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1) ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΙΣ ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΝΙΚΗΦΟΡΑ ΘΑ. ΕΙΝΑΙ Η ΝΕΑ 

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΜΑΧΗ 

Διαβήκαμε ήδη το κατώφλι της τέταρτης χρονιάς της Αλλαγής στην 

Ελλάδα, που πιστεύουμε ότι θα είναι σίγουρα απ'τον Οκτώβρη του 1985 η 

πρώτη χρονιά της δεύτερης τετραετίας, που απαιτείται για να στεριώσει 

η Αλλαγή και να ανοίξουν οι νέοι ορίζοντες,, Με κύριο εφόδιο τη συμπαρά

ταξη του Λαού και την πίστη μας στα δημοκρατικά ιδεώδη, την αγάπη μας 

για την Ελευθερία και τον άνθρωπο και τον συνεπή και ανυποχώρητο αγώνα 

μας για το Σοσιαλιστικό Μετασχηματισμό της Κοινωνίας, θα προχωρήσουμε 

στις νέες βαθειές αλλαγές δομών και θεσμών για να περάσουμε συνετά αλλά 

σταθερά από την κοινωνική δικαιοσύνη στην κοινωνική απελευθέρωση. 

10 μήνες πριν από τις καθοριστικές για την πορεία της Αλλαγής εκ

λογές βριοίόμαστε ακριβώς στο μεταίχμιο αυτής της πορείας. 

Το ΠΑ. ΣΟ. Κ », μαζί με το Λαό, θα δώσει τότε τη νέα νικηφόρα μάχη 

για το στέριωμα και το βάθαιμα της Αλλαγής και την περιφρούρηση της 

απέναντι στις δυνάμεις της εξάρτησης και της συντήρησης, απέναντι στους 

ρεβανσιστές της ''απαλλαγής" και της αντίδρασης. 

10 μήνες πριν από τη νέα αυτή νικηφόοα μάχη είναι ένα σημαντικό 

χρονικό διάστημα για να καταξιώσουμε ακόμα περισσότερο το δημιουργικό 

έργο της Κυβέρνησης του ΠΑ.ΣΟ.Κ., να διευρύνουμε όλο και περισσότερο τη 

λαϊκή μας βάση και ταυτόχρονα να σφυρηλατήσουμε στέρεα τους δεσμούς 

της οργάνωσης μας με τις ΛαΙ'κές μάζες. 

Η καθοδική πορεία της πολιτικής έκορασης της άρχουσας τάξης, της 

Ν.Δ., που απέτυχε οικτρά στη μάταιη αναζήτηση κάποιας ηγεσίας - αντιπά-

λου δέους είναι μια συγκεκριμένη πραγματικότητα που καταγράφεται στη 

συνείδηση των πολιτών. 

Αυτό όμως, κανέναν, δεν πρέπει να εοησυχάζει. 

Λυσσαλέα θα είναι η απόπειρα των κοινωνικών δυνάμεων του κατεστη~
ν 

μένου και των πατρώνων του να αντισταθμίσουν την ήττα στο πολιτικό επί

πεδο υψώνοντας φραγμούς μεìτα κατάλοιπα .των δυνάμεων τους σε θεσμούς. ' 

Αξιοποιώντας δεσμούς εξαρτήσεων θα προσπαθήσουν να υπονομεύσουν την οι

κονομική πορεία της χώρας μας και να,μειώσουν με κάθε τρόπο τη συνεχώς 

αυξανόμενη αίγλη και το κύρος της πατρίδας μας στο εξωτερικό. 



f
 1 

- 2 - - * « 

Και είναι πράγματι ευτύχημα ότι προς το τέλος αυτής της χρονιάς 

αλλά και αυτής της μάχης έρχονται οι εκλογές, η αποκορύφωση της δημοκρα

τικής διαδικασίας όπου, ο Λαός με τη συμπαράταξη του, και τη συνειδητή 

του επιλογή, θα δώσει την οριστική απάντηση ψηοίςοντας ναι στο ίδιο το 

μέλλον της Πατρίδας στη συνέχιση και τη δικαίωση του μέχρι σήμερα υπαρ

κτού και συγκεκριμένου Έργου της Αλλαγής. 

* 

Το ΠΑ.ΣΟ.Κ ο γνωρίςει καλά ότι στις εκλογές του Οκτώβρη ο Λαό δε 

θα φη<ρίσει απλώς ένα όραμα, αλλά μία συγκεκριμένη ορατή πραγματικότητα. 

Στις Ευρωεκλογές επιβεβαιώθηκε η συναίνεση του λαού στην πορεία της Αλ

λαγής αλλά και δόθηκε σίγουρη κατεύθυνση για διορθωτικές κινήσεις και 

περισσότερο δημιουργικό έργο, 

. Αυτό το δημιουργικό έργο, με την επιθετική πολιτική της οργάνωσης 

και της κυβέρνησης, των βουλευτών και των στελεχών μας, πρέπει να γίνει 

στο σύνολο του κτήμα του Λαού μας, Η προσπάθεια αυτή πέρα από τη στρα

τηγική της σημασία αποτελεί και την καλύτερη εκλογική τακτική» 

Δεν απαιτείται μια αντίδεξιά συσπείρωση με σημασία τον φανατισμό 

αλλά μια πολύπλευρη στήριξη της Αλλαγής με γνώμονα την κατοχύρωση της 

Ειρήνης, της Ανεξαρτησίας, της Προόδου, της Δημοκρατίας, της Ελευθερίας 

και του Σοσιαλιστικού μετασχηματισμού της κοινωνίας μας. 

Μια προσπάθεια, που θα, δώσει δυνατότητα για ελεύθερη και δημιουρ

γική κριτική υποστήριξη έξω και πέρα από ιεραρχημένα κανάλια, έξω και 

πέρα από συμφωνίες κορυφής που νοθεύουν τα προγράμματα, παραχαράσσουν 

τις αρχές και στρεβλώνουν ιδεολογίες. 
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Στο μεταξύ με μαχητικότητα και πλήρη_διάταξη_μάχης_η_Οργάνωσή 

θα στηρίξει την ολοκλήρωση του Προγράμματος της Αλλαγής και θα συνεγεί

ρει τις μάζες σ'ένα πραγ_ματικό_Λαυκό„Κίνημα που θα υποστηρίξει την Αλλα

γή και θα περιφρουρήσει τις αλλαγές. 

2) \Η ΑΛΛΑΓΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΟΡΑΜΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΧΕΙΡΟΠΙΑΣΤΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

α) Από την ημέρα της νίκης της 18 του Οκτώβρη 1981 ξεκίνησε μια πρω

τοφανέρωτη διαδικασία κοινωνικής απελευθέρωσης για την πατρίδα μας, 

για το Λαό μας. 

Σήμερα το ΠΑ.ΣΟ„Κ. δεν έρχεται να παρουσιάσει απλά ένα θετικό έρ-



γο αλλά μια συνολική Αλλαγή στην πορεία της χώρας» Εύναι
:
_ίσως_ούσ-

ΗΕϊ§·θος_των^λ^αγών. Γνωρίζει όμως ο λαός ότι. μέσα από σκληρό αγώνα 

με τις δυνάμεις της εξάρτησης,, της συντήρησης
Ρ
 της ολιγαρχίας, με 

την καθημερινή μάχη με τις αναχρονιστικές και γραφειοκρατικές δομές 

του συστήματος, έχουν μπει οι σταθερές βάσεις ; 

τική_που εδραιώνει την εθνική μας ανεξαρτησία, προασπίζει την 

εδαφική μας ακεραιότητα, προωθεί την ειρήνη, την ισότιμη συνεργα

σία, που μεταφέρει τις αποφάσεις από τα ξένα κέντρα στο έθνος 

και το Λαό μας. 

E¿2„IIÍ̂ „E§Q'̂ iíy2D_}12ii„§¿£y22̂  

IDS- îï2èi-IitliDS_Ît̂ ii_,i2î îiliIÎê_Û S„SçùQg, του πλουραλισμού, της;ελευ-

θερίας της έκφρασης, του διαλόγου, ως συστατικών στοιχείων της 

ίδιας της πορείας της αλλαγής, της ίδιας της κοινωνίας που οραμα

τιζόμαστε ο 
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 ξεπερνά την κρίση 

και τις κληρονομημένες δομές, που αγιοποιεί το ντόπιο πλουτοπα

ραγωγικό δυναμικό και προσδιορίζει ως κινητήριο μοχλό της, τη συ

νειδητή και αποτελεσματική παρέμβαση και πρωτοβουλία των εργαζο

μένων, με σταθερό γνώμονα την ανθρωπιά του Κράτους. 

rit9,„IQv'„5§P9Í^CÍD„üa'i.~§¿£y£ *r¿2D_I^„^E^„§E^yy^„eS,L^Qi_2yii;tí'SI2Xne 
ώστε να πάρει ο λαός τις τύχες του στα χέρια του, να αποφασίζει 

για τα καθημερινά αλλά και τα σοβαρά στρατηγικά προβλήματα του 

τόπου. 
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κά τον παραδοσιακό μας πλούτο με τ;.ς σύγχρονες εξελίξεις και ανα

ζητήσεις και αποτελεί το φωτεινό φάρο που θα οδηγεί στο όραμα 

της νέας κοινωνίας. 

Μετατρέπουμε ΚΑΘΕ ΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΜΑΣ ΜΕ 

ΤΟ ΛΑΟ ΣΕ ΠΡΑΞΗ s ΣΕ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 

ΜΑΣ ΖΩΗ ΚΑΙ ΦΘΑΝΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΝΕΑ ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΠΟΡΕΙΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕ

ΞΑΡΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ. 

Όμως, οι μεγάλοι μας στόχοι για Εθνική Ανεξαρτησία και κοινωνική 

αλλαγή, που πραγματοποιούνται μέσα από μια πορεία ειρηνική και δη

μοκρατική, είναι^στόχοι^πανεθνικοί που, για να γίνουν πράξη, απαι

τούν με τη σειρά τους ^α_ηρ^σ^^θ^ια^πανεθνικφ. Απαιτούν τη συμπα

ράσταση, τη συμμετοχή, τη δράση του καθένα, μας, γιατί η αλλαγή θα 

κτιστεί από το Λαό. Μόνο στο μέτρο που όλοι συμβάλλουμε στη διαμόρ-



ψωση μιας ανθρωπινότερης κοινωνίας μπορούμε να ισχυριστούμε ότι θε
μελιώνονται οι νέες δομές. 

ΠΑΝΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ - ΠΑΛΛΑΪΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ αποτελούν τελικά το κρι

τήριο της επιτυχίας μας, αλλά και την ίδια τη δυναμική μας, το στα

θερό θεμέλιο.της πορείας μας» 

Όμως, γι,α.να υπάρξει πανεθνική προσπάθεια πρέπει να σφυρηλατείται 

η ενότητα του λαού και να καθορίζονται οι κοινοί στόχοι της πορείας. 

Σήμερα όπου υπάρχει ανοικτή απειλή κατά της εδαοικής μας ακεραιό-

τητας, η_ενότητα_και_η_ομοφυχ^α_^ 

για να προχωρήσει η πατρίδα μας στη νέα, δύσκολη αλλά και ελπιδοφό

ρα πορεία της« 

Η ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΨΥΧΙΑ και ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ για την προάσπιση της εδαφικής 

ακεραιότητας της πατρίδας, για μια εθνικά περήφανη και ανεξάρτητη 

πατρίδα, για τη δημοκρατία και την κοινωνική προκοπή, γίνεται σήμε

ρα πρώτο καθήκον, άμεση προτεραιότητα για τον κάθε Έλληνα πατριώτη. 

Το ΠΑ.ΣΟ,Κ. με τη συναίνεση του λαού κατάργησε τον επικίνδυνο δι

χασμό του Έθνους, που είχε καλλιεργηθεί για ολόκληρες δεκαετίες 

από τη Δεξιά, και σήμερα οδηγεί ενωμένο το λαό στο πλαίσιο των αρχών 

της ΕΘΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ. 

Το πρόσφορο και γόνιμο έδαφος της εθνικής ομοψυχίας και -συμφιλίω

σης είναι το πλαίσιο όπου η Εθνική Λαϊκή Ενότητα ενδυναμώνεται και 

τροφοδοτε ίται. 

Οι στόχοι και οι δημιουργικές πρωτοβουλίες του κοινωνικού μετώπου 

της Eu Λ Ε, ο αγώνας για την εθνική ανεξαρτησία, τη λα 1°κή κυριαρχία, 

την αυτοδύναμη ανάπτυξη, την πολιτιστική αναγέννηση, την κοινωνική 

αλλαγή που προωθεί το μπλοκ των μη προνομιούχων, θωρακίζονται και 

κατοχυρώνονται, όταν δεν ρηγματώνεται η εθνική ομοψυχία, όταν οκάθε 

πατριώτης μέσα στο κλίμα της συμφιλίωσης και της αδελφοσύνης νοιώ

θει δικό του χρέος να στηρίζει την πανεθνική αυτή προσπάθεια πέρα 

από μικροκομματικές αντιλήψεις« .._;_ 

γ) Όμως η στήριξη και η συμπαράταξη του Λαού στην Κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

χρειάζεται τη γνώση και πολλές φορές την εξειδίκευση του Κυβερνητι

κού έργου. Κ Αλλαγή είναι στην ουσία μια νέα εθνική πορεία, ένα με

γάλο και σοβαρό πείραμα, που καθιερώνει καινούργιους και πρωτόγνω

ρους θεσμούς στο χώρο της παραγωγής και της κοινωνικής οργάνωσης, 

και. κύρια στηρίζεται στη λαΙ°κή συμμετοχή μέσα από τους θεσμούς στο 

χώρο της παραγωγής και της κοινωνικής οργάνωσης. 

Γιαυτό και πριν απ' όλα, οι εργαζόμενοι, θα πρέπει να έχουν ξεκά-
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θαρη γνώση για την πορεία και τις ιδεολογικές και πολιτικές συντε

ταγμένες της Αλλαγής,, για τη σημασία τους στο άμεσο μέλλον« Η κοι

νωνική αλλαγή δεν είναι μια απότομη τομή στο χώρο και στο χρόνο. 

Είναι μια μαΐίρόχρονη και συνεχής πορεία, που έχει ως προϋπόθεση τη 

ΓΝΩΣΗ και ΤΗ ΘΕΛΗΣΗ των εργαζομένων, τη συνειδητή τους προσπάθεια. 

Η αλλαγή, για να εδραιωθεί,, χρειάζεται ο κάθε εργαζόμενος να συνδυ

άσει τον ενθουσιασμό και την πίστη στα στρατηγικά μας οράματα με 

την καθημερινή δράση και πάλη στους νέους θεσμούς,· στο χωράφι, στο 

εργοστάσιο, στον τόπο κατοικίας, στους χώρους μόρφωσης, στο χώρο 

του πολιτισμού. Τώρα ο Λαός γνωρίζει τι θα περιφρουρήσει και τι θα 

διεκδικήσει για να κάνει οριστικά το όραμα πράξη και την ελπίδα ζωή. 

* 

Με αδιαπραγμάτευτες - και στο ακέραιο ισχύουσες - τις στρατηγικές 

μας επιλογές πορευόμαστε το δρόμο της Εθνικής Ανεξαρτησίας και της Κοι

νωνικής Αλλαγής με τη γνώση και την απόφαση ότι ο δρόμος αυτός δεν χω

ρά επιστροφή ή υπαναχωρήσεις« Τα βήματα μας, συνετά και σταθερά, οδη

γούνται από τα φωτεινά μας οράματα και στηρίζονται στη δυναμική της 

λαΐ'κής συμπαράταξης. Προχωρούμε με επιτυχία στο δοόμο της αλλαγής -

όχι απλά γιατί δεν έχουμε δικαίωμα να αποτύχουμε - αλλά γιατί έχουμε 

και τη θέληση και τη δύναμη και την πίστη να ανταποκριθούμε στις ιστο

ρικές μας ευθύνες, απέναντι στο Λαό και στο Έθνος. 
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Β) ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

Η Πορεία της Αλλαγής που ξεκίνησε με την ιστορική νίκη της 18ης 

του Οκτώβρη του 1981 καταγράφεται σήμερα ως γεγονός εθνικής αφύπνισης 

και ανάτασης. Γιατί εκφράζει και πραγματοποιεί μέσα στους συγκεκριμέ

νους περιορισμούς και τα^όρια της σημερινής πραγματικότητας τη θέληση 

και τη δυνατότητα μιας κίοι*νωνίας και ενός έθνους να αναστρέψει μια πορεί

α φθοράς, εξάρτησης, υποβάθμισης, αλλοτρίωσης και να χαράξει ένα νέο , 

δρόμο εθνικής περήφανειας, ανεξαρτησίας, δικαιοσύνης, κοινωνικής προκο

πής. 

Σήμερα βρισκόμαστε μπροστά σ'ένα καταγραμμένο δημιουργικό έργο 

που ανοίγει νέους ορίζοντες και θεμελιώνει μια καινούργια πατρίδα. Απο

τιμάμε μια δύσκολη και ανηφορική πορεία που πέτυχε να δημιουργήσει ΝΕΑ 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ, να ανατρέφει τις ΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ και τις σταθερές που διαμορφώθη

καν μέσα από μια πορεία δεκαετιών στη χώρα μας. Το πλατύ κοινωνικό μέ

τωπο της αλλαγής που απάντησε στο ιστορική δίλημμα της 18ης του Οκτώβρη 

διατύπωσε ταυτόχρονα ένα μήνυμα απελευθέρωσης και χειραφέτησης και ξεκί

νησε για να συμμετάσχει, να καθοδηγήσει τη νέα εθνική και κοινωνική πο

ρεία, να αλλάξει τον πολιτικό, κοινωνικό, οικονομικό και πολιτιστικό 

χάρτη, να εμπεδώσει νέες δομές και αξίες. 

* Κλονίσθηκε όπου δεν γκρεμίσθηκε η επικυριαρχία της ιδεολογίας της 

άρχουσας τάξης. 

Καταρρέουν οι ιδεολογικοί μύθοι, οι σχηματοποιημένες ιδεολογικές 

πολώσεις του παρελθόντος. Νέες αξίες αναδεικνύονται στο προσκήνιο 

και γίνονται κτήμα και οδηγός των κοινωνικών δυνάμεων της αλλαγής. 

* Οι ιδεολογικοί μηχανισμοί στους οποίους η άρχουσα τάξη κυριαρχούσε 

δεν είναι σήμερα πομποί μιας καταπιεστικής και συντηριτικής ιδεολο

γίας γιατί s 

Η κοινωνία μέσα από νέους θεσμούς συμμετοχής συμμετέχει και ελέγ

χει τις δομές αυτές. Ιδιαίτερα στο χώρο του Πανεπιστήμιου και του 

σχολείου νέα περιεχόμενα σπουδών και νέοι συμμετοχικοί θεσμοί κα

θορίζουν το στίγμα και τη δημιουργική εξέλιξη των χώρων. Θεσμοί 

όπως το ΕΣΑΠ επιτρέπουν τη .στρατηγική παρέμβαση των κοινωνικών 

Φορέων στα περιεχόμενα και συνδέουν το χώρο του Πανεπιστήμιου με 

την ευρύτερη κοινωνική και αναπτυξιακή πορεία. Μετασχηματίζούμε 

ριζικά τους ιδεολογικούς μηχανισμούς της άρχουσας τάξης σε διευρυ

μένους θεσμούς, όπου διαμοροώνονται νέοι κοινωνικοί συσχετισμοί 

και εκφράζονται οι αξίες της νέας εθνικής και κοινωνικής πορείας. 

