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ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ: ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ, ΤΙ ΘΕΛΟΥΜΕ, ΠΟΥ ΠΑΜΕ 
 

Σε νέο σταυροδρόµι 
 
1. Το 2008, 34 χρόνια µετά την ιδρυτική καινοτοµία της 3ης του Σεπτέµβρη, το ΠΑΣΟΚ 
βρίσκεται µπροστά σε ένα σταυροδρόµι. Σ’ έναν κόσµο που έχει µεταβληθεί ριζικά, σε µια 
ελληνική κοινωνία που έχει αλλάξει αντιµετωπίζουµε νέες προκλήσεις ιστορικής κλίµακας. Το 
Κοινωνικό Πρόβληµα παίρνει µια νέα ιστορική µορφή στην εποχή της κλιµατικής αλλαγής, 
της παγκοσµιοποίησης και της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης καθώς και των ραγδαίων µεταβολών 
στη δηµογραφική ισορροπία, τη δοµή, τη σύνθεση, τους τρόπους ζωής και τις ανάγκες των 
σύγχρονων κοινωνιών. Στην Ελλάδα ο πολιτικός κύκλος της µεταπολίτευσης εξαντλείται και η 
µετάβαση σ’ ένα νέο πολιτικό κύκλο απαιτεί την ηγετική και ανατρεπτική παρουσία µιας νέας 
πλειοψηφικής προοδευτικής αριστεράς µε το άρωµα του 21ου αιώνα. Το ΠΑΣΟΚ, η δύναµη 
της αλλαγής που έσπασε το µονοπώλιο της δεξιάς και της συντήρησης στη διακυβέρνηση του 
τόπου και έβαλε τη σφραγίδα του σε κάθε βήµα προόδου, εκδηµοκρατισµού, εκσυγχρονισµού 
και κοινωνικής δικαιοσύνης στη µεταπολίτευση, βρίσκεται σε καµπή. Η εκλογική του ήττα, 
πέρα από µια σειρά αδυναµίες στην τακτική και την οργάνωσή του, έφερε στην επιφάνεια 
βαθύτερα προβλήµατα που αναφέρονται στη γενικότερη κρίση εκπροσώπησης στο πολιτικό 
σύστηµα, στη στρέβλωση των σχέσεων του κόµµατος µε την κοινωνία, στην ανισόµετρη 
ανάπτυξη των λειτουργιών του. Φαινόµενα που συνδέονται κυρίως µε παθολογίες του 
κυβερνητισµού και της «κρατικοποίησής» του. 

 
Επανίδρυση: συγχρονισµός µε το κάλεσµα της ελληνικής κοινωνίας 

 
2. Εµείς οι αγωνιστές ενός κόµµατος που στο γενετικό του υλικό έχει τον ιδρυτικό κωδικό 

«αλλαγή, αλλαγή, αλλαγή» γνωρίζουµε ότι το πολιτικό και κοινωνικό µας κίνηµα θα κερδίσει 
το µέλλον, θα ανακτήσει την ηγεµονία των ιδεών και την ιστορική πρωτοβουλία αν 
κατανοήσουµε τη δυναµική των καιρών, συγχρονιστούµε µε το κάλεσµα της ελληνικής 
κοινωνίας και προχωρήσουµε συντεταγµένα στην Επανίδρυση του ΠΑΣΟΚ. Τη ριζική 
ανασυγκρότηση και ανανέωσή του σ’ όλους τους τοµείς. Μια Επανίδρυση µε διαστάσεις 
ιδεολογικές, προγραµµατικές, ηθικές, οργανωτικές, συλλογικές και προσωπικές.  

 
3. Η Επανίδρυση του ΠΑΣΟΚ δεν είναι µια επιχείρηση ενδοσκόπησης και εσωστρέφειας. Δίνει 
συγκεκριµένη απάντηση σε συγκεκριµένες νέες ανάγκες της κοινωνίας. Εµψυχώνει την 
αντίσταση του λαού στη δεξιά κυβέρνηση. Φιλοδοξεί να προκαλέσει ένα νέο άνεµο 
αναγέννησης της πολιτικής απέναντι στην περιρρέουσα ατµόσφαιρα της απαξίωσης, της 
παρακµής και των σκανδάλων. Ανασχηµατίζει το πολιτικό σκηνικό µε τους όρους της 
προοδευτικής παράταξης. Συµβάλλει σε µια ποιοτικά νέα αντιπολίτευση. Δηµιουργεί µια 
νικηφόρα διάταξη για µια νέα πλειοψηφία. Προτείνει ένα νέο τρόπο διακυβέρνησης. Απαντά 
καταφατικά στο διάχυτο κεντρικό πολιτικό ερώτηµα, που έρχεται µε ταχύτητα στην ηµερήσια 
διάταξη λίγους µήνες µετά τις εκλογές, αν υπάρχει µια πολιτική δύναµη που θέλει και µπορεί 
να πιάσει µε σιγουριά το τιµόνι της χώρας και να την οδηγήσει µακριά από την κρίση και την 
παρακµή. Φέρνει µια νέα γενιά στο προσκήνιο. Ξανακάνει το ΠΑΣΟΚ πηγή ιδεών και 
ταλέντων. Δίνει ισχυρή φωνή στη βάση του κόµµατος και ενθαρρύνει την αυτοοργάνωση και 
συµµετοχή όλων των ανθρώπων που εµπνέονται από τις αξίες του δηµοκρατικού σοσιαλισµού 
και της οικολογίας. Η άµεση εκλογή Προέδρου του ΠΑΣΟΚ µε έναν ανοιχτό εκλογικό 
συναγωνισµό είναι µια στιγµή αυτής της επανίδρυσης που επιβεβαιώνει την ικανότητα του 
κόµµατός µας να προχωρεί σε τολµηρές καινοτοµίες, ξεχωριστές στην ευρωπαϊκή και διεθνή 
πολιτική ζωή. 
Η Επανίδρυση θα είναι το σωρευτικό ποιοτικό αποτέλεσµα συνεχών αγώνων, 
µετασχηµατισµών και αλλαγών. Δεν πρόκειται για ένα µονόπρακτο έργο στο 8ο Συνέδριο ούτε 
προωθείται µε ένα λεπτοµερειακό κατάλογο συνταγών που επιβάλλονται µε παραγγέλµατα εκ 
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των άνω. Η έκταση και η αποτελεσµατικότητά της σε τελευταία ανάλυση θα καθοριστεί από 
την ποιοτική µεταβολή της δουλειάς όλων µας, από τον Πρόεδρο, τα στελέχη, τους βουλευτές, 
µέχρι το κάθε µέλος και κάθε φίλο του κόµµατος, από τις απόψεις, τη συµµετοχή, την 
πρωτοβουλία, τη φαντασία και τον ενθουσιασµό των εκατοντάδων χιλιάδων που µετείχαν 
στην εκλογή του Προέδρου µας, των εκατοµµυρίων που έχουν ψηφίσει ΠΑΣΟΚ, όλων των 
Ελληνίδων και Ελλήνων ανεξάρτητα από κοινωνική ή πολιτική καταγωγή που θέλουν να 
συναντηθούν µαζί µας για να ξεκολλήσουµε τη χώρα µας από το σηµερινό βάλτο, να κάνουµε 
την Ελλάδα έναν καλύτερο τόπο. 

 
Ένα νέο βλέµµα στη διαδροµή µας, στην ταυτότητά µας 

 
4. Το ΠΑΣΟΚ, όπως κάθε κίνηµα που ετοιµάζεται να αλλάξει τον εαυτό του και τα πράγµατα 
και να κάνει κάτι που δεν έχει προϋπάρξει, επιστρέφει στις ρίζες του για να αντλήσει 
έµπνευση και κουράγιο και ρίχνει ένα νέο, φρέσκο βλέµµα στη διαδροµή του. Συνειδητοποιεί 
σήµερα καλύτερα, µε τη δύναµη της απόστασης, την ιστορικότητα της ιδρυτικής καινοτοµίας 
του Ανδρέα Παπανδρέου. Αφοµοιώνει τις καλύτερες στιγµές των προδικτατορικών 
δηµοκρατικών αγώνων του Κέντρου και της ιστορικής αριστεράς κατά της βίας και της 
νοθείας του κράτους της Δεξιάς. Εµπνέεται από τους πρωτεργάτες του σοσιαλιστικού 
κινήµατος στην Ελλάδα, από την Εθνική Αντίσταση και τον ριζοσπαστισµό της γενιάς του 
Πολυτεχνείου. Ξαναπαίρνει νοερά το δρόµο που άνοιξαν εκσυγχρονιστές ηγέτες, οι ιστορικοί 
προποµποί της µεγάλης προοδευτικής παράταξης όπως ο Ιωάννης Καποδίστριας, ο Χαρίλαος 
Τρικούπης, ο Ελευθέριος Βενιζέλος, ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου, ο Γεώργιος Παπανδρέου 
και στη συνέχεια ο Πρωθυπουργός της αλλαγής, ο Ανδρέας Παπανδρέου και ο πρωθυπουργός 
του εκσυγχρονισµού, ο Κώστας Σηµίτης.  
Η Επανίδρυση είναι αναγέννηση, όχι παρθενογένεση. Είναι αξιολόγηση και δηµιουργική 
αναθεώρηση της κοµµατικής και κυβερνητικής µας εµπειρίας που ενισχύει στο κόµµα µας τις 
διαδικασίες µάθησης, µεταβίβασης της γνώσης, άντλησης διδαγµάτων και αυτοδιόρθωσης.  

 
5. Η Επανίδρυση απαιτεί µια νέα αφήγηση. Αισθανόµαστε την ανάγκη να εξιστορήσουµε εκ 
νέου από πού ερχόµαστε, ποιοι είµαστε, τι θέλουµε, πού πάµε. Εµπνεόµαστε από την 
πεποίθηση ότι ένας καλύτερος κόσµος είναι δυνατός. Ο σοσιαλισµός για µας δεν είναι ένα 
«κοστούµι», ένα σύστηµα που επιβάλλεται απέξω µε τη δύναµη του κόµµατος και του 
κράτους στην κοινωνία, όπως πιστεύει η δογµατική κρατικιστική αριστερά. Ο Δηµοκρατικός 
Σοσιαλισµός είναι η διαρκής κίνηση που µετασχηµατίζει την υπάρχουσα τάξη πραγµάτων 
προς υψηλότερα επίπεδα ελευθερίας, συµµετοχής, ευηµερίας, κοινωνικής δικαιοσύνης, 
αλληλεγγύης και ποιότητας του περιβάλλοντος. Είναι το κίνηµα που αυξάνει τις ευκαιρίες, τις 
δυνατότητες, τις επιλογές αλλά και τα τελικά αποτελέσµατα πρώτα για τους οικονοµικά 
αδύνατους και τη νέα γενιά, ευρύτερα για όλο τον κόσµο της εργασίας, της γνώσης, της 
δηµιουργίας, του πολιτισµού, των αγροτών, της µεσαίας τάξης, της αυτοδηµιούργητης µικρής 
και µεσαίας επιχειρηµατικότητας. Ανήκουµε στη µεγάλη, ανοιχτή πολιτική οικογένεια της 
σύγχρονης Ευρωπαϊκής Αριστεράς µε τη δική µας διακριτή παράδοση και φυσιογνωµία. 
Συµµετέχουµε στη Σοσιαλιστική Διεθνή µε πρόεδρό της τον Γιώργο Παπανδρέου. 
Αναδηµιουργούµε σ’ όλα τα κοινωνικά µέτωπα µια δική µας νέα προοδευτική αριστερά και 
ένα δικό µας νέο «κέντρο», δηλαδή το κεντρικό πεδίο για τη συνάντηση, την ανταλλαγή ιδεών, 
τη σύγκλιση και τη ζωντανή ανασύνθεση όλων των ρευµάτων του προοδευτικού πολιτικού και 
κοινωνικού φιλελευθερισµού, της κεντροαριστεράς, της αριστεράς των µεταρρυθµίσεων, της 
οικολογίας και της κοινωνικής ευαισθησίας. Το δικό µας «κέντρο» βρίσκεται σε πλήρη 
αντίθεση µε την «κεντροποίηση» της πολιτικής και µε τον κατά φαντασία στατιστικό «µεσαίο 
χώρο», δίχως ρίζες και αξίες, που επινοούν τα συντηρητικά κόµµατα για να συσκοτίσουν τις 
επιλογές, τις εναλλακτικές λύσεις και τις διαχωριστικές γραµµές. Στη δική µας λογική το 
Κοινωνικό Πρόβληµα δεν τεµαχίζεται σε άπειρα µικροπροβλήµατα που επιλύονται 
διαχειριστικά, αποµονωµένα, ένα, ένα ξεχωριστά. Οι επιµέρους λύσεις που προτείνονται στο 
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πρόγραµµά µας εντάσσονται σ’ ένα σφαιρικό, συνεκτικό σχέδιο αλλαγών και ρήξεων για τη 
Δίκαιη Κοινωνία, τη Δυνατή Ελλάδα. Δεν υπάρχει κανένα κοινωνικό πρόβληµα, όσο 
περίπλοκο και δύσκολο κι αν είναι, που θα µας κάνει να φυγοµαχήσουµε, να το κρύψουµε 
κάτω από το χαλί ή να το εγκαταλείψουµε στην πρωτοβουλία της συντήρησης και των 
δυνάµεων της οικονοµικής ολιγαρχίας. Διερευνούµε τη φύση του και αναζητούµε την άµεση 
και µακροπρόθεσµη λύση του. 

 
6. Η Επανίδρυση του ΠΑΣΟΚ στο ιδεολογικό και προγραµµατικό επίπεδο έχει τελικό της 
θεµέλιο µια νέα ισορροπία, µια νέα σύνθεση των βασικών αξιών ανάµεσα στην ελευθερία 
και την ισότητα, την ατοµικότητα και τη συλλογικότητα, τον συναγωνισµό και την 
αλληλεγγύη, την αυτονοµία και την αµοιβαιότητα, τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις, την 
άµεση και την αντιπροσωπευτική δηµοκρατία, τα οικονοµικά κίνητρα και τα κίνητρα της 
εκτίµησης, της δηµόσιας αναγνώρισης και ηθικής ανταµοιβής, τη διαφορά και την κοινωνική  
συνοχή, την αγορά και την δηµόσια και κοινωνική ρύθµιση, το κράτος και την κοινωνία, το 
κέντρο και την περιφέρεια, το εθνικό και τοπικό και το ευρωπαϊκό και παγκόσµιο, το 
παραδοσιακό και το νεωτερικό. Η δική µας σύνθεση αξιών και ιδεών αποκαλύπτει τις 
θεµελιώδεις διαφορές µας µε τον νεοσυντηρητισµό και τον αγοραίο νεοφιλελευθερισµό της 
δεξιάς καθώς και µε τον πνιγηρό κρατισµό και εξισωτισµό προς τα κάτω της συντηρητικής 
αριστεράς, που οδηγεί αντικειµενικά σε χαµηλότερα επίπεδα ευηµερίας και ελευθερίας. 
 

Τι σηµαίνει να είσαι Έλληνας 
 

7. Η νέα αφήγηση της µεγάλης προοδευτικής παράταξης στοχάζεται και απαντά στο ερώτηµα τι 
σηµαίνει να είσαι Έλληνας, Ευρωπαίος και Πολίτης του Κόσµου στον 21ο αιώνα. 
Ξαναδιαβάζει δηµιουργικά την ιστορία µας, διατηρεί µια ζωντανή κριτική σχέση µε την 
ιστορική επιστήµη, στηρίζει την ελληνική γλώσσα και τα µεγάλα πολιτιστικά της επιτεύγµατα, 
ανανεώνει την εθνική και ιστορική συνείδηση του ελληνικού λαού, «γειώνει» και µεταβολίζει 
τις ανανεωτικές µας ιδέες στο βιωµατικό, συναισθηµατικό, φαντασιακό και ιστορικό 
υπόβαθρο της λαϊκής ψυχής, ενισχύει το αίσθηµα της ατοµικής και συλλογικής ταυτότητας 
των Ελλήνων. Αναδεικνύει µια νέα Ελληνικότητα σε µια ανοιχτή πολυπολιτισµική κοινωνία 
και ένα νέο πατριωτισµό που δεν απαντά µόνο στα παραδοσιακά προβλήµατα της εθνικής 
κυριαρχίας και ασφάλειας αλλά επεκτείνεται στην ενίσχυση του εθνικού µας ρόλου στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, τη Μεσόγειο, την ανάπτυξη του ανθρώπινου 
και φυσικού «κεφαλαίου» της Ελλάδας, τη ριζική βελτίωση της διεθνούς κατάταξης της χώρας 
µας στη γνώση, τις επιστήµες, την τεχνολογία και τον πολιτισµό καθώς και της θέσης της στο 
νέο παγκόσµιο καταµερισµό εργασίας. 
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ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗ  
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ, ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 

 
Νέος πολυπολικός κόσµος – Εθνική Στρατηγική 

 
8. Τα οικουµενικά προβλήµατα της ελευθερίας, της ειρήνης και του πολέµου, της φτώχειας και 
της υπανάπτυξης, της κρατικής βίας και της διεθνούς τροµοκρατίας, του φαινοµένου του 
«θερµοκηπίου» και της ενεργειακής ασφάλειας, που τροφοδοτούν τα φιλειρηνικά, 
προοδευτικά και οικολογικά κινήµατα, παίρνουν νέα ιστορική µορφή σ’ έναν κόσµο ρευστό, 
λιγότερο προβλέψιµο, µεταβαλλόµενο, ριζικά διαφορετικό από εκείνον του διπολισµού και 
του ψυχρού πολέµου. Έναν πολυπολικό κόσµο όπου όλες οι γεωπολιτικές ισορροπίες, οι 
συµµαχίες, οι στρατηγικές συνεργασίες και οι στρατηγικοί ανταγωνισµοί, οι επιλεκτικές 
συµφωνίες και οι επιλεκτικές εχθρότητες µετατοπίζονται και νέες αβεβαιότητες και απειλές 
έρχονται στην ηµερήσια διάταξη. Λες και η ανθρωπότητα ξαναγυρίζει σε εκείνη την εποχή 
των Μεγάλων Δυνάµεων όπου «δεν υπάρχουν µόνιµοι φίλοι και µόνιµοι εχθροί παρά µόνο 
συµφέροντα». Η αποτυχία της πολεµικής περιπέτειας των Η.Π.Α. στο Ιράκ σηµατοδοτεί την 
κρίση του ηγεµονισµού τους και αποµακρύνει το νεοσυντηρητικό όνειρο για έναν «νέο 
αµερικάνικο αιώνα».  

 
9. Σ’ αυτόν το νέο κόσµο υιοθετούµε µια εθνική στρατηγική που οραµατίζεται τα Βαλκάνια του 

21ου αιώνα ως µια γειτονιά της Ευρώπης, ευηµερούσα, ειρηνική και ασφαλή, ζωτικό χώρο 
ελληνικού συµφέροντος. Αγωνιζόµαστε για τη σταθερότητα, τη δηµοκρατική και οικονοµική 
ανάπτυξη, την ευρωπαϊκή προοπτική και το απαραβίαστο των συνόρων της περιοχής. Σ’ αυτή 
τη βάση µπορεί να δηµιουργηθούν προϋποθέσεις επίλυσης προβληµάτων όπως του 
Κοσσυφοπεδίου. Υποστηρίζουµε την ευρωατλαντική πορεία της ΠΓΔΜ και τη συνδέουµε µε 
την εξεύρεση κοινά αποδεκτής λύσης στο θέµα του ονόµατος. Βασική προτεραιότητα της 
πολιτικής µας είναι η από κοινού µε την Τουρκία προσφυγή στο Δικαστήριο της Χάγης για την 
επίλυση της διαφοράς σε σχέση µε την υφαλοκρηπίδα. Είµαστε υπέρ µιας πραγµατικής 
ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και όχι «ειδικής σχέσης», µε την προϋπόθεση 
ότι θα ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της προς την ΕΕ και όλα τα κράτη - µέλη. Δε 
συµβιβαζόµαστε µε το διχοτοµικό status quo στην Κύπρο και επιδιώκουµε συνολική λύση 
επανένωσης του νησιού στη βάση των ψηφισµάτων και των αποφάσεων του ΟΗΕ. 
Εργαζόµαστε για την οικοδόµηση κλίµατος εµπιστοσύνης µεταξύ Ελληνοκυπρίων και 
Τουρκοκυπρίων µε βασικό στόχο τον τερµατισµό της παράνοµης κατοχής κυπριακών εδαφών 
από τον Τουρκικό στρατό.  

 
Νέος καπιταλισµός 

 
10. Το ΠΑΣΟΚ, όλες οι δυνάµεις της ευρωπαϊκής Αριστεράς καλούνται να ανανεώσουν και να 

ολοκληρώσουν τα προγραµµατικά και κυβερνητικά τους εργαλεία για να αντιµετωπίσουν µε 
επάρκεια τη βαθιά µετάλλαξη του καπιταλισµού που βρίσκεται σε εξέλιξη και περιγράφεται 
ως Νέος Καπιταλισµός:  
Ο χρηµατοοικονοµικός τοµέας, στις παραδοσιακές τραπεζικές και τις νέες µορφές του, 
επεκτείνεται µε ταχύτητα και υπερέχει του παραγωγικού. Η οικονοµία της γνώσης υπερέχει 
της παραδοσιακής, Το βραχυπρόθεσµο του µακροπρόθεσµου. Το παγκοσµιοποιηµένο του 
εθνικού. Ωστόσο, ταυτόχρονα µε την τάση ολοκλήρωσης των αγορών αναπτύσσεται η τάση 
διαφοροποίησής τους και η ορµητική άνοδος νέων πόλων παγκόσµιας ανάπτυξης, όπως είναι 
οι χώρες του λεγόµενου BRIC (Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα). Οι ΗΠΑ, παρά την 
αδιαµφισβήτητη ισχύ τους, δεν αποτελούν πια την ατµοµηχανή της παγκόσµιας οικονοµίας. 
Μια σειρά ισχυρές αναδυόµενες οικονοµίες µε πρώτη την Κίνα γίνονται εξαγωγείς 
πλεονάζοντος κεφαλαίου. Η κρίση ηγεµονίας του δολαρίου προαναγγέλλει το πέρασµα σε µια 
εποχή συγκυριαρχίας του µε το ευρώ και σε βάθος χρόνου µε το κινέζικο νόµισµα ή και µε 
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ενδεχόµενα κοινά περιφερειακά νοµίσµατα στην Ν.Α. Ασία και τη Μέση Ανατολή. Η 
παγκόσµια οικονοµική ολοκλήρωση βάζει σε κρίση καθιερωµένους συσχετισµούς και 
προκαλεί τη µεγαλύτερη µεταβολή στις οικονοµικές ισορροπίες µετά τον 19ο αιώνα. 
Διαψεύδεται η έµµονη ιδέα του νεοφιλελευθερισµού και, από την αντίθετη πλευρά, της 
δογµατικής Αριστεράς ότι η παγκοσµιοποίηση δεν είναι παρά το ψευδώνυµο της γραµµικής 
επέκτασης της παγκόσµιας κυριαρχίας των ΗΠΑ. Νέες ευκαιρίες αλλά και νέες ανισορροπίες, 
παλιές και νέες αντιθέσεις, παλιές και νέες πηγές κρίσεων έρχονται στην επιφάνεια. Η 
διασπορά και διαχείριση των κινδύνων στον χρηµατοοικονοµικό τοµέα µπορεί να οδηγήσει σε 
ακόµα µεγαλύτερους κινδύνους. Η πιστωτική κρίση, η αύξηση των τιµών του πετρελαίου και 
των τροφίµων, οι ανοδικές τάσεις στον πληθωρισµό προκαλούν νέες αγωνίες για επιστροφή 
του φαντάσµατος του στασιµοπληθωρισµού πάνω από την παγκόσµια οικονοµία. 
 

