Να δώσουμε απάντηση και διέξοδο σ’ όλα τα μικρά και μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπί
ζουμε.

Θεωρούμε αναγκαίο να παραθέσουμε ορισμένα από αυτά τα ερωτήματα, με την πρόθεση να 
ορίσουμε το πλαίσιο, αλλά και την ανάγκη αναζήτησης πάνω στα ζωτικά προβλήματα, έξω και 
πέρα από εσωκομματικές σκοπιμότητες και επιδιώξεις.

Θα πρέπει λοιπόν να απαντήσουμε
• Το ΠΑΣΟΚ μπορεί και με ποιο τρόπο να διατηρήσει για τα επόμενα χρόνια τον κεντρικό ρόλο 

που έχει στην πολιτική σκηνή της χώρας;
• Θα καταφέρουμε να εκφράζουμε κάθε φορά τις ανάγκες μιας συνεχώς μεταβαλλόμενης κοι

νωνίας;
• Θα μπορέσουμε να δώσουμε ουσιαστικό περιεχόμενο σ’ ένα μόνιμο κοινωνικό διάλογο, ο 

οποίος θα αντιστρέφει την υπάρχουσα σχέση μεταξύ κοινωνίας και πολιτικής;
• Θα μπορέσουμε να υλοποιήσουμε την ανάγκη ανασύνθεσης του ευρύτερου κεντροαριστερού 

χώρου;
• Θα μπορέσουμε να επιτύχουμε την κοινωνική ανασύνθεση της οργανωμένης μας βάσης και 

να μειώσουμε την αναντιστοιχία μεταξύ οργανωμένου και «κοινωνικού» ΠΑΣΟΚ;
• Το ΠΑΣΟΚ μπορεί και με ποιο τρόπο να επιλύει τα εσωκομματικά του θέματα χωρίς να δημι- 

ουργούνται προβλήματα συνοχής, πολιτικών αγκυλώσεων, καθηλώσεων και αναποτελεσματι
κότητας;

• Θα μπορέσει επιτέλους να κατοχυρώσει κανόνες δεοντολογίας και συμπεριφοράς μεταξύ των



στελεχών του;
• Θα μπορέσει επιτέλους να κάνει διακριτά στα στελέχη του, τα όρια μεταξύ της πολιτικής τους 

αυτονομίας και της κατοχύρωσης των κανόνων της εσωκομματικής δημοκρατίας;
• Θα μπορέσει επιτέλους να κάνει κατανοητό στα στελέχη του κατά κύριο λόγο, ότι πρέπει να 

σέβονται αυτά που και οι ίδιοι με την ψήφο τους κατοχυρώνουν;
• Θα μπορέσει επιτέλους να δώσει στα στελέχη του να κατανοήσουν ότι όλοι δεν κάνουν για 

όλα, ότι πάντα θα υπάρχει κάποιος καλύτερος απ’ αυτούς και ότι η αυτογνωσία είναι το μεγα
λύτερο προσόν ενός πολιτικού στελέχους;

• Θα μπορέσουμε να πείθουμε ότι είμαστε ένα κόμμα το οποίο λειτουργεί σε συνθήκες αξιο
κρατίας, διαφάνειας, δημοκρατίας και καθαρότητας;

• Θα καταφέρουμε το αίτημα της ανασυγκρότησης να μην παραμείνει ένας κενός λόγος, αλλά 
να πάρει σάρκα και οστά;

• Θα μπορέσουμε τελικά να αποδείξουμε ότι το ΠΑΣΟΚ της δεκαετίας του '90 «μοιάζει μεν 
σοφότερο και με λιγότερες ψευδαισθήσεις», αλλά και να καταρρίψουμε την άποψη που το 
θέλει «κουρασμένο και με λιγότερη ίσως πίστη στην ίδια του τη δυναμική».

Τα ερωτήματα αυτά νομίζουμε ότι είναι θεμελιώδους σημασίας, γιατί αφορούν το παρόν και το 
μέλλον του ΠΑΣΟΚ, αλλά και της ευρύτερης αριστερός. Η απάντηση δεν προκύπτει ως διά 
μαγείας. Δεν υπάρχουν έτοιμες συνταγές. Σε ορισμένα απ’ αυτά δεν έχουμε απαντήσει, αλλά τα 
ανιχνεύουμε. Ενα όμως είναι σίγουρο: Ότι η φάση αναζήτησης, προσαρμογής και προβληματι
σμού θα είναι μεγάλη. Και βεβαίως οι απαντήσεις δεν μπορεί να είναι αποτέλεσμα μόνον ενός 
εσωτερικού διαλόγου, αλλά και δράσης του Κινήματος και ουσιαστικής σύνδεσής του με τις 
ζωντανές κοινωνικές δυνάμεις.

Το ΠΑΣΟΚ μέσα απ’ αυτές τις δυνάμεις αντλούσε πάντα και θα συνεχίζει να αντλεί τη δυναμι
κή που του επέτρεψε να έχει αυτή τη νικηφόρα πορεία.

Ζ. ΟΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΜΑΣ - Η ΟΡΕΑΝΩΤΙΚΗ ΜΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Το πρόσφατο Συνέδριό μας, έθεσε με σαφήνεια και καθαρότητα τις κατευθύνσεις για την Ανα
συγκρότηση του Κινήματος. Αποτύπωσε το Καταστατικό, το πλαίσιο που μας επιτρέπει να ξεκι
νήσουμε δημιουργικά τη νέα μας πορεία, οριοθετώντας πλήρως τα επόμενα βήματα.

Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να αναφέρουμε τις βασικές κατευθύνσεις που εμπεριέχονται στην 
πολιτική απόφαση του Συνεδρίου, από τις οποίες και απορρέει σε μεγάλο βαθμό ο νέος ρόλος 
της οργάνωσης και τα νέα χαρακτηριστικά της οργανωτικής μας πολιτικής:
• «Να συγκροτήσουμε ενιαίο, εθνικό, στρατηγικό, πολιτικό, ιδεολογικό κέντρο σχεδιασμού, δια

μόρφωσης, χάραξης και ελέγχου της πολιτικής που διευθύνει τη συνολική πορεία.
• Να μετατοπίσουμε το κέντρο βάρους των αποφάσεων στα συλλογικά αντιπροσωπευτικά 

όργανα. Να κατοχυρώσουμε μια νέα συλλογική λειτουργία.
• Να αντιστοιχίσουμε τη δομή και τη λειτουργία του Κινήματος στις θεσμικές μεταρρυθμίσεις 

που επιδιώκουμε για την ανασυγκρότηση, την αποκέντρωση και τον εκσυγχρονισμό του πολι
τικού συστήματος.

• Να κατοχυρώσουμε όργανα σύνθεσης και σύνδεσης όλων των εκφράσεων του ΠΑΣΟΚ σε 
κάθε επίπεδο.

• Να επανασυνδέσουμε το Κίνημα με τους πολίτες και τις κοινωνικές δυνάμεις, με ουσιαστική 
αναβάθμιση του πολιτικού λόγου και ρόλου του, μέσα από μορφές άμεσης δημοκρατίας».

Η υλοποίηση των παραπάνω κατευθύνσεων είναι φανερό ότι μετασχηματίζουν το ΠΑΣΟΚ σε 
ένα σύγχρονο «κόμμα - θεσμό», με διαχρονική πορεία και νικηφόρα προοπτική. Σε ένα κόμμα 
προγραμματικής ενότητας, ιδεολογικής συμφωνίας και ηθικής αλληλεγγύης. Σε ένα κόμμα ανοι
χτό στην κοινωνία, τα σύγχρονα ρεύματα σκέψης και τις σύγχρονες αναζητήσεις, αυτόνομο από 
το κράτος και τα εξωθεσμικά κέντρα εξουσίας. Σ’ ένα κόμμα που έχει ιδεολογική συγκρότηση, 
πολιτική επάρκεια και οργανωτική αυτοτέλεια.

Απαραίτητη προϋπόθεση για όλα αυτά είναι η ύπαρξη μιας οργάνωσης που έχει κατανοήσει το 
νέο της ρόλο. Είναι αναγκαίο σήμερα, στην εποχή του «τέλους των βεβαιοτήτων», να επαναδια- 
τυπώσουμε και να επανακαθορίσουμε αυτά που θέλουμε και αυτά που απορρίπτουμε, να προσ
διορίσουμε με σαφήνεια τα μεγάλα ΝΑΙ και τα μεγάλα ΟΧΙ, να δούμε τις παραδοχές, αλλά και 
τις αποκαθηλώσεις.

Ετσι λοιπόν σήμερα πρέπει να αντιτάξουμε:
• Τη Δημοκρατία απέναντι στην υποταγή, το φαρισαϊσμό και την υποκατάσταση των επιπέδων 

του κόμματος.
• Την ελεύθερη διακίνηση ιδεών απέναντι στο διοικητισμό, την υποβολή, τους μηχανισμούς 

πολιτικής πελατείας.
• Την κριτική σκέψη απέναντι στην υπερβολή, τον εντυπωσιασμό και το «αλάθητο».
• Το σεβασμό της διαφοράς απέναντι στην ενοχοποίηση της άποψης.
• Την αξιοκρατία και ισοτιμία των μελών απέναντι στο νεποτισμό και την ευνοιοκρατία.
• Τον αλληλοσεβασμό, τη συντροφικότητα, τις ανθρώπινες σχέσεις, απέναντι στην ισοπεδωτική 

δύναμη των μηχανισμών και τη «θηριωδία της ομάδας».
• Τη συλλογικότητα απέναντι στις προσωπικές πολιτικές, αλλά και την προσωποποίηση της 

πολιτικής.
• Την ιδεολογία απέναντι στην εικονολογία και την «εικονική» πραγματικότητα.
• Τη φιλοδοξία των ιδεών απέναντι στις φιλοδοξίες των προσώπων και τις ιδιοτελείς πρακτικές.
• Το όραμα και τον ορθολογισμό απέναντι στη συναισθηματική καθήλωση και την άρνηση του 

παρόντος.
• Το μέλλον και την προοδευτική στάση απέναντι στη μακαριότητα των κατεχόντων.
• Τη χειραφέτηση των μελών και των στελεχών, απέναντι στους «εμπόρους» της ορθότητας 

του πολιτικού λόγου και της ιδεολογικής συνέπειας.
• Τ η ν  αποτελεσματικότητα απέναντι στην ατέρμονη συζήτηση, την εκτόνωση, την αοριστολο

γία και το βερμπαλισμό.
• Το σεβασμό των υποχρεώσεων, απέναντι στη μόνιμη διεκδίκηση των δικαιωμάτων χωρίς αυτή 

να συνοδεύεται από την ανάλογη προσφορά.
• Την αποδοχή των κανόνων και των ορίων συμπεριφοράς, απέναντι στον αυτοπροσδιορισμό 

στελεχών και οργανώσεων.



• Τη δράση, τη συμμετοχή, την κριτική στάση, την πρόταση, την απόφαση, απέναντι στο συγκε
ντρωτισμό, την αδράνεια, την παθητικοποίηση, την υποκρισία, τον εφησυχασμό.

• Τη φερεγγυότητα, την αξιοπιστία, το πρόγραμμα απέναντι στην πρόταση του ενός.
• Την περιφερειακή συνείδηση απέναντι στον τοπικισμό.
• Το σύγχρονο επικοινωνιακό λόγο απέναντι στην ξύλινη γλώσσα και τις παραδοσιακές πρακτι

κές.
Όλα τα παραπάνω πιστεύουμε ότι συμπυκνώνουν τις κατευθύνσεις μας, συνθέτουν τη φιλοσο

φία μας και αναδεικνύουν την πολιτική μας θεωρία για την οργάνωση. Η κατάκτηση όλων αυτών 
των παραμέτρων, που σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να φαντάζουν ουτοπικές, δεν αποτελεί 
προσωπική ανάγκη καμιάς ηγεσίας. Πάνω απ’ όλα αποτελεί ανάγκη της ίδιας της κοινωνίας, μιας 
και όλα αυτά αποτελούν το μέσον για την προοδευτική της πορεία.

Η. Η ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ 

α. Ο ορισμός - και τα δεδομένα
Θα πρέπει να είναι σαφές ότι η Ανασυγκρότηση των κομματικών μας δυνάμεων δεν έχει χρο

νικό ορίζοντα αναφοράς. Αποτελεί μία συνεχή, αλλά και αδιάλειπτη (να το επιδιώξουμε) διαδι
κασία, η οποία υπακούει κάθε φορά στις ανάγκες ιδεολογικής, πολιτικής και οργανωτικής προ
σαρμογής του ΠΑΣΟΚ στα δεδομένα της συγκυρίας.

Η προσαρμογή αυτή δεν μπορεί να αρνείται το παρελθόν, αλλά αντίθετα πρέπει να παίρνει 
υπόψη της την ιστορική διαδρομή, τις κατακτήσεις και τα δεδομένα που δημιουργήθηκαν στο 
εσωτερικό μας.

Βεβαίως τα χαρακτηριστικό κάθε χρονικής περιόδου διαφέρουν, γι’ αυτό και οι προσπάθειες 
και ως προς την ένταση και ως προς την ποιότητα έχουν άλλο χαρακτήρα. Υπάρχουν «κύκλοι» 
στην πολιτική ζωή, οι οποίοι ολοκληρώνονται και ταυτόχρονα μας βάζουν σε μία νέα τροχιά. 
Εκεί η ένταση των προσπαθειών πρέπει να είναι πολύ μεγαλύτερη, προκειμένου να παραμείνου
με στην τροχιά αυτή, γιατί οι φυγόκεντρες δυνάμεις είναι πολύ δυνατές. Σε μία τέτοια ακριβώς 
φάση βρισκόμαστε σήμερα.

Αυτά τι σημαίνουν; Σημαίνουν πολύ απλά ότι αυτή η προσπάθεια της Ανασυγκρότησης, η προ
σπάθεια για το πέρασμα σε μία νέα φάση, υπακούει σε κάποια δεδομένα:

1. Υπόκειται σε καταστατικούς περιορισμούς. Ο σεβασμός του καταστατικού σε μεταβατικές 
περιόδους αποτελεί προϋπόθεση για την παραπέρα πορεία.

2. Γίνεται σ’ ένα δεδομένο για την πραγματικότητα της οργάνωσής μας περιβάλλον, με όλα τα 
θετικά και αρνητικά στοιχεία που αυτό διαθέτει. Στην εποχή μας δεν υπάρχουν παρθενογεννέ- 
σεις, δεν ξεκινάμε χωρίς προαπαιτούμενα.

3. Συντελείται πάνω στο έδαφος κατεστημένων αντιλήψεων, εξουσιών και επετηρίδων. Το 
ΠΑΣΟΚ έχει ιστορία που δεν αφορά μόνο «το κέντρο», αλλά και την περιφέρεια.

4. Εξελίσσεται, αδυνατώντας να ξεφύγει εξ ολοκλήρου, στο δρόμο που καθόρισε το Συνέδριο 
με τις αποφάσεις του. «Οι πληγές» του τελευταίου χρόνου απαιτούν προσπάθεια και επιμονή

προκειμένου να επουλωθούν.

5. Αναπτύσσεται σ’ ένα δύσκολο, πολιτικό περιβάλλον, στο οποίο φαίνεται να έχει τον πρώτο 
λόγο η κρίση εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας μεταξύ των πολιτών και της πολιτικής. Η περίοδος 
της απαξίωσης που διανύουμε φαίνεται να έχει μεγάλη διάρκεια.

Αυτά τα δεδομένα δεν τα αναφέρουμε βεβαίως για περιγραφικούς λόγους, αλλά ούτε και για 
να προσδιορίσουμε τις δυσκολίες του εγχειρήματος.

Τα αναφέρουμε για να δείξουμε ότι στην πορεία της Ανασυγκρότησης δεν χωρούν ιδεατές 
προσεγγίσεις. Να κατανοήσουμε ότι, το τι θέλουμε, προσδιορίζεται από το τι μπορούμε και το τι 
μπορούμε καθορίζεται από την κατοχύρωση της ενότητας, της συνέχειας και της προοπτικής 
του ΠΑΣΟΚ.

6. Οι ιδεολογικοί,  πολιτικοί και οργανωτικοί όροι

Από την πρώτη στιγμή που μιλήσαμε για Ανασυγκρότηση, έγινε σαφές ότι δεν αναφερόμαστε 
σε μία οργανωτική προσέγγιση των προβλημάτων. Δεν εννοήσαμε ποτέ ότι στο βαθμό που επι- 
χειρείτο μια μετακίνηση και αναδιάταξη «των κουτιών» θα είχε λυθεί το πρόβλημα. Εξάλλου 
αυτό θα ήταν τουλάχιστον αφελές για να καταλογίζεται ως πρόθεση.

Αντίθετα ευθύς εξ αρχής θεωρήσαμε αυτή την προσπάθεια ως μία διαδικασία με βαθιά πολιτι
κή διάσταση, η οποία στηρίζεται πάνω σε συγκεκριμένους ιδεολογικούς, πολιτικούς και οργανω
τικούς όρους (2η, 3η και 4η Σύνοδος Κ.Ε.).

Ως μία διαδικασία, η οποία εμπερικλείει μια σοβαρή δυναμική και η οποία δεν στηρίζεται σε 
συγκεκριμένα ιδεολογικά ή οργανωτικά πρότυπα. Γι’ αυτόν εξάλλου το λόγο έχουμε ξαναπεί ότι 
η πορεία μπορεί «να επιβάλλει προσαρμογές, επί μέρους αναθεωρήσεις, νέες προτεραιότητες, 
κ.λπ.», αφού βεβαίως προσπαθήσουμε σοβαρά να υλοποιήσουμε τις κατευθύνσεις που ήδη 
έχουμε.

Τις κατευθύνσεις αυτές, που ήδη υλοποιούμε, θεωρούμε σκόπιμο στο σημείο αυτό να θυμίσου
με επιγραμματικά, έτσι όπως προσδιορίζονται από την απόφαση της 4ης Συνόδου της Κ.Ε.

1. Η ανάγκη για μια νέα σχέση Κυβέρνησης και Κινήματος, η οποία σε συνθήκες αυτονομίας 
υλοποιεί τις προγραμματικές μας δεσμεύσεις, το δε Κίνημα στο «κέντρο» και την περιφέρεια 
συμμετέχει συλλογικά στη διαμόρφωση των κρίσιμων επιλογών.

2. Η ενεργός συμμετοχή του Κινήματος στον κοινωνικό διάλογο, η οποία τον συμπληρώνει και 
τον καθιστά ολοκληρωμένο και αξιόπιστο.

3. Το Κίνημα ανασυγκροτείται στο καμίνι της πολιτικής μάχης. Το ΠΑΣΟΚ ήταν και θα είναι 
κόμμα εξωστρεφές, ανοιχτό στην κοινωνία.

4. Η σχεδιασμένη δράση του Περιφερειακού ΠΑΣΟΚ μέσα από τις συμφωνημένες πολιτικές 
λειτουργίες και διαδικασίες, οι οποίες ενισχύουν τη συλλογική προσπάθεια.

5. Το ΠΑΣΟΚ οργανώνεται και λειτουργεί παντού, σε όλους τους χώρους και τους θεσμούς, 
συνδέεται με νέα κοινωνικά ρεύματα.

6. Πρωτοστατούμε στο διάλογο για τη σύγχρονη Αριστερά, μέσα από την ιδεολογική αναζήτη
ση και επεξεργασία και διασαφήνηση, σ’ ένα κόσμο που μεταβάλλεται ραγδαία.



7. Έχουμε μόνιμες αρχές που διαμορφώνουν την πολιτική μας πράξη. Η νέα συλλογικότητα, η 
αξιοκρατία, η κατοχύρωση και η σύνθεση των διαφορετικών απόψεων, η εσωκομματική δημο
κρατία, η αποτελεσματικότητα, αποτελούν ορισμένες από αυτές.

Θεωρούμε ότι όλα τα παραπάνω παρέχουν ένα σοβαρότατο πλαίσιο, το οποίο ενσωματώνει 
αιτήματα χρόνων της οργάνωσης του ΠΑΣΟΚ. Μόνο που αν και τώρα δεν υλοποιηθούν, τότε η 
πορεία προς τα πίσω είναι προδιαγεγραμμένη.

γ. Μία καινούργια προσπάθεια
Στις συζητήσεις που έχουν γίνει μέχρι σήμερα, αναφέρθηκε κατ’ επανάληψη και έτσι είναι, ότι 

το ΠΑΣΟΚ, για πολλοστή φορά, επιχειρεί να ανασυγκροτηθεί. Υπήρξαν διαφορετικές εκτιμήσεις, 
όσον αφορά το αποτέλεσμα των προσπαθειών, την ορθότητα των επιλογών, κ.λπ. Όλα αυτά 
έμπαιναν στη συζήτηση προκειμένου να εισάγουν το ερώτημα: «γιατί επιχειρούμε ξανά την ανα
σύνταξη των δυνάμεών μας αφού το έχουμε ξανακάνει;».

Αυτό που θέλουμε να τονίσουμε είναι ότι πολύ καλώς το ΠΑΣΟΚ στο παρελθόν έκανε τέτοιες 
προσπάθειες. Αυτό και δείγμα υγείας ήταν, γιατί φανέρωνε κάθε φορά την προσπάθειά του να 
προσαρμοσθεί στο περιβάλλον, αλλά και η νικηφόρα πορεία του αποδεικνύει ότι έπρεπε να το 
επιχειρεί.

Σήμερα το εγχείρημα είναι διαφορετικό. Και γιατί οι συνθήκες διαφέρουν, αλλά και γιατί είμα
στε ήδη σ’ ένα άλλο “κύκλο”. Ταυτόχρονα όμως υπάρχουν και μία σειρά από διαφοροποιητικά 
στοιχεία τα οποία σχετίζονται είτε με την εσωτερική μας κατάσταση, είτε με τις αντιλήψεις που 
υπάρχουν στην κοινωνία και αφορούν τα κόμματα.

Αναφέρουμε ενδεικτικά τα σημαντικότερα:

1. Η αντίληψη που υπάρχει στην κοινωνία σε σχέση με τα κόμματα ουδεμία σχέση έχει με το 
παρελθόν. Για μια σειρά από λόγους που δεν είναι του παρόντος να αναλυθούν, η κοινή γνώμη 
στέκεται απέναντι τους, με πολύ μεγαλύτερο σκεπτικισμό, με εντονότερη κριτική διάθεση, με 
μειωμένη εμπιστοσύνη, με μεγάλους προβληματισμούς απέναντι στην ηθική διάσταση της πολι
τικής, με ξεθωριασμένες στη συνείδησή της διαχωριστικές γραμμές, με ισοπεδωτικές αντιλήψεις 
για τα κόμματα, και τους πολιτικούς.

Αυτά ακριβώς τα στοιχεία ωθούν τα κόμματα στο να αποκτήσουν ένα πιο ελκτικό πρόσωπο, 
μια μεγαλύτερη αξιοπιστία όσον αφορά την επεξεργασία και την εφαρμογή της πολιτικής, ένα 
δημοκρατικό τρόπο οργάνωσης, την παροχή περιθωρίων για την ανάπτυξη πρωτοβουλιών στα 
στελέχη και τις οργανώσεις, την μεγαλύτερη δυνατότητα έκφρασης γνώμης η οποία όμως θα 
έχει και πρακτική εφαρμογή, καθώς και τη δυνατότητα άμεσων αποφάσεων από εκείνους που 
τους αφορούν.

2. Η προσπάθεια αυτή συντελείται χωρίς την παρουσία της χαρισματικής προσωπικότητας του 
Ανδρέα Παπανδρέου. Μιας προσωπικότητας η οποία είχε εμπεδώσει σχέσεις αποδοχής και εμπι
στοσύνης με τη βάση του Κινήματος, καθώς και δυνατότητες άμεσης επαφής και επικοινωνίας 
με το λαό.

Αυτή όμως η πληθωρική παρουσία, για λόγους κατά βάση αντικειμενικούς, ορισμένες φορές 
λειτούργησε ανασταλτικά στην ανάπτυξη διαδικασιών εσωτερικού διαλόγου, διεύρυνσης της

Δημοκρατίας και εμπέδωσης νέων εσωκομματικών θεσμών.

3. Όλοι συνομολογούμε ότι βρισκόμαστε ως οργάνωση στο “σημείο μηδέν”. Η μετεξέλιξή μας, 
δεν είχε πια να κάνει με μια καλλίτερη παρουσία μας στον πολιτικό χώρο αλλά με την ίδια την 
ύπαρξή μας ως κόμματος ικανού να διεκδικεί αξιόπιστα την εξουσία. Αυτό θεωρούμε ότι δεν 
είναι πια ώριμο αίτημα μόνο της βάσης του κινήματος, αλλά και της ηγεσίας του. Σήμερα υπάρ
χει πολιτική βούληση, περισσότερο ίσως από ποτέ, και υπάρχουν πολλά παραδείγματα που το 
αποδεικνύουν, για μια ουσιαστική πορεία του ΠΑΣΟΚ προς ένα κόμμα ιδεών, με παιδευτικό 
χαρακτήρα στην Ελληνική κοινωνία.

4. Ένα αρνητικό ίσως στοιχείο παλαιότερων προσπαθειών, αποτελούσε το γεγονός ότι ενώ 
κατά τεκμήριο η προσέγγιση ήταν σωστή, υπήρχε πρόβλημα στις μορφές και στους τρόπους 
υλοποίησης αυτών των πολιτικών που θα μεγιστοποιούσαν και το αποτέλεσμα. Σήμερα θεωρού
με ότι η προσέγγιση που έχει γίνει απαντάει πειστικά σ’ αυτό. Πιστεύουμε ότι η σημερινή πολιτι
κή εισάγει ένα νέο πλέγμα σχέσεων στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ, το οποίο στο βαθμό που στηρι- 
χθεί από όλους εκείνους που εμπλέκονται σ’ αυτό, δηλαδή από όλους μας, θα δώσει απάντηση 
σε χρόνια προβλήματα και αιτήματα της οργάνωσης και θα ανταποκριθεί σε μεγάλο βαθμό στα 
αιτήματα της ίδιας της κοινωνίας έτσι όπως αυτά προαναφέρθηκαν.

5. Το μεγάλο ζητούμενο μιας νέας οργανωτικής πολιτικής σήμερα, δεν είναι απλώς αυτό που 
έχουμε πει κατ’ επανάληψη, δηλαδή το άνοιγμα της οργάνωσης στην κοινωνία. Το ζητούμενο 
είναι η μετάβαση της οργάνωσης προς αυτήν.

Ένα κόμμα, αν θέλει να υφίσταται ως κόμμα εξουσίας οφείλει να βρίσκεται παντού. Να καλύ
πτει με την δράση του κάθε γειτονιά, κάθε εργασιακό χώρο, κάθε θεσμό, να ενσωματώνει τα 
νέα ρεύματα που αναπτύσσονται στην Ελληνική κοινωνία. Οφείλει να παρέχει σε κάθε πολίτη, 
ανάλογα με τα ενδιαφέροντά του, το κατάλληλο βήμα έκφρασης. Τον κατάλληλο χώρο, όπου 
μαζί με άλλους, με ανάλογα ή και παραπλήσια ενδιαφέροντα θα μπορούν να εκφράζονται δημι
ουργικά. Ένα κόμμα δεν πρέπει να προσπαθεί να προσαρμόσει την κοινωνία στα μέτρα του, που 
πολλές φορές μπορεί να είναι και ξεπερασμένα, αλλά το ίδιο οφείλει να ανταποκρίνεται στις 
επιταγές, τις προσδοκίες και τα νέα της δεδομένα. Το ΠΑΣΟΚ αυτό ακριβώς θέλει να κάνει και 
ήδη το επιχειρεί.

δ. Παράλληλη Πορεία

Η πορεία της Ανασυγκρότησης όπως προαναφέραμε περιλαμβάνει παρεμβάσεις και στο ιδεο
λογικό και στο πολιτικό και στο οργανωτικό πεδίο. Είναι βεβαίως φανερό, ότι όταν ξεκινάμε την 
εφαρμογή μιας πολιτικής, αναγκαστικά περνάμε μια φάση εσωστρέφειας, προκειμένου η πολιτι
κή αυτή να εμπεδωθεί και να αφομοιωθεί. Γ Γ αυτό και πρόσκαιρα μπορεί να εμφανίζεται το φαι
νόμενο των συνεχών συζητήσεων για τις επιπτώσεις αυτής της πολιτικής στο οργανωτικό 
κυρίως επίπεδο, υπάρχοντας ταυτόχρονα μια υστέρηση έναντι των άλλων. Είναι πράγματι μια 
αναγκαστική πορεία αυτή, η οποία στο αμέσως επόμενο διάστημα θα αντιστραφεί.

Κατά τη διάρκεια αυτών των συζητήσεων αναπτύχθηκε μία αντίληψη από ορισμένους συντρό
φους στην οποία θεωρούμε ότι πρέπει να δώσουμε μία απάντηση. Μία αντίληψη η οποία θεω
ρούσε ότι από την στιγμή που βρισκόμαστε μπροστά σε τόσες προκλήσεις, από τη στιγμή που οι 
εξελίξεις προχωρούν με ταχύτατους ρυθμούς, από τη στιγμή που προκύπτουν συνεχώς νέα



ερωτήματα για το μέλλον, το ΠΑΣΟΚ θα έπρεπε πρώτα να συζητήσει και να απαντήσει ο' αυτά 
και στη συνέχεια να προχωρούσε την ανασυγκρότησή του.

Θεωρούμε ότι αυτή η άποψη ήταν, είναι και θα είναι έξω από τις αντιλήψεις του ΠΑΣΟΚ. Απέ
χει πολύ από την πολιτική του θεωρία για την οργάνωση, απέχει πολύ από την προσέγγισή μας, 
για το πως οργανώνεται και δρά το κόμμα μας. Είναι τελικά μια συντηρητική αντίληψη.

Το Κόμμα είναι ένα υποκείμενο που οργανώνεται, δρά, συμμετέχει στους μαζικούς αγώνες, 
παρεμβαίνει στα κοινωνικά προβλήματα και βεβαίως διαμορφώνει πολιτικές και αναζητεί νέους 
ιδεολογικούς ορίζοντες. Όλα αυτά όμως οφείλει και πρέπει να τα κάνει μαζί. Η ανατροφοδότη
ση των ιδεών από τον κοινωνικό χώρο, η εμπειρία της πράξης είναι οδηγός για τις μεγάλες 
τομές που απαιτούνται.

Γιατί αν συζητάει χωρίς να δρα ή και το αντίστροφο, τότε η αποδόμηση και αποδιάρθρωση του 
κόμματος είναι πολύ κοντά.

Τελικώς το κόμμα αυτό μετατρέπεται σε μια ιδιότυπη “κοινωνική ολιγαρχία”, σε λέσχη πολιτι
κής ελίτ, όπου ο διάλογος υπάρχει για το “φαίνεσθαι”, αλλά την ουσία αποτελεί πια ο αδυσώπη
τος ανταγωνισμός μεταξύ των στελεχών του για καλλίτερη θέση στη διαχείριση της εξουσίας, 
αν βεβαίως τη διατηρήσουν για πολύ.

Ασφαλιστική δικλείδα λοιπόν απέναντι σ’ αυτά αποτελεί η παράλληλη πορεία της δράσης με 
τις ιδεολογικές και πολιτικές αναζητήσεις. Γιατί μόνο μια τέτοια πορεία διασφαλίζει και το μαζι
κό χαρακτήρα του κόμματος, και την ορθή διασύνδεσή του με την κοινωνία και τα προβλήματά 
της.

ε. Τα σχηματικά διλήμματα
Το ΠΑΣΟΚ σήμερα διέρχεται μία φάση αναζήτησης σ’ όλα τα επίπεδα. Μία φάση με έντονα τα 

στοιχεία της μεταβατικότητας. Είναι επομένως λογικό σε περιόδους τέτοιες, όπου εναγωνίως 
αναζητάς το αύριο προσπαθώντας να το συνδέσεις με το χθές και το σήμερα, όπου πια ενώ οι 
βεβαιότητες λιγοστεύουν, τα ερωτηματικά συνεχώς αυξάνονται, να υπάρχουν πολλές και δια
φορετικές προσεγγίσεις για τα μικρά ή μεγάλα που μας απασχολούν.

Ταυτόχρονα μια μεταβατική περίοδος προσφέρεται για αυθαίρετες ερμηνείες, καθώς και για 
να επιβιώνουν λογικές που στηρίζονται στη “μισή αλήθεια” και στην αλλοίωση της πραγματικό
τητας. Είναι επίσης ευνοϊκή αυτή η περίοδος για την εισαγωγή διλημμάτων, τα οποία βεβαίως 
εφόσον είναι υπαρκτά δεν υφίσταται θέμα, όταν όμως είναι σχηματικά και ανύπαρκτα τότε τα 
προβλήματα είναι πολλά και ποικίλα. Ακόμα δε μεγαλύτερα προβλήματα δημιουργούνται όταν οι 
λέξεις που χρησιμοποιούνται έχουν για κάθε μέλος, αλλά και ψηφοφόρο του ΠΑΣΟΚ συναισθη
ματική και ιστορική φόρτιση και αξία.

Ο αριστερός και ο δεξιός, ο πατριώτης και ο μειοδότης, ακόμα και ο κοινωνικά ευαίσθητος ή 
όχι, αποτελούν έννοιες που το ΠΑΣΟΚ χρησιμοποιούσε για να χαρακτηρίσει και να διαχωρίσει 
άλλους πολιτικούς χώρους. Αν το παλιό και το νέο δημιούργησε ένα πρόβλημα στο ΠΑΣΟΚ, τα 
παραπάνω μπορούν να δημιουργήσουν πολύ περισσότερα λόγω της φόρτισης που μεταφέρουν.

Είναι χαρακτηριστικό το απόσπασμα από την ομιλία του σ. Προέδρου στην 4η Σύνοδο της Κ.Ε.:

«Δε δέχομαι τις ταμπέλες και για ένα άλλο λόγο. Στο ΠΑΣΟΚ δεν μας περισσεύει κανείς. 
Κανείς δεν είναι περισσότερο ή λιγότερο ΠΑΣΟΚ από τον άλλο. Τα διλήμματα πατριωτικό 
ΠΑΣΟΚ ή όχι, κοινωνικό ΠΑΣΟΚ ή όχι, αριστερό ΠΑΣΟΚ ή όχι είναι διλήμματα ψευδή. Είναι, 
όμως και διλήμματα συντήρησης. Διλήμματα που μας κρατούν δεμένους σε σκιαμαχίες. Είμαστε 
το ΠΑΣΟΚ των αποφάσεών μας».

Οι διαφορετικές απόψεις πρέπει να κατατίθενται. Όχι όμως με τη μορφή των διλημμάτων, που 
σε τελευταία ανάλυση θα ήταν δικαιολογημένη μόνο στο βαθμό που υπήρχε μια διαφορετικά 
ολοκληρωμένη πολιτική πρόταση πιο αριστερή, πιο πατριωτική και με απέραντη κοινωνική ευαι
σθησία.

Επειδή όμως κάτι τέτοιο δεν υφίσταται καλό θα είναι να σταματήσει η αναπαραγωγή αυτής 
της πρακτικής, η οποία οδηγεί το Κίνημα σε σχηματικές αντιπαραθέσεις, οι οποίες δεν έχουν 
σχέση με τη Δημοκρατία, το διάλογο, την εποικοδομητική κριτική και την επιδιωκόμενη σύνθεση 
απόψεων.

Ο καθένας από εμάς, αλλά και το ΠΑΣΟΚ στο σύνολό του, δεν θα κριθεί με βάση επιχειρούμε - 
νους διαχωρισμούς, θα κριθεί από την πορεία υλοποίησης των μεγάλων μας επιλογών. Και αν 
δεν τα καταφέρουμε τότε οι «ταμπέλες» δεν θα έχουν καμιά αξία. Πιθανόν να βοηθούν «προσω
πικές πορείες», αλλά αυτό πολύ μικρή σημασία θα έχει, αφού θα έχουμε αποτύχει.

στ. Τα πολιτικά συμπεράσματα

Η 3η Σύνοδος του Τ.Ο.Π. αποτελεί ένα σταθμό στην πορεία Ανασυγκρότησης. Με τη διαδικα
σία αυτή κλείνει η πρώτη φάση αυτής της πορείας, η οποία αφορούσε ουσιαστικά το διάλογο για 
τους ιδεολογικούς, πολιτικούς και οργανωτικούς όρους της Ανασυγκρότησης, την υλοποίηση 
των πρώτων βημάτων, καθώς και την πρώτη μετά τις εκλογές επαφή των στελεχών μας με την 
κοινωνία.

Ταυτόχρονα η σύνοδος αυτή αποτελεί μια νέα αφετηρία, αφού κατά τη διάρκειά της και μέσα 
από την ανταλλαγή εμπειριών και απόψεων, θα καταλήξουμε στα συμπεράσματα εκείνα που θα 
μας επιτρέψουν να προσδιορίσουμε τα επόμενα βήματα.

Μια πρώτη κριτική προσέγγιση αυτής της πορείας έχουμε ήδη κάνει και τη γνωρίζετε. Σήμερα 
προσπαθούμε η προσέγγισή μας αυτή να είναι πιο ολοκληρωμένη. Είναι δε πιθανόν κάποια από 
τα στοιχεία που αναφέρονται πιο κάτω να τα έχουμε ξαναπεί, θεωρούμε όμως αναγκαία την 
επανάληψή τους προκειμένου να έχετε μια συνολική και ολοκληρωμένη εικόνα.

Ετσι λοιπόν έχουμε:

1. Η Ανασυγκρότηση ως σύλληψη στηρίζεται στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας και του 
ΠΑΣΟΚ. Αποτελεί τη μοναδική ολοκληρωμένη πρόταση η οποία δίνει διεξόδους σε χρόνια προ
βλήματα της οργάνωσης και της σχέσης της με την κοινωνία. Γι’ αυτό και δεν είναι τυχαίο ότι η 
όποια αμφισβήτηση δεν αφορούσε το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, αλλά είχε να κάνει είτε με το 
τρόπο προσέγγισής του, είτε με επιμέρους στοιχεία αυτής της πολιτικής.

2. Η λέξη κλειδί αυτής της πορείας είναι η ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ. Πρέπει να γίνει κατανοητό, με βάση 
τα δεδομένα που υπάρχουν σήμερα στο ΠΑΣΟΚ, ότι αν δεν πούμε όλοι το μεγάλο ΝΑΙ και το 
εννοήσουμε, τότε τα αποτελέσματα θα είναι οριακά.



3. Η Ανασυγκρότηση είναι γεγονός ότι στην πορεία και σε πλήρη ανάπτυξη είναι δυνατόν να 
επιφέρει ακατανομές και ανακατατάξεις στη διαχείριση τοπικών εξουσιών και «επετηρίδων». 
Αυτό αποτελεί ένα δεδομένο που κάνει επιφυλακτικά ορισμένα στελέχη απέναντι σ’ αυτό το 
εγχείρημα. Σε ορισμένες περιπτώσεις θα έλεγε κανείς ότι υπάρχει ένα «βόλεμα» των τοπικών 
στελεχών (βουλευτών, δημάρχων, μελών Ν.Ε.) με τα «κεκτημένα», με αποτέλεσμα οποιαδήποτε 
προσπάθεια διατάραξης μιας υπαρκτής ισορροπίας, στην πράξη να τα βρίσκει αντίθετα.

Βεβαίως δεν ισχυρίζεται κανείς ότι πρέπει να πάψουμε να αναζητούμε σημεία ισορροπίας. 
Αυτό είναι θεμιτό και αναγκαίο. Όμως η αναζήτηση αυτή δεν μπορεί να βρίσκεται μονίμως στο 
ίδιο σημείο. Η δυναμική της εξέλιξης επιβάλλει τη μετατόπιση σε άλλες θέσεις, οι οποίες θα 
ενσωματώνουν κάθε φορά τα νέα εσωκομματικά και κοινωνικά δεδομένα.

4. Η στήριξη αυτής της προσπάθειας από τα κεντρικά όργανα του Κινήματος και ιδιαίτερα από 
τα μέλη της Κ.Ε. και του Ε.Γ. δεν ήταν η επιθυμητή. Θεωρούμε ως προϋπόθεση για την επιτυχία 
την άμεση ενεργοποίηση του συνόλου των στελεχών μας.

5. Οι παρεμβάσεις που έχουν γίνει μέχρι σήμερα προσδίδουν μια σοβαρή κινητικότητα στην 
οργάνωσή μας, τόσο στο επίπεδο των εσωκομματικών διαδικασιών, όσο και σε εκείνο των μαζι
κών δραστηριοτήτων.

Πιστεύουμε ότι σήμερα έχει κατακτηθεί από τα στελέχη μας τόσο η φιλοσοφία της ανασυ
γκρότησης, όσο και τα πρακτικά βήματα υλοποίησής της.

Αυτή όμως η κινητικότητα σε καμμιά περίπτωση δεν σημαίνει αποκατάσταση των σχέσεών μας 
με την κοινωνία. Αυτό ήταν και παραμένει το μεγάλο ζητούμενο. Ταυτόχρονα η κινητικότητα 
αυτή δεν σηματοδοτεί και ενεργοποίηση της βάσης του Κινήματος. Πολλές φορές η οργάνωση 
είναι απούσα. Μπορεί να συμμετάσχει σε κεντρικές διαδικασίες, όμως η καθημερινή παρουσία 
και δράση, αυτή δηλαδή που δίδει νόημα και περιεχόμενο στην ύπαρξή της, εμφανίζεται πολύ 
περιορισμένη.

Για το λόγο αυτό αποκτά ακόμα μεγαλύτερη αξία, εκείνο το οποίο έχουμε ξαναπεί, ότι δηλαδή 
όλες μας οι παρεμβάσεις θα πρέπει να δίνουν ουσιαστικό ρόλο, εξουσίες και αρμοδιότητες στη 
βάση του Κινήματος. Ένας ρόλος ο οποίος δεν θα εξαντλείται στα περιφερειακά στελέχη, αλλά 
θα αποκεντρώνει αρμοδιότητες από κάθε κομματική βαθμίδα στην αμέσως επόμενη.

6. Μπορεί οι Δημοτικές και Νομαρχιακές Εκλογές να είναι ακόμη μακριά, όμως αυτό απ’ ό,τι 
φαίνεται δεν εμποδίζει σε τίποτα την ανάπτυξη προσωπικών στρατηγικών γύρω από ενδεχόμε
νες υποψηφιότητες. Αυτό βεβαίως δεν θα ήταν αρνητικό στο βαθμό που είχαμε μια απλή αναφο
ρά της πρόθεσης ενός στελέχους να διεκδικήσει το «χρίσμα». Όταν όμως η πρόθεση αυτή συνο
δεύεται από μια προσπάθεια ερμηνείας των διαδικασιών ανάπτυξης της οργάνωσης σύμφωνα με 
τις προσωπικές επιθυμίες τότε η αποδοχή, η άρνηση, ή η προσαρμογή, έχει ιδιοτελή χαρακτήρα, 
απέχει από τα επιδιωκόμενα και βεβαίως δημιουργεί σαφείς όρους προσωπικών αντιπαραθέσε
ων.

Αυτά τα φαινόμενα πρέπει να αντιμετωπισθούν. Γ ια το λόγο αυτό πρέπει άμεσα να ξεκαθαρί
σουμε και να κάνουμε γνωστά, τα κριτήρια, τον τρόπο, τις διαδικασίες και τους όρους με βάση 
τα οποία θα οδηγηθούμε στις προκριματικές εκλογές για την ανάδειξη των υποψηφίων, προκει- 
μένου και οι κανόνες να είναι γνωστοί, αλλά και την ελαχιστοποίηση των προβλημάτων να πετύ- 
χουμε.

7. Απ’ ό,τι δείχνει η εξέλιξη των διαδικασιών, τα αρχικά προβλήματα που αφορούσαν «συγχύ
σεις», «παρανοήσεις», κ.λπ. φαίνεται στην πράξη ότι τα ξεπερνάμε. Αλλού με μεγαλύτερη και 
αλλού με μικρότερη επιτυχία. Διαφορετικές επιμέρους προσεγγίσεις εξακολουθούν να υπάρ
χουν, ορισμένες απ’ αυτές θετικές, ενώ κάποιες άλλες ουσιαστικά αναπαράγουν το υπάρχον 
μοντέλο και εσωτερικό καθεστώς.

Πιστεύουμε ότι έπειτα από τόσες εσωτερικές διαδικασίες διαλόγου, έπειτα από επανειλημμέ
νες και ομόφωνες αποφάσεις της Κ.Ε., μπορούμε να πούμε ότι «το τοπίο είναι καθαρό». Στη 
φάση υλοποίησης που έχουμε ήδη εισέλθει είναι ξεκάθαροι και οι όροι και οι συνθήκες και οι 
φόρμες. Οι απόψεις έχουν καταγραφεί. Υπάρχει μια αποφασισμένη πολιτική την οποία οφείλου
με όλοι να εφαρμόσουμε, όχι πια στα λόγια αλλά στην πράξη.

8. Θεωρούμε αυτονόητη, τη σχέση εξάρτησης μεταξύ Ανασυγκρότησης και σχέσεων των πολι
τών με τα κόμματα και την πολιτική, καθώς και τη σοβαρότατη επιρροή που ασκεί η κυβερνητική 
πολιτική στα αποτελέσματα των προσπαθειών μας.

9. Πρέπει αμέσως να αρχίσουμε τον εσωτερικό διάλογο για τα μεγάλα ιδεολογικά και πολιτικά 
θέματα. Κυρίως για τα ανοιχτά μέτωπα του Κοινωνικού Διαλόγου, καθώς και για το παρόν και το 
μέλλον της σύγχρονης αριστερός.

10. Γενικά, κρίνοντας την πρώτη φάση της Ανασυγκρότησης, μπορούμε να πούμε ότι παρά τα 
προβλήματα και τις αδυναμίες έχει θετικό απολογισμό και όσον αφορά τις διαδικασίες και όσον 
αφορά τα αποτελέσματα που η φάση αυτή προέβλεπε. Αυτή τη στιγμή, στο σύνολο των Νομαρ
χιακών Οργανώσεων βρίσκεται σε εξέλιξη και υλοποιείται ένας προγραμματισμός πρωτοβου
λιών και δραστηριοτήτων, ο οποίος ενσωματώνει πάγιες δραστηριότητες, οργανωτικές παρεμ
βάσεις, τους νέους εσωτερικούς θεσμούς (συγκρότηση και διάταξη διευρυμένων Ν.Ε., αξιοποίη
ση δυναμικού τους, σύσταση ή υπό δημιουργία θεματικές οργανώσεις), καθώς βεβαίως και μαζι
κές πρωτοβουλίες (εκδηλώσεις, επισκέψεις κλιμακίων, κ.λπ.).

Πιστεύουμε ότι μέχρι το καλοκαίρι θα είναι πια «χειροπιαστά» τα αποτελέσματα και σε οργα
νωτικό επίπεδο, αλλά και σε εκείνο που αφορά την αποκατάσταση της επαφής με την κοινωνία 
και τα προβλήματά της.

11. Αφήνουμε τελευταίο ένα θέμα, για το οποίο δε θα κάνουμε κρίσεις γιατί δεν είναι του 
παρόντος, που όμως αποτελεί αντικείμενο προβληματισμού για το σύνολο των οργανώσεών 
μας. Είναι αυτό της Νεολαίας. Πιστεύουμε ότι το Κίνημα πρέπει να ασχοληθεί άμεσα και σε ανώ
τατο επίπεδο (Κ.Ε.), προκειμένου η παρέμβαση και η αποδοχή του στο χώρο της ελληνικής νεο
λαίας, να είανι αντάξια της ιστορίας του, της διαδρομής του και της σημερινής πολιτικής παρου
σίας του.

Θ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για κοινωνικό διάλογο δεν αποτελεί μια ευκαιριακή πολιτική. Πρέπει να 
υφίσταται ως ένα μόνιμο και καθοριστικό χαρακτηριστικό των λειτουργιών και της σχέσης του 
με την κοινωνία και τους φορείς της ανεξάρτητα του αν βρισκόμαστε στην κυβέρνηση ή όχι. 
Αποτελεί μία άλλη άποψη, μια προοδευτική αντίληψη για την άσκηση της εξουσίας με σαφές 
ιδεολογικό, πολιτικό και οργανωτικό περιεχόμενο.



Τα ιδεολογικά χαρακτηριστικά αυτής της πρότασης έχουν σχέση με την συμμετοχή του πολίτη 
και των φορέων που τον εκπροσωπούν στην διαμόρφωση των πολιτικών προτάσεων, με την 
καλλιέργεια της υπεύθυνης πολιτικής στάσης των φορέων και της πολιτικής εξουσίας, με την 
απόρριψη στην πράξη της αντίληψης που θέλει την διαμόρφωση και την άσκηση της πολιτικής 
από τους κάθε λογής “ειδικούς” και τεχνοκράτες.

Τα πολιτικά της χαρακτηριστικά έχουν σχέση με την ανάγκη σοβαρής και αποτελεσματικής 
παρουσίας όλων των πολιτικών δυνάμεων απέναντι στα μεγάλα προβλήματα, η λύση των οποί
ων απαιτεί πανεθνική προσπάθεια. Στην πράξη αποδεικνύεται ποιος έχει σχέδιο, θέσεις, από
ψεις και ποιος είναι ευκαιριακός στις προτάσεις, ασύνδετος με το περιβάλλον, δημιουργός εντυ
πώσεων και τίποτα παραπάνω.

Τα οργανωτικά της τέλος χαρακτηριστικά αναφέρονται σε μία νέου τύπου σχέση του ΠΑΣΟΚ 
με τους πολίτες και τους φορελίς τους. Η οργάνωσή μας για να πείσει, για να είναι ελκτική και 
αξιόπιστη, οφείλει να έχει θέσεις σε κάθε της επίπεδο, οφείλει να έχει μόνιμους διαύλους επι
κοινωνίας με κάθε πολίτη, με κάθε επιμέρους κίνημα.

Με βάση λοιπόν αυτά γίνεται φανερό ότι ο κοινωνικός διάλογος δεν μπορεί να αφορά μόνο το 
κέντρο, αλλά και την περιφέρεια. Η ανάγκη δημιουργίας “τοπικών οραμάτων” είναι εξίσου σημα
ντική με εκείνη του “μεγάλου οράματος”.

Απαιτείται όμως ιδιαίτερη προσοχή και ως προς την οργάνωσή του, αλλά και ως προς το 
περιεχόμενο και τους στόχους.

Η οργάνωσή του θα πρέπει να αναδεικνύει στοιχεία σοβαρότητας και υπευθυνότητας. Ενεργο
ποιεί το σύνολο του δυναμικού μας και ιδιαίτερα τα στελέχη που συμμετέχουν στις Διευρυμένες 
Ν.Ε., αλλά και κοινωνικά στελέχη ικανά να συνεισφέρουν σ’ αυτή την πολιτική πρωτοβουλία.

Οι στόχοι και το περιεχόμενο, δεν μπορούν να αποτελούν ούτε ένα άθροισμα χρόνιων προ
βλημάτων, ούτε ένα συνοθύλευμα μεγάλων έργων, το οποίο απαιτεί τεράστιους προϋπολογι
σμούς για να υλοποιηθεί. Αντίθετα ο τελικός στόχος θα πρέπει να είναι η δημιουργία ενός “τοπι
κού κοινωνικού σχεδίου”, με άμεσες, βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιλογές, με συνο
χή και συνάφεια, με μετρήσιμες πρωτοβουλίες και χρονικούς προσδιορισμούς.

Αυτή η διαδικασία του Κοινωνικού Διαλόγου πιστεύουμε ότι πράγματι αναβαθμίζει το ρόλο και 
τον λόγο των οργανώσεών μας. Τις προσανατολίζει σε πιο ολοκληρωμένες μορφές επικοινω
νίας, οι οποίες και γεγονότα δημιουργούν, αλλά και αποτελέσματα έχουν.

Υπάρχει βεβαίως μια προϋπόθεση: Ότι τα αποτελέσματα ενός τέτοιου διαλόγου πρέπει να 
είναι σεβαστά από την κεντρική εξουσία. Γιατί σε αντίθετη περίπτωση θα πρόκειται για μια εργα
σιοθεραπεία η οποία θα απογοητεύσει, θα περιθωριοποιήσει και θα καταβάλλει κάθε δυναμικό 
στοιχείο που υπάρχει στην περιφέρεια, στη δε οργάνωσή μας θα ενισχύσει για άλλη μια φορά 
την αντίληψη που την θέλει εκλογικό μηχανισμό και όχι υποκείμενο ανάπτυξης δημιουργικών 
πρωτοβουλιών.

I. ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΜΑΣ

Τα επόμενα βήματα μέχρι το καλοκαίρι σε γενικές γραμμές έχουν προσδιοριστεί από τις απο
φάσεις της Κ.Ε. και τις εξειδικεύσεις του Τ.Ο.Π. και των άλλων Τομέων του Κινήματος.

Μπορούμε να πούμε ότι σοβαρότατοι σταθμοί αυτής της περιόδου αποτελούν οι ειδικές σύνο
δοι της Κ.Ε. για την Ανάπτυξη το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουνίου και για την Αποκέντρωση - 
Αυτοδιοίκηση περί τα μέσα Ιουλίου.

Γύρω απ’ αυτά τα δύο γεγονότα, αρθρώνονται μια σειρά από διαδικασίες, οι οποίες στοχεύουν 
στην αρτιότερη προετοιμασία αυτών των συνόδων της Κ.Ε.

Θα επιχειρήσουμε παρακάτω να καταγράψουμε το σύνολο των πρωτοβουλιών που αναλαμβά
νονται το επόμενο διάστημα στα πλαίσια της Ανασυγκρότησης, αδυνατώντας προφανώς να 
αποφύγουμε κάποιες επαναλήψεις, τις οποίες όμως θεωρούμε αναγκαίες, προκειμένου να έχετε 
μία συνολική οπτική αυτών των πρωτοβουλιών:

1. Εχουμε εισέλθει ήδη στη πιο δύσκολη φάση της Ανασυγκρότησης. Από τη συζήτηση των 
όρων πρέπει να πάμε στα οχήματα που τους υλοποιούν, από την επιλογή των σχημάτων στη λει
τουργία και εμπέδωσή τους, από την εμπέδωση στην παροχή περιεχομένου και από την παροχή 
περιεχομένου στην εξειδίκευση - συνολικοποίηση των πολιτικών και τη δράση.

Όλα αυτά αποτελούν μία αλληλουχία, η οποία παρέχει την αναγκαία δυναμική. Αν δεν συμ
βούν αυτά τότε θα έχουμε διαπράξει ένα μετέωρο βήμα το οποίο θα συμβάλλει στην παραπέρα 
αποδόμηση του κομματικού μας οικοδομήματος.

Επειδή βεβαίως οι δυνάμεις της αδράνειας είναι πολύ ισχυρές, γι’ αυτό σ’ αυτή τη φάση απαι
τείται επιμονή και όχι βιαστικές αναθεωρήσεις.

2. Αμέσως μετά την Σύνοδο του Τ.Ο.Π. κάθε Νομαρχιακή - Τομεακή Οργάνωση πρέπει να 
οργανώσει τον ιδεολογικό διάλογο με βάση την θεματολογία και τα συμπεράσματα από τις ημε
ρίδες του ΙΣΤΑΜΕ. Το υλικό θα φτάσει στις οργανώσεις με ευθύνη του Τομέα Επικοινωνίας, ο δε 
τρόπος οργάνωσης του διαλόγου αφορά την κάθε Ν.Ε.

3. Η φάση αυτή επιβάλει την εμπέδωση και κατοχύρωση της Διευρυμένης Ν.Ε., ως του οργά
νου εκείνου το οποίο μπορεί να συνθέσει αποτελεσματικά διαφορετικές προσεγγίσεις, να κατο
χυρώσει την ενιαία έκφραση των στελεχών, να επιλύσει προβλήματα στρεβλών πολιτικών σχέ
σεων μεταξύ των κυβερνητικών, θεσμικών και κομματικών μας εκφράσεων. Είναι το όργανο 
εκείνο, το οποίο μπορεί να ενιαιοποιεί την πολιτική μας στο Νόμο, να οδηγεί σε ευρύτερες 
συναινέσεις, να αναβαθμίζει τελικά το ρόλο των Ν.Ε.

Αυτή όμως η κατοχύρωση μπορεί να προκύψει μόνο μέσα από την ουσιαστική και συγκεκριμέ
νη λειτουργία, μέσα από την ενεργοποίηση των μελών του, την εξατομίκευση των ευθυνών, την 
πλήρη αξιοποίησή τους στα πλαίσια των αναγκών της Ανασυγκρότησης, του Κοινωνικού Διαλό
γου κ.λπ. Πρώτο θέμα άμεσης συζήτησης αποτελεί η ανάπτυξη του Νομού, η οποία στη συνέ
χεια θα συζητηθεί στο Νομαρχιακό Συμβούλιο.

4. Σημαντικό κρίκο σ’ αυτή την προσπάθεια αποτελούν τα Περιφερειακά Συμβούλια και οι Περι
φερειακές Επιτροπές. Επειτα από μία φάση αναζήτησης, “συντονιστών”, “γραμματέων” κ.λ.π., η 
οποία όμως λειτούργησε παραλυτικά, πιστεύουμε ότι είμαστε έτοιμοι για μια ουσιαστική λει
τουργία. Πρέπει να σημειώσουμε όμως ότι το αίτημα για τη λειτουργία τους έχει περισσότερο 
οργανωτικά και λιγότερο αναπτυξιακά χαρακτηριστικά, μιάς και δυστυχώς υπάρχει σαφής έλλει
ψη “περιφερειακής συνείδησης” και στο κέντρο αλλά και στο Νομό. Βεβαίως τα τελευταία χρό
νια έχουν γίνει σημαντικά βήματα σ’ αυτόν τον τομέα και έτσι σήμερα η κατοχύρωση της λει-



τουργίας του Π.Σ. αποτελεί ώριμο αίτημα. Το πρώτο δε βήμα γι’ αυτή την κατοχύρωση, περνάει 
μέσα από την ουσιαστική προετοιμασία και πραγματοποίηση άμεσης συνεδρίασης για την Ανά
πτυξη της Περιφέρειας στα πλαίσια προετοιμασίας και της Συνόδου της Κ.Ε.

5. Αναφέρθηκε και σε προηγούμενο κεφάλαιο, ότι προϋπόθεση για μία επιτυχή πορεία, αποτε
λεί η διάταξη και ενεργοποίηση του κεντρικού στελεχιακού δυναμικού. Η διάταξη έχει γίνει, η 
ενεργοποίηση όμως φαίνεται ότι απαιτεί χρόνο. Έτσι το βάρος αυτής της προσπάθειας μέχρι 
σήμερα έχει επιμεριστεί σε ελάχιστους, όχι επειδή εκείνοι το επιδιώκουν, αλλά επειδή πρέπει 
να καλύψουν κενά και υποχρεώσεις του κέντρου προς την περιφέρεια.

6. Οι Θεματικές Οργανώσεις ως γνωστόν δέχθηκαν πολλές αμφισβητήσεις. Υπήρξε αδυναμία 
κατανόησης του ρόλου τους, της δραστηριότητάς τους, του περιεχομένου τους κ.λπ. Σε ορισμέ
νες μάλιστα περιπτώσεις θεωρήθηκε ότι ανταγωνίζονται και αντιστρατεύονται τη λειτουργία 
των Τ.Ο., τις απογυμνώνουν κ.λπ. Ολα αυτά νομίζουμε ότι απαντήθηκαν πειστικά. Κάθε καλο
προαίρετος μπορεί να κατανοήσει ότι δεν συμβαίνει τίποτε απ’ όλα αυτά και ότι οι θεματικές 
οργανώσεις, αποτελούν “ένα από τα πιο σημαντικά νέα και ελπιδοφόρα βήματα για την κοινωνι
κή διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ” και την επεξεργασία φερέγγυας και αξιόπιστης πολιτικής.

Θεωρούμε ότι ο διάλογος γύρω από το θέμα της αναγκαιότητας ή μη των θεματικών οργανώ
σεων έχει εξαντληθεί.

Ηδη έχει δημιουργηθεί ένας ικανοποιητικός αριθμός θεματικών οργανώσεων σ’ όλη την Ελλά
δα, ενώ σ’ όλους τους προγραμματισμούς των Ν.Ε. υπάρχουν προτάσεις για συγκρότηση τέτοι
ων οργανώσεων. Τώρα πια το πρόβλημα που πρέπει να μας απασχολεί έχει να κάνει με το περιε
χόμενο.

Σ’ αυτή τη φάση λοιπόν θα πρέπει να εντατικοποιηθεί η προσπάθεια δημιουργίας νέων Θ.Ο. και 
να ξεκινήσει η επί της ουσίας συζήτηση για το αντικείμενο κάθε οργάνωσης (τοπικού και κεντρι
κού ενδιαφέροντος).

Ο κάθε Τομέας Πολιτικής του Κινήματος θα πρέπει να δώσει αντίστοιχο υλικό στις Ν.Ε. και 
ίσως από το Φθινόπωρο να δούμε Πανελλήνιες Συσκέψεις Ομοειδών Οργανώσεων, με την ευθύ
νη των αντίστοιχων Τομέων στα πλαίσια της ομογενοποίησης και άρα της ορθότερης επεξεργα
σίας της πολιτικής μας.

7. Για τον Κοινωνικό Διάλογο σε τοπικό επίπεδο αναφερθήκαμε σε προηγούμενο κεφάλαιο. 
Πρέπει εδώ να τονίσουμε ότι οφείλουμε άμεσα να οργανώσουμε αυτόν τον διάλογο, με σοβαρό
τητα, συνέπεια και αξιοπιστία, αξιοποιώντας ότι πιο δημιουργικό έχουμε στο Κόμμα μας ή τον 
περίγυρό μας.

8. Εκτός του Κοινωνικού Διαλόγου η επικοινωνιακή μας προσπάθεια πρέπει να συμπεριλάβει 
και τις παραδοσιακές της μορφές (εκδηλώσεις, συζητήσεις κ.λ.π.) αλλά να επιβάλλει και νέες 
φόρμες όπως αυτές που ήδη υλοποιούμε δηλαδή επισκέψεις κομματικών και κυβερνητικών κλι
μακίων για επί τόπου εξέταση και αν είναι δυνατόν και απάντηση για μικρά ή και μεγάλα προ
βλήματα.

9. Η οργάνωση του διαλόγου με την Αριστερά όπως έχουμε τονίσει και στο παρελθόν, είναι 
θέμα που η κάθε Ν.Ε. πρέπει να δει αυτόνομα, ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε περιο

χής-

10. Πιστεύουμε ότι είναι καιρός το ΠΑΣΟΚ να δει με σοβαρότητα το θέμα όχι απλά της αξιο
ποίησης αλλά και καταγραφής του στελεχιακού του δυναμικού στο κέντρο και την Περιφέρεια. 
Δυστυχώς μέχρι σήμερα το ΠΑΣΟΚ δεν είχε ουδεμία θεσμοθετημένη διαδικασία καταγραφής και 
αξιοποίησης των στελεχών του, με γνωστά σε όλους μας αποτελέσματα. Σήμερα είναι αναγκαίο 
περισσότερο από ποτέ και υπάρχει η πολιτική βούληση γι’ αυτό, να δημιουργήσουμε μία “τράπε
ζα δεδομένων” ως ελάχιστη προϋπόθεση για την αξιοποίηση ενός τεράστιου δυναμικού, το 
οποίο υπάρχει ανά την Ελλάδα, αλλά δεν αξιοποιείται είτε γιατί θεωρείται ότι δεν ανήκει στους 
“ημετέρους”, είτε γιατί είναι άγνωστο, είτε γιατί οι εσωτερικοί τοπικοί συσχετισμοί δεν το επι
τρέπουν.

Το πρώτο βήμα που έχει γίνει με τη δημιουργία της “τράπεζας στελεχών” στο κέντρο, θα πρέ
πει να διευρυνθεί και να επεκταθεί και στην περιφέρεια.

Ταυτόχρονα και σε συνδυασμό με αυτό θα πρέπει ίσως να δούμε το θέμα των ασυμβιβάστων 
και σε τοπικό επίπεδο. Είναι ένα θέμα με πολλές πτυχές το οποίο πρέπει να δούμε πολύ σοβα
ρά, πριν πάρουμε την οποιαδήποτε απόφαση.

11. Το ΠΑΣΟΚ είναι πια ένα κόμμα που έχει ιστορία, έχει τις δικές του προσλαμβάνουσες, έχει 
τα δικά του δεδομένα. Δεν παύει όμως να κινείται σ’ ένα διεθνές περιβάλλον από το οποίο δέχε
ται επιρροές και επιδράσεις και στο οποίο είναι αναγκασμένο να συνυπάρχει, να αναζητά συμ- 
μαχίες, ν'ανταλλάσει προβληματισμούς με άλλα κόμματα, ιδιαίτερα δε μέσα στα πλαίσια του 
Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος.

Θα ήταν ίσως σκόπιμο, στα πλαίσια αυτής της ανταλλαγής των προβληματισμών και με δεδο
μένο ότι ήδη οι οργανώσεις του ΠΑΣΟΚ στο εξωτερικό έχουν στενές σχέσεις συνεργασίας με 
Σοσιαλιστικά Κόμματα, να προσεγγίζαμε την εμπειρία αυτών των κομμάτων σε θέματα που αφο
ρούν την εξέλιξη της δομής τους, τη σχέση τους με τος θεσμούς και τα μαζικά κινήματα, τη 
σχέση τους με το κράτος, την κυβέρνηση κ.λ.π.

Πιστεύουμε ότι αυτό θα αποτελούσε μία εμπειρία για μας, η οποία θα εμπλούτιζε τα συγκριτι
κά μας στοιχεία και παράλληλα θα αξιοποιούσε οτιδήποτε θετικό για τα ελληνικά δεδομένα. 
Όλα αυτά βεβαίως στο βαθμό που τα επιχειρήσουμε, θα πρέπει να γίνουν με τη βοήθεια του 
Τομέα Διεθνών Σχέσεων του Κινήματος.

12. Τέλος τα συμπεράσματα της 3ης Συνόδου του Τ.Ο.Π. θα πρέπει να συζητηθούν και να 
γίνουν κτήμα του συνόλου των Οργανώσεων του ΠΑΣΟΚ.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Συντρόφισσες και σύντροφοι, θα πούμε δυο - τρία πράγματα για την διαδικα
σία, πώς θα κινηθούμε δηλαδή. Στη σημερινή διαδικασία θα μιλήσουν, ένας εκπρόσωπος -όπως 
ήδη σας έχουμε στείλει το πρόγραμμα- από κάθε Νομαρχιακή ή Τομεακή Οργάνωση και θα 
παρέμβουν στην διάρκεια της διαδικασίας με ολιγόλεπτες παρεμβάσεις μόνον τα μέλη της Γραμ
ματείας του Τομέα Οργανωτικής Πολιτικής και κανένα μέλος των Γραφείων του Τομέα.

Την σειρά των ομιλητών προσπαθήσαμε να την καθορίσουμε με έναν αντικειμενικό τρόπο, 
ώστε να μην έχει κανείς παράπονο και να μην υπάρχει η παραμικρή καχυποψία. Η σειρά των ομι
λητών καθορίζεται ως εξής: υπάρχουν 13 Περιφέρειες, υπάρχουν οι Τομεακές Επιτροπές και 
υπάρχουν οι Νομαρχιακές Επιτροπές του Απόδημου Ελληνισμού που επίσης συμμετέχουν σ’ 
αυτή την διαδικασία και νομίζω ότι θα πρέπει να καλωσορίσουμε με ιδιαίτερο τρόπο τους 
συντρόφους που ήρθαν μέχρι και από την Αυστραλία σήμερα.

Επομένως η σειρά των ομιλητών καθορίζεται: μπαίνει ένας από κάθε Περιφέρεια, αρχίζοντας 
1η και πάει μέχρι 13η με αλφαβητική σειρά των σειρών και κάθε τρεις Νομαρχιακές μπαίνει μία 
Νομαρχιακή του Απόδημου και μία Τομεακή Επιτροπή πάλι με αλφαβητική σειρά.

Νομίζουμε ότι αυτός είναι ο καλύτερος δυνατός τρόπος καθορισμού των ομιλητών, παρ’ όλο 
που το εξετάσαμε πάρα πολύ για να καταλήξουμε σ’ αυτό. Ετσι, με βάση αυτό τον τρόπο της 
διαδικασίας θα σας διαβάσω τους πρώτους 15 ομιλητές και στη συνέχεια θα αναρτηθούν δεξιά 
και αριστερά οι κατάλογοι των ομιλητών, ούτως ώστε ο καθένας να γνωρίζει πότε μιλάει.

Οι πρώτοι 15 ομιλητές είναι: Δράμα, Ημαθία, Γρεβενά, Νομαρχιακή Αυστραλίας, Τομεακή Επι
τροπή ΑΕΙ-ΤΕΙ, Αρτα, Καρδίτσα, Ζάκυνθο, Αυστρία, Ατομα με Ειδικές Ανάγκες, Αιτωλοακαρνα
νία, Βοιωτία, Α' Αθήνας, Βάδης Βυτεμβέργης και Τομεακή Επιτροπή Βιομηχανίας.

Ο σύντροφος από την Δράμα έχει το λόγο.

ΖΟΥΡΝΑΤΖΗΣ Λ. (Νομαρχιακής Δράμας): Μετά από τις εμπεριστατωμένες ομιλίες του Προέ
δρου μας, του Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής και του Γραμματέα του Τομέα Οργανωτικής 
Πολιτικής σε μας σύντροφοι δεν μένει, παρά να κάνουμε συγκεκριμένες παρατηρήσεις, έτσι 
όπως προκύπτουν μέσα από την εμπειρία μας και πολιτική δράση.

Η ανασυγκρότηση δεν είναι μία που διατάσσεται από τα πάνω ή οργανώνεται με διοικητικούς 
όρους και μηχανισμούς. Είναι μια δύσκολη υπόθεση καθαρά πολιτική και για να προχωρήσει πρέ
πει να ξεκινήσει με την ελεύθερη βούληση, αλλά και με το όραμα και την διάθεση που έχουμε 
να στηρίξουμε μια δύσκολη πορεία σε μια σύνθετη και διαρκώς μεταβαλλόμενη πραγματικότητα.

Το ζητούμενο είναι, γιατί η ανασυγκρότηση που όλοι θέλουμε και κρίνουμε την αναγκαιότητά 
της, δεν προχωράει με τους ρυθμούς που έπρεπε να προχωρήσει μια και είναι όρος και προϋπό
θεση για να προχωρήσει πιο αποτελεσματικά η κυβερνητική πολιτική.

Από την άλλη μεριά ακούγεται και από την βάση, ότι η ανασυγκρότηση σε επίπεδο Κόμματος 
πρέπει να στηριχθεί και από τους ρυθμούς με τους οποίους κινείται η κυβέρνηση, από τις επιλο
γές και τις ρήξεις που κάνει η κυβέρνηση.

Υπάρχει μία διαλεκτική σχέση μεταξύ Κόμματος και κυβέρνησης αλληλοστήριξης σε μια 
δύσκολη πορεία. Η Νομαρχιακή Οργάνωση Δράμας κρίνει απαραίτητη αυτή την ανασυγκρότηση 
με πρώτη προϋπόθεση τη δημιουργία των Θεματικών Οργανώσεων.

Δεν μπορούμε να λέμε, ότι θέλουμε ένα ανανεωμένο Κόμμα, ένα ζωντανό Κόμμα που επικοι-



νωνεί και διαλέγεται με την κοινωνία και τον λαό, όταν έχει κλειστές τις πόρτες του, όταν δεν 
προχωράει αυτή η υπόθεση των Θεματικών Οργανώσεων που γίνονται με κριτήριο τα προβλήμα
τα και την δυναμική που δημιουργείται στην κοινωνία.

Η ανασυγκρότηση πρέπει να προχωρήσει. Κι αυτό εξαρτάται από εμάς. Αν δεν προχωράει, ας 
ψάξουμε τις αιτίες και σ’ εμάς. Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να ανανεωθεί με νέο αίμα και με νέους πολίτες 
που ενστερνίζονται και στηρίζουν την πορεία μας. Ομως εμείς είμαστε αυτοί που θα βοηθήσου
με αυτή την επιλογή κι αυτό το άνοιγμα προς την κοινωνία.

Αλλη προϋπόθεση σημαντική για την ανασυγκρότηση του Κινήματος είναι ο κοινωνικός διάλο
γος. Ενας κοινωνικός διάλογος αυθεντικός, γνήσιος που σαν στόχο δεν θα έχει να επιβάλει ή να 
πείσει για τις προαποφασισμένες επιλογές του Κόμματος ή της κυβέρνησης.

Ενας διάλογος που θα μας τροφοδοτήσει με την κατανόηση της φύσης των προβλημάτων για 
να μπορέσουμε τα προβλήματα να τα μετατρέψουμε και να τα μετασχηματίσουμε σε πολιτική.

Ενας διάλογος όπου θα μας κάνει ένα φερέγγυο, αξιόπιστο Κόμμα - Κίνημα που θα μπορεί να 
έχει εκείνα τα χαρακτηριστικά που να το εμπιστεύεται ο λαός. Σήμερα πρέπει να πούμε, ότι η 
κοινωνία εμπιστεύεται το ΠΑΣΟΚ.

Και είναι η ώρα να πούμε, ότι το μεγάλο ζήτημα που μπαίνει μέσα στο Κόμμα σύντροφοι, για 
το αν υπάρχει ή δεν υπάρχει ο πατριωτικός χαρακτήρας του Κινήματος είναι ένα πλαστό δίλημ
μα. Και πρέπει να γνωρίζουμε και το ξέρουμε εμείς πολύ καλά που ζούμε στην επαρχία, ότι η 
κοινωνία καλύπτει με εμπιστοσύνη τις επιλογές της κυβέρνησης όσον αφορά τα εθνικά ζητήμα
τα.

Αυτό είναι μία καθημερινή εμπειρία που την ζούμε και δεν κάνει καλό, δεν εξυπηρετεί τίποτε η 
οποιαδήποτε κίνηση, η οποία θέτει πάντα εν αμφιβόλω τον πατριωτικό χαρακτήρα του Κινήμα
τος.

Οσον αφορά τον διάλογο για την κεντροαριστερά είναι μια επιλογή που κρίνουμε ότι πρέπει 
να προχωρήσει και σε κεντρικό και σε περιφερειακό επίπεδο. Ενας διάλογος ισότιμος χωρίς 
προαπαιτούμενο και χωρίς ηγεμονισμό. Σήμερα ζούμε σε νέες συνθήκες, διαμορφώνονται νέες 
δυναμικές και απαιτούνται νέες απαντήσεις και νέες πρακτικές τόσο από το ΠΑΣΟΚ σαν ένα αρι
στερό σοσιαλιστικό Κόμμα, όσο και για την Αριστερά σε παγκόσμιο επίπεδο.

Πολλοί αγωνιούν μην αλλάξει το ΠΑΣΟΚ. Σύντροφοι και συντρόφισσες, όταν ο κόσμος μας 
γύρω αλλάζει, εμείς δεν μπορούμε να μένουν οι ίδιοι. Οταν έγιναν οι μεγάλες γεωφυσικές μετα
βολές οι ζωντανοί οργανισμοί που δεν προσαρμόστηκαν, εξαφανίστηκαν.

Το ΠΑΣΟΚ δεν θέλει να αυτοκτονήσει, είναι ένας ζωντανός οργανισμός και αν θέλει να παίζει 
καταλυτικό ρόλο στις πολιτικές εξελίξεις στον τόπο μας, πρέπει να προσαρμοστεί, πρέπει να 
εκσυγχρονιστεί στα νέα δεδομένα, στις νέες απαιτήσεις και στις νέες προκλήσεις των καιρών 
μας.

Κι αυτό δεν είναι κάτι που το λέμε εμείς σαν στελέχη που ζούμε και δρούμε σε επίπεδο 
Νομού. Είναι αποτέλεσμα της καθημερινής επαφής μας και της αγωνίας μας που διατυπώνεται 
και εκφράζεται μέσα στο λαό, εκεί όπου ζει, δρα και παλεύει για το μεροκάματο, αλλά και για 
την πολιτική του και την πολιτιστική του έκφραση.

Τελειώνοντας σύντροφοι και συντρόφισσες, πρέπει να πούμε, ότι το ΠΑΣΟΚ για να γίνει ένα

φερέγγυο, ζωντανό Κόμμα σοσιαλιστικής επαγγελίας και πράξης, πρέπει να είναι διαρκώς ανα
νεωμένο και πρέπει να κατοχυρώσει την εσωκομματική του δημοκρατία.

Δεν μπορεί να παλεύουμε στην κοινωνία για δημοκρατικούς θεσμούς και μέσα στο Κόμμα να 
έχουμε έλλειμμα δημοκρατίας. Δεν κατανοούμε γιατί τόσες φορές πέρασε σαν εισήγηση και 
σαν πρόταση, ότι ο Γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής πρέπει να εκλέγεται με καθολική 
ψηφοφορία από τα οργανωμένα μέλη του κάθε Νομού. Και όμως ο Γραμματέας συνεχίζει να 
εκλέγεται από την Νομαρχιακή Επιτροπή και είναι Γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής, ενώ 
έπρεπε να ήταν ο Γραμματέας της Νομαρχιακής Οργάνωσης.

Και μία Νομαρχιακή Επιτροπή που είναι το κορυφαίο κομματικό όργανο, καθοδηγητικό όργανο 
σε επίπεδο Νομού, να βγαίνει τραυματισμένο να ανήμπορο προτού ακόμα ξεκινήσει με τις διαδι
κασίες ανάδειξης Γραμματέα της Νομαρχιακής Επιτροπής, ο οποίος ξέρουμε ότι είναι προϊόν και 
αποτέλεσμα συσχετισμών, δοσοληψιών, ομάδων, παρεμβάσεων.

Και αν ο Γραμματέας δεν είναι εφοδιασμένος με μία εξουσία αναγκαία δεν μπορεί να παίξει 
τον ρόλο του και κάθε όργανο έχει ανάγκη από έναν συντονιστή ο οποίος θα είναι ισχυρός, ο 
οποίος θα μπορεί να δώσει την ώθηση για την κίνηση, αλλά θα δώσει και προοπτική και λειτουρ
γία σ’ αυτό το όργανο. Καμία ορχήστρα δεν μπορεί να παίξει χωρίς τον Μαέστρο και αν παίζει, 
θα παίξει φάλτσα σύντροφοι και συντρόφισσες.

Επίσης ένα άλλο ζήτημα που μπήκε και είναι σημαντικό νομίζουμε και θα συμπληρώσει το 
δημοκρατικό έλλειμμα που υπάρχει. Νομίζω ότι σ’ εκείνες τις προηγούμενες διαδικασίες δεν 
μπορεί ο Πρόεδρος της Κοινότητας σύντροφοι και συντρόφισσες να μην προτείνεται από την 
Τοπική Οργάνωση και να προτείνεται, όπως προτεινόταν μέχρι τώρα από την Νομαρχιακή Επι
τροπή.

Δεν μπορεί ο υποψήφιος Δήμαρχος του ΠΑΣΟΚ, ο υποψήφιος Νομάρχης, οι υποψήφιοι βου
λευτές να μην προτείνονται με καθολική ψηφοφορία με προκριματική διαδικασία από τις όλες 
τις οργανώσεις του Νομού.

Αυτά είναι ζητήματα πρακτικά που πρέπει να τα δούμε. Είναι αποτέλεσμα μίας πρακτικής και 
νοοτροπίας γραφειοκρατικής που πρέπει να σταματήσει σύντροφοι. Δεν μπορούμε να μην εμπι
στευόμαστε τα μέλη τα οργανωμένα του ΠΑΣΟΚ, όταν ο κάθε Ελληνας πολίτης στα πλαίσια της 
λειτουργίας του Συντάγματος, του δημοκρατικού μας πολιτεύματος με μία μοναδική, προσωπι
κή, ισότιμη και μυστική ψήφο να βγάζει Κοινοβούλιο, κυβέρνηση που διαχειρίζεται τα ύψιστα 
θέματα αυτού του τόπου και να μην εμπιστευόμαστε τα οργανωμένα μέλη του ΠΑΣΟΚ να προ
τείνουν υποψηφίους δικούς μας που θα μας εκπροσωπήσουν στους θεσμούς.

Τελειώνοντας σύντροφοι και συντρόφισσες πρέπει να πούμε τούτο: είναι η ώρα να σταματή
σουμε να λειτουργούμε ερασιτεχνικά. Σήμερα δεν αρκεί η πολιτική ρητορία. Σήμερα ο πολιτικός 
βερμπαλισμός πλέον όχι μόνον δεν φέρνει αποτελέσματα, αλλά προκαλεί και το κοινωνικό 
σύνολο.

Χρειαζόμαστε στελέχη φερέγγυα με γνώση, έτσι ώστε να μπορούν να μετριούνται και να 
δίνουν λύσεις στα προβλήματα. Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ο σύντροφος Παράσχος από την Ημαθία έχει το λόγο.

ΠΑΡΑΣΧΟΣ Δ. (Νομαρχιακής Ημαθίας): Σύντροφε Πρόεδρε, συντρόφισσες και σύντροφοι,



σήμερα έχω την εντύπωση πως το σύνολο των στελεχών της Περιφέρειας και της ενδιάμεσης 
καθοδήγησης, εάν μου επιτραπεί η έκφραση, αισθάνονται ικανοποίηση. Ικανοποίηση γιατί μας 
δίνετε η δυνατότητα δια ζώσης να μεταφέρουμε τις ανησυχίες μας, τον προβληματισμό μας, τις 
σκέψεις μας και τις προτάσεις μας για την πορεία του Κινήματος και της κυβέρνησης.

Για το αποτέλεσμα της διαδικασίας διακατέχομαι από συγκρατημένη αισιοδοξία. Συγκρατημέ
νη όχι γιατί δεν υπάρχουν οι καλές προθέσεις από πλευράς της κεντρικής καθοδήγησης, αντιθέ- 
τως μάλιστα, αλλά γιατί φοβάμαι συντρόφισσες και σύντροφοι πως αύριο η συμπεριφορά αρκε
τών στελεχών μας θα είναι διαφορετική απ’ ότι θα συζητηθεί και θα αποφασιστεί σήμερα εδώ.

Κι αυτό δεν αποτελεί ένα σχήμα λόγου, ούτε μια προσπάθεια να χαϊδέψω με τις θέσεις μου 
αυτούς που κατέχουν την οιανδήποτε εξουσία, ούτε βέβαια θέλω να μεταφέρω την απαισιοδο
ξία μου για τα τύχω σήμερα της προσοχής των (ανησυχούντων) μέσα στο ΠΑΣΟΚ.

Η θέση μου ενισχύεται από τα όσα συνέβησαν μετά την μεγάλη νίκη που είχαμε στις εκλογές 
και γι’ αυτό δεν υπάρχει αμφιβολία. Εκείνο που θα περίμενε, κανείς αμέσως μετά τις εκλογές, 
το Κόμμα να προσδιορίσει -και το έκανε αυτό- διαδικασίες απολογισμού του εκλογικού αποτελέ
σματος, ανάλυσης και εκτίμησης αυτού του αποτελέσματος, να ερμηνεύσει σωστά τις απώλειες 
και την ομοιομορφία αυτών που είχαμε στην περιφέρεια.

Να δούνε την εντυπωσιακή πράγματι διείσδυση που είχε το ΠΑΣΟΚ στα μεσαία και ανώτερα 
εκλογικά στρώματα κι αυτό επιβαλλόταν να γίνει όχι για να δώσουμε δείγματα γραφής για μια 
καλή λειτουργία της οργάνωσής μας, αλλά γιατί μήνυμα της κάθε εκλογικής διαδικασίας αποτε
λεί η ποιότητα και η έκταση της κοινωνικής νομιμοποίησης που δίνει ο λαός στα κόμματα.

Ποιά είναι όμως η εικόνα, ποιά όμως είναι η πραγματικότητα; Εντελώς διαφορετική. Εχουμε 
μίζερες συζητήσεις, έχουμε αναλύσεις που φτάνουν στο σημείο πώς κακώς είχαμε διείσδυση 
στην συντηρητική παράταξη, δηλαδή κακώς κερδίσαμε στις εκλογές του Σεπτέμβρη.

Εχουμε αντιθέσεις και συγκρούσεις συντρόφισσες και σύντροφοι. Εχουμε αμφισβήτηση όχι 
σαν πηγή έμπνευσης και δημιουργίας, αλλά σαν αφορμή δημιουργίας προβλημάτων μέσα στο 
ΠΑΣΟΚ. Εμφανίζονται διαφορετικές θέσεις για την οικονομία, το πρόγραμμα σύγκλισης, την 
αγροτική πολιτική, (θυμηθείτε λίγο τις κινητοποιήσεις), την παιδεία στο θέμα του εθνικού απολυ
τηρίου, αλλά και για τα εθνικά θέματα με την επιστολή των 32.

Και θα πει κανείς, μα αυτό είναι κακό, είναι κακό η διαφορετικότητα; Ασφαλώς όχι, αντιθέτως 
μάλιστα είναι καλό. Αλλά όμως τι μάθαμε στα 20 και κάτι χρόνια σύντροφοι; Μάθαμε αυτά να 
συζητιούνται σε τέτοιους χώρους, όπως αυτός εδώ. Μάθαμε πως χώρος ελεύθερης έκφρασης 
σκέψεων και απόψεων είναι αυτές οι διαδικασίες.

Γιατί εμείς είπαμε ναι και πρέπει να λέμε ναι σε έναν διάλογο, όχι όμως σε έναν φλύαρο και 
κοντόφθαλμο διάλογο, όχι στις αντιπαραθέσεις και στις ανούσιες συγκρούσεις. Και αν συμβεί 
αυτό και συμβαίνει, εμφανίζονται τότε οι ομαδοποιήσεις χωρίς ιδέες, χωρίς αρχές.

Εμφανίζονται οι συσπειρώσεις χωρίς πολιτικό περιεχόμενο και τότε απλώς κυριαρχούν οι 
ταμπέλες: οι κομματικοί, οι εκσυγχρονιστές, οι περισσότερο ή λιγότερο κοινωνικά και εθνικό 
ευαίσθητοι.

Και το αποτέλεσμα είναι ένα συντρόφισσες και σύντροφοι, δυναμιτίζεται η ενότητα του Κινή
ματος μας και αυτό μεταβάλλεται πλέον από φορέας παραγωγής πολιτικής ιδεολογίας σε μηχα-

νισμό νομής και κομματικής εξουσίας. Και αυτό δεν συμβαίνει και το γνωρίζουμε εμείς, η κοινω
νία σας πληροφορώ έχει άλλη άποψη, ότι πράγματι αυτό συμβαίνει.

Αν δεν συνειδητοποιήσουμε πως η ενότητα του ΠΑΣΟΚ αποτελεί το οξυγόνο για την ύπαρξή 
μας, τότε τα αποτελέσματα θα είναι αρνητικά. Πρέπει να γίνει συνείδηση σε όλους μας, ότι προ
ϋπόθεση για την ενότητα χρειάζεται ένα περίσσευμα ψυχής από όλα τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ.

Πρότασή μου για την επιτυχία, απλή και με δύο λέξεις. Το ΠΑΣΟΚ να επεξεργαστεί τις μεγά
λες πολιτικές ως ενιαίος χώρος, κυβέρνηση, Κοινοβουλευτική Ομάδα, Κόμμα. Και το Κόμμα 
μέσα από συλλογικές διαδικασίες και ανοιχτό, ζωντανό δημοκρατικό διάλογο να διαμορφώσει 
προτάσεις για τα μεγάλα θέματα, ώστε ο κάθε υπουργός, το κάθε στέλεχος του Κινήματος να 
εφαρμόζει μία πολιτική, την ίδια πολιτική, την πολιτική του ΠΑΣΟΚ με μικρές αποκλίσεις. Ο λαός 
στο τέλος της τετραετίας, το έργο της κυβέρνησης κρίνει πρώτα και μετά τα πρόσωπα.

Δυο λέξεις για την ανασυγκρότηση. Στην 23χρονη πορεία μας αρκετές φορές μιλήσαμε για 
στροφή προς την οργάνωση, για αναγέννηση, για ανασυγκρότηση. Συζητήσιμη βέβαια είναι η 
σύμπτωση της προσπάθειάς μας αυτή να συμπίπτει με εκλογικές διαδικασίες. Θα το παραβλέ- 
ψουμε αυτό όμως, γιατί ο στόχος μας ήταν και είναι ένας, να καταγραφεί η οργάνωσή μας ως ο 
καταλύτης των πολιτικών και κοινωνικών εξελίξεων, να της δοθεί επιτέλους ο πολιτικός λόγος 
και ρόλος, που της ανήκει.

Αλλά θα πρέπει να δούμε τι νόημα έχει μια ανασυγκρότηση, εάν το επιβάλλει η συγκυρία, εάν 
το επιβάλλουν οι κοινωνικές διεργασίες, εάν απαιτείται ένα νέο μοντέλο οργάνωσης. Και σήμε- 
ρα χρειάζεται νέο μοντέλο οργάνωσης γιατί το επιβάλλει και το ίδιο -προσέξτε το αυτό- αποτέ
λεσμα της μέχρι σήμερα λειτουργίας της οργάνωσής μας που είναι αναίρεση της ίδιας της κομ
ματικής μας δομής.

Δεν είναι γνωστό σε όλους μας, ότι έχουμε υποκατάσταση των οργανώσεων από τα όργανα; 
Δεν είναι γνωστό σε όλους μας ότι έχουμε ατομικές λειτουργίες και όχι συλλογικές; Δεν είναι 
γνωστό σε όλους μας ότι έχουμε αυτονόμηση και αυτοσχεδιασμό συντρόφων μας που υπηρε
τούν τους μαζικούς χώρους;

Αξιολογείστε την αντίδραση των Νομαρχών για το ασυμβίβαστο την οποία συζήτησαν στο 
συνδικαλιστικό τους όργανο. Και έχουμε βέβαια και την μετατροπή του Κόμματός μας από 
Κόμμα ιδεών και προγράμματος σε Κόμμα μηχανισμών.

Αλλά μήπως δεν θα πρέπει να μας απασχολήσει η κρίση που υπάρχει στη σχέση μεταξύ πολι
τών και πολιτικής, που έχει τις επιπτώσεις του στα κόμματα; Δεν πρέπει άραγε να προβληματι
στούμε από την παθητικότητα της κοινωνίας και το αποτέλεσμα αυτής, από την άρνηση των 
ίδιων των μελών μας να αντιδράσουν σε πολιτικές που οι ίδιοι πιστεύουν ή που υιοθετούν από 
την έλλειψη των πολιτικών χαρακτηριστικών της οργάνα 'ς μας, από την ηλικιακή σύνθεση, 
πάμε στις Τοπικές Οργανώσεις να δούμε λίγο την ηλικία, αλ, τι από την ανισομερή κοινωνική 
σύνθεση.

Να γιατί πράγματι απαιτείται η ανασυγκρότηση. Να γιατί χρειάζεται ένα νέο μοντέλο οργάνω
σης του Κινήματος μας με τις θεματικές ναι ενότητες, στη λογική όμως του ανοίγματος προς 
την κοινωνία και του εμπλουτισμού της οργάνωσής μας.

Στεκόμαστε όμως πάντα δίπλα στην Τοπική Οργάνωση, γιατί άρνηση δεν σημαίνει υπέρβαση,



αλλά σημαίνει άρνηση του εαυτού μας. Χρειάζεται σήμερα μία τράπεζα στελεχών.
Χρειάζονται πολιτικές που να δώσουμε και μια απάντηση στο πρόβλημα της στελεχιακής πολι

τικής του Κινήματος μας, γιατί ξέρουμε τι συμβαίνει και στις Νομαρχιακές και στην Κεντρική

Επιτροπή. Με λίστες εκλέγονται παντού..
Χρειάζεται η οργάνωσή μας να έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο στα τοπικά ζητήματα, 

αλλά και στις επιλογές των προσώπων. Σήμερα θα πρέπει οι εν ενεργεία βουλευτές, Νομάρχες, 
Δήμαρχοι να μπαίνουν στη διαδικασία κρίσης της οργάνωσης.

Θα πρέπει ο Γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής πράγματι να εκλέγεται, όπως το ανεφε- 
ρε πιο μπροστά ο σύντροφος, από την βάση με καθολική ψηφοφορία και να μην γίνεται αντικεί
μενο διαπραγμάτευσης και συναλλαγής, αλλά και να μην αγχώνονται τα στελεχη και μέλη της 
Περιφέρειας να ισχύσει το ασυμβίβαστο στον Γραμματέα της Νομαρχιακής Επιτροπής να μην 
έχει δικαίωμα εάν δεν παραιτείται να βάζει υποψηφιότητα για Νομάρχης και για βουλευτής. 
Αυτό σημαίνει αξιοπιστία της οργάνωσης. Και να ενισχυθεί βέβαια ο ρόλος των Περιφερειακών

Συμβουλίων και Περιφερειακών Επιτροπών.
Εμείς λέμε όχι στον διορισμό των Γραμματέων και των Συντονιστών, και μαλιστα στον διορι

σμό που πολλές φορές έχουμε κι εκεί την λογική σήμερα της ισορροπίας, βάλε και ενα κομματι
κό βάλε και έναν εκσυγχρονιστή και δεν ξέρω τι μπορεί να πει ο καθένας. Τέλος το Νομαρχιακό 
Συμβούλιο να αποτελεί το ανώτατο όργανο σε επίπεδο Νομού, όργανο επικύρωσης και υλοποίη

σης των αποφάσεων.
Μόνον με οργανώσεις που μπορούν να πάρουν θέση στα πολιτικά ζητήματα του τοπου και θα 

είναι απαλλαγμένες από προσωπικές στοχεύσεις και την λογική της εξυπηρέτησης, το ΠΑΣΟΚ 

θα κάνει βήματα μπροστά.
Και κάτι σύντροφε Πρόεδρε για σας. Είχατε δύο μεγάλες επιτυχίες και επειδή πάντα αυτό 

συμβαίνει την επιτυχία πολύ να την διεκδικούν, αλλά η αποτυχία μενει ορφανή. Θα πρεπει να 
πορθούν δυναμικές αποφάσεις μαζί με τα θεσμοθετημένα όργανα του Κινήματος μέσα απο εξα
ντλητικές διαδικασίες ανοιχτού δημοκρατικού διαλόγου, μέσα από διαδικασίες σύνθεσης, α α 
αποφάσεις που θα είναι δεσμευτικές σύντροφε. Δεσμευτικές γιατί μόνον έτσι θα πετυχουμε και 

θα πετύχουμε σίγουρα. Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ο σύντροφος Μπακόλας από τα Γρεβενά.
ΜΠΑΚΟΛΑΣ X. (Νομαρχιακής Γοεβενών): Συντρόφισσες και σύντροφοι, σήμερα η Νομαρχιακή 

Γρεβενών θα προσπαθήσει να μεταφέρει εδώ στο σώμα την πρακτική εφαρμογή της ανασυγκρό
τησης του Κινήματος μέσα από τις αποφάσεις του Συνεδρίου.

Η Νομαρχιακή Επιτροπή Γρεβενών κάνοντας πράξη τις αποφάσεις του Συνέδριου και της 
Συνόδου της Κεντρικής Επιτροπής προχώρησε στην συγκρότηση της Διευρυμενης Νομαρχιακής 
Επιτροπής, η οποία πράγματι είχε θετικά αποτελέσματα.

Η Διευρυμένη Νομαρχιακή Επιτροπή μέχρι σήμερα συνεδρίασε τέσσερεις φορές με συγκεκρι
μένα θέματα και με την παρουσία καθοδηγητικών οργάνων. Ανάλυση της εγκυκλίου για το ρολο 
της Διευρυμένης Νομαρχιακής Επιτροπής και το στήσιμο των Θεματικών Οργανώσεων.

Σε ότι έχει σχέση με τις Θεματικές Οργανώσεις θέλουμε να τονίσουμε, ότι ήταν ορθή η από
φαση του Συνεδρίου, διότι με τον τρόπο αυτό ενεργοποιούμε τόσο τα οργανωμένα μέλη, οσο

και τους φίλους του ΠΑΣΟΚ.

Η Νομαρχιακή Επιτροπή επέλεξε να λειτουργήσουν δύο Θεματικές Οργανώσεις. Πρώτη Θεμα
τική ήταν η Οργάνωση Αγροτικού και η δεύτερη, ήταν η Οργάνωση Τουρισμού και Ανάπτυξης. 
Παραδείγματος χαριν για τον τουρισμό επειδή είναι η περιοχή μας αγροτοτουριστική, ασχολη
θήκαμε με τον αγροτουρισμό και τον οικοτουρισμό.

Η Θεματική Οργάνωση Αγροτικού σε συνεργασία πάντα με την Επιτροπή Αγροτικής Πολιτικής 
κατόρθωσε στις συνεταιριστικές εκλογές να πάρει το 60% των αντιπροσώπων. Ετσι εξέλεξε 
Πρόεδρό της ΕΑΣ και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τόσο φίλους του ΠΑΣΟΚ όσο και μέλη.

Επίσης έχει εκλέξει αντιπροσώπους για τις Τριτοβάθμιες Οργανώσεις ΠΑΣΕΓΕΣ ΣΙΤΙΚΗ 
ΚΑΠΝΙΚΗ, ΚΤΗΝΟΤΡΟώΙΚΗ, πάντα σε επίπεδο πλειοψηφίας. ’

Σε ότι αφορά την ανανέωση των καρτών, υπάρχει ένα σοβαρό θέμα και θέλω να το δούμε 
εχουμε μέχρι σήμερα ανανεώσει το 50% των οργανωμένων μελών. Αυτό φανερώνει την απρο
θυμία των οργανωμένων μελών και πρέπει να μας προβληματίζει το γεγονός αυτό, αν δηλαδή 
είμαστε πράγματι στο σωστό δρόμο σαν Οργάνωση και σαν Κίνημα. Αν πράγματι δηλαδή το 
ΠΑΣΟΚ εκφράζει την απαίτηση της μεγάλης λαϊκής πλειοψηφίας που μας στηρίζει.

Οσον αφορά τώρα για το τι είναι αριστερό και συγκεκριμένα θέματα οργανωτικά, συμφωνούμε 
απόλυτα και μας εχει καλύψει ο σύντροφος Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ 
Ευχαριστώ. ^

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ο σύντροφος Νίκος Αντωνόπουλος Γραμματέας Μελβούρνης και Βικτωρίας 
απο την μακρινή Αυστραλία. μ ^

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Ν. (Νομαρχιακή Επιτροπή Μελβούρνης- Βικτώριας): Σύντροφε Πρόεδρε 
σύντροφε Γραμματέα, σύντροφοι και συντρόφισσες, θέλοντας να συμβάλλουμε στην επιτυχία 
της κομματικής ημερίδας, που πραγματοποιείται αυτές τις δύο μέρες σε ένα πλαίσιο πολιτικής 
παρέμβασης και ανασυγκρότησης των Τοπικών Οργανώσεων για την καλύτερη λειτουργία του 
Κινήματος, θεωρούμε σημαντικό να βρίσκεται εδώ η οργάνωση της μακρινής χώρας, της 

υστραλίας και να σας μεταφέρω τον συντροφικό χαιρετισμό των μελών και του μεγάλου δημο
κρατικού κόσμου που ζει και δρα στην μακρινή Ωκεανία.

Σαν οργάνωση που δρα στο εξωτερικό, βιώνουμε έντονα τις δυσλειτουργίες και παραλείψεις 
του κεντρικού σχεδιασμού του κόμματος, που σε μεγάλο σχεδίασμά παραβλέπει και υποβαθμίζει 
την λειτουργία της οργάνωσης, δημιουργώντας ένα κατεστημένο πολιτικής συμπεριφοράς, που 
αν μη τι άλλο, δυσχεραίνει την πολιτική μας παρέμβαση και αδυνατίζει τον πολιτικό μας λόγο.

Σύντροφοι και συντρόφισσες, είναι καιρός τώρα που η ανάγκη για ανασυγκρότηση είναι κάτι 
περισσότερό από επιτακτική. Το ενιαίο ΠΑΣΟΚ να ανοίξει τις πόρτες του και στις οργανώσεις 
του εξωτερικού. ^

Τώρα παρά ποτέ στο κατώφλι του 21ου αιώνα, χρειάζεται να χαράξουμε το όραμα, την προο
πτική εξελιξη, ενός κόμματος που δεν θα είναι αυστηρά οριοθετημένο, για τις ανάγκες του 
ελλαδιτη Ελληνα, αλλά και για τις ανάγκες του Ελληνα πολίτη του κόσμου, του Ελληνα που 
αποτελεί κομμάτι του ελληνισμού ανά τον κόσμο, του Ελληνα μετανάστη.

Εχοντας αυτή την βασική παραδοχή κατά νου, είναι αναγκαίο να προβούμε σε κοινό διάλογο, 
με στόχο το πλάτεμα της βάσης του Κινήματος μας σε όλα τα μήκη και πλάτη, το βάθεμα της



αντίληψης για το τι εστί οργάνωση του εξωτερικού, ποιος είναι ο ρόλος της σε σχέση με τον 
εαυτό της και με τις λοιπές οργανώσεις, στην Ελλάδα και απανταχού.

Αποτελεί αναγκαιότητα για μας η αποσαφήνιση και η σκιαγράφηση ενός πλαισίου πολιτικής 
λειτουργίας και συναπόφασης, ούτως ώστε η συνεισφορά μας στον ελληνισμό, όπου και αν δρα 
αυτός, να είναι... Καίρια σημεία αναφοράς και πολιτικής τριβής, πρέπει να αποτελούν και αποτε
λούν για μας καθημερινώς, πρώτον η μαζικοποίηση και ο τρόπος ανασυγκρότησης της οργάνω

σης του εξωτερικού.
Δεύτερον, ο τρόπος παρέμβασης στην παροικιακή και ευρύτερη κοινωνική ζωή στην χώρα, 

όπου ο ελληνισμός δραστηριοποιείται. Απαραίτητο γι’ αυτό τον σκοπό, κρίνεται η άμεση ενημέ
ρωσή μας για ζητήματα που άμεσα άπτονται του ενδιαφέροντος μας, όπως π.χ. εθνικά θέματα, ο 
ρόλος του ΣΑΕ, οι συντάξεις, το στρατολογικό, το κτηματολογικό και το εκκλησιαστικό.

Θέματα που αφορούν τους μετανάστες. Η επαφή και η σύσφιγξη σχέσεων με αρμόδιους 
φορείς που ενεργοποιούνται για τον ελληνισμό του εξωτερικού. Η επαφή και σύσφιγξη σχέσε
ων με το στελεχιακό και κομματικό μας δυναμικό.

Σύντροφοι και συντρόφισσες, οι Ελληνες της Αυστραλίας και ιδιαίτερα τα μέλη μας, αξίζουν 
μιας καλύτερης μεταχείρισης από τους πολιτικούς - και θα το πω με μεγάλη πικρία - που επισκέ- 

φτονται την μακρινή Αυστραλία.
Στα 23 χρόνια που βρίσκομαι εκεί και είμαι οργανωμένος, μα ποτέ κανένα στέλεχος του 

ΠΑΣΟΚ που επισκέφτηκε αυτή τη χώρα, δεν είχε το πολιτικό θάρρος, να ‘ρθει και να δει, να ενη
μερώσει, τον Γραμματέα και τις οργανώσεις που δρουν σ’ αυτό τον χώρο που επισκέπτεται.

Είναι μεγάλη πικρία για μας, να επισκέπτονται είτε διακομματικά, είτε στελέχη και υπουργοί 
ακόμα της κυβέρνησής μας, να το μαθαίνουμε από τις εφημερίδες και ούτε οι προξενικές μας 
αρχές να μην είναι ενημερωμένες. Δεν μπορεί σύντροφοι και συντρόφισσες, να αγνοείται 
συστηματικά από τα στελέχη μας η οργάνωση του εξωτερικού.

Θα ήθελα να κάνω μια πρόταση, από εδώ και στο εξής αυτό δεν θα ξανασυμβεί στο χώρο μας, 
γιατί θα έχει μεγάλες επιπτώσεις. Πώς να σταθούμε εμείς σ’ αυτή την μακρινή χώρα, όταν οι 
σύντροφοι που έρχονται, έρχονται με μεγάλα λόγια να μας φέρουν Ελλάδα και δυστυχώς ή 
ευτυχώς φεύγουν παίρνοντας από εμάς Ελλάδα.

Είμαστε ένα ζωντανό κομμάτι στην Αυστραλία, με τις ιδιαιτερότητές μας και τις ανάγκες μας, 
αλλά είμαστε ζωντανοί. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το εκπαιδευτικό ζήτημα, είναι το πιο σημα
ντικό θέμα που χρειάζεται αποφασιστικότητα στη χάραξη της πολιτικής εκπαίδευσης των παι
διών της δεύτερης και τρίτης γενιάς και λοιπών γενιών αν θέλουμε να διασφαλίσουμε το μέλ
λον του ελληνισμού και να αποφύγουμε τις αφομοιωτικές τάσεις.

Η δημιουργία πολιτιστικών, μορφωτικών θυλάκων ελληνισμού, όχι μόνο για τη διατήρηση της 
πολιτικής μας κληρονομιάς, αλλά και για την παρουσίαση των σύγχρονων μορφών επιτευγμά
των του ελληνισμού, είναι υψίστης αναγκαιότητας.

Το ΣΑΕ είναι ένα αγκάθι που θα πρέπει γρήγορα να οργανωθεί σωστά, για να βοηθήσει και να 
αναπτυχθεί, διότι θα αρχίσει να διχάζει. Το εκκλησιαστικό θέμα υπάρχει. Υπάρχει και είναι αυτή 
τη στιγμή το πρώτο θέμα που θα πρέπει να πάρουμε θέση. Είναι ένα θέμα οπωσδήποτε μεταξύ 
Αυστραλίας, μεταξύ ημών, αλλά πρέπει και εμείς σαν Κόμμα και σαν Κυβέρνηση να πάρουμε

θέση, διότι το κακό διαιωνίζεται.

Από τα παραπάνω γενικό πλαίσιο απορρέουν προτάσεις, που χρειάζονται συζήτηση και 
δέσμευση για να υλοποιηθούν. Πρώτον. Αμεση σύγκλιση προτείνουμε εμείς όλων των Οργανώ
σεων του εξωτερικού, για αποσαφήνιση ενός σύγχρονου πολιτικού πλαισίου λειτουργίας και 
κατάδειξη του ρόλου αυτών των οργανώσεων.

Εμφαση στην ελληνομάθεια των παιδιών της δεύτερης και τρίτης και συνεχόμενης γενιάς που 
αποτελούν το μέλλον για την συνέχιση του ελληνισμού. Π.χ. με εκπαίδευση δασκάλων, ανάπτυ
ξη επιστημονικών καταρτισμένων προγραμμάτων και έρευνες για τις αναγκαιότητες και την 
πολυμορφία του ελληνισμού στο εξωτερικό.

Εμφαση στον πολιτικό τομέα και στην προβολή της πολιτιστικής μας παράδοσης και κληρονο
μιάς, με στήριξη νεολαιίστικων οργανώσεων εξωτερικού, δημιουργία πολιτικού κέντρου και ιδιαί
τερα στην πόλη της Μελβούρνης, όπου ζει το 50% του ελληνισμού της Αυστραλίας.

Ενημέρωση των αποδήμων σε θέματα που τους αφορούν, συντάξεις, στρατολογικό, αγροτικό, 
εθνικό κτηματολόγιο, περίθαλψη κ.α. Σύντροφοι και συντρόφισσες, το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στην 
μακρινή Αυστραλία ζωντανό, δυνατό. Ετσι να βρίσκεται πάντα. Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Η συντρόφισσα από την Τομεακή επιτροπή ΑΕΙ, TEL

ΠΡΙΟΒΟΛΟΥ ΣΤ. (Γραμματέας της Τομεακής ΑΕΙ-ΤΕΙ): Σύντροφε Πρόεδρε, σύντροφε Γραμμα
τέα, συντρόφισσες και σύντροφοι, είναι γεγονός αναμφισβήτητο, ότι οι ανάγκες της κοινωνίας 
και του ίδιου του ΠΑΣΟΚ, απαιτούν την ανασυγκρότηση, την αναμόρφωση των κομματικών μας 
δυνάμεων.

Η πορεία για την ανασυγκρότηση αυτή είναι μία συνεχής προσπάθεια, που πρέπει να περάσει 
όπως τόνισε ο Πρόεδρος και όπως επισημαίνεται και στο κείμενο εργασίας, μέσα από την συναί
νεση. Και σ’ αυτήν πιστεύω ότι θα πρέπει να συμβάλλει και η σημερινή Σύνοδος του Τομέα της 
Οργανωτικής Πολιτικής.

Στα πλαίσια αυτά, ως Γραμματέας της Τομεακής ΑΕΙ, ΤΕΙ, θα ήθελα να σας μεταφέρω τον προ
βληματισμό και την ανησυχία όλων των μελών των οργανώσεων χώρου δουλειάς, για το διαχω
ρισμό ειδικά στο χώρο της παιδείας, των Τομέων Πολιτικής και Δράσης.

Επανειλημμένα συνεδριάσαμε για το θέμα της ανασυγκρότησης και έχουμε στη συνέχεια ολο
μέλεια των οργανώσεών μας και δεν θα εκφράσω σήμερα τις τελικές μας θέσεις. Θα περιοριστώ
μονο να εκφράσω κάποιες απόψεις και κάποιες σκέψεις. Είναι γνωστή η ιδιαιτερότητα του 
χώρου της παιδείας.

Θα ήθελα να τονίσω σ’ αυτό το θέμα, ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια νέα πραγματικότητα για 
τον χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης διεθνώς. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι ο όρος ανώ
τατη εκπαίδευση, έχει αρχίσει να παραχωρεί τη θέση του στον όρο τριτοβάθμια εκπαίδευση ή 
μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Πρόκειται για μια εξέλιξη ιστορικής σημασίας, μία εξέλιξη η οποία επιβάλλεται από τις νέες 
αντιλήψεις, περί της κοινωνίας της γνώσης και της διά βίου εκπαίδευσης, που είναι οι στρατηγι
κοί στόχοι της Ευρωπαϊκής Ενωσης για τον 21ο αιώνα.

Τα πανεπιστήμια είναι υποχρεωμένα να συνυπάρχουν με άλλα ιδρύματα, σε έναν ενιαίο μετα- 
δευτεροβάθμιο εκπαιδευτικό χώρο, γι’ αυτό και πρέπει να αναζητήσουν την νέα τους φυσιογνω-
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μία και νέες μεθόδους δράσης.
Μπροστά σ’ αυτή την πραγματικότητα, καλούμαστε εμείς, ως μέλη των ελληνικών ΑΕΙ, ΤΕΙ και 

ως μέλη του ΠΑΣΟΚ, ενωμένα και συλλογικά, να διαμορφώσουμε την εκπαιδευτική πολιτική που 
απαιτούν οι καιροί, αλλά και να δράσουμε μένοντας κοντά στις ζωντανές κοινωνικές δυνάμεις, 
μέσα από τη συνδικαλιστική μας δραστηριότητα και στηρίζοντας το δύσκολο έργο της κυβέρνη
σης μπροστά στις ευρωπαϊκές προκλήσεις.

Σεβόμενοι τις αποφάσεις των οργάνων και τους καταστατικούς περιορισμούς, παραμένουμε 
οραματιστές του ενιαίου τομέα παιδείας πολιτικής και δράσης και εκφράζουμε την ευχή να συμ
μεριστεί το Κόμμα μας τις απόψεις μας, για την ιδιαιτερότητα του χώρου μας, του δύσκολου 
χώρου της παιδείας. Ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ευχαριστούμε και εμείς. Ο σύντροφος από την Νομαρχιακή Αρτας.

ΓΚΟΓΚΑΣ ΧΡ. (Νομαρχιακή Επιτροπή Αρτας): Συντρόφισσες και σύντροφοι, θεωρούμε ότι 
είναι αναμφισβήτητη η αναγκαιότητα της αναγέννησης του ΠΑΣΟΚ, μέσα από τη πολιτική της 
οργανωτικής και πολιτικής του ανασυγκρότησης, για την παραπέρα πορεία μας στην σύγχρονη 

εποχή.
Και είναι σήμερα η μοναδική δυνατότητα που πρέπει να στηρίξουν κυρίως τα μέλη και τα στε

λέχη του ΠΑΣΟΚ. Οσον αφορά τον συνολικό σχεδίασμά, μας καλύπτει η εισήγηση του Τομέα 
Οργανωτικής Πολιτικής. Επίσης σήμερα ο σύντροφος Πρόεδρος και ο Γραμματέας της Κ.Ε., 
απάντησαν στα προβλήματα της ιδεολογικής και πολιτικής μας αναζήτησης, αλλά και στη 
συγκεκριμένη πράξη μας, ως Κυβέρνηση, ως Κόμμα που πλέον είμαστε στην κυβέρνηση της

Χώρας.
Ως οργάνωση πραγματοποιούμε σημαντικά βήματα όπως ειπώθηκε, σε θέματα δημοκρατικής 

εσωκομματικής λειτουργίας και συλλογικότητας, ιδιαίτερα στα κορυφαία όργανα. Αυτό θα πρέ
πει και να κατακτηθεί και να διευρυνθεί, γιατί πλέον θα πρέπει να υπάρχει ο συντεταγμένος τρό 
πος και δυνατότητα έκφρασης κάθε άποψης και κάθε κρίσης όπως και είναι θεμιτό, αλλά και η 
οργάνωση να αποκτήσει πλέον ουσιαστικότερο ρόλο σε σχέση με την παραγωγή της πολιτικής.

Σαν πολιτική διαδικασία η ανασυγκρότηση έχει ευρύτερο ενδιαφέρον αλλά και στοιχεία που 
αφορούν και την εσωτερική μας λειτουργία, αλλά και την παρουσία μας και συμμετοχή μας σε 
γενικότερες ή τοπικές εξελίξεις και θα μπορούσαμε εδώ να αναφερθούμε σε ορισμένες πρώτες 
διαπιστώσεις και επισημάνσεις από την εμπειρία μας.

Οπως, το πρόβλημα στην λειτουργία των Τοπικών Οργανώσεων και της αδράνειας των μελών, 
σε συνδυασμό με το γενικότερο πρόβλημα στη σχέση πολίτη και πολιτικής, δημιουργούν ένα 
αρνητικό κλίμα στην όλη προσπάθεια και ασφαλώς επηρεάζει τη διαδικασία προσέγγισης ευρύ
τερων κοινωνικών και πολιτικών δυνάμεων.

Δεν έχει γίνει κατανοητή ιδιαίτερα στα μεσαία στελέχη, η σημασία της επιλογής αυτής και 
των παραμέτρων στην λειτουργία της διαδικασίας της ανασυγκρότησης. Δεν φαίνεται μέχρι 
στιγμής η διάθεση συμμετοχής με ενεργό τρόπο όλων των στελεχών μας, ιδιαίτερα όσων μας 
εκπροσωπούν στους θεσμούς ή σε διάφορους άλλους χώρους.

Είναι απαραίτητο αυτή η προσπάθεια να συνδεθεί και ενισχυθεί με την αξιοποίηση των γενικό
τερων πολιτικών εξελίξεων και εφαρμογή κυβερνητικών πολιτικών, στη διοικητική μεταρρύθμι-
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ση, Αυτοδιοίκηση, οικονομική πολιτική, κοινωνικός διάλογος κλπ.

Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει οργανωμένα, με την παρουσία κορυφαίων στελεχών, να προ
βληθούν και συζητηθούν κατά περιφέρεια τα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος αυτά θέματα. Αυτή η 
διαδικασία μπορεί να ενισχύσει και την νέα οργανωτική διάταξη, με βάση τις αλλαγές στη διοι
κητική μορφή, ιδιαίτερα της περιφέρειας.

Και εδώ θα είναι ουσιαστικός και ο ρόλος και η λειτουργία και των διευρυμένων Νομαρχιακών 
Επιτροπών και των θεματικών οργανώσεων, στην συνεχή αναπαραγωγή της πολιτικής αυτής σε 
τοπικό επίπεδο.

Επίσης, είναι αίτημα των καιρών η σύνδεση της οργάνωσης με τα προβλήματα και τις λύσεις 
που κάθε περιοχή έχει ανάγκη. Πρέπει όμως να επισημάνουμε και κάποια άλλα πράγματα. Δεν 
πρέπει να δημιουργούνται προβληματισμοί από την πορεία του κυβερνητικού έργου και την εικό
να της κυβέρνησης - και εδώ είναι θέμα καλύτερης ίσως επικοινωνιακής πολιτικής - ιδιαίτερα 
όσον αφορά κρίσιμους τομείς που απασχολούν την κοινωνία.

Ενα άλλο ζήτημα σοβαρό, είναι ο τρόπος που επιχειρείται να ασκηθεί σήμερα η εσωκομματική 
αντιπολίτευση και μας προβληματίζουν ιδιαίτερα φαινόμενα όπως το κείμενο των 32 και μας 
προβληματίζουν όσον αφορά την πραγματική αφετηρία τέτοιων φαινομένων.

Μόλις έξι μήνες πριν υπήρξε συγκεκριμένη πολιτική δέσμευση απέναντι στον ελληνικό λαό και 
πιστεύουμε ότι η συνέπεια και η αξιοπιστία σ’ αυτή την πολιτική, έχει την αποδοχή και της ελλη
νικής κοινωνίας.

Επίσης, θα πρέπει να ξεπεράσουμε αρνητικά φαινόμενα που μπορεί να είναι και επικίνδυνα. 
Διαχωρισμοί παλιό-νέο ΠΑΣΟΚ, πατριώτες και μη πατριώτες, αποτελούν συντηρητική άποψη, 
που είναι μακριά από το δικό μας χώρο και τη δική μας αντίληψη.

Ούτε να επαναλάβουμε λάθη που είναι αποτέλεσμα στρεβλής αντίληψης για κράτος παροχών 
και όχι κοινωνικό κράτος, με συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο σύγχρονης παραγωγικής διαδικα
σίας, που λύνει προβλήματα, αλλά και δίνει δυνατότητα συμμετοχής στα θετικά αποτελέσματα.

Ετσι πιστεύουμε ότι κρίνεται σήμερα η αριστερή πολιτική, που απαντά στα προβλήματα του 
σήμερα με βάση τις ιδεολογικές μας αρχές, αλλά και τις σύγχρονες εξελίξεις.

Επίσης, πρέπει να γίνει συστηματικότερη προβολή και ενημέρωση για την βασική στρατηγική 
μας επιλογή της συμμετοχής μας στην πλήρη ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Ενωσης και να συν
δυαστεί με τη δυναμική που μπορεί ιδιαίτερα να αναπτυχθεί στο κοινωνικό πεδίο συγκροτημένα, 
με ευρύτερες δυνάμεις σοσιαλιστικές και προοδευτικές στο χώρο της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Κλείνοντας, θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε ως Νομαρχιακή Αρτας, ότι η προσπάθεια της ανα
συγκρότησης θα πρέπει να συνδέεται με τις πολιτικές και τις επιλογές σε τομείς που για κάθε 
περιφέρεια έχουν ιδιαίτερη σημασία και τα φαινόμενα που καθυστερούν τις εξελίξεις στα τοπικά 
προβλήματα, δεν δημιουργούν κατάλληλο κλίμα για να μπορέσουμε να προσεγγίσουμε και να 
πετύχουμε το στόχο της διεύρυνσης και της συμμετοχής και άλλων δυνάμεων στο δικό μας σχε
δίασμά.

Ο δικός μας πολιτικός σχεδιασμός θα πρέπει να έχει μια αμεσότερη σχέση και με τις εξελίξεις 
στα ζητήματα αυτά. Ετσι προκύπτει το ζήτημα της ουσιαστικής περιφερειακής κομματικής λει
τουργίας και σαν αντίληψη και στην πράξη και η συμμετοχή στον σχεδίασμά και την σύνδεση με



κυβερνητικά και κομματικά κεντρικά όργανα, που μπορούν να στηρίξουν και να υλοποιούν πολι
τική, αλλά και να αποδίδουν και πολιτικά οφέλη.

Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί ότι παρατηρείται απουσία ορισμένων κορυφαίων στελεχών 
από τη διαδικασία αυτή της ανασυγκρότησης, με φαινόμενα είτε άρνησης συμμετοχής στην 
πράξη, ή και διαφοροποιήσεων που δημιουργούν σύγχυση στα απλά μέλη, αλλά και ευρύτερα 
δυσπιστίας σε όσους έχουν θετική πρόθεση να ενταχθούν σ’ αυτή τη λειτουργία.

Γι’ αυτό θα πρέπει να λειτουργήσουν οι ομάδες που έχουν συγκροτηθεί και έχουν την ευθύνη 
κατά περιφέρεια, ώστε συντονισμένα με κυβερνητικά και κομματικά στελέχη και με τακτικές 
συναντήσεις με τις οργανώσεις στην περιφέρεια που θα αναπαράγουν τον πολιτικό λόγο και θα 
ενισχύουν τη δυναμική αυτής της προσπάθειας, να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τα προβλήματα 
και να μην μείνουμε στο περιθώριο των εξελίξεων. Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ο σύντροφος από τη Νομαρχιακή Καρδίτσας.

ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ Δ. (Νομαρχιακή Επιτροπή Καρδίτσας)·. Συντρόφισσες και σύντροφοι προβλη
ματίστηκα πολύ τι θα είχε να πει ένας Γραμματέας Νομαρχιακής Επιτροπής μετά την εισήγηση 
του Προέδρου μας και του Γραμματέα μας, αλλά και του Γραμματέα του Τομέα Οργανωτικής 
Επιτροπής.

Ομως κατέληξα ότι δεν μπορεί κανείς να μην σχολιάσει ορισμένα κρίσιμα ερωτήματα των ημε
ρών, αφού όλοι συμφωνούμε ότι η ανασυγκρότηση για την οποία συζητάμε, είναι κύρια θέμα 
πολιτικό και έχει ασφαλώς και ένα ισχυρό οργανωτικό σκέλος.

Και επειδή δεν μπορούμε να ξεφύγουμε και το βιωματικό σκέλος της τοποθέτησής μας, θα 
ήθελα να σας πω ότι εγώ γράφτηκα στο ΠΑΣΟΚ δυο φορές. Την πρώτη στην οδό Πανεπιστημίου 
και τη δεύτερη γύρω στο 1977 στην Τοπική μου Οργάνωση στον Νέο Κόσμο, όπου την διέλυσαν 
κάποιοι αριστεροί με κάποιες οριζόντιες διασυνδέσεις και πήγαμε εμείς τότε να την ξαναστή- 
σουμε.

Και αναρωτιέμαι και σήμερα, τι είναι αριστερό; Οπως αναρωτιόμουν και τότε. Μήπως οι 
σύντροφοι είναι αριστεροί και εμείς που μένουμε πάμε δεξιά; Και πρέπει νομίζω και σήμερα να 
αναρωτηθούμε, μπορούμε στο δίλημμα αριστερός ή δεξιός, να απαντάμε αριστερότερος είναι 
αυτός που βγάζει τις αριστερότερες κορώνες;

Μπορούμε να λέμε ότι είμαστε αριστεροί, αν δεν συμφωνούμε σε πολιτικές που έχουν στόχο 
μια ισχυρή Ελλάδα; Μπορούμε να θεωρούμαστε αριστεροί, εάν την κοινωνική μας πολιτική την 
μεταφράζουμε σε ένα κρότος παροχών; Αν δεν την στηρίζουμε σε μια μακρόχρονη συνεκτική 
και ολοκληρωμένη αναπτυξιακή διαδικασία;

Και θα ήθελα να σας πω ένα παράδειγμα απ’ την Καρδίτσα. Εκεί η μεγαλύτερη οικονομική 
μονάδα είναι η Ενωση Αγροτικών Συνεταιρισμών. Ολα αυτά τα χρόνια στο όνομα της αριστερής 
πολιτικής, οι Πρόεδροι φίλοι μας εκεί έκαναν προσλήψεις απ’ τα τσιπουράδικα, οι κυβερνήσεις 
έδιναν παροχές και σήμερα η Ενωση Αγροτικών Συνεταιρισμών είναι αναγκασμένη να απολύσει 
κόσμο.

Αυτή σύντροφοι είναι αριστερή πολιτική; Το δεύτερο ερώτημα που μας απασχολεί και οφεί
λουμε να απαντήσουμε είναι το εξής: Αλήθεια, μήπως σήμερα κινδυνεύει ο πατριωτικός χαρα
κτήρας του Κινήματος; Μήπως σήμερα που βγαίνουμε σε ένα διάλογο, αυτό εμπεριέχει τον

σπόρο της αμφισβήτησης του πατριωτικού μας χαρακτήρα;

Και λέω εγώ, δεν απαντήθηκαν αυτά από τον ίδιο τον Ανδρέα Παπανδρέου την εποχή του 
Νταβός και της Βουλιαγμένης; Και τι έχουμε να φοβόμαστε, από έναν διάλογο που εδράζεται 
πάνω στη δράση όπως ανέφερε ο Πρόεδρος στην αρχή, ότι ο πυρήνας της σκέψης μας και της 
θέσης μας είναι δεν συζητάμε κανένα κυριαρχικό μας δικαίωμα.

Οσον αφορά την ανασυγκρότηση, νομίζω δεν υπάρχει δεύτερη άποψη απ’ αυτή που είπε ο 
σύντροφος Γραμματέας του Οργανωτικού, ότι είναι η μόνη ολοκληρωμένη και επομένως αξιόπι
στη πρόταση, που η Οργάνωσή μας πρέπει να ανασυγκροτηθεί για να αποτελέσει το εργαλείο 
για την ανασυγκρότηση της ελληνικής κοινωνίας.

Δεν μπορεί παρά να χαρακτηρίσουμε σαν θετική αυτή την προσπάθεια. Δεν μπορεί να μην 
συμφωνήσουμε όλοι μαζί, ότι χρειαζόταν αυτή η απαρχή της νέας συλλογικότητας στο ΠΑΣΟΚ 
και να ζητήσουμε από τα όργανα να την εγγυηθούν.

Δεν μπορεί να μην δούμε ότι είναι ο μόνος τρόπος, όχι όμως βέβαιος, ότι θα αντιμετωπιστούν 
και θα απαντηθούν χρόνια προβλήματα της Οργάνωσής μας. Και είναι θετικό το γεγονός, ότι δεν 
κινείται στην λογική ότι η Οργάνωση θα είναι μόνο ένας εκλογικός μηχανισμός.

Και το λέω αυτό αφού η διαδικασία άρχισε μετά τις εκλογές, θα είναι και εκλογικός μηχανι
σμός, αλλά όχι μόνο αυτό. Θα είναι και ένας χώρος συζήτησης, σύνθεσης, απόφασης, διαμόρ
φωσης πολιτικής. Και ποιά είναι η κατάσταση της Οργάνωσης μέχρι σήμερα μια και μιλάμε γι’ 
αυτή;

Και πάλι βιωματικά θα σας μιλήσω. Στην Καρδίτσα αποτελείται από 2.200 έως 3.000 ονόματα 
γραμμένα κάπου, με 70, 80, 90 οργανώσεις τοπικές χώρου δουλειάς διάσπαρτες στο νομό, που 
όταν χρειάστηκε έδωσαν μάχες και τις κέρδισαν. Που όμως δεν παράγουν πολιτική.

Που αρνούνται να ανανεώσουν σήμερα τις κάρτες. Εμείς δυστυχώς δεν φτάσαμε το 50%, δεν 
ξέρω αν φτάσαμε το 20. Που δεν λειτουργούσαν ενδιάμεσα όργανα που λένε τα καταστατικά 
μας και που η Νομαρχιακή Επιτροπή ήταν το μόνο όργανο που είχε κατακτήσει μία τακτική συνε
δρίαση, όμως απείχε πολύ - και οφείλουμε να το παραδεχθούμε σύντροφοι - απ’ το να είναι 
χώρος παραγωγής πολιτικής για την περιοχή.

Θα σας πω ότι ξεκινήσαμε το πείραμα της ανασυγκρότησης από τον αγροτικό τομέα. Δεν θα 
μπορούσαμε να μείνουμε έξω. Στήσαμε το αγροτικό γραφείο, πήραμε 46% στις εκλογές τις 
συνεταιριστικές με απώλεια δυνάμεων. Ομως πήραμε 46% εκεί που δεν μπορούσαμε να συμμα
ζέψουμε τους συντρόφους μας απ’ τα μπλόκα.

Μένει όμως το ζήτημα της πολιτικής που θα ακολουθήσουμε στο χώρο της Ενωσης Συνεταιρι
σμών, για να την βγάλουμε από την μεγάλη κρίση στην οποία βρίσκεται. Και εδώ είναι το άλλο 
σκέλος της ανασυγκρότησης. Θα ήθελα όμως να πω, ότι δεν μένουμε εκεί. Θα προχωρήσουμε.

Εχουμε σχεδιάσει τη δημιουργία θεματικής οργάνωσης ανάπτυξης, θεματικής οργάνωσης 
πολιτισμού και παιδείας. Προσπαθούμε να λειτουργήσουμε την διευρυμένη Νομαρχιακή με 
δυσκολίες.

Θέλουμε να παρέμβουμε στο γίγνεσθαι της επαρχίας και σήμερα στο νομό Καρδίτσας και σε 
όλη την επαρχία νομίζω είναι σε πρώτη μοίρα το θέμα των συνενώσεων των δήμων και των κοι
νοτήτων και δυστυχώς μέχρι στιγμής το Κόμμα απουσιάζει απ' αυτή την προσπάθεια. Και πρέπει



να βγει μπροστά και ελπίζω να γίνουν τα νομαρχιακά συμβούλια τις επόμενες μέρες.

Και θα ήθελα τελειώνοντας σύντροφε Πρόεδρε, να σου μεταφέρω την εμπειρία, ότι το πρό
γραμμα ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ το μάχονται πάρα πολλοί σύντροφοι Πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ και με μια 
έννοια να αμφισβητήσω αυτό που είπατε, ότι είναι η μάχη μόνο για το πρόγραμμα και όχι για τα 
πρόσωπα.

Είναι και μάχη για τα πρόσωπα και εδώ θα κριθούμε. Συμφωνώ απόλυτα όμως, ότι δεν είναι η 
μάχη για το δικό μας πρόσωπο. Είναι και η μάχη για τα πρόσωπα που θα στηρίξουν τις πολιτικές, 
γιατί εδώ κρίνεται η αξιοπιστία ουνολικά του ΠΑΣΟΚ, αν επιλέξουμε ή όχι αξιόπιστα πρόσωπα.

Γιατί ξέρουμε όλοι να μιλάμε καλά ή θα μάθουμε. Λειτουργούμε όμως ανάλογα με τον τρόπο 
που μιλάμε; Είναι και θέμα επιλογής προσώπων. Και τελειώνω λέγοντας, ότι στην πορεία για την 
επιλογή των ανθρώπων που θα υπηρετήσουν τις αρχές του ΠΑΣΟΚ στις επόμενες Νομαρχιακές 
και Δημοτικές Εκλογές πρέπει να σεβαστείτε απόλυτα τις τοπικές κοινωνίες και εμείς πρέπει να 
φροντίσουμε η Οργάνωση να είναι σε αρμονία μ’ αυτές. Σας ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ο σύντροφος από την Νομαρχιακή Ζακύνθου.

ΛΙΒΑΝΗΣ Ν. (Νομαρχιακή Επιτροπή Ζακύνθου): Σύντροφε Γραμματέα, θα συμφωνήσουμε για 
τα καλάμια, Κάτι που στη Ζάκυνθο ήταν είδος εν αφθονία και τώρα είναι προς εξαφάνιση. 
Σύντροφοι και συντρόφισσες, χωρίς να επαναλάβω πολλά που ειπώθηκαν σήμερα σ’ αυτή την 
αίθουσα και που πραγματικά αποτελούν την απαρχή μιας ιστορικής εποχής για την πορεία του 
ΠΑΣΟΚ, θα τοποθετηθώ και στα πλαίσια που κινείται η Νομαρχιακή Επιτροπή Ζακύνθου.

Απ’ την εκλογή της και μετά, είχε την ευκαιρία να αντιμετωπίσει σημαντικούς σταθμούς, όπως 
το 4ο Συνέδριο και τις εθνικές εκλογές, όπου η νικηφόρα πορεία του Κινήματος στο νησί μας, 
ήταν και το ζητούμενο, αλλά ευτυχώς και το αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας.

Αμέσως μετά τις εκλογές και στα πλαίσια των επιταγών για ανασυγκρότηση του Κινήματος, 
προσπαθήσαμε να καταγράψουμε τα προβλήματα των Τοπικών Οργανώσεων, που εδώ συμφω
νούμε απόλυτα με την εισήγηση του Τομέα Οργανωτικής Πολιτικής, για την επικρατούσα χαώδη 
κατάσταση λειτουργίας τους, αλλά και για την πολιτική σύγχυση των μελών.

Εκεί διαπιστώσαμε τον έντονο προβληματισμό της βάσης μας για πολιτικά και τοπικά ζητήμα
τα, κάτι που μας έδωσε τη δυνατότητα να ελπίζουμε ότι υπάρχουν οι συνθήκες να συγκροτη
θούν οι δυνάμεις μας που υπάρχουν ζωντανές, αλλά που χρειάζονται αφύπνιση, ώστε να αισιο- 
δοξούμε ότι υπάρχουν προοπτικές για καλύτερη λειτουργία και δυνατότητα πολιτικού διαλόγου.

Με κλιμάκιά μας επισκεφτόμαστε τις Τοπικές Οργανώσεις όλου του Νομού Ζακύνθου και 
αφουγκραζόμαστε τα προβλήματα και τις ανησυχίες τους. Η αμφίδρομη σχέση Νομαρχιακής 
Επιτροπής και Τοπικών Οργανώσεων, καθορίζει την περαιτέρω πολιτική μας πορεία και προσπα
θούμε να γίνουμε δίαυλος ανάμεσα στις Τοπικές Οργανώσεις και στα παραπάνω εκλεγμένα 
όργανα.

