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Θέλω να ευχαριστήσω τον κ.Ριζόγιαννη

και το Προεδρείο

για

την τοποθέτηση την οποίαν έκανε σήμερα*

Νομίζω ότι πράγματι έχουμε ένα χρέος, να τιμήσουμε τον Πρόεδρο
της Βουλής

για το πραγματικά μεγάλο κατόρθωμα - επίτευγμα,

του καινούργιου Ιίανονισμού της Βουλής

και πιστεύω πως δεν

υπάρχει αντίρρηση στο να σταλεί αυτό, στον Πρόεδρο της Βουλής,
τον κ.Αλευρά, ως ένα ψήφισμα της Κοινοβουλευτικής μας Ομάδας.
Επίσης χωρίς να μπω σε λεπτομέρειες, θέλω να πω ότι ήταν
εντυπωσιακή η παρουσία, σ'αυτές τις τέσσερις μέρες περίπου
αναμέτρησης, με τη Ν.Δ. στη Βουλή,

. η στάση των

Κοινοβουλευτικών μας, και πολύ ικανοποιητική η παρουσία του
Υπουργικού Συμβουλίου.
Νομίζω ότι πρέπει όλοι να αισθανόμαστε περήφανοι που έκλεισε
αυτή η Σύνοδος, με τέτοια πραγματικά σημαντική νίκη, την οποία
δεν κατόρθωσε να ανατρέψει
Αυτί μας η συνάντηση

η συγκέντρωση του Συντάγματος.

είναι πολύ κρίσιμη, διότι είναι η τελευταία

που θα έχουμε, πριν από τα θερινά τμήματα, και μας δίνει την
ευκαιρία
μήνες .

πραγματικά^να χαράξουμε την πορεία μας. στους τρεις

Επειδή πράγματι είναι επιβεβλημένο να έχουμε όλοι μας, κάποιες
κατευθυντήριες γραμμές, στην πορεία μας προς το λαό, που πρέπει
να πραγματοποιηθεί σε μεγάλη κλίμακα.
>.
'
'*ν· ~
^ σ'αυτή την περίοδο, εθεώρησα απαραίτητο να υπάρξει και
κάποιο κείμενο το οποίο και θα διαβάσω και θα σχολιάσω^·;
:

2

1. ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ αυτής της Συνεδρίασης της Κ.Ο.
/{ ν \ΐ4 ίι
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γίνεται, λίγο πριν κλείσει η Βουλή για τις θερινές διακοπές
του 1987; ρετά από μια κοινοβουλευτική περίοδο

με έντονες

Ρ */

αντιπαραθέσεις, αλλά και /τη

δίκη σας συνεπή και αποφασιστική

ν ^

στάση, /να περάσει και να κατοχυρωθεί η πολιτική μας στο
Κοινοβούλιο.

Αυτή η Κοινοβουλευτική Ομάδα, η συνεδρίαση αυτή, ακολουθεί
την 22η Σύνοδο της Κεντρικής Επιτροπής, και έτσι μπορεί να
πει κανείς, ότι σηματοδοτεί, την ΑΦΕΤΗΡΙΑ, για την ουσιαστική
συμμετοχή των μελών, της Κοινοβουλευτικής μας Ομάδας, στη
ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ, με βάση την απόφαση της Κ.Ε., για ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ
ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ του ΠΑΣΟΚ.

Μια διεργασία που δεν είναι μόνο οργανωτική, αλλά κύρια
πολιτική και κοινωνική, και ως εκ τούτου στηρίζεται, κατοχυ
ρώνει και απαιτεί την ευρύτερη δυνατή συμμετοχή των κοινωνι
κών και λαϊκών δυνάμεων που στηρίζουν και ελπίζουν στην
πορεία της Αλλαγής.

Το 1987 θα είναι η χρονιά της ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ του ΠΑΣΟΚ.
Ουσιαστικά δεν είναι χρονιά, αλλά είναι 6 μήνες.

Στις ιδέες,

στα προγράμματα, στα πρόσωπα και τις προτεραιότητες.

Αλλά

επίσης στις πολιτικές και κοινωνικές σχέσεις του ΠΑΣΟΚ με
τους πολίτες από τη μια μεριά και την κοινωνία ευρύτερα από
την άλλη.

'Οπως και στη φυσιογνωμία του ΠΑΣΟΚ τη δημοκρατία,

και προς τα μέσα και προς τα έζω, την πρακτική μας και την
αποτελεσματικότητα της ίδιας μας της οργάνωσης.

σελ.
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¡¿την προσπάθεια
Με αυτήότην
σ'ένα
ν
α στοχεύουμε σ
ένα \
-βςν^νύά'δ^'ά,
α
άλμα για
υ θα σηματοδοτήσει
παράλληλα και την αρχή μιας καινούργιας περιόδου
στην πολιτική ζωή του

δώσουμε

τη δυνατότητα στο ΠΑ.ΣΟ.Κ. να επηρεάσει ακόμα
πιο αποφασιστικά τις πολιτικές εξελίξεις, να
ισχυροποιήσει τους δεσμούς του με τις κοινωνικές
δυνάμεις της αλλαγής σε μια νέα, σύγχρονη πολιτική
βάση και κατεύθυνση, να προχωρήσει σε όλες εκείνες
τις πρωτοβουλίες που θα εγγυηθούν με τρόπο αξιόπιστο
τη διεύρυνση και την ολοκλήρωση της κοινωνικής
αλλαγής.

Η προσπάθειά μας αυτή που θα έχει ορατό

πέρας το 2ο Συνέδριο στο Α' εξάμηνο του 1988
γραμμές:

1.

Διαμόρφωση μιας ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
ανάμεσα στο ΠΑ.ΣΟ.Κ. και τον λαό, που θα

ν

σελ.
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εμπεριέχεται στο ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ, με τις θέσεις
του ΠΑ.ΣΟ.Κ. για τη δεκαετία του '90,ηοϋ
’ φ 2 νλχνιί, φ Τ© ^ £λ ©Χοο Ο , ο ο ο .

και που.θα φηφισθεί στο 2ο Συνέδριο.
^ Ολ ^ ^ ο ν /^* V
2.

Στροφή στην κοινωνία που πραγματοποιείται
με συντεταγμένηΠΤΟΡΕΙΑ στο ΛΑΟ και μ'ένα
ευρύτερο ΕΘΝΙΚΟ, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ
ΔΙΑΛΟΓΟ.

3.

Η ριζική πολιτικοοργανωτική ανασυγκρότηση
του Κινήματος μας.

· .

Με την 22η Σύνοδο ξεκίνησε ουσιαστικά η προσυνεδριακή
περίοδος.

Σήμερα θεωρώ χρήσιμο να αναφερθώ σε

κάποια σημεία που προσδιορίζουν τους όρους και

(

τα απαραίτητα βήματα για τις παραπάνω κατευθύνσε ις^φί^
I. .
(λ »1.

ν

σελ.
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Α. ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ - "ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ”

Η αναγέννηση δεν σημαίνει στροφή, ούτε αλλαγή
στη σοσιαλιστική μας επαγγελία, ούτε βέβαια
εγκατάλειψη στρατηγικών στόχων.
είναι πάντα επίκαιρη.

Η 3η Σεπτέμβρη

Η στρατηγική μας όμως, όχι

μόνο επιβεβαιώθηκε αλλά προσδιορίστηκε ακόμη πιο
συγκεκριμένα τόσο ως προς την εθνικής ιδιαιτερότητα
και την σύνδεση των στρατηγικών μας στόχων με τους
ενδιάμεσους στόχους, όσο και στο περιεχόμενό του, με
την εισήγησή μου στην Κ.Ε.

Η αναγέννηση σημαίνει

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ στις νέες συνθήκες.

Αξιοποίηση της βχρονης

εμπειρίας που έχουμε ως Κυβέρνηση, σημαίνει σύγχρονες
απαντήσεις.

Σημαίνει σύγχρονες απαντήσεις σε σύγχρονα

ζητήματα, νέες λύσεις σε νέα αλλά και παλαιό προβλήματα

σελ.
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Η Ελλάδα εξακολουθεί, να είναι χώρα ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
- ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ - ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ και το'ΠΑ.ΣΟ.Κ. στην
στρατηγική του εμμένει στις αντίστοιχες πολιτικές
που υπαγορεύει αυτή η πραγματικότητα.

Το ότι

ρίχνουμε Βάρος ΣΗΜΕΡΑ στην Ευρώπη και την ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ είναι γιατί εδώ θα είναι το κύριο πεδίο
υύγκρουσης για τα επόμενα χρόνια, το κύριο πεδίο
αντιπαράθεσης των υπερδυνάμεων.

