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Ή  εμπειρία άλλων χωρών καί 

ή θεωρητική έξέταση τού θέματος 
απο τούς ιδρυτές του ΠΑΣΟΚ έ
χει οδηγήσει στά συμπέρασμα ά
τι ό Αποκεντρωμένος προγραμμα
τισμός μπορεί νά δώσει τήν λύση. 
Σκοπός είναι ή συμμετοχή όλό- 
κληρου του πληθυσμού στις Απο
φάσεις πού τόν αφορούν καί ταυ
τόχρονα ή έξισορρόπιση τυχόν 
συγκρουοΰένωυ συμφερόντων. ΓΓ 
αυτό ή χώρα θά διαιρεθεί σέ περι
φέρειες μέ χωροταξική βάση. Κά
θε περιφέρεια θά έκλέγει τό  περι
φερειακό συμβούλιο πού θάχει τήν 
ευθύνη χθύ προγραμματισμού τής 
περιφέρειας. Σ τά  περιφερειακά 
συμβούλια θά πρέπει απαραίτητα 
νά έκπροσωπεύονται άλα τά  έ- 
παγγέλματα καί γεωγραφικοί χώ
ροι της περιφέρειας. Τά  περιφε
ρειακά αυτά προγράμματα θάναι 
ένδεικτικά —  προτάσεις οπό κεν
τρικό όργανο προγραμματισμού 
που θά θέτει τούς μακροχρόνιους 
στόχους τής κοινωνίας, που θά 
διαμορφώνονται καί έπεξεργάζον- 
ται καί μέ βάση τις προτάσεις 
τών περιφερειών, ©ά πρέπει δη
λαδή νά υπάρχει μιά διπλή συνε
χής ροή πληροφοριών άπό τό^ κέν
τρο στή περιφέρεια καί άπό τή 
περιφέρεια στο κέντρο. Τό κεντρι
κά όργανο προγραματισμού θά 
πρέπει νομίζουμε, νά έκλέγεται 
άπό τά  περιφερειακά συμβούλια 
καί θά συνεργάζεται μέ τή κυβέρ
νηση τής χώρας καί μιά όμάδα ει
δικών έπιστημόνων γιά  τή συστη
ματική μελέτη κι έπεξεργασία τού 
προγράμματος.

"Ετσι άπό τό  κέντρο θά τίθεν
ται γενικά τά  πλαίσια μέσα στά  
όποία θά μπορεί καί θά πρέπει νά 
κινηθεί ή περιφέρεια. Τά  περιθώ
ρια δράσης τή^ περιφέρειας θά
ναι μεγάλα που νά ένισχύει τή 
συλλογική πρωτοβουλία καί δρα
στηριότητα. Ή  σύνθεση όλων αυ
τών τών προγραμμάτων άνάπτυ- 
ξης κάθε περιφέρειας θά άποτελέ- 
σει τό  πρόγραμμα κοινωνικής ά- 
νάπτυξης τής χώρας μας.

Είναι γεγονός Αναμφισβήτητο 
άτι θά υπάρχει σύγκρουση συμφε
ρόντων μεταξύ διαφόρων περιφε
ρειών. "Ελλειψη θ' απαιτούσε σο
σιαλιστική νοοτροπία άπό τό  σύ
νολο τού πληθυσμού, δηλαδή συν- 
ειδητοποιουμένους σοσιαλιστές 
πού μεταφράζουν τήν ιδεολογία 
τους σέ καθημερινή πράξη. "Οπως 
έπίσης μιά ανιση ανάπτυξη μετα
ξύ περιφερειών είναι μάλλον βέ
βαιη λόγω άνισης κατανομής τών 
πλουτοπαραγωγικών πόρων. ’Εδώ 
ένας άπό τούς δυνατούς τρόπους 
μέ τόν όποιο τό  κέντρο θά μπο
ρούσε νά άντιμετωπίσει μιά τέ
τοια κατάσταση είναι ή έπιβολή 
ένός πρόσθετου θετικού ή άρνη- 
τικού φόρου μεταξύ περιφερειών, 
μέ τόν όποιο θά έπετυγχανε τή 
μεταφορά πόρων άπό μιά περιφέ
ρεια σ ' άλλη.

