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ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΑΠΟ ΚΚ ΚΑΙ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Θεωρούμε σκόπιμο αυτές οΐ διάφορες νά προκύφουν περισσότερο από 
μία παράθεση'θέσεων πάνω σέ μία σειρά προβλήματα ΐδεολογικά-πολιτικά 
οργανωτικά που έχει γίνει μέχρι τώρα.
Αυτές οΐ θέσεις είναι προφανώς θέσεις ιού κινήματος,πού μάς δί

νουν την δυνατότητα ενιαίας έκφρασης πρός τά έξω, αλλά παράλληλα 
αποτελούν καί αφετηρία γιά-παραπέρα προβληματισμό" μεταξύ τών μελών 
καί παράθεσή θέσεων μέ τελικό στόχο τή δημιουργία ένός προγράμματος 
πού νά έχει :έπεξέργ'δ:σνή άπό όλα τά μέλη τόύ κινήματος.' ’■•"0.1] , οπιχ ον 
Κατ’ αρχή θά παραθέσουαε τίς ίδεολογικές-πολιτικές'μας θέσεις καί 

κατόπΙν τίς οργανωτικές, διότι οΐ ιδεολογικοπολιτικές είναι ή προϋ
πόθεση καί απ’αυτές προκύπτουν οΐ οργανωτικές. τ Ί ■ ·:

Τό:.'ΠΑΕ0Κ" είναιΡΗίνήμα Μαρξιστικό καί δέχεται ότι ή Μαρξιστική "1 . η

ιδεολογία καί μέθοδος ανάλυσης μπορεΤ νά μας οδηγήσει στήν κατανόηση 3 
τών αντικειμενικών συνθηκών (οικονομικών-κοινωνικών-πολιτικών) 
καί στή σωστή πολιτική πρακτική πού θά οδηγήσει στήν απελευθέρωσή μας 
Δεχόμενοι όμως τόν μαρξισμέ πρέπει νά άρνηθοϋμε τήν δογματική 

ερμηνεία του, πού όδηγεΓ ε’ίτε στήν υιοθέτηση άπαραβάτων κανόνων οργά
νωσης καί δράσης, είτε στήν υιοθέτηση μοντέλων άλλων χωρών πού προ
σπάθησαν σέ άλλες έποχές καί κάτω άπό διαφορετικές συνθήκες νά οικο
δομήσουν τόν σοσιαλισμό, ή ίστοοία είναι τόσο πολύπλοκη καί πολύ
μορφη ώστε πάντα ν *απογοήτευει ΐκτρά τούς δογματικούς ερμηνευτές 
της. " : 'ί βάση τά παραπάνω ή σοσιαλιστική κοινωνία πού αγωνιζόμαστε 
νά φιάξουμε θά στηρίζεται κύρια στίς συγκεκριμένες Ελληνικές συνθή
κες ιστορικής ανάπτυξης καί κοινωνικο-οικονομικής κατάστασης.Παράλ
ληλα όμως δέν αγνοούμε τήν ιστορία ·το0 παγκόσμιου κινήματος-, ιγιά 
τήν ολόπλευρη.απελευθέρωση τών λαών καί είμαστε υποχρεωμένοι νά 
λάβουμε ύπ’όψη μας όλη τήν συσσω,ρευμένη πείρα.
Τελικά πρέπει νά είμαστε σίγουροι ότι γιά νά πετύχουμε θά πρέπει 
νά βρούμε τό δικό μας δρόμο τόν έλληνικό δρόμο γιά τό σοσιαλισμό.
Κάθε σύνδεση ή δογματική παραδοχή ή προσκώλυση ή άπολογητισμός σέ 
επαναστατικά κέντρα μοντέλα) πού θά δείξουν τόν σωστό δρόμο γιά 
τήν απελευθέρωσή μας είναι μέθοδος πού οδηγεί στήν απομόνωση καί 
στήν αποτυχία όπως πολύ καλά τό δείχνει καί ή '1λληνική ιστορία.

'ΤΤ νέα κσπνωνία πού θέλουμε νά δημιουργήσουμε θά στηρίζεται στήν 
λαϊκή κυριαρχία, πού σημαίνει όσο τό δυνατόν πλατιά δημοκρατία 
γιά τούς εργαζόμενους,τήν συντριπτική πλειοψηφία τού ελληνικού λαού.



καί κατάργηση των δυνατοτήτων καπιταλιστικής εκμετάλλευσης από τήν 
ολιγαρχία. Παραπέρα αυτή ή δημοκρατία εκφράζεται μέ οργάνωση συνδικα
λιστική καί αυτοδιοίκηση.

