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παράδοξο του κυβερνητικού σχήματος της συγκυβέρνησης Ν.Δ. και 
i Συνασπισμού, απαιτούν επιλογές και πρωτοβουλίες που θα δίνουν 
u¡CtL· θετικό περιεχόμενο στους λαϊκούς αγώνες και στη δράση των πο

λιτών για τα εθνικά, κοινωνικά, δημοκρατικά, θεσμικά ζητήματα, 
ζητήματα ζωτικής σημασίας.

Το ΠΑΣΟΚ μπροστά στα νέα δεδομένα και τις προκλήσεις αυτής 
της περιόδου διαμορφώσει ένα ιεραρχημένο πρόγραμμα δράσης για 
να προσανατολίσει θετικά το λαό και τους πολίτες για την υπέρ
βαση της σημερινής αδιέξοδης πολίτικης πραγματικότητας και για 
να δώσει μαζί με το λάο, μαζί με τους πολίτες μάχες δημιουργικές 
με σχέδιο και προοπτική.

'Ολες οι επιλογές και οι πρωτοβουλίες μας αυτή την περίοδο 
είναι αλληλένδετες και υπηρετούν τέσσερις προτεραιότητες:

Πρώτον, το σχεδίασμά, την εξειδίκευση και την κλιμάκωση του 
πολιτικού μας αγώνα, μέσα και έξω απο τη Βουλή.

Δεύτερον, την προετοιμασία και το συγκεκριμένο προγραμματι
σμό του εκλογικού αγώνα.

Τρίτον, την ανασυγκρότηση, την αναγέννηση και την ανανέωση 
του Κινήματος μας τόσο στην πορεία προς τις εκλογές όσο και στην 
προοπτική του Συνέδριου. Η διαδικασία αυτή με τα συγκεκριμένα 
βήματά της έχει προσδιορισθεί στην οργανωτική απόφαση της Συνόδου.

Τέταρτον, την ανασύνταξη του ευρύτερου δημοκρατικού και 
σοσιαλιστικού χώρου μέσα απο έναν αξιόπιστο διάλογο με φορείς, 
κινήσεις και πρόσωπα. Πιστεύουμε ότι οι δυνάμεις αυτές χωρίς .. „
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να απεμπολούν την αυτονομία και την αυτοτέλειά ιούς, μπορούν να 
συμβάλουν με την κριτική τους, αλλά και την ενεργό συμμετοχή τους 
στους κοινούς αγώνες και την κοινή προσπάθεια. Αποτελεί κοινή 
διαπίστωση οτι είναι επιτακτική ανάγκη αλλά και δυνατότητα να 
δη μιουργηθουν οι στεοεες ποοϋποθ έοεις για μια νικηοόοα πορεία 
και μια ελπιδοοοοα προοπτική των δημοκρατικών και προοδευτικών 
δυνάμ εων.

Α. Η ΜΑΧΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ

Το Κοινοβούλιο, ως κοουοαίος θεσμός της δημοκρατίας, στη με
ταβατική αυτή περίοδο αναδεικνύεται περισσότερο απο κάθε οορά στον 
κατ'εξοχήν χώρο του πολιτικού διαλόγου, της κομματικής αντιπα
ράθεσης και πολιτικού αγώνα.

Οι πρωτοβουλίες του ΠΑΣΟΚ στη Βουλή επικεντρώνονται :
1. Στη συνέχιση της αποκάλυφης των προθέσεων και των επιδιώξεων 
της συγκυβέρνησης και των ηγεσιών της Ν.Δ. και του Συνασπισμού. 
Προωθούμε με θετικά επιχειρήματα και νηοάλιο λόγο τις θέσεις μας 
για την ολοκλήρωση της διαδικασίας της κάθαρσης. Παράλληλα προωθούμε 
την ουσιαστική αντιπαράθεσή μας προς τις συμποοευόμενες κομμα
τικές ηγεσίες της συγκυβέρνησης που επικαλούνται την κάθαρση
και επιχειρούν την εκκαθάριση πολιτικών και προσωπικών λογαρια
σμών, την ηθική σπίλωση και την πολιτική εξόντωση του Ανδοέα 
Παπανδρέου καθώς και την πολιτική ομηοία και την εκλογική λεη
λασία του ΠΑΣΟΚ.