Προβάλλοντας έτσι την ισχύ των οργάνων, αλλά και ενδυναμώνοντας την φωνή της βάσης. 
Οταν η βάση ακούγεται, ο κομματικός μηχανισμός έχει ελπίδες να ξαναλειτουργήσει επιτυχώς 
και να ανοιχτεί όχι μόνο για τα κομματικά μας μέλη, αλλά κυρίως για την κοινωνία ολόκληρη.

Στην προσπάθειά μας για την εδραίωση διευρυμένων Νομαρχιακών και Θεματικών Οργανώσε
ων, καλούμε όλα τα μέλη μας σε όλα τα κοινωνικά επίπεδα να ανασυνταχθούν, με έναν χαρα

κτήρα συσπειρωτικό, με αλληλοσεβασμό και με δυνατή την αίσθηση του οράματος όχι μόνο για 
ένα νέο και ανασυγκροτημένο ΠΑΣΟΚ, αλλά για μια δυνατή και ανασυγκροτημένη Ελλάδα.

Οι δυνάμεις μας πρέπει να βοηθήσουν στην υλοποίηση του ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ, χωρίς να 
στοχεύουμε μόνο σε καρέκλες, αλλά κυρίως στην ενεργοποίηση και οτο σεβασμό στους 
θεσμούς. Στο χώρο μας δεν πρέπει κανείς να περισσεύει, όμως κανείς δεν πρέπει να κάνε ότι 
θέλει χωρίς ηθικούς και πολιτικούς φραγμούς. Να πούμε και τα πράγματα με το όνομά τους.

Δεν είναι το ΠΑΣΟΚ το μπακάλικο που όποιος θέλει μπαινοβγαίνει ελεύθερα στο όνομα του 
ΠΑΣΟΚ, όποτε και όταν τον βολεύει. Αυτοί μόνο κακό προξενούν. Η ποιότητα των ανθρώπων 
που θα στελεχωθούν στις οργανώσεις μας και αργότερα θα πάρουν το χρίσμα στις επερχόμενες 
εκλογές, θα πρέπει να τίθενται πάντα στην κρίση των οργάνων του Κινήματος.

Γι’ αυτό θα πρέπει εκτός από τα ωραία λόγια και τα μεγαλεπήβολα σχέδια, να μάθουμε να 
ακούμε σύντροφοι και συντρόφισσες την φωνή του αγρότη, του εργαζόμενου, του κάθε πολίτη 
και να σφυγμομετρούμε τον παλμό της κοινωνίας και της βάσης. Ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ο σύντροφος από την Νομαρχιακή Αιτωλοακαρνανίας.

ΖΑΜΠΑΡΑΣ Γ. (Νομαρχιακή Επιτροπή Αιτωλοακαρνανίας): Σύντροφοι και συντρόφισσες, μπαί
νω στον πειρασμό να πω μία ρήοη του Αντώνιου Γκράμσι, γιατί ακούστηκε πάρα πολλές φορές 
σήμερα εδώ η λέξη κρίση. Και ακούστηκε και από τον Πρόεδρό μας ότι υπάρχει κρίση στην Αρι
στερό και είναι γεγονός ότι υπάρχει.

Είπε ο Πρόεδρος ότι η Αριστερά διέρχεται μια κρίση πολιτική, μια κρίση ιδεολογίας, μια κρίση 
ταυτότητας. Ο ορισμός που έδινε ο Αντώνιος Γ κράμσι, ήταν «κρίση είναι όταν πεθαίνει το παλιό 
και δεν μπορεί να γεννηθεί το καινούργιο». Γι’ αυτό είμαστε εδώ εμείς σύντροφοι, να βοηθήσου
με να γεννηθεί αυτό το καινούργιο.

Πραγματικά είναι δύσκολο για μας που εκπροσωπούμε τις περιοχές της χώρας, μετά από τις 
καταλυτικές εισηγήσεις του Προέδρου, και του Γραμματέα της Κ.Ε., να τοποθετηθούμε. Θα 
έλεγα είναι άχαρος ο ρόλος μας γεωμετρικά. Αλλά θα προσπαθήσουμε να δώσουμε ένα στίγμα, 
το οποίο να χαρακτηρίζει και την περιοχή μας.

Σύντροφοι και συντρόφισσες, θα προσπαθήσω να μεταφέρω τον προβληματισμό, την αγωνία 
και την άποψη του συντρόφου της περιοχής, σε σχέση με την προσπάθεια που γίνεται από τη 
δίκιά μας οργάνωση, από την οργάνωση του ΠΑΣΟΚ, γύρω από το θέμα της ανασυγκρότησης.

Πιστεύω ότι όλοι μας είχαμε νιώσει και άλλες φορές την επιτακτική ανάγκη ανασυγκρότησης 
του Κινήματος. Ας θυμηθούμε ότι συζητήσαμε, πειραματιστήκαμε και κάναμε σημαντικές προ
σπάθειες με τα ανοίγματα του 77, το άνοιγμα του '80, τις Κλαδικές Οργανώσεις, τις Επιτροπές 
Στήριξης, τα Συμβούλια Ανασυγκρότησης, τη δημοκρατική συμπαράταξη.

Μιλήσαμε για αναγέννηση και μιλήσαμε πιο τολμηρά και για επανίδρυση του ΠΑΣΟΚ, αλλά δεν 
κάναμε ποτέ το αναγκαίο άλμα, ένα άλμα προς τα μπρος, που θα μας οδηγούσε σε μια νέα 
εποχή. Ολες αυτές οι προσπάθειες, δεν πέτυχαν τον κεντρικό στόχο, δηλαδή το άνοιγμα του 
ΠΑΣΟΚ στην κοινωνία.

Γιατί έγιναν ευκαιριακά και συνήθως λίγο πριν από κάποια εκλογική διαδικασία, με αποτέλε
σμα μετά τις εκλογές να εκφυλίζονται, έστω και αν πέτυχαν τον πολιτικό τους στόχο που ήταν η 
νίκη στις εκλογές.



Η τωρινή μας προσπάθεια έχει άλλα χαρακτηριστικά, όπως σχηματοποιήθηκε, μέσα από μια 
Οργανωτική Συνδιάσκεψη πριν από δύο χρόνια στο Περιστέρι, επικυρώθηκε με απόφαση από 
ένα συνέδριο σταθμό για το Κίνημά μας και η Κ.Δ. αποκωδικοποίησε και εξειδίκευσε όλη αυτή 
την πρόταση ομόφωνα.

Ακόμη, είναι μια πρόταση που σπάει τον συγκεντρωτισμό και τις υπέρμετρες εξουσίες της 
κορυφής και σπάει αυτή την εξαρτημένη σχέση που υπήρξε μεταξύ κορυφής και βάσης και κατα
ξιώνει δημοκρατικές διαδικασίες λειτουργώντας τα περιφερειακά όργανα.

Το σημαντικότερο όμως εχέγγυο για την επιτυχία της προσπάθειας, είναι ότι η ανασυγκρότη
ση ξεκίνησε αμέσως μετά από μία μεγάλη εκλογική νίκη και απευθύνεται πέρα από τους οργα
νωμένους συντρόφους, στον κάθε φίλο που πάντα μας στήριζε, αλλά ήταν επιφυλακτικός στο 
να συμμετέχει σε μια οργάνωση της παλιάς μορφής.

Φυσικά το εγχείρημα δεν είναι καθόλου εύκολο. Θα μπορούσα να πω είναι δύσκολο, παρ’ ότι 
οι συνθήκες, οι όροι και οι υποθέσεις τώρα είναι πιο ευνοϊκές παρά ποτέ. Υπάρχουν όμως 
σύντροφοι αρκετά προβλήματα. Οι Οργανώσεις μας στερήθηκαν για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό 
διάστημα τον πολιτικό λόγο. Είναι γνωστό αυτό.

Είδαμε όλα αυτά τα χρόνια να χρησιμοποιούνται μόνο σαν εκλογικός μηχανισμός. Εδώ πρέπει 
να πούμε ότι η Οργάνωση του 70 είχε οράματα, αγωνία, για μια αλλαγή. Γενικά ήταν μια προ
βληματισμένη Οργάνωση που παρήγαγε πολιτική και στελέχη.

Αυτά τα στελέχη που σήμερα έχουμε και κανένας δεν μπορεί να τα συναγωνιστεί. Γι’ αυτό 
αυτό το πλεόνασμα στελεχών μας κάνει σήμερα και να βρισκόμαστε στην εξουσία. Είναι η δια
φορά με τις άλλες πολιτικές δυνάμεις.

Την δεκαετία του '80, οι Οργανώσεις μετατράπηκαν σε γραφεία ευρέσεως εργασίας και 
κυριάρχησαν οι πελατειακές σχέσεις και ο ατομικός ευδαιμονισμός. Αρκεί να πετύχω το δικό 
μου και από εκεί και πέρα δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Ακόμη το γνωστό πρόβλημα της σχέσης 
πολίτη και πολιτικής, πολίτη με τα κόμματα.

Η ανεργία και ιδίως των νέων ανθρώπων, καθώς και διάφορες κοινωνικές συγκρούσεις και 
αντιπαραθέσεις, π.χ. ένας νομός σαν το δικό μας με το 40% του πληθυσμού του απασχολούμε
νου στον αγροτικό τομέα, έχει σημαντικό πρόβλημα οργάνωσης στα χωριά, τα οποία βλέπουν 
πραγματικά τις παραδοσιακές καλλιέργειες να συρρικνώνονται.

Μια πρώτη εκτίμηση, είναι επειδή γίνεται σοβαρή προσπάθεια και ένας επίμονος κοινωνικός 
διάλογος, ότι οι σύντροφοι αλλά και οι ευρύτερες κοινωνικές δυνάμεις είδαν θετικά την πρότα
σή μας.

Σύντροφοι και συντρόφισσες, δημιουργήσαμε και λειτουργήσαμε τη διευρυμένη Νομαρχιακή 
Επιτροπή, για να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε ενιαία στο νομό μας, να αξιοποιήσουμε όλα τα 
στελέχη και να τα εντάξουμε στην πορεία της ανασυγκρότησης. Φυσικά τα μέλη πρέπει να κρι- 
θούν απ τη δουλειά τους και όχι από την συμμετοχή τους στην διευρυμένη Νομαρχιακή Επιτρο
πή.

Σχεδιάσαμε τη δημιουργία Θεματικών Οργανώσεων Αθλητισμού, Πολιτισμού, Ανάπτυξης, Παι
δείας και Υγείας, οι οποίες σύντομα θα ενεργοποιηθούν για την εκπόνηση μελετών και προτάσε
ων, πάνω στο αντικείμενο για το οποίο σχεδιάστηκαν.

Σύντροφοι και συντρόφισσες, τα προβλήματα είναι πολλά και οξυμένα. Τα προβλήματα στην 
παιδεία, στην υγεία, στην οικονομία, το πρόβλημα της ανεργίας των νέων, το αγροτικό πρόβλη
μα, τα προβλήματα παραμένουν και περιμένουν δικαίωση. Μια δικαίωση που δεν έρχεται μόνη 
της, αλλά μέσα από την καθημερινή πάλη, μέσα από βαθειό γνώση της πραγματικότητας και του 
κοινωνικού γίγνεσθαι.

Σήμερα πρέπει να ανοίξουμε ένα διάλογο με τον πολίτη. Πρέπει να τον κάνουμε να συμμετέ
χει, πρέπει να κουβεντιάσουμε μαζί του για όλα αυτά που τον βασανίζουν στη δύσκολη οικονο
μική συγκυρία την οποία περνάει.

Πρέπει εδώ να σημειώσω ότι αυτός ο κοινωνικός διάλογος έχει αρχίσει με τις καλύτερες προ
ϋποθέσεις στην περιοχή μας. Εγιναν το τελευταίο διάστημα σημαντικές εκδηλώσεις που σημεί
ωσαν μεγάλη επιτυχία από άποψη συμμετοχής, αλλά και προβληματισμού.

Σε διάστημα τριών μηνών ήρθαν στην Αιτωλοακαρνανία και συμμετείχαν σε εκδηλώσεις τόσα 
κορυφαία στελέχη όσα δεν είχαν έρθει ποτέ τα τελευταία δέκα χρόνια. Ο Γραμματέας της Κ.Ε., 
ο σύντροφος ο Κώστας Σκανδαλίδης δύο φορές, το ίδιο και το μέλος του Ε.Γ. ο σύντροφος 
Θόδωρος Τσουκάτος.

Ο υπουργός Γεωργίας ο σύντροφος Στέφανος Τζουμάκας ήρθε στην κρίσιμη περίοδο των κλει
σμένων δρόμων. Ακόμη συμμετείχαν στις εκδηλώσεις ο σύντροφος ο Σπυρόπουλος και ο 
σύντροφος ο υφυπουργός Τάσος Μαντέλης, για την ανασυγκρότηση για το σχέδιο 
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ.

Εκείνο όμως που πραγματικά ήταν πρωτόγνωρο και σημείωσε σημαντική επιτυχία, ήταν η διή
μερη εξόρμηση στο νομό 1 δμελούς κυβερνητικού κλιμακίου με επικεφαλής τον Γραμματέα της 
Κ.Ε. τον Κώστα τον Σκανδαλίδη.

Ετσι σύντροφοι, μέσα από έναν κοινωνικό διάλογο που αρχίσαμε, πετύχαμε να ανοίξουμε 
δρόμο για την συμμετοχή της Οργάνωσης αλλά και των ανήσυχων πολιτών στις διάφορες επι
λογές και προσπαθήσαμε να τους πείσουμε ότι πρέπει να έχουν γνώμη γι’ αυτά που τους αφο
ρούν και να μην αποφασίζουν άλλοι γι’ αυτούς χωρίς αυτούς.

Σύντροφοι και συντρόφισσες, πρέπει όμως να δούμε και κάποια άλλα ζητήματα. Πρέπει να 
δούμε ότι κάποιοι δεν μπορούν να σταματούν τα ρολόγια την ώρα που τους συμφέρει. Δεν μπο
ρούν να συνεχίζουν να θέτουν ταμπέλες σε συντρόφους αλλά και πολιτικές.

Σήμερα δεν αμφισβητείται σε κανέναν σύντροφο ο πατριωτισμός του. Ποιος είναι αυτός και με 
ποιά μεζούρα θα μετρήσει ποιος είναι πατριώτης η όχι; Σήμερα κινούμενοι σε ένα διεθνές πολιτι
κό περιβάλλον, που συνεχώς αλλάζει, που μοιάζει με τοπίο στην ομίχλη, πρέπει να ασκήσουμε 
επιτέλους επιθετική εξωτερική πολιτική και αυτό πιστεύω ότι κάνουμε.

Σήμερα πρέπει να καταλάβουμε ότι η κοινωνική πολιτική δεν είναι το κράτος παροχών, αλλά 
το κράτος που μέσα από μια αναπτυξιακή διαδικασία, μέσα από μια ορθολογική ισόμετρη περι
φερειακή ανάπτυξη, θα μπορέσει να φτιάξει το κοινωνικό κράτος.

Πρέπει σήμερα να απαντήσουμε στο ψευτοδίλημμα αριστερός ή δεξιός, αλλά στο ότι η αριστε
ρά είναι καθημερινή πράξη και στάση ζωής. Πρέπει να πούμε ότι η αριστερό δεν μπορεί να μένει 
αδιάφορη γι’ αυτά που δεν μπορεί να κατανοήσει. Η αριστερά του 2000 δεν μπορεί να βρίσκεται 
σε άμυνα ή να κάνει απλά διαπιστώσεις, αλλά να προσεγγίζει τα προβλήματα και να δίνει λύσεις



σ’ αυτά.

Σύντροφοι και συντρόφισσες, κανένα δεν πρέπει να φοβίζει η ανασυγκρότηση του Κινήματος, 
που κατά ευμενή συγκυρία γίνεται παράλληλα με τη διοικητική ανασυγκρότηση του κράτους. 
Σύντροφοι, σε παγκόσμιο επίπεδο άλλα ιστορικά κόμματα όπως το κόμμα του Τουλιάτι, το κόμμα 
του Μπερλιγκουέρ, όχι μόνο ανασυγκροτήθηκαν, αλλά άλλαξαν ονομασία και σύμβουλο.

Σήμερα πρέπει να εκμεταλλευτούμε την ποιοτική διαφορά των στελεχών μας σε σχέση με τα 
άλλα κόμματα, για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να παίζουμε για τη χώρα μας όχι μόνο τον 
ρόλο της κοινωνικής πρωτοπορίας που είναι απαραίτητη για να πάει ο τόπος μπροστά.

Πρέπει να διαμορφώσουμε στο ίδιο το ΠΑΣΟΚ το πρόπλασμα της κοινωνίας που θέλουμε να 
φτιάξουμε. Πρέπει το Κόμμα μας να γίνει ο συλλογικός διανοούμενος που θα φέρει στο προσκή
νιο ένα νέο πολιτικό πολιτισμό. Πρέπει το μετέωρο βήμα μας να γίνει άλμα προς τα μπρος, να 
γίνει βήμα συντονισμένο, με στόχο την πρόοδο, την στήριξη του Προέδρου μας και Πρωθυπουρ
γού Κώστα Σημίτη και της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ.

Σύντροφοι, τελειώνοντας θα έλεγα ότι η καλύτερη δικαίωση, ο μεγαλύτερος φόρος τιμής για 
τον ιδρυτή μας, τον μεγάλο απάντα Ανδρέα Παπανδρέου, είναι να πετύχουμε, να κερδίσουμε το 
στοίχημα ότι εμείς θα δώσουμε τις λύσεις στα προβλήματα για την προκοπή του τόπου μας, για 
να βγάλουμε τη χώρα από τη στασιμότητα. Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ο σύντροφος Δασκαλάκης από το Ε.Γ. σε μία παρέμβασή του.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΕΡΑΦΕΙΟΥ

Μ Α Ν Ο Λ Η  Α Α ΣΚ Α Α Α Κ Η

Συντρόφισσες και σύντροφοι, επειδή το τελευταίο διάστημα πολλοί αναρωτιόνται αν η πολιτι
κή μας το '81-'85 ήταν αριστερή ή δεξιό, πρέπει να πούμε ναι, ήταν μία αριστερή πολιτική. Και 
όσον αφορά το παράδειγμα που έφερε ο σύντροφος της Καρδίτσας για τους συνεταιρισμούς, 
προφανώς η πολιτική μας στους συνεταιρισμούς ήταν μια αριστερή πολιτική. Εξάλλου δεν πρέ
πει να ξεχνάμε, ότι την σχεδίασε και την υλοποίησε ο σημερινός Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Πάω τώρα στα θέματα της ανασυγκρότησης. Δεν πρέπει να έχουμε ενοχές για το '81-'85. Αντί
θετα, πρέπει να είμαστε περήφανοι για εκείνη την περίοδο. Συντρόφισσες και σύντροφοι, νομί
ζω ότι θα συμφωνήσουμε ότι για να αντιμετωπίσεις ένα πρόβλημα, πρέπει πρώτα να το αναγνω
ρίσεις.

Οπως επίσης για να ξεπεράσεις μία κρίση, πρέπει να την περιγράφεις. Να την περιγράφεις 
έτσι όπως είναι και να προτείνεις όπως είπε ο σύντροφος Γραμματέας του Οργανωτικού, τους 
τρόπους ξεπεράσματος και θα προσπαθήσω στο σύντομο χρόνο που έχω να κάνω μια ανάλυση 
και μια πρόταση. Εχουμε κρίση; Εχουμε σοβαρό οργανωτικό πρόβλημα; Το έχουμε. Δεν χρειάζε
ται να πούμε πολλά λόγια, αρκεί να κάνουμε μία απλή σύγκριση.

Αν συγκρίνουμε σήμερα ποιες είναι οι ενεργές οργανώσεις, ποια είναι τα ενεργά μέλη, όχι σε 
σχέση με πολύ παλιά, σε σχέση με πριν από ένα χρόνο, με την περίοδο του Συνεδρίου, προφα
νώς η απάντηση θα είναι και είναι, είναι και λιγότερες οι οργανώσεις που λειτουργούν, που είναι 
ενεργές και λιγότερα τα μέλη.

Εχουμε πρόβλημα κρίσης, που πρέπει να την αναλύσουμε. Γιατί έχουμε πρόβλημα; Κατ’ αρχήν 
γιατί θέλουμε την ανασυγκρότηση και γιατί είναι επιβεβλημένη η ανασυγκρότηση. Με την ανα
συγκρότηση επιδιώκουμε ως τελικό αποτέλεσμα, να υπάρχει μία αρμονία ανάμεσα στην οργα
νωμένη βάση του Κινήματος και στην εκλογική μας βάση.

Και γιατί το επιδιώκουμε; Γιατί μόνο έτσι και μόνο έτσι μπορεί να είμαστε σίγουροι ότι θα δια
τηρήσουμε στην σωστή ιδεολογία μας, τη σταθερότητα στις ιδεολογικές μας κατευθύνσεις. 
Μόνο με την συμμετοχή αυτή. Δεύτερον, μόνο μ’ αυτή την συμμετοχή θα είμαστε σίγουροι ότι 
θα μπορέσουμε να υλοποιήσουμε την πολιτική μας.

Και τρίτον, μόνο με την συμμετοχή αυτή, θα μπορέσουμε να έχουμε ένα σοβαρό θετικό εκλο
γικό αποτέλεσμα, οποτεδήποτε προκύψει και οποιοδήποτε επίπεδο το χρειαζόμαστε. Αρα την 
θέλουμε την ανασυγκρότηση. Γιατί κολλάει η ανασυγκρότηση;

Γιατί συντρόφισσες και σύντροφοι, πρέπει να πείσουμε τον κόσμο γιατί πρέπει να αγκαλιάσει 
το ΠΑΣΟΚ. Πρέπει να πούμε σ’ αυτόν που καλούμε να μας πλησιάσει για να οργανωθεί τώρα 
στο ΠΑΣΟΚ και ιδιαίτερα στους καινούργιους, γιατί να το κάνει. Και τότε το κάνει αυτό, είτε 
γιατί θα του αποδείξουμε ότι έχουμε ιδεολογική υπεροχή και είναι βασική προϋπόθεση αυτή.

Θα του αποδείξουμε είτε γιατί ότι η πολιτική μας είναι πολιτική που εξυπηρετεί τα δικά του 
συμφέροντα, άρα πρέπει να συμμετέχει για να τα εξυπηρετήσει και αυτός. Και ως αποτέλεσμα, 
ως επένδυση αυτής της επιτυχίας, σε ιδεολογικό και πολιτικό επίπεδο, θα προσμένουμε οργα
νωτική επένδυση και ανασυγκρότηση.



Πρέπει επίσης να ξεκαθαρίσουμε το εξής: Μια άλλη προϋπόθεση τελευταία είναι ότι σ’ αυτή 
την προσπάθεια, το να πείσουμε ιδεολογικά, πολιτικά και να επενδύσουμε οργανωτικά, προφα
νώς δεν μπορεί να πετύχει παρά μόνο αν πάρει μέρος το όλον του ΠΑΣΟΚ, το σύνολο του 
ΠΑΣΟΚ.

Ας δούμε εμείς τι κάναμε ένα χρόνο τώρα στα θέματα αυτά που έθεσα. Να δούμε τι κάναμε 
στην ιδεολογική κατεύθυνση. Επικυριάρχησε και επικυριαρχεί τελευταία η περίφημη θεωρία περί 
κεντροαριστεράς. Το καινούργιο που προσθέσαμε, είναι αυτή την πολύ συζήτηση περί κεντροα
ριστεράς. Και μερικοί μάλιστα κάνουν και αναφορά στην εφεύρεση του όρου το 1964 απ’ τον 
Ανδρέα Παπανδρέου.

Και θα μου επιτρέψετε να κάνω μερικές επισημάνσεις που τις θεωρώ ιδιαίτερα χρήσιμες. Οταν 
το 1964 ο Παπανδρέου αναφέρθηκε στην κεντροαριστερά, είχαμε δεδομένη την Ενωση 
Κέντρου. Είχαμε ένα μεγάλο κόμμα στο χώρο του κέντρου, η Ενωση Κέντρου.

Οταν μιλούσε για κεντροαριστέρα, τι έκανε ο Παπανδρέου; Διεύρυνε τον χώρο. Τον διεύρυνε, 
δεν τον σμίκρυνε. Μεγάλωνε το χώρο τον κοινωνικό που απευθυνόταν η Ενωση Κέντρου και τον 
βελτίωνε και ιδεολογικά. Εκανε μια κίνηση που άνοιγε τον χώρο και άφηνε απ’ έξω τη δεξιά 
παράταξη. Τη δεξιά παράταξη που δεν μπορούσε να έχει προσβάσεις σε άλλο χώρο.

Ερχεται μετά το 74 και κάνει κάτι καινούργιο. Ξαναδιευρύνει τον προηγούμενο χώρο. Και 
λέει, υπάρχει δεξιά παράταξη και υπάρχει η μεγάλη δημοκρατική παράταξη, με την γενιά της 
αντίστασης, με την γενιά του (1-1-4), με την γενιά του Πολυτεχνείου και μετά με την γενιά της 
μεταπολίτευσης.

Και ενοποίησε ένα χώρο που άφηνε απ’ έξω μόνο την δεξιά παράταξη, δεν υπήρχε σύγχυση 
εκεί και τον έκανε τόσο μεγάλο, που άφηνε επίσης από την άλλη μεριά, ένα μικρό κομμάτι της 
παραδοσιακής αριστεράς, με σαφώς ιδεολογική υπεροχή των αριστερών δυνάμεων του μπλοκ.

Πολύ θετική, πολύ εφευρετική και πολύ ουσιαστική αυτή η δεύτερη προσέγγιση. Εμείς σήμε
ρα, όταν μιλάμε για κεντροαριστερά τι κάνουμε; Διευρύνουμε τον χώρο μας; Δηλαδή αυτοί που 
απευθυνόμαστε, είναι περισσότεροι απ’ ότι απευθυνόμαστε με τους όρους της μεγάλης δημο
κρατικής παράταξης, με τους όρους του μη προνομοιούχου Ελληνα;

Οχι συντρόφισσες και σύντροφοι. Τον σμικραίνουμε. Μήπως ιδεολογικά να το πάμε πιο αρι
στερά; Οχι, το συντηρητικοποιούμε. Και επειδή δεν έχουμε κόμμα κέντρου σήμερα, αφήνουμε 
περιθώριο στην παραδοσιακή δεξιά, στην δεξιά παράταξη, να παίξει με κεντροδεξιές εφευρέσεις 
στον χώρο του κέντρου, που ποτέ δεν έπαιζε, ποτέ δεν είχε προσβάσεις.

Και ταυτόχρονα, δίνουμε την εντύπωση ενός κεντροαριστερού κόμματος ή μιας κεντροαριστε
ράς επιδίωξης, που αφήνει απ’ έξω προσβάσεις στα παραδοσιακά κόμματα της αριστεράς, να 
πάρουν ψήφους από εμάς.

Ενα χρόνο δεν κάναμε στον ιδεολογικό τομέα καμία κίνηση διεύρυνσης. Κάναμε κίνηση συρρί
κνωσης ιδεολογικής και συρρίκνωσης του χώρου στον οποίο απευθυνόμαστε. Πάμε τώρα στο 
θέμα της πολιτικής. Θα μπορούσε στα θέματα της πολιτικής, επειδή έχουμε υπεροχή θεωρητική, 
το πρόγραμμά μας είναι σαφώς πλεονεκτικό, θα μπορούσαμε να έχουμε επιτυχία.

Ομως συντρόφισσες και σύντροφοι, μέσα από παλινωδίες, από διαφορετικές αλληλοσυγκρου- 
όμενες απόψεις, των αρμοδίων, όχι των απέναντι και μέσα πολλές φορές από αλαζονική αντιμε

τώπιση, δεν εμπνεύσαμε τον κόσμο για την πολιτική μας.

Είναι η πρώτη φορά που αποσταθεροποιήσαμε σχέσεις ΠΑΣΟΚ με λαϊκά στρώματα που 
εκφράζουμε. Τις αποσταθεροποιήσαμε, δεν τις βελτιώσαμε. Είναι η πρώτη φορά που αφήσαμε 
περιθώριο να αμφισβητηθούν οι προθέσεις μας. Και ο Ανδρέας Παπανδρέου έκανε σκληρή πολι
τική. Πολλές φορές εφήρμοσε σκληρή πολιτική.

Τι έγινε όμως; Ποτέ κανείς δεν του αμφισβήτησε τις προθέσεις. Δεν του αμφισβήτησε ότι 
αυτό που κάνει, το κάνει για να εξυπηρετήσει τις τάξεις και τα στρώματα που το ΠΑΣΟΚ έκφρα
ζε. Είναι η πρώτη φορά που αφήνουμε μέσα και από τις συζητήσεις στο ίδιο το μαζικό κίνημα, 
μέσα από την αλαζονική στάση ορισμένων, αμφιβολίες για τις προθέσεις και αυτό είναι πάρα 
πολύ επικίνδυνο.

Πήγε όλο το ΠΑΣΟΚ σε ανασυγκρότηση; Οχι συντρόφισσες και σύντροφοι. Δεν πήγε όλο το 
ΠΑΣΟΚ. Γιατί δεν πήγε; Επιλέχθηκε η λογική των οργανωτικών ανακατανομών. Επιλέχθηκε 
δυστυχώς αμέσως μετά το Συνέδριο, η ερμηνεία αυτού που λέγαμε του μεγάλου και ενιαίου 
ΠΑΣΟΚ να ερμηνευτεί ως εξής: Να κυβερνάει το μέρος και να στηρίζει το όλον.

Και αυτή η σηματοδότηση έγινε από την πρώτη μέρα που σχηματίστηκε η κυβέρνηση. Αυτή η 
εντύπωση δόθεκε. Οτι εμείς, μερικοί, ερμηνεύουν το ενιαίο και μεγάλο ΠΑΣΟΚ σ’ αυτή την 
στενή λογική που δεν έχει καμία σχέση με αποφάσεις Συνεδρίου.

Οπως επίσης έγινε προσπάθεια στη συνέχεια να κάνουμε μερικές οργανωτικές ανακατατάξεις, 
αφού αποτύχαμε στο να εμπνεύσουμε τον κόσμο να έρθει να οργανωθεί. Εφεύραμε και τον 
λογική των Ομίλων Προβληματισμού να κάνουμε και καμιά κυκλωτική κίνηση και κίνηση που θα 
διευρύνει - και το άκουσα και σήμερα - το χώρο μας.

Και δυστυχώς, γι’ αυτά όλα αποτύχαμε. Γι’ αυτό αποτυχαίνει η ανασυγκρότηση. Και πρέπει να 
τα ανατρέψουμε όλα αυτά, να τα αλλάξουμε. Τι να κάνουμε. Το πρόβλημα συντρόφισσες και 
σύντροφοι, δεν είναι ότι μερικοί μετά από το Συνέδριο είπαν προσωρινά χάσαμε. Δεν είναι εκεί 
το πρόβλημα.

Το βασικό πρόβλημα, είναι ότι μερικοί νόμισαν ότι κέρδισαν το Συνέδριο χωρίς όρους και προ
ϋποθέσεις. Ομως συντρόφισσες και σύντροφοι, υπήρχαν σαφείς όροι, σαφείς προϋποθέσεις, 
που αποτυπώθηκαν στις ομόφωνες αποφάσεις μας στο Συνέδριο. Που αποτυπώθηκαν στις ομό
φωνες δεσμεύσεις των δύο υποψηφίων. Που αποτυπώθηκαν και εξέφρασαν το σύνολο του 
Συνεδρίου.

Υπήρξαν και όροι και δεσμεύσεις, που δεν τηρήθηκαν όμως, δεν υλοποιήθηκαν. Υπήρξαν από
ψεις και δεσμεύσεις και στον ιδεολογικό μας χαρακτήρα και στον πατριωτικό μας χαρακτήρα και 
στην κοινωνική μας πολιτική και στο ενιαίο και μεγάλο ΠΑΣΟΚ και στην ενότητα που θα εκφρά
ζεται από τις πράξεις μας, από τις συνθέσεις μας, από την α '¡ιετώπιση των στελεχών μας.

Εκτιμώ ότι δεν έγιναν αυτά, γι’ αυτό δεν προχωράει η ανα*. φότηση, ούτε θα προχωρήσει 
αν δεν ανατραπούν. Εχουμε σήμερα και κάτι άλλο. Το Συνέδ, .ο συντρόφισσες και σύντροφοι, 
είναι παρελθόν, μόνο ως προς τον χρόνο διεξαγωγής του.

Το Συνέδριο όμως είναι παρόν με τις αποφάσεις του, είναι παρόν με τις δεσμεύσεις του, είναι 
παρόν και οφείλουμε όλοι να τις σεβαστούμε και να οριστούμε να τις υλοποιήσουμε.

Αν κάποιος θέλει να τροποποιήσει, να αλλάξει τις αποφάσεις Συνεδρίου, θα πρέπει να περιμέ-
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νει στο επόμενο Συνέδριο να τις εισηγηθεί, να πάρει πλειοψηφία και να τις εφαρμόσει. Μέχρι 
τότε έχουμε υποχρέωση όλοι, όπου και αν ανήκουμε, να παλέψουμε για την εφαρμογή εκείνων 
των αποφάσεων και να επιβάλλουμε την εφαρμογή που ομόφωνα αποφασίσαμε.

Τι μπορούμε να κάνουμε τώρα. Δύο λύσεις έχουμε και τις έχετε και εσείς τις λύσεις. Η μία 
είναι η αποδοχή αυτής της κατάστασης, η υποταγή και η συνενοχή στην ιδεολογική, στη πολιτι
κή, στην οργανωτική συρρίκνωση και στην ήττα. Αυτή είναι η μία επιλογή.

Η άλλη επιλογή είναι η ανατροπή αυτής της κατάστασης. Είναι να απαιτήσουμε και να εφαρ
μοστούν στο σύνολό τους οι αποφάσεις του Συνεδρίου μας, να απαιτήσουμε να εφαρμόσουμε 
στην πράξη το ενιαίο και μεγάλο νικηφόρο ΠΑΣΟΚ και να δημιουργήσουμε εκείνο το ρεύμα στο 
σύνολο της οργάνωσης, που θα μπορέσει να τα επιβάλλει, αν η ηγεσία ακόμα αρνείται να τα 
υλοποιήσει.

Δεν υπάρχει άλλη λύση απ’ αυτή. Οι αποφάσεις του Συνεδρίου μας δεσμεύουν. Γι’ αυτές θα 
παλέψουμε. Για το ΠΑΣΟΚ θα παλέψουμε, με ένα μεγάλο πλειοψηφικό ρεύμα στο σύνολο των 
Οργανώσεων, που θα επιβάλλει και θα το υλοποιήσει. Και είναι ο μόνος δρόμος που οδηγεί στην 
ενότητα, στη συνέπεια και στην νικηφόρα πορεία.

Και μια τελευταία παρατήρηση και κλείνω. Ηταν ωραία αυτά που είπε και ο Πρόεδρος του 
ΠΑΣΟΚ ο Κώστας Σημίτης και ο Γραμματέας, για τη διαχρονική συνέχεια και για τον Ανδρέα 
Παπανδρέου. Κάνω μια μικρή παρατήρηση σ’ αυτούς που οργάνωσαν την σημερινή εκδήλωση.

Θα είμαστε πιο ωραία όλοι μας εδώ σήμερα, στο κλίμα αυτό που περιέγραψαν, αν δίπλα στις 
φωτογραφίες του Σημίτη, υπήρχαν και φωτογραφίες του Ανδρέα Παπανδρέου. Θα ήταν πιο 
κοντά και πιο συνεπές μ’ αυτά που διακηρύσσουν.

I Π Α Ρ Ε Μ Β Α Σ Ε Ι Σ

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Νομαρχιακή Βοιωτίας.

ΜΠΛΟΥΝΑ Μ. (Νομαρχιακή Βοιωτίας): Συντρόφισσες και σύντροφοι, θα ήθελα παρ’ όλο που 
εμένα μετά την ομιλία του συντρόφου Δασκαλάκη να κάνω μια παρέμβαση και να πω εκτός κει
μένου μόνον αυτό, ότι το ΠΑΣΟΚ εξακολουθεί να είναι ενιαίο και δεν υπάρχει ούτε αριστερό, 
ούτε νέο, ούτε παλιό, αλλά υπάρχει μόνον ένα ΠΑΣΟΚ.

Είναι γεγονός, ότι ένας πολιτικός κύκλος έκλεισε και μια νέα περίοδος άρχισε. Η χώρα βαδίζει 
την πορεία προς την ευρωπαϊκή ενοποίηση. Μια πορεία ιστορική που καθορίζει το μέλλον του 
λαού μας.

Παρά τους οικονομικούς και κοινωνικούς προβληματισμούς που δημιουργεί αυτή η πορεία πρό
κληση, είναι αναγκαίο να εκσυγχρονιστούν οι ιδέες, οι νοοτροπίες, οι αντιλήψεις και τα οράμα
τα. Το βάρος γι’ αυτές τις αλλαγές δεν μπορεί να πέσει στον κομματικό οργανισμό.

Μπροστά σ’ αυτή την πραγματικότητα του μέλλοντος ορθώνονται οι νοοτροπίες που εκτράφη- 
καν στο παρελθόν, που θα πρέπει να τις αναλύσουμε με ψυχρό μάτι και απόλυτη ειλικρίνεια 
απαλλαγμένοι από συγκυριακές καταστάσεις.

Η οργάνωση αύξησε την αριθμητική της δύναμη, αλλά αποδυναμώθηκε ο πολιτικός της ρόλος. 
Ο ρόλος του Κόμματος ταυτίστηκε με την κυβέρνηση, με αποτέλεσμα να εκτραφούν φαινόμενα 
πολιτικού αριβισμού, αυτονόμησης στελεχών και προώθησης προσωπικών πολιτικών επιλογών.

Από την άλλη μεριά η ανάγκη των παραγόντων να κρατήσουν τα ερείσματα στην κομματική 
βάση και η ανάγκη των μελών να είναι όσο το δυνατόν πλησιέστερα στην εξουσία, είχε σαν 
αποτέλεσμα να μεταφερθεί η πελατειακή σχέση από τα πολιτικά γραφεία στην οργανωμένη 
βάση και να δημιουργηθεί σχέση εξάρτησης ανάμεσα στους αξιωματούχους και τα μέλη.

Επίσης οι επιλογές της κεντρικής καθοδήγησης δημιούργησαν την εύλογη πεποίθηση στα 
μέλη, ότι το μοναδικό ρόλο που της αναγνώρισαν ήταν εκείνος του εκλογικού μηχανισμού ή της 
στήριξης των κυβερνητικών επιλογών με αποτέλεσμα να απενεργοποιηθούν και να μπουν στο 
περιθώριο άτομα που τα είχαμε και τα έχουμε ανάγκη.

Η ανασυγκρότηση είναι αναγκαιότητα όχι για να στηρίξουμε το κυβερνητικό έργο, αλλά για να 
διευρύνουμε την πολιτική μας και να διασφαλίσουμε την ύπαρξή μας. Η έως τώρα πορεία παρά 
τα προβλήματα, τις αντιδράσεις και την δυσπιστία που συναντά, είναι θετική γιατί από την αδρά
νεια κάναμε το πρώτο βήμα προς την δράση και έχουμε αρκετό χρόνο μιας και γίνεται αμέσως 
μετά τις εκλογές να στεφτεί από επιτυχία.

Σίγουρα ούτε τα προβλήματα έχουμε λύσει, ούτε εδραιωμένες νοοτροπίες έχουμε ξεπεράσει 
και ο δρόμος είναι μακρύς και επίπονος. Αντιμετωπίζουμε προβλήματα από την απροθυμία έντα
ξης νέων δυνάμεων, γιατί οι πολιτικοί και η πολιτική έχει χάσει την αξιοπιστία της.

Η ταύτιση του ρόλου της οργάνωσης με την επίλυση καθημερινών μικρών ή μεγάλων προβλη
μάτων στην συνείδηση των πολιτών τους αποστασιοποιεί και θα πρέπει να πείθουμε ότι υπάρ
χουν αξιόπιστες λύσεις, οι οποίες δεν μπορούν να σταθούν χωρίς την δική τους συμμετοχή.

Πιστεύουμε, ότι οι Θεματικές Οργανώσεις μπορούν να αποτελέσουν την κινητήρια δύναμη της 
οργανωτικής αφύπνισης. Να εντάξουν νέες δυνάμεις στον κομματικό χώρο, να παράγουν 
θέσεις, ιδεολογία και πολιτική. Να καθορίσουν τις εξελίξεις στο χώρο που δραστηριοποιούνται.

Η ανασυγκρότηση όπως τονίστηκε από τον σύντροφο Πρόεδρο, Γραμματέα και τον Πρόεδρο



του Τομέα Οργανωτικού δεν μπορεί να είναι οργανωτικό εγχείρημα, αλλά θα πρέπει να συνδεθεί 
με την πολιτική αναβάθμιση των ήδη υπαρχουσών Τοπικών Οργανώσεων.

Πρέπει να είναι η Οργάνωση συνδιαμορφωτής της πολιτικής και σε θέματα τοπικού επιπέδου 
να έχουν αποφασιστικό λόγο. Κρίσιμο χρονικό σημείο και τονίστηκε και από τους προηγούμε
νους ομιλητές είναι οι Δημοτικές και οι Νομαρχιακές εκλογές. Οπότε η κεντρική καθοδήγηση θα 
πρέπει να αποδείξει στην πράξη, ότι σέβεται αυτά τα οποία έχει εξαγγείλει έως τώρα και ότι 
σέβεται τον λόγο και τις αποφάσεις των τοπικών κοινωνιών.

Σύντροφοι ένα είναι γεγονός, ότι πρέπει όλοι μαζί να δούμε μέσα από τις διαφωνίες μας, αλλά 
και μέσα από την δημοκρατία και μέσα από την λειτουργία μας στα συλλογικά όργανα, να προ
χωρήσουμε μπροστά, γιατί χωρίς πραγματικά να επανακτήσουμε τον πολιτικό μας λόγο, ούτε 
μέλλον έχουμε σαν Κόμμα, αλλά ούτε και μέλλον έχουμε σαν κυβέρνηση. Σας ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Πριν από την Νομαρχιακή Α' Αθήνας μια μικρή παρέμβαση του συντρόφου 
Σπυρόπουλου, του Γραμματέα του Μαζικών Χώρων.

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Ρ. (Γοαμματέας Τομέα Συνδικαλιστικού)\ Συντρόφισσες και σύντροφοι, κρίνε- 
ται ιδιαίτερα σημαντική η σημερινή διαδικασία και για τον Τομέα Συνδικαλισμού και Μαζικών 
Χώρων γιατί έχουμε την δυνατότητα να επικοινωνήσουμε με το σύνολο του καθοδηγητικού 
ιστού του Κινήματος μας.

Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος και σαφής. Θα κινηθώ σε δύο βασικούς άξονες. Θα σας μεταφέ
ρω τους προβληματισμούς του Τομέα Συνδικαλισμού για τα νέα δεδομένα που έχουν δημιουργη- 
θεί για τον κόσμο της εργασίας, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, τους άξονες προβληματι
σμούς που οριοθετούμε για την δράση μας το επόμενο χρονικό διάστημα. Κάποια σημεία για το 
θέμα του κοινωνικού διαλόγου και θα κλείσω με μια πρόταση για το θέμα ανασυγκρότησης.

Ας δούμε τα νέα δεδομένα που έχουν δημιουργηθεί για τον κόσμο της εργασίας και κατ’ επέ
κταση για το ΠΑΣΟΚ, γιατί το ΠΑΣΟΚ πάντα ήταν το Κόμμα που εξέφραζε τον κόσμο της εργα
σίας, τους αγρότες, τους νεολαίους κλπ.

Σε κάθε περίπτωση αυτό που έχουμε αναλύσει και έχουμε αναγνωρίσει, ότι δεν μπορούμε να 
είμαστε στατικοί. Τίποτα σήμερα δεν είναι όπως ήταν το 1974. Και κατά την άποψή μας όσοι επι
χειρούν και όσοι πολιτικά εναγώνια προσπαθούν να βρουν επιχειρήματα να επισημάνουν, ότι 
όλη αυτή η διαχρονική αλλαγή θα πρέπει να περάσει έξω από εμάς, διατηρώντας τάχα (κάποιες 
ακρογωνιαίες πολιτικές αρχές) είτε γιατί είναι αρκετά ευφυείς δεν το πιστεύουν, είτε αν το 
πιστεύουν επιχειρούν να καθηλώσουν συνολικά το Κίνημα στην ακινησία.

Είμαστε ένα Σοσιαλιστικό Κόμμα. Ομως σήμερα, το 1997 έχουν περάσει 8 χρόνια από το 1989. 
Ανατράπηκαν πολλά και θα σας πω δυο σημεία μόνον. Το 1990 από το '89 απέχει πολύ, δεν απέ
χει μόνο ένα μήνα ή ένα χρόνο. Για όλους εμάς που συνειδητά παλέψαμε την προοπτική της 
συλλογικής διαχείρισης της οικονομίας καταλάβαμε στην πράξη, ότι η απόλυτη διεθνοποίηση 
της οικονομίας και ίσως της νέας τεχνολογίας στη διαδικασία της παραγωγής μας φέρνει σε 
αμυντικές θέσεις. Μας φέρνει σε θέσεις που εκ των πραγμάτων καθιστούν αδύναμες να μην πω 
αδύνατες, την προώθηση κάποιων βασικών στόχων που προωθούσαμε μέσα στην δεκαετία του 
70 ή το ’80.

Αυτό δεν είναι αποδοχή μιας συντηρητικής άποψης. Είναι αποδοχή μιας πραγματικότητας,

γιατί το πραγματικό προοδευτικό Κίνημα, το αριστερό Κίνημα, το Σοσιαλιστικό Κίνημα, είναι 
εκείνο το Κίνημα που αναψηλαφίζει την πραγματικότητα, αντιπαρατίθεται απέναντι σ’ αυτή και 
δεν σκιαμαχεί. Και φοβάμαι ότι ανάμεσά μας είναι κάποιοι που σκιαμαχούν ακόμα και σήμερα.

Ετσι για εμάς σήμερα υπάρχει μια νέα προτεραιότητα. Το νέο μοντέλο παραγωγής που οικο- 
δομεί η διεθνοποιημένη οικονομία και οι νέες τεχνολογίες απαιτούν από εμάς σαν Κόμμα και 
βέβαια απαιτούν από εμάς σαν καθοδηγητικός κοινωνικός ιστός, σαν ΠΑΣΟΚ να πούμε νέες 
ιδέες, νέες προτάσεις, να προσδιορίσουμε νέους δρόμους δράσης για τα Συνδικάτα και το Μαζι
κό Κίνημα, όπου τελικά θα ανατρέψουμε τον βαθύτατο κίνδυνο που επιχειρεί να φέρει στον 
κόσμο της εργασίας η πολιτική του νεοφιλελευθερισμού.

Αν παραμείνουμε ακίνητοι σε κάποιες απόψεις του 70 ή του ’80 θα αφήσουμε το πεδίο ελεύ
θερο στον νεοφιλελευθερισμό. Γιατί θα είναι οι μόνοι που θα έχουν μια βατή, ορατή πρόταση. 
Και ξέρουμε ότι αυτή η πρόταση δεν είναι καμία άλλη, παρά η πρόταση της απορρύθμισης των 
εργασιακών σχέσεων, της καταδυνάστευσης των εργαζόμενων, της πλήρους αποδιάρθρωσης 
πολύχρονων κατακτήσεων.

Η πρόκληση για μας, η πρόκληση για τον σοσιαλιστικό χώρο δεν είναι να παραμείνουμε 
δεσμευμένοι σε πράγματα που εκ των πραγμάτων δεν μπορούν να ισχύσουν. Η πρόκληση για 
εμάς είναι να οικοδομήσουμε απόψεις, ιδέες, προτάσεις, δράσεις που να αντιπαρατεθούν βιώσι
μα απέναντι στην αυταρχική ιδεολογία του νεοφιλελευθερισμού.

Θαρρώ ότι και ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας και το Κίνημα συνολικά είμαστε σ’ αυτό το 
δρόμο. Και θα σταθώ στη διαδικασία του κοινωνικού διαλόγου.

Τι άλλο είναι ο κοινωνικός διάλογος για μας; Είναι ένα πεδίο όπου η κυβέρνηση και κατ’ επέ
κταση το Κομμά μας, οι ζωντανοί κοινωνικοί φορείς και οι παραγωγικοί φορείς της χώρας θα 
αναμετρηθούμε και θα επιχειρήσουμε να διαμορφώσουμε μια εντελώς διαφορετική πορεία από 
εκείνη που μονοσήμαντα επιχειρεί να επιβάλλει σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη ο νεοφιλελευθε
ρισμός.

Κάποιοι επιχείρησαν κι αυτή την διαδικασία την πολύ δημοκρατική, υπεύθυνη πολιτική διαδικα
σία του κοινωνικού διαλόγου, που είναι μια διαδικασία που αν θέλετε επιθετικά την διεκδικούσα- 
με σαν χώρος αρκετά χρόνια και σαν Συνδικάτα να της δώσουν άλλες διαστάσεις.

Υπάρχει μία και μόνη διάσταση για τον Τομέα Συνδικαλισμού για τα Συνδικάτα, μία και μόνη 
διάσταση μέσα από την διαδικασία του κοινωνικού διαλόγου. Μέσα από μια δυναμική δοκιμασία 
θα επιχειρήσουμε και να δείτε, ότι θα καταφέρουμε να οικοδομήσουμε εκείνο το πλαίσιο προτά
σεων που θα δώσουν δυναμική ουσιαστική και σαφώς κατανοητή απάντηση σε όλους εκείνους 
που επιχειρούν να πουν σήμερα ότι δεν υπάρχουν πολιτικές.

Και κλείνοντας θέλω να πω το εξής, ότι στη διαδικασία και στην προοπτική της ανασυγκρότη
σης είναι σίγουρο, ότι το κομμάτι των εργατοϋπαλλήλων, των δημοσίων υπαλλήλων, των επι
στημόνων, των υπόλοιπων μαζικών μαζικών κινημάτων, των μαζικών κινημάτων που πρέπει 
ακόμα να αναπτύξουμε και αναφέρομαι στα Ατομα με Ειδικές Ανάγκες, στο Κίνημα των Γονέων 
και των Κηδεμόνων, στο Κίνημα της Προστασίας του Περιβάλλοντος ή των Καταναλωτών, όλα 
αυτά τα Κινήματα μπορούμε να συμβάλλουμε αποφασιστικά, συστήνοντας και συμπαραστεκόμε- 
νοι στις πρωτοβουλίες του Τομέα Οργανωτικής Πολιτικής και των Νομαρχιακών στην δημιουργία 
των Θεματικών Οργανώσεων Νομαρχιακό και Κεντρικό επίπεδο.



Ομως είναι σημαντικό κι αυτό το καταθέσαμε σαν άποψη και στον Γραμματέα της Κ.Ε. και στον 
Γραμματέα του Τομέα Οργανωτικής Πολιτικής να επιχειρήσουμε κι αυτό εισηγούμαστε. Να ανα
συνθέσουμε και να ανασυγκροτήσουμε Οργανώσεις Χώρου Δουλειάς και ενδεικτικά αναφέρω 
ποιες: Μια Οργάνωση που θα αφορά τους δημοσίους υπαλλήλους και τους υπαλλήλους των 
ΔΕΚΟ, μια Οργάνωση που θα αφορά τους ιδιωτικούς υπαλλήλους και κύρια μια Οργάνωση που 
θα αφορά τους επαγγελματοβιοτέχνες, θα κατατεθεί γραπτή πρόταση, σε κάθε Νομαρχιακή Επι
τροπή και ιδιαίτερα στην έδρα της Νομαρχιακής Επιτροπής.

Με αυτή μας την πρόταση όχι μόνο δεν αντιστρατευόμαστε την προοπτική δημιουργίας Θεμα
τικών Οργανώσεων, όχι μόνο δεν θέλουμε να αναβιώσουμε το φαινόμενο των κλαδικών Οργα
νώσεων, ωστόσο όμως κρίνουμε σκόπιμο να δημιουργηθούν στις Πρωτεύουσες των Νομών, στις 
έδρες δηλαδή των Νομαρχιακών Επιτροπών Οργανώσεις πυρήνες που να αποτελούν τους συν
δετικούς κρίκους Νομαρχιακής Επιτροπής - Οργάνωση με τους κοινωνικούς χώρους και την 
παράταξη που θα επιχειρήσουμε και να αναγεννήσουμε και να ανασυγκροτήσουμε με διαδικα
σίες που θα υπάρξουν το Φθινόπωρο του 1997.

Είμαι σίγουρος συντρόφισσες και σύντροφοι, ότι τα πράγματα θα εξελιχθούν προς τα μπρος. 
Σ’ αυτή την χώρα αν θέλετε, την χώρα μας και τον λαό μας τον χαρακτηρίζουν η αισιοδοξία και 
η ευφυΐα. Το Κίνημά μας έχει παρελθόν, έχει παρόν και είναι σίγουρο ότι θα έχει μέλλον και 
βέβαια μιλώντας ή προσδιορίζοντας αυτό το μέλλον πιστεύω ότι θα είναι πολύ συλλογικό και 
όπως είναι, θα είναι ένα μέλλον όπου η ενότητά μας θα κατακτιέται όχι μέσα από κραυγές, από 
υπεύθυνες τοποθετήσεις και από την συλλογική δράση και την διαμόρφωση συνεκτικών και συλ
λογικών απόψεων στο Εκτελεστικό Γραφείο και την Κεντρική Επιτροπή.

Αυτό το ΠΑΣΟΚ οικοδομείται σήμερα. Αυτό είναι το ΠΑΣΟΚ του μέλλοντος. Σ’ αυτό το ΠΑΣΟΚ 
είμαστε όλοι συστρατευμένοι. Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Η Νομαρχιακή Α' Αθήνας.

ΚΟΥΜΕΝΤΟΣ Γ. (Νομαρχιακή ΑΆΘήνας): Συντρόφισσες και σύντροφοι κατ’ αρχήν να σας πω, 
ότι η σημερινή μας παρέμβαση είναι αποτέλεσμα της χθεσινής συνεδρίασης της Νομαρχιακής 
Επιτροπής που στηρίζεται σε δύο βασικές αποφάσεις μας. Στην απόφαση του Νομαρχιακού Συμ
βουλίου τον Δεκέμβρη και στην απόφαση που καταθέσαμε στην Διευρυμένη Νομαρχιακή Επι
τροπή.

Επίσης ήθελα να κάνω μία δεύτερη παρατήρηση. Χρειάζεται λίγο προσοχή στο κείμενο της 
εισήγησης, διότι σε αρκετές σελίδες υπάρχουν αντιφάσεις. Δηλαδή κάποια πράγματα τα οποία 
αναφέρονται στις αρχικές σελίδες, αναιρούνται στις επόμενες. Δεν θα αναφερθώ σ’ αυτά τώρα, 
απλώς θα καταθέσω την άποψή μας.

Είναι σε όλους μας γνωστό, ότι το ΠΑΣΟΚ ως πολυσυλλεκτικό Κίνημα εμπνεύστηκε και καθο
δηγήθηκε πάνω από δυο δεκαετίες από τον Ανδρέα Παπανδρέου. Αυτό δεν σήμαινε ότι όλα 
πήγαιναν ωραία και καλά. Υπήρχαν στοιχεία κρίσης και φθοράς, όπως υπάρχουν και σήμερα. 
Αλλά εμείς πιστεύουμε, ότι η σημερινή περίοδος δεν είναι μη αναστρέψιμη.

Η κρίση προσανατολισμού, οι πολιτικές υποχωρήσεις, ο κρατισμός, η διαχειριστική λογική, η 
εφαρμοζόμενη περιοριστική πολιτική που σήμερα εντείνεται με ρυθμούς έντονους, έφεραν την 
υποχώρηση του κοινωνικού οράματος και την κατάσταση που σήμερα βιώνουμε στο οργανωτικό 
πεδίο.

Αυτό που πρέπει να δούμε, είναι ότι δεν μπορούμε να λύσουμε τα πολιτικά ζητήματα μόνο με 
οργανωτίστικο τρόπο. Χρειάζεται να μπούμε βαθιά στο πρόβλημα, να δούμε τις πραγματικές 
αιτίες που μας οδήγησαν εδώ και να κάνουμε και ουσιαστική αυτοκριτική, γιατί χωρίς τα παρα
πάνω δεν μπορούμε να προχωρήσουμε στην επίλυση των προβλημάτων.

Είναι γνωστό ότι περάσαμε τον τελευταίο καιρό μία σημαντική περίοδο, στην πιο δύσκολη 
φάση της ιστορίας μας με την αλλαγή της ηγεσίας και φυσικά όλοι μαζί καταφέραμε να ξεπερά- 
σουμε το συγκεκριμένο πρόβλημα. Αυτό το οποίο πρέπει να δούμε, είναι ότι όλες οι δυνάμεις 
του ΠΑΣΟΚ συστρατεύτηκαν τόσο στο Συνέδριο, όσο και στην εκλογική αναμέτρηση. Και απο
δείξαμε ότι το ΠΑΣΟΚ συνεχίζει να υπάρχει, ότι έχει βάθος, ότι έχει στελέχη, ότι έχει δεσμούς 
αδιάρρηκτους με τις κοινωνικέ δυνάμεις που ιστορικά εκφράζει σταθερά από το 1974.

Σήμερα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο τόπος, οι εργαζόμενοι, οι νέοι και η διεθνής κατά
σταση είναι δύσκολη, Εμείς δεν φανταστήκαμε και δεν υποστηρίξαμε ποτέ ότι υπάρχουν εύκο
λες και έτοιμες λύσεις. Είμαστε ρεαλιστές και πιστεύουμε ότι η οργάνωση του ΠΑΣΟΚ πρέπει 
να μπει και σ’ αυτή την λογική να συνδεθεί με την κοινωνία και τα προβλήματά της.

Αλλά πιστεύουμε, ότι δεν υπάρχουν έτοιμες γρήγορες, σίγουρες και (επιτυχείς) συνταγές. 
Αυτό το οποίο θα ήθελα να υπογραμμίσω είναι ότι σήμερα υπάρχουν μια σειρά από προβλήματα 
και σε επίπεδο κοινωνίας και σε επίπεδο οργάνωσης.

Για να ξεπεράσουμε όμως αυτά τα ζητήματα, πρέπει να τα μελετήσουμε βαθιά τα προβλήματα 
που υπάρχουν στην οικονομία, στους θεσμούς και φυσικά στο Κόμμα. Για μας δεν αρκεί ο σχη
ματικός και καταγγελτικός λόγος, ούτε οι υπεραπλουστεύσεις του στιλ (παλιό - νέο), (καλό - 
κακό), (εκσυγχρονισμός - αναχρονισμός), (Ευρωπαϊστές - Αντιευρωπαϊστές).

Χρειάζεται στόχος, πρόγραμμα, χρονοδιάγραμμα, κοινή προσπάθεια και πάνω απ’ όλα καθαρά 
να πούμε τίνος συμφέροντα εξυπηρετούμε, ποιές κοινωνικές ομάδες και δυνάμεις στηρίζουμε 
και από ποιές στηριζόμαστε.

Αυτό είναι που καθορίζει την φυσιογνωμία των πολιτικών κομμάτων, γιατί όλα τα κόμματα δεν 
είναι ίδια. Αυτό είναι που καθόρισε την φυσιογνωμία του ΠΑΣΟΚ σαν Κόμμα πατριωτικό, σαν 
Κόμμα σοσιαλιστικό, σαν Κόμμα αλλαγής και ρήξης με κατεστημένες ιδέες, πρακτικές και αντι
λήψεις.

Σε ότι αφορά την ανασυγκρότηση θα θέλαμε να πούμε, ότι δυστυχώς αυτό το (οργανωτικό) 
ζήτημα αντιμετωπίστηκε σα να μπορεί να λυθεί γρήγορα και εύκολα. Αμέσως μετά τις εκλογές 
υπήρχε ένας βομβαρδισμός ότι η Οργάνωση του ΠΑΣΟΚ είναι νεκρή, ότι η κοινωνία την έχει 
ξεπεράσει, ότι χρειάζονται ένα νέου τύπου Κόμματος που να ανταποκρίνεται στις σημερινές 
ανάγκες.

Αλλά αντί να μπούμε σε μία ουσιαστική και σε βάθος συζήτηση, καλέστηκε αυτή η νεκρή 
Οργάνωση να υπερβεί τον εαυτό της, να αλλάξει σε λίγους μήνες γιατί υπήρχαν έτοιμες λύσεις.

Σύντροφοι και συντρόφισσες αυτό που θέλουμε να πούμε και έτσι όπως είναι η κατάσταση 
σήμερα δυστυχώς η ανασυγκρότηση έχει περιοριστεί σε δύο βασικά ζητήματα. Στο θέμα των 
Θεματικών Οργανώσεων και στις Διευρυμένες Νομαρχιακές Επιτροπές.

Αλλά σύντροφοι ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, ούτε η Κεντρική Επιτροπή 
στην ουσία έλυσε το θέμα, αλλά ούτε κι αυτά είναι τα βασικά προβλήματα της ανασυγκρότησης



του Κινήματος.

Προς αποφυγή κάθε παρεξήγησης θέλουμε να τονίσουμε, ότι η Οργάνωση του ΠΑΣΟΚ χρειά
ζεται ανασυγκρότηση. Αυτό ήταν εξάλλου και ένα αίτημα από παλιά της Οργάνωσής μας. Ομως 
δεν μπορεί να γίνει καμία ανασυγκρότηση με όρους οργανωτικούς και μακριά από την κοινωνία. 
Γι’ αυτό η ανασυγκρότηση πρέπει να ανασυγκροτηθεί. Χρειαζόμαστε αρκετά χρονικά όρια και 
σαφή πολιτικά πλαίσια.

Γι’ αυτό προτείνουμε: Δημοκρατική λειτουργία ουσιαστική σε όλα τα επίπεδα και όχι τηλεγρα
φήματα και ντιρεκτίβες προς υλοποίηση. Ουσιαστική έκφραση και κοινοποίηση όλων των απόψε
ων. Εκμετάλλευση όλου του στελεχιακού δυναμικού. Προσπάθεια για να αναδείξουμε ξανά την 
Οργάνωση σε κύταρο παραγωγής, ιδεών και πυρήνα δράσης.

Αυτό δεν μπορεί να γίνει με τις Θεματικές Οργανώσεις, όπου οι ειδικοί και οι επαίοντες συζη
τούν τα ζητήματα του ενδιαφέροντος τους. Αυτό είναι υπόθεση της πολιτικής. ΓΓ αυτό πιστεύ
ουμε και υποστηρίζουμε την ενιαίου τύπου Οργάνωση όπου εκφράζονται όλες οι δυνάμεις σ’ 
αυτή, όπως η κοινωνία είναι ενιαία και μπορεί να συνδιαλέγεται και να λέει τα προβλήματά της, 
έτσι και η Οργάνωση πρέπει να έχει ευρύτερα επίπεδα συζήτησης και παρέμβασης.

Επίσης θα ήθελα να πούμε, ότι οι Διευρυμένες Νομαρχιακές Επιτροπές δεν μπορεί να είναι 
καθοδηγητικά όργανα. Μπορεί να είναι συμβουλευτικά, διότι δεν μπορούν να λειτουργήσουν 
στη βάση αυτή, αφού ακριβώς δεν έχουν και ενιαίο στοιχείο αναφοράς σε σχέση με το σώμα 
που τα εκλέγει.

Μία μόνο παρατήρηση για το τι πρέπει να προχωρήσουμε στα ζητήματα του Λεκανοπεδίου με 
πιο γρήγορους ρυθμούς, διότι αυτά που έχουμε εξαγγείλει, δεν τα έχουμε προχωρήσει. Και εκεί 
θα πρέπει να μπει και βαθιά το μαχαίρι στο κόκκαλο π.χ. συνδικαλιστικό που ουσιαστικά μένει 
άθικτο απ’ όλα αυτά τα ζητήματα της ανασυγκρότησης.

Και βεβαίως η ανασυγκρότηση δεν αφορά ένα επίπεδο και κάτω. Αφορά το σύνολο του Κόμμα
τος, δεν αφορά δηλαδή Νομαρχιακές Οργανώσεις και κάτω, αφορά το σύνολο του Κόμματος και 
την λειτουργία της Οργάνωσης.

Και θα ήθελα να προσέξουμε, το είχαμε πει και σε άλλες διαδικασίες, όταν σύντροφοι καταγ
γέλλουμε την Οργάνωση ως νεκρό σώμα, θα πρέπει να θυμηθούμε ότι αυτό το νεκρό σώμα εξέ
λεξε μία συγκεκριμένη ηγεσία πριν από λίγο καιρό.

Ενα επίσης τελευταίο ζήτημα το οποίο θέλω να πούμε στην παρέμβασή μας είναι, ότι η ανασυ
γκρότηση για να επιτύχει, θα πρέπει να γίνει υπόθεση της κοινωνίας. Και το θέμα είναι, ότι ο 
κόσμος δεν συσπειρώνεται σε οργανωτικά ζητήματα, συσπειρώνεται σε ζητήματα πολιτικής.

Η κρίση της πολιτικής που λέμε και το κομμάτι που τόσο συχνά όλοι αναφέρουμε, δεν είναι 
κάποιο γεγονός αφηρημένο, είναι κρίση της εφαρμοζόμενης πολιτικής. Αυτό που κάνει το 
ΠΑΣΟΚ απωθητικό δεν είναι ότι οι Τοπικές Οργανώσεις δεν έχουν αισθητική, άρα και ο Ρήγας 
Φεραίος παλαιό και το ΚΚΕ Εσωτερικού δεν είχαν αισθητική;

Αλλά το ΠΑΣΟΚ δεν εμπνέει σε επίπεδο πολιτικό. Η αναζήτηση νέων στρωμάτων που σήμερα 
συζητιέται και κουβεντιάζεται ευρύτερα είναι ένα ψάρεμα στο θολά νερά και φυσικά αυτό δεν 
βοηθάει να ολοκληρώσουμε την πολιτική μας παρέμβαση με βάση την δική μας φυσιογνωμία.

Αυτό που πρέπει να κάνουμε, είναι να στραφούμε στις ρίζες και στις παραδόσεις μας. Οι βασι

κές μας αρχές δεν έχουν αλλοιωθεί, μπορεί να έχουν μετασχηματιστεί οι τρόποι της παρέμβα
σής μας, οι αρχές όμως δεν έχουν ξεπεραστεί. Ισα - ίσα γίνονται επίκαιρες γιατί φαίνεται καθα
ρά πλέον το πρόσωπο του καπιταλισμού και η συγκεκριμένη κυριαρχία του.

Αν δεν δούμε το ζήτημα της ανασυγκρότησης σ’ αυτή την βάση, θα ματαιοπονούμε και βεβαί
ως θα έχουμε ένα εσωκομματικό αδιέξοδο, αφού η αντιπαράθεση θα είναι κι αυτή αδιέξοδη.

Σύντροφοι εμείς χαιρετίζουμε την σημερινή διαδικασία, θα συμβάλλουμε με όλες μας τις 
δυνάμεις και πιστεύουμε, ότι θα πρέπει σε πολιτική βάση να γίνει η συζήτηση και στη βάση των 
προβλημάτων.

Και εδώ θα ήθελα να πω με λύπη μου σύντροφοι, ότι εάν δεν είναι υπόθεση της Οργάνωσης 
και αναφέρομαι ως παράδειγμα στην υπόθεση των επόμενων Δημοτικών εκλογών και είναι από 
τώρα ανακοινώσιμη σε διάφορες εφημερίδες ή σε διάφορες συνεντεύξεις διάφοροι υποψήφιοι 
και γίνονται διάφορες παρουσιάσεις στον Τύπο ποιοι είναι σε κάθε Νομό, νομίζω πάλι θα έχουμε 
συγκεκριμένο πρόβλημα.

Η συσπείρωση για τα τοπικά ζητήματα πρέπει να γίνει στα τοπικά προβλήματα και στο αναπτυ
ξιακό σχέδιο που πρέπει να έχουμε εμείς και στην επιλογή των προσώπων που πρέπει να γίνει 
στη βάση αυτή.

Τελειώνοντας θέλω να πω το εξής, ξαναθέτω το αίτημά μας κι αυτό είναι ένα στοιχείο αν 
θέλετε που πρέπει να το δείτε, που σας έχουμε ζητήσει εδώ και αρκετό καιρό. Πρώτον, για τα 
κριτήρια επιλογής των συντρόφων που συγκροτούν ήδη τον πολυπληθή Τομέα Οργανωτικού και 
σε ότι αφορά τουλάχιστον τα μέλη της Νομαρχιακής Οργάνωσης της Αθήνας που ανεπίσημα 
πληροφορούμαστε ότι συμμετέχουν στο ΤΟΠ, να κάνετε έτσι μία προσπάθεια να μας δώσετε 
έναν κατάλογο να ενημερωθεί η καθοδήγηση ποιά μέλη της είναι στον Τομέα Οργανωτικής 
Πολιτικής. Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Τομεακή Επιτροπή Βιομηχανίας.

ΝΑΣΟΥΛΑΣ ΣΠ. (Τομεακή Επιτροπή Βιομηχανίας): Σύντροφοι προτού να έρθω στην αίθουσα 
είχα ένα ψευτοδίλημμα, το θεωρώ ψευτοδίλημμα, εάν ανήκω στο αριστερό ΠΑΣΟΚ ή στο δεξιό 
ΠΑΣΟΚ ή αν είμαι πατριώτης, λίγο πατριώτης, πολύ πατριώτης ή υπερπατριώτης.

Για τον Τομέα Βιομηχανίας το ΠΑΣΟΚ είναι ένα, ενιαίο, δυνατό, με προοπτικές. Αραγε σύντρο
φοι μιλάμε, ότι είμαστε όλοι πατριώτες, άραγε αγωνιζόμαστε όλοι από το ίδιο μετερίζι για τους 
ίδιους στόχους;

Αυτά τα ψευτοδιλήμματα σύντροφοι είναι καιρός να σταματήσουν, διότι οι περισσότεροι 
σύντροφοι που παρέμειναν στο ΠΑΣΟΚ μέχρι σήμερα εάν κεφαλαιοποιήσουν τα χαμένα χρόνια 
της νιότης τους, σίγουρα θα ανήκαν στους μικρομεσαίους και επάνω.

Ο Τομέας Βιομηχανίας θέλοντας να μην ισοπεδώσει τα πράγματα πάνω στο ρηθέν (ή όλα ή 
τίποτα), αποδέχεται με μικροδιαφοροποιήσεις συνολικά την εισήγηση του Τομέα Οργανωτικής 
Πολιτικής.

Υπάρχουν όμως τρεις προϋποθέσεις: Πρώτον, πρέπει το Κίνημα να ξεκαθαρίσει αν είναι Κόμμα 
ή Κίνημα, αυτό είναι το εσωτερικό μας θέμα και το δεύτερον, ο ρόλος της Οργάνωσης με την 
κυβέρνηση. Αυτό πρέπει να ξεκαθαρίσει μιας για πάντα, να μην έχουμε πάλι Συνόδους της Χαλ- 
κίδος ή την ιστορική 9η.



Δεύτερον, αποδεχόμαστε ότι πρέπει να γίνει πράξη η απόφαση του 4ου Συνεδρίου που μιλάει 
για ένα Κόμμα - θεσμό, μια διαχρονική και νικηφόρα προοπτική, ένα Κόμμα προγραμματισμένης 
ενότητας και ιδεολογικής συνοχής κλπ. Ωραία λόγια, αυτό πρέπει να γίνουν πράξη όμως.

Και για να γίνουν πράξη σύντροφοι και συντρόφισσες δεν άκουσα κανέναν από εδώ ομιλητή, 
ούτε στο κείμενο να κάνει κανείς αυτοκριτική γιατί η Οργάνωση έφτασε εκεί που έφτασε. Φταί
νε τα απλά μέλη των Οργανώσεων χώρου δουλειάς ή των Τοπικών Οργανώσεων;

Αυτοκριτική από τα ανώτερα όργανα του Κινήματος δεν άκουσα. Και κανείς δεν απολογήθηκε 
ποτέ, γιατί αυτή η Οργάνωση έφτασε σ’ αυτό το οριακό σημείο. Ας ελπίσουμε, ότι αυτό το κατα
λάβαμε τώρα και δεν θα ξαναγίνει.

Δεν άκουσα όμως σύντροφοι μια άλλη βασική προϋπόθεση, ότι για να γίνει αυτό το όραμα 
πράξη ό,τι και να κάνουμε, ό,τι και ευαγγέλια να λέμε, ό,τι και ευχολόγια, δεν άκουσα κανέναν 
να πει, εάν θα θεσμοθετηθεί επιτέλους το Ενιαίο Κέντρο Καθοδήγησης και Αμφίδρομης Πληρο
φόρησης όλων των οργάνων του Κινήματος από την κορυφή μέχρι την βάση. Εάν δεν γίνει αυτό 
σύντροφοι, το παιχνίδι είναι χαμένο από χέρι.

Η Τομεακή Βιομηχανίας είναι από τους λίγους χώρους δουλειάς που πέρασε από την πλάτη 
της την λαίλαπα του νεοφιλελευθερισμού με εργοστάσια που έκλεισαν ή εξακολουθούν να κλεί
νουν, με συντρόφους απολυμένους ή που βρίσκονται στη σειρά για να απολυθούν.

Ομως εξακολουθεί και πιστεύει ότι υπάρχει ακόμα ελπίδα, ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να ανασυ
γκροτηθεί και εφ’ όσον το ΠΑΣΟΚ πιστεύουμε ότι είναι Σοσιαλιστικό Κόμμα όχι στα λόγια, αλλά 
στην σκέψη και στην πράξη, πιστεύουμε ότι υπάρχει ακόμα ελπίδα. Και γι’ αυτή την ελπίδα 
σύντροφοι είναι δεδομένο ότι εμείς θα αγωνιστούμε και για την ανασυγκρότηση να προχωρή
σουμε και δεν έχουμε κόμπλεξ εάν θα οργανωθούν καινούργιες Οργανώσεις θεσμικές ή οιανδή- 
ποτε ονομασία θέλετε, δώστε τους.

Δεν μπορεί το ΠΑΣΟΚ πια να καθοδηγήσει την Ελληνική κοινωνία, διότι η Ελληνική κοινωνία 
έχει ήδη αποφασίσει που θα οργανωθεί. Το ερώτημα είναι στο ΠΑΣΟΚ, εάν μπορεί να ακολουθή
σει την κοινωνία, να παρέμβει και αν θα μπορέσει στους καινούργιους θεσμούς να παρέμβει 
αποτελεσματικά, αλλά όμως και με εμπιστοσύνη και να σταματήσουν τα ψέματα.

Βασική προϋπόθεση όμως είναι, ότι θα πρέπει στα ανώτερα όργανά του το ΠΑΣΟΚ να έχει 
κατασταλάξει, να έχει ξεκαθαρισμένες θέσεις για όλα τα προβλήματα οποία ταλανίζουν την 
ελληνική κοινωνία και μέσω της αμφίδρομης πληροφόρησης τότε θα υπάρχει η επαφή της κορυ
φής με την βάση και της βάσης με την κορυφή.

Για τον Τομέα Βιομηχανίας. Εχουμε κάνει προτάσεις τόσο για την Βιομηχανία, όσο για την 
Αμυντική βιομηχανία και για άλλους φορείς. Αυτές οι προτάσεις όμως έμειναν στα συρτάρια, 
δεν προχωρήσανε, διότι έλειπε το Ενιαίο Κέντρο Καθοδήγησης. Οι Οργανώσεις ‘στελναν τις 
προτάσεις, αλλά περιμένανε την απάντηση, από πού, από το μάννα εξ ουρανού; Δεν λειτουρ
γούσαν τα ενδιάμεσα όργανα.

Δεν μιλάω για τον Τομέα Συνδικαλιστικού, με κάλυψε ο σύντροφος Γραμματέας. Αλλά δεν 
είναι μόνον ο Τομέας Συνδικαλιστικού, είναι και οι Κοινοβουλευτικές Ομάδες, οι λεγάμενες ΚΤΕ, 
αυτές που δουλεύουν εξειδικευμένα μέσα στη Βουλή για συγκεκριμένα προβλήματα της ελληνι
κής κοινωνίας, της ελληνικής βιομηχανίας.

Αυτές οι προτάσεις και το πρόγραμμα το οποίο εμείς θα βάλουμε μέσω του Τομέα Συνδικαλι
στικού, πρέπει να προχωρήσουν, πρέπει να υλοποιηθούν, πρέπει να γίνει κουβέντα στη βάση και 
αφού θα βγουν οι αποφάσεις μέσα από το Κόμμα, η κυβέρνηση εφ’ όσον είναι στρατηγικής 
σημασίας θα πρέπει να τις υλοποιήσει, έχοντας μόνο το αλάθητο της τακτικής, όχι της αλλαγής 
του στόχου. Ξεκαθαρισμένα πράγματα, φτάσαμε σε οριακό σημείο.

Ενα άλλο θέμα σύντροφοι που ταλανίζει την ελληνική βιομηχανία, τον Τομέα Βιομηχανικής 
Πολιτικής είναι το θέμα το οποίο με κάλυψε ο σύντροφος Γραμματέας του Συνδικαλιστικού, ο 
κοινωνικός διάλογος.

Νέες εργασιακές σχέσεις, λες και το παγκόσμιο περιβάλλον άλλαξε τώρα, επειδή έπεσε το 
Ανατολικό μπλοκ, λες και οι σχέσεις εργασίας τώρα έχουν αλλάξει. Στην ουσία δεν έχουν αλλά
ξει. Οι τεχνολογίες βέβαια άλλαξαν την διαστρωμάτωση της κοινωνίας, οι σχέσεις εργασίες 
είναι ξεκαθαρισμένες.

Για τον Τομέα Βιομηχανίας εμείς θα συμμετάσχουμε στο διάλογο, θα κάνουμε τις προτάσεις 
και με όλες τις δυνάμεις οι οποίες μας απομένουν, γιατί έχουν μείνει πάρα πολλοί λίγοι σύντρο
φοι, θα βοηθήσουμε το Κίνημα για την ανασυγκρότησή του, διότι πιστεύουμε ότι είναι η μοναδι
κή ελπίδα του Ελληνικού λαού για ένα μέλλον.

Και έχω να κάνω μία καταγγελία. Σαν Οργανώσεις, σαν Τομέας Βιομηχανίας, όπως γνωρίζετε 
σύντροφοι στηριζόμαστε στις Οργανώσεις χώρου δουλειάς. Μας έχουν κατηγορήσει ότι κάνου
με συνδιοίκηση με τους φορείς, με τις διοικήσεις των επιμέρους επιχειρήσεων που ο καθένας 
δρα.

Αυτό μπορεί να είναι αλήθεια σε κάποιο σημείο. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι είναι η πολιτική 
του ΠΑΣΟΚ. Οι Οργανώσεις Χώρου Δουλειάς έχουν πολιτική αποστολή, έχουν πολιτικό λόγο και 
χειροκροτούν και στηρίζουν τις διοικήσεις εκείνες στους Οργανισμούς που δρουν που πραγματι
κά υλοποιούν πασοκική πολιτική και όχι προσωπική πολιτική. Αυτό είναι ξεκαθαρισμένο σύντρο
φοι

Η καταγγελία μου έγκειται στο εξής, φοβόμαστε σαν Οργανώσεις Χώρου Δουλειάς μήπως δεν 
είμαστε αρεστοί σ’ αυτούς που η κυβέρνηση ορίζει χωρίς να ερωτούνται τα ενδιάμεσα όργανα 
του Κινήματος. Μίλησαν πάρα πολλοί σύντροφοι για την επιλογή, αναπαραγωγή στελεχών, δεν 
θα σταθώ εκεί, είναι κάτι το οποίο το διεκδικούμε.

Υπάρχει συντρόφισσα, σύντροφοι, η οποία απολύθηκε από την ΕΒΟ, συντρόφισσα η οποία 
έκανε μία και μόνον αμαρτία. Ηθελε να οργανώσει Οργάνωση Χώρου Δουλειάς. Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Η Νομαρχιακή Ν.Δωδεκανήσων.

κ.ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ (Νομαρχιακή Ν.Δωδεκανήσων): Συντρόφισσες - σύντροφοι, χαιρετίζω την 
σημερινή συνάντησή μας και θεωρώ ότι συμβάλλει στην αναβάθμιση του πολιτικού ρόλου που 
χρειάζεται να παίξει η Οργάνωσή μας. Είναι πρωτόγνωρη η σημερινή κομματική διαδικασία στην 
οποία παρευρίσκονται από την μια ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας του Κινήματος και από την 
άλλη οι εκπρόσωποι όλων των Νομαρχιακών της χώρας.

Από μόνη της η σημερινή διαδικασία αναδεικνύει και τον αναβαθμισμένο ρόλο που προσδίδε
ται στην Οργάνωση μας και περιφερειακά στα πολιτικά δρώμενα. Σύντροφοι, έχουμε περάσει 
περίπου 2,5 μήνες από την τελευταία Σύνοδο της Κεντρικής Επιτροπής όπου εξειδικεύτηκαν οι



προτάσεις, οι αρχές και οι προϋποθέσεις της ανασυγκρότησης.

Είναι σίγουρα η σημερινή συνάντηση μια ευκαιρία να γίνει ανταλλαγή απόψεων και προβλημα
τισμών από όλες τις Νομαρχιακές της χώρας για την πορεία, τις προοπτικές και τα προβλήματα 
που αντιμετωπίζουμε.

Νομίζω πως σήμερα βρισκόμαστε σε διαφορετικό πολιτικό σκηνικό. Η αλλαγή έγκειται στο 
παγκόσμιο πολιτικό γίγνεσθαι και στη νέα ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Η ηττοπάθεια που δια
κατείχε τα μέλη και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας έχει μετατραπεί σε ελπίδα. Τη νέα αυτή 
πραγματικότητα χρειάζεται να αναλύσουμε με σοβαρότητα και να προσδιορίσουμε την δική μας 
τακτική από εδώ και πέρα.

Συντρόφισσες και σύντροφοι, η ανασυγκρότηση νομίζω, ότι εκλαμβάνεται από πολλούς ως 
οργανωτική διαδικασία η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα. Δεν 
είναι έτσι όμως τα πράγματα.

Η ανασυγκρότηση είναι πρώτιστα καθημερινή πολιτική πρακτική, είναι αλλαγή νοοτροπίας και 
αυτό αφορά όλους. Το ζητούμενο είναι το νέο ΠΑΣΟΚ, η νέα Οργάνωση να μετουσιώσει την κοι
νωνική δυναμική σε προοδευτική πολιτική πρακτική προς όφελος του λαού και του τόπου.

Οι στόχοι της ανασυγκρότησης κατά την άποψη της Νομαρχιακής Επιτροπής Δωδεκανήσων θα 
πρέπει να είναι: Πρώτον, η παραγωγή πολιτικής από τα όργανα του Κινήματος. Δεύτερον, η 
δημιουργία νέου ύφους και ήθους εξουσίας και τρίτον, η στροφή στα καθημερινά προβλήματα 
του λαού.

Η δουλειά που έχουμε μπροστά μας είναι δύσκολη, δεν έχουμε πρότυπα. Το οργανωμένο 
ΠΑΣΟΚ πρέπει πλέον να παίξει τον ουσιαστικό του ρόλο ως πολιτικός σχεδιαστής των εξελίξε
ων και να μην είναι ουραγός και χειροκροτητής κάθε κυβερνητικής και τοπικής επιλογής.

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις αυτής της προσπάθειας και ποιά η πορεία της:

1. Είναι η υπέρβαση των πολλών ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ των βουλευτών, των πολιτευτών, των 
Τοπικών Αρχόντων χρειάζεται ενιαία έκφραση.

2. Να υπερβούμε την εσωστρέφειά μας με την δυναμική είσοδο νέων στρωμάτων στο Κίνημα.

3. Να ξεπεράσουμε την παλιά νοοτροπία της προχειρότητας και του πρακτικισμού με τον ενι
αίο σχεδίασμά και προγραμματισμό.

4. Την αποκέντρωση της κομματικής λειτουργίας στην περιφέρεια και την ανάδειξη τόσο των 
Νομαρχιακών και Περιφερειακών Συμβουλίων σε περιφερειακό όργανα πολιτικού σχεδιασμού. 
Και

5. Το ΠΑΣΟΚ παντού, στους μαζικούς, κοινωνικούς, εργασιακούς και θεσμικούς χώρους.

Αυτοί οι στόχοι και οι προϋποθέσεις χρειάζεται να τηρούνται πρώτα απ’ όλα από τα ηγετικό
στελέχη του Κινήματος, την Κεντρική Επιτροπή, τους βουλευτές, γιατί αυτοί αποτελούν τα πρό
τυπα από τα οποία περιμένει το απλό μέλος να εφαρμόσουν καθημερινά την νέα πολιτική συμ
φωνία της ανασυγκρότησης

Δυστυχώς όμως σύντροφοι, οι προϋποθέσεις που τίθενται δεν τηρούνται, με αποτέλεσμα η 
καθημερινή πολιτική πραγματικότητα να δίνει την αίσθηση ότι υπάρχουν πολλά ΠΑΣΟΚ. Οι σχέ
σεις βουλευτών μας, Νομαρχών και κυβέρνησης δεν είναι οι καλύτερες δυνατές σήμερα. Δηλώ

σεις, αντιδηλώσεις δημιουργούν αρνητικό κλίμα στην Οργάνωση. Η εσωτερική εσωστρέφεια 
παραμένει, κάθε τι νέο αντιμετωπίζεται με δυσπιστία από την Οργάνωση.

Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο η Νομαρχιακή Επιτροπή του Νομού Δωδεκανήσου ξεκίνησε την ανα
συγκρότηση, αφού ξεκαθάρισε και εξειδίκευσε τους στόχους στο χώρο ευθύνης της, προσπάθη
σε μέσα από διαδικασίες Γενικών Συνελεύσεων σε κάθε κομματική Οργάνωση να εμφανίσει την 
ανάγκη για πολιτική δουλειά, για αλλαγή νοοτροπίας, για συνδιαμόρφωση της πολιτικής.

Ποιές είναι οι πρώτες μας εκτιμήσεις:

1. Το οργανωμένο ΠΑΣΟΚ αντιμετωπίζει αρχικά με θετικό τρόπο την ανάγκη επαναλειτουργίας 
της Οργάνωσης σε νέες βάσεις.

2. Υπάρχει μία τάση κριτικής προς τα ανώτερα όργανα, δίχως όμως στοιχεία αυτοκριτικής.

3. Αντιμετωπίζεται με σκεπτικισμό η δημιουργία Θεματικών Οργανώσεων.

4. Υπάρχει πρόθεση επαναδραστηριοποίησης παλαιών μελών και εγγραφές νέων μελών.

Πιστεύουμε, ότι η λειτουργία της Οργάνωσης συνολικά είναι πολύ καλύτερη ποιοτικά και 
ποσοτικά απ’ ότι τα προηγούμενα χρόνια. Μέσα στα σχέδιά μας είναι και η δημιουργία πέντε 
Θεματικών Οργανώσεων εκ των οποίων οι δύο πρώτες: Ανάπτυξης - Τουρισμός και δεύτερον 
Παιδεία - Αθλητισμός άρχισαν ήδη την λειτουργία τους στα Δωδεκάνησα.

Εχουμε αποφασίσει ακόμη, την πραγματοποίηση ημερίδων με ζητήματα κορυφαίου ενδιαφέ
ροντος αντίστοιχα με τις Θεματικές Οργανώσεις. Ομως συναντάμε σ’ αυτή μας την προσπάθεια 
είτε την ολιγωρία ή ακόμη και την αδιαφορία κορυφαίων κυβερνητικών στελεχών μας να αντα- 
ποκριθούν στις συνεχείς προσκλήσεις μας για την πραγματοποίηση αυτών των ημερίδων που 
έχουν σχέση με πολύ ζωτικά θέματα για την Δωδεκάνησο, όπως είναι ο τουρισμός, όπως είναι 
τα εθνικά θέματα.

Στις αποφάσεις μας έχουμε συμπεριλάβει και την έκδοση ενός ενημερωτικού φυλλαδίου για 
εσωτερική ενημέρωση της Οργάνωσης γύρω από την δραστηριότητα της Νομαρχιακής Επιτρο
πής.

Κυρίως αυτό που αντιμετωπίζουμε εκτός από τα πολιτικά ζητήματα, είναι η δυσπιστία των 
μελών μας να ενεργοποιηθούν στα πλαίσια της ανασυγκρότησης. Γιατί; Γιατί δεν πιστεύουν ότι 
ειλικρινά ξεκινάει μια νέα προσπάθεια διαφορετική από τις προηγούμενες. Δεν έχουν πειστεί 
για τις προθέσεις της κεντρικής καθοδήγησης, δεν βλέπουν καμιά αλλαγή νοοτροπίας ή συμπε
ριφοράς από τα στελέχη, η δημόσια εικόνα των οποίων είναι απογοητευτική, είναι αρνητική. 
Αισθάνονται πως η ακριτική Δωδεκάνησος αδικείται από την κυβερνητική πολιτική.

Παρ’ όλα αυτά έχουμε πραγματοποιήσει Γενικές Συνελεύσεις σε όλους τους Δήμους και τις 
Κοινότητες του Νησιού της Ρόδου. Σε λίγες μέρες ξεκινάει η προσπάθειά μας και στα υπόλοιπα 
Νησιά, όπως είναι η Κάρπαθος, η Κάσος, η Σύμη, η Τήλος, η Χάλκη, το Καστελόριζο.

Αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής μας προσπάθειας ήταν οι σημαντικές επιτυχίες που είχαμε 
σε εκλογές μαζικών χώρων. Για πρώτη φορά υπάρχει οργανωμένη παρέμβαση στις εκλογές των 
Αγροτικών Συνεταιρισμών και του ΤΕΕ με θετικά υπέρ ημών αποτελέσματα.

Η προσπάθεια παραγωγής πολιτικών θέσεων θα ήταν καλύτερη, αν ως Νομαρχιακή Επιτροπή 
δεν είχαμε να αντιμετωπίσουμε την καθημερινή πολιτική πραγματικότητα. Είμαστε υποχρεωμέ
νοι να παίξουμε το ρόλο του πυροσβέστη σε αντιθέσεις· που αναφύονται μεταξύ των τοπικών



μας στελεχών.
Φαίνεται πως δυστυχώς υπάρχουν τοπικά ατομικές πολιτικές που υπερισχύουν των συλλογι

κών πολιτικών. Δεν είναι ο χώρος και ο τόπος να πούμε περισσότερα.
Κλείνοντας σύντροφοι, θέλω να επισημάνω, ότι κάτι καινούργιο γεννιέται στο Κίνημά μας. 

Τώρα αρχίζει η ανασυγκρότηση η οποία θα είναι δύσκολη και μακροχρόνια. Αξίζει τον κόπο να 
βοηθήσουμε όλοι. Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Η Νομαρχιακή Επιτροπή Βαυαρίας.
ΤΣΑΚΑΡΕΤΣΟΥ Β. (Νομαρχιακή Βαυαρίας): Μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής Βαυαρίας, 

εντεταλμένη λόγω του ότι ήμουν στην Ελλάδα. Δεν είμαι η Γραμματεύς της Νομαρχιακής Επι
τροπής.

Συντρόφισσες και σύντροφοι, ύστερα από πολλά χρόνια κατάφερα να μείνω 1,5 μήνα στην 
πατρίδα και βέβαια σε σχέση με παλιότερα διαπιστώνει κανείς μια πάρα πολύ μεγάλη διαφορά 
νοοτροπίας. Νοοτροπίας η οποία βρίσκεται εγκαταστημένη και μέσα στο Κόμμα.

Πάρα πολλά πράγματα απ’ αυτά που συμβαίνουν εδώ στην Ελλάδα αυτή την εποχή, οι Ελλη
νες του εξωτερικού τα βλέπουν σαν να είναι πράγματα που δεν έχουν τόση σημασία. Γιατί; Ορι
σμένα πράγματα έχουν γίνει στο εξωτερικό και μάλιστα από συντηρητικές κυβερνήσεις εδώ και 
πάρα πολλά χρόνια, π.χ. η αποκέντρωση. Αποκεντρωμένα κόμμα και αποκεντρωμένη δημοκρατία 
είναι κάτι το τελείως φυσικό και φυσιολογικό στο εξωτερικό.

Και εμείς εδώ παλεύουμε να κάνουμε μία αποκέντρωση και μάλιστα και στον κρατικό τομέα, 
που και εκεί το έχουν πετύχει άλλοι και έχουμε τους κραδασμούς που έχουμε. Παρακολουθούμε 
με αγωνία, γιατί οπ Απόδημος Ελληνισμός έχει πάντα στραμμένα το πρόσωπό του στα τεκταινό- 
μενα στην Ελλάδα. Και βέβαια ξέρουμε ότι τελικά αυτά που επιχειρούνται να γίνουν σήμερα και 
βιαστικά και στο παραπέντε μέχρι το 2000, θα γίνουν.

Θα γίνουν όμως με επώδυνο τρόπο, γιατί σύντροφοι έχουμε ευθύνη και θα πρέπει κάποτε να 
το ομολογήσουμε, ότι αυτές τις διαδικασίες δεν τις μελετήσαμε, δεν τις προείδαμε πριν από 
χρόνια και δεν τις δρομολογήσαμε πρώτα και κύρια μέσα στο Κίνημα.

ΓΓ αυτό θα έχουμε επώδυνους κραδασμούς, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει η νοοτροπία του 
έχω κάτι και δεν θέλω να μου το πειράξουν και η νοοτροπία, ότι πρόκειται να κατέχω κάτι και το 
θέλω και το θέλω στέρεα για μένα. Αυτό θα είναι οι κραδασμοί που θα έχει το Κόμμα τουλάχι
στον και εύχομαι να τους έχει για πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, γιατί δεν προλαβαίνουμε 
σύντροφοι να παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις στο εξωτερικό.

Πρέπει απαραιτήτως να ξεκαθαρίσουμε όλοι, ότι δεν κατέχουμε τίποτα μέσα στο Κόμμα είτε 
το είχαμε και φοβόμαστε ότι το χάνουμε, είτε το έχουμε και πιστεύουμε ότι θα το έχουμε επ’ 
άπειρον. Μπορεί να έρθουν ανακατατάξεις πολιτικές και κοινωνικές οι οποίες να ανατρέψουν τα 
πάντα.

Χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί τουλάχιστον διακηρυκτικά, αλλά σε ορισμένα σημεία με βήματα και με 
προσπάθεια να περάσει αυτό προς τα κάτω, διακηρύσσουμε ότι θέλουμε να πάμε μπροστά, 
θέλουμε να κατακτήσουμε τις καινούργιες προοπτικές που ανοίγονται στον παγκόσμιο και στον 
ευρωπαϊκό ορίζοντα. Αλλά θα πρέπει να ξέρουμε, ότι θα πρέπει να θυσιάσουμε τα προσωπικά 
μας, τα συντεχνιακά μας και καμιά φορά θα πρέπει να σκύψουμε το κεφάλι και να ρίξουμε τον

εγωισμό μας και να τον πατήσουμε κάτω.

Ο Απόδημος Ελληνισμός έχει ένα και μόνο βασικό πρόβλημα για την επιβίωσή του στο εξωτε
ρικό. Είναι η παιδεία και ο πολιτισμός. Εάν θέλουμε να έχουμε Ελληνες στις επόμενες γενιές 
πρέπει σ’ αυτά τα δύο σημεία να δώσουμε την απόλυτη προτεραιότητα.

Εχει όνειρο και τον επαναπατρισμό, αλλά σε μια πατρίδα μέσα στην οποία θα μπορεί να ζήσει. 
Και παλεύει μέσα στις τοπικές κοινωνίες στις οποίες βρίσκεται για να μπορέσει να βελτιώσει 
εκεί την θέση του και να συμβάλλει στο γίγνεσθαι της τοπικής κοινωνίας από την οποία ζει.

Το παράπονο μας είναι, ότι πάντα η Οργάνωση του εξωτερικού αντιμετωπιζόταν σαν Οργάνω
ση κινητοποιήσεων και εκλογικός μηχανισμός. Από εκεί και πέρα το Κόμμα μας ξέχναγε. Η απαί
τησή μας είναι για να μπορέσουμε κατ’ αρχήν να ζωντανέψουμε τις Οργανώσεις που υπάρχουν, 
γιατί αν δεν ζωντανέψουν αυτές και δεν ανοιχτούν στην κοινωνία, άλλου είδους ανασυγκρότη
ση δεν πρόκειται να γίνει σύντροφοι.

Ζητάμε να μας λαμβάνει υπόψη του και η κεντρική καθοδήγηση από την μια μεριά, αλλά μας 
λαμβάνει υπόψη και σαν πολίτες γιατί εμείς είμαστε Ελληνες Ευρωπολίτες, δεν είμαστε διπλής 
υπηκοότητας, Ελληνες Ευρωπολίτες να μας λαμβάνει υπόψη και η κυβέρνηση στις οποιεσδήπο- 
τε αλλαγές και στις οποιεσδήποτε απαιτήσεις θα έχει από εμάς, γιατί λειτουργούμε κι εμείς 
δημοκρατικά και στηρίζουμε και θα στηρίζουμε τις επιλογές της πατρίδας και ιδιαίτερα του Κόμ
ματος και της κυβέρνησης.

Εχουμε βέβαια σοβαρότατα προβλήματα αυτή τη στιγμή για να μπορέσουμε να ανοιχτούμε. Η 
νεολαία δεν μας πλησιάζει σύντροφοι και δεν μας πλησιάζει γιατί έχουμε παλιό πολιτικό λόγο 
που δεν περνάει σήμερα. Πρέπει να ανανεώσουμε τον πολιτικό μας λόγο και την πολιτική μας 
δράση. Και σ’ αυτό το σημείο θα πρέπει να είμαστε συνδεδεμένοι με την πατρίδα, με την Κεντρι
κή Επιτροπή στην οποία πλέον έχουμε και αντιπροσώπους για να μπορέσουμε να αντεπεξέλ
θουμε στις απαιτήσεις που έχει από εμάς ο Ελληνισμός.

Γιατί πρέπει να πω και κάτι που είναι προς τιμή μας. Στο εξωτερικό το ΠΑΣΟΚ στους περισσό
τερους χώρους είναι η δύναμη που την ακούν, είναι η δύναμη που διατυπώνει άποψη, έστω και 
με τον τρόπο που την διατυπώνει και είναι οι κοινωνίες οι οποίες εξαρτώνται από τις πολιτικές 
που θα διαμορφώσει τώρα στο εξωτερικό ο Απόδημος Ελληνισμός σε συνεργασία όμως με το 
εθνικό κέντρο.

Τέλος θέλω να πω κάτι. Οα πρέπει να σταματήσουμε να τσακωνόμαστε σύντροφοι. Και θα πρέ
πει κάπου ν’ αρχίσουμε να πιστεύουμε ότι όλο το παγκόσμιο Προοδευτικό Κίνημα βαδίζει στα 
τυφλά και εμείς δεν πρέπει να θεωρήσουμε ότι βλέπουμε πίσω από την ήλιο. Να δούμε κι εμείς 
τα προβλήματα, να σκύψουμε και να ερμηνεύσουμε και θέλω να το πω αυτό, είναι μία προσωπι
κή μου άποψη σύντροφοι, να κοιτάξουμε να δούμε, γιατί απέτυχε ο υπαρκτός Σοσιαλισμός.

Να κοιτάξουμε να δούμε ποιά από τα σημεία της Μαρξιστικής θεωρίας την οποία άλλοι θεοποί
ησαν και άλλοι την κατέστρεψαν, τι απ’ αυτά έχει αντίκρισμα μέσα στις εξελίξεις και αν είναι 
θετικό να το κρατήσουμε, αν δεν είναι θετικό να το διώξουμε.

Και επιπλέον να δούμε κι εμείς, επειδή έχουμε επαγγελθεί τον τρίτο δρόμο, να δούμε μήπως 
μπορούμε να φτιάξουμε κανένα μείγμα όπως είπε και ο Διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος 
κοινωνικοοικονομικής πολιτικής, που με το ίδιο κόστος -γιατί τα πάντα για το κόστος γίνονται-



να έχει καλύτερα αποτελέσματα για την κοινωνία και το κοινωνικό σύνολο. Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Τομεακή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης.

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Τ. (Τομεακή Δημόσιας Διοίκησης): Πρέπει να πω, ότι περίπου όλοι συμφωνούμε 
στις διαπιστώσεις κάθε φορά, πάντα είχαμε καλά κείμενα, μέχρι που θα μπορούσε να πει κανείς, 
ότι ίσως υπάρχει η χαμένη αξιοπιστία των κειμένων ή η χαμένη αξιοπιστία των αποφάσεων.

Ομως παρ’ όλα αυτά χρειάζεται να προσθέσουμε σ’ αυτές τις διαπιστώσεις που έχει κάνει το 
κείμενο και να διορθώσουμε κάτι. Υπάρχει πραγματικά κάτι που είχε γίνει στο παρελθόν, η ανα
παραγωγή στελεχιακών προτύπων. Ποιοι δεν είδαμε φιλόδοξους μικρούς Παπανδρέου ή άλλα 
στελέχη κορυφαία;

Υπάρχει και υπήρχε η μη τακτική συνεδρίαση των οργάνων. Υπάρχει πιο καλύτερη λειτουργία 
σήμερα βεβαίως, υπάρχει όμως και η ιδιοκτησία του σημερινού υπουργού. Δεν υπάρχει σύντρο
φοι η δύναμη επιβολής και πρέπει να το βγάλουμε αυτό από το κείμενο, ότι στους εργασιακούς 
χώρους δήθεν υπήρξε μια δύναμη επιβολής.

Θα έλεγα καμιά φορά και το αντίθετο. Πόσοι άνθρωποι που είπαν ότι είναι ΠΑΣΟΚ και είδαν 
κάποια πράγματα να γίνονται μέσα στους χώρους εργασίας τους θέλοντας να εκφράσουν 
γνώμη, κυνηγήθηκαν. Ακόμα και σήμερα πληροφορούμαι, ότι υπουργοί, μέλη του Εκτελεστικού 
Γραφείου διώκουν, δηλαδή παρεμβαίνουν στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Κρίσεων και δεν γίνεται 
κάποιος Προϊστάμενος, γιατί θέλησε να συμμετάσχει, όπως πρέπει, μέσα στους μαζικούς κοινω
νικούς αγώνες που κάνουν οι παρατάξεις στους χώρους.

Αλλά τι χρειάζεται να ξεπεράσουμε αυτά τα πράγματα; Χρειάζεται μια πραγματογνωμοσύνη, 
χρειάζεται ίσως μια εταιρεία ξένων συμβούλων να μας πει τι θα κάνουμε, χρειάζεται ένα επιχει
ρησιακό σχέδιο; Οχι σύντροφοι, τα ζητήματα όπως είπαν και άλλοι, είναι πολιτικά, χρειάζεται 
όμως αξιοπιστία.

Χρειάζεται να πούμε, γιατί 12 χρόνια -12 χρόνια έχουμε στην εξουσία- δεν έχουμε κάνει μια 
Οργάνωση Εξουσίας. Χρειάζεται να δούμε το δίλημμα, αυτό το δίλημμα που βλέπουν τα κόμμα
τα και είναι ανάγκη να το δουν, είναι πώς θα επιδιώξουμε μια ριζική αλλαγή στη δομή, την 
φυσιογνωμία και τον τρόπο λειτουργίας τους. Αυτό θα κάνουν ή θα βυθιστούν σε μια βαθιά και 
ανυπέρβλητη κρίση;

Πιστεύω ότι μια παρέμβαση που ακούστηκε σήμερα το πρωί, η οποία έβαλε ένα δίλημμα συνε
νοχή στην Οργάνωση ή ομάδες ανατροπής, ήταν λάθος. Ηταν λάθος και γιατί βάζει εσωτερικά 
την Οργάνωση, ενώ χρειάζεται κάποια στιγμή να πάμε προς τα μπροστά. Ηταν λάθος γιατί υπήρ
ξε μια αφαίρεση, νόμισα ότι υπάρχει μόνο Συνέδριο, δεν το συζητήσαμε στο προηγούμενο Συνέ
δριο και να περιμένουμε το επόμενο.

Αφαιρέσαμε τις 4-5 Κεντρικές Επιτροπές ή το Εκτελεστικό Γραφείο, τις λειτουργίες. Αυτές τις 
λειτουργίες η Οργάνωση δεν θα τις αφαιρέσει ποτέ, θα θέλει να επιβάλλει ένα συλλογικό διάλο
γο κάθε μέρα. Δεν θα περιμένει κάθε τρία χρόνια και πρέπει να γίνεται κάθε τρία χρόνια να 
αλλάξει αυτό και να λειτουργήσει κάτι έτσι ή αλλιώς.

Χρειάζεται λοιπόν το νέο κοινωνικό σχέδιο. Χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε την νέα πραγματι
κότητα. Χρειάζεται να δούμε ότι κοντά στην ανάπτυξη και στην ανταγωνιστικότητα υπάρχει η 
απασχόληση που είναι το μεγαλύτερο ζήτημα σήμερα σε όλες τις χώρες της Ευρώπης.

Υπάρχει ο κοινωνικός διάλογος. Υπάρχει η προσπάθεια να υπάρξει ένας εσωκομματικός διά
λογος συνεχώς. Υπάρχει η ανάγκη να φτάσει στο σημείο η Οργάνωση να βρει τον ρόλο της. Και 
δεν μπορώ να καταλάβω σύντροφοι, πώς η Οργάνωση θα βρει τον ρόλο της όταν σήμερα ενώ 
υπάρχουν μέσα στον κοινωνικό διάλογο όργανα συλλογικά, που υπάρχει η ανάγκη ή η υποχρέω
ση ένας υπουργός μια πρόθεση πολιτικής του ή η κυβέρνηση να την βάλει για την έκφραση γνώ
μης, αυτό να μην γίνεται εσωκομματικά.

Δεν είδαμε ποτέ ή πολύ λίγες φορές κάποιοι υπουργοί, η κυβέρνηση συνολικά να θέτει στην 
Οργάνωση για έκφραση μιας πολιτικής γνώμης τις πολιτικές της προθέσεις για ζητήματα εφαρ
μογής πολιτικών που έπεται ότι έχουμε συμφωνήσει στα Συνέδρια.

Πρέπει να ξαναστήσουμε τώρα το Κόμμα της εξουσίας. Στηρίζουμε βεβαίως σαν Οργάνωση 
την κυβέρνηση. Αλλά και συμμετέχουμε ενεργά, συνδιαμορφώνουμε πολιτικές κι αυτό είναι το 
κλειδί να νιώσουμε ότι συνδιαμορφώνουμε πολιτικές.

Πρέπει να υπάρξει ένας συνθετικός κρίκος μεταξύ της κοινωνίας και τη κυβέρνησης κι αυτό 
είναι το Κόμμα μας και τώρα υπάρχει μεγάλη ανάγκη μπροστά στον κοινωνικό διάλογο. Ο κοινω
νικός διάλογος είναι μια νέα πολιτική. Είναι μια νέα πολιτική που αποτελεί καταλύτη σ’ αυτή την 
λειτουργία.

Υπάρχει μια κρίση στα άλλα κόμματα. Μια κρίση που πολεμούν ακόμα και τον διάλογο. Αυτό 
είναι ένα πεδίο δικό μας, είναι ένα πεδίο που μπορεί να διαμορφώσει μια νέα κατάσταση, μια 
νέα πραγματικότητα.

Πιστεύω τέλος, ότι θα πρέπει να σταματήσουμε τα πολλά λόγια. Απ’ αυτές τις εκτιμήσεις ή το 
τι πρέπει να κάνουμε, θα πω τέσσερα μόνον πράγματα και θα τελειώσω. Πρέπει να αντιτάξουμε 
την αποτελεσματικότητα απέναντι στην ατέρμονη συζήτηση, στην εκτόνωση και είμαστε σ’ αυτό 
πολύ καλή, στην αοριστολογία και στον βερμπαλισμό.

Πρέπει και είναι ανάγκη τώρα για το μοντέλο το κοινωνικό, για το μοντέλο το αναπτυξιακό, 
για το μοντέλο που προωθείται στη χώρα μας, να προτάξουμε την περιφερειακή συνείδηση απέ
ναντι στον τοπικισμό.

Πρέπει να προτάξουμε την συλλογικότητα απέναντι στις προσωπικές πολιτικές. Και τέλος πρέ
πει να δούμε την φιλοδοξία των ιδεών, αυτό είναι το ζητούμενο, απέναντι στις φιλοδοξίες των 
προσώπων και τις ιδιοτελείς πρακτικές. Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Η Νομαρχιακή Επιτροπή Ηρακλείου.

ΛΕΣΤΑΚΗΣ Β. (Νομαρχιακή Ηρακλείου): Σύντροφοι επιτρέψτε μου πριν μπω στην τοποθέτησή 
μου, δύο σημεία τα οποία κρίνω απαραιτήτως αναγκαία σε σχέση με δύο δημοσιεύματα σήμερα 
του Τύπου. Η μία αφορά τον κεντρικό τίτλο της κομματικής εφημερίδα (ΕΞΟΡΜΗΣΗΣ που λέει 
επακριβώς τα εξής: (Αποκαρδιωτικά τα μέχρι τώρα αποτελέσματα της ανασυγκρότησης σε περι
φερειακό επίπεδο. Οι Νομαρχιακές αρνούνται στην πράξη να ανοίξουν τις Οργανώσεις στην κοι
νωνία) κλπ.

Επειδή είναι ενυπόγραφο και κεντρικό άρθρο, ρωτώ το Εκτελεστικό Γραφείο, αν αυτό το κομ
ματικό έντυπο, η γραμμή αυτού του κομματικού εντύπου είναι θέση του Εκτελεστικού Γραφείου; 
Και αν ναι, λυπούμαι γιατί ξεκινάει η σημερινή διαδικασία με μια λογική, η οποία όχι μόνον δεν 
βοηθάει, αλλά πολώνει.



Σίγουρα σύντροφοι του Εκτελεστικού Γραφείου θα πρέπει να έρθει για μένα ο Διευθυντής της 
σύνταξης εδώ και παραπέρα το Εκτελεστικό Γραφείο να καταδικάσει απερίφραστα αυτή την 
πολιτική, αυτή την πρακτική η οποία ακτίνα ενοποιεί πολώνει και αντί να συσπειρώνει, δημιουρ
γεί την ημέρα αυτή που πάμε να δημιουργήσουμε κάποιους όρους πολιτικής ανάπτυξης προβλή
ματα στην ίδια την ανασυγκρότηση του Κινήματος.

Το δεύτερο ζήτημα αφορά μια άλλη μερίδα Τύπου, η οποία εμφανίζει δήθεν την Νομαρχιακή 
Επιτροπή Ηρακλείου σαν μία από τις πέντε (σκληρότερες) Νομαρχιακές οι οποίες αντιτίθενται 
σε μία παγιοποιημένη πολιτική αυτή τη στιγμή στο Κίνημα.

Εκφράζω ομόφωνα την οργή της Γραμματείας της Νομαρχιακής Επιτροπής που παρευρίσκεται 
εδώ γι’ αυτά τα δημοσιεύματα του Τύπου και πληροφορούμε, ότι πέραν από συντεταγμένους 
στρατιώτες, υπάρχουν αυτόνομα πολιτικά στελέχη και μέλη, που έχουν δική τους φωνή, δεν 
επηρεάζονται από ομαδάρχες, στρατηγούς ή Ταξιάρχους, αλλά προβάλλουν την συνείδησή τους 
με βάση την μέχρι τώρα κομματική τους πορεία.

Σύντροφοι και Συντρόφισσες, το να πιασθεί κανείς μ’ ένα θέμα οργανωτικής υφής όπως 
παρουσιάστηκε σήμερα από το σύντροφο Πρόεδρο, τον Γραμματέα της Κ.Ε. και τον Γραμματέα 
του Οργανωτικού, είναι μια προσπάθεια πολύπονη, επίπονη που λόγω του αχανούς του χαρα
κτήρα δεν μπορεί κανείς σύντροφος να τοποθετηθεί εφ’ όλης της ύλης, έτσι ακριβώς όπως θα 
ήθελε.

Ας δούμε δύο βασικά χαρακτηριστικά του παρελθόντος και του παρόντος. Το πρώτο βασικό 
χαρακτηριστικό όπως προείπαν από την κεντρική καθοδήγηση, ήταν το σημείο της αυτοοργάνω- 
σης. Πράγματι υπήρχε αυτοοργάνωση και η λειτουργικότητα του Κινήματος αντέγραψε τα 
παραδοσιακά κόμματα της Αριστεράς σε σχέση με τον δημοκρατικό συγκεντρωτισμό. Υπήρχε 
όμως μια μεγάλη και ειδοποιός διαφορά, ήταν ένα μεγάλο λαϊκό μαζικό Κίνημα το ΠΑΣΟΚ. Δεν 
ήταν ούτε κλειστή λέσχη όπως διάφοροι Σοσιαλδημοκρατικοί Ομιλοι πριν από το 1967 αλλά 
ούτε επίσης κλειστό κύκλωμα των παραδοσιακών κομμάτων της παραδοσιακής Αριστεράς.

Η αυτοοργάνωση αλλά και το μαζικό στοιχείο, όπως απέρρε από την Διακήρυξη της 3ης του 
Σεπτέμβρη, έδιναν σαφέστατα λαϊκά, μαζικά κοινωνικά χαρακτηριστικά στην οργάνωση του 
ΠΑΣΟΚ. Εμείς που ζήσαμε αυτή την περίοδο, εμείς που είμαστε τότε παρόντες θυμόμαστε ότι 
το κύριο χαρακτηριστικό αυτής της περιόδου ήταν ο προσωποπαγής χαρακτήρας του Κινήματος, 
όπου δέσποζε η καθοριστική μορφή ενός μεγάλου ηγέτη, του Ανδρέα Παπανδρέου.

Θυμόμαστε τις μαζικές διαγραφές της Δημοκρατικής Αμυνας, των Τροτσκιστών, της ΠΑΣΠ, 
σαν αποτέλεσμα μιας μη δημοκρατικής διαδικασίας. Αλλά όπως απέδειξε η ιστορία, επιβεβλημέ
νης για να έρθει το ΠΑΣΟΚ στην εξουσία.

Τρίτο χαρακτηριστικό σημείο αυτής της περιόδου, η μη θεσμοθέτηση των οργάνων. Θυμόσα
στε ότι υπήρχε διορισμένη Κ.Ε. την οποία ο ένας, ο μεγάλος ο ηγέτης το 1975 την κατάργησε. 
Και μιλούσαμε όλοι τότε, εμείς η νεολαία, εμείς η ΠΑΜΚ τότε, για αντιδημοκρατικές ενέργειες 
αλλά τις συγχωρούσαμε στο όνομα του Ανδρέα Παπανδρέου.

Δύο χαρακτηριστικά στο '77-'81. Οργάνωση εξουσίας πιο μαζική απ’ αυτό που ζητήσαμε το '74. 
Και ήταν πιο μαζική, γιατί η πολιτική ακτινοβολία του ΠΑΣΟΚ ολοένα και περισσότερο γινόταν 
πιο μεγάλη. Ανοιγμα σε στελέχη, ιδίως του Κέντρου και προετοιμασία για την μεγάλη νίκη του 
'81. Ολο αυτό το διάστημα των 7 χρόνων, των δύο αυτών περιόδων που ανέφερα, ο ρόλος της

Οργάνωσης ήταν αμφισβήτηση και άρνηση απέναντι στη δεξιά πολιτική. Δεν ήταν πρακτική σύν
θεσης απόψεων σε σχέση με την εξουσία. Ηταν απλώς μια αμφισβήτηση και μία άρνηση.

Ερχόμαστε στο 1981, στην μεγάλη νίκη. Εχουμε μια τεράστια μετατόπιση στελεχών. Τα κομ
ματικά στελέχη που έδωσαν τη νίκη στο ΠΑΣΟΚ, μετατοπίστηκαν -και καλά έκαναν, δεν μπορού
σαν να πάνε άλλοι- στην κυβέρνηση, με αποτέλεσμα να έρθουν να καλύψουν αυτό το κενό 
κάποιοι άλλοι, κάποιοι περίεργοι σοφιστές, που δεν είχαν σχέση με τους Τροτσκιστές του '75, 
είχαν σχέση όμως με μια προσωπική στρατηγική που έβλεπαν το ΠΑΣΟΚ σαν ασανσέρ ανόδου.

Σ’ αυτό το διάστημα, είδαμε βήματα δημοκρατικοφάνειας. Δημιουργήθηκαν τα πρώτα που 
μέχρι τότε δεν υπήρχαν, και είδαμε και θυμόμαστε όλοι μας τις εκλεγμένες Κ.Ε. σαν απόρροια 
της πρότασης του Ανδρέα Παπανδρέου. Είχαμε όμως, αλλάξει τα δεδομένα. Δεν μπορούσε να 
παίξει τον ίδιο ρόλο που μέχρι τότε έπαιζε η Οργάνωση. Δεν μπορούσε δηλαδή να παίξει το 
ρόλο της αμφισβήτησης και της άρνησης της δεξιάς πολιτικής. Επρεπε να υπάρχει η σύνθεση.

Αν θυμόμαστε καλά, το εκλογικό πρόγραμμα του '81 δεν ήταν απόρροια κομματικών διεργα
σιών, ήταν απόρροια ομάδας τεχνοκρατών, οι οποίοι καλώς ή κακώς, έξω όμως από τις διαδικα
σίες της Οργάνωσης, έκαναν το προεκλογικό πρόγραμμα. Και φτάσαμε στο σημείο ποιος είναι ο 
ρόλος της κυβέρνησης, ποιος είναι ο ρόλος του κόμματος.

Και ήρθε η Κ.Ε., στα λόγια τουλάχιστον, να απαντήσει και να πει ότι έχουν διαφορετικό θεσμι
κό και αυτόνομο ρόλο. Οτι η μεν κυβέρνηση εκφράζει το εφικτό, το δε κόμμα το επιθυμητό. 
Αλλά στα πλαίσια μιας αλληλουχίας, μιας αλληλοσύνθεσης, μιας προοπτικής, δεν μπορούσε 
δηλαδή αυτό το ξεκομμένο βήμα της κυβέρνησης να είναι πέρα και έξω από τον στρατηγικό 
στόχο που ήταν ο σοσιαλιστικός μετασχηματισμός της κοινωνίας.

Δυστυχώς, αυτό δεν έγινε. Είχαμε αλληλεπικάλυψη στόχων και τις περισσότερες φορές τις 
Τοπικές Οργανώσεις να λειτουργούν σαν μικρές κυβερνήσεις στη γειτονιά τους. Ο Γραμματέας, 
να παίζει το ρόλο του πρωθυπουργού σε μικρογραφία κ.ο.κ. Είδαμε πολιτικές ρεβανσιστικές, 
που σε κάποιο βαθμό δικαιολογούνταν από την μακροχρόνια άσκηση της εξουσίας από την 
Δεξιά. Και είδαμε λογικές, ιδίως μετά το '85, πρακτικές ρουσφετολογικές που είχαν σχέση με 
την νομή της εξουσίας, που είχαν σχέση με οποιοδήποτε άλλα καθήκοντα εκτός απ’ αυτά που 
προσδιόρισε το καταστατικό και η 3η του Σεπτέμβρη.

Ας δούμε δυο χαρακτηριστικά του '93-'97. Το βασικό χαρακτηριστικό σύντροφοι, να λέμε την 
αλήθεια, είναι ότι εντάθηκε και διακλαδώθηκε η διαμάχη σε σχέση με τη διαδοχή του Ανδρέα 
Παπανδρέου. Οι Τοπικές Οργανώσεις την στιγμή που παρουσιάστηκαν στρατηγοί, συνταγματάρ
χες ή επιλοχίες, ανά Τοπική Οργάνωση τασσόταν με τον ένα ή με τον άλλο επιλοχία, έμπαιναν 
κάτω απ’ αυτό το άρμα για να μπορέσουν να έχουν κάποιο πολιτικό μέλλον.

Τα αυτόνομα πολιτικά στελέχη, συμπυκνώθηκαν. Οσοι είχαν άποψη, οι πιο πολλοί απομακρύν
θηκαν, γιατί κυριάρχησε η λογική πας μη δικός μας, αντίπαλός μας. Φτάσαμε στο Συνέδριο του 
1996, όπου σύντροφοι λύθηκε μεν το ζήτημα τυπικά της ηγεσίας, και δεν νομίζω να υπάρχει 
κανείς και δεν πρέπει κανείς να αμφισβητεί ότι πράγματι εκλέγηκε Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, δεν 
έλυσε όμως βασικά ζητήματα που είχαν σχέση με την ιδεολογία, την πολιτική και το καταστατι
κό.

Και όσοι σύντροφοι από την κεντρική καθοδήγηση είπαν σήμερα ότι υπάρχουν αποφάσεις 
συνεδρίου, κάνουν λάθος.



Η πρόταση της Νομαρχιακής Επιτροπής Ηρακλείου έχει να κάνει με μια συγκεκριμένη πρότα
ση. Σύγκλιση έκτακτου Συνεδρίου, με βάση το άρθρο 49, παρ.γ και 50 του καταστατικό, για 
σύγκληση έκτακτου Συνεδρίου πρώτον, δεύτερον που θα έχει την παραπέρα καταστατική αρμο
διότητα.

Σ’ επίπεδο θέσεων, έχουμε την εξής πρόταση. Να καταγραφεί μέσα από τον προσυνεδριακό 
διάλογο και τις διαδικασίες του έκτακτου Συνεδρίου ότι το ΠΑΣΟΚ παραμένει γνήσιο, αυθεντικό 
λαϊκό Κίνημα, με πατριωτική σοσιαλιστική και εθνική αναφορά, όπως το προσδιόρισε ο Ανδρέας 
Παπανδρέου, η 3η του Σεπτέμβρη, με την απαραίτητη όμως προσαρμογή στα διεθνή δεδομένα 
και στα εσωτερικά δεδομένα.

Σ' επίπεδο καταστατικού, να επιβεβαιωθεί η συλλογικότητα, γιατί το κενό που άφησε ο ένας, ο 
ηγέτης θα πρέπει να το καλύψουν θεσμοθετημένα πολιτικά όργανα και πολιτικές διαδικασίες.

Δεύτερον, την αναγνώριση επίσημα των τάσεων, γιατί πρέπει να παραδεχθούμε ότι είμαστε 
διαφορετικοί και όταν μιλάμε για ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό δημοκρατικό Κίνημα που στην ουσία 
από πίσω λειτουργούν σαν διαφορετικές τάσεις ή ομάδες, είναι λάθος να μην λειτουργούν 
φανερά.

Τρίτον, την κατοχύρωση της δημοκρατίας, της πολυφωνίας, με όρους φανερούς και πάγιους, 
μέσα από ένα καταστατικό χάρτη που θα αποτυπώνονται μέσα από φανερές διαδικασίες. 
Σύντροφοι, επιτρέψτε μου στο σημείο αυτό να πω το εξής παράδοξο. Είναι αντιφατικό να ζητά
με τον εκσυγχρονισμό της κοινωνίας, όταν έχουμε αναχρονιστικά όπλα. Και αναχρονιστικό 
όπλο είναι το κόμμα, στη σημερινή μορφή την οποία υπάρχει σήμερα.

Προτείνουμε κατάργηση των Τομέων. Κατάργηση των Τομέων με τη σημερινή τους μορφή, 
γιατί απλούστατα δεν έχουν να παίξουν κανένα ρόλο, εκτός από τη συγκεντρωτική μορφή 
κάποιου ξεπερασμένου παραδοσιακού κόμματος. Και την υιοθέτηση μέσα από το νέο καταστατι
κό αποφασιστικών Περιφερειακών Συμβουλίων και Τομέων, που θα προκύψουν από το Περιφε
ρειακό Συμβούλιο, που θα εξειδικεύουν τις πολιτικές της Κ.Ε. και του Περιφερειακού Συμβουλί
ου. Με αυτό το στόχο, θα έχουμε περιφερειακή αποκέντρωση στελεχών, αποσυμφόρηση των 
μηχανισμών της Χαρ.Τρικούπη και τη δημιουργία ενός περιφερειακού Κινήματος που πράγματι 
θα μπορεί να καθοδηγήσει τις εξελίξεις.

Σταματώ σε μία πρόταση, τελευταία. Ανάμεσα στις προτάσεις μας είναι η εναλλαγή στα κομ
ματικά όργανα ή στα δημόσια αξιώματα για δύο μόνο ή το πολύ τρεις περιόδους. Νομίζουμε ότι 
πρέπει να υπάρχει επέκταση των ασυμβίβαστων, που θα αφορά και τους εαυτούς μας, αν θέλου
με να κάνουμε τομή και αν θέλουμε να είμαστε εκσυγχρονιστές. Η επέκταση που μέχρι τώρα 
έγινε, είναι θετική. Εχω την εντύπωση όμως ότι έδωσε την εντύπωση ότι αφορούσε τους 
άλλους. Ας έχει και τον εαυτό μας.

Τελειώνοντας, αφήνοντας αρκετά ζητήματα, πιστεύω ότι δεν μπορούμε να λειτουργούμε στην 
λογική του άσπρου και μαύρου. Είναι λάθος να λειτουργούμε κάτω από ταμπέλες, είναι λάθος 
να λέμε ότι όλα πάνε καλά ή όλα πάνε κακά. Θα πρέπει να συμφωνήσουμε σ’ ένα και μόνο 
σημείο, ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ή θα πρέπει να είναι η μόνη φερέγγυα λύση στην πατρίδα μας. Και 
προς αυτό τον σκοπό, δεν χρειάζονται ούτε αψιμαχίες, ούτε αφορισμοί, ούτε αντιπαραθέσεις 
της μορφής που έχουν γίνει μέχρι σήμερα. Χρειάζεται πολιτική δουλειά και πολιτικές διαδικα
σίες.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ο σύντροφος από τη Νομαρχιακή Εβρου έχει το λόγο.

ΒΑΒΙΑΣ Γ. (ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΒΡΟΥ): Σύντροφοι, αρχικά θέλω να χαιρετίσω γιατί είναι η πρώτη 
φορά τουλάχιστον που μετέχω σε κομματικές διαδικασίες. Καλούνται οι Νομαρχιακές και εκτός 
από τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα της Κ.Ε. και τον Γραμματέα Οργανωτικού και μία εξαίρεση, 
τοποθετούνται μόνο οι Νομαρχιακές. Αυτή τουλάχιστον την διαδικασία, πρώτη φορά την βλέπω. 
Δεν τοποθετούνται και άλλα στελέχη. Η Κ.Ε., πολύ σωστά, θα τοποθετηθεί στην Κ.Ε. Εδώ, είναι 
ευκαιρία να τοποθετηθούμε και να εκφραστούμε εμείς.

Σύντροφοι, περνάμε μια μεταβατική φάση, σε μια νέα εποχή. Αυτό, έχει σαν άμεσο αποτέλε
σμα στη λειτουργία όλων των κομμάτων και ιδιαίτερα στο ΠΑΣΟΚ. Η ελληνική κοινωνία έχει 
μάθει να ζει μέσα από αγκυλώσεις και μύθους, που τελικά την εμποδίζουν να προσαρμοστεί στις 
νέες συνθήκες που διαμορφώνονται. Γι’ αυτό το λόγο, η ανασυγκρότηση πρέπει να προχωρήσει, 
να αλλάξει και να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας.

Πρέπει να αντιμετωπίσουμε σύντροφοι σθεναρά στο κόμμα, όλους εκείνους οι οποίοι χρησιμο
ποιούν αυτές τις αγκυλώσεις ή που εκμεταλλεύονται την κοινωνική ευαισθησία του λαού, τα 
πατριωτικά τους αισθήματα για να επιβιώσουν πολιτικά, αδιαφορώντας αν αυτό που κάνουν διαι- 
ωνίζει μια κατάσταση που δεν οδηγεί πουθενά και που είναι σε βάρος της ελληνικής κοινωνίας 
και παράλληλα σε βάρος των εθνικών συμφερόντων. Ιδιαίτερα στην Θράκη και το Αιγαίο χρειά
ζεται μια μεγαλύτερη προσοχή, λόγω του ότι ο λαός σ’ αυτές τις περιοχές έχει μεγαλύτερη 
ευαισθησία και άρα δεν πρέπει να καπηλευόμαστε και ούτε να δεχόμαστε ότι ο ένας είναι πιο 
πατριώτης από τον άλλον.

Για πρώτη φορά βλέπουμε στην περιοχή μας μια τόσο μεγάλη πλειάδα στελεχών να έρχεται 
σε περιφερειακό επίπεδο, να αγωνιά για να πάει το Κίνημα μπροστά. Για πρώτη φορά βλέπουμε 
ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ να έχει έρθει δύο φορές, τα μέλη του Ε.Γ. αρκετές φορές. Γίνονται 
συσκέψεις, Περιφερειακά Συμβούλια για συγκεκριμένα θέματα, με άμεσο αποτέλεσμα να υπάρ
χει ένας διάλογος, διάλογος όμως κορυφής. Και αυτό, θα πρέπει να το δούμε όλοι μας. Εδώ θα 
πρέπει να έχουμε όλοι μας ένα μπούσουλα.

Βλέπουμε τώρα τελευταία ένας δημοκρατικός διάλογος να υπάρχει μεταξύ Προέδρου, Ε.Γ., 
Κ.Ε. Το καλοκαίρι θυμάμαι γινόντουσαν μαραθώνιες συνεδριάσεις του Ε.Γ. Οι Τοπικές Οργανώ
σεις και οι Νομαρχιακές κάνανε αλήθεια όχι αυτές τις μαραθώνιες συνεδριάσεις, κάνανε τέτοιου 
είδους συνεδριάσεις; Βγάζαμε τέτοια αποτελέσματα; Για να κάνουμε όλοι μας την αυτοκριτική.

Παλιά λέγαμε ότι από την βάση, από την Οργάνωση, από το κύτταρο της δημοκρατίας θα αρχί
σουμε το διάλογο και θα πιέζουμε προς τα πάνω να συζητάνε. Τώρα, έγινε το αντίθετο. Πότε θα 
κατεβούμε προς τα κάτω, να αρχίσουμε τον κοινωνικό διάλογο μεταξύ μας; Ενας διάλογος, 
όπου είχε σαν αποτέλεσμα -να σας φέρω ένα παράδειγμα-, έγινε το Περιφερειακό Συμβούλιο 
για την οικονομία και για την ανάπτυξη στην Ανατ.Μακεδονία και Θράκη.

Αυτό τον διάλογο θα πρέπει αφού θα κλείσουμε τα αποτελέσματα, να τον βγάλουμε στην κοι
νωνία έξω. Να καθίσουμε την πρότασή μας με τα άλλα τα κόμματα να συζητήσουμε. Οπως αρχί
σαμε και κάνουμε τέτοιους διαλόγους για διάφορα θέματα. Καλούμε τα κόμματα. Κάποια δεν 
έρχονται. Κάποτε, θα έρθουν. Αυτός είναι ένας κοινωνικός διάλογος, τον οποίο θα πρέπει να 
κάνουμε.

Φυσικά, έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα. Και θα σας φέρω την εμπειρία μου, που πιστεύω ότι



την ίδια εμπειρία θα την έχετε όλοι σας. Θα την καταθέσω με δύο είδους Οργανώσεις. Πριν από 
λίγο καιρό συνεδριάζει η Θεματική Οργάνωση Προστασίας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, με 
θέμα: (Αειφόρος Τουρισμός). Γίνεται μια διαδικασία διαλόγου, γύρω στις τέσσερις ώρες, κατα
λήγουν σε κάποια πορίσματα.

Την άλλη ημέρα σαν Νομαρχιακή, πάω στη διαδικασία μιας Τοπικής Οργάνωσης. Θέμα και η 
απόφαση, όποιος διαγωνισμός πρόσληψης γίνει σ' επίπεδο Νομού, θα πρέπει οι Υπηρεσίες να 
μας το κοινοποιούν και μετά να ενημερώνουμε τα μέλη μας. Δεύτερον, να καταργηθεί ο νόμος 
Πεπονή. Είναι σοβαρό το θέμα. Θέλουμε τέτοιου είδους Οργανώσεων; Και τι οργανώσεις θέλου
με; Για να κάνουμε όλοι μας την αυτοκριτική.

Γιατί πολλοί σύντροφοι μέσα από τις διάφορες Νομαρχιακές ή μέσα απ’ τις διάφορες Οργανώ
σεις θα μπαίνουν στην λογική ότι καλά ήμασταν έτσι, δεν θέλουμε νέο κόσμο. Πώς θα ανοίξου
με τις πόρτες; Σας πληροφορώ ότι στη Θεματική Οργάνωση από τα 46 μέλη, τα 20 ήταν παλιά 
μέλη, τα 26 ήταν νέες εγγραφές, νέοι σύντροφοι. Νέοι όχι μόνο στο ΠΑΣΟΚ αλλά και στην ηλι
κία.

Και εδώ που αναφέρουμε σαν νέοι, υπάρχει πλήρης, τουλάχιστον δεν έχω δει πουθενά, ανυ
παρξία της νεολαίας. Μπορεί να υπάρχουν Νομαρχιακές Οργανώσεις Νεολαίας -το είπα και 
στην Περιφερειακή Σύσκεψη στην Καβάλα που έγινε- αλλά δεν εμφανίστηκε η νεολαία. Γιατί; 
Εχει -λέει- πάρα πολλά μέλη.

Θα πρέπει σύντροφοι να διασφαλίσουμε την κατοχύρωση των δημοκρατικών λειτουργιών σε 
όλα τα επίπεδα. Θα πρέπει να κάνουμε και κάτι άλλο. Ακούστηκε από τον δεύτερο ομιλητή ότι 
θα πρέπει ο Γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής να εκλέγεται με καθολική ψηφοφορία. Ναι 
σύντροφοι, είναι πολύ ωραία πρόταση. Οχι όμως με πολλά χρόνια. Τα λούκια, έτσι θα σπάσουν. 
Θα πρέπει για δύο συνεχόμενες φορές να έχει δικαίωμα να είναι Γραμματέας της Νομαρχιακής 
Επιτροπής.

