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Τ ή ν Π αρασ κευή  καί Σ ά β β α το  26 καί 
27 Μ άρτη σ υ νή λ θ ε  ή  9η Σ ύ ν ο δ ο ς  τ ή ς  
Κ εν τρ ικ ή ς  ’Ε π ιτρ ο π ή ς  το υ  ΠΑ.ΣΟ.Κ., 
γ ιά  πρώ τη  φορά μ ετ ά  τ ί ς  ε κ λ ο γ έ ς . 
Σ τό  σ η μ ερ ινό  τ η ς  ψ ύλλο ή «Ε» δημ ο
σ ιεύ ε ι τ ή ν  ε ίσ ή γη σ η  το υ  Π ρω θυπουρ
γ ο ύ  καί Π ρ ο έδρο υ  το υ  Ε .Γ . τ ή ς  Κ.Ε. 
Α. Γ. Π α π α νδρέο υ , τ ή ν  απόφ αση  τ ή ς  
9 η ς Σ υ νό δ ο υ  τ ή ς  Κ εν τρ ικ ή ς  ’Ε π ιτρ ο 
π ή ς  καί τό  μήνυμά  τ η ς  σ τό ν  Ε λ λ η ν ι
κό  λαό.

Π ισ τεύουμ ε, έτσ ι, π ώ ς σ υμ β ά λλου
μ ε  θ ε τ ικ ά  τόσ ο  στή  δ ιά δοσ η  τω ν  θ έ 
σ εω ν το υ  ΠΑ.ΣΟ.Κ. γ ιά  τ ή ν  εσ ω τε ρ ι
κή  καί έξ ω τερ ικ ή  πολ ιτική  δσο  καί 
σ τή ν  κ α τα νό η σ ή  το υ ς . Θά π ρ έ π ε ι ή  ά- 
πόφαση τ ή ς  9 η ς  Σ υ νό δ ο υ  τ ή ς  Κ εν τρ ι
κ ή ς  ’Ε π ιτρ ο π ή ς  το ϋ  ΠΑ.ΣΟ.Κ. ν ά  φ τά 
σει μ έχ ρ ι τ ή ν  τ ε λ ε υ τ α ία  γ ω ν ιά  τ ή ς  
π α τρ ίδ α ς  μας.

Η είβήγΜΊδη τοϋ Προέδρου

Ό  Πρόεδρος τοϋ ΠΑ.ΣΟ.Κ. στην 9η Σύνοδο τής Κεντρικής ’Επιτροπής.

ΌΧόκΧ.τ\ρη ή  ε ίσ ή γ η σ η  
τοΟ προέδρου του ΠΑ. 
ΣΟ.Κ. και πρωθυπουρ
γοί), Α. Γ. Παπανδρέου, 
πρός τήν Κεντρική Ε πι
τροπή, είναι ή ακόλουθη:

«Είναι ή πρώτη φορά, ύστερα άπό 
τόν θρίαμβο τής 18ης Όκτώβρη πού 
συνέρχεται ή Κ.Ε. καί, γ ι’ αύτό, ή 9ΐ) 
Σύνοδος τής Κ·Ε. εΤναι μιά ιστορική 
σύνοδος. Περάσανε πέντε μήνες άπό 
τήν μεγάλη λαϊκή νίκη τής 18ης Ό 
κτώβρη. Καί θά ’πρεπε ασφαλώς νά 
είχαμε συναντηθεί νωρίτερα. "Ομως, 
δλοι μας, αύτό τόν καιρό δώσαμε πρα
γματικά τόν καλύτερο έαυτό μας στή 
μεγάλη προσπάθεια νά άνταποκριθεΐ 
ή Κυβέρνηση στίς προσδοκίες τού ‘Ελ
ληνικού Λαού καί νά τίς δικαιώσει· 

Θά 'θελα νά άρχίσω μέ τη δια
πίστωση, ότι ή πορεία πρός τό δρα- 
μα τής 'Αλλαγής γίνεται τώρα, μέ
ρα μέ τη μέρα, χειροπιαστή πραγμα
τικότητα. "Ασχετα άπό τό ποιό τμή
μα τού προγράμματος μας έχουμε ή
δη ύλοποιήσει. 'Αλήθεια είναι ότι, σ ’ 
δλη τήν Ελλάδα, σέ κάθε γωνιά τής 
γης μας, οί πολίτες όλοι, νοιώθουν 
πώς κάτι άλλαξε. Αύτό τό κάτι, θά 
τό βρούμε στά συγκεκριμένα μέτρα, 
έξωτερικής καί εσωτερικής πολιτικής. 
Θά τό βρούμε στίς δηλώσεις, στίς 
ανακοινώσεις, στή διαμάχη τήν πολι
τική μέσα στό Κοινοβούλιο. 'Αλλά, 
όλα αύτά μαζί δέν άρκούν γιά_νά έκ- 
φράσουν τό αίσθημα τού άπλοΰ "Ελ
ληνα πολίτη δτι ύστερα άπό δεκαε
τίες, πράγματι κάτι άλλαξε. Κι αύτό 
πού νοιώθουν ο! πολίτες, άκόμη καί 
’κείνοι πού δέν μάς ψήφισαν, είναι 
πώς αύχή ή Κυβέρνηση είναι δίκιά 
τους, είναι Κυβέρνηση τού Λαού. Πώς 
αύτή ή Κυβέρνηση έκπροσωπεϊ τά  
πλατιά λαϊκά συμφέροντα καί όχι τά 
συμφέροντα τής ολιγαρχίας, ντόπιας 
καί ξένης.

Καί σ’ αύτό νομίζω βρίσκεται τό 
κλειδί, τό σπέρμα τής μεγάλης 'Αλ
λαγής.

Είχαμε πρόσφατα μιά πανηγυρική 
έπιβεβαίωση τής ανόδου τού κύρους 
καί τής αύξησης τής λαϊκής βάσης 
τής Κυβέρνησής μας, τοΰ ΠΑΣΟΚ. 
Μας τήν έδωσε τό Κιλελέρ· "Οπως ξέ
ρετε, δέν έχω ποτέ λείψει άπό τή με
γάλη αΰτή γιορτή τής αγροτιάς, ά- 
πό_ τό μνημόσυνο αύτό των άγωνι- 
στών της. Καί μπορώ πράγματι νά 
πω ότι αύτή τή φορά τό Κιλελέρ ήταν 
κάτι άλλο.

‘Η καθημερινή μας πράξη επιβε
βαιώνει _ δτι τηρούμε τίς δεσμεύσεις 
μας άπέναντι στόν έλληνικό λαό. Ή 
καθημερινή μας πράξη εκπληρώνει 
στό μέτρο πού έπιτρέπει ό χρόνος 
καί οί συνθήκες, τήν τήρηση τοΰ συμ
βολαίου πού υπογράψαμε σάν Κίνη- 
μα^ μέ τό Λαό μας. Καί θά 'θελα 
πρίν προχωρήσω καί έξετάσω βρισμέ

νες όψεις τής πολιτικής μας, αύτούς 
τούς πέντε μήνες, τούς πέντε μήνες 
πού τό ΠΑΣΟΚ κυβερνά τήν ‘Ελλά
δα, θά 'θελα νά ξεκινήσω μέ τόν το
νισμό, πώς οί στρατηγικοί στόχοι 
του ΠΑΣΟΚ ούτε ήταν, ούτε είναι, 
ούτε θά είναι διαπραγματεύσιμοι. Οί 
προοδευτικές δυνάμεις, δχι μόνο τής 
Εύρώπης, άλλά καί σέ παγκόσμια κλι 
μακα παρακολουθούν άπό κοντά τήν 
έλληνική έμπειρία, τό δημοκρατικό 
δρόμο πρός τόν σοσιαλιστικό μετα
σχηματισμό τής κοινωνίας μάς. Καί 
θά 'θελα νά σάς δώσω ένα μικρό πα
ράδειγμα 'Εκφράστηκα πριν άπό με
ρικές μέρες σέ κάποιον πού ζεί στην 
Κεντρική 'Αμερική καί είπα δτι μέσα 
σ ' δλα τ '  άλλα τό ΠΑΣΟΚ, μέχρι 
τώρα, δέν κατόρθωσε νά πάρει μιά ο
λοκληρωμένη θέση πάνω στίς μεγά
λες συγκρούσεις στό χώρο τής Λατι
νικής ’Αμερικής καί δτι αύτο ήταν 
παοάλειψή μας, μιά παράλειψη πού, 
βέβαια θά διορθώναμε, δσο πιό γρή
γορα μπορούσαμε. ‘Η άπάντησή του 
ήταν πάρα πολύ έντυπωσιακή γιά  
μένα: Τό κρίσιμο γ ιά  μάς δέν είναι 
τί δηλώσεις θά κάνει τό ΠΑΣΟΚ ή

ή Κυβέρνησή του γιά  τήν Κεντρική 
’Αμερική. Τό κρίσιμο είναι άν τό ΠΑ 
Σ0Κ  θά μπορέσει νά προχωρήσει 
στήν υλοποίηση τού σοσιαλιστικού 
του προγράμματος μέ δημοκρατική 
πορεία; Αυτό είναι τό μέγα γιά  μάς 
θέμα. 'Εάν, σ’ αύτή τή μάχη πού έ
χει παγκόσμια σημασία, ό Ελληνι
κός Λαός, καί ό εκφραστής του τό 
ΠΑΣΟΚ νικήσει, τότε δέν έχουμε ά- 
νάγκη άπό δηλώσεις καί ανακοινώ
σεις.

Ή  άπάντησή μας είναι: Ναί, τό 
ΠΑΣΟΚ ύστερα άπό πέντε μήνες αι
σθάνεται πιό δυνατό. "Υστερα άπό 
πέντε μήνες επιβεβαιώνουμε τούς στό
χους μας γιά  τήν πορεία μας. "Υστε
ρα άπό πέντε μήνες άντί νά έχουμε 
ύποστεϊ τήν κλασσική φθορά τών κυ- 
βερνώντων — παρά τό γεγονός δτι 
πολλές πράξεις μας άναγκαστικά ή
ταν σκληρές καί δύσκολες—  δτι κρα- 
τάμε τό κύρος, δτι ενσωματώνουμε 
τήν ελπίδα, τούς πόθους^ ένός λαού, 
πού γ ιά  δεκαετίες κυβερνάται μέ στό
χο τά  άλλότρια συμφέροντα — ξένα 
καί ντόπια—  άλλά όχι πάντως λαϊκά. 
Αύτή ή περιβόητη πίστωση πού μάς

δίνει δ Λαός, γιά  τήν οποία μιλάμε, 
δέν είναι τίποτε άλλο παρά ή γνώση 
ότι αύτή ή Κυβέρνηση είναι δίκιά του 
καί δτι άσχετα άπό τό πώς θά κρίνει 
την καθημερινή πράξη, άπό τό πώς 
θά έκτιμήσει τήν επίδραση τών άπο- 
Φάσεών μας, τών νόμων μας, γνωρί
ζει δτι πασχίζουμε γ ι’ αυτόν, γ ιά  
τόν "Ελληνα πολίτη, αύτόν πού έ
χουμε όνομάσει μή προνομιούχο "Ελ
ληνα·

’Αγώνας γιά την 
’Εθνική 

’Ανεξαρτησία
Είναι σύνηθες νά γίνεται σύγκριση 

άνάμεσα στην γαλλική καί τήν έλ; 
ληνική έμπειρία. Λογικό είναι, γιατί 
καί τά  δύο κόμματα πού κέρδισαν 
τήν ψήφο τής πλειοψηφίας τού λαού 
είναι σοσιαλιστικά. ‘Υπάρχουν όμως 
διαφορές, καί ύπάρχει μία διαφορά

τόσο σημαντική που θά_ 'πρεπε νά 
τήν τονίσω άπό τήν πρώτη στιγμή. 
"Εχουμε πολλές φορές πει, πώς ή 
‘Ελλάδα είναι στήν περιφέρεια του 
παγκόσμιου καπιταλισμού. _ Πώς δέν 
είναι μητροπολιτικό του κέντρο. _Η 
Γαλλία είναι μητροπολιτικό του κέν
τρο. Κι αύτό σημαίνει δτι γ ιά  μάς 
υπάρχουν άποστσλές πολύ σκληρότε
ρες άπό έκεΐνες πού έχουν ανατεθεί 
στή γαλλική σοσιαλιστική κυβέρνηση. 
Έ μεις έχουμε μπροστά μας τόν ά- 
γώνα γ ιά  τήν κατοχύρωση τής εθνι
κής μας άνεξαρτησίας, έχουμε τόν α
γώνα γ ιά  την προάσπιση^ τής εδαφι
κής μας άκεραιότητας, κάτι πού,δέν 
συμβαίνει φυσικά στή Γαλλία. 'Αλ
λά πέρα βατ’ αύτό, αντιμετωπίζουμε 
τό τεράστιο πρόβλημα τοΰ εκδημο
κρατισμού τής πολιτείας, μιάς πολι
τείας πού έχει χτιστεί στά  μέτρα της 
ολιγαρχίας, πού τήν άξισποίησε γιά  
τόσες ΙΟετίες. 'Οπως, καί έχουμε, 
ταυτόχρονα, τό μεγάλο έργο τού εκ
συγχρονισμού τής οικονομίας μας·

'Εθνική άνεξαρτησία —  έδαφίκη ά- 
κεραιότητα ·— εκδημοκρατισμός —  
εκσυγχρονισμός είναι χαρακτηριστι
κά τοΰ δικού μας άγώνα.

'Από μιά πλευρά κάνουν πιό δύ
σκολο τόν άγώνα μας_ άπ’ δ,τι θά ’ταν 
σέ μιά χώρα σάν τήν Γαλλία. Ά πό 
τήν άλλη δμως θά πρέπει νά_ παρα
τηρήσω δτι μάς δίνουν όρισμένα πε
ριθώρια. Περνάμε, αυτή τήν περίοδο 
μιά παγκόσμια οΐκονομική^κρίση, εί
ναι κρίση τοΰ καπιταλισμού, άλλά εΤ
ναι μιά κρίση πού έπεκτείνει τά  πλκκ 
κάμια της καί μέσα στό χώρο τού 
ύπαρκτοΰ σοσιαλισμού- Καί είναι δύ
σκολο νά πεί κανείς δτι εξαιρούνται 
άπό τή δομική αύτή κρίση όπσιοσδή- 
ποτε χώρος. Ά ν  εξαιρούνται, είναι 
— μάλλον τυχαίο—  ή ’ I απωνία μέχρι 
πρόσφατα μπορούσε νά έξαιρεθεϊ άλ 
λά όχι τώρα. Είναι μιά παγκόσμια 
οικονομική κρίση καί όταν κανείς ξε
κινά τό έργο όπως έμεις, τής σοσια
λιστικής 'Αλλαγής, στά πλαίσια μιάς 
παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, με 
καθημερινό φαινόμενο τόν προστατευ
τισμό, την ένίσχυση τοΰ προστατευ
τισμού, τότε τό έργο γίνεται δυσκο
λότερο. Γιατ! ή κοινωνική δικαιοσύ
νη, ή άνακατανομή · δηλαδή τοΰ πλού
του καί τού εθνικού εισοδήματος έ
χουν πολύ σκληρότερες έπιπτώσεις ο- 
ταν μιλάμε γ ιά  ένα έθνικό προϊόν 
πού είναι στατικό μέ τήν πάροδο τού 
χρόνου, άντί νά μιλάμε γιά  ένα ρυ
θμό αύξησης τού 5 ή 6ο) ο, όπως γνω_
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Οί στρατηγικοί μαα στόχοι

'Οπως είπα πριν, δέν διαπραγμα
τευόμαστε τούς στρατηγικούς μας 
στόχους. Παραλάβαμε μιά πάρα πο
λύ βαρειά κληρονομιά. Την ξέρουμε· 
Καί μέσα άπό τόν λαβύρινθό της πα
σχίζουμε ν’ άνοίξουμε τη λεωφόρο 
πού δδηγεί σέ μιά σοσιαλιστική κοι
νωνία. Πασκίζουμε μέσα άπό κλιμα
κωμένες κινήσεις, πράξεις, πρωτοβου 
λίες, πού συχνά φαίνονται άσύνδε- 
τες άνάμεσά τους, μά πού στήν πρα- 

. γματικότητα άποτελοΰν άναγκαΐα 
τμήματα τής πολιτικής μας.

'Η πολιτική μας ξεδιπλώνεται _ μέ
σα σέ συγκεκριμένο χρόνο καί τόπο, 
στήν Ελλάδα τού 1982, στήν Ευ
ρώπη του 1982. Είναι άπαραίτητο 
νά ξεπεράσουμε τό όποιοδήποτε πλέ
γμα μιας άδειας φραστικής συνέπειας 
δηλαδή τήν συνήθεια νά άναφερόμα- 
στε στους στρατηγικούς μας καί μό
νο στόχους χωρίς νά άναγνωρίζουμε 
ταυτόχρονα τήν διεθνή καί τήν έλ- 
λαδική κοινωνική πραγματικότητα, 
καί συγκυρία, μέσα άπό τήν όποια 
άναγκαστικά Θά περάσει ή ’Αλλαγή.

Ούτε γ ιά  μιά στιγμή δέν άμφίσβη- 
τούμε πώς στήν πορεία^ άπό τό σήμε
ρα στό αύριο, έλλοχεύει ό κίνδυνος 
τής άπορρόφησης άπό τό σύστημα, 
γ ιά  δλους μας. Αυτός ό κίνδυνος, εί
ναι καί Θά είναι υπαρκτός είτε τώ
ρα, είτε γ ιά  χρόνια άπό τώρα. Γιά 
μένα, αύτή είναι καί ή μεγάλη ευ
θύνη καί δ κυρίαρχος ρόλος τού Κι
νήματος. Χρέος τού Κινήματος είναι 
νά κρατήσει σταθερά τήν πυξίδα όσο 
σκληρός κι άν είναι ό άνεμος πού βρί
σκουμε μπροστά μας. Κι αυτό

βώς είναι ή ποιοτική διαφορά ανά
μεσα στό όργανωμένο κίνημα καί 
στήν Κυβέρνηση. Χρειάζεται ένα_ ζων
τανό κίνημα πού κάθε μέρα νά έχ- 
φράζει τόν παλμό τού Λαού, νά κρα
τά, όπως είπα, τήν πυξίδα.

Ά ς  τό κάνουμε πιό συγκεκριμένο. 
Τί σημαίνει αυτό άκριβώς, τό νά κρα- 
τάμε τήν πυξίδα; Σημαίνει πώς στά 
πλαίσια τής καθημερινής πολιτικής 
τακτικής καί πρακτικής, κανένα άπό 
τά βήματά μας δέν πρέπει νά όδη- 
γεϊ, είτε στήν όπισθοδρόμηση, ε>.. 
στόν έγκλωβισμό μας·

Αντίθετα πρέπει νά συμβάλλει 
στήν δημιουργία των προϋποθέσεων, 
πού είναι άπαραίτητες γ ιά  τήν παρά 
πέρα ανέλιξη τής πορείας μας πρ§ς 
τήν ολοκλήρωση τών στρατηγικών 
μας στόχων. Τό «έδώ καί τώρα» γιά  
μάς σημαίνει, πώς έδά άρχίζει ή Ι
στορική διαδικασία τής ’Αλλαγής. 
’Αλλά θά πρέπει νά τονίσουμε δτι δέν 
πρέπει νά ταυτίζουμε αυτό τό «έδώ 
καί τώρα» μέ τό άδιέξοδο τού «δλα 
ή τίποτα» πού ουσιαστικά δυναμι
τίζει τή δημοκρατική πορεία πρός 
τήν ’Αλλαγή.

‘Ο χρόνος πού χρειαζόμαστε γιά 
νά μπορέσουμε νά πραγματώσουμε 
τούς στόχους μας, γ ιά  νά μπορέσου
με νά άπαντήσοαμε μέ κατάφαση, 
στίς προσδοκίες τοΰ ‘Ελληνικού Λαού, 
είναι μεγάλος.

Είμαστε βέβαιοι πώς άν υπηρετή
σουμε πιστά τά  λαϊκά συμφέροντα, 
ό λαός, μέ τή δίκιά του έτυμηγορία 
θά μάς δώσει τήν ευκαιρία νά όλο- 
κληρώσουμε τήν έντολή του γ ιά  τή 
θεμελίωση τής ’Αλλαγής.

Ό  Πρωΰντιονργός περιστοιχιζόμενος άπό ιά μέλη τοΰ Ε .Γ. Π . Μόραλη, Κ. Λαλιώιη, Γ . Γεννήματα, 
Α. Τοοχαιζόπουλο, Γ . *Αλευρα, Γ . Χαραλαμπόπ ονλο, Π . Αυγερινό καί Α. Χριοιοδονλίδη.

Ή εξωτερική πολιτική

θ ά  ήθελα τώρα ν’ άχ£ί>ερθώ μέ 
λίγα λόγια στόν τομέα τής έξωτερι- 
κής πολιτικής.

Βασικοί στρατηγικοί στόχοι γ ιά  
μάς ήταν καί είναι ή κατάχτηση κ£η 
ή κατοχύρωση τής Εθνικής μας Άνε. 
ξαρτησίας. 'Οπως είναι καί ή προά
σπισή τής έδαφικής_ μας άκεραιότη- 
τας στά πλαίσια μιάς έλληνικής πο
λυδιάστατης έξωτερικής καί άμυντι- 
κής πολίτικης. Νομίζω πώς υπάρχουν 
κρυστάλλινα δείγματα γραφής αύ- 
τής τής νέας πολιτικής μέσα ατούς 
πέντε μήνες πού πέρασαν. Καί θά δώ
σω μερικά παραδείγματα πού κάθε 
άλλο παρά έξαντλούν τό θέμα.

Πρώτο: ’Ασκήσαμε στά πλαίσια 
τής ΕΟΚ τό δικαίωμά μας στά πο
λιτικά θέματα νά άσκούμε άρνησι κυ
ρία, δηλαδή βέτο. Έ τσ ι δέν έπιτρέ-

ψαμε τήν έγκριση δοτό τίς χώρες τής 
ΕΟΚ άπό τις κοινότητες τής άποστο. 
λής έχστρατευτικού σώματος στό Σι- 
να γιά  τήν έφαρμογή τής συμφωνίας 
τού Κάμπ - Νταίηβιντ· 'Ηταν, ίσως, 
ή πρώτη μας πράξη καί είμαστε οί 
μόνοι στους δέκα πού πήραμε αύτή 
τή θέση καί πρέπει νά σάς τονίσω 
δτι ή έκπληξη τήν όποια άντιμετώ- 
πισαν οί έταίροι μας^ δέν μπορούσε 
εύκολα νά περιγράφει.

Καί μπορεί νά σταλούν, κι όπως 
στέλνονται τώρα καί λέγονται ειρη
νευτική δύναμη· ’Αλλά όχι μέ τήν ευ
λογία ή μέ τήν έγκριση τής Κοινό
τητας.

Δεύτερο: Δέν άποδεχθήκαμε κυρώ 
σεις άπέναντι στήν Πολωνία καί τή 
Σοβιετική "Ενωση, παρά τό γεγονός 
δτι κι έμείς άσκήσαμε κριτική γιά

τήν έπιβολή τοΰ στρατιωτικού νόμου 
στήν Πολωνία. Παρά τό γεγονός δτι 
σ ’ δ,τι άφορά τό ΠΑΣΟΚ σάν Κίνη
μα, ή «’Αλληλεγγύη» τής Πολωνίας 
— εάν έξαιρέσουμε τίς ξένες έπιρροές 
καί διεισδύσεις, πού άσφαλώς υπάρ
χουν—  είναι ένα κίνημα πραγματικά 
έπαναστατικό, έργατικό, αύτοδιαχει- 
ριστικό, βαθύτατα δημοκρατικό, μέ 
τήν έννοια τής άμεσης δημοκρατίας. 
Είναι ένα κίνημα πρός τό όποιο αι
σθανόμαστε άλληλεγγύη. 'Ενα κίνη
μα πού θά τό πολεμούσαν^ μέ_ δλα 
τά μέσα έάν άμφανιζόταν σέ κόατοια 
δυτική κατπιτάλιστική , χώρα, γιατί 
Φυσικά θά διάβρωνε τίς σβέσεις πα
ραγωγής, πάνω στίς όποιες στηρί
ζεται ό καπιταλισμός. 'Αλλά, παρά 
ταϋτα, έμείς δέν έγκρίναμε τίς κυρώ
σεις. Καί δέν τίς έγκρίναμε, πρώτα 
απ’ δλα, γιατί είναι λίγο κωμικό γιά  
μιά μικρή χώρα σάν τη δική μας νά 
προχωρεί σέ έμπάργκο άπέναντι σέ 
μιά ϋπερδύναμη. Ο βαθύτερος λό
γος είναι δτι ή δλη ύπόθεση ήταν 
τόσο φωναχτά ψεύτικη, κίβδηλη, ώ
στε νά μήν έχει κανείς^ πραγματικά, 
τό αίσθημα άτι μπορεί νά συμμετά- 
σχει σ ’ ένα κακόγουστο παιχνίδκ 
Γιατ! έμείς, έδώ στήν Ελλάδα, εί
χαμε μιά έφτάχρονη δικτατορία. Καί 
κανείς δέν κινητοποίησε, ούτε ή Ούά- 
σιγκτον, ούτε ή Βόννη, ούτε τό Λον
δίνο, δλους τούς μηχανισμούς γιά  νά 
καταδικαστεί ή δικτατορία, γ ιά  νά έ- 
πιβληθούν κυρώσεις άπέναντι στήν έ- 
Φτάχοονη δικτςττορία. Πώς νά πείσεις 
τόν "Ελληνα δτι πραγματικά έννοού- 
με αυτό πού λέμε, δτι οί κυρώσεις έ- 
πιβάλλονται γιατί παραβιάστηκαν οί 
δημοκρατικοί θεσμοί, δταν δίπλα μας 
είναι ή Τουρκία στην όποία γίνεται, 
κυριολεκτικά, γενοκτονία. Καί π ι
στεύει ό κ. Τίντεμανς, τόν δποίο θά 
άκούσω μεθαύριο, δτι ύπεσχέθησαν 
οί στρατηγοί δτι θά ύπάοξει μετά^ 
βάση στή δημοκρατία· Καί μ’ αύτή 
τή συγκινητική παρουσίαση θά χει
ροκροτήσουμε δλοι τό καθεστώς τοΰ 
Έ βρέν!

'Αλλά πέρα άπ* αυτό τδ κίβδηλο 
στοιχείο υπάρχει καί κάτι άλλο. Ή  
δλη ύπόθεση τής Πολωνίας άπό πλευ
ράς Δύσης, κατασκευάζεται — όχι άμ 
πό δλες τίς κυβερνήσεις, γιατί πολ
λές άπ’ αύτές σύρονται—  βασικά γ ιά  
νά δικαιολογήσει τήν άποτυχία τών 
συνομιλιών τής Γενεύης, γ ιά  νά δι
καιώσει τά  τεράστια προγράμματα 
έξοπλιςτμού καί κυρίως πυρηνικού έ- 
ξοπλισμοΰ, τά όποία είναι ύττ* άτμόν 
στήν Νατοΐκή άδελφότητα.

_ Θά ήθελα νά σάς πώ δτι αύτή ή 
θέση, ή δική μας, δέν ήταν χωρίς 
κόστος καί δεν ήταν χωρίς κινδύ
νους. 'Αλλά έχει ήδη άψησει τά  χνά

ρια της. Καί, ήδη, μπορώ νά πώ Δα
νία καί ’Ολλανδία συμπλέουν, άν δ- 
χι πλήρως, σέ μεγάλο βαθμό μέ τήν 
Ελλάδα πού είχε τό θάρρος, πρώτη, 
νά άνοίξει αύτό τό δρόμο.

Στά πλαίσια τής συνόδου τών 6- 
πουργών 'Εθνικής Αμύνης, δπου πή
γα  σάν ύπουργός 'Εθνικής Άμύνης, 
καί έθεσα τό θέμα άσφαλείας τής 
χώρας μας άπό τήν τουρκική άπει>ί, 
άναγκάστηκα ν’ άσκήσω τό βέτο, τό ό 
ποϊο δικαιούμαστε, γ ιά  νά μήν έκδο- 
θεί όποιοδήποτε άνακοινωθέν έφόσον 
δέν θά άναφέρετο ρητά στίς θέσεις 
τίς όποιες πήρε ή 'Ελλάδα. Καί αύτο 
συνέβη γιά πρώτη φορά, στήν Ιστορία 
τοΰ NATO, σέ 33 χρόνια. Αλλά, 
προχθές, στό Κολορόντο Σηρίγκς, δ. 

που είχαμε τή σύνοδο τής 'Επιτρο
πής Πυρηνικού Σχεδιασμού τού ΝΑ 
ΤΟ, δέν άποδεχθήκαμε τό άνακοινω- 
θέν.

Τά άνακοινωθέντα αύτά, κυκλοφο
ρούν περίπου μιά έβδομάδα πριν γ ί
νει ή σύνοδος, έτσι ώστε νά είναι 
κανείς σέ θέση νά τά  σχολιάσει. Γιά 
μάς ήταν άδύνατο νά τά  σχολιάσουμε 
Yioctí τό δλο κείμενο άνήκε, σ’ ένα 
άλλο κόσμο σκέψης καί πολιτικής καί 
καταθέσαμε τό δικό μας κείμενο πού 
όιφορά τίς δικές μας θέσεις γιά  τούς 
πυρηνικούς έξοπλισμούς, γιά  τήν ύ
φεση, τήν ειρήνη, πού δέν χρειάζεται

νά τίς έπαναλάβω σέ σας, τίς ξέ
ρετε.

’Αλλά ¿¡κείνο πού γ ιά  πρώτη φορά 
καί πάλι συνέβη, καί τό τονίζω, για
τί είναι κι αύτό Ιστορικό γεγονός, 
είναι δτι καταχωρήθηκαν στά πρα
κτικά οί έλληνικές θέσεις κι δτι στήν 
άνακοίνωση τού Γενικού Γραμματέα, 
κ. Αοΰνς, άναφέρθηκε δτι ή ‘Ελλάδα 
διατύπωσε τίς δικές της θέσεις·

Σάς θυμίζω έπίσης τήν έπίσκεψη 
τού Άραφάτ μέ τήν ευκαιρία τής ό
ποιας άναννωρίσαμε τήν ’Οργάνωση 
γιά  τιτν ’Απελευθέρωση τής Παλαιστί
νης σάν τον νόμιμο έκπρόσωπο τού 
Πάλαιστινιακού Λαού καί τήν περά
σαμε στό καθεστώς τής Διπλωματι
κής ’Αποστολής, πού έχει βλα τά  δι
καιώματα κι δλη τήν προστασία πού 
παρέχει τό διπλωματικό άσυλο, γε
γονός πάρα πολύ μεγάλης σημασίας 
γ ιά  τήν πολιτική μας άπέναντι στόν 
"Αραβικό λαό, τό ’Αραβικό Έθνος, 
δπως λέγεται —  καί πρέπει νά τονί
σω, δτι ήταν πάρα πολύ δύσκολη 
άττόφαση ή υπερψήφιση στόν Ο.Η.Ε., 
τής πρότασης γιά καταδίκη τού Ι σ 
ραήλ καί τών Η.Π-Α., λόγω τής στή
ριξης πού δίνουν πρός τό  Ισραήλ, 
γιά  τήν προσάοτηση τών υψωμάτων 
τού Γκολάν. Ή ταν τό βήμα, ή κίνη
ση πού μάς καθιέρωσε στόν ’Αρα
βικό κόσμο.

Ό  άγώνας τής Κύπρου

θνοποίηση τού Κυπριακού στά πλαί
σια μιάς νέας τοποθέτησης τού προ-

Σιιγμιόινπο άπό παλιότερη οννάνιηοη ιών οιελεχών ιοϋ Π ΑΣΟ Κ.

Οπως γνωρίζετε, έχουμε προτείνει 
καί προωθούμε μέ τίς έπισκέψεις πού 
σέ λίγο θά πραγματοποιηθούν, μιά 
βαλκανική συμφωνία γιά  άποπυρηνι- 
κοποίηση τών Βαλκανίων μέ τήν έλ- 
πίδα δτι δλοι μας θά συμφωνήσουμε. 
'Αλλά ταυτόχρονα, μέ τή θέση δτι 
θά προχωρήσουμε καί σέ μονομερή 
άποπυρηνικοποίησή μας. 'Οπως άκρι
βώς είναι καί ή θέίση τοΰ Ε ργατι
κού Κόμματος τής ’Αγγλίας στό Ι
διο θέμα.

