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Σύντροφοι, και συντρόφισσες,

Διανύουμε μια κρίσιμη πολιτική περίοδο. Μπροστά μας υπάρχουν 
πολλές μάχες και αναμετρήσεις καθώς και οι επερχόμενες 
εκλογές, που θα σφραγίσουν τις εξελίξεις.

Η Κ.Ε. στην 31η σύνοδο με τις αποφάσεις της ανέλυσε την 
πολιτική συγκυρία και διαμόρφωσε τις θέσεις και τις επιλογές
μας.

Στην εγκύκλιό μας αυτή συγκεκριμενοποιούμε, συνοπτικά, τις 
αποφάσεις της Κ.Ε. που περιέχουν τους βασικούς μας πολιτικούς 
στόχους, τις προτεραιότητες, καθώς και το πρόγραμμα δράσης 
για τους επόμενους μήνες.

Α. ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Οι βασικοί μας πολιτικοί στόχοι είναι:
Πρώτο: Να διαμορφώσουμε και τους πολιτικούς όρους αλλά και 
τις οργανωτικές προϋποθέσεις και να αγωνιστούμε για τις 
καθημερινές νίκες καθώς και για τη νίκη του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Αυτές 
οι νίκες και αυτή η νίκη θα κατοχυρώνουν το Κίνημά μας σε 
ρεύμα πλειοψηφίας μέσα στον Ελληνικό Λαό, θα κρατούν



ανοιχτούς τους ορίζοντες για τον δημοκρατικό εκσυγχρονισμό, 
τις θεσμικές μεταρρυθμίσεις, τις κοινωνικές αλλαγές καθώς 
και τον ανεξάρτητο προσανατολισμό της χώρας μας.

Δεύτερο: Να διασφαλίσουμε μια νικηφόρα πορεία της 
δημοκρατικής προοδευτικής παράταξης στο σύνολό της, με 
δυνατότητα συνεργασίας και προοπτική προγραμματικών 
συγκλίσεων, με δυνατότητα σταθερών και βιώσιμων κυβερνητικών 
σχημάτων.

Τρίτο: Να αποτρέφουμε την
αυταρχική, εξαρτημένη και 
απειλεί να ανατρέφει με το 
όλες τις λαϊκές κατακτήσει 
ανεξαρτησίας μας. Το 
Νεοσυντηρητισμός εγκυμονεί 
και της οπισθοδρόμησης, σε 
να αντιμετωπίσει θετικά 
προκλήσεις του 1992.

παλινόρθωση της Δεξιάς με την 
αντιλαϊκή πολιτική της, που 
επαγγελόμενο νεοφιλελευθερισμό, 
και την κατοχυρωμένη πορεία της 
θατσερικό μοντέλο και ο 

τον κίνδυνο και της στασιμότητας 
μια εποχή που η χώρα μας οφείλει 
με σχέδιο και προοπτική τις

*

★

Β. ΟΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΣ ΣΗΜΕΡΑ

Ολες οι επιλογές και οι 
είναι αλληλένδετες και 
προτεραιότητες:

πρωτοβουλίες μας αυτή την περίοδο 
υπηρετούν τις παρακάτω βασικές

Πρώτο: Το
λόγου και 
όλους τους

σχεδίασμά και την εξειδίκευση του πολιτικού μας 
την παρουσία μας στη Βουλή, στους θεσμούς και σε 
κοινωνικούς χώρους.

Δεύτερο: Την προετοιμασία και τον συγκεκριμένο 
προγραμματισμό του πολύπλευρου αγώνα μας μέχρι τις επόμενες 
εκλογές.
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Τρίτο : Την ανασυγκρότηση, την αναγέννηση και. την ανανέωση 
του Κινήματος μας, τόσο στην πορεία προς τις πολύμορφες 
αναμετρήσεις, όσο και στην προοπτική του Συνεδρίου.