>,<./• 

./.. 
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- Ταυτόχρονα με την αποκατάσταση της ιστορικής μας μνήμης και με την 

προβολή ενός συνόλου αξιών, που επί δεκαετίες στρεβλώθηκαν, ο λαός 

μας σήμερα αναγνωρίζει και κατακτά το αληθινό περιεχόμενο των αξί

ων αυτών, απορρίπτει τις στρεβλώσεις και τις συνδέει με την καθη

μερινή του δράση ζ 

Με την αναγνώριση της εθνικής αντίστασης αποκαταστάθηκε όχι 

μια απολιθωμένη ιστορική μνήμη., αλλά μια ζώσα δράση και από

φαση του λαού μας να διασοαλίσει ενωμένος την εθνική του ανε

ξαρτησία και να προασπίσει την εδαφική του ακεραιότητα» 

0 πατριωτισμός, η εθνική περήφανεια, ο αγώνας για την ειρήνη 

και τη συναδέλφωση των λαών, αποκτούν σήμερα το πανεθνικό και 

παλλαυκό τους περιεχόμενο και αποκαλύπτουν ταυτόχρονα την πα

τριδοκάπηλε ία του δήθεν εθνικού λόγου που χρησιμοποιούσε και 

χρησιμοποιεί ακόμα η άρχουσα τάξη ως άλλοθι της υποτέλειας και 

της εξάρτησης που πρεσβεύει, ή ακόμα ως επαγγελία ενός σύγχρο

νου κοσμοπολίτικου μοντέλου που βλέπει τη χώρα μας παράγωγο 

και εξάρτημα του μητροπολιτικού προσώπου. 

Παράλληλα όμως οι αξίες αυτές αποκαλύπτουν τη μερικότητα και 

τον επικίνδυνο χαρακτήρα ενός στείρου διεθνισμού που υποτάσσει 

τις εθνικές προτεραιότητες σε υπαγορευόμενες ή όχι κινήσεις 

και ξένες σκοπιμότητες και συγχέει σκόπιμα την ισοτιμία των 

σχέσεων με την άκριτη αποδοχή και υποταγή. 

Η ελευθερία και η δημοκρατία αναδεικνύονται και. καταξιώνονται 

στην πράξη μέσα από τους νέους θεσμούς της πρωτογενούς λαϊκής 

συμμετοχής, τη συνταγματική νομιμότητα, τη δημοκρατική σταθε

ρότητα, την εθνική συμφιλίωση, την ισονομία και ισοπολιτεία, 

τον πλουραλισμό στη σκέψη και τη δράση. 

Η άρχουσα τάξη μπροστά στην αποκάλυψη του αντιδημοκρατικού και 

ανελεύθερου περιεχόμενου των αξιών και των πράξεων της μετέρ

χεται ν"έα τεχνάσματα. Ανακάλυψε τώρα το "φιλελεύθερο'
1
 και αντι-

-Κρατικό πρότυπο, όχι βέβαια για να αλλάξει το περιεχόμενο της 

: ιδεολογίας και της πρακτικής της αλλά για να επαγγελθεί κάτω 

απ03"νέους" και "εκσυγχρονισμένους" αλλά στην πραγματικότητα 

πολυμεταχειρισμένους όρους, την ασυδοσία και ανελεύθερη δράση 

των δυνάμεων της αγοράς, την περιστολή των κοινωνικών δαπανών. 

Οι μηχανισμοί της άοχουσας τάξης βρίσκονται σε προφανή αδυνα

μία να αντιπαρατεθούν στις δημοκρατικές, κοινωνικές και πατριω

τικές αξίες, και οι όποιες αλλαγές των εξωτερικών σχημάτων εί

ναι τόσο διαφανείς που δεν παραπλανούν. 
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Στη θέση του γραφειοκρατικού - καταπιεστικού Κράτους, που χρη

σιμοποίησε η άρχουσα τά£η, επαγγελόμαστε και δομούμε τη νέα 

κοινωνική εξουσία, με την αποκέντρωση, τη λαΙ"κή συμμετοχή, την 

περιφερειακή ανάπτυξη. Καθιερώνουμε τους θεσμούς που θα επιτρέ

ψουν στις κοινωνικές δυνάμεις να ελέγξουν και να κατευθύνουν 

την παραγωγική διαδικασία, να δημιουργήσουν τις νέες παραγωγι

κές και κοινωνικές σχέσεις, να διαμορφώσουν ένα νέο πρόσωπο 

πολιτιστικής δράσης. 

Οι νέοι θεσμοί αποτελούν τα πεδία διαπάλης των δυνάμεων της αλ

λαγής με τις δυνάμεις της συντήρησης, της αντίδρασης,, της εκ

μετάλλευσης» Σ"αυτή τη διαπάλη γκοεμίζονται οι φραγμοί του πα

ρελθόντος, αντιμετωπίζονται τα καθημερινά προβλήματα, καθιερώ

νονται οι νέες δομές,, συγκροτείται μια νέα κοινωνική και αναπ

τυξιακή στρατηγική. 

Μέσα στους νέους θεσμούς ο πολιτικός συσχετισμός της 18ης του 

Οκτώβρη *81 που εκφράσθηκε κύρια στο πολιτικό - ιδεολογικό επί

πεδο, αποκτά συνοχή και συνείδηση της νέας πορείας ?. Αποκέντρω

ση, δημοκρατικός προγραμματισμός, κοινωνικοποίηση, νέες μορφές 

παραγωγικών σχέσεων, κοινωνικοί θεσμοί στρατηγικής σημασίας 

στο χώρο της υγείας, της παιδείας, της οργάνωσης του χώρου, 

αποτελούν σήμερα μια πραγματικότητα που συνεχώς εμπλουτίζεται 

και διευρύνεται, Σ'αυτή την απτή πραγματικότητα ο κάθε εργαζό

μενος διακρίνει ολοκάθαρα το ταξικό και κοινωνικό κριτήριο της 

κάθε επιλογής, οι παραγωγικές και κοινωνικές σχέσεις αποκτούν 

διαφάνεια και μπαίνουν κάτω από έλεγχο. Γιαυτό και οι θεσμοί 

είναι ο 'χώρος
1,
 όπου συγκροτείται η νέα κοινωνική συνείδηση, 

όπου το φύτρο της αλλαγής αποκτά υπόσταση, αναδεικνύει τη βιω

σιμότητα και τη δυναμική του. Και ταυτόχρονα είναι το πεδίο της 

οριστικής καταδίκης των δυνάμεων της ολιγαρχίας, της καταπίεσης, 

του αυταρχισμού και της εξάρτησης. Σ'αυτό το πεδίο βγαίνει κα

τά κράτος ηττημένη η άρχουσα τά^η και η πολιτική της έκφραση, 

γιατί αυτή η νέα κοινωνική συνείδηση δεν είναι ευκαιριακή ή 

αφηρημένη. Δεν εκφράζει απλά μια επιθυμία ή ένα απόμακρο όραμα, 

αλλά έχει γνώση, συμμετοχή και παρέμβαση στη νέα πορεία και 

στην οργανική συνέχεια της αλλαγής. 

Μέσα από αυτή τη διαδικασία συνείδησης και γνώσης προκύπτει η 

αντιστοίχηση των πολιτικών και κοινωνικών δυνάμεων. Μια διαδι

κασία που απαιτεί μια αργή και συχνά βασανιστική πορεία γιατί 

προϋποθέτει γνώση και αναγνώριση, αλλά που διακρίνεται από την 

ωριμότητα και τη σταθερότητα των επιλογών και όχι από ευκαιρια

κά άλματα. 
ο / ο ο 
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Στο ΠΛ. ΣΟ »Κ. κυρuà πέφτε ι η μεγάλη ευθύνη να εκφράσει και να 

συμπορευθεί με το μεγάλο κοινωνικό ρεύμα της αλλαγής, να αντι

μετωπίσει τις δυσκολίες, τις αντιφάσεις ή και τις αντιθέσεις 

που συνεπάγεται η νέα πορεία. 

Το ΠΑ.ΣΟ.Κ„ έχοντας σήμερα εδραιώσει τους νέους στρατηγικούς 

άξονες στο εθνικο-ανε^αρτησιακό πεδίο, τη νέα πορεία προς την 

αυτοδύναμη ανάπτυξη, τους θεσμούς λαΐ'κής συμμετοχής, αποβαίνει 

καταλύτης της εθνικής και κοινωνικής πορείας της χώρας μας, και 

ο πολιτικός του λύγος αποβαίνει βασική παράμετρος των εξελίξεων. 

Οι σχέσεις του ΠΑ.ΣΟ.Κ. με τις κοινωνικές δυνάμεις της αλλαγής, 

είναι σχέσεις αλληλοαναγνώρισης και κριτικής συμπόρευσης, σχέ

σεις που κρίνονται και ενδυναμώνονται μέσα στο ίδιο το έδαφος 

της αλλαγής, στους θεσμούς, στη δημοκρατική-συμμετοχική κοινω

νική πράίςη,: στη νέα αναπτυξιακή στρατηγική. 

0 ριζοσπαστισμός των μαζών που έδωσε την καταλυτική ώθηση στις 

10 του Οκτώβρη, φάνηκε για μια περίοδο μετέωρος και χωρίς προ

σανατολισμό. Η καταδίκη και απόρριψη ενός οριστικά καταδικασμέ

νου παρελθόντος και παράλληλα η προβολή του στρατηγικού σοσια

λιστικού οράματος ήταν φυσικό να μην βρει άμεση αντιστοίχιση 

με την πρώτη περίοδο όπου οι πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις 

της αλλαγής έκαναν τα όρια των συσχετισμών και μετέτρεπαν την 

επαγγελία σε σχεδιασμό. 

Σήμερα το ριζοσπαστικό κίνημα, διατηρώντας αμείωτη την αντίθε

ση του με το ιδεολογικό και κοινωνικο-πολιτικό μέτωπο της άρ

χουσας τάξης και της εξάρτησης, αποκτά τις ακατάλυτες σοσιαλι

στικές του ρίζες στο πεδίο των νέων θεσμών, στο ριζοσπαστικό 

περιεχόμενο των νέων κοινωνικών και παραγωγικών σχέσεων. Απο

τελεί ταυτόχρονα το δυναμικό κοινωνικό στοιχείο που θα δώσει 

ώθηση και δυναμική στους θεσμούς, για συνεχή και επιταχύναμε-

νο μετασχηματισμό. Η εθνικο-ανεξαρτησιακή στρατηγική και το 

πεδίο τοον θεσμ<ύν ενισχύουν και εμπλουτίζουν τους ακατάλυτους 

και οργανικού δεσμούς του ΠΑ.ΣΟ.Κ. με το ριζοσπαστικό-σοσιαλι-

στικό κίνημα, ένα κίνημα που το ΠΑ.ΣΟ.Κ. εδώ και 10 χρόνια 

υπήρΕε γέννημα και εκφραστής του. 

Το οργανωμένο μαζικό κίνημα εΕιολογήθηκε ως ένας από τους βασι

κούς παράγοντες που θα κρίνουν την πορεία της κοινωνικής αλλα

γής στην Ελλάδα. Σ'ολόκληρο το διάστημα από την αλλαγή της 18 

του Οκτώβρη του 1981 το μαζικό κίνημα διανύει μια δύσκολη αλλά 

θετική πόρε ίνα αναπροσανατολισμού , στόχων και δράσης, ώστε τα 

θεμελιακά ζητήματα διεκδίκησης να πάρουν νέο χαρακτήρα και πε-
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ριεχόμενο σε σχέση με τα παραδοσιακά διεκδικητικά πρότυπα που 

χαρακτήριζαν τους αγώνες του μαζικού κινήματος απέναντι σε μια 

αυταρχική και αντιλαΐ'κή εξουσία, 

Η πορεία αυτού του αναπροσανατολισμού δεν είναι ευθύγραμμη. Τα 

μαζικά κινήματα - εκτός από τη δύναμη αδράνειας του παρελθό-
"Τ 

ντος - αντιμετωπίζουν υπονομεύσεις και σκοπιμότητες που αντι

τίθενται στη νέα πορεία, που μάχονται το έργο της αλλαγής» Η 

απάντηση του μαζικού κινήματος, των συνδικαλιστικών και κοινω

νικών φορέων θα πρέπει να είναι άμεση και κατηγορηματική απέ

ναντι σε τέτοιες πολιτικές. 

Παράλληλα όμως παρατηρήθηκαν και κάποιες αδυναμίες από τον 

ίδιο το φορέα της αλλαγής, αδυναμίες που αφορούν τόσο την προ

ετοιμασία όσο και την καθοδήγηση του μαζικού κινήματος στο 

νέο ποιοτικό περιεχόμενο και στη στρατηγική σημασία των νέων 

• θεσμών, ή άλλες φορές τη μη εξάντληση των ορίων ενός ειλικρι

νούς διαλόγου που θα μπορούσε να αποτρέψει επιφυλάξεις, τρι

βές ή και αντιθέσεις. 

Ένας τέτοιος διάλογος οφείλει να διαμορφώνει σε μόνιμη βάση 

σχέσεις σεβασμού και αναγνώρισης ,της κοινής στρατηγικής πο

ρείας, μέσα από την κριτική και την αντιπαράθεση, να αναζητά 

κάθε φορά κοινά σημεία για την προώθηση των συμφερόντων των 

εργαζομένων και την επίλυση επί μέρους προβλημάτων στα πλαίσια 

του εθνικού συμφέροντος και του κοινωνικού οφέλους. 

ΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ 

Ο ξένος παράγοντας, όπως και οι εσωτερικές επιρροές και εκφρά

σεις που πέρασαν από τρεις φάσεις στις εκτιμήσεις τους για το ΠΑ.ΣΟ.Κ.? 

Στην πρώτη φάση : πίστευαν στην κατάρρευση του ΠΔ.ΣΟ.Κ. μέσα σε λίγους 

μήνες, στην ανυπαρξία οραμάτων αλλά και δυνατοτήτων 

για υλοποίηση τους, 

Στη δεύτερη φάση s που ήταν ιδιαίτερα κρίσιμη, πίστεψαν στην ενσωμάτω

ση του ΠΑ.ΣΟ.Κ., θεώρησαν τις διακηρύξεις του ως 

νόθο αριστερό λόγο, 

Στην τρίτη φάση s που διανύουμε τώρα, κατανόησαν ότι εννοούμε και 

συνθήματα και προγράμματα, ότι είμαστε αποφασισμέ

νοι να τα υλοποιήσουμε και τα υλοποιούμε και έχομε 

τη λαΙ"κή στήριξη για να προχωρήσουμε. 

Είναι γεγονός ότι ο πόλος της εξάρτησης με τον πόλο της εθνικής 

ανεξαρτησίας βρίσκονται σε μια παρατεταμένη περίοδο έντασης. Όμως κινη-

./ . . 
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θήκαμε πάντα με σύνεση και. αποφασιστικότητα, δημιουργώντας κάθε tpopd 

ευνοΐ'κό συσχετισμό δυνάμεων. Οι διάφορες ρήξεις ήρθαν όταν είμαστε έ

τοιμοι να τις αντιμετωπίσουμε. Δεν μπόρεσαν να μας επιβάλλουν οπισθοχώ

ρηση ή αναδίπλωση. 

Οι τρεις άξονες της πολιτικής μας 

* Η πολιτική της ειρήνης, της αποτροπής του πυρηνικού πολέμου, της 

αποκλιμάκωσης, της ύφεσης μεταξύ Ανατολής - Δύσης, 

* Η προώθηση των συσχετισμών του Νότου στην αντίθεση Βορρά - Νότου, η 

σύσφιξη των σχέσεων μας με τα εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα, 

* Η διασφάλιση της πορείας της Εθνικής Ανεξαρτησίας, η προάσπιση της 

εδαφικής μας ακεραιότητας, 

διαμορφώθηκαν με αποφασιστικές κινήσεις, τοποθετήσεις και επιλογές, 

Δημιουργήσαμε μια Ελλάδα νιε διεθνές κύρος και αναγνώριση„ Λυτή 

την εικόνα είναι υποχρεωμένος να λάβει υπόψη του ο ξένος παράγοντας γνω

ρίζοντας ακόμα ότι οι μηχανισμοί της ανωμαλίας και των ξένων παρεμβά

σεων αποκόπηκαν οριστικά από τις ένοπλες δυνάμεις και τα σώματα ασφα

λείας, ότι σήμερα σφυρηλατείται το εσωτερικό μέτωπο με βάση την εθνική 

ομοψυχία, τη δημοκρατία καιτην προάσπιση της εδαφικής ακεραιότητας, 

ενώ ενδυναμώνεται από κάθε πλευρά μια ολοκληρωμένη εθνικο-αμυντική στρα

τηγική για την αντιμετώπιση της εξ' Ανατολών απειλής. Είναι η πρώτη φο

ρά μεταπολεμικά όπου η χώρα μας αποκτά εθνική στρατιγική και δομεί ένα 

ενιαίο εθνικό και πατριωτικό μέτωπο που δεν επιτρέπει ρωγμές και παρεμ

βάσεις, που απαγγιστρώνει τη χώρα από την ιμπεριαλιστική στρατηγική. Αυ

τό είναι υποχρεωμένος να το λάβει υπόψη του ο ξένος παράγων και να ανα

προσανατολίσει τις στρατηγικές του επιλογές. Γιατί σήμερα η όποια πα

ρέμβαση δε θα βρει εσωτερικούς μηχανισμούς στήριξης να εδραιωθεί, όπως 

στο παρελθόν. Και στην περίπτωση μιας ανοιχτής απόπειρας το κόστος για 

τον ξένο παράγοντα θα ήταν ανυπολόγιστο. 

Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν εσωτερικά ερρείσματα, θύλακες 

ή και παράγοντες της ανωμαλίας. Είναι όμως τόσο συμπαγές το μέτωπο του 

Λαού, ώστε μπροστά του όλα αυτά μηδενίζονται. 

Έκει όπου οι δυνάμεις της ανωμαλίας, η ολιγαρχία του πλούτου . 

και τμήματα των παραδοσιακών πολιτικών δυνάμεων της Δεξιάς, προσβλέπουν 

ως αδύνατο κρίκο του μετώπου αυτού είναι το οικονομικό πεδίο. Δε δίστα

σαν και δε διστάζουν να υπονομεύουν την οικονομική πορεία, να κινδυνολο

γούν - πρόσφατο παράδειγμα η κινδυνολογία για το εξωτερικό χρέος - να 

διασύρουν τη χώρα στο εξωτερικό, και παράλληλα να παρουσιάζονται στο 

εσωτερικό με ςοιλολαΙ°κό προσωπείο, να υποκινούν "αγώνες" και να προβάλλουν 
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άκαιρες ή χωρίς λογική διεκδικήσεις., με μόνο στόχο την αποσταθεροποίηση, 

τη ρωγμάτωση του κοινωνικού μετώπου της αλλαγής, την υπονόμευση της οι

κονομικής πορείας, και τελικά τον εξαναγκασμό της χώρας για προσφυγή 

στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ώστε να μπλοκαριστεί η πορεία της Αλλα

γής και να τεθεί η Ελλάδα κάτω από πολιτικό και οικονομικό έλεγχο. 

* Είναι γεγονός ότι την τελευταία περίοδο η πολιτική στρατηγική της 

άρχουσας τάξης αναπροσανατολίζεται και οδηγεί σε όξυνση και ρήξη με 

κύριους άγονες ? 

Την κατάργηση ενός εθνικού consensus στα εθνικά θέματα και την 

υπονόμευση της εθνικο-ανεξαρτησιακής στρατηγικής του ΠΑ.ΣΟ.Κ. . 

Την υπονόμευση του εσωτερικού μετώπου, της κοινωνικής και οικο

νομικής πορείας. Τη φθορά των δημοκρατικών θεσμών, τη σπίλωση της 

δικαιοσύνης. 

Αν και η πολιτική αυτή στρατηγική γρήγορα απέδειξε τη σαφώς οριοθετη-

μένη της εμβέλεια και απομυθοποίησε τραγικά τους πολιτικούς εκφραστές 

που κλήθηκαν να την εφαρμόσουν, δεν παύει να αποτελεί μια απειλή για 

την ομαλή πορεία του τόπου. Η Δεξοά δεν είναι απλά ένα κόμμα. Είναι 

ένα ολόκληρο πλέγμα κοινωνικών και πολιτικών συμφερόντων και δομών 

της εξάρτησης, που έχει σοβαρά ερρείσματα στον παραγωγικό - οικονο- '-' 

μικό τομέα, στο ίδιο το Κράτος, και παράλληλα αποτελεί συγκροτημένη 

- μ'όλες τις εσωτερικές της αντιθέσεις και αντιφάσεις - πολιτική 

έκφραση του κατεστημένου. 