2. Στην ανάληφη συγκεκριμένων νομοθετικών πρωτοβουλιών με την 
κατάθεση προτάσεων νόμων και τροπολογιών.

Κυρίαρχο και κοουσαίο θέμα θεσμικής παρέμβασης στην παρούσα 
('ουλή αποτελεί για το ΠΑΣΟΚ η πρότασή μας για την κατάργηση του 
ουν ένα απο τον εκλογικό νόμο. Το ΠΑΣΟΚ θα εξαντλήσει όλες τις 
δυνατότητες για την φήσιση αυτού του νόμου,κσ.ι τούτο γιατί έτσι δια- 
Μοοοώνεται ένα πολιτικό σκηνικό που ανταποκρίνεται και στις επιλογές

— υ ελληνικού λαού, αλλά και στις απαιτήσεις των καιρών για κυβερ
νητικά σχήματα με ευσύτεσες πολιτικές και κοινωνικές συναινέσεις 
ηηυ θα βασίζονται , όμως, σε προγραμματικές συγκλίσεις.

3. Στον ουσιαστικό και ανυποχώρητο έλεγχο των πράξεων, των αδυ
ναμιών, των αντιοάσεων και των λαθεμένων επιλογών της συγκυβέρ
νησης» μιας κυβέρνησης, που θα εγγυάται και προσωποποιεί την ακυ
βερνησία. Με το συντονισμό των αναοορών, των ερωτήσεων και των
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επερωτησεων το ΠΑΣΟΚ αναδεικνύει καθημερινά τα μεγάλα και τα 
μικρά θέματα που κρίνουν την πορεία του έθνους και του λαού 
και που απασχολούν και ενδιαφέρουν τους πολίτες.

Β. ΕΞΟΡΜΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΟ ΛΑΟ.
η

Η ανάγκη ενημέρωσης του λαού με την ουσιαστική έποψη και 
το διάλογο του ΠΑΣΟΚ με τους πολίτες σήμερα είναι επιτακτική 
περισσότερο παρά ποτέ. ~

Η δράση μας επικεντρώνεται :
1. Στην καθημερινή ζωντανή ενημέρωση του λαού και των πολιτών 
απο το ΠΑΣΟΚ. Αυτή η εξόρμηση διαλόγου κλιμακώνεται με τη συμ
μέτοχη των βουλευτών και των στελεχών, με τις πρωτοβουλίες των 
Οργανώσεών μας στις πόλεις και τα χωριά, τόσο σε λαϊκές συγκεν
τρώσεις όσο και σε καθημερινές εξατομικευμένες επαφές σπίτι με 
σπίτι. Αντικείμενο αυτών των επαφών είναι η ανάλυση των θέσεων 
του ΠΑΣΟΚ για τα προβλήματα και τα αδιέξοδα της σημερινής συγκυ
ρίας για την επιχειρούμενη παλινόρθωση της δεξιάς, για την κρι
τική μας στα λάθη της ηγεσίας του Συνασπισμού. Ταυτοχρόνως, 
όμως, καταθέτουμε για ανοιχτή συζητηση τις προτάσεις και τις 
θέσεις μας για μια δημοκρατική προοδευτική διέξοδο και προοπτική.

2'„ Στην ανάδειξη τόσο του θετικού και δημιουργικού έργου της 
οχτάχρονης κυβερνητικής θητείας του ΠΑΣΟΚ όσο κυρίως των νέων 
προγραμματικών δεσμεύσεων και προτεραιοτήτων του ΠΑΣΟΚ για κά
θε περιφέρεια, νομό, πόλη και χωριό, για κάθε κοινωνική τάξη 
και ομάδα, για κάθε θεσμό, για κάθε δικαίωμα του 'Ελληνα πολίτη.

Σ'αυτη την προσπάθεια αξισποιούντατ και βελτιώνονται τα έντυ
πα, τα φυλλάδια και το οπτικοακουστικό υλικό της πρόσφατης προεκλο
γικής περιόδου. Είναι βεβαίως σαφές ότι θα υπάρξει πολύ σύντομα 
νέο έντυπο και οπτικο-ακουστικό υλικό, που θα αφορά τις μετεκλο
γικές εξελίξει το νέο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ.
3. Στην διεκδίκηση και κατοχύρωση του δημοκρατικού δικαιώματος 
του ΠΑΣΟΚ να εκφράζει ελεύθερα και ισότιμα τις απόψεις του και τα 
μηνύματά του απο κρατικά ραδιοτηλεοπτικά μέσα.

