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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Παρασκευή 13 Φεβρουάριου

• Έναρξη Συνδιάσκεψης
• Εισήγηση του Προέδρου του Κινήματος και Πρωθυπουργού κ. Κώστα Σημίτη
• Εισήγηση του Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής κ. Κώστα Ικανδαλίδη

1 η Ενότητα
Η  κοινωνία των πολιτών.
Η  δημιουργική σχέση κοινωνίας και κράτους

2η Ενότητα
Η  σχέση οικονομίας και κράτους

3η Ενότητα
Το νέο κοινωνικό κράτος

4η Ενότητα
Γία μια στρατηγική της απασχόλησης 

5η Ενότητα
Παιδεία και πολιτισμική ταυτότητα 

Σάββατο Μ  Φεβρουάριου 

6η Ενότητα
Το διεθνές οικονομικό σύστημα και οι επιπτώσεις του στα εθνικά κράτη 

7η Ενότητα
Η  περιβαλλοντική στρατηγική και η αειφόρος ανάπτυξη 

8η Ενότητα
Ένα νέο σύστημα διεθνών σχέσεων και η συνεργασία των δυνάμεων της 
Αριστερός σε υπερεθνικό επίπεδο

9η Ενότητα
Πολιτικές δυνάμεις και κοινωνία 

10η Ενότητα
Η  φυσιογνωμία και οι αρχές της σύγχρονης Αριστερός

• Κλείσιμο εργασιών - Πορίσματα Συνδιάσκεψης.
Κώστας Σκανδαλίδης, Γιάννης Σουλαδάκης





Προεδρείο: Γ ΙΑ Ν Ν Η Σ  Σ Ο Τ Λ Α Δ Α Κ Η Σ  

Ν Α Σ Ο Σ Α Α Ε Υ Ρ Α Σ

Γ. ΣΟΥΛΑΔΑΚΗΣ: Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, από μέρους 
του Εκτελεστικού Γραφείου σάς καλωσορίζουμε σ' αυτή τη διήμερη Συνδιάσκε
ψη. Ο Πρόεδρος έχε ι το λόγο.



ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟ Υ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟ Υ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ & ΠΡΠΟΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΟΣΤΑ ΣΗΜΙΤΗ

Ε ΙΣ Η Γ Η Σ Η  του Προέδρου του Π Α Σ Ο Κ  &  Πρωθυπουργού 

Κ Ω ΣΤΑ Σ Η Μ ΙΤ Η

Μια συνδιάσκεψη αναζήτησης

Η σημερινή συνάντησή μας είναι συνεχεία και αποκορύφωση μιας προσπάθει
ας που ξεκίνησε πριν από ένα χρόνο. Είχα δηλώσει στις 14 Ιανουάριου 1997 
ότι θα ξεκινήσει ένας ευρύτατος διάλογος για το σοσιαλισμό, την Αριστερά και 
την Κεντροαριστερά. Σκοπός του ήταν να επισημάνουμε τις αλλαγές που σημα
τοδοτούν τη νέα εποχή και τι σημαίνουν οι αλλαγές αυτές για μας. Είχα αναφέ
ρει, επίσης, τότε, ότι η συζήτηση αυτή δεν θα ήταν εσωτερική του ΠΑΣΟΚ. Θα 
έπρεπε να συμμετάσχουν όλοι εκείνο ι που θα μπορούσαν να συμβάλουν με 
ιδέες και απόψεις.

Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας οργανώθηκαν εκδηλώσεις με εισηγήσεις 
του M a ssim o  D' Alemma, γραμματέα του Δημοκρατικού Κόμματος της 
Αριστερός, του ϋάεςυεε Delors, πραγματοποιήθηκε η Διεθνής Συνάντηση για 
την Αριστερά στην Ευρώπη, και 45  εκδηλώσεις στο Λεκανοπέδιο και την περι
φέρεια. Στις εκδηλώσεις αυτές μίλησαν δεκάδες στελέχη του ΠΑΣΟΚ, άλλων 
κομμάτων και του ευρύτερου προοδευτικού χώρου. Το μήνυμα από την προσπά
θεια αυτή είναι ότι η δίψα για γνώση, πληροφόρηση, συμμετοχή είναι μεγάλη. 
Αλλά ταυτόχρονα, ότι ο κόσμος δεν θέλει ξύλινο λόγο, ξαναζεσταμένα φαγητά, 
τυποποιημένες παρουσίες. Δεν θέλει συζητήσεις για αυτοεπιβεβαίωση των ομι
λητών ή του χώρου. Ζητά απάντηση στα προβλήματα που συναντά.

Η σημερινή συνάντηση είναι το τέλος αυτής της διαδικασίας, αλλά και η αρχή 
μιας άλλης. Στη σημερινή συνάντηση επιδίωξή μας είναι να συζητήσουμε στο 
κόμμα, αλλά με ανοιχτές τις πόρτες, το σοσιαλισμό και τη δημοκρατία στην 
Ευρώπη του 21ου αιώνα αξιοποιώντας τα συμπεράσματα του ενός χρόνου δου
λειάς. Ταυτόχρονα, θέλουμε να ξεκινήσει ένας νέος γύρος προβληματισμού, 
πρώτα απ' όλα στο κόμμα, αλλά και ευρύτερα στην κοινωνία. Στόχος μας να 
αξιοποιήσουμε τα πορίσματα στο Συνέδριό μας την άνοιξη του 1999.

Η σημερινή συνάντησή μας έχε ι σκοπό να ανιχνεύσουμε πιθανές απαντήσεις 
στα ερωτήματα που μας θ έτε ι η νέα πραγματικότητα. Είναι συνάντηση αναζήτη
σης. Εκεί ακριβώς έγκειται η δύναμή μας. Έχουμε επίγνωση ότι χρειάζονται νέοι 
δρόμοι. Δουλεύουμε για να τους δημιουργήσουμε. Προχωρούμε μπροστά. Εμείς
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΠΑΣΟΚ Σοσιαλισμός & η Δημοκρατία <πην Ευρώπη του 21οο Αιώνο

αρνούμαστε τη διαδεδομένη άποψη ότι ήρθε το τέλος των ιδεολογιών και των 
οραμάτων, ότι η χαρτογράφηση των οικονομικών νομοτελειών καθιστά περιττό 
τον πολιτικό λόγο. Αρνούμαστε ότι υπάρχει κρίση και στασιμότητα της προο
δευτικής σκέψης. Αντίθετα, πιστεύουμε ότι βρισκόμαστε σε μια εποχή όπου 
χρειάζονται νέοι προσανατολισμοί. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία για μας να καθο
ρίσουμε τις εξελίξεις . Αυτή είναι η απάντησή μας σε όσους στις γραμμές μας 
στέκονται σκεπτικοί, αμφίθυμοι για το αν χρειάζεται ή όχι η αναζήτηση. Εμείς 
λέμε σε όλους ελάτε. Αυτή είναι η στιγμή της δημιουργίας.

Να ανιχνεύσουμε τη νέα εποχή

Στη σημερινή ελληνική κοινωνία δεν συναντώνται με τον ίδιο βαθμό έντασης 
οι αντιπαλότητες της μεταπολεμικής περιόδου, αντιπαλότητες με επίκεντρο ε ίτε  
την ανισοκατανομή του πλούτου, ε ίτ ε  τη δημοκρατία. Οι αντιθέσεις έχουν 
αλλάξει, μερικώς μορφή. Είναι αντιθέσεις συνδεδεμένες με τα προβλήματα της 
εποχής, την παγκοσμιοποίηση της οικονομίας, τις τεχνολογικές αλλαγές, τις κοι
νωνικές ανισότητες, τους νέους κινδύνους για τη δημοκρατία και τον πολίτη.

Η σοσιαλιστική απάντηση στα νέα φαινόμενα είναι για πολλούς εύκολη. Να 
ακολουθήσουμε παραδοσιακούς δρόμους, να σταθούμε σε απόψεις που εδώ 
και έναν αιώνα υπερασπίστηκε το σοσιαλιστικό κίνημα. Όμως, γύρω μας αφθο- 
νούν τα παραδείγματα ότι σχήματα σκέψης που αναπτύχθηκαν στη βιομηχανική 
επανάσταση, δεν αρμόζουν πια στη μεταβιομηχανική εποχή. Η κοινωνία δεν δ ια 
χωρίζεται σε δύο μόνο κοινωνικές κατηγορίες, προλεταριάτο και καπιταλιστές. 
Τα μεσαία στρώματα, οι υπάλληλοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, αλλά και οι 
εργαζόμενοι στις νέες τεχνολογίες αρνούνται να ενταχθούν στην παραδοσιακή 
κατηγοριοποίηση. Εξίσου φανερό πια είναι ότι οι πολιτικές που ανέπτυξε ή αξιο- 
ποίησε το σοσιαλιστικό κίνημα, για να εξασφαλίσει τον έλεγχο της οικονομίας 
και την κατανομή του εισοδήματος, μπορούν να οδηγήσουν σε αντίθετα αποτε
λέσματα από εκείνα που επιδιώκουν. Η κεϋνσιανή πολιτική δεν συμβιβάζεται με 
την ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων και προϊόντων και την κατάργηση των 
οικονομικών συνόρων. Η ενίσχυση της ζήτησης, όπως εφαρμόστηκε άλλοτε, 
αντί να περιορίζει τις μακροοικονομικές ανισορροπίες, τις επ ιτείνει. Ας μην 
ξεχνάμε, τέλος, ότι η κρατική ιδιοκτησία και οι κρατικές ενισχύσεις δημιουρ
γούν, υπό ορισμένες συνθήκες, ομάδες προνομιούχων σε Βάρος της απασχό
λησης και παρεμποδίζουν τη δικαιότερη κατανομή του εισοδήματος.

Είναι κοινός τόπος πια ότι τα σοσιαλιστικά κόμματα χρειάζεται να ανιχνεύ- 
σουν νέους δρόμους. Η κατάρρευση του λεγάμενου υπαρκτού σοσιαλισμού 
επισημοποίησε το τέλος μιας εποχής. Βρισκόμαστε στην αρχή μιας νέας εποχής.
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Θα παρατηρήσω εδώ ότι για μας, για το ΠΑΣΟΚ, για την ευρωπαϊκή δημοκρατι
κή Αριστερά, ποτέ ο κρατικός γραφειοκρατικός συγκεντρωτισμός αυτών των 
καθεστώτων δεν αποτέλεσε παράδειγμα προς μίμηση. Ο «υπαρκτός σοσιαλι
σμός» υπήρξε πάντα για μας η ακύρωση της δύναμης των σοσιαλιστικών ιδεών, 
η διάψευση της ελπίδας. Τα καθεστώτα αυτά υπήρξαν ένα διαρκές παράδειγμα 
για το τι δεν πρέπει να είναι η σοσιαλιστική κοινωνία.

Για μας, για το ΠΑΣΟΚ, από την πρώτη στιγμή που δημιουργηθήκαμε, οι αναζη
τήσεις μας ήταν προς νέους δρόμους. Αυτό επαγγελλόταν η αυτοδιαχειριστική 
μας επαγγελία, ανεξάρτητα από τις αδυναμίες που παρουσιάσαμε στην ιδεολο
γική μας δουλειά και στις πολιτικές μας πρακτικές στη συνέχεια. Οπωσδήποτε, 
όμως, το ΠΑΣΟ Κ δεν έμεινε ποτέ δέσμιο ιδεολογικών αγκυλώσεων και δογματι
σμών, που ταλάνισαν και ακύρωσαν άλλες δυνάμεις της Αριστερός.

Η νέα εποχή απαιτεί από μας σταθερότητα στις αξίες που υπερασπιζόμαστε, 
αλλά και φαντασία, ευρηματικότητα, ανοιχτή σκέψη για τον τρόπο με τον οποίο 
τις υλοποιούμε. Οι δογματισμοί, οι επιστημονικές τάχα ερμηνείες του σοσιαλι
σμού, οι εμπεδωμένες νοοτροπίες και στάσεις μάς δεσμεύουν στο οπισθοδρο- 
μικό, το συντηρητικό, το αδιέξοδο. Ο χώρος ο δικός μας είναι το μέλλον, το 
νέο, η αλλαγή, το δημιουργικό.

Η  παγκοσμιοποίηση της οικονομίας και η Αριστερά

Η καπιταλιστική οικονομία έχε ι μπει (με τη διεθνοποίηση των κεφαλαιαγορών) 
σε μια νέα φάση, που επιδρά καθοριστικά και στις δράσεις και τις δυνατότητες 
του σοσιαλιστικού κινήματος. Από τη στιγμή που διεθνοποιήθηκαν οι κεφαλαια
γορές, τα κράτη είδαν να αχρηστεύονται μέσα στα χέρια τους τα εργαλεία 
ελέγχου της οικονομίας, που η μεταπολεμική περίοδος ε ίχ ε  καθιερώσει. Τα 
εργαλεία αυτά ήταν οι δαπάνες του προϋπολογισμού και οι παρεμβάσεις της 
Κεντρικής Τράπεζας στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Και τα δύο αυτά εργαλεία 
για να λειτουργήσουν προϋποθέτουν σχετική νομισματική σταθερότητα, που 
μέχρι το 1 9 7 0  την εγγυόταν η πρόσδεση των νομισμάτων σε ένα σταθερό 
δολάριο (το σύστημα του Μπρέτον Γουντς).

Στις αρχές της δεκαετίας του 1970, δύο παράλληλες εξελ ίξεις  έβαλαν τέλος 
στο καθεστώς της σταθερότητας του διεθνούς νομισματικού συστήματος. Το 
δολάριο και μαζί του όλα τα εξαρτημένα από αυτό νομίσματα, έπαψαν να 
έχουν σταθερές ισοτιμίες. Άρχισαν να ανεβοκατεβαίνουν ελεύθερα στις αγο
ρές συναλλάγματος. Παράλληλα, το κεφάλαιο, μη βρίσκοντας πια αρκετές επι
κερδείς ευκαιρίες στην παραγωγή (η αρχή της κρίσης της παραγωγικότητας 
στον ανεπτυγμένο κόσμο αρχίζει να εκδηλώνεται γύρω στο 1975), αρχίζει να
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αναζητεί κέρδη στο χώρο της χρηματιστηριακής και νομισματικής κερδοσκο
πίας. Επωφελούμενο από το άνοιγμα των χρηματιστηριακών συνόρων, το κεφά
λαιο αρχίζει να κυνηγάει κέρδη από τη διακύμανση των τιμών των μετοχών, των 
χρηματιστηριακών δεικτών ή των νομισμάτων. Αποτέλεσμα: αν στην πρώτη 
μεταπολεμική τριακονταετία ένα κράτος, χρησιμοποιώντας τον προϋπολογισμό 
ή τον έλεγχο της Κεντρικής του Τράπεζας, διαμόρφωνε καταστάσεις ωφέλιμες 
για την απασχόληση, αλλά δυσμενείς για το κεφάλαιο, οι κεφαλαιούχοι δεν 
είχαν πολλά περιθώρια να αντιδράσουν. Τα σύνορα ήταν κλειστά. Μετά το 
1970, όμως, ο τρόπος ήταν εύκολος: η φυγή από τη χώρα με το δυσμενές για 
το χρηματιστικό κεφάλαιο περιβάλλον, με αποτέλεσμα, μέσα στις νέες νομισμα
τικές συνθήκες, την κατάρρευση του εθνικού νομίσματος.

Η διεθνοποίηση του κεφαλαίου ε ίχε και δύο άλλες συμπληρωματικές όψεις. 
Η πρώτη ήταν η υπερδιόγκωση της διεθνούς κερδοσκοπίας, που αφαιρεί για 
τους δικούς της σκοπούς κεφάλαια από παραγωγικές επενδύσεις συμβάλλο
ντας έτσι - καθώς επίσης και με τις χρηματιστηριακές κρίσεις που κάθε τόσο 
προκαλεί - στη διαιώνιση των χαμηλών ρυθμών οικονομικής ανάπτυξης στον 
κόσμο. Το φαινόμενο των χαμηλών ρυθμών επιτείνεται και από τις χρηματιστη
ριακές ή τις νομισματικές κρίσεις που προκαλεί η ίδια η κερδοσκοπία, όπως 
πρόσφατα την κρίση στις ασιατικές οικονομίες.

Η δεύτερη ήταν η ανακάλυψη του κεφαλαίου ότι, στις νέες συνθήκες διεθνών 
σχέσεων, μπορούσε να επενδύεται όχι μόνο σε χρηματιστηριακούς τίτλους, 
αλλά και σε πραγματικές επενδύσεις στις χώρες του Τρίτου Κόσμου. Το κεφά
λαιο βρήκε έτσι τρόπο να αντιδράσει, όχι μόνο στον παρεμβατισμό των κυβερ
νήσεων, αλλά και στις εισοδηματικές κατακτήσεις των εργαζομένων. Στις χώρες 
του Τρίτου Κόσμου, οι μισθοί και οι κοινωνικές ασφαλίσεις βρίσκονται ακόμη σε 
αβυσσαλέα χαμηλά επίπεδα. Επενδύοντας εκε ί και όχι στην Ευρώπη ή έστω στις 
ΗΠΑ, το κεφάλαιο όχι μόνο πετυχαίνει παραγωγή με πολύ χαμηλότερο κόστος, 
αλλά πιέζει τις αμοιβές για εξίσωση προς τα κάτω σε όλες τις χώρες. Το φάσμα 
ενός τριτοκοσμικού βιοτικού επιπέδου έχε ι αρχίσει να ρίχνει τη σκιά του σε ένα 
μέρος της εργατικής τάξης των αναπτυγμένων χωρών.

Υπάρχει, όμως, και μια άλλη πλευρά στα πράγματα.

Τα αρνητικά φαινόμενα που απαριθμήσαμε έχουν και έναν θετικό πυρήνα, που 
μια άλλη πολιτική μπορεί να τον αποκαλύψει και να τον αξιοποιήσει προς όφε
λος των εργαζομένων και όλης της κοινωνίας. Αυτή την πολιτική έχουμε υποχρέ
ωση να διατυπώσουμε. Δεν μπορεί να είναι πολιτική επιστροφής στο παρελθόν, 
που το ξεπέρασαν οι εξελ ίξεις . Ούτε οι νέες τεχνολογίες της πληροφορικής, 
ούτε η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας, ούτε η είσοδος του Τρίτου Κόσμου στο
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παγκόσμιο εμπόριο είναι φαινόμενα αντιστρέψιμα στο χρόνο. Αντιστρέψιμα 
είναι στη λειτουργία τους. Μπορούν να λειτουργήσουν διαφορετικά. Έχουν θ ετι
κές δυνατότητες. Οι αρνητικές πραγματικότητες τού σήμερα πρέπει να υποχρε
ωθούν να υποχωρήσουν απέναντι στις θετικές δυνατότητες, που θα απωθήσουν 
στο περιθώριο τις αρνητικές τους πλευρές. Αυτή η αντιστροφή πρέπει να είναι 
επιδίωξη και έργο μας.

Ειδικότερα, μια νέα οικονομική πολιτική για την πλήρη απασχόληση και ένα 
σύγχρονο κράτος ευημερίας θα πρέπει να λύσει τα παρακάτω προβλήματα:

α) Να βρει αποτελεσματικούς τρόπους για τον έλεγχο της κερδοσκοπίας. Οι 
εθνικοί έλεγχοι πάνω στην κίνηση των κεφαλαίων που ίσχυαν στο παρελθόν, 
ούτε εφικτοί είναι, ούτε καν επιθυμητοί, γιατί θα μας ξαναγύριζαν στον οικο
νομικό εθνικισμό. Το ρυθμιστικό ρόλο που έπαιζαν άλλοτε στην οικονομία 
τα εθνικά κράτη, σήμερα μόνον υπερεθνικοί, διεθνικοί οργανισμοί μπορούν 
πια να παίξουν.

6) Να επαναφέρει τη σταθερότητα στο παγκόσμιο νομισματικό σύστημα. Η 
ανάδειξη του ευρώ σε διεθνές νόμισμα ισότιμο με το δολάριο μπορεί να 
αποτελέσει ένα σοβαρό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση.

γ) Να διαμορφώσει ένα πρόγραμμα αληθινής υποστήριξης της εκβιομηχάνι
σης στον Τρίτο Κόσμο, ώστε οι χώρες αυτές να γίνουν αγορά της ευρωπαϊ
κής βιομηχανίας και όχι θανάσιμος ανταγωνιστής των Ευρωπαίων εργαζομέ
νων.

δ) Έχοντας εξασφαλίσει τα νώτα τους διεθνώς με τα παραπάνω μέτρα, τα 
κράτη και οι ομοσπονδίες - όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση - πρέπει να ετοιμά
σουν μεγάλα προγράμματα αναβάθμισης των ιδιωτικών και των δημοσίων 
επενδύσεων, σε επίπεδα ικανά να αποκαταστήσουν την πλήρη απασχόληση.

e) Η νέα τεχνολογία δεν έχε ι ακόμη μεταφραστεί σε μεγάλα άλματα παραγω
γικότητας, αλλά οι δυνατότητάς της είναι ιλιγγιώδεις. Τα κράτη θα προσανα
τολίσουν τις επενδύσεις κατά προτεραιότητα στους νέους τεχνολογικούς 
τομείς.

στ) Ανάλογες επενδύσεις, με προσανατολισμό πάντα τη νέα τεχνολογία, πρέπει 
να γίνουν και στον τομέα του ανθρώπινου κεφαλαίου. Η νέα τεχνολογική 
εκπαίδευση θα διαμορφώσει το νέο εργαζόμενο, το στέλεχος της νέας 
τεχνολογικής επανάστασης. Μέσα σε συνθήκες ανόδου των παραγωγικών 
επενδύσεων και αντίστοιχης ανόδου της απασχόλησης, η τεχνική παιδεία 
μπορεί να διαμορφώσει τον ευέλικτο τύπο του εργαζομένου του μέλλοντος.
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΠΑΣΟΚ Ο Σοσιαλισμός & ι

Για μια τέτοια οικονομική πολιτική ελπίδας και νίκης, προϋπόθεση είναι η δ ιε 
θνής συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις 
μόνο με στήριξη στο παγκόσμιο επίπεδο μπορούν να πετύχουν.

Γ ια  την ισότιμη συμμέτοχη στην Ευρώπη

Η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας και η ανάγκη να αντιμετωπίσουμε τις 
αρνητικές επιπτώσεις της για τη χώρα - νομισματική αστάθεια, απώλεια ανταγω
νιστικότητας, αδυναμία παραγωγικών επενδύσεων - καθιστούν την πλήρη και 
ισότιμη συμμετοχή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση τον επ ιβεβλημένο δρόμο. Η 
εναλλακτική δυνατότητα είναι η διεθνής μας απομόνωση. Η Ελλάδα, χώρα των 
καζίνο και ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Η απομόνωσή μας θα οδηγούσε σε 
πλήρη μαρασμό τις δημιουργικές δυνάμεις της χώρας, σε πλήρη διολίσθησή 
μας προς τους φτωχούς του πλανήτη.

Η συμμετοχή της Ελλάδας - και της οποιοσδήποτε χώρας - στο δίκτυο της 
παγκόσμιας οικονομίας δεν είναι δέμα επιλογής. Είναι ανάγκη επιβίωσης. Αλλά 
ούτε είναι και θέμα υποταγής. Η παγκόσμια οικονομία δεν είναι δοσμένη μια για 
πάντα. Διαμορφώνει καταστάσεις στα κράτη, αλλά και διαμορφώνεται από τη 
δράση των κρατών και των λαών.

Εντάσσοντας αποφασιστικά τον εαυτό μας μέσα στο παγκόσμιο παιχνίδι και, 
φυσικά, παίρνοντας υπόψη τους περιορισμούς και τους κανόνες του, που δεν 
αλλάζουν από τη μια στιγμή στην άλλη, επιδιώκουμε δύο πράγματα: 

α) να διαμορφώσουμε συνθήκες ικανοποιητικότερες για τον εαυτό μας, δ ιευ 
ρύνοντας το ρόλο μας στον παγκόσμιο καταμερισμό της εργασίας και 

β) σε συνεργασία με τους εταίρους μας, που φυσιολογικά δεν μπορεί να είναι 
άλλοι παρά οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να συντελέσουμε στο να δια
μορφωθούν οι δ ιεθνείς οικονομικές σχέσεις που να ανταποκρίνονται σε 
ορισμένα ανθρώπινα ιδεώδη. Να τα υπηρετούν και να τα αναδεικνύουν αντί 
να τα καταπατούν.

Αυτή είναι η εναλλακτική πολιτική στη νεοφιλελεύθερη και μονεταριστική 
πολιτική. Αυτή είναι η διέξοδος και η απάντησή μας στη συντηρητική θεώρηση 
της κυριαρχίας μιας ανέλεγκτης αγοράς.

Δεν μας διαφεύγει το γεγονός ότι η πολιτική συγκρότηση της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης είναι ακόμη μια ανοιχτή διαδικασία, η εξέλιξή της αποτελεί ένα στοίχη
μα. Σε μια διαδρομή της οποίας τα χαρακτηριστικά δεν είναι σαφή, οι στόχοι 
αντικείμενο διαπάλης, το Μάαστριχτ και το Άμστερνταμ σήμερα, οι Βρυξέλλες ή 
το Λονδίνο αύριο, δεν είναι παρά παροδικοί σταθμοί.
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ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟ Υ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ. ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ i  ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΩΣΤΑ ΣΗΜΙΤΗ

Όμως, η Ευρώπη των νομισματικών ισορροπιών, των περιοριστικών πολιτικών, 
των υπερεθνικών επιχειρήσεων είναι για μας ο μόνος χώρος μέσα από τον 
οποίο μπορούμε να συμβάλουμε στην επαναδιατύπωση των όρων της εσωτερι
κής, αλλά και της παγκόσμιας αγοράς. Η συμμετοχή μας δεν αποτελεί φετίχ, 
αλλά ανάγκη.

Μ ε αυτονομία και ευθύνη

Η σημερινή πολιτική διαπάλη χαρακτηρίζεται - περισσότερο από άλλες επο
χές - από πολιτισμικά χαρακτηριστικά. Ενώ άλλοτε στο προσκήνιο κυριαρχού
σαν θέματα ανακατανομής του πλούτου και του εισοδήματος ή πολιτειακής 
οργάνωσης και θεσμών, σήμερα, παράλληλα με αυτά, έχουν αναδειχθεί θέμα

τα που αφορούν τον τρόπο ζωής, την ποιότητα ζωής. Μ ε την παραδοσιακή μαρ
ξιστική ορολογία, τα θέματα του εποικοδομήματος έχουν σήμερα όλο και 
περισσότερη σημασία. Η ιστορική εξέλιξη έδ ε ιξ ε  ότι το εποικοδόμημα, αντίθετα 
με προηγούμενες δοξασίες, δεν καθορίζεται μηχανιστικά από τις παραγωγικές 
σχέσεις, έχε ι αυτονομία, δικές του νομοτέλειες και, γι' αυτό, η σχέση του με τη 

βάση είναι διαλεκτική.

Από τη στιγμή που οι κοινωνικοί συμβιβασμοί, απόρροια των αγώνων του 
σοσιαλιστικού κινήματος, έδωσαν απαντήσεις σε πολλά προβλήματα των παρα
γωγικών σχέσεων και της θεσμικής αντιπαράθεσης, το επίκεντρο των κοινωνι
κών αντιπαραθέσεων μετατέθηκε, σε παραδοσιακή ορολογία, από τη βάση στο 

εποικοδόμημα, από τα θέματα της παραγωγής στα θέματα ποιότητας ζωής, στα 
θέματα που αφορούν τις συνθήκες ζωής μας, από τις φυσικές προϋποθέσεις 
της επιβίωσης της ανθρώπινης κοινωνίας έως τον πολιτισμό και την παιδεία. 

Γιατί σ' αυτά τα θέματα, σ' αυτούς τους χώρους δεν έχουν διαμορφωθεί ακόμη 
κανόνες παιχνιδιού, κοινά αποδεκτοί κανόνες για να περιορίζουν την εκμετάλ
λευση, την ανέλεγκτη εξουσία του κεφαλαίου και την εμπορευματοποίηση. Εδώ 
είναι τώρα ένα από τα προνομιακά πεδία δράσης των σοσιαλιστών.

Μ ε ποιες αρχές αντιμετωπίζουμε αυτούς τους νέους αγώνες; Τη σοσιαλιστική 

προσπάθεια χαρακτήριζε η επιδίωξη για την απελευθέρωση του ανθρώπου, 
απελευθέρωση από εκμετάλλευση και αλλοτρίωση. Εκμετάλλευση και αλλο
τρίωση υπάρχουν και σήμερα και έχουν εισβάλει και στο χώρο της ποιότητας 
ζωής, στο περιβάλλον ζωής. Στις αντιπαραθέσεις αυτές δεν θα προωθήσουμε 
τις δικές μας αξίες, ούτε μόνο με ελέγχους και παρεμβάσεις, ούτε μόνο με ανα
πτυγμένες θεσμικές ρυθμίσεις, αλλά κυρίως με μια διαφορετική πολιτική για το 
ρόλο του ατόμου.
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ιώπη του 21ου Αιώνα

Όσες περισσότερες ευκαιρίες και δυνατότητες προσφέρουμε στο άτομο, 
όσο περισσότερο διευρύνουμε τις επιλογές του, τόσο περιορίζουμε το χώρο 
του ετεροκαθορισμού του. Η υπέρβαση ή ο περιορισμός της αλλοτρίωσης επι
τυγχάνεται σε μεγάλο βαθμό εάν δημιουργούμε συνθήκες να αναπτυχθεί το 
άτομο πολύπλευρα, εάν του παρέχουμε ευκαιρ ίες να σπάσει τα δεσμά που 
προσδιορίζουν την πορεία του, εάν του εξασφαλίζουμε τη δυνατότητα της ελεύ 
θερης ανάπτυξης της προσωπικότητάς του.

Για μας τους σοσιαλιστές δεν υπάρχει υποταγή στη μοίρα. Για μας κανόνας 
είναι η επιδίωξη της όσο το δυνατόν μεγαλύτερης ελευθερίας και δυνατότητας 
αυτοπροσδιορισμού. Εμείς οφείλουμε να έρθουμε σε ρήξη με τη βαθιά ριζωμέ
νη δυσπιστία της παραδοσιακής και, ιδίως, της κομμουνιστικής Αριστερός, απέ
ναντι στο άτομο. Να ενισχύσουμε την αυτονομία των πολιτών, να οχυρώσουμε 
με νέους δεσμούς την ελευθερία τους, να τονώσουμε και να ενθαρρύνουμε την 
πρωτοβουλία και τη δημιουργικότητά τους. Είναι αδιανόητο να δίνουμε μάχη για 
να εξασφαλίσουμε στο μεγαλύτερο δυνατό αριθμό ατόμων τις υλικές προϋπο
θέσεις για την άνθηση της ατομικότητάς τους και να μη φροντίζουμε ταυτόχρο
να για τη συνεχή διεύρυνση των δυνατοτήτων και των πρωτοβουλιών τους.

Στο ερώτημα, αν οι σοσιαλιστές ασπάζονται μια ανοιχτή ή μια κλειστή κοινω
νία, απαντούμε ότι η προσπάδειά μας είναι συνυφασμένη με μια ανοιχτή κοινω
νία. Οι περιορισμοί κάθε μορφής, ε ίτε  στη διακίνηση των ιδεών, ε ίτε  στην ελευ 
θερία μετακίνησης, ε ίτε  στη δυνατότητα οικονομικής και κοινωνικής δραστηριο- 
ποίησης, σμικραίνουν το χώρο ελευθερ ίας και πρωτοβουλίας. Όπως και οι 
ρατσιστικές και εθνοκεντρ ικές πρακτικές, οι νοοτροπίες που διαχωρίζουν 
άτομα, ομάδες, έθνη σε εχθρούς και φίλους.

Γι' αυτό και η απάντησή μας στα σημερινά φαινόμενα της παγκοσμιοποίησης, 
της δημιουργίας νέων διεθνικών σχημάτων, της διευρυνόμενης συνεργασίας 
των κρατών δεν είναι η φυγή, η απομόνωση και η εσωστρέφεια. Είναι η συμμετο
χή με στόχο να εξασφαλίσουμε στην Ελλάδα και τους κατοίκους της διευρυνό- 
μενους ρόλους.

Στο ερώτημα, ποια είναι η στάση του Κινήματος απέναντι στα φαινόμενα των 
πελατειακών σχέσεων, της συντεχνιακής οργάνωσης και της ισοπεδωτικής μετα
χείρισης, η απάντησή μας είναι ξεκάθαρη. Όλα αυτά τα φαινόμενα, σε οποιουσ- 
δήποτε χώρους παρουσιάζονται και από οποιουσδήποτε προκαλούνται, είναι 
αντίθετα με τις επιδιώξεις μας. Πελατειακές σχέσεις, συντεχνιακές πρακτικές, 
προνομιακές μεταχειρίσεις, η ταύτιση όλων χωρίς αξιολόγηση, η αδιαφορία για 
την προσπάθεια και την επίδοση, αντιστρατεύονται την επιδίωξή μας: ο πολίτης

15



ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟ Υ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ί  ΠΡΠΟΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΩΣΤΑ ΣΗΜΙΤΗ

να μην καθορίζεται από μηχανισμούς οι οποίοι υπακούουν σε άλλες νομοτέλει
ες, πέρα από τη βασική τής ελευθερίας και των διευρυνόμενων δυνατοτήτων.

Στο ερώτημα πώς θα διευρύνουμε όλο και περισσότερο τις δυνατότητες του 
ατόμου, απαντούμε με την πολιτική μας για την παιδεία και τον πολιτισμό. Η 
γνώση, η μόρφωση, η καλλιέργεια των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων μπορούν 
να σπάσουν κοινωνικά φράγματα και να ανατρέψουν εκείνο που διαγράφεται 
ως μοίρα σ' έναν κόσμο χωρίς παιδεία.

Ο τονισμός της αυτονομίας των πολιτών και της ατομικής πρωτοβουλίας από 
μας τους σοσιαλιστές δεν σημαίνει την αποδοχή ενός άκρατου ατομισμού. Η 
ατομική πρωτοβουλία είναι πάντα ένα κομμάτι μιας συνολικής πρωτοβουλίας. 
Αναπτύσσεται σε ένα πλαίσιο, που καθορίζεται από τις πρωτοβουλίες πολλών 
άλλων.

Γι' αυτό είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την κοινωνική ευθύνη. Ο καθένας έχε ι 
δικαίωμα στην εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και ευχερειών για δημιουργική αυτο
πραγμάτωση της ζωής του, αλλά είναι ταυτόχρονα ενταγμένος σε μια κοινότητα 
αμοιβαίου σεβασμού και αμφίδρομης αλληλεγγύης, σε μια κοινωνία πολιτών. Η 
σύνδεσή του αυτή καθιστά την κοινωνική ευθύνη θεμελιώδες συστατικό στοι
χείο  της πρωτοβουλίας. Χωρίς αυτό, η πρωτοβουλία δεν έχε ι νόημα και αξία.

Για μας, για το ΠΑΣΟΚ, η νέα πρόταση της Αριστερός δεν στηρίζεται στον 
έλεγχο των κρατικών μηχανισμών, αλλά στην ολόπλευρη ατομική και συλλογική 
συμμετοχή του πολίτη, στην ισορροπία με το κράτος, που διαμορφώνει μια 
ενεργή κοινωνία πολιτών.

Οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις που έχουμε δρομολογήσει σε όλους τους τομείς 
της δημόσιας ζωής αποσκοπούν στην αλλαγή του κρατικοκεντρικού μοντέλου 
εξουσίας. Θέλουμε την αποκέντρωση των εξουσιών σε όλα τα επίπεδα. Θέλου
με να δώσουμε δύναμη στους θεσμούς που κατοχυρώνουν τη συλλογική δράση 
των πολιτών, τον αυτοκαθορισμό και όχι τον ετεροκαθορισμό της ζωής τους.

Ευθύνη απέναντι στο κοινωνικό σύνολο έχουμε όλοι. Από τον επιχειρηματία 
που στηρίζεται και στις παροχές του κοινωνικού συνόλου και, άρα, πρέπει να τις 
αξιοποιεί, πέρα από το δικό του όφελος που φυσικά θα επιδιώξει, σε όφελος 
και του κοινωνικού συνόλου, μέχρι τον πολίτη που απολαμβάνει την πολιτιστική 
μας κληρονομιά ή το φυσικό περιβάλλον, αλλά οφείλει ταυτόχρονα να διατηρεί 
τα αγαθά αυτά αλώβητα, έτσι ώστε να μπορούν να τα απολαύσουν με τον ίδιο 
τρόπο όλοι οι άλλοι, αλλά και οι μελλοντικές γενιές.

Ο σοσιαλισμός στηρίζεται στην αυτονομία με ευθύνη. Αυτονομία και ευθύνη 
είναι για μας τα στοιχεία που μετατρέπουν το άτομο σε πολίτη, την κοινωνία 
συμβιούντων σε κοινωνία πολιτών.
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΠΑΣΟΚ Ο Σοσιαλισμός & Ία στην Ευρώπητου 21ου Αιώνα

Για μια νέα συλλογικότητα

Σε πείσμα των Σειρήνων που είχαν σπεύσει να μιλήσουν για το τέλος της 
Αριστερός, οι αλλαγές σε διεθνές όσο και σε εσωτερικό επίπεδο καθόλου δεν 
οδηγούν σε διάψευση της αριστερής ιδεολογίας. Ακριβώς το αντίΒετο συμβαί

νει.

Τόσο οι δ ιεθνείς όσο και οι εσωτερικές συνθήκες αναδεικνύουν τη σύγχρονη 
αριστερή πολιτική μοναδικά υπεύθυνη και ορθή. Στο αντίθετο στρατόπεδο επι
κρατεί η ιδεολογική και στρατηγική σύγχυση. Οι συντηρητικοί ταλαντεύονται 
αμήχανα ανάμεσα σε έναν επιθετικό νεοφιλελευθερισμό της αγοράς και σε 
έναν εσωστρεφή, λαϊκίστικο συντηρητισμό. Εμείς όχι μόνο θέλουμε να αλλάξου
με τον κόσμο, αλλά μπορούμε να τον αλλάξουμε.

Για να γίνουμε φορείς αισιοδοξίας μέσα στις νέες οικονομικές συνθήκες, μας 
χρειάζεται να διαπλάσουμε μέσα στους κόλπους του σοσιαλιστικού μας κινή
ματος τις αρχές, τις αξίες μιας νέας συλλογικότητας.

Μόνο μέσα από τη συγκρότηση της νέας συλλογικότητας δα δώσουμε στη 
δημοκρατία μας το θετικό περιεχόμενο που απαιτεί η εποχή μας, θα διαμορφώ
σουμε από κοινού τους στόχους και τις στρατηγικές μας επιλογές.

Η νέα συλλογικότητα έχε ι δύο πολιτικές αιχμές. Η μία κατευδύνεται προς τον 
κοινωνικό αντίπαλο του σύγχρονου σοσιαλισμού: το παγκοσμιοποιημένο χρημα- 
τιστικό κεφάλαιο που μετατρέπει κάδε κοινωνική έκφραση σε αγοραία συναλ
λαγή και σπρώχνει την παγκόσμια οικονομία σε μια καινούρια περίοδο γενικευ- 
μένης αναρχίας.

Η δεύτερη αιχμή της νέας συλλογικότητας στρέφεται προς την ίδια τη σοσια
λιστική παράταξη. Από αυτήν απαιτεί να διαμορφώσει ένα νέο πνεύμα συμμετο
χής στον αγώνα για την κοινωνική δικαιοσύνη.

Πάνω απ' όλα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι η νέα συλλογικότητα δεν είναι η 
επιδίωξη κάποιας ουτοπικής κοινωνικής συνεργασίας που αγνοεί τη σκληρότη
τα, τις συγκρούσεις μέσα στο σημερινό οικονομικό περιβάλλον. Η νέα συλλογι- 
κότητα είναι μια μορφή αγώνα, μια παράταξη μάχης, είναι μέσο να διαμορφώ
σουμε στη σημερινή εποχή την κοινωνία σύμφωνα με τις αξίες μας.

Η νέα συλλογικότητα δεν μπορεί να εμπνευσθεί από τον κοινωνικό συμβιβα
σμό των χρόνων 1945-1975 . Αν εκείνη την εποχή η οικονομική ανάπτυξη δημι
ουργούσε αρκετό πλούτο ώστε να εξισορροπεί την κερδοσκοπική διάθεση του

BBS
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κεφαλαίου με τις ανάγκες του κοινωνικού κράτους μέσα σε συνθήκες πλήρους 
απασχόλησης, η σημερινή οικονομία, εξαρθρωμένη από το παγκόσμιο χρηματι- 
στικό κεφάλαιο, δεν έχε ι περίσσευμα για όλα.

Το χρηματιστικό κεφάλαιο αντεπιτίθεται με αρπακτικότητα - το πρόγραμμά του 
είνα ι η υποταγή των εργαζομένων και η διάλυση του κοινωνικού κράτους. 
Απέναντι στην αντεπίθεση αυτή, κανένας συμβιβασμός δεν είναι νοητός. Αλλά 
δεν είναι νοητή ούτε η υποχώρηση στις θέσεις ενός ανέφικτου οικονομικού 
εθνικισμού.

Η συνεργασία των δημοκρατικών σοσιαλιστικών δυνάμεων σε παγκόσμια κλί
μακα για την επιβολή πολιτικού ελέγχου στη χρηματιστηριακή αυθαιρεσία είναι 
ο δρόμος για την αγωνιστική διεκδίκηση του μέλλοντος.

Δεν είναι δρόμος εύκολος, ούτε έχε ι ακόμη επιτευχθεί ομοφωνία μέσα στο 
σοσιαλιστικό κίνημα για την πορεία που χρειάζετα ι. Η φορά των εξελίξεων, 
όμως, μας οδηγεί αμείλικτα προς την κατεύθυνση αυτή. Στο μεταξύ, έχουμε να 
αντιμετωπίσουμε την άμεση πίεση της ανεργίας, των ελλειμμάτων του κρατικού 
και του κοινωνικού προϋπολογισμού. Δεν είναι δυνατόν να περιμένουμε τις 
παγκόσμιες λύσεις - που είναι αναγκαίες και ασφαλώς θα επιβληθούν με τον 
καιρό - για να αντιμετωπίσουμε τα άμεσα, ζωτικά προβλήματά μας. Τα άμεσα 
προβλήματα είμαστε αναγκασμένοι να τα αντιμετωπίσουμε μέσα στις υπαρκτές 
σήμερα συνθήκες, με τα υπαρκτά σήμερα μέσα. Και αυτά προϋποθέτουν συχνά 
θυσίες όλων, ακόμα και των εργαζομένων, προκειμένου να διασφαλισθούν η 
ανάπτυξη, η απασχόληση, οι προϋποθέσεις αντιμετώπισης της επίθεσης του 
χρηματιστικού κεφαλαίου.

Μια από τις μεγαλύτερες απειλές του νεοφιλελευθερισμού είναι η διάβρωση 
του ήθους της αλληλεγγύης μέσα στην ίδια μας την παράταξη. Στο κυνικό 
κήρυγμα του ατομισμού, του οικονομικού εγωισμού, της επιβολής ενός άκρατου 
οικονομικού ανταγωνισμού στην κοινωνία, -η νέα συλλογικότητα αντιτάσσει τις 
αρχές της κοινωνικής αλληλεγγύης, της κοινωνικής δικαιοσύνης, του γενικευμέ- 
νου αμοιβαίου σεβασμού ανάμεσα στους πολίτες.

Οι αρχές αυτές είναι ένα ενιαίο σύνολο. Η κοινωνική δικαιοσύνη και αλληλεγ
γύη στηρίζονται στην ιδέα ότι όλοι οι πολίτες, όλοι οι άνθρωποι, είναι φορείς 
ίδιας αξιοπρέπειας, ότι ο καθένας πρέπει να αντιμετωπίζει όλους τους άλλους 
ως πρόσωπα που έχουν το ίδιο μ' αυτόν δικαίωμα να διαμορφώνουν τη ζωή 
τους ελεύθερα, σύμφωνα με τις ικανότητες και τις αξίες τους.

Η επιδίωξη της κοινωνικής αλληλεγγύης και δικαιοσύνης γι' αυτό δεν είναι για
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μας ελεημοσύνη της κοινωνίας, αντιστάθμισμα που παρέχεται για τις επιπτώσεις 
που προκαλεί η λειτουργία της αγοράς. Είναι στοιχείο οργάνωσης της κοινω
νίας, στοιχείο ενσωματωμένο στην έννοια της πολιτείας και της κοινωνίας πολι
τών, αλλά και στην έννοια της ανάπτυξης και της ποιότητας ζωής. Δεν είναι επι
κουρική πολιτική, συγκυριακή αντίδραση, παροχή σε αναλογική σχέση με άλλες 
επιδιώξεις. Ούτε αποτελεί παραχώρηση. Ούτε απευθύνεται μόνο στους φτω
χούς, στους εκτός κοινωνίας, σ' αυτούς που έχουν περιέλθει σε κατάσταση 
ενοχλητικής για την κοινωνία απόγνωσης.

Η κοινωνική πολιτική είναι έκφραση της νέας συλλογικότητας. Απόρροια της 
σοσιαλιστικής αντίληψης ότι η πολιτική πρέπει να εξασφαλίζει με θετικές πρά
ξεις το πλέγμα εκείνο των ουσιαστικών και ποιοτικών προϋποθέσεων, ώστε όλοι 
να αναπτύξουν τη ζωή τους ελεύθερα και δημιουργικά. Η κοινωνική δικαιοσύνη 
και η κοινωνική αλληλεγγύη αποτελούν προϋπόθεση της συλλογικότητας. Χωρίς 
αυτή την προϋπόθεση, η κοινωνία δεν νομιμοποιείται να ζητήσει αμοιβαίες υπο
χωρήσεις και κοινή συστράτευση.

Οι αρχές αυτές ισχύουν ιδιαίτερα για τον τόπο μας. Έχω πει και παλαιότερα 
και επαναλαμβάνω και σήμερα: Το ΠΑΣΟ Κ υπήρξε πάντα ένα κόμμα με βαθύτα
τα πατριωτικό χαρακτήρα. Αυτό συμβόλιζε πάντοτε η εμμονή του στην προάσπι
ση των εθνικών δικαίων και των εθνικών συμφερόντων.

Στις σημερινές όμως συνθήκες, ο πατριωτισμός οφείλει κατ' εξοχήν να προ- 
σλάβει μια νέα διάσταση: η εθνική κυριαρχία και η εθνική ανεξαρτησία δεν 
είναι μόνο έννοιες που προσδιορίζονται από έναν εξωτερικό ορίζοντα. Είναι 
κατ' εξοχήν έννοιες που επιβάλλουν μια ισχυρή κοινωνία. Μια ισχυρή οικονομία.

Πατριωτισμός σήμερα είναι ό,τι καθιστά την Ελλάδα ισχυρή. Οι δυσκολίες 
που αντιμετωπίζει η χώρα απαιτούν, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, τη 
συσπείρωση και τη συνεργασία όλων μας. Η ανάπτυξη, η αύξηση της παραγωγι
κότητας και της ανταγωνιστικότητας, ο εκσυγχρονισμός της κοινωνίας και η 
μεταρρύθμιση του κράτους, η ασφάλεια και η ευημερία της κοινωνίας μας, δεν 
είναι αυτονόητα. Πολλοί τα δέχονται ως σύνθημα, αλλά δεν θέλουν να αναλά
βουν το Βάρος των συνεπειών της μεταρρύθμισης στην πράξη.

Για να πετύχουμε την ισχυρή κοινωνία, την ισχυρή οικονομία, την ισχυρή 
Ελλάδα, χρειάζεται η λήψη άμεσων και δραστικών μέτρων, συχνά δυσάρεστων, 
αλλά σίγουρα επωφελών. Τα μέτρα αυτά συνεπάγονται, βραχυπρόθεσμα, 
θυσίες, αλλά μακροπρόθεσμα είναι η μόνη εγγύηση της ευημερίας, η μόνη 
εγγύηση ότι η Ελλάδα θα μπορέσει από θέση ισχύος να μπει ισότιμα στην 
Ευρώπη και να διασφαλίσει τους εθνικούς της στόχους.
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Για τις δυνάμεις του ευρύτερου χώρου της δημοκρατικής Αριστερός, οι 
δυσίες αυτές δεν είναι αποτέλεσμα μιας αυταρχικής απόφασης. Είναι αποτέλε
σμα της κοινής πεποίθησης ότι οφείλουμε να δημιουργήσουμε μια ισχυρή κοινω
νία ευημερίας και αλληλεγγύης, ότι η επιδίωξη της ευημερίας όλων είναι κομμά
τι και της δικής μας ζωής, αναπόσπαστο μέρος της πολιτικής μας ταυτότητας.

Οι σοσιαλιστές για τον άνθρωπο

Η διαφορά μας με τη νεοφιλελεύθερη αντίληψη επικεντρώνεται, πρωτίστως, 
στον τρόπο που συγκροτείται η συλλογικότητα της κοινωνίας. Ο ριζικός και 
δογματικός ατομισμός που πρεσβεύει αυτή την αντίληψη, δεν της επιτρέπει να 
αναγνωρίσει άλλη συλλογικότητα από αυτήν που παράγεται τυχαία στην αγορά.

Κοινωνικός δεσμός, μέσα σ' αυτά τα πλαίσια, δεν είναι παρά το σύνολο των 
ιδιωτικών συμβολαίων που συμφωνούν μεταξύ τους ξεκομμένα άτομα, τα οποία 
δεν τα συνδέει καμία άλλη σχέση εκτός από τη συμβατική σχέση της αγοράς. 
Εθνικότητα, παραδόσεις κοινών αγώνων, η κοινωνική αλληλεγγύη - τίποτε από 
όλα αυτά δεν μπορεί να προσφέρει συνεκτικούς δεσμούς στην κοινωνία.

Στη διαδικασία της παραγωγής, πάλι, ο νεοφιλελευθερισμός δεν αναγνωρίζει 
άλλο συνδετικό δεσμό ανάμεσα στους εργαζόμενους και το έργο που παρά
γουν εκτός από την υποταγή όλων στην ιεραρχία της διοίκησης της ιδιωτικής 
επιχείρησης, που κι αυτή στηρίζεται αποκλειστικά στο θεσμό της καπιταλιστικής 
ιδιοκτησίας.

Έτσι, ο νεοφιλελευθερισμός πρεσβεύει ένα κράμα θεωρητικής, αφηρημένης, 
περίπου αναρχικής, ελευθερίας και ισότητας στην αγορά, στη διαδικασία της 
ανταλλαγής, και συγκεκριμένης ουσιαστικής δικτατορίας στη διαδικασία της 
παραγωγής. Θεωρεί ότι τα άτομα υπερέχουν απέναντι στην κοινωνία. Η κυρία 
Θάτσερ διατύπωσε το περίφημο απόφθεγμα: «η κοινωνία είναι κάτι το ανύπαρ
κτο».

Η νέα σοσιαλιστική πολιτική θεωρεί αυτονόητο το σεβασμό της ατομικότητας 
και των ατομικών δικαιωμάτων, αλλά δεν ανάγει τα ατομικά δικαιώματα σε από
λυτες δογματικές οντότητες. Γι' αυτήν, ο σεβασμός των δικαιωμάτων είναι 
άρρηκτα συνδεδεμένος με την τήρηση υποχρεώσεων προς το σύνολο.

Τα άτομα έχουν συναίσθηση ότι συναποτελούν μια κοινωνία πολιτών, ότι 
συνανήκουν σε ένα σύνολο που στηρίζεται, πριν απ' όλα, στον αμοιβαίο σεβα
σμό και στην κοινή ευθύνη. Η νέα σοσιαλιστική πολιτική πρεσβεύει ότι η αγορά 
δεν μπορεί να συνοψίσει ούτε το σύνολο των ανθρώπινων σχέσεων, ούτε όλες 
τις ανθρώπινες αξίες.
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Υπάρχουν κοινωνικές αξίες που πρέπει να εκφρασθούν μέσα από την πολιτική 
διαδικασία. Η συνεννόηση, η συνοχή, η αλληλεγγύη προηγούνται στην κλίμακα 
των αξιών από την επιβολή ενός ξεκομμένου από την κοινωνία ατομισμού. Πλαι
σιώνουν την ατομική πρωτοβουλία χωρίς να την καταργούν.

Η νεοφιλελεύθερη πολιτική υποστηρίζει την υπεροχή και την επιβολή των 
όρων της οικονομίας πάνω στο κράτος. Στην αγορά αναθέτει την αυτόματη 
ρύθμιση της παραγωγής των αγαθών και της διανομής τους. Οι κερδισμένοι στη 
διανομή αυτή θεωρούνται απόλυτα δικαιωμένοι γιατί τους δικαίωσε η αγορά.

Όσο για τους χαμένους, τόσο το χειρότερο γι' αυτούς. Όσοι θεσμοί είναι ικα
νοί να στηρίξουν έναν παρεμβατικό ρόλο του κράτους στην παραγωγή ή τη δια
νομή χαρακτηρίζονται, χωρίς άλλη συζήτηση, εξοβελιστέοι. Η αποκρατικοποίη
ση ανακηρύσσεται βασικό μέτρο για την επίλυση των προβλημάτων, ενώ η 
φορολογία, κακό που πρέπει να μειωθεί στο ελάχιστο.

Η νέα σοσιαλιστική πολιτική εμπνέεται από μια αντίληψη ισόρροπης προστα
σίας, τόσο της ατομικής πρωτοβουλίας, όσο και των αξιών της συλλογικότητας. 
Η ατομική πρωτοβουλία είναι άξια προστασίας όχι μόνο ως μέσο ανάπτυξης 
της προσωπικότητας, αλλά και ως μοχλός για την αποδοτικότερη λειτουργία και 
την ταχύτερη προσαρμογή της οικονομίας στις συνθήκες που μεταβάλλονται 
ραγδαία.

Η ατομική πρωτοβουλία, όμως, χρειάζεται έλεγχο και πλαίσιο. Έλεγχο γιατί, 
όταν ασκείται ανεξέλεγκτα, μπορεί εύκολα να πάρει το δρόμο της παρασιτικής 
κερδοσκοπίας, αντί της δημιουργικής παραγωγικότητας.

Και πλαίσιο, γιατί χωρίς ένα ευρύτερο ρυθμιστικό σχέδιο μπορεί να οδηγήσει 
σε χαώδεις ασυνεννοησίες, που καταλήγουν όχι μόνο σε μείωση της οικονομι
κής δραστηριότητας, αλλά σε διευρυνόμενες ανισότητες, σε περιθωριοποίηση 
ατόμων και ομάδων, σε μόνιμες κοινωνικές διαφοροποιήσεις.

Οι διαφορές στην αντιμετώπιση των προβλημάτων ανάμεσα στις μεγάλες ιδ ε 
ολογικοπολιτικές παρατάξεις γίνονται ιδιαίτερα αισθητές στον τρόπο αντιμετώ- 
Π|σης της ανεργίας.

Η νεοφιλελεύθερη πολιτική διακηρύσσει ότι η ανεργία μπορεί να καταπολε
μηθεί μόνο μέσα από τον αυτοματισμό των μηχανισμών της αγοράς.

Η νέα σοσιαλιστική πολιτική θεωρεί την ανεργία φαινόμενο σύνθετο, που 
χρειάζεται συστηματική και πολύπλευρη αντιμετώπιση. Δέχεται ότι η ανάκαμψη 
της απασχόλησης, πέρα από τον περιορισμό της κερδοσκοπίας και τη διεθνή 
προσπάθεια για ρύθμιση των επενδύσεων, προϋποθέτει και την αναδιοργάνωση

21



ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟ Υ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟ Υ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ & ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΩΣΤΑ ΣΗΜΙΤΗ

του τρόπου δουλειάς έτσι ώστε να αξιοποιηδεί η παραγωγικότητα της νέας 
τεχνολογίας. Γι' αυτό η νέα σοσιαλιστική πολιτική δίνει μεγάλο βάρος σε προ
γράμματα επανεκπαίδευσης. Αποβλέπει στην ενεργοποίηση του συνόλου των 
πολιτών. Δεν αποδέχεται ότι η υποτυπώδης διαβίωση με Βάση τα κοινωνικά επι
δόματα επιτρέπεται να γίνει μόνιμος τρόπος ζωής για ορισμένα στρώματα του 
πληδυσμού. Περιμένει ενεργητική ανταπόκριση, προσπάδεια συμμετοχής στο 
κοινό έργο από όσους, προσωρινά, έχουν ανάγκη από την κοινωνική υποστήρι
ξη. Ο παρασιτισμός είναι νοσηρό παρακολούδημα του νεοφιλελεύδερου καπι
ταλισμού. Δεν έχει καμία σχέση με την περήφανη στάση ανδρώπων που δ ιεκδ ι- 
κούν ενεργητικό ρόλο στη ζωή.

Η νέα σοσιαλιστική πολιτική καταλαβαίνει ότι η επίτευξη μιας νέας ρύδμισης 
της οικονομίας σε παγκόσμιο επίπεδο, ικανής να αποκαταστήσει ξανά συνδήκες 
πλήρους απασχόλησης, δα απαιτήσει προσπάδειες και αγώνες χρόνων. Δεν 
δέχετα ι ότι η ανακούφιση της ανεργίας μπορεί να περιμένει την οριστική λύση 
του οικονομικού ζητήματος. Επιβάλλεται να αναζητηδούν ενδιάμεσες λύσεις, 
στην ανάγκη με δυσίες, για να Βοηδηδούν εκείνοι που δεν έχουν τίποτα. Δεν 
είναι δυνατόν να επιτρέψουμε να γίνει η απασχόληση προνόμιο όσων βρίσκο
νται εγκατεστημένοι στις δουλειές - μέχρι να έρ δει η ώρα να χάσουν κι εκείνοι 
τις δέσ εις  τους. Όπου υπάρχουν περιδώρια για ρυδμίσεις που αποτρέπουν 
απολύσεις ή που δα δώσουν σε περισσότερους δουλειά, δεν δα πρέπει να 

διστάσουμε.

Μ ε τον ισχυρό συνασπισμό της Κεντροαριστεράς

Το τελευταίο ερώτημα που δα προσπαδήσω να απαντήσω είναι, ποιες δυνά
μεις, ποιος συνασπισμός κοινωνικών ομάδων δα στηρίξει τη νέα αυτή σοσιαλι
στική πολιτική. Στην Ιταλία, στη Μεγάλη Βρετανία, η απάντηση στο ερώτημα 
αυτό οδήγησε στην έννοια της Κεντροαριστεράς.

Η μείωση της επιρροής της Αριστερός δεν οφείλεται μόνο στη βραδύτητα με 
την οποία αντέδρασε στα νέα δεδομένα. Οφείλεται επίσης και σε ορισμένες 
ουσιαστικές αδυναμίες της πολιτικής της, τις οποίες απλώς η νέα συγκυρία, και 
ιδιαίτερα η εμφάνιση νέων κοινωνικών υποκειμένων και η διαμόρφωση νέων 
αναγκών, συνέβαλε στο να γίνουν πιο φανερές. Θα αναφέρω δύο.

Η αντίληψη της παραδοσιακής Αριστεράς για την κοινωνική εξέλιξη Βασίζεται 
σε μια μηχανιστική αντίληψη. Δέχεται την απόλυτη επιρροή της οικονομίας στο 
κοινωνικό γίγνεσδαι. Η προστασία των ανδρωπίνων δικαιωμάτων, το κράτος 
δικαίου, ο σεβασμός του πολίτη, η κοινωνική ευδύνη δεωρούνται δευτερεύου-
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σας σημασίας. Η κυρίαρχη θέση της εκφ ράζετα ι σε μια μπροσούρα του 
Τρότσκι που αναφέρει: «Η ηθική απόφαση καθορίζεται από την πολιτική απόφα
ση, από τις εσωτερικές ανάγκες της πάλης». Η θεώρηση αυτή της υποταγής της 
δημοκρατίας και της ηθικής στην πολιτική βρίσκει αντίθετους ένα μεγάλο τμήμα 
των πολιτών.

Όπως αντίθετους βρ ίσ κει πολλούς η παραδοσιακή σοσιαλδημοκρατική 
άποψη των παροχών σε ολόκληρη την κοινωνία, χωρίς να διαφοροποιούνται 
κατά τομέα εκε ίνο ι που έχουν πραγματική ανάγκη. Η πολιτική αυτή σε μια 
παγκοσμιοποιημένη οικονομία όχι μόνο απορροφά υπερβολικά πολλούς 
πόρους, που το κοινωνικό σύνολο θα μπορούσε να αξιοποιήσει πιο παραγωγικά, 
αλλά και επιβαρύνει τη θέση εκείνων που έχουν μεγαλύτερες ανάγκες σε όφε
λος εκείνων που δεν έχουν. Ο στόχος είναι να βοηθηθούν οι πολίτες εκε ί όπου 
οι ανισότητες και τα προβλήματα είναι μεγαλύτερα, εκ ε ί όμως πιο αποφασιστι

κά.

Το κίνημά μας είναι φανερό ότι δεν μπορεί να ακολουθήσει πολιτικές που το 
αποξενώνουν από ένα μεγάλο τμήμα των πολιτών, από ζωντανές, δημιουργικές 
δυνάμεις. Όπως και δεν μπορεί να αγνοήσει ότι οι νέοι κοινωνικοί διαχωρισμοί 
και αποκλεισμοί είναι πιο πολύπλοκοι, δεν προσδιορίζονται μόνο από κοινωνι
κές, ταξικές ή οικονομετρικές παραμέτρους, αλλά και από άλλες, όπως το 
φύλο, η ηλικία, ο τρόπος ζωής. Ανισότητες και α δ ικ ίες  δημιουργούνται και 
συντηρούνται στα πεδία της καθημερινής ζωής, του πολιτισμού ή της ποιότητας 
ζωής. Νέα ενδιαφέροντα, νέα προβλήματα δημιουργούν νέες ομάδες πολιτών, 
καθορίζουν νέες πολιτικές στάσεις. Η κοινότοπη διαπίστωση ότι ο δημοκρατι
κός σοσιαλισμός χρειάζεται νέα περιεχόμενα οφείλει να συνοδεύεται με ένα 
πρακτικό συμπέρασμα και ως προς τον κοινωνικό και τον πολιτικό χώρο στον 
οποίο απευθυνόμαστε. Χρειάζεται να κερδίσουμε νέα στρώματα και κοινωνικές 
ομάδες, άτομα με διαφορετικές από τις παραδοσιακές ευαισθησίες.

Η έννοια της κεντροαριστεράς χαρακτηρίζει το νέο προσανατολισμό. Συντε
λεί στη σύζευξη του χώρου με νέα κοινωνικά υποκείμενα.

Για μας, για το ΠΑΣΟΚ, οι επιλογές μας μέσα από τις κορυφαίες συλλογικές 
μας διαδικασίες, όπως το Συνέδριο, είναι απολύτως σαφείς και διαυγείς. Το 
ΠΑΣΟΚ δεν ε ίχ ε  ποτέ ιδιοκτησιακές σχέσεις με ιδεολογικούς και πολιτικούς 
χώρους. Δεν αναγνώρισε όμως ποτέ και σε κανέναν δικαιώματα ιδιοκτησίας και 
αποκλειστικής έκφρασης σε κανένα χώρο. Για μας, όλες οι αναζητήσεις μας 
κινούνται στην αναγέννηση του Κινήματος μας, ως της αριστερής σοσιαλιστικής 
συνιστώσας στο ευρύτερο ρεύμα του δημοκρατικού σοσιαλισμού.
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ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟ Υ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ & ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΥ Κ Ο ΙΤ Α  ΣΗΜ ΙΤΗ

Αλλά οι πολιτικές μας δεν περιχαρακώνουν τις ευρύτερες αναζητήσεις. Ούτε 
επ ιδιώ κουμε την ανάπτυξη του κόμματός μας ε ις  Βάρος άλλων πολιτικών 
χώρων. Είμαστε ανοιχτοί στο γόνιμο και δημιουργικό διάλογο για τα μεγάλα 
προβλήματα της Αριστερός και στα μεγάλα προβλήματα της Ευρώπης και της 
χώρας μας. Είμαστε ανοιχτοί σε κάθε πρόταση που προωθεί κοινωνικές και 
πολιτικές πρωτοβουλίες διαλόγου, στη βάση ή την κορυφή, χωρίς «καπέλα», 
αλλά και χωρίς «εγγυητές» αυτών των διαδικασιών.

Το εγχείρημα της Κεντροαριστεράς είναι η διαμόρφωση ενός μεγάλου ρεύμα
τος, πολιτικού, αλλά και ηθικού και πολιτισμικού. Γιατί στο σημερινό τοπίο της 
αμφισβήτησης της πολιτικής, της αμφισβήτησης του συλλογικού στοιχείου στην 
κοινωνία, της αμφισβήτησης θεμελιωδών αξιών του ανθρώπου, η απάντηση δεν 
μπορεί να είναι μονοσήμαντη. Δεν μπορεί να στηρίζεται μόνο σε ιδεολογικά 
σχήματα αποκλειστικά επικεντρωμένα στην οικονομία, σε κοινωνικές συσπειρώ
σεις της βιομηχανικής επανάστασης, σε πολιτικά σχήματα συγκεντρωτικά, δογ
ματικά, που στηρίζονται σε πρωτοπορίες και αγνοούν τους πολίτες.

Η Κεντροαριστερά είναι η ενεργοποίηση των συνειδητών δυνάμεων των σημε
ρινών κοινωνιών, των δυνάμεων της κοινωνικής ευθύνης, για την αποκατάσταση 
της πολιτικής και των δημοκρατικών δεσμών, για τη διαφύλαξη του κράτους 
δικαίου, την προάσπιση της κοινωνικής συνοχής, για την ευημερία μέσα από την 
ανάπτυξη, για ένα περιβάλλον ζωής που αναδεικνύει τον άνθρωπο, για την κοι
νωνική δικαιοσύνη.

Εδώ τώρα υπάρχει η μεγάλη ευκαιρία για τα σοσιαλιστικά κόμματα, τη νέα 
Αριστερά. Να τραβήξουν πέρα από την επανάληψη και τη διαχείριση των παλαι
ών προτύπων, το αναμάσημα ιδεολογικών σχημάτων άλλης εποχής. Να μπουν 
στην πάλη για τη διαμόρφωση νέων ιδεών, ιδεών που μπορούν να διασφαλίσουν 
τις αξίες του σοσιαλισμού στη μεταβιομηχανική εποχή, στην κοινωνία της πλη
ροφορίας, της παγκόσμιας αγοράς, του ενός πια κόσμου.

Σ ' αυτή την προοπτική θέλει να συμβάλει το ΠΑΣΟΚ. Αυτή τη δυναμική θέλει 
να προωθήσει.

Για την ισχυρή κοινωνία

Η Κεντροαριστερά, οι δυνάμεις της νέας δημοκρατικής αντίληψης, δα επιτύ
χουν να διαμορφώσουν μια διαφορετική κοινωνία αν στο δίλημμα «σοσιαλισμός 
ή κοινωνική αναρχία»που χαρακτηρίζει τη σημερινή κοινωνική και πολιτική αντι
παράθεση, απαντήσουν εμμένοντας σταθερά στην επιδίωξή τους για μια ισχυρή 
κοινωνία και ένα ελεύθερο άτομο δημιουργό ευημερίας, ειρήνης και πολιτι
σμού.
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Ο κρατικός γραφειοκρατικός συγκεντρωτισμός του λεγάμενου υπαρκτού 
σοσιαλισμού αποδυνάμωσε την κοινωνία, ενισχύοντας, χωρίς περιορισμούς, το 
κράτος. Ο νεοφιλελευθερισμός αποδυναμώνει την κοινωνία ενισχύοντας, χωρίς 
περιορισμούς, τις ιδιωτικές εξουσίες.

Εκείνο που επιδιώκουμε εμείς είναι μια ισχυρή κοινωνία.

/  Ισχυρή κοινωνία είναι μια κοινωνία η οποία λειτουργεί και απαντά στα προ- *

βλήματά της χωρίς να χρειάζεται συνεχείς κρατικές παρεμβάσεις. Το κράτος 
δεν είναι αφέντης αλλά υποστηρικτικός μηχανισμός, δημιουργός χώρων πρω
τοβουλίας, παραγωγός δυνατοτήτων για αυτόνομους πολίτες.

/  Ισχυρή κοινωνία είναι μια κοινωνία η οποία δεν είναι έρμαιο ιδιωτικών συμφε

ρόντων, χώρος πλουτισμού ολίγων, αλλά έχει αναπτύξει αυτοτροφοδοτούμε- 
νους, τόσο παραγωγικούς όσο και αμυντικούς και ελεγκτικούς, μηχανισμούς 
απέναντι και στις ιδιωτικές εξουσίες. Ενισχύει την παραγωγική δραστηριότητα, 
ανακατανέμει το εισόδημα, αντιτίθεται σε προνόμια, ολιγοπώλια, μονοπώλια, 
εξασφαλίζει περισσότερες ελευθερ ίες και δυνατότητες για όλο και περισσό
τερους.

/  Ισχυρή κοινωνία είναι μια κοινωνία η οποία ενισχύει συνεχώς τη συλλογικότη- 

τα, στηριζόμενη στις αρχές του αμοιβαίου σεβασμού, της κοινωνικής δικαιο
σύνης και της αλληλεγγύης, μια κοινωνία που δημιουργεί πολίτες, άτομα με 
αυτονομία, πρωτοβουλία και κοινωνική ευθύνη.

/  Ισχυρή κοινωνία είναι μια κοινωνία που δ ιαθέτει μηχανισμούς για την επίλυση 

των προβλημάτων της, που επιτυγχάνει την ανάπτυξη, την κοινωνική δικαιοσύ
νη, την κοινωνική αλληλεγγύη με μια συνολική πολιτική που ξεπερνάει αντιπα
λότητες και αντιπαραθέσεις, μια κοινωνία που συνθέτει.

0  σοσιαλισμός είναι το μέλλον

Πιστεύω ακράδαντα ότι οι δυνάμεις του σοσιαλισμού δα βρουν την απάντηση 
στα ερωτήματα που θέτουν ο λαός μας, οι λαοί της Ευρώπης. Η κρίση διδάσκει 
αυτούς που στηρίζονται στην κριτική τους ικανότητα. Και η Αριστερά είναι, πριν 
απ' όλα, μια δύναμη κριτικής, όσο και μια δύναμη ελπίδας.

Εμείς αρνούμαστε τα δεδομένα και τα θέσφατα και έχουμε την εμπειρία ότι ο 
πολιτικός μας λόγος έδωσε δύναμη στις δυνάμεις της εργασίας και διαμόρφω
σε το σύγχρονο κόσμο. Το «υφίσταμαι» είναι η νοοτροπία της συντήρησης, το 
«διαπλάθω», η σημαία του σοσιαλισμού.

Ξέρουμε καλά τι δεν θέλουμε από την αγορά και το νεοφιλελευθερισμό.
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Ξέρ ο υ μ ε τ ι μπορούμε να επ ιτύχο υμε πολιτικά  ως ευρ ύτερ ο  ρεύμα της 
Κεντροαριστεράς. Ξέρουμε πού 8α ανιχνεύσουμε τις απαντήσεις ως Αριστερά. 
Σε χώρους όπου η ελευθερία του καθενός είναι όρος για την ελευθερία όλων 
των άλλων, όπου ο άνθρωπος είναι δημιουργός ευημερίας, ειρήνης και πολιτι
σμού.

Για ένα τέτοιο μέλλον της Ευρώπης και του κόσμου αξίζει να ελπίζουμε και 
πρέπει σταθερά να αγωνιζόμαστε.
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Τ ΪΓ μΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΠΑΣΟΚ Ο Σοσιαλισμός & η Αηιιοκοαιία οτην Ευι

Ε ΙΣ Η Γ Η Σ Η  του Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής 

Κ Ω ΣΤΑ Σ Κ Α Ν Δ Α Λ ΙΑ Η

Συντρόφισσες και σύντροφοι,

Δεν θέλω τίποτε άλλο παρά να μιλήσω απλά, να μου δοθεί ετούτη η χάρη.

Το νιώθω ως το προσωπικό και ιστορικό μου χρέος απέναντι σε σας, στους 
συντρόφους μου. Απέναντι στο Κίνημά μας, την ιστορία μας, την ίδια μας τη ζωή 
και τη διαδρομή μας.

Απλά, σημαίνει τα πράγματα με το όνομά τους, γυμνά από φιοριτούρες, στα- 
ράτα και ίσια.

Απλά, σημαίνει με ιστορική συνείδηση και αυτογνωσία της καθολικής μας 
πορείας, χωρίς υποταγή στη μιζέρια των «νικητών» και των «ηττημένων».

Απλά, σημαίνει με συναίσθημα πραγματικής αλληλεγγύης στο όραμα μιας 
συλλογικής προσπάθειας, βαθιά συναίσθηση εθνικής και κοινωνικής ευθύνης 
απέναντι σε ένα λαό και έναν τόπο που μας εμπιστεύθηκε τις τύχες του στις πιο 
δύσκολες, ίσως, αλλά και στις πιο δημιουργικές στιγμές της σύγχρονης ιστο
ρίας του.

Γιατί πιστεύω ότι όλους όσοι είμαστε εδώ σήμερα, μας ενώνουν, πάνω από το 
ατομικό μας όφελος, οι ίδ ιες καθολικές επιδιώξεις. Κι αν αυτές δεν συνδέουν 
πια και τόσο γερά τους αξιωματούχους του Κόμματος, συνδέουν την αγωνία, 
την πίστη και το όνειρο μιας παράταξης, που νιώθει ακόμη περήφανη για την 
ιστορική της διαδρομή και ανθεκτική στην ιδέα ότι ο δρόμος είναι μακρύς προς 
τα εμπρός.

Ο Πρόεδρος, με τη σημερινή του εισήγηση, ουσιαστικά σφραγίζει το τέλος 
μιας ιστορικής φάσης για το ΠΑΣΟΚ. Σφραγίζει τη μετα-συνεδριακή και μετε
κλογική περίοδο και τα ερωτήματα που γέννησε για το ποιο ΠΑΣΟ Κ θέλουμε, 
το είδος του, τη φυσιογνωμία του και σταμάτησε - ελπίζω οριστικά - το μετέωρο 
βήμα που καλλιεργούσε ψευδαισθήσεις, προσδοκίες και προθέσεις όσων 
ψαρεύουν σε θολά νερά για την πορεία, τους στόχους και την προοπτική μας.

Το ΠΑΣΟ Κ παραμένει ο κύριος κορμός των προοδευτικών δυνάμεων του
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τόπου. Διατηρεί ανεξίτηλα τους στρατηγικούς του προσανατολισμούς. Θ έλει 
όχι μόνο να διατηρήσει τις κοινωνικές του αναφορές, αλλά και να διευρύνει την 
πολιτική και κοινωνική του βάση.

Θ έλει να εκφράσει την αναζήτηση, τον προβληματισμό, την προσαρμογή στα 
νέα δεδομένα των ραγδαίων αλλαγών που συντελούνται στην κοινωνία, στον 
πλανήτη. Την αναζήτηση και την οριοθέτηση μιας προοδευτικής στρατηγικής για 
την Ευρωπαϊκή Αριστερά.

Οι στόχοι μας για εθνική ανεξαρτησία-λαϊκή κυριαρχία-κοινωνική απελευθέ
ρωση, για μια δημοκρατική και σοσιαλιστική κοινωνία, παραμένουν αμετάθετοι. 
Αναζητούν τη σύγχρονη έκφρασή τους σε έναν κόσμο που γίνεται ολοένα και 
πιο οικουμενικός, σε μια εποχή που η Ευρώπη οφείλει να δώσει το «παρών» ενω
μένη, σε μια Ελλάδα που αναζητά το ρόλο της.

Και ενώ τα βήματα που γίνονται, οι πλούσιοι και γόνιμοι προβληματισμοί που 
αναπτύσσονται, τα μέτωπα των αλλαγών και των εκσυγχρονισμών που ανοίγο
νται, δείχνουν μια ειλικρινή και πρωτοπόρα διάθεση και προσπάθεια, ενώ η 
κυβερνητική μας παρουσία δ ιεκδ ικε ί με όρους ευνοϊκούς μια καλύτερη ιστορική 
στιγμή για τη χώρα, το Κίνημά μας παραμένει ακόμη στο μετέωρο βηματισμό 
του.

Απαιτείται, εδώ και τώρα, γιατί αύριο δα είναι πολύ αργά, η ριζική μετάλλαξη 
του ΠΑΣΟ Κ σε σύγχρονο σοσιαλιστικό πολιτικό σχηματισμό.

Μόνο έτσι μπορεί να γίνει πραγματική και αυθεντική υπέρβαση του ξεπερα
σμένου από τα πράγματα οργανωμένου ΠΑΣΟ Κ και μόνο έτσι μπορεί να ανοί
ξει, με τρόπο θαρραλέο, ουσιαστικό και δετικό, τους νέους λογαριασμούς του 
με την Ιστορία και την προοπτική του.

Μόνο έτσι ο οικουμενικός-σοσιαλιστικός, ο ευρωπαϊκός-προοδευτικός και ο 
εδνικός-πατριωτικός χαρακτήρας του ΠΑΣΟ Κ αποκτά συγκαιρινή υπόσταση, 
προσδιορίζει την κοινωνική, ιδεολογική και πολιτική του αναφορά, υπερκερά το 
κλειστό περίβλημα της κρίσης αντιπροσώπευσης που βιώνει η πολιτική και θα 
ανοίγει νέους διαύλους προς την κοινωνία και τους πολίτες.

Ζούμε αναντίρρητα το τέλος μιας ολόκληρης εποχής. Τέλος εποχής για το 
ΠΑΣΟΚ, τη φυσιογνωμία, τη δομή, τη λειτουργία, όπως το γνωρίσαμε σχεδόν για 
25  χρόνια. Τέλος εποχής για το πολιτικό μας σύστημα και τη γενικότερη δ ιαδι
κασία των θεσμών αντιπροσώπευσης όπως αυτή εκτυλίσσεται στον ιστορικό 
κύκλο, τον καλούμενο, της μεταπολίτευσης.
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΠΑΣΟΚ

Τέλος εποχής για τη χώρα, που βγαίνοντας από μια ολόκληρη ιστορική περίο
δο δείχνει να έχε ι τη δυνατότητα ενός άλματος προς τα εμπρός. Τέλος εποχής 
για τα υψωμένα τείχη στην περιοχή, για τα υψωμένα τείχη στην Ευρώπη και στον 
κόσμο.

Τέλος εποχής για την ανθρωπότητα, που δεν κλείνει μόνο έναν αιώνα συγκλο
νιστικό για τον ανθρώπινο πολιτισμό και την ιστορία, αλλά ανοίγει - και όχι τυπι
κά - μια πραγματικά νέα χιλιετία, η οποία διαδέχετα ι ιστορική περίοδο αιώνων, 
αυτή που αποκλήθηκε ιστορική εποχή της νεωτερικότητας.

Όλες οι ιδέες που οδήγησαν στη σημερινή μορφή της κοινωνικής οργάνωσης 
μπαίνουν σε ριζική αμφισβήτηση, διέπονται από μια αχλύ αβεβαιότητας. Το 
«Τσέρνομπιλ», οι «τρελές αγελάδες», ο «ηλεκτρονικός διεθνισμός», η «κλωνο
ποίηση» ξαναφέρνουν στο προσκήνιο τα μεγάλα θέματα της ζωής στον πλανή
τη, του καταναλωτικού και παραγωγικού μας προτύπου, της ανεξέλεγκτης δύνα- 
μης της επιστήμης, της πορείας του ανθρώπου σε σχέση με τη φύση.

Πλάι και μαζί με τα αθεράπευτα προβλήματα της φτώχειας, της εξαθλίωσης, 
της ένδειας, της ανισότητας, του παρόντος ρατσισμού, της οικολογικής και της 
περιβαλλοντικής κρίσης και του πολέμου που συνεχίζει να κληροδοτεί στην 
ανθρωπότητα το καπιταλιστικό μας σύστημα, η ηθική, η οικολογία, η δημοκρα
τία, η ανάπτυξη, η σχέση ισότητας και ελευθερίας, η αλληλεγγύη, τα ατομικά και 
συνταγματικά δικαιώματα, η εργασία, ο ίδιος ο πολιτισμός αρχίζουν, μετά από 
μια μακρά περίοδο ξηρασίας που κορυφώθηκε στα ερείπια του τείχους του 
Βερολίνου, να βγαίνουν από το ίδιο το κοινωνικό βίωμα ως επείγοντα θέματα 
πρώτης προτεραιότητας για την οργάνωση των κοινωνιών μας.

Η πολιτική δεν πέθανε. Όπως δεν πέθανε η πόλη, ο πολιτισμός, η πολιτεία, ο 
πολίτης. Όπως δεν πέθανε η δημοκρατία, το έθνος, η διαφορετικότητα. Όσο κι 
αν μας μελαγχολεί η αλλοτρίωση του καθημερινού, όσο και αν μας μελαγχολεί 
η υποΒάθμιση της πολιτικής σε τεχνοκρατική διαχείρ ιση και επαγγελματική 
κατηγορία, όσο και αν μας μελαγχολεί η παντοδύναμη εικόνα των νέων ορατών 
και αόρατων εξουσιών που την εκτοπίζουν την πολιτική και το συλλογικό, που εκ  
φύσεως σηματοδοτεί στο χώρο του ιδιωτικού όπου μεθοδεύονται και σμιλεύο
νται τα υλικά με τα οποία θα χτιστεί ο κόσμος του μέλλοντος.

Όσοι δεν είναι πρόθυμοι να αναλάβουν τους προδιαγεγραμμένους ρόλους 
δεν έχουν παρά μόνο ένα δρόμο, το δρόμο της αμφισβήτησης, της αντίστασης, 
της συνεργασίας, της διεθνούς συμπόρευσης των προοδευτικών ανθρώπων, 
αλλά και των λαών.
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Επιλέγοντας αυτόν το δρόμο εμείς, επιλέγοντας αυτόν το δρόμο η σύγχρονη 
Αριστερά μπορεί να μετατρέψει το γκρέμισμα των συνόρων και την ανοιχτή κοι
νωνία σε ένα προνομιακό πεδίο εφαρμογής μιας στρατηγικής που έχε ι καδολι
κό και οικουμενικό χαρακτήρα.

Η κοινωνία, η ανάπτυξη, η δημοκρατία και η πολιτική που δα διέπουν τον 
κόσμο του μέλλοντος πρέπει να κατανοηδούν και να επινοηδούν από την αρχή, 
να αποκτήσουν νέο περιεχόμενο, νέο προσανατολισμό, μέσα από βαδιές ανα- 
γεννητικές διαδικασίες.

Και πρώτα πρώτα, συντρόφισσες και σύντροφοι, πρέπει να αναγεννηδεί με 
ένα σύγχρονο και επίκαιρο τρόπο η σοσιαλιστική ιδεολογία και η δημιουργική 
μας ουτοπία. Είναι αναγκαίο να συμπληρωδεί η αξεπέραστη συλλογική ουτοπία 
της σοσιαλιστικής ιδεολογίας για την κοινωνία, με την επαναφορά στο προσκή
νιο του ατομικού προτάγματος, να συμπληρώσει την ιστορική ρίζα και την ψυχή 
της αρχικής σοσιαλιστικής πρότασης με τον ολόπλευρο αυτοκαδορισμό του 
ανδρώπου ως ιστορικού υποκειμένου.

Και είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές οι συνδήκες, καδώς η ίδια η παγκοσμιοποίηση και 
η ύστερη τεχνολογική επανάσταση, ενώ καδιστούν τον άνδρωπο αδύναμο και 
τον μετατρέπουν σε υποχείριο των επιλογών των νέων εξουσιών, σε γρανάζι 
μιας παγκόσμιας μηχανής που τρώει το χρόνο, ανοίγουν ταυτόχρονα δρόμους 
χειραφέτησης και απελευδέρωσης.

Η Αριστερά πρέπει να δηλώσει ακριβώς τώρα και όχι αύριο ότι είναι παρού
σα. Να επανακαδορίσει την αρμοδιότητα της πολιτικής στο χώρο του ιδιωτικού, 
τη νέα δημιουργική της παρέμβαση στην καδημερινότητα του πολίτη. Να διατυ
πώσει έμπρακτα ένα νέο, σύγχρονο, ορδό κριτικό λόγο απέναντι στις εξελίξεις  
της νέας εποχής.

Να ενστερνιστεί τη σχετικότητα της γνώσης και να ενσωματώσει αδογμάτιστα 
ολόκληρη την προοδευτική σκέψη. Να αναπτύξει ξανά συνείδηση της ολότητας, 
τη δύναμη και τη γνώση της ολότητας απέναντι στον ασύλληπτο καταμερισμό 
και την εξειδίκευση, σε όλα τα πεδία: στην κοινωνία, στο έδνος, στον κόσμο, 
στον πολιτισμό.

Να περπατήσει ένα δρόμο μετάβασης αντίστροφα: από το ε ιδ ικό  και τη 
γνώση του, στην αντίληψη του γενικού. Να φέρει ξανά τον πολιτισμό στο κέντρο 
της πολιτικής, της οικονομικής και της κοινωνικής ζωής και να ανακαλύψει μία 
νέα σχέση και αρχή αρμονίας ανάμεσα στη φύση και στον άνδρωπο.
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Μέσα ακριβώς σ' αυτό το πλαίσιο, πρέπει βήμα με βήμα να επανακαθοριστεί, 
να αξιολογηθεί και να επανακριθεί η έννοια της κοινωνικής προόδου και της 
ατομικής ολοκλήρωσης μέσα σ' αυτήν.

Μια άλλη ιδεολογία για την ανάπτυξη αποτελεί τη δεύτερη κρίσιμη και καθο
ριστική προϋπόθεση για τη σύγχρονη Αριστερά. Πρέπει να αναλάβει με όραμα, 
με ευθύνη και συνείδηση τα ηνία της παγκόσμιας προσπάθειας μιας ανάπτυξης 
για τον άνθρωπο και την ποιότητα της ζωής του κι όχι για ευημερούντες αριθ
μούς και δυστυχισμένους ανθρώπους.

Να αρνηθεί ότι ο μόνος δρόμος είναι η ανεξέλεγκτη λειτουργία της αγοράς 
και η πλήρης ασυδοσία του κεφαλαίου, να ηγηθεί των δυνάμεων της εργασίας, 
του πολιτισμού, της παραγωγής και της οικολογίας, για να δημιουργηθεί ένα νέο 
μοντέλο ευημερίας στο πλαίσιο του νέου διεθνούς καταμερισμού της εργασίας.

Χωρίς ψευδαισθήσεις για την αγορά. Χωρίς ψευδαισθήσεις για την ανταγωνι
στικότητα. Χωρίς ψευδαισθήσεις ότι η συλλογική ευημερία είναι αδύνατη χωρίς 
την παρουσία και την πρωτοβουλία του κράτους. Χωρίς ψευδαισθήσεις ότι πρέ
πει να καταθέσει τα όπλα των συλλογικών μορφών οργάνωσης της παραγωγής. 
Και απαλλαγμένη από τις ψευδαισθήσεις της, να οικοδομήσει το νέο μοντέλο 
ευημερίας πάνω σε συγκεκριμένες στρατηγικές και αντιλήψεις.

Να εκφράσει, πρώτα πρώτα, την οικουμενική της αντίληψη και ιδεολογία της 
παγκόσμιας αλληλεγγύης για τον πλανήτη των 3 /4  που ζει σε συνθήκες απάν
θρωπες, την κοινωνία αλληλεγγύης σε κάθε χώρα, την παγκόσμια συνεργασία 
για τη ζωή στον πλανήτη.

Να τολμήσει τη δύσβατη πορεία προς τη ριζική οικολογική αναδόμηση της 
βιομηχανικής μας κοινωνία, του ίδιου του πυρήνα του βιομηχανικού μας πολιτι
σμού, για να αλλάξει το καταναλωτικό μας πρότυπο.

Να συνδυάσει την πρώτιστη προτεραιότητα της ταχύρρυθμης ανάπτυξης με 
την οικονομική σταθερότητα και την κοινωνική δικαιοσύνη. Που σημαίνει διαρ
κείς και θεσμοποιημένες διαδικασίες αναδιανομής του εισοδήματος και ανακα
τανομής του πλούτου.

Να οικοδομήσει με τρόπο ενεργό και επίπονο, βήμα με βήμα, κοινωνία πλή
ρους και δημιουργικής απασχόλησης, αλλά και νέων πιο παραγωγικών και 
ανθρώπινων σχέσεων.

Να διαμορφώσει ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο και ολοκληρωμένο δίκτυο
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κοινωνικής αλληλεγγύης, μέσα στο πλαίσιο ενός σύγχρονου κοινωνικού κρά
τους, που αποτελεί προϊόν ανακατανομής του κοινωνικού πλούτου και οργανικό 
στοιχείο της αναπτυξιακής διαδικασίας και όχι εξωτερικό ή συμπληρωματικό 
μόρφωμα.

Σε κατακλείδα, η Αριστερά ανέκαθεν υπήρξε κάτι πολύ απλό: φορέας υπο
στήριξης και εκπροσώπησης των αδυνάμων, των μη προνομιούχων, των μη εχό- 
ντων και κατεχόντων, των κοινωνικά αποκλεισμένων, των ανθρώπων που δεν 
απολαμβάνουν τα αγαθά του πολιτισμού.

Χωρίς τη δικαιότερη κατανομή του εισοδήματος, χωρίς τη δικαιότερη κατανο
μή του πλούτου, χωρίς το στόχο μιας κοινωνίας πλήρους απασχόλησης, χωρίς 
την ύπαρξη κοινωνικού ιστού ασφάλειας και προστασίας, χωρίς βελτίωση της 
ποιότητας ζωής, χωρίς διαρκή εξανθρωπισμό της εργασίας, δεν νοείται και δεν 
υπάρχει Αριστερά.

Όπως δεν υπάρχει ανάπτυξη χωρίς ανταγωνιστικότητα, έτσι δεν υπάρχει ανά
πτυξη χωρίς κοινωνική συνοχή και ευημερία. Όπως δεν υπάρχουν ατομικά δικαι
ώματα χωρίς δημοκρατία, έτσ ι δεν υπάρχουν ούτε ατομικά ούτε κοινωνικά 
δικαιώματα χωρίς κοινωνικό κράτος.

Η σύγχρονη Αριστερά από αυτό ακριβώς το σημείο οφείλει να ξεκινήσει: από 
την έμπρακτη εξάντληση κάθε δυνατότητας, κάδε ικμάδας της, για βήμα προς 
βήμα εφαρμογή των θεμελιωδών της αξιών, έτσι ώστε να διαμορφώσει τη νέα 
της στρατηγική γύρω απ' αυτές.

Το τρίτο μεγάλο ζήτημα μετά τις ιδ έες  για την κοινωνία και την ανάπτυξη, 
αφορά το μείζον πρόβλημα του καιρού μας, που είναι η Δημοκρατία. Η κοινωνία 
της αδυσώπητης ταξικής σύγκρουσης του πρώτου μισού του αιώνα μας και η 
κοινωνία της συναίνεσης (είτε με την αναγκαστική της μορφή ε ίτε  με τη δημο
κρατική της έκφραση και εξισορρόπηση) του δεύτερου μισού του αιώνα μας, 
δεν δίνουν απάντηση στο ερώτημα πώς η θεσμική συγκρότηση της δημοκρατίας 
δα διασφαλίσει και θα εγγυηδεί τα νέα όρια ανάμεσα στην ισότητα και την 
ελευθερία μέσα στην κοινωνία της πληροφορίας και της παγκόσμιας επικοινω
νίας.

Η επιστροφή του πολιτικού, για τη δημοκρατία του μέλλοντος, είναι το πρώτο 
και καθοριστικό αίτημα, αλλά και η πράξη για τη σύγχρονη Αριστερά. Χωρίς το 
μετασχηματισμό του «μοναχικού ιδιώτη» σε ολοκληρωμένο, ενσυνείδητο και 
ενεργό πολίτη, χωρίς τη μετάλλαξη της «κοινωνίας των ιδιωτών» σε ολοκληρω-
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μένη πολιτική κοινωνία, ούτε δρόμος πολιτισμικού σοσιαλισμού ούτε νέο μοντέ
λο ευημερίας μπορούν να νοηθούν.

Υπάρχουν γι' αυτό πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις: Η αναγέννηση της 
πολιτικής, με την επάνοδό της στο ιστορικό προσκήνιο, με μια κοινωνία που ανα
πτύσσει συνεχώς την ικανότητά της να αναλάδει την ευθύνη της απόφασης και 
που αναδεικνύει συνεχώς την ελεγκτική της δυνατότητα, με το κράτος στη νέα 
εποχή να αναλαμβάνει ακριβώς αυτά που του ανήκουν και ταυτόχρονα να απο
κεντρώνεται και να κοινωνικοποιείται με τη συνεχή και δυναμική αποκέντρωση, 
τον παραδοσιασμό και την διάχυση των πολιτικών εξουσιών στην κοινωνία, μέσα 
από τη δυνατότητα να διασφαλίσει σε παγκόσμιο επίπεδο δημοκρατικές δομές.

Και βέβαια, όσο και αν στα αυτιά ορισμένων που κουνούν το κεφάλι με κατα
νόηση εγκαταλείποντας εύκολα τις μεγάλες ιδέες ακούγεται ξεπερασμένο, για 
τη σύγχρονη Αριστερά υπάρχει πάντα ανοιχτός ο δρόμος και πολύ προκλητικός 
της αυτοδιαχείρισης, ο δρόμος της πραγμάτωσης, στο πολιτικό επίπεδο, της 
ελευθερίας του ανθρώπου.

Είναι ακριβώς το σημείο ταύτισης του σοσιαλιστικού με το δημοκρατικό πρό- 
ταγμα, το σημείο όπου η κοινωνία κατακτά τελικά τη δυνατότητα της αυτορύθμι- 
σης και της αυτοκυβέρνησής της.

Μ ιλάμε σήμερα για τη σχέση σοσιαλισμού και δημοκρατίας. Η σύγχρονη 
Αριστερά οφείλει πρωτίστως να απορρίψει, να αρνηθεί τελεσίδικα το διαχωρι
σμό της ουσίας της δημοκρατίας από τη φύση του σοσιαλισμού. Δημοκρατία 
και σοσιαλισμός, σοσιαλισμός και δημοκρατία συγκλίνουν, συνυπάρχουν, αλλη- 
λοσυ μ πληρώνονται και τελικά ταυτίζονται μέσα από την ιδέα και το δρόμο προς 
την αυτοδιαχείριση.

Η δημοκρατία δεν μπορεί να είναι επιθετικός προσδιορισμός στο σοσιαλισμό 
- όπως θα ήθελε ίσως η παράδοση της δυτικής σοσιαλδημοκρατίας. Δεν είναι 
μέθοδος ή μέσο επίτευξης στόχων, δεν μπορεί πολύ περισσότερο να είναι 
ενδιάμεσος σταθμός. Είναι βίωμα και πράξη, αυτοσκοπός, ταύτιση με τη βαθύ
τερη έννοια της κοινωνικής και της ατομικής απελευθέρωσης που συνιστά τη 
δημιουργική σοσιαλιστική ουτοπία.

Οι δυνάμεις του σοσιαλισμού ή είναι δημοκρατικές εξ  αντικειμένου και ε ξ  
ορισμού, αλλιώς δεν μπορεί να είναι σοσιαλιστικές. Ούτε, όμως, ο σοσιαλισμός 
είναι μέρος της δημοκρατίας ή επιθετικός προσδιορισμός της, ή ενδιάμεσος 
σταθμός, όπως θα ήθελε ίσως η παράδοση της κομμουνιστικής αριστερός
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αλλά και κάποιοι αριστεροί διανοούμενοι, που φαίνεται να εγκαταλείπουν μοι
ρολατρικά την ιδέα ότι ο σοσιαλισμός έχ ε ι την ικανότητα να εκπονήσει ένα 
συνολικό, συνεκτικό και αυτόνομο σχέδιο για την πραγμάτωση της κοινωνικής 
του ουτοπίας.

Πρέπει η σύγχρονη Αριστερά να απορρίψει και να αρνηδεί κάδε λογική 
μέρους και όλου προς τη μία ή την άλλη κατεύδυνση και να υπερβεί τις ιστορι
κές της παραδόσεις. Και εμείς να υπερβούμε την εφαρμοσμένη πολιτική μας 
στη διάρκεια του μεταπολιτευτικού ιστορικού κύκλου, να ανατρέψουμε την αρχι
κή μας ρίζα και να ανεβάσουμε ξανά στο βάδρο της τη δημοκρατική διαδικα

σία.

Να πάψει το τρίπτυχο Εδνική Ανεξαρτησία, Λαϊκή Κυριαρχία, Κοινωνική 
Απελευδέρωση να είναι τρίπτυχο. Να γίνει το αρχικό τετράπτυχο - έτσι όπως το 
προσδιόρισε η διακήρυξη της 3ης Σεπτέμβρη.

Συντρόφισσες και σύντροφοι, η σύγχρονη και επίκαιρη αυτή πρόταση δοκιμά
ζεται πρωτίστως στο πεδίο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, που, εν πολλοίς, δα 
κρίνει και το μέλλον της Γηραιός Ηπείρου στον κόσμο της νέας εποχής.

Το δεμελιακό ερώτημα για την Ευρώπη είναι αν δα μπορεί να διαδραματίσει 
τον ιστορικό της ρόλο ως ο αυτοδύναμος πόλος σ' έναν κόσμο πολλών πόλων 
στο μέλλον ή δα περιοριστεί σε μια δευτερεύουσα και αδύναμη δέση στο νέο 
διεδνή καταμερισμό ισχύος, στη νέα παγκόσμια πυραμίδα.

Γι' αυτό, η πρώτη σημαντική συνιστώσα της νέας προοδευτικής συμφωνίας 
στην Ευρώπη, είναι η έμπρακτη αποδοχή της αναγκαιότητας να επιταχυνδούν οι 
διαδικασίες της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, όχι για λόγους ενδοευρωπαϊκής 
αναφοράς και αντιδέσεων, αλλά για λόγους παγκοσμιοποίησης.

Ο αγώνας δρόμου των ευρωπαϊκών χωρών που ακολούδησε το Μάαστριχτ, 
ασφαλώς δα οδηγήσει στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Ασφαλώς δα 
πρέπει η Ελλάδα όχι απλώς να το επιχειρήσει και να το πετύχει, αλλά αποτελεί 
γι' αυτήν όρο επιβίωσης η ένταξη στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση.

Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι οδηγούμαστε σε μια Ενωμένη Ευρώπη από μόνοι 
μας αντάξια των προσδοκιών των εδνών που την απαρτίζουν και δεν σημαίνει 
ότι αυτή η Ευρώπη ανταποκρίνεται στα όνειρα αυτών που καλούνται να τη χτί
σουν, των Ευρωπαίων πολιτών, των παραγωγών, των εργαζομένων.

Γι' αυτό η σύγχρονη ευρωπαϊκή Αριστερά οφείλει τώρα να επαναφέρει το
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αίτημα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, όχι μόνο με την οικονομική, αλλά κυρίως 
με την πολιτική, την κοινωνική και την πολιτιστική του διάσταση. Να σχεδιάσει 
μια Ευρώπη του 2 0 2 0  ενωμένη στα φυσικά της σύνορα ως ενιαία πολιτική οντό
τητα, ως τον προοδευτικό πόλο που 8α οδηγήσει, μέσα από τον παγκόσμιο 
ανταγωνισμό, στον κόσμο και τη δημοκρατία του μέλλοντος. Αυτή είναι η δ εύτε
ρη συνιστώσα.

Η Ευρώπη πρέπει κατ' αρχήν να υπερασπίσει με όλες της τις δυνάμεις την 
πολυπολιτισμική και πολυεδνική της πραγματικότητα. Στις προτάσεις που εναλ
λακτικά υποβάλλονται από τους συντηρητικούς για σχήματα «μεταβλητής γεω
μετρίας», για χώρες «διαφορετικών ταχυτήτων», για γεωγραφικούς τομείς με 
διαφορετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, για χώρους ειδικών επενδύσεων σε οχλού- 
σες βιομηχανίες, η ευρωπαϊκή Αριστερά πρέπει να εμμείνει και να προβάλει την 
πολιτική της δυναμικής ισοτιμίας και της ολοκληρωμένης ανάπτυξης των ευρω
παϊκών εθνών.

Η τρίτη συνιστώσα της νέας ευρωπαϊκής προοδευτικής συμφωνίας είναι το 
όραμα μιας «Ευρώπης Ισότιμων Εθνικών Κρατών» που οργανώνονται σε ομο
σπονδία, για τη μορφή που θα πάρει η αρχιτεκτονική της Γηραιάς Ηπείρου το 
2020.

Τώρα, συντρόφισσες και σύντροφοι, πρέπει να αρχίσει η μεγάλη πορεία, κάτω 
από την πολιτική διεύθυνση των ευρύτερων ευρωπαϊκών δυνάμεων της σύγχρο
νης Αριστερός, που, δόξα τω Θεώ, κυριαρχούν πια σε όλη την Ευρώπη, όχι 
μόνο προς την ενοποίηση, αλλά στην ουσιαστική ένωση της Ευρώπης ως το 
πρώτο μεγάλο βήμα που υλοποιείται προς την παγκοσμιοποίηση.

Η ενιαία ευρωπαϊκή Αριστερά, που σήμερα φαίνεται να συμφωνεί στο στόχο 
και την προοπτική, θα προκύψει στην πράξη ως σύνθεση των διαφορετικών 
εθνικών δρόμων και όχι ως ανιστόρητη αντιγραφή τους.

Η Ελλάδα και ο ελληνισμός οφείλουν να προσέλθουν στη νέα εποχή με τις 
ελπίδες και τις προσδοκίες τους, χωρίς ψευδαισθήσεις και άκαιρους μεγαλοϊ
δεατισμούς, αλλά και χωρίς ηττοπάθεια και μοιρολατρία. Μ ε πλήρη επίγνωση 
των ορίων και των δυνατοτήτων τους.

Ο ελληνισμός πρέπει, πριν και πάνω απ' όλα, να ξεπεράσει οριστικά και αμε- 
τάκλητα τους ιστορικούς του μετεωρισμούς. Αυτούς που συνοδεύουν μόνιμα το 
αίτημα της εθνικής ολοκλήρωσης για ένα έθνος που στη νεότερη ιστορία τρ έ
χει συνεχώς ασθμαίνον να, προλάβει τις εξελίξεις .
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Για μας δεν υπάρχει αντινομία ανάμεσα στην υπεράσπιση μιας πατρίδας που 
είναι από τη φύση της και την ιστορία της οικουμενική και στα ιδανικά και τους 
στόχους της ευρωπαϊκής και της παγκόσμιας συνεργασίας για ένα δικαιότερο 
κόσμο και έναν απελευθερωμένο άνθρωπο.

Η μακραίωνη ελληνική περιπέτεια αποκτά σήμερα ξεχωριστή ιστορική επικαι- 
ρότητα. Λαός «ταξιδευτής» οι Έλληνες, δεν είναι δυνατό παρά να νιώθουν 
άνετα στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, βρίσκονται στο φυσικό τους χώρο, σε 
έναν κόσμο ανοιχτό, έναν κόσμο χωρίς σύνορα.

Υπό το «φίλιον φως» του τόπου του, τις διαφορετικές παραδόσεις μας, την 
ανεπανάληπτη ιδιομορφία μας, την απελευθερωτική μας ιδεολογία, τον ανθρω
ποκεντρικό μας χαρακτήρα και το όραμα μιας οικουμενικής συμβίωσης ανεξάρ
τητων πατρίδων μέσα στην ενωμένη, αυτοδύναμη και προοδευτική Ευρώπη, ο 
ελληνικός ουμανισμός έρχεται να συναντήσει το δυτικό ορθό λόγο.

Και έρχεται όχι ως αλαζών οδηγητής, αλλά ως πάροικος. Μ ε πλήρη επίγνωση 
της θέσης του στην πολυπολιτισμική και πολυεθνική Ευρώπη, αλλά και του χρ έ
ους του να αποδεχτεί και να αφομοιώσει στην πράξη τον ορθό λόγο στον εσω
τερικό του χώρο με ό,τι αυτό συνεπάγεται, αν θέλει να υπάρξει στην αυριανή 
Ευρώπη.

Έτσι, ο εκσυγχρονισμός δεν είναι η πανάκεια που προσδιορίζει συλλήβδην το 
νέο. Είναι η καθοριστική προϋπόθεση, η άμεση αναγκαιότητα, η επείγουσα υπό
θεση για την αναγεννητική πορεία του ελληνισμού προς τη νέα εποχή.

Έτσι, όσο περνά ο καιρός, ολοένα πιο παράδοξο ηχεί το ερώτημα αν «ανήκο- 
μεν εις την Δύσιν» ή «εις την καθ' ημάς Ανατολή». Η κατάργηση της διπολικής 
αντιπαράθεσης Δύσης- Ανατολής, θέτει οριστικό τέρμα στον πρώτο και κύριο 
ιστορικό μετεωρισμό του ελληνισμού, ο οποίος μπορεί να βρει τον ιστορικό του 
βηματισμό, να απαιτήσει και να επιδιώξει την ιστορική αποκατάσταση της θέσης 
του στο πέρασμα από τη Δύση στην Ανατολή και από το Βορρά προς το Νότο.

Χρειάζεται γι' αυτό ως έθνος να κάνουμε μια νέα μεγάλη έξοδο από τα τείχη 
μας. Να επιστρέφουμε ακμαίοι στο προσκήνιο της Ιστορίας, να αξιοποιήσουμε, 
ως ενδιάμεσος κρίκος με την Ευρώπη αλλά και ως αυτόνομος ενοποιητικός 
παράγοντας διαβαλκανικής συνεργασίας, ασφάλειας και ανάπτυξης, όλα τα 
ιστορικά και συγκριτικά μας πλεονεκτήματα.

Είναι ένα ισχυρό όραμα και χειροπιαστή προοπτική, που μπορεί να κινητοποιή
σει τους υλικούς και ανθρώπινους πόρους του, το παραγωγικό του δυναμικό
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στις μέρες και τα χρόνια που έρχονται. Όραμα και προοπτική που ξεκινά από 
την αναγκαιότητα ισότιμης συμμετοχής στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι, που προχωρά 
και ολοκληρώνεται σε μια Βαλκανική ξεχωριστή οντότητα, οργανικά ενσωματω
μένη στην Ενωμένη Ευρώπη, και σε μία Μεσόγειο θάλασσα ειρήνης και συνερ
γασίας ανάμεσα σε όλες ανεξαιρέτως τις όχθες της.

Μ ε τον ίδιο όμως τρόπο που ανοίγουμε τα σύνορά μας και επιχειρούμε τη νέα 
μας έξοδο, απαντώντας στις προκλήσεις της νέας εποχής, οφείλουμε να τα 
κλείσουμε απέναντι στην απειλή για την ασφάλεια, την ακεραιότητα, την κυριαρ
χία μας.

Σήμερα, στον κόσμο των ανοιχτών συνόρων, της μιας στρατιωτικής προς το 
παρόν υπερδύναμης και του πολυπολικού οικονομικού ανταγωνισμού, είναι 
φανερό ότι η διεθνής διπλωματία και, συνακόλουθα, η εξωτερική πολιτική περ
νούν σε μία εποχή «πολυδύναμης ευελιξίας».

Μέσα σ' αυτό το τοπίο είναι σαφές ότι επανατίθενται τα όρια ανάμεσα στην 
ανάγκη της γενναίας εξόδου από τα τείχη μας και της υπεράσπισης των συνό
ρων από την απειλή. Μια ολοκληρωμένη εθνική στρατηγική με ορίζοντα και 
προοπτική, ασφαλώς αρνείται τη μοιραία λογική του συμβιβασμού με τα τετελ ε
σμένα.

Την ίδια στιγμή, όμως, αυτή η στρατηγική πρέπει να προχωρήσει πέρα από τη 
γραμμή άμυνας, την ακινησία των συσχετισμών, την ισορροπία των δυνάμεων, 
πέρα από μια στάση αναμονής, επιφύλαξης και επαγρύπνησης.

Ανακεφαλαιώνοντας συντρόφισσες και σύντροφοι, το τελικό αποτέλεσμα του 
κύκλου της μεταπολίτευσης, θα μπορούσαμε να το συμπυκνώσουμε σε μια θ ετι
κή διαπίστωση, σε μια φράση: Τώρα, ως χώρα, ως έθνος, ως Ελλάδα μπορούμε, 
γιατί με το τέλος αυτής της πιο σημαντικής στον αιώνα μας ιστορικής περιόδου, 
η Ελλάδα νιώθει πιο κοντά στην Ευρώπη, πιο βέβαιη για τις πραγματικές της 
δυνατότητες και τις δημιουργικές της δυνάμεις, πιο ασφαλής για το μέλλον.

Και αυτή η δυνατότητα που αποτελεί την προοδευτική κατάκτηση του έθνους 
βρίσκεται στην αφετηρία των νέων αναγκών και επιδιώξεων. Ανάγκες και επιδιώ
ξεις που περικλείονται στο μεγάλο σύγχρονο αίτημα: «Μ ε τον απανταχού ελλη
νισμό για τη σύγχρονη και ισχυρή Ελλάδα».

Εμείς εδώ σήμερα που μαζευτήκαμε απ' όλη τη χώρα και απ' όλο τον κόσμο 
να μιλήσουμε ξανά για μας, τους βασικούς συντελεστές της θετικής εξέλιξης 
του τελευταίου ιστορικού κύκλου που έκλεισ ε για τη χώρα μας, της δικαιωμένης
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ιστορικής επιλογής της ίδρυσης του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος, πρέ
πει να βγούμε έξω από τα χαρακώματά μας.

Ο πλισ μένο ι με τη σύγχρονη και επ ίκα ιρη σ οσ ιαλισ τική μας πρόταση. 
Εμφορούμενοι από τις αξίες της οικουμενικής της επαναδεμελίωσης. Προσηλω
μένοι στο δρόμο μιας προοδευτικής Ευρώπης, ενωμένης στα φυσικά της σύνο
ρα. Απαλλαγμένοι από τους εδνικούς, ιστορικούς μας μετεωρισμούς και τις 
παλινωδίες του παρελθόντος.

Οφείλουμε να διασφαλίσουμε τους όρους και τις προϋποθέσεις της νέας 
ενότητας και της ιστορικής συμβολής του ελληνισμού στην πορεία του στο σύγ
χρονο κόσμο. Μια πορεία με ασφάλεια, σταθερότητα και ευημερία.

Και πρέπει να αναρωτηθούμε αν, απέναντι σ' αυτό το όραμα, σ' αυτόν το 

στόχο, σ' αυτή την επιδίωξη, έχουμε υποτάξει κάθε μικρό ή μεγάλο, ασήμαντο ή 

σημαντικό, κάθε μερικό και δευτερεύον.

Εάν είναι η κύρια, η κεντρική υπόθεση της προοδευτικής πολιτικής παράταξης, 
της σύγχρονης ελληνικής Αριστερός και κυρίως του κεντρικού της πόλου, του 
δικού μας Κινήματος. Αν είναι πλήρης συνείδηση των ιστορικών στιγμών που 
περνάει η χώρα και αν μπορούμε να νιώθουμε το ύψος των περιστάσεων.

Πρέπει να δούμε τις μεγάλες αλλαγές που πρέπει να συμπληρώσουν αυτά 
που είπε ο Πρόεδρος προηγουμένως στο συνολικότερο ιδεολογικό και πολιτικό 
επίπεδο. Θα πρέπει, ανοίγοντας το νέο ιστορικό κύκλο, ό,τι κυριάρχησε στον 
προηγούμενο ως υποκείμενο, ως ιδεολογία, ως σχέση, ως μήνυμα, ως εκφορά 
πολιτικού λόγου, να αναμορφωθεί μέσα στο συνεκτικό πλαίσιο του κεντρικού 

μας στόχου.

Το ΠΑΣΟΚ, η Αλλαγή, η Αριστερά πρέπει να επαναθεμελιωθούν, να επανα
προσδιοριστούν ως ξεχωριστές και διακριτές οντότητες. Δεν μπορεί να επιτευ
χθ εί καμιά υπέρβαση του υπάρχοντος, καμιά ριζική μετάλλαξη του ΠΑΣΟ Κ 
χωρίς ταυτόχρονη αναγέννηση του κινήματος της Αλλαγής και ανασύνθεση του 
χώρου της ευρύτερης Αριστερός.

Και τα πράγματα απέναντι σ' αυτό είναι πάρα πολύ απλά. Οι δέσεις μας πρέ

πει να είναι καθαρές, κρυστάλλινες και διαυγείς. Το σύγχρονο σοσιαλιστικό 
κόμμα πρέπει κατ' αρχήν να μεταφέρει τον πυρήνα της πολιτικής από την κατά
ληψη του κράτους και τη διαχείριση των κρατικών υποθέσεων στην ενεργό κοι

νωνία.

3 8



ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΠΑΙΟΚ ΟΣοσιαλιομί

Η στροφή στην κοινωνία κρίνεται από την έμπρακτη δυνατότητά μας να συλ- 
Αογοποιούμε τις πολιτικές μας δομές, να κοινωνικοποιούμε την εξουσία και την 
κατανομή της. Πρέπει μέσα απ' αυτή τη στροφή, να μη συντελεστεί η κεντροποί
ηση του πολιτικού συστήματος ως προϊόν της κρίσης του διπολικού κόσμου, που 
από αδράνεια υπάρχει και σήμερα.

Αλλά να ανατραπεί η κομματική γεωλογία και να ξαναφτιαχτεί το δίπολο 
Αριστερά-Δεξιά όχι στις ταμπέλες, στις σημαίες τις πλαστικές ή τα συνθήματα, 
αλλά στη Βάση που προσφέρουν οι σύγχρονες κοινωνικές αντιθέσεις, στη 
βάση της αντιπαράθεσης του σύγχρονου και επίκαιρου σοσιαλισμού με το νεο
φιλελευθερισμό, κι αυτό θα σημάνει για να γίνει - και αυτό να το ομολογήσουμε 
όλοι μας- βαθύτατο μετασχηματισμό των ίδιων των πολιτικών υποκειμένων.

Και όποιο απ' αυτά -και το ΠΑΣΟ Κ πρέπει να είναι στην πρωτοπορία- το ανα- 
λάβει και το διεκπεραιώσει γρηγορότερα και αυθεντικότερα, αυτό δα είναι και 
στην πρωτοπορία της καθοδήγησης της χώρας για τις επόμενες δεκαετίες.

Η σύγχρονη Αριστερά οφείλει να εξοικειω θεί με την ιδέα ότι η μετάβαση από 
τα κοινωνικά συμβόλαια τύπου Ρουσώ και από την κοινωνία της συναίνεσης στην 
κοινωνία της ενσυνείδητης αναπτυξιακής συμμαχίας, αντιπαρατιθέμενων αλλά 
συμβατών συμφερόντων, είναι ο μόνος δρόμος αναβάπτισης και αναγέννησης 
του πολιτικού.

Και αυτό γιατί θα πρέπει να φύγουμε από τον τυπικό κοινωνικό διάλογο και να 
πάμε σε μια ουσιαστική ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων της κοινωνίας, 
που σε τοπικό, περιφερειακό και κεντρικό επίπεδο μπορούν να συνδέσουν αυτό 
που όλοι μας οραματιζόμαστε ως παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.

Μέσα απ' αυτή τη διαδικασία πρέπει να υπάρχει η αναγέννηση του Κινήματος 
της Αλλαγής. Και υπάρχουν δύο όροι γι' αυτήν. Ο πρώτος είναι ο νέος προο
δευτικός κοινωνικός συνασπισμός που πρέπει να οικοδομείται με κύρια κατεύ
θυνση όχι πια το κράτος και το πελατειακό σύστημα στη δομή της εξουσίας, 
αλλά τις Βασικές προϋποθέσεις υλοποίησης του νέου οράματος για τον ελληνι
σμό.

Και ο δεύτερος όρος είναι αυτό που πολλοί έχουν αποκαλέσει νέο πολιτικό 
και κομματικό πολιτισμό, δηλαδή τη μετάβαση από τις φόρμες, τα σχήματα, τις 
δομές, στα περιεχόμενα, στους στόχους και στις πραγματικές επιλογές της 
πολιτικής.

Πρέπει, συντρόφισσες και σύντροφοι, φτάνοντας σε αυτή τη διαδικασία και
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μέσα απ' αυτή την πορεία, να δούμε τι είναι αυτό που 8α μπορούσε να εμποδί
σει ή εμποδίζει την ανάπτυξη αυτής της πρότασης, την εμπέδωσή της μέσα μας 
και μέσα από την Οργάνωσή μας και την ανάδειξή της στην κοινωνία, του σύγ
χρονου οράματος όπως το περιέγραψε ο Πρόεδρος με τόσο ανάγλυφο τρόπο 
στην αρχή.

Εδώ 8α πρέπει να είμαστε ειλικρινείς με τον εαυτό μας. Και εγώ ως Γραμματέ
ας της Κ.Ε. επιμένω να λέω τα πράγματα με το όνομά τους. Και 8α ήθελα πάρα 
πολύ να δώσω τη δική μου προσωπική σφραγίδα ή άποψη πάνω σε όσα ζούμε 
όλο αυτόν τον καιρό, σε όσα προσπαθούν να μας κρατήσουν αγκυλωμένους 
κάτω, ενώ μπορούμε και έχουμε όλες τις προϋποθέσεις να δώσουμε τις ουσια
στικές και τις μεγάλες απαντήσεις στην κεντρική υπόθεση που ανέφερα προη
γουμένως.

Είναι φανερό ότι στο δρόμο από τον Ανδρέα Παπανδρέου στον Κώστα Σημί
τη, αλλά κυρίως μετά το Συνέδριο και τις εκλογές του 1996, ένα δρόμο που 
υλοποιήσαμε με μια τεράστια δύναμη και με μεγάλη ωριμότητα και πάνω απ' 
όλα με μια ενότητα και μια ρίζα που φαινόταν συνεχώς να ανεβαίνει στο προ
σκήνιο και να κατοχυρώνει την ενιαία πορεία, το κλασικό δίπολο «ιστορικότητα - 
νεωτερικότητα» εμφανίστηκε και στο ΠΑΣΟΚ, όπως είναι φυσικό, έντονα και 
κυριαρχικά, ως η διαχωριστική εσωτερική γραμμή που προσδιόριζε τα βήματα 
της ανασυγκρότησής του -ή, καλύτερα, της νέας του συγκρότησης.

Είναι η ίδια αντιπαράθεση που, με διαφορετικό αλήθεια τρόπο, υπήρξε στη 
βάση της διάσπασης του ενιαίου ΚΚΕ ανάμεσα στις δυνάμεις της κομμουνιστι
κής παράδοσης και ανανέωσης. Είναι η ίδια αντιπαράθεση, με άλλο περιεχόμε
νο, με άλλες αρχές και αξίες, με άλλες στρατηγικές, που βιώνει εδώ και αρκετά 
χρόνια η Νέα Δημοκρατία και δεν μπορεί να απαλλαγεί απ' αυτήν, ανάμεσα 
δήθεν στις δυνάμεις του «ριζοσπαστικού φιλελευθερισμού» και του «νεοφιλε
λευθερισμού», στο δικό της βεβαίως χώρο και κάτω από τις δικές της ξεχωρι
στές συνθήκες.

Η σχηματική, πολλές φορές, και απλουστευτική περιγραφή που επιχειρήθηκε 
εδώ της σύγκρουσης των δυνάμεων του «λαϊκισμού» με τις δυνάμεις του «εκ 
συγχρονισμού» ή των δυνάμεων της «σοσιαλιστικής καθαρότητας» με τις δυνά
μεις της «συντηρητικής στροφής», (ανάλογα με την οπτική γωνία από την οποία 
αντιμετωπίζει κανείς τα πράγματα), ε ίχ ε  μεν ως στόχο μια θεωρητική, ιδεολογική 
και πολιτική οριοθέτηση, όμως αυτή η οριοθέτηση ανάμεσα στο «παλιό» και 
στο «νέο» ΠΑΣΟΚ, αφορά περισσότερο το κλειστό περίβλημα των εξουσιαστι
κών σχέσεων, την εναλλαγή των ρόλων και την κατανομή αξιωμάτων.
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Δεν εξορκίζω σύντροφοι τις διαφορετικές απόψεις, τις διαφορετικές επιλο
γές, τις εναλλακτικές προτάσεις. Εξορκίζω τις κάθετες διαχωριστικές γραμμές. 
Δεν εξορκίζω τις αγωνίες, τις συζητήσεις ή ακόμη και τους κινδύνους που 
πάντοτε κρύβει η αναζήτηση νέων αναγκαίων δρόμων για τη φυσιογνωμία ή την 
υπόσταση του ΠΑΣΟΚ. Υπάρχουν οι κίνδυνοι και πρέπει μαζί να τους αντιμετω
πίσουμε.

Εξορκίζω την πολιτική του «άσπρου» ή του «μαύρου». Της αδιέξοδης και αυτά
ρεσκης Βριαμβολογίας ή της επικίνδυνης και ισοπεδωτικής καταστροφολογίας, 
που συσκοτίζουν τις πραγματικές και δημιουργικές διαφορές και αντιθέσεις. 
Δεν εξορκίζω τον πλουραλισμό, τη χαρά της αντιπαράθεσης, τη ζωογόνο πνοή 
της εσωκομματικής δημοκρατίας.

Εξορκίζω τα χαρακώματα και τις ταμπέλες που ουσιαστικά καταργούν το διά
λογο και τη δημοκρατία, εμποδίζουν τον πλούτο του πλουραλισμού και εκμηδε
νίζουν την αυτονομία των στελεχών. Δεν εξορκίζω τα ανυπόγραφα κείμενα που 
φιλοδοξούν να εμφανίσουν μια ολοκληρωμένη πρόταση, μια εναλλακτική στρα
τηγική. Εξορκίζω τις ενυπόγραφες και ετερόκλητες επιδιώξεις όσων βολεύονται 
κάτω από ομπρέλες γενικών, αυταπόδεικτων και αυτονόητων διακηρύξεων.

Όσοι με φανατισμό καλλιεργούν τη λογική των «νικητών» και των "ηττημένων" 
εντός του χαρακώματος, τη λογική της κατάκτησης των «πλειοψηφιών» απέναντι 
σε «μειοψηφίες», την εναλλαγή των ρόλων σε αποστεωμένους μηχανισμούς, 
αποτελούν μικρές μειοψηφίες στη συνείδηση του χώρου μας.

Προσβάλλουν βάναυσα την αξιοπρέπεια και τη δυνατότητα αυτοκαθορισμού 
των μελών και των στελεχών του Κινήματος. Ζήσαμε όλοι μας κάποιες στιγμές 
τον τελευταίο καιρό, φαινόμενα που σημαδεύουν ανεξίτηλα την ευαισθησία του 
απλού πολίτη, του συνειδητού μαχητή των ιδεών και των στόχων μας.

Φαινόμενα που οδήγησαν μέχρι σ' αυτή την κατάληξη και στο αποκορύφωμα 
του ακραίου παραλογισμού, μια πρακτική των εσωκομματικών παρατάξεων, της 
κατάληψης κομματικών φρουρίων, της επιβολής «πλειοψηφιών» και «μειοψη- 
φιών» χωρίς όρους, αρχές και όρια.

Και ξέρετε πολύ καλά, ότι πολύ πιο εύκολα ξεπεράσαμε τα μεγάλα και ανοί
ξαμε ένα δρόμο στο μέλλον, και πάρα πολύ δύσκολο έως αδύνατο ήταν να 
ξεπεραστούν τα μικρά. Πέντε συνεδριάσεις της Επιτροπής Δεοντολογίας για 
κάποιες εγγραφές σε μια Οργάνωση και μια διαδικασία εμφάνισης ανώνυμης 
εταιρείας στα επίπεδα των πακέτων μετοχών και εγγραφών σε όλες τις τάξεις 
και τις πλευρές του πιο ευαίσθητου τμήματος του ΠΑΣΟΚ.
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Τα μέλη και τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, οι κοινωνικές δυνάμεις που το στήριξαν, 
το εμπιστεύτηκαν και το δικαιώνουν, η πλατιά στρατιά των πολιτών της προοδευ
τικής παράταξης σε μια και μόνη διαχωριστική γραμμή μπορούν να στοιχηθούν: 
Στη γραμμή της πολιτικής και κοινωνικής πλειοψηφίας απέναντι στη λογική του 
μικρόψυχου οργανωτικού ελέγχου.

Στη γραμμή της εθνικής αφύπνισης, της λαϊκής συσπείρωσης και κινητοποίη
σης για μεγάλους στόχους, απέναντι στην πολιτική των αμετάθετων ισορροπιών, 
της κατανομής ισχύος και αξιωμάτων. Στη γραμμή διαμόρφωσης ενός πλειοψη
φικού ρεύματος αλλαγών, μεταρρυθμίσεων, προοδευτικών πολιτικών και εκσυγ
χρονισμού δομών και λειτουργιών, απέναντι στις λογικές του κλειστού κυκλώμα
τος σχέσεων εξουσίας και των άτυπων ηγετικών ομάδων.

Σ ' αυτή τη διαχωριστική γραμμή, οι υποστηρικτές και κατασκευαστές αναχω
μάτων προς την κοινωνία, χαρακωμάτων στο Κόμμα, όσες κορώνες και αν χρη
σιμοποιούν, ανήκουν συλλήβδην στη συντηρητική και νεοσυντηρητική πολιτική 
και πρακτική.

Πρέπει τώρα, στο τέλος της εποχής των μετέωρων βημάτων και ορίων του 
υπαρκτού και ξεπερασμένου παλιού -με την έννοια παλιού χωρίς εισαγωγικά 
ΠΑΣΟΚ, γιατί υπάρχει και παλιό που είναι καινούριο- ΠΑΣΟ Κ να αναδειχθεί η 
μεγάλη πλειοψηφία των δυνάμεων που αρνούνται το χαράκωμα, την ταμπέλα, τη 
ρετσινιά του οπαδού που ακολουθεί μυωπικές ηγεσίες μικρομεσαίων αξιωμα- 
τούχων.

Συντρόφισσες και σύντροφοι, λίγο πριν τελειώσω, θα ήθελα να απαντήσω σε 
μια απορία που ίσως έρχεται στα χείλη πολλών από σας. Ωραία όλα αυτά που 
λες, το είπε και μια συντρόφισσα σε μια Οργάνωση πριν από μερικές μέρες, 
αλλά είναι «έπεα πτερόεντα», λόγια φτερωμένα, από έναν αφελή ή ρομαντικό 

που υπερίπταται της πραγματικότητας, της σκληρής, κυνικής πραγματικότητας 
του ΠΑΣΟΚ.

Οι «πραγματιστές» κάποτε, και πριν να Βουλιάξει το σκάφος, και εμείς με το 
σύνδρομο του «Τιτανικού» χορεύουμε τις εσωκομματικές μας καντρίλιες, θα 
πρέπει να καταλάβουν ότι την πραγματικότητα τη βλέπει κανείς από το χώρο 
που στέκεται, αναλόγως μέχρι το πού φθάνει το Βλέμμα του. Από το εσωκομμα
τικό χαράκωμα προς τα μέσα; Έχουν απόλυτο δίκιο.

Είμαι αφελής και στην καλύτερη περίπτωση ρομαντικός. Από την κοινωνία 
προς το κόμμα που θέλει και φιλοδοξεί να εκφράσει τα συμφέροντά της; Τότε
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μάλλον οι «πραγματιστές» είναι έγκλειστοι σ' ένα φρούριο έξω και πέρα από 
τον κόσμο και τις ανάγκες του.

Εγώ λέω να βγούμε και από την κοινωνία και από το Κόμμα στο ίδιο επίπεδο 
και να αναχδούμε σε ένα πιο υψηλό επίπεδο. Στην πραγματικότητα, να σταθού
με λίγο ψηλότερα από τη γη για να φαίνεται όλη, που έγινε πια τόσο μικρή, σχε
δόν ένα χωριό. Λίγο ψηλότερα από το έδαφος της Ευρώπης, της Ελλάδας, της 
κοινωνίας μας, για να μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα.

Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά ανάμεσα στη δημιουργική ουτοπία και το άπια
στο και μεταφυσικό όνειρο. Στέκεται λίγο πιο πάνω από τη γη ατενίζοντας με 
σχέδιο, με όραμα, με προοπτική την υλοποίηση μιας δυνατότητας ν' αλλάξουμε 
προς το καλύτερο τη ζωή μας. Είναι, ακριβώς, αυτό που έλεγε ο Αρχιμήδης και 
δεν ξεπεράστηκε στην ιστορία των αιώνων: «Δώσε μου που να σταθώ και 
μπορώ να κινήσω τη γη».

Μπροστά μας, συντρόφισσες και σύντροφοι, έχουμε το μεγάλο στοίχημα για 
το ΠΑΣΟ Κ της νέας εποχής. Για να υλοποιηθεί η στρατηγική αντίληψη και οι 
στόχοι που με τόση ενάργεια περιέγραψε ο Πρόεδρος. Να δημιουργήσουμε 
ξανά και από την αρχή τη μεγάλη κοίτη του ποταμού. Το υλικό, δυστυχώς ή ευτυ
χώς, βρίσκεται εδώ μέσα, ε ίτε  το θέλουμε, ε ίτε  δεν το θέλουμε.

Γιατί δεν αρκεί να λέμε μόνο «τι ΠΑΣΟ Κ θέλουμε» και «τι Π Α ΣΟ Κ έχ ε ι ο 
καθένας στο μυαλό του». Πρέπει να πούμε καθαρά και «τι θέλει το ΠΑΣΟΚ και 
η Ελλάδα και η κοινωνία από μας». Γιατί το ΠΑΣΟ Κ (σε πείσμα πολλών) υπάρχει, 
είναι δομές εξουσίας ισχυρές, σχεδόν καθεστωτικές, έχε ι ρίζες και αντοχές 
μεγάλες και ανθεκτικές, δεν αντιμετωπίζεται με ξόρκια ή «μαθητευόμενους 
μάγους».

Αν θέλουμε να το αλλάξουμε και, φαντάζομαι ότι το θέλουμε, αντί να το 
εξορκίζουμε ή να καλούμε συνεχώς σε δημοκρατικά προσκλητήρια και ανοιχτές 
πόρτες, να φύγουμε από το μετέωρο βήμα και το κλειστό περίβλημα των σχέσε
ων εξουσίας και να οροθετήσουμε οριστικά τη νέα ιστορική σύνδεση στην 
πράξη.

Ας ξεκινήσουμε τώρα από εδώ εμείς, να συγκροτήσουμε σε κάδε Δήμο το 
Κίνημά μας, όπως ταιριάζει στην πολιτική ανάγκη και να ενώσουμε τις δυνάμεις 
μας μαζί με την κοινωνία κι όχι όπως τα ιρ ιάζει στις κατανομές ισχύος. Μ ε 
ευθεία πρόσκληση στα 2 0 0  χιλιάδες μέλη μας που μας τιμούν ανεξάρτητα πώς 
ήρθαν και πώς τα εντάσσουμε στη διαδικασία με τις εγγραφές τους στο Κίνημά

μας.
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Να πάμε με ευθεία πρόσκληση στα 2 0 0  χιλιάδες μέλη μας, στην πραγματική 
αναγεννητική πολιτική και διαδικασία, στην οποία θα κληθούν να συμμετάσχουν 
ουσιαστικά και συγκεκριμένα. Πρέπει να ανατρέψουμε μαζί και με επικεφαλής 
τον Πρόεδρο μας όλους όσοι μας εγκαλούν να υπηρετήσουμε στο επόμενο 
Συνέδριο ξανά μια καταμέτρηση κουκιών και μια αναμέτρηση μηχανισμών και 
συσχετισμών.

Τις ιδέες μας και την πολιτική μας δα αναδείξουμε για το ΠΑΣΟ Κ της νέας 
εποχής. Και να μπορούμε να πούμε ότι θα πάμε σε ένα Συνέδριο που δα ολο
κληρώσει το μεγάλο μας μήνυμα για τη νέα εποχή, που δα ολοκληρώσει αυτή τη 
συζήτηση που δύο μέρες καλούμαστε να κάνουμε εδώ πέρα σήμερα, και θα το 
μετουσιώσει σε πράξη και όχι σε ένα Συνέδριο διαδοχολογίας ή εσωτερικών 
χαρακωμάτων.

Τις ιδέες  μας και την πολιτική μας θα αναδείξουμε για το ΠΑΣΟ Κ της νέας 
εποχής. Και να μπορούμε να πούμε «είμαστε έτοιμοι και εμείς μαζί με τη χώρα 
για το μεγάλο άλμα προς τα μπρος». Ένας νέος αιώνας ή, καλύτερα, μια νέα 
χιλιετία  μάς περιμένει. Ας το τολμήσουμε. Μας κρίνει ο λαός και η ιστορία.

Είναι φανερό ότι όλα αυτά που και εγώ και κυρίως ο Πρόεδρος ανέλυσε με 
τόσο καθαρό και γλαφυρό τρόπο, είναι ένα σημείο τομής και συνέχειας ταυτό
χρονα. Μιας συνέχειας που ξεκίνησε από τον μεγάλο ιδρυτή και ηγέτη μας, τον 
Ανδρέα Παπανδρέου, που δεν τον έχουμε πια μαζί μας και που με άξια ηγεσία 
συνεχίζουμε, για να ανταποκριθούμε στα κελεύσματα των καιρών και στη βουή 
των μεγάλων γεγονότων.
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“Η κοινωνία των πολιτών.
Η δημιουργική σχέση κοινωνίας & κράτους”

Συντονιστής: Ακτής Τσοχατζόπουλος



~ΠΔΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΠΑΙΟΚ Ο Σοσιαλισμός 81)  Δημοκρατία στην Ευρώπη του 21ου Αιώνα

ΑΚΗΣ ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

Συντρόφισσες και σύντροφοι, αγαπητοί προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι, 
πιστεύω ότι η απόφαση του ΠΑΣΟ Κ να πραγματοποιήσει αυτή την περίοδο μια 
Συνδιάσκεψη με σκοπό να ανοίξει έναν διάλογο με την κοινωνία και να καταθέ
σει τη δική του πρόταση για την πορεία στο αύριο, έχε ι μια ιδιαίτερη σημασία.

Συντρόφισσες και σύντροφοι, κατανοώ το δύσκολο να ζητήσω να με υποστεί- 
τε για μακρό χρόνο, μετά από δύο ώρες συζήτηση προσεκτικής συμμετοχής σε 
κεντρικές ομιλίες, αυτό είναι δύσκολο. Όμως, θα προσπαθήσω να ανταποκρι- 
θώ στη θεματική ενότητα η οποία μου ανετέθη να παρουσιάσω, και όπως θα 
έχετε διαπιστώσει από την πρόσκληση, αφορά την κοινωνία των πολιτών και τη 
δημιουργική σχέση του κράτους και της κοινωνίας, προηγουμένως όμως επ ι
τρέψτε μου να κάνω κάποιες παρατηρήσεις που νομίζω ότι έχουν σημασία, διότι 
πρέπει να αντιληφθούμε τι κάνουμε εδώ μέσα και γιατί ήρθαμε.

Έλεγα λοιπόν προηγουμένως ότι, είναι σημαντικό γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ, 2 4  
χρόνια μετά την ύπαρξή του, 22 χρόνια με τον Ανδρέα Παπανδρέου, δύο χρό
νια με τον Κώστα Σημίτη, φτάσαμε σε ένα σημείο που έχουμε την ανάγκη να 
ανοίξουμε ένα διάλογο εκ νέου με την κοινωνία. Ακούσαμε προηγουμένως το 
πλαίσιο που κατέθεσε ο Πρόεδρος, ένα ευρύτατο πλαίσιο -νομίζω, για όσους 
πρόσεξαν- πρόταση διαλόγου με την κοινωνία, του ΠΑΣΟ Κ πρόταση.

Είμαι βέβαιος ότι αυτή η πρόταση δεν διεκδικούμε να περιοριστεί αποκλειστι
κά και μόνο στο δικό μας πλαίσιο. Δεν μπορεί παρά να είναι συγχρόνως μια 
πρόταση προς όλες τις αριστερές δυνάμεις, προς όλες τις προοδευτικές δυνά
μεις στα προοδευτικά κόμματα, όπως επίσης και στα κόμματα στα οποία βρί
σκονται, έτσι ώστε να συνειδητοποιήσουμε αυτή τη στιγμή ότι φτάσαμε σε μια 
κρίσιμη συγκυρία εξέλιξης της ελληνικής κοινωνίας μέσα στο συγκεκριμένο 
γεωπολιτικό, αλλά και ιστορικό πλαίσιο στο οποίο κινούμαστε σήμερα.

Έτσι λοιπόν, αν συνειδητοποιήσουμε το εύρος και την έννοια αυτής της πρότα
σης, μια πρόταση που επιβεβαιώνει ότι το κεντρικό σημείο των πολιτικών αναζη
τήσεων για την τρέχουσα δεκαετία είναι η εγκαθίδρυση ενός νέου διαλόγου, 
ανάμεσα στις δυνάμεις του σοσιαλισμού και τις δυνάμεις της κοινωνίας, πρέπει 
να καταλάβουμε γιατί καλούμαστε να συζητήσουμε. Ποιος είναι ο λόγος αγαπη
τοί φίλοι, ότι ξεκινάει αυτή την πρωτοβουλία το ΠΑΣΟΚ; Υπάρχει πράγματι ανά
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γκη αυτού του διαλόγου; Πιστεύουμε ναι. Και πιστεύουμε ότι αυτός ο διάλογος 
δεν είναι μια πάγια μορφή εσωκομματικής διαδικασίας μέσα από την οποία 
θέλουμε να επιβεβαιώσουμε κάποιες ειλημμένες απόψεις, θέσεις και αποφά
σεις του ΠΑΣΟ Κ τις οποίες ερχόμαστε να επιβάλουμε κατά κάποιον τρόπο στην 
κοινωνία.

Απεναντίας, ερχόμαστε να συζητήσουμε με βάση συγκεκριμένες, βέβαια, 
προτάσεις - αυτή είναι η ευθύνη μας εξάλλου -, γιατί; Διότι διαπιστώνουμε, ότι 
στην πορεία εξέλιξης των τελευταίων ετών υπάρχουν μια σειρά από τεράστιας 
εμβέλειας δυναμικές αλλαγές, τόσο στο περιεχόμενο της ίδιας της πολιτικής, 
την οποία κατοχυρώσαμε ως εργαλείο ουσιαστικά αυτά τα 2 4  χρόνια του 
ΠΑΣΟΚ, όσο όμως διότι αυτές οι αλλαγές έχουν παρέμβει και έχουν αλλάξει 
δομικά στοιχεία του πολιτικού συστήματος μέσα στο οποίο κινούμαστε.

Συγχρόνως όμως πρέπει να είμαστε ειλ ικρ ινε ίς , όπως είπ ε ο Γραμματέας 
Κώστας Σκανδαλίδης, και πρέπει να πούμε ορισμένα πράγματα με το όνομά 
τους. Πρέπει να διαπιστώσουμε και μια σταδιακή αποξένωση του σοσιαλιστικού 
κινήματος από την κοινωνία, που όμως δημιουργήθηκε και είναι γεγονός για μια 
σειρά από συγκεκριμένους λόγους. Αυτούς τους οποίους θέλω να αναφέρω.

Αγαπητοί φίλοι, έχουμε την επέκταση του χώρου της πολιτικής, δηλαδή την 
αλλαγή του περιεχομένου της, την ευρύτητα πλέον της πολιτικής έννοιας, η 
οποία στο παρελθόν ήταν περιορισμένη στην έκφραση μιας θέσης σχετικά με 
ορισμένες στρατηγικές μεγάλες αξίες, στόχους και επιθυμίες: Δημοκρατία, 
ελευθερίες, κατοχύρωση, ανθρώπινη συμμετοχή με ίσους όρους.

Στα τελευταία είκοσι χρόνια βλέπουμε αυτή την επέκταση, που οφείλεται στο 
ότι βέβαια η πολιτική διεισδύει και στα θέματα της προσωπικής ζωής των ατό
μων και των πολιτών. Διότι στα τελευταία είκοσι χρόνια έχουμε μια εμφάνιση 
των κοινωνικών αιτημάτων, ιδιαίτερα έντονη και διεκδικητική. Γιατί έχουμε αλλα
γές στη δομή, στην ιδεολογία, αλλά και στη λειτουργία των κομμάτων, αλλά και 
γ ιατί έχουμε και μια αντικειμεν ική εξασθένιση των θεσμικών φορέων που 
εκφράζουν τα κοινωνικά κινήματα: συνδικαλισμό, συνεταιρισμό και ούτω καθ'

εξής·
Όμως, αυτή η αλλαγή του περιεχομένου της πολιτικής, η επέκταση δηλαδή της 

πολιτικής μέσω της κοινωνίας, αλλάζει και το ρόλο του κράτους. Έχουμε, νομί
ζω, πλέον, πρέπει να το πούμε με ειλικρίνεια μέσα στο ΠΑΣΟΚ, διαπιστώσει ότι 
η υπεράσπιση μιας συντεχνιακής μορφής κράτους πρόνοιας είναι αδιέξοδο. 
Μέσα στο ΠΑΣΟΚ θέλουμε περισσότερο αποτελεσματικό και λιγότερο πατερ
ναλιστικό κράτος. Και αυτό αποτελεί αίτημα όλων των κοινωνικών δυνάμεων, 
νομίζω ότι μπορώ να το πω, και έξω από το ΠΑΣΟΚ.
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Η αλλαγή του κράτους και η υιοθέτηση της στρατηγικής πρότασης για αποκέ
ντρωση αποτελούν πεδίο αντιπαράθεσης και σήμερα ακόμη. Το ΠΑΣΟ Κ κατο
χυρώθηκε στην ελληνική κοινωνία με τη στρατηγική του πρόταση για ριζική απο
κέντρωση της ελληνικής κοινωνίας σε όλα τα επίπεδα. Στο κράτος, στην κοινω
νία, στην οικονομία.

Όμως, και σήμερα επηρεάζονται οι αντιπαραθέσεις, οι οποίες γίνονται ανά
μεσα στις κυρίαρχες κοινωνικές και οικονομικές δομές, στις δυνάμεις της 
αδράνειας, εκείνες οι οποίες βολεύονται με τη σημερινή κατάσταση και είναι 
υπαρκτές - δεν μιλώ μόνο για τη γραφειοκρατία -, και βέβαια και στις λαϊκές 
δυνάμεις. Αυτές οι αλλαγές στο περιεχόμενο της πολιτικής, αγαπητοί φίλοι, 
έχουν άμεσες συνέπειες δομικού χαρακτήρα στους θεσμούς πάσης μορφής 
μέσα στους οποίους κινούμαστε.

Έτσι λοιπόν έρχομαι να πω, ότι όταν πρέπει να βάλω ένα πλαίσιο συζήτησης 
για την κοινωνία των πολιτών και τη δημιουργική σχέση κοινωνίας και κράτους, 
είναι αδύνατον να μην επεκταθούμε στους θεσμούς τους δημοκρατικούς που 
προσδιορίζουν τη σχέση της κοινωνίας με το κράτος, των πολιτών με το κράτος 
και, Βέβαια, πρέπει να είναι πάρα πολύ σαφείς, η ιδεολογία και η πολιτική μέσα 
από τις οποίες προσεγγίζουμε το κράτος, την κοινωνία, τους πολίτες και τους 
θεσμούς, και αυτό δεν είναι άλλο Βέβαια παρά η σοσιαλιστική πολιτική πρότα
ση, στοιχεία της οποίας κατατέθηκαν και προηγουμένως, και από τον Πρόεδρο 
και από τον Γενικό Γραμματέα, και αποτελούν μια ολοκληρωμένη παραδοσιακή 
πολιτική πρόταση του Π Α ΣΟ Κ προοδευτικής αντίληψης για την εξέλ ιξη  της 
ελληνικής κοινωνίας.

Έτσι, λοιπόν, ποιες είναι αυτές οι δομικές αλλαγές που δημιουργούνται μέσα 
από τις αλλαγές του περιεχομένου της πολιτικής που είπα προηγουμένως; Η 
σχέση κράτους και κοινωνίας, αγαπητοί φίλοι, προσδιορίζεται από τις μεταβο
λές που έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια στο εθνικό κράτος σε τρία 
επίπεδα. Είναι οι αλλαγές που έρχονται απέξω και από πάνω και μας επηρεά
ζουν, όπως η παγκοσμιοποίηση, όπως οι πολιτικές διαδικασίες. Παγκοσμιοποίη
ση της οικονομίας, της επικοινωνίας, αλλά και της πολιτικής. Αυτές λοιπόν είναι 
αλλαγές που έρχονται απέξω και από πάνω.

Έχουμε αλλαγές στο κράτος και στους δεσμούς που έρχονται από κάτω, από 
την ίδια την κοινωνία. Είναι αλλαγές που αγωνίζονται για την αποκέντρωση και 
αλλάζουν το συσχετισμό δυνάμεων, αλλάζουν το ρόλο του κέντρου, της περι
φέρειας, του νομού, του δήμου τα έχουμε ζήσει, τα παλέψαμε και τα παλεύου
με.

Έχουμε όμως και αλλαγές που έρχονται από μέσα, αλλαγές στην ίδια την κοι-
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νωνική δομή, τις κοινωνικές ομάδες, που στηρίζουν πλέον συγκεκριμένες πολιτι
κές και σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις.

Αυτές οι αλλαγές έχουν ως αποτέλεσμα να υπάρχει ένας αυξανόμενος αριθ
μός οικονομικών και πολιτικών αποφάσεων που λαμθάνονται, όχι πια σε εθνικό, 
αλλά σε υπερεθνικό επίπεδο, συμμετέχοντας στα δέματα της οικονομίας και 
της ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμμετέχοντας στα θέματα της συλλογι
κής ασφάλειας, σε θεσμούς όπως η Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ, ο 
ΟΑΣΕ κ.λπ.

Καταλαβαίνουμε πλέον, έχε ι γίνει πράξη καθημερινή, και αυτή είναι η μεγάλη 
αλλαγή αντιπρακτικών τως δεκαετιών του '50 , του '60 , ή και του '7 0  ακόμη, 
όπου νομίζαμε ότι μέσα στο πλαίσιο του περιορισμένου εθνικού κράτους, μπο
ρούσαμε να λύσουμε όλα τα θέματα, τα εθνικά, τα οικονομικά, τα κοινωνικά. 
Εδώ λοιπόν έχουμε μία απ' αυτές τις αλλαγές.

Άρα, λοιπόν, σε υπερεθνικό επίπεδο λαμβάνονται και μια σειρά από αποφά
σεις (τις οποίες στο παρελθόν τις λαμβάναμε στο εθνικό επίπεδο) επηρεάζο
ντας την εξέλιξή μας. Όπως επίσης, βέβαια, και μια σειρά μέτρων του παρελθό
ντος γίνονται πλέον ανενεργό στο πλαίσιο της σημερινής διεθνούς πραγματικό
τητας και της διεθνοποίησης.

Πώς να το κάνουμε, καλές ήταν οι επιδοτήσεις στον αγροτικό τομέα, αλλά 
σήμερα δεν γίνεται ως συνέπεια συμμετοχής σε έναν διεθνή οργανισμό. Και 
κάποτε χτίζαμε έργα υποδομής και μας ενδιέφ ερε πώς θα βρούμε χρήματα να 
χρηματοδοτήσουμε τα έργα. Δεν μας ενδιέφ ερε πότε θα τελειώσουν. Σήμερα 
όμως βλέπεις, λόγω της συμμετοχής μας και της χρηματοδότησης σε διεθνείς 
οργανισμούς, εάν δεν εξασφαλίσεις την ποιοτική μελέτη της παρέμβασης την 
οποία θα κάνεις, δεν μπορείς πλέον να κάνεις το έργο.

Και δεύτερον, δεν μπορείς να κάνεις και το έργο, εάν δεν προσδιορίσεις και 
το χρόνο και το κόστος με τα οποία θα εξελ ιχθ εί και θα υλοποιηθεί αυτό το 
συγκεκριμένο έργο. Βλέπετε, είναι αλλαγές που σημαδεύουν βαθύτατα νοο
τροπίες, πρακτικές και συμπεριφορές στη χώρα μας.

Δεύτερο, ως συνέπεια αυτών των δομικών αλλαγών -και αυτό πρέπει να το 
συνειδητοποιήσουμε και να το καταλάβουμε - τι άλλαξε στα τελευταία τριάντα 
χρόνια σ' αυτόν τον τόπο, όπου κατά κάποιον τρόπο όλοι μαζί κινούμαστε μέσα 
σε μια πολιτική προσπάθεια;

Άλλαξε ότι οι πολίτες τώρα πια προσεγγίζουν με πολύ καλύτερη και μεγαλύτε
ρη διάθεση δέματα που αφορούν τις τοπικές κοινωνίες, παρά τα μεγάλα στρα-
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τηγικά θέματα που στις δεκαετίες  του '50 , του '6 0  και του '7 0  οι πιο ώριμοι 
νέοι εξ  ημών θα θυμούνται ότι αποτελούσαν τα βασικά στοιχεία της κοινωνικής 
κινητοποίησης.

Τρίτον, υπάρχει μια εμφάνιση κοινωνικής πολυδιάσπασης, μια διεύρυνση του 
ατομικισμού, μια χαλάρωση της κοινωνίας των πολιτών. Θυμάστε η κοινωνία των 
πολιτών ήταν ένα σύνθημα που βγήκε στη δεκαετία  του '7 0 , τέλος περίπου, 
πηγαίνοντας το ΠΑΣΟ Κ να αποκτήσει κυβερνητικές ευθύνες, προσδιορίσαμε 
από τότε το χαρακτήρα της στρατηγικής προς την οποία κινούμαστε και από 
τότε λέγαμε, δεν ερχόμαστε να εφαρμόσουμε μέσα από την κατάληψη του κρά
τους μια πολιτική απέναντι στους πολίτες, αλλά θέλαμε να ανοίξουμε την προο
πτική οι πολίτες, μέσα απ'αυτή την πολιτική που θα προωθήσουμε, να αξιοποιή- 
σουν τις δυνατότητες ενός δημοκρατικού, ανοιχτού, σύγχρονου κράτους για να 
δώσουν λύση, οι πολίτες, στα προβλήματα και στα δέματα που τους απασχο
λούν.

Βέβαια, συνέπεια αυτών των αλλαγών, πρέπει να το παραδεχτούμε, υπήρξε 
και η αύξηση των αιτημάτων και των απαιτήσεων απ' όλες τις κοινωνικές ομά
δες, σε παράλληλη βέβαια πορεία και με τη διεύρυνση του συντεχνιασμού, ένα 
φαινόμενο το οποίο και σήμερα οφείλουμε και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε.

Έτσι, αγαπητοί φίλοι, δημιουργούνται μια σειρά από αλλαγές, που στην πράξη 
καθημερινά διαπιστώνονται, αλλαγές που έχουν να κάνουν με διαφοροποιήσεις 
και στο κοινωνικό σώμα και στην εκλογική βάση της σύγχρονης ελληνικής κοι
νωνίας. Αλλαγές στη δομή και τη συνείδηση της ίδιας της εργατικής τάξης. 
Νομίζω, οι σύντροφοί μας συνδικαλιστές έχουν πολλά να μας πουν εν συνεχεία 
για το τι έχε ι αλλάξει και τι αλλάζει καθημερινά.

Δεύτερον. Αλλαγή του status των αγορών. Όπως και να το κάνουμε, η εφαρ
μογή της ΚΑΠ αλλά και της G ATT έχουν βάλει τις βάσεις σημαντικών διαρθρω
τικών αλλαγών σ' αυτόν το χώρο. Αλλαγές προσανατολισμού και διαφοροποίη- 
σης στις προοπτικές των μεσαίων στρωμάτων. Τέλος, διάκριση ανάμεσα στο 
εισοδηματικό και στο παραγωγικό κομμάτι του κεφαλαίου.

Αυτές οι αλλαγές, ε ίτ ε  μας αρέσ ει ε ίτ ε  όχι, έχουν συνέπεια και στους 
δεσμούς, άρα και στα κόμματα, άρα και στις κομματικές λειτουργίες. Έτσι, βλέ
πουμε μια αναδιαμόρφωση των ισορροπιών και των σχέσεων στο πολιτικό 
φάσμα. Δηλαδή τι; Η παραδοσιακή διάκριση (νομίζω μπορούμε να το πούμε με 
κάθε ειλικρίνεια) Αριστερά-Κεντροδεξιά, φαίνεται να έχε ι ανατραπεί.

Οι μορφές αντιπαλότητας των πολιτικών κομμάτων έχουν μετεξελ ιχθεί και επι-
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πλέον εμείς μπορούμε να το πούμε, η μη νεοφιλελεύθερη δεξιά, η λεγάμενη 
δηλαδή λαϊκή δεξιά, αλλά και η παραδοσιακή αριστερά, είναι εμφανέστατο σ' 
αυτή τη φάση ότι αντιμετωπίζουν μία κρίση στρατηγικής, ενώ αντίθετα το 
ΠΑΣΟ Κ και οι υπόλοιπες σοσιαλιστικές δυνάμεις κινούνται αυτή τη στιγμή σε 
μια κατεύθυνση, η οποία είναι ώριμη, με τις δυνατότητες και τις προτάσεις που 
κάνει, να προσφέρει μία αξιόπιστη πολιτική πρόταση και μία έξοδο από την 
κρίση.

Και τούτο, γιατί γι' αυτό ακριβώς σήμερα πρέπει να διαχωρίσουμε τις πολιτι
κές δυνάμεις που κινούνται μεταξύ προσαρμογής στα δεδομένα της νέας τάξης 
πραγμάτων, αλλά και της αναζήτησης μιας βιώσιμης στρατηγικής σε εθνικό και 
υπερεθνικό επίπεδο. Και αυτό είναι ακριβώς που κάνει το ΠΑΣΟΚ.

Οι αλλαγές στο εθνικό κράτος και στο χώρο της πολιτικής επιφέρουν αλλα
γές και στα πολιτικά κόμματα, που αφορούν τη δομή, τη λειτουργία και τις σχέ
σεις τους με την κοινωνία. Τα πολιτικά κόμματα στις δημοκρατίες της Δύσης 
πέρασαν από δύο στάδια.

Το στάδιο του μαζικού κόμματος, που εκπροσωπεί τα συμφέροντα της κοινω
νίας των πολιτών απέναντι στο κράτος - ήταν περίοδος και εποχή πιο ταξικά τα 
κόμματα -, και δεύτερον, το στάδιο των πολυσυλλεκτικών κομμάτων, που λ ε ι
τούργησαν σαν ανεξάρτητος διαμεσολαβητής μεταξύ της κοινωνίας των πολι
τών και του κράτους.

Και αυτόν το ρόλο επιχείρησε να παίξει το ΠΑΣΟΚ στις δεκαετίες που πέρα
σαν. Σήμερα όμως τα κόμματα βρίσκονται σε μία μεταβατική φάση. Η αδυναμία 
λειτουργίας τους μεταξύ της κοινωνίας των πολιτών και του κράτους, ωθεί τα 
κόμματα σε ενσωμάτωσή τους στο κράτος και στην απομάκρυνση από την κοι
νωνία των πολιτών.

Να, ο κίνδυνος που αναφέρθηκε και προηγουμένως, που είναι ορατός και 
υπάρχει και τον ζούμε καθημερινά. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Αλίμονο εάν 
αφήσουμε αυτό που εμείς πιστέψαμε και νομίζουμε ότι έχε ι την προοπτική να 
προσφέρει στην ελληνική κοινωνία, να συγκλίνει ή να ακολουθήσει αυτή την 
εξέλιξη της ενσωμάτωσης από το κράτος.

Και τούτο, γιατί η κρατικοποίηση των κομμάτων, η κομματική αυτάρκεια και η 
εσωστρέφεια, ε ίτε  μας αρέσει ε ίτε  όχι, αποτελούν ανασχετικό παράγοντα κάθε 
σύγχρονης σοσιαλιστικής πρότασης.

Να, γιατί, αγαπητές φίλες και φίλοι, μέσα απ' αυτόν το διάλογο που ξεκινάει 
το ΠΑΣΟΚ, πρέπει να καταλήξουμε, μέσα από τη συνειδητοποίηση της πραγμα-
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τικότητας, μέσα από τη συνειδητοποίηση των αλλαγών που έχουν υπάρξει αυτά 
τα τελευταία 30  χρόνια, σε αλλαγές, σε μια νέα σχέση του κόμματος με την κοι
νωνία των πολιτών, σε μια νέα σχέση του κόμματος με το κράτος.

Και κυρίως πρέπει να κατοχυρώσουμε έμπρακτα με τα επόμενα βήματά μας, 
μαζί με το διάλογο ο οποίος ξεκινάει με βάση τη σημερινή Συνδιάσκεψη, την 
πολιτική αυτονομία των κομμάτων. Βέβαια, εμείς ενδιαφερόμαστε για την πολιτι
κή αυτονομία του δικού μας Κόμματος.

Θα μου θέσ ετε όμως ένα ερώτημα, «Φ ίλε, εδώ πέρα μήπως ήρθες να μας 
βάλεις θεωρητικά ερωτήματα; Εδώ εσύ έχεις  ένα πλαίσιο συζήτησης το οποίο 
οροθετήθηκε, πώς θα γίνει αυτό»; Το συγκεκριμένο είναι το πώς. Βέβαια θα 
βγει από το διάλογο, θα ακούσουμε, είμαι βέβαιος, μια σειρά από θετικές προ
τάσεις. Το πώς θα επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι.

Επιτρέψτε μου να πω κάποιες σκέψεις πολύ σύντομα. Νομίζω αγαπητοί φίλοι 
ότι οι απαιτήσεις μιας σύγχρονης σοσιαλιστικής πρότασης πρέπει να αναζητη
θούν ταυτόχρονα και στο εθνικό και στο υπερεθνικό επίπεδο, διότι είμαστε 
μέλος υπερεθνικών οργανισμών ισότιμο και διεκδικούμε όχι μόνο το ρόλο μας, 
όχι μόνο τη δυνατότητα παρουσίας, αλλά επιρροής γίγνεσθαι, με σκοπό Βέβαια 
να βελτιώσουμε τις δ ικές μας ανάγκες.

Πού κρίνεται όμως η αξιοπιστία μιας τέτοιας πολιτικής πρότασης; Μ ε ποιους 
τρόπους θα επ ιτευχθεί και κατά πόσο θα είναι λειτουργική η Οικονομική και 
Νομισματική Ενωση; Ποια είναι τα εθνικά μοντέλα προσέγγισης των στόχων της 
ΟΝΕ και κατά πόσο ο νεοφιλελευθερισμός θα παγιωθεί σαν κυρίαρχη πολιτική 
και ιδεολογία την ερχόμενη 20ετία ;

Δεύτερον. Πώς θα αντιμετωπιστεί η ανεργία; Είναι ένα από τα κρίσιμα θέματα. 
Ποιες είναι οι ευρωπαϊκές αναπτυξιακές προοπτικές;

Τρίτον. Πώς θα λειτουργήσει η Ευρωπαϊκή Περιφέρεια, αυτός ο νέος θεσμός 
στον οποίο συμμετείχαμε ενεργά από την προηγούμενη 1 Οετία;

Μ ε στόχο όμως όχι απλώς την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία υποδο
μών μέσα από διαρθρωτικά προγράμματα, αλλά την οικονομική και την κοινωνι
κή, συνοχή, τελικά της Ευρώπης.

Τέταρτον. Πώς θα μεταβούμε από την ΚΑΠ στην αγροτική αναπτυξιακή πολιτι
κή; Που Βέβαια δεν υπάρχει σήμερα, αλλά είναι στόχος. Και η απάντησή μας σ' 
αυτό το ερώτημα, θα κρίνει την αξιοπιστία της πρότασής μας. Υπάρχει λειτουρ
γικότητα και αποτελεσματικότητα των Διευρωπαϊκών Δικτύων, που είναι το μεγά
λο όπλο της Ευρώπης; Και που δυστυχώς ακόμη δεν έχουν βρει το ρυθμό που
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χρειάζεται. Διευρωπαϊκά Δίκτυα στις Τηλεπικοινωνίες, Μεταφορές, στις Ν έες  
Τεχνολογίες, στην Ενέργεια.

Ένα άλλο κρίσιμο ερώτημα: Το περιβάλλον 8α συνεχίσει να είναι δευτερεύου- 

σα προτεραιότητα;

Ένα άλλο σημείο. Έχει η Ευρώπη τη δυνατότητα να αποκτήσει δική της πολιτική 
για την άμυνα και την ασφάλειά της; Είναι ένα κρίσιμο 8έμα.

Η Ευρώπη θέλει αυτή τη στιγμή να αυξήσει τη δύναμή της, θέλει να γίνει ισχυ
ρή, ανταγωνιστικότερη στην παγκόσμια οικονομία. Επενδύει στο νέο νόμισμα και 
πράγματι 8α έχει άμεση συνέπεια. Βέβαια, 8α έχε ι άμεση βοήθεια για τις δυνά
μεις της οικονομίας στην Ευρώπη.

Θα αργήσει το νέο ευρωπαϊκό κοινό νόμισμα να έχε ι θετικά οφέλη και για 
τους πολίτες, αλλά αυτό το κόστος το ξέρουμε, το παίρνουμε υπόψη μας, διότι 

η σημασία που έχε ι η άμεση συμμετοχή σ' αυτόν το νέο αναβαθμισμένο ρόλο 
και η θέση σε σχέση με τον παγκόσμιο ανταγωνισμό, διαμορφώνει νέες προο

πτικές εξέλιξης.

Άρα, το ερώτημα είναι: Παράλληλα μ' αυτή την προοπτική, Κοινή Πολιτική 
Αμυνας και Ασφάλειας μπορεί να έχε ι η Ευρώπη; Και μέχρι σήμερα, όπως ξέρ ε
τε, κινούμαστε στη Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση, όπου έχουμε μάλιστα και την προε
δρία αυτή την περίοδο, να ολοκληρώσουμε το ρόλο ενός θεσμού συλλογικής 
ασφάλειας, αλλά η ΔΕΕ να γίνει αμυντικός βραχίονας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
όπως σκεφτόμασταν και λέγαμε κάποτε, είναι ακόμη μακριά και έχουμε δρόμο.

Μέσα από το ΝΑΤΟ λειτουργούμε και θα λειτουργούμε και δεν υπάρχει άλλη 
δυνατότητα αυτή τη στιγμή. Διεκδικώντας όμως ένα νέο ρόλο στο επίπεδο 
Ευρώπης-Αμερικής. Αυτό είναι το ζητούμενο. Υπάρχει μια νέα δια-ατλαντική 
σχέση, όπου όμως η Ευρώπη, με βάση τη νέα οικονομική της δύναμη, δ ιεκδ ικε ί 
έναν διαφορετικό ρόλο απέναντι των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

Επίσης, ρατσισμός, μετανάστες, πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Αποσύνθεση 
των μηχανισμών κράτους πρόνοιας. Είναι τα ερωτήματα πάνω στα οποία θα κρι- 
θούμε. Βέβαια, με ποιο τρόπο θα διευρυνθεί τελικά η εξουσία των πολιτών και 

η δημοκρατία σε ευρωπαϊκό επίπεδο;

Και τέλος, ποια σχέση μεταξύ εθνικού και υπερεθνικού επιπέδου στην πράξη 
θα κατοχυρώσουμε στο μέλλον, μέσα από ένα δ ια φ ο ρ ετικό  ρόλο στο 

Ευρω κο ινοβούλιο , μέσα από μια δ ια φ ο ρ ετ ική  προοπτική των Εθνικών 
Κοινοβουλίων.
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Ο Σοσιαλισμός S  η Δημοκρατία στην Ευρώπη του 21ου Αιώνα

Αγαπητοί φίλοι, αν οι σοσιαλιστικές δυνάμεις της Ευρώπης αποτύχουν να απα
ντήσουν σ' αυτά τα κρίσιμα ερωτήματα με έναν τρόπο πειστικό, αξιόπιστο, αλλά 
και θετικό για τους πολίτες της Ευρώπης, και μάλιστα σε σύντομο χρονικό διά
στημα, τότε 8α κυριαρχήσει -ας μου επιτραπεί να την πω- μια πολιτική κατά των 
κομμάτων, μια αντικομματική πολιτική.

Δηλαδή, μία λογική η οποία 8α σημαίνει ένταση της κρίσης αξιοπιστίας της 
πολιτικής και των πολιτικών. Θα έχουμε άνοδο των παραδοσιακών γνωστών 
μορφών λαϊκισμού. Θα έχουμε μια δυναμική επανεμφάνιση της ακροδεξιάς, που 
8έτει σε αμφισβήτηση την ίδια τη δημοκρατία.

Γι' αυτό ένας τέτοιος κίνδυνος διαμόρφωσης μιας αντικομματικής πολιτικής 
πρέπει να αντιμετωπιστεί και από τα κόμματα προς σοσιαλιστικές προτάσεις, 
αλλά και από την κοινωνία των πολιτών, τόσο στο επίπεδο της πολιτικής, όσο 
στο επίπεδο της ιδεολογίας, αλλά και στο επίπεδο της ηθικής, που είναι η απα
ραίτητη συμπλήρωση σε μια σύγχρονη προοδευτική πολιτική πρόταση για εξέλ ι
ξη και της ελληνικής και της ευρωπαϊκής κοινωνίας.

Τα σύγχρονα σοσιαλιστικά κόμματα (στο τέλος της δεκαετίας του '90) πρέπει 
να διευρύνουν τη δυνατότητα της λαϊκής επιρροής τους. Και αυτό από τι εξαρ- 
τάται; Για να καταλήξω. Εξαρτάται από τι; Από τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν 
και να εκφράσουν μια ευρεία κοινωνική πλειοψηφία.

Νομίζω στην Ελλάδα, από τη ζωή και την εξέλιξη του ΠΑΣΟΚ, έχουμε διαπι
στώσει την αλήθεια αυτού του αξιώματος. Και δεύτερον, απ' τη δυνατότητα να 
διατυπώσουν και να εφαρμόσουν σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο μία νέα 
πρόταση ευημερίας, κοινωνικής δικαιοσύνης και δημοκρατίας.

Νομίζω, αγαπητοί φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, ότι αν θ έλετε  ένα 
τέτο ιο ευρύτερο πλαίσιο σ' αυτό το εξε ιδ ικ ευ μ έν ο  θέμα, που αποτέλεσε 
βέβαια και στοιχείο μέσα στην κεντρική εισήγηση του Προέδρου, μπορεί να 
αποτελέσει τη βάση της συζήτησής μας. Απ' ό,τι ξέρω υπάρχουν ήδη δηλωμένοι 
ομιλητές.

Επομένως, παραδίδω στο προεδρείο την ευθύνη συνέχισης της συζήτησης και 
θα μπορέσουμε στο τέλος αυτού του κύκλου να συνοψίσουμε για να βγάλουμε 
τα συμπεράσματα. Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Παρακαλώ τον Καθηγητή κ.Διαμαντούρο να έρθει στο βήμα.



ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΠΤΗ Η Κοικιμ'οτμ Πολιτών. Η δημιουργική ρχέοη κοινωνίας & κράτους

ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΡΟΣ

Κύριε Σουλαδάκη, ευχαριστώ πολύ και για την πρόσκληση να συμμετάσχω και 
εγώ και άλλοι συνάδελφοι, Πανεπιστημιακοί και μη, στη Συνδιάσκεψη του κόμ
ματος.

Οι δικές μου παρατηρήσεις 8α ενταχθούν στο πλαίσιο της θεματικής η οποία 
είναι η προσπάθεια προσέγγισης της έννοιας της κοινωνίας πολιτών και του 
κράτους. Επειδή ο χρόνος είναι ασφυκτικός, θα με συγχωρήσετε εάν είμαι ιδ ια ί
τερα ελλειπτικός και ιδιαίτερα περιορισμένος, γιατί αλλιώς δεν θα μπορέσω να 
ολοκληρώσω τις σκέψεις μου.

Εάν η κεντρική θεματική της σημερινής Συνδιάσκεψης είναι Σοσιαλισμός και 
Δημοκρατία, και η ειδ ική αυτή συνεδρία αφιερώνεται στο θέμα των σχέσεων 
κράτους και κοινωνίας, εγώ θα ήθελα να εστιαστώ πολύ συγκεκριμένα και να 
εξειδικεύσω τα θέματα δημοκρατίας, για να μπορέσω να κάνω μερικές παρατη
ρήσεις.

Ξεκινάω από την εξής πολύ τετριμμένη διαπίστωση, ότι μία από τις σημαντικό
τερες πνευματικές παρακαταθήκες του Διαφωτισμού είναι οι δύο έννοιες, της 
ελευθερίας και της ισότητας, έννοιες πάνω στις οποίες οικοδομήθηκε τα τελευ 
ταία 2 0 0  χρόνια ολόκληρος εκείνος ο κόσμος των λεγομένων σύγχρονων κοι
νωνιών.

Η έννοια ισότητα και η έννοια ελευθερία είναι δύο κρίσιμες έννοιες τις οποί
ες κληροδοτεί ο Διαφωτισμός στη σύγχρονη εποχή και οι οποίες πιστεύω ότι 
είναι εξαιρετικά σημαντικές και άμεσα συνδεδεμένες με το τι μας απασχολεί 
αυτή τη στιγμή.

Για να γίνω σαφέστερος, η σχέση ισότητας και ελευθερίας είναι μια σχέση 
εξαιρετικά δύσκολη και προβληματική. Έχουμε συνηθίσει να μιλάμε για ισότητα 
και ελευθερία μαζί. Εάν όμως το σκεφθείτε το πράγμα πολύ προσεκτικά, θα 
αντιληφθείτε ότι η έννοια της ισότητας και της ελευθερίας συνδέονται με πολύ 
μεγάλη δυσκολία μεταξύ τους, για ένα πολύ συγκεκριμένο λόγο. Ό τι το ζητού
μενο σε κάθε σύγχρονη κοινωνία είναι η εξισορρόπηση μεταξύ των δύο.

Ή, για να το πω διαφορετικά, η ακραία επιδίωξη ε ίτε  της μίας, ε ίτε  της άλλης,
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Σοσιαλισμός & η Δημοκρατία στην Ευρώπη του 21 on Αιώνα

οδηγεί, σε τελευταία ανάλυση, στην αναίρεση. Δηλαδή, η απόλυτη ισότητα εξα
φανίζει την ελευθερία. Η απόλυτη ελευθερία εκμηδενίζει την ισότητα. Και άρα, 
το βασικό ζητούμενο κάθε σύγχρονης κοινωνίας και κάθε σύγχρονου κράτους 
είναι πώς θα κατορθώσει να δημιουργήσει εκείνη τη συγκεκριμένη ισορροπία 
μεταξύ των δύο αυτών εννοιών, η οποία προσιδιάζει στην κοινωνία εκείνη, στο 
κράτος εκείνο.

Μια δεύτερη πολύ γρήγορη παρατήρηση είναι, ότι η έννοια της ελευθερίας 
είναι εξαιρετικά σύνθετη. Ο κ.Σημίτης αναφέρδηκε σε μεγάλη έκταση στο θέμα 
αυτό των ελευθεριών, παραπέμποντας στην έννοια της ενίσχυσης και της κατα
ξίωσης του ατόμου.

Λέω κατά συνέπεια και πάλι ότι η έννοια της ελευθερίας είναι εξαιρετικά σύν
θετη, και θα αναφερθώ πολύ γρήγορα σε μία καταλυτικής σημασίας διαφορο
ποίηση για την έννοια της ελευθερίας που έκανε ο πρόσφατα αποδανών φιλό
σοφος της Οξφόρδης, ο Α ϊζέα Μπερλίν.

Ο Μπερλίν, μιλώντας για την ελευθερ ία , δ ιέκρ ινε δύο ειδών ελευθ ερ ίες . 
Αυτές τις οποίες είπε αρνητική ελευθερία και θετική ελευθερία. Η έννοια της 
αρνητικής ελευθερίας είναι εκείνη η οποία κατοχυρώνει το άτομο έναντι επεμ
βάσεων. Δηλαδή, του επ ιτρέπει να είναι ελεύθερος από κρατικές ή άλλες 
παρεμβάσεις.

Η έννοια της θετικής ελευθερίας από την άλλη μεριά, είναι εκείνο το οποίο 
του επιτρέπει να αξιοποιήσει τον εαυτό του, να φτιάξει πράγματα, να οργανω
θεί, να συνεταιρισθεί.

Άλλη η έννοια της ελευθερίας, η αρνητική έννοια, η έννοια η οποία κατοχυρώ
νει την προφύλαξή στου, σε προφυλάσσει από παρεμβάσεις, άλλη εκείνη η 
οποία σού επιτρέπει την εσωτερική σου καταξίωση, την εσωτερική σου ενδυνά
μωση.

Και πάλι, η έννοια του σύγχρονου κράτους είναι εκείνη η οποία περνάει μέσα 
από μια, ακριβώς, ισορροπία της ισότητας και της ελευθερίας, και η οποία 
κατορθώνει ακριβώς να αποφύγει τις ακρότητες. Θα έλεγα ότι η ποιότητα κάθε 
δημοκρατικού καθεστώτος εξαρτάται απόλυτα ακριβώς από το σημείο αυτό 
της ισορροπίας μεταξύ των δύο αυτών κεντρικών εννοιών.

Και έρχομαι στην Ελλάδα. Η Βασική μου διαπίστωση είναι ότι από το 1974 
ζούμε για πρώτη φορά στην ελληνική ιστορία -και τονίζω, για πρώτη φορά- την 
εμπειρία μιας παγιωμένης και ισχυρής δημοκρατίας. Είναι η πρώτη φορά κατά 
την οποία ένα δημοκρατικό καθεστώς παγιώθηκε στην Ελλάδα. Είχαμε άλλες

*
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΗ Η Κοινωνία των Πολιτών. Η δημιουργική σχέση κοινωνίας & κράτους

στιγμές όπου είχαμε κοινοβουλευτισμό, είχαμε εγχειρήματα δημοκρατίας τα 
οποία αποσταθεροποιήθηκαν και τα οποία κατέρρευσαν.

Έχουμε κάθε λόγο να πιστεύουμε ότι από το 1974  και πέρα ζούμε μια πρωτό
γνωρη στιγμή της ελληνικής ιστορίας, στην οποία το δημοκρατικό καθεστώς 
έχε ι παγιωθεί, έχε ι εδραιωθεί και είναι ισχυρό. Εάν αυτή είναι η θετική αποτίμη
ση, θα έλεγα ότι η αρνητική αποτίμηση, εάν κοιτάξει κανείς κριτικά τον κύκλο 
της μεταπολίτευσης, είναι ότι η ποιότητα της δημοκρατίας μας εξακολουθεί να 
παραμένει χαμηλή.

Και θεωρώ ότι τα ποιοτικά προβλήματα της δημοκρατίας μας, αυτής της πιο 
φιλελεύθερης, της πιο ισχυρής, της πιο παγιωμένης, της πιο εδραιωμένης δημο
κρατίας της νεότερης ελληνικής ιστορίας, απορρέουν από το γεγονός ότι η 
ισορροπία μέσα στις σχέσεις κράτους και κοινωνίας μεταξύ της αρχής της ισό
τητας και της αρχής της ελευθερίας, εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά ασύμμε- 
τρη.

Θα έλεγα, για να το πω διαφορετικά, ότι η ελληνική πολιτική παράδοση γενι
κότερα, η οποία βεβαίως είναι μία έκφραση και μία συνάρτηση της σχέσης του 
κράτους και της κοινωνίας, οικοδομήθηκε στη βάση ενός υποδείγματος κρατι
κής πρωτοκαθεδρίας, κρατικής υπερτροφίας και κρατικής παντοδυναμίας η 
οποία έχε ι τις ρίζες της στο - αν θ έλετε - μακρότερο παρελθόν, στην οθωμανι
κή εμπειρία σε μεγάλο Βαθμό, αλλά η οποία συνεπάγεται ακριβώς επειδή 
υπάρχει τόσο έντονος ο υπερτροφικός χαρακτήρας του κράτους και ο υπερτο- 
νισμός του στοιχείου της ισότητας, το οποίο είναι πολύ έντονο στην ελληνική 
πολιτική παράδοση.

Θεωρώ, όμως, ότι ο τρόπος που έχει λειτουργήσει η ισότητα, ακριβώς επειδή 
είναι αυτή η ασυμμετρία, έχε ι μία τάση ισοπεδωτική. Δηλαδή, η ισότητα κατανο- 
είται έντονα στην ελληνική πολιτική παράδοση με έντονες ισοπεδωτικές τάσεις 
- και εκ ε ί έγκειται κατά την άποψή μου το ποιοτικό πρόβλημα.

Δηλαδή, η έννοια ισοπέδωση είναι εκείνη η οποία αναιρεί, δημιουργεί προ
βλήματα στην έννοια της έκφρασης της ελευθερίας, στην έννοια της έκφρασης 
της διαφοροποίησης του ενός από τον άλλον, ομάδας ή ατόμου και, άρα, αυτή 
ακριβώς η έννοια της ισοπεδωτικής σύλληψης της ισότητας είναι εκείνη η οποία 
οδηγεί σε μία ατροφική κοινωνία πολιτών, σε μία αδυναμία των ατόμων να μπο
ρέσουν να οργανωθούν, να συνασπιστούν, να εκφραστούν, να διαφοροποιη
θούν.
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Ο Σοσιαλισμός 8 η Δημοκρατία π η ν  Ευρώπη του 21ου Αιώνα

Διότι η ελευθερία, σε τελευταία ανάλυση, η θετική πλευρά της ελευθερίας, 
παραπέμπει και στην έννοια της διαφοροποίησης. Η έννοια της διαφοροποίησης 
μ£ τη σειρά της παραπέμπει, και εκε ί πάλι είναι το ποιοτικό στοιχείο για να είμαι 
συγκεκριμένος, και στην έννοια των θεσμών.

Η αδυναμία των θεσμών στην ελληνική κοινωνία απορρέει ακριβώς από την 
ιστορική αδυναμία της κοινωνίας πολιτών να αυτοοργανωθεί και να μπορέσει η 
ίδια να προασπίσει τα δικαιώματα της δημιουργώντας συνεχείς πρακτικές, οι 
οποίες μέσα από την αποκρυστάλλωσή τους θεσμοποιούνται και, άρα, δημιουρ
γούν δεσμούς.

Θα έλεγα ότι η παρούσα ιστορική στιγμή είναι μία στιγμή πολύ μεγάλης πρό
κλησης. Αυτό το είπε και ο κος Σημίτης και ο κος Τσοχατζόπουλος και ο κος 
Σκανδαλίδης. Είμαστε σε μία κρίσιμη φάση, σε ένα κρίσιμο ιστορικό μεταίχμιο.

Σε μεγάλο βαθμό, εν μέρει, αυτά έχουν γίνει κατανοητά. Ναι. Η Ελλάδα έχε ι 
μπει σε μία πορεία εκδημοκρατισμού τα τελευταία 24  χρόνια, ναι η Ελλάδα έχε ι 
ενταχδεί σε μία ευρωπαϊκή πολιτική τα τελευταία 17 χρόνια, ναι η Ελλάδα έχει 
μπει σε μία ολοένα και πιο διεθνοποιούμενη παγκόσμια οικονομία.

Δεν έχουν όμως μερικά στοιχεία γίνει απόλυτα κατανοητά. Σας καταθέτω δύο. 
Διανύουμε την πρώτη 25ετία  της νεότερης ελληνικής ιστορίας η οποία είναι 
ελεύθερη από πολέμους, από ανατροπές, από πραξικοπήματα, από οποιουσδή- 
ποτε μεγάλους οικονομικούς ή πολιτικούς κλυδωνισμούς. Είναι η πρώτη φορά 
στη νεότερη ελληνική ιστορία που διανύουμε τέτοια περίοδο. Και αυτό είναι 
εξαιρετικά ευοίωνο στοιχείο.

Δεύτερο στοιχείο αλλαγής της ελληνικής κοινωνίας, την οποία δεν έχουμε 
απόλυτα κατανοήσει πιστεύω. Εδώ και 10 χρόνια, η Ελλάδα, η χώρα η οποία 
κατανοεί τον εαυτό της και η κοινωνία η οποία φαντάζεται τον εαυτό της ως μία 
χώρα εξαγωγής ανθρώπινου δυναμικού, μία χώρα μεταναστών, έπαψε να είναι 
ακριβώς αυτό το πράγμα.

Είμαστε μία κοινωνία εδώ και 10 χρόνια η οποία εισάγει ανθρώπινο δυναμικό. 
Δεν εξάγει. Έχουν ριζικά αλλάξει οι όροι της παρουσίας μας στο διεθνή οικονο
μικό και πολιτικό χώρο. Αυτό έχ ε ι μεγάλες επιπτώσεις και πολιτικής και προ- 
σλαμβανουσών παραστάσεων και τρόπο με τον οποίο κατανοούμε και οικοδο
μούμε την ταυτότητά μας ως Έλληνες και ως Έθνος.

Και άρα και ως κοινωνία και άρα και ως άτομα τα οποία διαμεσολαβούμε και 
διαπραγματευόμαστε τον τρόπο με τον οποίο ερχόμαστε σε επαφή με το κρά
τος. Αυτές ακριβώς οι μεγάλες αλλαγές συμπυκνώνουν, κατά την άποψή μου, τη 
μεγάλη πρόκληση του παρόντος.
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΗ Η Κοινωνία τ ι »  Πολιτών. Η δημιουργική οχέση κοινωνίας & κράτους

Η οποία μεγάλη πρόκληση είναι μπροστά μας και είναι η αναδιάταξη της σχέ
σης ελευθερία-ισότητα στη νεοελληνική πολιτική ζωή, η αναδιατύπωση του 
εννοιολογικού περιεχομένου τού τι είναι πολίτης, η ενίσχυση της έννοιας του 
πολίτη, η αυξημένη απαίτηση του πολίτη να μπορούν να καταξιωθούν και να 
εφαρμοστούν τα δικαιώματα τα οποία του παρέχει το ήδη υπάρχον νομικό πλαί
σιο ή, για να το πω διαφορετικά, η πραγμάτωση του κράτους δικαίου. Ό χι η 
απλή διατύπωσή του.

Αυτό είναι εκείνο το οποίο οδηγεί σε μία καλύτερη δημοκρατία, εκείνο είναι 
το οποίο οδηγεί σε μία ενδυναμωμένη κοινωνία των πολιτών, εκείνο είναι το 
οποίο οδηγεί - αν θ έλετε σε τελευταία ανάλυση - σε μία αναδιάταξη των σχέ
σεων κράτους και κοινωνίας, με μία έκφραση πολύ πιο έντονη της παρουσίας 
της κοινωνίας, η οποία διασφαλίζει σε τελευτα ία  ανάλυση και την ισότιμη 
παρουσία μας σε έναν διεθνή χώρο, σε έναν ευρωπαϊκό χώρο και στη σύγχρο
νη εποχή.

Π ΡΟ ΕΔ ΡΕ ΙΟ : Ο Βασίλης Κεδίκογλου έχε ι το λόγο.
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(DEE Ο Σοσιαλισμός & η

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΤ

Αγαπητοί σύντροφοι - συντρόφισσες, φίλες - φίλοι, είναι μια Συνδιάσκεψη και 
μια κουβέντα που γίνεται μεταξύ, νομίζω, αποκλειστικά των μελών, γιατί ο όρος 
«συν» δεν έχε ι νόημα διαφορετικά.

Συζητούμε για το ΠΑΣΟΚ, για την ανανέωση, την αλλαγή, τη μετεξέλιξη, την 
αναγέννηση. Ομολογώ ότι δεν μπορώ να το αντιληφδώ απολύτως. Βρίσκομαι σε 
μία σύγχυση μεταξύ ιδεολογίας και στρουκτούρας. Βρίσκομαι σε μια σύγχυση 
μεταξύ ιδεολογίας και μανταλιτέ, νοοτροπίας, πώς πρέπει να εφαρμόσεις τις 
αρχές σου.

Εγώ δεν αντελήφδην ποτέ ότι η αρχή της εδνικής ανεξαρτησίας δεν είναι στό
χος του ΠΑΣΟ Κ και ότι αυτή μπορεί να αλλάξει. Και δεν αντελήφδην ποτέ ότι 
αυτό δεν ήταν δεμελιώ δες στο μυαλό του Ανδρέα Παπανδρέου, για τον οποίον 
υπάρχει άσχημη εντύπωση των σχέσεών μου μ' αυτόν.

Η αρχή της ανεξαρτησίας μπήκε, εδραιώδηκε, να γίνουμε επιτέλους ένας 
εδνικός κορμός, μία εδνικώς συνεκτική ομάδα κοινωνίας εν όψει του γεγονότος 
που έβλεπε, όχι ως οράματος, ότι οι αυριανοί ευρύτεροι οικονομικοί σχηματι
σμοί είναι προ των πυλών, εν όψει του γεγονότος ότι υπήρχε μια αγορά 2 5 0  
εκατομμυρίων στην Αμερική, άλλη μια τόση αγορά στη Σοβιετική Ενωση, και δεν 
μπορούσε παρά η Ευρώπη κι αυτή να γίνει μια ενιαία αγορά.

Και έλεγε τότε ο Ανδρέας Παπανδρέου, στα επιμέρους φροντιστήρια που μας 
έκανε το ' 7 5 - Ύ 6, δεν μπορούμε να μπούμε σ' αυτούς τους σχηματισμούς αν 
δεν είμαστε μια συνεκτική χώρα, (Έδνος, κοινωνία, λαός). Γι' αυτό το δέμα της 
εδνικής ανεξαρτησίας είναι το πρώτο, είναι το μπαρούτι προκειμένου να υποδε- 
χδείς τον πρίγκιπα στο κάστρο.

Και δυμάστε τότε όσοι είχαμε παρακολουδήσει το ανέκδοτο που έλεγε με 
τον πρίγκιπα: Πήγε στο κάστρο και του λέε ι ο Διοικητής του Κάστρου, πρίγκιπα 
δεν σε υποδεχτήκαμε όπως έπρεπε για 15 λόγους, «Α», «Β», «Γ», «Δ», και άλλος 
λόγος - λ έε ι -, δεν είχαμε μπαρούτι. Φτάνει του λέει, αυτό μόνο ήταν αρκετό.

Ερχόμαστε στο μπαρούτι, και δεν μπορώ να καταλάβω ποιο είναι. Βεβαίως 
είναι δέμα στρουκτούρας, πώς δα διατηρήσουμε τη δική μας ανεξαρτησία στη 
νέα κατάσταση της υποχρεωτικής εισόδου σε ευρύτερους σχηματισμούς.
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΗ Η Κοινωνία των Πολιτών. Η δημιουργική σχέση κοινωνίας 4 κρότους

Η ανθρωπότητα πέρασε διάφορες εποχές, τη βιομηχανική επανάσταση, προη
γουμένως την αναγέννηση, ήταν ευρύτερες κινήσεις που δεν είχαν ανάγκη ενό
τητας. Στη συνέχεια τις εθνικοποιήσεις, να πάρουν μορφή οι διάφορες εθνότη
τες.

Τώρα σύντροφοι αυτό που γίνεται, είναι οι ενότητες οι ευρύτερες ή οι οικονο
μικές, είναι ένας νέος σταθμός στην πορεία της ανθρωπότητας. Η χώρα μας 
στους προηγούμενους σταθμούς δεν ήταν ετοιμασμένη, δεν ε ίχ ε  την πρόβλεψη. 
Τώρα χάρη στον Ανδρέα Παπανδρέου είχαμε αυτή την πρόβλεψη, αδήρητος 
ανάγκη να μπούμε εκεί.

