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ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ αρχών και δεσμεύσεων για την αυριανή κυβέρνησή του έδωσε στη 
νέα Διακήρυξη του ΠΑΣΟΚχθες ο Ανδρέας Παπανδρέου

Των
ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΡΕΛΙΑ 
ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ

ο «νέο πρόσωπο» 
του ΠΑΣΟΚ 
καθρεφτίζεται από 

χθες στη νέα «Διακήρυξή» 
του, η οποία αποτελεί 
πλαίσιο αρχών και 
δεσμεύσεων για την 
αυριανή κυβέρνηση του.

Δεκαεννιά χρόνια μετά 
την ίδρυσή του και με τον 
«αέρα της εξουσίας» ξανά 
στα πανιά τσυ το ΠΑΣΟΚ ε
πιχειρεί τώρα να επανακτή- 
σει το χαμένο έδαφος στο 
χώρο της ιδεολογίας και της 
πολιτικής, προβάλλοντας ο
ράματα και κυβερνητικό 
πρόγραμμα σε μία εποχή 
που το αντίπαλο στρατόπεδο 
κλυδωνίζεται.

Η ηγεσία του αλλάζει τώ
ρα τη «Διακήρυξη της 3ης 
του Σεπτέμβρη» (1974) με 
ένα νέο περισσότερο ώριμο 
και προσαρμοσμένο στη ση
μερινή πραγματικότητα 
«μανιφέστο», που στηρίζε
ται στο τετράπτυχο «αντί
σταση στην παρακμή, ανα
γέννηση, συναίνεση στις με
γάλες επιλογές, κοινωνική 
δικαιοσύνη».

Ο ίδιος άνθρωπος που ί
δρυσε πριν από 19 χρόνια το 
ΠΑΣΟΚ, ο Ανδρέας Πα
πανδρέου, παρουσίασε και 
τη νέα «Διακήρυξη», τονί
ζοντας ότι η νέα «αναγεν- 
νητική προσπάθεια» δεν φι
λοξενεί να περιοριστεί «α
πλώς σε μία απλή κυβερνητι
κή αλλαγή ούτε να διαχειρι
στεί καλύτερα τον κόσμο της 
παρακμής», αλλά «θέλει να 
ανοίξει και να σφραγίσει 
ένα νέο ιστορικό κεφάλαιο 
για τον τόπο». Θεμέλια αυ
τής της «αναγεννητικής 
προσπάθειας» είναι «η 
Παιδεία και ο πολιτισμός, η 
γλώσσα μας και ο ουμανιστι
κός χαρακτήρας της κληρο
νομιάς μας».

Σε μία πανηγυρική συνε
δρίαση του Εθνικού Συμ
βουλίου ο Α. Παπανδρέου 
απαρίθμησε τις δεσμεύσεις 
που αναλαμβάνει από τώρα 
το κόμμα του ενάψει της 
νέας κυβερνητικής θητεία? 
του:

1. Πριν από τη λήψη των 
μεγάλων αποφάσεων θα ε- 
πιδιωχθεί ευρεία κοινωνική 
συναίνεση. Η διαφάνεια, τα 
νέα πρόσωπα και η αποκέ
ντρωση των αποφάσεων θα 
χαρακτηρίζουν τη διακυβέρ
νηση της χώρας από το ΠΑ
ΣΟΚ.

2. Κοινωνική δικαιοσύνη.
Το εισόδημα θα αναδιανε- 
μηθεί υπέρ των ασθενέστε
ρων κοινωνικά τάξεων και ο 
πλούτος θα ανακατανεμηθεί 
υπέρ των πιο υποβαθμισμέ
νων περιοχών. Το κράτος 
πρόνοιας θα επανέλθει με 
την επανασύσταση του Εθνι
κού Συστήματος Υγείας και 
την εφαρμογή ενός εθνικού 
σχεδίου για την αντιμετώπι
ση της ανεργίας.

3. Τα Σκόπια δεν θα ανα
γνωριστούν με το όνομα 
Μακεδονία. Η Θράκη και το 
Αιγαίο θα θωρακιστούν οι
κονομικά, πολιτιστικά και 
δημογραφικά. Η προστασία 
του βορειοηπειρωτικού Ελ
ληνισμού και η κατοχύρωση 
των δικαιωμάτων του περι
λαμβάνονται στις προτεραι
ότητες της κυβέρνησής τσυ. 
Πανεθνική διάσκεψη για 
την Κύπρο.

4. Οι επιχειρήσεις κοινής 
ωφέλειας «θα παραμείνουν 
στον έλεγχο ενός εκσυγχρο
νισμένου Δημοσίου».

5. Οι προσλήψεις στο Δη
μόσιο θα γίνονται με πανελ
λήνιο διαγωνισμό.

6. Η Δικαιοσύνη «δεν 
θα λειτουργεί ως απειλή, αλ
λά ως εγγύηση για τον πο
λίτη».

Ο Α. Παπανδρέου προει
δοποίησε τα στελέχη του 
κόμματός του για έναν κίν
δυνο που αυτό διατρέχει: 
«Ή θα αναγεννηθεί και θα 
εκφράσει τις ώριμες και 
σύγχρονες ανάγκες του τό
που και των λαϊκών δυνά
μεων ή θα μετατραπεί σε πα
ραδοσιακό πολιτικό σχημα
τισμό χωρίς προοπτική», 
είπε.

Αναγνωρίζοντας ότι σή
μερα κυριαρχούν «η αδρά
νεια, ο εφησυχασμός και οι 
ιδιοτελείς πρακτικές», ο 
πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έκα
νε έκκληση κυρίως στους 
νέους, που «θέλουν να ζή- 
σουν τη ζωή ως δημιουργοί

Προς τους αναγνώστ€ς της «Ε»
Αν, σε κάποια από τα σημεία που έχουμε ανα

κοινώσει, διαπιστώνουν έλλειψη των δύο πρώ
των τόμων της «Ιστορίας του Μ. Αλεξάνδρου», 
θερμή παράκληση για λίγη υπομονή.

Οι βιβλιοδέτες μας, όπως όλοι οι εργαζόμε
νοι, έλειψαν σε διακοπές τον Αύγουστο. Γι’ αυτό 
παρατηρήθηκε κάποια έλλειψη.

Ας μην ανησυχούν οι αναγνώστες. Από τη 
Δευτέρα η κατάσταση θα ομαλοποιηθεί. Αεν έ
χουμε κανένα λόγο να τους γελάσουμε. Οπως 
παραδόθηκαν, χωρίς κανένα εμπόδιο, 100.000 
τόμοι του Ελληνικού Λεξικού, έτσι θα γίνει και 
με την «Ιστορία».

Και με την ευκαιρία: όσοι επιθυμούν, μπο
ρούν να παραλάβουν τον πρώτο τόμο αν έχουν 
ώς τώρα συγκεντρώσει μόνο 30 κουπόνια.

διαχρονικό πολιτισμό. Και 
όχι μόνο επέζησε αλλά συχνά 
μεγαλούργησε. Μπορεί και 
τώρα να διαδραματίσει το 
σύγχρονο ιστορικό του ρόλο.

ός ο τόπος έχει δυνατότη
τες. Απαιτείται όμως ένα αί
σθημα ασφάλειας και ανάτα
σης. Μια νέα ελπίδα. Μια νέα 
ευκαιρία να δείξει τις αρετές 
του. Αυτό είναι το στοίχημα 
της τελευταίας δεκαετίας του 
20ού αιώνα. Απαιτείται γι’ 
αυτό βαθιά κοινωνική αλλαγή

Νέα διακήρυξη από τον Α. Παπανδρέου

και όχι ως θεατές» να συμ- 
μετάσχουν στη «νέα ανα- 
γεννητική προσπάθεια».

Μετά την ομιλία ΙΙαπαν- 
δρέσυ τα 429 μέλη του Εθνι
κού Συμβουλίου του ΠΑ
ΣΟΚ χωρίστηκαν σε ομάδες 
και συζήτησαν το νέο πρό
γραμμα. Σήμερα ο πρόεδρος 
του κόμματος θα κλείσει τις 
εργασίες με ομιλία για τις 
τρέχουσες εξελίξεις.

Η διακήρυξη
Το κείμενο της νέας Διακή

ρυξης του ΠΑΣΟΚ, που πα
ρουσίασε χθες ο Α. Παπαν
δρέου, έχει ως εξής:

«Σήμερα είναι ιστορική 
μέρα για το Πανελλήνιο Σο
σιαλιστικό Κίνημα. Μέρα 
Γιορτής. Αφετηρία. Ανοίγου
με κυριολεκτικά μια νέα επο
χή για το Κίνημά μας. Και φι
λοδοξούμε αυτή να ταυτιστεί 
με μια νέα εποχή για την Πα
τρίδα και το Λαό μας. Ενα 
νέο ΠΑΣΟΚ με συνείδηση 
της ιστορικής τσυ διαδρομής, 
με γνώση και εμπειρία από 
πολύχρονους αγώνες έχει και 
τη θέληση και τη δύναμη να α
νοίξει ξανά δρόμο στην ελ
πίδα για την Ελλάδα και τον 
Ελληνισμό.

Με την ιδρυτική μας Δια
κήρυξη και την επιλογή της 
αυτοοργάνωσης, σφραγίσαμε 
τη Μεταπολίτευση, την εποχή 
που φεύγει.

Με τη σημερινή μας Διακή
ρυξη ανοίγουμε το νέο ιστορι
κό κύκλο, την εποχή που έρ
χεται.

Το όραμα της νέας Ελ
λάδας. Οι θεμελιακές μας α
ξίες. Οι μακρόπνοοι στόχοι. 
Τα εθνικά, πανδημοκρατικά 
και κοινωνικά αιτήματα. Ολα 
όσα ενέπνευσαν την ίδρυση 
του Πανελλήνιου Σοσιαλιστι
κού Κινήματος και υπαγόρευ
σαν τη Διακήρυξη της 3ης Σε
πτέμβρη παραμένουν σε με-

^ ;λο βαθμό επίκαιρα.
Η οκταετία 1981-’89 έθεσε 

τα θεμέλια της κοινωνικής 
αλλαγής. Της δημοκρατικής 
αναγέννησης του τόπου. Της 
αναβάθμισης του ρόλου της 
;ώρας. Της κοινωνικής δικαι- 

¡ς. Της κατοχύρωσης

των λαϊκών κατακτήσεών. 
Γης δημιουργίας του κοινωνι
κού κράτους. Της εθνικής 
συμφιλίωσης. Απέδειξε τη 
δυνατότητα υπεράσπισης των 
εθνικών μας δικαίων. Ανοιξε 
το δρόμο σε σημαντικές θε 
σμικές μεταρρυθμίσεις. Η ο
κταετία -πις Αλλαγής έφερε 
την Ελλάδα πολλά ßήματαj 
μπροστά.