Ενα άλλο όπως φωνάζει η Θεσσαλονίκη, θα πρέπει να υπάρξει το ασυμβίβαστο σ’ όλα τα στε
λέχη. Σύντροφοι, δεν μπορεί να είσαι σε δέκα θέσεις ταυτόχρονα. Δεν μπορεί να εκλέγεσαι 
Νομάρχης, Δήμαρχος οπουδήποτε αλλού και να μπαίνεις στη διαδικασία και στο κόμμα. Και η 
Νομαρχιακή να έχει ασυμβίβαστο. Σ’ όλα τα όργανα του ΠΑΣΟΚ να υπάρχει ασυμβίβαστο ή ένα 
ποσοστό όπως υπάρχει στο Εκτελεστικό, ένα ποσοστό ασυμβίβαστο στη Νομαρχιακή.

Οι Νομάρχες, οι Δήμαρχοι να βγαίνουν με ψηφοφορίες από τις Οργανώσεις. Να υπάρξει 
μητρώο στελεχών κόμματος και τα στελέχη του κόμματος να μην μετέχουν σε περισσότερα από 
ένα Οργανα. Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ο σύντροφος Μαμέλης από τη Νομαρχιακή Επιτροπή Θεσσαλονίκης έχει το 
λόγο.

σ.ΜΑΜΕΛΗΣ (ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ Α' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ'): Επιζητώ την προσοχή σας σύντροφοι του Ε.Γ. 
και όσοι παραμείνατε στην αίθουσα, για να σας πω ότι εμείς από τη Θεσσαλονίκη προσερχόμα
στε στη Σύνοδο του ΤΟΠ όχι για να συμμετάσχουμε σε διαδικασία εξαγγελίας αδύνατης ανασυ
γκρότησης. Αντίθετα, είμαστε εδώ για συμμετοχή και δράση στη διαδικασία υλοποίησης, παρά 
τα αντιθέτως θρυλούμενα, διορθωτικών κινήσεων, κριτικής της πορείας για συμμετοχή στην 
προοπτική.

Το κείμενό μας αποπνέει τις θέσεις μιας μεγάλης Νομαρχιακής Οργάνωσης, που δεν την αγγί
ζουν αλυσιτελείς συκοφαντίες. Και αυτό γράφτηκε πριν διαβαστεί το κείμενο της 
(ΕΞΟΡΜΗΣΗΣ). Το κείμενο μας γράφεται και αποφωνείται σύντροφοι, μόνο από Ησαύ, για 
όσους μπορούν να αξιολογήσουν πολιτικά την ευαγγελική ρήση (χείρες Ησαύ, φονεί Ιακώβ). Και 
εκφράζει φυσικά την συνισταμένη και των οργανωτικών αλλά και των πολιτικών μας συμπερα
σμάτων.

Στις ραγδαίες, πολύπλοκες και σύνθετες αλλαγές που συμβαίνουν γύρω μας και στο βαθμό 
που εξακολουθεί να υπάρχει η αρχειακή θέση ότι μοναδικό εργαλείο συλλογικής σύλληψης, 
δράσης και πολιτικής είναι το κόμμα, τότε οφείλουμε όλοι να αποδεχθούμε την αναγκαιότητα 
της πολιτικής του ανασυγκρότησης και κατ’ επέκταση της οργανωτικής του ανασυγκρότησης, 
που πρέπει να κινούνται ταυτόχρονα, με ειλικρίνεια και χωρίς υστερόβουλες σκέψεις.

Εάν δεν υπάρχει ειλικρίνεια και καθαρός λόγος, εάν δηλαδή η οργανωτική πλευρά της ανασυ
γκρότησης στοχεύει μόνο σ’ εσωτερική ανακατανομή συσχετισμών, ρόλων, δύναμης, νομής 
εξουσίας, τότε θα εκτρέφονται αμυντισμοί, θα επιλέγονται ναρκοθετήσεις, θα τροφοδοτούνται 
συσπειρώσεις. Αγκυλώσεις και διαχωριστικές γραμμές θα παραμένουν σχηματικά, χωρίς αντίκρι
σμα εν τέλει συμμετοχής στην μοναδική και αναγκαία συνθήκη της αναγέννησης του Κινήματος 
μας.

Οσο και αν δεν μας πιστεύουν ορισμένοι, εμείς πιστεύουμε βαθιά στην ανασυγκρότηση. Την 
θεωρούμε κορυφαία και υψηλή επιλογή. Την στηρίζουμε όχι μόνο γιατί είναι ο ζωτικός χώρος 
αναπαραγωγής της Οργάνωσης ΠΑΣΟΚ και κατ’ επέκταση των στελεχών του, αλλά κυρίως γιατί 
σε πείσμα όσων ευθύγραμμα θεωρούν την πολιτική ως τεχνική κινήσεων κορυφής και συσκέψε
ων μικρών ή μικρότερων cabinets, η πολιτική συλλαμβάνεται, γονιμοποιείται και εκτυλίσσεται σε 
μεγάλα μαζικά δρώντα συλλογικά υποκείμενα.

Από το τέλος της ιστορίας, στην αφετηρία του νέου ιστορικού κύκλου. Διανύσαμε τους τελευ
ταίους χρόνους την ολοκλήρωση ενός ιστορικού κύκλου που τελειώνει, με την επικράτηση του 
μοντέλου οργάνωσης της αγοράς στη σύγχρονη μεταβιομηχανική κοινωνία.

Τα αποτελέσματα των συγκλονιστικών αλλαγών, αποτυπώνονται βίαια και απροκάλυπτα με 
την αλλαγή στη μορφή, το περιεχόμενο και τις λειτουργίες των διεθνών οργανισμών, με τις 
αλλαγές στις σφαίρες επιρροής και την ίδια την δομή των εθνικών κρατών, την επικράτηση των 
οικονομιών κλίμακας σε μια παγκόσμια ανοικτή αγορά, την ριζική μεταλλαγή στο περιεχόμενο 
της παραγωγικής διαδικασίας και την εξ αυτής επιβαλλόμενη νέα κοινωνική διαστρωμάτωση. Με 
την αλλαγή τέλος, στο περιεχόμενο των εννοιών του πολιτισμού και της κουλτούρας.

Η νεοφιλελεύθερη ιδεολογία προβάλλει την αστάθεια των χρηματαγορών, την ασυδοσία των 
δαπανών πρόνοιας και των δημόσιων επενδύσεων, τις υπέρογκες αμοιβές και την αντιπαραγωγι- 
κότητα των εργαζομένων, το κόστος εξυπηρέτησης ενός δικτύου κοινωνικής προστασίας για τις 
χώρες του Νότου και τις παρακμάζουσες κοινωνικές ομάδες των αστικών κέντρων του Βορρά.

Τα κέντρα λήψης των αποφάσεων μετατοπίζονται από τις κυβερνήσεις, στις κεντρικές τράπε
ζες. Η ανεργία τείνει από διαρθρωτική, να γίνει δομικό στοιχείο του οικονομικού συστήματος. Ο 
έλεγχος των πληροφοριών και των μέσων τους, επιβάλλει νέα πολιτισμικά πρότυπα μέσα από 
έναν καταιγισμό μηνυμάτων που στοχεύουν στην επικράτηση νέας, απρόσωπης μαζικής κουλ
τούρας των λαών και ο κυβερνοχώρος και τα διαδίκτυα από τεχνολογικό επίτευγμα τείνουν



προς οργουελικά πρότυπα.

Τα νέα δεδομένα κάνουν έκδηλη την ανάγκη για την γέννηση ενός νέου διεθνισμού ή καλύτε
ρα ενός νέου στρατηγικού οράματος και δημιουργούν νέα πεδία δράσης για τους ευρωπαίους 
σοσιαλιστές. Το περίφημο τέλος της ιστορίας στα στερνά του αιώνα, μπορεί να σημάνει την 
απαρχή για την αμφισβήτηση του αδιέξοδου μοντέλου ανάπτυξης στο λυκαυγές του αιώνα και 
της χιλιετίας που έρχεται.

Η νέα προοδευτική πρόταση, δεν μπορεί όμως να είναι προϊόν ακτιβισμών μεμονωμένων ομά
δων και ατόμων. Πρέπει να αποτυπωθεί σ’ ένα σύγχρονο μανιφέστο των σοσιαλιστικών κομμά
των, ένα νέο συμβόλαιο για την ειρήνη και την ισόρροπη ανάπτυξη, για την απελευθέρωση των 
λαών. Αυτός είναι ο ιστορικός ρόλος του ευρωπαϊκού δημοκρατικού σοσιαλισμού, που πρέπει να 
δώσει τη μάχη για μια νέα Ευρώπη, απέναντι στη συντηρητική θεώρηση των σύγχρονων οικονο
μιών του Μάαστριχτ. Την Ευρώπη της ειρήνης, της ανάπτυξης, της ασφάλειας, της συνεργα
σίας, της πολιτικής ολοκλήρωσης, το μέλλον της οποίας εν τέλει θα αποφασίσουν οι πολίτες και 
οι κυβερνήσεις με πολιτικά και όχι τραπεζικά κριτήρια.

Να γιατί το ΠΑΣΟΚ μετά απ’ αυτή την προσέγγιση, έχει ένα τριπλό χρέος. Πρώτον, για να απα
ντήσει θετικά στην ανάγκη για ένα νέο ευρωπαϊκό όραμα, συνδιαμορφώνοντάς το ενεργά με 
συνέπεια και συνέχεια λόγου και πράξης.

Δεύτερον, να διαμορφώσει μια πειστική πρόταση εξουσίας που θα μας επιτρέψει να ηγεμονεύ
σουμε όχι συγκυριακά αλλά σε βάθος χρόνου στην ελληνική πραγματικότητα του ελλειμματικού 
εθνικού και κοινωνικού ισοζυγίου.

Τρίτον, να διατυπώσει με πληρότητα την αναγκαία εθνική στρατηγική, τις αρχές και τους 
όρους, την πορεία του Ελληνισμού στο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο γίγνεσθαι.

Πρέπει να απαντήσουμε με πειστικές απαντήσεις, για την ανάγκη αμυντικής θωράκισης της 
χώρας. Πρέπει να απαντήσουμε στο αίσθημα εθνικής μειονεξίας που χαρακτηρίζει τον νεοΕλλη- 
να ως προϊόν μιας ενδοτικής πολιτικής των δεξιών κυβερνήσεων. Και πρέπει να αντιπροσφέρου- 
με απέναντι σ’ αυτά ένα αναγεννητικό όραμα για τον Ελληνισμό, έχοντας γνώση της τάξης 
μεγέθους μας μα και επίγνωση για τον ιστορικό ρόλο που πρέπει να έχει η πατρίδα, με σαφείς 
ιεραρχήσεις και στόχους.

Το αίτημα για ένα πλαίσιο αταλάντευτων στρατηγικών στόχων, είναι ένα αίτημα πανεθνικό για 
τον ελληνισμό. Η Μακεδονία και η Θράκη, το Αιγαίο και η Κύπρος πρέπει να λογίζονται όχι ως η 
πρώτη αλλά ως η έσχατη γραμμή άμυνας του Ελληνισμού.

Το πολιτικό κόμμα ΠΑΣΟΚ, ως φορέας ριζοσπαστικών αντιλήψεων και υποκείμενο αλλαγών. Η 
ιστορία μας διδάσκει αγαπητοί σύντροφοι και συντρόφισσες, πως για την υλοποίηση ενός ορα- 
ματικού πολιτικού σχεδίου απαιτείται η ύπαρξη ιθύνουσας πολιτικής ομάδας και συλλογικού 
υποκειμένου, που ως φορέας των αλλαγών θα λειτουργήσει καταλυτικά στην κοινωνία.

Αυτή η ηγετική ομάδα οφείλει να παίξει το ρόλο του ιθύνοντα νου και όχι του Διευθύνοντα 
Συμβούλου. Οφείλει να συμπορεύεται στην βάση των εθνικών και πολιτικών κοινών στόχων, και 
όχι στην λογική της διάχυσης των ισορροπιών. Οφείλει να απορρίψει τα νεφελώδη ιδεολογήμα
τα και τους ακτιβισμούς που οδηγούν σε σύγχυση, παράλυση και παρακμή την πολιτική μας πρό
ταση. Οφείλει να συμμετάσχει ενεργά και στην ολότητά της στην προσπάθεια αναγέννησης του

πολιτικού μας φορέα, στον καθορισμό των πλαισίων δράσης του και στην περιγραφή του σύγ
χρονου ρόλου του, μακριά από δόγματα, αγκυλώσεις και αποκλεισμούς.

Το πολιτικό κόμμα ΠΑΣΟΚ, αποτελεί θεσμό και συστατικό στοιχείο της μεταπολιτευτικής ελλη
νικής δημοκρατίας. Και ως τέτοιο, πρέπει να έχει θεσμική διάταξη και λειτουργία που να πορεύε
ται μπροστά από τους υφιστάμενους θεσμούς της κοινωνίας. Να επιβεβαιώνει τον δημοκρατικό 
του ρόλο, να συνδιαλέγεται και να συνδιαμορφώνει στο εσωτερικό του την πολιτική του πράξη.

Το σύγχρονο πολιτικό κόμμα ΠΑΣΟΚ, οφείλει να απαντήσει στα ψευτοδιλήμματα μεταξύ 
ευρωπαϊκού και ελληνοκεντρικού, προγραμματικού κόμματος- μηχανιμού, κρατικιστικού ή κόμ
ματος κοινωνίας, κόμματος στελεχών ή εντολοδόχων ή κόμματος φίλων και αυτόκλητων αντι
προσώπων, πλουραλισμού και ενιαίας αντίληψης, ύπαρξης ενιαίου καθοδηγητικού κέντρου ή 
ενός κόμματος συνομοσπονδίας, κάθετα ή οριζόντια δομημένου κόμματος. Διλήμματα που οδη
γούν στην παράλυση των πολιτικών λειτουργιών, την απίσχανση του κομματικού κορμού, την 
ασύγχρονη κίνηση των Οργανώσεων, την διαλυτική διαδικασία αφαιμαξο- μετάγγισης απολιτι
κών νεοϊσμών και κενών ιδεολογημάτων.

Το σύγχρονο πολιτικό κόμμα ΠΑΣΟΚ, οφείλει να είναι το ΠΑΣΟΚ του κοινού πολιτικού οράμα
τος, της ενιαίας στρατηγικής και της κοινότητας των στόχων, της ενιαίας θεσμικής δομής και 
της ακτινωτής δράσης, της αποκεντρωμένης πολιτικής εξουσίας και του ελέγχου, της πολιτικής 
χειραφέτησης και της αποτελεσματικής δράσης, της περιφερειακής αποκέντρωσης και της 
δημοκρατικής συμμετοχής, της σύγχρονης άμεσης επικοινωνιακής πολιτικής που θα αξιοποιεί τα 
μέσα της νέας τεχνολογίας, των χειραφετημένων πολιτών, των νέων ανθρώπων του κύρους και 
της αξιοπιστίας.

Οφείλει να είναι τέλος, το κόμμα της υπέρβασης πρακτικών και συμπεριφορών που σχετίζο
νται με την συνεδριακή επιλογή όλων μας. Ως τέτοιο, οφείλει να ενισχύσει τα χαρακτηριστικά 
της θεσμικής λειτουργίας του, με την ενίσχυση του ρόλου των περιφερειακών του οργάνων, να 
αναδείξει τα κεντρικά και περιφερειακά του όργανα σε πόλους επεξεργασίας της πολιτικής του, 
να δώσει ρόλο και ζωτικό χώρο πολιτικής στις πρωτοβάθμιες Οργανώσεις.

Και τέλος να θεσπίσει μέσα από μια διαδικασία εσωτερικής του αυτοθέσπισης, κανόνες λει
τουργίας της πολιτικής του διαδικασίας. Δηλαδή να πάρει όλα εκείνα τα μέτρα που κατοχυρώ
νουν την δυνατότητα συνέκφρασης στο εσωτερικό του, όλων των απόψεων και των ρευμάτων 
σκέψης και δράσης, με αντιπροσωπευτικότητα αντίστοιχη προς την δυναμική των ιδεών, και με 
αξιοκρατία στην επιλογή των στελεχών.

Υπάρχει μια δέσμη οργανωτικών προτάσεων, που δεν έχω δυστυχώς τον χρόνο να αναφέρω 
στο σώμα. Οα καταθέσω στο Προεδρείο την ολοκληρωμένη πρόταση της Νομαρχιακής Επιτρο
πής Θεσσαλονίκης. Ευχαριστώ.

ΚΑΡΡΑΣ Β. (Α' Γραμματέας, Ν.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ): Συντρόφισσες και Σύντροφοι, η πληρότητα 
της εισήγησης του ΤΟΠ δεν αφήνει περιθώρια για ουσιαστικές διαφοροποιήσεις και προσεγγί
σεις στα θέματα που πραγματεύεται και αφορούν την ιστορική διαδρομή του Κινήματος καθώς 
και το ιδεολογικά-πολιτικά οργανωτικά χαρακτηριστικά της ανασυγκρότησης. Η αποδοχή αυτής 
της εισήγησης αποτελεί βασική προϋπόθεση για να κάνουμε ένα βήμα μπροστά. Πρέπει να συμ
φωνήσουμε για το χθες - ποιοι είμασταν πρέπει να συμφωνήσουμε για τα δεδομένα του σήμερα 
ποιοι είμαστε να προβληματιστούμε για το αύριο που πάμε.



Συντρόφισσες και Σύντροφοι,
Το ΠΑΣΟΚ ήταν και παραμένει ένα πολυσυλλεκτικό Κίνημα εκφράζει όλες εκείνες τις δυνάμεις 

και τα στρώματα που προσδιορίστηκαν στα πλαίσια της ΕΛΓ 2η Σύνοδο της Κεντρικής Επιτρο
πής το 1978. Παρά την πολυσυλλεκτικότητά του το ΠΑΣΟΚ κατάφερε να μείνει ενωμένο μέχρι 
σήμερα. Η διαφορετικότητα δεν ήταν κάτι το συνηθισμένο. Όσο ζούσε ο ιδρυτής και Πρόεδρος 
του Κινήματος λειτουργούσε σαν ομπρέλα που κάλυπτε τα πάντα. Σήμερα την ενότητά μας 
οφείλουμε να την κατοχυρώσουμε στη βάση της σύνθεσης των απόψεών μας, στη βάση της 
συλλογικής λειτουργίας, στη βάση της αξιοκρατείας και εσωτερικής δημοκρατίας μέσα στο 
κόμμα. Η διαφορετικότητα μας δεν πρέπει να ξεκινάει από την αγωνία μας για την προσωπική 
μας καταγραφή, οι ταμπέλες και οι τεχνιτές διαχωριστικές γραμμές δεν βοηθούν την πορεία 
προς τα μπρος ούτε την προσπάθεια για την ανασυγκρότηση του Κινήματος.

Συντρόφισσες και Σύντροφοι,
Σήμερα την κοινωνία την χαρακτηρίζει ο ωχαδελφισμός, ο πεσσιμισμός, η ιδιώτευση. Στο 

ΠΑΣΟΚ έχουμε τις ευθύνες μας γι’ αυτή την κατάσταση. Έχουμε όμως και την ιστορική ευκαιρία 
να εμπνεύσουμε ξανά - να πάρουμε πρωτοβουλίες, να αποδείξουμε με την πρακτική μας με την 
δυναμική των ιδεών μας, με την παρέμβασή μας σε όλα τα επίπεδα της Ελληνικής κοινωνίας ότι 
παραμένουμε κυρίαρχοι του πολιτικού παιχνιδιού - μπορούμε να πείσουμε ότι η πολιτική είναι 
υπόθεση άξια να συναρπάζει τον πολίτη τον νεολαίο.

Αυτή είναι μια βασική προϋπόθεση για την διεύρυνση της Δημοκρατίας και της Λαίκής Κυριαρ
χίας. Η προσπάθειά μας αυτή από τα πράγματα δεν μπορεί να είναι εύκολη. Μέσα στο κλίμα 
αυτό η οργάνωση του ΠΑΣΟΚ δεν μπορούσε να είχε διαφορετική συμπεριφορά.

Το οργανωμένο ΠΑΣΟΚ με το Κοινωνικό ΠΑΣΟΚ διέφερε μόνο ως προς την κάρτα μέλους και 
όχι ως προς την πολιτική λειτουργία. Επομένως η ανασυγκρότηση ήταν μια επιβεβλημένη πρω
τοβουλία και η χρονική στιγμή που επιχειρείται επιβεβαιώνει την ειλικρίνια των προθέσεων. 
Αυτή η προσπάθεια είναι μια προσπάθεια που αφορά όλα τα όργανα. Χρειάζεται να αφήσουμε 
πίσω μας κακιές συνήθειες και νοοτροπίες όχι στη συνεχή γκρίνια και μιζέρια. Κάθε στέλεχος 
του ΠΑΣΟΚ πρέπει να εμπνέει ενθουσιασμό για το καινούριο που έρχεται. Πρέπει να ανταποκρι- 
θούμε στο κάλεσμα των καιρών, να μην φοβόμαστε να αντιμετωπίσουμε αυτό που έρχεται, να 
αποκτίσουμε την δύναμη να το αντιμετωπίσουμε. Δεν πρέπει να κρυβόμαστε όταν υπάρχουν 
κοινωνικά προβλήματα, δεν πρέπει να ενεργοποιούμαστε μόνο όταν υπάρχουν ευνοϊκές συνθή
κες - ευνοϊκό κλίμα. Αυτές οι πρακτικές είναι πρακτικές σπασμωδικές. Είναι πρακτικές που δοκι
μάστηκαν στο παρελθόν και απέτυχαν. Θα πρέπει να μας χαρακτηρίζει η συνέπεια και η συνέ
χεια κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, πρέπει να αγωνιζόμαστε γιατί και πρόταση έχουμε και 
υπεύθυνη πολιτική κάνουμε.

Συντρόφισσες και Σύντροφοι,
Το αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειάς μας πρωτίστως αφορά το ΠΑΣΟΚ. Αφορά όμως και το 

σύνολο του πολιτικού κόσμου. Η θετική έκβασή της θα σώσει το κύρος της πολιτικής. Θα αποκα- 
ταστήσει τη σχέση πολίτη και πολιτικής με ότι αυτό συνεπάγεται. Είναι η ύστατη προσπάθειά 
μας, είναι ανάγκη να πετύχουμε και θα πετύχουμε γιατί και θέλουμε και μπορούμε.

ΚΟΥΝΤΟΥΛΗ Α. (Νομαρχιακή Επιτροπή Βελγίου): Σύντροφοι δεν θα χρονοτριβήσω εγώ, δεν 
θα σας πάρω πολύ χρόνο. Θα σας στεναχωρήσω μόνο. Συντρόφισσες και σύντροφοι, κληθήκαμε

σήμερα να εκφράσουμε τις απόψεις μας και να κάνουμε τις προτάσεις μας για ένα οργανωτικό 
σχήμα, το οποίο σύμφωνα με την εισήγηση των αρμόδιων φορέων, έχει ήδη αποφασιστεί ερή
μην της κομματικής οργάνωσης βάσης και χωρίς καμία σχετική ενημέρωση για τη σημερινή δια
δικασία.

Την εισήγηση έγγραφο εργασίας των δύο τομέων, η Νομαρχιακή Επιτροπή Βελγίου την έλαβε 
μόλις χθες το βράδυ και αυτό γιατί την έψαξα εγώ. Αν και η εισήγηση έχει ημερομηνία 30/4. 
Μήπως οι Οργανώσεις εξωτερικού θεωρούνται άνευ σημασίας για το Κίνημα και δεν χρειάζεται 
να τις ενημερώσετε;

Η Νομαρχιακή Επιτροπή Βεγλίου στηρίζει μια ανασυγκρότηση, που θα βασίζεται στις δημοκρα
τικές, διαφανείς και συλλογικές διαδικασίες. Ανεξάρτητα από τα καλά ή τα κακά στοιχεία του 
οργανωτικού σχήματος που αποφασίστηκε, η μεθόδευση της σημερινής διαδικασίας πιστεύουμε 
ότι αναδεικνύει χαρακτηριστικά που δεν ταιριάζουν σε ένα Σοσιαλιστικό Κίνημα.

Ως εκ τούτου, αδυνατούμε και ηθικά και τεχνικά, να εκφράσουμε θέσεις και προτάσεις σε μια 
τέτοια διαδικασία. Διαμαρτυρόμαστε όμως έντονα για την αντιμετώπιση της Οργάνωσής μας 
από τα ανώτερα όργανα.

Θα πρέπει κάποτε τα ανώτερα όργανά μας να καταλάβουν, να κατανοήσουν βαθειά, ότι οι 
Οργανώσεις του εξωτερικού - όπως και η συντρόφισσα από την Βαυαρία είπε - δεν είναι μόνο 
εκλογικός μοχλός, εκλογικός μηχανισμός. Δεν είμαστε απαραίτητοι μόνο σε προεκλογική περίο
δο για να γεμίζουμε τα αεροπλάνα με ψηφοφόρους.

Οι Οργανώσεις του εξωτερικού μπορούν να κάνουν σημαντικότατες παρεμβάσεις στα κράτη 
όπου εδρεύουν και κυρίως η Οργάνωση του Βελγίου, η οποία βρίσκεται στο κέντρο λήψης απο
φάσεων της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Αρκεί σύντροφοι να την χρησιμοποιήσετε, να την ενημερώσε
τε και να την αξιοποιήσετε όπως πρέπει. Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Πριν έρθει ο επόμενος ομιλητής απλά και μόνο για την ενημέρωσή σας θα 
ήθελα να πω ότι όσον αφορά τις Οργανώσεις του Απόδημου, όντως δεν στάλθηκε το κείμενο, 
διότι δεν προλάβαινε να πάει. Το κείμενο της εισήγησης, που πιστεύω ότι δεν έχει γίνει δα και 
πολλές φορές στο παρελθόν, έχει σταλεί από το περασμένο Σάββατο, αλλά δυστυχώς οι 
σύντροφοι απόδημοι δεν μπόρεσαν να το πάρουν.

Ενα αυτό. Και δεύτερο, θέλω να πω ότι ειδικά στο χώρο της Ευρώπης για τον χώρο του από
δημου, έχουν γίνει κάποιες διαδικασίες τώρα και μέσα στον προηγούμενο μήνα θέλω να πω ότι 
η συντρόφισσα η συγκεκριμένη συμμετείχε σε μια διαδικασία στην Φρανκφούρτη που την είχα 
κάνει εγώ όλων των Νομαρχιακών της Ευρώπης, σε μία διαδικασία της Νομαρχιακής της Συνέ
λευσης που επίσης είχε πάει μέλος του γραφείου του απόδημου ελληνισμού.

Επομένως, νομίζω ότι δεν είναι σωστό να ισοπεδώνουμε πράγματα και καταστάσεις, πόσο 
μάλλον με τέτοιο τρόπο. Ο συνάδελφος από την Τομεακή Επιτροπή ΕΒΕ.

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Τομεακή Επιτροπή ΕΒΕ Αθήνας)'. Σύντροφοι, σεβόμενος τον χρόνο 
και επειδή κατέθεσα ήδη ένα κείμενο, ξεκινώ με τη διαπίστωση που όλοι θα συμφωνούμε, ότι 
όλα γίνονται κάτω από ανάγκες. Ετσι φτάσαμε σήμερα, για να μην πω ότι πριν από αρκετά χρό
νια θα χρειαζόταν να ξεκινήσουμε μία καινούργια ανασυγκρότηση, γιατί τα προβλήματα της 
μαζικότητας των οργανώσεων ανατρέχουν κάποια χρόνια πίσω. Εν πάση περιπτώσει, κάλλιο



αργά παρά ποτέ.

Δεν θα αναφερθώ σε γενικότητες, θα μπω όμως στο θέμα των ΕΒΕ, μιας και σαν Τομεακή ΕΒΕ 
πριν έξι μήνες έχουμε ενταχθεί στον Τομέα Συνδικαλισμού και εν συνεχεία από την απόφαση 
της ανασυγκρότησης, προτείνεται να καταργηθεί η Τομεακή των ΕΒΕ και να γίνουν αντίστοιχες 
Οργανώσεις Επαγγελματοβιοτεχνών, ανά δήμο.

Είχαμε τις αντιρρήσεις μας και τα επιχειρήματά μας και όχι απλώς για καρέκλες, για να εξη- 
γούμεθα, διότι τουλάχιστον ο χώρος ο δικός μας δεν πάσχει από καρέκλες. Διότι στο παρελθόν 
έχει δοκιμαστεί το σύστημα αυτό και είναι σύντροφε Γραμματέα γνωστό, ότι τον καιρό που 
ανθούσαν οι οργανώσεις, οι υπεύθυνοι των ΕΒΕ των Νομαρχιακών Επιτροπών όχι απλώς ήταν 
αδιάφοροι, πολλές φορές δεν ήταν και ΕΒΕ.

Εν πόση περιπτώσει, παρ’ όλες τις αντιρρήσεις μας, εμείς όχι μόνο πειθαρχούμε και δεχόμεθα, 
αλλά και μ’ αυτή την μικρή δύναμη που καταντήσαμε τώρα να έχουμε, το 90% των ερωτηθέντων 
έχει ήδη απαντήσει από τους συντρόφους μας που θέλει να ενταχθεί. Στα Φιλαδέλφεια; Στην 
Νέα Ιωνία; Οπου δει.

Παρουσιάζεται όμως το φαινόμενο το οποίο μας ανησυχεί, μας βάζει και το ερώτημα, πράγμα
τι θέλουμε να κάνουμε οργανώσεις ΕΒΕ κατά δήμο ή μήπως θέλουμε να διαλύσουμε τις ΕΒΕ; 
Και να σας πω το επιχείρημά μας και τον προβληματισμό μας.

Εξι μήνες από τότε που έχει ξεκινήσει αυτή η εργασία, το γραφείο των ΕΒΕ δεν έχει στελε
χωθεί. Εμείς έχουμε κάνει τα βήματα τα οποία εσείς έχετε ορίσει. Να δούμε, ποιοι θα κάνουν 
αυτή την εργασία. Ο σύντροφος Σκανδαλίδης είπε σωστά και στο παρελθόν είπε και άλλα 
βέβαια, ότι θα επιστρατευθούν και τα υψηλότερα ιστάμενα στελέχη, τα οποία σήμερα αδρανούν.

Και ρωτάω τώρα, γιατί δεν εσυστάθη το γραφείο των ΕΒΕ; Ποιος πρέπει τέλος πάντων να 
ελέγξει; Ποιος θα αναλάβει αυτές τις ευθύνες; Εν πόση περιπτώσει, θα κλείσω όμως λέγοντας 
το εξής: Η ΕΒΕ, δηλαδή οι έμποροι της διακίνησης και οι παραγωγοί, είναι γνωστό σε όλους και 
ας μην είσαστε ΕΒΕ, ότι έχουν προβλήματα.

Η παγκοσμιοποίηση, η σκληρή ανταγωνιστικότητα κλπ, είναι γεγονός ότι θα μειώσει τον αριθ
μό των ήδη υπαρχόντων σήμερα επαγγελματοβιοτεχνών και εμπόρων. Είναι όμως σίγουρο, ότι 
μία πολύ μεγάλη μερίδα θα παραμείνει. Να προβληματιστείτε, αυτός ο τόσο ευαίσθητος χώρος, 
εάν τον θέλουμε, πως θα ενεργήσουμε και θα ενδιαφερθούμε γι’ αυτόν. Ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ο σύντροφος ο Ανδριγιαννάκης από την Γραμματεία του Τομέα Οργανωτικής 
Πολιτικής.

ΑΝΔΡΙΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Μ.: Αγαπητοί σύντροφοι, πριν εισφέρω και εγώ στην συζήτησή μας με ορι
σμένες παρατηρήσεις για το Κόμμα μας, την ιδεολογία μας και προσπαθώντας να προσεγγίσω 
και τις ενστάσεις που διατυπώνονται γι’ αυτή την πορεία, θεωρώ χρέος μου να πω, ότι η υπόμνη
ση από τον σύντροφο για την έλλειψη φωτογραφίας του Ανδρέα Παπανδρέου, είναι σαφώς 
σωστή και αποτελεί παράλειψη.

Πρέπει όμως να υπενθυμίσω, σε όσους επιδιώκουν να αποκτήσουν ιδιοκτησιακή σχέση με την 
συνολική κληρονομιά του Ανδρέα Παπανδρέου, ότι ο Ανδρέας, οι ιδέες του και τα οράματά του, 
είναι κοινή κληρονομιά όλων μας.

Βρίσκονται στα άδολα νεανικά μας όνειρα, στις μεγάλες στιγμές της ζωής μας και θα υπάρχει

πάντα στην ψυχή μας αγέρωχος και επαναστάτης, οδηγός της ρήξης με τους εικονολάτρες και 
τους καθεστωτικούς της όποιας εξουσίας.

Αγαπητοί σύντροφοι, εδώ και καιρό το Κόμμα μας βρίσκεται αντιμέτωπο με μια σειρά προκλή
σεις, που αναγκαστικά οδηγούν σε οργανωτικές πολιτικές και ιδεολογικές προσαρμογές. Προ
κλήσεις που όχι σπάνια, οδηγούν σε φαινόμενα κρίσης, που προέρχονται: Πρώτον. Από τις εξε
λίξεις που σημειώνονται στο πλαίσιο λειτουργίας της δημιουργίας.

Και δεύτερον. Από τη δυναμική που παρουσιάζει η ολοκλήρωση των υπερεθνικών συγκροτήσε
ων που συμμετέχει η χώρα μας. Τα προβλήματα και οι δυσκολίες αυτών των προκλήσεων, δεν 
θα ήταν τόσο μεγάλα για το Κίνημά μας, αν δεν εκαλείτο να τα αντιμετωπίσει έχοντας ως κλη
ρονομιά και μια σειρά από αρνητικές συνέπειες της κατά τα άλλα λαμπρής πορείας του.

Δηλαδή, ένα. Αδύναμοι εσωκομματικοί θεσμοί και διαδικασίες, όχι γιατί απούσιαζαν εντελώς, 
αλλά γιατί εχρησιμοποιούντο κυρίως όχι ως αποφασιστικής αρμοδιότητας διαστάσεις της κομ
ματικής μας ζωής και κουλτούρας, αλλά ως νομιμοποιητικά στηρίγματα στις επιλογές της ηγε
σίας.

Και δεύτερο. Το αδιαμφισβήτητο και συχνά ανεξέλεγκτο χάρισμα του Ανδρέα Παπανδρέου να 
επικοινωνεί με τις μάζες, σε κάθε περίπτωση δεν συνέβαλλε πλην συγκυριακών εξαιρέσεων, 
στην οργανωτική θεσμοποίηση και την εν τέλει ενδυνάμωση του Κινήματος.

Τα παραπάνω αποτέλεσαν την κύρια αιτία για την απίσχανση των διαδικασιών παραγωγής 
πολιτικής. Είναι προφανές, ότι οι παραπάνω συνήθειες, ελλείψεις, αδυναμίες, δεν μπορεί παρά 
μαζί με άλλα φαινόμενα, τα πολλά σχηματικά ΠΑΣΟΚ, τις διαπλοκές της εξουσίας, τον κρατι- 
σμό, να αποτελούν σημαντικά εμπόδια στην αναγκαία προσαρμογή του Κινήματος στο νέο και 
διάδοχο ΠΑΣΟΚ, στις συνεχώς διαμορφούμενες νέες τάσεις, πολιτικές, κοινωνικές, ιδεολογικές 
και πολιτισμικές , όσο και στις επιταγές της συγκυρίας.

Και χρησιμοποιώ τον όρο νέο και διάδοχο ΠΑΣΟΚ, για να τον αποενοχοποιήσω, ότι τον δανεί
ζομαι από τον Γραμματέα του Κόμματος όπως τον χρησιμοποίησε πριν το 4ο Συνέδριο, απ’ το 2ο 
Συνέδριο του '90 μέχρι και το 4ο και καθοριστικό σ’ αυτό την πορεία μετεξέλιξης και χειραφέτη
σης του ΠΑΣΟΚ.

Εχουν γίνει γίνει βήματα που δημιουργούν τους όρους για το ξεπέρασμα αυτών των προβλη
μάτων και υπό το πρίσμα αυτό πρέπει να δούμε και το εγχείρημα της ανασυγκρότησης που επι
χειρούμε αυτή την περίοδο.

Στο σημείο αυτό, θεωρώ αναγκαίο να εισάγω στη συζήτησή μας επιγραμματικά, τις βασικές 
κατευθύνσεις που συγκροτούν το κλίμα αντιμετώπισης των πολιτικών κομμάτων ως θεσμού στη 
σύγχρονη δημοκρατία.

Πρώτον. Υπάρχει μια πλευρά που διαπιστώνει ότι το Κόμμα έχει απομακρυνθεί από την κοινω
νία, γεγονός που το έχει εξαναγκάσει σε μια άνευ προηγουμένου προσκόλληση στο κράτος, 
που του εξασφαλίζει τους πολιτικούς και οικονομικούς του όρους, της πολιτικής του επιβίωσης.

Και υπάρχει και η τάση εκείνων, που προανήγγειλαν το τέλος της ιδεολογίας και προφήτευ- 
σαν το τέλος των κομμάτων. Ομως, κυβέρνηση χωρίς κόμμα, είναι χειρότερο και από πολιτικό 
χωρίς όραμα. Μπροστά σ’ αυτές τις αντιδραστικές προσεγγίσεις, επιβάλλεται η αναζωογόνηση 
των κομμάτων.



Αυτό δεν πρέπει να γίνει με την μεταφορά του κόμματος στην κυβέρνηση και το κράτος, αλλά 
με την επιστροφή στην κοινωνία. Για την αριστερά δε, που διαχειρίζεται κρατικές και κυβερνητι
κές υποθέσεις, η ύπαρξη και ουσιαστική θέση με έναν ζωντανό κομματικό οργανισμό, είναι βασι
κή, όχι όμως και μοναδική προϋπόθεση ύπαρξης διαφοροποιητικής πολιτικής.

Η ιδεολογική κρίση σύντροφοι για την οποία όλοι μιλάμε, δεν είναι μόνο χαρακτηριστικό της 
ελληνικής κοινωνίας. Οι κοσμοθεωρίες, οι συνολικές ερμηνείες του κόσμου και της εξελικτικής 
πορείας της κοινωνίας, που ήταν και ταυτόχρονα προκλήσεις για δράση και αλλαγή της, δεν 
απεδείχθησαν ικανές να εντάξουν στο σχήμα τους την πληθώρα των γεγονότων των τελευταί
ων δεκαετιών και έχασαν την πειστικότητά τους.

Ο σοσιαλιστικός χώρος, έχει καταληφθεί από ένα σύμπλεγμα αδιεξόδου. Το όραμα της αταξι
κής κοινωνίας που σηματοδοτούσε την πορεία, διαψεύστηκε με την κατάρρευση του υπαρκτού 
σοσιαλισμού, ενώ η ιστορία κατέδειξε ότι η παγκόσμια κοινωνία οργανώνεται σύμφωνα με τους 
νόμους της αγοράς.

Σε ένα κόσμο δίχως οικονομικά σύνορα, κάθε κράτος συμμετέχει στον αμείλικτο οικονομικό 
ανταγωνισμό και το πρώτο κριτήριο επιτυχίας μιας κυβέρνησης, είναι η οικονομική επιτυχία και 
όχι η μεταρρυθμιστική της επίδοση.

Τα σοσιαλιστικά κόμματα οφείλουν και μπορούν να παρουσιάζουν ένα λόγο διαφορετικό, με 
επίγνωση όμως των νομοτελειών της εξέλιξης και όχι κόντρα σ’ αυτήν. Η πίστη σε ένα διαφορε
τικό πρόταγμα για κάποιους δεν υφίσταται πια. Ομως η σκέψη ότι έχουμε φτάσει στο τέλος των 
προταγμάτων και των ελπίδων, είναι πλήρως ανακριβής.

Να πιστεύουμε άραγε ότι σε τούτη την χρονική στιγμή τελείωσε η αλυσίδα; Είναι ιστορικός 
εγωισμός. Ιδεολογίες και θεωρίες θα επαναδιατυπωθούν και με τη δική μας συμμετοχή. Τούτη 
την ώρα, χρέος μας είναι να καθορίσουμε τα δικά μας προτάγματα, όχι αρνούμενοι τις αμείλι
κτες διαχειριστικές αναγκαιότητες ή υπερβαίνοντας τα πλαίσια του παγκόσμιου συστήματος.

Αλλωστε ουδέποτε είχαμε τη δυνατότητα απολύτως αυτόνομου προσδιορισμού της πορείας, 
πόσο μάλλον τώρα. Πάντα η ελευθερία μας καθοριζόταν από τους κανόνες που δεσμεύουν την 
πορεία της οικονομίας και κοινωνίας μιας μικρής χώρας, της καπιταλιστικής περιφέρειας.

Περιθώρια για κάτι καλύτερο από την σημερινή πραγματικότητα υπάρχουν. Ο διαχειριστικός 
πραγματισμός μπορεί να αυξήσει τις δυνατότητές μας περισσότερο από τη δήθεν ελευθερία μη 
εφικτών στόχων. Η μεταφορά τεχνολογίας δημιουργεί περισσότερες προϋποθέσεις ανάπτυξης 
από τον αποκλειστικό προσανατολισμό στον τουρισμό.

Οι δημόσιες επιχειρήσεις λειτουργούν αποτελεσματικά και ορθολογικά, προσφέρουν καλύτε
ρη υπηρεσία από δημόσιες επιχειρήσεις, κέντρα πρόσληψης υπεράριθμων ημετέρων. Η προνοια- 
κή πολιτική επιλεκτικών στόχων, η οργανωμένη παροχή περίθαλψης, είναι η ουσιαστικότερη 
απάντηση στο καθημερινό πρόβλημα του πολίτη, από τις γενικόλογες καταγγελίες της ιδιωτικής 
υγείας και τη δημοσιογραφική επισήμανση ανεπαρκειών της δημόσιας υγείας.

Με τα τελευταία παραδείγματα επιθυμώ να καταδείξω ότι η αναζήτηση ενός συνολικού αράγ
ματος για την παγκόσμια αριστερά, που είναι βασική μας επιδίωξη και που έχουμε και προσπα
θούμε να έχουμε ουσιαστική συμβολή, δεν μας στερεί τη δυνατότητα συγκρότησης μιας αριστε
ρής προοδευτικής απάντησης στα ζητήματα της εθνικής πορείας, της κοινωνικής συνοχής, της

λειτουργίας της δημοκρατίας στις καινούργιες συνθήκες.

Και στο τρίτο και τελευταίο κεφάλαιο. Διατυπώνονται ενστάσεις γι’ αυτή την πορεία. Ενστά
σεις που αφορούν τον πυρήνα της σημερινής πολιτικής και που φαίνεται να ζητούν την νομιμο
ποίησή τους, από μια πολιτική που ασκήθηκε στο παρελθόν.

Δεν επιθυμώ με την παρέμβασή μου να μηδενίσω απολύτως τίποτα απ’ όσα κάναμε. Προσπα
θώ όμως να απομυθοποιήσω, να δούμε κατάματα την πραγματικότητα και να μπορέσουμε να 
διδαχθούμε και από τα θετικά μας και από τα αρνητικά μας.

Ενσταση πρώτη. Η κομματική κατάσταση σήμερα, είναι χειρότερη προ του Συνεδρίου. Η κομ
ματική κατάσταση προ του Συνεδρίου, ήταν φανερό να είχε χαρακτηριστικά συσπείρωσης, γιατί 
είχαμε να κάνουμε με μια κορυφαία διαδικασία, που παιζόταν το μέλλον του Κινήματος.

Αλλά λίγο πριν το Συνέδριο, ακόμα και στο απώτερο παρελθόν, η Χαλκίδα και η Ανάβυσσος, η 
ίδια η Οργανωτική Συνδιάσκεψη του '95, δεν είχε μιλήσει για την παθογένεια της Οργάνωσης 
του ΠΑΣΟΚ, δεν είχε μιλήσει για την εικόνα της διάλυσης και την ηλικιακή σύνθεση, που ουσια
στικά αφορά παρουσία γενεών που έχουν αποστρατευτεί.

Ενσταση δεύτερη. Αφορά τον πυρήνα της κοινωνικής μας πολιτικής. Επιτρέψτε μου σύντρο
φοι να επαναφέρω στην μνήμη τόσο των αγωνιστών του ΠΑΣΟΚ, που αγωνίζονται 22 χρόνια για 
την κοινωνική και οικονομική πολιτική του ΠΑΣΟΚ, αλλά και όσων όψιμα ενδιαφέρονται γι’ 
αυτήν, ότι το ΠΑΣΟΚ από Κόμμα της κοινωνίας έγινε Κόμμα του κράτους και δεν είναι μια διαπί
στωση και μια διατύπωση του σήμερα, είναι μια διαπίστωση και μια διατύπωση του χθες.

Ωστόσο, στη δεκαετία της διακυβέρνησης συνέβαλλε στο να κατέχει η Ελλάδα στο επίπεδο 
της ευημερίας του λαού της, την 20η θέση στο κόσμο. Να σημειώσουμε όμως εδώ, ότι προκλή- 
θηκαν σοβαρά προβλήματα, όπως ο λόγος του δημόσιου χρέους προς το ακαθάριστο προϊόν, 
λόγος του δημοσιονομικού ελλείμματος προς το ακαθάριστο προϊόν.

Οτι στο επίπεδο της ανταγωνιστικότητας βρεθήκαμε στην 43η θέση στην παγκόσμια κατάστα
ση. Την ίδια περίοδο οι καταθέσεις των Ελλήνων επιχειρηματιών στις τράπεζες του εξωτερικού 
ισοδυναμούν με το δημόσιο εξωτερικό χρέος της χώρας. Την ίδια περίοδο οι επενδύσεις της 
βιομηχανίας είναι κατώτερες από τις αποσβέσεις.

Την ίδια περίοδο οι αμοιβές των εργαζομένων που παρουσιάζουν πτώση 19% σε πραγματικές 
τιμές και την ίδια περίοδο που βελτιώνεται ριζικά η κοινωνική πολιτική της χώρας και βέβαια 
βελτιώνεται, η χώρα μας είναι τελευταία στην Ευρωπαϊκή Ενωση στις δαπάνες για την κοινωνι
κή προστασία.

Η κατά κεφαλή δαπάνη στην Ελλάδα είναι 750 ECU, όταν η μέση κατά κεφαλή δαπάνη στην 
Ευρωπαϊκή Ενωση είναι 2980 ECU. Ενα μεγάλο μέρος της ανεργίας οφείλεται στις αναχρονιστι
κές δομές της χώρας.

Απ’ τα 2.100.000 συνταξιούχων, το 1.500.000 αναλώνει 1,3 τρις δραχμές και 600.000 αναλώ
νουν 3,4 τρις δραχμές. Το 34% του ελληνικού πληθυσμού βρίσκεται στο όριο της ανεκτής δια
βίωσης. Αυτά για όσους μιλούν καθ’ υπερβολή, ότι τώρα δήθεν κινδυνεύει το κοινωνικό πρόσω
πο του ΠΑΣΟΚ.

Αυτές οι αρνητικές εξελίξεις δεν είναι χθεσινό έργο. Υπάρχουν εδώ μέσα αγωνιστές απ’ όλη 
τη χώρα, που από το '81 ασκούν κριτική στις επιλογές, που διαμόρφωσαν τα προηγούμενα απο



τελέσματα και δίνουν μάχη για το σοσιαλιστικό ΠΑΣΟΚ. Τι έλεγαν τώρα γι’ αυτά οι όψιμοι ενδια
φερόμενοι για το κοινωνικό και αναπτυξιακό πρόσωπο του ΠΑΣΟΚ; Και επαναλαμβάνω, οι όψιμα 
ανησυχούντες.

Χρειάζεται μέτρο και περισυλλογή, τόσο για τα πατριωτικά όσο και για κοινωνικά σχέδια και 
αυτό ιδιαίτερα πρέπει να το προσέξουν όσοι αντιπαρατέθηκαν στην πατριωτική και κοινωνική 
πολιτική του Ανδρέα Παπανδρέου από άλλα κόμματα και στη συνέχεια εντάχθηκαν στο ΠΑΣΟΚ 
για τους γνωστούς λόγους.

Τώρα βέβαια, ορισμένοι εξαπολύουν πύρινους πατριωτικούς και κοινωνικούς λόγους. Με την 
ρητορική όμως σύντροφοι δεν αποκτά κανείς αυτόματα τίτλους πατριωτισμού και δεν σηματοδο
τεί κατ’ ανάγκη κοινωνικές αναφορές.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ο σύντροφος από την Καστοριά.

ΒΡΑΓΓΑΛΑΣ Θ. (Νομαρχιακή Επιτροπή Καστοριάς): Σύντροφοι και συντρόφισσες, πιστεύω 
μετά από 7-8 ώρες γόνιμη συζήτησης και κατάθεσης προτάσεων, εμείς οι εναπομείναντες σ’ 
αυτή την αίθουσα, πρέπει να διαθέτουμε ακόμη αρκετή αντοχή, για να παρακολουθήσουμε και 
τις υπόλοιπες δύο περίπου ώρες της συνεδρίασης.

Το μεγάλο ζήτημα που συζητάμε σήμερα, η ανασυγκρότηση, πιστεύω ότι πρέπει να είναι η 
απάντηση στην κρίση της πολιτικής που μαστίζει σήμερα τη χώρα μας, τα πολιτικά κόμματα, με 
όλα εκείνα τα φαινόμενα τα αρνητικά, όπως αυτά καταγράφονται μέσα από την αποχή και την 
ιδιώτευση των πολιτών.

Πρέπει να είναι η απάντηση στην κρίση της πολιτικής και το ΠΑΣΟΚ μέσα από την πορεία της 
ανασυγκρότησής του, πρέπει να ανοίξει μία νέα πορεία για να βρει εκείνους τους νέους ορίζο
ντες, οι οποίοι θα επιτρέψουν και πάλι στους πολίτες τούτης εδώ της χώρας να ξαναπλησιά- 
σουν την πολιτική και τις πολιτικές διαδικασίες.

Το κρίσιμο ερώτημα σήμερα πιστεύουμε ότι είναι το εξής: Πώς θα μπορέσουμε και πάλι σαν 
σοσιαλιστικό πατριωτικό Κίνημα, να εμφυσήσουμε στους πολίτες τούτης εδώ της κοινωνίας, τις 
σοσιαλιστικές αξίες. Αυτό πιστεύουμε ότι μπορεί να γίνει μέσα από το όραμα και την κατάκτηση 
μιας τελείως απαραίτητης προϋπόθεσης, την προϋπόθεση της κατάκτησης μιας διαλογικής 
δημοκρατίας.

Είναι κάτι που το ΠΑΣΟΚ έχει ξεκινήσει τον τελευταίο χρόνο από τον Πρόεδρο του Κινήματος 
μας, από το Ε.Γ., από την Κυβέρνησή μας. Είναι το κλειδί πιστεύουμε για να δώσουμε και πάλι 
τη δυνατότητα στους πολίτες, στους φορείς, να επανέλθουν στο πολιτικό προσκήνιο της χώρας.

Ετσι ένα άλλο ζήτημα που πρέπει να θέσουμε σήμερα εδώ και να δεσμευτούμε όλοι, είναι το 
ζήτημα της αποτελεσματικότητας και της μέτρησης των προσπαθειών μας. Πέρασε ένα εξάμηνο 
περίπου, για μας τουλάχιστον, για την Καστοριά, από τον Δεκέμβριο όταν συνεδρίασε για 
πρώτη φορά το 1ο Περιφερειακό Συμβούλιο.

Ερχόμαστε να αποτιμήσουμε την προσπάθεια αυτή την πεντάμηνη περίπου, να δούμε τι κάνα
με, να δούμε τις αδυναμίες, τα θετικά αυτής της πορείας, να τα καταθέσουμε σήμερα εδώ. Εγώ 
διαφωνώ μ’ αυτή την γενίκευση που παρατηρείται σε πάρα πολλές τοποθετήσεις και μας φεύγει 
ο στόχος για το τι θα κάνουμε αύριο όταν φύγουμε πάλι από την Αθήνα και πάμε στις περιφέρει-

ές μας.

Είναι πιστεύω το ζήτημα κάποιων σταδίων, που πρέπει να ακολουθήσουμε, γιατί το πρώτο 
μέρος αυτής της πορείας που σήμερα καλούμαστε εδώ να κρίνουμε όλοι μαζί και το που λήγει 
αυτή η πορεία, θα πρέπει να μας δείξει το δρόμο για το δεύτερο στάδιο, για τη δεύτερη πορεία 
που πρέπει και αυτή να οριοθετηθεί για το επόμενο περίπου δμηνο.

Γιατί σύντροφοι και συντρόφισσες θα έχουμε μέσα στο '98, από τις αρχές του '98, τις κρίσιμες 
εκλογικές αναμετρήσεις, τις διαδικασίες δηλαδή για Νομαρχιακές, Δημοτικές Εκλογές κλπ. Αρα, 
εκεί θα φανεί το αποτέλεσμα μέσα στο 1998 αυτής της κρίσιμης προσπάθειας της ανασυγκρότη
σης.

Καθώς επίσης σύντροφοι κλείνουν οι ιστορικοί κύκλοι στην πολιτική ζωή μιας χώρας, είναι 
αναγκαίο για τους πολιτικούς οργανισμούς να αναπροσαρμόζουν και να ανανεώνουν τις πολιτι
κές τους. Αυτή η αναγκαιότητα έχει προκύψει και για το ΠΑΣΟΚ, μετά το κλείσιμο του κύκλου 
της μεταπολίτευσης.

Το ΠΑΣΟΚ μετά από καθυστερήσεις και δειλά βήματα, τολμά σήμερα την πορεία της εσωτερι
κής του ανασυγκρότησης. Ανασυγκρότηση που όπως ειπώθηκε από πολλούς δεν μπορεί μόνο να 
περιοριστεί στον οργανωτικό τομέα.

Πιστεύουμε ότι η ανασυγκρότησή μας είναι μια τεράστια δυναμική υπόθεση και δεν μπορεί να 
αφεθεί σε κάποιους μόνο. Είναι υπόθεση όλου του ΠΑΣΟΚ. Οργανωμένου κομματιού, αλλά και 
δυνάμεων κοινωνικών που δεν είναι σήμερα ενταγμένες οργανωτικώς στο ΠΑΣΟΚ, αλλά μας 
ανήκουν πολιτικά και ιδεολογικά.

Η ανασυγκρότηση σύντροφοι είναι το μεγάλο στοίχημα. Αν το κερδίσουμε χαράζουμε την 
προοπτική ύπαρξή μας σαν πολιτικού οργανισμού για τα επόμενα χρόνια. Αν το χάσουμε αυτό 
το στοίχημα, χάνουμε μια μακροπρόθεσμη πολιτική προοπτική.

Στις επιμέρους επισημάνσεις, θα ήθελα να σταθώ και να πω τα εξής: Αυτής της μεγάλης ανα- 
γεννητικής προσπάθειας, το στίγμα νομίζουμε ότι πρέπει να δοθεί από τον ηγέτη σήμερα της 
παράταξής μας, τον Πρόεδρο του Κινήματος τον Κώστα Σημίτη.

Ετσι προτείνουμε να ηγηθεί αυτού του ποιοτικού άλματος ο ίδιος ο Πρόεδρος. Δεύτερο 
σημείο. Η ανασυγκρότηση είναι ανάγκη να αγγίξει όλες τις πτυχές του Κινήματος μας, όλα τα 
εσωτερικά του ρεύματα, για να έχει προοπτική και αποτέλεσμα. Δεν μπορεί μέσα στο Κίνημα 
σήμερα να υπάρχουν ακόμη δισταγμοί και ανασταλτικά βήματα.

Στο τραπέζι της συζήτησης για την ανασυγκρότηση είναι ανάγκη να τεθούν όλα τα προβλήμα
τα που είχαν καθιερωθεί σαν πολιτικές πρακτικές μέσα στο Κίνημα και την Οργάνωση και απω
θούσαν τον κόσμο από τις τάξεις του οργανωμένου ΠΑΣΟΚ προς την αδράνεια και την αποστα
σιοποίηση.

Ετσι μέσα στην πορεία της ανασυγκρότησης το οργανωμένο μέλος του ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να 
βρει και πάλι νόημα και περιεχόμενο στην ενασχόλησή του με τα κοινά. Θα πρέπει να δώσουμε 
τη δυνατότητα έκφρασης μέσα από την καινούργια αυτή πορεία σε κάθε δημοκρατικό πολίτη 
αυτής της χώρας.



Εφτασε επίσης η στιγμή μέσα από τη πορεία της ανασυγκρότησης να δούμε και την περιφε
ρειακή διάρθρωση του ΠΑΣΟΚ, αλλά και την αποκέντρωση της κομματικής εξουσίας. Η περιφέ
ρεια σήμερα διεκδικεί δυναμικά το μερίδιο της ευθύνης για την ανάπτυξη και τις εξελίξεις στην 
περιοχή της, κάτι που για πολλά χρόνια τώρα της το στερούσε το αθηνοκεντρικό ΠΑΣΟΚ.

Δυο λόγια για την ανασυγκρότηση στην Καστοριά. Πιστεύω ότι είμαστε από τις οργανώσεις 
που ξεκινήσαμε εδώ και πέντε μήνες περίπου, κάναμε μία πορεία θετική μέχρι τα σήμερα, αρκεί 
να αναφέρω ότι σ’ αυτό το πεντάμηνο μετά από πολλές συζητήσεις, όχι μόνο με την οργανωμέ
νη βάση του Κινήματος μας, αλλά και με τους δημοκρατικούς πολίτες της περιοχής μας κατορ
θώσαμε σήμερα να έχουμε δημιουργήσει 11 με 12 καινούργιες οργανώσεις στην Καστοριά, 7-8 
θεματικές περίπου στους δύο μεγάλους δήμους και 4-5 οργανώσεις πάλι θεματικές στην περιφέ
ρεια.

Υπάρχει μια διάθεση από τον κόσμο εκεί της τοπικής κοινωνίας, να πλαισιώσει την οργάνωσή 
μας. Υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση και πρέπει να το τονίσω αυτό, από νέο κόσμο, από νεολαία, 
από δημοκρατικούς πολίτες που μέχρι σήμερα έμεναν μακριά από την Οργάνωση.

Υπάρχει επίσης η δυνατότητα - και αυτήν υλοποιούμε σήμερα - για μια πολιτική, για μια πορεία 
της Οργάνωσής μας προς την κοινωνία, προς το λαό της περιοχής της Καστοριάς και τα προβλή- 
ματά του. Εχουμε ξεκινήσει και έχουμε κάνει διαδικασίες που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκη
ση.

Εχουμε προχωρήσει και κάνουμε σύντομα ένα διήμερο για την αγροτική πολιτική του ΠΑΣΟΚ. 
Προχωράμε στα τέλη Μάίου περίπου στη διοργάνωση διημερίδας για την ανάπτυξη της περιο
χής. Πρέπει δηλαδή να δούμε ένα δέσιμο αυτής της πορείας με τα προβλήματα που απασχο
λούν αυτή την ακριτική περιοχή.

Σύντροφοι, τελειώνω με την βεβαιότητα και με την ελπίδα ότι το ΠΑΣΟΚ σήμερα μπορεί να 
ανταποκριθεί στις προκλήσεις της εποχής, μπορεί να παίξει ηγετικό ρόλο μέσα σε όλο το χώρο 
της ευρωπαϊκής αριστερός. Το ΠΑΣΟΚ μπορεί να αξιοποιήσει σήμερα όλες του τις δυνάμεις και 
να έχει αυτή την προοπτική για μια καλύτερη πορεία.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ο σύντροφος απ’ την Θεσπρωτία.

ΓΕΩΡΓΙΟΥ X. (Νομαρχιακή Επιτροπή Θεσπρωτίας): Συντρόφισσες και σύντροφοι, μεταφέρω 
σήμερα εδώ στην Αθήνα, τους αγωνιστικούς χαιρετισμούς του δοκιμαζόμενου από την αλβανική 
μαφία, από τις ομάδες διακίνησης όπλων και ναρκωτικών απ’ την Αλβανία θεσπρωτικού λαού.

Αλλά και ταυτόχρονα μεταφέρω την ανησυχία και το ενδιαφέρον όλου του δημοκρατικού 
λαού της Θεσπρωτίας, για την πορεία του Κινήματος μας. Αγωνιά και ενδιαφέρεται άμεσα ο 
λαός της Θεσπρωτίας για το ΠΑΣΟΚ, έξω και πέρα από κομματικές εντάξεις, γιατί στον νομό 
είναι πραγματικά πρώτη φορά που εκτελείται ένα μακρόπνοο αναπτυξιακό έργο, ένα έργο που 
εντάσσει και την ξεχασμένη Θεσπρωτία ως ισότιμη περιοχή της πατρίδας μας και της κατοχυρώ
νει το δικαίωμα να θεωρείται ως πύλη της Ευρώπης.

Τα γενικότερα ιδεολογικοπολιτικά ζητήματα που πρέπει να απασχολούν και απασχολούν το 
ΠΑΣΟΚ απέναντι στα σύγχρονα προβλήματα που προκύπτουν σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκό
σμιο επίπεδο, έχουν πιστεύω αναλυθεί με σαφήνεια και παρουσιάστηκαν από τον Πρόεδρο του

Κινήματος και Πρωθυπουργό, από τον Γενικό Γραμματέα της Κ.Ε. και από τον Γραμματέα του 
Τομέα Οργανωτικής Πολιτικής.

Είναι αλήθεια πιστεύω πως σήμερα σε τούτη την αίθουσα, αισθανθήκαμε βαθειά ικανοποίηση 
και θα τολμήσω να πω περηφάνεια, για την πληρότητα, ορθότητα, ειλικρίνεια και τόλμη με την 
οποία οριοθετήθηκαν αυτά τα ζητήματα και για την αποφασιστική αντιμετώπιση όλων των μεγά
λων και σύγχρονων προβλημάτων που θίχθηκαν σήμερα.

Αισθανθήκαμε σιγουριά ότι το ΠΑΣΟΚ πράγματι είναι η μόνη πολιτική δύναμη που εγγυάται το 
μέλλον του λαού και του τόπου στη πορεία προς το μέλλον, με αξιοπρέπεια και σεβασμό από 
εχθρούς και φίλους στο ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον. Γιατί σήμερα το ΠΑΣΟΚ μπορεί και 
πρέπει ως σταθερή και ισχυρή σοσιαλιστική δύναμη, να πρωταγωνιστήσει στην ουσιαστική και 
συντονισμένη παρέμβαση και δράση της αριστερός σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Γιατί το ΠΑΣΟΚ αποτελεί σταθερό και μόνιμο σημείο αναφοράς όλων των σοσιαλιστικών και 
αριστερών ρευμάτων, κυρίως μετά την κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισμού και της ολομέτω
πης επίθεσης του καπιταλισμού και του νεοφιλελευθερισμού.

Γιατί το ΠΑΣΟΚ, παλαιό, νέο, σύγχρονο, κεντροαριστερό, όπως θέλετε πέστε το, είναι όμως 
και παραμένει ΠΑΣΟΚ, είναι το κίνημα που έφερε τις μεγάλες και επαναστατικές μεταβολές 
στην ελληνική κοινωνία. Και είναι το Κίνημα που εγγυάται την κατοχύρωσή τους και τη σταθερή 
πορεία προς το μέλλον.

ΓΓ αυτό πρέπει να μετεξελίσσεται, να εκσυγχρονίζεται, για να έχει τη δυνατότητα να ανταπο- 
κρίνεται στις απαιτήσεις των καιρών και να μπορεί να δίνει λύσεις στα σύγχρονα προβλήματα. 
Συντρόφισσες και σύντροφοι, η προσπάθεια ανασυγκρότησης που ξεκίνησε μετά το Συνέδριο, 
πιστεύουμε εμείς στη Θεσπρωτία ότι δεν έφερε τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Κυρίως δεν κατάφερε να συνεγείρει και να ενεργοποιήσει τους συντρόφους και τον πολίτη. 
Γιατί αυτός πιστεύουμε ότι είναι ο βασικός πυρήνας αυτής της προσπάθειας. Επιτρέψτε μου δύο 
λόγια και δυο σκέψεις για τα αίτια αυτού του αποτελέσματος.

1) Είναι γεγονός ότι το Κόμμα σε περίοδο εξουσίας όπως είναι σήμερα, αφομοιώνεται από την 
κυβέρνηση και διαχέεται σ’ αυτήν. Αρα, θα πρέπει να τηρηθούν οι καταστατικές οριοθετήσεις 
Κόμματος και Κυβέρνησης.

2) Στο επίπεδο άσκησης της εξουσίας σε όλα τα επίπεδα, από τον κοινοτάρχη, το δήμαρχο, 
τον νομάρχη και όλους τους παραπάνω, κυριαρχεί το προσωπικό στοιχείο και οι προσωπικές επι
λογές, που πολλές φορές δίνουν την εντύπωση της ανυπαρξίας του Κόμματος και τον παραγκω- 
νισμό του. Αρα, θα πρέπει να λειτουργήσουν τα συλλογικά όργανα διαμόρφωσης πολιτικής και 
μέσα σ’ αυτά τα πλαίσια να παίρνονται οι όποιες αποφάσεις.

3) Πρέπει να κατανοηθεί ότι η Οργάνωση είναι χώρος παραγωγής ιδεολογίας και πολιτικής, 
χώρος προβληματισμού και αναζητήσεων και όχι χώρος προσωπικής επίλυσης προβλημάτων και 
προσωπικής ικανοποίησης φιλοδοξιών. Εδώ σύντροφοι χρειάζεται πολύ δουλειά για να ξεπερά- 
σουμε όλοι τα συμπλέγματα που κουβαλάμε.

4) Να επιβληθεί η αξιοκρατία στην αξιοποίηση των στελεχών μας και γι’ αυτό να λαμβάνεται



σοβαρά υπόψη η άποψη της Οργάνωσης.

5) Να υπάρχει εξατομίκευση των ευθυνών και η αποτίμηση και ο έλεγχος του αποτελέσματος.

6) Πρέπει οργανωμένα και δυναμικά να βγαίνουμε στην κοινωνία και να στηρίζουμε όλες τις 
μεγάλες επιλογές και μεταρρυθμίσεις που παίρνονται στο Κόμμα και να μην είμαστε οι ουραγοί 
είτε της Κυβέρνησης, είτε των άλλων κομμάτων.

Τέλος σύντροφοι, θα πρέπει να ενισχύσουμε και να ενδυναμώσουμε τη συντροφικότητά μας, 
που πολύ δοκιμάζεται και αυτό πιστεύω ότι είναι από τα βασικά στοιχεία για τη συνέχεια του 
Κινήματος μας και τη διαχρονική πορεία που τόσο ανάγκη έχει η χώρας μας και το έθνος. Ευχα
ριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ο σύντροφος από την Νομαρχιακή Επιτροπή Λάρισας.

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Ν. (Νομαρχιακή Επιτροπή Λάρισας): Σύντροφε Γραμματέα, σύντροφοι του 
Ε.Γ., σύντροφε Γραμματέα του Τομέα και σύντροφοι του Τομέα και συντρόφισσες, συντρόφισ- 
σες και σύντροφοι, χαιρετίζω την πρωτοβουλία και συγχαίρω τον Τομέα Οργανωτικής Πολιτικής 
που πράγματι είχε την ιδέα και την πρωτοβουλία να διοργανώσει αυτή την 3η Συνδιάσκεψη του 
Τομέα Οργανωτικής Πολιτικής.

Μια συνδιάσκεψη που εκτιμώ ότι γίνεται στον κατάλληλο χρόνο, για να μπορέσουμε να αποτι
μήσουμε το τι κάναμε στα πλαίσια της ανασυγκρότησης και πράγματι να δούμε τι πρέπει να 
κάνουμε αύριο.

Θέλω να πιστεύω ότι όλοι μας εδώ μέσα που βρισκόμαστε, ακόμα και αυτοί που έφυγαν, οι 
λίγοι δικαιολογημένα, οι πολλοί αδικαιολόγητα, ότι έχουμε όλοι τις ίδιες αγωνίες, τους ίδιους 
προβληματισμούς, αλλά και τις ίδιες ελπίδες και κοινή θέληση για το σήμερα, το αύριο και το 
μέλλον του ΠΑΣΟΚ και της κυβέρνησής του, για το σήμερα, το αύριο και το μέλλον της πατρί
δας μας.

Μετά από τις εισηγήσεις που έθιξαν πάρα πολλά ζητήματα, είτε η εισήγηση του σύντροφου 
Προέδρου μας, είτε η εισήγηση του Γραμματέα μας, είτε του Τομέα Οργανωτικής Πολιτικής, 
σίγουρα είναι πολύ δύσκολο να τοποθετηθεί κανείς πάνω σ’ αυτά. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι 
δεν μας καλύπτουν. Σίγουρα μας καλύπτουν.

Γίνεται μια αναφορά για να βρούμε και να αναζητήσουμε τον νέο ρόλο του Κόμματός μας, της 
Οργάνωσής μας. Πιστεύω ότι δεν είναι λογικό να μιλάμε για νέο ρόλο. Ο ρόλος του Κόμματος 
και της Οργάνωσης ήταν πάντα και πρέπει να είναι σήμερα ένας και μοναδικός.

Να υπάρχει κατάκτηση και κατοχύρωση του πολιτικού λόγου και ρόλου της Οργάνωσης και 
του Κόμματός μας, κάτι βέβαια που δεν κατακτήθηκε στο παρελθόν, είναι όμως ευκαιρία και επι
βάλλεται να γίνει πράξη σήμερα. Εχει σχέση βέβαια μ’ αυτό τον πολιτικό λόγο και μ’ αυτό τον 
πολιτικό ρόλο, για να υπάρχει η συγκεκριμένη και κοινή διαμόρφωση των πολιτικών επιλογών, 
τόσο σε κεντρικό επίπεδο, όσο και σε περιφερειακό, νομαρχιακό και τοπικό επίπεδο.

Συντρόφισσες και σύντροφοι, έχουμε πάρα πολλές προκλήσεις μπροστά μας και θα πρέπει 
άμεσα να καταφέρουμε να κάνουμε εκείνες τις επιλογές και να πάρουμε εκείνες τις αποφάσεις, 
ούτως ώστε να αντιμετωπίσουμε όλα τα ζητήματα που είναι μπροστά μας, με τον καλύτερο και

τον πιο σωστό τρόπο.

Και αυτά βέβαια έχουν να κάνουν με μια σειρά ζητήματα που στο παρελθόν είτε δεν τα αγγί
ξαμε, είτε δεν είχαμε την ευχέρεια ή τη δυνατότητα ή και τη θέληση ακόμα να τα αντιμετωπί
σουμε και να τα ξεπεράσουμε. Κάτι που δεν έγινε χθες ή προχθές, επιβάλλεται να γίνει σήμερα, 
γιατί δεν έχουμε την πολυτέλεια του αύριο.

Ο χρόνος είναι τόσο πιεστικός, τα προβλήματα είναι τόσο πολύ μεγάλα και ανοιχτά όλα και θα 
πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε με τον καλύτερο τρόπο και στο πιο σύντομο χρονικό διάστημα. 
Και βέβαια αυτά τα θέματα είναι τα εθνικά, όπως είναι τα ελληνοτουρκικά, το σκοπιανό, η ευρω
παϊκή ολοκλήρωση στα πλαίσια της σύγκλισης της ΟΝΕ, η μάχη της ανταγωνιστικότητας.

Ενα άλλο ζήτημα σοβαρό που είναι μπροστά μας, το έχουμε εξαγγείλει πολύ έγκαιρα και 
υπεύθυνα, είναι ο κοινωνικός διάλογος. Συντρόφισσες και σύντροφοι, θα πρέπει σ’ αυτή την 
προσπάθεια του κοινωνικού διαλόγου, ο ρόλος της Οργάνωσης να είναι πραγματικά καταλυτι
κός.

Ομως μέχρι σήμερα, πέρα από κάποια δημοσιεύματα από όπου και ενημερωθήκαμε, δεν μπήκε 
συγκεκριμένη κατεύθυνση στο ποια θα είναι η συγκεκριμένη συμμετοχή και ο ρόλος της Οργά
νωσης, στην προσπάθεια αυτού του κοινωνικού διαλόγου, που τόσο πολύ είναι απαραίτητος και 
αναγκαίος, αλλά δυστυχώς ακόμα και μέσα από την συμπεριφορά και τη στάση κεντρικών στε
λεχών μας, βουλευτών, συνδικαλιστών και άλλων, δημιουργούνται προβληματισμοί, αμφισβητή
σεις και δώσαμε δυστυχώς τα όπλα σε αντίπαλα κόμματα και σε αντίπαλες λογικές, να πολεμή
σουν στην γένεσή του τον κοινωνικό διάλογο.

Λέω και πάλι, ένας κοινωνικός διάλογος, που επιβάλλεται από τα πράγματα και από τις εξελί
ξεις, να είναι και ουσιαστικός, αλλά και καθοριστικός για την τύχη και την πορεία της κοινωνίας 
μας, αλλά και της χώρας μας.

Οα πρέπει αυτά τα στελέχη μας, αυτοί οι συνδικαλιστές κύρια, γιατί και εγώ από το χώρο το 
συνδικαλιστικό προέρχομαι, να ξαναδούμε τα πράγματα με βάση την πραγματικότητα, μ’ αυτό 
που μπορούμε να κάνουμε και όχι μ’ αυτό που θα θέλαμε να κάνουμε ή να μας προκύψει.

Ενα άλλο πάλι σημαντικό ζήτημα, είναι η υλοποίηση και η εφαρμογή του σχέδιου 
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ. Εκεί και πάλι η οργάνωση δεν μπήκε σε μια συγκεκριμένη λογική, σε έναν 
συγκεκριμένο σχεδίασμά, για να μπορέσει να παίξει και ένα καθοριστικό ρόλο.

Το όποιο θετικό κλίμα δημιουργήθηκε από την έναρξη και από την εξαγγελία του σχεδίου 
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ, με πρωτοβουλίες δυστυχώς που πρωτοστατούσαν δικά μας στελέχη της Τοπι
κής Αυτοδιοίκησης, -ήδη στα πλαίσια και του νομού μας-, δημιουργείται ένα κλίμα το οποίο είναι 
πέρα για πέρα απαράδεκτο, με απρόβλεπτες συνέπειες.

Και σ’ αυτό θα πρέπει να σχεδιαστεί έγκαιρα μια κεντρική πλατφόρμα και να το αντιμετωπί
σουμε συνολικά η Οργάνωση του ΠΑΣΟΚ στην Ελλάδα με τον ίδιο τρόπο και όχι ο καθένας να 
αυτοσχεδιάζει ή να προσπαθεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα που προκύπτει εκείνη τη στιγμή 
πυροσβεστικά.

Ενα άλλο ζήτημα, επιγραμματικά, αφορά το διάλογο της κεντροαριστεράς. Εκεί θα πρέπει



πράγματι να δώσουμε ένα ιδιαίτερο βάρος. Δεν ξέρω αν είναι δόκιμος ή αδόκιμος ο όρος «κε
ντροαριστερά». Εγώ το βάζω συνολικά η αριστερά στη χώρα μας, ποιος είναι ο ρόλος της και 
ποιες είναι από εδώ και πέρα οι υποχρεώσεις των αριστερών δυνάμεων στη διαμόρφωση μιας 
πολιτικής, η οποία να έχει και προοπτική και μέλλον, έξω από αφορισμούς και δογματισμούς.

Οσον αφορά τη θέση για τράπεζα στελεχών, μας βρίσκει σύμφωνους αυτή η πρόταση, αρκεί 
βέβαια αυτά τα στελέχη να μην αποτελούν καταθέσεις κλειστές, μεγάλης διάρκειας, αλλά να 
είναι καταθέσεις λογαριασμού τρεχούμενου, που να μπορούν πράγματι αυτά τα στελέχη να 
αξιοποιούνται ανά πάσα στιγμή και όχι να βλέπουμε συνέχεια αξιοποίηση των ίδιων και των 
ίδιων στελεχών.

Σίγουρα υπάρχουν πολλά στελέχη και ικανά και κατάλληλα να επανδρώσουν θέσεις, που μπο
ρούν να υπηρετήσουν καλύτερα και απ’ αυτούς που υπηρετούν μέχρι σήμερα. Και ένα τελευταίο 
ζήτημα όσον αφορά την ανασυγκρότηση στα πλαίσια του νομού μας. Θέλω να πω ότι όσον 
αφορά τη Νομαρχιακή Επιτροπή της Λάρισας και δεν μπορούσε να ήταν και αλλιώς, είναι ταυτό
σημες οι απόψεις της με τις αποφάσεις και του Συνεδρίου μας και των Συνόδων της Κ.Ε. και του 
Τομέα Οργανωτικής Πολιτικής.

Και βέβαια ο σχεδιασμός που κάναμε στα πλαίσια του νομού, το πρόγραμμα που κάναμε και η 
πορεία υλοποίησης, μπορώ να πω ότι είναι ταυτόσημη μ’ αυτά που ακούστηκαν και μ’ αυτά που 
σχεδιάστηκαν κεντρικά. Βέβαια, δεν λέω ότι έγιναν πολλά πράγματα στην Λάρισα. Εγιναν λίγα 
βήματα, μικρά, αλλά βήματα μπροστά. Ευχαριστώ.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ της ΝΕ - Κέντρου Γερμανίας

ΜΑΝΟΛΗ ΑΝΕΣΤΗ

Σύντροφοι,

όλοι μας βλέπουμε την οργανωτική δυσπραγία που υπάρχει στις οργανώσεις και γενικά στο 
ΠΑΣΟΚ και όλοι πιστεύουμε ότι χρειάζεται μία αναδιοργάνωση του κινήματος, με την οποία το 
ΠΑΣΟΚ θα προσαρμοσθεί στις καινούργιες καταστάσεις και δεδομένα και θα μπορέσει να ξεπε- 
ράσει τα εσωτερικά του προβλήματα, ώστε να του δοθεί η ευκαιρία να στραφεί στην πραγματι
κότητα και στην κοινωνία απελευθερωμένο πλέον από εσωστρέφειες και ψευτοπροβληματι- 
σμούς.

Το ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να προσαρμοσθεί στις απαιτήσεις της κοινωνίας και της δεδομένης χρο
νικής περιόδου και να μην προσπαθεί να λύση τα προβλήματα του 1997 με τακτικές και πρακτι
κές του 1974 ή του 1984.

Στην Γερμανία αρχικά η οργάνωση του ΠΑΣΟΚ είχε σαν στόχο να δείξει το σοσιαλιστικό 
όραμα του ΠΑΣΟΚ να πλησιάσει τους έλληνες μετανάστες και να οργανώσει την ομογένεια 
στους κόλπους του και να εισβάλει στο μαζικό χώρο. Η δυναμική του νέου τότε ΠΑΣΟΚ, η εργα
τικότητα των μελών του, οι νέες του αντιλήψεις και πρακτικές καθώς και οι καλές του σχέσεις 
με το σοσιαλδημοκρατικό κόμμα της Γερμανίας (από τον αντιδικτατορικό αγώνα κατά της χού
ντας) το έκαναν ικανό να πετύχχει σε μικρό χρονικό διάστημα να είναι η βασική πολιτική δύνα
μη, ελέγχοντας σε μεγάλο βαθμό το μαζικό κίνημα δηλ. ομογενειακές κοινότητες, συλλόγους 
κλπ.

Με την πάροδο του χρόνου το ΠΑΣΟΚ άρχισε να εξελίσεται σε ένα κόμμα ηγεμονικό με όλα 
του τα συνεπακόλουθα δηλ. να γίνεται αλαζονικό, να χάνει την επαφή του με την μάζα των 
ψηφοφόρων του, να ποδηγετή τον μαζικό χώρο και με την λάίκίστικη αντίληψη του ελληνοκε
ντρισμού να περιχαρακώση ακόμη περισσότερο τους έλληνες στο γκέτο τους, σπάζοντας κάθε 
δεσμό ακόμη και με το αδελφό κόμμα της SPD.

Αυτό ανάγκασε το κόμμα στην Γερμανία να ασχολείται αποκλειστικά και μόνο με την ελληνική 
πολιτική, περιθωριοποιώντας το από την γερμανική κοινωνία στην οποία ήταν υποχρεωμένο να 
δράση και κάνοντάς το να χάσει κάθε φυσικό του σύμμαχο. Αποτέλεσμα η συρρίκνωση του κινή
ματος, ή μετεξέλιξή του σε ένα ουσιαστικά “συντηρητικό” κόμμα, με αρχηγικές τάσεις των στε
λεχών του στο μαζικό χώρο, αποκλείοντας κάθε νέα πρόταση και κάθε νέα προσέγγιση των 
θεμάτων, δηλαδή τα στοιχεία που είχαν δομίσει την δυναμική και την γρήγορη άνοδο του 
ΠΑΣΟΚ στην εύνοια του ελληνικού λαού.

Η επιρροή του σταθεροποιείται κυρίως στην ονομαζόμενη 1 η γενιά των μεταναστών χάνοντας 
σχεδόν εξ’ ολοκλήρου την επιρροή και την επαφή του με την δεύτερη γενιά, που διαμορφώθηκε 
και γαλουχήθηκε μέσα σε μια διπολική ελληνογερμανική κοινωνία. Την ίδια τύχη έχουν και οι 
ομογενειακές κοινότητες, οι οποίες σε μεγάλο βαθμό επιμένουν ακόμη να ασχολούνται με τον 
ίδιο προβληματισμό της δεκαετίας του '60, '70 ή του '80, χωρίς να αναγνωρίζουν τα προβλήματα 
των νέων καιρών.

Το μέλλον του ΠΑΣΟΚ στην Γερμανία βρίσκεται στην μετεξέλιξή του σε ένα ευρωπαϊκό κόμμα,



που πέρα από την ελληνική πολιτική, θα ασχοληθεί με τα προβλήματα του εδώ ελληνισμού μέσα 
στην γερμανική κοινωνία, όπου ζει και εργάζεται, θα κάνει προτάσεις για την επίλυσή τους, θα 
απογκετοποήση τον ελληνισμό, δίνοντας του νέες προοπτικές μέσα στην γερμανική κοινωνία με 
σύμβουλο και οδηγό το ΠΑΣΟΚ του 2000. Αυτό θα μας βοηθήσει να πλησιάσουμε την 2η και 3η 
γενιά των Ελλήνων της Γερμανίας και φυσιολογικά και την γερμανική κοινωνία, στην οποία θα 
πρέπει να αναζητήσουμε και τους νέους μας συμμάχους, μέσα στην γερμανική κοινωνία, αρχίζο
ντας φυσιολογικά από το αδερφό κόμμα της SPD και το Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα το 
οποίο ιδρύθηκε και του οποίου ιδρυτικό μέλος είναι το ΠΑΣΟΚ.

Το πρόσφατο δημοτικό εκλογικό δικαίωμα που λόγω Μάαστριχτ έχει πλέον ο Ελληνισμός της 
Γερμανίας, δημιουργεί νέες δυναμικές και με μια σωστή προσέγγιση του θέματος θα μπορούσα
με να φθάσουμε μέχρι την ίδρυση και δημιουργία ενός ελληνικού λόμπυ στη Γερμανία, που 
σίγουρα θα είναι πολύ χρήσιμο στην στήριξη και αξιοποίηση των ελληνικών θέσεων σε ζητήμα
τα, όπως εξωτερικής πολιτικής και των εθνικών μας θεμάτων.

Ήδη στις δημοτικές εκλογές μερικών κρατιδίων της Γερμανίας έχουν εκλεγεί πολλοί έλληνες 
στα δημοτικά συμβούλια, από τους οποίους οι περισσότεροι είναι σύντροφοί μας και εκλέγησαν 
μέσα από τις λίστες της SPD και αυτό το δυναμικό δεν επιτρέπεται να μείνει ανεκμετάλλευτο. 
Όλοι περιμένουν σ’ αυτή την βάση μία πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ η οποία θα δημιουργήσει θέσεις 
και προοπτικές παρεμβάσεις αυτού του δυναμικού και την υλοποίηση του ελληνικού λόμπυ.

Σ’ αυτό βασικό ρόλο θα παίξει και η νέα οργανωτική δομή του ΠΑΣΟΚ σύμφωνα με την οποία η 
οργάνωση ΠΑΣΟΚ-Γερμανίας είναι η 13η περιφέρεια, και το περιφερειακό όργανο θα παίξει τον 
συντονιστικό ρόλο σ’ αυτή την προσπάθεια. Στη διευρυμένη Ν.Ε. θα μπορούν να συμμετέχουν 
και οι εκλεγέντες Δημοτικοί Σύμβουλοι, που είναι μέλη μας.

Επιπλέον η δημιουργία 2 ή 3 Θεματικών Οργανώσεων στα πλαίσια της Ν.Ε. Κέντρου Γερμανίας 
θα ήταν ένα βοήθημα στο πλησίασμα και την δημιουργία μίας νέας πολιτικής προσέγγισης των 
προβλημάτων του χώρου μας και θα είχαν ουσιαστικό αντίκρυσμα στην προσπάθεια ανασύντα
ξης των δυνάμεων του ελληνισμού και κατά συνέπεια του ΠΑΣΟΚ.

Η οργάνωσή μας όμως απαιτεί και από τους συντρόφους ανώτερα κομματικά ή κυβερνητικά 
στελέχη να την λαμβάνουν σοβαρά υπόψη και όταν βρίσκονται στο χώρο της θα ήταν επιθυμητό 
να έρχονται σ’ επαφή μαζί της, γιατί τίποτα άλλο δεν υποβαθμίζει την οργάνωση τόσο σοβαρά, 
όσο όταν δεν ξέρει τι συμβαίνει στο χώρο της και είναι υποχρεωμένη να το μαθαίνει από διάφο
ρους άσχετους ή επίδοξους παραγοντίσκους.

Πιστεύουμε ότι το σημερινό ΠΑΣΟΚ χρειάζεται μοντέρνα σημερινά εργαλεία για να αντιμετω
πίσει τα προβλήματα του παρόντος και να προετοιμασθεί για το μέλλον. Ας ετοιμασθούμε λοι
πόν για το μέλλον.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ο συνάδελφος από την Τομεακή Εκπαιδευτικών.

ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Κ. (Τομεακή Εκπαιδευτικών)·. Συντρόφισσες και σύντροφοι, αν πραγματικά 
είναι χρήσιμη η σημερινή Συνδιάσκεψη και αν πρέπει να έχουμε κάποια συμπεράσματα απ’ αυτή 
την Συνδιάσκεψη, θα πρέπει πρώτα και κύρια να απαντήσουμε σε μερικά ερωτήματα.

Ερωτήματα που έχουν σχέση με το τι Κόμμα θέλουμε, πρώτον. Ερωτήματα που έχουν σχέση 
με το τι πολιτική θέλουμε σαν ΠΑΣΟΚ και ποιά στρατηγική έχουμε. Και τρίτον ερωτήματα, τι

είδους αναγέννηση θέλουμε, που έχουμε προσπαθήσει πολλές φορές και ποτέ δεν έχουμε 
πετύχει.

Θέλουμε δηλαδή να έχουμε Κόμμα που να προσαρμόζεται εύκολα στο κράτος; Θέλουμε ένα 
Κόμμα της τηλεόρασης ή της κοινωνίας; Θέλουμε ένα Κόμμα που θα κάνει οργανωμένο διάλογο 
ή θα οργανώνει συνεστιάσεις και φαγητά; Θέλουμε ένα Κόμμα της Ελίτ των τεχνοκρατών ή ένα 
Κόμμα της οργανωμένης βάσης που θα έχει άποψη και θα συνδιαμορφώνει με την ηγεσία του 
Κόμματος τις όποιες αποφάσεις;

Θέλουμε Κόμμα ηγεσία ή Κόμμα μελών; Εγώ νομίζω, ότι πρέπει να θέλουμε Κόμμα μελών και 
δυστυχώς δεν το έχουμε πετύχει και είναι το ζητούμενο.

Ως προς την πολιτική μερικά γρήγορα ερωτήματα. Θέλουμε πολιτική που να προστατεύει το 
εισόδημα των εργαζομένων ή τα κέρδη των ολίγων και των βιομηχάνων κατά έμμεσο τρόπο; 
Θέλουμε πλήρη απασχόληση ή ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων; Θέλουμε να στηρί
ξουμε το κράτος πρόνοιας ή να καταργήσουμε δικαιώματα που βαπτίστηκαν κεκτημένα τον 
τελευταίο καιρό;

Δεν υπάρχουν κεκτημένα, υπάρχουν με αίμα και θυσίες των εργαζομένων κάποιες κατακτή
σεις οι οποίες πρέπει ως κοινωνικό Κόμμα το ΠΑΣΟΚ να τις διαφυλάξει.

Θέλουμε ενίσχυση της δημόσιας και δωρεάν παιδείας, της δημόσιας και δωρεάν υγείας ή 
θέλουμε εμπορευματοποίηση και ιδιωτικοποίηση; Θέλουμε Ευρώπη του Μάαστριχτ και της Γερ
μανίας ή Ευρώπη των λαών και της Περιφέρειας;

Και τέλος, θέλουμε διάλογο με την Τουρκία και γιατί και σε ποιά σημεία να γίνεται η ενίσχυση 
της αμυντικής θωράκισης της χώρας και διεύρυνση των συμμαχιών στα Βαλκάνια και στις Ανα
τολικές χώρες;

Και τρίτο σημείο όσον αφορά τον κοινωνικό διάλογο. Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι 
ένας διάλογος πάντα συμφέρει. Και κάτι ψευτοδιλήμματα της παραδοσιακής αριστερός σε μας 
σίγουρα δεν έχουν θέση.

Ομως μία πορεία διαλόγου που έχει γίνει κύρια με το Συνδικαλιστικό Κίνημα από το ΠΑΣΟΚ και 
από την κυβέρνησή του τα τελευταία χρόνια έδειξε, ότι τουλάχιστον κάποιοι στην κυβέρνηση 
δεν σέβονται και τις διαδικασίες του διαλόγου.

Apa το πρώτο ζητούμενο είναι η φερεγγυότητα, η αξιοπιστία και όταν συμφωνείται κάτι στο 
τραπέζι ενός πραγματικού διαλόγου, ενός ειλικρινούς διαλόγου, τότε αυτό πρέπει να γίνεται 
κυβερνητική πράξη και να γίνεται νόμος. Γιατί αλλιώς δεν έχει νόημα.

Και κάτι παραπέρα. Κοινωνικός διάλογος, ναι. Αλλά σαφή οριοθέτηση των αρμοδιοτήτων, των 
ευθυνών, των ρόλων των φορέων, των ρόλων της κυβέρνησης, των επιπέδων της σύνθεσης και 
επιτέλους και τις ευθύνες και του Συνδικαλιστικού Κινήματος και της κυβέρνησης που ψηφίστη
κε πρόσφατα από τον ελληνικό λαό.

Οχι διάλογος άλλοθι, αλλά όχι και με προκατασκευασμένες, αν θέλετε, στο μυαλό ορισμένων 
πολιτικές. Και δεν νομίζω ότι ο διάλογος σ’ αυτή την φάση πρέπει να γίνει από μηδενική βάση 
και δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει με την θεματολογία που υπάρχει. Και είναι ένα ζητούμενο 
πολιτικό που πρέπει να συζητήσουμε.

Και έρχομαι στην αναγέννηση. Αναγέννηση, ανασυγκρότηση, ναι. Αλλά ριζική ανασυγκρότηση



και αναγέννηση και στις δομές και στα πρόσωπα και στις αντιλήψεις και στην πολιτική, αλλά και 
το κυριότερο και στην ηθική.

Επομένως αξίες, αρχές, ιδέες, οράματα. Μόνο έτσι θα δημιουργηθεί η κινητήρια δύναμη που 
θα επανασυσπειρώσει, θα επανασυγκροτήσει, θα αναγεννήσει το Κόμμα. Δεν είναι οργανωτικό 
ζήτημα το έχουμε πει, είναι πολιτικό ζήτημα, αλλά πρέπει να υπάρξουν και τα κίνητρα εκείνα 
που να οδηγήσουν τον απλό εργαζόμενο, τον πολίτη να ενεργοποιηθεί μέσα σ’ αυτή την διαδι
κασία. Να γνωρίζει ότι έχει ένα Κόμμα, ότι μπορεί να έχει άποψη, ότι μπορεί να συμμετέχει, ότι 
μπορεί να συνδιαμορφώνει και όχι να συνδιαχειρίζεται χωρίς να συμμετέχει.

Ας έρθω όμως και σε κάποια άλλα ερωτήματα. Το πρώτο κεφάλαιο της εισήγησης μιλάει για 
την ιστορική διαδρομή. Ας είμαστε ειλικρινείς, βολές κάτω από το τραπέζι και κάτω από την 
ζώνη πρέπει να σταματήσουν και κύρια αναφορές στο παρελθόν και στις ρίζες, αν θέλουμε να 
έχουμε παρόν και αν θέλουμε να έχουμε και μέλλον.

Εάν κάποιοι δεν ακολούθησαν την ιστορική διαδρομή του ΠΑΣΟΚ και ενδιάμεσα έγιναν 
ΠΑΣΟΚ και καλώς έγιναν και ένα ΠΑΣΟΚ πρέπει να είναι ανοιχτό, ευρύ και δημοκρατικό, πρέπει 
να δεχτούν ότι υπάρχει ιστορική διαδρομή και δεν πρέπει να την πυροβολούν πισώπλατα.

Εκτιμώ ότι οι προσπάθειες ακύρωσης ακόμα και από τον πρωθυπουργό και Πρόεδρό μας της 
ιστορικής διαδρομής, όπως π.χ. και δεν γνωρίζω εάν πράγματι είναι αληθές αυτό, σε πρόσφατη 
ομιλία του στην Κοινοβουλευτική Ομάδα που είπε: «ότι στο παρελθόν κάποιοι έκαναν κυβερνητι
κούς ανασχηματισμούς ανά εξάμηνο για να ενισχύσουν την προσωπική τους εξουσία», για μένα 
το λιγότερο δεν είναι σωστή.

Και αν δεν είναι έτσι, τότε Γραμματέα στη δευτερολογία σου να το πεις. Και τρίτον, ενότητα. 
Ενότητα, αλλά να υπάρχει και ευθύνη. Ενότητα, αυτοκριτική μέσα από αυτοκριτική και μέσα από 
ενιαία δράση. Ναι, είμαστε δημοκρατικό Κόμμα, ναι υπάρχει η πλειοψηφούσα άποψη και η μειο
ψηφούσα στο επίπεδο, αν θέλετε, της διαμόρφωσης και της σύνθεσης της άποψης. Σύμφωνοι σ’ 
αυτό. Αλλά στο επίπεδο της δράσης πρέπει να είμαστε ενιαίοι κι αυτό πρέπει να το κατακτήσου
με.

Οσον αφορά το δεύτερο κεφάλαιο της εισήγησης για την νέα πραγματικότητα. Η νέα πραγμα
τικότητα δυστυχώς είναι ζοφερή. Ρευστότητα και διαρκής αναζήτηση και στο ευρωπαϊκό επίπε
δο και στην Ελλάδα. Και αν το ΠΑΣΟΚ δεν διαμορφώσει μια συγκεκριμένη στρατηγική μαζί με τα 
Σοσιαλιστικά Κόμματα της Ευρώπης το μέλλον είναι πολύ δύσκολο.

Στους Ανατολικούς λαούς υπάρχει φοβερή κρίση. Η ανεργία μεγαλώνει, η Ευρώπη των λαών 
που οραματιστήκαμε μέσα από την επανασυσσώρευση του ευρωπαϊκού κεφαλαίου και την λογι
κή της Γερμανίας κλπ. μας οδηγεί σε άλλους δρόμους.

Και επιπλέον κάποτε πρέπει να καταλάβουμε, ότι πρέπει να αγωνιζόμαστε σε όλα τα επίπεδα 
και να μην δεχόμαστε εκ των προτέρων μία διαμορφωμένη κατάσταση. Πρέπει να αγωνιζόμαστε 
διαρκώς.

Και ας έρθουμε στην κρίση. Κρίση των κομμάτων και των ηγεσιών. Κρίση που έχει σχέση με 
μία πορεία, δεν είναι σημερινό φαινόμενο και εδώ πρέπει να είμαστε ειλικρινείς και έχει γίνει 
κατ’ επανάληψη κριτική και για το παρελθόν, αλλά πρέπει να υπερβούμε αν θέλετε τους εαυ
τούς μας, να έρθουμε σε σύγκρουση με τον κακό εαυτό μας.

Και επιτέλους επαναλαμβάνω να μην εμφανιζόμαστε με πολλά πρόσωπα. Να έχουμε ένα πρό
σωπο και το κυριότερο να είμαστε ειλικρινείς. Και το σημαντικότερο που μου έκανε εντύπωση 
από την εισήγηση του Τομέα Οργανωτικής πολιτικής που λέει σε μια φράση: να μην χρησιμοποι
ούμε τους κομματικούς θεσμούς, και συμφωνώ απόλυτα, και θεσμοποιούμε την αδιαφάνεια.

Ολες τις αποφάσεις τις παίρνουμε με αδιαφανή τρόπο ή τις περισσότερες ή ορισμένες και 
χρησιμοποιούμε τα όργανα του Κόμματος για να δημιουργήσουμε μηχανισμούς για προσωπικά 
οφέλη. Λογικές αυτού του είδους πρέπει να χτυπηθούν ριζικά και τελεσίδικα στη βάση, για να 
μπορούμε να μιλάμε ειλικρινά, να μπορούμε να κάνουμε πολιτική, να ανταλλάσσουμε απόψεις, 
να κάνουμε διάλογο, να κάνουμε σύνθεση, να βγαίνουμε στην κοινωνία, να είμαστε θωρακισμέ
νοι ψυχικά για να μπορούμε να κάνουμε πολιτική με χαρά. Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Η Νομαρχιακή Επιτροπή Κέρκυρας.

κ.ΦΑΝΑΡΙΩΤΗΣ (Νομαρχιακή Κέρκυρας): Θα περιοριστούμε μόνο στις θέσεις μας για την ανα
συγκρότηση. Η ανασυγκρότηση της Οργάνωσης στην Κέρκυρα εντάσσεται στο πλαίσιο του 
ευρύτερου προγράμματος δράσης για την ανασυγκρότηση του ΠΑΣΟΚ σε ολόκληρη την χώρα, 
όπως αυτό διατυπώθηκε στην 5η Σύνοδο της Κεντρικής Επιτροπής τον περασμένο Φλεβάρη.

Οι ειδικότεροι στόχοι της ανασυγκρότησης σε επίπεδο Νομού είναι: η επαναδραστηριοποίηση 
των στελεχών του Κινήματος που με τον καιρό αδρανοποιήθηκαν, η συμμετοχή της βάσης στην 
παραγωγή πολιτικών προτάσεων που θα προωθούνται στο κέντρο, καθώς και η σύσφιξη των 
δεσμών συνεργασίας και συντροφικότητας μεταξύ των κορυφαίων στελεχών στους διάφορους 
χώρους δράσης, έτσι ώστε να βελτιωθεί η εικόνα, αλλά και η απόδοση του Κινήματος προς όφε
λος του τόπου.

Οι όποιες αλλαγές και η συμμετοχή στα θεσμοθετημένα νέα ή καθιερωμένα όργανα θα πρέπει 
να έχει ως στόχο επίσης την ενιαία κατά το δυνατόν έκφραση των στελεχών του Κινήματος 
ιδίως των κορυφαίων, έτσι ώστε να υπάρξει και η ανάλογη επιζητούμενη απ’ όλους όπως θέλου
με να πιστεύουμε θετική επιρροή στη βάση.

Η ενιαία έκφραση προϋποθέτει βέβαια την δημοκρατική λειτουργία των οργάνων και την σύν
θεση των απόψεων μέσα σ’ αυτά. Σ’ αυτή την προσπάθεια η θεσμοθέτηση της Διευρυμένης 
Νομαρχιακής Επιτροπής έρχεται να καταστεί θεσμικός αρωγός και να καλύψει ένα κενό που έως 
σήμερα υπήρχε.

Παράλληλα εξ αιτίας της συμμετοχής στο όργανο αυτό στελεχών με ευρεία επιρροή στο κοι
νωνικό σύνολο, όπως είναι οι προσκείμενοι στο Κίνημα Νομάρχες, Δήμαρχοι, Πρόεδροι Επιμελη
τηρίων, Εργατικών Κέντρων και άλλων μαζικών επαγγελματικών φορέων και οργανώσεων, δίνε
ται η ευκαιρία κατάρτισης της πολιτικής στρατηγικής του Κινήματος σε μεγάλα θέματα σε επιμέ- 
ρους τοπικά ζητήματα.

Η προτεινόμενη πολιτική για την επίλυση των ζητημάτων αυτών θα είναι πλέον ευκολότερα 
εφαρμόσιμη, αφού στην κατάρτισή της θα έχουν συμβάλλει στελέχη που συμμετέχουν στους 
διάφορους μαζικούς και κοινωνικούς φορείς.

Κατά συνέπεια οι πολιτικές αποφάσεις θα λαμβάνουν υπόψη τους με το πιο αυθεντικό τρόπο 
τα προβλήματα και τις απόψεις των διάφορων κοινωνικών χώρων. Η διευκόλυνση αυτών των 
αποφάσεων στρατηγικής σημασίας σε τοπικό επίπεδο, θα δώσει πραγματικά την δυνατότητα



στο ΠΑΣΟΚ να ξεκινήσει μια νέα αναπτυξιακή πορεία σε ολόκληρη την χώρα, μία πορεία εφόδου 
προς το μέλλον που αποτελεί πια μονόδρομο επιβίωσης για το Εθνος.

Αμεση αναγκαιότητα για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των Διευρυμένων 
Νομαρχιακών Επιτροπών είναι η κατάρτιση συγκεκριμένου κανονισμού λειτουργίας είτε μέσω 
των κατά τόπους συμμετεχόντων σ’ αυτές, είτε μέσω των κεντρικών οργάνων του Κινήματος. Η 
σύγκληση τους θα πρέπει να γίνεται πλέον τακτικά με γνωστή εξ αρχής σύνθεση και θέματα 
ημερήσιας διάταξης.

Σπουδαίο ρόλο στην προσπάθεια ανασυγκρότησης του Κινήματος παίζει και η καθιέρωση των 
Θεματικών Οργανώσεων. Σκοπός τους πρέπει να είναι όχι η υποβάθμιση των ως τώρα υφισταμέ
νων Τοπικών Οργανώσεων που εξακολουθούν να λειτουργούν όπως πρώτα, αλλά η παραγωγή 
επεξεργασμένων πολιτικών προτάσεων για θέματα που απασχολούν την τοπική κοινωνία και 
ολόκληρη την χώρα.

Κριτήριο για την συμμετοχή των μελών στις θεματικές Οργανώσεις δεν πρέπει να είναι οι 
εξειδικευμένες γνώσεις ή η εμπειρία σχετικά με το αντικείμενο των Θεματικών Οργανώσεων, 
αλλά κυρίως το ενδιαφέρον δραστηριοποίησης στο συγκεκριμένο τομέα δραστηριότητας της 
Οργάνωσης.

Η σύσταση των θεματικών Οργανώσεων στηρίχθηκε στο άρθρο 27 του καταστατικού του Κινή
ματος που προβλέπει μεταξύ των άλλων και την δημιουργία Τοπικών Οργανώσεων πολιτικής 
δραστηριότητας ανάλογα με τις ειδικότερες συνθήκες της περιοχής.

Στο πλαίσιο αυτό στην Κέρκυρα δημιουργήσαμε σε πρώτη φάση τέσσερις Θεματικές Οργανώ
σεις: Τουρισμού και Περιβάλλοντος, Υγεία - Πρόνοιας, Παιδείας και Αθλητισμού. Στόχος της 
συγκρότησης των συγκεκριμένων Οργανώσεων, όπως όλοι μπορούν να αντιληφθούν, είναι η 
παρέμβαση σε τομείς που επηρεάζουν άμεσα την οικονομία του Νησιού, αλλά και τους βασικούς 
τομείς της κοινωνικής δραστηριότητας.

Αυτό που κατά κύριο λόγο θα πρέπει να προσεχτεί σ’ αυτή την παρέμβαση στην οργανωτική 
δομή του Κινήματος, είναι να αποφευχθεί οποιαδήποτε προσπάθεια αναβίωσης λογικών του 
παρελθόντος, του ελέγχου, των προσωπικών επιλογών, του συντεχνιασμού και της ένταξής 
τους σε ανούσιους και επιζήμιους ανταγωνισμούς.

Θα πρέπει πάντοτε να θυμόμαστε ότι στόχος της ανασυγκρότησης είναι η σύμπτυξη των από
ψεων στο Κίνημα και όχι η κλιμάκωση των τριβών. Οπως τονίστηκε παραπάνω, οι Θεματικές 
Οργανώσεις δεν έρχονται να επικαλύψουν τις Τοπικές, ούτε να δημιουργήσουν με την σύνθεσή 
τους ελιτίστικους Οργανισμούς ανάδειξης στελεχών.

Οι Τοπικές Οργανώσεις εξακολουθούν να αποτελούν τον κύριο κορμό των Οργανώσεων 
βάσης και κατά συνέπεια η ανασυγκρότηση δεν μπορεί να πετύχει αν δεν αγκαλιάσει ευρέως και 
τις Τοπικές Οργανώσεις. Το ξαναζωντάνεμά τους είναι αναγκαίος όρος για την επιτυχία της 
ανασυγκρότησης. Οι Τοπικές Οργανώσεις αποτυπώνουν την προβληματική των τοπικών κοινωνι
κών και επομένως πρέπει να αποκτήσουν μία άλλη σχέση αντιστοίχισης με τις τοπικές κοινω
νίες.

Η σκέψη για αναδιοργάνωση των Τοπικών Οργανώσεων σε επίπεδο Συμβουλίων Περιοχής ή 
Δήμων με την ολοκλήρωση του προγράμματος «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ» είναι βέβαια δεδο

μένη. Εχει επικρατήσει όμως η άποψη ότι θα πρέπει να εξεταστεί όταν πλέον δημιουργηθούν και 
εμπεδωθούν στην συνείδηση όλων οι νέοι οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Το αντίθετο θα προκαλούσε μάλλον αμηχανία, προστριβές και τελικά θα έφερνε τα αντίθετα 
από τα αναμενόμενα αποτελέσματα, που είναι η ουσιαστική ανάπτυξη και η δραστηριοποίηση 
των Τοπικών Οργανώσεων προς εξυπηρέτηση όχι των μικροκομματικών ρουσφετολογικών αιτη
μάτων, αλλά των προβλημάτων των μικρών κοινωνιών της συνοικίας, του Δήμου και της Κοινό
τητας.

Τελικά θα πρέπει να δεχτούμε ότι οι ρυθμοί της ανασυγκρότησης είναι εξαιρετικά αργοί. Δίνε
ται διαρκώς η εντύπωση πως το ΠΑΣΟΚ λειτουργεί με δύο άνισες ταχύτητες, το ΠΑΣΟΚ της 
κυβέρνησης και το ΠΑΣΟΚ του Κόμματος. Το Κόμμα παρακολουθεί ως απλός θεατής χωρίς πρω
τοβουλίες το κυβερνητικό έργο και σ’ αυτό η ευθύνη των κεντρικών στελεχών είναι καθοριστική, 
αφού η ματιά τους είναι περισσότερο στραμμένη προς την κυβέρνηση και λιγότερο προς το 
Κόμμα.

Η συμμετοχή των στελεχών, αλλά και της οργανωμένης βάσης στην ανασυγκρότηση θα πρέ
πει να αποκτήσει μαζικό χαρακτήρα, έτσι ώστε το Κίνημα να καλλιεργήσει την ανοδική του 
πορεία που επιβεβαιώθηκε με τον καλύτερο τρόπο και κατά τις τελευταίες βουλευτικές εκλογές, 
αλλά και με τις συνεχείς επιτυχίες στις συνδικαλιστικές οργανώσεις σε εθνικό, αλλά και σε 
τοπικό επίπεδο. Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Η Νομαρχιακή της Εύβοιας.

σ.ΣΑΓΙΑΝΝΗΣ (Νομαρχιακή Εύβοιας): Για να συντομεύω σύντροφοι, γιατί το κείμενο θα κατα
τεθεί στην πορεία. Βέβαια θα ήταν καλύτερο αν η σχέση των ακροατών συντρόφων με τους 
ακροατές στα καθίσματα δεν ήταν ή ένας προς ένα, αλλά ήταν εντελώς διαφορετική και υποτί
θεται ότι σήμερα είναι το βήμα διαλόγου των Νομαρχιακών Οργανώσεων σε μία διαδικασία πολι
τικής χειραφέτησης που έχει ξεκινήσει βέβαια εδώ και πάρα πολύ καιρό και η οποία συνεχίζεται, 
αλλά αυτή απ’ ότι φαίνεται είναι η μοίρα των συνεδριάσεων και των Συνόδων του Κινήματος 
μας.

Πρέπει να πω σύντροφοι, ότι η σημερινή διαδικασία είναι μια διαδικασία πραγματικά πολιτικής 
χειραφέτησης γιατί με ώριμο τρόπο αντιπαρατίθενται απόψεις, όπως ταιριάζει σε ένα μεγάλο 
δημοκρατικό και σοσιαλιστικό Κίνημα.

Αντιπαρατίθενται απόψεις οι οποίες στην ουσία μπορούν και πρέπει να είναι ο κινητήριος 
μοχλός ενός σύγχρονου Σοσιαλιστικού Κόμματος. Πριν όμως αναφερθώ στο κρίσιμο θέμα της 
ανασυγκρότησης, θα ήθελα να κάνω δυο - τρεις παρατηρήσεις.

Διαπιστώνω όχι με ικανοποίηση μια επιχειρηματολογία που εντέλει αφορά εικονολάτρες και 
εικονομάχους και έχω την εντύπωση ότι σε διαδικασίες ωριμότητας ενός Σοσιαλιστικού Κινήμα
τος οι αναφορές στον Πρόεδρο δεν πρέπει να παίρνουν τέτοια χαρακτηριστικά, δεν αξίζει σε 
κανέναν απ’ αυτούς που αναφέρονται στον Πρόεδρο.

Και βεβαίως πιστεύω ότι οι πολιτικές παρακαταθήκες του Ανδρέα Παπανδρέου είναι ο στυλο- 
βάτης της παραπέρα πορείας και άκουσα με πολύ ικανοποίηση τον Γραμματέα της Κεντρικής 
Επιτροπής, ότι σε λίγο η σιωπή θα σταματήσει και ότι θα έχουμε κάποιες πρωτοβουλίες από την 
πλευρά του ΠΑΣΟΚ, γιατί πολύ φοβάμαι ότι η μόνιμη σιωπή δεν είναι χρυσός.



Μια άλλη παρατήρηση έχει να κάνει με τους αξιωματούχους. Είναι μήπως αλήθεια ότι οι αξιω- 
ματούχοι είναι μέσα στις Νομαρχιακές Επιτροπές ή μέσα στις Οργανώσεις βάσης; Είναι μήπως 
αλήθεια ότι η βάση τελικά ευθύνεται για την κρίση της αριστερός ή, αν θέλετε, για την αναζήτη
ση του νέου δρόμου του ΠΑΣΟΚ ή μήπως η αλήθεια είναι ότι οι αξιωματούχοι είναι αυτοί που 
χρησιμοποίησαν σαν αφετηρία το ΠΑΣΟΚ και τώρα λειτουργούν σε άλλους παράλληλους 
θεσμούς με απονομή αρμοδιοτήτων, αλλά και οι αξιωματούχοι βρίσκονται και στην κυβέρνηση, 
αλλά βρίσκονται ακόμα και σήμερα στην κρατικοδίαιτη Κεντρική Επιτροπή.

Ετσι δεν μπορώ να κατανοήσω σαν καλόπιστος παρατηρητής το δημοσιεύματα της 
«ΕΞΟΡΜΗΣΗΣ». Δεν ξέρω γιατί γράφτηκε έτσι από το επίσημο κομματικό μας όργανο, αλλά 
έχω την εντύπωση ότι στο πρόσωπό μου προσβάλλεται όλη η Νομαρχιακή Οργάνωση της Εύβοι
ας, γιατί η Νομαρχιακή Οργάνωση της Εύβοιας και με άποψη και με γνώση και με θέσεις προχω- 
ράει στην αναγεννητική διαδικασία της ανασυγκρότησης και εντέλει δεν είναι μόνον αυτό, δεν 
είναι μία διαδικασία υπερασπιστική αυτό που κάνω τώρα, έχω την εντύπωση ότι αυτοί που έχουν 
ανάγκη την ανασυγκρότηση, την μεταρρύθμιση, την αναγέννηση, είναι η βάση του Κινήματος και 
όχι οι αξιωματούχοι της κορυφής.

Αν είναι αλήθεια σύντροφοι, ότι ο Σοσιαλισμός είναι άχρονος και είναι η κραυγή των απαντα
χού αδικημένων από την ζωή κι αυτό πράγματι είναι αλήθεια, ότι ο Σοσιαλισμός είναι άχρονος, 
άλλο τόσο είναι βέβαιο ότι και η αναζήτηση είναι άχρονη, η αναζήτηση ενός Σοσιαλιστικού Κόμ
ματος, ενός αριστερού Κόμματος.

Μήπως τελικά το ΠΑΣΟΚ διαχειρίζεται την εξουσία, μήπως τελικά εμείς τα καταφέρνουμε 
καλύτερα σ’ αυτό που αποτυχαίνει συνήθως ο νεοφιλελευθερισμός και η αριστερά, μήπως δηλα
δή εμείς με τις αριστερές ιδέες μας μπορούμε να πλάθουμε όνειρα, να δημιουργούμε οράματα, 
αλλά ταυτόχρονα να εξυπηρετούμε τις βιοτικές ανάγκες του επιπέδου του Ελληνικού λαού.

Δεν νομίζω ότι είναι έτσι. Πιστεύω, ότι στο νεοφιλελευθερισμό υπάρχει το δόγμα: «Η οικονο
μία αποφασίζει και η πολιτική εκτελεί», ενώ αντίθετα σ’ εμάς, στην αριστερά είναι η πολιτική 
στο προσκήνιο. Η πολιτική η οποία παρεμβαίνει προς όφελος των ασθενεστέρων για την διατή
ρηση και την αναθεώρηση ίσως, την αναθεώρηση ίσως του δικτύου κοινωνικής προστασίας, 
αλλά ταυτόχρονα και της σταθεροποίησης αυτού του δικτύου κοινωνικής προστασίας.

Αρα έχω την εντύπωση, ότι σήμερα καλώς αναζητούμε, καλώς προβληματιζόμαστε. Εχω επί
σης την αίσθηση ότι σ’ αυτή την αίθουσα δεν άκουσα εναλλακτική πρόταση στο επίπεδο της 
οικονομίας, στο επίπεδο το μακροοικονομικό, στην παγκοσμιοποίηση, στη διεθνοποίηση του 
κεφαλαίου, στο ότι οι συνθήκες έχουν αλλάξει, στο ότι δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε μόνο 
εθνικά, αλλά πρέπει να λειτουργήσουμε ευρωπαϊκά, πρέπει να λειτουργήσουμε σε παγκόσμιο 
επίπεδο.

Και καλώς προχωρούμε την αναζήτηση για το ποιος είναι ο ρόλος της Αριστερός, για το πώς 
πρέπει να προσαρμόσουμε την σημερινή μας τακτική στις νέες συνθήκες που διαμορφώθηκαν. 
Και έχω την εντύπωση ότι δεν πρέπει να διαφωνεί κανείς, εκτός πλέον και αν τα διλήμματα τα 
οποία αναπτύσσονται, είναι διλήμματα τεχνητά, τα οποία ουσιαστικά δεν εξυπηρετούν την πολι
τική και τους στόχους της.

Ενα είναι το πρόβλημά μας όχι ότι η αναζήτησή μας δεν είναι σωστή, όχι ότι ο προβληματι
σμός μας δεν είναι σωστός, όχι ότι δεν πηγαίνουμε καλά, είναι το πώς θα συνδυάσουμε τους

εκσυγχρονισμούς, τις μεταρρυθμίσεις, τις καινοτομίες που είμαστε υποχρεωμένοι εκ των πραγ
μάτων να κάνουμε στα πλαίσια της Ενωμένης Ευρώπης και ενός νέου κόσμου που γεννιέται 
μαζί με την πολιτική μας στο δίκτυο της κοινωνικής προστασίας, στην αναδιανομή του πλούτου, 
στην εξυπηρέτηση των ασθενέστερων στρωμάτων. Και εκεί είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που 
αφορά την σημερινή κυβέρνηση, αφορά τον κόσμο και εκεί θα κριθούμε.

Δύο λόγια και τελειώνω. Η ανασυγκρότηση προχωράει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η ανασυ
γκρότηση θα πάει καλύτερα σύντροφοι αν αυτός ο διάλογος μας οδηγήσει σε έμπνευση και σε 
δημιουργία. Αν αυτός ο διάλογος είναι πράγματι παραγωγικός πολιτικά, αν αυτός ο διάλογος 
δεν χρησιμοποιηθεί τεχνητά είτε για διαχωριστικές γραμμές, είτε για ταμπέλες, είτε για ισοπε
δώσεις.

Πρέπει να αποκτήσουμε και την ελκτικότητα. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε σε κεντρικό επί
πεδο, αυτό προσπαθούμε να κάνουμε κι εμείς σε Νομαρχιακό επίπεδο. Ετσι και η Διευρυμένη 
έχει συνεδριάσει πολλές φορές και έχουν στηθεί οι πέντε πρώτες Θεματικές Οργανώσεις.

Αυτό όμως που πρέπει να πω είναι το εξής: Δεν είναι μόνον ο ρόλος του Κόμματος στο να 
προχωρήσει η ανασυγκρότηση. Υπάρχουν Νομοί ακριτικοί, υπάρχουν Νομοί παραμεθόριοι, υπάρ
χουν και Νομοί όμως που έχουν χαρακτηριστικά γνωρίσματα αυτών των Νομών σε επίπεδο ανά
πτυξης, όπως είναι ο Νομός της Εύβοιας και όπως είναι άλλοι Νομοί της χώρας.

Γι’ αυτό οι Νομαρχιακές παλεύουν κάτω από δυσμενείς συνθήκες σε φθίνουσες περιοχές στο 
να προχωρήσουν το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και να υλοποιήσουν το σχέδιο της ανασυγκρότη
σης. Ανασυγκρότηση που δεν είναι οργανωτική διαδικασία, αλλά βαθιά πολιτική και ιδεολογική 
διαδικασία.

Κλείνοντας, πρέπει να πω το εξής: Ολα αλλάζουν, περιφερειακή συγκρότηση, ανακυττάρωση 
του Α' βαθμού Αυτοδιοίκησης, νέοι Δήμοι, υπάρχει ένα οργανωτικό μοντέλο για τα επαρχιακά 
γραφεία που μιλάει για γραφεία στα Συμβούλια Περιοχής.

Οα πρέπει ο Τομέας του Οργανωτικού να μας δώσει μια απάντηση αν θα προχωρήσουμε στην 
ίδρυση αυτών των γραφείων, αν μπορούν αυτά τα γραφεία να λειτουργήσουν ή αν θα μπλε
χτούν μέσα στο συνοθύλευμα όλης αυτής της διαδικασίας ή θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα 
στα νομαρχιακά όργανα ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες να δρουν και να δράσουν.

Πιστεύω σύντροφοι, ότι το τέλος αυτού του διημέρου μπορεί να μας βρει πιο ώριμους γιατί το 
ΠΑΣΟΚ πρέπει να γίνει πιο ώριμο και ο Ελληνικός λαός έχει ανάγκη μόνο από ένα ώριμο 
ΠΑΣΟΚ. Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Νομαρχιακή Γερμανίας Βορρά - Δύση.

ΠΕΤΡΟΝΙΑΤΗΣ Μ. (Νομαρχιακή Γερμανίας Βορρά - Δύσης): Συντρόφισσες και σύντροφοι, εγώ 
θα πω πολύ λίγα πράγματα για να δείξω την παρουσία μας. Γιατί εμάς τους μετανάστες εκτός 
του ότι μας πληγώνει πολλές φορές η Ελλάδα, μας πλήγωσε πάρα πολλές φορές και το ΠΑΣΟΚ 
που ξεκίνησε από την Γερμανία.

Γύρω από την ανασυγκρότηση ήθελα να τοποθετηθώ και να πω, ότι είναι μια προσπάθεια την 
οποία έχουμε κάνει πάρα πολλές φορές, είναι πολλά χρόνια που προσπαθούμε να ανασυγκροτη
θούμε και τελικά δεν το έχουμε καταφέρει. Ελπίζω ότι αυτή τη φορά θα το καταφέρουμε και 
πρέπει να το καταφέρουμε, γιατί δεν πάει άλλο έτσι όπως λειτουργεί η Οργάνωσή μας σήμερα.



Προέρχομαι από ένα μεγάλο χωριό της Ρόδου με δημοκρατική παράδοση και έχουμε δυο 
Οργανώσεις οι οποίες είναι μόνο Οργανώσεις αφισοκολλητών, δεν γίνεται καμιά πολιτική και 
περισσότερο μπορώ να πω διώχνουν κόσμο από το ΠΑΣΟΚ, παρά αντιπροσωπεύουν την κοινω
νία και φέρνουν τον κόσμο κοντά μας.

Αρα θα πρέπει να δούμε, πώς θα ανασυγκροτηθούμε για να μπορέσουμε να συμμετέχουμε και 
να βοηθήσουμε στον εκσυγχρονισμό της κοινωνίας. Πιστεύω ότι βασικό ρόλο θα παίξει η κυβερ
νητική πολιτική στο αν θα έρθει ο κόσμος μέσα στις οργανώσεις μας. Πιστεύω ότι εμείς θέλουμε 
και μπορούμε να ανοίξουμε τις πόρτες, το ερώτημα είναι, πόσοι θα έρθουν μέσα.

Και θα πω δυο λόγια γύρω απ’ αυτές τις πολιτικές για το εξωτερικό. Εμείς ευτυχώς δεν έχου
με νομή εξουσίας για να έχουμε πίσω από το μυαλό μας, όταν ανακατευόμαστε σε πολιτικές 
διαδικασίες κάτι άλλο. Αλλά έχουμε ορισμένα προβλήματα, τα οποία προσπαθούμε να λύσουμε. 
Και ένα απ’ αυτά είναι η εκπαίδευση των παιδιών μας και η διατήρηση της πολιτιστικής μας κλη
ρονομιάς στο εξωτερικό. Και εκεί έχουμε τεράστιες δυσκολίες και παρά το ό,τι προσπαθούμε 
χρόνια Kat έχουμε προβάλλει τα προβλήματά μας, δεν γίνεται τίποτα.

Ψηφίστηκε πέρσι το καλοκαίρι ένας νόμος για την εκπαίδευση των Ελληνοπαίδων εξωτερικού. 
Απ’ αυτό τον νόμο μόνο που ψηφίστηκε συντρόφισσες και σύντροφοι, τίποτα δεν λειτούργησε, 
διότι χρειάζονται 65 υπουργικές αποφάσεις για να λειτουργήσει και πέντε Προεδρικά Διατάγμα
τα από τα οποία κανένα μέχρι σήμερα, ούτε υπουργική απόφαση, ούτε Προεδρικό Διάταγμα δεν 
έχει βγει.

Και λέμε, είχαμε έλλειψη νόμων στην Ελλάδα; Εχουμε αρκετούς νόμους, να τους εφαρμόσου
με. Σ’ αυτά που βάζουμε στους υπουργούς, ούτε που μας ακούνε. Γι’ αυτό πιστεύω, ότι η ανασυ
γκρότηση θα πετύχει εάν η κυβέρνηση και οι τακτικές που έχουν οι σύντροφοί μας που έχουν 
εξουσία και εάν η Οργάνωση και οι Θεματικές Οργανώσεις τις οποίες θα δημιουργήσουμε, 
έχουν και πολιτικό ρόλο. Αν δεν έχουν πολιτικό ρόλο δεν θα έρθει ο κόσμος να τις πλαισιώσει. 
Σας ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Τομεακή ΕΛΤΑ.

ΦΥΣΣΑΣ Π. (Τομεακή ΕΛΤΑ): Στα πλαίσια της 3ης Συνόδου του Τομέα Οργανωτικής Πολιτικής, 
παραθέτουμε κι εμείς με τη σειρά μας την άποψή μας, λαμβάνοντας υπόψη και συνθέτοντας τις 
όποιες μικροδιαφορές σε πολιτικο-οργανωτικό, των μελών της Οργάνωσης.

Κάνοντας μια ιστορική αναδρομή, διαπιστώνουμε ότι το ΠΑΣΟΚ αυτοοργανώθηκε και μέχρι 
που ανέλαβε την εξουσία οραματιζόταν την αλλαγή της κοινωνίας. Γρήγορα όμως, αφού ανέλα
βε την εξουσία, από ΠΑΣΟΚ της νέας αριστερός αναζήτησης έγινε ΠΑΣΟΚ του κράτους και της 
πελατειακής σχέσης. Σήμερα, καλείται σε μια μεγάλη πρόκληση να αλλάξει τη νοοτροπία που το 
ίδιο δημιούργησε.

Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι οι πολιτικοί μας αντίπαλοι το 1989 επιχειρούν την πολιτική διάλυση, 
το ΠΑΣΟΚ ανθίσταται κατά τον καλύτερο τρόπο και επιτυγχάνει τότε να αποσπάσει το μεγαλει
ώδες 40% του εκλογικού σώματος. Στη συνέχεια όμως έχουμε την κατάρρευση του υπαρκτού 
σοσιαλισμού, από την οποία όλα τα σοσιαλιστικά και ευρωπαϊκά κόμματα είναι αδύνατον να μεί
νουν ανεπηρέαστα. Εχουμε δηλαδή αλλαγή καταστάσεων και δεδομένων. Είμαστε υποχρεωμέ
νοι να μετεξελιχθούμε σ’ ένα κόμμα που να λαμβάνει τα μηνύματα της κοινωνίας.

Η αναζήτηση του νέου ρόλου του κόμματος, θα μπορούσαμε να πούμε ότι φτάνει και ξεκινάει 
από τις παραμονές της μεγάλης εκλογικής νίκης του ΠΑΣΟΚ, του 1981. Ωστόσο η πρώτη σοβα
ρή προσπάθεια για να προσεγγίσουμε το θέμα, δηλαδή τον νέο ρόλο του κόμματος, έγινε στην 
9η Σύνοδο της Κ.Ε., το Μάρτιο του 1982, η οποία πράγματι δίνει νέα διάσταση σε θεωρητικό επί
πεδο.

Ομως δεν περπάτησε η προσπάθεια αυτή, με αποτέλεσμα η Οργάνωση να μπει ανοχύρωτη στη 
δοκιμασία της εξουσίας, με τις γνωστές συνέπειες και τα γνωστά διαλυτικά φαινόμενα. Το 
ΠΑΣΟΚ δηλαδή, έγινε ένα κόμμα αξιωματούχων. Το τελικό αποτέλεσμα αυτής της πορείας, είναι 
η μείωση της αξιοπιστίας και φερεγγυότητας του πολιτικού λόγου του κόμματος, η συρρίκνωση 
των πολιτικών πρωτοβουλιών, η εσωστρέφεια, η όξυνση εσωτερικών αντιθέσεων και άλλα 
πολλά.

Ολα τα ευρωπαϊκά σοσιαλιστικά κόμματα έχουν κοινά χαρακτηριστικά. Τι; Οτι έχουν μετατρα
πεί από κόμματα ιδεών, σε κόμματα ψηφοφόρων. Το ΠΑΣΟΚ ακόμα αντιστέκεται και δεν θέλει 
να ταυτιστεί με τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά σοσιαλιστικά κόμματα. Θέλει να παραμείνει κόμμα 
ιδεών. Και αυτός είναι ο λόγος της ενότητάς του. Εδώ πρέπει να δώσει την μάχη, μέσα από το 
διάλογο και την κατοχύρωση της εσωκομματικής δημοκρατίας, που έλειπε όλα αυτά τα χρόνια.

Καλούμαστε να απαντήσουμε συντρόφισσες και σύντροφοι, σε μια σειρά από ερωτήματα. Αν 
και κατά πόσον το ΠΑΣΟΚ μπορεί να διατηρήσει τον κεντρικό ρόλο που έχει στην πολιτική 
σκηνή της χώρας μας. Αν θα μπορέσουμε να δώσουμε ουσιαστικό περιεχόμενο σ’ έναν μόνιμο 
κοινωνικό διάλογο. Αν θα μπορέσουμε να υλοποιήσουμε την ανάγκη της ανασύνθεσης του 
ευρύτερου κεντροαριστερού χώρου, αν θα μειώσουμε την αναντιστοιχία μεταξύ οργανωμένου 
και κοινωνικού ΠΑΣΟΚ και άλλα πολλά.

Πρέπει να πείσουμε ότι είμαστε ένα κόμμα αξιοκρατίας, διαφάνειας, δημοκρατίας και καθαρό
τητας. Το ΠΑΣΟΚ, πρέπει επιτέλους να γίνει ένα σύγχρονο κόμμα, θεσμός με διαχρονική πορεία 
και νικηφόρα προοπτική. Πώς όμως; Οπωσδήποτε με μια Οργάνωση που θα της δοθεί ο ρόλος 
που της ανήκει. Με μια Οργάνωση με πολιτική οντότητα, με ισοτιμία των μελών της αλλά και με 
κατανόηση ότι δεν κάνουμε όλοι για όλα.

Να κατοχυρώσουμε τον παράλληλο σεβασμό, την συντροφικότητα, τις ανθρώπινες σχέσεις 
απέναντι στην ισοπεδωτική δύναμη των μηχανισμών και την θηριωδία της ομάδας. Να αφήσουμε 
την ξύλινη γλώσσα, να εγκαθιδρύσουμε την φερεγγυότητα, την αξιοπιστία. Ναι, πρέπει να πετύ- 
χει η ανασυγκρότηση. Εγιναν πολλές προσπάθειες. Ομως, απέτυχαν.

Η σημερινή είναι διαφορετική και γιατί οι συνθήκες διαφέρουν, αλλά και γιατί είμαστε σ’ έναν 
άλλο κύκλο. Ωρίμασαν ή άλλαξαν κάποια δεδομένα. Η κοινωνία μας, η κοινή γνώμη άλλαξε 
στάση. Ο ηγεμονισμός, δεν έχει θέση στην σημερινή πρακτική πραγματικότητα. Δεν ξέρω πόσο 
δύσκολα είναι αυτά που ζητάει η κοινή γνώμη, η κοινωνία μας. Δηλαδή, τι ζητάει; Αξιοπιστία 
κράτους-πολίτη, αξιοκρατία, σοβαρότητα, ίσες ευκαιρίες για όλους. Η ίδια λέει ότι είναι πάρα 
πολύ εύκολα και απλά.

ΓΓ αυτό τα κόμματα πρέπει, και ιδιαίτερα το ΠΑΣΟΚ, που παρά τις όποιες κατηγορίες κρατάει 
ακόμη το καλύτερο κοινωνικό πρόσωπο σ’ ευρωπαϊκό επίπεδο, πρέπει να αποκτήσει πιο ελκτικό 
πρόσωπο, μεγαλύτερη αξιοπιστία όσον αφορά την εφαρμογή της πολιτικής και ένα δημοκρατικό 
τρόπο οργάνωσης. Και τούτο, γιατίΙόλοι διαλαλούμε σ’ όλους τους τόνους ότι βρισκόμαστε ως



Οργάνωση στο σημείο μηδέν. Η μετεξέλιξή μας έχει να κάνει με την ίδια μας την ύπαρξη.

Σήμερα υπάρχει πολιτική βούληση, περισσότερο ίσως από ποτέ. Ισως όμως να λείπει εκείνο το 
κάτι τι που θα μας κάνει να το πιστέψουμε. Και αυτό, είναι το μεγάλο όραμα και η απεμπόληση 
της εσωστρέφειας αλλά και η λογιστική συμπεριφορά μερικές φορές της κυβέρνησης, με αποτέ
λεσμα να δίνει αφορμές για ομαδοποιήσεις και εσωτερικές, μικρές βέβαια ευτυχώς, συγκρού
σεις.

Η ανασυγκρότηση ως ιδέα, στηρίζεται στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας και του 
ΠΑΣΟΚ. Αποτελεί την μοναδική ολοκληρωμένη πρόταση, η οποία δίνει διεξόδους σε χρόνια 
προβλήματα της Οργάνωσης και της σχέσης της με την κοινωνία. Η λέξη-κλειδί αυτής της 
πορείας, είναι η συναίνεση. Βέβαια θα επιφέρει η ανασυγκρότηση ανακατανομές και ανακατατά
ξεις στην διαχείριση των τοπικών εξουσιών και επετηρίδων. Αυτό δημιουργεί προβλήματα επι- 
φυλακτικότητας. Ισως εκεί είναι το πρόβλημα ή στο γεγονός ότι οι πληγές από το Συνέδριο είναι 
σίγουρα πρόσφατες;

Η ανασυγκρότηση πιστεύουμε, δεν πρέπει να έχει οργανωτίστικο και μόνο χαρακτήρα. Πρέπει 
να δώσει ζωντάνια και παλμό στην Οργάνωση. Πρέπει να αντιστοιχισθεί με το κοινωνικό 
ΠΑΣΟΚ, πρέπει να αποτελέσει τον ιμάντα της μεταφοράς των προβλημάτων της κοινωνίας στην 
κεντρική εξουσία με αξιοπιστία και φερεγγυότητα.

Η Οργάνωση πρέπει να είναι πόλος καταγραφής των προβλημάτων αλλά και επεξεργασίας 
αυτών, με πολιτική παρέμβαση στη βάση της ισοτιμίας του μέλους που παράγει πολιτική ποιοτι
κή ως μονάδα και όχι πολιτική μέσα από την λογική των πολλών, και άρα πρέπει να συνενώσου
με τις Οργανώσεις ώστε να αποκτήσουν μεγαλύτερη οντότητα στην πολιτική παρέμβαση.

Τελειώνουμε αναφέροντας ότι σαν Τομεακή ΕΛΤΑ, στηρίζουμε την ανασυγκρότηση σε όλη της 
την πορεία. Κατανοούμε τις δυσκολίες, με τις όποιες ιδεολογικές πολιτικές αντιθέσεις. Συμμετέ
χουμε στην κατοχύρωση της ενότητας και της ψυχικής επανένωσης, της συνέχειας και της προ
οπτικής του ΠΑΣΟΚ. Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ο σύντροφος Χατζηεμαννουήλ από την Ανατ.Αττική έχει το λόγο.

ΧΑΤΖΗΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Μ. (Νομαρχιακή Αν.Αττικής)·. Συντρόφισσες και Σύντροφοι, σε μια εποχή 
που όσοι και όποιοι ασχολούμαστε ακόμα με τα κόμματα και με την πολιτική αντιμετωπιζόμαστε 
είτε ως επαγγελματίες, είτε ως γραφικοί. Εμείς χαιρετίζουμε τη σημερινή Σύνοδο όχι γιατί ανα
γνωρίζουμε τους εαυτούς μας στον ένα ή στον άλλο χαρακτηρισμό, αλλά γιατί επιμένουμε να 
πιστεύουμε στο αναντικατάστατο της πολιτικής, στη δύναμη των ιδεών μας, στην αναγκαιότητα 
της ανασυγκρότησης της προοδευτικής στρατηγικής.

Ανασυγκρότηση, η οποία αντιμετωπίζεται με δύο προσεγγίσεις πολλές φορές, οι οποίες κατά 
την άποψή μας και οι δύο είναι απολιτικές. Η μία είναι υπεραισιόδοξη, όλα θα γίνουν επειδή το 
θέλουμε. Η άλλη είναι από πεσιμιστική έως μηδενιστική. Μάλιστα, εμφανίστηκε και σήμερα μία 
αντίληψη η οποία λίγο- πολύ κατέγραψε την αποτυχία αυτής της προσπάθειας και ανέλυσε και 
τους λόγους για τους οποίους αυτή η προσπάθεια απέτυχε.

Ομως σύντροφοι, η σημερινή προσπάθεια ανασυγκρότησης που εν πόση περιπτώσει βρίσκεται 
και σε μία εξέλιξη, δεν είναι η πρώτη που έκανε το Κίνημά μας στην ιστορική του πορεία. Εχουν 
προηγηθεί και άλλες. Και η κάθε επόμενη, υπήρχε ακριβώς Αόγω της αποτυχίας της προηγούμε

νης. Μήπως θα ήταν καλύτερα να αναλύσουμε γιατί απέτυχαν εκείνες οι προσπάθειες, για να 
μην επαναλάβουμε εκείνα τα λάθη στο σήμερα;

Θα κάνουμε δύο κρίσιμες κατά την άποψή μας, επισημάνσεις. Η ανασυγκρότηση δεν είναι 
ζήτημα οργανωτικών μέτρων. Είναι μία βαθύτατα πολιτική διαδικασία, και ως τέτοια θα πρέπει 
να απαντάει στην κρίση που διέρχεται ο πολιτικός λόγος σήμερα, στην κρίση των σχέσεων 
μεταξύ πολιτικής, μεταξύ πολιτικών υποκειμένων και κοινωνίας.

Δεύτερον, η κρίση στις σχέσεις αντιπροσώπευσης όπως έχει καταγραφεί με ιδιαίτερη έμφαση 
τα τελευταία χρόνια, δεν απαντιέται με εσωτερικές ρυθμίσεις αλλά με σχέδιο και στρατηγική 
που να εμπνέουν τους πολίτες, που να ανανεώνουν την πίστη τους ότι μπορούν να βελτιώσουν 
την ζωή τους εάν συμμετέχουν σε μια κοινή προσπάθεια.

Η σημερινή κατάσταση στην Οργάνωση του ΠΑΣΟΚ, είναι σε όλους γνωστή. Υπάρχει έλλειψη 
μαζικότητας, υπάρχει έλλειψη αντιπροσώπευσης, στη σύνδεση με την κοινωνία έχουμε σοβαρά 
προβλήματα, οι Τοπικές Οργανώσεις συνήθως δεν έχουν ένα πρόγραμμα δράσης που να εντάσ
σει τις υπαρκτές ανάγκες του κοινωνικού περίγυρου αλλά συνήθως αναπαράγουν διαδικασίες 
ρουτίνας με μοναδικές στιγμές εξωστρέφειας κάποιες δεδομένες τελετές (πίτες, συνεστιάσεις 
κλπ.).

Το στελεχιακό δυναμικό είναι βασικά το ίδιο εδώ και πολλά χρόνια και η ποιότητα των διαδικα
σιών δεν δίνει τη δυνατότητα ανάδειξης στελεχών. Πολλοί σύντροφοι μίλησαν για επετηρίδα, 
και έχουν δίκιο. Νομίζω όμως ότι δεν υπάρχει ούτε επετηρίδα, αν δούμε τον μέσο όρο τον ηλι- 
κιακό και της σημερινής Συνόδου. Οι Τοπικές Οργανώσεις δεν είναι λειτουργικές και τέλος, και 
το χειρότερο, η αποδυνάμωση της συλλογικής πολιτικής λειτουργίας και έκφρασης έχει οδηγή
σει σε πολλές περιπτώσεις σε φαινόμενα παραγοντισμού και υποκατάστασης.

Και έχουν δίκιο σήμερα οι σύντροφοι -και θα το κάνουν και αύριο και μάλιστα ενόψει των 
δημοτικών εκλογών- να απαιτούν από τα τοπικά στελέχη των τοπικών κοινωνιών να δεσμεύο
νται από τις αποφάσεις των οργάνων, να μην έχουμε το φαινόμενο του κατακερματισμού και 
των πολλών υποψηφιοτήτων στους Δήμους.

Θα πρέπει όμως πρώτα να σταματήσει αυτό το ιδιότυπο πολιτικό πιγκ-πογκ μεταξύ των ηγετι
κών στελεχών και μάλιστα μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, για να υπάρξει η νομιμοποίη
ση, για να υπάρξει η πολιτική και ηθική νομιμότητα να απευθυνόμαστε στη συνέχεια στα στελέ
χη των τοπικών κοινωνιών. Πάντως ούτως ή άλλως, αυτά τα φαινόμενα απογοητεύουν τα μέλη 
και εκφυλίζουν την εσωτερική ζωή της Οργάνωσης.

Στο ερώτημα εάν η σημερινή κατάσταση είναι ανατρέψιμη, δεν υπάρχουν μονοσήμαντες απα
ντήσεις. Υπάρχουν πολιτικά προαπαιτούμενα που σχετίζονται με την συνολική ικανότητα του 
Κινήματος να διαμορφώνει όρους πολιτικής λειτουργίας και δράσης που να εμπνεύσουν και 
πάλι, που να επαναφέρουν την πολιτική ως δύναμη αλλαγής στο προσκήνιο. Απαιτείται η επιβε
βαίωση του Κινήματος όχι μόνο στην βάση της εκλογικής του ετοιμότητας και αποτελεσματικό- 
τητας, αλλά κυρίως στη βάση της μεταρρυθμιστικής του προοπτικής και των μεγάλων εθνικών 
στόχων.

Τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς, ζούμε μία εποχή σημαντικών κοινωνικών ανακατατάξεων 
και αλλαγών. Οι αλλαγές αυτές επηρεάζουν τις οικονομίες, τους θεσμούς, τις παραγωγικές 
δυνάμεις και σχέσεις, τις κοινωνικές τάξεις, τα οικολογικά συστήματα. Επιφέρουν νέες ισορρο-
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πιες μεταξύ των πολιτικών και κοινωνικών δυνάμεων.

Το μεγάλο στοίχημα για την Αριστερά, είναι ακριβώς να επηρεάσει αυτές τις αλλαγές και να 
τις εντάξει σ’ ένα σχέδιο σύμφωνο με τις δικές της αξίες. Προς τούτο απαιτούνται: Πρώτον, η 
ανοικοδόμηση μιας νέας συμμαχίας των δυνάμεων της Ευρωπαϊκής Αριστερός, δεδομένου ότι 
πολλές κρίσιμες επιλογές για την πορεία της κάθε χώρας γίνονται πλέον σ’ ευρωπαϊκό κοινοτικό 
επίπεδο.

Και δεύτερον, ένα κοινό πρόγραμμα των σοσιαλιστικών κομμάτων της Ευρώπης, με έξι βασι
κές επιδιώξεις:

1 - Μείωση του χρόνου εργασίας χωρίς μείωση των πραγματικών αποδοχών των εργαζομένων

2- Την ουσιαστική καταπολέμηση της ανεργίας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

3- Την εξασφάλιση ενός πλαισίου κοινωνικής προστασίας

4- Την προστασία της δημοκρατίας από το θανάσιμο εναγκαλισμό πολιτικής με οικονομική 
εξουσία και παραπέρα την ενίσχυση της αντίληψης της άμεσης δημοκρατίας με την αξιοποίηση 
των δικτύων πληροφόρησης και των σύγχρονων επικοινωνιακών μεθόδων.

5- Την ανάδειξη της πολιτιστικής πολιτικής και ηθικής δύναμης της Ευρώπης, της Ευρώπης 
των μεγάλων πρωτοβουλιών στις διεθνείς σχέσεις, πρωτοβουλιών που διέπονται από τις αρχές 
του διαφωτισμού και όχι από την λογική των σταυροφοριών.

6- Την ριζική αλλαγή του καταναλωτικού προτύπου και τη δημιουργία ενός κινήματος πολιτών 
για την προστασία της ποιότητας ζωής και του περιβάλλοντος.

Είναι προφανές ότι η χώρα μας δεν θα πρέπει να απουσιάζει από τις εξελίξεις της ενοποίησης. 
Ταυτόχρονα όμως, θα πρέπει να γίνει σαφές ότι η πολιτική του Κινήματος δεν θα πρέπει να εξα
ντλείται στον παραπάνω στόχο, γιατί τότε μπορεί να πετύχει τον στόχο αλλά να χάσει την πολι
τική του νομιμοποίηση ως ηγετικού χώρου από την πλευρά των Ελλήνων εργαζομένων, ίσως και 
την ψυχή του ως σοσιαλιστικού φορέα. Επομένως θα πρέπει από σήμερα να προσεχθεί ιδιαίτερα 
το αίσθημα κόπωσης- απογοήτευσης που υπάρχει, να μην διαψευσθούν οι προσδοκίες που επί
σης υπάρχουν από τη νέα κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ.

Ο σοσιαλιστικός μας χαρακτήρας σύντροφοι, δεν μπορεί να αναδεικνύεται ανάλογα με την 
συγκυρία, αλλά θα πρέπει να αποτελεί την σταθερά στην πολιτική δράση τόσο του Κινήματος 
όσο και της Κυβέρνησης. Η εκσυγχρονιστική διάσταση της πολιτικής μας θα πρέπει να ορίζει 
νέα πεδία ρήξης με νοοτροπίες, συμπεριφορές, αντιλήψεις και πρακτικές που τείνουν στην ανα
παλαίωση των αρνητικών πλευρών του πολιτικού συστήματος όπως πελατειακές σχέσεις, δια
πλοκή πολιτικής- οικονομικής εξουσίας κ.α.

Ιδιαίτερα στο επίπεδο της κομματικής μας συγκρότησης, θα πρέπει να τονιστούν τα εξής. 
Θέλουμε κόμμα της κοινωνίας και όχι του κράτους. Θέλουμε κόμμα της περιφερειακής αποκέ
ντρωσης και όχι κεντρικό μηχανισμό με κατά τόπους παραρτήματα. Θέλουμε κόμμα αρχών, 
ιδεών, σύγχρονου προγραμματικού λόγου, κόμμα συλλογικό, ικανό να αφουγκράζεται και να 
μετασχηματίζει σε πολιτική τις ανάγκες της κοινωνίας.

Θέλουμε την άμεση δημοκρατία στην πολιτική λειτουργία του Κινήματος και όχι την εσωτερί- 
κευση της νόθας αντιπροσώπευσης με τον συγκεντρωτισμό των εξουσιών σ’ ένα στενό κύκλο 
ηγετικών παραγόντων. Και επειδή όλα τα παραπάνω τα θέλουμε αρκετά χρόνια τώρα, αλλά βιώ-

νουμε τα αντίθετα, τα θέλουμε όχι ανάλογα με την κατάσταση ή την συγκυρία την εσωκομματι
κή.

Επειδή οι ελπίδες που γεννήθηκαν από το τελευταίο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ και η αναμφισβήτη
τη βελτίωση των όρων πολιτικής λειτουργίας του Κινήματος τους τελευταίους μήνες, δεν επαρ
κούν για να τροφοδοτήσουν δυναμική ανατροπή των αρνητικών δεδομένων. Και επειδή και αυτή 
η προσπάθεια δεν είναι ουδέτερη απέναντι στον χρόνο και την αδράνεια που αυτός προκαλεί, θα 
δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις για να πετύχει.

Το ΠΑΣΟΚ των οραμάτων μας, θέλουμε να πιστεύουμε ότι δεν τελείωσε. Αρχίζει ξανά.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Από την Τομεακή Ετεροδημοτών ο σύντροφος Κονιτόπουλος έχει το λόγο.

ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ. (Τομεακή Επιτροπή Ετεροδημοτών): Συντρόφισσες και Σύντροφοι, οι απο
φάσεις της 3ης και 4ης Συνόδου της Κ.Ε. καθόρισαν τα βήματα, τους τρόπους και το χρονοδιά
γραμμα υλοποίησης της ιδεολογικής, πολιτικής και οργανωτικής ανασυγκρότησης, σύμφωνα και 
με τις αποφάσεις του 4ου Συνεδρίου μας. Και αυτό, γιατί το ΠΑΣΟΚ έπρεπε να αντιπαρατεθεί 
στην παρατηρούμενη κρίση της πολιτικής, στην προσπάθεια της οικονομικής δύναμης για ανά
δειξή της σε κύριο παράγοντα των κοινωνικών εξελίξεων, στην παθητική στάση του πολίτη απέ
ναντι στα μεγάλα κοινωνικά προβλήματα.

Οι Οργανώσεις Ετεροδημοτών έχουν αποδεχθεί τον βαθμό ανάγκης για ανασυγκρότηση αλλά 
και τα συγκεκριμένα βήματα και τους ρυθμούς αυτών για την επιτυχία του στόχου. Σήμερα 
έχουν ήδη κλείσει ένα πρώτο κύκλο διαδικασιών και είναι πλέον σε θέση να κάνουν συγκεκριμέ
νες προτάσεις.

Θα καταθέσουμε τις προτάσεις αυτές που πιστεύουμε ότι αποτελούν ένα αρχικό αξιόπιστο 
δείγμα της κοινωνικής συμπεριφοράς σ’ αυτή την προσπάθεια του πολιτικού μας φορέα που έχει 
αναλάβει τις κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις στη χώρα μας με επιτυχία. Στην προσπάθεια μιας 
κυβερνητικής πολιτικής, που βάζει τα θεμέλια προοπτικής. Μιας προοπτικής για αλληλεγγύη, για 
κοινωνική συνοχής, για ισχυρή Ελλάδα.

Συμφωνούμε ότι η ανασυγκρότηση του Κινήματος θα πρέπει να συνδεθεί άμεσα με το στόχο 
της προσέγγισης της κοινωνίας, με το στόχο της επαναπρόκλησης του ενδιαφέροντος του πολί
τη για τα κοινά. Γι’ αυτό θα πρέπει να υπάρξουν συγκεκριμένα εγχειρήματα από μέρους του 
ΠΑΣΟΚ, που θα προκαλέσουν ένα κοινωνικό σοκ. Ενα σοκ που θα ταράξει τα σημερινά στάσιμα 
νερά της κοινωνίας μας.

Θα πρέπει μέσα στον εσωκομματικό χώρο να φανεί η επιδιωκόμενη αναστροφή του σημερινού 
κλίματος προς το κλίμα της ενιαίας αντίληψης, της συλλογικής προσπάθειας, της αξιοκρατίας. 
Πρέπει να βγούμε όλοι μαζί με συγκεκριμένα επιχειρήματα να υπερασπιστούμε τις θέσεις μας. 
Πρέπει τα συγκεκριμένα βήματα προς την ανασυγκρότηση να περάσουν από το γενικό, στο ειδι
κό.

Πρέπει δηλαδή να δούμε άμεσα πολιτική συμφωνία για συνεργασία, συλλογική δημιουργική 
των κορυφαίων στελεχών μας, και κύρια της ηγετικής ομάδας για την παραπέρα πορεία του 
Κινήματος και όχι έμμονες αναφορές περί αποκλεισμών και άλλων παρόμοιων. Γιατί η πορεία 
προς την ανασυγκρότηση δεν μπορεί να προχωρήσει με πισωγυρίσματα-αναιρέσεις αλλά με ενι
αία συλλογική δράση.



Συντρόφισσες-Σύντροφοι, φαίνεται ότι έχουμε περάσει στην κοινωνία μας την αντίληψη ότι το 
κομματικό μέλος, ο εκπρόσωπος του λαού στο Κοινοβούλιο είναι ξεκομμένος από τις κοινωνικές 
ανάγκες, ότι ο εκπρόσωπος του λαού στο Κοινοβούλιο έχει πλέον ξεχάσει τι σημαίνει κοινωνική 
προσφορά, ότι έχει περάσει στη νοοτροπία του ατομικισμού.

Πρέπει άμεσα, πρέπει τώρα, μέσα από προσωπικά παραδείγματα να φανεί ότι η νοοτροπία 
αυτή θα αλλάξει. Ας βγουν κορυφαία στελέχη μας και ας δηλώσουν ότι στηρίζουν συγκεκριμέ
νες θέσεις του Κινήματος χωρίς να διαφαίνεται ότι αποβλέπουν σε κυβερνητικές θέσεις αλλά να 
πείσουν την κοινωνία ότι παραμένουν υπερασπιστές του χώρου στον οποίο έχουν ταχθεί. Πρέ
πει να υπάρξουν συγκεκριμένα παραδείγματα αξιολόγησης με κριτήρια αξιοκρατίας μελών για 
εσωκομματικά όργανα, για κυβερνητικές θέσεις.

Η προσέγγιση της κοινωνίας θα πρέπει να φανεί και μέσα από συγκεκριμένα βήματα επικοινω- 
νιακής πολιτικής. Μία επικοινωνιακή πολιτική που θα αρχίζει από το κεντρικό ΠΑΣΟΚ και θα 
καταλήγει σε κάθε τοπική ή άλλη πρωτοβάθμια Οργάνωση. Δεν είναι αποδεκτό να λειτουργεί 
ένας τουλάχιστον τηλεοπτικός σταθμός σε κάθε Νομό πέραν των άλλων εντύπων μέσων ενημέ
ρωσης και να προσπαθούμε τώρα να δημιουργήσουμε ένα ανεκτό επίπεδο υλικοτεχνικής υποδο
μής σε Οργανώσεις Βάσης, ένα επίπεδο άμεσης, σωστής ενημέρωσης απέναντι στην παραπλη
ροφόρηση.

Συντρόφισσες-Σύντροφοι, οι ρήξεις που προσδοκά η κοινωνία είναι ανάγκη να φανούν τώρα 
και να εκδηλωθούν κατά τρόπο που θα στηρίζουν το κοινωνικό και προοδευτικό χαρακτήρα της 
κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, διαφοροποιημένο από τον φιλελευθερισμό της Ν.Δ. και τον λαϊκισμό 
άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης. Είναι ανάγκη ο εσωκομματικός και κοινωνικός διάλογος 
γύρω από θέματα ιδεολογίας, πολιτικής, πολιτισμού, οικονομίας να προχωρήσει κάτω από 
συγκεκριμένο σχεδίασμά με μόνιμη προοπτική. Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Από το Λασίθι ο κ.Αλεξομανωλάκης έχει το λόγο.

ΑΛΕΞΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ Γ. (Νομαρχιακή Λασιθίου): Συντρόφισσες και Σύντροφοι, το ΠΑΣΟΚ έχει 
διανύσει μια ιστορική πορεία 23 χρόνων. Εχει γίνει αποδεκτό από μια μεγάλη μερίδα του ελληνι
κού λαού, όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό επιβεβαιώνεται από τέσσερις εκλογικές νίκες και μια αξιο
πρεπή ήττα το 1989. Εκείνο το 40% του '89 εξέπληξε πολύ κόσμο, ύστερα από τα γεγονότα που 
είχαν συμβεί.

Βέβαια, κάτι που ήταν προοδευτικό το 1974, στην πορεία μπορεί να είναι ξεπερασμένο. Είναι 
επομένως ανάγκη να προσαρμόσουμε την πολιτική μας σκέψη και την πολιτική μας συμπεριφο
ρά, ανάλογα με τις απαιτήσεις της σημερινής κοινωνίας. Να κρατήσουμε όλα εκείνα που είναι 
αποδεκτά, και είναι πολλά. Να αφαιρέσουμε τα ξεπερασμένα και να προσθέσουμε εκείνα που θα 
συμβάλουν στην προοπτική και τη συνέχεια του Κινήματος. Αυτά κατά τη γνώμη μας, είναι 
εκσυγχρονισμός.

Σήμερα με την επιχειρούμενη ανασυγκρότηση, ανοίγουμε πάλι την Οργάνωση με εγγραφή 
νέων μελών και επανένταξη εκείνων που έφυγαν, χωρίς ταυτόχρονα να έχουμε εξασφαλίσει το 
περιεχόμενο και τον μηχανισμό της πολιτικής ένταξης των μελών αυτών στην Οργάνωση. Η 
πορεία της ανασυγκρότησης και η προοπτική της, συνδέονται άμεσα με την επιτακτική ανάγκη:

1. Του ξεκαθαρίσματος και του προσδιορισμού της ιδεολογικής θέσης του Κινήματος

2. Της παραγωγής πολιτικής κατά θεματικό αντικείμενο από τους Τομείς του Κινήματος

3. Μεταφορά αυτής της πολιτικής στις Οργανώσεις για ζύμωση, προκειμένου να προσδιοριστεί 
η επιμέρους πολιτική του Κόμματος σε εθνικό, θεσμικό, κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο και 
στη συνέχεια αυτή η πολιτική να γίνει πράξη από την κυβέρνηση του Κινήματος.

Οσον αφορά τις Θεματικές Οργανώσεις δεν είμαστε αντίθετοι. Υπάρχει όμως στο Νομό μας 
μία ιδιομορφία η οποία δυσκολεύει και την συγκρότησή τους και την λειτουργία τους. Ομως 
λέμε, ότι θα προσπαθήσουμε, δεν παραιτούμεθα από την προσπάθεια.

Εκείνο όμως που κατά την γνώμη μου πρέπει να δούμε πρώτα, είναι να ενεργοποιήσουμε τις 
υπάρχουσες Τοπικές Οργανώσεις οι οποίες στην ουσία σήμερα σύντροφοι δεν υπάρχουν. Θα 
σταθώ λίγο στις μεταξύ μας σχέσεις, οι οποίες σχέσεις πρέπει να βελτιωθούν. Δεν είναι δυνα
τόν να συνεχίζουμε να παρουσιάζουμε αυτή την εικόνα της εσωκομματικής αντιπαράθεσης από 
τις οθόνες και τα παράθυρα των τηλεοράσεων.

Η ενιαία προς τα έξω έκφραση που ήταν κάποτε κανόνας στο ΠΑΣΟΚ, δυστυχώς τελευταία 
έχει καταστρατηγηθεί. Δεν θα αναφερθώ στα οικονομικά και στα εθνικά θέματα που είναι τα 
κυρίαρχα. Γιατί πιστεύω ότι η κυβέρνηση τα χειρίζεται καλύτερα, γνωρίζει καλύτερα εκείνη από 
εμάς τι συμβαίνει και εμείς στηρίζουμε αυτή την προσπάθεια.

Είναι όμως ανάγκη να βελτιώσουμε το κοινωνικό πρόσωπο του ΠΑΣΟΚ. Πρέπει να λέμε ξεκά
θαρα την αλήθεια στον κόσμο. Είναι προς τιμήν του Προέδρου μας που λέει πάντα την αλήθεια, 
έστω και αν πολλές φορές στενοχωρεί ορισμένους, η αλήθεια είναι αλήθεια.

Μπαίνουμε σύντομα σε μια περίοδο προεκλογική όσον αφορά τις Δημοτικές και Νομαρχιακές 
εκλογές, και πρέπει όλοι να εργαστούμε και να βαδίσουμε με βήματα προσεκτικά γιατί θα βρού
με σοβαρά προβλήματα μπροστά μας.

Ο Πρόεδρος στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδος στις 2/4/97 είπε, ότι σκοπεύει 
στην αναβάθμιση του ρόλου των βουλευτών ενόψει των Δημοτικών και Νομαρχιακών εκλογών. 
Ο βουλευτής πρέπει να παίξει το ρόλο του γιατί είναι από τα κορυφαία στελέχη του Κινήματος.

Αν όμως ο Πρόεδρος θέλει να αξιοποιήσει τους βουλευτές για το συγκεκριμένο σκοπό, θα 
πρέπει να τους δώσει τις κατάλληλες οδηγίες για να μην συμβούν εκείνα που συνέβησαν το 
1994, όπου ο κάθε βουλευτής δυστυχώς ήθελε να επιβάλλει τον δικό του. Εμείς σαν Οργάνωση 
κάνουμε έκκληση να τηρηθούν οι καταστατικές διατάξεις.

Πριν τελειώσω θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα δημοσίευμα όπως αναφέρθηκε και ο σύντροφος 
Γραμματέας του Ηρακλείου, που κι εμάς το δημοσίευμα μας φέρει ότι είμαστε μία από τις 7 
σκληρές Νομαρχιακές Επιτροπές.

Εγώ αυτό το αντιπαρέρχομαι, θέλω να πω μόνο τούτο, ότι άκουσα με προσοχή την εμπεριστα
τωμένη εισήγηση του Προέδρου, έβαλε σκοπούς και ανέλυσε σκοπούς, δηλώνουμε ότι στηρί
ζουμε το κυβερνητικό έργο, στηρίζουμε τον Πρόεδρο. Η όποια διαφωνία μας, εάν υπάρχει, την 
καταθέτουμε μέσα στα όργανα. Ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΕ ΥΩΝ: Νομαρχιακή Καβάλας.

ΠΕΤΡΙΔΟΥ Ε. (Νομαρχιακή Καβάλας): Σύντροφε Γραμματέα, περίμενα πολύ νωρίς να κάνεις 
γνωστό στο σώμα, ότι στην ελληνική γλώσσα υπάρχει η λέξη «καλύφτηκα». Περίμενα να την 
ακούσω αρκετές φορές, αν και την εισήγηση την πήραμε πάρα πολύ αργά, παρ’ όλα αυτά θεωρώ



ότι καλύφτηκα πάρα πολλές φορές και από πάρα πολλούς συντρόφους.

Θα ήθελα όμως να πω δυο κουβέντες για τις Θεματικές, όπου βεβαίως συμφωνούμε απόλυτα 
και συμφωνούμε και με τις γενικές αρχές που βάζει η εισήγηση του Οργανωτικού. Ομως πρέπει 
να ξεκαθαριστεί το ιδεολογικό και πολιτικό περιεχόμενο και η αξιοπιστία της κεντρικής καθοδή
γησης σε επίπεδο αποδοχής των προτάσεων της Οργάνωσης όπως μπήκε από συντρόφους που 
θέλουν να εγγραφούν σε κάποιες Θεματικές Οργανώσεις, όμως βάζουν αυτή την ένσταση, με 
δεδομένο βέβαια ότι οι Θεματικές στήνονται για να βοηθήσουν στην ανασυγκρότηση του Κινή
ματος και όχι απλά για να ανακατανείμουν την κομματική εξουσία.

Και μια σοβαρή επιφύλαξη στο με ποιούς όρους -όπως είπε ο Πρόεδρος- θα πάμε στην ανασυ
γκρότηση, όταν όλοι γνωρίζουμε ότι τα στελέχη μας όλα, αν ήταν εργαζόμενοι στο δημόσιο με 
το 15 συν 7 πρώτον θα είχαν βγει όλοι στη σύνταξη και δεύτερον διακατέχονται από συγκεκρι
μένο ύφος, ήθος, νοοτροπία, ποιότητα που οδηγούν στην αναξιοπιστία.

Συμβαίνει κάτι περίεργο στο χώρο μας σύντροφοι. Μιλώντας με καθένα από τα μεγαλοστελέ- 
χη και τα μικρομεσαία στελέχη καταφέρνουν και μας πείθουν για την προσωπική τους πολιτική 
αξιοπιστία. Στη συνολική τους όμως λειτουργία δίνουν την εντύπωση ότι όλοι κουβαλάνε νερό 
στο μύλο της αναξιοπιστίας.

Κάποιο από τα δύο δεν είναι αλήθεια. Τα προβλήματα που προκύπτουν απ’ αυτή την κατάστα
ση με το ποιούς όρους θα πάμε στην ανασυγκρότηση είναι κατανοητά σε όλους σας, δεν πρό
κειται να μπω στη διαδικασία να τα αναλύσω, τα γνωρίζετε καλύτερα από μένα. Δεν έχω απά
ντηση σύντροφοι σ’ αυτό το ερώτημα.

Και μια μικρή παρατήρηση όσον αφορά τα Περιφερειακά Συμβούλια, επειδή είχαμε την εμπει
ρία να λειτουργήσει σε μια συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο στην Περιφέρειά μας, είναι 
ένα Συμβούλιο πολυπληθές, γύρω στα 180-200 άτομα, δεν ξεκαθαρίζει ποιοι συμμετέχουν, 
εκτός αν στα μαζικά κινήματα που λέει ότι συμμετέχουν τα Δευτεροβάθμια, συμπεριλαμβάνο- 
νται και οι Νομάρχες, αφήνει πολλές δυνατότητες ερμηνείας όσον αφορά το ποιοι συμμετέχουν 
από τα Δευτεροβάθμια όργανα, εν πάση περιπτώσει είναι ένα πολυπληθές όργανο και δεν ξέρω, 
πώς μπορεί αυτό το όργανο να εκτελέσει το ρόλο για το οποίο στήθηκε, του περιφερειακού σχε- 
διασμού και της παραγωγής πολιτικής.

Σεβόμενη τον χρόνο και την ουσία της συζήτησης, δεν έχω να προσθέσω τίποτε άλλο. Σας 
ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ευχαριστούμε την συντρόφισσα για την σύντομη και πολύ περιεκτική της ομι
λία. Η Νομαρχιακή Ελβετίας.

ΔΟΛΙΩΤΗ Ε. (Νομαρχιακή Ελβετίας): Σύντροφε Πρόεδρε, σύντροφε Γραμματέα, συντρόφισ- 
σες και σύντροφοι, η Νομαρχιακή Επιτροπή Ελβετίας και οι Τοπικές Οργανώσεις χαιρετίζουν την 
Σύνοδο και θεωρούμε ότι η σημερινή διαδικασία της πολιτικής χειραφέτησης του Κόμματος είναι 
απαραίτητη για την ύπαρξη και τον εκσυγχρονισμό του.

Δεν θα αναφερθώ αρκετά στην διαδικασία αυτή της πολιτικής χειραφέτησης, γιατί δυστυχώς 
όπως και οι άλλοι Απόδημοι δεν έχουμε πάρει καθόλου την εισήγηση και την πήραμε σήμερα το 
πρωί.

Θα πω όμως τι συμβαίνει με τις Οργανώσεις του Αποδήμου. Οι Οργανώσεις της περιοχής που

αναφέρομαι είναι ολιγάριθμες, όμως υπάρχουν, προσπαθούν και ελπίζουν στο Κόμμα, είναι από
λυτα συγκεντρωμένη η προσοχή τους στο πολιτικό, ιδεολογικό και στην εξέλιξη του Κόμματος 
και δεν έχουν καμία προσωπική σκέψη ή ωφέλεια που θα περάσει μέσα από τα Κόμματα.

Οι Οργανώσεις αυτές αποτελούνται από ανθρώπους με μέση ηλικία γύρω στα 50 χρόνια, δεν 
έχουμε νεολαία. Επίσης έχουν ένα χαρακτήρα Πολιτιστικών Συλλόγων. Ο χαρακτήρας ο πολιτι
κός δυστυχώς δεν υπάρχει και αυτό μπορεί να το εξηγήσει κανείς από το ότι δεν υπάρχει αρκε
τή πληροφόρηση, δεν υπάρχει αρκετή ενημέρωση, δεν υπάρχει λίγη φροντίδα από μέρους των 
κεντρικών γραφείων.

Συγκεκριμένα για την πόλη της Γενεύης δεν έχουμε εφημερίδες. Υπάρχει ο Οργανισμός των 
Ηνωμένων Εθνών εκεί, όπου υπάρχει ένα βιβλιοπωλείο, πουλάει τούρκικες εφημερίδες, πουλάει 
διάφορες εφημερίδες, όχι όμως ελληνικές και αυτό για μία χώρα που είναι στο κέντρο της 
Ευρώπης, νομίζω ότι δεν είναι πάρα πολύ καλό, τόσο για την εξωτερική μας πολιτική, όσο και 
για την ενημέρωση για εμάς που είμαστε εκεί.

Θα ήθελα να κάνω μία πρόταση όσον αφορά αυτό τον τομέα της ενημέρωσης, γιατί έχουμε το 
πλεονέκτημα σ’ αυτό το χώρο να δεχόμαστε επισκέψεις κυβερνητικών και συνδικαλιστικών στε
λεχών πολύ συχνές στο χρόνο και αν ήταν δυνατόν θα παρακαλούσαμε να υπάρξουν έστω στις 
10 επισκέψεις οι δύο που θα μπορούσαν να μας ενημερώσουν για το τι συμβαίνει στον ελληνικό 
χώρο και για το τι συμβαίνει στο Κόμμα μας.

Π.χ. έμαθα για τις Θεματικές Οργανώσεις την προηγούμενη εβδομάδα από την 
«ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ». Δεν μπορούμε να κρατήσουμε τον κόσμο στις Οργανώσεις του εξωτερικού 
χωρίς να υπάρχουν Οργανώσεις οι οποίες θα μπορούν να ενημερώνουν, να λένε τι συμβαίνει 
στην Ελλάδα, τι κάνει η κυβέρνηση, αν έχει πετύχει η κυβέρνηση ή όχι και προς τα πού πάει το 
Κόμμα.

Οσον αφορά τα άλλα γενικά στοιχεία που διάβασα από την εισήγηση, βεβαίως λέμε ναι στον 
κοινωνικό διάλογο, βεβαίως στον διάλογο με την κεντροαριστερά και πρέπει να τονίσω, ότι στις 
Οργανώσεις μας στην Ελβετία υπάρχει ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό ανθρώπων οι οποίοι προέρ
χονται από κόμματα της Αριστερός, οι οποίοι έχουν φύγει σαν πρόσφυγες επί 7ετίας και έχουν 
μείνει στην Ελβετία.

Το άλλο που θα έπρεπε να γίνει για τους Αποδήμους γενικά και για την Ελβετία είναι να δοθεί 
ένας ρόλος στις Οργανώσεις του εξωτερικού. Οι Οργανώσεις πρέπει να βρούνε έναν ενδιαφέ
ρον για να υπάρξουν. Δεν μπορούν να υπάρξουν χωρίς να υπάρχει ενδιαφέρον. Οταν καλούμε 
Συνελεύσεις και προσπαθούμε να κάνουμε ημερήσιες διατάξεις και δεν ξέρουμε τι θέματα να 
βάλουμε, δεν μπορούμε να κρατήσουμε τον κόσμο.

ΓΓ αυτό θα πρέπει μέσα στην Οργάνωση που θα προκύψει από την εξέλιξη του ΠΑΣΟΚ να θεω
ρηθεί σαν σημαντικός στόχος το τι θα γίνει για τα 7 εκατομμύρια των Αποδήμων Ελλήνων. 
Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Γκαραβέλας Γιώργος Γραμματέας Τομεακής Ενέργειας.

ΓΚΑΡΑΒΕΛΑΣ Γ. (Γοαμματέας Τομεακής Ενέργειας): Σύντροφοι, συντρόφισσες είναι πολιτικό 
λάθος να είμαστε το ΠΑΣΟΚ του χτες, ακυρώνοντας το σήμερα και το μέλλον μας. Οπως είναι 
πολιτικό λάθος να ακυρώσουμε το παρελθόν, εξαγνίζοντας το σήμερα στην προσδοκία ενός





ασαφούς μέλλοντος.

Αρα απαιτείται σεβασμός στην ιστορική μας διαδρομή, αποδοχή αυτής με τα θετικά και τα 
αρνητικά της στοιχεία. Το περιβάλλον αλλάζει, οι προκλήσεις που εμφανίζονται θέλουν νέες 
απαντήσεις με διόρθωση των λαθών και των παραλείψεων μας, ώστε να γίνουμε αποτελεσματι
κοί για τον τόπο μας και το λαό μας.

Είναι γνωστό ότι βρισκόμαστε σε περίοδο κρίσης της πολιτικής, των αξιών και των κομμάτων, 
ενώ ταυτόχρονα η κυβέρνηση εμφανίζει προφίλ προσαρμογής και όχι μεταρρυθμίσεων. Παράλ
ληλα η κοινωνία και οι κοινωνικοί θεσμοί δεν νιώθουν συμμέτοχοι μιας μεγάλης εθνικής και κοι
νωνικής συμφωνίας που πρέπει να γίνει.

Το κλειδί για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος είναι η αναβάθμιση του ρόλου και του 
περιεχομένου της οργάνωσής μας, στενά συνδεδεμένης με την κοινωνία, τους κοινωνικούς 
θεσμούς και την εκτελεστική εξουσία.

Διαπιστώνουμε ότι ο Πρόεδρός μας και πρωθυπουργός μας εξαντλεί με υποδειγματικό δημο
κρατικό τρόπο, όλες τις συλλογικές διαδικασίες στην κυβέρνηση, Κοινοβουλευτική Ομάδα, ανώ
τερα καθοδηγητικά όργανα.

Αλλά δεν πραγματοποιείται κάτι στοιχειωδώς ανάλογο στα παρακάτω επίπεδα. Το αναφέρου
με αυτό για να αιτιολογήσουμε την ανυπαρξία πολιτικής συμμετοχής της Τομεακής μας Επιτρο
πής, αλλά και γενικότερα σε εξειδίκευση πολιτικής στους επιχειρησιακούς μας χώρους δραστη- 
ριοποίησής μας.

Παραδείγματος χάρη, στο χώρο της Ενέργειας που είμαι Γραμματέας, δεν είχαμε ούτε καν τη 
δυνατότητα μιας έστω εθιμοτυπικής επικοινωνίας με τα Υπουργεία και τις Διοικήσεις ΔΕΗ και 
ΕΥΔΑΠ.

Παρά το γεγονός ότι έχουμε μεγάλα προβλήματα όπως νέα πορεία ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, σε σχέση 
και με την Ευρωπαϊκή οδηγία, θυγατρικές, έλλειψη αναπτυξιακού προγράμματος, πολιτική προ
σωπικού, ζητήματα οργάνωσης διαχείρισης και άλλα πολλά.

Επιπλέον δε τεράστιος θόρυβος γίνεται με το κυοφορούμενο πιθανό σκάνδαλο της μονάδας 
της Φλώρινας και έχουν οργιάσει τα MME και υπάρχει έκδηλη ανησυχία στους εργαζόμενους 
και στο συνδικαλιστικό κίνημα της ΔΕΗ, ουδείς μας κάλεσε έστω να μας ενημερώσει.

Κλειστά και αδιαφανή κυκλώματα και νομείς εξουσίας διαχειρίζονται το χώρο μας ερήμην 
πιθανόν και της πολιτικής εξουσίας. Κλειδί για την επιτυχία της κυβέρνησης και του πρωθυπουρ
γού μας δεν είναι μόνο η ατομική του ηθική που δεν αμφισβητείται από κανέναν, αλλά και η 
ηθική και αναξιοπιστία κυβερνητικών και διοικητικών παραγόντων.

Ασφαλιστική δικλίδα για την αντιμετώπιση όλων αυτών των προβλημάτων λαϊκισμού ή συγκά
λυψης, είναι η ενεργός συμμετοχή της οργάνωσης και όχι η περιθωριοποίηση και ο ρόλος του 
νεροκουβαλητή ή εκλογικού διεκπεραιωτή που είχε μέχρι τα τώρα.

Οι Οργανώσεις πρέπει επιτέλους ν’ αποκτήσουν επώνυμη θεσμική παρουσία με αποφασιστικό 
ρόλο παρέμβασης μες τους χώρους δουλειάς. Ο κοινωνικός διάλογος που είναι αναγκαίος, ο 
εκσυγχρονισμός που είναι επιβεβλημένος και η περιφρούρηση των εθνικών κυριαρχικών δικαιω
μάτων με ταυτόχρονη αναβάθμιση του ρόλου της χώρας μας στην Ευρώπη κι ειδικά στα Βαλκά
νια, πρέπει να γίνει μ’ ένα ΠΑΣΟΚ που ξέρει και μπορεί να συμμετέχει και να στηρίζει το κυβερ

νητικό έργο αλλά και να προωθεί στο λαό τις κοινωνικές μεταρρυθμίσεις.

Απαραίτητο εργαλείο για να γίνουν αυτά, είναι η ανάκληση της πολιτικής ηγεμονίας στο 
ΠΑΣΟΚ και οργανωτική ανασυγκρότηση των δυνάμεών μας και του ευρύτερου δημοκρατικού 
σοσιαλιστικού χώρου της κεντροαριστεράς. Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Υπαιθρος Θεσσαλονίκης, Κοζάνη, Γιάννενα, Ηνωμένες Πολιτείες μετά.

ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ Γ. (Γραμματέας Β’ Θεσσαλονίκης): Καραμάνης Γιώργος Γραμματέας Β’ Θεσσα
λονίκης, σύντροφε Γραμματέα του Οργανωτικού, και το λέω αυτό, διότι έχουμε υποβάλλει πρό
ταση στον Τομέα Οργανωτικής Πολιτικής, και έχουμε μετονομάσει το Υπαιθρος σε Β’ Θεσσαλο
νίκης. Κι αυτό διότι ύπαιθρος πια είναι ημιαστική περιοχή με πολλαπλά προβλήματα και ζητήμα
τα που τα έχουμε κουβεντιάσει και με τον Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής και με τον Πρόε
δρο.

Συντρόφισσες και σύντροφοι, η 3η Σύνοδος του Τομέα Οργανωτικής Πολιτικής, αποτελεί 
σταθμό στην πορεία της ανασυγκρότησης που κλείνει τον κύκλο καταγραφής και των όρων, 
αλλά και μια πρώτη προσέγγιση της στρατηγικής μας μετά τις εκλογές. Δίνει δε, τη δυνατότητα 
να ανταλλάξουμε συμπεράσματα που θα μας επιτρέψουν να προσδιορίσουμε τα επόμενα βήμα
τα.

Βρισκόμαστε στην αρχή μιας νέας πορείας, μιας πορείας όμως που από πολλούς χαρακτηρίζε
ται ως η πιο χαλαρή με τη χαμηλότερη συνοχή και χωρίς ιδιαίτερα ενδιαφέροντα στην Οργάνω
σή μας. Χωρίς δε να υπάρχει και η διάθεση από πολλούς για την επανάληψη μιας λειτουργίας 
που κατά το παρελθόν την είχαμε κάνει, αυτή της δυνατότητας για την ανασυγκρότηση.

Κι αυτό διότι και στην προηγούμενη φάση είχαμε διαπιστώσει ότι τα αποτελέσματα ίσως δεν 
ήταν και τότε τα αναμενόμενα. Ομως για να μην μηδενίζουμε τα πάντα, πρέπει να πω ότι υπάρ
χουν και φωτεινές εξαιρέσεις όπου σύντροφοι κάνουν μεγάλες προσπάθειες προς όλες τις 
κατευθύνσεις προκειμένου πραγματικά να ενεργοποιήσουν την κοινωνία, το λαό, τους νέους και 
την γυναίκα να συμμετέχουν στις νέες τεχνικές διαδικασίες οι οποίες έχουν προταθεί από τον 
Τομέα και την Κεντρική Επιτροπή.

Η νέα συλλογικότητα που έχει διαμορφωθεί στα όργανα και στις αποφάσεις αυτών, συνθέτουν 
τη διαφορετικότητα ενισχύοντας έτσι την εσωκομματική δημοκρατία, δημιουργώντας προϋποθέ
σεις για την αποτελεσματικότητα των αποφάσεών τους.

Πρέπει λοιπόν μ’ αυτά τα δεδομένα να απαντήσουμε στο ερώτημα: τι ΠΑΣΟΚ θέλουμε; Οχι σε 
ό,τι αφορά κυρίως τα οργανωτικά ή καταστατικά χαρακτηριστικά αλλά σε ό,τι αφορά την ιδεολο
γική και πολιτική του φυσιογνωμία. Ετσι ώστε αυτή ν’ ανταποκρίνεται στα δεδομένα της νέας 
εποχής.

Στην 5η Σύνοδο της Κεντρικής Επιτροπής ο Πρόεδρός μας με την εισήγησή του αποσαφήνισε 
τα βασικά χαρακτηριστικά και σημεία της φυσιογνωμίας και της πολιτικής μας στρατηγικής που 
έχουν σχέση με την κυβερνητική μας πολιτική, την ιστορική μας διαδρομή, την άρση των τεχνι
κών διαχωριστικών στο εσωτερικό του Κινήματος και τη σύγχρονη κοινωνική αναφορά μας.

Από την απάντηση στο παραπάνω ερώτημα, μπορούμε να συμπεράνουμε ποια είναι η ιδεολο
γική πολιτική και ποιοι οι οργανωτικοί όροι της διαρκούς ανανέωσης του ΠΑΣΟΚ. Η κρίση της 
πολιτικής και των κομμάτων τείνει να καταστεί παγκόσμιο φαινόμενο κι αυτό το βλέπουμε και



σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η απάντηση στην κρίση αυτή, είναι σαφής. Η ανασυγκροτούμε τις δυνάμεις μας και υπερβαί
νουμε τον εαυτό μας, ή αναπαράγουμε την κρίση και οδηγούμαστε στη συρρίκνωση και στην 
ήττα.

Το Κόμμα μας μοιάζει αρκετές φορές να είναι εγκλωβισμένο στους εσωκομματικούς συσχετι
σμούς και βρίσκεται σε αναντιστοιχία με τον ευρύτερο κοινωνικό μας χώρο. Αυτό είναι κατώτε
ρο και των περιστάσεων και του ιστορικού βάρους που κουβαλάει στην πλάτη μας.

Εδώ υπάρχει και μια μεγάλη αντίφαση. Ενώ το ΠΑΣΟΚ είναι παντού σαν στελέχη στους μαζι
κούς χώρους, στους θεσμούς, σήμερα δείχνει να μην φαίνεται πουθενά σαν συλλογική έκφραση 
και δράση.

Το μέλος δεν συμμετέχει ενεργά στις πολιτικές αποφάσεις και δεν εκφράζει μια ζωντανή κοι
νωνική δυναμική, όπως θα θέλαμε. Χρειαζόμαστε μια πραγματική μεταβολή νοοτροπίας για να 
ξεφύγουμε από το πολιτικό παραγοντισμό και την εσωστρέφειά μας.

Η κυβέρνησή μας είναι κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ, το πρόγραμμα που υλοποιεί είναι πρόγραμμα 
ΠΑΣΟΚ. Εκεί ακριβώς κρίνεται και η πολιτική μας και εκεί θα αποδώσουμε και την όποια κριτική 
ή πολιτική στάση που θα κρατήσουν οι δυνάμεις της κοινωνίας. Αυτό σημαίνει ότι στο Κόμμα 
βρίσκεται ο στρατηγικός νους της πορείας και ο συλλογικός έλεγχος της κυβερνητικής πρακτι
κής.

Πρέπει να σταματήσουν οι διγλωσσίες, οι πολυγνωσίες και ο ρόλος του καθενός μας στελε
χών και βουλευτών, να εξαντλούνται μόνο στα όργανα. Δεν υπάρχουν πολλά ΠΑΣΟΚ. Το 
ΠΑΣΟΚ είναι ένα, μεγάλο, ενιαίο, αδιαίρετο, πλειοψηφικό, που έχει επιφορτιστεί να οδηγήσει τη 
χώρα στο 2000 και παραπέρα.

Πρέπει λοιπόν να ανασυντάξουμε τις δυνάμεις μας σε ιδεολογικό πολιτικό και οργανωτικό επί
πεδο και να προχωρήσουμε. Η ανανέωση του πολιτικού μας λόγου και των μέσων με τα οποία 
ασκείται η άμεση και καθοριστική πολιτική, ο εκσυγχρονισμός των λειτουργιών του Κινήματος 
συνδέονται άμεσα με το ξεπέρασμα των παραδοσιακών μορφών πολιτικής επικοινωνίας.

Ο πολίτης πρέπει να βρει ξανά μέσα από το οργανωμένο ΠΑΣΟΚ τη σχέση του με την πολιτική 
και τη δημιουργική συμμετοχή σ’ αυτήν. Η μετάβαση της Οργάνωσης προς την κοινωνία και όχι 
απλώς το άνοιγμα της Οργάνωσης, είναι το ζητούμενο μιας νέας οργανωτικής πολιτικής.

Προϋποθέσεις για την ανασυγκρότηση. Νέα σχέση κυβέρνησης Κόμματος. Το ΠΑΣΟΚ το έχει 
ανάγκη, η κυβέρνηση, το Κόμμα να είναι συνδιαμορφωτής των πολιτικών. Ιδεολογική αναζήτη
ση, πρωτοβουλίες, ευαισθησίες, συλλογικότητα, αξιοκρατία, κατοχύρωση και σύνδεση των δια
φορετικών απόψεων. Ανοιχτές εκδηλώσεις με τη συμμετοχή κυβερνητικών και κομματικών στε
λεχών για την ενημέρωση της πορείας του προγράμματος μας. Ενεργοποίηση όλων των πολιτι
κών λειτουργιών μας.

Σε επίπεδο νομού. Σε επίπεδο νομού υπάρχει μία κρίση και η κρίση έχει να κάνει με το τι είναι 
νομός. Σε εμάς λειτουργεί ένα σχήμα πολυσύνθετο. Είναι η Α' Θεσσαλονίκης που λογικά έχει το 
μεγάλο πολεοδομικό συγκρότημα όπου ασκεί την πολιτική επιρροή και στα όργανα αλλά και 
στις υπηρεσίες και ταυτόχρονα δημιουργεί τα μεγάλα πολιτικά γεγονότα, αλλά τα προβλήματα 
κυρίως βρίσκονται στην ύπαιθρο.

Πρέπει να πω ότι εκεί εμείς ως Γραμματεία, ως Νομαρχιακή Επιτροπή ζητάμε την παρέμβαση 
του Τομέα Οργανωτικής Πολιτικής όπου πραγματικά να υπάρξει μία ρύθμιση λειτουργίας ή λει
τουργιών στη βάση ενός συντεταγμένου οργάνου που δεν ξέρω πως θα ονομαστεί, είτε επιτελι
κό όπως λέγεται, είτε άτυπο όπως λεγόταν κατά το παρελθόν, όπου αυτό θα συντονίζει τη λει
τουργία των ενεργειών στο νομό.

Προς αυτή την κατεύθυνση λοιπόν περιμένουμε την απάντηση του Τομέα Οργανωτικής Πολιτι
κής προκειμένου να δοθούν λύσεις στη λειτουργία ορισμένων ζητημάτων που αφορούν την ανά
πτυξη, που αφορούν τον προγραμματισμό για τη Νομαρχιακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση, που αφο
ρούν την εξέλιξη της πορείας και του βιομηχανικού χώρου που ανήκει στην ύπαιθρο, αλλά μεθο
δεύεται από την πόλη και των άλλων σημείων.

Σε επίπεδο λοιπόν νομού Β’ Θεσσαλονίκης εμείς συγκροτήσαμε τη διευρυμένη Νομαρχιακή 
Επιτροπή, και εκεί δεσμευτήκαμε ότι θα δημιουργήσουμε τέσσερις θεματικές Οργανώσεις, όπου 
θα περιλαμβάνεται κατ’ αρχήν η θεματική Οργάνωση ποιότητας ζωής και περιβάλλοντος και ήδη 
στην περιοχή Λαγκαδά που υπάρχει μία ιδιαίτερη ευαισθησία, έχει προκύψει αυτή η θεματική 
Οργάνωση και θα πρέπει να την ενισχύσουμε με τον πολιτικό μας λόγο και την παρουσία.

Από την άλλη μεριά, έχουμε δεσμευτεί ότι θα δημιουργήσουμε μία Οργάνωση Αθλητισμού 
Νεολαίας Γυναίκας, όπως βέβαια Τουρισμός και Παιδεία και νομίζω ότι βρισκόμαστε σε μία πάρα 
πολύ καλή κατεύθυνση.

Πρέπει να πω ταυτόχρονα ότι οι Τοπικές Οργανώσεις δεν βρίσκονται βέβαια στην καλύτερη 
οργανωτική θέση, αλλά ωστόσο ο νομός Θεσσαλονίκης, όπως γνωρίζετε, με τις δυνατότητες 
των μεγάλων αστικών κέντρων και τους Δήμους τους περιφερειακούς, έχει δυνατότητα κάποιων 
στελεχών, άρα λοιπόν ένα μέρος αυτών λειτουργούν σε πάρα πολύ καλή βάση.

Ο νομός Θεσσαλονίκης σύντροφοι όπου υπάρχει μία κινητικότητα στο χώρο, διεκδικεί να γίνει 
η Μητρόπολη των Βαλκανίων, χώρος με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στην ανάπτυξη, στο βιομηχα
νικό τομέα, στον βιοτεχνικό τομέα, στον τουρισμό, στον αγροτουρισμό και στην αγροτική παρα
γωγή.

Νομός που συγκεντρώνει όλα τα χαρακτηριστικά του κέντρου σε επίπεδο υπηρεσιών και 
παρουσίας του κράτους. Ταυτόχρονα όμως και με τη δυνατότητα να έλκει τους βόρειους γείτο
νες, αλλά και μεγάλους οικονομικούς παράγοντες.

Πιστεύω, η αποκέντρωση του κράτους όπως επιχειρείται από το αρμόδιο Υπουργείο, να δώσει 
ταυτόχρονα και τους αντίστοιχους οικονομικούς πόρους για τα προγράμματα που εδώ και χρό
νια δεν δημιουργούν τις προϋποθέσεις για τα μεγάλα έργα. Ετσι λοιπόν να πάμε στη Μητρόπο
λη που θα ονομαστεί Μητρόπολη η Θεσσαλονίκη.

Πρέπει να πω ταυτόχρονα ότι την επόμενη εβδομάδα ήδη προχωράμε στην διαδικασία του 
Νομαρχιακού Συμβουλίου όπου θα συζητήσουμε για το προσχέδιο νόμου «Ιωάννη Καποδίστρια». 
Εδώ, πρέπει να πω ότι υπάρχει μία διάθεση σε υψηλό βαθμό των Κοινοταρχών και της τοπικής 
κοινωνίας αποδοχής αυτού του σχεδίου νόμου.

Η ανάλυση λοιπόν θα γίνει και πιστεύω να προχωρήσουμε πολύ σύντομα. Διεκδικούμε λοιπόν 
ο νομός Θεσσαλονίκης μ’ αυτή την πολυπλοκότητα που διαθέτει, ως προς τα σημεία των μεγά
λων Δήμων, των μικρών Κοινοτήτων, ν’ αποτελέσει πιλοτικό πρόγραμμα για την εξέλιξη αυτού



του προγράμματος.

Κλείνοντας θέλω να επισημάνω επίσης ότι είναι καλό ορισμένα σχέδια νόμου, όπως είναι προς 
τιμήν του Υπουργού Υγείας που το έστειλε στη Νομαρχιακή Επιτροπή για συζήτηση, να στέλνο
νται, να υπάρχει μια προπαιδευτική διαδικασία και να ενημερώνονται και οι Νομαρχιακές, ταυτό
χρονα να καταθέτουν και τις απόψεις τους. Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει μία πολυγλωσσία σε ότι 
αφορά το ζήτημα αυτό. Και υπάρχει και το ζήτημα του συγκροτήματος Παπαγεωργίου.

Οχι μόνο αυτό, εδώ το είπα περισσότερο για να δώσω τη διάσταση του ότι είναι προς τιμή του 
Υπουργού, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει όλοι οι σύντροφοι Υπουργοί, που έχουν το καθήκον του 
σχεδιασμού της πολιτικής, να απευθύνονται στις Νομαρχιακές Οργανώσεις μ’ αυτά τα προσχέ
δια προκειμένου να καταθέτουμε και εμείς τις απόψεις μας.

Σύντροφοι κλείνοντας πιστεύω ότι όλοι εμείς πρέπει να εμπεδώσουμε την νέα πολιτική πραγ
ματικότητα, τη νέα πολιτική παιδεία, και την κουλτούρα που απαιτεί η νέα εποχή, προσδοκώντας 
να συγκινήσουμε τους νέους οι οποίοι θα είναι ο πυρήνας της συνέχειας των οραμάτων μας για 
το μέλλον. Εχουμε τη βεβαιότητα ότι οι σκέψεις μας αυτές θα γίνουν πραγματικότητα και ότι θα 
πετύχουμε. Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Κι εμείς ευχαριστούμε. Νομαρχιακή Ιωαννίνων και μετά Ηνωμένες Πολιτείες.

ΝΤΟΥΛΙΑΣ ΟΡ. (Β’ Γοαμματέας Νομαρχιακής Επιτροπής Ιωαννίνων): Ντούλιας Ορέστης δεύτε
ρος Γραμματέας Νομαρχιακής Επιτροπής Ιωαννίνων. Σύντροφε Πρόεδρε, συντρόφισσες και 
σύντροφοι εκ μέρους της Οργάνωσης του νομού Ιωαννίνων, χαιρετίζω την 3η Σύνοδο του Τομέα 
Οργανωτικής Πολιτικής που γίνεται σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο για τη χώρα μας.

Ηθελα όμως σ’ αυτή τη διαδικασία να μεταφέρω και το χαιρετισμό της κοινωνίας του νομού 
Ιωαννίνων, μιας κοινωνίας που σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία είναι η φτωχότερη κοινωνία 
όλων των περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Ομως παράλληλα, θέλω να μεταφέρω την αγωνία τους και την ελπίδα της κοινωνίας, ότι σ’ 
αυτή την πορεία που βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ, στην πορεία ανασυγκρότησης μπορεί ν’ ανατρέψει 
αυτή την κατάσταση. Και μέσα σ’ αυτή τη λογική, περιμένουμε τον σύντροφο τον Πρόεδρο και 
πρωθυπουργό τον Κώστα τον Σημίτη σε 20 ημέρες στην Ηπειρο.

Είχαμε ετοιμάσει μια εισήγηση με τα πολιτικά χαρακτηριστικά που θα πρέπει να έχουμε σ’ 
αυτή την πορεία ανασυγκρότησης. Ομως σύντροφοι η εισήγηση του Προέδρου, του Γραμματέα 
της Κεντρικής Επιτροπής, όπως και του Γραμματέα του Τομέα Οργανωτικής Πολιτικής, κάλυψε 
αυτά τα ζητήματα και νομίζω κατά απόλυτο τρόπο συμφωνούμε με κάποιες μικρές διαφοροποιή
σεις.

Θέλαμε όμως σ’ αυτή την πορεία ανασυγκρότησης να κάνουμε και μερικές παρατηρήσεις. 
Είναι αλήθεια ότι αποφασίζονται σήμερα από την κυβέρνηση βαθιές τομές που θα κρίνουν για 
χρόνια την πορεία αυτού του τόπου.

Σ’ αυτές τις βαθιές τομές το Κόμμα απουσιάζει. Αποφασίζει η κυβέρνηση και το Κόμμα δεν 
συζητά. Δεν μπορεί παραδείγματος χάρη, σε μια προσπάθεια για την περιφερειακή και διοικητι
κή μεταρρύθμιση στη χώρα μας πρώτα να ψηφίζεται το νομοσχέδιο και μετά να έρχεται η Οργά
νωση και να συζητήσει επί του νόμου πλέον.

Δεν μπορεί σε μια πορεία ανασυγκρότησης να συζητάμε για τον κοινωνικό διάλογο, χωρίς να

έχουμε προσδιορίσει το περιεχόμενό του. Και δεν μπορεί βέβαια να συζητάμε σε μια πορεία 
ανασυγκρότησης και δεν θα ήθελα να παρεξηγήσετε ότι αυτό που θα πω είναι λαϊκισμός, όμως 
μεταφέρω αυτά που η κοινωνία εκφράζει, σε μια πορεία ανασυγκρότησης όπου θέλουμε ν’ 
αλλάξουμε την κοινωνία της χώρας μας, το κυρίαρχο να είναι τα αναδρομικά των βουλευτών. 
Συμφωνούμε επί της ουσίας, διαφωνούμε επί της διαδικασίας.

Και μια κουβέντα για την «εσωκομματική αντιπολίτευση» όπως συνηθίζεται από τα μέσα μαζι
κής ενημέρωσης να λέγεται, νομίζω πως μεταφέροντας πάλι ένα κλίμα που υπάρχει στην κοινω
νία του νομού μας και το οποίο συζητιέται ανοιχτά, δεν ενδιαφέρεται ο κόσμος σύντροφοι για 
την «εσωκομματική αντιπολίτευση».

Ξέρει για ποιά παιχνίδια γίνεται αυτή η «εσωκομματική αντιπολίτευση», έχει σχέση με κατε
στημένες δομές, δεν έχει σχέση με την ουσία της αντιπολίτευσης. Γιατί αν είχε σχέση με την 
ουσία της αντιπολίτευσης, δεν θα συμφωνούσαν κι αυτοί με τα αναδρομικά των βουλευτών. 
Αυτό είναι έκφραση της κοινωνίας του νομού Ιωαννίνων.

Πολλές προσπάθειες έγιναν μέχρι σήμερα για την αναγέννηση και ανασυγκρότηση του Κινή
ματος. Προσπάθειες που είχαν ένα μικρό αποτέλεσμα, δεν μπορώ να πω δεν είχαν κανένα απο
τέλεσμα, όμως έλειπαν στοιχεία. Και γι’ αυτό δεν είχαν εκείνο το ουσιαστικό αποτέλεσμα που 
περιμέναμε μέχρι σήμερα.

Δεν είχαν ένα συγκεκριμένο σχέδιο και στόχους, δεν είχαν μια αλλαγή ήθους και ύφους, δεν 
είχαν αλλαγή σε πρακτικές και λειτουργίες μας, δεν κάναμε παραγωγή πολιτικής και δεν ενδια
φερόμασταν όσο έπρεπε με τα προβλήματα του πολίτη. Πάντα όλες αυτές οι προσπάθειες γίνο
νταν με μια βιασύνη και με μια προχειρότητα.

Συντρόφισσες και σύντροφοι η προσπάθεια ανασυγκρότησης αυτή και σ’ αυτή τη φάση είναι 
πάρα πολύ δύσκολη κι έχει τεράστια εμπόδια. Είναι ανάγκη από όλους μας να υπερβούμε τις 
πολιτικές που μέχρι σήμερα αποτέλεσαν τροχοπέδη στην πορεία μας.

Είναι επίσης ανάγκη να υπερβούμε τις παλιές συνταγές, τις νοοτροπίες, τις προσωπικές 
συσπειρώσεις, τις ισορροπίες, τους συσχετισμούς. Είναι ανάγκη να υπερβούμε την πρόσφατη 
σχηματική αντιπαράθεση ανάμεσα στο παλιό και το νέο. Είναι ανάγκη να υπερβούμε την ισοπέ- 
δωση των πάντων. Τον τυπικό χαρακτήρα των συνεδριάσεων και πρωτοβουλιών χωρίς ουσία και 
χωρίς αποτέλεσμα. Θα πρέπει να σταματήσει η Οργάνωση να είναι ιμάντας των κυβερνητικών 
αποφάσεων, όπως και μεταφοράς επίσης αιτημάτων προς αυτήν.

Συντρόφισσες και σύντροφοι η ανασυγκρότηση σήμερα χρειάζεται ιδεολογική πολιτική και 
οργανωτική ανανέωση. Χρειάζεται γνώση, πληροφόρηση, εκπαίδευση, σχέδιο, δράση, συνείδη
ση και ευαισθησία.

Πρέπει να μας συνδέει το παρελθόν, το παρόν και βεβαίως το μέλλον. Δεν πρέπει να μας 
φοβίζουν οι διαφορές μας, εξάλλου δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Πρέπει να απαιτήσουμε αξιοκρατική 
και σχεδιασμένη αξιοποίηση όλων των στελεχών του ΠΑΣΟΚ.

Πρέπει να γίνει το ΠΑΣΟΚ κέντρο των πολιτικών και κοινωνικών εξελίξεων. Και πιστεύουμε 
βεβαίως σ’ ένα μεγάλο ενωμένο και πλειοψηφικό ΠΑΣΟΚ. Τα παραπάνω όλα πρέπει να περνάνε 
μέσα από μια πολιτική συμφωνίας σύντροφοι.

Η ανασυγκρότηση είναι μονόδρομος, πρέπει να διδαχθούμε από τα λάθη μας. Και βέβαια η



ανασυγκρότηση προϋποθέτει μια νέα σχέση Κινήματος-κυβέρνησης, την ενεργό συμμετοχή του 
Κινήματος στον κοινωνικό διάλογο. Ενας κοινωνικός διάλογος που πιστεύουμε θα έπρεπε να 
ξεκινήσει πρώτα μέσα από το Κόμμα. Το Κίνημα να είναι παρών και να προσπαθούμε εν πάση 
περιπτώσει στην περιοχή μας να είμαστε παρόντες στην καθημερινή πολιτική μάχη.

Χρειάζεται σχεδιασμένη δράση στα περιφερειακά όργανα του Κινήματος, ότι το Κίνημα βεβαί
ως θα πρέπει να είναι παντού.Είναι ένα σλόγκαν το οποίο θα πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε 
όλοι μας και να το κάνουμε πράξη. Και βέβαια το Κίνημα θα πρέπει να συμμετέχει και να πρωτο
στατήσει στο διάλογο για την σύγχρονη αριστερά.

Και το βασικότερο είναι το συλλογικό ΠΑΣΟΚ. Μια συλλογικότητα όμως σύντροφοι που δεν 
είναι διαδικασία επίλυσης κάποιων διαφορών ή ένας συμβιβασμός για αναγκαστική συνύπαρξή 
μας, για να διατηρήσουμε προφανώς τη νομή της εξουσίας, αλλά είναι και έτσι πρέπει να είναι, 
μια πολιτική λειτουργία.

Επιτέλους θα πρέπει να εκφράσουμε και θεσμικά αυτή τη συλλογικότητα, να οριοθετήσουμε 
τα κέντρα των αποφάσεων, να εκφράσουμε πολιτικά τις δομές διασύνδεσης Κόμματος, κυβέρ
νησης, Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Συντρόφισσες και σύντροφοι στο νομό μας αποφασίσαμε τη λειτουργία τεσσάρων θεματικών 
Οργανώσεων. Η μία για την ανάπτυξη περιβάλλον ποιότητα ζωής, η άλλη για την υγεία πρόνοια, 
η άλλη για την παιδεία και η τέταρτη θεματική Οργάνωση για την αγροτική πολιτική.

Πιστεύουμε πως με τη βεβαιότητα ότι η ανασυγκρότηση είναι μονόδρομος βεβαίως λέμε ναι 
στην ανασυγκρότηση, βεβαίως δεσμευόμαστε και έχουμε δεσμευτεί και τοπικά ότι θα παλέψου
με για να υλοποιήσουμε την ανασυγκρότηση, όμως με μια αποφασιστική προϋπόθεση. Οτι θα 
πρέπει σύντροφοι να κοιταχτούμε όλοι στον καθρέφτη, όλοι μας. Η κοινωνία περιμένει πολλά 
από εμάς και έχουμε χρέος να ανταποκριθούμε. Και πιστεύω στο τέλος θ’ ανταποκριθούμε. 
Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Νομαρχιακή Ηνωμένων Πολιτειών.

ΓΑΡΥΦΑΛΛΗΣ ΣΠ. (Α' Γραμματέας Νομαρχιακής Ηνωμένων Πολιτειών)·. Σπύρος Γαρυφάλλης 
πρώτος Γραμματέας από τη Νομαρχιακή Ηνωμένων Πολιτειών, σύντροφε Πρόεδρε, συντρόφισ
σες και σύντροφοι σας φέρνω χαιρετισμό από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από όλους τους συντρό
φους ομογενείς αυτής της χώρας.

Ερχόμενοι σήμερα εδώ στην 3η Σύνοδο του Τομέα Οργανωτικής Πολιτικής, φέρνουμε τις προ
τάσεις μας αλλά παράλληλα και τις θέσεις μας για όσα συμβαίνουν στο χώρο μας στην Αμερική. 
Πιστεύουμε ότι η ανασυγκρότηση μπορεί να γίνει στο χώρο μας, αφού όλες οι Οργανώσεις Αμε
ρικής και Καναδά, μαζευτούμε σ’ ένα χώρο και εκεί σαν ένα περιφερειακό συνέδριο να θέσουμε 
επί τάπητος τα προβλήματά μας, τις ανησυχίες μας και να βρούμε βιώσιμες λύσεις.

Διότι κι εμείς έχουμε προβλήματα σύντροφοι. Ο σύντροφος Γραμματέας της Κεντρικής Επι
τροπής Σκανδαλίδης, σε πρόσφατη επίσκεψή του στις Ηνωμένες Πολιτείες συμφωνεί και 
πιστεύουμε το φθινόπωρο μαζί με τον Τομέα Οργανωτικού, να γίνει πραγματικότητα.

Εχουμε πρόβλημα ενημέρωσης σύντροφοι. Δεν ενημερωνόμαστε από κάτω. Δυστυχώς κι εγώ 
όπως και οι υπόλοιποι σύντροφοι ομογενείς δεν είχαμε τις εισηγήσεις. Πρέπει να έχουμε συχνή 
επαφή, αμφίδρομη για να μπορέσουμε να δουλέψουμε σωστά με προγραμματισμό και τουλάχι

στον να υπάρχει αντικείμενο στην ύπαρξή μας.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες σ’ ένα χώρο όπου παίρνονται μεγάλες αποφάσεις υπάρχει ο ΟΣΑΕ, 
υπάρχουν οι Ομοσπονδίες και εθνικοτοπικοί Σύλλογοι. Πρέπει γρήγορα να γίνει στήριξη για να 
βοηθηθεί ο ΟΣΑΕ. Πριν χαθεί αυτό, πρέπει να το στηρίξουμε. Μπορούμε και το πράττουμε καθη
μερινά στηρίζοντας τα εθνικά θέματα.

Εχουμε προσβάσεις σε Αμερικάνους πολιτικούς, καθημερινές μπορώ να πω, αλλά αυτό που 
μας λείπει είναι ο συντονισμός, αυτό που μας λείπει είναι η κατεύθυνση από το κέντρο. Πρέπει 
κι αυτό να γίνει σύντομα.

Εχουμε προβλήματα με την ελληνική γλώσσα. Τα παιδιά μας δυστυχώς δεν μαθαίνουν ελληνι
κά γράμματα. Το πολύ-πολύ να κάνουν ελληνικά δυο τρεις ώρες την εβδομάδα. Πρέπει να το 
δούμε σύντομα αυτό σε συνεργασία με την εκκλησία, γιατί εκεί η εκκλησία έχει τα ελληνικά 
σχολεία. Και αφού γνωρίζουμε ότι έχουμε νέο Αρχιεπίσκοπο να καθήσουμε κάτω και να το 
συζητήσουμε μαζί με την εκκλησία, τις Οργανώσεις και τους φορείς των εκπαιδευτικών.

Ενα άλλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε είναι η πληροφόρηση. Ο ομογενής στην Αμερική 
παραπληροφορείται με τα υπάρχοντα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Υπάρχει πρόβλημα μεγάλο, 
διότι ενώ είχαμε υποσχεθεί και στελέχη μας είχαν υποσχεθεί, ότι έρχεται η ΕΡΤ, ακόμη δεν έχει 
έρθει. Κάνουμε έκκληση να λυθεί το πρόβλημα το συντομότερο δυνατό.

Επίσης κάνουμε έκκληση να ενημερωνόμαστε πριν είναι πολύ αργά με διάφορα νομοσχέδια, 
αλλαγές νομοσχεδίων όπως ήταν το φορολογικό πρόσφατα διότι δυστυχώς δημιουργήθηκε 
μεγάλο πρόβλημα. Σύντροφοι, έχουμε τις δυνατότητες να πετύχουμε, πρέπει να δουλέψουμε 
όλοι μαζί σωστά και με προγραμματισμό και νομίζω ότι θα πετύχουμε. Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Τομεακή Επιτροπή Θεσμών και Πολιτισμού.

ΚΑΠΟΥΛΑΣ Π.: Συντρόφισσες και σύντροφοι συμμετέχουμε σήμερα στην 3η Σύνοδο του 
Τομέα Οργανωτικής Πολιτικής, για να συζητήσουμε την πορεία της ανασυγκρότησης, της επανί
δρυσης θα λέγαμε μερικά χρόνια πριν, πιθανών επιτυχέστερα.

Στην ουσία θα έπρεπε να προτάξουμε τη συζήτηση για το ρόλο της Οργάνωσης. Πολλές 
φορές το είπαμε αλλά δεν το κάναμε πράξη. Ο σκοπός μας είναι η πολιτική και το μέσο η Οργά
νωση, αλλά χωρίς Οργάνωση δεν μπορούμε να έχουμε και πολιτική.

Αυτό το ρόλο ενώ τον προσεγγίσαμε από το 1982, αφού είχαμε λύσει προηγούμενα τα ιδεο
λογικά μας προβλήματα, δεν αποφασίζουμε να τον προσδιορίσουμε και να τον κάνουμε πράξη, 
γιατί δεν θέλουμε.

Να παράγουμε πολιτική, πολιτική που να μας δεσμεύει. Πρέπει σύντροφοι να ξεκαθαρίσουμε 
ότι η ανασυγκρότηση δεν είναι θέμα οργανωτικό. Είναι θέμα καθαρά ιδεολογικό και πολιτικό. Το 
είπαμε και στη 2η Σύνοδο του Τομέα Οργανωτικής Πολιτικής και στην Οργανωτική Συνδιάσκεψη 
του Περιστεριού και στο Συνέδριο.

Πρέπει να έρθει η Οργάνωση στο προσκήνιο. Πρέπει να έρθει η πολιτική στην Οργάνωση για 
να έρθει και η κοινωνία. Εμείς λέμε ναι στην ανασυγκρότηση, λέμε ναι στον κοινωνικό διάλογο, 
λέμε ναι στην πολιτική.

Χρειάζεται συμφωνία παντού στο ιδεολογικό, στο πολιτικό και στο κοινωνικό πεδίο. Μιλάμε 
για τα τέσσερα μεγάλα θέματα: 1. εθνικά 2. οικονομία - ανάπτυξη 3. δημόσια διοίκηση αποκέ



ντρωση και 4. κοινωνική πολιτική.
Με ποιο σχέδιο πολιτικών και στόχων βαδίζουμε; Σε ποιες κοινωνικές δυνάμεις στηρίζουμε τις 

πολιτικές επιλογές και με ποιες πολιτικές λειτουργίες διαμορφώνονται και προωθούνται οι πολι
τικές ΠΑΣΟΚ.

Στα εθνικά θέματα πρέπει να διαμορφώσουμε εθνική στρατηγική. Για την οικονομία-ανάπτυξη 
χρειαζόμαστε νέο παραγωγικό σχεδίασμά. Πρέπει να δούμε προσεκτικά τις κοινωνικές αναφο
ρές μας. Εχουμε ιστορικές δεσμεύσεις με τους αγρότες, τους εργαζόμενους, τους επιστήμονες, 
τους μικρομεσαίους, τους νέους.

Η αποκέντρωση και ο εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, πρέπει ν’ αποτελέσουν τους 
μοχλούς για την αξιοποίηση των Κοινοτικών πόρων. Πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στη 
ενότητα και στους όρους λειτουργίας μας, μέσα από τη νέα συλλογικότητα.

Οι ρυθμοί και οι προτεραιότητες του κυβερνητικού έργου, προσδιορίζουν καθοριστικά την προ
σπάθεια για μεγάλο, ενιαίο και πολυσυλλεκτικό ΠΑΣΟΚ.

Τι ΠΑΣΟΚ θέλουμε σήμερα; Θέλουμε ΠΑΣΟΚ μελών; Η ΠΑΣΟΚ παραγόντων; Θέλουμε ΠΑΣΟΚ 
μαζικό ή δημιουργία ελιτίστικου ΠΑΣΟΚ; θέλουμε να διασυνδέσουμε το ΠΑΣΟΚ με τις κοινωνι
κές διεργασίες; Πώς εκφράζεται η αντιπροσωπευτικότητα, η αποκέντρωση και η αξιοκρατία; 
Ποιά σχέση διαμορφώνεται ανάμεσα στα κέντρα εξουσίας των κορυφών του μεσαίου στελεχια- 
κού δυναμικού και της βάσης;

Η ανασυγκρότηση του Κινήματος είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τις αλλαγές που έχει ανά
γκη η χώρα μας και εμείς σαν πολίτες. Η ανασυγκρότηση απαιτεί στρατηγικό πρόγραμμα, πολιτι
κές και κυβερνητικές προτεραιότητες, ανοικτό διάλογο με την κοινότητα, συγκεκριμενοποίηση 
των κοινωνικών δυνάμεων που θα στηρίξουν τις αλλαγές, οργανωτική ανάπτυξη σ’ όλους τους 
χώρους. Το ΠΑΣΟΚ παντού. Ενα ΠΑΣΟΚ μεγάλο και ενιαίο.

Προϋπόθεση για την ανασυγκρότηση είναι να διατηρήσουμε τις αξίες του σοσιαλισμού και τη 
σύνδεση της οργανωτικής ανάπτυξης με συγκεκριμένες αρχές όπως της δημοκρατίας, της απο
κέντρωσης και της αυτοτέλειας.

Πιστεύουμε ότι η ανασυγκρότηση και ο κοινωνικός διάλογος θα πετύχουν εφόσον: αποφασί
σουμε να συζητήσουμε για πολιτική, παράγουμε πολιτική στην Οργάνωση και αναδείξουμε το 
ρόλο της.

Δεν θέλουμε να γίνουν συνδιαχειριστές της εξουσίας, αλλά θεωρούμε αδιανόητο να μην γνω
ρίζουμε την πολιτική μας στους χώρους που βρίσκονται οι Οργανώσεις μας. Οι προσωπικές 
πολιτικές πρέπει να τελειώσουν.

Οι τομείς παραγωγής πολιτικής θα πρέπει να συγκροτούνται θεσμικά. Δεν είναι δυνατόν να 
μην υπάρχει συμμετοχή της Τομεακής θεσμών και πολιτισμού, στον τομέα που επεξεργάζεται 
την πολιτική της παιδείας ή του πολιτισμού.

Η σύνδεση Κόμματος και κυβέρνησης γίνεται φυσικά από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα. 
Αλλά είναι αδιανόητο η πολιτική ηγεσία κάποιου Υπουργείου να μη συζητά πολιτικά με τις οργα
νώσεις του χώρου.

Η Τράπεζα στελεχών είναι απαραίτητη για να σταματήσει η λογική των (φίλων) και των (τεχνο
κρατών).

Η στελεχιακή πολιτική πρέπει να συνδυαστεί με την επιμόρφωση των στελεχών και την αξιο
λόγησή τους.

Το ΙΣΤΑΜΕ πρέπει να συνδεθεί με την Οργάνωση για να βοηθήσει τόσο στη συζήτηση και 
παραγωγή πολιτικής, όσο και στην επιμόρφωση των στελεχών.

Ο σεβασμός των αποφάσεων του Συνεδρίου καθώς και η τήρηση του καταστατικού πρέπει να 
είναι απαραίτητος όρος. Να κωδικοποιήσουμε και να εκδώσουμε όλο το μέχρι σήμερα υλικό 
αποφάσεις Συνόδων, Κεντρικών Επιτροπών, Τομέων Πολιτικής, πρακτικών Συνεδρίων κ.λ.π.

Να λειτουργήσουν όλα τα νέα όργανα. Αν προχωρήσουμε στα παραπάνω η Οργάνωση θα γίνει 
πιο φιλική, πιο πειστική, πιο μαζική. Εμείς τη συζήτηση, στα πολιτικά τουλάχιστον θέματα, την 
ξεκινήσαμε και θα την προχωρήσουμε και μόνοι μας.

Θ’ ανοίξουμε τη συζήτηση για όλα τα θέματα στους χώρους δουλειάς στα πλαίσια και του κοι
νωνικού διαλόγου. Θα στηρίξουμε την πρόταση του Τομέα Συνδικαλισμού και μαζικών χώρων 
για Οργανώσεις χώρου δουλειά και στην περιφέρεια και στο λεκανοπέδιο. Το ΠΑΣΟΚ είναι το 
Κόμμα της ελπίδας, ας ελπίζουμε. Ευχαριστώ.

ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠ. (Α' Γοαμματέας Νομαρχιακής Κεφαλλονιάς): Σύντροφοι και συντρόφισ- 
σες, μόλις πριν λίγο πληροφορήθηκα ότι και η Νομαρχιακή Κεφαλλονιάς είναι μέσα σ’ αυτές τις 
7 σκληρές Νομαρχιακές Επιτροπές που διαφωνούν με την οργανωτική εισήγηση που εισηγείται 
το Κίνημα.

Από την τοποθέτησή μου όμως θα φανεί τι και ποιοι είμαστε. Σύντροφοι και συντρόφισσες, 
ζούμε σε μια εποχή που οι εξελίξεις τρέχουν με ιλιγγιώδη ταχύτητα. Η παγκοσμιοποίηση και η 
επικράτηση του ενός είναι υπαρκτή και δεδομένη.

Μέσα σ’ αυτό τον ανελέητο και αδυσώπητο διεθνή κυκεώνα πρέπει να επιζήσουμε και ταυτό
χρονα να συμπορευθούμε με επιτυχία, μαζί με τα προηγμένα κράτη, αυτά που ηγούνται σήμερα 
σε παγκόσμια κλίμακα.

Τι έχουμε όμως εμείς; Εχουμε ένα κράτος που κανείς δεν είναι ευχαριστημένος από τη δομή, 
την απόδοση, την αποτελεσματικότητα και την εν γένει εικόνα του. Εχουμε μια κοινωνία συνε
χώς μεταβαλλόμενη, και μουδιασμένη, που τις περισσότερες φορές παρατηρεί, δεν ενεργεί, 
αλλά δυσπιστεί απέναντι στην πολιτική και τους πολιτικούς.

Εχουμε ένα κόμμα με πλούσια ιστορία και μεγάλη προσφορά στην πατρίδα μας, που με την 
καταλυτική παρουσία του Α.Παπανδρέου κράτησε ενωμένη τη δημοκρατική παράταξη και έδωσε 
στην Ελλάδα τη σημερινή εικόνα.

Σήμερα το κόμμα μας με την εμπνευσμένη, συνετή, συνεπή και μαχητική παρουσία του νέου 
Προέδρου μας, του συντρόφου Κ.Σημίτη, θα πρέπει να πρωτοστατήσει στη δημιουργία της σύγ
χρονης Ελλάδας, στην Ελλάδα του 21ου αιώνα.

Χρειάζονται και είναι γεγονός βαθιές εκσυγχρονιστικές τομές. Θα πρέπει να αποφασίσουμε 
μέσα από διάλογο σε όλα τα επίπεδα για την ιδεολογία, τον πολιτικό προσανατολισμό, την κοι
νωνική αναφορά, τις κυβερνητικές επιλογές.

Είμαστε στην πιο δύσκολη μα στην πιο όμορφη και δημιουργική περίοδο. Η ανασυγκρότηση θα 
είναι ένας διαρκής αγώνας μέσα σε αυτές τις κοσμογονικές αλλαγές, που άλλες συντελούνται 
και άλλες έρχονται.



Γι’ αυτό θα πρέπει να λειτουργούν όλα τα θεσμοθετημένα όργανα, να συνθέτουν τις διαφορε
τικές απόψεις που είναι αυτονόητο ότι πρέπει να υπάρχουν και να αποφασίζουν, για να είναι 
έτσι και αποτελεσματικά.

Σ’ αυτό όλοι θα πρέπει να συμβάλουμε. Ηδη τον τελευταίο χρόνο υπάρχουν και κριτικές για 
υπερλειτουργία αυτών των οργάνων. Γι’ αυτό και δεν δικαιολογείται σήμερα η δημόσια αντιπα
ράθεση στελεχών μας, που άλλοτε μάλιστα εγγίζει τα όρια λαϊκισμού, όπως παρουσιάζεται από 
τα μέσα ενημέρωσης και άλλοτε εξασθενίζει τη διαπραγματευτική μας τακτική στην εξωτερική 
μας πολιτική, ταυτόχρονα δε διαιωνίζει το πρόβλημα της αναξιοπιστίας της πολιτικής.

Οι αποφάσεις του Συνεδρίου μας το περασμένο καλοκαίρι αλλά και οι αποφάσεις της Κ.Ε. έτσι 
όπως εξειδικεύτηκαν μας βρίσκουν σύμφωνους στη Νομαρχιακή Οργάνωση της Κεφαλλονιάς 
και Ιθάκης. Είναι γεγονός και θα πρέπει να το τονίσουμε ότι η σχέση της κεντρικής καθοδήγη
σης και της οργάνωσής μας έχει μπει σε νέους ρυθμούς.

Δεν είμαστε εμείς πλέον ευχαριστημένοι από την απόδοσή μας. Εχουμε όμως συνειδητοποιή
σει ότι είναι ευθύνη μας να δουλέψουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Θα πρέπει εδώ να αναφερ
θούμε και σε μερικά λάθη ή παραλείψεις.

Φάνηκε μερικές φορές ότι δεν είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που δημι- 
ουργήθηκαν ή ότι δεν εκτιμήσαμε σωστά την κατάσταση που έμελλε να δημιουργηθεί. Φάνηκε, 
επίσης, ότι είναι επιτακτική ανάγκη να υπάρχει αμφίδρομη πληροφόρηση, και συμμετοχή των 
οργανώσεων σε κορυφαίες κυβερνητικές επιλογές.

Δεν θα πρέπει οι πρωτοβουλίες και ενέργειες της κυβέρνησης σε θέματα που αλλάζουν τις 
δομές της κοινωνίας και πολλά δεδομένα να μας μουδιάζουν. Θα πρέπει σ’ αυτές τις επαναστα
τικές αλλαγές που συντελούνται ή έρχονται να μην είμαστε απλοί παρατηρητές, αλλά η κοινω
νία συμμέτοχος και εμείς πρωταγωνιστές.

Σε τοπικό επίπεδο ήδη λειτουργεί πολύ καλά η διευρυμένη Νομαρχιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ 
και τη θεωρούμε ένα πολύ θετικό βήμα. Εχουμε κάνει τρεις συνεδριάσεις με θέματα αναπτυξια
κού περιεχομένου από το Φεβρουάριο κι εδώ. Πραγματοποιήθηκαν δύο Νομαρχιακά Συμβούλια, 
το ένα με θέμα (Τοπική Αυτοδιοίκηση, ανάλυση- συζήτηση του σχέδιου Ι.Καποδίστριας για τις 
συνενώσεις των κοινοτήτων) και το δεύτερο με θέμα την ανασυγκρότηση.

Βρισκόμαστε σε εξέλιξη των ολομελειών σε όλες τις τοπικές οργανώσεις του νομού μας και 
προσπαθούμε μαζί με άλλα επώνυμα στελέχη της Αριστερός, που έχουμε κάνει ήδη συζήτηση 
και συμφωνούν και αυτά, να βρούμε τον προσφορότερο τρόπο για ένα επιτυχή διάλογο με την 
Αριστερά.

Εχουμε συζητήσει και έχουμε αποφασίσει στη διευρυμένη Νομαρχιακή Επιτροπή τη δημιουρ
γία δύο θεματικών οργανώσεων στο νομό μας. Ηδη βρισκόμαστε στη συγκρότηση και λειτουρ
γία τους.

Συντρόφισσες και σύντροφοι, σε όλους μας πέφτει η ευθύνη λιγότερο ή περισσότερο δεν έχει 
σημασία, να αποδείξουμε όπως λέει και η εισήγηση του Τομέα Οργανωτικού, ότι το ΠΑΣΟΚ 
σήμερα είναι σοφότερο, ανανεωμένο, ενωμένο και με περισσότερη πίστη στην ίδια του τη δυνα
μική.

ΔΕΥΤΕΡΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΚΑΙ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

ΚΩΣΤΑ ΣΗΜΙΤΗ

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Το λόγο έχει ο σύντροφος Πρόεδρος.

Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Σύντροφοι και συντρόφισσες, θα προσπαθήσω να απαντήσω σε ορισμένα ερωτή
ματα που έθεσαν οι σύντροφοι στις παρεμβάσεις τους, ερωτήματα τα οποία μας απασχολούν 
όλους.

Ενα πρώτο ερώτημα είναι σε ποιες δυνάμεις στηρίζεται το ΠΑΣΟΚ. Και αυτό το ερώτημα προ
κύπτει, γιατί μερικοί απορούν γιατί η πολιτική μας έχει κοινωνικές αντιδράσεις. Απορούν, γιατί 
ξεχνούν ότι η κοινωνία μας είναι μία κοινωνία η οποία διακρίνεται από ομάδες με αντικρουόμενα 
συμφέροντα, από συντεχνιακές συσπειρώσεις, από ανισότητες ρυθμίσεων οι οποίες βασίζονται 
σε πελατειακές σχέσεις, από διαφοροποιήσεις οι οποίες προέκυψαν ιστορικά, διαφοροποιήσεις 
που ήταν το αποτέλεσμα πολιτικών και κοινωνικών πιέσεων.

Εμείς ακριβώς εκείνο το οποίο θέλουμε να κάνουμε, είναι να ξεπεράσουμε όλους αυτούς τους 
διαχωρισμούς, να προσπαθήσουμε να ξεπεράσουμε όλα αυτά τα μορφώματα που δημιουργήθη- 
καν και έτσι να αποκαταστήσουμε περισσότερη ισότητα, περισσότερη κοινωνική δικαιοσύνη, μια 
πιο ανοιχτή κοινωνία και περισσότερες ευκαιρίες.

Είναι ουτοπικό όμως να πιστεύουμε, ότι αυτό το ξεπέρασμα μπορεί να γίνει χωρίς αναμετρή
σεις. Είναι ουτοπικό να πιστεύουμε, ότι όσοι έχουν εξασφαλίσει κάποια ιδιαίτερη θέση, θα είναι 
έτοιμοι να παραδώσουν αυτή την ιδιαίτερη θέση, χωρίς να αντιδράσουν.

Και επίσης, είναι ουτοπικό να πιστεύουμε, ότι στην κοινωνία όλοι δέχονται την ανάγκη μιας 
αλλαγής, σε μία νέα κατεύθυνση, που θα δώσει και σε πολλούς άλλους ίδιες δυνατότητες ή θα 
ανοίξει νέες πόρτες.

Στη διάρκεια αυτών των μηνών διακυβέρνησης, είχαμε ως εκ τούτου και για τους λόγους που 
ανέφερα, αρκετές αναμετρήσεις και είχαμε πολλές φορές και αρκετά προβλήματα. Θα αναφέρω 
για παράδειγμα ένα πρόβλημα το οποίο απασχόλησε πολλούς, ήταν το πρόβλημα των φοροα
παλλαγών.

Είχαμε δεκάδες φοροαπαλλαγές για ειδικές κατηγορίες, από δημόσιους υπάλληλους, δημο
σιογράφους, πιλότους κλπ και εκείνο το οποίο προσπαθήσαμε να κάνουμε, γιατί η γραμμή μας 
είναι περισσότερη ίση μεταχείριση, είναι να καταργήσουμε ή να περιορίσουμε αυτές τις φοροα
παλλαγές.

Πιστεύετε εσείς ότι αυτό θα μπορούσε να γίνει χωρίς να υπάρξουν αντιδράσεις; Οτι αυτοί οι 
οποίοι καλώς ή κακώς είχαν πάρει ή είχαν εξασφαλίσει μία ειδική ρύθμιση, δέχονται να καταρ- 
γηθεί αυτή η ειδική ρύθμιση; Οχι βέβαια.

Θα αναφερθώ και σε ένα άλλο ζήτημα το οποίο ταλάνισε την Οργάνωση για αρκετό καιρό. Και 
δείχνει βέβαια τις δυσκολίες και τις ιδιαιτερότητες μιας πολιτικής που θέλει να ακολουθήσει 
νέες κατευθύνσεις. Ηταν το ζήτημα του επιδόματος στις πολύτεκνες μητέρες ή την σύνταξη για 
την ακρίβεια στις πολύτεκνες μητέρες.

Πολλοί σύντροφοι είπαν «μα, αυτό είναι κάτι που δεν έπρεπε να θιγεί καθόλου. Καθόλου και



με τίποτα. Οπως δεν έπρεπε να υπάρξουν και εισοδηματικά κριτήρια για τα επιδόματα πολυτέ
κνων τα οποία δίνονται». Ποιος είναι ο σκοπός της σύνταξης; Ο σκοπός της σύνταξης είναι να 
βοηθήσουμε τη δημογραφική ανάπτυξη, να υπάρχουν περισσότερα παιδιά. Ετσι λέγεται, έτσι 
είναι η θεωρία.

Ενα επιβεβαιώνει η πράξη, ότι η οικογένεια θέλει βοήθεια τη στιγμή που αναπτύσσεται. Η 
οικογένεια δεν κάνει παιδιά γιατί μετά από 25 χρόνια πρόκειται να εξασφαλίσει ένα ορισμένο 
χρηματικό ποσό. Η οικογένεια κάνει παιδιά, όταν τη στιγμή που τα κάνει έχει μία βοήθεια από το 
κράτος.

Και γι’ αυτό, είναι πιο σωστό τα χρήματα που δίνονται μετά, να δοθούν πιο νωρίς, να δοθούν 
στη στιγμή που γεννιέται το παιδί, για να μπορέσει η οικογένεια να αποκτήσει το παιδί και να 
βοηθηθεί την ώρα που το παιδί μεγαλώνει. Είπαμε, ότι θα μεταφέρουμε τα ποσά χρονικά, για να 
βοηθήσουμε τη δημογραφική ανάπτυξη.

Ή ένα άλλο θέμα που είπα πριν: τα εισοδηματικά κριτήρια. Ακόμα και προχθές στη Βουλή, μας 
έγινε παρατήρηση από τη Ν.Δ., ότι αυτά τα εισοδηματικά κριτήρια, αυτό που λέμε ότι θα παίρ
νουν τα επιδόματα αυτοί που έχουν εισόδημα μέχρι 8 εκατομμύρια ή μέχρι 3 εκατομμύρια, 
έφερε μία μεγάλη αναστάτωση και γραφειοκρατία.

Την αναστάτωση και τη γραφειοκρατία θα την ξεπεράσουμε. Το κεντρικό θέμα όμως μιας νέας 
κοινωνικής πολιτικής είναι να κατευθύνουμε τα χρήματα, τους πόρους τους οποίους διαθέτουμε, 
εκεί που υπάρχει περισσότερη ανάγκη. Και η πολιτική της ίσης μεταχείρισης όλων εγκαταλείπε- 
ται και στις ευρωπαϊκές χώρες.

Δεν είναι σωστό να δίνονται τα ποσά σε όλους ανεξαίρετα, γιατί κάποιοι, έστω και λίγοι, 
έχουν εισοδήματα τα οποία τους εξασφαλίζουν και όρα, τα λεφτά που πηγαίνουν σ’ αυτούς, 
είναι λεφτά που χάνονται από άλλους, τα οποία στερούνται άλλοι. Γι’ αυτό τα εισοδηματικά κρι
τήρια.

Εάν κάποιος έχει ένα εισόδημα τόσο μεγάλο ώστε μπορεί να καλύψει όλες τις ανάγκες του, 
γιατί να μην πάρει τα αντίστοιχα χρήματα, κάποιος που έχει ένα εισόδημα πιο μικρό και πάλι 
ζορίζεται με τα επιδόματα;

Το ίδιο κάναμε και στις συντάξεις με το ΕΚΑΣ. Στην αρχή, οι οργανώσεις συνταξιούχων δεν 
ήθελαν το ΕΚΑΣ. Ελεγαν αύξηση στη σύνταξη - έτσι έλεγαν τότε - των συνταξιούχων του ΙΚΑ 
και μόνο και να την πάρουν όποια σύνταξη και να έχουν, είτε έχουν 260 χιλιάδες, είτε 360 χιλιά
δες, είτε 80 χιλιάδες.

Και εμείς είπαμε ότι αυτό δεν είναι σωστό. Και γιατί μόνο οι συνταξιούχοι του ΙΚΑ; Τι θεωρία 
είναι αυτή; Θα πάρουν το επίδομα όλοι οι συνταξιούχοι ανεξαίρετα από ταμείο, αλλά επειδή 
βέβαια τα λεφτά ήταν πολλά, θα τα πάρουν μονάχα εκείνοι οι οποίοι έχουν μέχρι 100 χιλιάδες 
δραχμές σύνταξη. Γιατί αυτός που έχει 100 χιλιάδες, έχει περισσότερη ανάγκη απ’ αυτόν που 
έχει 360 χιλιάδες.

Η νέα εποχή, η νέα κοινωνία, αναζητά νέες λύσεις. Και όσο βέβαια είναι ανάγκη να προσέξου
με τους πόρους, πρέπει να εξοικονομήσουμε από εκεί που υπάρχουν προβλήματα. Για να κλείσω 
αυτό το σημείο, θέλω να τονίσω: το ότι υπάρχουν συγκρούσεις, δεν σημαίνει ότι η πολιτική μας 
είναι λάθος. Ισα-ίσα πολλές φορές μπορεί να σημαίνει ότι η πολιτική μας είναι σωστή. Πρέπει να

εξετάζουμε το περιεχόμενο των συγκρούσεων.

Και να έρθω στο πρώτο ερώτημα των συντρόφων. Βεβαίως και η βάση μας παραμένει η ίδια. 
Βεβαίως και πολιτικά η βάση μας είναι οι εργαζόμενοι, οι μικρομεσαίοι, οι αγρότες. Πάνω σ’ 
αυτούς στηριζόμαστε και τις δικές τους επιδιώξεις θέλουμε να προωθήσουμε στον καινούργιο 
κόσμο.

Και το ότι συντρόφισσες και σύντροφοι στηριζόμαστε πάνω σ’ αυτούς, δεν είναι απλώς ένας 
πολιτικός λόγος. Εάν κοιτάξετε τα στατιστικά στοιχεία ποιοι μας ψήφισαν, ποιοι μας ψηφίζουν, 
ποιοι μας συμπαραστέκονται στην πολιτική μας σύμφωνα με τις σφυγμομετρήσεις θα δείτε, ότι 
έχουμε μία πολύ μεγάλη υπεροχή σε όλους εκείνους οι οποίοι είναι στην παραγωγική διαδικα
σία. Σε όλους εκείνους οι οποίοι είναι στην ηλικία την παραγωγική, δηλαδή από 20-25 μέχρι τα 
55-60, σε όλους εκείνους που είναι εργαζόμενοι, μισθωτοί. Σε όλους εκείνους οι οποίοι βρίσκο
νται μέσα στη δουλειά και ζουν από τη δουλειά τους και το μόχθο τους.

Αυτή η κοινωνική αποτύπωση, η κοινωνιολογική αποτύπωση είναι μία αποτύπωση η οποία δεί
χνει ότι το Κόμμα μας είναι Κόμμα εργαζομένων, Κόμμα μικρομεσαίων, Κόμμα αγροτών, Κόμμα 
των ανθρώπων της δουλειάς.

Αλλά βεβαίως μέσα σε όλο αυτό τον κόσμο, υπάρχουν όπως είπα και πριν προβλήματα, και γι’ 
αυτό πολλές φορές η εξέλιξη περνά μέσα από αναμετρήσεις και αντιδικίες.

Ορισμένοι από τις συντρόφισσες και τους συντρόφους μίλησαν για τα νέα προβλήματα της 
κοινωνίας και τη νέα εποχή. Και εδώ πάλι θέλω να επαναλάβω, ότι πρέπει να συνειδητοποιήσου
με πως αλλάζει γύρω μας ραγδαία το περιβάλλον.

Πάρτε τις τεχνολογικές εξελίξεις. Οι τεχνολογικές εξελίξεις αλλάζουν τις συνθήκες εργασίας. 
Προχθές συνάντησα κάποιο γνωστό μου, ήταν σχεδιαστής και τον απέλυσαν από την δουλειά 
του γύρω στα 50. Ηταν σχεδιαστής κλασικός με τα κλασικά μέσα σχεδιασμού. Στο γραφείο του 
πια δεν θέλανε κάτι τέτοιο. Οι σχεδιαστές τώρα δουλεύουν με ηλεκτρονικούς υπολογιστές, που 
αυτός δεν ήξερε.

Ενας που δούλευε έναν υπολογιστή της πρώτης γενιάς, μπορεί να δουλέψει σήμερα υπολογι
στές της τρίτης ή της τέταρτης γενιάς; Οχι. Ποιά είναι η απάντηση; Γι’ αυτό λέμε ότι χρειάζεται 
μετεκπαίδευση. Γι’ αυτό λέμε, χρειάζεται επικαιροποίηση των γνώσεων. Γι’ αυτό λέμε, ότι χρειά
ζεται δια βίου μόρφωση.

Ο Ασυρματιστής - και υπάρχουν πολλοί Ασυρματιστές στον Πειραιά άνεργοι - δεν έχει μέλλον. 
Γιατί ο ασύρματος είναι (θα έλεγα) ένα μουσειακό αντικείμενο. Οσοι κάνουν αυτή τη δουλειά, θα 
την χάσουν. Δεν πρέπει να μάθουν κάτι άλλο; Δεν πρέπει να μάθουν στο πλοίο να προσφέρουν 
άλλες υπηρεσίες για να διατηρήσουν τη δουλειά τους;

Σ’ αυτή την κατεύθυνση πρέπει να ασκήσουμε πολιτική και σ’ αυτή την κατεύθυνση της προ
σαρμογής πρέπει να ενεργοποιήσουμε όλους τους πολίτες και το ΠΑΣΟΚ. Οταν εξαγγείλαμε 
τον κοινωνικό διάλογο, έγινε πολύς θόρυβος και αναφέρθηκα και στην εισήγησή μου.

Αλλά συντρόφισσες και σύντροφοι, δεν έχω παρά να καλέσω τον οποιονδήποτε να πάει στις 
Ηνωμένες Πολιτείες ή στη Γερμανία όπου εκεί φαίνεται η πορεία που παίρνει η εξέλιξη και να 
διαπιστώσει ότι το κλασικό Εργατικό Δίκαιο, το Δίκαιο που ρύθμιζε τις σχέσεις του εργοδότη με 
τον εργαζόμενο με βάση τη μισθωτή εργασία, είναι ένα Δίκαιο που συρρικνώνεται, χάνεται. Και



υπάρχει μεγάλο πρόβλημα.

Γιατί τώρα οι επιχειρήσεις αναθέτουν με συμβάσεις έργου, με εργολαβίες να το πω απλά, 
πάρα πολλές από τις δουλειές που κάνανε σε τρίτους που είναι έξω από την επιχείρηση. Και το 
παλιό Δίκαιο δεν εφαρμόζεται σ’ αυτές τις νέες σχέσεις. Και στις νέες σχέσεις ο εργαζόμενος 
είναι ανυπεράσπιστος. Στις νέες σχέσεις χρειάζονται άλλες ρυθμίσεις από την κοινωνική ασφά
λεια μέχρι τα δικαιώματα στη σχέση εργασίας.

Ολα αυτά πρέπει να τα ψάξουμε. Και αν πει κάποιος «Ηνωμένες Πολιτείες, Γερμανία, τι μας 
λες, τι μας νοιάζει;» εγώ θα του απαντήσω ότι πριν 1,5-2 χρόνια που ήμουνα στο Υπουργείο Βιο
μηχανίας το Εργατικό Κέντρο Βόλου είχε έρθει στο Υπουργείο και μου επεσήμανε ακριβώς αυτό 
το φαινόμενο, ότι ορισμένες επιχειρήσεις στο Βόλο άρχισαν κι αυτές τον ίδιο τρόπο δουλειάς 
και ρωτούσαν τι θα γίνει.

Μα το τι θα γίνει, δεν θα το απαντήσει μονάχα το ένα ή το άλλο Υπουργείο. Θα το απαντήσει 
συλλογικά η κοινωνία, θα το απαντήσουν τα Συνδικάτα, θα το απαντήσει η κυβέρνηση, θα το 
απαντήσει ο κοινωνικός διάλογος μέσα σε μία αναζήτηση για τα νέα μέσα που θα πραγματοποι
ούν τις πάγιες αξίες μας.

Συντρόφισσες και σύντροφοι, ορισμένοι μίλησαν για τις Δημοτικές εκλογές και άκουσα έτσι με 
κάποια απορία, την επίκληση να σεβαστούμε το καταστατικό στις διαδικασίες. Μα αλίμονο, μα 
το καταστατικό θέλουμε να σεβαστούμε. Πρέπει να κάνουμε τις επιλογές των υποψηφίων όπως 
ορίζεται (σε τοπικό επίπεδο), στο καταστατικό τόσο σε τοπικό επίπεδο όσο και σε νομαρχιακό 
επίπεδο. Να μην υπάρχουν επεμβάσεις από πάνω, γιατί οι επεμβάσεις από πάνω είναι πάντα 
αρνητικές.

Αλλά όμως αυτό σημαίνει, συντρόφισσες και σύντροφοι, ότι θα πρέπει να ετοιμάζουμε σωστά 
αυτές τις διαδικασίες. Οι διαδικασίες αυτές να μην είναι φενάκη, να μην είναι απάτη, στημένοι 
μηχανισμοί όπου ο ένας ή ο άλλος προσπαθεί να ελέγξει την κατάσταση. Πρέπει να είναι ανοι
χτές οι διαδικασίες κι αυτό μπορείτε να το εγγυηθείτε εσείς.

Εμείς θα κάνουμε αυτό ακριβώς που λέει το καταστατικό, αλλά για να έχουμε το σωστό απο
τέλεσμα και να πετύχουμε στην κοινωνία την συσπείρωση στις δικές μας τάξεις, πρέπει οι διαδι
κασίες να εξασφαλίσουν και σωστές επιλογές από άποψη ικανότητας και εντιμότητας, γενικά 
αξιοκρατίας.

Επαναλαμβάνω ότι τέλος του Ιούλη θα κάνουμε μια ειδική Σύνοδο της Κεντρικής Επιτροπής με 
θέμα την Διοίκηση και την Αυτοδιοίκηση. Θα παρουσιάσουμε τις θέσεις μας, θα παρουσιάσουμε 
τα προγράμματά μας, θα παρουσιάσουμε το μανιφέστο μας για τις εκλογές και από τις αρχές 
του επόμενου χρόνου θα αρχίσουμε μία συστηματική δουλειά σ’ αυτή την κατεύθυνση.

Ας έρθω τώρα και στο θέμα του τρόπου λειτουργίας του Κινήματος. Είπα και στην εισήγησή 
μου ότι χρειάζεται μια νέα συλλογικότητα και θα επανέλθω σ’ αυτό. Εκείνο το οποίο επιδιώξαμε 
κυρίως στα κεντρικά όργανα είναι να συγκεκριμενοποιήσουμε όσο μπορούμε την συζήτηση, την 
ανταλλαγή απόψεων, την πολιτική αντιπαράθεση.

Γι’ αυτό κάναμε μία Ειδική Σύνοδο της Κεντρικής Επιτροπής για την οικονομία, μία Ειδική 
Σύνοδο για τα αγροτικά, μία Ειδική Σύνοδο για την ανασυγκρότηση και θα υπάρξει μέσα στον 
Ιούνη μια Ειδική Σύνοδος για την ανάπτυξη και τον Ιούλη μία Ειδική Σύνοδο για την Τοπική Αυτο-
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διοίκηση, την οποία ανέφερα.

Πολλοί σύντροφοι επεσήμαναν, ότι όταν έρχονται τα προβλήματα, δεν μπορούν να συζητή
σουν επί της ουσίας. Το ξέρω ότι είναι μία αδυναμία μας αυτό. Γι’ αυτό οργανώσαμε και τους 
Τομείς Πολιτικής οι οποίοι πρέπει να γνωρίζουν, ότι η δουλειά τους δεν είναι μόνον να θεωρούν 
τους εαυτούς ως τοποθετημένους απέναντι -με την καλή έννοια του όρου το λέω- στην κυβερ
νητική πολιτική αλλά πρέπει να συμμετέχουν στην διαμόρφωσή της.

Αλλά έχουν και δουλειά, πρέπει να διοχετεύσουν όλο τον προβληματισμό προς τη βάση. Αλλά 
και η βάση συντρόφισσες και σύντροφοι πρέπει να πάρει πρωτοβουλίες. Ακόυσα τον σύντροφο 
Γραμματέα του Τομέα της Ενέργειας, ο οποίος χρησιμοποίησε την έκφραση «δεν μας κάλεσαν 
για να μας ενημερώσουν».

Σύντροφε, με ενοχλεί αυτό «δεν μας κάλεσαν». Μπορεί να μην σας καλέσουν ποτέ. Εσείς 
γιατί να μην τους καλέσετε; Γιατί να μην πείτε και από τη ΔΕΗ και από το υπουργείο και από τον 
Τομέα Οικονομικής Πολιτικής, “ελάτε”. Οπως είπες πολύ σωστό, υπάρχει ένα βασικό ζήτημα στη 
χώρο μας, που είναι τεράστιο ζήτημα για όλη την ελληνική οικονομία.

Η ΔΕΗ δεν μπορεί πια μελλοντικό να έχει τη μορφή που έχει. Η ΔΕΗ πρέπει να σπάσει. Πώς 
θα σπάσει; Τι θα μείνει στο χώρο της δημόσιας ευθύνης; Τι θα πάει στο χώρο της ιδιωτικής ευθύ
νης; Δεν πρέπει εσείς να συζητήσετε είτε σας καλέσουν είτε όχι;

Αυτό το αισθάνομαι λίγο σαν μία αμυντική στάση. Δεν το συζητάμε αλλά εάν μας καλέσουν θα 
πούμε τη γνώμη μας.

Μα, το θέμα έρχεται. Μα, το θέμα θα μας πνίξει. ΓΓ αυτό πρέπει να έχουμε έτοιμες τις θέσεις 
μας. Και γι’ αυτό και για άλλα. Το ότι υπάρχει ο Διεθνής Οργανισμός Εμπορίου, το περίφημο 
μετεξελιχθέν GATT, το οποίο καταργεί τις ρυθμίσεις οι οποίες επιτρέπουν τις εισαγωγές αγροτι
κών προϊόντων, το ξέρουμε όλοι.

Οσοι είναι στο γεωργικό τομέα, από τους συνεταιριστές μέχρι τον απλό αγρότη, πρέπει να 
ενδιαφερθούν για το θέμα αυτό, να έχουν απόψεις, να δουν πώς αντιμετωπίζεται αυτή η νέα 
εξέλιξη. Μην περιμένουμε ότι από πάνω θα έρθει πάντα η γραμμή, η απάντηση, ο προβληματι
σμός.

Πολλές φορές αντικειμενικό δεν είναι δυνατό. Γιατί μπορεί να είναι πνιγμένοι. Πολλές φορές 
μπορεί να υπάρχει και αδιαφορία. Πολλές φορές μπορεί να υπάρχει και άγνοια. Δεν θα περιμέ
νουμε. Πρέπει ο καθένας από εμάς στο χώρο που είναι να κινητοποιείται, να πιάνει τα προβλή
ματα. Και έτσι θα αναπτύξουμε το διάλογο, έτσι θα πάρουμε αποφάσεις, έτσι θα έχουμε αποτε- 
λεσματικότητα.

Ορισμένοι σύντροφοι έθεσαν το θέμα της πολιτικής στο προσκήνιο και τα θέματα της Ευρω
παϊκής Αριστερός. Συντρόφισσες και σύντροφοι, στον ευρωπαϊκό χώρο το σοσιαλιστικό κίνημα - 
για να το εκφράσω έτσι - είναι ακόμα διάσπαρτο και ασύνδετο. Εχω παρευρεθεί μαζί με άλλους 
συντρόφους, που είναι στα όργανα του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος, σε αρκετές συνα
ντήσεις της ηγεσίας του.

Μπορώ να πω με ειλικρίνεια και χωρίς περιστροφές, ότι είναι πολλές φορές απογοητευτικές. 
Οτι ενώ υπάρχουν οι προβληματισμοί τους οποίους σας αναφέρω, ο καθένας στέκεται στα εθνι
κά του προβλήματα ή σε εθνικές του θέσεις ή βγάζει κάποιους λόγους γενικής μορφής, χόριν
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ικανοποίησης της ιστορικής του καταβολής.

Ο χώρος αυτός τώρα διαμορφώνεται. Πρόσφατα που ήμουν στην Αυστρία, με τον νέο Πρόε
δρο ή Γραμματέα του Σοσιαλιστικού Κόμματος της Αυστρίας, τον σύντροφο Κλίμα, συζητήσαμε 
ακριβώς αυτό το θέμα και πώς και αυτός και κάποιοι άλλοι, θα ενεργοποιήσουμε καλύτερα το 
Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα που βασίζεται στις εκπροσωπήσεις των Σοσιαλιστικών Κομμά
των στο Ευρωκοινοβούλιο.

Στις αρχές του Ιούνη πραγματοποιείται το Συνέδριο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος 
στο Μάλμε της Σουηδίας. Θα υπάρχει και ελληνική παρουσία και ελπίζουμε ότι εμείς και αρκετοί 
άλλοι, θα μπορέσουμε να βάλουμε μία διαδικασία ενοποίησης και ομογενοποίησης των θέσεων.

Αλλά όπως είπα και στην εισήγησή μου, χρειάζεται χρόνος γι’ αυτό και για να το πετύχουμε 
και εμείς και οι άλλοι, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι μία σειρά από προβλήματα, αντιμετω
πίζονται στο ευρωπαϊκό επίπεδο με κινητοποίηση και διαμόρφωση θέσεων.

Οι σύντροφοι του αποδήμου παραπονέθηκαν για την έλλειψη επαφής. Ο σύντροφος Νεονάκης 
θα το κατέγραψε σίγουρα αυτό, καθώς και οι σύντροφοι του Οργανωτικού. Χρειάζεται, πράγμα
τι, μία καλύτερη επαφή. Και εδώ να κάνω μία παρατήρηση, όπως την έζησα στο τελευταίο μου 
ταξίδι στη Γερμανία.

Υπάρχει τώρα από τα πράγματα μία διαφοποίηση ανάμεσα στους συντρόφους που είναι σε 
χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Αυστραλία ή τους Ελληνες που είναι στις χώρες αυτές 
και τους Ελληνες που είναι στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Και θα πρέπει να προσέξουμε 
ότι χρειάζεται μία διαφορετική αντιμετώπιση.

Γιατί οι Ελληνες που ζουν στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης, δεν ζουν σε χώρες οι οποίες 
πρέπει ή έχουν σκοπό να τους απορροφήσουν και να τους εντάξουν ολοκληρωτικά στην κοινω
νία τους. Ζουν σε χώρες οι οποίες πρέπει να τους αναγνωρίσουν την ταυτότητα του Ευρωπαίου 
πολίτη, του Ελληνα πολίτη, που έχει το διαφορετικό πολιτισμικό παρελθόν, είναι διαφοροποιη
μένος σε σχέση με πολλά θέματα και πρέπει να διατηρήσει την ιδιαιτερότητά του.

Χρειάζεται να πάρουμε πρωτοβουλίες και όσον αφορά την παιδεία - και αλλού χρειάζεται 
βεβαίως ως προς την παιδεία - αλλά και ιδίως όσον αφορά τα πολιτικά δικαιώματα, τη δυνατότη
τα ψήφου. Ήδη σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης οι Ελληνες ψηφίζουν στις Δημοτικές 
Εκλογές.

Στο Δημοτικό Συμβούλιο της Φρανκφούρτης συνάντησα τρεις Ελληνες, οι οποίοι συμμετέχουν 
στο Δημοτικό Συμβούλιο και εκπροσωπούν διαφορετικά κόμματα. Ο σύντροφος που είναι στο 
σοσιαλιστικό κόμμα, είναι και μέλος του ΠΑΣΟΚ. Είναι το επίπεδο των προβλημάτων διαφορετι
κό και πρέπει να τα δούμε αυτά στη διαφορετικότητά τους. Και αυτά καλό είναι να τα συζητή
σουμε στο ΣΑΕ, αλλά να τα λάβει υπόψη της και η Οργάνωση.

Σε σχέση με τον ιδρυτή του Κινήματος, τον Ανδρέα Παπανδρέου, σας είπε πολύ ωραία ο Γραμ
ματέας του Κόμματος, ότι συνειδητά σιωπήσαμε, συνειδητά ασκήσαμε μία αυτοσυγκράτηση αν 
και πολλά δεν μας άρεσαν, γιατί θέλουμε να κρατήσουμε το κύρος του ιδρυτή μας ψηλά.

Γιατί θα κρατήσουμε το κύρος του ιδρυτή μας, αν κάνουμε μία δουλειά η οποία θα αναδείξει 
την προσωπικότητά του, θα αναδείξει το έργο του, θα αναδείξει την καθοριστική σημασία του 
στη δημιουργία του Κινήματος μας.

Ελπίζουμε στις 22 ή στις 23 του Ιούνη όταν θα κλείνει ένας χρόνος από το θάνατό του, στην 
εκδήλωση την οποία θα κάνουμε, θα μπορέσουμε να αναφερθούμε στα συγκεκριμένα μέτρα. 
Θέλω όμως να σας διαβεβαιώσω, ότι και για το Αρχείο επιδίωξή μας είναι να λειτουργήσει 
ζωντανά, να είναι ένα Αρχείο το οποίο θα συγκεντρώνει όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία τα 
οποία αφορούσαν την ζωή του και το έργο του.

Και όσον αφορά τον τάφο του, το Κίνημα έχει προθυμοποιηθεί να πληρώσει όλα τα έξοδα για 
να υπάρξει ένα Μνημείο αντάξιο του έργου του και της συνεισφοράς του στην ελληνική πολιτική 
ζωή. Στις εκδηλώσεις που θα γίνουν ένα χρόνο από το θάνατο του εκτός από την κεντρική θα 
γίνουν και περιφερειακές, γιατί θέλουμε να υπενθυμίσουμε την προσφορά του, αλλά και να 
αξιοποιήσουμε, όχι μονάχα να υπενθυμίσουμε, αυτό το έργο το οποίο προσέφερε.

Και ας κλείσω αναφερόμενος στην ανασυγκρότηση. Η ανασυγκρότηση όπως είπα και στην 
εισήγησή μου, είναι μία διαδικασία η οποία έχει αρχίσει και θα συνεχίσει για αρκετό καιρό. Δεν 
είναι μία διαδικασία η οποία μπορεί να κλείσει σε 2-3 μήνες. Γ ιατί όπως - να το εκφράσω έτσι- η 
βαθμιαία διολίσθηση του Κόμματος σε ένα Κόμμα προυχόντων ήταν συνδεδεμένη με την βαθμι
αία επιτυχία μας, έτσι και η βαθμιαία ανασυγκρότησή μας χρειάζεται χρόνο. Χρειάζεται χρόνο 
να κατακτήσουμε νέες λειτουργίες και νέους τρόπους οργάνωσης.

Η ανασυγκρότηση ξεκίνησε. Η ανασυγκρότηση δεν έχει αποτύχει, γιατί δεν έχει τελειώσει. 
Είναι στα πρώτα βήματά της και πρέπει να της δώσουμε ιδιαίτερη δυναμική. Είναι στα πρώτα 
βήματά της γιατί οι Οργανώσεις Πολιτικής, οι Θεματικές της Οργανώσεις υπάρχουν, έχουν ιδρυ
θεί σε πολλά μέρη, αλλά δεν έχουν αποδώσει ακόμα.

Γιατί ο διάλογος με τρίτους έχει αρχίσει, αλλά δεν έχουμε καταφέρει να τους συσπειρώσουμε 
ακόμα. Γιατί η πολιτική διαδικασία με την οποία θέλουμε να καλύψουμε δυνάμεις του ευρύτερου 
χώρου της κεντροαριστεράς έχει ξεκινήσει, αλλά έχει ακόμα μέλλον.

Προχωράμε όλοι μαζί και ο δρόμος πρέπει να ξέρουμε, είναι μακρύς και δύσκολος. Αλλά είναι 
ένας δρόμος ελπιδοφόρος και είναι μονόδρομος για μας. Εχουμε προοπτική.

Συντρόφισσες και σύντροφοι, όπως είπαν μερικοί ομιλητές, είχε προαναγγελθεί ότι στη σημε
ρινή συνεδρίαση πρόκειται να υπάρξουν έντονα τα φαινόμενα της διαπάλης και της προσωπικής 
αντιπαλότητας.

Πιστεύω, ότι όλοι μας είδαμε, ότι αυτές οι ελπίδες κάποιων διαψεύσθησαν πανηγυρικά. Μπο
ρεί να έχουμε διαφορές. Και αυτό όχι μονάχα είναι θεμιτό, θα έλεγα πως είναι και σκόπιμο να 
έχουμε διαφορές. Είναι θεμιτό και σκόπιμο να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Είναι θεμιτό και 
σκόπιμο να είμαστε εδώ πολλοί, αλλά να είμαστε εδώ από διαφορετικούς εργασιακούς και κοι
νωνικούς ορίζοντες. Είναι θεμιτό και σκόπιμο εδώ μέσα να γίνονται συνθέσεις. Και οι συνθέσεις 
χρειάζονται αναμετρήσεις.

Αλλά έχουμε πει και πιστεύω ότι το δείξαμε σήμερα, ότι μπορούμε να αναπτύξουμε στο Κίνη
μα μία νέα πολιτική ηθική ανάμεσά μας. Μια ηθική σχέσεων η οποία επιτρέπει ακριβώς τη σύνθε
ση και την κοινή πορεία.

Αυτή τη νέα συλλογικότητα, τις νέες σχέσεις περιμένουν από εμάς τα εκατομμύρια των οπα
δών και ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ. Αυτό περιμένει από εμάς το σύνολο της Ελληνικής κοινωνίας. 
Γ ιατί το Κόμμα μας δεν έχει μονάχα αυτή τη στιγμή την ευθύνη της διακυβέρνησης. Αποτελεί τη
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βάση της ισορροπίας του πολιτικού μας συστήματος.
Οι δικές μας επιλογές, η δίκιά μας πολιτική είναι εκείνη η οποία καθορίζει αποφασιστικά το 

πολιτικό σκηνικό και την εξέλιξη αυτού του σκηνικού. Εχουμε κατακτήσει δυναμικά την πρωτο
πορία και στο παρελθόν και σήμερα με τις πολιτικές μας θέσεις.

Θυμόσαστε που πριν μερικά χρόνια το κυρίαρχο θέμα ήταν η νεοφιλελεύθερη ιδεολογία ακόμα 
και εδώ στον τόπο μας; Και για κοιτάξτε σήμερα και ακούστε σήμερα γύρω από ποιά θέματα 
γίνεται η πολιτική συζήτηση. Δεν γίνεται η πολιτική συζήτηση γύρω από τα θέματα τα οποία 
θέτει το Κίνημα και η κυβέρνηση;

Και μπορεί να υπάρχουν επαναλαμβάνω διαφορετικές απόψεις πάνω στα θέματα αυτό. Αλλά 
σημασία για την πολιτική και σημασία για την διαμόρφωση της κοινωνίας είναι να θέτεις τα 
θέματα, να παρουσιάζεις τα προβλήματα, να αναπτύσσεις τους προβληματισμούς, να δείχνεις 
στην κοινωνία απέναντι σε ποιά θέματα πρέπει να σταθεί.

Τον τελευταίο καιρό, και για αρκετό καιρό τώρα, είμαστε πράγματι στην πρωτοπορία του προ
βληματισμού. Είμαστε στο κέντρο των συζητήσεων με τις πολιτικές μας θέσεις. Γι’ αυτό πρέπει 
να υπάρχει συνέχεια σ’ αυτό για να αποκτήσουν οι πολιτικές θέσεις (και η συζήτηση κυρίως την 
οποία δημιουργούμε εμείς με τις θέσεις μας) το εύρος και τη δυναμική που απαιτούνται.

Για να γίνει αυτό πρέπει να πολιτικοποιήσουμε το λόγο μας, τις συμπεριφορές μας και να διώ
ξουμε από πάνω μας, να διώξουμε μακριά μας τις συμπεριφορές οι οποίες διαχωρίζουν, στέκο
νται στα προσωπικά, δημιουργούν ομάδες, τις συμπεριφορές οι οποίες υψώνουν διαχωριστικές 
γραμμές.

Εμείς προωθούμε τις συμπεριφορές που μας ενώνουν. Εμείς προωθούμε τις πολιτικές που μας 
ενώνουν. Ετσι θα δώσουμε δυναμική στο Κίνημά μας. Γι’ αυτό καλώ όλους σας σε ένα κάλεσμα 
ενότητας και αποτελεσματικότητας. Στην ενότητα και στην αποτελεσματικότητα πρέπει να 
ανταποκριθούμε.

Σας καλώ όλους σε έναν νέο πολιτικό λόγο και ένα νέο πλαίσιο σχέσεων και συμπεριφορών 
ανάμεσά μας. Ετσι θα αναδείξουμε το ΠΑΣΟΚ σε ηγεμονική δύναμη. Και μπορούμε το ΠΑΣΟΚ 
το οποίο τώρα ήδη ηγεμονεύει την πολιτική ζωή της χώρας -με την καλή έννοια- να γίνει ακόμα 
πιο δυνατό, να γίνει ένα Κόμμα το οποίο ανταποκρίνεται πιο αποτελεσματικά στις προκλήσεις 
της νέας εποχής.

Αν το κάνουμε αυτό, θα κυβερνήσουμε όχι μονάχα αποτελεσματικά αυτή την τετραετία, αλλά 
και η επόμενη τετραετία θα είναι δίκιά μας.
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ΤΟΜΕΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΑΣΟΚ
Συνεδρίαση της 11ης Μαΐου 1997

■

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Μ. ΝΕΟΝΑΚΗΣ (Γοαμματέας Τομέα Οργανωτικής Πολιτικής)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Μ.ΝΕΟΝΑΚΗΣ): Για να ξεκινήσουμε ήθελα να πω ευθύς εξ αρχής ότι θα πρέ
πει όσο μπορούμε να σεβαστούμε το χρόνο που έχει προσδιοριστεί γιατί διαφορετικά δεν θα 
προλάβουν να μιλήσουν αρκετοί σύντροφοι.

Να μην είμαστε αναγκασμένοι κάποια στιγμή στη διαδικασία να κόβουμε τον ομιλητή. Σας 
παρακαλώ να προσαρμόσετε τις τοποθετήσεις σας, επειδή πολλοί από εσάς είτε έχετε αποφά
σεις Νομαρχιακών Επιτροπών, είτε έχετε γραμμένες τοποθετήσεις, μέσα στα χρονικά περιθώρια 
που έχουμε πει για να ολοκληρώσουμε.

Μ’ αυτές τις παρατηρήσεις ξεκινάμε. Οι σύντροφοι από την Κύπρο.

σ. ΓΚΡΕΚΑΣ (Νομαρχιακή Κύπρου)\ Συντρόφισσες και σύντροφοι, οι χθεσινές εισηγήσεις του 
Προέδρου, του Γραμματέα της Κ.Ε. και του Γραμματέα του Τομέα Οργανωτικής Πολιτικής αποτε
λούν κατάκτηση του Κινήματος μας, εκφράζουν και καλύπτουν απόλυτα το ιδεολογικοπολιτικό 
και οργανωτικό πλαίσιο του ΠΑΣΟΚ στη σημερινή ιστορική του στιγμή.

Είναι δεδομένη και αυτονόητη η ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση του απόδημου ελληνισμού 
για να έρθει αρωγός στην ελληνική πολιτεία. Αυτονόητο είναι, επίσης, ότι οι οργανώσεις στο 
εξωτερικό οφείλουν να αποτελέσουν την πρωτοπορία για την κινητοποίηση του απόδημου ελλη
νισμού μέσα από τις ειδικές μορφές οργάνωσής του, ΣΑΕ κλπ.

Ετσι, πρέπει να ξεπεραστούν οι αδυναμίες και τα προβλήματα επικοινωνίας, ενημέρωσης, υπο
στήριξης και καθοδήγησης των οργανώσεων του απόδημου ελληνισμού. Χθες ο Πρόεδρος είπε 
ότι οι απόδημοι παραπονιούνται. Δεν παραπονούμαστε, αναφερόμαστε σε γεγονότα.

Σ’ αυτό το πλαίσιο θα περιοριστώ σε ορισμένες προτάσεις για τη δημιουργική ενεργοποίηση 
και κινητοποίηση του απόδημου ελληνισμού μέσω των οργανώσεών μας.

Πρώτον, επειδή ο Γραμματέας του Τομέα Απόδημου Ελληνισμού πρέπει να απασχολείται απο
κλειστικά με τα θέματα των οργανώσεων των αποδήμων, τα οποία είναι σύνθετα και επικαλύ
πτονται από πολλούς συναρμόδιους, προτείνουμε να καθιερωθεί η τοποθέτηση σε εκλέξιμη 
θέση στο ψηφοδέλτιο Επικράτειας, του Γραμματέα του Τομέα Απόδημου Ελληνισμού, για να 
ασχολείται συστηματικότερα μαζί μας.

Δεύτερον, οι οργανώσεις του εξωτερικού είναι στελεχωμένες σχεδόν αποκλειστικά από 
συντρόφους που δεν είναι υπάλληλοι του ελληνικού δημοσίου. Επομένως, οι χρονικές και άλλες 
δυνατότητες, αποστάσεις κλπ., που έχουν για να αφιερώσουν σε θέματα πολιτικής που αφο-



ρούν τους απόδημους είναι περιορισμένες.
Επομένως, για αποτελεσματική δραστηριότητα των οργανώσεων του απόδημου θα πρέπει ο 

Τομέας Απόδημου Ελληνισμού να οργανωθεί και να στελεχωθεί για να καλύψει τις σχετικές 
ανάγκες. Απαιτείται βεβαίως και η συνεργασία των υπουργών με τον Τομέα Απόδημου Ελληνι
σμού. Είναι αδιανόητο να μας ειδοποιούν στις 12 ότι στις 12.30 θα έχουμε συνάντηση.

Τρίτον, απαιτείται περισσότερη συνέπεια από τον Τομέα Απόδημου Ελληνισμού και από τους 
αρμόδιους υπουργούς σε θέματα πολιτικής που τους τίθενται κατά τις επισκέψεις τους στις 
χώρες υποδοχής ή με τα υπομνήματα που τους υποβάλλονται για να μην θίγεται η αξιοπιστία 
και επομένως η αποτελεσματικότητα των οργανώσεων του απόδημου, για να έχουν δυνατότητα 
παρέμβασης και ρόλο στην περιοχή τους.

Τέταρτον, να καθιερωθεί σαν υποχρέωση των στελεχών της κυβέρνησης όταν επισκέπτονται 
το εξωτερικό να αφιερώνουν, στα πλαίσια του δυνατού, λίγο χρόνο για εκδηλώσεις πολιτικής 
ενημέρωσης του ελληνισμού της περιοχής.

Ειδικά για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης να αξιοποιούνται όλα τα στελέχη που επισκέ
πτονται τη χώρα που ασκεί την προεδρία για την ανασυγκρότηση των οργανώσεων. Π.χ. Ολλαν
δία σήμερα, έπεται η Σουηδία, κλπ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Εμείς ευχαριστούμε. Ηθελα να πω εδώ ότι επειδή χθες κάποιοι σύντροφοι 
απούσιαζαν δικαιολογημένα και δεν μίλησαν, ενώ ήταν στη σειρά, θα δείτε στον κατάλογο 
κάποιες παρεμβολές ορισμένων εξ αυτών που δεν μίλησαν χθες.

ΜΠΟΝΙΑΣ Θ. (Νομαρχιακή Ευρυτανίας): Σύντροφοι και συντρόφισσες, στα περισσότερα θέμα
τα έχω καλυφθεί από τους χθεσινούς ομιλητές. Τηλεγραφικά θα πω δυο πράγματα. Η εισήγηση 
του Τομέα Οργανωτικού είναι ορθά δομημένη και θέτει ιστορικά δεδομένα, ανιχνεύει αλλά βάζει 
και προβληματισμούς.

Ζητάει απαντήσεις και προτείνει. Προβλήματα βεβαίως υπάρχουν και θα υπάρχουν όσο το 
ΠΑΣΟΚ είναι και παραμένει ζωντανός οργανισμός.

Προβλήματα που θα επιλύονται εφ’ όσον αντιμετωπίζουμε θετικά τις προσπάθειες, χωρίς προ
καταλήψεις, χωρίς προσωπικές στρατηγικές, χωρίς την όποια προσωπική πικρία να τη μετατρέ
πουμε σε επιχειρηματολογία.

Να είστε σίγουροι ότι τα μέλη μας, οι ψηφοφόροι μας, οι οπαδοί μας και γενικά όλη η κοινωνία 
στο σύνολό της ξέρει να ξεχωρίζει την υποκρισία από την κριτική. Γι’ αυτό τα στελέχη μας να 
μην ξεχνάνε την καταστατική υποχρέωση της αυτοκριτικής.

Ιδέες, προτάσεις και νέοι τρόποι λειτουργίας πρέπει να στηρίζονται, να δοκιμάζονται και όχι 
να ακυρώνονται πριν ακόμα ξεκινήσουν. Η ανασυγκρότηση, που επιχειρείται με τα περιφερειακά 
όργανα τις θεματικές οργανώσεις κλπ και ο κοινωνικός διάλογος βρίσκονται και κινούνται προς 
την σωστή κατεύθυνση. Και βλέπουμε ότι όλη η προσπάθεια που γίνεται αντιμετωπίζεται θετικά.

Απλά ο κοινωνικός διάλογος που θα γίνει σε λίγες μέρες θα πρέπει να γίνει με ευαισθησία 
προς τους εργαζόμενους, κάτι που πιστεύω ότι θα ληφθεί υπόψη.

