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ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ "ΣΧΕΔΙΟΥ ΊΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ" του η.Α.κ*

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ 
ΣΤΟ Ο/ίϊΙΛ^ΪΑ^

ΚΕΝΤΡΙΚΟ 
~ ΤΟ ΜΑΗ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Κ.
ΤΟΥ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Θά επιχειρήσουμε υά Αναλύσουμε καί υά σχολιάσουμε 
τδ σχέδιο του Π.Α.Κ. γιά την μελλοντική κοινωνική καί 
πολιτική δομή στην ‘Ελλάδα.
Κατ’ αρχήν παρατηρούμε δτι :

α) Πρόκειται γιά μιά συγκεκριμένη χώρα, την 'Ελ
λάδα, στήν οποία άναφέρεται τό σχέδιο αυτό. Θά πρέπει 
λοιπδν νά παίρνει ύπ' όψη του τίς εσωτερικές καί έξω- 
τερικές συνθήκες, που υπάρχουν στή χώρα αυτή. Θά 
πρέπει δηλαδή νά είναι πραγματοποιήσιμο καί δχι ούτο- 
πιστικό.

β) Είναι σχέδιο μιας συγκεκριμένης ομάδας, ένδς 
έθνικοαπελευθερωτικου κινήματος, του Π.Α.Κ., καί θά πρέ 
πει, βέβαια, νά συμφωνεί' μέ τίς γενικές αρχές αυτής 
τής ομάδας.

Θά αρχίσουμε άπό αυτά τά δύο σημεία.
Τή σύντομη δτλαδή παρουσίαση :

α) Των εξωτερικών καί έσωτερικών συνθηκών στήν 
‘Ελλάδα καί

β) Των γενικών αρχών του Π.Α.Κ.

Σημ"ίωση 
" Στόχοι

ή ανάλυση αυτό έγινε 
Αγώνα τού Π.Α.Κ. -

ιιέ Βάση τή μπροσούρα 
Σχέδιο γιά συζήτηση"του



Α. ΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Α. 1 0|______________ συνθήκες

α) Οίκονοαικές : *Η ‘Ελλάδα, όσον αφορά ατό οικο
νομικό καί κοινωνικό της σύστημα, ανήκει στις καπιτα
λιστικές χώρες. "Οσον αφορά στο έπίπεδο τής ανάπτυξης 
τής ελληνικής οικονομίας, σέ σύγκριση π.χ. με τις 
πλούσιες βιομηχανικές χώρες τής Ευρώπης, ή ‘Ελλάδα εί
ναι μία υπανάπτυκτη χώρα.
*Η κατάσταση αυτή τής ελληνικής οικονομίας, σέ συνδυασμό 
μέ τούς υπόλοιπους δεσμούς της (στρατιωτικούς) μέ καπι
ταλιστικές χώρες τής Ευρώπης καί κυρίως μέ τίς Ε.Π.Α., 
οδήγησαν τήν ελληνική οικονομία στήν απόλυτη εξάρτηση 
άπό τό ξένο μονοπωλιακό κεφάλαιο.

*Από οικονομική άποψη λοιπόν, αποτελεί σήμερα ή *Ελ 
λάδα πεδίο ασύδοτης δράσης των ξένων μονοπωλίων γιά 
τήν εξασφάλιση απίστευτα προνομιακών συμβάσεων γιά επεν
δύσεις καί γιά τή ληστρική εκμετάλλευση των ελληνικών 
φυσικών πόρων καί του ελληνικού έργατικού δυναμικού.

β) Πολιτικές : Δουλικός καί ανίσχυρος ύπηρέτης τών 
σχέδιων αυτών τού ξένου μονοπωλιακού κεφαλαίου στήν 
'Ελλάδα είναι αυτοί, πού σήμερα αποτελούν τόν "κυβερ
νητικό" μηχανισμό, ή στρατιωτική χούντα δηλαδή καί τό 
αστυνομικό της κράτος.
Δουλικά είναι αυτά τά πρόσωπα απέναντι στούς ξένους 
επιχειρηματίες γιατί αυτοί, εκτός άλλων, τούς στηρίζουν 
στήν έξουσία καί παρατείνουν τήν παραμονή τους σ ’ αυτή 
*Ανίσχυροι είναι γιατί δεν βρήκαν ανταπόκριση στις 
μάζες τού ελληνικού λαού.

’Εκτός άπό αυτούς τούς κάτοχους τής έξουσίας τού 
κρατικού μηχανισμού, υπάρχουν στήν ‘Ελλάδα: καί οί εκ
πρόσωποι τών προχουντικών κοινοβουλευτικών δυνάμεων, οί 
άποκαλούμενοι "παλαιοί πολιτικοί".
*0 ρόλος τους στήν ελληνικά ιστορία φαίνεται νά εληξε 
μέ τό ξενοκίνητο στρατιωτικό πραξικόπημα τής ¿1.Δ.67» 
όχι έξ’ αιτίας αυτού τού ίδιου τού πραξικοπήματος, αλ
λά εξ’ αίτιας τού αδιέξοδου πού είχαν οδηγηθεί τά



πολιτικά πράγματα στην 'Ελλάδα λόγω :
- της αφύπνισης καί ααχητικης κινητοποίησης τον ελ

ληνικόν λαόν άπδ τή μιά μεριά καί
- των πραξικοπηματικών ενεργειών τον ξενοκίνητου καί 

ξενόδουλου ελληνικοί) "παρακυβερνητικου μηχανισμού", σέ 
συνδυασμό με την ανικανότητα των πολίτικων δυνάμεων της 
χώρας νά αντιμετωπίσουν τις παρακρατικές δυνάμεις, μέ.
τή σωστή καί μεθοδική καθοδήγηση των κινητοποιημένων 
λαϊκών μαζών καί τήν κατά τδ δυνατό έκμετάλλευση των 
συνταγματικών τους δυνατοτήτων.

0* λαϊκές μάζες άπό τήν άλλη μεριά έχουν προχωρήσει 
πολύ στήν άφύπνισή τους καί τή συνειδητοποίηση του 
πλαίσιου στό όποιο αναγκάστηκαν νά ζοϋν.
"Υστερα άπδ τήν εφτάχρονη ένταση τής καταπίεσης άπό 
τδ αστυνομικό κράτος της χούντας καί τής εκμετάλλευσης 
άπό τό ξένο άλλά καί τδ έξαρτημένο ελληνικό κεςάλαιο,
δεν υπέκυψαν παραδεχόμενοι τή χούντα καί τούς άφεντάδες
της καί επιπλέον ξεπέρασαν τά παλαιό, πολιτικά πρόσωπα 
καί σχήματα καί. τάχτηκαν στίς γραμμές ενός ασυμβίβαστου
αγώνα μέ μακριές καί πλατιές προοπτικές.

γ) στρατιωτικές : Οι ελληνικές στρατιωτικές δυνάμεις 
σάν ηγεσία έχουν περάσει στον απόλυτο έλεγχο των αντί
στοιχων αμερικανικών υπηρεσιών, ενώ σάν μηχανισμός χα
ρακτηρίζονται άπό πλήρη διάλυση. Είναι αδύνατο, υστέρα 
άπό τίς διαδοχικές έκκαθαοίσεις καί τίς φατριαστικές
διαιρέσεις, νά θεωρηθούν σάν δεμένο σύνολο, που μπορεί 
νά λειτουργήσει αποτελεσματικά για τήν αντιμετώπιση έξω·* 
τερικοΰ κινδύνου. *0 ρόλος τους περιωρίζεται στήν άστυ- 
νόμευση του ελληνικού λαού.
Μέ κανένα όμως τρόπο δεν είναι δυνατόν νά συμφωνουν 
τά στρατευμένα ελληνικά νειάτα μέ όλη αυτή τήν κατά
σταση του εθνικού ξεπουλήματος καί παρακμής.



