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“Είμαστε ένα κόμμα που έρχεται από πολύ μακριά και θα πάει πολύ μακριά. Στο Συνέδριό 
μας θα πάμε για καθαρές αποφάσεις και λύσεις. Με ανοιχτό και συντροφικό διάλογο. Το Συ
νέδριό μας θα είναι βαθιά ενωτικό. Συνέδριο του όλου ΠΑ.ΣΟ.Κ. Συνέδριο που θα αγκαλιάζει 
τα πιο δυναμικά και πρωτοπόρα στρώματα της ελληνικής κοινωνίας. Συνέδριο θέσεων και όχι 
χαρακωμάτων. Συνέδριο προώθησης του Δημοκρατικού Σοσιαλισμού, Συνέδριο τομή για την 
πορεία της χώρας στον 21 ο αιώνα. Το Συνέδριό μας θα είναι μια διαδικασία ανοιχτή στην κοι
νωνία, χωρίς στεγανά στις θέσεις και τις διαδικασίες, που πρέπει να είναι βαθιά δημοκρατι
κές και κρυστάλλινα διαυγείς. Αυτό πρέπει από σήμερα με τις αποφάσεις μας να διαφυλά
ξουμε και να εγγυηθούμε.
Κυρίως με το σύνολο της δράσης μας πρέπει να καταστήσουμε σαφές στην ελληνική κοινω
νία ότι το Συνέδριό μας δεν είναι μια εσωστρεφής κομματική διαδικασία.
Πρέπει να καταστήσουμε διαυγή τον πολιτικό μας σχεδίασμά, έχουμε μπροστά μας ένα Συνέ
δριο ενότητας και νίκης.
Με τη δυναμική του Συνεδρίου, με τη δυναμική των ολοκληρωμένων πολιτικών μας θα επιδιώ
ξουμε να είμαστε πρώτο κόμμα στις Ευρωεκλογές του Ιουνίου. Με τη δύναμη των θέσεων του 
Συνεδρίου, με τη δυναμική των ολοκληρωμένων πολιτικών μιας τετραετίας, θα προσέλθουμε 
στις κάλπες των εθνικών εκλογών του 2000 με ένα πλήρες σχέδιο για την ανάπτυξη και την 
κοινωνική δικαιοσύνη για το 2000 ως το 2006".

Κώστας Σημίτης 
από την 9η Σύνοδο
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Ο ΛΗΜ ΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΟ ΣΙΑΛΙΣΜ Ο Σ ΣΤΗ ΣΗ Μ ΕΡΙΝ Η  ΕΛΛΑΛΑ

1. ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Το ξεκίνημα

Στις 3 του Σεπτέμβρη του 1974 ξεκίνησε την πορεία του ένα νέο - τότε - πολπικό κίνημα: το 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ. Ιδρύθηκε στα πλαίσια μιας κοινωνίας τραυματισμέ
νης. Εφτά χρόνια ξενοκίνητη στρατιωτική δικτακτορία και δεκαετίες μεταμφυλιακού κρά
τους της Δεξιάς, με αστυνομοκρατία, καταπάτηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων, αποκλει
σμό του λαού από την εξουσία, και εξάρτηση από ξένες δυνάμεις είχαν αφήσει βαθιά τα 
σημάδια τους. Ο Ελληνισμός βρισκόταν βαρύτατα πληγωμένος από την εισβολή του τούρ
κικου στρατού στην Κύπρο, από την τούρκικη κατοχή σε έναν ελληνικότατο χώρο.
Το 1974 οι παλιές συντηρητικές δυνάμεις, κοινωνικά και πολιτικά υπεύθυνες για τη δια
δρομή που είχε οδηγήσει και στη δικτακτορία και στην Κυπριακή τραγωδία, ετοίμαζαν την 
μονιμοποίηση της παλιννόστησής τους. Επιζητούσαν να διαιωνίσουν, με νέα μορφή, το 
μονόπλευρο πολιτικό καθεστώς, την υποτέλεια, την κοινωνική αδικία. Σ’ αυτό το δρόμο 
τους σταμάτησε η ίδρυση του ΠΑΣΟΚ. Εμπνευσμένο από το δημιουργό του, το μεγάλο 
πολιτικό ηγέτη του Ελληνικού λαού, τον Ανδρέα Παπανδρέου, το ΠΑΣΟΚ είπε στη συντή
ρηση το μεγάλο ΟΧΙ. Το ΠΑΣΟΚ, με την ιστορική του Διακήρυξη της 3ης του Σεπτέμβρη, 
φώναξε σε όλους πως η επιστροφή στην υποτέλεια, το διχασμό, την υπονόμευση των 
εθνικών συμφερόντων, τη διάβρωση της λαϊκής κυριαρχίας, τον οικονομικό μαρασμό και 
την εκμετάλλευση του Έλληνα εργαζόμενου έπρεπε να ανακοπεί. ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΠΗΚΕ. Σή
μερα μπορούμε να δηλώσουμε με περηφάνια πως εκείνο το μεγάλο μας στόχο, την ιστο
ρική εκείνη αποστολή που μας έταξε η Διακήρυξη της 3ης του Σεπτέμβρη, την έχουμε εκ
πληρώσει. Το ΠΑΣΟΚ αγωνίστηκε σκληρά γι’ αυτή την αλλαγή. Προώθησε μιαν ανεξάρτη
τη, πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική. Πραγματοποίησε θεσμικές αλλαγές για την εδραί- 
ωση και τη διεύρυνση της δημοκρατίας. Εγκαινίασε νέους θεσμούς λαϊκής συμμετοχής. 
Προώθησε την κοινωνική δικαιοσύνη με τη διεύρυνση των ορίων της κοινωνικής πολιτι
κής. Με μικρά και μεγάλα έργα αναμόρφωσε την ύπαιθρο και τις πόλεις. Δικαίωσε τους 
αγωνιστές του Εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα της Κατοχής συμβάλλοντας στην εθνική 
ομοψυχία και την εθνική συμφιλίωση. Αντιμετώπισε τα οξυμένα προβλήματα της ελληνι
κής οικονομίας δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για μια αυτοτροφοδοτούμενη ανάπτυ
ξη του τόπου.
Στην πορεία του αυτή το ΠΑΣΟΚ συνάντησε και δυσκολίες. Πολιτικές νοοτροπίες και 
πρακτικές καλλιεργημένες για δεκαετίες ολόκληρες που δεν άφησαν ανεπηρέαστο τον 
τρόπο ενέργειας, τη συμπεριφορά των στελεχών του, το ήθος και το ύφος της εξουσίας 
του.
Όμως, τα όποια λάθη του οδήγησαν σε καλύτερη συνειδητοποίηση των αδυναμιών που 
χαρακτηρίζουν την κοινωνία μας. Δυνάμωσαν τη θέληση του ΠΑΣΟΚ να προχωρήσει, 
ανανεωμένο και αδιάλλακτο, ενάντια σε αντιλήψεις και συνήθειες που επηρέαζαν αρνητι
κά το δημιουργικό έργο της Αλλαγής. Πάλεψε με τις εσωτερικές του αδυναμίες, όχι για 
να κλειστεί στον εαυτό του, σε μια εσωστρεφή «λαθολογία», αλλά για να προσφέρει πιο 
ανοιχτά, πιο ελεύθερα, πιο αποτελεσματικά στον τόπο.



Μέσα στα χρόνια του ΠΑΣΟΚ η Ελλάδα άλλαξε ριζικά πορεία. Δεν έπαψε, ασφαλώς, να 
έχει προβλήματα. Δεν εξαφανίστηκαν οι μικρές και μεγάλες ελλείψεις. Πολλές ανάγκες 
του λαού μένουν ακόμη ανικανοποίητες. Νέες εξωτερικές απειλές και κίνδυνοι φάνηκαν 
στον ορίζοντα στη θέση άλλων που υποχώρησαν, αλλά: την περίοδο του αυταρχισμού, 
της συστηματικής ταπείνωσης του πολίτη, της ασυδοσίας των ξένων «προστατών» η 
Ελλάδα την ξεπέρασε οριστικά και αμετάκλητα. Η ΕΛΛΑΔΑ ΔΕ ΓΥΡΙΖΕΙ ΠΙΣΩ. Το ΠΑΣΟΚ 
έκλεισε την πόρτα στις αντιλαϊκές λύσεις, στους αντιδημοκρατικούς θεσμούς, στην υπο- 
τέλεια στους ξένους. Απελευθερωμένη από τις δουλείες πολλών περασμένων δεκαετιών 
η Ελλάδα δεν κοιτάζει πια το Παρελθόν. Η Ελλάδα, μαζί με το ΠΑΣΟΚ, ατενίζει, με εμπι
στοσύνη στις δυνάμεις της, το Μέλλον. Στο νέο κόσμο, που αποτελλεί μαζί με τον νέο αι
ώνα και τη νέα χιλιετία, στις ιστορικές συνθήκες που κάθε μέρα πλάθονται δραματικά δια
φορετικές μπροστά στα ίδια μας τα μάτια, στις καινούργιες προκλήσεις της παγκόσμιας 
και της εθνικής μας ζωής, το ΠΑΣΟΚ καλεί τους Έλληνες ξανά στη μεγάλη μάχη της 
Αλλαγής και της Προόδου. Οι αρχικοί μας στόχοι:
ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 
ΛΑΪΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
παραμένουν αμετακίνητοι. Στη νέα εποχή που ξανοίγεται μπροστά μας τους εμπλουτίζου
με και με νέο περιεχόμενο. Αναπροσαρμόζουμε τη στρατηγική μας, ανάλογα με το βαθμό 
επιτυχίας σε καθένα από τους στόχους μας και ανάλογα με τις αλλαγμένες γύρω μας 
συνθήκες. Μαθαίνουμε από τις αδυναμίες μας και τις ξεπερνάμε. Χτίζουμε πάνω το σύν
θημα μας: Ο ΛΑΟΣ ΘΕΛΕΙ - ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΜΠΟΡΕΙ.

2. ΤΙ ΘΕΛΟΥΜΕ, ΠΟΥ ΠΑΜΕ: ΜΙΑ ΙΣΧΥΡΗ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ

Αφετηρία μας: Η  ρεαλιστική ουτοπία

Η Διακήρυξη της 3ης του Σεπτέμβρη, που είχε εκφράσει τις αρχικές επιδιώξεις μας, είχε 
παράλληλα χαράξει και μία στρατηγική για την προσέγγισή τους. Είχε διακηρύξει ότι η 
εθνική μας ανεξαρτησία αποτελεί προϋπόθεση για την πραγμάτωση της κοινωνικής απε
λευθέρωσης, πως η κοινωνική απελευθέρωση αποτελεί προϋπόθεση για την πραγμάτωση 
της πολιτικής δημοκρατίας. Σήμερα ένα μέρος από το πρόγραμμα της Διακήρυξης έχει 
πάψει από καιρό να ακολουθεί κελεύσματα άλλων. Η Ελλάδα, ισότιμο μέλος της Ευρω
παϊκής Ένωσης - μια θέση που την εποφθαλμιούν πολλοί γείτονές μας χωρίς να μπορούν 
να την πετύχουν - αντιμετωπίζει τις προκλήσεις της εποχής από κοινού με τους Ευρωπαί
ους εταίρους της. Κανείς δεν διανοείται καν να αμφισβητήσει τη λαϊκή κυριαρχία. Το πο
λιτικό και κοινωνικό τοπίο στη χώρα είναι σήμερα πολύ διαφορετικό. Απομένει τώρα να 
προχωρήσει η κοινωνική απελευθέρωση ως αποτέλεσμα, αλλά και ως πηγή, μιας πιο ολο
κληρωμένης, πιο σύγχρονης πολιτικής δημοκρατίας. Η προώθηση αυτών των στόχων 
αποτελεί το σημερινό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ.
Για τη σοσιαλιστική αντίληψη η κοινωνική απελευθέρωση στην τελική της μορφή δεν είναι 
άλλο παρά η οικοδόμηση μιας κοινωνίας δίχως εκμετάλλευση του ανθρώπου από τον άν-



θρωπο, μιας κοινωνίας δίχως ανταγωνιστικά ρήγματα, δίχως σχέσεις εξουσιαστή και υπο
τακτικού ανάμεσα στα μέλη της, μιας κοινωνίας δίχως κοινωνικές τάξεις. Αυτό είναι το 
όραμα, η αρχή που μας οδηγεί. Ωστόσο, η εξαρτημένη εργασία, η πολύπλευρη κρατική 
δραστηριότητα και η ένταξή μας σε ένα ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον θα αποτελούν 
την πραγματικότητα της κοινωνίας μας. Αυτό δεν οδηγεί στη νομιμοποίηση του υπάρχο- 
ντος, οδηγεί όμως σε εκλογίκευση της δράσης μας. Έτσι θα αντικαταοταθούν οι μη εκ- 
πληρώσιμες προσμονές άλλο ένα σοσιαλισμό της πράξης, ο καταναγκασμός των δογμα
τικών λύσεων από ένα σοσιαλισμό ελευθερίας, οι διαψευδόμενες προσμονές από ένα σο
σιαλισμό ελπίδας.
Παράλληλα με την πρακτική δράση για πραγματοποιήσιμες σοσιαλιστικές κατακτήσεις 
μέσα στο σήμερα, διατηρούμε το όραμα ενός ολοκληρωμένου σοσιαλισμού ως πηγή 
έμπνευσης. Την πολιτική την αντιλαμβανόμαστε ως σχεδίασμά σε σχέση με το όραμα. 
Χωρίς όραμα δεν είναι δυνατή ούτε ηθική στάση, ούτε δράση που να ξεπερνάει το σήμε
ρα. Η καθημερινότητα αμβλύνει τη συνείδηση και η διαχείριση την πολιτική πράξι^. 
Καθοριστικό στοιχείο της δράσης είναι η ανάλυση και η διερεύνηση των στοιχείων που 
επηρεάζουν την κοινωνική-οικονομική-πολιτική εξέλιξξη, η κριτική θεώρησή τους, η εφαρ
μογή της γνώσης που αντλείται με αυτό τον τρόπο. Η σοσιαλιστική πολιτική λαμβάνει συ
νεχώς υπ’ όψιν τη μεταβολή του κοινωνικού περιβάλλοντος και ανανεώνεται με τις εμπει
ρίες που προκύπτουν από αυτήν. Ο δρόμος προς το σοσιαλισμό προκύπτει από το διάλο
γο και την αντιπαράθεση ιδεών, τη συνεχή αναζήτηση, από τον πειραματισμό και την αυ
τοκριτική. Ο δρόμος προς το όραμά μας είναι περιεχόμενο του ίδιου του οράματος μας.

Οι συγκρούσεις μας, το δημιουργικό μας έργο, οι Ηεγάλοι ιιαζ στόχοι

Στη διαδρομή μας μετά το 1974 συγκρουστήκαμε με κατεστημένες ιδέες, καταστάσεις, 
συμφέροντα. Συγκρουστήκαμε με τις δυνάμεις της συντήρησης στα μέτωπα της εθνικής 
ανεξαρτησίας, και των εθνικών μας θεμάτων. Συγκρουστήκαμε για την οικοδόμηση δημο
κρατικών θεσμών και την αποκατάσταση της ψυχικής ενότητας του έθνους. Συγκρουστή
καμε για να πετύχουμε μια αναδιανομή του εισοδήματος σε βάσεις πιο δίκαιες, πιο αν
θρώπινες, πιο συνεκτικές. Συγκρουστήκαμε με τους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Κοινό
τητα διεκδικώντας πόρους και προγράμματα που θα εξισορροπούσαν τα προβλήματα 
που δημιουργούσε στο παραγωγικό σύστημα της χώρας το άνοιγμα των αγορών και οι 
κοινοτικές πολιτικές.
Μέσα από τις συγκρούσεις αυτές πετύχαμε πολλές αλλαγές. Η δεκαετία του 1980 ήταν 
δεκαετία μεταμόρφωσης της Ελλάδας σε μια χώρα πιο κοντά στο ευρωπαϊκό κοινωνικό 
μοντέλο, πιο κοντά στις προσδοκίες της ελληνικής κοινωνίας.
Η δεκαετία προς τον 21ο αιώνα πρέπει να είναι περίοδος δημιουργίας, συνέργειας των 
παραγωγικών και κοινωνικών δυνάμεων, στρατηγικής συγκρότησης της πολιτικής μας για 
το πέρασμα της Ελλάδας σε μια νέα εποχή, σύμφωνα με τις νέες ανάγκες και προσδοκίες 
που έχουν αποκρυσταλλωθεί στην ελληνική κοινωνία. Και ήδη είναι. Μέσα σε λίγα χρόνια 
ανατρέψαμε τις συνθήκες της οικονομικής μιζέριας, αβεβαιότητας και συνεχών παλιν
δρομήσεων. Μετατρέψαμε μια οικονομία με πολλαπλά ελλείμματα, οικονομικές ανισορ
ροπίες, στάσιμους ρυθμούς ανάπτυξης και πραγματική απόκλιση από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση στο ακριβώς αντίθετό της. Πετύχαμε σ' όλο αυτό το διάστημα να διατηρήσουμε 
αλώβητες και να ενισχύσουμε ακόμα τις κοινωνικές μας πολιτικές, δίνοντας παράλληλα 
τις μάχες της σταθεροποίησης και της ανάπτυξης.



Εξασφαλίσαμε, κάτω από ένα ανελέητο σφυροκόπημα των ιδεολογικών μας αντιπάλων, 
του αρχικά καχύποπτου διεθνούς περιβάλλοντος, ακόμα και μιας μαξιμαλιστικής κριτικής 
από τον ίδιο μας τον πολιτικό χώρο το δύσκολο τρίπτυχο, για το οποίο είχαμε δεσμευτεί: 
«Σταθεροποίηση - Ανάπτυξη - Κοινωνική Δικαιοσύνη». Δύσκολο, γιατί η επίτευξή του απαι
τούσε μια λεπτή πορεία σε τεντωμένο σχοινί, μεταξύ πολλών και σύνθετων μέτρων, ακό
μα και αντιφατικών επιδιώξεων.
Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια κοινωνία και αντιλήψεις που θέλουν κοινωνική συνοχή 
χωρίς την αναγκαία κοινωνική αλληλεγγύη και συμβολή στη χρηματοδότηση των κρατι
κών λειτουργιών. Που προσδοκούν τους πιο υψηλούς αναπτυξιακούς ρυθμούς χωρίς να 
ενδιαφέρονται με ποιές προϋποθέσεις και πόση σκληρή δουλειά επιτεύχθηκε στην ιστο
ρία της ανάπτυξης ένα τέτοιο άλμα. Που καταλαβαίνουν την ανάγκη της αναδιάρθρωσης, 
χωρίς να δέχονται ότι υπάρχει ένα κόστος πίσω από μια τέτοια διαδικασία, που πρέπει να 
δούμε πως θα κατανεμηθεί. Που θέλουν ένα ισχυρό Κράτος, ικανό να σχεδιάζει αλλά και 
να υλοποιεί αποτελεσματικά τις πολιτικές μας επιλογές, προβάλλοντας όμως αντιστάσεις 
στις προσπάθειες εκσυγχρονισμού, προσαρμογής και εξορθολογισμού της κρατικής μη
χανής.
Παρόλα αυτά, και στα μέτωπα αυτά πετύχαμε πάρα πολλά. Καταργήσαμε το πελατειακό 
σύστημα διορισμού στο δημόσιο τομέα, καθιερώσαμε νέες διαδικασίες διορισμού διοική
σεων, διαφάνειας και λειτουργίας των δημόσιων επιχειρήσεων. Υλοποιούμε ένα ευρύτατο 
πρόγραμμα αναπτυξιακής και κοινωνικής υποδομής σ’ όλη τη χώρα. Περιορίσαμε τη φο
ροδιαφυγή, και την τεράστια ανισότητα της συμβολής στη χρηματοδότηση του Κράτους 
για την οικονομική σταθεροποίηση, την κοινωνική αλληλεγγύη και την ανάπτυξη. Μετα
τρέψαμε την Ελλάδα σε ισχυρό πόλο στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και σε 
υπολογίσιμο εταίρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Οικονομικής και Νομισματικής 
Ένωσης.
Η Ελλάδα θα περάσει στον 21ο αιώνα με άλλη όψη. Την πρώτη ημέρα του νέου αιώνα θα 
ενταχθεί στη μεγαλύτερη ζώνη νομισματικής σταθερότητας της εποχής μας. Με μια πα
ραγωγική και ανταγωνιστική βάση ασύγκριτα ισχυρότερη απ’ ότι την παραλάβαμε το 
1993. Έχοντας ήδη πετύχει πραγματική σύγκλιση προς τους εταίρους.
Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν προβλήματα. Τα προβλήματα είναι πολλά και σκλη
ρά. Οι κατακτήσεις απαιτούν συνεχή εγρήγορση, ευαισθησία στα μηνύματα των καιρών 
και στρατηγική αντίληψη της δράσης που απαιτείται. Η ανεργία παραμένει η σοβαρότερη 
πρόκληση για την πολιτική μας, και την πολιτική όλων των σοσιαλιστικών δυνάμεων που 
κυβερνούν στην Ευρώπη.
Οι νέες πραγματικότητες που διαμορφώνονται οδηγούν σε κοινωνικές ανακατατάξεις και 
ιεραρχήσεις, δημιουργούν νέες ανάγκες και νέες συνθήκες, δημιουργούν κοινωνίες των 
2/3 ή του 1/3, δημιουργούν νέους κερδισμένους και χαμένους. Κατά βάση, απαιτούν νέες 

ξ μορφές πολιτικών, απαιτούν προσαρμογή της πολιτικής από το χθες στο σήμερα.
Η πολιτική μας δεν προσβλέπει μόνο στην ισχυροποίηση της Ελλάδας. Θέλουμε όχι μόνο 

{ την οικονομική, αλλά και την θεσμική και την κοινωνική ισχυροποίηση. Δίνουμε τη μάχη 
και ενάντια στα φαινόμενα της περιθωριοποίησης, της έλλειψης προοπτικών για τους 
αδύναμους αυτής της κοινωνίας. Δίνουμε τη μάχη όχι μόνο να δημιουργήσουμε κερδι
σμένους, αλλά και να αποτρέψουμε την εμφάνιση χαμένων απ’ όλη αυτή τη διαδικασία. Κι 
αυτό είναι ένα από τα μεγάλα διαφοροποιητικά μας στοιχεία από τις συντηρητικές επιλο
γές και πολιτικές.



Σήμερα η επιτυχία μας θα κριθεί από τη συλλογική μας ικανότητα να αξιοποιήσουμε τις 
πολλαπλές αλλαγές που πετύχαμε στο παρελθόν.
Θα κριθεί από:
•  την ικανότητά μας να στρέψουμε όλες τις δυνάμεις της κοινωνίας στην ανάπτυξη του 

παραγωγικού μας συστήματος ώστε να αυξάνουμε το επίπεδο ευημερίας, το οικονομι
κό πλεόνασμα και την ικανότητά μας να παράγουμε συνεχώς ανάπτυξη και σύγκλιση, 
την ικανότητά μας να μετατρέψουμε το οικονομικό πλεόνασμα σε πλεόνασμα ανάπτυ
ξης και κοινωνικής δικαιοσύνης,
την ικανότητά μας, μέσα από διαδικασίες κοινωνικής συναίνεσης να ξεπεράσουμε τις 
αντιστάσεις στην κοινωνική αλληλεγγύη και να δημιουργήσουμε μηχανισμούς σταθε
ρής κοινωνικής σύγκλισης και συνοχής στο εσωτερικό της χώρας,

• την ικανότητά μας να σταθούμε αυτοδύναμα δίπλα στους εταίρους μας στην Ευρωπαϊ
κή Ένωση και να πετύχουμε όχι μόνο θεσμική, αλλά και πραγματική ισοτιμία στις δια
πραγματεύσεις για τα μεγάλα θέματα της πορείας της Ένωσης,

• την ικανότητά μας να αξιοποιήσουμε τα πλεονεκτήματα της συμμετοχής μας στην 
ΟΝΕ, έτσι ώστε να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα, να μειωθεί το βάρος του δημόσιου 
χρέους, να μπορούν να αναληφθούν νέες πρωτοβουλίες πολιτικής, να περιοριστεί ακό
μα περισσότερο η άνιση κατανομή εισοδήματος και ευκαιριών στην ελληνική κοινωνία,

• την ικανότητά μας να απαγκιστρωθούμε από θεσμούς που εξυπηρέτησαν στόχους στο 
παρελθόν και να τους μετατρέψουμε σε θεσμούς που θα εξυπηρετούν στόχους του σή
μερα και του αύριο,

• την ικανότητά μας να αντιπαραθέσουμε στη συντηρητική “ενιαία σκέψη” μια άλλη, προ
οδευτική σκέψη και πολιτική, που δεν θα εξαντλείται ούτε σε γενικόλογες ρητορείες, 
μεγαλοστομίες ή καταγγελίες, ούτε σε άρνηση οποιοσδήποτε αλλαγής στο όνομα ενός 
φετιχισμού του παρελθόντος,

• την ικανότητά μας να υλοποιήσουμε μια βαθειά τομή και αναδιάρθρωση στον κρατικό 
μηχανισμό προς την κατεύθυνση της δημιουργίας ενός ισχυρού εργαλείου για την ανά
πτυξη πολιτικών στα πεδία της ανάπτυξης, της παραγωγικότητας, της απασχόλησης, 
της κοινωνικής πολιτικής, και, σε τελευταία ανάλυση στη δημιουργία ενός ισχυρού 
αντίρροπου στην κυριαρχία της Αγοράς.

Η αναδιάρθρωση του παραγωγικού δυναμικού, η δημιουργία νέων θεσμών, η μετατροπή 
της αδράνειας σε δυναμική προσαρμογή, η αφομοίωση των στοιχείων που πρωταγωνι
στούν στον αγώνα για ανάπτυξη, αξιοποίηση ευκαιριών και κατανομή πλούτου, διατηρώ
ντας ταυτόχρονα την ουσία της κοινωνικής συνοχής αποτελεί το πιο δύσκολο έργο ίσως, 
που αν δεν αναλάβει να χειριστεί το Κράτος, θα προσδιοριστεί από τις δυνάμεις των Αγο
ρών, εσωτερικών και διεθνών, με πολύ διαφορετικά αποτελέσματα.
Η κοινωνία περιμένει πολλά από μας, και είναι δική μας ευθύνη να δείξουμε ότι είμαστε 
ένα κόμμα στραμμένο προς τις ανάγκες της κοινωνίας και όχι προς το εσωτερικό του. 
Υπάρχει ένα ευρύτατο αίσθημα, ότι πολλά πράγματα δεν μπορούν να πάνε μπροστά, αν 
συνεχίσουν να κινούνται στην τροχιά αντιλήψεων που έχουν πια ξεπεραστεί από την 
πραγματικότητα. Υπάρχει ένα ευρύτατο αίτημα για αλλαγή. Μια αλλαγή με διαφορετικό 
περιεχόμενο απ’ ότι 15 ή 20 χρόνια πριν, αλλά πάντα με τους ίδιους στόχους: ανάπτυξη, 
ισχυρή θέση της χώρας στο διεθνές πολιτικό και οικονομικό πεδίο, κοινωνική συνοχή, 
προοπτικές για καλύτερη ποιότητα ζωής.
Το ΠΑΣΟΚ, εμείς όλοι, έχουμε όλες τις προϋποθέσεις και τις δυνατότητες να πετύχουμε



στην πορεία αυτή. Να σπρώξουμε για άλλη μια φορά μακρυά το φάντασμα του συντηρη
τισμού, της ανελέητης μετατροπής της αγοράς και του ανταγωνισμού, σε ύψιστες αρχές 
οργάνωσης των οικονομικών και κοινωνικών σχέσεων. Αν αποτύχουμε, υπεύθυνοι δεν θα 
είναι ούτε η παγκοσμιοποίηση, ούτε ο συντηρητισμός, ούτε άλλες αόρατες δυνάμεις. Αν 
απογοητεύσουμε ένα ολόκληρο κοινωνικό σύνολο, υπεύθυνοι θα είμαστε όλοι μας, για 
τις επιλογές και τις αντιστάσεις μας στο να κατανοήσουμε τί χρειάζεται η κοινωνία σήμε
ρα και πώς να μετατρέψουμε τα προβλήματα του σήμερα σε επιτυχίες του αύριο.

Η  Ελλάδα ανάμεσα σ’ έναν κόσμο που σβήνει και σ’ έναν κόσμο που αναδύεται

Το παρελθόν της Ελλάδας καθορισμένο από το χαμηλό επίπεδο ανάπτυξής της είχε για 
πολλές δεκαετίες προσδιορίσει μια μοίρα χώρας υπό ανάπτυξη. Το άμεσο διεθνές περι
βάλλον μας εξακολουθεί να παραμένει στη κατάσταση αυτή. Εμείς στην εσωτερική μας 
ζωή, από πλευρά εισοδήματος και επιπέδου ζωής έχουμε φθάσει στα πρώτα σκαλιά της 
κλίμακας του χαρακτηρίζει τις βιομηχανικά περισσότερο ανεπτυγμένες περιοχές του κό
σμου. Παρ’ όλα αυτά πολλοί θεσμοί μας παραμένουν ανεξέλικτοι, υποθηκεύουν το μέλ
λον του τόπου.
Η τυπική και ουσιαστική ένταξή μας στην Ευρώπη, από την άλλη μεριά, μας κάνει συμμέ
τοχους σε μια πρωτοποριακή, πειραματική σχεδόν, διαδικασία αλλαγής που αγγίζει την 
αιχμή της παγκόσμιας πρωτοπορίας. Με αυτά τα δεδομένα το πολιτικό μας χρέος είναι 

* καθαρό. Πρέπει να εμποδίσουμε το άμεσο διεθνές μας περιβάλλον και τις εσωτερικές 
μας καθυστερήσεις να μας παρασύρουν στα αδιέξοδα μια οπισθοδρόμησης. Ταυτόχρο
να, για να συμβαδίσουμε με τους Ευρωπαίους εταίρους μας και τον υπόλοιπο ανεπτυγμέ
νο κόσμο, για να σταθούμε και να επιβιώσουμε μέσα σε αυτόν τον κόσμο, πρέπει να οικο
δομήσουμε την κοινωνία μας με τις πιο σύγχρονες προδιαγραφές που εφορμόζονται σή
μερα. Η αντινομία ανάμεσα στους καταναγκασμούς του παρελθόντος και τις δυνατότη
τες του μέλλοντος είναι πρόβλημα. Η λύση του προβλήματος είναι η Ισχυρή Ελλάδα. 
Ισχυρή για να οικοδομήσει γενναία το μέλλον που της ανοίγεται. Ισχυρή για να σηκώσει 
ταυτόχρονα και τις δύο αυτές μεγάλες προσπάθειες.
Ιστορικά, η ισχυροποίηση της παραγωγής και της οικονομίας αποτέλεσε το κατ’ εξοχήν 
εργαλείο ανατροπής των καταπιεστικών συνεπειών που προκαλούσε η “σιδερένια ιεραρ
χία” και η εξάρτηση στο συσχετισμό δύναμης.

Η  προτεραιότητα της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης σ’ έναν κόσμο 
αλλαγών και αβεβαιότητας.

Η χώρα μας βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπη με την ανάγκη διαμόρφωσης μιας στρατηγι
κής, η οποία θα λαμβάνει υπόψη τις τεράστιες μεταβολές που έχουν συντελέσει στο διε
θνές σκηνικό, και ιδίως
• Την απελευθέρωση των αγορών.
•  Την ελευθερία μετακίνησης του κεφαλαίου σε παγκόσμια κλίμακα.
•  Τις πιέσεις ενάντια στο Κράτος Πρόνοιας, όπως αυτό αναπτύχθηκε μεταπολεμικά στην 

Ευρώπη.
•  Την ιδεολογική ανάδειξη της ανταγωνιστικότητας ως κυρίαρχου κριτηρίου στη λήψη οι

κονομικών αποφάσεων.
• Την τεράστια αύξηση της ανεργίας.

• Την ανάδειξη της τεχνολογικής αλλαγής σε κεντρικό παράγοντα της αναπτυξιακής δυ
ναμικής και της οικονομικής ευημερίας.

• Τη μετακίνηση εκατομμυρίων μεταναστών προς χώρες στις οποίες προσδοκούν μια κα
λύτερη μοίρα.

• Την καταστροφή που επέφεραν στο περιβάλλον οι ληστρικές πρακτικές του παρελθό
ντος, την ανάγκη βελτίωσης της ποιότητας ζωής και του σεβασμού των δικαιωμάτων 
των επόμενων γενιών.

Η Ελλάδα, σήμερα, αντιμετωπίζει τα προβλήματα αυτό από μια πολύ πιο ισχυρή θέση σε 
σχέση με το παρελθόν. Ωστόσο, σε σχέση με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν 
παύει να βρίσκεται σε μια θέση συγκριτικά πιο αδύναμη από πλευράς παραγωγικής και 
ανταγωνιστικής βάσης, κοινωνικής ευημερίας, ανθεκτικότητας και δυναμισμού της οικο
νομίας, της ικανότητας να δημιουργήσει νέες παραγωγικές ευκαιρίες και θέσεις εργα
σίας και να επεκτείνει την οικονομική της παρουσία στις διεθνείς αγορές.
Η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ απέναντι στις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης κινείται σε 
τέσσερα επίπεδα:
•  Στο επίπεδο του Κράτους και των θεσμών.
•  Στο επίπεδο της απασχόλησης.
•  Στο επίπεδο της ανάπτυξης.
•  Στο επίπεδο της κοινωνίας.
Κεντρική αφετηρία είναι η θέση ότι οι συνέπειες της παγκοσμιοποίησης δεν είναι ίδιες και 
αμετάβλητες για όλους. Προσδιορίζονται από τη δύναμη της οικονομίας μιας χώρας, τις 
στρατηγικές που ακολουθεί, τις δυνάμεις που επιστρατεύει και τους στόχους που θέτει. 
Πίσω από όλα αυτά υπάρχει πάντως ένας κοινός παρονομαστής, ένας κεντρικός όρος, 
που ιστορικά αποτέλεσε πάντα τη βασική προϋπόθεση για να πετύχει μια πιο αδύναμη 
χώρα ν' ανέβει τις βαθμίδες της ανάπτυξης, ν’ αντιμετωπίσει με μεγαλύτερη επιτυχία τα 
βασικά της προβλήματα, να πετύχει την αναπτυξιακή και κοινωνική σύγκλιση, να προασπί
σει τα συμφέροντά της στα εθνικά θέματα.
Ο παρονομαστής αυτός είναι η ισχυροποίηση της οικονομίας. Η επικέντρωση στη συσσώ
ρευση υλικού και ανθρώπινου κεφαλαίου, στην ποιότητα της συσσώρευσης, στην τεχνο
λογία και στη γνώση, καθώς και στη δημιουργία κοινωνικών και πολιτικών θεσμών που κά
νουν την κοινωνία πιο συνεκτική, πιο συλλογική, πιο δυνατή στη συστράτευση των δυνά- 
μεών τους.
Όλα τα κεντρικά στοιχεία της στρατηγικής πρέπει να κατατείνουν στην ισχυροποίηση της 
οικονομίας και κοινωνίας. Μια πιο ισχυρή και συνεκτική οικονομία και κοινωνία μπορεί να 
αξιοποιήσει τις νέες αναπτυξιακές ευκαιρίες και να αντισταθεί σε πιέσεις που βάζουν σε 
αμφισβήτηση βασικές αξίες και αρχές της σοσιαλιστικής μας ιδεολογίας. Αυτό σημαίνει 
για μας την υποχρέωση να δώσουμε απάντηση και στα ερωτήματα:
•  ανάπτυξη για ποιούς;
•  με ποιό κόστος;
•  σε βάρος τίνος;
•  με τί κατανομές οφελών-κόστους και με τί αντισταθμίσεις;
•  με ποιές προϋποθέσεις επίτευξης;
Η απάντησή μας πρέπει να είναι ξεκάθαρη:
•  Η αναπτυξιακή διαδικασία πρέπει να αγκαλιάσει το σύνολο της κοινωνίας, να δώσει 

προοπτικές και ικανοποίηση σε όσο γίνεται πιο μαζικούς κοινωνικούς χώρους.



•  Τα οφέλη της ανάπτυξης δεν μπορεί να κατανέμονται άνισα.
•  Η κατανομή των οφελών της ανάπτυξης δεν μπορεί να γίνεται από το μηχανισμό της 

δύναμης που δημιουργεί η ανεξέλεγκτη λειτουργία της αγοράς.
•  Το κόστος της ανάπτυξης πρέπει να κατανέμεται οριζόντια στην κοινωνία, και ιδιαίτερα 

με τη συμμετοχή εκείνων που αντλούν τα μεγαλύτερα οφέλη. Η κοινωνική πολιτική, η 
αλληλεγγύη πρέπει να διασφαλίσουν τη σωστή διαδικασία αντιστάθμισης, για να απο
τραπούν φαινόμενα αποκλεισμού και περιθωριοποίησης.