* Γι'αυτό και οι λαϊκές δυνάμεις, το κοινωνικό μπλοκ της αλλαγής θα 

πρέπει να αντιπαρατάξει σ'αυτή τη στρατηγική, τη στρατηγική της αλλα

γής που σημαίνει ? 
r 

Εμμονή στους εθνικό - ανεξαρτησιακούς και εθνικό - αμυντικούς στό

χους. Ενδυνάμωση του πατριωτικού κινήματος για την ειρήνη και την 

εθνική ανεξαρτησία. 

Σφυρηλάτηση της Εθνικής ομοψυχίας, ενδυνάμωση της ΕΛΕ, πάλη μέσα 

στους θεσμούς, εδραίωση των νέων παραγωγικών και κοινωνικών μορ

φών παρέμβασης. 

Στήριξη της οικονομικής πορείας, κατανόηση.και στήριξη της αναγ

καίας αναπτυξιακής στρατηγικής. 

* Σ'αυτή όμως την εθνική που λαΐ'κή επιταγή υπάρχει μια αντίφαση ανάμεσα 

σε πολιτικές δυνάμεις που εκφράζουν κοινωνικά στρώματα που παλεύουν 

για την αλλαγή και στην ίδια την πολιτική το:>ν δυνάμεων αυτών που δεν 

υποστηρίζουν - όταν δεν υπονομεύουν - την ίδια την Αλλαγή. 

e / ο » 



Η απουσία μιας εθνικής πρότασης για την ποοεία μετάβασης, και. η δογ-

" ματική προσκόληση σε μια μυωπική και απαρχαιωμένη στρατηγική, δημι

ουργεί αυτόματα ρήγμα μεταξύ των πολιτικών αυτών δυνάμεων και του 

μεγάλου δημοκρατικού και ριζοσπαστικού μετώπου της αλλαγής. Αφού 

λοιπόν δε μπορούν να ενταχθούν οργανικά - λόγω αποκλίνουσας στρατη

γικής - στο μέτωπο της αλλαγής, θέλουν να γεωυρώσουν το ρήγμα αυτο-

αναγορευόμενοι σε προστάτες και εγγυητές της αλλαγής. . . , 

Για ^ ς πολιτικές αυτές δυνάμεις και συγκεκριμένα για το Κ.Κ.Ε. η 

είσοδος του υαζικού κινήματος, του ευρύτερου κοινωνικού στοιχείου, 

στις διαδικασίες των νέων δομικών αλλαγών σημαίνει αυτόματα αποδυ

νάμωση των μηχανισμών και των οργανωτίστικων πρακτικών. Σημαίνει 

κατάρρευση της αξιοπιστίας του "αλάνθαστου" Κρατικίστικου - γραφειο

κρατικού προτύπου, του ίδιου του πολιτικό - ιδεολογικού λόγου που 

ευαγγελίζεται μια δήθεν πραγματική αλαγή, 

Η αλλαγή δεν αποτελεί μια αυτόματη τομή στο χώρο και στο χρόνο. Εί

ναι μια πορεία που συγκροτείται από επί μέρους αλλαγές και παρεμβά

σεις στην ολότητα του κοινωνικού σχηματισμού (ιδεολογικοπολιτική -

κοινωνική - οικονομική), οι οποίες έχουν οργανική συνοχή, ενότητα 

και μεσοπρόθεσμους και στρατηγικούς στόχους. Όταν δεν στηρίζονται 

οι επί μέρους αλλαγές - για τις όποιες σκοπιμότητες - δεν στηρίζεται 

η αλλαγή η ίδια. Και βέβαια η στήριξη της αλλαγής δε μπορεί να γίνει 

από τα προτασσόμενα επίθετα s πραγματική αλλαγή,, ουσιαστική αλλαγή, 

κ.λ.π.. 

Το πολιτικό και* "ιδεολογικό στίγμα των εξελίξεων είναι το στίγμα 

της αλλαγής, το αποτύπωμα και η εκκίνηση στρατηγικών μας οραμάτων 

στο σημερινό τόπο και χρόνο. :ΐαρά τις μεγάλες δυσκολίες και τους δυ

σμενείς σε πολλούς τομείς συσχετισμούς, η κοινωνική αλλαγή έχει σήμε

ρα υπόσταση και παρουσία σε κάθε πτυχή της κοινώνικο-πολιτικής μας 

πραγματικότητας. Το μέτωπο της αλλαγής συγκροτείται στο ιδεολογικό -

πολιτικό πεδίο, στη νέα κοινωνική οργάνωση, στην αυτοδύναμη αναπτυ

ξιακή πορεία, στην εθνικο-ανεξαρτησιακή στρατηγική. Κ αλλαγή δεν 

είναι μακρινό όραμα. Είναι η οργανική ενότητα που δίνει πρόταση και 

λύση στο καθημερινό, που καθιερώνει δομές στο μεσοπρόθεσμο, που οδη

γεί με σταθερά και συνετά βήματα στο στρατηγικό. 

Η αλλαγή δεν είναι μια κομματική υπόθεση. Η ανόθευτη υλοποίηση του 

προγράμματος της σημαίνει συνεχή τροφοδότηση και συμπαράταξη του με

γάλου κοινωνικού μετώπου της αλλαγής. Η ευθύνη μας για να παρέμβουμε 

αποφασιστικά και συνονισμένα, να καθοδηγήσουμε τις Εξελίξεις είναι 

όσο ποτέ μεγάλη. Σ'αυτή μας την προσπάθεια θα βρούμε το λαό συμμέτοχο 

και συμπαραστάτη, για να προχωρήσουμε στο σοσιαλιστικό μετασχηματισμό 

με τον άνθρωπο για τον άνθρωπο, να εδραιώσουμε τις νέες δομές μαζί 

με το λαό για τον ίδιο το λαό. 
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Γ. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΜΑ ΚΑΝΟΥΜΕ 

Γ.1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

1. Το Συνέδριο μας και OL Ευρωεκλογές αποτέλεσαν δύο παράλληλους 

και. σημαντικού σταθμούς στην πορεία της Αλλαγής» 

Η νέα - έμμεση έστω · καταγραφή των πολιτικών δυνάμεων, στον πο

λιτικό χάρτη της χώρας, με κυρίαρχο χαρακτηριστικό την διατήρηση 

της πολιτικής αυτοδυναμίας της Αλλαγής/ συνδέεται, με το αποφασι

στικό άλμα του Κινήματος μας, να εξειδικεύσει τη στρατηγική του 

δημοκρατικού δρόμου και να συγκεκριμενοποιήσει ακόμη περισσότερο 

τα αναγκαία του βήματα για την πορεία μετάβασης» 

Η υλοποίηση των αποφάσεων του Συνεδρίου και η αξιοποίηση των κυ

ρίαρχων μηνυμάτων των Ευρωεκλογών, συνδυάζονται με την αναγκαία 

προσαρμογή στη διαμορφούμενη νέα πολιτική συγκυρία. 

Ήδη με τις αποφάσεις του Συνεδρίου,, τη 14η Σύνοδο της Κ„Ε. και 

την ομιλία του Προέδρου στην Πανελλαδική Σύσκεψη των Ν.Ε. και 

Τ»Ε. του Κινήματος,, έγιναν οι απαραίτητες αναλύσεις και επεξεργα

σίες,, προσδιορίστηκαν οι γεν,κές πολιτικές επιλογές και οι στόχοι 

που αφορούν τη νέα πραγματικότητα, τη στρατηγική της άρχουσας τά

ξης- τις πολιτικές των κομμάτων και τις αντίστοιχες δικές μας 

επιλογές. 

Σήμερα, και μετά την εξάμηνη οργανωτική προσπάθεια και τον πολι- , 

τικό διάλογο στην οργάνωση., μπορούμε να προχωρήσουμε στον προγραμ

ματισμό του ερχόμενου εξάμηνου και στην παραπέρα εξειδίκευση της 

πολιτικής μας σ* όλους τους χώρους. 

2. Στην τελική ευθεία για τις εκλογές που θα σημαδέψουν για μια ακό

μη φορά αποφασιστικά τις πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις στον
1 

τόπο μας, θα κρίνουν τη συνέχεια και την προοπτική της Αλλαγής, 

έρχεται ξανά στο προσκήνιο κάτω από το πρίσμα και τις εμπειρίες ,· 

μιας τρίχρονης και πλέον κυβερνητικής πρακτικής, η βαθύτερη και 

ουσιαστικότερη συνιστώσα της, το ΥΠ0ΚΕΙ14ΕΝ0 της. 

Ο χαρακτήρας και η πορεία του μαζικού κινήματος σ'αυτή τη φάση ο 

σταθερός και επιταχυντικός ρυθμός της μετάβασης, οι αναγκαίες 

διορθωτικές κινήσεις, η πραγματικότητα που διαμορφώνεται στους 

μαζικούς και κοινωνικούς χώρους, μέσα από τις επιλογές των πολι

τικών και κοινωνικών δυνάμεων, είναι το κατ"εξοχή πεδίο της πολι

τικής σύγκρουσης που θα προσδιορίσει τόσο το εκλογικό αποτέλεσμα 

όσο και συνακόλουθα την υγεμονεύουσα πολιτική. 
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Κατά συνέπεια η εκλογική διαδικασία δεν αποτελεί μια παρένθεση, 

ένα αναγκαίο "κακό"', άλλα φέρνει στο προσκήνιο τη δυνατότητα 

επιτάχυνσης των ρυθμών? την ανάδειξη του θετικού έργου μιας 

σοσιαλιστικής κυβέρνησης και τη δημιουργία των όρων που θα επι

τρέψουν την καλύτερη υποστήριξη και υλοποίηση του Προγράμματος 

της κοινοονικής αλλαγής, 

Έτσι, το ΛαΙ'κ.ό Κίνημα στο γενικό πολιτικό πεδίο, το Διαρθρωμέ

νο Μαζικό Κίνημα στους διάφορους κοινωνικούς και μαζικούς χώρους, 

αποτελεί τον καταλύτη των εξελίξεων, προσδιορίζει και κατοχυρώ

νει τη φορά τους ρ επισφραγίζει τη δυναμική τους» 

Παράλληλα, το ΠΑ.ΣΟ.Κ. ως Κίνημα,, ως συγκροτημένη πολιτική και 

κοινωνική δύναμη εξουσίας και Αλλαγής, σε διαλεκτική σχέση και 

σύζευξη με την κίνηση της κοινωνίας στο σύνολο της και των λαΐ'-

κών δυνάμεων, σηματοδοτεί εκ νέου το περιεχόμενο της και καθοδη

γεί τις εξελίξεις για μια καινούργια δομή της κοινωνίας μας. 

Η δεκάχρονη εμπειρία απόδειξε ότι το Κίνημα μας, δεν είναι δυ

νατό να λειτουργήσει έξω και ανεξάρτητα από την πολιτική συγκυ

ρία» Η ύπαρξη του δεν στηρίζεται σ'ένα τελειωμένο και ανελαστιVA 

σύστημα θέσεων που να προσδιορίζουν ανεξάρτητα από τις συνθήκες 

την πολιτική του πρακτική, Η απελευθερωτική και σοσιαλιστική του 

ιδεολογία, ο δημοκρατικός δρόμος, η- στρατηγική της ΕΛΕ, η ανοιχ

τή δημοκρατική δράση, η αναγόρευση του μαζικού κινήματος και του 

ενεργού και.συμμέτοχου πολίτη σε ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ της Αλλαγής, αποτε

λούν το συνεκτικό πλαίσιο μ-ΐας πολιτικής στρατηγικής που πραγμα

τώνεται μέσα στις συγκεκριμένες συνθήκες της κοινωνίας μας. Έτσι, 

μετά την ιστορική απόφαση της 5ης Συνόδου της Κ.Ε.', σήμερα Οφεί

λουμε να επισφραγήσουμε μια νέα καθοδηγητική σχέση με την οργάνω

ση μας, όχι αναιρώντας ή υποκαθιστώντας την 5η Σύνοδο, αλλά 

συμπληρώνοντας την με τις αναγκαίες επιλογές που απορρέουν από 

την άσκηση εξουσίας του ΠΑ.ΣΟ.Κ.. 

Το θεωρητικό πολιτικό πλαίσιο αυτών των επιλογών βρίσκεται ήδη 

διατυπωμένο στην 9η Σύνοδο και τις εισηγήσεις και αποφάσεις του 

Συνεδρίου. 

Από τον μόνιμο πολιτικό μας στόχο, τη θωράκιση και επιτάχυνση 

της Αλλαγής και την περιφρούρηση των επιμέρους κατακτήσεων του 

λαού, που υλοποιείται απαρέγκλιτα με την πολιτική αυτοδυναμία 

του προγράμματος μας και συνδέεται με τη Νίκη στις ερχόμενες εκ

λογές, καθώς και την προσήλωση μας στην στρατηγική της ΕΛΕ και 

την επιθετική τακτική της Ανοιχτής Δημοκρατικής Δράσης, διαμορ

φώνονται και οι τωρινές μας επιλογές. 
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• 

Τόσο η σημασία της εκλογικής αναμέτρησης, όσο και OL Κυβερνητικές 

προτεραιότητες γιαυτή τη φάση όπως αναλύθηκαν από την ομιλία του 

Προέδρου προϋποθέτουν για την επίτευξη των στόχων μας μια νέα 

σχέση ανάμεσα στο Κίνημα ΠΑ.ΣΟοΚ, και τις λαϊκές δυνάμεις =, 

Σχέση ΛΝΑ3ΑΠΤΙΣΙΊΣ - ΕΜΠΝΕΥΣΗΣ » ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΗΕΤΕΕΕΛΙΞΗΣ„ 

Εμε ίς θα επιλέγουμε το πεδίο της αντιπαράθεσης και θα καθοδηγή

σουμε τις εξελίξεις. 

Το Εμε ίς σημαίνει συνολική κίνηση ΠΑ.ΣΟ,Κ» σε άρρηκτη σχέση με 

το οργανωμένο μαζικό κίνημα και το ευρύτερο μέτωπο των κοινωνικών 

δυνάμεων της Αλλαγής. 

Σημαίνει ότι διαμορφώνουμε το πολιτικό πεδίο της αντιπαράθεσης 

με τρόπο θετικό και αξιόπιστο s 

με την πραγματική υποστήριξη του Κυβερνητικού Προγράμματος 

και την ανάδειξη του θετικού έργου της τετραετίας για τη 

διαμόρςχοση του πολιτικού κλίματος και ευρύτερα του λαΐ'κού 

συσχετισμού, 

με το άνοιγμα της διαδικασίας που θα επιτρέψει στο λαό και 

τους οορείς λαϊκής αντιπροσώπευσης να συμμετάσχουν στη δια-

μόροωση του προγράμματος της νέας τετραετίας της Αλλαγής, 

με την παράλληλη συγκρότηση στους μαζικούς και κοινωνικούς 

χώρους του υποκείμενου της Αλλαγής που θα στηρίζεται στην 

πλατεία συμπαράταξη του μετώπου των κοινωνικοόν δυνάμεων της 

ΕΛΕ και στη νέα σχέση ΠΑ.ΣΟ.Κ. ™ μαζικού κινήματος» 

Ταυτόχρονα μέσα απ'αυτή την πορεία δημιουργούμε τους όρους μιας 

πολιτικής και οργανωτικής συγκρότησης του Κινήματος που αναβαθμί

ζει το ρόλο του στις ε̂ ελίίτ,εις, «Ξεπερνά τις όποιες αντιθέσεις 

και αδυναμίες του και ανταποκρίνεται στα σύνθετα προβλήματα και 

τις ανάγκες της συγκυρίας. 

Σήμερα, πριν από τη νέα εκλογική αναμέτρηση, η Αλλαγή είναι μια 

χειροπιαστή πραγματικότητα, και το ΠΑ.ΣΟ.Κ. καταγράφεται σαν η 

πολιτική δύναμη της ριζικής κοινωνικής αλλαγής. Τόσο για τα κοι

νωνικά συμφέροντα που εκφράζει, όσο και για την πρακτική ως άσκη

ση εξουσίας ο 

Όμως αυτή την αλήθεια την στηρίζουν και οι γενικότερες εξελίξεις 

Πράγματι παρά την απόπειρα αναπροσανατολισμού της άρχουσας τά£ης 

και του ξένου παράγοντα μετά τις ευρωεκλογές κι ενώ η Ν.Δ. δεν 

καταφέρνει ούτε στους τύπους να πείσει ότι μπορεί να διαμορφώσει 

9 / ο e 
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πρόγραμμα ' Απαλλαγής", το μόνο που καταφέρνει, είναι ν'αναπαρά

γει την κρίση της ως στρατηγική και πολιτική γραμμή e Οι ίδιες 

εσωτερικές της διεργασίες το αποδείχνουν» 

Ταυτόχρονα η πρόταση της "πραγματική αλλαγής" καθώς δείχνει να 

εξαντλείται σε άκριτη αντιπολίτευση και αναζήτηση ανύπαρκτου 

Λόγου που στηρίζεται στο καταδικασμένο στη λαι°κή συνείδηση "τι 

IIA . ΣΟ. Κ '. - τι Δεξιά'7 έχει ξεθωριασμένο χρώμα και πεπερασμένη 

και οριακή εμβέλεια. 

'Έτσι, μέσα στην θετική για τη χώρα μας πορεία των τελευταίων 

μηνών τόσο στα εξωτερικά θέματα όσο και στην εσωτερική κατάστα

ση, κι ενώ η δική μας στρατηγική βρίσκεται σε πορεία υλοποίησης 

δημιουργικού έργου με επιταχυνόμενο ρυθμό, η κρίση στρατηγικής 

της Αντιπολίτευσης στο σύνολο της, επιτρέπει στο ΠΑ.ΣΟ.Κ. την 

πλήρη πρωτοβουλία στα πολιτικά μας πράγματα. 

Αυτή η συγκυρία μας δίνει τη δυνατότητα εκ νέου ουσιαστικής και 

αποφασιστικής παρέμβασης στο μπλοκ των δυνάμεων της ΕΛΕ καθώς η 

ουδετεροποίηση και η απογοήτευση εγκλωβισμένων στο μπλοκ της άρ

χουσας τάξης κοινωνικών δυνάμεων αλλά και η εμπιστοσύνη κι η 

σιγουριά της μοναδικής αυτόνομης ρεαλιστικής και βιώσιμης πολιτι

κής πρότασης εξουσίας, δημιουργούν ήδη τους όρους, καθώς οι 

καρποί της Αλλαγής αρχίζουν να γίνονται αισθητοί, για νέο πολι

τικό και κοινωνικό άλμα. 

Η επίτευξη αυτού του στόχου προϋποθέτει στο γενικό πεδίο μια συγ

κροτημένη κίνηση των δυνάμεων της Αλλαγής μέσα από τις ακόλου

θες συνιστώσες ·. 

1. Πολιτική αποκάλυψης προθέσεων και κοινωνικών συμφερόντων που 

βρίσκονται κάτω από την πολιτική Άρνησης και "Απαλλαγής" 

και τη χρήση μέσων αποσταθεροποίησης και υπονόμευσης θεσμών, 

καθώς και πολιτική αποκάλυψης των μικροκομματικών και ρυθμι

στικών συμφερόντων των άλλων δυνάμεων. 

2. Κυρίαρχο στοιχείο της αντιπαράθεσης ο πολιτικός διάλογος γύ

ρω από τη μοναδική αυτόνομη πρόταση εξουσίας, που . > πρέπει 

να αναδεικνύεται μόνο μέσα από την θετική πολιτική μας πράξη. 

