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ΕΠΑΝΙ∆ΡΥΣΗ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ: ΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΚΑΙ Η ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ 
«Ηµερησία» 12/1/08 

 
Το κλίµα στο ΠΑΣΟΚ είναι βαρύ από τις δηµοσκοπήσεις ενώ στο 
ιστολόγιό σου διαβάζω «Επανίδρυση ή Βάλτος;» 
 
Το 2008 ή καλύτερα το πρώτο εξάµηνό του, είναι χρόνος καµπής για το 
ΠΑΣΟΚ. Ή θα κερδίσει τον χαµένο χρόνο και θα κινηθεί µ’ ένα Νέο Χάρτη 
πορείας ή θα περάσει εκείνο το κρίσιµο όριο που και χρυσάφι να πιάσεις 
κάρβουνο θα γίνεται. Ο χρόνος δεν είναι µε το µέρος µας. Εδώ και χρόνια 
φοράµε τα ίδια ρολόγια µε την κοινωνία αλλά η ώρα µας δε συγχρονίζεται µε 
τη δική της.  
 
 
Ναι αλλά η επιταχυνόµενη παρακµή της κυβέρνησης µε την 
ανικανότητα και τα σκάνδαλά της µπορεί να δηµιουργήσει την ελπίδα 
ότι ο χρόνος αναγκαστικά είναι µε το µέρος του ΠΑΣΟΚ. 
 
Η κατάπτωση της Νέας ∆ηµοκρατίας γενικεύει και δίνει νέα διάσταση στην 
κρίση εκπροσώπησης στην πολιτική ζωή, στη δίνη της οποίας εδώ και χρόνια 
βρίσκεται σε ένα βαθµό και το ΠΑΣΟΚ ως κόµµα εξουσίας. Αυτή η κρίση είναι 
µία από τις τέσσερις – πέντε θεµελιώδεις προκλήσεις που πάει να 
αντιµετωπίσει η Επανίδρυση του ΠΑΣΟΚ.  
 
Μπορεί λοιπόν το ΠΑΣΟΚ; 
 
Ναι, το ΠΑΣΟΚ, η ευρύτερη δηµοκρατική αριστερά και κεντροαριστερά έχει 
τεράστιες εφεδρείες. Φτάνει να ξεπεράσουµε αυτό τον ιδιόµορφο πασοκικό 
αντιπασοκισµό. Τη µετάλλαξη δηλαδή της παλιάς αλαζονείας σε 
αυτοϋποτίµηση και αλληλοϋποτίµηση. Αντίθετα χρειάζεται ένας δηµιουργικός 
αναθεωρητισµός. 
 
Άρα χρειάζεται σηµαντικές καινοτοµίες και νέες ιδέες. 
 
Ναι, αλλά που µεταφράζονται σε κάτι χειροπιαστό και µας δίνουν την 
πρωτοβουλία στην πολιτική ζωή. Οι κινήσεις εύκολου εντυπωσιασµού δε 
δηµιουργούν εµπιστοσύνη. Το ΠΑΣΟΚ ζει µία δύσκολη µετάβαση. Το «παλιό» 
δεν είναι λειτουργικό και το «νέο» δεν έχει µορφοποιηθεί. Στο κυνήγι της 
καινοτοµίας δεν πρέπει να µοιάζουµε µε εκείνους που προσεγγίζουν την 
υψηλή κουλτούρα και τα ανώτερα µαθηµατικά και ξεχνούν την αλφαβήτα και 
την αριθµητική.  
 
Έχει πρόβληµα και µε την αλφαβήτα; 
 
Ναι! Ας πούµε η ποιότητα της λειτουργίας των εκλεγµένων οργάνων ήταν 
πολύ κάτω από το αναγκαίο επίπεδο για ένα κόµµα µε τις φιλοδοξίες και τα 
στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Κάναµε µία παγκόσµια καινοτοµία µε την ανοιχτή εκλογή 
του Προέδρου µας αλλά δεν φαίνεται ότι είχαµε τον αντίστοιχο πολιτικό 
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πολιτισµό να τη διαχειριστούµε µε επιτυχία και να την µετατρέψουµε σε 
απαρχή ενός νέου ανοδικού κύκλου του κόµµατος, σε απογείωσή του.  
 