'Η κατάργηση τής έκμετάλλευσης εκφράζεται μέ την κοινωνικοποίηση 
τής παραγωγής, τήν αύτοδιαχείρηση καί αποκέντρωση πού σημαίνει συμ
μετοχή του εργαζόμενου στην λήψη ^ων αποφάσεων, κατάργηση τής αποξέ
νωσής του από τό προϊόν τής εργασίας του καί τοΟ κλεψίματος τής υπε
ραξίας (βλέπε σχετική μπροσούρα; γιά τήν Πολιτική Οικονομία'*.

'■ συνολικός σχεδιασμός γιά τίς μεγάλες μονάδες παραγωγής θά συνδιά- 
ζεται μέ τ'ν αποκεντρωμένο σχεδίασμά ώστε νά υπάρχει ολόπλευρη καί 
ομοιόμορφη ανάπτυξη καί συμμετοχή, αντίθετα από άλλα πρότυπα (π.χ. 
σοβιετικό).

πό τίς παραπάνω συγκεκριμμένες θέσεις προκύπτει ότι δέν δεχόμαστε 
τήν διχτατορία τού προλεταριάτου ούτε σάν συγκεκριμμένη πολιτική 
έννοια , αλλά καί ούτε σάν συγκεκριμμένη μορφή οργάνωσης τής κοινωνίας 
Σοβ ιετική β'Τ νωση κ.λ.π.
Οι κινητήριες δυνάμεις γιά τήν επίτευξη των παραπάνω στόχων είναι 

οι καταπιεζόμενοι λληνες όπως προαναφέρθηκε. (Τ’λέπε μπροσούρα κοινω
νικές τά ξεις καί ΙΡ4Σ0Κ „' ' ιατί δέν μπορούμε νά μιλάμε γιά σοσιαλισμό 
μέ τήν οικονομική ολιγαρχία καί όλους τούς υπόλοιπους, όπως τώρα 
τελευταία προσπαθούν νά τό κάνουν οί συντηρητικές πολιτικές δυνάμεις 
σέ όλες τίς εκφράσεις.
Τό νά μή κάνουμε τό διαχωρισμό μεταξύ τής οικονομικής καταπιεστι

κής ολιγαρχίας έφοπλιστικό-χρηματ στι>ό κεφάλαιο-ντόπια καί ξένα 
μονοπώλια) καί των υπολοίπων στρωυάτων τού λαού, σημαίνει ή ότι 
δέν θέλουμε νά κάνουμε απλώς σοσιαλισμό, ή οτι άγοούμε ότι ή κοινω
νία χωρίζεται σέ τάξεις,ότι ή ύπαρξη τής οικονομικής καπιταλιστικής 
ολιγαρχίας είναι δεμένη μέ τήν ύπι-ρξη ιών άλλων καταπιεσμένων στρωμά
των καί τήν κυριαρχία της πάνω σέ αυτά,οτι ό’ απαραίτητος όρος απε
λευθέρωσης τών καταπιεσμένων είναι ή έξαφάνιση τής ολόπλευρης κυριαρ
χίας της (οικονομική -πολ ιτική··ίδεολογική) πάνω σέ αυτούς,

Σέ αυτόν τόν αγώνα μας (στήν πάλη μας)γιά τήν άπελευθέρψση,πού είναι 
ένας αγώνας ταξικός ενάντια στήν μονοπωλιακή τάξη,βλέπουμε ότι τό ; 
κράτος καί όλη ή πολύπλοκη κρατική μηχανή είναι έτσι διαρθρωμένη - 
ώστε νά έξυπηρετεΐ τά συμφέροντα τής κυρίαρχης τάξης, Δέν έχουμε 
τήν ουτοπία ότι αυτή ή κρατική μηχανή είναι ουδέτερος παρατηρητής, 

ρυθμιστής αμερόληπτος ΐής πάλης των καταπιεσμένων γιά τά δικαιώματα ο _
ερινούς άγώνες)6τι ο δήθεν ρυθμι^

%
τους. Βλέπουμε καθαρα (απο τους καθημ 
στικός χαρακτήρας, που προσπαθούν να μας πείσουν οι δυνάμεις τής συντή—Ρ 
ρησης ότι έχει τό κράτος είναι μιά προσπάθεια .γιά νά καλύψουν τήν πλήρη