Τα ψευτοδιλήμματα για αριστεροδεξιούς, πατριώτες-υπερπατριώτες, που συντηρούνται από 
ορισμένους συντρόφους πιστεύουμε ότι κινούνται προς την αρνητική κατεύθυνση. Μετατρέπο- 
νται σε επιχειρήματα της δεξιάς και των άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης, που γνωρίζουν

την ευαισθησία μας και τη φόρτιση των μελών μας και των ψηφοφόρων μας γι’ αυτά τα ζητήμα
τα.

Αποτέλεσμα είναι να τα αναπαράγουν, να τα συντηρούν και να προσπαθούν να σπείρουν το 
“σαράκι” της αμφιβολίας ανάμεσα στους δημοκρατικούς πολίτες. Επιχειρούν να λεηλατήσουν το 
χώρο μας και με δίκιά μας ευθύνη και υπάρχουν δυστυχώς πολλοί που πέφτουν στην παγίδα 
των διαχωρισμών.

Στην Ευρυτανία αν δεν υπήρχε ανασυγκρότηση θα έπρεπε να την εφεύρουμε. Πιο εύκολο 
είναι να χτίζεις στα ερείπια παρά να μαζεύεις τις στάχτες σου. Προχωρήσαμε στην ανασυγκρό
τηση της ίδιας της εκλεγμένης Νομαρχιακής Επιτροπής, προχωρήσαμε στη διεύρυνση της 
Νομαρχιακής Επιτροπής, πρώτα το κόμμα, μετά τα πρόσωπα.

Ανιχνεύουμε τη δυνατότητα ίδρυσης θεματικών οργανώσεων. Δεν θεωρούμε ότι η διευρυμένη 
Νομαρχιακή Επιτροπή είναι εκλογικός μηχανισμός. Πιστεύουμε στα ποιοτικά χαρακτηριστικά της 
και στη δυνατότητα να συνθέσει, να δώσει ευκαιρίες και να φέρει κοντά στο ΠΑΣΟΚ καινούργι
ους φίλους.

Πρώτη κίνηση η παρέμβαση των μελών μας στους συνεταιρισμούς, που είχε σαν αποτέλεσμα 
το ψηφοδέλτιο με νέα εντελώς πρόσωπα να ανατρέψει αποτελέσματα αρνητικά σε βάρος μας 
και μάλιστα αποτελέσματα που υπήρχαν εδώ και 13 χρόνια και όταν είναι πρόσφατες ακόμα οι 
κινητοποιήσεις των αγροτών.

Ομως στο θέμα της ανασυγκρότησης δεν πρέπει να λειτουργούμε μόνο εμείς. Χρειαζόμαστε 
τη βοήθεια όλων, υπάρχουν προβλήματα τα οποία λίγο-πολύ τα έχουμε γνωστοποιήσει στη 
Χαριλάου Τρικούπη.

Οσον αφορά τα εθνικά θέματα πιστεύουμε ότι οι χειρισμοί κινούνται στη σωστή κατεύθυνση. 
Ακόμη και για τα ελληνοτουρκικά που τόσος ντόρος γίνεται τελευταία. Και μάλιστα κατά τέτοιο 
τρόπο με αποτέλεσμα να μην δίνουμε την καλύτερη εικόνα, που πρέπει να έχει το ΠΑΣΟΚ και η 
κυβέρνησή μας, προς τα έξω.

Φαινόμενα σαν τα προχθεσινά, όπως η επιστολή των 32, δεν βοηθούν και θα πρέπει να απο
φεύγονται. Τελειώνοντας θέλω να τονίσω ότι όλη η προσπάθεια που γίνεται πρέπει και επιβάλ
λεται να έχει τη στήριξή μας.

ΓΚΕΡΛΕΣ Δ. (Νομαρχιακή Α' Πειραιά & Νήσων): Συντρόφισσες και σύντροφοι, η Νομαρχιακή 
Επιτροπή Α' Πειραιά και Νησιών χαιρετίζει τη Σύνοδο του Τομέα Οργανωτικής Πολιτικής. 
Πιστεύουμε ότι πρέπει να προχωρήσουμε τις διαδικασίες της ανασυγκρότησης.

Εκτίμησή μας είναι ότι η ανασυγκρότηση πρέπει να είναι ένα μόνιμο και σταθερό φαινόμενο. 
Ολες οι προτάσεις που θα αναφέρω σήμερα είναι αποφάσεις και της Νομαρχιακής Επιτροπής 
και της διευρυμένης και του Νομαρχιακού Συμβουλίου που συνεδρίασε πριν από δύο μέρες.

Δεν θεωρούμε ότι έχουμε κάνει κάποια συγκεκριμένα άλματα πανελλαδικά, ούτε πιστεύουμε - 
τουλάχιστον από όσα ακούστηκαν μέχρι σήμερα - ότι έχουμε εκείνο το ποιοτικό άλμα.

Όμως, οποιαδήποτε προσπάθεια γίνεται προς αυτή την κατεύθυνση τη θεωρούμε θετική, είτε 
είναι με τη μορφή της διευρυμένης, είτε είναι με τη μορφή των θεματικών, αλλά δεν πρέπει να 
έχουμε και αυταπάτες.

Στα ζητήματα της κοινωνικής πολιτικής, των σχέσεων που πρέπει να έχει το κόμμα με την



κυβέρνηση και την πολιτική που χαράζει η κυβέρνηση, νομίζω χθες υπήρξαν αποκαλυπτικές 
τοποθετήσεις αρκετών Νομαρχιακών Επιτροπών. Ιδιαίτερα στέκομαι στην Α' Θεσσαλονίκης, την 
Α' Αθήνας και την Εύβοια. Υπήρξε κατ’ αρχάς μια τοποθέτηση του σύντροφου Προέδρου αρχικά 
το πρωί και κατόπιν μια δευτερομιλία το βράδυ.

Εμείς σαν οργανώσεις στεκόμαστε στο γεγονός ότι είμαστε ένα σοσιαλιστικό κόμμα, πρέπει 
να έχουμε μια σοσιαλιστική κατεύθυνση στα ζητήματα της κοινωνικής πολιτικής, στα ζητήματα 
της εξωτερικής πολιτικής.

Η απάντηση που δόθηκε ήταν ότι είμαστε σοσιαλιστικό κόμμα, αλλά τα νούμερα, είναι συγκε
κριμένα και πρέπει να κάνουμε τις απαιτούμενες επενδύσεις. Κινούμαστε δηλαδή στο πλαίσιο
του επιθυμητού και του εφικτού.

Υπάρχουν οι αποφάσεις του Συνεδρίου και οι θέσεις που καταγρόφηκαν. Σ' αυτό δεν νομίζω 
να υπήρξαν διαφωνίες. Από εκεί και πέρα, ο καθένας έχει εκτιμήσει κατά πόσο ή όχι αυτές 
κινούνται στο πλαίσιο μιας σοσιαλιστικής κατεύθυνσης και των αποφάσεων του Συνεδρίου.

Από τα συμπεράσματα του Νομαρχιακού Συμβουλίου μας έχω να πω τα εξής:

1) Σαφώς υπάρχει μια πρώτη προσέγγιση ότι υπάρχει έλλειψη διαλόγου μεταξύ κυβέρνησης,
φορέων και κοινωνίας. Θα δούμε αν ο κοινωνικός διάλογος θα προχωρήσει και θα λύσει κάποια 

ζητήματα.
2) Η ανασυγκρότηση, στην περιοχή μας τουλάχιστον, θα πρέπει να συνδεθεί και με τα ζητήμα

τα που απασχολούν την κοινωνία μας, την κοινωνία της πόλης και γενικότερα της Νομαρχίας 
Πειραιά, όπως η ανεργία που αγγίζει το 18%, η ανάπτυξη στην περιοχή, η έλλειψη υποδομών 
και η κρίση βέβαια του ναυτικού επαγγέλματος.

3) Ο ρόλος και οι προτάσεις της οργάνωσης, πρέπει να γίνουν αποδεκτές διαφορετικά η ανα
συγκρότηση θα είναι κενή περιεχομένου.

Εχουμε καταγράψει συγκεκριμένα παραδείγματα κυβερνητικών και κομματικών αποφάσεων 
που δεν είναι προς την κατεύθυνση της ανασυγκρότησης.

Θα ήθελα να επισημάνω χαρακτηριστικά, τον τρόπο συγκρότησης των τομέων της Κ.Ε. όπου 
δεν έγιναν δεκτές οι προτάσεις της Νομαρχιακής Επιτροπής.

Επίσης δεν γνωρίζουμε ποια είναι τα στελέχη που συγκρότησαν τους τομείς με εξαίρεση τον 
τομέα παιδείας και αθλητισμού που μας έστειλε την κατάσταση με τα 110 ονόματα, κι εκεί 
βέβαια είδαμε ότι έγινε δεκτή και μια πρότασή μας.

Ποιοι δραστηριοποιούνται προς την κατεύθυνση της ανασυγκρότησης; Το Ε.Γ. ή μέλη του Ε.Γ. 
και ο Τομέας Οργανωτικής Πολτικής;

Οι άλλοι τομείς της Κ.Ε. τι συμμετοχή, έχουν στην πορεία της ανασυγκρότησης; Ποιος είναι ο 
προγραμματισμός τους;

Τα νομοσχέδια δεν έρχονται προς ενημέρωση και συζήτηση στην οργάνωση κάτι που ανέφε
ραν εδώ και κάποιοι άλλοι σύντροφοι.

Εξαίρεση αποτελούν κάποια ζητήματα του Υπουργείου Υγείας, που ήρθαν προς ενημέρωση, 
κάποια ζητήματα που επεξεργάστηκε ο τομέας τεκμηρίωσης και πρόσφατα βέβαια ο Τομέας 
Αυτοδιοίκησης με τις εγκυκλίους που μας έστειλε πριν από λίγες μέρες. Το ότι υπάρχουν φωνές

και σιωπές από κάποια στελέχη είναι ένα ζήτημα. Κάποια στελέχη μας είχαν και έχουν φωνή σ’ 
όλη τη διάρκεια των 23 χρόνων. Κάποια στελέχη μας είχαν έντονες φωνές μέχρι πριν από ένα 
χρόνο. Στη συνέχεια σιώπησαν.

Το αντίθετο συμβαίνει με κάποιους άλλους. Δεν είχαν φωνή και τώρα φωνάζουν. Όμως κάποια 
στελέχη μας είχαν και έχουν φωνή. Ο καθένας ας εκτιμήσει πρόσωπα, φωνές, προτάσεις κλπ. 
Νομίζω ότι αυτά τα ζητήματα βοηθάνε. Αλλά να υπάρχει μια συνέπεια σε όλα εκείνα τα στελέχη 
στο διάστημα αυτών των 23 χρόνων.

Κάποιοι αυξάνουν την ένταση της φωνής και κάποιοι την μειώνουν ανάλογα με κάποια άλλα 
ζητήματα. Οι οργανωτικές προτάσεις που έχουμε αποφασίσει, στην περιοχή του χώρου μας, 
είναι οι εξής: Θεωρούμε θετική εξέλιξη την δημιουργία της διευρυμένης Νομ. Επιτροπής και των 
θεματικών οργανώσεων.

Εμείς κάναμε μια αναδιάταξη των οργανώσεων. Μειώσαμε περίπου δύο ανά διαμέρισμα. Δημι
ουργήσαμε κάποιες θεματικές οργανώσεις, πήραμε απόφαση να καταργηθούν τα τομεακά και τα 
επαρχιακά γραφεία.

Στον Πειραιά υπάρχει μια πολυδιάσπαση των οργανώσεων. Υπάρχουν οργανώσεις ιδιαίτερα 
του ευρύτερου δημόσιου τομέα και του ιδιωτικού τομέα, που καθοδηγούνται είτε από τον Τομέα 
Συνδικαλιστικού, είτε από τους άλλους τομείς, ενέργειας, βιομηχανίας κλπ. και η αίσθηση που 
έχουμε είναι ότι μάλλον συνδικαλιστική είναι η παρέμβαση και η σχέση που έχουν με το κόμμα 
και μια που λειτουργούν στο συγκεκριμένο χώρο, ζητάμε να έχουμε την πολιτική ευθύνη.

Δηλαδή δεν έχουμε επαφή ούτε οργανωτική ούτε πολιτική μ’ αυτές τις οργανώσεις και είναι 
εκατοντάδες στελέχη που δραστηριοποιούνται, που συνδικαλίζονται, που ζουν στην πόλη του 
Πειραιά αλλά δεν έχουν τη σχέση που θα έπρεπε να έχουν με την οργάνωση.

Να συμμετέχουν οι γραμματείς των πρωτοβάθμιων οργανώσεων στη διευρυμένη Νομαρχιακή 
Επιτροπή. Το Νομαρχιακό Συμβούλιο πρέπει να αποκτήσει προγραμματικό, πολιτικό και καθοδη- 
γητικό ρόλο, να υπάρχει εκλογή και όχι διορισμός του συντονιστή της περιφερειακής επιτροπής. 
Υπάρχει ένας προβληματισμός και μια ανησυχία κατ’ αρχάς για το νομοσχέδιο που επεξεργάζε
ται το Υπουργείο Εσωτερικών, στο οποίο σαφώς υπάρχουν πάρα πολλές σχετικές διατάξεις.

Εχουμε την αίσθηση ότι δεν έχει επεξεργαστεί από τον Τομέα Αυτοδιοίκησης, δημόσιας διοί
κησης κλπ. και ούτε υπάρχει κομματικός διάλογος που θα έπρεπε να υπήρχε. Θυμάμαι χαρακτη
ριστικά, πώς ο 2318 έγινε πράξη.

Τρία χρόνια το συζητούσε ο Τομέας Αυτοδιοίκησης, έγινε ειδική σύνοδος της Κ.Ε., υλοποιήθη
κε. Η μόνη σχέση που νομίζουμε ότι έχει με το κόμμα είναι μια συνεδρίαση του Τομέα Αυτοδιοί
κησης με τους αρμόδιους υπουργούς.

Βέβαια εκεί υπάρχουν ζητήματα, όπως είναι η κατάργηση των Νομαρχιακών Επιτροπών της 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και επιχειρείται σαφώς και ένας συγκεντρωτισμός. Μέσα από εκεί 
θα πρέπει να πούμε το εξής.

Υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα στην πόλη του Πειραιά. Είναι ο Δήμος Πειραιά. Σας ρωτάω 
σύντροφοι, πότε ασχολήθηκε το Ε.Γ. γι’ αυτά που συμβαίνουν στο Δήμο Πειραιά; Η επιλογή 
ήταν μόνο της Νομαρχιακής Οργάνωσης; Ή αν θέλετε δεν ήταν.

Θα ασχοληθεί επιτέλους το Ε.Γ., ο Τομέας Αυτοδιοίκησης με αυτά που συμβαίνουν στο Δήμο



Πειραιά; Θα ασχοληθεί το Ε.Γ., το κόμμα γενικότερα με τα ζητήματα της Νομαρχίας Πειραιά και 
της έλλειψης υποδομών;

Εμείς έχουμε κάνει μια συγκεκριμένη πρόταση, μετά από συζήτηση με όλους τους φορείς. 
Εχουμε επεξεργαστεί ένα συγκεκριμένο αναπτυξιακό πρόγραμμα και περιμένουμε το κόμμα και 
την κυβέρνηση να το συζητήσουμε για να υλοποιηθεί.

ΤΣΙΓΓΙΣΤΡΑΣ Ν. (Νομαρχιακή Κοζάνης): Σύντροφοι, ίσως είμαστε μια Νομαρχιακή που διατε
ταγμένοι κατά την άποψή μας, κονδυλοφόροι αθηναϊκών εφημερίδων μας έχουν παρουσιάσει 
αρκετές φορές μέσα από τις μικροπολιτικές στήλες σαν αντιδραστικούς, αναχρονιστικούς.

Είναι όμως αυτή η πραγματικότητα; Η οργάνωσή μας τόσο στο νομό μας όσο και σε όλη την 
Ελλάδα ίσως δεν είναι στην καλύτερή της κατάσταση.

Δεν θα πρέπει όμως ποτέ να ξεχνάμε ότι αυτή η οργάνωση ήταν που έδωσε νικηφόρες μάχες 
το ‘81, το ‘85, το ‘93 και το 1996. Ήταν αυτή η οργάνωση που το 1989 σ’ εκείνη την κατάσταση 
άντεξε, έμεινε όρθια, δίνοντας τις μάχες σε κάθε χωριό και σε κάθε καφενείο.

Σήμερα κάνουμε μια προσπάθεια ανασυγκρότησης η οποία κατά την άποψή μας είναι αναγκαία 
για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας. Η ανασυγκρότη
ση για να πετύχει πρέπει να είναι μια καθαρά πολιτική πράξη και να συνδέεται άμεσα με τις 
πολιτικές επιλογές του ΠΑΣΟΚ και με τον τρόπο διακυβέρνησης της χώρας.

Συνδέεται όμως σήμερα η οργάνωσή μας με τις πολιτικές επιλογές; Ως κόμμα συμμετέχουμε 
στις αποφάσεις ή τα επιτελεία των υπουργών που διαμορφώνουν την πολιτική; Νομίζω ότι όλοι 
ξέρουμε ότι η πολιτική μας τις περισσότερες φορές διαμορφώνεται από τα επιτελεία των υπουρ
γών.

Στην πορεία για την ευρωπαϊκή σύγκλιση η πολιτική που ακολουθούμε είναι γνωστό ότι έχει 
ως στόχο να πιάσει τους όρους της Συνθήκης του Μάαστριχτ, μιας συνθήκης που όπως είναι 
γνωστό αποτυπώνεται η συντηρητική άποψη για την πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Νομίζουμε ότι πρέπει να αναληφθούν σοβαρές πρωτοβουλίες, σε συνεργασία και με άλλες 
πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις. Πρέπει να διεκδικήσουμε τη χαλάρωση των όρων για μια 
άλλη πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για τα εθνικά θέματα έχουν ειπωθεί πάρα πολλά. Στα ζητήματα της οικονομίας και της κοινω
νίας έχουν ανοιχτεί τον τελευταίο χρόνο μέτωπα, με αγρότες, εκπαιδευτικούς κλπ. Μέτωπα τα 
οποία δεν έχουν κλείσει ή δεν έγιναν με έναν ολοκληρωμένο πολιτικό σχεδίασμά από το κόμμα 
μας.

Ξεκινάει μέσα στην εβδομάδα ο κοινωνικός διάλογος, για το μεγάλο θέμα του ασφαλιστικού. 
Σ’ αυτή την πορεία θα πρέπει να δούμε κατά πόσο μπορούμε να στηριζόμαστε στις δυνάμεις 
εκείνες που διαχρονικά μας στήριξαν και μας στηρίζουν.

Στο επίπεδο των θεσμών, όπου ήταν και ένας προνομιακός χώρος τα τελευταία χρόνια για το 
Κίνημά μας, ψηφίζεται αυτές τις μέρες ο νόμος για την περιφερειακή διοίκηση. Πέρυσι είχε ξεκι
νήσει ένα άλλο σχέδιο, είχε κατατεθεί η πρόταση του τότε υπουργού Εσωτερικών και Δημόσιας 
Διοίκησης.

Φέτος ψηφίζεται ένας άλλος νόμος. Απέχει το ένα νομοσχέδιο από το άλλο; Εγώ δεν λέω 
ποιο από τα δυο είναι η πολιτική του ΠΑΣΟΚ. Το βέβαιο όμως είναι ότι απέχουν τα δύο σχέδια

αυτά μεταξύ τους.

Στο προηγούμενο σχέδιο μεταφέρονταν αρμοδιότητες στις περιφέρειες και όποιος υπουργός 
ήθελε μπορούσε αιτιολογημένα να τις πάρει πίσω. Πηγαίναμε σε περιφερειακούς προϋπολογι
σμούς. Σήμερα αυτά απουσιάζουν. Είναι όμως ζητήματα αποκέντρωσης, που ένα κίνημα σαν το 
ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να τα προχωρήσει.

Σύντροφοι, θα μπω στην ουσία του θέματος της ανασυγκρότησης, πώς εμείς βλέπουμε καλύ
τερα ότι μπορεί να προχωρήσει η ανασυγκρότηση πέρα από το θέμα της λειτουργίας των διευ- 
ρυμένων Νομαρχιακών Επιτροπών και των θεματικών οργανώσεων.

Νομίζω είναι κοινή πεποίθηση ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να είναι σύγχρονο, δημοκρατικό, λειτουρ
γικό, μαζικό, συλλογικό και ανοιχτό στην κοινωνία. Η Νομαρχιακή Επιτροπή με το κλιμάκιο του 
Τομέα Οργανωτικής Πολιτικής έχει εκπονήσει ένα σχέδιο για την ανασυγκρότηση και ήδη φαίνο
νται και τα ουσιαστικά αποτελέσματα στην κοινωνία.

Τι περιλαμβάνει αυτό; Δημιουργήσαμε κατ’ αρχήν 10 τομείς δράσης, 10 θεματικές ενότητες 
π.χ. υγεία, παιδεία, περιβάλλον, πολιτισμός, επαγγελματοβιοτέχνες, αγρότες, Αυτοδιοίκηση, 
συνδικαλισμός κλπ.

Σε αυτούς τους 10 τομείς δεν ξεκινήσαμε θεματικές οργανώσεις αλλά ξεκινάμε με θεματικούς 
διαλόγους. Καλείται το σύνολο των μελών, των φίλων και των ψηφοφόρων του νομού και συζη
τιέται η πολιτική σε κάθε τομέα. Η συζήτηση αυτή πρέπει να γίνεται μια φορά κάθε χρόνο, για 
να συγκροτήσουμε την πολιτική του ΠΑΣΟΚ στον κάθε νομό.

Μπορούμε έτσι να φτιάξουμε 52 τέτοιες πολιτικές και να γνωρίζουμε ο καθένας, είτε αυτός 
λέγεται νομάρχης, είτε περιφερειάρχης, είτε λέγεται Νομαρχιακή, κλπ ποια είναι η πολιτική για 
να μπορούμε επιτέλους να κρίνουμε πόσο ο καθένας υλοποιεί την πολιτική του ΠΑΣΟΚ ή κάθε 
φορά κάνει μια προσωπική πολιτική.

Σ’ αυτή την προσπάθεια έχουμε την εξής φιλοσοφία. Μία φορά το χρόνο σε κάθε OTA θα γίνε
ται η δημοτική συνέλευση της οργάνωσης όπου θα συζητιούνται τα δημοτικά θέματα.

Ως επαγγελματίες, μπορούμε να συμμετάσχουμε στο θεματικό διάλογο που θα γίνει στον 
χώρο μας. Ως πολιτικά πρόσωπα μπορούμε να συμμετάσχουμε στο θεματικό διάλογο της πολιτι
κής. Και έχουμε και κάποια προσωπικά ενδιαφέροντα π.χ. αθλητισμό, πολιτισμό. Μπορούμε λοι
πόν να συμμετάσχουμε και σ’ αυτή τη θεματική ενότητα.

Με αυτό τον τρόπο προσπαθούμε να δώσουμε νόημα και περιεχόμενο πρώτον στα μέλη μας, 
δεύτερον στην τοπική οργάνωσή μας η οποία μπορεί να ασχοληθεί με τα της δικής της κοινω
νίας, τρίτον στην οργάνωσή μας σε επίπεδο συμβουλίου περιοχής όπου γίνονται οι πολιτικές 
συζητήσεις και τέταρτον στα ενδιαφέροντα του καθένα, γιατί μια σειρά άνθρωποι, ψηφοφόροι 
του ΠΑΣΟΚ, στελέχη, στον αθλητικό, τον πολιτισμό, κ.λπ., δεν έρχονται στην οργάνωση έτσι 
όπως λειτουργούσαν μέχρι σήμερα ενώ σ’ αυτές τις θεματικές ενότητες θα έρθουν.

Τι βλέπουμε εμείς τώρα, πού βρισκόμαστε σήμερα; Ολοκληρώνουμε ήδη μια πλήρη καταγραφή 
όλων των φίλων και στελεχών που βρίσκονται έξω από το χώρο της οργάνωσής μας.

Προχωρήσαμε μέσα στον Απρίλη, τον πρώτο θεματικό διάλογο για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. 
Κατόπιν προχωρήσαμε, σε ολομέλειες κατά συμβούλιο περιοχής. Συζητήσαμε με τα μέλη και 
τους φίλους του ΠΑΣΟΚ για το σχέδιο Καποδίστριας και μέσα στην εβδομάδα θα τελειώσουμε



με συναίνεση διαμορφώνοντας την πρόταση του ΠΑΣΟΚ στην κοινωνία, που θα είναι και πρότα
ση της κοινωνίας για τον Ιωάννη Καποδίστρια.

Αυτό όμως, αν θέλουμε να είναι μια πολιτική που θα έχει αντίκρισμα, θα πρέπει να επεκταθεί 
περισσότερο, να φτάσει και κεντρικά. Θα πρέπει όλες αυτές οι μικρές πολιτικές που θα παράγο- 
νται στον κάθε νομό, να συγκροτούν μια συνολική πολιτική ΠΑΣΟΚ για να μην έχουμε το φαινό
μενο ο υπουργός κάθε φορά που αλλάζει υπουργείο να καθορίζει μια δική του πολιτική.

Τότε θα έχουμε μια πολιτική ΠΑΣΟΚ, μια πολιτική βγαλμένη από το σύνολο της οργάνωσής 
μας, με την Κ.Ε., με το Ε.Γ., μια πολιτική όπου έχουν συμμετάσχει τα μέλη, οι φίλοι και οι ψηφο
φόροι. Μια πολιτική που η οργάνωσή μας επιθετικά βγαίνει και την παλεύει στην κοινωνία και 
όχι απολογιστικά, όπως συμβαίνει τις περισσότερες φορές και μετά προσπαθούμε να τα μαζέ
ψουμε. Ευχαριστώ.

ΠΑΠΑΒΕΝΕΤΙΟΥ ΧΡ. (Νομαρχιακή Κορινθίας): Σύντροφοι και συντρόφισσες, η Νομαρχιακή 
Επιτροπή Κορινθίας χαιρετίζει την 3η Σύνοδο του Τομέα, εύχεται καλή επιτυχία στην ανασυ
γκρότηση γιατί έτσι μόνο θα αντιμετωπιστούν τα προβλήματα του τόπου.

Πραγματικά όπως είπε και ο Γραμματέας μας η ανασυγκρότηση είναι μονόδρομος. Πραγματικά 
χρειάζεται κατοχύρωση της ενότητας, της συνέχειας και της προοπτικής του ΠΑΣΟΚ. Πρέπει η 
οργάνωση να σταματήσει να είναι απούσα από τα προβλήματα της κοινωνίας.

Είναι ομόφωνη απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής ότι απαραίτητη προϋπόθεση για τη λει
τουργία των θεματικών οργανώσεων, την ταυτόχρονη και άμεση ανασυγκρότηση των οργανώ
σεων βάσης που υπάρχουν ή τουλάχιστον αυτών που μπορούν να υπάρξουν και να λειτουργή
σουν είναι η αξιοποίηση όλων των στελεχών μας.

Εάν δεν λειτουργήσουν οι τοπικές οργανώσεις σύντομα και βεβαιότατα θα αποκοπούμε από 
την κοινωνία. Στην Κορινθία και παρά τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίσαμε, όπως κατα
στροφικές πλημμύρες, ενστάσεις στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές, ξεκινήσαμε την ανασυ
γκρότηση με τη δημιουργία θεματικών οργανώσεων στην παιδεία, την ανάπτυξη, και το αγροτι
κό.

Μάλιστα στο αγροτικό θέλω να πω ότι καταφέραμε να επιτύχουμε την ενότητα του χώρου 
μας, να έχουμε εντυπωσιακά αποτελέσματα στις τελευταίες εκλογές για την ανάδειξη συνδικα
λιστικών οργάνων και στους αντιπροσώπους και στις ενώσεις, όπου έχουμε την απόλυτη πλειο- 
ψηφία.

Ο δρόμος της ανασυγκρότησης σίγουρα είναι μακρύς και δύσκολος. Όμως ξεκινήσαμε και 
αισιοδοξούμε ότι σύντομα θα έχουμε θετικά αποτελέσματα. Και αυτό γιατί τα μέλη μας και η 
κοινωνία βλέπουν ότι η ανασυγκρότηση του ΠΑΣΟΚ είναι μονόδρομος.

Το κλιμάκιο του Ε.Γ. είχε μια θετική και πολύ σωστή παρουσία τον τελευταίο καιρό και πιστεύ
ουμε ότι βοήθησε πάρα πολύ στην άμβλυνση των προβλημάτων.

Στηρίζουμε την κυβέρνηση στην εξωτερική αλλά και στην οικονομική της πολιτική. Νομίζουμε 
όμως ότι χρειάζεται μεγαλύτερη κοινωνική ευαισθησία για ορισμένα στρώματα του πληθυσμού, 
όπως είναι οι πολύτεκνοι, οι χαμηλόμισθοι, οι συνταξιούχοι, οι βιομηχανικοί εργάτες κλπ.

Χρειάζεται πλήρης αποσαφήνιση των θέσεών μας στην παιδεία, για την κατάκτηση μιας ενιαί
ας άποψης, γιατί με τις διαφορετικές απόψεις και θέσεις που ακούγονται, δημιουργείται σύγχυ

ση και προβληματισμός στον ευαίσθητο χώρο της νεολαίας, ο οποίος αντιμετωπίζει μεγάλα προ
βλήματα προσανατολισμού και επαγγελματικής αποκατάστασης.

Χρειάζεται ιδεολογική αποσαφήνιση, απαραίτητο στοιχείο για το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή ποια θα είναι 
η προοδευτική στρατηγική της Αριστεράς στη θεωρία και στην πράξη, την οποία ορθότατα ανέ
λυσε χθες ο Πρόεδρός μας.

Άλλο βασικό στοιχείο για το ΠΑΣΟΚ είναι η πολιτική ανασυγκρότησή του. Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να 
γίνει συνδιαμορφωτής της κυβερνητικής πολιτικής. Να καθιερώσει αυτόνομους θεσμούς, π.χ. 
Τοπική Αυτοδιοίκηση, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, Περιφέρεια και να δημιουργήσει τις προϋποθέ
σεις για παραγωγή πολιτικής στο κέντρο και την περιφέρεια.

Όλα αυτά για να επιτευχθούν χρειάζεται μια οργάνωση ανοιχτή στην κοινωνία, με συνένωση 
όλων των δυνάμεων, με διάλογο, με σεβασμό των εκατέρωθεν απόψεων, με συλλογικότητα, με 
αξιοποίηση όλων των στελεχών και με πρωτοβουλίες που θα την φέρνουν στο κέντρο των εξελί
ξεων.

Κλείνοντας απαντάμε στην πρόκληση-πρόταση του Προέδρου μας, ότι από εμάς όλους - και 
εννοούμε γενικά όλους από πάνω μέχρι το τελευταίο μέλος - εξαρτάται εάν θα καταφέρουμε να 
είμαστε η δύναμη της αναγέννησης του τόπου, η δύναμη που θα κάνει το όραμα της ισχυρής και 
ευημερούσας Ελλάδας πραγματικότητα.

Οτι πρέπει να παλέψουμε και να επιτύχουμε. Σύντροφοι και συντρόφισσες, η Νομαρχιακή Επι
τροπή Κορινθίας και θα παλέψει και πιστεύουμε θα επιτύχει. Ευχαριστώ πολύ.

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Δ. (Τομεακή Κίνησης): Σύντροφοι, θεωρώντας το κείμενο της εισήγησης του 
Τομέα Οργανωτικής Πολιτικής, ως ένα περιεκτικό πολιτικό κείμενο, κρίνουμε σκόπιμο να θέσου
με τους προβληματισμούς μας γύρω από τρία βασικά ζητήματα που κατ’ εκτίμησή μας, θα πρέπει 
να συζητήσουμε και να συναποφασίσουμε την κατεύθυνση μας σε αυτά, εάν θέλουμε η ανασυ
γκρότηση να μην μείνει ως μία νεοχρησιμοποιούμενη λέξη στο κομματικό λεξικό, αλλά να απει
κονιστεί στην καθημερινότητα της λειτουργίας του Κινήματος, δίνοντας έτσι διέξοδο στους προ
βληματισμούς και τις αναζητήσεις για τη νέα Αριστερά μέσα από την κοινωνική πολιτική και κομ
ματική δράση.

Το ΠΑΣΟΚ οφείλει στην αναζήτηση του νέου ρόλου του να διδαχτεί από το χτες, να γνωρίσει 
το σήμερα και να οραματιστεί το αύριο, στοχεύοντας σε ένα κόμμα εξουσίας και όχι στην ύπαρ
ξή του για την εξουσία. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι η ποι
οτική αναβάθμιση των μελών του και η συμμετοχή όλων μας στο διάλογο για την ιδεολογική μας 
επανατοποθέτηση στην πραγματικότητα του 2000 που δεν μπορεί να είναι διάφορη από την ανα
ζήτηση της νέας Αριστεράς, πέρα και έξω από δογματικές περιχαρακώσεις.

Ο προβληματισμός για την ιδεολογία μας και την ανασυγκρότηση δεν μπορεί παρά να γίνει 
στα πλαίσια του Κινήματος υπό την αιγίδα του Εκτελεστικού Γραφείου και της Κεντρικής Επι
τροπής. Οι διεξοδικές συζητήσεις μέσα στην οργάνωση θα καταλήξουν σε συμπεράσματα που 
κανείς δεν θα μπορεί να αμφισβητήσει την πιστότητα της έκφρασής τους, όπως για παράδειγμα 
μπορούν να αμφισβητηθούν τα όποια συμπεράσματα από τις κατά τα άλλα ενδιαφέρουσες 
παραγωγικά ιδεολογικά συζητήσεις που γίνονται στο ΙΣΤΑΜΕ, στον ΟΠΕΚ και αλλού.

Για την επιτυχία της ανασυγκρότησης, απαιτούνται συμμετοχικές διαδικασίες στην πυραμίδα
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του Κινήματος. Σε αυτή μας την πορεία, ελιτίστικες λογικές δεν έχουν θέση. Πρέπει εδώ να 
τονίσουμε πως μας είναι αδιανόητη η πρακτική αρκετών συντρόφων υπουργών- υφυπουργών 
της κυβέρνησης, να μην αντιλαμβάνονται την αναγκαιότητα συζήτησης και τουλάχιστον ενημέ
ρωσης με τα ενδιάμεσα κομματικά όργανα ευθύνης των υπουργείων τους.

Μέσα από αυτή την πρακτική, καθίστανται τα όργανα πλέον αναξιόπιστα γιατί όχι μόνο δεν 
προτείνουν, αλλά τρέχουν συνεχώς πίσω από τις διάφορες εξαγγελίες υπουργών. Αποτέλεσμα 
αυτού είναι να μην μπορούν τα κομματικά όργανα να επιτελέσουν τον πολιτικό τους ρόλο και να 
ταμπουρώνονται πίσω από αντιπολιτευτικές πρακτικές αμυνόμενα. Έχουμε φτάσει στο σημείο, 
οργανώσεις χώρου δουλειάς, να ψηφίζουν στις εκλογές των ενδιάμεσων οργάνων, συντρόφους 
που έχουν ταυτόχρονα με την κομματική και τη συνδικαλιστική ιδιότητα, ώστε μέσα από αυτή 
την ιδιότητα τη συνδικαλιστική να αντιμετωπίζεται το τεράστιο αυτό πρόβλημα.

Ακούγοντας τον Πρόεδρό μας στην παραίνεσή του «μην περιμένετε να σας καλέσουν αλλά 
καλέστε τους εσείς», η Τομεακή Επιτροπή Κίνησης προγραμματίζει δύο διευρυμένες διαδικασίες 
στο χώρο ευθύνης της, ελπίζοντας πως και με την παρουσία σε αυτές των Υπουργών, θα δοθεί 
ικανοποιητική λύση στα προβλήματα.

Δεν μπορεί η εσωκομματική δημοκρατία να αρχίζει και να σταματά στα κεντρικά όργανα του 
Κινήματος. Δεν δικαιούται κανείς μας να την περιορίσει στο δικό του επίπεδο απαιτώντας τη για 
τον εαυτό του και θεωρώντας περιττούς τους υπόλοιπους. Πρέπει να εντατικοποιηθεί η εσωκομ
ματική δουλειά, ώστε να πετύχουμε την μετατροπή της οργάνωσής μας από οργάνωση μηχανι
σμός που είναι ακόμη και σήμερα, σε πολιτική οργάνωση. Απαράβατος όρος για την επιτυχία της 
ανασυγκρότησης είναι η καταπολέμηση της καχυποψίας.

Έχουμε οδηγηθεί στην από συνήθεια πλέον προσπάθεια ερμηνείας αυτών που κρύβονται πίσω 
από αυτά που λέγονται. Ο μόνος τρόπος για να ανατραπεί αυτή η συνείδηση καχυποψίας είναι η 
συνέπεια λόγων και πράξης και αυτό είναι αναγκαίο. Διαφορετικά το σαράκι της καχυποψίας θα 
καταστρέψει τον κορμό του Κινήματος μετατρέποντας τα πολιτικά μας στελέχη σε καθ’ υποψία 
μελλοντολόγους και μάντεις.

Μέσω της ανασυγκρότησης πρέπει να πετύχουμε το εδώ και δύο δεκαετίες ζητούμενο του 
συντονισμού στην αρμονική σχέση κόμματος και Κυβέρνησης. Είναι καιρός να εφαρμοστεί το 
καταστατικό του 4ου Συνεδρίου σε ό,τι αφορά την λειτουργία των περιφερειακών συμβουλίων 
με συχνότερους ρυθμούς.

Επίσης, οι θεματικές διαδικασίες ανά τομέα πολιτικής, θα ενοποιούν τις θέσεις μας και θα οδη
γούν σε έκφραση πολιτικής θέσης αποενοχοποιημένη από λογικές συντεχνίας και συμφερό
ντων. Κατανοούμε ότι η αναγκαιότητα αρμονικής λειτουργίας κυβέρνησης-κόμματος είναι 
ζητούμενο. Στην ιστορία μας, έχουμε διαλέξει διάφορες τακτικές από το ένα άκρο στο άλλο, 
υποκαθιστώντας πότε το κόμμα την Κυβέρνηση, πότε το αντίθετο. Πρέπει να πειραματιστούμε 
για να πετύχουμε την αναγκαία ισορροπία. Όμως, αυτό που πρέπει να εντοπίσουμε είναι ότι η 
ισορροπία κυβέρνησης - κόμματος δεν αρκεί.

Ο ρόλος ενός Σοσιαλιστικού Κινήματος είναι να δίνει ζωή σε συμμετοχικούς θεσμούς, να κάνει 
κατ’ αρχήν συμμέτοχο τον πολίτη σε όλα τα μεγάλα ζητήματα. Η γραφειοκρατικοποίηση των 
θεσμών μέσω μιας αντίληψης ελέγχου που χαρακτηρίζει τα στελέχη μας, οδηγεί, σε απομαζικο- 
ποίησή τους και τελικά αμφισβήτηση της αναγκαιότητάς τους. Αποτέλεσμα αυτού είναι η απα
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ξίωση της πολιτικής και κοινωνικής δράσης. Ο ατομικός προσδιορισμός και η αποξένωση αποτε
λούν ως κυρίαρχη αντίληψη βραδυφλεγή βόμβα στα θεμέλια της δημοκρατίας. Οφείλουμε σε 
αυτό τον κίνδυνο να απαντήσουμε με ουσιαστική λειτουργία των θεσμών αναδεικνύοντάς τους 
σε πρωτογενή κύτταρα κοινωνικής συνοχής.

Ο κοινωνικός διάλογος αν μπορέσει να ξεπεράσει τις παγίδες που συνειδητά ή όχι κάποιοι 
τοποθετούν, μπορεί να μας δώσει τη χαμένη μας αξιοπιστία αρκεί να πάμε σε αυτόν με ανοιχτό 
μυαλό και ανοιχτή καρδιά. Εάν ο κοινωνικός διάλογος χρησιμοποιηθεί για πολιτικό άλλοθι, δεν 
θα χάσουν μόνο οι κοινωνικοί εταίροι,δεν θα χάσει μόνο ο κόσμος της εργασίας, δεν θα χάσει 
μόνο το ΠΑΣΟΚ, θα χάσει η ίδια η πολιτική, θα είναι η επιβεβαίωση των όσων ακούγονται για 
διαπλεκόμενα και κέντρα λήψης αποφάσεων από οικονομικά ισχυρούς και όχι από τους πολιτι
κούς που ο λαός αποφάσισε να δώσει την εξουσία.

Ο κοινωνικός διάλογος πρέπει και μπορεί να γίνει η δική μας απάντηση στην προσπάθεια ισο- 
πέδωσης και απαξίωσης όλων αρκεί να χαρακτηριστεί από διαφάνεια και συνέπεια, αρκεί οι απο
φάσεις να είναι κοινωνικά αναγκαίες στην κατεύθυνση ενίσχυσης της εθνικής οικονομίας, χωρίς 
να διαρρήξει τον κοινωνικό ιστό. Σε αυτή την κατεύθυνση και τα τοπικά σύμφωνα απασχόλησης 
εργασίας, μπορούν να είναι χρήσιμα για την απασχόληση, αρκεί να μην αναδιανέμουν τη μιζέρια 
στον εθνικό χώρο, αλλά να δίνουν διέξοδο μέσα από νέες παραγωγικές επιλογές ανάπτυξης 
στο αιτούμενο των νέων θέσεων εργασίας. Αρκεί να γίνεται με τη θέληση των κοινωνικών εταί
ρων και όχι με τον εκβιασμό προς τη μία ή την άλλη πλευρά. Είναι ευνόητο βέβαια ότι οι όποιες 
συμφωνίες τοπικού επιπέδου δεν μπορεί σε ό,τι αφορά τους εργαζόμενους να δίνουν λύσεις 
κάτω από τα όρια της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και να ανατρέπουν τα 
μίνιμουμ της κοινωνικής ασφάλισης.

Σε ό,τι αφορά το ζήτημα της ανασυγκρότησης, όπως ο Τομέας Συνδικαλισμού το έθεσε, για τις 
Τομεακές Οργανώσεις, θεωρούμε ότι βρίσκεται και κινείται μέσα στα πλαίσια της σωστής κατεύ
θυνσης, πρέπει δε να τονίσουμε πως μας κάλυψε και έλυσε τις κατ’ αρχήν απορίες μας η τοπο
θέτηση του Γραμματέα του Τομέα Συνδικαλισμού.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Από την Αργολίδα ο κος Κονδύλης έχει το λόγο.

ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ (Α Τοαμματέας Ν.Ε. Αργολίδας): Συντρόφισσες και σύντροφοι,

Η τοποθέτησή μου θα είναι σύντομη, γιατί σε πολλά σημεία έχω καλυφθεί από τους συντρό
φους που τοποθετήθηκαν πριν από μένα.

Θέλω όμως να τονίσω και εγώ την καλή δουλειά που έκανε η Γραμματεία του Τομέα Οργανω
τικής Πολιτικής και την εμπεριστατωμένη εισήγηση του Γραμματέα.

Σύντροφοι, παρ' ότι το ΠΑΣΟΚ διανύει το 23ο έτος λειτουργίας του, ακόμα δεν έχουμε κατα
κτήσει τη «Δημοκρατία» μέσα σε όλους τους θεσμούς του κόμματός μας. Η λειτουργία μας δεν 
είναι αυτή που όφειλε να ‘ναι.

Και εξηγούμαι: Δεν μπορεί μέλη της Κ.Ε. του ΠΑΣΟΚ και μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας 
να παίρνουν διαφορετικές θέσεις σε θέματα που έχουν συμφωνηθεί. Για μας είναι πολιτικά απα
ράδεκτο να θεωρείται «περισσότερο» ένοχος το μέλος του Ε.Γ. και υπουργός συν. Παπανδρέου 
από τον εξωκοινοβουλευτικό Λίβανό. Δεν υπάρχει πολιτική λογική, η Κοινοβουλευτική Ομάδα 
του ΠΑΣΟΚ (για ίδια) συμφέροντα να περνάει τέτοια λογική στην ελληνική κοινωνία.
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Επίσης πρέπει να σταματήσει η παραφιλολογία για την «εσωκομματική αντιπολίτευση». Ο 
κόσμος γελάει μαζί τους και μαζί μας. Δεν υπάρχει αντιπολίτευση με πολιτικές θέσεις, υπάρχει 
αντιπολίτευση για κυβερνητικούς θώκους.

Επομένως το Ε.Γ. και ο πρόεδρος οφείλουν να παλέψουν για την πολιτική ενότητα του 
ΠΑΣΟΚ για όλα τα θέματα. Βέβαια αυτά δεν αλλάζουν αμέσως, οφείλουμε όμως όλοι να βοηθή
σουμε προς αυτή την κατεύθυνση.

Επίσης πρέπει το Ε.Γ. να προσπαθήσει να σταματήσει τη λειτουργία των ομάδων, τους δια- 
δρομιστές που προσπαθούν να κάνουν τις παρεμβάσεις τους, ακόμα και στα γραφεία των 
υπουργών μέσα από τα «ιδιαίτερα γραφεία». Ενα θέμα αρκετά δύσκολο, αλλά με συνεχείς 
παρεμβάσεις πολιτικού φορέα, μπορεί να σταματήσουν.

Για το θέμα ανασυγκρότησης του ΠΑΣΟΚ.

Σύντροφοι, δεν είναι η πρώτη φορά που το ΠΑΣΟΚ προσπαθεί να ανασυγκροτήσει την οργά
νωσή του. Είναι όμως για μας η πρώτη φορά που γίνεται με πολιτικούς όρους, και με δουλειά 
από όλους τους τομείς της Καθοδήγησης. Οφείλουν οι σύντροφοι που ανησυχούν, να καταλά
βουν ότι η ανασυγκρότηση του ΠΑΣΟΚ, δεν γίνεται με «directives», αλλά με πολιτικούς όρους 
και με πολιτικές συμφωνίες.

Επίσης η ανασυγκρότηση δεν γίνεται, δεν ολοκληρώνεται σε έξι μήνες, αλλά θα είναι συνεχής 
και κουραστική. Στηρίζεται σε πολιτικούς όρους και σε πολιτικές θέσεις, για όλα τα ζητήματα 
που απασχολούν την ελληνική κοινωνία, αυτοί είναι οι δύο όροι που πρέπει να έχουν τα στελέχη 
του ΠΑΣΟΚ υπόψη τους, για να προχωρήσει η ανασυγκρότηση.

Βέβαια δεν ξεχνάμε ότι όλα τα μέλη, όλα τα στελέχη, έχουμε λειτουργήσει μέσα στα πλαίσια 
συνολικής λειτουργίας του ΠΑΣΟΚ, με όλα τα θετικά και όλα τα αρνητικά. Γ ια να αλλάξει χρειά
ζεται προσπάθεια από όλους μας και κύρια από την κεντρική καθοδήγηση. Δεν είμαι από αυτούς 
που λένε, σε όλους τους τόνους, αλλά δεν τα πιστεύουν στην πραγματικότητα, ότι αφού έγινε 
αλλαγή του Προέδρου στο συνέδριο, όλα θα αλλάξουν αμέσως. Χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια 
και υπέρβαση όλων των αδυναμιών μας και των κακών λειτουργιών, που έχουμε εδώ και δεκα
πέντε χρόνια.

Επίσης για να προχωρήσει η ανασυγκρότηση πρέπει όλα τα στελέχη να αφιερώσουμε λίγο 
χρόνο και για το ΠΑΣΟΚ, γιατί τα τελευταία χρόνια, πολύ λίγα άτομα αφιερώνουν λίγο χρόνο 
για τη λειτουργία του ΠΑΣΟΚ.

Εν κατακλείδη η Κεντρική Καθοδήγηση πρέπει να προσπαθήσει και να επιμείνει πολύ, για να 
βοηθήσει τη λειτουργία των ενδιάμεσων στελεχών. Να πείσει ώστε να αλλάξει η απολιτική λει
τουργία μας, να αλλάξουμε την παλιά και «κακιά» μας νοοτροπία, να αλλάξουν οι προσωπικές 
μας σχέσεις, να περάσουμε στη συντροφική ενότητα, στην πολιτική και αποτελεσματική ενότη
τα.

Πέραν όλων αυτών πρέπει οι τομείς να παράγουν πολιτική, η οποία να συζητιέται στη βάση και 
να γίνεται διάλογος συνεχής στην κοινωνία, ώστε τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ να βρίσκουν χρόνο 
για πολιτική δουλειά και όχι για πολιτικές ίντριγκες.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Από την Αρκαδία ο κος Πανταζόπουλος έχει το λόγο.

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Δ. (Νομαρχιακή Αρκαδίας): Συντρόφισσες, σύντροφοι, ξεκινάω με μια
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σύντομη αναφορά στις εισηγήσεις του σύντροφου Προέδρου, του σύντροφου Γραμματέα της 
Κεντρικής Επιτροπής και του σύντροφου Γραμματέα Οργανωτικού και επισημαίνω ότι χωρίς 
καμία αμφιβολία κάλυψαν πλήρως τον ιδεολογικό πολιτικό και οργανωτικό τομέα και εκ του 
λόγου τούτου δεν άφησαν περιθώρια για διατύπωση ουσιαστικής διαφορετικής άποψης, πολύ δε 
περισσότερο διαφωνίας.

Ετσι λοιπόν, η απάντηση στο ερώτημα τι άλλο έμεινε για να ασχοληθούμε εμείς, νομίζω ότι θα 
είναι ενδιαφέρον εάν με βάση την εμπειρία που έχουμε ή τις αποφάσεις των οργάνων που 
εκπροσωπούμε, κατορθώσουμε να μεταφέρουμε σε αυτό εδώ το χώρο σε όλους τους συντρό
φους την τελική εικόνα που εισπράττει σήμερα η κοινωνία στους χώρους που εμείς δραστηριο
ποιούμαστε.

Οι εμπειρίες μας από τη μέχρι σήμερα πορεία της ανασυγκρότησης, μας οδηγούν στο ασφα
λές πολιτικό συμπέρασμα ότι το εγχείρημα αυτό αποτελεί σοβαρή πολιτική αναγκαιότητα την 
οποία πρέπει με όλα τα μέσα που διαθέτουμε να την προωθήσουμε και να την καταστήσουμε μια 
μόνιμη πολιτική λειτουργία μέσω της οποίας είναι δυνατόν να πετύχουμε το στρατηγικό στόχο 
του Κινήματος μας που δεν είναι άλλος από το άνοιγμα στην κοινωνία και βεβαίως στους φορείς 
της.

Γ ια να πετύχει όμως αυτή η προσπάθεια, εκτός από την βούλησή μας για να το πράξουμε είναι 
αναγκαίο να υπάρξουν και ορισμένες άλλες προϋποθέσεις, πολιτικές, ιδεολογικές και οργανωτι
κές.

Από την επικοινωνία μας με τους συντρόφους, διαπιστώσαμε ότι, η εικόνα που υπάρχει για το 
κυβερνητικό έργο είναι αρνητική.

Αλλά πώς να μην είναι συντρόφισσες και σύντροφοι αλλοιωμένη η εικόνα στην εκλογική μας 
βάση όταν παράλληλα με το κυβερνητικό έργο, το οποίο πράγματι είναι σοβαρό και ελπιδοφόρο, 
εκδηλώνονται πράξεις ή παραλείψεις αρμοδίων και αναρμοδίων οι οποίες όχι μόνο το υπονο
μεύουν, αλλά ταυτόχρονα ενισχύουν την περιρρέουσα κρίση αξιοπιστίας πολιτικής και πολιτών; 
Η αναφορά μας σε μερικά παραδείγματα θα καταδείξει όχι μόνο τη βασιμότητα του ισχυρισμού 
αλλά ταυτόχρονα και την αναγκαιότητα επείγουσας αναθεώρησης αυτής της πρακτικής.

Ετσι λοιπόν, διαπιστώνουμε ότι στον τομέα της οικονομίας, μολονότι για πρώτη φορά έχουν 
γίνει τόσα πολλά και θετικά βήματα και όλοι οι δείκτες όπως λένε και οι διεθνείς οργανισμοί 
βελτιώνονται, δεν πείσαμε τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους για την αναγκαιότητα 
των μέτρων, κυρίως όχι γιατί τα πολέμησε η αντιπολίτευση, αλλά γιατί κάποιοι από το χώρο μας 
φρόντισαν υπέρμετρα να προβάλλουν αντιφατικές προτάσεις ή ενέργειες οι οποίες όχι μόνο 
προκαλούν το δημόσιο αίσθημα αλλά δημιουργούν σύγχυση στον κόσμο για την ευαισθησία του 
Κινήματος και της κυβέρνησής μας.

Ο κοινωνικός διάλογος, παρά το γεγονός ότι έχει τύχει της σχετικής εγκρίσεως από τα αρμό
δια όργανα και συνοδεύεται από χρονοδιάγραμμα και συγκεκριμένες προτάσεις που θα αποτε
λόσουν τη βάση εκκίνησης για συζήτηση, παρά ταύτα έχει τόσο υπονομευτεί με δηλώσεις και 
διαφοροποιήσεις οι οποίες πράγματι υπερβαίνουν το θεμιτό όριο της διαφορετικής άποψης και 
έτσι έχουν καταστήσει το διάλογο αυτό να φαίνεται στους εργαζόμενους ως δαμόκλειος σπάθη. 
Έτσι έχει επηρεαστεί αρνητικά και η γνώμη των πολιτών.

Ακόμη, πρέπει ιδιαίτερα να τονίσουμε το γεγονός ότι ενώ έχουμε ψηφίσει τον 2190/94 για τις



προσλήψεις στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, ο οποίος ήταν προϊόν πολιτικής και κοι
νωνικής ευαισθησίας του Κινήματος μας, σήμερα έχει μετατραπεί σε μηχανή παραγωγής αναπη- 
ρομαϊμούδων εμποδίζοντας έτσι την αποκατάσταση των ατόμων με ειδικές ανάγκες και βεβαίως 
προκαλώντας την αγανάκτηση όλων των άλλων, οι οποίοι είτε δεν μπορούν, είτε δεν θέλουν να 
συμμετάσχουν σε μια τέτοια απάτη. Είναι ανάγκη λοιπόν επειγόντως να τροποποιηθεί ή τουλά
χιστον να καταργηθεί.

Τέλος, συντρόφισσες και σύντροφοι, δεν μπορώ να μην αναφερθώ και στο πιο πρόσφατο αλλά 
χαρακτηριστικό παράδειγμα επηρεασμού και αλλοίωσης της εικόνας της πολιτικής μας εξαιτίας 
της εσωτερικής διαμάχης που προέκυψε από τις τακτικές κινήσεις της κυβέρνησης στα εθνικά 
μας θέματα.Αφού όλοι δηλώνουν και αποδέχονται ότι οι στρατηγικές θέσεις της χώρας μας 
παραμένουν αμετακίνητες και οι βασικοί άξονες της πολιτικής μας διατηρούνται σταθεροί και 
αναλλοίωτοι, δεν κατανοούμε τον στόχο της αντίδρασης που εκδηλώθηκε για ένα θέμα τακτικής 
από το οποίο είναι απολύτως σαφές ότι δεν κινδυνεύουν τα εθνικά μας συμφέροντα.

Υστερα από αυτά, γίνεται φανερή η ανάγκη άμεσης αναθεώρησης της πρακτικής μας, αφού 
έτσι και αλλιώς και έργο σοβαρό και αξιόλογο έχουμε να επιδείξουμε, αλλά και προοπτική 
περαιτέρω βελτίωσής του μπορούμε να εγγυηθούμε, αρκεί μόνο να το αναδεικνύουμε με ενιαίο 
και αποτελεσματικό τρόπο, έτσι ώστε να βελτιώσουμε τη δημόσια εικόνα και να πείθουμε τους 
συντρόφους ότι πρέπει να ακολουθήσουν την ανασυγκρότηση. Και ιδού μερικές προτάσεις:

1ον. Η Νομαρχιακή Επιτροπή Αρκαδίας, σε έκτακτη συνεδρίασή της συζήτησε αναλυτικά το 
κείμενο της εργασίας του Τομέα Οργανωτικής Πολιτικής και με ομόφωνη απόφαση της δέχεται 
τους προβληματισμούς, τις διαπιστώσεις αλλά και τις προτάσεις που διατυπώνονται σ’ αυτό, τις 
οποίες θεωρεί κρίσιμες και ουσιαστικές τόσο για το διάλογο που γίνεται στην Σύνοδο αυτή, όσο 
και για την διαμόρφωση των τελικών προτάσεων οι οποίες θα βγουν μέσα από αυτή την συζήτη
ση.

2ον. Να ξεκινήσουν άμεσα συντονισμένες ενέργειες κόμματος και κυβέρνησης για την πλήρη 
ανάδειξη του έργου μας και εκείνου που θίξαμε αλλά και εκείνου που δεν αναφέραμε. Οπως ο 
εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, η ανασυγκρότηση του κράτους, η συνένωση των κοι
νοτήτων και πολλά άλλα.

3ον. Ζητάμε άμεση αποστολή κλιμακίου στο νομό μας με μέλη του Εκτελεστικού Γραφείου και 
της Κυβέρνησης τα οποία σε προγραμματισμένες συγκεντρώσεις με τους κατοίκους της περιο
χής θα απαντήσουν και θα λύσουν πολλές από τις δικαιολογημένες ή υπερβολικές διαφωνίες 
τους. Πρέπει να αποκεντρωθούν άμεσα στις περιφερειακές οργανώσεις όλες οι αρμοδιότητες οι 
οποίες κατά καιρούς έχουν συζητηθεί ούτως ώστε η οργάνωση να γίνει περισσότερο ελκυστική 
και αποτελεσματική.

4ον. Ζητάμε, να λειτουργήσουν άμεσα τα περιφερειακά όργανα του κόμματος και να ασχολη
θούν με την αναπτυξιακή πολιτική και τα μέτρα για την επίτευξή της, τα οποία στη συνέχεια θα 
συζητηθούν στις κατά τόπους Νομαρχίες.

Κλείνοντας συντρόφισσες και σύντροφοι, εκφράζουμε την πίστη μας ότι εάν όλοι συμβάλλου
με με τις θέσεις μας και τις προτάσεις μας στην αποκατάσταση της εικόνας του έργου μας και 
στη βελτίωση της πολιτικής και πρακτικής μας, τότε να είμαστε βέβαιοι ότι θα πετύχουμε τον 
πολιτικό στόχο της ανασυγκρότησης ακριβώς γιατί θα έχουμε πείσει την κοινωνία για τις προθέ

σεις μας. Και να μην ξεχνάμε ότι όλοι θα κριθούμε από τις πράξεις μας και όχι από τις ταμπέλες 
που μόνοι μας φέρουμε ή οι άλλοι μας κολλάνε. Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ο κος Γαβαλάς Στέφανος έχει το λόγο.

ΓΑΒΑΛΑΣ Σ. (Νομαρχιακή Κυκλάδων): Συντρόφισσες και σύντροφοι, πραγματικά αξιόλογη η 
εισήγηση του Τομέα Οργανωτικής Πολιτικής και στις ιστορικές αναφορές και στην πορεία του 
Κινήματος και στην αναζήτηση των ιδεολογικών θέσεων. Αντικειμενικοί στην ανίχνευση των 
αιτιών της κρίσης με θαρραλέα αυτοκριτική , σωστή καταγραφή και των αποφάσεων που λήφθη- 
καν και των προβλημάτων που υπάρχουν και των αρνητικών χαρακτηριστικών που πρέπει να 
αποφύγουμε και των στόχων που πρέπει να επιτύχουμε. Ομως, πάλι λείπει κάτι. Λείπει η πρότα
ση που θα καταδείχνει πώς θα ξεπεραστούν αυτά τα προβλήματα στην πράξη και πώς θα φτά
σουμε στους στόχους. Γιατί, πώς θα αναλάβει η οργάνωση πρωτοβουλίες όταν κάθε βουλευτής 
και κάθε άλλος τοπικός παράγοντας εκλεγμένος ή διορισμένος την περιφρονεί και την χλευάζει 
είτε γιατί θέλει να μονοπωλεί την πολιτική σοφία, γιατί δεν την νιώθει υποτεταγμένη στις προ
σωπικές του επιδιώξεις;

Πώς θα ενεργοποιηθεί η βάση του Κινήματος όταν τα στελέχη αυτά ακολουθούν πρακτικές 
του ‘60 με προσωπικούς τοποτηρητές, παρατρεχάμενους, που δεν πατούν το πόδι τους στις 
οργανώσεις ακόμα και όταν μπορούν; Πώς θα σταματήσει η άσκηση προσωπικής πολιτικής και 
θα κατοχυρωθεί η συλλογικότητα όταν δεν συμμετέχουν σε όργανα και διαδικασίες για να μην 
δεσμευτούν; Πώς θα στηριχτούν οι θεσμοί όταν με τις πράξεις τους πολλές φορές παρακά
μπτουν θεσμοθετημένα όργανα ενώ υπουργοί διευκολύνουν αυτές τους τις συμπεριφορές; Πώς 
θα επιτευχθούν έστω και στο ελάχιστο οι στόχοι της ανασυγκρότησης όταν τουλάχιστον στο 
νομό μας υπάρχει πλήρης αδιαφορία και από την κεντρική καθοδήγηση;

Στις Κυκλάδες, από τις εκλογές μέχρι σήμερα έχουν αλλάξει τέσσερις φορές οι υπεύθυνοι του 
Οργανωτικού, δύο-τρεις φορές οι υπεύθυνοι του Οικονομικού, η Νομαρχιακή Επιτροπή συνε
δρίασε μία φορά στην Αθήνα για να συγκροτηθεί σε σώμα. Από τότε έγιναν άλλες δύο προσπά
θειες για να καθοριστεί τουλάχιστον η διευρυμένη Νομαρχιακή Επιτροπή, αλλά κάθε φορά 
ψάχναμε για τον υπεύθυνο. Την τελευταία φορά μάλιστα,μας έστειλαν στην Πάρο, αλλά η ασυ
νέπεια ήταν εξοργιστική. Οι βουλευτές, τουλάχιστον στη Σύρο που έχουμε την εικόνα, μετά τις 
εκλογές δεν έχουν συμμετάσχει σε καμία διαδικασία παρά μόνο σε μία όταν τους έφερε ο 
Υπουργός Εσωτερικών που ήρθε στο νησί.

Ο Γενικός Γραμματέας της περιφέρειας αν και συνεργάσιμος, δηλώνει ότι δεν είναι μέλος του 
ΠΑΣΟΚ και άραγε τι θα γίνει εάν αμφισβητηθεί η συμμετοχή του μεθαύριο στο Περιφερειακό 
Συμβούλιο; Ποιος θα μας εγγυηθεί ότι τα αποτελέσματα ενός διαλόγου θα είναι σεβαστά από 
την κεντρική εξουσία, όταν η ίδια η οργάνωση περιφρονείται από τους βουλευτές και άλλους 
τοπικούς παράγοντες; Ποιος θα επιβάλλει στα στελέχη που κατέχουν έμμισθες θέσεις να πλη
ρώσουν το ποσοστό που τους αναλογεί ώστε η Ανδρος, η Πάρος, η Κύθνος, ή η Μήλος να απο
κτήσουν γραφεία για να μην συνεδριάζουν τα όργανα στα καφενεία;

Σύντροφοι, αν σε άλλους νομούς εκτιμάται ότι έχουμε φτάσει σε σημείο μηδέν, στις Κυκλάδες 
είμαστε υπό το μηδέν, με παγωμένους τους ψηφοφόρους μας και την οργάνωση εγκαταλελειμέ- 
νη και τεχνικά διασπασμένη. Υπάρχει λοιπόν επιτακτική ανάγκη όσο είναι καιρός, ο Τομέας 
Οργανωτικού και το Εκτελεστικό να συμπληρώσουν την πολύ καλή εισήγηση με πρακτικές προ



τάσεις οι οποίες αφού όπως αποδείχτηκε δεν μπορεί να γίνει αλλιώς,να επιβάλλουν τη συνερ
γασία, τη συλλογικότητα και την κοινή δράση και τον αλληλοσεβασμό και στο τοπικό επίπεδο.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ο σύντροφος Κατσαντώνης από την Γραμματεία του Οργανωτικού.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ του μ έλο υ ς  της Γραμματείας του Τ.Ο.Π.

Α. ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ

κ.ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ (Γοαμματέας Οργανωτικού): Συντρόφισσες και σύντροφοι, δύο αναπόφευ
κτα σχόλια. Στη διαδικασία από χτες το πρωί μέχρι σήμερα, δεν μπορεί κανείς παρά να σταθεί 
στην εκπληκτικής έκτασης σύγκλιση απόψεων που παρουσιάστηκε στη διαδικασία μας και μάλι
στα μια σύγκλιση απόψεων η οποία προήλθε όχι από προδιαμορφωμένες συμφωνίες, αλλά μέσα 
από διαφορετικές τοποθετήσεις όλων των οργανώσεών μας, οι οποίες είχαν μέσα τους το κοινό 
στοιχείο της κοινής ανησυχίας και αγωνίας για την πορεία μας και την προοπτική μας μέσα από 
συγκεκριμένα βήματα και συγκεκριμένη πορεία.

Παρ’ όλες τις μεμονωμένες εξαιρέσεις και την ας πούμε άνωθεν παρέμβαση με την κατάθεση 
μιας διαφορετικής άποψης για την καταγραφή της διαφορετικότητας και μία αντιθετική στάση 
απέναντι στην πλειοψηφία των τοποθετήσεων, πρέπει κανείς να σημειώσει ότι το σύνολο σχε
δόν των γραμματέων και των εκπροσώπων των Νομαρχιακών Επιτροπών, ήρθε εδώ για να συμ
φωνήσει και πολιτικούς και ιδεολογικούς και οργανωτικούς όρους για την ανασυγκρότηση. Για 
την αναβάθμιση της πολιτικής οντότητας του κόμματος και για την οργανωτική μας αποτελε- 
σματικότητα.

Διαψεύστηκαν οι τελετάρχες, (τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης), συστατικό στοιχείο της λει
τουργίας των οποίων είναι στις σύγχρονες κοινωνίες, να κατασκευάζουν τελετές. Εδώ και πάρα 
πολλά χρόνια, έχουν δημιουργήσει την ατμόσφαιρα μίας τελετής διάλυσης και εκποίησης του 
ΠΑΣΟΚ προβλέποντας ότι μετά την απόσυρση του Ανδρέα Παπανδρέου θα επέλθει το τέλος του 
πολιτικού φαινομένου και για την Ελλάδα και για την Ευρώπη, που λέγεται ΠΑΣΟΚ. Ως τελετή 
ήταν καλοστημένη. Μόνο που διαρκεί αρκετά χρόνια και αναγκάζονται να την τραβήξουν λίγο 
περισσότερο απ’ αυτό που θα ήθελαν, γιατί της λείπει το αντικείμενο αυτής της τελετής. Δια
ψεύστηκαν και πέρυσι στο Συνέδριό μας και διαψεύδονται καθημερινά για τις προβλέψεις που 
κάνουν σε όλες τις κορυφαίες στιγμές της κομματικής μας ζωής. Παραμένουν άνεργοι οι τελε
τάρχες και νομίζω ότι είναι μια σημαντική πολιτική πρόκληση για το μέλλον του Κινήματος να 
συνεχίσουν να παραμένουν άνεργοι όλοι αυτοί οι οποίοι πίσω από κάποια γυάλινα γραφεία 
κατασκευάζουν τελετές ερήμην του ΠΑΣΟΚ και του δικού μας κόσμου.

Παράδειγμα τέτοιας τελετής, λίγο βιαστικής φυσικά και όχι τόσο καλοστημένης, είναι η τελετή 
ταφής της ανασυγκρότησης. Αυτό που δεν υπολόγισαν κατ' αρχήν είναι ότι δεν είναι σωστώ να 
κρίνεις στιγμιαία ένα δυναμικό εγχείρημα.

Δεύτερον, δεν είναι καλό να εκλαμβάνεις τις επιθυμίες ως πραγματικότητα και τρίτον, το 
συμπέρασμα δεν προηγείται της σκέψης. Δεν ξεκινάει κανείς πρώτα το συμπέρασμα και μετά 
προσπαθεί να βρει τα κατάλληλα εργαλεία σκέψης και τα επιχειρήματα για να τα στηρίζει. Το 
ορθό είναι να ακολουθήσει μία σκέψη με μεθοδολογία και συγκεκριμένα θεωρητικό εργαλεία και 
να δει πού θα καταλήξει. Αν έχεις προαποφασίσει ένα συμπέρασμα και προσπαθείς να χωρέσεις

εκεί μέσα τα επιχειρήματά σου, η τελική κατάληξη δεν θα είναι καθόλου θετική. Τώρα επί της 
ουσίας.

Σαφώς χρειάζονται πολιτικοί και ιδεολογικοί όροι, για να προχωρήσουμε σε οποιοδήποτε 
οργανωτικό εγχείρημα. Νομίζω ότι θα ήταν κανείς έξω από την ίδια την παράδοση, την θεωρητι
κή σύλληψη και την ιδεολογική αναγωγή του ΠΑΣΟΚ αν ισχυριζόταν κάτι διαφορετικό. Λέω 
όμως, ότι ο υπερτονισμός των πολιτικών και ιδεολογικών όρων και η αποσύνδεσή τους από τους 
οργανωτικούς όρους, με βάση τους οποίους επιδιώκεις την ανασυγκρότηση του, είναι επίσης 
έξω από την παράδοση και τη θεωρητική και ιδεολογική επεξεργασία του ΠΑΣΟΚ. Και εξηγού
μαι:

Οπως είναι λάθος να θεωρούμε ότι πρέπει να περιμένουμε μια καλή κοινωνική συγκυρία για να 
μπορέσουμε να προχωρήσουμε στο στάδιο της ανασυγκρότησης, λες και η πολιτική πραγματο
ποιείται σε συνθήκες εργαστηρίου, είναι λάθος επίσης να θεωρούμε ότι μπορεί να γίνει μέσα σε 
συνθήκες ομαλές ή κατασκευασμένες όπου θα μπορούμε να συζητήσουμε χωρίς κοινωνικούς 
περισπασμούς και χωρίς πολιτικά προβλήματα το πως θα κάνουμε την ανασυγκρότηση. Δεν μπο
ρείς να αντιμετωπίσεις και να λύσεις το σύνολο των πολιτικών και των ιδεολογικών προβλημά
των σου, για να καταλήξεις μετά σε μια άλλη στεγανή και αποσυνδεδεμένη υποτίθεται από τα 
πολιτικά και ιδεολογικά της προβλήματα οργανωτική λύση. Είναι μία άποψη η οποία είναι της 
παραδοσιακής Αριστερός, δεν είναι άποψη του ΠΑΣΟΚ.

Για το ΠΑΣΟΚ είναι συστατικό στοιχείο της φυσιογνωμίας του, και της ιδεολογίας του να ανα
ζητεί ταυτοχρόνως την ιδεολογική του φυσιογνωμία, την πολιτική του στρατηγική και την οργα
νωτική αποκρυστάλλωση αυτών των κατευθύνσεων. Δεν μπορεί να αποσυνδεθεί η πολιτική , η 
ιδεολογική και η οργανωτική πλευρά ενός οργανισμού. Δεν μπορεί να διατυπωθεί εκ των προτέ- 
ρων ένα συγκεκριμένο και υποτίθεται καθαρό πολιτικό και ιδεολογικό πλαίσιο και μετά μία άλλη 
οργανωτική δομή να δει πώς θα περάσει την άποψη αυτή αποτελεσματικά προς τα έξω. Η αρι
στερή πολιτική σύντροφοι δεν χωρίζεται στα δύο.

Αυτά τα εγχειρήματα έχουν γίνει στα τριτοδιεθνίστικα κόμματα και έχουν αποτύχει οικτρά. 
Εχουν αποτύχει ακριβώς επειδή διαίρεσαν την ενιαία πολιτική που έπρεπε να είχαν. Διαμόρφω
σαν μια πολιτική υποτίθεται απελευθέρωσης, χειραφέτησης προς τα έξω και έκαναν άλλη πολιτι
κή προς τα μέσα. Ετσι οδηγήθηκαν σε χρεωκοπία και σε αδιέξοδα και προς την κοινωνία, και 
προς στο εσωτερικό τους.

Πρέπει λοιπόν να αντιληφθούμε ότι εάν θέλουμε να μιλάμε για μία ενιαία αριστερή πολιτική, 
πρέπει να τη δούμε στην τριπλή της διάσταση. Την πολιτική, την ιδεολογική, δηλαδή της κοινω
νικής παρέμβασης αλλά και την εσωτερική. Παράλληλα, δεν υπάρχουν δυο ειδών πολιτικές, μία 
που αφορά εμάς και μία που αφορά την κοινωνία προς την οποία πρέπει να απευθυνθούμε. Η πιο 
δύσκολη πλευρά της αριστερής πολιτικής σύντροφοι είναι η εσωτερική αριστερή πολιτική. Εκεί 
που απέτυχαν πολλά άλλα ιστορικά αριστερά κόμματα, εμείς οφείλουμε να κερδίσουμε.

Πρόκληση είναι η αριστερή «αυτοθέσμιση» του κόμματος. Το ζήτημα δεν είναι να φτιάχνεις 
θεσμούς μόνο στην κοινωνία για την ορθή κοινωνική, οικονομική και πολιτική λειτουργία. Το 
πρόβλημα είναι να μπορέσεις να «αυτοθεσμιστείς» αριστερά. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να βρεις 
τον τρόπο για να δώσεις ρόλο, εξουσία και λειτουργία στη βάση.

Εδώ λοιπόν έγκειται αν θέλετε και η κριτική στο παρελθόν μας. Είχαμε πέσει στην παγίδα να



μιλάμε για την παρέμβασή μας προς τα έξω και είχαμε αγνοήσει σε σημαντικό βαθμό το μεγάλο 
θέμα της συμμετοχής και της αποκέντρωσης. Αυτά δεν αφορούν μόνο την κοινωνία, αφορούν 
και την οργάνωσή μας, για να κάνουμε μια απελευθερωτική πολιτική και για το ίδιο το κόμμα 
μας, μέσα στο κόμμα μας. Τι κόμμα θέλουμε; Καλό θα ήταν να φύγουμε από τα σχηματικά διλήμ
ματα τα οποία σε τελική ανάλυση τα βάζουμε όλοι για να τα ακούμε. Δεν νομίζω ότι και να το 
πίστευε κανείς θα απαντούσε θετικά στο πρώτο σκέλος του διλήμματος «Κόμμα αξιωματούχων 
ή κόμμα μαζών»; «Κόμμα ελίτ ή κόμμα μαζών»; «Κόμμα αξιωματούχων ή κόμμα κοινωνίας»; 
Προφανώς είναι πολύ εύκολες αυτές οι απαντήσεις σύντροφοι.

Το ζήτημα είναι να σταθούμε λιγάκι πιο θετικά. Λέμε ότι θέλουμε ένα κόμμα σύγχρονο ευρω
παϊκό και σοσιαλιστικό. Ας δούμε την τοποθέτηση σε κάθε ένα απ’ αυτά τα ζητήματα.

Σύγχρονο. Τι σημαίνει το σύγχρονο για εμάς σύντροφοι; Σημαίνει να είμαστε ικανοί να παρα
κολουθήσουμε, να αναλύσουμε και να μελετήσουμε την εξέλιξη των κοινωνικών αντιθέσεων. 
Δεν νομίζω ότι μπορούμε σήμερα να μείνουμε στάσιμοι στην ανάλυση των κοινωνικών αντιθέσε
ων που υπήρξε στην δεκαετία του 70. Όλα τα προβλήματα δεν δένουν γύρω από εκείνους τους 
δύο πόλους που λέγαμε τότε, δημοκρατία - εξάρτηση και ότι αν κανείς αντιμετωπίσει αυτά τα 
δύο ζητήματα λύνονται όλες οι κοινωνικές αντιθέσεις.

Εξάλλου οι κοινωνικές και οι πολιτικές αντιθέσεις έχουν εξελιχθεί σύντροφοι και δεν θα υπήρ
χε μεγαλύτερος κόλαφος για τη διακυβέρνηση του τόπου, για το ΠΑΣΟΚ, για τον Ανδρέα 
Παπανδρέου εάν δεν είχαμε αντιμετωπίσει σε σημαντικό βαθμό τα ζητήματα δημοκρατίας. Αυτή 
ήταν η μεγάλη ιστορική μας προσφορά. Άρα λοιπόν,το σύγχρονο κόμμα σημαίνει ότι είναι ένα 
κόμμα που παρακολουθεί τις κοινωνικές αντιθέσεις, βλέπει πολλών τα συμφέροντα πρέπει να 
στηρίζει στις νέες μορφές των κοινωνικών αντιθέσεων και παρεμβαίνει σε αυτές.

Δεύτερον. Τι σημαίνει ευρωπαϊκό. Κατ’ αρχήν, δεν υπάρχει κανένα ενιαίο ευρωπαϊκό μοντέλο. 
Τα ευρωπαϊκά κόμματα έχουν μεγάλες διαφορές στην οργανωτική τους δομή. Το Δημοκρατικό 
Κόμμα της Αριστερός στην Ιταλία που υποτίθεται ότι είναι ένα κόμμα παραγωγής πολιτικής, 
εσωτερικά είναι πάρα-πάρα πολύ σκληρό, κατάλοιπο της τριτοδιεθνικιστικής προέλευσής του. 
Αντίθετα το Γαλλικό Σοσιαλιστικό Κόμμα θα έλεγα ότι είναι εντελώς αντίθετό του.

Εκείνο λοιπόν που μας ενδιαφέρει όταν λέμε ευρωπαϊκό,είναι ότι πρέπει να συμβαδίσουμε και 
να δανείσουμε και να δανειστούμε στοιχεία από μια πολιτική κουλτούρα. Από μια κοινή πολιτική 
κουλτούρα που υπάρχει στα αριστερά ευρωπαϊκά κόμματα. Αυτό σημαίνει σύντροφοι, ότι, πρέ
πει να βρούμε τη δυνατότητα μαζί με αυτούς να πορευτούμε στο εξής. Να κατανοήσουμε ότι η 
σύγχρονη μορφή των αντιθέσεων θα προέλθει από τη σύζευξη και όχι από την διάζευξη όπως 
θέλει ο νεοφιλελευθερισμός. Η παγκοσμιοποίηση της αγοράς είναι αντικειμενικό γεγονός. Οι 
νεοφιλελεύθεροι λένε ή παγκοσμιοποίηση ή δημοκρατία. Ή παγκοσμιοποίηση ή δικαιοσύνη. Τα 
αριστερά και σοσιαλιστικά κόμματα, οφείλουν να συνδυάσουν την παγκοσμιοποίηση με τη δημο
κρατία και τη δικαιοσύνη και σε εθνικό και σε διεθνές επίπεδο. Αυτό είναι μια πρόκληση και πρέ
πει να πορευτούμε μαζί με τις άλλές ευρωπαϊκές σοσιαλιστικές δυνάμεις για να την αντιμετωπί
σουμε.

Επομένως πάνω σ' αυτή τη λογική πρέπει να δεις και τη δυναμική των συμμαχιών σου. Η 
κεντροαριστερά για την οποία έγινε πάρα πολύς λόγος σύντροφοι, δεν είναι μία μετατόπιση ιδε
ολογική, ούτε μια απλή χωροταξική τοποθέτηση. Είναι ο καμβάς της δυναμικής των συμμαχιών

σου. Είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορείς να ορίσεις με ποιους μπορείς να συνομιλήσεις. 
Εάν απορρίψουμε συνομιλητές,αυτομάτως καταδικαζόμαστε σε μια πορεία εντελώς μοναχική.

Πρέπει να καταλάβουμε τι είναι αυτό που σήμερα κεντρικά διακυβεύεται. Σε κανέναν δεν άρε
σαν και θα το πω καθαρά οι θέσεις του κ. Μπλερ. Τις θεωρούμε όλοι και λόγω της διαπαιδαγώ
γησης που έχουμε αρκετά δεξιές. Πολλοί μάλιστα σύντροφοι, σήκωσαν και λίγο αδιάφορα τους 
ώμους τους στη νίκη Μπλερ,ή στη νίκη της Ελιάς η οποία πάει και αυτή να αναδιαρθρώσει το 
κράτος πρόνοιας στην Ιταλία, το οποίο στηρίζει η κομμουνιστική επανίδρυση. Προτείνει αναθεώ
ρηση και όχι κατάργηση του κράτους πρόνοιας. Είναι δηλαδή στην κατεύθυνση της πολιτικής 
ΠΑΣΟΚ η κομμουνιστική επανίδρυση της Ιταλίας. Δεν έχει καμία σχέση με την πολιτική του ΚΚΕ.

Τι είναι αυτό που κεντρικά διακυβεύεται την σήμερον ημέρα, την σημερινή εποχή σύντροφοι; 
Είναι η κοινωνική διάσταση της Ευρώπης. Ποιες δυνάμεις θα δώσουν τη μάχη για να ανοίξει ο 
δρόμος σε αυτή την κατεύθυνση προς αυτή την κοινωνική διάσταση η Ευρώπη; Ο Μπλερ και το 
Εργατικό Κόμμα θα συμβάλουν στο ζητούμενο άνοιγμα στην κοινωνική Ευρώπη εν αντιθέσει με 
τους συντηρητικούς. Είναι λοιπόν αυτό ήσσονος σημασίας ζήτημα. Είναι ένα ζήτημα το οποίο 
μας επιτρέπει να σηκώσουμε αδιάφορα τους ώμους και να πούμε «ένας ακόμα δεξιός με το μαν
δύα εργατικού κόμματος»; Είναι ήσσονος σημασίας όταν η Ελιά, ο Μπλερ, το ΠΑΣΟΚ και οποι
οσδήποτε άλλος παίρνοντας την εξουσία στην Ευρώπη, θα δώσει μια τέτοια κοινή μάχη; Πώς θα 
μπορέσουμε να επιβάλλουμε κόντρα στους τραπεζίτες που λέμε, κόντρα στη συντήρηση, 
κόντρα στους μονεταριστές την κοινωνική διάσταση της Ευρώπης;

Αυτή είναι η λογική της κεντροαριστεράς σε επίπεδο Ευρώπης και γι’ αυτό είναι το μόνο ικανό 
στοιχείο να μας ενώσει για να μπορέσουμε να επιβάλλουμε εξελίξεις. Εάν δεν κάνουμε πολιτική 
σύντροφοι με βάση το κεντρικό αυτό ζήτημα, δεν μπορούμε να ξεκαθαρίσουμε την προοπτική 
μας. Ό,τι κεντρικά διακυβεύεται είναι το ζήτημα που πραγματικά καθορίζει φυσιογνωμίες. Νομί
ζουμε λοιπόν ότι πάνω σ’ αυτή την γραμμή πρέπει να κινηθούμε.

Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν, πρέπει να ανασυγκροτηθεί και πρέπει να επιβεβαιώσει τη δυναμική του να 
είναι ένας ζωντανός οργανισμός που εξελίσσεται με την εισαγωγή νέων θεσμών, όπως διευρυ- 
μένες Νομαρχιακές Επιτροπές, θεματικές οργανώσεις και κομματική αποκέντρωση εξουσίας 
προς την περιφέρεια και προς τη βάση, πέρα από την Αθήνα και κάτω από όλους μας. Αυτό είναι 
η μοναδική λύση γιατί θα μας δώσει τη δυνατότητα να μπούμε στις τρέχουσες και τις μελλοντι
κές ιστορικές εξελίξεις.

Γιατί σύντροφοι, καλό είναι να συζητήσουμε και να παράγουμε νέες ιδέες. Αλλά οι ιδέες για 
να ζήσουν θέλουν οργάνωση. Δηλαδή θέλουν ζωντανούς φορείς.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΑΝ: Ο κος Πατεράκης από το Ρέθυμνο έχει το λόγο.

ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ Α. (Νομαρχιακή Ρεθύμνου): Συντρόφισσες και σύντροφοι, μετά από τις εισηγή
σεις του συντρόφου Προέδρου, του συντρόφου Γραμματέα, μετά από τη μακροσκελή αλλά 
εμπεριστατωμένη εισήγηση του Τομέα Οργανωτικής Πολιτικής, είναι βέβαιο ότι η όποια απόπει
ρα τοποθέτησης θα αποτελέσει επανάληψη των περιεχομένων στις εισηγήσεις διαπιστώσεων, 
προβληματισμών και προτάσεων. Διαπιστώσεις που θα συμπέσουν με τις διαπιστώσεις του οποι- 
ουδήποτε θέλει και μπορεί να κάνει μια ειλικρινή αποτίμηση της ιστορικής και της τρέχουσας 
πραγματικότητας. Αυτής που σχετίζεται με την πορεία του Κινήματος μας από την ίδρυση του 
μέχρι σήμερα και αυτής που αφορά το εθνικό και διεθνές πολιτικοκοινωνικό περιβάλλον.
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Επομένως, αυτό που μπορούμε να κάνουμε σήμερα, είναι να υπογραμμίσουμε τη σύμφωνη 
γνώμη μας με το πνεύμα και το περιεχόμενο της εισήγησης και να διατυπώσουμε με την ευκαι
ρία κάποιες σκέψεις και απόψεις που διαμορφώνονται από την επαφή και τη σχέση μας με τον 
κοινωνικό μας περίγυρο. Θεωρούμε κατ’ αρχήν ότι η προσπάθεια για την ανασυγκρότηση με 
όσες έννοιες μπορεί να έχει αυτός ο όρος, είναι επιβεβλημένη και αναγκαία. Είναι ένα καλό 
ξεκίνημα, ένα νέο ξεκίνημα που επιβάλλεται από την 23χρονη εμπειρία μας και από τη σύγχρονη 
πραγματικότητα. Μια προσπάθεια που πρέπει να κάνουμε ακόμα και με τη γνώση ότι η πρόοδος 
αυτής θα αναστέλλεται από τη δυσκολία προσαρμογής μας σε ένα νέο τρόπο σκέψης, λειτουρ
γίας και δράσης.

Δεν έχουμε άλλη επιλογή αν δεν θέλουμε να βουλιάξουμε στο τέλμα της στασιμότητας και 
της απραξίας. Η διάθεση της αυτοκριτικής και η αναγνώριση των λαθών δεν αποτελεί απόρριψη 
του παρελθόντος για το οποίο άλλωστε όλοι είμαστε συνυπεύθυνοι. Είναι δείγμα υγείας και 
πολιτικού θάρρους που σηματοδοτεί τη διάθεση μας να πορευτούμε μπροστά αντιμετωπίζοντας 
χρόνια προβλήματα της λειτουργίας μας αλλά και τα χρόνια προβλήματα του τόπου. Οχι με τη 
διαδικασία του βλέποντας και κάνοντας, αλλά μέσα από μια τακτική ψύχραιμου αναλογισμού. 
Ετσι που οι πράξεις του σήμερα να μην δημιουργούν αλλά να λύνουν προβλήματα του αύριο.

Το πρώτο που πρέπει να συμφωνήσουμε είναι ότι επιβάλλεται να προχωρήσουμε έτσι. Επιτέ
λους, ύστερα από δύο αιώνες ζωής του νεοελληνικού κράτους, αυτό πρέπει να μας γίνει συνεί
δηση. Επιτέλους ύστερα από δύο και πλέον δεκαετίες ζωής του Κινήματος μας, πρέπει να 
δεχτούμε ότι το ραντεβού μας με την ιστορία είναι καθημερινό και σ’ αυτό πρέπει να είμαστε 
συνεπείς συνεχώς.

Χρειάζεται λοιπόν η αυτογνωσία που αν για ένα πολιτικό στέλεχος είναι το μεγαλύτερο προ
σόν, για ένα πολιτικό σχηματισμό είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για την επιβίωσή του. Χρειά
ζεται η προσπάθεια μιας όσο γίνεται πιο σωστής εκτίμησης του παρόντος και των εξελίξεων που 
έρχονται.

Μετά απ’ αυτά, πιστεύουμε ότι προκύπτει από μόνη της η ανάγκη για μια πορεία που δεν πρέ
πει να επηρεάζεται και να φρενάρεται από λογικές ισορροπιών,συσχετισμών ή υπολογισμού του 
πολυθρύλητου πολιτικού κόστους. Πιστεύουμε ότι πρέπει να ενδιαφέρει μόνο αν ο ιστορικός 
του μέλλοντος βάλει τη σφραγίδα του ΝΑΙ στις σελίδες που εμείς γράφουμε και όχι στις πρό
σκαιρες θετικές ή αρνητικές αντιδράσεις. Για το λόγο αυτό νιώθουμε ικανοποίηση όταν ο Πρόε
δρος του Κινήματος και Πρωθυπουργός, όταν τα κορυφαία στελέχη, τα καθοδηγητικά όργανα 
του Κινήματος και η Κυβέρνηση μιλούν τη γλώσσα της αλήθειας και όταν βλέπουμε συνέπεια, 
θάρρος και αποφασιστικότητα.

Μας δημιουργεί θλίψη ο φαρισαϊσμός, η μικροψυχία, η ιδιοτέλεια, αλλά προπαντός το ενεργη
τικό ή παθητικό απών στις δύσκολες στιγμές. Μας ενοχλούν οι δημόσιες δηλώσεις της αντιπολί
τευσης από στελέχη όταν ξέρουμε ότι τα όργανα τόσο του Κινήματος όσο και της Κυβέρνησης 
λειτουργούν τακτικά και δημοκρατικά. Ο λαός το θέλει και ο τόπος το έχει ανάγκη να υπάρχει 
καλός συντονισμός του κυβερνητικού έργου και καλά συγκροτημένες και ενιαίες πολιτικές και 
στα μεγάλα και στα μικρά θέματα. Πολιτικές που πρέπει να στηρίζονται από όλους εφόσον απο- 
φασίστηκαν με δημοκρατικό τρόπο.

Λέμε ναι στην αξιοκρατία και στη συνέπεια. Στην αξιοποίηση όλων των στελεχών. Λέμε όχι
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στην αυτονόμηση, στα δοβλέτια και σ’ αυτούς που με τη δική τους ευθύνη βρίσκονται στους 
ρυθμούς του σημειωτόν. Θεωρούμε ασέβεια προς τα χιλιάδες ανώνυμα μέλη την συνεχή γκρίνια 
ή την ειρωνεία και την απροθυμία να υπηρετήσουν ως στρατιώτες εκείνοι που έτυχε κάποτε να 
είναι στρατηγοί. Η οργάνωση πρέπει να πρωταγωνιστεί στη χάραξη της όποιας πολιτικής, γι’ 
αυτό έγκαιρα πρέπει να ενημερώνεται, να συμμετέχει και να συνδιαμορφώνει το πλαίσιό της.

Ακόμα πρέπει να ενημερώνεται και να συζητά το κυβερνητικό έργο. Γι’ αυτό προτείνουμε την 
έκδοση σε τακτά χρονικά διαστήματα, εντύπων στα οποία θα καταγράφεται ο προγραμματισμός 
και η πρόοδος του έργου κάθε Υπουργείου. Θεωρούμε θετικό και στηρίζουμε σαν αναγκαίο 
θεσμό τις διευρυμένες Νομαρχιακές Επιτροπές. Ο συντονισμός και η αλληλοενημέρωση είναι 
χρήσιμη και επιβεβλημένη σε όλα τα επίπεδα. Μας βρίσκει σύμφωνους η δημιουργία των θεματι
κών οργανώσεων και γιατί θα βοηθήσουν στην κοινωνική διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ και στη διαμόρ
φωση της όποιας πολιτικής και γιατί θα συγκρατήσουν την επαφή με στελέχη που έχουν κουρα
στεί μέσα στις γνωστές ατέρμονες διαδικασίες επί παντός επιστητού, αλλά έχουν ενδιαφέρον 
και άποψη για το συγκεκριμένο θέμα.

Πρέπει όμως στο ξεκίνημά τους να βοηθηθούν με ένα πλαίσιο συζήτησης, με ένα πρόγραμμα 
δράσης το οποίο βεβαίως θα μπορεί να προσαρμόζεται στις ιδιαιτερότητες κάθε χώρου. Πιστεύ
ουμε ότι πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής σ’ αυτές φίλων που δεν έχουν την ιδιότη
τα του μέλους αλλά η συμμετοχή τους κρίνεται χρήσιμη. Με γνώση ότι η μέση ηλικία του στελε- 
χιακού δυναμικού μας είναι αρκετά προχωρημένη, πρέπει σύντροφοι να προσπαθήσουμε να 
κάνουμε τη λειτουργία μας όσο γίνεται πιο απλή, πρακτική και αποτελεσματική. Και το σπουδαι
ότερο μέσα από κάθε διαδικασία, ιδιαίτερα στις κορυφαίες, πρέπει να ξέρουμε τι αποφασίσαμε, 
ποια είναι τα συμπεράσματα, τι εγκρίναμε, τι απορρίψαμε, τι προτείναμε.

Μια παρένθεση σχετικά με το οργανωτικό μας σχήμα. Πιστεύουμε ότι μετά τη δημιουργία των 
νέων δήμων πρέπει να ξαναδούμε τη διάταξη των Τοπικών Οργανώσεων. Δεν ξέρω τι συμβαίνει 
σε άλλες Νομαρχιακές, αλλά στην δική μου σύντροφοι, οι οικονομικές δυσκολίες για την αντιμε
τώπιση ακόμα και των ανελαστικών δαπανών είναι μεγάλες. Και αυτό αποτελεί τροχοπέδη σ’ 
αυτή την δύσκολη φάση της ανασυγκρότησης.

Τελειώνοντας, θέλω να πω ότι θα προσπαθήσουμε να ανταποκριθούμε όσο γίνεται θετικότερα 
στην τεράστια προσπάθεια του Τομέα Οργανωτικής Πολιτικής και να επισημάνω ότι πρέπει, γιατί 
χρειάζεται το άνοιγμά μας στην κοινωνία να γίνει συστηματικότερο. Αρκεί να μιλάμε την γλώσ
σα της αλήθειας.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Τομεακή Επιτροπή Νομικών Οικονομολόγων. Ο κος Τομαράς έχει το λόγο.

ΤΟΜΑΡΑΣ Γ. (Τομεακή Επιτροπή Νομικών Οικονομολόγων): Συντρόφισσες και σύντροφοι.

Η Τομεακή Επιτροπή Νομικών Οικονομολόγων και Πολιτικών Επιστημόνων, συμφωνεί με την 
εισήγηση του Τομέα Οργανωτικής Πολιτικής. Συμφωνεί τόσο με την πολιτική ανάλυση όσο και 
με τις προτάσεις οργανωτικού χαρακτήρα που θεμελιώνονται πάνω σ’ αυτήν. Οι χθεσινές ομι
λίες του Προέδρου του Κόμματος και του Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής, συμβάλλουν 
αποφασιστικά στη σκέψη μας και στον προβληματισμό μας τόσο σε επίπεδο ιδεολογικό, αλλά 
και πολιτικό και οργανωτικό. Επιπλέον επισημαίνουμε ότι:

1 ον. Το κόμμα δεν είναι κάποια αυθύπαρκτη οντότητα πέρα και πάνω από την κοινωνία. Είναι 
κορυφαίος συνταγματικός θεσμός, με βασική αποστολή την πολιτική οργάνωση και άρθρωση



της λαϊκής κυριαρχίας. Είναι και ζωντανός κοινωνικός οργανισμός με αποστολή την ενεργοποίη
ση του πολίτη και τη συμμετοχή του στο κοινωνικό γίγνεσθαι μέσα από καταστατικές δημοκρατι
κές διαδικασίες.

Επομένως, η όποια οργανωτική δομή δεν είναι αυτοσκοπός. Είναι μέσο και εργαλείο για την 
καλύτερη προσέγγιση των κοινωνικών προβλημάτων. Λογικό συμπέρασμα λοιπόν ότι το κόμμα 
πρέπει να προσαρμόζεται στην κοινωνία και όχι η κοινωνία στο κόμμα.

2ον. Το κόμμα δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να μεταβληθεί σε στυγνό εξουσιαστικό και 
εκλογικό μηχανισμό αφυδατωμένο από δημιουργική σκέψη, ευαισθησία και φαντασία. Πρέπει να 
είναι η πρωτοπορία, και όχι ο ουραγός των κοινωνικών εξελίξεων. Πρέπει καθημερινά να αναδει- 
κνύει την παιδευτική λειτουργία του και τον συνδετικό του ρόλο με την κοινωνία.

3ον.Το κυβερνητικό κόμμα δεν ταυτίζεται απόλυτα με την κυβέρνηση αλλά και δεν ουδετερο- 
ποιείται απέναντι της. Μεταξύ κυβέρνησης και κόμματος υπάρχει μια διαλεκτική σχέση. Το 
κόμμα αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, συνδιαμορφώνει πολιτικές, ωθεί την κυβέρνηση στην επιτυ
χία του μέγιστου επιθυμητού πολιτικού στόχου και περνά την κυβερνητική πολιτική στην κοινω
νία. Η κριτική του κυβερνητικού έργου γίνεται πάντοτε μέσα στα πλαίσια τα κομματικά,μέσα στα 
όργανα, μέσα από διαδικασίες που κατοχυρώνει το καταστατικό μας.

4ον.Οι βουλευτές είναι εντολοδόχοι και εντολέας είναι ο λαός. Εξελέγησαν με τους συνδυα
σμούς του κόμματος και με συγκεκριμένο πρόγραμμα κυβερνητικής πολιτικής. Το πρόγραμμα 
αυτό ήταν προϊόν συλλογικών κομματικών διαδικασιών και υλοποιείται σήμερα από την κυβέρ
νηση. Επικεφαλής της κυβέρνησης είναι ο Πρόεδρος του κόμματος που εκλέχθηκε πρόσφατα με 
δημοκρατικές διαδικασίες πρωτόγνωρες για την ελληνική πολιτική πραγματικότητα.

Επομένως, οι βουλευτές πρέπει όχι μόνο να κατανοούν αλλά και να στηρίζουν και να προω
θούν στην κοινωνία το κυβερνητικό έργο. Η διαφορετική άποψη είναι και θεμιτή και απαραίτητη, 
όταν όμως γίνεται μέσα στα όργανα. Και τώρα στο ΠΑΣΟΚ τα όργανα λειτουργούν ουσιαστικά 
και δεν νομιμοποιούν αποφάσεις όπως γινόταν παλιότερα.

δον. Η ευκαιριακή και αποσπασματική διαφοροποίηση στελεχών από την κυβερνητική πολιτική 
βλάπτει και την εικόνα της κυβέρνησης και την εικόνα του κόμματος. Εκθέτει όμως και τους ίδι
ους, γιατί τα στελέχη αυτά τα ίδια, που (ανησυχούν) ταυτόχρονα και για το κοινωνικό πρόσωπο 
του ΠΑΣΟΚ, ανησυχούν και για τις δήθεν χαμηλές αμυντικές δαπάνες. Ετσι, απέναντι στη 
συγκροτημένη πολιτική της κυβέρνησης αντιπαρατίθεται η αντίφαση και θα έλεγε κανείς καμία 
φορά και η ανευθυνότητα. Σε όσους επίσης αρέσκονται σε υψηλές εθνικιστικές κορόνες χάριν 
λαϊκισμού και μόνο, υπενθυμίζουμε ότι εξαιτίας τέτοιων φωνών παλιότερα, το 1897 και το 1922 
προκλήθηκαν εθνικές καταστροφές. Αυτό ανάγκασε τότε τον εθνικό μας ποιητή Κωστή Παλαμά 
να πει -και δεν το συνδέω και δεν φωτογραφίζω κανέναν σύντροφοι, μην παρεξηγηθεί κανείς- 
ότι, το τελευταίο καταφύγιο του κάθε πολιτικού απατεώνα είναι η πατριδοκαπηλεία. Εκεί κατα
φεύγουν τελικά.

6ον.Τα στελέχη που σήμερα ασκούν κριτική στην κυβέρνηση διυλίζουν τον κώνωπα ενώ στο 
πρόσφατο παρελθόν μέσα στο κόμμα και στην κυβέρνηση με άλλο σχήμα, κατέπιναν την κάμηλο 
και συμφωνούσαν σε όλα. Είναι καιρός να το αντιληφθούν και να μην εκτίθενται άλλο.

7ον.Δεν γνωρίζουμε τον βαθμό επιτυχίας της ανασυγκρότησης, αλλά από την στασιμότητα 
που υπάρχει σήμερα προτιμούμε την προσπάθεια. Ναι στις διευρυμένες Νομαρχιακές Επιτροπές.

Ναι στις θεματικές οργανώσεις. Επιπλέον, πρέπει να ανασυνθέσουμε και να ανασυγκροτήσουμε 
τις Π ΑΣΚΕ και τις ΠΑΣΚ όπως πρότεινε χτες ο Γραμματέας του τομέα μας του συνδικαλισμού 
Ροβέρτος Σπυρόπουλος.

Το ΠΑΣΟΚ που οικοδομείται σήμερα είναι το ΠΑΣΟΚ του μέλλοντος.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Από την Γραμματεία Οργανωτικού, ο σύντροφος Χάρης Τσιόκας έχει το λόγο.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ του μ έλο υς  της Γραμματείας του Τ.Ο.Π.

X. ΤΣΙΟΚΑ

ΤΣΙΟΚΑΣ X.: Συντρόφισσες και σύντροφοι, θα ήθελα να εκφράσω κάποιες θέσεις πάνω στα 
θέματα που θίχθηκαν και να καταλήξω σε έξι προτάσεις που πιστεύω ότι πρέπει να αποτελέσουν 
δεσμεύσεις για τους όρους, και το περιεχόμενο της ανασυγκρότησης.

Μετά από μια περίοδο, σχηματικών ίσως διλημμάτων και συγκρούσεων, είναι καλή η συγκυρία 
του ότι βρισκόμαστε όλοι εδώ και συζητάμε πάνω σε ένα πλαίσιο- εισήγηση, που αποτελεί θετι
κή εξέλιξη, γιατί ανοίγει όλα τα μέτωπα στο πολιτικό, στο κοινωνικό, αλλά και οργανωτικό πεδίο 
που καλούμαστε σήμερα να συζητήσουμε.

Μια εισήγηση η οποία δίνει ζωτικό χώρο στον πολιτικό διάλογο, ώστε να υπάρξει σύνθεση που 
μπορεί να αναζητηθεί όχι στην υποταγή και στην κυριαρχία του ενός πάνω στον άλλο, αλλά 
στην πολιτική συμφωνία. Μ’ αυτή την έννοια, νομίζω ότι μέσα από την σημερινή διαδικασία, η 
ανασυγκρότηση μπορεί και πρέπει να πάρει ένα καινούργιο περιεχόμενο.

Νομίζω όμως, έχοντας υπόψη τις αφορμές που δόθηκαν, ότι ίσως είναι καλό σήμερα, να 
δώσουμε και ένα τέλος σε μια αντιπαράθεση χαρακωμάτων, που και την φυσιογνωμία και την 
ιστορία μας αδικεί, και ταυτόχρονα δεν μας προσανατολίζει ένα βήμα μπρος.

Μιλάω για την αξιολόγηση της διαδρομής του Κόμματός μας από την περίοδο της ίδρυσής 
του, μέχρι τον θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου. Πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι ορθά και κοφτά, 
ότι η πορεία του Κόμματός μας από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα, μέχρι σχεδόν πριν από ένα 
χρόνο, στην ουσία πρέπει να χαρακτηριστεί απ’ όλους μας, και αυτό να αποτελέσει πεδίο συμ
φωνίας, θετική στα κυρίαρχα χαρακτηριστικά, γιατί είχε αποτέλεσμα ουσιαστικό πάνω στις εξε
λίξεις της ελληνικής κοινωνίας.

Κανείς δεν αμφισβητεί βέβαια ότι τα δεδομένα έχουν αλλάξει και μ’ αυτή την έννοια προφα
νώς χρειαζόμαστε και αλλαγές, χρειαζόμαστε αυτό που ονομάσαμε με μια λέξη μετεξέλιξη. 
Μετεξέλιξη όμως σε σχέση με τι; Σε σχέση με τη συνέχεια της δυνατότητας του ΠΑΣΟΚ να 
είναι μια δύναμη ανατροπής, μια δύναμη αμφισβήτησης, μια δύναμη αλλαγών.

Αυτό προϋποθέτει ότι συνεχίζουμε, εμμένουμε και συμφωνούμε στην ενιαία κίνηση του μεγά
λου, ενιαίου, αυτόνομου και αυτοδύναμου ΠΑΣΟΚ. Αυτό οφείλει και πρέπει να είναι η βάση και η 
αφετηρία των προσεγγίσεών μας. Χρειάζεται για να δούμε αυτά τα ζητήματα μεγαλύτερη ειλι
κρίνεια, μεγαλύτερη τόλμη και μεγαλύτερη καθαρότητα στο λόγο.

Δεν είναι γενικόλογο, δεν είναι απλό το θέμα να τα επιρρίπτουμε όλα γενικώς στην ευθύνη 
της κρίσης της πολιτικής και της αξιοπιστίας της, της κρίσης γενικότερα που αντιμετωπίζει η κοι
νωνία.
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Πάντα υπήρχε κρίση στην ελληνική κοινωνία, αλλά και πάντα θα υπάρχει η δύναμη του παλιού 
και του καινούργιου που θα συγκρούεται. Το θέμα δεν είναι εκεί. Το θέμα είναι ότι αυτή η κρίση 
που παρουσιάζεται σήμερα και στα κόμματα και στην κοινωνία και στις εξελίξεις, δεν είναι κρίση 
του προοδευτικού κοινωνικού χώρου, του προοδευτικού πολιτικού χώρου.

Είναι κρίση του συντηρητισμού που διαχέεται πάρα πολλές φορές και στις γραμμές μας. Τα 
προβλήματα που καλούμαστε να συζητήσουμε σήμερα είναι εξόχως πολιτικά, εξόχως ιδεολογι
κά και κατά προέκταση οργανωτικά, με την έννοια ότι αυτά που συμφωνούμε πρέπει με κάποια 
μορφή οργάνωσης να τα παλέψουμε.

Είμαστε σε μια περίοδο που έτσι ή αλλιώς όλα τα θέματα είναι ανοιχτά, στις κοινωνικές διερ
γασίες και στις πολιτικές εξελίξεις. Οχι μονάχα γιατί το θέλουμε εμείς, αλλά γιατί η συγκυρία 
και ο παγκόσμιος χώρος τα θέτουν. Σ’ αυτά τα θέματα, υπάρχει ένα ακόμα δεδομένο.

Το δεδομένο ότι καινούργιες κοινωνικές δυνάμεις έχουν προκύψει, που πάνω στο σημερινό 
πολιτικό και κομματικό σύστημα ασφυκτιούν, δεν μπορούν να εκφραστούν. Αυτές τις δυνάμεις 
πρέπει να βρούμε ένα τρόπο να τις εκφράσουμε.

Μ’ αυτή την έννοια, το ΠΑΣΟΚ καλείται να απαντήσει σε ένα τριπλό ερώτημα. Πρώτον. Πως 
διαμορφώνει και αναδεικνύει τις πολιτικές του. Δεύτερον. Πως διασυνδέεται με τις κοινωνικές 
δυνάμεις και τα κοινωνικά στρώματα που εκφράζει ή διεισδύει. Και τρίτον. Πως οριοθετείται 
απέναντι στον συντηρητισμό. Αυτό είναι το σημερινό πρόβλημα της αριστερός και στη βάση 
αυτού πρέπει να αναζητήσουμε την νέα σύγκλιση και το νέο περιεχόμενο της αριστερός, της 
κεντροαριστεράς ή όπως αλλιώς θέλετε πέστε το.

Δεν είναι απλώς μια συμφωνία κορυφής ή κάποιος διάλογος ηγετικών ομάδων κορυφής. Δεν 
μπορεί και δεν πρέπει να είναι. Πρέπει να είναι ένα περιεχόμενο ουσίας, που να συνδέει τους 
πολιτικούς σχηματισμούς με τις κοινωνικές διεργασίες και την αμφισβήτηση.

Αρα, δεν είναι κακό αλλά ζωτική ανάγκη, να παραδεχθούμε:

1. Ότι υπάρχει η παγκοσμιοποίηση στην οικονομία και στις εργασίες. Ομως η παγκοσμιοποίηση 
δεν μπορεί να μας οδηγεί στο συμβιβασμό με την πραγματικότητα, γιατί είμαστε δύναμη αλλα
γής και ανατροπής.

2. Ότι οι εξελίξεις και η κινητικότητα στα εθνικά θέματα, δεν μπορεί να μας οδηγήσουν απλά 
και μόνο στο να αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες που μας συμπαρασύρουν, αλλά πρέπει ταυτό
χρονα να είμαστε η δύναμη που διαμορφώνει αυτές τις εξελίξεις με διάφορες πρωτοβουλίες.

3. Ότι η πορεία της σύγκλισης που είναι αναγκαίο κακό του Μάαστριχτ, δεν είναι απλά μία 
περιθωριοποίηση κάποιων κοινωνικών δυνάμεων, αλλά εμείς σαν ΠΑΣΟΚ πρέπει να πούμε πιο 
τολμηρά στο λαό και να του εξηγήσουμε ότι κοιτάξτε να δείτε, είναι μεν αναγκαίο κακό, αλλά 
από εκεί και πέρα οφείλουν να καταλάβουν και αυτοί που θα κερδίσουν και ξέρουμε ποιοι πρώ
τοι θα κερδίσουν από την πορεία της σύγκλισης, είναι το τραπεζικό σύστημα και οι μεγάλες επι
χειρήσεις που έχουν εξαγωγικό χαρακτήρα, όλοι οι άλλοι είναι αβέβαιοι. Εκεί παρεμβαίνουμε 
εμείς και μετασχηματίζουμε και δίνουμε ρόλο στις άλλες κοινωνικές δυνάμεις και αυτός είναι ο 
ρόλος του Κόμματος.

Πρέπει να πούμε ότι ο κοινωνικός διάλογος που είναι σωστό ζήτημα που είναι αξιόλογη πρω
τοβουλία της κυβέρνησης, δεν αφορά την μείωση του ρόλου των δυνάμεων της εργασίας, της
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παραγωγής, της επιστήμης και του πολιτισμού.

I Πρέπει να συμφωνήσουν αυτοί οι οποίοι κερδίζουν μέσα απ’ αυτές τις νέες παραγωγικές σχέ
σεις που διαμορφώνονται, ότι θα βάλουν από την τσέπη τους στην φορολόγηση, θα δώσουν τη 
δυνατότητα να αναπτυχθούν καινούργιες παραγωγικές δραστηριότητες, να αξιοποιηθεί καινούρ
γιος κόσμος.

Πρέπει να συμφωνήσουμε, ότι αυτό το κράτος που λέμε όλοι δεν πάει άλλο, δεν χρειάζεται 
απλά ένα νοικοκύρεμα, μια τακτοποίηση. Χρειάζεται τολμηρότερα βήματα για να εκφραστούν οι 
περιφερειακές παραγωγικές δυνάμεις και να ανακατανεμηθεί η σχέση εξουσίας ανάμεσα στο 
κέντρο και στην περιφέρεια.

Πρέπει να μιλήσουμε όχι μονάχα για το σκέλος της διεύρυνσης της φορολογικής βάσης που 
είναι σωστή, αλλά πρέπει να μιλήσουμε ταυτόχρονα και για την επέκταση της παραγωγής

1 βάσης, για ένα νέο σχέδιο κινητοποίησης των παραγωγικών δυνάμεων. Και είναι δουλειά μας, 
δεν λέω ότι υπάρχουν συνταγές, αλλά είναι προϋποθέσεις βασικές πάνω στις οποίες πρέπει να 
κινήσουμε την ανασυγκρότηση.

Η εικόνα μας σήμερα δεν είναι κακή, με την έννοια ότι είμαστε σαν ΠΑΣΟΚ η δύναμη της πολι
τικής σταθερότητας της χώρας, σε σχέση με τους άλλους πολιτικούς σχηματισμούς. Ομως, πρέ
πει να ομολογήσουμε ότι πολλές φορές οι τακτικές μας και οι πρακτικές μας, που ασκούνται 
κυρίως από την Κυβέρνηση και ορισμένες φορές από το Κόμμα, οδηγούν σε διάσπαση της σχέ
σης με κρίσιμα κοινωνικά στρώματα, που ιστορικά και παραδοσιακά εκφράζονται με το ΠΑΣΟΚ.

Πρέπει να πούμε ότι δεν δίνουμε ζωτικό ρόλο στις περιφερειακές δυνάμεις, δεν δίνουμε το 
ρόλο που θα έπρεπε. Τα περισσότερα περιφερειακά έργα πάνε με τον ρυθμό της χελώνας, γιατί 
οι αποφάσεις είναι εδώ ακόμα, στην Αθήνα. Γιατί χρειάζονται οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων, οι 
Πρόεδροι των παραγωγικών φορέων για πέντε εκατομμύρια και για εξακόσιες χιλιάδες να έρχο
νται στην Αθήνα και να ζητούν την διαμεσολάβηση.

Ε, όχι. Χρειάζεται και ένας νέος 2190, που θα αφορά τον τρόπο διαχείρισης κατά νομό του 
δημοσίου χρήματος. Με αυτή την έννοια, πρέπει να ταυτίσουμε το σημερινό βήμα που κάνει η 
κυβέρνηση και ο Πρόεδρος και ο Πρωθυπουργός, ότι πολλές μεν συνεδριάσεις, αλλά πρέπει να 
ταυτιστούν τα κέντρα εξουσίας με τα κέντρα διαβούλευσης.

Οι πολλές συνεδριάσεις που γίνονται ορθώς, να συνεχίσουν να γίνονται και να ταυτιστούν με 
τα κέντρα εξουσίας. Με άλλα λόγια, μπορεί να μας λείπει το μεγάλο όραμα, όμως έχουμε τη 
δυνατότητα να διαμορφώσουμε μικρά, ολοκληρωμένα, κάθετα και οριζόντια οράματα, για να 
χρησιμοποιήσω λίγο πιο ξύλινη γλώσσα.

Εννοώ οράματα περιφέρειας, οράματα για το κράτος, οράματα για τις εργασιακές σχέσεις, 
οράματα για κάθε Τομέα Πολιτικής. Μόνο έτσι δεν θα αφήνουμε ζωτικό χώρο στο ΚΚΕ, το Συνα
σπισμό και τη Ν.Δ., να ηγείται των διαφόρων κοινωνικών αγώνων και να μετατρέπει την αντιπα
ράθεση σε κομματική αντιπαράθεση.

Γιατί οι δικοί μας συνδικαλιστές στις διάφορες κινητοποιήσεις, απέχουν ή ιδιωτεύουν. Γιατί 
λείπει το πλαίσιο πάνω στο οποίο θα κινηθούν και σ’ αυτό χρειαζόμαστε γρήγορα, γοργά και 
αποτελεσματικά βήματα. Αρα, το θέμα της ανασυγκρότησης πρέπει να έχει περιεχόμενο. Χρειά
ζεται κίνητρο κανείς για να συμμετέχει.



Ανασυγκρότηση δεν είναι απλά θεματικές οργανώσεις. Είναι και θεματικές. Δεν είναι απλά 
διευρυμένες. Ισως είναι και διευρυμένες. Ανασυγκρότηση είναι η πορεία επανενοποίησης του 
ΠΑΣΟΚ με τις κοινωνικές διεργασίες και την αμφισβήτηση. Αυτό που ήταν δύναμή μας στην 
περίοδο που ζούσε ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν η αμφισβήτηση.

Το ΠΑΣΟΚ, ότι και να έλεγε ο Πρόεδρος, τα στελέχη από κάτω έλεγαν ένα πράγμα παραπάνω. 
Αμφισβητούσαν. Αυτή την αμφισβήτηση και σήμερα την έχουμε ανάγκη περισσότερο παρά ποτέ. 
Δύναμή μας είναι η αμφισβήτηση. Θέλουμε το διαφορετικό λόγο, θέλουμε τη διαφορετικότητα, 
γιατί αυτή μπορεί να μας πάει ένα βήμα μπροστά.

Με άλλα λόγια, θέλω να καταλήξω σε έξι σημεία-τομές που κατά την άποψή μου μπορούν να 
δώσουν ένα καινούργιο περιεχόμενο, μια νέα ώθηση στην ανασυγκρότηση που την έχουμε ανά
γκη όσο ποτέ.

Πρώτος όρος: Το όχημα της ανασυγκρότησης να είναι πολιτικό, να αφορά κοινωνικές ανάγκες 
και αγωνίες πολιτικές και συζήτηση σε όλα τα επίπεδα, με αιχμή τα θέματα της ανάπτυξης, της 
εργασίας, της απασχόλησης, της κοινωνικής προστασίας, τα τέσσερα μεγάλα μέτωπα.

Να γίνουν συζητήσεις σε όλα τα επίπεδα του Κόμματος με ανοιχτές διαδικασίες και εμπλοκή 
των φορέων και της κοινωνίας.

Δεύτερος όρος: Εμπλοκή ουσιαστικά της βάσης σε ένα συντεταγμένο διάλογο. Καλές οι διευ- 
ρυμένες, αλλά ξέρετε ποιοι μαζεύονται; Οι Γραμματείες των Νομαρχιακών, οι βουλευτές, 
κεντροεπίτροποι και κάποιοι πολιτευτές ή παράγοντες.

Να συμμετέχουν και οι Γραμματείς των Τοπικών Οργανώσεων, να δώσουμε ρόλο στο Νομαρ
χιακό Συμβούλιο αποφασιστικό, για να μπει επιτέλους μια διαδικασία διαλόγου ουσιαστική μέσα 
στην Οργάνωση, που θα φτάνει και στο τελευταίο μέλος.

Εμπλοκή της βάσης. Οργανώσεις παντού. Θεματικές, Οργανώσεις Χώρου Δουλειάς, όπου 
υπάρχει ζωή, πολιτισμός, εργασία, επιστήμη. Παντού. Κυρίαρχα όργανα οι Γενικές Συνελεύσεις, 
στις οποίες να συμμετέχουν όλοι οι αιρετοί για να σταματήσουμε με τα πολλά ΠΑΣΟΚ.

Τρίτος όρος. Επαναπροσέγγιση και δέσμευση όλων, ότι θα υπάρξει μια νέα σχέση επικοινω
νίας και αλληλοτροφοδότησης, ανάμεσα στα κέντρα εξουσίας κορυφής και στα κέντρα εξουσίας 
βάσης. Νομίζω ότι είμαστε ώριμοι, ανεξάρτητα τι κουβαλάμε ο καθένας από το παρελθόν, για να 
μιλήσουμε ώστε η στελέχωση των Περιφερειακών Συμβουλίων μπορεί και πρέπει να είναι αιρε
τή.

Πρέπει να διαταχθεί και το Περιφερειακό Συμβούλιο κατά το πρότυπο των Τομέων Παραγωγής 
και Δράσης, κατά το πρότυπο των έξι Ομάδων Διαρκών Κοινοβουλευτικών Επιτροπών.

Η στελέχωση της Χαρ.Τρικούπη να γίνεται με θεσμικό τρόπο στους διάφορους τομείς εργα
σίας και παραγωγής. Το κάθε Περιφερειακό Συμβούλιο να στέλνει έναν εκπρόσωπο στους αντί
στοιχους Τομείς και αυτό να εκφράζει και να μεταφέρει την διάχυση της εξουσίας.

Τέταρτος όρος. Αρχές της εσωκομματικής μας δημοκρατίας η αξιοκρατία, η διαφάνεια, η δημο
κρατία πρέπει να είναι και η αντιπροσωπευτικότητα που πρέπει να διαχέουν το σύνολο των πολι
τικών μας εσωκομματικών λειτουργιών.

Πέμπτος όρος. Πολλές φορές κυβέρνηση, κόμμα και κοινωνικά στελέχη δρουν σε ασύμβατες 
τροχιές. Πρέπει να δούμε το θέμα της ανασύνθεσης και του ρόλου των επιτελικών αυτών οργά

νων, που παλιά τα ονομάζαμε άτυπα.

Τι σημαίνει αυτό; Προτείνω να ενεργοποιηθούν και να δεσμευτεί ολόκληρος ο κορμός του 
ΠΑΣΟΚ και η πολιτική του ηγεσία ότι τα επιτελικά όργανα είναι όργανα ουσίας για την ανασύν
θεση της κομματικής γραμμής αλλά και για την αξιολόγηση των στελεχών στο Νομό και στην 
Περιφέρεια που στελεχώνουν διάφορες κρατικές ή κυβερνητικές θέσεις.

Να περάσουμε σε μια νέα λογική. Να δώσουμε αρμοδιότητες εξουσίας και ο Υπουργός να 
συνδιαλέγεται μ’ αυτά. Και η κυβέρνηση να συνδιαλέγεται με αυτά. Και το Νομαρχιακό Συμβού
λιο, να συνδιαλέγεται μ’ αυτά. Και το κόμμα, να συνδιαλέγεται μ’ αυτά. Μόνο έτσι θα λύσουμε 
τα ζητήματα σχέσης ουσίας ανάμεσα στα ζητήματα των κομματικών, των κυβερνητικών και των 
κοινωνικών στελεχών.

Εκτος όρος: Πρέπει να ταυτιστούν τα κέντρα διαβούλευσης -που είναι πάρα πολύ σωστά και 
που αναπτύσσονται τον τελευταίο καιρό πάρα πολύ όμορφα-, με τα κέντρα εξουσίας. Νομίζω ότι 
στη βάση αυτών των αρχών μπορούμε σήμερα να μιλήσουμε πιο τολμηρά, να κάνουμε ένα βήμα 
μπρος και να δώσουμε ένα καινούριο περιεχόμενο στο μεγάλο, ενιαίο, αυτόνομο και παρεμβατι
κό ΠΑΣΟΚ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Η Νομαρχιακή Ξάνθης.

κ.ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ (Νομαρχιακή Ξάνθης): Συντρόφισσες - σύντροφοι, η πορεία της ανασυ
γκρότησης του Κόμματος για να έχει προοπτική και επιτυχία δεν μπορεί να στηρίζεται στην 
παρελθοντολογία και στην προσήλωση σε αναχρονιστικές και ξεπερασμένες πρακτικές.

Δεν είναι μόνον οι ραγδαίες και ταχύτατες αλλαγές που έγιναν το τελευταίο διάστημα, που 
άλλαξαν άρδην την πραγματικότητα σε πλανητικό πλέον επίπεδο. Η ενεργοποίηση του αδρανο- 
ποιημένου και παθητικού πολίτη μπορεί να γίνει μόνον όταν υπάρξει πρόταση που αγγίζει τα 
σημερινά προβλήματα και ενδιαφέροντά του.

Αυτό απαιτεί την ποιοτική αναβάθμιση τόσο του πολιτικού λόγου, όσο και απόλυτο σεβασμό 
και πιστή εφαρμογή των δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, ώστε να κατοχυρωθεί η αξιοπι
στία μας ως κομματικός φορέας.

Η Νομαρχιακή Επιτροπή Ξάνθης θέλει να πιστεύει, ότι έπιασε τα μηνύματα της εποχής και για 
έναν ακόμη λόγο, για το γεγονός ότι βρίσκεται σε μια ευαίσθητη περιοχή που χαρακτηριστικό 
της είναι η πολυθρησκευτική και η πολυπολιτισμική σύνθεση του πληθυσμού της.

Υπήρξε μια ακατάσχετη παραθρακολογία στο παρελθόν από πολλές πλευρές, που όμως μας 
έκανε να αισθανόμαστε ως πείραμα στο εργαστήριο και όχι ως ένα ζωντανό και πρωταγωνιστικό 
στοιχείο στα δρώμενα της περιοχής.

Νομίζουμε, ότι προβάλλει πλέον η ανάγκη η Οργάνωση να σπάσει τα ταμπού και να αναλάβει 
τις ευθύνες της σε συνεργασία και αλληλοτροφοδότηση με το κέντρο, ώστε να παίξει το ρόλο 
της για να δημιουργηθεί το κλίμα ασφάλειας και σιγουριάς στους κατοίκους της περιοχής.

Αυτό θα αποτελέσει πρότυπο διεθνώς ειρηνικής και αρμονικής συμβίωσης κατοίκων με διαφο
ρετική θρησκεία και παράδοση που θα κατοχυρώνει την ανάπτυξη και την ευημερία των κατοί
κων της και θα ακυρώνει κάθε προσπάθεια αποσταθεροποίησής της.

Ισονομία και ισοπολιτεία πραγματική είναι το στοιχείο αυτό που θα μας οδηγήσει στην παρα
πάνω κατεύθυνση. Μια σταθερή πολιτική που θα χαραχτεί τοπικά και θα ενισχυθεί από το



κέντρο, ούτως ώστε να μην αποτελεί πολιτική προσώπων, αλλά μία κεντρική πολιτική.

Ως προς την ανασυγκρότηση λέμε ναι στις Διευρυμένες Νομαρχιακές, ναι στις Θεματικές 
Οργανώσεις, ναι στον κοινωνικό διάλογο. Λέμε ναι στην ενίσχυση του κοινωνικού ιστού του 
ΠΑΣΟΚ. Στις Θεματικές Οργανώσεις από τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα και την παρουσία των 
μελών που αποτελούνται τόσο από παλιά μέλη, όσο και από νέα διαφαίνεται ότι υπάρχει έκδηλο 
ένα ενδιαφέρον συμμετοχής και λειτουργίας.

Βέβαια το ενδιαφέρον και οι απαιτήσεις είναι πλέον προσαρμοσμένα στα σημερινά δεδομένα 
και αναμένουμε ότι η συνέχιση της λειτουργίας των Οργανώσεων αυτών θα στηριχτεί σε ουσια
στικά θέματα και λειτουργίες, που θα καλύπτουν τις ανάγκες μιας σύγχρονης κομματικής Οργά
νωσης.

Το κλειδί για τις Οργανώσεις αυτές είναι να υπάρξει εκείνο το συστατικό στοιχείο που θα τις 
κάνει να μετεξελιχθούν σε αυτοδύναμες και δραστήριες πολιτικές Οργανώσεις με ουσιαστικό 
περιεχόμενο και ρόλο.

Σ’ αυτή την φάση κρίνεται, ότι τα καθοδηγητικά όργανα και πρόσωπα θα πρέπει με συχνότερες 
παρουσίες να δώσουν την ενέργεια στις Θεματικές Οργανώσεις, ώστε να υπάρξει η συνεχής και 
παραγωγική λειτουργία τους.

Δεν θα επεκταθώ περισσότερο, γιατί η εισήγηση του Τομέα Οργανωτικής Πολιτικής είναι τόσο 
εμπεριστατωμένη, ούτως ώστε ότι επιπλέον και αν πούμε, θα ήταν μια επανάληψη των ήδη 
λεχθέντων. Μ’ αυτά τα λίγα κλείνω και πιστεύω, ότι η πορεία μας παίρνει την σωστή κατεύθυν
ση. Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Η Νομαρχιακή Κιλκίς.

ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Τ. (Νομαρχιακή Κιλκίς): Συντρόφισσες και σύντροφοι, όπως όλοι ξέρουμε, 
το ΠΑΣΟΚ από το 74 και έχοντας συμπληρώσει μέχρι σήμερα ήδη 23 χρόνια ζωής, φέρνοντας 
από τότε νέες ιδέες και αντιλήψεις για την πολιτική οργάνωση της κοινωνίας μας κατάφερε να 
κυριαρχεί τα τελευταία 20 περίπου χρόνια στη χώρα μας.

Βασικός μοχλός σε όλη αυτή την πορεία υπήρξε η οργάνωση, η οποία πέρασε από διάφορα 
στάδια. Μόνιμα υπάρχει η συζήτηση για καλύτερη Οργάνωση, για επιδόσεις, για την μαζικοποίη- 
σή της και την παρέμβασή της στην κοινωνία.

Αρκετές κεντρικές πρωτοβουλίες δεν έφεραν αποτέλεσμα, γιατί είναι σε όλους μας διάχυτη η 
εντύπωση ότι τα ίδια τα κεντρικά μας όργανα δεν έδειξαν την ανάλογη διάθεση υλοποίησης των 
ίδιων τους των σχεδιασμών.

Οι επιλογές αυτές οδήγησαν την Οργάνωση στη γωνία και έφεραν τους μηχανισμούς στο επί
κεντρο. Υπήρχε έλλειψη πολιτικού διαλόγου και διαδικασιών, με αποτέλεσμα να έχουμε περιέλ- 
θει σε ένα τέλμα για το οποίο όλοι είμαστε σύμφωνοι και όλοι είμαστε συνυπεύθυνοι.

Στη σημερινή προσπάθεια όμως έχω κάποια αίσθηση ότι υπάρχουν κεντρικά οι καλύτερες των 
προθέσεων για την αναβάθμιση του ρόλου της. Για την αναβάθμιση του ρόλου της Οργάνωσης, 
την διεύρυνσή της και την αποτελεσματικότητά της όσον αφορά την πολιτική λειτουργία.

Η ανασυγκρότηση όμως σ’ αυτή την συγκεκριμένη συγκυρία πρέπει να γίνει υπόθεση όλων 
μας ανεξαρτήτως, στο ΠΑΣΟΚ, από τον Πρόεδρό μας, στο Εκτελεστικό Γραφείο και από εκεί 
στην Κεντρική Επιτροπή, αλλά και στο σύνολο των μελών και στελεχών για να έχουμε ένα
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ποθητό αποτέλεσμα.

Το τελευταίο τετράμηνο υπήρξαν έντονες συζητήσεις και διαβουλεύσεις σε συνεχείς διαδικα
σίες. Σημαντικά κείμενα από την Κεντρική Επιτροπή, αλλά και η αποφασιστική συμμετοχή του 
Τομέα Οργανωτικής Πολιτικής προωθούν θετικά την ανασυγκρότηση.

Η εικόνα που σχημάτισα είναι η εξής: η λειτουργία της Διευρυμένης Νομαρχιακής Επιτροπής 
αναβαθμίζει τον ρόλο της ίδιας της Νομαρχιακής Επιτροπής, ενώ ταυτόχρονα υποχρεώνει όλα 
τα προβεβλημένα στελέχη του κάθε Νομού, στους διαφόρους θεσμούς, να πάρουν θέσεις σε 
όλα τα ζητήματα του Νομού και της Περιφέρειας και να δεσμεύονται απ’ αυτές τις θέσεις τους.

Χρόνια τώρα προσπαθούσαμε να φέρουμε στο τραπέζι όλα αυτά τα στελέχη και τώρα θα μεμ- 
ψιμοιρήσουμε, τώρα που κατοχυρώθηκε αυτό και καταστατικά; Στο Νομό Κιλκίς η Διευρυμένη 
Νομαρχιακή Επιτροπή την οποία στήσαμε και συγκροτήσαμε συνήλθε και συνεδρίασε μέχρι προ
χθές τέσσερις φορές, έχοντας συμμετοχή όλων αυτών που δικαιούνται να συμμετάσχουν μέχρι 
85% Αυτό θα πει, ότι όλοι προσπαθούν και όλοι θέλουν. Εδωσε λύσεις σε καίρια και επίκαιρα 
προβλήματα.

Η οργανωτική προσπάθεια βέβαια είναι πέρα για πέρα μία πολιτική και έτσι πρέπει να αντιμε
τωπιστεί και στο μέλλον. Η κατάσταση της υπάρχουσας Οργάνωσης δεν είναι πλέον αρεστή 
στην κοινωνία μας, δεν συζητούμε, δεν σχεδιάζουμε, αλλά και ούτε παράγουμε οποιαδήποτε 
πολιτική.

Εδώ πρέπει να συμπληρώσω ότι υπάρχουν και μερικά αρνητικά τα οποία οδήγησαν και οδη
γούν σ’ αυτή την κατάσταση που ισχύει μέχρι σήμερα:

1. Οτι τουλάχιστον εμείς και πολλές άλλες Οργανώσεις χρησιμοποιούμε πεπαλαιωμένα και σε 
άθλια κατάσταση γραφεία, τα οποία δεν έλκουν, αλλά απωθούν.

Συντρόφισσες και σύντροφοι μη με μπερδεύετε με τον Μητροπάνο, δεν σας προτρέπω στο να 
συντραγουδήσουμε. Θέλω να πω τρία πράγματα ακόμα για να τελειώσω.

2. Η έλλειψη του πολιτικού ρόλου της Οργάνωσης με την εφαρμογή του πέρα για πέρα αξιο
κρατικού νόμου των προσλήψεων, δηλαδή του 2190/94.

3. Το ότι έλειψε και λείπει ακόμη ο λόγος της Οργάνωσης, ο λόγος του μέλους, ο λόγος της 
Νομαρχιακής Επιτροπής. Εδώ πρέπει να σταθούμε και εδώ πρέπει να δούμε, ότι κάτι πρέπει να 
προωθήσουμε.

Στο τέλος έρχονται και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης τα οποία τα τελευταία χρόνια διαδί
δουν τόσο εύκολα τις πληροφορίες και έτσι αφαιρούν από τα παραδοσιακά μέλη μας τον ρόλο 
τους να μεταφέρουν ειδήσεις στην κοινωνία.

Η επιλογή για την δημιουργία των Θεματικών Οργανώσεων έρχεται να καλύψει αυτές τις ανά
γκες. Μπορεί και θα φέρει νέες δυνάμεις και νέα μέλη στο Κόμμα μας μιας και δίνει την δυνατό
τητα παραγωγής πολιτικής σε επιμέρους και ειδικά θέματα.

Μία δικαιολογημένη όμως ανησυχία μας είναι: ποιό θα είναι το μέλλον όλων των θέσεων και 
απόψεων που θα δημιουργηθούν μέσα απ’ αυτές τις Θεματικές Οργανώσεις; Και αυτό επειδή 
μέχρι σήμερα -όπως και προείπαμε στο ΠΑΣΟΚ- μας έχουν όλοι συνηθίσει και ειδικώς τα κεντρι
κά μας όργανα, ότι όλα αυτά τα οποία στέλνουμε προς τα πάνω τα χρησιμοποιούν ή τα χρησιμο
ποιούσαν μόνο για να γεμίζουν τα συρτάρια τους, χωρίς να παίρνουν καμία θέση και χωρίς να
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δίνουν καμία απάντηση είτε θετική, είτε αρνητική.

Στο Νομό Κιλκίς αν και υπάρχουν πολλές ιδιαιτερότητες και δυσκολίες, διότι όλα τα δραστή
ρια πρόσωπα που εργάζονται στο Κιλκίς πηγαινοέρχονται στην κοντινή Θεσσαλονίκη όπου και 
κατοικούν. Η Νομαρχιακή Επιτροπή δημιούργησε τις εξής Θεματικές Οργανώσεις:

1. Παιδείας.