3. Να ξεκαθαρίσουμε ότι στο όνομα της γενίκής πολιτικής πάλης 

και του κλίματος που συνοδεύουν επίκαιρες πολιτικές κινήσεις 

(εκλογικός νόμος, Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κινήσεις κορυ-

••' φής^ - - ° ) δεν θα;
θυσιάσουμε τη σοσιαλιστική προοπτική που 

αποτελεί πάντα την κύρια πλευρά της σύγκρουσης, το αντικεί

μενο της καθημερινής δράσης., Αντίθετα τις εντάσσομε ,στις 
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συγκεκριμένες τους διαστάσεις, σ'αυτή, διαχωρίζοντας τακτική, 

ενδιάμεσους στόχους, ώριμες ρήΓεις και στρατηγική αλλαγής. 

4ο Το μαζικό κίνημα δεν βρίσκεται μόνο κάτω από τους αναπόφευκ

τους επηρεασμούς της γενικής πολιτικής αναμέτρησης, αλλά χω

ρίς να διαπραγματευτεί με κανένα την αυτονομία του, οφείλει 

να πάρει θέση και να διαμορφώσει τους όρους της αντίστοιχης 

κοινωνικής και ταξικής σύγκρουσης» 

Τα εφόδια του ΠΑ.ΣΟ.Κ. βρίσκονται στις κρυστάλλινες θέσεις 

του,, στη δικαιωμένη γραμμή του, στη σύνδεση του με την πραγ

ματικότητα, στην οοριμότητα από την αφομοίωση των εμπειριών 

του-, Η έμπνευση, η αναβάπτιση, η επιτάχυνση της Αλλαγής εί

ναι ο μοναδικός όχι απλά υπαρκτός στο σήμερα δρόμος αλλά και 

ο ορατός στο αύριο. Είναι μονόδρομος για την πρόοδο του τό

που μας και την προκοπή του λαού μας. 

Συμπυκνώνοντας τους γενικούς πολιτικούς στόχους επαναλαμβάνουμε 

από την ομιλία του Προέδρου στην Πανελλαδική Ολομέλεια των Ν .Ε. 

και T.E.S 

1ο Σκοπός s Θωράκιση της Αλλαγής, Περιφρούρηση των Αλλαγών ο 

2„ £τόχος_.' « Πολιτική αυτοδυναμία του Προγράμματος της Αλλαγής 

» Νέα νίκη στις Εκλογές που έχουμε μπροστά μας. 

3
° 5.IP9IDXÌKD : · 5§ΝΐΚΗ„ΛΑΙΚΗ_ΕΝ0ΤΗΤΑ 

. Βήματα^από_τη^ΛΑ^ 

ΒΙΩΣΗ_ΤΗΣ_ΣΥΜΜΕΤΟΧΙ 

59ΐΙ
]
3ΝΙΚΗ_ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ 

4. Τακτική s Επιθετική^πολιτική^που^σημαίνει ? 

e9XDI¿lí2IÜI^_IDS„QSl4^2IlS_¿_9y2i:S2Ii;liD_.2Otty§i:2" 

Kn^iy^„l¿§^yy„tí^S.>7ID„2ÍDQ¿SQ„iyy„yÉyy„§§5HyV._IDS 
Αλλαγής 

eDy¿2y2I.L^2_ÉGI2„IQ£„íí2§.É2^D2DS 

e^9rQ9§y¿2D_„^¿_2yiíí¿SI2^D„í2y_e9Qi?í2Í_K¿^DÜ^I2S 

^Β£ί2_§^9Η22ΰ^2!ΰΗ2«.Ι]ιε_εΕελί2εις 

.7.. 
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με δημοκρατικό διάλογο, χωρίς αποκλεισμούς 

ü§„9r̂ 9iXIÍ™§I3ü2H99íL,iíri, §24211 χωρίς επιβολή 

lÜ_2ŷ ÉIí§¿S„2'I¿S-.9'GXÉS„ŷ £ χωΡ^ε υποχωρήσεις 

μ
Ε_Η9ΧΏΙ^^Β™§^47.9:5Β™.Ι

ω
^^22ϊ2^

ω
ΜΕ^^_§^^Εω^ 

στους χώρους δουλειάς 

στους χώρους μόρφωσης 

στους χώρους κατοικίας 

ΰ9§22ίεοντας_το_πολιτικό κλίμα, διαμορφώνοντας τους 

πολιτικούς G0QOÇ 

2̂ 2I;̂ Sy9Q„S£¿2Ií2ÍI12í3_iŷ .„eSK̂ ŷ _§ŷ yeŷ  s Τ ι ο υ 

πίστεψαν και αγωνίστηκαν για την Αλλαγή 

που πονούν αυτό τον τόπο 

που σέβονται τη δημοκρατία και την Ελευθερία 

που δεν θέλουν και δεν θα αφήσουν να γυρίσει πίσω 

το ποτάμι. 

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ^ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 

α
^ ï92îî2S_§22è:£iS£ 

εΟάντληση της τετραετίας 

προετοιμασία της νέας τετραετίας 

υλοποίηση θεσμών 

επίλυση καθημερινών προβλημάτων 

πρόγραμμα νέας τετραετίας με διάλογο με το Λαό και τους 

Φορείς του για το νέο ποιοτικό άλμα για την κατοχύρωση, το 

βάθαιμα και την ολοκλήρωση της ΑΛΛΑΓΗΣ 

συντονισμός Κυβερνητικών Επιλογών 

Εναρμόνιση προς το Πρόγραμμα Κυβερνητικής Πολιτικής του 

ΠΑ,,ΣΟ.Κ., 

(έλεγχος υλοποίησης, υποστήριξη Κυβερνητικού Έργου, 

Εναρμόνιση δράσης Κυβερνητικών στελεχών, βουλευτών, στε

λεχών Οργάνωσης) . 

Υλοποίηση Πενταετούς 

ß̂  §Ι.ΰ2-!9„9>„ΧϋΙ3£ 
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* Θέματα αιχμής Y ta την Κυβέρνηση 

Οικονομία s 

Καταπολέμηση Ανεργίας 

Κοινωνικοποίηση Δημόσιου Τομέα (υλοποίηση) 

Προβληματικές 

Προϋπολογισμός με στόχο την ανάκαμψη, τη 

_ . - , , δημιουργία θέσεων απασχόλη-
- Εισοδηματική Πολιτική 

σης, την κοινωνική δικαιο-
Φορολογική Πολιτική 

Υγεία ; . .. 

Αταλάντευτη υλοποίηση του Ε.Σ.Υ. 

Κέντρα Υγείας 

Θεσμός νοσοκόμειακού γ ιατρού 

Εξωτερικά ιατρεία 

Εναρμόνιση λειρουργίας νοσοκομείων, ε£ωτ. ιατρείων, 

αγροτικών ιατρείων,, υγειονομικών σταθμών, πολυΐατρείων 

ΙΚΑ 

Παιδεία s 

- Ολοκλήρωση της Δομικής ΑΛΛΑΓΗΣ 

Τεχνική και Οικονομική υποδομή 

Κατοχύρωση και ουσιαστικοποίηση της συμμετοχής και διεύ

ρυνση των δημοκρατικών κατακτήσεων 

Αναβάθμιση της ποιότητας σπουδών σ'όλες τις βαθμίδες 

Νέο περιεχόμενο σπουδών 

Ανάπτυξη της έρευνας και της τεχνολογίας 

' Εργα 

Ρυθμιστικό 

Κυκλοφοριακό 

Ποιότητα ζωής 

Πολιτιστική Πρωτεύουσα Ειρήνης η Αθήνα 

ο / ο ο 
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Κατοχύρωση αγροτικού εισοδήματος 

Εν ίσχυση Σ υν ε ταιρισμών 

SX£2D_IS69ï22S_r;_n2^iïD ° 

Αποκέντρωση 

Αναβάθμιση Δημόσιας Διοίκησης - Πάταξη γραφειοκρατίας 

Αξιοκρατία παντού 

Βαθμολόγιο - Ιίισθολόγιο 

Ii^§ni¿9b92:!í',2'ÜS2£ * 

Κατοχύρωση του οχυρού της Δημοκρατίας % της Δικαιοσύνης 

.·,,. ·- Ολοκλήρωση της εξάλειψης των εμφυλιοπολεμικών παθών και 

επιπτώσεων (κατάργηση φακέλλων, συνταξιοδότηση Αγωνιστών 

Εθν„ Αντίσταση, πολιτικών προσφύγων, κ.λ.π.) 

ίί§ο;ΕΣ?.£„Χΐΐ2§2Μί)£„,-ΰ^!ίΙ2§Ώε 

Προώθηση του Εθνικού Κτηματολογίου 

Συντονισμένη Πολιτική Γης σ*εθνικό επίπεδο 

Αξιοποίηση της Δημόσιοας γης κατά πλήρη προτεραιότητα 

απο Ο,Τ.Λο; Δημόσιο και Αγροτοβιομηχανικούς Συνεταιρι

σμούς 

* 6S2êSM25 -,^ΑΑΗΝ ΙΣ ΜΟΣ % 

Ενίσχυση του ρόλου και της παρέμβασης του Υφυπουργείου 

Απόδημου Ελληνισμού και ενοποίηση της πολιτικής των κρα

τικών φορέων για τους μετανάστες 

Προγραμματισμένη ένταξη στα περιφερειακά αναπτυξιακά 

προγράμματα και στήριξη των οικονομικών επενδυτικών 

δραστηριοτήτων των μεταναστών 

Χάραξη μιας ενιαίας πολιτικής πληροςοόρησης και ενημέρω

σης για τους Έλληνες μετανάστες και προώθηση της ελλη-

νόγλωσης εκπαίδευσης των μεταναστόπουλων. 

7„ Βασικοί στόχοι μας σε επίπεδο Κυβερνητικής Πολιτικής είναι s 

α) Ενιαία, συνεπής, συντονισμένη και συγκροτημένη πολιτική κατά 

ο / ο · 



κλάδους, τομείς/ αντικείμενα και. Υπουργεία. 

Όχι αντιφάσεις, αντικρουόμενες η αλληλοαναιρούμενες η 

πρακτικά ατελέσφορες, αποσπασματικές κι αναποτελεσματικές 

αποφάσεις» 

Εξασφάλιση όλων των προϋποθέσεων για διυπουργική, διατομεα-

κή και διακλαδική ενημέρωση, μελέτη και δράση. 

β) Καμμιά απολύτως'εξαγγελία μέτρου ή ρύθμισης χωρίς προηγούμεν. 

ΑΝΟΙΧΤΟ και ΔΗΠΙΟΥΡΓΙΚΟ ΔΙ.χΛΟΓΟ με το ΛΑΟ και τους ΦΟΡΕΙΣ του. 

γ) Καμμιά απολύτως εξαγγελία δομικής αλλαγής, χωρίς προηγούμενη 

υπεύθυνη ενημέρωση και.συζήτηση με το ΛΑΟ και τους ΦΟΡΕΙΣ του 

που πρέπει πάντα να αποτελούν με την συναίνεση και συμπαρά

ταξη του την αξιόπιστη κι ασφαλή βάση της Αλλαγής, 

Είναι αυτονόητο ότι αυτό μπορεί να γίνει πράξη, αν πριν απ' 

όλα η Οργάνωση μας, είναι πάντα, όχι μόνο υπεύθυνα κι ολοκλη

ρωμένα πληροφορημένη αλλά και ζωντανό παράδειγμα ήθους, ποιό

τητας και δημιουργικής ενωτικής δουλειάς, για το χτίσιμο της 

ΑΛΛΑΓΗΣ, στο πλαίσιο της Ε Λ Ε και τους ανοιχτής δημοκρατικής 

δράσης. 

δ) Καμμιά απολύτως εξαγγελία, χωρίς τεκμηριωμένη μελέτη όλων των 

δεδομένων, αλλά και των επιπτώσεων της υλοποίησης της στις 

συγκεκριμένες συνθήκες που επικρατούν στον τόπο μας σήμερα. 

ε) Η εφαρμογή ενιαίων ανοιχτών, διάφανων, αντικειμενικών και 

αξιοκρατικών κριτηρίων σε κάθε πεδίο της δημόσιας ζωής, για 

να μην υπάρχουν πια υπήκοοι αλλά υπεύθυνοι πολίτες, για να 

γίνει το κράτος υπηρέτης του Λαού κι όχι εμπόδιο στην κοινω

νική Αλλαγή. 



ΤΟ ΜΑΖΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ / Η ΕΠΑΝΑΔΙΑΤΥΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΥΜΟΩΝΙΑΣ 

Η συγκρότηση των κοινωνικών δυνάμεων της αλλαγής και ιδιαίτερα 

η δράση και η πολιτική στρατηγική του μαζικού κινήματος αποτε

λούν κρίσιμο στρατηγικό πρόβλημα για την πορεία της Αλλαγής. 0 

τρόπος παρέμβασης των μαζικών κινημάτων στις διαρθρωτικές αλλαγές, 

που θεσμοθετούνται,, αλλά και οι σχέσεις, που αυτά διαμορ(ρώνουν 

σε κάθε φάση με την πολιτική εξουσία που προωθεί τις αλλαγές αυ

τές μέσα σ'ένα οργανικό και μεσοπρόθεσμου χαρακτήρα σχέδιο δομι

κών μετασχηματισμών, θα καθορίσει τελικά το ρυθμό και την ποιότη

τα αλλά και τη βιωσιμότητα των αλλαγών αυτών. 

Για μας οι σχέσεις αυτές του μαζικού κινήματος με το ΠΑ„ΣΟ»Κ. εί

ναι σχέσεις ΣΥΜΠΟΡΕΥΣΗΣ - ΑΛΛΗΛΟΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ, ΣΥ-

ΜΠΑΡΑΤΑ3ΗΣ, είναι σχέσεις που διαμορφώνονται μέσα από ΚΟΙΝΟΥΣ 

ΣΤΟΧΟΥΣ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ, και εκπληρώνουν την ΚΟΙΝΗ ΙΣΤΟ

ΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΑΗ του αγώνα για την εθνική ανεξαρτησία και το σοσιαλι

σμό . 

Όμως η πορεία διαμόρφωσης αυτών των σχέσεων δεν είναι ούτε εύκολη, 

ούτε ευθύγραμμη, ούτε χωρίς τριβές. Γιατί έχει να ξεπεράσει κατ' 

αρχήν την κληρονομιά μιας κοινωνικής, 'πελατειακού" και συνε-

χνιακού τύπου, συγκρότησης, καθώς και τις συμπληγάδες των παραδοσια

κών αντιλήψεων και πρακτικών του εργατοπατερισμού, του κομματνκού 

ή κυβερνητικού συνδικαλισμού, που άφησαν τραυματικές εμπειρίες 

στα μαζικά κινήματα. 

Αποτέλεσμα είναι να επιβιώνουν και να αναπαράγονται αυτές οι αντι

λήψεις και πρακτικές, είτε πρόκειται για κομματικοποιημένο αγώ

να, είτε πρόκειται για μια ιδιότυπη αναρχοσυνδικαλιστική στάση, 

είτε πρόκειται για συγκεκριμένη πολιτική επιλογή για υπονόμευση 

και ; αποδυνάμωση των νέων θεσμικών και δομικών αλλαγών. 

Ιδιαίτερα σε συγκυρίες όπως η τωρινή, όπου το ορατό πεδίο της 

πολιτικής σύγκρουσης έχει σαφέστερο από ποτέ ταξικό, ιδεολογικό, 

πολιτικό, κοινωνικό περιεχόμενο, η αναγκαιότητα, ν'αναχθεί το μα

ζικό κίνημα σε καταλύτη προσδιορισμού των όρων αυτής της σύγκρου

σης αποτελεί τον πρωταρχικό στόχο της πολιτικής ενός σοσιαλιστι

κού φορέαο 

Απαιτείται κατά συνέπεια η επαναδιατύπωση μιας στρατηγικής 

συμφωνίας ανάμεσα στο ΠΑ.ΣΟ.Κ. και το μαζικό κίνημα, που να στη

ρίζεται και ν'αξιοποιεί τις εμπειρίες, να παίρνει υπ'όψη τα με-



- 24 » 

a 

γάλα σύγχρονα προβλήματα και να έχει συγκεκριμένο και σαφές πε

ριεχόμενο» 

Μετά τις Ευρωεκλογές οι γενικότερες πολιτικές επιλογές των κομ

μάτων έχουν τον άμεσο ή έμμεσο αντίκτυπο τους στην πορεία και 

τη δράση του μαζικού κινήματος» Ιδιαίτερα οι μορφές που παίρνουν 

σε ορισμένες περιπτώσεις οι διεκδικητικοί αγώνες αλλά και οι στό

χοι που προβάλλονται, αποκαλύπτουν τις προθέσεις μιας ευρύτε

ρης πολιτικής αντιπαράθεσης, είτε μέσα είτε έξω από τους θεσμούς. 

Οι δυνάμεις της συντήρησης και της εξάρτησης έχουν σαφή στρατηγικό 

στόχο s Γι'αυτές το κρίσιμο πεδίο όπου διαμορφώνεται η νέα πο

ρεία είναι το πεδίο των νέων θεσμικών και δομικα>ν αλλαγών, στο 

πεδίο της παραγωγικής διαδικασίας, των νέων κοινωνικών σχέσεων, 

της λαϊκής συμμετοχής. Αυτές τις στρατηγικής σημασίας αλλαγές επι

διώκουν να υπονομεύσουν, ώστε να συνεχίσουν να δρουν και να ανα

παράγουν τις παλιές δομές, και ταυτόχρονα να καταστήσουν ανα

ξιόπιστη τη σοσιαλιστική επαγγελία, ώς ένα νέο τρόπο οργάνωσης 

της παραγωγικής και κοινωνικής πράξης. 

Από το άλλο μέρος οι δυνάμεις της παραδοσιακής αριστεράς και κύ

ρια το Κ,Κ.Ε. αποβλέπουν να υποκαταστήσουν την αδυναμία μιας ευ

ρύτερης πολιτικής παρουσίας και πρότασης τους για την πορεία 

της αλλαγής σε μια συνδιαλαγή κορυφών που θα επέλθει μετά από 

"αγωνιστικές" πρωτοβουλίες πίεσης, μέσα από ελεγχόμενους θύλακες 

του μαζικού κινήματος, Σ'αυτή τη συγκεκριμένη πολιτική στρατη

γική υποβαθμίζονται, ή και μηδενίζονται οι μεγάλες θεσμικές και 

δομικές αλλαγές, και παράλληλα συνάπτονται, με προκάλυμμα στενά 

οικονομίστικα ή επι μέρους συμφέροντα, συμμαχίες κορυφής χωρίς 

αρχές, με τις δυνάμεις της αντίδρασης, της συντήρησης και του 

εργατοπατερισμούο 

Το ΠΑ.ΣΟ,Κ. ως πολιτική εξουσία, απόδειξε έμπρα?-ιτα την προήλωσή 

του σε ένα συνεπές και συγκεκριμένο πρόγραμμα Αλλαγής υπέρ των 

εργαζόμενων. Σήμερα μπορεί κανείς να καταλογίσει λάθη, καθυ

στερήσεις σε επι μέρους ζητήματα, 3εν μπορεί όμως ν'αμφισβητήσει 

ότι η πολιτική μας εξυπηρετεί συγκεκριμένα ταξικά συμφέροντα και 

ότι υλοποιούμε ένα πρόγραμμα που θέλει το λαό συμμέτοχο και 

συνυπεύθυνο στην πορεία της Αλλαγής, 

Η αποκέντρωση εξουσιών, πόρων και αρμοδιοτήτων, ο εκδημοκρατι

σμός του μαζικού κινήματος, η κατοχύρωση της λαϊκής συμετοχής, 

η κοινωνικοποίηση του δημόσιου τομέα, ο εκδημοκρατισμός της δη-
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μόσιας και της κοινωνικής ζωής? η τεράστια προσπάθεια για την προ

στασία του εισοδήματος των εργαζομένων και ιδιαίτερα των χαμη-

λίμισθων, είναι μια αναντήρρητη πραγματικότητα, 

Γιαυτό το λόγο,, δεν νομιμοποιεί κανένα epopèa να μιλά προνομια

κά εξ ονόματος των εργαζομένων της χώρας και δεν αποδέχεται την 

παραπλανητική ισοπέδωση και το σκόπιμο παραλληλισμό δύο διαφορε

τικών ταξικών πολιτικών.-: που η μια εκφράζει τα συμφέροντα της άρ

χουσας τάξης.και η άλλη των εργαζομένων. 