Σήμερα, όμως, απαιτείται! 
το Μεγάλο Βήμα. ΓΓ αυτό 
πρέπει να μιλήσουμε, γι’ αυτό 
να δεσμευτούμε και μ’ αυτό ν’ 
ανοίξουμε τη νέα εποχή για: 
τον τόπο. «=*

Εθνική δοκιμασία
Με πλήρη συναίσθηση της 

μεγάλης ευθύνης, την επόμε
νη μέρα των εκλογών, ανα
λαμβάνουμε ξανά τις τύχες 
τσυ Εθνους, σε μια ώρα που 
Ελλάδα και Ελληνισμός έ
χουν φθάσει στα πρόθυρα ε
θνικής δοκιμασίας.

Η πατρίδα μας παραπαίει 
και ταπεινώνεται. Η δημο
κρατία μας ανολοκλήρωτη 
δοκιμάζεται. Η οικονομία 
μας καθηλωμένη, αποδιαρ
θρώνεται. Ο εθνικός μας 
πλούτος εκποιείται. Η κοινω
νία μας εμφανίζεται χωρίς ό
ραμα, χωρίς προσανατολισμό 
και στόχους, χωρίς αξίες.

Η αίσθηση της παρακμής 
και της ανασφάλειας απλώνε
ται παντού.

Αυτός ο τόπος όμως, έχει ι
στορικό λόγο και βαθιές ρί
ζες. Είχε και έχει πάντοτε τη 
δύναμη της επιβίωσης, της α
νανέωσης, της δημιουργίας. 
Σμίλεψε για χιλιάδες χρόνια 
μια στέρεη ταυτότητα κι έναν

που να εχει την πνοή και τη 
δυναμική μιας ΑΝΑΓΕΝ
ΝΗΣΗΣ.

Αναγέννηση στις ιδέες, τις 
αξίες, τους στόχους, τις εθνι
κές επιλογές στην παραγωγή, 
την οικονομία, τους θεσμούς. 
Στις αντιλήψεις, τις νοοτρο
πίες, τις κοινωνικές πρακτι- 

•,κές.
Θεμέλια της Αναγέννησης 

είναι για μας η Παιδεία και ο 
Πολιτισμός που μακροπρόθε
σμα είναι η πιο παραγωγική 
επένδυση του Εθνους. Ο 
πλούτος, η ιδιαιτερότητα και 
η παγκοσμιότητα της ελληνι
κής γλώσσας. Ο ουμανιστικός 
χαρακτήρας της κληρονομιάς 
μας. Η διάχυτη επίδραση και 
επιρροή του ελληνικού πνεύ
ματος έξω από τα σύνορά 
μας. Η ποικιλία και η πολυ
μορφία των αξιών που συν
θέτουν την πολιτιστική μας 
ταυτότητα. Το πολύτιμο κε
φάλαιο της γνώσης που δια
θέτουν οι απανταχού Ελ
ληνες. Η νευραλγική γεωφυ
σική μας θέση αλλά και η ι
στορική μας διαδρομή, απο
τελούν μοναδικά πλεονεκτή
ματα για την Ελλάδα και τον 
Ελληνισμό.

Δημοκρατικός 
Σοσιαλισμός

Τον Αγώνα μας εμπνέουν I 
και καθοδηγούν οι αξίες του 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΟΣΙΑ
ΛΙΣΜΟΥ. Με υπέρτατη αξία Λ 
τον Ανθρωπο και συνιστώσεςίι 
την πολιτική, οικονομική καιΙΙ 
κοινωνική δημοκρατία. ΤοΙ 
κράτος δικαίου και την κοι-| 
νωνική αλληλεγγύη.

Θέλουμε τον Ανθρωπο 1 
νά κύριο του εαυτού του και 
πραγματικό υποκείμενο της ι
στορίας.

Θέλουμε την Πολιτική ξα
νά ζωογόνα και δημιουργική 
δύναμη με ηθικό κύρος και α
νατρεπτική πνοή.

Θέλουμε την Πατρίδα μας 
ισχυρή, ασφαλή και ευημε- 
ρούσα να καθορίζει κυρίαρ
χα τις τύχες της.

Αρνούμαστε να αποδε
χτούμε τη βολική του τέλους 
των ιδεολογιών, που εκμηδε
νίζει τις πολιτικές αποστά
σεις, ισοπεδώνει τους πολιτι
κούς και θεοποιεί τον τεχνο-
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κρατισμό και την εξουσιολα- 
τρεία.

Αρνούμαστε να αποδε
χτούμε την υποταγή των πολι
τών σε μια ελάχιστη κατεστη
μένη μειοψηφία συμφερό
ντων που συγκεντρώνει την 
οικονομική και πολιτική δύ
ναμη στα χέρια της.

Αρνούμαστε να αποδε
χτούμε για την πατρίδα μας το 
ρόλο “της μικρός και εντίμου 
χώρας”, που είναι υποταγ
μένη στη μοίρα της.

Αρνούμαστε να αποδε
χτούμε ξένα προς τις παραδό
σεις μας αισθήματα, όπως ο 
ρατσισμός και η ξενοφοβία, 
που απειλούν να εμφανιστούν 
για πρώτη φορά και να απο- 
τελέσουν μαζί με το στείρο 
και άκρατο εθνικισμό, ανά
χωμα στην πρόοδο και την 
κοινωνική συνοχή.

Μαζί με τους Ελληνες, ξε
κινούμε τη μεγάλη αναγεν- 
νητική προσπάθεια. Μια προ
σπάθεια που δεν εξαντλείται 
σε μια μέρα. Ούτε καν σε μια 
τετραετία. Δεν έχει το χαρα
κτήρα μιας απλής κυβερνητι
κής εναλλαγής. Ούτε μιας κα
λύτερης διαχείρισης του κό
σμου της παρακμής. Ούτε 
μιας παραταξιακής ανακατά
ληψης του κράτους. Θέλει να 
ανοίξει και να σφραγίσει ένα 
νέο ιστορικό κεφάλαιο για 
τον τόπο. Είναι το μεγάλο μας
χρέος·

Από την Επόμενη Μέρα, ό
μως, πρέπει να βάλουμε τα 
γερά θεμέλια και να χαρά
ξουμε ένα δρόμο χωρίς οπι
σθοχώρηση για την Ελλάδα 
του 2000.

Μια σύγχρονη, δημιουρ
γική και προοδευτική Κυβέρ
νηση αντάξια των προσ
δοκιών του λαού μας θα απα
ντήσει, με ολοκληρωμένη ε
θνική στρατηγική στη σημερι
νή παρακμή που βιώνει ο τό
πος. Με αποκλειστικό γνώμο
να τη βαθιά προσήλωση στη 
Δημοκρατία και τους θε
σμούς της, θα συμβάλουμε 
στην εδραίωση της ειρήνης, 
και την κατοχύρωση της εθνι
κής αξιοπρέπειας. Θα εγγυη- 
Οούμε την ασφάλεια, την 
τρόοδο και την ευημερία του 
Ελληνισμού. Θα προχωρή
σουμε αμέσως και με τόλμη
* πις αλλαγές, τις εκσυγχρονι- 
ι ττικές τομές και τις αναγκαί
ες μεταρρυθμίσεις που απαι
τούν οι καιροί.

Θα κυβερνήσουμε με πλή
ρη διαφάνεια πράξεων και ε
πιλογών. Με κοινωνικό έλεγ
χο σε κάθε όψη της διαχείρι- 
< της των δημοσίων πραγ- 
ιιάτων. Με σεβασμό στους θε-
• ιμούς και την αυτονομία 
τους. Με ανανέωση προσώ
πων. Με αποκέντρωση των α
ποφάσεων σε όλους τους το
μείς.

Συνέχεια στη σελ. 4
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Συνέχεια από σελ. 3

Προσβλέπουμε σε ένα ριζι
κά διαφορετικό και δημοκρα
τικό τρόπο διακυβέρνησης. 
Διακυβέρνησης που να θωρα
κίζει τη Δημοκρατία και να 
διασφαλίζει τη λαϊκή συμ
μετοχή, να διευρύνει την κοι
νωνική συναίνεση στις μεγά
λες επιλογές, να αποκαθιστά 
το κύρος των θεσμών και την 
εμπιστοσύνη των πολιτών σ’ 
αυτούς. Διακυβέρνηση που 
πάνω απ’ όλα οφείλει να φέ
ρει τον κόσμο της εργασίας, 
της παραγωγής, του πνεύμα
τος και της τέχνης, στο κέντρο 
των αποφάσεων και τις νέες 
γενιές στο προσκήνιο της Πο
λιτικής και της Ιστορίας.

Χωρίς
ψευδαισθήσεις

Ολοι οι Ελληνες πρέπει να 
σταθούμε μπροστά στη νέα ε
ποχή, χωρίς ψευδαισθήσεις 
αλλά και χωρίς ηττοπάθεια, 
με σαφή γνώση των ορίων της 
Ελλάδας και των δυνατοτή
των του Ελληνισμού.

Παρά τις ελπίδες που συνο
δέυσαν το τέλος του ψυχρού 
πολέμου και το πέρασμα στην 
εποχή της μιας υπερδύναμης, 
εντεινόμενες γεωπολιτικές, ε
θνικιστικές, θρησκευτικές και 
οικονομικές συγκρούσεις δο
κιμάζουν ξανά την Ειρήνη. 
Και είναι δυστύχημα ότι το 
θέατρο των επιχειρήσεων της 
νέας τάξης πραγμάτων μετα
φέρθηκε από τον Περσικό 
στη Βαλκανική, όπου ολοένα 
και περισσότεροι βλέπουν ξε
περασμένο το “στάτους κβο” 
και οραματίζονται ριζικά δια
φορετικούς χάρτες για το ά
μεσο μέλλον που αγγίζουν 
και τη χώρα μας.

