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.· · Ο γόνιμος διάλογος της προσυνεδριακής δουλειάς στις 

Οργανώσεις και οΐις Ν.Σ.' παρό. τις δυσκολίες που επέβαλε το 

αντικειμενικά μικρό διάστημα στο οποίο συντελέσθηκε, έκφρασε 

. την,.αγωνία της Οργάνοασης αλλά και τη συνειδητή επιλογή για 

ουσιαστική της συμβολή ώστε πράγματι το
;
Συνέδριο μας να γίνει 

ένα Συνέδριο Συνέπειας, Ενότητας και Νίκης.
 ν
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Συνέπειας: Με την σταθερή επιβεβαίωση των αρχών της 

Διακήρυξης της 3ης Σεπτέμβρη αλλά και τη διασαφήνιση ή δια

μόρφωση θέσεων που θεμελιώνονται στις αρχές αυτές; μέ-βάση 

την.κριτική, την αντοχή και τη δοκιμασία των επεξεργασμένων 

. πολιτικών προτάσεων του ΠΑ.ΣΟ,Κ./ τόσο σε σχέση με τον διαμορ

φούμενο διεθνή και εσωτερικό συσχετισμό δυνάμεων» όσο και με 

• τις'διαμορφούμενες και προβλεπόμενες εξελίξεις, στ νς συγκε

κριμένες κάθε φορά κοινωνικές συνθήκες.
 ;

, 

δϋ£ΐΤ]τα§:,//¥$ το καταστάλαγμα της ενιαίας αντίληψης πάνω 

στα κρίσιμα Ιδεολογικά και Πολιτικά θέματα, όπως αυτά πρέπει 

καταχτηθούν ατΐ'τρ. λαΐ'κό κίνημα με ένα ξακάθαρο σχέδιο απαντή

σεων. 'Ενα.oxeólo που θα δώσει στο Κίνημα μας και στο Λαό μιά 

αδιαμφισβήτητη Στρατ2χικό·_Συμ^ωνía¿, *¡ .,·;.•.:"•<:<_. 

Ν ί κτ] g ι Μέ -.: την συν ε ι δητή κα ι ανυποχώρητη πάλη": για συνεπή 

υλοποίηση του Κυβερνητικού Προγράμματος κάιγία τη νικηφόρα 

για το λαΐ'κό κίνημα έκβαση, όχι μόνο των πολιτικών αναμετρή

σεων που επέρχονται, αλλά και των κοινωνικών συγκρούσεων που 

προδιαγράφονται στα πλαίσια της δύσκολης και μακρόχρονης 

πορείας μετάβασης. 
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'Ετσι ou αποφάσεις του. Συνεδρί-ou yac πρέπεL_ va εφοδιάσουν 

-~αποτελεσμα"π.κά των Οργάνωστι - τις Κοινωνικές δυνάμεις της Αλ

λαγής - το Μαζικό και το Λαϊκό Κίνημα με τα εργαλεία-θεωρίας . 

*. .και πράξης των αυριανών ατιαι,τήσεων. 

Η-συντριπτική πλειοψηφία της οργάνωσης μας έδειξε μιά 

αδιαμφίσβήτη ωριμότητα, που Βρίσκεται σε κάποιο βαθμό σε ανα-

·--- ντιστοιχία με την κάμψη που παρουσίασε η ιδεολογικό-πολιτική.. 

δουλειά της,'όπως.αυτή αποτυπώθηκε στον απολογισμό της Κ.Ε. . 

Η οργάνωση έχει κατανοήσει βαθειά τις δυσχέρειες, το 

πλέγμα των εξαρτήσεων που υπάρχουν, τη δέσμη των υπονομεύσεων 

που η δομική αλλαγή αντικειμενικά αντιμετωπίζει. Γνωρίζει ότι 

η-τακτική του εδώ και τώρα όλα ισοδυναμε-ί με το εδώ και τώρα... 