Η  τουρκική απειλή: εδαφική και κοινωνική

Η μεγαλύτερη απειλή ανάσχεσης της προοδευτικής πορείας της χώρας και της ελληνικής 
κοινωνίας προέρχεται από το άμεσο διεθνές περιβάλλον μας. Η τουρκική επιθετικότητα 
μας εξαναγκάζει να επενδύουμε τεράστια ποσά σε στρατιωτικές πρετοιμασίες, ποσά 
απαραίτητα για την άμυνα κάτω από τις σημερινές συνθήκες που τα στερείται, όμως, η 
ανάπτυξη του τόπου στους τομείς της ειρηνικής οικοδόμησης. Η επιθετικότητα της Τουρ
κίας δεν είναι προϊόν εθνικιστικής μεγαλομανίας μόνον. Επιπρόσθετα εκφράζει την άρνη
ση αυτής της χώρας να συμβαδίσει με τις νέες αντιλήψεις για τις διεθνείς σχέσεις που 
έχουν επικρατήσει στον περισσότερο υπόλοιπο κόσμο. Η αντιπαλότητα της Τουρκίας 
απέναντι μας είναι η αντιπαλότητα ενός αντιδημοκρατικού, στρατοκρατικού καθεστώτος 
απέναντι στο γείτονα που τους έχει ξεπεράσει οικονομικά, κοινωνικά και πολιτικά. Η υπε
ροχή της Ελλάδας στα βασικά αυτά σημεία και η συνεχής ενίσχυση αυτής της υπεροχής, 
αποτελεί μακροπρόθεσμα την καλύτερη εγγύηση για την ασφάλεια της χώρας. Τόσο 
ιστορικά, αλλά πολύ περισσότερο στο σύγχρονο κόσμο, κοινωνίες με συνοχή, με δημο
κρατικό πολίτευμα και με ανεπτυγμένη οικονομία υπερίσχυσαν, ακόμη και στις δυναμικές 
αναμετρήσες, απέναντι στους οπισθοδρομικούς αντιπάλους τους. Κατέληξαν να συμπα
ρασύρουν τελικά τους τέτοιου είδους αντιπάλους μάλλον στο δρόμο του εκδημοκρατι
σμού και της κοινωνικής προόδου παρά να συρθούν από αυτούς στην αντίθετη κατεύθυν
ση. Στην προοπτική του χρόνου το ίδιο θα συμβεί και με την ελληνοτουρκική αναμέτρηση. 
Η Ελλάδα μαζί με τους εταίρους της στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πάντα έτοιμη να βοηθήσει 
την Τουρκία να ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι. Αστό όμως προϋποθέτει στοιχειώδη σε
βασμό των ιδεολογικών και θεσμικών προϋποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προϋποθέ
τει σεβασμό της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αποδοχή του πολιτικού, θε
σμικού και πολιτισμικού κεκτημένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποδοχή της Διεθνούς νομι
μότητας και των μηχανισμών της.
Στο μεταξύ, αγρυπνούμε και θα αγρυπνούμε για την υπεράσπιση της εδαφικής μας ακε
ραιότητας, για την ακεραιότητα ολόκληρου του ελληνισμού. Δεν πρόκειται να φεισθούμε 
θυσίες γι’ αυτό το σκοπό. Διαθέτουμε και θα διαθέτουμε όλα τα αναγκαία μέσα για την 
εξοπλιστική θωράκιση της χώρας. Στην έπαλξη της υπεράσπισης της πατρίδας καλούμε 
σε συσπείρωση όλο τον ελληνικό λαό με πρώτη την ελληνική νεολαία. Απαιτούμε και από 
τους εταίρους μας ανάλογη συμπαράσταση. Δεν θα ανεχθούμε, στο όνομα οποιοσδήπο
τε Ευρωπαϊκής διπλωματίας να θυσιασθούν ζωτικά συμφέροντα της Ελλάδας.

Το πιο κοίσιιιο ιιέτωπο: το εσωτερικό

Η τελική και πραγματική εγγύηση τόσο για την εθνική μας ασφάλεια όσο και για την πρό
οδο του λαού και της κοινωνίας δε βρίσκεται στο εξωτερικό μέτωπο. Δεν υπάρχει μαγική



διπλωματία που να μας απαλλάξει από τις εσωτερικές μας δυσκολίες με ενέσεις από το 
εξωτερικό. Εδώ, μέσα στην πατρίδα μας, ανάλογα με τις προσπάθειες όλων μας για την 
εσωτερική της ενδυνάμωση, ανάλογα με την αφοσίωση και το πάθος μας για τους πολιτι
κούς και κοινωνικούς αγώνες της προοδευτικής μας παράταξης, κρίνεται η τύχη όλων 
των ελπίδων μας. Η πρόοδος της Ελλάδας κατά τα χρόνια της διακυβέρνησής της από το 
ΠΑΣΟΚ είναι αναμφισβήτητη. Εξ ίσου αναμφισβήτητο είναι ότι, πλάι στην πρόοδο, ανα
πτύχθηκαν και αρνητικά φαινόμενα. Υπήρξε πρόοδος μέσα στου κανόνες και απόπειρα 
προόδου έξω από τους κανόνες. Πλάι στην οικονομία μεγάλωσε η παραοικονομία. Πλάι 
στην Παιδεία η παραπαιδεία. Πλάι στη συμβολή στα δημόσια βάρη - που το Σύνταγμα τη 
θέλει ανάλογη με τις δυνάμεις του καθενός, γι’ αυτό το ΠΑΣΟΚ απαίτησε να πληρώσουν 
επιτέλους φόρους οι έχοντες και κατέχοντες - φούντωσε η φοροδιαφυγή. Παντού, όπου 
και να στραφεί κανείς, ανακαλύπτει το φαινόμενο ανθρώπων, συμπολιτών μας, εμάς των 
ίδιων, να αγωνιούμε να ξεχωρίσουμε την προσωπική μας τύχη από την τύχη του συνόλου. 
Αυτό, στα πλαίσια της ανταγωνιστικής κοινωνίας που ζούμε είναι ως ένα βαθμό αναπό
φευκτο. Αθέμιτο γίνεται από τη στιγμή που αρχίζει να διαλύει τις βάσεις της κοινωνικής 
συμβίωσης, την ελάχιστη αναγκαία κοινότητα συνεισφορών που πάνω της στηρίζεται η 
επιβίωση της πολιτισμένης. Αν στηρίξουμε τη πολιτεία ώστε να μπορεί να σταθεί στα πό
δια της, έστω και αν δε λειτουργεί τέλεια, θα μπορέσει να συμπαρασταθεί στους πολίτες 
της την ώρα της δικής τους προσωπικής δοκιμασίας.

Κοινωνική ευθύνη και κράτος

Η παρέμβαση μας, για να προωθήσουμε τις δύο τελευταίες επαγγελίες της Διακήρυξης 
της 3ης του Σεπτέμβρη: την πιο ολοκληρωμένη κοινωνική απελευθέρωση, την πιο ουσια
στική πολιτική δημοκρατία αρχίζει από αυτό το σημείο. Η πραγμάτωση της κοινωνικής 
απελευθέρωσης ξεκινάει από την αποκατάσταση του αισθήματος της κοινωνικής ευθύ
νης, όσο και όπου έχει αυτό κλονισθεί. Σε όλες του τις μεγάλες στιγμές, είτε οι Βενιζέλος 
το 1909, είτε με τον Παπαναστασίου το 1924, είτε με το ΕΑΜ το 1941, το προοδευτικό κί
νημα έτσι ξεκίνησε τις μεγάλες του εξορμήσεις. Και σήμερα έτσι ξεκινάμε. Μερικοί παρε- 
ξηγούν την κριτική που ασκούμε. Επειδή ένα μέρος από τη κοινωνική αποδιάρθρωση δια
δραματίζεται μέσα στις δημόσιες υπηρεσίες, θεωρούν ότι με το να επισημαίνουμε, κά
νουμε αντιπολίτευση από τη θέση της κυβέρνησης. Λάθος. Χρησιμοποιούμε την κυβερνη
τική θέση που πετύχαμε για να προωθήσουμε το πρόγραμμά μας και δεν επιτρέπουμε 
στη θέση αυτή να μας χρησιμοποιήσει εμάς για να διαιωνίσει το ριζωμένο μέσα στους θε
σμούς ανππρόγραμμα του συντηρητισμού. Στο βαθμό που το ίδιο μας το κόμμα, με την 
άσκηση της εξουσίας, έχει υποκύψει στη διαστρέβλωση του να έχει γίνει κόμμα κυβερνη
τικών στελεχών, κόμμα συντεχνιών, η παρέμβαση μας στη κοινωνία αρχίζει από τον ίδιο 
τον εαυτό μας.
Οι αιχμές του μετώπου μας για την πραγμάτωση της κοινωνικής απελευθέρωσης είναι 
δύο: η ανάπλαση και χρήση ενός αναβαθμισμένου κρατικού μηχανισμού για παρέμβαση 
στην κοινωνία και η αναβάθμιση του ίδιου του κοινωνικού σώματος σε κοινωνία των πολι
τών. Μόνο του το κάθε ένα από αυτά τα δύο εγχειρήματα δεν μπορεί να οδηγήσει σε επα
ναστατικές αλλαγές.

Παλιό και νέο κράτος

Το συνολικό πολιτικό πρόβλημα του κράτους υπερβαίνει κατά πολύ τα επιμέρους προ



βλήματα του εκσυγχρονισμού της Δημόσιας Διοίκησης, της πλήρους αποκέντρωσης και 
της διαρκούς αναβάθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Αφορά την ίδια την αναπτυξιακή 
λογική στην οποία πρέπει να είναι προσαρμοσμένα όσα σχετίζονται με την οργάνωση και 
τη λειτουργία του ευρύτερου δημόσιου τομέα τόσο σε κεντρικό όσο και σε περιφερειακό 
επίπεδο. Μια σύγχρονη ευρωπαϊκή αριστερή αντίληψη για το κράτος δεν μπορεί να το 
αντιμετωπίζει ως ουδέτερο εργαλείο που μπορεί να εξυπηρετήσει διάφορούς σκοπούς. 
Το κράτος ήταν και είναι πάντοτε η συμπύκνωση μιας σειράς κοινωνικών, οικονομικών και 
πολιτικών σχέσεων. Οτιδήποτε συνεπώς συνδέεται με το κράτος και τη λειτουργία του, 
οτιδήποτε σχετίζεται με την εξουσία και τον τρόπο με τον οποίο αυτή ασκείται, είναι βα
θύτατα πολιτικό και άρα οφείλει να έχει συγκεκριμένη ταυτότητα.
Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για τα νέα επιτακτικά πολιτικά προβλήματα που καλείται να 
αντιμετωπίσει το κράτος:

ως προς την εγκληματικότητα και το αίσθημα ασφαλείας των πολιτών χωρίς να θίγο
νται οι θεσμικές εγγυήσεις του κράτους δικαίου και χωρίς να αναπτύσσονται φαινόμε
να ρατσισμού και ξενοφοβίας
ως προς την προστασία του περιβάλλοντος και τη διαμόρφωση ενός μεταβιομηχανι
κού μοντέλου ανάπτυξης.

Πολλοί έχουν μιλήσει για την ανάγκη εξυγίανσης του κρατικού μηχανισμού, σαν να ήταν 
ένα άρρωστο σώμα που μπορεί με κάποια θεραπεία να το επαναφέρει κανείς στην αρχική 
του υγιή κατάσταση. Αυτό είναι ουτοπία. Τέτοιο υγιές κράτος δεν είχαμε ποτέ στην ιστο
ρία μας ώστε να ξαναγυρίσουμε πίσω σε αυτό. Επιπλέον, όσο περνάει ο καιρός οι απαιτή
σεις της κοινωνίας από το κράτος αλλάζουν, η ίδια η αντίληψη του τι αποτελεί κρατική 
λειτουργία στο σύγχρονο κόσμο έχει αλλάξει συνολικά. Η ανάγκη για διπλή προσπάθεια: 
να απαλλαγούμε από το παρελθόν, να αντιληφθούμε και να δαμάσουμε το μέλλον, στον 
τομέα του κράτους εκδηλώνεται με ιδιαίτερη έμφαση.
Είναι απόλυτη ανάγκη να τονίσουμε και να μην ξεχνάμε ποτέ το διπλό χαρακτήρα αυτής 
της προσπάθειας. Θα ήταν μεγάλο λάθος να αγνοήσουμε τα υπαρκτά, παλιού τύπου προ
βλήματα με το πρόσχημα ότι έχουμε τώρα να αντιμετωπίσουμε καινούργια. Η ποιότητα 
στην κατάρτιση, η συνέπεια στην υπηρεσία, η ικανότητα για επιτελικό σχεδίασμά, η απο
τελεσματική αλλά ολιγοδάπανη δράση, το ενδιαφέρον για τον πολίτη, η αμεροληψία και η 
ανιδιοτέλεια απέναντι του είναι όλα ιδιότητες γενικού χαρακτήρα, που κάθε δημόσια υπη
ρεσία, οποιοσδήποτε μορφής, κάθε κράτος οποιοσδήποτε εποχής οφείλει να τις απαιτεί 
και οι δημόσιοι υπάλληλοι οφείλουν αυτονόητα να τις προσφέρουν. Πρώτο βήμα για την 
αξιοποίηση του κράτους σαν εργαλείο κοινωνικής αναδημιουργίας είναι η αποκατάσταση 
του ήθους στη λειτουργία των κρατικών λειτουργιών.
Το δεύτερο βήμα είναι να επισημάνουμε τις κατευθύνσεις της εξέλιξης της κρατικής λει
τουργίας στην εποχή μας. Θα ήταν αναχρονισμός να ρίξουμε το βάρος στη συγκρότηση 
ενός συγκεντρωτικού κράτους παλιού τύπου. Η παγκόσμια τάση στις ανεπτυγμένες χώ
ρες για το κράτος είναι να εξελιχθεί προς δύο διαφορετικές κατευθύνσεις. Η μία είναι 
προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της διακριτικής συνεργασίας. Η ενιαία και κοινή 
αντιμετώπιση μια σειράς καταστάσεων που ξεπερνούν τα σύνορα ενός και μόνον κρά
τους - όπως η μόλυνση του περιβάλλοντος, η καταπολέμηση του διεθνούς εγκλήματος, ο 
έλεγχος των μεταναστευτικών ρευμάτων, ο έλεγχος της παγκόσμιας κερδοσκοπίας, η 
συμμετοχή στην παγκοσμιοποιημένη οικονομία.
Η δεύτερη κατεύθυνση είναι προς την ενίσχυση της αυτοδιοίκησης, προς τη μεταφορά



όσο το δυνατό περισσότερων αρμοδιοτήτων σε επίπεδα όλο και πιο κοντά στον πολίτη. 
Στον τομέα αυτόν έχουμε κάνει πολλά βήματα, με τελευταίο βήμα του προγράμματος 
«Καποδίστριας».

Αποκεντρωμένες δραστηριότητες

Η ενίσχυση της τοπικής αυτοδιοίκησης αποτελεί ήδη ένα σημαντικό βήμα στη σωστή κα
τεύθυνση. Πέρα όμως από την οριζόντια αποκέντρωση ενός συνόλου παράλληλων υπη
ρεσιών, όπως συμβαίνει με την τοπική αυτοδιοίκηση, υπάρχει και η κάθετη αποκέντρωση 
ενός ολόκληρου τομέα κρατικής λειτουργίας. Παράδειγμα, παρά ορισμένα αρνητικά 
στοιχεία που παρουσιάζει στην ελληνική κοινωνία, είναι η αυτοδιοίκηση των πανεπιστη
μίων. Ένας μεγάλος στόχος και για την πολιτική ηγεσία αλλά και για το κίνημα και ειδικά 
για τη νεολαία μας είναι να αρχίσουν εκστρατεία αναβάθμισης της δουλειάς στα πανεπι
στήμια ώστε να τα κάνουν πρότυπα κύτταρα μιας κοινωνίας πολιτών, παράδειγμα για 
πολλούς άλλους τομείς που θα μπορούσαν να ακολουθήσουν. Ένας άλλος μεγάλος το
μέας, ένας άλλος μεγάλος στόχος για το προοδευτικό κίνημα, είναι οι γεωργικοί συνεται
ρισμοί. Θα μπορούσαν και οι συνεταιρισμοί να γίνουν υπόδειγμα και κύτταρο για μια κοι
νωνία πολιτών, ιδιαίτερα καθώς θα μπορούσαν με συνεταιριστικά δίκτυα εμπορικά, πι
στωτικά, ασφαλιστικά να βάλουν κάτω από τον έλεγχο των συνεταιρισμένων παραγωγών 
μερικούς από τους πιο αλλοτριωμένους τομείς της σύγχρονης ζωής.
Δίπλα σε αυτές τις μεγάλες περιοχές δράσης, που η παρέμβαση είναι ταυτόχρονα και εύ
κολη, γιατί υπάρχουν έτοιμα τα οργανωτικά προπλάσματα και πολύ δύσκολη γιατί θα 
πρέπει να ξεπεραστούν μέσα του αγκυλώσεις και διαστρεβλώσεις δεκαετιών, υπάρχει 
όλος ο χώρος των μικρότερων, καινούργιων, καινοτόμων, ευέλικτων κοινωνικών οργανώ
σεων που φτιάχνονται συνεχώς, με πρωτοβουλία των πολιτών, για την αντιμετώπιση των 
ναρκωτικών, του aids, ή και για την κοινή καλλιέργεια μιας δραστηριότητας αθλητικής, 
ενός καλλιτεχνικού, ενός ψυχαγωγικού ενδιαφέροντος και μπορούν να αποτελέσουν ένα 
πυκνό δίχτυ κοινωνικών δραστηριοτήτων και να πάρουν στα χέρια τους μια σειρά από ση
μερινές κρατικές λειτουργίες.

Η κοινωνία των πολιτών

Αυτές οι λειτουργίες του κράτους είναι όμως αδύνατο να αναπτυχθούν χωρίς την ενεργό 
συμμετοχή της ίδιας της κοινωνίας των πολιτών.
Μια σύγχρονη κοινωνία των πολιτών κινείται ταυτόχρονα σε τρία θεσμικά και πολιτικά επί
πεδα:

στο επίπεδο της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας, που καλείται να διασφαλίσει ακρι
βώς την κοινωνική της αντιπροσωπευτικότητα 
στο επίπεδο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης όλων των βαθμιδών 
στο επίπεδο του κοινωνικού εθελοντισμού και των κοινωνικών οργανώσεων που απο
κτούν ολοένα και πιο μεγάλη σημασία στη σημερινή εποχή.

Αποκέντρωση των πληροφοριών

Ο χαρακτήρας μιας κοινωνίας δεν εξαρτάται όμως μόνον από την οικονομία και τους θε-



σμούς. Ο τρόπος επικοινωνίας ανάμεσα στους ανθρώπους παίζει αποφασιστικό ρόλο. Η με- 
τετηλεοπτική κοινωνία της πληροφορίας διέρχεται τον καίριο κίνδυνο της ομοιόμορφης και 
παθητικής στάσης απέναντι σε έναν κόσμο που εμφανίζεται ως «εικονικός». Έχει όμως ανοι- 
κτό μπροστά της τον τεράστιο ορίζοντα της οικουμενικής πληροφόρησης, του διαδικτύου, 
του παγκόσμιου χωριού.
Όλα αυτά συγκροτούν ένα πεδίο δοκιμασίας πάνω στο οποίο μπορούν να διαμορφωθούν 
ποικίλοι συσχετισμοί. Και στόχος μας είναι να διαμορφώνουμε κάθε φορά τους πιο προο
δευτικούς και πρόσφορους συσχετισμούς.
Στον αγώνα αυτό, όπως και σε πολλά άλλα μέτωπα, είναι ιστορική ανάγκη να κινητοποιη
θούν οι προοδευτικοί διανοούμενοι. Οι διανοούμενοι έχουν βαθμιαία απατραβηχθεί από 
μια πολιτική ζωή που έπαψε να τους εμπνέει. Τους έδωσε την εντύπωση της υποταγής 
στην αμείλικτη λογική των οικονομικών δεδομένων ή την πικρή γεύση της διάψευσης του 
σοσιαλιστικού ιδανικού στην πράξη. Αλλά στην καρδιά των λαών, στην καθημερινή πολιτι
κή τους πράξη, ο σοσιαλισμός αποδείχθηκε δυνατός από τις όποιες ήττες του. Σήμερα, 
που ξαναγυρίζει, οι προοδευτικοί διανοούμενοι, πιστοί στις μεγάλες, στις ηρωικές παρα
δόσεις της ελληνικής προοδευτικής διανόησης, έχουν καθήκον να βγούν να τον προϋπα
ντήσουν. Η προοδευτική διανόηση πρέπει να ξαναβρεί τη θέση της, να πάρει πρωτοβου
λίες για τον επαναπροσδιορισμό της ουσίας της πολιτικής στο επίκεντρο μιας ζωντανής 
κοινωνίας των πολιτών.

3. Ο ΚΟΣΜΟΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ

Έχουν πια περάσει εικοσιπέντε χρόνια από τη μεταπολίτευση και την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ. Η 
εικόνα του κόσμου και της χώρας είναι διαφορετική. Αλλαγές που σε προηγούμενες εποχές 
μπορεί να χρειαζόταν έναν ολόκληρο αιώνα, συμπυκνώθηκαν στις μέρες μας σε λίγα μόλις 
χρόνια ιδίως μετά την πτώση του υπαρκτού σοσιαλισμού. Αυτό τον καινούργιο κόσμο που 
συνεχίζει να ταλαντεύεται ανάμεσα στον κίνδυνο και την ελπίδα, πρέπει να τον καταλάβουμε 
για να τον αλλάξουμε.
Με το γκρέμισμα του τείχους του Βερολίνου το 1989 και την κατάρρευση του υπαρκτού 
σοσιαλισμού, σημειώθηκε η πιο εντυπωσιακή και πολιτικά η πιο σημαντική μεταβολή στο 
χώρο των κοινωνικών συστημάτων. Οι παγκόσμιες συντηρητικές δυνάμεις τη θεώρησαν 
πλήρη επιβεβαίωση της υπεροχής των δικών τους ιδεών, δικαίωση της αντικομμουνιστι- 
κής εκστρατείας του ψυχρού πολέμου αλλά και λόγο κατάρρευσης στη συνείδηση της 
ανθρωπότητας κάθε ίχνους σοσιαλιστικής ιδεολογίας.
Αντίθετα, για τους ευρωπαίους σοσιαλιστές που δεν είχαν αποδεχθεί ποτέ το σοβιετικό 
μοντέλο, οι νέες συνθήκες κάνουν πολύ πιο επίκαιρο το λόγο και τη πολιτική πρόταση της 
Αριστερός. Μόνον που όλα τώρα πρέπει να είναι πολύ πιο συγκεκριμένα. Η πειστικότητα 
της Ευρωπαϊκής Αριστερός εξαρτάται από την ποιότητα και την τεκμηρίωση των προτά- 
σεών της. Από την ικανότητά της να πείθει την πλειοψηφία πως εκφράζει με όραμα και 
αποτελεσματικότητα το γενικό συμφέρον της κοινωνίας διασφαλίζοντας τη συνοχή της.

3.1 Σοσιαλισμός και Ευρώπη

Το Ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο

Η κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισμού άφησε πίσω της ένα μεγάλο δίδαγμα: ο σοσια-



λισμός ως στόχος αλλά και ως καθημερινή πολιτική πρακτική είναι συνώνυμος με τη δη
μοκρατία και δεν μπορεί παρά να βασίζεται στην υποστήριξη της μεγάλης πλειοψηφίας 
και τελικά όλης της κοινωνίας.
Το τέλος του ψυχρού πολέμου έβγαλε τις προοδευτικές δυνάμεις της ανθρωπότητας από 
το αδιέξοδο του στείρου ανταγωνισμού των δύο πυρηνικών μπλοκ. Οι λαοί, ιδιαίτερα οι 
λαοί της Ευρώπης, απαλλαγμένοι από τις σκόπιμα καλλιεργημένες ψυχροπολεμικές φο
βίες, εκδήλωσαν ξανά τη βαθύτερη, τη μονιμότερη προσήλωση της πλειοψηφίας τους 
στα σοσιαλιστικά ιδανικά. Εκείνα τα ιδανικά που είχαν εκφραστεί σε ένα από τα σημαντι
κότερα ιστορικά επιτεύγματα του σοσιαλισμού: το μεταπολεμικό ευρωπαϊκό κοινωνικό 
μοντέλο με την πλήρη απασχόληση, το κράτος πρόνοιας, την πολιτική ελευθερία, αλλά εί
χαν κλονιστεί στη συνείδηση των λαών από τη γραφειοκρατική και συντεχνιακή διαστρέ
βλωση, από τη δογματική αγκύλωση. Εκείνα τα ιδανικά που επιχειρούσε να υπονομεύσει 
ο νεοφιλελευθερισμός στην σύντομη - ευτυχώς - περίοδο της ακμής του.
Σήμερα οι σοσιαλιστές κυβερνούν σχεδόν παντού στην Ευρώπη. Κυβερνούν αναζητώ
ντας λύσεις για την ανεργία, για την αναστήλωση, τον εκσυγχρονισμό και την ολοκλήρω
ση του κοινωνικού κράτους.

Τα νέα σοσιαλιστικά κόμματα στην εξουσία

Τα σοσιαλιστικά κόμματα της Ευρώπης, ξεπέρασαν το παλιρροϊκό κύμα του συντηρητι
σμού του είχε σαρώσει την Ήπειρό μας μόλις είκοσι χρόνια πριν. Βρήκαν τον τρόπο να μι
λήσουν στους λαούς μια νέα γλώσσα, απαλλαγμένη από το δογματισμό του παρελθό
ντος. Γλώσσα προσαρμοσμένη στις νέες πραγματικότητες, ανοιχτή στις μελλούμενες 
εξελίξεις. Σήμερα οι σοσιαλιστές κυβερνούν σχεδόν παντού στην Ευρώπη. Κυβερνούν 
αναζητώντας και επιβάλλοντας πολιτικές για την ανεργία - που μας κληροδότησαν τόσο 
οι διαστρεβλώσεις του γραφειοκρατισμού και του συντεχνιασμού όσο και τα χρόνια του 
παγκόσμιου συντηρητισμού - για τη κοινωνική περιθωροποίηση που προκάλεσε η ανερ
γία, για το ψαλίδισμα του κοινωνικού κράτους. Τα σοσιαλιστικά κόμματα της Ευρώπης 
τώρα αρχίζουν ξανά, για πρώτη φορά κάτω από τις νέες συνθήκες - από τη θέση της κυ
βέρνησης με όλες τις πρακτικές δυσκολίες που αυτό συνεπάγεται - τον αγώνα για τη δια
μόρφωση της νέας κοινωνικής πραγματικότητας. Για το νέο Ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέ
λο που θα είναι σοσιαλιστικό. Γ ια έναν δημοκρατικό σοσιαλισμό που θα είναι έργο του λα
ού, από το λαό και για το λαό.

Η μεγάλη στροφή

Ο σοσιαλιστικός επαναπροσδιορισμός της Ευρώπης έχει ρίζες στις αντικειμενικές ευρω
παϊκές εξελίξεις. Τα τελευταία εικοσιπέντε χρόνια στον Ευρωπαϊκό χώρο διαμορφώθηκε 
βαθμιαία μια νέα πραγματικότητα. Οι αλλαγές που σημειώθηκαν, απηχούν τόσο τις τά
σεις της παγκόσμιας ζωής όσο και το δυναμισμό της ίδιας της ευρωπαϊκής ιδέας.
Στο σκέλος των διεθνών σχέσεων η συνεργασία ΕΟΚ και ΝΑΤΟ στην ίδια ψυχροπολεμική 
συμπαράταξη δεν έχει πια νόημα. Αντίθετα, έχει νόημα η διαμόρφωση σχημάτων που ενι
σχύουν την ευρωπαϊκή αμυντική ταυτότητα. Στο οικονομικό και τον κοινωνικό τομέα οι 
ισορροπίες, χωρίς να έχουν αλλάξει εξ ίσου ριζικά όσο άλλαξαν στον τομέα των διεθνών 
σχέσεων, έχουν σαφέστατα μετακινηθεί. Η μετακίνησή τους έγινε προς τα αριστερά. Η 
διαδικασία αυτή της στροφής υπήρξε μακροχρόνια. Ξεκίνησε πολύ πριν από το 1989, το



χρόνο-ορόσημο στις διεθνείς εξελίξεις. Πολύ καιρό πριν από τους πρόσφατους εκλογι
κούς τους θριάμβους, οι Ευρωπαίοι σοσιαλιστές, οι λαϊκές δυνάμεις, άρχισαν να διεκδι- 
κούν και να κερδίζουν το μερίδιό τους στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών πραγμάτων. Οι 
πολιτικές της Ευρώπης, οι θεσμοί της, το όραμά της αναγκάστηκαν να γίνουν λιγότερο 
μονόπλευρα. Χάρις σε πολλές πρωτοβουλίες επιβλήθηκε η σοσιαλιστική αρχή της κοινο
τικής αλληλεγγύης για τις σχέσεις ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Τα διαρθρωτικά ταμεία άρ
χισαν να περιορίζουν την εισοδηματική ανισότητα ανάμεσα στους λαούς και τις περιοχές 
της Ευρώπης. Η απασχόληση άρχισε να αποτελεί κεντρικό θέμα.

Η σοσιαλιστική' δυναμική της Ενοώπηζ

Σήμερα, οι Ευρωπαίοι σοσιαλιστές έχουν πια πάρει στα χέρια τους οι ίδιοι την προώθηση 
της Ευρωπαϊκής ιδέας. Στην ολοκλήρωση της Ευρώπης βλέπουν τη δυνατότητα για 
πραγματοποίηση μια ολόκληρης σειράς σοσιαλιστικών οραμάτων, με βαθιές ρίζες στο κί- 

* νημά μας. Η συναδέλφωση των λαών της Ευρώπης, η κατάργηση των πολέμων, η ενοποί
ηση των σοσιαλιστικών δυνάμεων της Ευρώπης ανήκουν όλα στη μεγάλη σοσιαλιστική 
ιδεολογική παράδοση. Ξεκινούν από το διεθνισμό, που τότε φαινόταν ουτοπικός, του δέ
κατου ένατου αιώνα. Ο αγώνας για τη νίκη αυτών των ιδεών συνεχίζεται με νέα δύναμη 
μέσα στη σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι, όμως, μόνον ο αγώνας για τους θε- 

. σμούς. Στις σύγχρονες Ευρωπαϊκές εξελίξεις ενυπάρχει μια βαθύτερη ανθρώπινη δυναμι
κή, που δικαιώνει το σοσιαλιστικό όραμα.
Ο μετανάστης των αρχών του αιώνα, που εγκαταλείπει την Ελλάδα ή την Ιταλία ξανοιγόταν 
σε αναζήτηση άλλων δυνατοτήτων, ευκαιριών για μια καλύτερη ζωή. Το ίδιο και ο μετανά
στης της δεκαετίας του ‘60 όταν πήγαινε στη Γερμανία. Το ευρωπαϊκό μοντέλο που δημιούρ- 

ί γησε η σοσιαλδημοκρατία στηρίχτηκε επίσης στην ίδια επιδίωξη. Να καταργηθούν φραγμοί 
και εμπόδια, να υπάρχουν περισσότεροι δρόμοι για τον καθένα. Να δημιουργηθεί ένας χώ
ρος κοινωνικής δικαιοσύνης. Με εκπαίδευση, με συλλογικές διαπραγματεύσεις, με αναπτυ
ξιακές πρωτοβουλίες του κράτους, με κοινωνικές πρωτοβουλίες στην υγεία, την κοινωνική 
ασφάλιση, την πρόνοια, μια πιο ανοιχτή, πιο ελεύθερη κοινωνία. Το στοιχείο ακριβώς αυτό, 
της πιο ανοιχτής κοινωνίας, της κοινωνίας που διευρύνει συνεχώς τα όρια της καταργώντας 
τους φραγμούς στις δυνατότητες ανάπτυξης του ατόμου και καταργώντας εμπόδια στη βελ
τίωση των συνθηκών ζωής, της κοινωνίας που προωθεί την κοινωνική δικαιοσύνη, αποτελεί 
τον προωθητικό μοχλό της ευρωπαϊκής προσπάθειας. Εκεί συναντιέται με τη βαθύτερη, με 
την ανθρώπινη διάσταση του σοσιαλισμού.

Ο αντιενοωπαϊσμόζ αλλάζει στρατόπεδο

Οι αντιστάσεις στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση σήμερα έχουν μετατεθεί στο συντηρητικό 
στρατόπεδο, με αιχμή τους σωβινιστές των διαφόρων νεοφασιστικών υπερεθνικιστικών 
κινήσεων. Στο πείσμα τέτοιων αντιστάσεων, και παρ’ όλη την κόπωση, την απογοήτευση 
των λαών από την ανεργία - που η αντιμετώπιση της στη βάση μιας πανευρωπαϊκής σο
σιαλιστική πολιτικής μόλις τώρα αποκτά τις κυβερνητικές προϋποθέσεις για να αρχίσει να 
εφαρμόζεται - η ευρωπαϊκή οικοδόμηση ανοίγει επίμονα το δρόμο της. Η ΟΝΕ, το κοινό 
ευρωπαϊκό νόμισμα, η όλο και στενότερη πολιτική συνεργασία, η επέκταση των ενωσια- 
κών πολιτικών οδηγούν αναπόδραστα και στη βαθμιαία πολιτική ενοποίηση. Η εξέλιξη αυ
τή συνεπάγεται απώλεια ιδιαιτεροτήτων, αναγκαστική εγκατάλειψη νοοτροπιών, εντατικό-



τερες πιέσεις του διεθνούς περιβάλλοντος. Δημιουργεί όμως ταυτόχρονα τη δυνατότητα 
για μιά πορεία ειρήνης, πολιτισμού και ανάπτυξης.

Η  Ελληνική οπτική για την Ευρώπη

Όλες αυτές οι εξελίξεις δε σημαίνουν ότι η οικοδόμηση σοσιαλιστικών κοινωνικών σχέσε
ων εξαντλείται στην οικοδόμηση της Ευρώπης ή ότι κάθε τι το Ευρωπαϊκό είναι αυτόματα 
και σοσιαλιστικό. Ο ελληνικός λαός παρακολουθεί προσεχτικά τη διαμόρφωση της νέας , 
Ευρώπης. Επιδοκιμάζει όσα μέσα του αισθάνεται ότι συμβάλουν στην κοινωνική, την αν- / 
θρώπινη πρόοδο, στην πραγμάτωση προοδευτικών ιδεωδών που φλόγισαν τους κοινωνι
κούς αγώνες στον τόπο μας. Παράλληλα αποκρούει κάθε τι που ή κάνει την Ευρώπη φο
ρέα συμφερόντων μιας διεθνούς οικονομικής ολιγαρχίας ή μπορεί να οδηγήσει σε απώ
λεια της ταυτότητας και ιδιετερότητας κάθε λαού. Η Ελλάδα και η ελληνικότητα αποτε
λούν για μας τους Έλληνες σταθερά σημεία αναφοράς, ανεξάρτητα από την ταξική ή ιδε
ολογική τοποθέτηση του καθενός μας. Μέσα σε έναν κόσμο που οι ανάγκες της παραγω
γής και οι νομοτέλειες της οικονομίας προωθούν καθημερινά ισχυρές διαδικασίες ύπερε- | 
θνικής συγκρότησης, είναι ανάγκη να περιφρουρήσουμε με συνειδητή προσπάθεια την ( 
εθνική μας ταυτότητα, ενώ ταυτόχρονα θα συμμετέχουμε δημιουργικά στο ευρωπαϊκό 
και στο παγκόσμιο γίγνεσθαι. Οι κίνδυνοι της αλλοτρίωσης είναι υπαρκτοί αλλά ταυτό- > 
χρονα διαγράφεται η θέληση να δημιουργήσουμε μια νέα δυναμική, στηριγμένοι στις πα- I 
ραδόσεις μας. Η Ευρώπη που θα μας επιτρέψει να προχωρήσουμε είναι η Ευρώπη της 
διαφορετικότητάς μας. Η Ευρώπη που αγκαλιάζει μία αλλά και πολλές διακριτικές πραγ- ι 
ματικότητες. Γιατί η Ευρώπη οικοδομείται πάνω στην ιδέα της ενότητας μέσα στη διαφο- ( 
ρά. Ο ευρωπαϊκός πολιτισμός χτίστηκε πάνω στο άνοιγμα προς τον Άλλο, στην αίσθηση 
της οικουμενικότητας μέσα στη διαφορά. /
Η Ευρώπη στην οποία προσβλέπουμε είναι η Ευρώπη που πιστεύει στην πολυφωνία, στην 
αξιοποίηση της συνάντησης με τους άλλους. Που μέσα από διάφορους μηχανισμούς καλ- , 
λιεργεί την πολυπολιτισμικότητα. Που διαμορφώνει ένα πλαίσιο για να μπορούν να εκ- / 
φρασθούν όλοι οι πολίτες. Που αποτελεί λιγότερο έναν ενιαίο πολιτισμό και περισσότερο 
έναν χώρο στον οποίο μπορούν να ανθίσουν πολλοί πολιτισμοί, πολλοί τρόποι ζωής, πολ
λά ιδανικά. Στα πλαίσια μιας τέτοιας Ευρώπης το να κλειστούμε εμείς αμυντικά στον εαυ
τό μας θα αποτελούσε συνταγή πολιτιστικής και εθνικής αυτοκτονίας.

