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"Η Πανελλήνια Συνδιάσκεψη εγκρίνει ομόφωνα τήν πολιτική εισή

γηση τοΟ Προέδρου καί της 'Εκτελεστικής Γραμματείας (Ο.Ε.Σ./6) 

καί διατυπώνει τίς παρακάτω παρατηρήσεις: 

1.1. *Η πολιτική εισήγηση αναλύει μερικές άπό τίς βασικές 

θέσεις του Κινήματος γιά τήν αποσαφήνιση καί κατανόηση του τί 

είναι ΠΑ.ΣΟ.Κ. καί σέ τί πιστεύει. 

"Υποχρέωση των οργάνων τοΟ Κινήματος είναι νά συγκεκριμενοποιή

σουν τό γενικό περίγραμμα πού περιέχει ή εισήγηση σέ κύρια θέματα, 

ώστε νά είναι ξεκάθαρη ή Ιδεολογική φυσιογνωμία καί τό πρόγραμμα 

του ΠΑ.ΣΟ.Κ. σέ δλους τους "Ελληνες. Τέτοια θέματα μεταξύ άλλων 

είναι: Τό πρόγραμμα του Κινήματος, ή ανάλυση των τάξεων καί κοινω

νικών ομάδων στην 'Ελλάδα, ή κριτική τοποθέτηση απέναντι σέ όλες 

τίς πολιτικές δυνάμεις καί τίς αντικειμενικές καί υποκειμενικές 

δυνατότητες τους νά συμβάλουν στή σοσιαλιστική αλλαγή, ή ανάλυση τή*ς 

διεθνής κατάστασης καί των διεθνών συσχετισμών δύναμης, ή μελέτη 

τών μακροπρόθεσμων προβλημάτων στρατηγικής καί τακτικής του Κινήματος, 

τό θέμα του πολυκομματισμοϋ στό σοσιαλιστικό κράτος καί ò τρόπος 

λειτουργίας του. 

1.2. "Η εισήγηση πρέπει νά νοηθεί μέσα στις προοπτικές καί 

στό πλαίσιο, πού χαράζουν καί άλλα βασικά κείμενα του Κινήματος. 

Γιά τήν εξωτερική πολιτική, τήν απειλή στό Αιγαίο, τήν ΕΟΚ, ισχύουν 

π.χ. ot διεξοδικές αναλύσεις καί αποφάσεις, πού έχουν δημοσιευθεί 

παλαιότερα. "Η είσήγηση του Προέδρου Α. Παπανδρέου στή Σοσιαλιστι

κή Συνδιάσκεψη της Μάλτας δίνει ολοκληρωμένη εικόνα της αντίληψης 

του Κινήματος γιά τή Μεσογειακή πολιτική. Έκεϊ έχει αναλυθεί κρι

τικά καί 6 ρόλος τών υπερδυνάμεων στή Μεσόγειο. 

1.3. Τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. έχει τίς ρίζες του στους μακροχρόνιους εθνι

κούς καί κοινωνικούς αγώνες του νεωτέρου ελληνισμού. Ή συγκεκρι

μένη Ιδεολογική καί οργανωτική δομή του είναι αποτέλεσμα τών συνθη

κών πού διαμορφώθηκαν στον τόπο άπό τό δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. 

Στή δημιουργία του, στίς 3 Σεπτέμβρη 1974,συνετέλεσαν Εμμεσα κι δλοι 

οί παράγοντες εκείνοι, πού δέν επέτρεψαν μέχρι τότε τή δημιουργία 
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μεγάλου Λαϊκού Κινήματος στον τόπο μας. Γιά νά κατανοήσουμε καλύ

τερα τίς ρίζες, τίς προοπτικές, τίς δυνατότητες μας, πρέπει, νά εξε

τάσουμε κριτικά και εμπεριστατωμένα τό παρελθόν. "Η ιστορική ανά

λυση, ιδιαίτερα των χρόνων μετά τό δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, παρα

μένει υποχρέωση του Κινήματος. 

ϊ 2.1. Στό πρώτο μέρος της εισήγησης δίνεται σωστά ή ανάλυση 

των γεγονότων πού οδήγησαν στό πραξικόπημα της 21ης 'Απρίλη 1967 

καί ή σκοπιμότητα πού εξυπηρέτησε ή μεταπολίτευση του Ιούλη 1974. 

2.2. "Οπως τονίζει ή εισήγηση, ή δικτατορία δέν ανατράπηκε 

άπό τή δράση του λαϊκοΟ Κινήματος. "Ομως-γιά μιά σωστή εκτίμηση 

τοϋ ρόλου τοϋ λαϊκού παράγοντα θά πρέπει νά ερευνηθεί ή σημασία 

τής απομόνωσης, στην οποία βρέθηκε ή χούντα, καί των διεργασιών 

στίς οποίες οδήγησε ή σχεδόν καθολική άρνηση τοϋ ελληνικού ΛαοΟ 

νά συνεργασθεί μαζί της καί ή αντίσταση του πού κορυ<ρώθηκε στή 

Λαϊκή Εξέγερση του Πολυτεχνείου. 