Μια κοινή ευρωπαϊκή απάντηση 
 

11. Ο Νέος Καπιταλισµός απαιτεί ένα νέο ιστορικό σχέδιο µιας Νέας Δηµοκρατικής Αριστεράς 
και Κεντροαριστεράς που δίνει σύγχρονες συµµετρικές απαντήσεις σε παγκόσµιο, 
ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό επίπεδο. Καµιά πολιτική δεν είναι αποτελεσµατική σε µια 
και µόνο χώρα, αλλά ταυτόχρονα διαφωνούµε µε τη λογική ότι η εποχή του έθνους –
κράτους τελείωσε και οι εκλεγµένες κυβερνήσεις δε µπορούν να επηρεάσουν τις 
οικονοµικές εξελίξεις. Δεν είναι όλα τα κοινωνικά και περιφερειακά προβλήµατα νέα ούτε 
συνδέονται στον ίδιο βαθµό µε τις παγκόσµιες αγορές.  

 
12. Το ΠΑΣΟΚ, θα συγχρονίζεται µε όλες τις δυνάµεις της ευρωπαϊκής Αριστεράς, µε όλες τις 

κοινωνικές και πολιτικές δυνάµεις που ενδιαφέρονται για µια κοινή ευρωπαϊκή πολιτική η 
οποία: 
 απαντά στις νέες ανταγωνιστικές πιέσεις από τρίτες χώρες µε την ολοκληρωµένη 

µετάβαση στην οικονοµία της γνώσης και των υπηρεσιών, µε µια ανταγωνιστικότητα µε 
προοδευτικό περιεχόµενο διαφορετική από τη νεοφιλελεύθερη της φθηνής εργασίας, της 
λιτότητας και της γενικευµένης απορρύθµισης των αγορών, 

 αξιοποιεί τα «κέρδη» της παγκοσµιοποίησης και της τεχνολογικής επανάστασης για να 
αποζηµιώσει τους χαµένους, να στηρίξει την επανεκπαίδευση και ένταξή τους στην 
αγορά εργασίας και για να αναδιαρθρώσει τις περιφέρειες και τους κλάδους που 
πλήττονται έντονα,  

 ενισχύει σε παγκόσµιο επίπεδο την ηγεµονία και την πρωτοβουλία της Ε.Ε. στο πράσινο 
µέτωπο για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής και επιβάλλει στο παγκόσµιο 
εµπόριο τα ελάχιστα, αναγκαία κοινά, εργασιακά και περιβαλλοντικά στάνταρντ καθώς 
και τις προδιαγραφές ποιότητας των εµπορευµάτων ειδικά για την ασφάλεια των 
τροφίµων και των φαρµάκων, 

 ενισχύει τη διαφάνεια και τη συντονισµένη ρύθµιση σε όλους τους τοµείς του 
χρηµατοοικονοµικού συστήµατος, τη γρήγορη ανταπόκρισή του στις µεταβαλλόµενες 
συνθήκες, τους κοινούς διαυγείς κανόνες στη διαχείριση κινδύνων, στους κώδικες 
συµπεριφοράς των «εναλλακτικών» και κρατικών «επενδυτικών κεφαλαίων» (funds), 
στα νέα παράγωγα και δοµηµένα προϊόντα, καθώς και τα κοινά πρότυπα έγκαιρης 
επιθεώρησης και ελέγχου. Επιδιώκει τη «δηµοκρατικοποίηση» του χρηµατοοικονοµικού 
τοµέα ώστε να µην αφορά µόνο την ελίτ του παγκόσµιου πλούτου αλλά να δίνει 
ασφαλείς και αποδοτικές ευκαιρίες επένδυσης στα Ασφαλιστικά Ταµεία και στη µεσαία 
και ευρύτερη λαϊκή αποταµίευση, 

 βάζει όρια στο φορολογικό ανταγωνισµό και «πρασινίζει» τον ΦΠΑ, 
 συνδυάζει µε ευελιξία τη δηµοσιονοµική και νοµισµατική πολιτική στα πλαίσια της 
σταθερότητας των τιµών για να στηρίξει την ανάπτυξη και την απασχόληση στις καµπές 
του οικονοµικού κύκλου. Απορρίπτουµε τις ιδέες της αποπολιτικοποίησης της 
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διεύθυνσης της ευρωπαϊκής οικονοµίας, αλλά και κάθε άκαµπτη, υπερσυγκεντρωτική, 
γραφειοκρατική  ρύθµιση που θα βάζει όλα τα «πόδια» στο ίδιο «παπούτσι», 

 καλύπτει το δηµοκρατικό και κοινωνικό έλλειµµα της ΕΕ, ανανεώνει το κοινωνικό 
κράτος και καθιερώνει την ανταλλαγή ιδεών και εµπειριών, την αµοιβαία µάθηση και 
σταδιακή σύγκλιση ανάµεσα στις διαφορετικές εκδοχές του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Μοντέλου (ηπειρωτικό, αγγλοσαξωνικό, σκανδιναβικό, µεσογειακό, ανατολικό). 

 Ξαναβάζει στο δηµόσιο διάλογο τις προοπτικές για την πολιτική ολοκλήρωση, τις 
διαστάσεις και τις µεγάλες γραµµές του κοινού ευρωπαϊκού σχεδίου µε ορίζοντα το 
2020. 

 
Τοµές και ρήξεις για µια πράσινη οικονοµία της γνώσης και των υπηρεσιών  

µε ελληνικά χρώµατα 
 

13. Η πρόκληση της παγκοσµιοποίησης, οι ανακατατάξεις και κρίσεις που τη χαρακτηρίζουν, 
µεταφράζονται για το ΠΑΣΟΚ σ’ ένα στρατηγικής σηµασίας καθήκον: Να εξασφαλίσει το 
πέρασµα της Ελληνικής οικονοµίας σ’ ένα νέο βιώσιµο µοντέλο ανάπτυξης µε κινητήρα µια 
νέα, πράσινη οικονοµία της γνώσης και των υπηρεσιών. Μια οικονοµία στην οποία η ποιότητα 
των προϊόντων και των υπηρεσιών θα κάνει τη διαφορά. Το υπαρκτό µοντέλο ανάπτυξης 
εξαντλεί τις δυνατότητές του όπως εντυπωσιακά καταγράφεται στην πτώση της 
ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας µας, την αχαλίνωτη αύξηση των εισαγωγών και την 
τοποθέτηση της χώρας στη θέση ουραγού στον τοµέα της καινοτοµίας. Δοκιµάζεται από τη 
διεθνή πιστωτική κρίση αφού οι ρυθµοί της οικονοµικής µεγέθυνσης τα τελευταία χρόνια 
βασίστηκαν στη γρήγορη υπερχρέωση των νοικοκυριών. Επιβαρύνεται από τη γενικότερη 
κυβερνητική πολιτική της Νέας Δηµοκρατίας η οποία µειώνει ως ποσοστό του ΑΕΠ τις 
δηµόσιες επενδύσεις και τις δαπάνες για παιδεία, έρευνα και τεχνολογία και εγκαταλείπει τους 
πιο δηµιουργικούς τοµείς της παραγωγής και των υπηρεσιών στην τύχη των πιο 
κερδοσκοπικών δυνάµεων της αγοράς.  
Η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ για µια Βιώσιµη Ανάπτυξη στην κατεύθυνση µιας Δίκαιης 
Κοινωνίας και η µετάβαση σε µια πράσινη οικονοµία της γνώσης και των υπηρεσιών µε 
ελληνικά χρώµατα δεν είναι ένα άθροισµα τεχνοκρατικών, ουδέτερων επιλογών: Απαιτεί ήττα 
της Δεξιάς, αλλαγή του συσχετισµού των κοινωνικών και πολιτικών δυνάµεων, µετατόπιση 
των ισορροπιών στον ελληνικό καπιταλισµό, υπέρβαση των διαρθρωτικών αδυναµιών που 
βυθίζουν την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονοµίας, ρήξεις µε κατεστηµένα 
συµφέροντα ενός κρατικο-ολιγαρχικού συµπλέγµατος που επιδιώκουν προνοµιακή 
πρόσβαση στη δηµόσια χρηµατοδότηση, κατανοµή των πόρων προς όφελός τους και σε βάρος 
των επενδύσεων στην εκπαίδευση και το «ανθρώπινο κεφάλαιο», ολιγοπωλιακό έλεγχο της 
αγοράς που µεγαλώνει την ακρίβεια, επιβαρύνει τους εργαζόµενους – καταναλωτές και 
περιορίζει το ζωτικό χώρο για τις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις, άρπαγµα των «φιλέτων» 
της δηµόσιας περιουσίας και µετατροπή του δηµόσιου τοµέα της οικονοµίας σε άδειο κέλυφος 
για µεσάζοντες, προµηθευτές και κάθε είδους προσοδοθήρες.  

 
14. Το ΠΑΣΟΚ είναι η αριστερά της αναδιανοµής αλλά και η αριστερά της παραγωγής 

κοινωνικού πλούτου. Ο πλούτος πρέπει να παραχθεί και να αναπαραχθεί µε βιώσιµο τρόπο 
και ταυτόχρονα η δική µας πολιτική αναδιανοµής γίνεται ενεργός παράγοντας για την 
ανάπτυξη και την παραγωγή νέου κοινωνικού πλούτου. Η συνεχής βελτίωση της 
παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας είναι το σταθερό µας θεµέλιο 
για να χρηµατοδοτήσουµε µε σιγουριά τη νέα κοινωνική πολιτική µας. Στηρίζουµε την 
επιχειρηµατικότητα ιδιαίτερα την καινοτόµα και εξωστρεφή. Θέλουµε να ανταποκριθούµε 
ολόπλευρα στο µεγάλο στοίχηµα που βάλαµε µε το πρόγραµµά µας: να αναδείξουµε την 
Ελλάδα στην πρώτη κατηγορία των χωρών για την ίδρυση και ανάπτυξη επιχείρησης µε  
ιδιαίτερη φροντίδα για την πολύ µικρή, µικρή και µεσαία. Σπάµε τα καρτέλ και τις 
περιχαρακωµένες κλειστές καταστάσεις στην αγορά και αποδεσµεύουµε τον ανταγωνισµό για 
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να ευνοήσουµε τους καταναλωτές και τις µικρές επιχειρήσεις. Συµβάλουµε στη µετατροπή της 
Ελλάδας σε χρηµατοοικονοµικό κέντρο και σε πρωταθλήτρια στις νέες υπηρεσίες στην 
ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Διαµορφώνουµε ένα δυναµικό 
«παραλληλόγραµµο» γνώσης και καινοτοµίας που έχει στις τέσσερις κορυφές του: το 
κράτος και τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, τις µεγάλες δυναµικές επιχειρήσεις, την ανερχόµενη 
µικρή και µεσαία επιχείρηση και τα Πανεπιστήµια, τα Ιδρύµατα Ερευνών, όλους τους θεσµούς 
κατάρτισης και δια βίου µάθησης. Βασική προϋπόθεση γι’ αυτό είναι η αύξηση των 
επενδύσεων στην Παιδεία, την έρευνα και την τεχνολογία, ταυτόχρονα, µε τις µεταρρυθµίσεις 
και τα µέτρα για την αύξηση της απόδοσής τους. Εξασφαλίζουµε ότι όλοι οι πολίτες θα έχουν 
το συντοµότερο δυνατό πρόσβαση σε ένα περιβάλλον µε ευρυζωνικές υπηρεσίες. 
Μεταβάλλουµε τη σύνθεση του ενεργειακού ισοζυγίου της χώρας µε µεγαλύτερο βαθµό 
συµµετοχής των περιβαλλοντικά φιλικών µορφών ενέργειας, πρωτίστως των ανανεώσιµων.  
Εισάγουµε έναν ποιοτικό, ευέλικτο και αποτελεσµατικό δηµόσιο έλεγχο στους τοµείς που 
προσφέρουν συλλογικά δηµόσια αγαθά, εκεί που αποτυγχάνουν οι αγορές και ο 
γραφειοκρατικός κρατισµός, εκεί που υπάρχει ασύµµετρη πληροφόρηση µεταξύ παραγωγών 
και καταναλωτών. Ο δηµόσιος έλεγχος σε στρατηγικού χαρακτήρα επιχειρήσεις στα δίκτυα, 
τις υποδοµές και σε φυσικούς µονοπωλιακούς τοµείς δεν θα είναι παθητικός. Θα επιδιώξουµε 
το µετασχηµατισµό του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, ώστε να αυξήσει την απόδοση και την 
παραγωγικότητά του και να γίνει µοχλός για την αναδιάρθρωση, την εξειδίκευση του 
παραγωγικού ιστού, των υπηρεσιών και των δικτύων της χώρας και γενικότερα για µια 
βιώσιµη ισόρροπη ανάπτυξη µε εξωστρεφή χαρακτηριστικά. Δίνουµε ένα νέο νόηµα στην 
εθνική οικονοµική κυριαρχία και στον οικονοµικό πατριωτισµό σε µια ανοιχτή 
ανταγωνιστική ευρωπαϊκή αγορά.  
 

Δύο παγκόσµιες αβεβαιότητες και µια διπλή καινοτόµα απάντηση του ΠΑΣΟΚ  
στην Ελλάδα και την Ευρώπη 

 
15. Η κλιµατική αλλαγή από το φαινόµενο του θερµοκηπίου και η δηµογραφική ανατροπή στις 

σύγχρονες κοινωνίες αποτελούν δύο µεγάλες προκλήσεις µε παράλληλο χρονικό ορίζοντα 
στην εξέλιξή τους πράγµα που µας δίνει τη δυνατότητα να δώσουµε µια διπλή καινοτόµα 
απάντηση στην Ελλάδα, την Ευρώπη, τον Κόσµο: Προτείνουµε στην ΜΕΤΑ ΚΙΟΤΟ περίοδο 
έναν «πράσινο φόρο» στις σηµαντικές πηγές εκποµπής CO2, πάνω από τα προβλεπόµενα 
όρια, κυµαινόµενο σύµφωνα µε το επίπεδο ανάπτυξης κάθε χώρας, αναλογικό και δίκαιο, τα 
έσοδα του οποίου παρακρατούνται σε κάθε χώρα και χρηµατοδοτούν τις µεγάλες κοινωνικές 
της προτεραιότητες. Στην Ελλάδα µε την έντονη γήρανση της κοινωνίας και το οξύ πρόβληµα 
της δικαιοσύνης µεταξύ των γενεών προκρίνουµε κατά προτεραιότητα την πρόσθετη 
Χρηµατοδότηση του Εθνικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης των Γενεών, που έχει σχεδιάσει το 
ΠΑΣΟΚ, το οποίο θα στηρίξει µε τις αποδόσεις του το ασφαλιστικό στη δυσκολότερη καµπή 
του, θα καλύψει το κόστος µετάβασης σ’ ένα βιώσιµο ασφαλιστικό σύστηµα, θα ελαφρύνει τα 
βάρη στις νεότερες γενιές και θα µας δώσει τη δυνατότητα να µειώσουµε το µη 
µισθολογικό κόστος της εργασίας και συνεπώς να στηρίξουµε τον στόχο για την πλήρη 
απασχόληση. Με τον τρόπο αυτό το ΠΑΣΟΚ προτείνει στον ευρωπαϊκό χώρο τη µετατόπιση 
του βάρους της φορολογίας από την εργασία και τα είδη λαϊκής κατανάλωσης στις πιο 
επιβαρυντικές ρυπογόνες δραστηριότητες και δηµιουργεί ισχυρά κίνητρα για «καθαρές» 
πράσινες τεχνολογίες. Προτείνουµε ο «πράσινος φόρος» εκποµπής CO2 και γενικά των αερίων 
του θερµοκηπίου να υποκαταστήσει την υφιστάµενη αγορά δικαιωµάτων εκποµπής αερίων η 
οποία δυσκολεύεται να λειτουργήσει αποτελεσµατικά, δίνει τη δυνατότητα στις πιο ρυπογόνες 
βιοµηχανίες να αγοράζουν φθηνές άδειες εκποµπής από τις αναπτυσσόµενες χώρες και να 
αναβάλλουν την εισαγωγή καθαρών τεχνολογιών, βάζει εµπόδια στον προγραµµατισµό των 
επιχειρήσεων µε τις αυξοµειώσεις των τιµών των αδειών, περιορίζει το ενδιαφέρον της λαϊκής 
κινητοποίησης αφού οι ρυπογόνες πηγές συνεχίζουν να εκπέµπουν ασύδοτα στο άµεσο 
περιβάλλον των ανθρώπων και το κυριότερο τα έσοδα µεταφέρονται σε τρίτες χώρες και έτσι 
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µειώνονται τα κίνητρα των χωρών εκποµπής CO2 να εξακριβώσουν τις υπερβάσεις των ορίων 
και να κάνουν αξιόπιστη τη σχετική διαδικασία επιθεώρησης και ελέγχου. Συνδέουµε το 
περιβάλλον µε την εργασία και τη σύνταξη, την οικολογία µε την κοινωνική δικαιοσύνη 
και δηµιουργούµε ένα πανευρωπαϊκό κίνηµα µε ριζοσπαστικό δυναµικό και πρωτοφανείς 
διαστάσεις. 
 

Το Νέο Κοινωνικό Πορτρέτο της  Ελληνικής Κοινωνίας – Ο Νέος Κοινωνικός  
Συνασπισµός του ΠΑΣΟΚ 

 
16. Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι κόµµα- εκλογικός µηχανισµός, κόµµα –παραγόντων, ξεκρέµαστο, δίχως 

κοινωνική αντιστοίχηση και αναφορά. Θέλουµε ένα ΠΑΣΟΚ που καθρεφτίζει δυναµικά και 
εκφράζει το νέο κοινωνικό πορτρέτο της ελληνικής κοινωνίας. Ένα λαϊκό σοσιαλιστικό κόµµα 
που χαρτογραφεί µε ευαισθησία, εκφράζει πολιτικά, ζει εσωτερικά τις κοινωνικές, 
δηµογραφικές, περιφερειακές, οικογενειακές και πολιτιστικές µεταβολές, µεγάλες και µικρές. 
Συναρθρώνει τα συµφέροντα και τις προσδοκίες ενός ευρύτερου φάσµατος των κοινωνικών 
δυνάµεων. Οικοδοµεί έναν ετερογενή κοινωνικο-πολιτικό συνασπισµό για τη Δίκαιη 
Κοινωνία. Σχηµατίζει και ενοποιεί προγραµµατικά ένα πλειοψηφικό, πολυσυλλεκτικό ρεύµα 
της κοινωνικής αλλαγής. Διεκδικεί το µέγιστο δυνατό εκλογικό «πλάτος» µ’ ένα αναγκαίο 
προγραµµατικό και αξιακό «βάθος». Διευθετεί προγραµµατικά κι επιλύει τις αντιθέσεις και τις 
διαφοροποιηµένες αξιώσεις και διεκδικήσεις των τάξεων, των στρωµάτων, των οµάδων, των 
ατόµων που συγκλίνουν στη νέα κοινωνική του συµµαχία για την ευηµερία και τη δικαιοσύνη. 
Πρόκειται για ένα πρωτότυπο και περίπλοκο εγχείρηµα σε µια εποχή όπου έχουν διαλυθεί τα 
συµπαγή ταξικά µπλοκ, καµιά τάξη δεν έχει την κεντρικότητα ενός ιστορικού υποκειµένου 
της αλλαγής, εντείνονται οι διαφοροποιήσεις, οι ανισότητες και οι ανακατατάξεις στο 
εσωτερικό των κοινωνικών οµάδων και η ρευστότητα των ορίων µεταξύ τους και σηµαντικά 
τµήµατα του πληθυσµού δεν αισθάνονται ότι ανήκουν σε µια τάξη ή καταλαµβάνουν 
ταυτόχρονα διαφορετικές κοινωνικές θέσεις και βιώνουν πολλαπλές ταυτότητες. 

 
17. 34 χρόνια µετά την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ η κοινωνική σύνθεση έχει µεταβληθεί σηµαντικά. Η 