2. Υγείας και Πρόνοιας.

3. Αθλητισμού και Πολιτισμού και

4. Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και πάντα με το σκεπτικό, ότι όλες οι υπόλοιπες είναι και 
παραμένουν αγροτικές. Προχωρεί στην πολυπόθητη ανασυγκρότηση και των Θεματικών και των 
παλαιών παραδοσιακών Οργανώσεων.

Τέλος θέλω να πω, ότι με το εμπάργκο των Σκοπιών επήλθαν μεγάλες ζημιές στον εμπορικό, 
βιομηχανικό απασχολούμενο Κιλκισιώτικο, αλλά και γενικά Βορειοελλαδίτικο λαό. Ετσι καλώς 
έμεινε η βιομηχανική περιοχή Κιλκίς στις φθίνουσες, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι αποκατα
στάθηκαν πλήρως όλες οι ζημιές.

Πρέπει να δοθεί μία θετική λύση στα προβλήματα των αγροτών μας και στο πρόβλημα το 
οποίο τώρα τελευταία απασχολεί ακόμα και τους εργάτες και τους αγρότες μας των ιδιωτικών 
οικοδομικών έργων.

Εδώ θέλω να τονίσω λίγο αυτό το σύστημα που εφαρμόζει τώρα τελευταία το ΙΚΑ και πρέπει 
να το προσέξουμε, γιατί παντού ακούμε αρνητικές σκέψεις και αποφάσεις, διότι κατακλέβει τον 
απλό πολίτη που θέλει να οικοδομήσει μία στέγη στην ύπαιθρο, μία στέγη στο χωριό του και 
ζητάει τα υπερδιπλάσια ημερομίσθια απ' όσα πραγματικά γίνονται από το απασχολούμενο προ
σωπικό.

Για τις εκλογές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Αυτοδιοίκησης πρέπει οπωσδήποτε να 
μιλήσουμε, αρχίσαμε να μιλούμε, αλλά πρέπει να μπει μία ρέγουλα, ούτως ώστε να μην μας 
προλάβουν αυτοί που βγαίνουν ήδη στα πεζοδρόμια και στα χωριά και λένε ότι είναι υποψήφιοί 
μας. Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ο σύντροφος Γιάννης Τρούλης.

ΤΡΟΥΛΗΣ Γ. (Γοαμματέας Τ.Ο. Μόντρεαλ, Καναδά): Σύντροφοι και συντρόφισσες,

Με σκοπούς την καλύτερη ενημέρωση των οργάνιων, την πληρέστερη πληροφόρηση των 
συντρόφων γενικότερα και τη διαμόρφωση συγκεκριμένων πολιτικών και λήψη αποφάσεων, η 
εισήγηση αυτή χωρίζεται σε:

Α. Σύντομη ανάλυση των χαρακτηριστικών οργάνωσης και διαμόρφωσης πολιτικής των Αποδή
μων.

Β. Παρουσίαση των οργανωτικών προβλημάτων των Τοπικών Οργανώσεων ιδιαίτερα της 
περιοχής μας.

Γ. Προτάσεις για την Οργανωτική Ανασυγκρότηση των Τ.Ο. Αποδήμων και των σχετικών 
Κεντρικών Οργάνων και

Δ. Προτάσεις με ιεραρχημένους στόχους δράσης των Τ.Ο. Αποδήμων και κατ' επέκταση των 
σχετικών Κεντρικών Οργάνων.
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Η εισήγηση αυτή, φυσικά, χαρακτηρίζεται από τα δεδομένα των Αποδήμων στη Βόρεια Αμερι
κή και ίσως στην Αυστραλία.

Δ. Στόχοι δράσης των Τ.Ο. Αποδήμων
1. Διατήρηση ή επίτευξη της Συνοχής του Ενιαίου Ελληνισμού στο Εξωτερικό. Στην ιστορική 

αυτή στιγμή, ο Ελληνισμός στο Εξωτερικό δεν έχει την πολυτέλεια να παραμένει διαχωρι
σμένος στην οργάνωση και εκπροσώπησή του, αλλά βέβαια και στις επιδιώξεις του. Η ενερ
γός και απόλυτη υποστήριξη των μαζικότερων και αντιπροσωπευτικότερων οργανώσεων και 
οργανισμών είναι ο σοβαρότερος και πρωταρχικός στόχος της πολιτικής παρέμβασης των 
Τ.Ο. στο χώρο τους.

2. Δραστηριοποίηση όλων των μελών των Τ.Ο. στο χώρο τους με ιεραρχημένους στόχους 
παρέμβασης.

3. Παρέμβαση και υποστήριξη των θεσμών εκείνων των Αποδήμων που έχουν:

• Δυνατότητα μαζικής εκπροσώπης των Αποδήμων

• Δυνατότητα ανάπτυξης

• Δυνατότητα παροχής υπηρεσιών στους Απόδημους

• Δυνατότητα σύνδεσης και συνοχής με τις επιλογές του Εθνικού Κέντρου

4. Υποστήριξη των Ημερήσιων Σχολείων και ακόμα δημιουργία τέτοιων όπου δεν έχουν ιδρυ
θεί αλλά υπάρχουν οι συνθήκες ίδρυσής τους. Εξασφάλιση της οργανικής κατά το δυνατόν 
σύνδεσής τους με την Ελλάδα. Είναι ο ισχυρότερος θεσμός ουσιαστικής εμπέδωσης της 
ελληνικότητας στα παιδιά των Αποδήμων.

5. Σε επόμενο στάδιο η υποστήριξη εδρών ελληνικών σπουδών στα κολλέγια και πανεπιστήμια 
του εξωτερικού και μέσω αυτών ενίσχυση του φιλελληνικού ρεύματος στην παγκόσμια δια
νόηση.

6. Υποστήριξη μαζικών φορέων εκπροσώπησης και σύνδεσής τους με την Ελλάδα. Το ΣΑΕ 
αποτελεί πλέον το όργανο που πρέπει να τύχει της ξεκάθαρης, αλλά οργανωμένης και προ
γραμματισμένης υποστήριξης των μελών των Τ.Ο. Αποδήμων.

7. Σε χαμηλότερη προτεραιότητα πρέπει να υποστηρίζονται πλέον οι εθνικοτοπικοί σύλλογοι, 
χορευτικά, κ.λπ. διότι παρατηρείται να αναλώνεται πολύτιμο ανθρώπινο δυναμικό σε μικρής 
πολιτικής εμβέλειας προσπάθειες και να υστερούμε παράλληλα σε παρέμβαση σε μαζικούς 
οργανισμούς, όπως Κοινότητες και Κογκρέσσα.

Α. Απόδημοι στις υπερπόντιες χώρες - Χαρακτηριστικά οργάνωση
1. Οι Απόδημοι Έλληνες στις υπερπόντιες χώρες έχουν τα χαρακτηριστικά των μεταναστών 

που έχουν εγκατασταθεί μόνιμα στις χώρες υποδοχής.

2. Λόγω της μονιμότητας αυτής (και για το μεγαλύτερο αριθμό τέτοιων μεταναστών) υπάρχει 
λιγότερη ουσιαστική σύνδεση με το Εθνικό Κέντρο και περισσότερο ενδιαφέρον για τη ντό
πια πολιτική εκπροσώπηση, για τα ντόπια προβλήματα οργάνωσης και ένα μεγάλο αίσθημα 
νόστου για τη μακρινή πατρίδα.

3. Η μόνιμη εγκατάσταση και η εκ των πραγμάτων συγκέντρωση της ελληνικής καταγωγής
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κατοίκων σε συγκεκριμένες περιφέρειες, δίνει το δικαίωμα να είναι μια πολύ υπολογίσιμη πολιτι
κά ποσότητα για τα πολιτικά κόμματα των χωρών αυτών. Αποτέλεσμα ήταν η μη αναγνώριση 
των Σκοπιών από τον Καναδά και την Αυστραλία. Ποια άλλη ελληνική πολιτική παρέμβαση είχε 
παρόμοιο αποτέλεσμα;

4. Η πολιτική ενεργοποίηση των Αποδήμων προς τις χώρες υποδοχής για τα Εθνικά Θέματα 
γίνεται χωρίς ιδιαίτερο κόστος για την πατρίδα. Είναι οι φθηνότεροι, ισχυρότεροι και δια
χρονικότεροι πρεσβευτές των ελληνικών δικαίων στο εξωτερικό αφού λάβουμε υπόψη ότι 
τα παιδιά των μεταναστών 2ης και 3ης γενιάς δεν παλιννοστούν αλλά διατηρούν και αυξά
νουν με τη δραστηριότητά τους, αλλά και τους μικτούς γόμους, την εμβέλεια της ελληνικό
τητάς τους.

5. Οι μικτοί γόμοι, η σχετική γεωγραφική διάχυση σε ένα μέρος αυτών των ελληνικής καταγω
γής κατοίκων και η χρονική και γεωγραφική απόσταση λειτουργούν μειωτικά στην δυνατό
τητα και στη σχετικότητά τους με τα ελληνικά θέματα.

6. Η οργάνωση των Ελλήνων χαρακτηρίζεται επίσης από ένα τεράστιο κατακερματισμό των 
οργανώσεών τους π.χ. στο Μόντρεαλ υπάρχουν 20 Λακωνικοί Σύλλογοι.

7. Η εκκλησία ιστορικά αποτέλεσε τον πρώτο πόλο εκπροσώπησης γιατί ήταν η πρώτη που 
είχε οργανωμένη δομή και πλατιά διάθεση υπηρεσιών, όπου ήταν Έλληνες. Επίσης η ιστορι
κή αυτή πρωτιά μαζί με το αίσθημα ιδιαιτερότητας που προσδίδει η διαφορετική θρησκευτική 
λατρεία και παραδόσεις στη 2η γενιά τείνει σε πολλές περιπτώσεις να ταυτίσει την ελληνι
κή συνείδηση με τη θρησκευτική.

8. Λόγω της πολιτικής του ΠΑΣΟΚ και των ιστορικών αναγκών, τα τελευταία χρόνια ιδρύθηκαν 
και ενισχύθηκαν πλατιές οργανώσεις όπως π.χ. το Ελληνοκαναδικό Κογκρέσσο, Παμμεσση- 
νιακή Ομοσπονδία, κ.λπ. που τείνουν με τη σειρά τους να διορθώσουν την έλλειψη της 
παρουσίας τους μέχρι τώρα.

9. Το ΣΑΕ είναι μια εξαιρετική προσπάθεια εκπροσώπησης του παγκόσμιου Ελληνισμού, είναι 
ένας θεσμός που έγινε αποδεκτός και σεβαστός στους Απόδημους. Οι Απόδημοι περιμένουν 
επίσης τη δημιουργία της Παγκόσμιας Συνέλευσης του Ελληνισμού, θεσμού που είχε εξαγ
γελθεί εδώ και πολύ καιρό.

10. Η οργάνωση και πολλά χαρακτηριστικά των Αποδήμων στις υπερπόντιες χώρες είναι δια
φορετικά από αυτά των Αποδήμων στην Ευρώπη.

Β. Προβλήματα των Τ.Ο. Αποδήμων

1. Ανεπαρκέστατη επικοινωνία και καθοδήγηση από το Κέντρο.

2. Ο ΤΑΕ δεν έχει την αναγκαία εξουσιοδότηση για να επικοινωνεί ή να απαντά στα γράμματα 
και τα φαξ των Τ.Ο. με αποτέλεσμα να μην έρχονται απαντήσεις καθόλου.

3. Τα Κεντρικά τα τελευταία χρόνια έχουν δείξει τεράστια αδυναμία να πάρουν απόφαση για 
οργανωτικά θέματα, με αποτέλεσμα τα θέματα να διογκώνονται και να ξεφεύγουν από την 
πραγματική τους διάσταση, αλλά και να αποπροσανατολίζουν πολιτικά τις οργανώσεις τους.

4. Οι μεγάλες αποστάσεις μεταξύ των Τ.Ο. και ο μικρός αριθμός τους εμποδίζουν να λειτουρ
γήσει Ν.Ε. με τον τρόπο που λειτουργεί στην Ελλάδα και βέβαια πολύ περισσότερο για τις

διευρυμένες Ν.Ε.

Γ. Οργανωτική ανασυγκρότηση Τ.Ο. Αποδήμων
Γενικά, δεν βλέπουμε καθόλου το πολιτικό δίλημμα που αναφέρθηκε από συντρόφους σχετικά 

με το ποιο είναι το ΠΑΣΟΚ που θέλουμε και άλλα εύηχα τέτοια. Αν δεν έγινε ξεκάθαρο ποιο 
είναι το ΠΑΣΟΚ, μέσα στο μεγαλειώδες 4ο Συνέδριο πέρισυ, όπου περίμεναν πολλοί να διαλυ
θούμε, τότε ουσιαστικά εθελοτυφλούν.

Και αν ακόμα υπάρχουν αμφιβολίες για το ρόλο και την ευθύνη του Κινήματος μας στην ελλη
νική κοινωνία, μετά την εκλογική επικύρωση της ηγεσίας μας και των επιλογών μας τον περα
σμένο Σεπτέμβρη, τότε μιλάμε μόνο για να μιλάμε και ίσως, για να κωλυσιεργούμε αυτούς που 
προχωρούν.

Σχετικά με την ουσία της Ανασυγκρότησης, το θέμα είναι το αντικείμενο δραστηριότητας κάθε 
οργάνωσης. Για τις Οργανώσεις των Αποδήμων και για τη διαμόρφωση του αντικειμένου τους 
χρειάζονται τα εξής:

1. Αποτελεσματική επικοινωνία με τον ΤΑΕ και το Γραφείο Αποδήμων του ΤΟΠ.

2. Εγκατάσταση αποτελεσματικού μηχανισμού επαφής, επικοινωνίας, καθοδήγησης και συνερ
γασίας.

3. Στελέχωση των υπηρεσιών του ΤΑΕ και ΤΟΠ με εξουσιοδοτημένα άτομα, τα οποία να μπο
ρούν να παράσχουν την πληροφόρηση και την καθοδήγηση που χρειάζεται.

4. Αναβάθμιση του ΤΑΕ, όχι μόνο σαν όργανο παραγωγής πολιτικής, αλλά και σαν Τράπεζες 
των πολιτικών θεμάτων σχετικών με τους Απόδημους και σημείο αναφοράς για τους βου
λευτές επισκέπτες στις περιοχές όπου έχουμε δραστηριότητα.

5. Διαμόρφωση συγκεκριμένων πολιτικών και στόχων για οργανωτικά και πολιτικά θέματα 
ώστε να υπάρξει κοινός σχεδιασμός ανά χώρα ή περιοχή. Ειδικότερα:

• Ιεράρχηση στόχων

• Παρακολούθηση έργου

• Συντονισμός με Κέντρο - ΣΑΕ - Βουλευτές επισκέπτες

• Περιφερειακός Συντονισμός και εξειδίκευση (π.χ. Περιφερειακή Συνδιάσκεψη Βορ. Αμερικής)

6. Επανεξέταση του μέτρου διαχωρισμού οργανωτικών ευθυνών από τις πολιτικές, στο επίπε
δο ηγεσίας, σε σχέση με την αποτελεσματικότητα του μέτρου τώρα που εφαρμόστηκε. 
Σημειώστε τη δυσκολία επικοινωνίας (ιδιαίτερα με τη σημερινή κατάσταση) και σύγχυσης 
στο διπλό σημείο αναφοράς από τις Τ.Ο.

7. Οι θεματικές οργανώσεις, μεδεδομένα τα παραπάνω και ιδιαίτερα με το μικρό αριθμό των 
οργανώσεων και των μελών δεν έχουν νόημα εκτός ίσως από αυτές της Νεολαίας.

8. Είναι επιβεβλημένη ανάγκη οι επισκέπτες βουλευτές/υπουργοί μας να είναι πλήρως ενημε
ρωμένοι για τα θέματα της περιοχής και για την εφαρμοζόμενη κάθε φορά πολιτική της 
Κυβέρνησης και του Κόμματος πριν φθάσουν στην περιοχή.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Από το Εκτελεστικό Γραφείο, ο σύντροφος Σουλαδάκης έχει το λόγο
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ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ του μ έλο υ ς  του Ε κ τ ε λ ε σ τ ικ ο ύ  

Γ. ΣΟΥΛΑΔΑΚΗ

ΣΟΥΛΑΔΑΚΗΣ Γ.: Συντρόφισσες και Σύντροφοι, στην πολιτική έχεις δύο τρόπους να εκφρά
ζεις τις απόψεις σου. Τον παραγωγικό τρόπο και τον μη παραγωγικό τρόπο. Παραγωγικός τρό
πος είναι εκείνος που εκφράζεις τη θέση σου, ακόμη και την αντίθεσή σου, με πρόταση αν 
κάπου διαφωνείς. Αντιπαραγωγικός, είναι εκείνος που εκφράζεις τις αντιθέσεις και δεν κάνεις 
τίποτε άλλο παρά να διαμορφώνεις μέτωπα, να κατεβάζουν κουρτίνες στ’ αυτιά, να κλείνουν τα 
μάτια και έτσι να μην υπάρχει η δυνατότητα σωστής πολιτικής επικοινωνίας και γόνιμου λόγου.

Μία δεύτερη παρατήρηση, είναι η εξής. Στο μέτρο που υπάρχει ή συντηρείται κλίμα καχυπο
ψίας μεταξύ μας, ενδυναμώνονται όλα εκείνα τα παράκεντρα που με τη δική τους δράση θέλουν 
να παρέμβουν στο εσωτερικό του κόμματος μας, να διαμορφώσουν και εξελίξεις και καταστά
σεις. Από την άποψη αυτή, εάν δεν συνειδητοποιήσουμε ότι πρωταρχικό στοιχείο της πιο πέρα 
πορείας είναι ένα κλίμα εσωτερικής εμπιστοσύνης, ένα κλίμα ενότητας και συσπείρωσης, τότε 
θα κάνουμε σημαντικά λάθη.

Συντρόφισσες και Σύντροφοι, πριν από 11 μήνες έγινε το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Εάν θυμάστε, 
είχα την ευθύνη του Προεδρείου. Δεν μίλησα, για τους εξής δύο λόγους. Ο πρώτος αλλά δευτε- 
ρεύουσας σημασίας, ήταν ότι δεν ήθελα να υπονομευθεί η ουδετερότητα του έχοντος την ευθύ
νη του Προεδρείου με θέση, οπότε υπήρχε πιθανότητα να επηρεάζεται ο οιοσδήποτε άλλος στη 
βάση της θέσης που είχε εκφράσει αυτός. Αυτός όμως, ήταν ο δεύτερος λόγος.

Ο πρώτος και κυρίαρχος λόγος, ήταν ο εξής. Είχα και έχω την άποψη ότι οι σύγχρονες ανά
γκες της δομής των κομμάτων επέβαλαν και επιβάλλουν την ύπαρξη και Προέδρου και Αντιπρο
έδρου. Τότε υπήρξε μια τακτική συμφωνία, δεδομένου της κοινής παραδοχής ότι ο Ανδρέας 
Παπανδρέου θα επανεκλεγόταν πάλι Πρόεδρος, με βάση αυτό το δεδομένο να πηγαίναμε στον 
χωρισμό ιδιότητας Προέδρου και Πρωθυπουργού. Ομως, ο θάνατος επήλθε. Αρα, σ’ εκείνη την 
φάση έπρεπε να υπάρξει μια νέα διατύπωση πρότασης.

Η προσωπική μου άποψη είναι ότι πρέπει να ταυτίζεται Πρόεδρος και Πρωθυπουργός. Ομως 
και για λόγους εκσυγχρονισμού του κόμματος αλλά και για λόγους ενότητας, πρότεινα τότε 
πάλι, σ’ ένα στενό επιτελείο, να εκλεγεί και Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος. Και μάλιστα, με το 
σύστημα ότι στην τελική αναμέτρηση των δύο τελικών υποψηφίων, όποιος έρθει πρώτος εκλέ
γεται Πρόεδρος και δεύτερος ο Αντιπρόεδρος. Να μην πάει δηλαδή σε μια πολωτική αναμέτρη
ση. Αυτή η εξέλιξη δεν έγινε δεκτή και αυτό τελικά οδήγησε εμένα να μην κάνω τοποθέτηση.

Την πρόταση δεν την επαναφέρω, όχι για κανέναν άλλο λόγο αλλά επειδή θεωρώ ότι σε 
τέτοια σημαντικά ζητήματα δομής δεν πρέπει να μπαίνουμε σε αντιπαραθέσεις. Οφείλουν τα 
επιτελεία, εμείς όλοι, να καθορίζουμε την εξέλιξη της επόμενης ημέρας με περίσκεψη και λογι
σμό. Αν ποτέ και αν αυτή η λογική γίνει δεκτή από τα επιτελεία όλα, συνολικά ενωτικά, τότε 
μπορεί να την επαναφέρω. Αυτά τα δύο στοιχεία, καθαρά και μόνο για ιστορικούς λόγους.

Το δεύτερο θέμα που θέλω να θίξω σήμερα, ανάγεται στην ιστορική μας διαδρομή από το 1981 
μέχρι σήμερα. Δεν είμαι απ’ αυτούς που ανάγω τις πολιτικές εξελίξεις σε ιστορικούς όρους. 
Αλλά επειδή οφείλουμε να αποκαταστήσουμε μία διαχρονική ενότητα μεταξύ μας, και πρέπει να 
αποκαταστήσουμε τα πράγματα στην πραγματική τους διάσταση, γι’ αυτό και κάνω αυτή την
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τοποθέτηση.

Δεν είναι δυνατόν συντρόφισσες και σύντροφοι ένα Κίνημα, ένα κόμμα που συνεχώς επικυρώ
νεται από τον λαό, από το 1981 μέχρι σήμερα ουσιαστικά πλην του διαλείμματος του 1989-Ό3 
που ήταν ειδικές συνθήκες, να ερχόμαστε εμείς εδώ και να λέμε ότι ακυρώνουμε την φυσιογνω
μία μας και την πορεία μας με βάση κάποια εσωτερική κομματική ανάγκη. Είναι τραγικό λάθος. Ο 
λαός, είναι ο τελικός κριτής.

Μας έκρινε το ‘85, μας έκρινε το ‘89 και μας κράτησε ως το μεγαλύτερο κόμμα της Ευρώπης, 
μας έκρινε το ‘93, μας έκρινε το ‘96. Και είναι λάθος εμείς να διαγράφουμε την ιστορική μας 
πορεία από κάθε πλευρά. Υπάρχει όμως μία κρίσιμη και ειδοποιός διαφορά, που πολλοί από 
εμάς δεν την έχουν ακόμη όσο χρειάζεται συνειδητοποιήσει.

Θα σας θυμίσω ότι τα φαινόμενα πολιτικής υστέρησης του ΠΑΣΟΚ είχαν γίνει ήδη φανερά από 
το 1985. Να σας θυμίσω ότι από το ‘85 ο ίδιος ο αείμνηστος Πρόεδρος, ο Ανδρέας Παπανδρέου, 
είχε πει να γράψουμε το νέο μανιφέστο, μια επικαιροποίηση της 3ης του Σεπτέμβρη. Και το 
είχαμε επεξεργαστεί. Να σας θυμίσω την Σύνοδο της Χαλκίδας σε σχέση με την ανάγκη ανασυ
γκρότησης του ΠΑΣΟΚ.

Να σας θυμίσω το ότι είχαμε πάει τότε στην πολιτική να κάνουμε γραφεία στις Νομαρχιακές 
Επιτροπές επεξεργασίας θέσεων, που εν δυνάμει μπορείς να τις θεωρήσεις ότι τώρα έχουν 
μετεξελιχθεί σε πρόταση για Θεματικές Οργανώσεις. Αυτό το αναφέρω διαχρονικά, διότι το ότι 
βρεθήκαμε σε μια πολιτική καθυστέρηση το είχαμε από πολλού χρόνου βάλει ως προτεραιότητα. 
Το ζητούμενο είναι γιατί δεν οδηγήσαμε σε κατάλληλο χρόνο αυτή την πολιτική ώστε να πάρει 
σάρκα και οστά.

Το ΠΑΣΟΚ συντρόφισσες και σύντροφοι, έχει το εξής παγκόσμιο πρωτότυπο. Από το 1988 που 
αρρώστησε ο Ανδρέας Παπανδρέου μέχρι το 1996, 8 χρόνια οργανωνόταν εσωτερικά στη βάση 
της μεταπαπανδρείκής περιόδου. Ουδέποτε κόμμα ασχολήθηκε 8 χρόνια στο πως θα διαδεχθεί 
τον Πρόεδρό του κάποιος άλλος. Ηταν ιδιομορφία αυτή.

Ακριβώς αυτή η διαδικασία οδήγησε στο εσωτερικό μας την διαμόρφωση κάποιων πολώσεων 
και κάποιων καθυστερήσεων, διότι αλλού πήγαν οι προτεραιότητες. Και πού εκφράστηκαν οι 
καθυστερήσεις; Μοιραστήκαμε ιστορικά με διάφορες ταμπέλες, δεν τις επαναφέρω τώρα. Ομως 
ουδέποτε στα θεσμικά όργανα του ΠΑΣΟΚ, είτε Κ.Ε. ήταν αυτή, είτε Συνέδρια, κατατέθηκε οποι
αδήποτε άλλη εναλλακτική πολιτική και ιδεολογική πλατφόρμα πλην εκείνης που κατέθετε το 
κατά περίπτωση Ε.Γ.

Αυτό, τι σημαίνει; Οτι κατά κύριο λόγο οι σχηματοποιημένες αντιπαραθέσεις ανάγονταν στην 
ανάγκη συγκρότησης εσωκομματικών δυνάμεων στην προοπτική της μεταπαπανδρείκής περιό
δου και όχι στην ουσιαστική ιδεολογική και πολιτική διαφοροποίηση. Ακόμη και στο Συνέδριο 
του 1996, πρόσφατα, στις πολιτικές θέσεις ψηφίσαμε ομόφωνα. Δεν υπήρξε μία άλλη πλατφόρ
μα και δεν νομίζω ότι υπήρξε στα επιμέρους όργανα, είτε Ε.Γ., είτε Κ.Ε., εκεί που εν πάση περι- 
πτώσει είναι κάποιος διάλογος κεντρικών στελεχών, μια άλλη πρόταση.

Και δεν υπήρξε και συμβιβασμός στο κείμενο. Δηλαδή κάπου τα βρήκαμε στο παρασκήνιο, 
βάλε λίγο από εδώ, βάλε λίγο από εκεί, και βγάζεις ένα ενιαίο κείμενο Αυτό, τι δείχνει; Οτι στην 
πράξη και στην βάση η πολιτική ενότητά μας είναι δεδομένη. Το ίδιο και η ιδεολογική ενότητα.



Τώρα τι άλλο δεν πήραμε χαμπάρι σ’ αυτή την εξέλιξη; Το 1990 υπήρξε μια στρατηγική ανα
τροπή των δεδομένων σε διεθνές επίπεδο, την οποία δεν την γνωρίζετε. Ολες οι αναλύσεις των 
τελευταίων 50 χρόνων, στηρίζονταν στον παγκόσμιο διπολισμό. Στηρίζονταν περισσότερο σ’ 
εμάς που ήμαστε στις παρυφές των δύο πόλων, σ’ αυτή τη σχέση.

Ομως τα νέα δεδομένα που διαμόρφωσαν οι αλλαγές του 1990 στον παγκόσμιο γεωπολιτικό 
χάρτη, αναγκαστικά οδηγούσαν και οδηγούν σε νέες καταγραφές και νέες επικαιροποιήσεις 
δεδομένων και πολιτικής. Επομένως, το να συγκρίνουμε ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία του 
1989 ή του 1988 ή του ‘85 ή του ‘81 με το 1996, δεν έχουν και τόσο μεγάλη πολιτική αξία διότι 
είναι διαφορετικές οι συνθήκες.

Αυτό το λέω, γιατί είναι λάθος να αντιπαραθέτουμε χρονικές περιόδους όταν σε τελική ανάλυ
ση εμείς διαμορφώσαμε και εκείνη την περίοδο, εμείς διαμορφώνουμε και αυτήν εδώ. Εν πόση 
περιπτώσει ακριβώς αυτά τα κρίσιμα διαχρονικά στοιχεία, δεν μπορέσαμε εμείς να τα επικαιρο- 
ποιήσουμε λαμβάνοντας υπόψη τις νέες καταγραφές και τις νέες προτάσεις.

Στο ιστορικό του ΠΑΣΟΚ υπήρχε και ένα τριτεύων στοιχείο για μένα, το οποίο απαλείφεται και 
πρέπει να απαλειφτεί. Είχαμε το περίφημο το 1989. Εκεί υπήρξαν στάσεις και στάσεις.

Υπήρξε ένα πολύ μικρό μέρος του στελεχιακού μας δυναμικού ή του δυναμικού εν γένει εκεί
νης της περιόδου, που θεωρούσε ότι μέσα στην ανάγκη υπεράσπισης της ενότητας του ΠΑΣΟΚ 
και του Προέδρου του Ανδρέα Παπανδρέου, εμπεριεχόταν και το στοιχείο της υπεράσπισης ορι
σμένων δικών τους προσωπικών επιλογών λαθεμένων. Δηλαδή κουκούλωμα κάτω από την γενι
κή ανάγκη του ΠΑΣΟΚ να μείνει ενωμένο.

Υπήρξε και άλλη πλευρά, που θεωρούσε ότι η υπεράσπιση αυτής της ανάγκης, οδηγούσε στην 
υπεράσπιση κακών φαινομένων. Δηλαδή οι δύο μικροί πόλοι, οι ελάχιστοι πόροι μιας λαθεμένης 
αντίληψης, που όμως όλοι εμείς, η μεγάλη πλειοψηφία, υπερασπιστήκαμε τότε τους αγώνες 
μας, υπερασπιστήκαμε τότε την ανάγκη ενότητας του ΠΑΣΟΚ, υπερασπιστήκαμε τότε την ανά
γκη της προοπτικής του.

Αρα, εάν δεν μπει το σημαντικό στοιχείο αυτό το ελάχιστο, δεν μπορούμε να βρούμε μια ειδο
ποιό διαφορά που διαφοροποιεί ορισμένους. Πιστεύω πάντως, ότι αυτό το στοιχείο έχει ξεπερα- 
στεί.

Θα πω ορισμένα άλλα πράγματα, απλώς στο ιστορικό στοιχείο, αφού κάνουμε μια ιστορική 
καταγραφή. Στην ιστορική εξέλιξη του ΠΑΣΟΚ, μόνο δύο διαφορετικές σημαντικά απόψεις είχαν 
κατατεθεί. Η μία η οποία κατατίθεται ακόμη και σήμερα, του Λευτέρη του Βερυβάκη παρ’ ότι δεν 
έχει πάρει μαζικά χαρακτηριστικά, ο οποίος εξακολουθεί να πιστεύει ότι η κομματική ηγεσία 
πρέπει να ταυτίζεται με την Κ.Ο., δηλαδή να μην υπάρχει Κ.Ε., να μην υπάρχουν τέτοια πράγμα
τα. Σεβαστή η άποψη, αλλά δεν θα γίνει ποτέ από το ΠΑΣΟΚ.

Και οι κατά καιρούς διαφοροποιήσεις του Μιχάλη του Χαραλαμπίδη. Αυτές ήταν όλες και όλες. 
Ολα τα άλλα, όλοι εμείς, εδώ και εκεί, τα γράφαμε, τα συμφωνούσαμε, τα φέρναμε εδώ ομόφω
να και εσείς τα ψηφίζατε. Απλώς για να είμαστε καθαροί μεταξύ μας.

Τώρα, τι υπάρχει; Πιστεύω ότι βρισκόμαστε σε μια ελπιδοφόρα προοπτική, σε μια θετική δυνα
τότητα, που όμως οφείλουμε να δούμε αυτή την ελπιδοφόρα προοπτική και αυτή την ελπιδοφό- 
ρα δυνατότητα, πως την μετασχηματίζουμε σε πολιτική πράξη και ικανότητα.

Στην πρώτη φάση της πολιτικής μας περιόδου, τα κύρια αιτήματα που έμπαιναν μπροστά απ’ 
τα θέματα δημοκρατίας και εσωπολιτείας, άρα ήταν περισσότερο θεσμικού χαρακτήρα αποφά
σεις και τις πήραμε (αναγνώριση Εθνικής Αντίστασης κλπ κλπ) και λιγότερο πολιτικού και εκσυγ
χρονισμού και προώθησης της ελληνικής κοινωνίας σε νέα δεδομένα.

Τώρα, είμαστε υποχρεωμένοι - και από παλαιότερα, όχι μόνο τώρα - να μπούμε σε ένα άλλο 
κανάλι. Υπάρχουν αντιλήψεις και αντιλήψεις, οι οποίες κυκλοφορούν και στην αγορά και πρέπει 
εμείς να τις δούμε πολιτικά και πως αντιμετωπίζονται.

Εχει αρχίσει και συνεχώς εντείνεται αυτή η λογική, ότι τα κόμματα έχουν πλέον χάσει την 
πολιτική τους αξία, δεν μπορούν να παράξουν πολιτική, δεν μπορούν να δημιουργήσουν όρους 
προώθησης της κοινωνίας και έχουμε σιγά - σιγά την αναβίωση αυτών που αυτοαποκαλούνται 
μέχρι πρότινος κρυφό, τώρα φανερά των διαχειριστών της εξουσίας. Δηλαδή εκείνοι οι οποίοι 
έχουν την γνώση και την επάρκεια και τους έχουν ανάγκη τα Κόμματα επειδή έχουν ουσιαστικά 
αυτοκαταργηθεί να παίζουν το ρόλο του διαχειριστή της εξουσίας.

Αυτή η λογική είναι τραγική και λάθος. Η πολιτική πρέπει να είναι πάντοτε παρούσα, αλλά με 
νέους όρους και νέες συνθήκες. Και πώς θα είναι η πολιτική παρούσα με ουδέτερες θέσεις, με 
αντιπαραθέσεις, χωρίς τεκμηρίωση, χωρίς περιεχόμενο;

Οι νέες σχέσεις της παγκόσμιας κατάστασης όπως διαμορφώνεται δεν είναι τέτοιες που μπο
ρεί ο καθένας να προσδιορίζεται στη βάση του υποκειμενισμού του. Αν δεν υπάρχει γνώση, αν 
δεν υπάρχει τεκμηρίωση, αν δεν υπάρχει ευρύτατη θεώρηση των δεδομένων δεν οδηγείσαι που
θενά.

Πώς μπορείς να το επιτύχεις αυτό; Ολοι κατά καιρούς λέμε και ορθώς, ότι μέσα από την πολι
τική εκσυγχρονισμού του κράτους θέλουμε να το μετατρέψουμε σε κράτος στρατηγείο. Αρα να 
μπορεί να σχεδιάζει κλπ.

Ομως μέχρι να επιτύχεις εκείνο το στόχο, θα περιμένεις πότε και πώς θα βελτιωθεί η Δημόσια 
Διοίκηση, να γίνει στρατηγείο και στη συνέχεια θα αρχίζεις εσύ να εφαρμόζεις πολιτικές; Αυτά 
νομίζω είναι εκτός ιστορικής πραγματικότητας και εκτός αναγκών.

Τι πρέπει να κάνεις; Είναι σαφές εάν δεν έχει επεξεργασμένες πολιτικές και αν καταθέτεις 
μόνον γενικές επιθυμίες ή απαιτήσεις που και το ένα και το άλλο έχουν έντονο το στοιχείο του 
λαϊκισμού, διότι δεν έχουν το στοιχείο της βατότητας της υλοποίησης, τότε θα παγιδεύεσαι, 
τότε θα πηγαίνεις στην θεωρία, ότι ξέρετε, στις εκλογές ή στα προγράμματα λέμε αυτά που 
αρέσουν στον κόσμο για να μαζέψουμε τις ψήφους και μετά κάνουμε αυτά που μπορούμε. Και τι 
σημαίνει ό,τι μπορούμε; Ο,τι μπορούν να κάνουν οι υπηρεσίες του δημοσίου και του κράτους.

Είναι δυνατόν να αναθέτουμε τελικά μια τέτοια πορεία σε τέτοιες δομές, σ’ αυτή την φάση 
τουλάχιστον; Ξέρετε πολύ καλά, ότι οποιαδήποτε προοδευτική πολιτική σκέψη, εάν δεν είναι 
εξειδικευμένη στον τρόπο υλοποίησής της, στην πράξη οδηγείται σε δεξιά πρακτική.

Αρα μια οποιαδήποτε αριστερή θεωρία εάν δεν έχει οδηγηθεί με τέτοιο τρόπο που να υλοποιη
θεί μέχρι τέλους, καταλήγει πάλι δεξιά, διότι το κράτος εκ των πραγμάτων με το δικό του συντη
ρητισμό, με τις δικές του δομές, όπως είναι τώρα, οδηγεί τα πράγματα εκεί ανεξάρτητα από 
προθέσεις και θέσεις στελεχών της δημόσιας διοίκησης.

Αυτή είναι η νομοτέλεια. Τι πρέπει λοιπόν να κάνουμε; Πρέπει ακριβώς το Κόμμα να γίνει συλ-



λογικός διαμορφωτής πολιτικής άποψης και πρότασης, αλλά με πλήρη τεκμηρίωση και δεδομέ
να. Να είναι και πολιτικός και διαχειριστής.

Από την άποψη αυτή οι τομείς παραγωγής του Κινήματος, όπως και οι Θεματικές Οργανώσεις 
αυτό το ρόλο πρέπει να παίξουν. Εάν οδηγηθούν στο να παίξουν στο ρόλο του προπαγανδιστή 
της κατά περίπτωση κυβερνητικής πολιτικής όπως διαμορφώνονται από τις υπηρεσίες, που κι 
αυτό πρέπει να το κάνουν σε κάποια φάση, τότε κάνουν λάθος.

Κι αν έχω κάποια διαφωνία -ας την ονομάσουμε έτσι- σε σχέση με την συγκρότηση των Τομέ
ων της Παραγωγής Πολιτικής του Κινήματος, είναι ακριβώς αυτή η μεγάλη συσσώρευση κυβερ
νητικών στελεχών σ’ αυτούς τους Τομείς που οδηγεί στην πράξη μιας ανάγκης δικαίωσης επιλο
γών. Ανθρώπινο είναι αυτό το στοιχείο, να υπάρχει μια τέτοια σχέση που να οδηγεί τους Τομείς 
τους περισσοτέρους στην λογική απλώς του προπαγανδιστή.

Από την άποψη αυτή οφείλουμε μέσα σ’ αυτή την πορεία να διατηρήσουμε και να διαφυλάξου
με την αυτονομία του Κόμματος σε σχέση με τις εξελίξεις, όχι όμως την αντίθεση. Την αυτονο
μία για να μπορεί να έχει πρωτογενή επεξεργασία, να έχει άποψη, να έχει σκέψη και να έχει μία 
διαλεκτική σχέση με την κυβέρνηση σε μία πορεία εφαρμογής πλέον πολιτικής της τρέχουσας 
περιόδου, διότι το Κόμμα πρέπει να παράγει πολιτική και για το 2000 και για το 2010, να έχει μια 
στρατηγική. Δεν μπορεί να απορροφάται καθημερινά από τις ανάγκες μόνον της κυβερνητικής 
δράσης. Αυτό το λέω σαν μια γενική διατύπωση.

Υπάρχει και ένα θέμα. Πώς μπορούμε να συσπειρώσουμε όταν λέμε όλοι σε όλα τα επίπεδα, 
ότι η Οργάνωση μας απωθεί, δεν κάνει το ένα, δεν κάνει το άλλο. Πώς μπορούμε; Και θα σας 
μιλήσω και με την εμπειρία, ανεξαρτήτως του ότι δεν είναι κομματική οργάνωση της λειτουργίας 
του Ινστιτούτου Στρατηγικών Αναπτυξιακών Μελετών Ανδρέας Παπανδρέου.

Συντρόφισσες και σύντροφοι, η κοινωνία ενδιαφέρεται για τα προβλήματά της. Κάθε ομάδα, 
κοινωνική ομάδα έχει ένα ειδικό ενδιαφέρον που την συσπειρώνει και παρεμβαίνει. Εάν δεν 
συνειδητοποιήσουμε, ότι πρέπει να επεξεργαζόμαστε θέσεις και να παίρνουμε πρωτοβουλίες 
στη βάση των πραγματικών κοινωνικών ενδιαφερόντων, τότε απλώς θα κουβαλάμε νερό σε ένα 
καλάθι μέσα που δεν κρατάει ποτέ νερό.

Αυτό το λέω, διότι όποτε κάναμε Θεματικές εκδηλώσεις με εξειδικευμένο θέμα, ερχόταν ένα 
ακροατήριο που δεν προσεγγίζει ποτέ κομματικά γραφεία, αλλά υψηλών ενδιαφερόντων για το 
συγκεκριμένο θέμα και συμμετείχε.

Αυτό σηματοδοτεί πιστεύω την νέα μας πορεία. Ενασχόληση με τα υπαρκτά προβλήματα, τον 
σχεδίασμά πολιτικής, που όμως θα στηρίζεται όχι σε επιθυμίες και όχι σε ψευδοϋποσχέσεις, θα 
στηρίζεται στην υπαρκτή πραγματικότητα την εσωτερική και την διεθνή και θα έχει και προοπτι
κή, θα έχει μέλλον για να μπορέσει τελικά να πάρει σάρκα και οστά, άρα να είναι τελικά αριστε
ρή πολιτική και όχι απλώς. Ενας κούφιος βερμπαλισμός.

Θα τελειώσω με ορισμένα άλλα θέματα. Υπάρχει στην στρατηγική, αλλά στην στρατιωτική 
στρατηγική στους αντιπάλους και το (ούαί τοίς ήττημένοις), αλλά και το ότι, όταν λέει ένας αντί
παλος ηττηθεί, πρέπει να τον κυνηγάς μέχρι τέλους, ώστε να μην μπορέσει ποτέ να σου κάνει 
αντεπίθεση.

Αυτά όμως αφορούν την στρατιωτική στρατηγική. Στην πολιτική στρατηγική στο εσωτερικό
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των κομμάτων οι αντιπαλότητες λήγουν στα Συνέδρια, πουθενά αλλού. Από την άποψη αυτή 
επειδή υπάρχουν ορισμένα κάποια ψήγματα που περιορίζονται ευτυχώς συνέχεια, πρέπει να 
καταλάβουμε ότι είμαστε όλοι αναγκαίοι, μας χρειάζεται όλους το ΠΑΣΟΚ, μας χρειάζεται 
όλους ο τόπος.

Και πρέπει να δούμε το εξής, δεν πρέπει να φτάσουμε ποτέ στο φαινόμενο που έχουμε δει 
αρκετές φορές στους αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης, τα παλιά στελέχη το Κομμουνιστικού 
Κόμματος που πολλοί απ’ αυτούς έχουν έρθει τώρα στο ΠΑΣΟΚ, που όταν τους ξεμοναχιάσεις 
εξακολουθούν να συζητάνε τώρα μετά από 50 χρόνια ποιος έφταιγε τότε για την ήττα.

Δεν πρέπει ποτέ το ΠΑΣΟΚ και τα στελέχη του να φτάσουν να συζητάνε μεταξύ τους ποιος 
έφταιξε ή δεν έφταιξε για όποια ήττα. Από την άποψη αυτή πρέπει να οριοθετήσουμε έναν νικη
φόρο δρόμο, πρέπει να οριοθετήσουμε μια πορεία τέτοια που να είμαστε όλοι παρόντες, γιατί 
όλοι χρειαζόμαστε και άλλοι πολλοί.

Υπάρχει τέλος μια γενική αρχή, ποιά είναι; Λένε, ότι συλλογάται σωστά εκείνος που συλλογά- 
ται ελεύθερα. Κι εμείς οφείλουμε να συλλογιόμαστε σωστά και ότι δεν συλλογιόμαστε για τον 
εαυτό μας, συλλογιόμαστε για τον ελληνικό λαό, συλλογιόμαστε για το μέλλον του Ελληνι
σμού.

Αρα δεν είναι προσωπικό θέμα του καθενός. Από την άποψη αυτή για να συλλογιόμαστε 
σωστά, πρέπει όλοι εμείς και περισσότερο εμείς να απελευθερωθούμε από όποια συμπλέγματα 
και από όποιες πικρίες και από όποιες κόντρες.

Πρέπει εμείς οι ίδιοι να αναδείξουμε μια πορεία προσωπικής αυτοϋπέρβασης για να μπορέσου
με να σηματοδοτήσουμε μια νέα εξέλιξη. Από την άποψη αυτή επαναλαμβάνω, η απελευθέρωση 
όλων μας, η εγκεφαλική, η πνευματική απελευθέρωση μας καθιστά πιο δημοκρατικούς, διότι 
μπορούμε να συνθέτουμε απόψεις στα συλλογικά όργανα στη βάση συνείδησης, στη βάση άπο
ψης, στη βάση γνησιότητας, στη βάση επιθυμίας, στη βάση αναγκών και όχι στη βάση ιδιοτέλει
ας ή σκοπιμότητας.

Συντρόφισσες και σύντροφοι, πιστεύω, ότι όλοι μας μπορούμε σε κάποια φάση να κάνουμε 
την κρίσιμη στροφή εκεί που χρειάζεται και πρέπει τώρα όσο νωρίτερα είναι δυνατόν να γίνει 
και να γυρίσουμε στη νέα σελίδα, που δεν είναι αντιγραφή της προηγούμενης, αλλά δεν αντιπα- 
ρατίθεται στην προηγούμενη.

Είναι μια ιστορική συνέχεια, όλοι ενωμένοι, όλοι συσπειρωμένοι όχι για τις ανάγκες του 
ΠΑΣΟΚ, αλλά για τις ανάγκες του τόπου, για τις ανάγκες της εξέλιξης της χώρας, για τις ανά
γκες του Ελληνισμού. Και πάλι σας ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Η Νομαρχιακή Επιτροπή Φλώρινας και να ετοιμάζεται η Τομεακή Επιτροπή 
των Νοσοκομείων.

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Θ. (Νομαρχιακή Φλώρινας): Σύντροφοι και συντρόφισσες μετά από 7 μήνες δια
κυβέρνησης της χώρας από την νέα κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ ας δούμε και πρέπει να δούμε ορι
σμένες πλευρές της κυβερνητικής πολιτικής.

Στην Ευρώπη η προσπάθειά μας εξαντλήθηκε στο κυνήγι των επιλογών των άλλων χωρών, 
αντί να στοχεύουμε στη διαμόρφωση ενός άλλου σχεδίου ελαστικοποίησης των όρων του Μάα- 
στριχτ (που μόνο έτσι θα είχαμε κάποια τύχη).



Στα εθνικά ζητήματα το τελευταίο διάστημα είμαστε μάρτυρες καταλυτικών εξελίξεων. Διά 
μέσου των συνεχών ελιγμών χτίζεται μια άλλη πολιτική. Η ασαφής πολιτική, οι πολλές πολιτικές 
για τα εθνικά φοβάμαι ότι οδηγεί στην οικοδόμηση μιας άλλης στρατηγικής.

Εχουμε επεξεργαστεί πού θα μας οδηγήσει ο έμμεσος, αλλά σαφής διάλογος των εμπειρο
γνωμόνων; Θα καταγραφούν οι διεκδικήσεις των Τούρκων και μετά τι γίνεται με τον ενιαίο αμυ
ντικό χώρο εγκαταλείπεται και περνάμε σε κάτι άλλο;

Στην οικονομία σύντροφοι η κυβέρνηση άνοιξε πάρα πολλά ζητήματα και αδυνατεί σήμερα να 
τα κλείσει. Αντί να ξεκινήσουμε μία πανεθνική προσπάθεια για οικονομική και κοινωνική ανάπτυ
ξη που θα αξιοποιεί εκείνους τους θεσμούς και πολιτικές ευρωπαϊκές και εθνικές, οι οποίες θα 
δράσουν καταλυτικά για την είσοδο της χώρας σε μία νέα τροχιά, ανοίγουμε μέτωπα και επιχει
ρούμε την ταπείνωση και περιθωριοποίηση κοινωνικών δυνάμεων, που υπήρξαν σημαντικότατοι 
σύμμαχοί μας στην ιστορική μας πορεία.

Και όχι μόνον αυτό, αλλά θέτουμε ορισμένα τμήματα κοινωνικών δυνάμεων απέναντι σε 
κάποια άλλα. Πιστεύω ότι αυτό δεν προωθεί την προσπάθεια για επανασύνδεσή μας με την κοι
νωνία, αντίθετα μεγαλώνει το χάσμα.

Σύντροφοι η ιστορική ευκαιρία της ουσιαστικής αποκέντρωσης κινδυνεύει να χαθεί οριστικά 
και αμετάκλητα. Η άμεση εντός τριμήνου εκχώρηση όλων των αρμοδιοτήτων και ο αυτόνομος 
προϋπολογισμός της Περιφέρειας ξεχάστηκαν;

Σύντροφοι χωρίς ουσιαστική αποκέντρωση, αλλά με λογιστική λογική και αποσυγκεντρωτικό 
πνεύμα η Περιφέρεια δεν θα ανταποκριθεί στις ανάγκες του σήμερα και του αύριο. Ετσι και 
όποια αναπτυξιακή προσπάθεια δεν θα μπορέσει να κινητοποιήσει εκείνες τις δυνάμεις για 
λογαριασμό των οποίων το ΠΑΣΟΚ είναι στην κυβέρνηση.

Σύντροφοι να δούμε τι γίνεται το διάστημα αυτό και με το Κόμμα, το ΠΑΣΟΚ. Το Κόμμα όλο 
αυτό το διάστημα είναι στο περιθώριο και δεν λειτουργεί ούτε καν συμπληρωματικά. Η συμμετο
χή του στη διαμόρφωση πολιτικής ανύπαρκτη. Αντίθετα κακές λογικές του παρελθόντος επι
στρατεύονται και το Κόμμα καλείται να υπερασπίζεται πολιτικές που διαμορφώθηκαν ερήμην 
του.

Καλείται σήμερα να υπερασπιστεί τα 19 σημεία του κοινωνικού διαλόγου, ενώ δεν συμμετείχε 
στη διαμόρφωση της πρότασης αυτής. Το ΠΑΣΟΚ σαν Κόμμα εξουσίας δεν ασκεί εξουσία, δεν 
έχει σχέση με την εξουσία, δεν συμμετέχει στην ανακατανομή της εξουσίας.

Εδώ σύντροφοι πρέπει να σημειώσουμε, ότι οι απαντήσεις στα παραπάνω έχουν δοθεί πολύ 
ικανοποιητικές και μάλιστα από τις αποφάσεις των τελευταίων Συνόδων της Κεντρικής Επιτρο
πής. Το ουσιαστικό πρόβλημα είναι η διάσταση λόγων και πράξεων, το αβυσσαλέο χάσμα ανάμε
σα σ’ αυτά που λέμε κι αυτά που κάνουμε.

Σύντροφοι η προσπάθεια ανασυγκρότησης αναμφίβολα επηρεάζεται από όλα τα παραπάνω και 
αντίστροφα. Η ανασυγκρότηση σαν μεγάλη σύλληψη σκοντάφτει στη σκληρή πραγματικότητα 
και κυρίως στην έλλειψη νέου οράματος, στην απουσία του ονείρου και της ελπίδας.

Εάν δεν καταβληθεί προσπάθεια καταλυτική και αποτελεσματική στην κατεύθυνση αυτή, το 
ΠΑΣΟΚ δεν θα ξαναγίνει ελκτικό, αξιόπιστο. Δεν θα μπορέσει να ξανά ασκήσει γοητεία στον 
ελληνικό λαό και όλες οι προσπάθειές μας για ανασυγκρότηση όσο φιλότιμες και να είναι,

σύντομα θα πιάσουν όριο.

Ανταποκριθήκαμε σύντροφοι στο μεγάλο κάλεσμα της ανασυγκρότησης με ενθουσιασμό και 
αισιοδοξία και αποτελέσματα στο οργανωτικό πεδίο σαφώς και υπάρχουν. Δεν αρκούν όμως.

Σύντροφοι στην αρχή του νέου κύκλου ας ξεκινήσουμε μία πραγματικά αναγεννητική προσπά
θεια σε όλα τα επίπεδα, ας συγκροτήσουμε το όνειρο και την ελπίδα των εργαζομένων, ας 
συγκροτήσουμε μια νέα κοινωνική συμμαχία που με νέο κοινωνικό σχέδιο θα βελτιώνει συνεχώς 
τη θέση των εργαζομένων και της χώρας και θα έχει σαν τελικό στόχο τον Δημοκρατικό Σοσια
λισμό.

Σ’ αυτή την προσπάθεια χρειαζόμαστε ένα ΠΑΣΟΚ αυτόνομο, μαζικό, νευρώδες, ενωμένο και 
όχι ένα πλαδαρό Κόμμα που δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες της εποχής. Ενα ΠΑΣΟΚ 
να υπερασπίζεται συγκεκριμένα συμφέροντα και ενάντια σε κάποια άλλα συμφέροντα.

Σύντροφοι χάσαμε συμμάχους, αλλά κυρίως αναζητούνται αντίπαλοι. Αντίπαλοι σίγουρα είναι 
τα προβλήματα, αλλά και αυτοί που τα δημιούργησαν και τα συντηρούν. Μην το ξεχνάμε. 
Σύντροφοι ένα ΠΑΣΟΚ που θα μπορεί να διαμορφώσει και να οδηγήσει, μια νέα κοινωνική συμ
μαχία θα αποτελέσει την απάντηση στην απαξίωση της πολιτικής, στο φιλοτομαρισμό, στην 
παρακμή και στην κυριαρχία των Media.

Ενα τέτοιο ΠΑΣΟΚ θα είναι σε θέση να διαμορφώνει συμμαχίες και να προβαίνει σε ουσιαστι
κό και αποτελεσματικό κοινωνικό διάλογο ενταγμένο στη στρατηγική του ΠΑΣΟΚ και της σοσια
λιστικής προοπτικής. Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Τομεακή Επιτροπή Νοσοκομείων και να ετοιμάζεται η Νομαρχιακή Επιτροπή 
Πρέβεζας.

ΚΟΝΤΟΜΗΤΣΟΣ ΣΠ. (Τομεακή Επιτροπή Νοσοκομείων): Σύντροφοι και συντρόφισσες εκφρά
ζοντας τις απόψεις των 32 Οργανώσεων Χώρου Δουλειάς της Τομεακής Επιτροπής Νοσοκομεί
ων θέλω να πω, ότι ποτέ στο ΠΑΣΟΚ δεν είχαμε έλλειψη κειμένων, ποτέ το ΠΑΣΟΚ δεν έπασχε 
από εισηγήσεις. Στο ΠΑΣΟΚ το πρόβλημά μας είναι η υλοποίηση αυτών των πραγμάτων που 
αποφασίζουμε.

Ετσι μιας και το κυρίαρχο ζήτημα είναι η ανασυγκρότηση του Κινήματος μας και μέσα από την 
ανασυγκρότηση η συσπείρωση και η επαναδραστηριοποίηση των μελών, αλλά και προσέλκυση 
νέων, θα επισημάνω ορισμένα πράγματα, γιατί έτσι κι αλλιώς τα περισσότερα καλύφθηκαν από 
άλλους συντρόφους.

Ποιό είναι σήμερα σύντροφοι και συντρόφισσες το κίνητρο προσέλευσης νέων μελών στην 
Οργάνωσή μας; Ποιό είναι σήμερα το κίνητρο επαναδραστηριοποίησης των παλιών μελών που 
για τον (Α) ή (Β) λόγω έχουν αποστασιοποιηθεί από την λειτουργία του Κινήματος μας; Ποιά 
είναι η τύχη των προτάσεων; Και είναι πολλές οι προτάσεις που κάνουν οι Οργανώσεις μας.

Εμείς τουλάχιστον σαν Τομεακή Επιτροπή Νοσοκομείων έχουμε υποβάλει πάρα πολλές προ
τάσεις. Απ’ αυτές ελάχιστες είναι αυτές που συζητήθηκαν, όχι υιοθετήθηκαν. Αν δεν υπάρξει μία 
τέτοια λειτουργία που η Οργάνωση τουλάχιστον θα ακούγεται, αν όχι θα υλοποιούνται οι προτά
σεις της, τότε μην περιμένει κανείς επαναδραστηριοποίηση και προσέλκυση νέων μελών στην 
Οργάνωσή μας.

Εχουμε προτείνει, είναι ένα παράδειγμα αυτό γιατί αγγίζει όλους, κατ’ επανάληψη χρόνια



τώρα κάποιες κοινές επαφές μάλλον με σκοπό την λειτουργία και το άνοιγμά μας της Οργάνω
σής μας στην κοινωνία. Εχουμε προτείνει ανοιχτές εκδηλώσεις στην κοινωνία όχι σε κομματικό 
επίπεδο αλλά σε συνεργασία με τις Νομαρχιακές Επιτροπές στο Λεκανοπέδιο για το Εθνικό 
Σύστημα Υγείας.

Δεν λέει κανείς όχι. Ολοι ναι και τι ωραία πρόταση είναι αυτή. Ποτέ όμως δεν υλοποιήθηκε. 
Επανερχόμαστε πάλι τώρα, θα περιμένουμε να δούμε. Είναι όμως ζητήματα που μπορούν να 
έχουν άμεση σχέση με την κοινωνία, είναι αυτό που λέμε το άνοιγμα στην κοινωνία και πρέπει 
να το εκμεταλλευτούμε.

Ενα άλλο ζήτημα που για μας είναι αντικίνητρο για την προσέλκυση είναι το πώς και ποιοι 
υλοποιούν την πολιτική μας. Πολιτική έχουμε, εγώ εξακολουθώ να το φωνάζω, ότι το ΠΑΣΟΚ 
έχει πολιτική και για την υγεία και για την παιδεία και για την πρόνοια και για όλα τα θέματα.

Πώς όμως υλοποιείται αυτή η πολιτική, με ποιών ευθύνες, ποιος ρώτησε κάποιον γιατί και πώς. 
Δεν μπορεί κανείς να αυτοσχεδιάζει σε μία δεδομένη και συγκεκριμένη πολιτική που είναι από
φαση των οργάνων μας, απόφαση Συνεδρίων.

Δεν μπορεί σήμερα σύντροφοι και συντρόφισσες με ΠΑΣΟΚ κυβέρνηση να διορίζει η κυβέρνη
σή μας -είναι ένα παράδειγμα αυτό τρανταχτό, δεν θα πω άλλα- Αντιπρόεδρο σε μεγάλο Νοσο
κομείο τον Πρόεδρο που είχε η Νέα Δημοκρατία, δεν μπορεί αυτός ο άνθρωπος να είναι εκεί 
από το 1993 και κανείς να μην τολμάει να τον βγάλει.

Εμείς δεν καταλαβαίνουμε σύντροφοι και συντρόφισσες το δίλημμα που μπαίνει, αν η Οργά
νωση θα πρέπει να συγκυβερνά όπως λένε πολλοί, εμείς δεν λέμε να συγκυβερνά, να συμμετέ
χει λέμε και εν πόση περιπτώσει εάν κάποιος το θίξει αυτό το θέμα, εμείς θα πούμε, ναι θέλουμε 
να συγκυβερνάμε.

Δεν κατάλαβα τι είμαστε εμείς, είμαστε άλλο ΠΑΣΟΚ, άλλο είναι η κυβέρνηση και ποιος 
συγκυβερνά τελικά σύντροφοι, ποιος κυβερνά; Στο όνομα της τεχνοκρατίας δηλαδή η Οργάνω
ση πάει στην άκρη και ποιοι είναι αυτοί οι τεχνοκράτες, ποιος τους επιλέγει, από πού προέρχο
νται;

Θα αναφέρω ένα φωτεινό παράδειγμα στο χώρο μας και μακάρι να γίνει παντού αυτό. Νομο
σχέδιο για την υγεία: Πάρα πολλές συνεδριάσεις στο Εκτελεστικό Γραφείο με την πολιτική ηγε
σία του Υπουργείου Υγείας, με μέλη του Τομέα Κοινωνικής Πολιτικής, με Τομεακές Επιτροπές 
που εκπροσωπούμε εμείς. Όλοι για να συζητήσουν το νομοσχέδιο. Μακάρι να συνεχιστεί.

Εμείς είμαστε έτοιμοι πραγματικά και το χαρήκαμε κι αυτό είχε ανταπόκριση στην Οργάνωσή 
μας. Αυτά ζητάει η Οργάνωση- ζητάει συμμετοχή στην συνδιαμόρφωση και στην αξιοποίηση 
όλων των δυνατοτήτων που έχουμε. Δεν ζητάει τίποτα άλλο, δεν ζητάει ούτε διορισμούς, ούτε 
τίποτα.

Θεματικές Οργανώσεις. Τις στηρίζουμε ανεπιφύλακτα με μία προϋπόθεση, ότι οι Θεματικές 
Οργανώσεις θα είναι άμεσα συνδεδεμένες και θα υπάρχει κοινή πορεία και κοινή έκφραση. Σε 
διαφορετική περίπτωση δεν θα στηρίξουμε μια τέτοια λογική.

Τοπική Αυτοδιοίκηση. Αναφέρθηκαν πολλοί σύντροφοι, είναι ένα κρίσιμο ζήτημα και είναι κρί
σιμη η περίοδος αυτή. Πρέπει να πάρει τέλος η ιστορία των λεγάμενων ανταρτών. Είναι κομμά
τια μας, είναι σάρκα από την σάρκα μας. Δεν εκφράζω κανέναν, αλλά όμως δεν μπορούμε να

χαρίσουμε σε κανέναν τίποτα.

Είναι όλοι απαραίτητοι στο ΠΑΣΟΚ και θα πρέπει το Εκτελεστικό Γραφείο και οι άλλοι Τομείς 
του Κινήματος να αναλάβουν τέτοιες πρωτοβουλίες που να μην χαρίσουμε σε κανέναν τίποτε. 
Είναι απαραίτητοι όλοι στην νέα πορεία.

Θα μου επιτρέψετε σύντροφοι και συντρόφισσες να κάνω μία αναφορά και να κλείσω μ’ αυτό 
στο συνδικαλιστικό. Κάποτε λέγαμε ότι το συνδικαλιστικό είναι η αιχμή του δόρατος του 
ΠΑΣΟΚ. Σήμερα δεν νομίζω να μπορούμε να το πούμε πάλι αυτό. Δεν ξέρω γιατί, κάποιοι δεν 
θέλουν να λειτουργήσει η παράταξή μας, κάποιοι εξακολουθούν και σήμερα να λένε, ότι επήλθε 
το τέλος των παρατάξεων, μεγάλο λάθος και τραγικό.

Σήμερα επιβάλλεται όσο ποτέ άλλοτε η παράταξή μας να ενδυναμωθεί και να λειτουργήσει σε 
νέα πλαίσια και σε νέες προοπτικές. Δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση, το είπε ο Χάρης πριν 
από λίγο ο Τσιόκας νομίζω, δεν μπορούμε να χαρίσουμε κανέναν χώρο και σε κανέναν για τίπο
τα.

Εμείς σήμερα με την τακτική μας και την πρακτική μας έχουμε χαρίσει ένα μεγάλο χώρο σε 
κάποιους άλλους. Και δεν δέχομαι σύντροφοι και εγώ και οι σύντροφοί μου στην Τομεακή Επι
τροπή από κανέναν μέσα στους χώρους να λένε, ότι ακολουθούμε δεξιά πολιτική. Δεν είμαστε 
δεξιοί, έχουμε μια συγκεκριμένη αριστερή πολιτική. Εκεί που πάσχουμε όμως είναι ότι δεν μπο
ρούμε και δεν έχουμε βρει τον τρόπο αυτή την πολιτική να την προβάλλουμε και να την υπερα
σπιστούμε μέσα στους χώρους. Μας παίρνουν από κάτω κάποια πράγματα που βγαίνουν από τα 
Δελτία Ειδήσεων.

Τέλος για τα εθνικά θέματα, δεν μπορεί και δεν πρέπει να γίνονται από κανέναν αντικείμενο 
εκμετάλλευσης για την προβολή ή την καταδίκη οποιουδήποτε. Δεν μπορεί να μας παρασύρουν 
αυτά και θα μας παρασύρουν εκεί σε μειοδοσίες και πλειοδοσίες. Είμαστε όλοι πατριώτες, δεν 
εκχωρούμε σε κανέναν το δικαίωμα να εκφράζει μέσα από την δική του άποψη την δική μας 
θέληση και την δική μας λογική που βασίζεται στις αποφάσεις του Συνεδρίου μας, στις αποφά
σεις των Οργάνων που έχουμε.

Οποιος έχει διαφορετική αντίληψη ή θα διαφωνήσει και θα πάει σπίτι του και να μας αφήσει 
ήσυχους να ακολουθήσουμε την πολιτική που σαν ΠΑΣΟΚ ενιαία χαράξαμε. Κάθε άλλη λογική 
θα μας παρασύρει σε τραγικά αδιέξοδα και καταστάσεις.

Εγώ τελειώνω σύντροφοι λέγοντας, ότι είμαστε αισιόδοξοι. Είμαστε αισιόδοξοι με μία προϋ
πόθεση όμως, αυτή η προσπάθεια που ξεκίνησε και όλα αυτά που ακούστηκαν εδώ σήμερα και 
σε άλλες διαδικασίες που δεν είναι τίποτα άλλο, είναι η αγωνία, ο πόνος μας, το άγχος μας για 
την προοπτική του Κινήματος μας.

Αυτά που κατατέθηκαν εδώ σήμερα σύντροφοι θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη. Και αν 
ληφθούν σοβαρά υπόψη τότε νομίζω, συνεχίζοντας την προσπάθεια αυτή με έγκυρη και έγκαιρη 
ενημέρωση και παρουσίαση σε όλα τα επίπεδα το ΠΑΣΟΚ δεν έχει να φοβηθεί κανέναν και δεν 
θα δεχτούμε ποτέ, ούτε θα περάσει από το μυαλό μας η ήττα και ο διασυρμός. Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Η Νομαρχιακή Μαγνησίας.

ΦΟΙΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Α. (Γοαμματέας Νομαρχιακής Μαγνησίας): Η Νομαρχιακή Επιτροπή Μαγνη
σίας του ΠΑΣΟΚ, στο πλαίσιο των αποφάσεων της 2ης Συνόδου της Κεντρικής Επιτροπής του



ΠΑΣΟΚ με τις οποίες βρίσκεται σε πολιτική συμφωνία, καταθέτει τις εκτιμήσεις της για τις 
κατευθύνσεις οργανωτικής ανασυγκρότησης της Νομαρχιακής μας Οργάνωσης.

1. Δημιουργία Θεματικών Οργανώσεων
Σημαντική καινοτομία για την οργάνωσή μας, αποτελεί η απόφαση για συγκρότηση Θεματικών 

Οργανώσεων. Οι νέες οργανώσεις που θα δημιουργηθούν, θα καλύψουν ένα σημαντικό κενό της 
οργάνωσης:

• Στον τομέα της θεσμικής παρέμβασης
• Στον τομέα της παραγωγής και αναπαραγωγής εξειδικευμένων πολιτικών θέσεων για τα προ

βλήματα του Νομού

• Στον τομέα της αξιοποίησης στελεχών και φίλων της οργάνωσης.

Στο άμεσο χρονικό διάστημα και μέχρι τους πρώτους μήνες του 1997, θα κινηθούμε στη δημι
ουργία των εξής θεματικών οργανώσεων, οι οποίες θα έχουν Νομαρχιακή εμβέλεια:

1. Θεματική Οργάνωση Προγραμματισμού Τεκμηρίωσης και Ανάπτυξης.

2. Θεματική Οργάνωση Υγείας.

3. Θεματική Οργάνωση Παιδείας και Πολιτισμού

4. Θεματική Οργάνωση Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής και Καταναλωτικού Κινήματος.

Όσα μέλη επιθυμούν να πλαισιώσουν αυτές τις Θεματικές Οργανώσεις, καλούνται να το δηλώ
σουν άμεσα στο Γραφείο Οργανωτικής Πολιτικής της Νομαρχιακής Επιτροπής.

2. Κτίριο του ΠΑΣΟΚ
Η στέγαση των λειτουργιών των Θεματικών Οργανώσεων, αλλά και οι ίδιες οι διαρκώς αυξα

νόμενες ανάγκες της οργάνωσης, κάνουν πλέον επιτακτική την ανάγκη αγοράς κτιρίου της 
Νομαρχιακής Οργάνωσης Μαγνησίας του ΠΑΣΟΚ. Για την υλοποίηση του στόχου αυτού, θα 
υπάρξει στο άμεσο μέλλον, συγκεκριμένη εισήγηση.

3. Αναβάθμιση της λειτουργίας των Τοπικών μας Οργανώσεων και των Οργανώσεων Χώρου 
Δουλειάς

Αποτελεί βασική μας αρχή, ότι οι οργανώσεις μας πρέπει άμεσα να προσαρμόσουν τη λειτουρ
γία τους στις ανάγκες του κοινωνικού τους χώρου, να παρέμβουν καθοριστικά με τις προτάσεις 
τους, να αποτελόσουν πόλο έλξης και όχι απώθησης.

Η λειτουργία των οργανώσεών μας ως ενδιάμεσων χώρων εξεύρεσης εργασίας, ή ως «ασαν
σέρ» προσωπικής καταξίωσης στελεχών σε κυβερνητικούς ή άλλους θεσμικούς θώκους, δεν 
είναι μόνο λαθεμένη, τελικά είναι και αναποτελεσματική. Οδηγεί σε μαρασμό, αποπολιτικοποίη
ση και παθητικοποίηση της οργάνωσης, οδηγεί στην αποξένωσή της από το ζωντανό κοινωνικό 
της χώρο.

Είναι γεγονός ότι οι οργανώσεις μας, αντιμετωπίζουν μια σειρά από ζωτικά προβλήματα που 
συχνά κάνουν τη λειτουργία τους δύσκολη έως αδύνατη. Η αντιμετώπιση όμως αυτών των προ
βλημάτων δεν μπορεί να γίνει με αφορισμούς ή και αρνητισμό. Οφείλουμε όλοι να αναζητήσου
με δρόμους θετικών προτάσεων δημιουργίας και όχι τις εύκολες λύσεις της άρνησης.

Ο κοινωνικός χώρος των Τοπικών μας Οργανώσεων, είναι η Συνοικία στην πόλη και η Κοινότη

τα στην επαρχία. Απέναντι στον κοινωνικό μας χώρο έχουμε ευθύνες και υποχρεώσεις. Οφεί
λουμε να καταγράψουμε τα τοπικά προβλήματα, να αντιληφθούμε τα αίτιά τους, να αναζητή
σουμε και να προτείνουμε λύσεις, να αγωνισθούμε για την υλοποίηση αυτών των λύσεων.

Έτσι, μόνο η Τοπική μας Οργάνωση μπορεί να αποτελέσει αναπόσπαστο τμήμα της τοπικής 
κοινωνίας, να διευρύνει τα πολιτικά της χαρακτηριστικά, να αναδείξει τα στελέχη της, να γίνει ο 
πραγματικός ζωντανός πυρήνας αναγέννησης και εκσυγχρονισμού του ΠΑΣΟΚ, ο ζωτικός κρί
κος επικοινωνίας του ΠΑΣΟΚ με τους πολίτες που θα τροφοδοτεί με πολιτικές θέσεις και θα 
τροφοδοτείται με κοινωνικό ριζοσπαστισμό.

Γνωρίζουμε ότι η λειτουργία των Τοπικών μας Οργανώσεων και ο εκσυγχρονισμός τους, απαι
τεί τολμηρές πολιτικές αποφάσεις και ότι το πιο σημαντικό εμπόδιο είναι το οικονομικό κόστος. 
Η οικονομική στήριξη των οργανώσεών μας, θα γίνει:

• Με την αναλογική κατανομή της οικονομικής ενίσχυσης που δίνεται από την Πολιτεία στο 
ΠΑΣΟΚ.

• Με την οικονομική υποστήριξη των αιρετών στελεχών μας που υπηρετούν τους θεσμούς 
εκλεγμένοι με το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ και έχουν οικονομικές απολαβές:

• 20% των απολαβών αυτών θα δίνεται στην οργάνωση ως εξής:

• 10% για τις Τ.Ο.,

• 5% για τα ενδιάμεσα όργανα,

• 5% για τη Ν.Ε.

• Με τις συνδρομές όλων των μελών μας, ανάλογα πάντα με τις δυνατότητές τους.

• Με την οικονομική ενίσχυση των φίλων του ΠΑΣΟΚ.

Η Νομαρχιακή Επιτροπή, αμέσως μετά τη συνεδρίαση αυτού του Νομαρχιακού Συμβουλίου και 
αφού λάβει υπόψη τις απόψεις των μελών, θα προχωρήσει στο χρονικό προγραμματισμό συγκε
κριμένων ενεργειών πρωτοβουλιών και δράσεων κατά ενδιάμεσο Γραφείο και κατά Οργάνωση, 
προκειμένου να εξειδικευθεί και να υλοποιηθεί η 2η Σύνοδος της Κεντρικής Επιτροπής του 
ΠΑΣΟΚ. Στην πορεία υλοποίησης αυτού του προγραμματισμού, θα κληθούν να συμμετάσχουν 
και να ενισχύσουν με την παρουσία τους, οι Βουλευτές του Νομού καθώς και όλα τα εκλεγμένα 
στελέχη μας στους μαζικούς χώρους και τους θεσμούς.

4. Διάταξη της Οργάνωσης Μαγνησίας

1. Οι Τ.Ο. Βόλου και Ν. Ιωνίας συγκροτούνται κατά συνοικία, οι ΠΧΔ κατά εργασιακό και οι 
Κ.Ο. κατά επαγγελματικό χώρο. Για την ειδική πολιτική στο χώρο κυρίαρχο όργανο είναι η 
Γενική Συνέλευση.

2. Η ολομέλεια Πόλης και Τομεακού αποτελούν το όργανο σχεδιασμού και εκπόνησης πολιτι
κής, το όργανο πολιτικών καθηκόντων.

3. Το Γραφείο Πόλης καθώς και το Τομεακό εκλέγονται από την Ολομέλεια Πόλης και Τομεα
κού ή με απόφασή τους μπορεί να ορίζονται από τους Γραμματείς των Τ.Ο. και ΟΧΔ - Κ.Ο. 
αντίστοιχα.

4. ΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΣ



Μία οργάνωση κατά Κοινότητα με κυρίαρχο όργανο τη Συνέλευση.

Κατάργηση των Επαρχιακών Γραφείων.

Γραφείο Συμβουλίου Περιοχής που αποτελείται από τους Γραμματείς των Τ.Ο. και έχει υπεύθυ
νο συντονισμό τον Γραμματέα της έδρας του Συμβουλίου Περιοχής.

Η πρότασή μας για τη λειτουργία διευρυμένου Γραφείου Συμβουλίου Περιοχής με τη συμμετο
χή των Προέδρων Κοινοτήτων, Συνεταιρισμών, κ.λπ. έγινε αποδεκτή από τον Τομέα Οργανωτι
κής Πολιτικής.

5. ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
Αξιοποίηση - ένταξη των Βουλευτών του Νομού μας στις διαδικασίες ανασυγκρότησης της 

οργάνωσης στην περιοχή με κοινή παρουσία βουλευτών - μελών Ν.Ε. και ΔΝΕ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Η Νομαρχιακή Βορ. Συγκρ. Δωδεκανήσου.

ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (Ν ομαρχιακή Επιτροπή Βορ. Συγκρ. Δ ω δεκανήσου): 1. Γενικές διαπιστώ
σεις: Όλοι μιλούμε για κρίση στους κομματικούς σχηματισμούς μετά την άνθιση των πρώτων 
μεταπολιτευτικών χρόνων. Αυτή η κρίση οδήγησε και σε απομάκρυνση των πολιτών από την 
πολιτική.

Εμείς σαν ΠΑΣΟΚ την τελευταία 10ετία όχι μόνο συζητούμε, αλλά και επιχειρούμε με διάφο
ρες προσπάθειες την ανασυγκρότηση του Κινήματος μας. Δεν ξεχνούμε το περίφημο άνοιγμα 
της οργάνωσης, την αθρόα εγγραφή μελών, χωρίς κανένα ιδεολογικό υπόβαθρο και στη συνέ
χεια την εγκατάλειψή της με τα γνωστά αποτελέσματα.

Ο στόχος κάθε φορά που ξεκινούσε μια τέτοια προσπάθεια όπως και σήμερα βέβαια, είναι η 
σωστή, αποτελεσματική και με κοινωνική αντιστοίχιση οργάνωση ΠΑΣΟΚ.

Δεν μπορέσαμε μέχρι σήμερα να το πετύχουμε γιατί η επιτυχία του εγχειρήματος «Ανασυ
γκρότηση» δεν βρίσκεται μόνο στις οργανωτικές επιλογές. Αυτές μπορούν να είναι ο μηχανι
σμός, δεν μπορούν να είναι ο πόλος έλξης. Πόλος έλξης μπορούν και πρέπει να είναι οι ξεκάθα
ρες πολιτικές αρχές του ΠΑΣΟΚ και η επανατοποθέτηση της οργάνωσης στην πραγματική της 
θέση.

Ο σαφής καθορισμός των πολιτικών μας θέσεων σε ό,τι απασχολεί την ελληνική κοινωνία είναι 
απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε πολίτη που θέλει να ενταχθεί ή να επαναδραστηριοποιηθεί 
στον πολιτικό φορέα.

Ήρθε ο καιρός να μιλήσουμε ξεκάθαρα σύντροφοι για το ποιοι είμαστε και πού πάμε. Δεν μπο
ρούμε για παράδειγμα να μιλούμε για πορεία στην Ευρώπη με «ολίγη από κοινωνική προστασία» 
ή για ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια στο Δημόσιο Τομέα με «ολίγη από κρατισμό» για να καλύπτου
με κάτω από μια ασαφή πολιτικοϊδεολογική ομπρέλα μια ανασφαλή πλειοψηφία διαφόρων 
συντεχνιακών ή μη συμφερόντων.

Δεν μπορούμε να αναγορεύουμε την αριθμολαγνεία σε κυρίαρχο στοιχείο της πολιτικής μας 
και να αγνοούμε την αποδοχή της κοινωνίας.

Δεν μπορούμε να μη μιλήσουμε τη γλώσσα της αλήθειας για τα εθνικά μας θέματα και την 
εξωτερική πολιτική μη προσδιορίζοντας τις θέσεις μας ξεκάθαρα τόσο για το διεθνές γίγνεσθαι 
όσο και για τη γειτονιά μας.

Δεν επεκτείνομαι σε αυτά. Θέλω όμως να τονίσω ότι η αναγκαιότητα ξεκάθαρων «θέσεων» 
που θα είναι δεσμευτικές για όλους, είναι πάνω από κάθε άλλη φορά απαραίτητη τόσο για την 
ανασυγκρότηση όσο και για τη συνέχειά μας ως πολιτικού φορέα.

Σύντροφοι, στο τελευταίο συνέδριό μας πέρα από την ανάδειξή μας σε ώριμο πολιτικό φορέα 
πήραμε και αποφάσεις για την ανασυγκρότηση του Κινήματος, αλλά και χαράξαμε κατευθυντή
ριες γραμμές γι' αυτήν την ανασυγκρότηση.

Προσωπικά σήμερα θέλω να σταθώ στην πιο καθοριστική για μένα απόφαση που είναι η 
δέσμευση όλων μας για την ουσιαστική αναβάθμιση του πολιτικού λόγου και του ρόλου της 
οργάνωσης του Κινήματος.

Το ΠΑΣΟΚ σύντροφοι μπορεί και πρέπει να έχει άποψη και συμμετοχή στις αποφάσεις που 
αφορούν τη χώρα Κεντρικά, αλλά και την Περιοχή ευθύνης κάθε περιφερειακής οργάνωσης. Στο 
θέμα της Περιφερειακής οργάνωσής του πρέπει να σταθούμε σοβαρά. Δεν μπορεί να υπάρχει 
αναντιστοιχία λόγων και έργων στο ΠΑΣΟΚ. Από τη μια δηλαδή να υλοποιούμε τη Διοικητική 
Αποκέντρωση του Κρατικού Μηχανισμού και από την άλλη να μην αναδεικνύουμε την ισχυρή 
Αποκεντρωμένη Κομματική Διοίκηση.

Μπορούμε και πρέπει να οργανώσουμε έτσι τις Τ.Ο., τις Ν.Ε., αλλά και τις υπό σύσταση Π.Ε. 
ώστε να γίνουν χώροι αξιοποίησης και δραστηριοποίησης των πολλών, αλλά και ικανών στελε
χών μας που λειτουργούν σε OTA, ΔΕΚΟ, ή άλλους χώρους δουλειάς ανά περιοχή.

Προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή της ανάδειξης της οργανωμένης βάσης του ΠΑΣΟΚ κάθε 
περιοχής σε παράγοντα με καθοριστικό λόγο στις εξελίξεις που μας αφορούν πρέπει να κινη
θούμε.

Στόχος μας πρέπει να είναι: Ενεργά μέλη με συγκεκριμένες εργασίες - Γόνιμη και δημιουργι
κή καθημερινή παρουσία.

Πρέπει λοιπόν να σχεδιάσουμε και να δουλέψουμε απλά, αντιγραφειοκρατικά, ευέλικτα με 
σαφείς στόχους, ενιαίο προσανατολισμό και όσο γίνεται πιο ανοικτή και μαζική δράση έτσι ώστε 
αφ' ενός μεν να έχει ενδιαφέρον η ενασχόληση του καθενός με την πολιτική και η ενασχόλησή 
του αυτή να μην πηγαίνει χαμένη. Αφ' ετέρου δε και το ΠΑΣΟΚ να αποκτά την τεχνοκρατική 
άποψη για τα διάφορα ζητήματα και στη συνέχεια να μπορεί να παίρνει τιςσωστές πολιτικές 
αποφάσεις που αφορούν την ανάπτυξη κάθε περιοχής.

Άποψή μας είναι ότι τα προβλήματα που καθημερινά βιώνει ο πολίτης (οικονομία, ανεργία, 
κ.λπ.) ή τα ενδιαφέροντά του για μια σειρά από δραστηριότητες (πολιτισμός, περιβάλλον, κ.λπ.) 
πρέπει να απασχολούν τις οργανώσεις του ΠΑΣΟΚ είτε λέγονται Τ.Ο. είτε θεματικές.

Είναι υποχρέωσή μας να παλεύουμε για την ευαισθητοποίηση του συνόλου των μελών μας, 
αλλά και της κοινωνίας.

Νεολαία

Θεωρώ ότι για όποιον θέλει να ασχολείται σοβαρά με την πολιτική είναι αδιανόητο να ξεκινά 
οποιαδήποτε προσέγγιση σε ζητήματα οργάνωσης ή αναδιάρθρωσης ή ανασυγκρότησης, αγνο
ώντας ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα τόσο του χώρου μας όσο και της κοινωνίας μας, 
δηλαδή την αδιαφορία της νεολαίας μας για την πολιτική και τα κόμματα κατ' επέκταση.



Όταν το 78 ή το 79 αν θυμάμαι καλά ο Α.Γ. Παπανδρέου μιλούσε σε συνεστίαση της Σπουδά- 
ζουσας στην Αθήνα έλεγε ότι το μεγάλο πρόβλημα της κοινωνίας μας τα επόμενα χρόνια θα 
είναι η «φυγή» της Νεολαίας. Δεν ξέρω αν πρόβλεπε τα χρόνια που διανύουμε προς τον 21ο 
αιώνα, έδινε όμως σαφές μήνυμα σε όλους μας γι’ αυτό που αντιμετωπίζουμε σήμερα.

Έχουμε σοβαρό πρόβλημα σήμερα συν. και πρέπει να το δούμε και να το αντιμετωπίσουμε 
ειλικρινά.

Έχουμε μια νέα γενιά που αμφισβητεί τις παραδοσιακές κομματικές λειτουργίες και αδιαφορεί 
επιδεικτικά σε κάθε προσπάθεια να πειστεί χωρίς επιχειρήματα που να την αγγίζουν. Δεν μπο
ρείς σήμερα με ξύλινη κομματική γλώσσα να πλησιάσεις το νέο που καθημερινά ταξιδεύει στον 
κυβερνοχώρο των Δικτύων, όπως δεν μπορείς με την ίδια γλώσσα να πλησιάσεις το νέο άνεργο 
επιστήμονα ή εργάτη.

Το κόστος της σύγκλισης που μεταφράζεται σε ανεργία χτυπά πια την πόρτα μας φανερά και 
κύρια πλήττει τη Νέα Γενιά.

Δεν έχουμε περιθώρια χρόνου πια. Πρέπει να βρούμε τρόπους να πλησιάσουμε τους νέους 
μας και όχι απλά μηχανιστικά για να τους εντάξουμε σε κομματικούς μηχανισμούς ή υποκριτικά 
να καταγράψουμε για άλλη μια φορά τα προβλήματά τους.

Είναι η περίοδος που πρέπει να δώσουμε λύσεις και προοπτική σε μια γενιά που αγωνιά πολύ 
περισσότερο από ό,τι νομίζουμε για το μέλλον το δικό της, αλλά και της χώρας.

Πρέπει να δώσουμε διεξόδους μέσα από την πολιτική μας αλλιώς θα βρεθούμε πολύ σύντομα 
προ εκπλήξεων.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Η Νομαρχιακή Επιτροπή Λήμνου.

ΜΑΥΡΟΘΑΑΑΣΣΙΤΗΣ Π. (Νομαρχιακή Λήμνου): Βρισκόμαστε σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο 
για τη χώρα, την κοινωνία, την κυβέρνηση και το κόμμα. Η χώρα αντιμετωπίζει πολλά προβλήμα
τα. Η κυβέρνηση εμφανίζει συμπτώματα κόπωσης. Το κόμμα βασανίζεται από τις εσωτερικές 
εντάσεις και προσωπικές αντιπαραθέσεις.

Τα προβλήματα αυτά ουσιαστικά οφείλονται στην έλλειψη ολοκληρωμένων στρατηγικών προ
τάσεων, σχετίζονται με την απουσία ισχυρών αντιπροσωπευτικών θεσμών και προέρχονται από 
λάίκίστικες απόψεις και παλαιοκομματικές πρακτικές.

Η έλλειψη νέων ιδεών που να αντιστοιχούν στο σημερινό γίγνεσθαι οξύνει τα προβλήματα. Τα 
κόμματα πλέον έχουν αρχίσει να μην πείθουν.

Η φράση «όλοι το ίδιο είναι» έχει βρει έδαφος στην ελληνική κοινωνία. Η προσωποποίηση της 
πολιτικής ζωής έχει εκτοπίσει τις ιδέες, τις απόψεις, τον πολιτικό λόγο.

Έχουν ενισχυθεί τα φαινόμενα της αποξένωσης, των προσωπικών κινήτρων και φιλοδοξιών με 
αποτέλεσμα τα ευρύτερα κοινωνικά στρώματα να αποστρέφονται την πολιτική.

Ο χώρος του ΠΑΣΟΚ πιστεύω, αντιμετωπίζει αυτού του είδους τα προβλήματα σε μεγαλύτερο 
βαθμό από τα άλλα κόμματα και βρίσκεται σε μία κρίσιμη οριακή καμπή.

Όσο περνά ο καιρός, τα προβλήματα θα συσσωρεύονται και τα αδιέξοδα θα μεγαλώνουν, γι’ 
αυτό απαιτούνται άμεσες και ριζικές λύσεις. Δεν μπορεί και δεν υπάρχει περιθώριο να συνεχίσει 
αυτή η κατάσταση.

Σαφώς υπάρχουν σοβαρές δυσκολίες. Το χώρο του ΠΑΣΟΚ κατέκλυσαν καιροσκόποι και σαλ
τιμπάγκοι της πολιτικής που βλέποντας τη νέα προοπτική που διαγραφόταν, φρόντισαν να 
εισχωρήσουν στο χώρο και σήμερα να διαμορφώνουν πολιτικές καταστάσεις. Είναι οι γνωστοί - 
άγνωστοι που κάθε λίγο αλλάζουν τον πολιτικό τους μανδύα κατά το δοκούν.

Το ΠΑΣΟΚ αντιμετωπίζει τολμηρές και ανατρεπτικές αλλαγές στη δομή και λειτουργία του. 
Ολα πρέπει να αλλάξουν με βάση ένα ολοκληρωμένο σχέδιο μεταρρύθμισης και αναμόρφωσης, 
το οποίο να ανταποκρίνεται στις σημερινές ανάγκες, με σαφείς στόχους, συγκεκριμένες επιδιώ
ξεις και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Η πρώτη φάση της ανασυγκρότησης είχε αποτελέσματα σε πολλές περιοχές της χώρας μας 
παρά τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετώπισε. Ήδη σε πολλές Νομαρχίες βρίσκεται σε εξέλιξη 
πρόγραμμα δράσης. Οι μαζικές επισκέψεις κλιμακίων δημιούργησαν θετικό κλίμα.

Οι θεματικές οργανώσεις πρέπει να στηριχθούν. Είναι ένα από τα ελπιδοφόρα βήματα για κοι
νωνική διεύρυνση.

Θα προσπαθήσω να περιγράψω την κατάσταση που επικρατεί στη Λήμνο.

Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Τα περισσότερα απ’ αυτά ξεκίνησαν αμέσως μετά τις 
εκλογές της Νομαρχιακής Επιτροπής.

Οι ισχυρές συγκρούσεις στις διαδικασίες που έγιναν μάλιστα και εν όψει του Συνεδρίου επη
ρέασαν και συνεχίζουν να επηρεάζουν την παραπέρα πορεία της Οργάνωσης, πολύ περισσότε
ρο όταν δεν υπάρχει θέληση να ξεπεραστούν.

Υπήρξαν διαδικασίες εκτόνωσης. Υπήρξαν ατέρμονες συζητήσεις που δεν οδήγησαν πουθενά. 
Όμως την ουσία δεν την άγγιξε κανείς. Η παρουσία της Οργάνωσης στο χώρο του νησιού είναι 
μηδενική και δεν ανταποκρίνεται στο κοινωνικό γίγνεσθαι, περιορίζεται μόνο στο να διατηρεί τη 
σφραγίδα του κόμματος και να τη χρησιμοποιεί ανάλογα με τη βούληση της εκάστοτε διαμορ- 
φούμενης πλειοψηφίας.

Δεν παρακολουθεί την πορεία του κυβερνητικού έργου, δεν συνεργάζεται με θεσμοθετημένα 
όργανα και ουσιαστικά δεν ανταποκρίνεται στον πραγματικό της ρόλο σαν όργανο πολιτικού 
σχεδιασμού.

Οι λίγες προσπάθειες για ανανεώσεις ταυτοτήτων δεν έφεραν αποτέλεσμα. Η πόλωση μεταξύ 
των μελών έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Ο Γραμματέας της Ν.Ε., Διευθυντής τοπικής εφημερίδας 
σε κάθε φύλλο της εφημερίδας, στηριζόμενος και από άτομα με αμφισβητούμενο πολιτικό ήθος, 
στρέφεται εναντίον θεσμικών οργάνων (Νομάρχη, Έπαρχο, Προέδρους OTA, ΝΠΔΔ και ΙΔ) μέλη 
του ΠΑΣΟΚ που έχουν διαφορετική άποψη και αντίληψη με στόχο τη φθορά των προσώπων που 
υπηρετούν τα όργανα αυτά και την προώθηση άλλων, φιλικά προσκείμενων προς αυτόν και κατ' 
επέκταση την υποβάθμιση των θεσμών.

Οι «προσωπικές» αντιπαραθέσεις αυτού του είδους αν και δεν οδηγούν πουθενά έχουν δημι
ουργήσει αναστάτωση στη βάση του ΠΑΣΟΚ στο νησί.

Προτείνω για την Οργάνωση της Λήμνου

1. Νέες εκλογές Ν.Ε. με απόφαση του Τομέα, με τη δέσμευση να μην συμμετέχει σαν υποψή
φιος κανείς από τα εν ενεργεία μέλη.

2. Ανάδειξη νέων στελεχών και επιμόρφωση.
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3. Ομαδοποίηση των Τ.Ο. κατά γεωγραφική ενότητα.

4. Ενεργοποίηση των Οργανώσεων φίλων.

5. Στήριξη των θεματικών οργανώσεων.

6. Παρουσία στελεχών από το Κέντρο σε τακτά διαστήματα.
7. Ενεργοποίηση των βουλευτών και μελών της Κ.Ε. και συμμετοχή τους στις διαδικασίες ανα

συγκρότησης της οργάνωσης.
Το κείμενο εργασίας του τομέα με βρίσκει σύμφωνο στο μεγαλύτερο μέρος του, αρκεί να προ

χωρήσει η διαδικασία υλοποίησης με χρονοδιάγραμμα. Εάν δεν προχωρήσουμε τώρα, πιστεύω 
ότι αύριο θα είναι αργά.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Η Νομαρχιακή Πρέβεζας.
ΤΖΟΚΑΣ Κ. (Νομαρχιακή Πρέβεζας): Συντρόφισσες και σύντροφοι, η αναφορά μας στα λάθη 

και τις αδυναμίες του Κινήματος μας, δεν σημαίνει ότι δεν αναγνωρίζουμε τον ιστορικό ρόλο και 
την προσφορά του ΠΑΣΟΚ στη χώρα μας και στο πολιτικό γίγνεσθαι.

Θα έλεγα μάλιστα ότι αυτή η αναφορά θα μας βοηθήσει στο να απαλλαγούμε και από τα λάθη 
μας και από τις αδυναμίες μας. Ο Μακρυγιάννης έγραφε: (γι’ αυτά πολεμήσαμε, γι’ αυτά μερι
μνούμε σήμερα). Παραφράζοντας τα λόγια το Μακρυγιάννη εγώ θα έλεγα, για το ΠΑΣΟΚ αγωνι
στήκαμε, γι’ αυτό το ΠΑΣΟΚ, για τον Σοσιαλισμό, για την Ελλάδα και τον Ελληνισμό αγωνιζόμα
στε και σήμερα.

Φαντάζομαι είναι ένα μήνυμα που θα θέλαμε όλοι από εδώ μέσα να βγει προς τα έξω. Θυμά
στε σύντροφοι ότι από παλιά καταγράψαμε και γι’ αυτό άλλωστε μιλούσαμε και παλαιότερα για 
μια αναγέννηση, ανανέωση και επανίδρυση του ΠΑΣΟΚ. Καταγράψαμε αδυναμίες, δεν είναι 
ντροπή να το πούμε. Εξ’ άλλου από τα λάθη μας θα μάθουμε.

Μιλούσαμε για πρασινοφρουρούς, για ομάδες, πηγαδάκια έλεγε επιεικώς ο Παρασκευάς 
Αυγερινός, συντροφικά μαχαιρώματα, αναξιοκρατία, συσχετισμούς. Στρατηγούς χωρίς στρατιώ
τες μας είπε στο Συνέδριο ο Αποστολής Κακλαμάνης. Μιλούσαμε για έλλειμα διακίνησης ιδεών, 
ηγεμονισμούς, αυλές, κόμμα αξιωματούχων, Μιμικούς, εσωστρέφεια, ασανσέρ, παραγκωνισμός 
των οργάνων του Κινήματος, πελατειακές σχέσεις, οικονομισάριοι, εξαπτέρυγα (φράση που 
φοριέται πολύ τελευταία), διαδρομιστές. Τελικά, ποιό είναι το υγιές κοινωνικό ΠΑΣΟΚ και ποιό 
είναι το αρρωστημένο;

Πάσχει η ηγεσία που δεν παράγει πολιτική; Η πολιτική είναι υπόθεση της ηγεσίας και μόνον; 
Αν λειτουργούσε η Οργάνωση στις διαστάσεις, στην προοπτική της και το ρόλο της, να ζυμώνε
ται δηλαδή με τον κοινωνικό περίγυρο, να παίρνει τα μηνύματα, να προσεγγίζει τα προβλήματα, 
να μεταφέρει αυτά τα προβλήματα όπως οι κεραίες και οι αισθήσεις του Κινήματος προς την 
ηγεσία του, τότε σίγουρα από τις προσεγγίσεις των λύσεων των προβλημάτων θα διαμορφώνα
με, θα συνθέταμε τον πολιτικό μας λόγο.

Δεν λειτουργούμε εμείς το οργανωμένο ΠΑΣΟΚ με τις σωστές προδιαγραφές. Φταίνε και οι 
παραπάνω; Φταίνε. Φταίμε όμως κυρίαρχα εμείς.

Επιτρέψτε μου εδώ να πω, ότι ακούγοντας τους περισσότερους συντρόφους, μου δόθηκε η 
εντύπωση ότι ήρθαμε εδώ να ευλογήσουμε τα γένια μας. Ολα καλά συμβαίνουν στο ΠΑΣΟΚ; Μα 
αν όλα καλά συνέβαιναν στο ΠΑΣΟΚ τότε γιατί η ανανέωση, γιατί η ανασυγκρότηση, γιατί η
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επανίδρυση;

Ο Μπαρμπα-Γιάννης ο συχωρεμένος, ο αείμνηστος Αλευράς στο 3ο Συνέδριο μας θύμισε τον 
διάλογο που είχε ο αετός με τον σαλίγκαρο. Είπε ο αετός στο σαλίγκαρο: (Μα πώς βρέθηκες 
τόσο ψηλά;) Και ο σαλίγκαρος απάντησε: (Γλείφοντας και με τα κέρατά μου).

Ολα όσα η ηγεσία μας επεσήμανε όχι τώρα μόνον, αλλά και παλαιότερα για την ανάγκη ανα
νέωσης του ΠΑΣΟΚ έχουν μετρηθεί και ξέρετε, το πιο σίγουρο στο γάμο και στην πολιτική είναι 
ό,τι μετριέται.

Εχει μετρηθεί ότι μειώθηκε η αριθμητική παρουσία των οργανωμένων μελών. Παλαιότερα 
μιλούσαμε για 250.000 μέλη. Στο 4ο Συνέδριο γίναμε 120.000 μέλη και δεν συμμετείχαν όλοι. 
Αποκλείστηκαν ορισμένοι αντιπρόσωποι γιατί έπεσαν κάτω και από το 75%

Αρα, αν εδώ κάνω και μία αφαίρεση των ενεργών μελών που όλοι την γνωρίζουμε τότε μιλάμε 
για πολύ λιγότερα. Η σημερινή κατάσταση -να το πούμε σύντροφοι- είναι πολύ πιο δύσκολη, με 
το ζόρι μας ακούνε. Αύριο δε θα μας ανέχονται και δε θα μας ακούνε κιόλας.

Αρα, η ανάγκη για την αναγέννηση του ΠΑΣΟΚ, για την επανίδρυση του ΠΑΣΟΚ είναι πρωταρ
χική, είναι θέμα που σημαδεύει το μέλλον μας. Τι άλλο έχει καταγραφεί; Εχει καταγραφεί η μεί
ωση της αξιοπιστίας μας και δεν αφορά βέβαια το χώρο μας, αφορά όλο το πολιτικό φάσμα.

Αλλά δεν νομίζω ότι η αναξιοπιστία του συνόλου των κομμάτων παρηγορεί κι εμάς. Εμάς μας 
ενδιαφέρει σύντροφοι η δική μας μείωση και βέβαια η κάλυψη αυτού του κενού της πολιτικής 
μας αξιοπιστίας. Αυτή εμείς σημαδεύουμε και δεν μπορεί να μας παρηγορεί το γεγονός ότι ο 
λαός μας αποδέχτηκε, επειδή είχαμε πρόσφατη την λαϊκή ετυμηγορία.

Εδώ θα πρέπει να πω, ότι πριν είναι αργά θα πρέπει να συνεκτιμήσουμε και τα μηνύματα που 
πήραμε από τις δημοσκοπήσεις, για το πώς δηλαδή διαμορφώθηκε αυτή η πλειοψηφία του 41% 
και κάτι και πότε; Εάν δεν αξιολογήσουμε το μήνυμα αυτό, σίγουρα θα βρεθούμε στο πολιτικό 
περιθώριο.

Καταγράφτηκε επίσης και το βλέπουμε και εδώ σήμερα, η έλλειψη επικοινωνίας μας με τους 
νέους. Χωρίς νέους σύντροφοι, είμαστε ένα κόμμα γηρασμένο με ημερομηνία λήξης. Εάν δεν 
δώσουμε απαντήσεις στους νέους, σίγουρα θα έχουμε ημερομηνία λήξης. Η επιβράδυνση της 
πτώσης θα βαθαίνει και την αδυναμία μας να μπορούμε να επανιδρυθούμε, να επαναλειτουργή- 
σουμε για να μείνουμε στο πολιτικό σκηνικό.

Η ηγεσία μας επισήμανε και τους τρόπους και τους άξονες πάνω στους οποίους θα στηρίξου
με την καινούργια αναγεννητική μας προσπάθεια. Πράγματι με τις Θεματικές Οργανώσεις 
μπορώ να σας το πω υπεύθυνα σαν υπεύθυνος του οργανωτικού, δημιουργήσαμε και εξακολου
θεί να δημιουργείται μία ζύμωση στην ελληνική κοινωνία, αυτή ακριβώς που πρέπει να χαρακτη
ρίζει και να σημαδεύει την οργάνωση. Χωρίς αυτή, δεν εννοείται να έχει η οργάνωση τον διεκδι- 
κητικό της χαρακτήρα. Πρέπει να αναδείξει τα όποια προβλήματα, να τα ιεραρχήσει και να βοη
θήσει στη λύση τους.

Πιστεύω ότι στις Θεματικές Οργανώσεις μπορούμε και έχουμε έδαφος για να παράγουμε πολι
τική για να μπορέσουμε να συσπειρώσουμε τον κόσμο, να περάσουμε το μήνυμα ΠΑΣΟΚ μέσα 
στην κοινωνία και να αναδείξουμε την τοπική κοινωνία βοηθώντας άλλωστε και στην λύση των 
προβλημάτων της.
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Θα ήθελα να επισημάνω εδώ, ότι το Περιφερειακό Συνέδριο και ιδιαίτερα εμείς οι Πρεβεζάνοι 
είμαστε περισσότερο Ηπειρώτες και λιγότερο Πρεβεζάνοι. Δώσαμε και πιστέψαμε σ αυτή την 
περιφερειακή προσπάθεια, μόνο που μέχρι τώρα, η πρώτη προσπάθεια αν θέλετε δεν ήταν καλά 
οργανωμένη. Θα έπρεπε να υπάρχει και χρόνος και ημερήσια διάταξη και θεματολογία ικανή. Θα 
έπρεπε να έχουμε και τα μηνύματα της βάσης, αλλά και τις δυνατότητες προβληματισμού και 
μελέτης, έτσι ώστε η παρουσία μας εκεί να μην είναι μία παρουσία και να μην καταγράφουμε μία 
εκδήλωση παραπάνω, αλλά να κάνουμε ουσιαστικό διάλογο και προσφορά μέσα από τα Περιφε
ρειακά Συμβούλια.

Θα ήθελα να θυμίσω κάποιες παλιές προτάσεις που είχα κάνει και στο Συνέδριο και αν θέλετε 
στην προηγούμενη Οργανωτική Συνδιάσκεψη. Μια πρότασή μου ήταν τότε και την επαναλαμβά
νω, να εκφραστούν για περισσότερη αποτελεσματικότητα όλοι οι Νομοί στην Κεντρική Επιτρο
πή. Φαντάζομαι ότι σωστότερα θα είναι τα μηνύματα που θα παίρνει η ηγεσία εάν όλοι οι Νομοί 
εκφράζονται στην Κεντρική Επιτροπή.

Επίσης είχα προτείνει και επαναλαμβάνω και τώρα, ότι το 40% μάλλον τους συσχετισμούς 
ευνοεί και όχι την αξιοκρατία.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ο σύντροφος της Νομαρχιακής Επιτροπής Λευκάδας.

ΒΛΑΧΟΣ Κ. (Α Γραμματέας Νομαρχιακής Επιτροπής Λευκάδας): Σύντροφοι,

Η Ν.Ε. του ΠΑΣΟΚ Λευκάδας ουσιαστικά ξεκίνησε την ανασυγκρότηση μετά τις γιορτές των 
Χριστουγέννων. Συμμετείχε στη Σύνοδο του Περιφερειακού Συμβουλίου που έγινε στη Λευκάδα 
παρουσία του μέλους της Κ.Ε. Υφυπουργού σ. Τάσου Μαντέλη, προχώρησε από μόνη της στη 
συγκρότηση της διευρυμένης Ν.Ε. και σήμερα βρίσκεται στο στάδιο της ολοκλήρωσης των συζη
τήσεων για την ανασυγκρότηση με τις Τ.Ο. του Νομού. Παράλληλα έχουμε προγραμματίσει τη 
σύγκληση Νομαρχιακής Ολομέλειας παρουσία μέλους Ε.Γ. με θέμα την ανασυγκρότηση, καθώς 
και πολιτική εκδήλωση για τα τοπικά προβλήματα και την ανάπτυξη του Νομού μας.

Διαπιστώσεις - Συμπεράσματα

Η πρώτη διαπίστωση είναι ότι το κόμμα μας βρίσκεται σε ιδεολογική υστέρηση. Δεν υπάρχει η 
βεβαιότητα και σταθερότητα που είχαμε στο παρελθόν. Βασικές πολιτικές έννοιες όπως μητρό- 
πολη-περιφέρεια, κοινωνικοποίηση των βασικών μέσων παραγωγής, εθνική λαϊκή ενότητα, επο
πτικά συμβούλια στις μεγάλες επιχειρήσεις, έννοιες στις οποίες στηρίχθηκε το κίνημά μας ιδεο
λογικά στις δεκαετίες του 70 και του '80 είναι εκ των πραγμάτων σήμερα ανήμπορες να μας 
εκφράσουν από μόνες τους ιδεολογικά.

Η κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισμού, η επικράτηση του καπιταλιστικού τρόπου παραγω
γής και ανάπτυξης σε παγκόσμια κλίμακα ο άκρατος διεθνής ανταγωνισμός, η διεθνής κυκλοφο
ρία του Κεφαλαίου, η ανάγκη της χώρας να παραμείνει στις ευρωπαϊκές εξελίξεις, δημιουργούν 
νέα δεδομένα και νέες πολιτικές αναζητήσεις για τη διαμόρφωση της σύγχρονης σοσιαλιστικής 
μας ιδεολογίας. Είναι σαφές ότι πρέπει να δώσουμε στις σημερινές προκλήσεις την αριστερή 
μας πρόταση.

Το όραμα του Δημοκρατικού Σοσιαλισμού που οδηγεί σε μια κοινωνία ελευθερίας, αξιοπρέπει
ας χωρίς καταναγκασμούς και εξαναγκασμούς πρέπει να το αναβιώσουμε. Στο ερώτημα αν
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υπάρχει αριστερή πολιτική σήμερα, το ΠΑΣΟΚ ως το μεγαλύτερο σοσιαλιστικό κίνημα της Ευρώ- 
πης, οφείλει να πρωτοστατήσει στην απάντηση. Τις διαρθρωτικές αλλαγές που έχει ανάγκη η 
χώρα πρέπει να τις επενδύσουμε με προοδευτική πολιτική πνοή.

Αν δεν διαμορφώσουμε αυτή την αριστερή μας πολιτική κινδυνεύουμε να γίνουμε ένα κόμμα 
διαχείρισης της εξουσίας με δύσκολο παρόν και αβέβαιο μέλλον. Θεωρούμε ψευτοδίλημμα τι 
είναι προοδευτικό και τι συντηρητικό σήμερα.

Η Αριστερή πολιτική είναι διαχρονική. Είναι η πολιτική που διαφυλάσσει ένα μίνιμουμ βιοτικού 
επιπέδου για τους μη προνομιούχους, είναι η πολιτική που στηρίζει τους φτωχούς και άνεργους, 
είναι η πολιτική που θέτει τις προϋποθέσεις ώστε το κράτος να είναι παρόν σ' αυτούς που βρί
σκονται στη χειρότερη οικονομική κατάσταση. Πιστεύουμε ότι μέσα σ' αυτή τη δύσκολη πράγμα
τι συγκυρία μπορεί να υπάρξει τέτοια πολιτική.

Η δεύτερη διαπίστωσή μας. Είναι φανερό το ενδιαφέρον των μελών μας και των φίλων μας 
γενικά, να συμμετέχουν στην ανάδειξη, στις προτάσεις λύσεων, στις παρεμβάσεις για τα τοπικά 
προβλήματα. Η ανάγκη της στροφής του κόμματος προς τα καθημερινά προβλήματα του πολίτη 
και η ανάγκη κοινωνικής κινητοποίησης σε όλα τα επίπεδα για την επίλυσή τους είναι μία σωστή 
πολιτική που εκφράζεται μέσα από την πολιτική φιλοσοφία της ανασυγκρότησης και απ’ ό,τι 
φάνηκε από τις συζητήσεις που είχαμε με τις τοπικές οργανώσεις θα έχει αποτελέσματα.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονίσουμε την έλλειψη δεσμού της οργάνωσής μας τόσο με την 
κεντρική καθοδήγηση όσο και με την κυβέρνηση. Το φαινόμενο είναι παλιό και δυστυχώς παρα
μένει.

Από τις εφημερίδες πληροφορηθήκαμε ότι υπεύθυνος για την ανασυγκρότηση της Ν.Ε. Λευκά
δας είναι το μέλος της Κ.Ε. σ. Τάκης Παπάς, τον οποίο μέχρι σήμερα δεν τον είδαμε. Επίσης 
είχαμε την πληροφορία ότι η συγκρότηση της διευρυμένης Νομαρχιακής θα γινόταν παρουσία 
μέλους Ε.Γ. αλλά ούτε αυτό έγινε. Στην ουσία η ανασυγκρότηση γίνεται χωρίς κεντρική καθοδή
γηση με αποκλειστική ευθύνη της Ν.Ε. Επίσης η συνάντηση της Ν.Ε. με ένα κυβερνητικό στέλε
χος είναι από προβληματική μέχρι αδύνατη. Με αυτό τον τρόπο κινδυνεύουμε να εκτεθούμε 
τόσο εμείς όσο και η ανασυγκρότηση συνολικά, γιατί αν δεν βρεθεί τρόπος επικοινωνίας, είναι 
πιθανό οι προτάσεις που κάνουμε για την επίλυση των τοπικών προβλημάτων, οι παρεμβάσεις 
που κάνουμε συνολικά στην τοπική κοινωνία, να παραμείνουν προτάσεις.

Από μας υπάρχει η διάθεση αμφίδρομης επικοινωνίας και το επιζητούμε με όλα τα μέσα, ανα
μένουμε την ανάλογη ανταπόκριση για το καλό της ανασυγκρότησης, αλλά και του ΠΑΣΟΚ γενι
κά, ιδιαίτερα εν όψει Νομαρχιακών και Δημοτικών εκλογών.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ο σύντροφος της Νομαρχιακής Επιτροπής Τρικάλων.

ΛΑΠΠΑΣ ΧΡ. (Νομαρχιακή Τρικάλων): Συντρόφισσες και σύντροφοι ας αρχίσουμε από την 
αυτονόητη παραδοχή, ότι η ανασυγκρότηση είναι μια εξακολουθητική διαδικασία, μια διαρκής 
αναζήτηση για το καλύτερο. Χρειάζεται επίμονη και επίπονη προσπάθεια για να γίνουν οι απα
ραίτητες τομές και ρήξεις, οι ριζοσπαστικές αλλαγές στη λειτουργία μας που θα μας δώσουν 
νέα πνοή και θα δημιουργήσουν την νέα δυναμική στην Οργάνωσή μας.

Αυτό που δεν ταιριάζει σε ένα προοδευτικό Κόμμα, στους προοδευτικούς πολίτες είναι η απο
γοήτευση, η πικρία, η παραίτηση. Ας συνεχίσουμε με μία ακόμη παραδοχή, ότι η ανασυγκρότηση



είναι μία πολύπλευρη και πολύπλοκη διαδικασία με προαπαιτούμενα και παραδοχές.

Ιδεολογική επάρκεια, πολιτική οξυδέρκεια, αποτελεσματικότητα και οργανωτικές καινοτομίες 
είναι οι απαραίτητες προϋποθέσεις. Στην κατεύθυνση αυτή συνέβαλαν σημαντικά η ομιλία του 
σύντροφου Προέδρου, η παρέμβαση του σύντροφου Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής και η 
εισήγηση του Τομέα Οργανωτικής Πολιτικής.

Χρειάζεται ακόμη και έχω την αίσθηση ότι δεν τονίστηκε επαρκώς, μία ακόμη προϋπόθεση, 
που είναι συγχρόνως και αυτοσκοπός και στόχος, η πολιτισμική μας ανασυγκρότηση. Προϋπόθε
ση που είναι πολύ σημαντική για να μην γίνουμε για άλλη μια φορό παρατηρητές ή σχολιαστές 
των εξελίξεων, για να μην επιβεβαιωθεί ο ποιητής, που λέει ότι μόλις άρχισαν οι λέξεις, φάνηκε 

το ψέμα.
Χρειάζεται μία νέα αίσθηση του χρόνου. Τα γεγονότα πολλές φορές συμβαίνουν πολύ πριν τα 

κατανοήσουμε και δυστυχώς έχουν τον εγωισμό να μην μας περιμένουν. Να συνειδητοποιήσου
με τους εξοντωτικούς ρυθμούς ανανέωσης της γνώσης καθώς και το ότι φεύγουμε από ένα 
παρελθόν που είχε μάθει να ζει να βεβαιότητες και πάμε σε ένα μέλλον που τρέφεται με ερωτη

ματικά.
Χρειάζεται γι’ αυτό και πόνος και περίσσευμα ψυχής. Χρειάζεται μία αίσθηση του χώρου, να 

αποκτήσουμε οικειότητα με την παγκοσμιοποίηση, να δεχθούμε ότι συνυπάρχουν η ευχή και η 
κατάρα, οι κίνδυνοι και οι ευκαιρίες, το πλανητικό χωριό και το κράτος έθνος, το τοπικό και το 

διεθνικό.
Στην κίνηση του εκκρεμούς από τον πατριωτισμό - εθνικισμό στον κοσμοπολιτισμό - διεθνισμό 

απαιτείται πολιτική οξυδέρκεια, επιστημονικότητα, αυτή η λογική οργάνωση των δεδομένων 
κάθε φορό για να συντονίσουμε τις ενέργειές μας, τις διεθνείς στρατηγικές και επιδιώξεις προς 
όφελος των εθνικών μας συμφερόντων.

Αυτό νομίζουμε είναι το μήνυμα της ιστορίας και όχι οι κραυγές και οι ψίθυροι και οι άστοχοι 
χαρακτηρισμοί, όπως πατριώτες ή προδότες, πατριωτικό ή μη ΠΑΣΟΚ. Χρειάζεται να αποβάλου
με την αίσθηση του πολιορκημένου Εθνους, του ανάδελφου Εθνους καθώς και ένα αίσθημα 
συνεχώς ανανεούμενο για το επικείμενο κακό.

Να πόψουμε να είμαστε έγκλειστοι στον εθνικό μας εγωισμό, κάτι που νομίζω ότι κάνει η επι
στολή των συντρόφων 32 βουλευτών. Πριν χτίσουμε ψηλά και τριγύρω τείχη απομονωτισμού, 
να αποφύγουμε την χειραγώγηση της πολιτικής από την ιστορία. Η ιστορία να θεωρείται ως 
παρελθόν και όχι ως παρόν και μέλλον, να αποφύγουμε το παρελθόν ως εφιάλτη.

Να θυμηθούμε ότι παράδοση και μνήμη μπορεί να γίνουν ο βρόχος που κάθεσαι πάνω του για 
να βλέπεις καλύτερα το μέλλον ή ο βράχος που κουβαλάς στην πλάτη σου για να μην μπορείς 
να δεις πέραν από την μύτη σου.

Τέλος ας εξετάσουμε ευνοϊκά την προτροπή του Ζαν Ντανιέλ στο βιβλίο του (Ταξίδι στα όρια 
του Εθνους), ότι χωρίς ένα στοιχείο λήθης τίποτα δεν μπορείς να κάνεις με τον γείτονα.

Συντρόφισσες και σύντροφοι, χρειαζόμαστε ακόμα μία νέα σχέση με την εξουσία. Να κλείσου- 
με διαύλους και επικοινωνίες στις υπόγειες διαδρομές όπου συχνό πυκνά συναντιόνται οι πόθοι 
μας για την εξουσία και τις πολυποίκιλες εξουσιαστικές σχέσεις.

Η προοδευτική συμπεριφορά και στάση είναι στάση οιωνεί αντιεξουσιαστική, είναι στάση αμφι
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σβήτησης και ανατροπής. Δεν είναι στάση εγκλωβισμού στους μηχανισμούς της εξουσίας, στην 
εξουσιολατρεία. Δεν μπορούμε να συμφωνούμε, με το μακάριοι οι κατέχοντες, με την πρακτική 
να συμφωνούμε όταν βρισκόμαστε εντός των τειχών της εξουσίας και να ανακαλύπτουμε δήθεν 
διαφωνίες όταν η πολύφρενος κόρη, η εξουσία φεύγει από τα χέρια μας.

Και για να μην μένουν όλα λόγια ωραία και απλές διαπιστώσεις, οφείλουμε ως προοδευτικό 
Κόμμα να θεσμοθετήσουμε την αμφισβήτηση της εξουσίας και κομματικούς κανόνες συμπεριφο
ράς δεσμευτικούς για όλους μας:

1 .Ασυμβίβαστα σε όλα τα επίπεδα, Εκτελεστικό Γραφείο, Κεντρική Επιτροπή, Νομαρχιακές και 
Τομεακές Επιτροπές. Οχι στα συγκοινωνούντα δοχεία της εξουσίας, στο Κόμμα εφαλτήριο, στο 
Κόμμα των προυχόντων.

2. Περιορισμένες θητείες. Η δήλωση του σύντροφου Προέδρου για δύο κυβερνητικές θητείες 
είναι μία καλή θέση εκκινήσεως για συζήτηση μέσα στο Κόμμα.

3. Τα κεκτημένα και τα μελλούμενα. Σωστά κάνουμε να απευθυνόμαστε στην κοινωνία και 
εξορκίζουμε ή αμφισβητούμε τα κεκτημένα αλλά από την άλλη είναι αδιανόητο να θεωρούμε 
αυτονόητο και δεδομένο το κεκτημένο των βουλευτών, των Νομαρχών και των Δημάρχων να 
είναι πάλι υποψήφιοι χωρίς προκριματική κρίση.

Πότε επιτέλους θα αποφασίσουμε να συναντήσουμε την κοινωνία εγκαίρως και όχι πολλές 
φορές κατόπιν εορτής;

Υπάρχει ακόμη συντρόφισσες και σύντροφοι το πρόβλημα της δημοκρατίας, της εσωκομματι
κής δημοκρατίας. Υπερασπιζόμαστε την ελευθερία της έκφρασης, αλλά μερικές φορές η υπερ
βολή και ο εντυπωσιασμός δημιουργούν απορίες και προβληματισμούς. Για να είναι ευχή, πρέπει 
να συνυπάρχει με την ευθύνη που διασφαλίζει την λειτουργική ενότητα του συνόλου και την 
αποτελεσματικότητα στην πράξη.

Ας το συνειδητοποιήσουμε όλοι, ότι το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να παλινδρομήσει στις ατέρμονες 
συζητήσεις για να αποφασίσει εάν θα μαζέψει τα σκουπίδια από την γωνία. Η μειοψηφία εκφρά
ζεται, αλλά δεν αποφασίζει, δε νομιμοποιείται να φορέσει τη λύση της ή την πίστη της στους 
άλλους.

Και απ’ αυτή την άποψη, η επιστολή των 32 στην τελευταία της παράγραφο: (ότι η κυβερνητι
κή πολιτική δεν θα τύχει την κατανόησή τους) συνιστά δημοκρατικό έλλειμμα και παρεκτροπή.

Υπάρχει ακόμα το πρόβλημα του διαλόγου. Υπάρχει μία σύγχυση ανάμεσα στα μέσα και στους 
στόχους. Αλλά είτε αναφερόμαστε στον κοινωνικό διάλογο, είτε στα εθνικά θέματα, η λύση δε 
βρίσκεται ούτε στη φυγή, ούτε στην απόρριψη, στην απραξία και την απομόνωση. Ο διάλογος 
είναι ένα καλό εργαλείο για όσους ετοιμάζονται γι’ αυτό με επάρκεια, με γνώση, με επιχειρήμα
τα.

Πριν κλείσω θα ήθελα να πω δυο λόγια για τα βήματα, την ταχύτητα, αυτό που λέμε το τέμπο 
της ανασυγκρότησης. Ερχόμαστε από μια περίοδο αδράνειας και εφησυχασμού και βαδίζουμε 
στη σωστή κατεύθυνση, αλλά προσέξτε σύντροφοι της καθοδήγησης να μην μας λαχανιάσετε. 
Θα είναι οδυνηρό για σας να προκόψει το πρόβλημα της μοναξιάς.

Μερικά μικρά πρακτικά βήματα: 1. Εξόρμηση συνδρομητική και βελτιωμένη η οποία τον τελευ
ταίο καιρό παρουσιάζει μια πολύ σημαντική βελτίωση. Ημερίδες του ΙΣΤΑΜΕ και στην Περιφέ-



ρεια και καλό θα είναι το υλικό που έχει ήδη συγκεντρωθεί να σταλεί, όσοι τουλάχιστον έχουν 
όρεξη να το διαβάσουν, σύντροφοι.

Ολομέλειες ανά τετράμηνο σε επίπεδο Νομού προετοιμασμένες, στις οποίες πέραν από την 
γενική πολιτική ενημέρωση, θα πρέπει να υπάρχει απάντηση για τα τοπικά προβλήματα.

Δημοτικές εκλογές. Επιτέλους ας εφαρμόσουμε την άμεση δημοκρατία, ας εγκαταλείψουμε 
τα λείψανα του δημοκρατικού συγκεντρωτισμού και ας επιβάλλουμε μία διαδικασία στην οποία 
θα κριθεί και η αξιοπιστία των προσώπων. Ολομέλειες ανά Δήμο, οι υποψήφιοι να καταθέσουν 
τα προγράμματά τους για να ξέρουμε και σε τι επιτέλους δεσμεύονται και να έχουμε μια πολιτι
κή συμφωνία, ότι θα γίνει σεβαστό το όποιο αποτέλεσμα αυτής της δημοκρατικής διαδικασίας.

Αν και δεν είμαι και πολύ αισιόδοξος γι’ αυτό, αν έτσι έχουν τα πράγματα, τότε συντρόφισσες 
και σύντροφοι μπορεί να ελπίζουμε ξανά. Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕ ΥΩΝ: Στις 3 η ώρα με βάση το πρόγραμμα θα τελειώσει η διαδικασία των τοποθετή
σεων γιατί υπάρχουν δεσμεύσεις που δεν μας επιτρέπουν να συνεχίσουμε μετά τις 3. Θα υπάρ
ξει μετά αναγκαστικά η δευτερολογία του Γραμματέα του Οργανωτικού και του Γραμματέα της 
Κεντρικής Επιτροπής κι έτσι θα κλείσει η διαδικασία. Συνεπώς το πόσοι θα μιλήσουν από εδώ και 
πέρα, εξαρτάται από το βαθμό αυτοπειθαρχίας όσων τοποθετούνται.

Σύντροφοι, παρακαλώ πάρα πολύ έχουν απόλυτο δίκιο όλοι εκείνοι οι σύντροφοι που πιθανά 
δεν έχουν μιλήσει μέχρι τώρα και πιθανά μέχρι το τέλος να μην μιλήσουν. Εχουν απόλυτο δίκιο.

Από εκεί και πέρα όμως θα πρέπει ν’ αναγνωρίσετε ταυτόχρονα ότι έχει αναπτυχθεί τόσος 
πλούσιος προβληματισμός που από ένα σημείο και μετά αν καθήσετε να παρατηρήσετε τους 
ομιλητές, θα δείτε ότι σε πάρα πολλά σημεία επαναλαμβάνουν αυτά που έχουν πει οι προηγού
μενοι.

Επίσης με δεδομένο ότι τα πρακτικά θα δημοσιευτούν θα παρακαλούσα εκείνους που δεν θα 
μιλήσουν τελικά, που δεν θα προλάβουν αναγκαστικά να μιλήσουν, να καταθέσουν τις προτά
σεις τους και τις απόψεις τους γραπτές, για να συμπεριληφθούν στα πρακτικά τα οποία θα δημο
σιεύσουμε.

Τα πρακτικά αυτά, το βιβλιαράκι αυτό που θα βγει θα το πάρετε όλοι σας, θα είναι κατατεθει
μένες και καταγεγραμμένες οι απόψεις και νομίζω ότι ως ένα βαθμό λύνουμε το πρόβλημα. 
Μακάρι να είχαμε παραπάνω χρόνο, υπάρχουν σύντροφοι με δεσμεύσεις που πρέπει να φύγουν. 
Σύντροφε Σακελλίου έχεις το λόγο και για σένα ισχύουν οι ίδιες παρατηρήσεις και η ίδια έκκλη
ση.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ του μέλο υς  της Γραμματείας του Τ.Ο.Π.

Γ. ΣΑΚΕΛΛΙΩΝ

ΣΑΚΕΛΛΙΩΝ Γ. (Μέλος της Γραμματείας του Τ.Ο.Π.)·. Σύντροφοι και συντρόφισσες έχοντας 
την εμπειρία των πρώτων πέντε-έξι μηνών στις διαδικασίες ανασυγκρότησης, αλλά και ακούγο- 
ντας και παρακολουθώντας τις τοποθετήσεις των εκπροσώπων των Νομαρχιακών και Τομεακών 
στη διαδικασία μέχρι αυτή τη στιγμή, βλέπω πως κάποια σημεία επισήμανσης και κριτικής που 
τίθενται για τα πρώτα βήματα της ανασυγκρότησης, είναι τα εξής:

Σημείο πρώτο. Αποτελεί κοινό τόπο, κοινή πεποίθηση, κοινή απόφαση πως το ΠΑΣΟΚ με την 
υπάρχουσα δομή του και σύνθεσή του, τη δυναμική και την κατάσταση των Οργανώσεών του, 
σήμερα δεν μπορεί αξιόπιστα να δώσει τη διάσταση που έχει υποχρέωση να δώσει στη λύση 
των προβλημάτων της χώρας για την οποία εξουσιοδοτηθήκαμε ως Κόμμα στις πρόσφατες εθνι
κές εκλογές.

Η ανασυγκρότηση λοιπόν, η αναγέννηση, η νέα ορμή, είναι αναγκαιότητα και μονόδρομος. Κι 
αν σε μερικά μικρά και πολύ δευτερεύοντα σημεία υπάρχουν ή αναζητούνται επιμέρους διαφο
ροποιήσεις ή σχετικές επιφυλάξεις το ΠΑΣΟΚ σύσσωμο και ενιαίο και εδώ η θεώρηση είναι και 
οριζόντια και κάθετη, προχωράει σ’ αυτό το σημαντικό βήμα προς τα μπρος προς τη νέα εποχή, 
τη νέα πραγματικότητα για την οποία έχει αποφασίσει πως πρέπει ν’ αποτελεί ηγεμονική πολιτι
κή παρουσία.

Σημείο δεύτερο. Εμπόδιο μικρό ή μεγάλο, τοπικό ή κεντρικό στο δρόμο μας για τη νέα αυτή 
εποχή του Κινήματος, είναι οι διαχωριστικές γραμμές, κατάλοιπα του 4ου Συνεδρίου μας. Γραμ
μές και κατάλοιπα που στο διάστημα που πέρασε, αν και καταδικάστηκαν και καταδικάζονται 
από τους ένθεν και ένθεν συστοιχισθέντες, εξελίσσονται και μεταλλάσσονται συνεχώς, χωρίζο
ντας παλιούς και νέους, πατριώτες και ενδοτικούς, εκσυγχρονιστές και κομματικούς, οπαδούς 
και αρνητές της ανασυγκρότησης και άλλα πολλά.

Είχα σκοπό ν’ αναφερθώ σ’ αυτές τις γραμμές, στις λογικές τους, στην ουσία τους και την κοι
νωνική τους αντιστοίχιση. Υπακούω όμως στην πραγματικά τόσο ανθρώπινη αλλά και συνάμα 
τόσο θεσμική χτεσινή έκρηξη του Προέδρου και πιστεύω ότι πρέπει κι εμείς όλοι να συμφωνή
σουμε και να φύγουμε με το κύριο και δυνατό σύνθημα αυτής της διαδικασίας, όχι πια ταμπέλες 
μέσα στο ΠΑΣΟΚ.

Σημείο τρίτο, μια νέα διαφοροποίηση, ένας νέος διαχωρισμός μακριά και έξω από αυτόν του 
προηγούμενου Συνεδρίου έχει αρχίζει να εμφανίζεται στο επίπεδο των Οργανώσεων. Ο διαχω
ρισμός αυτός είναι μεταξύ αυτών που ικανοποιούνται από τη διαχείριση της σημερινής εικόνας 
των Οργανώσεων και αυτών που νοιώθουν έντονα πως κάτι πρέπει ν’ αλλάξει στον τρόπο δου
λειάς και παρέμβασής μας.

Ενας διαχωρισμός που βασίζεται στην αντίληψη πως η ανασυγκρότηση θα ταράξει τα λιμνάζο- 
ντα νερά της Οργάνωσης, θα γκρεμίσει ισορροπίες και θα οδηγήσει στην ανακατανομή της κομ
ματικής και τοπικής εξουσίας.

Το πρώτο που θα μπορούσε να πει κανείς, είναι ότι αφού συμβαίνει αυτό, αφού υπάρχει αυτός 
ο διαχωρισμός, τότε πράγματι η ανασυγκρότηση είναι μια διαδικασία υγείας και ανάγκης γιατί 
σπάει ακριβώς αυτή την παθητικότητα και τη διαχειριστική λογική.

Και θα δικαιωθεί η παρατήρηση αυτή όταν επιτέλους καθιερώσουμε τη νέα ηθική στις σχέσεις 
μας και κατοχυρώσουμε στην πράξη τη συλλογικότητα και αυτό θα γίνει όταν πια δεν θα χρεια
ζόμαστε να αναφερόμαστε σ’ αυτές τις λέξεις και στην αναγκαιότητά τους.

Οταν θα έχουμε καταφέρει στο τοπικό και αποκεντρωμένο επίπεδο να παράγουμε πολιτική 
πρώτα, να διαμορφώνουμε πλαίσια και σε δεύτερο χρόνο να επιλέγουμε τα πρόσωπα και να δια
νέμουμε την εξουσία.

Σημείο τέταρτο. Η λειτουργία των διευρυμένων Νομαρχιακών Επιτροπών και των Θεματικών



Οργανώσεων. Παρά τις αρχικές επιφυλάξεις και ενστάσεις η μέχρι σήμερα λειτουργία των διευ- 
ρυμένων Νομαρχιακών Επιτροπών αποτέλεσε σημαντικό βήμα συνεύρευσης και κοινωνικής 
αντιστοίχισης του ΠΑΣΟΚ σε κάθε νομό. Και μετά την πρώτη αυτή κίνηση, θα πρέπει στο επόμε
νο διάστημα να ενταχθεί η λειτουργία τους ώστε ν’ αποτελέσουν ουσιαστικά όργανα σχεδια- 
σμού για τον κάθε νομό. Και πρέπει να προχωρήσουν και γρήγορα οι διαδικασίες για την ίδρυση 
και τη λειτουργία των Θεματικών Οργανώσεων.

Ο Πρόεδρος χτες το πρωί ανέφερε και πολύ ορθά, πως η καλύτερη λειτουργία των Οργανώσε
ων δεν μπορεί να επιτευχθεί μόνο με ευχολόγια και με τη διαπίστωση της κοινής μας επιθυμίας. 
Χρειάζεται δουλειά όλων μας, ιδιαίτερα πιστεύω αυτών των Οργανώσεων του θεματικού χαρα
κτήρα που θα πρέπει ν’ αποτελέσουν το κύριο ιμάντα παραγωγής πολιτικής και αιχμή παρέμβα
σης για την τοπική τους κοινωνία.

Και μιλώντας για παρέμβαση θα ήθελα να σταθώ σ’ ένα σημείο, σ’ ένα ζήτημα για το οποίο 
έχω αναλάβει και την ευθύνη από την πλευρά της Γραμματείας του Τομέα, τις εκδηλώσεις και 
τις κινητοποιήσεις του ΠΑΣΟΚ.

Στέκομαι και θα περιοριστώ σ’ αυτό σεβόμενος και το χρόνο αλλά και πιστεύοντας ότι όσον 
αναφορά την πολιτική και δράση μας, τόσο η τοποθέτηση του Προέδρου αλλά όσο και του Γραμ
ματέα της Κεντρικής Επιτροπής χτες, με καλύπτουν απόλυτα.

Συντρόφισσες και σύντροφοι αν θέλουμε πραγματικά ν’ ανοίξουμε τις Οργανώσεις του ΠΑΣΟΚ 
στην κοινωνία, αν θέλουμε να αντιστοιχηθούμε πολιτικά, ποιοτικά και ποσοτικά με την εκλογική 
μας βάση, θα πρέπει ν’ αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο σε κεντρικό αλλά κύρια σε τοπικό και 
αποκεντρωμένο Νομαρχιακό και Δημοτικό επίπεδο, παρεμβαίνουμε στον περίγυρό μας.

Στο φάκελο που σας μοιράστηκε χτες, υπάρχει ένα κείμενο παρέμβασης από την πλευρά του 
γραφείου Κινητοποιήσεων και Εκδηλώσεων, στο οποίο που θα άξιζε ίσως να ρίξετε μια ματιά. 
Μέσα σ’ αυτό το φάκελο θα δείτε ότι στο διάστημα από τις εκλογές μέχρι σήμερα -και είναι ιδι
αίτερα παρήγορο το γεγονός- το ΠΑΣΟΚ πραγματοποίησε σε όλο το επίπεδό του 150 και πλέον 
εκδηλώσεις σε Νομαρχιακό και Τοπικό επίπεδο.