0 πρωταρχικός και κυρίαρχος αυτός όρος που εκφράζει και διαμορφώ

νει την. πορεία στρατηγικής σύγκλισης του ΠΑ.ΣΟ.Κ." με το μαζικό 

κίνημα θα πρέπει να αποτελεί και το πλαίσιο δράσης του μαζικού 

κινήματος. Υπάρχει μια άλλη πολιτική'εξουσία ριζικά διαφορετική 

απ'αυτή που κυβερνούσε τον τόπο για δεκαετίες. Ολόκληρη η στρα

τηγική της Ε Λ Ε, με την εθνική συμφιλίωση στη βάση, την επιμονή 

στην πολιτική εθνικής ανεξαρτησίας., τη διεύρυνση και κατοχύρωση 

της Λα'ικής Κυριαρχίας είναι λαΙ°κές κατακτήσεις που εκφράζουν 

ώριμους στόχους του λαΓκού κινήματος και που η πολιτική εξουσία 

έχει τη βούληση και τη δυνατότητα να πραγματοόνει μαζί με το μα

ζικό κίνημα., · .. 

Μαζικό κίνημα δε μπορεί να σημαίνει αποκλειστικά και μόνο διε

κδικήσεις που παρατίθενται αθροιστικά και χαρακτηρίζονται από 

μαξιμαλιστ.ικό περιεχόμενο. Μια τέτοια στρατηγική καταδικάζει 

το μαζικό κίνημα δε δευτερεύοντα και περιθωριακό ρόλο, το απο

δυναμώνει από τον βασικό χαρακτήρα της πάλης του που είναι ; 

Εθνικοανεξαρτησιακός - ταξικός - θεσμικός - και διεκδικητι

κός, με κύρια πλευρά του αγώνα του, την παρέμβαση στους θεσμούς 

και τις διαδικασίες που δομούν το νέο πρότυπο της αυτοδύναμης 
; . m 1 1 1 1 -r-

ανάπτυξης που θεμελιώνουν τις νέες παραγωγικές και κοινωνικές 

σχέσεις. 

Γιατί η άλλη όψη της εθνικής ανεξαρτησίας είναι η αυτοδύναμη 

οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Και βέβαια προϋπόθεση 

της τελευταίας, μια οικονομία που μπορεί να επιβιώσει στο αντα

γωνιστικό πλέγμα των παγκόσμιων σχέσεων, που έχει την υποδομή 

και το παραγωγικό δυναμικό να αναπτύσσεται αυτοδύναμα, που δεν 

υπερβαίνει τα όρια αντοχής της με άκαιρες και χωρίς προοπτικές 

επιλογές. 

Δε μπορεί, κατά συνέπεια, ο αποσπασματικός και επιλεκτικός διε

κδικητικός στόχος να μην παίρνει υπόψη του τον κίνδυνο ανατρο-
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πής κάθε κατάκτησης, έναν κίνδυνο που συνοδεύει άκαιρες και, ακα-

θοδήγητες ρήξεις» 

Η προστασία και η βελτίωση του εισοδήματος των εργαζομένων εί

ναι σε άμεση και καθοριστική συνάρτηση με την πορεία της αυτο

δύναμης ανάπτυξης, 

Η παρέμβαση του μαζικού κινήματος στους θεσμούς αποτελεί τη μόνι

μη αναγκαιότητα και την κύρια μοραή πάλης για την σοσιαλιστική 

προοπτική» Κι αυτή η παρέμβαση δεν εξαντλείται στον διεκδικητισμόο 

Έχει πολύ πιό πλούσιο και σύνθετο χαρακτήρα. 

Το "έδαφος'
:
, όπου θα δοκιμασθεί και θα σφυρηλατηθεί η νέα φυσιο

γνωμία και η σοσιαλιστική στρατηγική του μαζικού κινήματος, εί

ναι το πεδίο της πάλης που ανοίγεται μέσα από τις δομικές και θε

σμικές αλλαγές σ'ολόκληρο το κύκλωμα της παραγωγικής διαδικασίας, 

της κοινωνικής οργάνωσης, της πολιτιστικής ζωής. Οι νέες παραγω

γικές και κοινωνικές σχέσεις θα αποτελέσουν την πηγή της τροφο

δότησης και το πλαίσιο της διαρκούς αναοροράς των νέων αντιλήψεων, 

των νέων δομών και των εξειδικευμένων πρακτικών του μαζικού κινή

ματος ο 

Μέσα στις νέες θεσμικές και δομικές αλλαγές πραγματοποιούνται, 

με την ευθύνη και τη συντονισμένη δράση του μαζικού κινήματος, 

λειτουργίες ι 

πολιτικές, με τον σχεδιασμό, τον ευρύτερο προγραμματισμό σε 

σύνδεση με την γενικότερη αναπτυξιακή πορεία της χώρας, 

με τη συμμετοχή στα κέντρα των αποφάσεων. 

οικονομικές, με τον έλεγχο των διαδικασιών συσσώρευσης, τη 

συμμετοχή στις επενδυτικές πρωτοβουλίες της επιχείρησης, τον 

καθορισμό των ópcov λειτουργίας,- τη διαχείριση του πλεονάσματος 

με βάση τα ευρύτερα κοινωνικά και αναπτυξιακά κριτήρια . 

ιδεολογικές, με την εμπέδωση των νέων αξιών, των νέων κριτηρίων 

και συμπερίφορο'ίν που αντιστοιχούν στις νέες κοινωνικές και ερ

γασιακές σχέσεις. Αξιών, που αναφέρονται σε μια ολοκληρωμέ

νη πρόταση για την κοινωνική αλλαγή και συμπορεύονται με προ

χωρημένες μορφές παρέμβασης των εργαζομένων στη διαδικασία 

του κοινωνικού μετασχηματισμού» 

Μέσα σ'αυτό το ολοκληρωμένο πλαίσιο πάλης, που τροφοδοτεί ενδυ

ναμώνει και ολοκληρώνει τη δράση και τους στόχους του μαζικού 
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κινήματος, εντάσσεται ασφαλώς και, ο διεκδικητικός χαρακτήρας του. 

Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. δε θα μπορούσε σε καμία περίπτωση όχι μόνο ν'αρνηθεί 

αλλά και να καταστείλει τις διεκδικήσεις των εργαζόμενων. Ό

μως το πλαίσιο αυτών των διεκδικήσεων Οφείλει να μην ξεπερνά 

την πραγματικότητα, να μην είναι διεκδίκηση για την διεκδίκηση, 

ιδιαίτερα απέναντι σε μια αλληλέγγυα πολιτική εξουσία. 

Τον τελευταίο καιρό γινόμαστε μάρτυρες ενός ''άκριτου διεκδικη-

τισμού" που υπαγορεύεται από καθαρά πολιτικές σκοπιμότητες 

και που έχει την αφετηρία του σ'ένα "λαϋκίστικο πρόσωπο" που 

μόνιμα οικειοποιείται η παραδοσιακή αριστερά. . 

Τα βασικά χαρακτηριστικά αυτού του δικδικητισμού είναι % 

α. η μονομερής και στενά "οικονομίστικη" διεκδίκηση. 

Το πρόβλημα της ποιότητας ζωής μεταφράζεται μόνο σε δραχμική 

αύξηση μισθών και ημερομισθίων, οι ανάγκες της Αυτοδιοίκη

σης μόνο σε Κρατική επιχορήγηση, τα προβλήματα των αγροτών 

μόνο σε επιδοτήσεις, ακόμη και της εκπαίδευσης μόνο σε 

"λεφτά για την παιδεία" ή βελτίωση "κουπονιού", 

β. η επιλεκτική και αποσπασματική διεκδίκηση 

Με την αποσιώπιση όλων των συντελεστών του προβλήματος, του 

πως εξαρτώνται και συνδέονται μεταξύ τους, του ποιοί είναι 

οι θετικοί παράμετροι μιας πολιτικής επιλογής, του τι επι

πτώσεις θα είχε η υλοποίηση ενός αιτήματος για ένα άλλο 

κλάδο εργαζομένων ή για την οικονομία της χώρας γενικότερα, 

γ. η μαξιμαλιστική και αθροιστική διεκδίκηση 

Με την πρόκριση μαξιμαλιστικών αιτημάτων που διασπούν το 

μπλοκ της ΕΑΕ και γίνονται πρόκληση για τους άλλους εργαζό

μενους, με την αποδοχή κάθε οικονομικής διεκδίκησης ως θέση 

αρχής ι όταν είναι φανερό ότι η ικανοποίηση όλων βρίσκεται 

στη σφαίρα της ουτοπίας, είτε στην εξάρθρωση και την χρεω-

κοπία της οικονομίας μας« 

0 διεκδικητικός αγώνας των εργαζομένων σήμερα, μέσα από την ευ

θύνη και τη συμμετοχή τουςπρέπει να συνδέεται άρρηκτα με συ

γκεκριμένες προτάσεις και προγράμματα που θα αφορούν s 

Το τεράστιο εθνικό ζήτημα της αύξησης της παραγωγικότητας της 

εργασίας που αποτελεί προϋπόθεση για την αυτοδύναμη ανάπτυξη 

και την αύξηση του εθνικού εισοδήματος και του πλούτου„ 

Τη λειτουργία, χρήση, ενδυνάμωση, αξιοποίηση και διεύρυνση του 
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κάθε νέου θεσμού, είτε πρόκειται, για κοινωνικοποιημένη επι

χείρηση, είτε πρόκειται για μοροή κοινωνικού ελέγχου, είτε πρό

κειται για προβληματική επιχείρηση, ή για αντιπροσωπευτικό 

θεσμό, που λειτουργεί με τη συμμετοχή και την ευθύνη του 

μαζικού κινήματος. 

Την ενότητα των δυνάμεων της ΞΛΕ με ον συνυπολογισμό επιπτώ

σεων που προκύπτουν στο παραγωγικό δυναμικό της χώρας, στην 

ενότητα ταξικών συμ(ρερόντων, στην πολιτική ενοποίηση της 

κοινωνικής συμμαχίας των εργαζομένων από κάθε διεκδικητι

κό στόχο,στην ανεργία, 

Την ανάληψη κοινωνικής ευθύνης, που απορρέει από τη συμμετοχή 

των εργαζομένων στους θεσμούς του κοινωνικού τομέα, στις θε

τικές ή αρνητικές εξελίξεις σ'αυτούς, γιατί συμμετοχή δεν νοεί

ται μόνο ως τυπικό δικαίωμα αλλά και ως ευθύνη στη διαμόρφω

ση των εξελίξεων για το Υποκείμενο της αλλαγής. 

Το σαφή διαχωρισμό τον χορέα διαχείρισης μιας επιχείρησης 

με βάση το κοινωνικό όφελος ή το κέρδος, ανάμεσα στο Κράτος, 

το Δημόσιο ρ την Κοινωνικοποιημένη μονάδα, τον κοινωνικό φορέα 

από το ένα μέρος και τον εργοδότη καπιταλιστή από το άλλο. 

6. Οι άξονες αυτοί θα πρέπει να αποτελέσουν κεντρικό στοιχείο των 

επιλογών και των κατευθύνσεων του μαζικού κινήματος. Με αίσθημα 

κοινωνικής, πολιτικής και συνδικαλιστικής ευθύνης θα πρέπει να 

αποτιμηθεί η σημασία κάθε αιτήματος αλλά και η γενικότερη επί

πτωση του, οικονομική, κοινωνική, αναπτυξιακή. 

Να γίνει κοινή συνείδηση ότι πρέπει να αποτραπεί μια επικίνδυνη 

μορφή αντίθεσης που υπάρχει φόβος να πάρει υπόσταση, η αντίθεση 

μεταξύ εργαζομένων και άνεργου, όταν προωθούνται άκαιρα και 

αποσπασματικά αιτήματα από τομείς που έχουν τη δυνατότητα να ασκή

σουν πιέζεις - λόγω της θέσης τους στην παραγωγική διαδικασία --

όταν χιλιάδες συνάνθρωποι τους διεκδικούν το δικαίωμα TT\Ç εργασίας 

και της επιβίωσης. 

Θα πρέπει ακόμα να διασφαλιστεί από τους ίδιους τους εργαζόμενους 

η πορεία της οικονομίας, που μόλις βγαίνει από πολύχρονη κρίση 

και δομεί σήμερα τους πρώτους θεσμούς της αυτοδύναμης ανάπτυξης. 

Να γίνει κοινή συνείδηση ότι πολύ μεγαλύτερη σημασία από κάποιες 

ατομικές αυξήσεις έχει η αύξηση και βελτίωση των κοινωνικών πα

ροχών, της υγείας, της παιδείας, της ποιότητας ζωής, των παροχών 

. /.. 
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δηλ. που συναπαρτίζουν τον κοινωνικό μισθό των εργαζομένων. Να 

αξιολογηθεί ότι σε τελευταία ανάλυση τα μονοπώλια και οι μεγάλες 

επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν ίσως μεγαλύτερες 

αυξήσεις, αντίθετα με τις μικρομεσαίες και μπορεί γι'αυτές να ση

μαίνουν το όριο επιβίωσης. Ότι πρέπει τέλος να διαφυλάξουμε 

την οικονομική σταθερότητα και τησυνοχή του μπλοκ της ΕΛΕ ως πρώ -

τους και αναντικατάστατους όρους για να ασκήσουμε την πολιτική 

της εθνικής ανεξαρτησίας, να προασπίσουμε την εδαψική μας ακε

ραιότητα, να προχωρήσουμε σε μια νέα αναπτυξιακή πορεία. 

Το μαζικό κίνημα στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν επαι

τεί ή απαιτεί τα ποσοστά της κρατικής ενίσχυσης. 

Πέρα από το 8 ή 10% του προϋπολογισμού, που μεφανίζεται ως διε

κδίκηση από συγκεκριμένους φορείς, τα έσοδα των OTA ενώ ποσο

τικά αυξάνονται αλματωδώς έχουν υποστεί και σαφή ποιοτική αλ

λαγή. 

Είναι πόροι σε μεγάλο ποσοστό αυτόνομοι που δίνουν τη δυνατό - . 

τητα στο θεσμό ν'ανταποκριθεί στις ανάγκες του. 

Το σημείο αιχμής σήμερα εξακολουθεί να είναι η αγιοποίηση της 

τεράστιας δυνατότητας του θεσμού με την παράλληλη ανάπτυξη ενός 

γιγάντιου λαΐ'κού κινήματος στη γειτονιά της πόλης και το χωριό 

με σαφείς και ολοκληρωμένους αναπτυξιακούς στόχους. 

Η εξειδίκευση του πενταετούς κατά Νομό από το Νομαρχιακό 

Συμβούλιο, τα αναπτυξιακά συνέδρια, η ουσιαστική κατοχύρωση της 

λειτουργίας των πρώτων επαρχιακών συμβουλίων και η ανάδειξη των 

νέων μαζικών θεσμών, όπως τα συνοικιακά συμβούλια και τα συμβού

λια διαμερισμάτων,αποτελούν αιχμές καθημερινής πάλης. 

Παράλληλα ο ίδιος ο θεσμός να αξιοποιήσει τη δυνατότητα που του 

παρέχουν οι Αναπτυξιακοί Σύνδεσμοι και οι Προγραμματικές Συμβά

σεις για τη δημιουργία διαδημοτικών και δημοτικών επιχειρή

σεων. 

Εδώ βρίσκεται το πεδίο του πειραματισμού αλλά και της γρήγορης 

υλοποίησης κάποιων συγκεκριμένων προγραμμάτων, που βοηθούν την 

αυτοδιοίκηση να ολοκληρώσει την αυτοδυναμία της. 

Ταυτόχρονα προχωρούμε στην οριστική επεξεργασία του β'και γ' 

βαθμού που θ'αποτέλεσει την κατοχύρωση του νέου αναπτυξιακού 

μοντέλου που ήδη δρομολογούμε με συγκεκριμένα βήματα στην πρά

ξη. 
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Για το συνδικαλιστικό κίνημα, ήδη προσδιορίσαμε κάποιες βασικές 

του όψεις προηγούμενα. Οι αιχμές του σ'αυτή την πολιτική συ

γκυρία επιγραμματικά μπορούν να αντοπιστούν s 

στην προτεραιότητα του κοινωνικοποιημένου ή υπό κοινωνικο

ποίηση τομέα της οικονομίας, 

στην απο(ρασιστική και υπεύθυνη αντιμετώπιση του μεγάλου κοι

νωνικού προβλήματος της ανεργίας μέσα από συγκεκριμένα προ

γράμματα που υλοποιεί το μαζικό κίνημα παράλληλα με την κυ

βέρνηση, 

στην υλοποίηση της εισοδηματικής πολιτικής και την προστασία 

του εισοδήματος των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, 

στη συμμετοχή του στην προσπάθεια για εξυγίανση των προβλη

ματικών επιχειρήσεων ο 

Ταυτόχρονα ανοίγουμε διάλογο με τους εργαζόμενους για την οικονο 

μική πολιτική, την πορεία της οικονομίας και τη συμμετοχή των 

εργαζόμενων σ'αυτή. 

Η πορεία της ΓΣΕΕ και η πολιτική μας στα Εργατικά Κέντρα απο -

κτούν επίσης σημαντική προτεραιότητα,καθώς διαςραίνεται ήδη η 

κλιμακούμενη όξυνση μέσα στο κίνημα» 

Στο δημόσιο τομέα της οικονομίας βρίσκεται το επίκεντρο της 

θεσμικής σύγκρουσης, καθώς το μαζικό κίνημα υςοίσταται απο(ρασι-

στική αναβάθμιση. 

Οι νέοι θεσμοί όπως η αντιπροσωπευτική Συνέλευση Κοινωνικού 

Ελέγχου ή τα Εργασιακά Συμβούλια θα παίξουν αποοοασιστικό ρόλο 

στην πορεία της κοινωνικοποίησης. 

Για το συνεταιριστικό κίνημα αγροτών, υπάρχει ένας σημαντικός 

στόχος» Δεν εξαντλείται μόνο στην προστασία και ενίσχυση του 

εισοδήματος των αγροτών αλλά προχωρεί στην στήριξη και υλοποίη

ση του νέου θεσμικού καθεστώτος των συνεταιρισμών» Ιδιαίτερα 

στις περιοχές που προχωρεί πειραματισμός πάνω στα νέα πρότυπα 

αγροτοβιομηχανικού συνεταιρισμού, γιατί είναι κλειδί για την 

παρέμβαση στις παραγωγικές σχέσεις στην περιφέρεια» 

Σ'αυτό το χώρο αποκτά εξαιρετική σημασία η υποστήριξη του Κυ

βερνητικού προγράμματος, γιατί η περιςρερειακή ανάπτυξη, τα έργα, 

οι κοινωνικές παροχές δίνουν τεράστιο otOyovo στην επαρχία και 

την ύπαιθρο, ενώ ταυτόχρονα θα προσδιορίσουν σε σημαντικό ποσο

στό τη νέα πολιτική αναμέτρηση,- το κλίμα και το περιεχόμενο της» 
ο / e ο 
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Το αγροτικό κίνημα είναι το κατ"εξοχή "υπεύθυνο να μη διαπραγ

ματευτεί τις κατακτήσεις του
}
 καθώς κατέχει μόνιμα προνομια

κή θέση στην Κυβερνητική πολιτική. 

Το συνεταιριστικό κίνημα των EBE εντείνει, την προσπάθεια του για 

τη συνεταιριστική του οργάνωση και τις άλλες συλλογικές μορφές. 

Η αξιοποίηση του παραγωγικού δυναμικού,, η υποστήριξη των Ελλη

νικών προυόντων, η καλύτερη οργάνωση κι ο εκσυγχρονισμός των 

επιχειρήσεων, είναι σημαντικός συντελεστής στην ανάπτυξη του. 