Α.2 ΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

α ) Οίκονομιη£σ, : Στην ‘Ελλάδα έχουν έπενδυθει ευρω
παϊκά καί αμερικάνικα κεφάλαια, κυρίως μονοπωλιακού χα
ρακτήρα, των · οποίων τά συμωέροντα είναι δεμένα μέ την 
ανάγκη γιά την ύπαρξη άγριων καταπιεστικών καί εκμεταλ
λευτικών συνθηκών η τουλάχιστον μέ την αστική κοινωνική 
δομή σέ μιά υπανάπτυκτη χώρα.
Κίνητρο των επενδύσεων, ιδιαίτερα τής τελευταίας εφταε
τίας, ήταν ή δυνατότητα τής ασύδοτης κερδοσκοπίας.
*Η παραμικρή προσπάθεια γιά την άνατροπή αυτών των 
συνθηκών θά συναντήσει τήν υπολογισμένη αντίδραση των 
οικονομικών συμφερόντων, πού σύμμαχο καί εν μέρει όργα
νό τους θά έχουν τίς πολιτικές καί στρατιωτικές δυνάμεις 
των καπιταλιστικών χωρών πού έχουν επενδύσεις στην ‘Ελλάδα.

β) Ηολιτικοστρατιω^ικές : Στο διεθνή πολιτικό καί στρα
τιωτικό χώρο ή ‘Ελλάδα είναι στενά δεμένη μέ τη δυτι
κή συμμαχία. *Η στρατηγική της σημασία σάν Βάσης καί 
όρμητήριου γιά επεμβάσεις ή τουλάχιστον έπιρροή στον 
καίριο γιά τούς καπιταλιστές- ιμπεριαλιστές χώρο τής μέ
σης ανατολής αλλά καί τής μεσογείου ολόκληρος είναι 
μεγάλη. 'Εκτός αυτού ιδιαίτερα βαρύνει καί ήί έπιρρόήξ;· 
πού θά είχε ή επιτυχία, ενός απελευθερωτικού κινήματος 
μέ σοσιαλιστικό περιεχόμενο στήν ‘Ελλάδα, σάν παράδειγμα 
γιά τούς λαούς άλλων χωρών όπως π.χ. ή Τουρκία, ή 
'Ισπανία, ο Πορτογαλλία καί, ίσως, ή 'Ιταλία.

"Ολα αυτά συνιστουν τίς μεγάλες δυσκολίες, πού εχει 
νά άντιμετωπίσει ενα έθνικοαπελευθερωτικδ - σοσιαλιστικό 
κίνημα στήν ‘Ελλάδα, κυρίως όσον αφορά στήν αντίδραση 
των ξένων καπιταλιστικών - ιμπεριαλιστικών συμφερόντων. 
‘Αλλά υποδηλώνουν ταυτόχρονα καί τήν αναγκαιότητα ενός 
τέτοιου άγώνα. Άλλοιώς είναι αδύνατη μιά ριζική καί 
οριστική λύση τών προβλημάτων τού ελληνικού λαού.
Γιατί τό άποτέλεσμα ενός μετριοπαθούς άγώνα μέ περιο
ρισμένους στόχους, πιθανώτατα δεν θά δικαιώσει τίς 6υ~ 
σιες του.



Είναι πολύ ση μαντικό 
κίνημα, νά εξελιχτεί' 
βρουν τό χρόνο καί 
εξωτερικοί μας εχθροί 
υπηρέτες τους»

επομένως, δταν έκραγεί ενα τέτοιο 
γρήγορα καί νά εδραιωθεί πρίν 

τή δικαιολογία νά άντιδράσουν οι 
καί οι ντόπιοι συνεργάτες καί

Μετά τή σύντομη αύτή ανασκόπηση, προκύπτει δτι ενα 
πολιτικό - κοινωνικό πρόγραμμα γιά τήν ‘Ελλάδα- θά πρεπει 
κατ* ανάγκην νά προβλέπει τά. εξής :

- Τήν κατάργηση τής οικονομικής, στρατιωτικής καί πο
λιτικής εξάρτησης τής ‘Ελλάδας άπδ τό ξένο μονοπωλιακό 
κεφάλαιο καί τά ιμπεριαλιστικά συμφέροντα των Ε.ΓΙ.Α. 
κυρίως, γιατί αυτά αποτελούν τή βαθύτερη αιτία γιά τά 
σημερινά πάθη του ελληνικού λαού,

- Τήν κατάργηση των καπιταλιστικών» παραγωγικών σχέσεων 
καί τού άστικού κοινωνικού συστήματος, πού σήμερα υπάρ
χουν στήν 'Ελλάδα, γιατί αυτά άποτέλεσαν τά ορμητήρια 
καί τά στηρίγματα τού διεθνούς καπιταλισμού καί ίμπερι- 
αλισαού στήν προσπάθεια του γιά τήν υποδούλωση τής 
πατρίδας μας.

- Τήν έξόντωση των αντιδραστικών έκείνων δυνάμεων, 
πού έστήριξαν καί ¿συντήρησαν τό λαομίσητο χουντικό κα
θεστώς αλλά καί γενικώτερα τό ένοχο κράτος τής δεξιάς, 
ώστε ποτέ πιά νά μή μπορέσουν νά παίξουν αυτό τό ρόλο0

- Τή συνεπή καί αδιάλλακτη τακτική γιά τήν έπιτυχία 
αυτών των σκοπών, ώστε νά κεοδίσει τήν έμπιστοσύνη των 
λαϊκών μαζών καί νά συγκεντρώσει γύρω του τά άξιολο- 
γώτερα, τά πιό προοδευτικά καί μαχητικά στοιχεία τού 
ελληνικού λαού.

"Ολα αυτά περιλαμβάνονται στδ σχέδιο αυτό τού Π.Λ.Κ., 
στήν πρώτη καί τή δεύτερη σελίδα.
Είναι επομένως τό πρόγραμμα αυτό σέ γενικές γραμμές 
προσαρμοσμένο στίς ανάγκες πού πηγάζουν άπδ τίς έσω- 
τερικές καί εξωτερικές οικονομικές - στρατιωτικές - πολι
τικές συνθήκες, που ύπάρχουν στην ‘Ελλάδα·



Β. 01 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ Π. Α * * Κ .

Οι αρχές αυτές είναι οι έξης τρεϊς
- *Εθνική ανεξαρτησία
- Λαϊκή κι>ριαρχία ( μέ μηχανισμό τή

διαδικασία )
- Κοινωνική δικαιοσύ'νη ( στά πλαίσ ια

στικής κοινωνίας )
καί μάλιστα :
£Τ*' I έθνική άνεξ;αρτησία σάν προϋπόθεση γιά
κυρ ιαρχία καί αυτή σάν πρ• οϋπόθεση γιά
τής κοινώνικής δικαιοσύνης.

"Ας δούμε τώρα άναλυτι κά αυτό τ4? #Ο 1
χο καί άς έρευνήσουμε τή σύνδεση άνάμε<
χεια του»

Β.1 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ποτέ μιά κοινωνία ανθρώπων δεν πρόκειται νά δώσει 
οριστική λύση στά προβλήματα., , πού από καιρό σέ καιρό 
την συνταράζουν καί την αναστατώνουν, άν δεν κατορθώ
σει νά εφαρμόσει ενα σύστημα, πού νά εξασφαλίζει τήν 
κοινωνική__δικαιοσύ νη.
*Η φιλελεύθερη αστική δημοκρατία διατύπωσε τήν κοινωνι
κή δικαιοσύνη σάν πρόθεση καί ευχή, άποδείχτηκε όμως 
ότι δεν είναι σέ θέση νά τήν πραγματώσει. Αιτία είναι, 
μέ λίγα λόγια, τό ότι δεν είδε τήν κοινωνική δικαι
οσύνη σάν κοινωνικό οργανωτικό σχήμα αλλά σάν ιδεολο
γικό σχήμα, όχι σάν πράξη αλλά σάν Ιδανικό καί τό’ ότι 
άρνήθηκε τόν ταξικό χαρακτήρα του αγώνα για τήν πραγ- 
μάτωσή της.