Τέταρτο: Την ανασύνταξη του ευρύτερου δημοκρατικού και 
σοσιαλιστικού χώρου μέσα από έναν αξιόπιστο διάλογο με 
Φορείς, κινήσεις και πρόσωπα. Η Δημοκρατική Συμπαράταξη 
είναι μια πραγματικότητα, με τη δική της δυναμική και 
προοπτική. Η Δημοκρατική Συμπαράταξη μπορεί να πάρει 
χαρακτηριστικά ενός ευρύτερου ρεύματος και να συμβάλλει 
θετικά με την αυτονομία και την κριτική της δράση στους 
κοινούς αγώνες και στην κοινή προσπάθεια για την συσπείρωση 
των εκσυγχρονιστικών, των δημοκρατικών και των προοδευτικών 
δυνάμεων του τόπου μας.

Γ. Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΚΑΙ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΣ

Η σημερινή κυβέρνηση κοινής αποδοχής ασφαλώς αποτελεί ένα 
σχήμα ασυνήθιστο και πρωτόγνωρο. Η τελική απόφαη του ΠΑΣΟΚ 
τόσο για τη δημιουργία όσο και για τη συμμετοχή του σε μια 
κυβέρνηση κοινής αποδοχής ήταν και είναι μια απόφαση 
πολιτικής ευθύνης που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της χώρας 
και της κοινωνίας σ'αυτή τη φάση.

Η πρωτοβουλία μας την ύστατη στιγμή αποτέλεσε μια
ολοκληρωμένη πρόταση για την υπέρβαση ενός αδιεξόδου που η 
παράτασή του θα διαιώνιζε την πολιτική κρίση και την 
ακυβερνησία, θα οδηγούσε σίγουρα την οικονομία σε κρίση, 
την κοινωνία σε αποδιοργάνωση, τους θεσμούς σε αμφισβήτηση. 
Ολα αυτά θα έφερναν τη χώρα μας στα πρόθυρα μιας μεγάλης και 
πολύμορφης εθνικής κρίσης.

Κατά συνέπεια η συγκεκριμένη Κυβέρνηση με το συμφωνημένο και 
απόλυτα δεσμευτικό μίνιμουμ πρόγραμμά της και με το χρονικό 
της ορίζοντα που είναι απόλυτα δεδομένος, είναι μια Λύση 
Εθνικής Ανάγκης και Εθνικής Ευθύνης.



Αυτή η Λύση δεν υποθήκευσε την αυτονομία της στρατηγικής 
και, της πολιτικής πρότασης του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Αντίθετα, με την 
υπέρβαση της κρίσης διαμορφώνει- νέες συνθήκες για την 
ανάδειξη μίας Σύγχρονης Δημοκρατικής καί Προοδευτικής 
Κυβέρνησης, που αποτέλεσε καί αποτελεί τη Βασική μας επιλογή 
καί δέσμευση.

Συγκεκριμένα γ ί ' αυτή την περίοδο που συμμετέχουμε στην 
κυβέρνηση η δράση μας καί οί πρωτοβουλίες μας πρέπει να 
ανταποκρίνονταί στη συγκυρία. Ταυτόχρονα, όμως, πρέπει να 
ενισχύουν την αυτονομία της πολιτικής μας, της στρατηγικής 
μας καί του προγράμματος μας.

Πίό συγκεκριμένα:

Τηρούμε με συνέπεια τις δεσμεύσεις μας, όπως αυτές έχουν 
διατυπωθεί στο ελάχιστο πρόγραμμα της Κυβέρνησης.

Ελέγχουμε αποφασιστικά, τόσο κατά την εξείδίκευση όσο 
καί κατά την υλοποίηση, όλες τις πτυχές της κοινής 
συμφωνίας αποτρέποντας στρεβλώσεις που πιθανόν να 
επίχείρηθούν.