παραδοσιακή εργατική τάξη έχει µειωθεί, ο χώρος της µισθωτής εργασίας αυξάνει 
σηµαντικά στις υπηρεσίες, ανασυντίθεται και διαφοροποιείται κοινωνικά. Διαµορφώνεται ένας 
κεντρικός κορµός σταθερής και εξασφαλισµένης εργασίας µε µια ευρύτατη περιφέρεια 
επισφαλούς, χαµηλά αµειβόµενης εργασίας (µερική ή προσωρινή απασχόληση, εποχικοί, 
συµβασιούχοι, δανεισµός προσωπικού, ανεργία νέων και γυναικών). Η δηµόσια απασχόληση 
καλύπτει ένα σηµαντικό ποσοστό της µισθωτής εργασίας και αποτέλεσε ένα βασικό 
στυλοβάτη της µετακίνησης λαϊκών στρωµάτων προς µεσοστρωµατικές θέσεις. Η διεύρυνσή 
της τα τελευταία χρόνια σχετίζεται ιδιαίτερα µε την προσωρινή εργασία. Η µείωση των νέων 
θέσεων για σταθερή δηµόσια απασχόληση πλήττει κυρίως τα χαµηλότερα εισοδηµατικά 
στρώµατα τα οποία σήµερα αντιµετωπίζουν αυξηµένο ανταγωνισµό για την πρόσβαση σ’ 
αυτές τις θέσεις.  
Εντείνονται οι ανακατατάξεις, µε καθοδικές και ανοδικές τάσεις στο χώρο της µεσαίας τάξης, 
παλαιάς και νέας που συνδέεται µε τα επιστηµονικά και τεχνικά επαγγέλµατα, το εµπόριο, τα 
διευθυντικά και διοικητικά στελέχη, τις νέες τεχνολογίες και υπηρεσίες. Πρέπει να 
κατανοήσουµε καλύτερα τις ανάγκες και την κοινωνική και πολιτική ψυχολογία των πιο 
ευάλωτων µεσαίων στρωµάτων που αντιµετωπίζουν το φάσµα της καθοδικής κινητικότητας 
και αγωνίζονται να συγκρατήσουν ή να βελτιώσουν τη θέση τους κυρίως µε την επένδυση 
στην εκπαίδευση των απογόνων τους. Η υψηλή ανεργία των πτυχιούχων και συχνά οι χαµηλές 
αµοιβές τους βιώνονται σαν διάψευση των προσδοκιών τους.  
Υπογραµµίζουµε ότι το µεγάλο σχετικά ποσοστό του πληθυσµού που σχετίζεται µε κάποια 
µορφή επιχειρηµατικότητας δεν πρέπει να δηµιουργεί αυταπάτες. Ένα µέρος της αποτελεί 
µορφή αυτοαπασχόλησης που υποκρύπτει υποαπασχόληση ή νέα επιχειρηµατικότητα 
ανάγκης λόγω ελλείψεως άλλων ευκαιριών απασχόλησης και έτσι αποχωρεί εύκολα όταν βρει 
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ικανοποιητική µισθωτή εργασία. Η σηµασία των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων για το 
κοινωνικό µπλοκ του ΠΑΣΟΚ αποκαλύπτεται στο γεγονός ότι µόνο οι πολύ µικρές 
επιχειρήσεις µέχρι δέκα ατόµων υπερβαίνουν τα τρία πέµπτα της απασχόλησης. Η 
µετανάστευση µε τη φθηνή εργασία συνέβαλλε στη επιβίωση των µικρών επιχειρήσεων και 
στην αναπαραγωγή των µεσαίων και υψηλών – µεσαίων στρωµάτων αλλά σε ορισµένες 
περιπτώσεις ασκεί πίεση στα πιο ανειδίκευτα τµήµατα των εργαζοµένων.  
Οι εντεινόµενες κοινωνικές διαφοροποιήσεις καταγράφονται στην χωροταξία των 
περιοχών κατοικίας στις µεγάλες πόλεις. Διαµορφώθηκε η  νεόδµητη προαστιακή κατοικία 
για τα υψηλά και υψηλά µεσαία στρώµατα και η παλαιά σε σχετικά υποβαθµισµένες περιοχές 
του κέντρου και της περιφέρειας για τις ευάλωτες οµάδες των λαϊκών στρωµάτων και τους 
οικονοµικούς µετανάστες. Υπάρχει και η κάθετη κοινωνική διαφοροποίηση µε βάση τον 
όροφο. Η κοινωνική διαφοροποίηση, χάρη και στην πολιτική του ΠΑΣΟΚ, δεν οδήγησε µέχρι 
σήµερα στην Ελλάδα σε ακραία κοινωνική πόλωση. Υπάρχει υψηλό ποσοστό ιδιοκατοίκησης 
για τα εργατικά, λαϊκά στρώµατα, τα οποία όµως πιέζονται σήµερα από τα υψηλά επιτόκια. 
Εµφανίστηκε συνεχής διόγκωση των µεσαίων θέσεων µε ανοδικές και καθοδικές τάσεις. Η  
πολιτική του ΠΑΣΟΚ πρέπει να υπολογίζει ότι η ανισότητα εντός των κοινωνικών 
οµάδων συµβάλλει εντυπωσιακά περισσότερο στη συνολική ανισότητα απ’ ότι µεταξύ 
των διαφορετικών οµάδων.  
Ο κόσµος της υπαίθρου βιώνει τη στασιµότητα του γεωργικού εισοδήµατος, την υποχώρηση 
και µείωση της ανταγωνιστικότητας της αγροτικής παραγωγής, τις αρνητικές συνέπειες από τις 
καθυστερήσεις των διαρθρωτικών αλλαγών για τον εκσυγχρονισµό της γεωργίας, την 
εξάρτησή του από τις επιδοτήσεις και τη γενικότερη αναδιανεµητική πολιτική του κράτους. Τα 
µικροµεσαία νοικοκυριά είτε γερνούν και φθίνουν µέχρι τη συνταξιοδότηση είτε περνούν στην 
πολυαπασχόληση ως σταδιακή αποχώρηση από τη γεωργία είτε οικοδοµούν αποτελεσµατικά 
οικογενειακά δίκτυα εξωαγροτικών δραστηριοτήτων για να ενισχύσουν το εισόδηµά τους. Η 
έλευση των οικονοµικών µεταναστών έδωσε δυναµισµό στις µεγαλύτερες ιδιοκτησίες ή έκανε 
πιο αποδοτικές τις αγροτικές εκµεταλλεύσεις κατά κύριο λόγο των απασχολούµενων εκτός 
γεωργίας. Νέες ευκαιρίες σε νέους αγρότες µπορεί να δηµιουργήσουν οι έξυπνοι συνδυασµοί 
της φυτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής, της παραγωγής προϊόντων ποιότητας µε την 
τυποποίηση, τη βιοτεχνία και βιοµηχανία, το εµπόριο, τον τουρισµό και ιδιαίτερα τον 
αγροτουρισµό, τα νέα κινήµατα µεσογειακών προτύπων διατροφής και οικολογικού στυλ 
ζωής. Επίσης η νέα ΚΑΠ για τη διαχείριση του αγροτικού χώρου και την αναγέννηση του 
τοπικού περιβάλλοντος µπορεί να δηµιουργήσει νέες δυνατότητες απασχόλησης των νέων. 
Ωστόσο τα αγροτικά νοικοκυριά είναι δεσµευµένα στα παλιά δεδοµένα της επιδοµατικής 
γεωργίας και ο επαναπροσανατολισµός τους δεν έχει υποστηριχθεί ικανοποιητικά. 
Σηµαντικοί µετασχηµατισµοί στην ελληνική κοινωνία συνδέονται µε τη δηµογραφική 
της γήρανση, τα νέα σχήµατα µετάβασης των νέων στην ενηλικίωση, τις µεταβολές στα 
οικογενειακά πρότυπα (µονογονεϊκές οικογένειες, διαζύγια κ.α.) και την εξέλιξη της 
Ελλάδας σε χώρα υποδοχής µαζικής µετανάστευσης. Πρόκειται για προκλήσεις άγνωστες 
στην ιδρυτική φάση του ΠΑΣΟΚ. 
 

18. Το ΠΑΣΟΚ στη διαµόρφωση της πολιτικής του υπολογίζει την ανοµοιογένεια των δυνάµεων 
του νέου κοινωνικού συνασπισµού και της προγραµµατικής του πολυσυλλεκτικότητας. Η 
στρατηγική του είναι να συναρθρώνει τα πρώτα «βαγόνια» στον κοινωνικό συρµό, δηλαδή 
τα δυναµικά, ανερχόµενα κοινωνικά στρώµατα µε τα µικροµεσαία και τα τελευταία 
«βαγόνια» ώστε να κινηθούν όλα προς τα µπρος, σε υψηλότερα επίπεδα ευηµερίας µε τις 
ταχύτητες της νέας εποχής, να εξασφαλιστεί η ανοδική κοινωνική κινητικότητα και να 
αποτραπούν ζώνες φτώχειας και αποκλεισµού. Η Δεξιά θέλει να αποσυνδέσει τα πρώτα 
«βαγόνια» από τα τελευταία που θα εγκαταλείπονται στο δίχτυ πτωχοκοµείου. Η συντηρητική 
αριστερά θέλει να σταµατήσει ή να επιβραδύνει το «τραίνο». 

 



 10 

19. Το ΠΑΣΟΚ δίνει θετικό, δηµιουργικό περιεχόµενο στις διαδικασίες εξατοµίκευσης που 
ξετυλίγονται στη σύγχρονη κοινωνία. Αποδέχεται ότι οι άνθρωποι δεν κάνουν µόνο συλλογικά 
όνειρα αλλά έχουν ισχυρό αίσθηµα προσωπικής ταυτότητας και αυτονοµίας και 
αναπτύσσουν το δικό τους προσωπικό σχέδιο για τη ζωή, τις σπουδές, την εργασία, τους 
τρόπους ζωής και κατανάλωσης, την ερωτική τους συµπεριφορά, το γάµο, τις εναλλαγές στην 
καριέρα τους, τις επενδύσεις και τα περιουσιακά τους στοιχεία, τον συσχετισµό ανάµεσα στο 
χρόνο εργασίας τους και τον ελεύθερο χρόνο. Στο ιστορικό µας σχέδιο, στο πρόγραµµά µας, 
στον καθηµερινό λόγο µας πρέπει ο κάθε άνθρωπος να µπορεί να αναγνωρίζει τον εαυτό του. 
Να µην αισθάνεται ότι απευθυνόµαστε σε απρόσωπες κοινωνικές δυνάµεις και η πολιτική µας 
φαίνεται αποξενωµένη, πολύ «µεγάλη» για το δικό του «µικρό» πρόβληµα και πολύ «µικρή» 
για τα µεγάλα της κοινωνίας. 

 
Η κρίση εκπροσώπησης και ο µετασχηµατισµός του πολιτικού συστήµατος 

 
20. Η Επανίδρυση του ΠΑΣΟΚ απαντά στην κρίση του πολιτικού συστήµατος που καταγράφεται 

σαν κρίση εκπροσώπησης και νοµιµοποίησης και τελικά γίνεται κρίση της δηµοκρατίας. Μια 
κρίση που παίρνει νέες διαστάσεις µε τη γενικευµένη και επιταχυνόµενη παρακµή της 
Κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας. Σηµαντικά τµήµατα της κοινωνίας από διαφορετικά 
στρώµατα αισθάνονται ότι δεν εκπροσωπούνται και είναι «εκτός των τειχών», ότι η πολιτική 
έχει αποσυνδεθεί από την καθηµερινή ζωή τους ή έχει χάσει την ικανότητα να δίνει 
αποτελεσµατικές λύσεις στα κοινωνικά προβλήµατα. Η απογοήτευσή τους από το κράτος 
φθείρει τις προσδοκίες τους από την πολιτική. Συγκρίνουν τις αργές, γραφειοκρατικές 
διαδικασίες του κράτους και της διοίκησης µε την ταχύτητα εξυπηρέτησής τους στα ΑΤΜ των 
τραπεζών και τα γκισέ της κινητής τηλεφωνίας και χάνουν την εµπιστοσύνη τους στη δηµόσια 
σφαίρα. Τα αδύναµα οικονοµικά στρώµατα υποχρεώνονται να καλύψουν ένα σηµαντικό µέρος 
των αναγκών τους σε υγεία και παιδεία µε ιδιωτική δαπάνη παρά την ύπαρξη «δωρεάν» 
δηµόσιων συστηµάτων, ενώ τα πιο εύπορα στρώµατα εξαρτούν από το εισόδηµά τους την 
ικανοποίηση βασικών αναγκών τους και συχνά δυσφορούν για τη φορολόγηση που γίνεται στο 
όνοµα του κοινωνικού κράτους. Το εθνικό κράτος εξακολουθεί να αποτελεί το κύριο πεδίο 
συµµετοχής και δηµοκρατικής αντιπροσώπευσης και ταυτόχρονα ένα σηµαντικό ποσοστό 
κρίσιµων αποφάσεων παίρνονται σε υπερεθνικά ή διεθνικά όργανα δίχως ανάλογη 
δηµοκρατική νοµιµοποίηση ή τελικά εξαρτώνται από τις αγορές. Οι µεγάλες ιδεολογίες και 
οι συλλογικοί µύθοι, που έδιναν νόηµα στην πολιτική συµµετοχή έχουν µπει σε κρίση, οι 
ιστορικού χαρακτήρα διαφορές Αριστεράς-Δεξιάς στην Ελλάδα έχουν χαλαρώσει, ενώ οι νέες 
διαχωριστικές γραµµές δεν έχουν αποκτήσει, ακόµα, τη διαύγεια και την ένταση που 
απαιτείται.  
Η κρίση εκπροσώπησης επιδεινώνεται από µια σειρά παθολογίες του πολιτικού συστήµατος 
που καλούµαστε να υπερβούµε: χαµηλό επίπεδο προγραµµατικής ωρίµανσης, 
αναποτελεσµατικός τρόπος διακυβέρνησης και διαχείρισης, παλαιοκοµµατική ρητορεία 
µακριά από την ουσία των προβληµάτων, κοµµατοκρατία και πελατειακά δίκτυα, 
προχειρότητα στη νοµοθεσία και ταυτόχρονα µη εφαρµογή των νόµων, απουσία πραγµατικής 
λογοδοσίας και δηµοκρατικού ελέγχου, παγίωση ενός συντηρητικού στάτους κβο, εξάρτηση 
από το πολιτικό χρήµα, διαφθορά. Η γενικευµένη κρίση των θεσµών, οι οποίοι υπονοµεύονται 
από την κυβερνητική πολιτική της Νέας Δηµοκρατίας, σε συνδυασµό µε την επιδείνωση της 
οικονοµικής κατάστασης, µπορεί να δηµιουργήσουν κατάσταση ανοιχτής πολιτικής και 
κοινωνικής κρίσης. 
Τα φαινόµενα της κρίσης ανακυκλώνονται δίχως διέξοδο από ένα τυφλό, µηδενιστικό 
νεολαϊκισµό και κυνισµό όλων των αποχρώσεων και από τις ισοπεδωτικές επιθέσεις που 
δέχεται η πολιτική από ανταγωνιστικά εξωπολιτικά κέντρα επιρροής που θέλουν να την 
απαξιώσουν, να την ποδηγετήσουν, να αποδυναµώσουν τα κόµµατα σαν αυτόνοµους θεσµούς 
πολιτικής εκπροσώπησης, να ελέγξουν το πολιτικό σκηνικό και να µετατρέψουν την 
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επιταχυνόµενη φθορά της κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας σε φθορά κάθε 
προοδευτικής εναλλακτικής λύσης. 
 

21. Το ΠΑΣΟΚ δε σηκώνει ψηλά τα χέρια στην κρίση της πολιτικής. Ανανεώνει την πολιτική 
εκπροσώπηση µε την Επανίδρυσή του. Μετουσιώνει τη λαϊκή δυσαρέσκεια σε µια 
ριζοσπαστική δύναµη µετασχηµατισµού του πολιτικού συστήµατος, σε µια δηµοκρατική, 
θεσµική και ηθική αναγέννηση του δηµόσιου βίου, σε αλλαγή του τρόπου διακυβέρνησης. 
Υπερασπίζεται την αυτονοµία του δηµόσιου χώρου και τις αξίες της δηµοκρατικής 
αντιπροσώπευσης και υπογραµµίζει ότι η πολιτική και τα πολιτικά πρόσωπα δεν µπορεί να 
είναι εµπορεύσιµα προϊόντα σε µια παραπολιτική και διαφηµιστική αγορά. Τιµά την 
ειλικρίνεια, την ακεραιότητα, τις γνώσεις, την εργατικότητα, τη δέσµευση σε «πιστεύω» σ’ 
όποια πολιτικά πρόσωπα τη διαπιστώνει ανεξάρτητα από τις άλλες κοµµατικές διαφορές. Το 
ΠΑΣΟΚ µπορεί και πρέπει να δώσει στην επανίδρυσή του το νόηµα µιας νέας αφύπνισης, 
µιας νέας ιδεολογικής, προγραµµατικής, ηθικής, αισθητικής, κινηµατικής και κυβερνητικής 
πυκνότητας στην πολιτική του. Να αναδειχθεί σε κίνηµα διαφάνειας, αποκέντρωσης και 
αυτοδιοίκησης. Να κάνει ευκρινή τη διαφορά µε τη συντηρητική παράταξη και  να δώσει 
νέα ποιότητα και ένταση στον ανταγωνισµό ιδεών, προγραµµάτων, πρακτικών. Να εµπνεύσει 
παντού νέους θεσµούς συµµετοχής, αυτοδιαχείρισης, λογοδοσίας και ελέγχου που κλείνουν το 
χάσµα πολιτικής και πολιτών και τους προσφέρουν νέες ευκαιρίες να διαµορφώσουν την 
πολιτική ατζέντα.  
Το ΠΑΣΟΚ θα συµβάλει να οικοδοµηθεί µια νέα διαυγής σχέση ανάµεσα στην πολιτική και 
τα ΜΜΕ, η οποία θα βασίζεται στον αµοιβαίο σεβασµό της αυτονοµίας, θα στηρίζει τον 
πλουραλισµό, τη διαφοροποίηση, τον κριτικό έλεγχο και την ποιότητα  της 
πληροφόρησης, του δηµόσιου διαλόγου και της παραγωγής των πολιτιστικών και 
ψυχαγωγικών προγραµµάτων. Μια σχέση που αποστρέφεται την κουλτούρα της περιφρόνησης 
προς τη δηµόσια σφαίρα, δεν υποκαθιστά την πολιτική δηµοκρατία µε τη µιντιοκρατία, δεν 
πριµοδοτεί την διαπλεκόµενη συναλλαγή, τον κιτρινισµό, την αποκλειστική προβολή των 
αρνητικών κοινωνικών προτύπων και την υποβάθµιση των προγραµµάτων σε µια οµοιογένεια 
στον χαµηλότερο πολιτισµικό  παρανοµαστή. Τονίζουµε ότι ο χώρος των ΜΜΕ, όπως 
γενικότερα ο µορφωτικός και πολιτιστικός χώρος, δεν είναι µια οικονοµική αγορά όπως οι 
άλλες και συνεπώς χρειάζεται να ενεργοποιείται αποτελεσµατικά η ευέλικτη δηµόσια ρύθµιση 
και η αντι – τραστ νοµοθεσία απέναντι στις διεθνείς τάσεις υπερσυγκέντρωσης της ιδιοκτησίας 
και της ισχύος σε λίγα µεγάλα µιντιακά και εκδοτικά γκρουπ και στις διασυνοριακές εξαγορές 
και συγχωνεύσεις. Ενθαρρύνουµε τα νέα διαδικτυακά µέσα επικοινωνίας και αναγνωρίζουµε 
τη συµβολή τους στη διεύρυνση της δηµοκρατίας και της συµµετοχής. 
Απαρχή ενός νέου κύµατος δηµοκρατικών µεταρρυθµίσεων µπορεί να είναι η αλλαγή του 
εκλογικού συστήµατος ώστε να κατοχυρώνεται η αναλογικότητα και η ποιότητα της 
αντιπροσώπευσης, η ελαχιστοποίηση του λεγόµενου πολιτικού χρήµατος και η ανεξαρτησία 
του βουλευτή. Υπογραµµίζουµε συµβολικά και ουσιαστικά ένα σχετικά απλό αλλά καίριο 
βήµα για να αυξήσουµε την εµπιστοσύνη των πολιτών στις δυνατότητες της πολιτικής: τα 
Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) γίνονται πλήρη υποκαταστήµατα του Κράτους για 
ΟΛΕΣ τις υποθέσεις των Πολιτών που αναλαµβάνουν την ολοκλήρωση των υποθέσεων µε µια 
απλή επίσκεψη του πολίτη.  
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Ο ΝΕΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ 
 

Μια θεµελιώδης διαφορά µε τη δεξιά για το κοινωνικό κράτος 
 

22. Η διαφορά του ΠΑΣΟΚ, της προοδευτικής Αριστεράς µε τη Δεξιά δεν είναι ποσοτική. Είναι 
θεµελιακή, ποιοτική. Το ΠΑΣΟΚ υπερασπίζεται τα κοινωνικά δικαιώµατα και έχει στο κέντρο 
της στρατηγικής και του προγράµµατός του την ανανέωση του κοινωνικού κράτους, την 
επαρκή χρηµατοδότηση και τον µετασχηµατισµό του, ώστε να προσφέρει αποτελεσµατικά 
συλλογικές και εξατοµικευµένες υπηρεσίες για όλους τους πολίτες σύµφωνα µε τα υψηλά 
ποιοτικά πρότυπα του 21ου αιώνα. Η Δεξιά υποχρηµατοδοτεί και εγκαταλείπει το δηµόσιο 
τοµέα. Εµπορευµατοποιεί τοµείς υψηλής κοινωνικής ευθύνης όπου αποδεδειγµένα 
αποτυγχάνουν οι αγορές. Αφήνει σταδιακά το κοινωνικό κράτος να κάτσει σ’ ένα «δίχτυ 
ασφαλείας», τριτοκοσµικού χαρακτήρα, στο κατώτερο «εγγυηµένο» επίπεδο 
πτωχοκοµείου, έσχατο καταφύγιο µόνο για τα πιο ανήµπορα στρώµατα και τους 
οικονοµικούς µετανάστες, ακατάλληλο για τη µεσαία τάξη και τον κόσµο της εργασίας 
που θα πιέζονται να αναζητήσουν όλο και περισσότερο τις βασικές υπηρεσίες στον 
ιδιωτικό τοµέα. Με την πολιτική της Νέας Δηµοκρατίας, αυτό που συµβαίνει σήµερα στα 
δηµόσια µαιευτήρια θα επεκταθεί σ’ όλη τη δηµόσια υγεία και παιδεία και σταδιακά στην 
κοινωνική ασφάλιση στην οποία το κράτος θα εγκαταλείψει τις υποχρεώσεις του και θα 
περιοριστεί σε µια κατώτερη προνοιακή σύνταξη. 

 
Η κοινωνική «προίκα» 

 
23. Η προοδευτική αριστερά είναι ξένη µε την κρατικίστικη δεισιδαιµονία που υποκαθιστά την 

κοινωνία µε τη γραφειοκρατία. Απορρίπτει τον εξισωτισµό προς τα κάτω και τα αντικίνητρα 
στη γνώση, την καλή εργασία, την ασφάλιση, στην αυτοδηµιούργητη επιχειρηµατικότητα. Δε 
δέχεται την ισοπέδωση των εισοδηµατικών διαφορών που βασίζονται στην υψηλότερη 
ειδίκευση, την παραγωγικότερη εργασία, το ταλέντο και την ανάληψη ευλόγων κινδύνων. 
Αντίθετα, το ΠΑΣΟΚ προτείνει ένα νέο ιστορικό σχέδιο αναδιανοµής του εισοδήµατος και 
των ευκαιριών που αυξάνει τις δυνατότητες και τις επιλογές, πρώτα γι’ αυτούς που δεν έχουν 
στο ξεκίνηµά τους και στους βασικούς σταθµούς του βίου τους το στήριγµα µιας σηµαντικής 
οικογενειακής «κληρονοµιάς» και «προίκας». Το ΠΑΣΟΚ φέρνει στην ελληνική κοινωνία ένα 
έξυπνο, οικουµενικό, απλό και ευέλικτο σύστηµα «κοινωνικής κληρονοµιάς» που στηρίζει 
τους ανθρώπους στους βασικούς σταθµούς της ζωής τους (γέννηση, είσοδος στο σχολείο, 
το Πανεπιστήµιο και την αγορά εργασίας, πέρασµα στη σύνταξη). Είναι το φιλικό, 
υποστηρικτικό χέρι της κοινωνίας που βοηθά το άτοµο να αναλάβει την ευθύνη του εαυτού 
του στη ζωή, τις σπουδές, την εργασία, την οικογένεια, τη δια βίου εκπαίδευση, την ασφάλιση, 
την επιχειρηµατική πρωτοβουλία. «Γνώση, ασφάλιση, δουλειά σ’ αυτούς που µπορούν, ισχυρή 
κοινωνική αλληλεγγύη και αξιοπρεπής διαβίωση γι’ αυτούς που πράγµατι δε µπορούν», είναι 
κεντρική ιδέα του προγράµµατος του ΠΑΣΟΚ για τη «Δίκαιη Κοινωνία, Δυνατή Ελλάδα». 

 
Παλιές και νέες ανισότητες 

 
24. Το ΠΑΣΟΚ συγκεντρώνει την προσοχή του σ’ όλες τις πηγές και τις διαστάσεις της 

ανισότητας, παλιάς και νέας. Ανισότητες στο εισόδηµα, στην πρόσβαση στις θέσεις 
απασχόλησης και τις κοινωνικές υπηρεσίες. Ανισότητες φύλου και γενεών. Ανισότητες  
εθνοφυλετικές. Ανισότητες οικιστικές, χωροταξικές, περιφερειακές, πολιτιστικές,  
µορφωτικές, ψηφιακές. Στην Ελλάδα η εκπαίδευση αποτέλεσε το βασικό διαβατήριο για την 
κοινωνική ανέλιξη των ατόµων. Ωστόσο, παρά την πρόοδο που σηµειώθηκε είναι γεγονός ότι 
παιδιά µε ίσες ικανότητες στις πρώτες φάσεις της ζωής τους εξελίσσονται σχετικά 
διαφορετικά, σ’ ένα σηµαντικό βαθµό, σύµφωνα µε την κοινωνικό –οικονοµική και 
µορφωτική κατάσταση των οικογενειών τους. Παρά τη «µαζικοποίηση» της Τριτοβάθµιας 
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Εκπαίδευσης η κοινωνική κατάσταση των νοικοκυριών επηρεάζει τις προσδοκίες, τις 
φιλοδοξίες, τις επιδόσεις και τελικά τις άνισες ευκαιρίες πρόσβασης των παιδιών στις 
προπτυχιακές σπουδές ειδικά στις «προνοµιούχες» σχολές υψηλής κοινωνικής ζήτησης και 
πολύ περισσότερο στο µεταπτυχιακό τους επίπεδο. Η συνεχής µείωση των εκπαιδευτικών 
ανισοτήτων εµπνέει το ΠΑΣΟΚ για τον ποιοτικό µετασχηµατισµό του σχολείου σ’ όλα τα 
επίπεδα, τη µεταρρύθµιση στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση και την ολόπλευρη στήριξη των 
µαθητών και σπουδαστών µε οικονοµικές δυσκολίες. Δε θα ανεχθούµε τη συγκέντρωση και 
τον εγκλωβισµό παιδιών από φτωχό κοινωνικό και µορφωτικό περιβάλλον σε σχολικές 
µονάδες µε χαµηλές επιδόσεις, πράγµα που τροφοδοτεί το φαύλο κύκλο της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισµού.  