3.2 Από τη Βιομηχανική Κοινωνία στην Κοινωνία της Πληροφορίας

Η μετάβαση από την βιομηχανική κοινωνία στην κοινωνία της πληροφορίας αναδεικνύει 
ταυτόχρονα δύο στοιχεία: Πρώτον, τις τεράστιες οικονομικές και παραγωγικές δυνατότη
τες που ανοίγονται. Και δεύτερον, τις τεράστιες και προκλητικές ανισότητες που στιγμα
τίζουν το χάρτη της υφηλίου, ανισότητες που γεννούν την ανάγκη για μια νέα παγκόσμια 
αλληλεγγύη.

Η  υπέρβαση τον φορντιστικον μοντέλου

Η εισβολή της πληροφορικής στην παραγωγική διαδικασία ωθεί προς την κατάργηση του 
διαχωρισμού ανάμεσα στη σωματική και την πνευματική δουλειά, καταργεί την τεχνολογι



κή βάση της υποδούλωσης του εργαζόμενου σε μια άκαμπτη επιχειρησιακή ιεραρχία.
Ο συνδυασμός της πληροφορικής με την τηλεπικοινωνιακή επανάσταση οδηγεί στην ενι- 
αιοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας πρώτα σε μεγάλες, ηπειρωτικές περιοχές και 
βαθμιαία στον κόσμο ολόκληρο. Η παγκοσμιοποίηση είναι χρηματιστηριακό αλλά και πα
ραγωγικό φαινόμενο. Παράλληλα, η ίδια τεχνολογία, που σιγά - σιγά εντάσσει την υφήλιο 
σε ένα ενιαίο παραγωγικό δίκτυο, αποκεντρώνει την παραγωγική συμβολή κάθε ατόμου 
και δημιουργεί τη δυνατότητα να υπάρξουν μικροί αυτοδιοικούμενοι κόμβοι μέσα σ’ αυτό 
το ενοποιημένο παγκόσμιο δίκτυο. Οι μεγάλες, βραδυκίνητες, καταπιεστικές γραφειοκρα
τίες των πολυεθνικών επιχειρήσεων αρχίζουν να απειλούνται στην ίδια την τεχνολογική 
τους βάση.
Ο συνδυασμός της πληροφορικής με την επανάσταση στα οπτικοακουστικά μέσα ανοίγει 
επίσης καινούργιους ορίζοντες για τη γενίκευση της ανώτατης παιδείας και για τη διοικη
τική αποκέντρωση όλων των δραστηριοτήτων.

Νέοι κίνδυνοι, νέες αβεβαιότητες

Η νέα βιομηχανική επανάσταση δεν έχει μόνον θετικές πλευρές. Μαζί με την κατάργηση της 
μονότονης βιομηχανικής δουλείας καταργεί και τις θέσεις εργασίας, ορθώνει το φάσμα της 
ανεργίας σε μαζική κλίμακα. Μαζί με την αποκέντρωση της παραγωγής, μαζί με τη διοικητική 
αυτονόμηση του ατομικού παραγωγού, καταργεί και το πνεύμα της ομαδικής προσπάθειας, 
απομονώνει τον εργαζόμενο. Διαμορφώνει συνθήκες που αντικειμενικά υπονομεύουν τη 
συλλογική βάση του συνδικαλισμού και του κοινωνικού κράτους. Ο απομονωμένος χειριστής 
των ηλεκτρονικών μέσων, που δουλεύει στο ατομικό του γραφείο ή στο σπίτι του με μόνο δε
σμό την τηλεφωνική-τηλεοπτική του σύνδεση με κάποιο από τα παραγωγικά δίκτυα κάπου 
στον κόσμο δεν είναι δυνατόν να έχει την ίδια άμεση αίσθηση συλλογικότητας όπως ο εργο
στασιακός εργάτης, ο άμεσα δεμένος με τη στρατιά των συναδέλφων του. Μαζί με την πα
γκοσμιοποίηση της παραγωγής, η νέα βιομηχανική επανάσταση δημιουργεί κινδύνους για 
την ιδιαιτερότητα της εθνικής κουλτούρας που έχει εμπλουτίσει μέχρι σήμερα τον πολιτισμό 
μας. Μαζί με τη δυνατότητα της γενίκευσης της υλικής ευημερίας φέρνει την απειλή για μια 
άνευ προηγουμένου ληστρική εκμετάλλευση του φυσικού περιβάλλοντος. Ο άνθρωπος εκ
μεταλλεύεται τα μέσα και τη δύναμη που του προσφέρει η τεχνική εξέλιξη χωρίς να αναλογί- 
ζεται τις συνέπειες για τη φύση. Ο αέρας δηλητηριάζεται, οι θάλασσες ρυπαίνονται, η πανί
δα και η χλωρίδα καταστρέφονται, η ζωή στον πλανήτη απειλείται. Η ανάγκη για μεθοδική 
αντιμετώπιση της διατάραξης της ισορροπίας ανάμεσα στον άνθρωπο και το φυσικό περι
βάλλον είναι ένα από τα πιο επείγοντα καθήκοντα που θέτει στην ανθρωπότητα η τεχνική 
πρόοδος.

3.3 Δύναμη και Αδυναμία της Κλασικής Σοσιαλδημοκρατίας

Το κοινωνικό σύστημα που καλείται σήμερα να αντιμετωπίσει τα σοβαρότατα αυτά προ
βλήματα πολύ απέχει από το να βρίσκεται στο ύψος των περιστάσεων. Είναι ένα σύστημα 
που απειλεί και τα περιθώρια ακόμη για περισσότερη ελευθερία, δικαιοσύνη, δημοκρατία 
και αλληλεγγύη που δεκαετίες λαϊκών αγώνων είχαν κατακτήσει, δημιουργώντας την ελ
πίδα για ένα καλλίτερο αύριο.
Η ελπίδα αυτή κλονίστηκε για δύο λόγους: Ο ένας ήταν η προϊούσα αρτηριοσκλήρωση του



ευρωπαϊκού σοσιαλδημοκρατικού κοινωνικού μοντέλου. 'Οταν ξεκίνησε, αμέσως μετά το Β’ 
Παγκόσμιο Πόλεμο, το σοσιαλδημοκρατικό μοντέλο είχε σταθεί ένα πρωτοποριακό κοινωνι
κό πείραμα που άλλαξε ριζικά την κατάσταση των εργαζομένων στην Ευρώπη. Βαθμιαία, 
όμως, άρχισε να χάνει τη μεταρυθμιστική του δυναμική. Το μοντέλο δεν έλαβε υπ’ όψη του 
την μεταβολή των συνθηκών που προέκυπτε από την παγκοσμιοποίηση. Ιδίως δεν έδωσε την 
αναγκαία προσοχή στον περιορισμό της αυτοτέλειας των εθνικών οικονομιών και έτσι στη 
μειωμένη αποτελεσματικότητα των μέσων οικονομικής πολιτικής. Οι πολιτικοί του εκπρόσω
ποι δεν κατόρθωσαν να το προσαρμόσουν ούτε στις νέες ανάγκες της κοινωνίας, ούτε στις 
νέες διεκδικήσεις των εργαζομένων για δικαιότερη διανομή μέσα σε συνθήκες απασχόλησης 
που διαμορφώνονταν διαφορετικά από ότι στις πρώτες μεταπολεμικές δεκαετίες. Το μοντέ
λο, πρόσφερε προστασία, αλλά όχι διέξοδο στην ανάγκη για δημιουργική δραστηριότητα 
των ατόμων. Δέσμευε ολοένα περισσότερους πόρους, προσφέροντας όλο και πιο μέτριες 
υπηρεσίες στους πολλούς, και με ισχυρή δυνατότητα πίεσης στις πολιτικές διεργασίες. Πα
ράλληλα, δημιουργούσε υπερβολικά ευνοϊκές καταστάσεις για μικρές ομάδες. Τα σοσιαλδη
μοκρατικά πολιτικά κόμματα άρχισαν να περιορίζονται στη γραφειοκρατική διαχείριση του 
μοντέλου, ενώ στάθηκαν ανίκανα να κατευθύνουν μεθοδικά, σε μόνιμα επιτεύγματα, το νέο 
διεκδικητικό κίνημα που άρχισε να ανεβαίνει από τα κάτω στο τέλος της δεκαετίας του ‘60. 
Την εποχή εκείνη οι σοσιαλδημοκρατικές πολιτικές ηγεσίες βρέθηκαν δίπλα εκτεθειμένες. Το 
παλιό τους μοντέλο, το καύχημά τους, έχανε συνεχώς κύρος κάτω από το βάρος των ανε
παρκειών του, ενώ το νέο διεκδικητικό κίνημα, αφημένο δίχως έγκυρη ηγεσία, άρχισε να εκ
φυλίζεται προς κατευθύνσεις που οδηγούσαν στην απομάκρυνση της κοινωνικής συναίνε
σης. Η Ευρωπαϊκή σοσιαλδημοκρατία είχε μείνει με ένα μοντέλο δίχως κίνημα, απέναντι σε 
ένα κίνημα δίχως μοντέλο.

Η  αντεπίθεση του νεοσυντηοητισμον

Οι συνέπειες του πολιτικού κενού υπήρξαν πολλαπλές για τον Ευρωπαϊκό σοσιαλισμό. Οι 
συντηρητικές δυνάμεις στην Ευρώπη, ευθυγραμμίζοντας τη δράση τους με τις αντίστοι
χες επιτυχίες της Δεξιάς του προέδρου Ρήγκαν στις ΗΠΑ, έσπευσαν να εκμεταλλευθούν 
και τα δύο αδύνατα σημεία του σοσιαλδημοκρατικού μετώπου: και το ξεθώριασμα του 
παλιού κοινωνικού μοντέλου και την ανικανότητα της τότε σοσιαλδημοκρατίας να δώσει 
ένα θετικό προσανατολισμό στην κοινωνική ζύμωση.
Με αυτό το φιλοσοφικό και πολιτικό υπόβαθρο, αλλά με την πραγματική πρόθεση να ανα
τρέψουν όλες τις κοινωνικές καταστάσεις της τελευταίας εικοσιπενταετίας, οι συντηρητι
κές δυνάμεις στην Ευρώπη ανέλαβαν δράση σε όλα τα μέτωπα. Στην οικονομία εκδηλώ
θηκε μια πρωτοφανής, σε παγκόσμια κλίμακα, αντεπίθεση των προνομιούχων ολιγαρχιών 
του πλούτου. Υψώνοντας για σημαία τους το χρήμα παραμέρισαν αυθαίρετα, το μεγάλο 
ιστορικό συμβιμασμό ανάμεσα στις κοινωνικές τάξεις που είχε πραγματοποιηθεί στη Δύ
ση στο τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Χτυπήθηκαν ένα προς ένα όλα τα συστατικά 
στοιχεία του συμβιβασμού εκείνου: η μικτή οικονομία, ο κοινωνικός έλεγχος των αγορών, 
ο αντιπροσωπευτικός ρόλος των συνδικάτων, η πλήρης απασχόληση, το κοινωνικό κρά
τος, η δικαιότερη διανομή του εισοδήματος. Την ιδεολογική ακτινοβολία της ελπίδας για 
το καλλίτερο αύριο ήρθε να την υποκαταστήσει το βάρβαρο δόγμα του νεοφιλελευθερι
σμού. Με χαρακτηριστική του ιδιομορφία την αδιάλλακτη εμμονή στην απόλυτη υπεροχή 
του χρηματιστικού κέρδους απέναντι στην παραγωγή πραγματικών αγαθών και υπηρε
σιών, απέναντι στην απασχόληση, ο νεοφιλελευθερισμός θέλησε να υποτάξει στο χρημα-



τιστικό κέρδος κάθε άλλη πλευρά της οικονομικής, κάθε άλλη πλευρά της κοινωνικής ζω
ής. Ανακήρυξε την ανταλλακτική σχέση, την παροχή επί πληρωμή, μοναδική βάση της 
συμβίωσης των ανθρώπων. Το κέρδος δεν ανέχεται κανένα εμπόδιο στον πολλαπλασια
σμό του. Αν το επιβαρύνουν οι δαπάνες της κοινωνικής ασφάλισης, πρέπει να περικο- 
πούν. Αν το εμποδίζει η κρατική εποπτεία, πρέπει να καταργηθεί. Να την αντικαταστήσει η 
χωρίς φραγμούς αγορά. Αν το επίπεδο της απασχόλησης δυσκολεύει τις εργασιακές 
σχέσεις, αντίδοτο είναι η ανεργία. Όλα αυτά με την πρόφαση ότι μόνο μία κοινωνία προ
σηλωμένη στο κυνηγητό του χρηματικού κέρδους μπορεί να πετύχει την ευημερία για 
όσους συμμετέχουν στην οικονομική δραστηριότητα. Για τους υπόλοιπους δεν χρειάζεται 
να ενδιαφερθούμε.

Η αντιστροφή των δυνατοτήτων

Το πολιτικό αυτό πρόγραμμα του νεοφιλελευθερισμού έχει περιορίσει δραστικά τις θετικές 
δυνατότητες της τρίτης βιομηχανικής επανάστασης. Από μέσο για την απελευθέρωση του 
ανθρώπου την μετέτρεψε σε όργανο για δημιουργία νέων πεδίων εκμετάλλευσης και επέ
κταση των ανισοτήτων. Η παγκοσμιοποίηση της παραγωγής, αντί να οδηγήσει στην απαρχή 
μιας σταθερής αναπτυξιακής διαδικασίας στον Τρίτο Κόσμο, μαζί με μια αναδιάρθρωση 
στις ανεπτυγμένες χώρες προς αμοιβαίο όφελος των δύο και με οικολογικό κέρδος για τον 
πλανήτη, έγινε διαδικασία βραχυπρόθεσμων επενδύσεων χωρίς ενιαία κατεύθυνση, με απο
τέλεσμα την αναρχούμενη διαδοχικά άνθιση και μαρασμό ολόκληρων περιοχών. Πολυεθνι
κές εταιρείες ρυθμίζουν την κίνηση των κεφαλαίων με μοναδικό κριτήριο τη μεγιστοποίηση 
του βραχυπρόθεσμου κέρδους, αδιαφορώντας για τις ευρύτερες, όχι μόνον κοινωνικές ή 
οικολογικές αλλά και τις απλά οικονομικές συνέπειες της δραστηριότητάς τους. Όπου τα 
κέρδη από την πραγματική οικονομία δεν αρκούν, τα κεφάλαια δεν πηγαίνουν σε παραγωγι
κές επενδύσεις. Παίρνουν το δρόμο της χρηματιστικής κερδοσκοπίας. Χωρίς παραγωγικό 
περιεχόμενο.
Αντί η σύγχρονη τεχνολογική επανάσταση στους υπολογιστές και τις τηλεποκοινωνίες να 
γίνεται εργαλείο για την αύξηση της συνοχής της ανθρωπότητας γίνεται μαγικό χαλί για 
τα ενάμιση τρισεκατομμύρια δολάρια την ημέρα που τρέχουν ανά την υφήλιο από χρημα
τιστήριο σε χρηματιστήριο αναζητώντας τη μεγιστοποίηση ενός εφήμερου, παρασιτικού 
κέρδους. Στην τρελή του κούρσα αναστατώνουν τις ροές του παγκόσμιου εμπορίου, κα
ταβαραθρώνουν τη σταθερότητα των νομισμάτων, συμπαρασύρουν ολόκληρες οικονο
μίες στην ύφεση και την ανεργία, φθάνουν να απειλήσουν την οικονομική σταθερότητα 
ακόμη και στις βιομηχανικά αναπτυγμένες χώρες. Ο νεοφιλελευθερισμός, αρνείται συ
στηματικά την ανάγκη για ύπαρξη κοινωνικού πλαισίου στην οικονομική δραστηριότητα 
και επιμένει να αγνοεί ότι αναγκαία συνέπεια της έλλειψης πλαισίου είναι το φαινόμενο 
της ξέφρενης χρηματιστικής κερδοσκοπίας που έχει φθάσει να απειλεί την κοινωνία του 
21ου αιώνα.

Σύγχρονη οικονομία: η σοσιαλιστική εκδογή

Με την επιμονή τους στην ουτοπία της αυτόματης ρύθμισης όλων των νομικών σχέσεων 
αποκλειστικά από την αγορά, με την εκτός χρόνου πεποίθησή τους ότι μπορούν να εξο
βελίσουν την πολιτική από την οικονομία, οι νεοφιλελεύθεροι όχι μόνο διέσπασαν την κοι
νωνική συνοχή που είχε πετύχει να αποκαταστήσει ο ιστορικός συμβιβασμός της μεταπο



λεμικής περιόδου, επιπλέον έβαλαν σε κίνδυνο την ίδια την ομαλή συνέχεια της αναπαρα
γωγής της οικονομικής δραστηριότητας. Αυτό βάζει τους σοσιαλιστές μπροστά σε ένα 
διπλό καθήκον: και να αποκαταστήσουν την κοινωνική συνοχή και να εξασφαλίσουν την 
κανονική συνέχεια της λειτουργίας της οικονομίας. Τα δύο αυτά καθήκοντα είναι εξ ίσου 
σοβαρά, εξ ίσου επείγοντα. Τα επιδιώκουμε παράλληλα το ένα με το άλλο. Αυτό δε ση
μαίνει ότι δεν είνα δυνατόν να υπάρξουν συγκρούσεις ή αντιφάσεις μεταξύ τους.
Ο σύγχρονος σοσιαλισμός δεν καταργεί το μηχανισμό της αγοράς. Κινείται μέσα στην 
αγορά. Επιδιώκει να προσφέρει στην κοινωνία το μέγιστο υλικό αποτέλεσμα που η αγορά 
είναι σε θέση να προσφέρει. Υπάρχουν αγορές και αγορές στην ιστορία των οικονομικών 
σχέσεων. Υπάρχουν αγορές μονοπωλιακές που οξύνουν τα προνόμια των λίγων με την 
εκμετάλλευση του συνόλου των καταναλωτών. Υπάρχουν αγορές που λειτουργούν δίκαια 
για ένα ορισμένο κοινωνικό στρώμα ενώ αδικούν και εκμεταλλεύονται όλους τους “απ’ 
έξω”. Υπάρχουν αγορές γραφειοκρατικές, που, αντί να δώσουν ώθηση, βάζουν εμπόδια 
στις παραγωγικές επενδύσεις. Υπάρχουν αγορές παρασιτικές, που λειτουργούν με κύριο 
σκοπό να παράγουν εισοδήματα για ραντιέριδες εις βάρος των πραγματικών παραγω
γών. Υπάρχουν αγορές κρατικοδίαιτες, ιδιαίτερα στα δημόσια έργα, στις δημόσιες επιχει
ρήσεις. Κάτω από το πρόσχημα μιας αγοραίας σχέσης λειτουργούν για να αποσπούν από 
τον κρατικό προϋπολογισμό δημόσια έσοδα προς χάριν ορισμένων ιδιωτών. Τα διαπλεκό- 
μενα συμφέροντα εισχωρούν και επιβιώνουν ακριβώς χάρις στις διαστρεβλώσεις του μη
χανισμού της αγοράς και τη χαλάρωση των μηχανισμών κοινωνικού ελέγχου.
Η νεοφολελεύθερη διαχείρηση, παρ’ όλη τη φιλολογία της πάνω στο θέμα, δε θέλησε πο
τέ να συγκρουσθεί πραγματικά με τα συμφέροντα που δημιουργούν οι ανισότητες και 
πολλές μορφές λειτουργίας του μηχανισμού της αγοράς. ΓΤ αυτό και δεν μπόρεσε να 
εξαλείψει πολλές από τις ανωμαλίες του. Οι λόγοι είναι κοινωνικοί, όχι τεχνικοί. Μπορεί 
να φαίνεται παράδοξο, αλλά οι σοσιαλιστές - που δεν έμειναν ούτε αυτοί πάντοτε ανεπη
ρέαστοι από τις πιέσεις ειδικών συμφερόντων - αποδείχθηκαν συνολικά αποτελεσματικό
τεροι στο να αποκαταστήσουν υγιείς μορφές ανταγωνισμού, μέσα σε συνθήκες πιο ισόρ
ροπων σχέσεων ανάμεσα στους επιχειρηματίες, από ότι οι συντηρητικοί αντίπαλοί τους. 
Αυτό το έχουμε ζήσει και στον τόπο μας. Το αποτέλεσμα αυτό δεν είναι “τεχνικό” . Είναι 
βαθύτατα ιδεολογικό και πολιτικό. Συναρτάται με τον προσανατολισμό και τις αξίες που 
υπηρετεί η πολιτική μας, τους στόχους μας για την κοινωνία και την αναγκαία υποταγή 
του οικονομικού στο κοινωνικό.

Παραγωγή και απασχόληση

Το πρόγραμμα της σοσιαλιστικής παρέμβασης στην οικονομία δεν εξαντλείται στην πα
ρέμβαση για τον πολιτικό και κοινωνικό έλεγχο της λειτουργίας της αγοράς, την αναδια
νομή εισοδήματος, πλούτου και ευκαιριών και, γενικότερα, τη συνοχή της κοινωνίας, που 
καμμιά αγορά δεν μπορεί να παράγει. Για μας πολύ περισσότερο βαραίνει το μέγα θέμα 
της πλήρους απασχόλησης. Απορρίπτουμε κατηγορηματικά το νεοφιλελεύθερο δόγμα 
της δήθεν αναγκαιότητας ενός ποσοστού μόνιμης ανεργίας - του “φυσικού” λεγάμενου 
ποσοστού ανεργίας - για λόγους δήθεν σταθερότητας των τιμών. Η πλήρης απασχόληση 
είναι ηθική υποχρέωση και ανρώπινη διεκδίκηση. Γ ια μας η πλήρης απασχόληση με δίκαιη 
αμοιβή είναι ο μόνιμος, ο βασικός αδιαπραγμάτευτος στόχος. Είναι αποκρουστικό να με- 
τατρέπεται η ανεργία, η μιζέρια, το αδιέξοδο του εργαζόμενου σε μόνιμο μηχανισμό 
ελέγχου του πληθωρισμού και να αγνοούνται άλλοι αποτελεσματικοί μηχανισμοί, μόνο και



μόνο επειδή μπορεί να βάλουν προσκόμματα στην κερδοσκοπία. Και εδώ βρίσκεται η δια
φορά και η αντίθεσή μας με την νεοφιλελεύθερη μέθοδο.
Η πλήρης απασχόληση στη σημερινή Ευρώπη αντιμετωπίζει προβλήματα και από το χα
ρακτήρα της μακροοικονομικής πολιτικής των συντηρητικών κυβερνήσεων και από τη νέα 
τεχνολογική επανάσταση. Απορρίπτουμε την συντηρητική οικονομική πολιτική γιατί ανα
γόρευσε τη σταθερότητα σε αποκλειστικό στόχο, αγνόησε την απασχόληση, και αδιαφό
ρησε για κοινωνικές επιπτώσεις. Την απορρίπτουμε για την απουσία αναπτυξιακού δυνα
μισμού. Τα τελευταία είκοσι χρόνια στην Ευρώπη έχει διαμορφωθεί μόνιμο και μετρήσιμο 
έλλειμα ιδιωτικών επενδύσεων που δεν αναπληρώθηκε ποτέ από αντίστοιχες δημόσιες 
επενδύσεις. Η συντηρητική οικονομική πολιτική εμπόδισε τις δημόσιες επενδύσεις για λό
γους ιδεολογικού δογματισμού χωρίς καν να σταθεί ικανή να κινητοποιήσει τους ιδιώτες 
επενδυτές.

Ο ιδιωτικός τομέας: σγέση συνέργειας, όχι σύγκρουσης

Ειδικότερα στον ιδιωτικό τομέα, οι σοσιαλιστές αναζητούμε τρόπους συνεργασίας με 
όλες τις ζωντανές επιχειρηματικές δυνάμεις. Η προσήλωση της σοσιαλιστικής πολιτικής 
στη δημιουργία υγιούς ανταγωνισμού μας κάνει φυσικούς συμμάχους του επιχειρηματία 
που επιδιώκει να αξιοποιήσει τις δυνατότητες παραγωγικής καινοτομίας μέσα στη σύγ
χρονη τεχνολογία. Μας κάνει φυσικούς συμμάχους της μικρομεσαίας επιχείρησης, γιατί 
από εκεί μπαίνουν στην οικονομική ζωή οι νέοι, οι δραστήριοι άνθρωποι, οι νέες δημιουρ
γικές ιδέες. Οι μεγάλες δυνατότητες, οι καρποί της σύγχρονης τεχνολογίας, οι θετικές 
πλευρές της παγκοσμιοποίησης, δεν ανήκουν σε τάξεις. Ανήκουν σε όλη την ανθρωπότη
τα. Οι σοσιαλιστές δεν αντιδικούμε με τις τεχνολογικές καταστάσεις της εποχής μας, δε 
συγκρουόμαστε με την επιχειρηματικότητα, δεν πολεμούμε τις θετικές πλευρές της πα
γκοσμιοποίησης της παραγωγής. Αγωνιζόμαστε όμως για να τα τοποθετήσουμε όλα αυτά 
σε ένα σωστό κοινωνικό πλαίσιο. Για να λειτουργήσουν ως μοχλοί παραγωγής, όχι σαν 
μέσα κερδοσκοπίας.

Ιδιωτική επιχείρηση και κοινωνικό κράτος

Δραστηριοποίηση του ιδιωτικού τομέα δε σημαίνει άδεια ελεύθερης κυκλοφορίας ούτε 
για την αχαλίνωτη κερδοσκοπία, ούτε για την ληστρική χρήση του περιβάλλοντος και των 
φυσικών πόρων, ούτε για την εξοντωτική εκμετάλλευση των εργαζομένων. Ένα από τα 
μοιραία λάθη του φιλελευθερισμού ήταν ότι κατάργησε μια σειρά από κρατικούς ελέγ
χους που - όσο και αν ήταν ατελείς - συγκρατούσαν μέσα σε ορισμένα όρια τέτοιες δια- 
λυτικές τάσεις της οικονομίας. Είναι ουτοπία η ιδέα που καλλιεργήθηκε συστηματικά, ότι 
η ανεξέλεγκτη λειτουργία της αγοράς μεγιστοποιεί το παραγωγικό αποτέλεσμα. Η ανεξέ
λεγκτη αγορά οδηγεί σ’ έναν καπιταλισμό χωρίς φραγμούς σε φτώχεια, ανισότητα και 
διάλυση της συνεκτικότητας της κοινωνίας. Πολλοί έλεγχοι που λειτουργούν στις ανε
πτυγμένες βιομηχανικά χώρες έχουν ευεργετικά αποτελέσματα ακόμη και στην παραγω
γικότητα. Υποχρεώνουν την οικονομία να αναγνωρίσει και τις ιδιωτικές επιχειρήσεις να 
επωμισθούν, μέχρις ένα βαθμό οι ίδιες, όχι μόνο το ιδιωτικό τους κόστος αλλά και το κοι
νωνικό κόστος που δημιουργεί η δραστηριότητά τους. Η αξιοποίηση της σύγχρονης βιο
μηχανικής επανάστασης για τους πολλούς, όχι μόνο για τους λίγους, προϋποθέτει σύνθε
τες λύσεις. Προϋποθέτει και ενίσχυση των αγορών, και ενίσχυση των κρατικών ελέγχων,



και αύξηση της ατομικής πρωτοβουλίας και ενδυνάμωση με νέες μορφές του κοινωνικού 
κράτους, και μεγαλύτερο ρόλο της πολιτικής στην οικονομία μέσα από δημοκρατικούς 
θεσμούς και απορρόφηση κρατικών λειτουργιών από μια αυτόνομη κοινωνία των πολιτών. 
Προϋποθέτει την διαμόρφωση μια νέας συλλογικότητας, ελεύθερης από δογματισμούς, 
ανοιχτής στην κοινωνία και στο μέλλον.

Η πορεία τον σοσιαλιστικού γίγνεσθαι

Για να φθάσουμε εκεί χρειάζονται πολύπλευρες παρεμβάσεις στη διαδικασία της κοινωνικής 
εξέλιξης, απαντήσεις καινοτόμες σε νέα, δύσκολα, πρωτοφανέρωτα ερωτήματα. Στις σημε
ρινές συνθήκες δεν αρκεί πια η αρχική απάντηση: καταργούμε το καθεστώς της εκμετάλλευ
σης του ανθρώπου από τον άνθρωπο και η σύγχρονη τεχνολογία αυτόματα μπαίνει στην 
υπηρεσία του συνόλου. Η κατάργηση της εκμετάλλευσης είναι μεγάλη κατευθυντήρια γραμ
μή μας. Το πρόβλημα είναι πως θα την πραγματοποιήσουμε. Δεν επιτρέπεται το μεγάλο αυ
τό ιδανικό να το μετατρέπουμε σε ρηχό σύνθημα, ούτε σε άλλοθι για τις αδυναμίες μας. 
Χρειαζόμαστε και αναμετρήσεις με τους κοινωνικούς μας αντιπάλους πάνω σε ένα πρόγραμ
μα αλλαγής των κοινωνικών πλαισίων αλλά και συμμετοχή, μέσα στα υπαρκτά πλαίσια, στην 
κοινή προσπάθεια της ελληνικής και της παγκόσμιας κοινωνίας να αφομοιώσει τα νέα οικο
νομικά και τεχνολογικά δεδομένα. Δεν μπορούμε να αποφείγουμε τις σημερινές ευθύνες 
μας παραπέμποντας σε θεωρητικά και ιδανικά κατασκευάσματα. Κινδυνεύουμε να μη φθά
σουμε ποτέ σ' αυτή την κοινωνία αν αρνηθούμε να δουλέψουμε τον πηλό που με αυτόν η 
Ιστορία πλάθει τα προπλάσματά της.

4. ΓΙΑ ΕΝΑ ΝΕΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ

Θεμέλιο της όλης στρατηγικής μας είναι το νέο κοινωνικό κράτος. Πρώτη προϋπόθεση 
για την οικοδόμησή του είναι η ιδεολογική αποκατάσταση της έννοιας και του στόχου της 
κοινωνικής αλληλεγγύης. Οι παραδοσιακές παροχές του κοινωνικού κράτους έχουν συ- 
κοφαντηθεί ως κακής ποιότητας. Ό,τι παρέχεται δωρεάν από το κράτος στα άτομα και 
χρηματοδοτείται συλλογικά από τους πολίτες, θεωρείται υποβαθμισμένο.
Η οικοδόμηση του νέου κοινωνικού κράτους αρχίζει από αυτό ακριβώς το σημείο. Ιδεολο
γική αναγέννηση σημαίνει πρώτα από όλα αποκατάσταση του κύρους της δημόσιας πα
ροχής. Σημαίνει απόκρουση της ιδεολογικής επίθεσης του νεοφιλελευθερισμού, σύμφω
να με την οποία η αγορά είναι δήθεν σε θέση να προσφέρει όλες τις υπηρεσίες του κοι
νωνικού κράτους σε καλύτερη ποιότητα. Ιδεολογική αναγέννηση σημαίνει επίσης υπεύθυ
νη συμπεριφορά από εκείνους που παρέχουν τις υπηρεσίες ως εργαζόμενοι στο Δημόσιο 
και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα.
Το νέο κοινωνικό κράτος πρέπει όμως να οικοδομηθεί σε υγιείς και μακροπρόθεσμα στα
θερές δημοσιονομικές βάσεις. Να διασφαλίζει την αλληλεγγύη μεταξύ γενεών αλλά και 
στο εσωτερικό των γενεών, να λαμβάνει σοβαρά υπόψη του τη νέα κοινωνική διαστρωμά
τωση, και ιδίως την ποικιλία ειδικών περιστάσεων και καταστάσεων που περιλαμβάνει κά
θε μεγάλη κοινωνική κατηγορία. Η κοινωνική πολιτική ως πολιτική ευρέως φάσματος που 
περιλαμβάνει τη στέγη, την υγεία, την πρόνοια, την συνταξιοδότηση, την αντιμετώπιση 
των κινδύνων της ανεργίας, την πολύτεκνη οικογένεια και την μητρότητα, αλλά βεβαίως 
και το ελεύθερο χρόνο, την ψυχαγωγία, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό, δεν μπορεί να



είναι προνοιακού ή ιδρυματικού χαρακτήρα. Και φυσικά δεν μπορεί να αντιμετωπίζει ως 
γενικές κοινωνικές κατηγορίες τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους, τους ασφαλι
σμένους, τους ασθενείς, τους ανέργους κ.ο.κ. Όλα πρέπει να είναι πολύ πιο εξειδικευμέ- 
να και εστιασμένα στην πραγματική ανάγκη. Η κοινωνία πρέπει να λειτουργεί συνολικά 
και συστηματικά αναπτύσσοντας μηχανισμούς αλληλεγγύης παντού όπου χρειάζεται, με 
στόχο όχι μόνο την βασική εξασφάλιση ή την επανένταξη αλλά μια διαρκή και ουσιαστική 
ισότητα ευκαιριών.
Τρεις καίριες αρχές: βασική εξασφάλιση, επανένταξη και ισότητα ευκαιριών, καθορίζουν 
την πολιτική μας σε κάθε τομέα του κοινωνικού κράτους.
Με βάση τις αρχές αυτές δίνουμε μια μεγάλη μάχη για την υπόθεση του σοσιαλισμού μέ
σα στη συνείδηση των ανθρώπων. Στη μάχη αυτή αξίζει να στρατευθούμε όλοι.

5. ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ - Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ

Κεντρικό ρόλο ανάμεσα στις μη κυβερνητικές κοινωνικές οργανώσεις, τα συνδικάτα, τα 
αυτοδιαχειριστικά όργανα, τους διανοούμενους, τους απλούς αλλά ενεργούς πολίτες, 
παίζει το προοδευτικό πολιτικό κόμμα. Πραγματοποιεί τη σύνθεση όλων των προοδευτι
κών απόψεων και τάσεων, ενεργοποιεί και κατευθύνει τις κοινωνικές ζυμώσεις, μάχεται 
για συγκεκριμένες κοινωνικές κατακτήσεις των εργαζομένων, για συγκεκριμένες δημο
κρατικές κατακτήσεις των πολιτών, για τη στερέωση της θέσης του έθνους. Το προοδευ
τικό κόμμα δεν είναι ούτε κόμμα προνομιούχων, ούτε κόμμα πελατειακό, ούτε συντεχνια
κό, ούτε κόμμα κρατικών αξιωματούχων. Είναι κόμμα του λαού. Δεν υπηρετεί επί μέρους 
συμφέροντα. Εκφράζει το γενικό συμφέρον από τη σκοπιά των δυνάμεων της εργασίας, 
της συντριπτικής πλειοψηφίας του Ελληνικού λαού.
Αυτά τα χαρακτηριστικά του προσδιορίζουν και τον τρόπο της ενέργειάς του. Δεν επιχει
ρεί να καταδημαγωγήσει τους πολίτες με λαϊκίστικα συνθήματα. Ο λαϊκισμός καλλιεργεί 
μιαν αντίληψη συγκυριακής πολιτικής που αποφεύγει ουσιαστικές αναμετρήσεις, επιδιώ
κοντας με ευκαιριακές παραχωρήσεις τη συναίνεση που αναπαράγει την υφιστάμενη κα
τάσταση. Βασιζόμαστε σε πολίτες ενήμερους που έχουν συνείδηση της αποστολής τους. 
Απευθυνόμαστε πρώτα στη σκέψη, και μετά στο συναίσθημά τους.