Ακόμη γιατί εδώ

θα αναζητήσουμε με Βάση τους σύγχρονους συσχετισμούς,
τη διεύρυνση των διεθνών μας ερεισμάτων, την
ενίσχυση των πολιτικών μας συμμαχιών, τη σύγκλιση
των πολιτικών μας γραμμών(εν όψει της δύσκολης
διεθνούς συγκυρίας και της πορείας των εθνικών μας
θεμάτων.

Τέλος, είναι γιατί το 1992 θα αποτελέσει

ένα

> σημείο για την ΕΟΚ που θα επηρεάσει

άμεσα την πορεία της εθνικής μας οικονομίας και
ι
»I*
τ δ υ ν α τ ό τ η τ ά . ./αυτοδύναμη ανάπτυξη.

ν

Ασφαλώς,για να τοποθετηθούμε τελεσίδικα οφείλουμε να επεξεργαστούμε
τις

κοινωνικές,εθνικές και πολιτικές αντιθέσεις και να χαράξουμε

μια στρατηγική παρέμβασης στον ευρωπαϊκό χώρο.

Μας κατηγορούν ότι αναφερόμαστε συνεχώς στο 2000

η το 1992 για να

αποφύγουμε τοποθέτηση μας στα σημερινά πιεστικά προβλήματα.
Σ'αυτά τα προβλήματα το ΠΑ.ΣΟ.Κ. έχει προτάσεις και δίνει απαντή
σεις

που παρά τις ατελείς επεξεργασίες ή τις επιλεκτικές πολι

τικές, εξακολουθούν να είναι οι μόνες ρεαλιστικές και αξιόπιστες.
Αντίθετα προτάσεις και απαντήσεις δεν αντιλαμβανόμαστε να υπάρχουν
αντίστοιχα από άλλους φορείς. Και αναφέρουμε σε όλους τους άλλους
πολιτικούς φορείς, κόμματα πολιτικά. Η στάση μας σήμερα σ'αυτά τα
προβλήματα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την πορεία για το 1992,
αν θέλουμε οι λύσεις να είναι οριστικές.

σελ.
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και όχι εφήμερες.

Εμείς δεν υπεκφεύγουμε από τα

ποοβλήματα της σημερινής οι«'.ονου υιής συγκυρίας.
Αντίθετα, τα εντάσσουμε σε μι? προοπτική και *γ· αυτό
είναι αξιόπιστη <...ι φερέγγυα η κρύναοη βμ··» >'ας αου
1·ΟV>}χ«%ν ίΟΙ.» ΙνΧνθΟίάΕτ· .·I·Ο

(£.«Λτ^?* ί»Κ.*«}

/■» *ν .

Το 1992 είναι πολύ κοντά και στο μεταξύ θα κριθούν
στην πράξη:

Η εθνική μας στρατηγική

και η δυνατότητα του

ελληνισμού να χαράξει μια πολιτική εθνικής ανεξαρτησίας
μέσα από την επίλυση ανοιχτών εθνικών θεμάτων:
(αμερικανικές βάσεις - Κύπρος - Αιγαίο - Εθνική

ΓΑμυνα).

Η δυνατότητα να επιβιώσουμε και να αναπτυχθούμε ως
εθνική οικονομία

στον παγκόσμιο και ευρωπαΐ’κό ανταγω

νισμό και συνακόλουθα η θέση μας στο διεθνή καταμερισμό
εργασίας και η πορεία της αυτοδύναμης ανάπτυξης.
αυτό κρίνεται, αν θέλετε, μέγοι το 1992.

./

Και

σε λ .
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Π πολιτιστική αναγέννηση μέσα' στο διευρυμένο
.διεθνή ανταγωνισμό και την διεθνοποίηση
της επικοινωνίας και των αξιών, η εθ·»>ική παιδεία
και η πολιτιστική μας ταυτότητα.

II ειρήνη στην περιοχή^απαραίτητος όρος για την
εθνική μας ανεξαρτησία και την προάσπιση της
εδαφικής μας ακεραιότητας.

'αυτά τα σημερινά, τα σύγχρονα αιτήματα, πρέπει
»
να απαντήσει η στρατηγική του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Και αυτή
Τ,

την έννοια έχει η ανάγκη διαμόρφωσης συγκεκριμένου
ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ
’ με τη συμμετοχή της κοινωνίας ,
.
καθώς (και η συσπείρωση κοινωνικών δυνάμεων,Λ
ίϊρ05

θ .ϊ> χ > η

ί λ θ ι χ £ . υ &

υ

-

_/
Λ*'Ρ< ω '

η πρότασή μιεχε

για ΕΘΝΙΚΟ, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ είναι
σήμερα επίκαιρη και δεν έχει μόνο ρητορική αξία^,
γιατί στηρίζεται ακριβώς σ'αυτά τα προβλήματα
και τις νέες αντικειμενικές συνθήκες.

„7

"" - -

οελ.
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Απευθύνεται ‘κατ'αρχή και κύρια στην κοινωνία
για να δημιουργηθεί στη βάση συγκεκριμένων
προτάσεων και πολιτικό* μια ΝΕΑ ΕΥΡΥΤΑΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ, με την αναγέννηση του ριζοσπαστισμρύ
των λαϊκών δυνάμεων και την ανασυγκρότηση
της Εθνικής Λαϊκής Ενότητας.

Εδώ βρίσκεται κυρίως

το πεδίο δράσης του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και ο στίβος που
δοκιμάζεται στην πράξη η αναγέννηση του Κινήματος.

Ο εθνικός διάλογος απευθύνεται σ'όλους τους φορείς,
σ'όλους τους αντιπροσωπευτικούς θεσμούς για μια
ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ στα μεγάλα εθνικά θέματα, για
την κατοχύρωση της ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ που θα δώσει
στη χώρα τη δυνατότητα ν'αντιμετωπίσει το δύσκολο
διεθνές περιβάλλον και την εξωτερική απειλή.

θα ήθελα εδώ να τονίσω, πως πραγματικά, είναι, στόχος
μεγάλος και πρώτος στη σειρά, η πιο μεγάλη δυνατή
συναίνεση, όλων^φορέων

του μαζικού

Κινήματος, του 'Ελληνα πολίτη γενικότερα, στη διαμόρφωση
μιας πατριωτικής απάντησης, σΐις προκλήσεις τις οποίες
αντιμετωπίζουμε, και οι οποίες θα οξυνθούν αυτή την
περίοδο, που καλύπτει αν θέλετε μέχρι και το 1992.

Αυτό είναι λοιπόν το πρώτο μήνυμα.

Εκεί πέρα, κάθε

'Ελληνας πολίτης, πρέπει να συμμετάσχει.

Δεν μας

ενδιαφέρει το πολιτικό, κομματικό χρώμα, μας ενδιαφέρει
η ενεργός συμμετοχή του, η στάση ανένδοτη, πάνω σε ορισμέ
νες

βασικές κατευθύνσεις.

Πραγματικά το ΠΑΣΟΚ, έχει τουλάχιστο, αφήσει τα αχνάρια του,
στο θέμα της εθνικής μας οντότητας, ανεξαρτησίας, της
δικής μας της κυριαρχίας, πάνω στο δικό μας το μέλλον.

Και ο Μάρτης που πέρασε νομίζω πραγματικά θα μείνει στην
ιστορία, σαν μια πατριωτική ελληνική στάση, που ανατρέπει
την προβλεπόμενη από άλλους και άλλα κέντρα αποφάσεων,
πορεία αυτής της χώρας.

οελ.
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Ο δημοκρατικός διάλογος απευθύνεται σ'όλες
ανεξαίρετα τις προοδευτικές δυνάμεις.

Χωρίς

να μηδενίζουμε τις αποκλίσεις, χωρίς να
υποστείλουμε

π τ\

σημαία της ιδεολογικής και

πολίτικης αντιπαράθεσης,

θ α αναζητήσουμε τους

στόχους που μας ενώνουν, τους χώρους που
ο

- .

μπορούμε να αρθρώσουμε^ κοινή γλώσσα.

Και σήμερα

στους μαζικούς και κοινωνικούς χώρους πρέπει
να απαντήσουμε στις "αριστεροδεξιές" συμμαχίες
με μια γνήσια

. ν γραμμή δημοκρατικής

Για να είναι πειστική αυτή η επιλογή, θα πρέπει
ταχύτατα το ίδιο το ΠΑ.ΣΟ.Κ. να οπλιστεί με
επεξεργασμένους στόχους, σαφείς προτεραιότητες
και ιεραρχήσεις και συγκεκριμένη και ενιαία
πολιτική.