Εντείνουμε τους δεσμούς μας με την κοινωνία, το μαζικό 
κίνημα καί τους θεσμούς, ώστε με τη θετική καί 
δημιουργική δράση καί τα δικαιώματα να διασφαλίζονται 
καί Οί κατακτήσεις, να διευρύνονται αλλά καί οί 
υποχρεώσεις καί οί ευθύνες να αναλαμβάνονται ταυτόχρονα, 
από όλους τους πολίτες.

Συμμετέχουμε με ευθύνη στη διακυβέρνηση της χώρας με 
όλες μας τις δυνάμεις. Ταυτόχρονα ελέγχουμε το 
κυβερνητικό πρόγραμμα καί όλους τους φορείς της 
εξουσίας. Προωθούμε επίσης όλες εκείνες τις προϋποθέσεις 
για τον ουσιαστικό έλεγχο καί της κυβέρνησης καί της 
εξουσίας από τους κοινωνικούς φορείς καί τους πολίτες. 
Είναι σαφές ότι το ΠΑ.ΣΟ.Κ. δεν υποτάσσει καί δεν 
υποθηκεύει την αυτόνομη στρατηγική του, την δική του
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πρόταση εξουσίας στο ελάχιστο συμφωνημένο πρόγραμμα της 
σημερινής κυβέρνησης.

5. Κατά τη διάρκεια των εξειδικεύσεων και του ελέγχου 
τήρησης των συμφωνημένων, αλλά και. του διαλόγου με τους 
κοινωνικούς φορείς μπορούν και πρέπει να διαφανούν και 
οι πραγματικές αντιθέσεις και ου δυνατότητες συγκλίσεων 
και προοπτικών με όλες τις σύγχρονες προοδευτικές και 
ανανεωτικές, δημοκρατικές δυνάμεις που διαθέτει ο τόπος.

6. Η εμπειρία μας από την προηγούμενη περίοδο της
συγκυβέρνησης, μας υποχρεώνει να μην εφησυχάζουμε. Η 
πολιτική αυτονομία του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και σήμερα αλλά και 
προοπτικά προβάλλει ως η αξιόπιστη εγγύηση ότι μετά την 
υπέρβαση αυτής της συγκυρίας και της κρίσης, η 
διακυβέρνηση της χώρας θα οδηγηθεί σε σύγχρονη 
δημοκρατική και προοδευτική κατεύθυνση. Αυτή η 
στρατηγική δεν προϋποθέτει μόνο ολοκληρωμένο πρόγραμμα 
του ΠΑ.ΣΟ.Κ. αλλά και αξιόπιστο διάλογο για 
προγραμματικές συγκλίσεις και μακρόπνοη συνεργασία με 
τις προοδευτικές, εκσυγχρονιστικές και ανανεωτικές 
δυνάμεις. Ακριβώς γιάυτό το λόγο η πρόταση που είχαμε 
απευθύνει πριν .από τις εκλογές στην ηγεσία του
Συνασπισμού για υπεύθυνο και φερέγγυο διάλογο, έχει μια 
ιδιαίτερη σημασία και σήμερα και πάντα. Αυτή η πρόταση 
διαλόγου δεν πρέπει να μείνει στην κορυφή, αλλά να 
προχωρήσει με πρωτοβουλίες μας στη Βάση, σ'όλους τους 
κοινωνικούς χώρους και τους θεσμούς.

Δ. ΑΓΟΝΑΣ ΣΤΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΝΙΚΟΥΣ ΧΟΡΟΥΣ

Σ' αυτή την εποχή οι κοινωνικές, οικονομικές και
δημοκρατικές κατακτήσεις μπορούν να κατοχυρωθούν.
Ταυτόχρονα,όμως, διαμορφώνονται νέα αιτήματα και
διεκδικήσεις που για την ποοώθη^σή τους, μπορεί καικαι αυτόνομαπρέπει να αναπτυχθούν ενωτικά κινήματα και πρωτοβουλίες 
πολιτών σε κάθε θεσμό, σε κάθε κοινωνικό και γεωγραφικό



και αυτόνομαχώρο- Ενωτικά κινήματα με επεξεργασμένους στόχους, με 
ευθύνη και σύνεση.