Ταυτόχρονα διεκδικεί συγκροτημένα και αταλάντευτα την υλοποίη

ση της Κυβερνητικής πολιτικής στο χώρο των μικρομεσαίων επιχει

ρήσεων καθώς και αγιοποιεί τα περιθώρια των παραγωγικών πρωτο

βουλιών στον επενδυτικό τομέα πουτου δίνονται. Η Κυβέρνηση 

από την πλευρά της προχωρεί σταθερά στο ξεπέρασμα κάθε εμποδίου, 

που επιχειρεί να επιβραδύνει αυτή την πορεία ή να την αποπροσα

νατολίσει από τον αποφασιστικής προτεραιότητας στόχο της. 

Το συνδικαλιστικό κίνημα στο χώρο των επιστημόνων έχει πολλούς 

και παράλληλους στόχους, στην κατεύθυνση της γρήγορης και μη 

αντιστρεπτής υλοποίησης της θεσμικής πολιτικής κατά χώρο. 

Στο χώρο της Υγείας το ΕΣΥ. 

Στο χώρο της Δημόσιας Διοίκησης το βαθμολόγιο - μισθολόγιο , 

η διοικητική αποκέντρωση, ο εκσυγχρονισμός κι η παραγωγικότητα. 

Στο χώρο των τεχνικών η συμμετοχή στο νέο αναπτυξιακό πλαίσιο 

των δημόσιων έργων, της τεχνικής υποδομής και υποστήριξης της 

αναπτυξιακής πολιτικής,. 

Στο χώρο της Δικαιοσύνης^ η προάσπιση και εξυγίανση του θεσμού 

ως δημοκρατικού πόλου, η κατοχύρωση της αυτονομίας του. 

Παράλληλα η Κυβέρνηση οοείλει να δημιουργεί τους όρους, να διαλέ-

λεται δημοκρατικά και να προτείνει συγκεκριμένα μέτρα για την υλο

ποίηση του προγράμματος της Αλλαγής, μέσα από την πρόκριση διαδι

κασιών συμμετοχής και συμπόρευσης στις θεσμικές διεκδικήσεις. 

Τέλος, η πολιτικοποίηση των συντεχνειακών αντιθέσεων, η ανα

γωγή πέρα από το στενά οικονομίστικο και επαγγελματικό πεδίο, 

συμβαδίζει με τις θεμιτές και πάντα επίκαιρες διεκδικήσεις των 

επιστημόνων γιχ επαγγελματική κατοχύρωση, για χτύπημα της ανερ

γίας, για καλύτερες συνθήκες και όρους εργασίας και απασχόλη

σης. 

./Λ 
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Πρέπει να σταθούμε ιδιαίτερα στο χώρο της παιδείας και του σπου

δαστικού κινήματος στο σύνολο του. 

Το ΠΑ » ΣΟ,Κ„ με συνέπεια στις αρχές του, υλοποίησε και ολοκλη

ρώνει αυτή την εποχή με την κατάθεση του νόμου για την πρωτοβάθ

μια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σε θεσμικό επίπεδο τη ; βαθειά 

διαρθρωτική, ουσιαστική αλλαγή στο Σχολείο με το ριζοσπαστικό 

νόμο - πλαίσιο για τα ΛΕΙ και το νόμο για τα TEI. 

Σήμερα με συντεταγμένο και συγκροτημένο τρόπο δίνουμε τη μά

χη για την αναβάθμιση της ποιότητας των σπουδών, για την υλο

ποίηση των νέων προγραμμάτων, για την ανάπτυξη των νέων περιε

χομένων διδασκαλίας, γςα μια άλλη δημιουργική και αποτελεσματική 

σχέση του ΣχολζίοΌ ως θεσμού με την κοινότητα, την κοινωνία και 

την αυτοδύναμη ανάπτυξη του τόπου μας.' 

Ειδικότερα για το χώρο του Πανεπιστημίου και των TEI, οι οργα

νώσεις μας και ολόκληρο το φοιτητικό και σπουδαστικό κίνημα, 

δάσκαλοι και φοιτητές, δίνουν καθημερινά τη μάχη για να έχει 

υπόσταση, ουσιαστικό αντικείμενο, αςιοπιστία κι αποτελεσματικό

τητα η αποφασιστική καθημερινή συμμετοχή στη διδασκαλία, την έ

ρευνα και τη διοίκηση των ΔΕΙ και των.TEI. 

Ξεπερνώντας την αστήρικτη πια συνθηματολογία των οπαδών του 

οικονομισμού, τη μιζέρια της ανέξοδης περιθωριακής κριτικής των 

εν γένει "επαναστατών" παλεύουμε για να κερδίσουμε για το θεσμό 

όλους τους φοιτητές, Μόνο με την ελεύθερη βούληση κι επιλογή 

τους, με την υπεύθυνη και ώριμη συμμετοχή και δράση τους, με την 

πρωτοβουλία και τη οχτντασία τους, μπορεί να γίνει πράξη ή δική 

μας θεωρία, που θέλει και στο Πανεπιστήμιο το Λαό ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΗ 

των εξελίξεων. 

Τα κινήματα νεολαίας στο χώρο της εργασίας και της απασχόλησης, 

στο χώρο της ψυχαγωγίας και του ελεύθερου χρόνου, στο χώρο της 

κοινωνικής αμφισβήτησης, δεν έχουν μόνο την υλική βάση της ύ

παρξης και της αποδοχής τους, αλλά και το πραγματικό δικαίωμα 

της διεκδίκησης και επίλυσης το:>ν προβλημάτων τους. 

Οι παραγωγικές πρωτοβουλίες νέων στο χώρο της εργασίας, οι κοι

νότητες νέων στο χώρο του πολιτισμού, οι νέοι θεσμοί όπως ο 

κοινωνικός τουρισμός στο χώρο της αναψυχής, το δικαίωμα της απο

δοχής της ατομικής έκφρασης και της πράξης της συμμετοχής απο

τελούν ορισμένες μόνο από τις κατευθύνσεις που δίνουν διέξο

δο στη μόνιμη και πολύχρονη κρίση της ελληνικής νεολαίας. 
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Ιδιαίτερη επιμονή στο διάλογο, στην αναζήτηση, στην έρευνα, 

μετασχηματίζει την αμφισβήτηση και την περιθωριοποίηση σε α

νοιχτή συμμετοχή και δράση. 

Η θεσμική κατοχύρωση της ισότητας των φύλων δεν έχει συνέχεια 

και πραγμάτωση έξω από την ανάπτυξη ενός πραγματικού κινήμα

τος για την ισότητα. Με κατασταλαγμένη ιδεολογία συμμετοχής 

και δράσης αλλά κύρια με επεξεργασμένα πολιτικά και διεκδικη

τικά προγράμματα αργά αλλά σταθερά μεταβαίνουμε από την εξαγ

γελία και τη θεσμοθέτηση στην πραγμοτική αλλαγή των κοινωνικών 

σχέσεων. 0 δρόμος είναι ιδιαίτερα δύσκολος αλλά και εξαιρετικά 

κρίσιμος για τη συνολική Αλλαγή. Ταυτόχρονα η Κυβερνητική πολιτ 

κή σ'αυτό τον τομέα θα επιταχυνθεί και σύντομα θα ολοκληρωθεί. 

Τέλος, σημαντικός παράγοντας που ενοποιεί όλα τα μαζικά κινήμα

τα, που διαπερνά τη δράση όλων των θεσμών, που αποτελεί προϋπό

θεση της οικονομικής ή πολιτικής ή θεσμικής αλλαγής, είναι η 

πολιτιστική αλλαγή και συνακόλουθα το πολιτιστικό κίνημα. 

Με τις πρωτοβουλίες σε Κυβερνητικό επίπεδο και την αναγνώριση 

του ως σημείου αιχμής στη συνολική μας πολιτική, σήμερα πρέπει 

να ολοκληρώσουμε το θεσμικό πλαίσιο της πολιτιστικής αποκέντρω

σης για να δώσει το ίδιο το πολιτιστικό κίνημα και οι θεσμοί 

τη συνέχειακαι τη μορφοποίηση της πολιτιστικής έκρηξης που ζού

με αυτά τα χρόνια της Αλλαγής. 

Θεωρώντας την πολιτιστική επένδυση παραγωγική και το πολιτι

στικό πρόγραμμα απαραίτητο τμήμα του αναπτυξιακού προγράμματος 

σ'όλα τα επίπεδα, η μόνιμη και διαρκώς ευρύτερη δυνατότητα πολι

τιστικής υποδομής δημιουργεί τους όρους αυτής της μετεξέλιξης. 

Ταυτόχρονα μέσα από την "Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης" 

θα επιτευχθεί μια μόνιμη και απαραίτητη συνεύρεση με τα σύγχρονα 

πολιτιστικά ρεύματα. Το μαζικό πολιτιστικό κίνημα οφείλει να 

συμβάλει στην ανάδειξη της δική μας φυσιογνωμίας και ταυτότητας. 
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fie το ΛΑΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ 

Σύμφωνα με την τοποθέτηση του Προέδρου στην Πανελλαδική Ολομέλεια 

Το ΠΑ. ΣΟ „Κ, οφείλει να επιδιώκει τη νέα ώθηση και ολοκλήρωση της 

Αλλαγής σε συσχέτιση με την Πολιτική και Εκλογική Αυτοδυναμία και 

τη στρατηγική και ιδεολογική Αυτονομία της Διαζευκτικής πρότασης 

του. 

Όμως οι εξελίξεις Δεν είναι υπόθεση κάποιου κομματικού μηχανι

σμού αλλά απορούν και ενδιαφέρουν τον ίδιο το Λαό, Αφορούν δικαιώ

ματα, κατακτήσεις, αγώνες, αγωνίες, αναζητήσεις και οράματα του 

λαού και Όχι αποκλειστικά και μόνον του ΠΑ.ΣΟ.Κ.. 

Αναμφισβήτητα για να διασφαλίσουμε uia σίγουρη και άνετη νίκη 

Οφείλουμε να δοχτουμε τη μάχη Í-1E TO AAQ ΓΙΑ ΤΟ ΛΑΟ και ÛXI ΜΕ ΤΟ 

ΠΑ,ΣΟ.Κ ο ΓΙΑ ΤΟ ΛΑΟ. Αυτές οι δύο απλές φράσεις περικλείουν δύο 

διαφορετικές στρατηγικές ΟΧΙ μόνο για τη νίκη αλλά κύρια και για 

την πορεία μετάβασης και για αην ολοκλήρωση του σοσιαλισμού. 

Στις μέρες μας διατυπώνεται συχνά και επίμονα σαν αμετάθετο πια 

αίτημα τόσο στελεχών όσο και μαζών για κινητοποίηση, συμμετοχή, 

δημιουργική συσπείρωση και θετική δράση. 

Υπάρχουν πολιτικοί, κοινωνικοί και ιδεολογικοί όροι αυτή η λα'ι'κή 

ανταπόκριση και διαθεσιμότητα να εγγραςοεί ως απαίτηση και να 

διαμορφώσει ένα ρωμαλέο ρεύμα. Ένα πλατύ και ρωμαλέο ρεύμα, που 

θα συμβάλει αποφασιστικά να κατοχυρωθεί το παρόν και τομέλλον της 

Αλλαγής. Να γίνει ορατή και χειροπιαστή η στρατηγική της Αλλα

γής και να κρατηθούν ανοιχτοί οι ορίζοντες της. Μα διασφαλιστούν 

και να βαθύνουν οι κατακτήσεις. Να αναδειχτούν και να ζωντανέ

ψουν οι νέοι θεσμοί της Αποκέντρωσης, της Λαϊκής Συμμετοχής, . 

του κοινωνικού έλεγχου και της Αυτοδιαχείρισης. Να κρατηθούν 

ανοιχτά τα πεδία της σύγκρουσης με τις δυνάμεις της εξάρτησης, 

της ολιγαρχίας και της Αντίδρασης. Να αποκαλυφθεί η απόπειρα 

μεταμφίεσης της Δε£ιάς με τη λεοντή του Κέντρου και του Φιλε

λευθερισμού. Να καταπέσουν οι δογματικοί μύθοι και σεχταρι -

στικοί φραγμοί και να υπερφαλαγγίσουν οι στενοκομματικοί αντι

περισπασμοί των ηγεσιών της παραδοσιακής αριστεράς. 

Αυτό το ρεύμα είναι αναγκαίο να αποκτήσει οργανικούς δεσμούς με 

το ΠΑ.ΣO.K. Είναι αναγκαίο να συμβαδίζει και να συμπαρατάσσεται 
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με στελέχη της Οργάνωσης του ΠΑ„ΣΟ„Κ, κατά τόπο, χώρο, θεσμό 

και πρωτοβουλία. Είναι αναγκαίο μέσα του να διαφυλάσσει την 

αυτόνομη υπόσταση και την κριτική στάση των διαφόρων στελεχών 

και ως προς το ΠΑ.20.Κ. και ως προς την Αλλαγή. 

Είναι αναγκαίο να συγκροτείται σε επίπεδο Κεντρικό, Νομαρχιακό 

και Επαρχιακό επίπεδο σε Επιτροπές. Αυτές· et Επιτροπές θα 

συντίθενται με αναγνώριση και σεβασμό της πολιτικής αφετηρίας, 

της ιδεολογικής καταβολής και των αγωνιστικών βιωμάτων των μελών 

του. 

Δεν ζητάμε την απόλυτη συμφωνία και υποταγή. Επιζητούμε και 

προτείνουμε την αυτόνομη Αγωνιστική σύμπραξη, αλληλεγγύη και 

στράτευση. Προωθούμε εκείνα που μας ενώνουν και δεσμεύουν σε 

κοινή προσπάθεια και κοινούς αγώνες χωρίς να αποσιωπούμε και 

να μηδενίζουμε τις όποιες διαφορές και διαφωνίες. 

Λυτές οι Επιτροπές αποτελούν ευρύτερες συσπειρώσεις ανΟρώτνων με 

παράδοση και παρουσία στους αγώνες για την Ειρήνη, την Ανεξαρ

τησία, τη ΛαΙ'κή Κυριαρχία, την Αλλαγή και το Σοσιαλισμό. 

Αυτές οι Επιτροπές αποτελούν ένα ευρύτερο Πολιτικό και Κοινωνι

κό μέτωπο μάχης και αγώνα. Είναι σαφές, ότι Δεν αποκαθιστούν, 

Δεν προσδιορίζουν και Δεν δεσμεύουν την Οργάνωση, που διατηρεί 

την αυτοτέλεια της και το κυριαρχικό και αναντικατάστατο ρόλο της 

στη διαφύλαξη της φυσιογνωμίας, τη διαμόρφωση της στρατηγικής 

και των επιλογών του Κινήματος ότιως ορίζει το Καταστατικό. 

Για τούτο οι Οργανώσεις του ΠΑ.ΣΟ.Κ. οφείλουν και πάλι να κα

ταξιωθούν σε επάλξεις αγώνα και δράσης. Να αναδειχτούν σε πρωτο

πόρους φορείς ιδεών, θεσμών, αναζητήσεων, προτάσεων και ήθους. 

Να αποδιώξουν από πάνω τους την όποια
 ,:
φθορά

!!
 εξουσίας. 

Να απορρίψουν το ρόλο του μηχανισμού νομή και κατανομής εξου

σίας. 

Η Οργάνωση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. οφείλει να συνεγερθεί από την κρισιμό

τητα της μάχης και να απαντήσει θετικά στην πρόσκληση και την 

πρόκληση για τη δημιουργία μιας ΛΑΪΚΗΣ και όχι Κομματικής 

Πανστρατιάς. 

Η σύνθεση των Επιτροπών πρέπει να διασφαλίζει την ενότητα των 

οργανωμένων στελεχών και μελών με τον φιλικό περίγυρο, όχι 

μόνο του ΠΑ.ΣΟ.Κ., αλλά και της Αλλαγής. Ταυτόχρονα όμως η 

σύνθεση θα πρέπει να είναι πλατειά, αξιόπιστη και ς;ερέγγυα. 

./.. 
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Για τούτο πρέπει, να περιέχει σε Κεντρικό, Νομαρχιακό, Επαρχιακό 

και Τοπικό επίπεδο ; 

Προβεβλημένα και Γνωστά Στελέχη του Κινήματος (μέλη Ε.Γ., 

Κ » Ε., F„Ε ο Επαρχιακού Γραφείου, Σ.Ε., Τ.Ο.) 

Βουλευτές 

Επώνυμα και Καταξιωμένα Στελέχη, χωρίς υποχρεωτικά να είναι 

μέλη 

Στελέχη του ΠΑ.ΣΟ.Κ. ή Συνεργαζόμενα Στελέχη στους Μαζικούς 

χώρους και τους θεσμούς 

Ανεξάρτητα και Ανένταχτα Στελέχη από όμορους πολιτικούς χώ

ρους,, τόσο του Δημοκρατικού Προοδευτικού Κέντρου, όσο και 

της"Ιστορικής και Παραδοσιακής Αριστεράς. 

Η σύνθεση αυτών των Επιτροπών οφείλει επίσης να έχει μια ισόρ

ροπη σχέση ανάμεσα $ 

Στις γενιές (Εθνική Αντίσταση,, Δημοκρατικοί Αγώνες - Ανένδο

τοι - 114 - Αντιδικτατορικοί, Πολυτεχνείο, αλλά και Μεταπολί

τευση) , καθώς και στις ηλικίες. 

Στις γυναίκες και τους άντρες. 

Στις κοινωνικές τάξεις και στρώματα (όλο το φάρμα των μη 

προνομιούχων). 

Ιδιαίτερη προσοχή και έμφαση ΠΡΕΠΕΙ να δοθεί στην εκπροσώπηση 

ανθρώπων χπό το χώρο της Τέχνης, της Διανόησης, της Επιστήμης 

και τ ου Λθλη τισμού. 

Ιδιαίτερη προσοχή και έμφαση ΠΡΕΠΕΙ να δοθεί και στην παρου

σία νέων με γνωστή παρουσία και δράση. 

4. Η σπουδαιότητα και συμβολή αυτών των Επιτροπών στο έργο της αλ

λαγής, και βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, αποδεικνύεται από 

τις αντιδράσεις των ηγεσιών των άλλων κομμάτων. Μπροστά στο 

φόβο της καινούργιας και δυναμικής πρωτοβουλίας μας απάντησαν 

με αλχημείες και αφορισμούς. 

Ο Τύπος και η ηγεσία της Δεξιάς πανικόβλητη μίλησε για '"τρομοκρα-

τικές ομάδες αντιδεξιών πολιτο̂ ν
 !
. 

Τα όργανα και οι εκπρόσωποι του ΚΚΕ μίλησαν για "προσωπικές συ-

/ 
. / a · 
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ναλλαγές
5
' και του ΚΚΕ εσ. για

 ::
θεσιθήρες" συναγωνιζόμενοι 

στις αμοραλιστικές και σταλιντικές εκρήξεις τους» 

Η απάντηση μας είναι ότι αυτές οι Επιτροπές θα είναι λαογέν-

νητες εκφράσεις ενός ζωντανού και υπαρκτού ρεύματος συμπόρευ-

σης με την Αλλαγή και ΟΧΙ κατασκευάσματα κορυφής. Αυτές οι 

Επιτροπές ως σχήματα με πλούσια σύνθεση και φυσιογνωμία θα προ

κύπτουν μέσα από ανοιχτές και διαφανείς πολιτικές διαδικασίες 

μιας και θα επιβεβαιώνουν ώριμες αποκρυσταλλώσεις και αποφά

σεις ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ. 