Γι'αυτό και με βάση τις αποφάσεις

ν

σελ.

12

της 22ης Συνόδου της Κ.Ε., ο Πρόεδρος και το Ε.Γ.
ανέλαβαν την ευθύνη να παρουσιάσουν σε συνεργασία με
την Κυβέρνηση μια ολοκληρωμένη πολιτική πρόταση
πάνω στην τρέχουσα πολιτική και τις προτεραιότητες
του "πολιτικού σχεδιασμού μας".

Πρόκειται για ένα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ που θα
εισηγηθούν στην επόμενη Σύνοδο της Κ.Ε. περί τα μέσα
Ιουλίου και περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:

^Υποσχέθηκα ότι μέσα Ιούλη, θα έχουμε μία νέα Σύνοδο,
που θα μας απασχολήσει το Πρόγραμμα πολιτικής δράσης.
Γιατί πράγματι η εισήγησή μου

στην Κ.Ε., αφορούσε

μακρότερους στόχους και προβλήματα.}

1. Ζητήματα ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ και ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ πολιτικής
2. Ζητήματα ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ που περιλαμβάνει:
- την Πολιτική Σταθεροποίησης
- το πρόβλημα της Απασχόλησης
- τη Βιομηχανική Πολιτική
- τον Εκσυγχρονισμό και την απορρόφηση της νέας Τεχνολογίας
- και βέβαια την αγροτική μας πολιτική που είναι πολλαπλά
σημαντική

για την

Ελλάδα και για το Κίνημά μας.

V.

σελ.
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3. Ζητήματα ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
- Μορφή, Δομή, Λειτουργία Κρατικής
Μηχανής.

Εκσυγχρονισμός.

Εκδημοκρατισμός.

- Πορεία Αποσυγκέντρωσης - Αποκέντρωσης.

Πρέπει να δούμε πόσα έχουμε πετύχει εδώ.
να κάνουμε.

Τι μένει ακόμα

Γιατί πραγματικά, αν δεν πετύχουμε το στόχο

της συγκέντρωσης και τής αποκέντρωσης μέσα

ας πούμε σε

ΟΤΛ,

τρεις τετραετ ίες, νομίζω ('θα έχει χαθεί η μάχη.

- Πληροφορική στο Δημόσιο

Το θέμα της Πληροφορικής, όχι σαν αφηρημένο θέμα

αλλά της

Πληροφορικής στον Δημόσιο Τομέα, είναι από τα πιο σημαντικά
για την παράκαμψη της γραφειοκρατίας και την ταχεία αντί
δραση

του κρατικού μηχανισμού στις εζελίζεις.

Και βέβαια,

Δημόσιοι Οργανισμοί και Επιχειρήσεις.

4. Ζητήματα ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
- Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση
- Εθνικό Σύστημα Υγείας
- Πολιτική για το Περιβάλλον
- Πολιτιστική μας Πολιτική

5. Προτάσεις άμεσης παρέμβασης πάνω στους ΝΕΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ
- Ανοικτό και μεγάλο, εν εζελίζει ευτυχώς, το θέμα της
'''1%
Κοινωνικοποίησης του δημόσιου τομέα
- ο Παραγωγικός Συνεταιρισμός, μια παλιά έντονη τοποθέτηση
του Κινήματος μάς.
- Εποπτικά Συμβούλια
- Μονάδες Πειραματικής Αυτοδιαχείρισης.

.
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Η ιστορική ανάγκη εξειδίκευσης των στόχων μας
θα ολοκληρωθεί με το ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ του 2ου
ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ που θα συζητήσει η Κ.Ε.
το Νοέμβριο και που η εφαρμογή του θα φέρει
τη χώρα στο 1992.

Λυτή η απόφαση θα συμπεριλαμβάνει τις κατευθύνσεις
του προγράμματος σ'όλα τα

επίπεδα και θα
?

εντάσσει την τρέχουσα πολιτική στις διαδικασίες
ολοκλήρωσης του Δημοκρατικού Προγραμματισμού.

*

Είναι

·*

κρίσιμη και ουσιαστική η πολιτική διαδικασία που
δίνει τη δυνατότητα στην κοινωνία, τους φορείς
και το Κίνημα να συνδιαμορφώσουν τις τελικές θέσεις.
ι
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Αυτές οι δυο Σύνοδοι της Κ.Ε. θα προετοιμάσουν
το ΝΕΟ ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ του ΠΑ.ΣΟ.Κ. που θα πάρει
τη μορφή. ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΘΕΣΕΩΝ για ΐο 2ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ '
του Κινήματος.

Αυτή η ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ στη μέχρι τώρα
πρακτική μας^αποτελεί τον ΠΡΩΤΟ και ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟ
πολιτικό όρο για την ΑΝΕΓΕΝΝΗΣΗ του ΠΑ.ΣΟ.Κ.

οο/, δ

σελ.
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Β. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
Οπως έδειξαν τόσο τα Συνέδρια των κομμάτων της
παραδοσιακής αριστερός, όσο και η τελεταία
αναμέτρηση στο Κοινοβούλιο όπου η Κυβέρνηση πήρε
νέα ψήφο εμπιστοσύνης, η στρατηγική μας πρόταση
εξακολουθεί πάντοτε να είναι ιστορικά επίκαιρη και
η μόνη αξιόπιστη και φερέγγυα πρόταση εξουσίας.

Η Δεξιά είτε με το "νεο-φιλελεύθερο" προσωπείο της,
—
ι, 1^/ ¿ρα ιί*Ίο . &-ΐ-ύ6
ο** ο *ι *ιΙβ*-ι/..η
. . . —■
είτε με τον "ριζοσπαστικό φιλελευθερισμό”,^κφράζε ι
σήμερα την ολομέτωπη επίθεση της άρχουσας τάξης
για την’ανακατάληψη της εξουσίας καθώς κάι τα
πολιτικά, οικονομικά, στρατιωτικά συμφέροντα των
»<
γνωστών κέντρων και μηχανισμών της εξάρτησης στο
εξωτερικό και το εσωτερικό της χώρας.

Η πολιτική αποσταθεροποίηση, η αποδιάρθρωση της
κοινωνικής συμμαχίας που στηρίζει το ΠΑ.ΣΟ.Κ.,
η συνολική φθορά και η πτώση του είναι ο κ οινος
στόχος.

Η κοινωνική όξυνση και πόλωση είναι η κοινή_γραμμτχ.
Η εξουσία, ο "απωλεσθείς παράδεισος" το κοινό
,
' .
*
I
όραμα?· 1*01 ΊΡΟ ¿4θνο

Στο εθνικό επίπεδοΓ νομιμοποιεί
την επέμβαση και κυρίαρχη θέση του ξένου παράγοντα

σελ.

στις εθνικές μας υποθέσεις. Η σημερινή ηγεσία
της Ν.Δ., καθ'όλη τη διάρκεια της πρόσφατης
εθνικής κρίσης αλλά και μέχρι σήμερα^δίνει
συνεχώς τα επίσημα διαπιστευτήρια της ότι μ'αυτή
ως Κυβέρνηση^τα εθνικά μας θέματα θα βρουν
άμεση λύση μέσα στα αμερικανο-νατοΐ'κά πλαίσια.

Στο οικονομικό επίπεδο^ο "φιλελευθερισμός”
συνυπάρχει με την επιδιαιτησία του κράτους
υπέρ των συμφερόντων της ολιγαρχίας. Η
*
"ελευθερία της αγοράς^ Κ)ι" ιδιωτ ικοποίηση "
της κοινής ωφέλειας, η "εμπορευματοποίηση"
των κοινωνικών υπηρεσιών, προσπαθούν να δώσουν
ιδεολογικό άλλοθι στο σκληρό πρόσωπο του
"μονεταρισμού". Το μοντέλο είναι ήδη παλιό, δοκιμασμένο

ν
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ι

και ιστορικά ξεπερασμένο και οδηγεί σαφώς σε
αυταρχική αναδιανομή του εισοδήματος και
του πλούτου____ ΐΓ'τόυ μονοπωλιακού κεφαλαίου
■—
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και των πλούσιων περιοχών .¡^ Κ ϊη ό βέβαια δεν
εμποδίζει τη Δεξιά να εμφανίζει στο κοινωνικό
επίπεδο ένα "φιλολαϊκό" προσωπείο καθώς όχι μόνο
υιοθετεί αλλά πλειοδοτεί στην κάθε διεκδίκηση
απ'όπου και αν προέρχεται* Η επιμελής απόκρυφη
πίσω από ιδεολογικούς όρους^της σκληρής
^ μ ο ν 6 η ,ϊεο ρ ή
προοπτικής της μόνιμηςγλιτότητας ο ν νύπάρχει
με την καιροσκοπική και μικροκομματική
εκμετάλλευση κάθε αντιπολιτευτικής δυνατότητας.