Οι κατευθύνσεις του προγράμματος δράσης που είχε 
εκπονηθεί από την 29η σύνοδο της Κ.Ε. παραμένουν 
επίκαιρες:

*

*

*

*

Συγκεκριμένα έγουν διαμορφωθεί θέσεις:
παρέμβαση1. Για τη θετική απάντηση και τη δημιουργική cou 

εργατοϋπαλληλικού καθώς και του συνεταιριστικού και 
αγροτικού κινήματος στις προκλήσεις των καιρών μέσα από 
τη ρεαλιστική ιεράρχιση των νέων διεκδικητικών στόχων 
τους.
2. Για την ανάδειξη ενός πατριωτικού κινήματος για την 
εθνική ανεξαρτησία και τα δίκαια του ελληνισμού που θα 
σφυρηλατεί την ενότητα, την ετοιμότητα και την ομοψυχία 
του λαού μας σε μια κρίσιμη καμπή για τα εθνικά μας 
θέματα, όπως π.χ. το Κυπριακό, οι Βάσεις, το Αιγαίο. 
Επίσης ιδιαίτερη σημασία οφείλουμε να δώσουμε, ώς έθνος, 
ως κοινωνία και ως κίνημα, τόσο για τις εξελίξεις στην 
Κοινότητα εν όψει του 1992, όσο και για τις κοσμογονικές 
αλλαγές, στις χώρες του Υπαρκτού Σοσιαλισμού και την ανά
δειξη της Ευρώ - Αριστεράς.
3. Για τη συνέχιση και την ολοκλήρωση της αναβάθμισης 
του θεσμού και των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 
καθώς και για την προώθηση των διεκδικήσεων και των 
προγραμμάτων της ΚΕΔΚΕ, των Δήμων και των Κοινοτήτων.

4. Για τη σύγκλιση και την αποφασιστική λειτουργία των 
Περιφερειακών και Νομαρχιακών Συμβουλίων που θα πρέπει 
να κρίνουν την εξέλιξη του αναπτυξιακού προγράμματος του 
1989 και να προετοιμάσουν το πρόγραμμα του 1990.

5. Για τη σύγκλιση, την επαναλειτουργία ή και τη
συγκρότηση των Συνοικιακών και Διαμερισματικών
συμβουλίων στις πόλεις και λαϊκών Συνελεύσεων στα χωριά 
με βασικό στόχο την ιεράρχιση και την επίλυση των 
τοπικών προβλημάτων.
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6. Για την ενίσχυση των προγραμμάτων και των 
αγωνιστικών πρωτοβουλιών που απαιτούν την αναβάθμιση της 
ποιότητας ζωής, την προστασία του περιβάλλοντος και τη 
δυατήρηση της οικολογικής ισορροπίας και της 
πολιτιστικής κληρονομιάς.

7. Για την προάσπιση των θεσμικών κατακτήσεων και των 
δικαιωμάτων των Δημοσίων Υπαλλήλων.

8. Για τη συγκρότηση και τη δράση των Συμβουλίων των 
εργαζομένων στις ιδιωτικές επιχειρήσεις.

9. Για τον προγραμματισμό και συντονισμό της Δράσης του 
Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας και των εκλεγμένων μελών στα 
Δ.Σ. των Νοσοκομείων.

10. Για τη σύγκλιση και την αναβάθμιση του ρόλου του 
Συμβουλίου Ανώτατης Παιδείας (ΣΑΠ) το Συμβούλιο 
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΣΤΕ) με ταυτόχρονο συντονισμό 
των εκλεγμένων μελών και φίλων μας σε όλους τους χώρους 
και τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης.