%
% 1  

c- ή-
ο “



■■ '*τ'■ ■ - ή '
'■ · -' ’Λί*

' V \£)γ
Λ·:'·' ?/,/. 
·:.·.. · ·· αν ·■.;

3-

γ· * ' »  ,:· ^Γ ' · ?~ Τ·' '' '·,“ *·ν ν !' ;·Γ  ’ ·1 ‘Μ * ' ’ν;ΊΤ*. " :··'γ^  ' , >ι λ  " : .’*1*';

·- ( ■ ·. '· .
■ "■■ φΖ ■■■-.·' :· ' : μ  ' · > : η · ; ν ;.Γ

■ &ί £ ' .Η.’··· : ί; ~ ί
υποταγή του στήν κυρίαρχη τάξη, καί παραμένει στήν πραγματικότητα νμ>·<-κ

,ιένας μεγάλος μύθος ’Απαραίτητη προϋπόθεση γιά τήν απελευθέρωση μας 
όπως πρ κύπτει από τά παραπάνω είναι η ολοκληρωτική αλλαγή, η άλλα- 
γή δομών τού ύπάρχοντος κρατικού μηχανισμού.· έτσι ώστε νά είναι όπλο 
στά χέρια τοϋ λαοϋ γιά -τήν απελευθέρωσή του,γιά τήν χειραφέτησή' του.

'Η σοσιαλδημοκρατία· όπως έχει διαμορφωθώ σήμερα στήν Ευρώπη, δέν 
πιστεύει στήν κοινωνική μεταβολή άλλα στήν καλλίτερη περίπτωση,πιστεύει 
στίς μεταρρυθμίσεις πού μπορούν νά γίνουν μέσα σ’ αυτό τό καπιταλιστι
κό καθεστώς. ’’Εχει ένταχθεί? μέσα στό καπιταλιστικό καθεστώς καί τό 
βοηθάει νά ξε^γε ί άπό· τις κ'ρνάτε'ίς̂  τομ; μέ θυσίες· τών ίέργ.αζομ'έ.νών..,. .
Ακόμη έχει συνταγθεΤ μέ· τΐς υμ'περιαλ’ΐστμ'κές -ε.πίδώώξε'ις ίταύ -καπ-ιίτοτ·, -, 

λισμου, στηρίζόντας ένά άνώτε-ρ^ζ^λταναλώτακό επίπεδο ζωής. στήν έκμε-· 
τάλλευσή ', άλλ'ών λαών· κάθηστερηαένων 'χωρών. ’Επεϊδη όμωςτή' 'Ελλάδα; 
δέν άνήκε ι στίς ιμπεριαλιστικές μητροπόλε ις, :άλλά.· στήν περιφέρεια; ; ’ 
του παγκ σμιου καπιταλιστικού συστήματος, εκμεταλλευόμενη δ’ί,πλά διπλά * 
καί άπό τήν ιμπεριαλιστική μητρόπολη καί άπό τήν ντόπια εξαρτημένη 
άστική τάξη,ο όραματιδμός γιά ένα κοινωνικό συμβόλαιο μέ τήν τελευ
ταία, ιδιαίτερα σέ περιόδους κρίσης καταντούν άδύνατοι,καί άπλώς 
οδηγούν είτε σέ ενίσχυση της κυριαρχίας της καί στή διατήρηση τής * 
ιμπεριαλιστικής εξάρτησης,είτε στή φθορά τών πολιτικών δυνάμεων πού 
εκφράζουν τέτοιους δραματισμούς.όπως καί άπό τήν παρακάτω ιστορική 
άνασκόπηση.φαίνεται.
'Η σοσιαλδημοκρατία ιστορικά άναπτύχτθηκε στήν περίοδο άνόδου τοϋ 
καπιταλισμού, τόν περασμένο αιώνα,σάν κόμμα τής εργατικής τάξης. Ν 
"Οσο ό καπιταλισμός πέρναγε στό ιμπεριαλιστικό καί μονοπωλιακό του 
στάδιο μεταβαλλόταν καί αυτή σέ βοηθητικό όργανο τού καθεστώτος.
’Ενώ λοιπόν στήν εμφάνιση μπορεί άκόμα νά λέει ότι στηρίζεται στήν 
εργατική τάξη,«στήν πραγματικότητα έχει πάψει νά εκπροσωπεί1 τά συμφέ
ροντα τών εργαζομένων καί έχείίγίνει ή εναλλακτική λύση σέ περιόδους 
κρίσεων·,' μέσα στό καπιταλιστικό καθεστώς.
"Οταν ο παγκόσμιος καπιταλισμός αρχι'σε νά μπαίνει στήν κρίση του;, 
έκαναν τήν εμφάνισή τους οί πρώτες σοβαρές σοσιαλδημοκρατικές προσπά
θειες στήν 'Ελλαδα. "Εγιναν μερικές προ.σπάθε ιες γιά τήν θεμελ ίωση ί: ■ 
καί λειτουργία σοσιαλδημοκρατικών ομάδων,πού δέν μπόρεσαν όμως νά 
άναπτυχθούν.