Η επιμονή μας στην κατο
χύρωση της Ειρήνης και στη 
συνεργασία των λαών καθί
σταται σήμερα ακόμη πιο επι
τακτική.

Η παγκοσμιοποίηση της 
Οικονομίας συμβαδίζει με 
μια ασύλληπτη τεχνολογική έ
κρηξη, αλλά και με τις αρνητι
κές συνέπειες που τη συνο
δεύουν. Οι προσπάθειες μεί
ωσης του κόστους εργασίας, 
οι περικοπές στις παροχές 
του Κράτους Πρόνοιας, η αύ
ξηση της διαρθρωτικής ανερ
γίας είναι οι δυσβάστακτες 
συνέπειες που οι συντηρητι
κές δυνάμεις θέλουν να θεω
ρούν αναπόφευκτες.

Οι δυνάμεις της προόδου 
πρέπει να απαντήσουν τώρα 
και να εντάξουν στη στρατη
γική τους την ανάγκη δη
μιουργίας εθνικών ανταγωνι
στικών οικονομιών.

Η πατρίδα μας θα δώσει 
αυτή τη μάχη ως ευρωπαϊκή 
χώρα, που έχει προνομιακή 
θέση στη Βαλκανική και μπο
ρεί να γίνει το επίκεντρο της 
Ευρωπαϊκής και Βαλκανικής 
συνεργασίας.

Μια εθνική οικονομία μπο
ρεί όμως να επιβιώσει και να 
αναπτυχθεί, στο σημερινό 
διεθνές και ευρωπαϊκό πλαί
σιο, μόνον όταν γνωρίζει και 
αξιοποιεί με ευελιξία τα συ
γκριτικά της πλεονεκτήματα. 
Μόνον όταν βασίζεται σε κοι
νωνικά συμφωνημένες λύσεις 
που κατανέμουν δίκαια τόσο 
τα βάρη όσο και τις προσ
δοκίες. Μόνον όταν η αύξηση 
της παραγωγικότητας αποτε
λεί συνειδητό στόχο τόσο της 
πολιτείας όσο και των κοινω
νικών εταίρων.

Η αλματώδης μεγέθυνση 
των υπερεθνικών οικονομι
κών γιγάντων και η συγκε- 
ντρωποίηση της οικονομικής 
δύναμης συνυπάρχουν με νέα 
μεταναστευτικά ρεύματα και 
μαζική περιθωριοποίηση κοι
νωνικών δυνάμεων. Οι αλ
λαγές στο χώρο της παραγω
γής και της εργασίας συνυ
πάρχουν με τεράστια κύματα 
ανέργων. Η φτώχεια, η πείνα, 
η εκμετάλλευση, η αλλοτρίω
ση είναι καθημερινή εικόνα. 
Οι παγκόσμιες ανισότητες 
και αντιθέσεις ανάμεσα στον 
κόσμο της ανάπτυξης και της 
υπανάπτυξης, ανάμεσα στο 
κέντρο και την περιφέρεια, α
νάμεσα στο Βορρά και το Νό
το, ανάμεσα στα αστικά κέ
ντρα και την ύπαιθρο, ακόμη 
και ανάμεσα σε τμήματα των 
ανεπτυγμένων κοινωνιών, ο- 
ξύνονται διαρκώς.

Την ίδια ώρα, η αλόγιστη 
εκμετάλλευση των παραγωγι
κών δυνάμεων και πόρων, η 
αποθέωση του καταναλωτι
σμού και η ανέλεγκτη χρήση 
των επιτευγμάτων της τεχνο
λογικής επανάστασης, οδη
γούν στην υποβάθμιση του 
περιβάλλοντος και της ποι
ότητας ζωής, στην εξάντληση 
των ιρυσικών αποθεμάτων και 
πηγών, στην οικολογική κα
ταστροφή.

Το αγωνιώδες ερώτημα της 
επιβίωσης του πλανήτη, της 
ζωής, του ανθρώπινου γέ
νους, γίνεται κυρίαρχο. Θέτει 
σε δοκιμασία και κρίση ολό
κληρο το οικοδόμημα και τις 
αξίες της μεταπολεμικής ανά
πτυξης. Η ανάπτυξη για τον 
Ανθρωπο και το περιβάλλον 
της ζωής του, η αποκατάστα
ση μιας νέας σχέσης Ανθρώ
που και Φύσης, αποτελούν α
δήριτη αναγκαιότητα σ’ ένα 
πλανήτη που πρέπει να ζήσει. 
Μια ανάπτυξη που πρέπει να 
διαρκέσει.

Το όραμα ενός δικαιότε
ρου κόσμου χωρίς οικονομι
κές αστάθειες και δυσβάστα
κτα χρέη, χωρίς πολιτικές και 
οικονομικές εξαρτήσεις, χω
ρίς άγχος επιβίωσης, είναι υ
πόθεση των δυνάμεων της 
προόδου.

Αλλαγή ρόλουίστις συμμαχίες
Οπλο μας πρέπει να είναι η 
□κληρωμένη εθνική στρα- 
γική με σαφείς και σταθε- 
ύς στόχους, με σχεδιασμό 
ι πρωτοβουλίες, με ιεραρ- 
μένες επιλογές, με μεγάλο 
ονικό ορίζοντα.

Κύπρος, Μακεδονία, Θρά
κη, Αιγαίο, δεν αποτελούν α
πλώς γεωγραφικούς χώρους. 
Προσδιορίζουν το χώρο άμυ
νας, επιβίωσης και ανάπτυξης 
του Ελληνισμού, ως έθνους, 
ως πολιτιστικής οντότητας, ως 
ιστορικής παρουσίας. Γι’ αυ
τό απαιτείται ενιαία και συ
στηματική αντιμετώπιση των 
επιμέρους ζητημάτων και όχι 
αποσπασματική και ενδστική 
στάση.

Σε μια εποχή: Που η Βαλ
κανική γίνεται ξανά το επίκε
ντρο μεγάλων ανακατατά
ξεων. Που η Ευρώπη αναζη
τεί τη δική της ταυτότητα, 
προκαλώντας την ίδια της την 
ιστορία. Που η τουρκική α
πειλή, με στραμμένα πάντοτε 
τα μάτια στη συρρίκνωση του 
Ελληνισμού, δοκιμάζει τις δυ
νάμεις της σε όλο τον περι
βάλλοντα χώρο μας, Ελλάδα 
και Ελληνισμός πρέπει να

Με  πολύ χαλαρούς 
ρυθμους άρχισαν 
χθες το μεσημέρι 

οι εργασίες του Εθνικού 
Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ στο 
πολυτελέστατο ξενοδοχείο 
«Ιντερκοντινένταλ».

Η έναρξη είχε προγραμ
ματιστεί για τις 12, αλλά ο Α. 
Παπανδρέου έφτασε, ως συ
νήθως, καθυστερημένος στη 1 
και άρχισε να διαβάζει τη 
διακήρυξη ένα τέταρτο αρ
γότερα.
★  Στη σύνοδο πήραν μέρος 
και οι «ανενεργοί» ως βου
λευτές X. Καστανίδης και Β. 
Κεδίκογλου. Είναι, βλέπετε, 
«ενεργοί» ως μέλη της Κε
ντρικής Επιτροπής. Τέτοιες 
παραδοξότητες ευδοκιμούν 
ακόμη στο, ενηλικιωθέν 
πλέον, ΠΑΣΟΚ...
★  Διαμαρτυρήθηκαν οι γυ
ναίκες (για την ακρίβεια η υ
πεύθυνη του Τομέα Ισότητας 
Μαρία Κυπριωτάκη) επειδή 
αγνοήθηκαν εντελώς οι θέ
σεις τους. «Θα σηκωθούμε 
να φύγουμε», ακούστηκε να 
λέει στον Ακη Τσοχατξόπου- 
λο, αλλά εκείνος απάντησε 
σε έντονο ύφος. «Να φύγετε 
και να κάνετε ό,τι θέλετε», α
κούστηκε να λέει. Λίγο αρ
γότερα εξηγούσε ότι οι γυ
ναίκες -όπως και πολλοί άλ
λοι- άργησαν πολύ να παρα
δώσουν τα κείμενα που τους 
είχαν ζητηθεί.
★  Σιγουριά και αυτοπεποί
θηση έμοιαζαν να έχουν τα 
430 στελέχη του ΠΑΣΟΚ που 
συμμετέχουν στο Εθνικό 
Συμβούλιο. Οχι όμως και τον 
αντίστοιχο ενθουσιασμό. Νο 
είναι η επίγνωση των δυσκο
λιών; Να είναι η... βαρεμάρα 
που προκαλούν ακόμη και 
τους ίδιους οι κομματικές 
διαδικασίες; Αν εξαιρέσου
με τα χειροκροτήματα στο τέ
λος της ανάγνωσης του Α. 
Παπανδρέου, λίγα σημεία 
της Διακήρυξης χειροκροτή
θηκαν με θέρμη. Για παρά-

■ Στιγμιότυπα 
από τις 

εργασίες του 
Εθνικού 

Συμβουλίου 
του ΠΑΣΟΚ

δείγμα, η αναφορά στο 1989, 
η διαβεβαίωση ότι το ΠΑ
ΣΟΚ δεν πρόκειται να ανα
γνωρίσει τα Σκόπια με το ό
νομα Μακεδονία, η καταγ
γελία των ιδιωτικοποιήσεων, 
οι αναφορές στο Αιγαίο και 
στη Θράκη. Αντίθετα, ελάχι
στα χειροκροτήματα απέ
σπασε η διαβεβαίωση ότι η 
κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ θα 
μεριμνήσει για το δασικό 
πλούτο ή ότι θα πατάξει τη 
φοροδιαφυγή.
Α Μάλλον... ανόρεχτα χει
ροκροτούσαν και μέλη του Ε
κτελεστικού Γραφείου. Ο Γ. 
Γεννήματος χειροκρότησε 
αε πάθος όταν ο Α. Παπαν- 
ορέσυ μίλησε για ενίσχυση 
του «παραμεθόριου τόξου» 
/.αι της Τοπικής Αυτοδιοίκη
σης και ο Θ. Πάγκαλος στο 
τέλος της ομιλίας.
*  Ο Α. Τσοχατζόπουλος α- 
νοίγοντας τις εργασίες ανέ
φερε τρεις φορές το όνομα 
του Α. Παπανδρέου, αλλά τα 
χειροκροτήματα και σ’ αυτή 
την περίπτωση ήταν χλιαρά.
★  Ενθουσιασμένος έδειχνε 
ο γραμματέας Α. Τσοχατζό- 
πσυλος από τη Διακήρυξη 
που παρουσίασε ο αρχηγός 
του. Και στην παρατήρηση 
δημοσιογράφων ότι επρόκει- 
το μάλλον για διακήρυξη αρ
χών κυβερνητικής πολιτικής 
και λιγότερο για ιδεολογικό 
μανιφέστο, απάντησε; «Ε-