‘.Αλλά τί εννοούμε άναλυτ ι κώτερα μέ τόν 
νική δικαιοσύνη" ;

α) Τήν κατάργηση τής εκμετάλλευσης τού 
άπό άνθρωπο, εκμετάλλευσης πού συνδυάζεται 
μέ καταπίεση.

β) Τήν εξασφάλιση ίσων δυνατοτήτων σέ 
τής κοινωνικής ομάδας*

όρο "κοινω-

άνθρώπου 
κατ * άνό:γκη

όλα τά μέλη 

-7-



γ) Τήν κατοχύρωση απέναντι στό σχηματισμό καί την
ανάπτυξη προνομιούχων στρωμάτων τον πληθυσμού, παρά τις 
αρχικά ίσες δυνατότητες.
Πρός τούτο θά πρέπει τό μέσο βιωτικό επίπεδο της κοι
νωνικής ομάδας ( πού καθορίζεται σέ γενικές γραμμές άπό 
την περιουσία, τήν παραγωγικότητα καί τό πλήθος της ) 
νά αποτελεί καθοριστικό στοιχείο τού πλαίσιου στδ όποιο
ζούν καί κινούνται τά μέλη· της.
Αυτό σημαίνει δτι σύμφωνα μέ την κοινωνική οργάνωση 
δέν θά μπορούν όαάδες ή άτονα, γιά διάωορους λόγους, 
νά κατέχουν βιωτικό επίπεδο σημαντικά ανώτερο άπό τό
μέσο, ούτε, όμως, θά γίνεται ανεκτό, άλλες υποομάδες ή 
άτομα νά πέφτουν σημαντικά κάτω άπό τό μέσο δρο.

‘Η διευκοίνηση είναι απαραίτητη, γιατί ακόμα καί 
δταυ στό ξεκίνημα μιας κοινωνίας οι δυνατότητες πού 
παρέχονται σέ ολους είναι κοινές, οί διαφορές πού όπωσ 
δήποτε θά υπάρχουν στά μέλη τής κοινωνίας σάν άτομα
καί στίς τυχαίες δυνατότητες πού θά τούς δοθούν, άν 
έπιτραπει νά έκδηλωθούν καί νά αναπτυχθούν ανεμπόδιστα, 
θά οδηγήσουν στήν πόλωση της ομάδας, στό σχηματισμό 
δηλαδή ύποοαάδιογ, πού θά διαχρέρουν στήν κοινωνική, τους 
κατάσταση καί θά ένδιαφερθούν γιά τή διατήρηση των 
δημιουργημένων προνομίων τους.
ΐό καθεστώς τής κοινωνικής δικαιοσύνης πρέπει επομένως 
νά προβλέπει :

α) ίσες δυνατότητες γιά ολους
β) προληπτικό μηχανισμό γιά τήν άποφυγη τής πόλω

σης κατά τή λειτουργία τού συστήματος.

Τό πρώτο πραγματοποιείται σέ μιά σοσιαλιστική κοι
νών ία

Τό δεύτερο Βοηθιέται άπό τήν αποκέντρωση σέ συνδυα
σμό μέ τήν αΰτοδιαχείρηση καί τή διατήρηση τής μορφής 
τού ταξικού αγώνα.
‘Η αποκέντρωση καί ή αύτοδιαχείρηση αποτελούν ουσιαστι
κή πραγυατοποίηση τής δυμοκρατικησ.__διαδικασίας, τής άμε
σης συμμετοχής τού λαού στό μηχανισμό σχεδιασμού καί
εκτέλεσης.



Β,2 Η (χωρίο__gpovc}__ΛΑΪΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΊΑ

‘Η εξασφάλιση του σωστού κοινωνικού προγράμματος δεν 
άοκεϊ γιά τδ σωστό αποτέλεσμα. ‘Ο διοικητικός μηχανι
σμός γιά κανένα λόγο δεν πρέπει νά κηδεμονευτεί άπό 
μειοφηφίες, στο όνομα π.χ, της "πολίτικης ανωριμότητας" 
του λαού, άλλα νά συνδεθεί άμεσα, χωρίς όρους, μέ τό 
λαό. *Αλλοιως οί κοινωνικές επαγγελίες κινδυνεύουν νά 
μείνουν μόνο σχήμα, ένώ η έΑουσία θά συγκεντρωθεί σέ
μιά όλιγαοχία είτε κεφαλαιοκρατική είτε γραφειοκρατική.

*Δλλά ή δύναμη καί ή έξουσία δεν έχει μόνο τιολιτι- 
κή, κυβερνητική μορφή αλλά, καί κατά κύριο λόγο, τή 
μορφή τής δύναμης των όπλων, πού είναι καί ή μόνη
άναμφισ Βήτη τη.
Δεν πρέπει επομένως ή λαϊκή κυριαρχία νά περιοριστεί 
στήν τιολιτική μορωή έξουσίας, αλλά σέ κάθε στιγμή νά
μπορεί νά έκφραστεί αποτελεσματικά μέ τά όπλα.
Αυτό σημαίνει λαό ένοπλο μέ αυτοδιοίκηση τής δύναμής 
του — δυναμική λαϊκή κυριαρχία.

Β « 3 ΕΘΝΙKH ANErΑΡΓΗ ΣIA

Μέχρι στιγμής μελετήσαμε τό πώς 
ιιε τήν κοινωνική ομάδα νά ζεί καί 
Δεν εξετάσαμε όμως τά πλαίσια στα 
Καί τά πλαίσια υπάρχουν, γιατί τδ 
σέ τόπο ή ομάδα απομονωμένη, άλλα 
κράτος ανάμεσα σέ άλλα κράτη.
> *Η πικρή πείρα στήν ‘Ελλάδα, πού σέ πολλούς μας 
εγινε συνείδηση τά τελ.ευταία χρόνια, δείχνει πώς ή κυρ- 
ιώτερη, ή πρωταρχική αιτία των παθών μας είναι ή 
έξάρτησή μας άπό άλλες, έθνικές καί ( σύμφωνα μέ τίς 
μοντέρνες εξελίξεις ) πολυεθνικές ομάδες καί συμφέροντα. 
Καί άν κάτω άπό τέτοιο καθεστώς είναι δύσκολο καί άκρι 
Βοπλήρωτο τό νά πετυχαίνει κανείς αιτήματα περιορισμένου 
χαρακτήρα τό νά προσπαθεί κανείς νά άλλάξει τό κοι
νωνικό καθεστώς κάτω άπό τήν παράλληλη παραδοχή τής 
εξάρτησης, δείχνει ότι δεν έχει καταλάβει πού βρίσκεται.
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θά θέλαμε νά δοΰ~ 
νά διοικείται. 