11. Για τη συντονισμένη δράση τόσο χώρο των 
Επιστημονικών Επιμελητηρίων και Συλλόγων όσο και στο 
χώρο των Εμπορικών και Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων και 
Φορέων.

12. Για την προώθηση των ώριμων και δίκαιων αιτημάτων 
της Νέας Γενιάς και των Γυναικών που αποκτούν σήμερα ένα 
νέο περιεχόμενο για την κατοχύρωση των κατακτήσεων και 
τη διεκδίκηση με.θετική δράση των δικαιωμάτων τους.

13. Για όλες αυτές τις πρωτοβουλίες έχει γίνει 
επεξεργασία και εξειδίκευση από το Ε.Γ. και τις 
αντίστοιχες καθοδηγητικές επιτροπές. Είναι,όμως, 
αυτονόητο ότι, για να πετύχουμε το δυνατόν μεγαλύτερο 
και καλλίτερο αποτέλεσμα μέσα σε πολύ σύντομο χρόνο



εκτός από το σχέδιο δράσης χρειάζεται
συνεργασία, διάλογος και περαιτέρω συγκεκριμένες 
αποφάσεις απ'όλα τα όργανα του Κινήματος.

14. Σε κάθε περίπτωση αυτή η αγωνιστική προσπάθεια με 
τους επίκαιρους στόχους απαιτεί ενωτικές πρωτοβουλίς και 
δράση των πολιτών σε κάθε κοινωνικό χώρο, σε κάθε θεσμό. 
Απαιτεί συντονισμό και συνδιασμό των δραστηριοτήτων και 
των παρεμβάσεων των κεντρικών και περιφερειακών οργάνων 
του ΠΑΣΟΚ, των τοπικών και κλαδικών Οργανώσεων, των 
συνδικαλιστικών παρατάξεων,όλων των μελών και των φίλων 
του ΠΑΣΟΚ.

15. Στο επόμενο τρίμηνο θα οργανωθούν με πρωτοβουλία του 
Ε.Γ. και των αντίστοιχων καθοδηγητικών τομέων 
πανελλαδικές συνδιασκέψεις που θα εξειδικεύουν τις 
θέσεις μας και θα κλιμακώνουν τις παρεμβάσεις μας στους 
αντίστοιχους χώρους και θεσμούς.

α. Συνδικαλιστικό
0. Τοπική Αυτοδιοίκηση 
γ. Νεολαία
6. Συναιτεριστικό - αγροτικό κίνημα 
ε. Ισότητα των δύο φύλων -Γυναικείο Κίνημα

Ε. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Το Κοινοβούλιο, ως κορυφαίος θεσμός της δημοκρατίας, στη 
περίοδο αυτή μπορεί να αναδειχθεί σε χώρο πολιτικού 
διαλόγου, αντιπαράθεσης και πολιτικού αγώνα.



Η υδυορυθμία της συγκυρίας δεν σημαίνει, πως ου Βουλευτές 
του ΠΑΣΟΚ θα αυτοπερυορυστοάν σε ρόλο θεατή. Αντίθετα 
είναυ αναγκαίο να εντείνουν τον καθημερυνό έλεγχο των 
πράξεων ή παραλείψεων της κυβέρνησης καυ υδυαίτερα των 
Φορέων της κρατυκής εξουσίας σε όλα τα επίπεδα.

Με τον συντονυσμό των αναφορών, των ερωτήσεων καυ των 
επερωτήσεων το ΠΑΣΟΚ αναόευκνύευ καθημερυνά ία μεγαλα 
καυ τα μυκρά θέματα που κρίνουν την πορεία του έθνους 
καυ του λαού καυ που απασχολούν καυ ενόυαφέρουν τους 
πολίτες.

Επίσης σε κάθε ευκαυρία από το βήμα της Βουλής είναυ 
δυνατόν να κατοχυρώνουμε τυς δεσμεύσευς της Κυβέρνησης 
που περυέχευ το ελάχυστο πρόγραμμα. Ταυτόχρονως όμως να 
αναδευκνύουμε ολοκληρωμένα καυ τεκμηρυωμένα το πρόγραμμα, 
τυς θέσευς καυ τυς προτάσευς του ΠΑΣΟΚ γυα κάθε θέμα καυ 
σε κάθε τομέα.

ΣΤ. ΕΞΟΡΜΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΟΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΟ ΛΑΟ

Η ανάγκη ενημέρωσης του λαού με την ουσυαστυκή επαφή καυ 
το δυάλογο του ΠΑΣΟΚ με τους πολίτες σήμερα είναυ 
επυτακτυκή περυσσότερο παρά ποτέ.

Η δράση μας επυκεντρώνεταυ:

1. Στην καθημερυνή ζωντανή ενημέρωση του λαού καυ των 
πολυτων από το ΠΑΣΟΚ. Αυτή η εξόρμηση δυαλόγου 
κλυμακώνεταυ με τη συμμετοχή των βουλευτών καυ των 
στελεχών, με τυς πρωτοβουλίες των Οργανώσεών μας στυς 
πόλευς καυ τα χωρυά, τόσο σε λαϋκές συγκεντρώσευς,όσο 
καυ σε καθημερυνές εξατομυκευμένες επαφές σπίτυ με 
σπίτυ. Αντυκείμενο αυτών των επαφών είναυ η ανάλυση των 
θέσεων του ΠΑΣΟΚ γυα τα προβλήματα, γυα τη σημερυνή 
συγκυρία. Την αναγκαία επυλογή συμμετοχής στην κυβέρνηση



κοινής αποδοχής. Την στήριξη των 
περιέχονται στη συμφωνία των κομμάτων, 
ανάδειξη των προγραμματικών θέσεων και

δεσμεύσεων 
Και κυρίως 
προτάσεων

που
την
του

ΠΑΣΟΚ.

Στην υπεράσπιση και την προβολή τόσο του θετικού και 
δημιουργικού έργου της οχτάχρονης κυβερνητικής θητείας
του ΠΑΣΟΚ όσο κυρίως στην ανάδειξη των νέων
προγραμματικών δεσμεύσεων και προτεραιοτήτων του ΠΑΣΟΚ
για κάθε περιφέρεια, νομό, πόλη και χωριό, για κάθε
κοινωνική τάξη και ομάδα, για κάθε θεσμό, για κάθε
δικαίωμα του Ελληνα πολίτη.

Σ'αυτή την προσπάθεια αξιοποιούνται και βελτιώνονται τα 
έντυπα, τα φυλλάδια και το οπτικοακουστικό υλικό της 
πρόσφατης προεκλογικής περιόδου. Είναι βεβαίως σαφές ότι 
θα υπάρξει πολύ σύντομα νέο έντυπο και οπτικο-ακουστικό 
υλικό, που θα αφορά τις μετεκλογικές εξελίξεις, το νέο 
πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ.

Το ΠΑΣΟΚ οφείλει, επίσης, να αξιοποιήσει με μεθοδικότητα 
και φαντασία όλες τις δυνατότητες επικοινωνίας, που 
προσφέρουν τα μή. κρατικά μέσα μαζικής επικοινωνίας. 
(Ημερήσιος Τύπος, περιοδικός τύπος, δημοτική και 
ιδιωτική ραδιοφωνία, τοπικός τύπος κλπ).

