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^υμβολή* του j¡$>| £·Α//j" στό Πρόγραμμα 

u σημασία του προγράμματος είναι μεγάλη γ ιά τό Κίνημα · | ι α ν : ί θά συντελέσει 

στην ομογενοποίηση καί τήν κατανόηση των καθηκόντων ,οπως καί στην ερμηνεία 

των συνθηκών ,κατά τόν ίδ ιο τρόπο^Ιπό ολα τά μέλη καί οπαδούς του ΓΓίνηματος. 
,Jîd πρόγραμμα τ<5 βλέπω σάν εν* είδος εργαλείου αναγκαίου,γιά vá μπορεί 

τό fri νήμα νά προχωρήσει, en ναι αποτέλεσμα μιας ανάγκης καί πρέπει ν* χρησι

μοποιήσει τ#*> πείρα μας -Sv καί μ ικρ*- ; καί νά εΤναι αποτέλεσμα μιας συλλο

γικής έρτιασίας.^τό μέτρο ποΰ θά κατανοηθεί από* όλους η Ιναγκη αυτή μέ τάν_ 

ϊ δ ι ο τρόπο,καί τά καθήκοντα μας απέναντι της,τότε θά πετύχοιιμε καί τήν σω

στή εφαρμογή του προγράμματος« 

Ιτ*τά τήν γνώμη μου,θα Εποεπε vát γ ίνει ενα είδος "σχεδίου προγράμματος" 

πού θά εΐναι κάτι σάν "αιτιολογική έκθεση" νόμου-καί θά περιλαμβάνει σχόλια 

καί επεξηγήσεις ποΰ Ισως δέν θα fats/ δυνατό νά μπουν στό Πρόγραμμα·/*««ί 

εϊναι απαραίτητη μιά θεωρητική θεμελίωση της φάσης της κοινωνίας πού δια

νύουμε,καί χρει#<>ζεται \uÂ "είσαγωγή" -πού θά είναι σάν υποβολή προτά*εων-

καί ακόμα ο τρόπος περάσματος σ τόν λαό, 
Αό πρόγραμμα πρέπει βέβαια νά βασίζεται στίς αντικειμενικές συνθήκες 

-η ανάλυση τους είναι σέ αρκετό βαθμό Εργο του ^Bi£àIÂy,αλλά δέν %£ς δέχεται 

όλες μοιρολατρικά·Λ6τή εΐναι η συμβολή του προγράμματος | ν ά αλλάξει *$&&cvt<) 

α ν τ ι κ ε ι μ ε ν ι κ έ ς συνθήκες ,πού από τήν φύση τους περνούνε αλλαγή« η εκτίμηση 