Έπισκέφθηκα τήν Κύπρο γ ιά  νά έ- 
πιβεβαιώσω τήν συμπαράταξη τού 
μητροπολιτικού κέντρου roû έλληνι- 
σμού στόν άγώνα τού κυπριακού λαού 
γιά  λευτεριά καί άνεξαρτηαία. Καί 
ξεκινήσαμε ταυτόχρονα μιά διαδικα
σία ουσιαστική γιά  τή γνήσια διε- 

Ί Κύπρια 
τοποθέτ

βλήματος.
Ή  νέα τοπθέτηση είναι τούτη. Πο

λύ οπτλή. Οί δισκοινοτικές συνομι
λίες άκόμη καί ύπό άριστες συνθή
κες, δηλαδή χωρίς τήν παρουσία τουρ 
κικών στρατευμάτων κατοχής στό βσρ 
ρά, θά άφορούσαν έσωτερικές πτυ
χές τοΰ Κυπριακού προβλήματος, πού 
αφορούν τίς δύο κοινότητες· ‘Αλλά 
δέν θά άφορούσαν τό κρίσιμο πρό
βλημα, τό θέμα κλειδί, πού είναι ή 
εισβολή καί κατοχή άπό ξένες στρα
τιωτικές δυνάμεις τού 36,3ο)ο τού 
κυπριακού έδάφους.

_ Γ ιά μάς, αύτό είναι τό θέμα. Καί 
δέν δεχόμαστε τή συνεχιζόμενη προ
τροπή τών έταίρων μας δτι οί δια- 
κοινοτικές θά φέρουν λύση erró θέμα, 
μέ τήν παρουσία ξένων στοατευμά- 
των, στή λύση τού Κυπριακού. Αύ
τό είναι τό άπλό μήνυμα πού πρό
κειται νά περάσουμε στόν διεθνή χώ
ρο, πού μέχρι τώρα είχε τήν άνεση 
νά έπιμένει μόνο στίς δισκοινοτικές, 
έπειδή βέβαια, τυχαίνει έπικεφαλής 
αύτής τής διαδικασίας νά είναι ό Γε
νικός Γραμματέας τοΰ Ο.Η-Ε. Ξε
χνώντας, δμως, δτι τά  ψηφίσματα τοΰ 
ΟΗΕ δέν έξαντλούνται στίς διακοινο- 
τικές, άλλά περιέχουν σαφέστατα καί 
ρητά τήν υποχρέωση τής Τουρκίας νά 
άποαυρει τά  στρατεύματα κατοχής.

θυμούνται τά Ηνωμένα Έθνη μόνο σ’ 
δ,τι άφορά τίς συνομιλίες τών δύο 
κοινοτήτων καί όχι σ’ δ,τι άφορά τό 
κρίσιμο, τό πρόβλημα - κλειδί τής Κύ
πρου.

Θά ήθελα νά πώ σχετικά μέ τό 
ΝΑΤΟ, δτι ή συμφωνία Ρότζερς έχει 
καταστεί άνενεργός. Κι αύτό. απορ
ρέει άπό τόν συσχετισμό, άνάμεσα 
στήν ίδρυση — αύτή ήταν υποχρέωση 
πού άνέλαβε ή Κυβέρνηση—  ΝατοϊκοΟ 
στρατηγείου στη Λάρισα μέ τήν ταυ
τόχρονη ούσιαστική άποδοχή μιάς 
συρρίκνωσης τής έπιχειρησιακης εύ- 
θύνης τής έλληνικής ¿αεροπορίας στόν 
έναέριο χώρο τού Αιγαίου. Αύτό τό 
θέμα δέν κινείται. Είναι στό ψυγείο.

Σέ δ,τι άφορά τόν έξοπλισμό τών 
’Ενόπλων Δυνάμεων τής χώρας, στό
χος μας είναι ή άνεξαρτησία καί ά- 
ναζητοΰμε έναλλακτικές πηγές γ ιά  
την προμήθεια πολεμικού υλικού έξο. 
πλισμού. "Οπως ταυτόχρονα προωθού 
με τήν μετατροπή τής πολεμικής βιο
μηχανίας άιπό έπισκευαστική ατό νά 
γίνει κατασκευαστική. Καί πρέπει νά 
σάς πώ δτι οί προοπτικές είναι ά
ριστες.

"Ολα αύτά τά όποια άνέφερα, μιά 
έπιλογή έκανα, πραγματοποιούνται 
¿στό τή νέα κυβέρνηση παρά τό γε
γονός δτι ό ψυχρός πόλεμος δλο καί 
έντείνεται- Καί έντείνεται γιατί εί
ναι σοφές δτι οί ‘Ηνωμένες Πολιτείες 
δηλώνουν δτι ή ύφεση έπέτρεψε στή 
Σοβιετική Ένωση νά άηκχπτύξει υ
περοπλία ατούς πυρηνικούς έξοπλι- 
σμούς καί προχωρούν, προωθούν ένα 
πρόγραμμα άνάπτυξης πυρηνικών έ- 
ξοπλισμών τεραστίων διαστάσεων. 
Καί αύτό, άσχετα άπό τό στόχο τής 
έγκατάστασης στήν Δυτ. Ευρώπη πυ
ραύλων Πέρσινγκ 2 καί Κρούζ.

Μέσα σ’ αύτό τό κλίμα, είναι φυ
σικό νά έντείνεται ό ψυχρός πό_λεμος 
καί νά δημιουργούνται, δυστυχώς, ά- 
κόμα καί οί προϋποθέσεις γ ιά  τήν 
έκρηξη ένάς πυρηνικού πολέμου·

Δυό λόγια θά ήθελα νά πώ γ ι’ αύ
τό. Ό  μεγάλος κίνδυνος προέρχεται 
άπό δύο τεχνικά στοιχεία κι άπό ένα 
πολιτικό. Τά τεχνικά στοιχεία είναι 

τά  έξής: "Οτι τώρα σΐ πύραυλοι έ-

ρίζαμε στό παρελθόν, δπου κάπως ά- 
παλύνεται ή άναδιανομή γιατί γίνε
ται σ’ ένα μέρος. Στήν αύξηση κι 5- 
χι στό δεδομένο έπίπεδσ. Επειδή αύ
τό ισχύει καί _γιά μάς καί γ ιά  τή 
Γαλλία, τό δείγμα γραφής τό δικό 
μας δίνεται αύτό τόν καιρό κυρίως, 
σέ θέματα πού άφορούν τήν άνεξαρ
τησία, τήν έδαφική άχεραιότητα, τόν 
έκδημοκρατισμό, τόν ¿«συγχρονισμό.

"Ετσι, λοιπόν, νομίζω δτι τά περι
θώριά μας είναι πολύ μεγαλύτερα δ- 
σο πιό δύσκολος καί άνηφορικός εί
ναι καί 6 ότγώνας μας. Γιοττί ¿κτοα-

λώς ή ψήφος τής 18ης ’Οκτώβρη δέν 
κατέλυσε τό κατεστημένο, ένα κατε
στημένο μάλιστα πού συνδέεται μέ 
πολλούς τρόπους μέ τό διεθνές κατε
στημένο. Η ίδη  'Οκτώβρη μάς έ
δωσε τό εισιτήριο, τήν είσοδο, στόν 
μεγάλο στίβο, δπου θά όπτοδείξουμε 
άν πράγματι διαθέτουμε τίς δυνά
μεις καί τίς Ικανότητες έκεΐνες πού 
είναι άπταραίτητες γ ιά  νά μετατρέ. 
ψουμε τό δραμα πολλών γενιών σέ 
πραγματικότητα. Καί γ ι’ αύτό ό ά- 
γώνας μας είναι καί πολυμέτωπος 
καί πολύπλοκος.

/"Λ μι κι
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χουν τεράστια ακρίβεια. Είναι σέ θέ
ση νά πλήξουν συγκεκριμένους στό
χους. "Εχει έπικρατήσει λοιπόν ή ά
ποψη^ λίγο - πολύ, — όχι έντελώς, 
άλλά σέ μεγάλο τμήμα τού κατεστη
μένου των Ηνωμένων Πολιτειών—  ό
τι είναι δυνατόν, σ’ ένα ττόλεμο αΰ- 
ριο, νά πληγούν τά στρατηγικά κέν. 
τρα τής μίας ύπερδύναμης άπό τήν 
άλλη ύττερδϋναμη χωρίς αύτό νά έ
χει τεράστιες συνέπειες γιά τούς πλη
θυσμούς. Δηλαδή έδώ έχουμε τήν έν
νοια ένός περιορισμένου πυρηνικού 
πολέμου, περιορισμένου μέ τήν έν
νοια ότι οΐ στόχοι είναι στρατηγικοί, 
στρατιωτικοί καί όχι ,πληθυσμιακοί. 
Αύτό έπιτρέπει νά μιλάμε γιά τήν έ- 
φικτότητα, τώρα, ποτέ δέν τό έλε
γαν, ένός πυρηνικού πολέμου. Μιλά
γαμε μόνο γιά  αποτροπή, δύναμη ά- 
ποτροπής. Τώρα μιλάμε γιά  τή δυ
νατότητα.

Υπάρχει κι ένα άλλο στοιχείο, τό 
στοιχείο τού ότι στερεά καύσιμα τώ
ρα χρησιμοποιούνται σέ όρισμένες 
μορφές, όπως είναι στό Πέρσινγκ 2, 
τά  όποια χρειάζονται μόνο 5 ' άπό 
τή στιγμή πού θά πατήσεις τό κουμπί 
μέχρι τήν, ώρα πού ,θά χτυπήσει τό 
στόχο στή Σοβιετική "Ενωση.

Σέ αντιδιαστολή μέ τούς διηπει
ρωτικούς πού απαιτούν δεκαπέντε λε
πτά. ’Αλλά αϋτή ή αλλαγή, όπως βλέ- 
πετε,εΐναι ποιοτικά πάρα πολύ ση
μαντική. Τί άκριβώς κάνει κανείς καί 
τί Αποφάσεις μπορεί νά πάρει μέσα 
σέ πέντε λεπτά-

Καί _ υπάρχει τό τρίτο. Υπάρχει ή 
παρεξήγηση ότι έάν πράγματι έξσ- 
πλιστεΐ ή Δυτική Ευρώπη μέ Γίέρ- 
σινγκ,καί Κρούζ γιά  νά αντιμετωπί
σει τά δδ 20 των Σοβιετικών καί τήν 
Αναπτυγμένη σοβιετική άεροπορία, 
τότε ίσως μπορεί νά περιοριστεί ό 
πόλεμος στήν Εύρωπαϊκή ήπειρο. 
Καί δέν θά είναι πρός συμφέρον τής 
Σοβιετικής "Ενωσης νά τόν γενικεύ- 
σει. ©ά πληγούν ήδη πολλά κέντρα 
της, γιατί νά τόν γενικεύσει; Καί άρ- 
χίζει νά περνά καί αυτή ή σκέψη, 
ότι θά είναι περιορισμένος ,ό πυρηνι
κός πόλεμος. μ’ αυτήν τήν έννοια, 
στον ευρωπαϊκό χώρο.

Μέ αυτούς τούς παραλογισμούς, 
κινείται στήιερα τό θέμα τών εξοπλι
σμών. Καί είναι γ ι’ αύτό, πιστεύω, 
πρώτιστο καθήκον καί έργο ένός Σο
σιαλιστικού Κινήματος πού πιστεύει 
στην ειρήνη, πού πιστεύει στήν άν. 
θρώπινη άξια, δηλαδή στην Ανθρωπό
τητα, νά συμμετάσχουμε ένεργά καί 
νά ’μαστέ στην πρωτοπορία τού κινή
ματος γιά τήν ειρήνη. Νά μή λογα
ριάζουμε^ ακριβώς, τί θά συμβεϊ αν 
αύξηθεί η μειωθεί κατά κάτι, ή δύ
ναμη. Αΰιό τό παιχνίδι, θά βάλω τά 
Πέρσινγκ έάν δέν καταστρέφεις —  
όχι μεταφέρεις—  τά δδ 20. Ή  ή ά- 
νάγκη μέ προσθήκες άντ! μέ άφαιρε- 
σεις. Αυτά όλα, γ ιά  μάς, είναι δεύ
τερε ύοντα- Γιά μας κάθε κίνηση, κά
θε μονομερής κίνηση, είτε λέγεται μο
ρατόριουμ είτε περιορισμός είτε μείω 
ςτη, είναι θετ-κή ποάξη.

Ή Κοινή Αγορά

Θά ήθελα νά πώ, δύο - τρία γενι
κότερα πράγματα γιά  τήν εξωτερική 
μας πολιτική. Πράγματι, άρνούμα- 
οτε τήν λογική τού διαμοιρασμού τού 
κόσμου σέ σφαίρες έπιρροής. Δέν 
μπορούμε νά θεωρούμε σάν βάση τής 
πορείας μας, τής λογικής μας έσαεί, 
τις  συμφωνίες τής Γ ιόιλτας καί τού 
Πστςτδαμ. Καί πιστεύουμε ότι στά 
πλαίσια αύτά, πρέπει καί μεΐς νά συμ 
βάλλουμε στήν παγκόσμια υπόθεση 
τής μείωσης τών πυρηνικών καί συμ
βατικών εξοπλισμών· Γιατ! στό μέτρο 
πού αύτό έπιτυγχάνεται, σ’ αύτό τό 
μέτρο καί μόνον, υπάρχουν καί δια- 
νοίγονται οί δυνατότητες μείωσης τής 
έπιρροής τών ύττερδυνάμεων στόν εύ- 
ρωπαϊκό χώρο. ‘Υπάρχουν οί δυνα
τότητες γιά, μιά, πορεία ευρωπαϊκή. 
Καί δταν λέω ευρωπαϊκή εννοώ καί 
Δύσης καί ’Ανατολής. Πασχίζουμε 
ταυτόχρονα νά συμβάλλουμε στή δια
μόρφωση ,μιάς νέας διεθνούς^ τάξης 
— κατά κύριο λόγο οικονομικής, βέ
βαια,—  μέ σχέσεις ισοτιμίας, αυτο
νομίας, Ανεξαρτησίας, ανάμεσα στις 
χώρες, καθώς καί στήν προώθηση τού 
Νότου στόν διάλογο Βορρά - Νότου.

Καί γιά  μάς, η υπόθεση τής ΕΟΚ 
είναι μιά υπόθεση πού περικλείνει μέ
σα της βασικά τή σύγκρουση Βορρά 
καί Νότου. Α λλά είναι εύρύτερη ή 
σύγκρουση. ‘Ολόκληρη ή Εύρώπη σέ 
σχέση μέ τήν ’Αφρική είναι Βορράς 
καί Νότος. Άλλά καί μέσα στήν Εύ
ρώπη ύπάρχει αύτή η πόλωση ανάμε
σα ατά συμφέροντα τοΰ Βορρά καί 
τά  συμφέροντα τού Νότου. ’Επίσης, 
είναι η προσπάθεια νά κατοχυρώσου
με ,τήν εθνική μας άνεξαρτησία μέσα 
στά πλαίσια τού συσχετισμού δυνά
μεων σήμερα σέ παγκόσμιο, εύρωπαϊ 
κό, μεσογειακό καί βαλκανικό επί
πεδο- Πρέπει γ ιά  κάθε κίνησή μας,

γ ιά  νά κατοχυρώσουμε τήν εθνική μας 
άνεξαρτησία, νά λαβαίνουμε ύπ’ όψη 
ταυτόχρονα όλες τίς έπιπτώσεις της 
σέ παγκόσμιο, ευρωπαϊκό, μεσογεια
κό καί βαλκανικό επίπεδο.

Καί είναι γ ι’ αύτό, μιά πάρα πολύ 
πολύπλοκη δουλειά πού απαιτεί αυ
τό πού λέμε... ζυγαριά- Κάθε κίνηση 
πρέπει νά είναι πολύ μετρημένη, ©ά 
πρέπει ταυτόχρονα όμως, νά μήν Α
δρανήσουμε, σάν Αποτέλεσμα τής δυ
σχέρειας τού ^προβλήματος, ©ά πρέ
πει νά κινηθούμε, κι αύτό καμμιά φο 
ρά Αποτελεί σχοινοβασία. Πάντως, 
τήν παρούσα, συγκυρία εμείς δέν τήν 
αποδεχόμαστε μοιρολατρικά. ’Αντί
θετα λειτουργούμε καταλυτικά, όσο 
μπορούμε^ γ ιά  νέες, θετικές, ισορρο
πίες. Και έπιδιώκουμε πραγματικά 
αύτή τή γεωπολιτική θέση, πού είναι 
τόσο δύσκολη γιά  μας, πάντοτε ήταν, 
είμαστε στό σταυροδρόμι Βορρά —- 
Νότου —  ’Ανατολής —  Δύσης. Αϋ
τή τή δύσκολη γεωπολιτική θέση πρέ 
πει νά τή μετατρέψουμε σέ πλεονέ
κτημα, νά τήν άξιοποιήσουμε, πρός 
τό συμφέρον τού λαού καί της χώ
ρας. Αύτό σημαίνει, πολλές πρωτο
βουλίες σύγχρονα πολυδιάστατες 
πρωτοβουλίες, ρεαλιστική πολιτική, 
άλλά άταλάντευτη κατεύθυνση. Πυξί
δα μας είναι ή έξασφάλιση τής ανε
ξαρτησίας καί τής Ακεραιότητας τής 
χώρας. Είναι ή συμβολή στήν ύφεση 
κα[ τήν ειρήνη, Γ ιατ! χωρίς αύτά,

ούτε δημοκρατία, ούτε σοσιαλισμό 
πρόκειται νά οικοδομήσουμε στήν 'Ελ 
λάδα. Πρέπει νά πώ τούτο: ότι οΐ 
πολιτικές θέσεις πού έχουμε πάρει σέ 
ευρωπαϊκό έπίπεδσ, έχουν ήδη επιφέ
ρει Αλλαγές κλίματος σέ πολλές κυ
βερνήσεις στήν Ευρώπη· ‘Η 'Ελλάδα 
έδειξε ότι δσο μικρή κι άν είναι μιά 
χώρα, άν διαθέτει στά πλαίσια ορι
σμένων όργανισμών, τή δυνατότητα 
νά_ πει όχι, καί έχει τή θέληση νά 
πεϊ όχι — έκεΐ είναι ή δυσκολία, τό 
όχι έχει συνέπειες—  τότε μπορεί νά 
επηρεάσει τήν πορεία τών πραγμά
των. Ξέρουμε ότι είναι περιορισμένες 
οΐ δυνατότητές μας, άλλά είμαστε υ
ποχρεωμένοι νά ασκήσουμε όλες ε
κείνες τίς πολιτικές πού εξυπηρετούν 
τά μακροπρόθεσμα συμφέροντα τής 
χώρας μας καί τού λαού μας.

Τώρα, σέ δ,τι Αφορά τήν Ε.Ο.Κ. 
δέν είπα σχεδόν τίποτα. "Οπως ξέ
ρετε έπιδόθηκε άπό τόν κ. Βάρφη έ
να κείμενο τό όποιο δημοσιεύτηκε, π ι
στεύω, στόν Τύπο, πού άφορά μιά 
σειρά άπό αύτό πού λέμε ειδικές ρυ
θμίσεις. Αύτή είναι ή σωστή φράση. 
Καί τη Δευτέρα, θά έχω έγώ τήν ευ
θύνη νά παρουσιάσω στό Συμβούλιο 
Κορυφής ■—στις Βρυξέλλες—  τήν έλ- 
ληνική θέση.

"Οσον άφορά τήν ΕΟΚ, εξετάζου
με τή δυνατότητα διαμόρφωσης ειδι
κούς καθεστώτος (ειδικών ρυθμίσεων) 
στον οικονομικό τομέα, διατηρώντας

τήν πλήρη αύτονομία στόν πολι
τικό τομέα. ’Απτό τήν έκβαση 
τών συνομιλιών θά έξαρτηθεΐ ή 
παραπέρα πορεία· Αύτά σ ’ ό,τι ά- 
φορά^τόν οικονομικό τομέα. Σέ δ,τι 
άφορά τήν πολιτική συνεργασία πρέ 
πει νά σάς είναι σαφές ότι ή Ελλά
δα,, εμείς, ή Κυβέρνηση αύτή, έχει 
πλήρως Ασκήσει τό δικαίωμα τού 
VETO.

, Ή , πορεία μας σέ σχέση λοιπόν 
μέ τήν ΕΟΚ είναι τώρα σέ μιά ανά
πτυξη. Μέσα σέ πολύ λίγο χρόνο —  
πιστεύω,, ένα μέ δύο μήνες—  θά έχει 
καταστεί σαφές έάν πράγματι μπο
ρούν νά παρασχεθούν άπό τήν ΕΟΚ 
εκείνες οί δυνατότητες πού νά μάς έ- 
πιτρέψουν νά πορευθούμε χωρίς νά 
ζημιώσουμε τήν έθνική μας οικονομία. 
"Οπως γνωρίζετε, επίσης, όσοι Αισχο 
λεϊστε καί λίγο μέ τό θέμα, είναι ότι 
έχουμε παραβεϊ μία μεγάλη σειρά 
Από κανόνες τής ΕΟΚ. Κι δταν στό  
Κιλελέρ είπα, δτι εμείς θά δώσουμε 
τιμές πού θά καλύπτουν τό κόστος 
παραγωγής είτε τό θέλουν οί Βρυξέλ
λες είτε όχι, τό, έννοούσα. Βεβαίως, 
τήν άκριβή μορφή που θά πάρουν αυ
τές ρί παροχές δέν τίς προσδιόρι
σα, άλλά έκεΐνο_ πού προσδιορίζω εί
ναι ότι τό εισόδημά τους θά είναι 
εισόδημα πού θά άντ αποκρίνεται στό 
κόστος παραγωγής συν ένα λογικό 
κέρδος. Αύτή τή δέσμευση τήν έ

χουμε.

ποιημένος καί όχι κομματικοποιμέ
νος—  νά ξέρει τά  όρια τών διεκδι
κήσεων στό συγκεκριμένο πρόβλημα. 
Ά λλά αύτό είναι έργο τού Κινήματος. 
Καί όχι τόσο τής Κυβέρνησης. Γιά νά 
μήν υπάρξουν επικίνδυνοι κραδασμοί 
στό πολιτικοοικονομικό πρόγραμμα 
τής Αλλαγής, πρέπει νά υπάρξει συ
νείδηση καί γνώση καί θάρρος. Ποιες 
θυσίες πρέπει νά κάνουμε πρόσκαιρα 
γ ιά  νά διασφαλίσουμε τήν έξοδο άπό 
τήν κρίση πού είναι προϋπόθεση γιά  
τήν έπίτευξη τών μακροπρόθεσμων 
στόχων μας; ©ά έλεγα δτι ό προϋ
πολογισμός τού 1982 είναι ενδιαφέ
ρον κείμενο, γιατί συμπυκνώνει τίς 
έντονες αντιθέσεις άνάμεσα στό σε
ληνιακό τοπίο πού παραλάβαμε μέ 
τούς Αναπτυξιακούς καί κοινωνικούς 
στόχους τού Κινήματος μας·

Οά πώ δύο - τρία λόγια, γιά  τίς 
σχέσεις παραγωγής. Είναι σαφές δ- 
τι γ ιά  αρκετό χρονικό διάστημα, σ’ 
αυτή τήν πορεία, θά, ύπάρξουν δια
φορετικές μορφές σχέσεων παραγω
γής πού θά συμβιώσουν. Καί μάλι
στα θά υπάρξει καί Ανταγωνισμός, 
θά ’λεγα_ άνάμεσα σέ δομές τέτοιες, 
©ά αναφέρω μόνον μερικά παραδεί
γματα όχι γ ιά  νά αναλύσω, άλλά 
γιά  νά βοηθήσω στήν κατανόηση τού 
θέματος. Στον ιδιωτικό τομέα, έπι
διώκουμε:

Την πάταξη τής παραοικονομίας· 
Αύτός είναι πολύ σημαντικός στό
χος. Φοροδιαφυγή, προμήθεια, άερι- 
τζήδες, άετονυχηδες.

Τόν έλεγχο τών μονοπωλίων καί 
τών πολυεθνικών σέ κρίσιμες πτυ
χές τής λειτουργίας τους καί ιδιαί
τερα σέ δ,τι άφορά ύπερτιμολογή- 
σεις, ΰποτιμολογήσεις, δηλαδή τήν 
παράνομη έξαγωγή συναλλάγματος. 
Μιά μεγάλη πηγή διαρροής συναλ
λάγματος είναι οί πολυεθνικές.

©ά προσπαθήσουμε μέ τήν πιστω
τική μας πολιτική νά τονώσουμε τίς 
παραγωγικές έπενδύσεις καί δχι τίς 
κερδοσκοπικές χρησιμοποιήσεις τών 
πιστώσεων.

Καί βέβαια έχουμε πάρει θέση δ
η  θά ένισχύσουμε τούς μικρομεσαί- 
ους πού ίσως μέ τήν πάροδο τού 
χρόνου κατορθώσουμε νά τους συνδέ
σουμε καί μεταξύ τους μέ διάφορες 
συνεταιριστικές μορφές.

Σέ δ,τι άφορά τίς ιδιωτικές, επι
χειρήσεις που έχουν στρατηγική ση; 
μασία, γ ι’ αυτές πού έχουμε πεϊ 
πώς θά κοινωνικοποιήσουμε στό πρό 
γραμμά μας, στή φάση αυτή περιο
ριζόμαστε στή διαμόρφωση εποπτι
κών συμβουλίων έξω άπό τήν έτπ- 
χείρηση, πάνω άπό τήν έπιχείρηση, 
πού όμως έχουν σύνδεση, πού περι
λαμβάνει τους εργαζόμενους, τούς 
διοικητικούς υπαλλήλους της έται- 
ρείας/ τήν Τοπική Αυτοδιοίκηση καί 
εκπρόσωπο τοΰ οργάνου προγραμ
ματισμού τής χώρας. “Ετσι ώστε 
νά εντάσσεται ή πορεία τους στό έ- 
θνικό πρόγραμμα. "Αν ύποθέσουμε 
πώς γιά  κάποιο λόγο θέλουμε νά 
τίς κοινωνικοποιήσουμε μέ τήν, έν
νοια τής έξαγοράς, σύμφωνα μέ τό 
Σύνταγμά μας είμαστε υποχρεωμέ
νοι νά καταβάλλουμε τήν αξία τής 
έταιρείας πού έθνικοποιεϊται, πλή
ρως, σέ ένάμισυ χρόνο. Δέν υπάρχει 
δυνατότητα γ ιά  όμόλογα κ.ά. Πρέ
πει νά δοθεί ρευστό μέσα σ’ ένάμι
συ χρόνο.

Υπάρχει τώρα μιά άλλη κατηγο
ρία έταιρειών έτηχειρήσεων πού τίς

λέμε προβληματικές ενώ είναι υπερ
χρεωμένες άλλά βιώσιμες. Καί έδώ 
πρόκειται νά Ιδρύσουμε έναν κοινω
νικό φορέα πού θά συνδέεται πιθα
νότατα μέ τήν ΕΤΒΑ καί ό όποιος 
μετά τή μετοχοποίηση τών δανείων 
θά άναλάοει βέβαια έμμεσα τή διοί
κηση αυτών τών έπιχει ρήσεων μέ δι
οικητικά συμβούλια. Είναι σαφές, ό
τι σ’ αυτές τίς επιχειρήσεις υπάρ
χουν δυνατότητες πειραματισμού μέ 
κοινωνικές μορφές, αύτοδιαχείρησης, 
έντονης συμμετοχής τών εργαζομέ
νων στά Δ.Σ. Υπάρχει επίσης η 
κατηγορία δημοτικών έπιχειρήσεων 

πού έλπίζουμε δτι θά πάρουν σάρκα 
καί όστά μέ τήν πολιτική Αποκέν
τρωσης πού Ακολουθούμε καί μέ τήν 
σημασία πού Αποδίδουμε στην Το
πική Αύτοδιοίκηση.

Καί ύπάρχει βέβαια τό μέγα καί 
κρίσιμο θέμα πού είναι ό άγροτσ- 
βιομηχανικός συνεταιρισμός πού θά 
μπορέσει στούς κόλπους του νά συμ 
περιλάβει όχι μόνο τήν Αγροτική πα  
ραγωγή άλλα καί ένα σημαντικό τμή 
μα τής βιομηχανικής παραγωγής τής 
χώρας. Είναι ίσως ή πιό σημαντική 
μορφή νέων παραγωγικών σχέσεων, 
πού θά προωθήσουμε.

"Εχουμε μιλήσει πάντοτε γ ιά  οί- 
κονομικό προγραμματισμό ανάπτυ
ξης. Καί βέβαια ό κ. Αάζαρης καί τό 
υπουργείο Συντονισμού έχουν έπω- 
μιστεϊ αύτό τό μεγάλο καί δύσκολο 
έργο, σέ συνεργασία, φυσικά, μέ δ- 
λους τούς άλλους τομείς. Άλλα γιά  
μάς, έκεϊνο πού πρέπει νά τονισθεΐ 
είναι δτι ύπάρχει ειδοποιός διαφορά 
άπό άλλους τύπους προγραμματι
σμού καί αύτή ή ειδοποιός διαφο
ρά είναι, Λ ένεργός συμμετοχή τού 
Λαού οπή διαμόρφωση τού προγράμ 
ματος. Αύτό σημαίνει, δτι τώρα, τα 
Νομαρχιακά Συμβούλια πρέπει νά 
παίξουν τό ρόλο τους. Αΰτό σημαίνει 
δτι οί Αναπτυξιακές ’Επιτροπές Βά 
σης θά πρέπει ν’ Αρχίσουν νά γίνον 
ται πραγματικότητα. Αΰτό σημαίνει 
δτι έδώ υπάρχει στίβος λαμπρός καί 
κρίσιμος γιά  τήν οργάνωση, γιά  τό 
Κίνημα.

Ό  ρόλος του 
Κινήματος

Τό Κίνημα μπορεί καί πρέπει νά 
παίξει αποφασιστικό ρόλο στην κι
νητοποίηση τής βάσης καί τήν καθο
δήγησή της, στή διαμόρφωση τού 
προγράμματος καί τήν υλοποίησή 
του. ’Εάν παραμείνουμε, όπως καί 
οί προκάτοχοι προγραμματιστές, μέ 
τήν έννοια δτι θά βγάλουμε έναν τό
μο, πού θά λέει Απ’ έξω 1983— 1987 
καί θά τόν πάμε στη Βουλή νά τόν 
ψηφίσουμε θά εχουμε κατορθώσει λί
γα  έάν δέν έχουμε κινητοποιήσει δ- 
λο τό λαϊκό δυναμικό. Αύτό ση
μαίνει δτι έδώ ύπάρχει ένας μεγά
λος λειτουργικός στόχος γ ιά  τό κί
νημά μας, πού θά δώσει ουσιαστι
κή ισχύ πάνω στήν πορεία τής οι
κονομίας καί τής κοινωνίας,

Γιατί, γ ιά  μένα,, ό ρόλος τής Ορ
γάνωσης είναι κρίσιμος. Αύτό δεν 
είναι μια λέξη πού λέώ γ ιά  νά είμα
στε δλ«  χαρούμενοι. Πιστεύω είλι- 
κρινά δτι έάν έμεϊς δέν κατορθώ
σουμε δχι μόνο νά μεγαλώσουμε, νά 
επεκτείνουμε τήν Οργάνωση, άλλά 
καί νά τήν δυναμώσουμε στελεχια- 
κά καί λειτουργικά, τελικά δέν θά 
έχουμε προσφέρει πολλά. Ή  μόνη 
μεγάλη έγγύηση είναι ή ανάπτυξη 
ένος γεροδεμένου, σφιχτοδεμένου, ι
δεολογικά ξεκαθαρισμένου κινήμα
τος πού νά δουλεύει άμεσα, όπως 
λέμε, πλάι, δίπλα, μαζί μέ τό λαό...