όποια θά βρίσκεται, 
σχέδιο δεν άφορά 
σέ ενα λαό, ενα



('* Περιορισμένου χαρακτήρα δέν είναι μόνο τό αίτημα
αύξησης αισθών η με ίωσης των φόρων * καί αυτή ή άλ
λαγή κυβερνώντας κόμματος, στά δεδομένα πλαίσια τής
έξάρτησης, άποδειχνεται κοροϊδία. )

Προκύπτει επομένως, κατά τήν αντιμετώπιση της ρεα
λιστικής έφαρμογής των προηγουμένων άρχώυ, σάν άπαραίτητη 
προϋπόθεση καί πρώτο βήμα, ή πραγματοποίηση τής έθνι- 
κής άνεξαετήαίας ( οικονομικής, πολιτικής καί στρατιωτικής).

*Ανακεφαλαιώνοντας μπορούμε νά πούμε οτι :
Γιά την πραγματοποίηση της σ_ο__σ _ι α λ. ι σ τ ι κ ή ς
κ ο ± ν ω ν ί α ς ( του καθεστώτος δηλαδή κ ο ι. ν ω ν ι - 
κ ή ς  δ ι κ α ι ο σ ύ ν η ς ), άπαραίτητη προϋπόθεση είναι
ή ε θ ν ι κ ή  ά ν ε ξ α ρ τ η σ ί α καί πώς η κατοχύρω-
ση του συστήματος καί ή προστασία των θεσμών άπαιτουν :
δ η μ ο κ ρ α τ ι κ ή  δ ι α δ ι κ α σ ί α άλληλένδ ετα δεμένη
μέ τήν δ υ ν α μ ι κ ή λ α ϊ κ η κ υ ρ  ι α ρ χ ί α.

Παρένθεση : Σε δλα δσα άυαφέραμε προηγούμενα, τό αντι
κείμενο βέβαια τής φροντίδας μας ήταν ό άνθρωπος καί
τό περιβάλλον του, 'Αλλά εξετάσαμε τά διάφορα θέματα 
μόνον δσον άφορα σέ κοινωνικές ομάδες.
Είναι απαραίτητο εδώ νά τονιστεί, πώς γιά νά είναι
ένα κοινωνικό - πολιτικό πρόγραμμα ανθρώπινο, πρέπει νά 
αναγνωρίζει τόν άνθρωπο σάν άξια καί νά τόν σέβεται 
σάν άτομο. Καί μέν τό συμ®έοον του κοινωνικού συνό
λου είναι σπουδαία θέση, άλλά δέν πρέπει νά οδηγεί 
στην καταπίεση του ανθρώπου σάν ατόμου.

Πρέπει λοιπόν νά εξασφαλιστούν :
α) αρχές γιά τή σχετική προστασία του ατόμου μέ

σα στό σύνολο άπό τήν κατάχρηση τής έννοιας του
καλού του συνόλου, (π.χ, χάρτης ανθρωπίνων δικαιωμά
των του Ο.Ε.Ε. )

β) δχι μόνον άρχεε, άλλά καί θεσμοί καί διαδικασία, 
πού νά έξασφαλ»ίζουν τήν έφαομογή τους. ( π.χ. ο θε
σμός τής α ν ε ξ ά ρ τ η τ η ς___δ ι κ α ι ο σ ύ ν η ς
καί ή δημοκρατική διαδικασία ),



Γ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΝ ΑΡΧΩΝ_ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ__ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Τδ πρώτο βήμα στην πραγματοποίηση της κοινωνικής 
δικαιοσύ νη ς ειναι iη κατοχύρωση της κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς
ι δ ι ο κ τ η σ ί α ς των παραγωγικών μονάδων.

Δεν υπάρχει πιά ή 'ατομική ιδιοκτησία, αίτια δημι-
όμαδικών συμφερόντων, μεουργίας ισχυρών ατομικών ι 

άποτέλεσμα την ανάδειξη καί έπιβολή :τομων η
οι οποιε·' στο δνομα τυς 'εθνικής οικονομίας

ομάδων, 
τής

"βιομηχαυικής ανάπτυξης" ή δπως άλΛοιώς ονομάζουν τά 
συγκαλυμένα ταξικά τους συμφέροντα, αρχίζουν νά εκ
μεταλλεύονται τό εργατικό καί αγροτικό δυναμικό τής 
χώρας, νά καταπιέζουν τίς μεγάλ.ες μάζες του πληθυσμού, 
νά καταδιώκουν άγρια τίς προοδευτικές δυνάμεις, νά καλ
λιεργούν μεθοδικά την οπισθοδρόμηση καί τό σκοταδισμό, 
γιά νά μτιοροΰν ανεμπόδιστοι νά κερδοσκοπούν.

Τά Ισχυρά αυτά ατομικά καί δμαδικά συμφέροντα^ οδη
γούν στην άρχή στό σχηματισμό ενός οίκονομικσύ κατε
στημένου , τό οποίο γιά τήν άνεμπόδιστη προώθηση των 
συμφερόντων του αποκτά άπό τά παρασκήνια ή καί ανοιχτά 
τόν έλεγχο των λαϊκών αντιπροσωπευτικών δυνάμεων στίς 
κοινοβουλευτικές δημοκρατίες, δηλαδή τής βουλής καί τής 
κυβέρνησης.
Γιά τήν ασφαλέστερη εξασφάλιση τής πλεονεκτικής θέσης, 
πού έχει ηδη κατακτήσει, καί μέ τή βοήθεια πλέον τής 
υποχείριας του αντιπροσωπευτικής εξουσίας ( νομοθετικής 
καί έκτελεστικής ), προχωρεί καί στήν κατάληψη τού

-μίχου των ένόπλων
ίτσι 7ΐλέον έχουμε

δυνάμεων της χωράς, 
τό γνωστό μας σχήμα τής τριπλής

εξουσίας : οι,κονοι.1 ικό__κατεστημένο , μέ όργανό τήν σ.ντι-
προσωπευτ ική__"λ αϊ. κή " έ ? ουσ i α καί προστάτη τόν ένοπλο
"εθνικό" στοατό.

Προσπάθειες καταπολέμησης τής δημιουργίας ενός τέτοιου 
κατεστημένου μέ τή σταδιακή κατάργηση τού πλαίσιου στό 
όποιο ζεΐ στίς παραδοσιακές άστικές κοινωνίες,τής
ελεύθερης__ο ίκονομ ίας δπως λέγεται, καί προώθηση τής
αρχής τής κρατικής ίδιοκτησίας καί ελέγχου στήν οικο
νομία, ή κρατικοποίησηο δπως τή λένε, οδηγεί σέ απο
τυχία.



Καί τούτο γιατί ή κρατική εξουσία, στήυ αστική κοινο
βουλευτική δημοκρατία, βρίσκεται κάτω άπό τον έλεγχο 
αυτού του ίδιου του κατεστημένου.

"Αν υποθέσουμε δέ οτι παρ’ δλες τίς αντίξοες συν
θήκες, καταφέρνουν οί λαϊκές δυνάμεις νά αφυπνιστούν 
καί μαχητικά πλέον, στά πλαίσια όμως πάντα τής "αστι
κής δημοκρατίας_δυτικοί)__τύπου ", νά έχουν τίς πρώτες
έιιιτυχίες γιά την απόκτηση έλέγχου του κρατικού μηχα
νισμού, τότε τό τί συμβαίνει είναι γνωστό :
*0 ένοπλος φρουρός των συμφερόντων του κατεστημένου καί
κατ’ εύωημισμό "έθνικός στρατός" έπεμβαίνει γιά την κατά 
πνιξη του λαϊκού κινήματος μέ τή βία. "Αν παρ’ ολα 
αυτά ό λαός άνθίσταται, δέν διστάζει η κρατούσα τάξη, 
στό όνομα ένός "έπερχόμενου κομμουνιστικού κινδύνου" π.χ
νά επιβάλει καθεστώς απροκάλυπτης δικτατορίας .