ο / ο ο 
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ΟΡΓΛΝΩΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ 

Η υλοποίηση των αποφάσεων του Συνεδρίου αποτελεί τον οδηγό για 

την πολιτική και οργανωτική μας συγκρότηση» 

Κ απόφαση της προηγούμενης Συνόδου της Κ„Ε. έβαλε τις προτεραιό

τητες και μέσα από συγκεκριμένο προγραμματισμό προχωρήσαμε στους 

στόχους μας γ ια .s 

την ανασύνταξη και συγκρότηση των κομματικών μας δυνάμεων 

το ζωντάνεμα της κομματικής λειτουργίας 

την πρώτη προσπάθεια για ενοποίηση της έκςαρασης του ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

σε κεντρικό και νομαρχιακό επίπεδο 

τις αναγκαίες πρωτοβουλίες, που απορρέουν από την πολιτική 

συγκυρία μετά τις ευρωεκλογές« 

Η υλοποίηση αυτού του προγραμματισμού, για πρώτη ίσως φορά σε 

τόσο ευρεία κλίμακα, μέσα από εξαντλητικό διάλογο με την οργά

νωση, απόδειξε την ορθότητα του γενικού μας προσανατολισμού για 

αναβάθμιση του πολιτικού και κοινωνικού λόγου του ΠΑ.ΣΟ.Κ ο 

Ένας προσανατολισμός που προϋποθέτει ταυτόχρονα ; 

την αναβάθμιση της οργάνωσης 

την προετοιμασία για την ερχόμενη πολιτική σύγκρουση 

την υλοποίηση των αποφάσεων ταυ Συνεδρίου 

Σήμερα είμαστε έτοιμοι, όχι μόνο να επικυρώσουμε αυτό τον προσα

νατολισμό, αλλά και να τον εξειδικεύσουμε μ'ένα νέο ε.ζάμηνο πρό

γραμμα που θα κατευθύνει θετικά το λαΙ°κό κίνημα στην κρίσιμη εκλο

γική αναμέτρηση. 

Ήδη, μέσα από τους πολιτικούς στόχους, τις αναγκαιότητες που 

υπαγορεύει το μαζικό κίνημα σ'αυτή τη φάση και την πρωτοβουλία 

για τη διεύρυνση του μετά>που των κοινωνικών δυνάμεων της Αλλαγής, 

φάνηκαν οι κεντρικές επιλογές που υπαγορεύουν και την αντίστοιχη 

διάτα£η των κομματικών δυνάμεων. 

Εδώ θα αρκεστούμε στην υπόμνηση ότι ο αγώνας της οργάνωσης μας 

γίνεται μαζί με το Λαό όχι μόνο στο μαζικό κίνημα με την ανοιχτή 

δημοκρατική δράση και την πειθώ, αλλά σε κάθε κοινωνικό χώρο με 

την απελευθέρωση κάθε λαΐ'κής πρωτοβουλίας που στηρίζει, συμμετέ

χει ή επιταχύνει τους ρυθμούς υλοποίησης του προγράμματος της 



Αλλαγής« Ακριβώς εδώ βρίσκεται και το μεγάλο πλεονέκτημα του 

ΠΑ.ΣΟ.Κο, σε συνδυασμό με το δημιουργικό Κυβερνητικό έργο και 

την ιεραρχημένη παρέμβαση στα συγκεκριμένα προβλήματα, 

Ι» Πρωτοβουλίες για την Αλλαγή 

Οι πρωτοβουλίες μας και οι επιλογές που απορρέουν από την ανάλυ

ση της πολιτικής συγκυρίας, υπαγορεύουν και οργανωτικές επιλο

γές - προτεραιότητες που θα επιτρέψουν στο Κίνημα ν' αντιστοιχη

θεί με τις εΓ,ελί'ςεις, ν'αναβαθμίσει το ρόλο του. 

Έτσι, σε σχέση με τις Επιτροπές για τη στήριξη της Αλλαγής, η 

οργάνωση μας αγκαλιάζει την πρωτοβουλία με συνείδηση και συναί

σθηση των κοινωνικών και πολιτικών συνθηκών που την επιβάλλουν 

και με γνώση τόσο του χαρακτήρα όσο και της δομής και λειτουργίας 

τους . 

Διατάσσει σ'αυτές τα επώνυμα και μαΓικά της στελέχη, τροφοδο

τεί την αναγκαία υποδομή τους. 

Παράλληλα, όμως, δεν τις υποκαθιστάς δεν επιχειρεί να τις ελέ

γξει οργανωτικά, δεν διασυνδέεται ιεραρχικά μαζί τους, δεν λει

τουργεί ως φορέας anótpaoTic αποκλεισμού, εκλεκτικών επιλογών ή 

διοικητικής παρέμβασης σ'αιτές. 

Με τη συμμετοχή της ενθαρρύνει τον πολιτικό διάλογο και την εκ

δήλωση πρωτοβουλιών, αποδείχνει τον ανοιχτό, μαςικό και δημοκρα

τικό της χαρακτήρα, επιβεβαιώνει έμπρακτα ότι ασκεί πολιτική η

γεμονία και ακτινοβολία, ότι ασκεί πολιτική μαςών και όχι μη

χανισμού» 

Ιδιαίτερα σήμερα, ανταποκρινόμενη στην ανάγκη για διεύρυνση των 

κοινωνικών δυνάμεων που στρατεύονται στην Αλλαγή και του πολι

τικού δυναμικού της, το θετικό κλίμα που πρέπει να αναπτυχθεί 

γύρω από το πρόγραμμα της νέας τετραετίας μας, την προσπάθεια 

ολοκλήρωσης του κυβερνητικού έργου, η πολιτική στάση της οργάνω

σης θα δώσει το μέτρο της επίτευξης αυτών των στόχων και η κινη

τοποίηση και στράτευση της θα προσδιορίσει τη δυναμική τους. 

Μια δεύτερη κρίσιμη πολιτική μας πρωτοβουλία και στόχος είναι η 

αναγκαιότητα της πραγματικής υποστήριξης και προβολής του Κυβερ

νητικού μας έργου, που απαιτεί αντίστοιχη διάταξη και πολιτική 

της οργάνωσης. 
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Στα πλαίσια αυτής της επιλογής το κυρίαρχο πολιτικό ζήτημα εί

ναι η ενοποίηση της πολιτικής μας ο'όλα τα επίπεδα« 

Έτσι, αποκτά σημαντική προτεραιότητα η διασύνδεση Κυβέρνη

σης και Κινήματος. 

Η συγκρότηση κεντρικής επιτροπής για την υποστήριξη του Κυβερνη

τικού Έργου^ η αναβάθμιση του ρόλου του βουλευτή και η συμμετο

χή του στην προβολή και υποστήριξη, η αξιοποίηση των θεσμών λαΐ'-

κής συμμετοχής στην περιφέρεια, η καταξίωση της λειτουργίας 

των ΚΤΕ συντελούν προς αυτή την κατεύθυνση. 

Βασικός στόχος της διασύνδεσης είναι ? ; : 

* η ολόπλευρη και απρόσκοπτη αγιοποίηση της γνώσης και οργάνω

σης και των θέσεων της πάνω στα αναπτυξιακά προβλήματα της πε-

* .ρΐφέρειας 

* η μεταοορά του λαΙΓκού προβληματισμού τόσο για την γενικότερη 

πορεία της αλλαγής, όσο και για τα επιμέρους έργα της και τα 

καθημερινά προβλήματα του λαού 

* η προώθηση και άμεση επίλυση, ή δρομολόγηση της επίλυσης άλυ

των νομαρχιακών προβλημάτων 

* η συμμετοχή του Κινήματος στη χάρα§η και υλοποίηση Tcav γιογάλων 

επιλογών 

* η οργανωμένη και προγραμματισμένη προβολή του Κυβερνητικού . 

Έργου» 

Αυτή η διασύνδεση γίνεται με όλο το σεβασμό στην αυτονομία του 

Κυβερνητικού από τον κομματικό ρόλο και στην αξιοποίηση του ρό- ' 

λου που μπορεί να παίξει ο βουλευτής ως αντιπρόσωπος στο Εθνικό 

Κοινοβούλιο» Ειδικό ρόλο σ'αυτή τη λειτουργία αποκτά η Επιτρο

πή Διαφώτισης του Κινήματος με τα Γραφεία Διαφώτισης, Τεκμηρίω

σης και ΑαΙ°κής Παιδείας. 

4ο Μια τρίτη αποφασιστική παράμετρος για την Αλλαγή είναι η υλο

ποίηση του ειδικού νομαρχιακού προγραμματισμού της οργάνωσης» 

Με οργανωμένη, πρωτόβουλη και αυτόνομη δραστηριότητα της οργάνω

σης παράλληλη με τις Κυβερνητικές προτεραιότητες, για να στηρί

ξουμε τις καινοτομίες των Αλλαγών, για να προωθήσουμε και να ε

ξειδικεύσουμε το Πενταετές πρόγραμμα στο νομό, για να προδιαγρά

φουμε τις νέες δομικές αλλαγές, κινητοποιώντας το Λαό και αντλώ

ντας απ'αυτόν διδάγματα και εμπειρίες» 
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Ταυτόχρονα η οργάνωση θα προγραμματίσει συγκεκριμένα τη συμμε

τοχή της στον πολιτικό διάλογο για το πρόγραμμα της νέας τε

τραετίας και τη συμβολή της στις αντίστοιχες διαδικασίες των 

αντιπροσωπευτικών φορέων» 

Στα πλαίσια αυτού του Προγραμματισμού/ εκτός από τις πρωτοβουλίε 

φορέων στις περιφέρειες ή κλαδικών φορέων και σε συνεργασία μα

ζί τους, η οργάνωση θα επιλέγει κι άλλους "πιλότους" πρότυπης 

και άμεσης εφαρμογής των νέων θεσμών στην υλοποίηση του κοινω

νικού πειραματισμού, όπου και θα ρίξει το σημαντικό της βάρος. 

* Δημοτική Επιχείρηση - Προγραμματική Σύμβαση - Αναπτυξιακός 

Σύνδεσμος 

* Κοινοπραξία - Επιχείρηση κοινωνικού τομέα - Εταιρεία ΛαΙ'κής 

Βάσης 

* Πρότυπος Συνεταιρισμός - Τοπικό Σύστημα Περίθαλψης - Πολιτι

στικό Κέντρο 

* Παραγωγική Πρωτοβουλία νέων ·- Κοινότητα Νε°ων - Κέντρο ΛαΙ'κής 

Επιμόρφωσης» 

Με συγκεκριμένη διάταξη δυνάμεων, με αξιοποίηση όλων των κινή

τρων για προνομιακή χρηματοδότηση, τεχνική υποστήριξη και άμεσα 

αποτελέσματα » 

Για την υλοποίηση αυτού του Προγραμματισμού μέσα στο πρώτο τρί

μηνο του *85 πρέπει να ολοκληρωθούν οι ακόλουθες διαδικασίες ι 

* ηρ
Υ
ΗΛ;ώνην>τπ.ι. Παννοιιαον ιακές συναντήσεις με θέματα ; 

α. Νομαρχιακά Συμβούλια - λαΐ,'κές συνελεύσεις» 

Ο ρόλος της οργάνωσης - του μαζικού κινήματος - της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης„ 

β. Κατά περίπτωση μπορεί ακόμα να επιλεγεί ανάλογα με την κοι

νωνική σύνθεση και τη σοβαρότητα του προβλήματος στο Νομό 

μια από τις δύο ενότητες ζ 

1 » Εργατικό πρόβλημα σε συνδυασμό με προβλήματα νεολαίας, 

ανεργία, επαγγελματικό προσανατολισμό, 

2ο Αγροτικό πρόβλημα σε συνδυασμό με την Τοπική Αυτοδιοίκη

ση και τους πολιτιστικούς συλλόγους. 

Ειδικά για την πρώτη ενότητα του εργατικού θα πρέπει να γίνει s 

Εισήγηση για το μαζικό κίνημα στο νομό, την επιρροή και τις 

δυνατότητες του σε σχέση με συγκεκριμένες αναπτυξιακές πρώτο-
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βουλίες που μπορεί να αναληφθούν. 

Εισήγηση γ uà την απασχόληση της Νεολαίας και τις προοπτικές 

συγκράτησης της στο Νομό, σε συνδυασμό με τις. νέες δυνατότη

τες περιφερειακής ανάπτυξης. ίΑνεργία της Νεολαίας και επαγ

γελματικός προσανατολισμός που να συμβαδίζει με τις ανάγκες 

της περιφέρειας·, τα προγραμματιζόμενα έργα και την κοινωνική 

υποδομή στην πορεία βελτίωσης της). 

Εισήγηση που να περιλαμβάνει την ανάλυση των μικρομεσαίων,, του 

εργατικού και επιστημονικού δυναμικού του νομού και ως αυτοτελείς 

παραγωγικές οντότητες αλλά κύρια στις σχέσεις που διαμορφώνο

νται μεταξύ τους (αντιθέσεις, κοινά συμφέροντα, τεχνολογία, 

προοπτικές), 

Ειδικά γ ivi την δεύτερη ενότητα του αγροτικού 

Μπορούμε να επιλέγουμε στις αγροτικές περιοχές ορισμένα χωριά και 

να εφαρμόσουμε στο καθένα ένα ειδικό πρόγραμμα - οδηγό που θα ανα

φέρεται στην εφαρμογή των νέων θεσμών γύρω από τον άξονα "Τοπική 

Αυτοδιοίκηση - Αγροτικοί Σύλλογοι - Συνεταιρισμοί" και συγκεκρι

μένα s 

* Ενός πρότυπου συνεταιρισμού 

* Μιας κοινοτικής επιχείρησης 

* Μιας προγραμματικής σύμβασης για κοινωνική υποδομή (παιδικοί 

σταθμοί, αγροτικό ιατρέ ίο, υγειονομικός σταθμός, ΙΚΑ) 

* Ενός πολιτιστικού Κέντρου 

* Ενός Κέντρου ΑαΙ'κής Επιμόροωσης 

* Ενός Κέντρου Μαζικού Αθλητισμού 

* Μιας παραγωγικής πρωτοβουλίας της αγροτικής Νεολαίας. 

* Θεσμικές πρωτοβουλίες σε Κυβερνητικό επίπεδο Νομού 

(θα πρέπει να ακολουθήσουν) 

Θα γίνει μια ανοιχτή ολομέλεια Νομαρχιακού συμβουλίου σε κάθε 

νομό με θέμα "Δημόσια Διοίκηση - Λειτουργία - αποκέντρωση'", 

αφού προηγουμένως έχει γίνει συζήτηση μέσα στους βασικούς φο-

ρείς του Νομού και στην ίδια τη Διοίκηση, 

Καλό θα είναι οι συζητήσεις να καταλήγουν σε συγκεκριμένες προ

τάσεις που να βοηθούν την Κυβέρνηση να πάρει ορισμένες πρωτο

βουλίες που ήδη βρίσκονται υπό έρευνα (π.χ. ενοποίηση των Τε-
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χνικών Υπηρεσιών του Νομού, υπαγωγή αποκλειστικά στο Νομάρχη 

της ιεραρχικά κατώτερης δομής της διοίκησης). 

Μια ανοιχτή σύσκεψη Νομάρχη και Επιτροπής Υγείας Νομαρχιακών 

Συμβουλίων με θέμα τη βελτίωση της περίθαλψης και ειδικότερα 

τη
:
 λειτουργία εξωτερικών ιατρείων., Κέντρων Υγείας, Περιφε

ρειακών Ιατρείων, Υγειονομικών Σταθμών, Αγροτικών Ιατρείων, 

ΠολυΓατρείων του ΙΚΔ) .' , 

Μια συνεδρίαση Νομαρχιακού Συμβουλίου με θέμα την ανάπτυξη 

του Νομού (Τι έχει κάνει το ΠΑ.ΣΟ,Κ. για την ανάπτυξη του 

Νομού
 ?
 Πως προχώρησε η υποδομή ; Τι προοπτικές υπάρχουν σε 

σχέση με το Πενταετές,). 

* Πρωτοβουλίες στήριξης των μεγάλων Αλλαγών που βρίσκονται 

σε εξέλιξη 

Με έναυσμα την κοινωνικοποίηση στο Δημόσιο Τομέα που άρχισε 

με εκπόνηση των πρώτοΛ» προεδρικών διαταγμάτων, η Οργάνωση θα 

επεξεργαστεί ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα προβολής και υποστή

ριξης. 

Το ίδιο θα γίνει με το ΕΣΥ και τα Κέντρα Υγείας, τις δημόσιες 

επιχειρήσεις και τους συνεταιρισμούς. 

Οι παραγωγικές και κοινωνικές πρωτοβουλίες στα θέματα αιχμής 

υλοποιούν και ολοκληρώνουν τη στρατηγική μας μόνο μέσα από 

την αποωασιστική συμμετοχή και το σχεδιασμό της οργάνωσης,, 

Αυτό απαιτεί και αντίστοιχη διάταξη δυναμικού. 

Στην κρίσιμη πολιτική συγκυρία, η υλοποίηση των στόχων του μαζι

κού κινήματος σ'όλους τους χώρους, έτσι όπως προσδιορίστηκαν προ

ηγούμενα, υπαγορεύει νέα διάταξη των στελεχών και των οργανώσεων 

μας στους μαζικούς και KO ινών ι.κούς χώρους. 

Η διάταξη αυτή δεν περιορίζεται σε κάποια οργανωτικά σχήματα, 

δεν είναι ένα οργανωτικό πρόβλημα. 

Η μέχρι τώρα πορεία απόδειξε ότι έχει σχέση τόσο με την επίτευξη 

των γενικότερων πολιτικών στόχων της Αλλαγής όσο με την ουσιαστι

κή διαδικασία ενοποίησης της έκφρασης του ΠΑ.ΣΟ„Κ. μέσα στο μα

ζικό κίνημα. Είτε πρόκειται για πολιτική εξουσία, είτε πρόκειται 

για συνδικαλιστική πάλη„- είτε πρόκειται για αγώνα γύρω από το το

πικό πρόβλημα ή για.τα κοινωνικά κινήματα. 
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Η Κυβέρνηση και τα στελέχη μας στον Κρατικό μηχανισμός υπερασπί

ζονται με τρόπο ενιαίο και αποφασιστικό κάθε θεσμικό μέτρο απένα

ντι στην ολομέτωπη επίθεση του κατεστημένου για την αποσταθεροποίη

ση και την υπονόμευση των θεσμών« 

Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν το ΕΣΥ, η Δικαιοσύνη, το 

Πανεπιστήμιο και οι Συνεταιρισμοί» 

Η ερμηνεία^ η εξειδίκευση και η υλοποίηση του κάθε μέτρου, οφεί

λουν να εντάσσονται στον τύπο και την ουσία που υπαγόρευσαν τη 

θεσμοθέτηση του. 

Τα στελέχη μας στους μαζικούς χώρους σέβονται από θέση αρχής την 

αυτονομία των χώρων και του μαζικού κινήματος. Καθοδηγούν τον 

μαζικό χώρο και προωθούν τις νέες αλλαγές«. Δεν είναι ουδέτεροι 

παρατηρητές μέσα στο μαζικό χώρο,- πολύ δε περισσότερο συμμέτοχοι 

στη διαμόρφωση κλίματος που αντίπαρατάσσεται στους γενικούς εθνι

κούς και δημοκρατικούς στόχους της Αλλαγής« 

c
 η πολιτική εξουσία αποφασίζει και θεσμοθετεί μετά από 

εξαντλητικό διάλογο με τις δυνάμεις του χώρου και αντί

στοιχη ενημέρωση του λαού. 

οι συνδικαλιστές μας υποστηρίζουν το Κυβερνητικό πρόγραμ

μα και διαμορφώνουν όρους λαϊκής συμμετοχής στην υλοποίη

ση του , 

παράλληλα διαμορφώνεται υπεύθυνα το διεκδικητικό πλαίσιο 

τόσο του οικονομικού όσο και του θεσμικού αγώνα«, 

ΝΑΙ στην πολιτική αυτονομία των στελεχών 

ΝΑΙ στην οργανωτική αυτονομία του χώρου 

ΟΧι στην πολιτική αυτονόμηση» 

II. Υλοποίηση των αποφάσεο̂ ν του Συνεδρίου 

Οι αποφάσεις του Συνεδρίου, που αναφερόντα», στην οργανωτική μας 

πολιτική; όπως διατυπώθηκαν στο κείμενο της 14ης Συνόδου, αποτε

λούν την καθοδηγητική πλατφόρμα για τη λειτουργία του Κινήματος., 

Πιό συγκεκριμένα αναφέρεται στην απόφαση. 