Προγραματισμός κι έλεόθερη ά- 
γορά σ ’ όλους τούς τομείς τής 
οικονομικής δραστηριότητας< είναι 
άσυμβίβαστα. Είναι δυνατόν νά 
νομίσουμε σκόπιμο στον τομέα 
τής άτομικής κατανάλωσης νά λει
τουργεί ή άγορά, όπου έκεί ό πο- 
λιίτης μέ τήν οίκονομική του ψή
φο, δηλαδή τό εισόδημά του, νά 
καθορίζει τή παραγωγή προϊόν
των γιά άτομική κατανάλωση. 
Σ τό τομέα όμως τών έπενδύσεων 
καί τής κοινωνικής κατανάλωσης, 
θά πρέπει νά ύπάρχει πρόγραμμα 
τισμός. Αποφάσεις γ ιά  έπενδύ- 
σεις καί κοινωνική κατανάλωση 
είναι πολιτικές> αποφάσεις γ ιά  τις 
όποιες τό κριτήριο δέν μπορεί νά
νοι άλλο άπό τήν έξυπηρέτηση 
τού κοινωνικού συνόλου. 'Οργάνω
ση τής κοινωνίας σ τις  παραπάνω 
βάσεις πιστεύουμε ότι αποτελεί

τή διασφαλιστική δικλείδα γ ιά  τή 
σωστή ανάπτυξη τής χώρας μας. 
Μέ άνάπτυξη δέν έννοούμε άπλως 
τήν αύξηση τού μέσου κατά κεφα
λήν εισοδήματος, γιατί ένας τέ
τοιος δείκτης άνάτπυξης μιας χώ
ρας είναι τό λιγώτερο άνεπαρκής.

Υψηλό μέσο κατά κεφαλήν ει
σόδημα συμβιβάζεται ευκολώτατα 
μέ τεράστια άνισοκατανομή τού 
εισοδήματος, μέ τήν ύπαρξη πεί
νας, Αθλιότητας, έγκληματικάτη- 
τας, ρύπανση περιβάλλοντος, όρ- 
γανωμένης τρομοκρατίας, πνεύμα 
τικής έξαθλίωσης, υποβιβασμό 
τού πολίτη σέ άβουλο όργανο έκ- 
τέλεσης έπιθυμιών ή άποφάσεων. 
'Επιδίωξη μιας χώρας θά πρέπει 
νάναι ή κοινωνική κι όχι ή οίκονο
μική άνάπτυξη της. Αυτό δέν ση
μαίνει, όπως πολλοί άπολογητές 
τού σημερινού συστήματος υπο
στηρίζουν, μείωση τής αύξησης 
τού έθνικοΰ προϊόντος. (Χωρίς αύ- 
τό  νά σημαίνει ότι στόχος μιας 
σοσιαλιστικής κοινωνίας άναγκα- 
στικά πρέπει νάναι ή γρήγορη 
αύξηση τοΰ έθνικοΰ εισοδήματος).

'Αντίθετα καί τό  έθνικό προϊόν 
θ’ αυξηθεί άφού μιά προγραμμα
τισμένη κοινωνία βασίζεται στην 
Απασχόληση όλοκλήρου τού δυνα
μικού της. Είναι τουλάχιστον πα
ραπλανητικό τό νά υποστηρίζουν 
πολλοί ότι τό  έθνικό προϊόν θά 
μειωνόταν άν οί χιλιάδες νέοι καί 
νέες πού άναγκάζονται νά μετα
ναστεύουν έμεναν στή χώρα μας. 
©ά έπρεπε βέβαια αντί υά κτι- 
ξουμε ξενοδοχεία καί πολυτελείς 
έπαύλεις νά κτίζουμε έργοστάσια, 
άντί νά ξοδεύουμε τεράστια ποσά 
γ ιά  τήν Αστυνόμευση τοΰ πολίτη, 
νά ξοδεύουμε περισσότερα γιά  τή 
μόρφωσή του. 'Αντί ή κυβέρνηση 
νά ύπογράφει ληστρικές συμβά
σεις μέ ξένα μονοπώλια, πού μάς 
χρησιμοποιούν γιά  τήν εξυπηρέτη
ση τών δικών τους συμφερόντων, 
νά άναλάβει ή ίδια παραγωγικές 
δραστηριότητες, είτε άπευθυνόμε- 
νη στή διεθνή άγορά κεφαλάίρυ 
είτε κάνοντας όρθολογικώτερη χρη 
σιμοποίηση τών ντόπιων κεφαλαί
ων. Σ τό  καπιταλιστικό σύστημά 
παραγωγής είναι συνηθισμένο ή 
μάλλον Αναπόφευκτο φαινόμένο ά* 
πό τή μιά μεριά νά ύπαρχρ^ν 
συντελεστές παραγωγής υποαπα
σχολούμενοι ή άνεργοι κι Από τήν 
άλλη Ανάγκες άνικανοποίήτες. Κι 
αύτό γιατί έτσι συμφέρει τήν οι
κονομική όλιγαρχία πού αποφασί