μα ς "ποιες συνθήκες ποέπίί νά προσπαθήσουμε νά αλλάξουμε" πρ!»£ι αποφασΙ^Μ^ 

σημασία, γι«*τί υπάρχει ο κίνδυνος η" νά σταθούμε σέ γενικότητες χωρίς ρεαλι

στική αναφορά στίς συνθήκες του τόπου μας Υ\ νά παραγίνουμε ρεαλιστές καί 

νά δώσου#£ υπερβολική σημασία στίς συνθήκες,κάνοντας παραχωρήσεις ¿σύμφορες* 

*4 πρ#γραμμα μας πρέπει νά γ ί ν ε ι μέσο γιά τήν αλλαγή της νοοτροπίας των 

μή πολιτικοποιημένων^αυτό χρειάζεται μιά επιστημονική εξήγηση της σημερι

νής κοινωνίας καί κα θαρή ανάλυση πού θά 4#υθύνετ#ι£. στον λαόβ^έν πρέπει 

νά ξεχνάμε τήν διάχυτη δυσαρέσκεια καί δεξιών ακόμα στοίχείων,απέναντι στό 

σΰστημα-η διοχέτευση της δυσαρέσκειας Αυτής προς δφελος του Κινήματος,θά 

γίνει^ δυνατή μόνον 8ν έμεΐς οι ϊ δ ι ο ι Εχουμε τήν δυνατότητα νά ¿ξηγήσουμε 

τ ίς α ι τ ί ε ς της,καί νά Επωφεληθούμε Από τήν "αν*νκη αλλαγής" για να'επιση-

μάνουμε πώς Ιυτή η αλλαγή δέν εΤ fy^ δυνατή χωρίς κινητοποίηση των παραγωγι

κών δυνάμεων,νά δείξουμε μέσα από τό πρόγραμμα μας τόν τρόπο Ινί^ιστασης 

και κινητοποίησης./τά τονίσουμε πώς οι λεγόμενες "κρίσεις" του καπιταλισμού 

οσο κι αν έναλλάσοχται μέ π ε ρ ί ο δ ε ς ευημερίας,στίς μέρες μας^γίνανε συχνότε

ρες καί έντ|?νώτερες,£πισημανοντας σύγχρονα τήν καμπίλη της παρακμής, v a V 

καταλήξουμε στό συμπέρασμα πώς η εξάντληση των "δυνατοτήτων " του/<πτμαΤνει 

$&ς η εποχή της *Αλλαγης πλησιάζει. 
Γ ιαυτό οι προτάσεις γιά τήν καλύτερη οργάνωση του λαοΰ^γιά άμυνα εναντίον 
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κάθε επίθεσης,θά εξηγηθεί πώς περιέχει τή*ν δυναμική^ού οδηγεί μέσα από* 

καθημερινούς αγώνες στην επικράτηση του σοσιαλισμού. Pf μπορούσα vá? τό 

χαρακτηρίσω μια σύνθεση θέσεων καί'έναλύσεων. 

στερα έπ<5 τα πι<5 πάνω βαγαίνει σάν συμπέρασμα πώς η συμβολή της 
, ώ πιτροπης fíkty£^/r μπορεί νά είναι ουσιαστική" στό" πρόγραμμα·' 

Χ)<£τή*ν διατύπωση"είσαγωγης" ,η" προλόγου,η" σχεδίου προγράμματος, οπού 

θά περιλαμβάνονται αναλύσεις των πολιτικο-οΪκονομικων συνθηκών,αντικειμε

νικών χαί υποκειμενικων,τή*ν θεμελίωση του προγράμματος πάνω σ'αύτες καί 

τή*ν αναγκαιότητα της εφαρμογής του0 

2Hlvb$caciç του /ΐινηιίατος πάνω σέ διάφορους τομείς πχ. Α γε ίας, "αιδε ίας 

συνδικαλισμό,θα παρουσιάσω πιά καθαρά το* χαράκτήρα^του ψ^Λ.Ρ-^'κ&.ζ τόν 

δρόμο προς τ<5ν σοσιαλισμό ,οπως τ<5ν βλέπει τό Κίνημα μέβα στίς ¿Τλληνικες 

συνθηκες.^υτά είναι πάλι θέματα πού μπορεί νά Εχει συμμετοχή „ $ '^πιυροπή 

μgtς ιμαζύ μέ τή*ν συνεργασία είδικων από τις ήΡλαδικες καί επιστημονικές 

οργανώσεις. 

3Μ$ρΐ*θέση μας στην εξωτερική* πολιτικά,στον αγώνα γιά τήν εθνική* ανεξαρτη

σία, τι{ν ^μοκρατίκή* άσκηση της εξουσίας,τόν πλουρϋεΑισμό,κλπ» πού πρέπει 

νά καθορισθούν μέ σαφύνεια,εΐναί πάλι αρμοδιότητας της '*πιτροπης μας· 

4) Β*, σικώτερο έπ'ολα τ<5 μεταβατικό* στάδιο,'ο πρ^γραμμχ τισμό*ς της πο

ρείας του Ηνημ*ατ^,κοινωνικοποίηση,αποκέντρωση,αδτοδίαχείρισ^απαλλοτρίω

ση κτημάτων,η α φ ε ι ξ η των εργαζομένων σέ φορέα εξουσίας,επίσης εΐναί με

λέτες πού τό ^BitLlAç μπορεί σημαντικά να'συμβάλει· 
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