ΟΑ. Παπανδρέου ενώ προσέρχεται καθυστερημένος

τσι έπρεπε να είναι. Να μην 
είναι όλα θεωρητικά, αλλά 
να περιέχονται και συγκε
κριμένες δεσμεύσεις». Αλλά 
μάλλον ούτε έτσι έχουν τα 
πράγματα
★  Αλλο μέλος του Εκτελε 
στικού Γραφείου στο οποίο 
έγινε η ίδια παρατήρηση, α 
πάντησε αλλιώς: «Η εποχή 
δεν σηκώνει μεγάλες διακη
ρύξεις...». Ειλικρίνεια που 
σκοτώνει...
★  Οπως ήταν φυσικό, αντί 
κείμενο των συζητήσεων στο 
πηγαδάκια σε κάθε κομμάτι 
κή εκδήλωση θα έπρεπε νο 
είναι αυτό καθ’ εαυτό το α 
ντικείμενο της εκδήλωσης 
Στην προκειμένη περίπτωση.

όμως, οι βουλευτές μέλη της 
Κ.Ε. κι όλοι οι άλλοι του ΠΑ
ΣΟΚ, ως βασικό αντικείμενο 
συζήτησης μεταξύ τους είχαν 
το τι «μέλλει γενέσθαι» με 
την πτώση ή μη της κυβέρ
νησης. «Τι θα κάνει ο Σαμα
ράς», «τι θα γίνει με τους 
σαμαρικούς», «θα πέσει η 
κυβέρνηση», ήταν τα βασικά 
ερωτήματα και οι προβλημα
τισμοί τους...
★  Παρόντα στη χθεσινή συ
νεδρίαση του Εθνικού Συμ
βουλίου και πολλά μέλη της 
περίφημης «συμπαράτα
ξης», όπως ο Μ. Γλέζος, ο Α. 
Μπριλλάκης, ο Μ. Νικολινά- 
κος κ.ά.
★  Σίγουρα δεν αποτελεί εί-
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βρουν ένα νέο και σύγχρονο 
ιστορικό βηματισμό. Δεν αμ
φισβητούμε τις συμμαχίες 
μας, οφείλουμε όμως να επι
διώξουμε την αλλαγή του ρό
λου και της σχέσης μας μ’ αυ
τές. Και αυτό απαιτεί να επα
νακαθορίσουμε τη θέση της 
χώρας, τη γραμμή άμυνας: 
Δεν παραχωρούμε τίποτα. 
Δεν διεκδικσΰμε χώρους. 
Προστατεύουμε ανυποχώρη
τα κάθε αναφαίρετο δικαί
ωμά μας. Είμαστε παράγο
ντας σταθερότητας, ειρήνης, 
συνεργασίας και ανάπτυξης 
στην ευρύτερη περιοχή.

Η επανατοποθέτηση του 
Κυπριακού ως προβλήματος 
εισβολής, κατοχής και βίαιης 
αλλαγής του δημογραφικού 
τοπίου, αποτελεί ακρογω
νιαίο λίθο της πολιτικής μας. 
Με αφετηρία την Πανεθνική 
Συνδιάσκεψη, σταθερούς 
στόχους μια ενιαία και ανε
ξάρτητη Κυπριακή Δημοκρα
τία και την αποχώρηση των 
στρατευμάτων κατοχής θα ξε
κινήσουμε μια νέα πανεθνική 
προσπάθεια για μόνιμη, δί
καιη και βιώσιμη λύση. Ταυ
τόχρονα υποστηρίζουμε σθε
ναρά την ένταξη της Κύπρου 
στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα.

Απορρίπτουμε οποιαδήπο
τε λογική συνεκμετάλλευσης, 
αποστρατιωτικοποίησης και 
συγκυριαρχίας στο Αιγαίο. 
Εκκρεμές παραμένει μόνο το 
νομικό θέμα οριοθέτησης της 
υφαλοκρηπίδας, σύμφωνα με 
τους κανόνες του Διεθνούς 
Δικαίου.

Θεωρούμε τους μουσουλ
μάνους της Θράκης, ισότι
μους Ελληνες πολίτες με πλή
ρως κατοχυρωμένα όλα τα δι- 
καιώματά τους. Δεν θα επι
τρέψουμε όμως την «κυπρο- 

' ση» της περιοχής.
Οι μεγάλες μας πρωτοβου- 

ές για διαβαλκανική συνερ- 
ασία σε διμερές και πολυμε

λές επίπεδο θα συνεχιστούν 
με εντονότερες προσπάθειες. 
Η ειρηνική επίλυση των δια
φορών. Η απεμπλοκή από την 
παρέμβαση έξωθεν συμφερό
ντων. Ο σεβασμός των συνό
ρων. Η αποτροπή του τουρ
κικού επεκτατισμού. Η προ
στασία του βορειοηπειρωτι- 
κού Ελληνισμού και η κατο
χύρωση των« δικαιωμάτων 
του, είναι οι βασικές μας κα
τευθύνσεις. Στο πλαίσιο της 
Βαλκανικής μας στρατηγικής, 
θα αντιμετωπίσουμε το ζήτη
μα των Σκοπιών. |Η  Ελλάδα

δεν πρόκειται να αναγνωρί
σει στα βόρεια σύνορά της 
κράτος στο όνομα του οποίου 
θα υπάρχει η λέξη Μακεδο
νία ή παράγωγά της. ’

Αμεσες οργανωτικές προϋ
ποθέσεις μιας δυναμικής ε
ξωτερικής πολιτικής είναι:
— Η καταγραφή, η προστα
σία, η κινητοποίηση και η ορ
γάνωση του απανταχού Ελ
ληνισμού. Πρώτο μέτρο είναι 
η ίδρυση του Κοινοβουλίου 
του Ελληνισμού με πλήρη σε
βασμό της οργανωτικής πολυ
μορφίας και αυτονομίας των 
απόδημων Ελλήνων.
— Η συγκρότηση οργάνου 
πολιτικού σχεδιασμού, που 
θα αξιοποιεί όλο το εθνικό, 
πολιτικό, διπλωματικό, επι
στημονικό, πολιτισμικό, δη
μοσιογραφικό και επιχειρη
ματικό δυναμικό του Ελληνι
σμού.
— Η αξιοποίηση της Ορ
θόδοξης Ταυτότητάς μας, ως 
στοιχείο της εθνικής παράδο
σης και του εθνικού πολιτι
σμού. Η ανάπτυξη ενός μεγά
λου τόξου επαφών και συνερ
γασιών.

Η εθνική άμυνα προϋποθέ
τει ισχυρές ένοπλες δυνάμεις 
και ενισχΰεται με την παλλαϊ

κή άμυνα. Η αποτρεπτική μας 
ικανότητα συμβάλλει στη δια
τήρηση της ειρήνης και στη 
διαφύλαξη της εθνικής ακε
ραιότητας και ανεξαρτησίας.

Η ευρύτερη θωράκιση του 
έθνους απαιτεί όμως ισχυρο
ποίηση της οικονομίας και 
διεύρυνση των σχέσεων και 
των πρωτοβουλιών μας σε κά
θε κατεύθυνση. Ιστορικές πε
ριφέρειες του Ελληνισμού η 
Θράκη, το Αιγαίο, η Μακεδο
νία, η Ηπειρος βρίσκουν τη 
δική τους αναντικατάστατη 
θέση σ’ αυτή την προοπτική. 
Εχουν και όνομα και Ιστορία 
και Πολιτισμό, για να δια
δραματίσουν κυρίαρχο ρόλο.

Η οικονομική, πολιτιστική, 
δημογραφική θωράκιση της 
Θράκης και του Αιγαίου και η 
μετατροπή της Μακεδονίας 
και της Ηπείρου σε πύλες για 
την ανάπτυξη νέων οικονομι
κών δραστηριοτήτων και προ
νομιακούς χώρους συνερ
γασίας με τη βαλκανική εν- 
δοχώρα, είναι μέσα στις κο
ρυφαίες επιλογές μας. Ειδικά 
αναπτυξιακά προγράμματα 
σε βάθος χρόνου με σαφείς 
στόχους, ιεραρχήσεις και ε
πάρκεια πόρων αρθρώνονται 
στις κρίσιμες αυτές περιοχές,
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ωρκ ενήουοΝομοής
=Το 74 και το ’93=

ΔΙΑΦΟΡΕΣ των δύο
διακηρύξεων

Η 3η του Σεπτέμβρη (1974) απέθανε, ζήτω η 3η Σεπτεμ
βρίου (1993)! Το κείμενο του 1974 ήταν η ιδρυτική 
Διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ. Το κείμενο που παρουσίασε 

χθες ο Ανδρέας Παπανδρέου θέτει ως στόχο την «αναγέν
νησή» του, την «αλλαγή στην αλλαγή». Οι διαφορές τους εί
ναι εμφανείς τόσο στο ύφος και τη γλώσσα όσο και στην ου
σία όσων διακηρύσσουν.