ζει γ ιά  τις  τύχες τής πλειοψηφιας.
Ή  χώρα μας έχει δυνατότητες 

γ ιά  γρήγορη άνάπτυξη. ‘Υπάρ
χουν φυσικοί πόροι άνεκμετάλλευ- 
τοι, υπάρχει έργατικό δυναμικό ά
νεργο ή υποαπασχολούμενο καί ύ- 
πάρχει κεφάλαιο πού είτε έξάγε- 
ται είτε καταοπαλιέται. Αύτό πού 
δέν ύπάρχει είναι κοινωνικό πρό
γραμμα γ ιά  τή κοινωνικά Απαραί
τητη απασχόλησή τους, γιά  τήν 
έξίψωση τοΰ ποιοτικού έπιπέδου 
τού μέσου πολίτη.

Προσπάθεια μίμησης τού τρό
που ζωής τίρι δυτικών χωρών δέν 
είναι γιά  μας άπόδειξη ανάπτυ
ξή μας άλλα ό σίγουρος τρόπος 
γ ιά  τή συνέχιση τήρ έθνικής μας 
έξάρτησης. Γιατί μέσω τής προ
σπάθειας μας αότής γίνεται δυ
νατή ή διείσδυση τών ξένων οίκο- 
νομικο - στρατιωτικών μονοπωλί
ων πού κατευθύνουν τίς  τύχες αύ- 
τού τού τόπου. Γιστί γιά  νά τούς 
μιμηθούμε έχουμε ανάγκη τής τε
χνολογίας τους καί μέσω αύτήρ 
μπφροΟν νά μάς έλέγχουν. (Το  
πιό φανερό καί ταυτόχρονα Ανη
συχητικό παράδειγμα είναι ό 
στρατιωτικός εξοπλισμός καί μέ
σω αύτοΰ ή δυνατότητα έλέγχου 
τοδ στρατού).

Σέ μιά σοσιαλιστική κοινωνία 
ή τεχνολογία μπορεί καί πρέπει 
ν’  άναπτυχθεΤ άλλά μέσα σ ’ εκεί
να τά  πλαίσια πού είναι έπιθυμη- 
τά  άπό τό  κοινωνικό σύνολο κι 
όχι άπό τά  κέντρα άποφάσεων 
άλλων χωρών, Καί άκόμη γιά  έ
να πρακτικό λόγο: ή τεχνολογία 
πού άναπτύσσεται σέ μιά χώρα 
δέν είναι όπωσδήποτε κατάλληλη 
γ ιά  όλες τίς χώρες, καί ί) μετα
φορά της σέ μιά άλλη χώρα δέν 
συμβάλλει Απαραίτητα άκόμη καί 
στήν οικονομική της άνάπτυξη. 
Πέρα όμως από τήν εισαγωγή τής 
τεχνολογίας μέσω τών μονοπω
λίων ύπάρχουν κι άλλοι δυνατοί 
Μ ίσως λιγώτερο δαπανηροί τρό
πος όπως ή Απασχόληση τεχνο- 
κρατών. Ταυτόχρονα όμως θά πρέ 
π ο  νά γίνει προσπάθεια άνάπτυ
ξης της δικ^ς μας τεχνολογίας 
προσαρμοσμένης σ τις  δικές μάς 
άκάγκ « η.χ. ή γεωργία. Προϋπό
θεσή *! έγγύηόη γιά  τό  σοσιαλι
στικό μετασχηματισμό της χώρας 
μας είναι ή ριζική άλλαγή στή 
πούδρία. Κι είναι αάτή, κατά τήν 
γνώμη μας, ή κυριώτερή αίτία πού 
ό έλληντκος λαός δέν κατόρθωσε 
νά πραγματοποιήσει τούς στό
χ ο υ ς του. Γιάτί ό καπιταλισμός

