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Υπάρχουν δυό βασικά θέματα μέ 
πολλές πτυχές, πού φτάνουν στά άφτιά 
μας σχετικά μέ τό ΠΑΣΟΚ. Τό πρώτο 
είναι τό μεγάλο θέμα τής ιδεολογικής 
ταυτότητας του κινήματος. Τί είμαστε 
δηλαδή. Αυτό βέβαια άπό μιά μεριά είναι 
λίγο παράξενο γιατί, ή διακήρυξη τής 
3ης τοΟ Σεπτέμβρη είναι άρκετά καθαρή 
διακήρυξη. ’Αφήνει βέβαια μεγάλα περι
θώρια. Δέν είναι κώδικας. Είναι γενικές 
άρχές καί αφήνει στάδιο δόξας λαμπρό 
γιά έπεξεργασία εναλλακτικών προγραμ
μάτων. Είναι παράξενο πού μπαίνει τό 
θέμα : τί είμαστε ; Ταυτόχρονα ίσως νά 
μήν είναι τόσο παράξενο, γιατί είμαστε 
ένα κίνημα πού έχει συγκεντρώσει δυ
νάμεις πού προέρχονται άπό πολλές 
περιοχές τοΟ έλληνικοϋ πολιτικού χώρου. 
Ποιές είναι αυτές οί περιοχές ; Προερ
χόμαστε, ενα κομμάτι άπό τήν παλιά 
"Ενωση Κέντρου — ΕΔΗΝ. Προερχόμα
στε, ένα κομμάτι άπό κάτι πού όνομαζό- 
τανε ή άκόμη όνομάζεται «Άνδρεϊσμός». 
Προερχόμαστε άπό τήν άριστερά. Πολ
λοί άπό τήν παραδοσιακή άριστερά, 
άλλοι άπό τήν άριστερά έξω άπό τά 
πάραδοσιακά σχήματα. Καί νομίζω πώς 
έδώ βρίσκεται τό πρόβλημα κι’ δχι στή 
διακήρυξη τής 3ης τού Σεπτέμβρη. 
Μέσ’ τή διακήρυξη τής 3ης τού Σεπτέμ
βρη, ίσως ό καθένας θέλησε νά διαβάσει 
αύτό πού βρίσκεται πιό κοντά στή δίκιά 
του διάθεση. Είναι σαφές δτι μέσα στά 
πλαίσια αύτής τής διακήρυξης δχι μόνο 
είναι σωστό, είναι έπιβεβλημένο νά 
υπάρχουν διαφορές καί τάσεις. "Αν δέν 
υπήρχαν, έάν κάπως κατορθώναμε είτε 
μέ πλύση έγκεφάλου είτε μέ άστυνόμευση 
— είναι οΐ δύο μέθοδοι πού μπορώ νά 
φανταστώ — νά όμοφωνήσουμε άπόλυ- 
τα, τότε θά καταλήγαμε σέ ένα σχήμα 
πρωτοπορίας γραφειοκρατικού τύπου πού 
καταδικάζει τό κίνημά μας άπερίφραστα, 
γιατί τότε θά είχαμε βρει στέγη σέ κάποιο 
ΚΚΕ καί δέν θά είχαμε προχωρήσει 
στήν ίδρυση τού ΠΑΣΟΚ. ’Αλλά γρα
φειοκρατία καί άπολιθοποίηση, δηλαδή 
άπόλυτη όμοφωνία, είναι άπαράδεκτη, 
άπαράδεκτη μέσα στις τάξεις τις δικές 
μας.

Πρέπει νά σταθούμε στή διακήρυξη 
τής 3ης Σεπτέμβρη. Δέν χωράει πάνω σ' 
αύτό συζήτηση. "Ασχετα άπό έρμηνεία,