τίποτα. •·• -, 

Έχει ενστερνιστεί ότι δεν έχουμε το δικαίωμα να προσθέ

σουμε τη σημερινή συγκυρία στην αλυσίδα των χαμένων ευκαιριών 

της Πατρίδας μας. Είτε γαιτί θα έπρεπε να εφησυχάσουμε στις 

κατακτήσεις μας, είτε γιατί κάπο̂ ο,ι .θεωρητικόλογσύν ή βιάζοντα» 

ΓνωρίζεΛ ότι η πόρε ία_μ^τά§α^ς^δεν_ε ίνα ι^ένα^ 

ν·..δρόμου, .αλλά ένας δρόμος με αγώνες και θυσίες. Δρόμος που..στο 

κάθε βήμα του θα πρέπει.-ν α επιβεβαιώνεται, να.δυναμώνει και 

• να βαθαίνει' η ώρι-μη και, συνειδητή επιλογή του.λαϊκού κινήματος 

να δρά και να δημιουργεί, πρωταγωνιστόντας στις. κοινωνικές 

-εξελύξείς. Γι'αυτό απαιτείται ενα σαφές και συγκεκριμένο πλαί

σιο δράσης, μιά συνεπής στρατηγ«,κή • καχ τακτική που θα χτυπήσει 

βήμα. με βήμα το πλέγμα της εξάρτησης και που θα προστατεύε-i την 

πορεία της αλλαγής και τις λαίΓκές καταχτήσεις από-τα. χτυπή

ματα και τις υπονομεύσεις της.άρχουσας τάξης. 
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Πιο συγκεκριμένα, ou Ν.Σ. ζήτησαν από το Συνέδριο: 

Να συμπυκνώσει, να αξιολογήσει και αξιοποιήσει δημιουργικά 

τη δεκάχρονη αγωνιστική μας εμπειρία και να επιβεβαιώσει τη 

στρατηγική μας συμφωνία. 

Να συνδυάσει το πολιτικό σήμερα στις συγκεκριμένες κοινωνικές, 

οικονομικές, και
:
 πολιτιστικές συνθήκες, με την πορεία μετάβασης 

Να αναβαθμίσει τον Κομματικό λόγο στο κοινωνικό γίγνεσθαι και 

στις πολιτικές εξελίξεις και να διευρύνει την πολιτική μας 

ακτινοβολία. 

Να εξειδικεύσει την πολιτική γραμμή σ*όλους τους χώρους, στο 

πλαίσιο της διαμόρφωσης συγκεκριμένου Σχεδίου Μετάβασης, που, 

λαμβάνοντας σταθερά υπ'όψη τη συγκεκριμένη πραγματικότητα θ' 

αξιοποιεί τη δυναμική του λαΐ'κού κινήματος σε κάθε βήμα της 

Αλλαγής. 

Να δυναμώσει και να βαθύνει τους δεσμούς του ΠΑ.ΣΟ.Κ. με το 

Μαζικό Κίνημα και το Λαό. 

Να προετοιμάσει κατάλληλα την Οργάνωση για να είναι ικανή, 

αξιόμαχη και αποτελεσματική για την αντιμετώπιση των κρίσιμων πο

λιτικών εξελίξεων που αφορούν τα εθνικά, πανδημοκρατικά και κοι

νωνικά ζητήματα και την επιτάχυνση του ρυθμού της ριζικής Αλλαγής. 

Να δώσει το κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο και την κατεύθυνση 

Νίκης του Λαού στις κορυφαίες πολιτικές αναμετρήσεις που έρχονται. 
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H εισήγηση της Κ.Ε. επιχείρησε να δώσει όσα αποτελούν τη 

συνισταμένη της οργάνωσης, να εκφράσει τη συνείδηση της. 

Επιβεβαίωσε, ενέκρινε και αποτίμησε τη δεκάχρονη πορεία του 

ΠΑ.ΣΟ.Κ. σ'όλα τα μεγάλα πολιτικά και ιδεολογικά ζητήματα. 