Ά π ό  ’κεί θά βγουν καί οί νέοι θε
σμοί,, καί θά ξεπηδήσουν καί νέες 
μορφές παραγωγικών σχέσεων. ’Αλ
λά ή Οργάνωση έχει καί έναν άλλο 
σημαντικό ρόλο. Μιλήσαμε τώρα γ ιά  
κινητοποίηση στά πλαίσια προγραμ 
ματισμού. Προσθέτω δτι είναι πάρα 
πολύ σημαντική ή πληροφόρηση άπό 
τήν βάση πρός τά  πάνω, πρός την 
Κ.Ε., τό Ε.Γ., τήν Κυβέρνηση. Ποιο 
είναι τό λαϊκό κλίμα, πού πάμε κα
λά, πού δέν πάμε καλά, τί περιμέ
νουν άπό  μάς, γιατί περιμένουν αύ
τά  κι όχι άλλα. Ταυτόχρονα, έχει έ
να έργο διαφώτισης. Κάθε Υπουρ
γός, κάθε 'Υπουργείο πρέπει νά δια
θέτει έναν μηχανισμό διαφώτισης. 
Περνάμε νομοσχέδια, βγάζουμε διοι
κητικές αποφάσεις. Αύτό πρέπει νά 
εξηγηθεί, νά περάσει στή βάση, νά 
δικαιολογηθεί. Θεωρώ άπαραίτητο, 
νά έχετε πλήρη γνώση ώστε νά μπο
ρείτε νά περνάτε στή βάση στην ορ
γάνωσή μαε καί πέρα άπ’ τήν ορ
γάνωση στο λαό, την πολιτική μας. 
Ποιά είναι. Καί άν δέν πάει καλά νά 
τήν έπανεξετάσουμε. Γ Γ αΰτό, γιά 
μένα, — κι έτσι τελειώνω—- τό δυ- 
νάμωμα τής όργάνωσης είναι προϋ
πόθεση γ ιά  τήν επιτυχία τοΰ έργου 
τής Αλλαγής.

Ή οικονομική πολιτική τής Κυβέρνησης
Δυό λόγια γιά  τήν οικονομική πο

λιτική μας. Αναμφισβήτητα, είναι 
πολύ δύσκολο έργο, ή άσκηση οικο
νομικής πολιτικής άπό μιά νέα σο
σιαλιστική κυβέρνηση στά πλαίσια 
μιάς οικονομίας πού χαρακτηρίζεται 
άπό χάος, άπό τεράστια ελλείμματα 
τού δημόσιου προϋπολογισμού, άλλά 
καί δλων σχεδόν τών δημόσιων, επι
χειρήσεων άπό τήν ύπαρξη μιά; Α
πίθανης παραοικονομίας ή οποία εί
ναι πραγματικά τό κλειδί γ ιά  τήν 
κατανόηση τής ελληνικής οικονομίας. 
“Αν έπρεπε νά έπισημάνουμε προσε
κτικά την ταξική δομή τής έλληνικής 
κοινωνίας, θά κάναμε μεγάλο λάθος 
νά μέναμε στά στερεότυπα δηλ. νά 
τά  βάλουμε μέ τό  ̂όιομήχανο καί νά 
σταματήσουμε έκεΐ. ‘Ο βιομήχανος έ
δώ σέ  μεγλο μέτρο — καί δέν μιλώ 
γ ιά  τίς πολυεθνικές—  είναι Τράπε
ζες· Ά λλά στήν πραγματικότητα, η 
τάξη πού κατορθώνει νά συγκεντρώ
νει ένα Απαράδεκτα μεγάλο τμήμα 
έθνικοΰ εισοδήματος, είναι μιά τάξη 
πού θά τήν όνομάζαμε παρασιτική. 
Αύτή πού στηρίζει τήν παραοικονο
μία, μιά δψη τής οποίας είναι βέβα'α, 
ή Φοροδιαφυγή, οί προμήθειες π.χ; 
γ ιά  όλες τίς Αγορές πού κάνει τό 
Δημόσιο άπό τό εξωτερικό, είναι τε
ραστίων διαστάσεων· Καί έχουν δια
μορφώσει ένα πολυπληθές κοινωνικό 
στρώμα μέ τεράστια ποσοστά παρά
νομης αμοιβής;, πού προέρχονται άπό 
τίς άγορές τού Δημοσίου άπό τό έ- 
ξώτερικό.

Μιλάμε γ ιά  απίθανα* ποσά μέ τά  
δικά μας μέτρα. Βέβαια, τό πώς θά 
τά  έντοπίσει κανείς καί πώς θά τά  
έλέγξει, είναι άλλο θέμα. Ά λλά μπο
ρώ νά σάς πώ άτι αύτό είναι κάτι 
πού απασχολεί τήν Κυβέρνησή μας.

Κάτω άπό αυτές τίς συνθήκες,, σέ 
παγκόσμια κρίση καί δική μας, άνέ- 
λαβε ή σοσιάλιστική Κυβέρνηση. Καί 
είναι φυσικό δτι μέσα σ’ αύτά, τά  
στενά πλαίσια, δοκιμάζεται ή ένατη, 
τα  καί ή συνοχή τών δυνάμεων τής 
Αλλαγής. Βασική εισοδηματική,πολι
τική τού έτους ’82 ήταν ή , ευνοϊκή 
μεταχείριση τών κατωτέρων εισόδημα 
τικών στρωμάτων, σχι τών μεσαίων 
τόσο πολύ καί άσφαλώς δχι τών ύ- 
ψηλών. 'Η φορολογική πολιτική, πού 
ακολουθήσαμε έπανορθώνει κάπως 
γ ιά  τίς μεσαίες τάξεις τήν κατάστα
ση, άλλά βέβαια έπιβάλλει σημαντι
κούς καί νέους φόρους οί όποιοι εί
ναι Απαραίτητοι γ ιά  τήν μείωση τού 
έλλείμματος καί ταυτόχρονα γιά  τήν 
πραγματοποίηση δαπανών σέ κοινωνι
κούς τομείς, ©ά ήθελα νά τονίσω κά
τι πού δέν έχει τονιστεί στόν Τύπο: 
δτι τό έλλειμμα πού παραλάβαμε ατό 
δημόσιο τομέα ήταν 350 δισ. ’Εμείς 
θά τό κατεβάσουμε κάτω άπό τόν α
ριθμό αΰτό. Τό θέμα είναι τούτο, δτι 
έάν μιλάμε γ ιά  τιμές 1982 τά  350 
δια. τού 1981 δέν είναι 350. Νά πώ 
πώς είναι 430; "Αρα δταν λέμε δτι 
κρατήσαμε τό έλλειμμα κάτω άπό τό 
350 έχουμε ήδη κάνει μιά σχεδόν 
ηρωική πράξη. Είναι πολύ σημαντική 
ή μείωση. Έδώ γιά  μένα είναι τό 
κλειδί· 'Οπως ξέρετε, είμαστε μιά 
χώρα πολύ στενά συνδεδεμένη μέσω 
εξαγωγών, εισαγωγών, κ.λ.π. μέ τόν 
ύπόλοιπο κόσμο. Δέν είμαστε Α λ
βανία. Είμαστε μιά πάρα πολύ άνοι- 
γτή οικονομία. Ό  εξωτερικός τομέας 
δηλ. παίζει μεγάλο ρόλο. Ταυτόχρο
να είμαστε μιά οικονομία πού, στά 
πλαίσια τά  κλασικά δέν έχει κατορ

θώσει ,νά πληρώνει γιά  τίς εισαγωγές 
της μέ εξαγωγές. Ή  σχέση είναι πε
ρίπου 1 :3 , Καί στηριζόμαστε έντε
λώς γ ιά  τό ισοζύγιο πληρωμών, σέ 
άδηλους πόρους όπως είναι ό του
ρισμός, δπως είναι οί επιταγές τών 
μεταναστών, δπως είναι ή εμπορική 
ναυτιλία. Καί δ,τι μένει άπ ’ αύτό κα
λύπτεται μ’ ένα συνδυασμό εισροής 
ξένου κεφαλαίου καί τελικά δανεισμού 
άπό τόν διεθνή τραπεζικό μηχανισμό, 
άπό τήν παγκόσμια χρηματαγορά· 
’Αντιμετωπίζουμε βέβαια συρρίκνωση 
τών πόρων άπό τή ναυτιλία, συρρί
κνωση τών, πόρων άπό τούς μετανά
στες, συρρίκνωση τών πόρων άπό τόν 
τουρισμό. “Οχι μόνον έμεϊς. Υ πάρ
χει μία τεράστια παγκόσμια κρίση. 
Μέ τέσσερα έκατομμύρια π.χ. ανέρ
γων στήν Εύρώπη δέν περη ένεις πολ 
λά άττό τόν τουρισμό κ.λ.π. Κάτω 
άπό τίς συνθήκες αύτές, η Ελλάδα 
θά πράττει νά στηριχτεί αρκετά στόν 
εξωτερικό δανεισμό —  όχι περισσό
τερο άπό πρίν, άλλά τουλάχιστον & 
σο πρίν. Καί έδώ Ακριβώς είναι τό 
κλειδί τής ιστορίας. Έ άν ή οικονομία 
σου δέν κριθεϊ φερέγγυα, μέ κάποια 
έννοια τού νοικοκύρη, θά άναγκασθείς 
νά πάς στό διεθνές νομισματικό τα
μείο καί νά χτυπήσεις τήν πόρτα 
του. Καί αυτοί θά σού δώσουν. Ά λ
λά ύπό τόν δρο πλέον, δτι αΰτοί θά 
επιβάλλουν — εκείνοι οέ σένα— τήν 
οικονομική πολιτική τής Κυβέρνησής 
σου. Καί αύτό σημαίνει: τέρμα στό 
σοσιαλιστικό πείραμα. Καί γ ι’ αύτό 
είπαμε δτι έμεϊς θά είμαστε νοικοκύ
ρηδες γ ιά  νά διατηρήσουμε καί νά ε
δραιώσουμε, τήν άνεξαρτησία μας· 
Στό μεταξύ, βέβαια, υπάρχουν κι άλ
λες δυνατότητες πού εκμεταλλευόμα
στε, στις όποιες ελπίζουμε- Ά λλά 
ήθελα νά δώσω αύτή τή βασική έ- 
ξήγηση. "Οτι γιά  μάς, ταυτόχρονα, ή 
Αναδιανομή τού είοσδήμοττος, μέσω 
εισοδηματικής καί φορολογικής πολι
τικής, ή κατανομή τών δαπανών τού 
Δημοσίου πρός όφελος τών άσθενε- 
στέρων περιοχών καί τάξεων τής χώ
ρας μας καί ή έδραίωση τής οικο
νομικής σταθερότητας σάν όρος Ανε
ξαρτησίας, αύτά ήταν οί τρεις στό
χοι, οί τρεις άξονες όπως λέμε, γ ύ 
ρω άπό τούς όποιους διαμορφώσαμε 
Οικονομική πολιτική.

Τώρα θά άναφερθώ σέ δύο - τρία 
πρόσθετα θέματα:

Ξεκινήσαμε απτό τό πρόβλημα_ τής 
ενότητας καί συνοχής τοΰ λαϊκού κι
νήματος, τών δυνάμεων τής ’Αλλα
γής. Καί γ ι’ αύτό πραγματικά, π ι
στεύω, πώς είναι άπαραίτητο νά δον 
λέψουμε γ ιά  νά διαμορφώσουμε ένα 
πλαίσιο μακρόπνοης Αλληλεγγύης καί 
κοινής στάσης., Ά π ’ τόν Αγρότη καί 
τόν εργάτη μέχρι τόν μικρομεσσΐσ. 
Χρειάζεται ένα πολύ πλατύ μέτωπο 
δυνάμεων Αλλαγής.

Καί θά πρέπει επίσης νά μπορέ
σουμε νά περάσουμε τό μήνυμά, μας 
στόν εργατικό, βιοτεχνικό καί Αγρο
τικό συνδικαλισμό. Ποιο είναι τό μή
νυμα:

’Εμείς, θά στηρίξουμε τό συνδικα
λιστικό κίνημα, θά τό κΟΕΤοχυρόσου- 
με θεσμικά. Μόλις σήμερα μιλούσα 
μέ τόν κ. Κακλαμάνη γ ιά  τόν, θεσμι
κό νόμο ττού θά καταργήσει τόν 330. 
Τό ίδιο θά συμβεί μέ τούς αγροτι
κούς συλλόγους. Κατοχυρώνουμε καί 
καθιερώνουμε τή δύναμη τού οτυνδικα- 
λισμού, μά ταυτόχρονα θά πρέπει 6 

συνδικαλισμός — άν 'είναι πολίτικο-
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Σ* δλη τή χώρα τίποτα και πουθενά ΔΕΝ μπορεί νά 

μείνει φθαρμένο, άναλλοίωτο καί άπολιθωμένο. Τα 
πάντα είναι άνάγκη —είναι δρος επιβίωσης του "Ε
θνους καί τοΟ ΛαοΟ μας— νά μπουν στην τροχιά της 
Ελπίδας, τής δημιουργίας και τής ’Αλλαγής, άπο- 
κτώντας κίνηση, έπαναπροσδιορισμό καί μετασχη
ματισμό.

Διεθνείς σχέσεις καί προσανατολισμοί, οικονομική 
δομή, κοινωνικές σχέσεις, δημοκρατικοί θεσμοί καί 
πολιτιστικές άξίες Απαγκιστρώνονται άπό τή λογική 
καί τό συμφέρον τής ντόπιας καί ξένης όλιγαρχίας. 
Βρίσκουν τό νέο περιεχόμενό τους μέ έπίκεντρο την 
ΕΛΛΑΔΑ, τό ΛΑΟ καί τόν ΑΝΘΡΩΠΟ, ύποτάσσοντας 
τίς Συμμαχίες στό ΕΘΝΟΣ, τήν Ιδιωτική κερδοσκο
πία στίς κοινωνικές άνάγκες καί τόν κοινωνικό έλεγ
χο, τόν αύταρχισμό στό ριζικό έκδημοκρατισμό, τήν 
Αλλοτρίωση στή συμμετοχή καί τήν αύτοδιαχείριση.

'0  πρόεδρος ιον Π Α ΣΟ Κ  καί Πρωθυπουργός Α . Γ . Παπανδρέου χαιρετίζει τήν ’έναρξη των, έργα- .ί
σιων τής Κεντρικής ’Επιτροπής τον Π ΑΣΟ Κ. ?

1 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
Γδύσαμε τήν πλάτη στό χθές, πού 

δυστυχώς είχε μια συνεχόμενη διάρ
κεια 4 δεκαετιών.

Σήμερα στρέφουμε τό πρόσωπό 
μας πρός τό αύριο, πού είναι ταυτι
σμένο μέ τό δραμά μας για  ένα 'Ε 
θνος άνεξάρτητο, Δυνατό και άκέ- 
ραιο, γ ια  μιά κοινωνία χωρίς έκμε- 
τάλλευση καί χωρίς άλλοτρίωση γιά 
μιά ζωή μέ χαμόγελο, χωρίς πολέ
μους καί δίχως άγχος.

Τό κενό άνάμεσα στό χθές καί στό 
αύριο καλύπτεται μέ τήν πραγματι
κότητα του σήμερα. Μιά πραγματι
κότητα στιγματισμένη μέ τήν άρνη- 
τική κληρονομιά που παραλάδαμε. 
Μιά πραγματικότητα που ΔΕΝ εΤναι 
δυνατό νά άποδεχτοΰμε σαν τετελε
σμένη άναλαμβάνοντας τήν ώραιοποί 
ηση καί τή διαχείρισή της ΑΛΛΑ 
μέσα άπό άγώνες να τήν ΑΛΛΑ-ΟΥ- 
ΜΕ ΡΙΖΙΚΑ.

ξεις βγαίνουν άπό τό περιθώριο, τήν 
παραποίηση, τή φθορά καί τήν κη
δεμονία καί σηματοδοτούν τήν πο; 
ρεία καί τόν άγώνα ένός Έθνους καί 
ένός λαού.

ΕΤναι νίκη ένός άφυπνισμένου πο
λιτισμού καί πνεύματος πάνω στήν 
άλλοτρίωση καί τήν παροπλισμένη 
δυνατότητα. ’Ενός πολιτισμού και 
πνεύματος, πού μέσα άπό μιά Έλ- 
ληνο - κεντρική δυναμική δημιουργία 
άνοιχτή καί κριτική στά διεθνή ρεύ
ματα καί άξίες, διαμορφώνει μιά 
πρωτοποριακή Έθνικολαϊκή συνείδη
ση. Αυτή ή συνείδηση δέν ύποτάσσε- 
ται καί δέν μιμείται άνευ δρων τά 
ξένα πρότυπα ΑΛΛΑ άναζητεί μιά

σύγχρονη ταυτότητα δεμένη μέ τίς 
παραδόσεις άλλά ταυτόχρονα προω
θημένη καί σύμφωνη μέ τις άπαιτή- 
σεις καί τίς άνάγκες τών καιρών μας.

Τέλος, είναι νίκη τής ριζικής ά- 
νανέωσης στό ύφος, τή μορφή, το πε
ριεχόμενο καί στά φυσικά πρόσωπα 
τής διακυβέρνησης. Νέοι καί άφθαρ
τοι άνθρωποι συγκροτούν έναν και
νούργιο τύπο πολιτικών στελεχών μέ 
πείρα καί παρών στούς πολιτικούς 
καί συνδικαλιστικούς άγωνες, μέ κοι
νωνική καταξίωση, μέ κομματική προ 
σφορά. Αύτή ή διαδικασία άνάδειξης 
υπερφαλαγγίζει τή γνώοιμη μέθοδο 
τής κληρονομικής διαδοχής καί τοΰ 
πελατειακού συστήματος.

Α. Ή σημασία και τό νόημα τών εκλογών
1. Οί πρώτοι 5 μήνες τής Κυβερ

νητικής θητείας τοΰ ΠΑΣΟΚ, μεστοί 
άπό πράξεις, έπιλογές, γεγονότα 
καί πρωτοβουλίες, άποτελοΰν ένα ά- 
ποκαλυπτικό καί χειροπιαστό δείγ
μα πολιτικής γραφής. Έ να  δείγμα 
γραφής πού έγγυάται μιά σταθερή 
καί άταλάντευτη πορεία μέ σιγουριά 
μέ συνέπεια καί μέ αισιοδοξία. Ή  
άλλαγή π ιά  δέν είναι μιά ούτοπική 
έπιθυμία, μιά άόριστη ύπόσχεση, έ
νας άνέκφραστος πόθος. Ή  άλλαγή 
π ιά  σάν μιά άναπότρεπτη άναγεν· 
νητική διαδικασία έθνικοΰ έπαναπρο- 
σδιορισμού, θεσμικών τομών καί δο
μικών μετασχηματισμών, διαθέτει καί 
«ή μέρες καί έργο».

Μέ άφετηρία τήν 18η τού 'Οκτώ- 
βρη τού 1981 δλοι μας βιώνουμε μιά 
πρωτόφαντη καί κοσμογονική φάση, 
πού τήν έξέλιξή της μέρα μέ τή μέ
ρα τόσο συλλογικά δσο και άτομικά 
δοκιμάζουμε, κρίνουμε άλλά καί ση
μαντικά έπηρεάζουμε.

2. Σ’ αύτή τήν ήμερομηνία ό Ε λ 
ληνικός λαός έδωσε τό δικό του πα
ρών στό ραντεβού μέ τήν ιστορία. 
Διατύπωσε μέ ώριμότητα καί σαφή
νεια τήν κατάφασή του — τό ΜΕΓΑ
ΛΟ ΝΑΙ—  στήν πολιτική τής ’Αλ
λαγής καί τήν άρνησή του — τό Με
γάλο ΟΧΙ—  στήν πολιτική τής Δε
ξιάς. Ή  νικηφόρα έκβαση τής κορυ
φαίας πολιτικής άναμέτρησης δικαί
ωσε τό δραμα καί τούς άγώνες γε
νιών καί γενιών. Όριστικοποίησε έπι- 
τέλους τό ΤΕΛΟΣ τής μονοκρατορί
ας τής ΔΕΞΙΑΣ καί μαζί της τήν έ- 
ξάρτηση, τόν αύταρχισμό καί τίς άν- 
τιλαϊκές έπιλογές της. Ταυτόχρονα 
ΑΝΟΙρΕ τό δρόμο γιά  μιά ‘Ελλάδα 
’Ανεξάρτητη, Δημοκρατική καί Σο
σιαλιστική. Τά άποτελέσματα τών 
έκλογών ΔΕΝ είναι τυχαία, άλλά ά
ποτελοΰν μιά άσφαλή καί έγκυρη κα
ταγραφή χρόνιων πολιτικών διεργα
σιών καί κοινωνικών διαφοροποιήσε
ων στόν προσανατολισμό καί στή

φίσυνείδηση τοΰ Ελληνικού Λαού.
'? Τά έκλογικά ποσοστά καί κατ’ έ- 
■»ττέκταση ή άναδιάταξη τών πολιτι-

κών δυνάμεων συμπυκνώνουν τό πε
ριεχόμενο καί τήν ένταση τής πολιτι
κής καί κοινωνικής διαπάλης τής προ
ηγούμενης περιόδου.

Γιά πρώτη φορά μετά άπό πολ
λές δεκαετίες — μέσα άπό τήν ταύ
τιση τού συμφέροντος καί τής έπιθυ- 
μίας τών λαϊκών μαζών μέ τήν έκ
φρασή τους—  ή συντριπτική κοινω
νική πλειοψηφία τών μή προνομιού
χων μέ καταλύτη καί φορέα τό ΠΑ. 
ΣΟ Κ. έγινε πλειοψηφία πολιτική.

3. Τό 48,5ο)ο καί ή  Ισχυρή αυ
τοδύναμη Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ ά- 
ποτελεΐ ένα δεδομένο άξεπέραστο )̂ ω- 
ρίς προηγούμενο καί χωρίς παράλ
ληλη σύγκριση στόν έθνικό καί διε
θνή χώρο. Γ ιά τούτο είναι άναγκαΐο 
νά άποκρυπτογραφηθεί ή βαθύτερη 
σημασία τής νίκης τών λαϊκών δυ
νάμεων, πού είναι μιά νίκη πολυ
διάστατη.

Είναι νίκη έθνική γιατί ή Ελλάδα 
διεκδικεί καί έπανακτά τήν άπόλυτί) 
κυριαρχία καί άνεξαρτησία στή φωνή 
της, στά δικαιώματά της, στίς κινή
σεις της. Γ ιά πρώτη φορά μέ τη στά
ση της διαμορφώνει νέους συσχετι
σμούς καί μιά νέα δυναμική στή Με
σόγειο, στήν Εύρώπη, στον κόσμο 
δλο.

Είναι νίκη πολιτική, γιατί ό Κυ
βερνητικός λόγος καί ή εξουσία άρ- 
θρώνεται άπό ένα δημοκρατικό, αυ
θεντικό καί γνήσια λαϊκό φορέα, με
τατοπίζοντας καί άνατρέποντας πα
λιές παγιωμένες κομματικές ισορρο
πίες καί συσχετισμούς.

Είναι νίκη κοινωνική γιατί νέες 
κοινωνικές δυνάμεις οί έκμεταλλευό- 
μενοι καί μή προνομιούχοι Έλληνες 
— οί πιο ζωντανές στόν τόπο μας( 
αυτές πού μοχθούν, παράγουν και 
δημιουργούν—  καταλαμβάνουν τό πο 
λιτικό προσκήνιο. Διαμορφώνουν νέα 
σχέση μέ τήν πολιτική καί άναγο- 
ρεύονται μέσα άπό τήν ένεργητική 
τους συμμετοχή σέ Ιστορικά ύποκεί- 
μενα τής άλλαγής.

Είναι νίκη ιδεολογική, γιατί ή Ά 
νεξαρτησία, ή Δημοκρατία καί ό Σο
σιαλισμός σάν ίδεες, στόχοι και πρά

Β. Άναπενάληπτο πείραμα. 
’Αλλαγή — Εύθύνη

4. Ό  Λαός μέσα άπό τή νίκη τού 
ΠΑΣΟΚ γύρισε μιά παλιά σελίδα 
μέ μίζερο παρελθόν. Άνοιξε ένα νέο 
όρίζοντα γιά  τήν κοινωνία τοΰ μέλ
λοντος.

Έχουμε άναλάβει καί έπωμιστεΐ 
τήν εύθύνη γιά  ένα άνεπανάληπτο πεί 
ραμα σοσιαλιστικής άλλαγής σέ μιά 
περιφερειακή χώρα, πού ή έπικαιρό- 
•ητά του προέκυψε μέ δημοκρατικά 
μέσα. Τό έγχείρημά μας έχει πρό
σθετες δυσκολίες γιατί συμπορεύε
ται μέ τή διεθνή ένταση καί τήν άνα- 
βίωση τοΰ ψυχρού πολέμου, μέ τή 
βαθειά καί παρατεταμένη οικονομική 
κρίση, μέ μιά 40χρονη θεσμική «ά- 
γκύλωση» καί άναχρονιστικότητα καί 
τέλος μέ τά σωβινιστικά κηρύγματα 
καί τίς επεκτατικές βλέψεις της άρ- 
χουσας τάξης τής Τουρκίας.

Γ ιά μάς ΔΕΝ πρέπει νά υπάρχει 
καί νά Ισχύει τό κλασικό δίλημμα ά
νάμεσα στήν επιτυχία καί τήν άπο- 
τυχία. ’Εμείς ΔΕΝ έχουμε δικαίωμα 
νά άποτύχουμε. Ό  δρόμος μας είναι 
δρόμος χωρίς επιστροφή. Ή  εύθύνη 
ή δική μας άπέναντι στήν Ιστορία, 
τό Έθνος καί τό Λαό είναι τεράστια.

Υπάρχουν εύλογα έρωτήματα καί 
σκέψεις. Γιατί ή άλλαγή έγινε τώ
ρα; Γ ιατί έγινε κύρια μέσα άπό τό 
ΠΑΣΟΚ καί όχι άπό άλλους; Μέσα 
στήν προσπάθειά μας νά δώσουμε 
μιά άξιόπιστη απάντηση διαπιστώ
νουμε δτι δέν υπάρχουν συνταγές έ
τοιμες καί προκατασκευασμένες μέ 
δόγματα άραχνιασμένα. Διαπιστώ
νουμε μιά πρωτοτυπία, μιά ιδιομορ
φία, μιά μοναδικότητα. Έ χουμε την 
αίσθηση καί τή σιγουριά δτι άνι- 
νεύουμε, άνοίγουμε καί περπατάμε 
να δρόμο_ ‘Ελληνικό, πού είναι άρ

ρηκτα δεμένος μέ#τή φύση, τό χαρα
κτήρα τής κοινωνίας μας καθώς καί 
μέ τήν Ιστορική διαδρομή, τή γνώση

καί τήν πείρα τών πολιτικών μας δυ
νάμεων.

5. Στα 7 χρόνια τής ζωής, τού α
γώνα καί τής δημιουργίας μας, δια
θέτουμε μιά συνέχεια καί συνέπεια 
στή στρατηγική, τούς στόχους καί 
στή δράση μας.

Τό 1974 τό ΠΑΣΟΚ ήταν 6 μό
νος πολιτικός Φορέας πού άρνήθηκε 
τόν καθορισμό τής φυσιογνωμίας καί 
τής δράσης του στις μυθοποιημένες 
άντικειμενικές συνθήκες τής στιγμής. 
’Αμφισβήτησε ριζικά τήν ιδεολογική 
κυριαρχία τόσο τών συντηρητικών. 
Φιλελεύθερων δυνάμεων δσο καί τής 
παραδοσιακής ’Αριστερός.

 ̂Γιά νά μήν προχωρήσουμε καί νά 
μην ένσωματωθοΰμε στην εύνουχιστι- 
κή λογική τοΰ πολιτικού ρεαλισμού, 
τών όριακών άντιπαραθέσεων καί γιά  
νά μήν άπωθήσουμε τή συνολική ρή
ξη προτάξαμε ένα δραματικό πρότυ
πο —  ένα ριζοςτπαστικό σχέδιο γιά 
τό Έθνος καί τήν Κοινωνία. Έμεΐς, 
τότε, μέ πλήρη συναίσθηση τών εύ- 
θυνών μας πέρα άπό τό τακτικό έφι- 
κτό τής στιγμής ΠΡΟΤΑΞΑΜΕ στρα 
τηγικά τό κοινωνικά άναγκαΐο καί τό 
ιδεολογικά έπιθυμητό. Είχαμε πλήρη 
έπίγνωση τών έπιλογών μας και τής 
επίπτωσής τους. "Αν καί κατηγορη- 
θήκαμε γιά  ούτοπιστές έμεΐς είμα- 
σταν σίγουροι δτι τό ΠΑΣΟΚ σάν 
πραγματικότητα; σάν δραμα, σάν δυ 
ναμική — καί μέσα στή συγκεκριμέ
νη στιγμή άλλά καί μέσα στίς δρα- 
τές έξελίξεις—  ΔΕΝ ήταν χίμαιρα.

Βλέπαμε μπροστά καί σφυρηλα
τούσαμε μέ έπιμονή καί ύπομονή τή 
μοναδική διαζευκτική λύση στήν πο
λύμορφη κρίση, πού μάστιζε τόν τό
πο μας.

6. Σέ μιά κρίσιμη Ιστορική καμπή 
γιά  τή χώρα μας, τή Μεσόγειο, τήν 
Εύρώπη καί τόν Κόσμο δλο —  δπου

ή παγκόσμια «τάξη πραγμάτων» β ρ ίί  
σκεται σέ μιά συνεχή καί αύξανόμε-1 2
νη ρευστότητα καί τϊ κοινωνικό - οι- ί 
κονομικά συστήματα κλυδωνίζονται, ί 
τό ΠΑΣΟΚ στέκεται όρθιο και ά να -: 
πτύσσεται. Σέ μιά έποχή δπου τά  ί 
πολιτικά έποικοδομήματα άμφισβη- 
τοΰνται, κείμενα γραφών άπορρίπτον- 
ται καί κΛβ&ικές άναλύσεις άναθεω- 
ροΰνται —  τό ΠΑΣΟΚ έδωσε καί δί
νει τή ΔΙΚΗ του γόνιμη συμβολή 
στή χαμένη ταυτότητα καί στήν άνα- 
ζήτηση τών δημοκρατικών καί προο
δευτικών δυνάμεων.

Πρέπει νά ξαναδιαβάσουμε μέ προ 
σοχή παλιά καί νέα μέλη τή Διακή
ρυξη τής_ 3ης Σεπτέμβρη νά σκύ
ψουμε στήν πηγή καί νά βρούμε τό 
στίγμα καί τό νήμα μας. Μιλήσαμε 
καί συνεχίζουμε νά μιλάμε μέ παρρη
σία γιά  ’Ανεξαρτησία, ’Ακεραιότη
τα, άρνηση τών ψυχροπολεμικών 
μπλοκ. Ειρήνη. Μιλήσαμε καί μιλά
με γιά  λαϊκή Κυριαρχία, Κοινωνική 
Χειραφέτηση, ’Απελευθέρωση τών μή 
προνομιούχων γιά  Σοσιαλιστικό Με
τασχηματισμό μέ Κοινωνικοποίηση, 
’Ελευθερία, πλουραλισμό, άποκέντρω 
ση, συμμετοχή καί αύτοδιαχείριση.

Γ. Σύντομη πολιτική 
άναδρομή. 
’Αναγκαία 

συμπεράσματα
7. ’Εδώ θά πρέπει νά ξεκαθαρίσου 

με μιά γιά  πάντα δτι ή γέννηση, ή πο 
ρεία καί άνοδος τοΰ ΠΑΣΟΚ δέν δ- 
φείλεται σέ μιά διαδικασία σκοτει
νή, εφήμερη καί ξεκομμένη άπό τήν 
ταξική πάλη.

Ή  άνάδειξη τοΰ ΠΑΣΟΚ έντο- 
πίζεται βαθειά μέσα στίς διαδικασί
ες καί τίς άντιθέσεις τοΰ καπιταλι
στικού συστήματος στήν 'Ελλάδα και. 
άποτελεΐ καρπό τής κοινωνικής έξέ- 
λιξης_ καί πολιτικής ώρίμανσης τών 
λαϊκών δυνάμεων. Τό ΠΑΣΟΚ σάν 
κίνημα μέ δυναμική προοπτική ένσάρ 
κωσε μιά ανεπανάληπτη λαογέννητη 
μαζική πρωτοβουλία καί ώθηση. Σάν 
κίνημα μέ αύτόνομο ιδεολογικό λόγο 
συνταύτισε τή στρατηγική του μέ τήν 
ιστορική άναγκαιότητα γιά  ριζική 
άλλαγή στις σημερινές πολιτικές, οι
κονομικές και κοινωνικές δομές καί 
σχέσεις. Μέ τήν ίδρυσή του έγινε πό 
λος δυναμικής συσπείρωσης πλατειών 
λαϊκών στρωμάτων μέ διαφορετική 
κομματική καταγωγή άλλά μέ μιά 
σταθερή φορά κοινωνικής συμπόρευ- 
σης καί πολιτικής σύγκλισης. Τά
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τό είχε σαν έπΐπτωση οΐ λαϊκές δυ
νάμεις μέ θεαματικό τρόπο:

—  νά άπαγκιστρώνονται άπό τά 
παραδοσιακά κομματικά μπλόκ καί 
νά ξεπερνούν όριστικά τά προδικτα- 
τορικά σημεία πολιτικής αναφοράς 
(EPE, Ε.Κ. καί ΕΔΑ), διαμορφώ
νοντας νέους κοινωνικούς. Ιδεολογι
κούς καί κομματικούς όρους γιά  τη 
μεταπολιτευτική περίοδο.