ούτε τό συνέδριο πού πρόκειται νά συγ- 
κληθεϊ, θέλω νά τό ξεκαθαρίσω αύτό, 
έχει τό δικαίωμα νά φύγει άπό τή 3η τού 
Σεπτέμβρη. Είναι ό καταστατικός χάρ
της πού δεσμεύει καί τό Συνέδριο. 
Μά θά μοΰ πήτε, άναθεώρηση δέν είναι 
δυνατή; Μάλιστα, μέ εσωτερική έπα- 
νάσταση μόνο. ’Αλλά δέν υπάρχει νό
μιμη διαδικασία μέσα στό κίνημα πού 
θά επιτρέψει άνατροπή μιας όποιασδή- 
ποτε άρχής πού διατυπώθηκε στή 3η 
Σεπτέμβρη. Αύτό νομίζω είναι ξεκάθα
ρο. Ά ρα έάν πραγματικά μέλη τού 
κινήματος αισθάνονται πώς δέν τούς ι
κανοποιεί ή 3η τού Σεπτέμβρη, πρέπει νά 
συναγάγουν οί ίδιοι τις συνέπειες. Ό τι 
πραγματικά άλλοΰ πρέπει νά βροΰν τήν 
πολιτική τους στέγη καί δχι σ’ αύτό τό 
κίνημα. Γιατί τότε δέν είναι πιά διάλο
γος μέ κοινές άρχές άλλά είναι σύγκρου
ση πάνω σέ θέματα πού πρέπει νά έχου
νε έκ τών προτέρων λυθεί.

Τό άνησυχητικό πρόβλημα είναι ή 
τάση ομαδοποίησης, δηλαδή ή τάση 
πού υπάρχει καί έχει άναπτυχθεϊ δυ
στυχώς — μή γελιόμαστε — οί διάφορες 
πολιτικές τάσεις μέσα στό κίνημα έστω 
καί αν είναι μέσα στή 3η τού Σεπτέμβρη, 
νά δικτυώνονται όργανωτικά. Ή  όμαδο- 
ποίηση είναι ό θάνατος ένός λαϊκού 
μαζικού κινήματος. Γιατί είναι θάνατος ; 
Γιά νά λειτουργήσει ή δημοκρατική δια
δικασία θά πρέπει νά Ικανοποιούνται 
δύο βασικές προϋποθέσεις. Μιά είναι δτι 
συμφωνούμε σέ βασικές άρχές. Στις άρ
χές τής 3ης τού Σεπτέμβρη. Ή  άλλη 
είναι δτι σεβόμαστε ό ένας τόν άλλο. 
Ό τι θεωρούμε πραγματικά τόν καθένα μας 
ισότιμο συνάδελφο, άλλοι τόν λένε 
«σύντροφο», άλλοι «κύριο» — τέλος πάν
των δέν νομίζω δτι πρέπει νά άντιδικί- 
σουμε γύρω άπό δρολογίες. Συνάδελφοι 
είμαστε, συνεργάτες είμαστε, ισότιμοι 
είμαστε στό κίνημα, άσχετα άπό τά 
πόστα τά όποια καταλαμβάνουμε. Αύτό 
είναι τό πνεύμα πού πρέπει νά μάς δια
πνέει. Λοιπόν γι’ αύτό τό λόγο πρέπει νά 
καταγγείλω άπερίφραστα κάθε τάση δμα- 
δοποίησης. Καί πρέπει νά πώ καί κάτι 
άλλο. Ό τι σάν Κεντρική ’Επιτροπή, σάν 
’Εκτελεστικό Γραφείο, σάν ότιδήποτε 
είμαστε, θά πρέπει νά πατάξουμε αύστη- 
ρότατα κάθε τάση ομαδοποίησης καί κάθε