Ορισμένες από αυτές τις διαφορές, που εντοπίζει κανείς 
με την πρώτη ανάγνωση, είναι οι εξής:
•  Το κείμενο του ’74 διαπνεόταν από την καταγγελία της 
«εξάρτησης» της χώρας. Δινόταν η υπόσχεση για αποχώρη
ση από το ΝΑΤΟ. Το σημερινό κείμενο κάνει λόγο για «ε
θνική αξιοπρέπεια» και παρέχει τη διαβεβαίωση ότι το ΠΑ- 
ΣΟΚ «δεν αμφισβητεί τις συμμαχίες της χώρας»...
•  Στο κείμενο του 1974 γινόταν αναφορά «στο ιμπεριαλιστι
κό κατεστημένο των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ», στα «μεγάλα 
μονοπώλια». Σήμερα οι αντίστοιχοι όροι είναι «μία και μο
ναδική υπερδύναμη» (ΗΠΑ) και «υπερεθνικοί οικονομικοί 
γίγαντες».
•  Στο κείμενο του ’74 γινόταν λόγος για «οικονομική ολι
γαρχία», σήμερα για «κατεστημένη μειοψηφία συμφερό
ντων».
•  Το ’74 ετίθετο ως στόχος ο «σοσιαλιστικός μετασχηματι
σμός», σήμερα αναφέρεται απλώς ότι τον αγώνα του ΠΑ
ΣΟΚ εμπνέουν και καθοδηγούν «οι αξίες του δημοκρατικού 
σοσιαλισμού».

Γ. ΚΑΡ.

δηση -αφού, όπου και να βρί 
σκεται το αστέρι της λάμπει ■ 
αλλά αξίζει να το σημει 
ώσσυμε. Η Μελίνα ήταν αυτή 
που κέρδισε πολλά χειρο 
κροτήματα, ευνοϊκά σχόλυ >. 
και χαιρετισμούς, από σχι 
δάν όλους. Και όπως πάντα 
κεφάτη μοίραζε φιλιά...
★  Ευκαιρία βρήκαν τα μέλη 
της Επιτροπής Οικονομικού 
της Νομαρχιακής για να 
«στριμώξουν» τους βουλευ
τές που δεν είχαν πληρώσει 
την καθορισμένη συνδρομή 
τους. Ετσι, σε μια γωνία 
...στριμωγμένος εθεάθη ο Δ. 
Μπέης, να καταβάλει το 
25χίλιαρο προς ενίσχυση του 
κόμματος. «Πληρώνουν.

πληρώνουν;» ρωτήσαμε την 
υπεύθυνη. «Σιγά μην κακό 
λογήσω εγώ τους συντρό 
φσυς μου», μας απάντησε...
★  Παρόντες στο εθνικι · 
συμβούλιο και οι καλλιτέχνε: 
του κινήματος. Ετσι διακρί 
ναμε τη Μ. Φαρανιούρη, το\ 
Σ. Ληναίο, τη Ν. Κατσέλη και 
τον πανταχού παρόντα Θ. 
Μπακαλάκο...
★  Υπάρχουν κάποια «δί 
δυμα» στο ΠΑΣΟΚ τα οποία 
όταν υπάρξει ο ...κίνδυνος να 
συναντηθούν, προτιμούν να 
αλλάξουν δρόμο. Ετσι και 
χθες. Οταν ο πρώην βουλευ
τής Μ. Χατξηνάκης παρ’ ολί
γον να συναντηθεί με το βου
λευτή Φ. Ιωαννίδη, προτίμη

σε τον ...τρίτο δρόμο. Κάτι α
νάλογο συνέβη και με τον 
βουλευτή Γ. Κλαυδιανό και 
τον πρώην συνάδελφό του Δ. 
Παλαιοθόδωρο.
★  «Φόρεσα γραβάτα για 
να τους την σπάσω», μας έλε
γε ο βουλευτής Ν. Τριαρίδης 
θυμίζοντάς μας πως ποτέ δεν 
το έκανε σε άλλες συνεδριά
σεις οργάνων του ΠΑΣΟΚ...
★  Με «νισυ λσυκ» εμφανί
σθηκε ο Σ. Κωστόπουλος. 
Σπορ ντυμένος, κοντό μαλλί 
και όλο χαμόγελα. Ισως επει
δή είναι η πρώτη του παρου
σία σε κομματική εκδήλωση 
μετά τη λήξη της προσωρινής 
διαγραφής του από το Κί
νημα...

με πλήρη συμμετοχή της ιδιω
τικής πρωτοβουλίας.

Στην ίδια κατεύθυνση της 
θωράκισης του Εθνους συμ
βάλλουν αποφασιστικά η εκ
παιδευτική μεταρρύθμιση και 
η πολιτιστική αναγέννηση. Ε
πιλογές που απαιτούν μια με
γάλη και μακρόπνοη προσπά
θεια εθνικού χαρακτήρα από 
την επόμενη μέρα.

Η εκπαιδευτική μεταρ
ρύθμιση δεν εξαντλείται στο 
δημοκρατικό σχολείο. Ο βα
θιά δημοκρατικός και συνει
δητός πολίτης διαμορφώνεται 
κυρίως στην παιδευτική δια
δικασία, ενώ οι παραγωγικές 
και αναπτυξιακές ανάγκες 
του τόπου σε ανθρώπινους 
πόρους διασφαλίζονται μέσα 

■ από την εκπαιδευτική εξειδί- 
κευση.

Η διαρκής εκπαίδευση. Η 
τα '  '
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σύ 
διί 
μό 
κό 
θε 
κλ 
ση 
πλ 
πλ

ταχύρρυθμη κατάρτιση. Η έ
ρευνα και η αναζήτηση. Το 
σύγχρονο περιεχόμενο σπου
δών. Η αξιολόγηση και επι
μόρφωση του εκπαιδευτικού 
κόσμου. Η κατάργηση της αυ
θεντίας που στηρίζεται στην 
κλειστή και τελειωμένη γνώ
ση, όταν κάθε λίγα χρόνια δι
πλασιάζεται η γνώση στον 
πλανήτη και αλλάζουν καθη

μερινά τεχνικές και τεχνολο
γίες, είναι απαραίτητοι και 
ουσιαστικοί συντελεστές της 
μεταρρύθμισης. Μια μεταρ
ρύθμιση με όραμα, πνοή και 
εθνική συνεννόηση. Με στρά
τευση όλων των πνευματικών 
και επιστημονικών δυνάμεων 
του έθνους.

Η πολιτιστική αναγέννηση 
οδηγεί στην αυτοσυνείδηση 
και ολοκλήρωση της εθνικής 
μας υπόστασης. Ισχυροποιεί 
τη διεθνή μας παρουσία. Α
ποκαθιστά την ιστορική πα
ραχάραξη και διαστρέβλωση 
που επιχειρείται στις μέρες 
μας.

Ευρωπαϊκή Ενωση
Ο ευρωπαϊκός μας δρόμος 

είναι δεδομένος. Είναι, όμως, 
ιιακρύς και δύσβατος. Οσοι 
τροέβλεψαν ότι η ευρωπαϊκή 
ένωση είναι μια νομοτέλεια 
που αναμένει την ιστορική 
της επιβεβαίωση, διαψεύδο- 
νται. Η αντίσταση των επιμέ- 
ρους εθνικών επιδιώξεων και 
οικονομικών συμφερόντων, η 
αναβίωση των ευρωπαϊκών ε
θνικισμών, οι ιστορικές φο
βίες και οι παραδοσιακές 
στρατηγικές, κάτω από την

κυριαρχία των συντηρητικών 
επιλογών, προβάλλουν υψηλά 
τείχη. Η μεγάλη νομισματική 
κρίση που διέρχεται η Ευρώ
πη και το διαφαινόμενο τέλος 
του μηχανισμού των νομισμα
τικών ισοτιμιών, καθιστούν το 
Μάαστριχτ αβέβαιη και ασα
φή προοπτική. Σε μια ΕυρυΡ 
πη που τα πάντα αμφισβητού
νται και μπορούν να αναθεω
ρηθούν, μόνο η σύγκλιση των 
επιπέδων ανάπτυξης και η 
συνοχή του ενιαίου κοινωνι
κού χώρου αποτελούν πυξί
δα, αλλά και προϋπόθεση για 
την ευρωπαϊκή ένωση. Αυτός 
είναι ο στόχος των προοδευτι
κών δυνάμεων. Γι’ αυτόν θα 
δώσουμε τη μάχη με όλα τα 
μέσα και σ’ όλους τους χώ
ρους και τους θεσμούς που 
συμμετέχουμε. ^

Για μας προέχει η ανασύ
νταξη και ανόρθωση της χώ
ρας στην πορεία προς την ευ
ρωπαϊκή ένωση. Δεν θα υπο
τάξουμε σε καμιά περίπτωση 
το στόχο της πραγματικής σύ
γκλισης των επιπέδων ανά
πτυξης και ευημερίας στον 
αμφίβολο αυτοσκοπό των ο
νομαστικών στόχων, των στε
γνών αριθμών. Η ανάπτυξη 
γίνεται για τον πολίτη και τη

ζωή του. Γι’ αυτό απαιτείται 
πραγματική εθνική αναπτυ
ξιακή στρατηγική, που θα κι
νητοποιήσει όλες τις παραγω
γικές, επιστημονικές, πνευ
ματικές και επιχειρηματικές 
δυνάμεις του Ελληνισμού, ό
λους τους δυνατούς πόρους 
και τα συγκριτικά πλεονεκτή
ματα που διαθέτει η χώρα.