 
Νέος τρόπος αντιµετώπισης της φτώχειας 

 
25. Το ΠΑΣΟΚ,  προβάλλει νέους τρόπους κατανόησης και αντιµετώπισης του φαινοµένου της 

φτώχειας σε όλες τις διαβαθµίσεις και τις διαστάσεις του. Στηρίζουµε το εγγυηµένο επίπεδο 
αξιοπρεπούς διαβίωσης µε την ελεύθερη, ίση πρόσβαση σε υπηρεσίες δηµόσιας παιδείας, 
υγείας και κοινωνικής φροντίδας και µε τη συνέργεια του φάσµατος των στοχευµένων 
εγγυηµένων εισοδηµατικών ενισχύσεων που προτείνουµε στο πρόγραµµά µας. Από τη 
διεύρυνση του ΕΚΑΣ και τη βασική σύνταξη για τον ανασφάλιστο µέχρι τα αυξηµένα 
επιδόµατα ανεργίας, το υψηλό κατώτερο ηµεροµίσθιο, την «κοινωνική εργασία», τα ποικίλα 
επιδόµατα για παιδιά, αναπηρία κ.α. Καθιερώνουµε νέες δοµές που φέρνουν τις κοινωνικές 
υπηρεσίες δίπλα στον πολίτη. Προχωρούµε σε κάθε ζώνη φτώχειας σε πρωτοβουλίες που 
µεταβάλλουν τα κίνητρα και το περιβάλλον, παρακινούν θετικά, ενεργοποιούν την άϋλη 
βοήθεια των κοινωνικών δεσµών, της συγγένειας, της φιλίας και της καλής γειτνίασης, ώστε 
να κρατηθούν οι άνθρωποι πάνω από το οριακό κατώφλι που αρχίζει το γλίστρηµα στην 
παραίτηση, στην παγίδα µιας φτώχειας, η οποία αναπαράγεται διαγενεακά. Το ιδιόκτητο σπίτι, 
που ενεργοποιεί για την αποπληρωµή του ένα θετικό µηχανισµό φιλοδοξίας και παρακίνησης 
στην εργασία και την αποταµίευση, αποτελεί ένα πολύτιµο ελληνικό µάθηµα στην 
καταπολέµηση της φτώχειας. Επανεξετάζουµε συνολικά την κοινωνική µας πολιτική, ώστε να 
αυξήσουµε την χαµηλή απόδοση των κοινωνικών δαπανών στη µείωση της εισοδηµατικής 
φτώχειας. Συνδέουµε πιο αποτελεσµατικά τις εισοδηµατικές ενισχύσεις µε τις ενεργητικές 
πολιτικές κοινωνικής και επαγγελµατικής επανένταξης. Δε χρηµατοδοτούµε την καθήλωση 
στην εξάρτηση, τα αντικίνητρα στην εργασία και τις χαµηλές προσδοκίες ειδικά των νέων 
ανθρώπων.  

 
26. Υποβάλλουµε στον κοµµατικό και ευρύτερο δηµόσιο διάλογο δύο συµπληρωµατικές ιδέες για 

την ωρίµανσή τους σχετικά µε άλλες µορφές εγγυηµένου εισοδήµατος: 
Ο θεσµός της «Πίστωσης Φόρου» (αρνητικού φόρου εισοδήµατος) έχει το πλεονέκτηµα ότι 
συµπληρώνει αυτόµατα µε επιστροφή φόρου το εισόδηµα των εργαζοµένων ανάλογα µε τον 
αριθµό των παιδιών πάνω από ένα κλιµακούµενο ελάχιστο εγγυηµένο επίπεδο, δίχως να 
δηµιουργεί αντικίνητρα στην εργασία. Η εφαρµογή του, ωστόσο, θα έχει σηµαντικό 
αποτέλεσµα εφόσον ξεπεραστούν οι γνωστές δυσλειτουργίες του φορολογικού µας 
συστήµατος. Το πρόγραµµα Ελαχίστου Εγγυηµένου Εισοδήµατος έχει το πλεονέκτηµα ότι 
είναι καθολικό, αλλά η εφαρµογή του εµφανίζεται σήµερα δύσκολη όχι τόσο από το 
οικονοµικό του κόστος, όπως λανθασµένα τοποθετείται συχνά στη δηµόσια συζήτηση, αλλά 
από το γραφειοκρατικό κόστος εξακρίβωσης, τις διοικητικές αδυναµίες στο κράτος πρόνοιας 
να καταγραφούν οι δικαιούχοι, να αξιολογηθεί αν πράγµατι µετέχουν σε προγράµµατα 
επανένταξης στην εργασία και να αποκλειστούν φαινόµενα κακοδιαχείρισης, πελατειακών 
εκτροπών και γενικευµένων αντικινήτρων στην εργασία. Αποτελεί πρόκληση για το ΠΑΣΟΚ 
να υπερβεί όλες τις δυσκολίες που σήµερα εµφανίζονται για να καταλήξει στον πιο 
αποτελεσµατικό µηχανισµό εγγυηµένου εισοδήµατος, σύµφωνα µε τη δοµή που εµφανίζει 
η φτώχεια στην πατρίδα µας.  
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Ένα πλειοψηφικό κόµµα της εργασίας 
 

27. Το ΠΑΣΟΚ µε την επανίδρυσή του επιβεβαιώνει και ενισχύει τη θεµελιακή του ταυτότητα ως 
το πλειοψηφικό κόµµα της εργασίας. Υπενθυµίζει ότι οι επιτυχίες της χώρας από την είσοδο 
στην ΟΝΕ µέχρι τα µεγάλα δηµόσια έργα και τους σχετικά υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης 
οφείλονται πρώτα στις ικανότητες, τη σκληρή και έξυπνη εργασία και την υπευθυνότητα των 
ανθρώπων της γνώσης και του µόχθου. Η εργασία για εµάς δεν είναι µόνο πηγή εισοδήµατος 
και αγοραστικής δύναµης αλλά πηγή νοήµατος, αξιοπρέπειας, συντροφικότητας, ατοµικής και 
συλλογικής ταυτότητας. Το ΠΑΣΟΚ επιστρέφει πολιτικά στους χώρους εργασίας, εκεί που οι 
άνθρωποι θέλουν να ακούγονται, να υπολογίζονται, να συµµετέχουν, να διεκδικούν καλύτερες 
συνθήκες δουλειάς και µια νέα ισορροπία µεταξύ ζωής και εργασίας. Ανανεώνει την 
ικανότητά του να εκπροσωπεί πολιτικά, να οργανώνει και να κινητοποιεί έναν ετερογενή 
κόσµο της εργασίας µε τον κατακερµατισµό του σε ανοµοιογενείς κατηγορίες και µε την 
ελαστικοποίηση και ρευστότητα των εργασιακών του σχέσεων. Ξεπερνά την 
υποαντιπροσώπευση και τη χαλαρή σύνδεση του µε τις κατηγορίες εργαζόµενων δίχως 
σταθερή απασχόληση και συνδικαλιστική οργάνωση ιδιαίτερα στους τοµείς της 
περιστασιακής, ευάλωτης χαµηλά αµειβόµενης εργασίας του ιδιωτικού τοµέα, µε τις γυναίκες 
και τους νέους που δυσκολεύονται να µπουν ή να παραµείνουν στην αγορά εργασίας, µε 
εκείνους που αποθαρρύνονται από τις χαµηλές αµοιβές και την ανασφάλεια και σπρώχνονται 
στο περιθώριο ή πυκνώνουν τις γραµµές των «εργαζόµενων φτωχών».  
Η αντίθεση εργασίας – κεφαλαίου µετασχηµατίζεται, αλλά παραµένει ενεργός παρά το ότι 
οι εργαζόµενοι σήµερα διαθέτουν γνωστικό «κεφάλαιο» και γίνονται έµµεσα επενδυτές µέσα 
από τα ασφαλιστικά τους Ταµεία και βέβαια παρά τη διάχυση της µικρής επιχειρηµατικότητας. 
Στην εποχή της παγκοσµιοποίησης, η απότοµη είσοδος της εργατικής δύναµης των µεγάλων 
αναδυόµενων οικονοµιών στη διεθνή αγορά εργασίας µεταβάλει σ’ αυτή τη φάση τις 
ισορροπίες εργασίας – κεφαλαίου υπέρ του τελευταίου και οδηγεί σε πολλές αναπτυγµένες 
χώρες σε αµοιβές που δεν παρακολουθούν την άνοδο της παραγωγικότητας της εργασίας. Το 
ΠΑΣΟΚ, όλα τα σοσιαλιστικά και προοδευτικά κόµµατα της Ευρώπης και όλου του κόσµου, 
τα κινήµατα των εργαζοµένων πρέπει να µεταβάλλουν ευνοϊκά τους συσχετισµούς δύναµης 
και να οργανώσουν τον νέο προωθητικό, «ιστορικό συµβιβασµό» εργασίας – κεφαλαίου 
στη βάση του Νέου Κοινωνικού Συµβολαίου που θα συνδέει τους στόχους της βιώσιµης 
ανάπτυξης, της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας µε τη 
δικαιότερη διανοµή του πλούτου µεταξύ µισθών και κερδών και τη σύγκλιση προς τα 
πάνω των διαφόρων τοµέων της µισθωτής εργασίας.  

 
28. Είναι ανάγκη στην Ελλάδα για να προωθήσουµε το στόχο της πλήρους απασχόλησης να 

αντιµετωπίσουµε µια διπλή αποτυχία. Την αδυναµία των θεσµών κατάρτισης να συνδεθούν 
µε τις πραγµατικές ανάγκες της αγοράς εργασίας και την αδυναµία της εργοδοσίας και 
γενικότερα της οικονοµίας να αξιοποιήσει τις γνώσεις και τις φιλοδοξίες των νέων 
εργαζοµένων. Η σωστή ιδέα ότι η υψηλή γνώση προσφέρει γενικά και καλύτερες 
επαγγελµατικές ευκαιρίες δεν πρέπει να υπεραπλοποιεί τη σχέση της εκπαίδευσης µε την 
οικονοµία σε µια εποχή που η απασχόληση επηρεάζεται όχι µόνο από την εθνική και τοπική 
αγορά αλλά και από τη θέση της χώρας στο διεθνή καταµερισµό εργασίας.  Ενώ ταυτόχρονα η 
εκπαίδευση, πέρα από τις επαγγελµατικές προοπτικές, διαδραµατίζει έναν ευρύτερο 
παιδαγωγικό ρόλο στην προετοιµασία δηµιουργικών και υπεύθυνων πολιτών. Δεν υπάρχει 
συνεπώς αυτόµατη σύνδεση µεταξύ καλών σπουδών και κυρίως των τυπικών προσόντων µε 
την καλά αµειβόµενη εργασία και το ΠΑΣΟΚ πρέπει να στηρίξει την πολιτική του σε µια 
ρεαλιστική πρόγνωση των γνώσεων και των ικανοτήτων που θα δίνουν µεσοπρόθεσµα 
περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας στις νέες γενιές. Η πρόσθετη δυσκολία που 
αντιµετωπίζουµε είναι ότι δε µπορούµε να στηρίξουµε την πλήρη απασχόληση στα ελλείµµατα 
του δηµοσίου, ενώ υπάρχουν εύλογα όρια στην επέκταση της δηµόσιας απασχόλησης, 
διαφορετικά θα γίνεται και αυτή ένας ακόµη παράγοντας ανεργίας. 
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Αριστερά της φροντίδας 

 
29. Είµαστε η αριστερά της εργασίας αλλά και η αριστερά της φροντίδας. Η αριστερά του 

«αγωνίζοµαι», η αριστερά του «κυβερνώ», αλλά και η αριστερά του «φροντίζω», 
«µοιράζοµαι», «νοιάζοµαι», «συµπάσχω». Επανίδρυση του ΠΑΣΟΚ µπορεί να σηµαίνει: 
ανασχηµατίζουµε όλη την πολιτική µας µε αφετηρία τις ανάγκες των παιδιών. Μια 
κοινωνία καλή για τα παιδιά είναι ακόµα καλύτερη για τους ενήλικες και τους ηλικιωµένους. 
Πολύ καλύτερη για τις γυναίκες. Αυτόµατα η κοινωνία, η εργασία, η πολιτική αποκτούν ένα 
ισχυρό θηλυκό «άρωµα». Αναδοµούµε για τα παιδιά την εισοδηµατική, φορολογική, 
ασφαλιστική, εκπαιδευτική, περιβαλλοντική, χωροταξική πολιτική του ΠΑΣΟΚ, τις 
κοινωνικές υπηρεσίες υγείας και φροντίδας, τις γονικές άδειες µε αποδοχές, τα ωράρια και 
γενικότερα τις διευκολύνσεις στους γονείς ιδιαίτερα τις µητέρες για να συνδυάσουν τη γονεϊκή 
λειτουργία µε την εργασία και την καριέρα. Αναγεννούµε και κάνουµε ασφαλείς για τα παιδιά 
τις πόλεις, τις γειτονιές, τους δρόµους, τους δηµόσιους χώρους, τα πάρκα, τις διαδροµές προς 
το σχολείο, τις µεταφορές. Αναδηµιουργούµε ζωντανές κοινότητες ανθρώπων για να 
κοινωνικοποιούνται τα παιδιά, να µαθαίνουν τον κόσµο έξω από το σπίτι, πέρα από τον 
καναπέ και την τηλεόραση, να ακούν, να σχετίζονται, να επικοινωνούν µε παιδιά από 
διαφορετικές οικογενειακές, τοπικές και εθνικές κουλτούρες.  
Δίνουµε προτεραιότητα στην εξάλειψη της παιδικής φτώχειας. Στην πρώτη αιτία της, την 
ανεπάρκεια των εισοδηµάτων των οικογενειών µε παιδιά, κατοχυρώνουµε εγγυηµένα 
εισοδήµατα ανάλογα µε τον αριθµό των παιδιών. Συγκεντρώνουµε την προσοχή µας στη 
δεύτερη αιτία της παιδικής φτώχειας, τη φτώχεια των υποδοµών, τη δραµατική έλλειψη 
βρεφονηπιακών και παιδικών σταθµών. Ο διπλασιασµός τους σε µια τετραετία, όπως 
προβλέπει το πρόγραµµά µας, συν την άµεση ελεύθερη επιλογή δηµόσιου, δηµοτικού, 
ιδιωτικού, ή µη κρατικού, µη κερδοσκοπικού σταθµού ή άλλης πιστοποιηµένης µορφής 
φύλαξης των παιδιών µε την οικονοµική στήριξη του κράτους θα είναι ένα ευεργετικό σοκ στη 
φροντίδα των παιδιών. Η φτώχεια των παιδιών πάει πολύ πιο πέρα από τα τρόφιµα, τα ρούχα, 
γενικά τα υλικά αγαθά, πέρα από τον κόσµο της διαφήµισης και της αγοράς. Αφορά στους 
δείκτες υγείας. Είναι φτώχεια µορφωτική και πολιτιστική. Φτώχεια τηλεοπτική. Φτώχεια στο 
παιχνίδι, τους ανοιχτούς χώρους, τις ευκαιρίες και τις εναλλακτικές λύσεις έξω από το σπίτι. 
Φτώχεια στους ανθρώπινους δεσµούς, τις φιλίες, τις φιλοδοξίες. Φτώχεια στους τρόπους ζωής 
όπως είναι η κατανάλωση trans – ακόρεστων λιπαρών, η παχυσαρκία και η καθιστική ζωή. 
Εισάγουµε µε το πρόγραµµά µας την καινοτοµία του Προσωπικού Προθεσµιακού 
Επενδυτικού Λογαριασµού αυτόµατα µε τη γέννηση κάθε παιδιού, µε αρχική κατάθεση 
του κράτους, ανοιχτού στη συµβολή της αυτοδιοίκησης, των επιχειρήσεων και των 
οικογενειών µε φορολογικά κίνητρα, που µπορεί να ανοίξει στα 18 χρόνια, ώστε να 
χρηµατοδοτήσει τις σπουδές και την είσοδο στην αγορά εργασίας ή να µετεξελιχθεί σε 
προσωπικό αποταµιευτικό - επενδυτικό λογαριασµό. Ενισχύουµε, έτσι από νωρίς το αίσθηµα 
ασφάλειας, αυτονοµίας και υπευθυνότητάς των εφήβων και των νέων στη διαχείριση των 
προσωπικών και οικογενειακών τους πόρων. Τελικά, η µεγαλύτερης έντασης φτώχεια στην 
Ελλάδα είναι η µείωση διαχρονικά του παιδικού πληθυσµού της. Είναι αλήθεια ότι οι 
άνθρωποι δεν κάνουν παιδιά µε στόχο να αντιµετωπίσουµε σαν κοινωνία το δηµογραφικό και 
το ασφαλιστικό πρόβληµα. Η γέννηση και η ανατροφή τους έχει µια εγγενή υψηλή ανθρώπινη, 
συναισθηµατική αξία. Ωστόσο, πρέπει να εξετάσουµε τη δυνατότητα να χρηµατοδοτήσει το 
κράτος τη µείωση των ασφαλιστικών εισφορών των γονέων προς όφελος των 
οικογενειών, αναλογικά µε τον αριθµό των παιδιών και συνεπώς αναλογικά µε τη 
συµβολή τους στη βιωσιµότητα του ασφαλιστικού συστήµατος.  

 
30. Η µεγαλύτερη πρόκληση για το ΠΑΣΟΚ, για τη σύγχρονη προοδευτική αριστερά είναι να 

συµφιλιώσει την οικογενειακή και εργασιακή ζωή, ενώ παράλληλα θα µεταβάλει τις 
σχέσεις των δύο φύλων στην αγορά εργασίας, τις θέσεις ευθύνης και το δηµόσιο χώρο όπως 
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το έχει καταφέρει στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Είµαστε αντίθετοι µε την ακροδεξιά, τη 
συντηρητική και γενικά ανδροκρατική και πατερναλιστική λογική που αντιµετωπίζει τις 
γυναίκες σαν επιδοτούµενες παιδοµηχανές για την επίλυση του δηµογραφικού και θέλει να τις 
κρατά εκτός εργασίας ή σε επισφαλείς θέσεις χαµηλού προφίλ ή στα υπερδιπλάσια σε σχέση 
µε τους άνδρες ποσοστά ανεργίας.  

 
31. Αποτίουµε φόρο τιµής στην ελληνική οικογένεια, η οποία λειτούργησε ως άτυπο κοινωνικό 

«κράτος» και αποτέλεσε τη σηµαντικότερη πηγή φροντίδας για τα παιδιά και τα εξαρτώµενα 
ηλικιωµένα της µέλη. Υπογραµµίζουµε ιδιαίτερα ότι οι γυναίκες έχουν αναλάβει το 
µεγαλύτερο βάρος της φροντίδας και σηκώνουν διπλό φορτίο µε την απλήρωτη εργασία στο 
σπίτι, παράλληλα µε τη συµµετοχή τους στην αγορά εργασίας. Όµως, τα νέα κοινωνικά 
δεδοµένα όπως είναι η δηµογραφική γήρανση µε τα λιγότερα διαθέσιµα νέα µέλη, η 
γεωγραφική κινητικότητα της εργασίας, οι µεταβολές στα µοντέλα της οικογενειακής ζωής 
που αλλάζουν τις σχέσεις φροντίδας µεταξύ των γενεών, η µακρόχρονη εξέλιξη του γήρατος 
και των χρόνιων νοσηµάτων επιβαρύνουν υπερβολικά την οικογένεια, η οποία συχνά 
δυσκολεύεται να τα βγάλει µόνη της πέρα. Πολλές οικογένειες πιέζονται από την ταυτόχρονη 
διπλή φροντίδα των παιδιών και των ηλικιωµένων. Είναι καιρός να κατακτήσουµε, µε ευελιξία 
και εξατοµίκευση, µια καλύτερη ισορροπία ανάµεσα στη δηµόσια πολιτική φροντίδας και 
στην οικογένεια, η οποία, έτσι και αλλιώς, πρέπει να παραµείνει το επίκεντρο της καλής 
κοινωνικής και συναισθηµατικής ζωής των ηλικιωµένων. Ο δρόµος που άνοιξε το ΠΑΣΟΚ µε 
τα ΚΑΠΗ και το πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι» πρέπει να διευρυνθεί, να ολοκληρωθεί και  
να συνδυάσει αποτελεσµατικά τις υπηρεσίες φροντίδας µε τις υπηρεσίες υγείας.  

 
32. Η κοινωνική πρόνοια πρέπει να εκδηλώνεται προληπτικά για να ενισχύονται οι αδύναµες 

οικογένειες προκειµένου να αποφύγουν την εγκατάλειψη των παιδιών τους. Ταυτόχρονα, είναι 
ανάγκη να πραγµατώνεται το δικαίωµα των παιδιών που στερούνται οικογενειακού 
περιβάλλοντος σε εναλλακτική ανθρωποκεντρική φροντίδα, η οποία αναπτύσσει στοιχεία 
της οικογενειοκεντρικής ανατροφής για την ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους και την 
κοινωνική τους ένταξη, µακριά από κάθε µορφή ιδρυµατοποίησης. Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να 
επεκτείνει τα θετικά πρότυπα που έχουν αναπτυχθεί.  

 
33. Είναι ανάγκη να αντιµετωπίσουµε τους παράγοντες εκείνους που οδηγούν σε επίµονο 

εκπαιδευτικό, επαγγελµατικό, κοινωνικό αποκλεισµό των Ατόµων µε Αναπηρία, παρά τα 
βήµατα προόδου στη σχετική νοµοθεσία και να στηρίξουµε αποτελεσµατικά τις εναλλακτικές 
λύσεις στη διαχείριση των προβληµάτων τους µε στόχο την πλήρη ένταξή τους στην κοινωνική 
ζωή.  