άντιοργανωτική ένέργεια. Τό λέω αύτό 
γιατί άλλοιώτικα δέν θά έπιζήσουμε σάν 
κίνημα. Ό  κάθε ένας έχει λειτουργίες 
μέσα σ’ αύτό τό κίνημα. Σάν μέλος τής 
Κεντρικής ’Επιτροπής σά μέλος μιας 
υποεπιτροπής, σά μέλος τού ’Εκτελεστι
κού, σά μέλος τής τοπικής, δικαιούται νά 
δρά μόνο στά πλαίσια έκεΐνα πού προσ
διορίζονται άπό τό όργανωτικό σχήμα. 
Καί δικαιούται νά συνδέεται μέ μέλη 
τής όργάνωσης σέ όργανωτικό δίκτυο 
μόνο σ’ αύτά τά πλαίσια καί δχι έξω 
άπό τά πλαίσια αύτά. Μεγαλύτερη κατά 
τήν γνώμη μου παράβαση τών κανόνων 
λειτουργίας αύτής τής όργάνωσης, δέν 
μπορεί νά υπάρξει παρά ή δημιουργία 
παραοργανώσεων. Καί έπειδή αύτό συμ
βαίνει, εύτυχώς δμως σέ μικρή κλίμακα, 
πρέπει νά τό έπισημάνω καί πρέπει νά 
καταστήσω σαφές δτι πάντως δέν προ
τίθεμαι έγώ νά τό έπιτρέψω καί είμαι βέ
βαιος δέν προτίθεται ή Κεντρική ’Επι
τροπή νά τό έπιτρέψει. Είμαστε τό πρώτο 
καί τό λέω αύτό ύπεύθυνα σοσιαλιστικό 
μαζικό λαϊκό κίνημα στήν Ελλάδα. 
Σοσιαλιστικά κινήματα, λέσχες, υπήρ
ξαν πολλές καί οί σοσιαλιστές ήγέτες 
άρκετοί. "Εξοχοι πραγματικά στήν ιστο
ρία τού τόπου Πρώτες δυνάμεις σάν τόν 
Παπαναστασίου, τόν Σβώλο καί άλλους. 
Όμως κίνημα δέν φτιάχτηκε. Ήγέτες 
πέρασαν, λέσχες φτιάχτηκαν. ’Αλλά κί
νημα δέν γίνηκε. Τούτο είναι τό πρώτο 
λαϊκό κίνημα. Καί είναι κάτι καινούργιο 
στόν τόπο μας. Καί είναι κίνημα σοσια
λιστικό.

Θά μοΰ έπιτρέψετε νά όριοθετήσω, 
κάτι πού δέν μ’ άρέσει νά κάνω, πρώτα 
πρός τά δεξιά. Δέν είμαστε σοσιαλδημο
κράτες. Μά θά μοΰ πήτε ποιά ή διαφορά ; 
Τώρα, καλά είναι ψιλά γράμματα. "Αν 
θά κοινωνικοποιήσουμε μόνο τόν ’Ωνά
ση ή άν θά κοινωνικοποιήσουμε καί κάτι 
παραπάνω. Γι’ αύτό τό λόγο θά θέσουμε 
θέμα άρχής καί θά λέμε δέν είμαστε 
σοσιαλδημοκράτες ; Αύτό άκριβώς ά- 
παιτεΐ μερικά λόγια. ’Απαιτεί μιά διευ
κρίνιση. Καί, κοιτάξτε, μή νομίζετε δτι 
κάνω μάθημα. Θά χρειαστεί νά γίνει 
μιά διεργασία, συζήτηση καί διάλογος. 
Ούτε είναι θέσφατα αύτά πού λέω. 
Άλλά θέλω νά ξεκαθαρίσω τή δίκιά μου 
θέση. Ή  διαφορά μεταξύ σοσιαλδημο-



κρυτίας καί σοσιαλισμού είναι ποιοτι
κή, όχι ποσοτική διαφορά. Είναι σάν 
τό μαϋρο - άσπρο, είναι ποιοτική δια
φορά. Γιατί, ή σοσιαλδημοκρατία δέν 
πρέπει νά κριθή άπό τις διακηρύξεις της. 
'Αλλά πρέπει νά κριθεί άπό τήν πράξη 
της. Ποια είναι ή πράξη της ; Στήριξε 
τό μονοπωλιακό κεφάλαιο, τόν μονοπω
λιακό καπιταλισμό, στόν δυτικό ευρω
παϊκό χώρο. Καί είναι ουσιαστικά με- 
ταρρυθμιστικός, άνανεωτικός, εύπροσω- 
πότερος καπιταλισμός. Έτσι ώστε νά 
περάσει τό μονοπωλιακό κεφάλαιο σέ 
μιά νέα του φάση. Τί είναι τό 8. Ρ. ϋ . ; (!) 
Είναι τό κόμμα πού βασικά μπορεί νά 
πει κανείς, είναι λίγο προοδευτικότερο 
ή λίγο συντηρητικότερο του Δημοκρατι
κού Κόμματος τών Ηνωμένων Πολι
τειών. Τό πρόγραμμα τού Τζόνσον πιθα
νώς σέ όρισμένες πτυχές νά ήταν πιό 
προοδευτικό άκόμα καί άπό τό πρόγραμ
μα τού 8. Ρ. ϋ . Τό σοσιαλιστικό κίνημά 
μας, σέ άντιδιαστολή, στηρίζεται στήν 
άρχή πώς πρέπει νά περάσουμε πέρα άπό 
τόν καπιταλισμό σέ σοσιαλιστικό μετα
σχηματισμό. Δηλαδή ν’ άλλάξουν βασι
κά οί κοινωνικές σχέσεις παραγωγής. 
Σημαίνει μ’ άλλα λόγια, τί ; "Οτι δέν 
δεχόμαστε ό έλεγχος τής οικονομίας μας 
καί οί βασικές επιλογές νά άνήκουν στόν 
ιδιωτικό τομέα, πώς είναι λειτουργίες 
κοινωνικές.