Συμπύκνωσε σ'ένα ενιαίο κείμενο τις θέσεις που διατυπώθηκαν 

μέσα από τα πολιτικά ντοκουμέντα και τις αποφάσεις των οργάνων 

του ΠΑ.ΣΟ.Κ. (κύρια τις εισηγήσεις του Προέδρου και τις αποφά

σεις των Συνόδων της ΚΕ καθώς και τη Διακήρυξη της Κυβερνητικής | 

πολιτικής), θέσεις που διαμόρφωσαν τη φυσιογνωμία, τη στρατη

γική, την πολιτική γραμμή και την οργανωτική πολιτική του Κινή

ματος. 

Ταυτόχρονα, προχωρώντας ένα βήμα πιό πέρα, εξειδικεύει 

και παραθέτει μιά σειρά θέσεις που αφορούν αυτά τα ζητήματα, 

όχι τόσο με τη μορφή προτεραιοτήτων ή ιεραρχήσεων, όσο με τη 

μορφή πολιτικού και ιδεολογικού πλαισίου που καθορίζει την 

πολιτική μας. 

lüISJti. Τ
9_ϊ§νικό_περιεχό]αενο_των_θέσεων_όχι_μόνο_ε£γαι_αποδεκτό 

Ii^O£_îi2iJk_i§§2è2ïiîiD£_S^^IDÏ2iê_îiai_22^2XU£_îD£_22ï9^^nS«lé2-êi 

Στην ίδια όμως τη γραφή και σύνταξη του κειμένου βρί- 4 

σκονται και οι αδυναμίες του. 

Αδυναμίες που αφορούν δύο ουσιαστικά ζητήματα; 

Το πρώτο είναι η σύνδεση του με την πολιτική συγκυρία. Το κεί

μενο στη προσπάθεια να διαμορφωθούν και διασαφηνιστούν θέσεις, 

εμφανίζεται μ'ένα τρόπο κάπως γενικό και αφηρημένο, κάτι που 

αποδυναμώνει μοιραία σε μιά συστηματική και συνολική ανάλυση 

της συγκεκριμένης σημερινής συγκυρίας. 

Το δεύτερο που συνδέεται άμεσα με το προηγούμενο είναι η ελλειπής 

παρουσίαση του "διά ταύτα", του τί πρέπει δηλαδή συγκεκριμένα 

να κάνουμε. Λείπουν από τις θέσεις πολιτικές επιλογές, προτε

ραιότητες, ιεραρχήσεις. 



- 5 -

Στα δύο αυτά αναμφισβήτητα κενά, που επισημάθηκαν από 

τις Ν. Σ. αλλά και τους συνέδρους, ήρθε ν'απαντήσει- μ'ένα τρόπο 

καταλυτικό η πολιτική εισήγηση του Προέδρου Ανδρέα Γ. Παπανδρέου 

στο Συνέδριο." 

Πράγματι στο ιστορικο-πολιτικό ντοκουμέντο και η συγκυρία (διε

θνής και εθνική, πολιτική, κοινωνική και οικονομική) συνδέθηκε 

με.τρόπο ξεκάθαρο με τις "θέσεις" αλλά και σε πολλά θέματα έδω

σε σαφείς απαντήσεις στο "τί πρέπει να κάνουμε". 

Ταυτόχρονα οι συγκεκριμένες αναφορές του στα μεγάλα ζητήματα της 

στρατηγικής μας, επιβεβαιώνουν με συνέπεια τις αρχές μας, απο

τελούν θεμελιακή συμβολή, βαθαίνουν, ουσιαστικοποιούν και ολο

κληρώνουν την εισήγηση της Κ.Ε. 

Ταυτόχρονα επισημάνθηκαν αδυναμίες που αφορούν τη γλώσσα του 

κειμένου, ανισότητες στη διάταξη και στα θέματα που διαπραγματεύ

εται ,η εισήγηση και ιδιαίτερα η ελλειπής αναφορά στο πολιτιστι

κό και στους μετανάστες. 

Η απόφαση του Συνεδρίου κατά συνέπεια? 

* αποδέχεται το γενικό πλαίσιο αρχών και θέσεων που διατυπώνονται 

σ'όλες τις μεγάλες ενότητες των θεμάτων που αναφέρονται στην 

εισήγηση της Κ.Ε. -

* επικροτεί ομόφωνα την πολιτική εισήγηση του Προέδρου κι όλα 

τα στοιχεία της που συνιστούν θέση-απόφαση για το σώμα. 