Υπάρχουν ακόµα «µούτρα» και «ψυχρότητα» αλλά και τα πρώτα 
ανοίγµατα µαζί µε διαµαρτυρίες για «αποκλεισµούς». 
 
Χρειάζεται γρήγορα µία φυγή όλων µας προς τα µπρος, σε µία νέα ενότητα 
µέσα στη διαφορετικότητα σ’ ένα προχωρηµένο σηµείο όχι σ΄αυτό πριν την 
16η Σεπτεµβρίου. Χρωστάµε στην ελληνική κοινωνία ένα ανοιχτό, ενωµένο, 
ανανεωµένο ΠΑΣΟΚ όλων των ιδεών, όλων των ταλέντων, όλων των ηλικιών, 
όλων των ρευµάτων σκέψης που επικοινωνούν ελεύθερα και δεν 
περιχαρακώνονται σε κλειστά υποσύνολα, ανεξάρτητα από την επιλογή που 
έκαναν στις 11 του Νοέµβρη. Ας πούµε ότι υπάρχουν ακόµη «κλεισίµατα», 
πείσµατα και νάζια πριν δηµιουργηθεί ένα νέο πάθος για την άθροιση και τον 
πολλαπλασιασµό των δυνάµεων.  
 
Η επανίδρυση του ΠΑΣΟΚ, λες συχνά, δε θα είναι µονόπρακτο έργο 
ενός Συνεδρίου αλλά δε γίνεται και µε επιστροφή στις ρίζες όπως το 
είπε ο Πρόεδρός του. 
 
Όχι, κάθε φορά που οι άνθρωποι ξεκινούν να αλλάξουν τον εαυτό τους και τα 
πράγµατα και να κάνουν κάτι που δεν έχει προϋπάρξει αισθάνονται την 
ανάγκη µίας επιστροφής στις ρίζες για να αντλήσουν έµπνευση και κουράγιο 
και να δουν µε φρέσκο βλέµµα τη διαδροµή τους. Η ριζική ανανέωση, η 
Επανίδρυση απαιτεί να εξιστορήσουµε από την αρχή «από πού ερχόµαστε, 
ποιοι είµαστε, τι θέλουµε, πού πάµε» στον 21ο αιώνα.  
 
Ωστόσο επαναλαµβάνεις ότι το έδαφος έχει µετακινηθεί και µαζί του 
και οι «ρίζες».  Φαντάζοµαι λοιπόν ότι η Επανίδρυση απαντά σε 
µεγάλες µεταβολές και προκλήσεις πέρα από τα θέµατα συγκυρίας 
όπως η πρόσφατη εκλογική ήττα.  
 