—  νά άρνοΰνται σθεναρά την προ- 
διαμορφωμένη φεουδαρχική καί παθη
τική σχέση άνάμεσα στον πολίτη 
καί την ̂ πολίτικη δράση. Κι άκόμα 
νά άρνοΰνται τή διατήρηση της ά- 
ναντιστοιχίας άνάμεσα σέ πολιτική 
έκφραση και τό άντικειμενικό κοι
νωνικό συμφέρον, θέτοντας σέ κρίση 
τούς κλασικούς μηχανισμούς έκλογι- 
κής ένσωμάτωσης καί πελατείας.

—  νά ξεπεράσουν τό άστικο - φι
λελεύθερο Φράγμα καί ο) στόχοι 
τους νά έχουν πάντα ταξική άνα- 
γωγή.

—  νά είσδάλουν όρμητικά στό 
προσκήνιο άναπτύσσοντας έντονη πο
λιτική πρωτοβουλία καί κοινωνική 
δράση, χωρίς νά παγιδεύονται στις 
έπιμέρους ένδοαστικές άντιθέσεις 
καί στήν άγονη καί στείρα στρατη
γική τής παραδοσιακής άριστεράς.

—  νά άγκαλιάσουν ένα μαζικό σο
σιαλιστικό κόμμα καί μιά πραγμα- 
τώσιμη στρατηγική έθνικής άνεξαρ- 
τησίας καί κοινωνικής άλλαγής. Νά 
διευρύνουν ουσιαστικά τό χώρο καί 
την υπόσταση των δυνάμεων της 'Αλ
λαγής, σφραγίζοντας τήν πολιτική 
καί ιδεολογική άναμόρφωση, έμπλου- 
τισμό καί άνανέωσή τους.

Δικαιωμένες επιλογές

ΠΑΣΟΚ ήταν καί είναι ή αυτόνομη 
έκφραση τοΰ κοινωνικού πολίτικου 
ριζοσπαστισμού, πού σάν φαινόμενο 
ταξικό έκανε όρμητικά τήν είσοδό 
του στή μεταπολίτευση τοΰ '74 χαί 
άπό τότε συνεχίζει νά καθορίζει καί 
νά βηματοδοτεϊ τις έξελίξεις στή χώ 
ρα μας.

Τό ρεύμα τοΰ ριζοσπαστισμού σάν 
ύπαρκτή πραγματικότητα διαμορφώ
θηκε καί πριν άλλά κύρια στή διάρ
κεια τής 7χρονης δικτατορίας άντα- 
γωνιστικά μέ τούς κλασικούς φορείς 
τού κατεστημένου καί σέ μιά άνεξάρ- 
τητη τροχιά μέ τήν πολιτική καί τήν 
πρακτική τής/ παραδοσιακής Άριστε 

, ράς. ‘Η ένυπάρχουσα μονιμότητα καί 
αυτοδυναμία του — έπιδεβαιωμένη ά
πό τις _διαδοχικέ£ έκλογικες καταγρα 
φές τού '74, τού '77 καί τοΰ ’81 —  
βρίσκεται σέ συνάοτηση τόσο μέ τήν 
κρίση καί τά άδιέξοδα τής άρχουσας 
τάξης δσο καί μέ τήν κρίση, τήν κα
θήλωση καί τις άντιφάσεις τής πα
ραδοσιακής Άριστερας._ Ή  ριζοσπα- 
στικοποίηση των λαϊκών δυνάμεων, 
όχι σάν άόριστο κοινωνικό φαινόμε
νο άλλά συγκεκριμένα σαν πολιτική 
πρακτική, κοινωνική δυναμική καί ΐδε 
ολογικό πρότυπο άποτέλεσε καί συ
νεχίζει νά άποτελεΐ τό γενεσιουργό 
αίτιο αυτής τής διπλής κρίσης, τής 
παράτασης καί τής διεύρυνσής της.

8. Τό ΠΑΣΟΚ δέν έλκει τήν πολι
τική καί τήν κομματική του καταγω
γή άπό ένα σοσιαλιστικό κίνημα ϋέ 
παράδοση και άξιοσημειωτη ιστορι
κή παρουσία, δεμένο καί ζυμωμένο 
μέ τίς λαϊκές μάζες.

Ή  έλλειψη διαχρονικής ταύτισης 
καί άντιστοίχησης τοΰ ΠΑΣΟΚ μέ 
άλλους μητρικούς κομματικούς μηχα 
νισμούς, δέν σημαίνει πώς τό νέο κόμ 
μα εΤναι άσύνδετο μέ τήν παράδοση 
καί τήν ίστορία τών λαϊκών άγώνων.

Τό ΠΑΣ0Κ συγκροτήθηκε πέρα 
άπό τήν κοινωνική καί μέ τήν πολι
τική καί Ιδεολογική σύνθεση καί τήν 
παράλληλη διαμόρφωση τριών υπαρ
κτών ρευμάτων μέσα στήν Ελληνική 
κοινωνία. Αυτά τά τρία οεύματα άν- 
τανακλοΟν τρεϊς_ διαφορετικές χρονι
κές φάσεις, τρεις διαφορετικές μορ
φές πάλης καί άγωνιστικές έμπειρίες 
καί τρεις διαφορετικές γενιές.

Αύτά τά τρία ρεύματα, πού μέσα 
στή δίνη τών 40 τελευταίων χρόνων 

έ έντονες πολιτικές καί κοινωνικές 
ιεργασίες συμπορεύτηκαν, συνεκφρά 

στηκαν, συναγωνίστηκαν καί τελικά 
ΕΝΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ, είναι:

—  τό λαϊκό ρεύμα τής Εθνικής 
καί ΕΑΜικής ’Αντίστασης,

—  τό λαϊκό ρεύμα τών δύο 'Ανέν
δοτων Δημοκρατικών 'Αγώνων

— τό δυναμικό καί μαζικό άντι- 
δικτατορικό κίνημα μέ άποκορύφω- 
μα τό Πολυτεχνείο.

9. Μέ τή συγκρότηση τού ΠΑΣΟΚ 
γιά πρώτη φορά μετά τήν ’Εθνική 
’Αντίσταση ή κινητικότητα καί ό ρι
ζοσπαστισμός τών λαϊκών δυνάμεων 
συναντήθηκαν καί έμποτίσθηκαν μέ 
τίς ίδέες τού Σοσιαλισμού σέ μιά νέα 
Ιστορική, πολιτική καί κοινωνική σύν
θεση και προαγωγή. Τό γεγονος αύ-

10. Κάτω άπ ' αύτή τήν άλληλο- 
συσχέτιση καί τό πρίσμα όφείλουμε 
νά δούμε καί νά κατανοήσουμε δλη 
μας τήν πορεία καί πρώτα άπ’ όλα 
βρισμένες δικαιωμένες έπιλογές όπως 
ήταν:

—  Ή  ίδρυση τοΰ ΠΑΣΟΚ σάν νέ
ου κινήματος μέ ξεκάθαρη σοσιαλι
στική προοπτική.

—  Ή  αύτοοργάνωση.
— Ή  αυτόνομη έκλογική κάθοδος 

του ΠΑΣΟΚ τό '74, __
.—  Ή  έντατική καί έμμονη προπα

γάνδα τών προχωρημένων θέσεων καί 
συνθημάτων μας, πού περιχαράκωσε 
τήν πολιτική κοίτη τών λαϊκών δυνά
μεων καί άποτύπωσε στή συνείδησή 
τους τήν άναγκαιότητα άλλαγής μέσα 
άπό την όργανωμένη πάλη

—  Ή  άσυμβίβαστη καί άνένδοτη 
στάση τής περιόδου '74— ’77 στήν 
κοινοβουλευτική καί έξωκοινοβουλευτι- 
κή δράση.

—  Ή  γενική κατεύθυνση στήν αν
τιμετώπιση τών έσωκομματικών κρί
σεων.

—  *Η έκλογική στρατηγική καί τα 
κτική_ καί αυτόνομη κάθοδος στις έ- 
κλογές τού '77 μέ στόχο τόν υπέρ - 
διπλασιασμό.

—  Ή  κοινοβουλευτική καί έξωκοι- 
νοβσυλευτική δράση τό '77— '81 σ’ 
όλα τά  μέτωπα τής ζωής.

—  Ή  γραμμή τής έθνικής - λαϊ
κής ένάτητας πού προώθησε μέ μο
χλό τήν όργάνωση τοΰ ΠΑΣΟΚ, τή 
μεταλλαγή τού ριζοσπαστικού κινή- 
ματορ άπό τήν άνοργάνωτη διαμαρ
τυρία καί άγανάκτηση στή διαρθρω
μένη καί Ιεραρχημένη δράση τών μα 
ζικών κινημάτων καί στήν προοπτική

τού δημοκρατικού δρόμου γιά  τό σο
σιαλισμό.

—  Ή  5η Σύνοδος πού συνέβαλε 
καταλυτικά στή συγκρότηση καί τήν 
άνάπτυξη μιας οργάνωσης έξουσίας.

—  Ή  έπιλονή τοΰ '81 «Λαός —  
ΠΑΣΟΚ στήν έξουσία».

—  Ή  Ιπεξεργασία τού κυβερνητι
κού προγράμματος καί τέλος,

—  Ή  νίκη τής 18 Όκτώβρη.

11. Ή  άναδρομή δέν έγινε τυχαία 
μα ούτε καί σκόπιμα γιά  νά άποτε- 
λέσει κάποιο ΔΙΚΑΙΩΤΙΚΟ ΜΥΘΟ
ΚΑΙ ΑΛΛΟΘΙ γιά  έσωτερική κατα
νάλωση. 'Αντίθετα έκφράζει τήν άνάγ- 
κη νά άναπολήσουμε σέ μιά στιγμή 
κυβερνητικής εύφορίας καί αισιοδοξί
ας τήν κοινή μας άφετηρία, τίς έμπει 
ρίες, τά βιώματα, τίς δυσκολίες καί 
τά  προβλήματά μας. 'Εμάς τούς σο
σιαλιστές ΔΕΝ μάς ένώνουν οί Ολι
κές καί ήθικές απολαβές,, κοινωνικές 
διακρίσεις, τά  μικροσυμφέροντα άπό 
τή νομή τής έ|ουσίας> Αντίθετα μάς 
ένώνουν καί μας έμπνεουν οΐ Ιδέες, οι 
άρχές καί ό άγώνας. Μάς ένώνει καί 
μάς έμπνέει μια όλόκληρη 7χρονη πο
ρεία νίκης. Μιά πορεία, πού ή κάθε 
μέρα της εΤναι σημαδεμένη άπό μι
κρές καί. μεγάλες πράξεις καί θυσίες, 
άπό έπώνυμους καί άνώνυμους, άπό 
όργανωμένους καί άνοργάνωτους ά- 
γωνιστές.

Παράλληλα ή είδική μνεία καί ή 
έκτενής άναψορά έχει μεγάλη σημα
σία γιατί προβάλλουν συμπεράσματα 
πολύτιμα μέ Ισχύ καί διάρκεια παν
τοτινή, που:

α Εδραιώνουν τήν πίστη καί τήν 
πεποίθησή μας ότι τό ΠΑΣΟΚ έχει 
Ιστορία, τό ΠΑΣΟΚ γράφει ίστορία, 
τό ΠΑΣΟΚ ύπόσχετα. Ιστορία.

β. Καταδείχνουν δτι τό ΠΑΣΟΚ 
μέσα άπό τή σχέση άλληλεξάρτησης 
καί άλληλοκαθορισμοΰ μέ τό ριζο
σπαστικό λαϊκό κίνημα πατάει σέ 
σταθερό κοινωνικό έδαφος. "Οσο ή 
σχέση αύτή συνεχίζεται, άνανεώνεται 
καί έμπλουτίζεται, τό κίνημά μας θά 
σταθεροποιείται, θά ριζώνει, θά προ- 
χωράει άλματικά. "Αν όμως αύτή ή 
σχέση άτονήσει καί διαφοροποιηθεί 
θά χοοθεΐ ή αύτοδυναμία τοΰ ΠΑΣΟΚ. 
Τότε θά δρομολογηθούν: είτε διαδικα 
σίες άκύρωσης τής σοσιαλιστικής 
μας έπαγγελιας, είτε διαδικασίες κα 
θήλωσης καί περιθωριοποίησης τής 
βούλησης καί τής δυνατότητάς μας.

γ. Διασαφηνίζουν ότι άπό τήν κυο- 
φορία, τή γέννηση, άλλά κύρια κατά 
τήν πορεία τού ΠΑΣΟΚ άναζητοΰμε 
καί ψηλαφούμε ένα δύσκολο δρόμο 
— ΤΟΝ ΤΡΙΤΟ ΔΡΟΜΟ—  χωρίς δα 
νεικά σχήματα καί πρότυπα. Έ χου
με πανηγυρικά δικαιωθεί γιά  τήν ά- 
πόρριψΐ) τού μοντέλου τήι; Σοσιαλδη
μοκρατίας, πού ώραιοποίησε τόν κα
πιταλισμό καί ξέχασε τό σοσιαλισμό. 
Έ χουμε πανηγυρικά δικαιωθεί καί 
γ ιά  την άπόρριψη τού μοντέλου τού 
«υπαρκτού σοσιαλισμού», πού στήν 
πρόθεση μιάς γιγαντ:α!ας κρατικής 
συσσώρευσης ξέχασε τή δημοκρατία, 
τήν έλευθερία, τόν πλουραλισμό καί 
τόν ίδιο τόν άνθρωπο σάν ιστορικό 
ύποκείμενο.

δ. ’Αναγνωρίζουν ότι πάντα άλλά 
κύρια σήμερα παρά ποτέ είναι άναγ- 
καϊες ή συνοχή καί ή ένότητα τής 
πλατιάς κοινωνικής συμμαχίας τών 
μή προνομιούχων καί εκμεταλλευόμε
νων Ελλήνων, τών έργατών, τών άγρο 
τών, τών μισθωτών, τών μικρομεσαί- 
ων, τής νέας γενιάς καί τής γυναί
κας Παραμένει χρέος {ίας στά πλαί
σια της έθνικής - λαϊκής ένότητας νά 
απεγκλωβίσουμε καί νά άνασυνθέσου 
με πολιτικά κύρια τή λαϊκή βάση της 
Δεξιάς άλλά καί τής παραδοσιακής 
'Αριστερός. 'Οφείλουμε νά διαχωρί
σουμε τήν πολιτική τής ήγεσίας τής 
Δεξιάς άπό τούς άπλούς όπαδούς, 
έτσι ώστε μέσα άπό ένωτικές πρω 
τοβουλίες καί άγώνες νά κρατήσουμε 
άνοιχτό τό διάλογο καί τ ίς  κοινωνι
κές διαδικασίες πού όδηγοΰν στή 
χειραφέτηση κα! τή συνειδητοποίησή 
τους. Πρέπει νά άποτρέπουμε κάθε 
φορά τό μήνυμα τής μισαλλοδοξίας.
Νά μήν άφήνουμε νά φυτρώσουν οί 
σπόροι τής κοινωνικής διάσπασης καί 
τοΰ πολιτικού διχασμού γιατί μόνο 
έτσι συμβάλλουμε θετικά στή συρ
ρίκνωση τής συμβατικής έκλογικής 
συμμαχίας τής όλιγοςοχίας. Τό μήνυ
μα τοΰ ΠΑΣΟΚ όφείλει νά είναι μή
νυμα ένότητας, συμφιλίωσης, συμπα
ράταξης καί άλληλεγγύης τού λαού 
μας.

Δ. Ή πορεία μετάβα
σης στό Σοσιαλισμό 

και οί ενδιάμεσοι 
στόχοι

12. Οί 150 μέρες της κυβερνητι
κής μας θητείας έχουν δημιουργήσει 
γενικά ένα θετικό κλίμα αισιοδοξίας, 
σιγουριάς καί έμπιστοσύνης. Βέβαια 
άπό όρισμένους ΔΕΝ λείπουν γιά  ό- 
ρισμένες περιπτώσεις καί τομείς προ 

βληματισμοΰ, καλόπιστη κριτική ή καί 
άπλά μόνο άναμονή. Υπάρχουν όρι- 
σμένοι πού βιάζονται καί άλλοι πού 
αργούν. Τό ΠΑΣΟΚ. ξέροντας τήν 
απόσταση τοΰ δρόμου του,, τόν τε
λικό του σταθμό καί μετρώντας τά  
μποφόρ τής διαδρομής, άναπτύσσει 
γιά τήν ασφάλεια τής πορείας μας, 
μία σταθερή ταχύτητα. ’Αναπτύσσει 
ένα συνεχόμενο καί φερέγγυο ρυθμό 
μέ διακυμάνσεις άλλά χωρίς άνακο- 
πές καί χωρίς παλινδρομήσεις.

Μέ ευθύνη καί ειλικρίνεια σ ' όσους 
άνυπομονοΰν υπενθυμίζουμε ότι ή ύ
περβολική ταχύτητα — όσο μαγευτι
κός κι άν είναι στήν άρχή ό ίλιγγος 
—  τίς περισσότερες φορές έκτρέπει. 
Δέν άξιοποιεΐ ρεαλιστικά καί Ιεραρ
χημένα τή συγκυρία καί χωρίς νά ό- 
λοκληρώνει τίς κατακτήσεις. Μέ εύ
θύνη κα! είλικρίνεια σ’ όσους καθυ
στερούν υπενθυμίζουμε ότι ή χαμηλή 
ταχύτητα — όσο περισσή άσφάλεια 
κι άν προσφέρει—  σχεδόν όλες τίς 
φορές άφήνει τήν προσπάθεια της ρι
ζικής άλλαγής στή μέση τού δρόμου. 
Καταλήγει συνήθως στόν έκσυγχρονι- 
σμό καί τήν ενσωμάτωση, άνακυκλώ- 
νοντας τήν πολύμορφη κρίση τού κα
πιταλιστικού συστήματος.

’Εμείς μέ αύτοπεποίθηση, μέ ήμέ- 
ρα εκκίνησης τή 18 Όκτώβρη, προ
χωρούμε σταθερά, έχοντας κα! «λο
γισμό καί όνειρο». Καθημερινά δί
νουμε δείγματα γραφής καί γιά  τίς 
προθέσεις μας καί γ ιά  τό έργο μα£. 
Παντού σέ κάθε τομέα κυβερνητικής 
δράσης ύπάρχει τό φύτρο τής άλ
λαγης.

13. Καί προεκλογικά κα! μετεκλο
γικά ή συντριπτική πλειοψηφία τού 
έλληνικοΰ λαού προσβλέπει μέσα άπό 
τό ΠΑΣΟΚ νά βημιουργηθοΰν οί ά- 
ναγκαίες καί Ικανές συνθήκες γιά τήν 
έπίλυση τών προβλημάτων του καί 
τή δικαίωση τών συμφερόντων του καί 
τών έπιθυμιών του.

‘Υπάρχει γ ιά  πυξίδα τής πλεύσης 
μας ένα ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕσΟ- 
ΔΟΥ άπό τη σημερινή κρίση, πού έ
χει προβληθεί χρόνια τώρα σάν συμ
βόλαιο συνέπειας καί άγώνα. Τούτο 
τό ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ περιέχε, ΟΥΣΙΑ
ΣΤΙΚΕΣ — δομικές καί θεσμικές—  
ΑΛΛΑΓΕΣ ένταγμένες σέ μιά προ
οπτική ακεραιότητας καί άνεξαρτησί- 
σς της χώρας μας, οικονομικής βελ
τίωσης καί άνακούφισης τών λαϊκών 
στρωμάτων, δημοκρατικού και σοσια
λιστικού μετασχηματισμού της κοι
νωνίας μας. Τό κυβερνητικό πρόγραμ 
μα, — τόσο στή διατύπωση όσο καί 
στήν κυβερνητική υλοποίησή του—  
δέν είναι μιά άπλή παράθεση καί ά
θροισμα κάποιων διάσπαρτων μέτρων 
γιά  τήν ύπερκάλυψη συντεχνιακών δι
εκδικήσεων καί κλαδικών παραπόνων.

Αντίθετα μπορεί νά χαρακτηριστεί 
σάν πηγή εκπομπής μιάς ένοποιημέ- 
νης καί άρθρωμένηζ πολιτικής πρό
τασης. Κάθε έπιμέρους στόχος όψεί- 
λει νά συνεγείρει και νά έμπνέει τίς 
αντίστοιχες κοινωνικές δυνάμεις. Ή  
συνολική πρόταση διακυβέρνησης και 
εξουσίας τοΰ ΠΑΣΟΚ δέν προ έκυψε 
σάν μίγμα κάποιων έτερογενών τε
χνοκρατ ικών έπιλογών, πού έγιναν ά
πό κάποιους ειδικούς άποκομμένους 
άπό τίς έξελίξεις κοί τούΓ προβλη
ματισμούς. 'Απεναντίας έκφράζει ά
πό τή μία μεριά τίς άπόψεις τού ΠΑ 
ΣΟΚ γιά  τήν κρίση καί τόν τρόπο 
ξεπεράσματος της, καί άπό τήν άλ
λη μεριά τή δυναμική, τίς έμπειρίες 
τού λαϊκού κινήματος. Μέ τήν έννοια 
αύτή τό πρόγραμμά μας ΔΕΝ είναι 
συνώνυμο μέ μιά έτοιμη καί προκατα- 
σκευασμένη συνταγή, πού θά λύσει 
«μαγικά» όλα τά  σημερινά προβλή
ματα. Περιέχει κατευθύνσεις, δεσμευ
τικές έπιλογές καί πλαίσια δράσης, 
πού είναι άναγκαϊο νά στηριχτούν μέ 
τήν καθημερινή πάλη, νά ένισχυθοϋν 
μέ τήν καθολική συμμετοχή καί έμ- 
πλουτιστοΰν μέ τήν πρακτική πείρα 
τών έργαζόμενων τών λαϊκών στρω
μάτων. Γιά τό ΠΑΣΟΚ εϊναι θέμα άρ 
χής ότι ό κάθε πολίτης ΔΕΝ συμβο
λίζει ένα άπλό άντικείμενο, μιά άπρό 
σωπη άνημπορη καί παθητική μονά
δα ΑΛΛΑ τό υποκείμενο πού δρά 
άσκεϊ κριτική, έλεγχε, καί δίνει ζωή 
στή διαδικασία τής άλλαγής.

14. Ή  σημερινή πραγματικότητα 
έχει σφραγιστεί άπό τίς έπιλογές κα! 
τά  συμφέροντα τών ιμπεριαλιστικών 
μητροπόλεων καί τής ντόπιας όλιγαρ.
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XÍotc μέσα άττό μια 40χρονη κοπακρά 
τηση της πολίτικης έξουσίας άπό τήν 
παράταξη τής Δεξιάς. Ή  αυριανή 
πραγματικότητα πού θά ένσαρκώσει 
το όραμα του ΠΑΣΟΚ, βρίσκει την 
όλοχληρωμένη περιγραφή της ατούς 
στόχους 'Εθνική ’Ανεξαρτησία, Λαϊ
κή Κυριαρχία, Κοινωνική ’Απελευθέ
ρωση καϊ στή βεμελίωοη μιας σοσι- 
αλιστικής, άποκεντρωμένης αύτοδια- 
χειριζόμενης κοινωνίας

ΕΤναι γεγονός _ πώς άνάμεσα 
στή σημερινή καί αυριανή κοι
νωνία, μέ τά  συνεπακόλουθα^ ριζι
κά διαφορετικά χαρακτηριστικά τους 
μεσολαβεί ένα διάστημα μιά Απόστα
ση. Γιά νά διανύσουμε αυτή τήν ά- 
πόσταση άπαιτεϊται μιά αδιάκοπη κι 
νηση των μαζών, μιά αγωνιστική πο
ρεία τους. 'Απαιτείται μιά χρονική 
φάση· Σ’ αυτό τό διάστημα τροφοδο
τούνται άπό τίς κοινωνικές, πολιτι
κές, οικονομικές καί ιδεολογικές Αν
τιφάσεις τού καπιταλιστικού συστή
ματος, τόσο σέ διεθνές όσο καί σέ 
έθνικό επίπεδο, συνθήκες Αντιπαρά
θεσης, Ανταγωνισμού καί έπί μέρους 
ρήξεις. Διαμορφώνονται οϊ Αντικειμε
νικές καί υποκειμενικές προϋποθέ
σεις, άπό τίς όποιες έκπαρεύεται ή 
Αγωνιστική δράση του λαϊκού κινήμα
τος, μέ στόχο τή ριζική άλλαγή τής 
κοινωνίας.

Έχουμε τονίσει κατ’ έπανάληψη 
πώς στό ΠΑΣΟΚ δεν υπάρχουν μά-
γοι καί θαυματοποιοί. Ή  υπόθεση 
τής ριζικής Αλλαγής δεν έξοντλεΐται 
σέ μιά νύκτα καί μιά μέρα. ΕΤναι

γματ 
—  άπό

Αναμφίβολα λογικό δτι άνάμεσα σέ 
έκεΐνο πού θά χτίσουμε ΑΥΡΙΟ υ
πάρχει ένα διάστημα. Τούτο τό με
ταβατικό διάστημα προϋποθέτει πο
ρεία καί χρόνο· Αυτά μέ τι^ σειρά 
τους προϋποθέτουν βήματα και άλμα
τα  σταθερά, συνεχόμενα μή Αναστρέ
ψιμα, συσπειρωτικά, πού κάθε φορά 
οφείλουν δχι μόνο νά διασφαλίζουν 
Αλλά καί νά διευρύνουν τή συναίνε
ση, τή συμμετοχή καί τή δράση των 
λαϊκών δυνάμεων.

15. Τό Πρόγραμμά μας προσδιο
ρίζει μέ σαφήνεια τούς άμεσους καί 
ενδιάμεσους στόχους, πού τούς συ
ναρθρώνει μέ τούς στρατηγικούς στό
χους. Έ τσ ι πριν άπό την άρνηση καί 
τήν άφηρημένη προπαγάνδα νά σκια- 
γραφείται μιά συγκεκριμένη δυνατό
τητα γ ιά  όργανική Αλληλουχία των 
έπί μέρους στόχων καί τής Ανύψωσης 
τού Αγώνα τών λαϊκών δυνάμεων. Μιά 
τέτοια κλιμάκωση τών στόχων καί 
μιά τέτοια άνάπτυξη τής μαζικής πά 
λης θά αυξάνει σέ έκταση καί σέ βά
θος τό πολιτικό καί κοινωνικό φάσμα 
τών δυνάμεων τής άλλαγής, μέσα ά
πό συνείδηση καί γνώση κι δχι μέ 
μονοσήμαντη λογική παραχωρήσεων 
καί παροχών.

Ή  ύπαρξη ένδιάμεσων στόχων, μέ 
Ιεράρχηση σέ βραχυπρόθεσμες καί 
μεσοπρόθεσμες ένέργειες καί θέσεις 
μας, Αντικατοπτρίζει τήν άνάγκη με
τεξέλιξης τού γενικού λόγου σέ καθο
ρισμένη έθνική πολιτική, οικονομική 
καί κοινωνική πράξη. Ή  ΔΕΣΜΗ τών 
ένδιάμεσων στόχων θά σφραγίσει τήν 
κυβερνητική έκκίνηση τού ΠΑΣΟΚ δί
νοντας σαφή εικόνα καί άπάντηση τού 
δράματος καί τών στρατηγικών μας 
στόχων μέσα:

—  άπό ΤΙ συγκεκριμένο θά πρα- 
'ματοποιήσει,
ητό τό ΠΩΣ, δηλαδή μέ ποιό 

τρόπο θά βαδίσουμε,
—  άπό ~ró ΠΟΤΕ δηλαδή τή χρο

νική στιγμή έκτέλεσης.
ΕΤναι σίγουρο_πώς τό Τ Ι, τό ΠΩΣ 

καί τό ΠΟΤΕ τών Αμεσων καί ένδιά
μεσων έπιλογών μας, (δηλαδή τό πε
ριεχόμενο, ό τρόπος, ό χρόνος καί ή 
σειρά τουρ μέ τήν άλληλοσυσχέτισή 
τους καί τό ρυθμό τους), θά δώσουν 
σάρκα καί όστά στήν ’Εθνική ’Ανε
ξαρτησία, τή Λαϊκή Κυριαρχία, καί 
τό Σοσιαλιστικό Μετασχηματισμό·

ΕΤναι ξεκάθαρο καί αυτονόητο, 
πώς οί_ ένδιάμεσες έπιλογές ΔΕΝ ά- 
ποτελοΰν ούτε αυτοτελή καί έπαρκή 
στόχο μά ούτε καί_ Αύτοσκοπό τού 
ΠΑ.ΣΟ.Κ. ’Αποτελούν μιά μεταβατι
κή -  μεσολαβητική κατάσταση Ανά
μεσα στην κυβερνητική Αφετηρία ένός 
Σοσιαλιστικού Κινήματος καί τούς 
διακηρυγμένους τελικούς στόχους.

Μιά τέτοια μεταβατική -  μεσολα
βητική ^κατάσταση άναπαριστά πρω
ταρχικά τό Ικανό καί Αναγκαίο μέσο 
γ ιά  τήν Ανασύνθεση καί ένοποίηση 
τών τωρινών καί έν δυνάμει Αντιϊμπε- 
ριαλιστικών, άντιμονοπωλιακών τάξε
ων καί στρωμάτων, μέ τήν κατοχύ
ρωση δημοκρατικών, πλουραλιστικών 
καί άνοιχτών μεθόδων γ ιά  μαζική 
δράση.

Οί ένδιάμεσοι^ στόχοι, ώς συστατι
κά στοιχεία μι&ς ένιαίας συνολικής 
στρατηγικής Αποκτούν με τήν όργα
νική rouc διασύνδεση συνέχεια, συ
νέπεια, έπιτάχυνση καί δυναμική. Κά 
θε στιγμή καί κάθε φορά θά προκα- 
λούν νέους θετικά έξελισσόμενους συ
σχετισμούς δυνάμεων μέσα άπό διορ- 
κείς διαδοχικές Αντιπαραθέσεις· Θά 
προωθούν άλυσσιδωτές τομές καί ρή
ξεις στό πολιτικό, κοινωνικό .  οικο
νομικό, πολιτιστικό καί ιδεολογικό 
πεδίο δίχως νά _ χωρίζονται σχηματι
κά σέ στάδια (απόρριψη τής θεωρίας 
τών σταδίων).
. 16. Υπάρχουν μερικοί πού γ ιά  λό
γους είτε άρχής, είτε μικροπολιτικής

*Η  ονγκέντρωοη τών Κομματικών Στελεχών ατό Σ  πόρτιγκ προεκλογικά οτάϋ·ηκε ή αφετηρία γιά τόν
μεγάλο κερδοφόρο αγώνα ιών εκλογών.

ποια κυβερνητική πράξη, στηρίζεται 
σέ κάποιο τεχνοκροαικό λογισμό, καί 
έλέγχεται μοναδικά Από τό γραφειο
κρατικό δίκτυο, ύπάρχει κίνδυνος Α
συνέχειας καί έκφυλισμοΰ. ’Αντίθετα 
οι στόχοι καί οί διαρθρωτικές Αλλα
γές, πού βιεκδικούνται, άπό ένα κί
νημα μαζών καί έλέγχονται «Από τά 
ιάτω», εΐν

Αντιμετωπίζουν τήν Αναγκαιότητα με
ταβατικής πορείαο καχύποπτα, Αττορ 
ριπτικά καί Αφοριστικά στό όνομα 
μιας άφηρημένης μεταφυσικής καθα
ρότητας καί άκαταστάλαχτων δο
γμάτων.

Αυτοί στήν ουσία ΔΕΝ κάνουν τί
ποτα άλλο άπό τό νά άρνούνται τήν 
ίδια τήν δυνατότητα, τήν έφικτότητα 
καί τήν Αμεσότητα μιάς μετάβασης 
στη ριζική άλλαγή. Διχοτομούν τό 
χρόνο σέ χρόνο Αναμονής καί προε
τοιμασίας καί σέ χρόνο σοσιαλιστι
κής δράσης μετά την έξ έφόδου κα
τάληψη τής έξουσίας.

Ό  ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ μάς έ- 
πιτρέπει τήν άνάπτυξη μιάς στρατη
γικής πειραματισμών νέων πρότυπων 
καί πρακτικών στό χώρο τής παρα
γωγής τών θεσμών καί τού πολιτι
σμού.