Ζ. ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΞΟΡΜΗΣΗ '

Η εφημερίδα ' 'ΕΞΟΡΜΗΣΗ ' 'είναι μια εφημερίδα που έχει 
δεθεί με την πορεία του Κινήματος μας. Είναι η μόνη 
εφημερίδα με την οποία το ΠΑΣΟΚ έχει άρρηκτους δεσμούς, 
ιστορικούς, ιδεολογικούς και πολιτικούς. Και γι'αυτό το 
λόγο έχει αναλάβει και οικονομικές υποχρεώσεις για την 
έκδοσή της τόσο για τη βδομαδιάτική έκδοση παλιότερα, 
όσο και για την ημερήσια σήμερα.
Η εφημερίδα ΕΞΟΡΜΗΣΗ σήμερα χρειάζεται καθημερινή 
ποιοτική βελτίωση, οικονομική αυτοτέλεια, πλατιά 
κυκλοφορία. Τα στελέχη, ca μέλη και οι φίλοι μας είναι 
αναγκαίο να ενισχύουν αυτή την προσπάθεια, να αγοράζουν



την ΕΞΟΡΜΗΣΗ , να δυαδυδουν την ΕΞΟΡΜΗΣΗ. Ου προσπάθειες 
αυτές είναι αναγκαίο να ενταχθούν, ώστε η ΕΞΟΡΜΗΣΗ να 
γίνει, η μαχητική φωνή που χρειάζεται η οργάνωσή μας στην 
καθημερινή της δρατηριότητα.

Η. Συνδιάσκεψη για ' ' Το ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ 
ΕΥΡΩΑΡΙΣΤΕΡΑΣ''

- Ου εξελίξεις στην Ευοώπη σήμεοα φέρνουν στο 
ενδυαφέροντος τον ρόλο της Ευοωαουστεράς καυ 
της .

Νέου ορίζοντες ανοίγουν γυα την πορεία της Ευρώπης σήμερα.
Η ενότητα καυ η συνοχή της Ευρώπης είναυ το ζητούμενο αλλά 
καυ η μεγάλη πρόκληση. Ου ραγδαίες εξελίξεις στυς χώρες της 
Ανατολυκής Ευρώπης, ου προσπάθευες γυα την ολοκλήρωση της 
εσωτερυκής αγοράς, αλλά καυ την συγκρότηση του ενυαίου 
κουνωνυκού χώρου στην ΕΟΚ, η σύγκλυση, η συνεργασία και. η 
ενότητα της Ευρωπαϋκής Ηπείρου, δημυουργούν νέα δεδομένα.

Ο προσδυορυσμός της πορείας της Ευρώπης απαυτεί νέες 
προσεγγίσευς, νέες επεξεργασίες καυ τολμηρές πρωτοβουλίες.

Κυρίως απαυτεί την ολοκληρωμένη, ουσιαστική καυ 
αποτελεσματυκή, υδεολογυκή - πολυτυκή καυ κουνωνυκή 
παρέμβαση της Ευρωπαϋκής Αρυστεράς μέσα από την προγραμματυκή 
καυ την μακρόπνοη αλληλεγγύη όλων των φορέων της.
Γυα την ανίχνευση του ρόλου καυ τον προσδυορυσμό των 
προτεραυοτήτων της . Ευρωαρυστεράς, το ΠΑΣΟΚ θ'αναλάβευ την 
πρωτοβουλία να διοργανώσει μέσα στον Φλεβάρη ΣυνδυάσκεΦη με 
θέμα: Το παρόν καυ το μέλλον της Ευρωαρυστεράς.

επίκεντρο του 
την προοπτυκή

θ . Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΟΥ
ΠΑ.ΣΟ.Κ.

Η Αναγέννηση, η Νέα Ποοεία καυ η Προοπτυκή του ΠΑΕΟΚ, θα 
κουθούν κυρίως από τυς απαντήσεις, που θα δοθούν στα 
σημεουνά σύνθετα προβλήματα τπς Ελληνικής κοινωνίας, όπως 
αυτά συνυφαίνονταυ με τυς Ευοαπαϋκές καυ παγκόσμυε . 
ε ξ ε λ ί ξ ε υ ς .

Τα σύγχρονα προβλήματα απαυ τοι’ιυ σύγχρονες λύσεις καυ " ου 
καρού ου μενετοί

. / . . .