Για ιιια ισχυρή κοινωνική σνμμαχία

Προϋπόθεση για τις αλλαγές που επιδιώκουμε είναι ένα νέο κοινωνικό κίνημα της μεγά
λης πλειοψηφίας, που να εκφράζεσαι πολιτικά, αλλά που να μην εξαντλείται στην πολιτι
κή σφαίρα. Χρειάζεσαι μια πλατεία συμμαχία κοινωνικών τάξεων και στρωμάτων, αφιερω
μένη στις ιδέες της ανάπτυξης σε αναπόσπαστη σύνδεση με την κοινωνική συνοχή, και 
κοινωνική αλληλεγγύη, τη δικαιοσύνη για τον εργαζόμενο άνθρωπο που γίνεται μοχλός 
για την πρόοδο της κοινωνίας συνολικά.
Η κοινωνική αυτή συμμαχία πρέπει να είναι πλατειά, γιατί ο σοσιαλισμός δεν είναι έκφρα
ση του ταξικού συμφέροντος μιας μόνο κοινωνικής τάξης. Είναι σημείο συνάντησης των 
συμφερόντων των εργαζομένων, των αγροτών, των μικρομεσαίων στρωμάτων, των εργα
τών του πνεύματος και της τέχνης, των επαγγελματιών, καθώς και των πολιτών, που ανε
ξάρτητα αν κινούνται ή όχι στους χώρους του χρήματος και των αγορών, ενστερνίζονται



τις αξίες για μια κοινωνική πιο δίκαιη, πιο ισόρροπη, πιο ανθρώπινη, πιο ανθεκτική στις 
προκλήσεις των καιρών.
Η σοσιαλιστική παράταξη πρέπει να συσπειρώσει τα κοινωνικά αυτά στρώματα, καθώς οι 
κίνδυνοι από την παγκοσμιοποίηση, την ανεξέλεγκτη λειτουργία της αγοράς, την εξάπλω- 
ση μορφών άνισης κοινωνικής οργάνωσης είναι πολύ ορατοί και επικίνδυνοι. Γιατί η σύγ
χρονη τεχνολογία, η σύγχρονη οικονομία, δημιουργούν τεράστιους πειρασμούς στα άτο
μα και σε ισχυρές ομάδες να παραμερίσουν την κοινωνική αλληλεγγύη, προκειμένου να 
πετύχουν το μερικό, εγωιστικό τους όφελος, σε βάρος των πιο αδύναμων τμημάτων της 
κοινωνίας. Αυτούς τους πειρασμούς εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο η ιδεολογία του νεοφι
λελευθερισμού για να σχηματίσει τη δική της συμμαχία.
Η νέα σοσιαλιστική συμμαχία είναι υποχρεωμένη να ξεπεράσει μια τέτοια νοοτροπία. Να 
υπερνικήσει το φόβο της συλλογικότητας, το φόβο του ατόμου ότι με την έναρξη στη 
συλλογική προσπάθεια θα χάσει την ατομικότητά του. Ότι κυνηγώντας την ιδέα της κοι
νωνικής αλληλεγγύης μπορεί να δει να κινδυνεύει το εισόδημά του, η ελευθερία του, όχι 
από τους αντιπάλους αλλά από τους όμοιούς του. Είναι ανάγκη, η συμμαχία αυτή να σχη
ματιστεί πάνω στη βάση της ελεύθερα αποδεκτής, αλλά και βαθιά αφομοιωμένης πίστης 
για την ανάγκη της αποκατάστασης της ισορροπίας ανάμεσα στο ατομικό και το κοινωνι
κό σαι συλλογικό στοιχείο της ζωής. Μέθοδος της είναι η πειθώ, η ολοένα μεγαλύτερη 
παγίωση της εμπιστοσύνης ανάμεσα στους πολίτες, θεμελιωμένη στην καθημερινή δοκι
μασία της συνέπειας λόγων και πράξεων. Όταν αυτού του είδους η εμπιστοσύνη διαποτί- 
σει όλο το κοινωνικό σώμα, τότε η κοινωνική μεταρρύθμιση θα μπορέσει να αναπτύξει 
όλο και πιο γρήγορους ρυθμούς.
Οι εμπειρίες του ελληνικού προοδευτικού κινήματος μας έχουν διδάξει ότι οι πολιτικές 
και κοινωνικές μάχες κερδίζονται ή χάνονται από την ικανότητα της διαμόρφωσης τέτοι
ων συνόλων. Η ίδρυση του ΠΑΣΟΚ το 1974 αποτελεί η ίδια ένα από τα καλύτερα παρα
δείγματα. Απευθύνθηκε ατομικά σε κάθε Έλληνα που πονούσε τον τόπο. Τράβηξε κοντά 
τους ανθρώπους από ένα ευρύτατο πολιτικό φάσμα από τη νεολαία, από τις γυναίκες, 
από τα συνδικάτα, από το χώρο της παραδοσιακής αριστερός, από το χώρο του παραδο
σιακού κέντρου. Τους συγκρότησε σε ένα νέο πολιτικό σύνολο και άλλαξε τη μορφή της 
κοινωνίας. Παρόμοια και σήμερα ωριμάζει για το ΠΑΣΟΚ η ανάγκη για μια πλατιά πρωτο
βουλία, ανάλογη με εκείνη του 1974 και του 1981. Μια πρωτοβουλία, που παραμερίζο
ντας πολιτικές αγκυλώσεις, προκαταλήψεις και ιδεοληψίες θα απευθυνθεί στα νέα πραγ
ματικά προβλήματα και στους ανθρώπους που έχουν και ανάγκη από λύσεις και πρωτο
βουλίες.

Για ένα σύγχρονο σοσιαλισμό

Είμαστε το Κίνημα της Αλλαγής και του σοσιαλιστικού εκσυγχρονισμού.
Είμαστε το Κίνημα που επιδιώκει τη διαρκή μεταρρύθμιση.
Είμαστε το Κίνημα που παλεύει για μια νέα κοινωνία.
Είμαστε ένα κίνημα που στόχο είχε να εκφράσει τα συμφέροντα, τις ελπίδες, τις αγωνίες 
του εργαζόμενου Έλληνα, του Έλληνα του μόχθου. Ένα κίνημα που στόχο έχει να υπη
ρετήσει τις ανάγκες του αγρότη, του εργάτη, του βιοτέχνη, του μισθωτού, του υπαλλή
λου, της γυναίκας, της νεολαίας. Αυτή είναι η πλατειά και στέρεη κοινωνική αφετηρία του 
ΠΑΣΟΚ. Αλλά το δικό μας κόμμα δεν καλλιεργεί ούτε ταξικούς φανατισμούς, ούτε ταξι



κούς αποκλεισμούς, ούτε απαγορεύει προκατασκευασμένες ηγεμονικές ομάδες σε πρω
τοπορίες. Απευθύνεται σε όλους τους πολίτες που τους διαπνέει πατριωτισμός και θέλη
ση για την κοινωνική πρόοδο. Πιστεύει πως ο ηγετικός ρόλος δεν είναι δοσμένος σε κανέ- 
ναν μια για πάντα. Διαμορφώνεται κάθε φορά στην πολιτική πράξη, ανεξάρτητα από την 
κοινωνική προέλευση, με την παρουσία, με την πρωτοβουλία, με την πρόταση για συγκε
κριμένες λύσεις σε συγκεκριμένα προβλήματα, με τον αγώνα για την πραγματοποίησή 
τους.
Το κόμμα μας δεν επιδίδεται σε ιδεολογικά αραβουργήματα, ούτε πάσχει από ιδεολογι
κές αγκυλώσεις. Η ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ της 3ης του Σεπτέμβρη, προσδιόρισε 
με απλότητα και σαφήνεια, με την αμεσότητα των μεγάλων προοδευτικών πρωτοβουλιών 
της Ιστορίας, τη φυσιογνωμία του Κινήματος, ενός φορέα δομικής αλλαγής και σοσιαλι
στικού μετασχηματισμού της ελληνικής κοινωνίας. Το κόμμα μένει ακλόνητο στις μεγάλες 
αυτές αρχές, που αφήνουν μεγάλα περιθώρια θεωρητικών ανησυχιών και αναζητήσεων 
για το δρόμο και τον τρόπο της εφαρμογής τους. Ο σοσιαλισμός αναζητά πάντα τους νέ
ους κοινωνικούς ορίζοντες, είναι μια διαδικασία μεταρρύθμισης χωρίς τέλος, γιατί ποτέ 
δεν τελειώνει η εξέλιξη των κοινωνικών συνθηκών ούτε η ανάγκη να προσαρμόζονται οι 
θεσμοί στα νέα δεδομένα.
Η δύναμη του ΠΑΣΟΚ είναι η ορθότητα και η διαφάνεια της δράσης του. Το ΠΑΣΟΚ έπαιξε 
και παίζει με ανοιχτά χαρτιά, ανοιχτά για να μπορούν να τα διαβάζουν όλοι, γιατί όσο περισ
σότερο τα διαβάζουν τόσο περισσότεροι προσχωρούν. Το ΠΑΣΟΚ καλεί όλους τους πολί
τες να πάρουν μέρος στον ανοιχτό του πολιτικό αγώνα για το λαό και για την πατρίδα.
Ο ελληνικός, ειρηνικός δρόμος για το σοσιαλισμό, η εθνική ανεξαρτησία, η στήριξη σε 
όλα τα προοδευτικά στρώματα, σε όλα τα προοδευτικά στοιχεία της κοινωνίας, χωρίς εκ 
των προτέρων δογματικούς αποκλεισμούς, χωρίς διχαστικές ταξικές οριοθετήσεις, ο 
συνδυασμός της πάλης για τα άμεσα αιτήματα με την προσήλωση στα μεγάλα οράματα 
της κοινωνικής Αλλαγής, η δίχως ηγεμονισμό ανοιχτή ιδεολογική αναζήτηση, αυτές είναι 
οι αρχές, αυτή είναι η μέθοδος του ΠΑΣΟΚ. Έτσι ξέρει να υπηρετεί το λαό, να προωθεί 
τις προοδευτικές εξελίξεις. Με το βλέμμα ακλόνητα προσηλωμένο στις μεγάλες, τις πα
νανθρώπινες και αιώνιες αρχές του σοσιαλισμού προσαρμόζει τη στρατηγική του ανάλο
γα με τις ιστορικές αλλαγές που συμβαίνουν γύρω μας για να μη χάσει ποτέ από τα μάτια 
του το όραμα μιας κοινωνίας χωρίς εκμετάλλευση του ανθρώπου από τον άνθρωπο, μιας 
κοινωνίας όπου “η ελεύθερη ανάπτυξη του κάθε ατόμου θα αποτελεί όρο για την ελεύθε
ρη ανάπτυξη του συνόλου”.



Απόφαση

Κεντρικής Επιτροπής

για τις

Πολίτικες Θεςεις



Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η

Η Φ ΥΣΙΟΓΝΩΜ ΙΑ ΚΑΙ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ
1, Παραμένουμε συνεπείς και προσηλωμένοι στις αναλλοίωτες αρχές, τις διαχρονικές 

μας αξίες και τους μεγάλους στρατηγικούς μας προσανατολισμούς και στόχους που 
προσδιορίζουν τον πατριωτικό, δημοκρατικό, σοσιαλιστικό χαρακτήρα του ΠΑ.ΣΟ.Κ. 
και στη νέα ιστορική φάση.

2, Τα μέσα και ο τρόπος πραγμάτωσης των σκοπών μας αλλάζουν μαζί με τις μεγάλες 
αλλαγές που συντελούνται στο σύγχρονο πολυπολικό κόσμο της παγκοσμιοποίησης, 
του ανταγωνισμού, της τεχνολογικής επανάστασης.
•  γι' αυτό οφείλουμε να αρθρώσουμε τον δικό μας σύγχρονο λόγο, να ανοίξουμε το 

δικό μας σύγχρονο δρόμο με ό,τι αυτό σημαίνει για το χώρο της οικονομίας, του 
κράτους, της κοινωνίας, της δημοκρατίας, της πολιτικής και του πολιτισμού.

3, Ο δικός μας δρόμος δεν μπορεί παρά να ταυτίζεται με το σύγχρονο όραμα του Ελλη
νισμού για τη διαμόρφωση της σύγχρονης και ισχυρής Ελλάδας στην Ενωμένη και 
προοδευτική Ευρώπη, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τον εθνικό και κοινωνικό μας επα
ναπροσδιορισμό.

4, Αυτός ο δρόμος στρατηγικά περνά οπωσδήποτε από μια Ελλάδα που γίνεται ισχυρή 
περιφερειακή δύναμη στα Βαλκάνια και τη νοτιοανατολική Μεσόγειο και που αξιοποι- 
εί όλες τις δυνατότητες που ανοίγονται στην ευρύτερη περιοχή, ιδιαίτερα μετά την 
σημαντική αλλαγή των γεωστρατηγικών και γεωπολιτικών δεδομένων.

5, Η εθνική στρατηγική για την ασφάλεια και άμυνα της χώρας και για την κατοχύρωση 
των κυριαρχικών της δικαιωμάτων απέναντι σε κάθε επιβουλή, και ιδιαίτερα στην 
τουρκική απειλή, εξακολουθεί και στη νέα ιστορική φάση να αποτελεί τον ακρογωνι
αίο λίθο της πορείας μας.

6, Η οικουμενική διάσταση του ελληνισμού, η πολιτισμική και πνευματική του θωράκιση 
και εξάπλωση στον κόσμο των ανοιχτών συνόρων είναι ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτη
μα, αποτελεί εθνικό κεφάλαιο στη μεγάλη προσπάθεια και ταυτόχρονα προοδευτική 
συμβολή στην ανθρωπότητα.

7, Τεράστια σημασία αποκτούν για την επίτευξη των στόχων μας οι εσωτερικές προϋπο
θέσεις της νέας ενότητας του Ελληνισμού.

•  η ισχυρή και ανταγωνιστική οικονομία
• η αυτοτροφοδοτούμενη και εξωστρεφής ανάπτυξη
• ο εκσυγχρονισμός των δομών του κράτους και της κοινωνίας
•  η κοινωνία συνοχής και αλληλεγγύης που στηρίζεται στο σύγχρονο κοινωνικό κράτος.
•  η αποκεντρωμένη, δημοκρατική και σύγχρονη πολιτεία
•  η ενίσχυση των θεμελίων της παιδείας και του πολιτισμού
• η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής
8, Η ανασυγκρότηση, ο εκσυγχρονισμός και η ανάπτυξη του τόπου έχουν ως προϋπόθε

ση τον όσο το δυνατόν ευρύτερο προοδευτικό κοινωνικό συνασπισμό των δυνάμεων



της εργασίας, της παραγωγής, του πολιτισμού, της οικολογίας, της επιστήμης.
9 Η ανασύνθεση του ευρύτερου πολιτικού προοδευτικού χώρου απαιτεί βαθιές πολιτι

κές και κοινωνικές διεργασίες με όρους κοινωνικών υποκειμένων και όχι επιφανειακές 
κατανομές εξουσιών, απαιτεί θεσμικές διεργασίες και όχι προσωποποίηση πολιτικών.

10. Για το ΠΑ.ΣΟ.Κ. του 21ου αιώνα, το μεγάλο χρέος είναι να αναλάβει την ηθική και πο
λιτική ευθύνη, να σχεδιάσει, να προτείνει, να υλοποιήσει και να κατοχυρώσει, ως στα
θερός πόλος κοινωνικής και πολιτικής αναφοράς του νέου προοδευτικού συνασπι
σμού τα βήματα αυτής της πορείας.



Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  I

Η ΙΣΧΥΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΑΑΑΑΑ 
ΣΤΗΝ ΕΝΩ Μ ΕΝΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ

1. Στρατηγική στο νέο όιεθνο-πολιτικό πλαίσιο

Ελλάδα και Ελληνισμός στέκονται μπροστά στο νέο αιώνα με ελπίδες και αισιοδοξία. Η 
χώρα βρίσκεται στα πρόθυρα ενός σημαντικού βήματος που θα τη φέρει στο επίκεντρο 
των ευρωπαϊκών εξελίξεων. Ταυτόχρονα οι εσωτερικοί όροι συγρότησης της ελληνικής 
κοινωνίας και οικονομίας καθίστανται ολοένα και πιο ολοκληρωμένοι και συνεκτικοί.
Σ’ αυτή την ιστορική στιγμή οι γεωστρατηγικές και γεωπολιτικές μεταβολές που ξεκίνη
σαν από το 1989 διαμορφώνουν στην ευρύτερη περιοχή μας ένα νέο τοπίο. Το άνοιγμα 
των συνόρων συμβαδίζει με σημαντικές ανακατατάξεις καθώς η βαλκανική αλλά και η πε
ριοχή της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, έχουν βρεθεί στο επίκεντρο σημαντικών 
συγκρούσεων και αντιπαραθέσεων στρατηγικών συμφερόντων.
Ο αγώνας που ο λαός μας και το ΠΑ.ΣΟ.Κ. δίνουν στο πλαίσιο του ιδρυτικού μας στόχου 
για κατοχύρωση της εθνικής ανεξαρτησίας εξακολουθεί και σ’ αυτή τη φάση να αποτελεί 
ακρογωνιαίο λίθο της φυσιογνωμίας και της στρατηγικής μας. Γίνεται βεβαίως ολοένα και 
πιο σύνθετος, απαιτεί σοβαρή στάθμιση των νέων δεδομένων και εξελίξεων στην περιοχή 
και αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων μας για να μπορέσει ο Ελληνισμός να οδηγηθεί σε 
συνθήκες ανάπτυξης, ασφάλειας και ευημερίας το κατώφλι του 21ου αιώνα. Ο πατριωτι
κός χαρακτήρας αυτού του αγώνα συμπεριλαμβάνει στον κόσμο των ανοιχτών συνόρων 
πέρα από την πάντοτε παρούσα προσπάθεια κατοχύρωσης των κυριαρχικών δικαιωμά
των και προάσπισης της εδαφικής ακεραιότητας της πατρίδας μας, τον ευρωπαϊκό προ
σανατολισμό, την εσωτερική συγκότηση και συνοχή της χώρας και της οικονομίας, την 
αφύπνιση και κινητοποίηση του Ελληνισμού σε σύγχρονους στόχους που απορρέουν από 
τα νέα δεδομένα στον κόσμο, την Ευρώπη, την περιοχή μας.
Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. και στη νέα ιστροική φάση είναι ένα κατ’ εξοχή πατριωτικό κίνημα που έχει 
πρωταρχικό και ύψιστο χρέος να οδηγήσει την Ελλάδα και τον Ελληνισμό με σίγουρα βή
ματα μέσα από ένα κόσμο αβέβαιο και διαρκώς μεταβαλλόμενο. Μέσα σ’ αυτά τα καινού
ρια δεδομένα επιδιώκουμε να διασφαλίσουμε μια ολοένα ισχυρότερη και πιο σύγχρονη 
Ελλάδα που θα διαθέτει όλα τα μέσα, πολιτικά, οικονομικά, τεχνολογικά, διαπραγματευτι
κά για την υπεράσπιση της ανεξαρτησίας, της ακεραιότητας, της ασφάλειας, της δημο
κρατίας και της ευημερίας των Ελλήνων καθώς και τη διαρκή μεγιστοποίηση στόχων, επι
διώξεων και συμφερόντων του Ελληνισμού.
Στα πλαίσια αυτής της επιδιώξεως η Ελλάδα: 

ισχυροποιείται ως πόλος συνεργασίας και πολιτικής σταθεροποίησης στο γεωπολιτικό 
της περιβάλλον, στα Βαλκάνια και τη Μεσόγειο.
παρεμβαίνει με ισότιμο και δυναμικό τρόπο στη μετεξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
στην οικονομική, πολιτική, αμυντική, κοινωνικής της ολοκλήρωση.

•  προωθεί τα εθνικά συμφέροντα αντιμετωπίζοντας αποφασιστικά και αποτελεσματικά 
προβλήματα και απειλές.



Στην εφαρμογή της εξωτερικής μας πολιτικής παίρνουμε υπ’ όψιν μας τα νέα δεδομένα 
που προέρχονται από το τέλος του ψυχρού πολέμου και του παγκόσμιου διπολισμού και 
τη μετάβαση σε ένα νέο σύστημα υπό διαμόρφωση σε συνθήκες αστάθειας και ρευστό
τητας.
Τέσσερα νέα στοιχία έχουν ήδη αποσαφηνιθεί στο διεθνές πεδίο.
•  Υπάρχει μια υπερδύναμη, οι ΗΠΑ, αλλά σε πολυκεντρικό σύστημα που διαμορφώνουν 

υπερεθνικοί πόλοι.
•  Οι συμμαχίες που διαμορφώνονται στη βάση συμφερόντων και όχι ιδεολογικών μπλοκ 

δεν είναι μόνιμες και σταθερές.
• Το άνοιγμα των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτισμών συνόρων που προέρχεται από 

την παγκοσμιοποίηση της οικονομίας και την διεθνοποίηση των αγορών δημιουργεί ένα 
νέο ασταθές διεθνές οικονομικό σύστημα που απαιτεί από τις προοδευτικές δυνάμεις 
πολιτικές ελέγχου, σταθεροποίησης και ρυθμιστικών κανόνων.

• Ζούμε την αντίφαση της πολυδιάσπασης των πολιτικών ενοτήτων (μέσω εθνικιστικών, 
θρησκευτικών, μειονοτικών κινημάτων) και ταυτόχρονα της τάσης για διαρκώς μεγαλύ
τερη ενσωμάτωση κρατών σε υπερεθνικούς θεσμούς, μια διαδικασία που θα διαρκέσει 
αρκετό αρκετό χρόνο μέχρι την ολοκλήρωσή της και την αποκατάσταση μιας νέας 
ισορροπίας.

Στη βάση αυτών των δεδομένων μια εθνική στρατηγική για την προώθηση των εθνικών 
συμφερόντων παίρνει σήμερα ένα ευρύτερο περιεχόμενο καθώς:
• διευρύνεται η έννοια της ασφάλειας και της ανεξαρτησίας μιας χώρας πέρα από τα 

όρια της εδαφικής της ακεραιότητας με την γεωγραφική κρατική της οντότητα.
•  διασυνδέεται άρρηκτα η εσωτερική της συγκρότηση και ανάπτυξη με την επίτευξη των 

στόχων της εξωτερική πολιτικής.
Η προώθηση των στόχων της στρατηγική μας διέπεται στο νέο διεθνές περιβάλλον από 
τις ακόλουθες αρχές:

προσήλωση στη διεθνή νομιμότητα, σεβασμός των κανόνων του διεθνούς δικαίου και 
της ηθικής στις διεθνείς σχέσεις, αποκήρυξη της βίας ή απειλής χρήσης βίας ως μέσου 
επίλυσης προβλημάτων, αλλά και αποφασιστική αξιοποίηση κάθε μέσου σε περίπτωση 
διακινδύνευσης καίριων βασικών συμφερόντων μας

• αποδοχή της σημασίας και του ρόλου των διεθνών οργανισμών, θεσμών και διαδικα
σιών συνεργασίας, με την Ελλάδα πλήρως ενσωματωμένη σε αυτούς, σε διαρκή προ
σπάθεια για την ενδυνάμωση και ολοκλήρωσή τους
ενίσχυση και συμμετοχή, όπου είναι εφικτό, στις διαδικασίες προώθησης συλλογικών 
συστημάτων ασφάλειας, συνεργασίας και ειρηνικής διευθέτησης διεθνών διαφορών
καταπολέμηση της ξενοφοβίας, των παρωχημένων εθνικιστικών κινήσεων, του ρατσι
σμού, της απομόνωσης χωρών από τη διεθνή κοινότητα και έμπρακτη έκφραση αλλη
λεγγύης.

2. Η  νέα προοπτική της Ευρώπης και η συμμετοχή της Ελλάδας

Με την επανάκαμψη των σοσιαλιστικών και σοσιαλδημοκρατικών δυνάμεων στο τιμόνι 
των Ευρωπαϊκών εξελίξεων διαμορφώνεται ευνοϊκή συγκυρία για την προώθηση ενός άλ
λου πρότυπου για την Ευρώπη. Απέναντι στην νεοφιλελεύθερη συντηρητική αντίληψη, η



Ευρωπαϊκή αριστερά οφείλει να δώσει νέα πνοή στο Ευρωπαϊκό Σχέδιο με αφετηρία τις 
τρεις νέες καθοριστικές εξελίξεις του άμεσου μέλλοντος, δηλαδή:
• την εφαρμογή της νέας συνθήκης του Άμστερνταμ που ανταποκρίνεται στην ανάγκη 

ενίσχυσης της δημοκρατίας και της αντιπροσωπευτικότητας στην οργάνωση της Ε.Ε.
• την εγκαθίδρυση του ενιαίου νομίσματος και την ένταξη της χώρας μας στην ΟΝΕ όχι 

μόνο για οικονομικούς αλλά και κυρίως πολιτικούς λόγους (στο σκληρό πυρήνα των 
χωρών που λαμβάνονται οι μεγάλες πολιτικές αποφάσεις)

• τη διεύρυνση της Ένωσης με την Κύπρο και τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής 
Ευρώπης στην πορεία προς την αποκατάσταση των φυσικών Ευρωπαϊκών συνόρων.

Ο αγώνας μας στον Ευρωπαϊκό χώρο σε ιδεολογική και πολιτική συμπόρευση με τις δυ
νάμεις της Ευρωπαϊκής αριστερός στοχεύει σε μια Ευρώπη που:
• διαμορφώνει την Ευρωπαϊκή κοινότητα των πολιτών πάνω σε ένα νέο πρότυπο ευημε

ρίας και μετεξέλιξης των Ευρωπαϊκών δημοκρατικών αντιπροσωπευτικών θεσμών
• φέρνει την ένωση πιο κοντά στους λαούς και τις περιφέρειες της Ευρώπης
• ενισχύει το κοινωνικό περιεχόμενο και οικοδομεί το σύγχρονο κοινωνικό Ευρωπαϊκό 

κράτος
• αντιμετωπίζει αποτελεσματικά το κρίσιμο πρόβλημα της ανεργίας και της κοινωνικής 

περιθωριοποίησης
• αναπτύσσει, πέρα από το ενιαίο νόμισμα και την ΟΝΕ, την ικανότητα ένωσης για αποτε

λεσματική δράση στο διεθνές σύστημα μέσω της ΚΕΠΠΑ
Η Ελλάδα έρχεται στο επίκεντρο αυτών των εξελίξεων με ενεργό και πολυδύναμη εξωτε
ρική πολιτική που αναλαμβάνει σημαντικές και συστηματικές πρωτοβουλίες σε κυβερνη
τικό επίπεδο, στα όργανα της ΕΕ, σε κομματικό επίπεδο στο Ευρωπαϊκό σοσιαλιστικό 
κόμμα, σε κοινοβουλευτικό επίπεδο στην σοσιαλιστική ομάδα του Ευρωπαϊκού κοινοβου
λίου και σε περιφερειακό επίπεδο στην Επιτροπή Περιφερειών.

3. Η  Ελλάδα ισχυρός πόλος συνεργασίας και ανάπτυξης στα Βαλκάνια διευρύνει 
συνεπώς τις διεθνείς της συμμαχίες

Είμαστε παράγοντας ειρήνης, σταθερότητας, συνεργασίας και ανάπτυξης στα Βαλκάνια, 
σταθερά προσηλωμένοι στη νομιμότητα, το διεθνές δίκαιο και τις υπάρχουσες συνθήκες. 
Ως μόνη χώρα με τη διπλή ταυτότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Βαλκανικής αγω
νιζόμαστε για την προσέγγιση των Βαλκανικών κρατών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και συμ
βάλλουμε αποφασιστικά στη διαβαλκανική συνεργασία σε πολυμερές και διμερές επίπε
δο. Αναλαμβάνουμε ειρηνευτικές και διαμεσολαβητικές πρωτοβουλίες στις υπάρχουσες 
εστίες κρίσεων. Προωθούμε σχέδια επενδύσεων και οικονομικής συνεργασίας στις βαλ
κανικές χώρες. Στα πλαίσια αυτά δίνουμε σημαντική προτεραιότητα στη γρήγορη βελτίω
ση των σχέσεων με τα Σκόπια και τη σταθερή υποστήριξη του εκδημοκρατισμού, της 
ανάπτυξης και της κρατικής ολοκλήρωσης της Αλβανίας.
Θεωρούμε την προσέγγιση της Βαλκανικής προς την Ευρώπη και την μακροπρόθεσμη 
ένταξή της στις ευρωπαϊκές διαδικασίες σημαντική προτεραιότητα της Βαλκανικής μας 
στρατηγικής. Και οφείλει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο χώρο αυτό να εκδηλώσει πολύ πιο 
αποφασιστικά τις πρωτοβουλίες και την ενιαία της δράση. Η κοινή εξωτερική πολιτική και 
εδώ κρίνεται και δοκιμάζεται.



Η μεγιστοποίηση των εθνικών μας συμφερόντων επιβάλλει σήμερα την οικοδόμηση συνα
σπισμών και τη διαμόρφωση θετικών πολιτικών συσχετισμών και έξω από το Ευρωπαϊκό 
και Βαλκανικό πλαίσιο. Πιο συγκεκριμένα:
•  Ο ενεργός ρόλος και η πρωτοβουλία μας στην παρευξείνια ζώνη αποκτά σημαντική 

προτεραιότητα. Διευρύνουμε τις ιστορικές και παραδοσιακές μας σχέσεις με τον Αρα
βικό κόσμο και αναλαμβάνουμε διαμεσολαβητικές προσπάθειες, ως Ευρωπαϊκή χώρα, 
για προώθηση της ειρηνευτικής διαδικασίας στη Μ. Ανατολή.

•  Αναπτύσσουμε στενές σχέσεις αμοιβαίου σεβασμού και συμφέροντος με τις ΗΠΑ κα
τανοώντας τον ρόλο που διαδραματίζουν σήμερα σε παγκόσμιο επίπεδο στα πλαίσια 
μιας σταθερής και μακρόχρονης συνεργασίας και συμμαχίας, που όμως λαμβάνει υπό
ψη τα εθνικά μας συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ευρύτερης γεωπολιτι
κής περιοχής μας και τις βασικές ηθικές αρχές που έχουν καθιερωθεί στις διεθνείς σχέ
σεις

•  Αναπτύσσουμε τις σχέσεις μας με τις άλλες βιομηχανικά ανεπτυγμένες χώρες. Ταυτό
χρονα όμως, προβάλλουμε νέο πρότυπο στην προώθηση των σχέσεών μας με τον ανα
πτυσσόμενο κόσμο (Αφρική, Λατινική Αμερική) χρησιμοποιώντας νέα μέσα πολιτικής , 
καθώς και την επιρροή μας στα Ευρωπαϊκά όργανα και τους διεθνείς οργανισμούς.

•  Τέλος διευρύνουμε τις διμερείς μας συνεργασίες με κρίσιμες στρατηγικά χώρες όπως 
η Ρωσία, η Κίνα, το Ιράν, η Ινδία, πιστεύοντας ότι έχουν να παίξουν κρίσιμο ρόλο στις 
διεθνείς εξελίξεις.

4. Κατογνοωση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων απέναντι στην Τουοκική απειλή

Και στη νέα ιστορική φάση η εξωτερική απειλή προέρχεται από τον Τουρκικό επεκτατι
σμό και την κλιμάκωση των στόχων και επιδιώξεών του. Λόγω της παρατεινόμενης πολιτι
κής κρίσης στην Τουρκία (σύγκρουση Ισλάμ-Κεμαλισμού, Κουρδικό, ρόλος του στρατού) 
αλλά και των ολοκληρωτικών, εθνικιστικών και ηγεμονικών της τάσεων, ο ρόλος της πα
ραμένει αποσταθεροποιητικός για την ευρύτερη περιοχή και ιδιαίτερα απειλητικός για τα 
κυριαρχικά μας δικαιώματα. Η Τουρκία κάτω από την ευρύτερη ανοχή που της εξασφαλί
ζει η θέση της στην περιοχή και η άνοδος του φονταμενταλισμού, εξακολουθεί να δημι
ουργεί τα κύρια προβλήματα στην εξωτερική μας πολιτική κα να κρατά δέσμιο σε εξοπλι
σμούς ισχυρό τμήμα των εθνικών μας πόρων που θα μπορούσαν να διοχετευθούν σε ει
ρηνικές και αναπτυξιακές κοινωνικές επιδιώξεις.
Εμείς θέλουμε μία Τουρκία δημοκρατική, όπου τα ανθρώπινα δικαιώματα γίνονται σεβα
στά. Μία Τουρκία που αποδέχεται το δημοκρατικό πλαίσιο κανόνων και τις βασικές κοινω
νικές και πολιτικές αξίες που υιοθετεί η Ε.Ε. Γι’ αυτό έχουμε διατυπώσει δύο σταθερές 
και καθαρές θέσεις:
•  Αποδεχόμαστε κατ’ αρχήν τον Ευρωπαϊκό προσανατολισμό της Τουρκίας, κάτω από 

τις αρχές, τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν για όλα τα κράτη της Ε.Ε. κα
θώς και για τα υποψήφια μέλη της. Είναι οι αποφάσεις των συνόδων κορυφής του Λου
ξεμβούργου και του Κάρντιφ που προβλέπουν μεταξύ άλλων πρόοδο στο Κυπριακό και 
βελτίωση των Ελληνοτουρκικών σχέσεων.

•  Οι Ελληνοτουρκικές σχέσεις διέπονται από τις αρχές του διεθνούς δικαίου και των διε
θνών συνθηκών. Με βάση αυτές τις αρχές για τις Τουρκικές αξιώσεις υπάρχει το κα
τάλληλο δικαιοδοτικό όργανο, το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης.



Στη συγκεκριμένη ιστορική φάση δεν υπάρχει από την τουρκική πλευρά αξιόπιστος συνο
μιλητής. Οι Τουρκικές διεκδικήσεις στο Αιγαίο που έχουν στόχο την ανατροπή του υφι
στάμενου Status quo ουδέποτε θα γίνουν αποδεκτές. Ενώ εμείς προτείνουμε την ειρηνική 
επίλυση, η Τουρκία εξακολουθεί να επιδιώκει την ένταση.
Το Κυπριακό εξακολουθεί να αποτελεί για μας εθνική προτεραιότητα που συνδέεται με 
την μοίρα του Ελληνισμού. Σταθερή μας στρατηγική παραμένει η επιδίωξη λύσης του Κυ
πριακού στην βάση των αποφάσεων του ΟΗΕ. Θεωρούμε απαράδεκτη οποιαδήποτε με
τάθεση της βάσης του προβλήματος. Μια Κύπρος ενωμένη, διζωνική, δικοινοτική ομο
σπονδία που θα εξασφαλίζει τη θέση και τα δικαιώματα και των δύο κοινοτήτων στο πλαί
σιο ενός κράτους, μιας κυριαρχίας, μιας διεθνούς προσωπικότητας είναι η σταθερή μας 
θέση. Για την υλοποίησή της είναι αναγκαία η ευρύτερη πολιτική συναίνεση και στενή συ
νεργασία Ελλάδας-Κύπρου αλλά και η επίμονη ανάδειξη της διεθνούς διάστασης της ει
σβολής και της κατοχής. Έτσι πρέπει να ολοκληρωθεί η ενταξιακή διαδικασία της Κύ
πρου στην Ε.Ε. Παραμένει σε ισχύ και αναπτύσσεται το ενιαίο αμυντικό δόγμα και παρα
μένουν σταθερές οι θέσεις της χώρας μας που αφορούν την αντιμετώπιση οποιοσδήποτε 
νέας απειλής από τον τουρκικό επεκτατισμό στο νησί ως υπόθεση εθνικής ασφάλειας της 
Ελλάδος. Θα εξακολουθήσουμε να εργαζόμαστε με συνέπεια για την συμπαράταξη και 
την ενότητα στόχων στρατηγικής ανάμεσα στην Ελλάδα και την Κύπρο.

5. Εθνική στρατηγική ασφάλειας και άιιυναζ της χώρας

Η απαρέγκλιτη θέση ότι η Ελλάδα διεκδικεί και διασφαλίζει ανυποχώρητα την ασφάλεια 
του χερσαίου, θαλάσσιου και εναέριου χώρου της, τον σεβασμό των κυριαρχικών της δι
καιωμάτων, την προστασία των μειονοτήτων της συνδυάζεται και προβάλλεται ταυτόχρο
να με την σταθερή φιλειρηνική και μη εθνικιστική μας διάθεση.
Κεντρικός άξονας της αμυντική μας στρατηγικής είναι η αποτροπή που εκδηλώνεται με 
την ικανότητα μας να πείθουμε ότι σε οποιαδήποτε ένοπλη σύγκρουση το κόστος για τον 
αντίπαλο είναι απαγορευτικό. Γι’ αυτό η αμυντική πολιτική πρέπει να είναι σύγχρονη, κα
θολική, δυναμική, προσαρμοσμένη στις εκάστοτε συνθήκες.
Μια τέτοια πολιτική:
• διέπεται από την πίστη και την προσήλωση στην ειρήνη, την σταθερότητα και τις αρχές 

της διεθνούς ασφάλειας
•  θεωρεί την ασφάλεια και την προστασία των νόμιμων εθνικών δικαιωμάτων εσωτερική 

μας υπόθεση μη διαπραγματεύσιμη
• έχει χαρακτήρα μη επιθετικό και ενεργητικό διευρύνοντας τις αμυντικές συνεργασίες 

στα πλαίσια της διευρυμένης ασφάλειας και των συμμάχων μας
• δεν αποκτά ούτε χρησιμοποιεί όπλα μαζικής καταστροφής
• δε διστάζει να διαφοροποιήσει τις πηγές εξοπλισμού, λαμβάνοντας υπόψη την αμυντι

κή αποτελεσματικότητα και τα συνολικά συμφέροντα της χώρας.