Παράλληλα μάς άποτρέπει άπό 
δύο συνθηματολογικές άντιλήψεις συ 
νοψισμένες στό ΕΔΩ καί ΤΩΡΑ ΟΛΑ 
καί στό ΟΛΑ ή ΤΙΠΟΤΑ, πού άν 
υιοθετηθούν δύο πιθανά μπορούν νά 
συμβούν:
—  ή νά Αποδιαρθρωθεί καί νά κατα- 

κερματισθεϊ τό πλατύ κοινωνικό - 
πολιτικό φάσμα τών έκμεταλλευό 
μενών καί μή προνομιούχων ‘Ελ
λήνων, πού συγκροτούν τόν Απα
ραίτητο λαϊκό συσχετισμό καί 
τό έρεισμα γ ιά  μιά δημοκρατική 
καί σοσιαλιστική στρατηγική- 

—· ή νά καθηλωθεί τό λαϊκό κίνημα 
σέ μιά Αδράνεια, Αναμονή, άτέρ 
μονή έσωστρέφεια καί διαδοχικές 
κρίσεις έκλαμβάνοντας τήν έν
νοια τής πολιτικής ώς έγκεφαλι- 
κή άσκηση έπί χάρτου μέ τυπο
ποιημένες περικοπές κλασικών 
κειμένων ΧΩΡΙΣ τή ζωογόνο 
πνοή τής καθημερινής δοκιμής, 
παρέμβασηο καί δράσης.

17._Ή γιά  λόγους άρχής Απόρρι
ψη τών μεταρρυθμιστικών ένδιάμε
σων στόχων ένταγμένη σέ μιά σοσια
λιστική στρατηγική προδίδει φοβία 
καί φυγομαχία. Ή  φυγομαχία Ανά
γεται στό συμβιβαστικό χαρακτήρα 
καί τήν ιστορική έμπειρία τού Σο
σιαλδημοκρατικού μοντέλου. Καί τού
το, γιατί στή Σοσιαλδημοκρατία οί 
μεταρρυθμίσει είναι όριακές χωρίς 
νά_ θίγουν τή βασική δομή του συ
στήματος- "Εχουν σάν Αντικειμενικό 
στόχο νά προσαρμόζουν καί νά έκ- 
συγχρονίζουν τή μορφή τού καπιτα
λισμού, μέσα όιπό τόν Αποπροσανα
τολισμό καί τήν ένσωμάτωση τής πο 
λιτικής καί κοινωνικής δυναμικής τού 
Κινήματος τών έργαζομένων. Ή  Ι
στορική κατάδειξη. Αλλά καί ή πρό
σφατη έμπειρία, κύρια στις χώρες 
τής Κεντρικής καί Βόρειας Ευρώπης, 
καταρρίπτουν κάθε αύταπάτη καί έ- 
κλογίκευση γ ιά  τή δυνατότητα μιάς 
Αργής καί Ανεπαίσθητης φθοράς του 
συστήματος. Ή  λογική τού «ερπον- 
τος σοσιαλισμού» μέσα άπό σταδια
κές άσύνδετες καί ούδετεροποιημένες 
μεταρρυθμίσεις ΔΕΝ όδηγεί ΠΟΤΕ 
σέ καμιά ΑΛΛΑΓΗ. Οί όριακές Α
κίνδυνες αυτές μεταβολές άπορρο- 
φοΰνται καί Αφομοιώνονται Από τό 
σύστημα. ‘Οδηγούν σέ μιά νεοκαπι- 
ταλιστική στρατηγική μέ βελτιωμένη 
πολιτική ευστάθεια καί προσωρινή 
κοινωνική συγκατάθεση.

‘Υπάρχει δμως συγκεκριμένος τρό 
πος διαχωρισμού μιάς σοσιαλιστικής 
στρατηγικής μέ ένδιάμεσους στόχους 
καί μιας σοσιαλδημοκρατικής στρα 
τηγικής όριακών μεταρρυθμίσεων· Αΰ 
τή ή δυνατότητα καί ό τρόπος δια
χωρισμού στηρίζεται:

•  Στην ύπαρξη ή Ανυπαρξία όρ- 
γαυικής σχέσης Ανάμεσα στις μεταρ
ρυθμίσεις καί στήν ένταξή τους σ’ έ
να ένιαϊο συνολικό σχέδιο ριζικής

άλλαγής. Έ τσ ι οί ένδιάμεσοι στόχοι 
ή θά Αποτελούν μέρος κάποιας Ανα
πόσπαστης διαδικασίας άνοττροφοδο. 
τώντας ένα λαϊκό συσχετισμό δυνά
μεων γιά  τήν πραγματοποίηση τού 
σοσιαλιστικού μετασχηματισμού ή 
θά Αποτελούν αύτοσκοπό γ ιά  τήν κα
θήλωση καί Ακύρωση τού οράματος 
τής άλλαγής μέ ταυτόχρονη βελτίω
ση τοΰ καπιταλιστικού συστήματος.

•  Στό ρυθμό προγραμμοττοποίη- 
σης τών ένδιάμεσων στόχων καί με
ταρρυθμίσεων. Ή  μεταβατική φάση 
έχει μιά ιδιαίτερη κρισιμότητα, όπου 
ή κάδε στιγμή καί μέρα έχει τερά
στια σημασία. ΕΤναι Απαραίτητο νά 
περάσει καί νά ύπερβεϊ κάποιο έλά- 
χιστο δρτο Αλλαγών σέ συνάρτηση 
μέ τό χρόνο._ Νά δεσμεύσει άπό τό 
χρονικό σημείο έκεΐνο καί πέρα την 
πορεία τής χώρας καί ταυτόχρονα νά
Ανοίγει τό δρόμο γ ιά  τή ριζική άλ 
λαγή. Οί θεσμικές αλλαγές ριζικού 
χαρακτήρα είναι Αναγκαίο νά πρα
γματοποιηθούν σέ σύντομο χρονικό 
διάστημα, ©ά πρέπει δηλαδή νά είναι 
τόσο γρήγορος· ό ρυθμός τής άλλα
γής, ώστε νά μή μπορεί νά απορρο- 
φηθεΐ άπό τό σύστημα καί νά κατα
δικάζει σέ Αποτυχία τό εγχείρημα 
Απτό τήν Αρχή.

9 Στον τρόπο ύλοποίησησς τών έν- 
διάμεσων στόχων καί μεταρρυθμίσε
ων. ΕΤναι σαφές, δτι ή μέθοδος δρο
μολόγηση^ ένός ενδιάμεσου μέτρου, 
προσδιορίζει τόσο τη δυναμική του 
όσο καί τό εύρος του. Σέ κάθε θε
σμοθετημένο μέτρο «άπό τά  πάνω», 
πού άπορρέει μονοσήμαντα άπό κά-

κάτω», είναι δύσκολο νά Αλλοιωθούν 
νά_μείνουν στάσιμοι καί νά Απομονω
θούν. _ ΓΓ αύτό δλα τά  δομικά καί θε
σμικά μέτρα, πού προτείνει καί παίρ
νει μιά σοσιαλιστική Κυβέρνηση, θά 
πρέπει μέσα άπό μιά Αλληλεπίδρα
ση νά διασφαλίζουν τήν πλατειά συμ 
παράσταση καί τήν ένεργητική συμ
παράταξη τών λαϊκών μαζών. Στήν 
προκειμένη περίπτωση ΔΕΝ_άρκεί η 
οπτλή εκλογική κατάκτηση μιάς πλειο 
ΨΠφίας καί η Αριθμητική υπεροχή σέ 
Βουλευτές - αντιπροσώπους· Α πα ι
τείται Αναπτυγμένο, Αγωνιστικό κα.ί 
πολιτικοποιημένο μαζικό λαϊκό κίνη
μα διαρθρωμένο σέ  όλους τούς τό
πους κατοικίας καί χώρους δουλειάς 
καί μόρφωσης μέ δομή άμεσα δημο
κρατική καί μέ Αποκεντρωμένη λει
τουργία.

•  Στην κατάφαση ή στήν άρνηση 
νά χρησιμοποιηθεί κάθε προηγούμε
νη κατάκτηση, σάν γόνιμη καί στα
θερή βάση στήριξης καί προώθησης 
γ ιά  έπόμενους στόχους. Μέσα Από 
αύτή τήν Αλληλουχία ΔΕΝ παγιώνε
ται καμιά Αρνητική ισορροπία Αλλά 
μετατίθενται συνεχώς οί ισορροπίες 
καί οί συσχετισμοί σέ θετική πάν
τα  κατεύθυνση γιά  τίς λαϊκές δυνά
μεις.

Ε. ’Εθνική - Λαϊκή Ενότητα: Μιά 
νικηφόρα και πάντα επίκαιρη στρατηγική

1 8. Ή  ’Εθνική —  Λαϊκή Ενότητα 
(Ε.Λ.Ε.) έχει άναδειχτεϊ σέ  μιά δικαι
ωμένη καί νικηφόρα στρατηγική. "Ε
χει άναδειχτεϊ σέ μιά δυναμική πολι
τική γραμμή μέ διαχρονική Ισχύ καί 
έπικαιρότητα.

Τό έγχείρημα_ τής δημοκροττικής 
καί σοσιαλιστικής άλλαγής είναι μιά 
πολυσύνθετη διαδικασία. Σάν κύρια 
χαρακτηριστικά της προβάλλονται ή 
πολιτική Ανασύνθεση καί ένοποίηση 
τής πλατειάς συμμαχίας τών έκμεταλ- 
λευόμενων καί μή προνομιούχων ‘Ελ
λήνων. Γιά νά αρθρωθεί μιά ΕΝΙΑΙΑ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗΣ, χρειάζε
ται μιά πορεία σύγκλισης καί ένοποί
ηση ς άγώνα, στόχων, συμφερόντων, δ
ραμάτων καί Ιδανικών τών λαϊκών δυ
νάμεων.

Σύμφωνα μέ τίς άντιλήψεις τού ΠΑ. 
ΣΟ.Κ., μιά τέτοια ΕΝΙΑΙΑ στρατη
γική:

—  ΔΕΝ προκύπτει άπό μιά πρόκα 
ταρκτική συνάθροιση έκλογικών ποσο
στών. Δεν προάγεται άπό μιά πρό
σκαιρη καί συμβατική συγκόλληση 
τών «οροφών» τών συμβαλλομένων κομ 
μάτων. Ή  ίδια ή διαδικασία «έκλογι- 
κής Αριθμητικής», πού καταλήγει σέ 
κάποιο άθροισμα —  έστω πάνω άπό 
50% —  άρνεΐται, άναστέλλει καί άκυ- 
ρώνει τή δυνατότητα ένοποιητικών 
πρωτοβουλιών απελευθέρωσης καί χει
ραφέτησης τών έργαζομένων καί λαϊ
κών στρωμάτων.

—  ΔΕΝ Αποτελεί μιά τυπική, τμη
ματική καί Ασύνδετη συνάθροιση κλα
δικών —  παραπόνων καί διαμαρτυρι
ών διάφορων έτερσγενών στρωμάτων

καί όμάδων. ’Αντίθετα ταυτίζεται μέ 
ένα σφυρηλατημένο, συνεχτικό καί 
συγκεκριμένο πρόγραμμα ’Αλλαγής, 
πού όργανικά συνενώνει καί συναρθρώ 
νει τά άντικειμενικά καί μακροπρόθε
σμα συμφέροντά τους.

19. Ό  κύριος στόχος τής έκλογικής 
στρατηγικής γιά  ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΗ ΚΥ 
ΒΕΡΝΗΣΗ τού ΠΑΣΟΚ γ ιά  έφαρ- 
μογή καί υλοποίηση τού προγράμμα
τος μας, χωρίς παραχωρήσεις καί νο
θεύσεις καί χωρίς άκαιρα άλματα, έκ- 
πορεύτηκε:

—  άπό τή διαλεχτική άνάλυση τό
σο τών πολιτικών καί κοινωνικών άντι 
θέσεων τοΰ Έλλαδικοΰ καί τοΰ διεθνή 
χώρου, όσο καί τής Ανάπτυξης, _ τής 
πορείας καί τής πάλης τού λαϊκού κι
νήματος γιά  μιά ριζική άλλαγή.

—  καί άπό τή δημιουργική καί δι
δακτική Αξιοποίηση τής ιστορικής έμ- 
πειρίας σέ έθνική καί παγκόσμια κλί
μακα.

‘Η αυτόνομη κάθοδος καί ή αυτοδύ
ναμη διεκδίκηση αλλά καί άσκηση τής 
έξουσίας ταυτίζεται μέ κατασταλαγ- 
μένη καί συνειδητή Απόρριψη τής οι- 
ασδηποτε —  είτε στενής είτε εύρείας 
—  προσυμψωνίας κορυφής καί μετω
πικής πολιτικής σύμπραξης. Και τού
το γιατί τά προκοττασκευασμένα σχή
ματα καί οί συμφωνίες κορυφής:

—  Αλλοιώνουν, μέ τούς συμψηφι
σμούς καί τίς διαπραγματεύσεις, τή 
φύση τών στόχων καί τό ρυθμό τής 
Αλλαγής.

—  έγκλωβίζουν καί «Αγκυλώνουν» 
τή δυναμική τής άλλαγής, μιάς καί

δεν καταγράφουν έγκυρα καί ευδιάκρι
τα  τή λαϊκή θέληση καί έντολή.

—  περικλείουν τό σπέρμα τής_6ιά- 
σπασης κορυφής, πού προκαλεΐ τίς 
περισσότερες φορές τή δυσπιστία, τήν 
Απογοήτευση καί τήν Απάθεια τών 
λαϊκών μαζών.

20. Τό ΠΑ.ΣΟ.Κ., μέ τήν πολιτική 
του γραμμή τής ’Εθνικής —  Λαϊκής 
Ενότητας (Ε.Λ.Ε ), μέ τό Κυβερνη
τικό του πρόγραμμα καί μέ τούς Αγώ
νες του μέσα καί έξω άπό τή Βουλής 
προωθεί μέσα Από_ τό δημοκρατικό 
δρόμο τόν έλληνικό σοσιαλισμό, μέ 
διασφαλισμένες ελευθερίες καί «άνθρώ 
πινο πρόσωπο». Ή  ’Εθνική —  Λαϊκή 
‘Ενότητα (Ε.Λ.Ε.), δπως διατυπώθη
κε καί Απολύθηκε στή 2η Σύνοδο τής 
Κ.Ε. (1978) τού ΠΑΣΟΚ, ΔΕΝ πε
ριέχει κανένα στοιχείο λαϊκομετωπι- 
κής λογικής. ΔΕΝ είναι προσκλητήριο 
γιά  συνένωση πολιτικών —  κομματι
κών «όροψών» ούτε πρόκειται νά υε- 
τεξελιχθεΐ σέ ένα συμβόλαιο κορυφής. 
’Αντίθετα ή Ε.Λ.Ε., αποτελεί μιά αυ
τόνομη στρατηγική συσπείρωσης κοι
νωνικών δυνάμεων, ένταγμένη στήν 
προοπτική μιάς Αντιπαράθεσης καί 
ρήξης μέ τή Δεξιά καί τό σύστημα έ- 
ξάρτησης.

Ή  Ε.Λ.Ε. δέν ήταν καί δέν είναι 
μιά ευκαιριακή στρατηγική έποχιακής 
διαμαρτυρίας, συντήρησης καί ορια
κής αύξησης τού κομματικού μας πο
σοστού. ’Αντίθετα ή ’Εθνική —  Λαϊκή 
‘Ενότητα Αποτελεί μιά στρατηγική 
έξουσίας, πού διαμορφώνει τούς Απα
ραίτητους κοινωνικούς ορούς καί τίς 
■πολιτικές προϋποθέσεις γιά  τή συγ
κρότηση μιάς ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΗΣ —  
ΔΙΑΖΕΥΚΤΙΚΗΣ λύσης, ατά πλαί
σια ένός νέου ιστορικού καί κοινωνι
κού συνασπισμού έξουσίας.

_ Τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. μέ τήν Ε.Λ.Ε. απευ
θύνεται στή συντριπτική πλειοψηφία 
τών ‘Ελλήνων καί τούς προσχαλεΐ νά 
ξεπεράσουν τίς «κομματαρχικές» έξαρ 
τήσεις τίς συναισθηματικές δεσμεύ- 
σ ειςκα ί τίς σκόπιμα καλλιεργημένες 
ψυχώσεις. Νά συσπειρωθούν στό παλ
λαϊκό —  πατριωτικό κίνημα γιά  τήν 
έθνική Ανεξαρτησία, τήν εδαφική Ακε
ραιότητα, τή δημοκρατία καί τό σο
σιαλιστικό μετασχηματισμό.

"Ομως αύτό ΔΕΝ σημαίνει οπτό τή 
μεριά τοΰ ΠΑ.ΣΟ.Κ. διάθεση μηδενι
σμού, ολοκληρωτικής ύποκατάστσσης 
καί υποτίμησης τών άλλων πολιτικών 
καί κοινωνικών δυνάμεων, πού ύπάρ- 
χουν σ’ όλο τό φάσμα τού δημοκρατι
κού καί προοδευτικού χώρου.

^Συστατικό καί _ άλληλένδετο στοι
χείο πού όλοκληρώνει τήν Ε.Λ.Ε. σάν 
σύλληψη είναι ή ανοιχτή δημοκρατι
κή δράση μέ δλες τίς δυνάμεις τοΰ 
δημοκρατικού καί άντιδεξιού χώρου. 
Μέ τήν ανοιχτή Δημοκρατική δράση 
πρέπει κάθε Φορά νά Αναπτύσσεται 
ένα ένωτικό - μαζικό πλαίσιο συνερ
γασίας καί πρωτοβουλιών στους μα
ζικούς χώρους, πού θά ένσαρκώνουν 
καί τώρα καί μετάί τή δυναμική τού 
έκλογικού ποσοστού της συντριπτικής 
λαϊκής νίκης.

Βέβαια, είναι σαφές καί δεδομέ
νο πώς αύτό τό ένωτικό πλαίσιο συ
νεργασίας καί δράσης οπούς μαζι
κούς χώρους ΔΕΝ σημαίνει υποθή
κευση τής φυσιογνωμίας, τών θέσεων 
τοΰ προγράμματος καί τή(; όργανωτι 
κής ιδιαιτερότητας τοΰ κάθε κόμμα
τος. ΔΕΝ σημαίνει ένότητα κορυφής 
μέ προεκλογικές συμφωνίες καί συ
ναλλαγές. ΑΝΤΙΘΕΤΑ, σημαίνει Α
ναγνώριση μιάς όργανικής αγωνιστι
κής σύγκλισης καί συμπόρευσης ύ- 
παρκτών πολιτικών φορέων καί παρα
τάξεων, μέ στόχους κοινούς. Προϋπό
θεση βέβαια είναι ό κάθε σχηματι
σμός μέσα άπό τήν αυτόνομη εκλο
γική του κάθοδο, νά καταγράφεται 
κάθε φορά ώς ποσοστό καί συσχετι
σμός μέ συγκεκριμένη πολιτική και 
κοινωνική έμβέλεια.

’Από την Ανανέωση τής έτυμηγο- 
ρίας προκύπτουν νέες πολιτικές καί 
κομματικές Αναδιατάξεις. Αυτές μέ 
τη σειρά τους θά προβάλουν καί θά 
διασφαλίζουν. Ανάλογα μέ τή συγκυ 
ρία, κάθε Φορά ΝΕΑ ΠΕΔΙΑ καί νέ
ες μορφές μαζικών συνεργασιών μέ 
Αντικειμενικό καί Αποκλειστικό κριτή 
τόν ίδιο τό λαό.

Τό ένωτικό πλαίσιο συνεργασίας 
καί βράσης, μέ φορείς σχήματα, πα 
ρατάξεις καί πρόσωπα στούς μαζι
κούς χώρους, αποτελεί μιά ανοιχτή 
πολιτική, πού όφείλει νά:

—  Διευρύνει, έμβαθύνει jjai έμ- 
πλουτίζει τήν κοίτη τοΰ ριζοσπαστι- 
κοΰ - λαϊκού κινήματος τής ’Αλλα
γής.

—  Δοκιμάζει καθημερινά δχι ατά 
λόγια μόνο άλλα στην πράξη, μέσα 
στούς κοινωνικούς χώρους, τοσο τό 
σεβασμό τής αυτονομίας και τής Α
πόχρωσης τής κάθε μικρής ή μεγά
λης συνιστώσας τοΰ λαϊκού κινήμα
τος, δσο καί τήν έμμονή καί τήν π ί
στη στον κοινό άγώνα.

—  Διατηρεί έλεόθερο τό δρόμο 
καί τη μέθοδο τής δημοκρατικής έπι- 
κοινωνίας, τής συνεννόησης, άλλα καί 
τής κριτικής Αντιπαράθεσης δλων τών 
σημερινών κοινωνικών ρευμάτων καί 
πολιτικών κομμάτων.

21. Είναι κοινή διαπίστωση, πώ$ 
στον όρίζοντα τής χώρας μας, στα 
τελευταία 7 χρόνια, διαγράφεται ξε
κάθαρα μιά συνεχής και άναπόδρα-



στη αντιπαράθεση κα! πάλη δυο ρι
ζικά διαφορετικών στρατηγικών. Δύο 
στρατηγικών, πού εκφράζουν άντιδια 
μετρικούς έθνικούς προσανατολισμούς 
κα! άνταγωνιστικά πολιτικά και κοι
νωνικά συμφέροντα, χωρίς καμιά δυ
νατότητα νόθευσης κα! συμβιβασμού.

Μέσα σ’ αυτό τό πλαίσιο τών ά- 
συμβίβαστων στρατηγικών ο! λαϊκοί 
όραματισμοί, ο! άγώνες και οί. συγ
κρούσεις περικλείουν μιά έθνική, πο
λιτική κα! Ιδεολογική δυναμική. Μιά 
δυναμική πού παίρνει άντικειμενικά 
τή μορφή μιας κυρίαρχης ΔΙΠΟΛΙ
ΚΗΣ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ανάμεσα στις 
δυνάμεις τής ’Αλλαγής κα! στις δυ
νάμεις τής συντήρησης. Αύτή ή πο
λιτική άντιπαράθεση δεν κατασκευά
ζεται καί δέν συντηρείται από κάποιο 
παρασκήνιο. ’Αντίθετα Αντανακλά 
τήν ύπάρχουσα κα! έξελισσόμενη κοι 
νωνική πόλωση. Είναι άναμφισβήτη- 
τη άλήθεια και καθημερινή εμπειρία 
δ τ ι:

•  Ή  στρατηγική τής άρχουσας τά 
ξης εχει ώς κύριο έκφραστή τό κόμ
μα τής Ν.Δ.

•  Κα! ή στρατηγική τών λαϊκών 
δυνάμεων γιά  τήν προώθηση κα! τήν 
πραγματοποίηση τής ’Αλλαγής έχει 
ώς βασικό πόλο αναφοράς κα! κύριο 
μοχλό τό ΠΑΣΟΚ^

Γιά τό λόγο τούτο κύριος κα! μο
ναδικός στόχος τής κριτικής κα! τής 
αντιπαράθεσης τού ΠΑΣΟΚ ήταν και 
θά είναι ή Ν.Δ. κα! ή Δεξιά σ’ όλη 
της τήν πορεία.

.ο  ι ΐΛΛοή, εκτιμώντας σωστά 
τήν ιστορική συγκυρία, δεν προτίθε- 
ται — όπως προεκλογικά έτσι κα! 
μετεκλογικά—  νά Ανοίξει μέτωπο κύ 
ριας σύγκρουσης μέ άλλα κόμματα 
τής δημοκρατικής άντιπολίτευσης. 
Στ!ς σημερινές συνθήκες ό πολυμέτω 
πος άγώνας είναι προσφορά κα! ίσως 
σωσίβιο γιά  τή Δεξιά.

Αύτό όμως ΔΕΝ σημαίνει ότι τό 
ΠΑΣΟΚ θά ύποστείλει τή σημαία 
τής ιδεολογικοπολιτικής του ταυτότη 
τας. ΔΕΝ θά άνεχτεϊ τήν όποιαδήπο 
τε παραχάραξη τής φυσιογνωμίας 
του, τη διαστρέβλωση ή τήν ύπονό- 
μευση τών θέσεων κα! τών έπιλογών 
του άπό τά άλλα κόμματα. Σέ κάθε 
περίπτωση πού τό ΠΑΣΟΚ γίνεται 
στόχος πολεμικής γιά  λόγους ψηφο
θηρικούς (είτε γ ιά  τή δικαίωση κά
ποιου κομματικού «σωβινιστικοΰ» 
στόχου, είτε γιά  τήν κομματική έπι- 
βίωση σχημάτων κα! προσώπων), εί
ναι υποχρεωμένο νά υπερασπιστεί τή 
φυσιογνωμία του, τϊς έπιλογές κα! 
τήν τακτική του.

Τό ΠΑΣΟΚ, χωρίς νά άποπροσα- 
νατολι στεϊ . άπό τό Μονομέτωπο άγώ 
να κατά τής Δεξιάς, ΔΕΝ πρόκειται 
νά Αφήσει άνεξέλεγκτους, άκριτους 
κα! άναπάντητους όσους άποπειρα- 
θούν νά εκφυλίσουν τήν πορεία τής 
’Αλλαγής κα! όσους άποκομμένα κα! 
έτσιθελικά σκέπτονται, όνειρεύονται 
πιέσεις, κεντρικές διαπραγματεύσεις 
κα! συμμαχίες.

ΣΤ. Ή πραγματικότητα κα* τά 
προβλήματα άσκησης εξουσίας

22. Είναι λίγες οί φορές σ έ.παγ- 
κόσμιο έπίπεδο κα! πρώτη φορά γιά  
τήν Ελλάδα, όπου ένα όργανωμένο 
σοσιαλιστικό κίνημα Αναλαμβάνει 
τήν άσκηση ιτής διακυβέρνησης κα! 
τής έξουσίας.

Μετά τή συντριπτική λαϊκή νίκη 
στήν ήμερήσια διάταξη τού προβλη
ματισμού μας κα! τής δράσης μας 
βρίσκονται έννοιες πρωτόγνωρες. 
"Εννοιες, πού όφείλουμε νά προσεγ
γίσουμε κα! νά άναλύσουμε θεωρητι
κά και πρακτικά μέ γρήγορο ρυθμό, 
μιάς κα! μέσα σέ 7 χρόνια έξελιχτή- 
καμε άπό όραματιστές σέ διεκδικη
τές καί άπό διεκδικητές σέ καταλύ- 
τες - δημιουργοί μιάς νέας κοινωνίας.

Στή νέα μετεκλογική πραγματικό
τητα δοκιμάζονται κα! κρίνονται πο
λυσήμαντες σχέσεις, πού, μέσα άπό 
προσδιορισμό τής φύσης, τής μορφής 
κα! τών φορέων τής πολιτικής έξου
σίας, θά έπηρεάσουν τό σοσιαλιστι
κό πείραμα^ στή μεταβατική φάση κα! 
στήν τελική του Αποκρυστάλλωση.

Αύτές ο! πολυσήμαντες σχέσεις πε

ριγράψονται:
—  σάν σχέση τής οργάνωσης μέ 

τήν Κυβέρνηση
—  σάν σχέση τού πολιτικού φο

ρέα (’Οργάνωση —  Κυβέρνηση) μέ 
τά  μαζικά κινήματα στον κοινωνικό 
χώρο

—  σάν σχέση τού πολιτικού Φο
ρέα μέ τό  Κράτος.

Ή ψηλάφιση αύτών τών σχέσεων 
θά μάς όδηγήσει στήν καθιέρωση νέ
ων δομών, νέων σχημάτων κα! λει
τουργιών. Γι’ αύτό δέν μπορούμε σέ 
καμία περίπτωση νά παγιδευτούμε 
σέ πεπατημένα μονοπάτια, όπως ί
σως όρίζουν δόγματα και μηχανιστι
κές μεταφορές έμπειριών άπό άλλες 
χώρες κα! άλλες έποχές. Ή  δική μας 
έρευνα κα! οί δικοί μας. καθορισμοί 
σ’ αύτές τ!ς σχέσεις πρέπει νά οιέ- 
πονται άπό τις άρχές κα! τή φυσιο
γνωμία τού ΠΑΣΟΚ σάν γνήσιου σο
σιαλιστικού Κινήματος καί νά άντα- 
ποκρίνονται στήν ιδιομορφία κα! τά 
έθνικά χρώματα τού ‘Ελληνικού δρό
μου γιά  τήν ’Αλλαγή.

ΣΤ. 1. Σχέση οργανωμένου 
Κινήματος — Κυβέρνησης

, 23. Ε φτά χρόνια τώρα όλες μας 
ο! προσπάθειες, ό άγώνας κα! Αγω- 
νίες μας είχαν συνδεθεί μέ τήν Ανα
γκαιότητα τής ποιοτικής συγκρότη
σης καί τής ποσοτικής Ανάπτυξης 
τού Κινήματος. Ενός Κινήματος, πού 
με τήν έπεξεργασία τής στρατηγι
κής του κα! τήν παρεμβατική του 
δράση, θά πρόσδιδε τήν άπαραίτητη 
έπιτάχυνση καί σιγουριά στις λαϊκές 
δυνάμεις στήν πορεία τους γιά  τήν 
κατάκτηση τής πολιτικής έξουσίας. 
Τά _καταφέραμε. Πετύχαμε. ‘Η ζωή 
τό έδειξε άλλά κα! τό κρίνει.

Σήμερα είναι άνάγκη κα! προτε
ραιότητα νά φαντασθοΰμε και νά υι
οθετήσουμε όλες έκεϊνες τ!ς έπιλο- 
Υες, πού θά δώσουν κυριαρχία κα! θά 
έμφυσήσουν περιεχόμενο, πνοή κα! 
ζωή σ ' ένα μεγάλο κόμμα διακυβέρ
νησης κα! έξουσίας.

'Ελλοχεύουν τρείς πιθανοί κίν
δυνοι :

α) Το ΠΑΣΟΚ σάν όργάνωση νά 
απορροφηθεΐ άπό τήν κρατική έξου- 
σία. Νά άποτελέσει υποταγμένο έ- 
ξαρτημα. καί άπόφυση τής Κυβέρνη
σης, πού μέ τή σειρά της θά μονο
πωλήσει τό κέντρο βάρους τών κομ
ματικών άποφάσεων. 'Ενα  τέτοιο έν- 
δεχόμενο μαρασμού κα! ύποβάθμισης 
θά καταδίκαζε τήν όργάνωση νομοτε
λειακά κα! μοιραία είτε σέ χώρο άν
τλησης ^κάποιου τεχνοκρατικοΰ δυνα
μικού είτε σέ γραφειοκρατικό - ύπαλ 
ληλικό μηχανισμό διεκπεραίωσης έ- 
κλογ.ων κα! συλλογής άτομικών πα 
ραπόνων.

6) Ή  Όργάνωση τού ΠΑΣΟΚ νά 
Αποποιηθεί τις εύθυνες καί τις υπο
χρεώσεις άπό τό πεδίο άσκησης τής 
Κεντρικής Έξουσίας κα! νά άποσυν-

δεθεί άπό τήν Κυβερνητική πολιτική. 
Παράλληλα, μέσα άπό έσωστρεφεϊς 
κα! διαλυτικές διαδικασίες νά έπιχει- 
ρήσει νά κλειστεί στό καβούκι της. 
Νά άναζητήσει σχολαστικά τήν ιδεο
λογική καθαρότητα έξω κα! πέρα ά
πό τή συγκεκριμένη κοινωνία κα! τή 
συγκεκριμένη έποχή.

γ )  Ή  ’Οργάνωση τού ΠΑΣΟΚ νά 
τείνει νά ύποκαταστήσει τούς φορείς 
τής Κυβέρνησης μέσα άπό έναν άσφυ 
κτικό όργανωτίστικο κλοιό, μέ καθη
μερινές έμπλοκές κα! μέ «Αστυνομι
κή» διάθεση.