* μέσα από το γόνιμο προβληματισμό ολόκληρης της συνεδριακής 

διαδικασίας (πρίν και κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου) εξει

δικεύει, διευκρινίζει και επιλέγει τις προτεραιότητες που 

αφορούν την πορεία του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και τα ζητήματα που αποτέτ 

λεσαν το κέντρο βάρους αυτού του προβληματισμού. 
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με τον διεθνή καταμερισμό εργασίας όπου δέχεται πολλαπλασιαστικά ν 

τις συνέπειες της διεθνούς κρίσης αλλά και της στρατηγικής που 

ακόλουθη': η εξαρτημένη άρχουσα τάξη » Συνέχεια και συνέπεια της 

πολιτικής αυτής ήταν η ένταξη της χώρας μας στην ΕΟΚ„ 

Η απάντηση για την έξοδο από την κρίση ¡Βρίσκεται στην στρατηγική 

ταύτιση της ολοκλήροοσης της εθνικής ανεξαρτησίας με την σοσιαλι

στική αλλαγή καθώς δεν είναι δυνατή ούτε η αστικο-δημοκρατική ολο

κλήρωση σε συνθήκες εξάρτησης, ούτε η εθνική ανεξαρτησία σε συνθή

κες στρεβλής καπιταλιστικής ανάπτυξης. 

Έτσι το ΠΑ„Σ0.Κ
ο
 από την ίδρυση του επαγγέλθηκε το δημοκρατικό 

δρόμο για το σοσιαλισμός ως μονόδρομο εξόδου από την κοινωνική κρί-

ση ένα δρόμο
(
· με το λαό συμμέτοχο και το λαΐ'κό κίνημα πρωταγωνιστή 

που θα κατοχυρώνει την Εθνική Ανεξαρτησία, την Αυτοδύναμη Ανάπτυξη, 

τη Ααΐκή Κυριαρχία και την Κοινωνική Απελευθέρωση. 

Η πορεία μετάβασης συνδέεται αντικειμενικά άρρηκτα με τις αρχικές 

συνθήκες εκκίνησης με την αφετηρία,, κι επηρεάζεται καταλυτικά απ' ' 

αυτές τις συγκεκριμένες συνθήκες. 

Οι συνθήκες εκκίνησης προσδιορίζουν και τα θεμελιακά χαρακτηριστι

κά της πορείας μετάβασης που ολοκληρώνεται μέσα από μια μακρόχρονη 

διαδικασία» ¡ · . , . 

0 Δημοκρατικός μας Δρόμος για το Σοσιαλισμό έχει τις ακόλουθες· 

στρατηγικές οριοθετήσεις s .- . 

Διατηρεί'πάντοτε ενιαίο και αδιάσπαστο Ό·'όλη την διάρκεια της ·' 

μετάβασης το τρίπτυχο των στρατηγικών μας στόχων με τη διαλλεκτ^-· 

κή επιμέρους ιεράρχηση αλλά και σύνδεση,· συμπόρευση και διαπλοκή 

τους, 

Η συνέχεια και η οργανική ενότητα, της πορείας μετάβασης, Ό 

ενιαίος χαρακτήρας της, η παρέμβαση στην ολότητα της κοινωνίας 

(πολιτικό - οικονομικό - ιδεολογικό πεδίο) προσδιορίζουν τη φύση 

των επιμέρους μετασχηματισμών« ' ' 

'••••"•i.·' " " "-' r -.:' .V* ••'• ,· /* '" · . . ' - ' · •' · :· 

Η σοσιαλιστική αλλαγή σημαδεύεται σ'όλο το εύρος της με τη 

Δημοκρατική Διαδικασία υπερασπίζει την πολιτική ομαλότητα και τη 

δημοκρατική νομιμότητα? διασφαλίζει τον κομματικό πλουραλισμό, την 

κοινωνική πολυφωνία, την ελευθερία στη σκέψη και τη- δράση, τα 

δικαιώματα του πολίτη, θεμελιώνεται κι ολοκληρώνεται στο γόνιμο 

έδαφος της Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας, ,και στην ενεργό, υπεύθυ

νη κι ουσιαστική συμμετοχή των πολιτών στα κοινά. 