Άλλο αν λέγαμε: «Έξω από την ΕΟΚ». Γιατί; Για να εδραιώσουμε το συνεκτικό 
μας ιστό. Δεν είπε ποτέ ο Ανδρέας Παπανδρέου «Έξω από την ΕΟΚ» αιωνίως. 
Τώρα «Έξω από την ΕΟΚ». Και ξέρετε την πολιτική του και τα προγράμματα και 
τη Συνδιάσκεψη στο Δουβλίνο κ,λπ.

Είναι μια ανάγκη να μπούμε σ' αυτό το στοιχείο. Το θέμα είναι με ποια στρου
κτούρα θα πάμε και αν οι αρχές μας μπορούν να λειτουργούν εκεί. Ε, λοιπόν, 
είναι αλλοίωτες. Μπορεί να έχουμε εθνική ανεξαρτησία θαυμάσια και να είμα
στε σε ευρύτερους σχηματισμούς.

Και μάλιστα αυτό εξυπηρετείται καλύτερα με τη θέση που ανέπτυξε η κυβέρ
νηση πρόσφατα, σεβασμό των διεθνών Συνθηκών και ακόμα και με τη Συνθήκη 
του Σέγκεν, που δε νομίζω ότι έχε ι αναπτυχθεί όσο έπρεπε και δεν εκμεταλλεύ
ετα ι η κυβέρνηση όσο πρέπει τη Συνθήκη του Σέγκεν, γιατί η Συνθήκη του 
Σέγκεν καθορίζει και εξωτερικά σύνορα. Αυτό όμως είναι ένα άλλο θέμα ευρύ
τερο.

Έτσι, λοιπόν, μέσα στα νέα που έρχονται είναι αυτές οι ενότητες, αλλά είναι 
και κάτι άλλο το οποίο παρελήφθη παντελώς από τη συζήτησή μας, το θέμα της 
τεχνολογίας. Αυτό που δημιουργεί τη μεγάλη αλλαγή, που δημιουργεί τους τρό
πους, που αυξάνει το προϊόν χωρίς να ανεβάζει την απασχόληση, είναι αγαπητοί 
φίλοι η τεχνολογία, και εδώ είναι τι κάνουμε. Και εδώ είναι η εκπαίδευση, όπως 
πολύ καλά επεσήμανε ο Πρόεδρος, και εδώ είναι τα στοιχεία, εδώ είναι το νέο, 
είναι η αλλαγή.

Τι άλλο έχε ι συμβεί στη συνέχεια. Έχει συμβεί η κατάρρευση του υπαρκτού 
σοσιαλισμού. Τι σημαίνει αυτό; Ο υπαρκτός σοσιαλισμός θεωρούσε ότι ο 
άνθρωπος είναι μόνο νοητικό, μόνο νοήμων, δεν είναι ένστικτο, δεν είναι φύση. 
Μπορεί να μην υπακούει στον ανταγωνισμό. Ενώ η φύση και κατ' επέκταση και η 
κοινωνία ως στοιχείο της φύσης είναι ανταγωνισμός, Ζωή αγών περί υπάρξεως.

Ο υπαρκτός σοσιαλισμός είπε, όχι, μπορούμε να κατευθύνουμε όλες τις δρα
στηριότητες, μπορεί το κόμμα να κανονίσει τα πάντα. Ή ρθε όμως η πράξη να 
πει ότι δεν γίνεται. Και οι άνθρωποι είναι μέλη της φύσης και είναι ανταγωνιστι-
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΠΑΣΟΚ Σοσιαλισμός & η Δημοκρατία στην Ευρώπη του 21ου Αιώνα

κοί και εδραίωσε τον ανταγωνισμό. Να το στοιχείο πώς 8α προχωρήσουμε στις 
νέες συνθήκες του ανταγωνισμού. Δεν αλλάζει η αρχή της λαϊκής κυριαρχίας, 
δεν αλλάζει πουθενά και σε τίποτα.

Μ ε συγχωρείς, είναι κοινωνία και κράτος. Κοινωνία χωρίς τεχνολογία δεν στέ
κεται. Δεν γίνεται συνοχή της κοινωνίας χωρίς τεχνολογία. Δεν ζεις χωρίς τηλεό
ραση. Μη λέμε τώρα ότι θα κάνουμε κοινωνία χωρίς τηλεόραση. Είμαι μέσα 
καταμεσής.

Ανέπτυξε πολύ ορθά το θέμα της ελευθερίας και της ισότητας ο κ.Διαμαντού- 
ρος προ ολίγου, στο οποίο υπήρξε ιδιαίτερη επιμονή. Πράγματι, ελευθερία ισό
τητας και ανάπτυξη της προσωπικότητας του καθενός, αλλά δεν έχουν όλοι τις 
ίδιες δυνατότητες, γιατί η προσωπικότητα ακολουθείται από εφόδια. Άλλα εφό
δια έχε ι ο Σόρος, ο άνδρας των Ηνωμένων Πολιτειών, ο άνθρωπος, και άλλα 
εφόδια ο Κεδίκογλου ή οποιοσδήποτε άλλος Γιατράς.

Μαζί με τα εφόδια και, βεβαίως, να προχωρήσουμε στη συνέχεια στην ανά
πτυξη της προσωπικότητας. Αλλά είπε και στο τέλος κάτι άλλο που είναι αντίφα
ση της ανάπτυξης της προσωπικότητας, της κοινωνικής ευθύνης. Μ ε ποια εργα
λεία, με ποια όργανα, με ποια μέσα. Αυτό είναι θέμα, θέμα στρουκτούρας. Διότι 
εμείς ως ΠΑΣΟ Κ είπαμε μια άλλη αρχή.

Στη συνέχεια μπαίνω, για να συντομεύω, στο ζήτημα του κοινωνικού κράτους. 
Ποτέ το ΠΑΣΟ Κ δεν μίλησε περί κράτους του καλού Σαμαρείτη. Απεναντίας, ο 
μακαρίτης ο Καράγιωργας, θυμάστε στην πρώτη κουβέντα ενώπιον και του 
Ανδρέα Παπανδρέου, μίλησε ότι ΠΑΣΟ Κ δεν σημαίνει κράτος του καλού Σαμα
ρείτη. Σήμαινε οργανικό στοιχείο της δομής της κοινωνίας και του κράτους η 
κοινωνική αντίληψη, η κοινωνική απελευθέρωση, η εκπλήρωση βασικών θεμά
των εργασίας, σύνταξης κ.λπ.

Αυτά είναι οργανικά στοιχεία. Πώς, λοιπόν, στις νέες συνθήκες του ανταγωνι
σμού, της μη δυνατότητας από πάνω να διευθύνουμε και να διατάσσουμε, μπο
ρούμε να εδραιώσουμε την αρχή της κοινωνικής απελευθέρωσης, που δεν 
έπαψε να υπάρχει.

Οι αρχές είναι συγκεκριμένες, ήταν, είναι και θα είναι. Αυτό είναι το ΠΑΣΟΚ. 
Και δεν μπορεί να μιλάμε περί αλλαγής και ανανέωσης και από την άλλη μεριά 
να μου λ έε ι ο Γραμματέας, διατηρώντας τους στρατηγικούς μας στόχους. Άμα 
οι στρατηγικοί στόχοι διατηρούνται και υπάρχουν, τι αλλαγή θα κάνουμε; Τα 
άλλα όλα είναι τακτικές. Τα άλλα όλα είναι επιμέρους στρουκτούρες και τεχνο
λογία.

Και μιλάμε μετά, στη συνέχεια, ότι η εθνική ανεξαρτησία, προφανώς, χρειάζε
ται μία ισχυρή κοινωνία. Ασφαλώς. Αν δεν υπάρχει μια στοιχειώδης αυτάρκεια 
στη χώρα, μπορούμε να μιλάμε για εθνική ανεξαρτησία; Γι' αυτή τι κάναμε. Ε,
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που πήγαμε μία γεωργική χώρα εμείς; Μία γεωργική χώρα την έχουμε πάει στο 
κατάντημα, για να ζήσουμε να εισάγουμε 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια κάδε 
χρόνο έτοιμες τροφές.

Εκεί την κάναμε, εκε ί που είμαστε. Πού είναι το γεωργικό ισοζύγιο, ανοίξτε μια 
μέρα τα κιτάπια της Στατιστικής Υπηρεσίας και 8α τρομάξετε. Ποιο μέλλον έχει 
αυτή η χώρα όταν εισάγει 3 5 .0 0 0  τόνους γάλα και μάλιστα αμφιβόλου ποιότη
τας; Και ποιο είναι το Ελληνόπουλο που μεγαλώνει με κακής ποιότητος γάλα; Το 
έχουμε σκεφτεί πώς επιδρά εδώ, στο μυαλό, το χαλασμένο γάλα;

Ισχυρή κοινωνία, σημαίνει κοινωνία η οποία παράγει εισόδημα. Και ποια σημα
σία δώσαμε εμείς στην πορεία της σύγκλισης στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν 
ή στο ακαθάριστο εθνικό προϊόν;

Προκειμένου να μπούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι αδήρητη ανάγκη, 
οφείλουμε να έχουμε κάποιους όρους, υποχρεώσεις. Να έχουμε έλλειμμα λέμε 
όλη την ώρα. Ό χι κύριοι να έχουμε έλλειμμα, να έχουμε λόγο ελλείμματος προς 
εισόδημα, όχι έλλειμμα. Να έχουμε λόγο χρέους προς εισόδημα, όχι χρέος ορι
σμένο ή μάλλον με τάση.

Συνεχώς πιπιλίζουμε στο λαό το έλλειμμα, το έλλειμμα, το χρέος, το χρέος. Ε, 
δεν είναι το έλλειμμα, το χρέος, είναι λόγος ελλείμματος προς χρέος. Και αντί 
να μειώνουμε το έλλειμμα και να στραγγαλίζουμε τα πάντα, να κοιτάξουμε ν' 
αυξήσουμε το ακαθάριστο εθνικό προϊόν, να αλλάξουμε το λόγο.

Ο λόγος μειώνεται αν αυξήσεις τον παρονομαστή ή βεβαίως αν μειώσεις τον 
αριθμητή. Αλλά η μείωση του αριθμητή είναι πολύ εύκολη δουλειά, βγαίνω εγώ 
ή ο Γιώργος Δρυς και λ έε ι διπλασιασμός των φόρων το πρωί, και πήγε στη μέση 
το κλάσμα. Πάρα πολύ απλό.

Για να ανεβάσεις όμως το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν θ έλει κότσια, θέλει 
ρίσκο, θ έλει αποφάσεις, θέλει να παίξεις με την καρέκλα σου, θέλει να πάρεις 
πρωτοβουλίες, να εισηγηθείς στον πρωθυπουργό, να ρισκάρουν οι υπουργοί 
και να μην ρισκάρει ποτέ ο πρωθυπουργός, για να υπάρχει μία συνοχή και να 
'ναι καθώς πρέπει Κυβέρνηση και Κόμμα.

Δεν υπήρξε καμία διαφώτιση στην αύξηση του ακαθαρίστου εγχωρίου προϊό
ντος και σας έφερα το παράδειγμα της γεωργίας, για να μην μπω σε άλλα, γιατί 
θα τρομάξετε. Θα τρομάξετε αν δ ε ίτε  ποια είναι η παραγωγική κατάσταση της 
χώρας σήμερα και θα αντιληφθείτε, γιατί ο πρωθυπουργός δεν τα λ έε ι όλα, 
αλλά βγάζει κραυγές, τι γίνεται με την ελληνική παραγωγή.

Τον θυμάστε σε μια άλλη Συνδιάσκεψη με την κραυγή αγωνίας, ο πρωθυπουρ
γός απάντησε, τι κάνουμε με την ελληνική παραγωγή. Εμείς όμως που είμαστε 
από πιο κάτω πρέπει να τα λέμε αυτά τα πράγματα.
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Συνεπώς, το θέμα για να καταλήξω, στις νέες συνθήκες που υπάρχουν, οι 
αρχές μ°ζ μπορούν θαυμάσια να μείνουν αναλλοίωτες, το ΠΑΣΟ Κ είναι αυτό 
που είναι, το ΠΑΣΟΚ της λαϊκής κυριαρχίας, που πεμπτουσία αυτής της αρχής 
είναι ότι ο πολίτης συμμετέχει σε αποφάσεις που τον αφορούν.

Jo ΠΑΣΟΚ είναι το ΠΑΣΟ Κ της δημοκρατίας, της κριτικής, της παρουσίας, αν 
και το θέμα της κριτικής πολύ συζητήσιμο είναι. Το ΠΑΣΟ Κ είναι αυτό που 
εδραίωσε αυτό που είπε ο κ.Διαμαντούρος προηγουμένως και γι' αυτό να είμα
στε περήφανοι, τη δημοκρατία στη χώρα ως αντιπολίτευση αρνητικά και ως 
κυβέρνηση θετικά.

Εμείς είμαστε που σ' αυτό το Σύνταγμα δώσαμε ουσία, περιεχόμενο, αντίλη
ψη. Αλλά μιλώντας περί ισότητας γενικά να ξέρουμε και κάτι άλλο, πως ΠΑΣΟΚ 
σημαίνει ισότητα πνευματικής και χειρωνακτικής εργασίας. Και αν με την ισότη
τα γενικά εννοούμε ή με τη διαβάθμιση της ποιότητας, αυτό το θέτω στον κ.Δια- 
μαντούρο, η ισότητα κ,λπ. να προσέξουμε. ΠΑΣΟ Κ σημαίνει ισότητα πνευματι
κής και χειρωνακτικής εργασίας. Σημαίνει ισότητα άνδρα και γυναίκας, γυναίκας 
και άνδρα. Αυτή την ποιότητα της ισότητας και της δημοκρατίας οφείλουμε να 
την προσέξουμε.

Για να κλείσω, και κλείνω αγαπητέ μου Γιάννη και σε ευχαριστώ πολύ για την 
ανοχή σου, το ΠΑΣΟΚ δεν έχει και ανάγκη καμιάς αναγέννησης, καμιάς ανανέ
ωσης. Είμαστε περήφανοι γι' αυτό που είμαστε, για τις αρχικές μας επιλογές να 
μπούμε σ' αυτόν το χώρο, που ε ίχ ε  αυτές τις επιλογές της συμμετοχής σε απο
φάσεις που μας αφορούν και τόσα άλλα που με ολίγα σας είπα.

Έχει ανάγκη προσαρμογής της στρουκτούρας, της νοοτροπίας του, της μαντα- 
λιτέ στα σύγχρονα δεδομένα, κυρίως, που επιβάλλει η τεχνολογία. Έχει ανάγκη 
προσαρμογής της εκπαίδευσης φυσικά. Δεν μπορεί να παράγουμε επιστήμονες, 
και κάντε κ.πρωθυπουργέ ένα γκάλοπ σας παρακαλώ στις χιλιάδες των φοιτη
τών που φοιτούν, πόσο ποσοστό απ' αυτούς έχε ι δ ει τους καθηγητές πρώτης 
βαθμίδος.

Πόσοι απ' αυτούς, μεγαλώσαμε παιδιά, αδελφών και φίλων κ.λπ., και κανένα 
απ' αυτά δεν μου είπε ότι εγνώρισε τον καθηγητή του της πρώτης Βαθμίδος. Ε, 
τι εκπαίδευση να γίνει, είναι ποτέ να γίνει τέτοια εκπαίδευση; Αδύνατον. Το πρό
βλημα είναι στη στρουκτούρα, στη δόμηση, στη μανταλιτέ, στη νοοτροπία, στην 
αντίληψη - και αυτό είναι ο εκσυγχρονισμός. Σύγχρονα μέσα, ο εκσυγχρονισμός 
δεν είναι ιδεολογία, είναι στρουκτούρα, είναι μανταλιτέ, νοοτροπία, μέθοδος, 
μέσα και εργαλεία. Ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Ο Δημήτρης Τσάτσος έχε ι το λόγο.
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΗ Η Κοινωνία των Πολιτών. Η δημιουργική σχέση κοινωνίας & κράτους

Δ Η Μ Η Τ Ρ Η Σ  ΤΣΑΤΣΟΣ

Θερμά ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δ ίνετε να πω δυο λόγια. Μου 
δόθηκαν 5 ', θα τα τηρήσω. Οργάνωσα τις σκέψεις μου σε 10 θέσεις πάνω στο 
θέμα: «Κράτος - Κοινωνία - Πολίτης». Κατ' ανάγκη θα υπάρχουν κάποιες επανα
λήψεις, γιατί ετοιμάστηκα πριν από το Συνέδριο, κάποιες περιλήψεις πολύτιμων 
σκέψεων που ακούστηκαν, ίσως και κάτι καινούριο.

Θέση πρώτη: Η πτώση των τειχών στον κόσμο δεν αναίρεσε την πάλη ανάμε
σα στην άκρατη ελευθερία ως μορφή κοινωνικής αυθαιρεσίας και την κοινωνική 
ισότητα ως απαράβατο όρο της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Η ιστορικά μη υπερ- 
βάσιμη αντίθεση αριστερού και συντηρητικού πολιτικού λόγου οφείλει σήμερα 
όσο ποτέ να αρθρωθεί δημόσια.

Θέση δεύτερη: Η αποσαφήνιση και ο επαναπροσδιορισμός του αριστερού 
οράματος, τόσο γενικά όσο και αναφορικά με τη θεμελιώδη σχέση κράτους - 
κοινωνίας - πολίτη, τώρα που η συντήρηση επ ιχειρεί ψευδεπίγραφο λόγο περί 
δήθεν μη ορατών ιδεολογικών ορίων, τώρα οφείλει να είναι σαφής και επίμο

νος.

Θέση τρίτη: Το κράτος για μας, σε αντίθεση με το συντηρητικό λόγο, δεν είναι 
μεταφυσικός αυτοσκοπός, δεν είναι αυτό που λένε το αίτιο των αιτίων. Η περί
φημη «raison d' Etat», το βαθύτερο αίτιο ύπαρξης του κράτους, βρίσκεται όχι 
στο ίδιο, αλλά στην κοινωνία. Κράτος είναι η έκφραση για μας των κοινωνικών 
δυνάμεων.

Θέση τέταρτη: Από την προηγούμενη θεωρητική σκέψη προκύπτουν πολλά και 
πρακτικά και συγκεκριμένα και πολιτικά. Πάντως, προκύπτει ένα: Τόσο η θεσμική 
υπόσταση όσο και η συγκεκριμενοποίηση του νοήματος του κράτους από τους 
φορείς της πολιτικής υπόκεινται σε αέναη εξέλιξη.

Σταθερό δεν είναι το κράτος όσο παραμένει αμετάβλητο. Σταθερό είναι το 
κράτος όσο θεσμικά και πολιτικά προσαρμόζεται προς τους επίσης σε αέναη 
εξέλιξη τελούντες κοινωνικούς συσχετισμούς.

Αντιστοίχως, σταθερή πολιτική δεν είναι εκείνη που με επίκληση την όποια 
παράδοση παραμένει αμετάβλητη. Σταθερή είναι η μεταβαλλόμενη πολιτική,
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εφ' όσον ανάγεται στα αενάως μεταβαλλόμενα δεδομένα. Υπό την έννοια αυτή 
ο εκσυγχρονισμός δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά είναι κάτι που οφείλει να είναι 
μονίμως δημοκρατικά νομιμοποιημένος και κοινωνικά δεμελιωμένος, δηλαδή 
αναγόμενος στις μεταβαλλόμενες κοινωνικοπολιτικές πραγματικότητες.

Θέση πέμπτη: Έκδηλη και εύλογη είναι η αξίωση των κοινωνικών ομάδων, 
δηλαδή των πολιτών, στη συλλογική και δυναμική τους έκφραση για συμμετοχή 
στις μεγάλες πολιτικές επιλογές. Αξιώνουν όμως όχι μόνο τον κοινωνικό διάλο
γο, αλλά και ένα είδος σύμφωνης γνώμης τους.

Το κράτος όμως ως συνισταμένη της κοινωνικής μας συνοχής, δηλαδή η πολι
τεία του δικού μας οράματος είναι, ναι είναι συμμετοχή, δεν είναι όμως συντε

χνιακή.

Θέση έκτη: Η συμμετοχή των κοινωνικών ομάδων στις πολιτικές επιλογές προ
ϋποθέτει υπέρβαση μιας ασυμβίβαστης τάχα αντίθεσης ειδ ικού και γενικού 
συμφέροντος. Σημαίνει πως η μαχόμενη κοινωνική ομάδα οροθετεί ακόμα και 
νοηματικά, που σημαίνει βαθύτατα πολιτικά, το ειδ ικό  συμφέρον της με βάση 
αυτό το σίγουρα δύσκολα νοούμενο γενικό συμφέρον. Ήδη σχέδια της εκάστο- 
τε οροθέτησης του γενικού συμφέροντος πρέπει να πάψουν να είναι η αιτία να 
αρνούμεθα την ύπαρξη γενικού συμφέροντος μέσα σε μια κοινωνία.

Θέση έβδομη: Στην πολιτεία του δικού μας οράματος η εξουσία είναι σύμφυ
τη με την πολιτική ευθύνη. Άρα, και η συμμετοχή στην εξουσία σημαίνει και συμ
μετοχή στην πολιτική ευθύνη. Στην ευθύνη γι' αυτό που λέμε κοινωνικό σύνολο 
ή, ναι, γενικό συμφέρον. Στηρίζουμε έτσι, προτείνω εγώ, τη μαχόμενη κοινωνική 
ομάδα στο μέτρο που και η ίδια λειτουργεί με όριο την επίγνωση και της δικής 
της πολιτικής ευθύνης.

Θέση όγδοη: Ο μεγάλος θεσμός που οργανώνει τη σχέση κράτους - κοινω
νίας - πολίτη είναι το πολιτικό κόμμα, το τόνισε ο Άκης Τσοχατζόπουλος. Η 
σχέση αυτή μέσα από τον κομματικό θεσμό πήρε στην ιστορία του κράτους, 
πάντως στην Ευρώπη, δημοκρατικό περιεχόμενο, γιατί επέφερε τη νίκη της πολι
τικής ενάντια στη μεταφυσική της πολιτικής ουδετερότητας.

Είναι γι' αυτό κατάκτηση η προαγωγή του πολιτικού κόμματος σε συνταγματικό 
δεσμό, είναι η κύρια έπαρση του ενεργού πολίτη, και γι' αυτό η κατοχύρωση της 
εσωκομματικής δημοκρατίας διασφαλίζει όχι μόνον τον πολίτη μέλος του κόμ
ματος, αλλά και τον ίδιο το θεσμό, γιατί μόνο έτσι το κόμμα καθίσταται εγγυη
τής του δημοκρατικού πολιτεύματος.

Θέση ένατη: Τη σύγχρονη κρίση της πολιτικής, που δεν είναι άλλο παρά κρίση

t
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αυτής της σχέσης κράτους - κοινωνίας - πολίτη, δεν την αρνούμεθα αφού τη 
βιώνουμε. Η βίωσή της όμως δεν μας απομακρύνει απ' αυτήν, αλλά μας στρα
τεύει ακόμα περισσότερο στη μεγάλη υπεράσπιση της πολιτικής. Όσοι γνωρί
ζουν ιστορία, γνωρίζουν ότι η Αριστερά είναι ο ιστορικά πρωταρχικός εγγυητής 
της πολιτικής.

Θέση δέκατη: Τη σχέση κράτους και πολίτη σήμερα συνπροσδιορίζει το γεγο
νός ότι το κράτος μας είναι ενταγμένο σε ένα υπερεθνικό θεσμικό οικοδόμημα, 
την Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή στη διαδικασία της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης.

Η Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση δεν μπορεί ποτέ να εννοηθεί, ούτε ως πορεία 
προς ένα Ομοσπονδιακό κράτος, όπου συντελείται αφαίμαξη της κρατικής μας 
υπόστασης, ούτε ως χαλαρή Ομοσπονδία που ματαιώνει την ολοκλήρωση. Η 
Ευρωπαϊκή Ένωση είναι και Ένωση λαών, όπου και όσο αυτό αξιώνεται από την 
ιστορική πραγματικότητα, αλλά είναι και Ένωση των κυρίαρχων κρατών.

Το ερώτημα της τελικής φυσιογνωμίας της Ευρώπης τελ ε ί σε ιστορική εκκρ ε
μότητα. Είναι ερώτημα επίμαχο και είναι στοίχημα που κερδίζετα ι. Πολίτης - 
Κοινωνία και Κράτος δεν μπορούμε να σταθούμε θεα τές . Η έκβαση μάς 
αφορά και επομένως έχουμε υποχρέωση σύμπραξης. Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Ο Θανάσης Τσούρας έχε ι το λόγο.
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Ο Σοσιαλισμός & η Δημοκρατία στην Ευρώπη του 21ου Αιώνα

Θ Α Ν Α ΣΗ Σ ΤΣΟΤΡΑΣ

Η κοινωνία των πολιτών, η δημιουργική σχέση κοινωνίας και κράτους είναι το 
δέμα μας. Αρχίζω θυμίζοντας πως η σχέση κοινωνίας και κράτος τον 20ό 
αιώνα τουλάχιστον, στηρίχτηκε, ε ίχ ε  δύο θεμελιακά σημεία προσδιορισμού που 
έτεμναν ιδεολογικές, πολιτικές και κοινωνικές αναφορές.

Πρώτο σημείο, η αναγνώριση, καθιέρωση και διεύρυνση των πολιτικών δικαιω
μάτων του πολίτη και δεύτερο, στη συνέχεια, η αναγνώριση, κατάκτηση και υπε
ράσπιση των κοινωνικών δικαιωμάτων του πολίτη. Πολιτικών, κοινωνικών.

Σημεία που περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο χώρο ταυτίστηκαν με τη 
Δημοκρατική-Σοσιαλιστική Αριστερά. Τα τελευταία χρόνια ζούμε σε έναν κόσμο 
βαθιών αλλαγών και ανατροπών. Τον σφραγίζουν 4 διαφορετικά χαρακτηριστι
κά.

Ένα, η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας. Απλώς θα ήθελα εδώ να σημειώσω 
πως δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο όπως θέλουν να μας το παρουσιάσουν. Όπως 
σημειώνει σε ένα βιβλίο του ο καθηγητής Μ ισέλ Αγκλιεττά, είναι μια επανερχό
μενη ιστορική διαδικασία από αιώνες.

Δεύτερο είναι η εκρηκτική ανάπτυξη των τεχνολογιών. Τρίτο είναι η κοινωνία 
της πληροφορίας, που ίσως μέσα από τα ασαφή χαρακτηριστικά που προσπα
θεί τώρα να προσδιορίσει, να μας οδηγήσει στο μεγάλο αδελφό και, Βέβαια, η 
μονοκρατορία του ενός πια πολιτικοοικονομικού μπλοκ και, κυρίως του πυρήνα 
του.

Μια νέα τάξη πραγμάτων προσπαθεί να επικυριαρχήσει. Μια νέα τάξη πραγ
μάτων που πολύ σύντομα φάνηκε πως όχι μόνο δεν μπορεί να λύσει τα μεγάλα 
προβλήματα της ανθρωπότητας, αλλά αντίθετα οξύνει και πολλαπλασιάζει τις 
αντιθέσεις, τις ανισότητες και την περιθωριοποίηση σε κάθε επίπεδο.

Ήταν, όπως έγραψε ο Πολ Σουίζι, μια νίκη του καπιταλισμού που αποδείχτηκε 
και αυτή απόλυτα ρηχή. Αλλά αυτή η έφοδος του Νεοφιλελευθερισμού σε 
συνάντηση και με την εκκωφαντική κατάρρευση του υπαρκτού Σοσιαλισμού, 
αιφνιδίασε και εμάς. Αιφνιδίασε και τη Σοσιαλιστική Προοδευτική Αριστερά 
που δεν μπόρεσε - τουλάχιστον το πρώτο χρονικό διάστημα - να αμυνθεί και να
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προτείνει απαντήσεις και -λύσεις και στο χώρο των ιδεών -ίσως ήταν η πρώτη 
φορά- και στο χώρο της πολιτικής δράσης και πράξης.

Έτσι άρχισαν να διαπερνούν τις κοινωνίες και να γίνονται, αν όχι αποδεκτές, 
τουλάχιστον δύσκολο να αποκρουστούν έννοιες όπως η κατακρήμνιση των δια- 
χωριστικών γραμμών Δεξιάς και Αριστερός, οι άλλες πιο επικίνδυνες ακόμη, 
όπως πολιτική χωρίς πολιτικούς, κράτη χωρίς κράτος.

Αρχίσαμε όμως να ανασυντασσόμεδα. Ο Αλέν Τουρέν έχε ι γράψει κάτι που 
νομίζω ότι είναι μια πρώτη καλή θεωρητική αρχή. Λέει: Και σήμερα ο ορισμός 
της Δεξιάς και της Αριστερός είναι σαφής. Η Δεξιά είναι αυτή που υποστηρίζει 
ότι η λογική του συστήματος, η λογική της αγοράς, της τεχνολογίας, της πληρο
φορίας, πρέπει να υπερισχύσει.

Αντιθέτως, αυτό που προσδιορίζει σήμερα την Αριστερά είναι ότι τοποθετεί
ται στην πλευρά των υποκειμένων. Του ανθρώπου. Του πολίτη. Και πρέπει η 
Αριστερή πολιτική σκέψη να αναπροσδιορίσει τι θέλουμε να είναι ο άνθρωπος. 
Τι θέλουμε να είναι ο πολίτης και πώς μπορεί να ξαναγίνει το υποκείμενο της 
ιστορίας.

Και βέβαια, ο σκοπός δεν μπορεί να είναι αυτό που, σύμφωνα με τη γνωστή 
έκφραση του Κορνήλιου Καστοριάδη, ήταν το να δουλεύει για να αλλάζει αυτο
κίνητο κάθε τρία χρόνια. Πρότυπο της καπιταλιστικής καταναλωτικής κοινωνίας 
πριν 20ετία . Γιατί τώρα πια ούτε αυτό δεν προωθείται. Δεν προχωρεί.

Σήμερα αυτό που προσπαθεί η νέα τάξη πραγμάτων είναι να μας οδηγήσει σε 
κάτι απόλυτα μηδενιστικό σε σχέση με τον άνθρωπο. Που πολύ χαρακτηριστικά 
νομίζω διατυπώνει η Βίβιαν Φόρεστερ. Λέει: Όποια και αν είναι η ιστορία της 
βαρβαρότητας, και σαφώς αναφέρεται στη γνωστή ρήση του Μαρξ «Σοσιαλι
σμός ή βαρβαρότητα», όποια λοιπόν και αν είναι η ιστορία της βαρβαρότητας, 
στην πορεία των αιώνων, μέχρι σήμερα οι άνθρωποι στο σύνολό τους διέθεταν 
τουλάχιστον μια εγγύηση. Είχαν θεμελιώδη σημασία για τη λειτουργία του πλα- 
νήτη.

Σήμερα, για πρώτη φορά, κινδυνεύουν να μην έχουν ούτε αυτή. Και είναι 
σαφές πως αυτό επ ιδιώ κει και σκοπεύει συστηματικά και ξεκάθαρα το νέο 
μοντέλο του παγκόσμιου συστήματος που προσπαθεί να επικρατήσει. Μέσα 
από διάφορους τρόπους. Μέσα από πολύπλευρη περιθωριοποίηση του ανθρώ
που με κάθε μέσο. Την ολιγοπώληση της γνώσης, τη ζωή κάτω από τα όρια φτώ
χειας, τη δομική ανεργία, τη δημιουργία μαζοψυχής, ψυχολογίας θεατή, τον 
πλήρη αποκλεισμό από κάθε κέντρο λήψης απόφασης, τα νεοφανή δημοκρατι
κά ελλείμματα κ.λπ.
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Ο Σοσιαλισμός & η Δημοκρατία στην Ευρώπη του 21ου Αιώνα

Προωθούν αυτό που ευφυώς έχε ι ονομαστεί καπιταλιστική μοναξιά. Όπως 
σημειώνει ένας μεγάλος Αριστερός διανοητής, ο Μάικλ Γουότσερ, «προσπα- 
0ούν να αντικαταστήσουν την κοινωνία των πολιτών με την τηλεόραση και τους 
εΠαγγελματίες λομπίστες». Και συνεχίζει. «Γι'αυτό πρέπει να ξαναναδυθούν οι 
οργανωμένες εκφράσεις της κοινωνίας των πολιτών στο πλαίσιο ενός αποκε
ντρωμένου δημοκρατικού σοσιαλισμού».

Και λόγω ευθύνης τού ΠΑΣΟ Κ, συνεχίζω λέγοντας πως μια απ'αυτές τις 
οργανωμένες εκφράσεις είναι και η Τοπική Αυτοδιοίκηση. Είναι αυτό το μορφο- 
ποιημένο κοινωνικό υποσύνολο όπου μπορούμε οργανωμένα, θεσμικά, αποτελε
σματικά να επιστρέφουμε ένα μεγάλο τμήμα της πολιτικής και οικονομικής εξου
σίας στους συντελεστές που τη δημιουργούν. Δηλαδή στους πολίτες.

Είναι σαφές πως στη νεότερη ελληνική ιστορία οι Κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ 
είναι οι μόνες που ανάδειξαν, που προώθησαν και στήριξαν την Αυτοδιοίκηση. 
Ιτη  διάσκεψη τη σημερινή εγώ, ένα θέλω μόνο να τονίσω επάνω σε αυτό. 
Κάπου τα τελευταία χρόνια, αρκετοί από εμάς προσεγγίζουν το θεσμό ως μία 
αναγκαία σημαντική διοικητική μεταρρύθμιση. Αλλά μόνο μεταρρύθμιση.

Είναι λάθος. Η Αυτοδιοίκηση με όλες τις μορφές της, αντιπροσωπευτικές και 
λαϊκοσυμμετοχικές, είναι πυρήνας της ιδεολογίας. Είναι κυρίαρχο σημείο της 
πολιτικής μας και πρέπει να είναι πρωτεύον άξονας της στρατηγικής μας για ένα 
Κίνημα που πιστεύει και προωθεί τον πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό μετα
σχηματισμό της κοινωνίας με σοσιαλιστική κατεύθυνση και προοπτική.

Για να υπάρξει, για να βιώνεται, για να λειτουργεί η κοινωνία των πολιτών, που 
ταυτόχρονα είναι εναλλακτική πρόταση αλλά και ανατρεπτικό οχύρωμα στην 
επέλαση της νέας τάξης πραγμάτων, δεν αρκεί βέβαια η Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Αλλά δεν νοείται αντίστροφα και καμία τέτοιας μορφής κοινωνία χωρίς την 
ύπαρξη ισχυρής, αυτοδύναμης, ουσιαστικής Αυτοδιοίκησης με αληθινούς, και 
εδώ είναι ένα μεγάλο σημείο, λαϊκοσυμμετοχικούς αρμούς, που ενώνεται και 
δένεται με όλους τους υπόλοιπους θεσμούς και εκφράσεις λαϊκής εξουσίας.

Και νομίζω ότι, στις θεωρητικές επεξεργασίας που σήμερα ξεκινάμε για το 
Σοσιαλισμό και τη Δημοκρατία του 21ου αιώνα, είναι ζητήματα που πρέπει να 
λάβουμε σοβαρά υπόψη. Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Ο Πέτρος Ευθυμίου έχε ι το λόγο.
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Π Ε Τ Ρ Ο Σ  ΕΥ Θ Υ Μ ΙΟ Υ

Αγαπητοί φίλοι, ξέρετε ότι δεν μιλάω με την ιδιότητα κάποιου κομματικού στε
λέχους, ούτε νομιμοποιούμαι να μιλήσω ως πολίτης γενικά και αφηρημένα. Θα 
μιλήσω ως ένας Σοσιαλιστής εκτός Κόμματος. Και 8α δέσω πάρα πολύ απλά 
την ερώτηση, γιατί κάνουμε αυτή τη συζήτηση;

Πού είναι το φάντασμα του Σοσιαλισμού σε αυτή την αίθουσα και στις ζωές 
μας; Μ ιλάμε πράγματι για εκείνο  το Κίνημα που έθ ρ εψ ε τα οράματά μας; 
Μιλάμε για το Κίνημα που ήθελε την απελευθέρωση του ανθρώπου από τον 
άνθρωπο, την κατάργηση της εκμετάλλευσης του ανθρώπου από τον άνθρωπο, 
της κοινωνίας της αυτοδιεύθυνσης των παραγωγών;

Μιλάμε για την κοινωνία που μας έθρεψαν οι μανάδες μας με εκείνο το γάλα 
της ΕΠΟΝ που θέλαμε τα κανόνια να γίνουν αλέτρια και θέλαμε τη λευτεριά 
πανανθρώπινη; Έχουμε εντελώς αποκοπεί όχι απλώς από τον τελ ικό  στόχο, 
αλλά από τα μέσα που οδηγούν σε αυτόν.

Γιατί, στην πραγματικότητα, αν το Σοσιαλιστικό Κίνημα αθροίζει 140 χρόνια 
πολιτικής ιστορίας, ο Μαρξ, ο αρμοδιότερος Μαρξιστής όλων μας, αναγνώρισε 
τα πρώτα αυτά χαρακτηριστικά στην εξέγερση του Παρισινού Προλεταριάτου 
το 1 848. Τι αθροίζουμε εμείς οι Σοσιαλιστές 140 χρόνια;

Αθροίζουμε ήττες. Αθροίζουμε ήττες και νίκες αμυντικού χαρακτήρα. Μ ε λίγα 
λόγια, είμαστε ηττημένη παράταξη, γιατί ο κόσμος που ευαγγελιστήκαμε, όπου 
εφαρμόστηκε, προέκυψε ως μια νέα βαρβαρότητα, όπου δεν εφαρμόστηκε 
προέκυψε ως βελτιωτική του καπιταλισμού πρόταση. Και γιατί χάσαμε σύντρο
φοι; Να το μιλήσουμε ωμά.

Γιατί απόδειξη είμαστε εμείς σε αυτή εδώ την αίθουσα. Εσείς ως κομματικά 
σ τελέχη  και εγώ ως σ τέλεχος δημοσιογραφικού συγκροτήματος. Γιατί τα 
Κινήματά μας δεν οικοδομήθηκαν στην προοπτική της αλλαγής των σχέσεων 
στην κοινωνία, αλλά της αλλαγής των σχέσεων υπέρ της πλευράς που εκπροσω
πούσαν.

Διότι πάρα πολύ απλά, το κύριο θέμα της σημερινής συζήτησης είναι η κοινω
νία των πολιτών, που λυπάμαι που θα διαφωνήσω με κάποιον προλαλήσαντα, 
είναι ο βασικός τόπος της Μαρξιανής κατηγοριοποίησης των πραγμάτων ο 
Μαρξ εισήγαγε την κοινωνία των πολιτών ως ακριβώς την κοινωνία που θα δια
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δεχθεί την κατάργηση του κράτους που 8α πετυχαίναμε με τη νίκη των ιδεών

μας-
Τι κάναμε εμείς; Καταργήσαμε το κράτος; Ό χι. Το βελτιώσαμε υπέρ των δ έσ ε

ων της παρατάξεως που εκπροσωπούσαμε. Εναντίον άλλων παρατάξεων που το 
χρησιμοποίησαν με το δικό τους τρόπο. Αν όμως είναι λοιπόν να προκύπτουμε 
ως διαχειριστές του συστήματος εναλλακτικά, δεν είμαστε Σοσιαλιστές.

Διότι ο Σοσιαλισμός απαιτεί, πριν απ' όλα, τη συγκρότηση όντως ισχυρής κοι
νωνίας πολιτών, δηλαδή απαιτεί μια άλλη σχέση του Κινήματος μας με την κοι
νωνία και του εαυτού μας με το Κίνημά μας.

Πολύ απλά να το πω πρακτικά, για να μη μιλάω αφηρημένα. Είμαστε η παράτα
ξη, όπως είπε ο Θανάσης ο Τσούρας, τελευταίος ομιλητής, απλώς, των μεγάλων 
αλλαγών. Μεγάλες αλλαγές που τις επιδιώξαμε στη βάση των αυτοδύναμων 
υποκειμένων της κοινωνίας των πολιτών;

Επιδιώξαμε πραγματικά αγροτικούς συνεταιρισμούς απέναντι στο Κράτος αν 
χρειαστεί ή συνεταιρισμούς κρατικοδίαιτους ώστε να είναι οι ευγενείς σύμμαχοί 
μας μαζί με το Κράτος και μαζί με την πολιτική παράταξή μας;

Επιδιώξαμε συνδικάτα απέναντι μας ή συνδικάτα εξαρτημένα στη λογική 
αυτής της στρατηγικής συμμαχίας αμοιβαίας ανόδου; Ή  μήπως επιδιώξαμε μία 
εκπαίδευση κριτική που να μπαίνουμε μέσα και να μας παίρνουν αν χρειαστεί 
φαλάγγι τα παιδιά, ότι, τι μας λ έτε αυτά τα πράγματα, δεν μας χρειάζονται, ούτε 
για το παρόν ούτε για το μέλλον.

Επιδιώξαμε μία εκπαίδευση της σύμβασης, της συμμόρφωσης, μια εκπαίδευση 
που το υπέροχο ιδανικό μας είναι αμοιβαία οι καθηγητές να μην εργάζονται, οι 
μαθητές να μη δουλεύουν και να υπάρχει η σύμβαση του δημοκρατικού πέντε. 
Αυτή είναι η κοινωνία που διαμορφώσαμε, όχι στη λογική της ενίσχυσης της κοι
νωνίας των πολιτών, αλλά στη λογική της ενίσχυσης του Κράτους, που απλώς 
πρέπει να λειτουργεί υπέρ ημών.

Μ ε λίγα λόγια, αθροιζόμαστε και ως Σοσιαλιστική Παράταξη στην Ελλάδα 
από τη μεριά των στρατηγικών ηττημένων. Και είμαστε στρατηγικά ηττημένοι 
διότι νομίζω ότι, ως πάρα πολύ επαναστάτες, ξεχάσαμε εκείνη τη Βαθιά σοφή 
φράση αυτού που στα νιάτα μου και εγώ κατήγγειλα ως το σύμβολο του 
ρεφορμισμού- εκείνος ο Μπερστάιν έλεγε κάτι εκπληκτικό για όλους μας.

Ότι, ο τελικός σκοπός δεν είναι τίποτα. Το Κίνημα είναι το παν. Εννοούσε ο 
ανθρωπάκος, αυτός ο σοφός που τον φτύναμε όλοι, με Βάση τα Λενινιστικά 
μας, ότι, αν δρας μόνο υπέρ του τελικού σκοπού και η συνοχή των ενεργειών 
σου δεν προετοιμάζει αυτόν τον τελικό σκοπό, προφανώς δεν θα φτάσεις ποτέ 
εκεί.
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Για να μιλήσω πιο απλά, φυσικά η σύγχυση του μέσου και του σκοπού είναι το 
πρόβλημά μας. Θα ή8ελα λοιπόν να πω ότι εάν Βέλουμε να ανασυγκροτηθού
με, πρέπει να ανασυγκροτηθούμε με εκείνη τη γενναιότητα των αρχικών μας 
οραμάτων. Το όραμα δεν είναι φαντασία. Είναι το κίνητρο της ανθρώπινης βού
λησης που δρα μέσα στην κοινωνία.

Γιατί να δρούμε λοιπόν ως Σοσιαλιστές αν δεν θέλουμε ένα Κίνημα που θα 
φτάνει στον τελικό σκοπό; Αλλά αυτό το Κίνημα πρέπει να είναι κάτι εντελώς 
άλλο. Χωρίς να θέλω να θεωρηθεί στη γνωστή ιστορία ότι ένας από τους τρό
πους που κατέρρευσε το Κίνημα είναι να κολακεύεις τον αρχηγό, ο Κώστας ο 
Σημίτης σήμερα ε ίχ ε  μια τολμηρή παρέμβαση που είπε ότι πια τα πεδία τα δικά 
μας, δηλαδή τα πεδία της συλλογικής μας δράσης, αλλά να το πω ωμά και της 
ατομικής στράτευσης του καθενός μας, είναι ένα πεδίο που πρέπει να δένει την 
ατομική ευθύνη και τη συλλογική, όχι μόνο στη βάση ενός πολιτικού συνθήμα
τος, να δώσουμε παραπάνω ή να κάνουμε μία φιλολαϊκή πολιτική, να το δένει 
κατ'ουσίαν ως συνολική πρόταση, ήθους πολιτικής, που αντανακλά και δεσμεύ
ει τη στάση του καθενός ως πρότυπο, ως υπόδειγμα.

Ως δράση που διαμορφώνει δηλαδή συλλογικότητες που μπορούν να αλλά
ξουν πράγματι τον κόσμο και όχι απλώς τους συσχετισμούς. Θα ήθελα λοιπόν 
να πω ότι η κουβέντα μας, αν θέλουμε πραγματικά να είναι ιδεολογική, πρέπει 
να ξαναθυμηθεί ότι η αρχή του τέλους των Σοσιαλιστικών Κομμάτων ήταν όταν 
κάναν τμήμα ιδεολογίας.

Ποτέ δεν διανοήθηκαν τα Σοσιαλιστικά Κόμματα στην ακμή τους, όταν δηλα
δή αντιλαμβανόντουσαν τον εαυτό τους ως συλλογικό υποκείμενο με την 
Γκραμσιανή έννοια, ποτέ δεν διανοήθηκαν να φτιάξουν τμήμα ιδεολογικού. Πότε 
προέκυψαν οι Σουσλόφ; Οι Σουσλόφ προέκυψαν όταν έγινε μια κρυφή εσωτερι
κή παραδοχή. Ό τι άλλο η ιδεολογία, άλλο η πολιτική.

Μ ε λίγα λόγια, τα του Καίσαρος τω Καίσαρι και τα του Θεού τω Θεώ, έτσι 
ώστε η Σοσιαλιστική ιδεολογία να γίνει θεολογία. Να γίνει μια πράξη δηλαδή 
που απευθύνεται σε μια εσώτερη πίστη. Και όχι σε μια πραγμάτωση μέσα στην 
ατομική δράση και μέσα στη συλλογική πραγμάτωσή της.

Και γι'αυτό σύντροφε Σουλαδάκη, που αναφέρεσαι στο αύριο, θέλω να πω 
κάτι, επειδή συνήθως οι δημοσιογράφοι είναι και οι αποδέκτες μιας μομφής που 
δεν ακούστηκε μέχρι τώρα, αλλά είμαι απόλυτα Βέβαιος ότι θα ακουστεί. Συγ
γνώμη, δεν άκουσα τον Κώστα τον Σκανδαλίδη ξεκαθαρίζω, ίσως να το είπε.

Υπάρχει σήμερα μια αίσθηση απειλής πάνω στο πολιτικό σύστημα (και κυρίως 
εναντίον της Σοσιαλιστικής Παράταξης) για τα περίφημα διαπλεκόμενα συμφέ
ροντα τα οποία εμποδίζουν. Θα ήθελα να πω σύντροφοι ότι είσ τε ένα Σώμα



που οφείλετε, πιστεύω, ως Σοσιαλιστές, πρώτοι να ξεκινήσετε με την απαλλαγή 
του εαυτού σας από το άλλοδι της διαπλοκής.

Να ξεκινήσετε από τη χάραξη μιας πολιτικής που ξαναδίνει στις πολιτικές 
παρατάξεις και στα Κόμματα το ρόλο του πραγματικού εκφραστή της λαϊκής 
βούλησης, έτσι ώστε πραγματικά εσείς να έχετε  τον πρώτο λόγο και όχι οποι
οσδήποτε άλλος. Διότι ο μόνος λόγος που υποτίθεται άλλα συμφέροντα οικο
νομικά ή Μέσα Ενημέρωσης αποκτούν υπόσταση είναι από τη δική σας αδυνα

μία.
Είναι από την αδυναμία της πολιτικής τάξης να έχε ι μια συνέπεια πράξεων 

έργου και να έχε ι ένα βάθος στρατηγικής που, πράγματι, μετασχηματίζει. Και 
θα ξαναπώ και πάλι ότι, αυτό το πράγμα δεν είναι παίγνιο μέσω του Κράτους. 
Δεν είναι δηλαδή να έχουμε την κρατική ισχύ για να περιορίσουμε τα μέσα.

Διότι τότε θα σας θυμίσω ότι και πάλι θα πέσετε στην αντίφαση, ότι θα πριο
νίσετε το κλαδί που θ έλετε να αναπτύξετε. Δηλαδή, δεν αντιμετωπίζεται αυτό 
το ζήτημα με περιορισμούς της ελευθερίας, αλλά αντιμετωπίζεται με τη δημι
ουργία άλλων συσχετισμών, που είναι συσχετισμοί κοινωνικοί. Είναι στη δράση, 

μέσα στην κοινωνία, έτσι ώστε τα ισχυρά υποκείμενα να είναι αυτά που αποτε
λούν την πρώτη σας ύλη.

Διότι αγαπητοί φίλοι δεν νομίζω ότι αφορά κανέναν στην κοινωνία ως προς το 

Σοσιαλισμό αν εσείς οι ίδιοι τροφοδοτείτε την αποπτώχευση του λειτουργήμα
τος σας. Το αν κοιμάστε γυμνοί ή αν φοράτε σλιπ δεν αφορά κανέναν. Και 
όμως, σκεφτείτε πόσοι πολιτικοί προσέρχονται και πού για να απαντήσουν σε 
ποια ερωτήματα. Και πόσοι πολιτικοί δεν επιβάλλουν αυτό που πρέπει να είναι ο 
δικός τους ρόλος, δηλαδή ότι μιλάμε για το δημόσιο συμφέρον, μιλάμε για την 
πλευρά που αφορά το σύνολο της κοινωνίας και δεν μιλάμε για το life-styl που 

δημιουργεί τις εκάστοτε μόδες, έτσι ώστε να μην αλλάζουν ποτέ τα πράγματα 

στο βάθος αλλά απλώς να περιμένουν όλα σε μια ήρεμη, πλαστή επιφάνεια.

Θα έλεγα λοιπόν ότι στη συζήτηση για την κοινωνία των πολιτών το Κράτος, 
το πρωτεύον για όποιον θ έλει να είναι Σοσιαλιστής, είναι να ανατρέψει τη σειρά 
των πραγμάτων στην κομματική του ζωή, στη σχέση με την κοινωνία, σε σχέση 
με τον ίδιο του τον εαυτό, ώστε αυτή η συζήτηση να μην είναι ιδεολογικό άλλο

θι, να μην είναι προς χρήση του μέλλοντος Σουσλόφ του Κόμματος, αλλά να 

είναι η απτή βάση για μια αναγέννηση, μια ανασυγκρότηση που έ χ ε ι πάρα 
πολλά να κάνει, αν όχι για τον τελικό σκοπό, τουλάχιστον για το Κίνημα που εγώ 
πιστεύω, ως ρεφορμιστής, ότι είναι το παν. Σας ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Η συντρόφισσα Δήμητρα Σπηλιοπούλου έχε ι το λόγο.
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Δ Η Μ Η Τ Ρ Α  ΣΠ Η Λ ΙΟ Π Ο Τ Λ Ο Τ

Σύντροφοι και συντρόφισσες, δεν είμαι η Γραμματέας της Βό, απλώς ήμουν η 
πρώτη σε σταυρούς, και μην μπείτε στον πειρασμό να με ρωτήσετε με ποια 
τάση. Γιατί 8α σας απαντήσω: με το ΠΑΣΟΚ. Μ ε το ΠΑΣΟ Κ λοιπόν και προέρ
χομαι από μια περιοχή όπου στην ευθύνη μας έχουμε 4 0 0 .0 0 0  κόσμο, 1.500 
μέλη ψήφισαν.

Αλλά θα ήθελα να τα μεταφέρω απλά όπως εκείνοι τα λένε, όχι όπως θα τα 
πω εγώ, και δεν θα μπω στον πειρασμό να αναλύσω διαχρονικά ή ιστορικά τις 
σχέσεις του πολίτη και την έννοια του πολίτη με το κράτος. Αλλά θα προσπαθή
σω να εκφράσω αυτόν τον κόσμο, τον εργάτη κυρίως, τον επιστήμονα, τον 
μεσαίο. Γιατί ξέρετε την κοινωνική διαστρωμάτωση εκείνης της περιοχής πέρα 
από τον Κηφισό.

Και θα ήθελα να πω εδώ απλά, για ποια συμμετοχή μιλάμε; Δεν υπάρχει. 
Ποιος έχ ε ι την ευθύνη τού ότι δεν υπάρχει; Δεν αγνοούμε, ούτε κι αυτοί οι 
απλοί άνθρωποι αγνοούν ή μάλλον έχουν πίσω στο μυαλό τους, ότι κάτι αλλάζει 
κάθε μέρα αλλά δεν μπορούν να συλλάδουν τι αλλάζει. Κάτι γίνεται γρήγορα 
και δεν μπορούν να το παρακολουθήσουν αυτό το γρήγορα. Και δεν ξέρουν 
εάν συμμετέχουν σε κάτι. Μπορεί αυτή η φωνή τους να φτάσει πουθενά;

Έχουν πειστεί, και τους έχουμε πείσει εμείς, ότι οι αποφάσεις δεν παίρνονται 
από εμάς. Δεν παίρνονται από σας σύντροφοι της κυβέρνησης. Έχουν πειστεί 
ότι οι αποφάσεις παίρνονται σε κάποια μακρινά κέντρα. Και δεν μπορούν να 
έχουν συμμετοχή σ' αυτά τα κέντρα. Έτσι λοιπόν ξαναμαζεύονται. Και δεν έρχο
νται, να πουν τι;

Κι ακόμα και στα μικρά πράγματα που τους αφορούν, φοβούνται ότι δεν 8 ' 
αλλάξει τίποτα. Και φταίμε εμείς. Φταίει το ΠΑΣΟΚ. Γιατί όσα χρόνια το θυμά
μαι, τουλάχιστον της τελευταίας δεκαετίας, τρωγόμαστε ποιοι από εμάς είμαστε 
δεξιοί, ποιοι είμαστε αριστεροί, ποιοι είμαστε περισσότερο αριστεροί και ποιοι 
είμαστε λιγότεροι δεξιοί.

Αυτή είναι με λίγα λόγια η κατάσταση. Και δεν έρχονται γιατί δεν έχουν να 
πουν τίποτα, μα τίποτα. Και τελικά έχουμε την ευθύνη όχι οι πάνω, όχι οι κάτω, 
έχουμε την ευθύνη όλοι.
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Κι εμείς, τα ενδιάμεσα στελέχη, έχουμε τεράστια ευθύνη γιατί δεν πήγαμε 
ΠΟτέ κοντά τους. Δεν πήγαμε να τους αναλύσουμε τίποτα. Δεν πήγαμε να τους 
ενημ£ρώσ°υμ€ για τίποτα. Τα ακούν από τις τηλεοράσεις, τα διαβάζουν όσοι 
διαβάζουν, γιατί δεν διαβάζουν όλοι στη δυτική Αττική, γιατί το 5 0%  είναι αναλ
φάβητοι ή έχουν τελειώσει το Δημοτικό, ξέρετε.

Και περιμένουν από εμάς να τους πούμε, να τους ενημερώσουμε τι κάνουμε, 
που τους πάμε. Συμμετέχουν κι αυτοί στο ακαθάριστο εθνικό προϊόν, ίσως με το 
μεγαλύτερο ποσοστό. Και απολαμβάνουν τα λιγότερα. Το καταλαβαίνουν, όσο 
και να μην ξέρουν πολλά. Και αυτοί μας τροφοδοτούν, αυτοί μας ψηφίζουν, 
αυτή είναι η βάση μας, το 1 .000 .000  που κατοικεί πέραν του Κηφισού.

Και θα πρέπει να τους πλησιάσουμε - και η ευθύνη του ΠΑΣΟ Κ είναι τερά
στια. Πρέπει να πάμε κοντά τους. Πρέπει να μιλήσουμε μ' αυτούς τους ανθρώ
πους. Θέλουν να μιλήσουν. Δεν τα καταλαβαίνουν ούτε από τις τηλεοράσεις, 
ούτε από τους δημοσιογράφους, ούτε από τις εφημερίδες.

Θέλουν να πάμε εμείς και με απλά λόγια, με ζεστά λόγια, να τους πούμε ναι, 
άλλαξαν τα πράγματα. Η κοινωνία της πληροφορίας έχε ι τα θετικά, αλλά έχε ι 
και πολλά αρνητικά, ότι αυξάνονται, ότι βελτιώνονται πολλά πράγματα, αλλά 
χάνονται οι θέσεις εργασίας.

Και θα πρέπει ίσως να δούμε κι άλλα. Θα πρέπει ν' αλλάξουν, θα πρέπει να 
μετεκπαιδευτούν, θα πρέπει να τους πούμε ότι μέσα στην ίδια δουλειά τους στα 
30 χρόνια μπορεί να έχουν αλλάξει 5 φορές επάγγελμα, κι ότι θα πρέπει αυτοί 
να εξειδικευτούν ξανά και ξανά.

Θα πρέπει εμείς να πάμε κι όχι μόνο οι πολίτες, αλλά και οι μικρομεσαίες επι
χειρήσεις. Ξέρ ετε ότι είναι οικογενειακές επιχειρήσεις και δεν μπορούν αυτοί 
να συνδεθούν με την πληροφορία. Γιατί δεν ξέρουν, γιατί δεν τους έμαθε κανέ
νας.

Οι ευθύνες μας λοιπόν, για να έχουμε συμμετοχικούς πολίτες, για να έχουμε 
μία κοινωνία πολιτών, είναι δικές μας. Οι ευθύνες μας είναι τεράστιες. Πρέπει 
από σήμερα, από αύριο, να κατέβουμε σ' αυτόν τον κόσμο που μας στηρίζει και 
να αφουγκραστούμε τα μεγάλα προβλήματα.

Κι αν έχε ι θέση το κοινωνικό κράτος σε μία περιοχή της Ελλάδας, έχε ι θέση 
σ' εκείνη την περιοχή την οποία σήμερα εκφράζω. Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Ο Γιώργος Πασχαλίδης έχε ι το λόγο.



Γ ΙΩ Ρ Γ Ο Σ  Π Α Σ Χ Α Λ ΙΔ Η Σ

Κυρίες και κύριοι καταθέτω ένα σημείωμα με 10 θέσεις, θα περιγράφω τους 
τίτλους. Αναφέρομαι στην κοινωνία των πολιτών που προτιμούν να παίζουν 
ρόλο, από το να παίζουν με τις λέξεις.

Σημείο πρώτο: η παγκοσμιοποίηση επηρεάζει καθοριστικά τους οργανωμέ
νους πολιτισμούς. Δημιουργεί δεδομένα που οδηγούν στην αλλαγή του παρα
δοσιακού ορισμού της κοινωνίας ως ενός συνόλου περιχαρακωμένου.

Η πορεία της παγκοσμιοποίησης δεν είναι προκαθορισμένη. Πολλά θα εξαρ- 
τηθούν από την εξέλιξη των πολιτικών και των κοινωνικών αξιών και δράσεων, 
όπως και από τις νέες μορφές πολιτικής και κοινωνικής οργάνωσης.

Σ ' αυτόν το νέο κόσμο που, εν πολλοίς, περιγράφτηκε μέχρι τώρα, οι πολίτες 
αποκτούν όλο και περισσότερες ιδιότητες και βρίσκονται αντιμέτωποι με μία 
διαρκή ανανέωση των αναγκών τους.

Σημείο δεύτερο: οι νέες μορφές διακυβέρνησης που δοκιμάζονται, καθώς 
συστήματα, σκέψεις και εξουσίες επιχειρούν ν' αντιμετωπίσουν την ολιγαρχική 
διαχείριση της γνώσης.

Σημείο τρίτο: η παγκοσμιοποίηση αλλάζει τη γεωμετρία της εξουσίας. Από την 
κάθετη αρχιτεκτονική του κράτους έθνους, τη μονιστική αρχιτεκτονική κατά 
Μπουχάριν, περνάμε στην οριζόντια διεθνική αρχιτεκτονική της αλληλεξάρτη
σης, όπου εμπλέκονται υπερεθνικά σύνολα, εθνικές κυβερνήσεις, μη κυβερνητι
κές οργανώσεις, κοινωνικά κινήματα.

Οι λογικές μηδενικών αθροισμάτων στη διαχείριση των κρίσεων, δηλαδή ό,τι 
κερδίζω το χάνεις, αντικαθίστανται σιγά σιγά από τις λογικές των διαδοχικών 
προσεγγίσεων και της οικοδόμησης εμπιστοσύνης στην πρακτική τού κερδίζω 
κερδίζεις, του win win.

Σημείο τέταρτο: η κρίση του πολιτικού συστήματος. Είναι φανερό, συμβαίνει 
και στην Ελλάδα, τα κόμματα να εμφανίζονται όλο και πιο αδύναμα να ερμηνεύ
σουν, να επηρεάσουν ή να ελέγξουν τις εξελίξεις .

Η παρακολούθηση του παγκόσμιου χρόνου, μας υποχρεώνει να φανταστούμε,
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να προΒλέψουμε και να εφαρμόσουμε μέτρα εκσυγχρονισμού πριν αυτά επι
βληθούν ως όροι σύγκλισης και ένταξης στα υπερεθνικά σύνολα.

Σημείο πέμπτο: ο στόχος της διεθνούς ισχυροποίησης ως αλληλένδετος στό
χος με τΠν ενισΧυσΠ της εσωτερικής συνοχής, με την εσωτερική οργάνωση της 
κάθε χώρας. Ακούστηκε πιο μπροστά από το φίλο τον Βασίλη τον Κεδίκογλου, 
κάτι περί του αιτήματος της εθνικής ανεξαρτησίας, του αυτονοήτου προσδιορι
σμού της χώρας μας μετά τον πόλεμο και μετά τη δικτατορία.

Νομίζω πως μετά την αναγκαία επιβεβαίωση πως η Ελλάδα ανήκει στους 
Έλληνες, δηλαδή στον εαυτό της, το ζήτημα είναι πόσο πλέον μετρά έξω από τα 
σύνορά της. Η Ελλάδα σήμερα επιδιώκει να γίνει ισχυρή και ως παρουσία στο 
διεθνές περιβάλλον, αλλά και ως κοινωνική οργάνωση στο εσωτερικό της.

Στην επίτευξη αυτού του στόχου, πιστεύω πως συμβάλλουν κυρίως όσοι δρα
στηριοποιούνται στη σύγχρονη κοινωνία των πολιτών. Είναι οι πολίτες που, όπως 
είπα στην αρχή, παίζουν ρόλο.

Σημείο  έκτο : οι δ ια φ ο ρετικές  προσεγγίσεις της κοινωνίας των πολιτών. 
Υπάρχουν πολλές προσεγγίσεις. Στο έργο του Χέγκελ και του Μαρξ, ακούστηκε 
πιο μπροστά από τον Πέτρο τον Ευθυμίου, υπάρχει το διαιρετικό μοντέλο κρά- 
τος-κοινωνία. Υπάρχει η περιγραφή του Κονχάουζερ που μιλάει για τα ενδιάμε
σα στρώματα μεταξύ κυΒερνώντων και κυβερνωμένων.

Ο Νίκος Μουζέλης συστηματικά τώρα τελευταία περιγράφει μια πολυδιάστα
τη προσέγγιση λαμβάνοντας υπόψη τις μετατοπίσεις των δυνάμεων ανάμεσα 
στον πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό και πολιτισμικό χώρο, όσο και στις εσωθε- 
σμικές ισορροπίες ανάμεσα στους χώρους αυτούς.

Σημείο έβδομο: προϋποθέσεις ισχυροποίησης της κοινωνίας των πολιτών. Μια 
ισχυρή κοινωνία πολιτών συνεπάγεται μείωση του κράτους, του κρατικού αυταρ- 
χισμού για την ακρίβεια, στη λογική του επιτελικού κράτους, αλλά και ενίσχυση 
της αυτονομίας των πολιτών.

Ο στόχος αυτός πρέπει να επ ιτευχθεί με κινήσεις ταυτόχρονες σε ό,τι αφορά 
την καταπολέμηση του κρατικού, οικονομικού, κοινωνικού και πολιτισμικού 
αυταρχισμού, θα πρόσθετα και του επικοινωνιακού αυταρχισμού, την αποκέ
ντρωση των εξουσιών, τη διάχυση των δικαιωμάτων προς τα κάτω.

Ταυτόχρονα όμως χρειάζεται -κι αυτό δεν πιστεύω ότι ειπώθηκε ακόμα επαρ- 
κώς- η συνειδητή αυτενέργεια των πολιτών που διεκδικούν και επιβάλλουν την 
αλλαγή των ισορροπιών.
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Σημείο όγδοο: μια νέα κυβερνητική αντίληψη των πραγμάτων με την έννοια 
της συνολικής προσέγγισης. Πιστεύω πως η περισσότερη, η πιο βαθιά δημοκρα
τία που σιγά σιγά κατακτούμε, οδηγεί σε μια κοινωνία πολιτών που γνωρίζουν, 
που συνδιαμορφώνουν πολιτικές, που συμμετέχουν και ελέγχουν την εφαρμογή 
τους, όχι μόνο σ' ένα κομμάτι, στο σύνολό τους.

Υπάρχει πιστεύω μία διαφορετική προσέγγιση της έννοιας εξουσίας και της 
έννοιας κυβέρνησης. Η εξουσία ως συγκέντρωση δύναμης σε ορισμένα σημεία 
του πολιτικού και του κοινωνικού συστήματος, είναι μια έννοια που διαφοροποι
είτα ι από την κυβέρνηση, που είναι ένα συλλογικό σχέδιο από το οποίο δεν 
μπορεί ν' απουσιάσει η κοινωνία των πολιτών.

Σημείο ένατο: η μετεξέλιξη των κομμάτων σε σύγχρονα κυβερνητικά κόμματα. 
Πιστεύω πως όλες οι μορφές εξουσίας στα όσα χρόνια παρακολουθώ την πολι
τική (κυβερνητική, κομματική, επικοινωνιακή), αντιμετωπίζουν τους θεσμούς με 
μια αδιάκοπη αποικιοκρατική νοοτροπία. Τα κόμματα που τα έχουμε ζήσει αντι
μετωπίζουν τους δεσμούς ως αποικίες προς κατάληψη.

Νομίζω πως μια ισχυρή κοινωνία πολιτών μπορεί να παίξει έναν ρόλο ρυθμι
στικού παράγοντα, ανάμεσα σ' αυτά τα συστήματα εξουσίας, συντελώντας στη 
σταδιακή μείωση του ρόλου του κράτους, που γίνεται επιτελικός, στην υποχώρη
ση των ιμπεριαλιστικών διαθέσεων της κομματικής και επικοινωνιακής εξουσίας, 
να ελέγξουν τα πάντα.

Νομίζω θα ζήσουμε άλλη μια φορά στους επόμενους μήνες τη λογική των χρι
σμάτων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και την επιβολή των απόψεών μας σε κάδε 
κοινωνικό χώρο.

Πιστεύω πως τα κόμματα, σιγά σιγά, πρέπει να γίνονται κυβερνητικά με την 
έννοια της συνολικής προσέγγισης, με την έννοια της προώθησης συνολικών 
προτάσεων και λύσεων, ε ίτε  αυτά βρίσκονται στη φάση της άσκησης εξουσίας, 
ε ίτε  στη φάση της διεκδίκησης εξουσίας.

Η κυβερνητική συνείδηση των ενεργών πολιτών ελαχιστοποιεί τις λαϊκιστικές 
απαιτήσεις και επιβάλλει να συνοδεύονται οι κάδε λογής προτάσεις κομμάτων 
ή κοινωνικών κινήσεων, πάντα με εκθέσεις λογιστηρίου, θ α  πρέπει να ξέρουμε 
τι στοιχίζουν και πού θα τα βρούμε.

Πιστεύω πως σ' αυτό το σκεπτικό το σύνθημα του ΠΑΣΟ Κ της πρώτης δεκα ε
τίας του, δηλαδή, «Ο  Λαός στην εξουσία», μετασχηματίζεται στο, «Η κοινωνία 
στην κυβέρνηση». Το επόμενο βήμα μετά τη λαϊκή κυριαρχία είναι η ενεργοποίη
ση της κοινωνίας.
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Σημείο δέκατο  και τελευταίο: η επαναδιατύπωση ενός συστήματος σκέψης 
που μας μεγάλωσε και πρέπει να το προσαρμόσουμε και στρουκτουραλιστικά 
όπως είπε ο Βασίλης ο Κεδίκογλου· δεν θεωρώ το χειρότερο που συμβαίνει σ' 
όναν άνθρωπο το στρουκτουραλισμό, η δομή γεννάει κατά τον Λαζεβέν, κι αν 
μελετήσουμε σωστά το τι γίνεται στον κόσμο σήμερα, πολλά μπορούμε να προ

λάβουμε.

Πιστεύω πως πολλά κρίσιμα ζητήματα, όπως η εκλογίκευση της εξωτερικής 
πολιτικής, η πραγματική σύγκριση της οικονομίας, η συρρίκνωση του πελατεια
κού συστήματος, η καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού προϋποθέτουν 
τη συστηματική συνεργασία κυβέρνησης και κοινωνίας πολιτών.

Το εκσυγχρονιστικό εγχείρημα το οποίο επιχειρούμε στη χώρα μας τα 2 τελευ
ταία χρόνια, θα καταλήξει κτίσμα στην άμμο εάν δεν ενεργοποιηθεί η κοινωνία. 
Και αντίστροφα, η δυναμική της κοινωνίας συναρτάται με τον εκσυγχρονισμό 
των δομών.

Ακούστηκε πάλι ότι ο εκσυγχρονισμός δεν είναι ιδεολογία. Κανείς δεν είπε ότι 
ο εκσυγχρονισμός είναι ιδεολογία. Αλλά αν ανατρέξουμε στα εγχειρ ίδ ια  της 
διαλεκτικής Πούλιντζερ, για όσους θυμούνται από τα φοιτητικά μας χρόνια, 
είναι ένας κρίσιμος ιδεολογικός συντελεστής: προσθέτει, μεταβάλλει, επηρεά
ζει.

Μ ' αυτή την έννοια, ο εκσυγχρονισμός εμπλουτίζει το σοσιαλισμό, καθώς τον 
κάνει πιο φίλο με το χρόνο, τον Βοηθά ν' αντιμετωπίσει γραφειοκρατικές αγκυ
λώσεις, τον κάνει πιο αποτελεσματικό και, κυρίως στις μέρες μας, πιο διεθνικό.

Το αν θα μαλώσουμε άλλη μια φορά μεταξύ της έννοιας σοσιαλδημοκρατία 
και δημοκρατικός σοσιαλισμός, πιστεύω πως είναι μια ακόμα προσπάθειά μας 
να χάσουμε ένα χρόνο πολύτιμο. Νομίζω πως τα δύο αυτά συστήματα σκέψης, 
όσο περνά ο καιρός, συγκλίνουν στο πεδίο της ευρωπαϊκής αριστεράς, που ως 
ευρύτερη συσπείρωση ακούει στο όνομα κεντροαριστερά.

Αναφέρθηκαν, και πιστεύω έχουν μελετηθεί επαρκώς, τα παραδείγματα στον 
ευρωπαϊκό χώρο. Δύο χρόνια περιγράψαμε αυτόν τον όρο και στην Ελλάδα. Τι 
γίνεται σήμερα; Πού βρισκόμαστε; Η λέξη υπάρχει στα κείμενα, δεν υπάρχει 
στον τίτλο.

Θα έλεγα κλείνοντας πως, μετά από ένα περιγραφικό διάλογο 2 χρόνων, 
θέλει αρετή και τόλμη η κεντροαριστερά στην Ελλάδα. Σας ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Ο σύντροφος Γιώργος Σωτηρέλης έχε ι το λόγο.
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Γ ΙΩ Ρ Γ Ο Σ  Σ Ω Τ Η Ρ Ε Λ Η Σ

Το 1989, συντρόφισσες και σύντροφοι, σηματοδότησε μια τεράστια κρίση για 
την παγκόσμια αριστερά. Ήταν κρίση ταυτότητας και κρίση προσανατολισμού. 
Ήταν, σε τελευταία ανάλυση, υπαρξιακή κρίση.

Ποιος είναι ο ρόλος της στη νέα πραγματικότητα; Μ ε ποιους 8α πάει και ποι
ους 8 ' αφήσει; Στον παγκόσμιο προβληματισμό της αριστερός για την αντιμετώ
πιση αυτών των προβλημάτων, έχε ι αναδειχθεί κι έχ ε ι ξαναανακαλυφδεί, 8α 
λέγαμε, η έννοια της κοινωνίας των πολιτών ως υποκειμένου της νέας αριστε-

ράς·

Το ερώτημα όμως είναι: για ποια κοινωνία μιλάμε; Ποια είναι αυτή η κοινωνία 
των πολιτών; Όπως χρησιμοποιείται μέχρι τώρα η έννοια της κοινωνίας των 
πολιτών, είναι ρευστή, αβέβαιη και διφορούμενη.

Η κοινωνία των πολιτών, που μπορεί πράγματι ν' αποτελέσει το υποκείμενο της 
νέας αριστερός, είναι ο χώρος όπου συγκροτείται ο κοινωνικός δεσμός, είναι ο 
χώρος της πρωτοβουλίας και της συμμετοχής. Ο χώρος της συνοχής και της 
αλληλεγγύης, ο χώρος των δικαιωμάτων.

Αυτή όμως η κοινωνία των πολιτών σήμερα ασφυκτιά ανάμεσα σε κλαυδιανά 
δίκρανα. Από τη μια πλευρά η κοινωνία των ιδιωτών, η κοινωνία της αγοράς, που 
δεν συνδέεται και δεν συνδυάζεται με την κοινωνία των πολιτών.

Είναι η κοινωνία των γυμνών και στυγνών οικονομικών συμφερόντων, είναι τα 
σύγχρονα ιδιωτικά κέντρα εξουσίας που τείνουν ν' απορροφήσουν και να υπο
καταστήσουν παραδοσιακές λειτουργίες και του κράτους και της κοινωνίας στη 
λογική της πλήρους εμπορευματοποίησης.

Είναι τα κέντρα που διαδέτουν σήμερα ιδιωτικά μέσα καταστολής και ιδιωτικά 
μέσα χειραγώγησης. Ο Τύπος, από προπύργιο της κοινωνίας των πολιτών, με τη 
σύγχρονη μορφή ιδίως των ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης, έχε ι μεταβληθεί 
σε ιδεολογικό μηχανισμό αυτών των συμφερόντων και ουσιαστικά σε μηχανισμό 
κοινωνικής ενσωμάτωσης.

Από την άλλη μεριά, είναι η λογική του κρατισμού. Η σχέση του κράτους με 
την κοινωνία στην Ελλάδα υπήρξε ανέκαθεν στρεβλή για ιστορικούς λόγους. Το
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ΠΑΣΟΚ διακήρυξε και προσπάθησε σε μια φάση να επιτύχει την κοινωνικοποίη
ση του κράτους. Το πείραμα όμως απέτυχε και ουσιαστικά οδηγηθήκαμε στην 
αντίστροφη πορεία, στην κρατικοποίηση της κοινωνίας. Κι αυτό είναι το μεγάλο 
πρόβλημα.

Κι αυτό έγινε γιατί δεν υπήρχε πολιτική για το κράτος. Το αντιμετωπίσαμε σαν 
κάτι ουδέτερο, σαν κάτι που μπορούμε να το αλώσουμε κι όχι σαν μηχανισμό 
κοινωνικής κυριαρχίας.

Έτσι, λοιπόν, το κράτος απορρόφησε και το κόμμα σταδιακά και τους πιο 
δυναμικούς θεσμούς της κοινωνίας των πολιτών, δηλαδή τα συνδικάτα, σ' ένα 
κρατικοσυντεχνιακό σύμπλεγμα.

Αυτό λοιπόν το πρόβλημα του κρατισμού είναι το πρόβλημα της σύγχρονης 
αριστερός. Γιατί η αριστερά δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι κρατικιστική. 
Είναι στρέβλωση της έννοιας της αριστερός κάθε εκδοχή του κρατισμού, ε ίτε  
με τη σταλινική ε ίτε , εν μέρει, και με την παραδοσιακή σοσιαλδημοκρατική 
εκδοχή της.

Αυτό λοιπόν που πρέπει να κάνει σήμερα το ΠΑΣΟΚ, κατά την άποψή μου, 
είναι: πρώτον, να στραφεί ξανά στην κοινωνία και δεύτερον, να Βοηθήσει στην 
ανασυγκρότηση του νέου υποκειμένου, της νέας κοινωνίας των πολιτών.

Θεμελιώδης όμως προϋπόθεση γι' αυτό, είναι πρώτα και πάνω από όλα, η 
αποκρατικοποίηση του ίδιου του ΠΑΣΟΚ, ως κόμματος της σύγχρονης αριστε
ρός. Η κυβέρνηση, ε ξ  ορισμού, είναι ένας κρατικός θεσμός που διαχειρ ίζεται 
προβλήματα.

Το κόμμα όμως πρέπει να ξαναβρεί το ρόλο του, ως συλλογικού διανοουμέ
νου, ως συλλογικού διαμεσολαβητή, που συλλαμβάνει τα μηνύματα, δεν είναι 
μια απλή και ευθεία αντανάκλαση της κοινωνίας, δεν είναι μια χύμα απεικόνιση 
της κοινωνίας, τα μετεξελίσσει σε συγκεκριμένη και συγκροτημένη πρόταση και 
σε πολιτικό σχεδιασμό.

Ο όρος λοιπόν γι' αυτή την ανασυγκρότηση του ΠΑΣΟΚ, είναι η πολιτική του 
αυτονομία. Είναι η άσκηση κριτικής έναντι πάντων. Είναι η ρήξη του τόσο με τον 
κρατισμό όσο και με τη μυθοποίηση της αγοράς - όπου και όπως αυτά εμφανί
ζονται. Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Ο σύντροφος Γιάννης Κουτσούκος έχει το λόγο.
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Έχω την αίσδηση, αφού από τις κεντρικές εισηγήσεις, αλλά και τις γενικότερες 
τοποθετήσεις έχε ι αναδειχδεί ένας κοινός προβληματισμός και ορισμένες κοι
νές παραδοχές, ότι πρέπει σταδιακά και διά της αφαιρετικής μεθόδου να προ
χωρήσουμε σε πιο εξειδ ικευμένες  τοποθετήσεις και να προσπαθήσουμε να 
αποφύγουμε τον πειρασμό γενικών τοποθετήσεων, που το θέμα μπορεί να τρα
βήξει τον καδέναν μακριά από αυτά που θέλει να πει.

Είναι, αγαπητοί σύντροφοι και συντρόφισσες, μια πραγματικότητα η παγκο
σμιοποίηση. Είναι μια πραγματικότητα το γεγονός ότι αυτή η εξέλιξη έχε ι περιο
ρίσει το ρόλο του κράτους - έθνους, είναι μια πραγματικότητα ότι οι παραδο
σιακοί αντιπροσωπευτικοί δεσμοί έχουν χάσει πλέον τη δυνατότητα των παρεμ
βάσεων που είχαν και της εκπροσώπησης κοινωνικών στρωμάτων και ομάδων 
και από εκε ί προέρχεται και ένα μέρος της κρίσης αυτών των θεσμών, και εμείς 
αναζητούμε νέα εργαλεία για να δώσουμε ένα νέο περιεχόμενο στα συνθήμα
τα, τα διαχρονικά συνθήματα, τις ιδέες και τις αξίες της Αριστερός - και προφα
νώς εμείς πρέπει να το κάνουμε. Δεν υπάρχουν άλλοι.

Θα έλεγα ότι ιστορικά η αριστερά, σε κάθε συγκυρία, ερμηνεύοντας μια 
πραγματικότητα, βρήκε τα εργαλεία να παρέμβει στην εξέλιξη της ιστορίας και 
αυτή είναι η νίκη της αριστερός σε σχέση με ορισμένες εξελ ίξεις  που δεν είναι 
νομοτέλειες, που δεν είναι φυσικά φαινόμενα, που εξαρτώνται από τη συλλογι
κή δράση και παρέμβαση των οργανωμένων δυνάμεων.

Τα κοινωνικά κινήματα λοιπόν, στην περίοδο που ζούμε, είναι η απάντηση απέ
ναντι σε έναν έλεγχο της εξουσίας - και κυρίως οικονομικής εξουσίας - που δεν 
μπορεί να γίνει μέσα από τους κρατικούς δεσμούς, απέναντι στον αδυσώπητο 
ανταγωνισμό, απέναντι στην εξουσία των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και απέ
ναντι και στη συγκρότηση άλλων αδιαφανών μηχανισμών, που θα έρθουν να 
καλύψουν το κενό και να παίξουν το ρόλο του ρυθμιστικού παράγοντα.

Δεν συζητάμε για την ανάγκη ύπαρξης των κοινωνικών κινημάτων, ως συστατι
κού στοιχείου μιας νέας συλλογικότητας στην κοινωνία μας, για να πάμε στην 
κοινωνία των πολιτών.

Εγώ θα βάλω δύο - τρία πράγματα σε σχέση με τους όρους και τις προϋποθέ
σεις ανάπτυξής τους και το ρόλο του Κόμματός μας - προφανώς γιατί εδώ κου
βεντιάζουμε ως Κόμμα.

8 4



Ο Σοοιαλκ

Τα κοινωνικά κινήματα για να υπάρξουν πρέπει να έχουν διέξοδο και προοπτι- 
' Διέξοδος και προοπτική πρέπει να υπάρξει μέσα από αναγκαίες αλλαγές 

ΚΓ'" jg |CI τη δομή και τη λειτουργία του κράτους, είναι το πρώτο. Μπορώ να 
αναφέρω ενδεικτικά τις μεγάλες πρωτοβουλίες που έχουμε πάρει στη χώρα

μας για να αλλάξουμε το παραδοσιακό, συγκεντρωτικό μοντέλο άσκησης δ ιο ί
κησης και να μεταφέρουμε την εξουσία σε κατώτερα επίπεδα, κοντά στον 
πολίτη· έχουν να κάνουν με την αλλαγή της παραδοσιακής αντίληψης στη λ ε ι
τουργία του κράτους και την εξουσιαστική του σχέση απέναντι στην κοινωνία και 
τους πολίτες - και αυτό αφορά και το Κόμμα μας.

Έχουν να κάνουν με τη δημιουργία μηχανισμών ελέγχου και παρέμβασης, 
όπου τα κοινωνικά κινήματα 8α έχουν να διαδραματίσουν ένα σημαντικό ρόλο, 
και μερικές πολιτικές 8α έλεγα ότι βρίσκονται και σε εξέλιξη, αλλά πρέπει να 

βρούμε και άλλες.
Για παράδειγμα, πώς 8α δώσεις διέξοδο στο καταναλωτικό κίνημα, εάν δεν 

συγκροτήσεις ένα Συμβούλιο με τη συμμετοχή του που 8α λειτουργεί αμφίδρο- 
μα. Δηλαδή, από τη μια μεριά 8α του δίνει τη δυνατότητα να εκφράζει αγωνίες, 
δέσεις, προτάσεις και, από την άλλη, 8α λειτουργεί προς την κατεύθυνση της 
ανάπτυξης αυτού του Κινήματος. Ενδεχομένως να υπάρχουν κι άλλα. Εγώ ανα
φέρω ορισμένα απ' αυτά.

Δεύτερο δέμα. Πρέπει να αποφύγουμε ορισμένα ζητήματα που συνδέονται με 
τους κινδύνους εκτροπής των κινημάτων από το ρόλο τους - και αυτό έχει να 
κάνει με έναν παραδοσιακό ρόλο που ανέπτυξαν τα κινήματα. Ο συντεχνιασμός 
είναι ένας κίνδυνος που δεν επιτρέπει στα κινήματα να έχουν μια ευρύτερη οπτι
κή με βάση τις νέες εξελ ίξεις  και τις νέες αναγκαιότητες.

Ο διαμεσολαβητικός ρόλος ή η αντίληψη που υπάρχει στα κινήματα σε σχέση 
με μια συνδιαχειριστική λογική είναι επίσης ένας κίνδυνος που έχε ι να κάνει με 
την ανάπτυξη των κινημάτων και που για να τον αποφύγουμε, και έρχομαι τώρα 
στο ρόλο του Κόμματος, πρέπει το Κόμμα μας να έχε ι μια αντίληψη για τα κινή
ματα σε σχέση με την αυτονομία τους και το ρόλο τους και πρέπει να έχει μια 
αντίληψη για την ανάπτυξη των νέων κινημάτων, γιατί έγινε μια μεγάλη συζήτηση 
και δεν μπορώ να μη σταθώ, ότι αυτές οι εξελ ίξεις  που είπαμε στην οικονομία 
δημιουργούν νέα στρώματα, δημιουργούν νέες ανάγκες, και πρέπει να δούμε 
πώς αυτές εκφράζονται μέσα από γνήσια κινήματα.

Εάν δηλαδή πρέπει να έχουμε κινήματα ανέργων, αν πρέπει να στηρίξουμε και 
να συμβάλουμε στη διαμόρφωση κινημάτων για το περιβάλλον, κινημάτων που 
έχουν να κάνουν με τις αναπτυξιακές προτεραιότητες σε συγκεκριμένες περιο- 
χές της χώρας και ούτω καθ' εξής.

Άρα, ο πρώτος ρόλος του Κόμματός μας έχε ι να κάνει με το να διαμορφώσει
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μια πολιτική σε σχέση με την αυτονομία των κινημάτων, σε σχέση με την ανάπτυ" 
ξη νέων κοινωνικών κινημάτων.

Ο δεύτερος ρόλος του Κόμματός μας είναι ο ρόλος ο παιδευτικός. Κινήματα 
χωρίς μια παιδευτική διαδικασία, που 8α ξεκινάει, πρώτον, από το σύστημα της 
εκπαίδευσης που 8α κάνει ενεργούς πολίτες, πολίτες με γρηγορούσες συνειδή
σεις, και κομματική οργάνωση που δεν 8α μπορεί να έχε ι έναν παιδευτικό ρόλο 
σε σχέση με τα μέλη που μαζεύει για να συζητήσει και να συγκροτήσει μια πολι
τική άποψη, είναι βέβαιο ότι 8α πάμε σε αποτυχίες.

Οι μεγάλες τομές που έχουμε αποφασίσει να κάνουμε στη δομή και στη λ ε ι
τουργία του Κόμματός μας, αντιστοιχούν ακριβώς σε αυτή τη διάσταση του παι
δευτικού ρόλου της οργάνωσης, που εάν δεν τον αποκτήσουμε, τότε προφανώς 
κά8ε εσωκομματική διαδικασία 8α εκτρέπεται στο μέτρημα των εσωκομματικών 
συσχετισμών, αλλά έτσι δεν 8α υπάρξει διέξοδος.

Θα έλεγα αγαπητοί σύντροφοι, ότι αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα για την οργά
νωση του ΠΑΣΟΚ, αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα για το Κόμμα μας. Είναι τελικά 
στο αν μέσα σ' αυτή τη διαδικασία της ανάπτυξης πολύμορφων κινημάτων, 
εμείς μπορούμε να παίξουμε έναν καθοριστικό ρόλο, να δώσουμε μέσα από τις 
παρεμβάσεις μας στη δομή του κράτους, τη δυνατότητα διεξόδου σ' αυτά τα 
κινήματα, για την αναζήτηση ρυθμιστικών κανόνων και ισορροπιών από τη μια 
μεριά, και από την άλλη, να διαμορφώσουμε μια κουλτούρα συμπεριφοράς κομ
ματικής και κυβερνητικής, που 8α αποδέχεται το ρόλο των κινημάτων και δεν 
8α λειτουργεί με τη στενή διαχειριστική αντίληψη, με την αντίληψη της επιβολής 
της όποιας πλειοψηφίας - και δυστυχώς το τελευταίο διάστημα δεν είχαμε και 
πολύ καλά φαινόμενα σε τέτο ιες δοκιμασίες.

Κλείνοντας, 8α ήθελα να πω το εξής: ότι εάν εμείς δεν συμβάλουμε στην 
ανάπτυξη των κινημάτων, ότι εάν εμείς ως Κόμμα δεν διαμορφώσουμε τις συν
θήκες ανάπτυξης της κοινωνίας των πολιτών και της αρμονικής της σχέσης με το 
κράτος, είναι φανερό ότι 8α υπάρξουν άλλες εξουσίες που 8α καλύψουν αυτό 
το κενό.

Θα υπάρξουν οι εξουσίες των μαζικών μέσων ενημέρωσης, 8α υπάρξουν 
ενδεχομένως οι δικαστικές εξουσίες που είναι έξω από την πολιτική, που υπα- 
κούουν μόνο σε νομικού χαρακτήρα ρυθμίσεις και, ενδεχομένως αδιαφανείς 
μηχανισμοί, και γι' αυτό λοιπόν εμείς έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια μεγάλη 
πρόκληση, και γι' αυτό 8εωρώ ότι έχε ι ιδιαίτερη αξία αυτό που κάνουμε σήμερα 
και ιδιαίτερη αξία οι τοποθετήσεις που έγιναν προηγουμένως με τις οποίες συμ
φωνώ και με καλύπτουν απόλυτα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Ο σύντροφος Άκης Τσοχατζόπουλος να πάρει το λόγο για το 
κλείσιμο.
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Κ Λ Ε ΙΣ ΙΜ Ο  Εργασιών Πρώτης Ενότητας 

Α Κ Η Σ  ΤΣΟ ΧΑΤΖΟ Π Ο ΤΛΟ Σ

Συντρόφισσες και σύντροφοι, νομίζω ότι πήραμε μια πρώτη γεύση απόψεων, 
οι οποίες ήρθαν πράγματι να εξειδικεύσουν ακόμη περισσότερο αυτό το θέμα 
της σχέσης κράτους - πολίτη - κοινωνίας. Η αναφορά στην κοινωνία των πολι
τών, που μπήκε ως πλαίσιο της θεματολογίας αυτής, έχε ι νόημα να καταδείξει 
ποια είναι πλέον σήμερα η θέση του ΠΑΣΟΚ σε σχέση με τη συγκεκριμένη ενό
τητα. Μια ενότητα όμως η οποία, βέβαια, σηματοδοτεί κάτι πολύ ευρύτερο ιδ ε 
ολογικά, στρατηγικά, πολιτικά για το ΠΑΣΟΚ.

Μέσα από τις τοποθετήσεις που υπήρξαν θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδ ια ίτε
ρα για τρεις εξ  αυτών: του Δημήτρη Τσάτσου, διότι πράγματι κωδικοποιημένα, 
σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, έδωσε με σαφήνεια ορισμένες βασικές έννοιες 
που πρέπει να είναι κατανοητές για να μπορέσουμε να διευρύνουμε το πλαίσιο 
συζήτησης και να εμβαθύνουμε στην ουσία του θέματος το οποίο συζητάμε, 
ιδίως στο σημείο ότι η κρίση της πολιτικής είναι η κρίση της σχέσης της πολιτι
κής του Κόμματος και του πολίτη, του κράτους πολιτικής και του πολίτη, του 
κράτους κοινωνίας και του πολίτη, και αποτυπώνει με τον πλέον απλό τρόπο, τι 
είναι εκείνο το οποίο συζητάμε.

Δεν θα κάνω αναφορά στα επιμέρους σημεία τα οποία κατέθεσε ο καθένας. 
Επιτρέψτε μου όμως να πω, ότι το κρίσιμο θέμα είναι, εάν, όπως είπε ο Πέτρος 
Ευθυμίου, συνειδητοποιήσουμε γιατί συζητάμε, δώσουμε μια απάντηση στο τι 
έχουμε να προτείνουμε σ' αυτά τα οποία υπάρχουν σήμερα στην κοινωνία ως 
προβλήματα. Ως προβλήματα τα οποία έρχονται πού; Ό χι λόγω των παραδο
σιακών αναλύσεων που κάναμε στο παρελθόν, διότι πιστεύουμε και αυτό διατυ
πώθηκε από μια σειρά απόψεων -ο Γιώργος Πασχαλίδης ήταν πολύ σαφής 
πάνω σ' αυτό.

Το γεγονός είναι το εξής: ότι συζητάμε αυτές τις αξίες, αυτή την ουσία των 
θεμάτων στη σχέση μεταξύ του κράτους, της κοινωνίας, του πολίτη, διότι πλέον 
σήμερα βλέπουμε ότι υπάρχει πρόβλημα με αυτά τα οποία μέχρι σήμερα υπο
στηρίζαμε, δεν απαντάμε σ' αυτά τα προβλήματα.

Επομένως, εδώ είναι το κρίσιμο θέμα. Δεν παίρνω θέση υπέρ της άλφα, βήτα, 
ή γάμα πρότασης ή ερμηνείας που έχει ο καθένας. Συζήτηση κάνουμε, διάλογο 
κάνουμε. Η προσπάθειά μας να αναβαθμίσουμε έναν πολιτικό φορέα, όπως
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είναι το ΠΑΣΟΚ, ή και κάθε φορέα, ή κάθε ρεύμα προοδευτικό, ή κάθε σοσια
λιστικό ρεύμα σήμερα στην εποχή μας, πρέπει να έχε ι την ικανότητα να γίνει 
συλλογικός εκφραστής, να γίνει υποκείμενο μιας πορείας, αλλά συγχρόνως να 
καταθέσει και συγκεκριμένες θέσεις, οι οποίες θα εκφράσουν την ενότητα των 
νέων απόψεων, των νέων προτάσεων πάνω στα συγκεκριμένα ζητήματα.

Και εδώ ακριβώς νομίζω ότι σήμερα οι τοποθετήσεις οι οποίες έγιναν μας 
βοηθούν να προσεγγίσουμε μια σειρά απ' αυτές τις αλλαγές που έχουν υπάρ
ξει, ε ίτε  στο περιεχόμενο της ίδιας της πολιτικής με την οποία προσεγγίζαμε τα 
πράγματα στο παρελθόν, ε ίτε  όμως τις αλλαγές που έχουμε υποστεί συνολικά 
στο σύστημα, στις δομές, στο κράτος, στους θεσμούς, στη λειτουργία του πολί
τη. Αυτό είναι το κρίσιμο θέμα.

Νομίζω ότι με τις απόψεις οι οποίες παρουσιάστηκαν κάνουμε μια καλή αρχή, 
προσεγγίζουμε κάποιες έννοιες, δεν νομίζω ότι πρέπει να πέσουμε στο λάθος 
να προσπαθήσει κανείς να ενοποιήσει τις όποιες απόψεις κατατέθηκαν σε 
κάποια κουτάκια, απεναντίας πρέπει να γίνει ξεκάθαρη - και ελπίζω θα υπάρξει 
αυτό το γρηγορότερο δυνατό - μια αποτύπωση όλων των τοποθετήσεων, θα 
αποτελόσουν έτσι κι αλλιώς τη βάση του διαλόγου, νομίζω, ο οποίος πρέπει να 
επακολουθήσει.

Το ζητούμενο σήμερα δεν είναι να τα φέρουμε στα μέτρα κάποιας μεζούρας 
και να πούμε αυτό είναι, αλλά απεναντίας νομίζω ότι το βασικότερο είναι, 
κάνουμε ένα κάλεσμα, ζητούμε να ανοίξει ένας διάλογος μέσα στην κοινωνία. 
Το διάλογο μάλιστα, όπως είπα ξεκινώντας, τον προτείνει το ΠΑΣΟΚ με κάποιες 
συγκεκριμένες προτάσεις, χωρίς όμως να λέε ι ότι αυτή είναι και η τελική κατά
ληξη στην οποία πρέπει να καταλήξουμε μετά από το διάλογο.

Γι' αυτό πιστεύω ότι το κάλεσμα στις δυνάμεις της αριστερός, στις δυνάμεις 
οι οποίες πιστεύουν ότι με κοινωνική συνοχή, με δικαιοσύνη, με δημοκρατία, με 
ελευθ ερ ίες  και μάλιστα ισορροπημένη σχέση -όπως είπε ο κ.Διαμαντούρος 
προηγουμένως- στις έννοιες αυτές, μπορούμε πράγματι να βρούμε νέες απα
ντήσεις σ' αυτά που χρειαζόμαστε για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα, 
τόσο στο εθνικό όσο και στο υπερεθνικό επίπεδο μέσα στο οποίο κινούμαστε 
είναι, νομίζω, το ζητούμενο.

Δεν νομίζω ότι έχω να πω περισσότερα. Οι τοποθετήσεις είναι σαφείς. Από 
εκε ί και πέρα, εκείνο που έχε ι σημασία είναι να ολοκληρωθεί αυτός ο διάλο
γος, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε πράγματι στην όσο το δυνατόν 
ευρύτερη δυνατή συμμετοχή. Σας ευχαριστώ.
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“Η σχέση Οικονομίας και Κράτους”

Συντονιστές: Βάσω Παπανδρέου 
Χρηστός Πρωτόπαπας



Β ΑΣΩ  Π Α Π Α Ν Δ Ρ Ε Ο Τ

Χυντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, έχω προετοιμάσει μια σύντομη 
εισήγηση η οποία περιλαμβάνει τρεις διαφορετικές ενότητες, ώστε κατά τη 
γνώμη μου να οργανωθεί καλύτερα η συζήτηση.

Η πρώτη ενότητα περιλαμβάνει την ευθύνη του κράτους για τη δημιουργία και 
τη λειτουργία των δεσμών της οικονομίας. Η δεύτερη ενότητα περιλαμβάνει την 
ευθύνη του κράτους για τη δημιουργία και τη λειτουργία των αναγκαίων υποδο
μών, οικονομικών και κοινωνικών, καδώς και τη λειτουργία των δημόσιων οργα
νισμών και επιχειρήσεων της οικονομίας.

Τέλος, η τρίτη ενότητα επικεντρώνεται στον παρεμβατικό ρόλο του κράτους 
στη σύγχρονη εποχή, στην εποχή της πληροφορίας και της διεθνούς οικονομι
κής ολοκλήρωσης. Θα πρότεινα για συζήτηση το τρίπτυχο «Θεσμοί - Υποδομές 
- Παρεμβατικός ρόλος του κράτους στη σημερινή εποχή».

Οι <9εσμο/'δεν είναι ούτε φυσικά φαινόμενα, ούτε υλικά αγαθά. Είναι κανόνες 
της οργανωμένης κοινωνίας. Το κράτος έχει την κύρια ευθύνη για τη δημιουργία 
τους και τη λειτουργία τους.

Κορυφαίοι δεσμοί της οικονομίας είναι η αγορά, το νόμισμα, το φορολογικό 
και το ασφαλιστικό σύστημα, το χρηματοπιστωτικό σύστημα - και τα ερωτήματα 
που τίθενται είναι πάρα πολλά.

Επιλέγω μερικά για να αρχίσει η συζήτηση. Πώς διασφαλίζεται η ομαλή λ ε ι
τουργία της αγοράς, για την οποία εμείς λέμε ότι είναι καλός σύμβουλος, αλλά 
κακό αφεντικό. Πώς καθορίζονται οι ποσοτικές, αλλά και οι ποιοτικές προδια
γραφές των προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρονται και ζητούνται 
στην αγορά.

Πώς ασκείται η πολιτική ανταγωνισμού και πώς προστατεύεται ο καταναλω
τής. Ποιος ασκεί το προνόμιο της έκδοσης του νομίσματος και με ποια κριτήρια 
καθορίζει την ποσότητα και την τιμή του. Δηλαδή, τα επιτόκια.

Τι γίνεται με το φορολογικό σύστημα και τις δαπάνες του κράτους; Τα έσοδα 
καθορίζουν το ύψος των δαπανών ή το αντίστροφο; Τι γίνεται με τα ελλείμματα 
και το δημόσιο χρέος; Πώς διακρίνεται ο κοινωνικός από τον οικονομικό ρόλο 
του φορολογικού και του ασφαλιστικού συστήματος;
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Πώς κατανέμονται οι πηγές των εσόδων, κυρίως οι φόροι και οι χρήσεις των 
δαπανών; Μ ε ποιους μηχανισμούς εξισορροπούν οι αποταμιεύσεις με τις επεν
δύσεις; Ποιος εποπτεύει το χρηματοπιστωτικό σύστημα για τη διακίνηση των 
κεφαλαίων; Ο κατάλογος των ερωτημάτων είναι μακρύς και ο καθένας θα μπο
ρούσε να προσθέσει και πάρα πολλά άλλα ερωτήματα.

Σταματάω όμως εδώ για να συνοψίσω την πρώτη ενότητα λέγοντας τα εξής: Ο 
ρόλος του κράτους είναι καθοριστικός στη δημιουργία και την ομαλή λειτουρ
γία των θεσμών. Επιπλέον, μέσω αυτών ασκείται η πολιτική.

Οι σύγχρονες τάσεις για απορρύθμιση δεν δικαιολογούν σε καμία περίπτωση 
την εξαφάνιση των θεσμών και δεν αναιρούν την ευθύνη του κράτους. Γι' 
αυτούς θα αναφερθώ λίγο περισσότερο στην απορρύθμιση στην τρίτη ενότητα.

Το συμπέρασμα όμως είναι ότι όπου χρειάζεται απλοποίηση και εκσυγχρονι
σμός ή και νέοι θεσμοί, γιατί υπάρχουν νέες ανάγκες, πάντα το κράτος πρέπει 
να έχε ι τον πρώτο λόγο, ικανοποιώντας τα αιτήματα της οικονομικής εξέλιξης 
και της κοινωνίας.

Το αίτημα για λιγότερο κράτος δεν γίνεται αποδεκτό όταν καταργεί την ευθύ
νη του κράτους για τους θεσμούς. Η κατάργηση θεσμών νοείται μόνο όταν γνω
ρίζουμε ποιοι νέοι θεσμοί θα τους αντικαταστήσουν. Το συνηθέστερο είναι η 
ανανέωση και ο εκσυγχρονισμός των θεσμών και όχι η κατάργησή τους.

Οι υποδομές αποτελούν συλλογικό αγαθό και της οικονομίας και της κοινω
νίας. Σχηματικά λέμε ότι οι βασικές υποδομές περιλαμβάνουν τις μεταφορές, 
την ενέργεια, τις τηλεπικοινωνίες και το περιβάλλον.

Εξίσου, όμως, σημαντικό ρόλο στην οικονομία και όχι μόνο στην κοινωνία παί
ζουν και οι κοινωνικές υποδομές στους τομείς της υγείας, της πρόνοιας και 
κυρίως της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Το κράτος έχε ι την κύρια και - σε 
πολλές περιπτώσεις - την αποκλειστική ευθύνη για το σχεδίασμά, τη δημιουργία 
και τη λειτουργία των υποδομών.

Πολλές φορές αυτή η ευθύνη ασκείται μέσω των δημόσιων επιχειρήσεων. Και 
τα ερωτήματα που τίθενται και σ' αυτή την ενότητα είναι πολλά. Πώς γίνεται ο 
σχεδιασμός των υποδομών, ώστε πράγματι να υπηρετούν το κοινωνικό σύνολο 
και την οικονομική ανάπτυξη και όχι τις πελατειακές σχέσεις;

Πώς συνδυάζεται ο σχεδιασμός στην περιφέρεια με τον εθνικό σχεδίασμά; 
Πώς σχεδιάζεται ο εθνικός σχεδιασμός των υποδομών με την πρόσβαση της 
χώρας μας στο διεθνή χώρο; Ποιος έχε ι την ευθύνη για το σχεδίασμά και την 
υλοποίηση των διεθνών δικτύων;



Σήμερα, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, τα δίκτυα έχουν πάρα πολύ μεγάλη 
σημασία και σε εθνικό και σε υπερεθνικό επίπεδο και μέσω αυτών στον αντα
γωνισμό και την παγκοσμιοποίηση της αγοράς. Ποιος είναι ο ρόλος των δημό
σιων επιχειρήσεων στο σχεδίασμά και στη λειτουργία των υποδομών;

Υπάρχει χώρος για συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στη δημιουργία και τη λ ε ι
τουργία των δημόσιων υποδομών; Και αν ναι, υπό ποιες προϋποθέσεις; Πώς 
αντιμετωπίζουν οι δημόσιες επιχειρήσεις το διεθνή ανταγωνισμό; Πώς διασφα
λίζεται ότι ο διεθνής ανταγωνισμός στο χώρο των δημοσίων επιχειρήσεων απο
βαίνει προς όφελος του πολίτη καταναλωτή;

Πώς και από ποιον καθορίζονται οι προδιαγραφές λειτουργίας αυτών των επι
χειρήσεων ώστε να διατηρήσουν το δημόσιο χαρακτήρα τους; Και πάλι σταμα
τώ αυθαίρετα την παράθεση των ερωτημάτων, γιατί ο κατάλογος είναι μακρύς.

Θα έλεγα όμως ότι στον τομέα των υποδομών και των δημοσίων επιχειρήσε
ων, το κράτος είναι ένας οικονομικός εταίρος που ενεργεί σε πολλαπλά επίπε
δα ευθύνης. Ξεκινάει από το επίπεδο της συλλογικής ευθύνης και της κοινωνι
κής αλληλεγγύης και φτάνει μέχρι την άμεση προσφορά και ζήτηση αγαθών και 
υπηρεσιών, δηλαδή μέχρι τα ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια της αγοράς.

Σχετικά με τον παρεμβατικό ρόλο του σύγχρονου κράτους στην εποχή των 
κοινωνιών της πληροφορικής και των διαδικασιών οικονομικής ολοκλήρωσης. 
Όλα τα σύγχρονα κράτη (μικρά και μεγάλα) στέκονται αμήχανα μπροστά στις 
εξελίξεις της τεχνολογικής προόδου, στο διαρκές άνοιγμα των αγορών, στον 
περιορισμό των αποστάσεων και στις δυνατότητες επικοινωνίας των πολιτών σε 
όλα και με όλα, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης.

Τα σύγχρονα κράτη αισθάνονται ότι χάνουν αρκετά από τα μέσα και από τους 
βαθμούς ελευθερίας στην άσκηση της πολιτικής.

Σημαντικοί στο παρελθόν εθνικοί κρατικοί θεσμοί εποπτείας και παρέμβασης 
δεν λειτουργούν. Όταν ο κάθε ιδιώτης μπορεί πλέον ελεύθερα να συναλλάσ
σεται, ιδιαίτερα στον χρηματοπιστωτικό τομέα, με όλους τους πολίτες του πλα
νήτη, χωρίς κανέναν έλεγχο και εποπτεία του κράτους.

Ταυτόχρονα, όμως, με την παγκοσμιοποίηση και τη δημιουργία διεθνών συνό
λων χωρών αναδεικνύονται και εθνικά υποσύνολα, που δ ιεκδ ικούν δημόσιο 
παρεμβατικό ρόλο - όπως για παράδειγμα οι περιφέρειες.

Οι περιφέρειες και οι τοπικές κοινωνίες έχουν πλέον διεισδύσει στα στεγανά 
του παραδοσιακού κράτους και διαθέτοντας τη γνώση και την εμπειρία δ ιεκδ ι- 
κούν εύλογα δημόσιο ρόλο στο σχεδιασμό της οικονομικής πολιτικής.
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Σ ' αυτό το δ ιεθνές πλαίσιο το οποίο έχουμε περιγράφει αρκετές φορές, 
υπάρχουν δύο διαφορετικές αντιλήψεις για το σύγχρονο ρόλο του κράτους 
στην οικονομία. Η πρώτη, που εκφράζεται από τις δυνάμεις του νεοφιλελευθε
ρισμού συνηγορεί υπέρ της κατάργησης όσο γίνεται περισσότερο θεσμικών λ ε ι
τουργιών του κράτους. Το σύνθημα της απορρύθμισης κυριαρχεί.

Τα μέσα πολιτικής που χάνει το σύγχρονο κράτος δεν χρειάζονται αντικατά
σταση σύμφωνα με την άποψη αυτή. Στην ουσία, δεν μιλάμε παρά για την εικόνα 
μιας κοινωνίας που οδηγείται στο λεγόμενο εκσυγχρονισμό με τρόπο βίαιο, 
χωρίς συναινέσεις. Είναι η θέση των νεοφιλελεύθερων, που αδιαφορεί για τον 
άνθρωπο και ενδιαφέρεται μόνο για την ανταγωνιστικότητα, δηλαδή τα κέρδη.

Η άλλη άποψη εκφράζεται από τις δυνάμεις του δημοκρατικού σοσιαλισμού, 
στην οποία είμαστε κι εμείς και αποδεχόμαστε τη νέα πραγματικότητα, δεν μπο
ρούμε να μην αποδεχθούμε τη νέα πραγματικότητα.

Μάλιστα σε μια συζήτηση που είχαμε - γιατί μόλις ήρθα από τις Βρυξέλλες - 
υπολογίζουν ότι σε πολύ λίγα χρόνια το 50%  της οικονομίας δεν θα έχε ι καμία 
σχέση μ' αυτό που γνωρίζουμε σήμερα. Θα είναι καινούρια προϊόντα, καινού
ριες υπηρεσίες, που ακόμη δεν μπορούμε να τα φανταστούμε. Κι αυτό μέσα σε 
πάρα πολύ λίγα χρόνια.

Έτσι, δεν μπορεί παρά να αποδεχόμαστε την πραγματικότητα, αλλά να ζητού
με καινούριους θεσμούς και μέσα παρέμβασης, καινούριους τρόπους ρύθμισης 
των λειτουργιών της αγοράς και έκφρασης της κοινωνικής αλληλεγγύης και του 
δημόσιου συμφέροντος.

Σύμφωνα με τη δική μας άποψη, την οποία επιχειρούμε τα τελευταία χρόνια να 
μετουσιώσουμε σε κυβερνητική πολιτική στη χώρα μας, η διόρθωση στους 
θεσμούς και τις λειτουργίες του κράτους στο πεδίο της οικονομίας δεν πρέπει 
να στοχεύει μόνο στη βελτίωση των μεγεθών παραγκωνίζοντας τις κοινωνικές 
ανάγκες.

Για μας ο εκσυγχρονισμός ή θα έχ ε ι ανθρώπινο πρόσωπο ή δεν θα είναι 
εκσυγχρονισμός. Σημειώνω βέβαια ότι η διόρθωση αφορά, σε πολλές περιπτώ
σεις, παλαιότερες δικές μας πρακτικές. Οφείλουμε σήμερα να επισημάνουμε 
ότι στη διάρκεια της δεκαετίας του '8 0  δεν είχαμε ξεκάθαρη στρατηγική για το 
ρόλο του κράτους στην οικονομία.

Έτσι, οδηγηθήκαμε σε πρακτικές που υπερτόνισαν μεν τον κοινωνικό ρόλο του 
κράτους, αλλά από τη στιγμή που δεν ενίσχυαν την ανταγωνιστικότητα της ελλη
νικής οικονομίας, κατέληξαν σε επιβάρυνση των κοινωνικών στρωμάτων, τα 
οποία στην αρχή επιχειρήσαμε να στηρίξουμε.
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Σήμερα, λειτουργώντας σε ένα πολύ πιο δύσκολο περιβάλλον, λειτουργώντας 
ουσιαστικά σε ένα περιβάλλον διεθνοποιημένης οικονομίας, με ιδια ίτερα  
περιορισμένες δυνατότητες επιβολής κρατικής προστασίας, οφείλουμε να δια
σφαλίσουμε ανταγωνιστικότητα και κοινωνική προστασία.

Αυτό σημαίνει ότι ο ρόλος του κράτους πρέπει να προσδιοριστεί σαφώς. 
Μιλάμε για το κράτος στρατηγείο του 21ου αιώνα. Κι εδώ όμως τα ερωτήματα 
είναι πάρα πολλά.

Πώς αντιμετωπίζει το εθνικό κράτος τη δημιουργία υπερεθνικών συνόλων και 
εθνικών υποσυνόλων; Πώς νομιμοποιείται δημοκρατικά η δημιουργία και η λ ε ι
τουργία αυτών των νέων θεσμών;

Πώς μπορεί μια μικρή χώρα να διαπραγματευτεί τη θέση της και το ρόλο της 
στους δ ιεθνείς θεσμούς; Πώς αποδέχεται ή απορρίπτει μια χώρα την παρέμβα
ση των διεθνώ ν θεσμών στην εθνική οικονομία και στην αναπτυξιακή της 
πορεία;

Εκτός όμως από τα παραπάνω ερωτήματα που καθορίζουν τις αρχές της 
δημόσιας παρέμβασης στην οικονομία, υπάρχουν και συγκεκριμένα αντικείμενα 
διαπραγμάτευσης στο διεθνή χώρο. Και όταν λέω για διαπραγμάτευση, δεν 
εννοώ από μια χώρα. Εννοώ από μια συλλογική διαδικασία.

Για παράδειγμα, πρέπει να επ ιβληθεί ή όχι διεθνής εποπτεία στην κίνηση 
κεφαλαίων; Πριν από πολύ λίγο καιρό, η κυρίαρχη απάντηση και στην Ευρώπη 
και γενικότερα ήταν όχι.

Σήμερα, μετά το τι συνέβη στην Άπω Ανατολή, έχε ι αρχίσει να συζητείται και 
από διεθνείς φιλελεύθερους οργανισμούς ότι χρειάζεται πλέον να δούμε τη 
διεθνή εποπτεία στην κίνηση των κεφαλαίων.

Πρέπει να επ ιβληθεί ή όχι η φορολόγηση της καθαρά χρηματοπιστωτικής, 
δηλαδή κερδοσκοπικής, κίνησης κεφαλαίων; Μην ξεχνάμε ότι η κερδοσκοπική 
κίνηση κεφαλαίων είναι πολλές δεκάδες φορές μεγαλύτερη από το διεθνές 
εμπόριο.

Πριν από λίγο καιρό, σε κάποια συνέδρια που είχαν γίνει στην Ευρώπη και 
μεταξύ κεντροαριστερών οργανισμών ή συνεδρίων, ε ίχ ε  τεθ ε ί από διάφορους η 
ανάγκη φορολόγησης της κερδοσκοπικής κίνησης των κεφαλαίων. Η αντίδραση 
Βέβαια ήταν πάρα πολύ χλιαρή, από τα διάφορα κέντρα.

Σήμερα, όμως, έχε ι αρχίσει να συζητιέται και αυτό, διότι η κίνηση αυτή των 
κεφαλαίων ανατρέπει ισορροπίες, καταστάσεις και αποτελεί τη μεγαλύτερη
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πλέον οικονομική δύναμη σε δ ιεθνές επίπεδο. Πρέπει να υπάρξουν δ ιεθνείς 
θεσμοί εποπτείας του ηλεκτρονικού εμπορίου INTERNET κ,λπ.;

Σήμερα δεν υπάρχει, ο κάθε έμπορος ή ο κάθε πολίτης μπορεί να συναλλάσ
σεται με οποιονδήποτε πολίτη ανά τον κόσμο, πέρα από σύνορα, πέρα από 
νόμους, πέρα από κανονισμούς, κανείς δεν μπορεί να τον ελέγξει και ακόμη και 
σε δ ιεθνές επίπεδο αυτοί οι θεσμοί δεν έχουν υπάρξει και ήδη αρχίζει και 
συζητείται η ανάγκη να υπάρξουν αυτοί οι θεσμοί.

Πρέπει να υπάρξει κοινωνική ρήτρα στους κανόνες του διεθνούς εμπορίου; Το 
θέμα αυτό το είχα θέσει όταν ήμουν επίτροπος και συζητούσαμε την κοινωνική 
χάρτα και τη συνάντηση για την Ουρουγουάη, για την καινούρια GATT. Τότε και 
μεταξύ των επιτρόπων και της επιτροπής υπήρχε μάλλον μια πολύ επιφυλακτική 
στάση.

Έχει αρχίσει να συζητιέται και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το δέμα, όμως, δεν 
είναι απλό γιατί το συζητάνε μεν οι Ευρωπαίοι, οι Αμερικανοί και οι Γιαπωνέζοι 
τώρα το θέμα της κοινωνικής ρήτρας, διότι υπάρχει ο ανταγωνισμός με τα προϊ
όντα που έρχονται από τις χώρες χαμηλότερου κόστους, αλλά αυτό δεν νομίζω 
ότι θα γίνει αποδεκτό σε παγκόσμιο επίπεδο εάν δεν βάλουμε ταυτόχρονα να 
συζητήσουμε την τραγική μεταφορά πλούτου από τις λιγότερο αναπτυσσόμενες 
χώρες στις περισσότερο ανεπτυγμένες χώρες. 20%  του πληθυσμού στον πλα
νήτη καλύπτει το 80%  της συνολικής οικονομίας του πλανήτη.

Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, η σχέση οικονομίας και κρά
τους είναι σίγουρα πολύπλοκη και μεταλλάσσεται, όπως μεταλλάσσονται και οι 
οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές συμπεριφορές.

Εν τούτοις, αυτή η σχέση πρέπει να διέπεται τόσο από ένα όραμα, που προ
διαγράφει ορισμένες αρχές, όσο και από μια γνώση της πραγματικότητας.

Και η πραγματικότητα εξελίσσεται καθημερινά. Και μέσα σ' αυτόν το συνδυα
σμό πρέπει να διαμορφώνουμε την πολιτική μας. Τα ερωτήματα που έδεσα είναι 
πολλά, είναι όμως λίγα σε σχέση μ' αυτά που υπάρχουν και είναι δύσκολο να 
απαντηθούν.

Νομίζω ότι κι εσείς θα βάλετε ερωτήματα, και αν έστω και λίγα από αυτά τα 
ερωτήματα κατορθώσουμε να απαντήσουμε σήμερα, νομίζω θα είναι ένα μεγά
λο κέρδος. Σας ευχαριστώ και νομίζω με τη συζήτηση μπορούμε, πράγματι, να 
δούμε πού είμαστε και πού πάμε.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Ο σύντροφος Χρήστος Πρωτόπαππας έχε ι το λόγο.

SEB
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Χ Ρ Η Σ Τ Ο Σ  Π Ρ Ω Τ Ο Π Α Π Π Α Σ

Συντρόφισσες και Σύντροφοι, ζούμε χωρίς αμφιβολία σε μια περίοδο ιδεολο
γικής αναζήτησης, ίσως και σύγχυσης, που αντανακλάται στην καθημερινή πολι
τική πρακτική. Πολιτικές βεβαιότητες δεν υφίστανται. Οι κλασικές μακροοικο
νομικές προσεγγίσεις δοκιμάζονται και αμφισβητούνται καθημερινά. Οι παγιω- 
μένες για χρόνια αντιλήψεις σχετικά με το ρόλο του κράτους έχουν από καιρό 
κλονιστεί.

Σήμερα, παρά τη σταθεροποίηση και τη σταδιακή Βελτίωση των μακροοικονο
μικών συνθηκών στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μια 
σειρά θετικών εξελίξεω ν στη μακροοικονομική κατάσταση, στον πληθωρισμό, 
στις τάσεις μείωσης των επιτοκίων, έχουμε να αντιμετωπίσουμε νέα φαινόμενα.

Έχουμε να αντιμετωπίσουμε τις πιέσεις της διεθνούς χρηματιστηριακής και 
νομισματικής αγοράς για την άνευ όρων απελευθέρωση στην κίνηση του κεφα
λαίου. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε τις διαρκείς αλλαγές στην τεχνολογία και 
στην ανάπτυξη της γνώσης, που καταλύουν τους εθνικούς φραγμούς. Έχουμε να 
αντιμετωπίσουμε τη μεταφορά παραδοσιακών λειτουργιών και αρμοδιοτήτων 
του κράτους σε υπερεθνικούς οργανισμούς και κέντρα λήψης των αποφάσεων.

Σήμερα όμως οι πολιτικοί σχηματισμοί του αριστερού χώρου ασκούν εξουσία 
σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Είναι ίσως η πρώτη φορά στη σύγχρονη ιστορία 
της Αριστερός, και ιδιαίτερα μετά την κατάρρευση του υπαρκτού Σοσιαλισμού, 
που καλούμαστε να συνδυάσουμε άμεσα και αποτελεσματικά την ιδεολογία 
μας με την καθημερινή πολιτική πράξη.

Σήμερα, πρέπει να απαντήσουμε στις πιέσεις του παγκόσμιου ανταγωνιστικού 
περιβάλλοντος. Και απαντάμε, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα της οικονο
μίας, επιδιώκοντας την οικονομική σταθερότητα, διασφαλίζοντας την οικονομι
κή σύγκλιση και την κοινωνική συνοχή, εφαρμόζοντας μια νέα κοινωνική πολιτική 
που να ενισχύει την ανάπτυξη και να δημιουργεί απασχόληση.

Μ ε ειλικρ ίνεια  αποδεχόμαστε την αρμονική συνύπαρξη και την προσπάθεια 
εξισορρόπησης μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας. 
Χρειαζόμαστε επεξεργασμένη πολιτική που να προσδιορίζει τον ιστορικό αυτό 
συμβιβασμό και να ορίζει το νέο ρόλο του κράτους μπροστά στον 21 ο αιώνα.
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ

Συμφωνούμε όλοι φαντάζομαι ότι στις νέες συνθήκες οι θεσμοί άσκησης 
πολιτικού και κοινωνικού ελέγχου πρέπει να είναι ευέλικτοι και αποτελεσματικοί. 
Πώς να το κάνουμε, εμείς δεν μπορούμε να αποδεχθούμε ούτε τη ζούγκλα που 
μπορεί να δημιουργήσουν οι ανεξέλεγκτοι νόμοι της αγοράς, ούτε τα χρεοκοπη
μένα μοντέλα της κυριαρχίας του κράτους.

Η απάντησή μας δεν μπορεί να είναι ούτε η απόλυτη συγκεντρωτική γραφειο- 
κρατικοποίηση κάδε αναπτυξιακής προσπάθειας, ούτε βέβαια η ασύδοτη και 
ανεξέλεγκτη λειτουργία της ιδιωτικής πρωτοβουλίας.

Στις παραδοσιακές αντιλήψεις του κράτους εθνικού στρατηγείου ανάπτυξης, 
και στη θέση της νεο φ ιλελεύθ ερ ης λογικής, η απάντηση της σύγχρονης 
Αριστερός, η απάντησή μας συντρόφισσες και σύντροφοι πρέπει να είναι η 
δημιουργία του νέου κράτους το οποίο δα διασφαλίζει το ευνοϊκό οικονομικό 
περιβάλλον που προαπαιτείται για την ανάπτυξη, παράλληλα μ' ένα αποτελε
σματικό σύστημα κοινωνικής πολιτικής.

Δεν μπορούμε όμως να περιχαρακώσουμε την ανάπτυξη με παθητικά μέτρα, 
μόνο, κοινωνικής προστασίας. Δεν μπορούμε να περιμένουμε την οικονομική 
μεγέθυνση ώστε να χρηματοδοτήσουμε, όπως πολλοί υποστηρίζουν, την κοινω
νική πολιτική. Το νέο κράτος πρέπει να το χτίσουμε μαζί με την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας, πρέπει να το χτίσουμε μαζί με την ανάπτυξη.

Στη διαρκή προσπάθειά μας για τη δημιουργία του νέου περιβάλλοντος πρέ
πει να εξασφαλίσουμε σταθερή μακροοικονομική πολιτική, δημοσιονομική πει
θαρχία και μείωση των ελλειμμάτων, σύγχρονη δημόσια διοίκηση και ορθολογι
κή οργάνωση, μείωση της φοροδιαφυγής και ενίσχυση των μηχανισμών ελέγχου, 
χρηματοδοτική υποστήριξη και ευελιξία των χρηματοδοτικών οργανισμών έναντι 
των επιχειρήσεων, διεθνή προσανατολισμό και επέκταση των επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων.

Θα ήθελα να επισημάνω στο σημείο αυτό, συντρόφισσες και σύντροφοι, ότι 
για όλα αυτά θα πρέπει να κοιτάξουμε να πετύχουμε μια συμφωνία για την προ
τεραιότητα του κοινωνικού συμφέροντος έναντι των ατομικών ή των συντεχνια
κών συμφερόντων. Ένα κράτος, που νομοτελειακά πλέον θα πρέπει να αλλάξει 
για να μην καταρρεύσει. Οφείλουμε να παραδεχθούμε ότι δεν μπορεί να στηρί
ζεται βέβαια στην περιχαράκωση των λεγάμενων φυσικών κρατικών μονοπω
λίων.

Η εξυγίανση των ελλειμματικών ΔΕΚΟ και ο εκσυγχρονισμός των υπολοίπων, 
μπορεί να είναι η δική μας στρατηγική απάντηση για το νέο κοινωνικό κράτος,
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μια και μέσω αυτών μπορεί και η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας να στηρι- 
^ge[ αλλά και να διατηρηθεί σε μεγάλο βαθμό ο κοινωνικός χαρακτήρας των 
προϊόντων και των υπηρεσιών.

Οι ΔΕΚΟ αποτελούν λαμπρό πεδίο για την παροχή αγαθών και υπηρεσιών 
που να δικαιώνουν το χαρακτήρα της κοινής ωφέλειας, να βελτιώνουν το βιοτι
κό επίπεδο του λαού και να καλύπτουν συμπληρωματικά τις ατομικές και κοινω
νικές ανάγκες. Προς αυτή την κατεύθυνση το κράτος, οι διοικήσεις και οι εργα
ζόμενοι έχουν συνολική ευθύνη και άμεσο χρέος να βαδίσουν με τάχιστους 

ρυθμούς στην εξυγίανσή τους.

(ΠΕΖΕΠΕΕΠΕΞΠ

Το κράτος πρέπει να αναλάβει την ευθύνη -η κυβέρνησή μας Βέβαια- για την 
άσκηση πολιτικής, με την κάλυψη του κοινωνικού προϋπολογισμού τους. Οι δ ιο ι
κήσεις πρέπει να αναπτύξουν με συνοπτικές αλλά και δημοκρατικές διαδικασίες 
ουσιαστικού διαλόγου τα επιχειρησιακά σχέδια ανάπτυξής τους. Και τέλος, οι 
εργαζόμενοι να συμμετέχουν αποτελεσματικά στη νέα οργάνωση της εργασίας 
και στην άνοδο της παραγωγικότητάς της, ασκώντας συνολικό κοινωνικό έλεγχο 
και όχι παράλληλη εξουσιαστική συνδιοίκηση.

Συντρόφισσες και σύντροφοι, στη ζωή μας δύο πράγματα απομένουν πια 
σήμερα σ' αυτή τη δύσκολη και πολύπλοκη περίοδο που περνάμε, ως ιστορικές 

νομοτέλειες που δεν μπορούμε να αποφύγουμε, ο θάνατος και οι φόροι. Το νέο 
κράτος, χαράσσοντας τη μακροοικονομική πολιτική, έχε ι στα χέρια του το μεγα
λύτερο εργαλείο ανάπτυξης και άμεσης κοινωνικής αναδιανομής του εθνικού 
πλούτου σε δικαιότερη Βάση.

Οι αναπτυξιακοί νόμοι, η σταθερότητα της δημοσιονομικής πολιτικής με αιχμή 
το φορολογικό, αποτελούν τα πιο πολύτιμα εργαλεία σχεδιασμού και άσκησης 
πολιτικής. Η αλλαγή του αναπτυξιακού νόμου, για παράδειγμα, μπορεί και να 
προσανατολίσει επενδύσεις, αλλά και να συνδέσει την ανάπτυξη με την απα
σχόληση. Είναι σαφές ότι ο δρόμος που επιλέξαμε είναι δύσκολος. Είναι βαρύ 
το φορτίο του λεγάμενου πολιτικού κόστους και απαιτεί τομές και ρήξεις. Είναι, 
όμως, ο δρόμος που μαζί επιλέξαμε.

Στην πολιτική εκσυγχρονισμού των δομών, έρχεται αναπόφευκτα ο σκληρός 

έλεγχος, που μπορεί να εφαρμοσθεί με τη νόμιμη άσκηση της κρατικής εποπτεί- 
ας. Το νέο μας σύνθημα πρέπει να είναι η ουσιαστική και όχι η τυπική εφαρμογή 
των κανόνων δικαίου. Είναι καιρός να σταματήσουμε τη διαφθορά και την κατα
χρηστική εκμετάλλευση του κοινωνικού πλούτου, απ' όπου και αν προέρχεται, 
όπως και αν κινείται.
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Σ ' αυτή τη διαρκή προσπάθεια αναζήτησης του νέου κράτους και της σχέσης 
του με την οικονομία, πρέπει να περιλαμβάνουμε και την ανάγκη να υπάρχει 
στρατηγικά η ιδιωτική πρωτοβουλία με το συλλογικό κοινωνικό έλεγχο, ο ακρι
βής αναλυτικός και σταθερός προσδιορισμός και ο έλεγχος των κανόνων του 
παιχνιδιού, η χρήση της νέας τεχνολογίας και των αποτελεσμάτων της επιστημο
νικής προόδου για την κοινωνική ανάπτυξη.

Η νέα τεχνολογία έχε ι τα δύο πρόσωπα του Ιανού. Πρέπει από εκε ί και πέρα 
να ξέρουμε ότι δημιουργεί και νέα αιτήματα που έχουν σχέση με το χρόνο 
εργασίας, αλλά δημιουργεί και νέα προβλήματα που έχουν σχέση με την προ
σαρμογή του ανθρώπινου δυναμικού.

Πρέπει να περιλαμβάνεται η συμφωνία των κοινωνικών εταίρων, για την απο
φυγή αθέμιτης κερδοσκοπίας και νόθευσης του ελεύθερου ανταγωνισμού. Και 
πρέπει, τέλος, να περιλαμβάνεται η διαρκής θεσμική αξιολόγηση της ασκούμε
νης μακροοικονομικής πολιτικής, με στόχο την πλήρη απασχόληση και την προ
στασία του περιβάλλοντος.

Συντρόφισσες και σύντροφοι, η απάντησή μας, η απάντηση της Αριστερός στη 
σύγχρονη κοινωνική μάστιγα της ανεργίας, αναγκαστικά πρέπει να επιστρατεύ
σει το αναδιανεμητικό κράτος ως μηχανισμό ανακατανομής του πλούτου με 
παράλληλη ανάπτυξη του τομέα παροχής υπηρεσιών στον πολίτη. Κατά συνέ
πεια, το κράτος μπορεί, σε μικρότερο αλλά σαφώς αποτελεσματικότερο 
βαθμό, να συνεχίσει την παρεμβατική του προσπάθεια προσδιορίζοντας τους 
όρους αυτής της αλληλέγγυας ρύθμισης.

Ανέφερα πριν ότι στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης η πλειοψηφία των εθνι
κών κυβερνήσεων στηρίζεται σε κεντροαριστερές, σοσιαλιστικές ή σοσιαλδη
μοκρατικές συμμαχίες. Γι' αυτό και πρέπει να αναζητήσουμε τρόπους κοινής 
θεώρησης των πολιτικών μας για τη σχέση κράτους και οικονομίας σε πρακτικό 
επίπεδο.

Σήμερα βρισκόμαστε αντιμέτωποι μ' ένα οξύμωρο σχήμα. Μ ε τη δεσμευτική 
εφαρμογή μιας πανθομολογούμενα συντηρητικής συνθήκης, που πρέπει να 
εφαρμόσουν σοσιαλιστικά και αριστερά κόμματα της Ευρώπης. Εν όψει της 
έναρξης, της αναγκαίας έναρξης της προσπάθειας για το τρίτο στάδιο της 
ΟΝΕ, χρειαζόμαστε διασφαλίσεις ώστε να αναπτυχθούν κοινές πολιτικές, οι 
οποίες δεν θα διευρύνουν τις κοινωνικές ανισότητες και θα προωθούν ενεργά 
την απασχόληση.

hi Συνθήκη του Άμστερνταμ προσπαθεί πια να δημιουργήσει μια νέα ισορρο-
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■ αναγορεύοντας την απασχόληση σε κοινό στόχο. Η Σύνοδος Κορυφής του
r\ , r\
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. Αμβούργου ήταν μια πρώτη δετική προσπάθεια για να συγκεκριμενοποιη- 
βούντα μέσα άσκησης πολιτικής και οι στόχοι.

Εμείς πιστεύουμε ότι τα κράτη-μέλη δα πρέπει να αναπτύξουν συστήματα 
παρακολούθησης και προσανατολισμού των πολιτικών απασχόλησης, ώστε να 
£ημιθυργηδεί ευνοϊκό περιβάλλον για την αειφόρο ανάπτυξη και την κοινωνική 
πρόοδο. Πρέπει επιτέλους, αυτή τη φορά δεν μπορούσαμε να το κάνουμε, αλλά 
δεν μπορούμε να το αποφεύγουμε.

0α  πρέπει να σκεφθούμε σοβαρά την ανάπτυξη ενός συστήματος στα πρότυ
πα των προγραμμάτων σύγκλισης για τον τομέα της απασχόλησης και της κοι
νωνικής συνοχής. Ενός συστήματος με σαφείς και μετρήσιμους στόχους, αλλά 
και τα κατάλληλα χρηματοδοτικά μέτρα για την υποστήριξή τους.

Χρηματοδοτικά μέτρα για την ανάπτυξη της μικρομεσαίας επιχείρησης και 
σημαντική συμβολή στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο με το Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο 
Στήριξης, για την αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού και τις ενέργειες - 
πολιτικές ένταξης των κοινωνικά αποκλεισμένων ή εκείνων που κινδυνεύουν με 
κοινωνικό αποκλεισμό στην ενεργό ζωή.

Γιατί, όπως και να το κάνουμε, συντρόφισσες και σύντροφοι, η Ευρωπαϊκή 
Ένωση δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς τον κοινωνικό πυλώνα της. Όπως και 
συμφωνώ απόλυτα με την πρόταση της συντρόφισσας Παπανδρέου, για να επα
ναφέρουμε την πρόταση, να προβληματιστούμε τουλάχιστον για τις κοινωνικές 
ρήτρες στις εμπορικές συμφωνίες και συναλλαγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης με 
τις Τρίτες χώρες και να συμβάλουμε έμπρακτα στην καταπολέμηση φαινομένων 
υπερεκμετάλλευσης του ανθρώπου, που μας παραπέμπουν σε προηγούμενους 
αιώνες. Μιλάμε για την παιδική εργασία ή την υποχρεωτική εργασία των φυλακι
σμένων.

Η Αριστερά σήμερα στην Ευρώπη πρέπει να ομολογήσουμε ότι κυβερνά 
εγκλωβισμένη σε δεσμευτικούς πολιτικούς μονόδρομους που η ίδια δεν επέλε- 
ξε, η ίδια δεν έκανε. Η άρνηση αποδοχής όμως αυτής της πραγματικότητας, 
δυσκολεύει περισσότερο τα πράγματα. Κινδυνεύει να οδηγήσει στην αδράνεια.

Η Αριστερά σήμερα οφείλει να χρησιμοποιήσει το κράτος και τους μηχανι
σμούς του για την άσκηση πολιτικής με στόχο την ασφάλεια του πολίτη και του 
εργαζόμενου και τη διεύρυνση της απασχόλησης. Σημαντικό ρόλο μπορούν να 
παίξουν οι κοινωνικές οργανώσεις σ' αυτή την προσπάθεια, αναπτύσσοντας τον 
κοινωνικό διάλογο με προοπτική την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, την ανά
πτυξη και την κοινωνική αλληλεγγύη.
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ Η οχέση Οικονομίας και Kpotouc

Όταν όλοι οι Ευρωπαίοι σοσιαλιστές στοχεύουμε στην κοινωνική συνοχή, δεν 
μπορούμε παρά να δημιουργούμε το νέο κράτος στο πλαίσιο της νέας συλλογι- 
κότητας. Δεν μπορούμε κόμματα και κυβερνήσεις να εθελοτυφλούμε μπροστά 
στα φαινόμενα του κοινωνικού αποκλεισμού και της νέας φτώχειας που σήμερα 
παρατηρούνται στην Ευρώπη.

Και κλείνω, λέγοντας πως τα 19 εκατομμύρια άνεργοι στην Ευρώπη δεν επι
τρέπεται να αντιμετωπίζονται ως ένα φυσικό ποσοστό, ως ένα φυσικό φαινόμε
νο που μας έτυχε, γιατί είναι μια βραδυφλεγής βόμβα στα θεμέλια του νέου 
κράτους που εμείς προσπαθούμε να οικοδομήσουμε.

Οι πολίτες της Ευρώπης γι' αυτό ψήφισαν τους σοσιαλιστές, γι' αυτό ανάδει- 
ξαν και τους σοσιαλιστές ως πρώτη δύναμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί στηρί
ζουν την αγωνία τους και αναμένουν από εμάς. Αναμένουν την υλοποίηση των 
όσων οραματιζόμαστε για την οικονομική ανάπτυξη, τη σταθερότητα, την κοινω
νική αλληλεγγύη και την κοινωνική συνοχή. Σας ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Ο κ. Δ. Παπούλιας παρακαλώ να πάρει το λόγο.
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Κυρίες και κύριοι, πρέπει να ομολογήσω ότι 8α ήμουν λίγο ευτυχέστερος εάν 
μου είχε δοθεί η δυνατότητα να μιλήσω στην προηγούμενη ενότητα και να μετα
φέρω ως Πρόεδρος μιας Κίνησης Πολιτών την εμπειρία του ΟΠΕΚ, ο οποίος 
από το 1991 αναπτύσσει μια δραστηριότητα στην ανάπτυξη της κοινωνίας των 
πολιτών στην Ελλάδα.

Προφανώς όμως έχω προσκληθεί εδώ με τη δεύτερή μου ιδιότητα, δηλαδή με 
την ιδιότητά μου ως ενός ανθρώπου που έχε ι εμπειρίες από το χώρο της οικο
νομίας. Θα προσπαθήσω πολύ επιγραμματικά διότι, μετά την ομιλία του κ. Σημί
τη, της κ. Παπανδρέου, του κ. Πρωτόπαππα, νομίζω ότι έχε ι ήδη καθοριστεί όχι 
μόνο το ιδεολογικό αλλά και το πολιτικό πλαίσιο για το ρόλο του κράτους στην 
ελληνική οικονομία, αλλά και στη διεθνή οικονομία. Έτσι θα είμαι επιγραμματι
κός, στέλνοντας ένα μήνυμα που βγαίνει μέσα από την πρακτική μου εμπειρία.

Νομίζω ότι ιστορικά και περίπου μέχρι πριν 5  ή 10 χρόνια, ο ρόλος του ελλη
νικού κράτους στην οικονομία θα μπορούσε να πει κανείς ότι ήταν, κατά σειρά 
προτεραιότητας, παρεμβατικός, μεταρρυθμιστικός και ρυθμιστικός. Όταν λέω 
μεταρρυθμιστικός, εννοώ με την έννοια των μεταρρυθμίσεων, και όταν λέω 
ρυθμιστικός εννοώ με την έννοια των νόμων και των κανόνων.

Ο παρεμβατικός, ο μεταρρυθμιστικός και ο ρυθμιστικός ρόλος του ελληνικού 
κράτους ε ίχ ε  αναφορά σε πράγματα όπως ήταν η έκταση, η διάρκεια, τα αντι
κείμενα, οι τομείς της οικονομίας, οι ομάδες του πληθυσμού, το εσωτερικό 
κυρίως της χώρας, η τεχνολογία και το περιβάλλον.

Για λόγους όμως που είναι πολύ γνωστοί και που τους αναφέρω πάλι συνθη
ματικά με λέξεις -κλειδ ιά , λέξεις -κλειδ ιά  όπως ανταγωνισμός, απορρύθμιση, 
παγκοσμιοποίηση, επικοινωνίες-δίκτυα, κοινωνικοί εταίροι και κοινωνία, νομίζω 
ότι σήμερα - και αυτή εδώ είναι η μεγάλη πρόκληση και η μεγάλη πρόσκληση 
για το ΠΑΣΟ Κ -, ο ρόλος του ελληνικού κράτους όσον αφορά την οικονομία 
αλλά και γενικότερα, έχει γίνει εξόχως μεταρρυθμιστικός, σε δεύτερη κλίμακα 
ρυθμιστικός και σε τρίτη κλίμακα παρεμβατικός.

Όσον αφορά τα αντίστοιχα πράγματα, δηλαδή την έκταση, τα αντικείμενα, την 
τεχνολογία, δε νομίζω ότι αλλάζει το περιεχόμενό τους. Ίσως να αλλάζει λίγο η
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σειρά τους. Εδώ είναι που κατά την άποψή μου ο ρόλος του ΠΑΣΟ Κ ως ενός 
σύγχρονου, προοδευτικού σοσιαλιστικού, κεντροαριστερού, σοσιαλδημοκρατι
κού κόμματος δεν θα αποδώσει ό,τι επαγγέλλεται (το ΠΑΣΟΚ) εάν δεν επ ικε
ντρωθεί κυρίως σε δύο κατευθύνσεις: στην κατεύθυνση μιας μεταρρυθμιστικής 
προσπάθειας και στην κατεύθυνση της παρέμβασης του κράτους στον διεθνή 
χώρο.

Οι μεταρρυθμίσεις για τις οποίες πολύ μιλάμε αλλά είναι δύσκολες, έχουν 
πέντε συνιστώσες που κατά την άποψή μου πρέπει κανείς να τις μελετήσει και 
είναι το πεδίο εις το οποίο θα δοκιμαστεί η αξιοπιστία και η σοβαρότητα του 
ΠΑΣΟΚ. Υπάρχουν πέντε διαστάσεις οι οποίες καθορίζουν το ρόλο του κρά
τους στην οικονομία με την ιδιαίτερη διάσταση της μεταρρύθμισης, στους οποί
ους δεν υπάρχει κεκτημένη πείρα.

Έχει αποδειχθεί ιστορικά ότι οι σοσιαλιστές μπορούν και διαχειρίζονται τις 
μεταρρυθμίσεις, αλλά λειτουργούν κάτω από πάρα πολλούς περιορισμούς, ενώ 
σε α ντίθ εσ η  σ υντηρ ητικές  κυβ ερ νή σ εις  στην Ευρώπη όπως έγ ιν ε  στη 
Μ.Βρετανία, διαχειρίστηκαν τις μεταρρυθμίσεις γρηγορότερα, δεν υπολόγισαν 
όμως το κοινωνικό κόστος και τις κοινωνικές επιπτώσεις.

Οι πέντε διαστάσεις οι μεταρρυθμιστικές, είναι ότι χρειάζεται μια ανατροπή 
των υπαρχουσών καταστάσεων. Υπάρχει ανάγκη να υπάρξει κάποιος που να 
εκφράσει τη μεταρρύθμιση, ε ίτε  ως άτομο, ε ίτε  ως ομάδα. Υπάρχει το περίφημο 
πρόβλημα των κοινωνικών εταίρων που πρέπει να επ ιλέξει κανείς ποιοι είναι και 
να αναζητήσει τρόπους μέσα από τους οποίους εξομαλύνονται οι αντιθέσεις 
τους.

Υπάρχει η διάσταση των δυσκολιών της πολυπλοκότητας - οι μεταρρυθμίσεις 
είναι πολύπλοκα ζητήματα -, και πέμπτον υπάρχει η διάσταση η συγκρουσιακή, 
που πρέπει κανείς να τη μελετήσει και να την εκτιμήσει.

Αν, λοιπόν, ανοίγει ένα πεδίο δόξης λαμπρόν για το ΠΑΣΟ Κ την επόμενη 
περίοδο, στο οποίο πρέπει να συλλογιστεί με μεγάλη ευαισθησία, αλλά και με 
ταχύτητα, γρηγοράδα και ευστροφία, είναι το θέμα των μεταρρυθμίσεων και το 
θέμα της διεθνούς ανάπτυξης των ελληνικών δυνατοτήτων, όπως περίπου και 
αρκετά πρωτότυπα νομίζω τα περιέγραψε στην ομιλία του ο Πρωθυπουργός το 
πρωί και λίγο αργότερα η κα Παπανδρέου με τον κ. Πρωτόπαππα.

Εκεί η κατά προσέγγιση λύση που βρέθηκε, όλη αυτή η ανάπτυξη που επιχει- 
ρείται και από το Ελληνικό Κράτος, αλλά και από την ελληνική οικονομία στα 
Βαλκάνια, είναι ένα θαυμάσιο παράδειγμα το οποίο όμως έχ ε ι ανάγκη από 
περισσότερη οργάνωση, από πολύ καλύτερη προπαρασκευή και προετοιμασία.
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Επαναλαμβάνω λοιπόν πολύ επιγραμματικά ότι στην ουσία δεν αλλάζει ο 
ρόλος του Κράτους, αλλάζει η προτεραιότητα. Είπα ότι είχαμε ένα Κράτος που 
ήταν εντόνως παρεμβατικό και ρυθμιστικό και πολύ λίγο μεταρρυθμιστικό. Είναι 
η εποχή που η προτεραιότητα αντιστρέφει τα πράγματα, το Κράτος γίνεται 
μεταρρυθμιστικό, και πολύ λιγότερο παρεμβατικό.

Αυτό που είναι καινούριο και όπου νομίζω ότι δεν υπάρχει αρκετή εμπειρία 
αλλά που αποκτιέται τώρα και έχουν γίνει τολμηρά βήματα, είναι ο ρόλος του 
Ελληνικού Κράτους στην παρέμβαση της διεθνούς οικονομίας.

Αυτό που κάνει τα πράγματα δύσκολα, και με το σχήμα που παρουσίασα μπο
ρεί να δώσω μία αίσθηση υπερβολικής απλοποίησης, είναι ότι παράλληλα με 
αυτά που συζητάμε, υπάρχουν μια σειρά άλλες διαστάσεις οι οποίες περιπλέ
κουν τα θέματα και τα κάνουν πολύ δύσκολα, και εκ ε ί είναι ακριβώς όπου η 
πολιτική εξουσία, η πολιτική εξουσία ενός προοδευτικού Κόμματος όπως είναι 
το ΠΑΣΟΚ, μπορεί να πρωτοτυπήσει.

Αναφέρω επιγραμματικά δέκα λέξεις κλειδιά, μια και σήμερα το δέκα έγινε 
εδώ πέρα της μόδας. Υπάρχουν οι έννοιες της Δημοκρατίας, της ευημερίας, του 
φύλου και του γένους, οι έννοιες της ποιότητας, της αποκέντρωσης, της συστη- 
μικότητας, η έννοια της εμπιστοσύνης στην εποχή μας, η έννοια της πληροφο
ρίας, η έννοια της γνώσης, η έννοια της μάθησης και Βέβαια η κυρίαρχη έννοια 
της γλώσσας.

Ας επιχειρήσουμε λοιπόν μέσα από τους προβληματισμούς που αναπτύχθη
καν σήμερα, ιδιαίτερα μέσα από τις νέες διαστάσεις που έβαλε η παρέμβαση 
του Πρωθυπουργού, να αναζητήσουμε έναν ρόλο του Κράτους στην οικονομία 
που να είναι σοσιαλιστικός και ανθρώπινος. Σας ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Ο Νίκος Χριστοδουλάκης έχε ι το λόγο.
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Ν ΙΚ Ο Σ  ΧΡ ΙΣΤΟ Α Ο Τ Λ Α Κ Η Σ

Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, 8α συνεχίσω σε έναν παρό
μοιο προβληματισμό με τον προηγούμενο ομιλητή και με την παρέμβαση της 
Βάσως Παπανδρέου.

Θα αναφερθώ με σχετική συντομία σε ένα θέμα το οποίο αποτελεί το πιο κρί
σιμο ζήτημα από τότε που άρχισε να υπάρχει η Αριστερά. Στις σχέσεις και τα 
όρια του Κράτους και της οικονομίας. Οι τομείς στους οποίους εκδηλώνεται 
αυτή η σχέση και ιστορικά αλλά και ιδεολογικά και μάλιστα με πολύ μεγάλη 
φόρτιση είναι, κατά την άποψή μου, τρεις.

Το πρώτο ζήτημα - και κατά ιστορικές περιόδους το πιο σημαντικό - ήταν η 
ιδιοκτησία των μέσων παραγωγής.

Ο δεύτερος τομέας είναι το πώς το Κράτος παρεμβαίνει στις αγορές και ε ίτε 
τις ρυθμίζει ε ίτε  τις απορρυθμίζει, και τέλος ένα τρίτο και σημαντικό θέμα είναι 
η χρηματοδότηση του κοινωνικού Κράτους.

Αυτές είναι οι τρεις, κατά την άποψή μου, πιο Βασικές και ιδεολογικά φορτι
σμένες λειτουργίες του Κράτους στο χώρο της οικονομίας και η προσέγγιση την 
οποία θα πρέπει να έχε ι κανείς, θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να ανταποκρίνε- 
ται κάθε φορά στα δεδομένα της εποχής και στις δυνατότητες που η εποχή 
αυτή δίνει.

Διότι τα όρια αυτά και οι σχέσεις καθορίζονται από παράγοντες, οι κυριότε- 
ροι από τους οποίους είναι η τεχνολογία με την οποία οργανώνεται η παραγωγή 
σε κάθε χρονική περίοδο, όπως επίσης και τα οικονομικά σύνορα. Πόσο ανοι
χτά ή κλειστά είναι, πόσο μικρά ή μεγάλα είναι.

Και σήμερα αυτό το οποίο είναι αναντίρρητο απ' όλους είναι ότι οι ραγδαίες 
τεχνολογικές εξελίξεις, αλλά και το καθολικό σχεδόν άνοιγμα των οικονομικών 
συνόρων παγκοσμίως και τοπικά έχε ι μετατοπίσει, έχε ι αλλάξει τις δυνατότητες 
και έχε ι ανατρέψει τα ιστορικά δεδομένα.

Μπροστά σε αυτές τις αλλαγές και τις ανατροπές υπάρχουν ορισμένες δυνα
τότητες επιλογών τις οποίες το Κράτος θα πρέπει να δει πως θα τις υιοθετήσει 
ή θα τις απορρίψει. Και ο τρόπος με τον οποίο θα τις υιοθετήσει ή θα τις απορ- 
ρίψει ή θα τις εφαρμόσει, αναδεικνύει και την ιδεολογική του ταυτότητα και την 
ύστατη σκοπιμότητά του και για την οποία παρεμβαίνει στα κοινωνικά πράγματα.
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Η πρώτΠ δυνατή πολιτική επιλογή είναι να δοθεί έμφαση στη μεταφορά ιδιο
κτησίας- Δηλαδή εν όψει των τεχνολογικών αλλαγών και της διεύρυνσης των 
οικονομικών συνόρων, το Κράτος να επιδιώξει την ολοσχερή μετατόπιση της 
ιδιοκτησίας από τον δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα, έτσι ώστε μέσα σε νέες συν- 
δήκες να μπορέσει να αναπτυχθεί η μέχρι τώρα αναπτυσσόμενη κρατική δρα- 

στηρ'ότητα·

Αυτό, με λίγα λόγια, ήταν το πρότυπο εκείνο στο οποίο βασίστηκε κυρίως το 
Συντηρητικό Κόμμα της Βρετανίας στις δεκαετίες του '7 0  και του '8 0  και ακο
λούθησαν μετά και τα άλλα Συντηρητικά και Νεοφιλελεύθερα Κόμματα στην 

Ευρώπη και την Αμερική.

Η δεύτερη επιλογή είναι η έμφαση να μη δοθεί τόσο πολύ στη μεταφορά ιδιο
κτησίας, αλλά να δοθεί στην παραγωγή και στην ανταγωνιστικότητα των προϊό
ντων και των υπηρεσιών, πράγμα το οποίο θα έχε ι και άμεσες αλλά κυρίως 
έμμεσες σοβαρές συνέπειες τόσο στην απασχόληση όσο επίσης θα έχει και 
αναδιανεμητικές συνέπειες, με τις ευκαιρίες που δ ίνει απασχόλησης, με την 
παροχή καλύτερων προϊόντων, και καλύτερων υπηρεσιών τεχνολογικά προηγμέ

νων.

Τέλος, μία τρίτη επιλογή είναι η έμφαση στην εξυπηρέτηση του καταναλωτή, η 
έμφαση στο όφελος του πολίτη και όπως επίσης και η έμφαση στον απολογισμό 
που θα πρέπει να δίνει η Κυβέρνηση, στον έλεγχο που θα πρέπει να υφίσταται η 
Κυβέρνηση απέναντι στους φορολογούμενους, αποδεικνύοντας κάθε φορά την 
καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των πόρων που οι πολίτες εισφέρουν.

Αυτό το οποίο είδαμε ιστορικά να συμβαίνει στη δεκαετία του '8 0  με διαφο
ρές χρονικής κλιμάκωσης, είναι το ένα μετά το άλλο τα ευρωπαϊκά αριστερά 
κόμματα και τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα επίσης, να αρχίζουν να αλλάζουν 
την παραδοσιακή άποψη που είχαν πάνω στα ζητήματα αυτά.

Και βλέπουμε επίσης, και αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, ότι μετά την 
αλλαγή πολιτικής και προσέγγισης στα δέματα αυτά, άρχισε να εμφανίζεται το 
σημείο καμπής και ανόδου των Κομμάτων αυτών, τα οποία τα επανέφεραν έπει
τα από μία μακροχρόνια απουσία στις κυβερνήσεις και στην εξουσία σήμερα, 
όπως τόνισαν και οι προηγούμενοι ομιλητές.

Το κλασικότερο ίσως και πιο γνωστό παράδειγμα είναι η στάση του Εργατικού 
Κόμματος απέναντι στο άρθρο 4  του καταστατικού του το οποίο επέβαλλε την 
ολοσχερώς κρατική ιδιοκτησία των μέσων παραγωγής, πράγμα το οποίο εμπόδι
ζε σε πολύ σημαντικό βαθμό το Εργατικό Κόμμα να διαμορφώσει μία σύγχρονη 
πολιτική προσέγγισης για τη σχέση μεταξύ κράτους και οικονομίας.
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Και να μετατοπίσουν λοιπόν τα ευρωπαϊκά αριστερά κόμματα την πολιτική 
τους και την ταύτισή τους την ιδεολογική μακριά από την κρατική ιδιοκτησιακή 
αντίληψη και να τη φέρουν σε άλλα ζητήματα, σύγχρονα, όπως είναι ο έλεγχος 
της παραγωγής και της ποιότητας του προϊόντος και η ρύθμιση των αγορών.

Το πρότυπο της διευρυμένης λαϊκής ιδιοκτησίας των μέσων παραγωγής. Η 
στρατηγική συμμαχιών με διεθνείς επιχειρήσεις τις οποίες 8α πρέπει να κάνει 
μία μεγάλη κρατική επιχείρηση και, τέλος, η μετατόπιση της δημόσιας ιδιοκτη
σίας και πρωτοβουλίας από τις επιχειρήσεις στις υποδομές, από τις κλαδικές 
επιδοτήσεις στις οριζόντιες δράσεις και τα δίκτυα, με ένα στόχο έτσι ώστε να 
μπορέσει η οικονομία να αποκτήσει εκείνες τις συνθήκες οι οποίες μπορούν να 
βοηθήσουν στην καλύτερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων που δίνει η σύγχρονη 
τεχνολογία και οι διεθνείς αγορές.

Και να οδηγήσει αυτή η αξιοποίηση μακροχρόνια και άμεσα στο συνδυασμό 
της απασχόλησης και της ευημερίας. Και εγώ πιστεύω - όπως και άλλοι ομιλητές 
τόνισαν - ότι υπέρτατη προτεραιότητα σήμερα για τα ευρωπαϊκά κράτη είναι η 
απασχόληση.

Αλλά είναι η απασχόληση σε συνθήκες ευημερίας. Διότι στο παρελθόν και 
σήμερα, υπάρχουν πρότυπα καθολικής απασχόλησης. Υπήρχαν στις χώρες του 
Υπαρκτού Σοσιαλισμού και κατέρρευσαν.

Υπάρχουν πρότυπα ευημερίας τα οποία όμως παραγνωρίζουν την προτεραιό
τητα της απασχόλησης - όπως είναι σήμερα η Γαλλία για παράδειγμα. Και σιγά 
σιγά και η Γερμανία, τα οποία όμως δέχονται πολύ ισχυρούς κοινωνικούς κλυ- 
δωνισμούς - ακριβώς γιατί λείπει ο συνδυασμός απασχόλησης και ευημερίας.

Και για να γίνει αυτό, δεν θα πρέπει μόνο να αναδιαταχθούν οι επιχειρηματι
κές δυνάμεις του ιδιωτικού τομέα, αλλά θα πρέπει να επαναδιαταχθούν και να 
επαναχαραχθούν και οι σχέσεις του Κράτους με την οικονομία.

Θα ήθελα να συνεισφέρω στον προβληματισμό παραθέτοντας ορισμένα 
πολύ συγκεκριμένα κριτήρια τα οποία, κατά την άποψή μου, πρέπει να εφαρμό
ζονται και βλέπουμε ότι, όταν οι πολιτικές αυτές προωθούνται από σύγχρονα 
Αριστερά Κόμματα, εφαρμόζονται έτσι ώστε αυτή η αναδιάταξη, η επαναχάρα- 
ξη των συνόρων μεταξύ Κράτους και οικονομίας να οδηγήσει όσο το δυνατόν 
καλύτερα στην επίτευξη αυτού του συνδυασμού απασχόλησης και ευημερίας.

Ένα πρώτο κριτήριο το οποίο θα πρέπει να εφαρμόζεται όταν γίνεται μερική ή 
ολική μεταβίβαση δημοσίων επιχειρήσεων στον ιδιωτικό τομέα, πρέπει να είναι 
η ενίσχυση του ανταγωνισμού με την άρση των υφισταμένων εμποδίων εισόδου 
νέων επιχειρήσεων στον κλάδο.

5SEH3EH5SB8
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Διαφορετικά, αυτό το οποίο κινδυνεύει να γίνει, είναι τη θέση του δημόσιου
ονοπωλίου να την πάρει ένα ιδιωτικό μονοπώλιο, το οποίο θα είναι ενδεχομέ

νως πολύ δυσκολότερο να ελεγχθεί και να ρυθμιστεί η συμπεριφορά του στην 
αγορά απ' ό,τι είναι ένα δημόσιο - ιδιαίτερα σε οικονομίες οι οποίες δεν βρί
σκονται στο ανώτατο στάδιο της θεσμικής εξέλιξης. Όπως, για παράδειγμα, η 

ελληνική οικονομία.

Ένα δεύτερο κριτήριο είναι όταν γίνεται μερική μετοχοποίηση μιας μεγάλης 
δημόσιας επιχείρησης, δημιουργείται μία σπουδαία ευκαιρία συνεχούς παρακο
λούθησης και αξιολόγησης των επιδόσεών της και της πορείας της από το επεν
δυτικό κοινό - ιδιαίτερα μάλιστα εάν υπάρχει αυτή η διευρυμένη λαϊκή μετοχική 
συμμετοχή την οποία ανέφερα προηγουμένως, μία παρακολούθηση και αξιολό
γηση καθημερινή, η οποία συχνά είναι πολύ αποτελεσματικότερη από τις συνή
θεις μεθόδους εποπτείας που ασκούνται μέσα από κυβερνητικά όργανα.

Η πορεία, για παράδειγμα, της μετοχής μιας δημόσιας επιχείρησης, με αυτόν 
τον τρόπο μπορεί να δράσει σαν ένας αξιόπιστος δείκτης της καλής της πορεί
ας και να επιβάλει μια σειρά μέτρων, συμπεριφορών και αποφάσεων που θα 
ήταν ενδεχομένως δύσκολο να ληφθούν με διαφορετικό τρόπο.

Ι$33#Β3ΗΠ211

Με τον κλασικό τρόπο του σχεδιασμού, της εφαρμογής, της παρακολούθη
σης κ.λπ. κ.λπ., γιατί σε όλη αυτή την πορεία παρεμβαίνουν πολύ συχνά και κίνη
τρα, ενδοστρωματικά κίνητρα σε αυτή την πορεία τα οποία δεν είναι πάντοτε 
εκφρασμένα προς την κατεύθυνση της μεγιστοποίησης του κοινωνικού οφέ
λους. Όπως με ευγλωττία αναφέρθηκαν αρκετά παραδείγματα προηγουμένως.

Με τον τρόπο αυτό, αντίθετα, περιορίζονται ή και εξαφανίζονται εντελώς τα 
κίνητρα πελατειακής συμπεριφοράς, που αρκετές φορές υιοθετούνται από διο ι
κήσεις και στελέχη δημοσίων οργανισμών, εκμεταλλευόμενοι την αδυναμία πλή
ρους και έγκαιρου ελέγχου από τα εποπτεύονται όργανα.

Τα κίνητρα οικονομικού ορθολογισμού αυξάνονται ακόμα περισσότερο σε 
αυτές τις συνθήκες όταν η αποκρατικοποίηση και η μετοχοποίηση συνοδεύεται 
και από την ένταση και όχι τη μείωση του ανταγωνισμού στον κάθε κλάδο.

Ένα τρίτο κριτήριο είναι για το θετικό αποτέλεσμα το οποίο μπορεί να έχε ι η 
αποκρατικοποίηση στην οικονομική ανάπτυξη, είναι και ο τρόπος χρήσης των 
προσόδων που θα συλλεγούν από την πώληση του τμήματος των κρατικών επι
χειρήσεων.

Όταν εφαρμόζεται το κριτήριο της χρηματοδότησης νέων επενδύσεων και 
υποδομών, τότε και αυτό είναι κάτι το οποίο έχ ε ι αποδειχτεί και στην πράξη, 
αλλά είναι και πολύ ενδιαφέρον σε άλλη ευκαιρία να κουβεντιάζαμε, είναι ότι

1 0 9



με τον τρόπο αυτό μεγιστοποιείται το αναπτυξιακό αποτέλεσμα το οποίο μπορεί 
να έχε ι αυτή η αναδιάταξη παραγωγικών δυνάμεων στην οικονομία.

Σε αντίθεση με το αν οι πρόσοδοι κατευθυνθούν σε καταναλωτικές δαπάνες, 
ή οπουδήποτε αλλού. Μ ε τον τρόπο αυτό άλλωστε εξυπηρετείται και η μετατό
πιση των προτεραιοτήτων της κρατικής οικονομικής δραστηριότητας από τις επι
χειρήσεις, τις υποδομές και τα δίκτυα που ανέφερα προηγουμένως.

Και, βεβαίως, με τον τρόπο αυτό, με την ενίσχυση των υποδομών και των 
δικτύων μέσα από το κράτος, επιτυγχάνεται μία αύξηση της παραγωγικότητας, 
μία βελτίωση του εθνικού προϊόντος, ωθείται θετικά η απασχόληση, δημιουρ- 
γούνται καλύτερες συνθήκες μελλοντικής ευημερίας, επιτυγχάνοντας έτσι τον 
υπέρτατο στόχο απασχόλησης και ευημερίας, τον οποίο νομίζω ότι πρέπει να 
έχε ι ένα σύγχρονο Σοσιαλιστικό Κόμμα.

Κλείνοντας, θα ήθελα να αναφέρω ότι στην αναδιάταξη αυτή των σχέσεων 
Κράτους και οικονομίας, υπάρχει και ένα ηθικής τάξεως επιχείρημα. Τα δημόσια 
παραγωγικά μέσα, οι κρατικοποιημένες επιχειρήσεις ή οι κρατικές επιχειρήσεις, 
δεν είναι τίποτε άλλο παρά μία διαχρονική κεφαλαιοποίηση και συσσώρευση 
φόρων τους οποίους κατέβαλαν οι πολίτες σε διαφορετικές χρονικές στιγμές.

Και εφόσον αποτελούν φόρους των πολιτών θα πρέπει να αξιοποιούνται στην 
κατεύθυνση εξυπηρέτησης του κοινωνικού οφέλους. Όμως, πολλές απ'αυτές τις 
κρατικές οικονομικές δραστηριότητες, ε ίτε  έχουν ξεπεραστεί ιστορικά, ε ίτε  δεν 
έχουν πλέον κοινωνικό αντίκρισμα, ε ίτε  έχουν στραφεί σε αρκετές περιπτώσεις 
στην εξυπηρέτηση κάπως πιο ιδ ιο τελώ ν και βραχυχρόνιων συμφερόντων 
απ'αυτά για τα οποία προορίζονταν.

Οι συνέπειες αυτού του ορθολογισμού μπορούν να μετριαστούν εάν με την 
επαναδιάταξη της κρατικής ιδιοκτησίας στην οικονομία κατευθυνθούν οι πρό
σοδοι της αποκρατικοποίησης στη χρηματοδότηση νέων σύγχρονων υποδομών 
για την υποβοήθηση της οικονομικής ανάπτυξης, την αναβάθμιση του ανθρώπι
νου κεφαλαίου και τη χρηματοδότηση του κοινωνικού κράτους και της κοινωνι
κής συνοχής.

Μ ε τον τρόπο αυτό, μια πολιτική αποκρατικοποίησης μπορεί να είναι μία πολι
τική ανάπτυξης, απασχόλησης και ευημερίας, μια πολιτική την οποία μπορεί να 
υιοθετήσουν τα σύγχρονα Αριστερά Κόμματα, παίρνοντας έτσι έναν ρόλο πρω- 
τοβουλιακό και πρωτοποριακό στις συντελούμενες οικονομικές αλλαγές του 
σύγχρονου κόσμου. Σας ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Ο σύντροφος Λευτέρης Τζόλας από την Κεντρική Επιτροπή.
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Λ Ε Υ Τ Ε Ρ Η Σ  ΤΖΟΛΑΣ

Σίυντρόφισσες και σύντροφοι, αγαπητοί προσκεκλημένοι, 8α μιλήσω κατ' οικο
νομίαν και επομένως 8α μιλήσω σε ορισμένα σημεία που 8εωρώ ότι είναι κρίσι
μα, λόγω του περιορισμένου χρόνου.

Συμφωνώντας κατ'αρχήν σε όλα τα αναλυτικά σημεία τόσο της εισήγησης του 
Προέδρου και του Γραμματέα όσο και για τη συγκεκριμένη δεματική ενότητα 

των αναλυτικών σημείων που έθ εσ ε η συντρόφισσα Παπανδρέου, πρέπει να πω 
ότι η συμβολή η δική μου είναι μία συμβολή σε μια σύγχρονη δημοκρατική και 
σοσιαλιστική στρατηγική. Άρα τα στοιχεία που καταδέτω υποθέτουν ότι προϋ
πάρχει μια σχετική ανάλυση και παρέπεμψα στα κείμενα που ήδη ακούστηκαν.

Πρέπει να πω κατ'αρχήν ότι μιλώντας ως Σοσιαλιστικό Κόμμα, μιλάμε για την 
εργασία και για τον κόσμο της εργασίας. Τις αυτόνομες και ιστορικές προοπτι
κές της εργασίας σε κοινωνίες οι οποίες εξακολουθούν να είναι πολωμένες 
ανάμεσα στις δυνάμεις του κεφαλαίου και στις δυνάμεις εργασίας, υπηρετούμε 
και προωθούμε το Σοσιαλιστικό Κόμμα.

Η εργασία η πνευματική και η χειρωνακτική καθώς επίσης και οι μεταμορφώ
σεις και οι μεταλλαγές που υφίσταται η εργασία στις σημερινές σύγχρονες συν
θήκες, επειδή ακριβώς οι δυνάμεις της εργασίας είναι μη κυρίαρχες, επομένως 
υφίστανται τις μεταμορφώσεις και τις μεταλλαγές που το κεφάλαιο στην παγκο- 
σμιοποιημένη του σημερινή διάσταση επιβάλλει.

Εμείς όμως, ως σοσιαλιστές και ως Σοσιαλιστικό Κόμμα έλκουμε την καταγω
γή μας και επιβεβαιώνουμε το ρόλο μας μόνο όταν μιλάμε για την εργασία 
(πνευματική, χειρωνακτική), για τους συμμάχους του κόσμου της εργασίας και 
ειδικότερα στις συνθήκες μας για τους συμμάχους, εννοώ της νέας τεχνογνω- 
σίας.

Θεωρώ ότι το σημείο αυτό είναι κεντρικό σημείο, όχι μόνο θεωρητικό-ιδεολο- 
γικό, αλλά και στρατηγικό για τις επεξεργασίες, όλες τις επεξεργασίες στο δικό 
μας χώρο αλλά και στο χώρο της Ευρωπαϊκής Σοσιαλιστικής Αριστερός.

Το δεύτερο θέμα που θα ήθελα να πω. Η κοινωνία των πολιτών. Η κοινωνία 
των πολιτών επ ιδέχτηκε στη διαδρομή δύο αναγνώσεις και δύο εκδοχές. Η μία111



ήταν η αστική φιλελεύθερη ανάγνωση και εκδοχή, η οποία ε ίχ ε  πολύ σημαντικά 
αποτελέσματα και πολύ σημαντικές κατακτήσεις.

Παιδί όμως της αστικής και φιλελεύθερης, γόνος της αστικής και φ ιλελεύθε
ρης αυτής παράδοσης είναι και ο σημερινός Νεοφιλελευθερισμός, και υπάρχει 
και μια άλλη εκδοχή, είναι γκραμσιανή εκδοχή, που προέρχεται από μια συζήτη
ση βαθιά γύρω από τα θεωρητικά ζητήματα για τον κόσμο της εργασίας.

Για τους εργαζόμενους. Η κοινωνία των πολιτών δεν αποτελεί το νέο ιστορικό 
υποκείμενο για τη δική μας θεωρητική προσέγγιση. Η κοινωνία των πολιτών 
εδράζεται, έλκει την καταγωγή της, τη δύναμή της, την έμπνευσή της από τον 
κόσμο της εργασίας. Και διαμορφώνει μία ενότητα στη βάση ακριβώς του κορ
μού της εργασίας σε επίπεδο κοινωνίας.

Δεν ανατρέπει δηλαδή το γεγονός ότι ο κόσμος της εργασίας αποτελεί τη 
μεγάλη κινητήρια δύναμη των ιστορικών εξελίξεων.

Από την άποψη αυτή, η κοινωνία των πολιτών δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι 
είναι το νέο ιστορικό υποκείμενο. Το νέο ιστορικό υποκείμενο εξακολουθεί να 
είναι, κατά τη γνώμη μας, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον εάν δεν έχουν αλλά
ξει τόσο πολύ τα πράγματα μεταξύ μας, η μεγάλη εθνική και κοινωνική συμμαχία 
στη χώρα αυτή, αυτό που παλαιότερα λέγαμε μη προνομιούχους και τώρα πρέ
πει να το προσδιορίσουμε με νέους όρους.

Το τρίτο σημείο που θα ήθελα να πω, είναι ότι μια ισχυρή κοινωνία έχε ι επίσης 
μια διττή ανάγνωση. Μια ισχυρή κοινωνία μπορεί να είναι η κοινωνία των ισχυ
ρών, μπορεί όμως να είναι και η κοινωνία της συνοχής. Εμείς, επιλέγουμε τη δεύ
τερη εκδοχή.

Μια ισχυρή κοινωνία δεν είναι η κοινωνία των ισχυρών, είναι η κοινωνία της 
συνοχής. Αλλά στις σημερινές συνθήκες της ευρωπαϊκής σύγκλισης, του 
Μάαστριχτ και των τροποποιήσεων που δέχτηκε από το Άμστερνταμ, η κοινωνία 
της συνοχής δεν μπορεί να υπάρξει εάν δεν αντιμετωπισθε! σε υψηλή προτεραι
ότητα το ζήτημα της ανεργίας και της απασχόλησης.

Στο επίπεδο της ευρωπαϊκής σύγκλισης, υπάρχουν δύο στρατηγικές, δύο 
στρατηγικά σχέδια. Το ένα που θ έλε ι μέσα από το Μάαστριχτ κυρίως μια 
Ευρώπη ανταγωνιστική δύναμη απέναντι στις ΗΠΑ και στην Ιαπωνία, στο διεθνή 
συσχετισμό δύναμης, οικονομικής καθώς και καταμερισμού εργασίας.

Και μία άλλη στρατηγική, η οποία δίπλα στον ανταγωνισμό και για να έχε ι ο 
ανταγωνισμός νόημα, θ έτει δύο στοιχεία πάρα πολύ σοβαρά, της κοινωνικής 
συνοχής, η οποία κοινωνική συνοχή στην Ευρώπη σήμερα κρίνεται από την ανερ-112
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α και την απασχόληση, και της πολιτικής δημοκρατίας, δηλαδή των νέων 
θεσμών που παγιώνουν μια δημοκρατία με το πλήρες, γνήσιο νόημα του όρου. 
Πολιτική δε δημοκρατία για την Ευρωπαϊκή Ένωση, σημαίνει μια ομοσπονδία με 
ομοσπονδιακές δομές.

Έρχομαι τώρα στο επόμενο δέμα, το κράτος. Πέρα απ' αυτά που είπε προη
γουμένως πολύ σωστά ο σύντροφος Χριστόδουλόκης για τις μεγάλες τομές, για 
τα μεγάλα προβλήματα στις συζητήσεις της Αριστερός για το κράτος, υπάρχει 
και ένα άλλο κεντρικό δέμα για το κράτος. Ό τι το κράτος είναι η συμπύκνωση 
τον κοινωνικών συσχετισμών και είναι ένας μηχανισμός άσκησης πολιτικής

κυριαρχίας.

Το κράτος, δηλαδή, είναι συνυφασμένο με την εξουσία. Ό χι με την κυβερνητι
κή εξουσία, με την κοινωνική εξουσία και τους μηχανισμούς άσκησης κοινωνικής 
εξουσίας. Από την άποψη αυτή, η προσέγγιση του ζητήματος του κράτους που 
δεν έγινε ποτέ συστηματικά και αναλυτικά μεταξύ μας, ωστόσο επιχειρήδηκαν 
πάρα πολύ σημαντικές τομές από την πλευρά της κυβέρνησης, της προηγούμε
νης και της τωρινής στα ζητήματα του κράτους, μέσω της αποκέντρωσης π.χ., 
αυτές τις τομές εννοώ, η έννοια του κράτους, η δομή, η πολιτική συζήτηση για 
το κράτος, όχι η έννοια η δεωρητική απλώς, έχε ι σχέση με την πολιτική κυριαρ
χία, με την κοινωνική πολιτική, με τις οικονομικές δραστηριότητες και με την ιδ ε 
ολογική κυριαρχία. Μ ε αυτό που παλαιότερα λέγαμε ιδεολογικούς μηχανισμούς 
του κράτους.

Στα πλαίσιο αυτής της αντίληψης για το κράτος, δα ήδελα να πω τα εξής. 
Θεμελιακό στοιχείο μιας χειραφετητικής πορείας όπως είναι η πορεία του 
δημοκρατικού σοσιαλισμού, είναι η εξουσία, δεμελιακό στοιχείο. Δεν είναι μόνο 
επειδή οι εκλογές γίνονται γι' αυτό το δέμα, συγκρούονται γύρω από το δέμα 
της εξουσίας της κυβερνητικής, αλλά επειδή από εκε ί μπορεί να ξετυλιχτεί δ ε τ ι
κά ένα νήμα για την υλοποίηση των αυτόνομων προοπτικών του κόσμου της 
εργασίας.

Ο τύπος, η διάρδρωση και ο χαρακτήρας της εξουσίας είναι το επίδικο αντι
κείμενο και της σύγχρονης, δημοκρατικής σοσιαλιστικής στρατηγικής. Ο συνα
σπισμός της μεγάλης εδνικής κοινωνικής συμμαχίας αποτελεί τον τόπο συνύ- 
παρξης της εδνικής ενότητας και της κοινωνικής αλληλεγγύης, το νέο συσχετι
σμό δυνάμεων που κινεί τις ιστορικές υποδέσεις.

Οι νέοι δημοκρατικοί δεσμοί ως δεσμοί εξουσίας, πρέπει να ανταποκρίνονται 
-και ανταποκρίνονται ως ένα σημαντικό βαδμό- σ' αυτόν το νέο κοινωνικό 
συσχετισμό δύναμης, σ' αυτή τη νέα κοινωνική συμμαχία, που δα πρέπει να προ-
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ωθεί σταδιακά την κυριάρχησή του. Η πραγμάτωση τελικά αυτής της κυριαρχίας 
αυτού του συσχετισμού, είναι το κεντρικό ζήτημα της εξουσίας.

Σχετικά  με τα θέματα της οικονομίας -και θα προσπαθήσω να είμαι όσο 
μπορώ πιο συνοπτικός εδώ-, η ανάπτυξη δεν μπορεί να εννοείται ως ανάπτυξη 
οικονομική. Θα πρέπει να εννοείται ως ανάπτυξη οικονομική και κοινωνική, κατ' 
αρχήν. Και πρέπει να στηριχθεί στην πανεθνική προσπάθεια, αλλά και να αξιο- 
ποιήσει εκείνους τους θεσμούς και τις πολιτικές, ευρωπαϊκές πολιτικές και εθνι
κές πολιτικές, που μπορούν να δράσουν καταλυτικά για την εξέλιξη της χώρας 
προς μια νέα απογειωτική τροχιά.

Η περιφέρεια ως γεωγραφική ενότητα με τα συγκριτικά ανά ζώνη πλεονεκτή- 
ματά της, η περιφέρεια ως κοινωνικές δυνάμεις της περιφέρειας, η περιφέρεια 
ως αποκεντρωμένοι θεσμοί, περιφέρεια, Αυτοδιοίκηση Α  και Β' βαθμού, αποτε
λεί το σημείο- κλειδ ί για μια τέτοια νέα ανοδική τροχιά της χώρας. Και πρέπει 
εδώ να επισημανθούν κατά τη γνώμη μου τρεις καίριοι, ακρογωνιαίοι λίθοι μια 
σύγχρονης σοσιαλιστικής πρότασης:

Πρώτον, θα πρέπει να διασφαλίζει οποιαδήποτε οικονομική πολιτική της δικής 
μας κυβέρνησης, του δικού μας κόμματος το αναγκαίο πλαίσιο οικονομικής και 
κοινωνικής επιβίωσης. Δηλαδή, να απορριφθούν και ως αντίληψη και ως πολιτι
κή επιλογές που οδηγούν σε κοινωνίες των 2/3 . Ειδικότερα, εδώ συμπεριλαμ- 
βάνεται η εγγύηση του Βιοτικού επιπέδου της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας, 
η αναδιανομή του εθνικού εισοδήματος και η συντονισμένη πολυμέτωπη προ
σπάθεια για τα ελλείμματα.

Δεύτερον, να αναπτυχθούν οι προϋποθέσεις για ανταπόκριση στον ευρωπαϊ
κό και το διεθνή ανταγωνισμό, με αξιοποίηση των τριών συγκριτικών πλεονεκτη
μάτων:

/.Της νέας τεχνολογίας καθώς και του δυναμικού που είναι φορέας της νέας 
τεχνογνωσίας.

2. Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιφέρειας, γεωγραφικά (βλέπε Βαλκάνια, 
Εύξεινο, κ.λπ.), αλλά και κοινωνικά. Και δα πρέπει να συγκροτηθεί ένα νέο 
σχέδιο για τον πρωτογενή και το δευτερογενή τομέα. Και

3. Να σταθεροποιούνται αλλά και να μετατίθενται δετικά  για την κοινωνική 
πλειοψηφία οι όροι της κοινωνικής ισορροπίας στοχεύοντας στην τελ ική 
κυριάρχηση αυτού του πλειοψηφικού κοινωνικού συσχετισμού δυνάμεων στο 
σύνολο του πλέγματος εξουσιών και της οικονομικής δραστηριότητας.

Στο κέντρο αυτής της προσπάθειας βρίσκεται ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο.
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£την καρδιά του κοινωνικού συμβολαίου 8α βρίσκεται το παραγωγικό σχέδιο 
της χώρας, με τις εσωτερικές και τις εξωτερικές διαστάσεις.

Το κλειδ ί ενός τέτοιου συμβολαίου είναι η αρχιτεκτονική μιας νέας ισορρο
πίας μεταξύ των παραγωγικών τάξεων, όπου η ηγεμονία δεν αποδίδεται στην 
παραδοσιακή ολιγαρχία, αλλά σε μια νευρώδη παραγωγική συμμαχία των εργα
ζόμενων τάξεων, του σύγχρονου αγροτικού και μεσαίου τομέα και των δυνάμε
ων της νέας τεχνογνωσίας.

Η οικοδόμηση μιας τέτοιας παραγωγικής συμμαχίας δεν αποτελεί μόνο στρα
τηγική επιλογή συνυφασμένη με το χαρακτήρα και το ρόλο του ΠΑΣΟ Κ ως 
αυτόνομου φορέα μιας εναλλακτικής προοπτικής. Απαιτεί ταυτόχρονα βαθύτα
τες αλλαγές νοοτροπίας και συμπεριφοράς, στα στρώματα των εργαζομένων, 
των αγροτών και των μικρομεσαίων. Απαιτεί ανατροπές σε πρότυπα αντιπαρα- 
γωγικά, πελατειακά, εξαρτησιακά, μίζερα.

Η οικοδόμηση μιας τέτοιας συμμαχίας απαιτεί νέους όρους, ιδεολογικούς 
(αξίες, αντιλήψεις, πρακτικές), πολιτικούς (σχέδιο, στόχοι, επιλογές), οργανωτι
κούς (δίκτυο συνεργασιών και δράσεων). Απαιτεί, τέλος, ένα ΠΑΣΟ Κ σε θέση 
κεντρική και με ρόλο αναντικατάστατο.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Η συντρόφισσα Αννα Διαμαντοπούλου έχε ι το λόγο.
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Α Ν Ν Α  ΔΙΑΜ ΑΝ ΤΟ Π Ο ΤΛΟ Υ

Αγαπητοί σύντροφοι και συντρόφισσες, φίλοι και φίλες, πρέπει πριν ξεκινήσω 
να πω ότι σήμερα που βρισκόμαστε εδώ και συζητούμε επί του συγκεκριμένου, 
συνέβη κάτι πολύ ενδιαφέρον και ευχάριστο που ε ίχ ε  πολλά χρόνια να συμβεί 
στο ΠΑΣΟΚ.

Πολλοί φίλοι μας από το παρελθόν, ο Μαρξ, ο Τρότσκι, ο Μπερνστάιν, ο Σου- 
ίζι, ο Άνταμ Σμιθ, ο Ρέφκιν, ο Φόροου ήρθαν ξανά στο προσκήνιο. Μετά από 
πολλά χρόνια μιλάμε με ιδεολογικούς και πολιτικούς όρους, ανοίγουμε βιβλία, 
γράφουμε, δημιουργούμε, συζητούμε επί της ουσίας. Και νομίζω ότι αυτό από 
μόνο του είναι πραγματικά ένα μεγάλο πολιτικό γεγονός για την εσωτερική λ ε ι

τουργία του ΠΑΣΟΚ.
Η ενότητα αυτή, το κράτος και η οικονομία, είναι ο πυρήνας του προβληματι

σμού και των συγκρούσεων και ανάμεσα στις ιδεολογίες αλλά και στο εσωτερι
κό των κομμάτων, έτσι όπως συναντούμε τον πολιτικό διάλογο σήμερα. Η σχέση 
κράτους και οικονομίας είναι μία σχέση που αναλύθηκε πολύ και το αποτέλε
σμα αυτής της σχέσης είναι και η διαμόρφωση των πολιτικών συστημάτων, όπως 
αυτά τα βιώνουμε σήμερα.

Οι σοσιαλιστικές δυνάμεις προσέγγισαν το κράτος μέσα από πολύ συγκεκρι
μένο ρόλο. Ο ρόλος του κράτους είναι να διατηρεί την κοινωνική συνοχή, να 
δημιουργεί υποδομές ανάπτυξης, να προβαίνει στη δίκαιη αναδιανομή του 
παραγόμενου πλούτου μέσα από τη δημιουργία δεσμών κοινωνικών και πολιτι
σμικών.

Η αριστερή προσέγγιση έδ ινε τη δυνατότητα στο κράτος να παρεμβαίνει 
περισσότερο ή λιγότερο και ανάλογα με την κατάσταση που βρίσκονταν το 
εθνικό κράτος. Έτσι έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη παρέμβαση του κράτους 
μετά τον πόλεμο και πολύ μικρότερη αργότερα, όταν έχουμε ανάπτυξη των 
οικονομιών και στα σοσιαλδημοκρατικά καθεστώτα.

Σήμερα, όμως, ο στόχος παραμένει ο ίδιος, ο ρόλος του κράτους παραμένει 
αναλλοίωτος, αλλά και η παραγωγή του πλούτου και η μορφή της κοινωνικής 
εξασφάλισης έχουν διαφορετικό χαρακτήρα. Άρα, μιλούμε για ένα άλλο κρά
τος, με άλλες δομές, με άλλα εργαλεία. Μιλούμε για τη μετάλλαξη, τη μεταλλα
γή του κράτους έτσι όπως το ξέραμε σήμερα.
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Πού παρέμβαινε αυτό το κράτος; Το κράτος ε ίχ ε  σχέση με την παραγωγή. Η 
παραγωγή 2 5 0  χρόνια τώρα προσδιορίζεται από τέσσερις συντελεστές: τη γη, 
το κεφάλαιο, την εργασία, τις πρώτες ύλες. Και πάνω σ' αυτή την ανάλυση 
παρέμβαινε το κράτος στους επιμέρους συντελεστές. ΠαρενέΒαινε στο κεφά
λαιο θεσπίζοντας κανόνες, στη γη έχοντας ένα ολόκληρο θεσμικό πλαίσιο, 
στην εργασία καθορίζοντας τους όρους της εργασίας, αντίστοιχα και στις πρώ

τες ύλες.
Σήμερα έχει μπει ένας νέος συντελεστής, ο συντελεστής γνώση. Η γνώση, αν 

της δώσουμε έναν ευρύ ορισμό που μέσα περιλαμβάνει την τεχνολογία, τη 
δικτύωση, την πληροφορική, τα καινούρια κινήματα της οικολογίας, της ποιότη
τας, την επωνυμία, όλα αυτά μαζί αλλάζουν το σύνολο της λειτουργίας της 
παραγωγής, αλλά αλλάζουν και τον κάθε συντελεστή μόνο του.

Σήμερα, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Ένα και ένα δεν κάνουν δύο. Πριν 
από 5 0  χρόνια, πριν από 30  χρόνια το κράτος παρενέβαινε σ' ένα σύστημα που 
1 + 1 έκαναν 2. Ένα εργοστάσιο και μηχανήματα και εργάτες, γινόταν ένα εργο
στάσιο με δύο μηχανήματα και 10 εργάτες αν προσέθετες αντίστοιχα. Σήμερα 
ένα εργοστάσιο και μηχανήματα και εργάτες μπορεί να γίνει Cooa-Colla με μια 
τεχνογνωσία ή με μία ειδ ική διασύνδεση και διαδικτύωση σε όλα τα σημεία του 
κόσμου.

Η βασική αλλαγή είναι ότι οι συντελεστές της παραγωγής διεθνοποιούνται, 
γιατί σ' αυτούς παρεμβαίνει ο συντελεστής της γνώσης. Ένας συντελεστής που 
έχει βασικές διαφορές με τους προηγούμενους. Δεν έχε ι υλική διάσταση, δεν 
έχει εθνική υπόσταση. Αυτή η βαθύτατη αλλαγή στην παραγωγή, απαιτεί και ένα 
άλλο κράτος και ένα άλλο σύστημα θεσμών.

Σήμερα οι θεσμοί είναι εγκλωβισμένοι στη λογική των παλαιών συντελεστών 
παραγωγής. Σήμερα η παλαιά τάξη πραγμάτων έχε ι στα χέρια της ένα σύστημα, 
είναι ανίκανη να παράγει πλούτο, γιατί ο πλούτος πια παράγεται διαφορετικά, 
είναι ανίκανη να αναδιανείμει σωστά τον πλούτο και να εξασφαλίσει την κοινω
νική συνοχή, η οποία πια έχε ι έναν τελείως διαφορετικό τρόπο για να επιτευ- 
χθεί.