3. Στό δεύτερο μέρος της εισήγησης ερμηνεύεται σωστά ò 

ρόλος πού έπαιξε ò Καραμανλής μετά τή ρεταπολίτευση τοΰ 1974. 

Οί εκτιμήσεις της είσήγησης συνοψίζονται οτήν έξης γενική διαπίστω

ση. 

*0 Καραμανλής σάν εκφραστής της άρχουσας τάξης πέτυχε νά συ

σπειρώσει τίς δυνάμεις της δεξιάς, νά κατοχυρώσει τά συμφέροντα 

της ντόπιας καί ξένης ολιγαρχίας, νά περιορίσει τίς λαϊκές ελευθε

ρίες καί νά συγκρατήσει τή χώρα στην τροχιά των δορυφόρων των ιμπε

ριαλιστικών κέντρων. 

Δέν πέτυχε όμως νά περάσει στό Λαό τήν αντίληψη πώς δ,τ ι 

έκανε επιβάλλονταν άπό τό εθνικό συμφέρον. Παράλληλα ò μϋθος της 

πολιτικής του διαφοροποίησης πού συντελέστηκε τάχα κατά τήν Ιίχρονη 

αυτοεξορία του, στον όποιο είχαν πιστέψει πολλοί, διαλύθηκε, ένω 

όσοι τόν ψήφισαν αποπροσανατολισμένοι άπό συνθήματα σάν τό "Καρα

μανλής ή τά τάνκς" σύντομα κατάλαβαν τό αληθινό νόημα αυτής της 

συνθηματολογ ίας. 

Τό εγχείρημα Καραμανλή δέν πέτυχε ολοκληρωτικά. Δημιούργησε 

γιά τούτο όξυνση των αντιθέσεων μεταξύ των διαφόρων μερίδων της 

άρχουσας τάξης. *Η όξυνση τούτη δέν εΕναι όμως μόνον απόρροια τών 

ειδικών προβλημάτων του ελληνικού χώρου. Καθορίζεται καί άπό τήν 

κρίση του παγκόσμιου καπιταλισμού καί άπό τήν εντατικοποίηση τών 

έθνικοαπελευθερωτικών αγώνων τών λαών τή£ περιφέρειας τών καπιτα

λιστικών κέντρων. *Η βαθειά κρίση στους κόλπους τής Δεξιάς ανοίγει 
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τεράστιες δυνατότητες στό λαϊκό κίνημα. Tic δυνατότητες αυτές 

θά εκμεταλλευθεί τό λαϊκό κίνημα στό μέτρο πού θά οργανωθεί 

αποτελεσματικά γιά νά αντιμετωπίσει, τήν αντίδραση του ξένου παρά

γοντα καί των ντόπιων εκπροσώπων του, τόσο στην πολιτικοστρατιωτική 

άνεξαρτοποίηση της χώρας δσο καί στην προσπάθεια γιά οικονομική 

αυτοδυναμία της. Γιατί τά σήμερα κυρίαρχα στρώματα της αστικής 

τάξης θά συσπειρωθούν, θά ξεπεράσουν τίς αντιθέσεις τους καί θά 

αντιδράσουν ενεργά, όταν τό λαϊκό κίνημα προχωρήσει στην κατάλυση 

της οίκονομικής καί πολιτικής τους εξουσίας. 

4.1. Στό τρίτο μέρος της είσήγησης αναλύεται σωστά ò χαρακτή

ρας του ΠΑ.ΣΟ.Κ. καί τά άμεσα μέτρα πού θά εξασφαλίσουν τήν πολι-

τικοστρατιωτική άνεξαρτοποίηση της χώρας καί τήν αντιμετώπιση τών 

οικονομικών αντίποινων άπό τά μητροπολιτικά κέντρα. 

4.2. *Η είσήγηση σωστά τονίζει δτι ένα πρώτο απαραίτητο βήμα 

γιά νά αντιμετωπισθεί ή διάβρωση του κράτους εϋναι ή αντικατάσταση 

τών"προσεταιρισμένων" σέ ξένα συμφέροντα κρατικών λειτουργών. Τό 

πρώτο τοΰτο βήμα θά πρέπει ν'ακολουθηθεί κι άπό άλλα. Ό κρατικός 

μηχανισμός, σήμερα προασπίζει τήν αστική κοινωνία. Τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

πιστεύει ο'ένα νέο ρόλο του Κράτους. Γιά νά πραγματώσουμε τή 

σοσιαλιστική αλλαγή πρέπει τό κράτος νά γίνει όργανο του μή προνο

μιούχου "Ελληνα στην οικοδόμηση του σοσιαλισμού. 