γνωρίζει τή δύναμη τής ̂  παιδείας 
κ«1 τήν έχει χρησιμοποιήσει απο
τελεσματικά γιά  την έξυπηρέτησή 
του καί διατήρησή του. Στόχος 
τής παιδείας ήταν ή άπομάκρυν- 
σή της άπό τά  πλατιά λαϊκά 
στρώματα, καί ή χρησιμοποίησή 
της σά μέσο γιά  τή παραγωγή 
στελεχών - ύπηρετών τού κατεστη
μένου. Σέ μιά κοινωνία όπου ό- 
πάρχουν έκμεταλλευτές κι έκμεταλ 
λευόμενοι δέν μπορεί παρά κι ή 
παιδεία νάχει προσανατολισθεί ά
πό τή κυρίαρχη όμάδα στό νά δί
νει σ τά  μέλη της τήν^ έκπαίδευση 
πού χρειάζτται γιά  τή διατήρηση 
τής θέσης της στή κοινωνία καί 
στοΰς κυριαρχούμενους την εκπαί
δευση ιτού χρειάζεται γ ιά  νά συν
τηρήσει τήν ύποτέλειά τους.

Τό όλο έκπαιδευτικό σύστημα 
χρειάζεται Αναδιάρθρωση, γιατί 
στή σημερινή του μορφή έχεΐ(πά- 
ψει ν’ εκπληρώνει τό  προορισμό του 
άκόμη καί στή σημερινή καπιτα
λιστική μορφή τής κοινωνίας μας: 
τή παραγωγή έξειδικευμένων τε
χνοκρατών. Τά στελέχη πού πα
ράγει είναι δεύτερος κατηγορίας 
γιά  θέσεις δευτερεύουσες, μιά και 
τά  σημαντικά πόστα καταλαμβά
νονται άπό τούς ξένους τεχνοκρά- 
τες πού απασχολούν οί ξένες ¡Ε
ταιρείες. Είναι ό περιφερειακός 
ρόλος πού αρμόζει σ τά  κατεστη
μένα τών ανώτερων έκπαιδευτι- 
κών ιδρυμάτων μας, πού άλληλοΟ- 
ποστηρίζουν τά  οικονομικά κατε
στημένα.

Είναι λοιπόν κάπως δύσκολο οί 
ριζικές αλλαγές πού χρειάζονται 
στή παιδεία νά γίνουν κάτω άπό 
τίς  σημερινές συνθήκες όργάνω- 
σης τής κοινωνίας. Μεταρρυθμί
σεις είναι δυνατόν νά γίνουν, σάν 
Αποτέλεσμα πίεσης, άλλά δλες οί 
μεταρρυθμίσεις έπιτρέποντβι μέ
χρι τού σημείου όπου τά  συμφέ
ροντα τού κατεστημένου δέν Αμ
φισβητούνται.

Πρωταρχικός στόχος μιάς σο
σιαλιστικής κοινωνίας είναι συνε
χής παιδεία γίά  όλους, μιά παι
δεία πού Αποβλέπει σ τό  πλάτε
μα τής γνώσης, στή δημιουργία 
ά)θρώπων. Ή  παιδεία θά πρέπει 
να γίνει αυτοσκοπός καί όχι τό 
μέσο γ ιά  τήν έπαγγελματική Α
ποκατάστασή τών τυχερών. Μό
νον έτσι θά καταπολεμηθεί ή δη
μιουργία κατεστημένων. "Ο ταν ό- 
πάρχει κάθετη κοινωνική κινητικό
τητα, όταν πάψει ή διάκριση με
ταξύ χειρωνακτικής καί πνευματι

κής έργασίας. Ό λ α  τ ’ ί  ό
λων τών ήλικιών έχουν ί  μα
στή γνώση γιά  νά μην είν. .. :ο- 
ξενωμένα άπό τίς κοινωνικές, πο
λιτικές καί πολιτιστικές εκδηλώ
σεις, γ ιά  νά συμμετέχουν ένεργά 
στήν διαμόρφωση τών άξιών πού 
διέπουν μιά κοινωνία.