Τό πρόγραμμά μας τί περιλαμβάνει ; 
Ά ς τό προσδιορίσουμε. Στόν κοινωνικό 
τομέα τί περιλαμβάνει ; Γιά νά μήν έχου
με καμμιά άμφισβήτηση. Μιά άρχή βασι
κή είναι ή κοινωνικοποίηση, πού στήν 
Ελλάδα κάτω άπό τις συνθήκες πού 
ζούμε, βασικά σημαίνει αύτά πού είχαμε 
γράψει στις 3 τού Σεπτέμβρη, τήν κοι
νωνικοποίηση (όχι κρατικοποίηση) τών 
βασικών μονάδων παραγωγής, γιατί οί 
φορείς μπορεί νά είναι τό κράτος ή 
μπορεί νά είναι ή περιφέρεια, τό διαμέ
ρισμα τής χώρας, ή ή τοπική μονάδα. 
Σέ μας έγκειται νά προσδιορίσουμε μέ 
μελέτες καί μέ πρόγραμμα καί μέ διάλο
γο μέ τό λαό μας, μέ τις τάξεις πού ένδια- 
φέρονται, ποιές είναι άκριβώς αύτές οί 
μονάδες σέ κάθε φάση τής ιστορικής 
μας έξέλιξης. Στόν τομέα τόν άγροτικό, 
ή κοινωνικοποίηση παίρνει τή μορφή τού 
συνεταιρισμού. Συνδεόμενο μέ αύτό τό 
δεύτερο είναι ή έννοια τής αύτοδιαχεί- 
ρισης. Στό κοινωνικοποιημένο τμήμα 
τής έθνικής οικονομίας λέμε θά έχουμε 
αύτοδιαχείριση, πού σημαίνει ότι αύτεί 
πού δουλεύουνε στό έργοστάσιο, στό 
χωράφι, αύτοί θά έχουν καί τόν έλεγχο 
τής έπιχείρησης. Τρίτο στοιχείο. Επει
δή αύτό πού δοκιμάστηκε όπως είναι 
στή Γιουγκοσλαβία, άπέδωσε σχετικά 
άσχημα άποτελέσματα, θά πρέπει νά 
προσθέσουμε καί κάτι άλλο.

Νά σας δώσω ένα παράδειγμα, γιατί 
μπορεί νά είναι άσχημο τό άποτέλεσμα. 
"Αν εμείς αύτοδιαχειριζόμαστε μιά έπι- 
χείρηση καί μοιράζουμε άνάμεσά μας τό 
εισόδημα πού κερδίζουμε, ύπάρχει ένα

κίνητρο νά λιγοστέψουμε τόν άριθμό 
μας. Γιατί θά μοιραστούμε λιγότεροι τό 
ίδιο πράγμα.