:
"Γο Συνέδριο μας εκτιμά ότι η αναβάθμιση του ρόλου της οργάνωσης 

στην πορεία της αλλαγής είναι ο απαραίτητος ôpoç για ένα ποιοτικό 

άλμα στην πολιτική,, κοινωνική και μαζική επιρροή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και 
/ 
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για την διασφάλιση της ενότητας, της συνέχειας και της συνέπειας 

στην πορεία μετάβασης» 

0 μετασχηματισμός της αντί δεξιά αντιπολιτευτικής στάσης,, σε δημι -

ουργική πολιτική πράξη σοσιαλιστικής αλλαγής σημαίνει για την ορ

γάνωση μας ; . 

να διεκδικήσει και να κατοχυρώσει μια νέου τύπου πολιτική αυ-

τονομ ία, 

να αναδειχθεί σε κέντρο σχεδιασμού και πρωτοβουλιών στην πο

ρεία της μετάβασης, 

- να καθορίζει μέσα από κατοχυρωμένες λειτουργίες το πλαίσιο 

ανάπτυξης πολιτικών πρωτοβουλιών τόσο για την Κυβέρνηση όσο 

για το μαζικό κίνημα, ί

να διαμορφώσει ριζικά νέες και σύνθετες σχέσεις πολιτικής αυ-

. τονομίας. και μη υποκατάστασης, με την Κυβέρνηση, το Κράτος, 

το μαζικό κίνημα/ τους νέους θεσμούς,, 

να αναδειχθεί σε μοχλό κινητοποίησης και ουσιαστικής συμμε

τοχής του λαού και του μαζικού κινήματος στις πολιτικές και 

κοινωνικές εξελίξεις, 

να προασπίσει την πολιτική αυτοδυναμία της πορείας διαμορφώ

νοντας νέους πολ,ι-τικούς συσχετισμούς στους κοινωνικούς χώρους". 

Στα πλαίσια αυτών των στόχων χαράχτηκε η συγκεκριμένη οργανωτική 

πολιτική διάταξη, που ακολούθησε τις Ευρο:>εκλογές, καθώς και ο 

οργανωτικός σχεδιασμός σε νομαρχιακό επίπεδο. 

Οι κεντρικές επιλογές της πολιτικο-οργανωτικής συγκρότησης του 

Κινήματος σ'αυτή τη φάση» που εκτιμούμε ότι υλοποιούν τις αποφά-

σε-ις του Συνεδρίου εντοπίζονται στα παρακάτω σημεία % 

α» Ενίσχυση» κατοχύρωση και ισχυροποίηση του ΕΝΙΑΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 

ΚΔΘΟΔΗΓΗΣΗΣ, οχι με τρόπο διοικητικό, αλλά με πολιτική ενο

ποίηση και διάτα£η όλων των στελεχών της Κ.Ε. 

β » Αποκέντρωση στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και τον έλεγχο του 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ σ'όλα τα επίπεδα της οργάνωσης μέσα από 

ενιαίους πολιτικούς όρους,, καθολικές πολιτικές πρωτοβουλίες 

και ενιαία αντίληψη για τις ανάγκες της συγκυρίας και της 

Αλλαγής » 

γ. Πραγματική ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ του ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ με προ

τεραιότητα στην ιδεολογικο-πολιτική δουλειά για τη διαμόρφωση 
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λαϊκού συσχετισμού που ανανεώνει το όραμα και την έμπνευση και 

επιταχύνει τους ρυθμούς της Αλλαγής. 

δ. Κ αναγκαιότητα μιας ΝΕΑΣ ΔΙΑΤΑ8ΗΣ στους θεσμούς μέσα από ε£ει~ 

δικευμένη παρέμβαση που θα ολοκληρώνει και θα επεκτείνει τη 

θεσμική μας πολιτική και θα κατοχυρώνει μη αντιστρεπτές δομι

κές αλλαγές. 

ε. Η τομή οτην ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΟΧΙ για την διαχείριση 

κάποιων προβλημάτων του, αλλά για την ποιοτική ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ και 

ΕΠΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ της ΞΛΕ που πρέπει να νίνει κύριο και καθορι

στικό μέλημα της Οργάνωσης μας« 

Για το ενιαίο κέντρο καθοδήγησης και με το δίπτυχο ? συγκέντρωση 

στις αποφάσεις και αποκέντρωση στην υλοποίηση,- τη διασύνδεση Κυ

βέρνησης - Κινήματος, συμπληρώνουν η νέα διάταξη και αναδιάρθρωση 

της κεντρικής καθοδήγησης και η άμεση για τον ερχόμενο μήνα συγκρό

τηση των Περιοερειακίόν Επιτροπών, 

Η στράτευση και λειτουργία όλο:>ν των μελών της Κ,Ε. σε Επιτροπές 

του Κινήματος δίνει τη δυνατότητα ανάδειξης του κορυφαίου οργά

νου μας σε συλλογικό και συνθετικό βηματοδότη της πολιτικής 

μας συνολικά για το ΠΑ»ΣΟ,Κ, 

Το Ε,Γ, είναι το πολιτικό όργανο που συνδέει το Κίνημα με την 

Κυβέρνηση » 

Νέο συντονιστικό ρόλο, καθημερινής δράσης αναλαμβάνει το Συντο

νιστικό Συμβούλιο» Εκτός από τους Γραμματείς Επιτροπών συμμε

τέχουν σ'αυτό και ενεργοποιούνται αποφασιστικά μέλη του Ε»Γ. 

και τα αναπληρωματικά μέλη του Ε. Γ. 

Εδώ γίνεται η ενοποίηση της πολιτικής γραμμής, η πολιτική ενη

μέρωση και η σύνθεση και εξειδίκευση κατά χώρο. 

Νέο πνεύμα διαπνέει τη λειτουργία των Κεντρικών Επιτροπών του 

Κινήματος, ίΐε την καθοδηγητική αρχή ότι η καθοδήγηση δε χαρί

ζεται αλλά καταχτιέται με την πειθώ, την πολιτική λειτουργία, 

την υπεύθυνη και συγκροτημένη πολιτική στάση, δημιουργείται 

μόνιμη σύνδεση με την οργάνωση και τους υπεύθυνους των Ν.Ε. 

και Τ,Ε. 

Μέλη της Κ,Ε„ θα τεθούν επικεφαλής των κλιμακίων που συγκροτού

νται σε περιφερειακή βάση και αποκτούν μόνιμες λειτουργίες, 

ενώ συμμετέχουν οι αντίστοιχοι υπεύθυνοι των Επιτροπών, 
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Ηέσα στο Φλεβάρη συγκροτούνται και λειτουργούν ou Περιφερεια

κές Επιτροπές του Κινήματος, 

Σε πρώτη μεταβατική φάση αποτελούνται από τις τριμελείς γραμ

ματείες των Ν.Ε. της περιφέρειας., 

Το περιεχόμενο της λειτουργίας τους είναι η αναπτυξιακή δια

δικασία στην περιφέρεια κοι ή 3 .άταξη δυνάμεων για την υλο

ποίηση του αναπτυξιακού προγράμματος, ο συντονισμός και οι 

προτεραιότητες. 

Η σύνθεση και το ξεπέρασμα αντιθέσεων μεταξύ διαφόρων Νομών 

πάνω σε συγκεκριμένα αναπτυξιακά έργα, 

Η καταξίωση της λαΐ'κής συμμετοχής,, η ενεργοποίηση των νέων 

θεσμών με έμφαση στην περίφερειοποίηση του πενταετούς προ

γράμματος ο 

Η αναγκαία αποκέντρωση στην υλοποίηση του προγράμματος της οργά

νωσης προϋποθέτει και στο νομαρχιακό επίπεδο την αποκέντρωση της 

κομματικής εξουσίας. 

Αυτή η προϋπόθεση συνδυάζετα. με την αναγωγή της N.B. σε καθαρά 

επιτελικό - πολιτικό όργανο στο Νομό και την ισχυροποίηση και ε

νίσχυση της λειτουργίας των Επαρχιακών Γραφείων. 

Η διάταξη δυνάμεων δεν αποτελεί ένα τεχνοκρατικό ή οργανωτίστι-

κο πρόβλημα αλλά μια καθαρά πολιτική πράξη, 

Η καθοδηγητική αρχή που προσδιορίζει το πεοιεχόμενο της είναι η 

διασφάλιση μιας ευέλικτης και αποτελεσματικής διάταξης που ν' 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες εξειδίκευσης της πολιτικής μας στρα

τηγικής και σε σύνδεση με τη συγκυρία» 

Αυτό σημαίνει υλοποίηση μόνιμων λειτουργιών στην εσωτερική συ

γκρότηση και προσαρμογή στις αναγκαίες προτεραιότητες λόγω χώ-· 

ρου, αντικειμένου
Γ
 γενικής πολιτικής γραμμής στην προς τα έξω 

δράση„Κάθε μέλος ή στέλεχος του Κινήματος διατάσσεται τόσο εσω

τερικά όσο και j- απαραίτητα - σε μαζικό ή κοινωνικό χώρο. 

Γύρω από κάθε όργανο συγκροτούνται ομάδες δουλειάς για συγκεκρι

μένο αντικείμενο επεξεργασίας. 

Ήδη με την υλοποίηση της απόφασης μας για στελεχιακή < άρθρωση 

των κλαδικών οργανώσεων και μαζική ανάπτυξη της παράταξης στους 

χώρους δουλειάς και μόρφωσης, καθώς και την προτεραιότητα της 

τοπικής κι εργασιακής συγκρότησης, η Τ,Ο» στο χώρο κατοικίας 

ή δουλειάς γίνεται βασικός μοχλός και χώρος της κομματικής δράσης. 
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Έτσι, συστηματικά εξειδικεύονται, διευρύνονται και πολλαπλασιάζο

νται οι δημοκρατικές κατακτήσεις του λαού μέσα από μια συνεκτική 

πολιτική εθνικής ανεξαρτησίας - λαϊκής κυριαρχίας - κοινωνικής απε - . 

λευθέρωσης. 

Με τη ψήφιση του Πενταετούς Προγράμματος μπαίνει η αξιόπιστη υποδο

μή και χτίζονται τα θεμέλια της Αυτοδύναμης Οικονομικής και Πολι

τικής Ανάπτυξης» 

Και αποτελεί ένα σημαντικό σταθμό γιατί ° 

* πρόκυψε μέσα από μια σνουχτή, δημοκρατικής συμμετοχική διαδικα

σία που κάλυψε το σύνολο της χώρας μας 

* συμπληρώνει μια σειρά σχετικά ολοκληρωμένη μη αντιστρεπτών και 

νομοθετικά κατοχυρωμένων θεσμικών αλλαγών 

* στην πορεία ολοκλήρωσης του νέου αναπτυξιακού πρότυπου, είναι 

το πρώτο ουσιαστικά πρόγραμμα και η πρώτη διαδικασία προγραμ

ματισμού στον τόπο μας 

* συντελεί/ συμπυκνώνοντας ταυτόχρονα εμπειρίες εφαρμογής και υλο

ποίησης, στην εμπέδωση των νέων θεσμών και τους Δημοκρατικού 

Προγραμματισμού, που θα ολοκληρωθεί με τον Καταστατικό Χάρτη 

της Αυτοδιοίκησης 

* αποτελεί τον πρώτο "πιλότο" μιας έμπρακτης εξειδίκευσης του Κυ

βερνητικού μας Προγράμματος,, 

Το Πενταετές Πρόγραμμα αποτέλεσε, τελικά, κύρια ως πολιτική και προ -

γραμματική διαδικασία, τη συνισταμένη των προτάσεων των αντιπροσω

πευτικών φορέων του λαού τόσο στο επίπεδο της αυτοδιοίκησης, όσο 

και των μαζικών κοινωνικών φορέων (συνδικάτα, αγροτικοί σύλλογοι, κοινωνι

κοί φορείς) όπως αυτοί εκφράστηκαν μέσα από, το Νομαρχιακό Συμβούλιο. 

Παρά τις επι μέρους αδυναμίες ή κάποιες τεχνοκρατικές ή τοπικές υ

περβολές, κατάφερε να δώσει τη διάσταση, και της εθνικής κλίμακας, 

και της περιφερειακής σημασίας,και της συγκεκριμένης τοπικής ανα

γκαιότητας, στον προγραμματισμό. 
ι 

Το 1985, τέσσερα χρόνια εμπειρίας, πολιτικής πρακτικής,προσπάθειας 

για εξειδίκευση, διεύρυνσης της λαΐ'κής συμμετοχής, θεσμοθέτησης 

νέων μορςχύν κοινωνικής οργάνωσης, ουσιαστικού και προωθημένου κοι

νωνικού πειραματισμού, είναι αρκετά για ένα πιό μεγάλο άλμα στην 

υπόθεση της ριζικής κοινωνικής Αλλαγής. 

Για ένα άλμα που να συμπυκνώνεται στο σύνθημα ; 
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Ο ΛΑΟΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

ΤΟ ΠΑ.ΣΟ.Κ,' ΜΑΖΓ ΜΕ ΤΟ ΛΑΟ ΥΛΟΠΟΙΕΙ 

κι αυτό θα ε¿ναι το πολιτικό στίγμα και η Πράξη της Νέας Τετραε

τίας της Αλλαγής.
 ! 

Η θέση μας απέναντι στην '"πρόταση" "'Απαλλαγής και Επιστροφής" της 

Ν.Δ. και η αντιπαράθεση μας σ'αυτό το δεκάμηνο, 

ΕΙΝΑΙ η ανυποχώρητη συνέχιση του δημιουργικού μας έργου κι η δια

δικασία επεξεργασίας και διαμόρφωσης των ΘΕΣΕΩΝ του Προγράμματος 

της Νέας Τετραετίας της Αυτοδύναμης Κυβέρνησης του ΠΑ.ΣΟ.Κ., μέσα 

από την ενεργό κι ουσιαστική μαζική λαϊκή συμμετοχή και συμπαράταξη 

στην Αλλαγή. 

Η διαδικασία αυτή θα φθάσει μέχρι το επίπεδο της πρωτοβάθμιας κοι

νωνικής μονάδας . (στο χώρο, στη μικρή πόλη, στη συνοικία της μεγά

λης πόλης), με τη συμμετοχή ολόκληρης της συστοιχίας των θεσμών 

λαΐ'κής αντιπροσώπευσης και μέσα από γόνιμο, ανοιχτό και εφ'όλης της 

ύλης πολιτικό διάλογο. 

Στη σημερινή Σύνοδο της Κ.Ε. δίνουμε το έναυσμα για την επεξεργασία 

του Προγράμματος της δεύτερης τετραετίας παράλληλα σε όλους τους 

τομείς του Κυβερνητικού Έργου, μέσα από ένα υπεύθυνο και συστημα

τικό διάλογο στην Οργάνωση. 

Ο διάλογος αυτός θα πρέπει να συμπεριλάβει και τα παρακάτω θέματαs 

1. Κριτικός απολογισμός για το Πρόγραμμα της πρώτης τετραετίας και 

την εφαρμογή του (Τι υλοποιήθηκε - Τι υλοποιείται - που υπάρ

χουν δυσκολίες - γιατί) 

2. Η στρατηγική μας σε εξέλιξη σ'όλα τα μεγάλα θέματα 

(Εθνική Ανεξαρτησία - Οικονομία - Εκδημοκρατισμός κοινωνίας και 

Πολιτείας - Μοχλοί της Αλλαγής - Ποιότητα Ζωής) 

3. Τι »άλλαξε στην καθημερινή ζωή του πολίτη - Τι πρέπει ν'αλλάξει 

τώρα - τι αύριο και πως 

4..-- Το Πενταετές - 0 Δημοκρατικός Προγραμματισμός,- θεσμική Πολιτι

κή·. Τι πρέπει ν,'αλλάξει στη δομή της Κυβέρνησης - στους θεσμούς 

της ανάπτυξης - Καταστατικός Χάρτης Αυτοδιοίκησης - Παραγωγικοί 

<•- Θεσμοί • ' - . . : - . . · > . 

5. Περιφερειακή Ανάπτυξη - Νομαρχιακά Προγράμματα 

6. Προτεραιότητες για τη Νέα Τετρετία της Κυβερνητικής Πολιτικής 

ο / ο ο 
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Σε σύντομο χρονικό διάστημα θα συνέλθει, η Κ.Ε. και θά αποφασί

σει τις γενικές κατευθύνσεις πάνω σ'αυτά τα θέματα και θα ανοίξει 

διάλογο μ'όλους τους φορείς ¡κόμματα^ συνδικάτα, αυτοδιοίκηση,, 

κοινωνικοί φορείς) και τελικά με όλο το λαό μέσα από άμεσες 

συμμετοχικές διαδικασίες προτού συνέλθει για την τελική απόφα

ση η Κεντρική μας Επιτροπή. 

Ταυτόχρονα και παράλληλα στο Κυβερνητικό Επίπεδο ανοίγονται 

δύο διαδικασίες πολιτικού διαλόγου s 

* Διάλογος Προέδρου και ΚΥΣΥΜ με τους φορείς εθνικής εμβέλειας 

(ΓΣΕΕ - ΕΦΕΕ - ΓΕΣΑΣΕ - ΠΛΣΕΓΞΣ - ΣΕΒ - ΕΣΕΕ - ...) 

για τα αντίστοιχα θέματα Κυβερνητικής Πολιτικής του Προγράμ

ματος 

* Διάλογος στα πλαίσια των Νομαρχιακών Συμβουλίων και με τους 

μαζικούς αντιπροσωπευτικούς φορείς του Νομού» 

Στόχος είναι η σύνθεση απόψεων, η εξειδίκευση κι ο Προγραμμα

τισμός της Αυτοδύναμης Ανάπτυξης του τόπου. 

Γ 

Τελική κατάληξη είναι η εκπόνιση από το Νομαρχιακό Συμβούλιο 

σε ρεαλιστική και εξειδικευμένη βάση (που παίρνει υπ'όψη χρημα

τοδότηση,, πόρους και προτεραιότητες), ουσιαστικού προγράμματος 

στο Νομό, που να εξειδικεύει το Πενταετές και το εθνικό σχέδιο 

και να καλύπτει ολοκληρωμένα την ανάπτυξη. 

Το Πρόγραμμα αυτό θα ενταχθεί στις δεσμεύσεις της Κυβέρνησης του 

ΠΑ.ΣΟ.Κ. για τη νέα τετοαετία. 

Για το Πρόγραμμα της Νέας Τετραετίας,, αποφασιστικός και καταλυ

τικός θα είναι ο ρόλος της οργάνωσης του ΠΑ.ΣΟ.Κ. σ'όλα τα ε

πίπεδα, και ιδιαίτερα σημαντικός ο διάλογος που θα πραγματώσουν 

σε μαζικό λαΐ'κό επίπεδο οι επιτροπές υποστήριξης της Αλλαγής 

σε κάθε κοινωνικό χώρο. 

Μια τέτοια διαδικασία θα έχει άμεσο και θετικό αντίκτυπο στη 

σχέση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. με τις κοινωνικές δυνάμεις της Αλλαγής, θα 

συμβάλει αποφασιστικά στην ισχυροποίηση του ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ και 

στην αναβάπτιση, την έμπνευση και τον εμπλουτισμό της πρότασης 

μας, ενώ ταυτόχρονα ανοίγει το δρόμο στην παραπέρα διεύρυνση 

των λαΙ°κών εξουσιών. 

ο / © ο 
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Η Οργάνωση μας - θα πρέπει να είναι έτοιμη και πάλι, σ'όλα τα 

επίπεδα, με συγκροτημένο και συστηματικό τρόπο κι ενιαίες δια

δικασίες σ'όλη τη χώρα, να συζητήσει με το Λαό και τους φορείς 

του τις βασικές μας κατευθύνσεις για την πολιτική της Αλλαγής 

στη δεύτερη τετραετία της, ν'αφουγκραστεί, να δεχτεί και να γο

νιμοποιήσει τα μηνύματα του, τις ανάγκες και τις προτάσεις του 

και να τα μεταφέρει α^όπιστα και μέσα απ'τα συγκεκριμένα κομμα

τικά κανάλια στον Πρόεδρο και το Ε„Γ- που έχουν την συνολική πο

λιτική ευθύνη για την πρόταση στην ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ του Προ

γράμματος της Αλλαγής '85 - 89= 