■ *
'Η σημαντικώτερη προσπάθεια έγινε μέ τήν ένωση Λαϊκής Δημοκρατίας 
ΕΛΔ-ΣΚΕ κατά τήν διάρκεια τής κατοχής,πού πήρε μέρος στήν ’Εθνική 
’Αντίσταση μέ τό ΕΑΜ. Παρ’όλο πού βγήκε μ ’ένα μεγάλο κϋρος μετά τόν 
πόλεμο μέ ηγέτες γνωστούς σ’όλη τήν 'Ελλάδα (Σβώλο,Τσιριμώκο) δέν
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μπόρεσε νά σταθεροπο ιε ιθή κ αί τελικά διαλύθηκε τό 1952. Στή συνέχεια 
έμεινε μιά μικρή ομάδα, ή Σοσιαλιστική Δημοκρατική "Ενωση, μέ λίγα μέ
λη μέχρι τή Δικτατορία. Μέ τήν πτώση τής Δικτατορίας, έλαβαν μέρος 
στήν Κυβέρνηση Καραμανλή καί έν συνεχεία κατέληξαν στίς εκλογές μέ 
τήν ΕΚ.-ΝΔ
(Γιά ιστορία Κ.Κ.Ε. καί έριστερών κινήσεων βλέπε ΑΓΩΝΙΣΤΗ 
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΕΑΛΑΔΑΣ-ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΑΟΥ).
'Η βασική ανάλυση από τήν οποία προκύπτουν οι πολιτικοί μας στόχοι 
είναι δτι βρισκόμαστε στήν περιφέρεια τού ιμπεριαλιστικού μητροπολιτι- 
κού κέντρου. Αυτό τό δείχνουν ό χαρακτήρας τής οικονομίας μας πού 
βασικά είναι μεταπρατικός, ή ανυπαρξία βαριας β ιομηχανίας,ή ανο
μοιόμορφη ανάπτυξή της,οι συμβάσεις νεοαποικιακού τύπου μέ τά ξένα 
μονοπώλια, ή καταλήστευση τού ορυκτού μας πλούτου,ή δινατότητα διαφη- 
γής τών μονοπωλιακών έπιχειρήσεων, οί διομολογήσεις,οί βάσεις κ.λ.π. 
(βλέπε σύνταγμα,νόμοι 1953 γιά τά μονοπώλια,διαπραγματεύσεις σχετικά 
μέ τίς βάσεις,ανάλυσεις στόν ’Αγωνιστή, "Πατερναλιστικός Καπιταλισμός 
καί " ’Ιμπεριαλισμός καί Οικονομική άνάπτηξη" Α.Παπανδρέου)
Πιστεύουμε επίσης δτι ή σημερινή πραγματικότητα δείχνει δτι ή τάση πο 
πού επικρατεί είναι γιά τήν διατήρηση και επέκταση των δομών τής νεοα- 
ποικίας πού έχει κατεύθυνση τίς προηγούμενες ιμπεριαλιστικές μητροπόλ- 
λεις. Γιατί στίς συνθήκες κρίσης πού πέρνα τό παγκόσμιο καπιταλιστικό 
σύστημα έχει ανάγκη άπό μεγαλύτερη εξάρτηση καί εκμετάλλευση 
τών νεοαποικιών του.
’’Εχοντας σάν στόχο τό τετράπτυχο τής 3ης τού Σεπτέμβρη (βλέπε σχετική 
μπροσούρα) (πού προκύπτει άβίαστα άπό τά παραπάνω) τό έκφράζουμε 
στή φάση πού περνάμε καί πρίν πάρουμε τήν Κυβέρνηση μέ τόν αγώνα 
μας (1) γιά τήν έξοδο άπό τό στρατιωτικό καί πολιτικό ΝΑΤΟ,γιά νά 
φύγουν οί β.άσε ις (2) γιά τήν αποχουντοποίηση καί παραπέρα τόν εκ
δημοκρατισμό τών δομών (3) γιά καλύτερες συνθήκες διαβίωσης τών 
εργαζομένων, ενάντια στά υπερκέρδη καί τήν κυριαρχία τών μονο- 

ων πωλίων, ενάντκα στήν είσοδό μάς στήν ΕΟΚ τήν διαβρωμένη ά»ή τούς 
- ' - ’̂ μερικάνους 'καί τό ΝΑΤΟ (ΕΟΚ=Δούρειος ϊπιιοςιτών ’‘Αμερικανών).