Στο ιδεολογικό επίπεδο^η ,"εθνική συμφιλίωση"
συνυπάρχει με το πραγματικό πρόσωπο του
"ρεβανσισμού" και της κινητοποίησης κάθε
δυναμικού ερείσματος στο κράτος^
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Η τακτική και εκλογική χρήση και οίκειοποίηση,
συνθημάτων ξένων με τις πραγματικές δυνάμεις
λ

που εκφράζει, δεν μπορεί να ισοπεδώσει τις
διαμετρικά αντίθετες πολιτικές πρακτικές. Κι
αν αυτό μπορεί προς στιγμή να επιτευχθεί, η
πραγματικότητα

της κοινωνικής αντιπαράθεσης

και οι ευρύτρρες εθνικές υποθέσεις ακυρώνουν
^ια εόν noTu'tM f*as,
- '
και δ ι α λ ύ ο υ ν ψ ε υ δ α ί σ θ η σ η .

*
Είναι αξιοσημείωτο ότι το καινούργιο για την
Δεξιά βρίσκεται στο οργανωτικό επίπεδο. Η
πολύχρονη παρουσία της στην Αντιπολίτευση,την
ανάγκασε να προχωρήσει στην οργάνωση
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Ταυτόχρονα

πρώτη φορά την παρουσία

της μέσα στους θεσμούς,.

ί4
Αυτό της προσδίδει μια συνοχή που αντέχει ακόμη
στις συγκρούσεις των ηγετικών ομάδων που διεξάγονται
στην κορυφή.

Η πορεία των εθνικών θεμάτων θα δώσει αντικειμενικά
το

μέτρο διαφορισμού αυτών των ομάδων/και μπορεί

να αποδυναμώσει ουσιαστικά το κοινωνικό ρεύμα
που συσπειρώνεται σήμερα στη
■Ά'

πρόταση

νεο-συντηρητική

'

Γιατί ασφαλώς η πατριωτική στάση των

λαΐ'κών δυνάμεων/
£>(λ -0//λλ (Λ - Λ _ * "ε ΐ/ ο ν ν ν η ο<5
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όχι μόνο είναι δεδομένη αλλά μπορεί να τις
161.4?«- υ>-€*Λ^
οδηγησει/σ'ένα νέο ριζοσπαστισμό.
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Απ'όλα αυτά γίνεται φανερό ότι δεν υπάρχουν
σενάρια "δικομματισμού",* η "εναλλαγής" από τη
μεριά του ΠΑ.ΣΟ.Κ.
'Ενα μόνο σενάριο υπάρχει, στον ορίζοντα:
Η πτώση του ΠΑ.ΣΟ.Κ., η ακύρωση της αλλαγής,
η ανατροπή του πόλου εζουσίας των λαϊκών δυνάμεων
από την άρχουσα τάζη. Γι'αυτό και πτώση του
ΠΑ.ΣΟ.Κ. σημαίνει πτώση των λαΐ'κών δυνάμεων
από την εζουσία.

*
Πρόκειται για σύγκρουση δύο διαμετρικά αντίθετων
στρατηγικών. Της ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΑ.ΣΟ.Κ.
και

ν-

της[αρχρυσας τάζης. Ο "δικομματισμός"

που δεν υπάρχει^σημαίνει "εναλλαγή", ο διπολισμός^
που είναι υπαρκτός^ σημαίνει πολιτική σύγκρουση.
II παραδοσιακή αριστερά ακόμη μια φορά αδυνατεί
να συλλάβει τα μηνύματα των καιρών.

ν
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Η κινητικότητα που παρατηρείται τον τελευταίο παιρό
στο χώρο της δυστυχώς δεν εμπεριέχει μέχρι σήμερα
>·>
τα στοιχεία μιας νέας πρότασης στην ελληνική
κοινωνία.

Βασικός παράγοντας που αναπαράγει την κρίση της
είναι η επιμονή στην

επιβολή του

ρυθμιστικού ρόλου της στις πολιτικές και κοινωνικές
εξελίξεις και η αντιμετώπιση με οργανωτικούς
και μετωπικούς όρους·της πορείας των πολιτικών
μας πραγμάτων.

Η αγωνία να αναγορευτεί σε "τρίτο πόλο" οδήγησε
σε μια "πολιτική ίσης απόστασης" από το ΠΑ.ΣΟ.Κ.
και τη Δεξιά. Την θέση τους αυτή επιχείρησαν να
στοιχειοθετήσουν ιδεολογικά και πολιτικά, μέσα
από την προβολή

των σεναρίων του "δι κομματισμού"

και της "εναλλαγής".

ν
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Η κοινή τους παραδοχή για το "τέλος του ΠΑ.ΣΟ.Κ.",
για το ότι "έκλεισε ο κύκλος της αλλαγής του
V
ΠΑ.ΣΟ.Κ.", για την απόπειρα "εξοβελισμού" του
ΠΑ.ΣΟ.Κ. από το χώρο των ευρύτερων δυνάμεων της
προόδου και της αλλαγής, δεν αντέχει σε σοβαρή
κριτική. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. και στην κοινωνική του
αναφορά, και στην πολιτική του επιρροή, και
στις δυνάμεις που εκφράζει, και στο πρόγραμμα
που υλοποιεί, εξακολουθεί να αποτελεί την κύρια
δύναμη της αλλαγής.

Και αυτό το αντιλαμβάνονται όσοι μπορούν να
κατανοήσουν την συγκυρία που περνάμε,

τους

διεθνείς συσχετισμούς και την πολιτική που
ακολουθούμε σ'όλα τα μεγάλα ζητήματα.
Το αντιλαμβάνεται η πλειοψηφία του Ελληνικού

6- «μ ^
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Το Κ.Κ.Ε. δεν παύει να είναι μια προοδευτική δύναμη
με ιστορία και αγώνες.
>'
Η απόπειρα εκσυγχρονισμού της πολιτικής του και
η ανανέωση

της στρατηγικής και της φυσιογνωμίας

του άνοιξε ένα παράθυρο.στην προσυνεδριακή του
διαδικασία που έκλεισε όμως με το 12ο Συνέδριο.

Πρέπει να ομολογήσουμε όρι νοιώσαμε βαθειά έκπληξη
από τις αποφάσεις του Συνεδρίου.

Ο "άνεμος Γκορμπατσώφ" δεν εμφανίζεται παρά μόνο
λεκτικά. Η επιμονή σε παλιές δογματικές θέσεις
το οδηγεί σε αδιέξοδες προτάσεις χωρίς πολιτική
και κοινωνική αναφορά.

ν
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Η πρόταση για "συνασπισμό εξουσίας των αριστερών
δυνάμεων για την αλλαγή με κατεύθυνση το
σοσιαλισμό" αναπαράγει άλλη μια φορά τη στρατηγική
των μετώπων. Η χρήση του όρου εξουσία κατά κόρο
δεν αναιρεί την πραγματικότητα >

—

ίινΟλ ·

(

Οι πολιτικές δυνάμεις που συνιστούν την "ισότιμη
συμμαχία" είναι ανύπαρκτες πέραν του Κ.Κ.Ε. και
αποτελούν μάλλον άθροισμα φιλοδοξιών
"προσωπικοτήτων" και όχι ασφαλώς πολιτικούς
σχηματισμούς.

σελ.
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Το πρόγραμμα του "συνασπισμού", γενικόλογο
ισχνό και ατελές αποτελεί πέρα από κάποιες
γενικές αναφορές σε τακτικές, ένα κείμενο
&

που αθροίζει

ς στόχους.

Ενας"αριστερός κυβερνητικός συνασπισμός" πως
συνδυάζεται με την αριστεροδεξιά συμμαχία στο

γ

-'->···'· ·;*! : Το μαζικό κίνημα έχει

ή όχι προσανατολισμός μια εθνική στρατηγική
είναι
καθόλου ενθαρρυντική η διαμόρφωση ενός άναρθρου
αντιπολιτευτικού λόγου που οδηγεί σε λογικές
ισοπέδωσης των πραγματικών αντιθέσεων και
νομιμοποιεί τακτικές συμμαχίας με τις αντιδραστικές
δυνάμεις.