 
Ένα «άλλο» ΠΑΣΟΚ, µε τα µάτια της νέας γενιάς 

 
34. Το Κόµµα µας δεν µπορεί να πραγµατώσει µια αληθινή επανίδρυση του αν δεν ανατρέψει 

ριζικά τη σχέση του µε τις νέες γενιές ειδικότερα µε τη Γενιά της Χιλιετίας, αυτή που 
ξεµυτίζει στις σπουδές και στην εργασία την πρώτη και δεύτερη δεκαετία του 21ου αιώνα. Η 
επανίδρυση θα αποκτήσει το νόηµα της αν καταφέρουµε να δούµε το ΠΑΣΟΚ «απέξω», µε τα 
µάτια των νέων. Να οµολογήσουµε αυτοκριτικά µια αποτυχία µας που είναι µέρος µιας 
γενικότερης κρίσης των σχέσεων της πολιτικής µε τις νέες γενιές. Να αντιστρέψουµε 
διαχρονικές επιλογές, προτεραιότητες, καθεστωτικές συµπεριφορές και αγκυλώσεις που µας 
αποξενώνουν και δηµιουργούν χαµένες γενιές για το ΠΑΣΟΚ. Να µεταβάλλουµε τον άδικο 
ισολογισµό των γενεών. Να ανοίξουµε ξανά το δρόµο σε ανοδικές κοινωνικές ανακατατάξεις 
στο πέρασµα από τις σηµερινές γενιές στις επόµενες. Να κάνουµε κεντρικό πρόταγµα του 
προγράµµατος και της πολιτικής µας ύπαρξης την εγγύηση ότι η σηµερινή νέα γενιά και 
κάθε ερχόµενη θα ζήσει καλύτερα από την προηγούµενη. Αυτός ο ριζικός 
επαναπροσανατολισµός στο πρόγραµµα και στην πολιτική µας δεν είναι τόσο εύκολος στην 
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πράξη όσο ακούγεται. Πρέπει να συγκρουστούµε µ’ ένα διαµορφωµένο συντηρητικό  
κοινωνικό και πολιτικό στάτους κβο όλων των αποχρώσεων που περιορίζει τις δυνατότητες 
των νέων, µε παγιωµένες καταστάσεις που η νεολαία τις βιώνει σαν µια «γκρίζα» συµπαιγνία 
σε βάρος της. Να προχωρήσουµε σε τοµές και ρήξεις για να µειώσουµε το δυσβάσταχτο 
τριπλό χρέος που πέφτει στις νέες γενιές: δηµόσιο χρέος, γιγάντιο ακάλυπτο ασφαλιστικό 
«χρέος», περιβαλλοντικό «χρέος». Να βγούµε από το φαύλο κύκλο µιας Τριτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης που µαζικοποιήθηκε, υποχρηµατοδοτήθηκε, δε µεταρρυθµίστηκε και συνεπώς 
υποβαθµίστηκε ποιοτικά συγκριτικά µε τις νέες ανάγκες. Μιας αντινεανικής αγοράς εργασίας 
και των συντηρητικών ηλικιακών συστηµάτων ανάδειξης στις θέσεις ευθύνης. 

 
35. 40 χρόνια µετά τον Μάη του ’68, 35 µετά το Πολυτεχνείο είναι ανάγκη να πάµε πέρα από τα 

ερµηνευτικά εργαλεία που αντιστοιχούν σε παλαιότερες γενιές και να κατανοήσουµε καλύτερα 
το διαφοροποιηµένο κοινωνικό και ψυχολογικό προφίλ της νεολαίας, τον βιωµατικό και 
νοηµατικό της κόσµο και τα νέα σχήµατα νεότητας που χαρακτηρίζονται από το µεγαλύτερο 
στην ανθρώπινη ιστορία χρόνο µετάβασης στην ενηλικίωση. Όλα τα γεγονότα στη ζωή των 
νέων που σηµατοδοτούν αυτό το πέρασµα στην ενηλικίωση συµβαίνουν πολύ αργά 
(αποφοίτηση ιδιαίτερα µε το µεταπτυχιακό, αποχώρηση από το σπίτι των γονιών, είσοδος στην 
αγορά εργασίας, γάµος, γέννηση του πρώτου παιδιού). Η παρατεινόµενη εξάρτηση από την 
οικογένεια µπορεί να προστατεύει τους νέους κυρίως της µεσαίας τάξης από τη φτώχεια, από 
τις αποτυχίες του εκπαιδευτικού συστήµατος, του κοινωνικού κράτους και της αγοράς, αλλά 
µπορεί να έχει ορισµένες αρνητικές παρενέργειες στη δηµιουργική τους πρωτοβουλία, στη 
γρήγορη ένταξη τους στην εργασία.  

 
36. Δεσµευόµαστε να δηµιουργήσουµε ένα νέο ΠΑΣΟΚ που θα έχει το κουράγιο και την 

έµπνευση να πείσει ότι όλες οι γενιές είµαστε µέρη του συνόλου και µας συµφέρει να 
µοιράσουµε δίκαια τους πόρους, τις ευθύνες, τις απολαβές και τις αβεβαιότητες, παρά να 
οδηγηθούµε σε µια κρίση εµπιστοσύνης, σ’ ένα νέο χάσµα γενεών ειδικά καθώς θα 
σηµειώνεται µια κρίσιµη µεταβολή στη δηµογραφική ισορροπία συνταξιούχων – 
εργαζοµένων. Η αποδοτική επένδυση στην παιδεία είναι η καλύτερη µακροπρόθεσµη 
απάντηση στο ασφαλιστικό πρόβληµα. Για να έχουµε κοινωνικό πλούτο που θα φτάνει για 
όλες τις γενιές δύο είναι σε τελευταία ανάλυση οι καθοριστικοί παράγοντες: ο αριθµός των 
απασχολούµενων και η παραγωγικότητα της ανθρώπινης εργασίας. Τη συνεχή αύξηση της 
παραγωγικότητας όµως µπορεί να τη διασφαλίσει αυτό που ενδιαφέρει ιδιαίτερα τη νέα γενιά, 
δηλαδή: η εκπαίδευση, η κατάρτιση, η καινοτοµία, η τεχνολογία. Το βαθύτερο µυστικό του 
ασφαλιστικού είναι πέρα από το στενό  πυρήνα µιας ασφαλιστικής µεταρρύθµισης! Βρίσκεται 
στα χέρια των νέων! Αλλά και οι σηµερινές γενιές εργαζοµένων µπορούν να αλαφρώσουν το 
ασφαλιστικό βάρος που πέφτει στις επόµενες µε το Εθνικό Κεφαλαίο Αλληλεγγύης των 
Γενεών. Επίσης µε την κρατική χρηµατοδότηση της µείωσης των εργοδοτικών εισφορών των 
νέων που εισέρχονται στην αγορά εργασίας.  

 
Πρασινίζοντας το πράσινο 

 
37. Η Επανίδρυση του ΠΑΣΟΚ σηµαίνει οικολογικό µετασχηµατισµό του σε όλα τα επίπεδα. 

Δεν φτάνει γι’ αυτό να «πρασινίζουµε» το πρόγραµµά µας, να επαναλαµβάνουµε στον 
κεντρικό µας πολιτικό λόγο τους µεγάλους µας στόχους για το «πρασίνισµα» του φορολογικού 
και εκπαιδευτικού συστήµατος καθώς και του χωροταξικού και πολεοδοµικού σχεδιασµού, για 
τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, τη βιολογική γεωργία, την προστασία των υδάτινων πόρων, 
τη διαχείριση των απορριµµάτων. Χρειάζεται σε κάθε τόπο και χώρο να γίνεται το «πράσινο» 
τρόπος ζωής, καθηµερινό βίωµα, ζωντανό κίνηµα των αγωνιστών µας, να ξεκινά από το 
σπίτι µας, την ποιότητα του εσωτερικού του περιβάλλοντος, την αποµάκρυνση των πηγών 
εσωτερικής ρύπανσης, τον εξαερισµό του, τον έλεγχο των υλικών του και τη βελτίωση της 
ενεργειακής του απόδοσης από τα µεγάλα δηµόσια κτήρια της περιοχής µας που µπορούν να 
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αποκτήσουν πράσινη στέγη ή κάθετη φύτευση, από τους κλειστούς δηµόσιους χώρους όπου 
πρέπει να απαγορευθεί το κάπνισµα, από την προτίµηση µας στα µαζικά µέσα συγκοινωνίας 
ιδιαίτερα τις ώρες αιχµής, από τη µεταβολή των καταναλωτικών µας προτύπων, από το δρόµο 
µας που µπορεί να δενδροφυτευθεί, να σκιασθεί ή να πεζοδροµηθεί, από το στρατόπεδο ή το 
παλιό εργοστάσιο στη γειτονιά µας που µπορεί να απαλλοτριωθεί και να γίνει πάρκο, από την 
αναγέννηση και περιφρούρηση των περιαστικών δασών µας, ώστε να µετατρέπονται σε 
γιγάντια πάρκα. Μπορούµε να δηµιουργούµε δίκτυα πρασίνου, πράσινους διαδρόµους 
φυσικού δροσισµού και αερισµού των πόλεων µας ειδικά όταν µπορούµε να συνδέσουµε µ’ 
αυτούς τα περιαστικά βουνά µε τη θάλασσα. Προτεραιότητα µας τα σπίτια, οι δρόµοι, οι 
συνοικίες, οι χώροι εργασίας αυτών που πλήττονται πιο έντονα από τις υψηλές θερµοκρασίες, 
των οικονοµικά αδυνάτων. Το ΠΑΣΟΚ, σοσιαλιστικό και οικολογικό κόµµα συναρθρώνει 
το πράσινο κίνηµα µε το πάθος για την κοινωνική δικαιοσύνη. Το «πράσινο» και το 
«κόκκινο». Το ΠΑΣΟΚ σε κάθε τόπο και χώρο στηρίζει, εµπνέει, συµµετέχει σε κάθε 
δηµιουργική κίνηση για το περιβάλλον, αλλά ταυτόχρονα αναπτύσσει τη δική του αυτοτελή 
πράσινη πολιτική δραστηριότητα. 

 
Ένα Πασοκικό όνειρο για την Πόλη µας 

 
38. Το ΠΑΣΟΚ γίνεται το πολιτικό κίνηµα για το µετασχηµατισµό και την αναγέννηση των 

πόλεων και των ευρύτερων περιοχών τους. Έξυπνη, πράσινη, ανταγωνιστική πόλη που 
αυξάνει τον κοινωνικό πλούτο, την απασχόληση και τα εισοδήµατα είναι εκείνη στην οποία οι 
άνθρωποι αγαπούν να ζουν, να σπουδάζουν, να εργάζονται, να ανοίγουν δουλειές, να 
καινοτοµούν, να αγοράζουν σπίτια, να µεγαλώνουν τα παιδιά τους, να περπατούν στους 
δρόµους της και τις πλατείες της, να απολαµβάνουν τους ανοιχτούς ελεύθερους χώρους της, να 
συνυπάρχουν ανεξάρτητα από το εισόδηµά τους στις αίθουσες συναυλιών και τις βιβλιοθήκες 
της µέχρι τα πάρκα, τα γήπεδα και τα κολυµβητήριά της, να ψωνίζουν, να διασκεδάζουν, να 
δηµιουργούν βιώσιµες κοινότητες, να κάνουν τουρισµό. Είναι αυτή που αφηγείται την ιστορία 
της, το µύθο της, ζει το όνειρό της, ενισχύει την ταυτότητά της, κεφαλαιοποιεί την κουλτούρα 
της, τον καθαρό αέρα και το καθαρό νερό της, την ιδιαίτερη παραγωγή της, την ύπαιθρο που 
την περιβάλει, την χωρική και κοινωνική συνοχή και την ανεκτικότητά της. Δηµιουργούµε ένα 
τοπικό ΠΑΣΟΚ κινηµατικό, µε ένα όνειρο για την πόλη του, την περιοχή του.  

 
Να διαχειριστούµε την πολυπολιτισµικότητα 

 
39. Το ΠΑΣΟΚ επιδιώκει να αναδειχθεί σε ενεργό παράγοντα µετασχηµατισµού της ελληνικής 

κοινωνίας σε ανοιχτή πολύπολιτισµική κοινότητα που εντάσσει τη διαφορετικότητα στην 
κοινή πρόοδο και ευηµερία. Αυτή η φιλοδοξία µας θα ακούγεται σαν ευχή δίχως 
αντίκρισµα αν δεν κρατήσουµε άµεση επαφή µε τα αντιφατικά αποτελέσµατα που 
συνοδεύουν την απότοµη εισροή µεγάλου αριθµού οικονοµικών µεταναστών όπως τα 
βιώνουν οι ίδιοι αλλά και οι τοπικές κοινωνίες που τους υποδέχονται. Η αγορά εργασίας 
κατάφερε να απορροφήσει ένα εντυπωσιακό µέγεθος ξένης φθηνής εργασίας αλλά η διοίκηση, 
η κοινωνική υποδοµή, το εκπαιδευτικό σύστηµα και η δηµόσια τάξη βρέθηκαν απροετοίµαστα 
και η κοινωνία δυσκολεύεται να τους εντάξει και να τους εξασφαλίσει δηµόσιο λόγο. Το 
µεγαλύτερο στοίχηµα της ελληνικής κοινωνίας αφορά στα παιδιά τους, τους µετανάστες 
της δεύτερης γενιάς. Αν δεν καταφέρουµε να εντάξουµε αυτήν τη δεύτερη γενιά κύρια µέσα 
από ένα εκπαιδευτικό σύστηµα που το χαρακτηρίζει η διαπολιτισµικότητα και η ανεκτικότητα 
στη διαφορετική θρησκεία ή εθνική καταγωγή θα δηµιουργηθούν σοβαρά προβλήµατα 
κοινωνικής συνοχής, ασφάλειας και τάξης από την ενδεχόµενη περιθωριοποίηση της. Θετικό 
ρόλο σ’ αυτή την κατεύθυνση θα παίξει η χορήγηση ιθαγένειας σ’ όσα παιδιά µεταναστών 
γεννιούνται και µεγαλώνουν στην Ελλάδα κι η αυτόµατη απόκτησή της µετά την παρέλευση 
τριετίας για όλα τα υπόλοιπα που είναι µαθητές στη χώρα µας. 
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Ο σεβασµός της διαφορετικότητας σε κάθε περίπτωση απαιτεί από όλους σεβασµό των 
βασικών κανόνων της ανθρώπινης συµβίωσης, επικοινωνία, συνάντηση, ανταλλαγή, 
νοµιµότητα, εξοµοίωση δικαιωµάτων αλλά και υποχρεώσεων. Πολυπολιτισµικότητα δεν 
σηµαίνει αποξένωση και γκετοποίηση. Η διαχείριση αυτής της ανοιχτής 
πολυπολιτισµικότητας είναι ένα από τα πιο σύνθετα κοινωνικά προβλήµατα που έχουµε 
µπροστά µας.  
Η ποιότητα της ελληνικής δηµοκρατίας κρίνεται από ένα βασικό της δείκτη: την ικανότητα της 
να εξαλείψει όλα τα εµπόδια στη δυναµική συµµετοχή και ανέλιξη της µειονότητας της 
Θράκης και να αποδεσµεύσει το δυναµικό της στην ανάπτυξη, την ευηµερία, την κοινωνική 
και πολιτική ζωή της περιοχής και της χώρας. 
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ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
 

Η ανάδειξη του ΠΑΣΟΚ στη διακυβέρνηση της χώρας δεν είναι µια απλή επιστροφή, µια 
παλινόρθωση. Σηµαίνει νέα αρχή. Νέο τρόπο διακυβέρνησης. Είναι επείγουσα ανάγκη να 
καλύψουµε το σοβαρό κενό της γενίκευσης της κυβερνητικής εµπειρίας του κόµµατος, της 
άντλησης διδαγµάτων, της βαθύτερης κατανόησης του τι δούλεψε µε επιτυχία και τι όχι και γιατί.  
 

Βασικές αρχές και κατευθύνσεις του Νέου Τρόπου Διακυβέρνησης  
 

40. Επιτελική κυβέρνηση µε λιγότερα υπουργεία. Εφαρµόζεται µε πληρότητα η «αρχή της 
επικουρικότητας» µε την εκχώρηση των αποφάσεων, των αρµοδιοτήτων και των µέσων στο 
πλησιέστερο προς τους πολίτες δυνατό επίπεδο διοίκησης. Οι αµιγώς εθνικού χαρακτήρα 
κεντρικές υποθέσεις διατηρούνται στα υπουργεία και οι άλλες δηµόσιες λειτουργίες 
µεταφέρονται στα δύο νέα επίπεδα αυτοδιοίκησης (περιφερειακής και τοπικής). Εννοείται ότι 
η αναδιάταξη αυτή του µηχανισµού διακυβέρνησης σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να 
καταλήξει σε σπατάλη χρόνου και δυνάµεων µακριά από τα προβλήµατα των πολιτών, σε 
συγκρούσεις και ανακατατάξεις αξιωµατούχων, τελικά σε πολύ φασαρία για πολύ µικρά 
αποτελέσµατα για την κοινωνία. 
 

41. Στρατηγικός σχεδιασµός υπό τον Πρωθυπουργό που καθορίζει σε διαρκή συνεργασία µε 
τους υπουργούς τις προτεραιότητες της κυβέρνησης, τους στόχους – κλειδιά, τους δείκτες και 
τα κριτήρια αξιολόγησης των αποτελεσµάτων σε κάθε τοµέα και τα σχετικά 
χρονοδιαγράµµατα. Τα υπουργεία έχουν υψηλό βαθµό διαχειριστικής αυτονοµίας και 
πρωτοβουλίας αλλά δεν είναι αποµονωµένα φέουδα. Εφαρµόζεται διακυβέρνηση ολικής 
ποιότητας. Δε θα ξανασυµβεί σε κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ η αλλαγή υπουργού να 
συνοδεύεται αυτόµατα και µε αλλαγή πολιτικής. Λειτουργεί στα πλαίσια του 
πρωθυπουργικού θεσµού Μονάδα Αξιολόγησης και Ελέγχου των Αποτελεσµάτων στην 
εφαρµογή της κυβερνητικής πολιτικής και ειδικά στην υλοποίηση των στόχων προτεραιότητας 
για τα προβλήµατα των πολιτών.  
 

42. Εφαρµόζεται η Νέα Δηµόσια Διαχείριση η οποία: Συνδέει τις χρηµατοδοτήσεις µε τα 
τελικά αποτελέσµατα για την κοινωνία µε κριτήριο τη µέγιστη δυνατή προστιθέµενη δηµόσια 
και κοινωνική αξία. Καθιερώνει τον πολυετή «Προϋπολογισµό Αποτελεσµάτων» και τα 
προγραµµατικά συµβόλαια της κυβέρνησης µε τους αυτόνοµους ή ηµιαυτόνοµους φορείς 
δηµόσιου συµφέροντος. Εισάγει τις προδιαγραφές ποιότητας ιδιαίτερα σε τοµείς υψηλής 
κοινωνικής ευθύνης όπως παιδεία, υγεία, περιβάλλον, εξυπηρέτηση πολιτών κ.α. καθώς και 
λίγα αλλά επαρκή και ισορροπηµένα κριτήρια απόδοσης. Διεγείρει τον «ανταγωνισµό 
ποιότητας» και δηµιουργεί δηµόσιες ή ηµιδηµόσιες «αγορές» σε χώρους δηµόσιας ευθύνης. 
Δίνει µεγαλύτερη ελευθερία επιλογών στον πολίτη καταναλωτή δηµόσιων υπηρεσιών. 
Μεταβάλλει τα κίνητρα σε κάθε χώρο και χρησιµοποιεί ευρύτερα οικονοµικούς µοχλούς 
διεύθυνσης. Επιβραβεύει µε αύξηση της χρηµατοδότησης, µεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων 
και µε δηµόσια αναγνώριση τα ιδρύµατα και τις υπηρεσίες που επιτυγχάνουν επίπεδα 
αριστείας ή ξεπερνούν τους στόχους ποιότητας. Παρεµβαίνει υποστηρικτικά, εµψυχώνει, 
κινητοποιεί τους άµεσα ενδιαφερόµενους πολίτες και τις τοπικές κοινωνίες, βελτιώνει τις 
υποδοµές, ζητά ανασυγκρότηση και νέα ποιότητα διεύθυνσης εκεί που οι επιδόσεις είναι 
κάτω από τις ελάχιστες ανεκτές προδιαγραφές ειδικά σε σχολεία και νοσοκοµεία. 
Πρόκειται για µια θεµελιώδη καινοτοµία της διακυβέρνησής µας που απαιτεί να επιλύσουµε 
από τώρα δύσκολα προβλήµατα, να συγκεντρώσουµε σ’ όλους τους τοµείς το κατάλληλο 
«ανθρώπινο κεφάλαιο», να διαµορφώσουµε µια «Τράπεζα Στελεχών» δίχως στενά κοµµατικά 
σύνορα, να µυήσουµε και να εκπαιδεύσουµε στη Νέα Δηµόσια Διαχείριση ένα ευρύτερο 
δυναµικό και να αξιοποιήσουµε γόνιµα τη διεθνή και τη δική µας εµπειρία διεύθυνσης. 
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43. Υιοθετεί στη στρατηγική των µεταρρυθµίσεών της την ανοιχτή µέθοδο των αλλαγών. Έχει 
στρατηγικό πλάνο και χάρτη πορείας. Στηρίζεται στη µέγιστη δυνατή πολιτική και κοινωνική 
υποστήριξη και συµµετοχή. Προβάλλει το «κέρδος» των αλλαγών και το «κόστος» της µη 
αλλαγής. Καθορίζει τον πρώτο στόχο, τα ενδιάµεσα βήµατα και µ’ ένα πιο ανοιχτό τρόπο το 
καταληκτικό σηµείο. Επιλέγει την αφετηριακή κίνηση, τον «ευαίσθητο κρίκο» που πρέπει να 
τραβηχτεί ώστε να µπει σε κίνηση η αλυσιδωτή αντίδραση των αλλαγών και των 
προσαρµογών. Οργανώνει τις υποστηρικτικές συνέργιες. Κάνει γρήγορα τις αναγκαίες 
αναπροσαρµογές και διορθώσεις. Συνδέει τη µεταρρύθµιση µε την επαρκή χρηµατοδότηση. 
 

44. Αναβάθµιση της Βουλής - Ποιοτικός µετασχηµατισµός του Νοµοθετικού έργου. 
Τερµατίζεται η προχειρότητα που οδηγεί σε µια βιοµηχανία παραγωγής νόµων δίχως σχέδιο 
και µέσα για την υλοποίησή τους, δίχως επιστηµονικοτεχνική και κοινωνική ωρίµανση, µε 
άγνοια των ακούσιων συνεπειών τους, συχνά µε κριτήριο την επίδειξη ζήλου των υπουργών 
για την ενίσχυση της δηµόσιας εικόνας τους. Αναγγέλλονται στην αρχή κάθε 
κοινοβουλευτικής περιόδου τα βασικά σχέδια Νόµων που θα έρθουν στη Βουλή. 
Καθιερώνεται υποχρεωτικό στάδιο δηµόσιας διαβούλευσης. Κάθε σχέδιο Νόµου συνοδεύεται 
υποχρεωτικά από έκθεση ποιότητας µε ανάλυση κόστους – οφέλους, αξιολόγηση των 
επιπτώσεών του και µελέτη της εφαρµογής του. Κωδικοποιείται και απλοποιείται ριζικά η 
νοµοθεσία. 
 

45. Εισάγεται ολοκληρωµένο σύστηµα διαφάνειας, εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης, 
επιθεώρησης και ελέγχου, λογοδοσίας, ατοµικής και συλλογικής ευθύνης, ευρύτερη χρήση 
των δειγµατοληπτικών ελέγχων και επιλογή των ελεγκτέων υποθέσεων κεντρικά µε βάση την 
εφαρµογή συστήµατος (point system). Βασική προϋπόθεση για την επιτυχία του συστήµατος 
ελέγχων είναι η αξιοπιστία και αντικειµενικότητα των διαδικασιών, η κοινωνική συµµετοχή 
και ο διαχωρισµός κόµµατος – κράτους. Στο µέτωπο κατά της διαφθοράς πέρα από τα 
θεσµικά και νοµικά εργαλεία εµβαθύνουµε στην πολιτική οικονοµία της διαφθοράς και 
χρησιµοποιούµε τα µέσα της Νέας Δηµόσιας Διαχείρισης για να ανοίγουµε «το λαιµό του 
µπουκαλιού», δηλαδή εκείνους τους «κόµβους» στη διοίκηση όπου «µποτιλιάρουν» οι 
υποθέσεις των πολιτών και ζητούνται λύτρα διελεύσεως. Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναθέτει 
άµεσα ολοκληρωµένη µελέτη αλλαγών και µέτρων για την πάταξη της διαφθοράς σ’ 
όλους τοµείς της διοίκησης και της δηµόσιας ζωής. 
 