Η νέα τάξη πραγμάτων έχ ε ι στα χέρια της τη δυνατότητα να παράγει τον 
πλούτο, δεν ελέγχετα ι όμως από την πολιτική εξουσία και έχ ε ι αδυναμία να 
δημιουργήσει θεσμούς που αναδιανέμουν αυτόν τον πλούτο. Οι δυνάμεις της 
Αριστερός -και εδώ πρέπει να είμαστε ειλικρ ινείς- βρίσκονται στις παρυφές της 
δημιουργίας της νέας πρότασης. Και ο ρόλος μας είναι εδώ, σ' αυτό το σημείο.

Οι κοινωνικές ρήξεις είναι πια μπροστά μας. Και οι κοινωνικές ρήξεις δεν είναι 
στη μακρινή Ανατολή, είναι στη διπλανή Γαλλία. Οι κοινωνικές ρήξεις είναι κάτι 
που πρέπει να το εκτιμήσουμε αν θ έλετε και με τον πιο ρεαλιστικό και κυνικό

||ρΐ|-Ι|Ι|Ι!ΙΊΙΙΙ').·ΜΙ:μ.Ιΐ^ΙΙΙ:Μ·ΐ!'

1 1 7



ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΤΕΡΗ Η οχέση Οικονομίας και Κράτουο

τρόπο, και οικονομικά. Αυτές οι ρήξεις είναι που 8α ανατρέψουν το σκηνικό, 
γιατί ποτέ η πρόοδος στην ανθρωπότητα δεν έγινε ερήμην των λαών. Ποτέ δεν 
έγινε με το σχεδίασμά μόνο των οικονομολόγων.

Σήμερα βρισκόμαστε σε μια πραγματικότητα που έχουμε διεθνοποίηση του 
πλούτου και εθνικοποίηση της φτώχειας. Το εθνικό κράτος λειτουργεί στο πλαί
σιο μιας διεθνούς οικονομίας και δεν μπορούμε να το ξεχωρίσουμε ούτε μία 
στιγμή, γιατί λειτουργεί με δ ιεθνείς κανόνες.

Ποιά είναι τα βασικά στοιχεία που έχουν αλλάξει τα δεδομένα; Πριν από λίγα 
χρόνια το εθνικό κράτος μπορούσε να ρυθμίσει την κίνηση κεφαλαίων, μπορού
σε να ρυθμίσει τα επιτόκια και να καθορίζει τις εργατοώρες, μπορούσε στα 
τελωνεία του με τους δασμούς να προσδιορίσει την εισαγωγή και εξαγωγή των 
πρώτων υλών. Σήμερα, δεν μπορεί να κάνει τίποτε απ' όλα αυτά.

Η απελευθέρωση στη μετακίνηση κεφαλαίων έγινε αφού αναιρέθηκαν στην 
πράξη κάθε μορφής εθνικής εμβέλειας περιορισμοί. Και η ντεφάκτο απελευθέ
ρωση των αγορών και των προϊόντων σε τομείς όπως οι τηλεπικοινωνίες, τα 
μέσα μαζικής ενημέρωσης, το χρηματοπιστωτικό σύστημα, εκ ε ί όπου ο κρατικός 
παρεμβατισμός ήταν κυρίαρχος, έχε ι αλλάξει το σκηνικό. Και Βέβαια, δεν είναι 
τυχαίο ότι η απελευθέρωση γίνεται σ' αυτούς τους συγκεκριμένους τομείς με 
γρήγορους ρυθμούς.

Η απελευθέρωση στις τηλεπικοινωνίες, σημαίνει ότι σήμερα μια επιχείρηση 
μπορεί να έχε ι παράλληλες δραστηριότητες σε πέντε ή έξ ι χώρες. Η απελευθέ
ρωση των μέσων μαζικής ενημέρωσης, σημαίνει ότι τα ίδια πρότυπα και οι ίδιες 
ανάγκες δημιουργούνται στη Ρωσία, στην Ινδία, στην Ελλάδα και στην Αμερική.

Η πραγματικότητα έχε ι φτάσει, θα έλεγα, στο πιο δύσκολο σημείο. Η απελευ
θέρωση των συντελεστών παραγωγής έχει φτάσει και στην απελευθέρωση του 
συντελεστή της εργασίας. Και η λειτουργία του κράτους, η δημιουργία των 
θεσμών είναι εδώ που πρέπει να παίξει τον κυρίαρχο ρόλο. Η εργασία είναι 
ένας συντελεστής που είναι διαφορετικός απ' όλους τους άλλους, γιατί αγγίζει 
αυτή καθ' εαυτή την ανθρώπινη φύση.

Σήμερα έχε ι δημιουργηθεί ένα σκηνικό, ζούμε ένα σκηνικό όπου το μοντέλο 
που αναπτύχθηκε προς όφελος των οικονομικών συμφερόντων είναι η ύπαρξη 
χωρών ή τμημάτων της κοινωνίας, κυρίως οι μετανάστες, που είναι φτωχό αλλά 
φθηνό εργατικό δυναμικό. Σε αντιδιαστολή με κοινωνίες ή τμήματα κοινωνιών 
που έχουν οικονομικά εύρωστο αγοραστικό κοινό.

Ακόμα και αυτή η πραγματικότητα την οποία αναλύουμε τώρα, ότι έχουμε 
φθηνό εργατικό δυναμικό στην Ινδία και ότι ο εργάτης της Ινδίας κρατάει 
όμηρο τον εργάτη της Ευρώπης γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά κόστους,
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ακόμα και αυτό το σκηνικό αλλάζει. Και αλλάζει, πάλι από την αγορά, γιατί το 
επιθυμητό πλέον είναι η δημιουργία κοινωνιών με εύρωστους καταναλωτές.

Αρκεί να φέρω το πρόσφατο παράδειγμα, όπου στην Αμερική απαγορεύθηκε 
η εισαγωγή πρώτων υλών και προϊόντων στο Πακιστάν, γιατί απαγορεύεται ο 
συνδικαλισμός. Αυτό είναι κάτι που ακούγεται πάρα πολύ ωραία, αλλά όταν το 
αναλύεις βλέπεις ότι η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική πίσω απ' αυτή.

Φθάνουμε και σε μια νέα πραγματικότητα την οποία δεν έχουμε αγγίξει 
ακόμη, όπου ο δανεισμός των χωρών, η ανάγκη της αύξησης του ακαθάριστου 
εθνικού προϊόντος γίνεται με βάση την αύξηση των καταναλωτικών αναγκών 
που πρέπει να έχουν ώστε να είναι καταναλωτές συγκεκριμένων προϊόντων.

Η πραγματικότητα αυτή μάς οδηγεί στην ανάγκη τού να επέμβουμε αμέσως. 
Και λέω αμέσως, γιατί πραγματικά νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά στην ιστορία 
τους που οι σοσιαλιστικές δυνάμεις παρακολούθησαν σαν θεατές τις εξελίξεις. 
Η ταχύτητα των αλλαγών μάς παρέσυρε σε πολιτική συγκατάβαση και πολλές 
φορές σε αδιέξοδη εσωστρέφεια και αυτοκριτική.

Τα χρονικά περιθώρια μη παρέμβασης έχουν εξαντληθεί, γιατί οι κρίσεις πια 
είναι ορατές σε όλα τα σημεία του πλανήτη. Η απάντηση δεν μπορεί να είναι 
μόνο των οικονομολόγων. Οι δυνάμεις της Αριστερός δεν μπορεί να περπατάνε 
μόνο σε ανοιγμένους δρόμους, πρέπει να ανοίξουν και δρόμους. Και η αριστε
ρή σκέψη δεν δικαιούται να μην αναλύσει και να μην προτείνει με βάση τα νέα 
δεδομένα και τη σύγχρονη γνώση.

Σ ' αυτό το σημείο, και ολοκληρώνοντας, θα προσεγγίσω τέσσερις προτάσεις, 
όσο είναι δυνατόν να προσεγγιστούν στο πλαίσιο μιας τέτοιας εισήγησης. Η 
πραγματικότητα εθνικός κράτος και διεθνής οικονομία πρέπει να προσεγγιστεί 
με την ύπαρξη διεθνικών κανόνων. Δεν μπορούμε παρά να έχουμε διεθνικούς 
κανόνες, οι οποίοι επηρεάζουν τη λειτουργία των εθνικών κρατών. Θα αναφερ
θώ σε δύο τέτοιους και σε δύο άλλους που αφορούν τα εθνικά κράτη στη 
σημερινή κατάσταση.

Το πρώτο είναι η διασφάλιση και η επιβολή ελάχιστων εργασιακών συμφω
νιών, σε διεθνικό επίπεδο. Σήμερα σε πάρα πολλές τάξεις, στους αγρότες που 
μιλάμε, στη μικρομεσαία επιχείρηση, στην κίνηση πρώτων υλών, η απάντησή μας 
είναι ότι είναι αποφασισμένο στην GATT, είναι αποφασισμένο στους διεθνείς 
οργανισμούς.

Δεν μπορεί παρά να παλέψουμε για μια κοινωνική G ATT της εργασίας. Δεν 
μπορεί παρά να απαντήσουμε, και υπάρχει και οικονομική ανάλυση, όχι μόνο 
προσέγγιση πολιτική στην ανάγκη ύπαρξης της κοινωνικής GATT. Εάν δεν υπάρ
ξει μια τέτοια προσέγγιση, θα πρέπει ίσως να σκεφθούμε ότι πρέπει να ασιατο- 
ποιηθεί η Ευρώπη ή η προηγμένη Αμερική.
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Το δεύτερο είναι ότι για κάδε μέτρο οικονομικής πολιτικής που υιοθετείται και 
στους δ ιεθνείς οργανισμούς, θα πρέπει να συνυπολογίζεται και ο αντίχτυπος σε 
κοινωνικό επίπεδο. Και αυτό είναι μέσα στη λογική της αναφοράς της συντρό- 
φισσας Παπανδρέου για τις ρήτρες ή για την ανάγκη των όρων στη διεθνή κίνη
ση κεφαλαίου.

Και δύο πράγματα που αφορούν τη λειτουργία του εθνικού κράτους σήμερα. 
Ένας από τους δασικούς ρόλους είναι ο ρόλος του κοινωνικού κράτους. Και 
εκε ί τα μεγάλα προβλήματα και η σχέση κράτους-οικονομίας-κοινωνικού κρά
τους, είναι η ευρωστία της οικονομίας.

Το κοινωνικό κράτος αρχίζει και υποχωρεί, όταν δεν υπάρχουν πόροι. Πρέπει 
να αλλάξουν γρήγορα οι κανόνες με τους οποίους μέχρι τώρα γινόταν η διανο
μή του κόστους των αγαθών. Τα αγαθά, τα κοινά οφέλη, οι κοινές υπηρεσίες 
δίνονται σε όλους με τον ίδιο τρόπο, ε ίτ ε  είναι πλούσιοι, ε ίτ ε  είναι φτωχοί. 
Έχουν όλοι πρόσβαση.

Το κόστος αυτών των αγαθών πρέπει να το πληρώνει ο καδένας πια, ανάλογα 
με τη δυνατότητά του. Γιατί η προτεραιότητά μας δεν μπορεί να είναι η ίδια για 
όλους. Έχουν προτεραιότητα οι άνεργοι έναντι των εργαζομένων, έχουν προτε
ραιότητα οι ασθενείς, τα άτομα με ειδ ικές  ανάγκες έναντι των υγιών. Είναι ανα
γκαιότητα πια, να αντιμετωπισδεί διαφορετικά η καθολικότητα των αποδόσεων 
του κοινωνικού κράτους.

Και τέλος, η προσαρμογή των θεσμών του κράτους και της παραγωγής στη 
νέα μορφή εργασίας. Το ξέρουμε όλοι ότι ίσως να είμαστε η τελευταία γενιά 
που έχουμε τη λογική της μισθωτής εργασίας. Ό τι τα πράγματα αλλάζουν, ότι 
σε λιγότερο από μια δεκαετία η μορφή της εργασίας, άρα της ασφάλισης και 
του συνδικαλισμού, δα έχε ι μια διαφορετική μορφή. Δεν μπορεί, παρά να προε
τοιμαστεί το μέλλον μέσα και απ' αυτό το θεσμικό πλαίσιο που φαίνεται πια ότι 
είναι μπροστά μας.

Τελειώνω, λέγοντας πως ξεκινώντας και από την εσωτερική συζήτηση που γίνε
ται πολύ χρόνο τώρα στο Κίνημά μας, από τα εύκολα τσιτάτα, από τις εύκολες 
ταμπέλες, από τις εύκολες απορρίψεις, η πολιτική έχει γίνει μια εξαιρετικά σύν
θετη πια ιστορία για να μπορεί να εκφράζεται με συνθήματα, αφορισμούς και 
ευχές. Το ΠΑΣΟ Κ είναι πάλι το πρώτο κόμμα στην Ελλάδα που συλλαμβάνει τα 
μηνύματα των καιρών και ανοίγει τον καινούριο προβληματισμό.

Η αλλαγή του '80 , χρειάζεται μετάλλαξη. Μόνο που για να γίνει αυτό, χρειά
ζεται η αλλαγή του καθενός από εμάς. Αλλαγή ώστε να είμαστε πρωτοπόροι 
και να μη συρόμαστε από τις νέες εξελίξεις. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Ο σύντροφος Γιάννης Μαγκριώτης έχε ι το λόγο.
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Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο ζήσαμε ένα πολεμικό κομματικό κλίμα, 
σήμερα ζούμε ένα κλίμα καθολικής συμφωνίας και συμπληρωματικότητας. Το 
επόμενο Σαββατοκύριακο έχε ι αναγγελθεί ένα νέο δελτίο κομματικού πολέμου 
-θυελλωδών ανέμων λ έε ι η Βάσω -, γιατί όμως αυτό το μεσοδιάστημα; Είναι 

μήπως για να ξαποστάσουμε; Ό χι.

Γιατί καταδεικνύεται πως όταν συζητούμε τα πολιτικά και ιδεολογικά θέματα, 
όταν συζητούμε τις εξειδ ικευμένες πολιτικές, εκε ί, προσεγγίζουμε τα θέματα 
και με υπευθυνότητα θα έλεγα και με σοβαρότητα και με μία ενωτική ματιά. Και 
βλέποντας το μέλλον.

Όταν συζητούμε τα οργανωτικά ή εμπλεκόμαστε σε εκλογικές διαδικασίες, 
τότε οι μάχες είναι σκληρές, είναι μάχες χαρακωμάτων, είναι μάχες προσώπων, 
κι από ότι έχε ι αποδειχθεί από τη σημερινή διαδικασία, δεν είναι μάχες ιδεολο
γικές και πολιτικές.

Θα έλεγα λοιπόν πως αυτό το συμπέρασμα (εάν τυγχάνει της καθολικής απο
δοχής) είναι πλειοψηφικό σ' αυτή τη συνάντηση, θα πρέπει όλους να μας παρα
δειγματίσει, θα πρέπει όλους να μας προβληματίσει, ότι το ΠΑΣΟ Κ μπορεί να 
βρει τους ενοποιητικούς του κρίκους όταν συζητά ουσιαστικά θέματα και όχι 
όταν ασχολείται με τα οργανωτικά και τις εσωτερικές κατανομές των εξουσιών.

Και μια λαμπρή ευκαιρία για την ηγεσία του κόμματος και της κυβέρνησης, 
γιατί υπάρχει κι ένα δεύτερο παράδειγμα. Ξεπεράσαμε την κρίση και μία εικόνα 
μιας πολιτικής αφασίας που περνούσαμε τον προηγούμενο μήνα -θα την ενθυ
μείστε όλοι- και μόνο με μια τροπολογία στη Βουλή.

Και τροπολογία στο φορολογικό νομοσχέδιο για τις ΔΕΚΟ, μια τροπολογία με 
μεγάλο ποσοστό παραδοξότητας, που εμπεριείχε μέσα της όμως μια πολιτική 
επιλογή που είχε και ιδεολογικά και πολιτικά και οικονομικά και κοινωνικά στοι
χεία και κριτήρια.

Και στις επόμενες ημέρες, όταν το ΠΑΣΟ Κ άρχισε να ξεδιπλώνει αυτή την 
πολιτική του, δηλαδή ν' αναδεικνύει τον κεντρικό πυρήνα της πολιτικής του, κέρ
δισε χωρίς μάχες την πολιτική υπεροχή. Και ζούμε σ' ένα πολιτικό σήμερα περι

βάλλον πλήρους κυριαρχίας. 121



ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΤΕΡΗ Η σχέση Οικονομίας και Η̂ UTC

Βεβαίως, δα πείτε ότι υπάρχει και το εσωτερικό πρόβλημα της Νέας Δημο
κρατίας. Μα μήπως κι αυτό δεν ήταν προϊόν ανάδειξης της δικής μας κεντρικής 
πολιτικής; Θα έλεγα λοιπόν πως αυτές οι διαπιστώσεις δα πρέπει όλους να μας 
προβληματίσουν για το ποιες πρέπει να είναι οι επιλογές μας και ποιο πρέπει να 
είναι το πεδίο του διαλόγου της ενότητας αλλά και της δράσης.

Τώρα, να μπω στη σειρά των ομιλητών και στο δρόμο της συμπληρωματικότη- 
τας της εμβάδυνσης ή της παραπληρωματικότητας. Δύο δέματα δέλω να δίξω, 
γιατί νομίζω πως αναζητούμε όλοι ορισμένες οριοδετήσεις σ' αυτή τη διάχυση 
των ιδεολογιών, των πολιτικών στην κρίση των αξιών και του περιεχομένου των 
πολιτικών.

Το πρώτο που δα ήδελα να δίξω είναι μια απάντηση στο ερώτημα εάν είναι 
συμβατές οι πολιτικές της ανάπτυξης και οι κοινωνικές πολιτικές. Νομίζω πως 
αν στοιχειοδετήσουμε αυτήν την απάντηση, τότε μπορούμε να οριοδετηδούμε 
με σαφήνεια και καδαρότητα απέναντι στις κυρίαρχες αντιλήψεις του παρελδό- 
ντος, αλλά και σε ρεύματα που ακόμη κυριαρχούν ή διεκδικούν κεντρικό ρόλο 
στην πολιτική ζωή.

Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, εγώ εκτιμώ πως είναι οι συμβα
τές πολιτικές ανάπτυξης, δηλαδή ανάπτυξη και κοινωνική πολιτική. Γιατί τα νέα 
δεδομένα δημιουργούν τις προϋποδέσεις και τους όρους αυτής της συμβατό
τητας και γιατί για μας είναι η επιλογή μας.

Κι αυτό δεν έχε ι βεβαίως να κάνει αποκλειστικά με μείγματα μακροοικονομι
κής πολιτικής ή με κατανομής δημοσιονομικής πολιτικής και δημοσιονομικών 
πόρων. Είναι ένα σύστημα ευρύτερο πολιτικών και πρωτοβουλιών.

Τι μας διαχωρίζει από τη νεοφιλελεύδερη ιδεολογία και την αντίστοιχη φιλο
σοφία της οικονομικής τους πρότασης; Πάρα πολύ απλά πιστεύουν οι νεοφιλε- 
λεύδεροι, αλλά και οι φιλελεύδεροι, πως πρέπει πρώτα να υπάρξει συσσώρευ
ση του πλούτου, υψηλή κερδοφορία των επιχειρήσεων, στη συνέχεια να οδηγη- 
δούμε στις επενδύσεις και, Βεβαίως, μέσα από τις επενδύσεις να υπάρξει ένα 
κοινωνικό πλεόνασμα το οποίο δα επενδυδεί στην κοινωνική πολιτική.

Αυτό είναι το τρίπτυχο που κυριάρχησε τις προηγούμενες 2 δεκα ετίες  και 
στην Ευρώπη, αλλά και σε όλο τον ανεπτυγμένο κόσμο και που όργανα και 
μηχανισμοί του ήταν οι ιδιωτικοποιήσεις, η απορρύδμιση της εργασίας, η ελά
φρυνση της φορολογίας των επιχειρήσεων, η μείωση του κόστους εργασίας.

Από την άλλη πλευρά, εμείς , ως κομμάτι της αριστερός, ζήσαμε, είμαστε 
συνέχεια ή ζούμε στον προβληματισμό και στις αγωνίες δύο ρευμάτων της αρι
στερός από τις προηγούμενες δεκαετίες.122



Αυτό της παραδοσιακής αριστερός, που τμήμα της ιδεολογίας υλοποιήθηκε 
στις χώρες τΠζ Ανατολικής Ευρώπης (αυτό που ονόμαζαν υπαρκτός σοσιαλι
σμός), °  κεντΡ ικ° ζ  σχεδιασμός, ο κεντρικός προγραμματισμός, η κρατική δια

χείριση και των π° Ρ ων και' βεβαίως, των μέσων παραγωγής.

Η πλήρης κατάρρευση και αποτυχία νομίζω δεν χρειάζεται περισσότερο σχο
λιασμό για το λάθος αυτής και της φιλοσοφικής οικονομικής πρότασης, αλλά 
και των πρακτικών που ακολούθησαν.

Υπήρξε και το σοσιαλδημοκρατικό ρεύμα, το οποίο βεβαίως μεγαλούργησε 
και οικοδόμησε τη σύγχρονη Ευρώπη μετά το μεγάλο πόλεμο. Υπήρχαν δύο 
πάρα πολύ χαρακτηριστικά σημεία, παράμετροι που πρέπει να τις αξιολογήσου
με για να δούμε αν μπορούμε εκείνο το σοσιαλιστικό μοντέλο, εμείς με τη χρό
νια υστέρηση, να υλοποιήσουμε σήμερα. Ή αν πρέπει τα νέα δεδομένα να μας 
οδηγήσουν σε κάποια άλλη επιλογή.

Υπήρχαν δύο χαρακτηριστικά, αναφέρθηκαν σ' ένα βαθμό, απλώς θέλω να τα 
χαρακτηρίσω και να τα δώσω με έμφαση και ένταση. Το πρώτο ήταν: οι υψηλοί 
ρυθμοί ανάπτυξης μετά την καταστροφή και τον πόλεμο. Και το δεύτερο, βεβα ί
ως, ο προστατευτισμός.

Τα χαρακτήριζαν μαζί με όλα που ανέφεραν και οι προηγούμενοι ομιλητές, το 
μοντέλο μέσα στο οποίο, τροφοδοτώντας τη ζήτηση -γιατί υπήρχαν υψηλοί ρυθ
μοί ανάπτυξης -, δημιουργούσαμε την ανάπτυξη, την κίνηση της οικονομίας και, 
βεβαίως, το κοινωνικό πλεόνασμα και το κοινωνικό κράτος.

Σήμερα συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, υπάρχουν δύο καταλυ
τικά νέα δεδομένα. Πρώτον είναι η διεθνοποίηση της οικονομίας, η κατάργηση 
κάθε προστατευτισμού και κάδε περιορισμού. Κι αν σήμερα ακόμη κάποιοι 
υπάρχουν, αύριο είναι σίγουρο πως δεν θα υπάρχουν.

Και δεν είνα ι μόνο επινόηση ή επιλογή των πολυεθνικών ετα ιρειώ ν ή της 
κυρίαρχης οικονομικής δύναμης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, είναι 
μια δυναμική γενικότερα που αναπτύσσεται στον κόσμο.

Γιατί και οι χώρες του τρίτου κόσμου, οι υπανάπτυκτες χώρες, οι χώρες της 
μεγάλης φτώχειας, οι χώρες της υψηλής παιδικής θνησιμότητας, είναι αυτές που 
αναζητούν να καταληφθούν οι προστατευτισμοί και τα οικονομικά σύνορα, για 
να μπορέσουν κι αυτοί στοιχειωδώς να πουλήσουν τις παραγωγές τους, οι οποί
ες όπως ξέρετε είναι και χαμηλής προστιθέμενης αξίας, για να μπορέσουν να 
ζήσουν και, βεβαίως, να καταναλώσουν τα προϊόντα των ανεπτυγμένων χωρών.

Και το δεύτερο στοιχείο, το οποίο ακριβώς είναι ο μοχλός, το όχημα της δ ιε 
θνοποίησης της οικονομίας, είναι η ενσωμάτωσης της τεχνολογίας, που με υψη
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λούς ρυθμούς πλέον αναπτύσσεται και βεβαίως των επιτευγμάτων της επιστή
μης, όσο ποτέ άλλοτε μέχρι σήμερα στην παραγωγική διαδικασία.

Έτσι λοιπόν σήμερα μπορούμε να πούμε σταθεροποίηση και ανάπτυξη μπο
ρούν να πάνε μαζί, όπως και ανάπτυξη και κοινωνική πολιτική. Κι ο κοινός παρο
νομαστής, η λέξη κλειδί, είναι ανάπτυξη.

Εκεί, δηλαδή, συναντώνται, είναι η τομή των πολιτικών που πρέπει και μπορού
με ν' ασκούμε με όρους διεθνοποιημένης παγκοσμιοποιημένης οικονομίας και 
περιορισμού και κατάργησης όλων των περιορισμών.

Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει πως η ζήτηση, η τροφοδότηση δηλαδή και η υπο
στήριξη της ζήτησης, θα πρέπει να συνοδεύεται από την παραγωγικότητα. Γιατί 
καραδοκεί ο πληθωρισμός, ο οποίος καθορίζει μια σειρά παραμέτρους της 
οικονομικής πολιτικής και της αναπτυξιακής πολιτικής.

Να γιατί λοιπόν η ζήτηση δεν είναι αυτοσκοπός, δεν είναι δηλαδή το αποκλει
στικό όχημα της ανάπτυξης όπως ήταν το κεϋνσιανό μοντέλο. Σήμερα πρέπει να 
συνδυάζει και να εξισορροπείται με την παραγωγικότητα.

Η κοινωνική πολιτική είναι προϋπόθεση σήμερα -στον ανεπτυγμένο πρωτίστως 
κόσμο- για την κοινωνική συνοχή, που είναι αν θ έλετε το βασικό στοιχείο της 
παραγωγικότητας, διότι αν δεν υπάρχει κοινωνική συνοχή, εάν δεν νιώθει ο 
εργαζόμενος, ο επιστήμονας ότι είναι μέσα στο σύστημα δεν μπορεί να είναι 
παραγωγικός.

Κι αν ο εργάτης της γραμμής παραγωγής των προηγούμενων δεκαετιών μπο
ρούσε μηχανικά να επαναλαμβάνει τη νόρμα εργασίας του, σήμερα βεβαίως, 
όπου το πνεύμα και η γνώση κυριαρχούν στις παραγωγικές σχέσεις και στην 
παραγωγική διαδικασία, αυτό δεν μπορεί να συμβεί.

Επίσης, απασχόληση και κοινωνική συνοχή, ζήτηση και κοινωνική πολιτική είναι 
συμβατές και αλληλοσυμπληρούμενες πολιτικές. Ποιος είναι ο κοινός παρονο
μαστής; Είναι η παραγωγικότητα και η ανταγωνιστικότητα.

Να γιατί οι κρίσιμες παράμετροι για την οικονομία μας και την οικονομική μας 
πολιτική και για όλη τη διαχείριση των δημοσίων πόρων είναι η παραγωγικότητα 
και η ανταγωνιστικότητα. Και δεν είναι εφεύρημα ούτε νεοφιλελεύθερο ούτε 
κάποιων νοσηρών εγκεφάλων.

Όσον αφορά το κράτος, είναι μια δεύτερη ενότητα, που πολύ σύντομα λόγω 
του περιορισμένου χρόνου θέλω να θίξω. Το κράτος με 4  πλευρές. Πρώτον ως 
δημόσια διοίκηση, θα πω ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα, και μόνο η δια
χείριση των ανθρώπινων πόρων, το τμήμα αυτό της Κοινοτικής χρηματοδότησης,
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ο βαθμός της απορρόφησης και η ποιότητα των προγραμμάτων που έχουν υλο
ποιηθεί μέχρι τώρα, καταδεικνύει ένα μόνο στοιχείο, την αποτελεσματικότητα 
της δημόσιας διοίκησης.

Καταδεικνύει την αντιστοιχία που υπάρχει ανάμεσα στη δημόσια διοίκηση και 
σΤις βασικές παραμέτρους που θέλουν να πετύχουμε παραγωγικότητα, ανταγω
νιστικότητα - όπως έθιξα προηγουμένως.

Το δεύτερο είναι η διαχείριση των δημοσίων πόρων, και υπάρχουν πλέον υψη
λοί δημόσιοι (εθνικοί και κοινοτικοί) πόροι. Κι εδώ πρέπει επιτέλους, πέρα από 
την αθροιστική διασπορά των εθνικών ή των κοινοτικών πόρων, πέρα από το ότι 
μπορούμε να δούμε ότι οι κωδικοί των κυβερνητικών επιλογών μπορεί να είναι 
υπερδιογκωμένοι εκ ε ί όπου ο αντίστοιχος κωδικός μπορεί ν' αντιστοιχεί και σε 
κάποιο κυβερνητικό ή κρατικό στέλεχος -, παραδοσιακή αυτή επιλογή και νοο
τροπία μας- θα πρέπει να τις μετρούμε πλέον.

Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει ότι οι κατανομές που έχουμε κάνει είναι σε αναπτυ
ξιακή κατεύθυνση; Πέρα από το ότι μπορεί να προσφέρουν στην ανάπτυξη του 
εθνικού προϊόντος, αυτοί καθεαυτοί οι πόροι, συμβάλλουν στην ανάπτυξη; Είναι 
μετρήσιμα αυτά τα μεγέθη της ανάπτυξης; Είναι συμβατές οι πολιτικές; Έχουμε 
κεντρικούς και περιφερειακούς αναπτυξιακούς στόχους;

Είναι μερικά ερωτήματα που πρέπει τώρα, στον απολογισμό του 2ου ΚΠΣ και 
στη διαμόρφωση του 3ου, να κυριαρχήσουν και στον κομματικό διάλογο, αλλά 
και στον κοινωνικό διάλογο.

Το τρίτο έχε ι να κάνει με τις ΔΕΚΟ και είναι πολύ κρίσιμο και σημαντικό, όχι 
γιατί είναι στην επικαιρότητα, αλλά λόγω του μεγέθους που έχει και στην οικο
νομία μας, αλλά και στη δημόσια ζωή μας και στη διαμόρφωση του πολιτικού 
κλίματος.

Κατά τη γνώμη μου, χωρίς να μπαίνω σε λεπτομέρειες, 5 πρέπει να είναι οι 
παράμετροι οι οποίες θα προσδιορίζουν την πολιτική μας για τις ΔΕΚΟ: είναι η 
ποιότητα των υπηρεσιών, είναι το κόστος των υπηρεσιών, είναι η κοινωνική πολι
τική που θέλουμε ν' ασκήσουμε, είναι η πολιτική εθνικής ασφάλειας, κι είναι ο 
ανταγωνισμός.

Χωρίς δογματισμούς και προκαταλήψεις, θα πρέπει να κάνουμε τις ανάλογες 
επιλογές για τις ιδιωτικοποιήσεις και τις μερικές μετοχοποιήσεις. Αυτά πρέπει να 
είναι τα βασικά μας κριτήρια και με βάση αυτά ν' αξιολογούμε τις επιλογές και 
τις προτεραιότητές μας και όχι με τους δογματισμούς του παρελθόντος ή μετα
φυσικές αντιλήψεις και λογικές, πολύ περισσότερο με συντεχνιακές νοοτροπίες 
και πρακτικές.
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Κλείνω λέγοντας για την τέταρτη ενότητα, που αφορά και τη σχέση μας με την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Κράτος και δημοσιονομική πολιτική, συνεχώς μιλούμε για τη 
δημοσιονομική πολιτική, συνεχώς μιλούμε για την εξυγίανση των δημοσίων οικο
νομικών.

Ξέρουμε όμως ότι έχε ι ένα όριο και η αύξηση και των άμεσων φόρων και των 
έμμεσων φόρων και πολύ δύσκολα 8α πετύχουμε εκείνη τη δημοκρατική κοινω
νικά δίκαιη αναλογία μεταξύ έμμεσων και άμεσων φόρων που στοχεύουμε και 
θέλουμε και που σ' ένα βαθμό έχουμε μετατοπίσει την ισορροπία προς όφελος 
των πλατιών λαϊκών στρωμάτων.

Θέλω να πω όμως δύο πράγματα: η διεθνοποίηση του κεφαλαίου και το ιδιό
τυπο φορολογικό καθεστώς που διαμορφώνουν οι πολυεθνικές επιχειρήσεις, 
περιορίζουν συνεχώς τη δυνατότητα του κράτους να εισπράττει τους έμμεσους 
φόρους από τη δραστηριότητα των πολυεθνικών εταιρειών. Κάπου χάνονται.

Ή, στην καλύτερη περίπτωση, εισπράττονται οι έμμεσοι φόροι ή τμήμα των 
έμμεσων φόρων στην έδρα της μεγάλης πολυεθνικής εταιρείας που δεν είναι 
και οι Ηνωμένες Π ο λιτε ίες  της Αμερικής, αλλά είναι κάποιος φορολογικός 
παράδεισος. Να λοιπόν ένα τμήμα σημαντικό του κοινωνικού παραγόμενου 
πλούτου που στερείται η κοινωνία και στερείται όλος ο πλανήτης.

Το δεύτερο, έχε ι να κάνει με τους έμμεσους φόρους, ιδιαίτερα μετά την ελευ
θερία στο ενδοκοινοτικό εμπόριο, υπάρχει μια συνεχής ανακατανομή εσόδων 
ανάμεσα στις ανεπτυγμένες χώρες που διευρύνουν τις εξαγωγές τους και στις 
λιγότερο ανεπτυγμένες, στις οποίες βρίσκεται η χώρα μας, η οποία μειώνει τις 
εξαγωγές της και διευρύνει τις εισαγωγές της από τις ανεπτυγμένες χώρες του 
βορρά.

Τι θέλω να πω; Θέλω να πω ότι όλη αυτή η φοροδιαφυγή από το φόρο προ
στιθέμενης αξίας, λόγω της ελεύθερης διακίνησης των εμπορευμάτων και των 
υπηρεσιών, στη μεν χώρα παραγωγής (που είναι οι χώρες της Βόρειας Ευρώπης) 
εισπράττεται ο φόρος προστιθέμενης αξίας πάνω στα προϊόντα της παραγω
γής, στις δ ε χώρες κατανάλωσης διαπιστώνουμε το υψηλό ποσοστό της φορο
διαφυγής.

Εδώ λοιπόν έχουμε και μια νέα έμμεση ανακατανομή δημοσιονομικών εσόδων 
ανάμεσα στις ανεπτυγμένες και στις λ ιγό τερ ο  ανεπτυγμένες χώρες της 
Ευρώπης. Να γιατί δεν μπορούμε πλέον σε εθνικό επίπεδο να προσδιορίσουμε 
αποκλειστικά τη δημοσιονομική μας πολιτική.

Να γιατί πρέπει να είμαστε εμείς εκείνο ι που πρέπει να επιμένουμε σε μια
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■
| ευρωπα|ΚΠ δημοσιονομική πολιτική, όσο κι αν φοβίζει ορισμένους από εμάς, 

είτε βρισκόμαστε στο πεδίο της πολιτικής εξουσίας, ε ίτ ε  βρισκόμαστε στο 
παραγωγικό πεδίο.

Τα βολεμένα δηλαδή εκείνα στρώματα που παραδοσιακά φοροδιαφεύγουν 
και πιστεύουν πως μέσα από αυτούς τους μηχανισμούς ελέγχου και διαφάνειας 
8α έχουν απώλειες. Μπορεί να έχουν ορισμένα τμήματα απώλειας, αλλά 8α 
Εχουμε τεράστια οφέλη ως εθνική οικονομία.

Έσοδα δηλαδή και για να ελαφρύνουμε τα στρώματα εκείνα που κυρίως 
σήμερα σηκώνουν το δημοσιονομικό Βάρος της χώρας μας και του προϋπολογι
σμού μας, αλλά και οφέλη επιπλέον γιατί το τμήμα αυτού του πλεονάσματος 8' 
αξιοποιηδεί για την κοινωνική πολιτική, για την πολιτική απασχόλησης.

Αυτό, συντρόφισσες και σύντροφοι, όμως, απαιτεί κι ένα κόμμα που κινείται 
πάνω σ' αυτές τις βασικές κατευθύνσεις που όλοι αναπτύξαμε.

Ένα κόμμα που αναπτύσσεται και κεντρικά και τοπικά και περιφερειακά, έχει 
μια ενιαία ιδεολογική και πολιτική συγκρότηση και, βεβαίως, έχε ι οργανώσει 
τον τοπικό και περιφερειακό του ρόλο. Ένα κόμμα δηλαδή αναπτυγμένο περιφε
ρειακά κι όχι ένα κόμμα που καταλήγει από το κέντρο στην περιφέρεια.

Γιατί αν συμφωνούμε ότι το κόμμα είναι ο κεντρικός μηχανισμός της εξουσίας 
που δ ια χειρ ίζετα ι, που διανέμει και γύρω από αυτό αναπτύσσονται όλες οι 
άλλες εξουσ ίες και ιδ ια ίτερ α  τώρα που αποκεντρώσαμε εξο υσ ίες  με τη 
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και την περιφέρεια, τότε ένα κόμμα που δεν είναι 
ουσιαστικά περιφερειακά οργανωμένο και συγκροτημένο με πολιτικό και κομ
ματικό λόγο και εξουσία, ουδέποτε 8α μπορέσει να υποστηρίξει μια πολιτική 
περιφερειακής ανάπτυξης και αποκέντρωσης. Ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Η καδηγήτρια κυρία Λούκα Κατσέλη έχε ι το λόγο.
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Λ Ο Υ Κ Α  Κ Α Τ Σ Ε Λ Η

Συντρόφισσες και σύντροφοι, στην ενότητα αυτή καλούμαστε να συζητήσουμε 
για μια ακόμα φορά τη σχέση κράτους και οικονομίας, κάτω από τις νέες συν

θήκες και προκλήσεις. Θα διαφωνήσω εδώ με τον προλαλήσαντα σύντροφο 
Μαγκριώτη ότι υπάρχει μια συναίνεση στο ακροατήριο αυτό γύρω από ιδεολο
γικά θέματα.

Αυτή η συναίνεση κατά τη δική μου άποψη είναι επίπλαστη, γιατί ιδεολογική 
αντιπαράθεση δεν έχε ι γίνει. Και δεν έχουμε καταλήξει σε μια σύνθεση ιδεών 
στα πράγματα που μας αφορούν.

Κι εδώ δα έλεγα στο Προεδρείο μία σκέψη: εάν με ιδεολογική συζήτηση 
μιλάμε αφαιρετικά και διακηρυκτικά για την παγκοσμιοποίηση, για την τεχνολο
γία, για τις νέες σχέσεις εργασίας, για τα δέματα βορρά - νότου, ναι, όλοι θα 
συμφωνήσουμε.

Αν όμως μιλάμε για ιδεολογική συζήτηση πάνω σε θέματα με το τι κάνουμε 
στις συγκεκριμένες περιοχές της χώρας μας που υπάρχει αποβιομηχάνιση, εάν 
μιλάμε για το Πέραμα, για την Αχαΐα, για την Εύβοια, εάν μιλήσουμε για συγκε
κριμένη ΔΕΚΟ και γιατί 10 χρόνια δεν μπορούμε να μεταλλάξουμε την παραγω
γή σ' ένα συγκεκριμένο τομέα της οικονομίας μας, και αν προβληθούν και 
συζητηθούν οι πολιτικές γύρω από συγκεκριμένα δέματα που αφορούν όλους 
μας, πιστεύω ότι οι διαφωνίες θα είναι αρκετά μεγάλες ή, τουλάχιστον, δεν δα 
υπάρχει σύνθεση απόψεων αυτή που θα θέλαμε.

Φοβάμαι, και επειδή στο Πανεπιστήμιοι πολύ συχνά μιλάμε για το καινούριο, 
για το νέο, για τη νέα τεχνολογία, ότι αυτό μέσα στο ΠΑΣΟΚ έχει γίνει καραμέλα 
για να μη μιλήσουμε για τα πολύ συγκεκριμένα προβλήματα που μας αφορούν.

Το δεύτερο σημείο που θα ήθελα να τονίσω είναι το εξής: ότι μιλάμε πάντοτε 
για το καινούριο χωρίς ποτέ να κοιτάμε το παλιό. Ας μην ξεχνάμε ότι το ΠΑΣΟΚ, 
σε σχέση με όλα τα σοσιαλιστικά κόμματα της Ευρώπης, υπήρξε πρωτοποριακό 
σε πάρα πολλούς τομείς.

Μπροστά στην ανάγκη μας να προτάξουμε το νέο, το πρωτοποριακό, ισοπε
δώνουμε το παρελθόν. Και πιστεύω, αγαπητοί συντρόφισσες και σύντροφοι, ότι
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ένα κόμμα- μια ομάδα ποτέ δεν μαθαίνει αν δεν κοιτάξει το παρελθόν του με 
κριτική σκέψη, με αυτοκριτική, κι αν δεν μάθουμε και από τα λάθη και τις επιτυ

χίες μας·
·|_|§η από την αρχή της δεκαετίας του '80 , το ΠΑΣΟ Κ κι ο Πρόεδρός του 

είχαν προωθήσει την έννοια του κράτους στρατηγείου. Ένα κράτος δηλαδή που 
8α κινητοποιεί, δα συντονίζει, δα παίζει ρυθμιστικό ρόλο.

Κι όχι ένα κράτος παροχών, όπως διάβαζα σήμερα σε εφημερίδες, ένα κρά
τος δηλαδή που θα μοιράζει επιδόματα και προστασία σε διάφορες ομάδες 
πίεσης. Αυτό ήταν που μας διαφοροποιούσε από σοσιαλιστικά κόμματα της 
Ευρώπης στις αρχές της δεκαετίας του '80 .

Και το ερώτημα είναι: το καταφέραμε αυτό; Κι αν δεν το καταφέραμε, γιατί 
δεν το καταφέραμε; Το ΠΑΣΟ Κ προχώρησε τολμηρά ήδη από το '8 3  στην κοι
νωνικοποίηση των ΔΕΚΟ, δηλαδή στο άνοιγμα των δημοσίων επιχειρήσεων και 
οργανισμών στην κοινωνία και προώθησε δεσμούς για την ενεργό παρουσία 
των καταναλωτών χρηστών, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των εργαζομένων 
στους μηχανισμούς λήψης αποφάσεων μέσα στις επιχειρήσεις.

Κι αυτό αγαπητοί σύντροφοι τότε, για όσους ήμασταν ΠΑΣΟ Κ τότε, ε ίχε θεω
ρηθεί δεξιά πολιτική. Το ΠΑΣΟ Κ εισήγαγε στην Ευρωπαϊκή οικογένεια το δημο
κρατικό προγραμματισμό, προωθώντας προγράμματα διαρθρωτικών μεταλλα
γών στον αγροτικό τομέα, στη βιομηχανία, στις υπηρεσίες, εφαρμόζοντας πρω
τοποριακά αποκεντρωμένες διαδικασίες σχεδιασμού και παρακολούθησης των 
δημοσίων επενδύσεων σε όλη την Ελλάδα. Κινητοποιώντας (μέσα από λαϊκές 
συνελεύσεις) το ενδογενές δυναμικό κάθε νομού.

Τι μάθαμε από αυτή την εμπειρία. Το ΠΑΣΟ Κ θεσμοθέτησε και στήριξε τον 
πρώτο και τον δεύτερο βαθμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενεργοποιώντας τις 
δημοτικές επιχειρήσεις, τα διαδημοτικά Συμβούλια περιοχών και τις ετα ιρείες 
ανάπτυξης στην περιφέρεια, που σήμερα είναι οι μόνοι ενδιάμεσοι φορείς που 
μπορούν να υποστηρίξουν την αναπτυξιακή διαδικασία, κι έρ χετα ι η ίδια η 
Ευρώπη και μιλάει για ενδιάμεσους φορείς.

Ποια είναι η αποτίμηση αυτής της εμπειρίας. Τέλος το ΠΑΣΟ Κ ήταν το κόμμα 
που στο επίκεντρο της οικονομικής θεώρησής του χτύπησε τη μονοπωλιακή και 
ολιγοπωλιακή δύναμη συγκεκριμένων επιχειρήσεων που απετέλεσαν και σήμε
ρα αποτελούν τον πυρήνα των διαπλεκομένων, απομυθοποιώντας πολιτικά στην 
ελληνική κοινωνία το έντεχνο κατασκεύασμα μιας δήθεν πλήρους και ανταγωνι
στικής αγοράς, που λειτουργεί αυτόματα και αποτελεσματικά, ένα θεωρητικό 
κατασκεύασμα που απετέλεσε και την ιδεολογική βάση του νεοφιλελευθερι
σμού.



Τέλος, πολύ νωρίς το ΠΑΣΟ Κ μίλησε για ένα κοινωνικό κράτος, ένα κράτος 
δηλαδή που δεν 8α είναι μόνο ένα κράτος αλληλεγγύης, αλλά 8α προτάσσει 
την κοινωνική συνοχή και ως ηθική αρχή, αλλά και ως οικονομική και πολιτική 
αναγκαιότητα.

Μιλήσαμε πολύ νωρίς για τον κοινωνικό μισθό. Αυτό δεν ακούγεται πια, γιατί; 
Και το ΠΑΣΟΚ, σε όλη του την πορεία, έχε ι δώσει αγώνες για την προάσπιση 
και την προώθηση τόσο των ατομικών, όσο κυρίως των κοινωνικών δικαιωμάτων, 
του δικαιώματος δηλαδή στην απασχόληση, του δικαιώματος σ' ένα ελάχιστο 
ικανοποιητικό εισόδημα για τον πολίτη, πρόταση που επανέρχεται από την 
Ευρώπη τώρα στα κράτη-μέλη ανεξαρτήτως φύλου ή ηλικίας, του δικαιώματος 
για ανοιχτή και ισότιμη πρόσβαση στην παιδεία και στην υγεία.

Και μιλήσαμε ήδη από τη δεκαετία του '8 0  για αναγκαία ανακατανομή εισο
δήματος και πλούτου.

Σήμερα (μετά από μια πορεία 24  ετών) τα ίδια αιτήματα παραμένουν επίκαιρα. 
Και θέλω εδώ να διαφοροποιηθώ από πολλές από τις προηγούμενες εισηγή
σεις. Το απίθανο είναι το πόσο ίδια είναι τα ερωτήματα, όχι το πόσο έχουν 
αλλάξει τα ερωτήματα.

Πώς θα μετεξελίξουμε αυτό το κράτος, από ένα γραφειοκρατικό μηχανισμό 
σ' έναν αναπτυξιακό μοχλό, που θα δράσει ως κινητήρια δύναμη για στρατηγικό 
σχεδίασμά, για συντονισμό ενεργειών και πρωτοβουλιών, για ενδυνάμωση και 
υποστήριξη ιδιωτικών πρωτοβουλιών, για ευαισθητοποίηση και παραγωγική κινη
τοποίηση του Έλληνα πολίτη.

Πώς θα προγραμματίσουμε την ανάπτυξή μας αποκεντρωμένα και αποτελε
σματικά. Και δεν θα διασπαθίσουμε τους πόρους που διατίθενται από το 2ο 
ΚΠΣ και σε λίγο και από το 3ο, μέσα από επιδοτήσεις στους ήδη έχοντες και 
κατέχοντες. Κι όταν δεν μπορούμε να προωθήσουμε κάτι γιατί είναι δύσκολο, 
να μετατρέπουμε τις πιστώσεις σ' αυτά που είναι εύκολα.

Πώς θα διοχετευτούν οι δημόσιοι πόροι αποτελεσματικά μέσα από καινοτό- 
μους περιφερειακούς θεσμούς, ώστε να υπάρξει αναπτυξιακό αποτέλεσμα, 
δηλαδή παραγωγικές αναδιαρθρώσεις και μεταλλαγές στον αγροτικό τομέα, 
στη βιομηχανία, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στον τουρισμό και στις υπηρε
σίες.

Πώς θα προασπίσουμε το δικαίωμα στην απασχόληση, ιδ ιά ιτερα για τους 
νέους μας, και το δικαίωμα για αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης - ιδιαίτερα για 
τους απόμαχους της παραγωγής. Είμαι οικονομολόγος, αλλά η απάντηση σ' 
αυτό το ερώτημα δεν είναι οικονομική. Η απάντηση είναι βαθύτατα πολιτική.

Πώς θα εξασφαλίσουμε ισότιμη και ανοιχτή πρόσβαση στο εκπαιδευτικό
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σύστημα και στο σύστημα παροχής υπηρεσιών υγείας. Γιατί ο εκπαιδευτικός και 
ο υγειονομικός αποκλεισμός είναι δύο από τις χειρότερες όψεις του

liflpflpn w\mmi

κοινωνικού
αποκλεισμού.

Τέλος, με ποιο τρόπο 8α εγγυηθούμε την οικονομική αποτελεσματικότητα και 
Την πολιτική διαφάνεια, θεσπίζοντας αρχές οικονομικής δημοκρατίας και πολιτι- 
κής δεοντολογίας, ώστε ο πολιτικός κόσμος να μη χάσει την αξιοπιστία του στα 
μάτια των πολιτών.

Αυτές είναι πολιτικές ερωτήσεις που προβάλλουν πολύ επιτακτικά κι αναζη
τούν απαντήσεις από ένα σύγχρονο σοσιαλιστικό κόμμα. Ούτε η παγκοσμιοποί
ηση τηζ διεθνούς οικονομίας, ούτε η αναμενόμενη ένταξή μας στην οικονομική 
και νομισματική ένωση διαφοροποιούν την εικόνα.

Τι αλλάζει με την παγκοσμιοποίηση; Θα έλεγα το πολύ πολύ 5 χαρακτηριστι
κά. Πρώτον, ότι η διεθνοποίηση της παραγωγής σημαίνει ανάδειξη διεθνών παι
κτών που συμμετέχουν σε οργανωμένα εμπορικά και επενδυτικά δίκτυα.

Μπροστά όμως σ' αυτή την πραγματικότητα, η πρόκληση για μια χώρα όπως 
είναι Ελλάδα, είναι ακριβώς η ενίσχυση της εθνικής ανταγωνιστικής βάσης, 
μέσω ανάδειξης εθνικών πρωταθλητών που θα συμμετέχουν ενεργά στη διεθνή 
αρένα, και η οργανική διασύνδεση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα διεθνή 
εμπορικά και τεχνολογικά δίκτυα. Αυτό ήταν και το ζητούμενο και του '7 0  και 
του '8 0  και του ' 90, τώρα, πολύ πιο οξυμένο. Αλλά είναι το ίδιο πρόβλημα.

Πρόκληση, επομένως, είναι η ανάδειξη της Ελλάδας σ' ένα κέντρο και διαμε- 
τακομιστικού εμπορίου και εξαγωγής υπηρεσιών και προϊόντων ποιότητας, αλλά 
και εκπαιδευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών υγείας προς την ευρύτερη περιοχή.

Η πρόκληση, επομένως, της παγκοσμιοποίησης είναι πρόκληση για ανάπτυξη 
με αύξηση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας. Σ ' αυτό το πλαίσιο 
θα πρέπει να δούμε και τις προτάσεις για διαρθρωτική πολιτική στον τομέα της 
αγοράς εργασίας.

Υπάρχει ο κίνδυνος, η απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων να οδηγήσει σε 
μείωση της παραγωγικότητας, καθώς τόσο οι εργοδότες όσο και οι εργαζόμε
νοι θα έχουν λιγότερα κίνητρα για επένδυση στην ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων, 
δηλαδή στο ανθρώπινο δυναμικό.

Ποιο θα μπορούσε να είναι το δεύτερο χαρακτηριστικό της παγκοσμιοποίη
σης; Η απορρύθμιση των εγχώριων αγορών, η ραγδαία αύξηση του παγκόσμιου 
χρηματιστηριακού κεφαλαίου, δηλαδή, και η αύξηση των ροών, που είναι ιδ ια ίτε
ρα ασταθείς και ευμετάβλητες.

Αυτό τι σημαίνει; Η κεφαλαιακή αυτή αστάθεια επιβάλλει ε ίτε  τη λήψη μέτρων 
περιορισμού της κίνησης βραχυπρόθεσμων κεφαλαίων, που ήδη ετέθη από



ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΤΕΡΗ Η σχέση Οικονομίας και Kpmouc

προηγούμενους ομιλητές, ε ίτε  την αναδιάρθρωση πάλι των δαπανών από κατα
ναλωτικές σε επενδυτικές - ιδιαίτερα προς τον εξαγωγικό τομέα της οικονομίας 
και την ενίσχυση της εγχώριας αποταμιευτικής βάσης. Που σημαίνει και περιορι
σμό των καταναλωτικών ελλειμμάτων του δημοσίου. Μα αυτή η ίδια ήταν και η 
πρόκληση και της δεκαετίας του '80.

Το τρίτο χαρακτηριστικό (απόρροια και των δύο προηγουμένων) είναι η δ ιεύ
ρυνση και η εμβάθυνση των περιφερειακών οικονομικών συνεργασιών. Κι εδώ 
λέμε ότι αν την πρωτοβουλία των κινήσεων στη δεκαετία του '8 0  την είχαν προ
οδευτικές αριστερές κυβερνήσεις, εργατικά συνδικάτα ή και μη κυβερνητικοί 
οργανισμοί, άλλες θα ήταν οι προτεραιότητες στη διαδικασία της ευρωπαϊκής 
ενοποίησης.

Προτεραιότητες στον τομέα της απασχόλησης, στην καταπολέμηση της φτώ
χειας και στην αντιμετώπιση της περιθωριοποίησης στο πλαίσιο μας κοινωνικής 
Ευρώπης. Αυτή είναι η πραγματικότητα κι αυτή είναι η πρόκληση για τα σοσιαλι
στικά και αριστερά κινήματα.

Τελικά, η όλη πορεία της ευρωπαϊκής ενοποίησης θα εξαρτηθεί από το Βαθμό 
και την ένταση της κοινωνικής αντίδρασης και των κοινωνικών αγώνων, καθώς 
και από το χρόνο εκδήλωσής τους.

Γι' αυτό, άλλωστε, έχε ι τεράστια σημασία για τα αριστερά κόμματα και κινή
ματα να μην ενσωματωθούν στη λογική της διαχείρισης και της νομής της εξου
σίας, αλλά να παραμείνουν σταθερά στην προώθηση της ανάπτυξης, της κοινω
νικής συνοχής και των κοινωνικών δικαιωμάτων.

Το τέταρτο σημαντικό χαρακτηριστικό που αναφέρεται συχνά είναι το εύρος 
των διαθέσιμων εργαλείων πολιτικής στα χέρια εθνικών κυβερνήσεων. Ναι, 
αγαπητοί σύντροφοι και συντρόφισσες, τα εργαλεία αυτά έχουν σημαντικά μει
ωθεί.

Κι αυτό δημιουργεί νέες προκλήσεις για τα αριστερά κόμματα. Η παραδοσια
κή, ίσως, συνταγή της χρήσης της δημοσιονομικής ή νομισματικής πολιτικής, ή 
και της συναλλαγματικής πολιτικής, έχε ι περιοριστεί.

Από την άλλη μεριά όμως, το ζήτημα παραμένει για το ποια θα είναι η αναδια
νεμητική πολιτική στο πλαίσιο του δημόσιου προϋπολογισμού και σε επίπεδο 
Ευρώπης και σε επίπεδο Ελλάδας.

Επομένως, η τελευταία πρόκληση για τα ευρωπαϊκά αριστερά κόμματα είναι ν' 
αγωνιστούν για μια κοινωνική Ευρώπη, όπου πολιτικά υπόλογοι φορείς θα έχουν 
στα χόρια τους εργαλεία για την προώθηση των κοινωνικών δικαιωμάτων.

Το τελευταίο αυτό σημείο μάς φέρνει και σ' ένα πέμπτο και τελευταίο χαρα
κτηριστικό της νέας διεθνούς οικονομίας της αγοράς, δηλαδή κάτι που το
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θεωρώ πολύ σημαντικό: τη μεταβίβαση ενός συνεχώς διευρυνόμενου μέρους 
της διαχείρισης των οικονομικών πόρων από πολιτικούς ή δημόσιους φορείς, 
που είναι και υπόλογοι στο εκλογικό σώμα, ε ίτε  σε δυνάμεις της παγκόσμιας 
αγοράς/ ε ίτε  σε διεθνείς γραφειοκρατικούς Οργανισμούς.

Ηδη αυτό το πρόβλημα του δημοκρατικού ελλείμματος έχει τεθ ε ί έντονα στην 
Ευρώπη. Στο εσωτερικό όμως των κοινωνιών προβάλλεται επιτακτική η ανάγκη 
κατοχύρωσης και νέων κοινωνικών δικαιωμάτων, όπως το δικαίωμα στην ουσια- 
σΤική και αμερόληπτη πληροφόρηση του πολίτη, που δ ια κυΒεύετα ι από τη 
συγκέντρωση δύναμης στα χέρ ια  των ιδιοκτητών των μέσων ενημέρωσης, 
καθώς και της προστασίας της ιδιωτικής τους ζωής από τη χρήση ηλεκτρονικών 
μέσων.

Είναι χρέος των αριστερών κομμάτων να προτάξουν το δικαίωμα της ουσιαστι
κής συμμετοχής στα κοινά, ως προϋπόθεση της δημοκρατίας, τόσο σε εθνικό 
όσο και σε υπερεθνικό επίπεδο, και ν' αναζητήσουν νέους και πιο αντιπροσω
πευτικούς θεσμούς οργάνωσης του κοινωνικού συνόλου.

Επομένως, έχουμε πολλά από τα ίδια παλαιά ερωτήματα και καινούριες προ
κλήσεις. Η νέα κατάσταση δημιουργεί για το ΠΑΣΟ Κ (όπως είπα) νέες προκλή
σεις. Πρώτον, να μείνει σταθερά προσηλωμένο στις αρχές του, στην αρχή της 
ανάπτυξης με κοινωνική συνοχή και στην προώθηση των κοινωνικών δικαιωμά
των. Αυτό είναι που το διαφοροποιεί από τα άλλα κόμματα.

Δεύτερον, να υποστηρίξει μια πολιτική ανοιχτών οριζόντων, μια πολιτική εν ί
σχυσης της εθνικής ανταγωνιστικής βάσης μέσω μακρόπνοων επενδυτικών και 
αναπτυξιακών πρωτοβουλιών. Και μέσω μιας ενεργητικής πολιτικής απασχόλη
σης. Αυτά δεν είναι θέματα αγορών, αυτά είναι θέματα κράτους.

Τρίτον, να προβάλει πειστικά το αίτημα της οικονομικής αποτελεσματικότητας 
με κοινωνική δικαιοσύνη, προτάσσοντας πολιτικές αύξησης της παραγωγικότη
τας, αλλά και ανακατανομής του εισοδήματος, του πλούτου και των ευκαιριών.

Τέταρτον, να εξασφαλίσει τα αναγκαία μέσα και τα δημοσιονομικά εργαλεία 
για την επίτευξη των στόχων.

Πέμπτον, να αγωνιστεί για την ισότιμη εκπροσώπηση και συμμετοχή των πολι
τών στη λήψη αποφάσεων - τόσο σε εθνικό όσο και σε υπερεθνικό επίπεδο.

Κλείνοντας, θα έλεγα ότι η μεγαλύτερη πρόκληση για το ΠΑΣΟ Κ είναι να 
σκύψει κριτικά πάνω στην ιστορία του. Να μάθει από τα λάθη του και από τις 
επιτυχίες του. Γιατί μόνο μέσα από την αυτογνωσία θα μπορέσει ν' ανταποκριθεί 
στις προκλήσεις των καιρών. Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Ο σύντροφος Χρήστος Βερελής έχε ι το λόγο.
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Χ Ρ Η Σ Τ Ο Σ  Β Ε Ρ Ε Λ Η Σ

Συντρόφισσες και σύντροφοι έπεσα στις νέες ρυθμίσεις περί τριλέπτου, αλλά 
έτσι κι αλλιώς είχα αποφασίσει να είμαι λακωνικός. Και είχα αποφασίσει να 
προσαρμοστώ, διότι ακούστηκαν πολλά και σημαντικά. Και με τα περισσότερα 
απ' αυτά συμφωνώ - και εξηγούμαι γιατί συμφωνώ.

Πιστεύω ότι βγαίνει ένα πολιτικό μήνυμα, το οποίο είναι σημαντικό, και είναι 
σημαντικό διότι διαπιστώνουμε ότι το μέλλον μάς ενώνει. Και μας ενώνει με μία 
σύμβαση η οποία είναι καθοριστική. Μας ενώνει γιατί αποφασίζουμε να πορευ
τούμε στο μέλλον χωρίς να το υποθηκεύσουμε.

Αποφασίζουμε να προχωρήσουμε στο μέλλον χωρίς να γίνουμε ευχάριστοι 
για λίγο και με εύκολο τρόπο στο παρόν - κι αυτό πιστεύω ότι είναι το σημαντι
κότερο.

Ή θελα  να κάνω μερικές παρατηρήσεις για το κομμάτι του παρεμβατικού 
ρόλου του κράτους, γενικότερα του κράτους όχι ιδ ια ίτερα και μόνο για το 
Ελληνικό κράτος, να κάνω μερικές διαπιστώσεις και να καταδείξω, κατά την 
άποψή μου, μία αναγκαιότητα δράσης.

Συντρόφισσες και σύντροφοι, ξέρετε ότι πριν από λίγες μέρες έγινε η Σύνο
δος στο Νταβάς και ξέρετε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι οργανώνουν το Νταβάς, 
είναι οι σημαντικότεροι οικονομικοί παράγοντες, είναι εκείνο ι οι οικονομικοί 
μηχανισμοί οι οποίοι πέρασαν αυτό το οποίο λέγεται παγκοσμιοποίηση της οικο
νομίας με μία συστηματική προώθηση τα τελευταία 20  χρόνια πολύ συγκεκριμέ
νων επιλογών.

Στο Νταβάς, φέτος, το κλείσιμό του ε ίχ ε  μια έκπληξη. Η έκπληξη αυτή ήταν η 
διαπίστωση, κατά τους οργανωτές του Νταβάς, ότι βλέπουν αδιέξοδα παντού. 
Κι αυτό ήρθε μετά απ' αυτά τα οποία συνέβησαν στις οικονομίες των λεγάμε
νων μικρών Τίγρεων, στις οικονομίες δηλαδή των χωρών της Άπω Ανατολής.

Ξέρ ετε ότι τα τελευταία 2 0  χρόνια το λεγόμενο Ασιατικό μοντέλο επισειόταν 
στους εργαζόμενους της Ευρώπης ως η μοναδική λύση και ο μοναδικός δρό
μος, και όσοι αντιστάθηκαν σ' αυτή τη λογική, είχαν βρεθεί σιγά σιγά να περικυ- 

κλώνονται.
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7ο Ασιατικό μοντέλο είναι το μοντέλο το οποίο υλοποιεί αυτό το οποίο ονομά
ζεται «Λεσέ φερ» καπιταλισμός, είναι δηλαδή ο άγριος, ο άναρχος καπιταλι- 
σμός. Και ο άγριος και άναρχος καπιταλισμός απεδείχθη (συνδυαζόμενος με 
οριακές πιέσεις των οικονομιών) ότι οδηγεί σε συντρίμμια.

Οι ελεύθερες αγορές αντιδιαστέλλονται από τον άγριο καπιταλισμό. Οι ελεύ- 

θερεζ αΥ0 Ρες ε ίχαν κατακτήσει μία ιδεολογική ανοχή, διότι επαγγέλλονταν την 
ευημερία.

Όλη αυτή η διαδικασία τα τελευταία 20  χρόνια οδήγησε σε ένα αποτέλεσμα 
το οποίο, κατά την άποψή μου, είναι μείζον, υπήρξε μία υποχώρηση της πολιτι
κής. Η πολιτική, συντρόφισσες και σύντροφοι, πέρασε σε δεύτερη μοίρα. Η 
πολιτική ως δράση και η πολιτική ως άτομα - και στο προσκήνιο πέρασαν οι 
οικονομικοί παράγοντες.

Υπάρχει το γεγονός της κατάρρευσης, της μικρής αυτής κατάρρευσης στις 
μικρές Τίγρεις - και αυτό έχ ε ι δώσει τη δυνατότητα να υπάρχει μία περίοδος 
σκέψης και προβληματισμού. Ξέρ ετε τέτο ιες περίοδοι σκέψεις και προβληματι
σμού γίνονται μετά από πολύ μεγάλα γεγονότα - για παράδειγμα, όταν μετά από 
τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο είχαν αποφασιστεί να ιδρυθούν παρεμβατικοί μηχανι
σμοί.

Ιδρύθηκε τότε η Παγκόσμια Τράπεζα, ιδρύθηκε το Δ ιεθνές Νομισματικό 
Ταμείο. Και αυτοί οι μηχανισμοί έπαιξαν για ένα πολύ μεγάλο διάστημα τον 
όποιο ρόλο τους. Απεδείχθησαν όμως στις σημερινές συνθήκες ότι είναι παντε
λώς ανεπαρκείς.

Και φτάνει να υπάρχει ως αποτέλεσμα, ως συμπέρασμα στο Νταβάς ένα 
άθροισμα δύο λέξεων: Αδιέξοδο παντού. Το αδιέξοδο παντού είναι το αποτέλε
σμα του άγριου καπιταλισμού, είναι το αποτέλεσμα που οδήγησε σ' αυτό το 
οποίο ονομάζεται παγκόσμιο Καζίνο.

Είναι το αποτέλεσμα της σταδιακής αποσύνδεσης της παραγωγής του χρήμα
τος στη φυσική του πηγή, που είναι η ίδια αυτή καθ' εαυτή από τη διεργασία δια
κίνησης του χρήματος. Υπερδανεισμοί και μεταφορές κεφαλαίων, ταχύτατες 
εναλλαγές ανάμεσα σε κράτη - Τράπεζες και κερδοσκόπους.

Έτσι έχουμε φτάσει σε μία πρόκληση για τους πολιτικούς, και η πρόκληση 
αυτή ακούει στον τίτλο: «Να επιστρέψει το κράτος». Ακούει στον τίτλο να επι- 
στρέψει το κράτος όχι με την παραδοσιακή έννοια που κουβαλάει, αυτή δηλα
δή που φέρει το Βάρος του κρατικοδίαιτου μονοπωλίου. Να επιστρέψουμε στην 
έννοια του κράτους ρυθμιστή, στην έννοια του κράτους τού στρατηγικού.

.
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Νομίζω, και κλείνω μ' αυτό, ότι αυτή είναι η μεγίστη πρόκληση η οποία γίνεται 
στην εποχή μας προς την πολιτική και νομίζω ότι στην πρόκληση αυτή το κόμμα 
μας, ένα σοσιαλιστικό κόμμα, πρέπει να ανταποκριθεί με σύγχρονους όρους, 
και οι όροι και το περιβάλλον διαμορφώνουν τις στρατηγικές, ο στόχος μένει 
πάντοτε αταλάντευτος μέσα από τις δ εκα ετίες  που έχουν περάσει, όμως οι 
στρατηγικές οφείλουν να αλλάζουν.

Το κόμμα μας έχει μία υποχρέωση και η υποχρέωση αυτή είναι απλή. Απ' όπου 
έχε ι τη δυνατότητα, να πιέσει προκειμένου να υπάρξει πλέον μία ανάδειξη της 
αναγκαιότητας των ρυθμιστικών μηχανισμών. Αποτελεί αυτό την ελάχιστη προ
στασία προκειμένου να μην υπάρξουν συντρίμμια στις αρχές του 21ου αιώνα. 
Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Και κλείνουμε με τη συντρόφισσα Ελένη Πρινιανάκη, από την 
Εθνική Συνομοσπονδία του Ελληνικού Εμπορίου, είναι γυναικεία η ενότητα και 
γυναίκα την κλείνει.
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Ε Λ Ε Ν Η  Π Ρ ΙΝ ΙΑ Ν Α Κ Η

Χυντρόφισσες και σύντροφοι, προέρχομαι από το χώρο της ιδιωτικής πρωτο
βουλίας, και εμείς έχουμε συνηθίσει να μη φιλοσοφούμε πάρα πολύ, αλλά να 
μετατρέπουμε το χρόνο μας σε έργο και γι' αυτό 8α είμαι πάρα πολύ σύντομη.

Μεταφέρω όμως την αγωνία όλων των συναδέλφων και εκπροσωπώ τις 
μικρές και μεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίοι λένε, φτάνει, έως πότε 8α 
σέρνουμε την κοινωνική αδικία και ως πότε 8α πληρώνουμε εμείς το διογκωμέ

νο κράτος.

Γι' αυτό μέσα από εμάς βλέπουμε ένα διαφορετικό ρόλο, ένα σύγχρονο, μπο
ρεί να μη γίνω αρεστή σε πάρα πολλούς συντρόφους, όμως εμείς θέλουμε ένα 
κράτος το οποίο πρέπει να είναι επιτελικό, συντονιστικό, δίκαια διαχειριστικό 
των δημόσιων χώρων, αλλά και κατασταλτικό.

Και για μην παρεξηγηθώ, όταν μιλάμε για καταστολή δεν λέμε να βγάλουμε 
ούτε τα τανκς, ούτε τα άρματα, όμως να προστατεύει και να υλοποιεί τους 
νόμους. Διότι σήμερα έχουμε πάρα πολλούς νόμους και όλοι οι νόμοι γίνονται 
για να καταστρατηγούνται.

Το κράτος δεν μπορεί να είναι επιχειρηματίας, αυτό είναι δεδομένο, έχ ε ι 
δώσει εξετάσεις και έχε ι αποτύχει. Ας αφήσουμε αυτόν το ρόλο σ' αυτούς που 
μπορούν. Και δεν μπορεί να είναι επιχειρηματίας αφού τα αποτελέσματα, όταν 
είναι αρνητικά, διοχετεύονται σε τόσο πολλούς που εκφυλίζονται οι ευθύνες 
και δεν τις παίρνει κανένας.

Δεν έχ ε ι τιμωρηθεί ποτέ κανένας μέσα από έναν κρατικό μηχανισμό από 
λάθος επιχειρηματική δραστηριότητα, ενώ εμείς, όταν κάνουμε λάθη, το πληρώ
νουμε ακόμα και με την προσωπική μας ασφάλεια, γιατί φυλακιζόμαστε.

Το κράτος θα πρέπει να μετρήσει τους παράγοντες που συντελούν στο οικο
νομικό μας γίγνεσθαι και να δει τους κερδοφόρους και τους ζημιογόνους, να 
φροντίσει να μη γίνουν και οι κερδοφόροι ζημιογόνοι, να ενισχύσει τους κερδο
φόρους και να δει τους ζημιογόνους έτσι ώστε, αν δεν είναι στρατηγικής σημα
σίας, να τους βγάλει από πάνω του.

Γρήγορη και άμεση ιδιωτικοποίηση των ΔΕΚΟ. Δεν μπορούμε, είναι κοινωνική
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αδικία να πληρώνουμε όλοι για κακής ποιότητας υπηρεσίας, κακής ποιότητας 
παροχές, αλλά να επωμιζόμαστε τα βάρη και όχι μόνον οι ΔΕΚΟ, αλλά είναι και 
όλες αυτές οι προβληματικές επιχειρήσεις που υπολειτουργούν για να μη διο
γκώσουμε την ανεργία.

Και 8α φέρω ένα πολύ απλό παράδειγμα, το Μ ΙΝΙΟ Ν. Το έχε ι πληρώσει τρεις 
φορές το Ελληνικό Κράτος, συνεχίζει να είναι προβληματικό εν όψει λέε ι 500  
εργαζομένων. Μα αν δίναμε μόνο τη μία δανειοδότηση στους εργαζόμενους, 
8α τους κάναμε πλούσιους και 8α βρίσκανε άλλους τρόπους. Για όνομα του 
Θεού.

Πρέπει το κράτος να βάλει πλαίσια ανταγωνισμού και σταθερούς κανόνες 
επενδύσεων, γιατί στην Ελλάδα έχουμε ένα πολύ αρνητικό τοπίο, διότι συνέχεια 
αλλάζουν οι κανόνες του παιχνιδιού. Άρση λοιπόν αντικινήτρων.

Θα πρέπει να γίνει ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα και σμίκρυνση του δημόσιου 
τομέα, γιατί είναι κοινωνική αδικία να χρεώνεται όλος ο ελληνικός λαός ένα 
διογκωμένο δημόσιο τομέα, οι προσλήψεις πρέπει να γίνονται με ιδιωτικοοικο
νομικά κριτήρια και 8α τολμήσω να πω, ότι μία σοσιαλιστική κυβέρνηση πρέπει 
να τολμήσει να άρει τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων.

Γιατί δύο μέτρα και δύο σταθμά για τις κατηγορίες των εργαζομένων. Στον 
ιδιωτικό τομέα δεν υπάρχει μονιμότης. Η προσφορά εργασίας, η ικανότητά σου 
σου δίνει και τη μονιμότητα. Στο δημόσιο τομέα είναι μόνιμοι κι αυτό είναι αντικί
νητρο για την παραγωγή.

Και 8α έλεγα να τολμήσουμε και το Π Α ΣΟ Κ να κάνει τη νέα σχολή της 
Αριστερός, η οποία 8α απαντάει στα σύγχρονα προβλήματα και να μη στρου
θοκαμηλίζουμε, διότι η ευφορία της δεκαετίας του '8 0  για τις παροχές αυτές, 
οι οποίες δόθηκαν άκριτα, οι παροχές αυτές για το κοινωνικό κράτος το οποίο 
εμείς οι ίδιοι δεν το προφυλάξαμε και το οικειοποιήθηκαν κι αυτοί που δεν το 
είχαν ανάγκη και το θεωρούσαμε ότι είμαστε έξυπνοι όταν τους ωθούσαμε 
αυτούς ανθρώπους, γύρισε μπούμερανγκ σήμερα και καλούμαστε να τα πληρώ
σουμε.

Η νέα Αριστερά πρέπει να άρει όλες αυτές τις κοινωνικές αδικίες, να είναι 
ίσα για όλους οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα και να φτιάξουμε τη νέα 
Αριστερή Σχολή του ΠΑΣΟΚ. Ευχαριστώ.
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Π Α Ρ Ε Μ Β Α Σ Η  

Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΟ Υ  A P T

] Από τη σύσταση των σύγχρονων Κρατών-Εθνών μέχρι σήμερα, οι σχέσεις 
Οικονομίας και Πολιτικής προσδιορίζουν τόσο τις κοινωνικές εξελ ίξεις  όσο 
και τις ιδεολογικές διαφοροποιήσεις πολιτών, λαών και κομμάτων, τουλάχι
στον επί δύο αιώνες.

2. Αποτελεί ωστόσο αναμφισβήτητο γεγονός ότι τα τελευταία πενήντα χρόνια, 
όχι μόνο έ χ ε ι σ υνε ιδ η το π ο ιη θ εί ευρ ύτερ α  η σημασία των σ χέσεω ν 
Οικονομίας και Πολιτικής, αλλά έχ ε ι πολύ περισσότερο αναγνωρισθεί η 
πρωτοκαθεδρία της Οικονομίας έναντι της Πολιτικής, ή έστω της παραδο
σιακής αντίληψης περί Πολιτικής.

3. Η αναζήτηση και η ερμηνεία των λόγων αλλά και των φάσεων που οδήγησαν 
στη διαρκώς αυξανόμενη επίδραση της Οικονομίας πάνω στην Πολιτική, θα 
αποτελούσε μια πολύ μακρά και αρκετά θεωρητική συζήτηση, στην οποία 
δεν επιθυμώ να υπεισέλθω αναλυτικά από το βήμα αυτό.

θα περιοριστώ μόνο στην αναφορά μερικών χαρακτηριστικών παραγόντων 
που επηρέασαν καταλυτικά και μετέβαλαν σταδιακά τις σχέσεις Οικονομίας και 
Πολιτικής.

Ο ένας και πρωταρχικός παράγοντας είναι ασφαλώς η εμφάνιση και επέκτα
ση της βιομηχανικής κοινωνίας, αλλά και των βασικών δομών της σύγχρονης 
οικονομικής οργάνωσης και δραστηριότητας.

Ο δεύτερος, εξίσου σημαντικός παράγοντας, τουλάχιστον στο επίπεδο της 
κοινωνικής συνειδητοποίησης, είναι οπωσδήποτε η εμφάνιση και ανάπτυξη των 
εργατικών και, στη συνέχεια, των σοσιαλιστικών κινημάτων, που ανέδειξαν το 
ρόλο των οικονομικών και των ταξικών σχέσεων στο ιστορικό και πολιτικό γίγνε
σθαι.

Ο τρίτος παράγοντας αποτελεί συνέπεια των εμπειριών της ανθρωπότητας 
από τους δύο μεγάλους πολέμους του 20ου αιώνα - και κυρίως από το δεύτερο 
παγκόσμιο πόλεμο - που όχι μόνο αποκάλυψαν τη σημασία των μεγάλων οικονο
μικών συμφερόντων για τη διαμόρφωση κοσμογονικών πολιτικών αποφάσεων, 
αλλά συνέβαλαν καίρια στη μετατόπιση των εθνικών, κοινωνικών, αλλά και δ ιε 
θνών ανταγωνισμών από το πεδίο της καθαρής ιδεολογίας στο πεδίο της οικο
νομικής ηγεμονίας.
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Το πρόβλημα που ε ίχ ε  ήδη τεθ εί προπολεμικά για το ρόλο του Κράτους στη 
διαμόρφωση της οικονομίας επανήλθε με τον πιο δραματικό τρόπο, δημιουργώ
ντας έναν κοινό τόπο μεταξύ αστών και σοσιαλιστικών θεωρητικών.

Προς στιγμή δημιουργήθηκε ένα ιστορικό παράδοξο:
Όσο περισσότερο συνειδητοποιείτο η σχετική αυτονομία των κανόνων της 

αγοράς και της οικονομίας τόσο ο ρόλος του κράτους και, άρα, της πολιτικής 
ετίθετο  στο επίκεντρο των ιδεολογικών αντιπαραθέσεων.

Όμως, όσο κι αν η διαπάλη μεταξύ κρατικιστών και φιλελευθέρων συντήρησε 
επί σειρά δεκαετιών, με τη μία ή την άλλη μορφή, το ιδεολογικό περιεχόμενο 
στις πολιτικές αντιπαραθέσεις, το γεγονός παραμένει ότι, σιγά σιγά, όλες οι 
πλευρές - ανεξάρτητα από τις πολιτικές τους απόψεις - ανακάλυπταν, έμμεσα ή 
άμεσα, την αυτοδυναμία των οικονομικών φαινομένων, την ισχύ βασικών οικονο
μικών κανόνων και τη σημασία των αγορών στη διαμόρφωση πολιτικής.
4. Δεν θα ήθελα σήμερα να επεκταθώ σε πολύπλοκα θέματα και σύνθετα προ

βλήματα που σχετίζονται τόσο με τις βαθύτατες κοινωνικές αλλαγές όσο και 
με τις γενικότερες γεωπολιτικές ανατροπές, που συνέβαλαν στην άμβλυνση 
των ιδεολογικών διαφορών, στη μείωση της αυτοτέλειας της πολιτικής και 
στην παραγωγή μιας νέας διαταξικής συνείδησης, που μετέβαλε το ρόλο και 
το περιεχόμενο των πολιτικών θεσμών και της διαφοροποίησης των πολιτι
κών κομμάτων.

Θέλω μόνο να υπογραμμίσω τη σημασία των δύο μεγάλων ενεργειακών κρί
σεων, της μετεξέλιξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σε Ευρωπαϊκή Ένωση, της 
κατάρρευσης για πολύ συγκεκριμένους λόγους του Σοβιετικού Συνασπισμού, 
της ραγδαίας εξέλιξης των τεχνολογιών, ιδιαίτερα των σχετικών με την πληρο
φορία, και της παγκοσμιοποίησης της Οικονομίας.

Όλα αυτά τα φαινόμενα μαζί και το καθένα με τη δική του λογική και δυναμι
κή, συνέτειναν στο ριζικό επαναπροσδιορισμό των σχέσεων της Οικονομίας με 
την Πολιτική και, κατά συνέπεια, της Οικονομίας με το Κράτος.

Σήμερα, τις σχέσεις αυτές κατεξοχήν καθορίζουν:
• Ο αναβαθμισμένος ρόλος της επιχειρηματικής δράσης.
• Η επιβολή του ελέγχου καθοριστικών κέντρων αποφάσεων, ενημέρωσης και 

διαμόρφωσης της κοινής γνώμης από μεγάλα και, ως επί το πλείστον, πολυε
θνικά οικονομικά κέντρα.

• Η εξάρτηση από την οικονομία και την οικονομική ανάπτυξη παραδοσιακών 
πολιτικών τομέων και ζητημάτων, όπως η διπλωματία, η άμυνα, η γεωστρατηγι- 
κή.

• Η υποκατάσταση σε μεγάλο Βαθμό των παραδοσιακών ιδεολογικών και πολιτι
κών αξιών από τις οικονομικές αξίες, ιδιαίτερα στο χώρο των νέων ανθρώπων.
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(Η αλλαγή των κριτηρίων αξιολόγησης πολιτικών και πολιτικών κομμάτων από
τους πολίτες και τα εκλογικά σώματα, που δίνουν διαρκώς και μεγαλύτερη
έμφαση στην ικανότητα, τη σοβαρότητα, την πειστικότητα, την αξιοπιστία.

Κατά την κοινή γνώμη έχει πια σημασία όχι τι προοδευτική πολιτική πρεσβεύεις, 
όσο το πόσο αποτελεσματικά μπορείς να τη διαχειρισθείς. Εδώ παρουσιάζεται 
ένα δεύτερο ιστορικό παράδοξο: από τη μία η απαξίωση των πολιτικών ιδεών ενι
σχύει τη δυσπιστία απέναντι στο Κράτος και τις λειτουργίες του. Από την άλλη, η 
αποτελεσματική διαχείριση του Κράτους, εν όψει της οικονομικής ανάπτυξης, 
αναγορεύεται σε κυρίαρχο κοινωνικό ζήτημα.

5. Η συνειδητοποίηση αυτών των εξελίξεων, μεταξύ άλλων, αποτέλεσε για εμάς 
στο ΠΑΣΟ Κ την αφετηρία για τη δημιουργία ενός μεγάλου ρεύματος για τον 
εκσυγχρονισμό της ελληνικής κοινωνίας και πολιτικής.

Σήμερα ως Κυβέρνηση θεωρούμε την Οικονομική Ανάπτυξη ως ύψιστη εθνική 

υπόθεση.
Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση, στην κοινωνική διάσταση της πολιτικής μας.

Δίνουμε την επ ιβαλλόμενη προτεραιότητα στην ανταγωνιστικότητα της 
Οικονομίας μας.

Από τη βελτίωσή της δεν  εξαρτάται μόνο η δική μας πολιτική επιτυχία. 
Εξαρτάται το μέλλον των παιδιών μας, η ακεραιότητα της χώρας μας, η ποιότητα 
ζωής του λαού μας, η ικανότητά μας να διαδραματίσουμε έναν ευρύτερο ρόλο 
στην περιοχή μας, η δυνατότητά μας να κατακτήσουμε μια άξια θέση στον 
κόσμο του 21 ου αιώνα.

6. Βεβαίως, το έργο δεν έχε ι ολοκληρωθεί. Θα έλεγα μάλιστα ότι αυτά που 
μένει να γίνουν είναι περισσότερα από αυτά που έχουν ήδη γίνει.

Το γεγονός ότι βρισκόμαστε μεσοστρατίς σε μία δύσκολη, ανηφορική και με 
πολλά εμπόδια πορεία, δυσχεραίνει ακόμα περισσότερο τη θέση μας, διότι η 
κοινή γνώμη δεν μπορεί ακόμα να αντιληφθεί σε όλο το μέγεθος τους τις προ
σπάθειες που γίνονται, ούτε ποιο θα είναι το τελικό αποτέλεσμά τους.

Δυσχεραίνεται επίσης η θέση μας από το γεγονός ότι είμαστε ακόμα δέσμιοι 
κακών πολιτικών επιλογών και λογικών διαχείρισης του παρελθόντος, που μας 
υποχρεώνουν να θυσιάζουμε τα μισά σχεδόν από τα έσοδά μας για να εξυπη
ρετήσουμε δάνεια και υποχρεώσεις που κληρονόμησε στην παρούσα κυβέρνη
ση μια πολιτική παρελθουσών δεκαετιών, μια πολιτική αλόγιστου δανεισμού για 
καταναλωτικές δαπάνες.

Το γεγονός αυτό στερεί ένα μεγάλο μέρος της αναπτυξιακής δυναμικής που 
θα είχαμε δώσει ήδη στην οικονομία μας, αν αυτή δεν αποδυναμωνόταν από 
την αιμορραγία των ελλειμμάτων και των τοκοχρεολυσίων.



Έχουμε όμως καταφέρει τουλάχιστον να σταματήσουμε την αιμορραγία αυτή 
και να εκπληρώσουμε γρήγορα τις προϋπο8έσεις δημιουργίας μιας σταθερής 
και υγιούς υποδομής για μια ανάπτυξη ταχύρυθμη, με ανθρώπινο πρόσωπο και 
κοινωνική δικαιοσύνη.

7. Στο σημείο όμως αυτό, θα ήθελα να τονίσω ότι η πολιτική επανακατακτά τα 
δικαιώματά της στις σχέσεις της με την οικονομία. Κατ' επέκταση, ο ρόλος 
του Κράτους απέναντι στην Οικονομία και τις κατευθύνσεις της ανάπτυξής 
της γίνεται περισσότερο καθοριστικός.

Η οικονομία, πράγματι, επιβάλλει την εξυγίανση των εσόδων, τον εκσυγχρονι
σμό του φορολογικού μας συστήματος, την υιοθέτηση αναπτυξιακών κριτηρίων, 
την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, για 
να γίνει ανταγωνιστική, συμβατή και προσαρμόσιμη στο ταχύτατα μεταβαλλόμε
νο διεθνές περιβάλλον. Το Κράτος αναλαμβάνει την ευθύνη δημιουργίας των 
προϋποθέσεων για την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας.

Ο τρόπος όμως που θα κατακτηθεί η ανταγωνιστικότητά της είναι θέμα πολι
τικής επιλογής - και η επιλογή αυτή είναι η πεμπτουσία της πολιτικής διαφορο
ποίησης. Της δικής μας πολιτικής και ιδεολογικής ταυτότητάς μας ως ΠΑΣΟΚ.

Κατά μια έννοια, θα μπορούσα να πω ότι εκ ε ί που σταματά η οικονομία αρχί
ζει η πολιτική, και ξαναρχίζει η οικονομία εκ ε ί που η πολιτική παραδίδει στην 
κοινωνία θεσμούς απελευθέρωσης του δημιουργικού και οικονομικού της δυνα
μικού.

Αυτό όμως δεν σημαίνει ούτε εξαγνισμό, ούτε αποθέωση, ούτε ποδηγέτηση 
της οικονομίας από την πολιτική, ε ίτε  με τη μορφή της επιβολής ιδεολογικών 
δογματισμών, ε ίτε  με τη μορφή της εξυπηρέτησης πολιτικών σκοπιμοτήτων, ε ίτε 
με τη μορφή της υποταγής της οικονομίας στη λογική του πολιτικού κόστους.

Σημαίνει απλώς ότι η οικονομία παραμένει ένα ανοιχτό πεδίο πολιτικής δοκι
μασίας, εναλλακτικών προτάσεων ανάπτυξης ή ακόμα και παλινδρόμησης. 
Ορίζει τις αντικειμενικές δυνατότητες και τις κοινωνικές προοπτικές.

Η πολιτική όμως είναι αυτή που έρχεται να δώσει τις εναλλακτικές λύσεις, να 
κάνει τις επιλογές των δυνάμεων, των τρόπων, των στόχων και των μέσων της 
ανάπτυξης.

Είναι η πολιτική που μπορεί να οδηγήσει στο μαρασμό. Είναι η πολιτική που 
μπορεί να οδηγήσει στην ευημερία. Είναι η πολιτική εκείνη που μπορεί να οδηγή
σει σε μία άναρχη ανάπτυξη με κοινωνική ανισότητα, ανεργία και υποαπασχόλη
ση, που ορθώνει τα τείχη του αποκλεισμού σε μεγάλες ομάδες πληθυσμού.

Είναι η πολιτική εκείνη που μπορεί να οδηγήσει σε μία αρμονική όσο και δυνα-
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μικη ανάπτυξη με κοινωνική δικαιοσύνη, απασχόληση, περιβαλλοντική προστα

σία δημιουργική ενσωμάτωση στο παραγωγικό δυναμικό, των εργαζομένων.

Πολιτική ήταν στο παρελθόν η επιλογή που μετέτρ εψ ε το Κράτος σε ένα 
τεράστιο πελατειακό αντιπαραγωγικό μηχανισμό, που καταπατούσε κάθε αρχή 
αναπτυξιακού ορθολογισμού και απορροφούσε την ικμάδα των δυνάμεων της 

ελεύθερης οικονομίας και αγοράς.

Πολιτική ήταν η επιλογή που μετέτρεψε το Κράτος σε όργανο παραοικονο
μίας και μεγάλων οικονομικών συμφερόντων χωρίς παραγωγικό και αναπτυξιακό 
προσανατολισμό, που επ έτρ εψ ε την ανάπτυξη συμπεριφορών παρασιτισμού, 
αεριτζηδισμού και που ανέχθηκε την αποβιομηχάνιση της ελληνικής οικονομίας.

Πολιτική ήταν η επιλογή που μετέτρεψε το Κράτος σε διεκπεραιωτή συντε
χνιακών συμφερόντων, που αφαίρεσαν από τις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα 
το ρόλο του επιτελικού σχεδιασμού, της κοινωνικής δράσης, της παραγωγικής 
εξυπηρέτησης, των οικονομικών δραστηριοτήτων και της αποτελεσματικής εξυ
πηρέτησης του πολίτη με διαφάνεια, αξιοκρατία και πολιτική ουδετερότητα.

8. Πολιτική είναι σήμερα η επιλογή που κάνουμε ως Κυβέρνηση να αγνοήσουμε 
το πολιτικό κόστος, να δημιουργήσουμε νέα πρότυπα εξουσίας, να θεσμοθε
τήσουμε τον κοινωνικό διάλογο, να εκσυγχρονίσουμε το Κράτος, να μετα
τρέψουμε τις υπηρεσίες του σε αναπτυξιακούς μηχανισμούς παραγωγικού 
σχεδιασμού και εμψύχωσης της κοινωνίας.

9. Είναι σίγουρο πως αν δεν είχαμε να κάνουμε με ένα Κράτος σε μεγάλο 
βαθμό αναχρονιστικό, χωρίς επιτελική συγκρότηση και χωρίς αποτελεσματι
κές οργανωτικές δομές, θα είμαστε ήδη σε θέση να παράγουμε νομοσχέδια 
με πιο «έξυπνες λύσεις», θα είχαμε λειτουργίες πιο αποδοτικές, υπηρεσίες 
πιο ορθολογικές, πολιτικές πιο δίκαιες.

Γι' αυτό και είναι πολιτική η απόφασή μας να φθάσουμε στο σημείο αυτό το 

ταχύτερο δυνατό.

Είναι πολιτική, τέλος, η βούλησή μας να είμαστε μέσα στα επόμενα δύο χρό
νια σε θέση να αποκαταστήσουμε τη φορολογική δικαιοσύνη και να θεσμοθε
τήσουμε ένα πλήρως αναπτυξιακό δημοσιονομικό σύστημα.

Μέχρι τότε, όμως, πολιτική μας απόφαση και πράξη είναι να καταργήσουμε τις 
φορολογικές διακρίσεις του παρελθόντος, να ελαφρύνουμε τα φορολογικά 
Βάρη των ασθενέστερων εισοδηματικών τάξεων και να κατευθύνουμε τις παρα
γωγικές δαπάνες στη δημιουργία αναπτυξιακών υποδομών, να διευρύνουμε τις 
κατακτήσεις του Κράτους Πρόνοιας και να αξιοποιήσουμε τις θυσίες, τους 
μόχθους και τους κόπους του ελληνικού λαού.
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Ήδη, το 50%  των προϋπολογιζομένων δαπανών μας κατευθύνονται στην Παι
δεία, την Υγεία, την Πρόνοια και τη δημιουργία αναπτυξιακών υποδομών.

Πρόκειται για μια πολιτική επιλογή μιας Σοσιαλιστικής Κυβέρνησης που δεν 
εννοεί να ξεφύγει από τη λογική της ύπαρξης ενός ισχυρού και αποτελεσματι
κού Κράτους Πρόνοιας, γιατί ξέρει ότι το Κράτος αυτό είναι ταυτόχρονα ένας 
μηχανισμός εμψύχωσης του ανθρώπινου δυναμικού της κοινωνίας μας, που είναι 
και το μεγαλύτερο εθνικό κεφάλαιό μας.

Η μεγάλη πολιτική μας διαφορά με τα άλλα πολιτικά κόμματα, είναι ακριβώς 
αυτή η σχέση της δικής μας πολιτικής με την οικονομία. Εμείς σχεδιάζουμε την 
οικονομική ανάπτυξη της χώρας μας με κοινωνική ευαισθησία, γιατί θέλουμε η 
πολιτική μας να έχε ι ανθρώπινο πρόσωπο, να σέβεται τους κόπους και τους 
μόχθους του λαού μας.

Γνωρίζουμε ότι ο σχεδιασμός αυτός έχε ι ένα υψηλό, αλλά προσωρινό κόστος.

Το κόστος αυτό το καταβάλλουν σήμερα και οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι. 
Αλλά σύντομα οι κατηγορίες αυτές της κοινωνίας θα γευθούν τους καρπούς 
ενός υγιούς και ισχυρού Κράτους κοινωνικής αλληλεγγύης.

Το κόστος αυτό το καταβάλλουν και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι επαγ- 
γελματίες. Αλλά και αυτοί θα έχουν άμεσα οφέλη από τις αναπροσαρμογές 
που συντελούνται στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό περιβάλλον. Στόχος μας είναι οι 
μικρομεσαίες επ ιχειρήσεις να διατηρήσουν και να ισχυροποιήσουν το ήδη 
σημαντικό ρόλο τους, διότι αποτελούν τη σπονδυλική στήλη της ελληνικής οικο
νομίας.

Το κόστος αυτό αρχίζουν τώρα να το καταβάλλουν και οι μεγάλες επιχειρή
σεις. Η ανάπτυξη των ανταγωνιστικών δομών της Εθνικής μας Οικονομίες με 
δυναμισμό και εξωστρέφεια, καθώς και ο πρωταγωνιστικός ρόλος που θέλουμε 
να έχει η χώρα στην ευρύτερη γεωγραφική μας περιοχή, θα αποδώσει σύντομα 
μεγάλα οφέλη και για τις επιχειρήσεις αυτές.

Αυτοί που σήμερα πράγματι καταβάλλουν το τίμημα του εκσυγχρονισμού της 
πατρίδας θα είναι και οι μεγάλοι κερδισμένοι από την επίτευξή τους.

Αυτούς, άλλωστε, εκφράζει η πολιτική μας.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Η συντρόφισσα Βάσω Παπανδρέου για το κλείσιμο.

ΙΙίΒΑ'ΐ»Β·ΡΙ1!ΙΒΙ!!Μ|Ι|̂
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Κ Λ Ε ΙΣ ΙΜ Ο  Εργασιών Λεύτερης Ενότητας 

Β ΑΣΩ  Π Α Π Α Ν Δ Ρ Ε Ο Τ

Χυντρόφισσες και σύντροφοι, είναι λίγο δύσκολο να κλείσω γιατί πρέπει να 
πω ότι ξεκινήσαμε μια κουβέντα και την έχουμε βάλει υποτίθεται σε κάποιες 
ενότητες, αλλά νομίζω ότι οι παρεμβάσεις σε μεγάλο βαθμό κινήθηκαν στο 
συνολικό θέμα που συζητάμε σήμερα και αύριο και όχι στη συγκεκριμένη ενό
τητα, που εγώ προσπάθησα να βάλω ένα πλαίσιο και κάποια ερωτήματα.

Αυτό, κατά τη γνώμη μου, δ είχνει την ανάγκη που υπάρχει στο ΠΑΣΟ Κ για 
περισσότερη συζήτηση μεταξύ μας. Να φύγουμε από τα γενικά, τις διαπιστώ
σεις ή τις παρατηρήσεις ή τις προτάσεις και να μπούμε σε πιο συγκεκριμένα 
δέματα, που εκε ί να υπάρξει και ιδεολογική και πολιτική αντιπαράθεση.

Αυτό που έγινε αντιληπτό από όλες τις παρεμβάσεις είναι ότι η σχέση οικονο
μίας και κράτους είναι άμεση και καθοριστική. Όμως, τα δεδομένα έχουν αλλά
ξει. Και αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να κοιτάξουμε το μέλλον, το πώς θα 
διαμορφώσουμε αυτή τη σχέση για τον 21ο αιώνα - και όχι να κοιτάμε στο 
παρελθόν.

Το παρελθόν, σίγουρα, πρέπει να το αξιολογήσουμε, αλλά εάν μείνουμε κολ
λημένοι σ' αυτά που λέγαμε ή που κάναμε και τα ωραιοποιούμε, θα έχουμε 
εκπλήξεις αρνητικές και στο μέλλον. Και επειδή το ΠΑΣΟΚ, πράγματι, είναι το 
πρωτοπόρο κόμμα στην ελληνική κοινωνία, δεν έχε ι αυτό το δικαίωμα, έχε ι υπο
χρέωση να προβληματιστεί και να δώσει απαντήσεις σε ερωτήματα πάρα πολύ 
σοβαρά.

Τα ερωτήματα μπορεί να είναι τα ίδια, που ήταν και πριν από 10 χρόνια. Οι 
απαντήσεις, όμως, είναι τελείως διαφορετικές. Διότι οι απαντήσεις καλούνται να 
δοθούν μέσα σε ένα τελείως διαφορετικό πλαίσιο στο οποίο λειτουργούμε. Και 
αν απλώς παραβλέπουμε την πραγματικότητα, θα δώσουμε απαντήσεις ή θα 
ακολουθήσουμε πολιτικές που δεν θα είναι προς όφελος της ελληνικής οικονο- 
μίας, της ελληνικής κοινωνίας, του ΠΑΣΟ Κ του ίδιου.

Και τη δεκαετία του '8 0  είχαμε ερωτήματα, δεν είχαμε όμως ούτε ελεύθερη 
διακίνηση κεφαλαίων, ούτε ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και εννοώ την 
πλήρη ενσωμάτωσή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε τη διεθνοποίηση της αγο
ράς στο βαθμό που είναι σήμερα, ούτε πολύ περισσότερο από όλα αυτά, τη 
ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας.
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Και αυτά πρέπει να τα δούμε και πρέπει να δούμε το πώς τα αντιμετωπίζουμε 
Για παράδειγμα, τη δεκαετία του '8 0  είχαμε το ερώτημα το πώς 8α διασφαλί
σουμε τις  δ έσ ε ις  εργασ ίας των εργαζομένω ν. Το έχο υ μ ε και σήμερα. 
Αλλοίμονο όμως αν δώσουμε την ίδια απάντηση που δώσαμε τη δεκαετία του 
'8 0  με τη δημιουργία του Οργανισμού Προβληματικών Επιχειρήσεων, για να 
διατηρήσουμε, υποτίθεται, βιομηχανίες, οι οποίες δεν είχαν προοπτική βιωσιμό
τητας ή θέσεις εργασίας, οι οποίες δεν είχαν προοπτική ύπαρξης.

Το αποτέλεσμα ήταν ότι όχι μόνο αυτές τις θέσεις εργασίας δεν διασφαλίσα
με, αλλά είχαμε πολύ αρνητικές επιπτώσεις και σε υγιείς επιχειρήσεις, οι οποίες 
αναγκάστηκαν να βρεθούν σε έναν άνισο ανταγωνισμό με τις επιχειρήσεις 
αυτές - κι αυτό ε ίχ ε  μια συνολική επίπτωση σε όλη την οικονομία.

Είπα στην εισήγησή μου ότι το κοινωνικό κράτος είναι απαραίτητο. Δεν μπορεί 
να υπάρξει όμως κοινωνικό κράτος ή κράτος παροχών, πολύ περισσότερο, που 
είχαμε, εάν δεν δούμε τα θέματα της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικό
τητας της ελληνικής οικονομίας. Αλλιώς, θα επαναλαμβάνουμε τα ίδια θέματα 
με τη διανομή ενός όλο και μειούμενου εθνικού προϊόντος.

Η απόστασή μας από τις άλλες χώρες έχ ε ι μεγαλώσει αυτά τα χρόνια. Το 
θέμα είναι το πώς θα αυξήσουμε το εθνικό προϊόν και το πώς θα το κατανεί- 
μουμε ακόμη πιο δίκαια. Και αν δεν δούμε τα θέματα της παραγωγικότητας και 
της ανταγωνιστικότητας, νομίζω ότι θα οδηγηθούμε σε περιθωριοποίηση, κάτι 
το οποίο είναι απαράδεκτο και για το ΠΑΣΟ Κ και πολύ περισσότερο για την 
ελληνική οικονομία.

Υπάρχει σήμερα μια τελείως διαφορετική κατάσταση που θα πρέπει να τη 
λάβουμε υπόψη μας. Είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και αν δεν είμαστε, 
πάλι τα ίδια θα ίσχυαν. Υπάρχουν πλέον αποφάσεις, οι Βαθμοί εξουσίας, οι 
βαθμοί δυνατότητας, οι Βαθμοί άσκησης πολιτικής κάθε ενός κράτους και 
πολύ περισσότερο για τα μικρά κράτη έχουν μειωθεί σε σχέση με ό,τι ίσχυε 
πριν 10 -20 -30  χρόνια.

Αποφάσεις παίρνονται σε ένα υψηλότερο επίπεδο συλλογικό, που είναι έξω 
και πάνω από τα εθνικά πλαίσια. Εκεί έχουμε υποχρέωση, μέσω της συνεχούς 
διαπραγμάτευσης σ' αυτούς τους οργανισμούς στους οποίους συμμετέχουμε, 
να προωθούμε βέβαια τα δικά μας τα συμφέροντα και να διαμορφώνουμε 
θέσεις πιο ευνοϊκές, πιο αριστερές, που να λαμβάνουν υπόψη τους και τις ανά
γκες της κοινωνίας.

Έτσι, χρ ειά ζετα ι το κράτος να δ ε ι τη σχέση του με τους θεσμούς και οι 
θεσμοί λειτουργούν πλέον σε υπερεθνικό επίπεδο, σε εθνικό επίπεδο χρειάζε
ται πάλι τους θεσμούς να τους εκσυγχρονίσουμε ή να δημιουργήσουμε νέους,
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ιατί δημι°υΡΥ°^νται ν^ε ζ ανάγκες και οι δεσμοί αυτοί είναι πάρα πολύ σημα

ντικοί.

Είπα ότι κύριοι δεσμοί είναι η αγορά, και έχουμε το ερώτημα, το πώς δα κατο- 
τα δικαιώματα των καταναλωτών, των πολιτών. Είναι το νόμισμα, το 
σύστημα, το χρηματοπιστωτικό σύστημα.

[Η κίνηση κεφαλαίων, που είναι πέρα και έξω από τις εδνικές κυβερνήσεις, 
έχει τεράστιες επιπτώσεις στις εδνικές οικονομίες. Και εκ ε ί δεν μπορεί παρά 
μέσω υπερεδνικών δεσμών να προσπαδήσουμε να δημιουργήσουμε μηχανι
σμούς εποπτείας και διαφάνειας.

μυρώσουμε
φορολογικό

Ο δεύτερος τομέας που πρέπει πράγματι να ασχοληδούμε είναι το δέμα των 
υποδομών. Κι αυτό είναι δέμα του κράτους. Τηλεπικοινωνίες, ενέργεια, περιβάλ
λον, μεταφορές, ο ευρύτερος δηλαδή δημόσιος τομέας, αλλάζει με ταχύτητες 
εκπληκτικές. Εάν συνεχίσουμε απλώς να έχουμε μια αμυντική πολιτική δα οδηγη
θούμε σε μια περιδωριοποίηση και σε μια υπονόμευση των ίδιων αυτών δεσμών 
που δέλουμε να προφυλάξουμε.

Και εκε ί είναι που πρέπει να ακολουδήσουμε μια επιθετική πολιτική, το πώς θα 
αναδιαρδρώσουμε, δα εκσυγχρονίσουμε αυτούς τους θεσμούς, αυτές τις 
δημόσιες επιχειρήσεις, ώστε να παίξουν πράγματι το ρόλο τους μέσα σε μια 
ανταγωνιστική οικονομία.

Δεν μπορούμε να βάλουμε φραγμούς. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να 
κάνουμε αυτές τις επιχειρήσεις ανταγωνιστικές. Και κυρίως αυτό που θα πρέπει 
να δούμε είναι το πώς η επόμενη γενιά θα είναι με όρους καλύτερους από 
εμάς.

Γιατί πάρα πολλές φορές περιοριζόμαστε στο σήμερα και δεν βλέπουμε και 
τις υποχρεώσεις μας προς το αύριο και πώς ένα σοσιαλιστικό κίνημα θα πρέπει 
να δημιουργήσει αυτές τις προϋποθέσεις, ώστε η νέα γενιά, η σημερινή, να έχει 
καλύτερες συνθήκες από αυτές που υπάρχουν σήμερα. Και καλύτερες είναι 
απαραίτητο, φαίνεται τόσο καθαρά όπως παλιά διότι αλλιώς θα τους περιθω
ριοποιήσουμε τελείως.

Οι τεχνολογικές εξελ ίξεις  είναι τόσο μεγάλες που πλέον δεν είναι η διάκριση 
μεταξύ κεφαλαίου και εργασίας. Αλλά και όλοι οι εργαζόμενοι πάνε μαζί και 
έχουν κοινά συμφέροντα;

Σύντροφοι και συντρόφισσες, ποια είναι τα κοινά συμφέροντα του ανειδίκευ
του εργάτη με του πολύ εξειδ ικευμένου εργαζόμενου; Ο μεν ανειδ ίκευτος 
εργάτης είναι σε διαρκή ανασφάλεια και δα χάσει τη δουλειά του, ο πολύ εξει-

I

1 4 7



■ I I , Γ Ί Ι  I

δικευμένος εργαζόμενος διαπραγματεύεται με το μεγάλο κεφάλαιο. Δεν είναι 
ούτε εξαρτημένος, ούτε είναι κοινά τα συμφέροντα του με τους άλλους εργα
ζόμενους.

Υπάρχει μία τάξη πλέον εργαζομένων που έχουν γνώσεις και εξειδίκευση, που 
είναι περιζήτητοι στη διεθνή αγορά, και αυτοί διαπραγματεύονται τους όρους 
και τις προϋποθέσεις με τις οποίες δα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Και το 
χάσμα μεταξύ των ίδιων των εργαζομένων μεγαλώνει, και αρχίζουν οι συγκρού
σεις μεταξύ της ίδιας της εργατικής τάξης.

Η Φινλανδία, σύντροφοι και συντρόφισσες, μια μικρή, πολύ μικρή χώρα με 
πάρα πολλά μεγάλα προβλήματα, και όμως έχε ι βάλει στόχο το '9 9  να ρίξει 
στο 2,9%  του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος για την έρευνα. Σήμερα έχει 
πάνω από το μέσο όρος της Κοινότητας. Εχει εκσυγχρονίσει όλο της το εκπαι
δευτικό σύστημα και όλη η νέα γενιά έχε ι πλέον τις δυνατότητες και τις γνώσεις, 
που θα της επιτρέψουν αύριο όχι μόνο να έχε ι εργασία, αλλά να παίξει και πολύ 
πιο σημαντικό ρόλο.

Εάν δεν δούμε πραγματικά το πώς διαμορφώνεται το περιβάλλον μέσα στο 
οποίο καλούμαστε πλέον να λειτουργήσουμε και το πώς μαζί με τις άλλες προ
οδευτικές δυνάμεις δα δημιουργήσουμε κάποιους θεσμούς που θα διασφαλί
ζουν ατομικά και συλλογικά δικαιώματα, τότε, στο μεν εθνικό επίπεδο θα πάμε 
σε μία περιθωριοποίηση, αλλά και σε διεθνές επίπεδο δεν θα παίζουμε κανένα 
ρόλο.

Πρέπει λίγο, νομίζω, να ξεφύγουμε από κάποιες αντιλήψεις που είχαμε και 
πριν από χρόνια, για τις εργασιακές σχέσεις, χειρωνακτική, πνευματική εργασία 
και να δούμε τις εργασιακές σχέσεις όπως διαμορφώνονται πλέον. Η συλλογι
κή μορφή αυτή που ξέραμε, σιγά σιγά, αρχίζει να μειώνεται.

Δυστυχώς ή ευτυχώς, επειδή είμαστε Ελληνες, το ατομικό στοιχείο αρχίζει να 
παίζει πολύ πιο σημαντικό ρόλο. Αντί να δούμε το πώς θα αξιοποιήσουμε αυτό 
που ταιριάζει στο χαρακτήρα του Έλληνα, το ατομικό στοιχείο, και οι εξελ ίξεις  
στην τεχνολογία ενισχύουν αυτή την ατομικότητα, για παράδειγμα, όλο και λιγό- 
τεροι δα δουλεύουν σε εργοστάσια ή σε τράπεζες ή σε μεγάλες βιομηχανίες, 
σε μεγάλες υπηρεσίες, όλο και περισσότεροι δα δουλεύουν μόνοι τους στο 
σπίτι, στο γραφείο με ένα oomputer και θα επικοινωνούν σε όλο τον κόσμο, 
εμείς προσπαθούμε να διατηρήσουμε αυτές τις σχέσεις τις οποίες είχαμε, οι 
οποίες και δεν μας πήγαιναν ως νοοτροπία, (ελληνική) και τόσο πολύ.

Κάποτε παίρναμε το λεωφορείο για να πάμε στην τράπεζα, για να σηκώσουμε
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χρήματα ή για να κάνουμε οποιαδήποτε συναλλαγή. Σήμερα ο καδένας μπορεί 
να έχει τα χρήματά του σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Θέλει, να 
έχει τον κωδικό του και χωρίς να παρεμβαίνει κανένας υπάλληλος, να τηλεφω- 
ve[ να δίνει εντολή να μεταφέρονται τα χρήματά του, να κάνει τις συναλλαγές 
του, χωρίς κανέναν ενδιάμεσο.

Αυτό σημαίνει ότι ούτε οδηγοί για τα λεωφορεία δα χρειάζονται τόσοι όσοι 
πριν, γιατί δα μετακινούνται λιγότεροι, ούτε υπάλληλοι στις τράπεζες, αλλά οι 
δουλειές δα γίνονται με τελείως διαφορετική διαδικασία.

Όμως, η Αμερική, για παράδειγμα, που έχει δώσει μια τεράστια προώδηση 
στις τεχνολογίες, έχει μία αύξηση στην απασχόληση και υπολογίζεται ότι τον 
επόμενο χρόνο δα έχει επιπλέον ένα εκατομμύριο δέσεις μόνο στον τομέα της 
Πληροφορικής.

Και νομίζω είναι δέματα που δα πρέπει να τα δούμε πράγματι ως ΠΑΣΟΚ, το 
πώς διαμορφώνουμε την πολιτική μας, το τι ρήξεις κάνουμε και το ποιος είναι 
πλέον ο ρόλος του κράτους. Το κράτος δα πρέπει να αλλάξει τελείως τα μέσα 
τα οποία χρησιμοποιούσε για να επιτύχει τους ίδιους τους στόχους, που ήταν 
ένα πιο δίκαιο κοινωνικό κράτος και μία ανάπτυξη μεγαλύτερη για όλους τους 
Έλληνες πολίτες.

Θα πρέπει να δημιουργήσουμε αυτούς τους δεσμούς και να ενισχύσουμε 
όλες αυτές τις παραγωγικές δυνάμεις της χώρας, και υπάρχουν στη χώρα μας, 
ε ίτε  είναι στο γεωργικό τομέα, ε ίτ ε  είναι στο βιομηχανικό, ε ίτ ε  κυρίως στον 
τομέα των υπηρεσιών, και αυτές οι δυνάμεις της εργασίας, της παραγωγής, να 
γίνουν οι πρωτοποριακές, οι δυνάμεις οι οποίες δα σύρουν το κάρο της ανάπτυ
ξης στη χώρα μας.

Και χρειάζεται μεγάλη αλλαγή και μερικά πράγματα να τα αποδεχδούμε και 
να τα υλοποιήσουμε, ερχόμενοι σε σύγκρουση με κάποιες ε ίτε  αντιλήψεις, ε ίτε  
συμφέροντα σε μικρό ή σε μεγάλο επίπεδο. Δεν μπορεί να παίζει το κράτος τον 
ίδιο ρόλο που έπαιζε τη δεκαετία του '8 0  ή του '70 . Δεν μπορεί να παρεμβαίνει 
μ' αυτόν τον τρόπο στην παραγωγή.

Θα πρέπει να αλλάξει τελείως τα μέσα τα οποία χρησιμοποιεί και να δημιουρ
γεί τις συνδήκες ώστε οι παραγωγικές δυνάμεις του τόπου, πράγματι, να ανα
πτύσσονται. Σύντροφοι και συντρόφισσες, το ΠΑΣΟ Κ έπαιξε και παίζει πρωταρ
χικό ρόλο στη διαμόρφωση της πολιτικής στη χώρα μας.

Είναι πλέον καιρός να συζητήσουμε πολύ πιο αναλυτικά τα επιμέρους δέματα, 
να συμφωνήσουμε και να διαμορφώσουμε τις πολιτικές μας με προοπτική τον
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επόμενο αιώνα. Και νομίζω ότι χρειάζεται να γίνει αυτή η κουβέντα και για τις 
δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς και για τις ρήξεις που πρέπει να κάνου
με και για το ρόλο του κράτους - που το λέμε στρατηγείο.

Όταν λέμε στρατηγείο, να μην εννοούμε ότι είμαστε από πάνω κάποιος στρα
τηγός που αποφασίζει τα πάντα. Ο στρατηγός βρίσκεται έξω από τα εθνικά 
σύνορα. Το στρατηγείο είναι κάπου σε ένα διεθνή οργανισμό και εδώ είναι 
κάποια μικρότερη μονάδα, η οποία έχε ι περιορισμένες εξουσίες, αλλά θα πρέ
πει να ασκήσει αυτές τις εξουσίες.

Δεν θέλω να πω περισσότερα, γιατί ήδη έχουμε βγει έξω από τον προγραμμα
τισμό. Νομίζω ότι η συζήτηση είναι καλή, αλλά δεν αρκεί να μένουμε σε συζητή
σεις εφ' όλης της ύλης. Πρέπει να πάρουμε επιμέρους θέματα, να τα συζητή
σουμε και να συμφωνήσουμε ή να διαφωνήσουμε, δεν έχε ι σημασία.

Στο τέλος θα συμφωνήσουμε, γιατί νομίζω ότι ο στόχος όλων μας είναι κοι
νός, το πώς το ΠΑΣΟ Κ θα εξακολουθήσει να παίζει κυρίαρχο και πρωταρχικό 
ρόλο στις εξελ ίξεις  που έρχονται στον 21ο αιώνα σε ένα τελείως διαφορετικό 
περιβάλλον.

Και δα πρέπει όλοι να έχουμε γνώση το τι έρχεται και αυτό που έρχεται μπο
ρούμε να το επηρεάσουμε σε μικρό βαθμό, παίζοντας ένα ρόλο μέσα σε ένα 
μεγαλύτερο σύνολο στο οποίο είμαστε μέρος. Δεν μπορούμε να το αποτρέψου
με, δεν μπορούμε να το απαγορεύσουμε. Ευχαριστώ πολύ.
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Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, οι ραγδαίες αλλαγές στο χώρο 
της παραγωγής, το άνοιγμα των αγορών σε παγκόσμια κλίμακα με την επικράτη
ση ενός ασύδοτου σε πολλές περιπτώσεις ανταγωνισμού, οι νέες  σχέσεις 
εργασίας, οδηγούν σήμερα σε μία νέα σχέση οικονομίας, κοινωνίας και πολιτι
κής και σε σταδιακή υποχώρηση των θεσμών του κοινωνικού κράτους.

Σύμφωνα με τη λογική του οικονομικού μονεταρισμού, η νομοτέλεια της λεγο- 
μένης παγκοσμιοποίησης επιβάλλει την περιστολή των κοινωνικών και εργασια
κών δικαιωμάτων και το μόνο που τίθεται υπό συζήτηση είναι το εύρος των περι
κοπών. Σήμερα, την περίοδο της απόλυτης ηγεμονίας του χρηματιστικού κεφα
λαίου, που καταλαμβάνει την κορυφή της πυραμίδας της οικονομικοπολιτικής 
εξουσίας.

Μπορούν όμως οι ευρωπαϊκές κοινωνίες να επιβιώσουν και να πορευτούν 
στον επόμενο αιώνα κάτω από μια τέτοια δομή κυριαρχίας του κεφαλαίου; Και 
ακολουθεί το κρίσιμο ιστορικό, νομίζω, ερώτημα που μας αφορά ως σοσιαλι
στικό κίνημα, ποιος άραγε θα πρέπει να είναι ο ρόλος των αριστερών και προο
δευτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών λαών που πλήττονται από την αποδιάρ- 
θρωση των εργασιακών σχέσεων και την απορρύθμιση του κοινωνικού κράτους.

Ας έρθουμε στο καθεαυτό πρόβλημα, που είναι και το αντικείμενο αυτής της 
ιδεολογικοπολιτικής μας Συνδιάσκεψης. Όλοι ομολογούμε σήμερα ότι το κοινω
νικό κράτος βρίσκεται σε αμφισβήτηση και κρίση, χωρίς να προσδιορίζουμε 
πάντοτε συγκεκριμένα τα χαρακτηριστικά αυτής της κρίσης.

Προσωπικώς θα διέκρινα δύο μορφές. Είναι η κρίση της χρηματοδότησης, 
που εμφανίζεται αφ' ενός μεν με την ανεπάρκεια των εσόδων, που συνδέεται με 
το γενικότερο δημοσιονομικό πρόβλημα και με οργανωτικές αδυναμίες του 
συστήματος, (φοροδιαφυγή, φοροαποφυγή, εισφοροδιαφυγή, αύξηση του δημό
σιου χρέους), και αφ' ετέρου με την πίεση του κόστους, που οφείλεται με τη 
σειρά της τόσο στις δημογραφικές εξελίξεις , (δραματική αύξηση της τρίτης και 
τέταρτης γενιάς, μείωση της προσφοράς εργασίας), όσο και στη συνεχή αύξηση 
της ζήτησης για ορισμένα δημόσια αγαθά, όπως η παιδεία και η υγεία, που χρη
ματοδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό.
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Η δεύτερη παράμετρος της κρίσης αυτής του σύγχρονου κοινωνικού κράτους, 
είναι η κρίση της λειτουργικότητας της αποτελεσματικότητάς του. Το σύγχρονο 
κοινωνικό κράτος κοστίζει ακριβά, χωρίς να πετυχαίνει τους στόχους του. Η ποι
ότητα των κοινωνικών υπηρεσιών δεν ικανοποιεί.

Τα πραγματικά εισοδήματα των περισσότερο ευπαθών ομάδων του πληθυ
σμού είναι ακόμα πολύ χαμηλά. Οι μηχανισμοί αναδιανομής του εισοδήματος 
εμπεριέχουν τον κίνδυνο αδρανοποίησης αυτών που καλύπτουν και να δημιουρ
γήσουν αντικίνητρα για την εργασία, την οικογένεια, την αποταμίευση.

Μέρος των αναδιανεμητικών μεταβιβάσεων κατευθύνονται σε άτομα χωρίς 
πραγματική ανάγκη, που εκμεταλλεύονται τις αδυναμίες του συστήματος. Αυτά 
τα χαρακτηριστικά, και όχι μόνο, παρουσιάζονται πιο έντονα στην Ελλάδα απ' 
ό,τι στη Δυτική Ευρώπη και στις Σκανδιναβικές χώρες, για λόγους σχετικούς με 
τα μεγέθη των οικονομιών, τις κρατικές δομές, αλλά και τα πολιτικά συστήματα.

Στη χώρα μας, με μεγάλη καθυστέρηση, και γι' αυτό με Βιαστικούς ίσως ρυθ
μούς, εθέσαμε στη δεκαετία  του '8 0  τις βάσεις ουσιαστικά του κοινωνικού 
κράτους, με τις μεγάλες θ εσ μ ικές παρεμβάσεις του Εθνικού Συστήματος 
Υγείας, της μεταρρύθμισης στην παιδεία, της αναμόρφωσης του ΟΑΕΔ, της κοι
νωνικής προστασίας, πρόνοιας, στέγης, του νέου πλαισίου για τις εργασιακές 
σχέσεις, των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων κ.λπ.

Δεν αλλάξαμε όμως το κράτος, τους μηχανισμούς και τις διαδικασίες αναδια
νομής, καθώς και τις κοινωνικές δομές. Έτσι, αυτές οι θεσμικές παρεμβάσεις 
στο χώρο της κοινωνικής πολιτικής άγγιξαν τα όριά τους και σε ένα βαθμό 
εκφυλίστηκαν και ενσωματώθηκαν στη λογική του κράτους παροχών, στην πελα
τειακή πρακτική και στη νοοτροπία ότι όποια κοινωνική επαγγελματική συντεχνία 
πιέζει περισσότερο, αυτή απολαμβάνει να συμμετέχει στη διανομή.

Και οι πολλοί φτωχοί χρηματοδοτούν τους έχοντες και συμμετέχοντες στη 
διανομή και όχι το αντίθετο. Σήμερα βρισκόμαστε μπροστά σε ένα μείγμα κρά
τους παροχών. Οφείλουμε συνεπώς να αναζητήσουμε ένα νέο κοινωνικό κρά
τος, που θα παρεμβαίνει ορθολογικά στη βάση της κοινωνικής δικαιοσύνης και 
αλληλεγγύης.

Η αναζήτηση αυτής της νέας ισορροπίας της νέας ισορροπίας δεν είναι μόνο 
ελληνικό, είναι πανευρωπαϊκό πρόβλημα. Για πρώτη φορά στη νεότερη ευρωπαϊ
κή - τουλάχιστον - ιστορία, η επανάσταση στην τεχνολογία και την επιστήμη και η 
ριζική αναδιοργάνωση των παραγωγικών δυνάμεων, όχι μόνο δεν συμβάλλουν 
στη βελτίωση της θέσης των εργαζομένων, αλλά αντιθέτως οδηγούν στην αφαί
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ρεση κοινωνικών δικαιωμάτων και τη μετατροπή της εγγυημένης μισθωτής εργα
σίας σε μια μάζα φθηνής και ανασφάλιστης απασχόλησης.

Η εμφάνιση των νέων αποκαλούμενων επικίνδυνων κοινωνικών ομάδων, των 
ανέργων, των κυμάτων των μεταναστών, των φτωχών, των περιθωριοποιημένων, 
του λεγάμενου τέταρτου κόσμου, από τη μια πολλαπλασιάζει τις ανάγκες και 
κατά συνέπεια, τους απαιτούμενους πόρους, και απ' την άλλη διαμορφώνει 

εκρηκτικές συνθήκες. Πρόσφατα γεγονότα στη Γαλλία, Γερμανία είναι εύγλωττα.

Κατά συνέπεια, η απάντηση στο κρίσιμο και ιστορικό - όπως προανέφερα - 
ερώτημα για το ρόλο των αριστερών και προοδευτικών κομμάτων, όπως το 
ΠΑΣΟΚ, και των ευρωπαϊκών λαών κάτω από τις συνθήκες αυτές, δεν μπορεί 
πια να δοθεί σε εθνικό μόνο επίπεδο.

Οι δυνάμεις της παγκόσμιας αγοράς και τα ισχυρά οικονομικά κέντρα που 
λειτουργούν σε υπερεθνικό επίπεδο δα σαρώσουν, κατά πάσα πιθανότητα, 
οποιαδήποτε προσπάθεια μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Η προσπάθεια 
θα περιορίζεται σε εθνικά και μόνο πλαίσια.

Η απάντηση δα πρέπει να δοθεί σε υπερεθνικό επίπεδο. Η διαμόρφωση ολο
κληρωμένων κοινωνικών και αναπτυξιακών δεσμών σε διευρωπαϊκό επίπεδο 
αποτελεί και τη μόνη συνολική απάντηση στην προοπτική που διαγράφεται να 
διανύσουμε μια περίοδο έντονων ανισοτήτων και κοινωνικών εντάσεων και 
εκρήξεων στην Ευρώπη και στη χώρα μας, ασφαλώς, τα επόμενα χρόνια.

Είναι όμως δυνατή η διαμόρφωση ενός παρόμοιου υπερεθνικού προτύπου ή 
μήπως οι δυνάμεις της αγοράς έχουν αποκτήσει τέτοια ιστορική αυτοδυναμική 
και έχουν επιβάλει την ιδεολογική τους ηγεμονία, ώστε να θεωρούνται ακλόνη
τες;

Τα ισχυρά οικονομικά κέντρα αρνούνται να αποδώσουν μερίδιο, έστω, των 
κερδών τους, γιατί νιώθουν ισχυρά έναντι της πολιτικής εξουσίας. Δεν χρειάζο
νται πια τη βοήθειά της, όπως τις περασμένες δεκαετίες. Είναι πλέον αυτόνομα 
και διεκδικούν μερίδιο - αν όχι τη μερίδα του λέοντος - από την πολιτική εξου
σία.

Αυτό έχ ε ι ξεχωριστό ενδιαφέρον για τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας, ο 

οποίος ίσως έχ ε ι την ψευδαίσθηση ότι, όπως λέγαμε μια δεκαετία  πιο πριν, 
είναι ο τσάρος της οικονομίας. Εάν έχ ε ι κατορθώσει να περιορίσει αυτά τα 
κέντρα σε μερίδιο μόνο της εξουσίας του και δεν τους έχε ι παραχωρήσει τη 
μερίδα του λέοντος, μπορεί να αισθάνεται τσάρος, οπωσδήποτε δεν πρέπει να 

αισθάνεται, έστω, ένας μικρός τοπάρχης.
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Προσπαθούν να επιβάλουν σύντροφοι και συντρόφισσες τις βουλήσεις τους , 
ε ίτε  στη νομοθετική, ε ίτε  στην εκτελεστική εξουσία, με τα γνωστά μέσα διαπλο
κών, εξαρτήσεων και ωμών ακόμα εκβιασμών. Και μιλάμε για την Ευρώπη της 
δημοκρατίας, για την Ελλάδα με την πιο πλέρια δημοκρατία από της ιδρύσεως 
του νεοελληνικού κράτους.

Εδώ ακριβώς βρίσκεται το ιστορικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η σύγχρονη 
δημοκρατία. Γι' αυτό και είναι αυταπάτη να μιλάμε απομονωμένα για οικονομική 
κρίση ή πιο στενά για την κρίση του κοινωνικού κράτους, όπως κάνουμε αυτή τη 
στιγμή.

Στην πραγματικότητα, αρχίζει να διαγράφεται μία περίοδος, στην οποία δεν 
θα καταργούνται απλώς, αγαπητοί σύντροφοι συνδικαλιστές, κάποια εργασιακά 
δικαιώματα, αλλά όπου η δημοκρατική πολιτεία και η δημοκρατική κοινωνία, οι 
προοδευτικές της δυνάμεις και τα μαζικά κινήματα, θα ωθούνται στο ιστορικό 
περιθώριο αν δεν αντισταθούν.

Και είναι καιρός να δούμε όλοι κατάματα την αλήθεια και να απαντήσουμε όχι 
μόνο θεωρητικά, αλλά στην πράξη. Τι να απαντήσουμε; Σε τι να συμφωνήσουμε; 
Πρώτον, ότι δεν υφίστανται στην ουσία τους τα ατομικά δικαιώματα αν αυτά 
δεν εδραιώνονται σε ευρύτερα κοινωνικά δικαιώματα.

Δεν υπάρχουν ατομικές ελευθερ ίες αν αυτές δεν θεμελιώνονται σε συλλογι
κές ελευθερ ίες και σε ισχυρούς κοινωνικούς θεσμούς.

Δεύτερο. Δεν υπάρχει πολιτική δημοκρατία αν αυτή δεν συμβαδίζει με την 
οικονομική και κοινωνική δημοκρατία, αφού από κοινού συνθέτουν την έννοια 
της αληθούς δημοκρατίας, όπως έλεγε στην αρχή σχεδόν αυτού του αιώνα ο 
Γεώργιος Παπανδρέου. Ένας από τους πρώιμους σοσιαλδημοκράτες πολιτικούς 
που πέρασαν κάτω από τον σκληρό ανταγωνισμό με την ακραία κομμουνιστική 
πρακτική στην ιστορία ως αντιδραστικοί, ως αντιλαϊκοί και ως αντιδημοκρατικοί.

Τρίτο. Δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά το κράτος δικαίου εάν δεν οικοδο- 
μείται ταυτοχρόνως ένα σύγχρονο κοινωνικό κράτος. Ό χι σε ρόλο ασθενοφό
ρου που καλείται να μαζέψει εκ  των υστέρων τα θύματα, αλλά ικανό να δια
σφαλίσει τη συνοχή και τον αλληλέγγυο χαρακτήρα της κοινωνίας.

Αυτά, πιστεύω, είναι τα θεμέλια των δικών μας πεποιθήσεων και αντιλήψεων 
και με βάση αυτές τις αρχές και τις αξίες πρέπει να προχωρήσουμε.

Οι δυσκολίες είναι πολλές και σημαντικές. Η συμμετοχή μας στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση και η πορεία μας προς την ΟΝΕ, την Οικονομική και Νομισματική σύγκλι
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ση, διαμορφώνουν νέες συνθήκες και τα περιθώρια διαχείρισης της κοινωνικής 
πολιτικής γίνονται πιο περιορισμένα.

Οι πόροι για τη χρηματοδότηση των συστημάτων ασφάλειας, κοινωνικής προ
στασίας και αλληλεγγύης είναι επίσης πιο περιορισμένοι. Οι πηγές είναι συγκε
κριμένες. Νέοι φόροι, εξωτερικός δανεισμός, αύξηση εισφορών, περιορισμός 
δημοσίων δαπανών, χτύπημα της παραοικονομίας και της Ελλάδας της αρπα- 
χτής, κατά τη σωστή έκφραση του Προέδρου μας, του Κώστα Σημίτη.

Οφείλουμε, δυστυχώς, ή συνεπώς κατ' ανάγκη σ'αυτά τα πλαίσια να συζητή
σουμε, να συμφωνήσουμε και να αποφασίσουμε, αφού προηγουμένως απαντή
σουμε στα εξής συγκεκριμένα ερωτήματα:

Πρώτον, το δημοσιονομικό μας σύστημα αντιμετωπίζει σήμερα το κόστος του 
κοινωνικού κράτους; Θα είναι σε θέση να το αντιμετωπίζει και σε είκοσι χρόνια 
από σήμερα; Αν όχι, ποια μέτρα πρέπει να ληφθούν εγκαίρως; Αύξηση φορολο
γίας; Ασφαλιστικοποίηση του συστήματος; Ιδιωτικοποίηση, περιορισμός υπηρε
σιών;

Δεύτερο ερώτημα: θα είναι σκόπιμο να περιοριστούν οι δωρεάν παροχές και 
ενισχύσεις σε ορισμένες ομάδες του πληθυσμού; Τις πιο ασθενείς, ενώ οι υπό
λοιποι να υποχρεώνονται να καλύπτουν εν μέρει ή συνολικά το πραγματικό 
κόστος των δημόσιων αγαθών; Στο ερώτημα αυτό δόθηκε το πρωί από τον 
Πρόεδρο, στην ομιλία του, νομίζω, σωστή απάντηση. Και σ' αυτή την περίπτωση 
μπορεί να συνδυαστεί αυτό με την καταπολέμηση του παρασιτισμού μέσα στο 
σύστημα;

Τρίτο ερώτημα: ποιες πλευρές του κοινωνικού κράτους προσφέρονται για μια 
περιορισμένη, ή ολοκληρωτική ιδιωτικοποίηση και ποιες όχι;

Τέταρτο ερώτημα: ποιες οικονομικές ή κοινωνικές αλλαγές έχουν επέλθει και 
γιατί έχουν υπονομεύσει την καλή λειτουργία του συστήματος;

Οι ενεργητικές πολιτικές που προτείνονται από εδώ και από εκεί, μπορούν να 
οδηγήσουν πραγματικά σε πιο ικανοποιητικά αποτελέσματα; Ή  βρισκόμαστε 
μπροστά σε κύματα συνθημάτων και δεν θα πρέπει να επαναλάβουμε τα λάθη 
που κάναμε και στη δεκαετία του '80 , που, όπως είπα, σωστά μεν εσπεύσαμε, 
αλλά οι βιαστικές ρυθμίσεις στις οποίες υποχρεωθήκαμε, ίσως μας δημιούργη
σαν και προβλήματα, απ' αυτά που είμαστε υποχρεωμένοι να αντιμετωπίσουμε 
τώρα.

Υπάρχει κίνδυνος οι ενεργητικές αυτές πολιτικές να λειτουργήσουν ως πρό-
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σχήμα για την περικοπή ουσιωδών παροχών και πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί 
αυτό το ενδεχόμενο;

Και τελευταίο ερώτημα: μήπως αποτελεί αυταπάτη ότι μπορεί το κοινωνικό 
κράτος να χρηματοδοτηθεί με απλή ανακατανομή των ποσών στα ίδια επίπεδα 
που δαπανώνται σήμερα για την επιδοματική πολιτική, χωρίς αυτό να προκαλέ- 
σει σκληρότητες, ή αδικίες προς διάφορες κατευθύνσεις;

Χωρίς αμφιβολία, συντρόφισσες και σύντροφοι, αποστολή δική μας είναι να 
θέσουμε τα ζητήματα αυτά σε γνώση όλων εκείνων των πολιτών που επιθυμούν 
να εμβαθύνουν, να τα εκλαϊκεύσουν και να τα προωθήσουμε, να τα επιβάλουμε 
σε ένα δημόσιο διάλογο. Σε αντίθεση με το φιλελευθερισμό που αναγνωρίζει 
μόνο ατομικούς παράγοντες, επιχειρηματίες, μισθωτούς, καταναλωτές, αποταμι
ευτές και ούτω καθ' εξής, ένα σοσιαλιστικό κίνημα, όπως το ΠΑΣΟΚ, δεν αγνο
ε ί τις έννοιες της κοινωνίας και του κοινωνικού κράτους. Ο φιλελευθερισμός 
ε ίχ ε  πάντοτε την τάση να αποθαρρύνει τους μηχανισμούς του κοινωνικού κρά
τους.

Η κοινωνική, όμως, πραγματικότητα γρήγορα απέδειξε ότι αυτοί οι μηχανισμοί 
πρακτικά δεν ήταν δυνατόν να εξουδετερωθούν, ακόμη και όταν αγνοούνται 
από την κυρίαρχη ιδεολογία, γιατί προκαλούνται και απαντούν σε πραγματικές 
ανάγκες της κοινωνίας.

Για ένα σοσιαλιστικό κόμμα, η φυσιογνωμία του κοινωνικού κράτους δεν προ
έρχεται μόνο από τις αποφάσεις της κρατικής, εξουσίας και από τους κυρίαρ
χους οικονομικούς παράγοντες, αλλά και από το σύνολο των πολιτών, από την 
οργανωμένη δράση των πολιτών, και οι οποίοι οφείλουν να συνειδητοποιήσουν 
ότι στη μεγάλη αυτή υπόθεση έχουν πρωτεύοντα ρόλο να διαδραματίσουν.

Απαιτείται όμως γι' αυτό να συνειδητοποιήσουμε όλοι μας τις ατομικές και 
συλλογικές μας ευθύνες, και αυτό περνά μέσα από τη δημοκρατική διάδοση 
της πληροφορίας και των ιδεών. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος του 
πολιτικού και κοινωνικού διαλόγου στη Βουλή, τα κόμματα και την κοινωνία, 
όπως αυτός που επιχειρούμε σήμερα.

Μ ε αυτή την έννοια είναι νομίζω μείζονος σημασίας και ο ρόλος που καλού
νται να παίξουν σήμερα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ένας ρόλος πολύ διαφο
ρετικός απ' αυτόν που παίζουν, υποδουλωμένα όπως είναι, τα περισσότερα 
ιδιωτικά -ιδιαίτερα- ηλεκτρονικά μέσα στα συμφέροντα επικίνδυνων χειραγω
γών της κοινής γνώμης, οικονομικών συμφερόντων και εκβιαστών του πολιτικού 
κόσμου.

JS3J
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Ο Σοσιαλισμός & π Δημοκρατία στην Ευρώπη του 21ου Αιώνα

Χυγχωρεστε μου αυτή την επιμονή στην επισήμανση. Σίγουρα δεν είμαι ο 
Κάτων. Μάλλον είμαι σίγουρος ότι υπάρχει η σύγχρονη Καρχηδόνα και απειλεί 
πράγματι την ελληνική και κάδε σύγχρονη κοινωνία.

Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, τα μηνύματα των κοινωνικών 
ρηγμάτων στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να μας προβληματίσουν 
και να μας οδηγήσουν στην έμπειρη, αλλά και αποφασιστική και ρηξικέλευθη 
αντιμετώπιση των προβλημάτων που είχα την τιμή να επισημάνω.

Χωρίς λαϊκισμούς, αλλά με υπευθυνότητα, πολιτική εντιμότητα (το πρώτο 
ζητούμενο και στην Ελλάδα σήμερα) και συναίσθηση της ευθύνης, είναι περίπου 
το ίδιο που μας ανήκει να οδηγήσουμε τη χώρα στην οικονομική, αλλά και την 
κοινωνική πρόοδο.

Ας μη διστάσουμε να θέσουμε τον δάκτυλο επί τον τύπον των ήλων, χωρίς 
όμως να ξεχνούμε ποτέ τις αρχές και τα οράματα που μας ενέπνευσαν όλα 
αυτά τα χρόνια από τότε που, με επικεφαλής τον Ανδρέα Παπανδρέου, δημι
ουργήσαμε ένα πρωτόγνωρο για την Ελλάδα ιδεολογικό, πολιτικό και κοινωνικό 
κίνημα, μετά το ιστορικό ΕΑΜ, και αποφασίσαμε να κάνουμε πραγματικότητα 
και στη χώρα μας τη δημοκρατία και το σοσιαλισμό, γεγονός που επιτύχομε σε 
σημαντικό βαθμό, γι' αυτό και είναι διπλό χρέος μας να μην οπισθοδρομήσου
με. Σας ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Ο σύντροφος Ροβέρτος Σπυρόπουλος έχει το λόγο.
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΤΗ Το νέο Κοινωνικό Κράτος

Ρ Ο Β Ε Ρ Τ Ο Σ  Σ Π Υ Ρ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

Αν επιχειρήσουμε σήμερα μια ολοκληρωμένη πολιτική αποτίμηση της πορείας 
μετεξέλιξης των μορφών και δομών, που οικοδομήδηκαν διαρκούσης της βιομη
χανικής περιόδου, αβίαστα μπορούμε να οδηγηθούμε στις παρακάτω συμπερα
σματικές παρατηρήσεις:

/. Η ευρωπαϊκή αριστερά, οι σοσιαλιστικές και οι σοσιαλδημοκρατικές πολιτι
κές δυνάμεις και η πάλη των συνδικάτων, είναι, χωρίς αμφιβολία, οι γεννήτο
ρες και οι δημιουργοί των υφισταμένων σήμερα δομών του κοινωνικού κρά
τους - τόσο στην Ευρώπη όσο και στον υπόλοιπο κόσμο.

2. Οι πολιτικές δυνάμεις της δεξιάς, όπου και όταν είχαν την ευθύνη διακυβέρ
νησης, ε ίτ ε  εμπόδισαν την ανάπτυξη νέων δομών κοινωνικού κράτους, ε ίτε  
επιχείρησαν την αποδόμηση των υφισταμένων, ε ίτε , τέλος, στην καλύτερη 
περίπτωση, κάτω από τη δυναμική αντίδραση των συνδικάτων και του λαϊκού 
κινήματος, δεν αποτόλμησαν τη ριζική ανατροπή τους.

3. Το εγχείρημα της δογματικής κομμουνιστικής αριστερός και, ειδικότερα, το 
σοβιετικό μοντέλο κοινωνικού κράτους, μπορεί για ένα ικανό χρονικό διάστη
μα να λειτούργησε αποτελεσματικά, και παράλληλα με τη λογική του αντίπα
λου δέους να επηρέασε στη λήψη δετικών πρωτοβουλιών στον υπόλοιπο 
κόσμο, ωστόσο, η κατάρρευση του σοβιετικού μοντέλου συμπαρέσυρε μαζί 
του όλες σχεδόν τις δομές του κοινωνικού κράτους.

Αν αποδεχτούμε ως πολιτικά ορθές τις τρεις προηγούμενες συμπερασματικές 
παρατηρήσεις, είναι αναγκαίο να αναφέρουμε τις βασικές οικονομικές και κοι
νωνικές σταθερές που καθόρισαν τους όρους και τις προϋποθέσεις ανάπτυξης 
των όποιων πολιτικών οικοδόμησης δομών κοινωνικού κράτους τα προηγούμενα 
100-150  χρόνια.

Η  Εθ ν ική  Αγορά

Η προστασία της εργασίας και η ανάπτυξη δομών κοινωνικού κράτους ανα
πτύχθηκαν μέσα στα αυστηρά πλαίσια και γεωγραφικά σύνορα μιας εθνικής 
οικονομίας, κρατών που ολοκλήρωναν την εκβιομηχάνισή τους και αποσκοπού
σαν να βελτιώσουν τη θέση τους στη συνολική αναμέτρηση της εθνικής τους 

οικονομίας με την παγκόσμια οικονομία.

1 6 0
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Η  συνεχής διεύρυνση της παραγωγής, της οικονομίας 
και η αύξηση του όγκου της εργασίας

Όλος ο 20ός αιώνας, αλλά κατά κύριο λόγο το δεύτερο ήμισυ αυτού του 
αιώνα, μπορεί να χαρακτηριστεί ως χρονική περίοδος που κυριαρχεί, στις δυνα
μικά εξελισσόμενες βιομηχανικά χώρες,

• το μοντέλο της μαζικής παραγωγής,

• η πλήρης απασχόληση,

• η ανάπτυξη ενός ισχυρού συνδικαλιστικού κινήματος των εργατών,

• η ανάπτυξη, η εμπέδωση και

• η ισχυροποίηση των ιδεών της αριστερός.

Η  Ελληνική Πραγματικότητα

Μ ε βάση τα παραπάνω, γίνεται φανερό ότι η οικονομική ανάπτυξη στο σύνο
λο των χωρών της βόρειας και κεντρικής Ευρώπης - και όχι μόνο - συντελέστηκε 
ταυτόχρονα με την οικοδόμηση και την ανάπτυξη του υφιστάμενου μοντέλου 
κοινωνικής προστασίας, κοινωνικής πρόνοιας, κοινωνικής ασφάλισης.

Και φυσικά, δεν είναι υπερβολή να υποστηρίξουμε ότι οι πολιτικές δυνάμεις 
των σοσιαλιστών, των σοσιαλδημοκρατών και γενικότερα ο πολιτικός χώρος 
της ευρωπαϊκής αριστερός και ο κοινωνικός βραχίονας των συνδικάτων ήταν οι 
βασικοί συντελεστές του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου.

Αν επιχειρήσουμε την αντιστοίχηση του παραπάνω ισχυρισμού για τη χώρα 
μας, αρκεί η αναδρομή στην τελευταία εικοσιπενταετία, όπου αβίαστα οδηγού
μαστε στο συμπέρασμα ότι οι μεγάλες θεσμικές κοινωνικές μεταρρυθμίσεις, 
στην ασφάλιση, τα κοινωνικά δικαιώματα, το κράτος πρόνοιας, μονοσήμαντα 
αντιστοιχούν στο ιστορικό έργο των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟ Κ και στους αγώ
νες των συνδικάτων.

Η ανάπτυξη του ΙΚΑ σε πανελλαδικό επίπεδο, το Ε.Σ.Υ., η ισχυροποίηση όλων 
των δομών του κράτους πρόνοιας, η θεσμική αναμόρφωση του ΟΑΕΔ, η δυναμι
κή παρέμβαση του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, ο νέος προσανατολισμός 
του Οργανισμού Εργατικής Εστίας, η αναβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης, η 
διεύρυνση των δράσεων των εθνικών προνιακών υπηρεσιών, η ασφάλιση των 
αγροτών - καθώς και η πρόσφατη μετατροπή του ΟΓΑ σε κύριο φορέα ασφάλι
σης - ως σύνολο πολιτικών πρωτοβουλιών αναντίρρητα αντιστοιχεί στο δημι
ουργικό έργο όλων των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟ Κ από το 1981 ώς τα σήμερα.161



ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΤΗ

Το νέο κοινωνικό κράτος και πάλι πεδίο ιδεολογικής 
αντιπαράθεσης ανάμεσα στη δεξιά και τους σοσιαλιστές

Σ ' όλη την περίοδο ανάπτυξης του βιομηχανικού μοντέλου παραγωγής, η αντι
παράθεση ανάμεσα στη δεξιά και τους σοσιαλιστές - σοσιαλδημοκράτες και 
αριστερούς βρήκε αποτελεσματικό πεδίο πολιτικής εφαρμογής στην αναμέτρη
ση απόψεων και ιδεών που στο επίκεντρό τους είχαν το κοινωνικό κράτος, 
σήμερα όμως και πάλι καθώς το βιομηχανικό μοντέλο παραγωγής αποδιαρ
θρώνεται και, στην Ευρώπη και στον κόσμο ολόκληρο, γίνονται αισθητές οι επι
πτώσεις τού συνεχώς διευρυμένου νέου τεχνολογικού μοντέλου παραγωγής, η 
προοπτική συνέχισης, μετάλλαξης, προσαρμογής του υφιστάμενου κοινωνικού 

κράτους στις νέες συνθήκες, αποτελεί - και πάλι - το πεδίο αντιπαράθεσης ανά
μεσα στη δεξιά και τους σοσιαλιστές.

Από την πολίτικη σύγχυση και τον ιδεολογικό αποπροσανατολισμό, 
στη διαμόρφωση μιας σοσιαλιστικής πρότασης για το νέο κοινωνικό κράτος

Σήμερα πιστεύουμε ότι έχουν πια ωριμάσει οι συνθήκες για μια τολμηρή και 
σε Βάθος ανάλυση των επιπτώσεων, των προκλήσεων και των νέων προτεραιο
τήτων δράσης, που φέρνει στο προσκήνιο του πολιτικού προβληματισμού η νέα 
πραγματικότητα της διεθνοποιημένης οικονομίας και το τεχνολογικό μοντέλο 

παραγωγής.

Η όποια ατολμία προσέγγισης των νέων δεδομένων σηματοδοτεί ιδεολογική 
απουσία των σοσιαλιστών - και αυτό θα ήταν καταστροφή.

Το εγχείρημα της εμμονής σε απαντήσεις και προσεγγίσεις που συγκροτού
σαν το ιδεολογικό μας οπλοστάσιο την περίοδο της άνθισης του Βιομηχανικού 

μοντέλου παραγωγής, της εθνικής αγοράς εργασίας, κ.λπ., χωρίς άλλο θα καθι
στούσε περιθωριακό και εξωπραγματικό το σημερινό προγραμματικό πολιτικό 

μας λόγο.

Οι υφιστάμενες αδυναμίες του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου, 
ο ρόλος της δεξιάς και η αμηχανία των σοσιαλιστών

Το ευρωπαϊκό μοντέλο κοινωνικού κράτους μπορεί να κατηγοριοποιηθεί:

• στο Σκανδιναβικό - Σοσιαλδημοκρατικό μοντέλο,

• στο Αγγλοσαξονικό μοντέλο,

• στο Γερμανικό μοντέλο,

• στο μοντέλο των Νοτίων Ευρωπαϊκών χωρών.
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Η οικονομία όμως του χρόνου δεν επιτρέπει μια αναλυτικότερη προσέγγιση 
των επιμέρους μοντέλων, ωστόσο, αυτό που έχ ε ι ιδια ίτερη πολιτική σημασία 
είναι ότι, όλα τα επιμέρους ευρωπαϊκά μοντέλα, στηρίχθηκαν:

• Στην κυρίαρχη πολιτική δέση των σοσιαλιστών - σοσιαλδημοκρατών - ευρω-
κομμουνιστών και στη διεκδίκηση εκ μέρους των συνδικάτων της πολιτικής 
δέσης για δίκαιη κατανομή του εθνικού εισοδήματος.

• Στην ύπαρξη ολοκληρωμένων, απόλυτα ελεγχόμενων και καλά ρυθμισμένων
αγορών εργασίας.

• Στην ανάδειξη της οκτάωρης τυπικής εργασίας, ως του κυριότερου συντελε
στή της παραγωγής.

• Στην πλήρη απασχόληση και μάλιστα στη συνέχιση διεύρυνσης του όγκου της
μισθωτής εργασίας.

• Τη δημογραφική πυραμίδα εκείνης της εποχής.

Αν επιχειρήσουμε να αναζητήσουμε σήμερα την ισχύ των προαναφερόμενων 
βασικών συντελεστών, θα διαπιστώσουμε ότι δεν έχουν τίποτα πια σήμερα να 
προβάλουν από την παλιά τους αίγλη.

Το παράδοξο μάλιστα είναι ότι, η ίδια η διαρκής προσπάθεια για κοινωνική και 
οικονομική πρόοδο και βελτίωση των επιμέρους εθνικών οικονομιών στον 
παγκόσμιο καταμερισμό της εργασίας και οικονομίας, αποδυνάμωσε τα τελευ
ταία χρόνια και συνεχίζει να αποδυναμώνει και σήμερα τους Βασικούς συντελε
στές που οικοδόμησαν το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο.

Μπροστά σ' αυτή τη νέα πραγματικότητα των «εκ  των ων ουκ άνευ» διαπιστώ
σεων, η ευρωπαϊκή δεξιά  επ ιχειρεί να ισοπεδώσει κατακτήσεις και κοινωνικά 
δικαιώματα πολλών δεκαετιών.

Ταυτόχρονα, η ατολμία των Ευρωπαίων σοσιαλιστών και η ενοχοποίηση αρκε
τές φορές της καινοτόμας άποψης, απειλούν το σοσιαλιστικό χώρο με ιδεολο
γική ακινησία.

Έχουμε πολιτικό χρέος να αντισταθούμε στην κατάρρευση του κοινωνικού 
ευρωπαϊκού μοντέλου που ποτέ δεν ήδελε η δεξιά, αλλά ταυτόχρονα εμείς 8α  
πρέπει να πρωτοστατήσουμε στην άρση των διαρθρωτικών του προβλημάτων 
και των αντιφάσεων που διαπιστώνουμε, μεταλλάσσοντας το παλιό μ ' ένα νέο 
κοινωνικό κράτος.

Αυτό που ίσως σήμερα μπορούμε και πρέπει να ξεκαθαρίσουμε είναι ότι το 
ΠΑΣΟΚ, ως Σοσιαλιστικό Κόμμα, δεν πρέπει και δεν πρόκειται να παγιδευτεί ως
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΤΗ Το νέο Κοινωνικό Κ

εποικοδόμημα συλλογικής σκέψης και πολιτικής εξουσίας στην παγίδα της 
δεξιάς και των εφήμερων αναλυτών της, ότι στον καινούριο κόσμο καδετί το 
κοινωνικό είναι ένοχο, αναποτελεσματικό και αδιέξοδο.

Αυτό 8α ήταν καταστροφή.

Αρνούμαστε τον κόσμο της φιλελεύθερης Βαρβαρότητας, της προς τα κάτω 
εξίσωσης, της ισοπέδωσης και της αποδιάρθρωσης του κοινωνικού ιστού.

Αρνούμαστε όμως ταυτόχρονα την ηττοπαθή λογική της ακινησίας και την 
εθελοτυφλία μπροστά στις αδήριτες εξελίξεις.

Αρνούμαστε, πάνω απ' όλα, όμως και την ενοχοποίηση κάθε καινοτόμας πρό
τασης και σκέψης που στοχεύει στην οικοδόμηση μιας νέας δομής κοινωνικού 
κράτους.

Ενδεικτικά ερωτήματα, που οι απαντήσεις σ ’ αυτά θα μας οδηγήσουν με 

όρους ιδεολογικής πρωτοπορίας στο νέο κοινωνικό κράτος.

Ιο Ιδεολογικό Ερώτημα

Οφείλουμε, ναι ή όχι, να συνδέσουμε τους στόχους για οικονομική ανάπτυξη 
με την οικοδόμηση ενός νέου μοντέλου ευημερίας;

Το σημερινό καπιταλιστικό (ποσοτικό) μοντέλο ευημερίας πού οδηγεί τον πλα
νήτη μας;

Μπορεί να υπάρξει αειφόρος ανάπτυξη χωρίς την αλλαγή του μοντέλου ευη
μερίας;

2ο Ιδεολογικό Ερώτημα

Το μοντέλο παραγωγής πράγματι αλλάζει.

Το υφιστάμενο μοντέλο εργασίας βρίσκεται, ναι ή όχι, σε διαρΒρωτική αναντι- 
στοιχία με τις απαιτήσεις εργασίας που ο ικοδομεί το τεχνολογικό μοντέλο 
παραγωγής;

3ο Ιδεολογικό Ερώτημα

Ως σοσιαλιστές αρνούμαστε από δέση αρχής την οικοδόμηση ενός κόσμου 
όπου η αδήριτη εξέλιξη  της διεθνοποιημένης οικονομίας να λειτουργήσει ως 
μοχλός ανατροπής της υποχρέωσης της πολιτείας να αναπτύσσει ένα ολοκλη
ρωμένο δίκτυο κοινωνικής προστασίας.
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Μήπως πρέπει όμως να προσεγγίσουμε τις νέες αρχές, που όχι μόνο στον 
εθνικό χώρο, αλλά στην ευρωπαϊκή και παγκόσμια κοινότητα, πρέπει να μπαί
νουν ως προαπαιτούμενες αρχές στα εθνικά - ευρωπαϊκά και παγκόσμια κέντρα 
οικονομικής και πολιτικής εξουσίας, προκειμένου η διεθνοποίηση της οικονο
μίας να μην αναιρεί την ύπαρξη του εθνικού κοινωνικού κράτους;

4ο Ιδεολογικό Ερώτημα

Ως σοσιαλιστές, μήπως τελικά έχουμε χρέος, παράλληλα με τον Παγκόσμιο 
Οργανισμό Εμπορίου, να προβάλουμε τη θέση για την οικοδόμηση ενός Παγκό
σμιου Οργανισμού Κοινωνικών Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων;

5ο Ιδεολογικό Ερώτημα

Η μείωση του όγκου της τυπικής μισθωτής εργασίας, η νέα δημογραφική 
πυραμίδα και οι άλλες εξελ ίξε ις  ανατρέπουν τη μαθηματική παράμετρο που 
διασφαλίζει τη βιωσιμότητα των παραδοσιακών ασφαλιστικών φορέων.

Θα συζητήσουμε όμως την εγκαθίδρυση ενός νέου μοντέλου κοινωνικής 
ασφάλισης και προστασίας ή θα παρακολουθούμε την κατάρρευση των υφι
στάμενων δομών του σοσιαλδημοκρατικού κράτους πρόνοιας;

6ο Ιδεολογικό Ερώτημα

Η είσοδος των νέων τεχνολογικών στη διαδικασία της παραγωγής αυξάνει 
θεαματικά την παραγωγικότητα της εργασίας.

Οι εργαζόμενοι, ε ίτε  της τυπικής μισθωτής εργασίας, ε ίτε  αυτοί που, πολύμορ
φα, με ευέλικτες μορφές εργασίας, εντάσσονται στο εργασιακό γίγνεσθαι, θα 
συμμετάσχουν στην παραγωγική ανακατανομή που προκαλεί η νέα τεχνολογία 
μέσα από τη σταδιακή μείωση, σε πανευρωπαϊκή και παγκόσμια κλίμακα, του 
χρόνου εργασίας, ή, μονοσήμαντα, η αύξηση της παραγωγικότητας θα αυξάνει 
τις στρατιές των ανέργων και αέργων πολιτών;

7ο Ιδεολογικό Ερώτημα

Η αύξηση της παραγωγικότητας, χωρίς αντίστοιχη αύξηση της ζήτησης, οδηγεί 
σε αύξηση της ανεργίας.

Πώς είναι δυνατόν να συνδυάσουμε την αύξηση της παραγωγικότητας με την 
ταυτόχρονη αύξηση της ζήτησης, όταν στις ανεπτυγμένες ή στις υπό ανάπτυξη 
χώρες ο όγκος των ανέργων αυξάνει και το εργατικό εισόδημα παραμένει, στην 
καλύτερη περίπτωση, σταθερό;
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΤΗ Τονεο Κοινωνικό Κ

8ο Πρακτικό Ερώτημα

Θα προχωρήσουμε με τόλμη στη διόρθωση των στρεβλώσεων και των αντι
φάσεων του υφιστάμενου θνησιγενούς συστήματος κοινωνικής ασφάλισης ή θα 
αναμένουμε την πλήρη κατάρρευσή του;

9ο Πρακτικό Ερώτημα

Θα προχωρήσουμε στη ριζική αντιμετώπιση της σπατάλης που προκαλεί η 
ταυτόχρονη ανάπτυξη του Ε.Σ.Υ., των δομών νοσοκομειακής υποστήριξης του 
ΙΚΑ και μιας σειράς ακόμα ασφαλιστικών ταμείων;

Θα προχωρήσουμε στη μείωση των δαπανών λειτουργικής υποστήριξης των 
φορέων που συγκροτούν το πλέγμα των δημοσίων δομών του κράτους πρόνοι

ας;

10ο Πρακτικό Ερώτημα

Θα θεσπίσουμε κανόνες εθνικής πιστοποίησης που θα ευνοούν την αποκε
ντρωμένη ανάπτυξη ευέλικτων δομών - μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα - παροχής 
υπηρεσιών κοινωνικής προστασίας, με κεντρικούς φορείς υλοποίησης αυτής της 
πολιτικής τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης;

Σύντροφοι και Σνντρόφισσες,

Η απόφασή μας ν' ανοίξουμε στο εσωτερικό του κόμματός μας, ένα πλατύ και 
υπεύθυνο διάλογο για θέματα που αγγίζουν τον βασικό πυρήνα κρίσιμων επιλο
γών μας, αποτελεί πράξη πολιτικής τόλμης και πολιτικής ευθύνης.

Το ΠΑΣΟ Κ μπορεί, με κοινωνική ευαισθησία, ρεαλισμό και υπευθυνότητα, να 
είναι εκείνος ο πολιτικός φορέας που θα οδηγήσει τις τύχες του Λαού και της 
χώρας στην τρίτη χιλιετία.

Στην κατεύθυνση αυτή, η αποσαφήνιση των θέσεών μας για την οικοδόμηση 
ενός νέου Βιώσιμου κοινωνικού κράτους και η οροθέτηση επιλογών που θα 
φέρουν τη σφραγίδα των σοσιαλιστικών μας αρχών, αποτελούν την πλέον επί
καιρη και κρίσιμη πολιτική μας ευθύνη.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Ο σύντροφος Γιάννος Παπαντωνίου έχει το λόγο.
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΠΑΙΟΚ 0  Σοσιαλισμός & η Δημοκρατία στην Ευρώπη του 21ου Αιώνα

Γ ΙΑ Ν Ν Ο Σ  Π ΑΠ ΑΝ ΤΩ Ν ΙΟ Τ

Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, 8α ζητήσω μία μικρή ανοχή, όχι 
γιατί πιστεύω ότι είμαι τσάρος της οικονομίας, αλλά χωρίς τη συνδρομή του 
Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών είναι δύσκολο, φίλε Πρόεδρε, 
να γίνει μία αποτελεσματική κοινωνική πολιτική.

Οι ιδεολογικές αναζητήσεις και οι προσανατολισμοί μας έχουν ως αφετηρία 
σε όλα τα κόμματα τις ιστορικές μας καταβολές - και εμείς στο ΠΑΣΟ Κ έχουμε 
μία πλούσια ιστορία που μας διδάσκει. Ομως, οι πρόσφατες εξελ ίξε ις  στην 
παγκόσμια οικονομία, το άνοιγμα των αγορών, οι αλλαγές στις προσδοκίες των 
πολιτών και η κρίση των μεγάλων ιδεολογιών, δημιουργούν ένα κενό προσανα
τολισμού.

Και πιστεύω ότι για να καλύψουμε το κενό αυτό 8α πρέπει να υπερβούμε τα 
στενά όρια της ιστορικής μας διαδρομής. Πολιτική χωρίς όραμα δεν είναι 
νοητή. Αλλά το όραμα δεν μπορεί να είναι ένα νεφέλωμα. Πρέπει να θεμελιώ
νεται σε στερεές Βάσεις, να είναι εφικτό και να έχε ι σαφείς κοινωνικές αναφο

ρές·

Μόνο τότε μπορεί να αποτελέσει έναν πραγματικό οδηγό της δικής μας πολι
τικής δράσης. Το δικό μας όραμα, το όραμα των σοσιαλιστών, είναι φανερό ότι 
είναι η δημιουργία μιας κοινωνίας ευημερίας και αλληλεγγύης. Ευημερία και 
αλληλεγγύη είναι τα δύο συστατικά στοιχεία του οράματος μας. Και αυτά μετα
φράζονται σε όρους πραγματικής πολιτικής σε δύο επόμενα στοιχεία.

Το πρώτο στοιχείο είναι μία δυναμική ανταγωνιστική οικονομία, που οδηγεί 
στην ανάπτυξη και προσφέρει ευκαιρίες για όλους, και το δεύτερο στοιχείο 
είναι ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος, που δίνει ασφάλεια, προστασία, απελευθε
ρώνει τους πολίτες, τους εντάσσει στην οικονομική και κοινωνική δραστηριότη
τα και δημιουργεί έτσι το πλαίσιο γι' αυτό που όλοι ονειρευόμαστε, μια ενεργό 
κοινωνία πολιτών, με δεσμούς συλλογικότητας και αλληλεγγύης.

Εξάλλου, η λέξη σοσιαλισμός παραπέμπει ακριβώς στη συλλογικότητα και την 
αλληλεγγύη. Δεν θα σταθώ στο θέμα της οικονομίας. Εξάλλου, έχω μιλήσει 
πολλές φορές γι' αυτό. Όμως, δύο μόνο πράγματα θα πω. Η οικονομική μας 
πολιτική έχ ε ι τους εξής άξονες - και έχουν κρίσιμη πολιτική σημασία.
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΤΗ Το νέο Κοινωνικό Komnr

Ο πρώτος βασικός άξονας είναι η προσαρμογή της οικονομίας μας στις νέες 
ανταγωνιστικές συνθήκες. Αυτό σημαίνει προσαρμογή των αγορών στο νέο 
πλαίσιο, για να μην υποταχθούμε στα μεγάλα κέντρα τα οποία ανέφερε ο 
Απόστολος Κακλαμάνης και τα οποία ποδηγετούν λαούς, έθνη και κοινωνίες.

Άρα, πρέπει να γίνουμε ανταγωνιστικοί, να ανοίξουμε τις αγορές μας και να 
αναδείξουμε τα ισχυρά στοιχεία της δικής μας οικονομικής δομής. Το δεύτερο 
είναι η οικονομική σταθερότητα, που και αυτή αποτελεί έναν πολύ σημαντικό 
παράγοντα θετικό για την πορεία της οικονομίας μας, γιατί χωρίς σταθερότητα 
δεν υπάρχει προγραμματισμός και χωρίς προγραμματισμό και σχεδίασμά δεν 
υπάρχουν ουσιαστικές, μεγάλες και δυναμικές επενδύσεις.

Και αν θ έλ ε τε  μετά από 2 0  χρόνια αστάθειας, το γεγονός ότι αυτή η 
Κυβέρνηση, Εμείς, πρώτα με τον Παπανδρέου, τώρα με τον Σημίτη, εξασφαλίσα
με σε σύντομο χρονικό διάστημα συνθήκες ζηλευτές οικονομικής σταθερότη
τας στη χώρα μας, είναι πολύ σημαντικό επίτευγμα.

Και τέλος, ένα πρόσθετο στοιχείο της πολιτικής μας είναι η δημιουργία της 
υποδομής αυτής την οποία δημιουργούμε με τις δημόσιες επενδύσεις και όλα 
τα έργα τα οποία πραγματοποιούμε.

Αλλά όλα αυτά που κάνουμε στην οικονομία έχουν έναν αποκλειστικό στόχο. 
Να ζήσει η ελληνική κοινωνία καλύτερα. Ο κάθε Ελληνας και η κάθε Ελληνίδα 
να έχε ι δύο Βασικά στοιχεία τα οποία είναι αδιανόητα χωρίς μια ισχυρή αντα
γωνιστική οικονομία. Το πρώτο είναι μια θέση δουλειάς, να περιορίσουμε την 
πολύ μεγάλη ανεργία που υπάρχει σήμερα παντού στον κόσμο και στη χώρα 
μας, και το δεύτερο είναι να προσφέρουμε τους πόρους για να στήσουμε και να 
ενισχύσουμε το κοινωνικό κράτος.

Η ανάπτυξη δημιουργεί ακριβώς αυτές τις δύο δυνατότητες. Η μικρή κάμψη 
στο ποσοστό ανεργίας τα τελευταία χρόνια, τον τελευτα ίο χρόνο, ελάχιστη, 
οριακή, δεν αποτελεί Βεβαίως με κανέναν τρόπο ένα σημάδι εφησυχασμού. Η 
ανεργία στη χώρα μας εξακολουθεί να κινείται σε πολύ υψηλά επίπεδα και 
παραμένει το κρισιμότερο κοινωνικό πρόβλημα.

Άρα, εκ ε ί πρέπει να παρέμβουμε, μέσα κυρίως από την αναβάθμιση του 
ανθρώπινου δυναμικού, και θα έλθω σ' αυτήν. Παράλληλα, η ανάπτυξη προ
σφέρει πόρους, είναι ο μόνος τρόπος για να υπάρξουν πόροι για την άσκηση 
κοινωνικής πολιτικής. Και ειδικότερα σε ό,τι αφορά το κοινωνικό κράτος, θέλω 
να σημειώσω ότι την τελευταία 2ετία, 3ετία, παρά τις ασφυκτικές δημοσιονομι
κές συνθήκες, υπήρξαν θετικές κινήσεις.
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Υπήρξαν κινήσεις στο χώρο της παιδείας, στο χώρο της υγείας, της πρόνοιας. 
Ο Μανώλης ο Σκουλάκης είναι εδώ και πρέπει να σημειώσω Μανώλη αυτό που 
έχουμε πει και οι δυο μας στη Βουλή, ότι την τελευταία 3ετία η δημιουργία υπο
δομών στο χώρο της υγείας και της πρόνοιας μέσα από το ΚΠΣ αυξήθηκε πάρα 
πολύ σημαντικά. Έχω σημειώσει ένα ποσοστό 176%.

Αλλά 8έλω να σταθώ σε ένα άλλο στοιχείο του κοινωνικού κράτους, πέρα 
από την απλή προσφορά πόρων. Υπάρχει ένα θέμα αναδιάταξης του κοινωνικού 
κράτους για την προσαρμογή του στις νέες συνθήκες. Το κοινωνικό κράτος 
όπως έχε ι εξελ ιχθ εί σήμερα, έχε ι διολισθήσει σε ένα σύστημα πολλών ταχυτή
των και επιπέδων με την αξιοπιστία του συνεχώς να μειώνεται.

Αυτό οφείλεται στην έλλειψη, ακριβώς, προσαρμογής στις νέες συνθήκες. Το 
κοινωνικό κράτος έχε ι καταλήξει, σε κάποιο βαθμό, να είναι μία πολιτική παθη
τικής επιδοματοποίησης κοινωνικών ομάδων, που οδηγεί σε εξάρτηση και σε 
διαρκή περιθωριοποίηση. Εμείς πρέπει να σχεδιάσουμε ένα κοινωνικό κράτος 
ενεργούς παρέμβασης στην κοινωνία, η οποία παρέμβαση θα διευκολύνει την 
ένταξη των πολιτών μέσα στην κοινωνική και οικονομική δραστηριότητα.

Η προσαρμογή αυτή του κοινωνικού κράτους πρέπει να αφορά τον όλο σχε
δίασμά του, και θα πω συγκεκριμένα κάτι το οποίο γνωρίζουμε. Το Επίδομα 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Είχαμε δύο επιλογές. Είτε να δώσουμε τα 2 0  μεροκά
ματα σε όλους τους συνταξιούχους, ή το ποσό το οποίο θέλαμε να διαθέσου
με, να το συγκεντρώσουμε σε εκείνους τους χαμηλοσυνταξιούχους που στερού
νται δεύτερης σύνταξης και στερούνται κάθε μορφής άλλο εισόδημα.

Και έτσι, μπορέσαμε να δώσουμε στη συγκεκριμένη εκείνη ομάδα που ε ίχε τη 
μεγαλύτερη ανάγκη, τετραπλάσιο ή πενταπλάσιο ποσό, όσο περίεργο και αν 
φαίνεται, σε σχέση με αυτό που θα δίδαμε αν σκορπάγαμε το δεδομένο αυτό 
χρήμα σε όλους τους συνταξιούχους.

Είναι μία ένδειξη  του πώς θα συνδυάσουμε τη στενότητα των πόρων που 
χαρακτηρίζει τη σημερινή οικονομική συγκυρία - και θα έλεγα ότι αυτό είναι ένα 
γενικότερο πρόβλημα - με τις κοινωνικές ανάγκες.

Ένα δεύτερο στοιχείο της πολιτικής μας στο κοινωνικό κράτος είναι να καλύ
ψει αυτά που θα μπορούσαμε να αποκαλέσουμε τα θύματα της παγκοσμιοποίη
σης. Πέρα από τους κλασικούς τομείς της κοινωνικής πολιτικής, που είναι οι 
συντάξεις, είναι η υγεία, η πρόνοια και η παιδεία, τώρα ο νέος κόσμος, η νέα 
πραγματικότητα, δημιουργεί νέες ανάγκες, σε ομάδες που κινδυνεύουν να 
μπουν στο περιθώριο από το άνοιγμα των αγορών.
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Είναι ο άνεργος ο οποίος αντιμετωπίζει το πρόβλημα της ανεργίας αδυσώπη
τα, όταν η βιομηχανία του κλείνει λόγω του ξένου ανταγωνισμού. Είναι ο μπακά- 
λης της γειτονιάς που κλείνει από το σούπερ-μάρκετ. Είναι ο βιοτέχνης που κλεί
νει και αυτός από τον ξένο ανταγωνισμό. Είναι ο νέος αγρότης ο οποίος δεν 
μπορεί να μείνει στο χωράφι του πατέρα του, ακριβώς γιατί άνοιξαν οι αγορές 
και έχουν πλέον αγροτικά προϊόντα στην Ευρώπη απ' όλο τον κόσμο, φδηνότε- 
ρα.

Είναι ο χαμηλοσυνταξιούχος ο οποίος αντιμετωπίζει το γνωστό δημογραφικό 
πρόβλημα. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να επεκτείνουμε το κοινωνικό 
κράτος, να απλώσουμε ένα δίχτυ κοινωνικής προστασίας για να καλύψουμε 
αυτές τις νέες ανάγκες, που είναι κυρίως ανάγκες που προκύπτουν από τον κίν
δυνο περιθωριοποίησης, ο οποίος προκαλείται από την παγκοσμιοποίηση, από 
το άνοιγμα της ελληνικής οικονομίας στο διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Όλα αυτά αποτελούν στοιχεία ακριβώς για ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο, το 
οποίο θα στηρίζεται σε ένα σύγχρονο, αποτελεσματικό, ισχυρό και δα έλεγα 
μεγαλύτερο κοινωνικό κράτος, σε σχέση με το κλασικό κοινωνικό κράτος των 
πρώτων μεταπολεμικών δεκαετιών. Ένα κοινωνικό κράτος με δημόσιο χαρακτή
ρα, το οποίο όμως για να υπάρξει -επανέρχομαι με επιμονή- πρέπει να στηριχδεί 
στα θεμέλια μιας ισχυρής οικονομίας.

Και κλείνω με δύο λόγια γενικότερα σε ό,τι αφορά την κοινωνία του 21ου 
αιώνα και πώς συνδέεται αυτή η προοπτική με την κοινωνία που θέλουμε να 
δημιουργήσουμε. Αυτό που θα πω αναφέρεται στη δημιουργία της Οικονομικής 
και Νομισματικής Ένωσης, γιατί τώρα αυτά που λέμε αφορούν την Ελλάδα του 
σήμερα, που είναι ένα εθνικό κράτος.

Αν οραματιστούμε όμως την Ελλάδα το 2010 , το 2020 , το 2030 , γιατί είναι 
μία Ελλάδα στην οποία θα ζήσουμε και θα ζήσουν και τα παιδιά μας στην 
Ελλάδα αυτή, όλα αυτά που λέμε για το εθνικό κοινωνικό κράτος, ίσως αποδει- 
χθούν ξεπερασμένα. Η Ευρώπη δα ζήσει σαν μια μεγάλη οικογένεια και θα έχει 
έναν συνεκτικό δεσμό, το κοινό νόμισμα, το ΕΥΡΩ.

Το ΕΥΡΩ δεν ανταποκρίνεται μόνο σε οικονομικές λογικές. Το ΕΥΡΩ συμβολί
ζει μία ευρύτερη συνοχή της Ευρώπης, και θα σταθεί το ΕΥΡΩ σαν νόμισμα και 
σαν εργαλείο πολιτικής και σαν συνεκτικός δεσμός μόνο στο μέτρο που θα 
οδηγήσει (το ΕΥΡΩ) στη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής κοινωνίας αλληλεγγύης.

Προς την κατεύθυνση αυτή πιστεύω ότι εμείς, το ΠΑΣΩΚ, θα πρέπει να συν
δεθούμε πιο ενεργά με τους Ευρωπαίους σοσιαλιστές, για να συνδέσουμε τα
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οράματα μας, για να συνδέσουμε τις σ κέψ εις  μας, για να αποκτήσουμε 
δεσμούς συνεργασίας στο πλαίσιο μιας ευρωπαϊκής σοσιαλιστικής πολιτικής.

Λεν πρόκειται να υπάρξει -για να γίνω πιο απλός και πιο απλοϊκός ίσως- στην 
Ευρώπη του 2 0 2 0  το μοντέλο του σοσιαλισμού σε μία χώρα. Εμείς 8α θέλουμε 
να παραμείνουμε ΠΑΣΟ Κ και να πιστεύουμε αυτά που θέλουμε. Εάν όμως δεν 
βρούμε συντρόφους, δεν βρούμε συμμάχους πέρα από τα σύνορά μας, οι 
δικές μας πολιτικές δεν θα έχουν κανένα περιθώριο επιβίωσης.

Αρα, όλα όσα πιστεύουμε, όσα πρεσβεύουμε, όσα αγωνιζόμαστε για να 
γίνουν πραγματικότητα, θα πρέπει να συνδεθούν με ένα ευρύτερο όραμα μιας 
Ευρωπαϊκής Αριστερός. Και πιστεύω ότι ένα μήνυμα που μπορεί να προκύψει 
απ' αυτή τη συζήτηση και να ληφθεί υπόψη στα συμπεράσματα, είναι αυτή ακρι
βώς η ανάγκη, για να συνδέσουμε τη δική μας σοσιαλιστική προοπτική με την 
ευρωπαϊκή σοσιαλιστική προοπτική, γιατί μόνο τότε η δική μας προοπτική μπορεί 
να υπάρξει και να επιβιώσει.

Το ΠΑΣΟ Κ είναι ένας ζωντανός πολιτικός οργανισμός που έχ ε ι κατακτήσει 
στα 24  πια χρόνια λειτουργίας του μια προνομιακή σχέση επικοινωνίας με τις 
κοινωνικές δυνάμεις. Είναι σε θέση να συνθέσει το όραμα της Ελλάδας του 
21ου αιώνα. Ένα όραμα που θα κινητοποιήσει τις δημιουργικές δυνάμεις του 
τόπου και θα πείσει ότι μπορεί, αν το θελήσουμε, να γίνει πραγματικότητα. 
Ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Ο σύντροφος Σπύρος Κοντομήτσος από την Τομεακή Επιτροπή 
Νοσοκομείων έχει το λόγο.

*
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Σ Π Τ Ρ Ο Σ  Κ Ο Ν Τ Ο Μ Η Τ ΣΟ Σ

Πολύ σύντομα και επιγραμματικά, μάλλον υπό μορφή ερωτημάτων αυτά που 
θέλω να σας πω. Και βέβαια, 8α πρέπει να δούμε, στο μεγάλο θέμα που κου
βεντιάζουμε σήμερα, το κυρίαρχο στοιχείο αυτού του θέματος, τη χρηματοδό
τηση, και μέσα απ' αυτό το στοιχείο θα πρέπει να μπουν ορισμένα ερωτηματικά 
από εμάς τουλάχιστον.

Πρώτο ερωτηματικό σχετικά με την κατανομή των πόρων και πώς γίνεται αυτή 
η κατανομή. Δεύτερο στοιχείο, η διαχείριση των πόρων και από ποιους γίνεται η 
διαχείριση. Και τρίτο στοιχείο είναι ο έλεγχος της υλοποίησης αυτών των προ
γραμμάτων και από ποιους γίνεται αυτός ο έλεγχος, αν γίνεται.

Εμείς πιστεύουμε σύντροφοι και συντρόφισσες, και μιλώ εκ  μέρους της 
Τομεακής Επιτροπής Νοσοκομείων που εκπροσωπώ εδώ σήμερα, ότι απ' αυτά 

τα στοιχεία τα πιο πάνω είναι πολύ δύσκολο να δώσει κανείς (στα στοιχεία 
αυτά) απαντήσεις, γιατί εμείς  οι ίδιοι δεν έχουμε ξεκαθαρίσει πώς θέλουμε 
αυτό το μοντέλο της χρηματοδότησης των κοινωνικών υπηρεσιών, του κράτους 
πρόνοιας, της κοινωνικής μας πολιτικής να λειτουργήσει.

Τι σημαίνει κοινωνικό κράτος, κοινωνική πολιτική; Σημαίνει άκριτες και ανόητες 
παροχές; Σημαίνει αλληλεγγύη; Σημαίνει ισότητα των πολιτών από το κράτος; 
Είναι ερωτήματα που πρέπει να τα απαντήσουμε, και πρέπει να τα απαντήσουμε 
σύντομα, γιατί πολλές απόψεις υπάρχουν και διίστανται.

Πρέπει να δούμε ακόμη τις δυνατότητες που έχουμε για την άσκηση κοινωνι
κής πολιτικής. Και σ' αυτό πρέπει να απαντήσουμε και να είμαστε ειλικρινείς 
πρώτα με τους εαυτούς τους και μετά, βέβαια, σ' αυτούς που απευθυνόμαστε. 
Υπάρχει, βέβαια, ένα ζήτημα που είναι σε εξέλ ιξη  και αφορά την ενοποίηση 
ομοειδών υπηρεσιών, αλλά με μεσοπρόθεσμους -γιατί δεν μπορούμε να μιλάμε 
μακροπρόθεσμα προφανώς- στόχους και σχεδιασμούς.

Ακόμη, όταν θα φτάσουμε να κουβεντιάσουμε κάποια στιγμή αποκλειστικά 
και μόνο για το θέμα το μεγάλο της υγείας, πολλοί από εμάς εδώ, να μην πω 
από εμάς γιατί θέλω να βγάλω τον εαυτό μου έξω, από εσάς, θα βρ εθείτε προ 
εκπλήξεων, γιατί στην εικόνα φαίνεται καλά, αλλά υπάρχει σάπιο υπόβαθρο.



aa— ΉΒΒΒΕΒΒΕΒΒΒΒΜΙΜ

Πιθανώς να μη φταίμε εμείς γι' αυτό το υπόβαθρο. Όμως, παρά τις προσπά
θειες που γίνονται, και δεν θέλω να λιβανίσω την πολιτική ηγεσία, τη σημερινή ή 
γη χθεσινή του Υπουργείου Υγείας, γίνονται προσπάθειες. Κάτι σάπιο υπάρχει σ' 
αυτό το Βασίλειο. Πολλοί το ξέρουμε.

Κάποια στιγμή θα πρέπει να μας απασχολήσει, αν θέλουμε να πούμε ότι προ
σφέρουμε σε έναν μεγάλο τομέα ως Κίνημα που έχε ι δώσει τα πάντα στο χώρο 
αυτό. Ποιοι είναι αυτοί που σήμερα υλοποιούν την κοινωνική πολιτική; Και υλο
ποιώντας μια κοινωνική πολιτική, είναι η κοινωνική πολιτική που εκπορεύεται από 
το Κίνημά μας ή είναι η κοινωνική πολιτική που εκπορεύεται από προσωπικές 
επιλογές και επιδιώξεις;

Εμείς μάλλον καταλήγουμε στο δεύτερο. Είμαστε ικανοποιημένοι από το έργο 
που παράγεται σ' αυτόν τον τομέα; Ασφαλώς όχι. Εμείς όχι, δεν είμαστε. Είναι 
ανικανότητα; Είναι έλλειψη γνώσεων; Είναι προσωπικές επιλογές και πολιτικές;

Όποιο και αν είναι όμως απ' αυτά, ποιος τελικά ελέγχει, ποιος επιβλέπει μία 
άσκηση της πολιτικής, η οποία προφανώς εκπορεύεται από το Κίνημά μας; Πρέ
πει αυτά τα ερωτήματα να απαντηθούν, και να απαντηθούν σύντομα. Εγώ θα 
συμφωνήσω, δεν θυμάμαι ποιος σύντροφος το είπε, ότι θα πρέπει τελικά να 
δούμε την αυτοχρηματοδότηση, όπως ειπώθηκε, του συστήματος αυτού.

Και όταν λέμε αυτοχρηματοδότηση, εννοούμε ένα απλό πράγμα, που, όπως το 
καταλαβαίνουμε όλοι μας, είναι η κατασπατάληση των πόρων που υπάρχει 
σήμερα στο κοινωνικό κράτος το λεγόμενο ή την κοινωνική πολιτική την οποία 
υλοποιούμε, όσο την υλοποιούμε, και θα πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει.

Υπάρχει τεράστια σπατάλη πόρων, και μέσα απ' αυτούς τους πόρους μπορού
με και πρέπει να διορθώσουμε ό,τι μπορούμε να διορθώσουμε. Και βέβαια, 
αυτό θα γίνει μέσα από έναν εξαντλητικό εσωκομματικό διάλογο και με μία 
συναπόφαση για το μοντέλο του κοινωνικού κράτους που θέλουμε. Γιατί εγώ 
σήμερα πιστεύω ότι δεν ξέρουμε τι κοινωνικό κράτος θέλουμε να εφαρμόσου
με ή να επιτευχθεί.

Να τελειώσω σύντροφοι και συντρόφισσες, αναφερόμενος σ' αυτό που ο 
σύντροφος Παπαντωνίου είπε με υπερηφάνεια εδώ πέρα, ότι 176%  απ' το ΚΠΣ 
έχουμε απορροφήσει, αν κατάλαβα καλά γι' αυτά τα ζητήματα, για την ανάπτυ
ξη των υποδομών.

Εντάξει, προφανώς το σύντροφο Παπαντωνίου να τον ενδιαφέρουν οι δείκτες 
- και καλά κάνει. Όμως εμάς, επειδή μας ενδιαφέρει η πράξη και σ' αυτή την 
πράξη ζούμε καθημερινά, θέλουμε να πούμε ότι οι δείκτες αυτοί δεν ανταπο- 
κρίνονται στην πραγματικότητα.
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΤΗ Το νέο Κοινωνικό Η

Η πραγματικότητα είναι θλιβερή, και όσο συντομότερα ως Κίνημα καθήσουμε 
να κουβεντιάσουμε, να κατασταλάξουμε όπως λέμε κάπου, να έχουμε μία ενι
αία άποψη και αντίληψη γι' αυτό το κοινωνικό κράτος που όλοι θέλουμε, θα 
είναι πολύ καλύτερα για μας, γιατί οι πολίτες δεν θα μας ανεχθούν για πολύ 
ακόμη να πιπιλίζουμε έναν τομέα που, κατά καιρούς για το ΠΑΣΟΚ, ήταν προνο
μιακός και σήμερα κινδυνεύει να καταντήσει υπερπαθητικός.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Ο σύντροφος Γιώργος Καλούδης, από την Κέρκυρα, έχ ε ι το 
λόγο.
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΙΥΝ ΑΙΑΙΚ ΕΨ Η  ΠΑΙΟΚ

Γ ΙΩ Ρ Γ Ο Σ  Κ Α Λ Ο Υ Δ Η Σ

Θα μου επ ιτρέψετε για το κοινωνικό κράτος μερικές αναφορές που έχουν να 
κάνουν με την πολιτική, με το περιεχόμενο της πολιτικής και με τα υποκείμενα 
της πολιτικής. Είναι αλήθεια ότι το κράτος έχε ι αφομοιώσει σε ένα πολύ μεγάλο 
βαθμό την κομματική λειτουργία και της έχε ι αφαιρέσει τον επαναστατικό, ή 
προοδευτικό χαρακτήρα της.

Όμως, πιστεύω ότι παραμένει ζητούμενο και μια βασική παράμετρος του 
πολιτικού συστήματος, η αυτονομία της πολιτικής και νομίζω ότι πάρα πολλοί 
σύντροφοι, άλλοτε κομψά, άλλοτε λ ιγότερο κομψά, θέτουν και πρέπει να 
θέσουμε το ζήτημα, ότι οι εξωθεσμικοί παράγοντες θα πρέπει, μέσα από τη 
μαζική λειτουργία του κομματικού πολιτικού συστήματος, να επηρεάζουν όλο 
και λιγότερο την πολιτική λειτουργία.

Εάν το Σύνταγμα του 1975 επικρίθηκε από εμάς στην πρώιμη περίοδό μας 
σαν πολύ αυταρχικό και συντηρητικό, το Σύνταγμα Καραμανλή, και το ισχύον με 
τη μικρή επέμβαση που του επιφέραμε το 1985, όμως, αυτό το Σύνταγμα έχει 
ακόμα προοδευτικά χαρακτηριστικά και δεν αναγνωρίζει παρά μόνο τρεις 
συντεταγμένες εξουσίες: Κοινοβούλιο στην εμπιστοσύνη του οποίου στηρίζεται 
η εκτελεστική εξουσία, η δεύτερη εξουσία, και δικαστική εξουσία, αφού, όπως 
θα έλεγε και ο Ευάγγελος Γιαννόπουλος, οι αποφάσεις εκτελούνται στο όνομα 
του ελληνικού λαού.

Και όμως όλοι σήμερα βλέπουμε, ανησυχούμε και αγωνιούμε, γιατί οι εξωθε- 
σμικοί παράγοντες, και κυρίως τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, προσδιορίζουν 
πολλές φορές το περιεχόμενο της πολιτικής, κατασκευάζοντας είδωλα, επικα- 
θορίζοντας πολιτικές, διαμορφώνοντας την κοινή γνώμη και πολιτικές.

Είναι απαραίτητο όμως εμείς οι ίδιοι να περιφρουρήσουμε την αυτονομία της 
πολιτικής μέσα από τις συλλογικές λειτουργίες, οι οποίες πράγματι υπάρχουν 
στο Κίνημά μας.