Οι κοινωνικές δυνάμεις της Αλλαγής, είναι οι μη προνομιούχοι 
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Έλληνες,, η κοινωνική συμμαχία των εργαζόμενων με σαφή ταξικά χα

ρακτηριστικά στα πλαίσια της Εθνικής Λαϊκής Ενότητας, σε συνθήκες 

ισότιμης δράσης στο πλαίσιο του εθνικοανεξαρτησιακού και σοσιαλι

στικού προσανατολισμού του λαϊκού κινήματος. 

Κύριος μοχλός ριζικού δημοκρατικού μετασχηματισμού και του σο

σιαλισμού είναι το διαρθρωμένο μαζικό κίνημα στο πλαίσιο της στρα

τηγικής της ΈΛΕ με την ανοιχτή δημοκρατική, δημιουργική και αποτε

λεσματική του δράση σε θεσμό σε κάθε κοινωνικό και εργασιακό χώρο„ 

Ο νέος τύπος κοινωνικής οργάνωσης που προωθεί το ΠΑοΣΟ„Κ„ στη

ρίζεται στην Αποκέντρωση, την Κοινωνικοποίηση και την Αυτοδιαχεί-

ρήση, που αποκτούν υπόσταση με την συνειδητή κι ουσιαστική συμμε

τοχή του ώριμου υπεύθυνου και ελεύθερου πολίτη, εργαζόμενου και 

δημιουργού, στο χτίσιμο των νέων ανθρώπινων κοινωνιών και παραγω

γικών σχέσεων και των νέων θεσμών ο Θεμέλιο γ ι'αυτό το δομικό μετα

σχηματισμό της κοινωνίας μας, αποτελεί η Παιδεία στην οποία η ολο

κλήρωση της ριζικής αλλαγής έχει πρώτη προτεραιότητα« 

Η αυτοδύναμη σύμμετρη και πετ .φερειακά αποκεντρωμένη οικονομική, 

κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη ν.\)α· ro νέο αναπτυξιακό πρότυ

πο με φροντίδα και σεβασμό για v\ç ιδιαιτερότητες και άδικες συνθή

κες κάθε περιοχής με σταθερά π ώτη προτεραιότητα το ξαναζωντάνεμα 

της υπαίθρου που οικοδομείται με εργαλείο το Δημοκρατικό Προγραμμα

τισμό και στόχο την ολόπλευρη αξιοποίηση των φυσικών και ανθρωπίνων 

διαθέσιμων της χώρας μας και εου δυναμικού της διασποράς» 

Καταλυτικός είναι ο ρόλος, του ΠΑ.ΣΟ.Κ. ως σοσιαλιστικής πολιτικής 

οργάνωσης στα πλαίσια της ι :>λυκομματικής δημοκρατίας σ'ολόκληρη 

την πορεία της μετάβασης» 

Ο δικός μας δρόμος, ο δημοκρατικός δρόμος για το σοσιαλισμό οριο

θετείται σ'επίπεδο θεωρίας και πράξης τόσο από τον υπαρκτό σοσιαλι

σμό όσο και από τη "σοσιαλδημοκρατία". 

Στην αφετηρία της στρατηγικής του δημοκρατικού δρόμο για το 

Σοσιαλισμό
;
 υπάρχουν τρείο συγκεκριμένες προτεραιότητες, που έχουν 

ως στόχο να εγκαθιδρύσουν και να στεριώσουν την εξουσία των λαϊκών 

δυνάμεων, να προστατεύσουν τα νώτα της σοσιαλιστικής κυβέρνησης και 

του λαϊκού κινήματος από την αντίδραση - οικονομική και πολιτική 

των συμφερόντων του μεγάλου κεφαλαίου της εξάρτησης και της άρχου

σας τάξης και να προβάλουν άμεσα ένα νέο τύπο διακυβέρνησης που να 

εμπνέει να συσπειρώνει και να κινητοποιεί στο πλαίσιο της αποδοχής 

της σε κάθε βήμα συμφωνίας και της πλατύτερης δυνατής συναίνεσης 

με το λαό » 
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Είναι αυτές οι προτεραιότητες ?
 ν 