Στο αγωνιώδες ερώτημα, 
αν θα συνεχιστεί η κατασπα
τάληση πόρων, δυνάμεων, ευ
καιριών και δυνατοτήτων ή 
θα ανοίξει επιτέλους ο δρό
μος της ανάπτυξης, εμείς α
παντούμε με σαφήνεια. Ανα
γέννηση του τόπου χωρίς ριζι
κή αναδιάρθρωση του παρα
γωγικού συστήματος της χώ- 
■ας είναι αδιανόητη:

ε την αναδιάρθρωση της 
ιομηχανίας, της μεταποί- 
σης και της αγροτικής παρα- 
ωγής. Τη διαμόρφωση ισχυ

ρού, σύγχρονου και ποιοτικά 
αναβαθμισμένου τομέα υπη
ρεσιών. Την ενίσχυση των ε- 
' αγωγών και τον εκσυγχρονι- 

,ό των ευέλικτων μικρών 
αι μεσαίων επιχειρήσεων, 
ήν ανάπτυξη εγχώριας τε- 
ολογικής στρατηγικής και 

ρευνας προσαρμοσμένης 
:συς αναπτυξιακούς στό- 

,ους. Τη στροφή στον ποιστι- 
Γκό τουρισμό. Τη δημιουργία 
αναπτυξιακής υποδομής στις 
μεταφορές, τις επικοινωνίες, 
την παραγωγή ενέργειας και 
τον κοινωνικό εξοπλισμό, ι
σχυροποιούμε και διευρύνου
με την παραγωγική βάση της 
εθνικής μας οικονομίας.
" " ε την εκπαιδευτική, τη 
διοικητική και τη φορολογική 
μεταρρύθμιση, διασφαλίζου
με την αναβάθμιση των αν
θρώπινων πόρων, τη διαμόρ
φωση του κράτους - επιτελεί
ου ανάπτυξης και τη δικαι
ότερη κατανομή των βαρών.

Με την επανασύσταση του 
κράτους πρόνοιας. Την προ
στασία του πραγματικού ει
σοδήματος των εργαζομένων. 
Την προτεραιότηα στην απα
σχόληση και την αντιμετώπι
ση της ανεργίας. Την αναδια
νομή του εισοδήματος υπέρ 
των ασθενέστερων κοινωνι
κών τάξεων και την ανακατα
νομή του πλούτου υπέρ των 
πιο υποβαθμισμένων περιφε
ρειών, διαμορφώνουμε τους 
όρους και τις προϋποθέσεις 
της κοινωνικής δικαιοσύνης.

Αμεσοι στόχοι μας για τις 
νέες μορφές κοινωνικής αλ
ληλεγγύης και την ολοκλήρω
ση ενός σύγχρονου κράτους
πρόνοιας είναι;-------
— Ενα εθνικό σχέδιο για τη “ 
καταπολέμηση της ανεργίαι 
και ιδίως της ανεργίας τωτ 
νέων και των γυναικών. Ενα 
εθνικό σχέδιο για τη δημιουρ
γία νέων θέσεων εργασίας, ττ 
διαρκή επαγγελματική εκπαί
δευση και επανεκπαίδευση 
Για την ασφάλεια και τη στα 
θερότητα στις εργασιακέ: 
σχέσεις με παράλληλη προώ 
θηση όλων των καινοτομία) 
και όλων των θεσμών που εί 
ναι αναγκαίοι.

Η-ανασυγκρόΐησή 
σφαλιστικού συστήματος μ( 
βασικούς άξονες τη διαχειρι 
στική εκλογίκευση των ασφα 
λιστικών ταμείων, την πλήρτ 
αξιοποίηση της περιουσία: 
τους, την απογραφειοκρατι- 
κοποίηση της λειτουργίας 
τους. Μόνο έτσι μπορεί να υ
πάρξει σταθερότητα στις α 
σφαλιστικές σχέσεις και μα| 
κροπρόθεσμη προστασία τι 
δικαιωμάτων και των πι_ 
ύοκιών των ασφαλισμένων.

Η νέα άνθηση του Εθνικού 
Συστήματος Υγείας. Αποκα
θίσταται το νήμα που κόπηκε 
το 1989 και υιοθετούνται οι 
βελτιώσεις που αποδείχτηκαν 
αναγκαίες μέσα από την κα
θημερινή λειτουργία των νο
σοκομείων και των Κέντρων 
Υγείας.

Η εγκαθίδρυση ενός δι
κτύου πρόνοιας και ανθρώπι
νης αξιοπρέπειας για όλους 
τους συνανθρώπους μας που 
έχουν κάποια ειδική ανάγκη. 
Η θεσμοθέτηση της περιβαλ
λοντικής αλληλεγγύης.

Γης αλληλεγγύης του αν
θρώπου προς την ίδια τη φύση 
και της αλληλεγγύης των αν
θρώπων μεταξύ τους για την 
προστασία του περιβάλ
λοντος. Με ιδιαίτερη μέριμνα 
για το δασικό περιβάλλον 
που καταστρέφεται με επικίν
δυνους ρυθμούς.

Με τη συνεργασία του Δη
μοσίου, του ιδιωτικού και του 
Κοινωνικού Τομέα, αποκε
ντρώνουμε τις αναπτυξιακές 
επιλογές, διαμορφώνουμε 
σταθερούς κανόνες ενισχύου
με αποφασιστικά τις παραγω
γικές επενδύσεις. Ενα νέο α
ναπτυξιακό πλαίσιο παρέχει 
κίνητρα που αρθρώνονται σε 
εθνική, περιφερειακή -και το-
¡̂μκή-βάση:

^^Απορρίπτουμε τη δογματι
κή εκποίηση της δημόσιας πε
ριουσίας που επιχειρείται στα 
πλαίσια της λεγάμενης «α
ποκρατικοποίησης» που στην 
καλύτερη περίπτωση αποτε
λεί απόπειρα βάσης ανακα
τανομής του πλούτου και χα
ριστικού πλουτισμού. Θέση 
μας είναι ότι βασικές λει
τουργίες στους τομείς της ε
θνικής άμυνας και ασφάλει
ας, οι υπηρεσίες του κοινωνι
κού κράτους στην υγεία, την 
ασφάλιση, την εκπαίδευση, οι 
επιχειρήσεις κοινής ωφέλει
ας, καθώς και αυστηρά επι
λεγμένες επιχειρήσεις σε το
μείς στρατηγικής σημασίας, 
παραμένουν στον έλεγχο ε- 
|νός εκσυγχρονισμένου δημό

του τομέα.

Η Οικονομία
Η οικονομική μας πολιτική 

ασφαλώς περιλαμβάνει την 
καταπολέμηση του πληθωρι
σμού, τη μείωση των ελλειμ
μάτων, τη διασφάλιση της οι
κονομικής σταθερότητας. Ο
μως μόνο στα πλαίσια της α
ναπτυξιακής πορείας και με 
δίκαιο επιμερισμό του κό- 

. στους είναι δυνατό να επιτευ
χθούν οι στόχοι της. Η κοινω
νική σκληρότητα, η μαζική έ
ξοδος στην ανεργία, η έλλει
ψη κρατικής μέριμνας, η ύφε
ση και η στασιμότητα ποτέ 
δεν συνδέθηκαν με πορεία 
προς τα εμπρός. Σήμερα που 
ακόμη και συντηρητικές δυ
νάμεις στην Αμερική και την 
Ευρώπη αναζητούν ένα άλλο 
δρόμο για την ανάπτυξη, την 
ευημερία και το κοινωνικό 
κράτος, ο εγχώριος νεοφιλε
λευθερισμός είναι οριστικά 
χρεοκοπημένος.

Με βάση το νέο αυτό παρα
γωγικό σχέδιο προχωρούμε 
στην ανακατανομή και την α
ξιοποίηση των διαθέσιμων 
πόρων και ταυτόχρονα κατα
βάλλουμε συστηματική προ
σπάθεια για τη διεύρυνσή 
τους.

Προχωρούμε στην αναμόρ
φωση του προγράμματος του 
2ου Κοινοτικού Πλαισίου 
Στήριξης. Διεκδικούμε σημα
ντική αύξηση των αναπτυξια

κών πόρων από τα Κοινοτικά 
Ταμεία στην προοπτική της 
σύγκλισης των επιπέδων ανά
πτυξης και του ενιαίου κοινω
νικού χώρου.

Αξιοποιούμε τα πολυάριθ
μα ειδικά κοινοτικά προ
γράμματα στα οποία η χώρα 
μας συμμετέχει αποσπασμα
τικά ή απουσιάζει παντελώς. 

Παίρνουμε τα απαραίτητα
μέτρα για τον τουρισμό, τη 

όοημι ‘ 
ληνισμό, ώστε να αυξηθούν
ναυτιλία και το απόδημο Ελ-

«ποφασιστικά οι λεγόμενοι 
άδηλοι πόροι και να προσα
νατολιστούν σε παραγωγικές 
επενδύσεις.

Ταυτόχρονα ανακατανέ- 
ιιουμε τους εθνικούς πόρους 
υπέρ των περιφερειών της 
χώρας και ιδιαίτερα του κρί
σιμου παραμεθόριου τόξου 
και των πιο υποβαθμισμένων 
περιοχών.

Προχωρούμε σε αποκέ
ντρωση πόρων στις περιφέ
ρειες και την Τοπική Αυτο
διοίκηση.

Αυξάνουμε σταδιακά, αλ
λά σημαντικά τη συμμετοχή 
των επενδύσεων στο ΑΕΠ. 
Αλλάζουμε σταδιακά τη σχέ
ση άμεσων και έμμεσων φό
ρων υπέρ των πρώτων, ενώ 
προχωρούμε στη διεύρυνση 
της φορολογικής βάσης και 
την πάταξη της φοροδιαφυ
γής-

Πεποίθησή μας είναι ότι υ
πάρχουν οι πόροι και οι δυνα
τότητες.

Στόχος μας είναι καμία δυ
νατότητα, κανένας πόρος, κα
μία ευκαιρία, να μην πάει χα
μένη για τη χώρα.

Η θεσμοθέτηση του κοινω
νικού διαλόγου είναι η πρώτη 
προϋπόθεση για την επίτευξη 
μίας μεσοπρόθεσμης εθνικής 
κοινωνικής συμφωνίας. Το 
κράτος μπορεί να λειτουρ
γήσει ως στρατηγείο ανάπτυ
ξης μόνον όταν διασφαλίζει 
τον διαρκή διάλογο ανάμεσα 
σ’ όλες τις κοινωνικές ομάδες 
τόσο σε εθνικό όσο και σε πε
ριφερειακό, τοπικό και κλα
δικό επίπεδο. Η εισοδηματι
κή πολιτική, οι νέες θέσεις 
εργασίας, η παραγωγικότητα 
της εργασίας και του κεφα
λαίου, ο ρυθμός αύξησης των 
επενδύσεων, τα κριτήρια 
προσδιορισμού της φορολο
γητέας ύλης και οι συντελε
στές της φορολογίας, η κατα
νομή των πόρων, η άρση τοπι
κών ή άλλων αντιθέσεων εί
ναι βασικά αντικείμενα αυ
τού του κοινωνικού συμ
βολαίου. Ενα κοινωνικό συμ
βόλαιο που δεν υποκαθιστά 
την κοινοβουλευτική πλει- 
οψηφία και την υπεύθυνη κυ
βέρνηση, αλλά επιδιώκει την 
ευρύτερη συναίνεση και υπο
δηλώνει μία νέα νοοτροπία 
για την ίδια τη λειτουργία της 
κοινωνίας και του κράτους.

