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I Το 1974 είχαμε τη δύναμη, την αρετή και την \
I τόλμη να ιδρύσουμε το ΠΑΣΟΚ. Να ξεκινή- 1^00- 
σουμε από το μηδέν ένα μεγάλο Σοσιαλιστικό I 

Κ ίνημα Το ΠΑΣΟΚ, το 1990 μετά από μια πρωτόγνωρι! 
και αγωνιστική πορεία 16 χρόνων, μετά από μια δχρονη I 
κυβερνητική θητεία και μετά από τρεις αλλεπάλληλες I  
εκλογικές αναμετρήσεις, έχει ως αφετηρία του, την πίστη! 
και την ελπίδα του 40% του ελληνικού λαού. Αυτό το ·  
ποσοστό αναδεικνύει το ΠΑΣΟΚ το μεγαλύτερο σοσιαλι
στικό κίνημα στην Ευρώπη.

Οι υποχρεώσεις και οι ευθύνες μας είναι μεγάλες γ ια 1 
να μπορεί να εκφράσει το ΠΑΣΟΚ και πάλι ένα μεγάλο 
ρεύμα κοινωνικής και πολιτικής πλειοψηφίας. Η κατάρ
ρευση του υπαρκτού σοσιαλισμού και η χρεοκοπία του 
νεοφιλελευθερισμού δημιουργεί ευρύτατο κοινωνικό, 
πολιτικό και ιδεολογικό χώρο. Σ’ αυτό το χώρο το ΠΑΣΟΚ | 
μπορεί να αναδειχθεί σε ρεύμα μεγάλης πλειοψηφίας.

Σήμερα το ΠΑΣΟΚ χρειάζεται μια θετική και τολ
μηρή υπέρβαση του παρελθόντος μας και όχι μια άρνηση 
της πορείας μας.

Μόνο η υπέρβαση σαν ώριμη και αναγεννητική 
πράξη, μπορεί να προετοιμάσει τη συνάντησή μας με το 
μέλλον, γιατί προϋποθέτει επανάσταση στη σκέψη, αξιο
πιστία στις ιδέες και στη φυσιογνωμία μας, επαναθεμελί- 
ωση στη στρατηγική μας, ανανέωση στο πρόγραμμα και 
στο όραμά μας.



1

ΠΑΣΟΚ:
Σύγχρονο
δημοκρατικό
σοσιαλιστικό
κίνημα
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;_Το ΠΑΣΟΚ ως ένα πατριωτικό, δημοκρατικό 
¡και σοσιαλιστικό κίνημα, οφείλει να είναι 
ανοιχτό στο λαό, ανοιχτό σ’ όλους εκείνους 

τους πολίτες που θέλουν να δώσουν αγώνες δημιουργι
κούς για το σήμερα και το αύριο του τόπου μας.

Το ΠΑΣΟΚ κατοχυρώνει στις εσωκομματικές του 
λειτουργίες τη δημοκρατική διαδικασία και την ελευθερία 
στη διακίνηση των ιδεών και των πολιτικών προτάσεων, 
γιατί και αναφέρεται και διαμορφώνει μια κοινωνία 
ανοιχτή, ελεύθερη, δημοκρατική, μια κοινωνία πολιτών.
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Θέλουμε το ΠΑΣΟΚ να είναι ένας θεσμός προγραμ

ματικής ενότητας, ιδεολογικής συμφωνίας και ηθικής 
αλληλεγγύης.

Θέλουμε να είναι ένα Κίνημα γνώμης, ένα κίνημα 
δημοκρατικής πράξης και σοσιαλιστικής επαγγελίας, 
ανοιχτό στα σύγχρονα ρεύματα σκέψης και τις σύγχρο
νες αναζητήσεις.

Θέλουμε ένα Κίνημα να παράγει ιδέες, να επεξεργάζε
ται προγράμματα, να προτείνει πολιτικές επιλογές, να 
αναδεικνύει αξίες.

Θέλουμε ένα Κίνημα που τα μέλη του οφείλουν να 
έχουν αυτόνομη γνώμη και ελεύθερη σκέψη. Θέλουμε ένα 
Κίνημα ανοιχτό στην κοινωνία, αυτόνομο από το κράτος 
που να εμπνέει τους πολίτες, να ανανεώνεται και να 
αντέχει στο χρόνο.

Θέλουμε ένα Κίνημα που όλα τα μέλη του θα έχουν 
όλες τις δυνατότητες να δρουν, να συμμετέχουν, να κρί
νουν, να προτείνουν, να αποφασίζουν. Θέλουμε ένα 
Κίνημα συμμετοχικό και αποκεντρωτικό δίχως γραφειο
κρατικές και κρατιστικές αγκυλώσεις, δίχως πελατειακές 
σχέσεις.

ί  ||Η  δημοκρατία προϋποθέτει διάλογο, ο διάλογος 
1 Ιπροϋποθ^ει θέσεις και αντιθέσεις, οι αντιθέ- 
\  γ σεις οφείλουν να οδηγούν μέσα σε συνθήκες 

ελευθερίας, στη σύνθεση των απόψεων και αυτή η 
σύνθεση κατοχυρώνει την ενότητα τη συλλογική θέληση
και την προοπτική.

Πιστεύουμε ότι το ΠΑΣΟΚ σήμερα πρέπει να προ
χωρήσει σε μια ριζική κριτική και οριοθέτηση των σχέ- 
σεών του με όλα εκείνα τα αρνητικά φαινόμενα που ενδημούν
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στην ελληνική κοινωνία, στο πολιτικό μας σύστημα, στα 
πολιτιστικά μας πρότυπα, καθώς και στον πολιτικό λόγο 
όλων των κομμάτων. Τέτοια φαινόμενα είναι ο λαϊκισμός 
σε όλες του τις μορφές, ο ελιτισμός, ο κρατισμός και η 
συντεχνιακή λογική.

Σήμερα μετά από 16 χρόνια ζωής, χρειαζόμαστε μια 
εγερτήρια πρόκληση, μια νέα ώθηση για το ΙΙΑΣΟΚ 
μπροστά στο 2000. Από το 1974 έχουμε κάνει δημιουρ
γικά άλματα, είμαστε ένα Κίνημα με ρίζες, με συνέχεια, 
με ανοιχτούς ορίζοντες.

Το ΓΙΑΣΟΚ είναι ένα μεγάλο δημοκρατικό, προοδευ
τικό Κίνημα με σοσιαλιστική προοπτική. Η δύναμή του 
πηγάζει από τον ίδιο το λαό.

Η ακτινοβολία των ιδεών του και η απήχηση των 
θέσεών του κρίνεται κάθε μέρα από τους πολίτες. Γι’ αυτό 
κάθε φορά πρέπει να υπερασπιζόμαστε τη λαϊκότητα, 
την ιστορικότητα, την αναγκαιότητα και την προοπτική 
του ΠΑΣΟΚ στην Ελληνική Κοινωνία και στην Ευρώπη.

56