'Η πολιτική πού έκφράζεται μέ τήν άνευ δρων εισδοχή μας στήν ΕΟΚ 
φάνηκς καθαρά δτι διευκολύνει τά σχέδια'τών ’Αμερικάνων γιά λύση 
τού Κυπριακού σύμφωνα μέ τά συμφέροντά τους, καί στήν χειροτέρευση 
τής θέσης τών εργαζομένων καί τών αγροτών.

‘Η πολιτική τής ’Εθνικής άντιδικτατορικής ενότητας τό μόνο πόύ 
κάνει είναι νά διευκολύνει τήν Κυβέρνηση Καραμανλή στό στήσιμο τού 
Κράτους τής Δεξιάς πρός δφελος τών ξένων καί ντόπιων μονοπωλίων, 
χωρίς νά δίνει καμμιά προοπτική στούς αγώνες τών έργαζομένων καί 
διαιωνίζει απλά τήν κυριαρχία τους. ·



Παραπέρα ή μή σωστή σύνδεση του ’Αντιϊμπεριαλιστικού αγώνα σ' 
μέ τόν άντιμομοπωλ ιακό αγώνα, ή υπερτίμηση τού άντιϊμπεριαλιστικού 
αγώνα τού άντιμονοπωλιακου ή τό αντίθετο οδηγεί σε αδιέξοδο (βλέπα 
πολιτική τού Κ.Κ.έξ. γιά άντιϊμπεριαλιστική δημοκρατική δχι άντι- 
μονοπωλιακή συμμαχία).

Τήν υλοποίηση των παραπάνω βραχυπροθέσμων στόχων τήν βλέπουμε νά 
περνάει μέσα άπό μιά ενότητα στή βάση,ενότητα σέ όλους τούς αγώνες 
πού καθημερινά ξεσπούν. Μόνο μέσα άπό αυτή τήν ενότητα θά ωριμάσει 
ή ενότητα των κορυφών των πολίτικων δυνάμεων. 'Η ενότητα,ή όποια- 
δήποτε ενότητα ,στήν κορυφή,πού επιδιώκουν διάφορες πολιτικές 
παρατάξεις δέν 4διασφαλίζε ι τήν επιτυχία των στόχων τού λαοΟ,αντί
θετα μπορεί νά μτίεϊ φραγμός.

Τό νά φωνάζουμε γιά ένότητα δέν σημαίνει ότι δουλεύουμε γιαυτήν. 
(βλέπε μπροσούρα προσεχώς).

'Η θέση τού ΠΑΣΟΚ βρίσκεται κοντά στά άλλα άντιϊμπεριαλιστικά καί 
έθνικοαπελευθερωτικά κινήματα ττ; χτήή Μέσης ’Ανατολής καί τής 
Νότιας Ευρώπης γι’αύτό καί επιδιώκουμε συνεργασία μέ αυτά καί 
είδικώτερα μέ τά σοσιαλιστικά καί απελευθερωτικά κινήματα τών χω
ρών αυτών. Αυτό δέν σημαίνει ότι ταυτιζόμαστε μέ αύτά,τό ΠΑΣΟΚ 
είναι κίνημα πού ξεπήδησε μέσα άπό τίς συγκεκριμμένες συνθήκες 
τού τόπου μας, εχουμε όμως ορισμένα κοινά σημεΓα σέ πολιτικές εκτι
μήσεις ή σέ μακροπρόθεσμους στόχους.Δέν είναι σωστό νά ψάχνουμε 
νά βρούμε σοσιαλιστικό κόμμα μέ τό όποιο ταυτιζόμαστε ή μοιάζουμε 
περισσότερο.
Καμμιά όμως σχέση δέν εχουμε μέ τήν Σοσιαλιστική Διεθνή,ή όποΓα 

περιλαμβάνει στούς κόλπους της, τήν Γερμανική,τήν ’Αγγλική,τήν 
’Ισραήλιτική, τήν Πορτογαλέζικη σοσιαλδημοκρατία.