ν
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Είμαστε αναγκασμένοι να προχωρήσουμε σε
ουσιαστική ιδεολογική και πολιτική αντιπαράθεση
ο'αυτή τη γραμμή που κάθε άλλο παρά εκφράζει
σήμερα τις πραγματικές ανάγκες των λαϊκών
δυνάμεων.

Μια αντιπαράθεση που δεν αναιρεί

το δημοκρατικό διάλογο και δεν ακυρώνει
τη δημοκρατική συνεργασία.

Αντίθετα ενισχύει

τον ιδεολογικό και πολιτικό λόγο των λαϊκών
δυνάμεων χωρίς να παραδίνεται στο άλλοθι
ή το φόβο .του "αντικομμουνισμού" αλλά’και
χωρίς παράλληλα να τον ενισχύει.

Κι αυτό γιατί

ελπίζουμε και πιστεύουμε ότι συντελούνται
βαθύτερες διεργασίες στο εσωτερικό του ΚΚΕ που
μπορούν να αναδείζουν δυνάμεις ανανέωσης αυτού
του χώρου.

Και εδώ τα ζητήματα της αυτοδύναμης

εθνικής στρατηγικής θα παίζουν στο άμεσο μέλλον
σημαντικό ρόλο στην έδραίωση της όποιας νέας
ή όχι φυσιογνωμίας και μαζικής απήχησης του ΚΚΕ.

σελ» 2^

Η πολυδιάσπαση της λεγάμενης ανανεωτικής
αριστεράς φαίνεται να βΐΆΧΟ- "Τ& ουβΙΛβΊΓΐΚ -Ο3

•ν
Η "Ελληνική αριστερά" είναι "αναπαλαίωση της
ανανέωσης".

Το αδιέξοδο που προέρχεται από τη μόνιμη

καθήλωση της μαζικής επιρροής αυτού του χώρου
συνυπάρχει με την απομυθοποίηση των πραγματικών
σχέσεων και διαδικασιών στο εσωτερικό του.

Ολα αυτά
αφορούν άμεσα

δεν μας

¿ο που μας αφορά είναι η τελική

κατάληξη και προβολή του συνθήματος:
- άνοδος των δικών ιιας αξιών .

"Κάτω το ΠΑ.ΣΟ.Κ.

Έ ν α σύνθημα που

σελ. 4 0

επαναλαμβάνει το ιστορικό λάθος στις επιλογές
αυτού του χώρου και που προδίδει την επιλογή
1*
της μονομέτωπηε σύγκρουσης με το ΠΑ.ΣΟ.Κ.

Κάτω απ'αυτές τις συνθήκες θα ήταν παράλογο
να απεμπολήσουμε την Ιδεολογική και Πολιτική μας
Αυτονομία και τη Στρατηγική μας Αυτοδυναμία.

Με τη μ έχ ρ ι τώρα πορεία των πολιτικών μας πραγμάτων,
τις προτάσεις των προοδευτικών δυνάμεων και
*
τις πολιτικές ,τους θέσεις η Κυβερνητική Αυτοδυναμία
ιόν τ ^ η ο Λ,ιχκ/
λ * ο" Α&ς, ν
του ΠΑ.ΣΟ.Κ. είναι η ΜΟΝΗ ΣΗΜΕΡΑ ΕΦΙΚΤΗ ΛΥΣΗ.) Πρέπει
όμως ταυτόχρονα να διακηρύξουμε προς κάθε κατεύθυνση
"εντός και εκτός των τειχών" του Κινήματός μας και
να δεσμευτούμε απέναντι στον ελληνικό λαό στην πράξη

ν
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ότι Κυβερνητική Αυτοδυναμία δεν σημαίνει i

ηγεμονισμό

ή μονοκομματισμέ ,

υποταγή στην αντίληψη και την πρακτική που ζητά
μόνο την εξουσία για, την εξουσία,
ωραιοποίηση τρυ συστήματος και "αστικό
εκσυγχρονισμό

**;

- "ιταλοπσίηση" με σενάρια ανάμεσα στο ΠΑ.ΣΟ.Κ.
και ΐμήματα της Δεξιάς,'> ■;
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kos
ανοβουλευτική πλειοψηφία αλλά /πολιτικό

πρόγραμμα, πολιτική για την αλλαγή, μέτωπο
κοινωνικών δυνάμεων με σταθερή κατεύθυνση και
προσανατολισμό.
Πρέπει να δώσουμε τέλος στα σενάρια.

Εμείς ζητούμε

κοινωνική συναίνεση για την αλλαγή και όχι πολιτική
συναίνεση για "δεξιά στροφή".

Καμιά πολιτική συνεργασία

δεν είναι νοητή για μας χωρίς να έχει πολιτικό όρο
και προϋπόθεση τη μόνιμη και σταθερή κατεύθυνση
αντιπαράθεσης με την άρχουσα τάξη και τον πολιτικό
,
ν
της εκφραστή.
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Εμείς και σήμερα πιστεύουμε ότι παρά τις στρατηγικές
αποκλίσεις που αφορούν τόσο το ίδιο το σοσιαλιστικό
όραμα, όσο και τους τρόπους και τα μέσα που
χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση του, υπάρχουν
κοινοί τακτικοί ή και

μεσοπρόθεσμοι στόχοι' σε

πολλούς τομείς, ανάμεσα στις προοδευτικές δυνάμεις.
*

Πάνω στο πραγματικό έδαφος αυτών των στόχων
μπορούμε ακόμη και τώρα να ανοίγουμε μια πορεία
μεσοπρόθεσμης σύγκλισης ·

<■·

στη βάση των υπαρκτών προϋποθέσεων συνεργασίας
μέσα στους θεσμούς και το μαζικό κίνημα.
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Η Δημοκρατική Συνεργασία σε πείσμα κάθε ισοπεδωτικης
ή παραμορφωτικής προσπάθειας παραμένει η μόνη δυνατή
και επίκαιρη κατεύθυνση σ τ ο ’’μαζικό κίνημα.Το
<>)ο /

~ζ1> ' ^ έ ρ ο ν ^ ς .

.

νΌ*
Δεν αποκλείουμε, αντίθετα θα επιδιώξουμε) θα αξισποιήσουμε
(Λ ο ά ε ^

(δυνατότητα πολιτικής συμπόρευσης στα κρίσιμα αλλά ·
συγκεκριμένα ζητήματα εθνικής στρατηγικής^διευρύνοντας
Γ>οα ¿ίφ Ο ν
τις διαδικασίες
^πολιτική' συναίνεση
στο χώρο της ευρύτερης αριστεράς.
♦

Στα πλαίσια αυτά είναι σαφές ότι κανένας λόγος δεν
συντρέχει για πρόωαες

'ε ΐ ι 'ΐ ο ^ ί ο . Τ ο ' Ι ΐ Α Ί

0^

θα

εξαντλήσει την τετραετία και οι εκλογές θα γίνουν
το 1989, όπου θα ζητήσουμε τη ψήφο του λαού και
*

για ι.ρίτη τετραετία.

*

*

*

ι
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ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΟΝ ΛΑΟ

Το ΠΛ.ΣΟ.Κ. ξεκινά σήμερα μια πραγματική ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ
"ΕΠΙΘΕΣΗ", μια ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΟ ΛΑΟ για να μεταθέσουμε το
κέντρο βάρους της πολίτικης και κοινωνικής μας ζωής
από το Κράτος, τον Κομματικό Ανταγωνισμό και την
Αδιέξοδη Καθημερινότητα, στην Κοινωνία και τις
πραγματικές της Ανάγκες*
Με κύριο μέτωπο τα μεγάλα ζητήματα ί
ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ι*αι ΕΙΡΗΝΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ.
Με προτεραιότητα στην καθημερινή μας πράξη την
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
θέλουμε να διαμορφώσουμε μια ΝΕΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΧΕΣΗ
ανάμεσα στην κοινωνία και την πολιτική, ανάμεσα
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στους πολιτικούς και κοινωνικούς φορείς και τον
πολίτη.

Για να γίνει αυτό υπάρχουν μερικές κρίσιμες
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ.

Να συνδεθούμε ξανά με τα ανοιχτά λαϊκά
προβλήματα, απαντώντας με πράξεις σε
συγκεκριμένα αιτήματα.
Να ανταποκριθούμε άμεσα και συγκεκριμένα
στις ώριμες λαϊκές απαιτήσεις δημοκρατικού
και κοινωνικού χαρακτήρα.