Σίγουρα θα υπάρχουν τουλάχιστον άλλες τόσες, οι οποίες δεν καταγράφηκαν από το γραφείο 
μας, γιατί κλείστηκαν απευθείας από τις Οργανώσεις με τα στελέχη του Κινήματος. Είναι όμως 
σημείο ιδιαίτερου προβληματισμού ότι τα 3/4 περίπου αυτών των εκδηλώσεων, ήταν συνεστιά
σεις, ή πίτες την περίοδο της Πρωτοχρονιάς.

Κι είναι κατανοητή η ανάγκη να πραγματοποιηθούν τέτοιες εκδηλώσεις, για να λυθεί το οικο
νομικό πρόβλημα των Οργανώσεων ιδιαίτερα μετά από εκλογές, αλλά δεν μπορούμε να θεω
ρούμε ότι παρεμβαίνουμε στην κοινωνία και μάλιστα σε ιδιαίτερα δύσκολες ομάδες, όπως οι 
νέοι, οι εργαζόμενοι, οι γυναίκες, οι αγρότες, μέσα από το μπουζουξίδικο και την ομιλία του 
Υπουργού στο διάλειμμα του προγράμματος.

Στο κείμενο αυτό του γραφείου Εκδηλώσεων υπάρχει μια σειρά προτάσεων. Δεν θέλω να τις 
αναφέρω- όλες μπορείτε να τις διαβάσετε. Θα ήθελα όμως να δώσω ιδιαίτερη σημασία και βαρύ
τητα σ’ ένα σημείο, σ’ αυτό της χρήσης εκδηλώσεων θεματικού χαρακτήρα για το άνοιγμα της 
Οργάνωσής μας προς την κοινωνία.

Ας ξεφύγουμε πια από το άγχος της μαζικότητας ως στοιχείο της επιτυχίας μιας εκδήλωσης.

Ας ξεφύγουμε επίσης από το άγχος της παρουσίας ενός Υπουργού ή ενός μέλους του Εκτελε
στικού Γραφείου, ως στοιχείου μέτρησης της δυναμικότητας μιας Οργάνωσης.

Η πολιτική ουσία συντρόφισσες και σύντροφοι, δε δίνεται μέσα από τους μονόλογους σε 
κατάμεστα Πνευματικά Κέντρα ή κινηματογράφους όπου μετά ίσως κανείς να μη θυμάται, ή το 
χειρότερο να μην ενδιαφέρεται για το τι ειπώθηκε.

Σύντροφοι τολμήστε -και οι Οργανώσεις που το τόλμησαν το αποτιμούν σήμερα θετικά- να 
πραγματοποιήσετε σήμερα εκδηλώσεις διαλόγου, αποκεντρωμένες, με λιγότερο πρωτοκλασάτα 
στελέχη και σίγουρα πολύ καλύτερα ενημερωμένα πάνω σε συγκεκριμένα θέματα.

Χρησιμοποιήστε τα στελέχη των Τομέων της πολιτικής του Κινήματος μας, της Κεντρικής Επι
τροπής, το ΙΣΤΑΜΕ, αλλά κυρίως τοπικά στελέχη που είναι αυτά που θα δώσουν και τη λύση στα 
καθημερινά αλλά και άμεσα προβλήματα κάθε χώρου.

Δώστε εσείς, μέσα από τις θεματικές Οργανώσεις, αυτό το όπλο για ν’ ανοιχτούν αυτά στην 
κοινωνία. Να μπορέσουν να πλουτίσουν το πολιτικό τους οπλοστάσιο. Και η προσφορά η δική 
μας και η συνεισφορά του γραφείου των εκδηλώσεων θα είναι και πιο ουσιαστική από το να 
αντιδικούμε μαζί σας για το αν ο ομιλητής στη συνεστίασή σας ήταν μέλος του Εκτελεστικού 
Γραφείου ή όχι, ή Υπουργός και όχι Υφυπουργός.

Να πιεστούμε να βρούμε ομιλητές που να ξέρουν το αντικείμενό τους, θα προσφέρουν στο 
διάλογο και θα δείξουν την αποτελεσματικότητα της παρέμβασης του ΠΑΣΟΚ στα καθημερινά 
προβλήματα των πολιτών, που τις περισσότερες φορές μπορούν και να λυθούν στο τοπικό, στο 
δικό σας επίπεδο. Γιατί σύντροφοι και συντρόφισσες, ίσως αυτό τελικά να περιμένει ο ελληνικός 
λαός από μας, από το ΠΑΣΟΚ, τη λύση των καθημερινών, απλών, περιφερειακών προβλημάτων.

Την αντιμετώπιση των μεγάλων θεμάτων της εθνικής μας πολιτικής, της πορείας της οικονο
μίας μας, της θέση μας στην ενιαία Ευρώπη, ο λαός τα έχει εμπιστευτεί στα χέρια του πρωθυ
πουργού και της κυβέρνησης. Και η συνεχής θετική εξέλιξη σ’ αυτά τα θέματα, δείχνουν ότι τα 
έχει εμπιστευτεί καλώς.

Θέλουν όμως το ΠΑΣΟΚ κυβέρνηση και Κόμμα κοντά τους καθημερινά, να μάχεται, να προτεί
νει και να δίνει λύσεις. Σ’ αυτό το σημείο ας δώσουμε τη μάχη για την ανασυγκρότηση στο επό
μενο διάστημα. Η μάχη ανασυγκρότησης να πάψει να είναι θέμα μόνο των αξιωματούχων, και 
λίγων οργανωμένων μελών του Κινήματος.

Μπορούμε λοιπόν, σύντροφοι και συντρόφισσες, με νέα πνοή σήμερα, να φύγουμε από τις 
Οργανώσεις μας με στόχο η ανασυγκρότηση να είναι όχι πια ένα πολιτικό γεγονός για το νομό, 
αλλά μια καθημερινή συνεχής κοινωνική διαδικασία. Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Κι εμείς. Τομεακή Επιτροπή Οικονομίας- Ανάπτυξης. Παρακαλώ σύντροφοι, αν 
τυχόν είστε συνεπείς και μιλάτε γύρω στα 4, ιπεχίηΊουηι 5 λεπτά, θα μιλήσει ακόμα η συντριπτι
κή πλειοψηφία. Αν δεν σέβεστε το χρόνο, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Δεν εξαρτάται από 
εμάς- πείτε κάτι διαφορετικό από αυτό που έχει ειπωθεί, ειδάλλως παραιτηθείτε από τις ομιλίες.

ΚΑΤΡΗΣ ΧΑΡ. (Τομεακή Επιτροπή Οικονομίας και Ανάπτυξης): Συντρόφισσες και σύντροφοι 
εμείς πιστεύουμε ότι εκτιμώντας το παρελθόν μπορείς να βγάλεις συμπεράσματα ώστε να πας 
ακόμη πιο μπροστά. Ετσι λοιπόν μπορεί να μην μένουμε στο ποιος φταίει, θα πρέπει όμως να 
μείνουμε στο τι φταίει.



Τι φταίει που το ΠΑΣΟΚ έφτασε μέχρι εδώ; Νομίζω ότι είναι το βασικό ερώτημα στο οποίο 
πρέπει ν’ απαντήσουμε εάν θέλουμε να δούμε την προσπάθεια αυτή να στέφεται με επιτυχία.

Πολλές φορές έχουμε επιχειρήσει άλλοτε την ανασυγκρότηση, άλλοτε την επανίδρυση και 
κάθε φορά προσδίδαμε κάποιες νέες ονομασίες για να προσδιορίσουμε τον ίδιο στόχο. Το ζήτη
μα όμως ήταν κατά πόσο αυτοί οι οποίοι είχαν την ευθύνη κεντρικής καθοδηγητικής προσπάθει
ας, πίστευαν ειλικρινά σ’ αυτή την επιλογή ή απλά ήταν μια επιλογή που θα μπορούσε να εξυπη
ρετήσει τα προσωπικά τους συμφέροντα.

Από παλιά βάζαμε ζήτημα ειλικρίνειας και νομίζουμε ότι είναι το βασικό στοιχείο το οποίο πρέ
πει να χαρακτηρίζει τις σχέσεις μας, εάν θέλουμε να έχουμε μέλλον. Εάν η υποκρισία κυριαρχεί, 
νομίζουμε ότι δεν θα οδηγηθούμε πουθενά, πέρα από τις όποιες καλές προσπάθειες μπορούμε 
να επισημάνουμε.

Ζήσαμε και ζούμε προσπάθειες περιθωριοποίησης της Οργάνωσης. Δυστυχώς είναι η ωμή 
πραγματικότητα γιατί πώς αλλιώς μπορεί να εκλάβει κάποιος την ανυπαρξία στοιχειώδους πολι
τικής ενημέρωσης στις Οργανώσεις. Στοιχείο απαραίτητο πρώτα για να προχωρήσει στην εξειδί- 
κευση πολιτικών και δεύτερον να παρέμβει στην κοινωνία.

Πώς θα παρέμβει μια Οργάνωση σύντροφοι στην κοινωνία, όταν δεν έχει γνώση του τι επιχει- 
ρείται; Οταν μένει σε κάποιες γενικές αναφορές που θίγονται μόνο στα Συνέδρια και από εκεί 
και πέρα δεν υπάρχει καμιά παραπέρα εξειδίκευση;

Οι εκλογές σαφώς έδωσαν δύο σημαντικά ζητήματα. Πρώτον το ΠΑΣΟΚ παραμένει ισχυρό, 
παραμένει με ισχυρές προσβάσεις στο κοινωνικό σώμα και δεύτερον ανατράπηκαν προσπάθειες 
περιθωριοποίησης της πολιτικής ζωής στην Ελλάδα.

Προσπάθειες που εντάθηκαν από το ‘88 και εδώ για να μην πούμε από το ‘85 και εδώ. Και 
εμείς φανήκαμε ανήμποροι, από το ‘85 όπως είπε και ο σύντροφος Σουλαδάκης να δούμε την 
προοπτική που ανοίγεται στις αναδιαρθρώσεις που πρέπει να κάνουμε, τις επιλογές μας για να 
χαράξουμε μια καινούργια πολιτική. Να αντιστοιχήσουμε τις Οργανώσεις στις νέες ανάγκες, για 
να μπορέσουμε να παίξουμε το ρόλο του διαμορφωτή συσχετισμών στην κοινωνία, κόντρα σε 
κάποια άλλα συμφέροντα.

Γιατί μια κυβερνητική νίκη όσο ισχυρή κι αν είναι η κυβέρνηση, είναι σίγουρο ότι δεν μπορεί να 
φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα εάν δεν υπάρχει Οργάνωση που θα παρεμβαίνει δυναμικά, αξιό
πιστα στην κοινωνία και θα διαμορφώνει συσχετισμούς υπέρ των απόψεών της.

Ετσι λοιπόν οι Οργανώσεις μείνανε λέσχες στην καλύτερη περίπτωση ή αν θέλετε τόποι συνά
ντησης κάποιων από κεκτημένη ταχύτητα οι οποίοι μαζεύονταν σε μια φιλική βάση. Εξέφραζαν 
κατά καιρούς την αγωνία τους, όμως κανείς δεν τους άκουγε.

Κάποιοι που είχαν την κυβερνητική ευθύνη αναλάμβαναν να λύσουν όλα τα ζητήματα. Και 
αντιμετώπιζαν την Οργάνωση σαν έναν εχθρό, γιατί είναι σίγουρο ότι μόνο με άτομα συνεργά
ζονταν ενώ αντίθετα η Οργάνωση σαν συγκροτημένο σώμα που μπορεί να εκφράσει συνολική 
άποψη και να πει όχι, ήταν στο περιθώριο.

Λασπολόγησαν την Οργάνωση, πρασινοφρουρούς μας είπαν, όμως με δική μας ευθύνη καλ
λιεργήθηκε αυτή η άποψη μέσα στην κοινωνία. Και ερχόμαστε να μαζέψουμε όλα αυτά τα ζητή
ματα. Εμείς λοιπόν σύντροφοι κωδικοποιώντας τα πράγματα, τις προτάσεις μας, (γιατί αυτό το

ζήτημα μας έχει κατ’ επανάληψη απασχολήσει κι αν δούμε διαχρονικά τις αποφάσεις της Τομεα- 
κής, θα δούμε ότι είναι πανομοιότυπες), πιστεύουμε ακόμα ή θέλουμε να πιστεύουμε ότι υπάρ
χει προοπτική εάν η Οργάνωση αποκτήσει τον πραγματικό της ρόλο.

Λέμε λοιπόν κωδικοποιημένα: να πείθουμε καθημερινά ότι σαν Κόμμα έχουμε την αυτονομία 
μας. Μπορούμε και θέλουμε ν’ αγωνιστούμε για τα συμφέροντα των κοινωνικών στρωμάτων τα 
οποία μας εκφράζουν και μας στηρίζουν.

Να μένουμε πιστοί στις αρχές μας. Δεν βοηθάει κανέναν η δημόσια διαφοροποίηση μιας σει
ράς συντρόφων. Κι εμείς έχουμε επιφυλάξεις και σε εμάς δόθηκε η δυνατότητα να βγούμε στα 
κανάλια, το αρνηθήκαμε για χάρη του συνολικού ΠΑΣΟΚ.

Οι συλλογικές διαδικασίες δεν μπορεί κατά περίπτωση να αντιμετωπίζονται στους μαζικούς 
χώρους που παραμένουν παρά τις προσπάθειες αμφισβήτησης και λασπολόγησης. Πιστεύω ότι 
θα πρέπει να υπάρχει οργάνωση συστοιχισμένη σε κάθε κοινωνικό και μαζικό Κίνημα.

Θα πρέπει να υπάρχει ενιαίο κέντρο καθοδήγησης, συνεχής πολιτική δουλειά μέσα στις Οργα
νώσεις, ενημέρωση και γνώση για να μπορέσουμε ν’ αποκρούσουμε τις επιθέσεις που μας γίνο
νται.

Τέλος, σε σχέση με τις Τομεακές που αναφέρονται στη δημόσια διοίκηση, πιστεύουμε ότι θα 
πρέπει να υπάρχει μια Τομεακή και γι’ αυτό λέμε να συγκροτηθούν γραφεία στην ανάγκη επε
ξεργασίας εξειδικευμένων πολιτικών θέσεων. Και κάποτε οι Υπουργοί μας θα πρέπει να λειτουρ
γούν σαν πολιτικά πρόσωπα και όχι σαν ιδιοκτήτες των Υπουργείων τα οποία έχουν αναλάβει να 
διοικήσουν.

ΠΡΟΕΔΡΕ ΥΩΝ: Ο σύντροφος από την Μεγάλη Βρετανία και να ετοιμάζεται η Νομαρχιακή Επι
τροπή Φθιώτιδας.

ΔΡΑΓΩΤΗΣ ΧΡ. (Γοαμματέας Νομαρχιακής Επιτροπής Μεγάλης Βρετανίας): Συντρόφισσες και 
σύντροφοι, επειδή ο χρόνος που έχουμε στη διάθεσή μας είναι περιορισμένος και υπάρχει ήδη 
και κούραση, θα προσπαθήσω να θέσω μόνο μερικά από τα βασικά σημεία της εισήγησής μας, 
την οποία ήδη ολοκληρωμένη κατέθεσα στο Προεδρείο. Στο κείμενο της εισήγησης συμπεριλαμ- 
βάνεται συνοπτικά βέβαια το τι ακριβώς η δική μας Νομαρχιακή έχει πραγματοποιήσει στο διά
στημα που εκλέχτηκε σαν όργανο το περασμένο καλοκαίρι, σχετικά με την πορεία ανασυγκρό
τησης.

Δεν θα σας αναφέρω τίποτα από αυτά όχι γιατί δεν θέλουμε να ευλογήσουμε τα γένια μας, 
αλλά επειδή νομίζω δεν είναι θέματα που αφορούν όλους τους συντρόφους κι αυτό που μας 
αφορά είναι κυρίως να καταθέσουμε τις πολιτικές μας θέσεις κι απόψεις, για το πως βλέπουμε 
την πορεία της ανασυγκρότησης.

Αλλά θα ήθελα μόνο να πω ένα πράγμα, ότι τουλάχιστον στη δική μας την Οργάνωση, αυτό το 
οποίο ακούστηκε κατά κόρον κι ακούγεται ή βλέπουμε στις τηλεοράσεις περί υπάρξεως ενός 
ενιαίου και αδιαίρετου ΠΑΣΟΚ, είναι αυτονόητο. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να το αναφέρουμε. 
Το ότι δεν υπάρχουν ταμπέλες και διλήμματα είναι αυτονόητο και κακώς το αναφέρουμε.

Εξάλλου ο σύντροφος Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής, που πριν από λίγες εβδομάδες 
επισκέφθηκε το Λονδίνο, διαπίστωσε και ο ίδιος τι ακριβώς προσπάθειες έχουμε κάνει στην 
πορεία της ανασυγκρότησης.



Θα ήθελα μόνο να κάνω μια μικρή επισήμανση σχετικά με την πολιτική συγκυρία που υπάρχει 
αυτή τη στιγμή σε σχέση με τις διεθνείς εξελίξεις αλλά και στον εσωτερικό χώρο, παρά σε όσα 
εμπεριστατωμένα αναφέρθηκε και ο σύντροφος Πρόεδρος, που έχουν να κάνουν με την συγκυ
ρία η οποία είναι κρίσιμη, σύνθετη και μεταβατική.

Είναι μια συγκυρία μεταβατική γιατί έκλεισε ο κύκλος εκείνος ο οποίος πολιτικά ονομαζόταν 
διπολισμός και έχει ανοίξει ένας καινούργιος στον οποίο έχουμε ανοιχτά σύνορα για την οικο
νομία, το κεφάλαιο, το εμπόριο, τους ανθρώπους, την ιδεολογία, τις αξίες, τη ραγδαία εξέλιξη 
της τεχνολογίας κ.λ.π.

Στον εξωτερικό χώρο έκλεισε οριστικά ο μεταπολιτευτικός κύκλος με τις αντίστοιχες πολιτι
κές, κομματικές και κοινωνικές συγκροτήσεις και αντιστοιχίσεις. Ολα αυτά και σε σχέση με το τι 
ακριβώς διαδραματίζεται στο διεθνές περιβάλλον, έθεσε πολύ σωστά ο σύντροφος Πρόεδρος, 
έχοντας υπόψη ότι αυτά συμβαίνουν στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης της οικονομίας.

Επίσης ο σύντροφος Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής, έθιξε πιστεύω με την εισήγησή 
του τις καρδιές όλων των συντρόφων, φέρνοντας τα προβλήματα όπως αυτά είναι και εκφρά
ζουν τις σκέψεις, τις απόψεις και τον προβληματισμό όλων των συντρόφων.

Μόνο δύο λόγια θα πω σχετικά με τις εξελίξεις στην Ευρώπη. Οι ευρωπαϊκές και διεθνείς εξε
λίξεις αλλά και κυρίως η εσωτερική δυναμική καλούν την Ευρωπαϊκή Ενωση να παίξει ένα νέο 
ρόλο. Σ’ αυτούς τους προσανατολισμούς, η χώρα μας πρέπει να πρωταγωνιστήσει διεκδικώντας 
μια ισότιμη θέση.

Πρώτον, στο εσωτερικό χώρο μέσα από τρεις μεγάλες επιλογές. Δηλαδή, την ενιαία εσωτερι
κή αγορά, τον ενιαίο κοινωνικό χώρο και την προοπτική της πολιτικής ενοποίησης. Και δεύτε
ρον, στον εξωτερικό χώρο ως παράγοντας σταθερότητας στην Ευρώπη και σύγκλισης ανατολής 
και δύσης.

Οσον αφορά το εσωτερικό μέτωπο, δυο λόγια σχετικά με το κυρίαρχο στοιχείο του διαστήμα
τος που μας πέρασε. Ηταν οι εκλογές του περασμένου Σεπτέμβρη οι οποίες έδωσαν μια καθαρή 
νίκη στο ΠΑΣΟΚ, παρά το δυσμενές κλίμα που υπήρχε τουλάχιστον μέχρι λίγο πριν το Συνέδριό 
μας.

Ομως, από το αποτέλεσμα προκύπτουν κάποια ερωτηματικά που χρειάζονται διερεύνηση, σχε
τικά με τη σχέση του ΠΑΣΟΚ με την κοινωνική του βάση, την αντιστοίχιση της Οργάνωσης με 
τις δυνάμεις εκείνες που διαχρονικά στήριξαν και εκφράστηκαν πολιτικά και ταξικά από το Κίνη
μά μας.

Πρέπει η απώλεια των ψήφων να μας προβληματίσει. Η επιτυχία του ΠΑΣΟΚ, συντρόφισσες 
και σύντροφοι, θα εξαρτηθεί από το αν θα μπορέσει να ισορροπήσει με όλους τους πολιτικούς 
και στα πλαίσια μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής, ανάμεσα στην περιοριστική οικονομική πολι
τική που υπαγορεύεται από την ανάγκη ικανοποίησης των όρων εκείνων που συνδέονται άμεσα 
με το ευρωπαϊκό μας μέλλον και με τις μεσοπρόθεσμες συνέπειες που φαίνεται να έχει αυτή η 
πολιτική ιδιαίτερα για τα χαμηλότερα οικονομικά και κοινωνικά στρώματα.

Παραβλέποντας αρκετά σημεία, προχωράμε απευθείας στους στόχους που εμείς πιστεύουμε 
ότι πρέπει να έχει η διοργανωτική ανασυγκρότηση. Η επιχειρούμενη ανασυγκρότηση, συντρό
φισσες και σύντροφοι, είναι πρώτιστα μια πολιτική λειτουργία και σαν τέτοια θα πρέπει ν’ αντι

μετωπιστεί.
Το ζητούμενο είναι κατά πόσο η Οργάνωσή μας είναι διατεθειμένη να πραγματοποιήσει την 

υπέρβαση των δομών και να προχωρήσει στη διαπραγμάτευση με πολιτικούς όρους και στον 
επαναπροσδιορισμό ξανά του ρόλου και του χαρακτήρα της.

Η προσπάθεια είναι επώδυνη και βασανιστική, δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε πως η νέα πολιτική 
πραγματικότητα απαιτεί ένα ανανεωμένο και αναγεννημένο ΠΑΣΟΚ, σε αθροιστική αντιστοίχιση 
με τις ανάγκες της κοινωνίας και συγκεκριμένα στη βάση του αλλά και στην κορυφή του.

Για μας η ανασυγκρότηση πρέπει να έχει τους εξής έξι στόχους: πρώτον, αναβάθμιση και 
κατοχύρωση της ποιότητας του πολιτικού μας λόγου. Δεύτερον, ανάκτηση αξιοπιστίας και 
φερεγγυότητας, αλλά και αντιστοίχιση της ιδεολογίας και πολιτικής μας με τις διεθνείς και εσω
τερικές εξελίξεις.

Τρίτον, αναπροσαρμογή του ρόλου της Οργάνωσης στα πλαίσια του ευρύτερου κοινωνικού 
γίγνεσθαι, αλλά και στα πλαίσια της παραγωγής ιδεολογίας και κυβερνητικής τακτικής, μέσα 
από ανατροφοδότηση της κυβέρνησης με την εμπειρία, τις γνώσεις και τις ανάγκες των μαζικών 
και κοινωνικών χώρων.

Τέταρτον, την αλλαγή της στρατηγικής και της πολιτικής μας δράσης μακριά και πέρα από 
κάθε λογική καθοδήγησης και κυριαρχίας των μαζικών χώρων, μέσα από διαδικασίες παρεμβατι
σμού και πολιτικής ομηρίας που τυχόν υπαγορεύει το στενό κομματικό συμφέρον.

Πέμπτον, την ισότιμη συμμετοχή του ΠΑΣΟΚ στον κοινωνικό διάλογο, στην προσπάθεια δημι
ουργίας εκείνης της διαλεκτικής με την κοινωνία σχέσης που θα εγγυάται και τη φερεγγυότητα 
της πολιτικής μας πρότασης, αλλά πολύ δε περισσότερο θα βάλει τις βάσεις για μια κοινωνία 
ενεργών πολιτών μέσα από συνθήκες άμεσης δημοκρατίας και ανοιχτών διαδικασιών για αξιο
ποιήσεις των όποιων πρωτοβουλιών.

Και έκτον, στην εσωκομματική μας λειτουργία πρέπει να κατοχυρωθούν η συλλογικότητα, η 
αξιοκρατία, οι θεσμοθετημένες διαδικασίες, η πολιτική και ηθική αλληλεγγύη των δυνάμεών μας, 
η κατοχύρωση των διαφορετικών απόψεων και η ενιαία δράση όλων των εκφράσεων στο Κίνη
μα.

Η προσπάθειά μας θα είναι σίγουρα επίπονη γιατί κι εμείς είμαστε συνειδησιακά και πολιτικά 
αλλοτριωμένοι σε μικρό ή μεγάλο βαθμό από την πρακτική του παρελθόντος. Πιστεύουμε όμως 
ότι μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα. Πώς μπορούμε; Αναλογιζόμενοι τις ευθύνες μας τόσο απέ
ναντι στον εαυτό μας, στο Κίνημα και στο δημοκρατικό λαό, να ξεπεράσουμε τους εαυτούς μας. 
Να είμαστε περήφανοι που είμαστε σοσιαλιστές και εκφραζόμαστε μέσα από το ΠΑΣΟΚ.

Τελειώνοντας η Νομαρχιακή Επιτροπή Μεγάλης Βρετανίας σταθερά προσανατολισμένη στις 
στρατηγικές επιλογές του Κινήματος, μέσα στα νέα αυτά δεδομένα καλεί όλες τις Οργανώσεις, 
τα στελέχη, τα μέλη και τους φίλους του Κινήματος ν’ αναπτύξουν γόνιμο, θετικό και αποτελε
σματικό διάλογο στις κομματικές διαδικασίες. Να προχωρήσουμε σε τακτικές πρωτοβουλίες 
μέσα από το λαό, για το λαό. Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Κι εμείς. Ο σύντροφος από τη Νομαρχιακή Επιτροπή Φθιώτιδας και να ετοιμά
ζεται η Νομαρχιακή Επιτροπή Β1. Πρέπει να πω ότι υπάρχουν η Τομεακή Επιτροπή Τουρισμού, η 
Νομαρχιακή Επιτροπή Β3 και η Νομαρχιακή Επιτροπή της Χίου, οι οποίες κατέθεσαν τα κείμενά
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τους και παραιτήθηκαν από τις ομιλίες.

κ.ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗΣ (Νομαρχιακή Επιτροπή Φθιώτιδας): Συντρόφισσες και σύντροφοι Κραββαρί- 
της από τη Νομαρχιακή Επιτροπή Φθιώτιδας. Η ανασυγκρότηση της Οργάνωσης του Κινήματος 
σίγουρα αυτή την περίοδο βρίσκεται δικαιολογημένα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της προ
σπάθειας όλων μας.

Από τη μέχρι σήμερα εμπειρία μας στο χώρο της Φθιώτιδας, αποδεικνύεται πως το εγχείρημα 
είναι δύσκολο. Η συνεχής υποβάθμιση του πολιτικού ρόλου της Οργάνωσης από το 1984 και 
μετά, μας οδήγησε στην ουσία να βρισκόμαστε μπροστά σ’ ένα οργανωτικό πολιτικό κενό και 
δοκιμότερο είναι να μιλάμε σήμερα για οργανωτική επανίδρυση παρά για οργανωτική ανασυ
γκρότηση.

Οι γενικού τύπου Τοπικές Οργανώσεις σύντροφοι, για μας θεωρούνται ξεπερασμένες. Οι 
Θεματικές Οργανώσεις που πολύ σωστά αποφασίσαμε στο τελευταίο μας Συνέδριο, είναι πολύ 
πιο κοντά στο προβληματισμό των πολιτών, είναι πολύ πιο κοντά στη λύση των προβλημάτων.

Όσον αφορά την εικόνα του Κινήματος είναι σίγουρο πως ακόμα δεν έχουμε πείσει πως απο
τελούμε το μεγάλο ενωμένο, δυνατό Κίνημα που οι εργασίες και τ’ αποτελέσματα του 4ου ιστο
ρικού μας Συνεδρίου, προδιέγραψαν. Δεν πείθουμε πως ξεπεράστηκαν οι αναγκαστικές και απο
λύτως θεμιτές αντιπαραθέσεις ενός ανοιχτού δημοκρατικού Συνεδρίου.

Πολλοί σύντροφοι φροντίζουν κάθε λίγο να δυναμιτίζουν το κλίμα της σύμπνοιας, της συντρο
φικότητας και αλληλεγγύης που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ανασυγκρότηση της 
Οργάνωσης.

Η διαφορετική άποψη είναι απολύτως σεβαστή και αναγκαία στο βαθμό που υπηρετεί τη συν
θετική προσέγγιση των προβλημάτων. Η δημοσιοποίηση απόψεων, που δεν έτυχε να επεξεργα
στούν τα αρμόδια όργανα δε συνιστούν υπεύθυνη πολιτική πράξη. Τραυματίζουν την ενότητα 
του Κινήματος και ασφαλώς αποτελούν τροχοπέδη στην προσπάθεια της ανασυγκρότησης του 
Κινήματος.

Γιατί; Δεν είναι επιχείρημα ασφαλώς ισχυρό, πως τα ίδια συνέβησαν και το παρελθόν. Γιατί 
πέρα από το ότι η παρελθοντολογία δεν υπήρξε ποτέ δημιουργική, το επιχείρημα αυτό δε λαμ
βάνει υπόψη του τις τότε συνθήκες που δικαιολογούσαν ίσως κάποιες ενέργειες.

Το στοίχημα της ανασυγκρότησης θα κερδιθεί στο μέτρο που είμαστε διατεθειμένοι ειλικρινά 
να προσδώσουμε ένα καινούργιο ρόλο και λόγο στην Οργάνωση. Το μέλος της ανασυγκροτημέ
νης Οργάνωσης σύντροφοι, δεν θα ανεχθεί το ρόλο του παθητικού δέκτη των αποφάσεων και 
επιλογών που λαμβάνονται ερήμην του.

Θα εξαρτηθεί επίσης η προσπάθεια ανασυγκρότησης και από μια σειρά άλλα ζητήματα. Θα 
εξαρτηθεί από τον επαναπροσδιορισμό της ιδεολογικής και πολιτικής μας ταυτότητας, γιατί υφί- 
σταται ή καλλιεργείται μια σύγχυση αναφορικά με την ιδεολογία του Κινήματος. Είναι κρίσιμο 
να επαναδιατυπωθούν οι ιδεολογικές και πολιτικές μας θέσεις, κάτω βέβαια από τις σημερινές 
συνθήκες, εξελίξεις και αναγκαιότητες.

Δε νιώθουμε ότι οδηγούμαστε ιδεολογικά, πολιτικά και οργανωτικά στη συρρίκνωση. Κι αν δεν 
το έχεις καταλάβει σύντροφε από το 74 ο Ανδρέας Παπανδρέου αυτό που έκανε ήταν συνεχείς 
προσαρμογές και σε επίπεδο ιδεολογίας και σε επίπεδο πολιτικής του Κόμματος.
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Ξεκινήσαμε από το (ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο), κρατικοποιήσεις, οικονομία, εξωτερική 
πολιτική, ΗΠΑ, ΕΟΚ, Τουρκία, Νταβάς, τρίτος κόσμος και μια σειρά άλλα ζητήματα

Σύντροφοι, η προσπάθεια θα εξαρτηθεί ακόμα από το βαθμό που θα αποκατασταθεί μια συνε
χής επικοινωνία και σχέση μεταξύ κέντρου και περιφέρειας, εξόρμηση στελεχών τόσο σε επίπε
δο του κόμματος, όσο και σε επίπεδο κυβερνητικού έργου και ενημέρωσης του λαού.

Θα εξαρτηθεί από την εξασφάλιση, μιας στοιχειώδους υλικοτεχνικής υποδομής των ίδιων των 
Οργανώσεων. Θα εξαρτηθεί από το πως τα μέλη του ΠΑΣΟΚ, Βουλευτές, Νομάρχες, Δήμαρχοι, 
που δρουν τοπικά, θα συνδυαστούν με το Κίνημα στη διαμόρφωση προτάσεων για τις τοπικές 
κοινωνίες.

Τελειώνοντας σύντροφοι, σήμερα όλοι κάναμε τις ίδιες διαπιστώσεις. Αναλύσαμε πάρα πολύ 
σωστά τα αίτια και τη σημερινή κατάσταση του Κινήματος, όμως στο διά ταύτα, στις απαντήσεις 
που ζητά η πολύ σωστή εισήγηση του Τομέα Οργανωτικής Πολιτικής για το μέλλον, απαντάμε 
όλοι μας σαν Κόμμα εξουσίας.

Θέλουμε να δημιουργήσουμε χωρίς να θίξουμε αυτό που μας έχει οδηγήσει εδώ και χρόνια σε 
μια συνεχή αδράνεια. Ας τολμήσουμε σύντροφοι. Οπως ξεκινήσαμε με το ασυμβίβαστο, σε 
σχέση με τους Γενικούς Γραμματείς και Βουλευτές ας το εφαρμόσουμε και σε όλο το εύρος και 
πλάτος της πολιτικής.

Δηλαδή, σύντροφοι, ασυμβίβαστο σε όλα τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής και Βουλευτές, 
ασυμβίβαστο στα διορισμένα μέλη να συμμετέχουν σε οποιαδήποτε κεντρική ή περιφερειακή 
θέση και να κατεβαίνουν και αιρετοί είτε Βουλευτές, είτε Νομάρχες και Νομαρχιακοί Σύμβουλοι, 
είτε Δήμαρχοι και Δημοτικοί Σύμβουλοι.

Σύντροφοι ακόμα θα πρέπει να δώσουμε στην Οργάνωση το ρόλο που της ανήκει και της αξί
ζει. Αν θέλουμε να έχουμε ρόλο με μια δημοκρατική καθολική ψηφοφορία, αυτοί να επιλέγουν 
όλους τους αιρετούς και να είναι δεσμευτική η επιλογή τους για την κεντρική καθοδήγηση και 
για τα πρόσωπα και για τα ψηφοδέλτια.

Ακόμα στο νομοσχέδιο για την Τοπική Αυτοδιοίκηση που έρχεται, σύντροφοι, τολμήστε να 
εκλέγονται και οι Αντιδήμαρχοι και οι Αντινομάρχες. Να μην είναι πολιτικές θέσεις που διαχειρί
ζονται κάποια πρόσωπα.

Κλείνοντας κι ένα τελευταίο: στελεχιακή πολιτική, σύντροφοι. Ολοι δεν κάνουν για όλα, ούτε 
ένας για όλα. Κι όχι μέσω κάποιων μηχανισμών, κάποιοι κακοί να επιβραβεύονται. Σύντροφοι, 
είμαστε σίγουροι και συντεταγμένοι μαζί σας στην προσπάθεια ανασυγκρότησης, αλλά θα πρέ
πει να λάβουμε πάρα πολύ σοβαρά υπόψη και τα νέα δεδομένα στο παγκόσμιο γίγνεσθαι.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Νομαρχιακή Επιτροπή Β1 λεκανοπεδίου και να ετοιμάζεται η Νομαρχιακή Επι
τροπή Λακωνίας.

ΝΤΕΡΕΚΑΣ Θ. (Νομαρχιακή Επιτροπή Β1): Βρισκόμαστε 8 μήνες μετά τις εκλογές και αν 
κανείς μπορεί να ανατρέξει εν συντομία σε όσα ζήσαμε τον τελευταίο καιρό μπορούμε να δια
κρίνουμε και να επισημάνουμε τα εξής:

α) Την πρώτη χρονική περίοδο που το ΠΑΣΟΚ επιχείρησε να συγκροτήσει ένα ολοκληρωμένο 
κυβερνητικό και πολιτικό σχέδιο, στο οποίο αφού συζητήθηκε το σύνολο των συλλογικών, 
κυβερνητικών και κομματικών οργάνων, (για πρώτη φορά), υπήρχαν αποφάσεις που τις περισσό-
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τερες φορές, αν όχι σε όλες είναι ομόφωνες.

β) Τη φάση υλοποίησης αυτού του σχεδίου όπου παρουσιάστηκαν και οξυμμένες κοινωνικές 
συγκρούσεις - λάθη χειρισμών και ατέλειες. Σήμερα μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι το 
ΠΑΣΟΚ ίσως για πρώτη φορά δίνει την αίσθηση στους πολίτες, ότι για το σύνολο των προβλημά
των που αντιμετωπίζει η χώρα, έχει συγκεκριμένο σχέδιο και πολύ περισσότερο έχει την πολιτι
κή βούληση και αταλάντευτη απόφαση να υλοποιήσει το σύνολο αυτών των πολιτικών, προσδί
δοντας έτσι κύρος και αξιοπιστία στις επιλογές και τα μέτρα που παίρνονται/λαμβάνονται. Αυτό 
έχει σαν αποτέλεσμα οι όποιες κοινωνικές συγκρούσεις που αναπτύχθηκαν (αγρότες, καθηγη
τές, ναυτεργάτες) να μην αποτελούν σημεία συνολικής κοινωνικής κρίσης όπως εσκεμμένα προ
σπάθησαν κάποιοι να προβάλουν, αλλά αντίθετα να ξεκόβονται από το σύνολο της κοινωνίας με 
αποτέλεσμα και να περιθωριοποιούνται και να οδηγούν τους αγώνες αυτούς σε μαρασμό και 
εκφυλισμό.

Όσον αφορά το σημερινό θέμα που αποτελεί το κυρίαρχο ζήτημα της σημερινής συνδιάσκε
ψης που έχει σχέση με την εσωκομματική ανασυγκρότηση, θέλουμε προκαταβολικά να τονίσου
με ότι:

• Το ΠΑΣΟΚ αμέσως μετά το συνέδριο, με την εκκίνηση της κυβερνητικής θητείας επεξεργά
στηκε συλλογικά, δημοκρατικά και ομόφωνα ένα σχέδιο εσωκομματικής ανασυγκρότησης, το 
οποίο σαν στόχο έχει να επανασυνδέσει το ΠΑΣΟΚ με τις υπαρκτές κοινωνικές δυνάμεις έτσι 
όπως διαμορφώνονται σήμερα. Με βάση λοιπόν αυτό παρατηρούμε τα εξής:

α) η ανασυγκρότηση δεν είναι δεδομένη συνταγή που μπορεί να υλοποιείται με ενιαίο τρόπο 
σε όλο το φάσμα του οργανωμένου ΠΑΣΟΚ,

β) χρειάζεται ταξική - κοινωνική και πολιτική επεξεργασία κάθε συγκεκριμένου χώρου ή περιο
χής έτσι ώστε ανάλογα και αντίστοιχα να προσαρμόζεται η νέα οργανωτική μορφή και διάρθρω
ση του κόμματός μας.

Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να διαφοροποιηθούμε από τις δύο βασικές παραδοσιακές 
λογικές που τείνουν να γίνουν κυρίαρχες στην προσπάθεια της ανασυγκρότησης.

Υπάρχει π λογική της άρνησης

Η πρώτη λογική, η οποία χωρίς να αρνείται την ανάγκη μιας οργανωμένης προσπάθειας για 
την ανασυγκρότηση, τελικά καταλήγει σε κάποιες μηδαμινές ή οριακές αλλαγές, στο ήδη υπάρ- 
χον οργανωτικό σχήμα γιατί κάποιοι θεωρούν ότι οι όποιες αλλαγές μεγαλύτερου πολιτικού δια
μετρήματος εγκυμονούν κινδύνους για τους υπάρχοντες πολιτικούς κομματικούς συσχετισμούς 
και τους εκφραστές τους (που είναι οι ίδιοι) και

Η δεύτερη λογική, η οποία θεωρεί ότι η ανασυγκρότηση είναι ευκαιρία για την αλλαγή αυτών 
των συσχετισμών και άκριτα επιχειρεί μονοσήμαντη ποσοτική μεταβολή μελών και οργανώσεων 
χωρίς αυτές να ανταποκρίνονται σε υπαρκτές κοινωνικές ανάγκες ή προβλήματα της κάθε 
περιοχής.

Αυτές οι δύο λογικές εγκλωβίζουν το ΠΑΣΟΚ, στα γρανάζια των τοπικών εξουσιών τα οποία 
έτσι όπως σήμερα είναι διαμορφωμένα, αναγορεύουν ως κυρίαρχο ζήτημα τις προσωπικές στρα
τηγικές, τα οφίτσια και τις καρέκλες.
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Πιστεύουμε ότι αυτές οι δύο πρακτικές αποτελούν τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Επι
βάλλεται σήμερα, που η φάση της συγκρότησης βρίσκεται σε εξέλιξη, το ΠΑΣΟΚ να αναδείξει 
την τρίτη λογική της ποιοτικής του και ποσοτικής του μετεξέλιξης, που θα ανταποκρίνεται στα 
συνολικά ή επιμέρους προβλήματα της κοινωνίας ή της κάθε περιοχής, με στόχο να ανασυγκρο
τήσουμε πολιτική και οργανωμένες δυνάμεις παντού.

Σ’ αυτή την προσπάθεια καθοριστικό ρόλο επιβάλλεται να δώσουμε στις Δ.Ν.Ε. που πρέπει να 
αποτελέσουν το σημείο συζήτησης - διαλόγου - σύνθεσης και σχεδιασμού όλων των εξουσιών 
και των εκφραστών τους σε κάθε περιοχή.

Οι Θ.Ο. οι οποίες, χωρίς να υποκαθιστούν το ρόλο των Τ.Ο., είναι απαραίτητο όσο ποτέ άλλοτε 
σήμερα να λειτουργήσουν σαν πόλος συσπείρωσης - ενεργοποίησης των πολιτών που ούτως ή 
άλλως συμμετέχουν στο πολιτικό γίγνεσθαι, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να συμμετάσχουν, να 
εκφράσουν και να συναποφασίσουν για την πολιτική που το ΠΑΣΟΚ συλλογικά διαμορφώνει για 
τα επιμέρους προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας.

Σ’ αυτή την προσπάθεια, τα περιφερειακά όργανα του κινήματος τα οποία επιφορτίζονται με 
την εκπόνηση ενός συνολικού σχεδίου για την ανάπτυξη, αποτελούν το κεντρικό σημείο σύνθε
σης της πολιτικής του ΠΑΣΟΚ. Άρα, επιβάλλεται να λειτουργήσουν με εντονότερους ρυθμούς 
και με συγκεκριμένη θεματολογία ώστε να μπορέσει το οργανωμένο ΠΑΣΟΚ να έχει άποψη για 
τα προβλήματα κάθε περιοχής.

Σύντροφοι,

Μια τέτοια προσπάθεια που βρίσκεται σήμερα σε εξέλιξη, όπως είναι αυτονόητο, διαφοροποιεί 
τη μέχρι σήμερα λειτουργία και ρόλο της οργάνωσης, επιχειρώντας στα πλαίσια αυτής της ανα
συγκρότησης, να αποδοθεί στο οργανωμένο ΠΑΣΟΚ ο νέος ρόλος, έτσι όπως αυτός περιγράφε- 
ται, από τις αποφάσεις του Συνεδρίου και της Κεντρικής Επιτροπής. Ρόλος ο οποίος μπορεί να 
προσδιοριστεί με τους εξής χαρακτηρισμούς:

• Από κόμμα μηχανισμού και εκλογικής πελατείας σε κόμμα διαλόγου - συμμετοχής και δια
μόρφωσης απόψεων και ιδεών.

• Από κόμμα αντιπαράθεσης προσωπικών επιλογών και συσχετισμών, σε κόμμα διαλόγου και 
αντιπαράθεσης, απόψεων και ιδεών ακόμη και οργανωμένων που δίνουν όμως τη δυνατότητα 
να περάσουμε από τη μίζερη εσωκομματική ζωή, που μέχρι τώρα έχουμε ζήσει, σε οργανώ
σεις του ΠΑΣΟΚ ανοιχτές στους κοινωνικούς προβληματισμούς και στα νέα δεδομένα που 
διαπερνούν σήμερα την ελληνική κοινωνία.

Με βάση τα παραπάνω είναι δυνατόν το ΠΑΣΟΚ να οδηγηθεί νικηφόρα στις ερχόμενες δημοτι
κές και νομαρχιακές εκλογές.

Σε αντίθετη περίπτωση, η γνώμη μας είναι ότι το ΠΑΣΟΚ θα οδηγηθεί διχασμένο και πολυτε- 
μαχισμένο, κάτι το οποίο προφανώς θα δημιουργήσει πολιτική αστάθεια και θα αποδυναμώσει 
την πολιτική ηγεμονία του ΠΑΣΟΚ, έτσι όπως αυτή εκφράστηκε νικηφόρα στις τελευταίες βου
λευτικές εκλογές.

Σύντροφοι,

Σ’ αυτή την οκτάμηνη κυβερνητική και κομματική πορεία, παρουσιάστηκαν φαινόμενα και πρα
κτικές που αναπαράγουν τη λογική των νικητών και ηττημένων του Συνεδρίου.



Φαινόμενα και πρακτικές που προσπαθούν να επιβάλουν εκβιαστικά και ανιστόρητα διλήμματα 
στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ.

Διλήμματα και ταμπέλες που φθάνουν στο έσχατο σημείο να προσβάλουν το συναίσθημα, την 
ιστορική διαδρομή, και την προσωπική στάση μελών, στελεχών, ακόμη και ολόκληρων οργανώ
σεων.

Σύντροφοί,
Τελειώνοντας εκτιμούμε ότι η προσπάθεια που βρίσκεται σήμερα σε εξέλιξη είναι μία διαρκής 

σύγκρουση και ρήξη με κατεστημένες απόψεις, πρακτικές και λογικές που μας οδήγησαν μέχρι 
εδώ. Η ανάδειξη της συλλογικής λειτουργίας του Κινήματος, δηλαδή η νέα συλλογικότητα, ο 
δημοκρατικός τρόπος λήψης των αποφάσεων, η αποτελεσματικότητα κυβέρνησης και κόμματος, 
σαν στοιχείο της δημοκρατικής λειτουργίας, η πολιτική ηγεμονία των απόψεών μας, που σήμερα 
κυριαρχούν στην ελληνική κοινωνία αποτελούν τον κεντρικό στόχο της προσπάθειας που σήμε
ρα γίνεται.

Ο στόχος αυτός επιβάλλει σήμερα να ανασυγκροτήσουμε το ΠΑΣΟΚ μ' αυτές τις αρχές και το 
χτίσιμο αυτό ν' αποτελέσει το κεντρικό σημείο της συμφωνίας μας.

Η ψυχική επανένωση που πολλοί ευαγγελίζονται δεν μπορεί να είναι το προϊόν ή το άθροισμα 
προσωπικών στρατηγικών ή άθροισμα προσώπων. Το συνεκτικό στοιχείο σ' αυτή την προσπάθεια 
δημιουργίας ψυχικής ενότητας και συντροφικής αλληλεγγύης είναι η αποδοχή από όλους ότι η 
ενότητα του κόμματός μας θα στηρίζεται πάντα στις αποφάσεις που λαμβάνονται με συλλογικό 
και δημοκρατικό τρόπο. Θα στηρίζεται και στην ανάγκη, που όλοι μας έχουμε ομολογήσει, ότι το 
ΠΑΣΟΚ για να συνεχίσει να υπάρχει σαν προοδευτικό κόμμα στη χώρα μας, πρέπει να επανα
συνδεθεί με τη σημερινή ιστορική πραγματικότητα προσπαθώντας να συγκροτήσει τη φυσιογνω
μία μιας νέας προοδευτικής πρότασης, η οποία μπορεί να δώσει νόημα και περιεχόμενο στην 
αριστερά της πατρίδας μας.

Όσο το ΠΑΣΟΚ θα περιχαρακώνεται και θα καθηλώνεται στις πρακτικές και στις απόψεις προη
γούμενων δεκαετιών θα τείνει ολοένα και περισσότερο να γίνει κόμμα στελεχών και γραφειο
κρατών, χάνοντας έτσι τα μαζικά και λαϊκά χαρακτηριστικά του.

ΔΙΑΣΑΚΟΣ Μ. (Νομαρχιακή Επιτροπή Λακωνίας): Σύντροφοι και συντρόφισσες, βρισκόμαστε 
εδώ για να επαναπροσδιορίσουμε το ρόλο και τον τρόπο λειτουργίας της Οργάνωσης, για την 
προσαρμογή της στις σύγχρονες κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες. Αμεσα τίθεται το ερώτημα, 
προς ποία κατεύθυνση θέλουμε να οδηγηθούμε; Στην ποσοτική ανάπτυξη ή στην ποιοτική ανα
βάθμιση;

Εμείς πιστεύουμε ότι τα δύο αυτά χαρακτηριστικά πρέπει να αναπτυχθούν συμμετρικά και 
κανένα υπέρμετρα εις βάρος του άλλου. Τονίστηκε ότι ο ρόλος της Οργάνωσης είναι η παραγω
γή πολιτικής. Εάν με τον όρο αυτό εννοούμε την επεξεργασία και πρόταση λύσεων των προβλη
μάτων με βάση την ιδεολογία του Κινήματος και την πολιτική στρατηγική της Κυβέρνησης, πρέ
πει πρώτα να ακούγεται η Οργάνωση πριν τη διαμόρφωση αυτής της στρατηγικής και μετά τη 
διαμόρφωσή της, να γίνεται γνωστή σ’ αυτή αλλά και κατανοητή απ’ αυτή.

Πολλές φορές σύντροφοι, έχουμε βρεθεί στη δυσχερή θέση να απολογούμαστε και να δικαιο
λογούμαστε, για νομοθετικές πρωτοβουλίες και διοικητικές αποφάσεις του ίδιου κέντρου, που

όχι απλά είναι διαφορετικές μεταξύ τους, αλλά και εντελώς αντίθετες. Και απολογούμαστε, 
δίχως να έχουμε και συμμετοχή στη διαμόρφωσή τους.

Γι’ αυτό ζητάμε θεσμοθέτηση επαφών και αμφίδρομη ενημέρωση μεταξύ της Οργάνωσης από 
τη μια, και διοικητικών και κυβερνητικών παραγόντων, από τον Πρωθυπουργό έως το Γραμματέα 
της περιφέρειας από την άλλη.

Σύντροφοι υπουργοί και παράγοντες, η επαφή σας με την Οργάνωση δεν είναι χάσιμο χρόνου. 
Και εσείς και το Κίνημα και ο λαός έχετε να κερδίσετε. Αυτό δεν το λέμε με την έννοια ότι 
θέλουμε να κυβερνήσουμε, απλώς να ακουστούμε και να πείσουμε θέλουμε.

Κατάγομαι από μια συντηρητική περιφέρεια της Λακωνίας. Δουλεύουμε εκεί πραγματικά σε 
μια πολιτική έρημο. Δεν έχουμε ούτε προοδευτικό νομάρχη, ούτε προοδευτικό δήμαρχο. Λίγοι, 
μια ομάδα ΠΑΣΟΚων είμαστε που αγωνιζόμαστε. Εχουμε και μια παραλία από τις ωραιότερες 
παραλίες της χώρας μας.

Με ιδρώτα οι ιδιώτες προσπάθησαν και με αίμα και την ανέπτυξαν. Την ανακάλυψαν όμως οι 
επιχειρηματίες και οι νονοί της νύχτας και κάνοντας εκμετάλλευση του νόμου και στηριζόμενοι 
στη διαφθορά της διοίκησης, την έχουν κάνει τόπο εξυπηρέτησης των συμφερόντων τους και 
την οδηγούν προς την καταστροφή.

Ο νομάρχης χύνει κροκοδείλια δάκρυα σε πρωτοσέλιδα (τι να κάνω, είναι η κακή κυβέρνηση, 
δεν είναι στην αρμοδιότητά μου). Το ίδιο και ο δήμαρχος. Και όταν εμείς απευθυνθήκαμε στον 
αρμόδιο υφυπουργό Οικονομικών, συναντήσαμε την λοιδορία, την υποτίμηση και την προσβολή.

Πώς θα δουλέψουμε υπ’ αυτές τις συνθήκες σύντροφοι; Τονίστηκαν τα φαινόμενα εκφυλισμού 
της λειτουργίας της Οργάνωσης, λόγω του κυνηγητού των θέσεων και των καρεκλών. Και διε- 
ρωτόμεθα, αυτές οι επιλογές και οι τοποθετήσεις, έγιναν με ευθύνη της Οργάνωσης;

Οχι σύντροφοι. Εγιναν με ευθύνη μηχανισμών και προσωπικών σχέσεων, έξω και πέρα από 
την Οργάνωση. Δεν ακούσαμε ποτέ ότι ο α ή ο β προωθήθηκαν από την τάδε Οργάνωση, προω
θήθηκαν από τον τάδε μηχανισμό, από την τάδε ομάδα, από το δείνα παράγοντα.

Ο Πρόεδρος καθιέρωσε ορισμένα ασυμβίβαστα. Οα πρέπει να επεκταθούν και σε άλλες περι
πτώσεις, όλοι ξέρουμε πού, για να κάνουν καλό στην Οργάνωση. Για να πετύχει η αναδιοργάνω
ση, πρέπει να γίνει ελκυστική, ώστε να προσελκύσει πολιτικά και κοινωνικά δραστήρια άτομα και 
σαν ελάχιστη προϋπόθεση, νομίζω ότι πρέπει να νιώσουν, ότι δραστηριοποιούμενοι στην Οργά
νωση παίζουν κάποιο ρόλο, ρόλο πολιτικό, ρόλο κοινωνικό.

Πρέπει να απαντήσουμε πειστικά στο ερώτημα: γιατί να ενταχθούμε; Γιατί να δραστηριοποιη
θούμε; Η ψυχική και πολιτική σύνδεση των μελών, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επιβίω
ση της Οργάνωσης, για την επιβίωση του Κινήματος.

Γ ια να επιτευχθεί αυτό, πρέπει οι μεν να απεγκλωβιστούν από τις προκαταλήψεις, να ξεφύ- 
γουν από την μιζέρια και την εσωστρέφεια της άγονης κριτικής και οι δε να κατέβουν από τα 
καλάμια, να πάψουν να κουβαλούν την αλαζονεία και όλοι μαζί να εργαστούμε για να ανταπο- 
κριθούμε στις προσδοκίες του λαού, που μας ψήφισε και θα μας ξαναψηφίσει. Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Από την Τομεακή Επιτροπή Συνταξιούχων.

ΜΑΝΙΑΣ Γ. (Τομεακή Επιτροπή Συνταξιούχων): Συντρόφισσες και σύντροφοι, πήραμε μόλις 
προχθές Τετάρτη βράδυ το κείμενο του Τομέα Οργανωτικής Πολιτικής και οφείλω να παραδε



χθώ όπως είπε και ένας σύντροφος κατά την ανάγνωσή του στη συνεδρίαση της Τομεακής Επι
τροπής, ότι είναι ένα ωραίο κείμενο καθηγητή, που απευθύνεται σε πανεπιστημιακούς σπουδα
στές και όχι στον απλό, τον τυχαίο άνθρωπο, τον άνθρωπο της βάσης του ΠΑΣΟΚ.

Το κείμενο αναφέρεται λεπτομερώς στις διαφορές του χθες και του σήμερα. Προτείνει τρό
πους οργάνωσης του ΠΑΣΟΚ κάτω από τις σημερινές συνθήκες, τις διεθνείς και εθνικές συγκυ
ρίες, τη σημερινή πολιτική κατάσταση και την οργάνωση της κοινωνίας όπως είναι σήμερα.

Ο χρόνος μέσα στον οποίο μας δόθηκε το κείμενο για να τοποθετηθούμε είναι πολύ λίγος για 
να μπορέσουμε να μελετήσουμε και να εντοπίσουμε τα θετικά και αρνητικά στοιχεία του κειμέ
νου. Ομως, θα αναφερθούμε σε μερικά σημεία που μπορέσαμε να εντοπίσουμε. Για να εκφρά
ζουμε κάθε φορά τις ανάγκες μιας συνεχώς μεταβαλλόμενης κοινωνίας, θα πρέπει να αγκαλιά- 
σουμε όλα τα μέλη της.

Με το σχέδιο όμως συγχώνευσης των Οργανώσεων που προωθείται, μένει ένα μεγάλο μέρος 
των μελών μετέωρο. Και μιλώ για τους συνταξιούχους που πηγαίνουν στις Νομαρχιακές Επιτρο
πές. Ηταν δική μας επιλογή να οργανωθούμε σ’ αυτό το χώρο, ενώ ασφαλώς θα μπορούσαμε να 
έχουμε άλλες επιλογές, όπως τις Οργανώσεις Επιστημόνων, τις Τοπικές Οργανώσεις κ.α.

Προτιμήσαμε το χώρο του συνδικαλισμού, γιατί έχουμε κοινά βιώματα, κοινούς αγώνες. Πολ
λοί από εμάς διώχθηκαν, βασανίστηκαν, φυλακίστηκαν, ταλαιπωρήθηκαν από τη δεξιά και τη 
δικτατορία. Είμαστε όμως ένα ζωντανό κομμάτι του λαού, που μπορεί και θέλει ακόμα να προ
σφέρει στο Κόμμα και την κοινωνία.

Στις ολοκληρωμένες συζητήσεις στην Γραμματεία του Τομέα Συνδικαλισμού, δεν λάβαμε 
μέρος αφού δεν κληθήκαμε και φυσικά από την ανακοίνωση της ανασυγκρότησής του, μάθαμε 
μόλις την Τετάρτη ότι μας καταργούν και μας εντάσσουν στις Νομαρχιακές Επιτροπές.

Αντί να υπάρξει διεύρυνση στο χώρο των συνταξιούχων μας διαλύουν. Αν θέλαμε όμως να 
οργανωθούμε στις Τοπικές Οργανώσεις της γειτονιάς μας, εύκολα θα μπορούσαμε να το είχαμε 
κάνει όπως προείπα. Θα πρέπει να ξανακοιτάξουμε το σχέδιο αναδιάταξης των Τομεακών Επι
τροπών, αν θέλουμε να εκφράσουμε τις ανάγκες μιας μεταβαλλόμενης κοινωνίας, αν θέλουμε 
να επιτύχουμε την κοινωνική ανασυγκρότηση της οργανωμένης βάσης και να μειώσουμε την 
αναντιστοιχία μεταξύ οργανωμένου και κοινωνικού ΠΑΣΟΚ.

Έτσι, θα μπορέσουμε να έρθουμε σε επαφή με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις που έχουν 
αλωθεί από το ΚΚΕ και τη ΝΔ. Να προσπαθήσουμε να έχουμε τον πρώτο λόγο και να ελέγχουμε 
τα συνδικάτα των συνταξιούχων και όχι να είμαστε διαλυμένοι.

Οι συνταξιούχοι είναι δύο εκατομμύρια και παραμένει ο κύριος παράγοντας στην κοινωνική 
ζωή του τόπου. Είναι αυτοί που διαμορφώνουν το εκάστοτε εκλογικό αποτέλεσμα. Είναι αυτοί 
που και ξύλο έφαγαν γιατί διεκδικούσαν αυτά που δικαιούντο, αυτά που κατά καιρούς τους 
άρπαξε το κράτος και που με τους νόμους του Μητσοτάκη του ‘90 και ‘92, τους έφτασε στα όρια 
της φτώχειας.

Το ΠΑΣΟΚ το ‘90 και ‘92 είχε αναγνωρίσει την αδικία και καταψήφισε τους νόμους αυτούς. 
Δεσμεύτηκε προεκλογικά το ‘93 ότι θα άρει τις αδικίες. Δυστυχώς όμως οι νόμοι παραμένουν 
όπως ψηφίστηκαν τότε. Τέλος, στο κοινωνικό διάλογο, πληροφορούμεθα από τα MME, πως οι 
συνταξιούχοι δεν θα συμμετέχουν. Αυτό θα είναι σφάλμα με τεράστιο πολιτικό κόστος. Οι

συνταξιούχοι πρέπει να συμμετέχουν και να ακουστούν με προσοχή.

Η σύνταξη που εισπράττουν, προέρχεται από τις εισφορές ασφαλιστικών ταμείων, εισφορές 
μιας ολόκληρης ζωής και δεν είναι ελεημοσύνη κανενός. Πρέπει σύντροφοι οι άνθρωποι αυτοί 
να ζουν με αξιοπρέπεια.

Ενα θετικό στοιχείο του κειμένου του Τομέα Οργανωτικής Πολιτικής, είναι η αξιοποίηση και 
καταγραφή του στελεχιακού δυναμικού του ΠΑΣΟΚ. Ας ευχηθούμε να μην μείνει μόνο στην 
καταγραφή, αλλά και ας αξιοποιηθούν όλα εκείνα τα στελέχη που έχουν γνώσεις, εμπειρία και 
διάθεση να προσφέρουν στο ΠΑΣΟΚ και στην κοινωνία.

Αλλωστε, όπως είπε ο Πρόεδρός μας στην 4η Σύνοδο της Κ.Ε., στο ΠΑΣΟΚ δεν περισσεύει 
κανείς. Κανείς δεν είναι περισσότερο ή λιγότερο ΠΑΣΟΚ από τον άλλο. Είμαστε το ΠΑΣΟΚ των 
αποφάσεων.

Σύντροφοι, μόνο εάν οργανωθούμε με σωστή καθοδήγηση, αν αγκαλιάσουμε όλους τους 
χώρους, αν τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ κατέβουν κοντά στο λαό και δεν παραμείνουν καθηλωμένα 
στις καρέκλες τους, τότε και μόνο τότε θα πετύχει η ανασυγκρότηση, το Κόμμα θα διευρυνθεί 
και ο κόσμος θα το αγκαλιάσει.

Πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι ο λαός δεν είναι διατεθειμένος να συμμετέχει στην πολιτική ζωή 
του τόπου με τους ίδιους απαράδεκτους και παλαιοκομματικούς όρους. Ο λαός θέλει αμφίδρομη 
διακίνηση πληροφοριών και απόψεων. Θέλει επικοινωνία με την κυβέρνηση και τα στελέχη του 
Κόμματος.

Αν πράγματι θέλουμε προσέγγιση, πρέπει να αλλάξει και η νοοτροπία στον τρόπο διοίκησης 
και κατ’ επέκταση η συμπεριφορά των φορέων της εξουσίας προς τον απλό πολίτη. Τέλος, 
παράκληση όλων μας είναι να σταματήσουν κάποτε οι εσωκομματικές έριδες που δίνουν τροφή 
για σχόλια στα μέσα ενημέρωσης και στους αντιπάλους μας. Ενωμένοι όλοι μαζί, να συμβάλ
λουμε στην επιτυχία της ανασυγκρότησης του ΠΑΣΟΚ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ο σύντροφος από την Νομαρχιακή Επιτροπή Χανίων.

ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ Μ. (Νομαρχιακή Επιτροπή Χανίων): Συντρόφισσες και σύντροφοι, η σημερινή 
σύνοδος στοχεύει κύρια στην ανασυγκρότηση του ΠΑΣΟΚ που ξεκίνησε μετά το 4ο Συνέδριό 
μας και αποτελεί μια πολιτική και κοινωνική αναγκαιότητα για τη χώρα μας. Θεωρούμε ότι απο
τελεί συνέχεια της συνδιάσκεψης του 1995, αρκετά από τα συμπεράσματά της οποίας, θεσμοθε
τήθηκαν με το Συνέδριο.

Με την παρατήρηση ότι οι εισηγήσεις της κεντρικής καθοδήγησης Προέδρου, Γραμματέα της 
Κ.Ε. και Γραμματέα της Οργανωτικής Πολιτικής ήταν εμπεριστατωμένες και ικανοποιούν, θα 
πούμε κάποιες δικές μας θέσεις, παρατηρήσεις και προτάσεις.

Εμείς σαν Νομαρχιακή Επιτροπή, καταβάλλουμε προσπάθεια κάνοντας παράλληλα τις προτά
σεις και παρατηρήσεις μας. Κάθε φορέας, στέλεχος και μέλος του ΠΑΣΟΚ, στην πορεία αυτή 
οφείλει να συμβάλλει απ’ όποιο μετερίζι βρίσκεται. Το έργο και οι ευθύνες μας είναι μεγάλες, 
γιατί είμαστε και Κυβέρνηση την οποία πρέπει να βοηθήσουμε και να στηρίξουμε το έργο της, 
γιατί πρέπει να πετύχει.

Το έργο βέβαια και οι ευθύνες των υψηλόβαθμων στελεχών και μελών της Κυβέρνησης είναι 
πολύ μεγαλύτερα, γιατί αυτοί πρέπει να δίνουν και το παράδειγμα, αλλά και γιατί οι ενέργειες



και οι αποφάσεις τους έχουν εθνική ή και μεγαλύτερη εμβέλεια.
Η συλλογικότητα, η υπευθυνότητα, η λειτουργία των θεσμών και οργάνων, η τήρηση του προ

γράμματος της πολιτικής και των αρχών του Κινήματος, πρέπει να είναι τρόπος ζωής και δράσης 
του καθένα μας. Για την κατάσταση στις Οργανώσεις και το Κόμμα, όπως και για την ανασυ
γκρότηση του ΠΑΣΟΚ του 21ου αιώνα που και σήμερα θα συζητήσουμε η Νομαρχιακή Επιτροπή 
έχει κάνει κατά καιρούς προτάσεις στα διάφορα όργανα του Κινήματος.

Δεν είμαστε αιθεροβάμονες, αλλά δεν παύουμε και να ελπίζουμε για την επιτυχία αυτού του 
εγχειρήματος. Αρκεί τα μέλη και κύρια τα στελέχη, να το πιστέψουν, να το θελήσουν πραγματι
κά. Η Νομαρχιακή Επιτροπή έχει εισηγηθεί και παλαιότερα, ότι η ανασυγκρότηση του ΠΑΣΟΚ θα 
πετύχει μόνο αν αναβαθμιστεί το Κόμμα συμμετέχοντας στις κοινωνικές διεργασίες και εξελί
ξεις.

Αυτό προϋποθέτει συμμετοχή στην εξουσία άμεσα και έμμεσα. Αν η άμεση συμμετοχή του 
αποκλείεται λόγω ιδεολογίας, θεσμών και πρακτικών, πρέπει να ενισχυθεί η έμμεση συμμετοχή 
του στην εξουσία. Ενας απλός θεωρητικός τρόπος είναι τα μέλη του που ασκούν κοινωνική 
εξουσία, η Κυβέρνηση, η Τοπική Αυτοδιοίκηση, οι θεσμοί κλπ, όχι μόνο να εφαρμόζουν τις πολι
τικές, τα προγράμματα, τις αποφάσεις του Κόμματος, αλλά και να συνεργάζονται μ’ αυτό σε μια 
ροή αλληλοπληροφόρησης, προγραμματισμού κλπ.

Μόνο τότε το Κόμμα θα έχει τη δυνατότητα αφ’ ενός να παράγει την πολιτική, τα προγράμμα
τα, αφ’ ετέρου να παρακολουθεί την υλοποίησή τους, να παρακολουθεί τις απαραίτητες διορθώ
σεις.

Αυτό το θεωρητικό κατασκεύασμα στην πράξη λειτουργεί αντίθετα. Οπως έχουμε αναφέρει, 
κάθε κοινωνικός αξιωματούχος που το αξίωμά του το απέκτησε εξ ονόματος του ΠΑΣΟΚ, προ
σπαθεί να εδραιώσει και να διευρύνει τις προσωπικές του εξουσίες εις βάρος οποιουδήποτε 
άλλου προσώπου, θεσμού, φορέα και προπάντων του Κόμματος.

Το ΠΑΣΟΚ έχει μετατραπεί σε Κόμμα αξιωματούχων, όπου όχι μόνο στην πράξη αλλά και 
τύποις υπάρχουν δύο κατηγορίες μελών, τους εξ οφίτσιον και τους λοιπούς. Οσα μέλη ελέω 
ΠΑΣΟΚ έγιναν βουλευτές, δήμαρχοι, νομάρχες, δεν ξαναμπαίνουν στην κρίση των εσωκομματι
κών και προκριματικών εκλογών, αλλά αυτοδίκαια ξανακατεβαίνουν υποψήφιοι.

Βέβαια το τυπικό στη συμμετοχή τους στη διαδικασία τώρα πια δεν λύνει το πρόβλημα, γιατί οι 
πανίσχυροι προσωπικοί τους μηχανισμοί θα τους επανεκλέξουν. Ανεξάρτητα αυτού όμως, με 
σύστημα μονοσταυρίας θα υπήρχε ετυμηγορία. Τα ασυμβίβαστα που έχουν αποφασιστεί και 
έχουν γραφτεί στα MME είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.

Ιδιαίτερα όμως πρέπει να προβληματιστούμε για τις παρενέργειες στην ανανέωση της Κ.Ο. 
Εφ’ όσον θεωρητικά οι θέσεις, η πολιτική, ο γενικότερος σχεδιασμός και τα προγράμματα καθο
ρίζονται από το Κόμμα, θα πρέπει αυτό να έχει τη δυνατότητα να τα σχεδιάσει.

Τρεις βασικές προϋποθέσεις βλέπουμε για την υλοποίηση των παραπάνω: α.Ικανά στελέχη σε 
ποιότητα και αριθμό, β.Πληροφορία. γ.Οικονομική αυτοτέλεια.

Για το πρώτο, ελπίζουμε ότι θα αναδειχθούν από την ανασυγκρότηση. Για το δεύτερο, εκτός 
από την πληροφόρηση που μπορούν και θα φέρουν τα μέλη, πρέπει θεσμικά να παρέχεται απ’ 
όλους τους κοινωνικούς φορείς και σε όλα τα κόμματα, αν είμαστε δημοκράτες και εφαρμόζου-
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με τις αρχές της διαφάνειας και αποκέντρωσης.

Εως ότου θεσπιστεί νομικά, οι φορείς που ελέγχονται από αξιωματούχους του ΠΑΣΟΚ, πρέπει 
να παρέχουν κάθε πληροφόρηση και να συνεργάζονται με το Κόμμα. Γι’ αυτό το σκοπό μπορούν 
να φτιαχτούν συγκεκριμένες λειτουργίες και διαδικασίες. Οσοι από τους παραπάνω υπεύθυνους 
των φορέων δεν ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους, την επόμενη μέρα να μην συμπερι- 
λαμβάνονται στα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ.

Οσοι εκ των αμειβομένων δεν ανταποκρίνονται στις οικονομικές υποχρεώσεις τους, να μην 
συμπεριλαμβάνονται αυτομάτως στα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ στις επόμενες εκλογές. Παράλλη
λα, η απόφαση του Συνεδρίου για τη χρηματοδότηση των Νομαρχιακών Επιτροπών με ποσοστό 
κρατικής χρηματοδότησης του Κόμματος, να είναι τέτοια που να λύνει το οικονομικό πρόβλημα 
των Οργανώσεων.

Συντρόφισσες και σύντροφοι, πρόσθετα όσον αφορά την πορεία της ανασυγκρότησης θα 
κάνουμε ορισμένες παρατηρήσεις- προτάσεις. Σε επίπεδο κεντρικής καθοδήγησης, να γίνονται 
τακτικές επισκέψεις μελών των Τομέων στις Οργανώσεις και ειδικά στην περιφέρεια. Ο Πρόε
δρος και ο Γραμματέας του Κινήματος σε τακτά χρονικά διαστήματα ή κατά τις περιοδείες του 
στην περιφέρεια, να συναντά τους Γραμματείς των Νομαρχιακών Επιτροπών της περιφέρειας, 
ώστε σε διάστημα ενός χρόνου να έχει συνεργαστεί με όλες.

Να γίνεται/να πραγματοποιείται Σύσκεψη στην Αθήνα τουλάχιστον κάθε 5 ή 6 μήνες ή πριν 
από κάθε συνεδρίαση της Κ.Ε. των Γραμματέων των Νομαρχιακών Επιτροπών με τα μέλη του 
Ε.Γ. Σε επίπεδο περιφερειακό, αυτό το οποίο προτείνουμε είναι συγκρότηση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου και στο σημείο αυτό θα πρέπει να γίνει ορισμός του συντονιστικού οργάνου.

Σε επίπεδο νομαρχιακό που αποτελεί και την κύρια ευθύνη μας, προχωρούμε στις διαδικασίες. 
Εχουμε πραγματοποιήσει μία διευρυμένη Νομαρχιακή για την ανασυγκρότηση. Εχουμε προ
γραμματίσει άλλη μία για την οικονομία και την ανάπτυξη. Ο ρόλος της Διανομαρχιακής πιστεύω 
ότι μπορεί να είναι σημαντικός, αρκεί να θέλουν να δουλέψουν τα στελέχη.

Θεματικές Οργανώσεις έχουμε προγραμματίσει μέχρι τώρα πέντε σε άμεσο στάδιο, με προο
πτική να προχωρήσουμε. Επειδή ο χρόνος είναι περιορισμένος, καταθέτω την εισήγηση, η οποία 
έχει αρκετές παρατηρήσεις και συμπληρωματικές προτάσεις.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ο εκπρόσωπος της Νομαρχιακής Επιτροπής ΠΑΣΟΚ Σουηδίας.

ΚΟΥΝΔΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ (Νομαρχιακή Επιτροπή ΠΑΣΟΚ Σουηδίας): Είναι κοινή δια
πίστωση όλων μας ότι η σημερινή δομή και λειτουργία του κόμματος δεν ανταποκρίνεται στις 
σημερινές συνθήκες και επιταγές.

Το φαινόμενο της απομαζικοποίησης των οργανώσεων και της έλλειψης ενδιαφέροντος για τα 
κοινά είναι αποτέλεσμα του ατομικισμού και του εγωισμού που έχουν επικρατήσει στην κοινωνία 
τα τελευταία χρόνια μετά την πρόσφατη νίκη του νεοφιλελευθερισμού.

Μια ακόμη αξιοσημείωτη αιτία είναι η αντιστοιχία λόγων και έργων που υπάρχει στην πολιτική 
ζωή της χώρας και που δημιούργησε μια δυσπιστία απέναντι στον πολιτικό κόσμο.

Κάτω από αυτές τις συνθήκες η υπόθεση της ανασυγκρότησης είναι μια δύσκολη υπόθεση.

Η ανασυγκρότηση για να πετύχει θα πρέπει να συνοδεύεται και από πολιτικό περιεχόμενο.

Οα πρέπει να ξαναδώσουμε όραμα, ελπίδα και προοπτική στο λαό και να κερδίσουμε τη χαμέ-
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νη αξιοπιστία μας.
Θα πρέπει να διαφυλάξουμε και να αναπτύξουμε το κράτος πρόνοιας, γιατί είναι σχεδόν και η 

μοναδική διαχωριστική γραμμή που απόμεινε από τη συντήρηση.

Θα πρέπει να γίνει μια σωστή αξιολόγηση των λαθών και των επιτυχιών που είχαμε στην 
23χρονη πορεία μας και χωρίς να ξεκινάμε από το μηδέν να ξεπεράσουμε τις διαχωριστικές 
γραμμές που δημιουργήθηκαν στο πρόσφατο συνέδριο.

Η αποκατάσταση της ενότητας μέσα στο ΠΑΣΟΚ είναι προϋπόθεση για την επιτυχία της ανα
συγκρότησης.

Όσον αφορά το οργανωτικό μοντέλο που θα πρέπει να διαλέξουμε, είναι το μοντέλο που θα 
δίνει τη δυνατότητα στο απλό μέλος να επηρεάζει την πολιτική. Γιατί στην ουσία γίνεται κάποι
ος μέλος ενός κόμματος για να επηρεάσει την πολιτική του κόμματος, σύμφωνα με τις απόψεις 
και τις ιδέες του. Και αυτό επιτυγχάνεται με τη δημιουργία ενός κόμματος αρχών, ενός κόμμα
τος θεσμού όπου και θα γίνονται σωστά συνέδρια και όλα τα μέλη θα συμμετάσχουν στο διάλο
γο και στη διαδικασία ψήφισης των θέσεων του κόμματος.

Η μετεξέλιξη του ΠΑΣΟΚ σε ένα σύγχρονο, ευρωπαϊκό, σοσιαλιστικό κόμμα πιστεύουμε πως 
είναι μονόδρομος, διαφορετικά δεν θα υπάρξει ούτε μέλλον, ούτε προοπτική.

Για τις οργανώσεις των αποδήμων προτείνουμε μια οργανωτική συνδιάσκεψη για να εξετάσει 
την ιδιαιτερότητα που υπάρχει και προτείνουμε για περιφέρεια να θεωρηθούν όλες οι χώρες - 
μέλη της Ε.Ε. για το λόγο ότι υπάρχουν κοινά προβλήματα.

Τέλος πιστεύουμε στην αναγκαιότητα κάλυψης των εξόδων από την πλευρά του κόμματος σε 
κομματικές διαδικασίες για να μην γίνει η συμμετοχή στα κοινά προτέρημα μόνο αυτών που 
έχουν την οικονομική δυνατότητα, πολύ περισσότερο δε όταν το κίνημά μας εκφράζει τα ευρύ
τερα λαϊκά στρώματα.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ο σύντροφος από την Τομεακή Επιτροπή Τεχνικών.

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Γ. (Τομεακή Επιτροπή Τεχνικών): Συντρόφισσες και σύντροφοι, νομίζω ότι 
σε μια σύνοδο της Οργανωτικής Πολιτικής, πρέπει να σχεδιάσουμε την πολιτική μας άποψη και 
δράση και την οργανωτική μας λειτουργία και δράση, πράγματα που είναι αμφιμονοσήμαντα, 
δεμένα και αλληλοεπηρεαζόμενα μεταξύ τους.

Στην πολύχρονη διαδρομή μας, είναι προφανές ότι οι θέσεις μας αλλάζουν. Στα κείμενά μας 
υπήρχαν και θέσεις για ανακατανομή των μέσων παραγωγής και σήμερα μιλάμε για το διεθνές 
χρηματιστηριακό κεφάλαιο. Μιλούσαμε για την ΑΤΑ και σήμερα μιλάμε για νέες μορφές απα
σχόλησης.

Μιλούσαμε για έξω από την ΕΟΚ και σήμερα βλέπουμε ότι βαθαίνουν οι διαδικασίες ενοποίη
σης των χωρών της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Και είναι προφανές ότι αυτά συμβαίνουν, γιατί και η 
κοινωνία αλλάζει. Αλλες ήταν οι ανάγκες της κοινωνίας το 74 που ιδρυθήκαμε, άλλες το ‘81, 
άλλες το ‘97 και άλλες το 2010 που θα εξακολουθούμε να υπάρχουμε.

Οι αλλαγές φοβίζουν, το νέο φοβίζει και φοβόμαστε πράγματι πολλοί από εμάς, αν η αριστερή 
σκέψη θα αποδειχθεί αδύναμη να αντιμετωπίσει την υπερσυγκέντρωση πλούτου και κεφαλαίου 
και οι μερικές δυνατότητες ανακατανομής εισοδήματος στους περιορισμένους πόρους που δια
χειρίζονται οι σοσιαλιστικές κυβερνήσεις, θα είναι παιδικό εργαλείο και πολύ μικρής αποτελε-

σματικότητας.

Είναι γεγονός ότι πολλοί από εμάς φοβόμαστε, μήπως ο ρεαλισμός στην πολιτική μας οδηγή
σει πολλούς πολίτες, ανθρώπους της χώρας μας, να μειώσουν την οικονομική τους δυνατότητα, 
να έχουν δηλαδή ζημιά. Δεν πρέπει όμως ο φόβος αυτός απέναντι στο καινούργιο, να είναι κάτι 
που θα οδηγήσει μερικούς από εμάς απέναντι σ’ αυτή την νέα πολιτική προσπάθεια.

Δεν πρέπει να είναι ο φόβος αίτιο έστω και για την πολιτική αδράνεια, γιατί η απώλεια ενέρ
γειας για να κινήσουμε την αδρανή μάζα είναι πάρα πολύ σημαντική και χρειαζόμαστε την ενέρ
γεια για να πετύχουμε τους στόχους μας. Και αυτό δεν πρέπει να γίνει, γιατί όσο και να ανι- 
χνεύουμε γύρω μας, δεν υπάρχει άλλη λύση, δεν υπάρχει άλλη πολιτική πρόταση.

Το έχει επιβεβαιώσει ο λαός και είναι προφανές ότι ακόμα και η άλλη αριστερά, με εισαγωγικά 
ή χωρίς εισαγωγικά, δογματική ή μη δογματική, δεν εκφράζει σήμερα περισσότερες δυνάμεις 
της ελληνικής κοινωνίας, από την εποχή που θα μπορούσαμε να πούμε ότι το ΠΑΣΟΚ ήταν «αρι
στερότερο», ενδεχομένως με την ορολογία που χρησιμοποιούν πολλοί σύντροφοι.

Αρα, μένει μόνο ένας στόχος, να πετύχει η καινούργια μας πολιτική προσπάθεια. Και αν θυμη
θούμε το 74 που ιδρυθήκαμε ποιοι ήταν οι στόχοι μας, ήταν να επιβάλλουμε την πολιτική μας 
κυριαρχία, να επιταχύνουμε τη διαδικασία ανάληψης κυβέρνησης και αυτό το έκανε όχι μόνο η 
κυριαρχούσα ιδεολογία μας, όχι μόνο ο χαρισματικός μας ηγέτης, αλλά και ο τρόπος που η 
Οργάνωση παρέμβαινε στην ελληνική κοινωνία με πάθος, με συλλογικότητα και αποτελεσματι- 
κότητα.

Και αυτά είναι τα καινούργια ζητήματα. Αρα, για να πετύχει η ανασυγκρότηση, της οποίας την 
ανάγκη ουδείς αμφισβητεί. Χρειαζόμαστε τέσσερις όρους. Πρώτος όρος είναι να αλλάξουμε 
εμείς οι ίδιοι, να ξεχάσουμε την αρχή της ήσσονος προσπάθειας, όπου με μια μικρή παρουσία 
στις ανάγκες του Κόμματος, με μια μικρή παρουσία στις διαδικασίες του Κόμματος, με καλές 
ανθρώπινες σχέσεις, παίρνουμε τις εκλογές και εκφράζουμε αυτό που είναι σήμερα το ΠΑΣΟΚ 
κυριαρχώντας τα όργανα μέσα στην Οργάνωση.

Να ανιχνεύσουμε νέες απόψεις, να διατυπώσουμε νέες προτάσεις και να επικοινωνήσουμε με 
την κοινωνία. Να ξαναβρούμε την χαμένη μας συλλογικότητα και γιατί όχι και την χαμένη μας 
συντροφικότητα. Να σκεφτούμε ότι η χαμένη συλλογικότητα δεν είναι μόνο της ηγεσίας με τη 
βάση, δεν είναι μόνο της Οργάνωσης με την κοινωνία, αλλά είναι και των συνδικάτων με τη 
βάση τους και τις εσωτερικές διαδικασίες και των συνδικαλιστικών ηγετών με τις υπόλοιπες 
μεσαίες μονάδες που στηρίζουν τις συνδικαλιστικές ηγεσίες.

Εμείς μ’ αυτό το σύνθημα της χαμένης συλλογικότητας και της συλλογικής έκφρασης στο 
χώρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου, κατεβήκαμε στις εκλογές πριν ένα μήνα και εκμεταλλευόμε
νοι και τη θετική συγκυρία για την πολιτική μας και την φθορά των άλλων, βγήκαμε για πρώτη 
φορά πρώτη παράταξη στο χώρο των Μηχανικών, που είναι ο πιο δύσκολος χώρος.

Ο δεύτερος λόγος για να πετύχει η ανασυγκρότηση, είναι η ένταση των λειτουργιών μέσα 
στην Οργάνωση. Δεν μπορεί η Οργάνωση να συνεχίσει να λειτουργεί έτσι και αυτό σημαίνει ότι 
για να αποφύγουμε τον κίνδυνο που είπε ο Πρόεδρος, να υπάρχουν Οργανώσεις παραγόντων, 
πρέπει να αποφύγουμε και τον κίνδυνο να υπάρχουν Οργανώσεις στις οποίες συμμετέχουν οι 
πιο απόμακροι σύντροφοι, απόμακροι από την επιστημονική γνώση, από την κομματική γνώση 
και από την κυβερνητική γνώση, γιατί τότε το περιεχόμενο είναι χαμηλότερο.
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Και γιατί πρέπει να ξεφύγουμε και από έναν άλλο κίνδυνο, τον κίνδυνο της σημερινής εποχής, 
όπου οι λίγοι κατέχουν τη γνώση, η γνώση εξελίσσεται με τεράστια ταχύτητα και οι άλλοι 
μένουν πίσω, πολύ πίσω για να εκφράζουν το αδύναμο και το ηλίθιο όπως λένε οι επιστήμονες.

Και θα κινδυνεύουμε να έχουμε μια κοινωνία όπου οι γιάπης θα διοικούν τους οργανισμούς και 
οι επιστήμονες των ΑΕΙ και οι καθηγητές θα έχουν τις πολιτικές απόψεις. Θα τους μοιράσουμε 
σε δύο οικογένειες, τους δεξιούς και τους αριστερούς και θα παλεύει η οργανωμένη βάση του 
Κινήματος για να κυβερνάνε οι μισοί και άπιστοι μία φορά και οι μισοί καθηγητές των Πανεπιστη
μίων την άλλη φορά.

Πρέπει οι διαδικασίες του ΙΣΤΑΜΕ να έρθουν μέσα στην Οργάνωση, να συμμετέχουν τα μέλη 
της Οργάνωσης για να μορφωνόμαστε. Ο τρίτος τρόπος είναι να κάνουμε νέες δράσεις που θα 
μπολιάσουν τις παλιές, όπως γίνεται και στη βιολογία.

Εμείς στο χώρο των τεχνικών, αποφασίσαμε τέσσερις νέες Θεματικές Οργανώσεις. Θεματική 
Οργάνωση για την ενέργεια, γιατί η εξοικονόμηση ενέργειας είναι σημαντική, απαιτούνται πόροι 
που θα επενδυθούν, θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας και είναι αντικείμενο πολιτικής συζήτη
σης.

Θεματική Οργάνωση για το περιβάλλον, γιατί η γη είναι το μοναδικό μας σπίτι και δεν μπορεί 
σήμερα οι ελληνικές τράπεζες με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να συζητάνε τα χρημα
τοδοτικά πρωτόκολλα φιλοπεριβαλλοντικών επενδύσεων και εμείς στην Οργάνωση να μην απα
σχολούμαστε γι’ αυτά τα θέματα.

Τρίτον, Θεματική Οργάνωση πληροφορικής και κοινωνίας των πληροφοριών. Γιατί το ηλεκτρο
νικό φακέλωμα είναι θέμα πολιτικής συζήτησης, γιατί η απώλεια θέσεων εργασίας απ’ τις νέες 
τεχνολογίες είναι θέμα πολιτικής συζήτησης.

Και τέταρτον, το θέμα της κατανάλωσης των προϊόντων, της νέας μορφής καταναλωτικής 
συμπεριφοράς, γιατί αν η Κίνα αναπτυχθεί με τον τρόπο της Ευρώπης και στο ένα δισεκατομμύ
ριο απαιτήσει 600 εκατομμύρια αυτοκίνητα, τότε είναι προφανές ότι η ρύπανση στο περιβάλλον 
δεν αντιμετωπίζεται. Αρα, πρέπει να μιλήσουμε για νέα καταναλωτικά πρότυπα.

Και πέμπτον και τελειώνω σύντροφοι, για να πετύχει η ανασυγκρότηση χρειαζόμαστε περισ
σότερη δουλειά από όλους μας. Χωρίς δουλειά δεν πετυχαίνει τίποτα. Ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ο σύντροφος από τη Νομαρχιακή Χίου.

ΤΣΙΛΙΜΗΣ Ν. (Α Τοαμματέας Νομαρχιακής Επιτροπής Χίου): Συντρόφισσες και σύντροφοι,

Βρισκόμαστε σήμερα εδώ, αντιμέτωποι με την ωμή πραγματικότητα, με σαφώς καθορισμένα 
τα νέα πολιτικά δεδομένα, αλλά, κυρίως, με μεγάλα διλήμματα που τίθενται από τη σημερινή 
συγκυρία και διατυπώνονται σε εύλογα ερωτήματα.

Συγκεκριμένα:

Υπάρχει πρόσφορο έδαφος, για να αναπτυχθούν συνθήκες ανανέωσης και εκσυγχρονισμού 
της Οργάνωσης, μέσα στο δεδομένο κλίμα ισοπέδωσης αρχών και επιλογών;

Η πορεία που οδηγεί στη δικαίωση των ελπίδων, των προσδοκιών και των στόχων που οραμα
τιστήκαμε, είναι ξανά κατορθωτή.

Και για να μπούμε, Σύντροφοι, στην καρδιά του προβλήματος:
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Με ποιο ΠΑΣΟΚ θα γίνουν πράξη αυτά που οραματιζόμαστε;

Μήπως κάποιοι σύντροφοι έχουν μείνει σε όρους λειτουργίας της Οργάνωσης του 70;

Μήπως κάποιοι ανακάλυψαν όψιμα, ότι είναι καθήκον τους να αντιπολιτεύονται, επί παντός 
θέματος και να παίζουν «εν ου παικτοίς»;

Ας πάψουν κάποιοι να αναζητούν πρότυπα μιας ξεπερασμένης ενσωμάτωσης στο κομματικό 
«κατεστημένο» και μοιραία να προσπαθούν να μας οδηγήσουν στην κρίση αξιοπιστίας και στην 
πόλωση, που επικράτησαν προσυνεδριακά.

Σύντροφοι,

Πρέπει να πετύχουμε τους στόχους της αναγέννησης και της ανασυγκρότησης, ξεπερνώντας 
το σύνδρομο της διασφάλισης ρόλων και επιδιώξεων των στελεχών μας.

Η πρόκληση είναι μπροστά μας. Στα επόμενα τρία χρόνια, η κυβέρνηση και το κόμμα πρέπει να 
επιταχύνουν τους ρυθμούς τους.

Να προωθηθούν οι μεγάλες πολιτικές μας επιλογές, με ιδιαίτερη έμφαση στα εθνικά θέματα 
και στην οικονομία.

Η Χίος, ως ακριτική περιοχή, έχει εμπιστοσύνη και συμπαρίσταται στις τακτικές κινήσεις και 
χειρισμούς, που αφορούν τις εθνικά βιώσιμες επιλογές.

Εκείνο, όμως, που ιδιαίτερα σήμερα αποκτά βαρύνουσα σημασία είναι η ανάδειξη επιλογών, 
μέσα από ένα κόμμα ανοικτό και δημοκρατικό.

Όλα αυτά σύντροφοι, δεν «περπατάνε» με δομές και νοοτροπίες του 70, του ‘80 ή και του ‘90, 
αν θέλετε.

Πρέπει να πιστέψουμε όλοι στο «πείραμα» των Θεματικών Οργανώσεων.

Πρέπει να πιστέψουμε όλοι στη λογική των διευρυμένων Νομαρχιακών Επιτροπών και

Κλείνω, με κάποιες διαπιστώσεις από την εμπειρία λειτουργίας της Οργάνωσης, στη Χίο.

1. Υπάρχει μεν υποστήριξη από τον Τομέα Οργανωτικού, αλλά λείπει η τακτική επαφή και ενη
μέρωση, από τα αρμόδια κατά τομέα στελέχη.

2. Σε ικανοποιητικό βαθμό, προχωρεί η λειτουργία της διευρυμένης Νομαρχιακής Επιτροπής.

3. Με σκεπτικισμό και επιφύλαξη, από κάποιους, προφανώς για τους δικούς τους λόγους, αντι
μετωπίζεται η συγκρότηση θεματικών οργανώσεων.

Ανήσυχοι, πολιτικά, χώροι, στους οποίους συγκροτήσαμε θεματικές οργανώσεις, με σχετική 
επιτυχία, είναι αυτοί των μικρομεσαίων και του Τομέα Υγείας.

Αντιδράσεις συναντήσαμε στους χώρους της παιδείας και γενικότερα των Δημοσίων Υπαλλή
λων.

Και βέβαια, είναι γνωστό και δεδομένο ότι έχουμε να κάνουμε με μια αποστεωμένη οργάνωση, 
με έντονα σημεία εκφυλισμού, χωρίς νεύρο, χωρίς άποψη, χωρίς επαφή με τον κοινωνικό περί
γυρο, ανίκανη να εμπνευστεί και να εμπνεύσει. Οι λόγοι είναι γνωστοί και έχουν πολλές φορές 
αναλυθεί.

Σύντροφοι,

Αν θέλουμε πραγματική λειτουργία της οργάνωσης, πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή και
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να προχωρήσουμε σε ριζοσπαστικές τομές, με σύγχρονο πολιτικό λόγο, που να μπορεί να ενερ
γοποιήσει τους πολίτες.

Ελπίζω και εύχομαι, η συνδιάσκεψη αυτή να σηματοδοτήσει την αρχή μιας νέας οργανωτικής 
δομής του Κινήματος.

Από μας εξαρτάται. Ας το τολμήσουμε.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ο σύντροφος από τη Νομαρχιακή Φωκίδας

ΓΚΟΛΦΗΣ I. (Νομαρχιακή Επιτροπή Φωκίδας): Συντρόφισσες και σύντροφοι,

Για το κυρίαρχο θέμα της ανασυγκρότησης, μια σειρά προτάσεις από τις πολλές που έχουν 
ακουστεί με έχουν καλύψει πλήρως. Γι’ αυτό επιτρέψτε μου να περιοριστώ σε μια σειρά πολιτι
κών διαπιστώσεων και παρατηρήσεων που θεωρώ σημαντικές.

Θέλω να εκφράσω τη χαρά μου για τη διενέργεια της συνδιάσκεψης του Τ.Ο.Π. Είναι ο κρισι
μότερος τομέας του Κινήματος και αυτό δείχνει στην πράξη ότι άρχισε κάτι πάλι να κινείται. Ότι 
επιτέλους το κόμμα άρχισε πάλι να λειτουργεί. Πράγματι έχουμε διαπιστώσει τελευταία ότι και 
το Εκτελεστικό, αλλά και η Κεντρική Επιτροπή συνεδριάζουν πολύ συχνά και συζητούν για όλα 
σχεδόν τα θέματα. Ακούστηκε εδώ ότι μια σειρά θεματικών συνεδριάσεων της Κ.Ε. έχει προ
γραμματιστεί.

Η πρακτική αυτή δεν μπορεί παρά να μας γεμίζει με αισιοδοξία για την από δω και πέρα πορεία 
του Κινήματος μας. Διότι μόνο έτσι σύντροφοι και η Δημοκρατία στο Κίνημα παγιώνεται και οι 
λύσεις που απαιτούνται για τα προβλήματα του λαού μας δρομολογούνται, αλλά και η ψυχική 
επανασύνδεση του Κινήματος μας με την κοινωνία, επιτυγχάνεται.

Δεν μπορώ να μην επαινέσω την απλή γλώσσα της αλήθειας και της ειλικρίνειας που χρησιμο
ποιήθηκε στις Κεντρικές Εισηγήσεις για την επισήμανση των προβλημάτων. Και είμαι βέβαιος 
ότι και οι διαδικασίες που επιλέχτηκαν θα πετύχουν.

Χαιρόμαστε που απ’ όλες τις πλευρές διαπιστώνεται, πιστεύουμε με ειλικρίνεια, ότι χωρίς την 
οργάνωση δεν μπορούμε να πετύχουμε τίποτε.

- Ότι η οργάνωσή μας πρέπει να είναι χώρος παραγωγής και προώθησης ιδεολογίας και πολιτι
κής και όχι απλά ένας εκλογικός μηχανισμός που σιγά - σιγά θα μαραζώνει και θα αποσυντίθε
ται.

- Ειλικρινά μας ενθουσιάζει η διαπίστωση ότι επιτέλους έγινε απ’ όλους κατανοητό κάτι πολύ 
απλό. Ότι μια οργάνωση για να υπάρχει πρέπει να έχει λόγο ύπαρξης. Και στην Πολιτική Οργά
νωση, σύντροφοι, ο λόγος είναι η ίδια η πολιτική. Σε όλες τις εκφάνσεις της. Την ιδεολογία, τον 
προγραμματισμό, τις πρωτοβουλίες, τις διαδικασίες, όλα αυτά.

Δεν μπορεί η πολιτική να είναι προνόμιο κάποιων και η οργάνωση απλά το μέσο προώθησής 
της. Η ελληνική κοινωνία, σύντροφοι, ανέκαθεν υπήρξε πολιτικοποιημένη. Παρά τα προβλήματά 
της. Τούτο μας διδάσκει η πολιτική μας Ιστορία. Και για να εκφραστεί και να συμμετέχει χρειάζε
ται γνήσια πολιτική οργάνωση και όχι μηχανισμούς, οι οποίοι στο τέλος προσάπτουν σε όλους 
μας το χαρακτηρισμό των εγκάθετων.

- Είναι λοιπόν ορθή η πορεία και η μέθοδος που επιλέχθηκαν για το νέο ξεκίνημα. Εγινε θα 
λέγαμε η «σωστή διάγνωση».

- Οι διευρυμένες Νομαρχιακές Επιτροπές έχουν όλες τις προϋποθέσεις να πετύχουν. Διότι αφ' 
ενός μεν αγκαλιάζουν το σύνολο σχεδόν του στελεχιακού μας δυναμικού σε κάθε Νομό, αφ’ 
ετέρου δε διευρύνουν το διάλογο και τη δημοκρατική λειτουργία. Εξ αντικειμένου λειτουργούν 
κόντρα στις λογικές των «οφιτσίον», των συσχετισμών και των μηχανισμών. Εχουν τη δυνατό
τητα της άμεσης και συνεχούς επαφής με την κοινωνία και της διεύρυνσης του κοινωνικού δια
λόγου.

- Αλλά εκεί που θα παιχθεί το κρίσιμο πολιτικό μας στοίχημα, σύντροφοι, είναι τα Περιφερεια
κά μας Όργανα (Περιφερειακά και Νομαρχιακά Συμβούλια) και οι θεματικές μας οργανώσεις. 
Διότι τα όργανα αυτά από τη φύση τους θα ασχοληθούν με την πολιτική. Αναγκαστικά θα συζη
τήσουν και θα αναζητήσουν λύσεις που θα στοχεύουν στην καρδιά των προβλημάτων. Για έργα 
και ανάπτυξη κατά τομείς και κατά κοινωνικές ομάδες. Είναι τα όργανα αυτά που μαζί με τις 
υπάρχουσες οργανώσεις μας και μέσα από ένα ευρύ κοινωνικό διάλογο θα μας επανασυνδέ- 
σουν με την κοινωνία και θα αναδείξουν και πάλι την πολιτική ως κορυφαία κοινωνική λειτουρ
γία. Και τα όργανα αυτά θα πετύχουν σύντροφοι. Γιατί αυτή η απλή αλήθεια έχει γίνει πλέον 
κατανοητή από όλους.

Μετά τις πολιτικά και «επιστημονικά» θα έλεγα πλήρως εμπεριστατωμένες εισηγήσεις τόσο 
του Προέδρου μας όσο και των Γραμματέων της Κ.Ε. και του Τ.Ο.Π. δύσκολα θα μπορούσε 
κανείς να προσθέσει κάτι για όλα τα θέματα που τέθηκαν:

Νιώθω την ανάγκη και επιτρέψτε μου να κάνω από ένα μικρό σχόλιο για δύο θέματα:

1) Για το θέμα της εξωτερικής μας πολιτικής και των σχέσεών μας με την Τουρκία.

Σύντροφοι,

Στη σημερινή ανοιχτή παγκόσμια κοινωνία του ανελέητου ανταγωνισμού, που τα οικονομικά 
τουλάχιστον σύνορα έχουν παντού καταρρεύσει, πιστεύω ότι είναι λάθος να λες ότι «δεν συζη
τάω». Διότι σήμερα η κινητήρια δύναμη στις Διεθνείς Σχέσεις είναι η συνεννόηση. Διότι μόνο 
έτσι από τη μια μεριά πείθεις και από την άλλη ξεσκεπάζεις τον «αντίπαλο». Υπό ένα όρο: «Ότι 
για όποια διαδικασία συνεννόησης είσαι σωστά προετοιμασμένος και έχεις ξεκαθαρίσει τη στρα
τηγική σου και τις θέσεις αρχής». Και δεν πιστεύω ότι οι πρωτοβουλίες άμβλυνσης της έντασης 
που παίρνονται, της αποφυγής μιας τυχόν σύγκρουσης και της ανάδειξης των εθνικών μας δικαί
ων, ότι αποτελούν απεμπόλιση της μέχρι χθες εθνικής μας στρατηγικής. Ίσα - ίσα που τη στηρί
ζουν, τη συμπληρώνουν και τη διευρύνουν.

2) Για το θέμα της κοινωνικής πολιτικής και την Αριστερά.

Σύντροφοι,

Και για το θέμα αυτό έχουν ειπωθεί τόσα πολλά, έχουν αναλυθεί σχεδόν τα πάντα. Θα ήταν 
κοινοτυπία για μένα να προσθέσω οτιδήποτε. Θέλω απλά να επαναλάβω ένα χιλιοειπωμένο, 
αλλά πραγματικό επιχείρημα: «Είναι αληθινός αριστερός σήμερα αυτός που με δανεικά ικανο
ποιεί πρόσκαιρα υπαρκτές πράγματι και οξυμένες καμιά φορά κοινωνικές ανάγκες υποθηκεύο
ντας το μέλλον το δικό του και των παιδιών του, ή αυτός που με πρόγραμμα συνεχή και αδιάκο
πη προσπάθεια, χωρίς δογματισμούς και φραστικές εξάρσεις προσπαθεί να δημιουργήσει περι
βάλλον και συνθήκες μιας μακροχρόνιας, σταθερής και ευρύτερης κοινωνικής ευημερίας;».

Τέλος, σύντροφοι, αναφερόμενος στην κατάσταση της οργάνωσης στο νομό μας σας ενημε-



ρώνουμε ότι συγκροτήθηκε στο νομό μας η διευρυμένη Ν.Ε. και λειτουργεί. Επειδή ο νομός μας 
έχει ιδιαίτερα γεωγραφικά χαρακτηριστικά και δυσκολίες επικοινωνίας (δεδομένου ότι διαθέτει 
τρεις από τους μεγαλύτερους ορεινούς όγκους της χώρας), για τούτο η διευρυμένη Ν.Ε. έχει 
χωριστεί σε 4 ομάδες και η κάθε μία έχει αναλάβει από μια ευρύτερη γεωγραφική περιοχή για 
επαφή, κοινωνικό και πολιτικό διάλογο με τις τοπικές μας οργανώσεις και τους πολίτες των 
περιοχών αυτών.

- Εχει δρομολογηθεί η δημιουργία θεματικής οργάνωσης στον Τομέα Πολιτισμού - Αθλητισμού 
όπου υπάρχουν σημαντικές αντικειμενικές συνθήκες επιτυχίας της και

- Το ζητούμενο για μας είναι να ερευνήσουμε τις δυνατότητες δημιουργίας θεματικής οργάνω
σης στον Τομέα Τουρισμού και Ανάπτυξης, γιατί η ανάπτυξη σύντροφοι είναι ένα θέμα που καίει 
το Νομό μας.

- Τέλος σύντροφοι, δύο λόγια για την υπάρχουσα οργάνωση. Νομίζω ότι είναι άμεση η ανάγκη 
ποιοτικής αναβάθμισης της οργάνωσής μας με τη δημιουργία στοιχειωδών υποδομών.

Καλώς δεν επανεκλέχθηκαν τα Επαρχιακά Γραφεία.

- Οι Τοπικές Οργανώσεις να περιοριστούν μία για κάθε Δήμο που θα δημιουργηθεί.

- Μικρές Τοπικές Οργανώσεις των 5-10 ατόμων να λειτουργούν πλέον καταστατικά ως κομμα
τικοί πυρήνες σε κάθε οικισμό με την ευθύνη της αντίστοιχης Τοπικής Οργάνωσης κάθε Δήμου.

- Ετσι λιγότερες και πιο ρωμαλέες Τοπικές Οργανώσεις θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτή
σουν στοιχειώδη υποδομή (γραφείο - τηλέφωνο - Fax, Αρχείο, κ.λπ.) και κάθε σύντροφος που 
συμμετέχει στην Τ.Ο. θα έχει την αίσθηση ότι λειτουργεί σ' ένα σύγχρονο κόμμα.

Δεν είναι ποτέ δυνατό να συνεδριάζει στο σαλόνι του σπιτιού του Γραμματέα της Τ.Ο. η οργά
νωση και στη διπλανή κουζίνα να ζυμώνει ή να θηλάζει η γυναίκα του το παιδί της.

Οι ηρωικές εποχές πέρασαν. Ο εκσυγχρονισμός πρέπει να επεκταθεί και στην υποδομή των 
Οργανώσεων.

Για τους λόγους αυτούς τα όποια οικονομικά πλάνα μπαίνουν από τον αντίστοιχο Τομέα πρέ
πει να λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τους και αυτή την παράμετρο.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Η Τομεακή Επιτροπή Τουρισμού.

ΚΑΛΕΣΗΣ ΝΑΠ. (Γοαμματέας Τομεακής Επιτροπής Τουρισμού): Συντρόφισσες και σύντροφοι,

Χαιρετίζουμε την 3η Σύνοδο του Τομέα Οργανωτικής Πολιτικής.

Συμφωνούμε απόλυτα με την εισήγηση του συντρόφου Προέδρου του ΠΑΣΟΚ όσο και με την 
παρέμβαση του συντρόφου Γραμματέα, αλλά και με τις θέσεις του Τομέα Οργανωτικής Επιτρο
πής, παρ' ότι καθυστέρησαν να δοθούν στις Οργανώσεις για να γίνουν κτήμα των μελών μας.

Εν συνεχεία καλυφθήκαμε από τις τοποθετήσεις των συντρόφων των Ν.Ε. και Τ.Ε.

Στηρίζουμε τις προτάσεις του Γραμματέα συντρόφου Ροβέρτου Σπυρόπουλου γι’ αυτό θέλου
με να αναφερθούμε μόνο στο ζήτημα της ανασυγκρότησης του Κόμματος και στις Θεματικές 
Οργανώσεις.

Τώρα μπαίνουμε στη Δεύτερη Φάση της Ανασυγκρότησης που είναι και πιο δύσκολη.

Διότι εδώ χρειάζεται να εξειδικεύσουμε Θεσμικές Πολιτικές.
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Γ Γ αυτό σύντροφοι και συντρόφισσες το Κόμμα τώρα άμεσα πρέπει να αναλώσει και να εξειδι- 
κεύσει και να κάνει κτήμα της Οργάνωσης τα όποια συμπεράσματα και η Οργάνωση να βγει 
στην κοινωνία να την ενημερώσει και να την πείσει για την ορθότητα της πολιτικής μας.

Αφού όλοι παραδεχόμαστε ότι η Ανασυγκρότηση είναι κυρίως Πολιτικός Σχεδιασμός και μετά 
Οργανωτικός.

Είμαστε ευτυχείς σήμερα εμείς της «ΤΟΜΕΑΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ» που όλες οι 
Νομαρχιακές Επιτροπές θα δημιουργήσουν Θεματική Τουρισμού.

Ο Τουρισμός σήμερα είναι σε τροχιά ανάκαμψης και βασικός κλάδος της Οικονομίας.

Το ΠΑΣΟΚ σύντροφοι σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις έπαιρνε από το χώρο που ασχολεί- 
ται με τον Τουρισμό 60-70%.

Γ Γ αυτό πρέπει τώρα μαζί με την κοινωνία να επιλέξουμε και να προβάλουμε νέες μορφές του
ρισμού (θαλάσσιο, ιαματικό, χιονοδρομικό, αθλητικό, κ.λπ.), αλλά και να επανεξετάσουμε κάποι
ες λειτουργίες στον Τουρισμό όπως τα ΚΑΖΙΝΟ.

Οι οργανωμένοι στο ΠΑΣΟΚ είναι σχεδόν ανύπαρκτοι, διότι το ΠΑΣΟΚ δεν τους πλησίασε και 
η Οργάνωσή μας δεν τους ενημέρωσε και τελικά δεν τους έπεισε.

Τώρα είναι η ευκαιρία με τη δημιουργία των Θεματικών Οργανώσεων να ανοίξουμε και την 
Οργάνωσή μας.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ο σύντροφος Νικολόπουλος από την Νομαρχιακή Μεσσηνίας.

σ.ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ (Νομαρχιακή Επιτροπή Μεσσηνίας): Μετά το Συνέδριο και τις νικηφόρες 
εκλογές του Σεπτέμβρη, το ΠΑΣΟΚ ξεκίνησε την ανασυγκρότησή του. Πρέπει όμως να αναζη
τούμε και να επιζητούμε την ανασυγκρότηση του ΠΑΣΟΚ με πολιτικούς και ιδεολογικούς όρους 
και αρχές. Είναι σίγουρο ότι η πολιτική και οργανωτική συγκρότηση, ενός σύγχρονου και δημο
κρατικού Σοσιαλιστικού Κόμματος της κεντροαριστεράς, πρέπει να λαμβάνει υπόψη της την 
παρούσα και μελλοντική συγκυρία.

Με ποιό τρόπο και πώς θα αναπτύξουμε την Οργάνωσή μας μέσα σε συνθήκες παγκοσμιοποίη
σης, ρευστότητας και ιδεολογικής ηγεμονίας του νεοφιλελευθερισμού; Πρέπει να μας απασχο
λεί το πως θα αναπτύξουμε την Οργάνωσή μας, η αναπαραγωγή ιδεολογίας προτύπων, οραμά
των, όταν ο κατ’ εξοχήν διαμορφωτής των προτύπων είναι τα MME.

Πώς θα συγκροτήσουμε την Οργάνωσή μας, όταν ταυτόχρονα το ΠΑΣΟΚ έχει και την ευθύνη 
των κυβερνητικών χειρισμών στην πατρίδα μας; Πιστεύουμε ότι η ανασυγκρότηση είναι μια 
δύσκολη και επίπονη προσπάθεια που θα κινηθεί μέσα σε περιοριστικούς και προσδιοριστικούς 
παράγοντες.

Και τούτο, γιατί τα σοσιαλιστικά οράματα δεν αποτελούν πηγή έμπνευσης του λαϊκού και νεο- 
λαιίστικου Κινήματος. Είναι σίγουρο ότι το ΠΑΣΟΚ έχει την πολιτική ηγεμονία όπως επιβεβαιώ
θηκε από τις εκλογές της 22ας Σεπτέμβρη. Δεν έχει όμως και την ιδεολογική ηγεμονία.

Η κατάκτηση της ιδεολογικής ηγεμονίας είναι δύσκολο, όχι όμως και ακατόρθωτο επίτευγμα. 
Ομως το κλίμα και την βηματισμό της ανασυγκρότησης πρέπει να τον δίνει η κυβέρνηση μέσα 
από τις επιλογές της, τόσο σε εθνικό, όσο σε εργασιακό, κοινωνικό, πολιτιστικό επίπεδο.Και να 
αποδεικνύει ότι προασπίζεται τα εθνικά και λαϊκά συμφέροντα.
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Η εισήγηση για τις Θεματικές Οργανώσεις με ταυτόχρονη μαζικοποίηση και λειτουργία των 
υφισταμένων Οργανώσεων είναι μια ουσιαστική πρόταση για την ανασυγκρότηση. Η Νομαρχια
κή Επιτροπή Μεσσηνίας, μαζί με το κλιμάκιο δουλειάς προχωρεί σ’ αυτή την κατεύθυνση και 
έχει καταθέσει συγκεκριμένο προγραμματισμό στον Τομέα Οργανωτικής Πολιτικής.

Κλείνοντας, το ΠΑΣΟΚ πρέπει να αναπτύξει πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, 
για τη συγκρότηση ενός ευρύτερου δημοκρατικού σοσιαλιστικού ρεύματος στο χώρο της 
κεντροαριστεράς και ενόψει της Διακυβερνητικής να βρεθούν οι συμμαχίες που θα είναι ικανές 
να διαμορφώσουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο τον ανθρωπιστικό χαρακτήρα του σοσιαλισμού. Ευχα
ριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ο σύντροφος από την Πιερία.

ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΓΡ. (Νομαρχιακή Επιτροπή Πιερίας): Σύντομα συντρόφισσες και σύντροφοι, 
παρ’ ότι νιώθω το βάρος μιας άνισης δυνατότητας σε σχέση με τις άλλες Νομαρχιακές, αλλά 
κατανοώ και την κούραση και την έλλειψη χρόνου. Βέβαια απ’ ότι γράφτηκε και στον Αθηναϊκό 
Τύπο, είμαστε μια απ’ τις σκληρές Νομαρχιακές Επιτροπές και θα ήταν μια καλή ευκαιρία να μας 
ακούγατε, αλλά θα το προσπεράσουμε κάπως γρήγορα.

Η αναγκαιότητα της ανασυγκρότησης είναι αποδεκτή και επιβεβλημένη και όλοι το αποδεχό
μαστε και πάνω σ’ αυτή την κατεύθυνση όλοι λειτουργούμε, πόσο μάλιστα τώρα με τις καινούρ
γιες συνθήκες και τις εσωκομματικές και τις πολιτικές, είναι για περισσότερους λόγους πιο ανα
γκαία από κάθε άλλη φορά. Θα αναφέρω τα σημεία τα οποία πρέπει να χαρακτηρίζουν και πρέ
πει να διέπουν αυτή την προσπάθεια, χωρίς να κάνω μεγάλες αναλύσεις.

Κατ’ αρχήν, πρώτον, πρέπει να διασφαλίζεται μέσα απ’ αυτή την προσπάθεια, μέσα απ’ αυτό 
το εγχείρημα το νέο της ανασυγκρότησης, η ενιαία κίνηση και σύμπλευση όλου του ΠΑΣΟΚ, η 
σύνδεσή του με τις κοινωνικές διεργασίες με στόχο την αποκατάσταση των σχέσεων με την κοι
νωνία και τους πολίτες, να αντανακλά στις ιδεολογικές μας αρχές, στη φυσιογνωμία και στην 
ταυτότητα ενός σύγχρονου δημοκρατικού σοσιαλιστικού πολιτικού φορέα, να καθορίζει τις κοι
νωνικές δυνάμεις που θα στηρίξουν τις νέες τομές και αλλαγές, να καθορίζει επίσης το εύρος 
της ανάπτυξης των κοινωνικών συμμαχιών.

Επίσης, να περιέχει στρατηγικό πρόγραμμα ανάπτυξης της χώρας, πολιτικές και κυβερνητικές
προτεραιότητες, χρονοδιάγραμμα.....πολιτικών στόχων. Κρίνοντας την πρώτη φάση έως τώρα,
καταλήγουμε σε ένα θετικό απολογισμό όσον αφορά κυρίως της διαδικασίες, όχι όμως όσον 
αφορά και το αποτέλεσμα το οποίο επιδιώκαμε και το οποίο προσμέναμε.

Υπήρξε πράγματι μία κινητικότητα και δραστηριότητα της Οργάνωσης, αναδείχθηκαν κάποιες 
πρωτοβουλίες σε τοπικό επίπεδο, αξιοποιήθηκε ένα στελεχιακό παροπλισμένο δυναμικό, δημι- 
ουργήθηκαν νέα οργανωτικά σχήματα όπως οι διευρυμένες Ν.Ε., τα Συμβούλια Περιοχής, οι 
Θεματικές Οργανώσεις, οι Τομείς Πολιτικής Παραγωγής.

Πρέπει να παραδεχθούμε, γιατί δεν πρέπει να ωραιοποιούμε όλα αυτά εδώ που τέλος πάντων 
πολλοί σύντροφοι τα παρουσίασαν όλα καλώς γενόμενα, ότι ο κύριος στόχος μας είναι η σύνδε
σή μας με την πλατειά κομματική μας βάση και κυρίως η επαφή μας με την κοινωνία και τα προ- 
βλήματά της και στον τομέα αυτό δεν έγιναν σημαντικά βήματα και διατηρείται η ίδια πιστεύου
με αρνητική κατάσταση.

Και τούτο αιτιολογείται στο ότι η ανασυγκρότηση του Κινήματος μας και οι στόχοι που θέτου
με μέσα απ’ αυτήν, δεν επιτυγχάνονται μόνο με τη δημιουργία νέων οργανωτικών σχημάτων. 
Εμείς πιστεύουμε - και αυτό αποδεικνύεται και στην πράξη - ότι δεν πάσχει το ΠΑΣΟΚ σήμερα 
στην οργανωτική του δομή, ούτε οι διευρυμένες θα μπορέσουν να σώσουν την κατάσταση, ούτε 
οι Θεματικές Οργανώσεις.

Εμείς στην Πιερία λειτουργούμε Θεματικές Οργανώσεις με την σημερινή έννοια που τις επιζη
τούμε και τώρα από το 1991. Πρέπει απαραίτητα να αλλάξουν και να ανατραπούν οι διαβρωμέ- 
νες πολιτικές που υπάρχουν μέσα στο Κόμμα, οι συρρικνωμένες λειτουργίες, οι παγιωμένες 
πρακτικές, η ιδεολογική σύγχυση, η προσωποποίηση της πολιτικής.

Αυτοί είναι οι βασικοί λόγοι που καθιστούν την Οργάνωση και το Κίνημα, αναντίστοιχο με την 
προοδευτική του φυσιογνωμία και τείνουν να το απομακρύνουν από τις ανάγκες και τις εξελί
ξεις της εποχής μας. Καταλήγοντας θα κάνω κάποιες προτάσεις.

Είναι ιστορικά αποδεδειγμένο και το διδάσκει αυτό η ιστορία, πως για την υλοποίηση ενός 
οραματικού στόχου όπως είναι η ανασυγκρότηση του Κινήματος και της χώρας, απαιτούνται 
πάνω απ’ όλα η συγκρότηση ενός συλλογικού και ενιαίου πολιτικού κέντρου, που θα σχεδιάζει, 
θα διαμορφώνει την πολιτική στρατηγική και θα ελέγχει τη συνολική του πορεία.

Επίσης απαιτείται κατοχύρωση της αντιπροσωπευτικότητας και της συλλογικής λειτουργίας 
όλων των Οργάνων, επανασύνδεση του Κινήματος με τους πολίτες και τις κοινωνικές δυνάμεις, 
με ουσιαστική αναβάθμιση του πολιτικού λόγου και ρόλου, μέσα από μορφές άμεσης δημοκρα
τίας.

Ανάγκη θεσμοθετημένης σχέσης Κυβέρνησης και Οργάνωσης. Περιφερειακή αποκέντρωση 
αρμοδιοτήτων, λειτουργιών και αναβάθμιση του ρόλου των περιφερειακών Οργάνων και των 
στελεχών. Σεβασμό επίσης στις καταστατικές και συλλογικές αποφάσεις των Οργάνων. Προ
σπερνώ τις οργανωτικές προτάσεις.

Συμπερασματικά κλείνοντας, η ανασυγκρότηση απαιτεί αναγκαιότητα που απαιτεί ενιαίο στρα
τηγικό σχέδιο με στόχο στο ιδεολογικό, πολιτικό και οργανωτικό πεδίο. Στη β’ φάση, στο επόμε
νο στάδιο που θα προχωρήσουμε, γιατί δεν είναι στατική η διαδικασία της ανασυγκρότησης, να 
αφορά πολιτικές και όχι ανακατανομή εσωκομματικών συσχετισμών και στελεχών.

Να διαμορφώνει μια νέα σχέση κομματικής επικοινωνίας ανάμεσα στην κεντρική διεύθυνση 
του Κόμματος, τα περιφερειακά, τα τοπικά Οργανα και στελέχη. Να αναπτύσσει και να κατοχυ
ρώνει σταθερούς κανόνες εσωκομματικής δημοκρατίας, με κυρίαρχα χαρακτηριστικά την αξιο
κρατία, τη διαφάνεια, την κοινωνική αποδοχή.

Να απαντά με σταθερούς ρυθμούς και συγκεκριμένες προτάσεις στο κυβερνητικό έργο. Να 
επιδεικνύει κοινωνική ευαισθησία και πολιτική προτεραιότητα στις κοινωνικές ομάδες που παρα
δοσιακά εκφράζονται πολιτικά από το ΠΑΣΟΚ και εννοούμε αγρότες, μικρομεσαίους εργάτες, 
νεολαία, ανέργους.

Να εντάσσει όλες τις κοινωνικές δυνάμεις στο σύγχρονο πανεθνικό σχέδιο ανάπτυξης, με 
ουσιαστικό κοινωνικό διάλογο που πρέπει να ξεκινήσουμε και που θα πρέπει να ξεκινήσουμε και 
να αναπτύξουμε παντού. Να ακυρώνει το πελατειακό κράτος των βουλευτών, των παραγόντων, 
των εξωθεσμικών κέντρων εξουσίας. Να κατοχυρώνει θεσμούς αναβάθμισης και εξυγίανσης του



πολιτικού συστήματος.
Συντρόφισσες και σύντροφοι κλείνοντας, η επιτυχία της ανασυγκρότησης απαιτεί τη συμμετο

χή, την ενεργοποίηση και τη συναίνεση όλων μας. Η απόρριψη κάθε παλαιού και ιστορικού από 
τη μια μεριά από την άλλη η άρνηση κάθε σύγχρονου και νέου, οδηγούν εξίσου το Κίνημα με τις 
σχηματικές αυτές αντιπαραθέσεις στη συρρίκνωση και την παράλυση των πολιτικών λειτουργιών 
και στόχων.

Οφείλουμε μέσα από τις αρχές της νέας συλλογικότητας, της αντιπροσωπευτικότητας, της 
αξιοκρατίας, της σύνθεσης, του σεβασμού και της αλληλεγγύης, να προχωρήσουμε όλοι μαζί 
για το ΠΑΣΟΚ που οραματιζόμαστε, για το ΠΑΣΟΚ που έχει ανάγκη σήμερα αλλά και αύριο ο 
τόπος.

Εδώ κλείνω σύντροφοι με μία παράκληση που θα ήθελα μια αποκατάσταση ηθική και πολιτική. 
Γράφτηκε χθες από το επίσημο έντυπο όργανο του ΠΑΣΟΚ, ότι για όλα αυτά, για την εμπλοκή 
στην πορεία της ανασυγκρότησης, παίζουν αποφασιστικό ρόλο και φταίνε τα κατά τόπους κομ
ματικά στελέχη, όπου μπλοκάρουν την ανασυγκρότηση μέσα από την κομματική ολιγαρχία που 
έχει αναπτυχθεί. Οτι πιο άδικο.

Θα έλεγα σύντροφοι και αν δεν αδικεί προσβάλλει την Οργάνωση και τα στελέχη και δεν νομί
ζω τα κεντρικά στελέχη να νοιάζονται και να πονάνε περισσότερο από τα περιφερειακά στελέ
χη, από τη βάση για την ανασυγκρότηση και τη πορεία του Κινήματος. Αυτό χρειάζεται μία ηθική 
και ιστορική αποκατάσταση. Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Η συντρόφισσα Ευθυμίου.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ίο υ  μ έλο υ ς  της Γραμματείας του Τ.Ο.Π.

Σ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ

ΕΥΘΥΜΙΟΥ Σ.: Συντρόφισσες και σύντροφοι, πιστεύω ότι το κείμενο εργασίας του Τομέα 
Οργανωτικής Πολιτικής, εξαντλεί όλα τα μεγάλα ζητήματα, με τα οποία πρέπει να ασχοληθεί και 
να προβληματιστεί μία τέτοια σύνοδος όπως η σημερινή. Αποτελεί δηλαδή ένα πολύ καλό πλαί
σιο αναζήτησης και προβληματισμού, σε μια συγκυρία όπου η αποχώρηση της πολιτικής και η 
διαφαινόμενη κρίση των κομμάτων, απαιτεί ευρύτατες ζυμώσεις και συγκεκριμένες πρωτοβου
λίες για την υπέρβασή της.

Ομως όσο αντιπροσωπευτικό και αν είναι ένα κείμενο εργασίας, θα μείνει τέτοιο, αν δεν δια
μορφωθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής όλων μας και αξιοποίησης και του τελευ
ταίου στελέχους και μέλους του ΠΑΣΟΚ.

Ετσι και αλλιώς ζούμε σε εποχές προκλήσεων αλλά και μεγάλων δυσκολιών, αφού δεν πρέπει 
να μας διαφεύγει ότι όλη η ευρωπαϊκή αριστερά σήμερα και φυσικά εμείς, αγωνιά και επισημαί
νει ότι ελλοχεύει πάντα ο κίνδυνος να μετατραπούν τα κόμματα σε μηχανισμούς διαχείρισης 
μιας αμφιλεγόμενης ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

Μ’ αυτά τα δεδομένα, κανείς μας δεν μπορεί να αρνηθεί την ιστορική αναγκαιότητα της ανα
συγκρότησης, σαν κλειδί για να μπορέσει το Κόμμα μας να προχωρήσει ανανεωμένο, με δυνα
τές αντιστάσεις, σε κρισιακά και διαλυτικά κοινωνικά φαινόμενα και η ικανότητα να είναι πόλος

έλξης και κινητοποίησης της κοινωνίας και του πολίτη.

Και το απλό όσο και μεγάλο ερώτημα, είναι πώς; Ποιές οι προϋποθέσεις για την επιτυχή έκβα
ση ενός τέτοιου εγχειρήματος, αφού όλοι πλέον συνειδητοποιούμε ότι το ενδεχόμενο αποτυ
χίας θα είναι ένα επικίνδυνο πισωγύρισμα, όχι μόνο για το Κόμμα μας, αλλά για ολόκληρη την 
κοινωνία και τον τόπο;

Και ας τα δούμε με τη σειρά. Η ανασυγκρότηση προϋποθέτει ξεκάθαρους στόχους. Τους έχου
με; Πολύ σωστά επισημαίνεται ότι το ΠΑΣΟΚ οφείλει να είναι σε πλήρη αντιστοίχιση με τις ανά
γκες του πολίτη και της κοινωνίας. Θα αναφερθώ σε ένα παράδειγμα.

Σε λίγες μέρες αρχίζει με πανηγυρικό τρόπο ο περίφημος κοινωνικός διάλογος. Μπορεί να 
διεκπεραιωθεί μόνο από ένα κλαμπ στελεχών και τεχνοκρατών, που υποτίθεται γνωρίζει τα 
μεγάλα θέματα και τις μεγάλες προκλήσεις; Ή είναι υπόθεση ολόκληρου του Κόμματος, υπόθε
ση των Οργανώσεων, που σαν ζωντανά κύτταρα μπορούν να αφουγκραστούν αγωνίες και προό
δους στην ελληνική κοινωνία;

Και αν είναι έτσι, που σίγουρα είναι έτσι, πόσο η Οργάνωση του ΠΑΣΟΚ προετοιμάστηκε και 
είναι έτοιμη να κάνει δική της υπόθεση τον κοινωνικό διάλογο; Είναι δυνατόν η Κυβέρνηση να 
ετοιμάζει ένα τόσο μεγάλο στρατηγικό σχέδιο και να μην έχουν εκδηλωθεί οι αναγκαίες πρωτο
βουλίες μέσα στο Κόμμα; Ας το αντιμετωπίσουμε σαν μια ανοιχτή συζήτηση στην κοινωνία, για 
τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και όχι σαν μια σειρά συναντήσεων συνδικαλιστικών ηγε
σιών και όπου βγει.

Δεύτερο μεγάλο θέμα. Ποιά είναι η βάση της ανασυγκρότησης; Μπορούμε να πάμε σε ανασυ
γκρότηση αν δεν ξεκαθαρίσουμε και δεν συμφωνήσουμε ποια είναι τα χαρακτηριστικά του σημε
ρινού ΠΑΣΟΚ; Πιστεύω ότι συμφωνούμε και θέλουμε όλοι ένα σύγχρονο λαϊκό Σοσιαλιστικό 
Κίνημα, που να εκφράζει κυρίαρχα τις λαϊκές δυνάμεις και τις κοινωνικές ανάγκες.

Ενα κόμμα εξουσίας με αυτόνομη παρουσία που δεν θα είναι ευάλωτος σε πιέσεις και εξαρτή
σεις και μάλιστα σε μια χρονική στιγμή που οι οικονομικές εξουσίες ισχυροποιούνται και παρεμ
βαίνουν στη δημοκρατική λειτουργία της ελληνικής κοινωνίας. Ηρθε πιστεύω η ώρα να συζητή
σουμε και να αποφασίσουμε για κυρίαρχα θέματα.

Αναφέρεται στην εισήγηση το θέμα του Τομέα - και πολύ σωστά το έθεσε και ο Πρόεδρός μας 
στην εισήγησή του - των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Υψώνονται κατά καιρούς φωνές για μια 
παραφουσκωμένη εξουσία, που κινείται εκτός ορίων και θεσμών. Αντί να καταγγέλλουμε ευκαι
ριακά ας μιλήσουμε για θεσμούς και κανόνες.

Μήπως είναι η ώρα να μιλήσουμε για οικονομικές και εξωθεσμικές εξουσίες και τον έλεγχο 
που ασκούν και άρα θεσμούς που θα θωρακίζουν τη δημοκρατία και θα διασφαλίζουν την αυτο
νομία των κομμάτων; Ποιές είναι οι απόψεις και οι θεωρήσεις μας για τα ζητήματα αυτά και ποι- 
ούς θεσμούς προωθούμε για να διευρυνθεί η δημοκρατία, να μη μεταβληθεί το ΠΑΣΟΚ σε ένα 
Κόμμα του συστήματος, που οδηγεί σε απογοήτευση τους πολίτες και σε εμπέδωση της διαφαι- 
νόμενης άποψης, όλοι είναι ίδιοι με όσους κινδύνους περικλείει;

Πάμε στους όρους της ανασυγκρότησης. Πολύ σωστά τους έθεσε και ο Πρόεδρός μας στην 
εισήγησή του και πιστεύω να σταματήσουν πλέον ένθεν και ένθεν οι δαιμονολογίες, να σταμα
τήσουν οι καχυποψίες και το μήνυμα να πάει παντού.



Η ανασυγκρότηση πιστεύω ότι αφορά το σύνολο της ηγεσίας του Κόμματος. Το ΠΑΣΟΚ είναι 
ένα Κόμμα με ιστορία και ένα Κόμμα με προοπτική. Μέσα απ’ αυτή την ιστορία έχουν αναδειχθεί 
στελέχη, αναδεικνύονται και θα αναδεικνύονται συνέχεια. Ολα αυτά τα στελέχη πρέπει να 
εμπλακούν και να πάρουν μέρος στην ανασυγκρότηση.

Η παρουσία τους πιστεύω θα είναι καθοριστική για τη συμμετοχή όλων των μελών του Κόμμα
τος, όλων των πρωτοβάθμιων Οργανώσεων, οι οποίες μέχρι τώρα ας μην γελιόμαστε, στην 
καλύτερη περίπτωση παρακολουθούσαν την πορεία της ανασυγκρότησης. Εύχομαι σύντροφοι 
ότι επιχειρήσουμε να το επιχειρήσουμε σωστά, να έχουμε καλά αποτελέσματα, για να μην χρει
αστεί μετά από πολλά χρόνια, κάποιος να γράψει τα αρχεία μας για να δικαιολογηθούμε.

Στο θέμα των ετεροδημοτών, υπάρχει η εγκύκλιος του Γραμματέα του Τομέα και υπάρχει και 
μία παρέμβαση του Γραφείου Ετεροδημοτών. Εδώ είναι ανάγκη να επισημάνουμε ξανά το σημα
ντικό ρόλο των ετεροδημοτών στην πορεία της ανασυγκρότησης. Θα ήθελα οι Γραμματείς των 
Νομαρχιακών Οργανώσεων, να έρθουν σε επαφή και με το Γραφείο Ετεροδημοτών και σε 
συνεργασία ουσιαστική με τους Γραμματείς των Οργανώσεων Ετεροδημοτών στην Αθήνα, γιατί 
δίνοντας λόγο και ρόλο στους ετεροδημότες, μπορούμε να ζωντανέψουμε αυτές τις Οργανώ
σεις. Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Η Νομαρχιακή Σερρών.

ΣΑΟΥΛΙΔΗΣ ΣΤ. (Νομαρχιακή Σερρών): Συντρόφισσες και σύντροφοι, βρισκόμαστε σήμερα 
εδώ, έχοντας ξεκινήσει ήδη μια νέα προσπάθεια ανασύνταξης, επαναπροσδιορισμού και ανασυ
γκρότησης του Κινήματος μας. Βρισκόμαστε εδώ κουβαλώντας όλοι τόσο το παρελθόν με τις 
ωραίες και άσχημες στιγμές του, τις θετικές και αρνητικές εμπειρίες, όσο και το βάρος των απαι
τήσεων του παρόντος και του αύριο με λιγότερες όμως βεβαιότητες και πολύ περισσότερες 
απορίες και ερωτηματικά.

Κανείς από εμάς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι εκπροσωπεί τις καλές πλευρές του παλιού ή του 
νέου ΠΑΣΟΚ. Ιδιαίτερα σήμερα είναι χρήσιμο να πάψουμε να συμπεριφερόμαστε ως επιλεκτικοί 
διεκδικητές διαθήκης ή και αρνητές της, δεχόμενοι επιτέλους το ενιαίο της ιστορίας μας, της 
ευθύνης μας, του μεγάλου μας χρέους απέναντι στον ιδρυτή του Κινήματος, πολύ περισσότερο 
στις κοινωνικές ομάδες που μας πίστεψαν, στηρίζοντας τις ελπίδες τους στο Πανελλήνιο Σοσια
λιστικό Κίνημα.

Ελπίζω ότι είμαστε σήμερα εδώ επειδή ειλικρινά θέλουμε και μπορούμε να υπερβούμε τους 
εαυτούς μας για να είναι δυνατόν να υπερβεί και το Κίνημα την ιδεολογική, πολιτική και οργα
νωτική αδράνεια.

Βέβαια τα πράγματα είναι δύσκολα. Η ανασυγκρότηση επιχειρείται σε μια ιστορική περίοδο 
σύγχυσης και αμηχανίας, σε μια εποχή που προβάλλει μηνύματα αποχής και ιδιώτευσης, που 
επιβάλλει με ισχυρότατες δυνάμεις την υποταγή και την λογική της ενσωμάτωσης στην ίδια την 
πολιτική, στα κόμματα και στους πολίτες.

Σήμερα δεν πείθουμε τόσο, δεν αρέσουμε τόσο, δεν εμπνέουμε και δεν συγκινούμε. Η κοινω
νία μας παρακολουθεί, αλλά δεν μας ακολουθεί με την συμμετοχή της ίσως γιατί εδώ και χρόνια 
πάψαμε κι εμείς να παρακολουθούμε τις αγωνίες της.