Τα σχήματα αυτά έχουν σταθερή, μόνιμη και, αυτόνομη 
λειτουργία. Τα στελέχη που θα απαρτήσουν σε σύντομο χρόνο 
πρέπει να κατακτήσουν όσο γίνεται, πληρέστερα τη γνώση του 
αντικειμένου τους ως προς όλες του τις πλευρές, πολιτικές ή 
τεχνοκρατικές. Με τις επεξεργασίες τους αυτές οι επιτροπές 
και ομάδες θα τροφοδοτούν τη Ν.Ε. και τα τοπικά όργανα με 
θέσεις και επιχειρήματα και προτάσεις.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι είναι ανάγκη να συσταθούν άμεσα 
και σε αντιστοιχία με:

α) Τους θεσμούς: Νομαρχιακό Συμβούλιο, Κοινωνικοποίηση 
(ΠΕΣΚΕ, ΠΕΣ) ΝΕΛΕ κ.ά.

β) Φορείς: ΤΕΔΚ, Επιμελητήρια, Αγροτικοί - Συνεταιρισμοί 
Φορείς, Εργατικά κέντρα, Πολιστιστικοί φορείς κ. ά.

γ) Οργανισμοί: Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, Αθλητικά Κέντρα, 
Οργανισμοί Πρόνοιας (Βρενονηπιακοί Σταθμοί, Κέντρα 
Νεότητας, Αναπτυξιακοί Οργανισμοί κ.ά.

δ) Αλλα θέματα: Παιδεία, Περιβάλλον, Ανάπτυξη κ.ά.

I. Το πρόγραμμα δράσης αυτό μπορεί να θεωρηθεί όπως αναφέραμε 
προηγουμένως, στις βασικές του γραμμές και στόχους 
προέκταση του προηγούμενου που είχε προκύφει από την 29η 
σύνοδο της Κ.Ε.

Είμαστε υποχρεωμένοι να τονίσουμε με ιδιαίτερη έμφαση, ότι 
το σημερινό πρόγραμμα δράσης αναφέρεται σε τελείως 
διαφορετικές κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες. Αυτές οι 
συνθήκες είναι θετικές για το ΠΑΣΟΚ και δημιουργούν 
υποχρεώσεις και δυνατότητες, καθώς και ορίζοντες 
για το παρόν και το μέλλον του Κινήματος μας.



Αυτό το συγκεκριμένο πρόγραμμα δράσης, έχει, έναν ευρύτερο 
χρονικό ορίζοντα γιατί διαμορφώνει. πολιτικές και. 
οργανωτικές προϋποθέσεις για την καθημερινή παρουσία και. 
παρέμβαση του ΠΑΣΟΚ παντού, για τη θετική έκβαση των 
αγώνων, σ'όλους τους θεσμούς και. τους κρινωνικούς χώρους. 
Συνδέεται. με τον σχεδίασμά της ανασυγκρότησης του 
Κινήματος μας και την ανανέωση της φυσιογνωμίας του εν 
όψει συνεδρίου. Συνδέεται. με την κλιμάκωση και την 
κορύφωση της προσπάθειας μας για έναν εκλογικό αγώνα με 
νικηφόρο αποτέλεσμα. Συνδέεται τέλος με την προετοιμασία 
για την επερχόμενη μάχη των εκλργών στην τοπική 
αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού.

Πιστεύουμε ότι αυτό το πρόγραμμα, μπορεί να προχωρήσει 
βήμα - βήμα και να υλοποιηθεί συνολικά μέσα από τη 
συνεργασία των καθοδηγητικών οργάνων και των οργανώσεων, 
την κοινή πρωτοβουλία και την κοινή ευθύνη όλων των 
στελεχών και των μελών μας, με την υποστήριξη και τη 
συμπαράσταση των φίλων και των οπαδών του Κινήματος μας, 
με τη συμβολή και τη συμμετοχή των δημοκρατικών και 
προοδευτικών ανθρώπων, με το διάλογο με όλους τους 
πολίτες.