Το ΠΑΣΟΚ οφείλει, επίσης, να αξιοποιησει με μεθοδικότητα και 
φαντασία όλες τις δυνατότητες επικοινωνίας που προσφέρουν τα μη 
κρατικά μέσα μαζικής επικοινωνίας. (Ημερήσιος Τύπος,



δημοτική και ιδιωτική ραδιοφωνία, επαρχιακός» περιοδικός τύπος 
κ«λ*π»).

Γ. ΑΓΩΝΑΣ ΣΤΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

Π

Σε μια εποχή που διακυβεύβονται οι κοινωνικές, οικονομικές 
και δημοκρατικές κατακτήσεις και διαμορφώνονται νέα αιτήματα 
και διεκδικήσεις μπορεί και πρέπει να αναπτυχθούν ενωτικά κν— 
νήματα και πρωτοβουλίες πολιτών σε κάθε θεσμό, σε κάθε κοινωνικό 
και γεωγραφικό χώρο.

Στις σημερινές συνθήκες, το ΠΑΣΟΚ οφείλει να πάρει άμεσες 
πρωτοβουλίες:
* Για τη σθεναρή απάντηση του εργατοΟπαλληλικού καθώς και του 
συνεταιριστικού και αγροτικού κινήματος στις προκλήσεις της 
συγκυβέρνησης με αιχμή τα νεοφιλελεύθερα σχέδια, καθώς και για 
την ρεαλιστική ιεράρχιση των νέων διεκδικητικών στόχων τους.
* Για την ανάδειξη ενός πατριωτικού κενηματος για την εθνική 
ανεξαρτησία και. τα δίκαια του ελληνισμού που θα σφυρηλατεί την ν  ·ά

■ ·  .· ν  ν . " ' ·  '·* ν# · ,  . . .  .· ^  . *ενότητα, την ετοιμότητα, και την-ομοψυχιατ του:λαού μας- σε μια···-.·*.·; ·· V. ... ~ 'κρίσιμη-καμπή για τα εθνικά, μας: θεματα,οπωςπ.χ. το Κυπριακό,, , * -, - 285 .¿ν. ■ . . -οι-βάσεις, το Αιγαίο.
Για-τη συνέχιση και. την ολοκλήρωσή τηςςαναβάθμισης^ του θεσμού Ψ

"¿¿ΆΓ·η. ·ι· -- - —+ ■ ν*ν> . V .. ΟιΐίΐιΜίΙΤ*—και-των φορέων της: Τοπικής; Αυτοδιοίκησης:καθώς και για την προώ
θηση των διεκδικήσεων και των προγραμμάτων της ΚΕΔΚΕ, των Δήμων 
και των Κοινοτήτων.
* Για τη σύγκλιση και την αποφασιστική λειτουργία των Περιφερεια
κών και Νομαρχιακών Συμβουλίων που θα πρέπει να κρίνουν την εξέ
λιξη του αναπτυξιακού προγράμματος του 1989 και να προετοιμάσουν 
το πρόγραμμα του 1990.
* Για τη σύγκλιση, την επαναλειτουργία η και τη συγκρότηση των 
Συνοικιακών και Διαμεριαματικών συμβουλίων στις πόλεις και λαϊ
κών Συνελεύσεων στα χωριά με βασικό στόχο την ιεράρχιση και την 
επίλυση των τοπικών προβλημάτων.
* Για την ενίσχυση των προγραμμάτων και των αγωνιστικών πρωτοβοΌ-
Λιών που απαιτούν την αναβάθμιση της ποιότητας ξωης, την προστασία
του περιβάλλοντος και τη διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας
και της πολιτιστικής κληρονομιάς.

• · / / · · ·



* Για την προάσπιση των θεσμικών καταχτήσεων και των δικαιωμάτων 
χων Δημοσιών Υπάλληλων.
* Για τη συγκρότηση και τη δράση των Συμβουλίων των εργαζομένων 
στις ιδιωτικές επιχειρήσεις.
* Για τον προγραμματισμό και συντονισμό της Δράσης του Κεντρικού 
Συμβουλίου Υγείας και των εκλεγμένων μελών στα Δ.Σ. των Νοσοκό
με ίων.
* 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.