Η διάρκεια και η σταθερό
τητα των μέτρων και της διοι
κητικής πρακτικής γύρω από 
όλο το φάσμα της φορολογι
κής αναπτυξιακής, εισοδημα
τικής και χρηματοπιστωτικής 
πολιτικής. Η θέσπιση καθα
ρών και σταθερών κανόνων 
του παιχνιδιού. Η αρχή της ε
μπιστοσύνης ανάμεσα στο 
κράτος και το άτομο, είναι 
βασικές προϋποθέσεις οικο
νομικής ανάπτυξης.

Η απελευθέρωση του τρα
πεζικού και γενικότερα του 
χρηματοπιστωτικού συστήμα
τος από τους ολιγοπωλιακούς 
εκβιασμούς που επηρεάζουν 

Συνέχεια στη σελ. 6
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ΤΑ ΑΛΛΑ κόμματα κρίνουν τη νέα διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ

Αιχμές γη ιι<
γενκολογίες

Αρνητικές ήταν οι 
αντιδράσεις των 
άλλων κομμάτων 
στη νέα διακήρυξη του 

ΠΑΣΟΚ, επικεντρώνοντας 
τις αιχμές τους στη 
γενικόλογη διατύπωσή της 
και στην υπόσχεση του Α. 
Παπανδρέου για συνέχιση 
του έργου της οκταετίας.

' ·  «Οριστικά ξεπερασμένο 
από τα πράγματα», χαρα
κτήρισε τον πρόεδρο του 
ΠΑΣΟΚ ο κυβερνητικός εκ
πρόσωπος Β. Μαγγίνας και 
τον κατηγόρησε ότι χρησιμο
ποίησε τη γνώριμη ξύλινη 
γλώσσα του και μάλιστα με 
την άνεση εκείνου που δεν 
πρόκειται να κληθεί να ανα- 
λάβει κυβερνητικές ευθύνες. 
Τον θεωρεί ως αυθεντικό 
εκπρόσωπο του παρελ
θόντος, ο οποίος δεν μπορεί 
να καταλάβει ότι οι καιροί 
άλλαξαν και ότι ο κόσμος 
προχωρεί μπροστά.
•  «Επίπλαστη αναπαλαί
ωση» χαρακτήρισε η Ν.Δ. 
την αναγέννηση που διακή
ρυξε ο Α. Παπανδρέου και 
μάλιστα ροκανισμένη «με 
θαυμαστή επιμέλεια» από 
τις «ψευτοεπαναστατικές 
αιχμές» της 3ης Σεπτέμβρη. 
«Νέο ΠΑΣΟΚ - υποστηρί
ζει - δεν υπάρχει, παρά μόνο 
μια καλογραμμένη σειρά

ψευδολογιών και η επανά
ληψη των γνωστών συνθημά
των» με τα οποία προσπα- 
θείται το ντοπάρισμα των 
«πράσινων οπλαρχηγών», 
για να προκαλέσουν ανωμα
λία και αναταραχή.
•  Ο ΣΥΝ εκτιμά ότι «η 
σκόπιμη γενικολογία, έτσι 
ώστε να μην δεσμεύει ουσια
στικά την ηγεσία του ΠΑ
ΣΟΚ στους μελλοντικούς της 
πολιτικούς χειρισμούς, και ο

άκριτος εξωραΐσμός της κυ
βερνητικής του οκταετίας,
αποτελούν δύο βασικά χα
ρακτηριστικά της νέας δια
κήρυξής. Η όλη προσπάθεια 
προβολής ενός νέου, ανα
γεννημένου ΠΑΣΟΚ είναι 
έωλη και γι’ αυτό καθόλου 
πειστική».
•  Η γενική γραμματέας του 
ΚΚΕ Αλέκα Παπαρήγα δια
πιστώνει ότι το κυβερνητικό 
πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ

«είναι απλά μια άλλη εκ
δοχή για την πλήρη υποταγή 
της Ελλάδας στο πολυεθνικό 
κεφάλαιο». Φιλοδοξία του - 
υποστηρίζει - είναι να αφαι- 
ρέσει την κυβερνητική εξου
σία από τη Ν.Δ. «καθησυ
χάζοντας την ολιγαρχία και 
το ξένο κεφάλαιο ότι τα συμ- 
φέροντά τους μπορεί να εξυ
πηρετηθούν πολύ καλύτερα 
από τη δική του κυβέρνηση». 
•  Η Πολιτική Ανοιξη τονίζει

ότι ο Α. Παπανδρέου προ
σπάθησε να επαναφέρει το 
χθες στο σήμερα, πράγμα ό
μως που είναι αδύνατον.
•  «Η διακήρυξη του ΠΑ
ΣΟΚ - κατά την κρίση τής 
ΑΗΑΝΑ - θα μπορούσε ν’ α
ντιμετωπιστεί θετικά αν εξέ
φραζε κάποια ομολογία ενο
χής για το παρελθόν και τη 
διαβεβαίωση αποφυγής των 
αυτών τραγικών λαθών στο 
μέλλον. Η πραγματικότητα,

όμως, κραυγάζει ότι οι ανά
γκες και τα προβλήματα της 
χώρας δεν μπορούν να αντι
μετωπιστούν με την κίνηση 
του εκκρεμούς».

Διατυπώνοντας την άπο
ψή του για τη διακήρυξη του 
ΠΑΣΟΚ ο Μ. Δρεττάκης 
(συνέντευξή του στο 
«Φλας») είπε ότι «εάν έ
χουμε επανάληψη της προη
γούμενης οκταετίας, ο τόπος 
θα οδηγηθεί στον γκρεμό».

Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ο  ΤΟ Κ Ε Ι Μ Ε Ν Ο  ΤΗΣ ΝΕΑΣ  Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ

Συνέχεια από σελ. 5
δυσμενώς τα επιτόκια, τη 
χρηματοδότηση των επιχειρή
σεων, την κοινωνική πολιτική, 
αλλά και την ίδια την εξέλιξη 
του δημόσιου χρέους και του 
δημοσιονομικού ελλείμματος.

Μόνο στο πλαίσιο αυτό 
μπορούν να τεθούν σε εφαρ
μογή ευέλικτες κλαδικές πο
λιτικές στο βιομηχανικό, τον 
αγροτικό και τον τουριστικό 
τομέα που να αξιοποιούν όλα 
τα συγκριτικά πλεονεκτήματα 
της ελληνικής οικονομίας, ό
πως το μέγεθος των επιχειρή
σεων και τη γεωγραφική θέση 
της χώρας.

Μόνο στο πλαίσιο αυτό 
μπορεί να τεθεί σε εφαρμογή 
ένας συνδυασμός φορολογι
κής, νομισματικής και εισο
δηματικής πολιτικής που να 
κινήσει τη μηχανή της ελληνι
κής οικονομίας και να πετύ- 
χει τους αναγκαίους ρυθμούς 
ανάπτυξης του ΑΕΠ.

Μόνο στο πλαίσιο αυτό 
μπορούν να επιτευχθούν οι 
μακροοικονομικές ισορ
ροπίες, να αντιμετωπισθεί ο 
πληθωρισμός, το δημόσιο 
χρέος και το δημοσιονομικό 
έλλειμμα.

Καμία εθνική στρατηγική, 
καμία παραγωγική ανασυ
γκρότηση δεν είναι εφικτή 
χωρίς Αποκέντρωση και Δη
μοκρατία.

Η Αποκεντρωμένη Δημο
κρατική Πολιτεία, δεν αποτε
λεί για μας μόνο όραμα και 
στρατηγική επιδίωξη, αλλά 
και αφετηρία για την ανασύ
νταξη και ανόρθωση του τό
που. Κορυφαίες επιλογές και 
δεσμεύσεις, που συνιστούν 
μία πραγματική Αλλαγή στην 
Αλλαγή, θα ανοίξουν από την 
επόμενη μέρα το δρόμο για 
την ολοκλήρωσή της.

Δεσμευόμαστε να αποκα
ταστήσουμε αμέσως και με 
συγκεκριμένες πράξεις, τις α
ξίες, τους θεσμούς και τις λει
τουργίες της Κοινοβουλεω^ 
κής Δημοκρατίας. Η Προε 
δρευομένη Κοινοβουλευτικι 
Δημοκρατία είναι οριστικτ 
κατάκτηση του λαού. Ο από 
λυτός σεβασμός του Συντάγ 
ματος υπαγορεύει την πλήρτ 
αξιοποίηση των δυνατοτήτωι

που παρέχει, πάντοτε με γνώ: 
μονά την κατοχύρωση τηα 
λαϊκής κυριαρχίας και τη δια
σφάλιση των ατομικών δικαι
ωμάτων και ελευθεριών. Συ
νταγματική αναθεώρηση μό
νο προς αυτή την κατεύθυνση 
μπορεί να νοηθεί.