6. Το παγκόσμιο δίκτυο τον Ελληνισιιον

Στις εθνικές μας επιδιώξεις συστρατεύεται ολόκληρο το ενεργό δυναμικό του Ελληνι
σμού της διασποράς που ενδυναμώνει μέγιστα την προσπάθει που καταβάλλει η Ελληνι



κή Πολιτεία για την ισχυρή και σύγχρονη Ελλάδα. Με δική μας πρωτοβουλία έγιναν βή
ματα εθνικής συνεννόησης και συσπείρωσης του απόδημου Ελληνισμού.
Ο βασικός μας στόχος για την επίτευξη του οποίου πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές 
μας και να επιταχύνουμε το βηματισμό μας είναι η γρήγορη και συστηματική ολοκλήρωση 
του παγκόσμιου δικτύου του Ελληνισμού που θα διασφαλίσει εθνικά, αναπτυξιακά, πολιτι
σμικά, την αναβάθμιση της θέσης του στον παγκόσμιο και ευρωπαϊκό χώρο.
Με βάση το ΣΑΕ και την μετεξέλιξή του, νέοι θεσμοί και όργανα διασύνδεσης θα κατα
στήσουν πολύ πιο αποτελεσματική για τα εθνικά συμφέροντα και τους στόχους μας την 
οικουμενικότητα του Ελληνσιμού, που για μας αποτελεί τεράστιο πλεονέκτημα στον σύγ
χρονο κόσμο του ανταγωνισμού και των ανοιχτών συνόρων.
Στα πλαίσια αυτά η διακομματική επιτροπή της Βουλής αλλά και το Κίνημά μας οφείλουν 
να εργαστούν για το ξεπέρασμα σημαντικών προβλημάτων και αδυναμιών που αντιμετω
πίστηκαν στην πρώτη φάση συγκρότησης του δικτύου και να σηματοδοτήσουν έμπρακτα 
την επείγουσα προτεραιότητα που έχει για μας η ολοκλήρωση αυτής της προσπάθειας.



Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  I I

Η ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ  
ΑΤΟΜ ΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΕΥΗΜ ΕΡΙΑΣ

7. Η  προτεραιότητα της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης ως απάντηση στις 
αλλαγές της παγκόσιιιας οικονομίας

Η δεκαετία του ‘90 σφραγίσθηκε από την κυριαρχία του νεο-φιλελευθερισμού και της 
άκριτης ιδεολογίας της αγοράς. Η πτώση του κομμουνιστικού κόσμου έπληξε το σύνολο 
της προοδευτικής ιδεολογίας. Αμφισβητήθηκε τι είναι προοδευτικό ή σοσιαλιστικό, αν 
υπάρχει εναλλακτικός δρόμος. Όμως σύντομα αποδείχθηκε ότι τα προβλήματα όχι μόνο 
δεν λύθηκαν αλλά εντάθηκαν και πολλαπλασιάθηκαν: ανεργία, συρρίκνωση του κράτους 
πρόνοιας, επικράτηση του ατομικισμού απέναντι στην κοινωνική αλληλεγγύη, νέα φτώ
χεια, μείωση των πραγματικών μισθών, επίταση ανισοτήτων στα εισοδήματα, τον πλούτο, 
τις ευκαιρίες, εντεινόμενη αβεβαιότητα και κίνδυνοι για εκτεταμένα στρώματα, κοινωνι
κός αποκλεισμός.
Η αντιμετώπιση των προβλημάτων του 21ου αιώνα και η ικανότητα της χώρας μας να δώ
σει πειστικές λύσεις σε αυτά θα εξαρτηθούν από τη συνολική ικανότητα της κοινωνίας να 
συλλάβει τις αλλαγές που συντελούνται, να αναπτύξει τους θεσμούς και τις πολιτικές που 
είναι συμβατές με τις νέες απαιτήσεις της ανάπτυξης. Στη διαδιακασία αυτή ο ρόλος του 
κόμματός μας είναι καθοριστικός. Γιατί οι επιλογές δεν είναι ουδέτερες. Σηματοδοτούν 
αξίες, ιδεολογίες, προτεραιότητες και μείζονες επιλογές, που βρίσκονται στην καρδιά της 
διαφοροποίησης του προοδευτικού από το συντηρητικό στοιχείο, του κοινωνικού από το 
οικονομικό, του πολιτικού από το τεχνοκρατικό.
Η διατύπωση μιας σύγχρονης σοσιαλιστικής στρατηγικής για την ανάπτυξη που θα δώσει 
ξανά κύρος και δύναμη στις βασικές κοινωνικές αξίες και θα αντισταθεί σε μια εξέλιξη 
που γίνεται όλο και πιο πιεστική για εκατομμύρια πολίτες, βρίσκεται στη βάση της δικής 
μας αναπτυξιακής επιλογής.
Ταυτόχρονα η χώρα μας βρίσκεται αντιμέτωπη με την ανάγκη διαμόρφωσης μιας στρατη
γικής που εκτός από αυτό το στόχο θα πρέπει να καλύψει σημαντικές υστερήσεις που 
την κρατούσαν σε απόσταση από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στο πεδίο της παραγωγικής και ανταγωνιστικής βάσης, στο πεδίο της κοινωνικής ευημε
ρίας, στο πεδίο της ανθεκτικότητας και του δυναμισμού της οικονομίας, στο πεδίο της 
ικανότητας να δημιουργεί νέες παραγωγικές ευκαιρίες και θέσεις εργασίας και να επε
κτείνει την οικονομική της παρουσία στις διεθνείς αγορές.
Αυτό σημαίνει μια σύνθετη και πολύπλευρη προσπάθεια όχι μόνο στο πεδίο της παραγω
γής και διανομής των αγαθών αλλά και στο πεδίο του κράτους, των θεσμών, της απασχό
λησης, της κοινωνικής οργάνωσης. Όλα τα στοιχεία της στρατηγικής πρέπει να κατατεί
νουν στην ισχυροποίηση μιας οικονομίας και μιας κοινωνίας που θα διασφαλίζουν την 
ατομική και συλλογική ευημερία.
Η απάντησή μεας θα πρέπει να είναι ξεκάθαρη:
•  Η σταθεροποίηση της οικονομίας που διασφαλίζει συνθήκες σταθερότητας και ομαλής



εξέλιξης είναι όχι μόνο προϋπόθεση της νέας ευημερίας αλλά οργανικό της στοιχείο. 
Δημιουργεί κλίμα εμπιστοσύνης, αξιοποιεί νέες επενδυτικές ευκαιρίες, αυξάνει τους 
ρυθμούς ανάπτυξης. Ο χαμηλός πληθωρισμός προστατεύει το εισόδημα και τις συντά
ξεις. Υψηλό χρέος σημαίνει άνιση κατανομή εισοδήματος, εξάρτηση απο το εξωτερικό, 
κίνδυνο αποσταθεροποίησης, κατάργηση της πολιτικής.

•  Η αύξηση της παραγωγικότητας της οικονομίας, ταυτόχρονα με την αύξηση του ΑΕΠ, 
δημιουργεί αναπτυξιακό πλεόνασμα, αυξάνει την ανταγωνιστικότητα και ενισχύει το 
παραγωγικό δυναμικό της οικονομίας. Αποτελεί κεντρικό στόχο της στρατηγικής μας.

•  Η αναπτυξιακή διαδικασία πρέπει να αγκαλιάζει το σύνολο της κοινωνίας, να δίνει προ
οπτικές και πρόσβαση στην ευημερία σε όσο γίνεται πιο μαζικούς κοινωνικούς χώρους 
για να υπάρξουν συνθήκες κοινωνικής συνοχής.

•  Τα οφέλη της ανάπτυξης οφείλουν να κατανέμονται δικαιότερα και αυτό δεν μπορεί να 
γίνει από το μηχανισμό μιας ανεξέλεγκτης και ασύδοτης αγοράς, αλλά μέσα από το 
κράτος και τις αναπτυξιακές πολιτικές.

•  Το κόστος της ανάπτυξης πρέπει να κατανέμεται οριζόντια στην κοινωνία και ιδιαίτερα 
με την συμμετοχή εκείνων που αντλούν τα μεγαλύτερα οφέλη και ιδιοποιούνται το με
γαλύτερο ποσοστό του πλεονάσματος.
Η κοινωνική πολιτική, η αλληλεγγύη πρέπει να διασφαλίζουν διαδικασίες αντιστάθμι
σης, που αποτρέπουν τα φαινόμενα κοινωνικού αποκλεισμού και περιθωριοποίησης.

8. Η  ένταξη στην ΟΝΕ και η προοδευτική προοπτική της Ευρώπης

Σε σύντομο διάστημα η χώρα θα ενταχθεί ως 12ο μέλος στην Οικονομική και Νομισματική 
Ένωση. Θα έχει όλα τα οφέλη, αλλά και τις υποχρεώσεις από την ισότιμη συμμετοχή της 
σε ένα νέο ισχυρό πόλο στην παγκόσμια οικονομία. Η ικανότητα της Ελλάδας να παρακο
λουθήσει τις εξελίξεις αυτές μέσα από τις οικονομικές της επιδόσεις δίνουν στη θεσμική 
ισοτιμία πολύ πιο ισχυρό περιεχόμενο.
Η ανταλλαγή της δραχμής με ένα από τα ισχυρότερα νομίσματα του κόσμου, όχι μόνο θα 
δημιουργήσει μια αίσθηση εμπιστοσύνης και αισιοδοξίας στο μέσο πολίτη και στο παρα
γωγικό σύστημα, αλλά και θα κάνει τη χώρα πολύ πιο ελκυστική από πλευράς επενδυτι
κών πλεονεκτημάτων. Μια συνεχής αβεβαιότητα που για πολλές δεκαετίες βασανίζει απο
ταμιευτές, καταναλωτές, αγρότες και επιχειρήσεις και δυσκολεύει την ανάπτυξη φεύγει 
από το προσκήνιο.
Η ένταξη στην ΟΝΕ δημιουργεί δεσμεύσεις, αλλά και ευκαιρίες. Εξασφαλίζει ότι θυσίες 
και προσπάθειες ετών δεν θα κινδυνεύουν να ανατραπούν από κυβερνητικές παλινδρομή
σεις. Εξασφαλίζει ένα σταθερό περιβάλλον που επιτρέπει προγραμματισμό δράσης, ανά
ληψη κινδύνων, επενδυτικές πρωτοβουλίες.
Ταυτόχρονα, επιβάλλει μια συστηματική και συνεχή επικέντρωση σε πολιτικές τόνωσης 
της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας της οικονομίας. Επιβάλλει τη συνεχή επα
γρύπνηση για την ισορροπία μεταξύ οικονομικού και κοινωνικού στοιχείου. Τον συνδυα
σμό εκείνο Κράτους και Αγοράς που εξυπηρετεί περισσότερο το στόχο και τα ιδεώδη 
της πραγματικής σύγκλισης, της ανάπτυξης, της απασχόλησης, της κοινωνικής σύγκλι
σης. Αυτό σημαίνει ουσιαστικές πολιτικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την διεύρυνση των 
πόρων που διατίθενται στην ανάπτυξη, την παραγωγική τους αξιοποίηση, τον ποιοτικό 
συντονισμό των οικονομικών πολιτικών και κοινές πολιτικές εφαρμογής των αναπτυξια



κών επιλογών στους βασικούς τομείς της ευρωπαϊκής οικονομίας.
Πέρα από την οικονομική σταθερότητα και την ανταγωνιστικότητα η ΟΝΕ ανοίγει νέους 
δρόμους για την πραγματική ευημερία των πολιτών. Οι προοδευτικές και σοσιαλιστικές 
Κυβερνήσεις που κυριαρχούν σήμερα στην Ευρώπη φέρνουν στο επίκεντρο του προβλη
ματισμού και των πολιτικών τους τα κρίσιμα θέματα που αφορούν το ευρωπαϊκό πρότυπο 
ευημερίας. Επιχειρούν να δώσουν απαντήσεις στα θεμελιακά ζητήματα της απασχόλη
σης, του κοινωνικού κράτους και του επιπέδου διαβίωσης και ποιότητας ζωής των πολι
τών που σήμερα δοκιμάζονται από την συντηρητική πολιτική και τις επιλογές των προη
γούμενων χρόνων καθώς και από τις διαδικασίες παγκοσμιοποίησης. Και επιθυμούν να 
συνδέσουν αυτά τα ζητήματα με την αναπτυξιακή διαδικασία όχι ως παρεπόμενα της αλ
λά ως συστατικά της στοιχεία.
Πρέπει να ομολογήσουμε ότι τα πρώτα βήματα είναι δύσκολα και δειλά. Η Ελλάδα θα δώ
σει μάχη να επιταχυνθεί η διαμόρφωση και εφαρμογή αυτής της πολιτικής που δίνει τον 
προοδευτικό τόνο αλλά και την προοπτική της μελλοντικής αρχιτεκτονικής της Ευρωπαϊ
κής Ένωσης. Η Ευρώπη που θέλουμε είναι αυτή που δεν διαθέτει μόνο παραγωγική και 
ανταγωνιστική δυνατότητα στον ευρύτερο διεθνή ανταγωνισμό αλλά κυρίως διαμορφώ
νει συνθήκες ευημερίας στους λαούς της αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά τα μεγάλα 
και σύγχρονα προβλήματα ζωής και ασφάλειας των πολιτών της. Γι’ αυτό οφείλουμε από 
τώρα να διαμορφώσουμε στο εθνικό επίπεδο τον σχεδίασμά της μετά την ΟΝΕ εποχής 
και να απαντήσουμε συγκεκριμένα για το πώς θα αξιοποιήσουμε τους διαθέσιμους πό
ρους προς αυτή την κατεύθυνση.
Βασικός μας στόχος είναι στα πλαίσια αυτής της στρατηγικής η μείωση του χρόνου, το 
ελάχιστο εισόδημα για κάθε πολίτη που του διασφαλίζει στοιχειώδεις όρους ποιότητας 
ζωής, το σύγχρονο και αποτελεσματικό κοινωνικό κράτος που έχει αναδιανεμητικό χαρα
κτήρα.

9. Η  ανασυγκρότηση της παραγωγής και των περιφερειών της χώρας

Η αξιοποίηση των ευκαιριών που ανοίγει για την Ελλάδα ο 21ος αιώνας επιβάλλουν τον 
αναπτυξιακό σχεδίασμά των μεγάλων και μικρότερων παρεμβάσεων, στην κατεύθυνση 
του αναπτυξιακού και κοινωνικού μετασχηματισμού της χώρας.
Ο αναπτυξιακός σχεδιασμός για το σύνολο της επικράτειας και η υλοποίηση του 3ου ΚΠΣ 
εδράζονται κατ’αρχήν στην ανασυγκρότηση της παραγωγής και των περιφερειών της χώ
ρας και κατευθύνονται στις ακόλουθες προτεραιότητες:
Πρώτο, στην ανάπτυξη των σύγχρονων ανταγωνιστικών τομέων που ουσιαστικά κρίνουν 
την θέση μιας οικονομίας στην παγκόσμια πυραμίδα. Οι επικοινωνίες, οι μεταφορές, οι 
νέες τεχνολογίες, τα διεθνή δίκτυα, η ενέργεια, η κοινωνία της πληροφορίας, αποτελούν 
τους χώρους δοκιμασίας της ισχύος και της ευρωστίας μιας εθνικής οικονομίας.
Δεύτερο, στη διεύρυνση της παραγωγικής βάσης της οικονομίας στο χώρο της βιομηχα
νίας και της μεταποίησης. Δεν αρκεί να αυξάνει η βιομηχανική παραγωγή σε ποσοστικά 
μεγέθη αν ταυτόχρονα δεν διευρύνεται η βάση της. Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο με εκ
συγχρονισμό και ανασυγκρότηση του υπάρχοντος παραγωγικού δυναμικού.
Με ισόρροπη και σχεδιασμένη κατανομή των επενδύσεων σε εξωστρεφείς προσανατολι
σμούς. Με συστηματική αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων. Με διασύνδεση 
κλαδικών και περιφερειακών πολιτικών και προτεραιοτήτων.



Τρίτο, στη μεγάλη και κρίσιμη μεταρρύθμιση του αγροτικού τομέα, μέσα στα πλαίσια 
ολοκληρωμένης πολιτικής για την ανάπτυξη της υπαίθρου σε σύγχρονο και αυτοδύναμο 
τομέα της οικονομίας. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα διαπραγματευτούμε με τους λοιπούς 
εταίρους τις πολιτικές με τις οποίες θα στηριχθεί στα επόμενα χρόνια ο αγροτικός χώρος 
και οι αναγκαίες αλλαγές σ' αυτόν μέσα στα πλαίσια της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.
Στο διάστημα αυτό θα αναπτυχθούν πιέσεις που η κοινωνία πρέπει να αντιμετωπίσει συλ
λογικά. Πρέπει να αγκαλιάσει και να στηρίξει τον αγρότη ώστε να τολμήσει με αυτοπεποί
θηση τις αποφάσεις που θα στηρίξουν την περαιτέρω πορεία του. Όσο πιο έγκαιρα, όσο 
πιο ολοκληρωμένα και οργανωμένα και όσο πιο ρεαλιστικά κινητοποιήσουμε τις δυνάμεις 
μας, τόσο πιο ισχυρό αποτέλεσμα θα αποκομίσουμε στο πεδίο αυτό.
Εν όψει των σημαντικών εξελίξεων της απελευθέρωσης του εμπορίου είναι αναγκαίο να 
διαμορφώσουμε ένα νέο πρότυπο για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του αγροτι
κού τομέα, την αναδιάρθρωση και αναδιοργάνωση σε ανταγωνιστική βάση των συνεταιρι
σμών και των οργανισμών και την ανάπτυξη της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Αυτό το νέο 
πρότυπο πρέπει:
•  να οδηγεί σε αύξηση των εισοδημάτων των αγροτών και να είναι συμβατό με την δημι

ουργία νέων θέσεων απασχόλησης στην ύπαιθρο
• να λειτουργεί με κριτήριο την αγορά παρέχοντας προϊόντα ασφαλή για την υγεία και 

υψηλής ποιότητας, και ανανεώσιμες πρώτες ύλες
• να αναλαμβάνει δραστηριότητες περιβαλλοντικού χαρακτήρα που θα διασφαλίζουν την 

σωστή χρήση των φυσικών πόρων, την προστασία της ποικιλίας των οικοσυστημάτων 
και του πλούτου της γεωργικής γης και των θαλασσών

• να αναπτύσσει ένα διευρυμένο πλαίσιο υπηρεσιών επιλεγμένο με γνώμονα τις τάσεις 
και προτιμήσεις των μόνιμων κατοίκων της υπαίθρου αλλά και τις συμπληρωματικές και 
εναλλακτικές δραστηριότητες (κοινωνικός τομέας, πολιτισμός, τουρισμός)

Η ανασυγκρότηση των περιφερειών της χώρας με την ολοκληρωμένη στρατηγική ανά
πτυξη της υπαίθρου μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μέσα από ένα αποκεντρωμένο 
αναπτυξιακό σχεδίασμά που δίνει υπόσταση σ’ αυτό το πρότυπο και να κινητοποιήσει τις 
παραγωγικές τους δυνατότητες, τους θεσμούς του δημοκρατικού προγραμματισμού και 
το ανθρώπινο δυναμικό. Το 3ο Κ.Π.Σ. είναι κυρίως πλαίσιο στήριξης της ελληνικής υπαί
θρου και του αγροτικού χώρου.
Τέταρτο, την υποστήριξη και ενίσχυση του πλούσιου δυναμικού των μικρομεσαίων επιχει
ρήσεων με την τόνωση των εξαγωγών, τον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού του δυναμι
σμού, την ενίσχυση στην εφαρμογή νέων σύγχρονων τεχνολογιών, την ανάπτυξη της 
ανταγωνιστικής τους ικανότητας και την προστασία τους από τις μονοπωλιακές και ολιγο- 
πωλιακές δομές που διαμορφώνουν ανταγωνισμό.
Πέμπτο, στην στροφή στην ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών με αιχμή τον τουρισμό 
που σε ένα νέο πλαίσιο αποκεντρωμένης και ανταγωνιστικής λειτουργίας και με μακρο
πρόθεσμο σχεδίασμά μπορεί να αποβεί σε ακόμα πιο ισχυρό παραγωγικό κλάδο.
Έκτο, στην ολοκλήρωση των εθνικών υποδομών που αλλάζουν ήδη την μορφή και την ει
κόνα της χώρας.
Έβδομο, στην κατάρτιση και εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού που αποτελεί το πιο 
πολύτιμο κεφάλαιο της οικονομίας και την παραγωγική της δύναμη. Η εκπαιδευτική με
ταρρύθμιση, πέρα από τους γενικότερους θεμελιακούς της στόχους, στο περιεχόμενο 
αυτής της προσπάθειας πρέπει να ρίξει το πιο σημαντικό της βάρος.



10. Ο σύγχρονος ρόλος του Κράτους, ο εκσυγχρονισμός των δορών της οικονομίας 
και οι διαρθρωτικές αλλαγές.

Παρά τις περί του αντίθετου αιτιάσεις των υπερασπιστών της πλήρους αποδυνάμωσης 
του κράτους απέναντι στην οικονομία της αγοράς, εξακολουθούν να παραμένουν αγεφύ
ρωτες οι ιδεολογικές και πολιτικές αντιλήψεις για το ρόλο του σύγχρονου Κράτους ανά
μεσα στις προοδευτικές και τις συντηρητικές δυνάμεις. Η δική μας αντίληψη και στρατη
γική ξεκινά από την ανάγκη να διαμορφωθεί ένα ρυθμιστικό πλαίσιο κανόνων απέναντι 
στην αγορά και την ασυδοσία της που θα διασφαλίζει την κοινωνική συνοχή και συνεργα
σία. Ένα τέτοιο πλαίσιο οφείλει να διαμορφωθεί τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό 
επίπεδο και ασφαλώς ο ρόλος του σύγχρονου κράτους σ’ αυτό είναι αναντικατάστατος. 
Σε αντίθεση με την συντηρητική εκδοχή της διαρθρωτικής πολιτικής που προσβλέπει 
αποκλειστικά στην απορύθμιση της αγοράς εργασίας, στην πλήρη απελευθέρωση αγο
ρών κεφαλαίου, προϊόντων και υπηρεσιών, τις χωρίς κριτήρια ιδιωτικοποιήσεις και στη 
μείωση των κρατικών λειτουργιών, η διαρθρωτική μας πολιτική έχει ως θεμελιακή αφετη
ρία την ανάγκη να διαμορφωθεί ένας αναπτυξιακός δυναμισμός και συνεργασία στον 
ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα της οικονομίας.
Η μεταρρύθμιση του κράτους και ο μετασχηματισμός του σε κράτος- στρατηγείο, σε μοχλό 
της ανάπτυξης, αποτελεί όχι μόνο κρίσιμο συστατικό της πολιτικής διαρθρωτικών αλλαγών 
αλλά και προϋπόθεση για την αποτελεσματικότητα του συνόλου των πολιτικών μας.
Οι ριζικές ανακατατάξεις στο πεδίο της οργάνωσης της παγκόσμιας οικονομίας, της τε
χνολογίας και των κοινωνικών σχέσεων συνεπάγονται σοβαρές αλλαγές στο περιεχόμενο 
της αναπτυξιακής πολιτικής που απαιτεί το νέο τοπίο:
Πρώτο, προωθούμε την ίδια την εσωτερική αναδιάρθρωση του κρατικού τομέα. Η αντιμε
τώπιση σύγχρονων προβλημάτων με ένα ξεπερασμένο και αναποτελεσματικό εργαλείο 
συνεπάγεται αδυναμία στη σύλληψη, στην εφαρμογή, και στην επιτυχία των στόχων. Συ
νεπώς μια ευρύτατη αναδιάρθρωση του Κράτους και του ευρύτερου δημόσιου τομέα 
προς την κατεύθυνση της δημιουργίας ενός ισχυρού εργαλείου για την ανάπτυξη πολιτι
κών στα πεδία της ανάπτυξης, της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας, της κοι
νωνικής πολιτικής, και, σε τελική ανάλυση, της δημιουργίας ενός ισχυρού αντίρροπου 
στην κυριαρχία της Αγοράς, αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση.
Δεύτερο, το Κράτος πρέπει να προωθήσει μηχανισμούς, μέσα από διεθνείς διαδικασίες, 
για τον έλεγχο του πλέον αποσταθεροποιητικού και διαβρωτικού φαινομένου που κυριαρ
χεί σήμερα στο σκηνικό της παγκοσμιοποίησης: τις βραχυχρόνιες και κερδοσκοπικές με
τακινήσεις κεφαλαίου.
Τρίτο, η αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών και η αξιοποίηση των ευκαιριών της πα
γκοσμιοποίησης προϋποθέτει την ισχυροποίηση της παραγωγής, της ανταγωνιστικότη
τας του οικονομικού και κοινωνικού σχηματισμού. Ιστορικά η ισχυροποίηση της οικονομι
κής βάσης αποτέλεσε το κατ’ εξοχήν εργαλείο ανατροπής των καταπιεστικών συνεπειών 
που προκαλεί η “σιδερένια ιεραρχία” και η εξάρτηση στο συσχετισμό δύναμης.
Τέταρτο, η βελτίωση της ποιότητας των παραγωγικών συντελεστών, ιδιαίτερα του αν
θρώπινου κεφαλαίου, ώστε να ενισχυθούν η ανταγωνιστικότητα, η απασχόληση, το πραγ
ματικό εισόδημα, και οι αναπτυξιακές ευκαιρίες, προϋποθέτει μια σημαντική προσπάθεια, 
όχι μόνο στο επίπεδο της εξεύρεσης πόρων αλλά και της ποιότητας διαχείρισης των πό
ρων αυτών από το Κράτος.



Συνοπτικά, οι νέες συνθήκες κάνουν αναγκαίες νέες στρατηγικές τόσο σε επίπεδο επιχει
ρήσεων, όσο και Κράτους, και τη διασύνδεσή του με τις διεθνείς εξελίξεις. Αυτό συνεπά
γεται την ανάγκη για μια συνεχή διαδικασία εκμάθησης, κατανόησης και προσαρμογής 
των πολιτικών. Συνεπάγεται επίσης την ανάγκη δημιουργίας διαδικασιών που θα αντιστέ
κονται στις δυνάμεις ενίσχυσης φαινομένων αποκλεισμού και κοινωνικής απόκλισης.
Με βασικό μέλημα την εξυπηρέτηση του πολίτη και του κοινωνικού συνόλου, την επιτάχυνση 
της ανάπτυξης και τη δικαιότερη κατανομή του παραγομένου προϊόντος δίνουμε την μάχη 
για ένα αποτελεσματικό και σύγχρονο κράτος. Ένα κράτος:
•  ικανό να σχεδιάζει πολιτικές που θα ρυθμίζουν και θα αντιμετωπίζουν τις επιπτώσεις 

της αγοράς και της παγκοσμιοποίησης
• ικανό να προωθεί τις αναγκαίες θεσμικές αλλαγές, τις ιεραρχήσεις, και την ανακατανο

μή των πόρων ανάλογα με τις κοινωνικές και αναπτυξιακές προτεραιότητες
•  ικανό να επιβάλλει τις αναγκαίες ανακατανεμητικές πολιτικές ενάντια στον κοινωνικό 

αποκλεισμό όταν οι αλλαγές δημιουργούν μείζονα κοινωνικά προβλήματα
• ικανό να οργανώνει την αναδιάρθρωση του παραγωγικού δυναμικού και να προσανατο

λίζει τους δημιουργούς της ευημερίας στον αγώνα για την ανάπτυξη και την αξιοποίη
ση ευκαιριών

• ικανό να εξασφαλίζει ικανοποιητικές συνθήκες για τη βελτίωση της ποιότητας των πα
ραγωγικών συντελεστών, ιδιαίτερα του ανθρώπινου δυναμικού

Γι’ αυτό προωθούμε διαρθρωτικές αλλαγές στον ευρύτερο δημόσιο τομέα που μειώνουν 
την αναποτελεσματικότητα και την σπατάλη, βελτιώνουν το κόστος και την ποιότητα των 
υπηρεσιών, δημιουργούν προϋποθέσεις για επενδύσεις, εκσυγχρονισμό και βιωσιμότητα 
σημαντικών επιχειρήσεων και κλάδων απέναντι στους διεθνείς ανταγωγιστές. Η δημοσιο
νομική προσαρμογή, η αναμόρφωση της αγοράς εργασίας, το πρόγραμμα μετοχοποιή
σεων ή ιδιωτικοποιήσεων, η μεταρρύθμιση της κοινωνικής ασφάλισης, η εξυγίανση δημό
σιων επιχειρήσεων είναι καίρια ζητήματα.
Η ισχυρή παρουσία του κράτους σε σημαντικούς τομείς της οικονομίας δικαιολογείται 
κατά κανόνα από τον μονοπωλιακό τους χαρακτήρα, την ανάγκη προστασίας του πολίτη 
από κατάχρηση δύναμης και τη διασφάλιση κοινωνικών υπηρεσιών προς αυτόν.
Οι μετοχοποιήσεις αφορούν τον τρόπο οργάνωσης των υπηρεσιών ώστε να βελτιωθούν, 
να αξιοποιήσουν αποδοτικότερα τους πόρους και να τονώσουν την αναπτυξιακή και κοι
νωνική αποτελεσματικότητάτους. Η μετοχοποίηση εισάγει ένα ισχυρό στοιχείο ορθολογι- 
κότητας ενώ επιτρέπει την διασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα και της διοίκησης βασι
κών τομέων παροχής υπηρεσιών κοινωνικής ωφέλειας.
Η εξυγίανση των ΔΕΚΟ δεν είναι πάντα εφικτή με την διαδικασία της μετοχοποίησης. Η 
αναδιάρθρωση και εξυγίανση μέσα από επιχειρησιακά και αναπτυξιακά σχέδια και ανα
μόρφωση των εργασιακών σχέσεων στοχεύει στην ελάφρυνση του δημόσιου τομέα από 
μεγάλα ελλείμματα, και στην αναβάθμιση της ανταγωνιστικής λειτουργίας τους.
Οι ιδιωτικοποιήσεις αφορούν επιχειρήσεις και τομείς που υπόκεινται στις δυνάμεις του 
ανταγωνισμού. Οι τεράστιες ανακατατάξεις στο οικονομικό σκηνικό και η εμπειρία της τε
λευταίας δεκαετίας δείχνουν ότι οι ιδιωτικοποιήσεις, σε συνδυασμό με συμπληρωματικές 
πολιτικές, μπορούν να δώσουν μια ισχυρή δυναμική στο παραγωγικό σύστημα και την 
αναπτυξιακή διαδικασία. Το σύγχρονο κράτος αν θέλει να διασφαλίσει τον επιτελικό και 
στρατηγικό του χαρακτήρα δεν μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί ως επιχειρηματίας ή



έμπορος σε τομείς που μπορούν να εξυπηρετηθούν καλλίτερα από τον ιδιωτικό ή τον κοι
νωνικό τομέα της οικονομίας.

11. Η  νέα αποτελεσματική στρατηγική της απασχόλησης φέρνει τις δννάιιεις της ερ
γασίας στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης.

0  κόσμος της εργασίας μεταβάλλεται ραγδαία αφού η παγκοσμιοποίηση και η κοινωνία 
της πληροφορίας και της τεχνολογικής επανάστασης αλλάζουν το εργασιακό πρότυπο, 
δημιουργούν την ανάγκη για μια νέα ισορροπία ανάμεσα στην ευελιξία που επιδιώκουν οι 
επιχειρήσεις και στην ασφάλεια της εργασίας που χρειάζονται οι εργαζόμενοι. Η φτώχεια 
και ο κοινωνικός αποκλεισμός εντείνονται και συνυπάρχουν με την ευημερία και τον πλού
το. Η απειλή της κοινωνίας των 2/3 δεν έχει εξαλειφθεί. Η ανεργία παραμένει υψηλή, ιδι
αίτερα μεταξύ των νέων, των γυναικών, και των μακροχρόνια άνεργων.
Για μας τους σοσιαλιστές δεν υπάρχει δημοκρατία και ανθρώπινη κοινωνία χωρίς την ερ
γασία και το δικαίωμα του ανθρώπου σε αυτή παραμένει αναπαλλοτρίωτο. Οι άνεργοι δεν 
είναι αποδέκτες ελεημοσύνης ή παροχών είναι ενεργοί πολίτες με δικαιώματα και υπο
χρεώσεις. Έχουν αξίωση απέναντι στο κοινωνικό σύνολο και το κράτος να τους εξασφα
λίσουν τις προϋποθέσεις ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση στην εργασία, αλλά έχουν υπο
χρέωση να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που τους παρέχονται για να εισαχθούν με συνθή
κες αξιοπρέπειας στην παραγωγική διαδικασία. Η κοινωνία της πλήρους απασχόλησης 
εξακολουθεί και σ’ αυτή την ιστορική φάση, και παρά την οξύτατη και δομική μορφή που 
παίρνει το πρόβλημα της ανεργίας, να παραμένει κεντρικός στρατηγικός μας στόχος 
στον οποίο οφείλουν να κατατείνουν οι επιλογές και οι πολιτικές της απασχόλησης.
Γ ια να αντιμετωπισθούν τα σημερινά επίπεδα ανεργίας στην χώρα μας απαιτείται μακρά 
περίοδος σταθερής και διευρυνόμενης ανάπτυξης. Ωστόσο από μόνη της αυτή δεν αρκεί. 
Χρειάζονται άμεσα πρόσθετα μέτρα, ενεργητικές πολιτικές για την απασχόληση, σε συνδυα
σμό με τις αναγκαίες νέες διορθωτικές ρυθμίσεις στην αγορά εργασίας.
Η καταπολέμηση της ανεργίας, ειδικά των νέων, προϋποθέτει συγκεκριμένες πολιτικές 
προσανατολισμένες στην εκπαίδευση, στην κατάρτιση, στην επιμόρφωση, στην ενίσχυση 
της επιχειρηματικότητας, στην αναμόρφωση των αγορών εργασίας, και την μεταρρύθμι
ση του κοινωνικού κράτους. Έχουμε την ευθύνη αυτών των προσαρμογών σε συνεργασία 
και με διάλογο με το συνδικαλιστικό κίνημα και τους άλλους παραγωγικούς φορείς να 
προχωρήσουμε στον εθνικό σχεδίασμά της νέας στρατηγικής για την απασχόληση και 
την προσαρμογή των εργασιακών σχέσεων. Και σε συστηματική επαφή και συνεργασία 
και με διάλογο με το συνδικαλιστικό κίνημα και τους άλλους παραγωγικούς φορείς να 
προχωρήσουμε στον εθνικό σχεδίασμά της νέας στρατηγικής για την απασχόληση και 
την προσαρμογή των εργασιακών σχέσεων. Και σε συστηματική επαφή και συνεργασία 
με τα άλλα σοσιαλιστικά και προοδευτικά κόμματα της ΕΈ. να προωθήσουμε την συνολι
κή Ευρωπαϊκή πολιτική στην ίδια κατεύθυνση.
Η πολιτική μας για την απασχόληση και την καταπολέμηση της ανεργίας δεν προσβλέπει 
μόνο στους σημερινούς άνεργους. Στοχεύει:
• στο να κάνει τη θέση και όσων απασχολούνται, πιο βέβαιη,
• σε απασχόληση με ικανοποιητικές αμοιβές που να ενσωματώνουν την παραγωγικότητα 

και την τεχνολογική πρόοδο,
• στο να εφοδιάσει κάθε μέλος του κόσμου της εργασίας με ικανότητες που θα το στηρί-



ξουν σε όλη τη μακρόχρονη πορεία της απασχόλησής του,
•  στη δημιουργία βιώσιμων θέσεων απασχόλησης συνολικά στην οικονομία και όχι στη 

συντήρηση φορέων που σωρεύουν δυσβάσταχτο κόστος χωρίς προοπτική βιωσιμότη
τας

• σε μηχανισμούς εκπαίδευσης και κατάρτισης που να λειτουργούν δημιουργικά και να 
παρέχουν στο ανθρώπινο δυναμικό της χώρας τα εφόδια για απασχόληση, για αλλαγή 
της απασχόλησης και για σταθερή συμμετοχή του στις παραγωγικές διαδικασίες,

•  στην παροχή αντισταθμισμάτων, όποτε το συνολικό κοινωνικό όφελος υλοποιείται με 
κόστος, που επικεντρώνεται σε ειδικές ομάδες εργαζόμενων/ άνεργων.