* Για τη συντονισμένη δράση .τόσο στο χώρο των Επιστημονικών 
Επιμελητηρίων και Συλλόγων όσο και στο χώρο των Εμπορικών και 
βιοτεχνικών Επιμελητηρίων και φορέων.

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

Για όλες αυτές τις πρωτοβουλίες έχει γίνει επεξεργασία και 
εξειδίκευση απο το Ε.Γ. και τις αντίστοιχες καθοδηγητικές επι
τροπές. Είναι, όμως αυτονόητο ότι για να πετύχουμε το δυνατόν 
μεγαλύτερο και καλλίτερο αποτέλεσμα μέσα σε πολύ σύντομο χρόνο 
εκτός απο το σχέδιο δράσης χρειάζεται συνεργασία, διάλογος και 
περαιτέρω συγκεκριμένες αποφάσεις απ'όλα τα όργανα του Κινήματος..

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

Λ  .  /  .  .  .



Δ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ.

Οι. εκλογές που έρχονται είναι μια κρίσιμη πολίτικη ανα
μέτρηση.' Οι στόχοι μας είναι τρεις:

Πρώτον να διαμορφώσουμε και τους πολιτικούς όρους αλλά 
και τις οργανωτικές προϋποθέσεις και να αγωνισθούμε για μια 
νίκη του ΠΑΣΟΚ. Μια νίκη που θα κατοχυρώνει το Κίνημα μας "~- 
σε ρεύμα πλειοφησίας μέσα στον ελληνικό λαό και θα κρατά ανοι
χτούς τους ορίζοντες για το δημοκρατικό εκσυγχρονισμό, τις 
θεσμικές μεταρρυθμίσεις, τις κοινωνικές αλλαγές καθώς και τον 
ανεξάρτητο προσανατολισμό της χώρας μας.

Δεύτερον, να διασφαλίσουμε μια νικηφόρα πορεία της δημο
κρατικής προοδευτικής παράταξης στο σύνολό της, με δυνατότητα 
συνεργασίας και προοπτική προγραμματικών συγκλίσεων.

Τρίτον, να αποτρέφουμε την παλινόρθωση της δεξιάς με τη μι
σαλλόδοξη και αντιλαϊκή πολίτικη της, που απειλεί να ανατρέφει 
με το νεοφιλελευθερισμό της όλες τις λαϊκές κατακτήσεις και την 
κατοχυρωμένη πορεία της ανεξαρτησίας μας. Μια τέτοια παλινόρθω
ση εγκυμονεί τον κίνδυνο και της στασιμότητας και, της οπισθο
δρόμησης σε μια εποχή που η χώρα μας Οφείλει να αντιμετωπίσει 
θετικά με σχέδιο και προοπτική τις προκλήσεις του 1992.

Η διαμόρφωση των οργανωτικών προϋποθέσεων συμβαδίζει:

α. Με το άνοιγμα και την ανανέωση των οργανώσεων.

β. Με τη σύνδεση των Οργανώσεών μας με τον κοινωνικό της πε
ρίγυρο, με τους φίλους του Κινήματος αλλά και με όλους του πο
λίτες.

γ. Με ενωτικές πρωτοβουλίες που θα συσπειρώνουν όλους τους 
αγωνιστές που θέλουν να συμβάλουν στην ανασύνταξη του δημοκρα
τικού σοσιαλιστικού χώρου, όλους τους πολίτες που θέλουν να 
δώσουν αγωνιστικό παρόν σ'αυτη την κρίσιμη στιγμή για την δη
μοκρατία, την ανεξαρτησία, την πρόοδο, την Αλλαγή.

Για το συντονισμό και την κλιμάκωση αυτής της ανοιχτής,

//
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δημοκρατ ικής, ενωτικής δράσης συγκροτούνται άμεσα :
α.
β-

Ύ ·

Η Κεντρική Οργάνωση Διεξαγωγής Εκλογικού Αγώνα (ΚΟΔΕΑ). 
Νομαρχιακές και Τομεακές Οργανώσεις Διεξαγωγής Εκλογικού
Αγώνα (ΝΟΔΕΑ)..1Στις ΚΟΔΕΑ και στις ΝΟΔΕΑ δε θα συμμετέχει κανένα στέλεχος 
που είναι Βουλευτής ή υποψήφιος Βουλευτής.
Τοπική Οργάνωση Διεξαγωγής Εκλογικού Αγώνα (ΤΟΔΕΑ) για κάθε 
χωριό, για κάθε συνοικία (σε ενοριακή βάση) για κάθε κοινω
νικό χώρο. Οι ΤΟΔΕΑ δημιουργούνται με πρωτοβουλίες των με
λών, των φίλων και των προοδευτικών πολιτών, που καλούνται 
απο σήμερα να πάρουν κάθε πρωτοβουλία στους αντίστοιχους 
χώρους.