Σήμερα μάλιστα στην 'Ελλάδα, ή κατάσταση είναι ακό
μα πιό κρίσιμη στό συσχετισμό των δυνάμεων γιατί ή 
ελληνική κρατούσα τάξη δέν έχει τόσο ιδιόκτητα συμφέ
ροντα, αλλά πρακτορεύει άλλα ίσχυρώτερα, αλλοεθνή καί 
πολυεθνη.

Τό συμπέρασμα είναι,’ ότι ο ελληνικός λαός ούτε στό 
αστικό κοινοβουλευτικό σύστημα βλέπει νά πραγματοποιείται 
ή κυριαρχία του, άλλα ούτε μέ βαθμιαίες κρατικοποιήσεις 
μπορεί νά ελπίζει στή μείωση τής δύναμης της κρατού- 
σας τάξης καί των πατρόνων της ( π.χ0 Χιλή )

Φτάνουμε λοιπόν στή μόνη λύση πού απομένει, στό κα 
θεστώς τής κοινωνικής ιδιοκτησίας τό όποιο,!έπειδή είναι 
αντίθετο στά συμφέροντα των πολυεθνικών μονοπωλίων, πρέ- 
'πει νά τό βλέπει κανείς αναπόσπαστα δεμένο μέ τήν 
εθνική ανεξαρτησία.

‘Αλλά ό ελληνικός λαός δέν ύπέφερε μόνο άπό τήν 
έλλειψη κοινωνικής δικαιοσύνης μέ τη μορφή τής οικο
νομικής ανισότητας. Τού έλειψε η αληθινή δημοκρατική 
διαδικασία:, ή λ.αϊκή κυριαρχία, ό σεβασμός, τέλος, τών 
στοιχειωδών έστω άνθρώπινων δικαιοίμάτων®
Είναι επομένως γιά τον έλληνικό λαό ή κοινωνική δικαι
οσύνη χωρίς την άσκηση τής λαϊκής κυριαρχίας "μίση 
λύση". Μ* άλλα λόγια, μιά σοσιαλιστική κοινωνία μέ συγ
κεντρωτικό διοικητικό σύστημα δέν άνταποκοίνεται στους
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πό/θους του ελληνικού λαού, άλλα καί κάθε λαού*

Με συνεπή, έπαγωγικό τρόπο, καταλήγουμε λοιπόν στό 
προτεινόμενο άπό τό Π.Α.Κ. σύστημα κοινωνικής ιδιοκτη
σίας, όπου κοινωνικοποίηση όέν σημαίνει κρατικοποίηση , 
άλλα ότι τόσο ή ίδιοκτησία όσο καί 6 έλεγχος των
παραγωγικών__αρνάδων__καί__δ ια,δ ι κασ ι ών περνούν στους άντί-
στοιχους κάθε φορά φορείς Οι.χ. κοινότης, περιφέρεια, έθνος ).

Νέο στοιχείο στην καινούργια μορφή του' σχεδίου εί
ναι καί ο λεπτομερέστερος ορισμός γιά τήν έξαίρεση τής

άγοοτικ.ής ή βιοτεχνικής__επιχείρησης, ή οποία
παίρνει μιά αντίστοιχη καθωρισμένη μορφή κοινωνικοποίησης, 
του συνεταιρισμού.

Νέο στοιχείο είναι έπίσης τά περί συνδικαλιστικων 
σωματείου γιά τή διεκδίκηση τής κατά κλάδο δίκαιας κα
τανομής εισοδήματος.



ΠΑΡΕΝΘΕΣΗ : Τό σχήμα ποΰ περιγράφηκε παραπάνω συνδέ
εται κατά άμεσο τρόπο μέ την έκπαίδευση καί τήν πνευ
ματική καλλιέργεια του πληθυσμού» Καί νά γιατί :

Στην κοινωνία ποΰ προτείνεται, όλη ή έξουσία κατ- 
ευθύνεται καί μοιράζεται στη βάση, στό λαό» Γιά νά
άναλάβει όμως μέ συνέπεια καί άποτελεσματικότητα ό λαϊ
κός πληθυσμός θέματα όπως : οικονομική Ανάπτυξη, όμαλή
λειτουργία τ£3ν θεσμβν, σωστή χρήση τής ένοπλης δύναμης, 
δρθή τοποθέτηση στό διεθνή χώρο καί πάνω απ’ όλα έν~ 
συνειδητό καί Αποτελεσματικό έλεγχο τού σεβασμού τδν Αρ
χών καί θεσμών τής νέας κοινωνίας, είναι Απαραίτητη. ή 
μόρφωσή του καί ή άρτια ειδική έκπαίδευση·
Πρωταρχική σημασία λοιπόν γιά τήν Ανάπτυξη καί τήν ά
μυνα τής σοσιαλιστικής κοινωνίας Αποκτά τό θέμα “έκ
παίδευση" »
"Ενα προτεινόμενο σχετικό προοδευτικό μέτρο είναι τό περί 
δωρεάν καί ΰποχρεωτ^κή£__έκπαίδευση£.

"Αλλοι προοδευτικοί θεσμοί :
- Υποχρεωτική άπασχόληση γιά όλους
- δωρεάν κοινωνική Ασφάλιση
- κοινωνική καί οικονομική ίσότητα τίον δύο φύλων
- διαχωρισμός κράτους καί έκκλησίας
- γιά τούς τυχόν θρησκευόμενους, έλευθερία θρησκευ

τικήν πεποιθήσεων
- τέλος, Ανεξαρτησία τής δικαιοσύνης Από τις Υπό

λοιπες μορφές έξουσίας»



Δ · ΜΜΪ29..«22Ι^^ΟΙίΜΟΥ^^ΟΡΓΜβΣΗΓ_ ,^ΑΙ_^ΔΙ0ΙΚΗΣΗΓ

Δ.Ι ΛΑΟΣ

Στα πλαίσια τής λαύκής κυριαρχίας καί τής δημο
κρατικής διαδικασίας έχουμε ^¡¿εση^^έκλοχ^ Από τ<5 λαό τόν 

α) κοινοτικών συμβουλίων 
β) περιφερειακών συμβουλίων

'Επειδή τά δύο αΰτά συλλογικό όργανα είναι ή πηγή κά
θε ¿κΐελεστικής_έξουσίας κα  ̂ νομοθετικής__22^1112 > έχουμε
με την άμεση έκλογή τους Από τό λαό συμμετοχή τής βά

οτή ¿Ε£2222-23__Ιΐί2_Ιϊ2£ΑΙΐκίΐ£ παί οτήν 22κ22Ί1 _τήζ
¿¿ουσίας.

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ

*Η χώρα Αποκεντρώνεται σέ έντεκα (II) περιφέρειες. 
Κάθε περιφέρεια άπαρτίζεται Από κοινότητες. Μέ αύτό τόν 
τρόπο Αποφεύγεται ό σχηματισμός κεντρικής (συγκεντρωτι
κής καί Ανεξέλεγκτης) Εξουσίας καί Εξασφαλίζεται στήν 
πράξη (καί δχι μόνο θεωρητικά ) ή συμμετοχή τής βάσης.

Δ. 2 ΚΟΙΝΟΏΚΑ__ΣΥΜΒΟΥΑΙΑ

Είναι ή στοιχειωδέστερη μορφή όργάνωσης. Λόγω σχετι
κά μικρού πλήθους μελών τού κάθε κοινοτικού συμβουλίου^ 
άσκεϊ καθένα στήν κλίμακα τής δικαιοδοσίας καί των Εν
διαφερόντων του νομοθετική καί έκϊ§λεστ^κή__'Εξουσία.
‘Η συμμετοχή τους στή διαμόρφωση: τής γενικότερης πολι
τικής καί σχεδιασμού Εκφράζεται άπό τή συνέλευση κοινο
τικών συμβουλίων.
Τά κοινοτικά συμβούλια λοιπόν :

α) 2ΧΏϋ2ΐί£222 καί Ελέ^ουν τή συνέλευση κοινοτικόν 
συμβουλίων.