Όμως, συντρόφισσες και σύντροφοι, εισέρχομαι σε έναν άλλο τομέα της 
πολιτικής, τη σύγκλιση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η σύγκλιση δεν μπορεί να είναι 
μόνο αριθμητική, διότι όλο και περισσότερο σήμερα συμφωνούμε ότι οι αριθμοί 
ευημερούν, αλλά οι άνθρωποι πένονται και οδηγούμαστε ταχύτατα στην κοινω
νία των 2/3 .



ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΤΗ Το νέο Κοινωνικό Kpjroc

Και ξέρετε, ακούσαμε πάρα πολύ ωραίες ομιλίες. Υπάρχει όμως το μεγάλο 
ερώτημα, το μεγάλο πρόβλημα, το οποίο οφείλουμε και πρέπει να απαντήσουμε 
καθημερινά στους πολίτες και στα κοινωνικά στρώματα τα οποία μάς στήριξαν 
και μας εκτίναξαν στην εξουσία. Δηλαδή, εργαζόμενους, μικρούς και μεσαίους 
επαγγελματίες και αγρότες.

Και επιτρέψτε μου, όχι να ξορκίσω, ούτε να αφορίσω, αλλά δεν μπορεί κορυ
φ αίος υπουργός της κυβέρ νησ ης να λ έ ε ι,  « Ε Ψ ΙΛ Ο Ν  Κ υ ρ ια κά τικη ς  
Ελευθεροτυπίας», Σεπτέμβρης 1997  ότι: «οι μικροαστοί πρέπει να πάψουν να 
υπάρχουν».

Δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι αυτό το περιεχόμενο της δικής μας πολιτι
κής. Έχουμε να απαντήσουμε στα απλά ερωτήματα, χωρίς ιδεολογήματα και γι' 
αυτό δεν μιλάω από χειρόγραφο, έχουμε να απαντήσουμε στον πόνο και στο 
πρόβλημα των μικρών και των μεσαίων επαγγελματιών, οι οποίοι εξαφανίζονται 
και συρρικνώνονται. Έχουμε να απαντήσουμε και να ενημερωθούμε - εμείς τα 
μεσαία στελέχη - για τις επιμέρους κλαδικές οικονομικές πολιτικές. Ορθά 
λέχθηκε σήμερα, ότι ενώ τις προηγούμενες δεκαετίες κάναμε εξαγωγή ανθρώ
πινου δυναμικού, ε ίτε  ως μεταναστών, ε ίτε  ως πνευματικού επιστημονικού δυνα
μικού, σήμερα κάνουμε εισαγωγή.

Ομως, έχε ι αυξηθεί επικίνδυνα η ανεργία και με ευχολόγιο, συντρόφισσες και 
σύντροφοι, δεν λύνονται τα προβλήματα. Τα προβλήματα είναι συγκεκριμένα, 
απτά, καθημερινά και σ' αυτά καλούμαστε να δώσουμε λύσεις και απαντήσεις.

Ευρωπαϊκή σύγκλιση ναι, αλλά η Ευρώπη έχε ι κάνει και σύγκλιση των περιφε
ρειών της, και πουθενά σε καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν υπάρχει στόχευση το 
50%  του πληθυσμού να βρίσκεται στο κέντρο της και το 70%  του πλούτου της, 
επίσης.

Και πείτε μου σας παρακαλώ πολύ: με την Ολυμπιάδα του 2004 , το 2 0 1 0  
μήπως θα έχουμε, όχι απλώς σύγκλιση των περιφερειών σε αντίστοιχο επίπεδο 
με τις άλλες περιφέρειες αντίστοιχων κρατών-εθνών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
αλλά μήπως θα έχουμε απόκλιση και το 7 0%  του πληθυσμού συν το 80%  του 
πλούτου θα βρίσκονται στο λεκανοπέδιο;

Οφείλουμε και πρέπει να απαντήσουμε για την επιμέρους πολιτική που πρέπει 
να ακολουθηθεί για τους αγρότες. Ή , φαίνεται, μερικές πολιτικές να είναι 
μονόδρομος. Όμως, συντρόφισσες και σύντροφοι, οφείλουμε και πρέπει τα 
μεσαία στελέχη να γνωρίζουμε γιατί ακολουθούμε αυτή την πολιτική. Και αυτή η 
πολιτική πότε θα μας βγάλει απ' αυτό το συγκεκριμένο τούνελ.

Οφείλουμε και πρέπει να γνωρίζουμε μέσα από ανάλυση των επιμέρους κλα-
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΠΑΣΟΚ Ο Σοσιαλισμός & η Δήμοι

δικών οικονομικών πολιτικών, ότι πρέπει να στηρίξουμε, και οφείλει το Κίνημα να 
στηρίξει και αυτή την πολιτική. Όμως, θέλω να τελειώσω λέγοντας το εξής: το 
Κίνημα, αναγόμενο στο Σπόρτιγκ το 1982, πρέπει να έχ ε ι πιο προωθημένες 
απόψεις από την Κυβέρνηση.

Το Κόμμα οφείλει και πρέπει να αγωνίζεται για το κοινωνικά αναγκαίο και επι
θυμητό και να τονίζει στην Κυβέρνηση τις τομές και παρεμβάσεις που οφείλει 
να κάνει, η οποία με τη σειρά της α γω νίζετα ι για το κοινωνικά εφ ικτό . 
Αναζητούμε λοιπόν το κοινωνικά αναγκαίο και επιθυμητό και αυτός είναι ο 
ρόλος του Κόμματός μας, που μπορεί και πρέπει να τον παίξει.

Έτσι, λοιπόν, μέσα από τέτο ιες διαδικασίες,διαδικασίες όμως που πρέπει να 
ακουμπήσουν τη βάση του Κινήματος, γιατί ήρθαν πρώιμα και πρόωρα σ' αυτή 
τη διαδικασία, χωρίς Βαθιά συζήτηση, οφείλουμε και πρέπει να ακολουθήσουμε 
μια νέα πολιτική η οποία δεν θα αλλοιώσει το σοσιαλιστικό χαρακτήρα του 
Κινήματος, μια πολιτική η οποία θα εμπνέει, θα συναρπάζει, μια πολιτική η οποία 
θα έλκει, και σήμερα μέσα απ' αυτή εδώ τη διαδικασία πιστεύω ότι γεννήθηκε η 
ελπίδα ότι το Κίνημά μας μπορεί και πρέπει και έχε ι τις δυνατότητες να εμπνεύ- 
σει ξανά την ελληνική κοινωνία. Ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Ο σύντροφος Αρης Σισσούρας έχε ι το λόγο.

1 7 7



ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΤΗ Το νέο Κοινωνικό Κρότο;

Α Ρ Η Σ  Σ ΙΣ Σ Ο Τ Ρ Α Σ

Θα αρχίσω με έναν πρόλογο σύντροφε Απόστολε Κακλαμάνη, που έχε ι ανεκ- 
δοτικό χαρακτήρα, γιατί μου θύμισες κάτι με την παρέμβαση που έκανες. Είναι 
πολύ σύντομο, γιατί περικλείει κιόλας και ένα πολύ συμβολικό σημείο, πάνω στο 
μέλλει γενέσθαι σήμερα.

Ήταν πέρσι στο forum το μεγάλο που έκανε η ολλανδική προεδρεία για τα 
θέματα της κοινωνικής πολιτικής και της κοινωνικής ποιότητας, και ειδικότερα τη 
σχέση της οικονομικής ανάπτυξης και της κοινωνικής πολιτικής.

Το θέμα βεβαίως της παγκοσμιοποίησης μπήκε στην εστία, γιατί όλα συνδέο
νται σήμερα με αυτό το φαινόμενο και στη συνέχεια το κοινωνικό κράτος πάλι 
μπαίνει στο κέντρο, γιατί δέχετα ι τις πιέσεις πλέον αυτής της παγκοσμιοποίησης.

Εκεί συζητήσαμε σε εργαστηριακή συνάντηση - work shop -, γιατί παράλληλα 
γινόταν η συνάντηση της ομάδας των επτά των ισχυρότερων του κόσμου και 
συζητήσαμε μια άλλη αναδιάταξη. Ειπώθηκε να είναι μέσα στην καινούρια 
μορφή των επτά, σίγουρα οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γερμανία, η Ιαπωνία, από 
τους άλλους είπαμε να βάλουμε την Αγγλία -τσακωνόντουσαν Αγγλία, Γαλλία - 
τέσσερις χώρες.

Συνεχίζουμε, ποιες είναι οι άλλες δύο, δεν βρίσκαμε, αλλά ποιο ήταν το 
σημαντικό; Ο πέμπτος ήταν ο Ρόμπερτ Μούντοφ ο οποίος είναι ο κυρίαρχος των 
μέσων μαζικής ενημέρωσης. Επειδή είπες τη λέξη απειλή, η απειλή και η επικυ
ριαρχία σήμερα των μέσων μαζικής ενημέρωσης σαν μια παγκόσμια δύναμη 
έξω από το κλασικό σχήμα των πέντε.

Να βρίσκουμε τον έκτο. Ψάξαμε να βρούμε τον έκτο. Ο έκτος ήταν ο Μπιλ 
Γκέιτζ, η άλλη μεγάλη κυριαρχία σήμερα των πληροφοριών και των aomputer. 
Εκεί δειλά προσπάθησα να πω ποιος θα είναι ο έβδομος. Τον έβδομο - το είχα 
πει και πέρσι αυτό - και εισηγήθηκα ο έβδομος σ' αυτή την ομάδα των καινού
ριων των επτά να είναι η αδελφή Τερέζα - ζούσε ακόμη.

Η έκφραση των αδύνατων, η έκφραση των φτωχών; Αυτό το συνδέω και με 
μια αποστροφή σήμερα του Προέδρου Κώστα Σημίτη, που είπε όχι να δούμε τη 
φροντίδα των φτωχών σαν φιλευσπλαχνία, αλλά να το δούμε στο κέντρο αυτής
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Ο Σοσιαλισμός 8 η Δημοκρατία στην Ευρώπη του 21ου Αιώνα

της νέας κοινωνίας των πολιτών που θέλουμε να δημιουργήσουμε. Το κεντρικό 
σημείο και ο άξονας της όλης σήμερα τοποθέτησης για τον ιδεολογικό προσα
νατολισμό του ΠΑΣΟΚ, στην κοινωνία των πολιτών, τη δύναμη και την ελευθερία 
πλέον του πολίτη.

Και βεβαίως μέσα απ' αυτό το σχήμα εκφράζεται και η πεμπτουσία της προ
σπάθειας για την καθιέρωση μιας κοινωνικής πολιτικής και, κατ' επέκταση, το 
νέο κοινωνικό κράτος. Αυτό, όπως είπα, ανεκδοτικό, αλλά μπορούμε να το συν
δέσουμε.

Η αναφορά μου εμένα σήμερα θα είναι να δώσει ένα περίγραμμα των νέων 
προσανατολισμών της κοινωνικής πολιτικής και των πολιτικών της κοινωνικής 
προστασίας, και η αναφορά αναγκαστικά, και αυτό είναι και μεθοδολογικά 
σωστό, θα είναι σε ορισμένες συγκεκριμένες και σε ορισμένες εξειδ ικευμένες 
προτάσεις που ακούστηκαν, βεβαίως, και πιο νωρίτερα. Άλλωστε, πολλοί από 
εμάς, από το πρωί ακόμη, σε πολλά σημεία έχουμε, με σαφή τρόπο, αναπτύξει 
το πολιτικό πλαίσιο και έχουμε αναγνωρίσει αυτή τη στροφή προς τη νέα μορφή 
της κοινωνικής πολιτικής, προς το νέο πλαίσιο αυτού του κοινωνικού κράτους 
που πρέπει να αναπτύξουμε.

Μεθοδεύω την παρέμβασή μου. Τρεις αρχές-ερωτήματα με βάση τα οποία 
πρέπει να υλοποιείται η κοινωνική πολιτική σήμερα, αλλά και να αξιολογείται η 
αποτελεσματικότητά της και θα καταλήξω με επτά σημεία, σημεία - προτάσεις 
για τον προσανατολισμό και για τη συγκρότηση συγκεκριμένων μέτρων πολιτι
κής πάνω στο θέμα της κοινωνικής πολιτικής.

Οι τρεις αρχές: Πρώτη αρχή: αποτελεσματικότητα στην κάλυψη των κοινωνι
κών αναγκών. Δηλαδή, απαντούν οι κοινωνικές πολιτικές που εισάγονται, ή 
εφαρμόζονται στις συγκεκριμένες κοινωνικές ανάγκες τις οποίες πρέπει να ικα
νοποιήσουμε;

Δεύτερη αρχή: Η αποδοτικότητα του συστήματος της κοινωνικής προστασίας. 
Δηλαδή, χρησιμοποιούνται οι πόροι που διατίθενται για την ικανοποίηση των κοι
νωνικών αναγκών με τον πιο παραγωγικό και αποδοτικό τρόπο, δηλαδή προκύ
πτει το μέγιστο δυνατό κοινωνικό όφελος;

Τρίτη αρχή: Η ισότητα που πρέπει να περικλείει μια κοινωνική πολιτική. Δηλα
δή, καταπολεμούν οι κοινωνικές πολιτικές που εφαρμόζονται τους κοινωνικοοι
κονομικούς παράγοντες που οδηγούν στην άνιση κατανομή της κοινωνικής ευη
μερίας; Και απαντούν στις κοινωνικές ανισότητες με τρόπο, ώστε αυτοί που 
είναι σε ίση ανάγκη να απολαμβάνουν τον ίδιο βαθμό κοινωνικής προστασίας;
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Οι επτά προτάσεις στο πλαίσιο αναμόρφωσης της κοινωνικής πολιτικής. Πρέ
πει να διαμορφωθεί μια στρατηγική για την κοινωνική προστασία. Αυτή η στρα
τηγική πρέπει: Πρώτον, να αναγνωρίσει τις νέες κοινωνικές ανάγκες, να αξιολο
γήσει τη βαρύτητά τους και να καθορίσει ομάδες, στόχους του πληθυσμού που 
8α πρέπει να αποτελέσουν προτεραιότητα στην κοινωνική πολιτική.

Δεύτερο, να οδηγήσει αυτό το φάσμα των παροχών προς τις ομάδες - στό
χους του πληθυσμού που είπαμε παραπάνω, που έχουν τη μεγαλύτερη κοινωνική 
ανάγκη, προσδιορίζοντας όμως και το σύστημα των προϋποθέσεων για την 
παροχή των μορφών της κοινωνικής πολιτικής. Δηλαδή, να εξετάσουμε άλλες 
μορφές υποστήριξης που έχουν, εισόδημα, και ούτω καθ' εξής.

Τρίτο, να ορίζει αυτή η στρατηγική της κοινωνικής πολιτικής και τα μέτρα, ένα 
ελάχιστο όριο, κοινωνικής προστασίας, και τα ελάχιστα όρια της κοινωνικής 
προστασίας να μην τα προσδιορίσουμε και να τα εντάσσουμε μόνο με τη δραχ
μική τους έννοια, εννοώ σε παροχές, αλλά πρέπει να εξετάζουν και τα ελάχιστα 
όρια των παροχών σε είδος, εκ ε ί που η αρχή μας της καθολικής κάλυψης δεν 
μπορεί να τα ικανοποιήσει. Περίπτωση δηλαδή ορίων για την εκπαίδευση, για 
την υγεία και άλλες μορφές κοινωνικής προστασίας.

Η περίπτωση του επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης στο οποίο έκανε ανα
φορά προηγουμένως ο Γιάννος Παπαντωνίου, ήταν ακριβώς ένα εγχείρημα, ένα 
πρώτο εγχείρημα, γιατί περιλαμβάνει μια μικρή ομάδα αυτών που θέλουμε να 
εντοπίσουμε, πλέον, τις πραγματικές τους ανάγκες σήμερα.

Θα πρέπει τελικά να διερευνηθούν και οι διαδικασίες συγκρότησης του ελά
χιστου δικτύου ασφαλείας ή του κοινωνικού ιστού ασφαλείας και, βεβαίως, 
γιατί όχι να μην εξετάσουμε και την καθιέρωση του ελάχιστου εγγυημένου εισο
δήματος.

Θέλω να τονίσω, ότι είμαστε η μόνη χώρα στις 1 5 ευρωπαϊκές χώρες που δεν 
έχουμε θεσμοθετήσει, ή δεν έχουμε με κάποιο μηχανισμό καθιερώσει ένα ελά
χιστο εγγυημένο εισόδημα.

Η Πορτογαλία ήταν η τελευταία που πριν από δύο χρόνια το θεσμοθέτησε 
μέσα από διαδικασίες οι οποίες είναι υπόλογες κατευθείαν στη Βουλή. Έχει 
φτιάξει επιτροπή που μελετάει και παίρνει τις αιτήσεις και τις προϋποθέσεις για 
το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, αλλά είναι υπόλογη κατευθείαν στη Βουλή 
και δεν είναι ούτε υπόλογη και προς το Υπουργείο των Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Τέταρτο, να προσπαθήσει να αναπτύξει αυτή την πολιτική και να συντονίσει τις
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μορφές παροχής κοινωνικής προστασίας μέσα από μια διάσταση ενός προνοια- 
κού πλουραλισμού. Πρέπει να ξαναδούμε, βεβαίως, και τις σχέσεις δημόσιου- 
ιδιωτικού, αλλά πιο σπουδαιότερο, να επαναφέρουμε ξανά στην επιφάνεια το 
κίνημα των εθελοντικών οργανισμών ή των μη κυβερνητικών οργανισμών.

Πέμπτο, να προωθήσει την ορθολογική κατανομή των πόρων αυτών που ανέ
φερα προηγουμένως και είναι από τα σημαντικά, και πιστεύω και οι άλλοι όταν 
θα αναφερθούν πλέον στο θέμα της χρηματοδότησης, δεν είναι μόνο το θέμα 
της χρηματοδότησης. Πρέπει να ξέρουμε ότι στην Ευρώπη των 1 5 είμαστε η 
χώρα ακόμη με το χαμηλότερο ποσοστό κοινωνικής προστασίας. Θα λέγαμε ότι 
έχουμε ακόμη ορισμένα περιθώρια.

Αλλά για μένα, προσωπικά, το σημαντικότερο είναι να μπούμε στον προσδιο
ρισμό μηχανισμών ορθολογικοποίησης κατανομής των πόρων και βεβαίως 
μηχανισμούς, προσδιορισμό των πραγματικών αναγκών που ανέφερα προηγου
μένως.

Έκτο, που σηματοδοτεί άλλωστε και το νέο προσανατολισμό που έχε ι σήμερα 
το κοινωνικό κράτος, είναι να επιχειρήσει να αναθεωρήσει τον αποσπασματικό 
χαρακτήρα της κοινωνικής προστασίας, έτσι ώστε να παρέχονται οι υπηρεσίες 
που να αποσκοπούν στην ορθολογική αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημά
των και την ενεργητική προώθηση της απασχόλησης. Το ενεργητικό κοινωνικό 
πλέον κράτος και όχι η επιδοματική πολιτική, ή η πολιτική των παροχών.

Και έβδομο, να επιχειρήσει τη σύγκλιση του ελληνικού συστήματος κοινωνικής 
προστασίας με τα αντίστοιχα συστήματα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, αλλά περισσότερο να ενταχθούμε σε ένα Κίνημα ευρωπαϊκής κοινωνι
κής πολιτικής μέσα από τις διαδικασίες των ευρωπαϊκών σοσιαλιστικών κινημά
των και μέσα στα πλαίσια προτάσεων που τέθηκαν από το πρωί και τώρα το 
απόγευμα, ενός ευρωπαϊκού, ή διεθνιστικού πλαισίου που καθορίζει στόχους.

Σ ' αυτό το Συνέδριο που είπα για την Ολλανδία, ήταν μια ολόκληρη συζήτηση, 
και ο ίδιος ο Ζακ Ντελόρ ήταν εκ ε ί και, κατά κάποιον τρόπο, το δεχόταν, ότι ναι 
θα μπορούσαμε να δούμε ένα Μάαστριχτ που αφορά την κοινωνική πολιτική.

Το ακούσαμε για το Λουξεμβούργο, δεν θέλησε να βάλει στόχους για την 
απασχόληση ή για οτιδήποτε άλλο, αλλά μιλάμε για στόχους, όρια φτώχειας, 
όρια εκπαίδευσης, υποχρεωτικής εκπαίδευσης και ούτω καθ' εξής.

Σ ' αυτό το πλαίσιο νομίζω ότι έτσι πρέπει να δούμε τα πράγματα, και σαν επί
λογο ήθελα ακριβώς να τελειώσω, ότι σε μια ισχυρή κοινωνία πολιτών, για να

1 81



κλείσουμε με το βασικό άξονα του ιδεολογικού προσανατολισμού του ΠΑΣΟΚ, 
η πολιτική προτεραιοτήτων είναι να δούμε να διαχέονται προς τα κάτω, όχι μόνο 
πολιτικά δικαιώματα, αλλά ουσιαστικά οικονομικά, κοινωνικά και πολιτισμικά 
δικαιώματα.

Αυτή η τετραλογική προσέγγιση είναι αυτή που συνθέτει πλέον το νέο πολίτη 
που συγκροτεί μια κοινωνία πολιτών και για μένα δίνει την προωθητική πλέον 
μορφή μιας κοινωνικής πολιτικής, όπως θέλουμε να την προχωρήσουμε. Σας 
ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Η συντρόφισσα Ιωάννα Πανοπούλου έχε ι το λόγο.
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΠΑΣΟΚ 0  Σοσιαλισμός 8 η Δημοκρατία στην Ευρώπη του 21ou Αιώνα

ΙΩ ΑΝ Ν Α Π ΑΝ Ο Π Ο ΥΛΟ Υ

Βρισκόμαστε στο κατώφλι του 21ου αιώνα και οφείλουμε να δούμε τα κρίσι
μα ερωτήματα για τη δυνατότητα, την έκταση, το περιεχόμενο και τις προϋποθέ
σεις για την άσκηση κοινωνικής πολιτικής με τα μάτια των παιδιών μας.

Αυτή είναι η πρόκληση για το ΠΑΣΟΚ, αλλά και ευρύτερα για την Αριστερά 
στη χώρα μας και σε όλη την Ευρώπη.

Στις ανεπτυγμένες χώρες θεωρείται από όλους αυτονόητο ότι το κράτος δεν 
μπορεί παρά να είναι κράτος δικαίου. Για την Αριστερά όμως δεν πρέπει και δεν 
μπορεί να είναι αρκετό ένα κράτος δικαίου, ένα κράτος δηλαδή που υπακούει 
στους θεσπισμένους νομοθετικούς κανόνες. Η πρόκληση είναι το δίκαιο κρά
τος. Και η έκφραση είναι ταυτόσημη με την κοινωνική πολιτική στην ευρεία της 
έννοια. Γιατί τι άλλο είναι κοινωνική πολιτική από την πολιτική του κράτους απέ
ναντι σε μια κοινωνία πολιτών με όρους κοινωνικής δικαιοσύνης;

Η παιδεία, ο πολιτισμός, η κατάρτιση, η εργασία, το περιβάλλον, η υγεία, η 
πρόνοια, η κοινωνική ασφάλεια αποτελούν τα πεδία όπου κρίνεται το κράτος. Η 
λήψη μέτρων που διασφαλίζει στους πολίτες (ανεξάρτητα από το φύλο, τον 
τόπο κατοικίας, την οικονομική τους κατάσταση, την κατάσταση της υγείας τους) 
ισότητα ευκαιριών είναι οι τομείς όπου κρίνεται το κράτος.

Το ερώτημα που τίθεται σήμερα, με δεδομένη την κατάσταση του παγκόσμιου 
ανταγωνισμού, της οικονομίας της αγοράς και της έλλειψης πόρων για την κοι
νωνική πολιτική, είναι αν μπορεί να υπάρξει ισότητα των ευκαιριών χωρίς να 
υπάρχει αναγκαία και ισότητα παροχών.

Η απάντηση δεν είναι εύκολη, ούτε μονοσήμαντη και οπωσδήποτε δεν είναι 
ισοπεδωτική.

Στον τομέα της παιδείας, του πολιτισμού, του περιβάλλοντος, των κοινωνικών 
υποδομών, της υγείας, της δημογραφικής πολιτικής, όχι μόνο ένα δίκαιο κράτος, 
αλλά και ένα απλό κράτος δικαίου που ενδιαφέρεται για την επιβίωσή του δεν 
μπορεί να εφαρμόζει διαφοροποιημένες πολιτικές παροχών στους πολίτες του.

Αντίθετα, στην πρόνοια, στην κοινωνική φροντίδα, στην κατάρτιση η διασφάλι
ση της ισότητας των ευκαιριών επ ιβάλλει κατεύθυνση μειζόνων παροχών σε

1 8 3



ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΤΗ Το νέο Κοινωνικό Κ

αυτούς που περισσότερο τις έχουν ανάγκη και κατ' εξοχήν στα κοινωνικά απο
κλεισμένα άτομα ή σε όσα κινδυνεύουν να αποτελόσουν «θύματα» κοινωνικού 
αποκλεισμού.

Το ερώτημα όμως που δεν έχε ι απαντηθεί και οφείλουμε να προΒληματισθού- 
με όλοι είναι το, ποιος φέρει το βάρος της κοινωνικής πολιτικής. Το φέρει το 
σύστημα της κοινωνικής ασφάλισης; Κανείς δεν μπορεί να απαντήσει θετικά. 
Γνωρίζουμε, πρώτα απ' όλα, ότι η κοινωνική ασφάλιση κατά ένα μέρος μόνο 
βασίζεται στην κοινωνική αλληλεγγύη. Είναι επιβάρυνση «κατά κεφαλήν» και όχι 
με Βάση την οικονομική κατάσταση των επιβαρυνόμενων. Όμως, και αν ακόμα 
αγνοήσουμε αυτή τη θεωρητική προσέγγιση, η κρίση του ασφαλιστικού συστή
ματος καταδεικνύει το αδιέξοδο. Το μεγάλο ποσοστό των ανέργων, οι κοινωνι
κά αποκλεισμένοι, η παράταση του χρόνου ένταξης των νέων στην αγορά εργα
σίας με τις απαιτήσεις μακρόχρονης εκπαίδευσης που επιβάλλει η ανταγωνιστι
κή κοινωνία μας, η γήρανση του πληθυσμού, δείχνουν το μέγεθος του προβλή
ματος.

Ιδιαίτερα για το δημογραφικό πρόβλημα αξίζει να αναλογιστούμε όλοι ότι, 
από αναμφισβήτητα στοιχεία, προκύπτει πως το 2 0 2 0  στη χώρα μας πάνω από 
το 25%  του πληθυσμού θα είναι πάνω από 6 5  ετών και το 2 0 3 0  8α είναι πάνω 
από 6 0  ετών το 34%  των πολιτών της χώρας μας. Η πραγματικότητα αυτή (που 
δεν είναι εφιάλτης, αφού είναι ποθούμενο να ζούμε περισσότερα χρόνια) κατα
δεικνύει την κατάρρευση ενός συστήματος βασισμένου στην αλληλεγγύη των 
γενεών. Και ας σκεφθούμε λίγο την εποχή που αυτοί που εργάζονται και εισφέ
ρουν στο ασφαλιστικό σύστημα θα συνειδητοποιήσουν ότι οι ίδιοι στο μέλλον 
δεν θα μπορούν να εισπράξουν. Ποιος θα τους υποχρεώσει να εισφέρουν; 
Ποιος δρόμος μένει; Μόνον η ιδιωτική ασφάλιση;

Αλλά κι αν ακόμα αυτό δεν συμβεί, πάλι το πρόβλημα αδυναμίας της κοινωνι
κής ασφάλισης να χρηματοδοτήσει την κοινωνική πολιτική είναι ορατό. Το 
κόστος συνεχώς ανέρχεται και η ανάγκη για ανταγωνιστικότητα της οικονομίας 
και για αναπτυξιακή πορεία θέτει φραγμό σε κάθε σκέψη αύξησης των ασφαλι
στικών εισφορών. Πώς λοιπόν μπορεί να χρηματοδοτηθεί η κοινωνική πολιτική; 
Μπορεί το Βάρος να αναληφθεί από το μόνο μηχανισμό που θεωρητικά επιβάλ
λει τα δημοσιονομικά βάρη με βάση την οικονομική κατάσταση των πολιτών. Με 
ένα δηλαδή φορολογικό σύστημα που κάνει αναδιανομή του εισοδήματος; Εδώ 
η πρόκληση για δίκαιο (χωρίς να μπαίνουν φραγμοί στην ανάπτυξη) και αποτελε
σματικό (χωρίς διαφυγή πόρων) φορολογικό σύστημα είναι παρούσα.

Θα μου επ ιτρέψετε όμως να επιχειρήσω και μια άλλη προσέγγιση:



. Η εξυγίανση των επιμέρους συστημάτων άσκησης κοινωνικής πολιτικής.

• Ο εξορδολογισμός των δαπανών αποτελεί την πρώτη επιταγή.

Και το ΠΑΣΟ Κ πρέπει στον τομέα αυτό να τολμήσει:

. Να αξιολογήσει τη λειτουργικότητα και αποδοτικότητα των επιμέρους συστη
μάτων.

. Να έρθει σε ρήξη με όσους με συνδήματα και σημαίες επιβιώνουν και πλουτί
ζουν εν ονόματι της άσκησης κοινωνικής πολιτικής.

. Να δεσπίσει κανόνες και να επιβάλει την τήρησή τους.

. Να έρ δει σε ρήξη με όσους, εκμεταλλευόμενοι τις αδυναμίες των συστημά
των ως «επαγγελματίες» του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, απομυζούν 
παρασιτικά μεγάλο μέρος από τους διατιδέμενους πόρους.

Απόφαση, όχι εύκολη. Αλλά ας συμφωνήσουμε και ας προχωρήσουμε.

Η Ευρώπη, σε αντίδεση με τον άλλο «ανεπτυγμένο» κόσμο, έχ ε ι δομές και 
υποδομές, έχε ι παράδοση, στο κράτος πρόνοιας. Και η προοπτική σε ευρωπαϊ
κό επίπεδο να αναζητηδούν λύσεις δεμένες με την ανδρωπιστική κουλτούρα 
της Ελλάδας και της Ευρώπης, διασφαλίζοντας στο δ ιεδνές οικονομικό περι
βάλλον την κοινωνική συνοχή στον ευρωπαϊκό χώρο, είναι υπαρκτή.

Και μια και ο πλανήτης μας είναι πολύ μικρός και η μισή μας καρδιά πρέπει να 
βρίσκεται όπου γης υπάρχουν κοινωνικά αποκλεισμένοι, ας αναρωτηδούμε 
ποιος μπορεί να είναι ο ρόλος της Ευρώπης στο δράμα παιδιών σε χώρες της 
Αφρικής που λιμοκτονούν, σε ένα εμπάργκο που εμποδίζει εισαγωγή φαρμάκων 
και ιατρικού εξοπλισμού;

Κλείνοντας, δέλω να τονίσω ότι μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν και ότι η κοινω
νία των πολιτών οφείλει να μπει μπροστά στο πρόβλημα και όλοι μαζί να βρού
με την απάντηση στο ερώτημα για την προοπτική του σοσιαλισμού, του ανδρωπι- 
σμού και της δημοκρατίας στην Ευρώπη του 21ου αιώνα, στο ερώτημα για το 
πώς δα δώσουμε όχι μόνο «χρόνια στη ζωή», αλλά και «ζωή στα χρόνια».

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Ο σύντροφος Δημήτρης Κρεμαστινός έχει το λόγο.
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΤΗ Το νέο Κοινωνικό Κράτος

Δ  Η Μ Η Τ Ρ Η Σ  Κ Ρ Ε Μ Α Σ Τ ΙΝ Ο Σ

Συντρόφισσες και σύντροφοι, σ' ένα τόσο τεράστιο δέμα το να μιλήσει κανέ
νας λίγα λεπτά νομίζω ότι είναι ιεροσυλία, όταν μάλιστα έχει ασχοληθεί με το 
δέμα αυτό για μια διετία, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο.

Μετά από τόσους αξιόλογους συντρόφους ομιλητές, όσους ακόυσα τουλάχι
στον, προσπάθησα να δω τι μπορεί να προσθέσω που να μην είναι μια πολυτέ
λεια ή να μην είναι μια επανάληψη. Νομίζω ότι ο ορισμός του σύγχρονου κοινω
νικού κράτους έχει δοθεί.

Εκείνο που εγώ τουλάχιστον δεν άκουσα είναι η προτεραιότητα του κοινωνι
κού κράτους, δηλαδή η ανάπτυξή του δα είναι παράλληλη με την ανάπτυξη του 
υπόλοιπου κράτους, θα υπάρχει η ευαισθησία να προηγείται ή να έπεται; Να 
επιτύχουμε δηλαδή πρώτα τους κοινωνικά αποδεκτούς οικονομικά στόχους και 
μετά να μοιράσουμε, όπως λέμε, την κοινωνική πίτα;

Είναι η άποψη του Προέδρου Κλίντον, ο οποίος είπε προχθές, ότι η Αμερική 
έφτασε στο επιθυμητό όριο της οικονομίας εκείνο, που μπορεί να επενδύσει 
στο κοινωνικό κράτος. Πρέπει όμως να είναι η προοπτική μιας σοσιαλιστικής ή 
σοσιαλδημοκρατικής κυβέρνησης με ευαισθησία να επιτύχει τους στόχους της 
πρώτα και μετά να κάνει ανακατανομή;

Εγώ πιστεύω ότι η αλήθεια βρίσκεται κάπου στο μέσο. Πρέπει δηλαδή να επι
διώκουμε την εξυγίανση των οικονομικών μας, ενώ παράλληλα πρέπει να δ ε ί
χνουμε την ανάλογη κοινωνική ευαισθησία.

Και το δεύτερο ερώτημα είναι, μπορούμε να ξοδεύουμε τόσο πολλά για το 
κοινωνικό κράτος και πόσα είναι αυτά που πρέπει να ξοδέψουμε; Η απάντηση 
είναι, ότι όσα και αν ξοδέψουμε, εάν ρίχνουμε λεφτά στον πύθο των Δαναήδων, 
τότε είναι βέβαιο ότι δεν δα ανέβει ποτέ η στάθμη του κοινωνικού μας κράτους 
σε τέτοιο επίπεδο που να είναι αποδεκτή ευρωπαϊκά.

Δυστυχώς, η πραγματικότητα για την Ελλάδα, και αυτό θα μου επ ιτρέψετε να 
το τονίσω, διότι δεν είναι δική μου άποψη, είναι η άποψη καθηγητών από την 
Οξφόρδη, το Καίμπριτζ και το Λονδίνο, όπου μείνανε ένα χρόνο περίπου στη 
δική μας χώρα, ερεύνησαν το τι ακριβώς γίνεται και μας είπαν στο τέλος, ότι
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΠΑΣΟΚ Σοσιαλισμός & η Δημοκρατία στην Ευρώπη του 21ου Αιώνα

αρκεί να συλλάβετε αυτά που ξοδεύετε στην παραοικονομία της υγείας και της 
πρόνοιας (προ διετίας - τριετίας ήταν 2 7 0  δισεκατομμύρια το χρόνο) και τότε 
8α έχετε  ένα πολύ καλύτερο κοινωνικό κράτος απ' αυτό που έχετε  σήμερα.

Αρκεί να σας πω, ότι όταν βάλαμε τη μηχανογράφηση στο Γενικό Κρατικό 
μόνο στο Φαρμακείο του Γενικού Κρατικού για ένα εξάμηνο είχαμε συγκριτικά 
με το προηγούμενο εξάμηνο κερδίσει μισό δισεκατομμύριο (500 εκατομμύρια 
μόνο από τα φάρμακα του Γενικού Κρατικού Αθηνών).

Έκτοτε δεν υπήρξε ανάπτυξη στο πρόγραμμα αυτό που λέγεται πρόγραμμα 
μηχανογράφησης και πληροφορικής στο χώρο της υγείας. Οι λόγοι είναι πολλοί 
και δεν είναι υπαινιγμός για τον υπουργό Υγείας. Γνωρίζω και εγώ τα πράγματα 
πάρα πολύ καλά και ξέρω πού βρίσκονται οι δυσκολίες.

Όμως, ο έλεγχος της παραοικονομίας στην υγεία επιτυγχάνεται με δύο τρό
πους. Ο ένας τρόπος είναι ο συνεχής καθοδηγούμενος ελεγκτικός μηχανισμός. 
Και ο δεύτερος τρόπος είναι η ταχεία ανάπτυξη της μηχανογράφησης και της 
πληροφορικής.

Μέχρις όμως γίνει το δεύτερο, που θέλει ορισμένα χρόνια, πρέπει να ενισχυ- 
θεί το πρώτο. Διότι εάν δεν γίνει το πρώτο, τότε είναι δύσκολο να περιμένουμε 
βελτίωση ορατή τουλάχιστον από τον κόσμο της κοινωνικής προσφοράς, όταν 
ισχύει αυτό που είπε και ο Πρόεδρος Σημίτης και ο Ανδρέας Παπανδρέου, 
παλαιότερα ότι η παραοικονομία είναι αυτή η οποία ουσιαστικά θα αφανίσει το 
κράτος.

Νομίζω ότι πρέπει επιτέλους να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Ο σύντροφος Θεόδωρος Σακελλαρόπουλος έχει το λόγο.
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΤΗ Το νέο Κοινωνικό Kpgroc

Θ ΕΟ ΔΩ ΡΟ Σ Σ Α Κ Ε Λ Λ Α Ρ Ο Π Ο Τ Λ Ο Σ

Αγαπητοί σύντροφοι, εγώ 8α ξεκινήσω απ' αυτό που είπε ένας προηγούμενος 
ομιλητής, ότι όλοι μιλάμε για νέο κοινωνικό κράτος, αλλά διαφορετικά πράγμα
τα καταλαβαίνει ο καθένας από εμάς.

Έχει σημασία να προσπαθήσουμε να οροθετήσουμε το περιεχόμενο του κοι
νωνικού κράτους, της κοινωνικής πολιτικής έτσι όπως το θέλουμε, έτσι όπως 
μας αρέσει, έτσι όπως το προτιμάμε οι Σοσιαλιστές, ώστε να μπορέσουμε να 
δούμε μετά αυτό που λέμε νέο κοινωνικό κράτος.

Επιτρέψτε μου να σας αναπτύξω μια δική μου άποψη σχετικά με το πώς αντι
λαμβάνομαι εγώ αυτό το νέο κοινωνικό κράτος, αφού προηγουμένως κάνω 
τρεις επισημάνσεις - αφετηρίες σχετικά με το κοινωνικό κράτος.

Η πρώτη αφετηρία αναφέρεται στην ουσία και το περιεχόμενο του κλασικού 
κράτους πρόνοιας. Αυτό μπορεί να κατανοηθεί μόνο ως ένα ιστορικό φαινόμε
νο που συνδέεται με την ωρίμανση του καπιταλιστικού συστήματος, την όξυνση 
των κοινωνικών συγκρούσεων και την ανάγκη διατήρησης της κοινωνικής ειρή
νης και συνοχής.

Το κοινωνικό κράτος συνδέθηκε με την προϊούσα αύξηση της δευτερογενούς 
διανομής του κοινωνικού εισοδήματος αρχικά υπέρ των ασθενεστέρων τάξεων, 
αργότερα ή παράλληλα με την κάλυψη κοινωνικών κινδύνων και αναγκών που 
αφορούσαν ευρύτερα στρώματα και μεσαία στρώματα.

Η έννοια, επομένως, του κοινωνικού κράτους ταυτίζεται με την αναδιανεμητική 
διαδικασία, που επ ιτελεί το κράτος για την ικανοποίηση κοινωνικών αναγκών.

Η δεύτερη αφετηρία σκέψης έχε ι να κάνει με τους όρους και τις προϋποθέ
σεις του κλασικού κράτους πρόνοιας. Η κλασική κοινωνική προστασία, όπως τη 
γνωρίσαμε ώς σήμερα, αναπτύχθηκε σε ένα οικονομικό και κοινωνικό περιβάλ
λον το οποίο δεν υπάρχει σήμερα.

Αυτό το περιβάλλον προσδιορίστηκε από έξι κυρίως παράγοντες που είναι 
καλό να θυμηθούμε: Το πρώτο είναι η εθνική αγορά. Το δεύτερο είναι η μαζική 
παραγωγή και το μεταφορετικό μοντέλο εργασίας. Το τρίτο ήταν η πλήρης απα
σχόληση. Το τέταρτο ένα ισχυρό συνδικαλιστικό κίνημα. Πέμπτο, μια ευνοϊκή 
δημογραφική πυραμίδα και έκτο, η μονοπυρηνική οικογένεια.
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΠΑΣΟΚ

Αυτά τα στοιχεία στην ολότητά τους υπαγόρευσαν τις συγκεκριμένες μορφές 
και δράσεις του κοινωνικού κράτους, όπως τη ρύθμιση των εργασιακών σχέσε
ων, την κοινωνική ασφάλιση, την οικογενειακή, εκπαιδευτική και στεγαστική 
πολιτική, τέλος τις πολιτικές πρόνοιας και προστασίας υγείας.

Εγγύηση για τη χρηματοδότηση του συστήματος ήταν η πλήρης απασχόληση 
και ένα υψηλό επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης που δ ιέθεταν μόνον ορισμένες *
βιομηχανικές χώρες.

Η τρίτη αφετηρία συνδέεται με τις μεγάλες αλλαγές τώρα που συντελέστηκαν 
διεθνώς και που ωθούν σήμερα στην αμφισβήτηση και την αναθεώρηση του 
κράτους πρόνοιας. Ποιες είναι αυτές οι αλλαγές, πάλι εν συντομία.

Το μεταφορετικό μοντέλο εργασίας με την αυτοματοποίηση και γενικά την 
οικονομία της πληροφορίας που εδραιώνεται σταδιακά ωθεί πολλούς να μιλούν 
για το τέλος της εργασίας. Σε κάθε περίπτωση, οι νέες τεχνολογίες δημιουρ
γούν μαζική ανεργία, οδηγούν στη συρρίκνωση των εργαζομένων και στο φαι
νόμενο του κοινωνικού αποκλεισμού.

Η ανάγκη για ευλυγισία και εξειδ ίκευση της παραγωγικής διαδικασίας, όχι 
μόνο κατέστησε περιττό τον μαζικό εργάτη, αλλά δημιούργησε το νέο τύπο 
εργαζομένου, νέες προτεραιότητες προστασίας, όπως η διαρκής και διά βίου 
εκπαίδευση, η ασφάλιση μερικής και άτυπης απασχόλησης κ.λπ.

Η νέα ανάπτυξη συνδέεται με λιγότερες θέσεις εργασίας που είναι, ωστόσο, 
θέσεις ειδικών. Παράλληλα με την αλλαγή του εργασιακού προτύπου μειώνεται 
και εξασθενεί η δύναμη των Συνδικάτων, του πλέον ισχυρού φορέα προώθησης 
κοινωνικών μέτρων στο κλασικό κράτος πρόνοιας.

Η διεθνοποίηση της οικονομίας περιόρισε τη σημασία της εθνικής συναλλαγ
ματικής πολιτικής ως μακροοικονομικού μοχλού άντλησης ανταγωνιστικών πλεο
νεκτημάτων και α νέδειξε στη θέση της το μισθολογικό και μη μισθολογικό 
κόστος εργασίας.

Ο χειρισμός των τελευταίων και η πρακτική του κοινωνικού ντάμπινγκ υποσκά
πτουν τα παραδοσιακά θεμέλια του κράτους πρόνοιας, αφού αμφισβητείται η 
παρέμβαση του εθνικού κράτους στην αγορά εργασίας με τη θεσμοθέτηση 
ελάχιστου μισθού, μειώνονται οι κοινωνικές εισφορές και μεταφέρονται επεν
δύσεις και θέσεις εργασίας σε χώρες φτηνού κόστους.

Παράλληλα, αυξάνεται η κινητικότητα των εργαζομένων και εμφανίζεται το 
πρόβλημα της μεταφοράς των κοινωνικών δικαιωμάτων. Η δημογραφική γήραν
ση, τέλος, και η αύξηση του μέσου όρου ζωής που αυτή συνεπάγεται, καθώς και
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΤΗ Το νέο Κοινωνικό Κράτ;

η καλπάζουσα ανεργία (που οφείλεται στις νέες τεχνολογίες και στη μετανά
στευση παραγωγικών δραστηριοτήτων) μειώνουν τις σχέσεις ασφαλισμένου 
προς συνταξιούχους, με αποτέλεσμα τα μεγάλα ελλείμματα στα Ασφαλιστικά 
Ταμεία.

Επιτρέψτε μου να εκφράσω ορισμένες σκέψεις τώρα για το νέο κοινωνικό 
κράτος, τη νέα κοινωνική πολιτική όπως διαμορφώνεται σήμερα μέσα σ' αυτό 
το περιβάλλον. Το νέο κοινωνικό κράτος, 8α πρέπει να συμφωνήσουμε ότι πρέ
πει να συνδυάζει δύο στόχους, την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική προ
στασία -ταυτόχρονα και παράλληλα.

Για την οικονομική ανάπτυξη. Στο πλαίσιο του παγκόσμιου ανταγωνισμού και 
των διεδνοποιημένων οικονομιών, επίκεντρο πλέον της οικονομικής ανάπτυξης 
γίνεται η επιχείρηση. Κρατικές πολιτικές για την οικονομική μεγέθυνση και ανά
πτυξη πρέπει να προωδούν την ελευθερία των επιχειρήσεων, την προσαρμογή 
τους στο παγκόσμιο ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Αίτημα της νέας εποχής είναι η ανταγωνιστική επιχείρηση αφ' ενός και ένα 
νέο κράτος που 8α ευνοεί την ευελιξία ή την προσαρμογή, όπως λένε οι άλλοι, 
στην παραγωγή, καταργώντας ρυθμίσεις του παρελθόντος. Μόνο έτσι θα δημι- 
ουργηθούν κέρδη, πλούτος και νέες θέσεις εργασίας.

Από την άλλη μεριά, αυτές οι αλλαγές τις οποίες προανέφερα δημιουργούν 
ρήγματα στον κοινωνικό ιστό, εμφανίζονται νέοι κοινωνικοί κίνδυνοι άγνωστοι 
ώς πρόσφατα. Τη σταθερότητα των κοινωνικών σχέσεων όμως δεν μπορεί να 
εξασφαλίσει η αγορά και ο ιδιωτικός τομέας της οικονομίας.

Η εμπορευματοποίηση των κοινωνικών δικαιωμάτων και της κοινωνικής αλλη
λεγγύης δεν απάδει μόνο ηθικά προς το σοσιαλιστικό σχέδιο. Το κυριότερο 
είναι ότι αυτά δεν εξασφαλίζονται από την αγορά. Η κοινωνική ευημερία ως 
προαπαιτούμενο και σκοπός της οικονομικής ανάπτυξης, έχε ι ανάγκη από μία 
συνεχή, σταθερή και εγγυημένη από το σύνολο της κοινωνίας, δηλαδή το κρά
τος, μορφή κοινωνικής προστασίας.

Καθώς διαπιστώνουμε ότι η ανεργία αυξάνεται αντί να μειώνεται, ο γηράσκων 
πληθυσμός απαιτεί όλο και περισσότερους πόρους για την επιβίωσή του, ότι η 
συνεχής εκπαίδευση γίνεται όρος της ανάπτυξης, η χρηματοδότηση της κοινωνι
κής προστασίας μπορεί να εξασφαλιστεί μόνο με την αναδιανομή του εισοδή
ματος, το περιεχόμενο της κοινωνικής πολιτικής, δηλαδή από τον κρατικό προϋ
πολογισμό.

Οποιαδήποτε άλλη λύση θα σήμαινε ραγδαία μείωση του βιοτικού επιπέδου.

1 9 0



Το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα για το οποίο μίλησε και προηγουμένως ο 
Αρης Σισσούρας για όλους τους πολίτες πρέπει να είναι η απάντηση του κόμμα
τός μας, του ΠΑΣΟΚ, στην αύξουσα ανασφάλεια που δημιουργεί το νέο μοντέ
λο εργασίας και η παγκοσμιοποιημένη οικονομία.

Βεβαίως, αυτή μου η πρόταση δεν παραβλέπει άλλα αποθέματα τα οποία 
υπάρχουν, όπως η ιδιωτική ασφάλιση που μπορεί να παίξει ένα συμπληρωματικό 
ρόλο, η αυτοχρηματοδότηση, όπως επίσης και ένα τεράστιο δυναμικό το οποίο 
κρύβεται αν θ έλ ετε  στην παραοικονομία, όπως προηγουμένως ανέφερε ο 
σύντροφος Κρεμαστινός, και το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει κι αυτό μια 
σημαντική βάση χρηματοδότησης του συστήματος.

Η πρότασή μου αυτή για μία δημιουργική σύζευξη μεταξύ οικονομικής ελευθ ε
ρίας των επιχειρήσεων και κρατικής κοινωνικής προστασίας επιζητά να μεγιστο
ποιήσει τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα σε κάθε τομέα. Δηλαδή, την κερδοφο
ρία στις επιχειρήσεις και την κοινωνική ασφάλεια στους πολίτες.

Απορρίπτει το νεοφιλελεύθερο πρόβλημα της ιδιωτικοποίησης της κοινωνικής 
προστασίας και την παραδοσιακή σοσιαλδημοκρατική αντίληψη της κρατικής 
ρύθμισης της οικονομίας. Δέχεται τη νέα ρύθμιση ως όρο εκ  των ων ουκ άνευ 
επιβίωσης των επιχειρήσεων και τον κρατικό χαρακτήρα του συστήματος κοινω
νικής ασφάλειας ως το μοναδικό δρόμο που υπάρχει αντιμετώπισης των νέων 
κοινωνικών κινδύνων.

Σ ' αυτή τη βάση πιστεύω μπορεί να οικοδομηθεί και ένα νέο σύμφωνο μεταξύ 
συνδικάτων και κυβέρνησης. Για μένα π.χ. θα ήταν κάτι πάρα πολύ αυτονόητο, 
αν στην πρόσφατη κρίση για το εργασιακό καθεστώς των ΔΕΚΟ, τα συνδικάτα 
έβαζαν ως ένα αίτημα, ως ένα στόχο, ένα μέρος αυτών των ελλειμμάτων -που 
καλώς η Κυβέρνηση προσπαθεί να μειώσει - να πήγαιναν για την κοινωνική προ
στασία.

Δηλαδή, ένα trade off, μία ανταλλαγή, η οποία ξεπερνάει τα όρια της οικονο
μίας, τα όρια της κοινωνικής προστασίας και Βασίζεται, ανατίθεται σ' αυτή την 
τρίτη βάση. Είμαι σίγουρος για τις ενστάσεις που πρόκειται να προβληθούν, 
ειδικά στο δικό μας το σοσιαλιστικό χώρο σε σχέση με το πρώτο σκέλος της 
πρότασής μου.

Πώς είναι δυνατόν να συμβιβάζεται, θα ρωτήσει κανείς, το νέο κοινωνικό 
κράτος ενός σοσιαλιστικού κόμματος, με την ελευθερία των επιχειρήσεων και 
την αγορά; Η απάντηση που έχω περισσότερο ως παρατήρηση σε μία μεγάλη 
συζήτηση που πρέπει να ανοίξει, θέτει ευθέως το ζήτημα της ταύτισης κοινωνι
κού κράτους, κοινωνικής πολιτικής και σοσιαλιστικού προγράμματος.
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Το ερώτημα που βάζω είναι: αποτέλεσε ποτέ το κοινωνικό κράτος του παλαι
ού τύπου, του κλασικού τύπου, υποκατάστατο του σοσιαλιστικού σχεδίου; Αν 
ναι, πολλοί 8α πουν, τότε πώς εξηγείται το γεγονός της διαμόρφωσης κοινωνι
κού κράτους από συντηρητικές κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο;

Πώς εξηγείται το ιστορικό γεγονός προώθησης τέτοιων κοινωνικών θεσμών 
όχι από εργατικά, αλλά από τα μεσαία στρώματα; Και αυτό είναι ιστορικά απο
δεδειγμένο. Το γεγονός πως μια μερίδα της συντηρητικής σοσιαλδημοκρατίας 
ταύτισε το κοινωνικό κράτος με το σοσιαλισμό, δεν δικαιολογεί την υπεράσπιση 
του κλασικού μεταπολεμικού κοινωνικού κράτους, ως αδιαπραγμάτευτου 
σοσιαλιστικού κεκτημένου.

Και δεν δικαιολογεί επίσης την ανακήρυξη του νέου κοινωνικού κράτους ως 
σοσιαλιστικού στόχου επίσης. Ο τελευταίος ακόμη ζητείται (ο σοσιαλιστικός 
στόχος) και δεν ξέρουμε ακόμη για πόσο. Ας μην ανησυχούν οι σύντροφοι, η 
νέα κοινωνική πολιτική που πρέπει να ακολουθήσουμε, ας είναι λιγότερο φιλό
δοξη και ας μας λύνει τα προβλήματα της οικονομίας και της κοινωνίας τού 
σήμερα.

Πιστεύω ότι, καθώς μεταβάλλεται η φύση της εργασίας, τα συστήματα κοινω
νικής προστασίας πρέπει να παρέχουν περισσότερη σταθερότητα και ασφάλεια 
στους εργαζομένους. Η ισορροπία μεταξύ ευελιξίας και ασφάλειας είναι το 
ζητούμενο στην νέα εποχή που ανατέλλει.

Το νέο ανταγωνιστικό κράτος είναι αίτημα του 21 ου αιώνα, της διεθνοποίησης 
της οικονομίας και της κοινωνίας της πληροφορίας. Ο φ είλει να προσφέρει 
περισσότερη κοινωνική προστασία, περισσότερες θέσεις εργασίας και να δημι
ουργεί πλούτο. Ο μετασχηματισμός αυτού του κλασικού κράτους πρόνοιας επι
βάλλεται να συντελεστεί γρήγορα με τόλμη και φαντασία. Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Η Χριστίνα Παπανικολάου έχει το λόγο.

1 9 2



ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΠΑΣΟΚ 0  Σοσιαλισμός & η Δημοκρατία στην Ευρώπη του 21 ου Αιώνα

Χ Ρ ΙΣ Τ ΙΝ Α  Π Α Π Α Ν ΙΚ Ο Λ Α Ο Υ

Αγαπητές συντρόφισσες και σύντροφοι, το κοινωνικό κράτος ή κράτος πρό
νοιας, ως παραδοσιακός όρος, αποτέλεσε και αποτελεί ακόμα ένα προνομιακό 
πεδίο για την Αριστερά, πεδίο και συζητήσεων και ιδεολογικών αναζητήσεων, 
αλλά κυρίως δραστηριότητας.

Τα νέα χαρακτηριστικά της κοινωνικής οργάνωσης σήμερα, δεν είναι μόνο η 
τεχνολογία και οι εξελ ίξεις  της ή η διεθνοποίηση της οικονομίας. Θα ήθελα να 
επιμείνω σε δύο ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Το ένα αφορά επιστημονικές εξελ ί
ξεις, οι οποίες είναι ιλιγγιώδεις και οι οποίες θέτουν σε αμφισβήτηση κλασικές 
ή παραδοσιακές παραδοχές γύρω από την αναπαραγωγική ανθρώπινη διαδικα
σία και απαιτούν, οπωσδήποτε, μία διαρκή βιοηθική επαγρύπνηση στις κοινω

νίες.

Και το δεύτερο είναι το φαινόμενο των ανισοτήτων, που παίρνουν πολλές 
φορές ακραίες μορφές και εκφράσεις. Μορφές περιθωριοποίησης, αποκλει
σμού και ρατσισμού. 4 0  εκατομμύρια άτομα ανασφάλιστα υπάρχουν αυτή τη 
στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Άλλα 5 0  εκατομμύρια ζουν στην Ευρώπη στα όρια της φτώχειας, σε σημείο 
που ο γνωστός, πιστεύω, σε όλους μας Γάλλος σοσιαλιστής ευρωβουλευτής 
Μπερνάρ Κουσνέρ, να γράφει σε ένα τελευταίο του βιβλίο, ότι τα όρια της 
σημερινής ιατρικής είναι η φτώχεια. Και πράγματι, είναι η φτώχεια.

Όταν συζητάμε για το σύγχρονο κοινωνικό κράτος, δεν μπορούμε να μη 
λάβουμε υπόψη μας αυτή την πραγματικότητα και αυτά τα καινούρια δεδομένα. 
Είμαι απόλυτα πεπεισμένη ότι η κρίση του κοινωνικού κράτους ή του κράτους 
πρόνοιας δεν είναι μία κρίση αυστηρά οικονομικού ή διαχειριστικού τύπου.

Είναι μία κρίση πολύ συνολικότερη, η οποία βάζει σε κίνδυνο τον κοινωνικό 
ιστό και, από την άλλη μεριά, όσο και αν φαίνεται περίεργο, δημιουργεί έναν 
φαύλο κύκλο εκρηκτικής αύξησης του κόστους.

Δεν είναι τυχαίο ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, οι προσπάθειες 
που έκανε ο Κλίντον να μεταρρυθμίσει την οργάνωση της αγοράς υγειονομικών 
υπηρεσιών και παρ' όλες τις αντιδράσεις που βρήκε από τα μεγάλα ιδιωτικά 
συμφέροντα μάλλον θα το ξαναπροσπαθήσει, συντείνουν στο να φέρει πάλι
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στην επικαιρότητα και να βάλει πάλι μέσα στο παιχνίδι τη συμμετοχή της κρατι
κής ρύθμισης και της κρατικής διεύθυνσης.

Οι μεταρρυθμίσεις οι οποίες έγιναν, π.χ. στα συστήματα υγείας των ευρωπαϊ
κών χωρών, δεν αποδείχθηκαν κατά τη γνώμη μου, και όχι μόνο κατά την προ
σωπική μου γνώμη αλλά και πολλών άλλων, εξαιρετικά αποτελεσματικές στο να 
διατηρήσουν τις τρεις βασικές και ουσιώδεις αρχές για τη συντήρηση της 
αρχής της κοινωνικής αλληλεγγύης, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά αυτό τον τομέα, 
τον τομέα τον υγειονομικό, δηλαδή, την ισοτιμία στην πρόσβαση τη χειροτέρευ- 
σαν, τη μηδενική τιμή στην ώρα της ανάγκης και την αύξηση της ποιότητας των 
παρεχόμενων υπηρεσιών.

Μ ' αυτό θέλω να πω ότι είναι Βέβαιο ότι περνάμε σε μια καινούρια εποχή που 
ήδη δημιουργεί τρομακτικές κοινωνικές ανισότητες, και με πολύ μεγάλη ευκολία 
μπορεί πλέον να ανιχνεύει και τις βιολογικές ανισότητες.

Γι' αυτό σε καμία περίπτωση, όχι μόνο οι δυνάμεις της Αριστερός ή οι προο
δευτικές δυνάμεις, αλλά οι κοινωνίες στο σύνολό τους δεν θα πρέπει να επι
τρέψουν την εμπορευματοποίηση ή την ιδιωτικοποίηση, με την πιο λαϊκίστικη 
έκφραση, αυτών των τομέων.

Και ο λόγος είναι απλός, διότι εδώ δεν πρόκειται μόνο για κατάργηση του κοι
νωνικού ιστού, δεν πρόκειται μόνο για μία αύξηση του κόστους και για κατάργη
ση (αν θέλετε) του ρόλου αναδιανομής του κρατικού φορέα, αλλά πρόκειται 
κυρίως για μία προστασία πάνω στην εξέλιξη του ίδιου του ανθρώπινου είδους - 
τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την υγεία και τον υγειονομικό τομέα.

Πιστεύω ότι η κρίση του κοινωνικού κράτους, έτσι όπως τη ζήσαμε στη χώρα 
μας, οφείλεται στον παράγοντα της ποιότητας της κρατικής παρέμβασης. Η ποι
ότητα της κρατικής παρέμβασης ήταν απαράδεκτη για πάρα πολλά χρόνια.

Μιλάω για την ποιότητα της κρατικής παρέμβασης σε ό,τι αφορά το ρόλο και 
την οργάνωση των ασφαλιστικών φορέων, που είναι σε όλους γνωστή, και σε 
μια σειρά άλλους τομείς, με τις πολιτικές επιλογές οι οποίες έγιναν κατά και
ρούς.

Επομένως, το ζητούμενο κατά τη γνώμη μου είναι να αποκτήσει μια άλλη ποιό
τητα αυτή η κρατική παρέμβαση και, κυρίως, το πολύ κράτος να μετατοπιστεί 
προς τον κοινωνικό έλεγχο. Αυτό είναι το κλειδ ί στην όλη ιστορία, δηλαδή στην 
παρέμβαση των πολιτών μέσω μηχανισμών κοινωνικού ελέγχου ώστε αυτές οι 
υπηρεσίες κι αυτή η οργάνωση του δικτύου κοινωνικής προστασίας να είναι και 
να βρίσκονται κάτω από τη διαρκή επαγρύπνηση και τον κοινωνικό έλεγχο, τη 
συλλογική δηλαδή και δυναμική ενεργητική παρέμβαση των πολιτών. Σας ευχα
ριστώ πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Ο σύντροφος Μενέλαος ΓκίΒαλος έχε ι το λόγο.
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ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΓΚΙΒΑΛΟΣ

Ηρωικές συντρόφισσες και ηρωικοί σύντροφοι, που χάρη στην παρουσία σας 
διατηρείται η συνδιάσκεψη και προχωράει. Αν και η εικόνα της, οφείλουμε να 
ομολογήσουμε ότι προσομοιάζει προς τις κατακρημνιζόμενες δομές του κοινω

νικού κράτους. Αλλά επειδή έχουμε σταθερούς πυρήνες θα τα ανασυγκροτή
σουμε, και την ιδεολογία μας και τους θεσμούς του κοινωνικού κράτους.

Σύντροφοι, μήπως η συζήτηση που κάνουμε είναι ξεπερασμένη; Μήπως εδώ 

αγωνιούμε και ανακαλούμε στη μνήμη μας ένα πρότυπο που ξεπεράστηκε ιστο
ρικά κάτω από τους ολετήρες του νεοφιλελευθερισμού και του σύγχρονου 
μονεταρισμού;

Μήπως - όπως μας λένε κάποιοι ρεαλιστές - είναι καλύτερα να περισώσουμε 
τα ράκη αυτής της παλιάς φανταχτερής φορεσιάς του κοινωνικού κράτους και 
να αρκεστούμε να περισώσουμε ό,τι μπορέσουμε και να περιμένουμε κάποιες 
καλύτερες μέρες, όπου θα ξαναδώσουμε με ορμή και δύναμη τη μάχη που δίνα

με μέχρι τώρα;

Η πολιτική αρέσκεται στο ρεαλισμό πολλές φορές και στον κυνισμό - και τον 
μετέρχεται συχνά. Όμως η κοινωνία έχει φτάσει πια στα όριά της. Και η ελληνι

κή κοινωνία και οι ευρωπαϊκές κοινωνίες θέτουν σήμερα σε εμάς το πρόβλημα 
ν' απαντήσουμε όχι θεωρητικά αλλά στην πράξη. Ποιο θα είναι το μέλλον των 
δικών μας και των παιδιών μας, ποιο θα είναι το μέλλον της δημοκρατίας μας, 
ποιο δα είναι το μέλλον της πολιτισμένης Ευρώπης.

Και επειδή είμαστε ρεαλιστές, αλλά και παραμένουμε οραματιστές σε πείσμα 
των καιρών, επιδιώκουμε να βρούμε λύσεις και να προσεγγίσουμε μια σύγχρονη 
εκδοχή του κοινωνικού κράτους. Για να διατυπώσουμε τις προτάσεις μας πρέπει, 
πρώτα πρώτα, να ξέρουμε τι έφταιξε για την κρίση του κοινωνικού κράτους. Γιατί 
αν δεν ξέρουμε την αιτία, δεν μπορούμε να κάνουμε καμία θεραπεία.

Θέτω τρία κρίσιμα ερωτήματα: η κρίση του κοινωνικού κράτους τις τελευταίες 
δεκαετίες είναι κρίση των θεσμών και των λειτουργιών του ίδιου του κράτους, ή 
μήπως αποτελεί και προκύπτει από την αλλαγή του μοντέλου αναδιανομής του 
συνολικού προϊόντος και του πλούτου;
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Εάν δώσουμε μία μόνο απάντηση από αυτές τις δύο, ίσως να έχουμε κάνει 
λάθος. Γιατί, πράγματι, η κρίση των εσωτερικών δομών, η εσωτερική κρίση των 
δομών του κοινωνικού κράτους, είναι κι αυτή μια σοβαρή αιτία. Θα τη χαρακτή
ριζα όμως δευτερεύουσα, και ως κύρια και καθοριστική πλευρά της κρίσης, δα 
έλεγα ότι οφείλεται στην αλλαγή του προτύπου της συνολικής κοινωνικής ανα
παραγωγής.

Στη σύγχρονη εποχή, τους όρους της αναπαραγωγής τούς επιβάλλει η ισχύς 
του κεφαλαίου σε βάρος της εργασίας και τμημάτων της κοινωνίας που συνδέ
ονται με παραδοσιακές παραγωγικές δομές. Συντελείται δηλαδή μια ιστορικού 
χαρακτήρα μεταβολή, όπου καταλύονται οι ιστορικές ισορροπίες του μεταπο
λεμικού μοντέλου ανάπτυξης και αναδιανομής του προϊόντος.

Ισχυροποιείται σημαντικά το κεφάλαιο ως σύγχρονη πολιτική και οικονομική 
εξουσία και υποβαθμίζεται ο ρόλος της πολιτικής εξουσίας. Και αυτό έχε ι πολύ 
μεγάλη σημασία για την πορεία που ακολούθησε και ακολουθεί το κοινωνικό 
κράτος.

Ποιος είναι ο χαρακτήρας της αποκαλούμενης οικονομικής κρίσης στις δυτι
κές οικονομίες. Είναι μια παρατεταμένη δημοσιονομικού τύπου κρίση, είναι 
κρίση κερδών του κεφαλαίου ή είναι κρίση της παραγωγής, μήπως; Η τρομακτι
κή αύξηση των κερδών του κεφαλαίου είναι πρωτοφανής στην ιστορία. Ξεπερ
νάει ακόμα και τις περιόδους της ληστρικής πρωτογενούς συσσώρευσης, που 
επιτελέσθηκε στις απαρχές της ανόδου του καπιταλισμού.

Όσο για τα προϊόντα της παραγωγής, την αφθονία, την ποικιλία, τη συνθετότη- 
τα, το πολυεπίπεδο των αναγκών που μπορούν να καλύψουν, μας πείθουν ότι 
βρισκόμαστε κυριολεκτικά σε μια εποχή παραγωγικής αφθονίας. Λιγόστεψε 
μήπως ο παραγόμενος πλούτος; Θα πούμε όχι κατηγορηματικά σ' αυτό το ερώ
τημα.

Δεν λιγόστεψε ο παραγωγικός πλούτος, δεν λιγόστεψαν τα κέρδη. Αντίθετα, 
ζούμε σε μια εποχή που εκτοξεύονται στα ύψη. Άρα, απ' αυτά τα κέρδη, ποιο 
τμήμα διατίθεται για τη συνολική αναπαραγωγή της κοινωνίας; Εδώ βρισκόμα
στε σε μια διαπίστωση, ότι η λεγάμενη δημοσιονομική κρίση είναι κρίση που 
προέρχεται από το ίδιο το κεφάλαιο, που αρνείται να καταβάλει τα έξοδα της 
δικής του αναπαραγωγής.

Η αντίθεση κεφαλαίου-εργασίας, που αποκτά, στην εποχή των αλλαγών που 
ζούμε, μια εξαιρετικά πολύπλοκη και δυσδιάκριτη μορφή, όπως είπε και στην 
πρωινή του τοποθέτηση ο Πρόεδρος του Κινήματος, οδηγείται σταδιακά στο
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εσωτερικό της κοινωνίας, υποδεικνύεται ως ένοχος ο χώρος της εργασίας και 
καταργούνται οι παραδοσιακοί συμβολικοί τύπου μεταξύ κεφαλαίου, εργασίας 
και κράτους.

Αναζητούνται τώρα αντιθέσεις στο εσωτερικό του χώρου της εργασίας, άνερ
γοι εναντίον εργαζομένων, μισθωτοί με συλλογικές συμβάσεις και άλλοι με 
μερική απασχόληση και ανασφάλιστοι, εργαζόμενοι και άνεργοι εναντίον μετα
ναστών κ.λπ. Δηλαδή, τελικά γινόμαστε μία κοινωνία των μέσα και των έξω.

Το ιστορικό τρίγωνο που δομήθηκε μεταπολεμικά και αποτέλεσε θεμέλιο της 
δημοκρατικής πολιτείας και της οικονομικής ανάπτυξης, οι κορυφές του οποίου 
αποτελούνται από τις εργασιακές σχέσεις, το ρόλο του κράτους και τις κοινωνι
κές πολιτικές, διαλύεται.

Και αυτό το γεγονός, όπως επισήμανε και ο σύντροφος Κακλαμάνης, έχ ε ι 
πολύ σοβαρές επιπτώσεις για τον τύπο της δημοκρατίας και την ουσία των αστι
κών τυπικών δικαιωμάτων όπως εφαρμόζονται σήμερα. Το κράτος δικαίου και το 
κοινωνικό κράτος αποτέλεσαν τους δύο ιστορικούς πυλώνες της αντιπροσωπευ
τικής δημοκρατίας.

Η κρίση και η κατάλυση του κοινωνικού κράτους οδηγεί σε μια ακρωτηρια
σμένη δημοκρατία, αφυδατώνει τα βασικά προτάγματα της ελευθερίας, της 
ισότητας, της δικαιοσύνης απ' το ουσιαστικό του περιεχόμενο. Θα προτείνω τα 
πέντε ακόλουθα επίπεδα συνοπτικά για τη συγκρότηση ενός σύγχρονου κοινω
νικού κράτους.

Εδώ θέλω να θίξω, στην αρχή, ένα πολύ σοβαρό θέμα, το οποίο περνάει λίγο 
απαρατήρητο. Πρέπει να κάνουμε δύο Βασικές παραδοχές. Η μία μάς φαίνεται 
προφανής, αλλά δεν είναι προφανής. Δηλαδή, μιλάμε για συνολική αναπαραγω
γή της κοινωνίας των 2/3 , οπότε ακολουθούμε το υπολειμματικό μοντέλο όπως 
εφαρμόστηκε σε ορισμένες χώρες από τις φιλελεύθερες κυβερνήσεις ή μιλάμε 
για την αναπαραγωγή του συνόλου της κοινωνίας;

Δεν είναι προφανής η δέσμευση σύντροφοι, αυτή συνεπάγεται ιδεολογικούς, 
κοινωνικούς και οικονομικούς όρους. Και αν μπορούμε να τους αναλάβουμε, 
πρέπει να δηλώσουμε σαφώς ότι τους αναλαμβάνουμε. Το σύγχρονο κοινωνικό 
κράτος συγκροτείται σε μία κοινωνία πολιτών, όπου αναγνωρίζεται η ουσιαστική 
ισχύς και ισοτιμία τριών τύπων δικαιωμάτων.

Τα ατομικά, πολιτικά δικαιώματα, τα οικονομικά δικαιώματα και τα κοινωνικά 
δικαιώματα. Για τα κοινωνικά δικαιώματα έχουν υπάρξει πολλές απόψεις και 
εκφορές. Θέλω να πω κατ' αρχήν ότι τα κοινωνικά δικαιώματα δεν κατοχυρώ-
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Βήκαν ποτέ. Αποτέλεσαν ιστορικές παραχωρήσεις του κεϋνσιανού μοντέλου, σε 
μία εποχή που χρειαζόταν τη συμμετοχή και τη συμφωνία της εργατικής τάξης 
και το διαιτητικό ρόλο του κράτους για την αναπαραγωγή του.

Δεν κατοχυρώθηκαν όμως ποτέ. Είναι μετέωρα, γι' αυτό βλέπετε σήμερα ότι 
είναι δυνατόν να τα ακρωτηριάζουμε και να μην υπάρχει ούτε κοινωνική αντί
σταση, ούτε νομική αντίσταση σ' αυτές τις επιχειρήσεις. Θέλω να κάνω μία επι
σήμανση, η οποία με διαφοροποιεί από πολλές παρατηρήσεις που έχουν γίνει 
μέχρι τώρα για την επιλεκτικότητα ή μη των κοινωνικών δικαιωμάτων. Το θεωρώ 
πρωτεύον αυτό το ζήτημα.

Τα κοινωνικά δικαιώματα δεν ανήκουν στον χώρο του ιδιωτικού δικαίου, ανή
κουν στο χώρο του δημοσίου χώρου. Αυτό έχε ι πολύ μεγάλη σημασία. Αυτό 
σημαίνει ότι δεν αφορούν άτομα, αφορούν συλλογικά υποκείμενα και αφορούν 
την κοινωνία. Έχουν καθολικότητα στην ισχύ τους, γιατί αναφέρονται σε κοινωνι
κά αγαθά, αλλά κυρίως γιατί συνδέονται με τους όρους αναπαραγωγής της 
συνολικής κοινωνίας.

Έχουν διατυπωθεί ισχυρές απόψεις ότι αυτά τα δικαιώματα μπορεί να είναι 
επιλεκτικά. Δηλαδή, μπορεί κάποιος ο οποίος έχε ι ένα υψηλό εισόδημα να μην 
δικαιούται δωρεάν παιδεία ή να μη δικαιούται παροχής υγείας.

Μεταβαίνουμε σε ένα ολισθηρό δρόμο, γιατί πρέπει να ξέρουμε ότι για να 
αποδείξει κάποιος παίρνοντας τη φορολογική του δήλωση ότι πρέπει να σπου
δάσει στο Πανεπιστήμιο, μπαίνουμε σε έναν άλλο κύκλο, ότι οι κοινωνικοί 
θεσμοί καθίστανται μηχανισμοί φορολόγησης και αναδιανομής, ενώ αυτόν το 
ρόλο πρέπει να τον παίξει το κράτος, με ισχυρούς μηχανισμούς δίκαιης διανο
μής του εισοδήματος και φορολόγησης.

Έτσι δα καταλήξουμε σε κοινωνικές παροχές 2 /3 , όπου οι φτωχοί με το 
βιβλιάριο απορίας θα μπαίνουν στα Πανεπιστήμια και στα νοσοκομεία, οι δε 
πλούσιοι δα πηγαίνουν στα ιδιωτικά ιδρύματα, τα οποία πρέπει να αφήσουμε 
όλα ελεύθερα βέβαια, για να μπορούν και εκείνοι να σπουδάζουν τα παιδιά 
τους αντί να πληρώνουν στο δημόσιο Πανεπιστήμιο. Ας προσέξουμε αυτή τη 
διαφοροποίηση.

Οι όροι της ισότητας και της δικαιοσύνης. Για τον όρο της ισότητας μίλησε ο 
σύντροφος ο Σισσούρας πολύ σωστά. Πρέπει να διαχωρίσουμε την ισονομία 
από την ισότητα. Το δικαίωμα της ισονομίας δεν ταυτίζεται με το δικαίωμα της 
ισότητας. Η ισότητα δεν είναι ένα δικαίωμα το οποίο παρέχεται εφ' άπαξ στους 
πολίτες.
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Όταν ένας πολίτης βρεθεί έξω από το παραγωγικό χώρο, χάσει τη δουλειά, 
για τον α ή β λόγο πάθει ένα ατύχημα, πρέπει να υπάρχουν μηχανισμοί αποκα
τάστασης της ισότητας από την αφετηρία. Αυτός ο άνθρωπος δηλαδή να μπο
ρεί να ξαναξεκινήσει ξανά τη ζωή του, να βρει τις ευκαιρίες του, να βρει τη δου
λειά του, να μπορεί να ξαναφτιάξει το μέλλον του.

Κοινωνικό κράτος και ανάπτυξη. Τι σημαίνει οργανικά ενταγμένο κράτος στο 
αναπτυξιακό μοντέλο; Ο σύντροφος Κρεμαστινός διατύπωσε μια επιφύλαξη. 
Σωστή είναι η επιφύλαξή του. Δηλαδή, αν δεν εγγράφεται, όχι σαν περίσσευμα 
του προϋπολογισμού, όχι σαν ένα συμπληρωματικό υπολειμματικό μοντέλο 
παροχής υπηρεσιών, αλλά δεν εγγράφεται σε έναν προϋπολογισμό ανάπτυξης, 
δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι έχουμε οργανικότητα του κοινωνικού κρά
τους.

Εδώ δεν είναι τι δα μας περισσέψει από τις υπόλοιπες δαπάνες και να δούμε 
τι θα δώσουμε. Εδώ είναι να προεγγράψουμε σε προγράμματα ανάπτυξης, 5ετή 
προγράμματα, ετήσιους προϋπολογισμούς, ένα σταθερό ποσοστό το οποίο 
θεωρούμε αναγκαίο για τη συνολική κοινωνική αναπαραγωγή. Αυτό το ποσό 
πρέπει, οργανικά ενταγμένο, να είναι στον προϋπολογισμό και μέσα στους 
θεσμούς, ώστε να μπορεί να λειτουργήσει χωρίς να υπάρχει πρόβλημα.

Οικονομική βασική λειτουργία. Διαχωρίζεται το κοινωνικό κόστος των κοινωνι
κών θεσμών από το λειτουργικό τους κόστος. Το πρώτο εντάσσεται στο συνολι
κό πρόγραμμα ανάπτυξης, το δεύτερο υπόκειται σε κριτήρια αποδοτικότητας.

Η θεσμική Βάση του κοινωνικού κράτους. Τα σύγχρονα κοινωνικά συμβόλαια. 
Επειδή αυτή την περίοδο είχαμε και πάρα πολλές συζητήσεις και διχογνωμίες 
περί κοινωνικού διαλόγου και κοινωνικών συμβολαίων, η προσωπική μου άποψη 
είναι ότι πρέπει να μεταβούμε από τους παραδοσιακούς τύπους συμβολαίων, 
που είχαν εξελ ιχθ ε ί σε απλές συλλογικές συμβάσεις ή επιμέρους θεσμικές 
κατακτήσεις και παροχές, σε ολοκληρωμένους τύπους παραγωγικών και θεσμι
κών συμβολαίων.

Αυτό σημαίνει ότι συνάπτονται μακροχρόνιου τύπου συμφωνίες, μέσα στις 
οποίες υπάρχουν ρήτρες για την ανάπτυξη, για τις επενδύσεις, για την παραγωγι
κότητα, για τις υποχρεώσεις των εργαζομένων και, ταυτόχρονα, κάθε κοινωνική 
τάξη αναγνωρίζει την προοπτική της και τη δυνατότητά της για το μέλλον.

Δεν αρκεί, δηλαδή, να λέμε στους αγρότες ότι χρειάζεστε αναδιάρθρωση ή 
στους Βιομηχανικούς εργάτες ότι τελείωσε η εποχή σας, μαζέψτε τα τώρα και 
πηγαίνετε να βρείτε αλλού δουλειά. Κάδε τάξη και κάδε πληθυσμός ο οποίος
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οδηγείται έξω από τον καταμερισμό της εργασίας, πρέπει μέσα απ' αυτά τα 
συμβόλαια να βρει το μέλλον του και να βρει την προοπτική του.

Τρίτον. Κοινωνικές συμμαχίες. Για να έχουμε σύντροφοι κοινωνικό κράτος και 
κοινωνικά συμβόλαια, χρειαζόμαστε κοινωνικά υποκείμενα. Χρειαζόμαστε ισχυ
ρά κοινωνικά υποκείμενα που 8α υποστηρίξουν αυτές τις αλλαγές. Τι εννοώ σαν 
μια τέτοια κοινωνική συμμαχία.

Αυτή η συμμαχία πρέπει να περιλαμβάνει στον εσωτερικό της πυρήνα εκείνα 
τα στρώματα που οδηγούνται σήμερα έξω από τον καταμερισμό της εργασίας 
και παραμένουν έκθετα στους μηχανισμούς της αγοράς. Είναι παραδοσιακές 
απασχολήσεις, βιομηχανία, αγροτική οικονομία, μικρομεσαία επιχείρηση και 
τμήματα της μισθωτής εργασίας.

Αυτός είναι ένας εσωτερικός - ταξικός θα τον λέγαμε με την παραδοσιακή 
διατύπωση - πυρήνας. Αυτός πρέπει να περιβάλλεται από έναν δεύτερο μαν
δύα, έναν δεύτερο κύκλο παραγωγικών πρωτοβουλιών που έχουν σχέση με τις 
σύγχρονες εξελ ίξεις , την τεχνολογία, τις νέες επενδυτικές πρωτοβουλίες που 
αποβλέπουν σε παραγωγικές δραστηριότητες και έτσι να έχουμε ένα σχήμα, το 
οποίο να συγκροτείται με εσωτερική και εξωτερική συνοχή, ώστε σε περιόδους 
λιτότητας να μη μένει έκθετος ο εσωτερικός πυρήνας, σε δε περιόδους ανάπτυ
ξης και δυνατότητας επέκτασης οικονομικής, να λειτουργεί ανεμπόδιστα ο εξω
τερικός πυρήνας και να προχωρεί στις επενδύσεις και σε παραγωγικές πρωτο
βουλίες.

Σύντροφοι, όταν μιλάμε για κοινωνικές συμμαχίες, επειδή το θέμα του κοινωνι
κού κράτους είναι η τρίτη ενότητα, και πολύ σοφά μπήκε τρίτη ενότητα, έχουμε 
τρία επίπεδα: κράτος, κοινωνία, οικονομία. Οι δύο πρώτες ενότητες εξέτασαν 
τη σχέση μεταξύ των δύο επιπέδων.

Το κοινωνικό κράτος είναι η σύνθεση και το οργανικό και των τριών επιπέδων. 
Δηλαδή, όταν μιλάμε για κοινωνία των πολιτών που εξέτασε η πρώτη ενότητα, 
πρέπει να δούμε ποιοι όροι θα συγκροτήσουν την κοινωνία των πολιτών, ώστε 
να μπορεί να στηρίξει και το κοινωνικό κράτος.

Υπάρχουν παραδείγματα δραστηριοτήτων που συντελούνται μέσα από την 
κοινωνία των πολιτών, όπως στη Σουηδία για παράδειγμα, υπάρχουν προτάσεις 
επαναμίσθωσης κρατικών υπηρεσιών, των υπηρεσιών υγείας, όπου αναλαμβά
νουν οι πολίτες μιας περιοχής τη διοίκηση των υπηρεσιών υγείας, την υποδομή 
των οποίων παρέχει το κράτος, και όλο αυτό το πλαίσιο βρίσκεται έξω από την 
κερδοσκοπία, οι δε ανάγκες καθορίζονται από τις ανάγκες των κατοίκων.
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Και υπάρχουν άλλα παραγωγικά παραδείγματα στις Σκανδιναβικές χώρες, 
όπου μια ολόκληρη περιφέρεια συγκροτεί τοπικά κοινωνικά συμβόλαια, μέσα 
από τα οποία καθορίζει και το ύψος των μισθών και τη διάθεση των επενδύσε
ων.

Δηλαδή, η κοινωνία των πολιτών μπορεί να στηρίξει μορφές συλλογικότητας, 
δημοκρατικής έκφρασης και αυθεντικής συμμετοχής και να υποστηρίξει δομές 
του κοινωνικού κράτους ενάντια σε έναν κρατισμό γραφειοκρατικό, που δεν 
μπορεί να φτάσει τις υπηρεσίες στο επίπεδο που πρέπει και ενάντια στη θεωρία 
της ιδιωτικοποίησης.

Δεν επανεισάγουμε σήμερα το πρότυπο του κοινωνικού κράτους σαν ένα 
θεωρητικό επιχείρημα κατά του νεοφιλελευθερισμού ή σαν απλό άλλοθι προς 
αναζήτηση της σοσιαλιστικής μας ταυτότητας. Το κοινωνικό κράτος προκύπτει 
σήμερα ως ιστορική απάντηση σε μια τάση Βαρβαρότητας που αναδύεται στην 
Ευρώπη με την πρωτοφανή ανεργία, τη διάρρηξη της κοινωνικής συνοχής, τη νέα 
φτώχεια, το ρατσισμό, τα φαινόμενα του νεοναζισμού.

Το κοινωνικό κράτος είναι ένας ιστορικός τόπος, όπου μπορεί η σύγχρονη κοι
νωνία να επανακαθορίσει τους στόχους της, να αναθερμάνει τις αξίες και τα 
οράματά της, να αποτινάξει την ιδεολογική τρομοκρατία του άκρατου παραγω- 
γισμού και του τυφλού τεχνοκρατισμού. Είναι ένας τόπος αυτοσυνείδησης στον 
οποίο οι σύγχρονες πολιτισμένες κοινωνίες μπορούν να στοχαστούν την ιστορία 
τους, τον πολιτισμό τους, τις ανθρωπιστικές ιδέες  που συνόδεψαν τα βήματα 
του ευρωπαϊκού πολιτισμού μέχρι τις μέρες μας.

Μέσα απ' αυτή τη διαδικασία, γιατί το κοινωνικό κράτος αποτελεί έναν κατ' 
εξοχήν αξιακό και ιδεολογικό χώρο, ο αριστερός προοδευτικός λόγος μπορεί 
να επαναθεμελιώσει την προτεραιότητα των κοινωνικών αξιών, να καταδείξει 
τους θεσμούς και τις μεθόδους μέσα από τις οποίες η οικονομική λειτουργία 
και η τεχνολογική ανάπτυξη θα ενταχθούν στις κοινωνικές προτεραιότητες και 
ανάγκες.

Να προβάλει το όραμα της ανθρώπινης και κοινωνικής χειραφέτησης. Μέσα 
απ' αυτή τη διαδικασία και τον αγώνα, μπορεί να δει η Αριστερά την ιστορία με 
το μέρος της και να πραγματοποιήσει το μεγάλο άλμα προς το μέλλον, αρκεί να 
κατανοήσει τις ανάγκες των καιρών και να παλέψει. Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Ο σύντροφος Κακλαμάνης να κλείσει την τρίτη ενότητα, να πάμε 
στην τέταρτη.
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Κ Λ Ε ΙΣ ΙΜ Ο  Εργασιών Τρίτης Ενότητας 

ΑΠ Ο ΣΤΟ ΛΟ Σ Κ Α Κ Λ Α Μ Α Ν Η Σ

Συντρόφισσες και σύντροφοι, παρ' όλα όσα ειπώθηκαν, εγώ θεωρώ ότι όσοι 
μείναμε αυτό το 2ωρο εδώ είμαστε τυχεροί, μπορεί κάποιοι άλλοι, όπως είπα, 
να γυρίζουν αυτή τη στιγμή στα παράθυρα, αλλά εμείς είμαστε οι κερδισμένοι, 
γιατί είχαμε την τύχη ν'ακούσουμε τόσο καλές, τόσο εκλεκτές  παρεμβάσεις 
πραγματικά εκλεκτών συντρόφων, οι οποίοι δεν κατέθεσαν εδώ -όπως συμβαί
νει πολλές φορές στο ΠΑΣΟΚ- αόριστα πράγματα, κατασκευές της στιγμής, 
αλλά το απόσταγμα και της πείρας τους που απέκτησαν μέσα από συγκεκριμέ
νες λειτουργίες και προσφορά υπηρεσιών σε κρίσιμους τομείς που προσέφε- 
ραν, αλλά και την ουσιαστική τεκμηριωμένη επιστημονική τους γνώση.

Ειλικρινά τους ευχαριστώ διπλά διότι, ακούγοντάς τους, κατάλαβα πόσο 
φτωχή ήταν η δική μου εισήγηση. Και θέλω να πω σε όλους να βρουν το χρόνο, 
όταν θα τυπωθεί αυτό το κομμάτι της συζήτησής μας, να διαβάσουν αυτές τις 

παρεμβάσεις.

Δεν πρέπει να πάρω χρόνο, άλλωστε, δεν είναι εύκολο να συνοψίσει κανείς 
όλα όσα ειπώθηκαν, να βγάλει συμπεράσματα χωρίς να αδικήσει πολύ σημαντι
κά ζητήματα που τέθηκαν και πολύ σωστές απόψεις που διατυπώθηκαν.

Δεν πρέπει λοιπόν να πάρουμε χρόνο και από τη δεύτερη συζήτηση που θ' 
ακολουθήσει, για ένα ζήτημα πολύ μεγάλο, το ζήτημα της απασχόλησης, αλλά 
και από τη μεθεπόμενη συζήτηση, για την παιδεία. Πόσο θα ήθελα να είχα τη 
δυνατότητα να πάρω μέρος και στις δύο αυτές, αλλά θ' ακούσω.

Αυτά που θέλω να πω πολύ σύντομα και να κλείσω για όσα συζητήσαμε σ' 
αυτή την ενότητα για το κοινωνικό κράτος, είναι πρώτον ότι δεν μπορούμε να 
οραματιζόμαστε, να σχεδιάζουμε, να εφαρμόσουμε θεσμούς και προγράμματα 
κοινωνικού κράτους χωρίς την άμεση συσχέτιση και σύνδεση με τη δημοκρατία. 
Μ ε τη δημοκρατία, ως ουσία, ως περιεχόμενο, όχι ως ένα πλαίσιο χωρίς περιε

χόμενο.

Τη δημοκρατία, που σημαίνει κοινωνία με συνοχή και δύναμη, που σημαίνει 
συνδικάτα μαζικά, όχι σφραγίδες, όπως δυστυχώς και με δική μας ευθύνη, 
καθώς σε πάρα πολλά πράγματα αντιγράψαμε την παραδοσιακή αριστερά, 
κατορθώσαμε να τα καταστήσουμε.
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Και βέβαια, κοινωνικά κινήματα που μπορούν να εκφράσουν σε δεδομένες 
στιγμές και για ζητήματα συγκεκριμένα ομάδες του πληθυσμού που, ιδιαίτερα 
στις μέρες μας, βλέπουμε να πληθύνονται, σε σημείο που μπορούμε να θυμη
θούμε τι έλεγε ο Ανδρέας Παπανδρέου πριν από λίγα χρόνια για την κοινωνία 
των 2/3 , να διαπιστώνουμε σήμερα ότι μάλλον έχε ι αντιστραφεί ή τείνει ν' αντι- 
στραφεί αυτό το σχήμα. Τα 2 /3  τείνουν να βρεθούν εκτός και το 1/3 να είναι 
εντός.

Το δεύτερο σημείο που πρέπει να υπογραμμίσουμε, είναι το ζήτημα της σχέ
σης και της σειράς ανάμεσα στην ανάπτυξη και το κοινωνικό κράτος. Απλά, 
τέθηκε από πολλούς το ερώτημα: πριν, μετά ή παράλληλα.

Ευτυχώς, η συντρόφισσα, η δυναμική συνδικαλίστρια, η Παπανικολάου, είπε 
για τα 4 2 .0 0 0 .0 0 0  των ανασφάλιστων στην Αμερική. Εγώ θυμήθηκα πριν από 
1 5 -2 0  χρόνια που πήγα στην Αμερική, τις ομάδες των περίπου ημίγυμνων 
ανθρώπων, βρώμικων, πάνω από τους φεγγίτες του ηλεκτρικού στη Νέα Υόρκη, 
που εκεί, και νηστικοί επιπλέον, περνούσαν τη νύχτα τους.

Και ήταν αυτό η καλύτερη απάντηση σ' αυτό που ειπώθηκε από το σύντροφο 
Κρεμαστινό, ότι «ο κύριος Κλίντον είπε ωραία κάναμε την ανάπτυξη, την πετύχα
με, τους στόχους, είμαστε μια πολύ δυνατή οικονομία, τώρα ας ασχοληθούμε 
και με το κοινωνικό κράτος, με την πρόνοια, την παιδεία κ.λπ.».

Είναι φανερό ότι ως σοσιαλιστές σε μια σύγχρονη πραγματική δημοκρατία 
δεν μπορούμε να μιλάμε για μετά. Σίγουρα -το είπε νομίζω ο Υπουργός Εθνικής 
Οικονομίας όταν χαρακτηριστικά είπε ότι το ΥΠΕΘ Ο  κάνει κοινωνική πολιτική- 
πρέπει να προχωρήσουν μαζί αυτοί οι δύο στόχοι.

Άλλωστε, πιστεύω, ότι καμιά προσπάθεια ανάπτυξης δεν είναι δυνατή εάν δεν 
εμπνέει - η προσπάθεια αυτή -, και οι στόχοι της δεν εμπνέουν την ίδια την κοι
νωνία, δεν εμπνέουν τους εργαζόμενους.

Και ασφαλώς θα θυμηθώ κάτι που έλεγε, κακώς βέβαια το έλεγε στην περί
πτωση εκείνη, ο σύντροφος Φλωράκης όταν έφερα στη Βουλή το νόμο 1264: 
«πίτα που δεν την τρως ασ' την να καίγεται». Εδώ, ταιριάζει πραγματικά ότι εάν 
η ανάπτυξη δεν θα συνέχει ως στόχος τους εργαζόμενους, τους απλούς 
ανθρώπους του μόχθου, τότε σίγουρα θα απουσιάσουν από τις διαδικασίες της 
και την πορεία της.

Το τρίτο σημείο -και κλείνω- που πρέπει να υπογραμμιστεί είναι κάτι που ειπώ
θηκε από έναν, επίσης, συνδικαλιστή μας, τον Σπύρο τον Κοντομήτσο, αυτό που 
έχει σχέση με την κατανομή των πόρων, τη διαχείριση, την εφαρμογή τους.

Εκεί ειπώθηκαν σωστά πράγματα, είπε και η Ιωάννα Πανοπούλου γι' αυτούς
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΤΗ Το νέο Κοινωνικό Κράτος

που ζουν και μέσα από την παραοικονομία ή κρατώντας πολύ ψηλά τις σημαίες 
του κοινωνικού κράτους από αυτή την υπόθεση, τα πιο παραστατικά όμως τα 
είπε ο Δημήτρης ο Κρεμαστινός, όταν μας ανέφερε τα παραδείγματα του φαρ
μακείου κάποιου νοσοκομείου, αλλά και το τεράστιο ποσό των 2 7 0  δις, που 
φεύγει από την παραοικονομία μόνο στο χώρο της υγείας και της πρόνοιας.

Έχουμε ανάγκη λοιπόν από δημοκρατία για να προχωρήσουμε πιο πέρα. 
Έχουμε ανάγκη από το στόχο της ανάπτυξης, αλλά δεν θα τον πετύχουμε, αν 
παράλληλα δεν οικοδομούμε, δεν αναπτύσσουμε το κοινωνικό κράτος.

Κι έχουμε ανάγκη από νοικοκυροσύνη, εντιμότητα στη διαχείριση, για να μπο
ρούμε να προχωρούμε και να πιστεύουμε ότι πραγματικά οικοδομούμε για το 
σύνολο και μέσα στο σύνολο εφαρμόζοντας, κι εδώ είναι η μόνη περίπτωση 
που δεν πρέπει να μιλάει κανείς για ισότητα, αλλά για ανισότητα υπέρ των 
ασθενέστερων, εφαρμόζοντας μια πολιτική που ως τελική της κατάκτηση είναι η 
μεγαλύτερη όσμωση, η μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή.

Που πιστεύω ότι για ένα σοσιαλιστικό κίνημα πρέπει να είναι το πρώτο ζητού
μενο, γιατί χωρίς τη στήριξη μιας κοινωνίας με όραμα και πίστη σε τέτοιους στό
χους, δεν μπορεί να κάνει τίποτε άλλο, από του να παραμείνει μεν ως όνομα, ως 
τίτλος σοσιαλιστικό κόμμα, σοσιαλιστικό κίνημα, στην πραγματικότητα όμως δεν 
θα είναι τίποτε άλλο από αυτά τα απολιθώματα των πολιτικών σχηματισμών που 
η ιστορία, καθώς προχωρά, τα αφήνει στο περιθώριο των κοινωνικών και των 
πολιτικών διεργασιών. Σας ευχαριστώ πολύ.
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Μ ΙΛ Τ ΙΑ Δ Η Σ  Π Α Π Α ΪΩ Α Ν Ν Ο Ϋ

Συντρόφισσες, σύντροφοι, η ενότητα που αρχίζουμε να συζητάμε 8α μπορού
σε να ήταν ενταγμένη στην προηγούμενη ενότητα. Είναι συνέχεια, 8α έχε ι όμως 
και τα δικά της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.

Είναι κοινός τόπος πιστεύω ότι το ζήτημα της εργασίας, ή πιο σωστά, η παθο
λογία της εργασίας, που είναι η ανεργία, οι στρατηγικές, οι πολιτικές απασχόλη
σης που φιλοδοξούν να δώσουν απάντηση ή να καταπολεμήσουν το φαινόμενο, 
είναι στο επίκεντρο των σύγχρονων ιδεολογικών αλλά και των πολιτικών αναζη
τήσεων και προγραμμάτων.

Είναι γνωστό ότι η δεκαετία του '7 0  έθ εσ ε το ζήτημα της εργασίας κυρίως 
από την οικονομική της άποψη, ως κόστος εργασίας. Η δεκαετία του '8 0  έθεσε 
κυρίως το ζήτημα από την πολιτική άποψη - πολύ επιγραμματικά - ως οργάνωση 
των εργασιακών σχέσεων, ενώ στη δεκαετία  του '9 0  έχουν τεθ ε ί πλέον σε 
ευθεία αμφισβήτηση τα ίδια τα θεμέλια της εργασίας ως της κυρίαρχης μορ
φής συγκρότησης και οργάνωσης του πολιτισμού.

Μην ξεχνάμε ότι η εργασία είναι το βάθρο πάνω στο οποίο στηρίχτηκε ο 
παγκόσμιος πολιτισμός, το Βάθρο πάνω στο οποίο ολοκληρώνεται ο άνθρω
πος. Σήμερα πολλοί διανοητές - θα μπορούσε κανένας να αναφέρει πάρα πολ
λούς -, στέκομαι στον Γκορζ, τον Ρίφκιν, από διαφορετικές αφετηρίες καταλή
γουν, δυστυχώς, στο ίδιο συμπέρασμα.

Μιλούν για το τέλος της εργασίας στο πλαίσιο του Βιομηχανικού καπιταλι
σμού. Σ ε  κάθε περίπτωση - εγώ δεν μένω σ' αυτό - οι προβληματισμοί για το 
μέλλον της εργασίας, τα ερωτήματα που μπαίνουν, δημιουργούν ανησυχία, αν 
δεν τρομάζουν πολλές φορές.

Οι Βασικοί συντελεστές αυτής της εξέλιξης είναι η σαρωτική αναδιοργάνωση 
των οικονομιών και κοινωνιών με την τεχνολογία του τρίτου κύματος, η παγκο
σμιοποίηση των οικονομιών, η μεταλλαγή του ρόλου του κράτους στην οικονομι
κή διαδικασία, η κρίση του κράτους-πρόνοιας, η δημογραφική γήρανση, η απο- 
δυνάμωση παραδοσιακών θεσμών όπως είναι η οικογένεια, και τόσα άλλα.

Άρα, βρισκόμαστε μπροστά σε σκληρά ερωτήματα, γιατί τα συνοδεύει μια
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΑΡΤΗ Γία μια στρατηγική της απαοχόληρης

διαπίστωση. Ό τι η κοινωνία της αφθονίας αδυνατεί να απαντήσει ικανοποιητικά 
σε στοιχειώδεις ανθρώπινες ανάγκες. Γιατί διαπιστώνουμε αυτή τη σύγκρουση 
αναγκών και δυνατοτήτων, που συνθέτουν όλα αυτά μια πραγματικότητα παρά
λογη και απάνθρωπη.

Έτσι, στην πρωτολογία μου θα θέσω πολύ συνοπτικά μερικά από τα ερωτήμα
τα, αν δεν είναι διλήμματα, στα οποία καλούμαστε στη συνέχεια να δώσουμε 
απάντηση και σήμερα εδώ. Αυτά τα ερωτήματα είναι: η τεχνολογική πρόοδος 
ως δεδομένο κατά ποιο τρόπο επιδρά και αναδιοργανώνει τις εργασιακές σχέ
σεις; Η ευελιξία  στις εργασιακές σχέσεις και η άρση της προστατευτικής εργα
τικής νομοθεσίας, που εδώ στηρίχτηκε η συντηρητική πλευρά, δημιουργεί νέες 
θέσεις εργασίας; Η παγκοσμιοποίηση αποτελεί απειλή για το ευρωπαϊκό κοινω
νικό μοντέλο ή υπάρχει έδαφος προσαρμογής στη νέα οικονομική πραγματικό
τητα;

Η μείωση των δαπανών του κοινωνικού κράτους, που ισχυρίζονται κάποιοι 
άλλοι, δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας; Πόσο κατάλληλα ή καλύτερα ποια 
είναι η κατάλληλη ευρωπαϊκή κοινωνική πολιτική και ποιοι είναι οι πόροι χρημα
τοδότησης για μια αποτελεσματική αντιμετώπιση της ανεργίας και ποια είναι η 

επίδραση της ΟΝΕ πάνω στην απασχόληση;

Ο χρόνος εργασίας στις πολλές του μορφές, αλλά να πάρουμε το θέμα της 
διευθέτησης, η εισαγωγή των 35  ωρών αποτελεί αξιόπιστη απάντηση στην πρό
κληση της ανεργίας; Μπορούμε σήμερα να μιλάμε μόνο για το κόστος της 
εργασίας; Δεν δα μιλήσουμε για το κόστος του κεφαλαίου ή για το κόστος της 
γνώσης; Και ποια είναι η δική μας απάντηση;

Είπα ποια είναι η δική μας απάντηση γιατί πρέπει να δώσουμε εμείς την απά
ντηση. Οι άλλοι δεν τη δίνουν. Η συντηρητική πλευρά και κυρίως αυτοί που τη 
στηρίζουν, έχουν βρει την απάντηση της ενιαίας σκέψης. Όλοι τα ίδια είναι και 
όλοι δίνουν τις ίδ ιες λύσεις. Αυτή την απάντηση δίνουν.

Έτσι, θα εξαρτηθεί από εμάς, από την Αριστερά, αν στα ερωτήματα δώσουμε 
απαντήσεις μέσα από την πρακτική, ιδιαίτερα όταν είμαστε στην κυβέρνηση και 
αν αυτή η απάντηση θα μας κατατάξει στους ανθρώπους, θα έλεγα εγώ, της 
καλής πίστης, που πράγματι οραματιζόμαστε ένα εφικτό και προοδευτικό μέλ
λον για την ανθρωπότητα, θα μας κατατάξει με μια φράση στην Αριστερά ή θα 
μας εντάξει στη λογική που είπα προηγουμένως.

Νομίζω, όμως, ότι χρ ειά ζετα ι να δούμε στο πλαίσιο της Ευρώπης κάποια 
δεδομένα, κάποια πραγματικότητα. 20  εκατ. άνεργοι που καθημερινά αυξάνο
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νται. Αυτή η πραγματικότητα σίγουρα θ έτε ι έναν πειρασμό που ενοχοποιεί 
ευθέως το ευρωπαϊκό κοινωνικό κράτος, το κοινωνικό μοντέλο για την κρίση της 
ανεργίας.

Και ξέρ ετε, από εκ ε ί ξεκίνησε η συντηρητική πλευρά, με την ενοχοποίηση 
αυτού του κοινωνικού μοντέλου ως υπεύθυνου του υψηλού κόστους παραγω
γής, για τη βαριά φορολογία των επιχειρήσεων, των πολιτών, για την υπονόμευ
ση της αγοράς εργασίας και τόσα άλλα.

Αυτή η συντηρητική πολιτική ξεκινάει με μια αρχή. Ό τι προϋπόθεση είναι η 
εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών, ότι προηγείται με μια φράση η σταθερο
ποίηση, έπεται η ανάπτυξη και ακολουθεί η αναδιανομή του εισοδήματος.

Αυτή τη λογική την έχουμε απορρίψει. Δεν νομίζω ότι είναι ανάγκη να σταθώ 
περισσότερο. Και ο Πρόεδρος στην εισήγηση και οι άλλοι σύντροφοι έθεσαν 
ότι για μας αυτά πάνε μαζί. Όμως, νομίζω ότι πρέπει να αναφέρω κάποιες διαπι
στώσεις, για να μπορέσουμε να πάμε την προβληματική μας παραπέρα.

Λένε οι συντηρητικοί, η Ευρώπη έχε ι οριστικά απολέσει την ανταγωνιστικότητά 
της σε σχέση με το πολιτιστικά συναφές αμερικανικό μοντέλο, που αντιμετωπί
ζει με επιτυχία την ανεργία. 4 ,5%  στην Αμερική, 10% και πάνω στην Ευρώπη, κι 
αυτό λένε λόγω της έντονης ευελιξίας της αγοράς εργασίας στις ΗΠΑ.

Όμως, η πραγματικότητα δεν είναι αυτή. Στις ΗΠΑ καθένας που εργάζεται, 
έστω και μία ώρα την εβδομάδα, θεωρείται απασχολούμενος. Αν μετρηθεί η 
απασχόληση σε ώρες εργασίας και όχι σε αριθμό απασχολούμενων, θα διαπι
στώσουμε ότι η ελαστικότητα απασχόλησης Ευρώπης-ΗΠΑ δεν διαφέρει σημα
ντικά. Αυτή είναι η αλήθεια.

Κι αυτό μπορούμε να το δούμε και σε σχέση με μετρήσεις που γίνονται στη 
χώρα μας. Λένε στην Ελλάδα ανεργία στο 10% περίπου, όταν η μερική απασχό
ληση είναι 5%, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο μέσος όρος είναι 17%, και χώρες 
όπως η Ολλανδία, που δείχνουν ότι έχουν χαμηλούς δείκτες ανεργίας, έχουν 
μερική απασχόληση 37%  έως 42% .

Μια άλλη προσέγγιση των συντηρητικών είναι ότι η προστατευτική νομοθεσία 
του κοινωνικού κράτους στην Ευρώπη προκαλεί δυσκαμψία στην αγορά εργα
σίας, ιδιαίτερα λέε ι με τους περιορισμούς στις προσλήψεις και απολύσεις.

Πρόσφατες, όμως, έρευνες σε 7  ευρωπαϊκές χώρες, που δημοσιεύονται μάλι
στα στο συντηρητικό περιοδικό ECONOMIST, διατυπώνουν και διαπιστώνουν 
ότι η αιτία για την αυξητική τάση της ανεργίας στην Ευρώπη δεν οφείλεται στην 
προστατευτική νομοθεσία υπέρ των εργαζομένων, με χαρακτηριστική περίπτω
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ση τη Σουηδία, όπου η νομοθεσία είναι έντονα φιλεργατική με ισχυρό συνδικα
λιστικό κίνημα που διαπραγματεύεται σε κεντρικό επίπεδο.

Όπως κάποιοι άλλοι που προσεγγίζουν το θέμα της δημιουργίας θέσεων 
απασχόλησης με την κατάργηση του κατώτερου μισθού, και αυτή η εμπειρία 
δείχνει ότι δεν δίνει απάντηση, δεν συντελεί στην αύξηση της απασχόλησης.

Η μείωση του κατώτερου μισθού στη Γαλλία αντιπροσωπεύει το 5 0 %  του 
μέσου μισθού, στη Γερμανία το 55% , στο Βέλγιο το 60%. Αυτή η πραγματικότη
τα ουδόλως συντέλεσε στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Και υπάρχει και 
μια τρίτη συσχέτιση ανάμεσα στις δαπάνες για το κοινωνικό κράτος και στην 
απώλεια της ανταγωνιστικότητας.

Αλλά, όμως, κι εδώ έχε ι αποδειχθεί ότι η ανταγωνιστικότητα προσδιορίζεται 
σε πολύ μικρό βαθμό από το ύψος των αμοιβών, κυρίως προσδιορίζεται από τις 
διαφορές στην παραγωγικότητα και την αυξανόμενη ειδίκευση μεταξύ των οικο
νομιών, στη διαθεσιμότητα συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης, διά Βίου 
κατάρτισης, στην προσαρμοστικότητα και την ικανότητα και την καινοτομία του 
εργατικού δυναμικού, στη διαφορετική οργάνωση της παραγωγής, στην ποιότη
τα προϊόντων και υπηρεσιών.

Μετά από τα παραπάνω, νομίζω ότι η συμβατική σοφία που εκφράζεται μέσα 
από τους παραπάνω μύθους και η γενικευμένη πολεμική των συντηρητικών κατά 
της δήθεν ευρωσκλήρυνσης, δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα συντηρητικό ιδεο
λόγημα, που καθημερινά καταρρέει κάτω από το Βάρος της κοινωνικής πραγμα
τικότητας.

Αυτού του είδους η συντηρητική επιχειρηματολογία αποπειράται να υπονομεύ
σει οριστικά το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο. Η θέση της Αριστερός, οι δικές 
μας θέσεις, πρέπει να διατυπώνονται και οριοθετούνται κατά τρόπο αξιόπιστο 
και επίκαιρο, πάνω σ' αυτή την πραγματικότητα, ώστε να μπορέσουμε να δια
μορφώσουμε συγκεκριμένες πολιτικές.

Συγκεκριμένες πολιτικές που πρέπει να ξεκινούν από την αρχή ότι πόση θυσία 
πρέπει να διατηρηθεί το κοινωνικό κράτος- έστω και υπό συνθήκες δημοσιονο
μικής στενότητας. Έτσι, εμείς, πολιτική μας πρέπει να έχουμε και στόχο μας την 
ανάδειξη μιας νέας διαλεκτικής μεταξύ οικονομικού και κοινωνικού, μιας δ ιαλε
κτικής που να επιτρέπει την ουσιαστική διατήρηση του ευρωπαϊκού κοινωνικού 
μοντέλου στο πλαίσιο της προσαρμογής του σε έναν κόσμο σε πλήρη και συνε
χή μεταβολή.

Έχω ήδη καταθέσει ένα κείμενο, γιατί δεν μπορώ να ασχοληθώ με όλα αυτά
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τα ζητήματα στο λίγο χρόνο που έχω στη διάθεσή μου. Θεωρώ όμως σκόπιμο 
να αναφερθώ επιγραμματικά στις στρατηγικές για την απασχόληση, που μπορεί 
κανένας να τις διακρίνει σε τρεις ενότητες.

Γιατί η πολιτική μας πρέπει να επεκταθεί ταυτόχρονα σε τρία επίπεδα. Το 
πρώτο, αναμφίβολα, είναι η διαμόρφωση ενός σταθερού και δυναμικού μακρο
οικονομικού περιβάλλοντος. Χωρίς αυτό το σταθερό μακροοικονομικό περι
βάλλον δεν μπορεί κανένας να διαμορφώσει πολιτικές απασχόλησης. Και σ' 
αυτό νομίζω πρέπει να συμφωνήσουμε.

Από την άλλη μεριά, πρέπει να δούμε τις διαρθρωτικές αλλαγές στις εργα
σιακές σχέσεις μέσα από τη δική μας οπτική γωνία και, βέβαια, να δούμε τη 
δίκαιη διαδικασία της κοινωνικής προσαρμογής.

Θα ήθελα να πω δυο λόγια για τις διαρθρωτικές παρεμβάσεις, γιατί για τα 
μακροοικονομικά δεν νομίζω ότι πρέπει να πω πολλά. Σύμφωνα με τη συντηρητι
κή αντίληψη όσον αφορά τις διαρθρωτικές παρεμβάσεις, η κύρια διαρθρωτική 
παρέμβαση αναφέρεται αφ' ενός στην εισαγωγή της ευελιξίας στις εργασιακές 
σχέσεις, αφ' ετέρου στην απορρύθμιση της αγοράς εργασίας και στην άρση 
των ακαμψιών της.

Να δούμε αυτό το πράγμα στη χώρα μας. Στη χώρα μας η επικράτηση αυτής 
της αντίληψης θα ήταν εξαιρετικά μονόπλευρη, άστοχη, και θα οδηγούσε σε 
παραπέρα αδιέξοδα. Κι αυτό γιατί; Γιατί στον ιδιωτικό τομέα υπάρχει ήδη απορ
ρύθμιση των εργασιακών σχέσεων. Δεν είναι ρυθμισμένες οι εργασιακές σχέ
σεις αυτή την ώρα.

Μη τήρηση της εργατικής νομοθεσίας, μη είσπραξη των ασφαλιστικών εισφο
ρών, κακή εποπτική λειτουργία των επιθεωρήσεων εργασία, μη πιστή εφαρμογή 
των διατάξεων υγιεινής και ασφάλειας, εργασία των αλλοδαπών, μαύρη εργα
σία. Ως προς τη νομοθεσία των απολύσεων, των προσλήψεων, τη νομοθεσία 
για το ωράριο, το χρόνο εργασίας και όλα τα άλλα, δεν απέχουμε πολύ από τις 
νομοθεσίες των άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βέβαια, υπάρχουν και άλλα ζητήματα, που συνδέονται με το ότι οι νέες μορ
φές εργασίας είναι παντελώς αρρύθμιστες. Π.χ. φασόν, πληρωμή με δελτίο  
παροχής, σύμβαση έργου κ.λπ. Κατά συνέπεια, εδώ στη χώρα μας το πρώτο που 
απαιτείται είναι η νομοθετική ρύθμιση, προσαρμογή αλλά και η εφαρμογή της 
νομοθεσίας στα νέα δεδομένα της αγοράς εργασίας.

Και έτσι τα συνθήματα που ακούγονται ότι η κυβέρνηση επιδιώκει να νομοθε
τήσει απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων, είναι έξω από την πραγματικότη
τα, έξω από τη ζωή. Βέβαια, οφείλουμε να διαπιστώσουμε ότι στις δημόσιες επι
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χειρήσεις, στους ΟΤΑ, στις τράπεζες, στο δημόσιο, στον ευρύτερο δημόσιο 
τομέα, τα πράγματα είναι διαφορετικά.

Δεν είναι όπως είναι στον υπόλοιπο ιδιωτικό τομέα. Εδώ υφίσταται ένα άκα
μπτο πλαίσιο εργασιακών σχέσεων. Θεμελιωμένο σε μια αρκετά προνομιακή 
νομοθεσία, τα λεγάμενα «κεκτημένα», που υποχρεώνει την κυβέρνηση να επα
νεξετάσει στην ουσία τις εργασιακές σχέσεις στους τομείς αυτούς και να εισα
γάγει στοιχεία που τις καθιστούν περισσότερο προσαρμοσμένες στην οικονομι
κή αναγκαιότητα και το σκληρό ανταγωνισμό.

Είναι αυτονόητο ότι εδώ πρέπει να διακρίνουμε ανάμεσα στα δικαιώματα των 
εργαζομένων και ανάμεσα σ' αυτά που καταγράφονται ως προνόμια και δημι
ουργούν προβλήματα στην ίδια την επιχείρηση, στην ίδια την ανταγωνιστικότητα 
της ελληνικής οικονομίας.

Και για να γίνω πιο σαφής, η κυβέρνηση και το ΠΑΣΟ Κ οπωσδήποτε επιλέγει 
εθνικό αερομεταφορέα, οπωσδήποτε επ ιλέγει εθνικό ΟΤΕ, εθνική ΔΕΗ. Αλλά 
δεν αρκεί να το επιλέγει το ΠΑΣΟΚ και η κυβέρνηση. Πρέπει να το επ ιλέγει και 
ο Έλληνας καταναλωτής και η ελληνική κοινωνία.

Όταν σε ελάχιστα χρόνια το κόστος λειτουργίας αυτών των επιχειρήσεων δα 
είναι δυσβάσταχτο, και ήδη απαγορεύεται η κρατική επιδότηση προς αυτούς 
τους οργανισμούς ή στους προϋπολογισμούς αυτών των εταιρειών, τότε ο 
Έλληνας καταναλωτής δα επιλέγει αλλοδαπές ανταγωνιστικές ετα ιρείες που δα 
εγκατασταθούν με χαμηλό κόστος στη χώρα μας.

Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και εδώ πλέον χρειάζεται να δράσουμε και να 
προσαρμόσουμε, με το λιγότερο δυνατό κόστος για τους εργαζόμενους και για 
το κοινωνικό σύνολο, αυτά τα πράγματα στα νέα δεδομένα.

Μια άλλη ενότητα είναι οι πολιτικές μας στην αγορά εργασίας. Συνηθίζουμε 
να λέμε για ενεργητικές και παθητικές. Νομίζω ότι όλοι έχουμε συμφωνήσει ότι 
πρέπει το δυνατόν συντομότερο να μετατρέψουμε, όπως γίνεται σε όλο τον 
κόσμο, τα επιδόματα ανεργίας σε επιδόματα εργασίας και ιδιαίτερα κοινωνικής 
εργασίας, σε συμφωνίες βέβαια με τους εργαζόμενους και τους εργοδότες.

Εδώ πρέπει να δούμε πια όχι την επιδότηση της ανεργίας αλλά την επιδότηση 
της απασχόλησης. Κι εδώ υπάρχει μεγάλο πεδίο συζήτησης. Μια άλλη κατεύ
θυνση είναι να ρίξουμε όλο το Βάρος στη βασική εκπαίδευση και να συνδέσου
με τη βασική εκπαίδευση με την αγορά εργασίας, όπως και τη συνεχή επαγγελ
ματική κατάρτιση, αυτό που λέμε τη διά βίου εκπαίδευση.

Ο Πρόεδρός μας και Πρωθυπουργός, ο Κ.Σημίτης, παρεξηγήθηκε και μέσα 
στο χώρο μας όταν την προηγούμενη φορά σ' αυτήν εδώ την αίθουσα ανέφερε
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τον όρο απασχολήσιμος. Σήμερα, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και 
της Αμερικής, των ΗΠΑ, ξεκινούν με αφετηρία ότι ένας νέος που μπαίνει στην 
παραγωγική διαδικασία, μέχρι το τέλος του εργασιακού του βίου, του επαγγελ
ματικού του βίου, πρέπει να αλλάξει 5 έως 8 επαγγέλματα.

Αυτή είναι η πραγματικότητα. Κι εδώ υπάρχει ένα τεράστιο έργο το οποίο δεν 
είναι η ώρα να αναφέρω. Άρα, το πρώτο κριτήριο για μας, για τη μελλοντική 
εργασιακή πορεία του εργαζόμενου, 8α είναι η επένδυση στη γνώση, στην 
κατάρτιση, στη διά βίου εκπαίδευση.

Τελειώνοντας από αυτή την ενότητα θέλω να σας πω ότι μια άλλη σοβαρή 
παράμετρος είναι οι νέοι θεσμοί για να στηρίξουμε την απασχόληση και να 
καταπολεμήσουμε την ανεργία. Και εμείς, εκτιμώντας τις νέες ανάγκες, έχουμε 
ξεκινήσει μια ολόκληρη προσπάθεια και χτίζονται αυτοί οι νέοι θεσμοί.

Δεν είναι μόνο η ενίσχυση του ΟΑΕΔ. Θα μπορούσα να αναφερθώ εδώ στα 
κέντρα πρώτης απασχόλησης, στο κέντρο πιστοποίησης δομών επαγγελματικής 
κατάρτισης, στο Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και σε τόσα άλλα ζητήματα.

Θέλω όμως, σε σχέση με την πολιτική για την ευελιξία, να τονίσω ότι όσον 
αφορά την τακτοποίηση της αγοράς εργασίας, η νομιμοποίηση των συμβατικά 
καλούμενων λαθρομεταναστών, που υπολογίζεται σήμερα ότι είναι πάνω από 
5 0 0 .0 0 0  στη χώρα μας, δεν είναι ότι καταργεί μόνο τη μαύρη αγορά εργασίας, 
αλλά προστατεύει και τον Ελληνα εργαζόμενο, χωρίς να παραβλέπουμε την εξ ί
σου καθοριστική ανθρωπιστικού χαρακτήρα παρέμβαση.

Και να δούμε σήμερα πώς αυτή η παρέμβαση γίνεται σε μια περίοδο που στην 
υπόλοιπη Ευρώπη τα φαινόμενα ρατσισμού και ξενοφοβίας είναι στην ημερήσια 
διάταξη.

Τέλος, πέρα από τα ζητήματα αυτά, υπάρχει η διαδικασία της οικονομικής 
προσαρμογής. Κι εδώ αναφέρομαι στην παράμετρο που συνδέεται τόσο με τον 
κοινωνικό διάλογο όσο και με τη συλλογική διαπραγμάτευση.

Δεν θα αναφερθώ στη χρησιμότητα του κοινωνικού διαλόγου. Μόνο πιστεύω 
ότι χρειάζεται μια διαπίστωση. Ό τι ο κοινωνικός διάλογος δεν σημαίνει ότι αναι
ρούνται ή αυτοαναιρούνται οι κοινωνικές δυνάμεις ή υποτάσσουν τα μακροπρό
θεσμα συμφέροντά τους στον κοινωνικό διάλογο.

Αυτή η προσέγγιση είναι απέναντι από την ιδεολογία μας, δεν είναι δική μας 
θέση. Θα ήθελα, όμως, εδώ να τονίσω αυτό που είπε και ο Πρόεδρος, γιατί κι 
αυτό έχε ι παρανοηθεί τις τελευταίες μέρες και έχε ι παρεξηγηθεί, ότι όταν μιλά
με για ισχυρή κοινωνία, μιλάμε και για ισχυρά συνδικάτα.
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Ισχυρή κοινωνία δεν σημαίνει μόνο ισχυρή Τοπική Αυτοδιοίκηση ή άλλες ενώ
σεις, αλλά και ισχυρό συνδικαλιστικό κίνημα. Όμως και διεκδικητικό αλλά και 
συμμετοχικό. Κι αυτή είναι μια δέση από την οποία δεν πρέπει να ξεφύγουμε.

Στο δέμα της δικής μας δέσης σε σχέση με τις πολιτικές απασχόλησης και την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Άμστερνταμ εισήγαγε ένα νέο 
κεφάλαιο της συνδήκης για την απασχόληση μέσα από το νέο συσχετισμό 
δυνάμεων και την κυριαρχία των σοσιαλιστών, που προέκυψε από τις εκλογές 
στη Γαλλία και στη Μεγάλη Βρετανία.

Μην το ξεχνάμε αυτό, γιατί άκουσα προηγουμένως κάποιες προσεγγίσεις που 
είναι έξω από αυτή την πραγματικότητα. Πριν από 8 μήνες, κανένας δεν συζη
τούσε για νέο κεφάλαιο. Και εδώ πρέπει να εξάρουμε την πρωτοβουλία του 
Προέδρου και Πρωδυπουργού μας, που με σταδερότητα και συνέπεια, την 
περίοδο που δεν υπήρχαν αυτές οι νίκες στη Γαλλία και στη Μεγάλη Βρετανία, 
επεδίωξε την εισαγωγή του κοινωνικού κεφαλαίου στη συνδήκη του Άμστερ
νταμ, σε συνεργασία με όσους τότε ήσαν σε σοσιαλιστικές κυβερνήσεις, όμως 
είμαστε αδύνατοι σε σχέση με τους άλλους.

Και αυτή είναι μια διαφορά μας από τους συντηρητικούς. Εκείνοι πάντα επέμε
ναν, όπως επέμενε και η Ένωση Εργοδοτών, ότι το δέμα της απασχόλησης είναι 
αποκλειστικό δέμα του κάδε κράτους-μέλους. Ενώ τώρα είναι δέμα κοινού 
ενδιαφέροντος, μπήκαν οι άξονες, μπαίνουν στόχοι οι οποίοι δα είναι μετρήσι
μοι, σε κάδε περίπτωση ανοίγει ένα παράδυρο.

Και μπορεί πράγματι το πλαίσιο της χρηματοδότησης να μην είναι αυτό το 
οποίο δα περιμέναμε ή δα δέλαμε, αλλά να τονίσω εδώ ότι όταν ο Α.Παπαν- 
δρέου άνοιξε το δέμα των ΜΟΠ, τα ίδια λέγαμε ή έλεγαν. Ό τι τι είναι αυτά, δεν 
πρόκειται να προχωρήσουν. Να όμως που έγιναν μια πραγματικότητα.

Εδώ, αν δ έλ ετε  με τις αριστερές ιδέες, με το σοσιαλιστικό πρόγραμμα, με τις 
σοσιαλιστικές αρχές, έγινε αυτή η ουσιαστική παρέμβαση, έχουν ανοίξει νέοι 
δρόμοι. Υπάρχουν κι άλλα ζητήματα. Κυρίως νομίζω ένα κρίσιμο δέμα που πρέ
πει να συζητήσουμε είναι η ευελιξία σε σχέση με την προσαρμογή, αυτή η επι
βαρυμένη ιστορικά έννοια του όρου ευελιξία  και τι σήμαινε τα προηγούμενα 
χρόνια και πώς πρέπει να τη δούμε εμείς, όπως είναι και το δέμα του χρόνου 
εργασίας που συνδέεται με τις 35  ώρες.

Αλλά πιστεύω ότι αυτά τα ζητήματα δα τα προσεγγίσουν άλλοι σύντροφοι κι 
άλλοι προσκεκλημένοι μας και δα μας δο δεί η ευκαιρία να ολοκληρώσουμε 
στο τέλος τη συζήτησή μας. Σας ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Ο σύντροφος Τάσος Γιαννίτσης έχε ι το λόγο.
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ΤΑΣΟ Σ ΓΙΑ Ν Ν ΙΤ Σ Η Σ

Συντρόφισσες και σύντροφοι, μια διατύπωση μιας στρατηγικής απασχόλησης 
έχει μια πολύ βασική προϋπόθεση που μπορεί να φαντάζει αλλά δεν είναι διό
λου αυτονόητη. Να ξέρουμε ποιό είναι το ζητούμενο, τι θέλουμε.

Αυτή η φαινομενικά κοινότοπη αναφορά θεωρώ αναγκαίο, να γίνει γιατί το 
επίπεδο και το είδος της απασχόλησης που δημιουργεί μια κοινωνία, προσδιορί
ζεται από πολλές και καίριες οικονομικές ή κοινωνικές σχέσεις, που αν δεν 
ληφθούν υπόψη όλες μαζί, απλώς δεν προκύπτει αποτέλεσμα.

Για να δώσουμε σωστές απαντήσεις λοιπόν στο παραπάνω ερώτημα, θεωρώ 
ότι πρέπει να εκπληρώνονται ορισμένοι όροι, από τους οποίους αναφέρω δύο: 
πρώτον να έχουμε μια πραγματική εικόνα για τη σχέση μεταξύ αφ' ενός της 
απασχόλησης και αφ' ετέρου της ενίσχυσης της παραγωγικότητας, της ανάπτυ- 
ξης, της τεχνολογικής αλλαγής, της παγκοσμιοποίησης, της διαμόρφωσης των 
μισθών, της κοινωνικής αλληλεγγύης και των λειτουργιών του κράτους. Θέματα 
που πάρα πολλοί ομιλητές έθιξαν πριν από μένα.

Το δεύτερο, ότι για να διατυπώσουμε αποτελεσματικές στρατηγικές, πρέπει να 
έχουμε τη δύναμη να κάνουμε σωστούς λογαριασμούς με το χτες, το σήμερα 
και τις προοπτικές τού αύριο. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε λίγο με τα ανταλλακτι
κά της ενοχής, για τη μετατόπιση από πολιτικές του χτες σε πολιτικές του σήμε
ρα.

Ό,τι ήταν καλό χτες, δεν αποκλείει τίποτα να είναι σήμερα αναποτελεσματικό. 
Ό,τι ήταν αριστερό στη δεκαετία του '7 0  ή του '8 0 , μπορεί να είναι ενάντια 
στην αριστερά και τις αξίες της στις σημερινές συνθήκες.

Το μοντέλο ανάπτυξης μεταβάλλεται. Έχουμε ήδη περάσει σ' ένα νέο τεχνοοι- 
κονομικό υπόδειγμα, η δυνατότητα του οποίου να προωθήσει την ανάπτυξη 
εξαρτάται από διαφορετικές μορφές λειτουργίας και οργάνωσης.

Η τεχνολογία αλλάζει, οι επιχειρήσεις αλλάζουν, η διεθνής οργάνωσης της 
παραγωγής του κεφαλαίου, της εργασίας αλλάζουν. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι η 
παγκοσμιοποίηση είναι ένα άλλοθι, ένα σλόγκαν που προβάλλεται για να εξα
ναγκάσει αλλαγές στο χώρο της εργασίας. Αναρωτιέμαι τι θα έλεγαν σ' αυτό,
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τα εκατομμύρια ανέργων που μέσα σε λίγες εβδομάδες δημιούργησε η κρίση 
στη Νοτιοανατολική Ασία.

Λόγω του χρόνου, 8α συνοψίσω πολύ ελλειπτικά σε ορισμένες θέσεις από τις 
8 που έχω αναπτύξει, τα σημεία εκείνα που θεωρώ ότι μπορούν να οροθετή
σουν το πρόβλημα και τις επιλογές γύρω από την απασχόληση.

Θέση 1η. Ο στόχος της απασχόλησης είναι πολλοί και αλληλένδετοι στόχοι. 
Το ζητούμενο για την απασχόληση συγκροτεί ένα σύνθετο σύνολο στόχων. Δεν 
είναι μόνο η μείωση της ανεργίας σήμερα, είναι και η σταθερότητα των θέσεων 
όσων ήδη απασχολούνται. Είναι η απασχόληση με ικανοποιητικές αμοιβές, που 
ενσωματώνουν την παραγωγικότητα και την οικονομική και τεχνολογική πρόοδο.

Είναι η δημιουργία ανθρώπινου δυναμικού, που να μπορεί να συμμετέχει στην 
παραγωγική διαδικασία σε όλη τη διάρκεια της δραστηριότητάς του και να 
παρακολουθεί με αποτελεσματικότητα τις αλλαγές στο αναπτυξιακό μοντέλο, 
αυτό που μόλις ο Μιλτιάδης ο Παπαϊωάννου ανέλυσε και που παλιότερα, όπως 
είπε κι αυτός, ο Πρόεδρος χαρακτήρισε με τον όρο απασχολησιμότητα.

Το ζητούμενο όμως είναι η δημιουργία απασχόλησης που αφορά τη συνολική 
οικονομία, το συνολικό μας σύστημα. Αν εξαντλήσουμε την πολιτική μας σε 
μικρές επιτυχίες με ευκαιριακή απασχόληση, στη μια ή την άλλη επιχείρηση ή 
στον Α ή στον Β μικρό θύλακα, κινδυνεύουμε να δημιουργούμε εμείς οι ίδιοι τις 
προϋποθέσεις μιας συνολικής αποτυχίας της πολιτικής απασχόλησης και ανά
πτυξης για όλη την οικονομία.

Θέση 2η. Απασχόληση, ανάπτυξη και ο νέος ρόλος του δημόσιου τομέα. Η 
δημιουργία απασχόλησης είναι άρρηκτα δεμένη με την προοδευτική άμβλυνση 
των ανισοτήτων και την αποτελεσματική κοινωνική αλληλεγγύη. Αν αυτό ισχύει, 
αν αυτό είναι στόχος, τότε ο πολιτικός σχεδιασμός πρέπει να στοχεύει σε μια 
σειρά από όρους, θ' αναφερθώ σε ορισμένους μόνο.

Πρώτο και βασικό, σε δυναμική ανάπτυξη που δημιουργεί νέες θέσεις, αλλά 
που προϋποθέτει αυξημένη αποταμίευση και, άρα, μειωμένη κατανάλωση, προϋ
ποθέτει επενδύσεις, ανάπτυξη τεχνολογικών ικανοτήτων και διαρθρωτικές 
αλλαγές στο παραγωγικό σύστημα.

Η μάχη της απασχόλησης είναι ταυτόσημη με τη μάχη της ανάπτυξης. Και η 
τελευταία, με τη μάχη της παραγωγικής αναδιάρθρωσης στις σημερινές συνθή
κες. Όσο οι παράγοντες που προσδιορίζουν σήμερα τον αγώνα της ανταγωνι
στικής ικανότητας κινούνται με ρυθμούς γρήγορους, τόσο μια πολιτική αναπτυ
ξιακής σύγκλισης είναι καταναγκασμένη ν' ακολουθεί με αντίστοιχα γρήγορες 
αναδιατάξεις του δυναμικού της, αν εννοεί πράγματι το στόχο της.

BB53382BJ
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Όσο πιο ολοκληρωμένη και συνεκτική είναι η αλληλουχία του μετασχηματι
σμού, τόσο πιο δυναμική μπορεί να γίνει η διαδικασία της ανάπτυξης και οι 8ετι- 
κές της επιδράσεις στην απασχόληση και τις αμοιβές εργασίας.

Θέση 3η. Ανάγκη για νέα πρότυπα οργάνωσης της εργασίας. Σήμερα, η αβε
βαιότητα της απασχόλησης, η ανεργία, η μερική παροδική εργασία, οι μακρο
χρόνια άνεργοι και οι δεύτερες γενιές ανέργων αποτελούν πραγματικότητα κι 
όχι απλώς επισειόμενη μελλοντική απειλή.

Ταυτόχρονα, διαγράφεται μια ισχυρή τάση άνισης κοινωνίας προς την κατεύ
θυνση της κοινωνικής αλληλεγγύης, για δύο τουλάχιστον λόγους. Πρώτον γιατί 
ο τρόπος που λειτουργούν ή έχουν λειτουργήσει στο παρελθόν οι κρατικές 
πολιτικές και οι φορείς παραγωγής κοινωνικών υπηρεσιών -νοσοκομεία, πανεπι
στήμια και άλλοι- συνδέεται με μια πολύ σημαντική σπατάλη πόρων, που είναι 
ορατή στην κοινωνία.

Και δεύτερον, γιατί η άρνηση της αξιοποίησης νέων δυνατοτήτων από πλευ
ράς τμημάτων της κοινωνίας και των εργαζομένων, δεν αποτελεί πειστική επιλο
γή από τη σκοπιά του κοινωνικού συνόλου, που καλείται να στηρίξει χρηματοδο
τικά τις επιλογές αυτές.

Οι αλλαγές στην οργάνωση της παραγωγής έχουν δημιουργήσει μια σημαντι
κότατη πίεση για αλλαγή και στις εργασιακές σχέσεις, που συχνά εμφανίζεται 
με τη μορφή της ευελιξίας. Αυτό που φαίνεται να είναι αναγκαίο, είναι μια δια
φορετική ρύθμιση σχέσεων, έτσι ώστε το παραγωγικό σύστημα να μπορεί να 
λειτουργήσει πιο δυναμικά και να παράγει ανάπτυξη.

Η αξιολογική αποτίμηση αλλαγών που σχετίζονται με τη διευθέτηση του χρό
νου εργασίας, με πιο ευέλικτες ρυθμίσεις στο θέμα προσλήψεις-απολύσεις και 
με τις εργασιακές σχέσεις, προσδιορίζεται από την επίδραση που έχουν στο 
πεδίο της ανάπτυξης και τελικά στο Βιοτικό επίπεδο των εργαζομένων. Οι μεγα
λύτεροι κίνδυνοι είναι η ανεργία, το φαινόμενο των φτωχών εργαζομένων και η 
υποβάθμιση γενικότερα των εργασιακών σχέσεων.

Ωστόσο, η εισαγωγή της ευελιξίας στις εργασιακές σχέσεις απαιτεί μια διπλή 
κοινωνική ρύθμιση, αφ' ενός ο σωστός σχεδιασμός τους ώστε να ενισχυθεί η 
λειτουργικότητα του παραγωγικού δυναμικού και αφ' ετέρου τον έλεγχό της, 
ώστε να μη μετατραπεί σε όχημα αδικαιολόγητης ανατροπής βασικών κοινωνι
κών κατα κτήσεων.

Θέση 4η. Απασχόληση και αμοιβές εργασίας. Μια πολιτική απασχόλησης 
υπονοεί την ύπαρξη μιας στενής σχέσης με ικανοποιητικό επίπεδο αμοιβών
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εργασίας, αλλιώς έχουμε το μοντέλο της Αμερικής, το μοντέλο των φτωχών 
εργαζομένων. Οι αμοιβές όμως εξαρτώνται από την ανταγωνιστική ικανότητα 
της οικονομίας.

Μια πραγματικότητα όπου η άρνηση ή η αδυναμία προσαρμογής της εργα
σίας στα νέα παραγωγικά πρότυπα οδηγεί σε στασιμότητα της ανάπτυξης, τελ ι
κά 8α εξαναγκάσει την προσαρμογή μέσω ανεργίας ή μέσω κάμψης των πραγ
ματικών μισθών.

Αντίθετα, μια πολιτική που θα συνδυάσει επιθετικούς συνδυασμούς εργασια
κών σχέσεων, κοινωνικού ελέγχου της αγοράς και ανταγωνιστικής ενδυνάμω
σης, μπορεί να οδηγήσει σε μείωση ανεργίας ή σε αυξήσεις αμοιβών ή σε συν
δυασμό και των δύο.

Θέση δη. Γιατί ο μετασχηματισμός είναι αναγκαίος στην αγορά εργασίας στα 
θέματα απασχόλησης. Αναμφίβολα ο μετασχηματισμός, η αναδιάρθρωση δεν 
πρέπει να είναι τυφλά, ιδιαίτερα στα θέματα της απασχόλησης δεν είναι νοητό 
ν' αφεθούν οι εξελ ίξεις  στις ανάγκες της αγοράς και μόνο.

Πρέπει να συνδυάσουμε το μηχανισμό της αγοράς με το τι είναι πολιτικά επι
θυμητό και να προωθήσουμε τις διαρθρωτικές αλλαγές με έναν τρόπο που ν' 
ανταποκρίνεται στο κοινωνικά επιθυμητό. Ο μετασχηματισμός αποτελεί και το 
πιο γόνιμο στοιχείο για τη διατήρηση της κοινωνικής πολιτικής και της ιστορικής 
φυσιογνωμίας ενός πολιτικού χώρου.

Όταν όλα αλλάζουν γύρω, το καίριο ερώτημα που τίθεται είναι μέσα από ποι
ους στόχους, ποια Βασικά δεδομένα, ποια μέσα και ποιες στρατηγικές δίνονται 
απαντήσεις με τρόπους που ν' αντιστοιχούν στα μεγάλα προβλήματα της κοινω
νίας και όχι με τρόπους που απλώς να σηματοδοτούν προσκόλληση σε μορφές 
δράσης χρήσιμες για προγενέστερες περιόδους. Το πάγωμα της ιστορίας απο
τελε ί μια πολιτική επιλογή με εξαιρετικά υψηλό κόστος σε όρους ανάπτυξης, με 
ανεργία και, τελικά, κοινωνική αδικία.

Θέση 6η. Αφορά το θέμα ΟΝΕ και απασχόληση. Υπάρχουν πιστεύω στιγμές 
που βραχυπρόθεσμα η επίτευξη ενός στόχου μπορεί να συγκρούεται με πιο 
σημαντικές προτεραιότητες - σημαντικές και για τους ίδιους τους εργαζόμενους.

Η κοινωνική διάσταση μιας πολιτικής δεν κρίνεται αναγκαστικά μέρα με τη 
μέρα. Η ίδια η έννοια κάθε κοινωνικής ή αναπτυξιακής στρατηγικής προϋποθέ
τει αλληλουχία και χρονοδιάγραμμα δράσης. Μια πολιτική αυτοεπιβεβαίωσης 
ταυτόχρονα και κάθε στιγμή όλων των στόχων μαζί, είναι καμιά φορά συνταγή 
αποτυχίας - ιδιαίτερα για ζητήματα στρατηγικής σημασίας.
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Η συμμετοχή στην ΟΝΕ κάνει επιτακτική την ενίσχυση της ανταγωνιστικής 
βάσης, η οποία δα είναι μοχλός ανάπτυξης αύξησης, εισοδημάτων και απασχό
λησης και, συνεπώς, πραγματικής σύγκλισης. Πρόσκαιρα η πολιτική αυτή δημι
ουργεί, πράγματι, ένα κόστος προσαρμογής.

Το κόστος αυτό όμως συνδέεται με ουσιαστικά οφέλη, ίσως και τα οφέλη να 
συνίστανται στο ότι οι ζημιές μπορεί να είναι μικρότερες από ό,τι αν δεν κάνει 
κανείς αυτή την επιλογή. Άρνησή του 8α δημιουργήσει πάλι κόστος προσαρμο
γής, αλλά προσαρμογής προς τα κάτω και χωρίς οφέλη.

Θέση 7η. Απασχόληση και κοινωνική αλληλεγγύη. Μια στρατηγική απασχόλη
σης παραπέμπει ευθέως στο θέμα της κοινωνικής αλληλεγγύης. Το πολιτικό 
πρόβλημα βρίσκεται στον προσδιορισμό της ισορροπίας εκείνης που θα κάνει 
πράξη ταυτόχρονα την οικονομική αποτελεσματικότητα με την κοινωνική συνοχή.

Όλοι θέλουν κοινωνική συνοχή και μάλιστα όσο γίνεται περισσότερη. Ομως η 
επιλογή αυτή δεν είναι απεριόριστη και κατά βούληση, παρά μόνο στο φραστι
κό επίπεδο. Στην πράξη, μπορεί να κινηθεί σε συγκεκριμένα όρια, πέρα από τα 
οποία ο Βολονταρισμός αυτοακυρώνει τον ίδιο του το στόχο.

Η πολιτική του ΠΑΣΟ Κ στη δεκαετία του '8 0  κινήθηκε στην τροχιά μιας δυνα
μικής κοινωνικής στήριξης, με ιστορικά αποτελέσματα σε επίπεδο θεσμικό, 
πολιτικό, κοινωνικό. Ο κύκλος εκείνος, πιστεύω, έκλεισε.

Στη δεκαετία του '9 0  άνοιξε ένας νέος κύκλος: παραγωγική αναδιάρθρωση, 
οικονομική ισορροπία, εξορθολογισμός δημόσιου τομέα, ισχυροποίηση της 
θέσης της χώρας στην Ευρώπη και τα Βαλκάνια, αντιμετώπιση της παγκοσμιο
ποίησης αποτελούν νέα πλαίσια αναφοράς που καλούμαστε να τα ενσωματώ
σουμε στον πολιτικό σχεδίασμά.

Αυτό δεν σημαίνει ανατροπή των κοινωνικών κατακτήσεων, σημαίνει όμως 
μετάθεση προτεραιοτήτων και έκφραση σε πολιτικές, που να μπορούν να παρά
γουν ανάπτυξη, απασχόληση και κοινωνική δυναμική, ενάντια στη στασιμότητα ή 
την υποβάθμιση.

Έχω μια 8η θέση που αφορά το ρόλο των συνδικάτων, στην οποία εν μέρει 
αναφέρθηκε και ο Μ ιλτιά δης Παπαϊωάννου, δ εν  θ ' αναφερθώ σ' αυτή. 
Ολοκληρώνοντας, σοσιαλιστική πολιτική απασχόλησης είναι αυτή που μέσα 
από ένα συνεχή διαλεκτικό αγώνα με τις πιέσεις που υπάρχουν και ασκούνται, 
πετυχαίνει να διαμορφώσει και ν' αξιοποιήσει ευκαιρίες για μεγαλύτερη απα
σχόληση και πιο ικανοποιητικές εργασιακές και μισθολογικές σχέσεις.

Και τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχ ε ι, δεν  προσδιορίζονται από το
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παρελθόν, αλλά από το σήμερα. Αυτό δεν σημαίνει προσαρμογή στα κελεύ- 
σματα μιας παγκοσμιοποιημένης αγοράς, γιατί τότε ελλοχεύει ο κίνδυνος να 
λοξοδρομήσουμε προς μονοπάτια αντίθετα με δασικές ιδεολογικές μας αρχές.

Σημαίνει όμως βαθιές και όχι οριακές μεταρρυθμίσεις, στις οποίες το κράτος 
θα ενσωματώνει τα στοιχεία εκείνα που σχετίζονται με τον αναπτυξιακό μετα
σχηματισμό της οικονομίας και τον κοινωνικό έλεγχο του συστήματος εργασίας.

Το να βγάζουμε λόγους ή κείμενα για την κοινωνική ισότητα, για τη σύγκλιση 
και την ανάπτυξη, ή να καλλιεργούμε ελπ ίδες ότι μπορούμε ταυτόχρονα να 
πετύχουμε όλους τους στόχους χωρίς σημαντική προσπάθεια, είναι ίσως λογο
τεχνία ή στην πιο όμορφη εκδοχή της, ποίηση.

Και πρέπει να διαλέξουμε αν στους άνεργους ή στους υποψήφιους άνεργους, 
θέλουμε να προσφέρουμε προοπτικές ή παρηγοριά. Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Ο Μανώλης Δασκαλάκης έχε ι το λόγο.
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Συντρόφισσες και σύντροφοι, το θέμα που συζητάμε σήμερα προφανώς 
αφορά την Αριστερά της πράξης - όπως ορισμένοι σύντροφοι τελευταία αρέ- 
σκονται να υποστηρίζουν και να λένε. Και πράγματι, υπάρχει ένα βασικό ερώτη
μα. Μ ε δεδομένη την παγκοσμιοποίηση της οικονομίας και με δεδομένη επίσης 
την ανάγκη για την πορεία μας προς την ΟΝΕ, υπάρχει δεξιά και αριστερή πολι
τική στην ανάπτυξη και στην απασχόληση;

Υπάρχει νεοφιλελεύθερη και σοσιαλιστική πολιτική; Και αν υπάρχει, η πολιτική 
που ασκεί σήμερα η Κυβέρνησή μας προς ποια κατεύθυνση είναι; Είναι νεοφιλε
λεύθερη πολιτική ή σοσιαλιστική πολιτική; Θα επιχειρήσω, με μερικά παραδείγ
ματα, να απαντήσω σ' αυτό.

Αλλά πριν προχωρήσω στο θέμα της Αριστερός της πράξης, θα μου επιτρέ
ψετε, με αφορμή τη σημερινή τοποθέτηση του Πρωθυπουργού και Προέδρου 
του Κινήματος, να περάσω από την Αριστερά της θεωρίας για λίγο και να ανα
φερθώ σε δύο σημεία μόνο της ομιλίας.

Τον τελευταίο καιρό, όπως γνωρίζετε, μας έχουν προκύψει πολλοί θεωρητικοί 
του σοσιαλισμού και της Αριστερός, και απ' αυτή την άποψη νομίζω ότι είναι 
ευεξήγητο, είναι εύκολα εξηγήσιμο, η επιμονή του συντρόφου Προέδρου στη 
συρρικνωτική κατά την άποψή μου θεωρία για το Π Α ΣΟ Κ περί Κεντρο
αριστεράς, όπως επίσης σε μια προσπάθεια να καταργήσουμε τους παραδο
σιακούς θεωρητικούς της Αριστερός και του σοσιαλισμού και ένας απ' αυτούς 
που καταργήσαμε σήμερα, είναι ο πάλαι ποτέ σύντροφος Τρότσκι.

Η θεωρία περί Κεντροαριστεράς πράγματι είναι συρρικνωτική για το ΠΑΣΟΚ. 
Δεν διευρύνει τον κόσμο στον οποίο απευθυνόμαστε. Η έννοια όπως προσδιο
ρίστηκε ιστορικά από το ΠΑΣΟ Κ και από τον Ανδρέα Παπανδρέου για τη μεγά
λη δημοκρατική παράταξη, υπερκαλύπτει το χώρο της Κεντροαριστεράς.

Όπως επίσης η ταύτιση και τα στρώματα που συσπειρώσαμε στο ΠΑΣΟ Κ 
κάτω από την ίδια έννοια, πάλι υπερκαλύπτει τις τάξεις και τα στρώματα που 
περιέγραψε σήμερα ο Πρόεδρος, που θέλουμε να καλέσουμε.

Θεωρητικά, το ΠΑΣΟΚ κατάφερε να συσπειρώσει ιδεολογικά ένα πολύ μεγά
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λο φάσμα που αγγίζει τα όρια της Δεξιάς, όπως επίσης να συσπειρώσει σε έναν 
κοινό αγώνα με την καθοδήγηση των σοσιαλιστικών ιδεών, το σύνολο της ελλη
νικής κοινωνίας, με εξαίρεση την οικονομική ολιγαρχία.

Δεν προσδέτει τίποτα για το ΠΑΣΟ Κ η ιστορία της Κεντροαριστεράς, το συρ
ρικνώνει. Ο Ανδρέας Παπανδρέου εφ εύρ ε και προσδιόρισε την Κεντρο
αριστερά το '64 , για να διευρύνει την Ένωση Κέντρου. Έκανε μια δεύτερη δ ιεύ
ρυνση το '7 4  με την έννοια της μεγάλης δημοκρατικής παράταξης.

Ο ύτε είνα ι σωστό να συζητάμε και να δικαιολογούμε τη συζήτηση περί 
Κεντροαριστεράς επειδή και οι Ιταλοί ή και οι Εγγλέζοι το συζητάνε τώρα. Εμείς 
θέλουμε να εξάγουμε το μοντέλο με το οποίο λειτουργήσαμε και αναπτυχθήκα
με, όχι να εισάγουμε μοντέλα που μας συρρικνώνουν.

Φοβάμαι, ότι τώρα πια, μετά από δύο χρόνια συζήτησης των ίδιων δεμάτων, ο 
πολύς κόσμος αυτό που καταλαβαίνει από την επιμονή μας στην ιστορία της 
Κεντροαριστεράς, είναι ότι θέλουμε να αναδείξουμε ορισμένες προσωπικότη
τες που ε ίτε  απέτυχαν στους χώρους όπου δραστηριοποιήθηκαν, ε ίτε  - και στη 
χειρότερη περίπτωση - πολέμησαν το ΠΑΣΟΚ σε μερικές περιόδους.

Ο πολύς κόσμος φοβάμαι ότι αυτό καταλαβαίνει, και επειδή προφανώς αυτό 
δεν είναι στις προθέσεις κανενός μας και πολύ περισσότερο του Προέδρου 
του Κινήματος, δεν θεωρώ ότι προσφέρει τίποτα απολύτως η εμμονή μας σε 
όρους και θέσεις που σμικρύνουν τον κόσμο στον οποίο απευθυνόμαστε και 
συρρικνώνουν και εκλογικά το Κίνημα.

Η Κεντροαριστερά δημιουργεί περιθώριο για την Κεντροδεξιά. Εμείς όμως 
καλύπταμε το σύνολο του Κέντρου, δεν αφήναμε περιθώρια για κεντροδεξιές 
λογικές.

Το δεύτερο θέμα πολύ σύντομα για την ιστορία του Τρότσκι. Συντρόφισσες 
και σύντροφοι, το θέμα της ηθικής πράγματι συνδέεται και προσδιορίζεται από 
την ιδεολογία και την πολιτική. Είναι άλλη η ηθική για το φασίστα και άλλη η 
ηθική για το σοσιαλιστή. Δεν καταλαβαίνω ποιο είναι το πρόβλημα που προέκυ- 
ψε ξαφνικά γύρω απ' αυτή τη θεωρία.

Πάω τώρα στο θέμα της Αριστερός της πράξης. Υπάρχει δεξιά και αριστερή 
πολιτική ανάπτυξη απασχόλησης; Και αυτή που εμείς ασκούμε τι είναι: δεξιά ή 
αριστερή; Θα πω δύο παραδείγματα. Υπάρχει μία λογική που λ έε ι να συρρικνώ
σω παραγωγικές δραστηριότητες, άρα να μειώσω συνεπώς τις δέσ εις  εργα
σίας, γιατί αυτό με οδηγεί σε αύξηση κερδών.

Και υπάρχει και η άλλη θεωρία που λέει, να αποκεντρώσω παραγωγικές δρα
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στηριότητες, έστω και αν αυτό με οδηγεί σε μείωση κερδών, αρκεί να κρατήσω τις 
επιχειρήσεις ανταγωνιστικές στο περιβάλλον που λειτουργούν και κερδοφόρες. Η 
πρώτη θεωρία νομίζω είναι νεοφιλελεύθερη και Δεξιά κατά την άποψή μου.

Η δεύτερη θεωρία και η δεύτερη πολιτική είναι κοινωνικά σωστή, κοινωνικά 
δίκαιη, αριστερή, σοσιαλιστική. Εμείς ποια από τις δύο έχουμε εφαρμόσει μερι
κές φορές; Έχουμε εφαρμόσει την πρώτη σύντροφοι. Σε πολλές περιπτώσεις 
προτιμήσαμε, στο όνομα της εξυπηρέτησης της αύξησης των κερδών, να συρρι
κνώσουμε παραγωγικές δραστηριότητες.

Έχουμε αδιαφορήσει πολλές φορές με την πολιτική ανάπτυξης που εφαρμό
ζουμε για την ενίσχυση της παραγωγικής Βάσης, για τη στήριξη στο πλαίσιο του 
ανταγωνιστικού περιβάλλοντος παραγωγικών δραστηριοτήτων. Έχω πει και στην 
προηγούμενη Κ.Ε. δύο παραδείγματα.

Το ένα αφορούσε το χώρο του φαρμάκου όπου διαλύσαμε μία ανθούσα βιο
μηχανία με την πολιτική μας, και το δεύτερο αφορά αυτό που θα ψηφίσετε σε 
μερικές μέρες στη Βουλή, αυτό το περιβόητο νομοσχέδιο περί αναδιάρθρωσης 
του χώρου του πετρελαίου, που είναι πολιτική συρρίκνωσης εργασιακή. Θα μει
ώσουμε τις θέσεις απασχόλησης για να μην κάνουμε τίποτα.

Το δεύτερο παράδειγμα που θέλω να πω λαθεμένης και αντιδραστικής πολιτι
κής είναι το εξής: Έχουμε εφεύρει τελευταία τη θεωρία των τεχνοκρατών και 
των μελετών. Ρώτησα υπουργό της Κυβέρνησης τι θα κάνει σ' αυτό το δέμα και 
μου απάντησε «Ό,τι μου πουν οι μελετητές».

Όταν όμως καλείς τεχνοκράτες και μελετητές χωρίς να τους προσδιορίσεις 
προτεραιότητες πολιτικής που θέλεις, είναι προφανές ότι αυτοί οι τεχνοκράτες 
και οι μελετητές, που συνήθως είναι θυγατρικές τραπεζών κ.λπ, είναι τα γνήσια 
τέκνα της νεοφιλελεύθερης λογικής και πολιτικής.

Αυτοί έμαθαν να είναι τεχνοκράτες, εφαρμόζοντας μοντέλα απολύτως νεοφι
λελεύθερα. Άρα, αυτό που δα σου δώσουν, δεν έχει καμία σχέση με πολιτική 
σοσιαλιστική ή με πολιτική διεύρυνσης της πολιτικής ανάπτυξης και απασχόλη
σης. Προφανώς, δα σου δώσουν αυτό που έμαθαν, και αυτό που έμαθαν έχει 
να κάνει με τις πιο σκληρές νεοφιλελεύθερες απόψεις.

Προέχει να καθορίσουμε σαφώς τους στόχους. Να πούμε δηλαδή ότι εμείς 
θέλουμε να διευρύνουμε, να αποκεντρώσουμε παραγωγικές δραστηριότητες 
ως προτεραιότητα και στα πλαίσια αυτά πέστε μας τις μελέτες που δα μας κρα
τήσουν τα όρια κερδοφορίας και ανταγωνιστικότητας που θέλουμε.

Αυτή είναι μια κατεύθυνση πολιτική, που δα στη δώσει ο τεχνοκράτης μετά με
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τη μελέτη του πώς την υλοποιείς. Η γενική και η αόριστη επίκληση των μελετών 
των τεχνοκρατών δεν έχε ι καμία σχέση με πολιτική ΠΑΣΟ Κ και σοσιαλιστική 
πολιτική. Άρα, το δέμα της απασχόλησης πρωταρχικά συνδέεται με το μοντέλο 
ανάπτυξης, διότι νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι το δικαίωμα στην εργασία δεν 
είναι απλώς δικαίωμα, είναι προϋπόθεση για ομαλή ένταξη του εργαζομένου 
στο κοινωνικό σύνολο.

Δεν έχε ι κανένα νόημα να αφήνουμε μέσα από συρρίκνωση της παραγωγικής 
βάσης να αυξάνουμε την ανεργία, για να έρχεται μετά το Υπουργείο Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων ή Εργασίας να επ ιδοτεί και να βοηθά τους άνεργους. Δεν είναι 
αυτή η πολιτική η δική μας.

Η πολιτική η δική μας συνδέεται με το να αποδεικνύουμε ότι εξαντλούμε τα 
περιθώρια, φτάνουμε στα όρια. Ποιο είναι το όριο; Να μη δημιουργήσουμε 
ζημιογόνες επιχειρήσεις. Εμείς δεν θέλουμε να ενισχύσουμε την αύξηση των 
κερδών. Δεν πρέπει να μας ενδιαφέρει πρωταρχικά αυτό, ανεξαρτήτως πού 
οδηγούμαστε.

Αυτό το μικρό προβληματισμό ήθελα να βάλω και να παρακαλέσω να έχουμε 
απαντήσεις ως προς την ουσία της πολιτικής μας και ως προς αυτό που πρέπει 
να κάνουμε. Και ένα τελευταίο, για το περιβόητο 35ωρο. Δεν είναι ο κανόνας 
ούτε μπορεί να υπάρχει μια απάντηση που λύνει τα προβλήματα ή δεν τα λύνει.

Η άποψή μου είναι η εξής: Υπάρχουν τομείς στην ελληνική παραγωγική βάση 
και στην οικονομία, που η εφαρμογή του 35ωρου δεν δημιουργεί πρόβλημα 
έντονο στην ανταγωνιστικότητα και ταυτόχρονα διευρύνει τις θέσεις εργασίας. 
Σ ' αυτούς τους τομείς να το εφαρμόσουν το 35ωρο.

Προφανώς δεν μπορούμε εν ονόματι του 35ωρου να οδηγήσουμε σε παρα
πέρα συρρίκνωση ε ίτε  της παραγωγικής βάσης, ε ίτε  της ανταγωνιστικότητας. 
Παράδειγμα, σύντροφε Κεδίκογλου, θα σου πω ένα απλό που το γνωρίζω. Σε 
όλο ανεξαιρέτως το φάσμα των δραστηριοτήτων γύρω από τη βιομηχανία και 
εμπορία πετρελαίου, το 35ωρο δεν δημιουργεί κανένα απολύτως πρόβλημα 
ούτε ανταγωνιστικότητας και διευρύνει τις θέσεις εργασίας.

Αν βρούμε τέτοιους τομείς να το εφαρμόσουμε. Δεν μπορεί να είναι όμως ο 
κανόνας για όλα ή για το τίποτα. Μπορούμε να βρούμε εκείνο το ξεκίνημα κατά 
τομέα και κατά χώρο που πράγματι δεν μας δημιουργεί πρόβλημα. Διότι προφα
νώς η πορεία μας δεν μπορεί να υπονομευτεί. Μ ' αυτά τα λίγα σάς ευχαριστώ 
πάρα πολύ που είχατε την επιμονή να με ακούσετε.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Ο σύντροφος Λουκάς Αποστολίδης έχε ι το λόγο.
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Λ Ο Υ Κ Α Σ  Α Π Ο Σ Τ Ο Λ ΙΔΗ Σ

Αγαπητές συντρόφισσες και σύντροφοι, ειλικρινά αν και δεν είναι μέσα στο 
8έμα, δεν νομίζω όμως ότι μπορώ να αποφύγω τον πειρασμό όταν γίνονται ανα
φορές που κατά την άποψή μου είναι ιδιαίτερα απλουστευτικές στην προσέγγι
ση και της αντικειμενικής πραγματικότητας αλλά και των στόχων, αν θέλετε, 
ενός διαλόγου και μιας συζήτησης που έχ ε ι ανοίξει.

Κεντροαριστερά, γ ιατί αφορά ζητήματα της δημοκρατίας, ζητήματα του 
σοσιαλισμού και ασφαλώς αφορά ζητήματα τα οποία είναι μέσα στο συγκεκρι
μένο αντικείμενο σήμερα για το δέμα της απασχόλησης και τις στρατηγικές. 
Εγώ αντιλαμβάνομαι την Κεντροαριστερά, έχοντας κατά την άποψή μου τρεις 
σημαντικές διαστάσεις.

Πρώτον, εδώ και ένα χρόνο η συζήτηση για την Κεντροαριστερά άνοιξε μετά 
από πολλά χρόνια μια ιδεολογικοπολιτική συζήτηση σε όλο το φάσμα της 
Αριστεράς, και μέσα στο ΠΑΣΟΚ, ακόμα με διαφορετικές απόψεις, διαφορετι
κές προσεγγίσεις. Αυτό θα πει ότι είναι ένας ζωντανός οργανισμός που, επειδή 
αλλάζουν τα δεδομένα, αναλύει, σκέπτεται, σχεδιάζει, οραματίζεται και προ
σπαθεί πραγματικά να συσπειρώσει κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις που θα 
υλοποιήσουν ως υποκείμενα τα οράματά τους.

Τα οράματα της Αριστεράς, στην ευρύτερη έννοιά τους. Δηλαδή, να μειώσου
με ανισότητες, να μειώσουμε αδικίες, να ενσωματώσουμε τους αποκλεισμέ
νους, αυτές τις επικίνδυνες κοινωνικές τάξεις για τις οποίες μιλάμε, τους άνερ
γους, τους φτωχούς, τους αποκλεισμένους, και να διασφαλίσουμε τα δικαιώμα
τα στον πολίτη και στον εργαζόμενο. Το δικαίωμα το συνταγματικό για εργασία, 
το δικαίωμα για στέγη, για παιδεία, για απασχόληση, για εργασιακές σχέσεις, 
που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής του εργαζομένου.

Αυτό, κατά την άποψή μου, είναι ένα εγερτήριο και προσκλητήριο. Και αν θ έλε
τε, όλη αυτή η πορεία που και ο Πρόεδρος το πρωί ανέφερε υπάρχει εδώ και 
ένα χρόνο, ίσως είναι το μοναδικό πολιτικό κόμμα. Και εδώ βέβαια δεν πιάνουμε 
αποκλειστικότητα, αλλά είναι το μοναδικό κόμμα στο χώρο της Αριστεράς και 
στη χώρα μας που προβληματίζεται για το σήμερα και το αύριο. Αυτή, κατά την 
άποψή μου, είναι η πρώτη σοβαρή διάσταση της Κεντροαριστεράς.
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Η δεύτερη διάσταση. Είχε υπάρξει μια συζήτηση μπας και το ΠΑΣΟ Κ μετακι
νηθεί από τις αριστερές του ρίζες και πάει πιο δεξιά και πάει δεξιότερα, και 
εκε ί μπαίνουν οι ταμπέλες. Σύντροφοι, πιστεύω ότι ο κριτής, ο αλάθητος κριτής 
της πολιτικής πράξης είναι το αποτέλεσμα. Δεν είναι ούτε η θεωρία, γιατί σε 
τελευταία ανάλυση η πολιτική δεν είναι κυρίως θεωρία, αλλά είναι δράση.

Και η δράση, για εμάς τους αριστερούς και τους σοσιαλιστές, είναι αν αλλά
ζουμε την πραγματικότητα που έχουμε μπροστά μας ή την αφήνουμε ως έχει. 
Εάν δηλαδή παραμένουμε στις διαπιστώσεις, να δούμε τα πτώματα της μάχης 
της τελευταίας 20ετίας με την υποθάθμιση της εργασίας, με την αποδυνάμωση 
των συνδικάτων, που στην πράξη αποδυνάμωση των συνδικάτων τι σημαίνει 
συντρόφισσες και σύντροφοι; Αποδυνάμωση της δημοκρατίας. Αυτά νομίζω 
σύντροφοι ότι είναι ζητήματα που δεν κρίνονται με τις ταμπέλες και με εύκολα 

συνθήματα.

Το τρίτο κατά την άποψή μου σύντροφοι σημαντικό στο θέμα, το άνοιγμα της 
Κεντροαριστεράς, ε ίτ ε  αναφέρεται σε συγκεκριμένες κοινωνικές τάξεις, σε 
χώρους για τους οποίους παλαιότερα χρησιμοποιήσαμε τον όρο των μη προνο
μιούχων Ελλήνων, τα μικρομεσαία στρώματα, τους εργαζόμενους, τους μη απα
σχολούμενους, τους αποκλεισμένους, τους οικονομικούς μετανάστες, τους 
αλλοδαπούς, τους παλιννοστούντες, όλες αυτές τις κοινωνικές τάξεις.

Σήμερα θέλουμε ένα Κίνημα που θα εκφράζει αυστηρά ή ιδιοκτησιακά μια 
κοινωνική κατηγορία ή θέλουμε ένα Κίνημα που θα εκφράζει όλες τις ζωντανές 
παραγωγικές δυνάμεις και πρωτίστως τις λα ϊκές δυνάμεις; Αυτό, κατά την 
άποψή μου, είναι το μήνυμα της Κεντροαριστεράς.

Και να έρθω ασφαλώς σε δύο αναφορές που είπε ο σύντροφος ο Δασκαλά- 
κης. Νομίζω ότι και ο σύντροφος ο Γιαννίτσης και ο σύντροφος ο Παπαϊωάννου 
αναφέρθηκαν προηγουμένως στα φαινόμενα της παγκοσμιοποίησης, που στην 
πράξη τι σημαίνει, ποιος είναι ο πυρήνας που παράγει την παγκοσμιοποίηση;

Δεν είναι η σύγκρουση ανάμεσα στο κεφάλαιο και στην εργασία; Δεν είναι η 
αναζήτηση του κεφαλαίου για περισσότερα κέρδη; Δεν είναι αυτή η μήτρα που 
παράγει αυτό το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης, με όλα αυτά τα φαινόμενα 
και τις επιπτώσεις στο χώρο τον κοινωνικό;

Δεν είναι οι νέες τεχνολογίες που πραγματικά έχουν τεράστιες επιπτώσεις, 
αυτό που λέμε περνάμε από τη βιομηχανική κοινωνία στην κοινωνία της πληρο
φορίας; Είναι γεγονός. Αυτή τη στιγμή, παράδειγμα στις ανεπτυγμένες βιομηχα
νικές χώρες, στην Αμερική, το 50% -60%  του εργατικού δυναμικού δεν εργάζε-
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ται στη Βιομηχανία, εργάζεται στις υπηρεσίες και σε Βιομηχανίες πληροφοριών, 
σε Βιομηχανίες που δεν έχουν σχέση με τον παραδοσιακό τρόπο που ζήσαμε 
τον τελευταίο αιώνα. Αυτή είναι μία πραγματικότητα.

Ήθελα σύντροφοι να ολοκληρώσω και να πω το εξής. Θεωρώ ότι πραγματικά 
υπάρχουν χώροι, υπάρχουν στοιχεία που κανείς, στο χώρο ιδιαίτερα της κοινω
νικής πολιτικής και στο χώρο της εργασίας ή αν θ έλετε με αυτή την αποδιάρ- 
8ρωση που υπάρχει στο χώρο των εργασιακών σχέσεων, μπορεί εύκολα θεω
ρητικολογώντας να Βαπτισθεί όχι απλώς ως αριστερός της πράξης, αλλά και 
ως θεματοφύλακας παραδοσιακών οραμάτων του σοσιαλισμού, ε ίτε  του επ ι
στημονικού ε ίτε  του ουτοπικού.

Το γεγονός όμως αυτό που δεν μας αφήνει να φύγουμε μακριά από την πραγ
ματικότητα, είναι τα πεισματάρικα τα γεγονότα. Και τα πεισματάρικα τα γεγονό
τα, σύντροφοι και συντρόφισσες, είναι ότι ολόκληρες περιοχές αποΒιομηχανο- 
ποιούνται.

Η Εύβοια, η Πάτρα, αυτά είναι γεγονότα. Τα πρώτα συνδικάτα των αποκλει
σμένων γεννήθηκαν στο Μαντούδι. Ήδη, περπατάνε οι αποκλεισμένοι. Όπως 
χτύπησαν στη Γαλλία, όπως χτύπησαν στη Γερμανία, τώρα, στις αρχές του Φ λε
βάρη, είναι ένα καμπανάκι σε όλους μας. Αυτό, σύντροφοι, δεν είναι αποκλει
στικά οι φ ιλελεύθερες ή οι σοσιαλιστικές επιλογές που τους ώθησαν, που τους 
έφεραν σ' αυτή την κατάσταση.

Κατά την άποψή μου είναι 6  σημαντικά θέματα, στα οποία πρακτικά αυτή τη 
στιγμή το ΠΑΣΟ Κ και η Κυβέρνηση πρέπει να απαντήσουν. Πρώτον, το θέμα 
των εργασιακών σχέσεων, το θέμα της ευελιξίας στο οποίο έχ ε ι γίνει πολλή 
συζήτηση. Από τη δεκαετία του '7 0  και του '80 , αυτό που εδώ είναι καινούριο 
στοιχείο, στο χώρο της Ευρώπης και σ' όλο τον αναπτυγμένο κόσμο, το θέμα 
της ευελιξίας στην αγορά εργασίας, είναι μια προωθημένη πραγματικότητα.

Μ ε μερική απασχόληση στην Αμερική εργάζεται το 60% - 70%  και στις χώρες 
τις ευρωπαϊκές σε πολύ υψηλά επίπεδα. Εγώ πιστεύω ότι το θέμα της ευελιξίας 
και στην Ελλάδα, πρέπει να έχε ι ένα αντίβαρο. Και το αντίβαρο είναι η μείωση 
του χρόνου εργασίας. Και αν δεν είναι απευθείας το 35ωρο, μπορεί να είναι το 
39ωρο, μπορεί να είναι το 38ωρο μπορεί να είναι το 37ωρο.

Μπορούν, παράδειγμα, στις ΔΕΚΟ να συζητήσουν τον εκσυγχρονισμό αυτών 
των επιχειρήσεων, παγώνοντας τους μισθούς για 2- 3 χρόνια και μπαίνοντας σε 
μια κλίμακα 2, 3 και 5  χρόνων για τη μείωση του χρόνου εργασίας, δημιουργώ
ντας ένα κίνητρο, μια συζήτηση με τα συνδικάτα - να ανοίξουμε τέτοια μέτωπα. 
Γιατί αν δεν ανοίξουμε τέτοια μέτωπα, δεν θα περπατήσει.
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Το δεύτερο στοιχείο, εκπαίδευση και έρευνα σύντροφοι. Σύντροφε Αρσένη 
και σύντροφε Παπαϊωάννου και Πρωτόπαππα, δεν νομίζω ότι είμαστε ευχαρι
στημένοι όλοι μας εδώ - και η αγωνία μας είναι κοινή. Δεν έχουμε εκπαιδευτικές 
δομές, επαγγελματικές δομές ικανές να προσφέρουν υψηλού επιπέδου εκπαί
δευση.

X. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Φτιάχνουμε.

Λ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ: Φτιάχνουμε. Χαίρομαι σύντροφε Πρωτόπαππα, φτιάχνου
με. Αυτό το φτιάχνουμε, νομίζω, ότι απαντάει σε μια αγωνία πολλών.

Τρίτον, αναφέρδηκε ο σύντροφος ο Κακλαμάνης για το θέμα του κράτους. 
Πιστεύω πραγματικά ότι το κράτος είναι μακριά από τον επιδιωκόμενο στόχο 
του κράτους στρατηγείου. Ζ ε ι ακόμα το πελατειακό κράτος. Ζ ε ι ακόμα το κρά
τος της αρπαχτής, ζε ι ακόμα το κράτος το οποίο αντιστέκεται και δεν Θέλει 
ισχυρή κοινωνία, για την οποία μίλησε ο Πρωδυπουργός. Δεν θ έλει κοινωνία να 
το ελέγχει. Και υπάρχουν θύλακες που αντιστέκονται, σύντροφοι.

Και αν στη δημόσια διοίκηση ακούω πολλές φορές το σύντροφο τον Παπαδό- 
πουλο που λέε ι ότι χρειάζεται ένα ηλεκτροσόκ, ναι, χρειάζεται ένα ηλεκτροσόκ 
στο χώρο της δημόσιας διοίκησης και στο χώρο των ΔΕΚΟ. Γιατί αν δεν απαντή
σουμε σήμερα, θα κλάψουμε μεθαύριο όλοι μαζί και θα έχουμε πολύ μεγάλα 
προβλήματα.

Κλείνω σύντροφοι, κάνοντας μία έκκληση. Θεωρώ -και δα ήθελα να πω ότι 
δεν είναι αποκλειστικότητα αυτή στο ΠΑΣΟΚ-, πιστεύω πραγματικά όμως ότι 
είμαστε το μόνο ζωντανό αριστερό Κίνημα της πράξης, που μπορούμε να δια
μορφώσουμε πολιτικές και στο χώρο της απασχόλησης και στο χώρο της ανά
πτυξης με ανθρώπινο πρόσωπο, και έχουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε 
το νέο κοινωνικό κράτος στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Ο Αλέξης Μητρόπουλος έχε ι το λόγο.
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ΑΑΕΞΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟ ΥΛ ΟΣ

Φίλες και φίλοι, ευχαριστώ πολύ που με τιμήσατε και με καλέσατε. Θεωρώ ότι 
οι πιο ενδιαφέρουσες απόψεις ήδη έχουν διατυπωθεί.

Νομίζω ότι μία προβληματική ήδη έχε ι αρχίσει και ανησυχεί και συντηρητικούς 
και κοινωνιστές στην Ευρώπη και στην Αμερική, η προβληματική δηλαδή ότι η 
ανάπτυξη και του 2% και του 3%  και του 7%  είναι πια και οριστικά και αμετάκλη- 
τα ανεργιογόνα ανάπτυξη.

Και έτσι, μετά την κατάρρευση του παλιού νεοφιλελεύθερου δόγματος ότι οι 
νέες τεχνολογίες θα δημιουργούσαν περισσότερες θέσεις εργασίας απ' αυτές 
που θα καταργούσαν, αυτό το οποίο ιδιαίτερα συγκλονίζει και τους επικεφαλής 
των τριών περιφερειακών καπιταλιστικών ολοκληρώσεων, αλλά και τους επ ικε
φαλής της ολοκλήρωσης στην οποία εμείς μαχόμαστε για να μπούμε, είναι ότι 
τα στοιχεία τα οποία έρχονται από οργανισμούς που παρακολουθούν μακροοι
κονομικά και οικονομικά μεγέθη γενικώς στις χώρες της Ευρώπης και αλλού, 
είναι ότι από εδώ και πέρα η ανάπτυξη, επειδή δα είναι ανάπτυξη έντασης 
τεχνολογίας, εντατικής και εκτατικής χρησιμοποίησης μηχανών και όχι ανθρώπι
νων χεριών και μυαλών, θα πρέπει να αναπροσανατολίσει Βεβαίως και να στρέ
ψει την Αριστερά σε λογικές και θεωρητικές προσεγγίσεις που δεν είναι παρα
δοσιακές.

Έτσι, τα στοιχεία και οι σκέψεις που είχα ετοιμάσει να καταθέσω στο Προε
δρείο σας, αναφέρονται στην κατάρρευση των τριών μύθων, των τριών νεοφιλε
λεύθερων δογμάτων που για χρόνια ταλάνιζαν Βεβαίως και την Αριστερά, αλλά 
και τη νεοφιλελεύθερη συντηρητική παράταξη, μια και ο αγαπητός φίλος, ο 
Υπουργός Εργασίας, αναφέρθηκε και στη συντηρητική θεωρία του τέλους της 
εργασίας στην οποία ηγείται στην Αμερική ο Τζέρεμι Ρίφκιν, αλλά αναφέρθηκε 
και στον «πατέρα» του «Αντίο προλεταριάτο» και των «Δρόμων του Παράδει
σου», στο γενάρχη της θεωρίας της κατάργησης της μισθωτής εργασίας, όχι 
επειδή έτσι και απλά καταργείται, αλλά επειδή η κρίση του συστήματος της 
μισθωτής εργασίας είναι κρίση της κεντρικότητας της ανθρώπινης εργασίας, 
την οποία κεντρικότητα γέννησε, διατήρησε και δυστυχώς κλείνει μαζί της, μαζί 
με τη βιομηχανική επανάσταση, στο λυκαυγές εδώ και στα πρόθυρα της info- 
society, της πληροφορικής κοινωνίας.
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Όταν συζητάμε για την κρίση της μισθωτής εργασίας, αναγκαστικά αναγόμα
στε στην κρίση της κεντρικότητας της ανθρώπινης εργασίας στα 150 χρόνια 
εξέλιξης της βιομηχανικής κοινωνίας και, βεβαίως, στην εμπορευματική αξία την 
οποία δ ιεκδ ίκη σ ε, διατήρησε, συντήρησε και δυστυχώς χάνει η ανθρώπινη 
εργασία εν όψει της πληροφορικής κοινωνίας.

Γι' αυτό, τα πράγματα νομίζω είναι πολύ σοβαρότερα. Πάντως, είπα ότι οι πιο 
ενδιαφέρουσες απόψεις έχουν αναφερθεί εδώ, και καταλήγω με δυο μόνο σκέ
ψεις. Και εδώ, θα διαβάσω σε δύο λεπτά μόνο την πρώτη που αναφέρεται στο 
μύθο της ανάπτυξης που δημιουργεί απασχόληση.

Ο μύθος της ανάπτυξης που παράγει νέες θέσεις εργασίας, έχε ι προ πολλού 
διαψευσθεί και αποτελεί πια κοινή πεποίθηση ότι ακόμη και οι πολύ φιλόδοξοι 
αναπτυξιακοί δείκτες του 3% και 4%  αλλά και του 7%  και 8% των «Τίγρεων της 
Ανατολικής Ασίας» που ήδη χρεοκόπησαν, δεν δημιούργησαν περισσότερες 
θέσεις εργασίας από αυτές που κατήργησαν.

Όσο μεγαλύτερη ανάπτυξη εντάσεως τεχνολογίας παρατηρείται, τόσο λιγότε- 
ρη ποσοτικά και υποβαθμισμένη ποιοτικά εργασία προσφέρεται. Σε χώρες μάλι
στα που δεν εκμεταλλεύτηκαν τις ιδια ίτερες συνθήκες ώστε να αξιοποιήσουν 
τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα ως προς την παραγωγή ορισμένων αγαθών 
και υπηρεσιών και να δημιουργήσουν ένα μερικό αλλά σημαντικό αυτοποιητικό 
παραγωγικό ιστό που θα τον έχε ι ανάγκη η αγορά, το φαινόμενο αυτό θα εντεί- 
νεται - όπως στη χώρα μας.

Η ανάπτυξη, αν δεν υπακούει ο κοινωνικός κυματισμός σε κανόνες κατευθυ- 
νόμενης ύφεσης χρηματοπιστωτικής έμπνευσης, φαινόμενο που παρατηρείται 
ολοένα και συχνότερα για τις χώρες που δεν πληρούν ορισμένα μακροοικονο
μικά μεγέθη, είναι ανεργιογόνα. Είναι, ως εκ  τούτου, σαφές ότι με πολύ γρήγο
ρους ρυθμούς συντελείται αυτό που πολλές φορές στο παρελθόν υποστηρίξα
με. Η ανάπτυξη έντασης τεχνολογίας είναι ανάπτυξη χωρίς την ανθρώπινη εργα
σία, χωρίς εργαζόμενους.

Σας αναφέρω, μια και ο ίδιος ο Υπουργός Εργασίας αναφέρθηκε στη συντη
ρητική εκδοχή, στον Τζέρεμι Ρίφκιν, προαναγγέλλει ότι το 2010 , στις 7  προηγ
μένες οικονομικά χώρες, μόνο το 10% του σημερινά απασχολούμενου δυναμι
κού θα είναι αναγκαίο στην παραγωγή και στις υπηρεσίες.

Ο ι γεωστρατηγικές παράμετροι αντικαθίστανται από τις γεωοικονομικές 
στρατηγικές και ο κλασικός καπιταλιστής των πολύπλευρων κρατικών κινήτρων 
και των δεδομένων κοινωνικών συνθηκών δίνει την θέση του, όπως υποστηρίζει
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και ο Τζέρεμι Ρίφκιν, στο στρατηγικό κατακτητή της αγοράς, τον αυτοκρατορικό 
καπιταλιστή, που στόχος του δεν είναι το εύκολο και γρήγορο κέρδος, αλλά η 
διαχρονική και μόνιμη κατάκτηση της αγοράς.

Ο επανασχεδιασμός των επιχειρήσεων, δηλαδή ο γρήγορος και ο ριζικός 
επανασχεδιασμός των στρατηγικών διαδικασιών, 8α επιφέρει τα αμέσως προ
σεχή χρόνια επανάσταση στον τρόπο της διαχείρισης των επιχειρήσεων, και μια 
έκρηξη ανεργίας με φοβερές για τα εργαζόμενα στρώματα συνέπειες 8α 

έρθει.

Ηδη, βρισκόμαστε σε μια διαδικασία κατάρρευσης και του άλλου νεοφιλε
λεύθερου μύθου, του μύθου ότι το δήθεν χαμηλό εργατικό κόστος δημιουργεί 
επίσης θέσεις εργασίας περισσότερες απ' αυτές που καταργεί. Ήδη ζούμε 
αυτή την περίοδο τη μαζική προσφυγή των 6 -7  «Τίγρεων της Νοτιοανατολικής 
Ασίας» στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, προκειμένου να αποφευχθεί η ολο
σχερής κατάρρευση αυτών των οικονομιών, που για εμάς, για τους ευρωπαίους, 
για πολλά χρόνια -και οι παλαιότεροι θα το ενθυμείσθε- αποτελούσαν το πρό
τυπο για την οικονομική ανάπτυξη.

Ο τρίτος μύθος που δυστυχώς και αυτός καταρρέει, είναι ότι οι πολιτικές εξει- 
δίκευσης, επανακατάρτισης των εργαζομένων στην Ευρώπη, ήδη έχουν και 
αυτές καταρρεύσει.

Έτσι η Αριστερά, για εμένα, στο πλαίσιο μιας πληροφορικής κοινωνίας, που 
ποσοτικά και ποιοτικά θα μπορεί να εξελίσσεται, να κερδοφορεί χωρίς απαραί
τητα και αναγκαία την ανθρώπινη εργασία, θα πρέπει να έχε ι και να εξυπηρετεί 
τουλάχιστον τρεις επιμέρους στόχους.

Πρώτον, την απόρριψη του ανεξέλεγκτου οικονομοκεντρικού τρόπου παγκο
σμιοποίησης της αγοράς, χωρίς πολιτικές, διακρατικές και εθνικές ρυθμιστικές 
παρεμβάσεις. Το ζήτημα της διαρκούς ιδιοποίησης του παγκόσμιου τεχνολογι
κού πλούτου από τις κυρίαρχες δυνάμεις της αγοράς, που αποτελεί τη θεσμική 
καπιταλιστική επιλογή, πρέπει να επαναρυθμιστεί με πολιτικούς και κοινωνικούς 

όρους.

Ειδικότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η συζήτηση πρέπει να αποβλέπει στην 
απόρριψη ή τουλάχιστον στη ριζική αλλαγή των κριτηρίων της ΟΝΕ, που με την 
επιβαλλόμενη διαδικασία των ιδιωτικοποιήσεων, την απαξίωση και την πτώχευση 
του κράτους και την υποκατάσταση των καθηκόντων του και των λειτουργιών 
από τα οικονομικά συγκροτήματα, αποτελεί πιστή εφαρμογή του παραπάνω 
κυρίαρχου καπιταλιστικού δόγματος.
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΑΡΤΗ Γm μια στρατηγική της απασχόλπσπο

Βεβαίως, δ ιαχέετα ι και είναι υπαρκτή η άποψή μου ότι δεν μπορεί να γίνει 
μέσα και η μάχη πρέπει να γίνει μέσα από την Ευρωπαϊκή Ενωση. Η πτώχευση 
των κρατών, η απαξίωση των κρατικών επιχειρήσεων, η απαγόρευση της πρόνοι
ας και η υποΒάθμιση της ανθρώπινης εργασίας είναι προσφορά στους μηχανι
σμούς που δεν θα επιτρέψουν ποτέ μια υγιή και δυναμική οικονομική ανάπτυξη.

Δεύτερος όρος, συγκρότηση νέων κοινωνικών υποκειμένων σε νέα ριζοσπα
στική φιλολαϊκή πολιτική. Και ακούστηκαν πολλές ενδιαφέρουσες απόψεις εδώ, 
και φαίνεται ότι αγωνιά ο σχηματισμός ο κυρίαρχος της Ελλάδας, που είναι το 
ΠΑΣΟΚ, για τα ζητήματα τέτοιας φύσης και περιεχομένου, που θα προωθούν 
ρεαλιστικούς στόχους, π.χ. όχι στην ουτοπία της πλήρους απασχόλησης, αφού 
κάτι τέτοιο δεν μπορεί πλέον να συμβεί ποτέ, αλλά καθιέρωση του συστήματος 
δίκαιης κατανομής του πλούτου σε κράτη και λαούς.

Και τέλος, επαναδιατύπωση του περιεχομένου και των στοιχείων της συλλογι
κής δράσης. Σας ευχαριστώ πολύ.

i w w y -τ»



Π Α Ρ Ε Μ Β Α Σ Η

Σ Τ Α Υ Ρ Ο Υ  Σ Τ Α Υ Ρ Ο Υ

Εισαγωγή

Σύμφωνα με προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το 80%  της τεχνολογίας 

που 8α χρησιμοποιείται το 2 0 0 5  στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχε ι ακόμη εφευ

ρεθεί ή εξελ ιχθεί. Αντίθετα, το 80%  όσων θα απασχολούνται εκείνη τη χρονιά, 
εργάζονται ήδη σήμερα. Από αυτά και μόνον τα στοιχεία διαφαίνεται μία έντονη 

ανάγκη συνεχούς προσαρμογής της διάρθρωσης και της ποιότητας των επαγ
γελματικών ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού στις ταχύτατα μεταβαλλόμε
νες ανάγκες της οικονομίας, αλλά και της κοινωνίας. Υπό το φάσμα υψηλών 

ποσοστών παρατεταμένης ανεργίας στην Ε.Ε., τα τελευταία χρόνια, πολύ λόγος 
γίνεται για τη δυνατότητα χρησιμοποίησης της επαγγελματικής κατάρτισης κι 

επιμόρφωσης ως μέσου καταπολέμησης της ανεργίας. Αποφεύγοντας ευρύτε

ρες αναλύσεις, που είναι ανέφικτες στο πλαίσιο μιας σύντομης εισήγησης, μπο

ρεί κανείς επιγραμματικά να αναφέρει ότι ένας τέτοιος ρόλος είναι περιορισμέ
νος και αφορά κατά κύριο λόγο ενέργειες προσαρμογής της προσφοράς προς 

τη ζήτηση εργασίας, ενώ κατά δεύτερο, την υποκίνηση αυτοαπασχόλησης, με 
παροχή ανταγωνιστικού επιπέδου γνώσεων και δεξιοτήτων προς τους ενδιαφε
ρομένους.

