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Σχέδιο γιά Ινα σχέδιο προγράϋΐιατο€ τοϋ IIA.ΣΟ.Ε. 

Είναι γεγονός αναμφισβήτητο η ανάγκη διατύπωσης ενός προγράμματος 

τοϋ Κινήματος. Κάτι τέτοιο όμως θΐναι καθοριστικό γιά τήν ιδεολο

γική μορφοποίηση καί τή πολιτική ταυτότητα τοϋ ΠΑ.ΣΟ.Ι. κι επομέ

νως ορόσημο γιά τή παραπέρα πορεία τοϋ ΠΑ.ΣΟ.Κ. καί γενικώτερα 

τοϋ λαΐκοϋ Κινήματος. 

Πρέπει δμως πρίν τή διατύπωση οποιουδήποτε προγράμματος νά παρ-

θοϋν πολιτικές αποφάσεις πάνω σέ βασικά'ποοβλήματα. ti αναφέρω 

μερικά άπ'αύτά ποΰ κατά τή γνώμη μου είναι θεμελιακά γιά τή δια

μόρφωση πλάνου δουλείας γιά τδ 1$ πρόγραμμα, 

1. Προορίζεται γιά προεκλογικό (τ?|ς ερχόμενης η της επόμενης εκλο

γικές αναμέτρησης)%Χ δπότε §4 πρέπει η μποοεΤ νονά ι κυβερνητι

κό πρόγραμμα η προορίζεται γιά να δώσει τήν ιδεολογική καί πο

λιτική ταυτότητα στό κίνημα? Η Κ.Κ,Εσ. η τό Γαλλικό Σοσιαλισ

τικό κόμμα μ/sopoüv νά παρουσιάζουν ενα κυβερνητικό ποόγραμμα 

χωρίς νά θέτουν άμεσα καί επικίνδυνα σέ αμφισβήτηση τήν ταυτό

τητα τους, τουλάχιστον στά κεφάλια τον όπαδΚν τους. "Ισως μπο

ρεί νά γίνουν καί τά δυό τωυτΰχρονα. 

2. Θ&ναι πρόγραμμα ποΰ δέν θά xpg περιορίζεται σέ μιά γενική δια

κήρυξη τΏν άρχων τΤΙς 3»ις Σεπτέμβρη | θά συγκεκριμενοποιεί εντε

λές τίς αρχές αυτές σέ μέτρα ποΰ μποροϋν νά ψηφιστοϋν άπό τή 

νέα Βουλή; 

3. Στόχος θαναι τό πρόγραμμα ν'άποτελέσει συμβόλαιο μιδς νέας 

δημοκρατικές διακυβέρνησης τη"ς χώρας μέ τόν λαό ποΰ θά οδηγή

σει στή σοσιαλιστική κοινωνία; "Η θ&νσι ενα σοσιαλιστικό κα

θαρά πρόγραμμα ποΰ θά εφαρμοστεί (καί πως;) άπδ τήν αρχή; 

4. Μ Ιλλα λόγια, αυτό τδ πρόγραμμα θ·αχει σά στόχο του τήν δσο τό 

δυνατόν πλατύτερη απήχηση καί υιοθέτηση του άπό τό σΰνολο τον 

δυνάμεων ποΰ ζητοϋν ανανεωτικές λΰσεις στά σημερινά προβλήμα

τα τίΐς κοινωνίας μας καί τί %2$Sg£X χάραξη νέας πολιτικξη προς 

τήν κατεύθυνση τη"ς δημοκρατίας %αί τοϋ σοσιαλισμοϋ; Ή θαναι 

η συγκεκριμενοποίηση τοϋ δράματος τοϋ ΠΑ.ΣΟ.Κ.; (καί ποιο άλή-

i θεια είναι αυτό τό δράμα;) 

5. Κι'αν ακόμη είναι ενα καθαρά Πασοκικό πρόγραμμα καί δέν αποσκο

πεί ν'αποτέλεσει τή βάση μιας εύρΰτερης συνεργασίας θά $ πρέπει 
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νά αποφασιστεί προτα δ τρόπος μέ τόν οποίο θά οίκοδομηθεΤ δ σο

σιαλισμός. Θά υπάρξουν στάδια καί ποια; 

Χρειάζεται δηλαδή κατά τή γνώμη μου νά παρθοϋν αποφάσεις προτα 

στά παραπάνω σημεία καί μετά νά προχωρήσουμε στή διαμόρφωση τοϋ 

προγράμματος. Δέν μποροϋμε νά ξεκινήσουμε τή διαδικασία διαμόρ

φωσης τοϋ προγράμματος 5ν δέν τεθοϋν πρδτα οι οτδχοι τοϋ προγράμ

ματος, %οΰ ϊσως είναι έργο τη"ς Εκτελεστικές Γραμματείας | κά

ποιου δ?νλου πλατύτερου οργάνου. Καί δέν μποροϋμε νά ποοχωρήσου-

με τή διαδικασία διαμόρφωσης τοϋ προγράμματος αν δέν ξεκαθαρισ

τούν οι βασικές Ιδεολογικοπολιτικές μας θέσεις, που είναι Εργο 

καί τοϋ Ε£ΕΕΔΙΑ· (Τά σεμινάρια-συζητήσεις πού προγραμματίζουμε 

πιστεύω δτι ακριβώς εκεί στοχεύουν). 

Αυτά πού μποροϋμε καί πρέπει πρβτα | ταυτόχρονα μέ τά παραπάνω 

κατά τή γνώμη μου νά γίνει είναι ΙίϊΧ η απογραφή τη*ς σημερινές 

ελληνικές πραγματικότητας. Καταγραφή κι'ανάλυση των οικονομικών 

πολιτικών, κοινωνικών μαί πολιτιστικών δυνάμεων στή χώρα μας. 

Σημερινή δομή καί λειτουργία τοϋ κράτους, ιστορικο-πολιτική 

εξέλιξη τ?|ς χώρας μας ταξική διαμόρφωση κ.λ.π. ώΐναι κάτι απαραί

τητο γιά τον προσδιορισμό τΐ]ς πορείας, τΚν σταδίων κι'αντικει

μενικών δυνατοτήτων τοϋ σοσιαλιστικοϋ μετασχηματισμοϋ. 
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