Το ξεκίνημα και το ανυποχώρητο και συνετό προχώρημα της πολιτικο-

στρατιωτ? ής αποδέσμευσης στην πορεία για την ανάπτυξη για την απο

τίναξη της εξάρτησης, που καθιστά την εθνική ομοψυχία βάθρο της ΕΛΕ 

και την κατάχτηση και κατοχύρωση της εθνικής ανεξαρτησίας κύρια 

πλευρά του αγώνα για το σοσιαλισμό, 

Η σταθεροποίηση της οικονομίας και η θεμελίωση των προϋποθέσεων 

για αυτοδύναμη ανάπτυξη, που αποτελεί όρο αξιοπιστίας της χώρας W^C μέσα στη 

διεθνή κρίση για τον επανακαθορισμό της σχέσης μας με την παγκόσμια 

κοινότητα και την αντιμετώπιση της αντίδρασης, 

0 νέος τύπος δημοκρατικής εξουσίας, με την άμεση ενίσχυση των 

δημοκρατικών θεσμών, τον εκδημοκρατισμό της δημόσιας και της κοινω-^ 

νικής ζωής, την εθνική συμφιλίωση, την ουσιαστική συμμετοχή του 

πολίτη και τον πρωταγωνιστικό ρόλο του λαΙ°κού κινήματος στη στήρι

ξη της Αλλαγής« 

Το
 !
'Σχέδιο Μετάβασης" που αφορά την πρόταση μας για την ανάπτυξη 

για την παραγωγή και την κοινωνική ζωή, αποτελεί την πεμπτουσία 

του Δημοκρατικού Δρόμου, καθώς ενσωματώνει όλα τα ζητήματα πολιτι

κής στρατηγικής, Στα πλαίσια αυτά το ΠΑοΣΟ,Κο πρέπει να επεξεργα

στεί παραπέρα και να εξειδικεύει σε κατευθυντήριες γραμμές για την 

πολιτική πράξη s 

* Ένα "σχέδιο για την ανάπτυξη
1
' που οδηγεί με την στρατηγική της 

αποκέντρωσης στη μετάβαση από τον κατακερματισμό στην ανασύνθε

ση του κοινωνικού ιστού και απαντά σ'όλες τις μεγάλες αντίφά™ 4 

σεις που οδήγησαν την κοινωνία μας στο σημερινό αδιέξοδο» 

* Ένα
 :,
σχέδιο για την παραγωγή" που οδηγεί σε νέα παραγωγική α~ 

ναδιάρί̂ ρωση μέσα από την στρατηγική της κοινωνικοποίησης των 

μέσων παραγωγής« 

* Ένα "αυτοδιαχειριστικό σχέδιο' που διασφαλίζει το "άνοιγμα 

των θεσμών" στην λαΙ°κή συμμετοχή, και διαμορφώνει μια θεσμική 

στρατηγική που ταυτόχρονα στοχεύει s 

στον ριζικό δημοκρατικό μετασχηματισμό του κράτους, 

στην ουσιαστικοποίηση και το μετασχηματισμό των αντιπροσω

πευτικών θεσμών, 

στη δημιουργία ενός πλέγματος θεσμών άμεσης δημοκρατίας. 

* Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα με ιεράρχιση και επιλογή δέσμης 

ενδιάμεσων στόχων που καλύπτουν όλες τις πλευρές της στρατηγικής 

μας που προωθούν αλυσσιδωτές τομές και ρήξεις σ'όλα τα επίπεδα, 



ένα πρόγραμμα που συνδέει το "ειδικό' με το "γενικό" και εντάσσει 

το
 :
τακτικό στο Sî στρατηγικό" « 

* Σ'όλη την πορεία μετάβασης και παράλληλα με την οικονομική, πο

λιτική και θεσμική αλλαγή, υπάρχει και αναπτύσσεται σαν όρος 

εθνικός και απελευθερωτικός η πολιτιστική αλλαγή» 

Απαιτείται γι'αυτό η οργάνωση μας ν'αξιοποιήσει τόσο την εμπει

ρία μας όσο και τις θέσεις μας που έχουν αναπτυχθεί και διαμορφωθεί 

στη δεκάχρονη πορεία μας και ταυτόχρονα να προχώρησε ι στην επεξερ

γασία συγκεκριμένων πολιτικών προτάσεων κατά χώρους δραστηριότητας. 