β) £ϊ25ΐ!§Η222 καί Ελέγχουν Επιχειρήσεις άναλόγου 
μεγέθους (κοινοτικές).

γ) έκτελούν τό κοινοτικό πρόγραμμα Ανάπτυξης (στά 
πλαίσια τού γενικότερου Εθνικού προγράμματος ).



Δ. 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ_ΣΥΜΕΟΥΛΙΑ' (II στον Αριθμό)

’Αποτελούν τήν Αμέσως Ανώτερη όργανωτική μορφιά (σέ
κλίμακα μεγέθους), Είναι__„Ιντελως^^άνεξάρτητα _Από_τά_ κοινο
τικά__συμβούλια» ( καθώς Επίσης Ανεξάρτητες είναι καί οί 
περισσότερες ύπηρεσίες καί όργανα, πού προέρχονται Από 
τά δύο είδη συμβουλίων),
Αόγω πλήθους μελών είναι σώματα μόνον νομοθετικά,
Τό έκτελεστικό όργανο σέ περιφερειακή κλίμακα είναι ή 
περιφερειακή διοίκηση,
'Όπως τά κοινοτικά, έτσι καί τά περιφερειακά συμβούλια 
συμμετέχουν στή διαμόρφωση καί τον έλεγχο των γενικώτε- 
ρων προγραμμάτων καί πολιτικής μέσω τής συνέλευσης περι
φερειακών συμβουλίων.
Τά περιφερειακά συμβούλια λοιπόν :

α) έκλεγουν καί Αλεχχουν την περιφερειακή διοίκηση
β) 2Χ2Η:2ΐίζ222 καί ¿Εΐϊ&2Η¥ τ^ συνέλευση περιφερεια

κών συμβουλίων.

Δ. 4- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ_ΔΙΟΙΚΗΣΗ
’Εκτελεστικό όργανο των περιφερειακών συμβουλίων, Εκ- 

λέγεται καί έλέγχεται Από αύτά.
‘Αρμοδιότητες ;

α) Ζ^εοιφε^ειακή_&222Ε“Αίί_ όιά μέσου τής 2£2Α2£22Α.αΗίΐ£
22ΕΐΣ22ΗΕ5ά'5?.» τήν Εποία καί διοικεΓ*

β) ΐ£λΙ·^223 το^ περιφερειακού προγράμματος ανάπτυξης
(στά πλαίσια τού γενικώτερου Εθνικού προγράμματος )

γ) έποπτεία καί των Επιχειρήσεων Αντιστοίχου
μεγέθους (περιφερειακών).

Δ,5 ΕΪΠΕΑΕΥ ΣΗ_ΚΟΙΗΟ ΤΙΚΩΗ_ΣΙίΜΒΟΥΛΧΩΗ

Τό βασικώτερο συλλογικό όργανο τής πολιτείας σέ θέ
ματα Αναθεώρησης καί Ελέγχου των γενΐ7ΐών Αρχών καί τής 
πολιτικής» ’Από τό λαό τό χωρίζει μόνο μία όργανωτική
βαθμίδα, τά κοινοτικά συμβούλια»
Λειτουργίεςί

α) Εκλέγει καί Ελέγχει τόν πρόεδρο τής δημο?ιρατίας
β) Εκλέγει καί Ελέγχει τό Ανώτατο συμβούλιο Ελληνι

κής δικαιοσύνης (ΑΣΕΔ)0



* Αρμοδιότητες :
α) Αναθεωρεί τό σύνταγμα. "Εχει δηλ. θεμελιακό ρόλο 

γιατί Από αύτήν έξαρταται ή μορφή τού πολιτεύματος.
β) τό πρόγραμμα. ν-τού ΕΣΟΚΑ. *Από αΰτήν δηλ,

έξαρτΑται καί ή μορφή τού γενικώτερου προγράμματος κοι
νωνικής καί οικονομικής Ανάπτυξης.

Δ .6 ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ^_ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

*Εν& Από τά κοινοτικά,: ' συμβούλια προκύπτουν κυρίως
όργανα μέ έργο Αναθεωρητικό 
περιφερειακά συμβούλια προκύπτει 
( ΕΣΟΚΑ, ΒΟΥΛΗ, ΚΥΒΕΡΙΙΗΣΗ, ΑΣΕ2 
ΕΚΚΟΙΙ )
Λειτουργίες :

καί συντονιστικό. τά
Λ · ̂V «< V/

καί

Από
ικητικός μηχανισμός 

τό έπιτελικό σώμα

α) έκλέχει 
τηλεόρασης (ΙΡΤ)

καί τό ίδρυμα ραδιοφωνίας καί

β) _έκλέχει καί έλέγχει τό έθνικό συμβούλιο οίκονο-
μικής καί κοινωνικής Ανάπτυξης (ΕΣΟΚΑ)

υ ) εκλέγει καί έλεγχει τή βουλή
δ) έκλέγει καί έλέχχει τό Ανώτατο συμβούλιο έφεδρι

κής έθνοφρουρας (ΑΣΕΕ)

Δ · 7 „δ ι κ α ι ο σ ύ ν η ς

’Εκλέγεται καί έλέγχεται Από τή συνέλευση κοινοτι
κήν συμβουλίων. Στα μεσοδιαστήματα τής συνέλευσης (καί 
μόνον σ’ αύτά) μπορεί νά έπέμβουν στή σύνθεσή του τό 
ΕΣΟΚΑ καί ή βουλή μέ πλειοψηφία 2/3 > τών μελών τους 
Τό δικαστιη6_σώμα_αύτοδιοικειται
Τό παραπάνω σχήμα Αποτελεί τήν έφαρμογή στήν πράξη τής
Αρχής τής Ανεξάρτητης_δικαιοσύνης,

Δ.8' ΙΔΡΥΜΑ__ΡΑΔΙΟ^ΗΙΑΣ__Μ__ΤΗΛΕΟΡΑ^Σ (ι ρ τ)

’Εκλέγεται καί έλέγχεται Από τή συνέλευση περιφε
ρειακήν συμβουλίων. Κατά τά λοιπά είναι τελείως Ανε
ξάρτητο, Τό_ΙΡΤ__αΰτοδιοικεύται,
Τό σχήμα αύτό Αναγνωρίζει τή βασική σημασία καί ρόλο 
τών μαζικών μέσων έπικοινωνίας (ραδιόφωνο, τηλεόραση ) 
στή διαμόρφωση καί τόν έπηρεασμό τής κοινής γνώμης, 
μέ άλλα λόγια τόν δλέθριο ρόλο τής προπαγάνδας όταν

-17-



τά μέσα αΰτά είναι έξαρτημένα καί ΰπηρετούν τά συμ
φέροντα μειοψηφίας.

Δ * 9 Μ^'ΜΪ2_^£Μ§2ϊΔΐ9„_§§§Δ?ϊί5|Σ__ΕθΚ0ΦΡ0ΥΡΑΣ_( α ς ε ε)

Διοικητικέ καί συντονιστικέ δργανο τής έφεδρικής 
Εθνοφρουράς, ή όποία Αποτελεί την πραγμάτωση τής Αρχής 
τής δυναμικής λαίκής κυριαρχίας, τού ένοπλου λαού. 
'Εκλέγεται καί Ελέγχεται Από τή συνέλευση περιφερειακών 
συμβουλίων.