Αύτό έχει στή Γιουγκοσλαβία οδη
γήσει σέ άνεργία καί σέ μετανάστευση 
πού άσφαλώς δέν είναι όψη σοσιαλιστι
κής κοινωνίας. Γι’ αύτό τό λόγο μιλάμε 
γιά προγραμματισμό σοσιαλιστικό, άπο- 
κεντρωμένο κοινωνικό προγραμματισμό. 
Δηλαδή δέν θέλουμε νά έχουμε κάποιο 
γραφειοκράτη, τεχνοκράτη πού έξυπη- 
ρετεϊ κάποια διανόηση στήν κορυφή, νά 
καθορίζει τό πρόγραμμα τής άνάπτυξης. 
άλλά θέλουμε τό πρόγραμμα αύτό νά βγή 
ζωντανά άπό συμμετέχοντες πολίτες, 
άπό τούς έργαζόμενους. Καί βρίσκουμε 
δτι ή περιφερειακή μονάδα ή περιφε
ρειακή άποκέντρωση, ό περιφερειακός 
φορέας μπορεί νά παίξει αύτό τό ρόλο. 
Ποιό είναι τό μεγάλο πλεονέκτημα ; Σέ 
μιά περιοχή άν υπάρχει μιά κοινωνικο
ποιημένη έπιχείρηση, τό θέμα τής άνερ- 
γίας τήν άπασχολεΐ άμεσα. Ένώ γιά τήν 
αύτοδιαχειριζόμενη ομάδα ή άνεργία 
μπορεί νά μήν έχη μεγάλη σημασία, γιά 
τήν κωμόπολη δμως στήν όποια άνήκει 
ή έπιχείρηση θά είναι πρόβλημα ή άνερ
γία. 'Υπάρχει έπίσης τό θέμα τών έπι- 
πτώσεων τής δραστηριότητας τής παρα
γωγικής μονάδας στό περιβάλλον καί 
γενικά στήν κοινωνία μέσα στήν όποια 
λειτουργεί. Ά ρα ή περιφέρεια, ή τοπι
κή μονάδα, πρέπει νά έχει κάποιο λόγο 
στις άποφάσεις. Γι’ αύτό βλέπουμε δτι 
φορείς πρέπει νά είναι οί γεωγραφικά 
άποκεντρωμένες περιφερειακές ενότητες 
σέ συνδυασμό μέ τήν αύτοδιαχείριση. 
Πολύπλοκο κάπως, άλλά οί άρχές πολύ 
ξεκάθαρες.

Βασική όψη τού προγράμματος μας 
βέβαια είναι ή έθνική άνεξαρτησία. 
Καί δταν τήν χρησιμοποιούμε τήν φράση 
αύτή, τήν πάμε μακρυά, δχι μόνο νά μήν 
έχουμε βάσεις, νά μή συνδεόμαστε μέ 
πολεμικά μπλοκ, νά μήν είμαστε υπο
τελείς νεοαποικία τών ΗΠΑ ή μιάς άλ
λης ύπερδύναμης. Άλλά νά μήν έπιτρέ- 
πουμε μέ κανένα τρόπο σέ ξένα κέντρα 
άποφάσεων νά έπιλέγουν τήν έσωτερική 
πορεία τής χώρας μας. Καί στόν οικο
νομικό τομέα σαφώς, αύτό σημαίνει 
δτι έμεΐς δέν δεχόμαστε έπενδύσεις άμε
σες στήν Ελλάδα άπό έταιρίες πού έχουν 
τό κέντρο άποφάσεών τους σέ μιά κάποια 
άλλη πρωτεύουσα. Ή  θέση μας έπομένως 
είναι πάρα πολύ αύστηρή, γιατί κανένας 
σοσιαλισμός καί καμμιά λαϊκή κυριαρ
χία δέν πρόκειται νά έδραιωθεΐ άν είναι 
ξέφραγο άμπέλι ή Ελλάδα καί δέν ύ- 
πάρχουν ούσιαστικά σύνορα. Ή  λαϊκή 
κυριαρχία, ή δημοκρατική διαδικασία, 
άσφαλώς άποτελοΰν άναπόσπαστον τμή
μα αυτού τού τετράπτυχου, άς πούμε, τού 
προγράμματος μας καί αύτό μάς χαρα
κτηρίζει καί μάς προσδιορίζει. Ποιές 
είναι οί πολιτικές συνέπειες ; Πρός τά 
δεξιά μας τί υπάρχει στήν Ελλάδα ; 
'Υπάρχει ή "Ενωση Κέντρου. Δέν έχω 
αμφισβήτηση δτι ύπάρχουν μέλη τής