46. Εισάγεται σε όλα τα επίπεδα και τους κλάδους διακυβέρνησης και διοίκησης σύγχρονο και 
ευέλικτο σύστηµα Διαχείρισης Κινδύνων και Κρίσεων. Προτεραιότητα στην πρόληψη µε 
αναγνώριση, ανάλυση, ποσοτική και ποιοτική αξιολόγηση των κινδύνων και µε συστήµατα 
έγκαιρης προειδοποίησης, συνεχούς επιθεώρησης και ενηµέρωσης της κοινής γνώµης.  
Θέλουµε µία νέα κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ επικεντρωµένη στους στόχους – κλειδιά, ώστε να 
µη χάνεται στο χάος της καθηµερινής µικροδιαχείρησης αλλά ταυτόχρονα µε υψηλά 
αντανακλαστικά για να αντιδρά µε ταχύτητα σε απρόβλεπτα ή «µικρά» ζητήµατα µε 
δυσανάλογα αρνητικά αποτελέσµατα. Κυβέρνηση µε µακροπρόθεσµο σχεδιασµό αλλά 
ταυτόχρονα µε άµεσα απτά αποτελέσµατα στην πρώτη γραµµή της εξυπηρέτησης των 
πολιτών, µε στρατηγική των λεγόµενων «µικρών νικών» πάνω στα προβλήµατα για να 
διατηρεί την πρωτοβουλία των κινήσεων, την κεκτηµένη ταχύτητα και την εµπιστοσύνη των 
πολιτών. Κυβέρνηση που µειώνει µαζικά τις γραφειοκρατικές υπερρυθµίσεις και τον 
υπερσυγκεντρωτισµό και εφαρµόζει τον κανόνα «απλά, διαφορετικά, λιγότερα και καλύτερα».  
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Ανοιχτή, Διαρκής Προγραµµατική Εργασία 
 

47. Το ΠΑΣΟΚ εγκαινιάζει µία Διαρκή Προγραµµατική Εργασία. Συγκροτεί Επιτροπή 
Προγράµµατος η οποία κινητοποιεί το κατάλληλο επιστηµονικό δυναµικό της ευρύτερης 
κεντροαριστεράς, τους ειδικούς, τα στελέχη διεύθυνσης, τα ταλέντα στις ιδέες και τη διοίκηση, 
τους εκπροσώπους των κοινωνικών κινηµάτων. Βάζει σε κίνηση µια πρωτοφανή στην 
έκτασή της ανοιχτή, συµµετοχική διαδικασία παραγωγής θέσεων και διαβούλευσης 
ειδικά µέσα από το διαδίκτυο. Προχωρεί στην εµβάθυνση, ολοκλήρωση και εξειδίκευση του 
προγράµµατος «Δίκαιη Κοινωνία, Δυνατή Ελλάδα», επιλύει τα άλυτα προβλήµατα, συνδέει 
τους στόχους µε τα οικονοµικά µέσα, αντιµετωπίζει τις εκκρεµότητες και τις δυσκολίες του 
νέου τρόπου διακυβέρνησης και µπορεί στον κατάλληλο χρόνο να παρουσιάσει ένα σύγχρονο, 
ελκυστικό, συνεκτικό και αξιόπιστο κυβερνητικό πρόγραµµα. Η προγραµµατική εργασία 
δε θα είναι αποµονωµένη και τεχνοκρατική, θα συντονίζεται µε τους Τοµείς του κόµµατος, θα 
τροφοδοτεί µε ιδέες τις αντιπολιτευτικές µάχες και πρωτοβουλίες του αλλά θα έχει σχετική 
αυτονοµία και ευρύτερο χρονικό ορίζοντα.  

 
Πέντε Προτεραιότητες – Πέντε Δέσµες Αλλαγών 

 
48. Το ΠΑΣΟΚ προσδιορίζει πέντε µεγάλες προγραµµατικές προτεραιότητες για τη νέα 

διακυβέρνησή του, οι οποίες συνιστούν πέντε σφαιρικές δέσµες µεταρρυθµίσεων και αλλαγών 
και µπορεί και πρέπει να ολοκληρωθούν µε Θεµατικά Συνέδρια ή Συνδιασκέψεις του 
κόµµατος και ανάλογες πανελλαδικές κινητοποιήσεις και καµπάνιες. Οι προγραµµατικές 
προτεραιότητες διαπερνώνται από την αρχή πρώτα οι πολίτες – καταναλωτές κοινωνικών 
υπηρεσιών, πρώτα οι µαθητές – σπουδαστές, πρώτα οι ασθενείς, οι συνταξιούχοι και οι 
δηµότες. Επιδιώκουν τη µέγιστη δυνατή προστιθέµενη κοινωνική αξία για κάθε ευρώ του 
Έλληνα φορολογούµενου και φιλοδοξούν να µειώσουν δραστικά το βάρος της ιδιωτικής 
δαπάνης στους αντίστοιχους τοµείς.  

 
49. Πρώτη προτεραιότητα: Γνώση σε όλους – Τεχνολογία Παντού – Ένα νέο εκπαιδευτικό 

σύστηµα για τη νέα εποχή. Είναι ανάγκη να κινηθούµε συγχρονισµένα σε όλα τα επίπεδα της 
εκπαίδευσης γιατί αποδείχθηκε ότι τα προβλήµατα της µίας βαθµίδας µεταφέρονται 
πολλαπλασιαστικά στην επόµενη.  
Έχουµε συµφωνήσει ότι θα αντικαταστήσουµε στο σχολείο το ασφυκτικό αναλυτικό 
πρόγραµµα µε ένα πιο ελεύθερο ανοιχτό πλαίσιο που θα συνδυάζει τους ενιαίους εθνικούς 
στόχους µάθησης ειδικά στις βασικές γνώσεις µε τις δυνατότητες προσαρµογής σε 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, σύµφωνα και µε τις ανάγκες και τις κλίσεις των µαθητών. 
Το δύσκολο πρόβληµα που πρέπει να επιλυθεί από τους ειδικούς και τους εκπαιδευτικούς είναι 
πώς µετατρέπουµε την τάξη σε δηµιουργικό και ελκυστικό εργαστήριο της σκέψης αντί 
για εξεταστήριο αποστήθισης πληροφοριών. Το κλειδί επιτυχίας είναι ο εκπαιδευτικός, του 
οποίου ο ρόλος πρέπει να αναβαθµιστεί και να εξασφαλιστεί η συµµετοχή του, η επιµόρφωσή 
του, η αύξηση των εισοδηµάτων του, τα ηθικά και υλικά κίνητρά του καθώς και η 
αντικειµενική αξιολόγηση της εκπαιδευτικής του µονάδας. Χρειάζεται να επεξεργαστούµε τις 
εύλογες εναλλακτικές λύσεις στην αλλαγή του εξεταστικού συστήµατος, µε ακριβή 
υπολογισµό των πλεονεκτηµάτων – µειονεκτηµάτων και των συνεπειών κάθε επιλογής και να 
τις υποβάλλουµε στο δηµόσιο διάλογο δίχως βιαστικούς πειραµατισµούς. Δύο είναι οι 
σταθερές: το αντικειµενικό και το αδιάβλητο του συστήµατος και η παραδοχή ότι τα ΑΕΙ-ΤΕΙ 
θα θέτουν τους όρους εισαγωγής και τους συντελεστές γνώσεων και ικανοτήτων, οι οποίοι θα 
διαφοροποιούνται ανάλογα µε το Ίδρυµα. Στην Τριτοβάθµια εκπαίδευση καλούµαστε να 
επιλύσουµε τα πρακτικά προβλήµατα εφαρµογής του ευέλικτου συνδυασµού της 
αυτοτέλειας – ακαδηµαϊκής, διοικητικής, χρηµατοοικονοµικής – και της πλήρους 
αυτοδιαχείρισης των ιδρυµάτων µε τις πολυετείς, αµοιβαία δεσµευτικές, προγραµµατικές 
συµφωνίες µε την πολιτεία για την ισχυρή κρατική τους χρηµατοδότηση. Πρέπει να 
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εξακριβώνεται η προστιθέµενη γνώση που παρέχουν, η ποιότητα της διδασκαλίας και της 
έρευνας, το κύρος τους στη διεθνή κατάταξη, οι επιστηµονικές και επαγγελµατικές προοπτικές 
των αποφοίτων τους ειδικά το ποσοστό τους που βρίσκει εργασία στο διάστηµα ενός έτους, η 
συµβολή τους στην ανέλιξη νέων από τα κατώτερα στρώµατα. Καθιερώνεται Ανεξάρτητη 
Αρχή Αξιολόγησης και Πιστοποίησης για τα Ιδρύµατα Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης. Ιδρύουµε 
Κέντρα Αριστείας τόσο στα ανώτατα ιδρύµατα όσο και στα ερευνητικά κέντρα σε τοµείς µε 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ελληνική οικονοµία και κοινωνία.  
 

50. Δεύτερη προτεραιότητα: ποιοτικές υπηρεσίες υγείας και φροντίδας για όλους και για τον 
καθένα χωριστά. Ολοκλήρωση και Μεταρρύθµιση του ΕΣΥ. Η αντιστροφή της σηµερινής 
πορείας του ΕΣΥ προς την παρακµή και απαξίωση και η µείωση των δαπανών των 
νοικοκυριών για την υγεία αποτελεί θέµα τιµής για το ΠΑΣΟΚ, ένα λαϊκό σοσιαλιστικό 
κόµµα, παράγοντα κρίσης της σοσιαλιστικής µας συνείδησης. Συγκεντρώνουµε, ιδιαίτερα την 
προσοχή µας στην Πρόληψη, τη λειτουργία ολοκληρωµένου συστήµατος Πρωτοβάθµιας 
Φροντίδας Υγείας και τις ριζικές αλλαγές στην οργάνωση και τη Διοίκηση του ΕΣΥ, στο 
µετασχηµατισµό του δηµόσιου µάνατζµεντ της Υγείας. Θα πρέπει από σήµερα να 
καθοριστούν, οι προδιαγραφές ποιότητας και οι δείκτες αξιολόγησης των Νοσοκοµείων, τα 
οποία θα αναδειχθούν σε αυτόνοµες λειτουργικές παραγωγικές – διοικητικές µονάδες, µε 
σύγχρονη επαγγελµατική διεύθυνση, διπλογραφικό σύστηµα και νέες µορφές χρηµατοδότησης 
ανάλογα µε τη διάγνωση. Να συγκεκριµενοποιηθεί η λειτουργία του Φορέα Πιστοποίησης 
Υπηρεσιών Υγείας που προτείνουµε για την εξασφάλιση της υψηλής ποιότητας των 
υπηρεσιών υγείας του δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα. Να ελεγχθεί το ανεξέλεγκτο κόστος της 
πολυφαρµακίας και η κερδοσκοπία στο χώρο της υγείας.  
 

51. Τρίτη προτεραιότητα: στήριξη και αναµόρφωση της κοινωνικής ασφάλισης. Το 
συνταξιοδοτικό βρίσκεται στον πυρήνα του νέου Κοινωνικού Προβλήµατος στην εποχή των 
µεταβολών στη δηµογραφική ισορροπία, στη σύνθεση και την κινητικότητα της εργασίας. Η 
παραγνώριση των προκλήσεων που αντιµετωπίζει µπορεί να τροφοδοτήσει µελλοντικές 
κρίσεις και να δώσει την ευκαιρία στις πιο επιθετικές δυνάµεις της δεξιάς και του 
διεθνούς κεφαλαίου να ξεµπερδέψουν µε την κοινωνική ασφάλιση, να αθετήσουν τις 
υποχρεώσεις του κράτους και της εργοδοσίας και να υποβαθµίσουν τη σύνταξη σε 
κρατικό προνοιακό επίδοµα. Αυτή η αδιαφορία, πλαισιωµένη µε δηµαγωγικούς λαϊκίστικους 
τόνους, ακόµα και όταν εκδηλώνεται από τα «αριστερά» είναι µια µορφή «προδοσίας» στον 
κόσµο της εργασίας ιδιαίτερα σε βάρος των νέων εργαζοµένων. Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση 
της Νέας Δηµοκρατίας στο όνοµα των προκλήσεων αυτών στήνει µια τροµολαγνική 
καµπάνια για να χειροτερέψει τους όρους συνταξιοδότησης, να µειώσει συντάξεις, να 
υφαρπάξει µε ληστρικούς όρους πόρους των ασφαλιστικών ταµείων όπως συνέβη µε τα 
δοµηµένα οµόλογα, να ανακατανείµει πόρους µεταξύ των «υγειών» και µη Ταµείων, να 
«σαλαµοποιήσει» το πρόβληµα και σταδιακά να υποχωρήσει από το πλαίσιο της τριµερούς 
χρηµατοδότησης.  

 
52. Το ΠΑΣΟΚ µε επίγνωση ότι το µεγαλύτερο πρόβληµα του ασφαλιστικού είναι το µικρό 

αποθεµατικό των Ταµείων προτάσσει τα παρακάτω θέµατα της χρηµατοδότησης και βάζει 
µια ισχυρή προστατευτική «ζώνη ασφαλείας» στις συντάξεις, ώστε µε εµπιστοσύνη και 
σιγουριά να προχωρήσουµε µε τη συγκατάθεση της κοινωνίας στα επόµενα ώριµα βήµατα 
για µια νέα, βιώσιµη, µακρόπνοη αρχιτεκτονική του συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης  
µε ορίζοντα το 2030: πλήρης ανταπόκριση του κράτους στις νοµοθετηµένες υποχρεώσεις του. 
Δηµιουργία ενιαίου µηχανισµού βεβαίωσης και είσπραξης των εισφορών. Δηµιουργία 
σύγχρονων, ευέλικτων δοµών χρηµατοοικονοµικής διαχείρισης των αποθεµατικών των 
Ταµείων µε ενδεχόµενες επενδυτικές συµπράξεις και κοινοπραξίες των Ταµείων στην πορεία 
για την ενοποίησή τους. Ανάλογες συµπράξεις, για τον έλεγχο του κόστους, πρέπει να 
προωθηθούν στους κλάδους Υγείας. Σύσταση από το ελληνικό δηµόσιο του Εθνικού 
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Κεφαλαίου Αλληλεγγύης των Γενεών, το οποίο θα είναι κλειδωµένο τουλάχιστον για µια 
δεκαετία, ώστε µε τις εγγυηµένες αποδόσεις του να στηρίξει συµπληρωµατικά το ασφαλιστικό 
σύστηµα στη δυσκολότερη καµπή του και να καλύψει το κόστος µετάβασης στη νέα 
αρχιτεκτονική του. Η ενδεχόµενη διεύρυνση των πόρων του – πέρα από τα έσοδα της 
εντατικής εκµετάλλευσης της ακίνητης περιουσίας του δηµοσίου, των µετοχοποιήσεων, των 
αδειοδοτήσεων κινητής τηλεφωνίας, τηλεόρασης κ.α. – µε τον «πράσινο φόρο» για τις 
εκποµπές CO2 δηµιουργεί τον µεγαλύτερο, σύγχρονο χρηµατοοικονοµικό Λογαριασµό 
µακροπρόθεσµης επένδυσης στη χώρα σύµφωνα µε τα καλύτερα διεθνή πρότυπα κρατικών 
funds µε αυτόνοµη υψηλού επαγγελµατικού επιπέδου διεύθυνση, έγκυρη αξιολόγηση και 
επιθεώρηση και χαµηλό κόστος διαχείρισης.  
 

53. Το ΠΑΣΟΚ συγκροτεί υψηλής στάθµης πολιτική, τεχνοκρατική και κινηµατική οµάδα 
για τη µελέτη των συγκεκριµένων εναλλακτικών λύσεων που είναι ώριµες και είναι έτοιµο 
να συµµετέχει σε έναν έγκυρο πολιτικό και κοινωνικό διάλογο µε ισχυρή επιστηµονική 
τεκµηρίωση, όπως συνέβη στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ώστε να δοθεί ολοκληρωµένη 
απάντηση σε προβλήµατα όπως:  
αντικειµενική εκτίµηση των αναλογιστικών ελλειµµάτων του όλου συστήµατος µε βάση τις 
εύλογες προβλέψεις για το ποσοστό απασχόλησης, το νέο ύψος των συντάξεων, το σύνολο των 
υποχρεώσεων των Ταµείων και τη µεταβολή των δηµογραφικών δεδοµένων. Συντεταγµένη 
πορεία οµαδοποίησης και ενοποίησης των Ταµείων µε πλήρη κάλυψη των αναλογιστικών τους 
ελλειµµάτων, την χρηµατοοικονοµική, διοικητική και κοινωνική ωρίµανση των σχετικών 
διαδικασιών και την αποφυγή των πρόχειρων και  αυθαίρετων παρεµβάσεων. Τα ισχυρά, 
«υγιή» Ταµεία, πέρα από τις τρεις βασικές οµάδες που προβλέπουµε στο Πρόγραµµά µας, θα 
έχουν την ευχέρεια να αυτοδιαχειριστούν το µέλλον τους µε πλήρη επίγνωση των 
αντικειµενικών δεδοµένων, να επιλέξουν τις συνεργασίες και συµπράξεις τους ειδικά στον 
τοµέα των επενδύσεων των αποθεµατικών τους. Ανάληψη από το κράτος του µη 
ανταποδοτικού και προνοιακού σκέλους των συντάξεων. Ενίσχυση της 
ανταποδοτικότητας του συστήµατος, ώστε περισσότερες µέρες συντάξεων και περισσότερες 
εισφορές να οδηγούν οπωσδήποτε σε αναλογικά µεγαλύτερη σύνταξη, ώστε να αρθούν καίρια 
τα αντικίνητρα στην καταβολή εισφορών και τα γνωστά προβλήµατα της διαδοχικής 
ασφάλισης και οι δυσκολίες στην κινητικότητα της εργασίας. Η επίτευξη του κεντρικού µας 
στόχου για ενίσχυση της ανταποδοτικότητας εισφορών – παροχών απαιτεί να εξεταστούν µε 
συγκριτική ανάλυση όλες οι διαθέσιµες σύγχρονες, αποδοτικές και ασφαλείς για τους 
εργαζόµενους λύσεις αυξητικής ανταποδοτικότητας ώστε να γνωρίζει κάθε εργαζόµενος το 
µέγεθος του ασφαλιστικού του «κεφαλαίου», το ύψος του ανταποδοτικού µέρους της σύνταξής 
του και να έχει µια σχετική ευχέρεια επιλογών στο χρόνο της συνταξιοδότησής του.  
Υποβάλλουµε επίσης στον κοµµατικό και ευρύτερο δηµόσιο διάλογο το ζήτηµα των 
συµπληρωµατικών πηγών και «πυλώνων» που µπορούν να συµβάλλουν στο συνολικό 
εισόδηµα των συνταξιούχων. Ιδιαίτερα εξετάζουµε τις αιτίες που δυσκολεύουν την ίδρυση και 
υγιή ανάπτυξη των Ταµείων Επαγγελµατικής Ασφάλισης.  

 
54. Τέταρτη προτεραιότητα: Πράσινη Οικονοµία – Πράσινη Συνείδηση. Το τολµηρό 

πρόγραµµα του ΠΑΣΟΚ επιδιώκει να φτάσει στη ρίζα των ελληνικών αποτυχιών ή των 
δυσκολιών, των εµποδίων και της δοµής των συµφερόντων, µεγάλων και µικρών, σε µια σειρά 
από τοµείς όπως το χωροταξικό, το κτηµατολόγιο, το δασολόγιο, οι χρήσεις γης, η οικιστική 
αναβάθµιση και η διαχείριση των απορριµµάτων. Να συνενώσει την οικονοµική σκέψη µε την 
οικολογική, τα χρηµατοοικονοµικά µε τα διοικητικά εργαλεία, ώστε να «πρασινίσει» και να 
µεταµορφώσει µε επιτυχία και µετρήσιµα αποτελέσµατα την εκπαίδευση, την παραγωγή, τις 
υπηρεσίες, τον τουρισµό, τον ενεργειακό σχεδιασµό, τις υποδοµές, τις µεταφορές, την 
καθηµερινότητα των πολιτών. Το ΠΑΣΟΚ θα καθιερώσει το «πράσινο» Ακαθάριστο Εθνικό 
Προϊόν, πέρα από το συµβατικό, στο οποίο θα προσµετράται στον εθνικό πλούτο θετικά ή 
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αρνητικά η ποιότητα του περιβάλλοντος και η µεταβολή των µη ανανεώσιµων φυσικών 
πόρων. 

 
55. Πέµπτη προτεραιότητα: Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση µε µικρότερο αριθµό Περιφερειών 

µε µορφή τοπικής κυβέρνησης – Τοπική Αυτοδιοίκηση µε ισχυρούς δήµους που θα 
προκύψουν ύστερα από το νέο κύµα συγχωνεύσεων. Το ΠΑΣΟΚ αναλαµβάνει µια 
ξεχωριστή ιστορική ευθύνη να µετασχηµατίσει το Ελληνικό Κράτος µε τις ευρύτερες δυνατές 
κοινωνικές και πολιτικές συµµαχίες και, συνεπώς, χρειάζεται ανάλογης ιστορικής κλίµακας 
προετοιµασία από τώρα για να επιλυθούν έγκαιρα τα σύνθετα προβλήµατα της µετάβασης στο 
νέο σύστηµα διακυβέρνησης και αυτοδιοίκησης.  

 



 26 

ΝΕΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 

«Κυβερνώσα αριστερά» - πολιτικές συµµαχίες 

56. Το ΠΑΣΟΚ θεωρεί ότι το δηµοκρατικό πολιτικό παιχνίδι δεν τελειώνει ποτέ, είναι ανοιχτό, 
δεν έχει έναν οριστικό και αµετάκλητο νικητή. Η δηµοκρατία δε φτιάχτηκε για ένα µόνο 
κόµµα. Δε διεκδικούµε κανένα φυσικό µονοπώλιο στην εξουσία. Αντίθετα, βαθύτερη 
επιθυµία µας είναι να αναζητήσουµε πολιτικές συµµαχίες για να επιταχύνουµε την 
αποµάκρυνση της Νέας Δηµοκρατίας από την εξουσία και να µοιραστούµε τις ευθύνες µιας 
νέας κυβέρνησης. Κατανοούµε ότι ο ανταγωνισµός διαφορετικών εναλλακτικών λύσεων στο 
επίπεδο της εξουσίας είναι η κορυφαία πολιτική πράξη που δίνει στη δηµοκρατία το αληθινό 
της νόηµα. Ανήκουµε στην κοινωνική, κινηµατική προοδευτική αριστερά και ταυτόχρονα 
είµαστε η «κυβερνώσα αριστερά και κεντροαριστερά». Επιδιώκουµε την ευρύτερη δυνατή 
πολιτική και κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Η θεµελιώδης διαφορά του ΠΑΣΟΚ µε τη 
συντηρητική παράταξη επιβεβαιώνεται από την προοδευτική του θέση στη διάταξη του 
πολιτικού και ιδεολογικού φάσµατος, από την κοινωνική του βάση, τις ιδέες και τις αξίες που 
κινητοποιούν τον κόσµο του, το πρόγραµµά του, τις διαφοροποιηµένες προσδοκίες και 
απαιτήσεις της ίδιας της κοινωνίας από το ΠΑΣΟΚ, τις ιστορικές αναφορές του, την ικανότητά 
του να ανοίγεται, να αγκαλιάζει, να συνθέτει στις γραµµές του πρόσωπα και ρεύµατα της 
ευρύτερης αριστεράς και της οικολογίας, την ηγετική του παρουσία στο κίνηµα των 
εργαζοµένων και την χειροπιαστή συνεισφορά του στη δηµοκρατική εξέλιξη και τα βήµατα 
εκσυγχρονισµού της ελληνικής κοινωνίας. 