Οι αλλαγές στην οργάνωση της παραγωγής έχουν δημιουργήσει μια σημαντικότατη πίε
ση για αλλαγή και στις εργασιακές σχέσεις που συχνά εμφανίζονται με τη μορφή της ευ
ελιξίας.
Αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις απαιτούν μια διπλή κοινωνική ρύθμιση: Αφ’ενός το σω
στό σχεδίασμά τους, ώστε να ενισχυθεί η λειτουργικότητα του παραγωγικού δυναμικού, 
και αφ’ετέρου τον έλεγχό τους, ώστε να μην μετατραπούν σε όχημα αδικαιολόγητης ανα
τροπής βασικών κοινωνικών κατακτήσεων. Όσο επιθυμητή είναι η εισαγωγή τους σε ευ
ρύτατο πεδίο δραστηριοτήτων, άλλο τόσο έχει σημασία η εισαγωγή τους να συνδεθεί με 
μηχανισμούς κοινωνικού ελέγχου της χρήσης τους.
Τα συνδικάτα έχουν καίριο ρόλο στη δύσκολη αυτή περίοδο. Πρέπει να αποδείξουν, ότι 
συλλαμβάνουν έγκαιρα τις προσαρμογές που είναι αναγκαίες προς όφελος του κόσμου 
της εργασίας και της αναπτυξιακής προοπτικής της χώρας. Πρέπει να υπερβούν τα κλα
σικά επίπεδα λειτουργίας τους και να δουν πώς θα βρουν τη σωστή ισορροπία μεταξύ 
συμφερόντων των εργαζόμενων και των άνεργων. Πρέπει να στηρίξουν, σταθμίζοντας 
ένα προς ένα, τα στρατηγικά στοιχεία που επιβάλουν το μετασχηματισμό όχι μόνο των 
όρων που σχετίζονται με την απασχόληση και τις εργασιακές σχέσεις, αλλά και με τη συ
νολική αναδιάρθρωση της παραγωγής, των κρατικών λειτουργιών και των θεσμών.
Τα συμπεράσματα από την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Απασχόληση 
που υλοποιούμε απο το 1998 και οι νέες κατευθυντήριες γραμμές της Ε.Ε. για τις Πολιτι
κές Απασχόλησης των κρατών-μελών για το 1999, που αποφασίσθηκαν στην σύνοδο κο
ρυφής της Βιέννης μπορούν να αποτελέσουν την βάση για τη δημιουργία του Ελληνικού 
Συμφώνου Εμπιστοσύνης για την απασχόληση. Ένα σύμφωνο εμπιστοσύνης το οποίο:
•  ενισχύει το κλίμα σταθερότητας, τις διαρθρωτικές αλλαγές και την αναπτυξιακή προ

σπάθεια στη χώρα καθώς και την ανταγωνιστική προσαρμογή των επιχειρήσεων στα 
νέα δεδομένα, με διασφάλιση της απασχόλησης σ’ αυτές

•  συνδέει οργανικά την απασχόληση σε ομάδες στόχους όπως είναι οι νέοι οι γυναίκες, 
οι μακροχρόνια άνεργοι και υλοποιεί συγκεκριμένες ενεργητικές πολιτικές ένταξης των 
ανέργων στην αγορά εργασίας

• συνδέεται με τομές και αναδιαρθρώσεις στις κρατικές υπηρεσίες που επηρεάζουν την 
ενίσχυση του επενδυτικού κλίματος και αναβαθμίζουν τις υπηρεσίες και τους φορείς 
της απασχόλησης

•  συνδέει την εκπαίδευση με τις ανάγκες της παραγωγής και αξιοποιεί τις νέες τεχνολο
γικές εφαρμογές και υπηρεσίες

• κρατά την αγορά εργασίας ανοιχτή σε άτομα που κινδυνεύουν με κοινωνικό αποκλεισμό 
και βοηθά τον αρμονικό σχεδίασμά επαγγελματικών και οικογενειακών καθηκόντων.



Στηρίζουμε επίσης την ισότητα των ευκαιριών προωθώντας ειδικά προγράμματα ένταξης 
στην αγορά εργασίας των ατόμων με ειδικές ανάγκες, μέτρα που συμφιλιώνουν την εργα
σιακή και οικογενειακή ζωή, που διευκολύνουν την επανένταξη στην αγορά εργασίας και, 
βεβαίως, ολοκληρώνοντας το μεγάλο εγχείρημα της πράσινης κάρτας για την ένταξη των 
οικονομικών μεταναστών στην κοινωνία και την εξάλειψη της εκμετάλλευσής τους στην 
αγορά εργασίας.
Σήμερα, μαζί με τις λοιπές σοσιαλιστικές δυνάμεις στην Ε.Ε. εντείνονται οι προσπάθειες 
για τον προσδιορισμό των πολιτικών εκείνων, που με πιο αποτελεσματικό τρόπο θα μειώ
σουν την ανεργία, αλλά ταυτόχρονα θα διατηρούν το κοινωνικό μοντέλο που έχει κατα
κτηθεί. Στα πλαίσια αυτά υπάρχουν κεντρικά πεδία αναζήτησης πειστικών πολιτικών απα
ντήσεων που αφορούν:
•  τη μείωση του χρόνου εργασίας που επιτρέπει όχι μόνο να συζητήσουμε το 35ωρο αλ

λά και να το εντάξουμε σε μια βιώσιμη στρατηγική ενθαρρύνοντας από τώρα επιμέ- 
ρους πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται στα πλαίσια των συλλογικών συμβάσεων ερ
γασίας

• την μεταρρύθμιση στο πεδίο της φορολογίας και των ασφαλιστικών εισφορών που επι
τρέπει τον προσανατολισμό επενδυτικών πόρων προς τη διαμόρφωση νέων θέσεων 
απασχόλησης

• τη στήριξη και διεύρυνση του κοινωνικού τομέα της οικονομίας με θέσπιση νέων θέσε
ων απασχόλησης παραγωγικού και μη εμπορευματικού χαρακτήρα που ανοίγει το κε
φάλαιο “κοινωνική εργασία” ως μια συμπληρωματική αλλά απαραίτητη επιλογής στη 
στρατηγική της πλήρους απασχόλησης και τον κόσμο της εργασίας του μέλλοντος

Οι μεταρρυθμίσεις που θα κριθούν αναγκαίες πρέπει να είναι σίγουρες για το αποτέλε
σμα, να μην υποθηκεύουν την ανάπτυξη, να μπορούν να διατηρηθούν για μεγάλο χρονικό 
διάστημα. Εργαζόμαστε στις κατευθύνσεις αυτές, ώστε σε συνεργασία με τις άλλες σο
σιαλιστικές δυνάμεις στην Ε.Ε. να δώσουμε σωστές, ισχυρές και σίγουρες απαντήσεις.

12. Το νέο κοινωνικό κράτος προϋπόθεση για την ισχυρή και ενημερονσα κοινωνία

Μια σοσιαλιστική στρατηγική ανάπτυξης, διαρθρωτικών αλλαγών, σταθεροποίησης και 
απασχόλησης θέτει επιτακτικά το θέμα της κοινωνικής αλληλεγγύης και συνοχής.
Η κοινωνική αλληλεγγύη πρέπει όμως να μπορεί να χρηματοδοτηθεί από το κοινωνικό 
σύνολο. Πρέπει να υλοποιείται μέσα από κρατικές πολιτικές που δεν προκαλούν την αντί
δραση της κοινωνίας.
Το νέο Κοινωνικό Κράτος πρέπει να διασφαλίσει και να ενισχύσει την κοινωνική προστα
σία, αλλά και να απομακρυνθεί από τα μειονεκτήματα που σφράγισαν παλαιότερες πρα
κτικές. Η κοινωνία δεν είναι διατεθειμένη να επενδύσει σε αλληλεγγύη, όσο ο ενδιάμεσος 
ρόλος του Κράτους απορροφά ένα απαράδεκτα υψηλό τμήμα των πόρων της κοινωνικής 
πολιτικής.
Για ένα σύγχρονο σοσιαλιστικό κόμμα το κοινωνικό κράτος είναι διπλά πολύτιμο για το 
μέλλον. Μέσα από ένα δίκτυο προστασίας για κάθε πολίτη εξασφαλίζει την κοινωνική συ
νοχή, την αλληλεγγύη, τη συλλογικότητα και είναι κλειδί για την ανάπτυξη και την ολοκλή
ρωση της προσωπικότητάς του. Το πρότυπο κοινωνικής προστασίας που έχουμε σήμερα 
είναι επιλεκτικό, σπάταλο και πολλές φορές κοινωνικά άδικο. Πρέπει να αλλάξει. Αυτό ση
μαίνει ότι το νέο κοινωνικό κράτος δεν περιορίζεται στη βελτίωση του υπάρχοντος συστή



ματος. Έχει ευρύτερους στόχους τη θωράκιση όλων των πολιτών απέναντι στους κινδύ
νους της σύγχρονης ζωής, τη συγκρότηση της κοινωνίας των πολιτών, την ανάπτυξη και 
την ευημερία όλων.
Οι θεμελιακές μας επιλογές στη βάση των οποίων συγκροτείται το νέο κοινωνικό κράτος 
είναι οι ακόλουθες:
•  Η κοινωνική πολιτική αποτελεί οργανικό στοιχείο της αναπτυξιακής διαδικασίας, είναι 
σύγχρονο αναπτυξιακό εργαλείο. Αυτό σημαίνει για μας ότι δίνουμε προτεραιότητα στις 
δαπάνες κοινωνικού χαρακτήρα. Ότι η επιλογή της ποιότητας στην ανάπτυξη προϋποθέ
τει ποιότητα και στην κοινωνική προστασία. Οι υπηρεσίες που προσφέρει το κράτος πρό
νοιας πρέπει να είναι υψηλού επιπέδου. Είναι απαραίτητη η οριοθέτηση επιλογών και στό
χων ώστε οι δράσεις της κοινωνικής πολιτικής να έχουν αποτέλεσμα ορατό και μετρήσι
μο.
•  Το δίκτυο ολοκλήρωσης κοινωνικής αλληλεγγύης προϋποθέτει ουσιαστικές μεταρρυθ
μίσεις στο ασφαλιστικό σύστημα.
Έχουμε υποχρέωση να εξασφαλίσουμε στους εργαζόμενους των 20 και 30 ετών ένα σύ
στημα βιώσιμο. Έχουμε υποχρέωση να αποκλείσουμε το φάσμα της κατάρρευσης του 
ασφαλιστικού συστήματος για τμήματα ολόκληρα εργαζόμενων, που σήμερα φέρνουν το 
βάρος επιλογών παλαιότερων γενεών. Να εξασφαλίσουμε την αλληλεγγύη μεταξύ γενε
ών, αλλά προς όλες τις κατευθύνσεις.
Βασικές αρχές μιας τέτοιας μεταρρύθμισης είναι:
Πρώτον, η αρχή της παραμονής του συστήματος υπό τον έλεγχο του δημοσίου.
Δεύτερον, η αρχή της καθολικότητας σε ό,τι αφορά το ελάχιστο δίκτυο κοινωνικής προ
στασίας για όλους τους πολίτες και την επέκτασή του με βάση την αρχή της επιλεκτικό- 
τητας προς πιο ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Τρίτον, η εισαγωγή στοιχείων ανταπο- 
δοτικότητας στη βάση ανταποδοτικών σχημάτων κοινωνικής ασφάλισης.
• Η μετάβαση από την προνοιακή αντίληψη και πολιτική στην πολιτική κοινωνικής αλλη
λεγγύης είναι προϋπόθεση της συγκρότησης του νέου κοινωνικού κράτους. Οι ηλικιωμέ
νοι και η αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών. Η δημιουργία κοινωνικού ιστού ασφάλειας για 
την οικογένεια και η αναβάθμιση των δομών στήριξης της οικογένειας. Τα μέτρα για την 
εργαζόμενη μητέρα. Η σύγχρονη στεγαστική πολιτική. Η ουσιαστική ένταξη των μετανα
στών στην κοινωνική ζωή, διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παράλληλα με τον 
έλεγχο νομιμότητας και την οργάνωση της νόμιμης μετανάστευσης. Η ενθάρρυνση ενός 
γνήσιου εθελοντικού κινήματος από μη κυβερνητικές και κερδοσκοπικές οργανώσεις και 
κινήσεις πολιτών που αναλαμβάνουν την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών όπου ο κρατικός 
μηχανισμός αδυνατεί και για τον ιδιωτικό τομέα δεν προσφέρεται.

13. Η  δικαιότερη διανομή τον πλεονάσματος της ανάπτυξης υπέρ των ασθενέστερων 
κοινωνικών δννάιιεων και των φτωχότερων περιοχών

Καθώς ολοκληρώνεται η προσπάθεια της χώρας μας να ενταχθεί στην ΟΝΕ, επανέρχο
νται στο προσκήνιο τα ζητήματα που αφορούν την κατανομή της ευημερίας, την κοινωνι
κή δικαιοσύνη. Εδώ βρίσκεται το πεδίο της δικαιότερης διανομής του εισοδήματος και 
της κατανομής του πλούτου που θεμελιώνεται στις ακόλουθες επιλογές:
•  Στην εξοικονόμηση πρόσθετων πόρων και στη δικαιότερη διανομή των υπαρχόντων, με



την είσοδο στην ΟΝΕ πετυχαίνουμε ταυτόχρονα την αποκλιμάκωση των επιτοκίων και την 
σταθερότητα των τιμών. Πέρα από την αυτονόητη αλήθεια ότι αυτό καθεαυτό το γεγονός 
συνιστά την σημαντική ανακατανομή εισοδήματος υπέρ των νοικοκυριών και των επιχει
ρήσεων και σε βάρος του χρηματοπιστωτικού τομέα, εξοικονομούνται επαρκείς πόροι για 
άσκηση κοινωνικής πολιτικής και καθιέρωση ενός μοντέλου διανομής μισθών και κόστους 
εργασίας. Η θέση μας για την προστασία του πραγματικού εισοδήματος των μισθωτών 
και των εργαζόμενων μπορεί σταδιακά να μετατοπιστεί σε ουσιαστική του αύξηση μέσα 
πάντοτε στις δυνατότητες και τις αντοχές της ανταγωνιστικής οικονομίας.
•  Στη δικαιότερη κατανομή των αποτελεσμάτων της αύξησης της παραγωγικότητας. Μια 
κοινωνική συμφωνία που συμπεριλαμβάνει την αύξηση της παραγωγικότητας και την 
ανταγωνιστικότητα ως βασικές της αρχές, μπορεί να αποβλέπει στη διανομή του πλεονά
σματος της ανάπτυξης πέρα από την κερδοφορία και τον εκσυγχρονισμό του παραγωγι
κού δυναμικού, στην αύξηση των εισοδημάτων των εργαζομένων και τη δημιουργία νέων 
θέσεων εργασίας.
•  Στη δικαιότερη κατανομή του πλούτου για το σύνολο της ανάπτυξης σε γεωγραφικό 
επίπεδο με ιδιαίτερο βάρος στις φτωχότερες περιφέρειες και περιοχές. Ο περιφερειακός 
σχεδιασμός του 3ου ΚΠΣ και η κατανομή των επενδυτικών προγραμμάτων οφείλει να δια
σφαλίσει την ισορροπία ανάπτυξης των περιφερειών της χώρας και να χρηματοδοτεί την 
εκπόνηση ειδικών αναπτυξιακών προγραμμάτων στις φθίνουσες περιοχές.
•  Σε ένα σύστημα φορολογικής δικαιοσύνης και δικαιότερης κατανομής των βαρών. Η δι
εύρυνση της φορολογικής βάσης με παράλληλη ελάφρυνση της φορολογικής επιβάρυν
σης των μισθωτών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που αποτελούν για δεκαετίες 
τους μεγαλύτερους τροφοδότες των φορολογικών εσόδων. Η κατάργηση των αντικειμε
νικών κριτηρίων φορολόγησης με την ολοκλήρωση της μηχανοργάνωσης υπηρεσιών. Η 
απλοποίηση, η διαφάνεια και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα του φορολογικού συστή
ματος. Η συνέχιση και διεύρυνση της προσπάθειας σύλληψης της φοροδιαφυγής. Όλες 
αυτές είναι πολιτικές που οδηγούν στη δικαιότερη κατανομή των βαρών και συνεχίζουν 
με πιο θεαματικά βήματα την ανατροπή της σχέσης άμεσων και έμμεσων φόρων υπέρ 
των πρώτων.



Η Θ ΕΣΜ ΙΚ Η  ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΛΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ  
ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

14. Ο πολίτης στο επίκεντρο της σνγγοονηζ δημοκρατίας και του κράτους δικαίου

Οι δυνάμεις του δημοκρατικού σοσιαλισμού πρέπει να αποδείξουν έμπρακτα ότι μπορούν 
στις καινούργιες συνθήκες να αναγορεύσουν ξανά τον άνθρωπο στο επίκεντρο της σύγ
χρονης δημοκρατίας και ενός κράτους δίκαιου διαμορφωτή και συμμέτοχο των εξελίξε
ων. Ότι η πολιτική και ο πολίτης έχουν προτεραιότητα στις οικονομικές επιλογές. Ότι τα 
μεγάλα ιδανικά του διαφωτισμού που βρίσκονται στη ρίζα της σοσιαλιστικής ιδεολογίας 
παραμένουν ζωντανά. Στη δημοκρατία του παρόντος και του μέλλοντος η ελευθερία του 
ατόμου μπορεί και πρέπει να εναρμονιστεί με την ισότητα και την αλληλεγγύη και να εγ- 
γυηθούν τις θεμελιώδεις αξίες του πολιτισμού μας.
Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. σ’ ολόκληρη την ιστορική του διαδρομή συνδέθηκε με την αλληλεγγύη και την 
υποστήριξη των πολιτών που ζουν κάτω από συνθήκες καταπίεσης, εκμετάλλευσης και κοι
νωνικής περιθωριοποίησης. Σήμερα, ο κοινωνικός αποκλεισμός αλλά και η απομάκρυνση 
του πολίτη από τα κέντρα της διαρκώς αυξανόμενης συγκέντρωσης της οικονομικής και πο
λιτικής δύναμης καθίσταται κυρίαρχο πρόβλημα σε παγκόσμιο επίπεδο. Νοιώθουμε την ανά
γκη να διακηρύξουμε ότι η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων προς όλους όσους βρί
σκονται στο περιθώριο της κοινωνικής, πολιτικής και οικονομικής οργάνωσης, δεν αποτελεί 
μόνο θέση αρχής και ιδεολογική μας στάση αλλά υπαγορεύει έμπρακτες πρωτοβουλίες και 
σταθερές πολιτικές στα πλαίσια της παγκόσμιας αλληλεγγύης. Πρέπει ακόμη να πούμε ότι η 
θεσμική ολοκλήρωση της Ευρωπ'ίκής Ένωσης με την κάλυψη του δημοκρατικού ελλείμμα
τος και την ανάδειξη των πολιτικών και αντιπροσωπευτικών της θεσμών αποτελεί για μας επι
λογή ύψιστης προτεραιότητας.
Στο εθνικό επίπεδο στρατηγική μας είναι ο ανασχεδιασμός του συνόλου των πολιτικών με 
βάση την οπτική και τα συμφέοντα του πολίτη.
Ο πρώτος στόχος αυτής της στρατηγικής είναι η μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης 
και η υποταγή της δραστηριότητας της στην υπηρεσία των πολιτών σε συνθήκες διαφά
νειας, χρηστής διαχείρισης, αντιγραφειοκρατικής λειτουργίας και αποτελεσματικότητας. 
Ο δεύτερος στόχος είναι η αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων του πολίτη, ατο
μικών και συλλογικών. Ο σεβασμός της διαφοράς, η αναγνώριση του δικαιώματος της, η 
ανοχή των διαφορετικών μορφών ζωής, στο βαθμό που εντάσσονται στο πλαίσιο της συ
νταγματικής τάξης, είναι γνώρισμα του σύγχρονου κράτους δικαίου.
Ο τρίτος στόχος είναι η θεσμική ολοκλήρωση της κοινωνίας ίσων ευκαιριών και αξιοκρα
τικών επιλογών. Η κατοχύρωση ίσων ευκαιριών ανάμεσα στα φύλα, τις ηλικίες, τις γεω
γραφικές περιοχές, τις κοινωνικές ομάδες σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στην απασχόλη
ση, την εκπαίδευση, τα κοινωνικά αγαθά, τον πολιτισμό και το αίσθημα αξιοκρατίας σ’ 
όλες τις πτυχές της κοινωνικής ζωής και στην λειτουργία του κράτους ιδιαίτερα, εμπεδώ
νουν κλίμα συνοχής και αλληλεγγύης και καθιστούν το κράτος δικαίου μια πραγματικότη
τα σεβαστή σε όλους.



Ο τέταρτος στόχος είναι η προστασία της πολιτικής δημοκρατίας και των δικαιωμάτων 
του πολίτη από τους σύγχρονους κινδύνους που φέρνει μαζί της η κοινωνία της πληρο
φορίας και της γνώσης και ο πολιτισμός του “ηλεκτρονικού διεθνισμού”. Ο ηλεκτρονικός 
έλεγχος, η διεθνική ασυδοσία της πληροφόρησης, η ανεξέλεγκτη εξέλιξη της επιστήμης, 
βρίσκονται στο επίκετρο της σύγχρονης κοινωνικής οργάνωσης. Η προστασία του πολίτη 
απέναντι στο ανεξέλεγκτο καταναλωτικό πρότυπο, απέναντι στην εξέλιξη της βιοτεχνολο
γίας και της βιοηθικής και των ακραίων εφαρμογών της γνώσης, απέναντι στα παντοδύ
ναμα μέσα ενημέρωσης και επικοινωνίας, στη μονοπωλιακή συγκέντρωση της οικονομι
κής δύναμης, επιβάλλει ένα νέο θεσμικό και συνταγματικό πλαίσιο.

15. Η  ολοκλήρωση της αποκεντρωμένης, σύγχρονης και δημοκρατιή πολιτείας

Το ΠΑ.ΣΟ.Κ.συνδέθηκε ιστορικά με όλες τις πρωτοβουλίες αποκέντρωσης και συμμετοχι
κής δημοκρατίας που έφεραν στην χώρα μια πραγματική αναγέννηση της δημοκρατίας. 
Από τη θεσμική κατοχύρωση της αυτοδιοίκησης όταν ακόμη ήταν αντιπολίτευση, την πο
ρεία αποκέντρωσης και λαϊκής συμμετοχής, την θεσμοθέτηση της περιφερειακής οργά
νωσης της χώρας, της οικονομικής αυτοδυναμίας των OTA, μέχρι την ίδρυση της Νομαρ
χιακής Αυτοδιοίκηση και τον “Καποδίστρια” αυτό που αποτελούσε εξαρχής συστατικό 
στοιχείο της φυσιογνωμίας μας βρήκε δρόμο εφαρμογής, έγινε συγκεκριμένη πολιτική 
πράξη.
Σήμερα, πρέπει με γρήγορα και αποφαστιστικά βήματα να ολοκληρώσουμε το εθνικό 
σχέδιο μεταρρύθμισης του κράτους που οδηγεί στο επιτελικό κεντρικό κράτος, την περι
φερειακή συγκρότηση της χώρας, την ολοκλήρωση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και 
τους νέους ισχυρούς Δήμους.
Η αναδιανομή πόρων, αρμοδιοτήτων και εξουσιών προς την περιφέρεια να επιταχυνθεί με 
παράλληλη συγκρότητηση προγραμματικών αυτοδιοικητικών και ελεγκτικών θεσμών και 
μηχανισμών στα τέσσερα επίπεδα.
Στόχος είναι η1 συνεχής διεύρυνση της ικανότητας της κοινωνίας των πολιτών στη λήψη 
αποφάσεων και τον ουσιαστικό έλεγχο της οικονομικής και αναπτυξιακής διαδικασίας. Η 
αποκέντρωση οδηγεί στην κοινωνικοποίηση της πολιτικής και της οικονομικής εξουσίας.
Η μεταρρύθμιση του Κράτους προϋποθέτει την αποσαφήνιση του στρατηγικού οράματος 
μας. Λιγότερο κράτος, αποτελεσματικότερο κράτος, επιτελικό κράτος χάριν των συμφε
ρόντων και των αναγκών του πολίτη. Η στρατηγική μας επιλογή εξειδικεύεται στους ακό
λουθους στόχους:
• Ο πρώτος στόχος είναι εκείνος που περιλαμβάνει τις δράσεις που ενισχύουν τη διαφά
νεια της διοικητικής δράσης

• ο δεύτερος στόχος εξυπηρετεί την οικονομικότητα της διοικητικής δράσης. Χρειάζο
νται νέα συστήματα υπολογισμού του κόστους των δρατικών δράσεων και των ωφελει
ών που προκύπτουν απ’ αυτές. Όπως και η μέτρηση της αποδοτικότητας των διοικητι
κών μονάδων.

• Ο τρίτος στόχος είναι η αποτελεσματικότητα, ώστε να βελτιώσουμε την εξυπηρέτηση 
του πολίτη. Απαραίτητη είναι η πρόοδος των έργων μηχανογράφησης.



16. Η  αναβάθιιισν τον κύρους των αντιπροσωπευτικών θεσμών

Η οικονομική, πολιτική και κοινωνική δημοκρατία πάγιος και διαχρονικός στόχος του σο
σιαλιστικού κινήματος, μπορεί μέσα στις νέες συνθήκες να διευρυνθεί αποφασιστικά για
τί ο πολίτης έχει και τη δυνατότητα και τη γνώση να αποβεί κύριος του εαυτού του και της 
ζωής του.
Βασικός μοχλός που ολοκληρώνει αυτή την προσπάθεια είναι η αναβάθμιση του κύρους 
των αντιπροσωπευτικών θεσμών και του πολιτικού συστήματος της χώρας.
Μια αναβάθμιση που περνά μέσα από συγκεκριμένες προτεραιότητες.
•  τον εκσυγχρονισμό, τη διαφάνεια και τον έλεγχο του πολιτικού συστήματος και των 

κομμάτων που πρέπει να τεθεί σε νέα βάση και να ολοκληρωθεί.
•  την ενίσχυση του κύρους του Κοινοβουλίου και του βουλευτή με νέο περιεχόμενο ρό

λων προσαρμοσμένων στις ανάγκες της σύγχρονης δημοκρατίας.
•  την αναβάθμιση των συνδικάτων, των ενώσεων, των επιμελητηρίων, κάθε συλλογική 

μορφή οργάνωσης στις πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις.



Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΕ ΜΙΑ ΠΕΡΙΟΑΟ  
ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΩΝ ΑΑΑΑΓΩΝ

17. Η  απάντηση στο επείγον αίτημα ιιιας πιο αξιοβίωτης καθημερινότητας στην κοι
νωνική ζωή

Για ένα σύγχρονο σοσιαλιστικό κόμμα ο πιο ουσιώδης στόχος μιας προοδευτικής κοινω
νίας είναι να εξασφαλίσει σε κάθε πολίτη τα μέσα και τους όρους για να διαμορφώσει ο 
ίδιος τη ζωή του. Η πολιτική μας για την ποιότητα ζωής είναι κομμάτι από το όραμά μας, 
προδιαγράφει τη στάση μας απέναντι στον άνθρωπο, το φυσικό και δομημένο περιβάλ
λον, τις καθημερινές αλλά και τις μελλοντικές του ανάγκες.
Η κοινωνική κινητικότητα, η αποδυνάμωση των παραδοσιακών δεσμών, η δημογραφική 
γήρανση και η μαζική έξοδος από την ύπαιθρο, η απρόσωπη πόλη, η ανεργία και η νέα 
μετανάστευση, το άνοιγμα των συνόρων, αλλάζουν άρδην την καθημερινότητα του πολί
τη. Η γενίκευση του αισθήματος της ανασφάλειας θέτει σε δοκιμασία την άσκηση θεμε
λιωδών ελευθεριών όπως η ζωή, η ιδιοκτησία, η ελευθερία κίνησης. Ταυτόχρονα οδηγεί 
σε συρρίκνωση της δημόσιας σφαίρας, οχυρώνει τον πολίτη στην ιδιωτική του ζωή και 
τον κάνει να χάνει το ενδιαφέρον του για τα κοινά, τον πλούτο του συλλογικού. Η χώρα 
μας φαίνεται να χάνει κάτι που σε σύγκριση με τις άλλες αποτελούσε το πλεονέκτημά 
της: την ασφάλεια στην καθημερινή ζωή. Η δική μας απάντηση σ’ αυτή την εξέλιξη πρέπει 
να είναι καθαρή. Από τη μία μεριά δεν μπορούμε να αποδεχτούμε την διακινδύνευση θε
μελιακών δικαιωμάτων των πολιτών, από την άλλη δεν μπορούμε να επιστρέφουμε στην 
αυτοδικία, το νόμο της ζούγκλας, την εκχώρηση δημοσίων υποχρεώσεων στο ιδιωτικό 
κέρδος, τη γενίκευση της μισαλλοδοξίας σε βάρος κοινωνικών ομάδων.
Ευημερία του πολίτη, από το άλλο μέρος, σημαίνει ασφάλεια στηζωή του, στην εργασία 
του, στην υγεία, στον ελεύθερο χρόνο του, στη γειτονιά του. Σημαίνει αξιοπρέπεια στη 
σχέση του με τους άλλους, με το κράτος, με το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον. 
Σημαίνει δημιουργική και πλούσια κοινωνική ζωή. Σημαίνει εφόδια που τον συνδέουν με 
τις εξελίξεις δια μέσου της γνώσης, της παιδείας, του πολιτισμού, της τεχνολογίας, της 
επικοινωνίας, που τον κάνουν συμμέτοχο και ενεργό στην οικοδόμηση της σύγχρονης πο
λιτείας.
Στο μακρύ δρόμο από την ανασφάλεια και την αβεβαιότητα προς μια ολοένα καλύτερη 
ποιότητα ζωής, καθοριστικός και πρωταρχικός μας στόχος είναι η βελτίωση του συνόλου 
των συνθηκών διαβίωσης των πολιτών, η απελευθέρωση των δημιουργικών τους δυνάμε
ων, ο εμπλουτισμός της καθημερινής τους ζωής.

18. Τα νέα μεταναστεντικά ρεύματα και η ασφάλεια των πολιτών

Ο κόσμος των ανοιχτών συνόρων σημαδεύεται από ευρύτατες μετακινήσεις πληθυσμών 
που αναζητούν μια καλύτερη τύχη έξω από τις υπανάπτυκτες ή τις λιγότερο ανεπτυγμέ
νες χώρες προς τις ανεπτυγμένες.



Η Ελλάδα παλιότερα στη διάρκεια του αιώνα μας αλλά και πάντοτε ιστορικά αποτελούσε 
πηγή μεταναστευτικών ρευμάτων προς όλες σχεδόν τις κατευθύνσεις του πλανήτη και ο 
Ελληνισμός πάντοτε υπήρξε έθνος που συμβίωνε αρμονικά σε νέες πατρίδες και αφομοι
ωνόταν δημιουργικά σε ξένες τοπικές κοινωνίες.
Σήμερα, η Ελλάδα από τις ίδιες εξελίξεις στην περιοχή και στην Ευρώπη μετατρέπεται σε 
χώρα προορισμού των νέων μεταναστευτικών ρευμάτων. Ήδη βρίσκονται εδώ εκατοντά
δες οικονομικοί μετανάστες που επιζητούν τη δική τους αφομοίωση στη σύγχρονη ελλη
νική κοινωνία.
Δεν μπορεί και δεν πρέπει να υπάρχει κανενός είδους ταλάντευση για μας. Η αρμονική 
ένταξη και ενσωμάτωση των μεταναστών και την κάθε είδους μειονοτήτων με μακροχρό
νιο, ισόρροπο και φυσιολογικό τρόπο στη δημόσια, οικονομική και πολιτική μας ζωή, η 
δημιουργική τους αφομοίωση αποτελεί για μας μονόδρομο και πολιτική μας επιλογή. 
Αυτό υπαγορεύει η προοδευτική μας συνείδηση και στάση. Δεν μπορούν οι έλληνες ως 
προοδευτικός λαός που βίωσε σκληρά τις συνθήκες της πρώτης μετανάστευσης σε άλ
λες χώρες να έχουν άλλη συμπεριφορά και στάση. Οι τάσεις ξενοφοβίας και ρατσισμού 
είναι ξένες με τη ζωή και την ιδεολογία μας. Αρνούμαστε να ταυτίσουμε την εγκληματικό
τητα που αποτελεί μείζον πρόβλημα για την ασφάλεια των πολιτών αποκλειστικό με τους 
“ξένους” . Αρνούμαστε να αποδεχτούμε ότι οι πραγματικά αυτές συνθήκες πρόσβασης 
στο χώρο της εργασίας εκμηδενίζουν την θετική συνεισφορά των μεταναστών στην οικο
νομική και παραγωγική δραστηριότητα. Αρνούμαστε να θεωρήσουμε ότι η λύση στο πρό
βλημα που είναι πράγματι μεγάλο είναι μόνο μηχανισμοί καταστολής και επιβολής έξω και 
πάνω από την ίδια την κοινωνία.
Η πολιτική μας οφείλει να έχει μόνιμες και σταθερές επιλογές και στόχους.
1 Η καταπολέμηση της εγκληματικότητας και η εγγύηση της ασφάλειας των πολιτών βρί

σκεται στην πρώτη γραμμή. Ο εκσυγχρονισμός της αδυναμίας με επιβολή της αξιοκρατι
κής επιλογής και εκπαίδευσης και η παροχή των μέσων για σύγχρονη αστυνόμευση είναι 
το πρώτο βήμα. Η πρόληψη της εγκληματικότητας, της νεανικής παραβατικότητας και η 
αντιμετώπισή τους, απαιτεί την αστυνομία στους δρόμους με κύρος και οργανική σχέση 
με τους πολίτες. Προς αυτή την κατεύθυνση διευκολύνει η συμμετοχή των OTA και η ενί
σχυση του ρόλου τους στην αστυνόμευση της πόλης καθώς και οι κοινωνικές πρωτοβου
λίες τοπικών φορέων.

2 Θα συνεχίσουμε με πιο γρήγορους ρυθμούς την νομιμοποίηση των μεταναστών και την 
εξίσωσή τους με τους εργαζόμενους στην πατρίδα μας καταπολεμώντας παράλληλα τη 
λαθρομετανάστευση και την παρανομία.

3.0  προσανατολισμός της εγκατάστασης οικονομικών μεταναστών στις φτωχότερες και δη- 
μογραφικά υποβαθμισμένες περιοχές που μέχρι σήμερα παρά τις προσπάθειες δεν έχει 
τα επιθυμητά αποτελέσματα πρέπει να ενταθεί πάντοτε βέβαια σε συνθήκες παροχής κι
νήτρων και ελεύθερης επιλογής.

4. Η δημιουργική αφομοίωση των μεταναστών αλλά και των κάθε λογής μειονοτήτων στις 
τοπικές κοινωνίες πρέπει να γίνεται σχεδιασμένα με τις ίδιες και τους αυτοδιοικητικούς 
τους θεσμούς. Η πολιτεία προσφέρει τα μέσα και την αναβάθμιση των υποδομών 
στους χώρους εργασίας, εκπαίδευσης, περίθαλψης.



Η βελτίωση της ζωής στην πόλη περνά από την ανασύνθεση του κοινωνικού ιστού και την 
ανασυγκρότηση της γειτονιάς με την ανάπτυξη τοπικών αντισωμάτων μέσα από τοπικούς, 
μη κυβερνητικούς φορείς προστασίας του καταναλωτή, κοινωνικής αλληλεγγύης και αλ- 
ληλενέργειας των πολιτών.
Ωστόσο, η πολιτεία οφείλει να διασφαλίσει ουσιαστική αναβάθμιση της ποιότητας ζωής 
με την αντιμετώπιση πολύ συγκεκριμένων και πρακτικών προβλημάτων. Στα πλαίσια αυτά 
η πολιτική μας οφείλει να παρουσιάσει ορατά αποτελέσματα σε συγκεκριμένους στό
χους.
Ο πρώτος στόχος είναι η οδική ασφάλεια και η αντιμετώπιση του υψηλού αριθμού των 
τροχαίων ατυχημάτων. Μέτρα και δράσεις που συνδέονται με τη βελτίωση της κατάστα
σης των δρόμων, της οδικής σήμανσης, την ουσιαστική αστυνόμευση, τον έλεγχο της συ
μπεριφοράς των οδηγών, την ανάπτυξη των προγραμμάτων κυκλοφοριακής αγωγής είναι 
απολύτως αναγκαία.
Ο δεύτερος στόχος είναι η ουσιαστική βελτίωση των μεταφορών και των συγκοινωνιών με 
την ταχύτερη δυνατή ολοκλήρωση των μεγάλων έργων όπως τα αεροδρόμια, τα λιμάνια, 
τα μετρά, τα τραμ, τους οδικούς δακτυλίους, τους ανισόπεδους κόμβους, τους λεωφο- 
ρειοδρόμους, τους προαστιακούς σιδηροδρόμους και τον συνεχή εκσυγχρονισμό των 
αστικών συγκοινωνιών.
Ο τρίτος στόχος είναι η βελτίωση των υπηρεσιών του κράτους προς στον πολίτη σε αντι- 
γραφειοκρατική κατεύθυνση. Η μηχανοργάνωση, η δημιουργία υπηρεσιών μίας στάσης, 
η τηλεφωνική εξυπηρέτηση, η κατάργηση των περιττών εγγράφων, η απλοποίηση των 
διαδικασιών, ο συνήγορος του πολίτη, η έμπρακτη ανάληψη από το κράτος της ευθύνης 
για καθυστέρηση διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών, είναι μία αποτελεσματική δέσμη 
μέτρων.