24. ’Απέναντι σ ’ αυτούς τούς π ι
θανούς κινδύνους _κα! τά  άδιέξοδά 
τους, πού συνιστοΰν παραμόρφωση 
κα! παραχάραξη τής φυσιογνωμίας 
τού ΠΑΣΟΚ, πρέπει — είναι άνάγκη 
—  νά δοθούν συγκεκριμένες κα! ά- 
διαπραγμάτευτες κατευθύνσεις, όπως:

α) Τό ΠΑΣΟΚ, σάν φορέας άλλα- 
γής, διαθέτει ένιαία διαρθρωμένη .όρ- 
γάνωση. Μέσα της . γονιμοποιεϊται 
μιά κοινή στρατηγική θέληση, Ανα
νεώνεται κάθε φορά μιά τακτική πο
ρεία και σχεδιάζεται σταθερά ή κοι- 
θημερινή δράση. Σ ’ αύτή τήν ιδιαί
τερα κρίσιμη μεταδοτικής καμπής —  
τώρα παρά ποτέ—  προβάλλει σάν ι
κανή καί αναγκαία συνθήκη γιά  μιά 
διασφαλισμένη νίκη, νά Αναγορευτεί 
τό Κίνημα σέ προνομιακό χώρο ΖΕΥ 
ΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗΣ τού κυβερνη
τικού προγραμματισμού κα! τής λα
ϊκής δράσης. Ή  κυβερνητική κεντρι
κή πράξη κα! ή παρουσία κα! πάλη 
τοΰ ΠΑΣΟΚ στοάς κοινωνικούς χώ
ρους ΔΕΝ χωρίζονται μέ ΣΙΝΙΚΑ 
Τείχη. 'Αντίθετα άλληλο -  εξαρτώνται 
και άλληλοτροφοδοτοΰνται, μιάς κα] 
Αποτελούν συγκεκριμένες έκφράσεις

Ο ί χιλιάδες κόσμου στις προεκλογικές ονγκεηρώοεις ιον Π Α ΣΟ Κ  μαρτυρούσαν ιόν πόΰο ιον λαόν
γιά ιήν ’Αλλαγή.

τού πολύπλευρου άλλά ένοποιημένου 
πολιτικού άνώνα γιά έθνική κα! κοι
νωνική Απελευθέρωση. Θά βοηθηθοΰ- 
με σημαντικά, άν άξιοποιήσουμε τήν 
πλούσια πείρα πού έχουμε Αντλήσει 
7 χρόνια τώρα άπό τή σχέση τής 
οργάνωσης μέ τήν Κοινοβουλευτική 
‘Ομάδα τόσο στό κεντρικό δσο κα! 
στό περιφερεκχκό έπίπεδο. Κάποτε υ
πήρξε τό πλαστό και σχηματικό δί
λημμα: Κοινοβούλιο ή ’όργάνωση. 
Τώρα σέ καμιά περίπτωση ΔΕΝ ΕΙ
ΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ τό παλιό δίλημμα 
μέ παραλλαγμένη έκδοχή —^Κυβέρ- 
νηση ή ’Οργάνωση—  νά θολώνει τίς 
σκέψεις μας.

β) Ή  βασική έπεξεργασία τής πο 
λιτικής στρατηγικής τών βασικών έ
πιλογών κα! τοΰ μόνιμου πλαίσιου 
τακτικών κινήσεων γιά όλους τούς το 
μεΐς, ολοκληρώνονται στό καταστατι
κά κατοχυρωμένο ανώτερο όργανο τής 
Κ.Ε Προωθούνται, εκφράζονται κα! 
συντονίζονται άπό τον πρόεδρο κα! 
τό Ε.Γ., πού σάν πολιτικό όργανο 
λειτουργούν, σχεδιάζουν. Αποφασί
ζουν κα! δροΰν. Οί πρωτοβουλίες κα! 
ο! έπιλογές τής κυβέρνησης υποχρε
ωτικά θά έκπορεύονται μέσα άπ’ αύ
τό τό διαμορφωμένο στρατηγικό και 
τακτικό πλαίσιο Αναφοράς τοΰ ΠΑ 
ΣΟΚ. Κάτι τέτοιο όμως δέν καθαγι
άζει κα! δέν νομιμοποιεί καμιά άναρ
χη παρεμβολή <α! καμιά τάση έπι- 
βολής τής όργάνωση; στό καθημερι
νό έργο τής κυβέρνησης έξω κα! πέ
ρα άπό τίς θεσμοποιημένες μορφές 
σύνδεσης κα! συνεργασίας γιά  τά  έ
κτακτα προβλήματα. Π.χ. ή κυβέρνη
ση έφαρμόζει γενικά κα! ειδικά τήν 
πολιτική της σύμφωνα μέ _τίς προ
γραμματικές δηλώσεις τού πρωθυ
πουργού. ΟΙ προγραμματικές δηλώ
σεις μέ τή σειρά τους Αποτελούν μιά 
συμπύκνωση τού κυβερνητικού προ
γράμματος πού έχει έγκριθεί άπό. τήν 
Κ.Ε. κρ! άποτέλεσε προεκλογικά, τό 
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ συνέπειας κα! άγώνα 
τού ΠΑΣΟΚ μέ τό λαό.

γ )  Ή  κυβέρνηση είναι ό κεντρι
κός φορέας άσκησης τής πολιτικής 
έξουσίας. Λειτουργέ, στά πλαίσια τού 
πολυκομματικού Κοινοβουλευτικού πο- 
λιτεύμοτος κα! τού Συντάγμοττος έ- 
φαρμόζοντας τίς θέσεις κα! το πρό
γραμμα τού ΠΑΣΟΚ. Ή  κυβέρνηση, 
έκτιμώντας τούς κοινωνικό - οικονομι
κούς συσχετισμούς, τίς διακρατικές 
δεσμεύσεις κα! τά  συνταγματικά ό
ρια, έκφράζει κάθε στιγμή τό ΠΟΛΙ
ΤΙΚΑ ΕΦΙΚΤΟ. Άναφέρεται στό σύ
νολο τής οικονομίας κα! τών κρατι
κών υποθέσεων, νομιμοποιεί κα! προ
ωθεί μέσα άπο τή θεσμική διαδικα
σία τούς νέους συσχετισμούς, τούς 
νέους φορείς Αναπτυξιακής προσπά
θειας κα! τίς νέες κοινωνικές πρακτι
κές. Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ 
ΕΙΝΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ 
ΕΛΛΗΝΩΝ. Κάθε Φορά ό κυβερνητι
κός λόγος (Αποφάσεις, μέτρα, έπι
λογές), Απευθύνεται σέ κοινωνικό σύ
νολο, χωρίς διαβαθμίσεις, χωρίς πο
λιτικές διακρίσεις. Τά στελέχη, τά 
μέλη, ο! φίλοι και ο! οπαδοί τού ΠΑ 
ΣΟΚ Απέναντι στον κυβερνητικό λό
γο κα! στις κρατικές υπηρεσίες είναι 
άπλοι Έλληνες πολίτες χωρίς ειδικά 
προνόμια. Τά δικαιώματα τοΰ στελέ
χους κα! τοΰ μέλους τού ΠΑΣΟΚ 
ΕΞΑΝΤΛΟΥΝΤΑΙ μέσα στό Κίνημα. 
Σέ καμιά περίπτωση ΔΕΝ ΠΡΟΕ
ΚΤΕΙΝΟΝΤΑΙ αυθαίρετα κα! προνο
μιακά πρός τήν κοινωνία.

δ) Τό ΠΑΣΟΚ συγκροτείται και 
λειτουργεί σάν θεσμός κα! είναι συ
στατικό στοιχείο τού πολιτικού δη
μοκρατικού έποικοδομήματος. Έ τσ ι, 
έντάσσεται καί έρμηνεύεται σύμφωνα 
ιμε τίς ιδιομορφίες τοΰ έλληνικού σχη

ματισμοΰ, σέ συσχέτισε μέ τίς πο
λιτικές, οικονομικές και κοινωνικές δι
εργασίες Τό ΠΑΣΟΚ — ή οργάνωσή 
του—  σάν πολιτική όντότητα άπο- 
τελεί:

—  Χώρο πρωταρχικής έπεξεργα- 
σίας πολιτικής στρατηγικής, έπιλο
γών κα! τακτικών

—  Χώρο γόνιμης σύνθεσης τών πο 
λιτικών έμπειριών και τών βιωμάτων 
τόσο σέ έθνικό δσο κα! σέ διεθνές 
έπίπεδο. _

—  Χώρο πολιτικής ένοποίησης 
τών έπι μέρους κοινωνικών κα! οικο
νομικών άντιθέσεων διαφόρων ομάδων 
κα! στρωμάτων.

—  Χώρο Αποκρυστάλλωσης ένός 
κοινού ιδεολογικού και πολιτικού κώ
δικα έπικοινωνίας μέσα άπό τόν πλου 
ραλισμό, τό διάλογο,_ τήν κριτική κα! 
τήν Αντιπαράθεση τών απόψεων.

Αύτό σημαίνει ότι τό ΠΑΣΟΚ ό- 
φείλει νά κατακτάε, καθημερινά τήν 
αυτονομία κα! τή συνοχή του, μιάς 
κα! Αποτελεί τή μήτρο όπου συμπυ
κνώνεται ή μνήμη, Αναλύεται ή πρό
βλεψη, θερμαίνεται και Ανανεώνεται 
τό όνειρο ένός ολόκληρου λαού.

ε) Ή  όργάνωση τού ΠΑΣΟΚ εί
ναι Αναγκαίο νά διασφαλίζει ΤΟ ΔΕ
ΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΚΗ Ανά
μεσα στήν «άπό τά πάνω» κυβερνητι
κή κα! στήν «άπό κάτω» κοινωνική 
δράση. Θά οίκοδομεϊται μέ αύτό τόν 
τρόπο ή Αλληλεγγύη καί ή συναίνεση 
τού λαού πρός τήν κυβέρνηση τής Αλ
λαγής σ’ όλα τά μέτωπα τής ζωής. Αύ 
τό διμως άπαιτεϊ γνώση κα! συνείδη
ση κα! δυνατότητα τής ’Οργάνωσης 
νά προετοιμάζει, νά έξηγει, νά υπε
ρασπίζει, νά σταθεροποιεί κα! έπε- 
κτείνει τό κυβερνητικό έργο. Τό κυ
βερνητικό έργο είναι Αντικειμενικά έ- 
φόδιο . γιά  έπιβετική κα! όχι Απολο
γητική Αμυντική κίνηση. Ή όργάνω
ση — μέσα άπό τίς διακλαδώσεις της 
—  θά μεταφέρει τον κυβερνητικό λό
γο πέρα άπό τό γενικό έθνικό Ακρο
ατήριο στήν Αγωνιστική άρένα κάθε 
μικρού κα! μεγάλου κοινωνικού χώ
ρου. Παράλληλα μέ Αντίστροφη φορά 
θά συλλαμβάνει κα! θά μεταφέρει τά 
μηνύματα^ τίς Αντιδράσεις κα! τίς δι
αφοροποιήσεις τών λαϊκών μαζών

Θά άφουγκράζεται άκόμα κα! τόν 
άναρθρο κοινωνικό λόγο κα! εντύπωση 
πού μέσα άπό κατάλληλη διερεύνη- 
ση θά τά μετουσιώνει σέ συγκεκρι
μένα αιτήματα. Τό ΠΑΣΟΚ σάν Ό ρ  
Υάνωση — ΧΩΡΙΣ νά Αμφισβητεί τίς 
προθέσεις τής κυβέρνησης—  θά υπεν
θυμίζει ΠΑΝΤΑ πώς πέρα άπό τό 
ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΕΦΙΚΤΟ υπάρχει τό 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΚΑΙ Δ Ι
ΚΑΙΟ κα! τό ΙΣΤΟΡΙΚΑ κα! ΙΔΕΟ
ΛΟΓΙΚΑ ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ. Ή  ’Οργά
νωσή μας θά πρέπει νά συνθέτει πάν 
τα  σέ μιά άνώτερη ποιότητα τούς 
περιορισμούς τού έφικτοΰ κα! τίς Α
παιτήσεις τοΰ Αναγκαίου. Μέ αύτό 
τόν τρόπο θά διαμορφώνει άλλά ΔΕΝ 
θα παγιώνει κάθε φορά , μιά ισορρο
πία. Θά σταθεροποιεί νέους θετικούς 
συςτχετισμούς κα! θά ξανοίγει νέες 
προοπτικές γιά  τό λαϊκό κίνημα. "Ο
λες αύτές ο! ίσοοροπίες .μέχρι τήν έκ- 
πλήρωση τών τελικών μας στόχων, θά 
πρέπει νά μήν παγιώνονται σάν έν- 
διάμεση καί μή συνεχόμενη κατάστα
ση, γιατί ΔΕΝ Αποτελούν ούτε αυ
τοσκοπό ούτε έπαρκή στόχο γιά  τόν 
δγώνα μας.

στ) Γιά τήν έξασφάλιση τής κάθε 
φορά δύσκολης ισορροπίας, πού θά 
βασίζεται τόσο ςττήν. έξάντληση τής 
κυβερνητικής δυνατότητας δσο. στή 
συγκοτάθεση κα! τή συμμετοχή τοΰ 
λαού, είναι έπι βεβλημένο νά υπάρ

ξουν σταθερές έπαφές κα! σχέσεις άνά 
μέσα στά όργανα τού Κινήματος. Οί 
τακτικές κα! προετοιμασμένες συναν
τήσεις κα! έπαφές — θεσμοθετημένες 
κα! άτυπες μέ ένημερωτικό κα! ε!- 
σηγητικό χαρακτήρα— ανάμεσα στά 
στελέχη τοΰ κυβερνητικού μηχανισμού 
τούς υπευθύνους, τών Κ.Τ.Ε. κα! τών 
Γραμματειών τών Αντίστοιχων Κεν
τρικών Επιτροπών, είναι ένα πειρα
ματικό βήμα, πού θά πρέπει νά λει
τουργήσει κα! νά βελτιωθεί

ΣΤ. 2. Σχέση του 
ΠΑΣΟΚ μέ τά 

μαζικά κινήματα

25. ‘Η έκλογική νίκη σάν πολιτικό 
δεδομένο διαμορφώνει νέες συντεταγ
μένες, νέους όρίζοντες στή γραμμή 
πλεύσης τού μαζικού Κινήματος. Ή 
ποιοτική, μεταβολή στήν πολιτική καί 
κοινωνική φύση τής έξουσίας καί στό 
φορέα άσκησής της πρέπει νά άπασχο 
λήσει σοβαρά τό μαζικό κίνημα σ’ ό
λες τους τίς βαθμίδες κα! σ’ δλους 
τούς κοινωνικούς χώρους (έργατοϋπάλ 
ληλοι. Αγρότες, νεολαία, μικρομεσαίοι 
έπιστήμονες, γυναίκες, τά  κινήματα 
κοινωνικής κριτικής, κλπ.). Τά μαζι
κά κινήματα οφείλουν χωρίς κηδεμονί
ες Αδέσμευτα κα! αυτόνομα νά έπανα- 
προσδιορίσουν τή φυσιογνωμία τους, 
νά συγχρονίσουν τή στρατηγική τους. 
Νά Ανανεώσουν τούς στόχους, τήν τα
κτική τους καί τίς μορφές πάλης τους 
σύμφωνα μέ τίς ωθήσεις κα! τίς ανάγ
κες τους άλλά καί τίς Απαιτήσεις καί 
τούς περιορισμούς τής μεταβατικής 
Φάσης κα! τή βεβαρημένη άονητική 
30χρονη κληρονομιά τής Δεξιάς.

Σήμερα χωρίς νά καθηλώσουν τήν 
Αμεσότητα καί χωρίς νά άνακόψουν 
διαδικασίες συσπείρωσης διεκδικητι- 
κοΰ χαρακτήρα θά πρέπει νά προβάλ
λουν συνολικά τήν πολιτική καί κοινω
νική τους δυναμική. Νά κατακτήσουν 
δικαιωματικά τήν νευραλγική κα! Α
ναντικατάστατη θέση τους στον άγο> 
να. Δέν μπορούν πιά νά Αναπτύσσον
ται καί νά Αναπαράγονται μέσα μόνο 
Από τμηματικούς, κλαδικούς καί συν
τεχνιακούς Αγώνες χωρίς νά συλλαμ
βάνουν τό νόημα τής ιστορικής συγ
κυρίας.

26. Στά συνδικαλιστικά —  μαζι
κά κινήματα, όταν δεσπόζει μοναδικά 
ό οίκονομίστικος χαρακτήρας, καθι
στά τόν άγώνα τους Αμυντικό, λειψό 
καί Ατροφικό. ‘Η έμμονή κα! ή άκριτη 
καθήλωση μόνο ή κύρια σέ μισθολο- 
γικές —  χωρίς διαβαθμίσεις —-  διεκ
δικήσεις είναι Αδύνατο νά συμβάλλουν 
θετικά σέ μιά βιώσιμη ένοποιητική 
προοπτική γιά τούς έργαζόμενους καί 
τά λαϊκά στρώματα. Σέ μιά τέτοια 
περίπτωση Απαιτούν βασικά μιά Ανα
κατανομή τής καταναλωτικής τους.δυ
νατότητας στά πλαίσια, κάποιου ατο
μικού προτύπου. Μέ τήν ισχύ αύτής 
τής προτεραιότητας ουσιαστικά Απαι
τούν καί ένδιαφέρονται λιγώτερο ή κα
θόλου γιά  τήν Αλλαγή στήν πολιτική 
καί ταξική φύση τής έξουσίας καί γιά  
τήν διαφοροποίηση άπό τό κατέστη-



μένο πρότυπα τής καταναλωτικής κοι
νωνίας. Μιά όλοκληρωμενη διεκδικητι- 
κή στρατηγική ειδικά στις σημερινές 
συνθήκες οφείλει νά έχει ευρύτερο ο
πτικό πεδίο. Προσβλέπει «πέρα άπό 
τά λεφτά» στή ζωή, τή λειτουργία καί 
τήν κατάσταση των παραγωγών^ τόσο 
ατό χώρο της έργασίας ειδικά δσο 
καί σΥό χώρο τής κοινωνίας γενικά. 
Ή  Ιεράρχηση στόχων καί προτεραιο
τήτων γιά τό χώρο τής έργασίας, (ερ
γοστάσιο, έπιχείρηση, χωράφι) τής 
Κοινωνίας (παροχές, καί έργα ύποδο- 
|1ής, γιά ϋγεία, παιδεία κλπ.. σέ πό
λη, συνοικία, νομό, χωριό), τής καθη
μερινότητας^ τής συμμετοχής, τού ε
λεύθερου χρόνου, τής πολιτιστικής έκ
φρασης, τής έλεύθερης δημοκρατικής 
δράσης προβάλλει συλλογικοποιημέ- 
νες άνάγκες, έπιθυμίες καί άπαιτήσεις 
καί συνενώνει τίς οικονομικά διάφορο 
ποιημένες λαϊκές δυνάμεις. Τό μαζικό 
κίνημα μπορεί κατ’ άρχήν νά ξεκινή
σει άπό τούς μισθούς, τίς τιμές, τά 
μεροκάματα καί τίς συντάξεις διασψα 
λίζοιντας μιά άμεσότητα, δυναμική καί 
καθολικότητα στή βραχυπρόθεσμη 
δράση. "Ομως ή ένότητα καί ή συνέ
χεια καί ό ^Ιστορικός προορισμός του 
θά άντληθούν μέσα άπό τήν άμφισβή- 
τηση καί τήν πάλη ένάντια στίς πολι
τικοοικονομικές^ δομές, στίς κοινωνικές 
σχέσεις καί στό πολιτισμικό πρότυπο 
πού άναπρράγουν τήν καταπίεση, τήν 
άδικία, τήν έκ μετάλλευση καί την αλ
λοτρίωση.

Έ τσ ι μπορεί νά μιλάμε γιά μιά 
στρατηγική ξεπεράσματος τού συστή
ματος μέσα οπτό διάφορο τρόπο συσ
σώρευσης. νέες κοινωνικές πρακτικές, 
προτεραιότητες καί άξιες, νέο έναλ- 
λακτικό πρότυπο ζωής δημιουργίας 
καί κουλτούρας.

27. Είναι αναγκαίο τό μαζικό κίνη
μα σέ κάθε διεκδίκηση καί σέ κάθε 
μορφή άγώνα:

—  νά μην κατακερματίζει τήν ένό
τητα καί τή συνοχή τού μαζικού χώ
ρου,

—  νά μήν άποκόβεται καί χάνει τή 
συνέργεια, τήν κάλυψη καί τή συμπα
ράσταση τού ευρύτερου μετώπου τής 
’Αλλαγής,

;— νά μήν λειτουργεί άποσυνθετικά 
καί ^άποδιαρθρωτικά στή σχέση του 
μέ άλλες κοινωνικές δυνάμεις, πού τά 
αντικειμενικά συμφέροντά τους έχουν 
μιά σταθερή σύγκλιση καί συμπόρευ- 
ση.

‘Η λογική «’Αγώνας γιά  Άγώνα» 
καί τό πέρασμα σέ άκαρπες καί άτε- 
λέσφορες κλιμακώσεις γιά νά άποδει- 
κνύεται ή «άσυνέπεια» καί νά ξεσκε
πάζεται ή «άτολμία» τής Κυβέρνησης 
τροφοδοτεί έπικίνδυνα ένα φαύλο κύ
κλο. Είναι λογική, πού στιγματίζεται 
άπό άδυναμία σύλληψης καί κατανόη
σης των πραγματικών δυνατοτήτων 
καί άπό τάση μικροπολιτικής καί στε
νό —  κομματικής έκμετάλλευσης.

"Η παραπάνω άναψορά ΔΕΝ ύπο- 
κρύπτει καμμιά λανθάνουσα καί «έκ 
Τ°ύ πονηρού» άποψη γιά παροπλισμό 
τού μαζικού κινήματος καί τήν ύπα- 
Υωγή τών σημερινών ζωτικών άναγκών 
σέ μιά καθησυχαστική καί άόριστη υ
πόσχεση γιά μελλοντικούς χρόνους.

Ξέραμε καί ξέρουμε ότι στή μετα
βατική φάση πρός τό σοσιαλισμό ά
νάμεσα στό βραχυπρόθεσμο προγραμ 
μα τής Κυβέρνησης μας (πού θα έκ- 
φράζει κάθε φορά τό άκρότατο όριο 
τού πολιτικού έψικτοΰ) καί στά μαζι
κά κινήματα (πού θά εκφράζουν τό 
κοινωνικό άναγκαίο) θά υπάρχει μιά 
ένταση καί μιά ίσοροοπία σέ τεντω
μένο σκοινί.

’Εγκαινιάζεται έτσι μιά σχέση έ- 
σωτερικής _ αντιπαλότητας, πού θά με 
ταθέτει μέρα μέ τή μέρα τό σημείο 
Ισορροπίας τής πορείας μας σέ θετι
κότερη καί σταθερότερη για  τό λαό 
κατεύθυνση. Παράλληλα θά διευρύ
νει καί θά σφυρηλατεί μιά όργανική 
συνοχή, πέρα άπό τή συνάθροιση κλα 
δικών παραπόνων άνάμεσα σ’ όλες 
έκείνες τίς κοινωνικές συνιστώσες του 
φάσματος τών μή προνομιούχων, πού 
έντάσσονται στή στρατηγική καί τήν 
προοπτική τής ’Εθνικής Λαϊκής ’Ε
νότητας.

Αύτή ή σχέση έσωτερικής άντιπα- 
λότητας πέρα άπό τίς έπί μέρους καί 
δευτερεύουσες άντιθέσεις όψείλει νά 
διαμορφώνει συνειδητά ένα πλαίσιο 
συνεννόησης καί συνύπαρξης καί τα
ξικής άλληλεγγύης στίς δυνάμεις τής 
άλλαγής. ’Επιπρόσθετα ή Κυβέρνηση 
μέ πρακτικές χειρονομίες θά καθιε
ρώνει ένα Τύπο έξουσίας, στηριγμένο 
στό διάλογο, στη συνεργασία τών 
Κοινωνικών Φορέων.

28. Δέν είναι στην πρόθεσή μας 
νά μετατρέψουμε τό συνδικαλισμό σέ 
Κυβερνητικό έξάρτημα μέ σκοπό τήν 
τυπική έπικύρωση τής άνιστόρητης 
έκδοχής γιά κατάργηση τής πάλης 
τών τάξεων. Δέν έπιδιώκουμε ένα Κυ 
βερνητικό συνδικαλισμό δέσμιο, ά
φωνο, νεκρό. Σαν σοσιαλιστές πού 
προσβλέπουν στή λαϊκή συμμετοχή 
καί τήν αυτοδιαχείριση γιά  λόγους 
άρχής δέν μπορούμε παρά νά άπο- 
ποιηθοΰμε τέτοιους πειρασμούς, πού 
θά όδηγήσουν σέ ίκφυλισμούς και θά 
νεκρώσουν τό όραμά μας.

Ή πολιτική βούληση τών λαϊκών 
μαζών ΔΕΝ δημιουργεϊται ούτε άπό 
τό μηδέν ούτε άπό τή στείρα πρσπα 
γάνδα καί μεμονωμένη δράση κάποι

*0 λαός οι ή συντριπτική του πλειοψηφία τ άγβηκε ο τό πλευρό του Π ΑΣΟ Κ . Καί οτό παραμικρό χωριό
στή&ηκε όργάνωση ή 'ένα ς οργανωτικός πυρήνας.

ας ξεκομμένης πρωτοπορίας, ούτε ά
πό τήν καθησυχαστική τεχνοκρατική 
άπόδειξη. Τόσο ή πολιτική μεταστρο 
φή δσο ή δημοκρατική συνείδηση καί 
ή σοσιαλιστική θέληση θεμελιώνον
ται μέσα άπό άμεσους κατανοητούς 
καί προσιτούς στόχους. ’Ακριβώς 
άπ’ αυτούς τούς εύκολοδιάγνωστους 
στόχους άντλούνται έμπειρίες, προ
βάλλονται άνάγκες καί _ ιδανικά καί 
συνειδητοποιούνται τά αίτια τών προ 
βλημάτων τών λαϊκών μαζών.

Πιστεύουμε καί προωθούμε έναν 
Κριτικό Συνδικαλισμό αυτόνομο, τα
ξικό, πολιτικοποιημένο καί μαζικό 
πού ξέρει νά διεκδικεΐ έπί μέρους 
στόχους. Νά ύπερασπίζει, νά έμβα- 
θύνει καί νά έλέγχει τίς πολιτικές 
κοινωνικές καί θεσμικές κατακτήσεις. 
Γι’ αύτό δλες οΐ θεσμικές τομές πού 
δρομολογούνται μέ Κυβερνητικές 
πρωτοβουλίες κατοχυρώνουν τήν συμ 
μετοχή, τόν έλεγχο καί τά δικαιώμα
τα τών κοινωνικών φορέων.

_ Καί τούτο, γιατί τό ΠΑΣΟ'Κ (σάν 
Κίνημα καί σάν Κυβέρνηση) καί τά 
μαζικά κινήματα βρίσκονται στό ί
διο χαράκωμα μέ ένιαία ιστορική ά- 
ποστολή, μέ κοινές έθνικές ταξικές 
συντεταγμένες καί κοινή πολιτική ό- 
πτική.

Χρόνια τώρα τό ΠΑΣΟΚ σάν πο
λιτικός φορέας προσπαθεί νά έμπε- 
δώσει μιά νέου τύπου- σχέση μέ τό 
μαζικό κίνημα, άπορρίπτόντας:

—  τήν Λενινιστική θεωρία τής ά- 
πόλυτης έξάρτησης τών μαζικών φο
ρέων άπό τό Κόμμα καί τή μετατρο
πή τους σέ_ίμάψτες μεταφοράς καί 
φερέφωνα τού Κόμματος.

—  τήν άναρχοσυνδικφλιστική θεω 
ρία πού «θεοποιεί» τούς μαζικούς φο 
ρεϊς μηδενίζοντας τό ρόλο τοΰ Κόμ
ματος,

—  τή ρεφορμιστική θεωρία, πού 
υπερασπίζεται τήν πολιτική ουδετε
ρότητα τών μαζικών Φορέων.

Αύτή ή σχέση διέπεται άπό τήν 
όργανωτική αυτονομία καί άνεξαρτη- 
σία τών μαζικών Φορέων, έτσι ώστε 
νά ύπάρχει δυνατότητα τόσο γιά  μιά 
άχωνιστική σύμπλευση καί άλληλεπί 
δράση, δσο καί γιά μιά παράλληλη 
έπικαλυπτόμενη πολιτική έπεξεργα- 
σία στό στοχασμό τής στρατηγικής 
καί τακτικής τους.

29. Τό διαρθρωμένο καί πολιτικο
ποιημένο μαζικό κίνημα είναι ή προ
ϋπόθεση καί ή έγγόηση γιά  τό δη
μοκρατικό δρόμο γ ιά  τό σοσιαλισμό. 
Η όργάνωση τοΰ ΠΑΣΟΚ θά δικαι

ώσει καί θά καταξιώσει πολιτικά καί 
Ιστορικά τό ρόλο της καί θά διασψα 
λίσει τήν Ιδεολογική φυσιογνωμία 
τού ΠΑΣΟΚ ΜΟΝΟ άφοϋ καί έψ’δ- 
σον συμμετέχει, δρά καί έπηρεάζει 
τό μαζικό κίνημα μέσα άπό μιά άέ-
ναα άνανεούμενη διαπλαστική σχέση. 
Ή  παρέμβαση τής ’Οργάνωσης τού 
ΠΑΣΟΚ γιά  τήν άνάπτυξη τοΰ μαζι
κού κινήματος είναι μιά άρχή μόνι
μη καί άδιαπραγμάτευτη.

Καί τούτο γιατί κάθε τάξη καί λα
ϊκό στρώμα, κάθε πολίτης άπό τή 
θέση πού κατέχει μέσα στήν κοινω
νία, άντιμετωπίζει διαφορετικά ύλι- 
κά καί πνευματικά προβλήματα 
καί βιώνει μέ διαφορετικό τρόπο καί 
ένταση τίς άντιθέσεις της μέ τό σύ
στημα. ΟΙ οικονομικοί καί διεκδικη- 
τικοί άγώνες δέν μπορούν άπό μόνοι 
τους νά έξασφαλίσουν τήν ένιαία δρά 
ση καί τήν πολιτική ένοποίηση τών 
λαϊκών δυνάμεων. Ή  μετατροπή τών 
μή προνομιούχων άπό κοινωνική δύ
ναμη σέ δύναμη αύτόνομης έξουσίας 
είναι ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. Τά έπί μέ 
ρους συμφέροντα καί τά ιδεολογικά 
στοιχεία, πού τροφοδοτούν τήν διεκ- 
δικητική πάλη καί τίς πολιτικές ά-

νακατατάξεις, πολλές φορές ίσως νά 
άποτελούν έτερόκλητες λαϊκές παρα
στάσεις, έμπειρίες καί στόχους. "Ο
λα αυτά τά στοιχεία, πού κυριαρ
χούν στήν καθημερινή ζωή τών λαϊ
κών δυνάμεων καί τοΰ κάθε πολίτη, 
γ ιά  νά περάσουν άπό τό μερικό στο 
όλικό, άπό τό ειδικό στό γενικό, ά
πό το πρωτογενές στό σύνθετο, Α
ΠΑΙΤΟΥΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ. 'Ολοκλη
ρωμένη ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ, πού θά τά έ- 
νοποιήσει, θά τά μετασχηματίσει καί 
θά τά  συναρθρώσει σέ μιά Ιεραρχη
μένη στρατηγική ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗΣ 
ΑΛΛΑΓΗΣ.

Ή  παρέμβαση άπαιτεΐ γνώση, συ 
νείδηση, σχέδιο. Τελικά ή γνώση, τό 
σχέδιο καί ή συνείδηση σημαίνουν έ- 
νιαΐο, ιδεολογικό, πολιτικό, όργανω- 
τικό σχηματισμό, δηλαδή ΚΟΜΜΑ
ΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ. Ή  Κομματική 
’Οργάνωση μέ αυτόνομη παρέμβαση 
συνθέτει τίς πρωτογενείς ιδεολογι
κές έντυπώσεις καί ένοποιεϊ τά κοι
νωνικά καί πολιτικά συμφέροντα τών 
λαϊκών μαζών. Μετασχηματίζει κςμ 
μεταβάλλει τά έτερόκλητα άλλά συγ 
κλίνοντα πρωτογενή ιδεολογικά στοι
χεία τών λαϊκών δυνάμεων σέ σοσι
αλιστική ιδεολογία πραγματώσιμη 
στρατηγική.

30. Κάτι τέτοιο δμως προϋποθέτει 
μιά ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ πού νά;

—  Έ χει πολιτική αυτονομία άπό 
τίς κοινωνικές δυνάμεις, πού έκφρά- 
ζει καί λειτουργεί σάν πόλος συσπεί 
ρωσης καί συνοχής όχι μόνο τών κομ 
ματικών μελών, άλλά όλων τών λαϊ
κών στρωμάτων.

—  Μετασχηματίζει τήν έπιμερι- 
σμένη, άλλοτριωμένη καί διαχυμενη 
κοινωνική δύναμη των έκμεταλλευό-

μενων, σέ πολιτική έξουσία γιά  τούς 
στρατηγικούς στόχους τής ’Αλλα
γής.