Ναι, προκλήσεις ιστορικές, µακράς διάρκειας ή µεσοπρόθεσµες άγνωστες στην 
ιδρυτική φάση του ΠΑΣΟΚ. Το κοινωνικό πρόβληµα έχει µεταβληθεί ριζικά. 
Σου δίνω µόνο ενδεικτικούς τίτλους: Νέος πολυπολικός κόσµος. Νέος 
καπιταλισµός, παγκοσµιοποιηµένος. Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση µε ανερχόµενο 
κοινό νόµισµα που σε λίγο θα συγκυριαρχεί µε το δολάριο, το οποίο περνά 
σοβαρή κρίση της ηγεµονίας του. Οι παγκόσµιες οικονοµικές ισορροπίες έχουν 
ανατραπεί. Η Κίνα δεν είναι µόνο το εργοστάσιο του κόσµου αλλά και ο 
δανειστής των ΗΠΑ που είναι χώρα οφειλέτης! Κλιµατική αλλαγή. 
∆ηµογραφική γήρανση. Νέο κοινωνικό πορτραίτο της Ελλάδας µε σοβαρές 
αλλαγές στην κοινωνική, ταξική της διαστρωµάτωση. Νέα µοντέλα οικογένειας 
και νέα σχήµατα περάσµατος των νέων στην ενηλικίωση. Μαζική 
µετανάστευση. Παλιές και νέες ανισότητες έρχονται στην επιφάνεια. Κρίση 
πολιτικής εκπροσώπησης και εξάντληση του κύκλου της µεταπολίτευσης. 
Έχουµε τέλος ένα ΠΑΣΟΚ που κυβέρνησε επί εικοσαετία και έχει υποστεί 
σοβαρές αλλαγές, παραµορφώσεις και ανισόµετρη ανάπτυξη των λειτουργιών 
του. Και κάτι άλλο. Είµαστε όλοι 34 χρόνια µεγαλύτεροι. Πού το πας αυτό; 
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Εδώ στην «Ηµερησία» έχουµε συζητήσει πως ο Νέος Καπιταλισµός 
βάζει σε κρίση τα παραδοσιακά εργαλεία της σοσιαλδηµοκρατίας 
αλλά και της πολιτικής γενικότερα. Κάθε µέρα έρχεται µία είδηση που 
δηµιουργεί αµηχανία. Πρόσφατά µε αφορµή τη MIG δηµιουργήθηκε 
θόρυβος που σ’ άλλες χώρες αφορούσε τα κρατικά επενδυτικά 
κεφάλαια των αναδυόµενων χωρών (sovereign wealth funds). 
 
Ναι, κάθε µέρα φέρνει κάτι που µας εκπλήσσει. Πρόσφατα τα funds των 
Κινέζων, του Ντουµπάι και της Σιγκαπούρης έκαναν «σωτήριες» τοποθετήσεις 
στις παγκόσµιες επενδυτικές τράπεζες για να καλύψουν τις «τρύπες» τους. Η 
παρουσία των κρατικών funds αυξάνει τη ρευστότητα, µπορεί να φέρει 
καλύτερη τοποθέτηση των πόρων, ανακυκλώνει το χρήµα στην παγκόσµια 
οικονοµία αλλά χρειάζεται αµοιβαιότητα στην πρόσβαση στις αγορές, 
διαφάνεια και κώδικας συµπεριφοράς στις κινήσεις τους. Κανένα πρόβληµα 
όσο επιδιώκουν να αυξήσουν τις αποδόσεις των χαρτοφυλακίων τους ως 
παθητικοί επενδυτές. ∆ε µπορούν όµως να λειτουργούν µε πολιτικά κριτήρια ή 
να επιδιώκουν τον επιθετικό έλεγχο στρατηγικών κλάδων µιας οικονοµίας. 
Θεωρώ το Νορβηγικό fund µία άριστη εµπειρία σε διαρκή εξέλιξη. Άλλωστε το 
Εθνικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης των Γενεών που προβλέπει το ΠΑΣΟΚ θα 
λειτουργεί σαν ένα ιδιότυπο µακράς χρονικής κλίµακας διαγενεακό κρατικό 
fund. 
 
Ωστόσο αρκετοί αναλυτές διερωτώνται αν το Εθνικό Κεφάλαιο 
Αλληλεγγύης των Γενεών θα έχει το αναγκαίο κρίσιµο µέγεθος καθώς 
τα έσοδα από τις µετοχοποιήσεις θα µειώνονται και η εντατική 
εκµετάλλευση της ακίνητης περιουσίας του ∆ηµοσίου θα εξελίσσεται 
µε βραδύτητα. Εσύ πριν αρκετά χρόνια είχες συνδέσει αρχικά αυτή 
την ιδέα σου για το Εθνικό Κεφάλαιο µε ένα «πράσινο» φόρο αλλά 
στη συνέχεια τον έβαλες στο ράφι. 
 