To CEDEFOP (Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής 

Κατάρτισης), στη διάρκεια της υπερεικοσαετούς δραστηριότητάς του τεκμηρίω

σε, αξιολόγησε και διερεύνησε εξελίξεις , ενώ παράλληλα προσπάθησε και εξα
κολουθεί να ανιχνεύει τις πιθανές μελλοντικές τάσεις αναφορικά με τη σχέση 
επαγγελματικής κατάρτισης και απασχόλησης. Από την πληθώρα των σχετικών 
ζητημάτων θα παρουσιαστούν στη συνέχεια πέντε, τα οποία θα μπορούσαν να 

χαρακτηριστούν και ως «προκλήσεις του αύριο». Κριτήριο της επιλογής τους 
δεν ήταν τόσο κάποιες ιεραρχήσεις ή προτεραιότητες «τεχνοκρατικής» υφής, 

όσο η έντονη πολιτική διάσταση του προβληματισμού τους και η δυνατότητα 

εναλλακτικής αντιμετώπισής τους, μέσα από αντίστοιχα διαφορετικές πολιτικές 

αντιλήψεις. Αυτό είναι και το στοιχείο που τις καθιστά ενδιαφέρουσες για τη 
θεματολογία της σημερινής Συνδιάσκεψης.
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΑΡΤΗ Για μια στρατηγική της απα

Ιο Ζήτημα

Το θέμα της αντιστοιχίας του ανθρώπινου δυναμικού προς τις ανάγκες της 
αγοράς εργασίας θυμίζει έναν μάλλον άνισο αγώνα δρόμου, όπου το σύστημα 
επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και επιμόρφωσης αγωνίζεται να 
παρακολουθήσει τις εξελίξεις , με μικρότερη ή μεγαλύτερη καθυστέρηση. Πολύ 
συχνά η προσαρμογή αυτή επ ιχειρείτα ι με περιπτωσιακά και αποσπασματικά 
μέτρα επαγγελματικής επανακατάρτισης ή επιμόρφωσης. Αποτέλεσμα είναι να 
αντιμετωπίζεται το πρόβλημα μάλλον βραχυπρόθεσμα και μερικά, ενώ οι εργα
ζόμενοι παραμένουν «αντικείμενα» των εξελίξεων και τρέχουν πίσω απ' αυτές. 
Η διασφάλιση ή εξεύρεση εργασίας αποτελεί συνήθως «λύση ανάγκης», με 
ελάχιστες δυνατότητες ενεργού παρέμβασης ή ουσιαστικής συμμετοχής των 
εργαζομένων στα παραγωγικά δρώμενα.

Αντίθετα, εάν και εφόσον η προσαρμογή αυτή εντάσσεται σ' ένα συνεκτικό 
πρόγραμμα διά βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης, όπου η συσσώρευση γνώσε
ων και ικανοτήτων είναι συστηματική και πολλαπλασιαστική, τότε τα άτομα απο
κτούν ή ενισχύουν το ρόλο τους ως «υποκείμενα» των εξελίξεων. Η πρόκληση 
έγκειται λοιπόν στην ανυποχώρητη ενίσχυση μιας τέτοιας στρατηγικής και πρα
κτικής, ως της μόνης που ανταποκρίνεται στα μηνύματα των καιρών στο χώρο 
της παραγωγής. Αυτά δεν ήταν άλλα από τη σταδιακή υποχώρηση του ταιηλορι- 
σμού και την κατοχύρωση ή ενίσχυση των λεγάμενων ανθρωποκεντρικών μορ
φών οργάνωσης της εργασίας, όπου μειώθηκε η αλλοτρίωση των εργαζομένων 
και παράλληλα αυξήθηκε η παρέμβασή τους στη διατύπωση στόχων και την 
αναμόρφωση μέσων της παραγωγικής διαδικασίας.

2ο Ζήτημα

Η ανάγκη επιμόρφωσης των ενηλίκων, ως όπλου πρόληψης ή καταπολέμησης 
της ανεργίας θα αυξηθεί πολύ περισσότερο απ' ό,τι στο παρελθόν. Αυτό θα 
οφείλεται σε μια σειρά από παράγοντες, όπως λ.χ.: στα δύο δεδομένα που ανα- 
φέρθηκαν στην αρχή, στη μείωση των γεννήσεων στην Ε.Ε. και τη συνακόλουθη 
(αλλά ανεπιθύμητη για αυτόν ακριβώς το λόγο!) πιθανή μείωση της ανεργίας 
των νέων, καθώς και στην αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης σε πολλές χώρες 
και περιπτώσεις. Η προσπάθεια αυτή θα γίνεται ολοένα και περισσότερο με τη 
βοήθεια ηλεκτρονικών πολυμέσων, με τα οποία όμως η πλειονότητα των εργα

ζομένων (ηλικίας σήμερα π.χ. 45  ετών και πάνω, που το 2 0 0 5  θα έχουν μπρο
στά τους 10 τουλάχιστον χρόνια επαγγελματικής ζωής!) είναι καθόλου ή ελάχι
στα εξοικειωμένη.

2 3 4



Σ ' αυτήν την περίπτωση, αποτελεί πρόκληση η αξιοποίηση όσο το δυνατόν 
περισσότερων δετικών στοιχείων αυτών των νέων εργαλείων, με παράλληλη 
ελαχιστοποίηση των αρνητικών τους. Ειδικότερα, τα νέα μέσα προσφέρουν τη 
δυνατότητα επανακατάρτισης και επιμόρφωσης, «κομμένης και ραμμένης» στις 
ειδικές ανάγκες ή ελλείψ εις  κάθε ατόμου, με συχνά μειωμένο κόστος (χάρη στη 
χρήση και της προσομοίωσης), χωρίς χρονοτριβή και γεωγραφικούς περιορι
σμούς. Από την άλλη μεριά, ελλοχεύει ο κίνδυνος εξατομικευμένης αντιμετώπι
σης κάθε περίπτωσης (βλέποντας τα δένδρα χάνεται το δάσος!), μείωσης της 
διαπραγματευτικής ισχύος απόκτησης γνώσεων και δεξιοτήτων (βλέπε και προη
γούμενο ζήτημα). Επιβάλλεται λοιπόν η ύπαρξη πολύπλευρης πληροφόρησης 
κάθε ενδιαφερομένου για την τρέχουσα κατάσταση της αγοράς εργασίας και 
ταυτόχρονα συμβουλευτικής υποστήριξης για τη σύνταξη του καταλληλότερου 
κατά περίπτωση προγράμματος επανακατάρτισης και επιμόρφωσης.

3ο Ζήτημα

Η ευρωπαϊκή αγορά εργασίας θα γίνεται βήμα-βήμα ολοένα και πιο απτή 
πραγματικότητα, ενώ παράλληλα θα διαμορφωθεί κι ένας ευρωπαϊκός χώρος 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Νέοι και ενήλικες θα αναζητούν 
ευκαιρίες εμπλουτισμού των προσόντων τους και πέρα από τα εθνικά σύνορα. 
Δεν αρκεί όμως να διερευνηδούν και να προσδιοριστούν ορισμένα καίρια προ
σόντα «ευρωπαϊκής εμβέλειας» και κύρους, που δα αύξαιναν κάπως την επαγ
γελματική κινητικότητα μέσα στην Ε.Ε. και θα ενίσχυαν, έστω και σημειακά, τη 
διεθνή ανταγωνιστικότητά της, χάρη στην καλύτερη κατανομή κι αξιοποίηση του 
ανθρώπινου δυναμικού της. Επιπλέον, οι καταρτιζόμενοι θα πρέπει να εξοικειω
θούν με την παραγωγική αλλά και την κοινωνική «κουλτούρα» άλλων χωρών- 
μελών, ώστε ενδεχόμενη επαγγελματική μετακίνησή τους πέρα από τα εθνικά 
σύνορα να μην αποτελεί απλή λύση ανάγκης.

Μόνον τότε θα μπορεί κανείς να προσδοκά τόσο μία σταδιακή μείωση των 
κατά τόπους ισχυρών τάσεων εθνικισμού και δυσανεξίας, όσο και μία ενεργό, 
συχνά δύσκολη αλλά πάντως δημιουργική παρέμβαση των εργαζομένων και σε 
άλλες χώρες, ισάξια μ' αυτήν που (θα) ανέπτυσσαν στη χώρα προέλευσής τους.

4ο Ζήτημα

Η διάδοση μεταξύ άλλων και των πολυμέσων θα διευκολύνει τα άτομα να 
συσσωρεύσουν μελλοντικά επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες όχι μόνο 
μέσω τυπικών, αλλά όλο και περισσότερο μέσω άτυπων διαδικασιών. Σ ε  εθνικό, 
αλλά κυρίως σε υπερεθνικό-ευρωπαϊκό επίπεδο θα καταστεί αναγκαίο να εξευ-
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ρεθούν νέες μέθοδοι και μέσα πιστοποίησης κι αναγνώρισης των πόσης φύας- 
ως επαγγελματικών προσόντων. Θα ενδιαφέρουν ολοένα και πιο πολύ οι πραγ
ματικές ικανότητες και η δυνητική συμβολή του εργαζόμενου στην παραγωγική 
διαδικασία και λιγότερο τα πτυχία εκπαίδευσης και κατάρτισής του. Η σημασία 
μιας τέτοιας κατοχύρωσης είναι φανερή και υπό το πρίσμα της επαγγελματικής 
κινητικότητας που αναφέρθηκε παραπάνω.

Η πρόκληση στην προκειμένου περίπτωση έγκειται στην εξεύρεση της «χρυ
σής τομής» ανάμεσα στην απλή αντιστοιχία των πτυχίων, με την έννοια μιας μη 
δεσμευτικής αμοιβαίας πληροφόρησης, όπως την επιδιώκει η εργοδοτική πλευ
ρά, και στη γενική, κάπως «μηχανιστική» και ενίοτε «ισοπεδωτική» αναγνώριση 
ολόκληρων κατηγοριών πτυχίων, ώστε να αποτελόσουν βάση και γνώμονα συλ
λογικών διαπραγματεύσεων αδιάκριτα σε κάθε χώρα-μέλος, που σε γενικές 
γραμμές προωθούν τα συνδικάτα. Η διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζο
μένων σε ευρωπαϊκό επίπεδο οφείλει να αντανακλά την πραγματική συμβολή 
τους στην παραγωγή, μέσω της πλήρους αξιοποίησης των επαγγελματικών προ
σόντων τους.

5ο Ζήτημα
Η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση είναι ένα πεδίο όπου η συνεργα

σία μεταξύ των κοινωνικών εταίρων είναι ανέκαθεν αρμονική και εποικοδομητι
κή. Οι όποιες διαφορές είναι συνήθως δευτερεύουσες ή επουσιώδεις. Αυτό 
καταδεικνύει η πολύχρονη εμπειρία μεταξύ των άλλων και του CEDEFOP, το 
Διοικητικό Συμβούλιο του οποίου απαρτίζεται από εκπροσώπους των εθνικών 
κυβερνήσεων, των συνδικαλιστικών και εργοδοτικών οργανώσεων, καθώς και 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις, η εκπροσώπηση 
των κοινωνικών εταίρων ε ίτε  περιορίζεται στα υψηλά κλιμάκια λήψεως αποφά
σεων ε ίτε  έχε ι συμβουλευτικό κυρίως χαρακτήρα.

Θα απαιτηθεί λοιπόν μία πιο εξειδικευμένη παρέμβαση και συνεργασία των 
κοινωνικών εταίρων σε όλες ανεξαιρέτως τις φάσεις της διαδικασίας κατάρτι
σης, δηλαδή στο σχεδίασμά, την υλοποίηση, τον έλεγχο και την αξιολόγηση. 
Κάτι τέτοιο προϋποθέτει όμως εντατική προσπάθεια δημιουργίας και ανάδειξης 
στελεχών με ε ιδ ικές  γνώσεις και ικανότητες, καθόσον σήμερα οι ελλείψ εις  
είναι εμφανείς. Στον τομέα της χάραξης στρατηγικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο και 
ειδ ικότερα στην εξεύρεση απαντήσεων στις μεγάλες προκλήσεις, που συνι- 
στούν οι ραγδαίες όσο και βαθιές αλλαγές του περιεχομένου και της οργάνω- 
σης της εργασίας, υπάρχει επίσης ένα μεγάλο κενό. Κάπως σχηματικά θα μπο
ρούσε να ειπωθεί, ότι όσο μετακινείται κανείς από το τοπικό/περιφερειακό στο
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ε9νικό/υπερεθνικό επίπεδο τόσο mo δύσκολη εμφανίζεται η συνεργασία των 
κοινωνικών εταίρων, με εξα ίρεση κάποιες τετρ ιμμένες κοινοτοπίες. Τέλος, 
πολλά απομένει ακόμη να γίνουν όσον αφορά προτάσεις και παρεμβάσεις 
πολιτικής στην επαγγελματική κατάρτιση και επιμόρφωση σε συνδυασμό με 
συγκεκριμένες τοπικές πρωτοβουλίες απασχόλησης.

Αντί επιλόγου

Η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση αποτελεί αναμφισβήτητα εκείνο 
το τμήμα του εκπαιδευτικού συστήματος το οποίο εμφανίζει, συγκριτικά με τα 
άλλα, τη μεγαλύτερη σχέση με την απασχόληση. Παρ' όλα αυτά (ή μάλλον γι' 
αυτόν ακριβώς το λόγο!), οι προβληματισμοί και οι αναζητήσεις λύσεων σε όλα 
τα σχετικά ζητήματα 8α πρέπει να έχουν ως πάγιο γνώμονα και σκοπό όχι μόνον 
μια άριστα αξιοποιήσιμη από επαγγελματικής απόψεως κατάρτιση, αλλά επίσης 
την προαγωγή και την ολοκλήρωση της προσωπικότητας του ατόμου. Υπ' αυτήν 
την έννοια, η πολυσυζητημένη «απασχολησιμότητα» δεν 8α περιορίζεται μόνο 
στην επιδίωξη προσαρμογής του συστήματος εκπαίδευσης και κατάρτισης προς 
εκείνο της απασχόλησης, αλλά 8α βοηθά τα άτομα να καταστούν συνειδητο
ποιημένα μέλη μιας διεθνικής, ευρωπαϊκής πλέον κοινωνίας, ικανά να συνδια- 
μορφώνουν, με καίριες παρεμβάσεις τους, τις κοινωνικο-οικονομικές εξελίξεις .
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Α Λ Ε Κ Ο Τ  Π Ο Τ ΑΑΡ ΙΚ Α

Αγαπητοί Φίλοι,

Ευχαριστώ για την πρόσκληση.

Το θέμα δεν αναλύεται σε 5 λεπτά.

Θα προσπαθήσω όμως να κωδικοποιήσω τις σκέψεις μας και να βγάλω μερι

κούς προβληματισμούς.

Όλοι συμφωνούμε ότι η αντιμετώπιση του προβλήματος συνδέετα ι με την 
οικονομική ανάπτυξη της χώρας μας, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι συνδέεται 

και με τη δημιουργία ενός κοινωνικού κράτους, ενός κράτους πρόνοιας που θα 
διασφαλίζει τη διατήρηση του κοινωνικού ιστού και της Δημοκρατίας.

Όλοι, τέλος, θα συμφωνήσουμε ότι η εξαθλίωση των πολιτών (που δημιουργεί 
η παρατεταμένη ανεργία) αποτελεί θρυαλλίδα στα θεμέλια του πολιτικού μας 

συστήματος, της ίδιας δηλαδή της Δημοκρατίας.

Τα τελευταία γεγονότα στη Γαλλία αποτελούν μήνυμα προς όλους μας.

Μήνυμα

Σ ε  όλους εμάς που, έχοντας εξασφαλίσει την εργασία μας, αδυνατούμε να 
κατανοήσουμε πλήρως και σ' όλη του την έκταση το πρόβλημα.

Μήνυμα

Στους συνδικαλιστικούς φορείς οι οποίοι πρέπει ν' αναλάβουν την ευθύνη της 
οργάνωσης των ανέργων, έτσι ώστε μαζί με τους εργαζόμενους ν' αγωνιστούν 

για την εξάλειψη του μεγάλου αυτού εφιάλτη της σύγχρονης κοινωνίας μας.

Μήνυμα

Στα κόμματα και τις κυβερνήσεις που έχουν την ευθύνη της διακυβέρνησης

τπς χώρας·
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Μεγάλη ευδύνη Βέβαια έχουν τα κόμματα της αριστερός.

Για τα κόμματα της αριστερός ο αγώνας

- για το δικαίωμα στη δουλειά

- για τη δημιουργία ενός κράτους πρόνοιας αποτελεί λόγο και παράγοντα ύπαρ

ξης-
Για τη χάραξη βέβαια μιας στρατηγικής στον τομέα της απασχόλησης, αγαπη

τοί φίλοι, δεν αρκούν τα λόγια.

- Χρειάζονται έργα και μάλιστα ριζοσπαστικά και αποφασιστικά.

- Χρειάζονται μεταρρυδμίσεις.

Στη χάραξη μιας τέτοιας στρατηγικής δ ' απαιτηδεί σύγκρουση με τα οργανω
μένα μεγάλα συμφέροντα που 8α θιγούν από τις μεταρρυδμίσεις γιατί η διατή
ρηση της ανεργίας εξυπηρετεί τα συμφέροντά τους, αλλά και γιατί δεν είναι 
διατεδειμένα να μειώσουν ούτε στο ελάχιστο τα κέρδη τους.

Ακόμα για να χαράξουμε στρατηγική πρέπει ν' απαντήσουμε στα παρακάτω 
ερωτήματα:

1. Το πρόβλημα της απασχόλησης δ ' αποτελέσει πρόβλημα πρώτης προτεραιό
τητας για την κυβέρνηση σε τρόπο ώστε να εξασφαλιστούν τα αναγκαία 
κονδύλια από τον προϋπολογισμό;

2. Θα χαραχθεί μια Εθνική Στρατηγική με κεντρική ευθύνη στο Υπ. Εργασίας;

3. Θα προωθηθούν οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις και οι δομικές αλλαγές στον 
τομέα των Εργασιακών Σχέσεων σε τρόπο ώστε:

• να εκλε ίψ ε ι η μαύρη εργασία

• να καταργηδούν οι υπερωρίες καδώς και η δεύτερη εργασία

• να επ ιδοτηδεί η εργασία και όχι η ανεργία;

Τέλος,

4. Θα απαντήσουμε θετικά στο μεγάλο αίτημα της εποχής μας, τη μείωση των 
ωρών εργασίας στις 3 5  ώρες τη βδομάδα;

Και μπορεί να ρωτήσει κανείς.
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Τι θα γίνει μ ε την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών Προϊόντων;

Η  απάντηση είναι απλή.

1. Τα ελληνικά προϊόντα έχουν σήμερα πολύ μικρότερο κόστος εργασίας από 
τα προϊόντα της υπόλοιπης Ευρώπης.

2. Τα ευρωπαϊκά προϊόντα κυριαρχούν στο πεδίο του ανταγωνισμού από τα 
προϊόντα της Ν.Α. Ασίας παρά το γεγονός ότι έχουν πολύ μεγαλύτερο  
κόστος εργασίας.

Τέλος, πρέπει να σημειώσουμε ότι σήμερα υπάρχουν χώρες που έχουν εφαρ
μόσει το 35ωρο χωρίς να υστερούν στο διεθνή ανταγωνισμό.

Πρέπει να γίνει συνείδηση σ ' όλους μας ότι τα οφέλη από την εφαρμογή της 
Ν.Τ. πρέπει να κατανεμηθούν μ ε κοινωνικά κριτήρια και όχι μονομερώς σε όφε
λος του κεφαλαίου.

Αγαπητοί Φίλοι,

Η χάραξη όμως μιας εθνικής στρατηγικής σε ριζοσπαστική κατεύθυνση για 
την αντιμετώπιση του προβλήματος της ανεργίας είναι απόλυτα συνδεδεμένη με 
τη λειτουργία του Κοινωνικού Κράτους, του Κράτους Πρόνοιας.

Α π ο τελε ί πεποίθηση στην ελληνική Κοινωνία ότι την περίοδο του '8 0  το 
κυβερνητικό κόμμα αγωνίστηκε και πέτυχε σε μεγάλο Βαθμό στην καθιέρωση 
του Κράτους Πρόνοιας.

• Η δημιουργία του Ε.Σ.Υ. και η ενίσχυση του Τομέα της Κ.Α.

• Η αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος και η προσπάθεια ανακατανομής 
εισοδημάτων και πλούτου.

• Η  προστασία των μη προνομιούχων

- με την καθιέρωση κατώτατης σύνταξης και μισθού

- με την ενίσχυση των ΜΜΕ

- με τις ε ιδ ικές  ρυθμίσεις για άτομα με ειδ ικές  ανάγκες και 3ης ηλικίας.

• Τέλος, η αλλαγή στον τομέα των κοινωνικών και πολιτικών δικαιωμάτων με την 
ενθάρρυνση και ακόμα την ενεργοποίηση των πολιτών ΑΠΟ ΤΕΛΟ ΥΝ μερικά 
από τα βασικά στοιχεία της εποχής εκείνης.
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βούμε όμως ποια είναι σήμερα η κατάσταση.

Πρέπει να παραδεχθούμε ότι τα τελευταία 5 χρόνια έχουν παρθεί μέτρα που 
συγκρότησαν το ρυδμό αύξησης της ανεργίας.

Πρέπει ακόμα να παραδεχτούμε ότι το Υπουργείο Εργασίας στα πλαίσια των 
δυνατοτήτων που του δίνουν οι νόμοι δείχνει ευαισθησία.

Ζήσαμε την περίοδο Μητσοτάκη και μπορούμε να συγκρίνουμε και να εκτιμή
σουμε.

Είναι όμως αρκετά τα μέτρα αυτά;

Εμείς λέμε όχι.

Οι εξελ ίξεις  8α είναι ραγδαίες και πιστεύουμε ότι απαιτούνται άμεσα ριζο
σπαστικά μέτρα και δομικές αλλαγές.

Χρειάζεται θάρρος και αποφασιστικότητα.

- Το 35ωρο.

- Ο Περιορισμός των Ομαδικών Απολύσεων.

- Η επιδότηση της Εργασίας και όχι της Ανεργίας.

Είναι κάποια από τα μέτρα που πρέπει να ληφδούν.

Χρειάζεται ακόμα ν' αναβαθμιστούν οι μηχανισμοί ελέγχου.

Η επιθεώρηση εργασίας πρέπει ν' αναβαθμιστεί, να εκσυγχρονιστεί, να της 
ανατεθούν ουσιαστικές εξουσίες και να ξαναϋπαχθεί στο Υπουργείο Εργασίας.

Ακόμα, είναι αναγκαία η αλλαγή της νομοθεσίας με την καθιέρωση αυτόφω
ρης διαδικασίας σε περιπτώσεις παραβιάσεων της εργατικής νομοθεσίας.

Τέλος, χρειάζετα ι η οικοδόμηση του Κοινωνικού Κράτους.

Για μας, χωρίς να παραγνωρίζεται η ανάγκη για οικονομική ανάπτυξη, το κοι
νωνικό κράτος αποτελεί στόχο πρώτης προτεραιότητας.

Για να στηρίξουμε όμως το Κοινωνικό Κράτος, αλλά και για να λύσουμε όλα 
τα μεγάλα προβλήματα, με πρώτο την απασχόληση, χρειάζονται ευρύτερες  
συγκλίσεις των δυνάμεων του προοδευτικού χώρου, καθώς και συνεχείς ρήξεις 
με τις κυρίαρχες δυνάμεις της κοινωνίας.

*
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΑΡΤΗ

Πιστεύουμε ότι η σημερινή συνδιάσκεψη, στο βαδμό που υπηρετεί αυτή γη 
λογική, κινείται στη σωστή κατεύθυνση.

Το Δίκτυο Διαλόγου και Παρέμβασης για την Κεντροαριστερό χα ιρ ετίζε ι τη 
σημερινή δουλειά και da εργαστεί για την ενότητα του αριστερού χώρου, που 
αποτελεί τη μόνη δύναμη που μπορεί ν' αλλάξει τα πολιτικά δεδομένα προς 
όφελος του κόσμου της εργασίας.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Ο σύντροφος Μιλτιάδης Παπαϊωάννου έχε ι το λόγο.



Ο Σοσιαλισμός & η Δημοκρατία π η ν  Ευρώπη του 21ου Αιώνα

Κ Λ Ε ΙΣ ΙΜ Ο  Εργασιών Τετάρτης Ενότητας 

Μ ΙΛ Τ ΙΑ ΔΗ Σ  Π Α Π Α ΪΩ Α Ν Ν Ο Τ

Συντρόφισσες και σύντροφοι, πολύ συνοπτικά ξεκινώ από τη διαπίστωση που 
έκανε ο Τάσος Γιαννίτσης πολύ επιγραμματικά, κοινός τόπος άλλωστε, ότι τα 
χαρακτηριστικά των πολιτικών απασχόλησης δεν μπορούν να προσδιορίζονται 
με όρους του παρελθόντος, αλλά από το σήμερα και τις ανάγκες τού αύριο.

Για να επιβεβαιώσω την εκτίμηση, αναφέρω πολύ επιγραμματικά, ότι η μισθω
τή εργασία όπως τη γνωρίσαμε τα προηγούμενα χρόνια, τα χρόνια που προηγή- 
θηκαν, σήμερα έχ ε ι τελείω ς άλλα χαρακτηριστικά. Συμπ ιέζετα ι τόσο όσον 
αφορά την παράμετρο χώρος, όσο και χρόνος, τηλεεργασία και τόσα άλλα 
ζητήματα.

Κατά συνέπεια, μπαίνει το ερώτημα, πώς απαντάμε με όρους παρόντος και 
μέλλοντος. Και νομίζω, ότι αυτά αναδείχθηκαν με Βάση αν θ έλετε και τις δια- 
σπιστώσεις σε σχέση με τη σύγχρονη πραγματικότητα από όλους τους ομιλη

τές.

Κρατώ ακόμα τη διαπίστωση, ότι η καταπολέμηση της ανεργίας δεν έχε ι μαγι
κές συνταγές, δεν υπάρχουν άλλωστε. Καμιά πολιτική από μόνη της δεν αρκεί 
για την αντιμετώπισή της. Κατά συνέπεια, νομίζω ότι υπάρχει μία συμφωνία, ότι 
πρέπει να δράσουμε σε τρία επίπεδα.

Το πρώτο είναι μια μακροοικονομική πολιτική, σταθεροποίηση - ανάπτυξη, 
αλλά ανάπτυξη σε βάθος χρόνου, που αυτός, πλέον των άλλων, σημαίνει καλό 
κλίμα επενδυτικό, σημαίνει σύνδεση της ανταγωνιστικότητας με την ανάπτυξη 
και την απασχόληση, παραγωγικότητα και τόσα άλλα ζητήματα.

Το δεύτερο επίπεδο είναι οι διαρθρωτικές παρεμβάσεις στην αγορά εργα
σίας. Εδώ κρατώ τη διαπίστωση, ότι στην Ελλάδα η ελληνική πραγματικότητα 
έχει δύο ταχύτητες. Έχει μία τον καθαρά ιδιωτικό τομέα, που μπορεί να πούμε 
ότι εκε ί οι σχέσεις είναι τελείως απορρυθμισμένες και πρέπει να πάμε σε ρυθ
μίσεις που μέσα σ' αυτές είναι και οι έλεγχοι, κάτι που λείπει.

Και σε έναν δημόσιο τομέα που τον διακρίνει η ακαμψία και πρέπει να πάμε 
πάλι εκε ί σε ρυθμίσεις με τα νέα δεδομένα, που σημαίνει και πάλι ανταγωνιστι
κότητα των επιχειρήσεων, που αυτό λειτουργεί και προς όφελος των εργαζομέ
νων.
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Στην τρίτη ενότητα κρατώ το θέμα των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης. 
Ακόυσα το σύντροφο Δασκαλάκη να μιλάει για την πολιτική της πράξης και να 
αναφέρει ότι τα επιδόματα δεν μπορεί να είναι ανεργίας, μια πολιτική ΠΑΣΟΚ. 
Μανώλη πρέπει να είναι και μια πολιτική ΠΑΣΟΚ, διότι πέρα από τα μακροπρό
θεσμα, υπάρχουν και τα βραχυπρόθεσμα μέτρα για την αντιμετώπιση της ανερ
γίας και των ανέργων.

Κατά συνέπεια, είναι πώς θα συνδέσουμε και πώς θα μετατρέψουμε αυτές τις 
πολιτικές σε πολιτικές απασχόλησης για τους ίδιους τους ανθρώπους. Και η 
πολιτική της πράξης σημαίνει ότι υπάρχει πράξη στην κυβέρνησή μας, στη 
σοσιαλιστική κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, πολύ σ' αυτό το επίπεδο και έργο συνε
χές. Το θέμα είναι ότι δεν το έχουμε κάνει όλοι κτήμα και υπόθεσή μας, για να 
δούμε τα ζητήματα αυτά.

Και πρέπει να τα προσεγγίσουμε και στη θέση που έβαλε ο Τάσος Γιαννίτσης, 
ότι δεν μπορούμε μόνο να μετράμε τις πολιτικές σε σχέση με το κατά πόσο μει
ώνεται ή είναι σταθερή η ανεργία σε πολιτικές απασχόλησης, ότι εάν δεν υπήρ
χαν κι αυτές οι πολιτικές απασχόλησης, πού θα μπορούσε να ήταν η ανεργία 

σήμερα.

Δεν μπορεί κανένας να τα βλέπει αυτά τα ζητήματα από μία μόνον οπτική 
γωνιά. Από την άλλη μεριά, πρέπει να δούμε ότι οι πολιτικές απασχόλησης δεν 
μπορούν να περιορίζονται μόνο σε εθνικό επίπεδο. Πρέπει, κατά συνέπεια, να 
δούμε την πρώτη ενότητα του περιβάλλοντος, που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Εδώ είχαμε επιτυχίες, δεν χρειάζεται να τις αναφέρω παραπέρα. Εμείς πρέπει 
να υπερασπιστούμε το κοινωνικό μοντέλο και ταυτόχρονα πρέπει να δούμε και 
τη συνεργασία μας σε όλο τον κόσμο.

Είμαστε μια μικρή χώρα, αλλά μέσα αν θ έλετε από την ενότητα Ευρωπαϊκή 
Ένωση, γιατί κακά τα ψέματα, αν δεν υπάρξει ανάπτυξη και αν δεν υπάρξει μια 
αντιμετώπιση διαφορετική του Τρίτου Κόσμου, τα χρόνια που έρχονται μπροστά 
μας, τα ρεύματα μετανάστευσης θα είναι τόσο μεγάλα.

Τα είδαμε και στην Ελλάδα με τους 5 0 0 .0 0 0  μετανάστες, αλλά αυτά είναι 
ελάχιστα σ' αυτά που έρχονται, και με την πίεση που θα ασκήσει η ανειδίκευτη 
εργασία του Τρίτου Κόσμου πάνω στους μισθούς των ανειδίκευτων εργαζομέ
νων, και τι σημαίνει αυτό για τις -αν θ έλετε- εθνικές οικονομίες ή τις εθνικές 
πολιτικές απασχόλησης.

Αυτά είναι ευρύτερα ζητήματα στα οποία πρέπει να έχουμε τη δική μας συμ
μετοχή. Και όσον αφορά τη μεθοδολογία, και πιστεύω ότι ο Σοσιαλισμός δεν
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κρίνεται μόνο στο οικονομικό του πρόγραμμα, και αν θ έλετε στον τρόπο άσκη
σης εξουσίας και τις σχέσεις του με την κοινωνία, να δούμε τον κοινωνικό διά
λογο, τη συνολική διαπραγμάτευση στις πραγματικές τους διαστάσεις.

Και πόσο αυτές οι πολιτικές συμβάλλουν στο να διαμορφώσουμε ένα κλίμα 
τέτοιο, ώστε να αναπτυχθούν οι παραγωγικές δυνάμεις του τόπου και η παρα
γωγή σε μια λογική ότι, όχι ότι δα φέρουμε την κατάργηση της πάλης των τάξε
ων, αλλά προέχει το θέμα της αύξησης του εθνικού προϊόντος και στη διανομή 
να υπάρξει δίκαιη συμφωνία, αλλά αν δεν υπάρξει, ας υπάρξει εκ ε ί η σύγκρου
ση. Αλλά προέχει το θέμα αυτή τη στιγμή - και μια πολιτική πρέπει να έχε ι προ
τεραιότητες.

Και όσον αφορά τα δύο επιμέρους ζητήματα, το ένα που έχε ι να κάνει με την 
ελαστικότητα της αγοράς εργασίας, εμείς πρέπει να απορρίψουμε αν θ έλετε τη 
λογική της ελαστικοποίησης όπως την ε ίδ ε  η νεοφιλελεύθερη ή νεοσυντηρητική 
άποψη - και δεν θέλω να επανέλθω σ' αυτά.

Από την άλλη μεριά όμως, πρέπει να δούμε τον πυρήνα αυτής, που είναι η 
απασχολησιμότητα και η προσαρμογή με κέντρο βάρους τη διά Βίου εκπαίδευ
ση και κατάρτιση, δηλαδή αναβάθμιση συνολικά του ανθρώπινου δυναμικού.

Και όσον αφορά το 35ωρο, εγώ σύντροφοι έχω τοποθετηθεί κατ' επανάληψη 
στο θέμα, κάποια στιγμή δα έρθει η μείωση του χρόνου εργασίας ως μία ανα
πόφευκτη εξέλιξη. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο αν θ έλετε προσεγγίσεις. Η μία 
που λ έε ι ότι θα έχε ι αρνητικές επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα της ελληνι
κής οικονομίας, και σε κάποιους άλλους που λένε ότι θα φέρει αυτόματα αύξη
ση της απασχόλησης.

Ούτε η μία δέση πιστεύω δικαιώνεται από τα πράγματα στη σημερινή συγκυ
ρία, ούτε η άλλη. Το σίγουρο είναι ότι κι αυτές οι χώρες που μπήκαν μπροστά 
και αναφέρομαι κυρίως στη Γαλλία και στην Ιταλία - τις αντιμετώπισαν ως πείρα
μα. Η ελληνική οικονομία δεν μπορεί να πειραματιστεί αυτή τη στιγμή.

Δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να συμβάλουμε σε τέτο ιες κατευθύνσεις και 
από πλευράς αν θ έλετε ιδεολογικής τοποθέτησης, αλλά και γενικότερα σαν μια 
προσέγγιση ότι πράγματι αυξάνει την απασχόληση στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης με τη διαμόρφωση, αν θέλετε, κοινών πολιτικών πάνω σ' αυτό το δέμα.

Σας ενημερώνω μόνον εδώ ή σας γνωρίζω ή σας υπενθυμίζω σε όσους το 
γνωρίζετε, ότι όλη αυτή η προβληματική στη Γαλλία οδήγησε στον περίφημο 
νόμο «ΟΜΠΡΙ», τώρα με τη σοσιαλιστική κυβέρνηση, η οποία όμως ξεκινάει με 
πολλά ζητήματα και με πολλές επιφυλάξεις και Βάζει μία σειρά από προϋποθέ
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σεις, πολλές προϋποθέσεις για να φτάσουμε στη δημιουργία νέων θέσεων απα
σχόλησης, που πιστεύω ότι ούτε αυτή τη στιγμή στη Γαλλία θα αποδώσουν τα 
αναμενόμενα αποτελέσματα.

Είναι ένα πεδίο αναζήτησης και συζητήσεων. Είμαστε μέσα σ' αυτή την προ
βληματική. Κατά συνέπεια, εκείνο που χρειάζεται να πω επιγραμματικά και να 
κλείσω, είναι σύντροφοι ότι αυτή τη στιγμή η κυβέρνησή μας δεν στέκεται μόνο 
στις θεωρητικές αναζητήσεις, αλλά προσπαθεί να συνδυάσει όλα τα επίπεδα 
πολιτικής, και δεν αναφέρομαι μόνο σε ζητήματα που συνδέονται με κάποια 
Υπουργεία, ε ίτε  είναι Εργασίας και Υγείας ή άλλα, αλλά στο σύνολο της πολιτι
κής της με τις σύγχρονες αναζητήσεις.

Πολλά θα πρέπει να γίνουν περισσότερα, σίγουρα όμως γίνονται και αρκετά. 
Ευχαριστούμε.



5η ΕΝΟΤΗΤΑ

“Παιδεία & πολιτισμική ταυτότητα”

Συντονιστής: Γεράσιμος Αρσένης
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Γ Ε Ρ Α Σ ΙΜ Ο Σ  Α Ρ Σ Ε Ν Η Σ

Σύντροφοι και συντρόφισσες, χ8ες πολύ σωστά ασκήσαμε ιδιαίτερη σκληρή 
κριτική στην υστερόβουλη δόση ότι ζούμε το τέλος των ιδεολογιών, ότι η πολιτι
κή τάχα περιορίζεται πια στη διαχείριση ενός δοσμένου συστήματος, που δεν 
μπορεί και, κατά τη γνώμη πολλών, ίσως δεν πρέπει να αλλάξει.

Όμως, τα μεγάλα πολιτικά δέματα που συγκλόνισαν τις κοινωνίες υπάρχουν 
και σήμερα και αναζητούν τη λύση τους. Αυτό που πραγματικά έχε ι συμβεί δεν 
είναι η επίλυση των πολιτικών προβλημάτων, αλλά η εξαφάνιση μιας γνήσιας 
αριστερής πρότασης από το πολιτικό προσκήνιο.

Μπροστά στον παγκόσμιο κατακλυσμό των νέων αντικειμενικών δεδομένων, η 
Αριστερά πολλές φορές συνέχιζε την προσπάδειά της για την επίτευξη των 
αναλλοίωτων στόχων με μέτρα, όμως, και μεδόδους που από καιρό δεν αντι
στοιχούσαν στις συνδήκες της σύγχρονης κοινωνίας και της παραγωγής.

Άλλες φορές, κυρίως σοσιαλιστικά κόμματα στην κυβέρνηση, ϋπέκυψαν στην 
πίεση και κάτω από τον πέπλο ενός κακώς νοούμενου ρεαλισμού ακολούδησαν 
το νεοφιλελεύδερο μονόδρομο. Έτσι, και στη μια και στην άλλη περίπτωση, ο 
ιδεολογικός αφοπλισμός της Αριστερός άφησε ένα τεράστιο κενό κι ένα ανεκ
πλήρωτο έργο στην πολιτική ζωή.

Γιατί τα δέματα υπάρχουν και αναζητούν μια σύγχρονη αριστερή λύση. Έτσι, η 
αντιπαράδεση ανάμεσα στους συντελεστές της παραγωγής ή όπως παλιότερα 
λέγαμε, η πάλη των τάξεων για τη διανομή του εισοδήματος και τη συμμετοχή 
στη λήψη αποφάσεων στη διαδικασία της παραγωγής, για τη νομιμοποίηση της 
ιδιοποίησης της υπεραξίας, δηλαδή για την κυριότητα του κεφαλαίου, είναι και 
σήμερα ανοιχτά και καυτά δέματα.

Το γεγονός ότι αυτά τα δέματα εμφανίζονται σήμερα με άλλες μορφές Και 
αντιμετωπίζονται με διαφορετικούς όρους δεν αλλάζει το περιεχόμενο, του 
πολιτικού προβληματισμού. Αλλά ούτε και το δέμα της εναρμόνισης των κανό
νων για την εύρυθμη, λειτουργία της πολιτικής δημοκρατίας και της οικονομικής 
δημοκρατίας ταυτόχρονα έπαψε να υφίσταται.

Αντίδετα, σήμερα οι προύποδέσεις για πολιτική δημοκρατία αμφισβητούνται
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΜΠΤΗ

από πολλούς, κυρίως συντηρητικούς και νεοσυντηρητικούς, ότι μπορούν να 
εναρμονιστούν με τις απαιτήσεις για την αποτελεσματική και ανταγωνιστική 
οργάνωση της παραγωγής.

Όσο τα μεγάλα δέματα της απελευδέρωσης του ατόμου από κάδε μορφή 
καταπίεσης, της ισότητας και της αλληλεγγύης παραμένουν άλυτα, δα υπάρχει 
πολιτική αντιπαράδεση ανάμεσα στη συντηρητική και στην προοδευτική ιδεολο
γία.

Στο κάτω κάτω, η διαφορά ανάμεσα στη Δεξιά και την Αριστερά δεν ανάγεται 
σε διαφοροποιημένα μέτρα διαχείρισης, αλλά στην αναφορά σε διαφορετικά 
συστήματα αξιών και αρχών, που αφορούν το άτομο και την οργάνωση της κοι
νωνίας.

Δεν προτίδεμαι τώρα, γιατί δεν έχουμε το χρόνο, δεν είναι άλλωστε και αυτό 
το κύριο δέμα μας, να επεκταδώ σ' αυτόν τον ευρύτερο προβληματισμό, αλλά 
είναι ένας προβληματισμός που άρχισε με αυτή τη Συνδιάσκεψη και που πρέπει 
να συνεχιστεί. Χωρίς αμφιβολία, σ' αυτό το γενικότερο προβληματισμό, το δέμα 
της παιδείας και του πολιτισμού πρέπει να έχε ι μια ιδιαίτερη δέση.

Πιστεύω πράγματι ότι για μας τους σοσιαλιστές, που στηρίζουμε την πολιτική 
μας πρόταση σε αξίες, στον πολιτισμό, στον άνδρωπο, η παιδεία είναι ένας ιδι
αίτερα προνομιακός χώρος. Προνομιακός χώρος ιδεολογίας και πολιτικής δρά

σης.

Και έχω την άποψη και δέλω να το τονίσω αυτό, ότι κυρίαρχο ρόλο στην απο
τυχία των σοσιαλιστικών συστημάτων στο παρελδόν έπαιξε η αδυναμία τους να 
αναπτύξουν μέσα από την παιδεία το νέο άνδρωπο, με σοσιαλιστικό ήδος, ικα
νότητα αυτοπροσδιορισμού και πρωτοβουλίας και υψηλό αίσδημα κοινωνικής 
αλληλεγγύης.

Και αυτό παραμένει το ανοιχτό ζητούμενο σε μια σύγχρονη σοσιαλιστική πρό
ταση. Και πιστεύω ότι οι σημερινές συνδήκες μάς προσφέρουν μια μοναδική 
ευκαιρία να ανοίξουμε το δρόμο, μέσα από την εκπαιδευτική μεταρρύδμιση, για 
μια σύγχρονη κοινωνία, για τη δημοκρατία της γνώσης.

Είναι χρήσιμο πιστεύω να δυμηδούμε ότι ιστορικά η παιδεία έχει ταυτιστεί με 
τρεις στόχους. Πρώτον, εκπαίδευση και μάδηση, που βοηδά την απόκτηση 
δεξιοτήτων που ζητούνται στο χώρο της παραγωγής. Δεύτερον, ολοκληρωμένη 
ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόμου. Τρίτον, μεταβίβαση της πολιτιστικής 
μας κληρονομιάς και του συστήματος των αξιών μας στη νέα γενιά.

Η ισορροπία ανάμεσα σ' αυτούς τους τρεις στόχους διαφέρει από χώρα σε
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χώρα και από εποχή σε εποχή. Στην πιο σύγχρονη, πρόσφατη ιστορία μας, μιλάω 
παγκόσμια, στις βιομηχανικές κοινωνίες, η πλάστιγγα έγειρ ε αποφασιστικά προς 
τη μεριά του πρώτου στόχου, δηλαδή της εκπαίδευσης, που ε ίχ ε  προσανατολι
στεί στις ανάγκες της παραγωγής.

Και επειδή η σύνδεση ανάμεσα στις ανάγκες της παραγωγής και στη διαμόρ
φωση του εκπαιδευτικού συστήματος αφήνει και σήμερα πολλά προβλήματα για 
μας να επιλύσουμε, 8α ήταν καλό να αναφερθώ επιγραμματικά σε τρία βασικά 
χαρακτηριστικά της βιομηχανικής κοινωνίας, που έχουν σχέση και με την εκπαί
δευση.

Πρώτον, η μαζική παραγωγή τυποποιημένων προϊόντων έχει ως κεντρικό στοι
χείο στις βιομηχανικές κοινωνίες τις μεγάλες, πανάκριβες, εξειδ ικευμένες μηχα
νές μέσα στις οποίες έχε ι συσσωρευτεί η σοφία, η επιστήμη και η τεχνογνωσία 
της κοινωνίας. Είναι η μηχανή μέσα στην οποία έχε ι συσσωρευτεί η γνώση και 
αποτελεί το κέντρο βάρους για την παραγωγή.

Δεύτερο στοιχείο είναι ότι, δίπλα σ' αυτές τις μηχανές, χρειάζεται η συνδρομή 
εργατών, που είναι αρκετά εγγράμματοι για να μπορούν να παρακολουθήσουν 
τις οδηγίες, οδηγίες που συνήθως συνίστανται σε επαναληπτικές προγραμματι
σμένες και πειθαρχικά προγραμματισμένες κινήσεις δίπλα στη μηχανή. Όλοι 
θυμόμαστε τις παλιές ταινίες του Τσάρλι Τσάπλιν για τη βιομηχανική εποχή.

Τρίτο στοιχείο είναι ότι η διατήρηση της βιομηχανικής πολιτικής και της βιομη
χανικής ανάπτυξης απαιτούσε την αναπαραγωγή μιας επιστημονικής και επ ιχει
ρηματικής ελίτ, που ε ίχ ε  πανεπιστημιακή μόρφωση, για την ανανέωση της επιστη
μονικής έρευνας, για την εφαρμογή της επιστημονικής έρευνας στη βιομηχανική 
παραγωγή και για την οργάνωση των επιχειρήσεων στην παραγωγή και στην 
εμπορία.

Το εκπα ιδευτικό  σύστημα των βιομηχανικών κοινωνιών, κάτω από όλα τα 
συστήματα, προσαρμόστηκε σ' αυτές τις ανάγκες. Κι ήταν γι' αυτό, το λόγο που 
είχαμε και τον περασμένο αιώνα ή από τον περασμένο αιώνα και σίγουρα σ' 
αυτό, τον αιώνα τη μαζικότητα της εκπαίδευσης στην πρωτοβάθμια και δευτε
ροβάθμια βαθμίδα.

Χρειαζόμασταν υπαλληλικό και εργατικό  προσωπικό που ε ίνα ι αρκετά 
εγγράμματο για να παρακολουθήσει - έστω και παθητικά - τις εγκυκλίους και τις 
οδηγίες για την οργάνωση της παραγωγής. Και είχαμε και το κλειστό σύστημα 
και το αυστηρό σύστημα επιλογής από τη δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση, στα Πανεπιστήμια.



ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΜΠΤΗ Παιδεία και Πολιτισμική Ταίΐόππη

Και τα Πανεπιστήμια έκαναν ουσιαστικά τον επαγγελματικό προγραμματισμό 
για την παραγωγή εκείνων των επιστημόνων, εκείνων των διοικητικών στελεχών, 
εκείνων των τεχνολόγων που ήταν αναγκαίοι για την ανάπτυξη και την αναπαρα
γωγή της βιομηχανικής κοινωνίας.

Χωρίς να μπούμε σε μια ανάλυση αυτού του εκπαιδευτικού συστήματος σε 
βάθος, θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ορισμένα χαρακτηριστικά αποτελέσμα
τα. Αν και αυτό το σύστημα εξυπηρέτησε πολύ αποτελεσματικά τη βιομηχανική 
παραγωγή και την ανάπτυξη, οδήγησε στο διαχωρισμό ανάμεσα στην παιδεία 
και εκπαίδευση από τη μια μεριά και τον πολιτισμό από την άλλη.

Ο πολιτισμός ακολούθησε μια δική του ανεξάρτητη πορεία εμπορευματοποίη- 
σης, μαζικοποίησης μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, κυρίως τα ηλε
κτρονικά, σε μια φτηνή (μαζικής κατανάλωσης) παγκόσμια κουλτούρα. Ο πολιτι
σμός, το στοιχείο δηλαδή το τρίτο που ανέφερα στην αρχή, η σύνδεση μεταξύ 
παιδείας και πολιτισμικής μας παράδοσης, δεν υπήρχε ως δυνατό στοιχείο στη 
βιομηχανική παραγωγή.

Το άλλο χαρακτηριστικό αποτέλεσμα αυτού του εκπαιδευτικού συστήματος, 
ήταν ότι η εκπαίδευση ε ίχ ε  έναν παθητικό μεταΒιΒαστικό χαρακτήρα. Η έμφαση 
ήταν στη μεταφορά της γνώσης από το βιβλίο και από τον καθηγητή στο μαθη
τή. Και το ζητούμενο ήταν ο μαθητής να απομνημονεύσει παθητικά ορισμένες 
γνώσεις, για να μπορεί να επαναλάΒει αυτό το γνωστικό αντικείμενο στο χώρο 

της παραγωγής.

Έτσι, λοιπόν, για μας τους σοσιαλιστές και τίποτε να μην ε ίχ ε  συμβεί στο χώρο 
της παραγωγής και της οργάνωσης της κοινωνίας, το παραδοσιακό εκπαιδευτι
κό σύστημα, θα έπρεπε ν' αλλάξει.

Θα έπρεπε ν' αλλάξει για να εξισορροπήσουμε τους στόχους που ανέφερα 
πριν, για να έχουμε μια παιδεία που δεν προσδιορίζεται αποκλειστικά από τις 
ανάγκες της παραγωγής, λαμβάνει και αυτό το στοιχείο υπόψη, αλλά δίνει και 
ιδ ια ίτερη σημασία στην ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόμου και στη 
στενή διασύνδεση ανάμεσα στην εκπαίδευση και στον πολιτισμό.

Ευτυχώς όμως τα πράγματα έχουν αλλάξει και στο χώρο της παραγωγής και 
της κοινωνίας. Η μεταβιομηχανική περίοδος χαρακτηρίζεται από συνθήκες 
οργάνωσης της παραγωγής που απαιτούν και αυτές ένα διαφορετικό εκπαιδευ
τικό σύστημα.

Το κέντρο βάρους τώρα της παραγωγής δεν είναι η μεγάλη εξειδ ικευμένη 
μηχανή με τον παθητικό εργάτη που κάνει επαναληπτικές κινήσεις. Η σχέση έχει
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αντιστραφεί πάλι, πηγαίνοντας σε μια προβιομηχανική περίοδο όπου η φαντα
σία, η τεχνογνωσία, η πρωτοβουλία ανήκει στο χειριστή της μηχανής, που τις 
περισσότερες φορές είναι ο ηλεκτρονικός υπολογιστής ή, εν πόση περιπτώσει, 
ένα μικρό ευέλικτο ηλεκτρονικό όργανο που Βοηθά τη διεκπεραίωση των εντο
λών του χειριστή.

Η γνώση δηλαδή ξαναπερνάει στον άνθρωπο στην πρωτοβουλία του ανθρώ
που, και η ανάγκη της οργάνωσης της παραγωγής αρχίζει να δίνει σημασία όχι 
στην παθητική μεταφορά της γνώσης στον άνθρωπο, αλλά στην ανάπτυξης της 
προσωπικότητας του ανθρώπου, για να μπορέσει να έχε ι τη φαντασία, την πρω
τοβουλία να δώσει τις εντολές στους άλλους συντελεστές της παραγωγής, για 
να προχωρήσει σε μια ανταγωνιστική διάρθρωση ολόκληρης της παραγωγής.

Έτσι λοιπόν σήμερα έχουμε μια μεγάλη ευκαιρία, μοναδική ίσως ευκαιρία, να 
προχωρήσουμε στη διαμόρφωση ενός εκπαιδευτικού συστήματος που ισορρο
πεί τους τρεις βασικούς στόχους που ανέφερα πριν. Και να δώσουμε μια ιδια ί
τερη έμφαση στη γνώση, στην επένδυση στον άνθρωπο, στην ανάπτυξη της προ
σωπικότητας του ανθρώπου για μια παιδεία του 21ου αιώνα.

Η κυβέρνησή μας είναι από τις πρώτες κυβερνήσεις στον κόσμο που έχε ι 
πάρει αυτό το μήνυμα και με Βάση και τις προεκλογικές δηλώσεις του ΠΑΣΟΚ, 
έχουμε ήδη προχωρήσει σε μια εκπαιδευτική μεταρρύθμιση προς αυτή την 
κατεύθυνση.

Κι ενώ η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση στην Ελλάδα συζητιέται μέσα σε πολύ 
στενά όρια ορισμένων συνδικαλιστικών μόνον διεκδικήσεων, στο εξωτερικό τα 
στοιχεία της ελληνικής εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, μελετιούνται σε βάθος 
και έχουμε ήδη μιμητές.

Είχαμε μια συνδιάσκεψη για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση - και δεν χρειάζε
ται να μπω πάλι στις λεπτομέρειες. Αρκεί μόνο ν' αναφερθώ σε ορισμένα βασι
κά χαρακτηριστικά της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, που έχουν ιδια ίτερη 
σημασία σ' ένα ιδεολογικό πλαίσιο που συνδέει την παιδεία με τα άλλα στοι
χεία του ιδεολογικού μας προβληματισμού.

Πρώτο και βασικό στοιχείο της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης είναι η προτε
ραιότητα στη γνώση, η επένδυση στον άνθρωπο. Η επένδυση στη γνώση έχει 
δύο εξίσου σημαντικές όψεις, την όψη της ανταγωνιστικότητας και της τεχνο
γνωσίας, και τη λειτουργία της πολιτικής δημοκρατίας και την πολιτική απελευ
θέρωση του πολίτη, τα συστατικά στοιχεία του ιστορικού πολιτισμού του έθνους 
μας.
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Γι' αυτό η γνώση δεν αποτελεί ένα πολιτικά ουδέτερο δεδομένο, έχε ι πολύ 
μεγάλη σημασία ο τρόπος μετάδοσης της γνώσης μέσα από την εκπαίδευση, 
στη διαμόρφωση του χαρακτήρα του πολίτη, στον τρόπο που αντιλαμβάνεται 
και ερμηνεύει τον κόσμο γύρω του, στην κοινωνική του δράση.

Πρέπει δηλαδή να διαμορφώσουμε ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο 8α λειτουρ
γεί η δημοκρατία της γνώσης, όπου η πρόσβαση και η αξιοποίηση της γνώσης, 
8α είναι ελεύθερη και δυνατή για τους πολίτες.

Έτσι, δίπλα στα ατομικά, οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα, πρέπει να προ
σδέσουμε σήμερα τα δικαιώματα στη γνώση, γιατί χωρίς αυτά, όλα τα άλλα 
δικαιώματα στο άμεσο μέλλον 8α ακρωτηριαστούν και θα ακυρωθούν στην 
πράξη.

Και να ξεπεράσουμε το μοντέλο του μονοδιάστατου πολίτη που έχει οικοδο
μήσει η μαζικοποιημένη και τεχνοκρατούμενη κουλτούρα και το σύστημα της 
παθητικής μάθησης, πρέπει να διευρύνουμε τις δυνατότητες του μελλοντικού 
αλλά και του σύγχρονου πολίτη σε δύο κατευθύνσεις, που σχηματικά τις προσ
διορίζω ως δυνατότητες στο θεματικό χώρο και στο γνωσιακό χρόνο.

Ο χώρος της γνώσης, της μάθησης, πρέπει να είναι πολυδιάστατος. Ο πολίτης 
θα πρέπει να μπορεί όχι μόνο ν' αντλεί γνώσεις από διαφορετικούς χώρους της 
επιστήμης και του πολιτισμού, αλλά και να προσφέρει τη δημιουργική του συμ
βολή στην επαγγελματική του δράση σε περισσότερους χώρους μέσα στο 
χρόνο.

Και ο χρόνος αυτός στο πέρασμά του ακυρώνει τη σήμερα αποδεκτή γνώση. 
Ο πολίτης, όμως, πρέπει να μαθαίνει πώς να μαθαίνει κι όχι απλώς να αποθη
κεύει γνώση, να μπορεί να παρακολουθεί τις εξελ ίξεις , ν' αφομοιώνει και να 
χρησιμοποιεί τα νέα δεδομένα. Το πρώτο βασικό στοιχείο λοιπόν της εκπαιδευ
τικής μας μεταρρύθμισης, είναι η γνώση.

Δεύτερο Βασικό στοιχείο είναι ότι κορμός του εκπαιδευτικού μας συστήματος 
πρέπει να είναι η δωρεάν δημόσια παιδεία. Η παιδεία δεν είναι εμπορεύσιμο 
αγαθό, είναι ένα Βασικό κοινωνικό αγαθό που πρέπει να είναι διαθέσιμο σε 
όλους.

Τρίτο βασικό χαρακτηριστικό είναι η ελεύθερη πρόσβαση του ατόμου στο 
εκπαιδευτικό σύστημα σε όλες τις βαθμίδες, από το νηπιαγωγείο μέχρι και το 
Πανεπιστήμιο, μέχρι και την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Τα κλειστά συστήματα του παρελθόντος ανήκουν σε μια εποχή που έχ ε ι ξεπε- 
ραστεί, χρειαζόμαστε ανοιχτό εκπαιδευτικό σύστημα για να έχουμε τη δήμο-
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κρατία της γνώσης, για να μπορούμε ν' αναπτύξουμε τον πολίτη, που μπορεί από 
μόνος του να κρίνει και να παίρνει τις αποφάσεις του. Για να λειτουργήσει, με 
άλλα λόγια, ενεργητικά η πολιτική δημοκρατία.

Για να γίνει αυτή η ελεύδερη πρόσβαση πραγματικότητα και όχι απλούστατα 
λόγος, χρειάζονται μέτρα. Το ολοήμερο νηπιαγωγείο, το ολοήμερο δημοτικό 
σχολείο, είναι ακριβώς για να κάνει την ελεύδερη πρόσβαση πραγματικότητα, 
για να βοηθήσει εκείνα τα παιδιά που, για λόγους κοινωνικούς ή και ατομικούς, 
παρουσιάζουν συγκεκριμένα προβλήματα και για να προχωρήσει όλα τα παιδιά 
προς τα πάνω, καλύπτοντας τις ανάγκες που μπορούν να υπάρχουν στο σπίτι, 
στην τοπική κοινωνία.

Η ενισχυτική διδασκαλία στο γυμνάσιο και στα λύκεια είναι για να λύσουμε τα 
προβλήματα που τυχόν υπάρχουν στα παιδιά μέσα στους τοίχους του σχολείου, 
με έξοδα του κράτους από τους εκπαιδευτές, οι οποίοι είναι εκπαιδευμένοι γι' 
αυτή τη δουλειά, για να μην υπάρχει εκπαιδευτικός αποκλεισμός.

Ο εκπαιδευτικός αποκλεισμός είναι η χειρότερη μορφή διάκρισης, που οδηγεί 
σε μια σκληρή και αδιαπέραστη κοινωνική διάσταση.

Τέταρτο στοιχείο της εκπαιδευτικής μας μεταρρύθμισης είναι η αναβάθμιση 
της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης. Σήμερα μια μειοψηφία μόνο των 
νέων ακολουθούν θετική επαγγελματική εκπαίδευση που, κατά κανόνα, είναι 
υποβαθμισμένη και δεν είναι εναρμονισμένη με τις ανάγκες της παραγωγής, 
ενώ σε άλλες χώρες η πλειοψηφία της νεολαίας ακολουθεί την τεχνική επαγ
γελματική εκπαίδευση.

Σήμερα, τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση σημαίνει ότι πηγαίνουν εκείνα τα 
παιδιά που δεν μπορούν να ακολουθήσουν τις άλλες βαθμίδες της εκπαίδευ
σης, οι λεγόμενοι κακοί μαθητές, ενώ στην πραγματικότητα μπορεί να είναι 
λαμπρά παιδιά τα οποία μπορούν να έχουν μια λαμπρή τεχνολογική εξέλιξη 
κάτω από μια ιδιαίτερη φροντίδα.

Η αναβάθμιση της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης είναι το τέταρτο 
βασικό συστατικό στοιχείο της εκπαιδευτικής μας μεταρρύθμισης.

Πέμπτο στοιχείο είναι η διεύρυνση των επιλογών. Στο παρελθόν και ακόμα και 
σήμερα ο μαθητής και κυρίως ο φοιτητής δεν έχε ι επιλογές. Οι επιλογές γίνο
νται από το πανεπιστήμιο, από παραδοσιακά τμήματα, που πολλές φορές έχουν 
ξεπεραστεί από την τεχνολογία και από τον καιρό, και το καθηγητικό κατεστημέ
νο αρνείται να αλλάξει τα προγράμματα στο πανεπιστήμιο, στη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση.
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Αλλά το εκπαιδευτικό σύστημα δεν είναι για τους πανεπιστημιακούς, δεν είναι 
για τους εκπαιδευτικούς, είναι για τα παιδιά, για την παιδεία της νεολαίας. Και 
πρέπει να ανοίξουμε το δρόμο στις επιλογές και πρέπει να δώσουμε στον πολί
τη το δικαίωμα να επιλέγει τα προγράμματα στα οποία 8α 8 έλε ι να μορφωδεί.

Και τα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ 8α πρέπει να αλλάξουν τα προγράμματά τους 
και 8α πρέπει με ευέλικτα προγράμματα να αντιμετωπίσουμε και τις μαθησιακές 
ανάγκες του πολίτη, αλλά και τις ανάγκες της παραγωγής στη σημερινή εποχή.

Έκτο χαρακτηριστικό της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης είναι η διά βίου εκπαί
δευση και κατάρτιση. Έχουμε υπολογίσει ότι αυτά τα οποία έχε ι μάθει ή μαθαί
νει ένας φοιτητής που φεύγει από το Πολυτεχνείο σήμερα 8α είναι ξεπερασμέ
να κατά 85%  σε 10 χρόνια.

Για να είναι επίκαιρος και ανταγωνιστικός, 8α χρειαστεί να ξαναμπεί στις 
αίθουσες του σχολείου, για να επικαιροποιήσει τις γνώσεις του, για να παρακο
λουθήσει τις ταχύτατες εξελ ίξεις  στην τεχνολογία ή ακόμα και να αλλάξει ε ιδ ι
κότητα και επάγγελμα.

Στις νέες κοινωνίες που αναπτύσσονται, υπολογίζουμε ότι το άτομο θα αλλά
ξει 5  με 7  φορές επάγγελμα κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του ζωής. 
Έτσι, η επαφή του πολίτη με το χώρο της μάθησης δεν είναι ηλικιακή. Έχει ξεπε- 
ραστεί πια το μοντέλο ότι ο μαθητής, ο φοιτητής, είναι αυτός που είναι 6  μέχρι 
24 -2 5  ετών.

Ο φοιτητής θα είναι διαφορετικών ηλικιών. Αλλάζει ποιοτικά ο μαθητικός και 
ο φοιτητικός πληθυσμός της κοινωνίας, γιατί η σχέση μεταξύ του χώρου της 
μάθησης και του πολίτη είναι μια σχέση διαρκής, με τη διαρκή εκπαίδευση και 
κατάρτιση.

Αυτά είναι τα βασικά στοιχεία της εκπαιδευτικής μας μεταρρύθμισης, που 
προχωράει σταδιακά και ελπίζουμε το 2000 , το έτος των εκλογών, να έχουν 
μπει σε υλοποίηση τα βασικά στοιχεία αυτού του προγράμματος. Και πιστεύω 
ειλικρινά ότι με τη βοήθεια όλων των φορέων θα προχωρήσουμε στην υλοποίη
ση αυτού του χρονοδιαγράμματος, που πιστεύω εγώ ότι θα είναι κι ένα βασικό 
στοιχείο της πολιτικής παρουσίασης του ΠΑΣΟ Κ στην ελληνική κοινωνία, όταν 
θα έρθει ο χρόνος των εκλογών το 2000.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι για την υλοποίηση αυτού του προγράμματος υπάρ
χουν πολλές δυσκολίες. Η υποδομή δεν είναι ικανοποιητική. Αλλά πιστεύω ότι 
με τη συνεργασία όλων, τη συσπείρωση όλων, το πρόγραμμα αυτό θα προχω
ρήσει.
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Και το πρόγραμμα αυτό 8α συνδέσει, για πρώτη ίσως φορά, στενά και λ ε ι
τουργικά και τα δύο άλλα ζητούμενα της παιδείας. Δηλαδή, την ανάπτυξη της 
προσωπικότητας του ατόμου, του πολίτη, για να είναι ένας πολίτης που δρα 
ενεργητικά μέσα στην πολιτική δημοκρατία, διαμορφώνει μόνος του άποψη, δεν 
επηρεάζεται από ΜΜΕ, και ικανοποιούμε και το άλλο στοιχείο της παιδείας, 
δηλαδή τη διασύνδεση ανάμεσα στην παιδεία και τον πολιτισμό.

Ο πολιτισμός έχ ε ι ακολουθήσει και εδώ στην πατρίδα μας το δικό του το 
δρόμο, πολλές ιδιωτικές πρωτοβουλίες έχουν παρθεί - και αυτές θα συνεχι
στούν. Δεν έχουμε τίποτε εναντίον ιδιωτικών πρωτοβουλιών στην παραγωγή 
πολιτισμικών προϊόντων, αλλά ο πολιτισμός γενικά είναι μια πολύ σοβαρή υπό
θεση για να τον αφήσουμε αποκλειστικά στο χώρο της αγοράς και στους κανό
νες της αγοράς.

Χρειάζεται μια δυνατή ενεργητική επέμβαση της πολιτείας στον πολιτισμικό 
μας προγραμματισμό και πιστεύω ότι ένα μεγάλο κομμάτι αυτού του προγραμ
ματισμού δεν μπορεί παρά να περάσει μέσα από το εκπαιδευτικό μας σύστημα, 
γιατί είναι μέσα από τη νεολαία μας που θα συσσωρεύσουμε την πολιτιστική 
μας κληρονομιά και θα περάσουμε τις πολιτισμικές μας αξίες. Ευχαριστώ.

Π ΡΟ ΕΔ ΡΕ ΙΟ : Ο σύντροφος Ευάγγελος Βενιζέλος έχε ι τον λόγο.
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Θα προσπαθήσω να δώσω μια πολύ σύντομη, σχεδόν υπαινιχτική, απάντηση 
στο κεντρικό ερώτημα της Συνδιάσκεψής μας, επιχειρώντας στη συνέχεια να 
εφαρμόσω την απάντησή μου αυτή στο εξαιρετικά πρόσφορο και επικίνδυνο, 
ιδεολογικά και πολιτικά, παράδειγμα του πολιτισμού.

Το ερώτημα που μας απασχολεί, εάν το έχω προσλάδει ορθά, είναι τι ορίζεται 
ως Αριστερά σήμερα στην αυγή του 21 ου αιώνα και της τρίτης χιλιετίας, τι είναι 
Αριστερά σήμερα, χωρίς όμως να έχουμε αποσαφηνίσει ορισμένα αυτονόητα 
πράγματα.

Ξεκινώ από μία ελαφρώς ανατρεπτική διαπίστωση, πως τίποτα δεν είναι αυτο
νόητο και προκειμένου να δώσουμε απάντηση στο ερώτημα τι ορίζετα ι ως 
Αριστερά και ως αριστερή πολιτική πρέπει να επαναδιατυπώσουμε το ιστορικά 
και ιδεολογικά αυτονόητο, καθώς στο πεδίο του αυτονοήτου, η ιδεολογία γίνε
ται ιδεοληψία. Επίσης, στο πεδίο του αυτονοήτου χάνεις την επαφή με την ιδεο
λογία σου, παύεις δηλαδή να έχεις  αυτό που ονομάζουμε συνείδηση της ιδεο
λογίας σου.

Συζητούμε επομένως για κάτι πιο συγκεκριμένο από το γενικό ερώτημα τι είναι 
Αριστερά σήμερα. Το πιο συγκεκριμένο ερώτημα είναι τι είναι Αριστερά ευρω
παϊκή, τι είναι Αριστερά που ανήκει σε μια μη κομμουνιστική παράδοση, άρα μια 
Αριστερά λιγότερο τραυματισμένη από την κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλι
σμού. Τι είναι μια Αριστερά πολυσυλλεκτική, μια Αριστερά πλειοψηφική, δηλαδή 
μια Αριστερά όχι της διαμαρτυρίας ή του περιθωρίου, αλλά μια Αριστερά 
κυβερνητική.

Πρέπει να ξεκινήσουμε από μία υπόμνηση του αστερισμού των βασικών θεω
ρητικών και ιδεολογικών παραδοχών μας. Για να είναι κανείς αριστερός σήμερα 
πρέπει, πρώτον, να ομολογεί το αυτονόητο, ότι συζητά για μια κοινοβουλευτική 
Αριστερά, για μια Αριστερά που υπερασπίζεται το θεσμικό μοντέλο της αντι
προσωπευτικής δημοκρατίας. Γιατί εις πείσμα ορισμένων απόψεων που παλαιό- 
τερα είχαν ευδοκιμήσει και στο χώρο της Αριστερός, ιστορικά η δημοκρατία ή 
είναι αντιπροσωπευτική ή δεν είναι δημοκρατία.

Δ εύτερ ο , το οποίο επίσης δ εν  ε ίνα ι καθόλου αυτονόητο, ε ίνα ι πως η
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Αριστερά οφείλει να προασπίζεται το πεδίο της πολιτικής. Η υπεράσπιση της 
αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας, του κοινοβουλευτικού συστήματος και της 
σημασίας που έχε ι η ενασχόληση με την πολιτική, είναι τρεις πολύ κρίσιμες και 
ζωτικές αριστερές υποθέσεις.

Το τρίτο σημείο είναι η σχέση της Αριστερός με αυτό που λέγετα ι κράτος 
δικαίου, δηλαδή με αυτό που λέγεται πολιτικός φιλελευθερισμός, του οποίου 
είμαστε ιστορικοί και ιδεολογικοί διάδοχοι, και ο οποίος δεν έχε ι φυσικά καμία 
σχέση με αυτό που λέγετα ι οικονομικός νεοφιλελευθερισμός. Πράγμα που 
σημαίνει ότι η Αριστερά είναι ο ενεργός υπερασπιστής των κοινωνικών και πολι
τικών δικαιωμάτων, των κοινωνικών και πολιτικών δικαιωμάτων τόσο του κλασι
κού όσο και του νεωτερικού τύπου.

Είναι δηλαδή μια Αριστερά Βαθύτατα πλουραλιστική, που υπερασπίζεται τον 
κοινωνικό πλουραλισμό, υπερασπίζεται την άσκηση των ατομικών, των συλλογι
κών, των πολιτικών και των κοινωνικών δικαιωμάτων. Άρα, η Αριστερά είναι 
δημοκρατική και κοινοβουλευτική, είναι η υπερασπίστρια της πολιτικής και είναι 
και δικαιοκρατική, είναι δηλαδή πολιτικά φιλελεύθερη.

Επίσης, η Αριστερά έχε ι συνείδηση της εθνικής ταυτότητας, δηλαδή γνωρίζει 
πάρα πολύ καλά ότι ο πατριωτισμός ταυτίζεται με τη συνείδηση της ιστορίας, με 
την αίσθηση ιστορικότητας, που σημαίνει ότι γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι 
οτιδήποτε κάνουμε παραπέμπει στο παρελθόν και προδιαγράφει το μέλλον. 
Άρα, έχουμε μια συνείδηση της συνέχειας και της ασυνέχειας του ιστορικού 
χρόνου. Δεν κινούμαστε μέσα σε κενό ιστορικού αέρος.

Και το τέταρτο σημείο του αστερισμού αυτού των ιδεών μας, είναι βεβαίως η 
ευρωπαϊκή μας διάσταση, δηλαδή η βαθιά πεποίθησή μας ότι οτιδήποτε κάνου
με πρέπει να παραπέμπει στη διαμόρφωση ευρωπαϊκών συσχετισμών, πανευρω
παϊκών συσχετισμών. Γιατί αν δεν καταφέρουμε να ξεπεράσουμε το ιδεολογικό 
και πολιτικό έλλειμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε είμαστε καταδικασμένοι σε 
μια διαχειρ ιστική προσέγγιση της πολιτικής, η οποία εκτελω νίζετα ι με πάρα 
πολύ μεγάλη ευκολία. Άλλωστε, δεν χρειάζεται καν εκτελωνισμός λόγω της εν ι
αίας αγοράς, όχι μόνο αγαθών και υπηρεσιών, αλλά βεβαίως και κάποιων πολι
τικών συμπεριφορών. Άρα, πρέπει η δράση μας, ο σχεδιασμός μας να παραπέ
μπει σ' ένα επίπεδο ευρωπαϊκών συσχετισμών που είναι εξαιρετικά δυσμενείς. 
Και είναι εξαιρετικά δυσμενείς, παρ' ότι αριθμητικά οι συσχετισμοί φαίνονται να 
είναι ευνοϊκοί. Υπάρχει ένα Βαθύτατο πρόβλημα ιδεολογικής κρίσης, δηλαδή 
κρίσης πολιτικής αυτοσυνειδησίας της ευρωπαϊκής Αριστερός. Μια κρίση πολι
τικής όχι μόνο αξιοπιστίας, αλλά αξιοπρέπειας της ευρωπαϊκής Αριστεράς, και 
σ' αυτό ο δρόμος μας είναι εξαιρετικά μοναχικός και πολύ δύσκολος.
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Εάν όλα αυτά που λέω αληθεύουν, τότε οτιδήποτε κάνουμε χρειάζετα ι μια 
βάση ιστορική -το είπα- αλλά και μια βάση ηθική, όχι ηδικολογική. Ό χι δηλαδή 
ένα νέο ουμανισμό. Χρειάζεται κάποιες θεωρητικές και διανοητικές προϋποθέ
σεις. Και το λέω αυτό, γιατί ιστορικά πολλές φορές η Αριστερά έχασε το παιχνί
δι, ηττήθηκε επειδή δεν ε ίχ ε  διαμορφώσει τις θεωρητικές και διανοητικές προϋ
ποθέσεις για να χειρ ισθεί κρισιμότατα ζητήματα που έτυχε να χειριστεί.

Σας δίνω δύο παραδείγματα. Η Αριστερά εκ  καταγωγής ε ίχ ε  πάντοτε μία 
γενετική έλλειψη. Δεν υπήρχε - και έκανε πολλά χρόνια να συγκροτηθεί - μια 
αριστερή θεωρία για το κράτος, μία αριστερή θεωρία για την πολιτική, μία αρι
στερή θεωρία για την εξουσία. Και η έλλειψη αυτών των θεωρητικών και δια
νοητικών προϋποθέσεων οδήγησε και στην τεράστια ιστορική παρέκκλιση του 
σταλινισμού, οδήγησε δηλαδή ουσιαστικά σε μια ιδεολογική υπονόμευση της 

Αριστερός συνολικά.

Γιατί η συντήρηση είναι μια φυσική ροπή. Το να είναι κανείς συντηρητικός, 
δεξιός, ουσιαστικά παραπέμπει σ' ένα φυσικό σύστημα. Η Αριστερά είναι μια 
πολιτιστική επεξεργασία. Η Αριστερά είναι ανακοπή και ανατροπή μιας φυσικής 
ροπής. Άρα, χρειάζεται πολύ μεγαλύτερες ιδεολογικές, θεωρητικές, ιστορικές 

και διανοητικές προϋποθέσεις.

Το πιο σύγχρονο παράδειγμα, είναι η δραματική αγκύλωση, η μονοτυπία, ο 
μονόδρομος της οικονομικής σκέψης της Αριστερός, η οποία πολλές φορές 
υπαγορεύεται από στερεότυπα τα οποία δεν είναι επιστημονικού αλλά δημοσιο
γραφικού χαρακτήρα και δεν Βασίζονται σε έρευνα του πεδίου αλλά σε μία 
ανακύκλωση παραδοχών. Δηλαδή, δεν σκεπτόμαστε επί τη βάσει της πραγματι
κότητας, αλλά επί τη βάσει προηγούμενων θεωρητικών περιγραφών και εκτιμή
σεων της πραγματικότητας, χωρίς να ελέγχουμε τα πραγματολογικά δεδομένα.

Και τώρα, ενώ κινδυνεύαμε παλαιότερα από μια έλλειψη θεωρίας για την 
πολιτική, το κράτος και την εξουσία, κινδυνεύουμε από την έλλειψη μιας αριστε
ρής θεωρίας για την οικονομία. Και αυτό έχε ι πάρα πολύ μεγάλη σημασία και 
ίσως είναι το κεντρικό πρόβλημα που αναδεικνύεται από παρόμοιες Συνδιασκέ
ψεις. Πρέπει να καταρρίψουμε τα στερεότυπα, πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί, 
πρέπει να δημιουργήσουμε αυτή την κρίσιμη διανοητική μάζα.

Αν αυτά που λέω αληθεύουν, πρέπει να τα δοκιμάσουμε στο πεδίο μιας έννοι

ας η οποία μας απασχολεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Μία έννοια που κάτι 
σημαίνει, αλλά τε ίν ε ι να συκοφαντηθεί, καθώς μετατρέπετα ι από πολιτική 
έννοια σε συγκυριακό χειρισμό. Και αναφέρομαι φυσικά στην κεντροαριστερά.
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Τι είναι κεντροαριστερά; Η Κεντροαριστερά είναι κατ' αρχάς για τη χώρα μας 
μια ιστορική παραπομπή. Παραπέμπει στην ιστορική αφετηρία του ΠΑΣΟ Κ στις 
αρχές της δεκαετίας του '60 .

Είναι, δεύτερον, μια διπλή δήλωση. Είναι μια δήλωση μετριοπάθειας της παρα
δοσιακής κομμουνιστικής Αριστερός την εποχή εκείνη, και μια δήλωση ριζοσπα
στισμού των κεντρώων δυνάμεων την εποχή εκείνη. Και βεβαίως, υποδηλώνει 
μια ευρύτητα, μια ευρυχωρία. Το κεντροαριστερό είναι μετωπικό, είναι πολυσυλ
λεκτικό, είναι πλειοψηφικό. Αυτά είναι τα γενετικά, θα έλεγα, πλεονεκτήματα 
του ΠΑΣΟΚ. Πλεονεκτήματα που δεν έχουν άλλα σοσιαλιστικά και σοσιαλδη
μοκρατικά κόμματα στην Ευρώπη, γιατί δεν έχουν αυτή την ιστορική σχέση, όχι 
με τον κεντρώο χώρο, με την παλιά έννοια του όρου, αλλά με τον μεσαίο χώρο, 
αυτόν που αναδεικνύει δηλαδή τις πλειοψηφίες. Που δεν είναι ο χώρος μιας 
γενικευμένης αμηχανίας, αλλά είναι ο χώρος που μπορεί να δημιουργήσει πολι
τικές δυναμικές.

Γιατί η Αριστερά, εάν πράγματι έχε ι συνείδηση του εαυτού της, πρέπει να 
συγκεντρώνει και να συμπυκνώνει όλα αυτά τα ιστορικά στοιχεία και να τα μετα
τρέπει σε πλεονεκτήματα. Πρέπει να συμπυκνώνει και το στοιχείο της μετριοπά
θειας και το στοιχείο του ριζοσπαστισμού, και το στοιχείο της ευρυχωρίας και 
της πλειοψηφικότητας και το στοιχείο της ιστορικής μνήμης. Πρέπει δηλαδή να 
σεβόμαστε την εγχώρια πολιτική μας παράδοση και την παράδοση της μη κομ
μουνιστικής Αριστερός. Χρειάζεται μία αίσθηση της παράδοσης για να μπορέ
σουμε να διαμορφώσουμε κομματικούς σχηματισμούς που να έχουν παρελθόν, 
παρόν και μέλλον στην αυγή του 21 ου αιώνα.

Το λέω αυτό διότι αριστερό είναι κάτι το εναγώνιο στις μέρες μας. Αριστερά 
σημαίνει μια διαρκής ιδεολογική και ηθική και πολιτική αγωνία για το πώς απα
ντάμε σε ορισμένα ερωτήματα με τρόπο διαφορετικό.

Και αυτό είναι εξαιρετικά δύσκολο γιατί τα διαχειριστικά προβλήματα οξύνο- 
νται, η κοινωνική διαστρωμάτωση γίνεται εξαιρετικά πολύπλοκη και αντιφατική 
και οι πολιτικές συνθέσεις είναι δύσκολο να επιτευχθούν. Ο ρόλος δ ε του πολι
τικού κόμματος (και ιδίως του αριστερού πολιτικού κόμματος) είναι να κάνει 
μεγάλες πολιτικές συναιρέσεις, συνθέσεις, επιμέρους ανατιθέμενων συμφερό
ντων. Να μετατρέπει δηλαδή μια συνδικαλιστική, με την καλή έννοια του όρου 
και διεκδικητική προσέγγιση της πολιτικής, σε μια συγκροτημένη πρόταση άσκη
σης εξουσίας.

Και βεβαίως τα ερωτήματα γίνονται αμείλικτα όταν πηγαίνουμε στην κεκαλυμ- 
μένη ζώνη της απασχόλησης, του παγκόσμιου καταμερισμού κ.λπ. Διότι όλα
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αυτά που λέμε είναι καλά, αλλά πρέπει κάδε φορά να γίνονται συγκεκριμένα 
και χειροπιαστά απέναντι σε ερωτήματα του είδους, ποια είναι η αριστερή 
εκδοχή για τις μακροοικονομικές ισορροπίες, ποια είναι η αριστερή εκδοχή για 
το δημόσιο χρέος, ποια είναι η αριστερή εκδοχή για το περιβάλλον, για τους 
δεσμούς, για την αναθεώρηση του Συντάγματος, ποια είναι η αριστερή εκδοχή 
για την εκπαίδευση, για τον πολιτισμό.

Και έρχομαι στο παράδειγμα του πολιτισμού. Ποια είναι μια αριστερή εκδοχή 
για τον πολιτισμό; Κατ' αρχάς ας δούμε ποια είναι μια γενικευμένη και στερεό
τυπη προσέγγιση του πολιτισμού. Πώς γίνεται αντιληπτός ο πολιτισμός; Ο πολιτι
σμός γίνεται αντιληπτός συνήθως ως μια ειδ ική ενασχόληση με την πολιτιστική 
δημιουργία ή με τη χρήση του πολιτιστικού προϊόντος. Ο πολιτισμός γίνεται 
συνήθως αντιληπτός ως φιλοκαλία, ως ειδ ικό  ενδιαφέρον για τις τέχνες ή ως 

ειδ ικό ενδιαφέρον για την πολιτιστική κληρονομιά ή για τον λαϊκό πολιτισμό. Ο 
πολιτισμός γίνεται αντιληπτός ως κάτι, θα έλεγα, αρκετά αθώο. Ως ένα πεδίο 
όπου εύκολα μπορεί να βρει κανείς και κοινωνικές συγκλίσεις και συγκλίσεις 

μεταξύ των κρατών.

Τα πράγματα στη δική μου αντίληψη δεν είναι τόσο αθώα και ανώδυνα. Ο 
πολιτισμός είναι, κατά τη δική μου αντίληψη, άλλο πράγμα. Ο πολιτισμός είναι η 
οικονομία του χρόνου. Ο πολιτισμός Βασίζεται στη θεμελιώδη διάκριση ανάμε
σα σ' αυτό που έχε ι επικρατήσει να λέμε χρόνος εργασίας και στον ελεύθερο 

χρόνο.

Άρα, ο πολιτισμός υπό την έννοια αυτή συνδέεται με το πρόβλημα της εργα
σίας και της απασχόλησης, συνδέεται με τα πυρηνικά στοιχεία μιας κοινωνίας, 
μιας οποιασδήποτε κοινωνίας, ενός οποιουδήποτε κοινωνικού σχηματισμού.

Επιπλέον δε, ο πολιτισμός όχι μόνο ως πνευματικότητα, ο πολιτισμός όχι μόνον 
ως ιδια ίτερη στάση, ο πολιτισμός όχι ως culture -γιατί έχουμε μία λέξη στην 
ελληνική γλώσσα, για δύο φαινόμενα-, αλλά ο πολιτισμός ως κατάσταση, ο 
πολιτισμός ως αισθητική του καθημερινού βίου, ο πολιτισμός ως civilization 
δηλαδή, είναι ένα στοιχείο κοινωνικού status, προσδίδει ταυτότητες, κατανέμει 
κοινωνικά. Είναι ουσιαστικά κάτι το Βαθύτατα πολιτικό.

Αν πολιτική είναι η διαχείριση των συμβόλων, τότε ο πολιτισμός είναι η βαθύ
τερη και πιο κρίσιμη εκδοχή της πολιτικής, γιατί κινείται στο επίπεδο στο οποίο 
διαμορφώνονται και ενσταλάζονται νοοτροπίες και ιδεολογικές παραδοχές, 
δηλαδή στο επίπεδο στο οποίο, μακροχρονίως, διαμορφώνονται προτιμήσεις 
και συμπεριφορές.
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Αρα, ο πολιτισμός συνδέεται με το πολιτικό και κοινωνικό status, συνδέεται με 

την πολιτική στα πιο κρίσιμα στοιχεία της. Και φυσικά, ο πολιτισμός είναι ένα 
πεδίο αντιδέσεων αισθητικών, ιδεολογικών, εθνολογικών, ανθρωπολογικών. 
Δεν είναι το πεδίο της συμφιλίωσης και της ειρήνης τόσο απλά, επειδή ανταλ
λάσσουμε μουσικά συγκροτήματα ή θιάσους. Διότι πολιτισμός σημαίνει γλώσ
σα, πολιτισμός σημαίνει ιδεολογία, πολιτισμός σημαίνει θρησκεία, πολιτισμός 
σημαίνει εθνικά ή εθνοτικά χαρακτηριστικά. Ολα αυτά είναι μια εξα ιρετικά 
πολύπλοκη ιστορία στο πεδίο των ιδεολογικών μηχανισμών και των προσωπικών 
συμπεριφορών τελικά.

Άρα, ο πολιτισμός είναι ένα πεδίο αντιθέσεων, και φυσικά σε μια κοινωνία την 
οποία με ευκολία τη χαρακτηρίζουμε κοινωνία μεταβιομηχανική ή κοινωνία 
μεταμοντέρνα ή κοινωνία της πληροφορίας, κοινωνία ηλεκτρονική, ο πολιτισμός 
είναι το κατ' εξοχήν πεδίο της ανάπτυξης, το κατ' εξοχήν πεδίο νέων επενδύσε
ων, το κατ' εξοχήν πεδίο δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας ή ένα από τα κατ' 
εξοχήν πεδία. Διότι φυσικά ο πολιτισμός π ερ ικλείε ι και την οπτικοακουστική 
παραγωγή, και εκε ί δημιουργούνται πολλές και ποικίλες δυνατότητες για επεν
δύσεις και νέες θέσεις εργασίας.

Όμως, όλα αυτά θα ήταν μια, εν τέλει, οικονομίστικη προσέγγιση του πολιτι
σμού, εάν δεν κατανοούσαμε ότι ο πολιτισμός ουσιαστικά εγκαλεί, θ έτε ι δηλα
δή προ των οφθαλμών μας το κρίσιμο ζήτημα της κοινωνικής συνοχής. Και εμείς 
εδώ είμαστε οι κατ' εξοχήν εκφραστές του πολιτικού λόγου της κοινωνικής 
συνοχής. Αν κάτι διαχειρ ίζεται η Αριστερά, σε αντίθεση με τη Δεξιά που παρά
γει την κοινωνία του αποκλεισμού, την κοινωνία των 2/3, εάν κάτι διαχειρ ίζεται 
πολιτικά η σύγχρονη ευρωπαϊκή Αριστερά είναι το αγαθό της κοινωνικής συνο

χής·
Αλλά πρέπει κάποια στιγμή, μιλώντας για την Αριστερά και τον πολιτισμό 

όπως κάνουμε τώρα, να συνεννοηθούμε μεταξύ μας ως προς το τι είναι η κοινω
νική συνοχή ή πόσες εκδοχές κοινωνικής συνοχής υπάρχουν:

Κοινωνική συνοχή θα μπορούσε να θεωρήσει κανείς ότι είναι μία συντηρητική 
προσέγγιση, ότι είναι η αποδοχή ενός κοινωνικού status quo. Συνεκτική κοινωνία 
είναι και η κοινωνία που δεν χειροτερεύει αλλά παραμένει ως έχε ι και ευρίσκε- 
ται. Και αυτό είναι φυσικά μια συντηρητική προσέγγιση, αλλά μια προσέγγιση θα 
έλεγα της λαϊκής Δεξιάς, όχι μια προσέγγιση της νεοφιλελεύθερης Δεξιάς.

Θα μπορούσε να έχε ι κανείς μια αθώα, έτσι, φ ιλελεύθερη προσέγγιση της 
κοινωνικής συνοχής, όπου κοινωνική συνοχή είναι η αποδοχή της κοινωνικής 
πολυφωνίας, κοινωνική συνοχή είναι ο μη αποκλεισμός.
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΜΠΤΗ

Αυτή είναι μια κλασική σοσιαλδημοκρατική προσέγγιση της δεκαετίας του 
'60 , όπου κοινωνική συνοχή είναι η λειτουργία των μηχανισμών του κοινωνικού 
κράτους, του κράτους πρόνοιας. Αλλά ποιου κράτους πρόνοιας; Ενός κράτους 
βασισμένου στον εξισωτισμό, ενός κράτους δηλαδή βασισμένου σε ένα σύστη
μα μεταβιβαστικών πληρωμών, όπου ο καδένας προσπαθεί να αντλήσει βοηθή
ματα από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Τίποτε απ' αυτά τα τρία που παρουσίασα ώς τώρα, δεν είναι μια αριστερή 
εκδοχή για την κοινωνική συνοχή και για τον πολιτισμό της κοινωνικής συνοχής, 
που είναι το πιο κρίσιμο ζήτημα για μας.

Υπάρχει μια τέταρτη, νομίζω σύγχρονη αριστερή, προσέγγιση που θεμελιώνει 
την κοινωνική συνοχή σε ένα διαρκή κοινωνικό διάλογο που πολιτικοποιεί τα 
θέματα , δ εν  τα σ υ ντεχν ικο π ο ιε ί, δ εν  ε ίν α ι ένας νέος κορπορατισμός. 
Κοινωνικός διάλογος που δεν διολισθαίνει στον κορπορατισμό, κοινωνικός διά
λογος που παράγει δημοκρατική πολιτική νομιμοποίηση για την άσκηση μιας 
εξουσίας που έχε ι την ευαισθησία και τη συνείδηση της αριστερής εξουσίας, 
κάτι που είναι εξαιρετικά δύσκολο.

Και αυτό μπορεί να φανεί σε πλήθος παραδειγμάτων. Το πιο σημαντικό ίσως 
από τα παραδείγματα είναι αυτό που ανέφερε ήδη ο Μάκης Αρσένης για το 
εκπαιδευτικό σύστημα. Αλλά εξίσου σημαντική είναι μία πολιτιστική πολιτική, 
τόσο για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς που είναι βασική και θα 
έλεγα μονοπωλιακή ευθύνη του κράτους, όσο και για το σύγχρονο πολιτισμό, 
όπου το κράτος παρεμβαίνει για να διασφαλίσει τον πλουραλισμό και για να 
ενισχύσει μια ποιοτική αντίληψη για τα πράγματα. Ίσως αυτό που κομίζει μια 
αριστερή πολιτιστική πολιτική είναι η διασταύρωσή της με τις δομές του εκπαι
δευτικού συστήματος, με την τυπική εκπαίδευση.

Το εκπαιδευτικό σύστημα, δηλαδή η πειθαρχία της σχολικής τάξης είναι ό,τι 
πιο απρόσφορο και απωθητικό υπάρχει για να έρθει το παιδί σε επαφή μ' αυτό 
που λέγετα ι πολιτισμός. Η πολιτιστική πολιτική η οποία φέρνει σε επαφή το 
παιδί, τις νεότερες ηλικίες, με μια ειδ ική αντίληψη για τον πολιτισμό έξω από τις 
δομές και τις απωθητικές πειθαρχίες της σχολικής τάξης, νομίζω ότι παράγει 
πολύ πιο σημαντικά αποτελέσματα. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, μέσα 
σε πολλά άλλα, στο Υπουργείο Πολιτισμού σε συνεργασία με το Υπουργείο 
Πα ιδείας με το πρόγραμμα Μ ΕΛΙΝΑ , με προγράμματα όπως το Σχολείο  - 
Μουσείο, με τα Εκπαιδευτικά Πολιτιστικά Δίκτυα, με τη σκυταλοδρομία ανάγνω
σης εξωσχολικού βιβλίου. Και αναφέρω έτσι τυχαία ορισμένα παραδείγματα, 
για να δ ε ίτε  πώς πίσω από επεξεργασίες και πρακτικές που θα μπορούσε να
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θεωρήσει κανείς ότι είναι τυχαίες, ότι έχουν μία διαχειριστική λογική, υφέρπει, 
υπόκειται μία συγκροτημένη πολιτική αντίληψη. Αλλά η πολιτική αυτή χρειάζεται 
μια υποστήριξη πολιτική, μια υποστήριξη ιδεολογική, κι αυτός είναι ο ρόλος του 
κόμματος σε σχέση με μια κυβέρνηση, η οποία αγωνίζεται να αντιμετωπίσει την 
καθημερινότητα.

Αλλά καμία διαχειριστική επάρκεια, καμία καθημερινή πολιτική επιτυχία, καμιά 
επιτυχής αντιπαράθεση με τη συγκυρία που πρέπει να την τέμνουμε, δεν μπορεί 
να υποκαταστήσει την κοινωνική μας αντιπροσωπευτικότητα και την ιδεολογική 
μας αναφορά. Πρέπει να έχουμε ιδεολογική ταυτότητα και συνείδηση της ταυ
τότητας αυτής, όχι ως άλλοθι για μια πολιτική και διαχειριστική ανεπάρκεια, 
αλλά ως εφαλτήριο για να κάνουμε επιτυχείς χειρισμούς στο πεδίο της καθημε
ρινής πολιτικής, δηλαδή στο πεδίο της κοινωνικής πρακτικής. Αυτό είναι η σύγ
χρονη Α ρ ισ τερ ά , ε ίν α ι η ενσ υνείδητη  κοινωνική και πολιτική  πρακτική. 
Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Ο καθηγητής ο κύριος Λοβέρδος έχε ι το λόγο.

2 6 5



ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΜΠΤΗ Παιδεία και Πολιτισμική Ταιπήτητη

Α Ν Δ Ρ Ε Α Σ  Λ Ο Β Ε Ρ Δ  ΟΣ

Εγώ, αγαπητοί σύντροφοι και φίλοι, έχω προειδοποιηθεί για 5 λεπτά, θα τηρή
σω τον χρόνο μου, γ ι' αυτό είμαι κατ' ανάγκην υποχρεωμένος, δηλαδή, να 
περιοριστώ σε καταστατικά δέματα. Έχω ως θέμα μου την «Π α ιδεία  και τον 
πολιτισμό» και δα μιλήσω για το σημείο επαφής των δύο αυτών τίτλων.

Είναι νομίζω σήμερα (για τους περισσότερους τουλάχιστον) δεδομένο ότι στη 
χώρα μας ο πολιτικός λόγος πρέπει κατ' ανάγκην να είναι περισσότερο δημι
ουργικός, λόγος επί του συγκεκριμένου, και λιγότερο καταγγελτικός. Η ανάγκη 
του ελληνικού κράτους και της ελληνικής κοινωνίας να προσαρμοστεί στις απαι
τήσεις της εποχής, είναι η βάση αυτής της θέσης.

Παρ' όλα ταύτα όμως, υπάρχει κι ένας τομέας, αυτός της παιδείας και πριν 
από αυτήν, της εκπαίδευσης, όπου κατά τη γνώμη μου η πολιτική καταγγελία 
σήμερα είναι η απολύτως απαραίτητη προϋπόθεση, κατ' αρχάς για να αφυπνι
στούμε και στη συνέχεια για να δημιουργήσουμε. Κι αυτό γιατί συνολικώς η αρι
στερά, και εμείς και τα άλλα κόμματά της, είμαστε εγκλωβισμένοι σε πελατεια
κές εξαρτήσεις που ανοιχτά πια συνκαθορίζουν την πολιτική μας.

Πρέπει λοιπόν ως πολιτικός οργανισμός να βρούμε τα κότσια για να καταγγεί
λουμε την υποΒάδμιση του δημοσίου σχολείου -αυτό είναι το θέμα μου σε 
σχέση με τα εκπαιδευτικά-, του Δημοτικού, του Γυμνασίου και του Λυκείου, μια 
υποΒάδμιση που έγινε και γίνεται με την ευθύνη όλων, (πολιτικής ηγεσίας, εργα
ζομένων ως ατόμων και ως συνδικαλιστικού κινήματος, γονέων και μαθητών).

ΥποΒάδμιση λοιπόν του δημοσίου σχολείου, της δημόσιας εκπαιδεύσεως, μια 
υποΒάδμιση που οδηγεί το τρένο της κοινωνικής ανισότητας. Η καταγγελία 
αυτή, αφαιρετικά διατυπωμένη, έχε ι ως εξής:

Το δημόσιο σχολείο έτσι όπως το φτιάξαμε μετατρέπει πλέον απροκάλυπτα 
και χωρίς ιδια ίτερες αντιστάσεις την οικονομική ανισότητα, που είναι στη Βάση 
αυτής της κοινωνίας, σε κοινωνική ανισότητα. Δηλαδή, αδυναμία εισόδου στην 
αγορά εργασίας και εν γένει αδυναμία δημιουργίας, άρα αδυναμία πολιτικής 
και πολιτιστικής συμμετοχής.

Κι αυτό γιατί με την υποΒάδμιση του δημοσίου σχολείου εξαφανίζεται η δυνα-
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τότητα μιας σχετικής κοινωνικής ισότητας, που υπάρχει μόνο όταν υπάρχει 
καθεστώς σχετικώς ίσων ευκαιριών.

Στην Ελλάδα της μεταπολίτευσης, ο βασικός στόχος στον τομέα της εκπαί
δευσης ήταν ο εκδημοκρατισμός. Ο στόχος αυτός κατακτήθηκε στις αρχές της 
δεκαετίας του '80 , και στο χώρο της εκπαίδευσης οι λειτουργικές ισορροπίες 
βρέθηκαν αργότερα, στη συνέχεια, μέσα από πολλούς κλυδωνισμούς και 
πολλά προβλήματα και δυσκολίες.

Ανεπίγνωστα όμως υιοθετήσαμε -ξαναλέω, χωρίς να το θέλουμε- την απλοποί
ηση. Δηλαδή κυρίως την κατάργηση των κανόνων, σιγά σιγά την κατάργηση της 
κριτικής προσπάθειας και την υιοθέτηση του μιμητισμού. Και θεωρήσαμε την 
απλοποίηση, αντί της σκληρής προπαρασκευής, ως προϋπόθεση ελευθερίας.

Ανταποκριθήκαμε έτσ ι στην αθλιότητα της καταναλωτικής κοινωνίας, και 
συνεπώς θεμελιώσαμε την κοινωνική ανισότητα μέσα στο ίδιο το δημόσιο σχο
λείο.

Έτσι, αυτό το δημόσιο σχολείο κατέληξε να γίνει ένας μηχανισμός παραγωγής 
αυτών που ο συρμός λέει: «the don't knows», των πολλών νέων τού δεν ξέρω, 
που το αρθρώνουν μάλιστα, αρθρώνουν δηλαδή την κατάφαση περί της άγνοι
ας τους μ' έναν τρόπο επιθετικό και ιδιαίτερα δυναμικό. Ειρωνευόμενοι όλους 
όσοι προσπαθούσαν να τους πουν για κάτι περί του αντιθέτου.

Έτσι, όμως, ολόκληρες γενιές νέων προετοιμάζονται κατ' ανάγκην για δευτε- 
ρεύοντα και τριτεύοντα επαγγέλματα και ασχολίες, εγκαταλείποντας χωρίς 
αγώνα -με τι εφόδια ν' αγωνιστούν- τα σημαντικότερα επαγγέλματα και τις 
σημαντικότερες θέσεις, την ευκινησία ανάμεσα στις διαφορετικές πόλεις της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους γόνους των εύπορων οικογενειών, οι οποίοι, φοιτώ
ντας στα ακριβά ιδιωτικά σχολεία, διδάσκονται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους 
ξένες γλώσσες, αξιοποιούν την τεχνολογία, μαθαίνουν τα σύγχρονα θέματα της 
εποχής, αθλούνται και ετοιμάζονται για καλές πανεπιστημιακές σπουδές.

Συνεπώς, αν δεν αφυπνιστούμε, αν η αριστερά δεν καταγγείλει όλους τους 
υπεύθυνους και κυρίως τον ίδιο της εαυτό, αν δεν σαλπίσει την έναρξη της ανα
βάθμισης της δημόσιας εκπαιδεύσεως, αν αφήσει τα πράγματα όπως σήμερα 
πηγαίνουν, τότε δα έχε ι η ίδια τις πιο σημαντικές ευθύνες για την αναγωγή της 
δημόσιας εκπαίδευσης στον πιο αποφασιστικό μηχανισμό μετατροπής της οικο
νομικής σε κοινωνική ανισότητα και συνεπώς στον πιο αποφασιστικό μηχανισμό 
παγίωσης και διεύρυνσης των ταξικών διαφορών.

Μίλησα για την εκπαίδευση και μ' έναν τρόπο αφαιρετικό, αλλά στην αίθουσα

2 6 7



ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΜΠΤΗ Παιδεία και Πολιτισμική Ταυτόι

είμαστε πολλοί που έχουμε από το χώρο της εκπαίδευσης κοινές εμπειρίες 
Μίλησα για κάτι συγκεκριμένο, χειροπιαστό, για προβλήματα και στρεβλώσεις 
που σ' έναν εκπαιδευτικό, σ' έναν άνδρωπο που λειτουργεί σε κάποια βαδμίδα 
της εκπαίδευσης, είναι ορατά διά γυμνού οφδαλμού.

Είναι ώρα -και μ' αυτή την επισήμανση εγώ δα τελειώσω- για μια αναφορά στο 
άρρηκτα συνδεδεμένο με την εκπαίδευση, αλλά ταυτοχρόνως και ευρύτερο 
ζήτημα της πνευματικής παιδείας, του πολιτισμού, όπως τον λέμε σήμερα.

Στο επίπεδο αυτό, κατά τη γνώμη μου, ευδέως αντανακλάται η αποτυχία της 
δημόσιας εκπαιδεύσεως στη χώρα μας. Και επειδή τα αρνητικά αποτελέσματα 
δεν είναι εμφανή, δεν είναι έκδηλα, συνήδως δεν ασχολούμαστε μαζί τους. Κι 
όμως, η αποτυχία στον τομέα της παιδείας κυοφορεί τη συνολική εδνική αποτυ
χία. Αφεδήκαμε κατά τη γνώμη μου απροστάτευτοι σε πολύ μεγάλους κινδύ
νους.

Κάναμε το εκπαιδευτικό μας σύστημα ανήμπορο να δεμελιώσει τις προϋποδέ- 
σεις της παιδείας του σύγχρονου Έλληνα. Όμως ο σύγχρονος Έλληνας, δέλει 
δεν δέλει, Βιώνει καδημερινά τη διεδνοποίηση της κοινωνίας και του κράτους 
του. Συνεπώς, για να καταλαβαίνει τι του γίνεται, είναι υποχρεωμένος καδημερι- 
νά να εμβαπτίζει στην έννοια της εδνικής ταυτότητας, και τελικώς της πατρίδας, 
τη διεδνοποιημένη ζωή του.

Αυτή όμως η καδημερινή πια λειτουργία, προϋποδέτει αυτογνωσία. Διότι μόνο 
διά της αυτογνωσίας είναι δυνατή η συμμετοχή στην ετερότητα και η αποφυγή 
της μετατροπής μας σε αλλοπρόσαλλους ουραγούς - δήδεν κοσμοπολίτες.

Μ ε άλλα λόγια, μόνο μέσα από μια άρτια, ευέλικτη και δυναμική δημόσια 
εκπαίδευση, που δα δ έτε ι προϋποδέσεις παιδείας, δα μπορέσουμε να γλιτώ
σουμε οριστικά τόσο από τον ελληνοκεντρισμό που καδηλώνει, όσο και από 
τον καταναλωτικό κοσμοπολιτισμό.

Εγώ υπό αυτή την έννοια αντιλαμβάνομαι το δέμα εκπαίδευση - παιδεία, παι
δεία - πολιτισμός, που είναι και η 5η ενότητα της συνδιάσκεψης.

Κλείνοντας, ως σοσιαλιστές πρέπει να επισημάνουμε το μηχανισμό παραγω
γής κοινωνικής ανισότητας που αποτελεί το δημόσιο σχολείο, έτσι όπως και 
εμείς το φτιάξαμε, παρά τις κάποιες φιλότιμες προσπάδειες που έχουμε κάνει.

Και δεύτερον, ως Ελληνες πια σοσιαλιστές, πρέπει ν' αντιληφδούμε ότι το 
εκπα ιδευτικό  μας σύστημα, μην παρέχοντας δ εμ έλ ια  παιδείας μάς αφήνει 
άοπλους και απροστάτευτους. Πρέπει να δούμε δυναμικά το παρόν και το μέλ
λον, συζητώντας όμως με την παράδοσή μας κι έτσι ανακαινίζοντας την παρά-
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δόση αυτή. Ώ ς πότε 8 ' αφηνόμαστε σε απλές αρχαιολογίες, που όταν απευδύ- 
νονται σε ξένους ομιλητές, απευδύνονται σε ανδρώπους που κάποιες φορές 
ξέρουν πιο πολλά πράγματα από μας για τα δέματα που εμείς δέτουμε.

Η κατάσταση δεωρώ πως δεν πάει άλλο, είναι η ώρα για την καταγγελία αυτή, 
είναι η ώρα για την καταγγελία αυτής της αρνητικής κατάστασης που, δυστυχώς, 
εμείς, ως κυβερνών κόμμα, έχουμε τη βασική ευδύνη να την ανατρέψουμε. Σας 
ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Ο σύντροφος Χρήστος Σμυρλής έχε ι το λόγο.
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Χ Ρ Η Σ Τ Ο Σ  Σ Μ Υ Ρ Λ Η Σ

Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, καλούμαστε να συζητήσουμε 
για ένα σοβαρό 8έμα όπως αυτό της παιδείας και της πολιτισμικής ταυτότητας. 
Βέβαια, αναφέρθηκε ο κύριος Υπουργός στην αρχή και έκανε μια προσέγγιση η 
οποία πιστεύω ότι μας έβαλε στο πνεύμα της συζήτησης που πρέπει ν' ακολου
θηθεί - τουλάχιστον σ' αυτή την ενότητα.

Εμείς πριν από 3-4 μήνες περίπου προχωρήσαμε στην 1 η Πανελλήνια Συνδιά
σκεψη για την παιδεία και για την κοινωνία -όπως είχα με πει-, και θέλω να 
πιστεύω ότι εκείνο το διήμερο έδωσε σε όλους μας τη δυνατότητα να συγκρο
τήσουμε την πραγματικότητα σήμερα της παιδείας στη χώρα μας, της εκπαίδευ
σης, αλλά και τις νέες ανάγκες οι οποίες μπαίνουν μπροστά στο νέο αιώνα.

Η πραγματοποίηση λοιπόν της πρώτης συνδιάσκεψης του ΠΑΣΟ Κ για την παι
δεία, συμπύκνωσε μια μακρά περίοδο αγώνων και προσφοράς του κινήματος 
μας στον αγώνα για καλύτερη παιδεία. Η πορεία αυτή, με σταθμούς στην προ
βολή του αιτήματος αλλαγής στην παιδεία στη δεκαετία του '70 , την εφαρμογή 
της μεταρρύθμισης στην πράξη στη δεκαετία του '80 , και τις νέες επεξεργασίες 
των αρχών της δεκαετίας του '90 , που κατέληξαν στο κυβερνητικό πρόγραμμα 
του '93 , αποτέλεσε ένα από τα βασικά στοιχεία της ίδιας της κοινωνικής φυσιο
γνωμίας και της πολιτικής ταυτότητας του ΠΑΣΟΚ.

Στη συνδιάσκεψη αυτή, επιβεβαιώσαμε τις βασικές αρχές και το στόχο μιας 
εκπαίδευσης ποιοτικής, ανοικτής σε όλους, κλειδ ί για μια Ελλάδα ισχυρή με κοι
νωνική συνοχή και αλληλεγγύη.

Οι εξελ ίξε ις  της εποχής μας διαμορφώνουν το σκηνικό ενός κόσμου που 
αλλάζει με ραγδαίους ρυθμούς. Ο κόσμος αλλάζει, αλλά προς ποια κατεύθυν
ση. Τα πολιτικά ερωτήματα σχετικά με το χαρακτήρα των αλλαγών, τις κατευ
θύνσεις τους και το ρόλο των κοινωνικών πολιτικών δυνάμεων μέσα σ' αυτές, 
βρίσκονται στο επίκεντρο των αναζητήσεων της νέας εποχής.

Για το ΠΑΣΟΚ, την αριστερά γενικότερα, το ζητούμενο είναι να ανταποκριδεί 
στα δεδομένα των κοινωνιών της πληροφορίας και της παγκοσμιότητας και να 
κατευθύνει τις εξελ ίξεις  ώστε αυτές να συμβαδίζουν με τις αξίες της δημοκρα
τίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της αλληλεγγύης.
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Βασικό στοιχείο στη χάραξη της αναγκαίας στρατηγικής στο νέο κόσμο, είναι 
ο κεντρικός ρόλος που κα τέχε ι η γνώση. Το έθ ιξ ε  αρκετά ο σύντροφος 
Υπουργός. Η σημασία της προκύπτει από την ανάδειξή της σε κύρια παραγωγική 
δύναμη, σε παραγωγικό προϊόν, και κυρίως σε διαδικασία παραγωγής νέων 
γνώσεων και καινοτομιών. Διαδικασία η οποία επιδρά καταλυτικά στην ανάπτυξη 
των παγκόσμιων οικονομικών και επιφέρει μεγάλες μετατοπίσεις στο κοινωνικό 
και πολιτικό οικοδόμημα.

Οι σχέσεις αυτές επαναφέρουν τα θεμελιώδη πολιτικά ερωτήματα σχετικά με 
τη γνώση. Ποιος γνωρίζει, ποιος ελέγχει και ποιος επωφελείται από αυτήν. Τι 
είδους γνώση, τι σχολείο και σε τι είδους κοινωνία. Ερωτήματα τα οποία φέρ
νουν στο προσκήνιο κρίσιμα θέματα στρατηγικής και πολιτικών σχεδίων για την 
ανταπόκριση των εκπαιδευτικών συστημάτων στις νέες (υπό διαμόρφωση) πλη
ροφοριακές, γνωσιοκεντρικές -όπως λέμε- κοινωνίες.

Ποια είναι τα στρατηγικά εκείνα σημεία που θα πρέπει να μας απασχολήσουν 
στο χώρο της παιδείας - εκπαίδευσης. Το πρώτο θέμα που τίθεται είναι η ίδια η 
αναγκαιότητα μεταρρύθμισης στην εκπαίδευση, ποιοι λόγοι την επιβάλλουν.

Και νομίζω ο καθένας θα μπορούσε ν' αναφέρει δεκάδες λόγους που σήμε
ρα επιβάλλουν μια μεταρρύθμιση, η οποία να οδηγεί σ' αυτό το οποίο και ο 
κύριος Υπουργός, και ο κύριος Βενιζέλος, αλλά και ο καθηγητής ο κύριος 
ΛοΒέρδος έθ ιξε πριν.

Το δεύτερο δέμα είναι ο χαρακτήρας των μεταρρυθμίσεων. Ποια είναι η 
κατεύθυνση στην οποία πρέπει να κινηθεί η μεταρρύθμιση της εκπαίδευσης. Κι 
εδώ θέλω να θίξω κάποια ζητήματα.

Για τους νεοφιλελεύθερους και τους νεοσυντηρητικούς, αναγκαίες μεταρρυθ
μίσεις είναι εκε ίνες  που ενισχύουν την εκπαιδευτική αγορά, περιορίζουν το 
ρόλο του κράτους και εντείνουν τους μηχανισμούς επιλογής και ανταγωνισμού 
στην εκπαίδευση.

Σκεφ τείτε και θυμηθείτε την τεράστια συζήτηση και προσπάθεια που κάνει η 
Νέα Δημοκρατία για την αλλαγή του άρθρου 15 του Συντάγματος, προκειμένου 
να μπούμε στην ιδιωτική εκπαίδευση στο χώρο των Πανεπιστημίων.

Για τα σοσιαλιστικά κόμματα, όπως το ΠΑΣΟΚ, ο χαρακτήρας, των μεταρρυθ
μίσεων πρέπει να συνδυάζει την ποιότητα της εκπαίδευσης και την ισότητα των 
μορφωτικών ευκαιριών.

Το τρίτο θέμα είναι το περιεχόμενο της μεταρρύθμισης, ποια είναι τα Βασικά 
στοιχεία της πρότασής μας για τη μεταρρύθμιση. Κέντρο βάρους της στρατηγι
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κής μας πρέπει να είναι η αναδιοργάνωση του συνόλου του εκπαιδευτικού 
συστήματος, ώστε αυτό να παρέχει να αναγκαία μορφωτικά εφόδια, τις δεξιότη
τες και τις αξίες που 8α βοηθήσουν τους νέους να οικοδομήσουν οι ίδιοι -κι 
εδώ είναι μια ειδοποιός διαφορά της νέας προσπάθειας που γίνεται από την 
κυβέρνησή μας αλλά και από μας που πρέπει να ολοκληρωθεί- την προσωπική, 
μορφωτική, κοινωνική και επαγγελματική τους εξέλιξη.

Τα εφόδια αυτά περιλαμβάνουν: πρώτον, παιδεία για τον ενεργό πολίτη, που 
αποκτά προτεραιότητα απέναντι στα πολυεπίπεδα συστήματα αποφάσεων, την 
υπερσυγκέντρωση οικονομικών και πολιτικών εξουσιών, με τις επιπτώσεις τους 
στην ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών.

Πιο συγκεκριμένα, ο σχηματισμός των αξιών του πολίτη, η κοινωνική αλληλεγ
γύη, η συλλογικότητα, η δημοκρατία, οι ελευθερίες, η κοινωνική δικαιοσύνη, η 
υπευθυνότητα αποτελούν τα απαραίτητα στοιχεία της μορφωτικής μας ταυτότη
τας.

Το δεύτερο, η ανάπτυξη της μορφωτικής πολιτισμικής διάστασης. Δηλαδή, η 
δημιουργική γόνιμη σύνδεση της εθνικής πολιτισμικής παράδοσης με τη γνώση 
του πολιτισμού των άλλων και η συμβολή της παιδείας μας στη διαμόρφωση 
των κοινών πολιτισμικών κοινωνικών αξιών, που διαμορφώνεται σ' ένα νέο, ανοι
κτό και αβέβαιο πλέον, περιβάλλον πολιτισμικής ποικιλομορφίας.

Το τρίτο, είναι τα σύνθετα, λειτουργικά μορφωτικά προσόντα. Και το τέταρτο, 
είναι οι δεξιότητες και τα κλειδ ιά που πρέπει να δώσουμε μέσα από το νέο 
εκπαιδευτικό σύστημα.

Η απόκτηση των μορφωτικών αυτών προσόντων και εφοδίων επ ιβάλλει μια 
ευρύτερη αναμόρφωση του εκπαιδευτικού συστήματος στους εξής τομείς: Πρώ
τον, σταδιακή αποκέντρωση του εκπαιδευτικού συστήματος.

Δεύτερον, αξιολόγηση της ποιότητας. Τρίτον, συμμετοχικές λειτουργίες, και 
δεν πρέπει να το υποτιμούμε -αυτό σημαίνει όχι συνδιοίκηση, όχι συνλειτουργία, 
όχι συναπόφαση απλώς, σημαίνει ουσιαστική συμμετοχή στη λήψη αυτών των 
αποφάσεων. Να τους καταστήσουμε κοινωνούς σ' αυτή την προσπάθεια την 
οποία επιχειρούμε.

Και τέταρτο, τέλος, Βασικό στοιχείο της μεταρρύθμισης πρέπει να είναι η 
κατάκτηση ενός νέου αναβαθμισμένου ρόλου του ίδιου του εκπαιδευτικού.

Οι προηγούμενοι στόχοι και οι αρχές για την πραγματοποίησή τους προσδιο
ρίζουν το πλαίσιο ενός σχεδίου μεταρρυθμίσεων του εκπαιδευτικού μας συστή
ματος. Ενός εκπαιδευτικού σχεδίου, το οποίο το Σεπτέμβρη το ψηφίσαμε, αλλά



βέβαια έχουμε πολύ ακόμα δρόμο να διανύσουμε για να μπορέσουμε να εφαρ
μόσουμε αυτό το εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο 8α οδηγήσει σ' αυτό που 
έχουμε πει κοινωνία ανοιχτών οριζόντων.

Πώς προχωρεί μια μεταρρύθμιση και πώς μπορεί να διασφαλιστεί η επιτυχία 
της. Όλα τα δεδομένα, όλες οι εμπειρίες επιβεβαιώνουν ότι οι αναγκαίες προϋ
ποθέσεις είναι, πρώτον, η γνώση σε βάθος της εκπαιδευτικής πραγματικότητας, 
η σαφήνεια και η καθαρότητα των στόχων που επιλέγουμε.

Δεύτερον, η σωστή εφαρμογή των στόχων, με την εξασφάλιση τόσο των 
μέσων που απαιτούνται όσο και με τη διάθεση μιας υψηλής επιτελικής ικανότη
τας στην εφαρμογή, την παρακολούθηση και την ανατροφοδότηση των μεταρ- 
ρυθμιστικών βημάτων.

Τρίτον, εφαρμογή μιας συμμετοχικής διαδικασίας λήψης αποφάσεων, ώστε 
αυτές να εξασφαλίζουν τη μεγαλύτερη δυνατή συναίνεση. Η λέξη συναίνεση 
πρέπει πλέον να μας γίνει συνείδηση, εάν θέλουμε να εφαρμόσουμε αυτές τις 
τομές τις οποίες επιχειρούμε, κι όχι μόνο στο χώρο της εκπαίδευσης, και σε 
άλλους τομείς.

Οι αρχές αυτές οι οποίες έχουν επιβεβαιωθεί σε κάθε μεταρρύθμιση, θέτουν 
μερικά ερωτήματα. Πρώτον, πώς οι μεταρρυθμίσεις των νόμων θα αποκτήσουν 
τη δυναμική ώστε να μετατραπούν σε μεταρρυθμίσεις του εκπα ιδευτικού 
συστήματος;

Δεύτερον, πώς ένα πολύπλοκο σύστημα, όπως το εκπαιδευτικό, μπορεί να 
αλλάξει; Μ ε ποιες διαδικασίες συμμετοχής και διαλόγου; Πώς, με άλλα λόγια, 
επιτυγχάνεται μια μεγίστη δυνατή κοινωνική συναίνεση ως προς τους εκδ ιω κό
μενους στόχους;

Πώς μια ευρείας έκτασης μεταρρύθμιση θα οργανωθεί χρονικά και κατά 
θέμα, ώστε ν' απαντά συγχρόνως σε άμεσα προβλήματα, σε πρακτικά βήματα 
βελτίωσης της εκπαιδευτικής πραγματικότητας και σε πιο μεσοπρόθεσμες 
διαρθρωτικές παρεμβάσεις που απαιτούν μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα.

Και τελευταίο ερώτημα, πώς οι άμεσες, οι μεσοπρόθεσμες και οι μακροπρό
θεσμες παρεμβάσεις θα κλιμακωθούν χρονικά, ώστε να διασφαλιστεί η σταθε
ρότητα του συστήματος και η αφομοίωση των νέων στοιχείων που εισάγονται σ' 
αυτό.

Αναμφίβολα, αγαπητοί συντρόφισσες και σύντροφοι, ο σχεδιασμός και η υλο
ποίηση μιας μεταρρύθμισης πολυδιάστατου χαρακτήρα σ' ένα πολύπλοκο 
σύστημα όπως αυτό του εκπαιδευτικού, απαιτεί υψηλό Βαθμό συνοχής και
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αλληλεπιδράσεις των επιμέρους μέτρων. Δεν είναι μια αδιαφοροποίηση διαδι
κασία στην οποία όλα εφαρμόζονται εφάπαξ, χωρίς σταδιακότητα και χρονική 
διάρκεια.

Το ζητούμενο, όμως, δεν μόνο η ανάπτυξη μιας τεχνολογίας της μεταρρύθμι
σης, η μεταρρύθμιση δεν είναι μια τεχνική διαδικασία, δεν είναι μια υπόθεση 
που μπορεί ν' αφεθεί μόνο σε ρυθμίσεις από τα πάνω που θα προετοιμάσουν οι 
τεχνικοί της μεταρρύθμισης, άλλως τεχνοκράτες.

Είναι κατεξοχήν μια εκπαιδευτική, πολιτική, κοινωνική, μορφωτική διαδικασία 
που αποβλέπει στην αλλαγή στάσεων και συμπεριφορών, στη μεταβολή των 
σχέσεων του σχολείου με την κοινωνία, στη διαμόρφωση αντιλήψεων για το τι 
προσδοκούμε από το σχολείο και πώς μπορούμε ν' αποκτήσουμε μια κοινή συλ
λογική θέληση για να επιτύχουμε εκείνη την πολιτισμική ταυτότητα και παιδεία, 
που θα διασφαλίζει στον εκάστοτε χώρο και χρόνο ανθρωπιστικές αξίες (αλλη
λεγγύη, δικαιοσύνη, συλλογικότητα, δημοκρατία), προϋποθέσεις αγαπητοί 
σύντροφοι για ενεργό πολίτη σε μια κοινωνία πολιτών. Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Ο σύντροφος Στέλιος Ελληνιάδης, από το Δίκτυο, έχε ι το λόγο.



ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΓΥΗΔΙΑΙΚ ΕΨ Η ΠΑΙΟΚ του 21ου Αιώνα

Σ Τ Ε Λ ΙΟ Σ  Ε Λ Λ Η Ν ΙΑ Δ Η Σ

Μια μικρή παρέμβαση, έτσι της τελευταία στιγμής, από το Δίκτυο Διαλόγου 
και Παρέμβασης για την Κεντροαριστερά. Εκεί, τώρα έχουμε ξεκινήσει, έχουμε 
κάνει πολύ λίγες συζητήσεις γι' αυτά τα ζητήματα, γι' αυτό περισσότερο 8α 
κάνω μια μικρή παρέμβαση, κυρίως μέσα από την προσωπική μου πείρα από την 
ενασχόληση στο χώρο του πολιτισμού.

Νομίζω ότι το βασικότερο πράγμα που έχουμε να κάνουμε στον τομέα του 
Πολιτισμού και της Παιδείας είναι να κατευθύνουμε όλες τις προσπάθειές μας 
στο να ενεργοποιήσουμε τους πολίτες. Αυτό το λέμε όλοι, αλλά είναι πάρα 
πολύ δύσκολο στην πράξη, στην καθημερινή ζωή, να το κάνουμε.

Πιστεύω ότι δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε μία πολιτισμένη κοινωνία με 
ορισμένες ντιρεκτίβες, με ορισμένες κατευθύνσεις, όσο απαραίτητες και αν 
είναι αυτές, εάν δεν αναπτύξουμε τις πρωτοβουλίες των πολιτών, εάν οι πολίτες 
δεν πάρουν την υπόθεση του πολιτισμού στα χέρια τους.

Έχουν παρθεί πολλά μέτρα και πολλές αποφάσεις. Έχουν γίνει σημαντικά 
βήματα τα τελευταία χρόνια, αλλά πολλές φορές αυτά τα μέτρα δεν λαμβά
νουν υπόψη τους αυτόν τον παράγοντα, ικανοποιούμαστε όταν φτιάχνουμε έναν 
νόμο, τον περνάμε από τη Βουλή, το νόμο, και στη συνέχεια προσπαθούμε να 
τον υλοποιήσουμε.

Όμως, όταν δεν βάλουμε τους ίδιους τους πολίτες να πάρουν μέρος ενεργη
τικά σ' αυτή την υπόθεση, τα αποτελέσματα είναι πενιχρά και οδηγούμαστε 
συνεχώς σε μία κοινωνία που βλέπουμε, όπως όλοι εντοπίζουμε, ότι είναι λιγό
τερο πολιτισμένη από την προηγούμενη.

Μάλιστα, μερικές φορές αυτά τα μέτρα (ακόμη και όταν είναι χρήσιμα), περ
νώντας μέσα από το φίλτρο της γραφειοκρατίας, φτάνουν στους αποδέκτες 
τους τόσο πολύ διαστρεβλωμένα, που λειτουργούν αρνητικά.

Να αναφέρω ένα μικρό παράδειγμα. Το Υπουργείο Παιδείας στέλνει στην 
Κάτω Ιταλία, στους ελληνόφωνους, εκ ε ί πέρα, δασκάλους, τα τελευταία τρία 
χρόνια, ένα σημαντικό βήμα.

Βλέπουμε όμως ότι ενώ αυτή η παρέμβαση ήταν πάρα πολύ σημαντική, χρόνο 
με το χρόνο οι μαθητές μειώνονται, ενώ υπήρχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από
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τους γονιούς εκεί, δηλαδή πριν από 2 χρόνια είχαμε σχεδόν 1.500 μαθητές της 
ελληνικής γλώσσας, τώρα μειώνονται, γιατί κι αυτό το μέτρο υλοποιήθηκε μς 
πάρα πολλές ελλείψεις.

Δηλαδή, στείλαμε δασκάλους που δεν ήξεραν ούτε μία λέξη ιταλικά, δεν 
ξέρω με ποιο τρόπο επιλέχτηκαν, και μπαίνουν στα δημοτικά σχολεία και δυσκο
λεύονται να διδάξουν τη γλώσσα. Και επίσης, δεν λάβαμε υπόψη μας ότι για να 
διδάξουμε την ελληνική γλώσσα πρέπει να την τοποθετήσουμε μέσα σε ένα 
ευρύτερο πολιτισμικό περιβάλλον, γιατί τα παιδιά στην Κάτω Ιταλία, από γονείς 
ελληνόφωνους, είναι παιδιά τα οποία έχουν ένα θαυμασμό για την Ελλάδα, όχι 
ειδικά για την γλώσσα.

Εάν η διδασκαλία της γλώσσας δεν συνδυαστεί με την προβολή και των 
άλλων στοιχείων του ελληνικού πολιτισμού, σε λίγο τα παιδιά θα χάσουν το 
ενδιαφέρον τους και δεν θα πατάνε στα μαθήματα των ελληνικών.

Αυτό είναι νομίζω ένα παράδειγμα που πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας και 
να συνεχίσουμε σ' αυτή την κατεύθυνση κάνοντας τις απαραίτητες διορθώσεις. 
Είναι, βέβαια, ένα γενικότερο πρόβλημα που αφορά τους Έλληνες της διασπο- 
ράς, ένα τεράστιο ζήτημα που δεν μπορούμε να το θίξουμε εδώ.

Ένα άλλο σημαντικό μέτρο που πήρε το Υπουργείο Παιδείας, για να συνδέσει 
τον πολιτισμό με την Πα ιδεία , για παράδειγμα, είναι τα λεγάμενα Μουσικά 
Γυμνάσια, τα οποία έχουν φτάσει τα 20  σήμερα σε όλη την Ελλάδα.

Όμως, κι εκεί, ενώ είναι ένα καταπληκτικό μέτρο γιατί συνδέει τον πολιτισμό, 
λέγονται Μουσικά αλλά δεν αφορούν μόνο τη μουσική, όλες τις τέχνες, συνδέει 
τον πολιτισμό με το σχολείο το καθημερινό, εν τούτοις ιδρύθηκαν πάρα πολλά 
σχολεία, δεν υπήρχαν καθηγητές να τα επανδρώσουν, να διδάξουν τα ειδικά 
μαδήματα. Τα περισσότερα απ' αυτά τα σχολεία δεν έχουν ούτε ένα μουσικό 
όργανο, ορισμένα δεν έχουν και κτίρια.

Αποτέλεσμα, ότι τα καλύτερα παιδιά, από τους καλύτερους, δηλαδή τους πιο 
ευαισθητοποιημένους, γονείς που πήγαν σ' αυτά τα σχολεία, απογοητεύονται, 
τα εγκαταλείπουν, και αυτός ο θεσμός κλονίζεται.

Ένα ζήτημα είναι αυτό, να ενεργοποιούμε τους πολίτες, δηλαδή τα μέτρα μας 
να είναι τέτοια, ήπιων παρεμβάσεων, που θα δίνουν τη σκυτάλη στους ίδιους 
τους πολίτες, για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μία πολιτισμένη κοινωνία.

Επίσης, ένα άλλο ζήτημα είναι, ότι θα πρέπει να παίρνουμε υπόψη μας τα ρεύ
ματα που υπάρχουν μέσα στην κοινωνία, αυτά που υπάρχουν μέσα στο εθνικό 
μας DNA, και να ξεκινάμε απ' αυτό. Είναι πολύ καλό να υιοθετούμε τις ξένες 
κουλτούρες, γιατί πάντοτε ο ελληνικός πολιτισμός εμπλουτίζεται από τις ξένες 
κουλτούρες, αλλά να μην υποταχθούμε σ' αυτές.
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Σοοιαλιρμός & η Δημοκρατία π η ν  Eu[

Και τι εννοώ για παράδειγμα μ' αυτό. Γιατί αφήνουμε το δημοτικό τραγούδι να 
χάνεται, μαζί με την ύπαιθρο που αλλάζει, ενώ είναι ένα σπουδαίο στοιχείο της 
πολιτισμικής μας κληρονομιάς;

Σήμερα, τα δημοτικά τραγούδια χάνονται, γιατί αλλάζει βέβαια η ύπαιδρος, 
και χάνονται γιατί τα διαμοιράζονται οι διάφοροι επιτήδειοι οι οποίοι τα έχουν 
βάλει όλοι στα ονόματά τους, όπως πολύ καλά ξέρει και ο Γιώργος Λιάνης που 
ασχολείται, και τελικά κατακερματίζονται, διαλύονται, χάνονται οι μάρτυρες, 
χάνονται τα στοιχεία, παγιώνονται καταστάσεις, σε λίγα χρόνια δημοτικό τρα
γούδι δεν 8α υπάρχει.

Και μία Κοινότητα η οποία έχε ι δικά της τραγούδια στη Νάξο, όταν 8α θελή
σει να τα ηχογραφήσει, 8α πρέπει να πάρει την άδεια διαφόρων επιτήδειων που 
τα έχουν καταχωρίσει στο όνομά τους.

Ένα άλλο ζήτημα είναι ότι πρέπει να συντονίσουμε, να δημιουργήσουμε ένα 
σχέδιο Βάσει του οποίου 8α λειτουργήσουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι (κρατικοί 
και μη) φορείς. Να μην υπάρχει αυτή η πολυδιάσπαση στον πολιτισμό που υπάρ
χει σήμερα, όπου ο καθένας κάνει ό,τι θέλει και χωρίς συνέχεια πολλές φορές.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση ξοδεύει εκατοντάδες εκατομμύρια κάθε χρόνο για 
πολιτιστικές εκδηλώσεις, το Υπουργείο Πολιτισμού σήμερα εμφανίζει μια πιο 
συγκροτημένη παρέμβαση, πρέπει να το επισημάνουμε αυτό, αλλά υπάρχει ο 
Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού με το Φεστιβάλ Αθηνών όπου κάνει τα δικά 
του. Κανένα εθνικό σχέδιο, κανένας συντονισμός, τίποτα. Λεφτά υπάρχουν.

Επίσης, θέλω να πω, ότι εάν ενεργοποιήσουμε τους πολίτες και εάν συντονί
σουμε τη δραστηριότητά μας, θα εξοικονομήσουμε και χρήματα. Δεν είναι οικο
νομικό το ζήτημα - ειδ ικά όσον αφορά τον πολιτισμό. Και αν δεν Βάλουμε τους 
πολίτες να διαφυλάξουν, για παράδειγμα, το δικό τους πολιτισμό στην κάθε κοι
νότητα, στο κάθε χωριό, στην κάθε πόλη, δεν θα μπορέσουμε να το κάνουμε 
κεντρικά, όπως δεν μπορούμε να φυλάξουμε τα δάση μας εάν την υπόθεση δεν 
την πάρουν οι ίδιοι άνθρωποι των περιοχών που έχουν δάση, δεν θα καταφέ
ρουμε κεντρικά να κάνουμε τίποτα.

Θα ήθελα να πω πάρα πολλά πράγματα, απλώς ήθελα να τα εντοπίσω. Σας 
ευχαριστώ πάρα πολύ, ελπίζω κάποια στιγμή να δοθεί η δυνατότητα. Στο Δίκτυο 
ετοιμάζουμε κάποια πρόταση την οποία στη συνέχεια, μ' ένα κείμενο που θα 
βγει, θα σας τη δώσουμε σε όλους σας. Απλώς ήθελα να σας Βάλω ορισμένα 
ζητήματα. Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Ο Καθηγητής, ο Γιάννης Παπαδάτος, έχε ι το λόγο.

^ ; | · ΐ |Ι.Ι!Ι.ΊΙΙί<:Μΐ·ΜΛΐ^ΐιΐ.Μ·ι1
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΜΠΤΗ Παιδεία και Πολιτισμική Ταυτότητα

Γ ΙΑ Ν Ν Η Σ  Π ΑΠ ΑΛΑ ΤΟ Σ

Σύντροφοι και συντρόφισσες, νομίζω συζητάμε μια πολύ σημαντική θεματική 
ενότητα, που δυστυχώς δεν διαφεύγουμε τον κίνδυνο να δίνουμε αυτονόητες, 
στερεότυπες απαντήσεις.

Εάν δεν διευκρινίσουμε τι εννοούμε Παιδεία και τι εννοούμε πολιτιστική ταυ
τότητα, φοβάμαι ότι δεν μπορούμε να κάνουμε προτάσεις. Και νομίζω ότι είναι 
αρκετά δύσκολο να ορίσει κανείς το τι είναι Παιδεία, εκτός και περιοριστεί 
στην έννοια της τυπικής εκπαίδευσης.

Αλλά η τυπική εκπαίδευση, ήδη, είναι ένα μικρό ποσοστό σε σχέση με την 
άτυπη εκπαίδευση που παίρνουμε διά βίου από την τηλεόραση και από τα άλλα 
Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας. Ένα παιδί ξοδεύει πολύ περισσότερες ώρες στην 
τηλεόραση απ' ό,τι στο σχολείο και είναι προφανές ότι η πολιτιστική του ταυτό
τητα από εκε ί θα δημιουργηθεί και όχι μέσα από τα τυπικά πλαίσια ενός σχολεί

ου.

Επίσης, η έννοια της πολιτιστικής ταυτότητας είναι αρκετά ασαφής. Πιστεύει 
κανείς ότι υπάρχει ελληνική πολιτιστική ταυτότητα, υπάρχει αλβανική, υπάρχει 
γαλλική; Πολύ φοβάμαι ότι πρόκειται για έναν μύθο, για ένα ζωτικό ψεύδος - 
έστω και αν τα κράτη και τα έθνη το έχουν ανάγκη.

Ζούμε με τους μύθους για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Αλλά είναι 
πολύ δύσκολο να προσδιορίζουμε την έννοια της ελληνικής πολιτιστικής ταυτό
τητας και πρέπει να δούμε τι εννοούμε κάθε φορά και ποιο είναι το περιεχόμε
νο.

Όμως, πέρα απ' αυτό, θα έλεγα ότι η κλασική προσέγγιση της ταξικής δ ια ίρε
σης σε σχέση με τους κατόχους των μέσων παραγωγής τείνει να είναι ξεπερα
σμένη εάν δεν είναι ήδη ξεπερασμένη. Και οι σύγχρονες ταξικές αντιθέσεις 
είναι ανάμεσα στους κατόχους των γνώσεων και σ' αυτούς που δεν έχουν τις 
γνώσεις.

Ο ι ηγετικές ομάδες των κρατών και των κομμάτων και των πολιτιστικών 
συγκροτημάτων είναι σε σχέση με τους κατόχους ειδικών γνώσεων και όχι αν 
είναι βιομήχανος ή κάτι άλλο. Ακόμα και στο ΠΑΣΟ Κ νομίζω, παρά τα όποια
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΠΑΕΟΚ Ο Σοσιαλισμός Λ η Δημοκρατία στην Ευρώπη του 21ου Αιώνα

ανοίγματα του αμφίπλευρα, δεξιά, αριστερά, δεν έχουμε και βιομηχάνους στο 
Εκτελεστικό Γραφείο, φαίνεται ότι δεν διαμορφώνουν, εκτός και είναι και δεν 
τους ξέρω - και το εύχομαι. Θέλω να πω δηλαδή, οι κάτοχοι γνώσεων διαμορ
φώνουν τις ηγετικές ομάδες, και 8α πρέπει να το δούμε κι αυτό.

Ένα άλλο βασικό ερώτημα είναι, αν η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας και 
των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, η τηλεοπτική Βιομηχανία, επιτρέπει ιδιαιτερό
τητες της Ευρώπης ή κάθε κράτους. Εάν δεν δούμε το πώς λειτουργούν, δεν 
μπορούμε να κάνουμε κάτι.

Κατά 7 0% -80%  στις χώρες του Τρίτου Κόσμου τα τηλεοπτικά προϊόντα είναι 
αμερικανικά. Η τηλεοπτική κυριαρχία των Ηνωμένων Πολιτειών είναι πολύ πιο 
ισχυρή από τη στρατιωτική κυριαρχία, το μοντέλο που διαπνέει και σαν μοντέλο 
διακυβέρνησης και ζωής.

Το βασικό ερώτημα βεβαίως είναι, σ' αυτή την επανάσταση ελέγχου που είναι 
μέσα από το CNN και τα άλλα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, υπάρχουν τρόποι 
να αντισταθεί κανείς; Οι μεγάλες μάζες των ατόμων ελέγχονται μέσα από τα 
Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας.

Και είναι μια επανάσταση ελέγχου αυτού του τύπου και διαμορφώνουν κατα
στάσεις και συνειδήσεις. Τριτεύοντα ζητήματα αποκτούν τεράστια έκταση, βλέ
πουμε και τα τεκταινόμενα στις Ηνωμένες Πολιτείες, το τι συμβαίνει.

Μπορεί κανείς να αντισταθεί; Νομίζω ότι μπορούμε να είμαστε πιο αισιόδοξοι 
γιατί το άτομο δεν είναι ένα παθητικό ον, και ενεργητικά προσλαμβάνει και δια
μορφώνει την πραγματικότητα. Αυτή η αίσθηση ότι είναι παθητικός ο τηλεθεα
τής, δεν είναι αλήθεια. Μπορείς να επιλέγεις το τι θέλεις να δεις και να απορρί
πτεις. Είναι πολύ πιο ενεργητικό το άτομο για να μπορεί να κρίνει και να αποφα
σίζει, και πρέπει ίσως εκε ί να τονίσουμε τα πράγματα.

Ένα άλλο βασικό ζήτημα είναι αυτή η διαχείριση των συμβόλων και του πολιτι
σμού. Τι σημαίνει στην ελληνική περιοχή, θα έχουμε έναν ευρωπαϊκό πολιτισμό, 
ευρωπαϊκή ταυτότητα, θα έχουμε ελληνική ταυτότητα; Υποθέτω ότι ούτε η πλή
ρης ταύτιση με τον ευρωπαϊκό πολιτισμό είναι το σωστό, ούτε βέβαια το αντίθε
το της ελληνικής ταυτότητος. Θα πρέπει να μπορέσουμε, μέσα στην πολυεθνική 
Ευρώπη να διατηρήσουμε την ταυτότητά μας με κοινά σημεία ευρωπαϊκά.

Και για να πω και κάτι αριστερό από τον Μπρεχτ. Ένα άλλο βασικό ερώτημα 
είναι, μια κοινωνία μπορεί να έχε ι ένα κοινό σύστημα συμβόλων όταν είναι δια ι
ρεμένη σε ομάδες - τάξεις; Έχουν αλλοιωθεί αυτές οι έννοιες, αλλά μία δια ιρε
μένη κοινωνία, έστω και σε επίπεδο γνώσεων ή αλλού, μπορεί να έχ ε ι κοινά 
αποδεκτά σύμβολα;
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΜΠΤΗ Παιδεία και Πολιτισμική Tcmrormn

Γιατί αν δεν έχει, 8α μιλάμε για διπλούς πολιτισμούς μέσα σε ένα κράτος, ένα 
έδνος. Πιστεύω, στο περιορισμένο διάστημα του χρόνου, ότι η έννοια της εκπαι
δευτικής μεταρρύδμισης, της εκπαιδευτικής πολιτικής, δεν μπορεί να παραμένει 
μόνο κλεισμένη στους γυάλινους πύργους της τυπικής εκπαίδευσης. Θα πρέπει 
να παρεμβαίνει ενεργητικά και στις τηλεοράσεις και στις εφημερίδες και στα 
άλλα δρώμενα.

Εάν δηλαδή δεν επεκταδεί στον ελεύδερο χρόνο και στη συνεχή εκπαίδευση 
και όλα τα άλλα, δεν δα μπορέσουμε να διαμορφώσουμε άλλα ζητούμενα, και 
βεβαίως η δωρεάν εκπαίδευση (όπως είπε ο υπουργός) είναι πάρα πολύ σημα
ντικό δέμα, γιατί μέσα απ' αυτή τη διαδικασία γίνεται μια αναδιάρδρωση ταξι
κών δέσεων, σχέσεων, ηγετικών ομάδων, που είναι σημαντικό για μας.

Η συνεχής εκπαίδευση είναι πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα, και Βεβαίως δα 
πρέπει να επιμείνουμε, γιατί νομίζω ότι οι στάσεις περιορίζονται σιγά - σιγά, ότι 
τα Πανεπιστήμια στην Ελλάδα, καλώς συνταγματικά, ανήκουν στην πολιτεία. Εάν 
τα ιδιωτικοποιήσουμε κι αυτά, πολύ φοβάμαι ότι δα αλλοιωδεί η αίσδηση της 
ταυτότητας της ελληνικής, και αυτό δα έχε ι μακροπρόδεσμες αρνητικές επι
δράσεις. Ευχαριστώ σύντροφοι.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Ο σύντροφος Γιάννης Πανούσης, ο καδηγητής, έχε ι το λόγο.
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Γ ΙΑ Ν Ν Η Σ  Π Α Ν Ο Υ Σ Η Σ

Συντρόφισσες και σύντροφοι, η Παιδεία δεν προσφέρει βέβαια οριστικές ή 
τελικές απαντήσεις, αλλά πάντοτε συνδέεται με την αρετή, τη δημοκρατία και 
την ελευθερία.

Η Παιδεία αποτελεί αυταξία και πρωταρχικό δικαίωμα του ανθρώπου και επι- 
διωκόμενο σκοπό της κοινωνίας, αφού εκπ α ιδευτικές  επιλογές είναι, στην 
ουσία, επιλογές της κοινωνίας. Η Παιδεία ενδυναμώνει ανθρώπινες αξίες, καλ
λιεργεί την κοινοτική συνείδηση, αποκαδιστά την κοινωνική συνοχή, προωθεί την 
οικονομική ανάπτυξη.

Η εκπαιδευτική πολιτική, ως εφαρμογή των αρχών της παιδείας σε συγκεκρι
μένη κοινωνία, δεν πρέπει να περιορίζεται στην προσαρμογή της εκπαίδευσης 
στο υπάρχον πλαίσιο, αλλά να προσβλέπει στην άνοδο του γενικού μορφωτικού 
επιπέδου και στην ενίσχυση των δεσμών του πολίτη με την κοινωνία.

Η εκπαίδευση αποτελεί, άλλωστε, ενέργεια της κοινωνίας, και οι σκοποί της 
δεν είναι άλλοι από τους σκοπούς της κοινωνίας. Άρα, ως όρια της εκπαίδευ
σης πρέπει να δέσουμε τα ίδια τα όρια της κοινωνίας και των πολιτών της.

Ο τρόπος που μια κοινωνία επ ιλέγει, ταξινομεί, μετα δ ίδει, αξιολογεί τους 
κώδικες της εκπαιδευτικής γνώσης αντανακλά τη μορφή εξουσίας και ελέγχου. 
Περιχαράζοντας ή στεγανοποιώντας η εκπαίδευση, ως ορθολογικός κοινωνικός 
επιμεριστής, δεν αφήνει ιδιαίτερα περιθώρια κινητικότητας.

Δυστυχώς, σήμερα, η εκπαίδευση έχε ι γίνει μια νέα Δύση, με την έννοια ότι 
καλλιεργούνται μύθοι κοινωνικής ισότητας ή φυσικής ανωτερότητας ή κληρονο
μικής ευφυΐας. Το εκπαιδευτικό σύστημα αναθέτει ρόλους μέσα από ορατές και 
αόρατες παιδαγωγικές λειτουργίες, χρησιμοποιώντας πολιτισμικά προσδιορι
σμένους μηχανισμούς τοποθέτησης ή αποπεμπτικές ιεραρχήσεις των εκπαιδευ
τικών διαδικασιών.

Η αντισταθμιστική εκπαίδευση δεν μετατρέπει αυτούς που κληρονομούν σ' 
αυτούς που αξίζουν, που δεν οδηγεί μόνο σε ατομική καταξίωση, όπως φαίνεται 
να γίνεται σήμερα, αντί να προσβλέπει στην ανάπτυξη του δυναμικού της κοινω
νίας.
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΜΠΤΗ Παιδεία και Πολιτισμική Ταυτότητα

Η εκπαιδευτική ισότητα μόνο σε εξίσωση μπορεί να οδηγήσει, διότι η δράση 
των κοινωνικών παραγόντων της πολιτισμικής ανισότητας δεν αναχαιτίζεται. Η 
ισότητα εκπαιδευτικών ευκαιριών είναι παραπλανητική εάν δεν εναρμονιστεί η 
τριάδα: Κοινωνική καταγωγή - εκπαιδευτικό σύστημα - κοινωνική θέση.

Απέναντι σ' αυτή τη διαπίστωση αναπτύσσονται ισονομιστικές και ισοπολιτεια- 
κές αντιλήψεις. Ο εκδημοκρατισμός της εκπαίδευσης αναφέρεται στη δυνατό
τητα ελεύθερης πρόσβασης σε εκπ α ιδευτικές  βαθμίδες, ανεξάρτητα από 
φύλο, θρησκεία, τάξη ή άλλη διάκριση, καθώς και στην ομοιογένεια και την 

υψηλή ποιότητα των σπουδών.

Δεν πρέπει το εκπαιδευτικό σύστημα, μέσω μιας στρέβλωσης της αξιοκρα
τίας, να ευνοεί τους ήδη ευνοημένους, αλλά να επιτρέπει τη διάχυση της εκπαι
δευτικής πληροφορίας, του εκπαιδευτικού υλικού, στο μεγαλύτερο δυνατό 
αριθμό ατόμων, οι οποίοι στο μικρότερο δυνατό διάστημα θα μορφωθούν κατά 
τον πληρέστερο και τελειότερο τρόπο.

Η ισορροπία μεταξύ της διατήρησης της πολιτιστικής και της μορφωτικής κλη
ρονομιάς και του ρόλου της κοινωνίας στην αντιμετώπιση (και με εκπαιδευτικά 
μέσα) των φαινομένων του ρατσισμού, της ξενοφοβίας, της ακούσιας πολυπολι- 
τισμικής εισδοχής, του εθνικισμού, του σοβινισμού, του ευρωκεντρισμού είναι 
δύσκολη.

Πρέπει να πετύχουμε ταυτόχρονα και τους τρεις στόχους της εκπαίδευσης: 
τον οικονομικοκοινωνικό, τον επιστημονικοτεχνολογικό, τον ηθικοπολιτιστικό. 
Να καλλιεργούμε ταυτόχρονα και τις τρεις κουλτούρες: της ανάπτυξης, της 
τεχνολογίας, του ανθρωπισμού.

Ανθρωποκεντρική, και δη βιοκεντρική και όχι συστηματοκεντρική, πρέπει να 
γίνει η θεώρηση της κοινωνίας, ακόμα και αν η τεχνολογία αρχίζει να καταλύει 
τις σταθερές μας αρχές. Η τεχνοεπιστήμη ανατρέπει τις σχέσεις επιστήμης και 
ανθρώπινης προόδου, τεχνολογίας και περιβάλλοντος, κοινωνικού ελέγχου και 
ομογενοποίησης πολιτισμικών προτύπων.

Τα ερωτήματα, ποιος γνωρίζει, ποιος ελέγχει, ποιος επωφελείται, για ποια ή 
για ποιες κοινωνίες, τίθενται εκ  νέου στην επικαιρότητα. Η ραγδαία επιτάχυνση 
της επιστημονικής τεχνολογικής γνώσης και η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας, 
χωρίς να επιλύουν τα μεγάλα κοινωνικά προβλήματα της εποχής: φτώχεια, ανερ
γία, κοινωνικός αποκλεισμός, ισότητα των δύο φύλων, διαμορφώνουν μιαν 
άλλου είδους κοινωνία, όπου ναι μεν η γνώση θα αποτελεί το κλειδί, αλλά δεν 
θα είναι ικανή συνθήκη για το άνοιγμα της πόρτας της επιτυχίας.
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΠΑΙΟΚ Ο Σοσιαλισμός & ΐ) Δημοκρατία στην Ευρ

Η γνώση δεν είναι πλέον κλεισμένη σε Μοναστήρι και η σοφία δεν φοβάται 
την κοινωνική επαφή. Αλλά το πέρασμα από την κοινωνική ανάγκη στη μορφωτι
κή απελευθέρωση δεν είναι κατοχυρωμένο. Η αλλαγή των όρων ζωής αυξάνει 
την ανάγκη για συστηματική μετάδοση των γνώσεων, τη γενίκευση της εκπαίδευ
σης, το άνοιγμά της σε όλες τις κοινωνικές ομάδες.

Η κοινωνία των Μ.Μ.Ε., της πληροφορίας, αποκλείει όσους δεν μπορούν να 
αποκρυπτογραφήσουν τους κώδικες. Η μεγάλη απόσταση ή και η ρήξη ανάμεσα 
σ' αυτούς που κατανοούν την εποχή τους και σ' αυτούς που ξεπεράστηκαν 
θέτει σε κίνδυνο την ίδια τη δημοκρατία.

Συντρόφισσες και σύντροφοι, η εκπαίδευση λύνει κοινωνικά προβλήματα, υφί- 
σταται την κοινωνική κρίση χωρίς να ταυτίζεται μ' αυτήν, δεν υπακούει σε εξωι- 
στορικά πρότυπα, δεν νομιμοποιεί το κληρονομημένο πολιτισμικό κεφάλαιο, δεν 
παρέχει πιστοποιητικά κοινωνικής αρμοδιότητας, αυτό που λέγαμε παλιά αρι
στοκρατία της τηβέννου, δεν αποκλείει όσους δεν ανήκουν στους λίγους.

Η κατασκευή της συναίνεσης δεν αποτελεί αντικείμενο της εκπαίδευσης, ούτε 
βέβαια ο έλεγχος της ανάπτυξης. Συζητάμε ακατάπαυστα για την κοινωνία των 
γνώσεων και των πληροφοριών και αρνούμαστε να υποψιαστούμε καν ότι κάθε 
κοινωνική ολοκλήρωση προϋποθέτει και ηθικά συστήματα αξιών.

Η εκπαίδευση ως τμήμα της κοινωνίας αντανακλά τις αντιθέσεις της και 
δανείζεται τους σκοπούς της. Αλλά ως κριτική συνείδηση, στην πορεία μετασχη
ματισμού της, οφείλει, με φαντασία, να τολμήσει και να προετοιμάσει το νέο 
κόσμο.

Ας αφήσουμε τα πλούσια επιχειρήματα για εκπαίδευση των επιχειρηματιών ή 
των ιδιωτών. Γεμίσαμε δυστυχισμένους τεχνοκράτες, επιτυχημένους σοφούς που 
αυτοκτονούν από μοναξιά, top managers που διαφθείρονται.

Πρέπει να αρνηθούμε τη βαρβαρότητα της ανταγωνιστικότητας και την απο
λυτότητα της παγκοσμιοποίησης, που καθιστούν τα Εκπαιδευτήρια πολυεθνικές 
επιχειρήσεις, λόμπι ή κυνηγούς εύκολων καινοτομιών.

Η πολυπολιτισμική κοινωνία συνδέεται με την εκπαίδευση μέσω της διαπολιτι- 
σμικής αγωγής. Και σήμερα διανύουμε την περίοδο της κατανόησης και της 
αναγνώρισης των πολιτισμικών αξιών όλων των κοινωνικών ομάδων.

Τα Πνευματικά μας Ιδρύματα οφείλουν να αντισταθούν σε ιδεολογικό επίπε
δο στους επελαύνοντας εθνικισμούς, να συμβάλουν στην προστασία των δικαι
ωμάτων των μειονοτήτων, να μην επιτρέψουν στα θρησκευτικά πάθη και τους 
φανατισμούς να αλώσουν την επιστήμη.
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΜΠΤΗ Παιδεία και Πολιπομική Ταιπόττιτη

Η κανιβαλική κοινωνία η οποία επιδιώκει την πλήρη αφομοίωση και εξάλειψη 
κάδε ιδιαιτερότητας δεν μπορεί να αποτελέσει πρότυπο στην εκπαίδευση μιας 
χώρας, που πάντα αναζητούσε τη σύνδεση και την υπέρβαση.

Η δημοκρατία για την παιδεία, προϋποθέτει όμως μια παιδεία για τη δημοκρα
τία. Δηλαδή, οι πολίτες να αισθάνονται ως μέλη μιας ενιαίας και αδιαίρετης 
συνολικής ενότητας. Και η πολιτεία να αναζητεί μια συνεχώς ανανεούμενη νομι
μοποίηση με Βάση τις δημοκρατικές συμμετοχικές διαδικασίες.

Η Αριστερά πρέπει να μεριμνήσει για τη μεταφορά της κυρίαρχης στο καπιτα
λιστικό σύστημα γνώσης στο σύνολο της ανθρωπότητας συνεκτιμώντας τη δια- 
πολιτισμική διάσταση, αξιοποιώντας ταυτόχρονα τεχνολογία και ανθρώπινο 
παράγοντα, μη συγκεντρώνοντας και μη ισχυροποιώντας κεντρικές δομές, ενι- 
σχύοντας ηθικές αξίες της κοινωνίας.

Εκσυγχρονισμός χωρίς ιδεολογία, σημαίνει επιστροφή στην παλαιά εξουσία 
δίχως κοινωνική πρόοδο και ισότητα, με αστυνόμευση και κοινωνικό έλεγχο. Η 
παιδεία αποτελεί το βασικό δίκτυο επικοινωνίας και κατανόησης ανθρώπων και 
λαών.

Σήμερα κινδυνεύουμε από απώλεια ιστορικής μνήμης και συνείδησης και από 
πολιτισμική ασυνέχεια. Η αγριότητα της παγκοσμιοποίησης μάς οδηγεί στον 
1 8ο και όχι στον 21 ο αιώνα, σε παγκόσμιο Απαρτχάιντ.

Ο homo teahnioo scientifico aoructus δεν εμπνέει κανέναν. Οι διανοούμενοι, 
που ούτε ερμηνεύουν, ούτε αλλάζουν τον κόσμο, αλλά ζουν με το εφήμερο 
συζητώντας για το θάνατο των ουτοπιών και το τέλος των ιδεολογιών, περισ
σεύουν.

Και δυστυχώς, συντρόφισσες και σύντροφοι, και στην κομματική μας ηγεσία 
έχε ι εμφιλοχωρήσει αυτό το μικρόβιο του κράτους των καθηγητών, των ανθρώ
πων δηλαδή που μπορούν με κάθε κυβέρνηση να τα βρουν και δεν ακονίζουν 
ούτε τα μαχαίρια σαν να ήταν μολύβια -όπως λ έε ι ο ποιητής- ούτε τα μολύβια 
σαν να ήταν μαχαίρια, αλλά φοβάμαι ότι ακονίζουν από τη μια μεριά τα δόντια 
τους απέναντι στην ιδεολογία μας, και από την άλλη, τα πιρούνια απέναντι σε 
ένα εμπορευματοποιημένο Πανεπιστήμιο.

Θέλω να τελειώσω λέγοντας ότι η κοινωνία επ ιχειρεί, μέσω της παιδείας, να 
ξαναδιαβάσει το μεγάλο βιβλίο της γνώσης. Η παιδεία μάς αφορά όλους και 
είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι γι' αυτήν.

Από την άλλη πλευρά, εάν θεωρούμε ότι ο πολιτισμός δεν είναι τίποτα άλλο 
εκτός από εκφραστικές μορφές των αξιών της παιδείας, μορφές που εξαρτώ-
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΙΥΝΑΙΑΣΚΕΨΗ ΠΑΙΟΚ Ο Σοσιαλιομός & η Δημοκρατία στην Ευρώπη του 21ου Αιώνα

νται από την ιστορία, τη γεωργία και τη συγκυρία, πρέπει να αξιοποιήσουμε 
αυτόν τον πολιτισμό για να αντισταθούμε στην κακιά πολιτική και την αδηφάγο 
οικονομία και να ξεπαγιδευτούμε από τα χωρίς οράματα (επικίνδυνα για την 
ανθρωπότητα) πειράματα τεχνολογικής τυραννίας και να ξανααφουγκραστούμε 
τα διατοπικά και διαχρονικά μηνύματα του Σοσιαλισμού.

Μ ε την παιδεία και τη γλώσσα, με τη δημοκρατία και την αλληλεγγύη 8α 
πορευτούμε στον 21 ο αιώνα. Έναν αιώνα όπου το χωρόχρονο της ιστορίας 8α 
αποκτήσει διαστημικές ταχύτητες, και που εμείς 8α αποφασίσουμε αν 8α πάμε 
προς τον ανθρωπισμό ή τη βαρβαρότητα. Σας ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Ο σύντροφος Γιάννης Μόρτζος έχε ι το λόγο.
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Γ ΙΑ Ν Ν Η Σ  Μ Ο ΡΤΖΟ Σ

Άφησα τα χειρόγραφα γιατί, πραγματικά, ο χρόνος πιέζει και πρέπει να πω 
λίγα πράγματα. Αισθάνομαι την ανάγκη, γιατί, σύντροφοι και συντρόφισσες, 
πολύ σπάνια -τουλάχιστον τον τελευταίο καιρό- μου δίνεται η ευκαιρία να επι
κοινωνήσω μαζί σας και να σας ακούσω και να πάρω μερικές καινούριες ιδέες - 
όπως άκουσα σήμερα πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα.

Μόνο που τα έχουμε πει πολλές φορές μέχρι τώρα, αλλά δεν τα έχουμε 
εφαρμόσει. Τουλάχιστον στο χώρο του πολιτισμού έχουμε δώσει το πολιτισμικό 
μας στίγμα από την 3η Σεπτέμβρη. Η έννοια σοσιαλιστικός μετασχηματισμός 
ταυτίστηκε αμέσως με την έννοια πολιτισμική επανάσταση.

Και όταν μιλάμε για πολιτισμική επανάσταση, εννοούμε ότι μέσα σ' αυτή την 
κοινωνία που επί χρόνια ε ίχ ε  διαμορφώσει και διαπλάσει η δεξιά, με τη νοοτρο
πία που πολύ σωστά μέχρι τώρα ανέπτυξαν οι προλαλήσαντες σύντροφοι, δημι
ούργησε μια κοινωνία διαστρεβλωμένη η οποία βασικό στόχο -και δυστυχώς 
μέχρι σήμερα- είχε, μόνο την κατανάλωση.

Αυτό είναι ένα πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας που δυστυχώς δεν μπορέ
σαμε ούτε εμείς να το χτυπήσουμε στη ρίζα του. Είπε ο σύντροφος υπουργός, ο 
Αρσένης, επισήμανα δηλαδή από τα πολλά που είπε πολύ σημαντικά, ότι υπήρχε 
διαχωρισμός παιδείας- πολιτισμού. Αυτό είναι ένα έντεχνο τέχνασμα της Δεξιάς 
και των συντηρητικών, εν πάση περιπτώσει, αυτού του κράτους.

Γιατί. Γιατί αυτό έχει ακριβώς ως στόχο να δημιουργεί όχι ενεργούς πολίτες, 
αλλά υποκατάστατα. Γι' αυτό και δημιουργήθηκε ο πολιτισμός της κατανάλω
σης, τον οποίο είχαμε υποσχεθεί ότι θα τον χτυπήσουμε και δυστυχώς δεν τον 
χτυπήσαμε - όπως έπρεπε τουλάχιστον.

Σχεδιασμοί υπήρξαν και στο παρελθόν, θα υπάρχουν και τώρα, αλλά πρέπει 
να επισημάνω για άλλη μια φορά, ότι πρέπει να κινηθούμε σε μια κοινωνία ενερ
γών πολιτών, απαλλαγμένων από πολλά πράγματα που τους κάνουν να είναι 
σήμερα θύματα μιας καταναλωτικής κοινωνίας.

Πολιτισμός όπως τον εννοώ εγώ που, εν πάση περιπτώσει, ασχολούμαι άμεσα, 
δεν είναι το θέατρο μόνο, δεν είναι η μουσική, δεν είναι ο χορός, δεν είναι ο
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κινηματογράφος. Πολιτισμός είναι η καθημερινή μας ζωή. Πολιτισμός σημαίνει 
ότι πρέπει ο πολίτης να ξέρει ότι η τουαλέτα του πρέπει να είναι πιο καθαρή 
ακόμη και απ' το σαλόνι του.

Ότι η κουζίνα του πρέπει να είναι ακόμα πιο καθαρή απ' ό,τι είναι η κρεβατο
κάμαρά του. Πολιτισμός σημαίνει να μην περνάς με το αυτοκίνητο και να ανοίγει, 
το παράθυρο και να πετάς έξω το χαρτί από την τυρόπιτα. Από εκε ί ξεκινάμε για 
να φτάσουμε μετά στις έντεχνες μορφές του πολιτισμού, που οπωσδήποτε η 
καλλιέργειά τους έχει μεγάλη σημασία και έχει άμεση σχέση με την παιδεία.

Επισημαίνω ότι αν στον τόπο αυτό, όπως είπαν οι προηγούμενοι σύντροφοι, 
έχουμε άμεση ανάγκη από εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, το συνδέω άμεσα με 
την έννοια εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, πολιτισμική ανάπτυξη. Είναι κάτι που ως 
σοσιαλιστές δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ και δεν πρέπει να το βάζουμε σε 
δεύτερη μοίρα.

Ιεραρχώ εγώ σήμερα και λέω ότι για άλλη μια φορά πρέπει αυτό το δίπτυχο, 
παιδεία-πολιτισμός, να μπει σε πρώτη ιεράρχηση, και ως Κυβέρνηση αλλά και 
ως Κόμμα έχουμε ιερό καθήκον να δώσουμε, ξεκινώντας από τα μέλη μας αλλά 
και στον υπόλοιπο κόσμο, αυτή τη διάσταση του πολιτισμού, γιατί διαφορετικά 
θα μείνουμε στο πλαίσιο, όπως σας είπα προηγουμένως, της αυστηρά κατανα
λωτικής κοινωνίας με τα επακόλουθα τα οποία τα γνωρίζουμε όλοι σήμερα.

Θέλω να πω πόση σημασία έχουν σήμερα και επιβολή αρνητική τα Μέσα 
Μαζικής Επικοινωνίας. Κάποτε, πριν από χρόνια, είχα πει, ως ΠΑΣΟΚ, να λέμε 
Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας και Πολιτισμού. Δεν μπήκε ποτέ αυτό το πράγμα. 
Δυστυχώς, αυτό το καταλυτικό φαινόμενο, κυρίως της τηλεόρασης και κατά 
δεύτερο του ραδιοφώνου, μετά την εφαρμογή της ελεύθερης όπως λέμε ραδιο
φωνίας και τηλεόρασης, έπαιξε σημαντικό ρόλο - κυρίως στους νέους.

Είπε προηγουμένως ο σύντροφος Παπαδάτος πόσο επιβάλλει παιδεία σήμε
ρα η τηλεόραση. Είναι γεγονός, αγαπητοί σύντροφοι και συντρόφισσες, ότι η 
τηλεόραση, τουλάχιστον τα τελευταία δέκα χρόνια, έχ ε ι δημιουργήσει πολύ 
μεγάλη ρήξη στην κοινωνία. Και όταν λέω ρήξη, εννοώ αυτό που είπα προηγου
μένως, το πολιτιστικό γεγονός έχε ι πάρει πλέον μια μορφή ατομικισμού.

Δεν υπάρχει συλλογικότητα. Τα προγράμματα της τηλεόρασης Βοηθάνε τον 
άνθρωπο περισσότερο να συρρικνωθεί προς τα μέσα παρά προς τα έξω. Έχει 
γίνει εγωιστής ο σύγχρονος νέος, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να λειτουργή
σει συλλογικά. Δεν μιλάω πλέον για ποιότητες προγραμμάτων, γιατί τα ξέρετε 
όλοι, τα βλέπετε όλοι, και νομίζω ότι όσοι έχ ετε  παιδιά δα πρέπει να τα προσέ
χετε περισσότερο.
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Ούτε μπορούμε βεβαίως να επιβάλουμε λογοκρισία. Υπάρχει όμως ο αντίπο
δας, ε ίνα ι τα κρατικά μέσα. Έχουμε ευθύνη στα κρατικά Μ έσα Μαζικής 
Επικοινωνίας, επαναλαμβάνω και Πολιτισμού, να δώσουν μεγαλύτερη σημασία 
και να πούμε ότι ο αντίποδας είναι αυτός, δηλαδή στο αρνητικό έχουμε ένα 
θετικό. Έχει γίνει μια προσπάθεια, πιστεύω όμως ότι ακόμα είναι σε νηπιακή 
κατάσταση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Ο Καθηγητής, ο σύντροφος Κώστας Στεφάνής, έχε ι το λόγο.
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Κ Ω Σ Τ Α Σ  ΣΤΕΦ Α Ν Η Σ

Εγώ 8α ήθελα μόνο μερικές παρατηρήσεις να κάνω πάνω στις τοποθετήσεις 
που ήδη έγιναν. Έχω επίγνωση του σύντομου χρόνου που έχω στη διάθεσή μου. 
Κατ' αρχήν νομίζω ότι οπωσδήποτε χρειάζεται αυτό το οποίο είπε ο Γιάννης ο 
Παπαδάτος, μια αποσαφήνιση εννοιών και όρων, ένας καλύτερος εννοιολογι- 
κός προσδιορισμός αυτών που συζητάμε, και από εκε ί και πέρα μια ίσως πιο 
ευκρινής διασαφήνιση ως προς το πλαίσιο ιδεολογικής αναφοράς.

Ο κοινός τόπος ήταν ότι δεν συμμερίζεται κανένας την άποψη ότι ζούμε μια 
εποχή με το τέλος των ιδεολογιών, ο Φουκιουγιάμα φαίνεται ότι ξεπεράστηκε 
πολύ γρήγορα, αλλά από εκε ί και πέρα, ποιο είναι το ιδεολογικό πλαίσιο ανα
φοράς, φαίνεται ότι αποτελεί ένα ερώτημα - και αυτό φάνηκε από τις δύο τοπο
θετήσεις και των δύο υπουργών.

Είχα την αίσθηση ότι διαφορετικό ήταν το πλαίσιο ιδεολογικής αναφοράς του 
υπουργού Παιδείας και διαφορετικό του υπουργού Πολιτισμού. Δηλαδή, στη μια 
περίπτωση είχαμε μάλλον μια εμμονή σε στέρεα ιδεολογικά πλαίσια στα οποία 
θα πρέπει να αναφερόμαστε, τα οποία είχα την εντύπωση ότι ο έτερος τα ονό
μασε, κατά κάποιον τρόπο, στερεοτυπίες και ότι θα πρέπει από εδώ και πέρα 
να μη ζούμε με στερεότυπα. Ίσως θα χρειαζόταν μια συζήτηση πάνω σ' αυτό το 
θέμα.

Σχετικά με το θέμα της παιδείας και του πολιτισμού, κεντρικός άξονας φυσικά 
είναι το γεγονός ότι ζούμε σε μια εποχή όπου η γνώση αποτελεί και αίτημα, 
αλλά και αποτελεί και συγχρόνως το κατ' εξοχήν κυρίαρχο εμπορικό προϊόν. 
Είναι αυτό που καθορίζεται από την οικονομία, αλλά και την καθορίζει σε μεγά
λο βαθμό.

Ό τι η γνώση είναι απαραίτητη, βασικός όρος και προϋπόθεση παιδείας, δεν 
υπάρχει καμία αμφιβολία, αλλά θα έλεγα ότι είναι ένα μόνο συστατικό της, γιατί 
υπάρχουν και άλλα, προκειμένου η παιδεία να καταλήξει στο να διαμορφώσει 
όρους και προϋποθέσεις, ούτως ώστε το άτομο να έχε ι γνώμη.

Να χρησιμοποιεί την γνώση κατά τρόπο τέτοιο που να έχε ι γνώμη και να δια
μορφώνει, εν τέλει, στάσεις και σωστή συμπεριφορά. Δηλαδή, περιλαμβάνει και 
άλλα συστατικά, μεταξύ των οποίων (στην ενδιάμεση πορεία) πρέπει οπωσδήπο-

189



ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΜΠΤΗ ΠοιδΕία κοι Πολπισμική Toutorrm

τε  να περιΒάλει και αυτό που ειπώθηκε από πολλούς, και όλο αυτό το σύστημα 
των ηθικών αξιών που πρέπει να διαμορφώνει.

Σχετικά με τη γνώση την ίδια, η διαχείριση της γνώσης είναι το ζητούμενο. 
Είναι το εκπαιδευτικό σύστημα εκείνο που δ ια χειρ ίζετα ι τη γνώση; Είναι ένα 
βασικό ερώτημα. Νομίζω ότι το δ ιαχειρ ίζετα ι μόνο μερικά. Η παραγωγή της 
γνώσης, η διακίνηση, ο έλεγχος και η εξέλιξή της βρίσκονται στα χέρια πολλών 
άλλων κοινωνικών και οικονομικών παραγόντων.

Σήμερα το 80%  της πληροφορίας διακινείται σε μια μόνο γλώσσα και αυτή η 
γλώσσα είναι η αγγλική, και αυτό έχε ι σχέση με τον πολιτισμό και με την παγκο
σμιοποίηση και το τι σημαίνει γνώση και πολιτισμός και προοπτικά τι μπορεί να 
συμβεί. Μόνο αυτό το γεγονός είναι αρκετά ενδεικτικό.

Από το 5%  των ανθρώπων στον κόσμο που χρησιμοποιούν τα όργανα της πλη
ροφορίας, το 9 0%  περίπου χειρίζονται αυτά τα όργανα της πληροφορίας με μία 
πάλι γλώσσα, την αγγλική γλώσσα και προβάλλουν πρότυπα πολιτιστικά τα 
οποία έχουν σχέση με τις χώρες εκείνες όπου η γλώσσα αυτή αποτελεί τη γλώσ
σα της χώρας.

Αυτά είναι μερικά στοιχεία τα οποία θα πρέπει να λάβει κανένας υπόψη του. 
Το άλλο θέμα, το βασικό που ήθελα να θίξω και προκύπτει από τις τοποθετή
σεις που έγιναν, τη σχέση κοινωνίας, παιδείας και πολιτικής.

Δηλαδή, πώς από την κοινωνία, το κοινωνικό αίτημα περνάει στην πολιτική, η 
πολιτική το περνάει στην παιδεία, η παιδεία στην κοινωνία και πώς, κατά κάποιον 
τρόπο, ολοκληρώνεται αυτός ο κύκλος ροής της μεταβίβασης, δηλαδή του 
αιτήματος, που διαμορφώνεται σε ανάγκη κοινωνική και, εν τέλει, επιβάλλεται 
ως κοινωνικός κανόνας.

Αυτός ο μηχανισμός με τις καινούριες εξελ ίξεις  έχε ι τελείως αλλάξει. Ακόυσα 
για το αντιπροσωπευτικό σύστημα, ότι είναι το κατ' εξοχήν αριστερό συστατικό 
μιας αριστερής πολιτικής, το θέμα είναι πώς λειτουργεί αυτό το σύστημα της 
αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας μέσα απ' αυτές τις εξελ ίξεις  και τι ρόλο παί
ζουν οι διάφορες μορφές εξουσίας, οι οποίες αναδεικνύονται και μεγεθύνονται 

όπως είναι γνωστό.

Και αναφέρομαι σ' αυτό που επίσης αναφέρθηκε, αλλά θα ήθελα ιδιαίτερα να 
το τονίσω, τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και τους μηχανισμούς ελέγχου αυτών 
των μέσων σε παγκόσμιο επίπεδο. Η εικονική πραγματικότητα επιβάλλει κανόνες 
και διαμορφώνει κοινωνικές συνειδήσεις που είναι πολύ πιο διεισδυτικές απ' ό,τι 
είναι η εμπράγματη πραγματικότητα - αν μπορούμε να την πούμε έτσι.
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Και αν αυτό συμβαίνει σήμερα, 8α συμβαίνει σε μεγαλύτερο ποσοστό και σε 
μεγαλύτερο βαθμό αύριο. Αυτά είναι μερικά ερωτήματα τα οποία, κατά τη 
γνώμη μου, προκύπτουν και από τις τοποθετήσεις, αλλά και από την εξέλιξη που 
παίρνει η τεχνολογική ανάπτυξη, και σαν ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα υστέ
ρησης σ' αυτόν τον τομέα των κοινωνιών, αλλά και των οργανωμένων μέσων και 
θεσμών, όπως είναι το κράτος ή τα έθνη ή ακόμα και οι Δ ιεθνείς Οργανισμοί, 
αντιμετώπισης των εξελίξεων είναι το πόσο αμήχανη βρίσκεται η κοινωνία και τα 
κράτη και οι Δ ιεθνείς Οργανισμοί απέναντι στις εξελ ίξεις  της βιοτεχνολογίας.

Και αναφέρομαι ειδ ικά, χωρίς να σημαίνει ότι είναι το σημαντικότερο, στο 
θέμα της κλωνοποίησης επί παραδείγματι. Και η θέση την οποία παίρνουν 
επάνω στο θέμα που λέγεται έρευνα και στα προϊόντα της έρευνας και στη δια
χείριση των προϊόντων της έρευνας και στη δυνατότητα ελέγχου. Ευχαριστώ 
πάρα πολύ το προεδρείο που μου έδωσε τη δυνατότητα να κάνω αυτές τις 
παρατηρήσεις. Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Ο σύντροφος Γεράσιμος Αρσένης έχε ι το λόγο.

2 9 1



u m . i . n r a ΙιΙ,Ιί.ΙίΙ,ΙΙΙ.ΙΙι̂ ι,Ι.ΙΙΙΙΙΙίΙ ίΒ Π !^

Κ Λ Ε ΙΣ ΙΜ Ο  Εργασιών Πέμπτης Ενότητας 

Γ Ε Ρ Α Σ ΙΜ Ο Σ  Α Ρ Σ Ε Ν Η Σ

Θέλω να κάνω δύο γενικότερες παρατηρήσεις και να απαντήσω σε τέσσερα 
συγκεκριμένα θέματα που μπήκαν. Πρώτα απ' όλα, σας υπενθυμίζω ότι το θέμα 
που συζητάμε είναι η Παιδεία και ο Πολιτισμός, Παιδεία και Πολιτιστική ταυτό
τητα, στο πλαίσιο μιας προσπάθειας ιδεολογικού διαλόγου. Δεν συζητάμε τα 
επιμέρους διοικητικά ή άλλα συγκεκριμένα δέματα της παιδείας. Και η προσπά
θεια που έκανα είναι να βάλω μέσα σ' ένα ιδεολογικό πλαίσιο την τοποθέτησή 
μας στο δέμα της εκπαίδευσης και της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης.

Τώρα όσον αφορά την ιδεολογία, το θέμα της απελευθέρωσης του ατόμου 
από κάθε μορφή καταπίεσης, της αποξένωσης του ατόμου, το θέμα της ισότη
τας όπως έχε ι ιστορικά προσδιοριστεί και το θέμα της αλληλεγγύης γενικά, και 
πιο συγκεκριμένα της κοινωνικής αλληλεγγύης, ήταν η τριάδα για την οποία λαοί 
και κοινωνίες και άτομα πολέμησαν και εχύδηκε πάρα πολύ αίμα από τη Γαλλική 
επανάσταση μέχρι σήμερα.

Αυτά δεν είναι ιδεολογήματα. Ή  είναι ζωντανά πολιτικά θέματα ή η πολιτική 
δεν έχε ι καμία σημασία στη ζωή του ανθρώπου. Και πάνω σ' αυτά τα δέματα 
και σήμερα, όπως πάντοτε, οφείλουμε να τοποθετηθούμε. Βέβαια, ο τρόπος 
που δα προσεγγίσουμε αυτούς τους αναλλοίωτους στόχους δ ιαφ έρει από 
εποχή σε εποχή, και η αναζήτηση σήμερα δεν είναι μιας νέας ιδεολογίας. Η 
αναζήτηση είναι των νέων μέσων μέσα από τα οποία θα προσεγγίσουμε αυτούς 
τους στόχους.

Στερεότυπα από την άλλη μεριά, είναι υπεκφυγή συνήθως να απαντήσουμε 
υπεύθυνα στην υποχρέωση που έχουμε, ως σοσιαλιστές, να δώσουμε απαντή
σεις σήμερα στην πολιτική δράση με αυτούς τους στόχους.

Το θέμα της παιδείας το πιάσαμε στην στενή του έννοια. Πα ιδεία , με την 
έννοια της τυπικής εκπαίδευσης, και δεν πήγαμε σε ευρύτερα θέματα που 
έχουν σοβαρό ιδεολογικό περιεχόμενο και ίσως κάποια άλλη στιγμή θα πρέπει 
να εξετασδούν.

Η επίδραση στο χαρακτήρα, παιδεία με αυτή την ευρύτερη έννοια που έβαλε 
και ο σύντροφος ο Γιάννης ο Παπαδάτος, έρχετα ι και από πολλούς άλλους 
χώρους. Από την ίδια την οικογένεια, από τη γειτονιά, από τους φίλους του παι
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διού που παίζει, από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, από το χώρο της δουλειάς. 
Και εδώ, πράγματι, υπάρχει πρόβλημα αντιφάσεων που έχουν πολιτικό περιεχό
μενο και πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε.

Άλλο είναι το σύστημα των αξιών βάσει των οποίων μεγαλώνει το παιδί μέσα 
στην οικογένεια. Αυτό το σύστημα των αξιών δεν είναι πάντοτε ταυτόσημο με το 
σύστημα των αξιών που αναπτύσσεται και μεταφέρεται μέσα στο σχολείο. Και 
άλλο είναι το σύστημα των αξιών βάσει των οποίων επιβραβεύεται το άτομο 
μέσα στο χώρο της παραγωγής.

Η αντίφαση αυτών των συστημάτων αξιών μέσα στη ζωή δημιουργεί μια κρίση 
ταυτότητας στην κοινωνία, και εδώ μπαίνει η πολιτιστική διάσταση, την οποία 8α 
πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα, σαν ένα ιδιαίτερο 8έμα πολιτικής παρέμβα
σης, γιατί πιστεύω και επαναλαμβάνω αυτό που είπα, ότι είναι μέσα από παρέμ
βαση στον πολιτισμό και εκπαιδευτική μεταρρύθμιση που μπορούμε να δημι
ουργήσουμε αντικειμενικές συνθήκες, για να περάσουμε τις άλλες σοσιαλιστι
κές μας θέσεις και στο χώρο της οικονομίας και στο χώρο της κοινωνίας.

Πηγαίνω τώρα στα πιο συγκεκριμένα θέματα που μπήκανε. Πολλά σχόλια έγ ι
ναν για το θέμα της εκπαιδευτικής ανισότητας. Δεν νομίζω ότι μπορεί ποτέ να 
υπάρξει εκπαιδευτικό σύστημα ξεκομμένο από την υπόλοιπη κοινωνία και από τη 
διαδικασία της παραγωγής, που θα μπορέσει να δημιουργήσει ίσους όρους 
πρόσβασης και εξέλιξης στο εκπαιδευτικό σύστημα.

Αυτό που μπορούμε να κάνουμε με την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, είναι να 
βοηθήσουμε να αμβλυνθούν οι ανισότητες που υπάρχουν στο μαθητικό και στο 
φοιτητικό πληθυσμό. Ανισότητες που έρχονται έξω από το εκπαιδευτικό σύστη
μα και ανάγονται στην ίδια την οικογένεια, στην κοινωνική προέλευση του ατό
μου ή στη γεωγραφική προέλευση του ατόμου.

Τα προβλήματα μπορούν να αμβλυνθούν ακόμα περισσότερο με την εκπαι
δευτική μεταρρύθμιση, που δ ίδετα ι το δικαίωμα στο άτομο να έχε ι και δεύτερη 
και τρίτη ευκαιρία, όσο εξελίσσεται και αναπτύσσεται στη ζωή. Αλλά αυτό θα 
πρέπει να το πούμε, ότι η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, για να πετύχει η ίδια, θα 
πρέπει να συνοδευθεί με μία οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη και θα πρέπει 
να συνοδευθεί και από ένα αποφασιστικό βήμα για μια καλύτερη λειτουργία 
της πολιτικής δημοκρατίας.

Μία πλατφόρμα πολιτική που στηρίζεται μόνο σε ένα θέμα, στην εκπαιδευτική 
μεταρρύθμιση, φυσικά θα αποτύχει. Την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση θα πρέπει 
να τη δούμε μαζί με μια σειρά από άλλα προγράμματα, σε άλλους τομείς, που 
αλληλοσυμπληρώνονται και δυναμώνει ο ένας τον άλλο.
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΜΠΤΗ Παιί

Και πάνω στο θέμα της εκπαιδευτικής ανισότητας, σωστά μπήκε το θέμα της 
δημόσιας παιδείας και της δημόσιας εκπαίδευσης. Πράγματι και σωστά, δώσα
με στο παρελθόν, κυρίως μετά τη δικτατορία στον τόπο μας, ιδιαίτερη έμφαση 
στην ανάγκη του εκδημοκρατισμού του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Και 
νομίζω ότι προς αυτή την κατεύθυνση έγιναν πολύ αποφασιστικά βήματα και το 
ΠΑΣΟ Κ έπαιξε καταλυτικό ρόλο στον εκδημοκρατισμό του εκπαιδευτικού 
συστήματος.

Δεν αρκεί, όμως, ο εκδημοκρατισμός. Θα πρέπει μαζί με τον εκδημοκρατισμό 
να υπάρχουν σαφείς κανόνες λειτουργίας του εκπαιδευτικού συστήματος, που 
οδηγούν (ανάμεσα σε άλλα) και σε μία ποιοτική αναβάθμιση της δημόσιας παι
δείας. Η επίθεση που γίνεται τώρα από τη συντηρητική παράταξη για την ιδιωτι
κοποίηση της παιδείας, σε όλα τα επίπεδα, στηρίζεται στο επιχείρημα ότι ο 
δημόσιος τομέας δεν μπορεί να παράγει παιδεία, εκπαίδευση υψηλής ποιότη
τας.

Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, που έχ ε ι Βασικό κορμό το δημόσιο τομέα, 
αποσκοπεί στην αναβάθμιση της δημόσιας παιδείας με τη συγκρότηση κανόνων 
που συμπλέουν με την έννοια του εκδημοκρατισμού, γιατί είναι μόνο μέσα από 
μία αναβαθμισμένη δημόσια παιδεία που θα μπορούμε να προχωρήσουμε.

Από την άλλη μεριά, νομίζω ότι τα σχόλια που έγιναν, κυρίως από το σύντρο
φο τον ΛοΒέρδο, είναι σωστά, ότι κατ' ουσίαν αυτή είναι η τελευταία ευκαιρία 
για τη δημόσια παιδεία να προχωρήσει μπροστά. Αν η εκπαιδευτική μεταρρύθμι
ση δεν περάσει και δεν πετύχει, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι θα έχουμε 
έναν κατακλυσμό της ιδιωτικής εκπαίδευσης στον τόπο μας, που θα αυξήσει τις 
ανισότητες και θα δημιουργήσει δύο κατηγορίες μαθητών και φοιτητών.

Τώρα ένα άλλο σχόλιο, αφορά τη διαδικασία της εφαρμογής της εκπαιδευτι
κής μεταρρύθμισης. Είναι θέματα με τα οποία ασχοληθήκαμε ιδιαίτερα στη Συν
διάσκεψη για την παιδεία. Αρκεί να πω, ότι η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση δεν 
μπορεί παρά να εφαρμοσθεί σταδιακά. Κομβικό σημείο είναι το έτος 2000 , όχι 
με την έννοια ότι τότε θα ολοκληρωθεί η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, αλλά 
τότε θα έχουμε απτά αποτελέσματα της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, και τόνι
σα την ευτυχή συγκυρία ότι το 2000 , που θα μπορούμε να πούμε ότι η εκπαι
δευτική μεταρρύθμιση αποδίδει και έχε ι αποτελέσματα, θα είναι και ο χρόνος 
των εθνικών εκλογών.

Φυσικά, για να ολοκληρωθεί η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση δεν χρειάζεται 
μόνο καλό επ ιτελείο  και καλός σχεδιασμός, χρειάζεται στήριξη από τους ίδιους 
τους εκπαιδευτικούς φορείς. Και ο καλύτερος τρόπος προσέγγισης νομίζω είναι 
η αποκέντρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος.
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Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να σας αναφέρω μία πρόσφατη απόφαση του 
Υπουργείου, όπου η σχολική μονάδα, η οποία δεν είχε εκπαιδευτική, διοικητική ή 
οικονομική αυτοτέλεια στο παρελθόν, αποκαθίσταται ως μονάδα αποκεντρωμέ
νη, που στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής πολιτικής μπορεί μόνη της να αποφασίζει 
για το πώς δα γίνεται η ενισχυτική διδασκαλία, για το πώς δα προχωρήσει σ' 
έναν προγραμματισμό για τον εξοπλισμό, έτσι που δασικές αποφάσεις που 
αφορούν την εκπαιδευτική κοινότητα, το Σύλλογο των Γονέων και τους ίδιους 
τους μαθητές, να παίρνονται αποκεντρωμένα στο πλαίσιο ενός προγράμματος. 
Νομίζω ότι αυτή η διοικητική και οικονομική αποκέντρωση, θα δώσει μια καινού
ρια ώθηση στην υλοποίηση της διαδικασίας εφαρμογής του προγράμματος.

Αναφερθήκανε, δεν αναφέρθηκα εγώ και ίσως δα έπρεπε να αναφερθώ, ότι 
μία ιδιαίτερα σημαντική διάσταση είναι η παιδεία στο εξωτερικό για τον ελληνι
σμό της διασποράς αλλά και για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και του 
ελληνικού πολιτισμού σε μη ελληνόφωνους πληθυσμούς. Είναι μια τεράστια διά
σταση, για την οποία δεν μιλήσαμε σήμερα.

Είναι ένα θέμα που μπορούμε να το αφήσουμε ανοικτό και δεν νομίζω ότι ο 
χρόνος μάς επιτρέπει να επεκταδούμε. Αλλά θα έλεγα ότι εδώ μάς δίνεται ένα 
ιδιαίτερα προνομιακό πεδίο να δράσουμε. Και είναι και σ' αυτά τα πλαίσια που 
μπορούμε να συνδυάσουμε, ακόμα πιο έντονα, το δέμα της παιδείας, της εκπαί
δευσης και του ελληνικού πολιτισμού.

Αυτά ήταν τα λίγα σχόλια που τα θεώρησα αναγκαία να τα κάνω σ' αυτή τη 
φάση, και ευχαριστώ το Προεδρείο.



6η ΕΝΟΤΗΤΑ

“Το διεθνές οικονομικό σύστημα 
και οι επιπτώσεις τον στα Εθνικά Κράτη ”

Συντονιστές: Παντελής Οικονόμου 
Μαρία Αρσένη
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Π Α Ν Τ Ε Λ Η Σ  Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ Ο Υ

Συντρόφισσες και σύντροφοι, 8α ξεκινήσω από τι είναι και πόσο νέα είναι η 
έννοια της παγκοσμιοποίησης. Θα υπενθυμίσω ότι πριν από λίγα μόνο χρόνια, η 
κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισμού ερμηνεύδηκε σαν αυτόματη δικαίωση 
του άλλου συστήματος, το οποίο προτάδηκε μάλιστα αυδαιρέτως σαν το μονα
δικό παγκόσμιο και διαχρονικό πρότυπο κοινωνικοοικονομικής οργάνωσης - κι 
αυτό ήταν το περιεχόμενο του περίφημου τέλους της ιστορίας.