20. Η  προστασία του περιβάλλοντος και της οικολογικής ισορροπίας

Ο χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός που με συνέπεια εφαρμόζει το ΠΑΣΟΚ ως 
προοδευτική επιλογή διαμόρφωσης του ανθρωπογενούς και φυσικού περιβάλλοντος της 
ζωής του πολίτη αποδίδει ήδη πλούσιους καρπούς. Η ολοκληρωμένη παρέμβαση σε υπο
βαθμισμένες συνοικίες, σε φθίνουσες περιοχές, σε οικισμούς φυσικού κάλλους, σε δασι
κούς πνεύμονες, σε πολιτισμικούς χώρους, αποτελεί μια καθημερινή πραγματικότητα. 
Θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντική την ενσωμάτωση της οικολογικής διάστασης στο σύστη
μα αξιών της κοινωνίας και της οικονομίας. Η στροφή της ανάπτυξης στην ποιότητα συν
δέεται άρρηκτα με τον οικολογικό αναπροσανατολισμό της παραγωγής και την ενεργό 
προστασία του περιβάλλοντος. Η καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης στους πολί
τες και η έμπρακτη αποδοχή από τις παραγωγικές δυνάμεις της πολυδιάστατης σχέσης 
μίας βιώσιμης ανάπτυξης με την προστασία και ανανέωση των φυσικών πηγών και πόρων, 
δημιουργεί συνθήκες αναβάθμισης στην ποιότητα ζωής των πολιτών.
Προωθούμε στα πλαίσια αυτής της αντίληψης:
•  τον εθνικό και αποκεντρωμένο χωροταξικό, πολεοδομικό και περιβαλλοντικό σχεδία

σμά με την ολοκλήρωση όλων των έργων υποδομής και την κατάρτιση του εθνικού κτη
ματολογίου.



την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής και υδάτινης ρύπανσης, την ορθολογική διαχείρι
ση των αστικών απορριμμάτων, την προστασία ακτών και της θαλάσσας, την προστα
σία και ανάδειξη των οικοσυστημάτων της χώρας.

•  την εισαγωγή φιλικών προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον καλλιεργητικών συστημά
των και προϊόντων.

•  την αναβάθμιση του δομημένου περιβάλλοντος.
τη συστηματική ανάπτυξη παρεμβάσεων αντιπλημμυρικής προστασίας.

Η ενεργοποίηση, ο συντονισμός, η διάθεση των μέσων στην πολιτική προστασίας πρέπει 
να πάρει πιο εντατική μορφή εγκαθιδρύοντας διαδικασίες πρόληψης και προετοιμασίας 
απέναντι στις φυσικές καταστροφές.

21. Η  αναβάθμιση της δημόσιας υγείας και η ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης τον 
ΕΣΥ.

Η ίδρυση και ανάπτυξη του ΕΣΥ τα τελευταία χρόνια υπήρξε τεράστια επένδυση πόρων 
για την Ελληνική κοινωνία. Σήμερα η χώρα διαθέτει περισσότερα και καλύτερα νοσοκο
μεία, περισσότερους και καλύτερα αμειβόμενους γιατρούς. Παρ’ όλα αυτά, ο βαθμός ικα
νοποίησης των πολιτών από τις υπηρεσίες υγείας δεν έχει ακολουθήσει αυτή την επένδυ
ση.
Τώρα που η ποσοτική μεγέθυνση του τομέα της υγείας έχει πλησιάσει τα όρια της, είναι 
επείγουσα ανάγκη να στραφούμε στην ποιοτική ανάπτυξη, δίνοντας μία αποφασιστική 
νέα ώθηση στη μεγάλη μεταρρυθμιστική προσπάθεια που άρχισε το 1983.
Υπάρχουν κοινά ομολογούμενοι στόχοι που απαιτούν την υλοποίηση:
•  η έμφαση στην πρωτοβάθμια περίθαλψη και ιδιαίτερα τον οικογενειακό γιατρό και τα 

αστικά Κέντρα Υγείας
• η αναδιοργάνωση των νοσοκομείων τόσο σε εξοπλισμό όσο και σε ποιότητα υπηρε

σιών.
•  η λήψη μέτρων για την πάταξη της παραοικονομίας στο χώρο της υγείας και τη δια

σφάλιση, ισότιμα στους πολίτες, της δυνατότητας πρόσβασης στις υπηρεσίες.
•  αύξηση της αποδοτικότητας ώστε οι πρόσθετοι πόροι να βελτιώνουν αισθητά την αντι

μετώπιση των ασθενών.
• η ανάπτυξη προγραμμάτων για την καταπολέμηση ασθενειών της σύγχρονης εποχής.
•  η αντιμετώπιση της πολυφαρμακίας και η εξάσφαλιση φθηνού φαρμάκου για τους πο

λίτες.
Όμως εκείνο που προέχει είναι ο επανασχεδιασμός της διάθεσης των πόρων, η αποκατά
σταση κλίματος εμπιστοσύνης στη δημόσια υγεία και το ΕΣΥ, η επίλυση πάγιων θεσμικών 
και οργανωτικών προβλημάτων.
Η ενοποιημένη στρατηγική στους τομείς της ιατρικής εκπαίδευσης του ΕΣΥ, του ΙΚΑ, των 
πανεπιστημιακών και περιφερειακών νοσοκομείων απαιτεί την ιδιαίτερη προσοχή μας. Η 
δημόσια υγεία θα ανακτήσει το κύρος της με συνέχιση της μεταρρυθμιστικής τομής που 
επιχειρήθηκε ως τώρα.



ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ  
ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΕΡΧ Ο Μ ΕΝΕΣ ΓΕΝΙΕΣ

22. Προς την Ελλάδα του 2004: παιδεία - πολιτισμός - αθλητισμός για όλους

Η Ελλάδα του 21ου αιώνα θα περάσει από τον συμβολικό χρόνο 2004, το χρόνο των Ολυ
μπιακών Αγώνων. Το κίνημά μας δημιούργησε και πρόσφερε πάντοτε μέσα από σχέδια 
μακράς πνοής. Η αυριανή κοινωνική μας οργάνωση θα στηριχτεί σε γερά θεμέλια παιδεί
ας και πολιτισμού που αποτελούν για μας συγκριτικό πλεονέκτημα στον κόσμο του αντα
γωνισμού. Οφείλουμε στον Έλληνα του 21ου αιώνα να δώσουμε την ευκαιρία πρόσβασης 
στην κοινωνία της γνώσης και της πληφορίας, μέσα σε συνθήκες μιας πραγματικά πολιτι
στικής αναγέννησης. Να του δώσουμε τη δυνατότητα να επαναφέρει στο προσκήνιο το 
αθλητικό ιδεώδες ως μέσο διαμόρφωσης μιας πραγματικής αρμονίας ανάμεσα στη φύση 
και το πνεύμα. Να του δώσουμε τη δυνατότητα συμμετοχής σε δραστηριότητες που καθι
στούν τη ζωή πιο πλούσια και την ατομική παρουσία πιο ολοκληρωμένη.
Μια τέτοια προοπτική αφορά όλους εμάς αλλά κυρίως τις επερχόμενες γενιές, και βέ
βαια τη σημερινή νέα γενιά της πατρίδας μας. Εξάλλου η ίδια πνευματική θωράκιση και 
εξάπλωση του Ελληνισμού στον κόσμο των ανοιχτών συνόρων αποτελεί ισχυρή και ηθική 
δύναμη αναφοράς και συμβολής στον κόσμο του μέλλοντος.
Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση στην κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας, η πολιτι
στική αναγέννηση στον κόσμο της πολυπολιτισμικότητας, η επιστροφή της αθλητικής ιδέ
ας στον κόσμο της εμπορευματοποίησης και του επαγγελματικού ανταγωνισμού, αποτε
λούν τρεις προκλήσεις για την Ελλάδα του 21ου αιώνα.
Το 2004 θα γίνει ο πρώτος απολογισμός μιας πολιτικής που δίνει πνοή στη νέα γενιά και 
που έχει ένα κεντρικό αίτημα να εκπληρώσει.
Η παιδεία, ο πολιτισμός, ο αθλητισμός είναι υπόθεση που μας αφορά όλους, είναι χώρος 
που έχουμε πρόσβαση όλοι, είναι θεμέλιο που πάνω του μπορούμε να χτίσουμε τη νέα 
Ελλάδα της δημιουργίας, της ανάπτυξης, της ευημερίας.

23. Προς την κοινωνία της γνώσης και τηζ πληροφορίας

Η κοινωνία του 21ου αιώνα ονομάζεται από τώρα κοινωνία της γνώσης και της πληροφο
ρίας. Στηρίζεται στην παραγωγή και ανανέωση της γνώσης με πρωτόγνωρους ρυθμούς 
και στην ολοένα αυξανόμενη χρήση των νέων τεχνολογιών, της πληροφορικής και της 
επικοινωνίας σε όλο το φάσμα της ανθρώπινης δραστηριότητας. Εξέλιξη που δημιουργεί 
νέα δεδομένα και νέες ευκαιρίες για την ανάπτυξη, την ευημερία και την ποιότητα ζωής, 
αλλά και νέους καταναγκασμούς. Αλλάζει ο τρόπος εργασίας, διασκέδασης, επικοινω
νίας, συναλλαγής, αλλάζει ριζικά ο τρόπος ζωής του πολίτη. Οι νέες τεχνολογίες αποτε
λούν εργαλείο για τον εκσυγχρονισμό του κράτους, την ανταγωνιστικότητα των επιχειρή
σεων, την οργάνωση του ελεύθερου χρόνου των ανθρώπων. Ανατρέπουν τη σχέση πνευ
ματικής και χειρονακτικής εργασίας. Οι φορείς της γνώσης δεν περιορίζονται πια στο 
σχολείο και την οικογένεια. Η γνώση μεταφέρεται με τα σύγχρονα μέσα από αναρίθμη
τους διαύλους και για όσο χρόνο ζει ο άνθρωπος.



Η πορεία κατοχύρωσης μιας πραγματικής κοινωνίας της πληροφορίας πέρα από το θε
σμικό πλαίσιο προστασίας των δικαιωμάτων του πολίτη προϋποθέτει θετικές δράσεις που
διασφαλίζουν:
•  ίσες ευκαιρίες πρόσβασης για όλους στην πληφορορία
• την ορμητική είσοδο της καινοτομίας στην επιχειρηματική δραστηριότητα.
•  την ενσυνείδητη προστασία των ατομικών και συλλογικών δικαιωμάτων και της δημο

κρατίας από την ηλεκτρονικό διεθνισμό.
• τη διαρκή βελτίωση των υπηρεσιών προς τον πολίτη και τις επιχειρήσεις.
•  την εισαγωγή και ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην πορεία της αναβάθμισης της 

ποιότητας ζωής και στην προστασία των δικαιωμάτων του πολίτη και του καταναλωτή.
•  την προσαρμογή του εκπαιδευτικού συστήματος στην ψηφιακή εποχή.
• την χρήση των νέων μέσων στην οικονομική ανάπτυξη, στην αύξηση της απασχόλησης, 

στην ανάδειξη του πολιτισμού μας, στη λειτουργία των μέσων μαζικής επικοινωνίας.

24. Προς την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης

Η ανάγκη συνεχούς μάθησης και αλλαγής του εκπαιδευτικού συστήματος, η προσαρμογή 
στις νέες πραγματικότητες, είναι στις απόλυτες προτεραιότητές μας. Γιατί η θέση της Ελλά
δας στην Ευρώπη και τον κόσμο θα εξαρτηθεί από το πόσο γρήγορα και αποτελεσματικά θα 
ανταποκριθεί το εκπαιδευτικό μας σύστημα.
Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση έχει στόχο τη δημιουργία ενός σχολείου σύγχρονου και ελ
κυστικού για τους μαθητές που καλλιεργεί την κριτική σκέψη, παρέχει δημοκρατική αγω
γή και παιδεία, διαμορφώνει ελεύθερες και αυτόνομες προσωπικότητες, παρέχει ιστορι
κές, κοινωνικές και πρακτικές γνώσεις που συνιστούν στερεή υποδομή.
Ακόμη η μεταρρύθμιση θέλει να διευκολύνει την απρόσκοπτη πρόσβαση στην τριτοβάθ
μια εκπαίδευση για όλους. Η φυσική σύνδεση του πτυχίου με την πρόσβαση στην αγορά 
εργασίας, ταυτόχρονα με τον νέο προσανατολισμό του περιεχομένου σπουδών, δεν είναι 
ασύμβατοι αλλά παράλληλοι στόχοι. Στόχοι που ξεκινούν με τον επαναπροσανατολισμό 
της επαγγελματικής εκπαίδευσης και της σύνδεσής της με την αγορά εργασίας. Η κρίση 
και η αξιολόγηση του συνόλου της εκπαιδευτικής κοινότητας έχει ακριβώς σχέση με την 
διαρκή ανανέωση, τον εμπλουτισμό και την επανάσταση της γνώσης. Η δυνατότητα των 
πολιτών να έχουν “δια βίου” πρόσβαση στους χώρους μόρφωσης και εκπαίδευσης αντα- 
ποκρίνεται στην σύγχρονη ανάγκη και εξέλιξη των κοινωνιών του μέλλοντος.
Το πλαίσιο, οι στόχοι, η στρατηγική της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης που σχεδιάσαμε 
και υλοποιούμε πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα από συστηματική προσπάθεια για την ανά
δειξη των νέων θεσμών και του σύγχρονου περιεχομένου της εκπαίδευσης. Η εκπαιδευτι
κή κοινότητα, οι μαθητές, οι σπουδαστές, πρέπει να αποτελέσουν βασικούς συντελεστές 
της προσπάθειας.
Για την Ελλάδα ο 21ος αιώνας, που κυριαρχείται από την πραγματικότητα ότι το πιο παρα
γωγικό κεφάλαιο είναι η γνώση, αποτελεί μία πρόκληση γιατί το ανθρώπινο δυναμικό μας 
έχει τεράστιες δυνατότητες και η παιδεία είναι θεμέλιο της δημιουργίας ισχυρής κοινωνίας.

25. Προς την πολιτιστική αναγέννηση και την “επιστροφή” της αθλητικής ιδέας.

Για μας, η ανάπτυξη της χώρας και η ισχυρή κοινωνία δεν μπορούν να αναδειχθούν χωρίς



τις συνθήκες μιας πραγματικής πολιτιστικής αναγέννησης. Μια αναγέννηση που δεν απο
τελεί υπόθεση μόνο των μηχανισμών της αγοράς, ούτε αποτέλεσμα αυταρχικών κρατικών 
παρεμβάσεων. Και αυτό γιατί ο πολιτισμός δεν αφορά τους λίγους παραγωγούς και κατα
ναλωτές “πολιτιστικών προϊόντων” αλλά συνδέεται στενά με τις αξίες που δίνουν νόημα 
στη ζωή, αξίες που αφορούν τόσο την αναγέννηση του ατόμου όσο και τη διαμόρφωση 
της συλλογικής ταυτότητας. Σε μία ανεκτική και πλουραλιστική δημοκρατία η πολιτιστική 
πράξη, η δημιουργία, η απόλαυση είναι έκφραση της ιδιαιτερότητας του καθενός χωρίς 
κηδεμονεύσεις και εξισοτισμούς.
Πρέπει να πάρουμε ενεργητικές και πολύπλευρες πρωτοβουλίες οι οποίες:
•  μπορούν να εγγυηθούν την πολυφωνία και το βάθος της σύγχρονης πολιστικής δημι

ουργίας.
• περιορίζουν τις πολιτισμικές ανισότητες.
• αναπτύσσουν αποκεντρωμένα όλες τις διαθέσιμες πολιτιστικές δυνάμεις.
•  δημιουργούν υποδομές που εμπλουτίζουν τις εκφραστικές και προσληπτικές δυνατό

τητες όλων των πολιτών.
•  στηρίζουν και αναδεικνύουν την πρωτοπορία, τον πειραματισμό, τις ανανεωτικές μορ

φές τέχνης.
•  προστατεύουν τα δικαιώματα των δημιουργιών που υπόκεινται στην εκμετάλλευση από 

ολοένα και ισχυρότερες οικονομικές εξουσίες.
• προστατεύουν, αναδεικνύουν και εντάσσουν στη σύγχρονη κοινωνική ζωή την πολιτι

σμική κληρονομιά της χώρας.
Η καθιέρωση της “Πολιτιστικής Ολυμπιάδας” δίνει στην επιστροφή της αθλητικής ιδέας 
ένα ευρύτερο και πιο ουσιαστικό περιεχόμενο, μετατρέπει το “Αθήνα 2004” σε “Ελλάδα 
2004”. Πρέπει να επισημάνουμε στη σύνδεση των ολυμπιακών αγώνων με διεθνείς πρω
τοβουλίες που αποσκοπούν σ' αυτή την επιστροφή όπως η πρωτοβουλία για την εκεχει
ρία και να αναδείξουμε στο μέτρο του δυνατού μια άλλη άποψη για την οργάνωση των 
αθλητικών γεγονότων. Το αθλητικό κίνημα πρέπει να τεθεί με αυτή την ευκαιρία σε νέα 
βάση, να απλωθεί και να αγκαλιάσει όλους τους Έλληνες. Να αναπτύξει υποδομή και 
αθλητικά προγράμματα στους χώρους εργασίας, εκπαίδευσης, θητείας, για όλες τις κοι
νωνικές ομάδες.

26. Προς την κοινωνία των πολιτών

Ο αιώνας που έρχεται απαιτεί μία νέα σχέση ανάμεσα στο κράτος και την κοινωνία. Ο κι
νητήριος μοχλός της προόδου βρίσκεται στις ζωντανές δυνάμεις της κοινωνίας και κυ
ρίως στις νέες γενιές που έχουν τη δύναμη της ανατροπής, της αμφισβήτησης, της ρήξης 
αλλά και τη γνώση της οικοδόμησης του καινούριου.
Η ενεργοποίηση αυτών των δυνάμεων αποτελεί το βάθρο της πολιτικής για το δημοκρατι
κό σοσιαλισμό. Είναι ο δρόμος που υπερβαίνει τα δύο ιστορικά αδιέξοδα του αιώνα που 
φεύγει: τον νεο-φιλελεύθερο δογματισμό που βασίζεται στον ατομικισμό και την απαξίω
ση της κοινωνίας ως συλλογικής οντότητας, και τον δογματισμό της παλιάς αριστερός 
που εξαφανίζει την ατομικότητα στο όνομα ενός κράτους “παντεπόπτη”. Η ανάδειξη των 
αυτόνομων δυνάμεων της κοινωνίας σηματοδοτεί μια ριζοσπαστική προοπτική για την ελ
ληνική πραγματικότητα που δεν έχει ξεπεράσει ακόμη την αγκύλωση των πελατειακών 
σχέσεων και του παραδοσιακού κρατισμού.



Το ΠΑ.ΣΟ.Κ., ένα σύγχρονο σοσιαλιστικό κόμμα, πιστεύει ότι όλες οι επιμέρους δράσεις 
και πρωτοβουλίες του έχουν έναν απώτατο σκοπό: να διαμορφώσουν τις ευκαιρίες και τις 
ευχέρειες, τις συνθήκες και τις προϋποθέσεις που ευνοούν την αυτόνομη ανάπτυξη της 
προσωπικότητας όλων των πολιτών, αλλά και καθενός ξεχωριστά. Για το ΠΑ.ΣΟ.Κ., ένα 
κόμμα που στο επίκεντρο της πολιτικής του βρίσκεται η αξία του ανθρώπου, η ανάπτυξη, 
η κοινωνική πολιτική, ο εκσυγχρονισμός των θεσμών, η πολιτιστική ανάπτυξη ή η εκπαί
δευση έχουν αξία για έναν λόγο: επειδή αποτελούν εργαλεία για την ανάπτυξη των πρω
τοβουλιών των πολιτών στην οικονομία, στην κοινωνική ζωή, στον πολιτισμό.
Στόχος των πολιτικών μας είναι μια πολιτεία που δεν εγγυάται απλώς την ελευθερία των 
πολιτών. Μια πολιτεία που όχι μόνο προστατεύει τους πολίτες της από την ίδια την αυθαι
ρεσία της ή την παρουσία των ισχυρών, αλλά τους δίνει δυνατότητες και ευκαιρίες, και 
τους δείχνει δρόμους δημιουργικούς. Μια πολιτεία που υπερασπίζει τους αδύναμους. 
Μια πολιτεία που εμπιστεύεται την αυτενέργεια των πολιτών.
Χρειαζόμαστε γι’ αυτό πολίτες πρωταγωνιστές και συμμέτοχους. Πολίτες ενήμερους και 
απαιτητικούς. Πολίτες που ανήκουν σε μια ζωντανή κοινωνία, σφυρηλατημένη στις αξίες 
του σεβασμού απέναντι στον άλλο, της ισότητας και της αλληλεγγύης, της ελευθερίας 
και της συνευθύνης.

27. Με τη νεολαία στην πρώτη γραμμή της ιιάγης

Το ΠΑΣΟΚ δεν έχει την πολυτέλεια να εξωράίσει την κατάσταση ή να το υποβαθμίσει το 
μέγεθος των θυσιών που έκανε ο ελληνικός λαός. Και δεν έχει την πολυτέλεια αυτή όχι 
μόνο απέναντι στους έλληνες πολίτες που αγωνιούν και προσπαθούν σήμερα. Αλλά και 
απέναντι στις επερχόμενες γενιές. Και πρώτα από όλα απέναντι στη σημερινή νέα γενιά. 
Αυτός είναι ο λόγος που η σημερινή νεολαία είναι ο φυσικός μας σύμμαχος, Η νέα γενιά 
που ζει σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον, σε έναν κόσμο με λίγες ευκαιρίες, σε μια κοι
νωνία με πολλούς θύλακες αναχρονισμού και συντήρησης, σε μια κοινωνία που με κόπο 
εγκαταλείπει τη μιζέρια και το τέλμα, θέλει την αλλαγή, θέλει τον εσκυγχρονισμό, θέλει 
τις ρήξεις. Και όχι μόνο εξαιτίας μια έμφυτης ανατρεπτικότητας. Αλλά γιατί νοιώθει ότι η 
διαιώνιση των προβλημάτων και των καθυστερήσεων της ελληνικής κοινωνίας αποτελεί 
πηγή άγχους και ανασφάλειας και ταυτόχρονα εμπόδιο για τη ζωντάνια, τη δημιουργικό
τητα, τη φαντασία της. Γιατί νοιώθει ότι τα αιτήματα της αυτονομίας, της αλληλεγγύης, 
της ισότητας που διαπνέουν το όραμά μας για την αυριανή Ελλάδα αντιστοιχούν άμεσα 
στις ανάγκες και τις αξιώσεις τους.
Αποβλέπουμε σε μια ισχυρή νεανική συνιστώσα στη ζωή της χώρας. Και αναφερόμαστε 
βέβαια στην πολιτική συμμετοχή, που θεωρούμε ύψιστο ενδιαφέρον και δικαίωμα, αλλά 
και σε πρωτοβουλίες με εθελοντικό χαρακτήρα και κοινωνικό προσανατολισμό. Οι μονα
χικοί δρόμοι και οι μονοδιάστατες προοπτικές που άλλοι διαμορφώνουν πρέπει όχι μόνο 
να μας προβληματίζουν αλλά και να μας έχουν σε διαρκή εγρήγορση. Εμείς θέλουμε μια 
ζωντανή και με πολλά ενδιαφέροντα νεολαία, που κατακτά και χαίρεται τη ζωή σ’ όλες τις 
εκφράσεις της.
Το ΠΑΣΟΚ θα συνεχίσει να παίρνει συστηματικές πρωτοβουλίες για:

Την εξασφάλιση με θετικές πράξεις των ευχερειών και ευκαιριών που είναι απαραίτη
τες ώστε κάθε νέος να μπορεί να αναπτύξει τη ζωή του δημιουργικά και όπως ο ίδιος 
νομίζει.



•  Την αξίωση των νέων για περισσότερες ευκαιρίες στην εκπαίδευση, την απασχόληση, 
την κοινωνική και οικονομική ζωή, τον πολιτισμό.
Την ικανοποίηση της αξίωσης των νέων να ακούγεται ανόθευτα η φωνή τους και να 
λαμβάνεται υπόψιν η γνώμη τους, της αξίωσης να επηρεάζουν αυτόνομα τις εξελίξεις 
που τους αφορούν.



Η ΑΝ ΤΙΣΤΟ ΙΧΙΣΗ  Κ ΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΥΝΑΜΕΩΝ  
Η ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

28. Ο νέος προοδευτικός κοινωνικός συνασπισμός

Η Ελλάδα του 2000 κινείται στον αστερισμό των σύγχρονων αναγκών και στόχων της. 
Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να πούμε καθαρά με ποιες κοινωνικές δυνάμεις και κάτω 
από ποιές προϋποθέσεις θα ανταποκριθούμε στις ανάγκες και θα υλοποιήσουμε τους 
στόχους. Επιβάλλεται με άλλα λόγια να επαναδιατυπώσουμε με σύγχρονους όρους την 
κοινωνική συμμαχία των μη προνομιούχων και την αντίστοιχη στρατηγική της εθνικής λαϊ
κής ενότητας.
Πρώτα απ’ όλα ένας νέος προοδευτικός κοινωνικός συνασπισμός οφείλει να έχει σταθε
ρό μέτωπο απέναντι στις δυνάμεις του άκριτου κοσμοπολιτισμού, της αναπαραγωγικής 
οικονομίας, του παρασιτισμού και της διαφθοράς.
Σημαίνει ακόμη ότι τη βάση, τον πυρήνα του συνασπισμού αυτού εξακολουθούν να απο
τελούν οι δυνάμεις της εργασίας, τα ασθενέστερα στρώματα του πληθυσμού, αυτές που 
υπήρξαν πάντοτε η ραχοκοκαλιά του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Δηλαδή οι εργάτες, οι μισθωτοί, τα αγρο
τικά στρώματα, οι μικρομεσαίοι επαγγελματίες, οι άνεργοι, οι συνταξιούχοι. Απέναντι 
τους η πολιτική οφείλει να είναι ενισχυτική, διακριτή και συγκεκριμένη. Κεντρική θέση σ’ 
αυτή την προσπάθεια έχει η μεγάλη προτεραιότητα που πρέπει να δώσουμε στη διασύν
δεση, την οργανική σχέση και διάρθρωση του τριγώνου: δυνάμεις θεσμοποιημένης εργα
σίας - στρώματα έργων - οικονομικοί μετανάστες. Εκεί κρίνεται, κυρίως, η ενότητα, η συ
νοχή και η αλληλεγγύη της κοινωνίας μας.
Παράλληλα ο προοδευτικός κοινωνικός συνασπισμός διευρύνεται συνεχώς με τα νέα 
στρώματα που γεννά η νέα εποχή των επιχειρηματιών, των επιστημόνων της εξειδικευμέ- 
νης εργασίας. Οι δυνάμεις αυτές μπορούν να συμβάλλουν αποφασιστικά στην παραγωγι
κή ανασυγκρότηση και τον εκσυγχρονισμό του τόπου.
Και βεβαίως, ο νέος συνασπισμός πρέπει να απευθυνθεί και να ενσωματώσει τις κοινωνι
κές δυνάμεις που αγωνίζονται για τα σύγχρονα αιτήματα που αφορούν την οικολογία, τον 
πολιτισμό, την παιδεία, το δίκτυο κοινωνικής αλληλεγγύης, την ισότητα, τα κοινωνικά 
προβλήματα της νέας γενιάς, την προστασία και την ασφάλεια του πολίτη, το περιβάλ
λον, ό,τι δηλαδή συνιστά την ποιότητα ζωής στον κόσμο του παρόντος και του μέλλο
ντος.
Κατά συνέπεια, ο νέος προοδευτικός κοινωνικός συνασπισμός συσπειρώνει σε μια διαρ
κώς διευρυνόμενη κοινωνική πλειοψηφία τις δυνάμεις της εργασίας, της παραγωγής, του 
πολιτισμού, της οικολογίας, της επιστήμης, της κοινωνικής αλληλεγγύης.

29. Η  μετατροπή της κοινωνικής πλειοψηφίας σε πολιτική δύναμη

Η μετατροπή αυτής της κοινωνικής πλειοψηφίας σε πολιτική δύναμη που θα καθορίσει 
την επίτευξη των σύγχρονων οραμάτων και στόχων του ελληνισμού και θα διασφαλίσει



την προοδευτική πορεία του τόπου, γίνεται με όρους κοινωνίας και αναγέννησης της πο
λιτικής και όχι με όρους νομής και διαχείρισης εξουσιών.
Αυτό προϋποθέτει πολύ συγκεκριμένες επιλογές και κατευθύνσεις:

. Στο επίκεντρο των στόχων μας βρίσκεται πάντοτε ο πολίτης και η ευημερία του, ο σε
βασμός στην αυτονομία του, τη συμμετοχική του δύναμη, την ενεργό του δράση. Η νέα 
εποχή απαιτεί συλλογικά, κοινωνικά και πολιτικά υποκείμενα που δεν υποβαθμίζουν τον 
πολίτη “σε μάζα”, ούτε τον χειραγωγούν. Μια νέα σχέση του ατομικού με το συλλογικό 
οφείλει να αποτελέσει τη βάση της συγκρότησης αυτών των υποκειμένων.

2 Οι διαχωριστικές γραμμές στην κοινωνία δεν προκύπτουν στο όνομα ιστορικών πολιτι
κών αντιπαραθέσεων, αλλά στην πραγματική βάση των στόχων της σύγχρονης ανάπτυ
ξης. Δεν είναι πια αρκετά μια κοινωνία τυπικής συναίνεσης που εξαντλεί τον κοινωνικό 
διάλογο στη διανομή της “πίτας” ανάμεσα σε παραδοσιακούς κοινωνικούς εταίρους. 
Πρέπει να εξοικειωθούμε με την ιδέα ότι η κοινωνία του σήμερα και του αύριο θα στη
ρίζεται σε μία ενσυνείδητη αναπτυξιακή συμμαχία αντιπαρατιθέμενων, ίσως, αλλά συμ
βατών συμφερόντων.
Ο νέος προοδευτικός κοινωνικός συνασπισμός οφείλει να αρθρώνει αυτή τη συμμαχία 
μέσα από ολοκληρωμένες συμφωνίες που περιλαμβάνουν όλες τις όψεις της πραγμα
τικής ανάπτυξης: την παραγωγική ανασυγκρότηση, την αύξηση της παραγωγικότητας, 
την εξωστρέφεια, την ανταγωνιστικότητα, την απασχόληση, το κοινωνικό κράτος, την 
ποιότητα ζωής.
Οι συμφωνίες αρθρώονται σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, ακόμη και ευρωπαϊκό επί
πεδο.
Στη βάση κατά συνέπεια των νέων διαχωριστικών γραμμών οριοθετούνται, κρίνονται 
και τελικά πραγματοποιούνται τα κοινωνικά, προοδευτικά και εθνικά μέτωπα και αντι
στοιχούνται οι πολιτικές δυνάμεις.

3, Στην πρώτη γραμμή αυτής της οριοθέτησης βρίσκεται ο επανακαθορισμός του ρόλου 
της πολιτικής στο χώρο του ιδιωτικού και η κυριαρχία του κοινωνικού κριτηρίου της πο
λιτικής πράξης απέναντι στο ατομικό ή το κρατικό. Η νέα σχέση της προοδευτικής πο
λιτικής με την κοινωνία και η αφετηρία της αναγέννησής της ξεκινά από τη συνειδητο- 
ποίηση ότι η στρατηγική πραγμάτωσης των στόχων της, δεν περνά πιά κυρίαρχα μέσα 
από το κράτος, ούτε εξαντλείται σ’ αυτό. Επιστρέφει στη βάση της παραγωγής και της 
καθημερινότητας του πολίτη για να απευθυνθεί σ’ αυτόν στη δημιουργική του δύναμη, 
αυτενέργεια και πρωτοβουλία. Το κράτος έπαψε πια να υποθάλπει το όνειρο της ατομι
κής και συλλογικής καταξίωσης και ολοκλήρωσης. Χρειαζόμαστε κοινωνίες με ανε
πτυγμένες όλες τις φυσικές, ανθρώπινες και παραγωγικές μας δυνατότητες, ικανές να 
αποφασίζουν και να ελέγχουν την ίδια τους την πορεία. Οι εξελίξεις της εποχής μας δί
νουν όλες τις δυνατότητες γι’ αυτό.

4. Στη βάση αυτής της κατεύθυνσης το διαρθρωμένο μαζικό κίνημα πρέπει να αναζητήσει 
το νέο του ρόλο και να ανασυγκροτηθεί. Συνδικαλισμός, αυτοδιοίκηση, νέα κινήματα και 
ρεύματα, μη κυβερνητικές οργανώσεις, ενοποιούν δυνάμεις και στόχους στα πλαίσια των 
ολοκληρωμένων συμφωνιών. Η κοινή δράση στα ευρωπαϊκά πλαίσια, η γενίκευση και 
υλοποίηση των αιτημάτων, η αλληλεγγύη και η συμπόρευση με τους ανέργους και τους 
οικονομικούς μετανάστες, έρχονται να τροποποιήσουν, να συμπληρώσουν το παραδο
σιακό διεκδικητικό πλαίσιο. Ως ισότιμοι κοινωνικοί εταίροι έχουν πλέον γνώση και είναι 
υπεύθυνοι και ώριμοι συντελεστές της νέας ευημερίας, αλλά και της διαμόρφωσης των



ευρύτερων πολιτικών και κοινωνικών εξελίξεων. Η σχέση των αντιπροσωπευτικών θε
σμών (συνδικάτο-αυτοδιοίκηση-κοινωνικοί φορείς) τόσο με τα κόμματα, όσο και τις κοι
νωνικές δυνάμεις, πρέπει να επαναπροσδιοριστεί στη βάση της αυτονομίας και της μη 
υποκατάστασης. Σχέση που οφείλει να εγκαταλείψει τον άκριτο κομματισμό και την χει
ραγώγηση και να διαμορφώσει νέους όρους οργάνωσης και παραταξιακής δράσης.

30. Πολιτικό σύστημα και ανασύνθεση τον προοδευτικού χώρον

Από την αρχή ξεκαθαρίζουμε ότι το ΠΑΣΟΚ θα διεκδικήσει την επόμενη τετραετία στις 
εκλογές του 2000 με το ισχύον εκλογικό σύστημα για να ολοκληρώσει το πρόγραμμα που 
παρουσίασε στον ελληνικό και ψηφίστηκε γι’ αυτό στις εκλογικές αναμετρήσεις του ’93 και 
του '96. Πιστεύουμε ότι αυτό υπαγορεύει το συμφέρον του τόπου και οι εθνικές επιταγές. 
Ωστόσο το τέλος του ιστορικού κύκλου της μεταπολίτευσης με την αντίστοιχη διάταξη 
και ανάπτυξη των πολιτικών δυνάμεων που προκάλεσε, φέρνει στο προσκήνιο την πορεία 
του πολιτικού συστήματος, την αυθεντική αντιστοίχηση των κομμάτων και των κοινωνικών 
δυνάμεων και βεβαίως, επαναφέρει σε νέα βάση το αίτημα της ανασύνθεσης του ευρύτε
ρου προοδευτικού χώρου.
Οι ανάγκες και οι μεγάλες προτεραιότητες της χώρας υπαγορεύουν ένα πολιτικό σύστη
μα που αναπτύσσεται και λειτουργεί σε συνθήκες αδιατάρακτης πολιτικής σταθερότητας, 
καθαρών και σύγχρονων κανόνων πολιτικών σχέσεων και επιδιώξεων και ολοκληρωμένη 
δημοκρατική δομή που επιτρέπει την πιο αυθεντική έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας. Ο 
συνδυασμός αυτών των θεμελιακών, για μας, παραμέτρων, οφείλει να διασφαλίζει σταθε
ρή και ισχυρή Κυβέρνηση, αποτελεσματική και δημοκρατική λειτουργία.
Αρνούμαστε να αποδεχθούμε τις συμπληγάδες δύο υπαρκτών κινδύνων:
• την ενσωμάτωσή μας σε ένα σύστημα σχέσεων και εξουσιών που καθιστά τον “δικομμα- 

τισμό” δύο μεγάλων πόλων που εναλλάσσσονται στη διακυβέρνηση μια απλή διαχείριση 
και νομή της εξουσίας, που ελέγχεται από εξωθεσμικά οικονομικά ή πολιτικά κέντρα.