—  Μετατοεπει τό έκλογικό —  γε
νικό ποσοστό, σέ άρθρωμένη περι
φερειακή καί πρωτογενή έξουσία, μέ
σα άπό τή διάταξής της στούς μαζι
κούς χώρους καί τούς δημοκρατικούς 
θεσμούς (Τ.Α., Σύλλογοι, συνδικά
τα, κλπ.).

—  ’Εκφράζει πρωταρχικά καί κύ
ρια συλλογικοποιημένες λαϊκές άνά
γκες, ύποβαθμίζοντας καί μηδενίζον
τας τή μεμονωμένη διεκδίκηση τοΰ 
«έξατομικευμένου ονείρου» καί τής 
τής «προσωπικής φιλοδοξίας».

—  Προωθεί διαδικασίες άνοιχτής 
κι άμεσης δημοκρατικής δράσης 
στούς διάφορους κοινωνικούς χώρους 
γιά  τά όξυμένα προβλήματα του συ 
νόλου τών πολιτών μιας περιοχής ή 
ένός χώρου (πιάνω άπό ιδεολογικές 
καί κομματικές τοποθετήσεις) άπο- 
ψεύγοντας τήν πόλωση. Ή  δράση 
της είναι καθημερινή καί σχεδιασμέ
νη, σταθερή, άνοιχτή σέ τακτικό λα
ϊκό έλεγχο καί κριτική.

—  Είναι μαχόμενη καί έμπλουτι- 
σμένη μέ τήν πείρα καί τό σφυγμό 
τών κοινωνικών δυνάμεων, μέ δυνα
τότητες πολιτικής ευελιξίας καί προ
σαρμογής.

—  Εμπλουτίζει τό στοχασμό καί 
τήν ιδεολογία της καί ένισχύει τή <£υ 
σιογνωμία της, ολοκληρώνοντας τήν 
πολιτική στρατηγική της.

—  Διαπαιδαγωγεϊ τά μέλη πάνω 
σέ ηθικές καί άγωνιστικές άρχές καλ 
λιεργώντας τήν άμιλλα, τήν πειθαρ
χία καί τή συλλογικότητα, άφομοι- 
ώνοντας άπό τά μέλη δ,τι δημιουρ
γικό υπάρχει καί άπορρίπτοντας τά 
άρνητικά του.

_________ É Ü k __________
ΣΤ. 3. Σχέσεις του ΠΑΣΟΚ (Κυβέρνηση — 

οργάνωση) μέ τό κράτος
31α "Ενα άπό τά κρισιμότερα 

πεδία θεωρητικού στοχασμού, άλλά 
καί άντιπαράθεσης τών πολιτικών δυ 
νάμεων, είναι αυτό τού Κράτους καί 
τών θεσμών καί μηχανισμών πού πε
ριλαμβάνει. Ή  ίδια ή Ιστορική πεί
ρα άποδείχνει ότι κάθε διαδικασία 
κοινωνικής άλλαγής σημαδεύεται ά- 
ποφασιστικά άπό τόν τρόπο πού πα
ρεμβαίνει καί τήν σχέση πού δημι
ουργεί ό πολιτικός φορέας τής άλλα 
γής μέ τό Κράτος. ’Ιδιαίτερα στό 
πρώτο κρίσιμο στάδιο τής διαδικα
σίας πρός τήν άλλαγή διαμορφώνον
ται άντιλήψεις καί πρακτικές πού 6ά 
ζουν τή σφραγίδα τους στήν ίδια τήν 
πορεία, σ ’ όλόκληρη τήν κοινωνία.

Γιά μάς τό Κράπος δέν μπορεί νά 
θεωρηθεί μ’ ένα παραδοσιακό τρόπο. 
Άρνούμαστε καί τίς δυό άντίπαλες 
«προοδευτικές» θεωρίες πού διατρέ
χουν τόν αιώνα μας καί πού συνδέ
ονται μέ τ ίς  Φάσεις εξέλιξης του κα
πιταλιστικού συστήματος. Έ τσ ι:

•  δέν άποδεχόμαστε τήν άντίλη- 
ψη πού θέλει τό κράτος άπλό έξάρ
τημα —  έργαλεΐο πού ένεργεί μέ έν- 
τολές κατ’ ευθεία άπό τήν άρχουσα 
τάξη.

Αύτή ή άντίληψη έχει γενικά κατα 
γραφεί σάν «Λενινιστική» έκδοχή. 
Θεωρεί άπλά τό κράτος ένα κατα
σταλτικό μηχανισμό πού θά περάσει 
στά χέρια των έργαζομένων μέ έξω-_ 
τερική έφοδο, γ ια  νά άντικατασταθεί

άπό τό κράτος - κόμμα τής έργατι- 
κής τάξης. Αύτή ή ταύτιση κόμμα
τος καί κράτους όδήγησε τίς λαϊκές 
δυνάμεις στό περιθώριο τών κέντρων 
λήψης αποφάσεων καί στήν ύποβά- 
θμιση τών άντιπροσωπευτικών_ θε
σμών. Ά πό  τή στιγμή τής κατάκτη- 
σης τής έξουσίας άποδυναμώνει στήν 
πορεία, συγκεντρώνει καί γραψειοκρα 
τικοποιεϊ τήν κρατική έξουσία, καί 
γίνεται ένα πολυπλόκαμο όργανο 
πού έλέγχει τήν κοινωνία, τήν οικο
νομία, τόν πολιτισμό καί τόν άνθρωπο.

•  δέν άποδεχόμαστε τήν άντίλη
ψη πού θέλει τό κράτος ουδέτερο δι
αιτητή τών ταξικών άντιθέσεων, πού 
μπορεί νά ύπογράφει «κοινωνικό σ β ι 
βόλαιο» άνάμεσα σέ τάξεις μέ άντι- 
κρουόμενσ συμφέροντα.

Αύτή ή σοσιαλδημοκρατική άντί
ληψη θεωρεί τό κράτος έξω καί πά
νω άπό τήν κοινωνία καί τίς άντιθέ- 
σεις πού τήν κινούν καί καταδικάζει 
όποιαδήποτε άλλαγή σ’ ένα άπλό έκ- 
συχρονισμό μέ όριακές μεταρρυθμί
σεις, άποπολιτικοποιώντας τήν πο
λιτική καί τήν κοινωνική δράση τών 
λαϊκών μαζών.

Τό κράτος στήν μονοπωλιακή φά
ση τού καπιταλισμού διευρύνεται σ ’ 
δλες τίς μορφές τής κοινωνικής όργά 
νωσης. 'Ο νέος ρόλος τής Δημόσιας 
Διοίκησης, ή καθολικοποίηση τής έκ 
παίδευσης, οί νέες παραγωγικές δυ

νάμεις, ή τεχνολογική πρόοδος, τά 
μέσα μαζικής ένημέρωσης, ή διεθνο
ποίηση τών άγορών τού κεφαλαίου, 
άπαιτούν τήν πρόσβαση καί τή συ
ναίνεση εύρύτερων κοινωνικών δυνά; 
μεων. Τήν άρχουσα τάξη δέν ευνοεί 
άπλά ό κατασταλτικός ρόλος τοΰ 
κράτους. Θέλει καί άπαιτεΐ τή δημι
ουργία κοινωνικών συμμαχιών_ πού 
θά συντηρήσουν καί θά άναπαράγουν 
τήν ήγεμονία της. ^'Οργανώνει μέσα 
σέ συνθήκες σχετικής αυτονομίας τήν 
ταξική ήγεμονία, διαπλέκοντας μέσα 
του διαβαθμισμένες κοινωνικές άντι- 
θέσεις. Μεταφέρεται έτσι ή ταξική 
διαπάλη καί κυριαρχία μέσα σέ κά
θε θεσμό τής κοινωνικής μας ζωής. 
Μ’ αΰτο τόν τρόπο τό μονοπωλιακό 
κράτος σάν σύνολο θεσμών καί μη
χανισμών μέσα στήν κοινωνία έκ- 
φράζει κόιθε φορά τό συσχετισμό δυ 
νάμεων όπως έκδηλώνεται πολύμορ
φα πάνω στήν άντίθεση τοΰ καπιτα
λιστικού συστήματος  ̂μέ τίς δυνά
μεις τής έργασίας καί τής δημιουρ
γίας άλλά καί _ τής έπικυριαρχίας 
τών μητροπολιτικών κέντρων πάνω 
στά έθνη τής περιφέρειας.

Ό  τρίτος δρόμος, τοΰ δημοκροπτ- 
κοϋ δρόμου γιά  τό σοσιαλισμό, άνα- 
γνώνει σωστά αύτή τήν πραγματικό
τητα καί άρνεΐται ν’ άποδεχθεί μιά 
πολιτική μετωπικής σύγκρουση μέ τόν 
κρατικό μηχανισμό. Αντίθετα ό ρι
ζικός δημοκρατικός μετασχηματι
σμός τών θεσμών τού κράτους συν- 
τελειται μέσα άπό τήν όλο ένα διευ- 
ρυνόμενη λαϊκή συμμετοχή καί πα
ρέμβαση, τόν κοινωνικό έλεγχο και 
τήν άποκέντρωση. Δέν ύπάρχει γιά  
μάς έφοδος καί κατάληψη, ούτε όρ- 
γανωτική διαπλοκή γιά  νά διασφαλί
ζεται ή έπιβολή τοΰ κόμματος πάνω 
στό κράτος. Μιά άλλαγή μηχανισμών 
πού στηρίζεται σέ άλλαγες προσώ
πων καί μόνο σ’ αύτές δέν είναι πρα
γματική άλλαγή. Τό πρόβλημα δέν 
είναι τά πρόσωπα άλλά κύρια ή δο
μή. Ό  έκδημοκρατισμός τών δομών 
κι ό έκσυγχρονισμός τής λειτουργίας 
τής κρατικής μηχανής συμβαδίζει με 
τήν άποτίναξη τής έξάρτησης άπ’ 
αύτά. Προωθεί συλλογικές άντιλή- 
ψεις, πρακτικές καί λειτουργίες πού 
«έθνικοποιοΰν καί έλληνοποιούν» τήν 
κρατική μηχανή καί τούς λειτουρ
γούς. Αναγορεύει τίς ίδιες τίς κοι
νωνικές δυνάμεις πού στοιχίζονται 
μέσα σ’ αύτές σέ ύποκείμενα καί 
συστατικά στοιχεία τής άλλαγής 
τους.

310. Στήν πατρίδα μας τό Κρά
τος φέρνει έντονα τά  σημάδια τής 
έξάρτησης καί τού περιφερειακού χα 
ρακτήρα τής κοινωνίας μας πού τό 
άναγορεύουν σέ ύπεραυτονομημένο σε 
ματοφύλακα τού συστήματος μέ δι
κή του ένδογενή δυναμική καί_ στρα
τηγική σέ βάρος τών πολιτικών δια
δικασιών καί τών άντ ιπροσωπευτι- 
κών θεσμών καί τών θεσμών άμεσης 
δημοκρατίας. ’Εμφανίζεται έτσι ή ει
κόνα τοΰ ύπερ-άναπτυγμένου κρά
τους, πού καθορίζει τά πάντα καί 
μιάς ύπ-ανάπτυκτης κι άνύπαρκτης 
«κοινωνίας πολιτών».

Τήν ιστορική περίοδο πού άκολού 
θησε τόν έμφύλιο πόλεμο ή κατάλη
ψη καί χρησιμοποίηση τών κρατικών 
μηχανισμών άπό τή Δεξιά άποτελεΐ 
ένα μοναδικό καί σημαντικό δεδο
μένο. Ταύτισε άπόλυτα τό αύταρχι- 
κό καί κατασταλτικό κράτος μέ τό 
κόμμα πού έκφράζει τά  συμφέροντα 
τής άρχουσας τάξης. Ή  πελατειακή 
σχέση καί τά  έκλογικά συστήματα 
πού διασφάλιζαν τήν πολιτική της 
κυριαρχία καί ή όλοκληρωτική υπο
ταγή όλων τών έξουσιών σττιν έκτε- 
λεστική έξουσία, ό στεγανός έλεγ
χος τών δυναμικών έρεισμάτων της 
κρατικής έξουσίας, δημιούργησαν τό 
«Κράτος τής Δεξιάς» συγκεντρωτικό 
γραφειοκρατικό καί άνελεύθερο.

Τά κοσμοΐστορικά γεγονότα τής 
τελευταίας ίδετίας είχαν τήν άντα- 
νάχλασή τους καί στή δομή καί τή 
λειτουργία τοΰ κράτους πού άρχισε 
σταδιακά νά έμφανίζει κάποιες ρω
γμές πού προήλθαν άπό τίς ένδοτα- 
ξικές συγκρούσεις στό μπλοκ τής άρ 
χουσας τάξης, άλλά κυρίαρχα άπό 
τήν άνάπτυξη ένός μαζικοΰ ριζοσπα
στικού κινήματος. Ή  ειρηνική καί δη 
μοκρατική. άλλά ριζική καί άνεπί- 
στρεπτη άλλαγή τών πολιτικών συ
σχετισμών που έφεραν τό ΠΑΣΟΚ 
στήν έξουσία άποτελεΐ μιά άναμψι- 
σβήτητη δημοκρατική κατάκτηση. 
Τούτη ή δυνατότητα άνοιξε τό δρό
μο γιά  τή μεγάλη άλλαγή πού δέν 
μπορεί νά υποβαθμιστεί καί νά μείνει 
σέ κάποιες άλλαγές προσώπων, άλ
λά άπαιτεΐ συνολική διαφοροποίηση 
τών συσχετισμών σέ κάθε θεσμό, μέ 
τήν παρέμβαση τοΰ μαζικοΰ κινήμα
τος καί τήν άσκηση τής κυβερνητι
κής έξουσίας.

31γ. Συνέπεια αύτών τών θέσεων 
είναι ή σχέση πού έμεΐς πρέπει σάν 
ΠΑΣΟΚ νά διαμορίψώσουμε μέ τό 
κράτος.

•  Ή  Κυβέρνηση μέσα στή συντα
γματική νομιμότητα καί μέσα άπό 
τή λαϊκή έτυμηγορία άσκεϊ τήν πο
λιτική έξουσία. Ό  Κυβερνητικός Λό
γος πού είναι καρπός ένος εύρύτε- 
ρου πολίτικου καί κοινωνικού συσχε
τισμού διαχέεται μέσα στον κρατι
κό μηχανισμό καί βηματοδοτεί τήν 
πολιτική λογική στήν κατεύθυνση του
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ι

Ζ. Κρίσιμες πολιτικές — Καθημερινές μ^χεο
31. Οι έπόμενοι μήνες είναι κρί

σιμοι καί καθοριστικοί. Περικλείουν 
άμεσες άντιτταοαθέσεις καί Αναμε
τρήσεις^ πού οί εκβάσεις τους θά 
καταγράφουν τήν παρουσία των πο
λίτικων δυνάμεων στους έπί μέρους 
χώρους.

’Εμείς σάν ΠΑΣΟΚ, έχουμε εμπι
στοσύνη καί αισιοδοξία γιά  τήν Κυ
βερνητική πράξη. Ό μως ή μάχη, 
πέρα άπό τις Κυβερνητικές άποφά- 
σεις, 6ά δοθεί, στους κοινωνικούς χώ
ρους καί στους παλιούς καί νέους 
θεσμούς. Σ’ αυτές τίς κρίσιμες μι
κρές καί μεγάλες καθημερινές μά
χες κρίνεται κάθε Φορά ή πολιτική 
καί κοινωνική αυτοδυναμία καί Λ ι
δεολογικής αυτονομία του ΠΑΣΟΚ. 
Μέσα άπό αύτή τήν πολιτική δια-

καί τών έπιστημόνων γιά  τούς Συλ
λόγους, τά όργανά τους καί τά έ- 
πιμελητήριά τους.

•  Στό νεολαιίσ-πκο γώρο χιά  τίς 
παρεμβάσεις στίς Σχολές, στή δου
λειά, στή συνοικία καί στό χωριό.

•  Στό χώρο τής Τοπικής Αύτο- 
διοίκησης. Οί Δημοτικές καί Κοινο
τικές ’Εκλογές με τόν Πανελλαδικό

δικασία καί τήν κοινωνική πράξη θά 
βρίσκει έπιβεβαίωση ό αναντικατά
στατος ρόλος καί ή Ιστορική προ
οπτική τής όογάνωσής μας. Τούτες 
οί καθημερινές μάχες — έστω και 
άν είναι τμηματικές—  είναι ουσια
στικές μιας καί διαμορφώνουν έντυ- 
πώσεις καί τάσεις καί έπηρεάζουν 
τό πολιτικό «κλίμα».

Τό 1981 έχει σφραγιστεί άνεξίτη- 
λα άπό τή μεγαλειώδη καί Ιστορι
κή νίκη τού ΠΑΣΟΚ. Τό 1982 επι
φυλάσσει μιά πρόκληση γιά  τό Κί
νημά μας. Είναι άναγκαίο τό έκλο- 
γικό ποσοστό του 48,5ο)ο νά αυξη
θεί καί νά μετουσιωθεϊ σέ νέους Αρ
θρωμένους λαϊκούς συσχετισμούς σέ 
κάθε_ μαζικό χώρο. Ή  σύγκριση καί 
ή πάλη μέ τίς άλλες πολιτικές δυ
νάμεις σ’ όλα τά κοινωνικά μέτωπα 
θά είναι Ιδιαίτερα έντονη.

Τό 1982 περιέχει βασικές άνα- 
μετοήσεις:

•  Στόν έργατοϋπαλληλικό χώρο 
γιά  τά Συνδικάτα, τά Σωματεία, τά 
’Εργατικά Κέντοα, γιά  τίς 'Ομο
σπονδίες καί γ ιά  τή νέα Δημοκρα
τική ΓΣΕΕ.

•  Στόν Αγροτικό χώρο γιά  τούς 
’Αγροτικούς Συλλόγους, γιά  τούς συ
νεταιρισμούς, γ ιά  μιά νέα Δημοκρα
τική ΠΑΣΕΓΕΣ.

•  Στό χώρο τών μικρομεσαίων

τους χαρακτήρα, είναι μιά κορυφαία 
μάχη μέ τεράστια πολιτική σημασία, 
μιάς καί συναρτάται μέ τήν λαϊκή 
συμμετοχή, τήν άποκέντρωση καί τούς 
κατοχυρωμένους πιά νέους θεσμούς.

’Από τόν Όκτώβρη καί μετά, τά 
άποτελέσματα τών έκλογών στά ’Ερ
γατικά Κέντρα, τούς Συνεταιρισμούς, 
στούς ’Επιστημονικούς Συλλόγους 
(π.χ. Τ.Ε.Ε. καί ΠΕΓΔΥ κλπ.) ά- 
ποδεικνύουν — καί πολλές φορές μέ 
θεαματικό τρόπο—  τόσο τή σταθερή 
άνοδο τής γενικής πολιτικής μας έ- 
πιρροής δσο καί τή δυνατότητα πα 
ρέμβασης τής όογάνωσής μας. Πρό
σφατο καταλυτικό καί πανελλαδικό 
δείγμα άποτέλεσαν οΐ Φοιτητικές έ- 
κλογές. 01 καταγραφές τους κατο
χύρωσαν τό δημοκρατικό προσανα
τολισμό του Φοιτητικού Κινήματος, 
άλλά καί έπικύρωσαν τόσο τή στα
θερότητα δσο καί τή σαφή άνοδο 
τής άπήχησης του ΠΑΣΟΚ σέ ένα 
χώρο ιδιαίτερα φορτισμένο μέ άκα- 
ταστάλαχτες άναζητήσεις, δράματα 
καί τάσεις Αμφισβήτησης καί κρι
τικής.

32. Τό έχουμε διακηρύξει σ’ δ- 
λους τούς τόνους καί τό έπαναλαμ- 
βάνουμε μέ έμφαση δτι γ ιά  τό ΠΑ. 
ΣΟ.Κ. ΔΕΝ άρκεϊ μόνο τό έκλογικό 
ποσοστό. ΔΕΝ Αρκεί μόνο ό Κυβερ
νητικός Λόγος. Θέλουμε καί άγωνι- 
ζόμαστε, ή έκλογική πλειοψηφία νά 
συμβαδίζει καί νά άντιστοιχεΐ μέ 
μιά πολιτικοποιημένη{ συνειδητοποι
ημένη καί διαρθρωμένη κοινωνική 
πλειοψηφία. Μιά κοινωνική πλειοψη
φία, πού θά είναι κύρια άλληλέγγυα 
καί συμμέτοχη άλλά καί κριτική

πρός τό Κυβερνητικό έργο.
Γι’ αύτό, καλούμε τά στελέχη μας, 

τά μέλη μας; τούς φίλους μας καί 
όπαδούς μας, σέ μιά σταυροφορία, 
πού θά ισχυροποιήσει καί θά ριζώσει 
άκόμα πιό πολύ τό ΠΑΣΟΚ στόν 
τόπο μρς.

Είναι η σταυροφορία τού ΠΑΣΟΚ 
συνολικά καί όχι ένός τμήματός του. 
Θά στρατευθούν καί θά άγωνιστοΰν 
δλοι: ό Πρόεδρος, τό Ε.Γ., ή Κ.Ε., 
Υπουργοί, Βουλευτές, Ν.Ε., Τ.Ε., 
Τ.Ο., Κ.Ο. καί Ο.Π. Ολες οί μάχε$ 
θά δοθούν συντονισμένα, συλλογικά 
καί πειθαρχημένα μέ έργα καί βρά
ση καί όχι μέ λόγια και ευχές.

Ή  ’Οργάνωση τού ΠΑΣΟΚ σ’ ό
λες τίς βαθμίδες της όφείλει νά έμ- 
πνευστεϊ καί νά έμπνεύσει, νά συ- 
νενερθεϊ καί νά συνεγείρει τούς έ- 
κατοντάδες χιλιάδες έκδηλωμένους 
Φίλους καί όπαδούς μας, τόν κάθε 
δημοκράτη καί προοδευτικό πολίτη, 
τόν κάθε τίμιο πατριώτη, έτσι ώστε 
νά δημιουργηθεϊ ή ΛΑ-Ι-ΚΗ ΠΑΝ
ΣΤΡΑΤΙΑ τής ΝΙΚΗΣ καί τής ΑΛ
ΛΑΓΉΣ. Αύτή ή Λ Α ΪΚ Η  ΠΑΝ-

Ί1  ’Εξόρμηση βρίσκεται πάντα στό πλευρό του λαού στόν α
γώνα τον γιά πρόοδο και δημοκρατία.

Στιγμιότυπο άτιό παλιότερη σύσκεψη του Π ΑΣΟ Κ  γιά τήν Τ. Αυτοδιοίκηση. Οί συσκέψεις αυτές στά
θηκαν ιστορικοί σταθμοί γιά τήν πορεία τ οί5 ιΚνήματος καί θά συνεχιστούν.

Η. Ή οργάνωση καί ό ρόλοο της — 
Οί επιλογές μας

ΣΤΡΑΤΙΑ τής ΝΙΚΗΣ καί τής ΑΛ- καί σοσιαλιστική ίπαγελία τού ΠΑ.
ΑΑΓΗΣ θά βιατηοήσει έπίκαιρη, έγ- ΣΟΚ έξω άπό τή φθορά τού χρόνου
κύρη καί ζωντανή τή δημοκρατική καί τής συνήθειας.

Πνρετώδης δουλειά γιά νά στηθεί ή γιορτή τής Αλλαγής τόν περασμένο Σεπτέμβρη στη Νέα Φιλα
δέλφεια. ’Η  έπιτνχία της δικαίωσε τούς αγώνες τής Νεολαίας.

έκδημοκρατισμού, τής έξυγίανσης, 
τού έκσυγχρονισμοΰ, στήν πάταξη 
τής γ ραφειοκρατ ίας καί στις λειτουρ 
γιες πού ριζικά διαφοροποιούν τήν 
νοοτροπία.

•  Ό  Κρατικός μηχανισμός είναι 
συναρτημένος καί όφείλει νά έναρμο- 
νίζεται μέ τήν κυρίαρχη πολιτική βού
ληση τής Κυβέρνησης χωρίς νά δι- 
εκδικεί είτε στά δυναμικά του έρεί- 
σματα είτε στούς Ιδεολογικούς του 
μηχανισμούς μιά αύτονομία ή διατή
ρηση στεγανών άπ’ δπου θά άπωθει- 
ται ό έγκυρος γιά  τό Λαό Κυβερνη
τικός Λόγος.

•  Θεμελιακή Αρχή είναι γ ιά  μάς 
ό διαχωρισμός τού Κράτους άπό το 
κόμμα. Ή  όργάνωση 6έν διοικεί τόν 
κρατικό μηχανισμό Δέν ύποκαθιστά 
τή Διοίκηση ούτε ένσωματώνεται σ’ 
αυτήν μέ τό νά γίνει προέκτασή της. 
Οί Τ.Ο., Ο.Π., Κ.Ο. Ν.Ε άναφέρον 
ται στό κόμμα καί μόνο σ’ αύτό. Τό 
πεδίο παρέμβασής τους έξαντλεΐται 
μέσα _στούς θεσμούς και μαζικούς,φο
ρείς είτε άφοροΰν τόν προγραμματι
σμό, είτε τίς διεκδικήσεις Νομαρχία 
κά Συμβούλια, ’Αγροτικοί Σύλλογοι

εργατικά κέντρα γίνονται οί χώροι πε 
ράσματος τής πολιτικής τής έθνι- 
κής —  ^λαϊκής ένότητας. Ή  όργά
νωση τού ΠΑΣΟΚ μέσα άπό τή σχέ
ση της μέ τήν Κυβέρνηση καί μέσα 
άπό τή συμμετοχή της στά μαζικά 
κινήματα στούς παλιούς καί τούς 
νέους θεσμούς έξαντλεί τό ρόλο της, 
χωρίς νά έπεμβαίνει εύθύγραμμα ή 
αυτόκλητα πρός τίς κεντρικές ή ά- 
κραίες άπολήξεις τού κράτους.

•  Μέσα στή Διοίκηση ένεργοποι- 
οΰνται οί υπάλληλοι, τά στελέχη 
καί τά μέλη τής κρατικής μηχανής, 
συμμετέχουν στό διάλογο, στις Απο- 
φάσεις, συνδικαλίζονται. Τό συνδι
καλιστικό κίνημα είναι μοχλός τού 
έκδημοκρατισμού τής διοίκησης.

Ά πό  τά  κάτω οί νέες μορφές 
όργάνωσης πού όριοθετοΰν οί γε
νικότερες συνθήκες Ανάπτυξης τών 
μαζικών κινημάτων δημιουργούν νέ
ους δρους στή σχέση κράτους - πο
λίτη.

Οί νέοι θεσμοί τής άποκέντρωσης 
τής συμμετοχής καί τού δημοκρατι
κού προγραμματισμού θά συμβάλ
λουν καταλυτικά γιά  νά Αναπτυχτεί 
καί νά κατοχυρωθεί μιά νέα πολιτι

κή, κοινωνική καί έθνική συνείδηση 
στόν κάθε πολίτη, πού θά δημιουρ
γήσει τούς δρους ύπέρβασης άπό 
τήν «υποταγμένη» στό κράτος - μα- 
μούθ κοινωνία, στήν κοινωνία τών 
πολιτών μέ έλευθερϊα, πλουραλισμό 
καί δημοκρατία (καί Αντιπροσωπευ
τική άλλά καί άμεση).

Συμπερασματικά τό ΠΑΣΟΚ δέν 
είναι τό προδίκασμα κάποιου κρά
τους πού θέλει νά ύποκαταστήσει 
τό σημερινό. Οί στρατηγικές τής έ- 
φόδου ή τής ουδετερότητας είναι ξέ
νες καί μέ τή λογική καί μέ τήν 
πρακτική μας.

Αντίθετα ή στρατηγική τού δη
μοκρατικού δρόσου, τών θεσμικών 
αλλαγών πού κατοχυρώνονται μέσα 
άπό διαδικασίες λαϊκής συμμετοχής 
γίνεται ή Ασφαλιστική δικλείδα για 
τήν άποΦυγή τού συγκεντρωτισμού, 
τής γραφειοκρατίας, τήν ΰπερενίσχυ- 
ση τής_ κρατικής έξουσίας, πού ή 
ιστορική έμπειρία δείχνει άτι νεκρώ
νει καί έκφυλίζει τό δραμα γιά  μιά 
κοινωνία Δημοκρατική καί Σοσιαλι- 
στ ή ιιέ δημοκρατία, άποκέντρωση 
καί αυτοδιαχείριση.

33. Ή  Όργάνωση άποτέλεσε μέ
χρι τώρα προϋπόθεση γιά -ή στε
ρέωση καί τήν άνάπτυξη τού ΠΑ. 
ΣΟ.Κ. καί έγγόηση Υκχ τή νικηφόρα 
έκβαση τού Αγώνα τού λαϊκού Κι
νήματος. Οί κατευθύνσεις, οί Αναλύ
σεις, τό πνεύμα καί ή Αντίληψη τής 
5ης Συνόδου τής Κ .Ε (Φλεβάρης 
’79) γιά τήν πολιτική καί Ιδεολο
γική συγκρότηση καί τήν άλματική 
άνάπτυξη μιάς οργάνωσης Εξουσίας, 
παραμένει καί σήμερα πυξίδα τής 
όργανωτικής μας πολιτικής.

Τό ΠΑΣΟΚ ΣΗΜΕΡΑ παοά ΠΟΤΕ 
όφείλει νά έχει σέ ΕΓΡΗΓΟΡΣΗ καί 
ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ όλες τίς πολιτικές 
αισθήσεις καί δλα τά Αντανακλαστι
κά του.

ΣΗΜΕΡΑ παρά ποτέ τά  πολιτικά  
καί τά κοινωνικά ερείσ μα τα  τού ΠΑ. 
ΣΟ.Κ. πρέπει νά έχουν^ άκατάλυτο 
δεσμό καί Αντίστοιχη άρθρωση ιιέ 
τήν ιδεολογική καί κομματική υπό
στασ ή  μας, χωρίς κραυγαλέες ρω
γμ ές , κενά καί Ανταγωνιστικότητες. 
Καί τούτο, γ ια τ ί τό πολιτικό  μας 
π ρ ό γρ α μ μ α , οί θέσεις καί οΐ έπιλο- 
Υές μας, γ ιά  νά διατηρούν τή  συ
νέχεια, τή συνέπεια  καί τό  ρυθμό 
τής π ρ α γμ ά τω σ ή ς τους, όΦείλουν νά 
Απευθύνονται καί νά στηρίζονται 
σταθερά  σέ κινητήριες κοινωνικές δυ
νάμεις.

34. Στή μετεκλογική πραγματικό
τητα μέ τά νέα σύνθετα προβλήματα 
ή όργάνωση είναι Αναγκαίο νά:

—  Αναγορευτεί σέ μοχλό στήρι
ξης, πληροφόρησης, διαφώτισης καί 
προπαγάνδας τού Κυβετρνητικου έρ-

γου, συσχετίζοντας πάντα_ αύτό πού 
μπορούμε σήμερα, μέ έκεΐνο πού έ- 
πιζητούμε καί θέλουμε γιά αύριο.

—  Διαμορφώσει τούς πιό θετικούς 
δρους καί τίς ευνοϊκότερες συνθή
κες μέσα σ’ _ δλα τά μέτωπα ζωής 
καί πάλης, μέ σκοπό τή διασφάλιση 
τής πιό πλατείας πολιτικής συμπα
ράταξης καί κοινωνικής συναίνερ^ς, 
στό έγχείρημα τής Αλλαγής.

—- Νά ενοποιεί τίς βασικές _ καί 
συγκλίνουσες κοινωνικές συνιστώσες 
τού φάσματος τών μή προνομιού
χων. άποτρέποντας τόν κραδασμό ή 
τήν Ακύρωση τών σχέσεών τους τό
σο μέ τό όρατό έργο_ όσο καί τήν 
προοπτική τής Αλλαγής,

—  Νά συμμετέχει μέ γνώση καί 
συνείδηση στούς νέους θεσμούς στήν 
οικονομία, στή γεωργία, στήν Τ.Α.; 
στόν πολιτισμό καί τή νεολαία, πού 
ένσαρκώνουν τήν Αποκέντρωση, τή 
συμμετοχή, τόν κοινωνικό έλεγχο, τήν 
αύτοδιαχειριση, τό συνεταιριστικό 
πνεύμα, τό δικαίωμα στήν έκφραση 
καί τή δημιουργία καί τόν Δημοκρα
τικό προγραμματισμό.

—  Νά όλοκληρώνει καί νά έμβα- 
θύνει τή στρατηγική τής Αλλαγής 
τόσο μέ τή θεωρητική επεξεργασία 
τών θέσεών μας, δσο καί μέ τό πέ
ρασμά τους στή δοκιμασία τής ζωής.