4.3. *Η είσήγηση σωστά επισημαίνει ότι χωρίς τή συμπαράσταση 

τής μικρομεσαίας αστικής τάξης τό ειρηνικό πέρασμα στό σοσιαλισμό 

είναι δύσκολο. Είναι αναγκαία ή στρωματική ανάλυση τής μικρομεσαίας 

αστικής τάξης γιά νά διαπιστωθεί, ποια είναι ή σύνθεση της σήμερα 

στην 'Ελλάδα καί ποιες άπό τίς ομάδες πού τήν αποτελούν θά είναι, 

όχι μόνο ευκαιριακοί, σύμμαχοι στην αλλαγή τών καπιταλιστικών 

σχέσεων παραγωγής. 

4.4. Ή είσήγηση στρέφει διεξοδικά τήν προσοχή της στό ρόλο 

τών ένοπλων δυνάμεων. Γιά νά ξεπεραστεί η αποξένωση του σώματος 

τών αξιωματικών άπό τή λαϊκή μάζα απαιτούνται τόσο πρωτοβουλίες 

τοΟ φορέα του λαϊκού Κινήματος ώστε νά περάσουν δ προβληματισμός 

καί οι επιδιώξεις τοϋ εργαζόμενου καί καταπιεζόμενου Λαού στά στε

λέχη τοο στρατού δσο καί αλλαγές σέ δλα τά επίπεδα τής δομής των 

ένοπλων δυνάμεων. Τό ίδιο ισχύει γιά τά σώματα ασφαλείας. 

4.5. *Η πολιτικοαστρατιωτική ανεξαρτητοποίηση τής χώρας καί 

ή προσπάθεια γιά οικονομική αυτοδυναμία πρέπει νά συμβαδίζουν μέ 

τήν αντικατάσταση τής σήμερα κυρίαρχης ιδεολογίας του αστικού 

κράτους. Τά σημερινό σύστημα, γιά νά διατηρήσει καί ενισχύσει νήν 
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έξουσία του, επιβάλλει καθημερινά μέ δλα τά μέσα Ενημέρωσης καί 

πληροφόρησης τήν εικόνα τοϋ καπιταλιστικού τρόπου οργάνωσης των 

κοινωνικών σχέσεων σάν του πιό ορθολογικού καί του μόνου δυνατού. 

Γιά νά κινητοποιηθούν ο Ι μή προνομιούχοι στό σύνολο τους Yt-ά τήν 

πραγματοποίηση τής σοσιαλιστικής αλλαγής είναι απαραίτητο άπό τώρα 

κι'δλας καί στην περίοδο του μετασχηματισμού νά καταπολεμήσουμε 

τις καθιερωμένες αντιλήψεις, τά διαδεδομένα πρότυπα καί νά διαδώ

σουμε τή γνώση πού βασίζεται στή σοσιαλιστική άντίληφη της κοινωνίας, 

5.1. Τό τέταρτο μέρος πού περιλαμβάνει τό περίγραμμα των 

δομικών αλλαγών. Ή εισήγηση σωστά δέν αναφέρει τά χρονικά περι

θώρια στά οποία θά πρέπει νά πραγματοποιηθούν δλες οί προτεινόμε

νες αλλαγές. Τονίζει μόνο ποιες είναι οι άμεσες δομικές αλλαγές 

πού εξασφαλίζουν τά "νώτα" της Κυβέρνησης άπό τή μεθοδευμένη υπο

νόμευση τών στρατηγικών κέντρων της οικονομικής ολιγαρχίας. "0 

χρονικός προγραμματισμός τών υπόλοιπων μέτρων εξαρτάται άπό τίς 

συνθήκες πού θά επικρατούν τόσο στό διεθνή χώρο δσο καί στην 

Ελλάδα. 

5.2. Στό πρόγραμμα του Κινήματος θά πρέπει νά ξεκαθαρισθεί, 

δτι ταυτόχρονα μέ τήν εισαγωγή καί προώθηση συνεταιρισμών νέου τύ

που - πού καλύπτουν δλο τό φάσμα της παραγωγής καί διάθεσης τών 

προϊόντων - θά πρέπει νά περιοριστούν ot κραυγαλέες ανισότητες στην 

αγροτική ίδιοκτησία καί ή εκμετάλλευση σημαντικών εκτάσεων άπό πρό

σωπα πού δέν έχουν σχέση μέ τή γεωργία. Τσιφλίκια καί εκκλησιαστι

κή περιουσία δέν θά πρέπει νά υπάρχουν πιά. 