Ναι, είναι κρίµα που δεν έγινε αυτό το fund πριν δέκα χρόνια. Μόνο τα έσοδα 
των µετοχοποιήσεων να πήγαιναν µε βάση ακόµα και τις πιο µετριοπαθείς 
αποδόσεις θα είχαµε σήµερα ένα κολοσσιαίο µέγεθος οπότε µε ασφάλεια θα 
στηρίζαµε το ασφαλιστικό στη δυσκολότερη καµπή του. Θα σου εξοµολογηθώ 
κάτι που το έχω συζητήσει µε τον Γιώργο Παπανδρέου και µπορεί να 
αποδειχθεί µία ριζική «πρασινο–κόκκινη» καινοτοµία της Ευρωπαϊκής 
αριστεράς. Το διανοητικό µου ψώνιο είναι η διαχείριση της µακρο–
αβεβαιότητας και του ρίσκου των µακρο–επενδύσεων. Πρόσεξα λοιπόν εδώ 
και χρόνια ότι η καµπύλη κινδύνων της κλιµατικής αλλαγής από το CO2 και η 
καµπύλη ελλειµµάτων των ασφαλιστικών ταµείων λόγω της γήρανσης των 
κοινωνιών έχει µία παράδοξη οµοιότητα και χρονική παραλληλία. Εδώ λοιπόν 
µπορεί να κάνουµε µία θαυµάσια αντιστάθµιση κινδύνων. Βάζουµε έναν 
αναλογικό και δίκαιο φόρο στις µεγάλες πηγές εκποµπής CO2 και συνεπώς 
δηµιουργούµε κίνητρα για τις καθαρές τεχνολογίες. Τα έσοδα παρακρατούνται 
στην κάθε χώρα και χρηµατοδοτούν κατά προτεραιότητα στις χώρες 
γήρανσης όπως η Ελλάδα το επενδυτικό fund που στηρίζει το ασφαλιστικό και 
το κόστος της µετάβασής του σε µία νέα βιώσιµη αρχιτεκτονική µε ορίζοντα 
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το 2030. Επίσης στην πορεία µπορούµε να χρηµατοδοτήσουµε τη µείωση των 
ασφαλιστικών εισφορών ώστε να πετύχουµε την πλήρη απασχόληση. ∆ηλαδή 
πρέπει να µετατοπίσουµε τους φόρους από την εργασία στις σηµαντικά 
ρυπογόνες δραστηριότητες. Τον έβαλα λοιπόν στο ράφι, όπως λες, τον 
«πράσινο φόρο» γιατί έπρεπε να δούµε πώς θα δούλευε η αγορά δικαιωµάτων 
εκποµπής αερίων θερµοκηπίου που επέβαλε το Κιότο.  
 
∆ηλαδή θεωρείς ότι αποκτά µία νέα επικαιρότητα αφού δεν πήγε 
καλά η «αγορά» του Πρωτοκόλλου του Κιότο; 
 
Ακριβώς! Η ιδέα της «αγοράς» ήταν περίτεχνη και γοητευτική αλλά δε 
δούλεψε όπως υποθέταµε. Οι ρυπογόνες βιοµηχανίες αγόραζαν πάµφθηνες 
άδειες εκποµπής CO2 από τρίτες χώρες, φόρτωναν πολλαπλάσιο κόστος στους 
καταναλωτές, ανέστειλαν την εισαγωγή καθαρής τεχνολογίας και τα κράτη 
εκποµπής CO2 δεν έδιναν σηµασία στους ελέγχους αφού το χρήµα πήγαινε 
στη Ρωσία, στην Κίνα ή στην Κορέα. Το κυριότερο δεν κινητοποιεί τους 
πολίτες αυτή η ιδέα αφού δίπλα τους οι ρυπογόνες βιοµηχανίες συνέχιζαν να 
µολύνουν. Αν συνδέσουµε το φόρο στο CO2 µε την εργασία και τη σύνταξη 
θα δηµιουργηθεί ένα τούρµπο «πρασινο–κόκκινο» κοινωνικό κίνηµα που καµία 
κυβέρνηση δε µπορεί να αντισταθεί.  
 
Θα σου πει κανείς γιατί να µην πάνε τα έσοδα άµεσα στο περιβάλλον. 
 