'Η άναγκαιότητα δημιουργίας ενός φορέα πού νά παλεύει γιά τήν 
ολόπλευρη άπελευθέρωση τού λαού μας,πέρα άπό τά· παραδοσιακά κόμματα 
τής ’Αριστερές,τίς δογματικές σεχταριστικές οργανώσεις τής άκρας 
άριστερας καί τών ξεπερασμένων πιά άστικών κομμάτων,φάνηκε τήν 3η 
τού Σεπτέμβρη.

*0 ίδιος ό τρόπος δημιουργίας (ιδρυτική διακύρηξη,κάλεσμα γιά 
αύτοοργάνωση),δίδει καί τά άρχικά χαρακτηριστικά τού κινήματος,πού 
δέν είναι ενα κλειστό,άποστεωμένο γραφειοκρατικά σχήμα, άλλά ένας 
ζωντανός οργανισμός. Τό ΠΑΣΟΚ σάν νέο κίνημα δέν δέχτηκε έκ τών 
προτέρων κανένα ορθόδοξο μοτέλλο οργάνωσης.’Αντίθετα σύμφωνα μέ τήν 
πείρα τοϋ παγκόσμιου κι νήματος,τίς συγκεκριμένες συνθήκες τού 
'Ελληνικού χώρου καί τούς στόχους πού εβαλε προσπάθησε καί προσπα
θεί" νά δημιουργήσει μία μορφή οργάνωσης πού νά άνταποκρίνεται στό



πλατύ αίτημα γιά εσωτερική δημοκρατία αλλά ταυτόχρονα καί γιά 
άποτελεσματικότητα.
Λαμβάνοντας ύπ’δψη τήν πείραΜ άπό τά οργανωτικά σχήματα τής παρα

δοσιακής άριστεράς δπου έχει διαμορφωθή μία άντιδημοκρατική γραφειο
κρατική νοοτροπία άρνούμαστε τό τρόπο οργάνωσης τοΟ κόμματος Λενι- 
νιστικού τύπου διότι αυτός δημιουργήθηκε κάτω από εντελώς συγκεκριμ- 
μένες συνθήκες μιας άλλης έπόχής καί χώρας,επιμονή μας γιά πλήρη 
έφαρμογή του (πραγματική) στίς εδώ συνθήκες, δέν δέίχνει τίποτα άλλο 
από τήν δογματική προσήλωση μας σε μοντέλα ή τό φόβο μας γιά μιά 
προσπάθεια ξεπεράσματός τους.

Ούτε βέβαια θέλουμε μιά μορφή οργάνωσης τύπου άρχηγικοΟ-άστικοΟ 
κόμματος (Ε.ΔΗ.Κ. βλέπε πρόσφατο καταστατικό της).

'Η προσπάθεια γίνεται (λέμε γιά προσπάθεια διότιωοί παλιές νοο
τροπίες δύσκολα ξεπερνιώνται καί οί νέες δέν είναι έτοιμα προκατα- 
σκευασμένα σχήματα) γιά ένα κίνημα δπου θά υπάρχει σύνδεση οργανική 
-ζωντανή μεταξύ'κορυφής-καθοδηγητικών οργάνων καί βάσης καί δχι μόνο 
στά χαρτιά. "Ενα κίνημα πού νά έπιτρέπει . * τάσεις (δχι οργανωμένες) 
μέσα του,."Ενα κίνημα δπου κάτω από μιά κεντρική καθοδήγηση 
(πολιτική γραμμή) θά υπάρχει 'η δυνατότητα οί Τ.Ο. νά λύνουν τά προ
βλήματα τους μόνες τους,στό βαθμό πού είναι τοπικά καί δέν θίγουν 
γενικώτερα άλλες περιοχές. "Οπου όλα τά καθοδηγητικά όργανα θά άκούν 
τίς απόψεις τής βάσης καί θά τίς λαμβάνουν ύπ’δψιν τους. "Ενα κίνημα 
δπου νά ύπάρχη ή εκλογή, ή ανάκληση ή αλλαγή, ο έλεγχος οποιοσδήποτε 
οργάνου. "Ενα κίνημα πού νά μπορεΓ νά υπάρξει διαφωνία,αλλά καί 
ύπακοή-πειθαρχία στίς αποφάσεις τού άνωτέρου οργάνου, απαραίτητη π 
προϋπόθεση γιά τήν ενιαία έκφραση καί τελικά τήν ύπαρξη του κινή
ματος.
Είμαστε ένα κίνημα πού οί τελικές γενικές πολιτικές γραμμές θέλου

με νά προβληματίζουν τή βάση πλατιά, καί ή βάση νά συμμετέχει στή 
χάραξή τους κατά τακτά χρονικά διαστήματα (συνέδρια) καί δχι άνά 
δεκαετίες. Βέβαια στό μεταβατικό στάδιο τής δημιουργίας τής οργάνωσης 
ακόμα ίσως ορισμένα δέν έχουν έπιτευχθή. ’Αλλά πρέπει πάντα νά γί
νεται συνεχής προσπάθεια γιά νά επιτευχθούν τελικά.