 
57. Πιστεύουµε ότι το ανοιχτό ΠΑΣΟΚ που επανιδρύεται είναι ο προνοµιακός χώρος 

πρωτοβουλιών στο δρόµο για την ανασύνθεση µιας µεγάλης πολυφωνικής προοδευτικής 
αριστεράς - κεντροαριστεράς που θα ξεπερνά τα σηµερινά της σύνορα. Το κόµµα µας στην 
προσπάθειά του να αναζητήσει νέους συνοµιλητές σε κάθε κοινωνικό χώρο και στην κεντρική 
πολιτική σκηνή, να συγκλίνει προγραµµατικά, να δώσει διπολικό χαρακτήρα στην πολιτική 
σύγκρουση και να δηµιουργήσει µια ρεαλιστική προοπτική για προοδευτικές κυβερνήσεις 
συνεργασίας δεν χάνει την υποµονή και την κατανόησή του µε τις αντιφατικές τάσεις και 
ροπές που διασχίζουν όλο το αριστερό, προοδευτικό φάσµα της ελληνικής κοινωνίας, ακόµα 
και το εσωτερικό κάθε ρεύµατος. Υπάρχει σε πολλές παραλλαγές µια ροπή κλειστή, 
δογµατική, αµυντική, φοβική ακόµα και εθνικιστική που ζητά ένα πιο εχθρικό προσδιορισµό 
του «άλλου» και µια ροπή πιο ανοιχτή, πιο δηµοκρατική και ανεκτική, που έχει τη διάθεση να 
συγκλίνει, να συνεργαστεί, να δανείσει και να δανειστεί ιδέες και βλέπει στο σύγχρονο κόσµο 
όχι µόνο τις απειλές και τους κινδύνους αλλά και τις νέες ευκαιρίες, τις νέες δυνατότητες.  

 
Η «άλλη» αριστερά 

 
58. Το ΠΑΣΟΚ στρέφεται πρωταρχικά στις διάχυτες τάσεις της νέας αριστεράς και της οικολογίας 

που γεννούνται και αναγεννούνται σ’ όλες τις εκφράσεις της κοινωνικής, πνευµατικής και 
πολιτιστικής ζωής αλλά ταυτόχρονα επιδιώκει να περάσει σε µια νέα εποχή στις σχέσεις του 
µε τα κόµµατα της «άλλης» αριστεράς. Και αυτό δεν είναι εύκολο.  
Το ΚΚΕ έχει κλειστεί στο φρούριό του, σε µια εχθρική περιχαράκωση, σε σχήµατα του πιο 
ακραίου σεχταρισµού όπως «όποιος δεν είναι δικός µου είναι εχθρός µου» - «ο µεγαλύτερος 
εχθρός µου είναι ο πιο γειτονικός χώρος» και συστηµατικά διακινεί την εξοµοίωση «τι 
ΠΑΣΟΚ, τι δεξιά» µε την οποία γίνεται αντικειµενικά συνήγορος της Νέας Δηµοκρατίας, 
εγκλωβίζεται σε καταστάσεις άτυπης συµπαιγνίας µαζί της, διασπά τα κοινωνικά κινήµατα και 
µειώνει τη δύναµη αντίστασης του λαού. Έχει αποξενωθεί από κάθε δηµιουργική σκέψη της 
αριστεράς, αφορίζει κάθε διαφορετική άποψη και συντηρεί την οµοιογένειά του στο 
χαµηλότερο ιδεολογικό παρανοµαστή. Η βασική αντίθεση που το διαπερνά είναι ότι ο 
κόσµος του αγωνίζεται για µια δικαιότερη κοινωνία αλλά αν υπήρχε έστω και η παραµικρή 
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πιθανότητα να υλοποιηθούν τα αποµονωτικά, κρατικιστικά, αντιευρωπαϊκά προγραµµατικά 
σχήµατα της ηγεσίας του θα καταλήγαµε σε µια κοινωνία γραφειοκρατική, αυταρχική, 
φτωχότερη που θα αναπαράγει σε µια εντελώς διαφορετική εποχή την κυριαρχία µιας 
κοµµατικής νοµενκλατούρας και τα εκφυλιστικά φαινόµενα που χαρακτήρισαν την εξέλιξη 
του «υπαρκτού σοσιαλισµού». Το ΠΑΣΟΚ ερµηνεύει τη συµπεριφορά αυτή της ηγεσίας του 
ΚΚΕ σαν ένδειξη βαθύτερης ανασφάλειας µπροστά σε ένα κόσµο που αλλάζει και από την 
πλευρά του τουλάχιστον θα κάνει ότι µπορεί για την ενότητα στη βάση, στους αγώνες και τα 
κινήµατα του λαού.  
Το ΠΑΣΟΚ θεωρεί καταρχήν τον Συνασπισµό και ευρύτερα τον ΣΥΡΙΖΑ φυσικό 
συνοµιλητή του. Σέβεται την αυτονοµία του και θέλει να καθιερώσει µαζί του σχέσεις 
ανοιχτού ή και θεσµοθετηµένου διαλόγου για τα µεγάλα προβλήµατα της ελληνικής 
κοινωνίας. Επιδιώκει να δηµιουργήσει προϋποθέσεις για προγραµµατική σύγκλιση και 
πολιτική συνεργασία σε µεγάλες προτεραιότητες όπως η εκπαίδευση, το περιβάλλον, η 
κοινωνική πολιτική, η περιφερειακή αναδιάρθρωση της χώρας, η εξωτερική πολιτική, η πορεία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, η γενικευµένη πολιτική συνεργασία µε το ΣΥΡΙΖΑ 
συναντά σοβαρές δυσκολίες που έχουν σχέση µε άλυτα προβλήµατα της φυσιογνωµίας, του 
ρόλου και της προοπτικής του και τελικά µε τον διπλό χαρακτήρα της πολιτικής 
προσωπικότητάς του αφού ταλαντεύεται ανάµεσα σε δύο βασικές επιλογές: Η µία προσεγγίζει 
σε πιο χαλαρή µορφή τα πολιτικά και ιδεολογικά σχήµατα του ΚΚΕ και γενικά της δογµατικής 
αριστεράς στις ποικίλες αποχρώσεις της, αποµακρύνεται από το πεδίο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, βολεύεται στις ευκολίες κόµµατος διαµαρτυρίας και σε πρόσκαιρους µιντιακούς 
ρόλους, φοβάται τις ευθύνες της εναλλακτικής λύσης. Η άλλη δεσµεύεται περισσότερο από τις 
αναµνήσεις και τις ιδέες της ευρωπαϊκής αριστεράς, της δηµοκρατικής συµµετοχής, των 
διαρθρωτικών αλλαγών και των συµµαχιών. 
Ο συνδυασµός της άρνησης των συνεργασιών και των ώριµων διαρθρωτικών αλλαγών 
στην ελληνική κοινωνία µε την πλήρη απουσία οποιουδήποτε εναλλακτικού κοινωνικού 
σχεδίου µπορεί να εγκλωβίσει τα κόµµατα της «άλλης» αριστεράς στο ρόλο του 
συνήγορου του στάτους κβο και του θεµατοφύλακα της ακινησίας παρά τα 
«επαναστατικά» τους οράµατα. Η γενικόλογη ρητορεία τους κατά του νεοφιλελευθερισµού 
επί παντός επιστητού, στον οποίο αντιιστορικά και αδιάκριτα συµπεριλαµβάνουν περίπου ό,τι 
υπάρχει και κινείται, προδίδει µια βαθύτερη ιδεολογική αδυναµία να αναλύσουν τις νέες 
κοινωνικές αντιθέσεις και να αντιµετωπίσουν τη νέα ιστορική µορφή του κοινωνικού 
προβλήµατος. Τελικά τα κόµµατά της, τουλάχιστον µέχρι σήµερα, δεν απαντούν στο κεντρικό 
πολιτικό πρόβληµα: «µε ποια κυβέρνηση, µε ποια πολιτική;» θα πορευτεί ο τόπος. Το 
ΠΑΣΟΚ εµµένει στη συνεργασία ακόµη και στο κυβερνητικό επίπεδο αλλά δεν µπορεί να 
περιµένει παθητικά. Δεσµεύεται από την απαίτηση του ελληνικού λαού να δώσει την 
απάντηση στο πολιτικό πρόβληµα της χώρας, να κατακτήσει µία νέα πλειοψηφία για µία νέα 
προοδευτική κυβέρνηση µε την ευρύτερη δυνατή βάση.  

 
Το δεξιό «τόξο»: Ν.Δ. – ΛΑΟΣ 

 
59. Η πολιτική της Νέας Δηµοκρατίας επιχειρεί να εξισορροπήσει ανάµεσα σε δύο θεµελιώδεις 

προτεραιότητές της: Από τη µια να εκπροσωπήσει πολιτικά τις οµάδες της οικονοµικής 
ολιγαρχίας, να επιδιαιτητεύσει τα διαφοροποιηµένα συµφέροντά τους, να κατανείµει πόρους 
και σφαίρες επιρροής µεταξύ τους και να διαµεσολαβήσει στις διεθνείς τους συνεργασίες. Και 
από την άλλη να διατηρήσει την εκλογική της βάση µε τα διαταξικά της χαρακτηριστικά 
ώστε να κρατά εγκλωβισµένα µεσαία και ευρύτερα λαϊκά στρώµατα στις πόλεις και την 
ύπαιθρο. Από τη µια να προσαρµόζεται στις πιέσεις των αγορών για «ανοίγµατα» και 
«µεταρρυθµίσεις» και από την άλλη να οπισθοδροµεί στις πιο συντηρητικές εκδοχές του 
παλαιοδεξιού πελατειακού κρατικισµού, της κοµµατικοποίησης όλων των πλευρών της 
δηµόσιας ζωής ακόµα και της δικαιοσύνης, του αυταρχισµού, της γενικευµένης αναξιοκρατίας, 
της κακοδιαχείρισης, των σκανδάλων και της διαφθοράς. Όταν δεν µπορεί να προωθήσει την 
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πολιτική της µε «κατά µέτωπο» επίθεση ελίσσεται, µεταµφιέζεται, κινείται «µπρος» - «πίσω», 
«σαλαµοποιεί» τους στόχους της και επιχειρεί µε συνεχή διολίσθηση να δηµιουργεί 
τετελεσµένα γεγονότα επικαλούµενη τις δεσµεύσεις της χώρας µας προς την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Η Νέα Δηµοκρατία επιβαρύνει διπλά το λαό και τη χώρα. Και µε την ουσία της 
πολιτικής της και µε την ανικανότητά της να ανταποκριθεί στις ανάγκες της διακυβέρνησης, 
τις δίχως αρχή, µέση και τέλος υποτιθέµενες «µεταρρυθµίσεις» της, τις αντιφάσεις και την 
προχειρότητα των κινήσεών της. Η συνέχιση της διακυβέρνησης από τη Νέα Δηµοκρατία 
θα µεταβάλλει ριζικά τις κοινωνικές ισορροπίες σε βάρος του κόσµου της εργασίας και 
των ευρύτερων µεσαίων στρωµάτων και θα προκαλέσει µη αναστρέψιµη βλάβη στη θέση 
της χώρας µας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γενικότερα στον διεθνή καταµερισµό 
εργασίας. 
Το ΛΑΟΣ επιχειρεί να ριζοσπαστικοποιήσει µε κοινωνική δηµαγωγία προς τα δεξιά τη λαϊκή 
δυσαρέσκεια και διαµαρτυρία, κινείται και µεταµορφώνεται διαρκώς στην καθηµερινή 
συµπεριφορά του σ’ ένα ευρύτερο συντηρητικό φάσµα που στο ένα άκρο του αναπτύσσονται 
ακραίες δεξιές, ξενοφοβικές ακόµα και ρατσιστικές τάσεις ενώ στο άλλο γίνεται προσπάθεια 
να διαµορφωθεί σ’ ένα λαϊκίστικο δεξιό πολιτικό µόρφωµα, εφεδρική λύση της Νέας 
Δηµοκρατίας. 

 
Η νέα ποιότητα της αντιπολίτευσής µας 

60. Ο νέος τρόπος διακυβέρνησης δεν είναι σχέδιο επί χάρτου σε αναµονή. Μεταφράζεται άµεσα 
σε πολιτικούς και κοινωνικούς αγώνες κατά της δεξιάς πολιτικής µε νικηφόρα προοπτική. Η 
επανίδρυση του ΠΑΣΟΚ δεν είναι ένα εγκεφαλικό όραµα για το µέλλον. Πρέπει να 
επιβεβαιώνεται εδώ και τώρα στην ποιότητα και την αποτελεσµατικότητα της αντιπολίτευσής 
του σε όλα τα επίπεδα. Η νέα αντιπολίτευση του ΠΑΣΟΚ εκφράζει τη δική του φυσιογνωµία, 
τις κοινωνικές του αναφορές, το πρόγραµµά του. Είναι διακριτή στο περιεχόµενο, το ύφος και 
το ήθος της από τις καµπάνιες της δεξιάς. Είναι αντιπολίτευση εναλλακτική. Δεν αποβλέπει 
σε µία αλλαγή σκυτάλης ανάµεσα σε δύο πολιτικές οµάδες µε το πολιτικό και τεχνοκρατικό 
τους προσωπικό, µε τα πελατειακά τους δίκτυα. Φέρνει στην κυβέρνηση ένα διαφορετικό 
κοινωνικό-πολιτικό συνασπισµό µε διαφορετική εναλλακτική λύση που µεταβάλλει τις 
ισορροπίες, τους συσχετισµούς και τις δοµές της ελληνικής κοινωνίας. Απορρίπτει τη λογική 
µιας δικοµµατικής εναλλαγής που επιχειρεί να εξοµοιώσει το ΠΑΣΟΚ µε τη Νέα Δηµοκρατία. 
Είναι προγραµµατική αντιπολίτευση. Έχει αφετηρία το πρόγραµµά µας, δεν λέει στον καθένα 
ό,τι θέλει να ακούσει, αφοµοιώνει και «φιλτράρει» τις διαµαρτυρίες, τους αγώνες, τα 
ξεσπάσµατα, τα αιτήµατα και τις προσδοκίες διαφορετικών κατηγοριών και στρωµάτων και τα 
συνθέτει σε προγραµµατική πολυσυλλεκτική πλειοψηφία. Είναι κοινωνική. Δεν είναι 
καµπανιακή, στενά διαφηµιστική, ξεκρέµαστη κοινωνικά. Εµπνέει το κοινωνικό κίνηµα αλλά 
δεν το υποκαθιστά, δεν το ποδηγετεί. Κρατά ζωντανή επαφή µε τα τµήµατα των λαϊκών 
στρωµάτων και της µεσαίας τάξης που επέλεξαν εκλογικά τη Ν. Δηµοκρατία. Δεν τα 
περιχαρακώνει, διευκολύνει την αποδέσµευσή τους. Είναι αντιπολίτευση επικεντρωµένη στις 
προτεραιότητές µας. Δεν χάνεται στο θόρυβο της καθηµερινότητας, ξεκινά από καθετί που 
φέρνει η ζωή για να επιστρέψει ξανά και ξανά στους στόχους – κλειδιά. Αποκαλύπτει και 
σφυροκοπεί συγκεντρωτικά τον αντίπαλο στους αδύνατους κρίκους του, στα θέµατα που 
πραγµατικά ενδιαφέρουν και συγκινούν το λαό. Κάνει τη διαφορά µε τη δεξιά. Απαντά 
πρόσωπο µε πρόσωπο στις ανάγκες της κοινωνίας κι όχι αποκλειστικά µέσω της πολεµικής 
προς τη Νέα Δηµοκρατία. Δεν αφήνεται σε ένα παιχνίδι πινγκ – πονγκ, «επί των ηµερών µας» 
- «επί των ηµερών σας», που δηµιουργεί την ψευδαίσθηση της εξοµοίωσης των κινήσεων των 
δύο αντιπάλων και προκαλεί την κούραση και δυσφορία της κοινωνίας. Φέρνει την 
αντιπαράθεση προς τα µπρος, στα νέα προβλήµατα και τις νέες απαντήσεις. Είναι 
αντιπολίτευση επίκαιρη µε γρήγορα αντανακλαστικά, µε ρυθµό. Ξέρει πότε να επιταχύνει, 
πότε να παρεµβαίνει καταλυτικά, πότε να περιµένει ενεργητικά να τρέξουν τα πράγµατα. Δεν 
είναι πρόχειρη, ανυπόµονη, σπασµωδική. Δεν ελπίζει στους εύκολους εντυπωσιασµούς. Είναι 
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διαυγής αντιπολίτευση. Ο κόσµος πρέπει να καταλαβαίνει τι ακριβώς του λέµε, τι θα κάνουµε 
εµείς, πώς και πόσο. Είναι άµεσα παραγωγική για το λαό. Αντιστέκεται, µαταιώνει σχέδια, 
κατακτά, δεν ακολουθεί το δόγµα «όσο χειρότερα, τόσο καλύτερα». Διεκδικεί την ηθικο-
πολιτική ηγεµονία. Να προτείνει και να παίρνει πρωτοβουλίες. Να διαµορφώνει το πεδίο 
και τη θεµατολογία της πολιτικής αντιπαράθεσης. Να επηρεάζει τα κριτήρια της εκλογικής 
βάσης και των άλλων κοµµάτων όπως συνέβαινε και στο παρελθόν όταν οι ηγεσίες τους 
αναγκάζονταν να προσαρµοστούν και να επιδοθούν σε αποµιµήσεις. Είναι αντιπολίτευση 
καινοτόµα, µε το χρώµα, την ένταση και την αισθητική της αυθεντικής λαϊκότητας, όσο 
γίνεται σε απόσταση µε τον ξύλινο λόγο, τον λαϊκισµό και τα στερεότυπα της 
παλαιοκοµµατικής ρητορείας.  
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ΑΝΟΙΧΤΟ ΕΝΩΜΕΝΟ ΠΑΣΟΚ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ, ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΑΛΕΝΤΩΝ, 
ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΝ 

 
«Παλιό» - «νέο», µια δύσκολη µετάβαση 

 
61. Το ΠΑΣΟΚ διακηρύσσει την πεποίθησή του ότι η πολιτική µορφή – κόµµα παραµένει 

αναντικατάστατη για τη λειτουργία της δηµοκρατίας και τη σύγχρονη διακυβέρνηση 
στον 21ο αιώνα. Την υπερασπίζεται απέναντι στις επιθέσεις που δέχεται από νέα κέντρα 
επιρροής και ισχύος τα οποία εµφανίζονται µε «αντιπολιτική» και «αντικοµµατική» µορφή 
αλλά κυρίως την ενισχύει ενεργητικά µε την υπέρβαση της κρίσης του κοµµατικού 
συστήµατος και τη ριζική ανανέωσή του. Το κόµµα µας επιχειρεί να επανιδρυθεί και καλείται 
να αντιµετωπίσει µε επιτυχία τα περίπλοκα προβλήµατα µιας µεταβατικής περιόδου όπου το 
«παλιό» φαίνεται να εξαντλεί βασικές δυνατότητές του ενώ το «νέο» δεν έχει µορφοποιηθεί σε 
µια αποτελεσµατική λειτουργία. Πρέπει να δούµε πολύ µπροστά αλλά ταυτόχρονα έχουµε 
σοβαρές εκκρεµότητες µε παραµορφώσεις και ανισορροπίες που µας συνοδεύουν εδώ και 
πολλά χρόνια. Να εισάγουµε καινοτοµίες στην οργάνωσή µας δίχως να λησµονήσουµε τις 
στοιχειώδεις λειτουργίες κάθε συλλογικής οργάνωσης και διεύθυνσης. Να αποκτήσουµε νέα 
δίκτυα πληροφόρησης και οργάνωσης δίχως να αποδιαρθρώσουµε τα παραδοσιακά. Πρέπει να 
αποφύγουµε, στο κυνήγι της καινοτοµίας, µια κατάσταση όπου οι άνθρωποι εξοικειώνονται µε 
τα ανώτερα µαθηµατικά ή µε την υψηλή κουλτούρα αλλά ξεχνούν την αριθµητική και την 
αλφαβήτα. 

 
Νέες ισορροπίες 

62. Το ΠΑΣΟΚ επιδιώκει να αποκαταστήσει νέες ισορροπίες ανάµεσα στις βασικές λειτουργίες 
του οι οποίες έχουν διαταραχτεί κύρια λόγω της µακρόχρονης παραµονής στην εξουσία: την 
αποτελεσµατική πολιτική εκπροσώπηση των κοινωνικών δυνάµεων, την παραγωγή ιδεών και 
τη γενικότερη ιδεολογική και προγραµµατική λειτουργία, την εξασφάλιση της ποιότητας των 
αντιπροσωπευτικών θεσµών σ’ όλα τα επίπεδα, τη θεσµική ολοκλήρωση, τη συµµετοχή στα 
κοινωνικά κινήµατα, τη λειτουργία του εκλογικού µηχανισµού, την αποτελεσµατική 
διακυβέρνηση, την αξιοκρατική επιλογή του πολιτικού προσωπικού για τις σηµαντικές θέσεις 
πολιτικής ευθύνης στη διακυβέρνηση. Συχνά στην πράξη µέσα στη δίνη των προβληµάτων 
διακυβέρνησης ξεχνούµε ότι το κόµµα – εξουσίας, στη δική µας λογική, στηρίζεται στο 
διαχωρισµό κόµµατος – κράτους µε αποτέλεσµα να αναπτυχθούν σ’ ένα βαθµό εκφυλιστικά 
φαινόµενα «κρατικοποίησης» του κόµµατος. Η απότοµη µετατόπιση των λειτουργιών του 
κόµµατος από την κοινωνία στο εσωτερικό του κράτους και στα πελατειακά δίκτυα που το 
στοιχειώνουν ιστορικά στην Ελλάδα φέρνει κάποια αποτελέσµατα στη σταθεροποίηση της 
εκλογικής επιρροής του αλλά µακροπρόθεσµα αδυνατίζει ή και διαβρώνει τους δεσµούς του 
µε την κοινωνία και σταδιακά εισάγει τις πελατειακές σχέσεις και στην οργανωµένη ζωή του 
κόµµατος και υποβαθµίζει τις πολιτικές ιδεολογικές και κινηµατικές του δραστηριότητες.  

 
Ανοιχτή Πολυκυτταρική Πολιτική Κοινότητα 

 
63. Η επανίδρυση του ΠΑΣΟΚ δηµιουργεί µια Ανοιχτή, Πολυκυτταρική, Πολιτική Κοινότητα 

ελεύθερων, ανεξάρτητων «συνεταιρισµένων» πολιτών η οποία συνθέτει σε µια ενιαία µορφή 
τρεις τύπους κοµµατικής δοµής: του ανοιχτού µαζικού κόµµατος της δηµοκρατικής 
αριστεράς µε ισχυρή διάσταση των δικτύων, της αυτοοργάνωσης και αυτοδιαχείρισης. 
Του κόµµατος της εκλογικής και προγραµµατικής πολυσυλλεκτικότητας. Και του 
κόµµατος - «αστερισµός» που, πέρα από τη σταθερή κοµµατική δοµή, προσφέρει 
πολιτική «οµπρέλα» και συµµετοχή σ’ ένα ευρύ φάσµα αυτόνοµων ή ηµι - αυτόνοµων 
µορφών συλλογικής και ατοµικής έκφρασης, τυπικών και άτυπων δικτύων επικοινωνίας, 
οµίλων, «δεξαµενών σκέψης», ανοιχτών οµάδων εργασίας, διαδικτυακών κινηµάτων αλλά και 
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καταξιωµένων προσωπικοτήτων στους χώρους των γραµµάτων, των τεχνών, των κινηµάτων, 
της αυτοδιοίκησης, της επιχειρηµατικότητας και του αθλητισµού που δεν επιθυµούν τις 
δεσµεύσεις µιας πλήρους ένταξης. Συχνά τα ανεπίσηµα δίκτυα εµφανίζουν καλύτερες 
επιδόσεις δηµιουργικού πειραµατισµού και τολµηρών προτάσεων και ιδεών οι οποίες 
απορροφώνται κριτικά από το κόµµα. 