Πρώτο, είναι «λίγα» τα έσοδα για τα άµεσα έργα στο περιβάλλον που 
σχεδιάζουµε ενώ θα πολλαπλασιαστούν µέσα από ένα fund µακροπρόθεσµης 
επένδυσης. ∆εύτερο, το Εθνικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης για να είναι 
αποδοτικό πρέπει να έχει κρίσιµο µέγεθος για να κάνει σηµαντική 
διαφοροποίηση επενδύσεων και ρίσκου και βέβαια οι επιλογές του θα 
στηρίζουν τις «πράσινες» και «ηθικές» επενδύσεις. Επίσης οι αποδόσεις του 
θα αποδεσµεύσουν ένα σηµαντικό κοµµάτι του προϋπολογισµού για 
«πράσινες» επενδύσεις. Τρίτο, η απασχόληση και η σύνταξη κινητοποιούν 
περισσότερο. Τέταρτο, δεν πρέπει να επαναλάβουµε στις ανανεώσιµες πηγές 
ενέργειας τα αντιοικονοµικά και τραγικά µοντέλα της επιδοµατικής γεωργίας 
που την βύθισαν στην παρακµή. Ο πράσινος φόρος θα δουλέψει καλύτερα. 
Πέµπτο, στις οικολογικές µας επιλογές πρέπει να δώσουµε προτεραιότητα 
στα σπίτια και στις περιοχές των οικονοµικά αδυνάτων. Αν πεις ότι θα 
επιδοτήσεις φωτοβολταϊκά στα σπίτια τους είναι σα να τους κοροϊδεύεις µε 
ανέξοδο φουτουρισµό. Υπάρχουν άλλες, άµεσες λύσεις γι’ αυτούς. 
 
∆ηλαδή εισάγεις µία κοινωνική - ταξική διάσταση. Αυτό είναι το 
«πράσινο» και το «κόκκινο» που µας είχες αναπτύξει στην 
«Ηµερησία».  
 
Ασφαλώς υπάρχει µία «αστική» οικολογία που δίνει προτεραιότητα στα υψηλά 
κοινωνικά στρώµατα. ∆εν σου κρύβω ότι τα λόµπυ των εταιρειών µου έλεγαν 
«δώστε το χρήµα σε µας και θα βάλουµε φωτοβολταϊκά στα σπίτια». Θα 
βάλετε στα µεγάλα σπίτια των πλουσίων, που µπορεί να βάλουν και µόνοι 
τους µε τα κίνητρα που δίνουµε, το κόστος όµως θα το πληρώσουν οι φτωχοί 
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και η ∆ΕΗ θα αγοράζει το ρεύµα απ’ αυτούς σε οκταπλάσια ή και δεκαπλάσια 
τιµή και για να τα βγάλει πέρα θα κολλήσει για πάντα στους λιγνίτες.  
 
Φαντάζοµαι ότι µας έδωσες ένα µικρό δείγµα από τις καινοτοµίες που 
χρειάζεται το ΠΑΣΟΚ αλλά πρόσφατα ακούµε από τον Παπανδρέου 
και το Βενιζέλο αλλά και από πολλά στελέχη να κάνουν απλώς 
ρητορικές αναφορές στη µεσαία τάξη. 
 
Οι µεσαίες θέσεις στην κοινωνία διευρύνονται αλλά µε έντονες καθοδικές και 
ανοδικές τάσεις. Οι ανισότητες εντός τους έχουν πολύ µεγάλη συνεισφορά 
στη συνολική ανισότητα. Έτσι αυτοί που παίρνουν την κάτω βόλτα είναι 
θυµωµένοι µαζί µας γιατί βάζουν το χέρι στην τσέπη για να πληρώσουν υγεία 
και παιδεία, παρά την ύπαρξη «δωρεάν» συστηµάτων, και οι επενδύσεις που 
έκαναν στις σπουδές των παιδιών τους για να διατηρήσουν τις 
µεσοστρωµατικές τους θέσεις συχνά δεν πιάνουν τόπο. Το πτυχίο δε σηµαίνει 
πια δουλειά ή σίγουρη θέση σε σταθερή απασχόληση του δηµοσίου. Κι αυτοί 
που κινούνται προς τα πάνω, προς τα υψηλά µεσαία στρώµατα θυµώνουν 
γιατί θέλουµε να τους φορολογήσουµε ενώ αυτοί αγοράζουν παιδεία – υγεία 
από το εισόδηµά τους και εγκαταλείπουν το κοινωνικό κράτος. Να µία πλευρά 
της κρίσης εκπροσώπησης που µας πλήττει και µας επιβάλλει να 
συναρθρώσουµε προγραµµατικά τα πρώτα µε τα τελευταία «βαγόνια» και να 
διευθετήσουµε τις διαφοροποιηµένες αξιώσεις και προσδοκίες των 
διαφορετικών στρωµάτων της κοινωνικής µας συµµαχίας.  Η ανανέωση της 
προγραµµατικής µας πολυσυλλεκτικότητας είναι από τα πιο δύσκολα 
προβλήµατα της επανίδρυσης του ΠΑΣΟΚ. 
 