Παραπέρα ή μη σωστή σύνδεση του ’ Αντ ί·ΐ“μπε ρι αλ ισΐ.ικθ.ή αγώνα <~' 

μέ τόν άντιμυμοπωλ ιίακό.,. αγώνα,ή υπερτ ίμηαη;„τ.θϋ άντιϊ.μπε„ριαλ ιστικου 
αγώνα τοθ άντιμονοπωλιακου ή τό αντίθετο οδηγεί σέ αδιέξοδο (βλέπα 
πολιτική το£Γ Κ.Κ.εξ. γιά άντιιμπεριαλιστική δημοκρατική αχ,ι .άνττ- .. 
μονοπωλιακή συμμαχία).

Τήν υλοποίηση τών παραπάνω'βραχυπροθέσμων.στίχων τήν βλέπουμε νά ·
περνάει μέσα από μια ενότητα στή βάση,, ενότητα σέ όλους τους αγώνες 
πού καθημερινά ξεσποϋν,, Μόνο μέσα από αυτή τήν ενότητα θά ωριμάσει 
ή ενότητα των κορυτών τών πολιτικών δυνάμεων. 'Η έ ν ό τη τα,ή οποια
δήποτε ενότητα :,δτήν κορυφή,που-έπι-διώκουν διάφοβες πολιτικές
παρατάξεις δΓέν·Γδιίασφαλί ζεί τήν επιτυχία τών στόχων τοϋ λάοθ, αντί
θετα μπορε t  νά μπει- φραγμός.' ν - ! : ' ν , 'ήΑτΆ'. ν-·:’ *ν̂-··· ω,>ο.

Τό νά φωνάζουμε γιά ενότητά δεν σημαίνει ότι δουλεύουμε γιαυτήν. 
(βλέπε-μπροσούρα προσεχώς).

•Η θέση τού ΠΑΣΟΚ βρίσκεται κοντά'στά άλλα άντιϊμπεριαλιστικά καί 
έθνικοαπελευθερωτικά κινήματα τ<ν χτής Μέσης ’Ανατολής καί τής 
Νότιας Ευρώπης γι’αυτό καί έπιδιώκουμε συνεργασία μέ αυτά καί 
είδικώτερα μέ τά σοσιαλιστικά καί απελευθερωτικά κινήματα τών χω
ρών αυτών. Αυτό δέν σημαίνει ότι'ταυτιζόμαστε μέ αυτά,τό ΠΑΣΟΚ 
είναι κίνημα, πού ξεπήδησε μέσα από τίς συγκεκριμμένες συνθήκες 
τοΟ τόπου μας, έχουμε όμως ορισμένα κοινά σημεία σέ πολιτικές εκτι
μήσεις ή σέ μακροπρόθεσμους στόχους.Δέν είναι σωστό νά ψάχνουμε 
νά βροΟμε σοσιαλιστικό κόμμα μέ τό όποιο ταυτιζόμαστε ή μοιάζουμε 
περισσότερο.
Καμμιά όμως σχέση δέν έχουμε μέ τήν Σοσιαλιστική Διεθνή,ή όποια 

περιλαμβάνει στούς κόλπους της, τήν Γερμανική,τήν ’Αγγλική,τήν 
’Ισραήλιτική, τήν Πορτογαλέζικη σοσιαλδημοκρατία.

'Η αναγκαιότητα δημιουργίας ενός φορέα πού νά παλεύει γιά τήν 
ολόπλευρη απελευθέρωση του λαού μας,πέρα άπό τά.παραδοσιακά κόμματα 
τής ’Αριστερας,τίς δογματικές σεχταριστικές οργανώσεις τής άκρας 
άριστερας καί τών ξεπερασμένων πιά αστικών κομμάτων,φάνηκε τήν 3η 
τοή Σεπτέμβρη.