5.3. Τό θέμα της αποζημίωσης σέ περίπτοχτη κοινωνικοποίησης 

επιχείρησης θά πρέπει νά εξετασθεί σέ συνάρτηση μέ τή γενικότερη 

στρατηγική γιά τήν επίτευξη της σοσιαλιστικής αλλαγής. Οι αποζη

μιώσεις πού 8ά καταβληθούν θά πρέπει καί ώς προς τό ΰι|)ος τους, καί 

ώς προς τή χρησιμοποίηση τους νά μήν αποτελέσουν εμπόδιο στό μετα

σχηματισμό της κοινωνίας. 

5.4. Σημαντικό επίσης θά εϋναι νά καθορισθούν ανώτατα επι

τρεπόμενα δρια αμοιβών καί σχέση ανάμεσα στην κατώτατη καί ανώτατη 

αμοιβή γιά νά περιοριστούν οί κοινωνικές ανισότητες. 

5.5. Αναγκαία εϊναι καί ή μελέτη του τρόπου κοινωνικοποίησης 

καί έλεγχου του εμπορίου ώστε νά καταστεί δυνατός δ εθνικός έλεγχος 

στό σύνολο του εισαγωγικού καί εξαγωγικού εμπορίου. 

5.6. "Η ντόπια τεχνολογία αποτελεί σημαντική προϋπόθεση 

γιά νά πάψει ή εξάρτηση της οικονομίας, της άμυνας, της επιστήμης 

καί της παιδείας άπό ξένα οίκονομικά κέντρα. Ή δημιουργία άνεπτυγ-

./.. 
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μένης τεχνολογίας μπορεί νά επιτευχθεί: 

α. μέ τήν ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας σέ συνάρτηση μέ τά 

δεδομένα του ελληνικού περιβάλλοντος, 

β. uè τήν παροχή σωστής τεχνικής παιδείας σέ δλα τά επίπεδα, ώστε 

νά διαθέσουμε τό απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό πού θά άξιοποι-

εΕ τόν τεχνικό μας εξοπλισμό. 

6.1. Στό τελευταίο τμήμα της ή είοήγηση σωστά επισημαίνει 

δτι δέν πρέπει νά εφησυχάζουμε καί νά περιμένουμε ακολουθώντας μιά 

πολιτική τοΟ "δλα ή τίποτε". Χρειάζεται συνεχής κινητοποίηση γιά 

νά άντιμετωπιστοΟν τά καθημερινά προβλήματα πού αντιμετωπίζουν ot 

εργαζόμενοι στή χώρα μας. 

6.2. Στό πλαίσιο τοϋτο χρειάζεται εμπεριστατωμένη ανάλυση 

των δυνατοτήτων πού παρέχει ή δημοκρατική συνεργασία ώστε νά προσ

διοριστούν σέ ρεαλιστικές βάσεις, καί όχι μόνο βραχυπρόθεσμα, ol 

μορφές καί προοπτικές της. 'Από τήν ανάλυση τούτη θά προκύψει 

ποιες δυνάμεις μπορεί νά είναι σύμμαχοί μας στην προσπάθεια γιά τό 

σοσιαλιστικό μετασχηματισμό, άν ή δημοκρατική συνεργασία μπορεί 

καί πρέπει νά επεκταθεί ή αντίθετα νά περιορισθεί σέ ορισμένα μόνο 

θέματα, όπως ή προάσπιση των δημοκρατικών θεσμών. 

6.3. Χρειάζεται επίσης συνεχής κινητοποίηση γιά ν'άντιμετω-

πίσουμε τήν καθημερινή πολιτιστική αλλοτρίωση καί τήν επιβολή των 

πολιτιστικών προτύπων των μητροπολιτικών κέντρων πού εϋναι ξένα 

προς τίς παραδόσεις του Λαοϋ μας. Πρέπει νά διασώσουμε τήν πολι

τιστική μας κληρονομιά. Πρέπει ταυτόχρονα ò φορέας του Λαϊκού 

Κινήματος νά δουλέψει γιά τήν ανάπτυξη, σέ ολόκληρη τήν "Ελλάδα, 

πολιτιστικής ζωής σύμφωνης μέ τίς ιστορικές καταβολές, τά ήθη καί 

τά έθιμα καί τίς ανάγκες του λαοϋ μας. Αυτή ή προσπάθεια στό χωριά, 

στην πόλη, στό χώρο δουλειάς πρέπει νά αποτελέσει τόν κρίκο πού' 

θά συνδέει άρρικτα τό Κίνημα μας, μέ τήν Κοινότητα, τό Δήμο, τό 

συνδικάτο, τους μαζικούς χώρους σέ κάθε μορφή οργάνωσης τους καί 

θά του χαρίσει καθοριστικό ρόλο στή Λαϊκή κινητοποίηση. 