Ή πρώτη φάση 
τής μεταβατικής 

περιόδου
Τό ΠΑ,ΣΟ.Κ. δέν πιστεύει πώς 

ό σοσιαλιστικός μετασχηματισμός 
μπορεί νά  ̂ έπιτευχθεϊ μέ οριακές 
μεταρρυθμίσεις δπωι^ μάς διδά
σκει ή δυτικοευρωπαϊκή σοσιαλδη
μοκρατία. _ Αντίθετα οί όριακές 
μεταρρυθμίσεις άπορροφούνται ά
πό τό καπιταλιστικό σύστημα 
διαμορφώνονται σ τά  πλαίσιά του 
καί ύποβοηθούν τή συντήρησή του. 
Αότή ή θέση τού ΠΑ.ΣΟ.Κ. δέν 
σημαίνει βέβαια ότι δέν συμπα
ραστέκεται στούς διεκδικητικούς 
αγώνες τού καταπιεζόμενου λαού. 
*Η συμμετοχή του άποτελεί προϋ- 
πόθεσ*} τόσο γιά  τή μαζικοποίηση 
τοΰ κινήματος όσο καί γιά  τή συ- 
νειδηχοποίηση άπό τούς έργοζο μέ
νους πώς ή λύτρωσή τους μπορεί 
νά πραγματοποιηθεί μόνον μέ τό 
σοσιαλιστικό μετασχηματισμό.

Ή  πρώτη φάση τής μετάβασης 
προς τό σοσιαλισμό είναι κρίσι
μη, ή πορεία είναι ναρκοθετημένη. 
Ά π ό  τή μιά μεριά οί υποκειμε
νικές συνθήκες δημιουργούν ση- 

αντικά έμπόδια στή γρήγορη άλ 
αγή τής κοινωνίας. Δέν άναφε- 

ρόμσστε μονάχα στίς δυσκολίες 
πού θ’ Αντιμετωπίσουν οί έργα- 
ζόμενοι δταν άναλάβουν τή δια
χείριση τών μέσων παραγωγής. 
’Αναφερόμαστε στήν οικοδόμησή 
θεσμών, όπως ή περιφερειακή Α
ποκέντρωση τής χώρας, ή Ανάδει
ξη ύπεύθυνων περιφερειακών όργά 
νων, ή άνάπτυξη τής συνεταιρι
στικής δομής στήν ύπαιθρο και ή 
διαμόρφωση τής Απαραίτητης τε
χνοδομής γιά  τόν επιτυχή προ
γραμματισμό. Άναψερόμαστε τέ
λος ρτήν έλλειψη σοσιαλιστικής 
συνείδησης καί νοοτροπίας πού 
μπορεί να άποτελέσει τό  πιό Α
ποφασιστικό εμπόδιο, ©ά μπο
ρούσε νά καταλήξει κανείς στό 
συμπέρασμα ότι γιά αυτούς Ακρι
βώς τούς ^λόγους ή διαδικασία 
τής άλλαγήο πρέπει νάχει βραδύ 
ρυθμό. Κι όμως αύτό θά αποτε
λούσε μεγάλο στρατηγικό λάθος. 
"Αν ή κοινωνικοποίηση τών μέσων 
παραγωγής δέν συντελεστεϊ σ ’ ένα 
σχετικά γρήγορο διάστημα χρό
νου, κι άν δέν συμπεριλάβει σχε
δόν άμέσως τούς στρατηγικούς 
τομείς τής οικονομίας είναι σχε
δόν βέβαιο ότι θά άναβιώσει ό 
καπιταλισμός. Κι αύτό γιατί δν 
μείνει άνέπαφη ή καπιταλιστική 
δομή ατούς κρίσιμους τομείς τής 
οικονομίας, ή πορεία πρός τό σο
σιαλισμό θά ύπονομευτεΐ άποφα^ 
σιστικά. Δέν πεοιορίζουμε τή πα
ρατήρηση αυτή σ τίς  κλασσικές 
καί γνωστές μορφές «Αντεπανά
στασης* συμπεριλαμβάνουμε καί 
τίς  πολυποίκιλες Αντιδράσεις τοΰ 
παγκόσμιου καπιταλιστικού συ
στήματος πού μπορεί νάναι Απο
φασιστικής σημασίας σέ μιά μι
κρή χώρα ποδναι τόσο δεμένη σ τά  
δίκτυα τοΰ διεθνοΰν έμποοίου. Φυ
γή κεφαλαίου, μποϋκοτάζ έλληνι- 
κών προϊόντων κι άλλα μέτρα σάν 
κι αύτά πού χρησιμοποιήθηκαν 
στή περίπτωση τής Χιλής είναι 
Κίΰδυνρι πού μπορούν νά Αποφευ
χθούν μόνον άν τά  πρώτα βήμα
τα  είναι γρήγορα καί αποφασι
στικά. Αύτό „είναι τό μεγάλο μά
θημα πού μάς διδάσκει ή έμπει- 
ρία άλλων χωρών.