ΕΚΝΔ είτε μιλήσεις γιά τήν Κοινοβου
λευτική 'Ομάδα είτε μιλήσεις γιά τή 
βάση, πού είναι πολύ κοντά μας. Άλλά 
σάν συγκρότημα πολιτικό, δέν νομίζω 
πώς έχει καμμιά ουσιαστική σχέση μέ τό 
σοσιαλιστικό πρόγραμμα πού έχουμε. 
Είτε γιατί δέν παίρνουν θέση πάνω στήν 
έθνική άνεξαρτησία σέ σχέση μέ τό 
ΝΑΤΟ καί ΗΠΑ. Είτε γιατί δταν μιλάει 
γιά τήν Κοινή Αγορά γίνεται έκστατι- 
κή. Μεγαλύτερη καταστροφή δέν θά 
υπάρξει γιά τήν Ελλάδα, σύμφωνα μέ 
τήν άποψη τής ΕΚΝΔ έάν ή Ελλάδα 
δέν ένταχθεΐ πλήρως στήν Κοινή Α γο
ρά. Ποιά Κοινή ’Αγορά; Τήν Κοινή 
Αγορά τών μονοπωλίων ; Δηλαδή έάν 
ή χώρα δέν κατακτηθεί τελείως άπό τά 
δυτικοευρωπαϊκά καί έπομένως άμερικά- 
νικά μονοπώλια; Τρίτο, δέν υπάρχει 
καμμιά πρόθεση στό πρόγραμμά τους 
άλλαγής τών βασικών σχέσεων παραγω
γής, είτε μέ πρόγραμμα κοινωνικοποίη
σης καί αύτοδιαχείρησης είτε μέ κοινωνι
κό προγραμματισμό σέ άποκεντρωμένη 
βάση. Τό γεγονός δτι μπορούμε νά συμπο
ρευόμαστε μέ ένα συγκεκριμένο θέμα, 
είτε είναι θέμα Συντάγματος, είτε είναι 
θέμα άμεσης ρύθμισης ενός τρέχοντος 
θέματος, δέν σημαίνει σύμπτωση στις 
βασικές ιδεολογικές άρχές. Δέν σημαίνει 
δτι ή πορεία καί οί στόχοι είναι ίδιοι. 
Δέν πρέπει νά γίνεται αύτή ή παρεξήγη
ση. Γιατί άν αύτή ή παρεξήγηση προ
χωρήσει πάρα πολύ τότε πραγματικά θά 
ξετινάξουμε τήν ιδεολογική βάση, τό 
ιδεολογικό υπόβαθρο αύτοΰ τού κινή
ματος. Ξέρω πώς αύτό είναι γιά πολλούς 
ένα δύσκολο θέμα. Γιατί αισθανόμαστε 
πολύ συναδελφωμένοι λόγω κοινής Ι
στορίας άγώνων μ’ ένα σωρό κόσμο πού 
δέν άνήκει στό σοσιαλιστικό χώρο. 
Άλλά θά πρέπει νά καταλάβουμε δτι 
έμεΐς έδραιώνουμε τό σοσιαλιστικό κί
νημα στήν Ελλάδα σήμερα καί δτι τό 
μέλλον του θά είναι λαμπρό έφ’ δσον δου
λέψουμε σωστά, άκριβώς γιατί σήμερα 
μπήκε ό καπιταλισμός σέ μιά φάση κα
θοδική πού θυμίζει κατά πολύ παρά ση
μαντικές διαφορές βέβαια, τήν εποχή τού 
29 - 32. Χωρίς άμφιβολία θά έχει βάθος 
καί μάκρος ή κρίση τού δυτικού καπι
ταλισμού καί χωρίς άμφιβολία ή έργατι- 
κή τάξη, ή άγροτική τάξη, οί έργαζόμε- 
νοι γενικώτερα, θά συνειδητοποιούν σ’ 
αύτή τήν περίοδο πού μας έρχεται πώς 
οί οικονομικές τους διεκδικήσεις δέν 
πρόκειται νά ικανοποιηθούν καί άν δέν 
μποΰν στήν πορεία τής βαθειάς κοινωνι
κής πολιτικής άλλαγής τής κοινωνικής 
άπελευθέρωσης. Δηλαδή χρονικά ή ί
δρυση τού ΠΑΣΟΚ συμπίπτει μέ μιά πε
ρίοδο μεγάλης άλλαγής στό δυτικό χώρο. 
Θά πρέπει νά τό κατανοήσουμε καί νά 
θεμελιώσουμε ένα κίνημα μέ μακροπρό
θεσμες προοπτικές.