Το Συνέδριο αποφάσισε ότι πρέπει να επιταχυνθούν οι δομικές αλλα

γές σ'όλους τους τομείς της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτικής 

ζωής του τόπου μας για την αυτοδύναμη ανάπτυξη και την παραπέρα ου

σιαστικοποίηση της λαΐ'κής συμμετοχής« 

» 

Σύντροφοι. 

Αγωνιζόμαστε για μια πατρίδα ανεξάρτητη όπου οι αποφάσεις θα 

παίρνονται από τον ίδιο το Λαό της χωρίς εξαρτήσεις ή ξένες επιρροές« 

Για μια κοινωνία δίκαιη όπου θα σταματήσει η εκμετάλλευση του ανθρώ

που από άνθρωπο ο Για ένα άνθρωπο που θα ολοκληρώνεται κοινωνικά, 

πνευματικά και πολιτιστικά«. 

Η ολοκλήρωση του κοινωνικού ανθρώπου είναι η μόνη απάντηση απέ

ναντι σε οποιοδήποτε πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό ολοκληρωτι

σμό, ενάντια στην δικτατορία των μονοπωλίων ή στη μονοπώληση από τη 

γραφειοκρατία, και τον αυταρχισμό« 

, Στο Συνέδριο του ΠΑ«ΣΟ«Κ« εκτιμήσαμε ότι υπάοχουν οι προϋποθέσεις 

για να οδηγήσουμε το Λαό μας, τη χώρα μας έξω από το σύστημα ηου 

βρίσκεται σε κρίση« 

Να απελευθερώσουμε βήμα με βήμα τις παραγωγικές και κοινωνικές 

δυνάμεις του Λαού μας από το καπιταλιστικό περίβλημα χωρίς να το 

υποκαταστήσουμε από ένα κρατικιστικό κλοιό« 

Μπορούμε τώρα να εντείνουμε την αντιεξαρτησιακή μας πολιτική και 

να εναρμονίσουμε την αναγκαία στρατηγική ανάπτυξης, σύμφωνα με την 

επιθυμητή κοινωνική τροχιά« 

Για να βγούμε υπεύθυνα, με σύνεση αλλά και αποφασιστικότητα, 

από το κόσμο της αλλοτρίωσης από τον κόσμο της αποξένωσης« Στην 

κατεύθυνση αυτή το ΛαΙ°κό Κίνημα επωμίζεται την ευθύνη να στηρίζει 

με την ουσιαστική του συμβολή στη δημόσια ζωή και την παραγωγή 



~ 1 8 V 
την χωρίς υποχωρήσεις υλοποίηση του προγράμματος της Αλλαγής» 

« 

Το Συνέδριο του ΠΑοΣΟ,Κο αποδέχεται την Ιδεολογικοπολιτική ει

σήγηση της Κ,Ε* που ολοκληρώθηκε με την συμβολή των Νομαρχιακών 

Συνελεύσεων και τις καθοδηγητικές παρεμβάσεις του Προέδρου μας, που 

ενσωμάτωσε τους προβληματισμούς της οργάνωσης μας και αποτελεί το 

νέο καθοδηγητικό εργαλείο του Κινήματος αλλά και την ολοκληρωμένη 

πρόταση προς το Λαό, για να στηρίξει ανυποχώρητα το δημοκρατικό 

δρόμο για το Σοσιαλισμό, για την Εθνική Ανεξαρτησία, την Ειρήνη 

και την Αυτοδύναμη Ανάπτυξη της Πατρίδας μας ο 