Γιά τίς δημοκρατικές πολιτείες, δπως τις ξέραμε , μέχρι 
σήμερα είναι ένας κυριολεκτικά Επαναστατικές θεσμός. 
'Εξουδετερώνει τον ιιίνδυνο βίαιας κατάλυσης τοΟ πολιτεύ
ματος άπέ δργανωμένες μειοψηφίες. Προϋποθέτει βέβαια ένα 
λαέ πολιτικά ώριμο» καί μέ Επαναστατικέ- μαχητικέ πνεύμα.
'Αλλοιώς είναι ένας θεσμός επικίνδυνος είτε άχρηστος. 

Λειτουργίες καί Αρμοδιότητες :
α) προστασία τού συντάγματος
β) σέ καιρέ πολέμου Εντάσσεται στίς ένοπλες δυνάμεις

Λ 010 0_ΠΡΟΒΔΡΟΣ__ΤΗΣ__ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Είναι τέ Ανώτατο το^ κράτους.
'Αποτελεί συγκέντρωση καί έκφραση σ(έ ένα πρέσωπο τών 
θεμελιωδών αρμοδιοτήτων τής συνέλευσης κοινοτικών συμ
βουλίων, ή όποία τον εκλέγει καί τέν Ελέγχει καί τής 
δτεοίας τή γραμμή Εκφράζει.

Δύο βασικά νέα χαρακτηριστικά διακρίνουν αότέ τέ
θεσμέ :

- δτι έχει πολύ περιορισμένη, άν δχι καθέλου Εκ
τελεστική Εξουσία, ή όποία έχει Ανατεθεί σέ συλλογικά 
όργανα. Είναι δηλαδή ένα συντονιστικέ δργανο.

— δτι δέν έκλέγεται άμεσα άπέ τέ λαέ, οΰτε Απο
Αντιπροσώπους τών όποιων τέ έργο θά ήταν μένο $ έκ- 
λογή τού προέδρου.
Συνεπής πρές τήν έμμεση Εκλογή του είναι δ περιωρισμές 
τών Εξουσιών του.
‘Αρμοδιότητες ;

α) προεδρεύει τού ΕΣΟΚΑ (συντονισμός καί σχεδιασμές
τού κοινωνικού καί οικονομικού προγράμματος )



β) το® ΑΣΕΕ (ύπευθυνοτητα γιά την προστα
σία τοί3 συντάγματος ) ο

γ) |ντ^εβώνεται γιά τ<5 έργο τής κυβέρνησης στήν
όποία, δμως ? δέν έχει δικαίωμα νά &σκε£ έλεγχο»

Δ . IX  Εχ31Τ ΧΚΟ _ _  Σ ΥΙ_Ι ΧΟ ΥΛ X Ο _ Ο ΧΚ ΟΤΤΟΙΙΧ Κ Κ Σ _Κ ΑΧ _ _Κ 0 X ΙΤΧ Κ Η Ε 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ( ΕΣΟΚΑ )

‘Εκλέγεται καί έλέγχεται &πό τή συνέλευση περιφερει
ακήν συμβουλίων. Είναι σώμα Υ222®£'£1,κ£ δσον Αφορά στήν 
κοινωνική καί 2ΐκ2222Ακίί._π2λιτικη.
Μέ τή συμπαράσταση τοΏ ΕΚΚΟΠ σάν έπιτελικοή όργάνου, έκ
πονεΤ τέ πρόγραμμα γιά τήν οίκονομική καί κοινωνική Ανά 
πτύξη τής χώρας σ'ε Αρμονία μέ τά έπί μέρους περιφερει
ακά καί 7ΐοινοτικά προγράμματα*
Το πράγραμμά του είναι δεσμευτικά γιά τήν κυβέρνηση 
καί τίς περιφερειακές διοικήσεις.
Λειτουργίες :

α) έκλέχει καί έλεγχει μαζί μέ τή βουλή τήν κυ
βέρνηση τής χώρας»

β) καί έλέγχει τά ΕΚΚΟΠ.
'Αρμοδιότητες :

κατάρτιση τοϋ γενικοί προγράμματος κοινωνικής καί
οικονομικής Ανάπτυξης»

— Ποοεδοευεται Απ<5 τον πρόεδρο τής δημοκρατίας.

Δ ο 12 ΕΘΝΙΚΟ_ΚΕΝΤΡΟ__ΚΟΙΝΩΠΙΚΟΥ__ΚΑΙ_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ"
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ( ΕΚΚΟΠ )

Σχηματίζεται καί έλέγχεται Απ<5 τ<5 ΕΣΟΚΑ. Κατά τά"
άλλα είναι ένα τελείως Ανεξάρτητο» » Απο-
τελούμενο Απ<5 ε£δικούς οικονομολόγους, κοινωνιολόγους 
καί τεχνολόγους.
Είναι δ "έγκέφαλος" τοΰ κοινωνικοί καί οίκονομικοΰ προ
γραμματισμοί.



Δ.13 Η__ ΒΟΥΛΗ
σ% ια» έλεγξει τήν κυβέρνηση.

‘Εκλέγεται και Ελέγχεται Από τή συνέλευση περιφερειακών
συμβου/ν-ίων,' Μόνο κατά τό ονομα είναι βουλή όπως ') 
έχουμε συνηθίσει νά τή θεωρούμε γιατί :

- δέν έκλέγεται άμεσα Από τό λαέ, Αλλά έμμεσα Από 
Εκλεγμένους Αντιπροσώπους.

- δέν σχηματίζει Ανεξάρτητα τήν κυβέρνηση, Αλλά Απ<5 
κοινού μέ τό ΕΣΟΚΑ.

- δέν Αποτελεί σύνολο πολιτικών σχηματισμών μέ τή 
γνωστή μορφή (πολιτικά κόμματα) , Αλλά Απλώς έκφραση των 
τάσεων, που διαμορφώνονται Εσωτερικά στή συνέλευση περι
φερειακών συμβουλίων.
Λειτουργίες :

έκλοχή_ καί |λεχ^ο^, Από κοινοί μέ τό ΕΣΟΚΑ, τής 
κυβέρνησης τής χώρας.
’Αρμοδιότητες :
I. ‘Από κοινοί μέ τήν κυβέρνηση είναι Αρμόδια γιά τά
Εξής θέματα :

α) Εξωτερική πολιτική
β) Εθνική άμυνα ( ένοπλες δυνάμεις )
γ) Εθνική Ασφάλεια ( περιφερειακή πολιτοφυλακή )

20 Μαζί μέ τό ΕΣΟΚΑ Επεμβαίνει ΰπό δρους στή σύνθεση
τού> ΑΣΕΔ.

Δ. 14 Η_ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Σώμα συντονιστικό καί ^τελεστικό.

‘Εκλέγεται καί Ελέγχεται Από τή βουλή καί τό ΕΣΟΚΑ.
Δέν μοιάζει μέ τίς γνωστές κυβερνήσεις ένός ή συνδυ
ασμού περισσοτέρων πολιτικών κομμάτων, οΰτε έχει τόσα
μεγάλες Εξουσίες. δπως αΰτές.
‘Από τήν άλλη πλευρά δέν έχει καμμιά σχέση μέ μονο·~ - : 
κομματισμό καί αΰταρχική Εξουσία.
‘Αρμοδιότητες :

α) Εποπτεία καί |λεγχο£ Επιχειρήσεων Αντιστοίχου
μεγέθους ( Εθνικών ).