Νέο κύµα αυτοοργάνωσης και δικτύωσης 

64. Η ανοιχτότητα του ΠΑΣΟΚ απαιτεί να «σπάσουµε» κάθε φράγµα ανάµεσα στους «πάνω» και 
στους «κάτω», τους «µέσα» και τους «έξω», να εξασφαλίσουµε την άµεση συµµετοχή της 
κοινωνίας και να εµπνεύσουµε ένα νέο κύµα αυτοοργάνωσης και δικτύωσης σ’ όλα τα επίπεδα 
µε αφετηρία τον κόσµο που πήρε µέρος στις διαδικασίες της ανοιχτής εκλογής του προέδρου 
του ΠΑΣΟΚ. Στο τοπικό επίπεδο η δηµοτική οργάνωση του ΠΑΣΟΚ πρέπει να αναπτύξει σε 
βάθος τα δίκτυά της σε όλους τους χώρους αλλά ταυτόχρονα να επιχειρήσει ένα νέο άνοιγµα 
σε κάθε δηµιουργική δύναµη, πέρα από συµβατικές προδιαγραφές, και να ενθαρρύνει, να 
αναγνωρίζει, να στηρίζει, να ενηµερώνει κάθε µορφή και πυρήνα αυτοοργάνωσης, 
αυτοδιαχείρισης και πρωτοβουλίας των πολιτών ακόµα και δηµιουργικής «παρέας» µε τα 
δικά της ιδιαίτερα αυτοτελή χαρακτηριστικά η οποία έχει σηµείο αναφοράς το ΠΑΣΟΚ και 
ευρύτερα την προοδευτική αριστερά. Εγγράφει τα πρόσωπά της στο «µητρώο» µελών και 
φίλων και εξασφαλίζει τη συµµετοχή τους στις συνελεύσεις και στην εκλογή οργάνων και 
αντιπροσώπων για το Συνέδριο. Η επανίδρυση του ΠΑΣΟΚ πρέπει σταδιακά να 
κατευθύνεται προς µια δοµή «χαµηλής αρχιτεκτονικής» όπου η κάθετη διάταξη χάνει ύψος 
αλλά γίνεται αµφίδροµη και πιο αποτελεσµατική ενώ η οριζόντια κερδίζει µήκος, πολυµορφία, 
αυτονοµία και ελευθερία κινήσεων. Δηλαδή πρέπει να µειώσουµε το βάρος µιας ενδιάµεσης, 
χρονοβόρας, γραφειοκρατικής διαδικασίας που αναπαράγει τα χαρακτηριστικά του κράτους. 

65. Η επανίδρυση του ΠΑΣΟΚ ως επιστροφή στη βάση θα αποκτήσει το ολοκληρωµένο νόηµα 
και τη δυναµική της µόνο αν η δηµοτική οργάνωση κατακτήσει ένα πιο ελκυστικό και 
πλούσιο πολιτικό, ιδεολογικό, µορφωτικό, πολιτιστικό και κινηµατικό περιεχόµενο, 
ξεφύγει από τη ρουτίνα και τον κοντόφθαλµο παραγοντικό ορίζοντα, αναδεικνύεται σε 
πολιτικό ηγέτη στην περιοχή της για όλα τα ζητήµατα, προσελκύει και δίνει ευκαιρίες σε νέα 
πρόσωπα, συµµετέχει ουσιαστικά στην επεξεργασία της πολιτικής του κόµµατος. Αν επίσης οι 
υποψήφιοι του ΠΑΣΟΚ για οποιοδήποτε διακριτό αξίωµα. εκλέγονται από δηµόσιες 
διαδικασίες προκριµατικών εκλογών. Επιδιώκουµε να δώσουµε ένα νέο περιεχόµενο στην 
έννοια του µέλους του κόµµατος ώστε να µην εξαντλείται σε µια στιγµή της ψηφοφορίας. 

Η νέα ενότητα του ΠΑΣΟΚ 

66. Η επανίδρυση, η έναρξη ενός νέου ανοδικού κύκλου του ΠΑΣΟΚ και η νικηφόρα πορεία του 
στις τριπλές εκλογικές αναµετρήσεις (ευρωεκλογές, βουλευτικές, δηµοτικές) έχει έναν 
απαράβατο όρο: τη φυγή του κόµµατος προς τα µπρος, την ανασύνθεση στο εσωτερικό του 
µιας νέας ενότητας µέσα στη διαφορετικότητα, την υπέρβαση των τραυµάτων, της κόπωσης 
και της ψυχικής απόστασης που αφήνει πίσω της η ανοιχτή εκλογή Προέδρου. Το ΠΑΣΟΚ 
απέδειξε ότι έχει αστείρευτη ζωτικότητα να τα βγάζει πέρα µε µια µοναδική στη µορφή της 
καινοτοµία αλλά ταυτόχρονα ήρθαν στην επιφάνεια ελλείµµατα πολιτικού πολιτισµού στη 
διαχείρισή της και δεν αποφεύχθηκαν οι «παιδικές ασθένειες» που συνοδεύουν συχνά τους 
πρωτόγνωρους θεσµούς. Μια φάση έκλεισε στις 11 του Νοέµβρη, η ανακύκλωσή της δεν είναι 
νοητή και πρέπει όλοι, ανεξάρτητα από την επιλογή µας, να αποδείξουµε ότι έχουµε το 
πολιτικό ένστιχτο, τα διανοητικά και ψυχικά αποθέµατα να γυρίσουµε σελίδα,να υπερβούµε 
απολίτικους διαχωρισµούς, εφήµερες στοιχίσεις και απορρίψεις, να κοιτάξουµε στα µάτια την 
Ελληνική κοινωνία πέρα από τους κοµµατικούς µικρόκοσµους, να κάνουµε µια νέα αρχή και 
να δηµιουργήσουµε το ανοιχτό ενωµένο ΠΑΣΟΚ όλων των ιδεών, όλων των ταλέντων, όλων 
των ηλικιών, όλων των ρευµάτων σκέψης που επικοινωνούν ελεύθερα δίχως περιχαρακώσεις 
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σε κλειστά, οργανωµένα υποσύνολα. Η πολιτική αριθµητική του νέου ΠΑΣΟΚ έχει µια και 
µόνη πράξη, τον πολλαπλασιασµό των δυνάµεων. 
Ενότητα µέσα στην Επανίδρυση! Επανίδρυση µέσα στην Ενότητα! Το µέλλον του ΠΑΣΟΚ 
και της ευρύτερης προοδευτικής αριστεράς κρίνεται κάθε στιγµή, εδώ και τώρα, από τις 
πράξεις και τις παραλείψεις µας. 

 
Η ποιότητα των οργάνων 

 
67. Η ριζική βελτίωση της ποιότητας και της απόδοσης των εκλεγµένων οργάνων του κόµµατος σ’ 

όλα τα επίπεδα παίρνει το χαρακτήρα επείγοντος. Από το «κέντρο», τη «Χαριλάου Τρικούπη» 
µέχρι τη Συντονιστική Επιτροπή της Δηµοτικής Οργάνωσης. Η απόδοση των κεντρικών 
οργάνων ήταν κάτω από το αναγκαίο ανεκτό επίπεδο για ένα κόµµα µε τα επιτεύγµατα, τις 
ευθύνες, τις φιλοδοξίες, τις προοπτικές και το επίπεδο στελεχών του ΠΑΣΟΚ. Μπορεί σ’ ένα 
βαθµό αυτή η υποβάθµιση να έχει τις ρίζες της στο παρελθόν, στη σταδιακή µετατόπιση του 
πολιτικού κέντρου βάρους από το κόµµα στην κυβέρνηση. Μπορεί µια εύκολη εξήγηση να 
είναι η διαφορετική βάση «νοµιµοποίησης» του Προέδρου και του Πολιτικού Συµβουλίου αλλά 
τίποτα δεν εγγυάται από µόνο του ότι ένα όργανο που δεν λογοδοτεί στο Εθνικό Συµβούλιο που 
συνεδριάζει τακτικά θα το πράξει κάθε τέσσερα χρόνια στο Συνέδριο. Το κόµµα δε µπορεί να 
συµβιβαστεί µε όργανα γενικών συζητήσεων που δεν καταλήγουν σε αποφάσεις, δεν ελέγχουν 
της εφαρµογή τους, δε σχεδιάζουν, δεν παρεµβαίνουν έγκαιρα, δε διευθύνουν τις κοµµατικές 
δραστηριότητες, δε λειτουργούν µε ατοµική και συλλογική ευθύνη των µελών τους και 
αποτελούν σταθερή πηγή παραπολιτικών ειδήσεων ασύµβατων µε την αρχή της δηµοσιότητας 
αλλά και την προσωπικότητα των στελεχών τους. Χρειάζεται ποιοτική τοµή σ’ όλους τους 
κρίκους της κεντρικής ηγετικής λειτουργίας και κυρίως στην αλληλεξάρτηση και 
συνεργασία τους. Ο Προεδρικός θεσµός θα συγκροτείται µε υψηλές πολιτικές και 
επαγγελµατικές προδιαγραφές διεύθυνσης και προγραµµατισµού, µε αποδοτικό καταµερισµό 
εργασίας και συνεχή συνεργασία µε τους Τοµείς του Εθνικού Συµβουλίου και µε ισχυρή 
τεκµηρίωση, ώστε να ενισχύεται το ηγετικό και πρωθυπουργικό προφίλ του Προέδρου. Το 
Πολιτικό Συµβούλιο, µε τους Τοµείς του Εθνικού Συµβουλίου και µε τη διαρκή συνδροµή του 
Γραµµατέα, θα λειτουργεί σαν εργαζόµενο πολιτικό σώµα σε καθηµερινή βάση, µε το 
κατάλληλο «µίγµα» ικανοτήτων και προσώπων, µε σύντοµες καλά επεξεργασµένες εισηγήσεις 
που διατυπώνουν τις πιθανές επιλογές και καταλήγουν σε συγκεκριµένες αποφάσεις, καθώς και 
σε τρόπους εφαρµογής και ελέγχου αυτών των αποφάσεων. Ισχυρός Πρόεδρος, αποδοτική 
συλλογική ηγετική λειτουργία, είναι το ζητούµενο. Ηγεσία µε νέα συλλογικότητα που εµπνέει 
όραµα, σιγουριά και εµπιστοσύνη στον ελληνικό λαό. 

 
Η ανάδειξη νέων στελεχών 

 
68. Το Κόµµα µας αποκτά στρατηγική ανάδειξης στελεχών µε βάση τα δεδοµένα ανοιχτού 

κόµµατος όπου, τελικά, η ανάδειξη επιβεβαιώνεται µε εκλογή. Να κερδίσει το «µέρισµα 
νεότητας» και να φέρει µεθοδικά µια νέα γενιά στο προσκήνιο. Κεντρικά και τοπικά πρέπει, 
µε θεσµικά οργανωµένο τρόπο, να αναγνωρίζονται έγκαιρα τα πολιτικά, ιδεολογικά, 
κινηµατικά, επικοινωνιακά και οργανωτικά ταλέντα της νέας γενιάς και των δύο φύλων, αλλά 
και τα καταξιωµένα πρόσωπα στους τοµείς και τις περιφέρειες τους, όλων των ηλικιών, ώστε 
να επιµορφώνονται, να υποστηρίζεται η ανάπτυξη των ηγετικών τους ικανοτήτων, να 
προστατεύονται από µια ισοπεδωτική υποτιθέµενη «οµαδικότητα» στον κατώτερο κοινό 
παρανοµαστή, να δοκιµάζονται στην πράξη, να αξιολογούνται αντικειµενικά, να τους δίνονται 
σηµαντικές ευκαιρίες και να προωθούνται πέρα από άκαµπτες κλειστές ιεραρχίες και 
επετηρίδες. Η εισαγωγή προσθέτων ποσοστώσεων για τη συµµετοχή σ’ όλα τα όργανα νέων 
ηλικίας έως 35 ετών µ’ ένα εύλογο ποσοστό αποτελεί ενδεχόµενα µια έσχατη εγγύηση αλλά 
δεν επαρκεί και δεν εξασφαλίζει ποιοτικά την ανανέωση. Ο «κυβερνητισµός» έχει την τάση να 
µετατρέπει τις σχέσεις µε τους ταλαντούχους νέους ανθρώπους σε διοικητικές σχέσεις 
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προϊστάµενων – υφιστάµενων, να στραγγίζει σταδιακά τη ζωτικότητα και πρωτοτυπία τους και, 
τελικά, να πριµοδοτεί την «κουλτούρα» των διασυνδέσεων.  

 
69. Το Κόµµα µας θα εξασφαλίσει τη διακριτή φωνή, το νέο ριζοσπαστισµό, την ελευθερία, την 

πολυχρωµία και τη δικτύωση µιας αυτοτελούς οργάνωσης νεολαίας, µαζικής, καταξιωµένης, 
ελκυστικής που έχει ως σηµείο αναφοράς της τις νέες και τους νέους, τις ανάγκες και τις 
αναζητήσεις τους. Η ολοκλήρωση και επανίδρυσή της πρέπει να την αποδεσµεύει από 
«επίσηµες» και «ανεπίσηµες» κηδεµονίες καθώς και από χρόνιες ξεπερασµένες παθολογίες 
«οµαδοποιήσεων» και να την επαναφέρει στη θέση µιας δηµιουργικής, αυτοδιοικούµενης 
πρωτοπορίας σ’ όλους τους χώρους της νέας γενιάς. 

 
Κόµµα – αυτόνοµη παράταξη - συνδικάτο 

 
70. Το Κόµµα µας συνολικά είναι ανάγκη να κατανοήσει καλύτερα τα προβλήµατα του 

συνδικαλιστικού κινήµατος. Τον ιδιαίτερο τρόπο που βιώνει στο δικό του πεδίο τη νέα 
κινητικότητα του κεφαλαίου, τις ιδιωτικοποιήσεις, τις εξαγορές και τις συγχωνεύσεις των 
επιχειρήσεων, τη δηµογραφική και κοινωνική ανακατάταξη του κόσµου της εργασίας, τη νέα 
ρευστότητα των εργασιακών σχέσεων και την επίθεση της δεξιάς πολιτικής. Την κρίση 
συνδικαλιστικής εκπροσώπησης που εκδηλώνεται στην Ευρώπη, σ’ όλο τον ανεπτυγµένο 
κόσµο καθώς και τα χάσµατα στο βαθµό συνδικαλιστικής οργάνωσης στους διάφορους τοµείς 
της παραγωγής και των υπηρεσιών στη χώρα µας. Είναι ανάγκη να εξετάσουµε ξανά σε 
µεγαλύτερο βάθος τα προβλήµατα στο τρίγωνο Κόµµα – Αυτόνοµη Παράταξη – Συνδικάτο ή 
γενικότερα µαζικός φορέας, ώστε να αποτρέπουµε την κοµµατικοποίηση του συνδικάτου και 
τη συνδικαλιστικοποίηση του κόµµατος στους χώρους και τους κλάδους εργασίας, να 
αναπτύξουµε εκεί την αυτόνοµη πολιτική και ιδεολογική δραστηριότητα του κόµµατος, να 
περιφρουρήσουµε την αυτονοµία των συνδικάτων και την ενωτική δυναµική τους από τα κάτω, 
ώστε να ξεπερνούν µια στατική συνάθροιση των παρατάξεων. Να εµπεδώνουν το ρόλο τους 
σαν θεσµοί ενότητας και να κάνουν ακόµα πιο ισχυρή τη θέση: «Μια Γ.Σ.Ε.Ε. – Μια 
οργάνωση ανά τοµέα παραγωγής - Ένα Εργατικό Κέντρο ανά νοµό – Ένα σωµατείο – 
συνδικάτο ανά επιχείρηση ή κλάδο παραγωγής». Να φέρουν σε πλήρη αντιστοιχία την 
οργάνωσή τους µε τις νέες παραγωγικές δοµές της χώρας. Να στηρίξουν µε όλες τους τις 
δυνάµεις ένα ανεξάρτητο µαζικό καταναλωτικό κίνηµα κατά της ακρίβειας. Το Κόµµα µας 
στηρίζει τα σηµαντικά βήµατα που έχει κάνει το συνδικαλιστικό κίνηµα στην ώριµη και 
τεκµηριωµένη επεξεργασία των στόχων του, τη διεύρυνση των οριζόντων του, τη συνάντηση 
των αιτηµάτων του µε τις προοδευτικές διαρθρωτικές αλλαγές που χρειάζεται η ελληνική 
οικονοµία και κοινωνία, τον αγώνα του για τη δηµοκρατία και τη συµµετοχή στους χώρους 
εργασίας και, βέβαια, µε την επέκταση των συνεργασιών και της κοινής δράσης του σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα συνδικάτα, οι µαζικοί φορείς αποτελούν καίριο παράγοντα για την 
αναγέννηση της κοινωνίας των πολιτών. 

 
Το ΠΑΣΟΚ στο µέτωπο των ιδεών 

 
71. Η επανίδρυση του ΠΑΣΟΚ απαιτεί να ξεπεράσουµε µια ακόµα ασυµµετρία στην εξέλιξή του 

που συνδέεται µε την υποχώρηση της ιδιαίτερης ιδεολογικής δραστηριότητας στην εσωτερική 
του ζωή. Ανοιχτό κόµµα δε γίνεται µε κλειστά, µονολιθικά, ιδεολογικά δόγµατα και µε 
κλειστά µυαλά όπως της συντηρητικής αριστεράς αλλά και ανοιχτό κόµµα δεν αναπτύσσεται 
σ’ ένα αξιακό, ιδεολογικό και ηθικό κενό. Ο εκσυγχρονισµός στη δική µας λογική δεν είναι 
το στράγγισµα σ’ ένα κοντόθωρο, τεχνοκρατικό πραγµατισµό, δεν είναι η υποβάθµιση του 
προγράµµατος σε ένα κατάλογο αποσπασµατικών «προτάσεων» που δε συνθέτουν κανένα 
διαφορετικό δρόµο και κόσµο. Οι ιδέες µας δεν είναι αφηρηµένες, δεν παραπέµπουν σε καµιά 
Γη της Επαγγελίας, σε καµιά τελεσίδική και τέλεια κοινωνία, µεταφράζονται εδώ και τώρα σε 
απαντήσεις, λύσεις, αγώνες, κινήµατα. Διαθέτουµε και πρέπει να αναπτύξουµε δηµιουργικά ένα 
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κοινό ανοιχτό πλαίσιο ιδεών του Δηµοκρατικού Σοσιαλισµού, ένα ανοιχτό τρόπο ανάλυσης 
της σύγχρονης κοινωνίας που τίθεται στον έλεγχο της κοινωνικής πρακτικής, µια κοινή 
πνευµατική κληρονοµιά του διαφωτισµού και της νεοτερικότητας, µια κοινή γλώσσα που 
εξελίσσεται και µας δίνει τη δυνατότητα να συνεννοούµαστε, να συνοδοιπορούµε, να 
αγωνιζόµαστε. Τα στελέχη µας, τα µέλη µας δεν υπόκεινται µόνο στον έλεγχο του δίκαιου και 
της νοµιµότητας, αλλά και στον έλεγχο της πολιτικής ηθικής, της ηθικής της ευθύνης. 

 
Το Κόµµα, παράλληλα και ταυτόχρονα µε την πρωτοποριακή, διαρκή, ανοιχτή, προγραµµατική 
του εργασία πρέπει να αναβαθµίσει την οργανωµένη δραστηριότητά του στον κόσµο των ιδεών. 
Να γίνει µαγνήτης ανθρώπων που παράγουν ιδέες σ’ όλους τους τοµείς ή αφιερώνονται στην 
εκλαΐκευση και διάδοσή τους. Να δηµιουργήσει ένα ανοιχτό δίκτυο διανοούµενων, 
συγγραφέων, επιστηµόνων, ερευνητών, ειδικών, εµπειρογνωµόνων, µάνατζερς. Να ενθαρρύνει 
τις ανοιχτές οµάδες εργασίας. Να στηρίξει τη δουλειά τους µε πόρους, υποδοµές, πληροφορίες, 
ψηφιακές πλατφόρµες και κυρίως µε τα κρίσιµα ερωτήµατα. Να αναπτύξει τις δικές του 
τεχνικές στην ανάλυση των ποσοτικών και ποιοτικών δεδοµένων της ελληνικής κοινωνίας και 
να διατηρεί µια αποκλειστική βάση δεδοµένων σε συνεργασία µε ειδικούς επιστήµονες και 
εταιρείες ώστε να δίνει καλύτερη υποστήριξη στη πολιτική του και την προεκλογική 
στρατηγική του. Το ΠΑΣΟΚ µπορεί να µετατρέψει τη διαρκή προγραµµατική του εργασία 
στο µεγαλύτερο κίνηµα – δίκτυο, που υπήρξε ποτέ σε ευρωπαϊκό κόµµα, εθελοντών 
συνεργατών και ειδικών, νέων ανθρώπων που εγγράφονται on line, επιλέγουν ελεύθερα τη 
θεµατική ενότητα και την οµάδα εργασίας που τους ενδιαφέρει, συνεργάζονται 
διαδικτυακά, µοιράζονται, συνδιαµορφώνουν θέσεις και τις κοινοποιούν µε τη µέθοδο των 
«ανοιχτών προτύπων». Ανοιχτό κάλεσµα, ανοιχτός κατάλογος, ανοιχτή συνδηµιουργία! Το 
ΙΣΤΑΜΕ και το Ινστιτούτο Επιµόρφωσης πρέπει να µετεξελίξουν τη δραστηριότητά τους στο 
ύψος αυτού του ανοίγµατος και να αποφύγουν κάθε ροπή γραφειοκρατικοποίησης, κλεισίµατος 
και επισηµότητας. 
 

Εβδοµήντα Συν Μία Θέσεις συναντούν τα Εκατοµµύρια των δικών Σας Σκέψεων 
 

Το ΠΑΣΟΚ µπροστά στο νέο σταυροδρόµι δίνει µια νέα απάντηση στη «σφίγγα» της ελληνικής 
ιστορίας. Επανίδρυση! Παρουσιάζει το νέο χάρτη πορείας του ΠΑΣΟΚ αλλά γνωρίζει πως 
και ο πιο αναλυτικός χάρτης είναι πάντα φτωχότερος από τη ζωντανή πραγµατικότητα. Οι 
Εβδοµήντα Συν Μία Θέσεις για τον προσυνεδριακό διάλογο φιλοδοξούν να αποδειχθούν πολύ 
φτωχές µπροστά στις σκέψεις, τις προτάσεις, τις τοµές, τις αλλαγές που θα διεγείρει η 
συµµετοχή εκατοντάδων χιλιάδων µελών και φίλων του ΠΑΣΟΚ, εκατοµµυρίων προοδευτικών, 
δηµοκρατικών ανθρώπων καλής θέλησης που επιθυµούν να συνδιαµορφώσουν µαζί µας το νέο 
ΠΑΣΟΚ που χρειάζεται η εποχή µας, τη νέα προοδευτική αριστερά του 21ου αιώνα.  
Το δίληµµα του 2008 είναι: αλλαγή ή βάλτωµα; Αλλαγή στο ΠΑΣΟΚ! Αλλαγή στην 
Ελλάδα! Αλλαγή στην Ευρώπη και τον Κόσµο! 
 