35. Βασικοί οργανωτικοί μας ατό 
χοι μετεκλογικά παραμένουν:_

—  Ή  μαζική άνάπτυξη τών δρ- 
Υανώσεων καί τών μελών μας, δια
τηρώντας μιά σχέση τουλάχιστον 
1 :8  μέ τό έκλονικό μας ποσοστό,
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φτάνοντας τά 250.000 μέλη μέχρι 
τό Συνέδριο.

—  Ή ποιοτική συγκρότηση των 
οργανώσεων υας πού σχετίζονται μέ 
σταθερότητα σχεδιασμοΰ καί δρά
σης, μέ δυνατότητα παρέμβασης σέ 
μαζικούς χώρους καί θεσυούς, μέ 
συγκεκριμένη διάταξη τών στελεχών 
μας καί μέ πολιτικοποίηση λειτουρ
γιών καί διαδικασιών.

—  Ή ισχυροποίηση τών σχέσεων 
μας μέ όλο τό κοινωνικό φάσμα τών 
μή προνομιούχων (εργάτες, υπάλλη
λοι, μισθωτοί, αγρότες, μικρομεσαι- 
οι, επιστήμονες, Νεολαία καί Γυναί
κες), μιας καί πιστεύουμε ότι όλες 
αυτές οΐ δυνάμεις μπορούν νά συ
στήσουν μιά πλατειά καί ισότιμη 
πολιτικά συμμαχία, πού θά άποτελέ- 
σει τή ραχοκοκκαλιά τής 'Αλλαγής.

—  Ή ισόρροπη γεωγραφική ανά
πτυξη καί κατανομή τής όργάνωσής 
μας ανάμεσα στά μεγάλα άστικα 
κέντρα, στις επαρχιακές πόλεις καί 
τήν ύπαιθρο, έτσι ώστε μέ την έ- 
φαρμογή τού Δημοκρατικού Προ
γραμματισμού νά μήν παρατηρηθούν 
έλλείψεις, άναντιστοιχίεε καί όδυνα- 
μίες.

—  Ό  παραλληλισμός τής οργα
νωτικής μας δομής καί λειτουργίας 
μέ τό περιφερειακό, νομαοχιακό και 
έπαρχιακό σχέδιο ανάπτυξης, τούς 
θεσμούς αποκέντρωσης καί τίς βαθμί
δες τής Τ Α. Ή άμεση συνέπεια τού
της τής ανάγκης είναι ή θεσμοθέτη
ση καί ή κατοχύρωση καί ή λειτουρ
γία εκτός άπό τίς Ν.Ε. τών περι
φερειακών συμβουλίων (σέ έπίπεδο 
περιφέρειας, π.χ. Θεσσαλίας) καί 
τών εκλεγμένων επαρχιακών καί το- 
μεακών (τού χώρου τών έργατοϋπαλ- 
λήλων, μικρομεσαίων. Νεολαίας, ’Ε
πιστημόνων) Γ ραφείων.

36. Οί ΕΠΙΛΟΓΕΣ πού έχουμε κά
νει καί έχουμε ανακοινώσει άπό τό 
Σπόρτιγκ ΔΕΝ έγιναν μέ κάποια υ
στερόβουλη πρόθεση γιά  εντυπωσια
σμό ή εκτόνωση.

’Αντίθετα αποτελούν, ΔΕΣΜΕΥΤΙ
ΚΕΣ καί ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟ
ΓΕΣ μέ συνοχή καί ρυθμό, ένταγμέ- 
νες σέ μιά ολοκληρωμένη στρατηγι
κή. Μιά ΣΤΡΑΤΗΙ IΚΗ, πού κατο
χυρώνει τήν υπόσταση καί τή φυσιο
γνωμία ΜΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΞΟΥ
ΣΙΑΣ.

Τούτες οί ΕΠΙΛΟΐΕΣ καί ΠΡΩ
ΤΟΒΟΥΛΙΕΣ καταμερίζονται σε 
τρεις κατηγορίες:

,Α) ΕΠΙΛΟΓΕΣ^ γιά τήν έσωτερι- 
κή_ συγκρότηση τών Κεντρικών Γ ρα
φείων

Β) ΕΠΙΛΟΓΕΣ γιά  τήν ανασυγ
κρότηση, τόν άναπροσανατολισμό 
καί τή ΔΡΑΣΗ συνολικά τής όργά- 
νωσης σέ Περιφερειακό, Ν.Ε.. Το- 
μεακό, Τ.Ο., Κ.Ο., έπίπεδο.

Γ) ΕΠΙΛΟΓΕΣ γιά  τήν ένδυνά- 
μωση καί τήν ισχυροποίηση τού μα
ζικού, κοινωνικού καί εσωκομματικού 
λόγου τής οργάνωσης.

(Γιά τήν κατηγορία αυτή υπάρχει 
άναλυτική εισήγηση τής Έ π . ’Ορ
γανωτικού, μέ στόχους καί προτε
ραιότητες νιά τίς Ν.Ε.. Τ.Ο. καί 
Κ.Ο.)

_ 37. Ποιες είναι οί επιλογές γιά  
τήν εσωτερική συγκρότηση τών Κεν
τρικών Γ ραφείων:

1. Ή  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑ
ΤΕΙΑΣ τού Ε.Γ., πού ΟΡΙΣΤΗΚΕ, 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ σέ συνεργασία μέ τό 
Ε.Γ. (συμμετέχει 1 μέλος τού Ε.Γ.) 
καί σάν ΔΙΑΣΚΕΠΤΟΜΕΝΟ ΟΡΓΑ
ΝΟ θά άναλάβει τό συντονισμό τών 
’Επιτροπών, τόν προγραμματισμό 
τής οργανωτικής πολιτικής καί τήν 
επίλυση τών προβλημάτων πού άφο- 
ρουν τήν καθημερινή δουλειά τής όρ- 
Υάνωσης.

Ή  ύπαρξη τής Γραμματείας καί 
Γραφείου, θά διευκολύνει άποψασι- 
στικά τό Ε.Γ. νά λειτουργεί σάν 
πολιτικό όργανο —πέρα άπό τήν 
καθημερινή οργανωτική τριβή καί έ- 
υασχοληση—  ικανό νά άντοπτοκριθει 
στις αυξημένες ανάγκες καί τά νέα 
καθήκοντα καί τίς νέες απαιτήσεις 
τού ΠΑΣΟΚ

2. ’Ανασυγκρότηση καί Άναδιάο 
θρωση τών ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟ 
ΠΩΝ καί ΓΡΑΦΕΙΩΝ.

κατεύθυνση τής δράσης, ή διά 
η τού δυναμικού καί ό ουθμόι 
ΙΤΟΥΡΓΙΑΣ τους θά ΠΡΕΠΕ 

νά είναι άντίστοιχος μέ τίς νέες ά 
ναγκες καί τίς ■>*<?'■ λ—ινο^ώσεις τοι 
ΠΑΣΟΚ

Κατεύθυνσή μας ^ ν α ..
ΑΝΑΝΕΩΣΗ στή σύνθεση.
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ στή δουλειά.
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ καί ΠΡΟΣΩΠΟ

ΠΟΙΗΣΗ τών ευθυνών.
Ή ΔΟΜΗ τών ΜΑΖΙΚΩΝ ΕΠΙ

ΤΡΟΠΩΝ (Συνδικαλιστικό, ’Αγροτι
κό, Νεολαίά, Μικρομεσαίοι, ’Επιστή
μονες, ’Οργανωτικό, Τ.Α., Γυναίκες) 
θά έχει άναφορά καί άρθρωση ΠΑ
ΝΕΛΛΑΔΙΚΗ καί κατά χώρους (μέ 
αντίστοιχες προσαρμογές).

"Ετσι, θά υπάρχει ή ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
μέ 25-—30 μέλη, μέ ΔΙΑΤΑΞΗ σέ 
τομείς, κατά γεωγραφικά διαμερί
σματα καί κατά χώρους.

’Επίσης, ένα εύρύτεοο όργανο ή 
ΣΥΝΟΔΟΣ, μέ 50—-00 μέλη, έκ τών 
όποιων 25— 30 στελέχη άπό τήν 
επαρχία, πού θά συνεδριάζει 1 φορά

στίς 45 μέρες, μέ ημερήσια διάτα
ξη: Πολιτική Ενημέρωση, Πρόγραμ 
μα Δράσης, ’Ανταλλαγή Πληροφό
ρησης, Ενοποίηση Παρέμβασης, 
Σύνθεση Γραμμής, ’Εμπειριών, Κρι
τική άποτίμηση καί έλεγχος έργων 
καί στόχων.

3. Υλοποίηση μιας απόφασης τής 
5ης Συνόδου γιά επαγγελματικά καί 
ήμι-επαγγελματικά πολιτικά στε
λέχη.

Ή  υιοθέτηση τού θεσμού γίνεται 
σέ μαζικότερη ΑΛΛΑ πάντα περιο
ρισμένη κλίμακα. Ή άξιοποίηση αυ
τών τών στελεχών θά γίνει μέσα ά
πό άξιολόγηση τών Ικανοτήτων καί 
δυνατοτήτων καί γιά περιορισμένο

—  τοοκτό χρονικό διάστημα. Ή 
κάλυψη των ΜΙΝΙΜΟΥΜ οικονομι
κών άναγκών θά πραγματοποιούνται 
κάτω άπό όρους, πού θά έγγυώνται 
δτι_ ΔΕΝ πρόκειται νά δημιουργηθεί 
«κάστα» μέ ιδιαίτερα προνόμια καί 
εξουσία (ΓραΦε'Τ'-ατία).

” Ε ντ ι_>πα
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4. Ε=ΟΡΜΗ.ί.ιΤ: Ενίσχυση τής 
προσπάθειας γιά τήν έκδοση καί την 
αύξηση τής κυκλοφορίας τής « Ε 
ΞΟΡΜΗΣΗΣ». Νέες ιδέες. Νέες προ
τάσεις γιά  τή μορφή της καί τό 
περιεχόμενό της. Μιά πιο ζωντανή 
διασύνδεσή της μέ τήν πολιτική έ- 
πικαιρότητα καί τό έργο τής ’Αλ
λαγής. Θά πρέπει σταδιακά νά ά- 
ναγορευτεί σέ έντυπο κατευθυντήριο, 
πού θά ενημερώνει, θά αναλύει, θα 
άιντιπαρατίθεται, θά καθοδηγεί. Τά 
ίδια ισχύουν καί γιά τόν «ΑΓΩΝΙ
ΣΤΗ» πού μέ χαρά διαπιστώνουμε 
τήν αισθητή άυαυέωσή του καί τή 
βελτίωσή του στή μορφή καί τό πε
ριεχόμενο.

5. ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ ΜΗΝΙΑΤΙΚΟΥ 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ:

Τό ΔΕΛΤΙΟ μέ τακτική έκδοσή 
είναι τό μόνο μέσο, πού μπορεί να 
λύσει άποτελεσματικά τό πρόβλημα 
τής κομματικής πληροφόρησης, έπι- 
χειρηματολογίας καί καθοδήγησης 
τής όργάνωσής αα^. Διαφορετικά, τά 
στελέχη μας θά «άγονται καί θά φέ
ρονται» άπό τό κλίμα καί τίς έρμη- 
νεϊες τών διαφόρων εφημερίδων.

Τό ΔΕΛΤΙΟ θά πρέπει νά εΐναι 
χωρισμένο σέ τρία τμήματα:

α) Πληροφόρηση —  ’Απολογισμός 
τό μήνα πού πέρασε. Πληροφόρηση 
—  Προγραμματισμός τό μήνα πού Ιρ 
χεται.

Ό  άπολογισμός καί ό προγραμμα
τισμός άφοροΰν τά πεπραγμένα καί 
τά τεκταινόμενα άπό τό έργο τού Προ 
έδρου, τής Κυβέρνησης, τής Κ.Ε. τού 
Ε.Γ.. τής Γραμματείας, τών Κεντρι
κών ’Επιτροπών καί τού Μαζικού Κι
νήματος.

6) Σχόλια
Πολιτική τεκμηρίωση κάθε σημαν

τικού γεγονότος καί επιλογής μέ τήν 
ένταξή τους καί τή συσχέτιδή τους μέ 
τήν πολιτική μας στρατηγική καί τό 
πρόγραμμά μας.

γ )  Παράρτημα μέ προσωπικές άπό 
ψεις καί ενυπόγραφα άρθρα. Το πα
ράρτημα θά εΐναι διακριτικά ξεχωρι

στό άπό τά δύο προηγούμενα τμήμα
τα, μιας καί τό περιεχόμενό του δεσ
μεύει τό στέλεχος πού υπογράφει καί 
όχι σνναλικά τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. Μέ αύτό 
τόν τρόπο χωρίς νά έχουμε συνολικό 
πρόβλημα ευθύνης γιά  τό τί γράφε
ται, άποκτούμε παράλληλα —  χωρίς 
πολιτικό κόστος —- ένα βήμα γιά  έκ
φραση ένός προβληματισμού, πού βα
σικά έμδαθύνει, άναλύει καί στηρίζει 
τό έγχείρημα τής ’Αλλαγής.

ΧΑΝΙΣΜΟΥ, Κ.Ο., ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ:
Κρίνουμε άναγκαία καί άπαραιτη- 

τη τήν συνεργασία τών 3 μελών Γραμ 
ματειών τών μαζικών έπιτροπών μέ 
τούς Γραμματείς καί Εισηγητές τών 
Κ.Τ.Ε., τίς Διοικήσεις τών ’Οργανι
σμών καί στελέχη άπό τά άντίστοι- 
χα Υπουργεία

‘Ο χαρακτήρας τών συναντήσεων 
θά είναι εισηγητικός, μιας καί ΔΕΝ 
συνιστούν δργανσ άπόφασης (πληρο
φοριακό όχι άποφασιστικό).

Τό περιεχόμενο συναντήσεων θά εί
ναι άνταλλαγή απόψεων, ένημέρωαη 
γ ιά  πρωτοβουλίες, συγχρονισμός κυ
βερνητικού έργου μέ τό μαζικό κίνη
μα καί τίς πρωτοβουλίες τής οργά
νωσης.

7. ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ 
ΣΤΟΧΑΣΜΟΥ

Ή  δημιουργία, ή δραστηριοποίηση 
καί ό ιδεολογικός πολιτικός προσδιο
ρισμός.

'Η έπαναδραστηριοποίησή του άλ- 
λά ταυτόχρονα καί ό επαναπροσδιο
ρισμός ένός Κέντρου -— Θεσμού Έ 
ρευνας καί μελετών εΐναι κάτι τό επι
βεβλημένα, πού άπορρέει άπό τίς ί
διες τίς ανάγκες τού εγχειρήματος 
τής ’Αλλαγής. Πρέπει νά άναλάβει 
πρωτοβουλίες. Νά μετεξελιχτεί σέ πό
λο έλξης τόσο κομματικών στελεχών 
όσο καί εξωκομματικών άνένταχτων 
στελεχών, πού μπορούν νά έχουν μιά 
πολιτική καί θεωρητική συμβολή σε 
μιά τροχιά ταύτισης άλλά καί συμ- 
πόρευοης μέ τό έργο καί τίς ανάγκες 
τής ’Αλλαγής. Παράλληλα θά πρέπει 
νά εξετάσουμε σέ σύντομο χρόνο τό 
ένδεχομένο καί τή δυνατότητα έκδο
σης ένός περιοδικού πολιτικής θεωρί
ας. ανάλυσης, στοχασμού καί έρευ
νας.

38. ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΜΕΣΑ ΟΙ 
ΕΠΙΛΟΓΕΣ γιά  τήν ανασυγκρότηση, 
άνοστροσανατολισμό καί δράση τής 
’Οργάνωσης σέ Περιφερειακό —  Ν. 
Ε., Τ.Ο., Κ.Ο. έπίπεδο.

1. ΕΝΝΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΟΡ 
ΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ Π.Ο.Σ.

"Ηδη έχουν γίνει σέ 7 περιφέρειες.
2. Πανελλαδικές Συσκέψεις Στελε

χών κατά χώρους.
Σειρά χρονικής προτεραιότητας: 

Συνδικαλιστικό, 'Αγροτικό, Τ.Α.. Νεο 
λαία, Μικρομεσαίοι, Γυναίκα.

Περιεχόμενο: Πολιτικό καί συνδιιαχ 
λιστικό πρόγραμμα δράσης γ ιά  πα 
ρέμβαση στούς άντίστοιχους μαζι-

6. ΖΕΥΞΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΜΗ-

Ο Πρόεδρος ιοϋ Π Α ΣΟ Κ  Α . Παπανδρέου ηρ οοέρχειαι οτή Σύνοδο ιής Κ.Ε. ιοϋ Κινήματος.
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κούς χώρους. Στόχοι όργανωτικής ά- 
νάπτυξης καί συγκρότησης. , , 

3. ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΗ ΠΑΝΕΛΛΑ
ΔΙΚΗ ΕΞΟΡΜΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ 
ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ά- 
νάμεσα στό ΠΑΣΟΚ καί τό Λαό;

Μέ τη συμπλήρωση 150 μερών 
τής Κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ, οΐ Τ.Ο_, οΐ 
Κ.Ο. στό χώρο τους νά άναλάβουν 
ΕΠΙΘΕΤΙΚΑ την προβολή καί τή 
στήριξη τού Κυβερνητικού έργου.

Θά πρέπει:
α) Νά μοιραστεί τό βιβλιαράκι τών 

Προγραμματικών δηλώσεων.
(5)‘Ετοιμάζονται φυλλάδια γιά  τό τί 

έκανε τό ΠΑΣΟΚ γενικά, π.χ. έ- 
ξωτερική πολιτική, θεσμικά, καί τ! 
ειδικά σέ κάθε κοινωνικό χώρο, π.χ. 
Εργαζόμενοι —  Μικρομεσαϊοι —  
Νεολαία κλπ.

γ )  Νά όργανωθοΰν συγκεντρώσεις σέ 
χωριά καί συνοικίες μέ όμιλητές 
Βουλευτές, Υπουργούς, Στελέχη. 
Ε πίσης θά ύπάρχει σέ άδρές 
γραμμές τό πρόγραμμα —  ο! έ- 
πιλογές τοΟ έπόμενου 3μήνου,  ̂ώ
στε νά υπάρχει τόσο μιά εύαι- 
σθητοποίηση καί προετοιμασία 
τής κοινής γνώμης, δσο καί νά 
δίνεται έμπρακτα ή έντύπωση δτι 
ύπάρχει συνεχτικό καί συγκεκρι
μένο πρόγραμμα 'Αλλαγής. Θά 
πρέπει νά μας διακατέχει ένα Ε
ΠΙΘΕΤΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ, ΟΧΙ Α-
ΜΥΝΑ, ΟΧΙ ΑΠΟΛΟΓΙΑ. Μέχρι 
τώρα τά Στελέχη μας ήταν ΔΥ
ΝΑΜΙΚΑ μέσα άπό τις μαζικές

Νομαρχιακών 
Μ οι

διεκδικήσεις καί τήν άντιπολιτευ- 
τική στάση. ΤΩΡΑ πρέπει νά εί
ναι ΕΠΙΘΕΤΙΚΑ στήν ΠΡΟΒΟΛΗ 
καί στή ΣΤΗΡΙΞΗ συγκεκριμένων 
χειροπιαστών κατακτήσεων καί 
στή σύνδεσή τους μέ πιό προχωρη
μένους στόχους. Δέν πρέπει νά 
χάσουμε σάν στελέχη καί σάν Τ. 
Ο. καί Κ.Ο. τήν λαϊκότητά μα$ 
καί τή ριζοσπαστική δυναμική 
μας. 'Οφείλουμε δμως νά προσαρ
μοστούμε γρήγορα στή μετεκλο
γική συγκυρία. "Εχουμε τό ΠΡΟ
ΝΟΜΙΟ σάν Φορέας, νά διαμορφώ
νουμε τήν πραγματικότητα καί 
παράλληλα νά προωθούμε καί νά 
σηματοδοτούμε τούς έπόμενους 
στόχους.
4. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ, ΤΟΜΕΑΚΕΣ 

ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ.
Οί συνελεύσεις δέν είναι μιά δια

δικασία ρουτίνας απλά έκλογική.
Ό  προγραμματισμός τους θά πε

ριέχει ποσοτική καί ποιοτική άνά- 
πτυξη τών όργανώσεων. Γιά κάθε 
Νομό θά υπάρξουν πλάνα πολιτικο- 
οργανωτικής δουλειάς μέ συγκεκρι
μένους μετρήσιμους στόχους.

Ή  άνακίνηση τών έσωτερικών δια
δικασιών θά άνανεώσουν καί θά ζων
τανέψουν τήν όργάνωση καί τά όρ
γανά της. (Ή δη έχει έκπνεύσει πρό 
πολλοΰ ή καταστατική θητεία τών 
Ν.Ε.),

Υπάρχουν (στηριγμένες στήν έμ- 
πειρία) τρεις σκέψεις: 
α) Προσαρμογή τού όργανωτικοΰ 

σχήματος στά μεγάλα άνάλογα 
μέ τή δομή τους 'Αστικά Κέντρα, 
π.χ. Θεσ)νίκη, Πάτρα κλπ.

3) Περισσότερη τόνωση καί αΰτονο-

μία καί δυνατότητα έκλογής τών 
’Επαρχιακών Γραφείων καί των 
Τομεακών Γραφείων σέ κάθε Νομό, 

γ) Λειτουργία τών 9 Περιφερειακών 
Συμβουλίων μέσα άπό τήν πρώτη 
πειραματική χρήση τού θεσμού 
τών 3 μελών Γραμματειών κάθε Ν.
Ε. γιά  περιφέρεια, π.χ. Τό Περι
φερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας ά- 

ποτελεΐται άπό τίς 3μελεΐς Γραμ
ματείες τών Ν.Ε.: Λάρισας —  

Μαγνησίας —  Καρδίτσας —  Τρι
κάλων

Χρονος διεξαγωγής 
Συνελεύσεων: Μάης —  Ίούνης —  
’Ιούλης. |

5. ΚΙΝΗΜΑ ΕΙΡΗΝΗΣ. 
Ανασυγκρότηση καί έπαναδρα- |

στηριοποίηση τών δυνάμεών μας. 
Πολιτική άναμόρφωση καί σύγχρονη 
έπεξεργασία τής πολιτικής πλατ- ■ 
φόρμας γιά τό κίνημα ειρήνης. ■

’Ανάλυση πρωτοβουλιών νιά  Πα
νελλαδική πλατειά κι αυτόνομη &ρ- I  
θρωσή του μέσα άπό παραρτήματα 
σέ κάθε Νομό.

Κρίνουμε άναγκαίο καί άπαραίτη- |  
το τόν προγραμματισμό ’Εκδηλώσε
ων —  Συγκεντρώσεων στά μεγαλύ- ■ 
τέρα άστικά Κέντρα τών Νομών. Κο
ρύφωση τών έκδηλώσεων νά είναι μιά ■ ■ 
μεγάλη συγκέντρωση στήν ’Αθήνα -  
στις άρχές Μάη.

6. ΣΥΝΕΔΡΙΟ. |
Τό Συνέδριο — χρονικά προσδιο

ρίζεται στά μέσα τού 1983—  θά εί- I  
ναι τό έπιστέγασμα 8 χρόνων ζωής, 
αγώνα καί άνάπτυξης. Σάν κορυφαίο " 
γεγονός θά άποθέσει τή σφραγίδα ■ 
του στήν Ιδεολογικοπολιτική φυσικό- I 
γνωμία, στήν άποκρυστάλλωση τής 
στρατηγικής μας καί στήν άνανέω- 
ση_ καί τήν προσαρμογή τής δομής ■ 
τού Κινήματος μας. _

Τό Συνέδριο τού ΠΑΣΟΚ — θά εϊ- I
ναι ένα Συνέδριο ΕΝΟΤΗΤΑΣ καί I  
ΝΙΚΗΣ—  πού δέν θά κηρυχτεί καί 
θά έξαντληθεΐ μέσα άπό έσωστρε- I  
φεΐς συζητήσεις στούς 4 τοίχους 
τών Γ ραφείων μας. ■

’Αντίθετα οί διαδικασίες όλοκλή- .  
ρωσής του ύπαγορεύουν μιά αύξη- I  
μένη καί έντεινόμενη παρουσία καί I  
συμμετοχή τών όργανώσεων καί τών 
όργάνων τού Κινήματος μας μέσα 
στήν πολιτική καί κοινωνική διαπά- |  
λη. Ή  πορεία πρός τό Συνέδριο θά 
χαρακτηρίζεται άπό τήν άνοιχτή καί |  
συνταγμένη μαζική ανάπτυξη καί 
δράση. Θά είναι μιά πορεία έποικο- ■ 
δομητικοΰ διαλόγου καί πλουραλιστι- _
κής έκφρασης, πού θά άπορρίπτει 
τούς άγονους μονολιθισμούς καί τις 
στείρες αντιπαραθέσεις άποϊδεολογι- I  
κοποιημένων μηχανισμών. Θά είναι 
μιά πορεία συμπύκνωσης τής πει- I  
ρας μας, ένοποίησης τής στρατηγι- I  
κής καί τής πολιτικής μας, καί γό- |  
νιμης σύνθεσης τών ιδεών καί τών έ- 
πιλογών μας. ■

ΣΤΟ ΕΡΧΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ: I
_Τό -παράρτημα τής -πολιτι- - 

κής εισήγησης καί άπόφασης 
τής Κ.Ε. τοΰ ΠΑΣΟΚ -που ■ 
σ υμπερ ιλαμβάνει άνάλυση και _ 
κριτική τών άλλων κομμάτων I  
καί σχηματισμών.

--¡Μήνυμα τη ς— 
Κ.Ε. του ΠΑΣΟΚ

Ή  Κ εντρ ικ ή  ’Ε π ιτρ ο π ή  το ύ  ΠΑ. 
ΣΟ.Κ., σ τή ν  9η σ ύ νο δό  τ η ς , έν έκ ρ ι-  
ν ε  ομόφ ω να  τ ό  ά κ ό λο υ θο  μήνυμα  
π ρ ό ς  τ ό ν  'Ε λ λ η ν ικ ό  λ α ό :

«Ή  9η σ ύ νο δ ο ς  τ ή ς  Κ.Ε. τοΟ ΠΑ. 
ΣΟ.Κ. ά σ χο λ ή θ η κ ε  μ έ  τ ή ν  ο ικ ο νο 
μική καί κο ινω ν ική  κ α τά σ τα σ η  τ η ς  
χ ώ ρ α ς  μ α ς, τή ν  άσκηση τ ή ς  έξουσ ί- 
α ς  άπό τή ν  Κ υβέρνη σ η  το υ  ΠΑ.ΣΟ. 
Κ., τό  ρόλο  καί τ ί ς  π ρ ο ο π τ ικ έ ς  ά ν ά 
π τ υ ξ η ς  το ΰ  Κ ινή μ α τος.

Ή  Κ εντρ ικ ή  ’Ε π ιτρ ο π ή  σ τη ρ ίζε ι 
ά ν επ ιφ ύ λ α κ τα  τ ή ν  κ υ β ερ νη τ ικ ή  π ο 
λ ιτ ική  που —π α ρ ά  τ ή  δύσκολη  οίκο- 
νομ ική  σ υ γκ υ ρ ία  κα ί τ ή ν  τρ α γ ικ ή  
κλη ρο νο μ ιά , πού  άφ ησ ε ή  Δ εξ ιά — 
έ χ ε ι  β ά λ ε ι άποφ ασιστικά  τ ά  θ ε μ έ 
λ ια  καί τ ίς  δ ια δ ικ α σ ίες  γ ιά  τό  σοσια
λ ιστικό  μ ετα σ χη μ α τισ μ ό  τ ή ς  χ ώ ρ α ς  
μ α ς, γ ιά  τή  δ ικαίω ση τώ ν  μ α κ ρ ό χρ ο 
ν ω ν  α γώ ν ω ν  το ΰ  λα ού  μ α ς.

Σ τ ό ν  ε ξ ω τ ε ρ ικ ό  το μ έ α  ε ίνα ι γ ε 
ν ικά  ά ν α γ ν ω ρ ισ μ έν ο  ά τι μ έ  τ ή ν  κυ
β ερ ν η τ ικ ή  πολ ιτική  ά π ο κ τή σ α μ ε καί 
ε ν ισ χ ύ ο υ μ ε  κ α θ η μ ερ ινά  τ ή ν  έθ ν ικ ή  
ά ξ ιο π ρ έ π ε ια  κα ί π ερ η φ ά ν ια  τ ή ς  
χ ώ ρ α ς  μ α ς  καί π ρ ο ω θο ύ μ ε τά  έθ ν ι- 
κά  μ α ς  π ρ ο β λή μ α τα  μ έσ α  σ τά  π λα ί
σια μ ια ς  π ο λ υ δ ιά σ τα τη ς  Ε λ λ η ν ικ ή ς  
έ ξ ω τ ε ρ ικ ή ς  π ο λ ιτ ικ ή ς .

Σ τ ό ν  έσ ω τερ ικ ό  το μ έ α  έ χ ο υ ν  λη- 
φ θ ε ΐ μ έ τρ α  ο ίκ ο νο μ ικ ή ς  κα ί κ ο ινω 
ν ικ ή ς  δ ικ α ιο σ ύ νη ς κα ί έ χ ο υ ν  κύρια

π ρ ο ω θ η θ ε ί θ ε σ μ ικ έ ς  ά λ λ α γ έ ς , πού 
σ τό χο  έ χ ο υ ν  τ ή ν  ά π ο κ έντρ ω σ η  τ ή ς  
ο ίκ ο νο μ ικ ή ς καί π ο λ ιτ ικ ή ς  έ ξ ο υ σ ία ς  
καί τ ή ν  άσκηση τε λ ικ ά  τ ή ς  έξο υ σ ί
α ς  άπό  τ ό ν  ίδ ιο  τό  Λαό.

Ή  Κ.Ε. έπ ισ η μ α ίνε ι άτι στό δύ
σκολο  έ ρ γ ο  τ ή ς  ά λ λ α γ ή ς  ο ρ ισ μ έν ε ς  
κ α θ υ σ τε ρ ή σ ε ις  ε ίνα ι α ν τ ικ ε ιμ εν ικ ά  
δ ικ α ιο λ ο γ η μ έν ες , γ ια τ ί ο φ είλο ντα ι 
κύρ ια  σ τό  ο ίκονομ ικό  καί κο ινω νικό  
χ ά ο ς , πού  π α ρ α λ ά β α μ ε καί σ τό  μο
νο κ ο μ μ α τικ ό  κ ρ ά το ς  τ ή ς  Δ εξ ιά ς , 
πού  γ ιά  δ ε κ α ε τ ίε ς  ε ίχ ε  οίκοδομη- 
θ ε ί. Τ ά  μ έτρ α  που  έ χ ε ι  π ά ρ ε ι ή Κυ
β έρ νη σ ή  μ α ς  καί άσα θά  άκολουθή- 
σουν, θά  δη μ ιο υ ρ γή σ ο υ ν  τό  σωστό 
καί ά να γκ α ίο  πλα ίσ ιο  γ ιά  τή ν  έν ίσ χυ  

ση τώ ν  δη μ ο κ ρα τικ ώ ν θεσ μ ώ ν  καί 
τ ή ν  προώ θηση τ ή ς  λ α ϊκ ή ς  σ υ μ μ ετο 
χ ή ς  σ’ άλα  τά  έπ ίπ εδ α .

Ή  Κ.Ε. έ κ φ ρ ά ζ ε ι τ ή ν  ά περ ιόρ ισ τη  
α ισ ιοδοξία  τ η ς  άτι ή Κ υβέρνηση 
το υ  ΠΑΣΟΚ μ α ζί μ έ  τό  λαό θά  κ ά 
ν ε ι  π ρ α γμ α τ ικ ό τη τα  τό  άραμα  τ ή ς  
ά λ λ α γ ή ς , π α ρά  τ ίς  δ υ σ κ ο λ ίες  καί 
α ν τ ιξ ο ό τ η τ ε ς  πού  ύ π ά ρ χο υ ν .

Ή  Κ.Ε. το υ  ΠΑΣΟΚ κ α λ εί δλο  τό ν  
'Ε λ λη ν ικ ό  λαό  νά  σ τη ρ ίξε ι έ ν ε ρ γ ά  
καί άποφ ασιστικά  τά  πρώ τα , άλλά 
βασ ικά  βή μ α τα  καί ν ά  σ υ μ μ ετά σ χει 
ό λό φ υχα  σ τή  δύσκολη, ά λλά  ν ικη 
φ όρα  π ο ρ ε ία  π ρ ό ς  τή  μ εγ ά λ η  ’Αλ
λα γή » .
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