Πρώην υπουργός Εργασίας του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε και την 
κυβέρνηση στην οποία ανήκε και το «σύστηµα ΠΑΣΟΚ» ότι πάει 
διαχρονικά να φορτώσει τα όποια ελλείµµατα των ασφαλιστικών 
ταµείων στον προϋπολογισµό. 
 
Η ισχυρή κρατική χρηµατοδότηση, ειδικά µε τη συγκρότηση του Εθνικού 
Κεφαλαίου Αλληλεγγύης των Γενεών το οποίο θα γίνει ο µεγαλύτερος 
λογαριασµός µακροπρόθεσµης επένδυσης στη χώρα, δε σκοπεύει να 
διαιωνίσει την προβληµατικότητα και την κακοδιαχείριση των Ταµείων. 
Αντίθετα δηµιουργεί µία ισχυρή προστατευτική ζώνη ασφαλείας στις συντάξεις 
ώστε µε ασφάλεια και µε την εµπιστοσύνη της κοινωνίας να καλύψουµε το 
κόστος της µετάβασης σε µία νέα µακρόπνοη, βιώσιµη αρχιτεκτονική του 
συστήµατος µε ορίζοντα το 2030. ∆ηλαδή ελαφρύνουµε τα διπλά βάρη που 
θα έπεφταν στις νέες γενιές εδικά σ’ αυτή την πορεία της µετάβασης. Πρέπει 
να ξεφύγουµε στο ασφαλιστικό από τη λεγόµενη λογική των «θυσιών». 
∆ιαφορετικά είναι σα να καλούµε τις γαλοπούλες στο ρεβεγιόν των 
Χριστουγέννων. Αν πράγµατι αέναα µετατρέπαµε τα ελλείµµατα των 
Ταµείων σε αχαλίνωτα ελλείµµατα του προϋπολογισµού τότε θα 
υποβαθµίζαµε άλλα συλλογικά αγαθά όπως παιδεία – υγεία – περιβάλλον και 
θα κάναµε ακόµη πιο άδικη την αναδιανοµή του εισοδήµατος. Στο τέλος θα 
φτάναµε σε υποκατάσταση της κοινωνικής ασφάλισης από το κράτος το οποίο 
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απλώς θα δίνει ένα προνοιακό επίδοµα. Αυτή είναι η βαθύτερη επιθυµία της 
νεοσυντηρητικής παγκόσµιας δεξιάς. 
 
Σ’ αυτή τη βιώσιµη αρχιτεκτονική διαβάζουµε στο πρόγραµµά σας 
και ακούµε όλα τα στελέχη σας να αναφέρονται στην ενίσχυση της 
ανταποδοτικότητας του συστήµατος αλλά δε βλέπουµε καµία 
συνέχεια.  
 