Έχοντας πει αύτά, έπιθυμώ τώρα νά 
κάνω μιά κάποια όροθέτηση, πρός τήν 
άλλη κατεύθυνση, τήν παραδοσιακή άρι- 
στερά. Τό μακροπρόθεσμο πρόγραμμά



τους σπάνια τό άναφέρουνε εκτός από 
τά θεωρητικά τους περιοδικά. Στό μέτρο 
πού είναι άντιγραφή τής σοβιετικής εμ
πειρίας μας βρίσκει έντελώς άντίθετους. 
Γιατί ή σοβιετική εμπειρία είναι μιά 
εμπειρία άπολιθωμένου γραφειοκρατικού 
προγραμματισμού πού συνδυάζεται μέ 
στέρεα κατεστημένα. Τί είναι τώρα ή 
Σοβιετική "Ενωση ; Τή λένε σοσιαλιστι
κό Ιμπεριαλισμό οί Κινέζοι, τή λένε 
κρατικό καπιταλισμό άλλοι μαρξιστές. 
Ό  Τρότσκυ είχε πει κάποτε ότι δέν μπο
ρείς νά τή χαρακτηρίσεις γιατί πρόκειται 
γιά ένα μεταβατικό καθεστώς μέ άγνω
στη ούσιαστικά πορεία. Τό άμεσο μί
νιμουμ πρόγραμμα τής παραδοσιακής 
άριστεράς, τό έ ν ε ρ γ ό της πρόγραμμα, 
δέν περιλαμβάνει ούτε οράματα γενικής 
άλλαγής ούτε άποδέσμευση άπό τό ξένο 
μονοπωλιακό κεφάλαιο, ούτε ούσιαστικά 
καί γνήσια άδέσμευτη εξωτερική πολι
τική. Ταυτόχρονα στήν οργανωτική πρα
κτική παραβιάζει τή δημοκρατική δια
δικασία. Υπάρχουν όμως άριστερίστι- 
κες όμάδες. Ποιές είναι οί σχέσεις μας 
μ’ αύτές ; Έχουμε δυό διαφορές μ’ αύ- 
τές. Ή  πρώτη είναι σέ ένα βασικό θέμα 
άρχής. 'Η δεύτερη άφορά τήν πολιτική 
μεθοδολογία. Ή  έννοια τής πρωτοπορίας 
των «φωτισμένων» εκείνων άνθρώπων 
πού οδηγούν τό Κίνημα στή δίκιά τους 
περίπτωση είναι πολύ διαφορετική άπό 
τή δίκιά μας. Εμείς δέν φτιάνουμε κα
τεστημένα. Είμαστε μιά πρωτοπορία σή
μερα ένώ φυσικά, άλλά μιά πρωτοπορία 
πού πρέπει νά έχει συνείδηση ότι είναι 
παροδική καί δέν θά έχει πετύχει τό 
στόχο της άν πραγματικά δέν έλέγχεται 
τελικά άπό τή βάση. Γιατί άν αύτό δέν 
συμβεΐ, θά καταλήξουμε σέ κοινωνικές 
δομές πού μόνο όνομαστικά θά είναι 
σοσιαλιστικές, μιά καί θά κυριαρχούνται 
άπό γραφειοκρατικά κατεστημένα καί 
δέν έλέγχονται άπό τή λαϊκή βάση.

Επίσης άσχετα άπό τό θέμα αύτό τής 
«φωτισμένης πρωτοπορίας» ύπάρχει καί 
τό άλλο θέμα τής μεθόδευσης τού άγώνα. 
Τό ΠΑΣΟΚ έχει πάρει μιά θέση ξεκάθα
ρη ότι μέσα στις δημοκρατικές διαδικα
σίες καί μέσα στό νόμιμα πλαίσια έπιδιώ- 
κουμε τό σοσιαλιστικό μετασχηματισμό. 
Είναι θέση. Θά μοΰ πήτε, μά είναι σω
στό αύτό ; Έχουμε ιστορικές έμπειρίες 
τέτοιες πού νά έδραιώνουν μιά τέτοια 
αισιοδοξία ; Κυτάξτε ώριμοι άνθρωποι 
είμαστε, πήραμε τήν απόφαση ώριμα. 
Αύτό είναι τό τεστ πού κάνουμε στήν έλ- 
ληνική σκηνή, στόν ελληνικό χώρο, 
Θέλουμε σάν δημοκρατικό κίνημα — 
καί έσωτερικά μά καί καθ’ όσον άφορά 
τήν κοινωνική διαδικασία — νά προωθη
θούμε καί στήν κυβέρνηση καί στήν ε
ξουσία μέ μέσα δημοκρατικά. Μά θά σοΰ 
πούνε, ή Χιλή ; Ναι ή Χιλή. Μπορεί 
νά συμβεΐ; Βεβαίως μπορεί νά συμβεΐ. 
Ποιές είναι οί συνέπειες ; Οί συνέπειες 
είναι πάρα πολύ άπλές. Τό γεγονός δτι 
έχουμε έπιλέξει τή δημοκρατική πορεία 