Διαπιστώθηκε βέβαια πολύ σύντομα ότι η εξαθλίωση πολλών χωρών εξακο
λουθούσε να βαθαίνει παρά την πιστή αντιγραφή αυτού του προτύπου. Περίπου 
όλος ο τρίτος κόσμος. Και όχι μόνο. Και οι ανεπτυγμένες χώρες, μέχρι κι οι ίδιες 
οι Ηνωμένες Πολιτείες παγίωναν ή έπαιρναν τη μορφή της κοινωνίας των 2/3.

Και τέλος, πολλές πρώην κομμουνιστικές οικονομίες μετασχηματίζονταν όχι 
ακριβώς σε οικονομίες της αγοράς, αλλά σε μορφές κλεπτοκρατικής οργάνω
σης, όπως οι «Πυραμίδες» στη γειτονική μας Αλβανία και, βεβαίως, υπάρχουν κι 
άλλα παραδείγματα.

Αυτά τα φαινόμενα ασφαλώς δεν συνιστούν το τέλος της ιστορίας, αντίθετα 
είναι η Βάση για μια νέα προσπάθεια για την πρόοδο της ανθρωπότητας. Η χρε
οκοπία όμως του συνθήματος «το τέλος της ιστορίας», δημιούργησε την ανάγκη 
αντικατάστασής του.

Έτσι προέκυψε ως βελτιωμένο σλόγκαν η παγκοσμιοποίηση. Στην πραγματικό
τητα, όταν μιλάμε για παγκοσμιοποίηση, εννοούμε τρία συγκεκριμένα πράγματα.

Το πρώτο είναι η μετατροπή της Ρωσίας, της Κίνας και των χωρών που ήταν 
συνδεδεμένες μαζί τους, σε οικονομίες της αγοράς χωρίς καμία εσωτερική 
ρύθμιση γι' αυτό δα μιλήσω πιο αναλυτικά στη συνέχεια.

Ο δεύτερος παράγων είναι η ανάπτυξη διεθνικών επιχειρήσεων και διεθνικής 
τάξης εχόντων και κατεχόντων μέσα από την έκρηξη του κεφαλαίου, των συναλ
λαγών και των ξένων επενδύσεων, χρηματιστηριακού και κερδοσκοπικού κεφα
λαίου κυρίως, το οποίο είναι ήδη πολλαπλάσιο από το παγκόσμιο εμπόριο.

Οι δ ιεθνικές επιχειρήσεις βέβαια δεν είναι αποεθνικοποιημένες, αντιθέτως 
συμβάλλουν στην ανάπτυξη των εθνικών οικονομικών των χωρών από όπου προ
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έρχονται και σε αντίτιμο απολαμβάνουν από αυτά τα έθνη κράτη την εξασφάλι
ση νόμων και θεσμών ευνοϊκών για τη δραστηριότητά τους, όχι μόνο στη χώρα 

προέλευσης αλλά και στη χώρα στην οποία διεισδύουν.

Οι ρυθμίσεις αυτές έχουν δύο σκοπούς. Ο πρώτος είναι να μειώνονται οι 
δασμοί, και ο δεύτερος είναι να υψωθούν απεξέραστα φράγματα στην τεχνο
λογία και στην τεχνογνωσία. Η μετατροπή της GATT σε Οργανισμό Παγκόσμιου 
Εμπορίου συνιστά μια δραματική αλλαγή· από διαπραγμάτευση πήγαμε σ' έναν 
Οργανισμό που αποφασίζει και παράγει -με άδεια από τη σημαία όπως θα μπο
ρούσαμε να πούμε- κανόνες διεθνούς δικαίου, καθ' υπαγόρευση των ισχυρών 
εθνικών κρατών, ώστε να υπηρετηθούν τα δικά τους συμφέροντα.

Και το τρίτο σημείο που αφορά την παγκοσμιοποίηση, είναι η επέκταση του 
ιδεολογήματος στο πολιτισμικό όλον, όλων των λαών. Η ομοιομορφία στη 
σκέψη, στη στάση και στη συμπεριφορά των πολιτών του κόσμου επιδιώκεται 
μέσα από τα πολιτισμικά ολιγοπώλια, κυρίως τηλεοπτικά, που είναι διεθνικές 

επιχειρήσεις, και με το πρόσχημα της ελευθερ ίας στην πληροφορία και την 
πολιτισμική ποικιλία, σαρώνουν τον καθημερινό βίο των λαών, υπαγορεύοντας 
την αποδοχή των δυτικών αξιών, τις οποίες προβάλλουν ως οικουμενικό πρότυ

πο και επιτάσσουν τη σύγκλιση προς αυτές.

Ξεφυλλίζοντας προχθές τα αρχεία μου, ανακάλυψα μια πολύ ενδιαφέρουσα 
αναφορά της αλήστου μνήμης Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών με θέμα τη 
«διεθνή νομισματική κρίση και τη μετακύλησή της από χώρα σε χώρα». Η ανα
φορά αυτή χρονολογείται από το 1932, θα μπορούσε όμως κάλλιστα ν' αναφέ- 
ρεται στην πολύ πρόσφατη νομισματική κρίση στις χώρες της Νοτιοανατολικής 

Ασίας - και όχι μόνο.

Βεβαίως, το κείμενο αυτό δεν υπάρχει ο όρος παγκοσμιοποίηση, γιατί σας 
είπα ότι το σλόγκαν αυτό είναι πρόσφατης εσοδείας, αλλά η ουσία είναι ακρι
βώς η ίδια. Η διεθνοποίηση των αγορών δεν είναι καινούργιο φαινόμενο. Αν 
κάποιος μπει στον κόπο να ανατρέξει σε παλιότερες, αλλά και πιο πρόσφατες 
συγγραφές, μπορεί να βρει θαυμάσιες περιγραφές.

Από το la issez faire του Κολμπέρ του 17ου αιώνα, μέχρι τη Γενική Θεωρία 
περί Τόκου Χρήματος και Απασχολήσεως, αλλά και τις παλιότερες και σύγχρο
νες αναλύσεις για τον ιμπεριαλισμό, η ουσία παραμένει η ίδια και είναι μία: η 
αδιάκοπη πάλη της συντριπτικής πλειοψηφίας των λαών απέναντι στον οικονομι
κό επεκτατισμό, ε ίτε  αυτός έχε ι τη μορφή της αποικιοκρατίας -όπως παλιότερα- 
ε ίτε  μεταγενέστερες εκδοχές εκμετάλλευσης.
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Συνεπώς, δέσεις όπως «ο κεϋνσιανισμός και η παγκοσμιοποίηση είναι έννοιες 
ασύμβατες», 8α μπορούσαν να ερμηνευτούν ως συνθηκολόγηση με τη Νέα 
Τάξη Πραγμάτων. Αυτό ως διαπίστωση του ομιλούντος, ο οποίος παραμένει 
σοσιαλιστής και δεν είναι κεϋνσιανός, αλλά εν πόση περιπτώσει νομίζω ότι 
τέτοιες δέσεις δεν μπορούν να είναι δέσεις του ΠΑΣΟΚ.

Από τη δεκαετία του '7 0  επιχειρήθηκε αυτή η αντιπαράθεση των εχόντων και 
κατεχόντων με τις σοσιαλιστικές ιδέες  να εκφρασθεί με τη λογική της απρόσκο
πτης λειτουργίας της αγοράς και την αποδυνάμωση του κράτους και του παρεμ
βατικού του ρόλου. Η ουσία αυτού του ιδεολογήματος ήταν να μειωθεί η αντί
σταση των εθνικών κρατών στην επέκταση του κεφαλαίου. Αυτός ήταν ο νεοφι
λελευθερισμός.

Αλλά η ανατροπή του σοβιετικού καθεστώτος και των άλλων οικονομιών 
αυτού του τύπου δημιούργησε από μόνη της την προϋπόθεση της επέκτασης. Σ ' 
αυτό το πλαίσιο, οι έχοντες και οι κατέχοντες, με χαρακτηριστική ευκολία, εγκα- 
τέλειψαν το νεοφιλελευθερισμό, απλούστατα γιατί η σκοπιμότητα την οποία 
αυτός θα υπηρετούσε, υπηρετείται από μόνη της -η σκοπιμότητα αυτή- λόγω των 
εξελίξεων στις πρώην Κομμουνιστικές χώρες.

Ό χι μόνο αυτό, ο νέος επεκτατισμός ανέδειξε ένα νέο μεγάλο πρόβλημα, την 
ανικανότητα των εν διαλύσει Κομμουνιστικών κρατών να εγγυηθούν την αποδο- 
τικότητα και ασφάλεια των περιπλανώμενων κεφαλαίων. Γι' αυτό δεν είναι 
τυχαίο ότι επιφανείς οικονομολόγοι της σχολής του Σικάγο υποστήριξαν τον 
Κλίντον στην εκλογική αναμέτρηση με τον Μπους με δημόσια ενυπόγραφη ανα

κοίνωση.

Κι είναι ακόμα λιγότερο τυχαίο ότι στα τέλη Ιουνίου του '9 7  η Παγκόσμια 
Τράπεζα στο φυλλάδιό της με τίτλο: «Το Κράτος σε έναν κόσμο που αλλάζει», 
εισηγείται την υπέρβαση αυτού που ονομάζει στείρα αντιπαράθεση και στείρο 
διάλογο ανάμεσα στις αγορές και το κράτος.

Η νέα θέση, είναι η κρίση αποτελεσματικότητας του κράτους, δηλαδή τα 
κράτη πρέπει να είναι ισχυρά, ώστε να εγγυώνται την απρόσκοπτη παραγωγή 
υπεραξίας του κεφαλαίου και την ελεύθερη διακίνησή τους. Κατά συνέπεια, τα 
κράτη οφείλουν να είναι ανίσχυρα εφόσον αντιστέκονται και ισχυρά εφόσον 
έχουν συνθηκολογήσει. Αυτή είναι η αλήθεια.

Και είναι κρίμα να υπάρχουν ακόμα πολιτικοί στη χώρα μας οι οποίοι να υπο
στηρίζουν τις έωλες νεοφιλελεύθερες ιδέες, όταν η χώρα μας είναι πολιτικά 
τόσο προηγμένη. Κι είναι επίσης λυπηρό οι ιδέες αυτές να παρουσιάζονται ως
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σύγχρονες, την ώρα που αποκαλύπτεται περίτρανα η προσχηματικότητά τους 
και εγκαταλείπονται από αυτούς οι οποίοι τις δημιούργησαν.

Η παγκοσμιοποίηση λοιπόν δεν έχε ι προκύψει από μόνη της. Είναι προϊόν πολι
τικής επιλογής ισχυρών εθνικών κρατών που γνωρίζουν ότι οι αγορές θέλουν 
κρότοι και θεσμούς. Το κεφάλαιο όταν βγαίνει από ένα κράτος δεν εισέρχεται 
στο χάος, πηγαίνει σε κάποιο άλλο κράτος. Και το κράτος αυτό πρέπει να έχει 
νόμους και θεσμούς σταθερούς για να μπορεί το κεφάλαιο να κάνει τη δουλειά 
του.

Οι αρχιτέκτονες της παγκοσμιοποίησης δεν έχουν αυταπάτες. Είναι αυστηροί 
κρατιστές σε ό,τι αφορά τους εαυτούς τους και αυστηροί αντικρατιστές σε ό,τι 
αφορά τους υπόλοιπους.

Έχω τη βεβαιότητα ότι αυτό το σύνθημα της παγκοσμιοποίησης δεν μπορεί να 
μεταβληθεί σε οικουμενικό όραμα. Διότι οι πραγματικές συνέπειες είναι παρού
σες. Η συντριπτική πλειοψηφία των εθνών εξωθείται στο περιθώριο, η ζωή των 
ανθρώπων κλονίζεται κάθε μέρα από το βομβαρδισμό τους με τηλεοπτικά και 
πολιτισμικά προϊόντα που σαρώνουν τον καθημερινό τους βίο και, Βεβαίως, η 
κοινωνική αδικία παίρνει χαώδεις διαστάσεις - ακόμα και στις πλούσιες χώρες.

Κατά συνέπεια, αυτό το επιχείρημα, ότι ορισμένοι μέσα από το χρηματιστηρια
κό παίγνιο θα μπορέσουν να γίνουν πλούσιοι και να ζήσουν καλά, δεν μπορεί να 
ωραιοποιήσει την αθλιότητα για τη συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών αυτού 
του κόσμου. Και γι' αυτό, το σύνθημα της κοινωνίας - λοταρία, δεν μπορεί να 
έχει απήχηση.

Σ ' αυτό το πλαίσιο, ένα εθνικό κράτος ε ίτε  συνθηκολογεί, οπότε δεν χρειάζε
ται καμία στρατηγική, ε ίτε  αντιστέκεται, σέβεται τον εαυτό του και πρέπει να 
χαράξει μια δική του στρατηγική. Αυτή είναι η νέα διάσταση του πατριωτισμού.

Ο πατριωτισμός, βεβαίως, κακώς δυσφημείται ως εθνικισμός πολλές φορές. 
Δεν είναι έτσι, η πραγματικότητα είναι η αντίθετη. Ο πατριωτισμός είναι περισ
σότερο παρά ποτέ Βασική ιδέα  αυτών που οραματίζονται έναν καλύτερο 
κόσμο.

Κι ακόμη περισσότερο είναι η απαραίτητη Βάση για την ανάπτυξη ενός νέου 
διεθνισμού, ανταλλαγή ανάμεσα σε έθνη με πατριωτικό συναίσθημα. Και ο 
νέος διεθνισμός υπήρξε πάντοτε και παραμένει μια Βασική σοσιαλιστική επ ι
δίωξη.

Νομίζω λοιπόν, για να μπούμε και στην εθνική στρατηγική, ότι πρέπει ν' αντιμε
τωπίσουν όλα τα έθνη κράτη που σέβονται τον εαυτό τους τρία συγκεκριμένα 
θέματα:
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Το πρώτο είναι η προσπέλαση με κά8ε τρόπο -νόμιμο ή παράνομο κατά τη 
δική μου αντίληψη- στα άδυτα της τεχνογνωσίας και των εφαρμογών της. Η δεύ
τερη επιδίωξη (εξίσου σημαντική) είναι η στροφή στην εξειδικευμένη και καλά 
αμειδόμενη εργασία. Δεν είναι όραμα για ένα λαό να καταντήσει ένας σταθμός 
στην αδιάκοπη μετακίνηση της ΝΙΚΕ από μια αγορά εργασίας σε μια άλλη φθη
νότερη, μέχρις ότου χρεοκοπήσει η οικονομία του.

Και μια τρίτη επιδίωξη είναι η συμμετοχή στα υπερεθνικά μορφώματα της επο
χής μας με στόχο την αποτροπή της διολίσθησής τους στις συντηρητικές ιδέες 
του διεθνούς κατεστημένου. Το τελευταίο έχε ι μια σημασία δεδομένου ότι συμ
μετέχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η αλήθεια είναι ότι οι συντηρητικές ιδέες  και κατευθύνσεις οδήγησαν στη 
σύνταξη της συνθήκης του Μάαστριχτ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διολίσθησε από μία 
Κοινότητα πατρίδων πολιτισμών και κοινωνικών ρευμάτων σε έναν οικονομικό 
και εμπορικό συνασπισμό και, δυστυχώς, σήμερα σε μία τελωνειακή Ένωση με 
επιδιωκόμενη την επιλεκτική χρήση για ορισμένα κράτη-μέλη του κοινού νομί
σματος. Αυτή είναι η πεμπτουσία της περίφημης ΟΝΕ.

Το Μάαστριχτ ήταν το μέγα ολίσθημα της Δυτικής Ευρώπης στο δεύτερο μισό 
του αιώνα μας. Πρώτον, δ ιότι α νέτρεψ ε την πραγματική σύγκλιση Δυτικής 
Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών, σημειώνοντας αντίστροφες τάσεις. Και ο 
δεύτερος λόγος είναι ότι έθ εσ ε σε αμφισβήτηση την κοινωνική συνοχή και κλό
νισε τις ανθρωπιστικές ευρωπαϊκές παραδόσεις.

Κατά συνέπεια, δεν είναι πλέον δυνατόν -κατά την αντίληψή μου- να καταρτί
ζονται εθνικοί προϋπολογισμοί με στόχους που προκύπτουν από το πρόγραμμα 
σύγκλισης, στόχους τους οποίους οι ισχυροί της Ευρωπαϊκής Ένωσης τους δια
πραγματεύονται -όπως καλά ξέρουμε- με πολιτικούς όρους, για να φτιάξουν μια 
πρώτη ταχύτητα «αλά καρτ».

Πρέπει η κάθε χώρα, κι αυτή είναι η πραγματική ευρωπαϊκή πολιτική, να έχει 
εθνικές προτεραιότητες, στόχους πραγματικής σύγκλισης -σύγκλισης, δηλαδή, 
των επιπέδων ευημερίας-, κι έτσι να προσεγγίσει και τους ονομαστικούς στό
χους. Πρέπει να απαλλαγούμε από την τρομοκρατία των αριθμών, αν θέλουμε 
να τους προσεγγίσουμε. Αυτό είναι το πρώτο θέμα.

Το δεύτερο θέμα είναι το θέμα της ειρήνης και της ασφάλειας στην Ευρώπη. 
Συνήθως λέμε ότι η Ευρώπη είναι η ήπειρος της ειρήνης και της ασφάλειας - δεν 
είναι αλήθεια. Η Κύπρος, η Βοσνία, ο Καύκασος και η Αλβανία είναι Ευρώπη.

Στις περιοχές αυτές δεν υπήρξε ειρήνη και, βεβαίως, δεν υπάρχει ασφάλεια.
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Και το χειρότερο είναι ότι σε ορισμένες από αυτές τις περιπτώσεις υπεύθυνες 
για την αναταραχή υπήρξαν Ευρωπαϊκές χώρες.

Κι ένα τρίτο σημείο είναι η άνιση χρήση και η σπατάλη των φυσικών πόρων 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 5 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανήκουν στις 2 0  πρώ
τες χώρες του κόσμου που καταναλίσκουν χωρίς καμία ανταπόδοση περιβαλ
λοντικά αγαθά.

Πρέπει να υπάρξει όχι φόρος -δεν θα έλεγα φόρος- αλλά ένα σύστημα συμ
ψηφισμού κατανάλωσης περιβαλλοντικών αγαθών. Κι αυτό πρέπει να προωθή
σει η Ευρωπαϊκή Ένωση και στον ΟΗΕ, για να σταματήσει επιτέλους και η 
ληστεία του τρίτου κόσμου, που εξαναγκάζεται κι αυτός πια να καταναλίσκει με 
τρομακτική ταχύτητα περιβαλλοντικά αγαθά, με αποτέλεσμα το φαινόμενο του 
θερμοκηπίου το οποίο είναι εδώ, είναι μπροστά μας, και προσποιούμεθα ότι 
δεν το βλέπουμε.

Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι υπήρξε σύγχυση γύρω από όλα αυτά τα φαι
νόμενα στην ευρωπαϊκή σοσιαλδημοκρατία η οποία σταδιακά, επειδή δεν ε ίχε 
την κατάλληλη ανάλυση, υπέστη μείωση της επιρροής της στις δεκα ετίες  του 
'7 0  και του '80 .

Αυτό την οδήγησε σε διαφορετικές επιλογές από χώρα σε χώρα. Σε κάποια 
χώρα υπέκυψε στη γοητεία του συντηρητισμού - και νομίζω ότι αντιλαμβάνεστε 
τι εννοώ. Αλλού, επεδόθη και επιδίδεται ακόμα σε διάφορες παράδοξες από
πειρες - όπως αυτή της Ιταλικής Ελιάς.

Κι αλλού, βέβαια, αναγνώρισε τις λανθασμένες προσεγγίσεις της και αποφά
σισε να αναδειχθεί ξανά το Βασικό της καθήκον, να χαράξει καινούριους δρό
μους και να υπηρετήσει τις βασικές ιδέες που αποτελούν και το λόγο ύπαρξης 
της αριστερός.

Ειδικά όμως στην Ελλάδα, η ίδρυση, ενδυνάμωση και ανάδειξη του ΠΑΣΟ Κ σε 
πολιτική δύναμη εξουσίας δημιούργησε μια διαφορετική πραγματικότητα. Την 
δεκα ετία  του '8 0 , ενώ η ευρωπαϊκή αριστερά πελαγοδρομούσε, η Ελλάδα 
κάλυπτε με γοργούς ρυθμούς τα μεγάλα ελλείμματα της μετεμφυλιακής περιό
δου. Το δημοκρατικό έλλειμμα, το κοινωνικό έλλειμμα, το πολιτικό έλλειμμα και, 
πριν από όλα, το εθνικό της έλλειμμα.

Τα επιτεύγματα αυτά οφείλονται ότι στο ΠΑΣΟ Κ ποτέ δεν ήμασταν ούτε κρα- 
τιστές ούτε απομονωτιστές, ούτε εθνικιστές. Και Βέβαια, κρατήσαμε πάντοτε τις 
αποστάσεις που έπρεπε να κρατήσουμε από τον υπαρκτό σοσιαλισμό χωρίς να 
διολισθήσουμε σε αντικομμουνισμό.
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΠΑΣΟΚ EBSBQSBBESSSIS
Αυτές οι επιλογές έκαναν τη δεκαετία του '80 , συντρόφισσες και σύντροφοι, 

την πιο κερδισμένη δεκαετία στην ιστορία της χώρας από το 1 9 2 0  και μετά. Η 
ορδή ανάγνωση της πρόσφατης ιστορίας μας δεν είναι κομματικός σοβινισμός. 
Είναι ο απαραίτητος πλοηγός μας για την πορεία μας προς το μέλλον.

Και αν θέλουμε να διορθώσουμε τα όποια λάθη διαπράξαμε και ν' αντιμετω
πίσουμε τις προκλήσεις που δημιούργησε η πρόοδος που εμείς επιτελέσαμε, 
πρέπει να έχουμε τα απαραίτητα μορφωτικά αποθέματα για να αναμετρηθούμε 
με τις σειρήνες της μόδας.

Αν έτσι είναι, η ιδέα της κεντροαριστεράς μια και μόνη έννοια μπορεί να έχει: 
τον εμπλουτισμό των επιλογών της αριστερός, ώστε να μπορεί να κυβερνήσει. 
Σήμερα ο μόνος δρόμος για κάτι τέτοιο είναι να κερδίσει το ΠΑΣΟ Κ τις εκλο
γές. Θα ήταν δετικό ν' ανοίξει ο διάλογος για το πώς μπορεί να υπάρξουν κι 
άλλοι δρόμοι, χωρίς φυσικά ν' ακυρωθεί και ο μόνος διαθέσιμος δρόμος, που 
είναι αυτός που σας είπα πριν.

Και μ' αυτόν τον τρόπο νομίζω ότι θα αναδειχθούμε και άξιοι συνεχιστές της 
ιστορικής παρακαταθήκης και του κινήματος και του ιδρυτή μας, του Ανδρέα 
Παπανδρέου. Σας ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Η συντρόφισσα Μαρία Αρσένη έχε ι το λόγο.
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Μ ΑΡ ΙΑ Α Ρ Σ Ε Ν Η

Εγώ σύντροφοι 8α τολμήσω να μιλήσω για τις εφαρμόσιμες πολιτικές στο 
πλαίσιο ενός διεδνοποιημένου έδνους-κράτους, και δα ήδελα να έχω την 
συμπάδειά σας γι' αυτό, γιατί είναι δύσκολο το εγχείρημα.

Η πρόσφατη επίδεση του διεδνούς χρηματιστηριακού κεφαλαίου στις λεγόμε- 
νες «7  τίγρεις» της ασιατικής ηπείρου, γέμισε με δέος ιδιαίτερα εμάς που προ- 
σπαδούμε να αντικρίσουμε από κάποια διαφορετική οπτική γωνιά τις παγκό
σμιες εξελίξεις , και φάνηκε να επιβεβαιώνει όσους μονότονα επαναλαμβάνουν 
ότι η παγκοσμιοποίηση της αγοράς και η επικυριαρχία του διεδνούς χρηματιστη
ριακού κεφαλαίου εκμηδενίζει τις δυνατότητες αποτελεσματικής παρέμβασης 
και δράσης στο επίπεδο του κράτους - έδνους, αφού τα πάντα βρίσκονται στον 
έλεγχο και παραμένουν στις δ ιαδέσεις συγκεκριμένων παραγόντων.

Από την άλλη πλευρά, έρχεται το στοιχείο της διεδνοποίησης των κρατών, με 
την υπαγωγή τους σε οικονομικούς και άλλους σχηματισμούς, με κύρια αναφο
ρά για τη χώρα μας, τη συμμετοχή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από τη σχέση 
αυτή εκπηγάζει μία διπλή δέσμη απόψεων.

Η πρώτη άποψη αναφέρει ότι σε σχήματα όπως αυτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
η υπόσταση του κράτους-έδνους ραγδαία υποβαδμίζεται και, επομένως, οι 
δυνατότητες για εφαρμογή εδνικών πολιτικών εξασδενούν, αν δεν περιδωριο- 
ποιούνται. Η δεύτερη άποψη αναφέρει ότι οι πολιτικές μεγάλου διαμετρήματος 
σε ένα καδεστώς ραγδαίας παγκοσμιοποίησης, μόνο από μεγάλα σχήματα 
όπως αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να προωδηδούν.

Και εφ ' όσον η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται ακόμα στο στάδιο της πολιτικής 
και οικονομικής ολοκλήρωσης, οι μεγάλες πολιτικές αποφάσεις, όπως αυτές για 
την ανεργία, για την οικονομική και την κοινωνική περιδωριοποίηση, δα πρέπει 
να περιμένουν.

Υπάρχουν μάλιστα μερικοί, που προσδέτουν ότι για να γίνει εφικτή η δυνατό
τητα για λήψη αποφάσεων, δεν αρκεί μόνο η ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, αλλά και η αλλαγή των συσχετισμών των πολιτικών δυνάμεων στο εσω
τερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και μας συμβουλεύουν ότι το πρώτιστο καδή- 
κον είναι να δράσουμε προς αυτή την κατεύδυνση.

3 0 6



ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΠΑΙΟΚ 0  Σοσιαλιομός & η Δημοκρατία στην Ευρώπη του 21ou Αιώνα

Και βεβαίως, είναι γνωστός ο προβληματισμός που μπαίνει, μήπως όταν όλα 
αυτά ολοκληρωθούν, δεν αρκεί πλέον ούτε το σχήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
σε έναν κόσμο ραγδαίων αλλαγών. Και οι δύο απόψεις, όπως και όσα ανέφερα 
προηγουμένως για τις επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης, διατηρούν ασφαλώς 
ισχυρά επιχειρήματα, που δεν μπορούν και δεν πρέπει να αγνοηθούν.

Όπως και ο Πρόεδρος στη χθεσινή ομιλία του τόνισε, κανείς δεν μπορεί να 
αμελήσει, να μη συνυπολογίσει το πλαίσιο των δράσεων και των αποφάσεων 
που λαμβάνει, την επιρροή που εξασκούν στα διεθνοποιημένα κράτη-έθνη η 
παγκοσμιοποίηση της οικονομίας, η απελευθέρωση της αγοράς, η ασύλληπτη 
ταχύτητα της μετακίνησης των διεθνών κεφαλαίων, το θέμα της παραγωγικότη
τας και, ασφαλώς, οι υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η χώρα μας απέναντι στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αν όλα αυτά δεν τα λάβουμε υπόψη μας, το τίμημα που θα πληρώσουμε δα 
είναι ιδιαίτερα βαρύ. Αποτελεί όμως εξίσου αναντίρρητο γεγονός, οι δυνατότη
τες που διαθέτουν ακόμα και σήμερα τα παραδοσιακά κράτη-έθνη, για να 
εφαρμόσουν τις δικές τους πολιτικές.

Αναφέρθηκε χθες, ότι η μέχρι πρότινος αναδυόμενες ασιατικές οικονομίες 
δομήθηκαν από το τίποτα, σύμφωνα με τις συνταγές και τις επιθυμίες του δ ιε 
θνούς κεφαλαίου και επομένως ήταν εξαρχής έρμαια στις διαθέσεις αυτού του 
κεφαλαίου. Από την άλλη πλευρά, πρέπει να επισημάνουμε, ότι μια μικρή χώρα, 
όπως η πατρίδα μας, των όσων οικονομικών προβλημάτων αντιμετωπίζει, κατόρ
θωσε να υπερασπιστεί μια δική της πολιτική, αυτή της σκληρής δραχμής, απένα
ντι στην οργανωμένη επίθεση των ίδιων διεθνών χρηματιστηριακών κύκλων.

Θα πρέπει επίσης να θυμίσω ότι, απέναντι στο δ ιεθ νές  χρηματιστηριακό 
κεφάλαιο, υπάρχει ένα σημαντικό κεφάλαιο που είναι αγκυλωμένο μέσα στο 
κράτος-έθνος, ακόμα και στην περίπτωση που αυτό δεν είναι εθνικής καταγω
γής. Το κεφάλαιο αυτό σε πολλές περιπτώσεις έχε ι αντίθετα συμφέροντα με 
αυτά του διεθνούς κεφαλαίου και υπό την έννοια αυτή αποτελεί σταθεροποιητι
κό παράγοντα απέναντι στις επιθέσεις του διεθνούς χρηματιστηριακού κεφα
λαίου.

Στην περίπτωση αυτή δεν αναφέρομαι μόνο στα επενδεδυμένα κεφάλαια στον 
πρωτογενή και στο δευτερογενή τομέα, αλλά ακόμα και σ' αυτά του τριτογενή 
τομέα, που από τη φύση τους διατηρούν μεγαλύτερη ευελιξία στις μεταβολές. 
Είναι πραγματικό γεγονός, ότι για χώρες που συμμετέχουν σε σχήματα όπως της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα μέρος σημαντικών αποφάσεων μεταβιβάζεται από τις 
χώρες-μέλη στα δημιουργούμενα κέντρα εξουσίας των ευρύτερων σχημάτων.
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Όμως, αυτό δεν σημαίνει ότι το διεδνοποιημένο κράτος-έθνος έχε ι απολέσει 
κάθε δυνατότητα δράσης. Μοιραία τίθεται το ερώτημα, μήπως όλες οι αρχικές 
διαπιστώσεις που οπωσδήποτε κρύβουν ένα βαθμό αλήθειας, χρησιμοποιού
νται πολλές φορές στο επίπεδο της εφαρμοσμένης πολιτικής, ως άλλοθι για να 
καλυφθούν αδράνειες και εφησυχασμοί, για να καλυφθούν αδυναμίες για την 
εμβάθυνση και την εξειδίκευση πολιτικών, αφού συχνά- πυκνά, όταν αντιμετωπί
ζουμε ένα σοβαρό πρόβλημα, ακούγεται η δικαιολογία, μα τι μπορούμε να 
κάνουμε, αφού μας δεσμεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Προσωπικά πιστεύω ότι το διεδνοποιημένο κράτος- έθνος δ ια θ έτει ακόμα 
ευρύτατα περιθώρια για την εφαρμογή δικών του πολιτικών και ότι η παγκοσμιο
ποίηση και η διεθνοποίηση δεν μπορούν να εμποδίσουν τη δράση, εφ ' όσον 
λαμβάνονται υπόψη ως παράγοντες σε ένα γενικότερο πολιτικό σχεδίασμά.

Το ερώτημα επομένως δεν είναι αν διαθέτουμε τα περιθώρια να δράσουμε, 
αλλά προς ποια κατεύθυνση καλούμαστε να δράσουμε, ώστε να γίνουμε περισ
σότερο αποτελεσματικοί. Και εδώ ακριβώς πιστεύω ότι αρχίζουμε να πλησιά
ζουμε στην καρδιά του προβλήματος, που είναι: Ποιες είναι οι κατευθύνσεις 
προοδευτικών εφαρμόσιμων πολιτικών, στο πλαίσιο ενός διεδνοποιημένου κρά- 
τους-έθνους;

Η απάντηση δεν είναι ασφαλώς εύκολη, διότι δεν υπάρχουν πλέον οι παλαιό- 
τερες σταθερές αναφορές. Η απάντηση δεν είναι ακόμα ταυτόσημη με άλλες 
περιπτώσεις. Υπάρχει μία δέσμη γενικών κατευθύνσεων που πρέπει σε κάθε 
περίπτωση να εμπλουτίζεται με πρόσθετες παραμέτρους, ανάλογα με τις ιδ ια ι
τερότητες που παρουσιάζει κάδε χώρα.

Στα περιορισμένα όρια μιας παρόμοιας τοποθέτησης, δα ήθελα να θίξω τηλε
γραφικά ορισμένες πλευρές αυτού του ζητήματος, σε σχέση με τη δίκιά μας 
χώρα. Χωρίς να θεωρώ ότι εξάντλησα το θέμα, θέτω κάποιες Βασικές παραμέ
τρους χωρίς χρονολογική ιεράρχηση.

Πρώτη ποράμετρος: Ο εκσυγχρονισμός δεσμών και δομών ως απαραίτη
τη προϋπόθεση πραγματοποίησης των όσων θα 
αναφέρω στη συνέχεια.

Δεύτερη παράμετρος: Η πολύπλευρη αναπτυξιακή προσπάθεια μέσα από
τις προϋποθέσεις που θ έτει η παγκοσμιοποίηση της 
αγοράς και η διεθνής ανταγωνιστικότητα από ένα 
κράτος που δεν επιβάλλει αλλά ενθαρρύνει, κατευ
θύνει, επιβοηθά και κρατά για τον εαυτό του το 
μέρος της ανάπτυξης που του αντιστοιχεί.
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Η διατήρηση αλώβητου του κοινωνικού ιστού και 
της κοινωνικής συνοχής, με ενερ γητικές  και όχι 
παθητικές πολιτικές.

Η σμίκρυνση των κραυγαλέων ανισοτήτων μεταξύ 
του κυρίαρχου κέντρου των Αθηνών και της υπόλοι
πης επικράτειας.

Η εξασφάλιση της αμυντικής θωράκισης της χώρας, 
στην προοπτική της σταθεροποίησης της ειρήνης 
στην περιοχή.

Η προστασία του δημόσιου πλούτου από τις επιβου
λές κάθε είδους οργανωμένων συμφερόντων, με 
παράλληλη αυτονόμηση της πολιτικής από ανάλο
γες επιρροές.

Όλα αυτά που ανέφερα, αποκτούν μια συνολική δυναμική διαπλεκομένων και 
αλληλοεξαρτημένων σχέσεων. Ανάπτυξη δεν μπορούμε να πετύχουμε χωρίς το 
δραστικό εκσυγχρονισμό θεσμών και δομών. Αποτελεσματική δύναμη αμυντι
κής αποτροπής δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε χωρίς κοινωνική συνοχή, με 
νέους χωρίς μέλλον και μεγαλύτερους χωρίς παρόν.

Ανάπτυξη δεν μπορούμε να πετύχουμε με Βάση το σημερινό πρότυπο του 
αθηναϊκού γιγαντισμού και της εγκατάλειψης της υπαίθρου. Αμυντική θωράκιση 
δεν μπορούμε να θεμελιώσουμε, με πληθυσμιακή ερήμωση και παραγωγική 
απαξίωση κρίσιμων εθνικά περιοχών.

Και βέβαια, τίποτα από τα προηγούμενα δεν μπορούν να ευοδωθούν, εάν δεν 
εξασφαλίσουμε την αυτονομία της πολιτικής από επηρεασμούς οργανωμένων 
συμφερόντων, που εκτρέπουν πολιτικές και οδηγούν στην κατασπατάληση πολύ
τιμων οικονομικών πόρων για δικό τους όφελος.

Και κοντά σε όλα αυτά ή πριν απ' αυτά, απαιτείται η ύπαρξη ενός πλαισίου 
αποφάσεων στρατηγικού χαρακτήρα, που δα απαντούν στα μεγάλα προβλήμα
τα που μας απασχολούν. Τι δα γίνει, για παράδειγμα, με το ασφαλιστικό πρό
βλημα; Θα συνεχίσουμε να το αντιμετωπίζουμε πυροσβεστικά και, επομένως, 
ατελέσφορα ή με βάση κάποιο ολοκληρωμένο σχέδιο ευρύτερου χρονικού ορί
ζοντα;

Τι θα γίνει με το αγροτικό πρόβλημα; Θα συνεχίσουμε την εφαρμογή κάποιων 
επιμέρους πολιτικών, έστω και σωστών, που ανακυκλώνουν όμως το πρόβλημα, 
ώστε να το βρίσκουμε συνεχώς μπροστά μας, ή θα αποτολμήσουμε τη δημιουρ

Τρίτη παράμετρος:

Τέταρτη παράμετρος:

Πέμπτη παράμετρος:

Έκτη παράμετρος:
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γία ενός πλαισίου συνολικών αποφάσεων που 8α προσφέρουν βιώσιμες προο
πτικές;

Τι 8α γίνει με το φορολογικό ζήτημα; Θα συνεχίσουμε την εισπρακτική λογική 
των τυφλών χτυπημάτων ή 8α αποτολμήσουμε έναν συνολικό σχεδίασμά για μια 
μόνιμη αντιμετώπιση; Όλα αυτά δεν είναι εύκολο να επιχειρηθούν χωρίς μια 
αξιολόγηση για μια χρονική ιεράρχηση.

Εκείνο όμως που πρέπει να θεωρηθεί ως βέβαιο, κατά την προσωπική μου 
άποψη, είναι το γεγονός ότι δεν υπάρχουν άλλοθι για αδράνειες και για ολιγω
ρίες και ότι στις ημέρες μας το διεθνοποιημένο κράτος-έθνος και, επομένως, η 
χώρα μας, δ ιαθέτει ευρύτατα περιθώρια για να δράσει και να δημιουργήσει με 
βάση τις δικές του ανάγκες και τις δικές του ικανότητες. Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο σύντροφος Γιάννης Στουρνάρας έχε ι το λόγο.
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Γ ΙΑ Ν Ν Η Σ  Σ Τ Ο Υ Ρ Ν Α Ρ Α Σ

Φίλες και φίλοι, 8α ήθελα κατ' αρχήν να σας ευχαριστήσω για την τιμητική 
σας πρόσκληση. Τόσο η οικονομική θεωρία, όσο κυρίως η πράξη, καταδεικνύ
ουν ότι κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις οι εθνικές οικονομίες έχουν καθα
ρό όφελος από την παγκοσμιοποίηση.

Σίγουρα η παγκοσμιοποίηση -δείχνει η πράξη- είναι προτιμότερη από την προ
στασία. Αυτό γιατί γίνεται; Διότι με την παγκοσμιοποίηση οι χώρες μπορούν και 
εκμεταλλεύοντα ι το παραγωγικό τους πλεονέκτημα. Μ ε απλά λόγια, αυτό 
σημαίνει ότι ο καταναλωτής μπορεί να ψωνίζει φτηνότερα, ο εργαζόμενος να 
αμείβεται καλύτερα, ο αποταμιευτής να έχει μεγαλύτερη δυνατότητα επιλογών, 
οι επιχειρήσεις να επιτυγχάνουν μεγαλύτερη παραγωγικότητα.

Αντίθετα, τα καθεστώτα προστασίας οδηγούν στη συρρίκνωση του εμπορίου 
και στη σταδιακή μείωση της κοινωνικής ευημερίας. Βέβαια, η τελευταία χρημα
τιστηριακή και νομισματική κρίση μάς υπενθύμισε ξανά ότι το όφελος από την 
παγκοσμιοποίηση είναι δυνατό κάτω από προϋποθέσεις.

Θα μου επ ιτρέψετε να αναφέρω το παράδειγμα της Κορέας. Η παγκοσμιοποί
ηση ήταν εκείνη που έφερε την Κορέα από την 70η θέση στη 10η θέση της 
κατάταξης των οικονομιών, και σε μία μέρα η παγκοσμιοποίηση ήταν πάλι εκείνη 
πριν από δύο μήνες, που την κατέβασε από τη 10η θέση στη 50στή ως προς το 
ΑΕΠ, ως προς το εθνικό τους προϊόν αποτιμώμενο σε δολάρια κατά κεφαλήν.

Η παγκοσμιοποίηση, κατά την άποψή μου, λειτουργεί ως μεγεθυντικός φακός. 
Μ εγεθύνει τις ευκαιρίες, αποκαλύπτει όμως και εσωτερικά προβλήματα, και 
είναι ακριβώς η αποκάλυψη των προβλημάτων αυτών που τραβούν τον κερδο- 
σκόπο, την κερδοσκοπική κίνηση κεφαλαίων, όπως το μέλι τη μέλισσα.

Τρεις προϋποθέσεις χρειάζονται προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν τα κόστη 
από την παγκοσμιοποίηση: Η πρώτη προϋπόθεση είναι η ανάγκη εφαρμογής 
μιας συνετής μακροοικονομικής διαχείρισης. Δεν είναι δυνατόν μία παγκοσμιο- 
ποιημένη οικονομία να προκύψει αν έχ ε ι υψηλό πληθωρισμό, δημοσιονομικά 
ελλείμματα και νομισματική αστάθεια.

Η δεύτερη προϋπόθεση είναι η ευστάθεια των βασικών πυλώνων του οικονο-
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μικού συστήματος. Αυτό ακριβώς ήταν το συμπέρασμα που έχουμε βγάλει από 
την ανάλυση της κατάστασης στην Κορέα, την Ταϊλάνδη και σε άλλες χώρες.

Ποιοι είναι οι βασικοί πυλώνες; Είναι το τραπεζικό σύστημα, είναι οι ΔΕΚΟ, 
είναι το Ασφαλιστικό σύστημα, είναι η ύπαρξη σχέσεων διαφάνειας μεταξύ επι
χειρήσεων - τραπεζών και κράτους. Είναι η ύπαρξη ενός ευέλικτου και αποτελε
σματικού διοικητικού μηχανισμού. Και είναι τέλος η ύπαρξη αγορών που μπο
ρούν να προσαρμόζονται χωρίς τριβές σε μεταβαλλόμενες συνθήκες.

Η τρίτη προϋπόθεση είναι και η δυσκολότερη, διότι είναι έξω από τον έλεγχο 
της κάθε χώρας, και είναι η απουσία αποσταθεροποιητικών και κερδοσκοπικών 
κινήσεων κεφαλαίου. Ως αποσταθεροποιητική κίνηση και κερδοσκοπική κίνηση 
κεφαλαίου εννοώ τη μαζική πώληση ενός νομίσματος με σκοπό την αποκόμιση 
κέρδους από την υποτίμησή του.

Κλασική περίπτωση η Βρετανική στερλίνα και το Γαλλικό φράγκο το '92 , αλλά 
και φυσικά τα νομίσματα της Κορέας, της Ταϊλάνδης και της Ινδονησίας πριν 
από λίγους μήνες. Τα νομίσματα αυτά υποτιμήθηκαν πέραν κάθε προσδοκίας.

Η τελευταία αυτή κρίση ακριβώς κατέδειξε η ότι οι κερδοσκοπικές κινήσεις 
κεφαλαίων οδηγούν σε ανεξέλεγκτες υποτιμήσεις νομισμάτων και σε ακύρωση 
των ωφελειών από την παγκοσμιοποίηση. Οι κινήσεις αυτές αποτελούν την αχίλ
λειο  πτέρνα της παγκοσμιοποίησης και δεν έχουν αντιμετωπιστεί ακόμα με ικα
νοποιητικό τρόπο.

Το διεθνές νομισματικό σύστημα δεν έχε ι μπορέσει να βρει μία λύση. Έχουν 
προταθεί λύσεις όπως ο φόρος τύπου «τόμπιν», όπως η δημιουργία κάποιου 
Ταμείου, δεν βλέπω όμως λύση άμεση στο πρόβλημα αυτό.

Τώρα για τη χώρα μας ποια είναι τα βασικά συμπεράσματα. Θα έλεγα ότι 
είναι δύο: Πρώτον η δυνατότερη δυνατή προσχώρηση στο ΕΥΡΩ, στην ΩΝΕ. 
Δεύτερον, η πραγματοποίηση των αλλαγών εκείνων στην παραγωγική δομή που 
θα θωρακίζουν τους πυλώνες του οικονομικού συστήματος.

Όπως όλοι ξέρουμε, η προσχώρηση στην τρίτη φάση της ΩΝΕ έχε ι πολλαπλά 
οικονομικά και πολιτικά οφέλη: Συναλλαγματική και νομισματική σταθερότητα, 
χαμηλό πληθωρισμό και επιτόκια, χαμηλό κόστος τραπεζικής διαμεσολάβησης 
και, συνεπώς, ευνοϊκότερες συνθήκες για την ανάπτυξη.

Επιπλέον, είναι γνωστό ότι τα κράτη - μέλη που θα υιοθετήσουν το ΕΥΡΩ θα 
αποτελέσουν μία ντεφάκτο νέα θεσμική και πολιτική οντότητα, στην οποία οντό
τητα η χώρα μας έχει κάθε συμφέρον να είναι από την αρχή ή το συντομότερο 
δυνατό.

3 1 2



ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΠΑΙΟΚ 0  Σοσιαλισμός &

Από την άλλη πλευρά, δεν αγνοώ ότι υπάρχουν επιχειρήματα σύμφωνα με τα 
οποία η πορεία προς την ΟΝΕ έχει προβλήματα. Αναφέρεται το μείγμα οικονο
μικής πολιτικής που ακολουθείτα ι από τα περισσότερα κράτη - μέλη στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, ορισμένες θεσμικές ρυθμίσεις, όπως το Σύμφωνο Σταθερό- 
τητας και Ανάπτυξης, πράγματι μεροληπτούν σε βάρος της ανάπτυξης, ενώ οι 
αναδιανεμητικοί μηχανισμοί, ο κοινοτικός προϋπολογισμός, καθώς και ο βαθ
μός κινητικότητας του εργατικού δυναμικού θεωρούνται από πολλούς ανεπαρ
κείς για τη στήριξη της ΟΝΕ.

Τα επιχειρήματα αυτά δεν μπορεί να αγνοηθούν και πρέπει να οδηγήσουν, 
έστω και σταδιακά, σε βελτιώσεις. Κατά την άποψή μου όμως δεν μπορούν να 
ανατρέψουν το θετικό ισοζύγιο από την υιοθέτηση του ΕΥΡΩ σε σχέση με την 
υπάρχουσα κατάσταση. Και κατά μείζονα λόγο δεν μπορούν να αντιστρέψουν, 
για τους λόγους που θα εξηγήσω αμέσως μετά, το θετικό ισοζύγιο για τη χώρα 
μας, στο βαθμό μάλιστα που το μεγαλύτερο μέρος του κόστους προσαρμογής 
στα κριτήρια σύγκλισης το έχε ι ήδη υποστεί η ελληνική κοινωνία.

Πράγματι, τα τέσσερα τελευταία χρόνια -όπως όλοι ξέρουμε- η χώρα μας έχει 
κάνει σημαντικά βήματα τόσο στον τομέα της ανάπτυξης, όσο και στον τομέα 
της σταθεροποίησης, αποδεικνύοντας ότι οι δύο αυτοί στόχοι μπορούν να συν
δυαστούν πολύ αρμονικά.

Δεν θέλω να σας κουράσω με νούμερα, απλώς θέλω να σας πω ότι στον 
τομέα της ανάπτυξης, από το '9 5  και μετά, ξεπερνάμε σε ρυθμό αύξησης του 
εθνικού προϊόντος το μέσο όρο της Κοινότητας, ενώ στον τομέα της σταθερο
ποίησης θέλω να πω ότι από το '9 3  μέχρι σήμερα έχουμε περίπου καλύψει το 
85%  της απόστασης που μας χωρίζει από τα κριτήρια σύγκλισης. Άρα, είμαστε 
πολύ κοντά στο νήμα.

Τώρα θέλω να έρθω στα δύο επιχειρήματα σύμφωνα με τα οποία η πορεία 
της Ελλάδος στην ΟΝΕ συνεπάγεται πρόσθετα κέρδη σε αντίθεση ίσως με 
άλλες χώρες - μέλη. Ο πρώτος λόγος σχετίζεται με το γεγονός ότι τα επιτόκια 
στη χώρα μας σήμερα είναι 12%.

Στην Κοινότητα, όπου η διαδικασία σύγκλισης έχε ι τελειώσει, είναι 4%. Από το 
12% στο 4%  που θα πάμε με το καλό ή με το άγριο θα εξοικονομήσουμε δημο
σιονομικούς πόρους της τάξης των δύο τρισεκατομμυρίων δραχμών. Οι πόροι 
αυτοί δίνουν στην κυβέρνηση δυνατότητα χειρισμών στον τομέα της ανάπτυξης 
και της κοινωνικής πολιτικής.

Βέβαια, για να γίνει αυτή η σύγκλιση των επιτοκίων, πρέπει το διεθνές, το
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παγκοσμιοποιημένο κεφάλαιο να επενδύσει στη χώρα μας. Και για να επενδύσει 
περισσότερο απ' ό,τι τώρα πρέπει να πειστεί ότι η σύγκλιση 8α είναι μόνιμη, ότι 
οι υποδομές 8α αντέξουν την ΟΝΕ.

Το δεύτερο επιχείρημα έχε ι να κάνει, ότι μόνο η Ελλάδα και η Πορτογαλία για 
τα επόμενα 10 χρόνια, μαζί με την παράταση, 8α απολαμβάνουν σημαντικές 
εισροές από τα Ταμεία της Κοινότητας, της τάξης του 3% του εγχώριου προϊό
ντος κάθε χρόνο.

Άρα, οι εισροές αυτές εξασφαλίζουν επαρκή χρηματοδότηση για την ανάπτυ
ξη και στηρίζουν επίσης και το ισοζύγιο πληρωμών.

Καταλήγοντας, θέλω να πω ότι οι προοπτικές μας στην πορεία στην ΟΝΕ είναι 
δετικές. Οι φόβοι που εκφράζονται για ύφεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση του κοι
νού νομίσματος δεν αφορούν εμάς.

Από εμάς, αντίθετα, εξαρτάται να προχωρήσουμε στις αλλαγές εκείνες που 
απαιτούνται για την άρση των παραγωγικών και συντεχνιακών στρεβλώσεων που 
εμποδίζουν τη διάχυση των ωφελειών στα ευρύτερα στρώματα του ελληνικού 
πληθυσμού. Ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Ο σύντροφος Χάρης Καστανίδης έχε ι το λόγο.
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Συντρόφισσες και Σύντροφοι, φίλοι και φίλες, συζητούμε ένα από τα πιο 
σημαντικά θέματα που σχετίζονται με τις δυνατότητες ενός έθνους-κράτους να 
ασκήσει τη δική του εθνική πολιτική και προτεραιότητες, και συνεπώς τις πιθα
νότητες ή τις δυνατότητες μιας Αριστερός να ασκήσει κυρίως έναν εθνικό ή 
διεθνικό ρόλο.

Όταν συζητούμε για το δ ιεθνές οικονομικό σύστημα, η σκέψη μας αμέσως 
πηγαίνει στην ιδέα της οικονομικής παγκοσμιοποίησης ως ενός χαρακτηριστικού 
που κυρίως αγγίζει τον καπιταλισμό στα τέλη αυτού του αιώνα-αρχές του επό
μενου.

Πρώτα απ' όλα, να δούμε τι είναι η οικονομική παγκοσμιοποίηση. Το δασικό 
της χαρακτηριστικό είναι η εκπληκτική μετακίνηση κεφαλαίων σε ταχύτατους 
ρυθμούς, καθ' υπέρβαση των εθνικών συνόρων, με ρυθμούς μάλιστα που το 
1989 εσήμαινε στις δ ιεθνείς αγορές ότι οι πράξεις και οι τελικές διεκπεραιώ
σεις επί ξένου συναλλάγματος ήταν περίπου 5 0 0  δισεκατομμύρια την ημέρα, 
όταν 7  χρόνια αργότερα, το 1996, οι συναλλαγές επί ξένου συναλλάγματος σε 
μία ημέρα για κατ' αξίαν ήταν περίπου 1 .2 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0  δολάρια. Είναι 
πρώτα απ' όλα η φοβερή, ελεύθερη ροή κεφαλαίων καθ' υπέρβαση των εθνι
κών συνόρων.

Το ερώτημα που τίθετα ι είναι το εξής. Στο πλαίσιο αυτής της οικονομικής 
παγκοσμιοποίησης καταστρέφεται η οικονομική αυτονομία των εθνικών κρατών; 
Εάν καταστρέφεται η οικονομική τους αυτονομία, μήπως τελικά δυναμιτίζονται 
και τα θεμέλια που επιτρέπουν σ' ένα κράτος εθνικό να είναι το κέντρο όπου 
παράγονται αυτόνομες πολιτικές, σχετικά τουλάχιστον, άρα ασκείται και μία 
κρατική πολιτική, με την έννοια της ασκούμενης εξουσίας; Το ερώτημα αλλά και 
η απάντηση, πρέπει να σας πω ότι είναι κρίσιμα.

Οι νεοφιλελεύθεροι απαντούν ότι στο πλαίσιο της οικονομικής παγκοσμιοποί
ησης ήδη καταστρέφεται και η οικονομική αυτονομία των επιμέρους κρατών, και 
συνεπώς μηδενίζεται σχεδόν, εν πόση περιπτώσει περιορίζεται δραματικά και η 
πολιτική αυτονομία των εθνικών κυβερνήσεων.

Αυτή η επιλογή ορισμένων νεοφιλελευθέρων, αλλά και μερικών σύγχρονων



αριστερών διεθνικής αντιλήψεως, οδηγεί και σ' ένα πολιτικό συμπέρασμα ξέρε
τε. Λένε ότι από τη στιγμή που η οικονομική παγκοσμιοποίηση καταστρέφει την 
οικονομική αυτονομία και την πολιτική αυτονομία ή τις περιορίζει δραματικά, 8α 
πρέπει να κινηθούμε -αν δεν κινούμαστε ήδη- προς μία πολιτική παγκοσμιοποίη
ση. Δηλαδή, προς μία μεταφορά επιμέρους εξουσιών, των κρατικών δηλαδή 
εξουσιών, στην αρμοδιότητα υπερεθνικών οργανισμών και υπερεθνικών κοινο

τήτων και οντοτήτων.

Αυτή τη θέση της οικονομικής προς την πολιτική παγκοσμιοποίηση, οι απολο
γητές του νεοφιλελευθερισμού τη συνοδεύουν μ' ένα τρομακτικό συμπέρασμα, 

που ήδη συμβαίνει στις μέρες μας.

Ζητούν την προσαρμογή σε συνθήκες κρίσης, των κρατών προς τα διεθνή 
δεδομένα, δηλαδή προς τις ανάγκες κινήσεως των κεφαλαιαγορών, καθώς και 
με κριτήριο την εξασφάλιση της αξιοπιστίας κάθε χώρας απέναντι των διεθνών 
επενδυτών, με μοναδικό εργαλείο την πρόταξη του χαμηλού πληθωρισμού και 

της ύφεσης έναντι της ανάπτυξης και της ανεργίας. Επιβάλλουν δηλαδή σε εθνι
κή βάση τις προσαρμογές στο διεθνές περιβάλλον των οικονομιών, με επιλογή 
την ύφεση και την ανεργία, όχι όμως την ανάπτυξη και την εργασία.

Πρέπει να σας πω, συντρόφισσες και σύντροφοι, όμως, ότι αυτός ο απολογι
σμός είναι μυθοπλασία. Μπορεί να υπάρχουν διεθνείς αλληλεξαρτήσεις, μπο
ρεί να είναι διασυνδεδεμένες οι επιμέρους εθνικές οικονομίες, αλλά σε καμία 

περίπτωση δεν έχουμε φτάσει, ούτε έχουμε αγγίξει, το φαινόμενο της οικονομι
κής παγκοσμιοποίησης. Είναι δηλαδή ένα οικονομικό ιδεολόγημα, που χρησιμο
π ο ιείτα ι με πολύ καθαρή πολιτική στόχευση, που σας περιέγραψα πριν. 

Εξηγούμαι.

Λένε οι θεωρητικοί της παγκοσμιοποίησης ότι ο διεθνής ανταγωνισμός ενσω
ματώνει όχι μόνο τα προϊόντα στην κίνησή τους ή τα κεφάλαια αλλά και άλλους 
συντελεστές παραγωγής, όπως είναι η εργασία. Πολλές φορές μάλιστα θεω
ρούν ότι ο υψηλότερος δείκτης προσαρμογής των εθνικών οικονομικών στο δ ιε 
θνές περιβάλλον είναι το κόστος εργασίας, το οποίο βεβαίως συμπιέζουν, με 

φοβερά προβλήματα στην κοινωνική συνοχή. Δεν, είναι, όμως, έτσι.

Το κόστος εργασίας αν κάνουμε μία γρήγορη ματιά από την Άπω Ανατολή 
μέχρι τις χώρες τις κεντρικές του καπιταλισμού, είναι εντελώς διαφορετικό. Και 
αυτό εξηγείτα ι από το γεγονός ότι το κόστος εργασίας δεν προσδιορίζεται 
τόσο από το διεθνές περιβάλλον ή σχεδόν καθόλου από το διεθνές περιβάλ

λον, όσο από τη μέση εθνική ανταγωνιστικότητα.



ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΠΑΙΟΚ Σοσιαλισμός & η Δημοκρατία στην Ευρώπη ίου 21ου Αιώνα

Δηλαδή, το κόστος εργασίας προσδιορίζεται κυρίως από τους κλάδους εσω
τερικά κάδε οικονομίας, που ε ίτε  συμμετέχουν στο διεθνή ανταγωνισμό, ε ίτε  
από κλάδους της οικονομίας που δεν εκτίθενται στο διεθνή ανταγωνισμό. Γι' 
αυτό και υπάρχουν μεταβολές εξαιρετικής διακυμάνσεως στο κόστος εργα
σίας.

Δεύτερον, μιλούν για τη διασύνδεση των κεφαλαιαγορών. Θεωρείται ότι η 
χρηματιστική σφαίρα είναι η πιο διεθνοποιημένη σφαίρα στη διεθνή οικονομική 
διασύνδεση. Γι' αυτό και κάνουν την αναφορά σ' αυτή την ταχέα μετακίνηση 
ημερησίως κεφαλαίων, τουλάχιστον ως πράξη επί του συναλλάγματος. Για να 
δούμε όμως, αν είναι έτσι.

Πρέπει να σας πω ότι στα τέλη της δεκαετίας του '80 , ακόμα, δηλαδή αυτό 
που προτίθεμαι να σας πω για να δ ε ίτε  πόσο ασθενής είναι η ιδέα της παγκο- 
σμιοποιημένης οικονομίας, είναι η χαλαρή διασύνδεση των κεφαλαιαγορών. Το 
1989 πρέπει να σας πω, η αξία του Χρηματιστηρίου της Ιαπωνίας ήταν μεγαλύ
τερη από το σύνολο της αμερικανικής οικονομίας. Ανάμεσα στο '9 0  με '92, ο 
δείκτης Nikkei της Ιαπωνίας έπεσε δραματικά κατά 60% .

Θα έπρεπε, σύμφωνα με τους θεωρητικούς της παγκοσμιοποιημένης οικονο
μίας, η πτώση του δείκτη Nikkei στην Ιαπωνία κατά 6 0%  να συμπαρασύρει τις 
τιμές των μετοχών και στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη. Αντιδέτως, από το '92 , '93  
και ύστερα παρατηρείται στα Χρηματιστήρια τόσο των Ηνωμένων Πολιτειών 
όσο και της Ευρώπης αύξηση της τιμής των μετοχών.

Δεύτερον, που αποκαλύπτει το ιδεολόγημα και αυτή τη μυθοπλασία. Για να 
δούμε λιγάκι τα εξαγώγιμα προϊόντα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξάγουν το 10% 
του συνολικού προϊόντος που παράγουν. Το υπόλοιπο 9 0%  αφορά την εσωτερι
κή τους αγορά. Η Ευρώπη, το ίδιο. Από τις επιχειρήσεις των Ηνωμένων Πολιτει
ών και της Ευρώπης, το 3%  των επιχειρήσεων έχε ι εξαγωγικό προσανατολισμό. 
Το υπόλοιπο 9 7 %  αφορά τις εσωτερικές αγορές.

Αυτό ήδη κατατείνει σ' ένα πρώτο συμπέρασμα, ότι παρά τις διεθνείς διασυν
δέσεις, αναμφισβήτητα, η βασική δομή στη διεθνή οικονομία εξακολουθεί να 
είναι η εθνική δομή, η εθνική οικονομία. Η οικονομία, δηλαδή, των επιμέρους 
κρατών. Και αυτό έχει, επίσης, μια πολύ μεγάλη συνέπεια.

Ακόμα και στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κινητικότητα των εργαζομέ
νων από χώρα σε χώρα μέσα στην Ευρώπη το 1995, ήταν μόλις το 1%. Στο 
πλαίσιο πάλι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι επενδύσεις κεφαλαίων σε κοινοτική 
χώρα που προέρχονται από διαφορετική χώρα προέλευσης, ήταν μόλις το 2%,
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το 1995. Δηλαδή, το υπόλοιπο 98%  δεν αφορούσε τις ενδοκοινοτικός διασυν
δέσεις.

Είναι προφανές ότι ισχύει και κατισχύει ο ισχυρισμός ότι ίσως η μόνη περίο
δος διεδνοποιημένης οικονομίας δεν είναι τόσο η εποχή των κομπιούτερ και της 
κοινωνίας της πληροφορίας, όσο είναι η περίοδος ανάμεσα στο 1 8 7 0  με 
1914, που ήταν η πραγματική μόνη μορφή διεδνοποιημένης οικονομίας σε τόση 
έκταση. Αλλά βεβαίως τότε υπήρχε η Μ.Βρετανία, η οποία βοηδούσε τη συνοχή 
του διεδνούς οικονομικού συστήματος επενδύοντας το 40%  της αποταμίευσής 
της στο εξωτερικό.

Για να σας δώσω μόνο ένα συγκριτικό δεδομένο, η Ιαπωνία ήταν η χώρα που 
αποταμίευε μόνο το 1 8%  του πλούτου της, του παραγόμενου προϊόντος της. 
Από αυτό το 18%, μόνο το 1 1% πήγαινε σε επενδύσεις στο εξωτερικό. Είναι 
προφανές ότι αυτή η μυθοπλασία περί της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας έχει 
τη σαφή λογική να οδηγηθούμε στην κατίσχυση της πολιτικής παγκοσμιοποίη
σης, δηλαδή στον πλήρη επικαδορισμό των οικονομικών δεδομένων και σε 
εδνική βάση από υπερεδνικούς οργανισμούς σε Βάρος της αυτονομίας των 

κρατών.

Ο ισχυρισμός μου είναι -και με αυτόν δα καταλήξω- ότι αντιδέτως με ό,τι πλα
σάρεται διεδνώς, η Βασική οικονομική δομή στο δ ιεδνές σύστημα εξακολουδεί 
να είναι η εδνική οικονομία, ασφαλώς με διαπλοκές και επιρροές και αλληλο- 
συνδέσεις που επηρεάζουν σχετικώς την αυτονομία της πολιτικής των κρατών, 

αλλά με μία επιμονή.

Από τη στιγμή που η εδνική οικονομία αποτελεί τη βασική οικονομική δομή του 
διεδνούς οικονομικού συστήματος, αυτό αυτομάτως παραπέμπει όχι μόνο στην 
πολιτική αυτονομία κάδε κράτους, άρα και της χώρας μας, αλλά παραπέμπει 
και στην υποχρέωση των εδνικών κυβερνήσεων, και ιδιαίτερα μιας αριστερής 
κυβέρνησης όπως είναι η δική μας, να επ ιλέξει πολιτικές πρωτίστως όχι προ
σαρμογής αλλά εσωτερικής αναδιάρδρωσης των αγορών της εσωτερικής αγο
ράς, η οποία και κρίνει -η εσωτερική αναδιάρδρωση τελικά- και τις επιδόσεις 

στο εξωτερικό.

Δεν είναι το εμπόριο και το εξωτερικό που επικαδορίζουν εσωτερικά την οικο
νομία. Είναι οι επιδόσεις των εσωτερικών αναδιαρδρώσεων και μεταβολών 
στην κλίμακα της εδνικής οικονομίας, που αποδίδουν τελικά και στο εξωτερικό 
ισοζύγιο και στον εξωτερικό κόσμο, τελικά και στο εμπόριο.

Μ ε αυτή την έννοια, η υποχρέωση μιας, πρωτίστως, κυβέρνησης που ανήκει
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στο χώρο της Κεντροαριστεράς, είναι να επ ιλέξει εκείνα τα εργαλεία, ας πούμε 
στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ενοποίησης, που δεν οδηγούν σε μία ονομαστική 
σύγκλιση, αλλά σε μία καθόλου ευρωπαϊκή ατμόσφαιρα ενοποίησης, με πολιτι
κές βεβαίως συντονισμού, αλλά που στηρίζονται πρώτα απ' όλα σε εθνικές επι
διώξεις στο οικονομικό επίπεδο.

Θα χρειαστεί μια συστηματική προσπάθεια να αποκαταστήσουμε τις απλές 
αρχές της οικονομικής επιστήμης, διότι πραγματικά τα αναλυτικά εργαλεία, τα 
θεωρητικά εργαλεία στην Κεντροαριστερά για πολλά χρόνια έλειψαν, με απο
τέλεσμα να υποστεί, τουλάχιστον στο χώρο της Ευρώπης αλλά και διεθνώς σε 
πολλές περιπτώσεις, πολιτική καθίζηση.

Χρειάζεται η καθαρότητα της σκέψης και η επανεκτίμηση δεδομένων, που δα 
οδηγήσουν στο στερεό συμπέρασμα ότι οι οικονομικές μυθοπλασίες και τα 
οικονομικά ιδεολογήματα περί παγκοσμιοποιημένης οικονομίας δεν μπορούν να 
οδηγήσουν στον επικίνδυνο τελικά δρόμο της πολιτικής παγκοσμιοποίησης και 
της αφαίρεσης της αυτονομίας, οικονομικής και πολιτικής, των εθνικών κρατών. 
Ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Ο σύντροφος Γιώργος Κατηφόρης έχει το λόγο.
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Γ ΙΩ Ρ Γ Ο Σ  Κ ΑΤ Η Φ Ο ΡΗ Σ

Σύντροφοι, εδώ είναι ενδιαφέρον το πράγμα, διότι είναι νομίζω το πρώτο το 
οποίο, όπως το παρακολούθησα εγώ, 8α έχουμε διαφωνίες, γιατί εγώ 8α δια
φωνήσω με πολλά από αυτά που λέχθηκαν, 8α συμφωνήσω και με ορισμένα 
ασφαλώς. Αλλά εμένα η μοίρα μου στο ΠΑΣΟΚ, από τότε που προσχώρησα 
στο ΠΑΣΟΚ, είναι να είμαι στη δεξιά του ΠΑΣΟΚ, να παίζω έξω δεξιά.

Και θυμάμαι κάποτε στο ΚΥΣΥΜ  έγινε μια συζήτηση για την Ολυμπιακή, είπα κι 
εγώ τα δικά μου, με έλουσαν οι άλλοι συνάδελφοι. Μετά πήγα με τον Παπαν- 
δρέου στο γραφείο του για κάποια δουλειά και είχα ένα αίσθημα ενοχής και 
του λέω, εδώ πέρα κύριε Πρόεδρε εγώ αισθάνομαι ο δεξιότερος όλων.

Ο Παπανδρέου με κοίταξε από πάνω ώς κάτω, δεν είπε τίποτε, ανεμνήσθη 
προφανώς του αμαρτωλού παρελθόντος και ξέσπασε σε γέλια. Αυτό ήταν το 
σχόλιό του και ελπίζω κι αυτό να είναι και το δικό σας σχόλιο.

Για την παγκοσμιοποίηση. Εγώ διαφωνώ με δύο πράγματα που άκουσα, διαφω
νώ με το ότι είναι ιδεολόγημα η παγκοσμιοποίηση και επίσης διαφωνώ με την 
όλη τοποθέτηση του Παντελή για το θέμα αυτό.

Βεβαίως, είπε πολλά σωστά πράγματα, πολλές από τις επικρίσεις που έκανε 
για τον τρόπο που λειτουργεί το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα, για τον εκμ ε
ταλλευτικό του χαρακτήρα, είναι πολύ σωστές, και σ' αυτά δεν σκέφτομαι να 
διαφωνήσω.

Αλλά ότι δεν έχουμε να κάνουμε με μια πραγματικότητα, αυτό δεν είναι 
σωστό. Έχουμε να κάνουμε με μια πραγματικότητα την οποία τη συνοδεύουν και 
διάφορες μυθοπλασίες, αλλά η πραγματικότητα υπάρχει.

Ένα πράγμα το οποίο επίσης θα συμφωνήσω με τον Παντελή κι είναι σωστό, 
είναι ότι δεν είναι νέο φαινόμενο, αυτό έχε ι τεράστια σημασία, είναι παλιό. Χρο
νολογείται από τον 19ο αιώνα, στον 19ο αιώνα είχα με παγκοσμιοποίηση, 
ασφαλώς γιατί υπήρχε πλήρης ελευθερία κυκλοφορίας των κεφαλαίων, μεγαλύ
τερη από ό,τι σήμερα.

Διότι υπήρχε και δ ιεθνές νόμισμα τότε που δεν υπάρχει σήμερα, υπήρχε ο 
χρυσός που ήταν διεθνές νόμισμα, σήμερα δεν υπάρχει διεθνές νόμισμα. Σήμε
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ρα ο κόσμος είναι ακόμα μοιρασμένος σε νομισματικές ζώνες, δολάριο, γιέν, 
ευρωπαϊκά νομίσματα κ.ο.κ.

Δεν είναι νέο φαινόμενο η παγκοσμιοποίηση ούτε η τεχνολογία μάς έχει οδη
γήσει στην παγκοσμιοποίηση - όπως λέγεται για τα ηλεκτρονικά και όλα αυτά. 
Διότι αν υπάρχουν τεχνολογικές εξελ ίξεις  που έφτιαξαν παγκόσμια οικονομία 
είναι δύο και είναι και πολύ παλιές: είναι ο τηλέγραφος και ο σιδηρόδρομος. Ο 
τηλέγραφος γιατί ενοποίησε τα Χρηματιστήρια, και ο σιδηρόδρομος γιατί ενο
ποίησε τις αγορές, και το ατμόπλοιο. Αυτές είναι οι βασικές εφευρέσεις που 
ενοποίησαν την παγκόσμια οικονομία.

Αυτή η ενοποίηση έσπασε, και έσπασε με τον 1 ο παγκόσμιο πόλεμο, με την 
κρίση του '3 0  και με τον 2ο παγκόσμιο πόλεμο. Και τότε δημιουργήθηκαν ζώνες 
οικονομικών συμφερόντων που κλείστηκαν σε περιχαρακωμένα στρατόπεδα.

Καταδιέλυσαν το παγκόσμιο εμπόριο και οδήγησαν την οικονομία σε μία 
μακροχρόνια κρίση και, βεβαίως, και τις πολιτικές -που ε ίχ ε  ασφαλώς κάποια 
σχέση- επιπτώσεις που οδήγησαν στους παγκοσμίους πολέμους.

6 0  χρόνια μετά το τέλος του παγκοσμίου πολέμου, μία Βαθμιαία επούλωση 
των πληγών που δημιούργησε ο παγκόσμιος πόλεμος μάς ξαναφέρνει κοντά εις 
την παγκοσμιοποιημένη οικονομία του 1 9ου αιώνα, κοντά, όχι μέσα ακόμα. Αυτή 
είναι η ιστορική διαδρομή της παγκοσμιοποίησης.

Τώρα, αν είναι θετικό φαινόμενο. Μα προφανώς είναι θετικό φαινόμενο, διότι 
θα πρέπει να το εντάξουμε ιστορικά σε μία μεγαλύτερη, αν θ έλετε ευρύτερη, 
λειτουργία που παρουσιάζει ο καπιταλισμός. Ο καπιταλισμός είναι ένα σύστημα 
που κυμαίνεται ανάμεσα στην προστασία και στην απελευθέρωση του εμπορί
ου, στο laisser faire.

Όταν η απελευθέρωση του εμπορίου φέρει σε δύσκολη δέση τις οικονομίες, 
τότε αρχίζουν τα προστατευτικά τείχη, αλλά δεν είναι σε περιόδους προστατευ
τικών τειχών που άνθησε η καπιταλιστική οικονομία.

Η καπιταλιστική οικονομία άνθησε σε περιόδους κατάργησης των προστατευ
τικών τειχών και των μονοπωλίων, πρώτα με την κατάργηση του μερκαντιλισμού 
και σε συνέχεια με την επιβολή του ελευθέρου εμπορίου σε όλο τον κόσμο. 
Υποχώρησε η καπιταλιστική οικονομία όταν υποχρεώθηκε να οχυρωθεί πίσω 
από προστατευτικά τείχη για διάφορα ειδικά συμφέροντα. Αυτή είναι η ιστορική 
πραγματικότητα.

Και μολονότι είναι βέβαια πικρόν να το παραδεχτούμε, μόνο η καπιταλιστική 
οικονομία σύντροφοι έ χ ε ι μέχρι σήμερα κατορθώσει, σε μακροπρόθεσμη
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βάση, να δημιουργήσει υλική ευημερία. Όσον αφορά την απόπειρα -τη μία και 
μόνη σοβαρή απόπειρα- που έγινε να οργανωθεί η οικονομία σε μη καπιταλιστι
κή βάση -κι αυτή είναι η απόπειρα της Σοβ ιετικής Ένωσης-, κι ας λέμε ό,τι 
θέλουμε, βεβαίως δεν ήταν ώριμη αυτή, βεβαίως ήταν τυραννικό το καθεστώς, 

αλλά είναι η μόνη σοβαρή απόπειρα που έγινε για να οργανωθεί η οικονομία 
σε διαφορετική βάση. Κι αυτοί τα έκαναν μαντάρα.

Αυτό δυστυχώς καταγράφεται στην ιστορία με όλες τις δικαιολογίες που μπο
ρεί να βρει κανείς. Είναι αναπόφευκτο να καταγραφεί σαν μια μεγάλη αποτυχία 
της απόπειρας -δεν λέω του σοσιαλισμού, γιατί δεν ξέρω αν ήταν ή δεν ήταν 
σοσιαλισμός- να διαμορφωθεί οικονομικό σύστημα σε ριζικά διαφορετικές 
βάσεις από τις καπιταλιστικές. Αυτό δεν είναι δυνατόν να το αγνοήσουμε, δεν 
μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια μας σ' αυτή την πραγματικότητα.

Γι' αυτό νομίζω ότι η πρώτη δέση -έχω 5 θέσεις να σας αναπτύξω για την 
παγκοσμιοποίηση- είναι ότι μία προοδευτική παράταξη, και πιστεύω ότι εδώ 

είμαστε προοδευτική παράταξη, αναπόφευκτα θα πρέπει να συμπαραταχθεί με 
τα δημιουργικά στοιχεία της καπιταλιστικής οικονομίας. Και αυτά τα δημιουργι
κά στοιχεία είναι η επιχειρηματικότητα της καπιταλιστικής οικονομίας. Αυτή είναι 
η πρώτη μου θέση.

Αυτό σημαίνει Βέβαια ότι δεν πρέπει ν' αντιδράσουμε εις την παγκοσμιοποίη
ση, αλλά αντίθετα, επειδή η παγκοσμιοποίηση συμπίπτει με φάσεις άνθησης του 

καπιταλισμού -τελικά όχι σήμερα- και ιστορικά αυτή είναι η πείρα μας, τότε η 

παγκοσμιοποίηση είναι προοδευτικό φαινόμενο, είναι θετικό φαινόμενο και σαν 
τέτοιο πρέπει να το αποδεχθούμε.

Διερωτάται κανείς εάν η κίνηση του εκκρεμούς ανάμεσα στον προστατευτι
σμό και στην απελευθέρωση και τη φάση της ευημερίας τής συνεχούς επέκτα
σης, εάν έχε ι σταματήσει η κίνηση του εκκρεμούς, δηλαδή αν έχε ι σταματήσει 
στην παγκοσμιοποίηση και εις τη φάση της ομαλής συνεχούς λειτουργίας του 
καπιταλιστικού συστήματος. Αυτό δεν το ξέρουμε.

Ο σύγχρονος καπιταλισμός, όπως όλοι ξέρουμε, βρίσκεται σε υφεσιακή 
φάση. Ας είναι η ύφεση τέτοια που λέμε κάτω από το 0  ο ρυθμός ανάπτυξης, 
αλλά αν συγκρίνουμε με τα 3 0  τα χρόνια μετά τον παγκόσμιο πόλεμο όπου 
αναπτυσσόταν η παγκόσμια οικονομία των ανεπτυγμένων χωρών, ότι του τρίτου 
κόσμου με μέσο ρυθμό 5%  να το συγκρίνουμε μετά το '7 5  που αναπτύσσονται 
οι οικονομίες με 2,5%  και Βία, προφανώς βρισκόμαστε σε μία φάση υφεσιακή 
σήμερα, που δεν έχε ι ακόμη τελειώσει.

Εΰΐ
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Και παρ' όλη την παγκοσμιοποίηση. Υπάρχει αυτή η παράδοση, ότι τότε στα 
30 χρόνια μετά τον 2ο παγκόσμιο πόλεμο που υπήρχαν πολλοί περιορισμοί 
ακόμα στην κίνηση των κεφαλαίων, οι κανονισμοί, ο ρυθμός ανάπτυξης ήταν 
πολύ μεγαλύτερος από ό,τι είναι σήμερα.

Αλλά εγώ δεν νομίζω ότι αυτά τα δύο συνδέονται, δεν ήταν μεγαλύτερος 
λόγω των περιορισμών και των κανονισμών, υπάρχουν άλλοι λόγοι βαθύτεροι 
που οδήγησαν σ' αυτή τη διακύμανση και έριξαν το ρυθμό ανάπτυξης από το 
5% στο 2,5%, πάντως εκ ε ί βρισκόμαστε. Σήμερα βρισκόμαστε σε μία υφεσιακή 
φάση.

Και δεν αποκλείετα ι να σταματήσει η παγκοσμιοποίηση, γιατί έχουμε ένα 
παράλληλο φαινόμενο με την παγκοσμιοποίηση, κι αυτό είναι το φαινόμενο της 
εμφάνισης των τοπικών συσπειρώσεων: ΕΟΚ, ΑΣΕΑΝ, Μερποσούλ, σύμφωνο 
των Άνδεων, Βορειοαμερικανική Εμπορική Ένωση, όλοι αυτοί οι οργανισμοί οι 
οποίοι μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει περιχαρακωμένα στρατόπεδα, αλλά δεν 
αποκλείεται να γίνουν -εάν δυσκολέψουν ακόμη περισσότερο τα πράγματα-, για 
να περισώσει καθένας το δικό του χώρο.

Δεν αποκλείεται να συμβεί αυτό, όπως δεν αποκλείεται να συμβεί και το αντί
θετο, δηλαδή να γίνουν αναβαθμοί στη μιαν ακόμα μεγαλύτερη ενοποίηση της 
παγκόσμιας οικονομίας. Δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή προς τα πού θα κλείνει το 
εκκρεμές.

Έχουμε παγκοσμιοποίηση της αγοράς, αλλά έχουμε και παγκοσμιοποίηση της 
παραγωγής πλέον. Διότι όταν η παραγωγή μοιράζεται ανά τον κόσμο, ένα πράγ
μα μοιράζεται για να παραχθεί σε διάφορες χώρες, αυτό είναι η παγκοσμιοποί
ηση της οικονομίας, τι άλλο είναι;

Λοιπόν, αναπτύσσονται και οι περιφερειακές ενώσεις και δεν αποκλείεται 
όπως είπαμε, να έχουμε μια αναστροφή του ρεύματος. Τώρα, από την ιστορική 
εξελικτική άποψη, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η παγκοσμιοποίηση είναι προο
δευτικό φαινόμενο και σαν τέτοιο δεν μπορεί παρά να έχε ι την υποστήριξή μας, 
πιστεύω εγώ.

Αλλά όπως όλα τα προοδευτικά φαινόμενα του καπιταλισμού, παρουσιάζει 
μια σειρά αρνητικά χαρακτηριστικά, και αυτά δεν μπορεί παρά να μας βρουν 
αντίθετους. Φυσικά ακούγεται και η άποψη ότι και αν πάρουμε και αν δεν 
πάρουμε θέση, ένα και το αυτό, διότι εδώ έχουμε να κάνουμε μ' ένα φυσικό 
φαινόμενο τέτοιας ισχύος, ώστε ε ίτε  πάρουμε θέση ε ίτε  δεν πάρουμε, δεν πρό
κειται ν' αλλάξουμε την πορεία του. Αυτό δεν είναι καθόλου σωστό.

*
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Και δεν μιλάω φυσικά αν πάρει ή δεν πάρει δέση το ΠΑΣΟΚ και η Ελλάδα, 
αλλά εάν πάρουν θέση τα σοσιαλιστικά κινήματα και γενικά οι πολιτικές ηγε
σίες ανά τον κόσμο.

Μπορεί για μας, για τη μικρή Ελλάδα φυσικά, το φαινόμενο να είναι ακατανί
κητο και να μη μας πέφτει εμάς λόγος να το ελέγξουμε, αλλά το σύνολο των 
πολιτικών ηγεσιών έχει δυνατότητες να ελέγξει το φαινόμενο και να το επηρεά
σει, θετικά ή αρνητικά.

Διότι εάν επιτρέψουν οι πολιτικές ηγεσίες στην οικονομία να ξανακυλήσει σε 
μία σοβαρή και μεγάλη ύφεση -πολύ μεγαλύτερη από αυτή που έχουμε, γιατί και 
τώρα ύφεση έχουμε με 1 8 .00 0 .00 0 0  ανέργους στην Ευρώπη, με 40 .0 0 0 .0 0 0  
ανέργους σε όλο το βιομηχανοποιημένο κόσμο, την πείνα και όλα αυτά.

Ύφεση έχουμε βεβαίως, αλλά υπάρχει ύφεση και ύφεση. Υπάρχει ύφεση πολύ 
χειρότερη από αυτήν, υπάρχει ύφεση στην οποία δεν έχουμε 2,5%  ρυθμό παρα
γωγής, αλλά έχουμε μείον 2,5%  ρυθμό παραγωγής.

Γι' αυτή την ύφεση μιλάμε, κι αν επιτρέψουν οι πολιτικές ηγεσίες να πέσουμε 
σ' αυτή την ύφεση, τότε βεβαίως θα αναστραφεί το φαινόμενο της παγκοσμιο
ποίησης, γιατί θα οχυρωθούν πίσω από τα σύνορά τους οι διάφορες οικονομι
κές ομάδες και δεν θα προχωρήσουν πλέον.

Αυτό δα είναι καταστροφή για την οικονομική πρόοδο του κόσμου, γιατί πρό
οδος οικονομική δεν επιτεύχθηκε ποτέ μέσα σε περιχαρακωμένα στρατόπεδα. 
Αυτή είναι η εμπειρία που έχουμε από την πραγματικότητα.

Να προχωρήσω σε ορισμένα πολιτικά συμπεράσματα που πιστεύω ότι σας 
ενδιαφέρουν περισσότερο. Ετέθηκε το θέμα του έθνους, εάν το έθνος μέσα σ' 
αυτά τα πλαίσια επιβιώνει ή δεν επιβιώνει.

Βεβαίως, το έθνος χάνει ένα μέρος των εξουσιών του, αλλά διαμορφώνεται 
ένα άλλο ενδιαφέρον φαινόμενο, ότι για να ελεγχθεί η παγκόσμια οικονομία 
δημιουργούνται υπερεθνικές ενώσεις, δηλαδή το G7, ας πούμε, είναι ένα τέτο ι
ου είδους πράγμα, είναι μια διακυβερνητική διάσκεψη που σκοπό έχε ι να επιβά
λει ορισμένους ελέγχους, τόσους όσους βεβαίως επιτρέπουν τα καπιταλιστικά 
συμφέροντα που επικρατούν ακόμη εις τους G7, τόσους ελέγχους, αλλά ορι
σμένοι έλεγχοι προφανώς χρειάζονται.

Δηλαδή, όταν στο Λούβρο πήγαν το 1987  και έκαναν συμφωνία για το ποια 
θα είναι η ισοτιμία του δολαρίου, για να μην έχε ι το δολάριο αυτές τις πάνω 
κάτω κινήσεις που είχαν διαλύσει το παγκόσμιο νομισματικό σύστημα, αυτό 
είναι ένας έλεγχος βέβαια, που τον επέβαλε μια διακυβερνητική συμφωνία.

3 2 4



ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΠΑΓΟΝ Ο Σοσιαλισμός ί η Δημοκρατία π η ν  Ευρώπη του 21ου Αιώνα

Τα έθνη κάνουν διακυβερνητικές ενώσεις μεταξύ τους και μετά υπάρχουν και 
οι Δ ιεθνείς Οργανισμοί που λειτουργούν για να διευθύνουν την παγκόσμια 
οικονομία, διότι δεν μπορεί χωρίς κρατικό πλαίσιο να διευθύνεται μια οικονο
μία. Υπάρχει μία βαθμίδα όπου τα έθνη συμμετέχοντας καθορίζουν ορισμένους 
κανόνες.

Και μια δεύτερη Βαθμίδα, όπου στην εφαρμογή τα έθνη πλέον από μόνα τους 
εφαρμόζουν κανόνες κι έχουν ασφαλώς και ορισμένα περιθώρια πρωτοβου
λίας. Δηλαδή ένα έθνος δεν εμποδίζεται να Βάλει περιορισμούς στην είσοδο 
του λεγομένου ζεστού χρήματος.

Μπορεί να το κάνει μόνο του, δεν έχει ανάγκη να ρωτήσει κανέναν για να το 
κάνει αυτό, και πρέπει να το κάνουμε ορισμένοι. Η Χιλή, παραδείγματος χάρη, 
έχει περιορισμούς στην είσοδο του θερμού χρήματος - και κανείς δεν της είπε 
όχι.

Το έθνος μπορεί να υπερασπίσει την ανεξαρτησία του καλύτερα συμμετέχο
ντας ενεργά σ' αυτούς τους Οργανισμούς. Και θα μου πείτε, μα ποιος θα μας 
πάρει εμάς στους G7, βεβαίως κανείς δεν θα πάρει εμάς στους G7, αλλά 
παίρνει την Ευρωπαϊκή Ένωση στους G7 και διά της Ευρωπαϊκής Ενώσεως μπο
ρούμε και εμείς να παίξουμε το ρόλο που μας αντιστοιχεί στις διαστάσεις μας. 
Διότι οι διαστάσεις μας είναι μικρές, αυτό δεν αλλάζει - δυστυχώς έτσι είναι.

Επομένως, για την εθνική ανεξαρτησία γίνεται πιο σύνθετη η διαχείρισή της, 
δεν είναι ότι καταργείται. Και όσο περισσότερο δ ιεκδ ικε ί ένα κράτος τη συμμε
τοχή του και τη συνεργασία του στις υπερεθνικές ενώσεις, τόσο καλύτερα είναι 
σε θέση, νομίζω, να υπερασπίσει την εθνική του ανεξαρτησία.

Τελευταίο σημείο είναι το εξής: είπαμε ότι για να περισωθεί η παγκόσμια οικο
νομία, δηλαδή για να μην ξαναπέσει σε ύφεση, χρειάζεται μια πολιτική παρέμ
βαση. Αυτό δεν το δέχονται όλοι φυσικά, η δεξιά δεν το δέχεται.

Γιατί δεν το δέχετα ι η δεξιά, τρελή είναι; Θέλουν την οικονομική καταστροφή, 
την οποία κάθε τόσο τη βλέπουν μπροστά στα μάτια τους. Αν διάβαζε κανείς 
τους «Financial Times» όταν άρχισε η Ασιατική κρίση -όταν τα είχαν χρειαστεί 
οι πάντες γιατί μετά είδαν ότι δεν είναι τόσο άσχημα τα πράγματα-, είπαν, τώρα 
έφτασε το σημείο όπου θα πέσουμε πάλι σε μια κρίση όπως του '30 .

Κι αυτός ο φόβος επανέρχεται και δεν τα γράφουν αστειευόμενοι αυτοί. Γιατί 
αυτός ο τύπος κάνει μια ουσιαστική διεργασία στο μυαλό της, της οικονομικής 
και νομισματικής ελίτ όλου του κόσμου. Τα γράφουν γιατί τα πιστεύουν και σοβα
ρολογούν γι' αυτά τα πράγματα. Ο κίνδυνος είναι πραγματικός και υπαρκτός.
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Υπάρχει μια σχολή, κι αυτή είναι η δεξιά υποδέτω, που λέε ι ότι έτσι είναι ο 
καπιταλισμός, δα το τραβήξουμε όσο πάει, και όταν δα γίνει η καταστροφή, δα 
τη φάτε στο κεφάλι εσείς που την τρώτε συνήδως. Ποιος δα φάει το παλούκι 
είναι γνωστό. Πάντως όχι το μεγάλο κεφάλαιο σού λέε ι αυτός, εγώ δα βγάλω 
τα λεφτά τώρα και τα έξοδα δα τα πληρώσετε εσείς. Κι αυτός είναι ο καπιταλι
σμός, σας αρέσει δεν σας αρέσει. Η μία σχολή.

Η άλλη σχολή λέε ι τι; Η άλλη σχολή, υποδέτω, είναι η σοσιαλιστική ή, τέλος, η 
κεντροαριστερή σχολή, που λ έε ι ότι υπάρχει τρόπος να ελέγξουμε αυτό το 
δηρίο, δηλαδή να το κάνουμε να λειτουργήσει πιο ομαλά. Υπάρχει τρόπος; Εγώ 
πιστεύω ότι υπάρχει τρόπος.

Αυτά τα οποία είπε ο Στουρνάρας για το δέμα του dubbing tax, πολύ σωστά 
έβαλε το δάκτυλο στον τύπο των ήλων λέγοντας ότι η μεγάλη αδυναμία της 
παγκοσμιοποίησης είναι αυτή η ασυδοσία του χρηματιστηριακού κεφαλαίου.

Και είπε ότι δεν μπορεί να ελεγχδεί ή δεν έχουμε τα εργαλεία - ίσως μπορεί, 
ίσως δεν μπορεί. Αναφέρδηκε και σ' αυτό το dubbing tax το οποίο δα ήταν 
ενδιαφέρον να το συζητήσουμε τώρα, αλλά βεβαίως δεν μπορεί να ελεγχδεί, 
ιδίως όταν αυτά τα λίγα εργαλεία που έχε ι διατυπώσει η οικονομική δεωρία δεν 
τα υ ιοδετεί η σοσιαλιστική παράταξη -και δεν μιλάω για μας εδώ τώρα, εμείς 
είμαστε σε δέση να υιοδετήσουμε πολύ προχωρημένα πράγματα-, σε πανευρω
παϊκή και σε παγκόσμια κλίμακα είναι πάρα πολύ συντηρητική.

Κι αυτό είναι κάτι που πρέπει να το καταλάβουμε σύντροφοι, λειτουργούμε σ' 
ένα πολύ συντηρητικό πλαίσιο. Η ευρωπαϊκή κοινωνία είναι πολύ συντηρητική 
κοινωνία, και εγώ δα σας πω ένα παράδειγμα από την πείρα μου.

Όταν κάτσει κανείς κάδε μέρα της ζωής του επί τα τελευταία 4 χρόνια μαζί 
με τους Ευρωπαίους σοσιαλιστές στο τραπέζι να κουβεντιάσει μαζί τους και να 
βλέπει τι μυαλά έχουν και πώς αντιδρούν σε πιο προχωρημένες ιδέες που μπο
ρεί κανείς να τους προτείνει, τότε καταλαβαίνει πού βρισκόμαστε. Βρισκόμαστε 
σ' ένα πολύ συντηρητικό περιβάλλον - κι αυτό είναι μέρος του προβληματισμού

μας·

Να σας πω όμως ένα παράδειγμα και μ' αυτό δα τελειώσω, που είναι τόσο 
χαρακτηριστικό για να ξέρετε με τι έχουμε να κάνουμε. Τι δα πει περιορισμός 
της κερδοσκοπίας ο οποίος ασφαλώς είναι απαραίτητος, διότι αν δεν περιορι
στεί η κερδοσκοπία, αργά ή γρήγορα δα μας πάνε στο μεγάλο κραχ, αυτό είναι 
περίπου μαδηματικά αποδεδειγμένο.

Και μακάρι η σοσιαλιστική παράταξη να βρει τα κότσια να κάνει την παρέμβα-
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ση, τον έλεγχο του καπιταλισμού -γιατί για έλεγχο του καπιταλισμού μιλάμε- 
όσο είναι ακόμη καιρός, μήπως και περισωδούμε από αυτή την απειλή που επί- 
κειται.

Λοιπόν, τι δα πει έλεγχος; Θα πει να ελέγξει κανείς τις Τράπεζες. Ή ρ δε στο 
Κοινοβούλιο η περίφημη οδηγία της Επιτροπής για την επάρκεια του αποδεματι- 
κού κεφαλαίου των Τραπεζών. Εκεί πέρα οι Τράπεζες, άμα δεν έχουν και κάποιο 
φρένο -κι αυτό είναι ένα φρένο-, Βεβαίως δα το τινάξουν μια ώρα αρχύτερα το 
σύστημα.

Πρότεινα εγώ ορισμένους ελέγχους, πολύ ήπιους σας βεβαιώνω, δεν είχαν 
τίποτα το σοσιαλιστικό, ορισμένους λογικούς αστικότατους ελέγχους. Επειδή 
δεν ήδελαν να τους περάσουν, σηκώδηκε όλη η αγγλική αντιπροσωπεία του 
εργατικού κόμματος και έφυγε από τη συνεδρίαση για να μην ψηφίσει. Χωρίς να 
μου πουν και τίποτα πριν.

Γιατί; Τους διέταξε καμία υπερεδνική οργάνωση; Κανείς απολύτως. Τους δ ιέτα 
ξε όμως μια υπερεδνική αρχή αν δέλετε, η οποία είναι η υπερεδνική αρχή με 
την οποία δεν έχε ι τα κότσια να τα βάλει το σημερινό ευρωπαϊκό σοσιαλιστικό 
κίνημα.

Και δα σας πω με δύο λόγια γιατί νομίζω εγώ ότι δεν έχει τα κότσια να τα 
βάλει - και μ' αυτά τα δύο λόγια δα τελειώσω. Ποια είναι η αρχή; Η αρχή αυτή 
ήταν οι τραπεζίτες του City, αυτοί τούς πέρασαν τη γραμμή. Είπαν στην κυβέρ
νηση ή δα γίνει έτσι, αλλιώς δα σας κόψουμε τα πόδια. Και σηκώδηκαν και έφυ
γαν και δεν ψήφισαν. Και μας ανάγκασαν να υποχωρήσουμε σ' ένα μίνιμουμ, 
βέβαια, δεν υποχωρήσαμε τελείω ς, γιατί δεν είχα με πλειοψηφία πλέον. Οι 
σοσιαλιστικές τα έκαναν αυτά σύντροφοι, μην το ξεχνάτε αυτό.

Γιατί τα κάνουν αυτά οι σοσιαλιστές; Διότι έχουν χάσει το ηδικό τους οι 
Ευρωπαίοι σοσιαλιστές. Γιατί έχασαν το ηδικό τους; Γιατί είχαν συνδεδεί με τη 
διαχείριση ενός οικονομικού συστήματος που ε ίχ ε  κεϋνσιανισμό αν δέλετε, που 
ε ίχ ε  κράτος ευημερίας, που ε ίχ ε  ένα A, Β, Γ, Δ πράγματα, έφτασαν τις οικονο
μίες σ' ένα αδιέξοδο, τους έδιωξαν οι λαοί των ευρωπαϊκών χωρών, τους κρά
τησαν 2 0  χρόνια έξω από την εξουσία - και αυτό τούς έχε ι τρομάξει.

Νομίζω ότι έχουν χωνέψει κακά το μάδημα. Εγώ νομίζω ότι η στιγμή σήμερα 
είναι να οξύνουν την αντιπαράδεση μ' αυτές τις δυνάμεις, όχι με τη δεξιά και 
τον Κολ. Ο Κολ είναι μια λεπτομέρεια εις την υπόδεση. Αλίμονο τώρα αν μου 
πείτε ότι ο Κολ σταματάει όταν έχουμε πλειοψηφία μέσα στο ΕΚΟΦΙΝ, ο Κολ 
είναι που μας εμποδίζει. Δεν μας εμποδίζει ο Κολ ή μια χώρα.
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Μας εμποδίζει η τεράστια δύναμη του χρηματιστηριακού κεφαλαίου η οποία 
δίνει κατευθείαν τη γραμμή με τον Α, ή με τον Β, ή με τον Γ τρόπο. Και δεν τολ
μούμε να τα βάλουμε με το χρηματιστικό κεφάλαιο ακόμα.

Δεν τολμούμε γιατί η παράδοση της ευρωπαϊκής σοσιαλδημοκρατίας είναι 
παράδοση συμβιβασμού και συνδιαλλαγής. Δεν είναι παράδοση μάχης. Και 
δεύτερον, διότι τους έχουν τσακώσει ως κακούς διαχειριστές κι αυτό τους έχει 
τραυματίσει βαθύτατα ψυχικά και πολιτικά.

Εγώ πιστεύω ότι με την ανεργία και με τις κρίσεις που ωριμάζουν 8α αναγκα
στεί η ευρωπαϊκή σοσιαλδημοκρατία να οξύνει την ταξική αναμέτρηση. Θα ανα
γκαστεί να το κάνει. Αλλά ακόμα δεν έχε ι αναγκαστεί. Όταν το κάνει, τι 8α επι
διώξει; Θα επιδιώξει να καταργήσει τον καπιταλισμό; Ό χι, δεν 8α επιδιώξει. Θα 
επιδιώξει να ελέγξει τον καπιταλισμό.

Θα μου πείτε είναι σοσιαλισμός αυτό το πράγμα; Εγώ αυτό το υποστηρίζω και 
είναι η τελευταία 8έση μου. Εγώ υποστηρίζω μία όξυνση της τάσης της ευρωπαϊ
κής σοσιαλδημοκρατίας για έναν καλύτερο έλεγχο του καπιταλισμού, έχω γίνει 
τόσο μετριοπαθής.

Θα μου πείτε είναι σοσιαλισμός αυτό αναλογιζόμενοι το μακρινό μου παρελ
θόν; Ό χι δεν είναι σοσιαλισμός. Μπορεί όμως να γίνει προθάλαμος του σοσια
λισμού εάν το κάνουμε σωστά. Δεν είναι εύκολο, είναι δύσκολο, προϋποθέτει 
μια τεράστια και θεωρητική και πολιτική προσπάθεια, για να αποσείσει ένα 
παρελθόν βαρύ η ευρωπαϊκή σοσιαλδημοκρατία και να μπορέσει να σταθεί 
μαχητικά και πρωτότυπα σ' αυτό το έδαφος.

Εάν το κάνει αυτό, δεν θα πετύχει σοσιαλισμό φυσικά, αλλά θα πετύχει κάτι 
που είναι προθάλαμος ίσως του σοσιαλισμού, εάν μπορέσει να παίξει σωστά 
αυτόν το ρόλο.

Θα μου πείτε είναι λίγο. Είναι λίγο, αλλά είναι καλύτερο από το τίποτα. Και εν 
πάση περιπτώσει είναι καλύτερο από τα φραστικά πυροτεχνήματα που αφήνουν 
πίσω τους μόνο και μόνον αποκαΐδια. Ευχαριστώ σύντροφοι.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Ο σύντροφος Τάσος Δεληγιάννης έχε ι το λόγο.
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Θα προσπαθήσω να αρχίσω με έναν καλό λόγο. Τη συγκυρία μέσα στην 
οποία γίνεται αυτή η Συνδιάσκεψη, πραγματικά πρέπει να τη θυμηθούμε όλοι και 
να την υπογραμμίσω πολιτικά, είναι πολύ ευνοϊκή για το κόμμα μας, γιατί όταν 
στη Νέα Δημοκρατία υπάρχει αυτή η μεγάλη εσωκομματική κρίση, υπάρχει ένα 
πολιτικό μήνυμα που εκπέμπεται ότι σήμερα εμείς εδώ συζητάμε σοβαρά, συζη
τάμε για το μέλλον. Συζητάμε για τον 21 ο αιώνα.

Πιστεύω ότι αυτή η συζήτηση, η οποία γίνεται πάντα μ' έναν νέο τρόπο και 
είναι μάλλον σωστός ο τρόπος, από τη γενική συζήτηση στο ειδ ικό, αυτός ο 
σπονδυλωτός τρόπος με τις δέκα εισηγήσεις θα αποτελέσει ένα υλικό, όπως 
είπε και χθες το βράδυ ο σύντροφος Γραμματέας, που μπορεί να είναι και το 
υλικό του εσωκομματικού διαλόγου για το επόμενο Συνέδριο. Για πρώτη φορά 
έχουμε έναν προγραμματισμό, που πιστεύω ότι μπορεί να μας βγει.

Μία άλλη πολιτική αναφορά θα ήθελα να κάνω, σε σχέση με το τι είναι ο 
πολιτικός χαρακτήρας του κόμματός μας, αυτός που θα πρέπει να έχουμε. 
Νομίζω ότι οι αλλαγές που γίνονται στον ευρωπαϊκό χώρο, τον οικονομικό αλλά 
και παγκόσμια, οδηγούν συνεχώς ευρύτερα στρώματα να συσσωρεύονται προς 
το κέντρο. Έτσι η Κεντροαριστερά νομίζω ότι είναι η μοναδική επιλογή, αν 
θέλουμε να έχουμε μία κυβερνητική πλειοψηφία ως κόμμα ή να συμμετάσχουμε 
αύριο σε μια κυβερνητική πλειοψηφία.

Σε σχέση, τώρα, με τις επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης. Πραγματικά, γίνο
νται. Θα πω ένα απλό παράδειγμα. Σήμερα, με τις νέες τεχνολογίες, μπορεί μία 
εταιρεία μόδας από το Παρίσι να σχεδιάσει στο Παρίσι τα μοντέλα της, να τα 
στείλει στην Ασία ή στο Μ εξικό και να υλοποιηθούν. Έχει επιπτώσεις στα κράτη; 
Στη Γαλλία έχε ι αρνητικές, γιατί εκε ί αυξάνεται η ανεργία. Στις άλλες χώρες έχει 
κάποιες επιπτώσεις, ίσως, θετικές, γιατί υπάρχει η απασχόληση.

Η Ελλάδα τι πρέπει να κάνει; Πρέπει να είναι μία χώρα υποδοχής της παραγω
γής, δηλαδή να απορρυθμίσει τις εργασιακές σχέσεις, να κατεβάσει τους 
μισθούς και να υποδεχθεί την απασχόληση και μέσα απ' αυτό μία ανάπτυξη; Ή, 
να προσπαθήσει με γοργά, τολμηρά βήματα να μπει σ' εκείνη την πορεία που 
απαιτούν οι νέες αυτές αλλαγές που γίνονται στον οικονομικό χώρο;

Εάν κάποιος πριν από 100 χρόνια περίμενε να δει το επόμενο διάστημα, θα
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έβλεπε μόνο να υπάρχει η ελπίδα για ένα παγκόσμιο σοσιαλιστικό χωριό. Σήμε
ρα, βλέποντας τα επόμενα χρόνια, ξέρουμε, καταλαβαίνουμε ότι πράγματι τον 
21 ο αιώνα ο σοσιαλισμός πρέπει να πάει με τη δημοκρατία.

Σε 10, σε 20, σε 30  χρόνια, σε 40, 8α υπάρχουν τρομερές αλλαγές. Οι ηλε
κτρονικοί υπολογιστές 8α γίνουν υβριδικοί υπολογιστές. Οι νέες τεχνολογίες 
8α σώσουν τον άνθρωπο από τις ασθένειες. Το 2 0 4 0  ίσως βγουν και οι πρώτοι 
κατεψυγμένοι με την κρυονική και 8α έχουμε πάλι αυτό το φαινόμενο να το 
δούμε να γίνεται μία πραγματικότητα κάποιας ιδέας.

Όμως, τι απειλές υπάρχουν στο εθνικό κράτος; Υπάρχει μία ακολουθία που 
πρέπει να δούμε σύντροφοι. Κάποτε υπήρχε η οικογενειακή επιχείρηση. Έγινε η 
πόλη-κράτος, έγινε η περιφέρεια το εθνικό κράτος και τώρα πάμε σ' ένα υπερε
θνικό κράτος, θεωρώ ότι οι συζητήσεις που γίνονται στην Ευρώπη, στη Β.Ιταλία 
με τη Νότια να χωρισθεί, για έναν νέο φιλελευθερισμό, για έναν νέο εθνικισμό 
ή στην καρδιά της Ευρώπης, ακόμα και το Βέλγιο που κινδυνεύει να γίνει τρία 
κομμάτια, είναι λάθος. Θα πρέπει να επιμείνουμε στην ευρωπαϊκή προοπτική. 
Είναι πλεονέκτημα για τη χώρα μας.

Ποια όμως είναι τα άλλα πλεονεκτήματα; Τελειώνω με αυτό και θα κάνω και 
μία πρόταση. Τα νέα πλεονεκτήματα είναι ότι εμείς, ως μία χώρα η οποία δεν 
έχε ι προλάβει να ολοκληρώσει τη βιομηχανική της ανάπτυξη, έχουμε τη δυνατό
τητα γρηγορότερης προσαρμογής στις υπηρεσίες, στις νέες τεχνολογίες.

Οι χώρες της Κεντρικής Ευρώπης θα χαλάσουν πολλά λεφτά να επανεκπαι- 
δεύσουν τον κόσμο τους, όταν κλείνουν τα μεγάλα αυτά εργοστάσια, οι μεγά
λες αυτές αλυσίδες παραγωγής. Αποκτούμε εμπειρία από τα μεγάλα έργα. 
Αυτή την εμπειρία από τα μεγάλα έργα μπορούμε να τη δούμε πώς θα διατεθεί 
στον οικονομικό χώρο το γειτονικό, στα Βαλκάνια όπου είμαστε πρώτοι, στην 
Ανατολική και Νότια Μεσόγειο.

Έχουμε μέτρα για τον εκσυγχρονισμό των θεσμών του κράτους, σε τοπικό και 
περιφερειακό επίπεδο. Έχουμε νέους θεσμούς, το ΕΛΚΕ, που είναι για την υπο
δοχή των μεγάλων επιχειρήσεων, και εκε ί παίζεται όλο το παιχνίδι, και τη ΜΟΔ 
όπου αποκτάμε έναν σύγχρονο τρόπο στη λειτουργία. Και τέλος, υπάρχουν οι 
εμπειρίες μας για το περιβάλλον, αλλά και να μην ξεχάσουμε τη δημοκρατία, το 
κοινωνικό κράτος που πρέπει να το εξάγουμε, αλλά και τη δυνατότητά μας για 
τον πολιτισμό.

Τελειώνοντας, θα έλεγα ότι σήμερα η πολιτική που πρέπει να ασκείται προς τα 
έξω από την Ελλάδα θα πρέπει να είναι συντονισμένη. Θα πρέπει να είναι ένα 
μείγμα οικονομικής πολιτικής, εξωτερικής πολιτικής, αλλά και άμυνας. Αυτό 
απαιτούν οι νέες συνθήκες. Ευχαριστώ σύντροφοι.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Ο σύντροφος Φίλιππος Πιέρρος έχε ι το λόγο.

3SI

3 3 0



ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΠΑΣΟΚ Σοσιαλισμός & η Δημοκρατία στην Ευρώπη ίου 21ου Αιώνα

Φ ΙΛΙΠ ΠΟΣ Π ΙΕ Ρ Ρ Ο Σ

Θα μου επ ιτρέψετε κατ' αρχήν να ευχαριστήσω το ΠΑΣΟ Κ που με ετίμησε με 
την πρόσκλησή του να συμμετάσχω σ' έναν διάλογο ο οποίος αποδεικνύεται 
και γόνιμος και εποικοδομητικός, και 8α έλεγε κανείς επιθετικός. Ελπίζω ότι η 
προσφορά μου σήμερα κ.Πρόεδρε θα είναι χρήσιμη, και θα προσπαθήσω επί
σης να είμαι τηλεγραφικός, υπαινιχτικός, λόγω των χρονικών δεσμεύσεων.

Ασφαλώς, η παγκοσμιοποίηση είναι μία πραγματικότητα. Είναι μία πραγματικό
τητα, χωρίς τις γνωστές δραματοποιήσεις, τις φοβίες, τις αβάσιμες υπερβολές. 
Είναι μία υποχρεωτική περιπέτεια , για να χρησιμοποιήσω μία έκφραση του 
Ντανιέλ Κοέν.

Δεν ισοδυναμεί αυτομάτως με συνθήκες παραδείσου αλλά ούτε νομοτελεια
κά οδηγεί στη συρρίκνωση και στην αποσύνθεση. Ασφαλώς, ασκεί πιέσεις σε 
πλείστα πεδία και εντείνει τους ανταγωνισμούς. Ενέχει όμως, όπως πολύ σωστά 
είπε και ο κ.Κατηφόρης, τεράστιες ευκαιρίες και υπόσχεται ενδιαφέρουσες 
προκλήσεις.

Οι επενδυτικές ροές, οι απελευθερώσεις των αγορών, η διάχυση των τεχνο
λογιών και των γνώσεων, η παγκόσμια επιστράτευση της πληροφορικής, η ακύ
ρωση -προς το παρόν ενδεχομένως- προστατευτικών εμπορικών και επενδυτι
κών πολιτικών, η συνεπής και αυστηρή δικαιϊκή και θεσμική συγκρότηση των δ ιε 
θνών εμπορικών ανταλλαγών μέσω του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, 
συνιστούν προοπτικές ευημερίας.

Συγχρόνως όμως και υπό προϋποθέσεις, ανισότητες οξύνονται, παγιωμένες 
επιχειρηματικές πρακτικές ανατρέπονται, πάγιες κοινωνικές ισορροπίες κλονίζο
νται, παραδοσιακά συστήματα κοινωνικής προστασίας υφίστανται ρωγμές. Είναι, 
κατά τη γνώμη μου, η παγκοσμιοποίηση μία εξέλιξη η οποία καταστρέφει, αλλά 
και δημιουργεί.

Ένα πάντως είναι βέβαιο, δεν είναι προϊόν συνωμοσίας, ούτε με περισσή 
ευκολία και αφέλεια θα πρέπει να κατατάσσεται στους συνήθεις υπόπτους. 
Είναι ένα σύνθετο φαινόμενο που απεχθάνεται τις υπεραπλουστευτικές ερμηνεί
ες. Εν τέλε ι και κατά μείζονα λόγο, είναι ένα φαινόμενο που δεν νομιμοποιεί 
ούτε την παραίτηση, ούτε τη μοιρολατρία.
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Φίλες και φίλοι, η παγκοσμιοποίηση κατά τη γνώμη μου δεν καταλύει αλλά 
ούτε αφοπλίζει το εθνικό κράτος. Του αφαιρεί ενδεχομένως, από κοινού με 
άλλες καταστάσεις, ορισμένα παραδοσιακά εργαλεία πολιτικής και οικονομι
κής παρέμβασης. Το διαφοροποιεί ποιοτικά και το επανατοποθετεί.

Το σύγχρονο κράτος που εντάσσεται στην παγκοσμιοποιημένη οικονομία π.χν 
δεν δ ια θέτει πλέον μεγάλα περιθώρια δημοσιονομικής ανευθυνότητας, οικονο
μικού προστατευτισμού, παροχικών πρωτοβουλιών, νομισματικής συναλλαγματι
κής πολυπραγμοσύνης όπως α νέφ ερ ε προηγουμένως ο κ.Στουρνάρας. 
Επωμίζεται όμως παράλληλα με τις κλασικές κυβερνητικές υποχρεώσεις, ορι
σμένα ύψιστης σημασίας ρυθμιστικά και οργανωτικά καθήκοντα επιτελικού και 
στρατηγικού χαρακτήρα.

Το σύγχρονο κράτος, στο παγκοσμιοποιημένο οικονομικό περιβάλλον, καλεί
ται, μπορεί και πρέπει να δράσει. Καλείται να βελτιώσει την εθνική μας θέση 
στο νέο ανταγωνιστικό διαμορφούμενο καταμερισμό εργασίας και παραγωγής. 
Καλείται να σχεδιάσει τις μέσο και μακροπρόθεσμες προϋποθέσεις της επιχει
ρηματικής μας φυσιογνωμίας, μέσω κατάλληλων παρεμβάσεων οριζόντιου 
χαρακτήρα.

Καλείται να αναβαθμίσει ποιοτικά τις τεχνολογικές, ερευνητικές, επικοινωνια- 
κές και καινοτομικές μας δυνατότητες. Καλείται να σχεδιάσει τη γόνιμη συμμε
τοχή μας σε περιφερειακές και ευρύτερες ενσωματώσεις. Καλείται να ενισχύσει 
την κοινωνική συνοχή, να καταπολεμήσει φαινόμενα κοινωνικού αποκλεισμού 
και να προετοιμάσει σε ευρύτερα συλλογικά πλαίσια το μέλλον.

Καλείται, φίλες και φίλοι, να εφεύρει νέους, σύγχρονους μηχανισμούς αναδια
νομής, στο πλαίσιο νέων κοινωνικών συμβολαίων, χωρίς τις συντεχνιακές και 
παροχικές παρεκτροπές του παρελθόντος. Καλείται να υποβοηθήσει και να 
στηρίξει αποφασιστικά διεθνικές επιχειρηματικές διασυνδέσεις και συμμαχίες, 
σε μία λογική διευρυνόμενων παραγωγικών δικτύων - όπως είναι αυτή η πολιτική 
την οποία ακολουθεί ο ΟΤΕ.

Καλείται να διατυπώσει νέα ρυθμιστικά και κανονιστικά πλαίσια επιχειρηματι
κών και παραγωγικών δραστηριοτήτων, πλαίσια διαφανή, ευέλικτα  αλλά και 
αυστηρά. Καλείται να εμπεδώσει συνθήκες αειφόρου ανάπτυξης και ελκτικότη- 
τας επενδύσεων -το ετόνισε ο κ.Στουρνάρας προηγουμένως-, επενδύσεων 
όμως υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Καλείται να διαχειρ ισθεί με αποτελεσματικότητα σε εθνικά αλλά και σε δ ιε 
θνικά πλαίσια φαινόμενα παθογενή, όπως η εγκληματικότητα, η διαφθορά και η

3 3 2



υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Καλείται να διαπλάσει κατά τρόπο οικονομικά 
ρεαλιστικό και κοινωνικά δίκαιο, την προσαρμογή μας στο μέλλον. Καλείται να 
καλύψει σοβαρά ελλείμματα αλληλεγγύης και στόχευσης, που διακρίνουν κοι
νωνίες σε μεταβατικές περιόδους.

Καλείται ως έθνος, αν και υπάρχει βεβαίως διαφοροποίηση, διαφορά μεταξύ 
έθνους και κράτους, αλλά καλείται ως έθνος, όπως πολύ εύλογα αναφέρει ο 
Υβ Λακόστ, να συμπυκνώσει μέσα σε πλαίσια σεβασμού της διαφορετικότητας 
και της πολυπολιτισμικότητας, πολιτιστικά στοιχεία αναφοράς και κοινωνικής 
ένταξης.

Καλείται να καταστήσει, φίλες και φίλοι, την παγκοσμιοποίηση, μία επανάστα
ση για όλους. Κυρίως όμως, καλείται να συμβάλει στη διαμόρφωση, σε συνερ
γασία με άλλους πρωταγωνιστές, νέων συλλογικών διακυβερνητικών και υπερε
θνικών σχημάτων, να διαπλάσει νέους αποτελεσματικούς μηχανισμούς θεσμι
κής και πολιτικής παγκοσμιοποίησης, μηχανισμούς συντονισμού και συνεργα
σίας. Ό χι μηχανισμούς επικάλυψης όπως είπε ο κ.Καστανίδης και συμφωνώ σε 
αυτό, αλλά μηχανισμούς συνεργασίας με στόχο την αντιμετώπιση διεθνικών 
φαινομένων.

Καλείται να Βελτιώσει τη λειτουργική αποτελεσματικότητα διεθνών οργανι
σμών, που είναι σε θέση κατά κάποιον τρόπο -όχι απολύτως- να αντιμετωπίσουν 
τις διάφορες πτυχές της παγκοσμιοποίησης, όπως η διακίνηση χρηματιστηρια
κού κεφαλαίου. Και αυτοί οι οργανισμοί είνα ι ο Παγκόσμιος Οργανισμός 
Εμπορίου, η Διεθνής Τράπεζα, το Group 8, το G8 όπως ανέφερε προηγουμένως 
ο κ.Κατηφόρης, και βεβαίως και τα Ηνωμένα Έθνη.

Καλείται να εντάξει κατά τρόπο οργανικό και ισορροπημένο στη λογική των 
διεθνών εμπορικών και επενδυτικών συναλλαγών την προστασία του περιβάλ
λοντος, το σεβασμό παγκοσμίως των θεμελιωδών εργασιακών δικαιωμάτων, τη 
διατύπωση πολιτικών ουσιαστικής αρωγής προς τις πλέον υπανάπτυκτες χώρες 
του πλανήτη μας, την παγκοσμιοποίηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Καλείται, κυρίες και κύριοι, σε ευρύτερα πλαίσια να αποκαταστήσει, όπως επι
σημαίνει ο Αλαίν Τουρέν, τον κοινωνικό και πολιτικό έλεγχο στο νέο διεθνές και 
ανταγωνιστικό περιβάλλον. Καλείται να διαχειρ ιστεί την αλληλεξάρτηση και το 
συλλογικό πλούτο, και επιπλέον, όπως τονίζει ο Ελία Κοέν, να αποκαταστήσει τη 
χαμένη μας εθνική επιρροή μέσω ρεαλιστικών σχημάτων συσσωρευμένης και 
συλλογικής κυριαρχίας. Και χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Ευρωπαϊκή 
Ένωση.

Φίλες και φίλοι, η παγκοσμιοποίηση αναδεικνύει και συγχρόνως θ έτει σε δοκι-
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μασία τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του κράτους-στρατηγείο ως επιτελικού οργά
νου. Η αυταρέσκεια, η εσωστρέφεια, ο εύκολος οικονομικός νεοεθνικισμός, οι 
παροχικές εθνικές κεϋνσιανές πολιτικές, η τυφλή διαχείριση, η αναπτυξιακή 
λογική του παραδοσιακού επιδοματικού τύπου, οι στείρες ταμειακές συλλήψεις, 
ο απομονωτισμός, οι ψυχώσεις της απόλυτης και αυτάρκους εθνικής κυριαρ
χίας είναι παρελθόν.

Προβάλλει επιτακτικά η ανάγκη του κράτους που, σε συνεργασία με την κοι
νωνία των πολιτών, σχεδιάζει, προβλέπει, προσαρμόζει, αναβαθμίζει, του ποιο
τικού κράτους. Η οικονομία του Αρχιπελάγους, όπως αποκαλεί την παγκοσμιο
ποίηση ο Πιερ Βελτς, απαιτεί ένα κράτος με οξυμένα ανακλαστικά, δύναμη πρό
βλεψης, διαχειριστική και διοικητική επάρκεια, ικανότητα έμπνευσης ενός νέου 
φιλόδοξου συλλογικού οράματος.

Όπως άλλωστε τονίζει ο Καθηγητής του Μ.Ι.Τ., ο Λέστερ Φάροου, η αγορά 
προϋποθέτει μια φυσική, κοινωνική, διανοητική, παιδευτική υποδομή, κυρίως 
όμως έχε ι ανάγκη από κοινωνικούς δεσμούς αλληλεγγύης, χωρίς τους οποίους 
τα άτομα θα ζουν σε συνθήκες εξοντωτικού και εξαντλητικού ανταγωνισμού.

Συναφές προς αυτό είναι και το μήνυμα του γνωστού μας Φράνσις Φουκου- 
γιάμα, ο οποίος, προσφάτως, εξέδω σε ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο, με τον 
τίτλο: «Εμπιστοσύνη», και ο οποίος ακριβώς εντοπίζει το αίτιο ευημερίας των 
σύγχρονων οικονομιών στην κοινωνική αλληλεγγύη, στους κοινωνικούς 
δεσμούς, στην αμοιβαία εμπιστοσύνη. Κατά συνέπεια, ούτε κράτος δυνάστης, 
αλλά ούτε και κράτος νυχτοφύλακας. Αντίθετα, κράτος οργανωτής και εμψυχω- 
τής της συλλογικής προόδου.

Φίλες και φίλοι, η Κεντροαριστερά οφείλει να διατυπώσει τη δική της στρατη
γική για την παγκοσμιοποίηση τόσο σε εθνικά όσο και σε διεθνή πλαίσια. Να 
αποσαφηνίσει τους στόχους της, να προβάλει τις επιδιώξεις της χωρίς δογματι
σμούς, εμμονές, στρεβλώσεις ή και μυθοπλασίες.

Αυτή είναι η πρόκληση της χαρτογράφησης της παγκοσμιοποίησης, αλλά και 
της επαναξιοποίησης του κράτους. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί, αρκεί να απο
φευχθούν δύο λάθη όπως λέε ι ο Μ ισέλ Αλμπέρ. Το πρώτο, θα ήταν να αγνοή
σουμε την εμφάνιση αυτού του νέου κόσμου. Το δεύτερο, να του εναντιωθούμε 
τυφλά.

Ό χι μοιρολατρία. Το μέλλον δεν το υφιστάμεθα παθητικά αλλά το διαπλά
θουμε. Τότε μόνο μπορεί να δικαιωθεί και ο Αλαίν Μεγκ, όταν προσφάτως μίλη
σε προκλητικά για μία χαρούμενη παγκοσμιοποίηση. Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Ο σύντροφος ο Γιώργος Ανωμερίτης έχε ι το λόγο.
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΠΑΣΟΚ Ο Σοσιαλισμός & η Δι

Γ ΙΩ Ρ Γ Ο Σ  Α Ν Ω Μ Ε Ρ ΙΤ Η Σ

Η διεύρυνση των οικονομικών αγορών και η επανάσταση των τεχνολογικών 
δικτύων έχουν διαμορφώσει μια καινούρια τάξη στο διεθνές οικονομικό σύστη
μα. Η παγκοσμιοποίηση των αγορών και των συναλλαγών, δ ίνει την ευκαιρία 
στους σοσιαλιστές να επαναδιατυπώσουν τις ιστορικές τους θέσεις, των οποί
ων οι αξίες παραμένουν και σήμερα αναλλοίωτες, δίνοντας νέα προοπτική στο 
όραμα των Ανθρώπων και των Πολιτών για μια Κοινωνία δημοκρατική, κοινωνική 
και δίκαια.

1. Παγκοσμιοποίηση και Διεθνισμός. Βασική επιδίωξη του σοσιαλιστικού κινή
ματος ήταν η υπέρβαση των εθνικών συνόρων και οικονομιών. Οι κλειστές κοι
νωνίες «της πατρίδας, της θρησκείας και της οικογένειας» αποτελούσαν τη 
βάση της συντήρησης, της οποίας οι δυνάμεις βρίσκονται σήμερα σε κρίση, 
ακριβώς γιατί η παγκοσμιοποίηση παράγει κέρδη για τα κεφάλαια των ηγετών 
της, αλλά διαστρέφει τις αξίες και τις ιδ έες  των κοινωνικών θεωριών της. 
Αντίθετα, η παγκόσμια κοινωνία και η παγκοσμιοποίηση των αγορών ως ενιαία 
κοινωνική και οικονομική διαδικασία αποτελούσε μέρος της αριστερής σκέψης. 
Η παγκόσμια οικονομική διαδικασία αποτελούσε μέρος της θεώρησης της αρι
στερός για την κατάργηση των συνόρων, τις σχέσεις μητροπόλεων και περιφέ
ρειας μέσα στο εξελισσόμενο καπιταλιστικό κράτος. Σίγουρα ακόμα και σήμε
ρα παγκοσμιοποιημένη οικονομία δεν υπάρχει, αφού αυτή νοείται ως άθροισμα 
εθνικών και υπερεθνικών αγορών. Η  διαστροφή της όμως, που κάνει αναγκαία 
την παρέμβασή μας, δεν Βρίσκεται στην πραγματική οικονομία των δυνάμεων 
της παραγωγής, αλλά στην εικονική οικονομία του χρηματιστηριακού κεφαλαίου 
που δ ια κινεί 1,5 τρισ. δολάρια ημερησίως, από τα οποία μόνο τα 2 0 0  δισ. 
δολάρια αποτελούν συναλλαγές προϊόντων και υπηρεσιών. Αυτή η παγκοσμιο
ποίηση των κερδοσκόπων, ακριβώς επειδή κινείται έξω από πολιτικούς κανόνες, 
αποτελεί κίνδυνο για την κοινωνία και τη δημοκρατία και πρέπει, μέσα από μια 
νέα Διεθνή, να ελεγχθεί. Οι σοσιαλιστικές δυνάμεις επομένως δεν έχουν να 
φοβηθούν από το άνοιγμα των συνόρων και των αγορών. Οφείλουν όμως να 
ενισχύσουν τους θεσμούς ελέγχου της πολιτικής εξουσίας πάνω στην οικονομι
κή δύναμη της χρηματικής οικονομίας.

2. Παγκοσμιοποίηση και Περιβάλλον. Στόχος του σοσιαλιστικού κινήματος
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υπήρξε για πολλά χρόνια η κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής στο όνομα 
της απελευθέρωσης του ανθρώπου από την αλλοτρίωση. Σήμερα, ο ίδιος στό
χος τίθεται από μια άλλη σκοπιά: Οφείλουμε να θέσουμε υπό έλεγχο τα μέσα 
εκείνα παραγωγής, τα οποία στο όνομα της μεγιστοποίησης των κερδών τους/ 
καταστρέφουν το οικοσύστημα. Η μεγαλύτερη απειλή για τον πλανήτη Γη, που 
οφείλουμε να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές όπως τον παραλάβαμε, απο
τελε ί η ανεξέλεγκτη οικονομική δραστηριότητα των κεφαλαιοκρατών.

3. Παγκοσμιοποίηση και Κοινωνία. Η κοινωνική αδικία αποτελεί το κύριο 
χαρακτηριστικό του σημερινού κόσμου. Δεν είναι τυχαίο ότι (α) οι 5 0 0  μεγαλύ
τερες πολυεθνικές επιχειρήσεις, παρά τη σημαντική αύξηση των κερδών τους, 
απολύουν 4 0 0 .0 0 0  εργαζόμενους ετησίως τα τελευταία 10 χρόνια, (β) παρά 
την αύξηση της μέσης παραγωγικότητας των αμερικανών εργατών κατά 30%, ο 
μέσος πραγματικός τους μισθός μειώθηκε κατά 1 3%, και (γ) το 25%  των πιο 
φτωχών πολιτών απολαμβάνει μόνο το 1,4% του παγκόσμιου Ακαθάριστου 
Προϊόντος, ενώ το 20%  των πιο πλούσιων απομυζά το 84,7% . Το Κεφάλαιο, 
αφού μεγάλωσε τα κέρδη του μέσα από το κράτος μεικτής οικονομίας που δια
σφάλιζε ένα επίπεδο απασχόλησης και κοινωνικών δικαιωμάτων, προσπαδείνα 
εκμ ετα λλευτεί το κενό των θεσμών της παγκοσμιοποίησης των αγορών και 
κυρίως του χρηματικού κεφαλαίου, για να μεγιστοποιήσει τα κέρδη του συμπιέ
ζοντας τις κοινωνικές κατακτήσεις. Το οικονομικό μοντέλο του σύγχρονου καπι
ταλισμού προσπαθεί να διαλύσει τον κοινωνικό ιστό του συλλογικού, μεταβάλ
λοντας τα κύρια χαρακτηριστικά της κοινωνικής ζωής των ανθρώπων. Η επιβολή 
του οικονομικά ορθού πάνω στο κοινωνικά δίκαιο, οδηγεί στο ατομικό και 
αυταρχικό, σε χαοτικές ανισορροπίες. Απέναντι σε αυτήν την παγκοσμιοποίηση, 
οι σοσιαλιστικές ιδέες μπορούν να στηρίξουν το συλλογικό και το υπεύθυνο, ως 
βασική συνάρτηση της ανάπτυξης της οικονομίας. Παγκοσμιοποίηση χωρίς στή
ριξη ενός συστήματος κοινωνικών αξιών και συλλογικών συνεπειών, με διάλυση 
του κοινωνικού μοντέλου που ορθώσαμε, δεν μπορεί να υπάρξει.

4. Παγκοσμιοποίηση και Δημοκρατία. Σ ' έναν κόσμο όπου, χωρίς ολοκληρω
μένους θεσμούς δημοκρατικής λειτουργίας και διαφάνειας, συνωθούνται δυτι
κές δημοκρατίες, αφρικανικές δικτατορίες, νοτιοαμερικανικές μπανανιές, διαλυ
μένες πρώην κομμουνιστικές εξουσίες, νησιά φορολογικών παραδείσων και 
οργανωμένες μαφίες υποκόσμων και μιζαδόρων πολιτικών, η παγκοσμιοποίηση 
μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για τους δημοκρατικούς θεσμούς και την αυτο
νομία των πολιτών. Η προτυποποίηση του ατομικού απέναντι στο συλλογικό, του 
εύκολου κέρδους, οδηγεί σε ανισορροπίες που μέσα από την ανεργία και την 
αδικία θα οδηγήσουν σε εθνικισμούς και ρατσιστικές εξάρσεις. Για την προστα
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σία της δημοκρατίας, οφείλουμε να ενισχύσουμε το κράτος - στρατηγείο, να 
ενισχύσουμε τους δημοκρατικούς θεσμούς, εθνικά και πολυεθνικά, μέσα από 
Διεθνείς Οργανισμούς. Και κυρίως, να ενισχύουμε καθημερινά τον έλεγχο της 
πολιτικής εξουσίας πάνω στην οικονομική δύναμη, προστατεύοντας την ελεύθ ε
ρη αγορά και τις κοινωνικές αξίες. Η δημιουργία υπερεθνικών, ελεγκτικών μηχα
νισμών μέσα από τα Κοινοβούλια, η θέσπιση ειδικών διεθνών φόρων σε χρημα
τικές συναλλαγές, η ενιαιοποίηση βασικών φορολογικών κατευθύνσεων, ο απο
κλεισμός χωρών από τις δ ιεθνείς συναλλαγές για παράβαση πολιτικών και κοι
νωνικών αρχών, αποτελούν μέτρα επιδίωξης των σοσιαλιστικών κομμάτων. 
Παγκοσμιοποίηση, τέλος, χωρίς σεβασμό στο κράτος - στρατηγείο και στον 
κρατικό-κοινωνικό έλεγχο ή τους διεθνείς κανόνες και τους Οργανισμούς, δεν 
οδηγεί παρά μόνο στην αναρχία και το χάος.

Εάν στα ψυχροπολεμικά χρόνια, για τη διατήρηση της Ειρήνης, κινητοποιηθή
καμε για να απαιτήσουμε έναν Πυρηνικό Αφοπλισμό, σήμερα οφείλουμε και 
πάλι να ενεργοπο ιηθούμε για να επ ιβά λο υμε έναν Χρηματοοικονομικό  
Αφοπλισμό. Είναι ο μόνος τρόπος συνύπαρξης της παγκοσμιοποιημένης οικονο
μικής τάξης με τις αρχές μας και τους στόχους μας. Το δημοκρατικό σοσιαλιστι
κό κίνημα οφείλει, μέσα από τη Σοσιαλιστική Διεθνή ή νέους δημοκρατικούς 
φορείς και μη κυβερνητικές οργανώσεις, να διασφαλίσει τη συνέχεια της Γης 
και τις αξίες που κατακτήσαμε με αγώνες και θυσίες. Το μέλλον του κόσμου 
απαιτεί η Οικονομική Ανάπτυξη να διασφαλίζει την κοινωνική ευημερία, τη Δημο
κρατία και το Οικοσύστημα.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Η συντρόφισσα Μαρία Φραγκιαδάκη έχε ι το λόγο.
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Δυστυχώς το Προεδρείο δεν κατανόησε την ανάγκη ένα εργατικό στέλεχος, 
και όχι μόνο μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, να παρέμβει χΒ ες  στο θέμα: 
«Στρατηγική της απασχόλησης» ή στη «Σχέση Οικονομίας και κράτους», αν και 
8α ήδελα να υπήρχε μία ενότητα για την «Σχέση κυβέρνησης και ιδεολογίας», 
διότι έχω τη γνώμη, ότι με τις ενέσεις νεοφιλελευθερισμού που κάνει η κυβερ

νητική μας πολιτική στην ιδεολογία μας, αν δεν απεξαρτητοποιηδεί άμεσα θα 

την οδηγήσει την ιδεολογία στο οριστικό τέλος. Κι αυτό με άλλοδι το μονόδρο

μο της παγκοσμιοποίησης.

Ποιοι επιδιώκουν όμως να εγκλωβίσουν την ανθρωπότητα στη μοναδικότητα 

αυτής της επιλογής; Στο τέλος αυτού του αιώνα επιδιώκεται η ανατροπή των 

αποτελεσμάτων του ριζικού κοινωνικού μετασχηματισμού, που οι λαϊκές δυνά

μεις κατάκτησαν με τους αγώνες τους κατά τη διάρκειά του.

Επιδιώκεται να παγιοποιηθούν νέοι ευνοϊκοί δ ιεθνείς συσχετισμοί, νέες πολιτι

κές και οικονομικές σχέσεις σε όφελος του κεφαλαίου. Να ξεκινήσει ο νέος 
αιώνας με αδιαμφισβήτητη την επικυριαρχία της διεθνούς οικονομίας επί της 

πολιτικής και της κοινωνίας.

Αυτές τις νέες συνθήκες που οι διαπλεκόμενες εξουσίες επιδιώκουν να δια

μορφώσουν με καταλυτικό το ρόλο των ΜΜΕ, έχουν επωμισθεί πολιτικές δυνά

μεις με μανδύες δικούς τους, ιδανικούς, μανδύες του νεοφιλελευθερισμού να 

τις επιβάλουν ως αναγκαίο κακό.

Ισχυρίζονται ότι αυτός είναι ο μόνος δρόμος για να πορευτεί η ανθρωπότητα 

στη νέα χιλιετηρίδα. Όμως ο καπιταλισμός και όλες οι μορφές ιμπεριαλισμού 

είναι ταυτισμένες με την εκμετάλλευση των πολλών από τους λίγους, με τη βία, 
τον αυταρχισμό, την κοινωνική αδικία, την καταπίεση, τη φτώχεια, την περιθωριο

ποίηση, εν τέλει, μεγάλων τμημάτων του πληθυσμού.

Ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι στον πλανήτη μας οδηγούνται σε κοινω

νικό αποκλεισμό με αιτίες, κυρίως, οικονομικές. Ομάδες που συνεχώς πληθαί
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νουν σε όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα στις φτωχές χώρες που τις έχουν απομυζή

σει, τις έχουν ήδη εκμεταλλευτεί οι πλούσιες χώρες με άμεση ή έμμεση μορφή 
αποικιοκρατίας και κυρίως με τη σύγχρονη, εξελιγμένη, ιμπεριαλιστική της 
έκφραση.

Ένα νέο ρεύμα μεταναστών ψάχνει να βρει μέλλον στις σύγχρονες μεγαλου- 
πόλεις και αντιμετωπίζεται περιθωριακά, οδηγείται στα νέα γκέτα. Οι γενεσι- 
ουργές αιτίες, αν ξετυλίξει κανείς τον μίτο της Αριάδνης στο σύγχρονο κοινωνι- 

κοπολιτικό λαβύρινθο, βρίσκονται στην ίδια τη δομή του καπιταλισμού, που 
εμπεριέχει και αναδεικνύει διακρίσεις, ανισότητες και ρατσιστικές συμπεριφο

ρές·

Η παγκόσμια κεφαλαιοκρατία, που εκμετα λλεύετα ι με το μέγιστο δυνατό 

τρόπο φυσικές πρώτες ύλες και ανθρώπινο δυναμικό, γεννά εστίες μεγάλης 

συγκέντρωσης ή απομάκρυνσης πλούτου. Οι εστίες αυτές αφορούν ολόκλη
ρους λαούς που οδηγούνται στη φτώχεια, στην υπανάπτυξη, την ανεργία, την 

πείνα. Μία απάνθρωπη διαδικασία περιθωριοποίησης χιλιάδων εκατομμυρίων 
ανθρώπων.

Σήμερα, στο κατώφλι του 21ου αιώνα, το φάσμα της φτώχειας μεταξύ Βορρά 

και Νότου διευρύνεται και εντατικοποιείται η εκμετάλλευση των ισχυρών απένα

ντι στους αδύναμους. Το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης βέβαια δεν είναι 
καινούριο, αλλά διευρύνεται με την ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών.

Οι ιδιοκτήτες των μέσων παραγωγής αναζητούν ολοένα φτηνότερους συντε

λεστές, πρώτες ύλες και εργατικό δυναμικό. Το κεφάλαιο, όπως πάντα, δεν έχει 

πατρίδα. Το καινούριο είναι, ότι τις νέες τεχνολογίες, λόγω της καταλυτικής τους 
επίδρασης στην οικονομία, στην οργάνωση της κοινωνίας, στην ενημέρωση και 

την επικοινωνία, στον πολιτισμό, στη γλώσσα, στην παιδεία, στην απασχόληση, 

τις χρησιμοποιούν για να καθοδηγούν την παγκόσμια κοινότητα, να ανατρέπουν 

τον κοινωνικό και πολιτικό έλεγχο, να ακυρώνουν τη δημοκρατική συμμετοχή, 

τους ίδιους τους θεσμούς, να διαμορφώνουν μια νέα μορφή ιμπεριαλιστικής 

εξάρτησης, μια νέα μορφή διακρίσεων ανάμεσα σε αυτούς που κατέχουν τις 

νέες τεχνολογίες και αποφασίζουν για το πώς θα τις χρησιμοποιήσουν και ανά
μεσα σ' αυτούς που τις χειρίζονται ή, κυρίως, δέχονται τα αποτελέσματα της 

χρήσης τους.

Πώς διασφαλίζεται το ανθρώπινο δικαίωμα, η δημοκρατική συμμετοχή, η πολι-
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τική απόφαση, ο κοινωνικός θεσμός σ' αυτή τη νέα κατάσταση; Πώς διασφαλί
ζεται η διαφάνεια και η ουσιαστική και αντικειμενική πληροφόρηση; Πώς δια

σφαλίζεται η προστασία της ιδιωτικής ζωής; Πώς διασφαλίζεται η προστασία 
του περιβάλλοντος από τις νέες τεχνολογικές παρεμβάσεις;

Σ ' αυτά τα ερωτήματα χρειάζονται -και σε όλα όσα μπήκαν και χθες και σήμε

ρα-, αγαπητοί σύντροφοι, πολιτικές απαντήσεις, που βέβαια δεν μπορεί παρά 

μόνο να διαχωρίζονται σαφώς απ' αυτό που επιδιώκουν οι 100 επώνυμοι στην 
παγκόσμια κοινότητα, οι πολίτες οι ισχυροί, απ' αυτούς που όλοι οι υπόλοιποι 
δέχονται αυτά που αποφασίζουν μέσα απ' αυτές τις δυνατότητες που έχουν με 
τη χρήση των νέων τεχνολογιών.

Στην Ευρώπη το κεφάλαιο για να ενισχύσει την επικυριαρχία του επέβαλε 

πολιτικές σε όφελος του. Η επικράτηση του χρηματοπιστωτικού τομέα έναντι 
του βιομηχανικού ήταν η επιλογή του, για να έχε ι ευκολότερα κέρδη και μεγαλύ
τερη πολιτική επικυριαρχία.

Αυτή όμως η επιλογή οδήγησε στην έλλειψη επενδυτικής δραστηριότητας στο 
εσωτερικό της Ευρώπης και το ανεπτυγμένο εμπόριο έξω από τα σύνορά της 
οδήγησε στην επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης της Ευρώπης.

Η ανατίμηση των ευρωπαϊκών νομισμάτων επέφερε μείωση στις εξαγωγές και 
μεγάλο πλήγμα στον εξωτερικό τομέα της οικονομίας, μείωση των παραγόμενων 
προϊόντων, μείωση των θέσεων εργασίας, αλλά σταθερή αύξηση κερδών σε 
βάρος του μη πραγματοποιήσιμου αναγκαίου τεχνολογικού εκσυγχρονισμού 

και, κυρίως, σε Βάρος της μισθωτής εργασίας, που θυσιάζεται στη λογική της 
ανταγωνιστικότητας.

Υπάρχει, δηλαδή, στην πραγματικότητα διεύρυνση των κερδών της εργοδο
σίας, αλλά επιβράδυνση της αναπτυξιακής διαδικασίας. Ταυτόχρονα, στη λογι
κή της πλήρους εμπορευματοποίησης συρρικνώθηκαν οι δημόσιες δαπάνες για 
ανάπτυξη και υποβαθμίστηκε ο κοινωφελής χαρακτήρας του δημόσιου τομέα.

Σήμερα, οι αριθμοί των οικονομικών μεγεθών μπορεί να βελτιώνονται, όμως οι 
δημοσιονομικές πολιτικές δεν αντιμετωπίζουν την κρίση. Αντίθετα, νέοι τρόποι 
μοιράσματος της πίτας στους λιγότερους σε Βάρος των πολλών βαθαίνουν την 

κρίση. Η νέα λιτότητα μεγαλώνει τις ανισότητες και ενισχύει τον παρασιτισμό.

Τα αδιέξοδα και οι ακαμψίες του συστήματος επιβαρύνουν το λαό. Παρ' όλο
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που υπήρξε συνεχή μείωση της πραγματικής αξίας των μισθών με τα προγράμ
ματα λιτότητας, στη χώρα μας έχουμε το χαμηλότερο κόστος εργασίας μετά 
την Πορτογαλία, τους εκατοντάδες ξένους εργάτες με ευτελές μεροκάματο, 
την διά της μεθόδου της διολίσθησης ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσε
ων, τη μερική απασχόληση και την εργολαβία, η ανταγωνιστικότητα δεν βελτιώ
θηκε.

Στην Ελλάδα, η οικονομία της χώρας χτυπήθηκε από την παραοικονομία, την 
ασυδοσία της χρήσης των πόρων και την κατασπατάλησή τους, επειδή δεν 
υπήρχαν ούτε μηχανισμοί ελέγχου, ούτε καταλογισμοί ευθυνών, ούτε ορθολογι
κή οργάνωση, ούτε εκσυγχρονισμός, ώστε τα προϊόντα να γίνονται ανταγωνιστι
κά και αξιοποιήσιμα με συνεχή τη βελτίωση της ποιότητάς τους.

Οι επιχορηγήσεις και τα δάνεια εθνικών ή κοινοτικών κονδυλίων δεν εξαργυ
ρώθηκαν σε παραγωγικές επενδύσεις και εκσυγχρονισμό, δεν εφαρμόστηκαν 
σύγχρονες μορφές διοίκησης με στόχο την ποιότητα υπηρεσιών και προϊόντων, 
που είναι ο προνομιακός μας συντελεστής για την ανταγωνιστικότητα προϊόντων 
και κερδών.

Οι επιλογές του κεφαλαίου, εκτός από ταξικές, είναι και χρεοκοπημένες. 
Εμείς, ως Σοσιαλιστές, οφείλουμε να επιλέξουμε ριζοσπαστικές αλλαγές με 
πηγή έμπνευσης τα οράματα μας, χωρίς να υποκύπτουμε στη νεοφιλελεύθερη 
άποψη της προσαρμογής στη νέα τάξη πραγμάτων.

Γιατί το ΠΑΣΟ Κ είναι Κίνημα λαού, Κίνημα Αριστερό, πολιτισμικό, πατριωτικό; 
Εκπροσωπεί τα ταξικά συμφέροντα των εργαζομένων, των αγροτών, των μικρο- 
μεσαίων, των νέων, των ανέργων, των συνταξιούχων, των διανοουμένων.

Εάν συνεχίσουμε να ακολουθούμε αυτή την πολιτική, όχι μόνο θα δημιουργεί- 
ται συνεχής αποξένωση του Κινήματος μας και ακύρωση του οράματος της 
Αριστερός από την κοινωνία, όπως χθες ανέφερε ο σύντροφος Άκης Τσο- 
χατζόπουλος, αλλά θα ακυρώνουμε και το μέλλον και την πορεία της αριστε
ρής προοπτικής για τα επόμενα χρόνια.

Θεωρώ ότι το ΠΑΣΟΚ έχε ι πάρει καθοριστικές πρωτοβουλίες στο παρελθόν 
που λειτούργησαν ως καταλύτες στο διεθνή χώρο. Και αυτό, εάν αποφασίσου
με, μπορούμε να το πράξουμε και σήμερα.

Μπορούμε να λειτουργήσουμε με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και δράσεις 
και σε επίπεδο Ευρώπης και στην παγκόσμια κοινότητα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση
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μπορεί να αποτελέσει βασικό παράγοντα πολιτικής, κοινωνικής και δημοκρατι
κής σταθερότητας για τον πλανήτη μας. Και έχε ι μεγάλη σημασία αυτή η πρό

κληση για την ανθρωπότητα.

Μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να λειτουργήσει ως αντίβαρο στην ανεξέλεγκτη, 

από κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις, ανάπτυξη των ηγεμονικών δράσεων του 

κεφαλαίου. Αυτό όμως σημαίνει ότι πρέπει να αγωνιστούμε για τη διαμόρφωση 

των ευρωπαϊκών εξελίξεων. Διότι δεν υπάρχει μόνο ένας δρόμος που οδηγεί 

στην Ευρώπη του Μάαστριχτ και της ΟΝΕ, αλλά υπάρχει και ο δρόμος της κοι

νωνικής Ευρώπης, της Ευρώπης των λαών.

Η πορεία της Ευρώπης, αγαπητοί σύντροφοι, δεν είναι δεδομένη, όσο και αν 

προσπαθούν να μας πείσουν. Οι αποφάσεις του Μάαστριχτ δεν είναι αναγκαίο 

κακό. Το πεδίο των κοινωνικών και πολιτικών αγώνων μπορεί να διαμορφώσει 

νέα πολιτικά δεδομένα, αν δημιουργηθεί βέβαια η κατάλληλη πολιτική πλειοψη- 

φία μπορούν να επιβληθούν πολιτικές που θα εξυπηρετούν τις λαϊκές δυνάμεις. 

Αλλά πρέπει να αγωνιστούμε γι' αυτό.

Το πολιτικό όραμα για μια κοινωνική Ευρώπη είναι ρεαλιστικό, ανήκει στους 

λαούς της και δεν μπορεί να γίνει χωρίς αυτούς και σε βάρος τους. Πρόοδος 

για την Ευρώπη σημαίνει συγκρότηση της κοινωνικής Ευρώπης, σημαίνει προώ

θηση πολιτικών που θα έχουν ως επίκεντρο τον άνθρωπο και στόχο την κοινωνι

κή συνοχή μέσα από την ισότητα, την κοινωνική δικαιοσύνη, τη δημοκρατία, που 

θα λαμβάνουν υπόψη τις πολιτισμικές ιδιαιτερότητες κάθε λαού, κάθε κατοί

κου, που θα αγκαλιάζουν με ευαισθησία, με κοινωνική φροντίδα, με ευθύνη 

όλους, ανεξάρτητα από προέλευση, φύλο, φυλή, θρησκεία, που θα προωθούν 

πολιτικές ενίσχυσης των μικρών χωρών με γεωγραφικές ιδιαιτερότητες, πολλές 

μειονότητες και μεταναστευτικές ομάδες, ώστε να μη δημιουργούνται διαφορε

τικές ταχύτητες σύγκλισης.

Οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές οφείλουν να στηρίζουν αποτελεσματικά αυτές τις 

πολιτικές, για να αντιμετωπιστεί το δημοκρατικό και κοινωνικό έλλειμμα, για να 

ανοίξει ο δρόμος της Ευρώπης των λαών.

Σύντροφοι, είμαστε μέλη ενός Κινήματος που ο Ανδρέας Παπανδρέου ίδρυ

σε, καλώντας τις τάξεις των εργατών, αγροτών, μικροβιοτεχνών, καθώς και τους 

νεολαίους, τους συνταξιούχους, τους άνεργους, τους διανοούμενους να το 

αυτοοργανώσουν με Βάση τις αρχές της Ιδρυτικής μας Διακήρυξης.
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Γι' αυτό ενταχθήκαμε στο ΠΑΣΟΚ, με ταξική ταυτότητα ήρθαμε στο ΠΑΣΟΚ 
αγαπητοί σύντροφοι. Δεν μπορούμε σήμερα να επιλέγουμε πολιτικές οι οποίες 
στρέφονται εναντίον της μεγάλης πλειοψηφίας του Λαϊκού Κινήματος που είναι 
οι εργαζόμενοι, που όλα αυτά τα χρόνια συνέβαλαν για την ανάπτυξη της εθνι
κής οικονομίας, να ευνοούμε με διάφορες πολιτικές μας τους επιχειρηματίες 
που, ασκώντας επιπλέον αθέμιτο ανταγωνισμό μεταξύ τους, κατασπατάλησαν 
πόρους εθνικούς και κοινοτικούς.

Είναι μεγάλη ανάγκη να αποστασιοποιηθούμε απ' αυτές τις πολιτικές, τις πολι
τικές που ήδη βγαίνουν στην επιφάνεια, απορρύθμισης των εργασιακών σχέσε
ων και ανατροπής των εργασιακών δικαιωμάτων, τα οποία με εργατικούς και 
λαϊκούς αγώνες καταχτήθηκαν.

Είναι μεγάλη ανάγκη να απορρίψουμε πολιτικές που συρρικνώνουν το εισόδη
μα και τις κοινωνικές παροχές, που εμπορευματοποιούν τα πάντα, που ευνοούν 
ασύστολα την αχαλίνωτη κερδοφορία των εργοδοτών σε Βάρος των εργαζομέ
νων.

Είναι ανάγκη να αντισταθούμε σε πολιτικές συνεχούς υποΒάθμισης της ποιό
τητας ζωής και της αγοραστικής δύναμης της πλειονότητας του λαού, με αποτέ
λεσμα τη μείωση της παραγωγής και, συνεπώς, των θέσεων εργασίας.

Αντ' αυτού τι κάνουμε; Ενισχύουμε το φαύλο κύκλο που δεν εξυπηρετεί την 
ανάπτυξη, αλλά τον τρόπο κατανομής του πλούτου. Σε Βάρος της μισθωτής 
εργασίας στοιβάζονται τεράστια υπερκέρδη, η εκμετάλλευση μεγαλώνει, οι 
λαοί εξαθλιώνονται, το χάσμα βαθαίνει, τα κέρδη όμως τα καρπώνονται οι 
εργοδότες, οι οποίοι με την αξιοποίηση της τεχνολογίας, που ήδη οι εργαζόμε
νοι έχουν συμβάλει στη δίκιά της εξέλιξη, τα πολλαπλασιάζουν.

Τα οφέλη αυτά της χρήσης των νέων τεχνολογιών και η αύξηση της παραγωγι
κότητας που προκύπτει λόγω της χρήσης τους, αφορούν και τους εργαζόμε
νους, και γι' αυτό είναι δίκαιο και ρεαλιστικό το αίτημα της μείωσης του χρόνου 
εργασίας χωρίς μείωση των αποδοχών, συμψηφισμούς και ελαστικοποιήσεις.

Είναι ανάγκη, αγαπητοί σύντροφοι, να απαντήσουμε πολιτικά σ' αυτές τις 
αντεργατικές επιλογές από οπουδήποτε και αν καθοδηγούνται και αν μεθοδεύ
ονται. Και βέβαια, δεν μπορούμε να δεχτούμε, κι εγώ δεν μπορώ να καταλάβω 
γιατί υπάρχουν πολιτικές επιλογές της κυβέρνησης που δείχνουν ένα πρωτόγο
νο αυταρχισμό, που καταργούν τη δημοκρατία στο χώρο δουλειάς, που καταρ
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γούν τις ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις για τις εργασιακές σχέσεις 
και βάζουν φραγμούς για τις οικονομικές και θεσμικές διεκδικήσεις.

Πρέπει να απαντήσουμε στις πολιτικές συκοφάντησης των εργαζομένων και 
του Συνδικάτου ως θεσμού -προσέξτε-, επιδιώκοντας έτσι να ακυρώσουν τον 
πολιτικό ρόλο του ως Τρίτου Βάθρου της Δημοκρατίας, γιατί αυτό έγινε με την 
πρόσφατη τροπολογία ή αλλιώς άρθρο 31 για τις ΔΕΚΟ.

Νομίζω ότι σ' αυτές τις πολιτικές που επικεντρώνονται στην ανταγωνιστικότη
τα του «δημόσιου τομέα», αγνοώντας παντελώς τον κοινωνικό χαρακτήρα του, ο 

οποίος συνεπάγεται και ένα κοινωνικό κόστος, που πρέπει να αντιστοιχίζεται 
στον προϋπολογισμό, ώστε να επιμερίζεται σε όλους τους πολίτες ανάλογα με 
τη φοροδοτική του ικανότητα μέσω του κρατικού προϋπολογισμού, πρέπει να 
αντιτάξουμε την ανάπτυξη των επιχειρήσεων με δημοκρατικό εκσυγχρονισμό, 
που σημαίνει με συμμετοχικές διαδικασίες, που σημαίνει με τους ίδιους τους 
εργαζόμενους και όχι απέναντι στους εργαζόμενους.

Διότι, αγαπητοί συνάδελφοι, η ανάπτυξη, ο εκσυγχρονισμός δεν μπορεί να 
γίνει χωρίς τους εργαζόμενους και πολύ περισσότερο ενάντιά τους. Για το 
ΠΑΣΟΚ, σας θυμίζω, ότι η ανάπτυξη λέγαμε, ότι δεν μπορεί να έχει μια αφηρη- 
μένη έννοια, ούτε μπορεί να αποτελεί απλώς έναν οικονομικό στόχο, πρέπει στο 
επίκεντρό της να έχε ι τον άνθρωπο.

Αλλά αυτό -απαντάω σε χθεσινή συντρόφισσα και κεντρική εισηγήτρια- πρέ
πει να το αποδεικνύουμε στην πράξη, διότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας αναπτυ
ξιακός νόμος έτοιμος ως σχέδιο νόμου, ο οποίος καθόλου δεν λαμβάνει υπόψη 
του αυτή την κεντρική επιλογή, καθόλου δεν λαμβάνει υπόψη την ανάγκη να 
υπάρχουν περιφερειακές πολιτικές ή κλαδικές πολιτικές, οι οποίες να ενισχύουν 
τις δικές μας δυνατότητες ως χώρας, καθόλου δεν λαμβάνει υπόψη το κριτήριο 
της απασχόλησης.

Υπήρξαν, αγαπητοί σύντροφοι, τρία προσχέδια του αναπτυξιακού νόμου. Στο 
πρώτο υπήρχε σύνδεση του κριτηρίου της απασχόλησης με τα κριτήρια επιδότη
σης. Στο δεύτερο μειώθηκαν και στο τρίτο καθόλου. Αυτό δηλαδή δείχνει τι πιέ
σεις δεχόμαστε και από ποιους τελικά καθοδηγούμαστε για να εφαρμόσουμε 
μία κυβερνητική πολιτική.

Απαιτούνται, αγαπητοί σύντροφοι, εθνικές πολιτικές για την οικονομία, την 
ανάπτυξη και την κοινωνία και ένα αναθεωρημένο πρόγραμμα σύγκλισης. Αυτή
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πρέπει να είναι η πολιτική μας πρόταξη. Αυτή 8α πρέπει να είναι η δίκιά μας 
πολιτική αγωνία και παράλληλα με τον αγώνα μας για την Ευρώπη των λαών, και 
αντίθετα στην Ευρώπη των μονοπωλίων, να δώσουμε τη μάχη μαζί με άλλους 
σοσιαλιστές, ώστε να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο μέλλον.

Χρειάζεται, αγαπητοί σύντροφοι, ένας μακροχρόνιος σχεδιασμός περιφερεια
κής και κλαδικής ανάπτυξης, ώστε να προωθούνται νέες και σύγχρονες επενδυ
τικές δραστηριότητες με μοχλό ανάπτυξης έναν ορθολογικό, σύγχρονο δημό
σιο τομέα, ενίσχυση των δημοσίων δαπανών και παράλληλη στήριξη των κοινω
νικών πολιτικών για όλους τους πολίτες. Για όλους τους πολίτες και όχι επιμερι

σμένα για κάποιους λιγότερο περιθωριοποιημένους ή περισσότερο περιθωριο
ποιημένους.

Πολιτικές αντιμετώπισης της ανεργίας και δίκαιης ανακατανομής του πλούτου. 
Δίκαιο επιμερισμό των φορολογικών βαρών, δημιουργία δικτύου προστασίας 
από τη φτώχεια με ελάχιστο μισθό για όλους, αναστήλωση του κοινωνικού κρά
τους για την παιδεία, την υγεία, την κοινωνική φροντίδα, για τη στήριξη της κοι
νωνικής ασφάλισης με τριμερή χρηματοδότηση, χωρίς διακρίσεις στις παροχές 
σύνταξης, ασφάλισης, χωρίς σφαγιασμό των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων και 
προσδοκιών.

Υπάρχει ρεαλιστική προοπτική. Υπήρχε μια πορεία και μια πρακτική που ο 
Ανδρέας Παπανδρέου εφάρμοσε, της ανάδειξης των εθνικών αναγκών κάθε 
χώρας στη λογική της κοινωνικής συνοχής και της αλληλεγγύης, της πολιτισμι
κής ιδιαιτερότητας και της εθνικής ιστορικής διαδρομής, της εξομάλυνσης της 
διαφοράς των οικονομιών Βορρά - Νότου, η οποία δημιουργήθηκε για τον πρό
σθετο λόγο, ότι τα φτηνά εργατικά χέρια του Νότου έφτιαξαν την οικονομία των 
χωρών του Βορρά.

Της διεκδίκησης ιδεολογικών πολιτικών συμμαχιών, ώστε να ενισχύεται το 
στρατόπεδο των μη προνομιούχων και να διευρύνονται οι προσπάθειες για την 
ιδεολογική πολιτική επικυριαρχία τους με στόχο τη στροφή από την Ευρώπη των 
μονοπωλίων στην Ευρώπη των λαών.

Η προσήλωση στην ΟΝΕ υπονομεύει την πραγματική σύγκλιση. Η έλλειψη επι

θετικών εναλλακτικών πολιτικών για την πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παράλ
ληλα με την επιδίωξη πολιτικών και κοινωνικών συμμαχιών για τη διεκδίκηση της 
κοινωνικής Ευρώπης, υπονομεύει την κοινωνική διάσταση και διαμορφώνει ταξι
κές πολιτικές υποστήριξης της ολιγαρχίας.
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Το Γ ΊΑ ΙΟ Κ  είναι φορέας της Αριστερός, έχε ι υποχρέωση να υπηρετήσει με τις 
τακτικές του τις δικές του πολιτικές και ιδεολογικές αρχές, έτσι 8α δικαιώσει το 
ρόλο του και τις λαϊκές δυνάμεις που ελπίζουν και συντάσσονται ακόμη μαζί 

του.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Ο σύντροφος Γιώργος Λατζουράκης έχε ι το λόγο.
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Γ ΙΩ Ρ Γ Ο Σ  ΛΑ Τ ΖΟ ΤΡΑΚ Η Σ

Συντρόφισσες και σύντροφοι, 8α ήθελα πριν κάνω αυτή τη σύντομη παρέμβα
σή μου να προτείνω στους συντρόφους του Εκτελεστικού Γραφείου, αξιοποιώ- 
ντας αυτή την πραγματικά γόνιμη και ιδ ια ίτερα χρήσιμη διαδικασία των δύο 
τελευταίων ημερών, να μην την εξαντλήσουν στο πλαίσιο αυτής της αίθουσας ή 
αυτής και μόνο της διαδικασίας.

Θα ήταν χρήσιμο πιστεύω να εξαπλωθεί σε όλα τα επίπεδα της οργάνωσής 
μας ο πολιτικός διάλογος που αυτές τις δύο ημέρες γίνεται εδώ, έτσι ώστε να 
αναδειχθούν οι κρίσιμες συμφωνίες, αλλά και οι θεμιτές διαφωνίες στα πραγ
ματικά και ουσιαστικά ζητήματα της πολιτικής, να αναδειχθούν οι στρατηγικές 
μας επιλογές, ξεπερνώντας έτσι τις όποιες μικρές, μίζερες διαφορές, που τελ ι
κά οδηγούν στις συγκρούσεις χαρακωμάτων και τίποτα άλλο.

Ας αξιολογηθεί η δυνατότητα ο διάλογος αυτός να φτάσει σε όλα τα επίπεδα 
της οργάνωσης. Θέλω να κάνω ένα μόνο σχόλιο για να προδιαγράφω έτσι το 
πλαίσιο της παρέμβασής μου. Έγινε πολύ συζήτηση για το δικό μας ρόλο σε 
έναν κόσμο που αλλάζει, για την αριστερά της πράξης σε έναν καινούριο 
κόσμο.

Μ ε μία πρόταση θα έλεγα, ότι η δική μου πεποίθηση για την Αριστερά της 
πράξης σε αντιδιαστολή με την άλλη Αριστερά είναι, ότι αριστερά της πράξης 
είναι αυτή που λύνει τα προβλήματα. Η άλλη Αριστερά είναι αυτή που ίσως 
επαγγέλλεται τη λύση των προβλημάτων και μόνο.

Θεωρώ όμως ότι η αγωνία των πολιτών, αυτό που εμείς ως χρέος έχουμε, 
είναι να αντιμετωπίσουμε και να δώσουμε λύση στα προβλήματα. Σίγουρα αφή
νουμε πίσω μας έναν αιώνα προκλήσεων, κατακτήσεων, ραγδαίων αλλαγών, 
ανακατατάξεων στο πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό πεδίο.

Πολλοί αναφέρθηκαν στις σημαντικές τεχνολογικές εξελ ίξεις  και εφαρμογές 
που σημάδεψαν τη διάρθρωση και τις δομές του κοινωνικού και οικονομικού 
μας συστήματος, και μάλιστα με έναν ρυθμό που όλο και πιο πολύ επιταχύνεται 
τις τελευταίες δεκαετίες.

Υπάρχουν νέα στοιχεία που διαφοροποιούν τις παραγωγικές διαδικασίες και

Ί



αναφέρθηκαν, όπως οι νέες τεχνολογίες, οι μέθοδοι παραγωγής, τα νέα προϊό
ντα, η μαζική είσοδος της πληροφορικής.

Να σημειώσουμε όμως ακόμα ότι εντείνεται και η τομεακή και κλαδική ανα
διάρθρωση της παραγωγής σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, με κύριο στοιχείο 
την ισχυρή παρουσία τού τριτογενή τομέα και των υπηρεσιών. Ο διεθνής κατα
μερισμός εργασίας πια ορίζεται από νέες ρυθμίσεις στην κίνηση των κεφαλαί
ων και των αγαθών, από το άνοιγμα των αγορών της Κεντρικής και Ανατολικής 
Ευρώπης και από την όλο και περισσότερο ισχυροποιούμενη παρουσία των ανα- 
δυόμενων αγορών της Ασίας.

Παράλληλα, κι αυτό δα πρέπει εμείς, πέρα από τη φραστική προσέγγιση, να 
το αξιοποιήσουμε ιδιαίτερα, διαφοροποιείται και το μοντέλο της οργάνωσης και 
της λειτουργίας των επιχειρήσεων. Οι εργασιακές σχέσεις και οι μορφές απα
σχόλησης, η μερική απασχόληση, η τηλεεργασία και όλα τα άλλα που αναφέρ
θηκαν, μας οδηγούν με βεβαιότητα στο συμπέρασμα ότι πια ο χώρος και ο χρό
νος της εργασίας γίνονται όλο και πιο σχετικές έννοιες.

Έτσι το ζητούμενο για μας είναι, σε ένα περιβάλλον τέτοιων ραγδαίων αλλα
γών στην παραγωγή, ποιες θα πρέπει να είναι οι δικές μας πειστικές, αλλά και 
αποτελεσματικές απαντήσεις.

Αυτά τα νέα στοιχεία, για να σταθώ μόνο σ' αυτά και να μην κουράζω, έχουν 
μεταβάλει ριζικά και δραστικά το τοπίο της αγοράς εργασίας και των σχέσεων 
των παραγωγικών συντελεστών ως προς το παραγόμενο προϊόν.

Και όλες οι κατακτήσεις του αιώνα που περνάει και η πρόοδος που σημειώθη
κε σκιάζονται από την υφιστάμενη κατάσταση μιας παρατεταμένης οικονομικής 
και κοινωνικής κρίσης, τον αποκλεισμό μεγάλου αριθμού εργατικού δυναμικού 
από τις παραγωγικές διαδικασίες, αλλά και τη χαρά της δημιουργίας από τον 
κίνδυνο της μόνιμης περιθωριοποίησης ή διαβίωσης σε συνθήκες κάτω από τα 
ανεκτά επίπεδα ενός πολύ μεγάλου μέρους του πληθυσμού.

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι είναι ίσως για πρώτη φορά στην ανθρωπότητα 
η συγκυρία τέτοια, έτσι ώστε οι φυσικοί πόροι και οι ανθρώπινοι πόροι να αντι
μετωπίζουν, για πρώτη φορά, τον κίνδυνο εξάντλησης και απαξίωσης από τη 
συνειδητή δράση των ίδιων των ανθρώπων.

Είναι λογικό και επιβαλλόμενο να αναζητούμε λύσεις πειστικές, ρεαλιστικές, 
άμεσες, μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες. Και εργαλεία σ' αυτή μας την 
ανάλυση θα πρέπει να είναι και οι διεθνείς συγκυρίες και οι αριθμοί. Όμως, μην 
κάνουμε το λάθος να θεωρήσουμε ότι η ανεργία είναι ένα ζήτημα ποσοστών,



ότι υπάρχει ένα μόνο 10% πολιτών στην πατρίδα μας που έχουν το πρόβλημα 
και το υπόλοιπο 90%  μπορεί να νιώθει ασφαλές, δεν είναι έτσι τα πράγματα, 
ούτε οι άνεργοι μπορεί να είναι, ο ίδιος ο άνεργος κατά 10% άνεργος και κατά 
90%  να νιώθει κάποια ασφάλεια. Ούτε βέβαια η εργασία μπορεί να αντιμετωπί
ζεται (και ακούστηκε) σαν ένα μέσο μόνο εξασφάλισης των οικονομικών πόρων 
για τη διαβίωση.

Έτσι οι παράμετροι που ανέφερα πριν μετατόπισαν το Βάρος στην άσκηση της 
πολιτικής και στη διαφοροποίηση των προτεραιοτήτων σε όλα τα πεδία. Τα προ
βλήματα που αντιμετωπίζει η αγορά εργασίας στην πατρίδα μας είναι σοβαρά, 
αλλά δεν αντιμετωπίζονται από μία μόνο πλευρά της κυβερνητικής δράσης, 
απαιτούν και άμεσες και δραστικές, αλλά και πολυεπίπεδες παρεμβάσεις.

Η επίλυσή τους απαιτεί συντονισμένες, συνδυασμένες δράσεις που θα εξα
σφαλίζουν πολλαπλασιαστικότητα, προσθετικότητα, συμπληρωματικότητα σε 
σχέση με άλλους χώρους παρέμβασης και άσκησης της πολιτικής.

Λέω, δηλαδή, με μια κουβέντα, ότι ο πόλεμος ενάντια στην ανεργία θα πρέπει 
να είναι ένα κεντρικό ζήτημα συνολικά της πολιτικής, αλλά και κυβερνητικής 
μας παρέμβασης και αντικείμενο καθημερινής δράσης όλων των κυβερνητικών 
επιτελείων.

Η πολιτική της οικονομικής ανάπτυξης, της περιφερειακής ανάπτυξης, της κοι
νωνικής προστασίας και της πρόνοιας, της περιβαλλοντικής προστασίας, η 
ενεργειακή πολιτική, η αγροτική και βιομηχανική πολιτική, η εκπαιδευτική πολιτι
κή για να σταθώ μόνο σ' αυτές, αλληλοεπηρεάζονται, αλληλοεπιδρούν η μία 
στην άλλη και διαμορφώνουν τους γενικότερους οικονομικούς και κοινωνικούς 
όρους και το περιβάλλον μέσα στο οποίο καλούμεθα να ασκήσουμε μία αποτε
λεσματική πολιτική απασχόλησης.

Τι απαιτεί μια τέτοια πολιτική; Την εξασφάλιση ενός θετικού πολιτικού και οικο
νομικού περιβάλλοντος, για να προωθηθούν παραγωγικά επενδυτικά σχέδια. Τη 
στήριξη της περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης με έμφαση στις περιοχές με 
ιδιαίτερα προβλήματα και υψηλούς δείκτες ανεργίας. Την θετική αντιμετώπιση 
και την αποτελεσματική παρέμβαση στον αποκλεισμό ευαίσθητων κοινωνικών 
ομάδων από την κοινωνική και οικονομική δράση - ιδίως των νέων, των γυναικών 
και των μακροχρόνια ανέργων.

Την εξασφάλιση της πρόσβασης κάθε ενεργού πολίτη στις δομές της εκπαί
δευσης και της κατάρτισης. Την αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης 
και κατάρτισης, τόσο στο περιεχόμενο, στα μέσα και τις μεθόδους.
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Και επειδή σύντροφοι πολύ έχε ι λοιδορηδεί και κυρίως ως μία επιχειρηματική 
δραστηριότητα έχε ι αντιμετωπιστεί το ζήτημα της επαγγελματικής κατάρτισης 
επιτρέψτε μου ένα μικρό σχόλιο δύο λεπτών.

Η έννοια της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, ξεπερνώντας τα 
παλιά πρότυπα, αλλά ίσως και τα άσχημα πρότυπα του πρόσφατου παρελθό
ντος στη χώρα μας, τόσο με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά 
δυστυχώς και με δική μας κυβερνητική ευθύνη τα προηγούμενα χρόνια, χαρα
κτηρίζεται σήμερα σαν μία συνεχής και αναγκαία διαδικασία μεταφοράς και 
εξασφάλισης γνώσεων μέσα σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, απο
τελώντας ίσως την αποτελεσματικότερη επένδυση των κεφαλαίων.

Είναι γεγονός ότι παρατηρείται μία ποιοτική αλλαγή όσον αφορά την πολιτική 
για τους ανθρώπινους πόρους, που έχε ι σχέση με την εξασφάλιση εργατικού 
δυναμικού πολλαπλής ειδίκευσης που αντιστοιχεί στο νέο μοντέλο της οργάνω
σης εργασίας, που με τη σειρά του δα μπορεί να αφομοιώνει και να αναπτύσσει 
αποτελεσματικότερα τις απερχόμενες αλλαγές σε όλο το φάσμα της παραγωγι
κής διαδικασίας.

Το γεγονός αυτό θα πρέπει να προβληματίσει ιδιαίτερα τους υπεύθυνους που 
σχεδιάζουν και υλοποιούν την εκπαιδευτική πολιτική και να τους ωθήσει σε μία 
κατεύθυνση αναμόρφωσης και εμπλουτισμού της βασικής εκπαίδευσης και της 
κατάρτισης, ικανής να στηρίξει τις πολιτικές εξειδ ίκευσης και επιμόρφωσης, 
δηλαδή της πολιτικής της συνεχούς επαγγελματικής κατάρτισης.

Μ ' αυτόν τον τρόπο μόνο θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε τους κατάλλη
λους όρους που θα διευκολύνουν την απαραίτητη κινητικότητα του εργατικού 
δυναμικού σε εθνικό, διεθνές,τομεακό, κλαδικό και διεπαγγελματικό, αλλά και 
ενδοεπιχειρησιακό επίπεδο.

Η αρχική κατάρτιση και εκπαίδευση των νέων δα πρέπει να παρέχει τις Βασι
κές εκείνες  ε ιδ ικεύσ εις  που δα επιτρέπουν, εκτός από την εξασφάλιση μιας 
επαγγελματικής δραστηριότητας, και την απόκτηση γνώσεων για την κατανόηση 
του ευρύτερου κοινωνικού και οικονομικού περιβάλλοντος.

Από την άλλη μεριά, οι συνεχείς αλλαγές που παρητηρούνται σε ειδικότητες 
και προσόντα, ο πολλαπλασιασμός των γνώσεων, οι απαιτήσεις της αγοράς 
εργασίας λόγω των αλλαγών που όλοι έχουμε αναφέρει, των νέων προϊόντων 
και των διαδικασιών παραγωγής, απαιτούν τη συνεχή επιμόρφωση και ειδίκευση 
του ανθρώπινου δυναμικού.

Ισως γνωρίζετε πολλοί από εσάς την προσέγγιση του Έκο γύρω από τα ζητή-
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ματα της παιδείας και της κατάρτισης. Έχε ι τελειώ σ ει πια η διαδικασία της 
εκπαίδευσης και της παιδείας, όπου εξαντλούνταν στην απόκτηση ενός πτυχίου 
τριτοβάθμιου ιδρύματος.

Τα χρόνια που έρχονται πια είναι της γνώσης και της κατάρτισης, θα είναι μία 
συνεχής διά Βίου εκπαίδευση, έτσι όπως ανεφέρθη και χθες από το σύντροφο 
τον Μιλτιάδη Παπαϊωάννου. Κρατήστε μόνο τούτο στο μυαλό σας σύντροφοι, 
μαζί με όλα όσα παραπάνω σας είπα, η ταχύτητα της αύξησης των γνώσεων στη 
σύγχρονη αυτή κοινωνία - υπολογίζεται ότι κάθε πέντε χρόνια οι γνώσεις της 
ανθρωπότητας διπλασιάζονται.

Αλλά και η ταχύτητα της απαξίωσης της γνώσης, υπολογίζεται ότι κάθε τέσσε
ρα χρόνια αχρηστεύονται οι μισές από τις γνώσεις αυτές, μας δημιουργεί έναν 
κίνδυνο που αν δεν τον συνειδητοποιήσουμε σήμερα, γιατί δυστυχώς χθες δεν 
τον είχαμε συνειδητοποιήσει, θα βρεθούμε άμεσα απέναντι στην απειλή να 
βρεθούμε εκτός ανταγωνισμού ως κοινωνία και ως οικονομία, αφού δεν θα 
διαθέτουμε το απαιτούμενο εκείνο ειδικευμένο και κατάλληλα εκπαιδευμένο 
δυναμικό, που θα μπορέσει να δώσει απαντήσεις.

Είναι αλήθεια ότι το τελευτα ίο  αυτό διάστημα πάρα πολλά γίνονται. Στο 
Υπουργείο Εργασίας και συνολικότερα στην κυβέρνηση αρχίζουν και μπαίνουν, 
και στο πλαίσια του κοινωνικού διαλόγου πάρθηκαν σημαντικές αποφάσεις.

Πιστεύω ότι στο τρίπτυχο: Ανταγωνιστικότητα - ανάπτυξη - απασχόληση θα 
πρέπει να στηρίζεται η κοινή προσπάθεια όλων μας στη Βάση ενός συνολικού 
εθνικού στρατηγικού σχεδιασμού, που θα εξασφαλίζει τον επιθυμητό ρυθμό 
ανάπτυξης με παράλληλη αύξηση της απασχόλησης.

Είναι ο μόνος δρόμος, σύντροφοι, για την Αριστερά της πράξης. Η άλλη 
Αριστερά μπορεί να καίει για τους ανέργους, το ζήτημα είναι ποιος προσπαθεί 
να δώσει λύσεις για τους ανέργους. Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Ο κ. Στέλιος Βαϊλάκης έχε ι το λόγο.
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΗ Το διεθνές οικονομικό σύστημα & οι επιπτώσεις του στα Εθνικά Κοί

Σ Τ Ε Λ ΙΟ Σ  Β Α ΙΛ Α Κ Η Σ

Συντρόφισσες και σύντροφοι, 8α επιχειρήσω να προσεγγίσω το θέμα ξεκινώ
ντας από μερικές παραδοχές. Ζούμε στην εποχή της πληροφορίας και όποιος 
την κατέχει και είναι σε δέση να την αξιοποιήσει, μπορεί σε μεγάλο βαδμό να 
προσδιορίσει και τις εξελίξεις.

Παραδοχή δεύτερη. Ζούμε όχι μόνο στην παγκοσμιοποίηση της οικονομίας, 
αλλά και στην παγκοσμιοποίηση των προβλημάτων. Παραδοχή τρίτη. Ζούμε σε 
μια εποχή που τα γεγονότα είναι τόσο ραγδαία ούτως ώστε κανείς πλέον δεν 
μπορεί να κάνει ασφαλείς προβλέψεις, ούτε σε βάθος καν δεκαετίας.

Παραδοχή τέταρτη. Η διεθνοποίηση της οικονομίας αχρήστευσε ουσιαστικά 
τα εργαλεία των εθνικών κυβερνήσεων για παρεμβάσεις εθνικού περιεχομένου, 
προϋπολογισμό, χρηματοπιστωτικό σύστημα κ,λπ.

Παραδοχή πέμπτη. Υπάρχει συσσωρευμένο κεφάλαιο το οποίο αναζητά εύκο
λες διεξόδους και τις βρίσκει ε ίτε  στη νομισματική και χρηματιστηριακή κερδο
σκοπία, ε ίτε  σε επενδύσεις στον Τρίτο Κόσμο, που στην πρώτη φάση μπορεί να 
είναι παραγωγικές, που εγκαταλείπουν όμως το χώρο όταν βρουν σε κάποιο 
άλλο μέρος μεγαλύτερα κέρδη, και αφήνουν πίσω τους ερείπια. Δεν έχω χρόνο 
να τα εξηγήσω.

Συντρόφισσες και σύντροφοι, σαν επιπτώσεις -μιλάω τελείως επιγραμματικά, 
άλλα είχα ετοιμάσει- μπορούμε να συνοψίσουμε τη νομισματική αστάθεια, τη 
μείωση της ανταγωνιστικότητας, την αδυναμία των παραγωγικών επενδύσεων, τη 
μείωση της απασχόλησης, την ανεργία, την πτώση του Βιοτικού επιπέδου, και 

ένα σωρό άλλα.

Σ ' αυτές τις επιπτώσεις, η δεξιά απάντηση είναι, αφήστε ελεύθερη την αγορά 
να λειτουργήσει και μέσα σ' αυτή τα κράτη, οι κοινωνίες, οι άνθρωποι, θα 
βρουν τις ισορροπίες τους. Πώς απαντάει όμως μια σοσιαλιστική αριστερή 
σκέψη; Είναι μόνο τα αρνητικά φαινόμενα της παγκοσμιοποίησης της οικονομίας 
ή θα πρέπει να δούμε αυτά καθεαυτά τα αρνητικά φαινόμενα σαν παγκόσμιες 
προκλήσεις των καιρών;

Πρέπει να ανιχνεύσουμε, να προσδιορίσουμε δράσεις και πολιτικές που θα
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μπαίνουν στον πυρήνα των αρνητικών φαινομένων και από εκε ί να αντλήσουμε 
ό,τι δετικό υπάρχει και να το αξιοποιήσουμε. Δεν μπορούμε να σταθούμε θεα
τές των εξελίξεων, και σε κάδε περίπτωση δεν μπορούμε να δεχθούμε ότι η 
παγκοσμιοποίηση του εμπορίου, η διεθνοποίηση της οικονομίας, έχουν μόνο 
αρνητικές επιπτώσεις.

Έχουν και θετικές, αυτές τις μη ορατές για εσάς, των αρνητικών φαινομένων 
να ανιχνεύσουμε, να τις μορφώσουμε, να τις αναδείξουμε, να τις αξιοποιήσουμε 
στο πλαίσιο του κράτους, της κοινωνίας των πολιτών, του ενεργού πολίτη. Να 
αναστρέψουμε καταστάσεις, όπως με την παγκοσμιοποίηση της οικονομίας, δεν 
μπορούμε.

Μπορούμε όμως, δύσκολα ναι, αλλά μπορούμε, να ανατρέψουμε τη λειτουρ
γία τους προς άλλη κατεύθυνση. Και θα ρωτήσει κανείς εύλογα, μπορεί ένα 
κράτος όπως εμείς να επιχειρήσει επεμβάσεις σε τέτοια κλίμακα; Η απάντηση 
είναι ξεκάθαρη. Από μόνο του ασφαλώς όχι.

Κανένα κράτος, όσο μεγάλο και να είναι, δεν μπορεί από μόνο του. Υπάρχει 
ανάγκη αναζήτησης υπερεθνικών ή έστω διεθνικών θεσμικών οργάνων. Στα 
πλαίσια των οργάνων αυτών θα αναζητήσουν τα κράτη-έθνη και θα βρουν τους 
τρόπους παρέμβασης. Θα χαράξουν και δα εφαρμόσουν κοινές πολιτικές.

Θα πρέπει όμως να είναι σαφές ότι η συλλογική λειτουργία στα πλαίσια υπε
ρεθνικών θεσμικών οργάνων μεταφέρει και εξουσίες από τα κράτη-μέλη που 
συμμετέχουν στα όργανα αυτά. Τούτο δεν πρέπει να θεωρείται ο μπαμπούλας, 
ούτε η έννοια του ξεπουλήματος που έδ ινε το άκρα αριστερό κίνημα.

Δεν ξεπουλιέται καμία εξουσία του κράτους. Ίσα ίσα, στην κατεύθυνση της 
λογικής αντιμετώπισης, τα προβλήματα επιλύονται και τα εθνικά κράτη έχουν να 
παίξουν ρόλο. Μια αντίθετη λογική θα οδηγούσε σε λογικές επανεδνικοποίη- 
σης για όσους είναι μυημένοι αυτόν τον καιρό από ένα κυρίαρχο κράτος στο 
πλαίσιο του υπερεθνικού οργανισμού που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στη Γερμανία ακούγονται ισχυρές φωνές επανεθνικοποίησης ορισμένων 
αγροτικών πολιτικών που έχουν εφαρμοστεί για χρόνια πολλά και που στο 
Βάρος των νέων προβλημάτων αδυνατούν να αντέξουν. Αυτό όμως είναι μια 
κατάσταση που είναι στροφή στο παρελθόν. Δεν είναι ενεργή σταθερή στο 
μέλλον.

Στα πλαίσια δράσεων μέσα από υπερεθνικούς οργανισμούς θα αναζητηθούν, 
θα ευρεθούν και θα εφαρμοστούν πολιτικές που δα έχουν ως στόχο, πρώτον, 
τη σταθεροποίηση του νομισματικού συστήματος. Πρέπει για μας στο μέλλον η 
ΟΝΕ και η καθιέρωση του ΕΥΡΩ να είναι όρος επιβίωσης.
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Πρέπει επιτέλους να απαλλαγούμε από τις παρενέργειες της δραχμής, που 

πολλές φορές ακυρώνουν πολιτικές για τις οποίες πολλά έχουν επιβαρυνθεί οι 
εργαζόμενοι. Δεύτερον. Θα πρέπει να στοχεύουν στον έλεγχο της κερδοσκο
πίας, (νομισματικής, χρηματιστηριακής).

Τρίτον, στη λειτουργία του υγιούς ανταγωνισμού και στην πάταξη της αισχρο
κέρδειας. Στο πλαίσιο του ανταγωνισμού, η μείωση του κόστους παραγωγής 
έ χ ε ι όρια. Η πάταξη όμως της α ισ χρ ο κέρ δεια ς δεν  έ χ ε ι ακόμα αρχίσει. 
Τέταρτον, στην ανάπτυξη και ανύψωση του β ιοτικού επ ιπέδου του Τρίτου 
Κόσμου, ώστε να δ ιερ ευνη θ εί η αγορά των προϊόντων του ανεπτυγμένου 
κόσμου. Υπάρχει σε πολλά προϊόντα υπερεπάρκεια σήμερα και όμως, δυστυ
χώς, κόσμος ανά τον κόσμο πεθαίνει από την πείνα.

Πέμπτο, στην ανάπτυξη της σύγχρονης τεχνολογίας, ώστε ολοένα και περισ
σότερα έθνη-κράτη, κοινωνίες πολιτών και ενεργοί πολίτες να καθίστανται γνώ
στες και χρήστες της πληροφορίας. Συντρόφισσες και σύντροφοι, εάν αυτή η 
διαδικασία στα πλαίσια των υπερεθνικών οργανισμών μπορεί απλώς να μορφο- 
ποιηθεί στο πλαίσιο του κράτους-έθνους, τα πράγματα είναι δυσκολότερα.

Εδώ θα πρέπει να εξευρεθούν και να εφαρμοστούν συγκεκριμένες πολιτικές, 
που θα εξειδ ικεύουν τις αποφάσεις που θα παίρνονται στους υπερεθνικούς 
οργανισμούς. Και πρέπει, ραγδαία, ορισμένα πράγματα να αλλάξουν. Κατ' 
αρχήν θα πρέπει να εκσυγχρονιστούν οι δομές του κράτους και της κοινωνίας.

Δεν μπορεί να μιλάμε ακόμη για αποσυγκέντρωση και όχι πραγματική αποκέ
ντρωση. Θα πρέπει να επιχειρήσουμε (με το όποιο κόστος) την πραγματική απο
κέντρωση των κρατικών εξουσιών. Το κράτος πρέπει να παραμείνει γενικός 
συντονιστής και «ελεγκτής». Ομως, η δραστηριότητα θα μεταφερθεί στην περι
φέρεια, στους κοινωνικούς εταίρους, εκε ί που σφυρηλατείται και η ενότητα των 
εργαζομένων.

Ακόμη, να επαναφέρουμε εκείνο που λέγαμε, το κράτος - στρατηγείο. Ακού- 
γονται τώρα τελευταία τα υπουργεία - επιτελεία. Πριν ολοκληρωθεί η αποκέ
ντρωση, πληροφορούμαι ότι συστήνονται, εντός των ημερών κατατίθενται σε 
ορισμένα, τα οργανογράμματα των υπουργείων. Δεν μπορώ να αντιληφθώ πώς 
αυτά τα δύο πράγματα μπορούν να παντρευτούν.

Και θα κλείσω σύντροφοι με μία λέξη. Εγώ δεν θεωρώ την παγκοσμιοποίηση 
μπαμπούλα. Εγώ θεωρώ την παγκοσμιοποίηση μία πρόκληση και, στο κάτω κάτω, 
να ξέρουμε ότι πάντοτε το αριστερό κίνημα σε προκλήσεις απάντησε και πάντο
τε πήγαινε προς το μέλλον. Μία θεώρηση της παραδοχής της κατάστασης που 
υπάρχει είναι δεξιά θεώρηση και δεν μας ταιριάζει. Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Ο σύντροφος Θόδωρος Στάθης έχε ι το λόγο.
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Συντρόφισσες και σύντροφοι, αγαπητοί φίλοι, είμαι πολύ εντυπωσιασμένος 
από το επίπεδο της συζήτησης, από το επίπεδο των παρεμβάσεων. Είναι πράγ
ματι ένα υλικό που καταγράφεται, χρήσιμο για το μέλλον του Κινήματος. Έχουμε 
μεγάλη ευθύνη σ' αυτή την πολύ κρίσιμη φάση που περνάει και το Κόμμα μας 
αλλά και η χώρα μας, να πράξουμε με κάδε σοβαρότητα το έργο μας και να 
αναζητήσουμε αυτούς τους δρόμους που δα δώσουν λύσεις, εδώ και τώρα, 
στα προβλήματα, αλλά και να δίνουν προοπτική στο μέλλον.