Κι όχι µόνο αυτό, στην πράξη ασύνειδα αυξάνουµε διαρκώς τα αντικίνητρα 
στις εισφορές και µειώνουµε την ανταποδοτικότητα. Η σύνταξη, σε µία ώριµη 
αρχιτεκτονική του συστήµατος, θα αποτελείται από ένα µη ανταποδοτικό 
τµήµα που θα το καλύπτει το κράτος και από το ανταποδοτικό για το οποίο 
πρέπει να καταλήξουµε στον κατάλληλο µηχανισµό που θα το εγγυάται µε 
ασφάλεια και εγγυηµένη απόδοση. Μπορεί κανείς να προσφύγει σ’ έναν 
αντικειµενικό πολλαπλασιαστή – δείκτη της λεγόµενης νοητής 
«κεφαλαιοποίησης» µε τον οποίο θα προσδιορίζεται προκαταβολικά το 
«κεφάλαιο» του κάθε εργαζόµενου και το οποίο δεν θα επηρεάζεται από τις 
διακυµάνσεις των αποδόσεων των επενδύσεων. Είτε στην εισαγωγή 
ορισµένων στοιχείων µερικής αλλά πραγµατικής κεφαλαιοποίησης στο 
υπάρχον σύστηµα, όπως προτείνεται από άλλους παράγοντες του χώρου. 
Υπάρχουν και άλλες λύσεις µε συν – πλην γι΄αυτό χρειάζεται σοβαρή 
προσέγγιση του ζητήµατος µε υψηλή επιστηµονική τεκµηρίωση κι όχι 
τσαπατσούλικες δουλειές όπως γίνεται πολύ συχνά στο ασφαλιστικό µε 
αποκορύφωµα την ασύλληπτη επιπολαιότητα ή έστω σκοπιµότητα 
«σαλαµοποίησης» που εισάγει η κυβέρνηση της Ν∆. Απόλυτη αδράνεια 
υπάρχει και στις άλλες πηγές που θα συνθέτουν το συνολικό εισόδηµα του 
συνταξιούχου και είναι διακριτές από την κοινωνική ασφάλιση. Είναι τα 
«Ταµεία» ή καλύτερα τα «Κεφάλαια» Επαγγελµατικής Ασφάλισης ή 
εναλλακτικά το δεύτερο, το Προσωπικό Βιβλιάριο που θα είναι προαιρετικό, 
κληρονοµήσιµο, προσαρµοσµένο στην ηλικία και στο οικονοµικό προφίλ του 
εργαζόµενου, το οποίο µπορεί να δώσει µία καλή απόδοση στη λαϊκή 
αποταµίευση – επένδυση.  
 
Οι θέσεις για το Συνέδριο θα έχουν προγραµµατικό χαρακτήρα; 
 
Όχι, θα δίνουν ένα νέο χάρτη πορείας, τα σηµεία προσανατολισµού στην 
Επανίδρυση του κόµµατος και όπως ξέρεις και ο πιο αναλυτικός χάρτης είναι 
πάντα φτωχός µπροστά στην πραγµατικότητα. Ασφαλώς θα επανατοποθετούν 
το ΠΑΣΟΚ απέναντι στις µεγάλες προκλήσεις, θα βάλουν σε κίνηση 
µετασυνεδριακά µία διαρκή προγραµµατική εργασία µε τη µέθοδο των 
«ανοιχτών προτύπων», θα προσδιορίζουν το νέο τρόπο διακυβέρνησης, τις 
πολιτικές συµµαχίες, τη νέα ποιότητα της αντιπολίτευσής µας και βέβαια τις 
σοβαρές αλλαγές στη ζωή και τις ισορροπίες του κόµµατος.  
 
Τι σε φοβίζει σ’ αυτή τη διαδικασία; 
 
Πρώτο, η τάση των κοµµάτων για στρογγυλοποίηση στο χαµηλότερο κοινό 
παρονοµαστή του «groupthink» οπότε δε φτάνει ποτέ στη βάση µία 
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αυθεντική σκέψη που θα προκαλέσει γνήσια συζήτηση. ∆εύτερο ο 
σχηµατισµός µίας «κρίσιµης µάζας» συντρόφων σ’ όλα τα επίπεδα που θα έχει 
την έµπνευση, την ποιότητα και το δηµιουργικό πάθος να ενεργοποιήσει στην 
πράξη εκείνες τις ώριµες αλλαγές που σωρευτικά αποτελούν Επανίδρυση του 
ΠΑΣΟΚ και της ευρύτερης δηµοκρατικής αριστεράς – κεντροαριστεράς.  