ν
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Κάτω α π ‘αυτές τις προϋποθέσεις, οι στόχοι της
Πορείας στο Λαό είναι σαφείς :
-

Στο μέτωπο της ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ και της ΕΙΡΗΝΗΣ
είναι επείγον να επαναφέρουμε τα ζητήματα
που αφορούν την ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ στο
επίκεντρο των πολιτικών εξελίξεων στη χώρα.
Το παλλαϊκό πατριωτικό κίνημα στη βάση, ο
διάλογος για τα εθνικά θέματα μέσα σ'όλους
τους αντιπροσωπευτικούς θεσμούς, η δημιουργία
μετώπου εθνικής ευθύνης^είναι οι κύριοι άξονες
της πολιτικής μας.
Στο μέτωπο της ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ πρέπει να συνδέσουμε
το σταθεροποιητικό πρόγραμμα με την
αναπτυξιακή πορεία, την αύξηση της
παραγωγικότητας με τον εκδημοκρατισμό των
εργασιακών σχέσεων, τον παραγωγικό

σελ. 55"

εκσυγχρονισμό με την τεχνολογική
αναβάθμιση, τις παραγωγικές επενδύσεις με
«.·

την αναγκαία αναδιάρθρωση της παραγωγής.
Να αποδείξουμε τη

στρατηγική σημασία και

των τριών τομέων της οικονομίας και να
υποστηρίξουμε τους νέους θεσμούς στο χώρο
της παραγωγής και της εργασίας. (Οι χώροι είναι
ο δημόσιος, είναι ο κοινωνικός, είναι ο ιδιωτικός).
Σϊτο μέτωπο της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ και απέναντι
στους παραδοσιακούς
ή και όψιμους
*
"εγγυητές" της, που την υποβιβάζουν στην
τυπική αντιπροσωπευτική της λειτουργία,
να απαντήσουμε με το δικό μας πρότυπο,
που είναι η ουσιαστική κοινωνικοποίηση της
εξουσίας.

ν
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Στο μέτωπο της ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ να
δώσουμε ξυνά ιη δύναμη και ιην
πρωτοβουλία στο λαϊκό κίνημα, με τον
ενεργό και πολιτικοποιημένο πολίτη,
που έχει γνώση και δυνατότητα επιλογής
7
και στο διαρθρωμένο μαζικό κίνημα, που
γίνεται ο καταλύτης στις εξελίξεις.

- * 0 διάλογος μέσα στους θεσμούς και το
I

μαζικό κίνημα για την αποκατάσταση της
ενότητας στις διάφορες εκφράσεις του*

' <··

-Η

-

: ■··=-: ;

Η προτεραιότητα στον πατριωτικό,
αναπτυξιακό χαρακτήρα του αγώνα των
εργαζομένων

πλάι σε ένα

ρεαλιστικό διεκδικητικό πλαίσιο, είναι

V Λ ■
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° πρώτος όρος,.

II συνεχής επιμονή στη γραμμή της Δημοκρατικής
Συνεργασίας, με την εγκατάλειψη της
"αυτάρκειας" και του "ηγεμονισμού",

π

ανοιχτή και ενωτική αντιπαράθεση στον
"κομματισμό" και τον "οργανωτικό έλεγχο"
είναι ο δεύτερος όρος,

Η ανοιχτή δημοκρατική δράση, με πολιτική
που σέβεται την κυρίαρχη θέληση τών
εργαζομένων, με γραμμή στους μαζικούς' χώρους# που δεν
υποτάσσεται στα μέτωπα των εκλογικών
συσχετισμών, με μόνιμη αντιπαράθεση στον
"κρατισμό", που να κατοχυρώνουν και να
διευρύνουν το κοινωνικό έδαφος για να
στηριχτεί ο αυτόνομος μαζικός λόγος του
συνδικάτου, του σωματείου, του κάθε
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αντιπροσωπευτικού θεσμούς είναι ο τρίτος
όρος.

Αυτή τη φορά» η ΠΟΡΕΙΑ Λρο§ Το

ΑΑ0

/_με,.κανένα

τρόπο δεν πρέπει να περιοριστεί σε μια
πολιτική ομιλιών-μονολόγων από καθέδρας
ή κάποιων συγκεντρώσεων με συνθήματα και
ιαχές.
Με ουσιαστικό διάλογο αλλά και πράξη που
τον συνοδεύει
και αποδεικνύει το κύρος
φ
και την ισχύ του, χωρίς ηγεμονισμούς
και αυταρχισμούς, χωρίς έπαρση και
μεγαλοστομί«$ με σοβαρότητα, συναίσθηση
και κατανόηση της κρισιμότητας^των^καιρών, πρέπει να
αποκαταστήσουμε ξανά το κλίμα .εμπιστοσύνης

σε λ. Τ

3*)

και αξιοπιστίας ανάμεσα στο Λαό και, το
ΠΛ.ΣΟ.Κ.
>ν
Το περιεχομένου του διαλόγου περιλαμβάνει
τέσσερις μεγάλες ενότητες :
1 * Tic γενικότερες πολιτικές εξελίξεις και
την ττορεία της Αλλαγής.
Το ΠΑ,ΣΟ.Κ. απαντά στα μεγάλα ζητήματα'
της χώρας και του λαού, παίρνει θέσεις
στις πολιτικές εξελίξεις και προτέίνει

2.

Επί μέρους θέματα-ενότητες της πολιτικής
μας (π.χ. εξωτερική πολιτική, οικονομική
ανάπτυξη, κοινωνική πολιτική, νέοι θεσμοί
κλπ.) που μπορούν να συζητηθούν με αφορμή
συγκεκριμένα τοπικά γεγονότα ή γεγονότα
της επικαιρότητας.

°ελ.
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¿p
Η •αναπτυξιακή προοπτική κάθε περιοχής στην οποία |5)^σκσμαστ
Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. πρέπει να βγει και να πει
♦*
ανοιχτά στο λαό τις θέσεις του. Να
διατυπώσει προτάσεις, να διεκδικήσει
λύσεις, να οργανώσει διάλογο με την
κοινωνία και τους τοπικούς φορείς.
Να ενεργοποιήσει σ'αυτή την κατεύθυνση
τους θεσμούς και το μαζικό κίνημα.

4·

Τα ανοιχτά και οζυμμένα λαϊκά προβλήματα
#»
τοπικού ή κοινωνικού χαρακτήρα που
απασχολούν μεγάλες μερίδες του πληθυσμού

0 χώρος του διαλόγου οφείλει να συμπεριλάβει
κάθε συνοικία στη μεγάλη πόλη, κάθε μικρή
πόλη, κάθε χωριό.

Για το λόγο αυτό στρατεύεται

με προτεραιότητα^ ολόκληρο, το στελεχιακό
μας δυναμικό (Κεντρική Επιτροπή, Κυβέρνηση,
>ν
Κοινοβουλευτική Ομάδα, Επώνυμα Στελέχη και
Φίλοι της Αλλαγής).

σελ.
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ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ

Στην Κ.Ε. τόνισα ότι πρέπει να πούμε απλά και
ξεκάθαρα, προς όλες τις πλευρές, τι είναι για
μάς η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ και η ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ του
Κινήματος και τι οργάνωση πρέπει να έχουμε.

Για μάς σήμερα, το Κίνημα πρέπει να υπερβεί
τον εαυτό του, να εκφράσει ξανά το κοινωνικά
επιθυμητό, αλλά να μπορεί να ξεχωρίζει το
αναγκαίο και να προσδιορίζει το εφικτό.
Αυτό βέβαια σημαίνει ότι πρέπει να αρνηθεί
οριστικά το

διαμεσολαβητικό του χαρακτήρα

και ρόλο, και να αποκτήσει την πολιτική του
αυτονομία, ως σύγχρονος θεσμός κοινωνικής
αλλαγής.

ν
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Γι αυτό προχωρούμε με αποφασιστικότητα και
τόλμη στην πορεία της στρατηγικής
ανασυγκρότησης του Κινήματος.

Στην Κ.Ε.

προσδιορίσαμε τους απαραίτητους πολιτικούς
και οργανωτικούς όρους για την επιτυχία
της.προσπάθειάς μας.

Δεν πρόκειται εδώ

να τους επαναλάβω.