Αμεσοι στόχοι μας για 
θεσμική ολοκλήρωση και την 
αναβάθμιση της Δημοκρατίας 
και του Κράτους Δικαίου εί
ναι:
— Μία Βουλή όλων των βου
λευτών που να λειτουργεί ως 
κέντρο πολιτικού διαλόγου 
και πολιτικών αποφάσεων. 
Μία Βουλή με αναβαθμισμέ
νο το ρόλο της στο επίπεδο 
της Ολομέλειας των Τμημά
των και των Επιτροπών. Μία 
Βουλή με πλήρη ραδιοτηλεο
πτική δημοσιότητα. Μία Βου
λή με ουσιαστική νομοθετική 
πρωτοβουλία.
— Μία κυβέρνηση που λει
τουργεί συλλογικά, αλλά και 
ενιαία.
— Μία Δικαιοσύνη που να 
λειτουργεί ως προστάτης των 
συνταγματικών δικαιωμάτων 
όλων των πολιτών. Μία Δι
καιοσύνη που δίνει ουσιαστι
κό περιεχόμενο στις εγγυή
σεις της προσωπικής και λει
τουργικής ανεξαρτησίας με 
τις οποίες περιβάλλονται οι 
λειτουργοί της. Μία Δικαι
οσύνη χωρίς εσωτερικές και 
άλλες εξαρτήσεις. Μία Δικαι
οσύνη που δεν λειτουργεί ως 
απειλή, αλλά ως εγγύηση για 
τον πολίτη.
— Μία Τοπική Αυτοδιοίκηση 
ισχυρή, με πόρους και αρ
μοδιότητες, που προσφέρει 
στον πολίτη δυνατότητες δη
μοκρατικής συμμετοχής και 
καλύτερη ποιότητα υπηρε
σιών. Μία Τοπική Αυτοδιοί
κηση διαρθρωμένη σε πρώτο 
και δεύτερο βαθμό με συ
γκρότηση της νομαρχιακής 
αυτοδιοίκησης και εκλογές 
των οργάνων της.
— Ενα κράτος αποκεντρωμέ
νο, με την περιφέρεια κέντρο 
διοικητικών αποφάσεων, μο
χλό ανάπτυξης, αλλά και θε
σμό δημοκρατικής συμμετο
χής των πολιτών στο επίπεδο 
των Περιφερειακών Συμβου
λίων.

— Μία - κρατική και μη κρα
τική - ραδιοτηλεόραση πλου- 
ραλιστική, ανοικτή, έτοιμη να 
ενθαρρύνει όλες τις δημιουρ
γικές δυνατότητες. Με τεχνι
κή και αισθητική ποιότητα 
που να προσφέρει ψυχαγω
γία, επιμόρφωση και ενημέ
ρωση με πλήρη σεβασμό της 
πολυφωνίας.
Μία Δημόσια Διοίκηση με υ
ψηλό βαθμό ανεξαρτησίας. 
Με πάγιες και διαφανείς δια
δικασίες για την πρόσληψη 
των στελεχών της μέσα από 
πανελλήνιο διαγωνισμό υπό 
την εγγύηση μίας ανεξάρ
τητης διοικητικής αρχής όπως 
το ΑΣΔΥ. Μία Δημόσια Διοί
κηση ευέλικτη, αντιγραφει- 
οκρατική που να σέβεται και 
να εξυπηρετεί τον πολίτη.

Α να σ υ γκρ ό τη σ η
Δεσμευόμαστε να προχω

ρήσουμε αμέσως και με ταχύ
τατους ρυθμούς στην περιφε
ρειακή ανασυγκρότηση της 
χώρας.

Με βάση το τρίπτυχο Απο
κέντρωση - Δημοκρατικός 
Προγραμματισμός - Τοπική 
Αυτοδιοίκηση θα ανατρέψου
με το σημερινό γραφειοκρα
τικό, συγκεντρωτικό και σπά
ταλο αναπτυξιακό πρότυπο. 
Το αθηνοκεντρικό μοντέλο

θα δώσει τη θέση του σε Πε
ριφέρειες ζωντανές και ανα
πτυσσόμενες στη βάση του ε
θνικού σχεδιασμού.

Ενα νέο εθνικό χωροταξι
κό και πολεοδομικό σχέδιο 
με πόλους την Ανθρώπινη 
Πόλη στις αστικές περιοχές 
και την Ανοιχτή Πόλη στην ύ
παιθρο χώρα, οδηγεί σε ολο
κληρωμένες και αυτοδιοικού- 
μενες αναπτυξιακές, παρα
γωγικές και πολιτισμικές ο
ντότητες, με συνοχή, διάρκεια 
και προοπτική. Στη βάση αυ
τού του σχεδιασμού βρίσκε
ται το Εθνικό Κτηματολόγιο 
που θα αντιμετωπίσει οριστι
κά τα προβλήματα αυθαίρε
της δόμησης, χωροθέτησης 
ζωνών και χρήσεων γης.

Το Κίνημά μας, βρίσκεται 
σήμερα μπροστά στη μεγάλη 
ιστορική πρόκληση. Ή  θα α
ναγεννηθεί το ίδιο ταυτόχρο
να με την πορεία αναγέν
νησης της Ελλάδας και του 
Ελληνισμού για να εκφράσει 
αυθεντικά τις ώριμες και σύγ
χρονες ανάγκες του τόπου 
και των λαϊκών δυνάμεων ή 
θα μετατραπεί σε παραδο
σιακό πολιτικό σχηματισμό 
χωρίς προοπτική.

Γνωρίζουμε και αναγνωρί
ζουμε την ευρύτερη κρίση 
που διέρχεται η πολιτική και 
οι θεσμοί αντιπροσώπευσης

που σήμερα δοκιμάζονται.
Γνωρίζουμε και αναγνωρί

ζουμε το αδιέξοδο των παρα
δοσιακών σχηματισμών, όχι 
μόνο στη χώρα μας, αλλά και 
διεθνώς.

Γνωρίζουμε και αναγνωρί
ζουμε ότι οι μηχανιστικές 
πρωτοπορίες, οι ιστορικοί 
δογματισμοί, η μονολιθικότη- 
τα της ιδέας ή της άποψης, η 
κομματική αυθεντία, το 
κόμμα-κράτος ή το κόμμα- 
μεσολαβητής, ανήκουν ορι
στικά στο παρελθόν.

Γνωρίζουμε και αναγνωρί
ζουμε ότι ο λαός προσβλέπει 
σε μας. Ακόμη και όσοι δεν α
νήκουν στις γραμμές μας ανα
γνωρίζουν ότι η τύχη και η 
προοπτική μας συνδέονται α
ποφασιστικά με τις τύχες του 
έθνους.

Πολλοί πίστεψαν ότι θα α
ποτελούσαμε οριστικό πα
ρελθόν. Ιδιαίτερα όσοι το κα
λοκαίρι του 1989 μεθόδευσαν 
την ηθική σπίλωση, επιδίω
καν την πολιτική κατάρρευση 
και σχέδιασαν τη λεηλασία 
της μεγάλης δημοκρατικής 
παράταξης. Η Ιστορία δεν 
τους έκανε το χατίρι. Ο Λαός 
απάντησε με το αποφασιστι
κό του ΟΧΙ.

Και σήμερα, μετά την ηθική 
και πολιτική δικαίωση, είμα
στε έτοιμοι ξανά να δώσουμε 
τη μάχη για τη σωτηρία της 
πατρίδας και την πρόοδο του 
λαού μας.

Η αναγέννηση του ΠΑ
ΣΟΚ συνδέεται άρρηκτα με 
την ανανέωση της πολιτικής 
όχι μόνο σε ιδέες, προγράμ
ματα και επιλογές, αλλά κυ
ρίως σε λειτουργίες, νοοτρο
πίες και πρακτικές.

Θέλουμε να προβάλουμε 
ένα διαφορετικό πρόσωπο 
της πολιτικής. Να προτείνου
με ένα νέο τύπο πολιτικής ορ
γάνωσης αντάξιο των προσ
δοκιών του λαού μας.

Θέλουμε η Κυβέρνηση να 
εκφράζει κάθε στιγμή τα συμ
φέροντα του Εθνους και του 
λαού. Απερίσπαστη στη λει
τουργία της από οποιεσδήπο- 
τε παρεμβάσεις.

Θέλουμε η Οργάνωσή μας 
να διατηρεί μια νέα σχέση με 
τις κοινωνικές δυνάμεις και

τους αντιπροσωπευτικούς θε
σμούς. Σχέσεις αυτονομίας, ι
σοτιμίας και συμπόρευσης 
και όχι υποκατάστασης, κομ
ματισμού και παραταξιοποί- 
ησης.

Θέλουμε μια σχεδιασμένη, 
μακροπρόθεσμη πολιτική 
στελεχών, που να στηρίζουν 
στην πράξη τις θεσμικές αλ
λαγές.

Στο στόχαστρό μας βρίσκο
νται όσα στοιχεία της δομής 
και λειτουργίας μας που ε
μποδίζουν την ανοιχτή σχέση 
με την κοινωνία που εμποδί
ζουν τη δημιουργική συμμετο
χή και τη γόνιμη έκφραση στο 
Κίνημά μας.

Στο στόχαστρό μας βρίσκο
νται η αδράνεια, ο εφησυχα
σμός και οι ιδιοτελείς πρακτι
κές.

Απευθυνόμαστε σήμερα σε 
κάθε Ελληνα πολίτη ανεξάρ
τητα από κομματική ένταξη. 
Απευθυνόμαστε ιδιαίτερα 
στην ελληνική νεολαία. Στους 
νέους και τις νέες που θέλουν 
να ζήσσυν τη ζωή ως δημιουρ
γοί και όχι ως θεατές. Τους 
θέλουμε όλους και μπορούν 
να είναι όλοι συμμέτοχοι στη 
μεγάλη αναγεννητική προ
σπάθεια.

Η στρατηγική μας δείχνει 
ένα ριζικά διαφορετικό δρό
μο από αυτόν της σημερινής 
παρακμής.

Οι δεσμεύσεις μας, τα βή
ματα και οι επιλογές μας, δεί
χνουν σε κάθε πολίτη τι θα 
αλλάξει στη ζωή του από την 
επόμενη κιόλας μέρα των ε-

Λ /ών.
ο Κίνημά μας, με βαθιές 

ρίζες στις λαϊκές δυνάμεις, με 
σύγχρονη φυσιογνωμία, με 
αυθεντική δυνατότητα ανα
νέωσης και μετεξέλιξης, είναι 
ξανά το μεγάλο πλειοψηφικό 
ρεύμα στη χώρα μας και ελ
πίδα για το λαό μας.

Καλούμε κάθε πολίτη, κά
θε δημοκράτη, κάθε πατριώ
τη, κάθε προοδευτικό άνθρω
πο να συστρατευτεί μαζί μας 

.στο μεγάλο αγώνα.
I Και είμαστε βέβαιοι ότι θα 

^(νικήσουμε.
• Γ ι α  την Αναγέννηση της 
Ελλάδας.

Για την Αναγέννηση του 
Ελληνισμού».