• την πολυδιάσπαση και τον κατακερματισμό των υπαρχόντων σχηματισμών που οδηγεί 
στην “ιταλοποίηση” της πολιτικής ζωής και σε τεχνητές πλειοψηφίες κορυφής μιας 
αδύναμης και ατελέσφορης εξουσίας. Δεν νομίζουμε ότι οποιαδήποτε παρόμοια προο
πτική ανταποκρίνεται στις ανάγκες της χώρας και τώρα και στο μέλλον. Το εκλογικό 
σύστημα στις πάγιες αρχές και διατάξεις του πρέπει να διασφαλίζει την κατά το δυνα
τόν αναλογικότερη εκπροσώπηση αλλά και να αποφεύγει τους δύο αυτούς κινδύνους.

Δεν έχουμε, για λόγους αρχής και ιδεολογίας, την ψευδαίσθηση ότι ο νέος προοδευτικός 
κοινωνικός συνασπισμός ταυτίζεται με ένα κόμμα. Είναι πολύ ευρύτερος. Ούτε ότι οι κοι
νωνικές δυνάμεις είναι αμετάκλητα προοδευτικές ή συντηρητικές και "ανήκουν” σε ένα 
κόμμα. Πολύ περισσότερο που στις σύγχρονες κοινωνίες η έκφραση των νεών διαχωρι- 
στικών γραμμών στο πολιτικό επίπεδο επανατοποθετεί σε νέα βάση την έννοια και την 
αντιπαράθεση του συντηρητικού με το προοδευτικό. Άρα δεν είμαστε κατά των συνεργα
σιών αρκεί να εκφράζουν ώριμες συγκλίσεις σε επίπεδο στρατηγικής και διακυβέρνησης 
και όχι μόνο και μόνο την επιδίωξη για νομή της εξουσίας.
Είναι φανερό ότι αναγνωρίζοντας την ανάγκη ανασύνθεσης του ευρύτερου προοδευτικού 
χώρου της ελληνικής αριστερός, πρέπει να μιλήσουμε για μια βαθιά κοινωνική διεργασία 
την οποία διευκολύνει ο άμεσος και ουσιαστικός διάλογος στην κορυφή και όχι απλώς 
πολιτική διαπραγμάτευση κατανομής εξουσιών.



Μια τέτοια ανασύνθεση απαιτεί να δώσουμε τέλος στην ιστορική εποχή που οι σχέσεις 
των κομμάτων κυριαρχούνται είτε από τον “δικομματικό ηγεμονισμό” είτε από τα “κόμμα
τα - μπαλαντέρ”. Και να ανοίξουμε ένα νέο ιστορικό κύκλο ουσιαστικών προγραμματικών 
συγκλίσεων που προκαλούν τις κυβερνητικές συμπράξεις, δεν έπονται αυτών, και επανα- 
θεμελιώνουν το προοδευτικό μέτωπο απέναντι στο μέτωπο της συντήρησης.
Ο μόνος δρόμος για μας είναι η πολιτική “ανοιχτών θυρών” χωρίς ηγεμονισμούς και προ- 
απαιτούμενα με στόχο ουσιαστικές συγκλίσεις στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστε
ράς πάνω στα μεγάλα προβλήματα του τόπου, με προγραμματικές και πολιτικές συμφω
νίες που διαμορφώνονται ανάμεσα στα κόμματα, κινήσεις πολιτών, παρατάξεις και χώ
ρους από μηδενική βάση.



Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ
1. Το ΠΑΣΟΚ του 21ου αιώνα έχει το ηθικό, το ιστορικό και πολιτικό χρέος να αναλάβει 

την πολιτική διεύθυνση του σύγχρονου προοδευτικού κοινωνικού συνασπισμού και να 
εκφράσει ως κεντρικός πολιτικός σχηματισμός την ανασύνθεση του προοδευτικού χώ
ρου. Η αναγέννηση του Κινήματος της Αλλαγής, ιστορικό αιτούμενο για ένα χρονικό 
διάστημα που ξεπερνά τη δεκαετία, γίνεται σήμερα συνώνυμη της νέας ανανέωσης, 
της νίκης και της προοπτικής μας.

2. Με βάση τις θέσεις που διατύπωσαμε ένα αναγεννημένο ΠΑΣΟΚ έχει και στη νέα ιστο
ρική φάση τον σύγχρονο πατριωτικό, σοσιαλιστικό και δημοκρατικό χαρακτήρα που 
κυριολεκτικά σηματοδοτεί τη φυσιογνωμία και τη στρατηγική του. Είναι ανοιχτό και δη
μοκρατικό στο λαό και την κοινωνία και αντιπροσωπευτικό στις κοινωνικές δυνάμεις 
που συγκροτούν τον προοδευτικό κοινωνικό συνασπισμό. Εκφράζει ένα μεγάλο, ενιαίο 
και πολιτικό και κοινωνικό πλειοψηφικό ρεύμα αλλαγών και μεταρρυθμίσεων.

3. Το αναγεννημένο ΠΑΣΟΚ ως σύγχρονος σοσιαλιστικός πολιτικός σχηματισμός κινείται 
στο χώρο των ευρύτερων προοδευτικών δυνάμεων και των δυνάμεων του δημοκρατι
κού σοσιαλισμού, συμμετέχει ενεργά και δημιουργικά στη διαμόρφωση της νέας ευρω
παϊκής αριστερός που οδηγεί στην ενωμένη και προοδευτική Ευρώπη, εκφράζει στον 
κόσμο των ανοιχτών συνόρων ένα κίνημα πραγματικής κοινωνικής αλληλεγγύης. Ένα 
Κίνημα που:

•  Απέναντι στις ανεξέλεγκτες δυνάμεις της αγοράς προβάλλει την κοινωνία αλληλεγ
γύης, συνοχής και δικαιοσύνης.
Απέναντι στις δυνάμεις του συντηρητισμού, του κοινωνικού αποκλεισμού και της εξα
θλίωσης των πληθυσμών στον πλανήτη προβάλλει το όραμα της καλύτερης ποιότητας 
ζωής, μιας νέας ευημερίας.
Απέναντι στις αυταρχικές και συγκεντρωτικές λογικές του παγκόσμιου καπιταλισμού 
προβάλλει το πρότυπο της δημοκρατικής συμμετοχικής κοινωνίας των πολιτών.

•  Απέναντι στις δυνάμεις του νεο-φιλελευθερισμού, του τέλους της ιστορίας, των εθνών, 
της πολιτικής και του πολιτισμού προβάλλει το πρότυπο μιας πολυεθνικής και πολυπο- 
λιτισμικής δημοκρατίας, μιας κοινωνικής οργάνωσης με κέντρο τον άνθρωπο και την 
ευημερία του.
Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο το αναγεννημένο ΠΑΣΟΚ αναλαμβάνει πρωτοβουλίες στο ευ
ρωπαϊκό και το ευρύτερο διεθνές πεδίο με βασικούς στόχους:

•  Την αναγέννηση της Σοσιαλιστικής Διεθνούς ως φορέα της παγκόσμιας κοινωνικής αλλη
λεγγύης και συσπείρωσης των προοδευτικών δυνάμεων.

•  Την επιτάχυνση της συγκρότησης του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος ως φορέα 
συλλογικής έκφρασης της ευρωπαϊκής αριστερός και κινητήριας δύναμης στην πορεία 
της ευρωπαϊκής ενοποιήσης σε προοδευτική κατεύθυνση.

•  Την αναμόρφωση των διεθνών κομματικών μας σχέσεων για την υποστήριξη της πολυδύ
ναμης και ενεργού πολιτικής υπεράσπισης των εθνικών συμφερόντων και επιδιώξεών 
μας.

4. Αυτό το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να επιστρέφει στη μορφή “κόμματος μαζών” παραδοσιακού 
αριστερού τόπου που λειτουργεί στο όνομα της κοινωνίας, ούτε να ολοκληρώσει τη μορ



φή του “κόμματος αξιωματούχων” που φαίνεται να κυριαρχεί σήμερα. Είναι σχηματισμός 
αυτόνομων και ενεργών πολιτών που:
Κατοχυρώνει τη νέα αυτονομία του απέναντι στη διαπλοκή συμφερόντων και σχέσεων 
όπως αυτά διαμορφώνονται σήμερα.
Οικοδομείται σε συνθήκες πολιτικής ενότητας και σύνθεσης διαφορετικών απόψεων, θέ
σεων, ρευμάτων, ιδεών που διακινούνται ελεύθερα και δημοκρατικά και αρνείται το “κόμ
μα - ομοσπονδία”, το “κόμμα αντιπροσωπεύσεων και οργανωμένων τάσεων”, το κόμμα 
που αθροίζει κάθετα αρθρωμένες ομάδες ή προσωπικές στρατηγικές.

•  Κρίνεται από την ικανότητα του να συλλογικοποιεί τις πολιτικές δομές και να κοινωνικο
ποιεί την εξουσία ως φορέας συλλογικής επεξεργασίας, διαμόρφωσης και ελέγχου της 
πολιτικής και δημοκρατικής διακυβέρνησης κι όχι από την ενσωμάτωσή του σε ένα σύ
στημα διαχείρισης και διανομής εξουσιών.

•  Εξελίσσεται σε σύγχρονο επικοινωνιακό θεσμό που αφομοιώνει στην ιδεολογία και τη 
δράση του τη σύγχρονη γνώση που προβάλλει τη δική του εκδοχή για το κοινωνικό “γί
γνεσθαι” και “πράττειν”.

5. Η αναγέννηση του ΠΑΣΟΚ μπορεί να γίνει μόνο με όρους ζωντανού κοινωνικού σχηματι
σμού σε απευθείας σύνδεση και σχέση με τις κοινωνικές δυνάμεις, που:

•  Ενοποιεί και συνθέτει τα επιμέρους κοινωνικά αιτήματα και υποκείμενα.
Απαγκιστρώνεται από τον “κρατισμό” ως αντίληψη και πρακτική.

•  Επαναφέρει την πολιτική στο προσκήνιο ως προωθητική και ζωογόνα δύναμη προόδου, 
ως έκφραση μιας νέας συλλογικότητας και δράσης.

•  Αποκεντρώνει κάθε μορφή εξουσίας τόσο στον τύπο της διακυβέρνησης και της λει
τουργίας του κράτους, όσο και στο εσωκομματικό πεδίο.

Ένα αναγεννημένο ΠΑΣΟΚ είναι κατά συνέπεια ολοκληρωμένος κυβερνητικός σχηματι
σμός και όχι κόμμα “αντιπολιτευτικού τύπου”.
6. Η θεμελιακή ιδεολογική, πολιτική και οργανωτική επιλογή για την αναγέννηση του 

ΠΑΣΟΚ είναι η αρχή της άμεσης δημοκρατίας που προϋποθέτει την επαναφορά της 
πολιτικής σε όλους τους χώρους και τους τομείς της κοινωνικής οργάνωσης με μορ
φές εξειδικευμένης δράσης και παρέμβασης. Αυτό σημαίνει οριστική υπέρβαση αντι
λήψεων και πρακτικών “κλειστού κόμματος” σε κοινωνία ανοιχτών οριζόντων. Καθώς 
και την οριστική υπέρβαση των αφυδατωμένων οργανώσεων “γενικής πολιτικής” ή “πε
λατειακού τύπου”.

7. Η οργανωτική μορφή συμπεριλαμβάνει δύο ταυτόχρονες και παράλληλες δομές που 
επιβάλλουν τη λειτουργία:
του Κόμματος ως σύγχρονου θεσμού με την τοπική, περιφερειακή, εθνική και την ευ
ρωπαϊκή του έκφραση και το σώμα των συντεταγμένων οργάνων του διακριτό και αυ
στηρά οριοθετημένο.

•  του Κινήματος πολιτών που είναι ανοιχτό στην κοινωνία με την τοπική του συγκρότηση, 
αυτενέργεια και δράση.



Απόφαση

Κεντρικής Επιτροπής

για τις προτεινόμενες 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΕΣ 

ΡΥΘΜ ΙΣΕΙΣ και τα

Ο ρ γ α ν ο τ ικ α  τ ο υ  Σ υ ν έ δ ρ ιο υ



Α. ΕΠΙΜ ΕΡΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΕΣ  
ΡΥΘ Μ ΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΝΕΟ ΚΑΤΑΣΤΑΣΤΙΚΟ

Το ΠΑΣΟΚ που περιγράφουμε στις πολιτικές θέσεις ασφαλώς δεν οικοδομείται μόνο με 
οργανωτικούς όρους. Απαιτεί μία συνεχή ιδεολογική, πολιτική και οργανωτική ανασυ
γκρότηση, μια πραγματικά νέα συγκρότηση, δομή και λειτουργία. Η αναγέννηση του 
ΠΑΣΟΚ θα επικυρωθεί με ένα ουσιαστικά νέο Καταστατικό για το οποίο έκανε λόγο η Κ.Ε. 
στη Σύνοδο που προκήρυξε το 5ο Συνέδριο του Κινήματος.
Η συζήτηση που έγινε στην αρμόδια Επιτροπή της Κ.Ε. αλλά και στα πλαίσια της λειτουρ
γίας του Ε.Γ. έδειξε καθαρά ότι αυτή η μεγάλη τομή, η εκ βάθρων αλλαγή του υπάρχο- 
ντος ΠΑΣΟΚ ως προϊόντος βαθειάς κοινωνικής και πολιτικής διεργασίας δεν μπορεί να 
ολοκληρωθεί στη διάρκεια της προσυνεδριακής περιόδου. Όχι τόσο για τους ουσιαστι
κούς χρονικούς περιορισμούς όσο για το ότι μια τέτοια πορεία προϋποθέτει σημαντικές 
πολιτικές πρωτοβουλίες μιας νέας διάταξης των κομματικών μας δυνάμεων και νέας λει
τουργίας.
Προτείνουμε κατά συνέπεια, η εισήγηση για τη μορφή του κόμματος που θέλουμε, που 
ανταποκρίνεται στις συνθήκες μιας νέας ιστορικής φάσης, να επικυρωθεί ως απόρροια 
των πολιτικών θέσεων και κατευθύνσεων με πολιτική απόφαση του Συνεδρίου.
Η οργανωτική εισήγηση που θα συζητηθεί στις προσυνεδριακές διαδικασίες θα πρέπει να 
προωθήσει συγκεκριμένες λειτουργικές και καταστατικές ρυθμίσεις και αλλαγές στα 
πλαίσια της υπάρχουσας δομής του Κινήματος που θα διευκολύνει τη νέα Κ.Ε. να προχω
ρήσει στις αναγκαίες πρωτοβουλίες ώστε να υλοποιηθεί στο επόμενο Συνέδριο η ανάγκη 
επικύρωσης ενός πραγματικά νέου καταστατικού.
Ο βασικός στόχος αυτών των ρυθμίσεων είναι το Καταστατικό μας να θωρακιστεί από κά
θε πλευρά απέναντι σε ερμηνείες και πρακτικές που αναιρούν το πνεύμα και το γράμμα 
του και να ανοίξουν το δρόμο σε ουσιαστικές αλλαγές που θα επικυρώσουν τη στροφή 
στην κοινωνία και την ανασυγκρότηση της βάσης του Κινήματος.

Β. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜ Μ ΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ

1. Το ΠΑΣΟΚ οργανώνεται και λειτουργεί στη βάση της αρχής 
ένα ΠΑΣΟΚ -μία ηγεσία- νέα συλλογικότητα
η μορφή που πρέπει να βρίσκει έκφραση τόσο στην ηγετική 
πυραμίδα όσο και στα όργανα (εκτελεστικά, αντιπροσωπευτικά, 
προγραμματικά, μαζικά) σε όλα τα επίπεδα του κινήματος.

2. Οι λειτουργικές ρυθμίσεις και οι καταστατικές αλλαγές πρωτίστως θεσμοθετούν και 
κατοχυρώνουν τις δομές που εγγυώνταιτη συλλογική επεξεργασία, διαμόρφωση, από
φαση και έλεγχο των πολιτικών και καθιστούν την Κ.Ε., το Περιφερειακό Συμβούλιο, το 
Νομαρχιακό Συμβούλιο, τη Δημοτική Ολομέλεια και τη Γενική Συνέλευση της Οργάνω
σης Βάσης μάχιμα όργανα στο πεδίο της καθημερινής δράσης.



3. Το Κόμμα - σύγχρονος θεσμός πρέπει να βρίσκεται σε αντιστοιχία με τις αναπτυξιακές, 
παραγωγικές, διοικητικές δομές της σύγχρονης, αποκεντρωμένης και δημοκρατικής 
πολιτείας (Δήμος - Νομός - Περιφέρεια - Επιτελικό Κράτος) με τρόπο απλό, καθαρό και 
διακριτό.

4. Η αποκέντρωση της κομματικής λειτουργίας και η αναζωογόνηση της πολιτικής διαδι
κασίας στο Κίνημα προϋποθέτουν την κίνηση των στελεχών προς τη βάση, τη διάταξή 
τους σε χώρους εξειδικευμένης δράσης σε πρωτοβάθμιο επίπεδο και όχι τη συγκέ
ντρωσή τους σε κεντρικά και νομαρχιακά επιτελεία.

5. Στροφή στην κοινωνία και οργάνωση της βάσης του ΠΑΣΟΚ ως Κινήματος Πολιτών ση
μαίνει πρωτοβάθμια οργάνωση που ενοποιείται, λειτουργεί και αναπτύσσεται πολιτικά 
σε επίπεδο Δήμου και διάταξη των μελών της σε δίκτυο οργανώσεων με εξειδικευμένη 
δράση και δυνατότητες αυτοτελούς παρέμβασης.

6. Το ΠΑΣΟΚ είναι ανοικτό στην κοινωνία, τη συμμετοχή και την ενεργό δράση των πολι
τών μέσα σε δεδομένο πλαίσιο υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που προϋποθέτουν τον 
επανακαθορισμό της ιδιότητας του μέλους στις σύγχρονες συνθήκες.

Γ. Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΡΥΘΜ ΙΣΕΙΣ
Κεντρικό επίπεδο

•  ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΙΙΙΤΡΟΠΗ - ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
Η Κεντρική Επιτροπή
• είναι μάχιμο όργανο πολιτικής σύνθεσης και δράσης
• ο αριθμός των μελών της παραμένει ο ίδιος : 150 τακτικά - 30 αναπληρωματικά.
•  συνέρχεται σε τακτική Σύνοδο τρεις φορές τουλάχιστον το χρόνο
• συνέρχεται επίσης σε ειδική Σύνοδο κατά Τομέα Πολιτικής
• τα μέλη της διατάσσονται σε τομείς πολιτικής, κατά το πρότυπο των επιτροπών της 

Βουλής, οι οποίοι επεξεργάζονται και διαμορφώνουν πολιτική
•  οι Γραμματείς των Τομέων Πολιτικής εκλέγονται από την Κ.Ε.

διαζευτική πρόταση: αύξηση αριθμού μελών Κ.Ε. σε 180 τακτικά και 20 αναπληρωματικά.

•  ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 
Το Εκτελεστικό Γραφείο
•  είναι πολιτικό όργανο που εκφράζει τη συλλογικότητα και διαμορφώνει την πολιτική 

στρατηγική του Κινήματος.
•  αποτελείται από τον Πρόεδρο του Κινήματος, το Γραμματέα της Κ.Ε. και 11 μέλη που 

εκλέγονται από την Κ.Ε. Τρία μέλη του Ε.Γ. τουλάχιστον δεν ασκούν κυβερνητικά καθή
κοντα.

•  Λειτουργεί με την ευθύνη του Προέδρου του Κινήματος.
διαζευτική πρόταση: ·  τα μισά τουλάχιστον μέλη του Ε.Γ. συμπεριλαμβανομένου και 

του Γ ραμματέα της Κ.Ε. δεν ασκούν κυβερνητικά καθήκοντα
• θεσπίζεται θέση αντιπροέδρου στο Κίνημα.



•  ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Η Εκτελεστική Γραμματεία
•  είναι πολιτικό όργανο συλλογικής διεύθυνσης της λειτουργίας και της δράσης του Κι

νήματος.
•  αποτελείται από τους γραμματείς των Τομέων Δράσης του Κινήματος (οργάνωσης - οι

κονομικού - διεθνών σχέσεων - επικοινωνίας - συνδικαλιστικού - συνεταιριστικού - διοί
κησης και αυτοδιοίκησης - γυναικών).

•  λειτουργεί με την ευθύνη του Γραμματέα της Κ.Ε.
•  Οι Γραμματείς των Τομέων Δράσης εκλέγονται από την Κ.Ε. και δεν μπορεί να ασκούν 

κυβερνητικά καθήκοντα.

•  ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Η Κοινοβουλευτική Ομάδα
• είναι όργανο οργάνωσης, σχεδιασμού, συλλογικής επεξεργασίας, πολιτικής έκφρασης 

και υλοποίησης της κοινοβουλευτικής δράσης του Κινήματος.
•  Η σχέση της με το Κόμμα είναι θεσμοποιημένη.
•  Οι βουλευτές εντάσσονται στους Τομείς Πολιτικής και Δράσης

•  ΙΣΤΑΜΕ
Το ΙΣΤΑΜΕ
• είναι φορέας συσπείρωσης στελεχιακού δυναμικού ευρύτερης κλίμακας για την επε

ξεργασία και τη διαμόρφωση προτάσεων, την ανάλυση της στρατηγικής, την τεκμηρίω
ση των πολιτικών, την οργάνωση του ιδεολογικού και πολιτικού διαλόγου με την κοινω
νία.

Περιφερειακό επίπεδο

♦ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Το Περιφερειακό Συμβούλιο
♦ είναι όργανο αντιπροσωπευτικό, αναπτυξιακού και προγραμματικού χαρακτήρα, με κα

ταστατικά προβλεπόμενη σύνθεση. Συνέρχεται τακτικά μία φορά κάθε εξάμηνο.

♦ ΙΙΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Η Περιφερειακή Επιτροπή είναι ολιγομελές όργανο με υποχρεωτική ελάχιστη αντιπροσώ
πευση από κάθε νομό. Οι αντιπρόσωποι κάθε νομού εκλέγονται από το Νομαρχιακό Συμ
βούλιο.
Νομαρχιακό Επίπεδο

♦ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Το Νομαρχιακό Συμβούλιο
♦ είναι κορυφαίο όργανο σε επίπεδο νομού με ουσιαστικές αρμοδιότητες για τη συνολική



δράση του Κινήματος στο Νομό.
• συνέρχεται τακτικά μετά από κάθε Σύνοδο της Κ.Ε.
•  συντονίζεται με την ευθύνη του Γραμματέα της Ν.Ε. από τη Γραμματεία του που αποτε- 

λείται από τη Γραμματεία της Ν.Ε., τους βουλευτές και τα μέλη της Κ.Ε. του Νομού.
•  στη Γραμματεία του Ν.Σ. μπορούν να συμμετέχουν αναλόγως οι επικεφαλής της Αυτο

διοίκησης στο νομό ή την πρωτεύουσά του και πρόεδροι φορέων νομαρχιακού επιπέ
δου.

•  ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Η Νομαρχιακή Επιτροπή
• είναι πολιτικό όργανο καθημερινής διαχείρισης του συνόλου της πολιτικής στο Νομό.
• τα μέλη της εκλέγονται με καθολική ψηφοφορία χωρίς καμία εξαίρεση.
•  η σύνθεσή της είναι ολιγομελής (11-19 μέλη).
•  η Νομαρχιακή Επιτροπή εκλέγεται κάθε τρία χρόνια ή κάθε 18 μήνες.
•  ο Γραμματέας της Ν.Ε. εκλέγεται με καθολική ψηφοφορία ή έμμεσα από την Κ.Ε.
•  το αξίωμά του είναι ασυμβίβαστο με την υποψηφιότητα ως Βουλευτή ή Νομάρχη ή Δη

μάρχου της πρωτεύουσας του Νομού για όλη τη διάρκεια της θητείας του.
•  το ίδιο ισχύει για τον εκλεγμένο Νομάρχη σε σχέση με την υποψηφιότητα του ως βου

λευτή.

Τοπικό Επίπεδο 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Οι πρωτοβάθμιες οργανώσεις αρθρώνονται σε επίπεδο Δήμου ή στα μεγάλα αστικά κέ
ντρα σε επίπεδο Δημοτικού Διαμερίσματος.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΑΟΜΕΑΕΙΑ 
Η Δημοτική Ολομέλεια
• είναι όργανο αποφασιστικό που διαχειρίζεται το σύνολο της πολιτικής μας και έχει την 

ευθύνη του πολιτικού σχεδιασμού και του συνολικού προγράμματος στο επίπεδο του 
Δήμου.

•  συντονίζεται από το Γραφείο Πόλης που αποτελείται από τους Γραμματείς των οργα
νώσεων βάσης.

•  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΒΑΣΗΣ
Όλα τα μέλη του ΠΑΣΟΚ στο Δήμο εντάσσονται σε δίκτυο οργανώσεων βάσης με εξειδι- 
κευμένη παρέμβαση κατά χώρο, τομέα πολιτικής ή θεσμό. Οι οργανώσεις βάσης είναι:
•  ανοικτές στην κοινωνία
• υπεύθυνες για την παρέμβαση στον χώρο τους
Αποφαστιστικό όργανο της οργάνωσης βάσης είναι η Γ ενική Συνέλευση των μελών της. Η 
Γενική Συνέλευση εκλέγει Συντονιστική Επιτροπή για την καθημερινή λειτουργία της.

ΔΙΚΤΥΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΒΑΣΗΣ

Το Δίκτυο Οργανώσεων Βάσης αρθρώνεται πάνω σε μορφές εξειδικευμένης παρέμβασης 
που μπορεί δυνάμει να συμπεριλαμβάνει:
1. Οργάνωση γεωγραφικού χώρου (χωριό, συνοικία, μικρή πόλη) με αντίστοιχη εξειδίκευ- 

ση στην ανάπτυξη της υπαίθριου ή την ποιότητα ζωής στην πόλη.
2. Οργάνωση θέματος (τομέα πολιτικής) για

-  Κοινωνική πολιτική
-  Πολιτισμό
-  Αθλητισμό
-  Παιδεία
-  Περιβάλλον

3. Οργάνωση κοινωνικού χώρου
-ΕΒΕ
-  Εργατοϋπάλληλοι
-  Δημόσιοι υπάλληλοι

Απαιτείται η καταστατική κατοχύρωση των παραπάνω κατηγοριών οργανώσεων βάσης. 
Μετά το Συνέδριο με την ευθύνη της νέας Κ.Ε. αποφασίζεται κατά Δήμο και σε συνεδρία- 
ση της Δημοτικής Ολομέλειας η ένταξη των μελών στις οργανώσεις βάσης και η ανάπτυ
ξη του δικτύου.
Ζητήματα Αυτοδιοίκησης και Θεσμών, Ανάπτυξης του Δήμου, Επικοινωνίας, Συνδικαλι
σμού, Οργανωτικής Ανάπτυξης και Οικονομικών του Κόμματος χειρίζονται λόγω της πολι
τικής σημασίας τους το Γ ραφείο Πόλης και η Δημοτική Ολομέλεια.
Η οργάνωση Νεολαίας συγκροτείται αυτόνομα σύμφωνα με το Καταστατικό της. 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΗ ΜΕΛΩΝ

Στις συνεδριάσεις των Οργανώσεων Βάσης του Κινήματος μπορούν να καλούνται και μη 
μέλη του Κινήματος με δικαίωμα λόγου, χωρίς δικαίωμα ψήφου..

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 
Η Οργάνωση Νεολαίας
•  αρθρώνεται στα αντίστοιχα επίπεδα με την οργανωτική αυτονομία της, ως διακριτή ορ

γάνωση του ΠΑΣΟΚ.
•  κινείται μέσα στο πλαίσιο των αποφάσεων του Συνεδρίου, της Κ.Ε., του Πρόεδρου και 

του Εκτελεστικού Γ ραφείου
• συνδέεται με την Οργάνωση του ΠΑΣΟΚ διαμέσου του Γ ραμματέα της Κ.Ε.
Ο Γ ραμματέας της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ συμμετέχει στην Εκτελεστική Γ ραμματεία.
Ο Γ ραμματέας της Ν.Ε. νεολαίας συμμετέχει στη λειτουργία της Ν.Ε. και στη Γ ραμματεία 
του Νομαρχιακού Συμβουλίου.

διαζευτική πρόταση: τα άρθρα του Καταστατικού που αφορούν τη νεολαία να παραμεί
νουν ως έχουν.



♦ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΑ
Σε όλα τα κομματικά όργανα συμμετέχει οπωσδήποτε αριθμός γυναικών ανάλογος με το 
ποσοστό συμμετοχής τους στην οργάνωση και πάντως σε καμία περίπτωση μικρότερος 
από το 20%.

♦ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
Καταργούνται οι Νομαρχιακές Επιτροπές Δεοντολογίας και εκλέγεται Κεντρική Επιτροπή 
Δεοντολογίας και τήρησης Καταστατικού από την Κ.Ε.
Η Κεντρική Επιτροπή Δεοντολογίας είναι όργανο κύρους. Οι αποφάσεις της πρέπει να εί
ναι σεβαστές και εφεσιβάλλονται μόνο στην Κ.Ε.
Εκτός από την Κεντρική Επιτροπή Δεοντολογίας πειθαρχικές αποφάσεις έχει δικαίωμα να 
πάρει μόνο η Γενική Συνέλευση της Οργάνωσης Βάσης.

♦ ΕΙΙΙΑΟΓΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
Διευκρινίζεται στο σχετικό άρθρο του Καταστατικού η επιλογή των προσώπων με βάση τα 
ακόλουθα κριτήρια.
1. Η Κ.Ε. αξιολογεί και αποφασίζει για την υποψηφιότητα των εν ενεργεία βουλευτών.
2. Η Κ.Ε. αξιολογεί και αποφασίζει για τους εν ενεργεία Νομάρχες, Δημάρχους πρωτευ

ουσών Νομών και πόλεων άνω των 70.000 κατοίκων μετά από πρόταση - αξιολόγηση 
του Νομαρχιακού Συμβουλίου ή, αντίστοιχα, της Δημοτικής Ολομέλειας.

Για τις υπόλοιπες θέσεις Νομαρχών, Δημάρχων πρωτεουσών και Δήμων κάτω των 70.000 
κατοίκων γίνονται προκριματικές εκλογές.
3. Αντίστοιχη διαδικασία ακολουθείται στη Ν.Ε. και τη Δημοτική Ολομέλεια για Δήμους 

κάτω των 70.000 κατοίκων (αξιολόγηση από Δημοτική Ολομέλεια, απόφαση Ν.Ε., προ
κριματικές εκλογές για τους υπόλοιπους).

Εναλλακτική πρόταση: να μην ενταχθεί στο καταστατικό, ανάλογη ρύθμιση, ώστε να είναι 
ελεύθερη κατά περίπτωση η απονομή χρίσματος ή όχι.

♦ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δημιουργείται τράπεζα στελεχών σε νομαρχιακό επίπεδο με ευθύνη της Ν.Ε. και του Ε.Γ. 
Με ευθύνη του Προέδρου ορίζεται δμελής Επιτροπή από μέλη της Κ.Ε. που εισηγείται 
την αξιοποίηση προσώπων.

♦ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΑ
Α. Θεσπίζεται καταστατικά μερική ανανέωση 25% της σύνθεσης των οργάνων σε κάθε 

νέα εκλογή ή
Β. Προβλέπεται η ανανέωση μόνο ως πολιτική κατεύθυνση.

•  ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΕΛΟΥΣ
•  Επανακαθορίζεται ριζικά η ιδιότητα του μέλου ΠΑΣΟΚ με βάση την εξειδικευμένη δράση.
•  Δημιουργείται ενιαίο αρχείο μελών που καθορίζεται μία κάθε φορά κάθε έξι μήνες, την 

1η Ιανουάριου και την 1η Ιουλίου.



•  Η Δημοτική Συνέλευση επικυρώνει το μητρώο μελών με απόφαση των Οργανώσεων 
Βάσης. Κάθε μέλος του ΠΑΣΟΚ πρέπει να συμμετέχει σε Οργάνωση Βάσης με αυτο
πρόσωπη προσέλευση και παρουσία.

•  Το μητρώο μελών τηρείται στο Γραφείο Πόλης, στη Ν.Ε. και στο Ε.Γ.
•  Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου δικαίωμα συμμετοχής σε οποιαδήποτε εκλογική εσω

κομματική διαδικασία έχουν τα μέλη που στην αρχή του εξαμήνου είναι εγγεγραμμένα 
στο Μητρώο Μελών.

•  Η συμμετοχή είναι ελεύθερη και η οργάνωση ανοικτή στην κοινωνία με βασικές προϋ
ποθέσεις:

1. Την ενεργό δράση στην Οργάνωση Βάσης
2. Την οικονομική συνδρομή μέσω της ταυτότητας μέλους
3. Την εγγραφή του μέλους ως συνδρομητή στα έντυπα του Κινήματος.

Α. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΑΡΙΟΥ
Σαν γενική αρχή θα ισχύσουν όσα έγιναν στο προηγούμενο Συνέδριο. Όσα δεν αναφέρο- 
νται σ’ αυτήν την εισήγηση ισχύουν όπως προβλέπονται στην αντίστοιχη εγκύκλιο.

Διαδικασίες

1. Ανά δήμο (2 Δημοτικές Ολομέλειες)
2. Στην 2η Δημοτική Ολομέλεια εκλέγεται η Εφορευτική Επιτροπή.
3. Μία κάλπη ανά Δήμο
4. Κλιμάκια από Μέλη Ν.Ε. - Κ.Ε. - Βουλευτές και στελέχη αναλαμβάνουν την υποχρέω

ση να παρακολουθούν τις διαδικασίες ανά Δήμο
5. Δεν έχει δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για εκλογή συνέδρου όποιος δεν συμμέ- 

τεχει ουσιαστικά στη μία τουλάχιστον από τις δύο Δημοτικές Ολομέλειες.
6. 40% σταυρόδοτηση για όλες τις ψηφοφορίες εκλογής Συνέδρων
7. Συμμετέχουν στο Συνέδριο οι παλιοί Βουλευτές και όσοι διετέλεσαν μέλη Κ.Ε.
8. Στο Συνέδριο συμμετέχουν 5.000 περίπου αντιπρόσωποι.
9. Η νεολαία ψηφίζει σε μία κάλπη ανά Δήμο την ίδια ημέρα και στον ίδιο χώρο με το 

κόμμα.
10. Δεν γίνονται εκλογές για Ν.Ε. και Τ.Ε. πριν από το Συνέδριο.

Σύνδεση τον συνεδρίου με την κοινωνία

1. Ανοιχτές εκδηλώσεις ανά Νομό με ειδικά θέματα όπως: 
ανάπτυξη - απασχόληση - ποιότητα ζωής
ασφάλεια πολιτική κ.λ.π.

2. Οργάνωση ανοικτών Συνδιασκέψεων για συγκεκριμένα θέματα.



3. Συναντήσεις με ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΑ κόμματα
4. Οι θέσεις του Συνεδρίου στο ΙΝΤΕΡΝΕΤ.
5. Καμπάνια του ΠΑΣΟΚ για το Συνέδριο.

Χρονοδιάγραμμα

1. Από 8.1.99 - 9.2.99 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Συζήτηση για τα 4 κείμενα

I. ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΟ
II. ΘΕΣΕΙΣ
III. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
IV. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

2. Από 15.1.99- 15.2.99 ΔΥΟ (2) ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΕΣ 
Θέματα: ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΟ - ΘΕΣΕΙΣ - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
3. Από 20.2.99 - 27.2.99 ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
Σε κάθε Νομό διαδικασία Ν.Σ. με θέμα: Πολιτικές εξελίξεις - Νίκη στις Ευρωεκλογές.
4. Κυριακή 28 Φλεβάρη ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ 
Θέμα: Εκλογή Συνέδρων
5. 12.3.99- 13.3.99 Κ.Ε.
Θέμα: Απολογισμός Κ.Ε.
6. 18-19-20 & 21.3.1999 ΣΥΝΕΔΡΙΟ.