Θα ήθελα όμως να τονίσω, ότι μετά τη
Χαλκίδα και τις επόμενες

Συνόδους της

Κ.Ε , } διαμορφώθηκαν σήμερα οι κατάλληλες
προϋποθέσεις για την επιτυχία μας.
•

Σήμερα υπάρχει ο ορατός και
συγκεκριμένος στόχος,, το 2ο Συνέδριο,
που έχει προσδιοριστεί χρονικά, και
συγκινεί και κινητοποιεί, όχι μόνο το
οργανωμένο ΠΑ.ΣΟ.Κ., αλλά το σύνολο

ν
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των κοινωνικών δυνάμεων της Αλλαγής.
Στα πλαίσια του προσυνεδριακού διαλόγου
με τα μέλη μας και την Κοινωνία, θα
μπορέσουμε να εκσυγχρονίσουμε την
πολιτική μας, να εζειδικεύσουμε την
στρατηγική μας, να ανανεώσουμε τον
πολιτικό μα£ λόγο.

-;υ

Η. ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ. όμωο δεν είναι

αυτοσκοπός.

Εντάσσεται στην αναγεννητική

πορεία του Κινήματος.

Μια πορεία που

στοχεύει στην ποιοτική και κοινωνική
ανασύνθεση της βάσης του ΠΛ.ΣΟ.Κ.,για
να ανταποκριθεί στις διαδικασίες
αναγέννησης, τόσο του μαζικού κινήματος
και των θεσμών, όσο και της κοινωνίας
μας ευρύτερα.

Αν απλώς αλλάζαμε την ηγεσία, δεν θα ακουμπάγαμε
.

*

τις μάζες.

Αυτό που απαιτείται είναι ένα νέο πλαίσιο

δομής και λειτουργίας της βάσης, για να γίνει πραγμα
τικά η βάση ενεργός και να επηρρεάζει τις αποφάσεις
της ηγεσίας.

Σ'αυτή την πορεία, οφείλουμε „

σελ.
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να είμαστε τολμηροί, να μην υποκύπτουμε
στον πειρασμό των συμβιβασμών 'Και των
»
*
ισορροπιών
ούτε στο κριτήριο της νομής
και κατανομής της κομματικής εξουσίας.

Τέλος, με την εκλογή του'Ε.Γ. στην 21η
Σύνοδο και το νέο σχεδίασμά στα κεντρικά
όργανα και τις πλήρως οριοθετημένες
σχέσεις με την Κοινοβουλευτική Ομάδα
και την Κυβέρνηση διαμορφώνονται όροι
*
/
αξιοπιστίας για την κεντρική καθοδήγηση
του ΠΑ.ΣΟ.Κ., απαραίτητοι για την επιτυχία
κάθε ανασυγκρότησης.

Για να πετύχουμε τον στόχο μας και να διόσουμε
νέα ποιοτικά χαρακτηριστικά στη δράση του
ΙΙΛ.ΣΟ.Κ.^ απαιτείται μια εσωκομματική επανάσταση

ν

\
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με ιδεολογικό, πολιτικό και οργανωτικό χαρακτήρα.
Οι επιλογές μας πρέπει να είναι σαφείς και
αφορούν όλα τα επίπεδα :
.

την Οργάνωση
την Κοινοβουλευτική Ομάδα

.
..

την Κυβέρνηση
τη δουλειά μας στους μαζικούς και κοινωνικούς
χώρους.

-

Δεν θα επαναλάβω εδώ αυτά που ορίσαμε στην
22η Σύνοδο και αφορούν την Κ.Ε. και. την
Κυβέρνηση.

Θα τονίσω όμως ότι η Κοινοβουλευτική

Ομάδα, και ως συλλογικό όργανο αλλά και ως
ατομική λειτουργία πρέπει να αναβαθμισθεί_
ΐιί ποιά έννοια; Με την παρουσία.
Ως συλλογικό όργανο χαράζει την τακτική του
στην καθημερινή λειτουργία του Κοινοβουλίου.

σελ.

4&

Οι βουλευτές ως στελέχη αποτελούν την
αιχμή του δόρατος μέσα στο λαό, γι αυτό
και είναι οι βασικοί συντελεστές~φορείς
του διαλόγου λαού και ΙΙΑ.ΣΟ.Κ.,
πρωταγωνιστές στην πορεία προς το

λαό.

Σε μεγάλο ποσοστό, οι βουλευτές
ι·

.

·.·

συμμετέχουν.ή πρέπει να συμμετέχουν στα καθοδηγητικά όργανα του
Κινήματος, αλλά όλοι συμμετέχουν ενεργά
τόσο στα αντιπροσωπευτικά όργανα του
Κινήματος στο νομό τους, όσο και στις
συνεδριάσεις των ενδιάμεσων οργάνων.

Επίσης, ένα βασικό ρόλο έχουν να παίξουν
οι βουλευτές στην υλοποίηση της
ανασυγκρότησης του Κινήματος, με τη
συμμετοχή και τη δραστηριοποίησή τους

ν
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στα1αντίστοιχα ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΝΟΜΟΥ, ηου έχουν θεσμοθετημένη σύνθεση,
ώστε να εκφράζεται τοπικά το καταξιωμένο
στους αγώνες και την κοινωνία ΠΑ.ΣΟ.Κ.,
οι πιο ζωντανές,πρωτοπόρες και αποδεκτές
δυνάμεις του χώρου μας σε κάθε περιοχή.

Τα Συμβούλια Ανασυγκρότησης, ενώ δεν
έχουν καθοδηγητικό χαρακτήρα, αποτελούν
όργανο υπεύθυνου
πολιτικού διάλογου, και
*
ελέγχου της πορείας του ΠΑ.ΣΟ.Κ.
Τα μέλη του;διαμορφώνουν προτάσεις προς
την 0ΕΣ

και το Ε.Γ. για όλα τα θέματα,
%

συμμετέχουν στη διαμόρφωση του εθνικού,
δημοκρατικού και κοινωνικού, διαλόγου με
τους κοινωνικούς φορείς, και το Λαό στο

ν
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Νομό τους, τόσο ως τιρος την προσυνεδριακή
δουλειά, όσο και ως προς το Κυβερνητικό
πρόγραμμα, και αγωνίζονται για τη μαζική
παρουσία του Ι1Α.Σ0.Κ. στους μαζικούς
χώρους.

Επίσης, τα Συμβούλια Ανασυγκρότησης, σε
συνεργασία με τα κλιμάκια της Κ.Ε. και
έγκριση του Προέδρου και του Ε.Γ.
προωθούν .τη συμπλήρωσή τους :
—

με παλιά αδρανοποιημένα στελέχη που
δεν είναι ακόμα και μέλη.

·-. με μέλη των Επιτροπών Στήριξης.
—. Πε διαγραφέντες κατά καιρούς, που
δεν εντάχθηκαν σε άλλους πολιτικούς
σχηματισμούς.

ν
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- με καταξιωμένα στην πολιτική και κοινωνική δράση
στελέχη.

Τα Συμβούλια Ανασυγκρότησης και η ΟΕΣ

έχουν κοινό

στόχο την ποιοτική - η ποιοτική έχει πολύ μεγαλύτερη
σημασία - και ποσοτική ανασυγκρότηση του Κινήματος στο
Νομό - που περιλαμβάνει και την ανασυγκρότηση της βάσης.

Η Ανασυγκρότηση

δεν στοχεύει ούτε σε άλλο ΠΑΣΟΚ ούτε

σε "παράλληλο ΠΑΣΟΚ".
'Εχει στόχο την αποκατάσταση της φυσιογνωμίας και της
έκφρασης ΠΑΣΟΚ στην κοινωνία, και την αναγκαία γι'αυτό
ανασύνθεση της κοινωνικής του βάσης.

Υπάρχει ένα ερώτημα - το οποίο έχει τεθεί από αρκετούς και στο οποίο θα ήθελα να δώσω απάντηση, γιατί αυτό συζη
τήθηκε στα πλαίσια του Ε.Γ. και η απάντηση αποτελεί απόφαση.
Είναι το εξής: Η ΟΕΣ θα επιλεγεί από το Ε.Γ. με βάση
προτάσεις που θα γίνουν από τα κλιμάκια που πάνε προς τους
Νομούς αλλά και από τα Συμβούλια Ανασυγκρότησης.

Δηλαδή,

τα Συμβούλια Ανασυγκρότησης δεν ψηφίζουν αλλά έχουν άποψη.
Και την άποψη αυτή τη μεταφέρουν στο Ε.Γ.

'Ενα δεύτερο στοιχείο που είναι πάρα πολύ σημαντικό για
μένα: Ας υποθέσουμε ότι είναι 15 τα μέλη της ΟΕΣ.