Δεν είναι τόσο πολύ σημαντικό αυτή τη στιγμή να συμφωνήσουμε εάν δα το 
ονομάσουμε αυτό το σύστημα παγκοσμιοποιημένο ή περιφερειακό ή οτιδήποτε 
άλλο - μπορεί κανείς όπως επιθυμεί να το αποκαλέσει. Αυτό που είναι πάντως 
δοσμένο, είναι ότι λειτουργούμε σε ένα καπιταλιστικό περιβάλλον.

Μπορεί να υπάρχει καμιά απειλή στον Αμαζόνιο ή κάπου, αλλά αυτό είναι μια 
πραγματικότητα με τις γνωστές αμαρτίες, τη λειτουργία του για την ανισότητα 
διαιωνίζει, αναπαράγει αυτή την ανισότητα, το κέρδος, και ανισότητα στο οικο
νομικό, κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο.

Και αν οι πόλεμοι αυτή την περίοδο έχουν περιορισμένες διαστάσεις, αυτό 
δεν σημαίνει ότι αυτό το σύστημα θα διστάσει να προχωρήσει και προς αυτές 
τις κατευθύνσεις. Αυτό είναι το σύστημα που αντιμετωπίζουμε και δεν πρέπει να 
το ξεχνάμε. Και επομένως, εάν είναι να δούμε τις πολιτικές εδώ και τώρα για το 
ΠΑΣΟΚ, θα πρέπει να είναι πολιτικές κατά κύριο λόγο που μπορούν να αποδώ
σουν σε αυτό το περιβάλλον.

Γιατί, τουλάχιστον από τα στοιχεία που έχω εγώ υπόψη μου, λένε ότι στη δεκα
ετία του '8 0  είχαμε ασκήσει μια σοσιαλιστική πολιτική σε ό,τι αφορά τις παρο
χές με δανεισμό και τώρα, στη νέα περίοδο, έρχεται η σκληρή φορολόγηση 
αυτών που είχαν δεχθ εί αυτές τις παροχές.

Αυτό ήταν ένα αποτέλεσμα μιας πολιτικής σε ένα λάθος περιβάλλον. Και 
αυτό που έχε ι σημασία, είναι να καταλάβουμε εμείς περισσότερο πώς λειτουρ
γεί το σύστημα σήμερα, γιατί είμαστε μια μικρή χώρα, όπου οι επιρροές μας σε 
διεθνές επίπεδο είναι φυσικά περιορισμένες και, επομένως, εάν είναι να απο
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δώσουμε και να επιβιώσουμε, γιατί αυτή τη στιγμή ουραγοί είμαστε στην Ευρω
παϊκή Ένωση, και οι Ιρλανδοί και οι Πορτογάλοι μας έχουν περάσει, δεν έχουμε 
δηλαδή και τίποτα σπουδαία επιτεύγματα να καμαρώνουμε μ' αυτά και να 
πούμε ότι μπορούμε να κάνουμε το επόμενο άλμα.

Να έχουμε δηλαδή το γνώθι σ' εαυτόν, ότι είμαστε μικροί και ότι αυτό που 
μπορούμε εμείς να επηρεάσουμε είναι περιορισμένο. Εάν η κατάσταση είναι 
αυτή που μπορεί κανείς να την εκφράσει με αυτό το σύστημα που επικρατεί με 
το γνωστό «σκάσε και κολύμπα», 8α ήθελα πάρα πολύ να ξέρω καλό κολύμπι 
για να μην πνιγώ.

Υπάρχουν πολιτικές που τις ακούμε και εκφράσεις που συνδέονται μ' αυτές 
τις πολιτικές, αύξηση της παραγωγικότητας. Σε ένα καπιταλιστικό περιβάλλον 
είναι γνωστό, αυτό λένε τα στοιχεία, αύξηση της παραγωγικότητας σημαίνει ότι 
έχουμε και αύξηση της ανεργίας. Αυτό είναι το παραπροϊόν της αύξησης της 
παραγωγικότητας.

Εμείς ασφαλώς έχουμε υποχρέωση να δούμε αυτή την πολιτική πώς λειτουρ
γεί σε ένα καπιταλιστικό περιβάλλον, πώς λειτουργεί σε ένα σοσιαλιστικό περι
βάλλον. Θα ήθελα οπωσδήποτε όμως, ως Σοσιαλιστικό Κίνημα, να εξασφαλίσω 
μια αποδοτική μηχανή ή μια μηχανή υψηλής απόδοσης, ώστε όταν έχω τις συν
θήκες εκείνες τις επιβαλλόμενες, να τις αξιοποιήσω αυτές τις συνθήκες.

Προφανώς σε ένα σοσιαλιστικό περιβάλλον τι θα ήθελα; Ό χι 35ωρο, γιατί 
όχι 30ωρο; Γιατί όχι λιγότερη εργασία, περισσότερη ψυχαγωγία στον εργαζόμε
νο; Η πολιτική της επιδότησης της εργασίας αντί της ανεργίας, ούτε και αυτό 
είναι καθαρόαιμο σοσιαλιστικό μέτρο.

Εάν την ασκείς μέσα σε ένα περιβάλλον καπιταλιστικό, είναι μια καπιταλιστική 
πολιτική. Μ ε άλλους τρόπους και μάλιστα κοινωνικοποιώντας το κόστος, φτιά
χνεις ορισμένες επιχειρήσεις ανταγωνιστικές, γιατί παράλληλες επενδύσεις της 
τεχνολογίας δεν έχουν ακόμα αξιοποιηθεί ή χρησιμοποιηθεί.

Επομένως, αυτό που κατά κύριο λόγο πρέπει να προσέξουμε και πιστεύω ότι 
από την ώρα που συμφωνούμε ότι αν είναι παγκοσμιοποιημένο είναι γεγονός, 
ότι σε πολλά ζητήματα το έθνος-κράτος όπως λειτουργεί, έχε ι πολύ περισσότε
ρους περιορισμούς σε ό,τι αφορά την παρέμβασή του και τον προστατευτισμό 
της παραγωγής.

Άλλωστε, και σ' αυτόν τον τομέα δώσαμε εξετά σ εις  και αποτύχαμε, σε 
σύγκριση τουλάχιστον μ' αυτόν τον προστατευτισμό που άλλες χώρες αξιοποίη- 
σαν ως μέσο ανάπτυξής τους. Και εκε ί δηλαδή αποτύχαμε. Σημαίνει αυτή η επι
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λογή, το να γνωρίζω πώς λειτουργεί το σύστημα και να ξέρω κολύμπι και να επι
βιώσω, σημαίνει ότι πρέπει να επιλέξω, όσο αυτό είναι δυνατόν, πολιτικές που 
αύριο μπορούν από τη μια μέρα στην άλλη να μετασχηματιστούν σε πολιτικές 
με σοσιαλιστικά αποτελέσματα.

Σήμερα ο καπιταλισμός επιβάλλει τους κανόνες, αυτός παίρνει τις πρωτοβου
λίες, και ευχόμαστε όλοι ότι αυτό το Σοσιαλιστικό Κίνημα κάποτε 8α αποκτήσει 
την ορμητικότητα, αλλά να τι μας έλεγε και ο φίλτατος φίλος πολύ γραφικά και 
ωραία και παραστατικά, ότι οι σύντροφοί μας στην Ευρώπη είνα ι πολύ πιο 
συντηρητικοί απ' ό,τι είμαστε εμείς. Ίσως έχουν περισσότερο γνώδι σ' εαυτόν 
στο τι μπορεί κανείς να κάνει σ' αυτή τη φάση.

Εγώ 8α ήθελα π.χ. να έχουμε καλύτερα Πανεπιστήμια. Τα έχουμε; Οι ΗΠΑ δια
θέτουν μερικά από τα καλύτερα Πανεπιστήμια στον κόσμο - και στον τομέα της 
έρευνας επίσης. Γιατί; Διότι άσκησαν σοσιαλιστική πολιτική για να αναπτύξουν 
την έρευνα, ώστε σήμερα να τους δ ίνει αυτή τη δυνατότητα να δεσπόζουν 
παγκοσμίως σε όλους αυτούς τους τομείς;

Το ότι σήμερα δεν υπάρχει καμιά νησίδα σε παγκόσμιο επίπεδο που να δημι
ουργεί κάποια ελπίδα διαφορετική, αυτό είναι ένα στοιχείο που πρέπει να 
λάβουμε υπόψη μας. Από την ώρα που κατέρρευσε το σοσιαλιστικό καθεστώς, 
ο υπαρκτός σοσιαλισμός ο λεγόμενος, οι συνθήκες είναι εντελώς διαφορετι
κές, και μ' αυτές πρέπει να ζήσουμε, αυτές πρέπει να αντιμετωπίσουμε.

Μ ε την ελπίδα βεβαίως ότι κάποτε αυτές οι προσπάθειες και αυτοί οι αγώνες 
θα αποκτήσουν ορμητικότητα, για να δούμε καλύτερες μέρες, όπως είπε και ο 
σύντροφος ο Γκίβαλος. Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Ο σύντροφος Παντελής Οικονόμου έχε ι το λόγο.
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Κ Λ Ε ΙΣ ΙΜ Ο  Εργασιών Έ κ τη ς  Ενότητας  

Π Α Ν Τ Ε Λ Η Σ  Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ Ο Υ

1. Τ ι είνα ι κα ι πόσο νέα είνα ι η παγκοσμιοποίηση

Πριν λίγα μόλις χρόνια, η κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισμού ερμηνεύθη- 
κε σαν αυτόματη δικαίωση του άλλου συστήματος, το οποίο μάλιστα, αυθαίρε
τα, προτάθηκε και σαν το μοναδικό παγκόσμιο και διαχρονικό πρότυπο κοινωνι
κοοικονομικής οργάνωσης εφεξής. Αυτό υπήρξε το περιεχόμενο του περίφημου 
«Τέλους της Ιστορίας». Διαπιστώθηκε βέβαια ότι η εξαθλίωση πολλών χωρών 
εξακολουθούσε να βαθαίνει παρά την πιστή αντιγραφή αυτού του προτύπου. 
Περίπου όλος ο Τρίτος Κόσμος. Ό χι μόνον. Και οι αναπτυγμένες χώρες, μέχρι 
και οι ίδ ιες οι Η.Π.Α., παγίωναν ή έπαιρναν τη μορφή της κοινωνίας των δύο τρί
των. Και τέλος, πολλές πρώην κομμουνιστικές οικονομίες μετασχηματίζονταν, 
όχι ακριβώς σε οικονομίες της αγοράς, αλλά σε μορφές κλεπτοκρατικής οργά
νωσης, όπως οι «Πυραμίδες» στη γειτονική μας Αλβανία. Αυτά τα φαινόμενα 
ασφαλώς δεν σημαίνουν το τέλος της ιστορίας. Αντίθετα, είναι η βάση μίας 
νέας προσπάθειας για την πρόοδο της ανθρωπότητας.

Η χρεοκοπία του συνθήματος «το Τέλος της Ιστορίας» δημιούργησε την ανά
γκη αντικατάστασής του. Έτσι προέκυψε, ως βελτιωμένο slogan, «η Παγκοσμιο
ποίηση». Στην πραγματικότητα, όταν μιλάμε για παγκοσμιοποίηση, εννοούμε σύν
δεση τριών διαφορετικών παραγόντων:

1. Μετατροπή των οικονομιών της Ρωσίας, της Κίνας και των χωρών οι οποίες 
ήταν συνδεδεμένες μαζί τους, σε οικονομίες της αγοράς χωρίς καμία εσω
τερική ρύθμιση. Θα σχολιάσω αυτό το σημείο αναλυτικότερα παρακάτω.

2. Ανάπτυξη διεθνικών επιχειρήσεων και διεθνικής τάξης «εχόντων και κατεχό- 
ντων» μέσα από την έκρηξη του κεφαλαίου, των συναλλαγών και των ξένων 
επενδύσεων. Χρηματιστηριακού και κερδοσκοπικού κεφαλαίου κυρίως, ήδη 
πολλαπλασίου σε μέγεθος από το σύνολο του διεθνούς εμπορίου. Οι δ ιε 
θνικές επιχειρήσεις Βέβαια δεν είναι αποεθνικοποιημένες. Αντιθέτως, συμ
βάλλουν στην ανάπτυξη των εθνικών οικονομιών των χωρών προέλευσής 
τους και σε αντίτιμο απολαμβάνουν από αυτά τα έθνη - κράτη την εξασφάλι
ση νόμων και δεσμών ευνοϊκών για τη δραστηριότητά τους. Ό χι μόνο στη 
χώρα προέλευσης, αλλά και στις χώρες στις οποίες διεισδύουν. Οι ρυθμί
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σεις αυτές σκοπό έχουν να μειώνουν τους δασμούς και να αυξάνουν τους 
φραγμούς στη γνώση και την τεχνολογία για ανθρώπους και λαούς. Η μετα
τροπή της GATT σε Οργανισμό Παγκόσμιου Εμπορίου (W.T.O.) συνιστά τη 
δραματική μετατροπή μίας διαδικασίας διαπραγμάτευσης σε έναν μηχανι
σμό παραγωγής κανόνων Διεθνούς Δικαίου, καθ' υπαγόρευσιν των ισχυρών 
εθνικών κρατών ώστε να υπηρετηθούν τα συμφέροντά τους.

3. Επέκταση του ιδεολογήματος της παγκοσμιοποίησης στο πολιτισμικό όλον 
των λαών. Η ομοιομορφία στη σκέψη, στη στάση και στη συμπεριφορά του 
πολίτη του κόσμου επιδιώκεται μέσα από τα τηλεοπτικά, αλλά και άλλα, 
πολιτισμικά ολιγοπώλια. Δ ιεθνικές επιχειρήσεις και αυτές, που με το πρό

σχημα της ελευθερίας στην πληροφορία και την πολιτισμική ποικιλία σαρώ
νουν τον καθημερινό βίο του κάθε λαού, υπαγορεύουν την αποδοχή των 
δυτικών αξιών και προβάλλουν τη σύγκλιση προς αυτές ως οικουμενικό 

πρότυπο.

Ξεφυλλίζοντας προχθές τα αρχεία μου, ανακάλυψα μία πολύ ενδιαφέρουσα 
αναφορά της, αλήστου μνήμης, Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών, με θέμα τη 
διεθνή νομισματική κρίση και τη διαδοχική μετακύλισή της από χώρα σε χώρα. 
Αν και η αναφορά αυτή χρονολογείται από το 1932, θα μπορούσε κάλλιστα να 
α να φ έρ ετα ι στην πολύ πρόσφατη νομισ ματική κρίση στις αγορές της 
Νοτιανατολικής Ασίας, και όχι μόνον. Βεβαίως, στο κείμενο δεν περιέχεται το 
σύνθημα «Παγκοσμιοποίηση». Αλλά η ουσία είναι ακριβώς η ίδια. Η διεθνοποί
ηση των αγορών δεν είναι καινούριο φαινόμενο. Αν κάποιος μπει στον κόπο να 
ανατρέξει σε παλιότερες, αλλά και πιο πρόσφατες συγγραφές, μπορεί να βρει 
θαυμάσιες περιγραφές του ίδιου φαινομένου. Από το laisser faire του Κολμπέρ 
του 17ου αιώνα, μέχρι τη Γενική Θεωρία περί Τόκου, Χρήματος και Απα- 

σχολήσεως, και τις παλαιότερες και σύγχρονες αναλύσεις για τον Ιμπεριαλισμό, 
η ουσία παραμένει η ίδια και είναι μία: η αδιάκοπη πάλη της συντριπτικής πλειο- 
ψηφίας των λαών του πλανήτη μας απέναντι στον οικονομικό επεκτατισμό, ε ίτε  

αυτός έχε ι τη μορφή της αποικιοκρατίας, ε ίτε  μεταγενέστερες εκδοχές εκμε

τάλλευσης.

Συνεπώς, θέσεις όπως «ο κεϋνσιανισμός και η παγκοσμιοποίηση είναι έννοιες 
ασύμβατες» δα μπορούσαν να ερμηνευθούν ως συνθηκολόγηση με τη Νέα 
Τάξη Πραγμάτων. Αυτό, ως διαπίστωση του ομιλούντος, ο οποίος παραμένει 
σοσιαλιστής και όχι κεϋνσιανός, και παρ' όλα αυτά, θεωρεί ότι μία τέτοια προ
σέγγιση δεν μπορεί να συμπεριληφθεί στις δέσεις ενός σοσιαλιστικού κόμμα
τος, άρα και του ΠΑ.ΣΟ.Κ.
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2. Το τέλος του Νεοφιλελευθερισμού

Από τη δεκαετία του '7 0  επιχειρήθηκε η αντιπαράθεση των εχόντων και κατε- 
χόντων με τις σοσιαλιστικές ιδέες να εκφρασθεί με τη λογική της απρόσκοπτης 
λειτουργίας της αγοράς και την αποδυνάμωση του κράτους και του παρεμβατι
κού του ρόλου. Η ουσία αυτού του ιδεολογήματος ήταν η μείωση του ρόλου 
των εθνικών κρατών ώστε να ελαχιστοποιηθεί η αντίστασή τους απέναντι στον 
οικονομικό επεκτατισμό. Αυτός υπήρξε ο νεοφιλελευθερισμός.

Η ανατροπή του σοβιετικού καθεστώτος και η διάλυση τού περί αυτό συνα
σπισμού όμως, δημιούργησε από μόνη της τις προϋποθέσεις για την κατάκτηση 
νέων αγορών. Σ ' αυτό το πλαίσιο, οι έχοντες και κατέχοντες, με χαρακτηριστική 
ευκολία, απέρριψαν το νεοφιλελευθερισμό, απλούστατα γιατί η σκοπιμότητα 
την οποία αυτός θα υπηρετούσε μπορούσε να υπηρετηθεί χωρίς τη βοήθειά 
του. Και όχι μόνον αυτό. Ο νέος επεκτατισμός ανέδειξε ένα νέο μεγάλο πρό
βλημα: την ανικανότητα των εν διαλύσει πρώην κομμουνιστικών κρατών να 
εγγυηθούν την αποδοτικότητα και ασφάλεια των περιπλανόμενων κεφαλαίων. 
Δεν είναι τυχαίο ότι επιφανείς οικονομολόγοι της σχολής του Σικάγο με δημό
σια δήλωσή τους υπεστήριξαν την εκλογή του Μπιλ Κλίντον στην αναμέτρησή 
του με τον ΤζορτζΜπους. Και είναι ακόμα λιγότερο τυχαίο ότι στα τέλη Ιουνίου 
του '9 7  η Παγκόσμια Τράπεζα στο φυλλάδιό της με τίτλο «Το Κράτος σε έναν 
κόσμο που αλλάζει» υποστηρίζει την υπέρβαση αυτού που ονομάζει στείρο διά
λογο μεταξύ κρατών και αγορών και εστιάζει το ενδιαφέρον της στην κρίση 
αποτελεσματικότητας του κράτους. Η νέα θέση είναι ότι τα κράτη πρέπει να 
είναι ισχυρά ώστε να εγγυώνται την απρόσκοπτη παραγωγή υπεραξίας του 
κεφαλαίου και την εξασφάλιση της ελευθερίας εξόδου του από το συγκεκριμέ
νο κράτος μέσα από ένα άτεγκτο νομοθετικό πλαίσιο. Τα κράτη οφείλουν να 
είναι ανίσχυρα εφ' όσον αντιστέκονται και ισχυρά εφ' όσον έχουν συνθηκολο
γήσει. Είναι κρίμα να υπάρχουν ακόμα πολιτικοί, οι οποίοι να υποστηρίζουν τις 
έωλες νεοφ ιλελεύθερες ιδ έες  σε μία προηγμένη χώρα όπως η Ελλάδα. Και 
είναι λυπηρό οι ιδέες αυτές να παρουσιάζονται ως δήθεν σύγχρονες την ώρα 
που αποκαλύπτεται περίτρανα η προσχηματικότητά τους.

3. Για τη στρατηγική ενός Εθνικού Κράτους

Η παγκοσμιοποίηση λοιπόν δεν προέκυψε από μόνη της. Είναι προϊόν πολιτι
κών επιλογών των ηγεσιών ισχυρών εθνών - κρατών, οι οποίες ασφαλώς γνωρί
ζουν ότι οι αγορές χρειάζονται κράτη και θεσμούς. Το κεφάλαιο όταν μετακινεί
ται εκτός ενός κράτους δεν εισέρχεται στο χάος. Αντιθέτως, έχε ι ανάγκη να 
εισ έλθει σ' ένα άλλο κράτος και μάλιστα ισχυρό, αποτελεσματικό και αξιόπι
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στο, το οποίο να εγγυάται την απρόσκοπτη παραγωγή υπεραξίας. Οι αρχιτέκτο
νες της παγκοσμιοποίησης δεν έχουν αυταπάτες. Είναι γνήσιοι κρατιστές για 
τους εαυτούς τους και αντιρατσιστές για τους αδύνατους, ώστε να μην προβάλ
λουν αντίσταση στους διεισδύοντες και μόνον.

Έχω τη Βεβαιότητα ότι η μετατροπή ενός συνθήματος όπως η «Παγκοσμιοποί
ηση» σε όραμα, και μάλιστα οικουμενικό, είναι αδύνατη. Γιατί οι πραγματικές 
συνέπειές της είναι ήδη παρούσες. Η συντριπτική πλειονότητα των εθνών εξω
θείται στο περιθώριο, η κοινωνική αδικία γίνεται χαώδης και στις ανεπτυγμένες 
χώρες και η ζωή των ανθρώπων κλονίζεται από το βομβαρδισμό τους με υλικά 
και άυλα προϊόντα με όλο και μικρότερη διάρκεια ζωής και όλο και συχνότερες 
εναλλαγές. Το παραισθησιογόνο του εκθαμβωτικού πλούτου, που ίσως αποκο
μίσει κάποιος μέσα από το χρηματιστηριακό παίγνιο, δεν αρκεί για να ωραιοποι
ήσει την αθλιότητα. Γι' αυτό ακριβώς, η απήχηση του υποδείγματος μίας κοινω
νίας λοταρία, δεν μπορεί να έχε ι μέλλον.

Νομίζω ότι μία εθνική στρατηγική οφείλει να συμπεριλαμβάνει τρεις Βασικούς 
στόχους. Πριν απ' όλα την προσπέλαση στα άδυτα της τεχνογνωσίας και των 
εφαρμογών της, η οποία τόσο ζηλότυπα φυλάγεται και προστατεύεται από τα 
ισχυρά και επεκτατικά έθνη - κράτη. Δεύτερη επιδίωξη εξίσου σημαντική, είναι η 
στροφή στην εξειδικευμένη και καλά αμειβόμενη εργασία. Δεν είναι όραμα για 
έναν λαό να καταντήσει ένας σταθμός στην αδιάκοπη μετακίνηση της ΝΙΚΕ από 
μία αγορά εργασίας σε μία άλλη φθηνότερη μέχρις ότου χρεοκοπήσει η οικο
νομία του. Και τρίτη επιδίωξη είναι η συμμετοχή στα υπερεθνικά μορφώματα της 
εποχής με στόχο την αποτροπή της διολίσθησής τους στις συντηρητικές ιδέες 
του διεθνούς κατεστημένου.

4. Η  Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Η τελευταία μου αναφορά αποκτά μία ιδιαίτερη σημασία με δεδομένη τη συμ
μετοχή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι αλήθεια ότι συντηρητικές κατευθύν
σεις και ιδ έες  καθοδήγησαν και τη σύνταξη της συνθήκης του Μάαστριχτ. Η 
Ευρωπαϊκή Ένωση διολίσθησε σταδιακά από κοινότητα πατρίδων, πολιτισμών 
και κοινωνικών ρευμάτων, πρώτα σε οικονομικό και εμπορικό συνασπισμό και εν 
συνεχεία σε τελωνειακή ένωση με επιδιωκόμενη την επιλεκτική χρήση κοινού 
νομίσματος. Αυτή είναι η πεμπτουσία της περίφημης Ο.Ν.Ε. Και του εξίσου περί
φημου προγράμματος ονομαστικής σύγκλισης. Το Μάαστριχτ υπήρξε το μέγα 
ολίσθημα της Δυτικής Ευρώπης στο δεύτερο  μισό του αιώνα μας. Για δύο 
λόγους:
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Ο πρώτος είναι ότι ανέτρεψε την πραγματική σύγκλιση της Δυτικής Ευρώπης 
με τις Η.Π.Α., η οποία ήταν ένα σταθερό δεδομένο για χρόνια και, αντιθέτως, 
οδήγησε σε άνοιγμα της ψαλίδας μεταξύ τους. Και ο δεύτερος λόγος είναι ότι 
έθ εσ ε την κοινωνική συνοχή σε αμφισβήτηση και νομιμοποίησε την επέκταση 
φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού, ανατρέποντας τη λαμπρή ευρωπαϊκή 
ανθρωπιστική παράδοση.

Σ ' αυτό το πλαίσιο, δεν είναι πλέον δυνατόν να καταρτίζονται εθνικοί προϋπο
λογισμοί με στόχους αυτούς τους οποίους θ έτει το πρόγραμμα σύγκλισης. Στό
χους τους οποίους οι ισχυροί της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαπραγματεύονται, 
ούτως ώστε να φτιάξουν μια πρώτη ταχύτητα «αλά καρτ»; Πρέπει η κάθε χώρα, 
και αυτή είναι η πραγματική ευρωπαϊκή πολιτική, να έχε ι εθνικές προτεραιότη
τες, στόχους πραγματικής σύγκλισης, σύγκλισης των επιπέδων ευημερίας, και 
έτσι να προσεγγίσει και τους ονομαστικούς στόχους. Αυτό είναι το πρώτο δέμα.

Το δεύτερο είναι το θέμα της ειρήνης και της ασφάλειας στην Ευρώπη. Συνή
θως πιστεύουμε ότι στην Ευρώπη υπάρχει και ειρήνη και ασφάλεια. Δεν είναι 
αλήθεια. Η Κύπρος παλιότερα αλλά και σήμερα, η Βοσνία, ο Καύκασος, η 
Αλβανία, είναι Ευρώπη. Στις περιοχές αυτές δεν υπάρχει ειρήνη και, Βεβαίως, 
δεν υπάρχει ασφάλεια. Και φυσικά κάποιος μπορεί να πει ότι οι χώρες αυτές 
δεν είναι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά τότε δεν καταλαβαίνω τι νόημα 
έχε ι να συζητάμε για διεύρυνση. Και επίσης, δεν πρέπει να ξεχνάμε, ότι σε ορι
σμένες απ' αυτές τις περιοχές, για την έλλειψη της ειρήνης και της ασφάλειας, 
υπαίτιες είναι δυνάμεις που συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση - και αυτό είναι 
μία μεγάλη ιστορική ευθύνη.

Και ένα τρίτο σημείο είναι το σύστημα της άνισης χρήσης και η σπατάλη των 
φυσικών πόρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέσα στις 2 0  πρώτες χώρες του 
κόσμου που αναλίσκουν - χωρίς ανταπόδοση - φυσικούς πόρους, βρίσκονται 5 
ευρωπαϊκές χώρες. Δεν πρέπει να υπάρξει μία πολιτική γι' αυτό το θέμα; Δεν 
πρέπει να υπάρξει - δεν δα έλεγα φόρος - ένα σύστημα συμψηφισμού, ένα 
σύστημα bonus /  malus της κατανάλωσης περιβαλλοντικών αγαθών στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση; Νομίζω ναι. Και αν δεν κάνουμε κάτι τέτοιο, και αν δεν το 
προωθήσουμε και στα Ηνωμένα Έθνη ώστε να σταματήσει και η ατελείωτη 
ληστεία του Τρίτου Κόσμου, ο οποίος τελικά με τη σειρά του και αυτός κατανα- 
λίσκει σήμερα με τρομακτική ταχύτητα περιβαλλοντικά αγαθά εις Βάρος όλης 
της ανθρωπότητας και δημιουργείται έτσι το φαινόμενο του θερμοκηπίου, πώς 
θα αντιμετωπίσουμε τραγικά ενδεχόμενα τα οποία είναι κοντά μας και δεν τα 
βλέπουμε;

ΕΗ
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5. Αριστερά κα ι Κεντροαριστερά

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η ευρωπαϊκή σοσιαλδημοκρατία υπέστη μία στα
διακή μείωση της επιρροής της στις δεκαετίες  του '7 0  και του '80 . Αυτό την 
οδήγησε σε διαφορετικές στρατηγικές από χώρα σε χώρα, ούτως ώστε να επα- 
νακτήσει τη λαϊκή της απήχηση. Αλλού αποφάσισε να υποκύψει στη γοητεία του 
συντηρητισμού. Αλλού επ ιδ ίδετα ι σε παράδοξες απόπειρες, όπως αυτή της 
Ιταλικής Ελιάς. Αλλού, τέλος, αφού πέρασε από τέτο ιες φάσεις, αναγνώρισε το 
λάθος της και αναδέχθηκε ξανά το βασικό της καθήκον: να χαράξει καινούρι
ους δρόμους ώστε να υπηρετήσει τις βασικές ιδέες που αποτελούν και το λόγο 
της ύπαρξής της.

Ειδικά στην Ελλάδα, η ίδρυση, ενδυνάμωση και ανάδειξη του ΠΑ.ΣΟ.Κ. σε 
πολιτική δύναμη εξουσίας δημιούργησε μία διαφορετική πραγματικότητα. Τη 
δεκα ετία  του '80 , ενώ η ευρωπαϊκή Αριστερά πελαγοδρομούσε, η Ελλάδα 
κάλυπτε με γοργούς ρυθμούς τα μεγάλα ελλείμματα της μετεμφυλιακής περιό
δου. Το δημοκρατικό έλλειμμα, το κοινωνικό έλλειμμα, το πολιτικό έλλειμμα και, 
πριν απ' όλα, το εθνικό έλλειμμα. Τα επιτεύγματα αυτά οφείλονται στο ότι το 
ΠΑ.ΣΟ.Κ. υπήρξε πάντοτε ξένο προς τις ιδέες  του κρατισμού, του απομονωτι
σμού, του εθνικισμού και, βέβαια, κράτησε πάντοτε τις αποστάσεις του από τον 
υπαρκτό σοσιαλισμό. Αυτές οι επιλογές έκαναν τη δεκαετία  του '8 0  την πιο 
κερδισμένη δεκαετία στην ιστορία της χώρας από το 1920  και μετά. Η ορθή 
ανάγνωση της πρόσφατης ιστορίας μας δεν είναι κομματικός σοβινισμός. Είναι 
ο απαραίτητος πλοηγός μας για την πορεία προς το μέλλον. Και αν θέλουμε να 
διορθώσουμε τα όποια λάθη διαπράξαμε και να ανταποκριθούμε στα νέα ζητή
ματα που δημιούργησε η πρόοδος που εμείς επιτελέσαμε, πρέπει να διαθέτου
με τα απαραίτητα μορφωτικά αποθέματα για να αναμετρηθούμε με τις σειρήνες 
της μόδας.

Αν έτσι είναι, η ιδέα της κεντροαριστεράς μία και μόνη έννοια μπορεί να έχει: 
τον εμπλουτισμό των επιλογών της Αριστεράς ώστε να μπορεί να κυβερνήσει. 
Σήμερα ο μόνος δρόμος για κάτι τέτοιο είναι οι εκλογικές νίκες του ΠΑ.ΣΟ.Κ. 
Θα ήταν δετικό  να ανοίξει ο διάλογος για το πώς θα μπορούσαν να υπάρξουν 
και άλλοι δρόμοι, χωρίς όμως να ακυρωθεί ο μόνος διαθέσιμος μέχρι σήμερα. 
Μ ' αυτόν τον τρόπο άλλωστε θα αναδεικνυόμαστε ως άξιοι συνεχιστές του 
έργου του ιδρυτή μας, του Ανδρέα Παπανδρέου, και ικανοί διαχειρ ιστές της 
πολιτικής του παρακαταθήκης. Σας ευχαριστώ.
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7 η ΕΝΟΤΗΤΑ

‘Ή περιβαλλοντική στρατηγική 
και η αειφόρος ανάπτυξη”

Συντονιστής: Κώστας Λαλιώτης



ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΠΑΙΟΚ Σοσιαλισμός & η Δημοκρατία στην Ευρώπη του 21ου Αιώνα

Κ Ω Σ Τ Α Σ  ΑΑ ΛΙΩ ΤΗ Σ

Σύντροφοι και Συντρόφισσες, ο τίτλος της θεματικής ενότητάς μας είναι: «Η 
περιβαλλοντική στρατηγική και η αειφόρος ανάπτυξη». Αυτομάτως, ο τίτλος μας 
παραπέμπει σε ορισμένες λέξεις, όπως είναι Περιβάλλον, Πολίτης, Πόλις, Πολι
τική, Πολιτισμός και, βεβαίως, μας δημιουργεί συνειρμούς για το ζην, το ευ ζην 
αλλά και το αεί ζην, των ανθρώπων δηλαδή το ζην, με διάρκεια και διαχρονικό- 
τητα.

Σε όλες τις θεματικές ενότητες, όλοι οι σύντροφοι που πήραν το λόγο, όπως 
και οι αγαπητοί προσκεκλημένοι μας, μίλησαν, κατά τη γνώμη μου, ως οικολόγοι. 
Δηλαδή, όλοι κατέθεσαν και όλοι καταθέτουμε Λόγους. Η διαφορά μας όμως 
βρίσκεται στο πώς προσδιορίζει κανείς τα όρια του οίκου και τον ορισμό του 
οίκου. Άλλοι προσδιόρισαν ως όρια του οίκου το ΠΑΣΟΚ, άλλοι την Αριστερά, 
άλλοι το ΠΑΣΟ Κ εσωκομματικά, άλλοι την Ελλάδα, άλλοι την Ευρώπη, άλλοι την 
παγκόσμια δομή της οικονομίας.

Α. ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩ Ν  ΑΝΘ ΡΩ ΠΩ Ν ΜΕ ΤΗ  ΦΥΣΗ .
ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩ Ν  ΚΟ ΙΝ Ω Ν ΙΩ Ν  ΜΕ ΤΗ  ΦΥΣΗ.

Α1 .Εγώ, μαζί και με τους άλλους φίλους που θα μιλήσουμε, έχω τη γνώμη ότι το 
νήμα των προβληματισμών, των αναζητήσεών μας, των αναγκών και των 
αγωνιών μας, των φόβων και των ελπίδων μας πρέπει να αρχίσει από τον 
άνθρωπο και τη φύση και να τελειώσει στον άνθρωπο και τη φύση.

Να αρχίσουμε και να τελειώσουμε με την περιγραφή και την ανίχνευση της 
σχέσης των ανθρώπων με τη φύση και της σχέσης των κοινωνιών με τη φύση, 
πέρα από σύνορα και χαρακώματα, πέρα από δογματικούς αφορισμούς, πέρα 
από τους μικρόκοσμους και τις τελετουργίες των χωρών, των παρατάξεων και 
των κομμάτων.

Ο άνθρωπος γεννιέται ελεύθερος και αποκτά τους πρωταρχικούς δεσμούς 
του και τις πρωταρχικές αναφορές του με τη ζωή, τη φύση, τον πλανήτη και τον 
πολιτισμό. Ο άνθρωπος αρχίζει μετά να προσδιορίζεται από τους δεσμούς του 
με την οικογένεια και τη φυλή του, τη γλώσσα και τη θρησκεία του, την πόλη, το 
έθνος και την κοινωνία του, την πολιτισμική ταυτότητά του και, Βεβαίως, τις 
ιδέες του.

3 6 7



ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΔΟΜΗ Η περφολλονηκή οτ; η αειφόρος aw m ulS B 1Λ
Ο κάθε άνθρωπος αποκτά τη συνείδηση του χώρου και του χρόνου του, της 

ιστορίας και της εξέλιξης των πραγμάτων. Έτσι αρχίζει να καθορίζεται και να 
υπάρχει ο κάθε άνθρωπος σε σχέση με τα σύνορα, τις οροθετήσεις και τα 
χαρακώματά του. Έτσι διαμορφώνονται τα σύνορα ανάμεσα στα έθνη, στα 
κράτη, στους πολιτισμούς, στις θρησκείες, στα πολιτικοοικονομικά συστήματα, 
τις τάξεις, τα φύλα, τις φυλές, τις ιδέες, τα κόμματα, αλλά και πολλές φορές και 
ανάμεσα στις εξουσιαστικές ομάδες και τις τάσεις μέσα στα ίδια τα κόμματα.

Έτσι διαμορφώνονται τα χαρακώματα ανάμεσα στο Βορρά και το Νότο, στην 
Ανατολή και τη Δύση, στον καπιταλισμό και το σοσιαλισμό. Έτσι διαμορφώνο
νται οι οριοθετήσεις ανάμεσα στις ανακαλύψεις, στις καινοτομίες, τις τεχνολο
γίες και τα συμφέροντα, ανάμεσα στη γνώση, την επιστήμη, την έρευνα, την πλη
ροφόρηση και την εξουσία. Έτσι φτάνουμε πια να κουβεντιάζουμε από διαφορε
τική σκοπιά. Σύνορα, λοιπόν, σύνορα παντού. Ζωτικοί χώροι, χαρακώματα, δια
φορές και συγκρούσεις, πολλές φορές για τα πάντα και πολλές φορές και για 

το τίποτα.

Α2.Όμως σε μια εποχή όπου όλοι συνειδητοποιούν ότι ο πλανήτης μας είναι 
ένα κλειστό σύστημα, είναι σαφές ότι τα προβλήματα και οι λύσεις που 
αφορούν το κοινό μας μέλλον -και αφορούν το κοινό μας μέλλον γιατί η 
φύση, το περιβάλλον και η οικολογική ισορροπία δεν έχουν σύνορα-, άρα 
υπάρχει μια αντίστιξη σ' αυτή τη θεματική ενότητα και στις άλλες, γιατί αυτή 

η θεματική ενότητα δεν έχε ι σύνορα.

Είναι ένα ενιαίο και αλληλοεξαρτώμενο οικοσύστημα ο πλανήτης μας, όπου 
οφείλουν να συνυπάρχουν και να συμβιώνουν ο άνθρωπος μαζί με όλα τα στοι

χεία και τα όντα της φύσης. Για τούτο, η έγνοια, η αίσθηση, η συνάφεια και η 
αλληλεγγύη, η συμβίωση και η συνεξέλιξη του ανθρώπου, τόσο με το άλλο, 
δηλαδή με τη φύση, όσο και με τον άλλον και τους άλλους, δηλαδή με τους 
συνανθρώπους του, όφειλαν και να αποτελούν αυτονόητες αλήθειες και λογι

κές παραδοχές.

Αυτή η σχέση του καθενός μας με το άλλο, δηλαδή τη φύση και τα οικοσυ- 
στήματά της, δεν αφορά μόνο το ζην και το ευ ζην, αλλά και το αεί ζην, όπως 
είπα, και αυτό έχε ι πολύ μεγάλη σημασία. Αυτή η παραδοχή δεν αφορά το ζην, 
το εύ ζην και το αεί ζην, όσο ζήσουμε, το δικό μας και της οικογένειάς μας, 
αλλά και των μελλοντικών γενεών.

Δυστυχώς, για μία ολόκληρη ιστορική περίοδο πολλών δεκαετιών επικράτη
σαν κατεστημένες και κοντόθωρες σκέψεις και ιδεοληπτικές υστερίες με επικίν
δυνες μανιχαϊστικές απλουστεύσεις για το απόλυτο κακό και το απόλυτο καλό.
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΠΑΣΟΚ

Μέσα από αυτούς τους παραμορφωτικούς φακούς τα πάντα έμπαιναν και εξα
κολουθούν να μπαίνουν στο στρόβιλο της γεωπολιτικής και της οικονομικής 
τάξης πραγμάτων και σε άγονες αντιπαραθέσεις, πολλές φορές, ανάμεσα στα 
διαφορετικά πολιτικά συστήματα και τα κοινωνικοοικονομικά συστήματα.

Τα πάντα έμπαιναν και μπαίνουν στο στρόβιλο της συζήτησης για την παγκο
σμιοποίηση της οικονομίας, για τα δίκτυα στις επιχειρήσεις, την ενέργεια, στις 
τηλεπικοινωνίες, στην πληροφόρηση, παντού. Αυτή η κατάσταση ε ίχ ε  ως συνέ
πεια να αποσιωπηθεί η βιόσφαιρα της γης, η γεωφυσική και η ανθρωπογεωγρα- 
φική, η οικολογική και η πολιτισμική τάξη πραγμάτων, με μέτρο των πάντων τη 
φύση και τον άνθρωπο.

A 3 .Είναι αλήθεια, τις τελευτα ίες δεκα ετίες  γίνεται συνείδηση και κτήμα των 
ανθρώπων πως κάθε ανάπτυξη δεν είναι συνώνυμη με την πρόοδο. Η ανά
πτυξη και η πρόοδος είναι συμβατές, μόνο όταν εξασφαλίζονται και ανανε
ώνονται τα φυσικά θεμέλια της ζωής, όταν το παρόν δεν υποθηκεύει το μέλ
λον.

Είμαι σίγουρος ότι οι ομιλητές που έχουν γραφεί και οι προσκεκλημένοι, όπως 
ο Μιχάλης ο Μοδινός, είμαι σίγουρος θα μιλήσει για την «Αρχαιολογία της 
Ανάπτυξης», είνα ι ο τίτλος του τελευτα ίου  του β ιβλίου, ο Ηλίας ο Ευθυ- 
μιόπουλος για τα όρια της ανάπτυξης, ο αγαπητός μου Καθηγητής κ.Μιχάλης 
Καρανδινός για τη χρησιμότητα του Κόκκινου Βιβλίου, και, βεβαίως, θα μιλή
σουν και άλλοι, όπως ο Αλέκος ο Βούλγαρης, η Αγγέλα η Κοκκόλα, ο Θόδωρος 
ο Κολιοπάνος, απ' ό,τι σημείωσα η Ροδούλα η Ζήση, ο Ηλίας ο Μπεριάτος, η 
Μπέτυ Παπαζώη, ο Ν.Σηφουνάκης, και άλλοι πολλοί.

Νομίζω ότι έχουν δηλώσει να μιλήσουν περισσότεροι ομιλητές από κάδε 
άλλη θεματική ενότητα. Άρα, θα έχουμε να συζητήσουμε αρκετά θέματα.

Β. ΤΕ Σ Σ Ε Ρ ΙΣ  Θ ΕΣΕ ΙΣ , Π ΕΝ ΤΕ  ΣΥΜ ΠΕΡΑΣΜ ΑΤΑ, Μ ΙΑ  Ε Π ΙΣΗ Μ Α Ν ΣΗ , Μ ΙΑ  
ΥΠΟ Μ Ν Η ΣΗ  ΚΑΙ Μ ΙΑ ΔΕΣΜ ΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ Ν  ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑ ΠΤΥΞΗ.

• Θεωρώ, μετά απ' όλα αυτά, αναγκαίο, ίσως και χρήσιμο για τις συζητήσεις 
μας, να διατυπωθούν πολύ συμπυκνωμένα ορισμένες θέσεις, ορισμένα συμπε
ράσματα και, τέλος, μια επισήμανση, μία υπόμνηση και μία δέσμευση.

Β 1. Ο ι 9 έσ εις  τις οποίες διατυπώνω πάρα πολύ συνοπτικά και περίπου αξιωματι
κά, είνα ι οι εξής τέσσερις:

• Πρώτη 9έση. Η περιβαλλοντική κρίση και η κατάρρευση της οικολογικής ισορ
ροπίας του πλανήτη ή των ηπείρων ή των περιοχών ή των χωρών ή των περιφε
ρειών, για να ξεπεραστεί προϋποθέτει ριζική αλλαγή τόσο στις ιεραρχήσεις, 
στις αξίες και τα πρότυπα του σημερινού μοντέλου ανάπτυξης, όσο και στην
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καταναλωτική τάση και τη συμπεριφορά των ανθρώπων, κυρίως στις ανεπτυγμέ

νες Χώρες·
• Δεύτερη δέση. Η προαπαιτούμενη αυτή ριζική αλλαγή σχετίζεται απολύτως με 
τον επανακαθορισμό των σχέσεων του ανθρώπου με τη φύση, της κοινωνίας με 
τη φύση, του ανθρώπου με το συνάνθρωπό του, του ανθρώπου με τον πλανήτη.

• Τρίτη δέση. Η ηθική της ευθύνης και η ηθική της αλληλεγγύης του ανθρώπου 
στις προσπάθειες να διατηρηθεί τόσο η βιολογική ποικιλότητα της φύσης όσο 
και οι διαφορετικές πολιτισμικές ταυτότητες των πολιτών και των λαών, αποτε
λούν μία εγγύηση για το μέλλον.

• Τέταρτη δέση. Σήμερα η Αριστερά, για να έχε ι αξία, πρέπει να είναι δημοκρα
τική. Για να έχε ι νόημα, πρέπει να είναι δύναμη δικαιοσύνης και αλληλεγγύης. Για 
να είναι ελκυστική, ενδιαφέρουσα και αντίστοιχη με την εποχή της, πρέπει να 
είναι σύγχρονη. Η Αριστερά για να έχ ε ι ο λόγος της αντίκρισμα αλήθειας, 
ευθύνης και ευαισθησίας για τις παρούσες και τις μελλοντικές γενιές, πρέπει να 
είναι οικολογική.

Μόνον έτσι ο δημοκρατικός σοσιαλισμός ως όραμα, σχέδιο και πολιτική δεν 
θα φαίνεται και δεν θα είναι πολύ περισσότερο μια ψευδώνυμη τάση του νεοφι
λελευθερισμού, αλλά μία άλλη πρόταση ζωής με αυτόνομες ιεραρχήσεις αξιών, 
με εναλλακτικό πρότυπο τόσο για τη σκέψη και τη ζωή των ανθρώπων, όσο και 
για την ανάπτυξη των κοινωνιών.

• Είναι γνωστό ότι μέχρι τώρα η Αριστερά καθόριζε το πρόσωπο, την ταυτότητά 
της, τη δύναμη, την αδυναμία της και την κρίση της πάντα σε σχέση με το κεφά
λαιο και την εργασία. Τώρα η Αριστερά οφείλει να κάνει τις υπερβάσεις της και 
να έχε ι μια διακριτή διαχωριστική γραμμή από το νεοφιλελευθερισμό που θεο
ποιεί την αγορά, τον άκρατο ανταγωνισμό, το κέρδος και το χρήμα. Η Αριστερά 
πρέπει να μιλήσει με καθαρότητα για το χώρο, το χρόνο και τη χαρά του 
ανθρώπου, και βεβαίως, για τις ανάγκες τις πραγματικές και τις επιθυμίες των 
ανθρώπων.

Β2. Τα συμπεράσματα τα οποία είπα προηγουμένως, είνα ι τα εξής πέντε:

• Πρώτο συμπέρασμα. Εάν θέλουμε να διασφαλίσουμε την επιβίωση και τη μελ
λοντική προοπτική του πλανήτη μας, οφείλουμε να συνειδητοποιήσουμε ότι 
αυτό προϋποθέτει ριζική αλλαγή αξιών και προτύπων, που συμβαδίζει με την 
έξοδο από ένα συγκεκριμένο πολιτισμικό, φιλοσοφικό, κοινωνικό και οικονομι
κό σύστημα αναφορών και προταγμάτων που παράγουν και τροφοδοτούν την 
κρίση αυτή.

3 7 0



• Δεύτερο συμπέρασμα. Ο κυρίαρχος και μονοδιάστατος δυτικός πολιτισμός 
μας έχε ι οικοδομηθεί πάνω στην πλήρη υποκατάσταση τού είναι των ανθρώ
πων, από το έχειν των ανθρώπων. Έχει οικοδομηθεί πάνω στην υποκατάσταση 
του ανθρώπου από τον ιδιώτη, τον παραγωγό, τον καταναλωτή, τον χρήστη. 
Έχε ι ο ικοδομηθεί πάνω στην προσπάθεια της ολοσχερούς υποταγής της 
φύσης στο άτομο. Έχει οικοδομηθεί πάνω στις αξίες του ακραίου ατομικισμού, 
του ωφελιμισμού και του ανταγωνισμού, στην απόλυτη κυριαρχία του χρήματος 
ως υπέρτατη αξία ζωής των ανθρώπων.

Οι φορείς αυτών των πολιτισμικών προτύπων και αυτών των αξιών και στάσε
ων ζωής, όπως και άλλων ομόλογων πολιτισμικών αναφορών, οφείλουν να κατα
λάβουν ότι είναι αδύνατο να συνεχιστεί μια χωρίς όρους και χωρίς όρια οικονο
μική ανάπτυξη σ' έναν πλανήτη που έχε ι και θα έχε ι εύθραστες ισορροπίες και 
περιορισμένες πηγές.

• Τρίτο συμπέρασμα. Η οικονομική και τεχνολογική ανάπτυξη των κοινών δεν 
μπορεί να στηρίζεται σε μια διαρκή επέκταση χωρίς ποτέ να υπολογίζεται το 
προς στιγμήν αλλά και το μόνιμο «κρυφό» κοινωνικό και περιβαλλοντικό 
κόστος.

Ας μην ξεχνάμε ότι ο γραμμικός τρόπος ανάπτυξης μιας οικονομίας ή μιας επι
χείρησης, έρχεται σε αντίθεση και σε σύγκρουση με την κυκλική λειτουργία της 
φύσης. Κι εδώ μπαίνει το θέμα του ανταγωνισμού που έλεγαν οι προηγούμενοι 
σύντροφοι.

Μπορεί κανείς να κάνει μια επιχείρηση αξιοποιώντας παλιά τεχνολογία ή νέα 
τεχνολογία και να μην έχει λάβει καμιά μέριμνα και καμιά πρόβλεψη για το κοι
νωνικό και το περιβαλλοντικό κόστος.

Τότε η επιχείρηση είναι ανταγωνιστική. Τότε μπορεί να βγάλει από την αγορά 
άλλες επιχειρήσεις που έχουν ενσωματώσει στη λειτουργία τους, στο σχεδία
σμά τους αλλά και στο συνολικό κόστος τους το κοινωνικό και το περιβαλλοντι
κό κόστος.

• Τέταρτο συμπέρασμα. Οι αντιθέσεις και οι ανισότητες ανάμεσα στο Βορρά 
και το Νότο, στην Ανατολή και στη Δύση είναι υπαρκτές και εντεινόμενες, 
αλλά πρέπει να γεφυρωθούν. Αυτό το διπολικό μοντέλο το οποίο παράγει και 
αναπαράγει σχέσεις άνισες, εξαρτημένες και δορυφορικές, έχε ι μια παρουσία 
πανταχού στον πλανήτη, στις ηπείρους, στις ευρύτερες περιοχές, στις ίδ ιες τις 
χώρες, στις ίδιες τις περιφέρειες, στις μεγάλες πόλεις.

• Πέμπτο συμπέρασμα. Οσα κοινωνικοοικονομικά συστήματα, όπως ο καπιταλι
σμός που θεοποιεί την άνευ όρων και ορίων ανάπτυξη που στηρίζεται στην
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αγορά και στο χρήμα, όπως και ο πρώην υπαρκτός σοσιαλισμός, που άκριτα και 
αλόγιστα υπέκυπτε σ' αυτή τη λατρεία, είναι και ήταν συστήματα ταυτόσημα και 
προτάσεις ταυτόσημες.

Είναι συστήματα και οράματα που τείνουν να μοιάζουν σαν δίδυμα αδέλφια. 
Παλιότερα, αλλά και σήμερα, ήταν στην ημερήσια διάταξη οι αναφορές για την 
κρίση του καπιταλιστικού συστήματος, αλλά και για την κατάρρευση του υπαρ
κτού σοσιαλισμού.

Όμως, ήταν και είναι σαφές ότι επρόκειτο για μια συνολική συνδυασμένη 
κρίση όλων των συστημάτων. Είναι σαφές πια ότι η κρίση αυτή αφορούσε και 
αφορά όλες τις σύγχρονες βιομηχανικές κοινωνίες, καπιταλιστικές και σοσιαλι
στικές, όλες τις ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες.

Ήταν και είναι μια πολύμορφη κρίση όλων των μοντέλων ανάπτυξης, που είναι 
στη βάση τους το ίδιο μοντέλο ανάπτυξης, τόσο ως προς τις παραγωγικές δια
δικασίες, όσο και ως προς τις ιδεολογίες και τα προτάγματά τους.

• Είναι γεγονός ότι όλα κρίνονται από τη σχέση ενός κόμματος, ενός κοινωνικο
οικονομικού συστήματος, ενός σχεδίου, μιας πολιτικής, μιας ιδεολογίας με τη
φύση και τα θεμέλια της ζωής του ανθρώπου και του πλανήτη.

Ξέρουμε ότι ο πλανήτης μας έχε ι φτάσει στα όριά του. Όμως πρέπει να κατα
λάβουμε ότι όλα έχουν τα όριά τους, και τώρα φαίνεται ότι έχε ι έρθει η ώρα 
μιας ακριβής πληρωμής. Το τίμημα της λατρείας του σύγχρονου ανθρώπου σ' 
έναν ορισμένο τύπο ανάπτυξης και προόδου, ε ίτε  στην καπιταλιστική ε ίτε  στη 
σοσιαλιστική της εκδοχή, ήταν και είναι βαρύτατο.

Είναι τραγικά λαθεμένη και εφιαλτική η απλουστευτική απάντηση ορισμένων 
κυρίως οικονομολόγων αλλά κατ' επέκταση και πολιτικών, ότι μας ενδιαφέρει η 
ανάπτυξη και μάλιστα μόνο για το σήμερα, γιατί «στο μακρινό μέλλον θα είμαστε 
όλοι νεκροί». Είναι μια άποψη κι αυτή, άλλοι μπορεί να συμφωνήσουν κι άλλοι 
μπορεί να διαφωνήσουν ριζικά και να νιώθουν αποτροπιασμένοι. Υποθέτω ότι 
εμείς, ως άνθρωποι με ευαισθησίες και ευθύνες ως σοσιαλιστές, διαφωνούμε.

Όα φέρω ορισμένα παραδείγματα για να μην υπάρχουν ψευδαισθήσεις γι' 
αυτό που είπα πριν ότι ο υπαρκτός σοσιαλισμός και ο καπιταλισμός όπως τον 
ζήσαμε και τον βιώσαμε, ήταν δίδυμα αδέλφια.

Για να μην υπάρχουν ψευδαισθήσεις και αυταπάτες για τον υπαρκτό σοσιαλι
σμό, θυμίζω τα οικολογικά εγκλήματα σε όλες τις χώρες της πρώην Σοβιετικής 
Ενωσης καθώς και σε άλλες χώρες του υπαρκτού σοσιαλισμού.

Δεν ακυρώθηκε το μοντέλο μόνο επειδή δεν ήταν ανταγωνιστικό, όπως περιέ-
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γράψε με ενάργεια ο Γιώργος Κατηφόρης, ακυρώθηκε γιατί επαγγέλθηκε και το 
νέο άνθρωπο, αλλά και ένα άλλο πολιτισμικό πρότυπο, και απέτυχε κι ακυρώθη
κε εκεί, δηλαδή εδώ. Επιμένω γιατί, για πολλές δεκαετίες, οι φορείς της παρα
δοσιακής αριστεράς καλλιεργούσαν τη χίμαιρα του επίγειου παράδεισου για 
τις χώρες του υπαρκτού σοσιαλισμού. Χρόνια τώρα έχε ι αποκαλυφθεί μια οικο
λογική κόλαση.

Αναφέρω ένα παράδειγμα για την Ανατολική Γερμανία, όπου για να αποκατα- 
σταθεί μια στοιχειώδης αναβάθμιση και προστασία του περιβάλλοντος, στην 
πάλαι ποτέ Ανατολική Γερμανία, έπρεπε να επενδυθούν και ξοδευτούν περισσό
τερο από 2 0 0  δις μάρκα μέχρι το 2 0 0 0  και. Είχαν κάνει μια πρώτη προσέγγιση 
τότε από το '89.

Επίσης η αναβάθμιση και η προστασία του περιβάλλοντος και η αποκατάστα
σης μιας ανεκτής ισορροπίας του οικοσυστήματος στις χώρες της πρώην Σο β ιε
τικής Ενωσης, θ' απαιτήσουν (σύμφωνα με υπολογισμούς που ε ίχ ε  κάνει τα 
προηγούμενα χρόνια η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης για 
τα επόμενα 10 χρόνια) περίπου 8 0 0  δις δολάρια.

Αυτό το λέω, για να καταλάβουμε μια πραγματικότητα, χωρίς αυτό να σημαί
νει ότι ο υπόλοιπος κόσμος, ο Καπιταλιστικός, που ε ίχ ε  προσχωρήσει στην 
αγορά, ε ίτε  ε ίχ ε  νεοφιλελεύθερες κυβερνήσεις ε ίτε  σοσιαλδημοκρατικές, δεν 
ε ίχ ε  αντίστοιχα προβλήματα τα οποία μπορούν κι αυτά να συνυπολογιστούν ως 
προς το κόστος επαναφοράς της φύσης ή των οικοσυστημάτων της, σε μια ανε
κτή βιώσιμη ισορροπία.

• Η  υπόμνηση είνα ι η εξής μία και αφορά το χώρο της οικολογίας:

Η οικολογία δεν είναι μια ανακάλυψη του 20ού αιώνα, η οικολογική σκέψη και 
η οικολογική αναζήτηση δεν έπεσαν από τον ουρανό, αποτελούν συσσωρευμέ- 
νο πλούτο στοχασμών, παρατηρήσεων, ιδεών και αξιωμάτων αρκετών αιώνων.

Αυτός ο πλούτος των μύθων και των γνώσεων, των ερωτήσεων και των απα
ντήσεων για την κοσμογονία και τη θεογονία και την ανθρωπογονία, ενυπάρχει 
στους αρχαίους πολιτισμούς όπως ενυπάρχει με κυρίαρχο τρόπο και στον πολι
τισμό της αρχαίας Ελλάδας, αλλά και στους πολιτισμούς άλλων λαών.

Ενυπάρχει σε παλιές και σύγχρονες θρησκείες, ενυπάρχει σε πολλές επιστή
μες, ενυπάρχει στους φόβους, τις αγωνίες και τις ελπίδες των ανθρώπων για το 
κοινό μας μέλλον, για το μέλλον του πλανήτη μας.

Η οικολογία οφείλει να ενυπάρχει στη σύγχρονη και δημοκρατική αριστερά, 
γιατί οφείλει η σύγχρονη και δημοκρατική αριστερά, όπως είπα, να είναι οικολο
γική και να αποτελεί συστατικό στοιχείο της σκέψης, του σχεδιασμού και της 
δράσης της η οικολογία.
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• Η  επισήμανση είνα ι η εξής μία:

Ο χώρος της οικολογίας είναι μεγάλος και ευρύτατος, δεν είναι ενιαίος και 
μονολιθικός. Οι σκέψεις και οι φιλοσοφικές αρχές της οικολογίας, μπορεί να 
έχουν κοινή μήτρα, κοινές αφετηρίες και παραδοχές. Όμως άλλοτε αποκλεί
νουν και διαφέρουν, άλλοτε ανασυντίθενται κι άλλοτε διασπώνται.

Αναμφισβήτητα η οικολογία είναι μια ζωντανή, απελευθερωτική και ριζοσπα
στική ιδεολογία, π ερ ικλείε ι όμως πολλά ρεύματα, πολλές σχολές, πολλές 
ορθοδοξίες, πολλές αιρέσεις, πολλές προτάσεις. Δυστυχώς ή ευτυχώς, η οικο
λογία θυμίζει μια σύγχρονη βαβέλ, όπως άλλωστε ισχύει και για όλες τις θρη
σκείες, για όλες τις ιδεολογίες, για όλα τα κινήματα και τα κόμματα.

Έτσι σήμερα μιλάμε για τη ρηχή και τη βαθιά οικολογία, για την κοινωνική 
οικολογία, για την προοικολογία και τη μεταοικολογία, για την οικοσοφία και την 
οικοτοπία, για τη διαχειριστική, την ολιστική οικολογία, για την ανορθολογική 
μυστικιστική οικολογία και πάει λέγοντας.

Όμως, ανεξάρτητα από αυτές τις διαφορετικές καταγραφές, όλοι έχουμε 
χρέος να βρίσκουμε κάθε φορά με ευθύνη και ευαισθησία μαζί, ένα πλαίσιο 
γόνιμου διαλόγου, συνεννόησης και συνεργασίας και να κατοχυρώνουμε κοινές 
πολιτικές για το κοινό μας μέλλον.

• Άφησα τελευτα ία  τη δέσμευση:

Η δέσμευση για μια Σύγχρονη Δημοκρατική Αριστερά, είναι ότι η οικολογία, 
όπως ως λόγος έτσι και ως αντίλογος δεν μπορεί και δεν πρέπει να αποτελεί 
μια αμελητέα πτυχή ή μια υποταγμένη παράμετρο στο συνδυασμό για την οικο
νομία, για την κοινωνία, για την εκπαίδευση, για τη ζωή μας.

Για το κοινό μας μέλλον είναι αναγκαίο να υιοθετήσουμε νέες προσεγγίσεις 
που να διασφαλίζουν τη βιώσιμη ή την αειφόρα ανάπτυξη, και το αειφόρος είναι 
λέξη ελληνική, με το αεί και φέρω, δηλαδή κατοχυρώνω τη διάρκεια και τη δια- 
χρονικότητα της ζωής, φέρω πάντα τη ζωή και την ανάπτυξη.

Η αειφόρος ανάπτυξη προϋποθέτει γνώσεις, ευαισθησία και αφύπνιση των 
πολιτών, προϋποθέτει νέες ιεραρχήσεις των ερευνητών, των επιστημόνων και 
των φορέων τους, των κυβερνήσεων και των διεθνών και των εθνικών οργανι
σμών. Και υπάρχουν πάρα πολλές αναλαμπές, πάρα πολλές εκλάμψεις που 
έπρεπε να έχουν, όμως, ως πολιτικές, ως παρεμβάσεις, ως δράσεις, συνέχεια 
και κλιμάκωση.

Η αειφόρος ανάπτυξη δεν αποτελεί ωραίο και ηχηρό λόγο, αλλά έχε ι αντίκρι
σμα αλήθειας και ανοίγει νέους ορίζοντες. Αργά ή γρήγορα θα επιβάλει -κατά
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τη γνώμη μου- την οικολογική αναδιάρδρωση στους πάντες και τα πάντα, στη 
σκέψη, στο σχεδίασμά, στην οικονομία, στην τεχνολογία, στο δίκαιο, στην εκπαί
δευση, στα πρότυπα και στις αξίες.

Η αειφόρος ανάπτυξη με τις αρχές της και τα κριτήριά της φέρνει στο προ
σκήνιο την πρόληψη και την πρόβλεψη. Είναι επιτακτική ανάγκη να υπάρχει πρό
βλεψη και συνυπολογισμός στο κόστος μιας επένδυσης κι ενός έργου, στο 
κόστος ενός προϊόντος και μιας υπηρεσίας προκειμένου να ληφδεί υπόψη η 
κοστολογημένη αρνητική επίδραση ενός έργου, μιας επένδυσης, ενός προϊό
ντος, μιας υπηρεσίας στο περιβάλλον, στην ισορροπία των οικοσυστημάτων και 
στα οικολογικά και πολιτισμικά μας αποδέματα.

Η αειφόρος ανάπτυξη υπαγορεύει νέα κοινωνικοοικονομικά μοντέλα στην 
παραγωγή, στη διακίνηση και την κατανάλωση αγαδών, προϊόντων, υπηρεσιών 
και γνώσεων. Οδηγεί σε μια δίκαιη κατανομή και χρήση των πόρων του πλανήτη 
ανάμεσα σε έδνη, περιοχές και λαούς σε όλον τον κόσμο. Αλλά και σε περιφέ
ρειες μέσα στις ίδ ιες τις χώρες, αλλά και σε τμήματα, περιοχές, μέσα στις ίδ ιες 
μεγάλες μητροπόλεις.

Γιατί ε ίχα μ ε παλιά τον «Τρ ίτο  Κόσμο». Τώρα υπάρχει και πάλι ο «Τρίτος 
Κόσμος», αλλά αναπαράγεται και αναδύεται ο «Τέταρτος Κόσμος» μέσα στις 
μεγάλες μητροπόλεις. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι στον αιώνα που έρχεται, το 
80%  περίπου των πολιτών σε όλον τον κόσμο δα κατοικούν σε μεγάλες, αβίω
τες και βίαιες πόλεις, και ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό και ό,τι μπορεί να φαντα
στεί ο καδένας μας σε σχέση με την κοινωνική τους συνοχή και την ποιότητα 

ζωής.

• Θα φέρω ορισμένα παραδείγματα για να γίνω πιο κατανοητός:

• Πρώτο παράδειγμα. Η έκδεση της «Bortland» το 1987  ε ίχ ε  επισημάνει ότι οι 
αναπτυγμένες χώρες του ΟΟΣΑ, οι οποίες αντιπροσωπεύουν μόνο το 26%  
των κατοίκων του πλανήτη, ευδύνονται για το 80%  περίπου της παγκόσμιας 
κατανάλωσης του χάλυβα και των άλλων μετάλλων, καδώς και του χαρτιού, 
και επίσης και για το 40%  της κατανάλωσης των τροφίμων.

• Δεύτερο παράδειγμα. Ένα παιδί το οποίο ζει στην Ευρωπαϊκή Ένωση δα κατα
ναλώσει στη διάρκεια της ζωής του περισσότερο από 20πλάσιους πόρους σε 
σχέση με ένα παιδί που γεννιέται στις αναπτυσσόμενες χώρες. Επίσης, ένα 
παιδί που γεννιέται και τελειώ νει τη ζωή του στις Ηνωμένες Π ολιτείες  της 
Αμερικής, δα καταναλώσει διπλάσιους φυσικούς πόρους από εκε ίνο  της 
Ευρώπης.

Βεβαίως, αυτές οι συγκρίσεις είναι κατά κεφαλήν. Δ ιότι αν συγκρίνουμε
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αυτούς τους αριθμούς μέσα στις ίδ ιες της χώρες, θα υπάρχουν και εκε ί άλλες 
διαχωριστικές γραμμές, γιατί στην Αμερική μπορούν να καταναλώνουν πολύ 
περισσότερα αυτοί που έχουν και πολύ λιγότερα, έως καθόλου, αυτοί που δεν 
έχουν, και είναι οι συμπαθείς κοινωνικές ομάδες των μητροπολιτικών Ινδιάνων 
των μεγάλων μητροπόλεων.

• Τρίτο παράδειγμα. Το φαινόμενο του θερμοκηπίου με την αύξηση της θερμο
κρασίας και με την αλλαγή που κλίματος, που μπορεί να επιφέρει και ερημο
ποίηση σε πολλές περιοχές και πλημμύρες και ξηρασία. Το φαινόμενο του Ελ 
Νίνιο το βλέπουμε καθημερινά στις τηλεοράσεις ή μπορούμε να δούμε τη 
βαθμιαία αλλά και σημαντική αύξηση της στάθμης των θαλασσών.

Για να δούμε, τι θα γίνει με τη Μεσόγειο μέσα στα επόμενα 50, 60 , 70, 80 
χρόνια και τη στάθμη της θάλασσας; Αν ανέβει κατά 1,5 με 2 βαθμούς η θερ
μοκρασία της γης, θα ανέβει περίπου 1 με 1,5 μέτρο η στάθμη της Μεσογείου. 
Μπορείτε να φανταστείτε τι σημαίνει αυτό; Και για τη ζωή μας, αλλά και για τη 
λεγάμενη, σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά, οικονομία, παραγωγή και υποδο
μή η οποία έχε ι επενδυθεί και έχε ι την αναφορά της σε συγκεκριμένες παρά
κτιες περιοχές.

• Τέταρτο παράδειγμα. Η Μεσόγειος. Η Μεσόγειος είναι μια κλειστή θάλασσα. 
Για να ανανεώσει τα νερά της χρειάζονται 8 0  περίπου χρόνια. Όμως αυτή η 
θάλασσά μας, που είναι και πηγή ζωής, πηγή των μύθων αλλά και των πολιτι
σμών, αλλά και της ανάπτυξης, μετατρέπεται, σιγά σιγά, σε μια θάλασσα 
πάρα πολύ επιβαρυμένη, που μπορεί να έχε ι την τύχη, εάν δεν έχουμε ριζικές 
παρεμβάσεις, εκείνης της Μαύρης Θάλασσας.

Άλλωστε από εκεί, από το Δούναβη και από τη Μαύρη Θάλασσα έρχεται ένα 
τεράστιο κύμα ρύπανσης που ισοδύναμοί με τον αργόσυρτο θάνατο της 
Μ εσ ο γ ε ίο υ , χω ρίς να σ ημα ίνει ότι δ εν  έχο υ μ ε ευ θ ύ ν ες  και εμ ε ίς  ως 
Νοτιοευρωπαίοι ή δεν  έχουν οι Βορειοαφρικάνοι και οι Λαοί της Μέσης 
Ανατολής.

Πρέπει αυτά να τα ξεκαθαρίσουμε και να τα δούμε. Επίσης, στη Μεσόγειο 
υπάρχει μια αντιπαλότητα. Υπάρχει η νότια Ευρώπη που θα έχε ι τον ίδιο πληθυ
σμό για τα επόμενα 2 0 -3 0  χρόνια, με μια γήρασνη του πληθυσμού, ενώ στην 
παράκτια ζώνη της Αφρικής και της Μέσης Ανατολής έχουμε περίπου διπλασια
σμό των πληθυσμών και εκρηκτική κατάσταση στην δημογραφική πυραμίδα 
αυτών των χωρών. Το 2 0 2 0  το 70%  περίπου του πληθυσμού θα έχε ι διπλασια
στεί σε όλες αυτές τις χώρες, θα είναι κάτω από 30  χρονών, και το τελείως 
αντίστροφο θα είναι στην Ευρώπη.

SBBB3338H
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• Πέμπτο παράδειγμα. Πολύ πρόσφατο και πολύ τοπικό. Μιλώ για τη Λάρισα 
στη Θεσσαλία. Πολύ μιλάνε και όλοι μιλάνε για τις τιμές και το κόστος των 
προϊόντων. Κανείς όμως, εκτός από ελάχιστους, δεν θέτουν τον δάκτυλον επί 
τον τύπον των ήλων. Να μιλήσουν για καλλλιέργειες και αναδιάρθρωση των 
καλλιεργειών, και τι σημαίνει η εντατική καλλιέργεια και ως προς τη σύσταση 
του εδάφους και ως προς τους υδάτινους πόρους, τη διαχείρισή τους και το 
ύψος του υδροφόρου ορίζοντα.

Οι αγαπητοί φίλοι που είναι σήμερα στα τρακτέρ, πρέπει να σκεφτούν και 
αυτά. Γιατί εάν δεν γινόταν, αν και έχουν διαφωνίες αρκετοί οικολόγοι, ήπια 
μεταφορά υδάτων από άλλο υδατικό διαμέρισμα μέσω του Αχελώου και αν δεν 
υπήρχε και δεν ε ίχ ε  σχεδιαστεί η ορθολογική διαχείριση των τοπικών υδάτινων 
πόρων, η Θεσσαλία, μέσα στις επόμενες ΙΟ ετίες, θα ε ίχ ε  τα φαινόμενα της 
θερμοποίησης.

Γι' αυτό, για λόγους περιβαλλοντικούς και ουσιαστικούς, και όχι μόνον για 
λόγους παραγωγικούς, ή άλλους λόγους υδρολογικούς ή ενεργειακούς, γίνεται 
ήπια μεταφορά υδάτινων πόρων από τον Αχελώο και γίνεται σωστή ορθολογική 
διαχείριση με την ανασύσταση της Κάρλας ή με την άλλη αξιοποίηση των υδάτι
νων πόρων του Πηνειού και του Σμοκοβού.

Γ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.

Γ1. Τελειώνοντας, αγαπητοί φίλοι, θα ήθελα να πω ότι είνα ι γνωστό ότι η 
Ευρωπαϊκή Ένωση, εδώ και αρκετά χρόνια, διαμορφώνει κοινές πολιτικές 
επεξεργασίας με κατευθύνσεις και επιλογές που έχουν μια νέα φιλοσοφία 
και μια διαφορετική πνοή και δεσμεύουν όλες τις χώρες-μέλη.

Είναι φανερό ότι η Ελλάδα, όπως και οι άλλες χώρες- μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, θεωρούν τιμή που συμμετέχουν στη διαμόρφωση, αλλά και στην εφαρ
μογή κοινών πολιτικών που σέβονται το περιβάλλον και προωθούν την αειφόρο 
ανάπτυξη. Είναι αλήθεια ότι τα κείμενα, τα προγράμματα και οι πολιτικές της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελούν μια τομή σε σύγκριση με τις μονοσήμαντες και 
οικονομοκεντρικές αναφορές του παρελθόντος για την ανάπτυξη. Αντίστοιχες 
αλλά και πιο ριζοσπαστικές θέσεις έχε ι διατυπώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Πιο συγκεκριμένα, όλες αυτές οι κοινές πολιτικές, με τις επεξεργασίες, τις 
θέσεις και τις επιλογές, περιγράφονται στα κείμενα και τα προγράμματα που 
αναφέρονται πολύ κώδικά στους τίτλους, στην αειφόρο ανάπτυξη και στο περι
βάλλον, στην Ευρώπη του 2000 , στην ανάπτυξη των κοινοτικών περιφερειών, 
στο Πράσινο Βιβλίο για το αστικό περιβάλλον, στο πρόγραμμα ανάπτυξης και 
προστασίας της Μεσογείου, στο 5ο πρόγραμμα δράσης που ενσωματώνει την
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προστασία του περιβάλλοντος σε αυτοτελή και προεξάρχουσα συνιστώσα στο 
σχεδίασμά προγραμμάτων και δράσεων και επενδύσεων για τη γεωργία, τον 
τουρισμό, τη βιομηχανία, την ενέργεια και τις μεταφορές.

Στις κοινές πολιτικές που έχουμε διαμορφώσει για τις μεγάλες διεθνείς συνα
ντήσεις στο Ρίο ή στο Κιότο και σε άλλες δ ιεθνείς συνδιασκέψεις. Ακριβώς, 
χρησιμοποιώντας αυτό το δετικό πλαίσιο που έχε ι η Ευρωπαϊκή Ένωση, σήμερα 
η Ευρωπαϊκή Αριστερά δα πρέπει να έχει στο λόγο της και στην παρέμβασή της 
αντίκρισμα αλήθειας σ' αυτό που είπα, ότι δεν φτάνει μόνο να είναι δημοκρατι
κή και σύγχρονη, πρέπει να είναι και οικολογική, προωθώντας ρήτρες για την 
προστασία του περιβάλλοντος, συνδέοντας το περιβάλλον με την απασχόληση, 
αναδεικνύοντας στόχους κοινούς για τα οικολογικά και πολιτισμικά αποθέματα 
της Ευρώπης και κάδε χώρας χωριστά.

Γ2. Σήμερα η Ευρωπαϊκή Αριστερά στο σύνολό της και ο κάθε φορέας ξεχωρι
στά, έχουν υποχρέωση να αποδείξουν στο λαό και τους πολίτες γιατί υπάρ
χουν, ποιους εκφράζουν, τι προτείνουν, πού πηγαίνουν και με ποιους. Σήμε
ρα, η Ευρωπαϊκή Αριστερά, με την πολυμορφία της, μοιάζει με μια Βαβέλ 
όπως και η οικολογία άλλωστε, που πασχίζει να εξοφλήσει τους λογαρια
σμούς με το παρελθόν, να βρει μια κοινή γλώσσα, να βρει μια αυθεντική 
σχέση με την πραγματικότητα και τις εξελίξεις.

Αυτή η διαπίστωση αποτελεί σημάδι αυτογνωσίας κατά τη γνώμη μου και 
αισιοδοξίας, γιατί όλοι ψάχνουν να βρουν τις αλήθειες και τις ταυτότητάς τους, 
τις φυσιογνωμίες και τα προγράμματά τους. Πρέπει όμως πρώτα απ' όλα ή μαζί 
με όλα αυτά, να βρουν όλες οι συνιστώσες της Αριστερός τη χαμένη τιμή τους 
και τη χαμένη αθωότητά τους, να βρουν τις αισθήσεις τους, την ψυχή και τα 
οράματά τους.

Ό λες  οι συνιστώσες της δημοκρατικής, σοσιαλιστικής και οικολογικής 
Αριστερός στην Ευρώπη, π.χ. η σοσιαλδημοκρατική, η εργατική, η σοσιαλιστική 
συνιστώσα, η μεταρρυθμιστική και κεντρώα συνιστώσα, η εκσυγχρονιστική συνι
στώσα, οι οικολογικές συνιστώσες, οι συνιστώσες της κομμουνιστικής ανανέω
σης, οι συνιστώσες των κινημάτων κοινωνικής κριτικής και αλληλεγγύης, οι συνι
στώσες των κινημάτων των ελευθεριών και των δικαιωμάτων, οφείλουν να ξεπε- 
ράσουν τα χαρακώματα, τα σύνορα και οφείλουν να ξεπεράσουν τα μικρομάγα- 
ζα. Να συμπορευτούν και να συμπράξουν με τις διαφορές τους. Να μπουν στον 
πειρασμό του γόνιμου διαλόγου και της όσμωσης των ιδεών και των προτάσεών 
τους και όχι στην ευκαιριακή και ανυπόληπτη, εν πολλοίς, συγκόλληση των 
κορυφών τους. Το εγχείρημα της σύγκλισης και της συμπόρευσης και της 
σύμπραξης διαφορετικών δυνάμεων δοκιμάζεται σήμερα, κρίνεται σήμερα και
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στη Γαλλία και στην Ιταλία και εκκολάπτεται στη Γερμανία. Τα εγχειρήματα αυτά 
έχουν ενδιαφέρον, έχουν παρόν, εύχομαι και ελπίζω να έχουν και μέλλον.

Αυτό τι σημαίνει; Σημα ίνει αγαπητοί φίλοι ότι όλες τις συνιστώσες της 
Αριστερός, σε κάθε χώρο, για να δημιουργήσουμε ένα ελπιδοφόρο και νικηφό
ρο ρεύμα πλειοψηφίας, για να εμπνεύσουμε και να συγκινήσουμε τους πολίτες, 
πρέπει να μπούμε στον πειρασμό και την πρόκληση να υπερβούμε θετικά και 
αυτοκριτικά τους εαυτούς μας.

Και αυτό δεν μπορεί να γίνει, να υπερβούμε θετικά και αυτοκριτικά τους εαυ
τούς μας, αν δεν ασεβήσουμε τόσο στον πάλαι ποτέ ένδοξο εαυτό μας όσο και 
στη σημερινή απωθητική σκιά μας, ως συνιστώσες της ευρωπαϊκής, δημοκρατι
κής, σοσιαλιστικής και οικολογικής αριστερός.

Γ3. Επειδή διάβασα σήμερα ένα άρθρο ενός αξιόλογου πολιτικού, του Ανδρέα 
Ανδριανόπουλου, θέλω να κάνω ένα σχόλιο. Τον αγαπώ και τον εκτιμώ τον 
Ανδρέα, αλλά διαφωνώ ριζικά με τις νεοφιλελεύθερες ιδέες  του. Απ' το 
1986, και εγώ και άλλοι, με υπομονή και επιμονή έχουμε πει ναι στην υπέρ
βαση και, κατ' επέκταση, ναι και στην επανίδρυση -τουλάχιστον εγώ- του 
ΠΑΣΟΚ.

Αλλά η υπέρβαση και η επανίδρυση του ΠΑΣΟ Κ δεν μπορεί να γίνει χωρίς 
όρια προγραμματικά και ιδεολογικά, χωρίς σαφείς αντιστοιχίες κοινωνικές, 
πολιτικές και ιστορικές. Έτσι, λέμε ναι στην υπέρβαση και στην επανίδρυση του 
ΠΑΣΟΚ, όχι όμως και σε τερατογενέσεις.

Πιστεύω ότι ο Ανδρέας Ανδριανόπουλος μπορεί να μείνει στο συντηρητικό 
χώρο και να δώσει μάχες για την ανανέωση του χώρου του και όχι μάχες εισο- 
δισμού σε άλλο χώρο. Δεν μπορεί να έχει καμιά σχέση με το ΠΑΣΟ Κ του παρό
ντος και με το ΠΑΣΟΚ του μέλλοντος μας. Πιστεύω ότι παρασύρθηκε και αυτό 
το ειδύλλιο, αυτό το φλερτ δεν ήταν παρά απότοκο της ημέρας του Βαλεντίνου 
- και το κλείνουμε εδώ. Είναι συμπαθής άνθρωπος και άξιος πολιτικός, αλλά 
στις αποσκευές του κουβαλάει τον άκρατο νεοφιλελευθερισμό και τον κυνισμό 
της Αγοράς. Γι' αυτό ευχαριστούμε, αλλά δεν θα πάρουμε.

Τελειώνοντας, αγαπητοί φίλοι, νομίζω ότι ο καδένας μας έχει μια διαδρομή. 
Από το '7 4  και μετά, αλλά και πριν από το '74 . Γι' αυτόν το λόγο εγώ θέλω να 
είμαι πάρα πολύ ειλικρινής και να πω ότι προτιμώ τη μετάνοια, την ομολογία και 
κυρίως την αλήθεια του Γιώργου του Κατηφόρη γιατί, κατ' αντιστοιχία σ' αυτά 
που λέει, προβάλλει ένα μέρος ή το σύνολο της δικής μας μετάνοιας ή ομολο
γίας ή αλήθειας, παρά να δεχθώ την μισή αλήθεια ή το ψέμα ή την αφέλεια ή τη 
σκιαμαχία του Ανδρέα Ανδριανόπουλου μέσα στο ΠΑΣΟΚ.
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Γ4. Εκφράζω μια βαθύτατη πίστη μου, την οποία επαναλαμβάνω με επιμονή 

αρκετά χρόνια. Οι φορείς και οι άνθρωποι της Αριστερός είναι ανάγκη να 
βρούμε την τόλμη, να πούμε μια αλήθεια, ότι η «ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΓΊΕΘΑΝΕ».

• Ταυτοχρόνως, να βρούμε τη δύναμη να διατρανώσουμε και μια άλλη αλήθεια,
ότι η «ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΖΕΙ».

Η Αριστερά Ζ ε ι γιατί εκπροσωπεί την ελπίδα των ανθρώπων για ελευθερία, 
για ισότητα, για αλληλεγγύη, για κοινωνική δικαιοσύνη.

Γιατί εκπροσωπεί το αίτημα των πολιτών για δικαιώματα, ευθύνες και ελευθ ε
ρίες να κρίνουν και να ελέγχουν, για ίσες ευκαιρίες, να εξελίσσονται για να 
δημιουργούν.

Γιατί εκπροσωπεί τη συλλογική θέληση των Εθνών και των Λαών να υπάρξουν, 
να ζουν ειρηνικά και να συνεργάζονται μεταξύ τους.

Γιατί εκπροσωπεί την αγωνία και την ευαισθησία των ανθρώπων να ζουν «εν 
ειρήνη» και «εν αρμονία» με τη φύση και τους συνανθρώπους τους σε κοινωνίες 
Δημοκρατικές, σύγχρονες και ανοιχτές, σε ανεκτικές κοινωνίες, οι οποίες σέβο
νται και κατοχυρώνουν τις ιδιαιτερότητες και τις πολυπολιτισμικές ταυτότητες.

Η Δημοκρατική Σύγχρονη Οικολογική «ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΖΕ Ι»  γιατί αγαπά, σέβεται 
και προστατεύει και νοιάζεται το ΑΛΛΟ, δηλαδή τη φύση, που αφορά ΟΛΟΥΣ 
και κυρίως τις γενιές του Μέλλοντος.

Είναι καιρός η Ευρωπαϊκή και η Ελληνική Αριστερά (πέρα από τους στόχους 
της ΟΝΕ) να μιλήσουν και να απαιτήσουν κοινές πολιτικές για το ΑΛΛΟ, δηλαδή 
για τη διατήρηση και την αναζήτηση των οικοσυστημάτων στον κόσμο, στην 
Ευρώπη, στη Μεσόγειο και στην Ελλάδα.

Δ. Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ  ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΤΟ  ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΤΗ Ν  
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟ ΝΙΚΗ ΤΗ Σ  ΕΥΡΩΠΗΣ

Δ 1 .Τελειώνοντας φίλες και φίλοι, θα ήθελα να πω ότι σήμερα στην Ευρώπη σχε
διάζεται η νέα αρχιτεκτονική της. Πολλές φορές οι αλήθειες αποκαλύπτο
νται από τους χάρτες. Μέσα από τους χάρτες πρέπει να δούμε το παρόν 
και το μέλλον των χωρών και, βεβαίως, πρέπει να δούμε το χώρο και το 
χρόνο και της Ευρώπης, αλλά και της Ελλάδας μέσα στην Ευρώπη, μέσα στα 
Βαλκάνια, μέσα στη Μεσόγειο.

Υπάρχουν αυτοί οι χάρτες που δείχνουν και απεικονίζουν το πώς σχεδιάζεται 
ή πώς διαμορφώνεται η Ευρώπη, με διαφορετικές προσεγγίσεις, αναλόγως με 
το χάρτη και το χρόνο που σχεδιάζεται: Είναι η Ευρωπαϊκή μπανάνα, είναι το 
μπλε άστρο, είναι το πράσινο σταφύλι, είναι το ευρωπαϊκό σπίτι με τα εφτά δια
μερίσματα.
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Έχει πολύ μεγάλη σημασία γιατί, μέσα σ' αυτή τη νέα αρχιτεκτονική, γιατί μέσα 
σ' αυτό το νέο χωροταξικό σχεδίασμά, υπάρχουν καταμερισμοί χωρών, περιφε
ρειών και πόλεων. Γι' αυτό πρέπει να δούμε την Ελλάδα μέσα στο χώρο και το 
χρόνο της Ευρώπης, μέσα στο χώρο και το χρόνο της Μ εσογείου και των 
Βαλκανίων, και πρέπει να συνδέσουμε αυτό που απαιτεί ο κάδε πολίτης από 
εμάς για την Ελλάδα μέσα σ' αυτόν το χώρο και το χρόνο της Ευρώπης, της 
Μεσογείου και των Βαλκανίων, να χαράξουμε νέους δρόμους, αλλά να τολμή
σουμε να περπατήσουμε και σ' αυτούς.

Δ2.Μ έχρι τώρα μπορούσε να ήταν κανείς σίγουρος για τις γνώσεις της εξέλιξής 
μας στο χώρο και στο χρόνο, για τη «μνήμη του παρελθόντος». Στις μέρες 
μας όμως φαίνεται ότι είναι επιτακτική ανάγκη να αποκτήσουμε τη «μνήμη 
του μέλλοντος μας», γατί είναι η μοναδική ικανή και αναγκαία συνθήκη τόσο 
για την επιβίωσή μας όσο και για τη δυναμική και δημιουργική συμμετοχή 
μας στο γίγνεσθαι της Ευρώπης, της Μεσογείου και των Βαλκανίων.

• Είναι σκόπιμο και αναγκαίο να σκεφτούμε το συναρπαστικό τα ξ ίδ ι της 
Ελλάδας και του Ελληνισμού μέσα στο χώρο και στο χρόνο και σε συνδυασμό 
με τα τεκταινόμενα στον περίγυρό μας.

Μέσα στις επόμενες δύο-τρεις δεκαετίες, οι Έλληνες θα είμαστε και πάλι 
ένας μαγικός αριθμός, δέκα εκατομμύρια ψυχές.

Οφείλουμε όμως να σκεφτούμε τη χωροταξική διάταξη και τη δημογραφική 
σύνδεση του πληθυσμού μας.

Να σκεφτούμε πού θα ζουν, πώς θα ζουν, τι θα παράγουν και τι δα κατανα
λώνουν.

Ποιο θα είναι το μοντέλο της κοινωνικής και της οικονομικής μας Ανάπτυξης. 

Ποιες δα είναι οι συνθήκες της ζωής μας, ποια η γλώσσα μας, η πολιτιστική 
μας ταυτότητα και ιδιαιτερότητα.

Ποιοι θα είναι οι φυσικοί πόροι της ζωής μας και ποια θα είναι η ισορροπία 
των οικοσυστημάτων μας.

Ποια θα είναι τα πολιτισμικά και τα οικολογικά αποθέματά μας, και πώς θα 
μπορούν να αποτελόσουν τα θ εμ έλ ια  μιας ενα λλα κτικής και Αειφόρου 
Ανάπτυξης.

Ποιες θα είναι οι σχέσεις και ποια η συνύπαρξή μας με τους λαούς της 
Ευρώπης και της ευρύτερης περιοχής μας στα Βαλκάνια και τη Μεσόγειο.

• Οφείλουμε να σκεφτούμε μέσα στις αντίξοες και δύσκολες συνθήκες, σε 
υπαρκτές και κλιμακούμενες απειλές, ποιος θα είναι ο ζωτικός μας χώρος, τα 
όρια και τα σύνορά μας, και ποια η δημιουργική συμβολή μας στο οικουμενικό
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γίγνεσθαι. Να σκαφτούμε ποια 8α είναι η συνοχή της Χώρας και της κοινωνίας 
μας. Ποιες 8α είναι οι σχέσεις και οι αντιθέσεις, οι ανισότητες, η ενότητα και η 
αλληλεγγύη ανάμεσα σε δεκατρείς Περιφέρειες. Ποιο 8α είναι το παραμεθό
ριο τόξο και ποιος ο πληθυσμός του και οι δραστηριότητές του. Ποιοι 8α είναι 
οι δεσμοί και η αλληλοσυμπαράσταση ανάμεσα στους Έλληνες της Ελλάδας 
και τον Ελληνισμό της Διασποράς, ανάμεσα σε 1 7  εκατομμύρια Ελληνες σε 
147 χώρες.

Δ3.Ας μην λησμονούμε ποτέ, ότι ακόμα και στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού κατα
μερισμού και σχεδιασμού, αναγνωρίζονται «οι περιοχές του Ήλιου», η 
«Ανάπτυξη του Ηλιου», οι «περιοχές της Ιστορίας και του Πολιτισμού».

• Η ΕΛΛΑΔΑ είναι γεωγραφικά, κλιματολογικά και πολιτισμικά η πιο προνομιακή 
χώρα της Ευρώπης. Για τούτο πρέπει να εξαντλήσει τα συγκριτικά πλεονεκτή- 
ματά της και να αποκομίσει όλα τα οφέλη από το Νέο Ευρωπαϊκό καταμερι
σμό και από τη νευραλγική της θέση στη Μεσόγειο και στα Βαλκάνια.

Αυτό όμως προϋποθέτει επιλογές, σχέδια και ιεραρχήσεις μ ε άλλους προσα
νατολισμούς και συμβατά πρότυπα ανάπτυξης.

•Έχει έλ θ ε ι η στιγμή να φανταστούμε και να σχεδιάσουμε την πορεία της 
Ελλάδας με τις εξής θεωρήσεις και συσχετίσεις:

σ. Χώρος - Χρόνος - Ελληνισμός - Πολιτισμός 

β. Φύση - Ζωή - Άνθρωπος - Κοινωνία - Ανάπτυξη

Ακόμα και σήμερα η ΕΛΛΑΔΑ έχε ι τη δυνατότητα, αν ακολουθήσει το δρόμο 
της Β ΙΩ Σ ΙΜ Η Σ Α Ν Α Π ΤΥΞΗ Σ, να αναδειχθεί ως Οικολογικό και Πολιτισμικό 
Απόθεμα της Ευρώπης και να είναι μία ισχυρή και σύγχρονη χώρα, με κοινωνική 
και παραγωγική συνοχή, με πολιτισμική και περιβαλλοντική ταυτότητα.

Π ΡΟ ΕΔ ΡΕ ΙΟ : Ο σύντροφος Νίκος Σηφουνάκης έχε ι το λόγο.
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ΝΙΚΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ

Μετά την πλήρη και σημαντική ολοκληρωμένη κάλυψη του θέματος του περι
βάλλοντος από τον Κώστα τον Λαλιώτη, με τη σειρά μου θέλω να πω ότι δεν 
είναι τυχαίο ότι το ΠΑΣΟΚ έχε ι χαρακτηριστεί σαν το ριζοσπαστικότερο ίσως 
κόμμα της ευρωπαϊκής αριστερός που σφράγισε και σφραγίζει μια ολόκληρη 
εποχή.

Όμως, χωρίς προκαταλήψεις, πρέπει να τολμήσουμε να πούμε ότι χρειάζεται 
σήμερα να κάνουμε γενναία βήματα, γενναίες τομές. Χωρίς να απεμπολήσουμε 
τη γενεσιουργό αιτία της δημιουργίας του. Αυτό δεν αφορά σίγουρα μόνο το 
ΠΑΣΟΚ, είναι υπόθεση όλης της αριστερός σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Μιας αριστερός που -ας το πούμε ανοιχτά- ταλανίζετα ι ακόμα από μια 
μακρόχρονη κρίση, μιας αριστερός που οφείλει όμως να χαράξει καινούριους 
δρόμους, να παραμερίσει τις διαχειριστικές λογικές, να ξαναδώσει όραμα και 
να επιχειρήσει να συνδέσει τις λαϊκές μάζες που -παρά την κρίση της- έμειναν 
στους κόλπους της σταθερά.

Σίγουρα η μεγάλη περιπέτεια της αριστερός στην Ευρώπη, ακόμα δεν έχε ι 
αρχίσει. Μόνο που για να γίνει μια δημιουργική περιπέτεια, μια περιπέτεια με 
οράματα και ελπίδες, δεν πρέπει να στηρίζεται σε βερμπαλισμούς και σε άλμα
τα.

Η ιστορική μνήμη και η αίσθηση του παρόντος είναι επίσης αναγκαίες. Οι 
αόριστες και συχνά αυθαίρετες επικλήσεις για το νέο, όχι μόνο επιτείνουν την 
κρίση ταυτότητας, αλλά ταυτόχρονα δημιουργούν νέα χαρακώματα και εσω
στρέφειες.

Η περιπέτεια της δημοκρατικής αριστερός σίγουρα δεν έχε ι καμιά σχέση με 
τη μετεξέλιξή της σε μια νεοφιλελεύθερη καρικατούρα. Πριν από περίπου 20  
χρόνια, ο Αλτουσέρ έγραφε αλλά και δήλωνε χωρίς κανένα φόβο και δημόσια, 
«επιτέλους ξέσπασε η κρίση», υπονοώντας σαφώς την κρίση η οποία ήταν ήδη 
εμφανής στο χώρο συνολικά της αριστερός και όχι μόνο των κομμουνιστικών 
κομμάτων.

Δεν ήταν άλλωστε λίγοι οι διανοητές αλλά και οι άνθρωποι της πολιτικής από
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το χώρο της δημοκρατικής αριστερός, που με τον έναν ή τον άλλον τρόπο επι- 
σήμαιναν το θέμα αυτό και κατέθεταν, έστω και με αποσπασματικό τρόπο, τις 
απόψεις τους για την αριστερά του μέλλοντος.

Βέβαια, η έννοια της κρίσης δεν πρέπει ν' αντιμετωπίζεται από μια αρνητική 
οπτική γωνιά. Άλλωστε, οι μεγάλες προκλήσεις είναι ήδη μπροστά, αφού οι νέες 
οικονομικές εξελ ίξεις  πριονίζουν τα επιτεύγματα του μεταπολεμικού ευρωπαϊ
κού σοσιαλισμού, το κοινωνικό κράτος, την πλήρη απασχόληση, την άνοδο του 
βιοτικού επιπέδου.

Η μάστιγα της ανεργίας, το δικαίωμα στην εργασία, τα πολιτικά και κοινωνικά 
δικαιώματα που γνωρίζουν διαρκή συρρίκνωση, η κοινωνική δικαιοσύνη και 
αλληλεγγύη, η οικολογική ισορροπία, η πολιτιστική ισοπέδωση πρέπει να συνι- 
στούντα καίρια πεδία των μελλοντικών παρεμβάσεων.

Το αίτημα της δημοκρατίας και του σοσιαλισμού, παρά τις ραγδαίες εξελίξεις 
που έχουν προκύψει από τη μεταμόρφωση της βιομηχανικής κοινωνίας που γνω
ρίσαμε τους δύο τελευταίους αιώνες, είναι πάντα επίκαιρο, και εννοώ τη συμμε
τοχική δημοκρατία.

Αν οι νέες τεχνολογίες άλλαξαν δραματικά τα δεδομένα της παραγωγικής 
διαδικασίας, η πλήρης κυριαρχία των νόμων του κέρδους, η εμπορευματοποίηση 
των πάντων, τείνουν να ισοπεδώσουν κάθε έννοια σταθερότητας και προόδου.

Επιβάλλουν μια μαζική καταναλωτική κουλτούρα, όπου μηδενίζονται οι ιδ ια ιτε
ρότητες και παράγεται μια ομοιόμορφη τυποποιημένη κουλτούρα. Ο μονοδιά
στατος άνθρωπος που περιέγραφε ο Μαρκούζε πριν από μερικές δεκαετίες 
ήταν το τελ ικό , δυστυχώς, προϊόν της σύγχρονης κοινωνίας, που φέρνει τη 
σφραγίδα της άκρατης νεοφιλελεύθερης επέλασης.

Βέβαια, αντιστάσεις υπάρχουν απέναντι στους τυφλούς νόμους της ανελέητης 
κερδοφορίας, της ισοπεδωτικής κουλτούρας, της διαρκούς καταστροφής του 
περιβάλλοντος και του Βιασμού του. Για χρόνια ολόκληρα, οι δυνάμεις της 
δημοκρατικής αριστερός στην Ευρώπη παρακολουθούσαν έκπληκτες και μου
διασμένες τις συγκλονιστικές αλλαγές που εσυντελούντο.

Η αδυναμία της να παρέμβει δυναμικά στις εξελ ίξεις  επέτεινε την κρίση της 
φυσιογνωμίας της. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου κόμματα με σοσιαλιστι
κά οράματα, σε μια προσπάθεια συγκυριακής επιβίωσής τους, μετατράπηκαν 
σε απλούς διαχειριστές της εξουσίας που όλο και περισσότερο απομακρύνο
νταν από τις λαϊκές μάζες και προσαρμόζονταν στις νεοφιλελεύθερες κατευ
θύνσεις.

aSHlEESSESEl
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΠΑΣΟΚ Ο Σοσιαλισμός 8 η Δημοκρατία στην Ευρώπη του 21ου Αιώνα

Η κρίση της αριστερός στην Ευρώπη συνδέεται με την αδυναμία της να λ ε ι
τουργήσει καταλυτικά στο διαρκώς μεταβαλλόμενο κοινωνικό, οικονομικό και 
πολιτικό περιβάλλουν που διαμορφώνεται τα τελευταία χρόνια.

Εάν η αριστερά είναι η δύναμη της ελπίδας που μέσα από την υπέρβαση της 
κρίσης της 8α δώσει πειστικές απαντήσεις στην ανάλγητη κοινωνική και οικονο
μική πολιτική του νεοφιλελευθερισμού, καλείται ταυτόχρονα να ξεπεράσει την 
οικονομίστικη αντίληψη του παρελθόντος, να εντάξει τη δράση της στον πλούτο 
όλων εκείνων των σκέψεων και των δράσεων που αφορούν το περιβάλλον, την 
ποιότητα ζωής, τον πολιτισμό.

Στο χάραμα του 2000 , η απαίτηση για έναν πολιτικό λόγο που θα θέτει σε 
πρώτο πλάνο την καθημερινή ποιότητα της ζωής, τη διασφάλιση των εναπομει- 
νόντων ιστορικών δομημένων τόπων και του περιβάλλοντος χώρου τους, είναι 
καθοριστική.

Η πολιτική μας σκέψη και ο λόγος μας, σαφώς επηρεασμένα από τις κοινωνι
κές και πολιτικές αντιπαλότητες και τις ιστορικές μνήμες προηγούμενων δεκα ε
τιών, σε ελάχιστες μόνο περιπτώσεις καταπιάστηκαν με τις συνθήκες και τους 
χώρους διαβίωσης των πολιτών, με την ισορροπημένη συνύπαρξη του ανθρώ
που με το περιβάλλουν.

Τέτοιου είδους εγχειρήματα, τα οποία πήραν διαστάσεις κινημάτων ή και μετα
τράπηκαν σε κόμματα στην υπόλοιπη δυτική Ευρώπη, στην Ελλάδα ήταν και 
παραμένουν ακόμα μια πολυτέλεια, μια υπόθεση για μικρές ομάδες διανοούμε
νων ή ευαίσθητων πολιτών.

Οι πολιτικές ελίτ, μ' ένα στεγνό λόγο, εξαντλήθηκαν σε μια στείρα αντιπαρά
θεση που απέβλεπε στην κατάληψη και το μοίρασμα κρατικών και διαφόρων 
άλλων εξουσιών. Τα πολιτικά κόμματα, εγκλωβισμένα αποκλειστικά στο παιχνίδι 
της κατάκτησης, μετατράπηκαν σε αναπαραγόμενους γραφειοκρατικούς μηχα
νισμούς με έντονο συγκεντρωτισμό, σχεδόν σταλινικού τύπου, επιβάλλοντας 
πειθαρχία ακόμα και στην ποιότητα του πολιτικού τους λόγου.

Έχει περάσει χωρίς επιστροφή η στείρα ιδεολογική αντιπαράθεση. Ο τωρινός 
πολιτικός αγώνας και οι διαφοροποιήσεις θα είναι κυρίως αντιπαραθέσεις 
πάνω στα πραγματικά καθημερινά προβλήματα, που αφορούν την πολιτική, την 
ανεργία, την ποιότητα ζωής, τις συγκοινωνίες, το περιβάλλον.

Η Ελλάδα, χώρα ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους, κινδυνεύει να μπει στη νέα 
χιλιετηρίδα με το φυσικό περιβάλλον βαθιά τραυματισμένο από την άναρχη και 
χωρίς ιστορικές καταβολές δόμηση, με τους αρχαιολογικούς χώρους απροστά
τευτους, με την χωρίς ουσιαστικό προγραμματισμό ανάπτυξη της υπαίθρου, με
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την έλλειψη κοινωνικής ευαισθησίας για την αυστηρή προστασία των παραδο
σιακών και διατηρητέων κτισμάτων και των οικιστικών συνόλων.

Αλόγιστα και άσκοπα, η σύγχρονη Ελλάδα σπαταλά -με ευθύνη όλων μας- τη 
μοναδική της προίκα: τον πολιτισμό και το περιβάλλον. Η περιβαλλοντική προ
στασία, ο σεβασμός, η διατήρηση και η αξιοποίηση των ελάχιστων πλέον παρα
δοσιακών οικισμών και σωζόμενων οικιστικών συνόλων, η καταπολέμηση της 
αυθαίρετης δόμησης, πρέπει ν' αποτελέσουν κεντρικό κορμό του πολιτικού μας 
λόγου και του άξονα της κυβερνητικής μας δράσης.

Οι καιροί απαιτούν μια νέα, γενναία, πολιτική. Αμεσοι στόχοι μας πρέπει να 
είναι: η επούλωση των πληγών του περιβάλλοντος από εξωτερικές παρεμβά
σεις, παραδείγματος χάρη πυρκαγιές, λατομεία και τόσα άλλα - να μην τα ανα
φέρω. Μέτρα για την αποφυγή νέων επιβαρύνσεων του περιβάλλοντος, κυρίως 
μέσα από νομοθετικές πρωτοβουλίες.

Προστασία των ακτών μέσα από την οργανωμένη χρήση τους. Κίνητρα για τις 
οικολογικές καλλιέργειες, πριμοδότηση σε φορολογικές απαλλαγές. Προστα
σία της γης υψηλής παραγωγικότητας πέριξ των αστικών κέντρων.

Το κυριότερο από όλα είναι, βέβαια, η ανάπτυξη οικολογικής συνείδησης, που 
μπορεί να γίνει μέσα από την εκπαίδευση, μέσα από την τηλεόραση. Ο πολιτι
σμός μας σίγουρα αποτελεί για μας την πρώτη απάντηση στην τυποποιημένη και 
μονοδιάστατη κουλτούρα.

Ένα παράδειγμα θα φέρω και ολοκληρώνω. Τη δεκαετία του '60 , η αριστερά 
και η κεντροαριστερά είχαν μια τελείως λαθεμένη αντίληψη, η οποία αποδεί
χθηκε και μπορώ να πω ότι την επέβαλαν μέσα από τη δική τους υπεροχή, την 
ιδεολογική. Και ποια ήταν αυτή;

Το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος π.χ. -κι όσοι από εδώ μέσα είναι μηχανι
κοί το αντιλαμβάνονται- ε ίχ ε  μια άποψη μέχρι σε σημείο που ασκούσε τρομο
κρατία για τη μείωση των συντελεστών δόμησης και, βεβαίως, κατ' επέκταση, 
της επέκτασης των πόλεων.

Οι πόλεις στην Ελλάδα είναι χτισμένες περίπου εκε ί που υπήρχαν οι αρχαίες 
πόλεις. Και οι αρχαίες πόλεις είναι χτισμένες σε σημεία μεν που προστατεύο
νται από τη μια πλευρά, αλλά κοντά σε κάμπους, πεδιάδα, οροπέδια και λιβά
δια. Δηλαδή εκ ε ί που υπήρχε γη υψηλής παραγωγικότητας.

Στο 2000 , η επέκταση των πόλεων καταστρέφει πλέον και ο τρόπος με τον 
οποίο γίνεται η επέκταση, καταστρέφει τα πάντα. Το λεκανοπέδιο της Αττικής, ο 
κάμπος του Άργους της Αργολίδας είναι τα χαρακτηριστικά παραδείγματα.
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΠΑΣΟΚ ΟΣοοιαλιι ιώπη του 21ου Αιώνα

Εμείς πρέπει να δούμε σήμερα αυτοκριτικά εκείνη τη στάση. Εάν το Τεχνικό 
Επιμελητήριο της Ελλάδας και, βεβαίως, ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων τη δεκαετία 
του '6 0  είχαν πει όχι, προτιμώ μια συνοικία με ουρανοξύστες πίσω από την 
Κηφισιά -πόλεις δορυφόρους-, 8α είχαμε τη γη υψηλής παραγωγικότητας του 
Μαρουσιού.

Ή, σήμερα που, όπως τείνει, μέσα σε 10-15 χρόνια, ίσως και λιγότερο, θα 
έχει καταστραφεί η γη στον Αργολικό κάμπο, αυτά θα είχαν σωθεί και θα ήταν 
άλλη η ποιότητα ζωής και των πόλεων και, βεβαίως, πάνω από όλα, της δικής 
μας της πρωτεύουσας. Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Ο σύντροφος Μιχάλης Μοδινός έχε ι το λόγο.

ιΧ?Ι.Ι1Μ'ΛΒΟΓ1ΙΐΒίΙ!!
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΔΟΜΗ Η περιβαλλοντική στρατηγική & η αειφόρος grown!

Μ ΙΧ Α Λ Η Σ  Μ Ο ΔΙΝ Ο Σ

Φίλες και φίλοι, ευχαριστώ γι' αυτή την πρόσκληση, αν και πραγματικά σε 5 
λεπτά οφείλω να διαρθρώσω την εισήγησή μου. Το ερώτημα στο οποίο 8α προ
σπαθήσω ν' απαντήσω είναι γιατί, ένας σύγχρονος κομματικός σχηματισμός ο 
οποίος έχε ι την ευαισθησία να συγκαλέσει μια συνδιάσκεψη με ορίζοντα την 
ιδεολογία του το 2 0 0 0  και μετά, οφείλει να συνδιαλέγεται με το οικολογικό 
κίνημα, γιατί οφείλει να συζητά νέες συμμαχίες, γιατί οφείλει να στρέφεται σ' 
αυτό που ο Πρωθυπουργός χτες ονόμασε νέα κοινωνικά κινήματα και πολλοί 
άλλοι σύντροφοι σ' αυτή την αίθουσα ονόμασαν νέα κοινωνικά υποκείμενα ή 
χρησιμοποίησαν άλλους σχετικούς όρους.

Νομίζω ότι αυτό το οποίο το οικολογικό κίνημα προσεκόμισε τα τελευταία 
χρόνια ήταν μια ριζοσπαστικά νέα θεματική, η οποία κυριολεκτικά τροποποίησε 
το πολιτικό σκηνικό. Δεν είναι μόνο τα ζητήματα της παγκοσμιοποίησης, της 
ανεργίας, του άγριου καπιταλισμού, των κοινωνικών ανισοτήτων, της φτώχειας, 
της υπανάπτυξης του τρίτου κόσμου τα οποία, από φίλους και φίλες, αναλύθη
καν σ' αυτό το διήμερο.

Η νέα αυτή θεματική, κυριολεκτικά έφερε στο φως νέα ζητήματα όπως την 
καθολική ρύπανση του περιβάλλοντος, όπως την κλιματική αλλαγή, αλλά και 
ζητήματα που περισσότερο άπτονται της παραδοσιακής σοσιαλιστικής θεματι
κής, όπως εκείνα της ανεργίας, όπως εκείνα της δυνατότητας δημιουργίας νέων 
θέσεων εργασίας μέσω άσκησης περιβαλλοντικής πολιτικής.

Νομίζω ότι, παρ' ότι αναλύθηκε πραγματικά σε μεγάλο εύρος το γεγονός ότι 
οι κυβερνήσεις σήμερα κυριολεκτικά στριμώχνονται μεταξύ μιας παγκοσμιοποί
ησης η οποία επελαύνει και μια διεκδίκησης της τοπικότητας η οποία προσπαθεί 
να κάνει να αναβιώσουν οι τοπικές κοινωνίες, οι Κοινότητες κ.ο.κ., παρά ταύτα 
το κράτος έχ ε ι μεγάλα περιθώρια παρεμβάσεων και κυρίως έχ ε ι αυτές τις 
δυνατότητες παρεμβάσεων, όταν κοιτάζει και προς τα έξω, όταν αναπτύσσει 
μια εξωστρέφεια που, στην περίπτωση της Ελλάδας, έχω την εντύπωση ότι 
εκφράζεται κατά τον καλύτερο τρόπο με την ομότιμη συμμετοχή μας στην 
Ευρωπαϊκή Ενωση.

Και από τη σκοπιά του περιβάλλοντος, αυτό έχε ι πολύ μεγάλη σημασία. Διότι 
αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη παράγονται περιβαλλοντικές πολιτικές. Διότι τη



ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΠΑΣΟΚ Σοσιαλισμός 8 η Δημοκρατία στην Ευρώπη του 2lou Αιώνα

στιγμή αυτή υπάρχει ένα νομοθετικό έργο τεράστιο με 3 0 0  περίπου ντιρεκτίβες 
και οδηγίες και διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Κομισιόν, μην έχοντας ίσως να αντι
μετωπίσει το πολιτικό κόστος που οι επιμέρους εθνικές κυβερνήσεις έχουν ν' 
αντιμετωπίσουν, επιδεικνύει μια προοδευτική πολιτική προς αυτή την κατεύθυνση.

Τα νέα κοινωνικά κινήματα, και ειδ ικά το περιβαλλοντικό κίνημα, όπως είπα, 
ήδη τροποποιούν το πολιτικό σκηνικό με τη νέα τους θεματική, με τη νέα θεματι
κή την οποία προσκομίζουν.

Παρά ταύτα, πολύ επιγραμματικά θα πω ότι κι εγώ και πολλοί αγαπητοί συνά
δελφοι, επί χρόνια, καλλιεργούμε και υπηρετούμε την ιδέα ότι η οικολογία είναι 
υπόθεση της αριστερός. Ακόμα και για τα κοινωνικά κινήματα, τα οικολογικά 
κινήματα που δεν το γνωρίζουν αυτό, το ριζοσπαστικό περιεχόμενο της οικολο
γικής θεματικής, το γεγονός ότι απαιτείται μια πλήρης αναδιάρθρωση των 
παραγωγικών σχέσεων προκειμένου να υπηρετήσουμε την αειφορία, όπως ανέ
φερε πριν ο Κώστας Λαλιώτης.

Το γεγονός ότι οφείλουμε ν' αναδείξουμε νέα κοινωνικά υποκείμενα και ν' 
αντιμετωπίσουμε τη φτώχεια και την ανεργία ως προϊόντα αυτής της άκριτης 
ανάπτυξης, που άλλοι φίλοι ανέπτυξαν, κάνουν την οικολογία μια υπόθεση της 
αριστερός.

Έχω την εντύπωση ότι και το οικολογικό κίνημα κι ένας μεγάλος κομματικός 
σχηματισμός όπως το ΠΑΣΟ Κ, που ευαγγελίζετα ι Βεβαίως το σοσιαλισμό, 
έχουν πολλά να κερδίσουν από ένα δημιουργικό διάλογο προς την κατεύθυνση 
αυτή που ο Κώστας Σκανδαλίδης χτες περιέγραψε ως ριζική μετάλλαξη των 
συγχρόνων σοσιαλιστικών κομμάτων.

Και για να παραφράσω λίγο τον Πρωθυπουργό, ο οποίος χτες, στην εναρκτή
ρια ομιλία του, μίλησε πολύ για παραγωγική βάση με μαρξιστική ορολογία, θα 
έλεγα ότι η οικολογία είναι ίσως το κατεξοχήν κίνημα των τελών του 20ού 
αιώνα κι ίσως και το κίνημα του 21ου αιώνα, που επηρεάζει εξίσου τη βάση και 
το εποικοδόμημα. Που τροποποιεί τις σχέσεις παραγωγής, αλλά παράγει κυριο
λεκτικά και μια νέα ιδεολογία.

Θεωρώ χαρά μου και τιμή μου που βρίσκομαι σ' αυτή εδώ τη συνδιάσκεψη 
και θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι ο διάλογος αυτός -ό,τι τουλάχιστον αφορά 
τους ευαίσθητους γύρω από τα περιβαλλοντικά ζητήματα πολίτες, τις κοινωνι
κές οργανώσεις, τους διανοουμένους, τα περιοδικά, όλες αυτές τις κοινωνικές 
συμπράξεις που επί χρόνο αλληλοτροφοδότησαν αυτή τη σχέση- παραμένει 
ανοιχτός και θα ευχόμουν να πάρει και ουσιαστικότερες μορφές στο άμεσο 
μέλλον. Ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Ο Ηλίας Ευθυμιόπουλος έχε ι το λόγο.
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΔΟΜΗ Η περιβαλλοντική στρατί

Η Λ ΙΑ Σ  ΕΤΘ ΥΜ ΙΟ Π Ο ΤΛΟ Σ

Φίλες και φίλοι, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και θέλω να διαβεβαιώ
σω εισαγωγικά τον Κώστα τον Λαλιώτη, ότι πράγματι τα όρια του οίκου είναι 
αρκετά πέραν αυτής της αίθουσας και είναι αυτός ο λόγος ακριβώς που βρί
σκομαι κι εγώ εδώ σε μια προσπάθεια όχι μόνο διασταύρωσης του λόγου και 
του διαλόγου, αλλά και για να υπογραμμίσω ότι ο χώρος των αυτόνομων κοινω
νικών κινημάτων, από τα οποία κι εγώ προέρχομαι, θα έλεγα ότι με μια έννοια 
ανήκει στην ευρύτερη σύγχρονη αριστερά, τουλάχιστον εγώ αυτό θέλω να 

πιστεύω.

Θα ήθελα, και σε προέκταση κατά κάποιον τρόπο αυτών που ακούστηκαν 
στις προηγούμενες ομιλίες, να επισημάνω 2-3 χαρακτηριστικά αυτού του νέου 
όρου, ο οποίος κυκλοφορεί στο πολιτικό προσκήνιο της αειφορίας.

Η αειφορία είναι μια έννοια που δοκιμάζει την ιστορική της διαδρομή την 
τελευταία, θα έλεγα, μόλις, δεκαετία και για να χρησιμοποιήσω ένα ιστορικό 
ανάλογο, θα μπορούσα να την παρομοιάσω με την έννοια της αυτοδιαχείρισης, 
η οποία κι αυτή δοκιμάστηκε στη δεκαετία του '7 0  χωρίς όμως να καταφέρει 
τελικά να επιβληθεί στο πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό σκηνικό.

Και Βεβαίως, γρήγορα θα έλεγα εκποιήθηκε, εκφυλίστηκε μέσα από ατελείς 
πραγματώσεις κάπου ανάμεσα στη Γιουγκοσλαβία, τη Μοζαμβίκη και την Κίνα 
του Μάο, στην περίοδο της αμφιλεγόμενης πολιτιστικής επανάστασης. Ελπίζω η 
αειφορία να μην έχει την ίδια τύχη.

Ο πρώτος στόχος αυτής της νέας θεωρητικής κατασκευής είναι να άρει τις 
ανισότητες οι οποίες δημιουργούνται μέσα στο χώρο από την ανομοιογενή 
κατανομή των περιβαλλοντικών επιβαρύνσεων ανάμεσα στις χώρες, ανάμεσα 
στους λαούς, ανάμεσα στις περιφέρειες, ανάμεσα στις ίδ ιες τις κοινότητες των 
μικρότερων κοινωνικών συνόλων.

Κάποιοι αναπτύσσονται σε Βάρος άλλων, κάποιοι υφίστανται μ' ένα δυσανά
λογο τρόπο και σε μεγαλύτερο βαθμό από τους άλλους τις επιπτώσεις της 
ρύπανσης, κάποιοι επιβουλεύονται τους φυσικούς πόρους των γειτόνων τους.

Έτσι, για παράδειγμα, οι Θεσσαλοί ετοιμάζονται να καταβροχθίσουν τον 
Αχελώο, η Αθήνα καταβρόχθισε το Μόρνο και τον Εύηνο. Δεν θέλω εδώ να
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μπω σε μια αντιπαράθεση για τη σκοπιμότητα αυτών των έργων, 8έλω όμως να 
τονίσω ότι κάπου πρέπει να τεθούν όρια σ' αυτές τις μεγάλες γεωγραφικές 
αναστατώσεις.

Η αειφορία αυτή τη νέα πρόταση κατά κάποιον τρόπο φέρνει, να βάλει τα 
όρια αυτής της επέκτασης και αυτών των αλλαγών. Κι αυτό είναι ένα σημείο στο 
οποίο 8α ήδελα ιδιαίτερα να σταθώ.

Ένας δεύτερος στόχος 8α ήταν η παρέμβαση στο κοινωνικό και στο οικονομι
κό επίπεδο. Μια ενδιαφέρουσα πρόταση η οποία έρχεται κι αυτή από αυτήν τη 
νέα θεωρία, είναι η φορολογική μεταρρύθμιση, όπου το Βάρος από την υπερ- 
φορολόγηση της εργασίας, μετατίθεται στη φορολόγηση της ρύπανσης κα,ι 
αντιστοίχως, στη φορολόγηση της πρόσβασης στους φυσικούς πόρους.

Η εργασία είναι σήμερα πάρα πολύ ακριβή. Το μεγαλύτερο μέρος των εσό
δων των σύγχρονων κρατών από τους φόρους προέρχεται από φόρους πάνω 
στην εργασία, περίπου το 60% . Αντίστοιχα η φορολόγηση πάνω στους φυσικούς 
πόρους, όπως παραδείγματος χάρη είναι η ενέργεια, είναι περίπου το 10%.

Μια αντιστροφή αυτής της λογικής θα μπορούσε να κάνει φτηνότερη την 
εργασία, επομένως να την κάνει ελκυστικότερη κατά κάποιον τρόπο στους 
εργοδότες, οι οποίοι αυτή τη στιγμή ψάχνουν να βρουν άλλες λύσεις για την 
υποκατάσταση της ακριβής εργασίας, και αντιστοίχως να φορολογηθούν οι 
φυσικοί πόροι με τρόπο που να περιοριστεί η σπατάλη τους, αλλά και να προ
στατευτεί το περιβάλλον.

Όμως η πολιτική πραγματικότητα και οι αντιλήψεις που κυριαρχούν σήμερα 
είναι τελείω ς διαφορετικές. Παράδειγμα, υπήρξε αρκετά μεγάλη αντίδραση 
στην πρόταση για τη φορολόγηση της ενέργειας. Ακούστηκε ότι ένα μέτρο 
όπως αυτό, θα ήταν δυνατόν να συμβάλει με αρνητικό τρόπο στην ανάπτυξη της 
οικονομίας, θα μπορούσε να πλήξει την ανταγωνιστικότητα.

Θα έλεγα ότι αυτή η θέση είναι λάθος. Η αύξηση της τιμής των καυσίμων μπο
ρεί να επιφέρει εξοικονόμηση, Βεβαίως, ενέργειας, που σημαίνει εξοικονόμηση 
συναλλάγματος κι ενός σπάνιου πόρου όπως πια είναι τα ορυκτά καύσιμα. Θα 
μπορούσε να βελτιώσει το περιβάλλον, θα μπορούσε να βοηθήσει τον τεχνο
λογικό εκσυγχρονισμό, πράγμα το οποίο αποτελεί σήμερα προϋπόθεση της 
όποιας ανταγωνιστικής οικονομίας.

Μ ε την ίδια έννοια, θα έπρεπε να ξαναδεί κανείς τη σχέση ανάμεσα στους 
συντελεστές της παραγωγής. Η αειφορική γεωργία, για παράδειγμα, δεν μπορεί 
να βασίζεται πια στη διαρκή αύξηση των εισροών.

Κι εδώ κάνω μια παρένθεση για να πω ότι, με την απλή κατάργηση των επιδο
τήσεων στα λιπάσματα, είχαμε μία πτώση της χρήσης λιπασμάτων στην Ελλάδα 
κατά 4 0 %  χωρίς καμία συνέπεια στην παραγωγικότητα.
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Το θέμα είναι ότι υπήρχε μια υπερκατανάλωση αυτού του πόρου, αυτής της 
εισροής, πράγμα το οποίο επίσης οδηγούσε στη ρύπανση των υπόγειων υδρο- 
φορέων. Και σε τελευταία ανάλυση, αποδεικνύει ότι η οικολογική γεωργία, η 
αειφορική γεωργία, μπορεί να βρει νέους τρόπους να ρυθμίσει την παραγωγή 
της χωρίς να πλήξει την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων. Αυτό είναι μόνο ένα 
παράδειγμα.

Ένα δεύτερο παράδειγμα αφορά την τιμή των καυσίμων στη γεωργία. Θα 
έλεγα ότι το φτηνό πετρέλαιο -αυτό το οποίο ζητάνε σήμερα οι αγρότες- είναι 
ένα λάθος αίτημα και δίνει και το λάθος μήνυμα - και δεν θα έπρεπε η κυβέρ
νηση να υποχωρήσει σ' αυτό.

Είναι το λάθος μήνυμα διότι η αειφορική γεωργία δεν μπορεί πλέον να βασί
ζεται σ' αυτή τη συνεχή επιδότηση των εισροών και των προϊόντων. Πρέπει να 
βρει άλλους τρόπους, και οι άλλοι τρόποι είναι η Βιολογική γεωργία, είναι η 
εκμετάλλευση των οριακών εδαφών, είναι η ορεινή γεωργία, είναι οι προσαρμο
σμένες ποικιλίες και καλλιέργειες, είναι η επαναΒίωση αν θ έλετε της ποικιλότη
τας που χαρακτήριζε τη γεωργία των προηγούμενων δεκαετιών και περιόδων 
στην Ελλάδα.

Υπάρχει κι ένα τρίτος στόχος. Η επαναδιατύπωση των ορίων -ένα στοιχείο το 
οποίο ακούστηκε και στις προηγούμενες ομιλίες- τόσο από την άποψη της αντο
χής του οικοσυστήματος, όσο και από την άποψη της κατανομής των επιπτώσε
ων μέσα στο χρόνο. Αυτό που με μια πιο απλή διατύπωση λέγεται να μη μεταφέ
ρουμε το Βάρος της ανάπτυξης στις επόμενες γενιές, είναι μέσα στο επίκεντρο 
αυτού του τρίτου στόχου για την αειφορία.

Γιατί πολλές από τις αλλαγές οι οποίες σήμερα προκαλούνται και των οποίων 
αλλαγών γινόμαστε θεατές, μπορεί να είναι δυσβάστακτες για τις επόμενες 
γενιές, μπορεί να είναι μη αναστρέψιμες.

Ακόμα κι αν θέλουμε σήμερα να ξαναπλημμυρίσουμε την Κάρλα, ένα λάθος - 
το οποίο αναγνωρίστηκε- που έγ ινε στη δεκα ετία  του '6 0 , δεν μπορούμε ν' 
αναιρέσουμε αυτό το λάθος της αποξήρανσης, δεν μπορούμε να επαναφέρου
με το οικοσύστημα στην αρχική του κατάσταση και, κυρίως, δεν μπορούμε να 
κάνουμε ώστε να αναβιώσουν οι παρόχθιοι πληθυσμοί και οι κοινωνίες.

Επομένως, πρέπει να προΒλέψουμε, η αειφορία είναι, θα έλεγα, μια νέα 
σοφία που η οικολογία ξαναφέρνει στο προσκήνιο. Κατ' επέκταση και το περι
βάλλον δεν μπορεί πλέον να είνα ι μια υπόθεση περιθωριακών κινημάτων, 
εμπλέκεται με την ίδια την ουσία της πολιτικής. Σας ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Ο κ.Μιχάλης Καραντινός έχε ι το λόγο.
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Μ ΙΧ Α Λ Η Σ  Κ Α Ρ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ

Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου γίνεται να κάνω και εγώ μια πάρα 
πολύ σύντομη εισήγηση. Θα ήμουν ακόμα πιο ευτυχής εάν το ήξερα από χθες 
και δεν το άκουγα προηγουμένως από το μικρόφωνο, από το φίλο κ.Σουλαδάκη, 
ότι θα κάνω και εγώ εισήγηση. Εν πάση περιπτώσει, ευχαριστώ όποιον έδωσε το 
όνομά μου, για την εμπιστοσύνη του σ' εμένα ότι μπορώ να μιλήσω και χωρίς 
προπαρασκευή.

Δεν δα μιλήσω για το Κόκκινο Βιβλίο, κύριε Υπουργέ. Εάν το ήξερα, θα είχα 
φέρει τουλάχιστον ένα αντίτυπο, να το δει το ακροατήριο. Το Κόκκινο Βιβλίο 
δεν είναι το Κόκκινο Βιβλίο του Μάο. Είναι ένα βιβλίο το οποίο είναι πράγματι 
κόκκινο, το οποίο γράφτηκε το 1 9 92  από πάρα πολλούς δ ιακεκρ ιμένους 
Έλληνες Ζωολόγους και όπου είναι καταχωρημένα όλα τα είδη των σπονδυλό- 
ζωων (δηλαδή, θηλαστικά, πουλιά, ερπετά, αμφίβια και ψάρια) και κατατάσσο
νται σε κατηγορίες ανάλογα με τον κίνδυνο εξαφάνισης που διατρέχουν και 
κάποιες υποδείξεις για το τι πρέπει να γίνει ούτως ώστε να μη χάσουμε αυτό το 
γενετικό υλικό των ζώων αυτών.

Για την αειφόρο ανάπτυξη, δα διαφωνήσω ελαφρά με κάποιους από τους 
προηγούμενους ομιλητές. Ειδικά στην γεωργία η έννοια της αειφόρου ανάπτυ
ξης δεν είναι καινούρια, είναι αρκετών αιώνων. Αυτό που λέγανε οι χωρικοί μας 
ληστρική εκμετάλλευση, είναι ακριβώς το αντίθετο της αειφόρου ανάπτυξης, 
της αειφόρου γεωργίας, της διαχείρισης δηλαδή εκείνης η οποία θα δώσει 
παραγωγή και φέτος και του χρόνου και τον άλλο χρόνο και μετά από 10 χρό
νια.

Και ορισμένοι κακοί παραγωγοί παλιά ή ενοικιαστές γης, κάνανε μια εκμετάλ
λευση για να πάρουν σοδειά 2-3 χρόνια και δεν ενδιαφερόντουσαν για πιο 
πέρα. Είναι καινούρια η έννοια, μόνο υπό το πρίσμα ότι σήμερα αποκτά μια γενί
κευση και σε άλλους τομείς και ότι αποκτά ένα επιστημονικό και ενδεχομένως 
τεχνολογικό υπόβαθρο, που ασφαλώς θα βοηθήσει πάρα πολύ.

Θα πω μονάχα δύο κουβέντες, για την αειφόρο αυτή ανάπτυξη, ιδιαίτερα στη 
γεωργία. Νομίζω ότι για να αναπτυχθεί -και είναι ανάγκη να αναπτυχθεί σήμε
ρα- πρέπει να συντρέχουν τρεις προϋποθέσεις. Πρώτον, να υπάρχει ένας ιδεο 
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λογικός προσανατολισμός. Να έχουμε πιστέψει προς αυτή την ιδέα. Και πρώτοι 
απ' όλους 8α πρέπει να πιστέψουμε εμείς, οι εκπαιδευτικοί, που δεν έχουμε 
πιστέψει και πάρα πολλοί από εμάς.

Δεύτερον, 8α πρέπει να χρησιμοποιηθεί σύγχρονη επιστήμη και σύγχρονη 
τεχνολογία, ούτως ώστε να γίνει σωστά και αποδοτικά. Και τρίτον και πάρα 
πολύ σπουδαίο, 8α πρέπει να υπάρχει συναίνεση κοινωνική. Είναι ένα δέμα που 
δεν μπορεί να γίνει ούτε στα εργαστήρια, ούτε στο εργοστάσιο μ' έναν περιορι
σμένο αριθμό ανθρώπων. Θα πρέπει να έχε ι μία ευρύτερη κοινωνική αποδοχή.

Τελειώνοντας, αγαπητέ φίλε κύριε Υπουργέ, εδώ μου κάθεται να πω κάτι. Θα 
το πω, όμως, και πιστεύω ότι δεν θα το θεωρήσετε κολακεία. Ξέρ ετε ότι δεν 
συνηθίζω να κολακεύω. Ακούγοντας την ομιλία σας σήμερα και άλλες ομιλίες, 
θα έλεγα ότι αν ήμουν Πρύτανης -που δεν είμαι και ούτε πρόκειται να γίνω γιατί 
και δεν το θέλω- θα πρότεινα τον κ.Λαλιώτη για Επίτιμο Διδάκτορα Οικολογίας. 
Ευχαριστώ πάρα πολύ, γειά σας.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Ο σύντροφος Θεόδωρος Κολιοπάνος έχε ι το λόγο.

OBCTil.HHWAIAW.liJj!·
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Θ ΕΟ ΔΩ ΡΟ Σ Κ Ο Λ ΙΟ Π Α Ν Ο Σ

Το πλέον αγωνιώδες ερώτημα της ανθρωπότητας, μετά από εκείνο της αποφυ
γής του πολέμου, είναι αν ο σημερινός πολιτισμός εξασφαλίζει την αποτροπή 
της καταστροφής του πλανήτη από τις ειρηνικές και μόνο ανθρώπινες δραστη
ριότητες.

Μ ε απλά λόγια, είναι δυνατόν οι λεγόμενοι ανεπτυγμένοι λαοί να συνεχίσουν 
να παράγουν και να καταναλώνουν αγαθά με τους σημερινούς ρυθμούς και 
ταυτόχρονα να είναι βάσιμη η προσδοκία των μη ανεπτυγμένων λαών, ότι στο 
άμεσο ή στο απώτερο μέλλον θα έχουν τη δυνατότητα να απολαμβάνουν και 
αυτοί τα πλέον απαραίτητα;

Μ ε την αυτονόητη προϋπόθεση ότι υποχρέωση όλων μας είναι να παραδώ
σουμε στις επόμενες γενιές το χώμα, το νερό και τον αέρα αμόλυντα και επαρ
κή, όπως τα παραλάβαμε από τους πατεράδες μας, η απάντηση στο προηγού
μενο ερώτημα είναι σαφώς αρνητική.

Αυτό σημαίνει ότι η άμβλυνση των ανισοτήτων σε παγκόσμια ή και επιμέρους 
κλίμακες, δεν μπορεί να επ ιτευχθεί με ταυτόχρονη διατήρηση των «κεκτημένων» 
του λεγάμενου «ανεπτυγμένου κομματιού» της γης.

Το ζήτημα θυμίζει το παράδειγμα όπου μερικοί από τους συνιδιοκτήτες ενός 
οικοπέδου, επειδή είχαν τη δυνατότητα, έσπευσαν και έχτισαν στο οικόπεδο 
εξαντλώντας όμως ταυτόχρονα το συντελεστή δόμησης, μην αφήνοντας έτσι 
χώρο για τους υπόλοιπους συνιδιοκτήτες. Έτσι, λοιπόν, και στον πλανήτη γη, 
όποιος πρόλαβε και αναπτύχθηκε, πήρε κομμάτι. Οι άλλοι;

Me δεδομένο ότι οι ήδη ισχυρές ανισότητες ανάμεσα στους πληθυσμούς, σε 
συνδυασμό με την ανθρώπινη λαιμαργία, αποτελούν τη βασική μήτρα που 
γεννά καταστροφές στο φυσικό περιβάλλον, η παγκόσμια κοινότητα, έστω με 
καθυστέρηση, άρχισε να συνειδητοποιεί την ανάγκη αντίδρασης και λήψης 
μέτρων.

Το 1972  στη Στοκχόλμη, η 1 η Παγκόσμια Διάσκεψη για το Περιβάλλον, ανα
γνωρίζει επίσημα τους μεγάλους κινδύνους, χωρίς όμως να τους συναρτά 
άμεσα με το ακολουθούμενο μοντέλο ανάπτυξης και χωρίς τη λήψη μέτρων.
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Είκοσι χρόνια αργότερα, το 1992, η Σύνοδος Κορυφής για το Περιβάλλον 

στο Ρίο Ν τε  Τζανέιρο, με απαίτηση των μη ανεπτυγμένων, μετατρέπεται σε 
συνάντηση με θέμα «Ανάπτυξη και Περιβάλλον».

Παρά το ότι οι αποφάσεις της δεν είχαν νομικά δεσμευτικό χαρακτήρα, επ ιβε
βαιώθηκε ο κίνδυνος για τον πλανήτη γη από τις ανθρώπινες δράσεις, και απο- 
φασίσθηκαν μέτρα και χρονοδιάγραμμα για την προστασία του.

Κατά τη Σύνοδο αυτή, υιοθετήθηκε η ΑΤΖΕΝΤΑ 21, κείμενο στο οποίο περι
λαμβάνονται 2 .500  συστάσεις για τον 21 ο αιώνα που αφορούν τον οικονομικό, 
κοινωνιολογικό και περιβαλλοντικό τομέα, με στόχο να επ ιτευχθεί μια βιώσιμη 
ανάπτυξη.

Ορίζεται δ ε  ως «αειφόρος ανάπτυξη» αυτή που καλύπτει τις παρούσες ανά
γκες χωρίς να υποθηκεύει εκείνες των επόμενων γενεών, και βασίζεται σε τρεις 
αρχές:

1. Προστασία του Περιβάλλοντος όπως εκφράζεται από τη Βιώσιμη διαχείριση 
των Βιοτικών και αβιοτικών πόρων (έδαφος, νερό, δάση, Βιοποικιλότητα, 
κ,λπ.).

2. Οικονομική σταθερότητα που εκφράζεται από έναν διατηρήσιμο ρυθμό 
οικονομικής ανάπτυξης και απασχόλησης του εργατικού δυναμικού, με ενσω
ματωμένο το περιβαλλοντικό κόστος στους κανόνες του ανταγωνισμού και

3. Κοινωνική δικαιοσύνη, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις λιγότερο ισχυρές κοινωνι
κές ομάδες.

Τα μέτρα για την επίτευξη αυτού του στόχου και κυρίως για την αλλαγή συμπε
ριφοράς και προτύπων παραγωγής και κατανάλωσης, παίρνονται σ' επίπεδο 
κρατών, ομοσπονδιών, αλλά κυρίως σε παγκόσμια κλίμακα με τη μορφή δ ιε 
θνών συμβάσεων, αφού στο Περιβάλλον όχι μόνο δεν υπάρχουν σύνορα, αλλά 
και όποια οροθέτησή του είναι αδύνατη κι αδιανόητη.

Το λεγόμενο 5ο Πρόγραμμα Δράσης της Ε.Ε. αποτελεί Βασικό στοιχείο μιας 
στρατηγικής για συνεχή κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη, ενσωματώνοντας 
την περιβαλλοντική διάσταση σ' όλες τις ανθρώπινες δραστηριότητες (γεωργία, 
μεταφορές, τουρισμός, ενέργεια, κ.λπ.).

Σ ' αυτές τις κατευθύνσεις προσπαθεί να συντονίσει το βηματισμό της η 
Ελλάδα τα τελευταία χρόνια και, παρά τις υπάρχουσες αδυναμίες, τα αποτελέ
σματα είναι ενθαρρυντικά.

Ας σημειωθεί ότι η χώρα μας είναι από τις λίγες χώρες της Ε.Ε. που διατηρεί
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τύπους οικοτόπων με φυσική σύνδεση ειδών και, λόγω της γεωγραφικής της 
δέσης και του ανάγλυφου παρουσιάζει, αναλογικά με την έκτασή της, τη μεγα
λύτερη βιοποικιλότητα απ' όλες τις χώρες της Ε.Ε. Γι' αυτό άλλωστε και η ευθύ
νη προστασίας της γίνεται μεγάλη.

Βασικοί μοχλοί στην προσπάθεια υλοποίησης μιας Στρατηγικής με στόχο την 
αειφόρο ανάπτυξη, είναι:

• Η περιβαλλοντική εκπαίδευση και η διαχείριση των ευαίσθητων βιοτόπων 
από τις τοπικές κοινωνίες.

• Η εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με τις οδηγίες της Ε.Ε. και η υπογρα
φή και κύρωση των διεθνών συμβάσεων σε σχέση με το περιβάλλον.

• Η προώθηση έργων και δράσεων ύψους 150 δις στο Επιχειρησιακό Πρό
γραμμα «Περιβάλλον» του Β' Κ.Π.Σ, όπως το εθνικό κτηματολόγιο και ο 
νόμος για το χωροταξικό σχεδίασμά.

• Η διαχείριση των υδάτινων πόρων (με την αντίστοιχη οδηγία πλαίσιο).

• Η προστασία της φυσικής κληρονομιάς (Πρόγραμμα «ΦΥΣΗ 2000»),

• Η ορθολογική χρήση της ενέργειας και ο περιορισμός των εκπομπών C O  

(Συνδιάσκεψη KYOTO 1997).

• Η βελτίωση της ποιότητας των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και 
του αντίστοιχου θεσμικού πλαισίου.

Σημαντικές δυσκολίες σ' αυτή την προσπάθεια δημιουργούν:

• Η ανάγκη, σ' αυτή τη χρονική περίοδο, επιτάχυνσης της αναπτυξιακής πορεί
ας της χώρας για τους γνωστούς λόγους συμπόρευσης με την Ε.Ε. (αύξηση 
ενεργειακής ζήτησης, απόκρουση περιβαλλοντικών χώρων, κ.λπ.).

• Οι γνωστές αδυναμίες της κρατικής μηχανής, ιδιαίτερα στον έλεγχο λειτουρ
γίας της Βιομηχανίας, η έλλειψη εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού 
στις σύγχρονες τεχνολογίες, όπως Γενετική Μηχανική και Βιοτεχνολογία, 
τοξικά απόβλητα, χρήση χημικών ουσιών στη γεωργία, κυκλοφορία οχημάτων 
στις μεγάλες πόλεις κ.λπ.

• Το μειωμένο αίσθημα ατομικής ευθύνης πολιτών, συνδυαζόμενο με την αντί
ληψη ότι η υπόθεση του Περιβάλλοντος είναι δέμα του Κράτους και της 
αυτοδιοίκησης, χωρίς τη συμμετοχή του ατόμου.

Πριν τελειώσω, θέλω να κάνω μια σύντομη αναφορά στο ρόλο της διαφήμι
σης σε συνδυασμό με την τεχνολογία που έχει στην διάθεσή της και κυρίως τα
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ΜΜΕ, κι αυτό, γιατί προσωπικά πιστεύω ότι τα πρότυπα παραγωγής και κατανά
λωσης και η υπερκατανάλωση είναι η βασική αιτία που μας απομακρύνει από 
μια αειφόρο ανάπτυξη.

Η διαφήμιση, με κύριο μοχλό την τηλεόραση, ξεπερνώντας κατά πολύ τα όρια 
της ενημέρωσης, πείθει και μετατρέπει έντεχνα τις επιδυμίες σε ανάγκες. Και 
ενώ τα βασικά αναγκαία αγαθά λίγο-πολύ οροθετούνται σ' ένα δεδομένο 
φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, οι επιθυμίες είναι ατέρμονες, είναι ατέλειω
τες.

Έτσι επιτυγχάνει δύο κακά:

Πρώτον: εξασθένιση του οικογενειακού εισοδήματος και

Δεύτερον: υπερκατανάλωση, με τις γνωστές δυσμενείς επιπτώσεις στο
περιβάλλον. Γιατί υπερπαραγωγή αγαθών σημαίνει εξάντληση 
φυσικών πόρων, κατανάλωση παραπανίσιας ενέργειας, υπερ
θέρμανση του πλανήτη, κλιματικές αλλαγές.

Οι προοπτικές για τη χώρα μας είναι ίσως αισιόδοξες, γιατί αφ' ενός οι μέχρι 
τώρα ζημιές στο περιβάλλον είναι δυνατόν να αποκατασταθούν, αφ' ετέρου 
φαίνεται ότι έχουμε συνειδητοποιήσει την αναγκαιότητα προσαρμογής στους 
κανόνες, και τήρησης των προϋποθέσεων που λίγο πριν συνοπτικά περιέγραψα.

Μπορούμε να διατηρήσουμε την ισορροπία στα ευαίσθητα οικοσυστήματα 
της πατρίδας μας, ελέγχοντας και καθοδηγώντας τις δημόσιες και ιδιωτικές 
επενδύσεις με ταυτόχρονη αύξηση της απασχόλησης, αξιοποιώντας τα συγκριτι
κά πλεονεκτήματα της χώρας, με πρώτα εκείνα του κλίματος, της φαντασίας και 
των ικανοτήτων του λαού μας όταν συμμετέχει.

Τέλος μπορούμε να αξιοποιήσουμε τον πολιτισμό μας, έναν πολιτισμό με 
κύριο χαρακτηριστικό το Μέτρο  και την Αειφορία.

Τι άλλο τάχα πρέπει να κάνει ένα Σοσιαλιστικό Κίνημα, ένα Κίνημα που αγαπά 
και σέβεται τον άνθρωπο και το περιβάλλον; Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Η συντρόφισσα Ροδούλα Ζήση έχε ι το λόγο.
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ΡΟΔΟΥΛΑ Ζ Η Σ Η

Λυπάμαι που δεν έχω το χρόνο για να φανεί μέσα από την τοποθέτησή μου 
και η συνολική δουλειά και η άποψη του Τομέα Ποιότητος Ζωής και Περιβάλλο
ντος του ΠΑΣΟΚ, που έχει κάνει το άνοιγμα -για να απαντήσω στο Μιχάλη το 
Μοδινό- στα Οικολογικά Κινήματα, στα νέα Κινήματα πλέον που έχουν ευαι
σθητοποιηθεί πάνω σ' αυτόν τον τομέα.

Συντρόφισσες και σύντροφοι, εκλεκτο ί προσκεκλημένοι μας, αν για οποιοδή- 
ποτε άλλο θέμα πολιτικής και ιδεολογίας που απασχόλησε την Πανελλήνια Συν
διάσκεψή μας θα μπορούσαν να υπάρχουν ενδεχομένως διαχωριστικές γραμ
μές, και αν ακόμη θα μπορούσαν τέτο ιες γραμμές να υπάρχουν ανάμεσα στα 
κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ακόμα να διατυπωθούν διαφωνίες εντός 
και εκτός της παράταξής μας, για το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής μόνο 
κοινή αγωνία θα μπορούσαμε να εκφράσουμε και μόνο συλλογική προσπάθεια 
θα μπορούσαμε να καταγράψουμε.

Το περιβάλλον και η αειφόρος ανάπτυξη δεν έχουν χαρακώματα, δεν έχουν 
σύνορα. Το γενικό κλίμα σήμερα με τις σύγχρονες ανάγκες και τα νέα δεδομέ
να, είναι πρόσφορο για να συζητήσει κανείς μια συνολική περιβαλλοντική πολι
τική στο πλαίσιο της σοσιαλιστικής αντίληψης, και η ελπίδα πως τα λόγια δεν θα 
μείνουν κενά σχήματα, είναι σήμερα περισσότερο από κάθε φορά εδραιωμένη.

Πριν από 2 0 -30  χρόνια το περιβάλλον βρισκόταν στο περιθώριο της οικονο
μίας. Σήμερα βρίσκεται στο επίκεντρο των διαδικασιών λήψης οικονομικών απο
φάσεων και αποτελεί έναν από τους στυλοβάτες της παγκόσμιας ασφάλειας.

Αν λάβουμε δε υπόψη μας το περιβάλλον με τις πολιτικές, κοινωνικές, πολιτι
σμικές, Βιομηχανικές και εμπορικές παραμέτρους του, τότε σε ευρωπαϊκό όσο 
και σε παγκόσμιο επίπεδο έχουμε οδηγηθεί σ' ένα νέο πρότυπο ανάπτυξης το 
οποίο θα σφραγίσει τον επόμενο αιώνα, το ζητούμενο της Πανελλήνιας Συνδιά
σκεψής μας.

Αυτό το νέο πρότυπο ανάπτυξης είναι το ζητούμενο για το ΠΑΣΟ Κ της νέας 
εποχής, για τα Σοσιαλιστικά κόμματα της Ευρώπης, για την ίδια την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, αλλά και για ολόκληρο τον πλανήτη που υποφέρει σήμερα από μια 
παγκόσμια κρίση προσανατολισμού, όπου η διεθνοποίηση της οικονομίας δεν
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βιώνεται ακόμα ως ελπίδα και πολλές φορές συσχετίζεται με την κοινωνική 
αβεβαιότητα και το φόβο του αποκλεισμού.

Αν η Ευρώπη βρει το νέο πρότυπο ανάπτυξης αντιμετωπίζοντας αυτή την κρίση 
του προσανατολισμού, τότε 8α μπορέσει να διαμορφώσει από μόνη της μια 
δική της ταυτότητα προς θετική κατεύθυνση και να δώσει πραγματική αξία σ' 
αυτό που θα αποτελέσει τη βάση αυτής της διαφοράς. Βιώσιμη ανάπτυξη στηρι- 
ζόμενη στην ισονομία, τη συμμετοχική δημοκρατία και την στο ακέραιο χρήση 
της κοινής πολιτισμικής και φυσικής κληρονομιάς της. Αυτό, θα δώσει νέο προ
σανατολισμό στην Ευρώπη και θα της δώσει και νέα προοπτική.

Οι άνθρωποι, είπε η Ευρωπαϊκή επιτροπή, πρέπει να φροντίσουν τον κόσμο 
τους, αν δεν  θέλουν να τον χάσουν. Και στις αποφάσεις-ψηφίσματα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θεσπίζεται το περιβάλλον ισότιμο κριτήριο στην 
υλοποίηση των πολιτικών για την επίτευξη της οικονομικής και κοινωνικής συνο
χής. Όπως τονίζεται, όλες οι δραστηριότητες των Διαρθρωτικών Ταμείων και 
του Ταμείου Συνοχής πρέπει να λαμβάνουν ισότιμα υπόψη τους το στόχο της 

αειφόρου ανάπτυξης.

Τα ειδ ικά κριτήρια χρηματοδότησης του κάθε Ταμείου πρέπει να αναθεωρη
θούν, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα επιλέγονται μόνο εκείνες οι δραστη
ριότητες που -εκτός από το κριτήριο της συνοχής- θα έχουν ισότιμα και το κρι
τήριο της επίτευξης της περιβαλλοντικής αειφόρου ανάπτυξης.

Η αειφόρος ανάπτυξη με γεωγραφική, περιβαλλοντική ή τομεακή αναφορά, 
είναι μια σειρά από έννοιες με αντικειμενικό περιεχόμενο, όπως αύξηση, εξέλ ι
ξη, κίνηση, μετασχηματισμός, μεταβολή, αλλαγή, που χαρακτηρίζουν ποιοτικά 
και ποσοτικά μεγέθη της, τα οποία βρίσκονται σε εξάρτηση μεταξύ τους μ' έναν 
άμεσο ή έμμεσο τρόπο.

Η φύση και η κοινωνία βρίσκονται πάντα σε μια κατάσταση διαρκούς μεταβο
λής και ανανέωσης, όπου πάντα το καινούριο θα γεννιέται, θα μάχεται το παλιό 
και θα πεθαίνει δίνοντας, όμως, ξανά τη θέση του σ' ένα διαφορετικής ποιότη
τας καινούριο.

Έτσι, με τις συγκεκριμένες συνθήκες της φυσικής και της κοινωνικοπολιτικής 
πραγματικότητας, με τις γνωστές δυνατότητες αλλά και τους περιορισμούς των 
φυσικών και ανθρωπίνων διαθεσίμων της, πρέπει να κατακτηθεί σήμερα μία νέα 
συνολική κοινωνική αντίληψη από τις μεταλλασσόμενες δημοκρατικές σοσιαλι
στικές δυνάμεις, που χωρίς να ισοπεδώνουν ή να αναιρούν το ρόλο του κρά
τους, να λειτουργούν παρεμβατικά με δράσεις, έτσι ώστε η πολυδιάστατη κρίση
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να συναντά συνεχώς την αύξουσα, πολυδιάστατη, πλουραλιστική διάθεση υπέρ
βασης -που ανέφερε και ο Υπουργός- εκ μέρους των πολιτών και της κοινωνίας, 
που θα ανατροφοδοτεί μια διαδικασία σύνθεσης και αποτελεσματικότητας.

Νομίζω, συντρόφισσες και σύντροφοι, ότι από τα αποτελέσματα που έχουμε 
μέχρι σήμερα από τις διάφορες Διασκέψεις, που δεν αποτέλεσαν απλώς τους 
τροχονόμους ιδεών ή καταθέσεων προτάσεων, από το Ρίο μέχρι την Κοπεγχάγη 
και μέχρι σήμερα, οι διαπιστώσεις για την αυθαίρετη καταστροφή συνεχίζονται.

Συνεχίζετα ι η παραγωγή πυρηνικών όπλων, η ρύπανση της ατμόσφαιρας, η 
αύξηση των ακτινοβολιών και των χημικών ουσιών, η άνοδος της θερμοκρασίας 
που προκαλεί το φαινόμενο του θερμοκηπίου, η καταστροφή των δασών, η 
καταστροφή της γεωργικής γης μέσα από τις μονοκαλλιέργειες και μέσα από τη 
συνεχή και αλόγιστη χρήση των λιπασμάτων και των παρασιτοκτόνων, η ερημο
ποίηση.

Η Διεθνής Τράπεζα -κάποιος ανέφερε εδώ- ε ίχ ε  δώσει στατιστικά στοιχεία, 
ότι δόθηκαν δισεκατομμύρια για δημιουργία κήπων, χώρων αναψυχής. Πού είναι 
το περιβάλλον; Και αυτά κατέληξαν σε ερήμους. Άρα, είχαμε μία σπατάλη χρή
ματος, μια δαπάνη η οποία δεν ε ίχ ε  το αντίκρισμα για την ποιότητα ζωής.

Πρέπει να απαντήσουμε σε όλα αυτά, ποιες δράσεις θα αναπτύξουμε, πώς 
οραματίζεται η Κεντροαριστερά, η ευρωπαϊκή, τον επόμενο αιώνα. Δεν ξέρω αν 
αυτή τη στιγμή και σ' αυτή την αίθουσα θα μπορούσαμε να δώσουμε έναν κατά
λογο μέτρων. Περισσότερο έχουμε ανάγκη από μία φιλοσοφική απάντηση, μέσα 
από μια βαθιά γνώση και επίγνωση του τι συμβαίνει σήμερα και μέσα από μια 
κριτική ενατένιση των νέων προσπαθειών που γίνονται στην Ευρώπη και στη 
χώρα μας.

Είχε αναφέρει ο αείμνηστος Γεώργιος Γεννηματάς σε μια τοποθέτησή του κάτι 
για το όραμα της αμερικανικής και της γαλλικής νεολαίας της δεκαετίας του 
'60. Αυτή η νεολαία οραματίστηκε τον επόμενο αιώνα. Ζήτησε την πραγμάτωση 
του αδύνατου, για να μη βρεθούμε με το αδιανόητο. Στη θέση του κυνισμού 
μιας ανάπτυξης χωρίς νόημα, η Οικολογία απαντά με το ρεαλισμό μιας ανάπτυ
ξης για τον άνθρωπο σε αρμονία με το φυσικό του κόσμο.

Αυτό το όραμα πρέπει να ψάξουμε εμείς σήμερα, για την ποιότητα της ζωής 
των επόμενων γενεών. Μπορεί οι Διασκέψεις που γίνανε να μη δώσανε ουσια
στικές λύσεις. Δώσανε όμως μια κατακραυγή -και εδώ είναι ένα θέμα που πρέ
πει να το δούμε-, μια καταγγελία εναντίον των πολιτικών ηγεσιών, εναντίον των 
οργανωμένων συμφερόντων και των εξωθεσμικών παραγόντων, εναντίον της 
ανισότητας, της φτώχειας και του πλούτου, δηλαδή της εξουσίας.
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Είναι μια πρόκληση, φίλες και φίλοι, για πολιτικούς, επιχειρηματίες, επιστήμο
νες, εργαζόμενους, παραγωγούς και καταναλωτές, είναι μια πρόκληση σήμερα 
και αύριο να δούμε πώς 8α εναρμονίσουμε τα τέσσερα στοιχεία (πληθυσμό- 
περιβάλλον- τεχνολογία-κοινωνική οργάνωση). Είναι μια πρόκληση η «Ατζέντα 
2 1 » για τα βιώσιμα μέσα διαβίωσης και για τις θετικές εμπειρίες κοινοτικών 
πρωτοβουλιών, όπως οι Βασικές φροντίδες για το περιβάλλον.

Είναι μια πρόκληση η στρατηγική της αειφόρου ανάπτυξης, όπως εμφανίζεται 
και στο 5ο Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον. Όλα αυτά απαιτούν εγρή
γορση, τόλμη, πίστη στο ότι η αειφόρος ανάπτυξη οδηγεί στη βελτίωση των κοι
νωνικών συνθηκών και όχι μόνο των περιβαλλοντικών.

Οτι η απασχόληση και η προστασία της φύσης δεν είναι ανταγωνιστικές, ότι ο 
μη εμπορικός τομέας, ως δημιουργός δραστηριοτήτων, μπορεί να προσφέρει 
πολλά στην ποιότητα της ζωής και σε εκατοντάδες χιλιάδες ανέργων και να 
τους δώσει έναν λόγο ύπαρξης και μια ενισχυμένη αξιοπρέπεια. Αυτό πρέπει να 
το αντιληφθούμε σήμερα, αύριο, καθημερινά.

Πιστεύω ότι είναι καιρός να γίνουμε εμείς πρόγονοι του επόμενου αιώνα. Το 
ΠΑΣΟ Κ πάντα, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, και τώρα, παλεύει προς αυτή 
την κατεύθυνση. Και καλώ μ' ένα μήνυμα μόνο, ένα μήνυμα που το κάνει το 
ΠΑΣΟΚ, ο Τομέας Ποιότητος Ζωής και Περιβάλλοντος, ένα μήνυμα προς την 

ίδια την κοινωνία, ένα μήνυμα αποδεκτό απ' όλους.

Να είμαστε όλοι μαζί σε μια δυναμική που μπορεί να αναπτυχθεί από τους 
ενήμερους ενεργούς πολίτες στη βάση της γνώσης ότι περιβάλλον είναι το 
σύνολο των φυσικών και ανθρωπογενών παραγόντων που βρίσκονται σε αλλη

λεπίδραση και επηρεάζουν την οικολογική ισορροπία, την ποιότητα ζωής, την 
υγεία των κατοίκων, την ιστορική και πολιτιστική παράδοση και τις αισθητικές 

αξίες.

Το άλλο μήνυμα, η αναγκαιότητα της ανάπτυξης με κυρίαρχο ποιοτικό μέτρο 
το σεβασμό στο περιβάλλον, μέσα από τη συνεργασία με όλους τους φορείς 
και όλα τα κινήματα, μέσα από μια διαδικασία συνολική όπου -αξιοποιώντας τα 
συγκριτικά πλεονεκτήματα- θα συνυπάρχουν αρμονικά σ' ένα ισόρροπο πλαίσιο 
οι τομείς της γεωργίας, της βιομηχανίας, των υπηρεσιών, του τουρισμού, του 
πολιτισμού και της παιδείας και η άνοδος του βιοτικού επιπέδου.

Και τέλος, τη συνειδητοποίηση όλων μας ότι μέσα στο πεδίο της ευρωπαϊκής 
και της παγκόσμιας ολοκλήρωσης, με τη διεθνοποίηση της αγοράς και την έντα
ση του ανταγωνισμού, πρέπει να δούμε τι μπορούμε να παράγουμε, πώς πρέπει
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να διαχειριζόμαστε τις πλουτοπαραγωγικές μας πηγές, ποια είναι τα δίκαια κοι
νωνικά μέτρα για να εξυπηρετηθούν πραγματικές ανάγκες και για να διατηρηθεί 
η ισορροπία των οικοσυστημάτων της χώρας και της Ευρώπης και η πολιτιστική 
μας κληρονομιά.

Επειδή πιστεύουμε εμείς στο ΠΑΣΟΚ, ανοίγοντας πραγματικά το δρόμο και τη 
συνεργασία μαζί σας, ότι οι ενέργειες και οι πράξεις των ανθρώπων που αποτυ- 
πώνονται στο χώρο και το ενδιαφέρον για την προστασία του φυσικού, ιστορι
κού, πολιτισμικού χαρακτήρα της ανάπτυξης είναι το κοινό σημείο αναφοράς 
της Πολιτείας, των φορέων, των πολιτών, καλούμαστε όλοι να προστατεύσουμε, 
να συντηρήσουμε, να συμπληρώσουμε την ανθρώπινη ιστορία με θεσμούς και 
μέτρα, με ευαισθησία και θάρρος και με όλες τις εκφράσεις του πολιτισμού 
που θα συγκρατούν και θα διευρύνουν τις ιστορικές, αισθητικές και περιβαλλο
ντικές μας αξίες. Σας ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Ο σύντροφος Μίλτος Τσόγκας, από το ΙΣΤΑΜΕ, έχε ι το λόγο.
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΔΟΜΗ Η περιβαλλοντική στρατηγική & η αειφόρος ανάπτυξη

Μ ΙΛ Τ Ο Σ Τ Σ Ο ΓΚ Α Σ

Πραγματικά, 8α προσπαθήσω να θίξω ορισμένα σημεία, κυρίως ως σημεία 
προβληματισμού περισσότερο, γιατί μέσα στα δύο-τρία λεπτά σίγουρα δεν μπο
ρούμε να κάνουμε κάποια ανάλυση. Και σίγουρα δεν θα επιχειρήσω να κάνω 
καμιά προσέγγιση ιδεολογική και πολιτική του θέματος αυτού σε σχέση με το 
Σοσιαλισμό, τη Δημοκρατία και την Αριστερά. Εξάλλου, πολύ εναργώς άλλοι 
ικανότεροι εμού έχουν ήδη εξαντλήσει το θέμα.

Και μπαίνω κατευθείαν στα πέντε σημεία που νομίζω ότι είναι στρατηγικής 
σημασίας και έχουν σχέση με τη θεματική αυτή ενότητα. Νομίζω ότι η οποιαδή
ποτε περιβαλλοντική στρατηγική θα πρέπει να διέπεται από μια ολοκληρωμένη 
αντίληψη, και στην οριζόντια εκδοχή της αλλά και στην κάθετη εκδοχή της.

Και εννοώ τι σημαίνει αυτό, ότι θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα 
που έχουν σχέση με το περιβάλλον στην οριζόντια διάσταση ολοκληρωμένα, 
δηλαδή έρευνα και τεχνολογία, εκπαίδευση-παιδεία, επ ιδεικτικά  σχέδια και 
εφαρμογές. Δεν θα πρέπει να διαχωρίζουμε αυτές τις έννοιες, μέσα σε μια 
σύγχρονη προσέγγιση αυτού του προβλήματος.

Το δεύτερο σημείο το οποίο ήθελα να θίξω, είναι η κάθετη ολοκληρωμένη 
προσέγγιση. Δηλαδή δεν μπορούμε να συζητάμε για το περιβάλλον μέσα σε 
μια κάθετη εκδοχή, όταν αυτό αντιλαμβάνεστε έχε ι σχέση με την παραγωγική 
διαδικασία. Η παραγωγική διαδικασία στη γεωργική της διάσταση έχε ι σχέση 
με τη διατροφή του ανθρώπου, έχε ι σχέση με την υγεία και έχε ι σχέση και με το 
περιβάλλον.

Άρα, θα πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε μ' αυτή την ολοκληρωμένη, σίγουρα, 
αντίληψη. Το τρίτο σημείο είναι η επισήμανση σημαντικών εθνικών προβλημά
των, τα οποία όμως είναι και προβλήματα γειτονικών μας περιοχών και ευρωπαϊ
κών, σίγουρα και άλλων κρατών.

Τέτοια προβλήματα, όπως είναι το φαινόμενο της ερημοποίησης, στο οποίο η 
Ελλάδα έχ ε ι σημαντικό πρόβλημα, και έχουν σημαντικό πρόβλημα και άλλα 
μεσογειακά κράτη και θα πρέπει να δούμε δράσεις συντονισμένες μ' αυτά τα 
κράτη, έτσι ώστε η Ελλάδα να παίξει και ένα ρόλο άσκησης πολιτικής ευρωμε- 
σογειακής και ευρύτερης πολιτικής γι' αυτά τα συγκεκριμένα θέματα.
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Το τέταρτο σημείο που ήθελα να θίξω είναι η θέση περιβάλλοντος και οικονο
μίας και παραγωγικής διαδικασίας. Θα πρέπει να περάσουμε σε μια άλλη αντί
ληψη, να ξεφύγουμε από την αντίληψη άμυνας για τα θέματα οικολογίας και να 
περάσουμε σε μια αντίληψη επίθεσης.

Και συγκεκριμένα, εννοώ μ' αυτό ότι δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε την 
οικολογία, είπαμε, ως ένα μηχανισμό αμυντικό, αλλά θα πρέπει να προσπαθή
σουμε να αναδείξουμε μέσα από την οικολογική διάσταση μιας παραγωγικής 
διαδικασίας, το πλεονέκτημα που έχουν τα προϊόντα τα οποία παράγονται με 
τέτο ιες συνθήκες και η προστιθέμενη αξία που αποκτούν όταν αυτά ονομάζο
νται οικολογικά, βιολογικά, όχι ολοκληρωμένης παραγωγικής διαδικασίας, έτσι 
ώστε να λυθούν και προβλήματα που υπάρχουν στην πρωτογενή παραγωγή και 
στη δευτερογενή, βέβαια.

Και αναφέρομαι στα μεγάλα προβλήματα της γεωργικής παραγωγής και των 
τιμών των γεωργικών προϊόντων, που πραγματικά μέσα απ' αυτή την οικολογική 
διάσταση μπορούμε να προσδώσουμε προστιθέμενη αξία, έτσι ώστε να ξεφύ
γουμε απ' αυτή τη συμβατική γεωργία και να πάμε σε μια άλλη γεωργία, η οποία 
θα έχε ι και ένα σημαντικό οικονομικό αποτέλεσμα για τον Έλληνα αγρότη. Και η 
πέμπτη διάσταση, και κλείνω μ' αυτό, είναι η σχέση της περιβαλλοντικής στρα- 
τηγ|κής και των νέων τεχνολογιών.

Και πιο συγκεκριμένα αυτό για το οποίο γίνεται πολύς λόγος τα τελευταία 
χρόνια και οφείλεται βέβαια στη ραγδαία εξέλιξη των νέων τεχνολογιών και ιδ ι
αίτερα της γεωργικής μηχανικής, που είναι ένας κλάδος της βιοτεχνολογίας, 
που αφορά βέβαια στην παραγωγική της διάσταση και τα γεωργικά προϊόντα, 
αλλά βέβαια θ έτε ι και ένα σωρό ερωτήματα νομικής, κοινωνικής και ηθικής 
φύσεως, τα οποία θα πρέπει να τα προσεγγίσουμε, αλλά σε καμιά περίπτωση 
δεν θα πρέπει να μας οδηγήσουν σε μια αντίληψη άρνησης χρησιμοποίησης 
των τεχνολογιών και των προϊόντων που απορρέουν απ' αυτές τις τεχνολογίες, 
αλλά ίσα ίσα σε μια ορθολογική πολιτική ανάπτυξη υποδομών, τήρησης των 
προδιαγραφών που απορρέουν ε ίτε  από κοινοτικές, ε ίτε  από εθνικές οδηγίες, 
και ανάπτυξη μηχανισμών παρακολούθησης και της χρήσης και της απελευθέ
ρωσης αυτών των μηχανισμών. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Η συντρόφισσα ΕλισσάΒετ Παπαζώη έχει το λόγο.
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΔΟΜΗ

ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΠΑΠΑΖΩΗ

Είναι η αλήθεια ότι ο τρόπος που μιλάμε σ' αυτή την ενότητα, είναι θα έλεγα 
ιδιαίτερα αντιοικολογικός. Ένας από τους οικολογικούς κανόνες είναι ότι δεν 
πρέπει να πιεζόμαστε. Εδώ μάλλον είμαστε υπό μία τρομακτική πίεση, και εγώ 
αισθάνομαι σαν το περιβάλλον αυτή τη στιγμή.

Διανύουμε μια περίοδο έντονης αμφισβήτησης του διαμηχανικού μοντέλου 
ανάπτυξης, και πιστεύω ότι βρισκόμαστε σε μία μετάβαση σε ένα άλλο μοντέ
λο, που συμβατικά το ονομάζουμε -και εδώ πιστεύω ότι υπάρχει μια αμηχανία- 
μεταβιομηχανικό. Μ ερικές διαπιστώσεις γνωστές.

Οι ρυθμοί μεγέθυνσης της παγκόσμιας παραγωγής είναι ιλιγγιώδεις. Όμως, η 
ευημερία και η σύγχρονη καταναλωτική κοινωνία αφορούν μια μικρή μειοψηφία, 
και η αλήθεια είναι, παρά όσα υπόσχονται πολιτικοί και τεχνοκράτες στον Τρίτο 
Κόσμο, ότι αν ο Τρίτος Κόσμος φτάσει στο επίπεδο της κατανάλωσης και της 
σπατάλης των πλουσίων χωρών, τότε ο πλανήτης μας απλώς θα πεθάνει.

Είναι γνωστό ότι αρκεί να εξηλεκτριστούν οι τεράστιες περιοχές της Ασίας και 
της Αφρικής, ώστε πλέον το φαινόμενο του Θερμοκηπίου να φτάσει σε κατά
σταση που θα διαλύσει τον πλανήτη. Συγχρόνως, παρ' όλο που η ανεργία αυξά
νεται, η τεχνολογία μας προωθεί την εξοικονόμηση των εργατοωρών, ενώ αντί
θετα οι φυσικοί πόροι που βρίσκονται κάτω από εξάντληση, εκ ε ί δεν γίνεται 
καμία εξοικονόμηση, υπάρχει μια σπατάλη.

Η τεχνολογία επίσης τρέχει με μεγάλη ταχύτητα σε ό,τι αφορά όλα τα προ
βλήματα, αλλά τα μεγάλα περιβαλλοντικά προβλήματα και η λύση τους ακο
λουθούν ρυθμούς χελώνας. Νομίζω ότι δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είμαστε σε 
λάθος δρόμο, και το ερώτημα είναι αν υπάρχει εναλλακτική λύση.

Ίσως μια διαχωριστική γραμμή σήμερα ανάμεσα στο τι είναι συντηρητικό και τι 
είναι προοδευτικό είναι ανάμεσα σ' αυτούς που θέλουν να συντηρήσουν το 
σημερινό μοντέλο ανάπτυξης και σε άλλους που το αμφισβητούν και προσπα
θούν να βρουν μεθόδους για να προχωρήσουμε σε ένα διαφορετικό μοντέλο.

Επίσης, μια διαχωριστική γραμμή υπάρχει σ' αυτούς που πιστεύουν ότι οι φυσι
κοί πόροι είναι ανεξάντλητοι και ότι οφείλουμε να τους διανείμουμε δικαιότερα
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΠΔΣΟΚ

και ανάμεσα στους λαούς, αλλά και να τους διατηρήσουμε για τις επόμενες 
γενιές. Πιστεύω ότι ένα σοσιαλιστικό κόμμα οφείλει να απαντήσει σε ορισμένες 
προκλήσεις.

Πρόκληση πρώτη. Σκοπεύουμε να αλλάξουμε το ενεργειακό μας δόγμα, ώστε, 
για παράδειγμα, να συμπεριληφδεί μέσα στο ενεργειακό μας μείγμα η μαζική 
χρήση των ήπιων μορφών ενέργειας;

Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αφιερώσουμε πόρους για την έρευνα στον τομέα 
αυτό και, βεβαίως, πρέπει να αντιμετωπίσουμε το γεγονός ότι μία αλλαγή σ' 
αυτόν τον τομέα 8α συμπαρασύρει και άλλου είδους αλλαγές, μια που οι ήπιες 
μορφές ενέργειας δεν χρειάζονται κεντρικό σύστημα και είναι ένα αρκετά απο
κεντρωμένο σύστημα παραγωγής ενέργειας.

Πρόκληση δεύτερη. Σκοπεύουμε να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε ριζικά τα 
πρότυπα παραγωγής και κατανάλωσης, για να μειώσουμε την πίεση στο περι
βάλλον; Παράδειγμα. Θα πάρουμε μέτρα ώστε τα προϊόντα μιας χρήσης στα
διακά να καταργηθούν και να περάσουμε σε ανακυκλώσιμα προϊόντα μεγάλης 
διάρκειας που 8α χρησιμοποιούν όσο γίνεται λιγότερους φυσικούς πόρους;

Πρόκληση τρίτη. Η ανάπτυξη 8α δ εχθ εί να παρακολουθήσει το ρυδμό της 
φύσης, ενσωματώνοντας την έννοια της επιλεκτικής βραδύτητας; Για παράδειγ
μα, το αυτοκίνητο που τρέχει με 8 0  χιλιόμετρα καταναλώνει 5 λίτρα βενζίνη, 
αυτό που τρέχει με 1 20  καταναλώνει 2 0  λίτρα βενζίνη. Αντίστοιχα, βέβαια, για 
τα τρένα, για τα αεροπλάνα κ.λπ.

Πρόκληση τέταρτη. Ξέρουμε τώρα ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μπο
ρεί να βοηθήσουν στην αναδιάρθρωση της αγροτικής οικονομίας, μέσα απ' 
αυτά που λέγονται ενεργειακά νέα φυτά. Έχουμε σκοπό να πάρουμε πρωτοβου
λίες προς αυτή την κατεύθυνση;

Πρόκληση πέμπτη. Το θέμα των μεταφορών και η αύξηση που η παγκοσμιοποί
ηση επιβάλλει σ' αυτόν τον τομέα.

Πρόκληση έκτη. Τι θα κάνουμε με τις πόλεις μας; Δύο λέξεις για την Ελλάδα. 
Η Ελλάδα μέχρι το πρόσφατο παρελθόν της βρισκόταν στο περιθώριο της βιο- 
μηχανικής ανάπτυξης.

Κατά την άποψή μου ευτυχώς δεν αναπτυχθήκαμε και έτσι προστατεύσαμε το 
περιβάλλον, τους φυσικούς μας πόρους, διατηρήσαμε τον πολιτιστικό μας 
χαρακτήρα. Η Ελλάδα έχε ι σήμερα στο εθνικό της ενεργητικό μια καλή ποιότη
τα περιβάλλοντος, ένα σημαντικό -με παγκόσμια ακτινοβολία- πολιτισμό και ένα 
ικανό ανθρώπινο δυναμικό που μπορεί να δ ιεκδικήσει μια ξεχωριστή θέση στο 
γνωσιουργό, στο διεθνή, στον πράσινο 21 ο αιώνα.
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΔΟΜΗ Η περιβαλλοντική στρατηγική

Το θέμα είναι αν 8α αποφασίσουμε να φτιάξουμε ένα όραμα για την Ελλάδα 
μέσα σ' αυτά τα πλαίσια ή που τουλάχιστον 8α περιέχει αυτές τις έννοιες. Η 
Ελλάδα είναι μια χώρα που δεν ρυπαίνει. Μπορεί να παίξει έναν πολύ σημαντικό 
ρόλο στην περιοχή μας. Μπορούμε να ασκήσουμε μία περιβαλλοντική πολιτική.

Και να θυμίσω εδώ ότι η περιβαλλοντική πολιτική σήμερα χρησιμοποιείται για 
να διεισδύει κανένας σε περιοχές δύσκολες σε ό,τι αφορά άλλου είδους κλα
σικές σχέσεις.

Τέλος, ένα τελευταίο ερώτημα, έχουμε στα χέρια μας το Αιγαίο που αποτελεί 
από μόνο του ίσως ένα πρότυπο μιας αντίληψης αειφορικής ανάπτυξης, μια που, 
όπως ξέρετε, η μικρή κλίμακα, το άριστο περιβάλλον, ο πολιτισμός, οι κοινωνίες 
που υπάρχουν ακόμα στο Αιγαίο, αλλά και άλλα χαρακτηριστικά, όπως για 
παράδειγμα το γεγονός ότι στο Αιγαίο η ενέργεια μάς στοιχίζει τριπλάσια απ' 
ό,τι στην ηπειρωτική Ελλάδα εξαιτίας των αυτόνομων πετρελαϊκών σταθμών και 
επομένως οι ήπιες μορφές ενέργειας 8α μπορούσαν μαζικά να αξιοποιηδούν 
στο Αιγαίο, γιατί είναι και οικονομικά συμφερότερες.

Το Αιγαίο επίσης είναι ένα μέρος που δεν μπορεί να παράγει μαζικά και, άρα, 
δεν μπορεί να αναδείξει προϊόντα ποιότητας, και αυτό σημαίνει βεβαίως κάποια 
σχέση άμεση με την οικολογία. Τέλος, το γεγονός ότι μιλάμε για μία τουριστική 
περιοχή, είναι μία περιοχή που επομένως πρέπει να διαφυλάξει το περιβάλλον 
της, ακριβώς γιατί αποτελεί ένα από τα Βασικά κεφάλαια αυτού του τομέα.

Επομένως, 8α μπορούσαμε -για παράδειγμα- το Αιγαίο να αποτελέσει έναν 
πιλοτικό χώρο εφαρμογής αυτού που λέγεται αειφορικό μοντέλο ανάπτυξης. 
Τελειώνοντας, 8α ήθελα να πω ότι πιστεύω ότι μερικές γενιές έχουν γεννηθεί 
για να δημιουργήσουν και άλλες για να συντηρήσουν έναν πολιτισμό. Πιστεύω 
ότι είμαστε από τις γενιές εμείς και οι επόμενες, που οφείλουμε να δημιουργή
σουμε ένα νέο πολιτισμό, να γίνουμε εφευρέτες του μέλλοντος μας.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Ο σύντροφος Χρήστος Πάχτας έχε ι το λόγο.
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΠΑΣΟΚ Ο Σοσιαλισμός 8  η Δημοκρατία στην Ευρώπη του 21ου Αιώνα

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΧΤΑΣ

Πολύ σύντομα 8α συρρικνώσω μια παρέμβαση σε δύο φράσεις, για να ανα
πτύξω κάποια σημεία που νομίζω είναι χρήσιμα. Η αειφόρος ανάπτυξη μίας 
χώρας δεν είναι αίτημα που περιορίζεται σε μία ομάδα πολιτών, φορέων ή κομ
μάτων με αυξημένες ευαισθησίες και οράματα.

Απαιτεί την κατανόηση αλλά και τη συστράτευση όλων των πολιτών, ώστε στο 
σύνολό τους να αντιληφθούν τι σημαίνει και πώς εκφράζεται σε ατομικό και κοι
νωνικό επίπεδο. Και τούτο γιατί δεν είναι αυτονόητο ότι στο πλαίσιο ενός αυξα
νόμενου ανταγωνισμού, οι συμμετέχοντες στην αναπτυξιακή διαδικασία, αυτό
ματα, 8α προσαρμόσουν τα σχέδια δράσης τους στις απαιτήσεις της αρχής της 
βιώσιμης ανάπτυξης.

Ανταγωνισμός και ανάγκες κερδοφορίας τείνουν, σε δεδομένες συγκυρίες, 
να περιορίζουν τους χρονικούς ορίζοντες των εγχειρημάτων και των δράσεων 
που στοχεύουν στην αειφορία. Σύντομα, τώρα, θα συνοψίσω την παρέμβασή 
μου σε κάποια σημεία. Κατ' αρχήν σε μία πρώτη.

Στη σύγχρονη εποχή, η σχέση περιβάλλοντος και ανάπτυξης βρίσκεται στο 
επίκεντρο του προβληματισμού και των αναζητήσεων, όχι μόνο του τεχνικού και 
επιστημονικού κόσμου, αλλά και όσων έχουν πολιτική ευθύνη για τη λήψη απο
φάσεων στα θέματα σχεδιασμού και υλοποίησης των αναπτυξιακών πολιτικών - 
και είμαστε σε μία φάση σχεδιασμού και αποφάσεων σήμερα στην Ελλάδα.

Οφείλουμε όμως να προσέξουμε ιδιαίτερα ένα θέμα. Η συνεχιζόμενη ανοχή 
και αναβλητικότητα σχεδόν σε κάθε αντιαναπτυξιακή πρακτική, δρα παρεμποδί
ζοντας τόσο την οικονομική, όσο και την κοινωνική και περιβαντολλογική ανα
βάθμιση, συχνά, προβλημάτων προβληματικών περιοχών.

Μερικά παραδείγματα. Βιολογικός καθαρισμός Ιωαννίνων. Σε μία υποδειγμα
τική πόλη από πλευράς αποχέτευσης, όπου οι βόθροι των πολυκατοικιών άδεια- 
ζαν δύο φορές τη βδομάδα, οι προ ετών κινητοποιήσεις στη Θεσπρωτία και 
στην Κέρκυρα εμπόδισαν για χρόνια τη λειτουργία της Μονάδας Βιολογικού 
Καθαρισμού.

Οι ακραίες αντιδράσεις (αποχώρηση της Θεσπρωτίας από την Ελλάδα), απο-
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δείχτηκαν στην πράξη ότι ήταν απαράδεκτες φαντασιώσεις. Όταν με αποφασι
στικότητα παροχέτευσαν από τα Ιωάννινα στον ποταμό Καλαμά τα επεξεργα
σμένα λύματα, ο ποταμός όχι μόνο δεν καταστράφηκε, όπως οι ευαισθητοποι
ούμενοι επέμεναν, αλλά αναβαθμίστηκε.

Φράγματα ΔΕΗ. Μολονότι είναι αποδεδειγμένο ότι όλα τα φράγματα της ΔΕΗ 
έχουν εξελ ιχθ ε ί σε οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιτυχίες (ο 
Ταυρωπός, τεχνητή λίμνη, μόνο, προτείνεται ως εξαίσιος χώρος εκδρομής), οι 
αντιδράσεις δεν έχουν τελειωμό.

Ακόμη και αν ξεχάσουμε ότι ο καλύτερος ελληνικός υδροβιότοπος, η Κερκίνη, 
είναι τεχνητή λίμνη που έγινε το 1930, το φράγμα του Θησαυρού στο Νέστο 
ήδη απορρόφησε τους κραδασμούς των πλημμυρών του 1997, όταν στις άλλες 
λεκάνες απορροής υπήρχαν καταστροφές βιβλικές και θάνατοι.

Υδατοκαλλιέργειες. Οι οικολόγοι του Βόλου παρεμπόδισαν δυναμικά την 
εγκατάσταση υδατοκαλλιεργειών στον Παγασητικό, ενώ την ίδια ώρα υπάρχει 
ακμάζουσα η αύξηση της ανεργίας. Οι υδατοκαλλιέργειες, όπως αποδείχθηκε 
στην πράξη, όχι μόνο δεν ρυπαίνουν, αλλά αποδείχθηκαν οικονομικά και κοινω
νικά ως μία από τις πρώτες αναπτυξιακές δράσεις της χώρας μας.

Επίσης, στη Μαγνησία, τοπικός παράγων κατάφερε και έκλεισ ε μονάδα ανα
κύκλωσης λαδιών αυτοκινήτων, η οποία εκτός από δεκάδες θέσεις εργασίας, 
ήταν και μια περιβαλλοντικά απαραίτητη δραστηριότητα. Αρκεί να σημειωθεί 
ότι αρκεί ένα λίτρο καμένου λαδιού αυτοκινήτου για να γίνει μία πετρελαιοκηλί
δα έκτασης 4  στρεμμάτων.

Πέρα όμως από τα παραπάνω, η αναποφασιστικότητα και η άγνοια του κρά
τους έχουν επ ιτρ έψ ει την πλήρη και ασύδοτη παρεμπόδιση απορροής των 
έργων. Να αναφέρουμε την εγκατάσταση κεραιών ραντάρ στην Περσία της 
Θεσσαλονίκης και στην Αλικαρνασσό, τη δημιουργία Χώρων Υγειονομικής 
Ταφής Απορριμμάτων στην Αττική, τη δημιουργία Μονάδων Παραγωγής 
Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Κρήτη, την επένδυση της μεταλλουργικής χρυσού 
στη Χαλκιδική, που αν δεν γίνει, θα καταστραφεί η περιοχή για πολλές δεκα ε
τίες.

Μια, επομένως, από τις πρώτες δράσεις του 3ου ΚΠΣ, είναι η δημιουργία 
ενός μηχανισμού, φορέα, που στόχος του θα είναι η ταχεία, ορθή, επιθετική και 
έγκυρη ενημέρωση των πολιτών για όλα τα σχεδιαζόμενα έργα - και ιδιαίτερα 
τα μεγάλα και κρίσιμα απ' αυτά.

Σημείο δεύτερο. Η προσέγγιση της βιώσιμης ανάπτυξης είναι πλέον αναγκαία 
στο πλαίσιο μιας οικονομικής πολιτικής που ξεπερνά τα όρια μιας απλής πολιτι
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κής προστασίας του περιβάλλοντος. Π.χ, η διατήρηση και η προστασία βιοτό
πων που, βεβαίως, είναι απαραίτητη, δεν πρέπει να μας οδηγήσει σε μία μουσει
ακού τύπου προσέγγιση, με απαγορεύσεις επί απαγορεύσεων.

Το παράδειγμα της κοιλάδας με τις πεταλούδες της Ρόδου είναι χαρακτηριστι
κό. Βλέποντας οι τοπικοί οικολογούντες να μειώνονται οι πεταλούδες της κοιλά
δας της Ρόδου, αρχές της δεκαετίας του '80 , πρότειναν να κλείσει η κοιλάδα.

Όμως, ευτυχώς, η Τοπική Αυτοδιοίκηση τότε και η πολιτεία, από κοινού αντι- 
λαμβανόμενες ότι, πέρα από την οικολογική της σημασία, η κοιλάδα ήταν ένας 
πλουτοπαραγωγικός πόρος, προχώρησαν μια πρωτοποριακή επέμβαση χωρίς 
να τη σφραγίσουν.

Μ ε 7 0  εκατομμύρια όλα και όλα από το INTERREG, καταφέραμε ο βιότοπος 
να τετραπλασιαστεί, οι πεταλούδες όχι μόνο να προστατευτούν, αλλά και να 
πολλαπλασιαστούν. Η επέμβαση αυτή αναγνωρίστηκε ως καινοτόμος και ιδιο
φυής από τη Σουηδική Ακαδημία Επιστημών, μέχρι και την τηλεόραση του BBC, 
που την παρουσίασε ως πρότυπη οικολογική επέμβαση. Αποτέλεσμα. Ήταν οι 
επισκέπτες να φτάσουν τους 6 0 0  χιλιάδες το χρόνο, όταν στους Δελφούς τα 
εισιτήρια που κόβονται μόλις ξεπερνούν τις 2 5 0  χιλιάδες.

Σημείο τρίτο. Η πολιτική αυτή συνεπάγεται τη διεύρυνση των οριζόντων, χρονι
κών και γνωστικών, όσων συμμετέχουν στις οικονομικές και κοινωνικές διαδικα
σίες και λαμβάνουν οικονομικές και πολιτικές αποφάσεις. Το μέγα δέμα οι 
Μ ελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Είναι αδιαμφισβήτητο ότι οι Μ ελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων είναι εντε
λώς απαραίτητες πριν από κάδε έργο. Από την άλλη πλευρά όμως, και πέρα 
από το ασαφές πλαίσιο το οποίο καθορίζει την εκπόνησή τους, έχουν εξελ ιχθ εί 
περίπου σε μελέτες δυσμενών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και μόνο.

Για παράδειγμα, οι μελέτες για τον περιφερειακό που συνεχίζει από Κατεχάκη 
προς Αγία Παρασκευή, είναι δυνατόν να αναφέρεται μόνο στα πεύκα που θα 
κοπούν και την ηχορύπανση σε κάποια κοντινά κύματα.

Δυστυχώς, δεν πρόκειται να αναφερδεί στις γενικότερες επιπτώσεις του περι
φερειακού, την κυκλοφορία των οχημάτων στη Μεσογείων, τη μείωση της 
ρύπανσης των Αθηνών, τη βελτίωση της κατάστασης του ατμοσφαιρικού αέρα 
στα διαμερίσματα και τα καταστήματα του ίδιου δρόμου, τη μείωση του κινδύ
νου της υγείας των κατοίκων και των διερχομένων. Νέα προσέγγιση εν όψει 
όλων των έργων του 3ου ΚΠΣ.

Σημείο επόμενο, τέταρτο. Η πολιτική αυτή να έχε ι τελειώσει σιγά σιγά. Η πολι-
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τική αυτή 8α πρέπει να συνδυάζει την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη με τη 
συνετή διαχείριση των πόρων, αντιμετωπίζοντας την όλη διαδικασία ως ενιαίο 
σύνολο. Παράδειγμα. Η προστασία του περιβάλλοντος και των βιοτόπων, σχε
δόν πάντοτε, συνδέεται μόνο με τα λεγάμενα φυσικά οικοσυστήματα.

Έτσι, οι γεωργικές καλλιέργειες θεωρούνταν ως οικοσυστήματα άξια προστα
σίας. Το αποτέλεσμα είναι, η περιβαλλοντική διάσταση της γεωργίας μονίμως 
να υποβαθμίζεται, μια και αναφερόμαστε μονίμως στα φυτοφάρμακα, στα εντο- 
μοκτόνα και γενικά σε οτιδήποτε ρυπαίνει και καταστρέφει.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα συνιστούν οι ορυζώνες, οι οποίοι δημιουργήθη- 
καν μέσα σε βιοτόπους, όπως αυτός του Αξιού, και αποδείχθηκε ότι δημιούργη
σαν παραδείσους για την προστασία και την ανάπτυξη πολλών ειδών πουλιών. 
Σήμερα ποιος θα επέτρεπε τη δημιουργία ορυζώνων σε βιοτόπους; Όμως η 
πράξη απέδειξε ότι και το περιβάλλον βελτιώθηκε και η ανάπτυξη έγινε, γιατί 
σήμερα είμαστε ως χώρα αυτάρκης σε ρύζι.