'0 ίδιος ό τρόπος δημιουργίας (ιδρυτική διακύρηξη,κάλεσμα γιά 
αύτοοργάνωση),δίδε ι καί τά αρχικά χαρακτηριστικά του κινήματας,πού 
δέν είναι ένα κλειστό,άποστεωμένο γραφειοκρατικά σχήμα, αλλά ένας 
ζωντανός οργανισμός. Τό ΠΑΣΟΚ σάν νέο κίνημα δέν δέχτηκε εκ τών 
προτέρων κανένα ορθόδοξο μοτέ.λλο οργάνωσης. ’Αντίθετα σύμφωνα μέ τήν 
πείρα του παγκόσμιου κι νήματος,τίς. συγκεκριμένες συνθήκες τοή 
'Ελληνικού χώρου καί τους στόχους πού έβαλε προσπάθησε καί προσπα
θεί1 νά δημιουργήσει μία μορφή οργάνωσης πού νά άνταποκρίνεται στό



πλατύ αίτημα γιά έσωτερι.κή δημοκρατία αλλά ταυτόχρονα καί γιά 
άποτελεσματικότητα.
Λαμβάνοντας ύπ’δψη την πείρα" από τά οργανωτικά σχήματα τής παρα

δοσιακής άριστεράς οπού εχει διαμορφωθή μία άντιδημοκρατική γραφειο
κρατική νοοτροπία άρνούμαστε τό τρόπο οργάνωσης του κόμματος Λενι- 
νιστικοή τύπου διότι αύτός δημιουργήθηκε κάτω από έντελώς συγκεκριμ- 
μένες συνθήκες μιας άλλης έπόχής καί χώρας,επιμονή μας γιά πλήρη 
έφαρμογή του (πραγματική) στίς εδώ συνθήκες, δέν δείχνει τίποτα άλλο 
άπό τήν δογματική προσήλωση μας σε μοντέλα ή τό φόβο μας γιά μιά 
προσπάθεια ξεπεράσματός τους.

Ούτε βέβαια θέλουμε μιά μορφή οργάνωσης τύπου άρχηγικοϋ-άστικοή 
κόμματος (Ε.ΔΗ.Κ. βλέπε πρόσφατο καταστατικό της).

'Η προσπάθεια γίνεται (λέμε γιά προσπάθεια διότιωοί παλιές νοο
τροπίες δύσκολα ξεπερνιώνται καί οι νέες δέν είναι έτοιμα προκατα- 
σκευασμένα σχήματα) γιά ενα κίνημα όπου θά υπάρχει, σύνδεση οργανική 
-ζωντανή μεταξύ κορυφής-καθοδηγητικών οργάνων καί βάσης καί όχι μόνο 
στα χαρτιά. "Ενα κίνημα πού νά έπιτρέπει ' τάσεις (δχι οργανωμένες) 
μέσα του,."Ενα κίνημα όπου κάτω άπό μιά κεντρική καθοδήγηση 
(πολιτική γραμμή) θά υπάρχει 'η δυνατότητα οί Τ.Ο. νά λύνουν τά προ
βλήματα τους μόνες τους,στό βαθμό πού είναι τοπικά καί δέν θίγουν 
γενικώτερα άλλες περιοχές. "Οπου όλα τά καθοδηγητικά όργανα θά ακοήν 
τίς απόψεις τής βάσης καί θά τίς λαμβάνουν ύπ’όψιν τους. "Ενα κίνημα 
όπου νά ύπάρχη ή εκλογή, ή ανάκληση ή αλλαγή, ό έλεγχος όποιουδήποτε 
οργάνου. "Ένα κίνημα πού νά μπορεΓ νά υπάρξει διαφωνία,αλλά καί 
ύπακοή-πειθαρχ ία στίς αποφάσεις τοΟ άνωτέρου οργάνου, απαραίτητη π 
προϋπόθεση γιά τήν ενιαία έκφραση καί τελικά τήν ύπαρξη τοΟ κινή
ματος.
Είμαστε ενα κίνημα πού οί τελικές γενικές πολιτικές γραμμές θέλου

με νά προβληματίζουν τή βάση πλατιά, καί η βάση νά συμμετέχει στή 
χάραξή τους κατά τακτά χρονικά διαστήματα (συνέδρια) καί όχι άνά 
δεκαετίες. Βέβαια'στό μεταβατικό στάδιο τής δημιουργίας τής οργάνωσης 
ακόμα ’ίσως ορισμένα δέν έχουν έπιτευχθή. ’Αλλά πρέπει πάντα νά γί
νεται συνεχής προσπάθεια γιά νά έπιτευχθουν τελικά.