Παρ’ όλα αυτά το ΠΑΣΟΚ παραμένει πρωταγωνιστής και η πορεία του από εδώ και μπρος μπο-

ρεί να δώσει και πάλι στην πολιτική την αξιοπιστία της. Αποκαθιστώντας την σχέση της με τους 
πολίτες, στο χέρι μας είναι να κερδίσουμε το στοίχημα με τον εαυτό μας.

Η Νομαρχιακή Επιτροπή Σερρών στη σύντομη αυτή παρέμβαση θα ήθελε να εντοπίσει ορισμέ
να προβλήματα καταθέτοντας παράλληλα και τις προτάσεις της.

Σύντροφοι, αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ, η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός έχουν ακόμη κατα
νόηση και στήριξη του μεγαλύτερου μέρους της κοινωνίας. Αυτό όμως δεν είναι αρκετό όταν 
μάλιστα στηρίζεται στην αντίληψη περί αναγκαστικής πορείας, χωρίς να σηματοδοτείται με 
ελπίδες για ένα καλύτερο αύριο.

Υπάρχουν μεγάλες κατηγορίες πολιτών που είναι σε αδιέξοδο, άνεργοι, αγρότες, μικρομεσαί- 
οι, χαμηλοσυνταξιούχοι. Παράλληλα μειοψηφίες ευνοούνται προκλητικά από τις εξελίξεις. Υπο
μονή, κατανόηση και η αναμονή αυτών των πολιτών χρονικά δεν μπορεί να είναι απεριόριστη. 
Δυστυχώς δεν υπάρχει πολιτική με ευτυχή αποτελέσματα για όλους και για όλα.

Ενα Σοσιαλιστικό Κόμμα είναι υποχρεωτικά ταγμένο να δημιουργεί συνεχώς νέες ισορροπίες 
που θα φέρουν σε καλύτερη θέση στις ασθενέστερες τάξεις, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι 
εξοντώνει κάποιες άλλες απαραίτητες για την δυναμική ανάπτυξη της κοινωνίας μας.

Αυτή η πολιτική ή οι πολιτικές καλύτερα θα πρέπει να τις επεξεργαστούμε και να τις κάνουμε 
ορατές σύντομα εάν θέλουμε να επανασυνδεθούμε με τις κοινωνικές μας δυνάμεις. Σ’ αυτή την 
κατεύθυνση μπορεί να βοηθήσει ο κοινωνικός διάλογος που ξεκινήσαμε και ο οποίος πρέπει να 
θεσμοθετηθεί σε μόνιμη βάση τόσο σε πανελλαδικό, όσο και σε περιφερειακό και τοπικό επίπε
δο.

Οα ήταν βέβαια άδικο εάν δεν τονίζαμε ότι υπάρχουν πολλές θετικές επιλογές της κυβέρνη
σης που χρειάζονται την αποφασιστική στήριξη της Οργάνωσης και την ενεργοποίησή της για 
την ενημέρωση των πολιτών. Παράδειγμα το πρόγραμμα της Περιφερειακής Αποκέντρωσης, 
των Συνενώσεων και της καθιέρωσης του Ασυμβίβαστου.

Τέλος επανερχόμενος στο θέμα της ανασυγκρότησης που ορθά τοποθετείται από την εισήγη
ση του Τομέα θα θέλαμε να προσθέσουμε τα εξής: 1 .Στην πράξη θα πρέπει να κατακτήσουμε την 
πολιτική και ψυχική μας ενότητα, αποφεύγοντας τους αποκλεισμούς και τους διαχωρισμούς σε 
φίλους και αντιπάλους και χρησιμοποιώντας τα στελέχη με μοναδικό κριτήριο τις δυνατότητες 
και διάθεση προσφοράς.

2.0εωρούμε θετική την λειτουργία των Περιφερειακών Οργανώσεων, αλλά χρειάζεται μεγα
λύτερη εμπιστοσύνη στα ενδιάμεσα όργανα. Οι αποφάσεις των Περιφερειακών Συμβουλίων να 
είναι δεσμευτικές.

3.0α πρέπει να ξεφύγουμε από τις παραδοσιακές γενικές διαδικασίες με διαλόγους επί 
παντός επιστητού και να οργανώσουμε θεματικά και με συνέχεια τις συζητήσεις μας, δεσμευό
μενοι ταυτόχρονα με προσωπικές χρεώσεις και χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση των αποφά- 
σεών μας.

4.0εωρούμε ότι δεν μπορεί να γίνει οργανωτική ανασυγκρότηση αν δεν πείθουμε ταυτόχρονα 
για τις αναπτυξιακές πρωτοβουλίες που πρέπει να πάρουμε τόσο σε τοπικό, όσο και σε περιφε
ρειακό επίπεδο.

Το θέμα της Εγνατίας το κουβεντιάζουμε επάνω στην Περιφέρεια και δεν μπορούμε να απα



ντήσουμε, γιατί πιστεύουμε ότι ούτε η κοινωνία έχει πειστεί ότι το έργο αυτό μπορεί κάποτε να 
τελειώσει.

Υπήρξε μια ολοκληρωμένη και σημαντική πρόταση του πρωθυπουργού πέρσι στη Θεσσαλονίκη 
για την πολιτική μας στα Βαλκάνια. Είναι η μοναδική πρόταση που έχει κατατεθεί μέχρι τώρα, 
αλλά κι αυτή δεν προχωράει.

5. Είναι γνωστό ότι υπάρχει έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής και γραμματειακής υποστήριξης 
στην επαρχία. Πιστεύουμε ότι αυτό το θέμα πρέπει να το δει το Κόμμα. Εμείς έχουμε ξεκινήσει 
μια προσπάθεια για την απόκτηση ιδιόκτητων γραψείων και εδώ είμαστε σύντροφε Γραμματέα, 
πρωτοπόροι. Πιστεύουμε ότι σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα το ζήτημα αυτό θα τελειώσει.

6. Το ζήτημα της εμφάνισης και της έκφρασης απόψεων προς τα έξω. Σύντροφοι το έχουμε 
κουβεντιάσει πάρα πολλές φορές, είναι ένα πρόβλημα που ξεκίνησε από παλιά, δεν είναι σημε
ρινό φαινόμενο, αλλά πρέπει κάποτε να σταματήσει. Πρέπει να υπάρχει ενιαίο κέντρο πληροφό
ρησης το οποίο θα εκφράζεται από το Κόμμα.

7. Επειδή είναι γνωστό ότι κανένα οργανωτικό σχήμα δεν λύνει από μόνο του τα προβλήματα 
ανασυγκρότησης, πιστεύουμε ότι θα πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειες για ένα συνεχή, 
συστηματική και επί της ουσίας πολιτικό διάλογο τόσο στο Κόμμα και ακόμη περισσότερο στην 
κοινωνία, διαθέτοντας περισσότερες δυνάμεις, χρόνο, διάθεση, ώστε να ξεφύγουμε απ’ αυτούς 
τους αργούς και αναποτελεσματικούς ρυθμούς παραγωγής πολιτικής που βρισκόμαστε σήμερα. 
Κι αυτό μας αφορά όλους. Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Η Νομαρχιακή Επιτροπή Β4 του Λεκανοπεδίου.

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡ. (Γοαμματέας της Νομαρχιακής Β4): Επειδή είναι πράγματι πολύ πιεσμέ
νος ο χρόνος θα καταθέσω κείμενο, θα αναφερθώ σε ορισμένα κυρίως ζητήματα που αποφάσισε 
η Νομαρχιακή Επιτροπή κι αυτό το κείμενο είναι απόφαση μετά από την εκτίμηση και τον προ
βληματισμό που αναπτύχθηκε μετά την ολοκλήρωση των Τομεακών Ολομελειών που έγιναν σε 
πέντε Ολομέλειες στην Νομαρχιακή Επιτροπή.

Ολοι λέμε ναι στην ανασυγκρότηση όχι μόνο στο οργανωτικό, αλλά κυρίως στο ιδεολογικό και 
πολιτικό σκέλος. Υπάρχει έντονη αμφισβήτηση κατά πόσο η θεωρητική προσέγγιση θα έχει και 
ουσιαστικό περιεχόμενο ή θα είναι ακόμη μία προσπάθεια εργασιοθεραπείας χωρίς αντίκρισμα.

Θεωρούμε ότι ξεκίνησε διάλογος κι αυτό είναι θετικό. Είναι βέβαιον και αναμφισβήτητο ότι η 
ανασυγκρότηση δοκιμάζεται και ολοκληρώνεται στα πεδία των κοινωνικών χώρων, του πολιτι
κού διαλόγου και της δράσης.

Πολλές από τις επιλογές κυβερνητικές και κομματικές δίνουν την εντύπωση στα μέλη μας και 
στο λαό, ότι στην κορυφή δεν υπάρχει σύμπτωση απόψεων για το μεγάλο και ενιαίο πολυσυλλε
κτικό ΠΑΣΟΚ ως διαχρονικού συνεχιστή του πλειοψηφικού ρεύματος.

Αναφερόμαστε στα εθνικά θέματα, δεν θα τα αναπτύξω, στην ανάπτυξη της οικονομίας και 
στις κοινωνικές αναφορές. Στο μπλοκ των μη προνομιούχων. Αναφερόμαστε στον συνδικαλι
σμό, στην περίπτωση της σπίλωσης που γίνεται στη μνήμη του Ανδρέα Παπανδρέου, στο διάλο
γο για την αριστερά και λέμε:

Η ανασυγκρότηση απαιτεί συμφωνίες πολιτικές, στρατηγικό πρόγραμμα, ενιαία κίνηση - σχέ
διο όλου του ΠΑΣΟΚ, πολιτικές και κυβερνητικές προτεραιότητες, συμφωνίες. Χρονοδιάγραμμα

συζητήσεων επί της ουσίας κεντρικά, τοπικά για θέματα επίκαιρα και ουσιαστικά.

Συγκεκριμενοποίηση των κοινωνικών δυνάμεων που θα στηρίξουν αυτές τις αλλαγές - τομές 
και συγκεκριμένη οργανωτική ανάπτυξη σ’ αυτούς τους χώρους. Σ’ αυτή την κατεύθυνση κοινός 
στόχος πρέπει να είναι: οι αξίες του Σοσιαλισμού, η οργανωτική ανάπτυξη να συνδέεται με 
συγκεκριμένες αρχές, όπως της δημοκρατίας και της αποτελεσματικότητας, αντιπροσωπευτικό- 
τητας, αξιοκρατίας για όλους και για όλα.

Σύνδεση με κοινωνικές διεργασίες, κατοχύρωση θεσμών σύνδεσης του ΠΑΣΟΚ. Αποκέντρωση 
και της αλληλοτροφοδότησης με τα διακριτά κέντρα εξουσίας του ΠΑΣΟΚ. Ανοιχτή δράση, 
αυτονομία και αυτοτέλεια.

Εμμονή στις αποφάσεις του Συνεδρίου και στης Συνδιάσκεψης για το ΠΑΣΟΚ της συνέχειας 
και της μετεξέλιξης, του ΠΑΣΟΚ ως Κινήματος παραγωγής πολιτισμού, προγραμματικού σχεδια- 
σμού και δράσης.

Η Νομαρχιακή Επιτροπή Β4 στο πλαίσιο αυτό ξεκίνησε με κείμενο εργασίας που ομόφωνα 
αποφασίστηκε από την Νομαρχιακή Επιτροπή με την παρουσία του μέλους του Εκτελεστικού 
Γραφείου Χρήστου Πρωτόπαππα και την παρουσία του μέλους κ.Χανακούλα.

Εγιναν δύο Διευρυμένες Νομαρχιακές Επιτροπές σύμφωνα με την σύνθεση που όριζε η εγκύ
κλιος που παρουσιάστηκαν οι εισηγήσεις της Νομαρχιακής Β4 και του Εκτελεστικού Γραφείου. 
Παρατηρήθηκε η απουσία των στελεχών που συμμετείχαν από τους κοινωνικούς φορείς και ιδι
αίτερα των στελεχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, γεγονός που μας προβλημάτισε παρ’ ότι επι- 
μείναμε με προφορικές και γραπτές προσκλήσεις.

Θέλουμε να πιστεύουμε, ότι η απουσία αυτή δεν είχε την λογική της σκοπιμότητας. Εκτιμήσα
με ότι οφείλεται κυρίως στην απουσία ουσιαστικού πολιτικού ρόλου της Οργάνωσης και ως 
τέτοιο ζήτημα μας απασχολεί και θα μας απασχολήσει μελλοντικά.

Στις Διευρυμένες Νομαρχιακές Επιτροπές εκτιμήσαμε και αποφασίσαμε στην Νομαρχιακή Επι
τροπή να ορίσουμε πέντε Τομεακές Συνελεύσεις όσες και τα Τομεακά Γραφεία και μια ανοιχτή 
συγκέντρωση που έγινε με πρόταση της Τοπικής Οργάνωσης Μεταμόρφωσης για την ανεργία 
και την απασχόληση που έγινε με το μέλος του Εκτελεστικού Γραφείου σύντροφο Πρωτόπαππα.

Στις Τομεακές Ολομέλειες έγιναν συζητήσεις των εισηγήσεων. Για την ανασυγκρότηση συζη
τήθηκαν οι προηγούμενες θέσεις που αναπτύχθηκαν και η ποσοτική παρουσία των οργανωμένων 
μελών κινήθηκε στο 30% περίπου της εγγεγραμμένης δύναμής μας.

Οι τοποθετήσεις που έγιναν είχαν ενδιαφέρον, εξέφρασαν την αγωνία των μελών για το μέλ
λον του Κινήματος μας και υπήρξαν ελάχιστες εξαιρέσεις που ξεπέρασαν τα εσκαμμένα και έγι
ναν και προσωπικές επιθέσεις.

Γ ια τις Θεματικές Οργανώσεις υπήρξε σύγχυση και αμφισβήτηση ως προς το περιεχόμενο και 
τις προοπτικές τους και σε αρκετές τοποθετήσεις σε εχθρική σε σχέση με το ρόλο της σημερι
νής οργάνωσης. Δύο ως τρεις σύντροφοι ρητορικά τοποθετήθηκαν υπέρ της μορφής οργάνωσης 
αυτής, που όμως στα συντεταγμένα όργανα που είναι, δεν συμμετέχουν.

Η θέση της Νομαρχιακής Επιτροπής παραμένει, όπως εκφράστηκε στο κείμενο εργασίας που 
είχαμε βγάλει πριν. Παρά το οικονομικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι Τοπικές Οργανώσεις 
δεν προσέγγισαν με αποφασιστικότητα τις συνενώσεις, τις συστεγάσεις κι αυτό είναι ανοιχτό



θέμα.

Η Νομαρχιακή Επιτροπή αποφάσισε αυτό το ζήτημα να το προωθήσει με συναινετικές διαδικα
σίες. Η δημοσιοποίηση της τακτικής από την πλευρά της ηγεσίας να ξεκινήσει από τώρα και να 
ολοκληρώσει μέχρι τις αρχές του ‘98 και να έχει καταλήξει στα πρόσωπα που θα εκπροσωπή
σουν το ΠΑΣΟΚ για την Τοπική Αυτοδιοίκηση κατά την άποψή μας είναι λάθος, γεγονός που 
φάνηκε ιδιαίτερα στις διαδικασίες.

Αρχισε ήδη σε τοπικό επίπεδο η μάχη εξόντωσης ή καταξίωσης προσώπων με αμφισβητήσεις 
ή πρωτοβουλίες που εκπορεύονται από διάφορα κέντρα εξουσίας. Αυτή η λογική αν δεν αντιμε
τωπιστεί θεσμικά και οργανωμένα, θα πληρωθεί ακριβά.

Η Νομαρχιακή Επιτροπή στο πλαίσιο των λειτουργιών της και στην προσπάθεια να προλάβει 
καταστάσεις αποφάσισε να συνεδριάσει με την παρουσία μέλους του Εκτελεστικού Γραφείου, 
Τομέα Οργανωτικής Πολιτικής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης για να ξεκαθαριστεί, ποιές θα είναι οι 
αρμοδιότητες της Νομαρχιακής Επιτροπής σ’ αυτά τα ζητήματα και ποιος θα είναι ο ρόλος των 
κεντρικών ή των βουλευτών ή διάφορων παραγόντων.

Ηδη η Νομαρχιακή Επιτροπή σε σχέση με τα προβλήματα που υπάρχουν ξεκίνησε συζήτηση 
με πρόσωπα που εμπλέκονται και έχουμε αποφασίσει να γίνει μέχρι τις 25/6/97 απολογισμός 
δράσης των δημοτικών αρχών που ανήκουν σ’ εμάς, καθώς και η αντιπολιτευτική μας τακτική 
όπου είμαστε αντιπολίτευση. Θα ακολουθήσει προγραμματισμός και στις 25/6 θα γίνει συζήτηση 
ανοιχτή για τον θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Οφείλουμε να παραδεχτούμε ότι η κινητικότητα των Τομεακών Γραφείων και των Τοπικών 
Οργανώσεων πλην μιας εξαίρεσης στα θέματα της ανασυγκρότησης και προγραμματισμού στοι
χειώδους, υπήρξε μηδαμινή έως μηδενική.

Η Νομαρχιακή Επιτροπή ως συνέχεια αυτής της διαδικασίας θα υλοποιήσει το χρονικό διάστη
μα έως το καλοκαίρι τα παρακάτω: Μεθαύριο στις 14/5 στην αίθουσα του Δήμου Λυκόβρυσης 
ημερίδα ανοιχτή στην κοινωνία με θέμα: (Υγεία και Πρόνοια).

Στις 28/5 στη Ν.Φιλαδέλφεια ανοιχτή συγκέντρωση με συμμετοχή πολιτικών, κοινωνικών 
φορέων και πολιτών ημερίδα με θέμα: (Ανεργία και απασχόληση) και με κεντρικό εισηγητή τον 
υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Εχουμε αποφασίσει στις 30/6 και κλείνω, η Νομαρχιακή Επιτροπή θα συμβάλλει με όλες της 
δυνάμεις προς αυτή την κατεύθυνση, έχοντας ως πυξίδα τις αποφάσεις του Συνεδρίου και των 
οργάνων. Θα σας το καταθέσω το κείμενο, γιατί δεν αναφέρθηκα εκτενώς λόγω του χρόνου που 
πιέζει.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ο σύντροφος Σαλαγιάννης από την Γραμματεία.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ίο υ  μ έλο υ ς  της Γραμματείας του Τ.Ο.Π.

Ν'. ΣΑΛΑΓΙΑΝΝΗ

ΣΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ Ν.: Στο τέλος αυτής της διαδικασίας για μένα υπάρχουν δύο κρίσιμα ζωντανά 
ερωτήματα που κατά την δική μου άποψη, την ταπεινή, θα κρίνουν την δυνατότητα του ΠΑΣΟΚ 
να ανασυγκροτηθεί, αλλά και την δυνατότητα του ΠΑΣΟΚ να πάει τον τόπο ένα βήμα μπροστά.

Το πρώτο ερώτημα από την διαδικασία αυτή κατά την δική μου εκτίμηση αναδείχθηκε μια ισχυ
ρή ιδεολογική ενότητα στο ΠΑΣΟΚ και μια πλατιά πολιτική συμφωνία. Την ίδια ενότητα είχα 
αναζητήσει και σε όλες τις Συνόδους της Κεντρικής Επιτροπής και πραγματικά δεν είδα πουθε
νά πραγματική εναλλακτική πλατφόρμα γύρω από τα ζητήματα τα γεωργικά και τα πολιτικά.

Υπάρχει μόνο τραβηγμένη από τα μαλλιά εναλλακτική πρόταση. Οι επιμέρους προσεγγίσεις 
και οι εκτιμήσεις και οι αποχρώσεις δεν μπορούν να αποτελέσουν πλατφόρμα ιδεολογική και 
πολιτική διαφορετική εναλλακτική, που σημαίνει ιδεολογικά και πολιτικά είμαστε ισχυροί κι αυτό 
για μας είναι μια φοβερή αυτοπεποίθηση να κάνουμε ένα βήμα μπροστά.

Το ερώτημα για μένα είναι ένα, θα πάψει το ΠΑΣΟΚ από αύριο μήπως να φαίνεται σπαραγμένο 
από εσωτερικές αντιθέσεις κρίσιμες τάχα και στρατηγικής σημασίας; Δεν θα πάψει αγαπητοί 
σύντροφοι.

Για να πάψει δύο είναι τα στοιχεία. Πρώτον, το ότι αυτή η συνάντηση σήμερα μας δημιουργεί 
συνείδηση, έστω και μικρή, αλλά συνείδηση ενότητας, αυτό θα κάνει τα στελέχη να μετράνε και 
να μετράμε κι εμείς μαζί τους το ειδικό βάρος των διαφοροποιήσεών τους και δεύτερον, μας 
εξαναγκάζει ως σχηματισμό ΠΑΣΟΚ να δούμε μια νέα συλλογικότητα που πρέπει ο Πρόεδρος ο 
ίδιος να την εγγυηθεί, αλλά και πρέπει όλα τα στελέχη να συναινέσουν σ’ αυτή την νέα συλλο- 
γικότητα.

Οργανα, πολιτικές αποφάσεις δημόσια αν χρειαστεί, έτσι κι αλλιώς υπάρχουν διαρροές και 
γίνονται σκόπιμα μάλιστα μεγεθύνσεις, δημόσια συζήτηση, εννοώ μέσα στα όργανα, αποφάσεις 
και να στηρίξουμε αυτές τις αποφάσεις. Η δημοκρατία αυτό σημαίνει, ακόμη και η πλειοψηφία. Η 
μειοψηφία να λέει, να υποστηρίζει την άποψή της, να εγγυηθούμε αυτή την άποψη, αλλά πρέπει 
αποτελεσματικά η κυβέρνηση να προχωρήσει.

Το δεύτερο ερώτημα. Αγαπητοί σύντροφοι από την στιγμή που ξέρουμε όλοι, ότι έχουμε πανο
πλία πολιτική και ιδεολογική στο χώρο τον πολιτικό και ξέρουμε όλοι στη καθημερινή μας λει
τουργία ότι δεν υπάρχει πολιτικός χώρος που να μην ψελλίζει, όλοι οι άλλοι ψελλίζουν.

Εμείς έχουμε άποψη, την λέμε, μάλιστα έχουμε την δύναμη να τραβάμε την κουρτίνα και να 
βλέπουν οι πάντες τα προβλήματα που υπάρχουν σ’ αυτό τον τόπο και είναι η προσφορά μας 
αυτή στον τόπο, αυτή είναι η προσφορά μας.

Αφού είναι έτσι τα πράγματα όμως για δείτε το κρίσιμο ερώτημα, υπερασπιζόμαστε αυτή την 
πολιτική, έχουμε ορμή, έχουμε ψυχή, στα καφενεία την υπερασπιζόμαστε, στους θεσμούς την 
υπερασπιζόμαστε; Οχι, πολύ λίγο.

Τι πρέπει να κάνουμε κατά την ταπεινή μου γνώμη; Από αύριο και με συμμετοχή του Εκτελε
στικού Γραφείου μια ιδεολογική και πολιτική επίθεση για να στηρίξουμε την πολιτική μας, να 
καλέσουμε όποιους διαφωνούν να μας πουν επάνω στο τραπέζι, τι προτείνουν, ποιές επιλογές 
έχει η ελληνική κοινωνία, τι μπορούμε άλλο να κάνουμε, στα πράγματα τα συγκεκριμένα να 
δούμε τι έχουν να προτείνουν. Πρώτο αυτό.

Δεύτερον, εμείς οι ίδιοι να ξέρουμε ότι μέχρι τώρα η πολιτική μας μπορεί να στήνουν σ’ αυτή 
όλοι οι βολεμένοι και δεν εννοώ οι μεγαλοβολεμένοι και οι ψιλοβολεμένοι, αυτό που είπε χθες ο 
Πρόεδρος, ότι στην πολιτική μας όλοι αυτοί που παράγουν σήμερα οι σοβαροί άνθρωποι την 
στηρίζουν και όχι μόνον οι ΠΑΣΟΚοι και πέραν από τους ΠΑΣΟΚους, κρίσιμο σημείο, ιδιαίτερα



κρίσιμο και πολύ θετικό, να το ενισχύσουμε.
Αλλά η δική μας όμως η πολιτική δημιουργεί και όρους γι’ αυτούς που δεν είναι βολεμένοι, για 

τους άνεργους να έχουν αύριο απασχόληση, για τα νέα παιδιά, για τις γυναίκες, τους μικρομε- 
σαίους, αυτό να το αναδείξουμε. Είναι η πολιτική μας αυτή, να την αναδείξουμε αύριο το πρωί. 
Μάχη επιθετική με πρώτο το Εκτελεστικό Γραφείο.

Τελειώνω αγαπητοί σύντροφοι και να πω το εξής, η ανασυγκρότηση έχει να κάνει με το δείγμα 
γραφής που δείχνουμε στην κοινωνία όχι μόνον των κορυφαίων στελεχών, έχει να κάνει και με 
το τι τα μεσαία στελέχη δείχνουν στην τοπική κοινωνία, αν μεταξύ τους σφάζονται, αν μεταξύ 
τους δεν έχουν δεοντολογία συμπεριφοράς, αν είμαστε μακριά από τον κόσμο είναι κρίσιμο 
σημείο αυτό.

Η πολιτική ηθική και σε τοπικό επίπεδο θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό την επιθυμία του κόσμου να 
έρθει κοντά μας. Εχουμε όλες τις δυνατότητες, έχουμε όλα τα μέσα να πάμε μπροστά και μπο
ρούμε να το κάνουμε. Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Η Νομαρχιακή Β5.
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ Φ. (Β Γραμματέας της Νομαρχιακής Β5 Αθήνας): Το ΠΑΣΟΚ, από την ίδρυσή 

του μέχρι σήμερα, στηρίχθηκε στην οργανωμένη βάση των μελών του, που αποτελούσε και απο
τελεί αναγκαίο στοιχείο της ύπαρξης και λειτουργίας του.

Στη σύγχρονη μεταβιομηχανική κοινωνία που επικρατούν ο ατομισμός, η απάθεια και η αδια
φορία για τα κοινά, που αμβλύνεται η κοινωνική συνείδηση από τον τρόπο λειτουργίας των 
Μ.Μ.Ε., που κυρίαρχος σκοπός της ζωής είναι ο προσωπικός πλουτισμός, η ύπαρξη και η πολιτι
κή λειτουργία της οργάνωσης αποτελεί δύσκολο εγχείρημα.

Κάθε προσπάθεια για την ανασυγκρότηση της οργάνωσης είναι θεμιτή και αναγκαία ώστε αυτή 
να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας.

Η προσπάθεια όμως αυτή για να είναι αποδοτική θα πρέπει να βασίζεται στις παρακάτω αρχές:

α) Η ανασυγκρότηση της οργάνωσης δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν μια διοικητική πράξη 
ή σαν πράξη επανένταξης κάποιων διαφωνούντων μελών για διαφόρους λόγους ή σαν 
ένταξη κάποιων φίλων που θα χρησιμοποιηθούν για τη νομή της τοπικής και κομματικής 
εξουσίας.

β) Η ανασυγκρότηση της οργάνωσης είναι καθαρή πολιτική πράξη και συνδέεται άμεσα με τις 
πολιτικές επιλογές του ΠΑΣΟΚ, με τον τρόπο κυβέρνησης της χώρας.

Η πολιτική του ΠΑΣΟΚ όπως αυτή μορφοποιείται από την κυβέρνηση, όταν εμπνέει το λαό, 
όταν απαντά στα αγωνιώδη ερωτήματα των πολιτών - όταν θερμαίνει τις ψυχές τους με συλλο
γικό όραμα τότε επιδρά θετικά στην οργάνωση και την τροφοδοτεί με νέα μέλη, γεγονός που 
έζησε το ΠΑΣΟΚ την περίοδο ‘74-’81 με τα όργανα της αλλαγής και την καταλυτική παρουσία 
του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ Α. Παπανδρέου.

γ) Η οργάνωση πρέπει να είναι οπλισμένη με πολιτικές θέσεις για να μπορεί να επιχειρηματο
λογεί στην κοινωνία και όχι να προσπαθεί να πείσει σαν διοικητικός οργανισμός για μια 
πολιτική που πολλές φορές δεν τη γνωρίζει ή δεν έχει συμμετάσχει στη διαμόρφωσή της.

Οι τρεις βασικές αυτές αρχές, εάν γίνουν σεβαστές θα μπορέσει η ανασυγκρότηση να προχω
ρήσει με πολιτικά χαρακτηριστικά.

Το ΠΑΣΟΚ και η οργάνωσή του θα διαδραματίζει και στο μέλλον πρωτεύοντα πολιτικό ρόλο 
όταν:

α) Καταστεί συνείδηση σε όλους πως το ΠΑΣΟΚ και η οργάνωσή του δεν αποτελεί μια μηχανι
κή έστω και πρωτότυπη μορφή συσπείρωσης πολιτών με μοναδικό σκοπό τη διαχείριση του 
συστήματος, αλλά μια μορφή συσπείρωσης για την υπεράσπιση των ανθρώπινων συνθηκών 
ζωής και ένα εργαλείο για το σοσιαλιστικό μετασχηματισμό της κοινωνίας μέσα στις νέες 
συνθήκες που διαμορφώνουν η οικονομία και η τεχνολογία.

β) Οταν ανατρέψουμε την πεποίθηση της κοινής γνώμης που ενισχύουν τα Μ.Μ.Ε., πως τα 
σύγχρονα κόμματα αποτελούν κόμματα συμφερόντων, δηλαδή στερημένων κοσμοθεωρίας 
και πως πολιτική είναι η τέχνη της διακυβέρνησης, η τεχνική της διοίκησης και η μηχανική 
της εξουσίας.

γ) Οταν πράγματι επιθυμούμε μια οργάνωση ισχυρή που θα πρέπει να μετρηθεί με την πραγ
ματικότητα σημαίνει πως έχει ξεκάθαρη ιδεολογία πως διακρίνεται για τις σαφείς πολιτικές 
επιλογές και πως η γνώση είναι κτήμα όλων των μελών και όχι μόνο των στελεχών.

δ) Μία οργάνωση που να αντιστοιχεί στη νέα κοινωνική διαστρωμάτωση και που θα έχει συνει
δητοποιήσει πως:

I. Η κοινωνία δεν αποδέχεται την ελιτίστικη καθοδηγητική παρουσία του κόμματος.

II. Πώς έχει ξεπεραστεί η θέση πως «οι κοινωνίες διοικούνται από τις κομματικές οργανώ
σεις».

III. Πώς οι κοινωνίες δεν κολακεύονται από λάίκίστικες αντιλήψεις και παροχές.

Σήμερα μια αξιόπιστη οργάνωση θα πρέπει να πείθει με συγκεκριμένες θέσεις την κοινωνία, να 
εμπνέει με την ιδεολογία της και να ενθουσιάζει με την πρακτική της.

Ιδεολογία - συγκεκριμένες πολιτικές θέσεις - δημοκρατικό ήθος είναι τα απαραίτητα στοιχεία 
για την ουσιαστική ανασυγκρότηση της οργάνωσης για την ουσιαστική σύζευξή της με την κοι
νωνία.

Πρέπει να απορρίψουμε στην πράξη και όχι μόνο στα κείμενα πως υπάρχουν Διευθύνοντες και 
Διευθυνόμενοι είτε στα πλαίσια του κόμματος είτε στη σχέση κόμματος - κοινωνίας.

Η οργάνωση στα πλαίσια της σύγχρονης κοινωνίας δεν πρέπει να λειτουργεί σαν γραφείο 
ευρέσεως εργασίας ώστε να εξασφαλισθούν ψήφοι για να «καταλάβουμε την εξουσία».

Πρέπει να πείσουμε πως έχουμε την πολιτική βούληση και την ιδεολογία να μετασχηματίσου
με την κοινωνία, να απαντήσουμε με σαφήνεια στα μεγάλα προβλήματα της ανεργίας - της περι
θωριοποίησης της φτώχειας - προβλήματα νεολαίας - συγκεκριμένη πολιτική - ανανέωση κόμμα
τος, σε σχέση με την ανάπτυξη της οικονομίας στα πλαίσια της διεθνούς πραγματικότητας.

Για το λόγο αυτό θα πρέπει να είμαστε εξοπλισμένοι με το βασικό μας πρόγραμμα εγκεκριμέ
νο από τα συλλογικά όργανα του κινήματος που θα εξειδικεύεται σε θεματικές ενότητες και θα 
εγκρίνονται από συνόδους της Κ.Ε. Η οργάνωση δεν μπορεί να καλείται κάθε φορά να στηρίζει 
αντιτιθέμενες πολιτικές σε πολλές περιπτώσεις υπουργών και συμβούλων τους. Είμαστε σύμ
φωνοι σε μία οργάνωση που θα διακρίνεται για την κουλτούρα, την αισθητική της που θα αντι
προσωπεύει τα κοινωνικά στρώματα, που θα κατέχει τη γνώση. Αυτό δεν σημαίνει πως θα είναι 
οργάνωση στελεχών: Επιμένουμε στο μαζικό χαρακτήρα της πολιτικοποιημένης οργάνωσης.



Στο σημείο αυτό τονίζουμε πως δεν είμαστε αντίθετοι στη δημιουργία πυρήνων μέσα στις Τ.Ο. 
ή και τη δημιουργία οργανώσεων με ειδικές γνώσεις και ενδιαφέροντα όπου είναι δυνατόν, 
αλλά επισημαίνουμε τους κινδύνους να εκφυλισθούν - όχι στην τεχνική δημιουργία - καινούργιοι 
συσχετισμοί - πολιτική δημιουργία.

I. Εάν δεν έχουν ουσιαστικό λόγο σε τοπικό ή και σε εθνικό επίπεδο.

II. Εάν μετατραπούν σε κλαμπ στελεχών χωρίς σύνδεση με την κοινωνία υποστηρίζοντας 
συντεχνιακά συμφέροντα.

Υποστηρίζουμε την άποψη της δημιουργίας πυρήνων μελών ειδικών ενδιαφερόντων στα πλαί
σια της Τ.Ο.

Είμαστε υπέρ της αξιοποίησης των στελεχών της Τ.Α. και της δραστηριοποίησής τους στα 
πλαίσια λειτουργίας του Νομαρχιακού Συμβουλίου και της διευρυμένης Ν.Ε.

Το ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να κατακτήσει την αξιοκρατία σε όλα τα επίπεδα και σε όλες τις εκφάν
σεις του.

Η οργάνωση του ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να πρωτοστατήσει στην ανασυγκρότηση του χώρου της 
Αριστερός. Να πείσει την κοινωνία πως η Αριστερή ιδεολογία έχει μέλλον και πως δεν πέθανε 
με την πτώση του υπαρκτού σοσιαλισμού. Η Αριστερά είναι το μέλλον της Ελλάδας, το μέλλον 
της Ευρώπης. Το ΠΑΣΟΚ έχει καθήκον να πρωτοστατήσει σε ένα τοπικό και διεθνή διάλογο για 
την ουσία και το μέλλον της Αριστεράς με βάση τις αρχές του Δημοκρατικού Σοσιαλισμού.

Επίσης η οργάνωση του ΠΑΣΟΚ πρέπει να πρωτοστατήσει στο κοινωνικό διάλογο με τις παρα
γωγικές δυνάμεις για τη σφυρηλάτιση της κοινωνικής συνοχής.

Όσον αφορά τα εθνικά μας θέματα πρέπει να παραμείνουμε πιστοί στη θέση του ιδρυτή του 
ΠΑΣΟΚ: «Δεν διεκδικούμε τίποτε, δεν παραχωρούμε τίποτε».

Σε σχέση με την πορεία σύγκλισης πιστεύουμε πως θα πρέπει να παραμείνουμε σταθεροί στις 
προσπάθειες ένταξης της χώρας μας στην ΟΝΕ ως το 2000 ή το 2001.

Το ΠΑΣΟΚ όμως θα πρέπει να λάβει υπόψη του:

α) πως ένας όλο και αυξανόμενος αριθμός Ευρωπαίων στερείται των εγγυήσεων των κοινωνι
κών τους δικαιωμάτων. Η Ενωμένη Ευρώπη με κυρίαρχη πολιτική το νεοφιλελευθερισμό 
δεν κατόρθωσε να αντιμετωπίσει τους θύλακες της παραδοσιακής φτώχειας, το μεγάλο 
θέμα της ανεργίας, την απορρόφηση του εργατικού δυναμικού που ωθείται στο περιθώριο 
από τη σύγχρονη τεχνολογία. Εδώ έχει λόγο και μέλλον η Αριστερά στην Ευρώπη ως εναλ
λακτική και ελπιδοφόρα λύση απέναντι στο νεοφιλελευθερισμό.

β) Όσον αφορά την προσπάθεια της χώρας για τη σύγκλιση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες 
δεν θα πρέπει να βασίζεται μόνο στην αυστηρή πολιτική όσον αφορά τους μισθούς και τα 
εισοδήματα, αλλά και στην εφαρμογή αναπτυξιακής πολιτικής με μεγαλύτερη προώθηση 
των μεγάλων αναπτυξιακών έργων.

Η οργάνωση του ΠΑΣΟΚ τέλος έχει να διαδραματίσει σπουδαίο ρόλο στην πορεία προς τις 
Δημοτικές και Νομαρχιακές εκλογές. Κάνουμε σαφή τη θέση μας πως θα είμαστε αντίθετοι σε 
προσπάθειες και νόμους που περιστέλλουν τις δυνατότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οι 
θεσμοί της Τ.Α. μπορούν να αξιοποιηθούν για την ανασυγκρότηση της οργάνωσης. Επισημαίνου
με την αντίφαση: Το μεν ΠΑΣΟΚ να επιθυμεί αφ' ενός τη δημιουργία θεματικών οργανώσεων

που να έχουν σχέση με τοπικά θέματα: περιβάλλον, παιδεία, αθλητισμός και η κυβέρνηση αφ' 
ετέρου να προωθεί νομοσχέδια που σε αρκετές περιπτώσεις θίγουν τον Α ' και Β' βαθμό Αυτοδι
οίκησης που το ίδιο το ΠΑΣΟΚ τους έδωσε πραγματική υπόσταση.

Συντρόφισσες και Σύντροφοι, η ανασυγκρότηση της οργάνωσης είναι επιθυμία όλων. Δεν πρέ
πει να έχει χρονικά περιθώρια. Δεν πρέπει να ταυτίζεται με ορισμένα πρόσωπα. Θα πρέπει να 
είναι υπόθεση όλου του ενωμένου και μεγάλου ΠΑΣΟΚ, ώστε να αναγεννηθεί και να μετασχημα- 
τισθεί σε μια νέα ποιότητα.

Η κοινή και ισότιμη και αγνή προσπάθεια όλων των μελών και στελεχών του ΠΑΣΟΚ θα φέρει 
το ποθούμενο αποτέλεσμα.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Από τη Νομαρχιακή Επιτροπή Β. Αττικής.

ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ ΣΤ. (Γοαμματέας Νομαρχιακής Επιτροπής Β. Αττικής): Συντρόφισσες και σύντρο
φοι,

Όπως έχει ήδη επισημανθεί, ολοκληρώνουμε σε λίγο, μέσα σε ένα κλίμα που δικαιώνει την 
πολιτική ωριμότητα του ΠΑΣΟΚ και που εξουδετερώνει στην πράξη όσους διατυπώνουν φόβους 
για ρήξεις, μετωπικές συγκρούσεις και σφαγές.

Σημαντική η συμβολή σε αυτό το δεδομένο η συμπεριφορά των συμμετεχόντων, αλλά και οι 
εντυπωσιακά ολοκληρωμένες εισηγήσεις των Προέδρου του Κόμματος, Γραμματέα της Κ.Ε. και 
Γραμματέα Τομέα Οργανωτικού.

Αυτό, αλλά και σημαντικές τοποθετήσεις άλλων συντρόφων, περιορίζει το λόγο μια και ήδη 
έχουν καταδειχτεί σχεδόν όλες οι παράμετροι της Συνόδου, υπάρχει δε και μια σχεδόν καθολική 
αποδοχή των μεγάλων ζητημάτων που άπτονται της αναδιάρθρωσης του Κινήματος και που 
αφορούν πολιτικές συμπεριφορές που περιλαμβάνουν διεκριμένες Ν.Ε. αλλά και θεματικές 
Οργανώσεις.

Η όποια επιφύλαξη εξουδετερώνεται από την προσπάθεια πολιτικής προσαρμογής στα γεγο
νότα και από την αναγκαιότητα παρακολούθησής τους, έτσι δε πρέπει να ερμηνεύεται αυτή η 
σαφής πολιτική ενέργεια.

Δεν μπορεί να αγνοήσει κανείς ότι το 1997, αλλά και οι προηγούμενοι χρόνοι του, απέχουν 
πολύ από τα πολιτικά δρώμενα, αλλά και η κατάσταση στην οργάνωση τόσο τη 10ετία του 1970, 
όσο και τη μισή του 1980. Τι έφταιξε σε αυτή τη μετεξέλιξη είναι ζήτημα που και οι εισηγήσεις 
το έχουν δείξει, αλλά σε άλλη διαδικασία, ξεχωριστή και ανεξάρτητη, μπορεί να αναλυθεί περισ
σότερο.

Σε αυτή τη φάση που η οργάνωσή μας περνά κρίση αξιοπιστίας, δεν μπορούμε να μην έχουμε 
προσπάθεια διεξόδου.

Το καταγράφει αυτό μια Ν.Ε. που και για δικούς της λόγους δίστασε ιδιαίτερα να εφαρμόσει 
τη σχετική διαδικασία, αλλά και που από την άλλη πλευρά ελάχιστη έως ουδεμία ανησυχία τη 
διακατέχει για την ανατροπή των συσχετισμών σε αυτό που ονομάζεται συμμετοχή ή πίτα εξου
σίας μια και κανένα στέλεχος της ή μέλος του Οργάνου δεν συμμετέχει σε καμιά, όχι μόνο 
σημαντική, αλλά αξιοπρεπή και που να δικαιώνει αγώνες στη θέση.

Αυτό, με την ευκαιρία, είναι κάτι που θίγω με αισθήματα πικρίας, αναφερόμενος συνολικά στο 
όργανό μου και την αντιμετώπισή του, μια και κάποιοι πολυαπασχολούνται και άλλοι συστηματι



κά - πάγια - πάντα - αγνοούνται.

Είμαστε λοιπόν, επανερχόμενος στον αναγκαίο δρόμο της ανατάραξης ενός κοιμώμενου τοπί
ου. Όλοι επιμέρους αλλά και συνολικά διαπιστώνουμε την ανάγκη ότι κάτι πρέπει να γίνει. 
Μέρος αυτής της αγωνίας καλύπτουν και οι εισηγήσεις.

Να γίνει όμως με ίσους όρους και αξιοπρέπεια και όχι όπως το περιστατικό που είμαι αναγκα
σμένος να αναφέρω, καταγγέλοντας συγχρόνως, χάρη σ' αυτή τη φάση, μια και η επιθυμία δεν 
είναι να δυναμιτιστεί το κλίμα, να πρέπει να πω πολλά και που γνωστός είναι και ο Πρόεδρος 
στον οποίο δόθηκε σχετική καταγγελία και που αφορά το μέλος του Ε.Γ. ο. Στεφ. Τζουμάκα, ο 
οποίος χωρίς λόγο, στους διαδρόμους της αίθουσας επιτέθηκε σε μέλη της ΝΕΒΑ με αγοραίες 
εκφράσεις, εκτός ελέγχου και λογικής, και που δυστυχώς αποδεικνύει ότι κάποιοι φραστικά και 
μόνο μπορούν να υιοθετήσουν δημοκρατική συμπεριφορά μια και στην πράξη δεν διαφέρουν 
καθόλου από οξυδωμένες, απαράδεκτες, καταδικασμένες λογικές έστω και αν κουβαλούν σημα
ντικές διακρίσεις και αγώνες. Στη διάθεση, πάντως, για διευκρινίσεις περισσότερες.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ο σύντροφος από τη Νομαρχιακή Επιτροπή Δυτ. Αττικής.

ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ ΑΝ. (Α Τ οα μματέα ς της Ν ομαρχιακής Επιτροπής Δυτ. Α ττικής): Πολίτες και 
Πολιτική: Οι πολίτες προσδοκούν από τον κόσμο της πολιτικής να προτείνει μεγάλες επιλογές, 
να μιλήσει για αξίες, αρχές, όραμα. Ο πολιτικός λόγος όμως πρέπει να συνδέεται συνεχώς με 
ορατά πρακτικά αποτελέσματα έτσι ώστε να ανατροφοδοτείται η αξιοπιστία του πολιτικού 
συστήματος.

Πρέπει να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη της κοινωνίας και να ξαναδώσουμε στη Δημοκρατία 
την αντιπροσωπευτική της δύναμη.

Ιδεολογία και πολιτ ική

Το μεγάλο σχέδιο για το σοσιαλισμό προϋποθέτει μια πολιτική κοσμογονία, μια μεγάλη ανα
σύνθεση των δυνάμεων της ισότητας, της κοινωνικής δικαιοσύνης, της ελευθερίας και της πολι
τικής δημοκρατίας. Αυτές οι δυνάμεις και αυτές οι ιδέες θα σταθούν πρωτοπόρες για να αναπτυ
χθεί η Ελλάδα της δημιουργίας, της προόδου, της δύναμης και της αξιοπρέπειας.

Πρέπει να εμπλουτίσουμε και να εξειδικεύσουμε αυτό το ιδεολογικό οπλοστάσιο και να ανα
δείξουμε νέες δομές κοινωνικής πρωτοπορίας, έξω από τη φθορά του παλιού σκηνικού.

Περιεχόμενο της πολιτ ικής

Η άσκηση της πολιτικής πρώτα και κύρια πρέπει να δίνει το αίσθημα ότι εκπροσωπεί τους πολί
τες και όχι μια δράκα συμφερόντων που ο συγχωτισμός μαζί τους φθείρει ανεπανόρθωτα την 
εικόνα της πολιτικής. Η αριστερή πολιτική είναι να υποτάσσεις τις δυνάμεις της αγοράς σε νέες 
μορφές κοινωνικού ελέγχου, να ανασυγκροτήσεις ένα κοινωνικό κράτος δίκαιο και αποτελεσμα
τικό, να κινητοποιείς την κοινωνία για νέους θεσμούς, νέες μορφές συμμετοχής, νέους τρόπους 
ελέγχου δημόσιων και ιδιωτικών εξουσιαστικών δομών.

Πρέπει να προχωρήσουμε σε εκ βάθρων εκσυγχρονισμό της χώρας με ριζικές αλλαγές στη 
Διοίκηση, την Οικονομία, τους Θεσμούς, την Παιδεία, τον Πολιτισμό, τη Δημόσια Ηθική.

Κόμματα και Πολιτ ική

Τα κόμματα δεν είναι πια ούτε τα μοναδικά ούτε τα προνομιακά υποκείμενα της πολιτικής 
ζωής. Ζούμε σε μια εποχή όπου περισσότερο παρά ποτέ τα κόμματα έχουν λόγο ύπαρξης μόνο 
όταν καταφέρνουν να οργανώνουν γύρω τους, μέσα από μια ανοιχτή λειτουργία, ένα δίκτυο 
αυτόνομων και ενεργών κινημάτων γνώμης και διεκδίκησης. Το μέλλον μας δεν είναι το μέλλον 
ενός κλειστού γραφειοκρατικού οργανισμού.

Πρέπει να προχωρήσουμε σε μια νέα κομματική λειτουργία που δεν θα είναι κλειστή στα ρεύ
ματα τα κοινωνικά και πνευματικά, θα τα ζωογονεί και θα ζωογονείται από αυτά.

Πολιτ ικο ί  και Πολιτ ική

Αν οι πολίτες απογοητεύονται από την πολιτική και αποσύρουν την εμπιστοσύνη τους από 
τους πολιτικούς, είναι γιατί νιώθουν τους πολιτικούς να ζουν απορροφημένοι από τις φιλοδοξίες 
και τους ανταγωνισμούς τους. Δίνουμε την εντύπωση ότι είμαστε σε μια διαρκή αναμέτρηση 
μεταξύ μας, σε ένα άγονο και αδελφοκτόνο φατριαστικό αγώνα αντί να αντιμετωπίζουμε την 
ιστορία και τις ευθύνες μας απέναντι στον κόσμο που εκπροσωπούμε. Καιρός είναι να δοκιμά
σουμε να δουλέψουν τα όργανα ουσιαστικά. Καιρός είναι να επιδιώξουμε συνθέσεις μέσα στα 
όργανα. Δεν χρειαζόμαστε προσωπικούς συμβιβασμούς, ισορροπίες, μια προσεγμένη δοσολογία 
εξουσιών για να λειτουργήσει το Κίνημα.

Πρέπει να επιβάλουμε και στο επίπεδο των στελεχών την αξιοκρατία σε βάρος της μετριοκρα- 
τίας και των πελατειακών σχέσεων.

Οργάνωση και Πολιτ ική

Στα πλαίσια των οργάνων που έχουμε, μπορούμε να διαμορφώσουμε όλα εκείνα τα σχήματα, 
που θα επιτρέψουν τη μεγαλύτερη κινητοποίηση όλων των δυνάμεών μας, τη συνεργασία και 
την αποτελεσματικότητα. Στην προσπόθειά μας όμως πρέπει να εντάξουμε τον ενεργό πολίτη 
που επιδιώκει συμμετοχή και ευθύνη που συναισθάνεται τα κοινωνικά προβλήματα και θέλει την 
αντιμετώπισή τους. Η πολιτική μας πρέπει να νομιμοποιείται στα όργανα, έτσι ώστε να εξασφα
λίζεται μια συνολική επεξεργασία από αυτούς που μπορούν να αναδείξουν και άλλα σημεία ιδι
αίτερης σημασίας. Η επιμόρφωση, οι ανοικτές συζητήσεις και η αξιολόγηση της προσπάθειας 
πρέπει να γίνουν πράξη έτσι ώστε να βελτιώσουμε την ποιότητα των στελεχών μας. Τέλος, 
βασική προϋπόθεση επιτυχίας είναι η περιφερειακή αποκέντρωση και η οριζόντια διασύνδεση 
των περιφερειακών οργανώσεων.

Πρέπει να φτιάξουμε ένα ισχυρό κόμμα, με ισχυρή και διαυγή εσωκομματική δημοκρατία, ένα 
κομματικό οργανισμό με στέρεους δεσμούς με την κοινωνία και τους πολίτες.

Κ.ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ: Νομίζω ότι πρέπει να πω δυο κουβέντες για τη διαδικασία, γιατί πραγματικά 
φτάσαμε στο τέλος μιας διαδικασίας που δεν πρέπει να χαλάσει άνευ λόγου και αιτίας. Και δε 
νομίζω ότι είναι στις προθέσεις καθ’ όλα αξιόλογων συντρόφων και παλιών αγωνιστών του Κινή
ματος, να δημιουργήσουν οποιοδήποτε θέμα.

Πρώτον, μίλησαν 83 από τα 103 άτομα που είχε προγραμματιστεί να μιλήσουν. Με μια σειρά



ανεπίληπτη, με μια σειρά που δεν πρόδιδε καμία σκοπιμότητα είναι πρωτοφανής ο αριθμός για 
κομματική διαδικασία, αυτός είναι σχεδόν αριθμός Συνεδρίου' επιπλέον, από τα υπόλοιπα 20 
άτομα που δε μίλησαν, ύστερα από την έκκληση που κάναμε, παραιτήθηκαν τα 10.

Εάν συνεχίζαμε τώρα τη διαδικασία, θα πήγαινε ακόμα δύο ώρες μαζί με τις δευτερολογίες. 
Που σήμαινε αυτόματα ότι όταν θα μιλούσα εγώ, δευτερολογώντας για τόσο προβληματισμό 
που αναπτύχθηκε, θα μιλούσα σε μια αίθουσα τελείως άδεια και επιπλέον δεν θα είχε επιτελέσει 
το ρόλο της αυτή η συνεδρίαση.

Εγώ λοιπόν λέω το εξής: κατ’ αρχήν και αύριο το πρωί μπορείτε να πάρετε τις διευθύνσεις των 
Νομαρχιακών να στείλετε παντού σε όλη την Ελλάδα τις εισηγήσεις σας. Δεύτερον, θα υπάρξει 
έτσι κι αλλιώς έκδοση των πρακτικών, όπως είναι τώρα υπό έκδοση τα πρακτικά του Συνεδρίου, 
θα υπάρξει έκδοση των πρακτικών και θα πάνε σε όλες τις Οργανώσεις.

Πρέπει να υπάρχει αυτή η παλιά που καταγγέλλαμε την οριζόντια διασύνδεση. Είναι κατακτη- 
μένη λειτουργία πια στο ΠΑΣΟΚ. Και τρίτον, πιστεύω ότι ετέθη το σύνολο των θεμάτων, ειλικρι- 
νά. Και μπορεί να ξεκινήσει τώρα η δευτερολογία εδώ στη διαδικασία, να μην πάμε πιο πέρα, να 
τελειώσουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα.

Να φύγουν κι οι σύντροφοι να πάνε στις περιοχές τους γιατί έχουν βγάλει εισιτήρια στις 4.30 
η ώρα και στις 5 η ώρα με το αεροπλάνο κι είναι αμαρτία να μην τελειώσουμε με τις δευτερολο
γίες, που νομίζω ότι θα προσθέσουν και θα συμβάλλουν στην καλύτερη εικόνα και της Οργάνω
σης και θα ολοκληρώσουν αυτή τη διαδικασία.

Σας παρακαλώ πάρα πολύ, επειδή είναι 10 ακόμα αυτοί που πρέπει να μιλήσουν, να σταματή
σουμε εδώ και να δώσουμε το λόγο κατευθείαν στο σύντροφο Νεονάκη που θα είναι όσο μπορεί 
πιο σύντομος και εγώ θα είμαι όσο μπορώ πιο σύντομος, για να τελειώσουμε στην επόμενη ώρα.

ΔΕΥΤΕΡΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ Τ.Ο.Π.

Μ.ΝΕΟΝΑΚΗ

Συντρόφισσες και σύντροφοι και εγώ όπως και εσείς είμαστε πάρα πολλά χρόνια στο ΠΑΣΟΚ 
και νομίζω ότι σήμερα μπορούμε να κάνουμε μία κοινή διαπίστωση. Ελπίζω δηλαδή ότι δεν είναι 
μόνο προσωπική μου. Οτι δηλαδή η διαδικασία αυτού του διημέρου είναι από τις ουσιαστικότε
ρες και δημοκρατικότερες που έχει κάνει το Κίνημά μας μέχρι σήμερα.

Νομίζω ότι είναι από τις καλύτερες διαδικασίες ενός εποικοδομητικού διαλόγου που αναπτύ
χθηκε αυτό το διήμερο. Πιστεύω ότι η σύγκλιση απόψεων η οποία επετεύχθη το διήμερο αυτό, 
είναι έξω και πέρα από τα αναμενόμενα. Εξω και πέρα από τα αναμενόμενα, με βάση αυτά τα 
οποία συμβαίνουν γύρω μας, με βάση και τη συγκυρία που διανύουμε.

Αυτό πιστεύω ότι δεν είναι τυχαίο. Πιστεύω ότι είναι αποτέλεσμα δύο πραγμάτων. Αυτή η 
εποικοδομητική δηλαδή κουβέντα που κάναμε εδώ. Πρώτον. Είναι αποτέλεσμα ενός έντονου 
διαλόγου που έχει γίνει στο ΠΑΣΟΚ μέχρι σήμερα, σε όλη αυτή τη διαδικασία της ανασυγκρότη
σης το τελευταίο διάστημα, σε κάθε νομό, σε κάθε περιοχή και δεύτερον, επειδή η σημερινή 
διαδικασία είναι αποφορτισμένη από εκλογικές διαδικασίες, από διαδικασία δηλαδή εκλογών 
όπως είναι τα Συνέδρια, νομίζω ότι αυτά τα δύο στοιχεία μας έδωσαν τη δυνατότητα να μπορού
με να συζητήσουμε περισσότερο αποφορτισμένα από κάθε άλλη φορά.

Και γι’ αυτό πιστεύω ότι ήταν μία από τις ουσιαστικότερες και εποικοδομητικότερες διαδικα
σίες που έχουμε κάνει μέχρι σήμερα. Υπάρχει μια δεύτερη διαπίστωση. Πιστεύω ότι το ΠΑΣΟΚ 
αυτό το διήμερο, έδωσε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο μια απάντηση σε όλους εκείνους, οι 
οποίοι έβλεπαν ένα πολεμικό κλίμα σ’ αυτό το διήμερο, οι οποίοι προέβλεπαν συγκρούσεις, αντι
παραθέσεις χωρίς ουσία και περιεχόμενο. Οτι δηλαδή το ΠΑΣΟΚ λίγο-πολύ ήταν ένα βήμα πριν 
απ’ τη διάλυση.

Διαψεύστηκαν όλοι αυτοί που προέβλεπαν αυτά. Εχουν επανειλημμένως διαψευστεί και 
πιστεύω ότι θα συνεχίσουν να διαψεύδονται. Και θα συνεχίσουν να διαψεύδονται συντρόφισσες 
και σύντροφοι, γιατί πολύ απλά πιστεύω ότι τα συνεκτικά στοιχεία που έχουμε είναι πάρα 
πολλά.

Μας ενώνει δηλαδή η ιστορία μας, μας ενώνει η πολιτική μας, μας ενώνουν οι αγώνες που 
έχουμε δώσει όλοι μαζί. Μας ενώνει η αλληλεγγύη και η συντροφικότητα που ακόμα υπάρχει 
μεταξύ μας, ανεξάρτητα αν έχουν υπάρξει συγκρούσεις και αντιπαραθέσεις στο παρελθόν.

Γι’ αυτούς τους λόγους, πιστεύω ότι το ΠΑΣΟΚ δεν πρέπει ποτέ να φοβάται το διάλογο και 
δεν υπάρχει μαζική διαδικασία του ΠΑΣΟΚ, που δεν το έβγαλε ένα βήμα μπροστά, που δεν το 
έβγαλε κερδισμένο.

Ακόμα και μέσα απ’ αυτές τις διαδικασίες, αν κάποιοι από εμάς όλους ή και όλοι μας καμιά 
φορά έχουμε περάσει από μια τέτοια φάση, ακόμα και αν άλλα λέμε ή άλλα εννοούμε κάποιες 
φορές ή άλλα σκεφτόμαστε και άλλα κάνουμε, νομίζω ότι υπάρχει πια η ωριμότητα στο ΠΑΣΟΚ, 
στα μέλη και στα στελέχη, να κατανοούν προθέσεις, να κατανοούν ποιος έχει απόψεις, ιδέες 
και επιχειρήματα, ποιος έχει πολιτικές προτάσεις και ποιος δεν έχει.



Και αυτό πάνω απ’ όλα οφείλουν να το γνωρίζουν τα ίδια τα στελέχη μας, προκειμένου να μην 
καταγράφονται με λαθεμένο τρόπο στην συνείδηση του οργανωμένου ΠΑΣΟΚ.

Η τρίτη διαπίστωση είναι ότι διαδικασίες σαν αυτή κακώς δεν υπήρχαν τόσα χρόνια στην έκτα
ση που θα έπρεπε. Πιστεύω ότι θα συνεχίσουν και πρέπει να συνεχίσουν να υπάρχουν. Γιατί δια
δικασίες σαν αυτές σύντροφοι, είναι διαδικασίες που πάνω απ’ όλα διευρύνουν τα κριτήριά μας 
σε σχέση με την κριτική που θέλουμε να ασκήσουμε, είτε σε εσωκομματικό, είτε στο γενικότερο 
πολιτικό επίπεδο.

Τα κριτήριά μας δηλαδή μέσα από τέτοιες διαδικασίες, δεν περιορίζονται στα πλαίσια και μόνο 
ενός νομού και των ερεθισμάτων που παίρνουμε λειτουργώντας μέσα στο νομό μας ο καθένας ή 
στην Οργάνωσή μας ή στην Νομαρχιακή Επιτροπή, αλλά διευρύνονται από τις παρεμβάσεις των 
συντρόφων απ’ όλη την Ελλάδα, από την περιφέρεια και άρα, μπορούμε να κρίνουμε καλύτερα.

Αυτές οι διαδικασίες πρέπει να συνεχίσουν να υπάρχουν, γιατί ομογενοποιούν, αποκαθιστούν 
ισορροπίες, αλλά ταυτόχρονα και αποκαθηλώνουν. Αποκαθηλώνουν όλους εκείνους, οι οποίοι 
δεν έχουν επιχειρήματα, δεν έχουν πολιτικές προτάσεις.

Γιατί τώρα πια σύντροφοι, έχουμε ξεπεράσει πια το στάδιο εκείνο όπου απλά και μόνο μέσα 
από κάποιες διαπιστώσεις, μέσα από κάποιες ανησυχίες θα κάναμε πολιτική στο εσωκομματικό 
επίπεδο. Σήμερα πια όπου τα προβλήματα τρέχουν με τόσο μεγάλη ταχύτητα, πιστεύω ότι αυτό 
δεν αρκεί και γι’ αυτό ακριβώς και θα πρέπει να υπάρχουν προτάσεις, πρέπει να υπάρχουν επι
χειρήματα.

Αυτές οι διαδικασίες που αποκαλύπτουν, ταυτόχρονα κατοχυρώνουν και την ενότητά μας, 
σφυρηλατούν την ενότητά μας μέσα απ’ το διάλογο ο οποίος γίνεται.

Μία τέταρτη διαπίστωση, είναι ότι μέσα απ’ αυτή τη διαδικασία του διημέρου, επιβεβαιώθηκε 
πράγματι αυτό το οποίο αναφέραμε στο κείμενο, ότι δηλαδή η πρόταση η οποία έχει κατατεθεί 
από το Κίνημα σε εσάς, από την Κεντρική Επιτροπή, αλλά και που συναποφασίσαμε θα έλεγα 
εγώ στο Συνέδριο, έστω στα γενικότερά της χαρακτηριστικά, αποτελεί τη μοναδική ολοκληρω
μένη πρόταση η οποία έχει κατατεθεί στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ.

Ολοι μας συμφωνούμε ως προς τους στόχους που πρέπει να βάλουμε. Οι διαφοροποιήσεις 
μας μπορεί να είναι σε επιμέρους πράγματα, τα οποία όμως σε καμιά περίπτωση δε νομίζω ότι 
καθορίζουν την πορεία και την εξέλιξη των οργανώσεων του ΠΑΣΟΚ. Σε γενικές γραμμές μπορώ 
να πω ότι έχουμε συμφωνήσει σχεδόν στο σύνολο της πολιτικής. Αυτό τουλάχιστον έδειξε η 
διαδικασία όλες αυτές τις μέρες.

Σίγουρα σύντροφοι, μιλήσαμε όλοι μας, μιλήσατε και εσείς, για μία κρίση η οποία υπάρχει. Και 
σίγουρα για να ξεπεραστεί η κρίση, θα πρέπει να περιγράφει. Σίγουρα θα πρέπει να ονομάσεις 
τα προβλήματα για να τα ξεπεράσεις. Ομως θα πρέπει ταυτόχρονα να κάνουμε και κάποιες 
παραδοχές.

Η πρώτη παραδοχή είναι ότι τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε σήμερα, δεν είναι 
σημερινά. Είναι αποτέλεσμα μιας εξέλιξης μιας ολόκληρης ιστορικής, διαδρομής είτε της ελλη
νικής κοινωνίας είτε των κομμάτων. Και δεύτερον, είναι ότι οι εποχές είναι διαφορετικές. Δηλα
δή το χθες ποτέ δεν είναι ίδιο με το σήμερα.

Αυτά τα λέω, γιατί θα πρέπει να κριτήριά μας να είναι διαφορετικά. Δεν μπορούμε να κρίνουμε

το χθες και το σήμερα με τα ίδια κριτήρια. Δεν μπορούμε να κρίνουμε το ‘88 ή το ‘89 με τα κριτή
ρια του 1997. Ακόμα θα έλεγα ότι δεν μπορούμε να κρίνουμε την κατάσταση που επικρατούσε 
πριν το Συνέδριο με τα ίδια κριτήρια που θα κρίνουμε τη σημερινή κατάσταση του ενός χρόνου 
μετά το Συνέδριο.

Αν δεν το κατανοήσουμε αυτό και αν δεν το βάλουμε καλά στο μυαλό μας, νομίζω ότι θα οδη
γηθούμε σε ένα σημείο όπου ή οι απόψεις μας θα αποκρύπτουν σκοπιμότητες ή θα αντιμετωπί
ζουμε με περισσή αφέλεια τα πράγματα, ή θα αυθαιρετούμε στα συμπεράσματα τα οποία βγά
ζουμε. Και βέβαια αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα τελικά, το βάθεμα της όποιας κρίσης ή όπως 
την αντιλαμβάνεται ο καθένας μας.

Συντρόφισσες και σύντροφοι, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το ΠΑΣΟΚ σήμερα είναι χρό
νια και πιστεύω ότι η διαδικασία της ανασυγκρότησης απαντάει σε χρόνια προβλήματα του 
ΠΑΣΟΚ. Και θα εξηγήσω πάρα πολύ συγκεκριμένα και συνοπτικά.

Κατά την άποψή μου τρία ήταν τα βασικά προβλήματα τα οποία ταλάνιζαν την Οργάνωση του 
ΠΑΣΟΚ όλα αυτά τα χρόνια και από τα οποία προέκυπταν μια σειρά από άλλα. Το πρώτο, έχει να 
κάνει με τη σχέση του Κόμματος με την Κυβέρνηση. Το δεύτερο, έχει να κάνει με το ποιος 
παράγει την πολιτική. Και το τρίτο, έχει να κάνει με το εάν η γνώμη της Οργάνωσης ήταν σεβα
στή από τα ανώτερα καθοδηγητικά όργανα.

Πριν προχωρήσω σύντομα σε καθένα από αυτά, θέλω να κάνω μια παραδοχή, η οποία διευκο
λύνει την σκέψη. Θα πρέπει να παραδεχτούμε ότι μέσα σε ένα Κόμμα υπάρχουν σχέσεις εξου
σίας μεταξύ των διαφόρων του επιπέδων.

Δηλαδή το τι θέλει η βάση, είναι ένα θέμα διεκδίκησης για τη βάση. Κανείς δεν το χαρίζει. 
Μπορεί τα καταστατικά μας να λένε διάφορα πράγματα, αλλά επειδή στα όργανα και στα επίπε
δα του Κόμματος υπάρχουν άνθρωποι, είναι ανθρώπινο ο καθένας για τον εαυτό του -πολλές 
φορές συμβαίνει αυτό- να διεκδικεί μεγάλα μερίδια εξουσίας, πολλές φορές και μεγαλύτερα 
μερίδια εξουσίας απ’ αυτά που του δίνουν τα γραπτά μας κείμενα, απ’ αυτά που δίνουν τα κατα
στατικά μας.

Αρα, το ίδιο υπάρχουν σχέσεις εξουσίας και μεταξύ της κυβέρνησης και του Κόμματος όταν 
είμαστε στην εξουσία. Η κυβέρνηση δηλαδή πάντα διεκδικεί για τον εαυτό της το να αποφασίζει 
εκείνη για την πολιτική της και το Κόμμα πάντα διεκδικεί από την κυβέρνηση να είναι συνδια- 
μορφωτής αυτής της πολιτικής.

Ομως θα πρέπει να το πάρουμε απόφαση, ότι η καλώς εννοούμενη εξουσία στα διάφορα επί
πεδα του Κόμματος αποτελεί για τον καθένα από εμάς θέμα διεκδίκησης. Δεν χαρίζεται απολύ
τως τίποτα από κανέναν, δε θέλω να καταλογίσω καμιά πρόθεση, αλλά νομίζω ότι αυτό λέει η 
εμπειρία και αυτό λέει η ιστορική διαδρομή του ΠΑΣΟΚ.

Και πάω στη σχέση κόμματος - κυβέρνησης και παραγωγής πολιτικής και τι κάνουμε εμείς 
μέσα από την διαδικασία της ανασυγκρότησης. Κατ’ αρχήν στο επίπεδο του κέντρου πώς λύνου
με το πρόβλημα. Έχουμε κάνει ήδη 4-5 ειδικές Συνόδους της Κ. Επιτροπής.

Λειτουργία Τομέων Πολιτικής, όπου στους Τομείς Πολιτικής δεν συμμετέχουν οι οποιοιδήπο- 
τε, συμμετέχουν κυβερνητικά στελέχη, κεντρικά στελέχη του κόμματος, μέλη Κεντρικής Επιτρο
πής, μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και βεβαίως τεχνοκράτες που είναι αναγκαία η γνώση



που έχουν προκειμένου να την μετασχηματίσουμε σε πολιτική.

Αρα μ’ αυτό τον τρόπο πιστεύω, ότι κατακτούμε μία νέα συλλογικότητα στο επίπεδο του 
κέντρου. Μπορεί να μην έχουμε φτάσει στα επιθυμητά επίπεδα λειτουργίας, αυτό δεν το αρνεί- 
ται κανείς. Ομως κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί, ότι η πολιτική που επαγγελλόμαστε και που 
αφορά τη σχέση κυβέρνησης - κόμματος στο επίπεδο του κέντρου είναι η καλύτερη δυνατή και 
δεν υπάρχει καμιά άλλη προσέγγιση. Εξάλλου υπακούει και στις αποφάσεις ακόμα και της Συν
διάσκεψης του 1995.

Στο επίπεδο της περιφέρειας, πώς διαμορφώνουμε αυτή την καινούργια σχέση που κι εκεί 
μπορεί να μην είμαστε στο επιθυμητό, αλλά πάντως είμαστε σε ένα καλό επίπεδο; Στο επίπεδο 
της περιφέρειας διαμορφώνεται με την λειτουργία των Περιφερειακών Συμβουλίων.

Μπορεί όντως να είναι τα Περιφερειακά Συμβούλια μεγάλα, όπως είπε κάποια συντρόφισσα, 
μπορεί όντως να έχουμε προβλήματα στις λειτουργίες που απορρέουν, επειδή στο Συνέδριο 
ίσως δεν ασχοληθήκαμε με το καταστατικό μας όσο θα έπρεπε και επειδή τα Περιφερειακά 
Οργανα ονομάζονται Οργανα προγραμματικά και όχι καθοδηγητικά και αποφασιστικά.

Αλλά πάντως είναι το όργανο το οποίο συνδέει όλες τις εκφράσεις του ΠΑΣΟΚ στο επίπεδο 
της Περιφέρειας, τις κυβερνητικές εκφράσεις, τις κομματικές εκφράσεις, τις θεσμικές εκφρά
σεις. Ετσι συντίθεται η πολιτική μας στο επίπεδο της Περιφέρειας. Να βρούμε τους τρόπους 
μιας μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας, αυτό να το επιχειρήσουμε. Ο τρόπος όμως είναι μόνον 
αυτός.

Στο επίπεδο του Νομού. Στο επίπεδο του Νομού υπάρχει η λειτουργία της Διευρυμένης 
Νομαρχιακής Επιτροπής. Εχουμε πει σε πολλές διαδικασίες που έχουμε συμμετάσχει, ότι όλα 
αυτά δεν είναι εγκεφαλικά κατασκευάσματα κανενός, έχουν προκύψει από όλη την ιστορική δια
δρομή του ΠΑΣΟΚ.

Σας θυμίζω τις αποφάσεις της Οργανωτικής Συνδιάσκεψης το 1995, η οποία μίλαγε για επιτε
λικά άτυπα όργανα.Ως ένα βαθμό τα είχαμε λειτουργήσει. Η λειτουργία τους μάλλον έφτασε 
μέχρι ενός σημείου.

Ποιά ήταν τα αποτελέσματα σύντροφοι; Είχαμε σοβαρά αποτελέσματα; Συνδέσαμε δηλαδή τις 
κυβερνητικές και κομματικές μας αποφάσεις στο επίπεδο του Νομού, έτσι όπως έπρεπε να τις 
συνδέσουμε; Η απάντηση νομίζω ότι είναι αυτονόητη, όχι.

Αρα η Διευρυμένη Νομαρχιακή Επιτροπή θέλει να μετεξελιχθεί σε ένα όργανο τέτοιο, στο 
οποίο θα συμμετάσχουν όλες αυτές οι εκφράσεις του ΠΑΣΟΚ στο επίπεδο του Νομού. Εκεί 
μέσα θα συνδιαμορφώνουμε και θα συναποφασίζουμε.

Δεν έχει κανένας την πρόθεση σύντροφοι να αφαιρέσει και νομίζω ότι πρέπει να τα έχουμε 
ξεπεράσει αυτά. Δεν έχει κανείς την πρόθεση να αφαιρέσει δραστηριότητες από τις Νομαρχια
κές να τις πάει στις Διευρυμένες κλπ. Αυτά είναι κατά την άποψή μου αστεία πράγματα.

Θέλουμε άλλο πράγμα να κάνουμε μ’ αυτό. Θέλουμε πολύ απλά να ενοποιήσουμε την πολιτική 
μας στο επίπεδο του Νομού. Θέλουμε τα στελέχη τα κομματικά, τα στελέχη στα μαζικά κινήμα
τα, τα στελέχη τα κυβερνητικά στο επίπεδο του Νομού, θέλουμε όλα να καθίσουν σε ένα τραπέ
ζι και να συναποφασίζουν την πολιτική τους. Και διεκδικήστε το αυτό, είναι η διεκδίκηση που 
λέγαμε πριν.

Ο Πρόεδρος χθες απαντώντας σε κάποιο σύντροφο είπε: (ότι μ’ ενοχλεί που δεν μ’ έχουν 
καλέσει κλπ. κλπ.). Εγώ το επεκτείνω ακόμα περισσότερο και λέω, ότι αυτό πρέπει να το διεκδι- 
κήσουμε για να το κατακτήσουμε.

Θεματικές Οργανώσεις. Κι αυτές δείτε τες σ’ αυτή την κατεύθυνση. Μέχρι σήμερα μιλάγαμε 
για γραφεία Νομαρχιακής Επιτροπής. Στη Συνδιάσκεψη - θυμίζω πάλι, γιατί δεν θα πρέπει να 
ξεχνάμε την ιστορία μας, θα πρέπει να κάνουμε έναν απολογισμό της πορείας μας και να βλέ
πουμε - στη Συνδιάσκεψη του 1995 είχαμε μιλήσει για θεματικές ενότητες, Επιτροπές μάλλον 
Πρωτοβουλίας, κάπως έτσι τις είχαμε ονομάσει, οι οποίες λειτουργούν μέσα στα πλαίσια του 
Κόμματος και της Οργάνωσης.

Και ερωτώ εγώ, τα αποτελέσματα σύντροφοι ποια ήταν; Κατά την άποψή μου ελάχιστα πλην 
ελάχιστων εξαιρέσεων θα έλεγα. Γι’ αυτό πιστεύουμε, ότι οι Θεματικές Οργανώσεις αποτελούν 
-μέσα σε όλα τα άλλα που μπορεί να πει κανείς- ένα πιο φερέγγυο βήμα για την επεξεργασία 
πολιτικής είτε σε τοπικό, είτε σε γενικότερο επίπεδο.

Αυτό είναι η Θεματική Οργάνωση. Δίνεις ένα βήμα συμμετοχής σε κάποιους. Και από εκεί και 
πέρα η νομιμοποίηση της πολιτικής βεβαίως και θα είναι στο Νομαρχιακό Συμβούλιο, δεν το 
αρνείται κανείς αυτό. Γιατί εμφανίστηκαν και διάφορες τέτοιες απόψεις, ότι αντί για τις Διευρυ- 
μένες και τις Θεματικές, βάζουμε τα Νομαρχιακά Συμβούλια και αναβαθμίζουμε το ρόλο τους 
κλπ.

Δεν είναι αντίθετο τίποτα σύντροφοι. Ολα μπορούν να συνυπάρξουν και να συμβαδίσουν και 
μόνο έτσι θα προκύψει η σωστή σχέση μεταξύ Κόμματος και κυβέρνησης. Και βεβαίως πάντα θα 
παλεύουμε για την αναβάθμιση των Τοπικών Οργανώσεων και του ρόλου τους μέσα από μια 
σειρά θεμάτων τα οποία έχουμε πει.

Αρα, η διαδικασία της ανασυγκρότησης κάνει αυτό το οποίο έχουμε ξαναπεί. Κατοχυρώνει 
δηλαδή μέσα στο ΠΑΣΟΚ ένα καινούργιο πλέγμα σχέσεων μεταξύ όλων των εκφράσεων του 
Κινήματος σε κεντρικό, σε περιφερειακό και σε Νομαρχιακό επίπεδο.

Αυτό δεν αναζητούσαμε σύντροφοι όλοι στο ΠΑΣΟΚ; Εμείς σας λέμε τον τρόπο, διεκδικείστε 
την υλοποίησή του εσείς. Και βέβαια πιστεύω, ότι μέσα απ’ όλη αυτή την διαδικασία δημιουργού- 
νται οι προϋποθέσεις, όπου θα γίνεται σεβαστή πια η άποψη των Νομαρχιακών Οργανώσεων, 
των Θεματικών Οργανώσεων, των Τοπικών Οργανώσεων.

Σύντροφοι η ιστορία του ΠΑΣΟΚ λέει, ότι όπου υπάρχει Οργάνωση η οποία είναι ισχυρή, η 
οποία παρεμβαίνει στα μαζικά κινήματα, η οποία μπορεί να δημιουργεί γεγονότα, η άποψη της 
Οργάνωσης αυτής ήταν πάντα σεβαστή από το ΠΑΣΟΚ. Δεν ήταν σεβαστές οι απόψεις Οργανώ
σεων πολλές φορές, όταν κάποιες Οργανώσεις μας δεν είχαν την αξιοπιστία και την φερεγγυό- 
τητα του πολιτικού λόγου που πρέπει να έχουν.

Νομίζω, ότι έδωσα ένα περίγραμμα του τι θέλουμε μέσα από τη διαδικασία της ανασυγκρότη
σης, που βέβαια δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχει επόμενη φάση, στην οποία επόμενη φάση είναι 
πολύ πιο έντονα τα ιδεολογικά και πολιτικά στοιχεία αυτής της προσπάθειας.



Είπαμε, περάσαμε μια αναγκαστική φάση εσωστρέφειας, μην καταλογίζετε προθέσεις γι’ 
αυτό. Προσπαθούσαμε αυτή η πολιτική που επιλέξαμε να αφομοιωθεί και να εμπεδωθεί από το 
σύνολο της Οργάνωσης. Υπάρχει εθισμός περί τα οργανωτικά στο ΠΑΣΟΚ, το είπα και στην 
πρωτομιλία μου.

Αρα στην επόμενη φάση θα πρέπει να ασχοληθούμε με τον ιδεολογικό και πολιτικό διάλογο 
πολύ πιο έντονα απ’ ότι στο παρελθόν. Θα πρέπει να δώσουμε πια περιεχόμενο στα οργανωτικά 
σχήματα που έχουμε επιλέξει. Αυτό είναι και η πιο δύσκολη φάση και εδώ θα πρέπει να στρα
τευτούμε όλοι μας αν θέλουμε να έχουμε αποτέλεσμα. Αν οχυρωνόμαστε πίσω από διαχωρι
στές γραμμές αποτέλεσμα δεν θα υπάρξει σύντροφοι.

Δυο λόγια για τον κοινωνικό διάλογο σε τοπικό επίπεδο. Πιστεύω, ότι θα πρέπει να αποτελέ- 
σει ένα μόνιμο στοιχείο της πολιτικής μας από εδώ και στο εξής. Είναι λάθος σύντροφε, ο κοι
νωνικός διάλογος να θεωρείται ως ευκαιριακή πολιτική. Για το ΠΑΣΟΚ ο κοινωνικός διάλογος 
είναι μια μόνιμη πολιτική είτε είναι στην κυβέρνηση, είτε είναι στην αντιπολίτευση.

Οταν είναι στην κυβέρνηση πρέπει να τον έχει τον κοινωνικό διάλογο, γιατί πρέπει να συνερ
γάζεται με τους φορείς, γιατί πρέπει να παίρνει την άποψη των κοινωνικών φορέων, γιατί πρέπει 
αυτή την άποψη να τη μετεξελίσσει σε συγκεκριμένη πολιτική πρόταση. Και όταν είναι στην 
αντιπολίτευση θα πρέπει να έχει αυτό τον κοινωνικό διάλογο με τους φορείς, γιατί πάλι πρέπει 
να διαμορφώνει την πολιτική του με βάση τις απόψεις των κοινωνικών φορέων.

Πιστεύω, ότι η διαδικασία αυτής της ανασυγκρότησης έχει και ιδεολογικά και πολιτικά και 
οργανωτικά χαρακτηριστικά. Νομίζω, ότι από εδώ και στο εξής όπως και στην εισήγηση αναφέ- 
ρεται, το τοπίο είναι καθαρό μέσα στο ΠΑΣΟΚ, είναι καθαρές οι απόψεις, τέρμα οι συγχύσεις, 
τέρμα τα διλήμματα, τέρμα όλα.

Νομίζω ότι είναι απόλυτα σαφής και καθαρή η πολιτική μας. Υπάρχει όμως ένα θέμα. Οτι η 
καθαρότητα αυτής της πολιτικής δυστυχώς στην πλειοψηφία της έχει μείνει στο επίπεδο του 
στελεχιακού δυναμικού του ΠΑΣΟΚ. Στην επόμενη φάση θα πρέπει να πάμε και στα παρακάτω 
επίπεδα, δηλαδή στη βάση του Κινήματος, γιατί εκεί πάσχουμε, γιατί η βάση είναι απούσα.

Συντρόφισσες και σύντροφοι, θα πρέπει να μάθουμε να συμβιώνουμε με κάποια καινούργια 
πραγματικότητα, η οποία υπάρχει για το σύνολο των κομμάτων, αλλά και ιδιαίτερα για το 
ΠΑΣΟΚ. Ανέφερα και στην πρωτολογία μου, ότι ειδικά στο ΠΑΣΟΚ υπάρχει μια τεράστια απε
λευθέρωση εσωτερικών δυνάμεων, οι οποίες δυνάμεις στο παρελθόν δεν είχαν αυτή την πολιτι
κή συμπεριφορά που έχουν σήμερα και αυτό το βλέπουμε κάθε μέρα.

Θα πρέπει να μάθουμε να συμβιώνουμε μ’ αυτό και γι’ αυτό απαιτείται μία καινούργια πολιτική 
κουλτούρα από όλους μας και από τα μέλη και από τα στελέχη, προκειμένου ακριβώς να μπο
ρούμε και να εξηγούμε, αλλά και να μην παρεξηγούμε αυτά τα οποία μπορεί να λέει ή να κάνει 
ένα στέλεχος.

Θα πρέπει να συμβιώσουμε με τη λογική των μειοψηφιών και των πλειοψηφιών μέσα σε ένα 
κόμμα. Θα πρέπει να συμβιώσουμε με τη λογική που θέλει σεβαστή τη διαφορετικότητα στην

άποψη, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να θεωρεί ως αυτονόητη τη συμβολή στην υλοποίηση της 
πολιτικής.

Γιατί αλλιώς δεν υπάρχει Κόμμα σύντροφοι, υπάρχει μια πολιτική η οποία αποφασίζεται έπειτα 
από διάλογο, αλλά η πολιτική αυτή κάποτε πρέπει να εφαρμόζεται. Δεν μπορεί να μπαίνει τρο
χοπέδη στην άσκηση της πολιτικής, θα καταρρεύσει όλο το σύστημα, θα καταρρεύσει το 
ΠΑΣΟΚ.

Οπως επίσης θα πρέπει να συμφωνήσουμε ότι ο αυτοπροσδιορισμός είτε των στελεχών μας, 
είτε των Οργανώσεών μας έχει όρια. Δεν μπορεί κανείς να αυτοπροσδιορίζεται όπως θέλει, 
όποτε θέλει και για όποιο θέμα θέλει.

Δεν λέει κανείς ότι δεν πρέπει να διακινεί ελεύθερα την άποψή του, σαφώς και πρέπει να το 
κάνει. Ομως λέω και πάλι, ότι ο αυτοπροσδιορισμός αυτός έχει όρια και θα πρέπει όλοι να συμ
βάλουμε στο να γίνουν τα όρια αυτά σεβαστά.

Τελειώνοντας σύντροφοι, σ’ αυτή την πορεία που χρειάζεται πραγματικά τεράστια προσπά
θεια, δεν πρέπει να υπάρχουν ούτε ουδέτεροι παρατηρητές, αλλά ούτε και κριτές χωρίς συμβο
λή σ’ αυτό που πάμε να υλοποιήσουμε.

Πρέπει να υπάρχουν σύντροφοι με θέληση, διάθεση και πίστη για να υλοποιήσουμε τα επιδιω- 
κόμενα και πιστεύω, ότι όλοι θα συμβάλλουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Σας ευχαριστώ.
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ΙΑ ΤΗΝ ΙΣΧΥΡΗ ΕΛΛΑΔΑ

Τ Γ | ν  Α ναγέννηση των Ιδεών μαο

ΔΕΥΤΕΡΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ Κ.Ε.

Κ. ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗ

Πριν ξεκινήσω τη δευτερολογία μου, θα μου επιτρέψετε - χωρίς αυτό να κακοχαρακτηριστεί - 
να κάνω μια ιδιαίτερη μνεία. Υπήρχαν πολλοί παλιοί σύντροφοι, πολλά χρόνια, από την αρχή του 
ΠΑΣΟΚ, παλιοί αγωνιστές, που χωρίς να έχουν θεσμική ιδιότητα συμμέτοχου σ’ αυτή τη διαδικα
σία, παρακολούθησαν και τις δύο μέρες τη συνεδρίαση από την αρχή μέχρι το τέλος και πρέπει 
να τους τιμήσουμε.

Και πρέπει να πούμε ότι πέρα απ’ αυτούς υπάρχει εδώ σήμερα απ’ το πρωί και μέχρι τώρα ο 
Ευάγγελος Γιαννόπουλος, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος που έχει μεγάλη ευαισθησία για το 
Κίνημά μας και αυτή του την ευαισθησία τη δείχνει με κάθε ευκαιρία, έστω και λιγάκι υπερβολικά 
καμιά φορά. Αλλά πάντα είναι η ευαισθησία του για το Κίνημά μας και η αγάπη του που του επι
τρέπει να είναι και χαλκέντερος στις εσωκομματικές διαδικασίες.

Συντρόφισσες και σύντροφοι, νομίζω ότι όλοι κάνουμε αυτή τη διαπίστωση, με την οποία ξεκί
νησα χθες τη δική μου εισήγηση σ’ αυτή τη σύσκεψη. Οτι υπάρχει μια αναντιστοιχία ανάμεσα 
στην εικόνα που εμφανίστηκε τις δύο τελευταίες εβδομάδες και στην πραγματικότητα των αντι
θέσεων στο ΠΑΣΟΚ.

Και όταν το σώμα στο οποίο κρίνεται αυτή η αναντιστοιχία είναι το σώμα των Γραμματειών 
των Νομαρχιακών και Τοπικών Επιτροπών, ένα πανελλήνιο σώμα, ένα δείγμα συνήθως του 
χώρου μέσα στο οποίο σχηματοποιούνται οι αντιθέσεις, ασφαλώς έχει πάρα πολύ μεγάλη σημα
σία.

Γιατί ακόμα και σήμερα υπάρχουν στον Τύπο και στα MME απόψεις ότι διαλυόμαστε, ότι 
συγκρουστήκαμε, ότι 7-8 σκληρές Νομαρχιακές Επιτροπές μετέτρεψαν το χώρο σε αρένα- ποια 
όμως είναι η πραγματικότητα; Ήρθαν εδώ, μίλησαν οι άνθρωποι, είπαν τη γνώμη τους, έκαναν 
την κριτική τους, πάντα όμως στα πλαίσια μιας κοινής αντίληψης για μια κοινή πορεία.

Όλη αυτή η εικόνα της αναμέτρησης, των γύρων κλπ, δεν βρήκε έκφραση εδώ. Και αυτή τη 
διαπίστωση πρέπει να την χαιρετίσουμε, γιατί πιστεύω ότι το ΠΑΣΟΚ έχει περισσεύματα όχι 
μόνο ψυχής και ευαισθησίας, αλλά έχει αυτό που δείξαμε όλο τον τελευταίο χρόνο.

Και στέρεες και βαθειές ρίζες, για να μη μπορεί εύκολα μια σχηματική αντιπαράθεση, όποια 
και να είναι αυτή, απ’ όπου και αν προέρχεται, όση αγωνία και ανησυχία και αν έχει, όσο καλή 
πρόθεση και αν διατηρεί, να δημιουργήσει διχαστικές ή άλλες λογικές.

Και δεν δέχομαι ότι υπάρχει στο Κίνημά μας στέλεχος ή Οργάνωση, που μέσα στην πορεία 
αυτών των χρόνων, θα μπορούσε να διανοηθεί ποτέ, ότι θα μπορούσε να προκαλέσει πέρα από 
την προσωπική στρατηγική, την άποψη και υποστήριξη των θέσεων που έχει να βάλει σε αμφι
σβήτηση την ηγεμονία και τη σταθερότητα της κυβερνητικής και της πολιτικής μας εξουσίας, 
στο όνομα οποιοσδήποτε σκοπιμότητας και οποιοσδήποτε αντιπαράθεσης. Πολύ περισσότερο 
όταν αυτή δεν έχει σχέση ασφαλώς με μια τραγική στιγμή του λαϊκού κινήματος, αλλά έχει 
σχέση με μία εποχή όπως είναι αυτή, αδιατάραχτης πορείας και σταθερότητας, με το Κίνημά μας 
να έχει αναλάβει την ευθύνη να οδηγήσει τη χώρα στον νέο αιώνα.



Νομίζω ότι υπάρχει μεγάλη συναίσθηση της πραγματικότητας από το ενδιάμεσο στελεχιακό 
δυναμικό του ΠΑΣΟΚ. Τέτοια συναίσθηση της πραγματικότητας που δεν αποδέχεται πια μελο
δραματικούς τόνους και δεν αποδέχεται την υπερβολή. Και αυτό είναι μία μεγάλη κατάκτηση, 
γιατί πηγάζει από τη συνείδηση των μεγάλων προβλημάτων του τόπου και την ανάγκη να 
δώσουμε πολύ σοβαρές απαντήσεις σ’ αυτά τα προβλήματα.

Ετσι, οι μελοδραματικοί τόνοι δεν βρίσκουν πια ευεπίφορο ακροατήριο. Δεν βρίσκουν πια 
αυτιά που να ακούν, όχι μόνο στο λαό ο οποίος έχει αποξενωθεί από αυτές τις διαδικασίες 
τελείως, αλλά και μέσα στον ίδιο τον κορμό του Κινήματος μας.

Και αυτό επίσης είναι μία κατάκτηση, που πιστεύω ότι συντελεί στην ευρύτερη δυνατή αυτο- 
συνειδησία και αυτογνωσία και άρα, στην πλήρη συνειδητοποίηση των αναγκών, των προτεραιο
τήτων που πρέπει να έχει η πορεία μας.

Η δική μου τοποθέτηση, κρίνω σκόπιμο, να περιστραφεί σε τρία ουσιαστικά θέματα. Νιώθω την 
ανάγκη να μιλήσω κατ’ αρχήν για την ιστορία μας, επειδή ακόμα είναι αντικείμενο αμφισβήτησης 
ή συγκρούσεων εντός του ΠΑΣΟΚ. Αλλά σε συνάρτηση με την ιστορία του τόπου, γιατί αυτό 
έχει σημασία και για όλα αυτά που διαβάζουμε τον τελευταίο καιρό.

Να μιλήσω περί αριστερός και δεξιάς σε σχέση με την πολιτική μας στρατηγική και να μιλήσω 
τελικά περί της ανασυγκρότησης, τους εσωτερικούς και τους εξωτερικούς της όρους.

Για την Ιστορία μας και τον Ανδρέα Παπανδρέου
Σε ό,τι αφορά αυτό που θέλω να πω για την ιστορία μας, επειδή διάφορα γράφονται και ακού- 

γονται τον τελευταίο καιρό, θέλω να επισημάνω ότι ολόκληρο το δεύτερο μισό του αιώνα μας, 
ουσιαστικά καλύφθηκε από δύο ιστορικούς κύκλους.

Από τον κύκλο της μετεμφυλιακής Ελλάδας και από τον κύκλο της μεταπολίτευσης, που τέλει- 
ωσε με το 1989-1990. Και θα έπρεπε να μην έχουμε καμία ψευδαίσθηση και καμία αμφισβήτηση 
όπως δεν έχει ο λαός, ότι ο κύκλος της μετεμφυλιακής Ελλάδας όπου κυριάρχησε η νικήτρια 
του εμφυλίου πολέμου παράταξη, ήταν ένας κύκλος διχασμού που οδήγησε στο σκοτάδι της 
χούντας.

Και ότι ο κύκλος αυτός έκλεισε με το σκοτάδι της χούντας και όσες προσπάθειες και αν έγιναν 
από οποιαδήποτε κατεύθυνση να εξαγνιστεί, είτε στην αρχή μέσα από την δονκιχωτική απόπει
ρα να χρεωθεί η χούντα στον κομμουνιστικό κίνδυνο, είτε εκ των υστέρων μέσα από την προ
σπάθεια της εκσυγχρονισμένης -σε σχέση με εκείνη την εποχή σε ένα μεγάλο βαθμό- δεξιάς, να 
αποποιηθεί την ευθύνη, έχω την γνώμη ότι ο λαός γνωρίζει πολύ καλά την ιστορία.

Είναι ακριβώς το κομμάτι της ιστορίας που ήταν στο φως πάντοτε, γιατί δεν στηρίχθηκε σε 
κάποια κείμενα ή σε κάποιες αναλύσεις, αλλά γιατί ο καθένας απ’ όσους ζούσαν εκείνη την 
εποχή και ζουν ακόμα σήμερα, την έζησε στο πετσί του. Δεν υπάρχει τίποτα άγνωστο από την 
ιστορία της μετεμφυλιακής Ελλάδας και ιδιαίτερα της τελευταίας της περιόδου που οδήγησε 
στη δικτατορία.

Ο λαός δεν έχει ανάγκη από κανέναν, που θα ήθελε για διάφορους λόγους να ξαναγράψει την 
ιστορία. Και όσον αφορά τον έκπτωτο μονάρχη, αυτός δεν έχει κανένα ίχνος αξιοπιστίας. Αλλά 
ακόμα και οι προσπάθειες που γίνονται, μέσω από τα αρχεία Κ. Καραμανλή, πρέπει να ξέρουν οι 
εμπνευστές τους, ότι τα αρχεία μπορούν μέσα από επίσημα έγγραφα να φωτίσουν παραπέρα

ορισμένες κρίσιμες πλευρές μιας ιστορικής περιόδου.

Τα αρχεία όμως δεν ξαναγράφουν την ιστορία, ούτε σβήνουν πλευρές της που έχουν έρθει 
στο φως και για τις οποίες δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση.

Θεωρούμε ότι θα ήταν ανίερη οποιαδήποτε απόπειρα, ένα κομμάτι της σύγχρονης ελληνικής 
ιστορίας που είναι φωτισμένο από κάθε πλευρά, να ξαναγραφεί από άλλη οπτική γωνία.

Η δεξιά κυριαρχία στην μεταπολεμική Ελλάδα, οδήγησε σ’ ένα μαύρο σκοτάδι. Ο κύκλος της 
μεταπολίτευσης που ξεκίνησε πάλι από τη συντηρητική παράταξη, που πρέπει να αναγνωρίσου
με τη συμβολή της στην πρώτη της φάση, στα πρώτα 7 χρόνια μετά την μεταπολίτευση, κυριαρ
χήθηκε από την δημοκρατική παράταξη.

Τα τελευταία 20 χρόνια του αιώνα, το ΠΑΣΟΚ θα είναι στην κυβέρνηση 16,5 χρόνια. Αυτό 
σημαίνει ότι εμείς γράψαμε την ιστορία αυτής της περιόδου. Εμείς την γράψαμε και γι’ αυτό 
θεωρούμε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει μια ιστορικά δικαιωμένη πορεία. Γιατί σ’ αυτή την περίοδο η Ελλά
δα έκανε βήματα μπροστά. Ελυσε προβλήματα δημοκρατίας και σχέσεων και κοινωνικών απο
κλεισμών και ανισοτήτων, τεράστια, που μας έφερναν στην τελευταία θέση ουσιαστικά των σύγ
χρονων χωρών, απέναντι στα πολύ βασικά δικαιώματα του λαού και του πολίτη και στις αρχέγο- 
νες αξίες μιας δημοκρατικής οργάνωσης της κοινωνίας.

Στην δική μας εποχή, η Ελλάδα έκανε πολλά βήματα μπροστά. Υπάρχει μια μεγάλη προσπά
θεια που γίνεται από τη συντηρητική παράταξη να ακυρώσει την δεκαετία του ‘80 ως μια χαμένη 
ιστορικά δεκαετία για τον τόπο. Δε νομιμοποιείται όμως γι’ αυτό κανένας εκτός του ΠΑΣΟΚ και 
της δημοκρατικής παράταξης να το πράξει. Πέρα από την κριτική που μπορεί να ασκηθεί για 
ανακολουθίες, για αδυναμίες, για το αν οι ρυθμοί των διαρθρωτικών αλλαγών σε ορισμένους 
τομείς ήταν οι απαραίτητοι κλπ., δεν μπορεί κανείς να διανοηθεί ότι μπορεί να ακυρωθεί ιστορι
κά αυτή η θετική πορεία της χώρας που την οφείλει στην δημοκρατική παράταξη.

Και μόνο η μετάβαση στην νέα εποχή μετά το ‘89-’90, που συμπίπτει με το γκρέμισμα του τεί
χους του Βερολίνου δείχνει σήμερα ότι η Ελλάδα στέκεται στα πόδια της και μπορεί να κάνει 
και ένα άλμα μπροστά, και μόνο αυτό δικαιώνει και ολοκληρώνει την παρουσία του ΠΑΣΟΚ στην 
πολιτική ζωή της χώρας.

Αυτή η δικαιωμένη ιστορικά πορεία, που είχε και τα λάθη της και τις παραλείψεις της, οδήγησε 
στα πλαίσια του κόμματος μας, σε μία νοοτροπία προσαρμογής στην νομή και διαχείριση της 
εξουσίας. Αποίδεολογικοποίησε τις λειτουργίες του. Οδήγησε σε αδράνεια την οργάνωσή του. 
Και βέβαια από ένα σημείο και μετά το ΠΑΣΟΚ σταμάτησε και να σχεδιάζει πολιτικά και να δρα, 
πράγμα που θα έπρεπε να αποτελεί βασικό μέλημα -και αποτελεί- της προσπάθειας ανασυγκρό
τησης σήμερα.

Για τα θετικά και τα αρνητικά της πορείας αυτής, φέρνουν ευθύνη όχι μόνο ο ιδρυτής του 
ΠΑΣΟΚ αλλά και τα κορυφαία στελέχη του που ιστορικά έπαιξαν αποφασιστικό ρόλο. Γιατί πολύ 
λίγη αλλαγή έχει γίνει στην στελέχωση της κυβέρνησης, σε όλες τις κυβερνήσεις του Ανδρέα 
Παπανδρέου και του Κώστα Σημίτη από τα βασικά πόστα που κατείχαν και κατέχουν τα ιστορικά 
στελέχη του ΠΑΣΟΚ.

Μπορεί να γίνει κριτική για το αν η κυβέρνηση έχει το καλύτερο δυναμικό στις διάφορες 
θέσεις, αλλά να γίνεται κριτική ότι κυβερνά το μέρος και όχι το όλον νομίζω ότι είναι ιστορική



παραχάραξη. Υπάρχουν στις βασικές θέσεις όλα σχεδόν τα κεντρικά ιστορικά στελέχη του 
ΠΑΣΟΚ.

Και θα ήθελα εδώ να πω, επειδή η πορεία μας από εδώ και πέρα τον Ανδρέα Παπανδρέου όχι 
απλά τον έχει ανάγκη αλλά είναι η ζωντανή μας παρακαταθήκη, θα πρέπει η αναφορά στον 
Ανδρέα Παπανδρέου -δεν μιλάω για άλλα θέματα, μιλάω μόνο για την πολιτική αναφορά- να 
είναι πάρα πολύ προσεκτική. Γιατί για μας ο Ανδρέας Παπανδρέου αποτελεί ένα ιστορικό κεφά
λαιο, μια τεράστια κληρονομιά.

Δεν νομιμοποιείται κανείς, όποιες σχέσεις και να είχε δημιουργήσει μαζί του, να ιδιοποιείται 
τον πολιτικό Ανδρέα Παπανδρέου. Ο Ανδρέας Παπανδρέου ανήκει στην παράταξη και εξ ορι
σμού όλοι μας στεκόμαστε απέναντι του με το σεβασμό, την εκτίμηση και την αξία που πρέπει 
να δίνουμε σ’ αυτή την ιστορική παρουσία που οδήγησε το Κίνημά μας και που οι ιδέες του φώτι
σαν και θα φωτίζουν και στο μέλλον τη δική μας πορεία.

Με συγχωρείτε γιατί αναγκάστηκα να επεκταθώ λίγο στα θέματα της ιστορίας, αλλά νομίζω 
ότι είναι αρκετά επίκαιρα και επειδή μου έδωσαν αφορμή και μερικές από τις τοποθετήσεις στε
λεχών σ’ αυτό το διήμερο. Πρέπει να πω, πέρα από την ατυχή πράγματι σύμπτωση να μην υπάρ
χει σήμερα φωτογραφία του Ανδρέα Παπανδρέου εδώ, ότι δική μου εγκύκλιος έχει φύγει εδώ 
και παραπάνω από ένα μήνα για όλες τις Οργανώσεις του Κινήματος, που λέει ότι είναι υποχρε
ωμένες να φέρουν στο σωστό μέρος και στο σωστό μέγεθος τις φωτογραφίες και του Ανδρέα 
Παπανδρέου και του Κώστα Σημίτη. Το ΠΑΣΟΚ είναι ενιαίο και πορεύεται στο μέλλον ενιαία.

Π ερί «Αριστερού» και «Δεξ ιού»  ΠΑΣΟΚ

Δεύτερον, περί αριστερός και δεξιάς. Υπάρχει ένας προβληματισμός τον τελευταίο καιρό, αν 
κάνουμε στροφές ή δεν κάνουμε στροφές κοινωνικές, πολιτικές κλπ. και που εμφανίζεται κάθε 
φορά σ’ αυτές τις διαδικασίες. Εγώ εξ ορισμού δεν τοποθετούμαι απέναντι σε οποιαδήποτε 
τέτοια κριτική αρνητικά, διότι μπορεί καθένας κάθε στιγμή να κρίνει μια πολιτική αν είναι προς τη 
σωστή κατεύθυνση ή στη λαθεμένη κατεύθυνση.

Πρέπει να πω πάντως, επειδή μια μεγάλη ζύμωση άρχισε και εντός του ΠΑΣΟΚ, ότι ανοίξαμε 
τα μέτωπα αλλά δεν τα κλείσαμε. Δεν είναι εύκολο να ανοίξεις τα μεγάλα μέτωπα της νέας επο
χής και να τοποθετηθείς απέναντι τους είτε παραδοσιακά προσπαθώντας να διαφυλάξεις την 
φυσιογνωμία σου, είτε χωρίς περίσκεψη επιχειρώντας να αποσυνδέσεις την φυσιογνωμία σου 
από τις απαντήσεις που θα δώσεις σ’ αυτά τα μεγάλα προβλήματα.

Δεν τα κλείσαμε. Δεν αποφασίσαμε εμείς ότι θα μειώσουμε τις ώρες εργασίας και τους 
μισθούς μαζί. Δεν αποφασίσαμε ότι η μερική απασχόληση θα ακυρώσει όλες τις κατακτήσεις 
των εργαζομένων με τη θεσμοθέτησή της. Δεν αποφασίσαμε ότι ο μοναδικός μας στόχος είναι 
οι οικονομικοί δείκτες και όχι βασικές απαιτήσεις που αφορούν την κοινωνική και την αναπτυξια
κή μας πολιτική και που έχουν σχέση με την αντιμετώπιση των πάγιων αξιών και στόχων που 
είχε η Αριστερά.

Πρέπει να αναζητήσουμε όμως απαντήσεις, πέρα από τα δεδομένα. Και επαναλαμβάνω ότι οι 
απαντήσεις αυτές πρέπει να δίνονται σε τρία επίπεδα. Οποιοδήποτε από τα τρία μείνει πίσω, θα 
είναι η αφορμή ή η προϋπόθεση να μην οδηγηθούμε στο σωστό δρόμο. Και είναι τα τρία επίπε

δα: Η κυβερνητική πράξη, η οποία είναι αναγκασμένη με αποτελεσματικότητα να διαχειρίζεται 
την καθημερινή πολιτική και να δίνει τις πρώτες απαντήσεις που δεν μπορούν να περιμένουν τις 
επεξεργασίες του ΠΑΣΟΚ τις μακροπρόθεσμες. Δεύτερο, στη βάση του ανοίγματος αυτών των 
μετώπων εμείς να διαμορφώσουμε ένα συνεκτικό πλαίσιο μιας στρατηγικής που θα δείχνει στο 
κόμμα, στους εργαζόμενους, στο λαό ότι οι απαντήσεις που δίνουμε τώρα εντάσσονται σε μια 
μακροπρόθεσμη πολιτική που σε τελευταία ανάλυση οριοθετεί μια προοδευτική στρατηγική. Και 
αυτές τις απαντήσεις δεν τις έχει δώσει καμία πολιτική δύναμη ακόμα στην Ευρώπη. Προβλημα
τίζονται όσο και εμείς, να μην πω λιγότερο από εμάς. Και οι απαντήσεις που δίνουν είναι ή ατε
λείς ή ημιτελείς από τις δικές μας που αρχίζουμε να δίνουμε τώρα. Και τρίτο, στα πλαίσια αυτής 
της νέας εποχής και των ολοκληρωμένων απαντήσεων στα μέτωπα που ανοίγουμε, να ανασυ
γκροτηθεί το κόμμα μας.

Τι να την κάνω την ανασυγκρότηση στο χαρτί, εάν μέσα απ’ αυτή τη μεγάλη αλλαγή, δεν 
υπάρξει μια πορεία όπου οι εργαζόμενοι θα ξαναποκτήσουν εμπιστοσύνη στις δυνάμεις του 
Προοδευτικού Κινήματος και του ΠΑΣΟΚ και θα αποκτήσουν ενδιαφέρον και θα είναι ελκυστική 
η λειτουργία μας απέναντι σ’ αυτές τις τάξεις και τα στρώματα του λαού;

Δεν μπορεί να υπάρξει καμία ανασυγκρότηση. Μην κατηγορείτε την ανασυγκρότηση που 
κάνουμε τώρα οργανωτικά. Εχουμε κάνει ανασυγκροτήσεις με παράλληλους θεσμούς και οργα
νωτικά σχήματα δεκάδες φορές. Και σαφώς δεν μπορεί να γίνει ανασυγκρότηση αν δεν υπάρ
χουν και κάποιες καινούργιες οργανωτικές επιλογές.

Ούτε σημαίνει ότι επειδή δε δώσαμε απάντηση από το ‘85 στη στροφή του ΠΑΣΟΚ στην κοινω
νία, που αυτό είναι το κεντρικό μας ερώτημα, δηλαδή από τον προσανατολισμό που έχουμε στο 
κράτος και στην εξουσία, να ξαναγίνουμε κοινωνικό Κίνημα, που θα εκφράσει σύγχρονες κοινω
νικές ανάγκες και θα επανασυνδεθεί με τις λαϊκές δυνάμεις, ότι όλες οι ανασυγκροτήσεις που 
έγιναν δεν είχαν θετικά στοιχεία στην πολιτική αναμέτρηση. Κερδίσαμε από τις ανασυγκροτή
σεις στο πολιτικό επίπεδο. Δεν απαντήσαμε στην υπέρβαση σχημάτων, μορφών και λειτουργιών 
του ΠΑΣΟΚ που φαίνονταν να ξεπερνιούνται από τα ίδια τα γεγονότα και τις ραγδαίες αλλαγές 
που υπάρχουν.

Αρα, εκεί βρίσκεται η αλήθεια και τη μάχη πρέπει να την δώσουμε όχι στο μαύρο και στο 
άσπρο, αλλά στα πολλά χρώματα και στις πολλές πινελιές που πρέπει να δώσουμε στην πολιτι
κή μας αυτή την εποχή, των τόσο σύνθετων προβλημάτων, αν θέλουμε να είμαστε σοβαροί απέ
ναντι στην εξέλιξη του τόπου μας.

Και πρέπει να πω εδώ - να σταθώ σε δυο σημεία μονάχα και να κλείσω - και αυτό. Το ένα 
αφορά την οικονομική πολιτική. Είναι σήμερα η πιο ανοιχτή οικονομική πολιτική στην Ευρώπη 
και αυτό έγινε με πάρα πολύ σοβαρή προσπάθεια. Είναι ένα γεγονός.

Και είναι βέβαιο ότι η επόμενη φάση αυτής της πολιτικής δεν μπορεί να προχωρήσει σε όλα 
αυτά που μιλάμε για αναδιανομή, για σύγχρονο κοινωνικό κράτος, μέσα από τα υπολείμματα 
του προϋπολογισμού κάθε φορά. Αλλά πρέπει να διασφαλίσει και νέους πλεονάζοντες πόρους, 
είτε αυτό θα είναι μέσα από μια ουσιαστική αλλαγή του κράτους και ενίσχυσης των ελεγκτικών 
μηχανισμών για τις σπατάλες που γίνονται ή την έλλειψη της δυνατότητάς του να εισπράξει 
αυτό που πρέπει να εισπράξει και που θα ήταν δίκαιο στα πλαίσια μιας φορολογικής μεταρρύθμι
σης. Είτε αυτό θα γίνει μέσα από μια σημαντική μείωση κάποιων δαπανών. Ολα αυτά πρέπει να



τα αντιμετωπίσουμε και πρέπει μέσα στις μεταρρυθμίσεις που θα κάνουμε, να διασφαλίζουμε 
τους μέγιστους δυνατούς πόρους, που θα ενισχύσουν τον προοδευτικό χαρακτήρα της πολιτι
κής μας, πέρα από τη διαδικασία της ανάπτυξης βέβαια, της αύξησης του εθνικού προϊόντος, 
που προσφέρει και νέες δυνατότητες προς αυτή την κατεύθυνση.

Ομως όταν μιλάμε σήμερα για οικονομική πολιτική στην Ελλάδα, είναι πολύ πιο προοδευτική 
απ’ ότι είναι στην Ιταλία ή στην Πορτογαλία ή στην Ισπανία. Το ότι ακόμα και το ποσοστό της 
ανεργίας μόλις αγγίζει ή δεν αγγίζει το διψήφιο αριθμό, είναι μεγάλη κατάκτηση σε σχέση με 
άλλες περιοχές της Ευρώπης.

Δεν σημαίνει ότι είμαστε ευχαριστημένοι από την πολιτική που ασκούμε, αλλά ο συνδυασμός 
και η απάντηση στα πλαίσια αυτών που είπαμε χθες, μιας πραγματικής προοδευτικής πολιτικής, 
θα πρέπει να αναζητηθεί από εδώ και πέρα σε έναν ουσιαστικό διάλογο με τους κοινωνικούς 
φορείς.

Και εγώ δεν καταλαβαίνω - ειλικρινά σας το λέω - να υπάρχει άρνηση στο διάλογο, απ’ όπου 
και αν προέρχεται. Ο λαός τον θέλει το διάλογο, βγήκαν οι σφυγμομετρήσεις. Δεν είναι το αν 
θα κάνουμε τυπικά ένα διάλογο. Γιατί καταλαβαίνει και συνειδητοποιεί τα μεγάλα προβλήματα 
που έχουμε μπροστά μας.

Και δεν καταλαβαίνω την άρνηση φορέων στο διάλογο. Και πολύ περισσότερο δεν θα μπορού
σα να καταλάβω στο όνομα πράγματι λαθεμένων πρακτικής, διαρροών, προληπτικών σοκ, ανά
δειξης τεχνοκρατών ή συμβούλων των υπουργείων που δημιουργούν μια εικόνα και μια ατμό
σφαιρα ζοφερή απέναντι στην πορεία μας και στον ίδιο τον προϋπολογισμό που είχε τόσα θετι
κά στοιχεία. Διαμορφώσαμε από πριν ένα τέτοιο κλίμα και πάμε να διαμορφώσουμε τώρα και 
στα θέματα του διαλόγου.

Δεν καταλαβαίνω εμείς εδώ, που το ΠΑΣΟΚ έχει μπει στο διάλογο, που το Κόμμα παίζει πρω
ταρχικό ρόλο στο διάλογο, που μεταφέραμε και στο επίπεδο του Κόμματος την ανάγκη της 
χάραξης της πολιτικής και των προτάσεων που θα υποβάλλουμε όταν θα έρθει η ώρα στο διάλο
γο, εμείς να παίρνουμε μια σχηματική, μια στάση αντιπαράθεσης απέναντι σ’ αυτή την εξέλιξη.

Γιατί το αν θα πάμε αριστερά ή δεξιά σύντροφοι, δεν εξαρτάται απλά από το τι στάση, τι πολι
τική θέλουμε να ακολουθήσουμε, αλλά από το ποια πολιτική θα εφαρμόσουμε. Πολτική που 
απαιτεί υποστηρικτικούς μηχανισμούς και την κοινή και συντεταγμένη πορεία του Κόμματος, το 
οποίο πρέπει να μπει με αποφασιστικότητα σ’ αυτές τις διαδικασίες. Για να ολοκληρώσει τις 
απαντήσεις του για την νέα εποχή και άρα να επιβάλλει και τις ευρύτατες δυνατές κοινωνικές 
και πολιτικές συναινέσεις. Έτσι πρέπει να δούμε τον κοινωνικό διάλογο.

Και μία τελευταία παρατήρηση σε ότι αφορά τα περί αριστερός και δεξιάς, που αφορά τα εθνι
κά μας θέματα. Επειδή διάβασα σήμερα στον Τύπο και μια άλλη υπόθεση που ανοίγει ένα άλλο 
θέμα περί αεροδιαδρόμων κλπ, θέλω να κάνω μια παρατήρηση, όχι επί της ουσίας.

Η εθνική μας στρατηγική και η πολιτική μας στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, είναι όπως την 
περιέγραψε ο Πρωθυπουργός στην Κ.Ο. και χθες σ' αυτή τη Σύνοδο. Παραμένει απαρέγκλιτα 
προσηλωμένη στη μη διαπραγμάτευση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, σε κανένα επίπεδο. 
Και απλώς θέλει να διαμορφώσει πολιτική πιο ευέλικτης διπλωματίας, γιατί αυτό υπαγορεύουν 
οι ανάγκες της νέας εποχής.

Αλλιώς ήταν ένας κόσμος ψυχροπολεμικός, σπασμένος στα δύο, με κλειστά σύνορα, όπου η 
κάθε χώρα στα εθνικά της θέματα και ιδιαίτερα η Ελλάδα με την ευαισθησία που έχει σ’ αυτά 
αμυνόταν απέναντι σε μια εξέλιξη. Και αλλιώς είναι ένας κόσμος με ανοιχτά σύνορα, που πρέπει 
να διαμορφώσεις μια νέα τάξη πραγμάτων στην ευρύτερη περιοχή και ασφαλώς δεν εννοώ 
αλλαγή status quo ιδιαίτερα στο Αιγαίο. Αλλιώς είναι ένας τέτοιος κόσμος που απαιτεί όχι 
διπλωματία χαρακωμάτων, αλλά διπλωματία ευέλικτη και ουσιαστική, που θα ενισχύει κάθε στιγ
μή τις εθνικές θέσεις.

Κοιτάξτε τώρα από τι κινδυνεύουμε. Χωρίς να υποτιμά κανείς τον κίνδυνο μέσα από επιλογή 
τακτικής επιλογές να ανοίξει κάποιο ασκό του Αιόλου - δεν το κάναμε μέχρι τώρα βέβαια - δεν 
μπορεί και να στρέφεται από την αρχή (και κάθετα) στο όνομα προθέσεων εναντίον μιας ανά
γκης να υπάρξει μια κινητικότητα που θα αναδεικνύει διαρκώς τη θέση της χώρας μας. Το λέω 
με αφορμή και τα σημερινά δημοσιεύματα.

Ποιος το εγγυάται αυτό; Πρώτον, η σοβαρότητα η δίκιά μας που δεν πρέπει να μιλάμε τόσο 
εύκολα και με τόσο μεγάλα λόγια γι’ αυτά τα θέματα και δεύτερο, η λειτουργία και εδώ του συλ
λογικού ΠΑΣΟΚ, των Οργάνων μας, της Κ.Ε., της Κ.Ο., του Ε.Γ., της Κυβερνητικής Επιτροπής, 
του Υπουργικού Συμβουλίου, που μπορούν κάθε στιγμή να σταθμίζουν τις καταστάσεις και να 
παίρνουν τις βέλτιστες δυνατές πολιτικές αποφάσεις που θα αφορούν αυτή την πορεία.

Για όνομα του Θεού όμως, όχι προθέσεις και καταγγελία προθέσεων. Οχι ταμπέλες, γιατί 
ζήσαμε πολλές μέρες, από τη μια τους πατριώτες και τους μη πατριώτες και από την άλλη πάλι 
με την ίδια ευκολία, αυτούς που δήθεν θέλουν το διάλογο και τους άλλους που δήθεν δεν 
θέλουν το διάλογο και που δεν θέλουν να συζητάμε ή να κάνουμε πολιτική στα εθνικά μας θέμα
τα. Και οι δύο αυτές αντιπαραθέσεις είναι σχηματικές, δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα 
και πρέπει να ξεπεραστούν έτσι όπως είπα προηγούμενα και βέβαια πάντα μακριά από τη δίκη 
προθέσεων.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ

Η ανασυγκρότηση. Για όλα αυτά απαιτείται μια νέα πολιτική κουλτούρα στο ΠΑΣΟΚ. Εάν κάτι 
πρέπει να αλλάξει αμέσως, είναι η νοοτροπία μας και η στάση μας απέναντι στα θέματα και τα 
προβλήματα, γιατί είναι πολύ διαφορετικά. Και ασφαλώς η ανασυγκρότηση δεν είναι ξεκομμένη 
- και όποιος το λέει αυτό θα ανοίγει τρύπες στο νερό - από συγκεκριμένα και αποφασιστικά 
βήματα διαμόρφωσης ενός νέου μοντέλου εξουσίας.

Το ΠΑΣΟΚ έχει λόγο για την πολιτική. Το ΠΑΣΟΚ έχει λόγο για τη διαμόρφωση της στρατηγι
κής. Το ΠΑΣΟΚ έχει λόγο ως ΠΑΣΟΚ. ΠΑΣΟΚ είναι και η Κυβέρνηση. ΠΑΣΟΚ είναι και το Κίνημα. 
ΠΑΣΟΚ είναι και τα στελέχη που δουλεύουν στους διάφορους φορείς. Πρέπει να διαμορφώσου
με ξανά το πεδίο της νέας συλλογικότητας, που θα οδηγήσει το ΠΑΣΟΚ στο κέντρο των πολιτι
κών και κοινωνικών εξελίξεων, ως συλλογικό υποκείμενο.

Απέναντι μας βρίσκεται η δομή μιας πολυδιασπασμένης εξουσίας. Στη κυβέρνηση με τη μορφή 
των τεχνοκρατών ή των συμβούλων ή των κορυφαίων διευθυντικών στελεχών της διοίκησης 
που ουδέποτε θέλουν καμιά αλλαγή σε κανένα επίπεδο. Στην Οργάνωση με την μορφή των 
αξιωματούχων που ο καθένας κάνει τη δουλειά του στο χώρο του και δεν δίνει λογαριασμό σε



κανέναν. Στους κοινωνικούς και τους άλλους φορείς, με τη μορφή της ταύτισης των προσώπων 
με τους θεσμούς, φαίνεται ότι από τη στιγμή που κάποιος βγήκε με την παντιέρα του ΠΑΣΟΚ 
δεν έχει πια καμία σχέση, με το κίνημα διότι έγινε υπερασπιστής της μεγάλης “αυτονομίας” του 
θεσμού στον οποίο συμμετέχει, λες και η αυτονομία του θεσμού εξαρτάται από το που διαμορ
φώνει άποψη το πρόσωπο που λειτουργεί στο θεσμό και όχι από τις λειτουργίες του θεσμού.

Που είναι το στοιχείο της πραγματικής του αυτονομίας για να νομιμοποιήσουμε τα τιμάρια της 
εξουσίας, για να νομιμοποιήσουμε την σχέση της εξουσίας, για να νομιμοποιήσουμε τις στρατη
γικές τις προσωπικές, για να νομιμοποιήσουμε τη μετεξέλιξη του ΠΑΣΟΚ σε ένα άθροισμα τιμα
ρίων νομής και διαχείρισης της εξουσίας και σε ένα άθροισμα αξιωματούχων.

Και επειδή αυτό είναι μια μακροχρόνια διαδικασία δεν δέχομαι εγώ την κριτική που έγινε χθες 
από κάποιους συντρόφους, ότι πριν ένα χρόνο το ΠΑΣΟΚ φύσαγε, πετούσε και τώρα δεν πάει 
καλά. Ξέρετε από πότε μιλάμε, από την Χαλκίδα μιλάμε γι’ αυτά τα θέματα, από το 1986.

Δεν υπάρχει αναγέννηση του ΠΑΣΟΚ, εάν δεν υπάρξει ιδεολογική και πολιτική του ανασυ
γκρότηση και αν δεν αλλάξουν οι σχέσεις εξουσίας. Και αν η αλλαγή των σχέσεων εξουσίας 
δεν γίνει μέσα από την συλλογική προσπάθεια του Κινήματος, που μπορεί να παρεμβαίνει στις 
εξελίξεις, να σχεδιάζει τα γεγονότα και να οδηγεί τα πράγματα προς τα μπρος και να καθοδηγεί 
την ημερήσια διάταξη της πολιτικής ζωής.

Ποιος φτιάχνει σήμερα την ατζέντα της πολιτικής ζωής τώρα, τον τελευταίο καιρό; Με τα 
μέτωπα που ανοίγουμε εμείς κάνουμε μια προσπάθεια να οδηγήσουμε τις εξελίξεις στην καθη
μερινή πολιτική ζωή και όλοι ασχολούνται με μας, μας παρακολουθούν και μας κρίνουν.

Εδώ είναι η μεγάλη ουσία της ανασυγκρότησης που πρέπει να καταλάβουμε, ότι για μας 
πέραν από την ανάγκη της, έχουμε και προχωρημένη θεωρία και πολιτική πρόταση γι’ αυτήν σε 
σχέση με τα άλλα κόμματα.

Να σας πω για το Βρετανικό Εργατικό Κόμμα. Επί τρία χρόνια είχε εγκαταλειφθεί οποιαδήπο
τε προσπάθεια στο Κόμμα προκειμένου να γίνει η εκλογική διάταξη και να ασχολούνται με τις 
εκλογές, γιατί αν έχαναν κι αυτές τις εκλογές θα είχαν διαλυθεί.

Να σας πω για τον Νταλέμα. Οι δικές μας σκέψεις πριν τρία χρόνια σε σχέση με την οργάνω
σή μας και την πορεία της, ήταν πολύ πιο προχωρημένες από προβληματισμούς που τώρα 
κάνουν στα πλαίσια της Ιταλικής Αριστερός. Από το 1991 έχουμε προτείνει αυτό το μοντέλο 
Οργάνωσης για το οποίο τώρα μιλάμε, αλλά οι τότε συσχετισμοί με ευθύνη όλων των ιστορικών 
στελεχών, δεν επέτρεψαν να προχωρήσει. Είναι λάθος η κριτική που γίνεται στον Ανδρέα 
Παπανδρέου, ότι τάχα τα τελευταία χρόνια δεν άφηνε να λειτουργήσουν τα όργανα, ενώ η αλή
θεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια άφηνε να λειτουργήσουν τα όργανα.

Μετά το ‘90-’91 δεν ασχολιόταν τόσο πολύ με το ΠΑΣΟΚ. Ηταν όμως η λογική, ας αφήσουμε 
τους συσχετισμούς και τα πράγματα να μείνουν όπως έχουν, να κρατήσει ο καθένας τους στρα
τούς του και να δούμε, όταν θα έρθει εκείνη η κρίσιμη ώρα τι θα γίνει. Αυτή ήταν η ουσία.

Αρα εμείς αυτή την πρόταση που είναι προχωρημένη, που είναι αποφασιστικά καινούργια πρέ
πει να την προχωρήσουμε. Δεν θα την περιγράφω, ένα πράγμα θα σας πω μονάχα. Οτι η αρχή 
που εδράζεται η δέσμη των επιλογών μας, είναι η άμεση δημοκρατία.

Ο πολίτης σήμερα δεν θέλει αντιπροσώπους, οι στρατιώτες δεν θέλουν στρατηγούς που θα

τους διατάσσουν, τα μέλη της βάσης μας δεν θέλουν ενδιάμεσους μεσολαβητές για να ασκούν 
εξουσία και τα ενδιάμεσα όργανα και τα στελέχη μας δεν θέλουν κάποιους ταγούς που καθοδη
γούν την σκέψη τους όπου αυτοί θέλουν. Δεν υπάρχει πια αυτό, αυτό τελείωσε.

ΓΓ αυτό γίνονται καρικατούρες οι ομαδοποιήσεις και είναι πίσω από τα γεγονότα. Δεν έχουν 
καμιά σχέση με την πορεία του Κινήματος από εδώ και πέρα, είναι τόσο μακριά από το λαό. Απ’ 
όπου και αν προέρχεται οποιαδήποτε τέτοια προσπάθεια θα είναι καταδικασμένη σε αποτυχία.

Η άμεση δημοκρατία, λοιπόν, για ένα Κόμμα θεσμό, εκφράζεται στο σώμα των μελών και στο 
είδος των Οργανώσεων που πάνε στο λαό και οργανώνονται παντού. Στο ανοιχτό σώμα μελών 
απέναντι στο λαό και οι διαφανείς διαδικασίες και η ανοιχτή οργάνωση σε κάθε χώρο κοινωνικό 
και θεσμικό. Το δε Κόμμα-Θεσμός εκφράζεται από το σώμα των οργάνων, τις συντεταγμένες 
τους λειτουργίες και την εσωκομματική δημοκρατία που χαρακτηρίζει αυτές τις λειτουργίες.

Αυτή είναι η φιλοσοφία της ανασυγκρότησης. Θέλουμε ένα Κόμμα με άμεση δημοκρατία όχι 
απλώς ένα Κόμμα οργανωμένο σε τάσεις και ρεύματα, προβληματισμός της δεκαετίας του ‘60 
και του 70 στο Αριστερό Κίνημα που δεν εμπόδισε τον εκφυλισμό και στην συνθλιβή των προο
δευτικών κομμάτων και την πλήρη κρίση που βρέθηκαν τα τελευταία χρόνια.

Είναι μια άλλη άποψη που ταιριάζει με την εξέλιξη της τεχνολογίας, που ταιριάζει με τον ενη
μερωμένο πολίτη που σήμερα πατάει ένα κουμπί και βλέπει τι γίνεται σε όλο τον κόσμο και που 
δεν μπορεί πια να δεχτεί τον καθοδηγητή, τον εμπειρογνώμονα που θα κατέβει κάτω να του 
δώσει την γνώμη του γύρω από θέματα που τα ξέρει καλύτερα απ’ αυτόν, ούτε από το στέλεχος 
του ΠΑΣΟΚ που θα πάει να μάθει καθοδήγηση στου κασίδη το κεφάλι.

Είναι άλλη εποχή. Είναι άλλη πολιτική διαδικασία. Είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα κι 
εκεί πρέπει να προσαρμοστούμε και να είμαστε πρωτοπόροι. Η άμεση δημοκρατία είναι η βασική 
αρχή πάνω στην οποία εδράζεται η δέσμη των επιλογών που σας είναι γνωστή.

Και κάτι άλλο σύντροφοι. Φοβόμαστε την ιδεολογική δουλειά εμείς; Ερχόμαστε εδώ και μιλά
με για τους Ομίλους, μην τυχόν και μας πάρουν το Κόμμα οι Ομιλοι, λες και μπορεί κανείς να 
πάρει το ΠΑΣΟΚ.

Δεν θα πάρει το ΠΑΣΟΚ κανένας Ομιλος. Είτε προέρχονται οι όμιλοι αυτοί από μια πραγματική 
αγωνία ορισμένων στελεχών να πούνε την γνώμη τους για τα μεγάλα προβλήματα, από ειλικρι
νή δηλαδή θέση, είτε προέρχονται από στελέχη που θα ήθελαν να παίξουν ένα ρόλο στην πολι
τική διαδικασία και αναζητούν χώρο δράσης για να μπουν στην πολιτική ζωή. Κι αυτό θεμιτό 
είναι. Εν πόση περιπτώσει όμως δεν κρίνουν αυτοί την πορεία του ΠΑΣΟΚ.

Και να σας πω και κάτι άλλο. Οταν ο δικός μας ιδεολογικός λόγος είναι πολύ πιο προχωρημέ
νος από τους άλλους φορείς, όταν έχουμε πραγματικά την καλύτερη ομάδα σε όλα τα επίπεδα, 
που είναι η προσφορά των κεντρικών στελεχών, που είναι η ιδεολογική δουλειά τους;

Ποιος εμποδίζει την παραγωγή ιδεολογίας και την ενασχόληση σήμερα με το σύγχρονο, το 
προοδευτικό και το αριστερό ΠΑΣΟΚ; Γιατί δεν παίρνουν πρωτοβουλίες όλες οι Οργανώσεις, 
γιατί όταν το ΙΣΤΑΜΕ που κάνει μεγάλη προσπάθεια να επεκταθεί σε όλες τις πρωτεύουσες των 
Νομών και φτιάχνει εκδηλώσεις καταπληκτικές εδώ και δυο χρόνια, πάμε ελάχιστοι από μας και 
οι υπόλοιποι είναι εκτός του ΠΑΣΟΚ, γιατί τους ενδιαφέρει η ιδεολογική και πολιτική δουλειά.

Στην Αθήνα γίνονται οι εκδηλώσεις σύντροφοι και στο Λεκανοπέδιο έχουν πράγματι μεγάλες



Οργανώσεις. Επιτρέπεται να ξεκινάμε τον διάλογο μέσα στο Κόμμα μας από το ΙΣΤΑΜΕ, Το 
Ινστιτούτο Ανδρέας Παπανδρέου και να μαζεύονται 300 άτομα και να είναι μόνο 20 μέλη του 
ΠΑΣΟΚ στα 300 άτομα;

Οχι στρουθοκάμηλος, όχι μόνον δίκη προθέσεων, συγκεκριμένες πράξεις, όλοι να μπούμε στο 
παιχνίδι αυτό. Το ΠΑΣΟΚ εξαρτάται από εμάς, δεν εξαρτάται από κανέναν άλλον.

Και για να τελειώσω, θα ξαναπώ ένα πράγμα. Εχουμε μεγάλη ανάγκη -το είπε ένας σύντρο
φος- πολιτικής χειραφέτησης των στελεχών και των οργάνων.

Πρέπει να κάνουμε ηρωική έξοδο από τα χαρακώματα. Πρέπει να βγούμε έξω από την αναμέ
τρηση, πρέπει να βγούμε έξω από ξεπερασμένες λογική. Είπε κάποιος, τη λογική των πλειοψη- 
φιών και των μειοψηφιών. Ναι, είναι η δημοκρατία, η πλειοψηφία και η μειοψηφία. Αλλά όχι στην 
ισοπεδωτική αντίληψη των ομάδων.

Ο Σκανδαλίδης μπορεί να ψηφίσει θετικά σε μια πολιτική μαζί με τον Γιαννόπουλο και σε μια 
άλλη να ψηφίσει αρνητικά σε διαφορετική θέση από τον Γιαννόπουλο, γιατί αυτό υπαγορεύει η 
αυτονομία των στελεχών, η χειραφέτηση των στελεχών. Αρα, εκεί είναι η διαδικασία και εδώ 
είναι η μεγάλη πρόκληση.

Δεν γίνεται πια ούτε με καλλιέργεια εμφυλιοπολεμικού κλίματος, φαινόμαστε σαν να κάνουμε 
επίθεση σε ανεμόμυλους, ούτε η καλλιέργεια μελοδραματικών τόνων, ούτε η καλλιέργεια διλημ
μάτων του τύπου ή συρρικνωνόμαστε και χάνουμε γιατί χάνεται το σύμπαν σήμερα, σε μια πολύ 
ήρεμη περίοδο και με ηγεμονία του ΠΑΣΟΚ, είτε αλλάζουμε ηγεσία τους επόμενους μήνες μετά 
από ένα δημοκρατικό συνέδριο.

Εδώ έχουμε μια μακριά πορεία και η απάντηση στα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας 
ξεπερνάει τις κοντόφθαλμες λογικές των χαρακωμάτων. Για να μην πω για τα χαρακώματα που 
το ένα κατασκευάζει το άλλο απέναντι για να μπορεί να υπάρχει και να αναπαράγεται, αν 
θέλουμε να πάμε στην ακραία λογική. Εκεί, είναι η ουσία. Σ’ αυτήν, πρέπει να δώσουμε απάντη
ση. Και η απάντηση θα είναι πράγματι το ενιαίο, το μεγάλο, το αυτόνομο, το αυτοδύναμο, το 
ενωμένο, το πλειοψηφικό ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ αυτό που όλοι έχουμε στα όνειρά μας και που όλοι 
μαζί μπορούμε να δημιουργήσουμε και να διαμορφώσουμε.

Θεωρώ σύντροφοι ότι αυτή η διαδικασία θα είναι σταθμός στην πορεία μας, γιατί τώρα ανοίγε
ται το παιχνίδι για το ΠΑΣΟΚ της νέας εποχής με όρους πιο σταθερούς, πιο ουσιαστικούς και πιο 
εποικοδομητικούς. Ελπίζω όλοι σας, γιατί σ’ εσάς θα στηριχθεί αυτή η προσπάθεια, να συμβάλ
λετε με όλες σας τις δυνάμεις σ’ αυτή την κατεύθυνση.