Από τα

15, θα πρέπει κατά την άποψή μου και κατά την άποψη του Ε.Γ.
περίπου το 1/3 - ας πούμε 5 από τα 15 - πρέπει να είναι
μέλη τα οποία, εάν δεν είναι σήμερα μέλη πρέπει πρώτα να

·/.
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γίνουν μέλη και αμέσως να τεθούν μέσα στην ΟΕΣ.

Δηλαδή

δεν λέμε ότι θα βάλουμε στην ΟΕΣ μη μέλη του ΠΑΣΟΚ, αλλά
μπορεί να υπάρχει ένας παλιός πασοκτζής ο οποίος έχει
δουλέψει, έχει εργαστεί, αλλά έχει αδρανοποιηθεί.
κάνουμε μέλος και τον κάνουμε μέλος της ΟΕΣ.

Τον

'Η υπάρχει

κάποιο καταξιωμένο πρόσωπο στις Επιτροπές Στήριξης - όλοι
ίσως είναι γνωστοί, αλλά μπορούμε να πάρουμε 3 ή 4 ή 5...
Το γεγονός είναι ότι πρέπει η ΟΕΣ να περιλαμβάνει και ένα
τμήμα του περίγυρου δίνοντάς του την ιδιότητα του μέλους
αν την έχει χάσει ή αν δεν την είχε ποτέ.

Αν δεν κάνουμε

κάτι τέτοιο, πάλι θα είμαστε εμείς και εμείς, και εμείς,
ανακυκλούμενοι. Λοιπόν, χρειάζεται να γίνει κάπου αυτή η
παρέμβαση η οποία μόνον θετικά αποτελέσματα μπορεί να έχει.

Επίσης, θέλω να πω κάτι άλλο:
Αποφασίσαμε επίσης - δεν το έχουμε γράψει - ότι θα μιλάμε
για περιφέρειες.

Μια περιφέρεια με 5 Νομούς, θα έχει ένα

κλιμάκιο 5, συν όποιους συνεργάτες εκείνοι χρειάζονται,
αλλά οι 5 θα είναι υπεύθυνοι.

Ο καθένας τους από τους 5

θα είναι και υπεύθυνος για κάποιον από τους 5 Νομούς - αλλά
η εποπτεία θα είναι 5μελής για την περιφέρεια των 5 Νομών.
Σας δίνω λεπτομέρειες οι οποίες όμως είναι πάρα πολύ σημαντι
κές αν πρόκειται να περάσετε συγκεκριμένα μηνύματα στη βάση.

σελ.
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Δεν ·επεκτεί voμαt σε άλλα σημει'α της

«

πορείας ανασυγκρότησης, που περιέχονται
άλλωστε αναλυτικά στην απόφαση της Κ.Ε.
.·*

Λυτό το Σαββατοκύριακο θα γίνει η πρώτη
εξόρμηση των κλιμακίων της Κ.Ε. προς τους
Νομούς.

Μετά τις Συνόδους της Κ.Ε., ήρθε

η ώρα της δράσης.

Μας αφορά όλους,

Πρέπει να στρατευθούμε,

Θα^ χο κάνουμε.

*

Σήμερα αρχίζει ουσιαστικά η πορεία για το
2ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ του Κινήματος.

Έ ν α Συνέδριο

όπου θα ολοκληρωθεί η πορεία αναγέννησης
του ΠΑ.ΣΟ.Κ.

Για να υλοποιηθούν οι στόχοι

της ανασυγκρότησης, πρέπει να υπάρξουν και
οι αναγκαίες αποφάσεις έξω και πέρα από
λογικές ισορροπιών και συμβιβασμών.
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' Πρέπει .να ανατρέξουμε Λξανά στις πηγές της διάμόρφωσης
του Κινήματος.

Η αποκατάσταση της
f

φυσιογνωμίας μας και η νέα έμπνευση για την
' \ ......
πορεία της Αλλαγής,
στηρίζεται σε
φορείς και δυνάμεις που μπορούν με τη
στράτευσή τους να την πραγματώσουν.

Ένα

σημαντικό δυναμικό, με πλούσια κοινωνική,
χ

πολιτική και μαζική δράση είναι στο
περιθώριο της κομματικής δραστηριότητας
και πρέπει να ζαναβρεθεί στο προσκήνιο της
πολιτικής δράσης.

Να απευθυνθούμε ζανά στον ζωντανό περίγυρο
των χιλιάδων αγωνιστών της Δημοκρατίας και
της κοινωνικής αλλαγής, αυτή τη φορά όχι
για συστράτευση σε εκλογική μάχη.

Αλλά

για στράτευση μέσα από τις γραμμές του
Κινήματος.

Να συσπειρώσουμε σε μια νέα βάση ολόκληρο το
σημερινό ζωντανό δυναμικό της οργάνωσης, το
ενεργό μέλος και στέλεχος, για να γνωρίζουμε
ποιοι είμαστε και τι θέλουμε, αλλά και τι
μπορεί ο Λαός να προσδοκ'ά από μάς.
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θα ήθελα να τελειώσω με τούτο!
Αυτή μας Π εξόρμηση και η προσπάθεια, δεν είναι για εκλογές*
είναι για την Αναγέννηση και την Ανασυγκρότηση του ΠΑΣΟΚ.
Δεν χτυπάμε την πόρτα σας, περίγυρε του ΠΑΣΟΚ, μόνο για
ψήφους. Σας καλούμε

να συμμετάσχετε ενεργά στην αναδιαο ώ ζο,

μόρφωση και ανασυγκρότηση αυτού του Κινήματος, ώστεΓνα
μπορέσει να παίξει το δύσκολο ρόλο που απαιτεί αυτός ο τόπος
και το μέλλον του. Αλλά πρέπει, όταν ανοίγουμε τις πόρτες
μας, να έχουν την βεβαιότητα αυτοί που θα περάσουν
και θα μπούν στο ΠΑΣΟΚ, θα πρέπει να ξέρουν ότι δεν
είναι δευτερεύοντα πρόσωπα τα οποία είναι εκεί για "μόστρα".
Θα πρέπει να ξέρουν ότι έχουν γνώμη, ότι έχουν άποψη, ότι
έχουν επιρροή, ότι πραγματικά συμμετέχουν στη διαδικασία ανά
πτυξης της νέας μορφής του ΠΑΣΟΚ. Δεν ζητούμε απλώς, πρόσωπα
για φωτογραφίες στις εφημερίδες. Ζητούμε πρόσωπα

που θα

μπούν μέσα στο Κίνημα και θα του αλλάξουν τη μορφή του.
Και η αλλαγή της μορφής του ΠΑΣΟΚ, πρέπει να αρχίσει

απο

τη βάση.

Δεν θέλω να τελειώσω με τίποτε πάρα πάνω, παρά να σας δια
βεβαιώσω, ότι τουλάχιστον εγώ και το Ε.Γ. - που έχουμε βα
σανίσει^ το θέμα πάρα πολύ - είμαστε έτοιμοι όχι μόνο

να

ενισχύσουμε/^αλλ^να”αντιδρύσουμε αμέσως σε μηνύματα που
θα μας στείλουν οι βουλευτές του Κινήματος.

./
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Ζητώ απο τους βουλευτές και απο το Πρόεδρε ίο^ πληροφόρηση
εβδομαδιαία για το πώς πηγαίνει ο Νομος. Τί δεν πάει καλά,
τί πρεβ^ρι να κάνουμε. Είναι '

/ ανατροφοδότησης, την

οποία πρέπει να χρησιμοποιήσουμε. Δηλαδη, να ξέρουμε αν πάει
κα^ά αυτή τη γραμμή η δεν πάει. Τι πρέτΐει να αλλάξει, πώς
να

αλλάξει. Περιμένουμε αυτό το διάλογο με τους βουλευτές^

οι οποίοι είναι η αιχμή του δόραΐος.

^Είπορεί να γίνει με άμεση ενημέρωση^ η με ένα κείμενο όχι
πολύλογο, σε εμένα με κοινοποίηση στο Ε.Γ. η στο Ε.Γ. με
κοινοποίηση στον Πρόεδρο. Και βέβαια εόω έχετε και ενα Προεδρείο,
με το οποίο μπορείτε να συζητήσετε και πιό συγκεκριμένους
τροπους.

Πριν αποχωρήσω, θα ήθελα να πώ ότι πραγματικά έχουμε κάθε
δικαίωμα να είμαστε περήφανοι γι'αυτη την Κοινοβουλευτική
Ομάδα.

'Εχετε προσφέρει σ'αυτόν τον αγώνα και πιστεύω ότι

θα έχουμε πραγματικά μοναδική θέση στην ιστορία της πορείας
αυτής της χώρας προς το μέλλον.