Σημείο επόμενο. Σε μεγάλο βαθμό η επιτυχία της πολιτικής αυτής εξαρτάται 
από την υιοθέτησή της και την ενσωμάτωσή της στις πρακτικές όλων όσοι συμ
μετέχουν σε δράσεις και αποφάσεις, αλλά και από τη σταδιακή διαμόρφωση 
κανόνων που θα οδηγήσουν στην κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης, δηλαδή 
τον τελικό στόχο της όλης προσπάθειας.

Η μεγαλύτερη ανασκαφή που έχε ι γίνει ποτέ στην Ελλάδα, είναι η διάνοιξη του 
Μετρά της Αθήνας. 7 0  χιλιάδες τ.μ. ανασκαφές με ενιαία διαδικασία και σε 
περιοχές που δεν ήταν ποτέ να γίνουν, (Ομόνοια, Σύνταγμα, Λεωφόρο Αμαλίας). 
Και όμως καταφέραμε να καταγραφούν ενδιαφέροντα ευρήματα, κινητά και 
ακίνητα, να φωτογραφηθούν, να αποτυπωθούν, να αριθμηθούν και να εκτεθούν 
σε μουσεία.

Ό χι μια μίζερη και μόνο προσέγγιση, αλλά προοπτικά για το αύριο και το 
μεθαύριο της περιοχής μας. Δεν θα αναφέρω άλλα παραδείγματα. Σημείο επό
μενο, η πολιτική του περιβάλλοντος προσδιορίζει ποιοτικά την ανάπτυξη, δηλα
δή το ποια ποιότητα ζωής θέλουμε.

Η οικολογία και η προστασία του περιβάλλοντος οφείλουν να μας εμπνέουν 
όχι προς μια κοινωνία του συμφέροντος και των οικονομικών ενδιαφερόντων, 
αλλά προς μια κοινωνία αξιών, αρχών της αλληλεγγύης, προς μια κοινωνία στην 
οποία πρέπει να προσδιοριστούμε με μία συλλογική συμπεριφορά.

Μπροστά στις νέες γενιές έχουμε την ευθύνη να δημιουργήσουμε μια οικονο
μία που δεν πρέπει να απασχολείται με το πώς θα παράγουμε περισσότερα
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αγα8ά και πλούτη κατά κεφαλή, αλλά με το πώς δα φτιάξουμε ανθρώπους πιο 
ευτυχισμένους, να μπορούμε και να αγαπάμε και να ερωτευόμαστε, άλλωστε 
επιτάσσει και η σημερινή μέρα, αν και πιστεύω ότι οφείλουμε να αναπαράγουμε 
καθημερινά αυτή τη διαδικασία.

Δεν μπορούμε πλέον να αδιαφορούμε στα προβλήματα της προστασίας του 
περιβάλλοντος. Αντίθετα, ευαισθητοποιημένοι μέσα από μια προσέγγιση των 
κοινωνικών προβλημάτων που αναγνωρίζει τα οικοσυστήματα και την οικολογική 
προστασία, δεχόμαστε πλέον όχι απλώς σαν επιστημονική προσέγγιση, αλλά 
σαν πολιτική προσέγγιση την τοποθέτηση της σχέσης ανθρώπου-φύσης ως προ
τεραιότητας στο κοινωνικό σύστημα. Το μέλλον για να μας ανήκει, οφείλουμε να 
είναι κοινό από σήμερα.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Ο σύντροφος Αλέκος Βούλγαρης έχε ι το λόγο.



ΑΛΕΚΟΣ ΒΟΤΛΓΑΡΗΣ

Σύντροφοι και συντρόφισσες, η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί 
σήμερα μία από τις βασικές επιλογές των πολιτικών όλων των εθνών, η οποία 
ξεπερνάει όλες τις δραστηριότητες του ανθρώπου, γιατί η προστασία του περι
βάλλοντος, πια, έχε ι περάσει τα στενά όρια των εθνικών πολιτικών και αποτελεί 
μια παγκόσμια επιλογή, που η υλοποίησή της διέπεται από διεθνείς συμβάσεις, 
πρωτόκολλα και συμφωνίες, τις οποίες τα κράτη-μέλη έχουν ήδη αποδεχτεί.

Στη χώρα μας για κάθε έργο, όπως γνωρίζουμε, και για κάθε δραστηριότητα 
κλίμακας, απαιτείται η έγκριση περιβαλλοντικών όρων, αφού προηγουμένως 
βέβαια περάσει μια διαδικασία - και αυτό ανεξάρτητα ή όχι αν χρηματοδοτείται 
το έργο ή η δραστηριότητα από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.

Άρα, η προστασία του περιβάλλοντος πρέπει να αποτελεί στην Ελλάδα ένα 
συστατικό στοιχείο της στρατηγικής και των Βασικών επιλογών της πολιτικής για 
την ανάπτυξη και να διαπερνά σχεδόν όλους τους τομείς των δραστηριοτήτων 
του κυβερνητικού έργου για έναν πρόσθετο λόγο, γιατί η χώρα μας διαθέτει 
ένα τεράστιο φυσικό πλούτο, μοναδικό απ' όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Γεγονός που αποτελεί και ένα συγκριτικό πλεονέκτημα για την ίδια τη 
χώρα μας.

Για μια όμως Σοσιαλιστική Κυβέρνηση που πιστεύει και αγωνίζεται για τις 
πανανθρώπινες αξίες, την ποιότητα ζωής, την κοινωνική δικαιοσύνη και την 
αλληλεγγύη, για την ανάπτυξη, περνάει μέσα από την προστασία του περιβάλ
λοντος. Και επιβάλλει την οικολογική αναδιάρθρωση στη σκέψη, στο σχεδία
σμά, στην οικονομία, στην τεχνολογία, στο δίκαιο, στην εκπαίδευση, στα πρότυ
πα και τις αξίες.

Γι' αυτό εξάλλου και στη χώρα μας, όπως και σε όλο τον κόσμο, αναπτύχθη
καν μεγάλα κοινωνικά, οικολογικά κινήματα, τα οποία συνεχώς πυκνώνουν τις 
τάξεις τους, γιατί οι άνθρωποι αγωνιούν, σκέφτονται, προβληματίζονται, απαι
τούν από την πολιτεία, από την Αυτοδιοίκηση και απ' αυτούς που έχουν την 
αρμοδιότητα για τα έργα και τις δραστηριότητες, να ακολουθούν πρακτικές 
φιλικές με το περιβάλλον.

Η αειφόρος ανάπτυξη και οι αρχές της φέρνουν στο προσκήνιο για την προο-
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δευτική αντίληψη την πρόληψη και την πρόβλεψη σε σχέση, βέβα ια , με τη 
συντηρητική αντίληψη, που είναι ότι ο ρυπαίνων πληρώνει. Δηλαδή, εκ  των υστέ
ρων να αποκαταστήσουμε το περιβάλλον, αφού έχε ι ήδη βλαφτεί και υπάρχει 
πρόβλημα.

Άρα, πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη και συνυπολογισμός στο κόστος επένδυ
σης ενός έργου ή ενός προϊόντος και μιας υπηρεσίας. Η κοστολογημένη αρνητι
κή επίδραση στο περιβάλλον και η φυσική ισορροπία. Αυτό εξάλλου κάνει το 
οικολογικό σήμα στο οποίο έχει προχωρήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, που χρησιμο
ποιεί στην παραγωγή των προϊόντων καθαρές τεχνολογίες, και στο προϊόν το 
οποίο δεν χρησιμοποιούμε, τη δυνατότητα να ανακυκλώνεται.

Ποιες είναι οι βασικές αρχές ενός περιβαλλοντικού σχεδιασμού, και η στρα
τηγική για την αειφόρο ανάπτυξη, που πρέπει να περιλαμβάνει:

Πρώτον, το χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδίασμά.

Δεύτερον, τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, τη μάχη κατά της ρύπαν
σης και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και του περιβάλλοντος εργασίας.

Τρίτον, την προστασία της ελληνικής φύσης και των φυσικών πόρων.

Τέταρτον, την περιβαλλοντική παιδεία και αγωγή.

Πέμπτον, όλες τις αρμοδιότητες που πρέπει να έχει η Τοπική Αυτοδιοίκηση, η 
οποία είναι η πιο οργανωμένη μορφή εξουσίας, που είναι πολύ πιο κοντά στο 
πρόβλημα της προστασίας του περιβάλλοντος.

Εκτον, τη συνεργασία με τα κινήματα οικολογίας, περιβάλλοντος και ποιότη

τας ζωής.

Περιλαμβάνει επίσης αυτή η στρατηγική μιας Σοσιαλιστικής Κυβέρνησης και 
ένα άλλο κεφάλαιο, κρίσιμο για το μέλλον των προοδευτικών κινημάτων, που 
είναι η ανεργία. Και βέβαια ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να γίνει -δεν έχουμε 
το χρόνο Βέβαια να το αναλύσουμε αυτό- στο κομμάτι περιβάλλον και απασχό
ληση.

Αυτό έχε ι μία πολύ μεγάλη ανάλυση, κάνει ο Ηλίας Ευθυμιόπουλος στο βιβλίο 
της Green Peaoe για το περιβάλλον και την απασχόληση, όπου αναφέρει στοι
χεία της Λευκής Βίβλου. Αναφέρθηκε εξάλλου για την ανάπτυξη και την ανταγω
νιστικότητα και την απασχόληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ότι για να αντιμετω
πιστεί η διπλή πρόκληση που συνιστά η ρύπανση και η ανεργία, θα ήταν δυνα
τόν να μειωθεί το κόστος εργασίας και να αυξηθεί ανάλογα το κόστος ρύπαν

σης·
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Βέβαια, 8α ήταν δυνατόν να μειωθεί το κόστος εργασίας και να αυξηθεί ανά
λογα το κόστος ρύπανσης. Βέβαια, υπάρχουν εκτιμήσεις που πραγματοποιήθη
καν με τη βοήθεια οικονομετρικών μοντέλων για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, που έδειξαν ότι η μείωση των φόρων και της εργασίας ύψους 1 % στο 
ακαθάριστο εθνικό προϊόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με παράλληλη φορολόγη- 
ση της ρύπανσης και της χρήσης των φυσικών πόρων θα οδηγούσε στη μείωση 
της ανεργίας κατά 2,5%.

Τέλος, θέλω να πω άλλο ένα στοιχείο το οποίο έχε ι σχέση με την απασχόληση 
και που αφορά τη χώρα μας. Τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας, μέσα από κοι
νοτικούς και εθνικούς πόρους, έχε ι πραγματοποιηθεί ένα τεράστιο έργο ύψους 
περίπου 6 0 0  δις., για το περιβάλλον.

Έγιναν παρεμβάσεις σε βιότοπους, σε υγρότοπους, σε ιστορικά κέντρα της 
χώρας. Τόσο στο φυσικό όσο και στο δομημένο περιβάλλον. Αυτό είναι ένα 
έργο τεράστιο. Μία υποδομή η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον τουρι
σμό στη χώρα μας. Δεν έχε ι περάσει ακόμη αυτό το τρίπτυχο «περιβάλλον, του
ρισμός και πολιτισμός».

Αυτό πιστεύω θα πρέπει να ε ίν α ι μία από τις  βα σ ικές  επ ιλο γές  μιας 
Κυβέρνησης προοδευτικής και μιας Κυβέρνησης η οποία ασκεί την εξουσία σε 
μία χώρα που έχε ι αυτά τα μεγάλα συγκριτικά πλεονεκτήματα: Το περιβάλλον 
και τον πολιτισμό. Αυτό μπορεί να λύσει ένα μεγάλο πρόβλημα της απασχόλη

σης-

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Η συντρόφισσα Μαρία Παπανδρέου έχε ι το λόγο.
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΠΑΣΟΚ 0  Σοσιαλισμό

ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΤ

Συντρόφισσες και σύντροφοι, ζούμε σε έναν περιορισμένο κόσμο. Σε έναν 
περιορισμένο όμως κόσμο δεν μπορεί να υπάρξει απεριόριστη ανάπτυξη. Μόνο 
βιώσιμη ανάπτυξη μπορεί να υπάρξει.

Είναι γνωστά και αναλύθηκαν σε όλους μας ορισμένα φαινόμενα, όπως το Ελ 
Γίνιο, του θερμοκηπίου, η μόλυνση των θαλασσών κ.λπ. Αφού εφευρέθηκε το 
DDT, πήρε το 1947 το Νόμπελ. Το '7 2  απαγορεύτηκε και το '9 5  αναγνώρισε η 
επιστήμη ότι δρα σαν οιστρογόνο με την υπολειμματική επιβλαβή δράση έως 
σήμερα, πχ. στην επιρροή του καρκίνου του μαστού.

Αρα, πριν ξεκινήσει η παραγωγή ενός προϊόντος, πρέπει να ξέρουμε πώς και 
πού θα καταλήξει. Από τώρα ο σχεδιασμός κάθε προϊόντος πρέπει να περιέχει, 
εκτός από το κόστος παραγωγής, το δίκτυο διάθεσης, το κέρδος κ,λπ. και την 
παράμετρο της κατάληξής του.

Τα απόβλητα μιας μέρας της Ευρώπης γεμίζουν τα βαγόνια ενός τρένου που 
ξεκινά από τη Γερμανία και καταλήγει στο Κέιπ Τάουν. Για ένα παγκόσμιο συνέ
δριο με 2 0 0  συνέδρους, έχ ε ι μια κατανάλωση ενέργειας κατά σύνεδρο 1,5 
τόνου κηροζίνης.

Μια tele-oomference χωρίς το συνέδριο να χάσει το περιεχόμενό του, μειώνει 
εξαιρετικά την απαιτούμενη ενέργεια. Απαραίτητη λοιπόν η χρήση της σύγχρο
νης τεχνολογίας για τη μεγαλύτερη δυνατή απόδοση των πρώτων υλών και, τελ ι
κά, την οικονομία τους.

Παρακολούθησαν τα χιλιόμετρα που κάνει ένα κεσεδάκι γιαούρτι από την 
παραγωγή, δηλαδή δοχείο για το γάλα, γάλα, φρουτάκια, πλαστικά κ.λπ. Ξέρ ετε 
πόσα χιλιόμετρα είναι από την παραγωγή έως την κατανάλωση; 8 .000  χιλιόμε
τρα.

Εάν εντείνουμε την παραγωγή σε μικρότερες μονάδες και με εξαίρεση, ας 
πούμε, συγκεκριμένο παράδειγμα του αλουμινίου του δοχείου, τα άλλα υλικά 
παραγωγής βρίσκονται σε μικρές αποστάσεις και η κατανάλωση του προϊόντος 
γίνεται επίσης σε μικρότερη περιοχή, θα έχουμε με μικρότερο κόστος λιγότερη 
μόλυνση του περιβάλλοντος και ανάπτυξη στην ύπαιθρο.

Αρα, ναι στην αποκεντρωμένη ανάπτυξη. Στο Κιότο αποδέχτηκαν τις επιπτώ
σεις του φαινομένου του θερμοκηπίου σαν ανθρωπογόνο ρύπανση, αλλά συγ
χρόνως έχουν ήδη σχεδιάσει την κατανάλωση του πετρελαίου της Κασπίας.
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΔΟΜΗ

Η τρύπα του όζοντος είναι αποτέλεσμα της αύξησης του χλωρίου στη στρατό
σφαιρα κατά 6  έως 7  νανογκράμ, δηλαδή 8 μηδενικά μετά το κόμμα, και 8α πει 
κανείς ανεπαίσθητη αλλαγή, αλλά τι θεαματικές οι επιπτώσεις.

Σκεφ τείτε τη ρύπανση εάν οι Κινέζοι χρησιμοποιήσουν στον ίδιο βαθμό με 
τους Ευρωπαίους και τους πολίτες των ΗΠΑ, ίδιας τεχνολογίας και, άρα, ίδιας 
πηγής ενέργειας αυτοκίνητα, τι αυτό συνεπάγεται για τη μόλυνση του πλανήτη

μας·
Πρέπει η Ευρώπη να προωθήσει την έρευνα και την εφαρμογή της σε προϊό

ντα που χρησιμοποιούν εναλλακτικές πηγές ενέργειας, πχ. την ηλιακή. Υπάρχει 
βεβαίως μια σκληρή εναντίωση του βιομηχανικού κατεστημένου, το οποίο θα 
θ έλει να εξαντλήσει μέχρι το τέλος τις δυνατότητες του κέρδους των επενδύ- 
σεών τους.

Όμως, πρέπει να παλέψουμε, πχ.; για ένα εναλλακτικό αυτοκίνητο προσιτό και 
εύχρηστο στο καταναλωτικό κοινό πριν η Κίνα γεμίσει βέβαια από της γνωστής 
τεχνολογίας αυτοκίνητα και ενταθεί το γνωστό φαινόμενο.

Συμπερασματικά σε όσα προσπάθησα να συνοψίσω στον πολύ λίγο χρόνο 
που είχα στη διάθεσή μου. Αυτή η σημερινή ανάπτυξη είναι αδιέξοδη και δεν 
γίνεται να συνεχιστεί έτσ ι. Κατ' αρχήν πρέπει να συνειδητοποιήσουμε αυτό 
καθεαυτό το γεγονός και να προχωρήσουμε σε είθαπ pirduotion, σε χρήση της 
σύγχρονης τεχνολογίας, σε αποκεντρωμένη ανάπτυξη και να αλλάξουμε παρά
δειγμα ενέργειας.

Γιατί αν η οργάνωση των επιχειρήσεων και η βιομηχανική ανάπτυξη έχουν μόνο 
το κέρδος ως στόχο, γιατί αν τα Πανεπιστήμια βγάζουν επιστήμονες με γνώσεις 
μόνο στα στενά πλαίσια των αναγκών της αγοράς και όχι συνείδηση και γνώση 
των αποτελεσμάτων της δουλειάς τους σε σχέση με τον πολιτισμό και το περι
βάλλον και τελ ικά  τη ζωή, γιατί αν μείνουμε μόνο στους καταλύτες και στα 
διπλά φίλτρα στις καπνοδόχους, γιατί αν στα σχολεία μαθαίνουμε μόνο τους 
κάδους ανακύκλωσης των χαρτιών, ο κόσμος δεν σώνεται έτσι, γιατί απλώς τα 
δέντρα δεν θα κινδυνεύουν από την κοπή, αλλά επειδή δεν θα υπάρχουν από 
την όξινη βροχή.

Και τότε ο έρωτός μας -που πολλοί τον γιορτάζουν σήμερα για τη ζωή- θα 
είναι ένας έρωτας χωρίς ανταπόκριση. Δεν μπορεί η γενιά μας, στο πλαίσιο μιας 
αδιέξοδης ανάπτυξης, να αφήσει πίσω απάνθρωπες συνθήκες επιβίωσης για τις 
επόμενες γενιές.

Η περιβαλλοντική στρατηγική σε μια βιώσιμη τελικά ανάπτυξη δεν αποτελεί 
απλώς πρόκληση για την Αριστερά. Για εμάς τους Σοσιαλιστές είναι ηθική 
δέσμευση απέναντι στον άνθρωπο του νέου αιώνα. Το ζην στο ευ ζην και στο 
αεί ζην.
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΠΑΙΟΚ Ο Σοσιαλισμός & η Δημοκρατία στην Ευρώπη του 21ου Αιώνα

Π Α Ρ Ε Μ Β Α Σ Η  

Γ ΙΑ Ν Ν Η  Σ Τ Ρ Α Τ Α Κ Η

Συντρόφισσες και σύντροφοι,

Θα συνεχίσει το περιβάλλον ν' αποτελεί δευτερεύουσα προτεραιότητα; Είναι 
το ερώτημα - διαπίστωση που διατύπωσε ο σ. Τζοχατζόπουλος χθες από το 
βήμα αυτό εδώ. Ερώτημα που δυστυχώς απηχεί μία σκληρή πραγματικότητα για 
ένα τόσο σοβαρό αλλά και κρίσιμο πλέον πρόβλημα για το μέλλον του πλανήτη

μας-

Η προστασία του περιβάλλοντος, η ύπαρξη περιβαλλοντικής στρατηγικής, 
αποτελεί κρίσιμο ζήτημα για όλη την κοινωνία και ιδιαίτερα για ένα σοσιαλιστι
κό κόμμα όπως το ΠΑΣΟΚ. Μέσα στο σκληρά ανταγωνιστικό οικονομικό περι
βάλλον όπου, π.χ., το κοινωνικό κράτος - ζήτημα που απασχόλησε προηγούμενη 
ενότητα - είναι πάντα επίκαιρο αλλά με νέους προσανατολισμούς, όπου η ανερ
γία και τα προβλήματα που δημιουργεί επιζητούν επείγουσα λύση.

Το μεγάλο ερώτημα που προκύπτει είναι: πόσο συμβατή με το σκληρό οικονο
μικό ανταγωνισμό είναι η προστασία του περιβάλλοντος, όπου κύριο μέλημα 
είναι η συμπίεση του κόστους προϊόντων - υπηρεσιών;

Τα οικονομικά μεγέθη που απαιτούνται και ιδιαίτερα αν λάβουμε υπόψη μας 
τη συσώρευση περιβαλλοντικών προβλημάτων είναι υπέρογκα, και ε ίτε  σε ορι
σμένες περιπτώσεις οποιαδήποτε παρέμβαση κρίνεται σχεδόν απαγορευτική, 
ε ίτε  ο σκληρός ανταγωνισμός αποτελεί σοβαρότατο ανασταλτικό παράγοντα.

Θα μπορούσε να πει κανείς ότι το μεγάλο αυτό σύγχρονο πρόβλημα δεν αντι
μετωπίζεται μόνο με νόμους, με απαγορευτικές διατάξεις και τη διάθεση κονδυ- 
λίων, αλλά απαιτεί μια πολύπλευρη προσπάθεια που πρέπει να ξεκινά, π.χ., από 
το χώρο της παιδείας, με τη δημιουργία και καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνεί
δησης.

Δεν μπορεί, π.χ., η υποχρεωτική εκπόνηση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσε
ων για τα μεσαία ή μεγάλα έργα ν' αντιμετωπίζεται σαν μία μηχανιστική-γραφει- 
οκρατική διαδικασία, αλλά σαν μία συνειδητή και ουσιαστική διαδικασία με 
τους κατέχοντες την Περιβαλλοντική Παιδεία, και αυτό θα επ ιτευχθεί μόνο με 
τη συνειδητή και ουσιαστική ενασχόλιση των εμπλεκομένων.
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΔΟΜΗ Η περίΒΕΒΕΒΒΗΒΒΜΜΙ

Πέρα όμως από το σοβαρό αυτό πρόβλημα, δηλαδή το πόσο συμβαδίζει και 
:υνοεί ένα έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον την ύπαρξη - γιατί αυτό είναι 
εύκολο - τα λόγια πάντα είναι εύκολα, την υλοποίηση περιβαλλοντικής στρατηγι- 
<ής το μεγάλο στοίχημα είναι αν αυτή η Περιβαλλοντική στρατηγική θα υλοποι
ηθεί, δεν θα μείνει στα συρτάρια, για να δώσει λύση σε χρονίζοντα προβλήμα
τα, αλλά και ν' αντιμετωπίσει αυτά που έρχονται, που θα είναι και πιο κρίσιμα 
<αι πιο πολύπλοκα.

Μέσα στα στενά χρονικά περιθώρια που έχω στη διάθεσή μου, θα ήταν χρή- 
οιμο πιστεύω να προσπαθήσω να προσεγγίσω ένα επίκαιρο θέμα με το οποίο η 
κοινωνία ασχολείται όχι τόσο γιατί αναγνωρίζει την ύπαρξή του, αλλά περισσό
τερο γιατί υπάρχει κίνδυνος να κλείσει η Εθνική Οδός.

Αναφέρομαι στο πρόβλημα αυτό με τους Αγρότες, και είναι σε συνάρτηση με 
τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Αγροτική Οικονομία.

Και βέβαια συζητείται σήμερα έντονα και συζητήθηκε κι' εδώ ως πρόβλημα 
διαρθρωτικό, εκσυγχρονισμού, προσαρμογής στα νέα δεδομένα της αγοράς.

Το πρόβλημα έχε ι όμως άμεση σχέση με τη ζητούμενη Περιβαλλοντική Στρα
τηγική και την αειφόρο ανάπτυξη που συζητάμε εδώ σήμερα;

Στην περίπτωσή μας δα μπορούσε να πει κανείς ότι γίνεται, αναφέρομαι στον 
τρόπο ανάπτυξης των καλλιεργειών, είναι ακριβώς σε αντίθετη κατεύθυνση, και 
αυτό β έβ α ια  σ υ ν τελ ε ί στην όξυνση των προβλημάτων της Αγροτικής 
Οικογένειας, αλλά συγχρόνως δημιουργεί ανεπανόρθωτες βλάβες στο περι
βάλλον.

Ανταγωνισμός -  μείωση αγορών

Αντί για εξειδίκευση, ποιότητα, νέες παραγωγές, η κατεύθυνση είναι εντατικο
ποίηση, μονοκαλλιέργειες, με αποτέλεσμα καταστροφή των καλλιεργουμένων 
εκτάσεων, ανεπανόρθωτη.

Κατασπατάληση των υδατικών πόρων, φυτοφάρμακα και λιπάσματα που συσ
σωρεύονται στη φύση - τοξικές ουσίες και προϊόντα ύποπτα.

Αν συνειδητά προσπαθούσε κανείς δεν θα τα κατάφερνε τόσο καλά και απο
τελεσματικά να επ ιτύχει μια τόσο αρνητική προοπτική για τον κρίσιμο αυτό 
κλάδο της οικονομίας μας.

Πολιτική που είναι σε πλήρη αντίθεση με την ποδούμενη και ζητούμενη ορθο
λογική χρήση των πόρων στην κατεύθυνση σεβασμού του περιβάλλοντος και 
σεβασμού του πεπερασμένου των αγαθών. Η παραπάνω αναφορά δείχνει με
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χαρακτηριστικό τρόπο, γι' αυτό επιλέχτηκε, γιατί δείχνει πόσο απέχουμε από 
ένα ορ8ό με στόχους σχεδίασμά που να παίρνει υπόψη του το κρισιμότερο 
πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα ο πλανήτης - και δεν είναι μόνο ζήτημα επι
βίωσης μιας κοινωνικής ομάδας.

Εδώ όμως πολύ 8α ήθελα να ακούσω αν είναι μια παραγωγική διαδικασία την 
οποία 8α συνεχίσουμε να βλέπουμε ως θεατές ή παρεμβαίνουμε ως Κόμμα με 
συγκεκριμένο πρόγραμμα, για να οδηγήσουμε τα πράγματα σε μια παραγωγική 
διαδικασία που 8α εξασφαλίζει, εκτός των άλλων (εισόδημα κ,λπ.), την αειφόρο 
ανάπτυξη.

Σύντροφοι και συντρόφισσες,

Τα περιβαλλοντικά προβλήματα, η έκταση, η μορφή τους, οι επιπτώσεις που 
είναι όχι μόνο ορατές αλλά και ενοχλητικές και επικίνδυνες για τη ζωή του 
ανθρώπου, αλλά και για κάδε ζώντα οργανισμό, δεν μπορούν άλλο πλέον ν' 
αποτελούν ζητήματα δευτερεύουσας προτεραιότητας.

Για το ΠΑΣΟΚ, αλλά και όλη τη Παγκόσμια Σοσιαλιστική Κοινωνία, και όχι 
μόνο, πρέπει να αποτελέσει ζήτημα πρώτης προτεραιότητας, που δεν θα εξα
ντλείται μόνο στη χάραξη γενικολόγων και αόριστων στρατηγικών, αλλά σε μια 
πολύπλευρη παρέμβαση που 8 ' αντιμετωπίζει αποτελεσματικά το μεγαλύτερο 
πρόβλημα σήμερα του κόσμου, πρόβλημα που 8α κρίνει καθοριστικά το μέλλον 
της ανθρωπότητας.

IMP

*

4 2 1



8η ΕΝΟΤΗΤΑ

“Ένα νέο σύστημα Διεθνών Σχέσεων 
και η συνεργασία των Δυνάμεων της Αριστερός 

σε υπερεθνικό επίπεδο”

Συντονιστές: Παρασχευάς Αυγερινός 
Γιάννος Κρανιδιώτης



ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΠΑΙΟΚ Ο Σοσιαλισμός & η Δημοκρατίο οιη» Ευρώπη του 21ου Αιώνα

Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Τ Α Σ  Α Υ Γ Ε Ρ ΙΝ Ο Σ

Συντρόφισσες - σύντροφοι, κυρίες και κύριοι, εγώ την εισήγηση που είχα ετο ι
μάσει την άφησα στο τραπέζι, δεν 8α κάνω εισήγηση, δεν μπορείς να συζητάς 
αυτό το σοβαρό δέμα σε μια ώρα και πολύ λιγότερο, απ' ό,τι καταλαβαίνω, και 
μάλιστα σε κουρασμένο ακροατήριο, 8α το δολοφονήσεις.

Γι' αυτό και 8α προσπαθήσω σε 5 ' να δώσω κάποια στοιχεία ή μάλλον να 
δώσω ένα πλαίσιο για τη συζήτηση αυτού του δέματος, με την ελπίδα ότι 8α 
βοηθήσω τους ομιλητές να μείνουν στο δέμα, στο θέμα που είναι, «Ένα νέο 
σύστημα Διεθνών Σχέσεων και η συνεργασία των δυνάμεων της Αριστερός σε 
υπερεθνικό επίπεδο».

Ο λόγος και ο χρόνος θα ανήκει στους ομιλητές. Αν χρειαστεί στο τέλος, θα 
απαντήσω. Εγώ θα ήθελα τώρα πια να ακούσω τις θέσεις και τις απόψεις. Σε 
ό,τι αφορά το πλαίσιο, επαναλαμβάνω μέσα σε 5 ' ότι αυτή η συζήτηση για το 
νέο σύστημα των διεθνών σχέσεων και τη συνεργασία της Αριστερός σε υπερε
θνικό επίπεδο είναι ένα θέμα ιδιαίτερα σοβαρό και ενδιαφέρον και δύσκολο.

Γίνεται σε μια περίοδο αποφασιστική για τις εξελ ίξε ις  στην Ευρώπη και όχι 

μόνο. Είναι μια δεκαετία περίπου που έχε ι διαμορφωθεί ένα νέο πολιτικό και 
γεωστρατιωτικό πλαίσιο - και αυτό έχε ι φέρει νέα προβλήματα.

Έχει δημιουργήσει την εμφάνιση αρκετών απειλών εθνικοθρησκευτικού χαρα
κτήρα - κι αυτό ε ίτε  γιατί ήταν αποτυχημένη σε πολλές απ' αυτές τις χώρες η 
μετάβαση από το παλιό στο νέο, ε ίτ ε  γιατί εμφανίστηκαν νέες επικίνδυνες 
εστίες, όπως η Κασπία, η κεντρική Ασία, όπου εκε ί αναμειγνύονται τα εθνικοπο- 
λιτικά με τα ενεργειακά θέματα.

Είμαστε στο τέλος του μεγαλύτερου αιώνα της ιστορίας, και αυτή την εποχή η 

Ευρώπη γράφει το δυσκολότερο κομμάτι της ιστορίας της. Πολλά τα θέματα, 
μεγάλες και πρωτόγνωρες οι αλλαγές, τεράστια τα προβλήματα, άλυτα προ
βλήματα, διεθνικά προβλήματα, όπως οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις 
που συζητήθηκαν χθες και σήμερα εδώ πέρα αρκετά, το περιβάλλον, η ασφά
λεια, οι περιφερειακές ανισότητες, που δημιουργούν ασταμάτητες μετακινήσεις 
μεταναστών.
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Είναι η έξαρση του εθνικισμού και τα φαινόμενα του ρατσισμού και της ξενο
φοβίας που πληθαίνουν. Είναι η ζωτικότητα των δημοκρατιών μας απέναντι στη 
φασιστική πρόκληση και τι σημαίνει αυτό στη σημερινή Ευρώπη. Το μεγάλο 
θέμα, το απειλητικό θέμα, αν δει κανείς τις περσινές εκλογές στην Αυστρία 
(περίπου πρώτο κόμμα, 27%, ναζιστικό κόμμα), αν δει στη Γερμανία, στη Γαλλία 
(ναζιστικό κόμμα, φασιστικό κόμμα επίσημα 10%, αν προσθέσεις και τους εδνι- 
κιστές πού φτάνει αυτό).

Στην Ιταλία, ακόμα, πρόπερσι ε ίχ ε  γίνει και κόμμα εξουσίας και δ ιεκδ ικε ί να 
είναι πάλι κόμμα εξουσίας και να ξαναγράψει την ιστορία. Μ ιλάμε γ ι' αυτές 
ακριβώς τις μεγάλες προκλήσεις.

Έτσι, τα σημερινά προβλήματα υπερβαίνουν και το χώρο και το χρόνο του 
παρελθόντος. Είναι προβλήματα μεγάλης, τεράστιας κλίμακας και, όπως είπα, 
τείνουν πια να γίνουν παγκόσμια. Υπερβαίνουν τόσο τα σύνορα των εθνικών 
κρατών, όσο και το χρόνο μιας γενιάς πια - και οι δυνάμεις της Αριστερός 
μπροστά σ' αυτές τις προκλήσεις, θεωρούν την πορεία στην Ευρωπαϊκή 
Ολοκλήρωση θετική λύση για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων.

Στην προσπάθεια αυτή, οι δυνάμεις της Αριστεράς συνεργάζονται και διαμορ
φώνουν κοινή προοπτική. Βέβαια, αυτό που επ ιχειρ είτα ι και που δεν μπορεί 
ακόμα να το προσδιορίσει ακριβώς κανένας, δεν έχε ι ιστορικό προηγούμενο, 
είναι μια προσπάθεια πρωτόγνωρη για την ευρωπαϊκή ιστορία, είναι μια προσπά
θεια δύσκολη, μια προσπάθεια όμως που θα είναι πολύ μακρά - θα περάσουν 
δεκαετίες, ίσως και γενιές.

Και εδώ οι εθνικές αντιστάσεις είναι πολύ μεγάλες. Και είναι πολύ μεγάλες 
γιατί, για κάθε χώρα, είναι και διαφορετικά τα προβλήματα. Και καταλαβαίνετε 
πόσο αυτό δυσκολεύει τη συνεργασία, το γεγονός δηλαδή ότι πολλά θέματα 
δεν έχουν ακόμα ωριμάσει για να μπορέσουν να γίνουν κοινές πολιτικές, για να 
μπορέσουν να προχωρήσουν οι συνεργασίες.

Τα θέματα που αφορούν τις δ ιεθνείς σχέσεις των κρατών - και ιδιαίτερα των 
κομμάτων - συγκεντρώνουν και το ιδιαίτερο ενδιαφέρον της Αριστεράς. Για τον 
αριστερό χώρο δεν είναι δυνατόν να υπάρξει Αριστερά χωρίς την προοπτική 
της ευρωπαϊκή ολοκλήρωσης, χωρίς την προοπτική της συνεργασίας.

Χωρίς την προοπτική της Ευρώπης η Αριστερά δα ήταν χαμένη. Όμως, από 
εδώ  και πέρα αρχίζουν τα δύσκολα. Τα δύσκολα, γ ια τί οι δυνάμεις της 
Αριστεράς πρέπει να προχωρήσουν με βήματα που ουσιαστικοποιούν τη συνερ
γασία τους, και τα βήματα αυτά θα πρέπει να αφορούν τους κρίσιμους τομείς
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της συνεργασίας. Και δεν ξέρω πόσο σήμερα αυτό είναι δυνατόν να γίνει, και 
πόσο ακόμα η Ευρώπη είναι δυνατόν να τα αντιμετωπίσει αυτά.

Και αυτό είναι εκείνο -προσέξτε- που 8α κρίνει εάν η Ευρώπη 8α προχωρήσει 
στην ένωσή της ως ενιαίος κοινωνικός και οικονομικός χώρος ή αν 8α διαλυθεί.

Το μεγάλο ερώτημα είναι, αν 8α αρχίσει μία χιλ ιετία  με προοπτικές ειρήνης και 
διαδικασίες ένωσης της Ευρώπης. Και εννοώ μ' αυτό, ότι όλα αυτά περνάνε 
μέσα από τις συνεργασίες της Αριστεράς.

Ο προσεχής αιώνας δεν θα είναι όμως μόνον ευρωπαϊκός. Οφείλουμε να 
προωθήσουμε το διάλογο και με την Ασία και με την Αμερική και με την Αφρική. 
Να αναπτύξουμε στενές σχέσεις συνεργασίας, αφού κι αυτοί μάς έχουν ανά
γκη, και εμείς τους έχουμε ανάγκη, μαζί 8α ζήσουμε.

Τέλος, ζούμε - όπως σας είπα στην αρχή - την εποχή της μεγάλης αλλαγής. Κι 
αυτή την αλλαγή η Αριστερά οφείλει να τη συνειδητοποιήσει και, προπαντός, να 
την πιστέψει.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Ο σύντροφος Γιάννος Κρανιδιώτης έχε ι το λόγο.
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Γ ΙΑ Ν Ν Ο Σ  Κ Ρ Α Ν ΙΔ ΙΩ Τ Η Σ

Δύο χρόνια πριν από την είσοδο στον εικοστό πρώτο αιώνα, το σύνολο σχε
δόν των κρατών της υφηλίου προβληματίζεται για το πρότυπο του διεθνούς 
συστήματος των διακρατικών σχέσεων. Προβληματίζεται για το είδος των απει
λών, των κινδύνων και των προκλήσεων που τίθενται στη διαδικασία διαμόρφω
σης, άσκησης και διαχείρισης της εξωτερικής πολιτικής. Ο προβληματισμός 
είναι εντονότερος στις οικονομικά και τεχνολογικά ανεπτυγμένες κοινωνίες. Στις 
κοινωνίες, που αν και ανεπτυγμένες, βρίσκονται σε μια διαδικασία ραγδαίων 
αλλαγών και επαναπροσδιορισμού σχέσεων, θεσμών και αξιών.

Οι προβληματισμοί για το περιεχόμενο, τους στόχους, τη διαμόρφωση και τη 
διαχείριση της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, οφείλουν να είναι εντονότεροι 
και γονιμότεροι σε μια χώρα όπως η Ελλάδα και σε μια πολιτική δύναμη όπως 
το ΠΑΣΟΚ, που αποβλέπει όχι απλώς στην προβολή ενός «διαχειριστού προτύ
που» εξωτερικής πολιτικής, αλλά ενός πρωτοβουλιακού προτύπου εξωτερικής 
πολιτικής. Ενός προτύπου που στοχεύει στη μεγιστοποίηση εθνικών στόχων, 
αλλά και στην προώθηση Βασικών αξιών, μέσω της άσκησης της εξωτερικής 
πολιτικής, όπως των αξιών για τη σταθερότητα, την ειρήνη, τη δημοκρατία, την 
κοινωνική δικαιοσύνη, τη διεθνή συνεργασία και ανάπτυξη.

Θα πρέπει, συνεπώς, να προβληματιστούμε για την εξελισσόμενη διεθνή 
πραγματικότητα και για την ελληνική εξωτερική πολιτική στο πλαίσιο της νέας 
αυτής πραγματικότητας. Γιατί, μολονότι γνωρίζουμε και αποδεχόμαστε τις «στα
θερές» της εξωτερικής μας πολιτικής, δεν μπορούμε να αρνηθούμε ότι οι «φι
λοσοφικές απαρχές» της εξωτερικής μας πολιτικής βρίσκονται σ' ένα μέγιστο 
ελληνικό τραύμα: στο τραύμα της Μικρασιατικής καταστροφής. Βρίσκονται, 
δηλαδή, στο ιστορικό ορόσημο που έλαβε χώρα 7 5  χρόνια πριν περίπου. Η 
ιστορία έχει όμως κινηθεί με ταχύτατους ρυθμούς μπροστά. Οφείλουμε να την 
ακολουθήσουμε. Και για να χρησιμοποιήσω μια παλιά, γνωστή φράση του F. 
Mitterand, που είπε για την Ευρώπη, «οφείλουμε να ξεπεράσουμε την ιστορία 
για να δούμε το μέλλον, αλλά χωρίς να παραΒλέψουμε την ιστορικότητά μας».

Αλλά προκειμένου να θέσουμε προοπτικά την εξωτερική μας πολιτική στη νέα 
διεθνή πραγματικότητα, θα πρέπει να κατανοήσουμε την πραγματικότητα αυτή. 
Θα πρέπει να κατανοήσουμε τους παράγοντες, τους συντελεστές, τις δυνάμεις
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και τις αξίες που διαμορφώνουν την κλίμακα ισχύος και επιρροής στο διεθνές 
σύστημα, που προσδιορίζουν τη θέση κάθε χώρας στο διεθνές σύστημα, που 
διαμορφώνουν τη νέα διεθνή πραγματικότητα.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η φυσιογνωμία της σημερινής διεθνούς πραγματι
κότητας ορίζεται από δύο δυναμικές: τη δυναμική της παγκοσμιοποίησης και τη 
δυναμική της ολοκλήρωσης. Πρόκειται για συμπληρωματικές και ταυτόχρονα - 
αν και παράδοξα - αντιθετικές διαδικασίες. Ο ι διαδικασίες αυτές δεν είναι 
θεωρητικά σχήματα. Είναι απτές πραγματικότητες.

Η παγκοσμιοποίηση, ως δυναμική διαδικασία, εξαφανίζει παραδοσιακά σύνο
ρα, καταργεί αποστάσεις, εξουδετερώνει εθνικούς φραγμούς, περιορίζει δρα
στικά την ικανότητα των κυβερνήσεων να δρουν από μόνες τους. Η παγκοσμιο
ποίηση στον οικονομικό τομέα, ιδιαίτερα στο χρηματοπιστωτικό τομέα, συνιστά 
ένα ορατό και καθημερινά αισθητό φαινόμενο. Η κρίση στο Hong-Kong ή την 
Ταϋλάνδη επηρεάζει το Χρηματιστήριο στην οδό Σοφοκλέους, όπως επηρεάζει 
και το εισόδημα του μικρομεσαίου Έλληνα αποταμιευτή. Ο κ. Soros από τη Ν. 
Υόρκη έχε ι τη δυνατότητα να επηρεάσει το δείκτη αξιών των Χρηματιστηρίων 
των Παρισίων ή των Αθηνών, γιατί έχε ι στη διάθεσή του τις παγκοσμιοποιημένες 
ανοικτές διαδικασίες και τους διαύλους επικοινωνίας και επιρροής.

Η επικοινωνιακή ολοκλήρωση μέσω των νέων τεχνολογιών πληροφόρησης, 
όπως εκφράζεται ε ίτε  στη χρήση του Διαδικτύου - Internet - ε ίτ ε  στο CNN, έχει 
καταλύσει κάθε εθνικό έλεγχο και δυνατότητα ρύθμισης της ροής των πληρο
φοριών, δεδομένων, απόψεων. Ζούμε σ' ένα «διαδικτυωμένο κόσμο», σ' ένα 
«διαδικτυωμένο παγκόσμιο χωριό». Η λέξη κλειδ ί που χαρακτηρίζει την παγκό
σμια πραγματικότητα από επικοινωνιακή άποψη είναι: διαδικτύωση.

Η οικονομική, επικοινωνιακή και πολιτιστική αυτή πραγματικότητα επιφέρει 
ανατροπές, ρήξεις, ανακατατάξεις, επαναπροσδιορισμούς στην πολιτική διάρ
θρωση του διεθνούς συστήματος. Η κατάρρευση των ολοκληρωτικών καθε
στώτων του υπαρκτού σοσιαλισμού και το τέλος του ψυχρού πολέμου συνι- 
στούν αντανακλάσεις της νέας πραγματικότητας.

Από πολιτική άποψη, στη νέα αυτή πραγματικότητα διαμορφώνονται τουλάχι
στον τρεις διακεκριμένες ομάδες κρατών:

Πρώτον, τα παραδοσιακά προσύγχρονα, άναρχα κράτη, στα οποία η εσωτερι
κή πολιτική και η θεσμική συγκρότηση και νομιμοποίηση πάσχουν απελπιστικά. 
Πρόκειται για πολλά κράτη της Αφρικής, όπου οι εσωτερικές, εθνικές, φυλετι
κές συγκρούσεις πολλαπλασιάζονται, γιατί απουσιάζει η κεντρική νομιμοποιημέ
νη εξουσία για την επιβολή της δημοκρατικής τάξης και του δημοκρατικού ελέγ
χου της πολιτικής διαδικασίας.
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Δεύτερον, τα παραδοσιακά edv/κιστικά κράτη, που έχουν πετύχει κάποια στοι
χειώδη εσωτερική συγκρότηση, αλλά έχουν καθυστερημένα «ανακαλύψει» την 
«παραπλανητική γοητεία» των εθνικιστικών συνθημάτων του δέκατου ένατου 
αιώνα και προσπαθούν να τα αντιγράψουν στις παραμονές του εικοστού πρώ
του αιώνα. Κύριο σύνθημά τους και σχεδόν μοναδική τους επίκληση η αξία τού 
«εδάφους» - της εδαφικής επέκτασης - ως συστατικού στοιχείου της κρατικής 
συγκρότησης. Πρόκειται για ορισμένα κράτη της Μέσης Ανατολής.

Τρίτον, τα σύγχρονα ή μάλλον μετα-σύγχρονα, κράτη που έχουν προχωρήσει 
στην κατανόηση της νέας πραγματικότητας, των τεχνολογικών, επικοινωνιακών, 
οικονομικών αλληλεξαρτήσεων του παγκοσμιοποιημένου συστήματος. Και αξιο- 
ποιούν τις νέες πραγματικότητες και αλληλεξαρτήσεις για τη μεγιστοποίηση των 
συμφερόντων τους και της ευημερίας των πολιτών τους σε πλαίσια σταθερότη
τας, ασφάλειας και δημοκρατίας. Πρόκειται για τα (ανεπτυγμένα) κράτη της 
Βόρειας Αμερικής και της Ευρώπης.

Η στρατηγική των χωρών αυτών συνοψίζεται στον όρο «ολοκλήρωση». Στη 
διαδικασία δηλαδή συνένωσης, ενσωμάτωσης κυριαρχικών εξουσιών για την 
αντιμετώπιση και επίλυση προβλημάτων και επίτευξη στόχων που κάθε κράτος 
ξεχωριστά δεν μπορεί να αντιμετωπίσει.

Η στρατηγική της «ολοκλήρωσης» συνιστά απάντηση στην πρόκληση της 
παγκοσμιοποίησης και των απειλών εξαφάνισης του εθνικού κράτους. Σύμφωνα 
με την άποψη του κορυφαίου θεωρητικού Alan Milward, η ολοκλήρωση «δια
σώζει το εθνικό κράτος». Αλλά το «διασώζει» μέσα από επαναπροσδιορισμό 
των δεδομένων ισχύος, επιρροής και ευημερίας. Έτσι, στη νέα πραγματικότητα, 
η ισχύς και οι δυνατότητες επιρροής μιας χώρας δεν προσδιορίζονται, κυρίως ή 
μόνο, από τους παραδοσιακούς «συντελεστές ισχύος», όπως, π.χ., μέγεθος ενό
πλων δυνάμεων, και δεν οριοθετούν από το «έδαφος». Το έδαφος έχασε τη 
σημασία του. Οριοθετούνται από άλλους συντελεστές, όπως:

Πρώτον, από την οικονομική επιφάνεια, την οικονομική ισχύ μιας χώρας, από 
την ικανότητά της να συμμετέχει στο διεθνές εμπόριο και τις επενδυτικές δρα
στηριότητες. Κάπως απλοϊκά, οριοθετούνται από το κατά κεφαλήν εισόδημα 
της χώρας και τη συμμετοχή της στο παγκόσμιο εμπόριο. Από την ικανότητά της 
να επενδύει και να χρηματοδοτεί έργα και δραστηριότητες. Κατά μία άποψη, το 
μέγεθος της πολιτικής επιρροής μιας χώρας εκφράζεται από το μέρος του ΑΕΠ 
της που δ ιαθέτει σε εξωτερική βοήθεια και όχι από τον αριθμό των βαλλιστι
κών πυραύλων που διαθέτει, όσο σημαντικοί κι αν είναι οι πύραυλοι αυτοί.

Δεύτερον, από την τεχνολογική και επικοινωνιακή της ανάπτυξη και την ικανό
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τητά της να μετέχει στα διεθνή δίκτυα επικοινωνίας και επιρροής. Όπως έχει 
πρόσφατα λεχθ εί, αυτός που ελ έγχε ι τη ροή των πληροφοριών, ελ έγ χε ι τις 
δυνατότητες επιρροής. Η εμπειρία του CNN - ιδιαίτερα στην περίπτωση του 
πολέμου του Κόλπου - είναι, νομίζω, ιδιαίτερη διδακτική.

Τρίτον, από το απόθεμα της γνώσης που συλλογικά διαθέτει. Ο αναπτυγμένος 
κόσμος είναι και γίνεται ολοένα και περισσότερο κόσμος και «κοινωνία της 
γνώσης». Το σημαντικότερο επενδυτικό αγαθό είναι σήμερα η γνώση.

Τέταρτον, από τη θεσμική συμμετοχή στα διάφορα «σχήματα ολοκλήρωσης», 
που συνιστούν τα κέντρα διαμόρφωσης πολιτικής και λήψης αποφάσεων. Συνι- 
στούν ερείσματα και αφετηρίες μεγιστοποίησης της επιρροής και ισχύος. Οι 
σημαντικότερες αποφάσεις λαμβάνονται σήμερα, με τον ένα ή άλλο τρόπο, σε 
συλλογικά θεσμικά πλαίσια.

Οι νέες αυτές πραγματικότητες που περιέγραψα - θα πρέπει, όμως, να ανα- 
γνωρισθεί - αναδεικνύουν νέες «γεωπολιτικές συντεταγμένες», νέες απειλές, 
νέους κινδύνους και προκλήσεις ασφάλειας. Δημιουργούν νέες εντάσεις στο 
εσωτερικό των χωρών. Δημιουργούν το φαινόμενο που ο Antony Giddens, δ ιευ
θυντής του London School of Economics, ονομάζει «κοινωνίες της επικινδυνότη- 
τας».

Η Ελλάδα, ε ίτε  το θέλουμε, ε ίτε  όχι, βρίσκεται αντιμέτωπη με τη ραγδαία εξ ε 
λισσόμενη πραγματικότητα. Αλλά αντίθετα με ό,τι πιστεύεται, η Ελλάδα ανήκει 
ανάμεσα στις 2 5  περισσότερο αναπτυγμένες χώρες, από ένα σύνολο 1 80  
χωρών περίπου της υφηλίου.

Ανήκει επίσης, ως πλήρες θεσμικό μέλος, σε όλα τα σχήματα περιφερειακής 
ολοκλήρωσης και κυρίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που συνιστά το περισσότερο 
φιλόδοξο εγχείρημα πολιτικής και οικονομικής ολοκλήρωσης. Ανήκει, δηλαδή, 
στην τρίτη κατηγορία κρατών που προανέφερα, αλλά που έχ ε ι την «ιστορική 
ιδιομορφία» να βρίσκεται σε περιοχή και να γειτνιάζει με χώρες που ανήκουν 
στις δύο άλλες κατηγορίες.

Αυτό σημαίνει ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική είναι υποχρεωμένη να επ ιχει
ρεί μία νέα σύνθεση για:

Πρώτον, την ισχυροποίηση της χώρας στο νέο, διεθνές, παγκοσμιοποιημένο 
περιβάλλον, με την αξιοποίηση των συντελεστών ισχύος και επιρροής που ανέ
φερα.

Δεύτερον, την αντιμετώπιση, διαχείριση και τελικά επίλυση των προβλημάτων 
που εγείρουν χώρες του περιβάλλοντος, και κυρίως η Τουρκία, αλλά και την 
αντιμετώπιση των νέων απειλών και κινδύνων (οικολογικών καταστροφών, παρά-
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νομής μετανάστευσης, πυρηνικών ατυχημάτων, ναρκωτικών, παράνομης διακίνη
σης χρήματος κ,λπ.).

Τρίτον, τη διεύρυνση της παρουσίας και της συμμετοχής της χώρας στο 
παγκόσμιο σύστημα, τους δεσμούς και τις διαδικασίες.

Σύμφωνα με την ανάλυση που επιχείρησα, είναι σαφές ότι, χωρίς να εγκατα
λείπουμε κανέναν από τους στόχους μας, η νέα σύνθεση της εξωτερικής μας 
πολιτικής, με προοπτική τον εικοστό-πρώτο αιώνα και αφετηρία τη νέα πραγμα
τικότητα, δα πρέπει να περικλείει ως δεμελιακούς στόχους:

(α) Τη βαδύτερη ενσωμάτωση της χώρας στους οργανισμούς ολοκλήρωσης και 
ειδ ικότερα  στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για τη διασφάλιση των δυνατοτήτων 
άσκησης επιρροής, συμμετοχή στις διαδικασίες διαμόρφωσης πολιτικής και 
λήψης αποφάσεων, δημιουργίας νέων συνασπισμών και συμμαχιών για τη 
μεγιστοποίηση των στόχων και την προστασία των συμφερόντων.

Αυτό συνεπάγεται, πρωτίστως, τη συμμετοχή της χώρας στην οικονομική και 
νομισματική ένωση (ΟΝΕ). Η  ενσωμάτωση σημαίνει ανάκτηση δύναμης και επιρ-

ροής-
Ωστόσο, οφείλω να τονίσω ότι η συμμετοχή στην ΟΝΕ συνιστά μία πτυχή μόνο 

των ευρύτερων στοχεύσεών μας για την Ευρωπαϊκή Ενοποίηση, γιατί έχουμε 
ευδύνη να διαμορφώσουμε το περιεχόμενο της ενοποιητικής διαδικασίας που 
«να πηγαίνει» πέρα από την ΟΝΕ. Οφείλουμε να φέρουμε την κοινωνία και την 
πολιτική στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης. Οφείλουμε να διαμορφώ
σουμε ένα όραμα για την Ευρώπη του εικοστού πρώτου αιώνα που δα σέβεται 
αλλά και δα «αναδημιουργεί» τις Ευρωπαϊκές αξίες περί κοινωνικού προτύπου 
στη μεταμοντέρνα εποχή των τεχνολογιών πληροφόρησης.

(Για το σκοπό αυτό, νομίζω ότι η Αριστερά δα πρέπει να ξαναανακαλύψει τη 
σημασία της ομοσπονδιακής οργάνωσης ως ενός συστήματος που εγγυάται τη 
δημοκρατική δεσμική συγκρότηση, την ισότητα όλων των κρατών, το οικονομικό 
σύστημα που ικανοποιεί τις βασικές κοινωνικές απαιτήσεις. Η αναζήτηση και ο 
επαναπροσδιορισμός του ομοσπονδιακού προτύπου, συνιστούν επιτακτικό αίτη
μα τώρα, καδώς η Ένωση βαδίζει προς την εγκαδίδρυση της πλήρους ΟΝΕ και 
τη νέα διεύρυνσή της).

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να είναι απλώς μία εσωτερική αγορά. Οφείλει 
να είναι ένα πολιτικό σύστημα με ισχυρούς δεσμούς, ισχυρές κοινές πολιτικές, 
ισχυρό προϋπολογισμό και αναδιανεμητικές λειτουργίες, που δα συμβάλλουν 
στην οικονομική και κοινωνική συνοχή των ευρωπαϊκών χώρων.

(β) Την προώδηση των «διαπεριφερειακών μορφών ολοκλήρωσης» στην περιοχή
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της Ν.Α. Ευρώπης και, ως έσχατο μακροχρόνιο στόχο, την ενσωμάτωση της 
περιοχής αυτής στην Ευρωπαϊκή Ένωση (...) για την εμπέδωση της σταθερότη
τας της δημοκρατίας και των προοπτικών ανάπτυξης.

(γ) Την εντατικοποίηση της συμμετοχής της χώρας σε όλους τους δ ιεθνείς οργα
νισμούς συλλογικής έκφρασης και διαμόρφωσης πολιτικής.

(δ) Τον εμπλουτισμό της εξωτερικής πολιτικής με εντονότερο οικονομικό, εμπο
ρικό και τεχνολογικό περιεχόμενο και τη δημιουργία των προϋποθέσεων για 
άσκηση διεθνούς επικοινωνιακής πολιτικής.

(ε) Το σχεδίασμά της πολιτικής με «προσανατολισμό στο μέλλον», με την απο
δοχή της πραγματικότητας ότι η Ελλάδα συνιστά αλληλεξάρτητο στοιχείο 
στην παγκοσμιοποίηση του συστήματος οικονομικών και πολιτικών σχέσεων 
και όχι «νησί» ξεκομμένο από την πραγματικότητα.

Η ελληνική εξωτερική πολιτική θα έχ ε ι συνεπώς ως «μέσα» υποστήριξης, 
εκτός από τα παραδοσιακά (ένοπλες δυνάμεις, κ,λπ.),

• τη θεσμική παρουσία της χώρας στους θεσμούς ολοκλήρωσης

• την ισχυρή οικονομία, τεχνολογία, γνώση

• τις διαδικασίες διαδικτύωσης και περιφερειακής συνεργασίας.

Η νέα σύνθεση της εξωτερικής μας πολιτικής αποβλέπει στο να ισχυροποιή
σει την Ελλάδα, να την εφοδιάσει με νέα μέσα, δυνατότητες και «δεξιότητες», 
για την επίτευξη των στόχων μας. Ήδη, τα τελευταία χρόνια, επιχειρήσαμε να 
ανταποκριθούμε στις νέες προκλήσεις, και τα αποτελέσματα είναι εμφανή: Η 
δέση μας στη διεθνή κλίμακα ισχύος και επιρροής έχε ι ενισχυθεί εντυπωσιακά, 
ενώ πετύχαμε βασικές μας επ ιδ ιώ ξεις  και κάναμε αποδεκτές θ εμ ελ ια κές  
δέσεις μας. Αρκεί να μνημονεύσω μόνο τη διασφάλιση της ένταξης της Κύπρου 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την αποδοχή των θέσεώ ν μας στο τελευτα ίο  
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Λουξεμβούργου.

Η θεσμική δέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε συνδυασμό με το επίπεδο ανάπτυ
ξής της επιτρέπει στην Ελλάδα να έχει, πέρα από τα ευρωπαϊκά και περιφερεια
κά ενδιαφέροντα και προτεραιότητες, μία παγκόσμια αντίληψη αλλά και παγκό
σμια παρουσία στη διαμόρφωση των διεθνών σχέσεων. Η παγκοσμιοποίηση των 
διεθνών σχέσεων και ο πολλαπλασιασμός των «πολυμερών πλαισίων συνεργα
σίας» και λήψης αποφάσεων - αποφάσεων που μας αφορούν, όπως π.χ. στο 
πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, - επιβάλλουν τη διαμόρφωση συνα
σπισμών και συμμαχιών σε ευρύτερο, παγκόσμιο επίπεδο. Έτσι, η Ελλάδα οφεί-
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λει να αναπτύξει τις σχέσεις της με τις χώρες της Αφρικής, της Ασίας, της Λατι
νικής Αμερικής, χωρίς βεβαίως να παραβλέπει τις πλέον άμεσες προτεραιότη
τες που έχει. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα της σημασίας των συνασπισμών 
σε παγκόσμιο επίπεδο, επισημαίνω ότι η εκλογή μας σε μη μόνιμη 8έση στο 
Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ εξαρτάται αποφασιστικά από την ψήφο των 
χωρών «έξω» από τον άμεσο περίγυρό μας, από τις αναπτυσσόμενες χώρες της 
Αφρικής, της Ασίας και της Λατινικής Αμερικής.

Υπάρχει όμως και μία άλλη διάσταση που, ως σοσιαλιστικό κόμμα, οφείλει να 
μας απασχολήσει στη διαμόρφωση της εξωτερικής πολιτικής και των επιλογών 
μας: η διάσταση των σχέσεων αναπτυγμένου και αναπτυσσόμενου κόσμου. Δεν 
επιτρέπεται από πλευράς μας να αγνοήσουμε το «ηθικό περιεχόμενο» της εξω
τερικής πολιτικής. Και δεν επιτρέπεται να δείξουμε αδιαφορία στα αναπτυξιακά 
προβλήματα και τις προκλήσεις, όπως αυτές που συνδέονται με τη φτώχεια, τη 
δημογραφική έκρηξη, την προστασία του περιβάλλοντος, προκλήσεις που αντι
μετωπίζει ο τρίτος κόσμος. Η αναδιάρθρωση των σχέσεων Βορρά-Νότου εξα
κολουθεί να συνιστά επιτακτικό αίτημα. Η ενσωμάτωση των χωρών του τρίτου 
κόσμου στο παγκόσμιο διεθνές πολιτικό και οικονομικό σύστημα και η επίτευξη 
του στόχου της «αειφόρου ανάπτυξης» οφείλουν να καταλάβουν σημαντική 
θέση στην «ημερήσια διάταξη» της εξωτερικής μας πολιτικής. Όπως είπε πρό
σφατα ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Τ. Blair, εάν δεν συμβάλουμε εμείς, τα 
αριστερά κόμματα, στη διαμόρφωση μίας νέας σχέσης με τον τρίτο αναπτυσσό
μενο κόσμο, τότε θα έχουμε χάσει την ηθική νομιμοποίηση της εξωτερικής μας 
πολιτικής.

Στη βάση και από την οπτική αυτή, θα πρέπει να χειρισθούμε τις απειλές που 
αντιμετωπίζει η χώρα μας καθώς και το «πρόβλημα Τουρκία».

Δεν θέλω να αναφερθώ εδώ σήμερα εκτεταμένα στο «πρόβλημα Τουρκία». 
Απλώς θέλω μόνο να τονίσω ότι βλέπουμε την Τουρκία ως χώρα που θα θέλα
με να ενσωματωθεί στην ευρύτερη Ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική και στο σύστημα 
περιφερειακής συνεργασίας και σταθερότητας. Αλλά η Τουρκία θα πρέπει «να 
κατακτήσει» τον Ευρωπαϊκό και περιφερειακό της ρόλο. Και για κάτι τέτοιο, θα 
πρέπει να αποδεχθεί τα κριτήρια και τις αρχές που διέπουν και οριοθετούν το 
Ευρωπαϊκό πολιτικό και πολιτιστικό σύστημα. Η Τουρκία θα πρέπει να κριθεί με 
τα ίδια αντικειμενικά κριτήρια που κρίνονται όλες οι άλλες χώρες που φιλοδο
ξούν να καταστούν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σας παρουσίασα ορισμένες σκέψεις και προβληματισμούς, ως Βάση συζήτη
σης, για την ανάπτυξη της εξωτερικής πολιτικής, με προοπτική τον εικοστό- 
πρώτο αιώνα.

4 3 4



ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΠΑΙΟΚ Σοσιαλισμός & η Δημοκρατία στην Ευρώπη του 21ου Αιώνα Ρ
Σε  ένα ραγδαία μεταβαλλόμενο κόσμο, οφείλουμε να αλλάξουμε τις έννοιες 

και τα εργαλεία πάνω στα οποία στηρίξαμε τη διαμόρφωση των εξωτερικών μας 
σχέσεων. Οφείλουμε να προσαρμόσουμε τη σκέψη και τους στόχους μας, τις 
επιλογές και τις προτεραιότητές μας, με κεντρικό σημείο αναφοράς τη μεγιστο
ποίηση των συμφερόντων μας και την ισχυροποίηση της δέσης μας.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Ο σύντροφος Χρηστός Παπουτσής έχε ι το λόγο.
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΓΔΟΗ ασία των Δυνάμεων

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ

Κύριε Πρόεδρε, συντρόφισσες και σύντροφοι, σε αυτή την περίοδο της αυξα
νόμενης διεθνούς αλληλεξάρτησης και της πολιτικής ρευστότητας είναι προφα
νές ότι αναδεικνύεται καθαρά ένα μεγάλο δημοκρατικό έλλειμμα.

Η πολιτική φαίνεται αδύναμη ή ακόμη και απρόθυμη να ρυθμίσει τα νέα δεδο 
μένα της εποχής μας, να ελέγξει τις εξελ ίξεις  και να οδηγήσει στην κοινή πρόο
δο. Δημιουργείται έτσι η εντύπωση ότι ο κόσμος επηρεάζεται ανεξέλεγκτα από 
τις δυνάμεις της αγοράς και ότι η έντονη τάση παγκοσμιοποίησης περιορίζει τις 
δυνατότητες πολιτικής παρέμβασης.

Η Αριστερά δεν πρέπει να παραμείνει αδρανής. Ο φείλει να παρέμβει για τον 
έλεγχο και τη ρύθμιση αυτού του νέου διεθνούς πλαισίου. Για εμάς, ο στόχος 
είναι σαφής. Οι ίδιοι οι λαοί πρέπει να ασκήσουν αυτόν το δημοκρατικό έλεγχο 
μέσα από εξελιγμένους διεθνείς θεσμούς και θεσμούς περιφερειακής συνερ
γασίας.

Η απάντησή μας στα νέα δεδομένα θα πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώ δεις 
αξίες του δημοκρατικού σοσιαλισμού. Θα πρέπει να συνδέει ξανά την πολιτική 
με το όραμα και την κοινωνία. Η απλή άρνηση της σημερινής πραγματικότητας 
είναι αδιέξοδη.

Είναι αδιέξοδη γιατί αδυνατεί να συλλάβει τα νέα δεδομένα και να προτείνει 
την κατάλληλη παρέμβαση. Εξίσου όμως αδιέξοδη είναι και η άκριτη αποδοχή 
των εξελίξεω ν. Η προσέγγιση δηλαδή που θεωρεί ως στρατηγικό στόχο την 
προσαρμογή και αποδέχεται τη λογική του μονόδρομου στις πολιτικές επιλογές.

Αλλά στην πολιτική - και ειδικότερα για την Αριστερά - δεν υπάρχουν μονό
δρομοι. Υπάρχουν στόχοι, υπάρχουν στρατηγικές επιλογές, διαρκείς αγώνες για 
την υλοποίησή τους. Και κάτι άλλο. Η Αριστερά σε ολόκληρη την Ευρώπη έχει 
ανοιχτό ιδεολογικό και πολιτικό μέτωπο ενάντια στο νεοφιλελευθερισμό και 
τους εκφραστές του.

Σήμερα πρέπει να προβάλουμε τη δική μας πρόταση για μια δημοκρατική 
οργάνωση των διεθνών σχέσεων, που θα βασίζεται στην ειρήνη, την ελευθερία 
των λαών, το διεθνές δίκαιο, αλλά και την ισότιμη συνεργασία των κρατών.

Που δα σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα των μειονοτή-
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των. Που 8α κατοχυρώνει ταυτόχρονα μία βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, 
νωνικά δικαιώματα και την προστασία του περιβάλλοντος.

τα κοι-

Για εμάς, η παγκοσμιοποίηση των αγορών και της παραγωγής πρέπει να συμ
βαδίζει με την παγκοσμιοποίηση της δημοκρατίας. Τόσο με την έννοια του δημο
κρατικού ελέγχου τής κάδε μορφής εξουσίας, όσο και της ισότιμης συμμετοχής 
των κρατών στις πολιτικές και οικονομικές εξελ ίξεις  και τις αποφάσεις που τα 
αφορούν.

Η ειρήνη δεν πρέπει να περιορίζεται στην απουσία του πολέμου. Πρέπει να 
βασίζεται στο σεβασμό των κυριαρχικών δικαιωμάτων κάθε χώρας και το 
σεβασμό του διεθνούς δικαίου. Πρέπει να βασίζεται στην αποτελεσματική αντι
μετώπιση των βασικών οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων που υποθάλ
πουν τις αντιθέσεις και τις αντιπαλότητες.

Σήμερα, σε μια περίοδο που συνεχώς ενισχύεται η γεωοικονομική προσέγγιση, 
η εξωτερική πολιτική και οι δ ιεθ νείς  σχέσεις αναπτύσσονται κάτω από την 
κυρίαρχη επιρροή των οικονομικών σχέσεων και επιδιώξεων.

Η Αριστερά όμως δεν μπορεί να επιτρέψει την ανάπτυξη της εξωτερικής πολι
τικής και των διεθνών σχέσεων μόνο στη βάση των οικονομικών κριτηρίων και 
έξω από τις αρχές του διεθνούς δικαίου. Πολύ περισσότερο, δεν μπορεί να 
δ εχτε ί την εφαρμογή δύο μέτρων και δύο σταθμών όσον αφορά τις αρχές που 
διαμορφώνουν την εξωτερική πολιτική. Την παράκαμψη δηλαδή ή την εφαρμογή 
τους κατά περίπτωση ανάλογα με το οικονομικό όφελος.

Δεν μπορούμε στο όνομα του ισχυρού οικονομικού οφέλους να κλείνουμε τα 
μάτια μας στην κατάφωρη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 
δικαιωμάτων των μειονοτήτων. Δεν μπορούμε να αποδεχτούμε ένα δ ιεθνές 
πλαίσιο που προτάσσει την ανταγωνιστικότητα σε βάρος της κοινωνικής συνο
χής, που αποδέχεται μοιρολατρικά τη διεύρυνση των κοινωνικών και περιφερει
ακών ανισοτήτων.

Πρέπει να διασφαλίσουμε ένα σύστημα ισόρροπης και δίκαιης κατανομής των 
ωφελημάτων της παγκόσμιας ανάπτυξης ανάμεσα στους λαούς. Σε μια περίοδο 
που η γνώση και η τεχνολογική εξέλιξη αποτελούν πλούτο και δύναμη, σε μια 
περίοδο που η πληροφόρηση είναι άφθονη αλλά εμπορευματοποιημένη, πρέπει 
να διασφαλιστεί ένα δημοκρατικό πλαίσιο πρόσβασης για όλους τους λαούς 
και για όλους τους πολίτες.

Σε αυτή την κατεύθυνση, πρέπει να ενθαρρύνουμε τις διαδικασίες περιφερει
ακής ολοκλήρωσης, αλλά και να υποστηρίξουμε την ανάπτυξη και λειτουργία

f
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πολυμερών δεσμών. Θεσμών που δα στοχεύουν στη ρύδμιση της παγκόσμιας 
οικονομίας, την πολιτική συνεργασία και την ένταξη των περιδωριοποιημένων 
χωρών στο παγκόσμιο οικονομικό σύστημα.

Πρέπει ακόμα να αναδεωρήσουμε την αποστολή και τη λειτουργία ορισμένων 
δεσμών που δημιουργήδηκαν μετά τον πόλεμο σε μια τελείω ς διαφορετική 
πολιτική και οικονομική συγκυρία της εποχής. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εδνών, 
για παράδειγμα πρέπει να ενισχυδεί και να επεκτείνει τη δράση του στην κατεύ- 
δυνση της ανάπτυξης μίας συλλογικής ευδύνης για την ειρήνη, για τη δημοκρα
τία, την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη και, βεβαίως, το περιβάλλον.

Η λειτουργία των διεδνών χρηματοοικονομικών δεσμών πρέπει να αλλάξει, 
έτσι ώστε τα προγράμματα των διαρδρωτικών παρεμβάσεων που προωδούν να 
λαμβάνουν περισσότερο υπόψιν τις κοινωνικές ανάγκες και την προστασία του 
περιβάλλοντος.

Ειδικότερα, πρέπει να κατοχυρωδεί η ουσιαστική συμμετοχή των αναπτυσσό
μενων χωρών στη λειτουργία του Διεδνούς Νομισματικού Ταμείου αλλά και της 
Διεδνούς Τράπεζας. Ενώ στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, η κοινωνική 
ρήτρα και η προστασία του περιβάλλοντος πρέπει να εξελιχτούν σε Βασικές 
προϋποδέσεις για τις εμπορικές συμφωνίες.

Σήμερα λοιπόν είναι αναγκαία η ανάπτυξη ενός νέου διεδνισμού που δα προ- 
ωδεί τη διεδνή συνεργασία και την αλληλεγγύη, για μια νέα δημοκρατική διεδνή 
τάξη χωρίς προστάτες και χωρίς κηδεμόνες.

Η συζήτηση αυτή έχε ι ξεκινήσει στο πλαίσιο της σοσιαλιστικής διεδνούς, που 
αποτελεί σήμερα το μοναδικό πλαίσιο όπου εκφράζονται οι σοσιαλιστικές 
δυνάμεις από ολόκληρο τον κόσμο. Μ ε την ένταξη του ΠΑΣΟΚ, από την πρώτη 
στιγμή που συμμετείχαμε στη διεδνή, συμβάλαμε ιδιαίτερα σε αυτή τη συζήτηση 
με τις απόψεις που υποστηρίξαμε όλα αυτά τα χρόνια για τη διεδνή αλληλεγ
γύη, τη μείωση του χάσματος βορρά - νότου, αλλά και τη δημοκρατική οργάνω
ση των διεδνών σχέσεων.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, επίσης, μπορεί να συμβάλει καδοριστικά στην αναδιατύ
πωση των όρων λειτουργίας της παγκόσμιας οικονομίας και να πρωτοστατήσει 
στον εκδημοκρατισμό του διεδνούς συστήματος.

Η Ευρώπη όμως σήμερα, ενώ έχ ε ι αναπτύξει σημαντικό οικονομικό βάρος, 
αδυνατεί να παρέμβει αποτελεσματικά σε πολιτικό επίπεδο, καδώς δεν έχε ι 
αναπτύξει ακόμα μία κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας.

Η ανάπτυξη όμως μιας τέτοιας κοινής πολιτικής είναι αναγκαία, δα έλεγα
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καθοριστική, εάν θέλουμε, στ' αλήθεια, η Ευρωπαϊκή Ένωση να διαδραματίσει 
καθοριστικό ρόλο στο νέο διεθνές πλαίσιο που διαμορφώνεται.

Το ζητούμενο σήμερα είναι η διατύπωση μιας διαφορετικής πολιτικής πρότα
σης για τη συμμετοχή της Ευρώπης στο νέο Διεθνές πλαίσιο, αλλά και για το 
μέλλον της Ευρωπαϊκής Κοινωνίας. Και αυτό είναι υπόθεση της Ευρωπαϊκής 
Αριστερός. Είναι ένα νέο πεδίο αγώνων.

Για την επιτυχή έκβαση αυτών των αγώνων απαιτείται ένα σοσιαλιστικό όραμα 
για την Ευρωπαϊκή Κοινωνία στον 21ο αιώνα. Ένα όραμα που θα κατοχυρώνει 
τη Δημοκρατία, την Κοινωνική Αλληλεγγύη και τη Δικαιοσύνη, την Ανάπτυξη και 
την Απασχόληση. Για μια ανοιχτή κοινωνία ίσων ευκαιριών, χωρίς διακρίσεις, 
χωρίς ρατσισμό και χωρίς ξενοφοβία.

Όταν ιδρύσαμε το Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα το 1992, σηματοδοτήσα
με ένα αναβαθμισμένο πλαίσιο συνεργασίας αλλά και κοινής σοσιαλιστικής 
δράσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μία δράση που έχ ε ι θετικά αποτελέσματα 
σήμερα στη λειτουργία των ευρωπαϊκών θεσμών, στη λειτουργία των ευρωπαϊ
κών οργάνων, αλλά και στη διαμόρφωση των ευρύτερων πολιτικών της Ένωσης.

Μια προσπάθεια στην οποία το ΠΑΣΟ Κ συνεισέφερε ουσιαστικά, τόσο στο 
σχεδίασμά όσο και στην υλοποίησή της. Μία δράση που πρέπει να αγκαλιάζει 
ολοένα και περισσότερες δυνάμεις της Ευρωπαϊκής Αριστεράς σήμερα, καθώς 
ο δρόμος του Δημοκρατικού Σοσιαλισμού δεν είναι πλέον μόνον εθνικός, αλλά 
είναι ταυτόχρονα ευρωπαϊκός και διεθνής.

Και σ' αυτόν το δρόμο, σε κάθε βήμα, πρέπει να διεκδικούμε την καλύτερη 
θέση της χώρας μας και τα συμφέροντα του λαού μας.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Ο Γιάννης Καψής έχε ι το λόγο.
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΨΗΣ

Σύντροφοι και συντρόφισσες.

Όταν ο Πρόεδρος Κλίντον, πριν από λίγες μέρες, έγραφε υπερηφάνως στο 
μαυροπίνακα ένα μηδενικό για να δ ε ίξ ε ι το φετινό δημόσιο χρέος των ΗΠΑ, 
απέσπασε τα χειροκροτήματα του ακροατηρίου. Λίγοι, εν τούτοις συνειδητοποι
ούσαν εκείνη τη στιγμή ότι ήταν το πρώτο χτύπημα της παγκοσμιοποίησης, όπως 
ευσχήμως αποκαλείται ο φιλελευδερισμός, ο νεοφιλελευδερισμός, κατά του 
γενικού ρόλου των ΗΠΑ στην παγκόσμια σκηνή και τις επιπτώσεις που μπορεί να 
έχε ι κατά της μητρόπολής του, αλλά και της ίδιας της πολιτικής που τον εδραίω
σε και τον επεξέτεινε.

Η επιτακτική ανάγκη εξάλειψης των ελλειμμάτων του αμερικανικού προϋπολο
γισμού, για την προσέλκυση κεφαλαίων στις αμερικανικές χρηματαγορές, έχει 
μειώσει τα κονδύλια εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ κατά 50%.

Η Αμερικανίδα Υπουργός των Εξωτερικών, η κα. Μάντλιν Ολμπράιτ, δίκαια 
παραπονέδηκε στην περιοδεία της που αναζητεί όχι συμμάχους, αλλά συνεταί
ρους στις δαπάνες για μια νέα επίδεση κατά του Σαντάμ Χουσεΐν, διαμαρτυρή- 
8ηκε και είπε, πώς μπορούμε να διατηρήσουμε τον ηγετικό μας ρόλο; Δεν έχου
με τα εργαλεία πια.

Ηταν μια απόλυτα δικαιολογημένη αγανάκτηση. Η νέα αυτή αντίφαση του 
καπιταλισμού, που οι αντιφάσεις του έρχονται να πνίξουν τη μητρόπολή του, δα 
μπορούσε να οδηγήσει στη σκέψη ότι το σημερινό σύστημα διεδνών σχέσεων, 
που στηρίζεται στο μονοπωλισμό με την αδιαφιλονίκητη κοσμοκρατορία των 
ΗΠΑ, αν δεν πλησιάζει προς το τέλος του, βρίσκεται στο κατώφλι σημαντικών 
μεταβολών.

Θα ήταν υπερβολική αισιοδοξία ενδεχομένως ή, καλύτερα, πιδανότατα βρι
σκόμαστε στις παραμονές πολύ ευρύτερων μεταβολών, που τις προετοιμάζει 
όμως ανενόχλητος ο νεοφιλελευδερισμός, για να αντιμετωπίσει τις δ ικές του 

αντιφάσεις.

Μια μικρή παρένδεση. Μεταβολές ναι. Αλλά όχι τόσο ευρείες όσο για να ικα
νοποιήσουμε τα καινούρια πολιτικά βίτσια του κ. Ανδριανόπουλου.
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Θα ήταν άστοχο συνεπώς, ειλικρινέστερα 8α ήταν επικίνδυνο να αναζητηδεί 
οποιαδήποτε μορφή συνεργασίας της Αριστερός σε υπερεδνικό επίπεδο, αν 
πριν απ' όλα, η ίδια η Αριστερά δεν αποφασίσει να αμφισβητήσει το μονοπώλιο 
του νεοφιλελευδερισμού στη διαμόρφωση των διεδνών σχέσεων.

Μ έχρ ι στιγμής, εν τούτοις, καμία ένδειξη  τέτοιας βούλησης δεν υπάρχει. 
Αντιδέτως, μάλιστα, δα μπορούσαμε να μιλήσουμε για μια στάση μακάριας -που 
ελπίζω να μη γίνει και μακάβρια- αδιαφορία, της Αριστερός.

Ένα χαριτωμένο παράδειγμα. Στη Διάσκεψη της Μαδρίτης, που αποφάσισε τη 
διεύρυνση του ΝΑΤΟ, δηλαδή τη διεύρυνση της συγκεκαλυμμένης μεν, αλλά 
βίαιης επιβολής του καπιταλισμού, του νεοφιλελευδερισμού εάν το προτιμάτε, 
μέχρι τη Βαλτική, οι πρωδυπουργοί του Καναδά, του Βελγίου και του Λουξεμ
βούργου, χωρίς να έχουν αντιληφδεί ότι ήταν ανοιχτά τα μικρόφωνα, κουτσο
μπόλευαν τον Κλίντον που ε ίχε αργήσει και τον κοροΐδευαν ότι, όλη αυτή η προ- 
σπάδεια αποβλέπει σε οικονομικά και εσωπολιτικά σχέδια του Κλίντον και όχι 
στα μεγάλα ιδεώδη της ελευδερίας και της ασφάλειας.

Τα καυστικά αυτά σχόλια πνίγηκαν απ' όλα τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 
πλην του CNN, που ε ίχ ε  ανοιχτό το δίκτυό του. Και όχι μόνο αυτό. Η επέκταση 
του ΝΑΤΟ, δηλαδή η επέκταση του νεοφιλελευδερισμού μέχρι τη Βαλτική, ενε- 
κρίδη και προπαγανδίστηκε απ' όλες τις κυβερνήσεις της Ευρώπης και τις 
Αριστερές, με μεγαλοστομίες που δυμίζουν εποχή του ψυχρού πολέμου.

Δυστυχώς, η χώρα μας δεν αποτέλεσε εξαίρεση. Χαρήκαμε, πανηγυρίσαμε 
και εμείς του ΓΊΑΣΟΚ, όχι μόνο η Κυβέρνησή μας, την πρώτη μεγάλη εδραίωση 
και επέκταση του καπιταλισμού μέχρι των συνόρων της Ρωσίας και δεχτήκαμε 
ακόμη, κατά μερικούς τουλάχιστον, και υπονόμευση δικών μας εδνικών συμφε
ρόντων με τη δικαιολογία ότι είναι προς το συμφέρον της ασφάλειας και της 
δημοκρατίας των νέων χωρών της Ανατολικής Ευρώπης.

Σύντροφοι, πιστεύω ότι έτσι δεν χτίζεται ο Σοσιαλισμός. Απλώς υπονομεύεται. 
Οι ηγεσίες της Αριστερός δείχνουν να έχουν μειωμένα ανακλαστικά και αυτο- 
παγιδεύονται όχι μόνο στην αέναη αναπαραγωγή ενός διεδνούς περιβάλλο
ντος, αλλά και στις νεοφιλελεύδερες ορολογίες και δεωρίες των νεοαριστε- 
ρών.

Μοναδική ελπιδοφόρα εξέλιξη είναι η ογκούμενη αντίδραση των 22 εκ. ανέρ
γων της Ευρώπης, (διαδηλώσεις, μπλόκα, καταλήψεις). Και όχι μόνο ελπιδοφό- 
ρα. Η αντίδραση αυτή έρχεται να επιβεβαιώσει τη δομική υπεροχή του Σοσιαλι
σμού έναντι του νεοφιλελευδερισμού, την υπεροχή του ιδεολογικού του DNA, 
του πρώτου, έναντι του δευτέρου.
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Ο νεοφιλελευθερισμός είναι ιδεολογία της βουλιμίας, της βούλησης - αν 
θ έλετε - να συμβιβαστώ, και ο Σοσιαλισμός ιδεολογία της βιοτικής ανάγκης, 
της επιβίωσης. Επιτρέψτε μου να πω, ότι είναι πολύ πιο εύκολο να πείσεις έναν 
κεφαλαιούχο να καταναλώσει λιγότερο χαβιάρι, παρά έναν άνεργο να λιμοκτο
νήσει ζητωκραυγάζοντας για την οικονομία της αγοράς.

Σε μία πιο μεθοδική προσέγγιση των δυνατοτήτων των νέων σοσιαλιστικών 
δυνάμεων να εξασφαλίσουν μια υπερεθνική συνεργασία και να δημιουργήσουν 
ένα φιλικό διεθνές περιβάλλον, θα πρέπει, νομίζω, να ξεκινήσουμε από την επι
σήμανση των σφαλμάτων του παρελθόντος.

Στην πρώτη περίοδο, μέχρι την κατάρρευση του Κομμουνιστικού Συνασπισμού, 
οι σοσιαλιστικές κυβερνήσεις της Ευρώπης εφήρμοσαν μία πολιτική όχι σοσια
λιστική, αλλά μία πολιτική εξανθρώπισης του καπιταλισμού με σοσιαλιστικές 
βελτιώσεις.

Και αν υπό τη δαμόκλειο σπάθη του μαρξισμού, τα Σοσιαλιστικά Κινήματα 
επέτυχαν σημαντικές παραχωρήσεις εκ  μέρους του Καπιταλισμού, ο ίδιος ο 
Καπιταλισμός, με την απειλή του κομμουνιστικού επεκτατισμού, κατόρθωσε να 
εκμεταλλευτεί υψηλές και γοητευτικές ιδέες, όπως η δημοκρατία, η ελευθερία, 
τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά για την επίτευξη των δικών του στόχων.

Σήμερα είναι αδύνατον να σταθμιστεί αν οι υπερεθνικές πρωτοβουλίες, όπως 
το σχέδιο «Μάρσαλ», το «Δόγμα Τρούμαν», το ΝΑΤΟ, η αμερικανική εξωτερική 
Βοήθεια, η φωνή της Αμερικής, συνέβαλαν περισσότερο στην εδραίωση της 
πολιτικής δημοκρατίας και λιγότερο στην εξάπλωση του καπιταλισμού ή αντι- 
στρόφως.

Θα ήθελα να ανοίξω εδώ μια παρένθεση. Ανέφερα τη φωνή της Αμερικής 
συμβολικά περίπου, όπως και συμβολική ήταν η απόφαση του Ανδρέα Παπαν- 
δρέου να σταματήσει τις αναμεταδόσεις της φωνής της Αμερικής το '6 4  από 
την Ελλάδα.

Και λέω συμβολικά, γιατί πολύ πριν από την εποχή της γνώσης, όπως χαρακτη
ρίζουμε την εποχή μας, ένα μεθοδικά οργανωμένο σύστημα χρηματοδοτουμέ
νων και χρηματοδοτούντων Ινστιτούτων, Οργανισμών, Συνεδρίων και πανεπιστη
μιακών εδρών ακόμη, μεθόδευσαν και καθοδήγησαν την ανθρώπινη σκέψη 
προς τους δύο αντιπάλους πόλους, τον Μαρξιστικό και τον Καπιταλιστικό.

Υπενθυμίζω στους παλαιότερους το εξομολογητικό  έργο του Αρθρου 
Κέσλερ, «Ο ι θ εο ί που έπεσαν» που περιγράφει με ωμή ειλικρίνεια τη διάβρωση 
των Σοσιαλιστικών Κινημάτων της Ευρώπης από την επιρροή χρηματοδοτουμέ
νων από τη CIA ποικιλώνυμων Ιδρυμάτων.
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Σήμερα, θα μπορούσα να ρωτήσω κάποιον για το παρελθόν του για να ξέρω 
τις σκέψεις του. Σ ' εκείνη την πρώτη περίοδο, τα Σοσιαλιστικά Κινήματα (και 
όταν ακόμα κυβερνούν) χρησιμοποιούν σαν όχημα την αστική δημοκρατία, το 
αστικό πολιτειακό σύστημα.

Σε πολλές περιπτώσεις, προσπάθησαν να το εκδημοκρατικοποιήσουν. Και σε 
πάρα πολλές, το επέτυχαν. Ουδέποτε αποτόλμησαν να το εκσοσιαλιστικοποιή- 
σουν. Δεν απεπειράθησαν μια τέτοια τομή ούτε καν στην οργάνωση και ιδεολο- 
γικοποίηση των κομμάτων τους.

Αλλά ένας Σοσιαλισμός μέσα σε αστικά καλούπια ήταν αναπόφευκτο να υπο- 
στεί εκείνο που ο Λένιν χαρακτήρισε σαν τη μεγαλύτερη δύναμη του αστικού 
καθεστώτος, τη διαβρωτική ικανότητά του.

Ο Θατσερισμός που επακολούθησε δεν θριάμβευσε μόνο λόγω των σφαλ
μάτων του Σοσιαλισμού, αλλά και λόγω της ανυπαρξίας Σοσιαλιστών. Σήμερα 
θα τολμούσα να προσθέσω και την ανυπαρξία σοσιαλιστικής ηθικής.

Μόλις χθες ο πρωθυπουργός μας διεφώνησε - και ορθά - με τον Τρότσκι, που 
έβλεπε την ηθική σαν προϊόν πολιτικής απόφασης. Αλλά μπορώ και εγώ - και με 
την άδειά του - να διαφωνήσω, εν μέρει τουλάχιστον, μαζί του λέγοντας ότι η 
ηθική, δηλαδή ο κανόνας της συνολικής συμπεριφοράς μιας κοινωνίας, εάν δεν 
είναι προϊόν της πολιτικής που θ έτει τους κανόνες λειτουργίας της κοινωνίας, 
τότε τι άλλο μπορεί να είναι.

Θα αρκούσε μια σύγκριση της εποχής της προπολεμικής μικροαστικής ή αστι
κής περιόδου την ηθική της σημερινής καπιταλιστικής περιόδου, για να πειστού
με ότι είναι η πολιτική εκείνη που προσδιορίζει το πλαίσιο της ηθικής.

Η παγκοσμιοποίηση του καπιταλισμού απεχθάνεται τα όρια - όχι μόνο τα κρα
τικά όρια, αλλά και τα ηθικά όρια. Η ηθική της και η ιδεολογία της είναι πολύ 
ευέλικτη, συνοψίζεται σε τέσσερις μόνον λέξεις  γραμμένες σε κάθε χαρτονόμι
σμα: «πληρωτέα επί τη εμφανίσει». Αυτός είναι ο καπιταλισμός και η ηθική του.

Η συλλογικότητα, η κοινωνική αλληλεγγύη, όλες οι αρχές που τόσο σωστά 
έθ εσ ε χθες ο πρωθυπουργός μας σαν προϋποθέσεις, σαν ένα νέο ξεκίνημα, 
αυτές οι ίδ ιες οι αρχές ήταν τα πρώτα θύματα της καπιταλιστικής ηθικής.

Ο εξανθρωπισμός του καπιταλισμού της περιόδου της Σοσιαλδημοκρατίας 
έχε ι αντικατασταθεί σήμερα με τη θεωρητική κατασκευή, ότι ο εκσυγχρονισμέ
νος σοσιαλισμός δεν μπορεί να είναι τίποτα άλλο, από διαχειριστής του νεοφι
λελευθερισμού. Και μια από τις πρώτες υποχρεώσεις τους θα πρέπει να είναι ο 
ενταφιασμός του κοινωνικού κράτους - που αργοπεθαίνει αν δεν έχει πεθάνει.

f
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΓΑΟΗ Ένα νέο ;θνικό Επίπεδο

Σύντροφοι στο κείμενό μου έχω τις τάσεις αυτές σε εισαγωγικά, γιατί δεν 
είναι δικοί μου ισχυρισμοί, είναι θέσεις και απόψεις καλοπροαίρετων φίλων και 
συντρόφων που βρίσκονται ανάμεσά μας.

Εκείνο, εν τούτοις, που έχε ι ιδιαίτερη σημασία είναι, ότι κάτω από τις επιταγές 
της Συνθήκης του Μάαστριχτ, ενός κατασκευάσματος των συντηρητικών καθε
στώτων, όπως έχ ε ι επισημάνει ο πρωθυπουργός, κ.Σημίτης, οι σοσιαλιστικές 
κυβερνήσεις ασκούν ήδη αυτόν το διαχειριστικό ρόλο του καπιταλισμού και όχι 
μόνον. Έχουν αναλάβει και την άμβλυνση των εσωτερικών αντιφάσεων και 
συγκρούσεων του καπιταλισμού.

Η μετάταξη - επί παραδείγματι - της ανταγωνιστικότητας από τη δέση μέσου 

στη θέση τελικού στόχου, για την οποία τόσος λόγος έγινε στη θεματική τού 
περιβάλλοντος, αποτελεί αφ' εαυτής άρνηση του σοσιαλισμού.

Η αύξηση της παραγωγικότητας στην Ελλάδα θα εσήμαινε μείωση της ευημε
ρίας του λαού μιας άλλης χώρας, της Βουλγαρίας ας πούμε. Και σε μια τέτοια 
διάσταση, μπορεί να μη σας συγκινεί αυτή η σύγκριση.

Αλλά, αν δεχτούμε ή αν πάρουμε την αύξηση της ανταγωνιστικότητας στο 
Λεκανοπέδιο της Αττικής, που θα εσήμαινε μείωση της ευημερίας στο Θριάσιο 
Πεδίο, τότε θα είχαμε επικίνδυνες εντάσεις, όπως εκείνες που παρακολουθού
με σήμερα με την προκλητική ανισοκατανομή του προϊόντος μεταξύ των μεγά
λων αστικών κέντρων και της επαρχίας.

Η παραγωγικότητα αποσυνδεδεμένη και αυτή από τον τελικό στόχο της ευη
μερίας των πολιτών ή, μάλλον, έχοντας πάρει τη θέση της, αποτελεί ένα άλλο 
νοσογόνο στοιχείο.

Θα έλεγα ένα υπαρξιακό δίλημμα για το Σοσιαλισμό -αυτά που έκοψα δηλα
δή- θ έτε ι τρία βασικά ερωτήματα: Πρώτον, ποιος είναι τελ ικά  ο νέος ή μη 
ρόλος του Σοσιαλισμού κάτω από τις σημερινές συνθήκες;

Δεύτερον, αν είναι δυνατόν να αναπτυχθεί ο Σοσιαλισμός σε ένα μόνο ή 
περισσότερα κράτη ή αν η ανάπτυξη του Σοσιαλισμού σε μεμονωμένα κράτη 
πρέπει να προηγηθεί, για να συντελέσει στη δημιουργία ενός νέου και πρόσφο
ρου διεθνούς περιβάλλοντος.

Το πρώτο ερώτημα είναι παραπλανητικό και πηγάζει από ένα ψευδεπίγραφο 
δίλημμα: Εάν θα πρέπει να αποδεχτούμε το σημερινό διαχειριστικό ρόλο του 
Σοσιαλισμού ή να επιστρέφουμε στις πολιτικές της περιόδου '7 0 - '8 0 . Αλλά οι 
σημερινές διαστρεβλώσεις είναι συνέπεια των συμβιβασμών του παρελθόντος.
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΙΥΝΛΙΛΖΚΕΨΗ ΠΑΙΟΚ Ο Σοσιαλισμός & η Δημοκρατία στην Ευρώπη του 21ου Αιώνα

Συνεπώς, δεν μπορεί να υπάρξει δίλημμα παραδοσιακώς, μια και δεν ήταν 
παραδοσιακός ή εκσυγχρονιστικός (μια και αποτελεί συνθηκολόγηση προς τα 
σφάλματα του παρελθόντος) Σοσιαλισμός. Θα υποστήριζα άφοβα ότι εκείνο 
που χρειαζόμαστε σήμερα είναι ο εκσυγχρονισμός του εκσυγχρονισμένου 
Σοσιαλισμού.

Τα δύο επόμενα ερωτήματα θα πρέπει να απαντηθούν ταυτόχρονα και σε 
αλληλοεξάρτηση. Θα ήταν ουτοπία να ισχυριστεί κανείς, ότι μια μόνο σοσιαλι
στική κυβέρνηση θα μπορούσε μέσα στο σημερινό δ ιεθνές περιβάλλον να 
προχωρήσει σε θαρραλέες τομές σοσιαλιστικού μετασχηματισμού της κοινω
νίας της.

Θα ήταν αναγκασμένη να περιοριστεί σε μικρά άτολμα βήματα μέσα σε 
ασφυκτικά περιθώρια των Βρυξελλών και της GATT. Ακόμη και ένα στοιχειώδες 
μέτρο, όπως η εβδομάδα των 3 5  ωρών, δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστεί 
καθολικά και σε επιχειρήσεις διεθνούς ανταγωνισμού, γιατί δα ε ίχ ε  δυσμενείς 
επιπτώσεις στους εργαζομένους.

Χθες ο πρωθυπουργός μάς έθεσ ε ένα δίλημμα: Ή  συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, που θυμίζω πως ο ίδιος το ε ίχ ε  χαρακτηρίσει - ή διεθνής απομόνωση. 
Δηλαδή ή σκύλα ή χάρυβδη. Είμαι απόγονος του Οδυσσέα, δεν κάνω επιλογή 
μεταξύ των δύο τεράτων, αρνούμαι την τερατολογία.

Δεν είναι δυνατόν να οικοδομήσουμε το Σοσιαλισμό εγκρίνοντας την επιβολή 
μέσω του ΝΑΤΟ της οικονομίας της αγοράς σε μια φιλική χώρα, όπως η Γιου
γκοσλαβία, που απλώς δεν την θ έλει. Δεν είναι δυνατόν να αμβλύνουμε την 
καταθλιπτική επιβολή της παγκοσμιοποίησης συμμετέχοντας σε μία νέα επ ιχεί
ρηση κατά του Σαντάμ.

Η επιχείρηση «Καταιγίδα της Ερήμου», μία επιχείρηση 6 2  δισεκατομμυρίων 
δολαρίων, εξασφάλισε στις αμερικανικές ετα ιρείες τον έλεγχο των αεροπορι
κών βιομηχανιών και της αμυντικής βιομηχανίας, δηλαδή του 4 0 %  του παγκοσμί
ου εμπορίου.

Αυτή ήταν η εξέγερση υπέρ των εθνικών δικαιωμάτων του Κουβέιτ. Μία νέα 
επίθεση κατά του «χασάπη» της Βαγδάτης θα εξασφαλίσει στην καπιταλιστική 
Μητρόπολη την εκμετάλλευση των κοιτασμάτων πετρελαίου.

Σύντροφοι, πρέπει να συνθηκολογήσω κι εγώ όπως και ο Σοσιαλισμός της 
προπολεμικής περιόδου με τις αστικές συνήθειες του Προεδρείου μας. Θα 
συμμορφωθώ, αναβάλλοντας για αργότερα την επανάσταση.

Ήθελα  να αναφερθώ και για την περιοχή μας, αλλά τα είπε πολύ καλά ο
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΓΔΟΗ Ένο νέο αύοτημα Διεθνών Σχέσεων & η ouvepyaoia των A u w ie m v  της Αριστερός οε υπερεθνικό επίπεδο

σύντροφος Παπουτσής και πολύ καλά και ο φίλος μου Γιάννος Κρανιδιώτης, αν 
αυτό ήταν τακτική και όχι εξωτερική πολιτική.

Σύντροφοι, το πιθανότερο είναι ότι πολλοί από εσάς 8α διαφωνήσουν σε 
πολλές από τις θέσεις που ανέφερα. Θέλω όμως να πιστεύω ότι όλοι 8α συμ
φωνήσουμε στην ανάγκη, όπως το παγκόσμιο Σοσιαλιστικό Κίνημα αναλάβει και 
πάλι το ταχύτερο δυνατόν τον ηγετικό του ρόλο και να δώσει τη δυνατότητα 
στο ιδεολογικό DNA του να αναπαράγει τα κύτταρα μιας νέας σοσιαλιστικής 
κοινωνίας.

Η ευδύνη της Σοσιαλιστικής Διεθνούς ως στρατηγικού πόλου, ως ενός από 
τους δύο πόλους σε μια διπολικά Ενωμένη Ευρώπη, είναι αποφασιστικής σημα
σίας. Μια μακρόχρονη κατάπνιξη αυτού του DNA μπορεί να προχωρήσει σε επι
κίνδυνες μεταλλάξεις - και έχουμε ήδη τα πρώτα σημάδια.

Ο καπιταλισμός είναι εκείνος που έχει σήμερα ασπαστεί το σοσιαλιστικό δ ιε 
θνισμό. Και ο Σοσιαλισμός, θέλοντας να προστατευτεί από τη λαίλαπα της 
παγκοσμιοποίησης, καταφεύγει ενίοτε σε απεχθή κατασκευάσματα (σοβινισμό, 
ρατσισμό, ξενοφοβία, προάγγελους του ολοκληρωτισμού και της βαρβαρότη

τας).

Αν αυτές οι σημερινές μικροδιαστροφές αποτελέσουν τον κανόνα, τότε πολύ 
φοβάμαι ότι ο 21 ος αιώνας ίσως να αποδειχθεί ο μεσαίωνας της τρίτης χιλ ιετη
ρίδας. Συγνώμη αν σας ταλαιπώρησα.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Ο καθηγητής κ. Χρήστος Ροζάκης έχε ι το λόγο.
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΠΑΖΟΚ Σοσιαλισμός & η Δημοκρατία στη» Ευρώπη ton 21ου Αιώνα \ Ψ

Χ Ρ Η Σ Τ Ο Σ  Ρ Ο Ζ Α Κ Η Σ

Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί φίλοι, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ώ ς εδώ 
νομίζω συμφωνούμε και με τον κ. Φατούρο πως υπάρχει μία πρόσκληση που 
είναι τιμητική για εμάς. Θα μου επ ιτρέψετε στο λίγο χρόνο που έχω, και 8α προ
σπαθήσω ίσως μέσα σε 7  με 10 λεπτά το αργότερο να ολοκληρώσω, να 
παρουσιάσω μία άλλη εκδοχή του προβλήματος που, αναμφίβολα, 8α απασχο
λήσει τις επόμενες δεκαετίες, εκτός από την παγκοσμιοποίηση που αναμφίβολα, 
είναι η μία εκδοχή αυτού του προβλήματος. Και αυτό είναι το γεγονός της δια- 
λυτικής τάσης η οποία έχε ι αρχίσει να διαμορφώνεται στο 8έμα της συγκεκρι
μένης γεωπολιτικής ισορροπίας, έτσι όπως τη γνωρίσαμε τα χρόνια που πέρα
σαν.

Νομίζω ότι ένα από τα συγκλονιστικά γεγονότα της εποχής μας είναι το γεγο
νός της κατάρρευσης της διπόλωσης, της δημιουργίας δηλαδή ενός μονοπολι- 

κού συστήματος εξουσίας, και της προσπάθειας που καταβάλλεται από τον ένα 

πόλο εξουσίας αυτή τη στιγμή να αντικατασταθεί, συγχωνευόμενος ουσιαστικά 
με τα δυτικά πρότυπα, τις δυτικές αξίες και αρχές.

Εδώ 8α μου επιτρέψει ο κ.Καψής να διαφωνήσω, διότι φυσικά αυτό που διαπι
στώνει κανείς από το χώρο της Ανατολικής και της Κεντρικής Ευρώπης δεν είναι 
η διαμόρφωση μιας τελείως χωριστής ταυτότητας και προσωπικότητας αλλά, 
αντίθετα, η συγχώνευση με τους υπάρχοντες δυτικού μηχανισμούς, η συγχώνευ
ση με τις αξίες και τις αρχές αυτής της συγκεκριμένης γεωπολιτικής μονάδας 
και, ως εκ τούτου, η προσπάθεια να προστεθούν στο ήδη υπάρχον όχημα - όχι 
του καπιταλισμού απαραίτητα αλλά των δυτικών αξιών - μια σειρά από κράτη τα 
οποία στο παρελθόν ανήκαν στο άλλο στρατόπεδο.

Αυτό το γεγονός όμως, φέρνει μαζί του μια σειρά από διαλυτικές τάσεις. Αν 
το προσέξει κανείς καλά, θα διαπιστώσει ότι αυτή τη στιγμή μια κυρίαρχη προ
σπάθεια είνα ι η προσπάθεια απομάκρυνσης από τα παραδοσιακά εθνικά 
κέντρα, δηλαδή η δημιουργία νέων κρατών, τα οποία να είναι αυθεντικότερα 
από πλευράς υλικής και ηθικής υποδομής, να εμπεριέχουν μέσα τους δηλαδή 
ενότητες εθνικές που στο παρελθόν αποτελούσαν μόνο στοιχεία ευρύτερων 
κρατικών οργανισμών.
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Το παράδειγμα της διάλυσης της Σοβιετικής Ένωσης, το παράδειγμα της διά
λυσης της πρώην Γ ιο υγκο σ λα β ία ς , το π α ρά δειγμα  της δ ιά λυσ ης της 
Τσεχοσλοβακίας, όσο Βελούδινη και αν ήταν, φανερώνει ένα συγκεκριμένο 
πρόβλημα, ότι ολόκληρες κοινωνικές ομάδες - κάτω από το πρόσχημα μιας 
εθνοτικής διαφοράς - επιχειρούν να απομακρυνθούν από συμβιώσεις του 
παρελθόντος και να δημιουργήσουν μία καινούρια εθνική στέγη, η οποία να 
έχε ι ένα Βαθμό αυθεντικότητας και ταυτότητας διαφορετικό από το παρελθόν.

Αυτό είναι ένα μείζον ζήτημα, που δεν έχει κλείσει. Ούτε καν το πρόβλημα 
της γειτονικής μας Γιουγκοσλαβίας δεν έχε ι κλείσει, όσον αφορά το σημείο. 
Δεν έχε ι κλείσει ο Καύκασος, δεν έχε ι κλείσει η Κεντρική Ασία, δεν έχε ι κλείσει 
γενικά ένα μεγάλο τμήμα του κόσμου μας που μπορεί - σε τελευταία ανάλυση - 
να συμπαρασύρει στο μέλλον και άλλου τεχνητού χαρακτήρα μορφώματα, που 
υπάρχουν ακόμα στην Αφρική και στην Ασία.

Και εδώ είναι το μείζον ζήτημα. Θα επιτραπεί από τη διεθνή κοινότητα μια 
γεωπολιτική αναστάτωση ή μια ανάσταση για άλλους, αν θέλετε, η οποία στην 
ουσία δα αναμοχλεύσει μια σειρά τεράστιων γεωπολιτικών προβλημάτων, που 
φυσικά δεν δα επιλυθούν με βελούδινους τρόπους απαραίτητα, όπως αυτό το 
παράδειγμα της Τσεχίας και της Σλοβακίας, μπορεί να οδηγήσουν σε αιματηρές 
συγκρούσεις, σε διάλυση των ισορροπιών και στη δημιουργία νέων, τεράστιων 
κοινωνικών, πολιτικών και, φυσικά, στρατιωτικών προβλημάτων.

Η απάντηση νομίζω είναι ότι απέναντι σ' αυτό το δίλημμα, το οποίο δεν είναι 
τεχνητό και δεν είναι καν, εάν θέλετε, καθαρά ιδεαλιστικό, πίσω τους κρύβο
νται οι μεγάλες κοινωνικές ανισότητες, οι αδυναμίες των λαών με συγγένειες να 
ικανοποιήσουν τις άλλες συγγενείς ομάδες τους, η αδυναμία των Σέρβων, λ.χ., 
να ικανοποιήσουν τους ΣλοΒένους, η αδυναμία των Ρώσων να ικανοποιήσουν 
τους Ουκρανούς -σας φέρνω δύο παραδείγματα πολύ χαρακτηριστικά για να 
δούμε ακριβώς την έκταση του προβλήματος- και που οδήγησαν στην ανάδυση 
των εθνικισμών και στην ιδιοποίηση ακριβώς των εθνικών ταυτοτήτων ως προ
φάσεων ουσιαστικά για τη δημιουργία αυτής της μεγάλης κινητικότητας που 
ζούμε αυτή τη στιγμή.

Το ερώτημα είναι, θα το δεχθ εί η διεθνής κοινότητα αυτό; Είναι σε θέση αυτή 
τη στιγμή να αναστατωθεί συθέμελα σε βαθμό τέτοιο που, πράγματι, να δημι- 
ουργηδεί μια καινούρια, ριζικά διαφορετική, γεωπολιτική ισορροπία; Η απάντη
ση είναι ότι δεν είναι δυνατόν στην πράξη να συμβεί αυτό και δεν πρέπει να 
συμβεί αυτό, διότι αυτό αναμφίβολα δεν έχε ι μόνο τα περιορισμένα αποτελέ
σματα, τα οποία έχουν εντοπισμένο χαρακτήρα. Θα μπορεί - και έχε ι τη δυναμι
κή - να διαπλατυνθεί και να διευρυνθεί σε όλα τα μήκη της Υφηλίου.
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Ποιες είναι οι εναλλακτικές λύσεις απέναντι σ' αυτό το πρόβλημα; Ποιες είναι 
οι δυνατότητες που έχουμε αυτή τη στιγμή; Φυσικά, το μεγάλο πρόβλημα είναι 
ότι ο νέος ο εθνικισμός έτσι όπως δημιουργείται ή, αν θ έλετε, οι εθνοτικές 
συσπειρώσεις -γιατί ο εθνικισμός είναι μια ακραία λέξη που καλό θα ήταν να 
την αποφεύγουμε- δεν έχε ι τις τάσεις που παρατηρήθηκαν στον 19ο αιώνα, της 
απομόνωσης και του αυτοεγκλεισμού. Δεν είναι δηλαδή μια προσπάθεια των 
λαών να αποκτήσουν μια αυθεντική πατριωτική στέγη η οποία να είναι απομονω
μένη από τους υπολοίπους. Ό χι.

Το παράξενο φαινόμενο της σημερινής εποχής είναι ότι όλες αυτές οι κεντρό- 
φυγες τάσεις που διαμορφώνονται σε κράτη που στο παρελθόν είχαν με πολυε
θνικό χαρακτήρα, επιδιώκουν τη διαμόρφωση νέων εθνικών κρατών ως εφαλτή
ριο κοινωνικοποίησής τους στο γενικότερο κοινωνικό περιβάλλον.

Μ ε άλλα λόγια, έχουμε το παράξενο φαινόμενο του εθνοτισμού συνυφασμέ- 
νο με την ολοκλήρωση. Τα κράτη θέλουν να είναι αυθεντικά, για να μπορούν να 
συνεργαστούν προς την κατεύθυνση μιας γενικότερης ολοκλήρωσης. Και αυτό 
φυσικά είναι εκείνο που μπορεί να ευνοήσει, σε τελευταία ανάλυση, την αποφυ
γή της διάλυσης.

Εφόσον ο στόχος δεν είναι η απομόνωση, αλλά είναι αυτό που ονομάσαμε 
παγκοσμιοποίηση ή προσπάθεια ολοκλήρωσης των κρατών με συγγενείς μορ
φές κοινωνικής και οικονομικής οργάνωσης, τότε το έργο καθίσταται ευκολότε
ρο. Αρκεί να το προσπαθήσουμε. Αρκεί να υπάρχει η Βούληση. Και η βούληση 
έχει ήδη αρχίσει να εκδηλώνεται.

Το γεγονός ότι σήμερα στο πλαίσιο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, στο 
πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης, στο 
πλαίσιο γενικά όλων των μηχανισμών που έχουμε στη διάθεσή μας για να κατα
πολεμήσουμε αυτές τις κεντρόφυγες ροπές, αρχίζουν και δημιουργούνται ή ενι- 
σχύονται ήδη υπάρχουσες γεν ικές αρχές αντιμετώπισης του προβλήματος, 
όπως είναι -τα ξέρετε πολύ καλά- το θέμα της εμφάνισης της αρχής της ακεραι
ότητας των συνόρων, ο αποκλεισμός δηλαδή της δυνατότητας κάθε λαός να 
αποκτήσει τη δική του στέγη, έστω και αν διαλύσει ένα άλλο κράτος.

Η εδαφική ακεραιότητα, το δέμα του περιορισμού του δικαιώματος της αυτο
διάθεσης, όσο και αν αυτό φαίνεται σε τελευταία ανάλυση ότι μειώνει τη συναι
σθηματική χροιά των διεθνών σχέσεων, έτσι όπως είχαμε συνηθίσει να τη γνω
ρίζουμε στην φάση της αποαποικιοποίησης, όλα αυτά τα δεδομένα, σε συνδυα
σμό Βεβαίως με πολιτικές συγκεκριμένες που πρέπει να εφαρμοσθούν στο 
εσωτερικό των κρατών που ακόμα δεν έχουν διαλυθεί, είναι πράγματα τα οποία 
μπορούν να αποτρέψουν μια μοιραία διαλυτική ροπή.
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Έρχομαι στο προτελευταίο σημείο της παρέμβασής μου, στο εσωτερικό των 
κρατών. Νομίζω ότι και εδώ πάλι οι δ ιεθνείς Οργανισμοί, αλλά και κάδε κρά
τος χωριστά, πρέπει να παίξουν τον ιδιάζοντα ρόλο τους. Νομίζω ότι εκείνο που 
προέχει αυτή τη στιγμή, αν λάβουμε υπόψη μας τους λόγους που οδήγησαν στις 
διαλυτικές ροπές, είναι ένας πραγματικός εκδημοκρατισμός των εσωτερικών 
δομών.

Δεν μιλάω για πλασματικές δημοκρατίες, για ύπαρξη δηλαδή ενός τρίπτυχου 
εξουσιών όπου κάδε μία δα λειτουργεί ανεξάρτητα, όχι. Μιλάω για μια εμβά
θυνση της δημοκρατίας στις χώρες αυτές, της Ανατ.Ευρώπης, της Κεντρικής 
Ευρώπης, της Αφρικής και της Ασίας, η οποία μπορεί να αποδώσει αυτό που δεν 
έχε ι αποδώσει ώς τώρα η απλή συμβίωση των λαών, οι οποίοι τείνουν να απο
κολληθούν.

Δηλαδή, η μειονότητα να υποστηρίζεται σε σχέση με την πλειονότητα, οι κοι
νωνικά ασθενέστεροι να μπορούν ουσιαστικά να απολαμβάνουν μια σχετική 
αυτονομία - λέω σχετική και την υπογραμμίζω γιατί δεν είναι δυνατόν άμεσα να 
επιτευχθεί η απόλυτη ισονομία και ισοτιμία -, τα οικονομικά και κοινωνικά μέτρα 
να αποσκοπούν στη βελτίωση αυτού του τρόπου ζωής, έτσι ώστε να συγκροτη
θούν ακριβώς αυτές οι διαλυτικές τάσεις. Αυτό, είναι ένα σημείο.

Το δεύτερο σημείο φυσικά, είναι το γεγονός ότι πρέπει σιγά σιγά, να δημιουρ- 
γηθούν οι προϋποθέσεις για ουσιαστική προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμά
των μέσα στις χώρες αυτές. Και όταν λέω ουσιαστική προστασία, εννοώ όχι 
απλώς νόμους, νομοθετήματα, νομοθετικές παραγωγές, αλλά πραγματικές 
εφαρμογές, οι οποίες παράλληλα να υποστηρίζονται από τη διεθνή προστασία. 
Αυτό το δεδομένο μπορεί θαυμάσια να υποκαταστήσει οποιαδήποτε απουσία 
άλλων τρόπων παραγωγής πολιτικής, που δυστυχώς αυτή τη στιγμή δεν είναι 

δυνατοί.

Τέλος, ένα σημείο το οποίο αναμφίβολα θα πρέπει να υποστηριχθεί και το 
ανέφερα σε συνάρτηση με το ζήτημα του πραγματικού εκδημοκρατισμού, είναι 
το θέμα της κοινωνικής και της οικονομικής πολιτικής. Οικονομική και κοινωνική 
πολιτική η οποία να εξασφαλίζει δυνατότητες στις λιγότερο ευνοημένες κοινω
νικές ομάδες να απολαύσουν τους καρπούς που ώς τα τώρα δεν απόλαυσαν, 
κάτι που τους οδήγησε, όπως χαρακτηριστικά είπα στην αρχή, στη διάθεση μιας 
κεντρόφυγης φυγής.

Τελευ τα ίο  σημείο, η ελληνική πραγματικότητα, η Ελλάδα, ο ρόλος της 
Ελλάδας. Φυσικά η Ελλάδα δεν μπορεί να παίξει έναν απόλυτο ρόλο σ' αυτή 
την κινητικότητα. Βρίσκεται όμως δίπλα σε μια περιοχή η οποία κατ' εξοχήν δια-
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κρίνεται γι' αυτή τη διάθεση. Βρίσκεται στα Βαλκάνια, όπου ακόμα το παιχνίδι 
της ρήξης δεν έχε ι κλείσει. Και είναι υποχρέωση του τόπου αυτού να αναλάδει 
έναν ρόλο σε συνάρτηση με τους δ ιεθνείς  Οργανισμούς, σε συνάρτηση με 
τους ευρωπαϊκούς Οργανισμούς στην κατεύθυνση αυτής της βοήθειας.

Η προσπάθεια θεσμικής οργάνωσης των Βαλκανίων, η προσπάθεια εκδημο
κρατισμού των Βαλκανίων, η προσπάθεια οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης 
είναι πράγματα στα οποία η Ελλάδα μπορεί να συμμετάσχει, είναι κατάλληλη να 
συμμετάσχει, έχε ι μία από ορισμό δυνατότητα να παρέμβει και να επηρεάσει τις 
εξελίξεις , και θα ήταν κρίμα εάν αυτή τη δυνατότητα την οποίαν μπορούμε να 
έχουμε, την απεμπολήσουμε μέσα από τις αδυναμίες της εσωτερικής μας πολιτι
κής. Ευχαριστώ πάρα πολύ.



9η-10η ΕΝΟΤΗΤΑ

“Πολιτικές δυνάμεις και κοινωνία” 
φυσιογνωμία και οι αρχές της σύγχρονης Αριστερός”

Συντονιστές: Θεόδωρος Τσουχάτος 
Γιώργος Παπανδρέου
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ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΣΟΤΚΑΤΟΣ

Σύντροφοι και συντρόφισσες, φίλοι και φίλες, οι σημερινές ιστορικές συγκυ
ρίες, οι δ ιεθνείς κοινωνικές και οικονομικές ανακατατάξεις διαμορφώνουν ένα 
νέο σκηνικό σε παγκόσμιο αλλά και εθνικό επίπεδο. Οι αλλαγές συντελούνται 
με δραματική ταχύτητα και επιβάλλουν νέες αναγκαιότητες και μεθόδους προ
σέγγισης των πραγμάτων.

Σε τέτο ιες συνθήκες, η απραξία και οι εμμονές στο παρελθόν δεν ταιριάζουν 
στην πολιτική. Επιβάλλονται λοιπόν ανανεωμένες ιδέες, νέες μορφές δράσης, 
μια νέα αντίληψη για την ίδια την πολιτική.

Εχει καθιερωθεί πλέον σε κάθε συζήτηση η χρήση της έννοιας κρίση. Κρίση 
της αριστεράς, κρίση των θεσμών, κρίση των πολιτικών μηχανισμών. Για τον προ
οδευτικό χώρο, την Αριστερά, η έννοια της κρίσης δεν μπορεί παρά να αποτε
λε ί εφαλτήριο της ανανέωσης, της αναβάθμισης, της ανάπτυξης πολιτικής σκέ
ψης με στόχο την αξιοποίηση και τον έλεγχο των νέων εξελίξεων.

Η μέχρι σήμερα πορεία των σοσιαλιστικών προοδευτικών κινημάτων έχε ι συν
δ εθ ε ί με ριζοσπαστικές κοινωνικές παρεμβάσεις, ανανεωτική δυναμική και 
πρωτοπόρα πολιτική σκέψη. Μ ' ένα λόγο πολιτικό και κοινωνικό, που προπορεύ
εται της εποχής του, αποδεσμευόμενος από το σύνδρομο στατικότητας και ενο-

χής-
Έτσι, αντιμετώ πισε την εκά σ το τε κοινωνική πολιτική κρίση ο χώρος της 

Αριστερός. Έτσι οφείλει να σταθεί και στη σημερινή πραγματικότητα ακυρώνο
ντας όμως αγκυλώσεις και αρνητικές πρακτικές του παρελθόντος.

Οι πολιτικές δυνάμεις που δεν μπορεί παρά να πηγάζουν και να εκφράζουν 
την κοινωνία, οι πολιτικές δυνάμεις της ίδιας της κοινωνίας σήμερα, από την 
κύρια έκφρασή τους, που είναι τα κόμματα, διαμορφώνονται σε μηχανισμούς 
διαχείρισης της εξουσίας.

Εδώ και δεκαετίες είναι εμφανής η φθορά στα κόμματα, τα οποία λειτουργού
σαν σ' ένα πλαίσιο πελατειακής εξυπηρέτησης και οργανωμένων συμφερόντων. 
Αποτέλεσμα, η πλήρη αμφισβήτησή τους, η ουσιαστική αποσύνδεσή τους από 
κοινωνικές δυνάμεις και, το κυριότερο, η αδυναμία παραγωγής ιδεολογικού και 
πολιτικού λόγου.
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Γιατί ο λαϊκισμός, η δημαγωγία, οι εμμονές σε ιδεολογήματα και ιδεολογικά 
σχήματα του παρελδόντος δεν μπορούν να χαρακτηριστούν πολιτικός λόγος. 
Αυτά τα φαινόμενα λοιπόν, μοιραία οδηγούν στην αποσύνδεση των πολιτικών 
δυνάμεων από την κοινωνία, από τον πολίτη, από αυτό που, εν τέλει, καλούνται 
να εκφράσουν.

Δημιουργήδηκε έτσ ι το οξύμωρο δίπολο κοινωνία και πολίτης από τη μια 
μεριά, πολιτική και κόμματα από την άλλη. Εύκολα κατανοεί κανείς σε τι επικίν
δυνα μονοπάτια οδηγεί ένα τέτοιο τοπίο όπου, αμφισβητώντας κανείς το πολιτι
κό, την πολιτική, αμφισβητεί επην ουσία το συλλογικό στοιχείο της κοινωνίας και 
τη δυνατότητα έκφρασής του.

Εντοπίζοντας όλες αυτές τις δυσκολίες και τους κινδύνους, οι δυνάμεις που 
αυτοπροσδιορίζονται στον ευρύ κεντροαριστερό χώρο καλούνται να διαμορ
φώσουν μια νέα δυναμική στο κοινωνικό και πολιτικό φάσμα, να ενεργοποιή
σουν τις συνειδητές κοινωνικές δυνάμεις, για την αποκατάσταση της πολιτικής 
των δεσμών.

Καλούνται να εμπνεύσουν προτείνοντας νέους ορίζοντες πολιτικής και κοινω
νικής δράσης και διαμορφώνοντας παράλληλα μια νέα συλλογικότητα. Αυτό 
προσπαδούμε στο ΠΑΣΟΚ.

Βασική προτεραιότητα είναι, επίσης, ο επαναπροσδιορισμός και η αποκατά
σταση της σχέσης των πολιτικών δυνάμεων, της Αριστερός, με την κοινωνία, η 
ανασυγκρότηση των πολιτικών μηχανισμών των κομμάτων από μηχανισμούς δια
χείρισης εξουσίας, σε βασικούς συντελεστές της πολιτικής διαδικασίας, σε 
αξιόπιστους χώρους ιδεολογικής έκφρασης και δημιουργίας του πολιτικού 
λόγου, που δα προκύπτει από διαρκή και ουσιαστικό πολιτικό και κοινωνικό διά
λογο.

Η Αριστερά οφείλει να δώσει μια νέα ποιότητα στον πολιτικό λόγο με σύγ
χρονο δημιουργικό, ριζοσπαστικό περιεχόμενο, από το οποίο δα προκύπτει επί
σης μια νέα αντίληψη για τον ίδιο το ρόλο της πολιτικής.

Ο πολιτικός λόγος της Αριστερός πρέπει να τροφοδοτείται διαρκώς από τις 
κοινωνικές δυνάμεις, που παράγεται και τις οποίες εκφράζει. Κατά συνέπεια, 
δεν μπορεί να είναι πάρα προϊόν ουσιαστικού πολιτικού και κοινωνικού διαλό
γου, που δα διαφέρει από τις παραδοσιακές πρακτικές και αντιλήψεις, οι οποί
ες οδηγούν απλώς σε πολιτικές συγκυριακές διαπραγματεύσεις.

Οι προοδευτικές πολιτικές δυνάμεις δα πρέπει να απεγκλωβιστούν από στε
γανοποιημένα πεδία πολιτικών χωροδετήσεων, μακριά από εμμονές και παρελ-
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δοντολογίες, μακριά από παρελθοντολατρείες ώστε, μέσα από ανοιχτές συλ
λογικές και πολιτικές και κοινωνικές διεργασίες, να πραγματώσουν μια άλλη 
σχέση της πολιτικής με την κοινωνία, μια σχέση αντιπροσώπευσης, επικοινωνίας 
και εμπιστοσύνης.

Επομένως, αυτό που πρέπει να χαρακτηρίζει τον πολιτικό διάλογό μας είναι η 
πρόταση για το νέο περιεχόμενο που δίνουμε, τη νέα πραγματικότητα για τις 
πάγιες αξίες μας, τη δημοκρατία, την ελευθερία, την κοινωνική δικαιοσύνη. Μ ' 
αυτό το περιεχόμενο θα μπορέσουμε να κλείσουμε μια νέα συλλογικότητα και 
να διασφαλίσουμε την κοινωνική συνοχή.

Η Ευρώπη βρίσκεται σήμερα στο επίκεντρο των παγκοσμίων καθοριστικών 
ανακατατάξεων. Οι δυνάμεις της ευρύτερης προοδευτικής κεντροαριστεράς 
οφείλουν να ανασυγκροτηθούν και να συσπειρωθούν και να πείσουν. Οφείλουν 
να επηρεάσουν και να συνδιαμορφώσουν τις εξελίξεις .

Μια τέτοια προοπτική θα προκύψει μέσα από ένα ευρύτερο διάλογο των προ
οδευτικών κινημάτων της Ευρώπης με στόχο την ανασυγκρότηση των πολιτικών 
τους δυνάμεων και προτάσεων, για τη διαμόρφωση ενός συνολικότερου σχε- 
διασμού στρατηγικής και δράσης για την Ευρώπη του επόμενου αιώνα.

Ο αυριανός σοσιαλισμός είναι ο σοσιαλισμός της πρωτοβουλίας, της ατομι
κής ευθύνης και της συλλογικότητας. Η ελευθερία, η δημοκρατία, η ευθύνη, η 
αλληλεγγύη παραμένουν οι αξίες και οι αρχές που δίνουν το ιδεολογικό του 
στίγμα.

Αξίες και αρχές που εδραίωσαν το σοσιαλισμό και ανέδειξαν μια νέα διάστα
ση της ανθρώπινης, της πολιτικής και της κοινωνικής πραγματικότητας. 
Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Ο σύντροφος Γιώργος Παπανδρέου έχε ι το λόγο.
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Σύντροφοι και συντρόφισσες, φίλες και φίλοι, 8α σεβαστώ την ανάγκη να 
φύγουμε νωρίτερα και δεν 8α διαβάσω την ομιλία μου, 8α πω δυο λόγια όσο 
γίνεται πιο περιληπτικά, ελπίζοντας ότι 8α έχω κι εγώ την ευκαιρία σε μια επόμε
νη συνάντηση να τοποδετηδώ.

Ίσως η πρώτη εμπειρία αυτής της ιδεολογικής Διάσκεψής μας να δώσει τη 
δυνατότητα να οργανώσουμε πιο συστηματικά ένα διάλογο, όμως είναι πάρα 
πολύ σημαντικός κι αυτός που έγινε - έστω και με τους περιορισμούς που υπήρ
χαν. Ένας διάλογος που είναι σημαντικός για πάρα πολλούς λόγους μπροστά 
στις προκλήσεις που έχουμε ως χώρα, ως Κίνημα, αλλά και ως ανθρωπότητα.

Και νομίζω, ότι από τις συζητήσεις που ακούσαμε αυτό που είναι ουσιαστικό 
και βγαίνει, είναι ότι, παρά την επικράτηση μετά από το '8 9  και '9 0  του μοντέ
λου του νεοφιλελευθερισμού, με το πέσιμο και των τειχών του Βερολίνου, σήμε
ρα αποκαλύπτονται οι αδυναμίες του νεοφιλελευθερισμού όλο και περισσότε
ρο, ακριβώς επειδή δεν υπάρχουν τα ταμπού, και κριτικές γίνονται μάλιστα από 
πολλές πλευρές, και από παράδοξες πολλές φορές πλευρές, όπως είναι πρό
σφατα ο Ιόρος, ο οποίος κάνει κριτική για το καπιταλιστικό σύστημα, ποιος 
άλλος, ο μεγιστάνας και αυτός που παίζει τα Χρηματιστήρια, ο Σόρος.

Ο ι αντιφάσεις του καπιταλιστικού συστήματος είναι πολλές σήμερα και ο 
Σαμίρ Αμιν, σε ένα πρόσφατό του βιβλίο, μιλάει ιδιαίτερα για την αναντιστοιχία 
που υπάρχει μεταξύ, από τη μια μεριά, των πολιτικών και δημοκρατικών δεσμών 
και της οικονομίας της αγοράς, της παγκόσμιας οικονομίας. Κι αυτό σε παγκό
σμιο επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο περιφερειακό, δηλαδή την ανάγκη μιας 
δημοκρατικής οργάνωσης του διεθνούς συστήματος.

Γι' αυτή την αναντιστοιχία μίλησε χθες και ο πρωθυπουργός και ο Πρόεδρός 
μας με συγκεκριμένες προτάσεις για το τι θα πρέπει και σε ένα διεθνές επίπε
δο να κάνουμε, όχι μόνο ως Ελλάδα, αλλά και ως προοδευτικές δυνάμεις ευρύ
τερα.

Αυτή όμως η αναντιστοιχία δημιουργεί ένα αίσθημα ανημπόριας αν θέλετε, η 
πρόσφατη κρίση στην Ασία είναι ένα παράδειγμα, ένα παράδειγμα που δημι
ούργησε το αίσθημα ότι μια λαίλαπα θα μπορούσε κάλλιστα να υπονομεύσει
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οικονομίες, λαούς, θεσμούς χωρίς πολλά να μπορούν να γίνουν, χωρίς κανείς 
να τα αντιμετωπίσει, να αναχαιτίσει αποτελεσματικά.

Αυτή η αίσθηση αδυναμίας μπροστά στις εξελ ίξεις  είναι το ερώτημα νομίζω 
που εμείς ως Αριστεροί πρέπει να απαντήσουμε και νομίζω, ότι είναι πολύ σημα
ντική αυτή η προσπάθεια των απαντήσεων των ιδιαίτερων λόγων και των προ
βλημάτων που σήμερα αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα.

Πολύ διαφορετικά ή αν θ έλετε παλιότερα προβλήματα με νέα ένταση και με 
νέο μανδύα, αν θ έλετε, όπως είναι της οικολογίας, της βιοτεχνολογίας, του 
ρατσισμού, της φτώχειας, της μετανάστευσης, της προσφυγιάς, της ανεργίας, 
της συμβίωσης διαφορετικών πολιτισμών κάτω από μια σκέπη, του νέου ή δια
φορετικού ρόλου του κράτους, που πρέπει να ισορροπήσει μεταξύ ανταγωνι
σμού και κοινωνικής προστασίας.

Το ερώτημα είναι, πώς απαντάμε και βεβαίως δεν θα μπορέσω σε δύο λεπτά 
να δώσω την απάντηση, ούτε νομίζω ότι υπάρχει κάποια δογματική ή έτοιμη 
ρετσέτα. Αλλά αν κοιτάξει κανείς τις αρχές του ΠΑΣΟΚ, ένα Κίνημα το οποίο 
πίστεψε βαθιά στην εθνική ανεξαρτησία ως βασική προϋπόθεση της δημοκρα
τικής πορείας, της λαϊκής κυριαρχίας, της δημοκρατικής συμμετοχής, που με τη 
σειρά αυτές οι έννοιες αποτελούσαν προϋπόθεση της κοινωνικής δικαιοσύνης, 
της δυνατότητας να έχουμε ένα κράτος δικαίου, πώς αυτά ερμηνεύονται σε μια 
παγκοσμιοποιημένη κοινωνία, πώς δίνουμε ζωή σ' αυτές τις αρχές τη σημερινή 
εποχή, είναι ένα σημαντικό ερώτημα.

Νομίζω ότι η βασική αξία είναι ότι πιστεύουμε, κι αυτές είναι αξίες που βγαί
νουν από αυτές τις τρεις αρχές, πιστεύουμε βαθιά στις δυνάμεις του ίδιου του 
λαού μας, κατά συνέπεια του κάθε λαού. Στη δυνατότητα αυτοδιεύθυνσης της 
κοινωνίας και στην εμπιστοσύνη που έχουμε σ' αυτή την προοπτική.

Ο κ. Ροζάκης, πολύ σωστά, είπε ότι μπροστά σ' αυτές τις προκλήσεις υπάρ
χουν διαλυτικές τάσεις ή τάσεις που μπορούν να ενσωματώσουν, να ολοκληρώ
σουν περιφερειακές συνεργασίες, κοινωνίες, να συνδέσουν διαφορετικούς 
πολιτισμούς, μειονότητες κ,λπ.

Και ακριβώς νομίζω ότι η απάντησή μας πρέπει να είναι ο ριζοσπαστικός 
εκδημοκρατισμός ή μια έννοια ριζοσπαστικής δημοκρατίας, δηλαδή της εμβά
θυνσης των δημοκρατικών θεσμών σε όλα τα επίπεδα (τοπικό, περιφερειακό, 
εθνικό, ευρύτερη περιφέρεια σε διεθνές επίπεδο), ώστε πραγματικά οι εξελ ί
ξεις αυτές να βάλουν στο επίκεντρο τον άνθρωπο, τις κοινωνικές δυνάμεις, 
τους λαούς, ώστε να είναι το υποκείμενο της ιστορίας και όχι το αντικείμενο 
μηχανισμών, φανατισμών ή άλλων συγκρούσεων.
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Αυτή βεβαίως η αίσθηση του περιθωρίου που πολλές φορές αισθάνεται 
κανείς σήμερα ενδυναμώνεται με τα πρότυπα τα καταναλωτικά, όπου ο πολίτης 
πολλές φορές αισθάνεται αμήχανος μπροστά στις προκλήσεις.

Και πολλές φορές αυτή η αμηχανία ενδυναμώνεται ακόμη περισσότερο όταν 
λέμε ότι υπάρχει μονόδρομος για λύσεις. Νομίζω αυτή η Διάσκεψη ακριβώς 
είναι για να επιβεβαιώσει ότι δεν υπάρχουν μονόδρομοι, υπάρχουν εναλλακτι
κές λύσεις, αλλά ακόμα περισσότερο μπορούμε να πιστέψουμε, όπως έλεγε και 
ο Ανδρέας Παπανδρέου, στον εαυτό μας. Ένας λαός που πιστεύει στον εαυτό 
του ποτέ δεν αποτυγχάνει.

Και γι' αυτό θα ήθελα να κλείσω λέγοντας απλώς δυο λόγια για την πολιτική 
μας πρακτική. Μια ριζοσπαστική δημοκρατική προοπτική σημαίνει και τη δια
μόρφωση μιας κοινωνίας των πολιτών δυνατή, σημαίνει να σεβαστούμε και να 
αναδείξουμε όλο και περισσότερο το δικαίωμα της συμμετοχής, που σημαίνει 
το δικαίωμα της ελεύθερης έκφρασης, αλλά και της προστασίας Βασικών δικαι
ωμάτων.

Αλλά και από την άλλη μεριά, η άλλη πλευρά αυτού του νομίσματος της συμ
μετοχής είναι και η ευθύνη που έχουμε όλοι μας, ο καθένας μας, ο κάθε πολί
της, απέναντι στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, απέναντι στην κοινωνία την ίδια.

Και είναι μέσα σ' αυτό το πλαίσιο στο οποίο ένας διάλογος ριζοσπαστικός, 
θα μπορούσε να το πει κανείς, θα έπρεπε να λάβει χώρα στην κοινωνία μας και 
ευρύτερα. Ριζοσπαστικός με ποια έννοια; Μ ε την έννοια της διαδικασίας της 
ριζοσπαστικής και των στόχων των ριζοσπαστικών, όχι απλώς μιας αντιπαράθε
σης απόψεων, αλλά μιας διαδικασίας που κινητοποιεί, που βοηθά στη συμμετο
χή των κοινωνικών δυνάμεων και που Βοηθά στη δυνατότητα και προσαρμογής, 
αλλά και δημιουργικής πρότασης από τις ίδ ιες τις κοινωνικές δυνάμεις.

Μόνο έτσι θα μπορούσε να δει κανείς, ότι λύσεις στα ιδιαιτέρως δύσκολα και 
πολύπλοκα προβλήματα μπορούν να έχουν μια δημοκρατική προοπτική και μπο
ρούν να είναι και εφικτές με έναν τρόπο που δεν θα περιχαρακώσουμε, δεν θα 
απομονώσουμε, δεν δα αποκλείσουμε κομμάτια της κοινωνίας ή ένα Έθνος, μια 
χώρα ή ακόμα μια περιφέρεια.

Έτσι, ένας τέτοιος διάλογος είναι κάτι το οποίο θα πρέπει ως πρακτική να 
εμπεδώσουμε. Και ένας διάλογος σημαίνει σεβασμός στην άποψη του άλλου, 
σημαίνει ανάδειξη της κριτικής σκέψης, απελευθέρωση της φαντασίας και της 
πρωτοβουλίας. Και νομίζω, ότι αυτό πρέπει να είναι τελείως διαφορετικό απ' 
αυτό το οποίο μέσα στο Κομμά μας, πολλές φορές, έχουμε Βιώσει.
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Μία εύκολη δυνατότητα πελατειακών λογικών, ενός κρατισμού, κάποιοι τα 
είπαν νομίζω με εύλογο τρόπο χδες στη διάρκεια της συζήτησης για την κοινω
νία των πολιτών, όπου αυτά ακριβώς υποβαθμίζουν τη διαφορετική άποψη, 
υπάρχει η λογική της εξαγοράς της εμπιστοσύνης του συμπολίτη μας και βεβα ί
ως όχι της ουσιαστικής ενεργοποίησης των υγιών δυνάμεων, αλλά αντίθετα του 
ελέγχου αυτών των δυνάμεων σε μια προσπάθεια πελατειακής λογικής.

Αυτή βεβαίως είναι μια εμπειρία που έχε ι ιστορικές καταβολές στη χώρα μας, 
αλλά και που εμείς ως ΠΑΣΟ Κ δεν μπορέσαμε να την αποβάλουμε και να την 
αντιμετωπίσουμε με έναν ριζοσπαστικό τρόπο.

Είναι όμως απαραίτητο να το αντιμετωπίσουμε, εάν θέλουμε να κινητοποιή
σουμε μια κοινωνία που αυτή τη στιγμή είναι ένας γίγαντας που κοιμάται, μια κοι
νωνία που έχε ι μια απόσταση από την καθημερινή πολιτική και που την παρακο
λουθεί ως θεατής, δεν αισθάνεται ότι μπορεί να συμμετάσχει ουσιαστικά, 
ακόμα και η ίδια η οργάνωσή μας, πολλές φορές, έχε ι αυτή την αίσθηση.

Πιστεύω ότι η σταθερότητα στην πολιτική μας ζωή από το '7 4  μέχρι σήμερα 
υπήρξε, ακριβώς, διότι υπήρξαν πολιτικά σχήματα με μέλλον, με προοπτική, με 
σταθερότητα. Αλλά νομίζω, βλέπουμε ότι εκείνα τα κόμματα που δεν θα μπορέ
σουν να ενσωματώσουν ζωντανές δυνάμεις, π.χ., οι πρόσφατες εξελ ίξε ις  της 
Νέας Δημοκρατίας, θα είναι εκείνες οι δυνάμεις που δεν θα μπορέσουν τελικά 
να βρούνε και την απήχηση μέσα στον ελληνικό λαό ή να κινητοποιήσουν προς 
μια κατεύθυνση την Ελλάδα.

Αντιθέτως, το ΠΑΣΟ Κ οπωσδήποτε έχε ι τις δυνατότητες, εάν ακριβώς ξεπε- 
ράσει κάποιες λογικές, όπως δυστυχώς βλέπουμε πρόσφατα με τη Νεολαία, αν 
ξεπεράσει αυτές τις λογικές, πιστεύω, ότι έχουμε κάθε δυνατότητα να κινητο
ποιήσουμε τη χώρα μας προς την αντιμετώπιση των πολύ δύσκολων προκλήσε
ων της εποχής.

Ήμουνα περιληπτικός και ίσως ελλειπτικός, ελπίζω μια άλλη φορά να μπορέ
σω να εξειδικεύσω περισσότερο τις απόψεις αυτές. Ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Ο σύντροφος Στέφανος Τζουμάκας έχε ι το λόγο.
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ΣΤΕΦ ΑΝ Ο Σ ΤΖΟ ΤΜ ΑΚ ΑΣ

Η σύγχρονη αριστερά έχε ι ιστορικές αναφορές στην ιδεολογία του ουμανι- 
σμού και της οικουμενικότητας. Είναι χώρος κριτικής και αμφισβήτησης. Κίνημα 
συμμετοχής, συνειδητοποίησης και χειραφέτησης των πολιτών. Είναι σύστημα 
αξιών, στάση ζωής και λόγος προγραμματικός.

Έχει παρελδόν, με νίκες ιδεολογικές και πολιτικές, αλλά και με ήττες. Στοιχεία 
που επηρέασαν την εξέλιξή της και συνέβαλαν στην ανανέωση και την προοπτι
κή της.

Είναι ριζοσπαστική, τολμά, επιδιώκει, με τις επιλογές της, αλλαγές και μεταρ
ρυθμίσεις. Έχει προοδευτικό προσανατολισμό στην πολιτική, στις δ ιεθνείς σχέ
σεις, στην οικονομία, στους θεσμούς, στον πολιτισμό και στην κοινωνία. Δεν 
προτείνει μόνο αλλαγές, αλλάζει και η ίδια με βάση τις εξελίξεις.

Δεν προωθεί διαχείριση των πραγμάτων. Επιδιώκει τις αλλαγές. Δεν περιγρά
φει και δεν διατυπώνει μόνο, αλλά με φαντασία, ανοιχτή σκέψη και σχέδιο επι
λέγει και προωθεί λύσεις.

Δεν ασκεί μόνο κριτική και δεν προβαίνει μόνο σε καταγγελίες. Δημιουργεί, 
σχεδιάζει, προωθεί πρωτοβουλίες και οδηγεί τη δράση σε προοδευτική κατεύ
θυνση και έχε ι ανοιχτούς ορίζοντες.

Η σύγχρονη αριστερά είναι ταυτισμένη με τον πλουραλισμό και τη Δημοκρα
τία, την κοινωνική πολιτική, τις μεταρρυθμίσεις, την ανάπτυξη και την αλληλεγ- 
γύη.

Στις ραγδαίες αλλαγές και εξελίξεις , όχι μόνο ως φορέας των δυνάμεων της 
κοινωνικής αμφισβήτησης, αλλά με πολιτικό σχέδιο και στρατηγική, ενοποιεί 
ρεύματα και τα καθιστά πλειοψηφικά σε αναμέτρηση με τις συντηρητικές δομές 
της κοινωνίας για την αλλαγή τους, χωρίς τις λογικές του λαϊκισμού, του κρατι- 
σμού, των παροχών και της Βαρβαρότητας της αγοράς, καθώς επίσης και χωρίς 
τις λογικές του ελέγχου και της διαχείρισης των μηχανισμών, όπως δρουν οι 
συντηρητικές δυνάμεις, αλλά και δυνάμεις της παραδοσιακής αριστερός.

Η ταυτότητα της σύγχρονης αριστερός προσδιορίζεται από την επιδίωξή της 
για τον εκδημοκρατισμό των διεθνών σχέσεων, για την παγκόσμια ασφάλεια, 
την ειρήνη και τη συνεργασία και ο λόγος της είναι αδιαπραγμάτευτος στην
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αντιμετώπιση των αντιδραστικών ιδεών και κινημάτων του εθνικισμού, του ρατσι
σμού και των διακρίσεων.

Η πολιτική πρόταση της σύγχρονης αριστερός είναι συνυφασμένη με την κοι
νωνία των πολιτών, την αποκέντρωση και την εξέλιξη των θεσμών. Δεν αποσκο
πεί στον έλεγχο του κρατικού μηχανισμού, καθώς και των μηχανισμών εξουσίας, 
αλλά στην ατομική και συλλογική συμμετοχή των πολιτών.

Η σύγχρονη αριστερά σήμερα επιδιώκει να οδηγήσει την πολιτική, από το 
κράτος, τη συγκέντρωση και τη διαπλοκή των εξουσιών, στην κοινωνία. Δημιουρ
γεί έτσι τη νέα συλλογικότητα, το νέο πολιτικό και κομματικό πολιτισμό, που δια
φοροποιεί την κοινωνία των πολιτών από τη λογική του ατομικού γίγνεσθαι και 
των πεπερασμένων ορίων αυτής της λογικής στις σύγχρονες κοινωνίες.

Οι ιδέες της και η θεωρία της δοκιμάζονται με τη νέα πραγματικότητα στην 
κατεύθυνση για την απελευθέρωση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας από την εκμε
τάλλευση και την αλλοτρίωση της καπιταλιστικής οικονομίας και της κοινωνίας 
των διακρίσεων.

Η σύγχρονη αριστερά έχε ι προ πολλού προχωρήσει από την πίστη στη γνώση, 
από τη θεολογία στη φιλοσοφία και από την αντιμετώπιση των ανισοτήτων και 
της φτώχειας στην πρόνοια, στην κοινωνική συνοχή και στην ενότητα των λαϊκών 
δυνάμεων. Άφησε πίσω της όμως απολιθώματα και προμάχους του παρελθό
ντος που κρίθηκαν ιστορικά. Είναι πράγματα εμφανή. Ιδια ίτερα σε κρατικές 
δραστηριότητες, στα πολιτικά κόμματα, σε κοινωνικές οργανώσεις και σε πολί
τες.

Τα αίτια γι' αυτά τα φαινόμενα της καθυστέρησης είναι πολλά. Ας σταθούμε 
όμως στο έλλειμμα της πολιτικής της σύγχρονης αριστερός. Όταν τα προβλή
ματα δεν αποτελούν πλαίσιο στόχων και παρέμβασης, και όταν οι προβληματι
σμοί και τα αδιέξοδα δεν προκαλούν την έμπνευση για νέες κατευθύνσεις και 
δράσεις που να υποβάλλονται στην κρίση της κοινωνίας των πολιτών, τότε το 
λόγο έχουν οι συντηρητικές δυνάμεις.

Για τη σύγχρονη Αριστερά, το θέμα των πολιτικών και των κοινωνικών συμμα- 
χιών δεν βασίζεται στη βραχύβια λογική της εξασφάλισης της κυβερνητικής 
εξουσίας, αλλά αποτελεί τον παράγοντα για την πρόοδο των αλλαγών και των 
μεταρρυθμίσεων.

Η ισότητα των ευκαιριών, η κοινωνική αλληλεγγύη, η δίκαιη κατανομή του 
πλούτου, το αίτημα για ποιότητα ζωής και για δημιουργικές πρωτοβουλίες των 
πολιτών, σε μια ανοιχτή κοινωνία, αποτελούν κατευθυντήριες γραμμές και πολι
τικές επιδιώξεις της σύγχρονης αριστερός, στο πλαίσιο μιας νέας συλλογικότη-
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τας, εκδημοκρατισμού των δεσμών και οργάνωσης της παραγωγής, σε συνδυα
σμό με την αξιοποίηση των νέων δυνατοτήτων στην εκπαίδευση και στην τεχνο

λογία.

Για τη σύγχρονη αριστερά, η επιστήμη και η τεχνολογία μπορούν να αξιοποιη- 
δούν από τις κοινωνικές δυνάμεις για εκσυγχρονισμό, μεταρρυδμίσεις και μετα
σχηματισμούς.

Το κράτος δικαίου, η ευημερία και η ανάπτυξη, για τη σύγχρονη αριστερά, 
συμπορεύονται με την προώδηση της ισότητας και της ανδρώπινης αξιοπρέπει
ας. Η προώδηση της αλληλεγγύης είναι κοινωνική υπόδεση σημαντικότερη από 
τη λογική της ευημερίας ως αυτοσκοπού. Η ισονομία, η ισοπολιτεία, η κοινωνική 
δικαιοσύνη και η αλληλεγγύη πρέπει να προάγονται σε συνεχή διάλογο και δια
πραγμάτευση για την ανάπτυξη και την ευημερία.

Στην εποχή μας τα δεδομένα επαναπροσδιορίζονται, μεγάλες αλλαγές κυο
φορούνται, η φυσιογνωμία της σύγχρονης αριστερός ανανεώνεται. Τα μέσα ενη
μέρωσης, όσο συμβάλλουν στην απελευδέρωση, στη γνώση, στην προσέγγιση 
των πολιτισμών και των λαών, άλλο τόσο οδηγούν πολλές φορές στον αποπρο
σανατολισμό και στην αλλοτρίωση εκατομμυρίων ανδρώπων. Η τεχνολογία και 
η επιστήμη αυτονομούνται. Κλωνοποίηση, γενετικά μεταλλαγμένα τρόφιμα, νέες 
επιστήμες, όπως η βιοηδική, με την οποία επιχειρείται η αλλοτρίωση της συνεί
δησης των επιστημόνων. Οι πολίτες βομβαρδίζονται με ανεξάντλητες πηγές 
πληροφοριών και Internet. Προβληματίζονται για τη στάση τους απέναντι σε 
αυτού του τύπου το πολιτικό και κοινωνικό γίγνεσδαι. Η σύγχρονη αριστερά δεν 
αρκεί μόνο να έχε ι απαντήσεις. Ο ανδρωποκεντρικός της χαρακτήρας τής επι
βάλλει τη δημιουργία συνδηκών για την κυριαρχία ουμανιστικών αρχών.

Το μισό σύστημα του πλανήτη έχε ι καταρρεύσει. Πολλοί είπαν ότι αυτό ήταν 
το τέλος της αριστερός. Η σύγχρονη αριστερά ήταν και είναι η ομπρέλα που 
χωρά την αμφισβήτηση. Δεν τήρησε στάση παραίτησης. Την εποχή της απολιτι- 
κοποίησης δεν κρύφτηκε. Οι προτάσεις της είναι προτάσεις ανάτασης για έναν 
κόσμο με ανδρώπινο πρόσωπο. Στη στροφή του αιώνα δ ια δέτει λύσεις και προ

οπτικές.

Στην οικονομία, απέναντι στο νεοφιλελευδερισμό και την κυριαρχία του χρη
ματιστηριακού κεφαλαίου, η πολιτική πρόταση της σύγχρονης αριστεράς είναι η 
δημοσιονομική εξυγίανση, η σταδερότητα, η οικονομική ανάπτυξη, η κοινωνική 
δικαιοσύνη. Είναι το άνοιγμα της οικονομίας για συνδήκες απασχόλησης και 

απάντηση στο πρώτο κοινωνικό πρόβλημα, την ανεργία.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο η σύχρονη αριστερά προπορεύεται.
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Κατανοεί και ενθαρρύνει τις εξελ ίξεις , καινοτομεί σε ιδ έες  και κοινωνικές 
πρακτικές και εμπ νέε ι όλο και μεγαλύτερα τμήματα των πληθυσμών της 
Ευρωπαϊκής Ηπείρου.

Η ανεργία των 1 8 εκ. Ευρωπαίων και η περιθωριοποίηση ενός μεγάλου 
μέρους του ευρωπαϊκού πληθυσμού, η διευρυνόμενη ανισότητα εισοδήματος, 
πλούτου και ευκαιριών ανάμεσα στους Ευρωπαίους πολίτες, η αποβιομηχάνιση 
ολόκληρων περιοχών και η χειροτέρευση του περιβάλλοντος και της ποιότητας 
ζωής, όσο από τη μια μεριά δημιουργεί προϋποθέσεις κοινωνικής αντίστασης, 
αλλά και ανασφάλεια άλλο τόσο από την άλλη πλευρά δίνει τη δυνατότητα στη 
σύγχρονη Ευρωπαϊκή αριστερά να παίξει τον ιστορικό της ρόλο, να διαμορφώ
σει προϋποθέσεις για διέξοδο και λύσεις κοινωνικά δίκαιες.

Η σύγχρονη αριστερά προτείνει, στο πλαίσιο του ενιαίου νομίσματος, η ευρω
παϊκή συμπόρευση να γίνει στη βάση της διασφάλισης, της πολιτικής ταυτότη
τας και ιδιαιτερότητας κάθε κράτους-μέλους της Ε.Ε.

Η πορεία της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης θα κρ ιδεί από αυτή την εξέλιξη. Θα κρι- 
θεί η ομοσπονδιοποίηση της Ευρώπης απέναντι στο Κράτος - Έθνος. Θα κριθεί 
το στοίχημα ανάμεσα στην ανάγκη για πραγματική σύγκλιση, για τη δικαίωση 
του ευρωπαϊκού πολιτισμού και των προοδευτικών δυνάμεων απέναντι στη μονε- 
ταριστική και οικονομιστική θεώρηση της Ευρώπης και των νεοφιλελεύθερων 
και συντηρητικών δυνάμεων. Η Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση είναι το προνομιακό 
πεδίο όπου η σύγχρονη και επίκαιρη σοσιαλιστική πρόταση δοκιμάζεται και θα 
δοκιμαστεί παράλληλα με το μέλλον της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ηπείρου.

Η πρόκληση της παγκοσμιοποίησης είναι πρόκληση για ανάπτυξη με αύξηση 
της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας. Γι' αυτό άλλωστε έχε ι τερά
στια σημασία για τη σύγχρονη αριστερά να παραμείνει σταθερή στην προώθη
ση των πολιτικών και των κοινωνικών κατακτήσεων των πολιτών.

Η ταχύτητα στην ανάπτυξη των τεχνολογιών, η αλόγιστη αύξηση και σπατάλη 
των παραγωγικών δυνάμεων οδηγεί στην αυθαιρεσία και την κατασπατάληση 
του φυσικού πλούτου την καταστροφή του περιβάλλοντος, την υποταγή της 
φύσης και την ανατροπή των ισορροπιών.

Το περιβάλλον αποτελεί Βασικό συστατικό του αιτήματος για ποιότητα ζωής 
και καλυτέρευση του βιοτικού επιπέδου. Η λειψυδρία, η μόλυνση, οι φυσικές 
καταστροφές, η βιολογική κατάρρευση του πλανήτη μας αποτελούν όχι ουτοπι
κούς προβληματισμούς, αλλά βασικούς όρους επιβίωσης.

Οι προτάσεις της σύγχρονης αριστερός για, ανάγκη περιΒαντολλογικής 
αρμονίας, άμεσο περιορισμό της ανεξέλεγκτης χρήσης των παραγωγικών δυνά-
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μεων και για συλλογικό και κοινωνικό έλεγχο της ανάπτυξης, μπορούν να δια
μορφώσουν προϋποθέσεις για την αντιμετώπιση ενός από τα μεγαλύτερα προ
βλήματα του καιρού μας.

Οι κοινωνίες του μέλλοντος 8α είναι πολυπολιτισμικές και πολυεθνικές και θα 
δικαιώνουν την αριστερή συνείδηση ως ολοκλήρωση του ανθρώπου για τον 
πολιτισμό και τις αξίες του.

Ο πολιτισμός δεν είναι ένα εποικοδόμημα στο οποίο αναφερόμαστε όταν δεν 
υφίσταται η δυνατότητα της διαρκούς αναφοράς στην οικονομία και στην πολιτι
κή.

Η πρόταση της σύγχρονης αριστερός για τον πολιτισμό είναι πρόταση και για 
μια ηθική της πολιτικής και μια κριτική αποκάλυψη της αλήθειας των πολιτικών 
πραγμάτων. Η ηθική της πολιτικής σημαίνει συγκεκριμένα και το σεβασμό των 
ελευθεριών και του δικαίου.

Ο τεχνολογικός και βιομηχανικός πολιτισμός επιδρούν αρνητικά στην ανθρώ
πινη διάσταση και την αλλοιώνουν. Η μετατροπή των αξιών σε εμπορεύματα 
καταστρέφει τη μοναδικότητα, την ιδιαιτερότητα και οδηγεί σε μαζικοποίηση και 
γκετοποίηση των πολιτιστικών αξιών. Η σύγχρονη αριστερά διαλέγει την αναγέν
νηση, την ποικιλία, την αισθητική πολυσημία, τη διαφορά. Δίνει τη δυνατότητα 
στον πολίτη να υποτάξει την κοινωνία της πληροφορίας και της τεχνογνωσίας 
στις πραγματικές του ανάγκες. Είναι η οριοθέτηση της πολιτιστικής του ελευθ ε
ρίας μέσα από την πολιτική αυτονομία και τον αυτοκαθορισμό του πολίτη, στη 
βάση του ιστορικού αιτήματος για τη χειραφέτηση του ανθρώπου.
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ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

ΤΙΤΙΝΑΣ ΠΑΝΤΑΖΗ

Η Ιστορική περίοδος που διανύουμε χαρακτηρίζεται από μια συνεχή παγκο
σμιοποίηση των αγορών και της παραγωγικής διαδικασίας, με παράλληλη ανά
πτυξη της κοινωνίας της πληροφόρησης και των νέων τεχνολογιών, που διευκο
λύνουν σε μεγάλο βαθμό το άπλωμα και την κυριαρχία ενός απρόσωπου καπι
ταλισμού, περιορίζοντας ταυτόχρονα τις δυνατότητες πολιτικής παρέμβασης 
και ελέγχου εκ μέρους των κυβερνήσεων.

Το παγκόσμιο αυτό πλαίσιο δημιουργεί την εξής παράδοξη πραγματικότητα: 
Τα Έθνη, για να επιβιώσουν, είναι υποχρεωμένα να «παγκοσμιοποιηθούν», να 
πάψουν να είναι έθνη, γνωρίζοντας ότι αυτή η διαδικασία έχει ένα εθνικό και 
κυρίως ένα μεγάλο κοινωνικό κόστος. Γιατί σ' αυτή τη διαδικασία οι κοινωνικές 
πολιτικές, όπως τις ξέραμε, αποδεικνύεται αιχμάλωτες της καθιερωμένης πλέον 
αντίληψης για την Ανάπτυξη και την Οικονομία.

Η παγκοσμιοποίηση της Οικονομίας, ανατρέποντας όλους τους κοινωνικούς 
συσχετισμούς, αποτελεί πηγή κρίσης και θέτει σε αμφισβήτιση τη δυνατότητα 
για μια αποτελεσματική ανάληψη πολιτικής δράσης για ριζικές αλλαγές. Διάχυ
τη είναι η αντίληψη στα ευρύτερα κοινωνικά στρώματα ότι παράγει ανέργους, 
κοινωνικά αποκλεισμένα άτομα, κοινωνική αδικία, άνιση ανάπτυξη και συρρίκνω
ση των κοινωνικών κατακτήσεων μ' έναν διπλό κίνδυνο:

- έκρηξη της αντίδρασης των αποκλεισμένων και

- παγίωση της αδιαφορίας απέναντι σ' αυτό το φαινόμενο.

Απ' αυτή την πραγματικότητα α π ορ ρ έει και η ιστορ ική αμηχανία της 
Αριστερός να προσδιορίσει την ιδεολογική της ταυτότητα μέσα σ' αυτό το και
νούριο παγκόσμιο περιβάλλον. Σ ' έναν κόσμο δηλαδή όπου δεσπόζει η νεοφι
λελεύθερη επικράτηση του οικονομικού στοιχείου. Έτσι, ο πολιτικός λόγος της 
Αριστερός προσκρούει σε μια δομική κρίση των δικών της αξιών.

Η απάντηση μιας Αριστερής Πολιτικής στα νέα δεδομένα δεν είναι εύκολη. 
Μέσα σ' αυτήν τη νέα πραγματικότητα πρέπει ν' αναζητήσει σε εθνικό, αλλά 
κυρίως σε διεθνές επίπεδο:
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- τα εργαλεία εκείνα που 8α της επιτρέψουν να συμβάλει αποτελεσματικά στην 
αντιμετώπιση του μεγαλύτερου κοινωνικού προβλήματος, που σήμερα εκφρά
ζεται με τη ραγδαία αύξηση της ανεργίας. Πρόβλημα που απειλεί να κατεδα
φίσει το οικοδόμημα της Ενιαίας Ευρώπης.

- καινούριες στρατηγικές στο πεδίο της κοινωνικής πολιτικής με στόχο τη διατή
ρηση των κοινωνικών ισορροπιών που Βάλλονται άμεσα από το συσχετισμό 
κράτους-αγοράς, σε παγκόσμια κλίμακα.

- μεθόδους ανάπτυξης μιας κοινωνικής αλληλεγγύης που δεν μπορεί να σημαί
νει παρά την οικονομική προστασία των ανθρώπων από τις συνέπειες του 
κατακερματισμού του Κράτους Πρόνοιας και του κοινωνικού σώματος.

Τέλος, ν' αναζητήσει με τι τρόπο 8α καλυφθεί το πολιτικό κενό που δημιούρ
γησε η επικράτηση του οικονομικού στοιχείου.

Μ ε λίγα λόγια, καλείται να κάνει σχεδόν το ακατόρθωτο, να συνδυάσει την 
Οικονομία και την Ανάπτυξη με την κοινωνική αλληλεγγύη και την κοινωνική 
συνοχή με τους όρους που επιβάλλει η παγκοσμιοποίηση.

Για να διατηρήσει τη φυσιογνωμία της η Αριστερά θα πρέπει να επιδιώξει και 
να επ ιβάλλει ώστε η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας να συμβαδίζει με μια 
πολιτική για την παγκοσμιοποίηση της δημοκρατίας και του σεβασμού της αξιο
πρέπειας και της ελευθερίας του ανθρώπου.

Ο εκδημοκρατισμός και η κοινωνική διάσταση της παγκοσμιοποίησης πρέπει 
να γίνουν υπόθεση της Αριστερός, ώστε να μην καταλήξει - η Αριστερά - να 
νομιμοποιήσει το νέο-φιλελευθερισμό και τα συγκεκριμένα διεθνή οικονομικά 
συμφέροντα.

Γιατί σ' αυτήν την περίπτωση, ελλοχεύει ο κίνδυνος να οδηγηθούμε σε μια 
κρίση της πολιτικής, με έντονες αντικομματικές τάσεις, που οδηγούν στην άνοδο 
της ακροδεξιάς και στην κατάργηση της Δημοκρατίας.
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ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

ΝΑΣΟΥ ΑΛΕΥΡΑ

7+1 θέσεις για τη σύγχρονη Αριστερά

«Δεν μπορώ να κατανικήσω μια ανησυχία μου παρά μόνο δημιουργώντας 
άπειρες άλλες» (Αλτουσέρ Λ.).

Η συζήτηση για μια ιδεο λο γ ική  και πολιτική ταυτότητα της σύγχρονης 
Αριστεράς είναι μια δύσκολη συζήτηση. Έχουν μεσολαβήσει δύο σχεδόν δεκα
ετίες  με την οικονομία να καταγάγει το δικό της θρίαμβο σε Βάρος της κοινω
νίας και της πολιτικής, και οι δυνάμεις του φιλελευθερισμού σε Βάρος της 
Αριστεράς.

Πολλοί και πολλές φορές έχουν μιλήσει για μια ιστορική ήττα της Αριστεράς. 
Ο μαρξισμός, ιδεολογική βάση πολλών αριστερών κινημάτων, έχε ι πάψει προ 
καιρού να αποτελεί αντικείμενο όχι μόνο πολιτικής συζήτησης, αλλά και επιστη
μονικής. Τα αριστερά κόμματα έχουν χάσει προ πολλού τις οραματικές συντε
ταγμένες τους, την αναφορά στο σχέδιο αλλαγής των παραγωγικών σχέσεων, 
και έχουν αποδυθεί σ' έναν αγώνα δρόμου για να αποδείξουν στα ανερχόμενα 
μεσαία στρώματα πως αυτά μπορούν να είναι ένας καλύτερος διαχειριστής της 
οικονομίας, με πινελιές κοινωνικής ευαισθησίας.

Τι λοιπόν ακριβώς συμβαίνει; Μήπως στ' αλήθεια, στη στροφή μάς περιμένει 
ο ληξίαρχος έτοιμος να θ έσ ει στα σχέδιά μας την ανεξίτηλη σφραγίδα της 
ήττας μας;

Η κρίση δημιουργεί σύγχυση. Συνήθεις όψεις αυτής της σύγχυσης: η πολιτική 
υποτάσσει την ιδεολογία, η ιδεολογία υπερβαίνει την ιστορία.

Ας αποσαφηνίσουμε τη μεθοδολογία μας χρησιμοποιώντας μια Βασική σκέψη 
του Χέγκελ («Μάρξ» η φιλοσοφία (ιδεολογία) δεν μπορεί παρά να είναι η αυτε
πίγνωση της ιστορικής εποχής).

«Η ουσία είναι ότι έχε ι υπάρξει (Wesen ist was gewesen ist)».

Η αναφορά στις σταθερές τής ιστορικής εξέλιξης μπορεί να Βοηθήσει στην 
είσοδό μας στον κόσμο των ιδεών χωρίς φοβίες.

Πολλές φορές σκέφτομαι πως μια ιστορική εξέλιξη ξένη προς τις προσδοκίες 
μας έκανε την Αριστερά φοβική.



Μια φοβική Αριστερά είναι μια Αριστερά σε στείρωση. Μια Αριστερά χωρίς 
γονιμότητα.

Χρειάζεται όμως να είμαστε τόσο απαισιόδοξοι;

Μήπως έχ ε ι έρ δ ε ι η ώρα να καταδέσουμε το δικό μας συμβιβασμό μ ε τον 
κόσμο που έρχεται (;) και δεν ακολούδησε τις δικές μας προσδοκίες;

Η απάντηση δεν είναι εύκολη. Ανήκω όμως σε εκείνους που η απαισιοδοξία 
τρέφει μια ανεξάντλητη αισιοδοξία.

Οι νίκες στην ιδεολογία, όπως ακριβώς και στο πεδίο της οικονομίας και της 
κοινωνίας, απαιτούν μια ευρεία χρονική περίοδο για να επικυρωδούν.

Η αδυναμία μας αυτή δεν μπορεί και δεν πρέπει να σημάνει τον ιδεολογικό 
και πολιτικό παροπλισμό. Την παθητική αναμονή μιας άλλης στροφής της 
Ιστορίας.

Η  Αριστερά έχ ε ι ζωτικό χώρο. Η  πολιτική της μπορεί να είναι εναλλακτική 
στην οργάνωση της οικονομίας, της κοινωνίας και του κράτους.

Αυτό 8έτω ως την αναγκαία μεθοδολογική προϋπόθεση για τη διαμόρφωση 
μιας σύγχρονης αριστερής πολιτικής. Να εγκαταλείψουμε τον υποκειμενισμό, 
που είναι απόρροια μιας δογματικής θεώρησης των πραγμάτων.

Ας επανέλθουμε, λοιπόν, στην πραγματικότητα.

Η οικονομία της αγοράς έχε ι εδραιώσει τα δικά της αξιώματα στο σύγχρονο 
κόσμο. Αυτό δεν σηματοδότησε απλώς μια οικονομική αλλαγή, αλλά και καθο
ριστικές μεταβολές στον παραδοσιακό ρόλο του κράτους, στο πεδίο των δ ιε 
θνών σχέσεων, στις κοινωνικές δομές, στον πολιτισμό.

Οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές αποδέχθηκαν να διαδραματίσουν ένα ρόλο 
υπηρετικό σε αυτό το σχέδιο οικονομικής δράσης. Αρνούνται την εξισορροπητι- 
κή ισχύ της πολιτικής.

Θέση πρώτη: η σύγχρονη Αριστερά είναι δύναμη πολιτικής. Ο φείλει να διαφυ- 
λάξει τη σχετική αυτονομία της πολιτικής και του κράτους έναντι του οικονομι
κού ανταγωνισμού.

Θέση δεύτερη: η πολιτική μιας σύγχρονης Αριστερός οφείλει να περιέχει ένα 
σχέδιο προστασίας των κοινωνικών δυνάμεων που δίγονται από τις βίαιες μετα
βολές των παραγωγικών σχέσεων. Το σχέδιο αυτό πρέπει να είναι οικονομικά 
υλοποιήσιμο, δηλαδή να περιέχει πόρους και να εξασφαλίζει μια ελάχιστη ανα- 
διανομητική παρέμβαση του κράτους.

Η οικονομική υλοποίηση ενός τέτοιου σχεδίου δεν μπορεί να γίνει με παραδο
σιακές επιλογές, όπως η αύξηση της φορολογίας. Το οικονομικό περιβάλλον 
δεν επιτρέπει πλέον τέτοιες πολιτικές στην παραγωγή.
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Σε αντίθεση με τις νεοφ ιλελεύθερες δυνάμεις, η σύγχρονη Αριστερά δεν 
μπορεί να εναποθέσει την αντιμετώπιση του προβλήματος στις δυνάμεις της 
αγοράς.

Ούτε μπορεί να αγνοεί την αναπόφευκτη μεταβολή που επέρχεται στις παρα
γωγικές σχέσεις από τις τεχνολογικές καινοτομίες.

Αντίθετα, η σύγχρονη Αριστερά δεν πρέπει νσ έχ ε ι κανένα άγχος να προτείνει 
την περιστολή των δημοσίων δαπανών, ιδίως σε τομείς που ο κρατικός προϋπο
λογισμός καλείται να χρηματοδοτήσει προνόμια ισχυρών κοινωνικών ομάδων 
που κατατάσσονται στα μεσοστρώματα και διεκδικούν την οικονομική τους ευη
μερία σε βάρος των κοινωνικών ομάδων του περιθωρίου.

Η Αριστερά δ εν  μπορεί να συνδέεται μ ε μια ελλειμματική πολιτική για τα 
δημόσια οικονομικά. Οι δημόσιες δαπάνες μπορούν να αυξηθούν σε τομείς με 
αυξημένη κοινωνική σημασία (παιδεία - υγεία - πρόνοια), αρκεί ο δημόσιος τομέ
ας να μη χρηματοδοτεί υπηρεσίες χαμηλής ποιότητας και ανταποδοτικότητας.

Αν δεν το κάνουμε αυτό εμείς ως Αριστερά σήμερα, με τους όρους και τον 
τρόπο που εμείς θέλουμε, είναι βέβαιο πως θα το επιβάλει η οικονομία της 
αγοράς αύριο με άναρχο και ισοπεδωτικό τρόπο.

Θέση τρίτη: η σύγχρονη Αριστερά μπορεί να έχ ε ι ένα αποτελεσματικό σχέδιο 
προστασίας του Βασικότερου οικονομικού και κοινωνικού δικαιώματος, του 
δικαιώματος στην εργασία.

Η Αριστερά μπορεί να προτείνει μια πολιτική κατάρτισης (επανακατάρτισης) 
για ανέργους με κρατική χρηματοδότηση, αλλά μπορεί ταυτόχρονα να τολμήσει 
να υιοθετήσει ένα πιο ευέλικτο μοντέλο εργασιακών σχέσεων που θα είναι φιλι
κό στην ιδέα της εισόδου στην αγορά εργασίας νέων ανέργων (μερική απασχό
ληση κ.α.) και δεν θα δημιουργεί μακροχρόνιες ανισορροπίες με υψηλά κόστη 
κοινωνικής ασφάλισης, για να χρηματοδοτούνται γραφειοκρατικοί και αντιπαρα- 
γωγικοί ασφαλιτικοί οργανισμοί.

Το οικονομικό περιβάλλον δεν αντέχει υπερβολικά νομοθετικά βάρη στην 
αγορά εργασίας. Ας μην κλείνουμε τα μάτια σ' αυτό. Όμως η Αριστερά μπορεί 
να στηρίξει ένα σχέδιο κοινωνικής συμφωνίας, που ναι μεν θα επιτρέπει την ευ ε
λιξία στις εργασιακές σχέσεις, από την άλλη όμως θα είναι φιλικό προς την 
ιδέα της απασχόλησης με την υιοθέτηση σειράς κινήτρων (π.χ. φορολογικά) για 
την αύξηση των θέσεων απασχόλησης.

Θέση τέταρτη: η σύγχρονη Αριστερά μπορεί να παρέμβει ουσιαστικά για την 
κατάρτιση ενός σχεδίου ανάπτυξης, που 8α παρέχει στον ιδιωτικό τομέα ευκαι
ρ ίες δράσης, αλλά στενά συνδεδεμένες με ένα ιεραρχημένο πλαίσιο επενδυτι
κών προτεραιοτήτων και φιλικών όρων προς το περιβάλλον.
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Μια τέτοια αναπτυξιακή προοπτική δεν μπορεί να εκχωρηθεί όμως στους 
νομούς της αγοράς και του ευκαιριακού κέρδους, αλλά 8α πρέπει να προκύπτει 
από κοινωνικές συμφωνίες και μέριμνα για χρηματοδότηση σε κλάδους με βιω
σιμότητα και στρατηγική σημασία.

Θέση πέμπτη: η σύγχρονη Αριστερά μπορεί' μόνη αυτή, να υποστηρίξει και 
ευνοήσει τη χρηματοδότηση δράσεων κοινωνικής προστασίας για τις ομάδες 
του πληθυσμού που ζουν στα όρια της φτώχειας. Οι πόροι για μια τέτοια πολιτι
κή μπορούν να εξευρεθούν από τον έλεγχο των υπερκερδών στο χρηματοπι
στωτικό κεφάλαιο, με διεθνείς συμφωνίες που θα εξασφαλίσουν και τη μέριμνα 
για τις πιο φτωχές χώρες του Τρίτου κόσμου.

Οι ισχυρότερες οικονομικά ομάδες, που έχουν εισοδήματα από τις κρατικές 
δαπάνες, μπορούν να κληθούν να συμβάλουν στη χρηματοδότηση τέτοιων πολι
τικών με αποδοχή του περιορισμού των προνομίων τους.

Θέση έκτη: η Αριστερά μπορεί να προσφέρει στο σύγχρονο κόσμο ένα πιο 
δημοκρατικό μοντέλο οργάνωσης του κράτους και της εξουσίας.

Οι συντηρητικές δυνάμεις, ως απάντηση στην κρίση του κοινοβουλευτισμού 
και της σχέσης αντιπροσώπευσης, προτείνουν τον περιορισμένο ρόλο του κρά
τους και της πολιτικής. Η Αριστερά, αντίθετα, μπορεί να αναδείξει την πολιτική 
της υπεροπλία: κατοχυρώνοντας και διευρύνοντας το ζωτικό χώρο δημοκρατι
κής συμμετοχής και δράσης των πολιτών ανάμεσα στο κράτος και την οικονο
μία.

Η σύγχρονη προβληματική για τα δικαιώματα του πολίτη είναι διαφορετική - 
και η Αριστερά μπορεί να το κατανοεί: είναι η προστασία τους όχι μόνο απένα
ντι στο κράτος, αλλά και απέναντι σε ισχυρά οργανωμένες οικονομικές ομάδες 
και συμφέροντα.

Η κρίση της πολιτικής δεν θα λυθεί από την κατάλυσή της σαν ένα ιστορικό 
τέλος. Για την Αριστερά θα λυθεί με τη στήριξη ενός ισχυρού δημοκρατικού και 
διαφανούς πλαισίου λειτουργίας του κράτους και των θεσμών.

Θέση έβδομη: η σύγχρονη Αριστερά είναι η μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί 
να υπερασπισδεί μια αποτελεσματική δράση του κράτους στον τομέα της ποιό
τητας ζωής των πολιτών. Το περιβάλλον, η οργάνωση των πόλεων, η αισθητική 
είναι έννοιες που αποτελούν ιστορική κληρονομιά της Αριστερός και μπορούν 
και σήμερα να αναδειχθούν ως πολιτικές προτεραιότητες.

Αφήνω για τελευταία μια δέση υπέρτατη: η σύγχρονη Αριστερά μπορεί να 
είναι ξανά μια οραματική δύναμη. Όπως ήταν ιστορικά. Ο πολιτικός χώρος που
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αντιτάσσει το όραμα και το όνειρο απέναντι στις κά δε μορφής εξουσίες, την 
αναζήτηση και την προσδοκία απέναντι στη στασιμότητα και την παρακμή.

Η Αριστερά ήταν ισχυρή πολιτικά και ιδεολογικά, όταν ε ίχ ε  το κουράγιο να 
προτείνει το ρομαντισμό της, την ώρα που οι αντίπαλες της πρότειναν τους αδυ
σώπητους κανόνες της οικονομίας.

Η  Αριστερά έχε ι το μέλλον δικό της όσο μπορεί να αναδεικνύει τον αξιακό 
χαρακτήρα της πολιτικής της: τον πολίτη απέναντι στην αγορά, τον άνθρωπο 
απέναντι στους μηχανισμούς, τον πολιτισμό απέναντι στη βαρβαρότητα, το περι
βάλλον απέναντι στην ερήμωση, τη δικαιοσύνη απέναντι στην αδικία.

Αυτός ο αξιακός και ρομαντικός χαρακτήρας της ιδεολογικής και πολιτικής 
της ταυτότητας επέτρεψε στην Αριστερά να ανακάμψει ακόμη και μετά τις ήττες

τπς-
Γ ι' αυτό υπάρχει η Αριστερά. Γιατί ακόμα και όταν προτείνουμε το ανέφικτο, 

ξέρουμε πως είναι εφικτό να το κατακτήσουμε.

Π ΡΟ ΕΔ ΡΕ ΙΟ : Πριν δώσω το λόγο στον Κώστα Σκανδαλίδη για το κλείσιμο, 8α 
μου επ ιτρέψετε να ζητήσω για μια ακόμα φορά συγγνώμη και να ευχαριστήσω 
θερμά και να τους παρακαλέσω για την επόμενη ημερίδα που 8α κάνουμε με 
αυτά τα θέματα να είναι παρόντες, να ευχαριστήσω τον Καθηγητή κ. Μουζέλη, 
τον Καθηγητή κ. Παύλο Σούρλα, τον Καθηγητή κ. Καρασμάνη.

Να ευχαριστήσω τον Καθηγητή κ. Πέτρο Πιζάνια, τον κ. Ανδρέα Παππά, τον κ. 
Γιάννη Τούντα, τον Μάκη Τρικούκη, τον Αλέκο τον Παπαδόπουλο και, βέβαια, 
τον δάσκαλό μας, τον Βαγγέλη Γιαννόπουλο. Να ευχαριστήσω τον Παρασκευά 
Αυγερινό και τον Γιάννη Σουλαδάκη που με ευγένεια και καλή διάθεση βοήθη
σαν σε μια κρίσιμη στιγμή τη διαδικασία λόγω του χρονικού προβλήματος.

Να ευχαριστήσω τις συντρόφισσες και τους συντρόφους που βοήθησαν στο 
στήσιμο αυτής της διημερίδας και να δώσω το λόγο στον Κώστα Σκανδαλίδη 
για το κλείσιμο.

SHS
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ΚΛΕΙΣΙΜΟ Εργασιών Διημερίδας 

Κ. ΣΚΑΝΑΑΛΙΑΗΣ

Θα ήθελα εκ  μέρους του Προέδρου και του Ε.Γ. να πω μόνο δύο λόγια, στο 
κλείσιμο της σημερινής διαδικασίας, πιστεύοντας ότι για το θέμα που δημιουρ- 
γήθηκε, πρέπει εμείς  να προσδιορίσουμε από τώρα ότι, πριν από το Πάσχα, 
στην Αθήνα, σ' επίπεδο Ημερίδας, τα θέματα 9ο και 10ο που είναι συγγενή 
αυτής της θεματολογίας που υπήρχε στο πρόγραμμα, αλλά και το 8ο, σε ό,τι 
αφορά τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων σε υπερεθνικό επίπεδο για 
την υλοποίηση μιας προοδευτικής στρατηγικής, θα μπορούσαν να συζητηθούν.

Και αυτό είναι δέσμευση του Προέδρου και του Ε.Γ. ότι θα γίνει, το αργότερο 
μέχρι το Πάσχα. Αρα, υπάρχει αυτή η δέσμευση και να ζητήσω και εγώ από τη 
μεριά μου συγνώμη για όσους δεν μίλησαν, σε μια πραγματικά πολύ ενδιαφέ
ρουσα συζήτηση που έγινε και που έφτασε στο τέλος της.

Πιστεύω ότι ήταν μία πάρα πολύ θετική και χρήσιμη διαδικασία. Μία διαδικα
σία όπου, τόσο στην οικουμενική διάσταση, όσο και στην ευρωπαϊκή και την 
εθνική τους διάσταση, τα προβλήματα που τέθηκαν με τα δέκα σημεία, αντιμε
τωπίστηκαν με αρκετό πλούτο ιδεών, με αρκετές τοποθετήσεις, πολύ σοβαρές, 
και παρεμβάσεις.

Και πιστεύω ότι εάν θέλει κάποιος να κάνει ένα σχόλιο, δεν υπήρξαν ασύμβα
τες απόψεις ιδεολογικά και σε στρατηγικό επίπεδο. Υπήρξαν επιμέρους διαφο
ρετικές προσεγγίσεις, που δείχνουν ότι μπορεί να υπάρξει μία πολύ σημαντική 
σύνθεση απόψεων στο πλαίσιο μιας συζήτησης, που εμείς ξεκινήσαμε εδώ και 
αρκετό καιρό και που θα την ολοκληρώσουμε ουσιαστικά στο Συνέδριο του 
Κινήματος.

Θέλω εδώ να πω, δεν μπορώ να μην το πω δηλαδή, ότι ό,τι ζήσαμε τις τελευ 
ταίες ημέρες, έναν φόβο ότι κάποιοι προσκεκλημένοι ή το κόμμα μας θα μπο
ρούσε να συζητήσει λίγο δύσκολα αυτά τα προβλήματα και τι αντιπαραθέσεις 
και συγκρούσεις θα γινόντουσαν κ.λπ., εγώ πιστεύω ότι όλα αυτά είναι τραβηγ
μένα από τα μαλλιά.

Απέδειξε τουλάχιστον αυτό το διήμερο ότι το ΠΑΣΟ Κ δείχνει και ιδεολογικά 
και πολιτικά στερεό και ικανό να προχωρήσει και να επεξεργαστεί μ' έναν πολύ
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ανοικτό τρόπο με την κοινωνία, θέσεις, προτάσεις και απόψεις που θα προσφέ
ρουν στο Κίνημά μας μια πολύ σημαντική ιδεολογική και πολιτική θωράκιση, 
αλλά το κυριότερο απ' όλα, να κατευθύνουν την πράξη μας μ' έναν τέτο ιο 
τρόπο, ώστε να ανταποκριθούμε στις ευρύτερες ανάγκες μιας κοινωνίας και 
ενός λαού που περιμένει από εμάς καλύτερα να προχωρήσουμε στο μέλλον, με 
ασφάλεια, με σιγουριά και με αρκετή κοινωνική ευαισθησία.

Πιστεύω ότι αυτό το μήνυμα, ότι το ΠΑΣΟ Κ και σ' εθνικό και σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο μπορεί να συνεισφέρει πρωτοποριακά σε μια εποχή ιδιαίτερα ρευστή, 
σ' ένα περιβάλλον δύσκολο και πολύπλοκο, αντιμετωπίζοντας εντελώς καινού
ρια προβλήματα και προσαρμόζοντας τη φυσιογνωμία του και τη στρατηγική 
του στη βάση των αρχών του, των αξιών του, των ιδρυτικών του - αν θ έλετε - 
διακηρύξεων και στόχων, είναι ένα μεγάλο μήνυμα που μπορεί να βγει από εδώ.

Και πρέπει να πω ότι έχουμε πάρει και σημαντικές πολιτικές πρωτοβουλίες και 
σ' ευρωπαϊκό και σε βαλκανικό επίπεδο, που η ιδεολογική μας συζήτηση θα τις 
εμπλουτίσει και θα εξε ιδ ικεύ σ ει αυτές τις πρωτοβουλίες στη δράση, δα τις 
κάνει πιο σίγουρες, πιο προωθημένες, πιο ριζοσπαστικές αν θέλετε, προκειμέ- 

νου να εκπληρώσουμε αυτόν τον πολύ σημαντικό μας ρόλο.

Τι θα γίνει από εδώ και πέρα; Ο διάλογος θα συνεχιστεί και πρέπει να φτάσει 
μέχρι το Συνέδριο του Κινήματος. Στο Συνέδριο του Κινήματος θα συζητήσουμε 
ιδεολογικά και πολιτικά και δα πάρουμε αποφάσεις που δα συμπυκνώνουν 
αυτόν τον προβληματισμό τόσων χρόνων, ούτως ώστε να υπάρξει μία πραγματι
κή και οριστική οροθέτηση της στρατηγικής μας για το νέο αιώνα, για τα επόμε

να χρόνια, που είναι πάρα πολύ κρίσιμα για τη χώρα μας και για το λαό μας.

Γι' αυτό εμείς, ως Ε.Γ., θα προχωρήσουμε στην κωδικοποίηση των συζητήσεων 
και των θέσεων που αναφέρθηκαν. Εμείς δεσμευόμαστε ότι σ' αυτή την κωδικο
ποίηση, από τη στιγμή που δεν υπάρχουν ασύμβατες απόψεις, μπορούμε να 
έχουμε και τις εναλλακτικές προτάσεις και δέσεις που διατυπώνονται στο διά
λογο, άρα στη συζήτηση που θα κάνουμε με την κοινωνία και με το Κόμμα μας 

να μπορεί να βλέπουν τον πλούσιο προβληματισμό, ούτως ώστε να υπάρξει 
αυτή η συνύπαρξη των διαφορετικών απόψεων, για να συνδεδούν στη Βάση και 
με τη συμμετοχή της. Και αυτό θα γίνει.

Μας διευκολύνει η σημερινή συζήτηση, γιατί σε κάθε επιμέρους θέμα μπορεί 
να γίνει αυτή η κωδικοποίηση με πιο εύκολο τρόπο. Αυτό το υλικό θα αποτελέ- 
σει στοιχείο της προσυνεδριακής δουλειάς, στοιχείο πολιτικής πρωτοβουλίας 
για τις Οργανώσεις μας.
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Και 8α παρακαλούσαμε τους καλεσμένους μας, που μας βοήθησαν σ' αυτή 
τη διαδικασία, να μην αρνηθούν μια παραπέρα βοήθεια που 8α αφορά την 
οργάνωση περιφερειακών συζητήσεων, προκειμένου να επεκταθεί αυτός ο προ
βληματισμός όχι στις περιφερειακές μόνο Οργανώσεις μας, αλλά και προς τα 
έξω, στην κοινωνία.

Οι Νομαρχιακές μας Επιτροπές, που σήμερα είναι εδώ, πρέπει με κάθε θυσία 
να αντιληφθούν και να αντιληφθούμε όλοι μαζί ότι αυτή η συζήτηση είναι ανα
γκαίο να ξαναξεκινήσει και στα παρακάτω επίπεδα. Το ΠΑΣΟΚ παλιά συζητού
σε επί μακράν, ιδεολογικά, τη δεκα ετία  του '7 0 . Από ένα σημείο και μετά, 
έπαψε να το κάνει αυτό.

Τώρα ίσως δεν είναι εύκολο σε κάθε Τοπική Οργάνωση, όμως σε κάθε Νομό 
υπάρχουν εκείνα τα στελέχη που ενδιαφέρονται να μπουν και να οργανώσουν 
μια πολιτική διαδικασία μιας ευρύτερης συζήτησης γύρω από τα πραγματικά 
προβλήματα της κοινωνίας, γιατί η δική μας συζήτηση αγγίζει τα προβλήματα 
της κοινωνίας. Άρα, και εσωτερικά θα οργανώσουμε τη συζήτηση και προς τα 
έξω, ούτως ώστε να αξιοποιήσουμε και άλλες δυνάμεις που υπάρχουν διάσπαρ
τες, ανένταχτες, μέσα σ' εμάς, γύρω από εμάς, πάνω σ' αυτά τα μεγάλα θέμα
τα.

Τελειώνοντας, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω ξανά και να πω ότι αυτό το διή
μερο που τελείωσε με τόσο δημιουργικό και θετικό τρόπο, θα αποτελέσει τον 
οδηγό που θα οδηγήσει τα πράγματα πιο μπροστά για όλους μας. Σας ευχαρι
στώ πολύ.
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