Είναι σαφές ότι στις εκλογές που έρχονται το ΠΑΣΟΚ στο σύνολό 
του με συντεταγμένο τρόπο θα δώσει τη μάχη με τις ιδέες, τις 
προτάσεις και το πρόγραμμά του.

Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΙΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΟΡΜΗΣΗ.

Αποτελεί κοινή διαπίστωση ότι η ιδεολογική και η πολιτική 
αυτονομία κάθε κόμματος προϋποθέτει την οικονομική αυτοδυναμία 
του.

Το ΠΑΣΟΚ έχει φανερούς οικονομικούς πόρους και αντλεί την 
οικονομική του αυτοδυναμία απο τις συνδρομές των μελών και τις 
εισφορές των φίλων του.

Κάθε εκλογική αναμέτρηση απαιτεί έξοδα που δεν μπορούν να 
αντιμετωπισθούν παρά μόνο με οικονομικές εξορμήσεις και έκτα
κτες ενισχύσεις και εισφορές.

Τις εκλογές του Ιουνίου τις δώσαμε κάτω απο αντίξοες οικο
νομικές συνθήκες. Στην κρίσιμη αναμέτρηση που έρχεται το ΠΑΣΟΚ 
έχει ανάγκη απο οικονομικούς πόρους για να μην υστερήσει, ο αυτό 
τον τομέα, απο τους αντιπάλους του.

.  *
Για τη διασφάλιση αυτών των πόρων είναι έτοιμο ένα σχέδιο



που θα κινητοποιεί εδώ και τώρα τα 'Οργανα και τις Οργανώσεις, 
τα στελέχη, τα μέλη και τους φίλους με συγκεκριμένο ατομικό 
πλάνο.

Είμαστε βέβαιοι ότι οι 'Ελληνες πολίτες θα ανταποκριθούν 
στο κάλεσμα μας για την άμεση οικονομική ενίσχυση του ΠΑΣΟΚ, 
για τη διασφάλιση της δυνατότητας να δώσουμε με ίσους όρους 
και αυτή την εκλογική μάχη.

ΣΤ. 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 ΙΙΑΣΟΚ έχει άρρηκτοσς δεσμούς-ιστορικούς, ιδεολογικούς - και πο
λιτικούς. Και γι'αυτό το λόγο έχει αναλάβει και οικονομικές 
υποχρεώσεις για την έκδοση της τόσο για τη βδομαδιάτικη έκδοση 
παλιότερα όσο και για την ημερήσια σήμερα.

Η εφημερίδα "ΕΞΟΡΜΗΣΗ" σήμερα χρειάζεται καθημερινή ποιο
τική βελτίωση, οικονομική αυτοτέλεια, πλατιά κυκλοφορία. Τα 
στελέχη, τα μέλη και οι φίλοι μας είναι αναγκαίο να ενισχύουν 
αυτή την προσπάθεια, να αγοράζουν την "ΕΞΟΡΜΗΣΗ", να διαδίδουν 
την "ΕΞΟΡΜΗΣΗ".

Ζ. ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟ
ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΧΟΡΟΥ.

Πιστεύουμε ότι είναι ανάγκη να υπάρξει η δυνατότητα για μια 
συνάντηση φορέων/ κινήσεων και προσώπων που θέλουν να συμβάλουν 
στην ανασύνταξη και στην προοπτική του δημοκρατικού και σοσια
λιστικού χώρου.

Προτείνουμε έναν ανοιχτό και αξιόπιστο διάλογο με όλες αυτές 
τις δυνάμεις που μπορεί να κορυοωθεί με τη διοργάνωση μιας Συνδίά 
σκέψης μέσα στο Σεπτέμβριο με ελεύθερη και χωρίς αποκλεισμούς 
συμμέτοχη, όλων εκείνων που μπορούν.και θέλουν να επηρεάσουν , 
θετικά τη διαμόρφωση και την εξέλιξη αυτού του μεγάλου ρεύματος.