β) σέ συνεργασία μέ καί κάτω Από τόν έλεγχο τού
ΕΣΟΚΑ, Εποπτεία καί τής Εκτέλεσης τού προ
γράμματος τού ΕΣΟΚΑ κατά περιφέρειες καί κατά κλάδους



τής οίκονομίας.
Σ* αϋτά τά πλαίσια συντονίζει τίς δραστηριότητες τ£3ν 
περιφερειακήν διοικήσεων καί τβν κοινοτικήν συμβουλίων» 

γ) σέ συνεργασία μέ την καί κάτω Από τον έλεγχο 
τής βουλής, εΰθΰνεται γιά :

- τήν Εξωτερική πολιτική
- την Εθνική άμυνα καί
- τήν Εθνική Ασφάλεια.
Ή  κυβέρνηση δέν διαθέτει πολιτοφυλακή ή αστυνομι

κές δυνάμεις ο ‘Αποφεύγεται έτσι ή δημιουργία στήν πράξη 
Αστυνομικού κράτους»
*0 συντονισμός Από τήν κυβέρνηση τού έργου των περι
φερειακών πολιτοφυλακήν; γίνεται μόνο στά μέτρο, πού εί 
ναι. Απαραίτητο γιά τήν Εθνική Ασφάλεια»

Δ * 15

α) Οί Εργαζόμενοι Ε^ΐοδια^ει^ίζονται τίς ^οι_νωνικο- 
(δχι κρατικοποιημένες ) Επιχειρήσεις (Εθνικές, 

περιφερειακές, κοινοτικές, Αγροτικούς συνεταιρισμούς ). 
β) Συνεταιρίζονται σέ συνδικαλιστικά σωματεία κατά 

(ή όργάνωση σέ συμβοί>λια έχει κοινοτικό είτε 
περιφερειακό χαρακτήρα καί δχι κλαδικό ), στά πλάίσια 
τής περιφέρειας* Οί περιφερειακές διοικήσεις τους Εκ
λέγουν Εθνικές«

γ) "Εχουν τό δ ικαίω<χα_Απε£>χ ίας,, ιδιαίτερα δταν Απει
λε£ται ή αυτοδιαχείριση' ' ή Ανακύπτουν προβλήματα Ανισου
2^22§ί22Σ22 ’ά2:Έ~ * * (γιά τή δίκαια κατανομή κατά
περιφέρεια φροντίζουν οί περιφερειακές διοικήσεις).

Γενική Αρχή :
- ΚΑΝΕΙΣ ΑΞΙΟΜΑΤΟΪΧΟΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΚΛΕΓΕΙ ΣΤΟ 

ΙΔΙΟ ΑΞΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΡΙΤΗ ΦΟΡΑ.'.
- ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΚΛΗΤΟΙ



ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΛΙ Σ ΥΤΙΠΕΡΑ ΣΜΑ ΤΑ

I* ’Αξιοσημείωτος είναι δ έλεγχος σώματος πού προ
κύπτει Από τα περιφερειακά συμβούλια (ΞΣΟΚΑ) μέόω δρ~ 
γάνου, πού σχηματίζεται Από τά κοινοτικά συμβούλια(συν
έλευση κοινοτικήν συμβουλίων, πρόεδρος τής δημοκρατίας), 
*Αλλες περιπτώσεις σύνδεσης καί συνεργασίας τών δύο 
συλλογικών όργάνων παρατηρούνται :

α) στίς όπόλοιπες Αρμοδιότητες τού προέδρου τής 
δημοκρατίας ( ΑΣΕΕ:, κυβέρνηση)

β) στον έλεγχο τής σύνθεσης τού ΑΣΕΔ ( τό ΑΣΕΔ 
προέρχεται Από τά κοινοτικά συμβούλια * στή σύνθεσή του 
όμως μπορούν σέ είδική περίπτωση νά έπέμβουν ή βουλή 
?ιαί τό ΕΣΟΚΑ, πού προέρχονται Από τά περιφερειακά 
συμβούλια ),

2, Τό έργο τής Αναθεώρησης τού συντάγματος έχει 
Ανατεθεί στή συνέλευση κοινοτικών συμβουλίων, ένώ τό· 
έργο τής δυναμικής προστασίας του ατό ΑΣΕΞ, δηλ, σέ 
δύο σώματα έκ πρώτης δψεως Ανεξάρτητα0 
Τό κενό αΰτό έρχεται νά συμπληρώσει ό τερόεδρος τής 
δημοκρατίας 0
Τό σχήμα αύτό πο'ντως πρέπει νά προσεχτεί ιδιαίτερα 
γιά νά Αποφευχθεί παρεξήγηση μεταξύ "Αναθεωρητών” καί 
"προστατών" τού συντάγματος,

3* "Αμεση έκλογή τού προέδρου τής δημοκρατίας Από 
τό λαό μέ ταυτόχρονη ένίσχυοτν τών Αρμοδιοτήτων του 
δέν συμβιβάζεται μέ την παράλληλη ύπαρξη τών Ανωτάτων 
συλλογικών όργάνων, τά οποία Αναδείχνονται Ανεξάρτητα 
Από αδτόν, Γιατί τότε θά δπήρχε μεγάλος κίνδυνος σύγ
κρουσης έξουσιών σέ περίπτωση διαφωνίας, καί διχασμός 
τού έθνους,
*Ιί έμμεση έκλογή τού προέδρου καί δ όποβιβασμός του 
Από Απόλυτο έκτελεστικό σέ Απλό συντονιστικό όργανο 
είναι έπομένως συνεπής πρός τό όλο πρόγραμμα.



4* Υπάρχει Ανάγκη προσεκτικοί συντονισμοί τοί 
ΕΣΟΚΑ καί τής βουλές (π„χ6 μέσω τής συνέλευσης περιφε
ρειακών συμβουλίων ), ώστε νά μήν έπιδροίν Ανεξάρτητα 
καί ίσως Αλληλοσυγκρουόμενα στή διαμόρφωση τοί έργου καί
στίς δραστηριότητες Ενός καί τοί αΰτοί σώματος, τής 
κυβέρνησης*

5 ο ϊό προοδευτικό σχήμα γμά τό ΙΡ2Γ πρέπει νά συμ
πληρωθεί μέ θεσμοθέτηση τής έλευθεροτυπίας καί τής Ελ~ 
εύθερης έκφρασης (π.χ. θέατρο, συγγραφή - Εκδόσεις κ.λ.π. ) 
Γιατί τότε ή σωστή Ενημέρωση τής κοινής γνώμης καί 
Επομένως ή συνειδητή καί ύπέύθυνη συμμετοχή τοί λαοί 
στίς Αποφάσεις είναι Εξασφαλισμένη»

6* Γιατί τά περί συνδικαλιστικών σωματείων καί δι
καιώματος Απεργίας περιορίζονται μόνο στους Εργαζόμενους 
των Επιχειρήσεων \ Τί συμβαίνει μέ τοΰς Επαλλήλους τοί
κρατικοί) μηχανισμοί» καί τίς ένοπλες δυνάμεις ( πολιτοφυ
λακή ), ώς πρός τή διεκδίκηση κλαδικών αιτημάτων , 9 

7. * Ανάγκη όιευκρίνησης τοί δρου : ,Γέθνική Αμυνα"
καί τοί δρου "ένοπλες δυνάμεις"* ποία είναι δηλαδή ή 
μορφή, ή δύναμη καί ή όργάνωση των Ενόπλων δυνάμεων £
Καί μήπως θά Αρκοίσε ή Εθνοφρουρά μόνον £

8ο ΓΜ  κοινοτικά καί περίφερειακά συμβούλια Σχηματί
ζουν τίς συνελεύσεις τους μέ τό σύνολο τών μελών
τους ή μέ Αντιπροσώπους "
Συνεδριάζουν αΰτές οί συνελεύσεις σέ τακτά χρονικά δια
στήματα £ καί πόσες φορές τό χρόνο £

9* νΕργο τών συνδικάτων τά κλαδικά καί δχι τά
περιφερειακά αιτήματα.
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