5  δέν σημαίνει δτι είμαστε καί άφελείς ι

στορικά. ’Απαιτείται ό λαός, ή βάση, τό 
κίνημα νά είναι όργανωμένο καί κλαδικά 
καί χωροταξικά καί νάχει πολιτική συ
νείδηση τέτοια, ώστε δταν, δχι έμεΐς 
άλλά οί στρατιωτικές κλίκες, τά ξένα καί 
ντόπια κατεστημένα, έκεΐνα προσπαθή
σουν νά καταργήσουν τήν δημοκρατική 
διαδικασία, ή νά άρνηθοΰν στό λαό τό 
δικαίωμα ή πλειοψηφία νά καθορίζει τήν 
πορεία τής χώρας, τότε νά άκολουθήσου- 
με τήν έπιταγή τού 114. Είναι πάρα πολύ 
απλό. Δέν είμαστε άφελείς, άλλά τό βά
ρος τό βάζουμε στούς ώμους τού άντι- 
πάλου, δέν τό παίρνουμε έμεΐς. ’Εμείς 
προχωρούμε δημοκρατικά. ”Αν έρθει, 
δταν θά έρθει ή ώρα τής πλειοψηφίας νά 
κυβερνήσει καί μάς τό άρνηθοΰν, αύτοί 
θά έχουν καταργήσει τό πολίτευμα. 
Αύτό τό λέμε ανοιχτά. Είναι πίστη μας. 
Τό 114 είναι πίστη μας. άλλά δέν πρέπει 
νά είναι όρολογία καί τίποτα άλλο. Τό 
114 πρέπει νά στηρίζεται νάχει άντίκρυ- 
σμα, άντίκρυσμα σέ λαϊκή όργάνωση καί 
τό Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα ά- 
ποβλέπει καί σ’ αύτό. Νά φτιάξει τέτοια 
όργάνωση στή βάση πού νά άποτελέσει 
ένα αντίβαρο στις έπιβουλές τού ξένου 
καί τού ντόπιου κατεστημένου.

Τώρα άλλο έρώτημα. Είμαστε μάρξι- 
στές ναι ή δχι ; Δέν ύπάρχει κανείς λό
γος ν’ αφήνουμε τά έρωτήματα αύτά αίω- 
ρούμενα. Δέν κάνουν καλό. Νόμιζα πώς 
μέ τις διεργασίες πού θά γινόντουσαν θά 
είχαν ξεκαθαρίσει τά πράγματα. Άλλά 
δυστυχώς δέν έχουν Πρώτο, ή 3η Σε
πτέμβρη δέν λέει τίποτα πάνω σ’ αύτό. 
Έχουμε δυνατότητα νά πούμε καί τό 
ένα καί τό άλλο ; Έάν μέ τή λέξη μαρ
ξιστής έννοοΰμε τήν μέθοδο ανάλυσης 
τήν ίστορική, πού κληρονομήσαμε άπό 
τόν Μάρξ, πού μιλάει γιά άγώνες τών 
τάξεων, γιά δομή έξουσίας, γιά τήν έξε- 
λικτική διαλεκτική, άν αύτό έννοοΰμε, 
είμαστε ύποχρεωμένοι σάν σοσιαλιστι
κό κίνημα νά πούμε ΝΑΙ. Καί είναι γι’ 
αύτό απόλυτη ή άντίθεσή μας πρός τήν 
αισιόδοξη φιλελεύθερη σκέψη, π.χ. δτι 
τό κράτος άποτελεΐ πάντοτε μιά ούδέ- 
τερη όντότητα ή οποία έξυπηρετεΐ έξ 
ίσου δλους τούς πολίτες. "Οποιος πι
στεύει αύτό, νομίζω δτι πρέπει νά βγει 
άπό τήν πολιτική, δχι μόνο άπό τό σο

σιαλιστικό κίνημα. Έάν δμως μέ τό 
έρώτημα «είσαι μαρξιστής», έννοεΐς, 
άσπάζεσαι δόγματα, είτε λέγονται «Στα
λινισμός» είτε λέγονται «Λενινισμός», 
είτε λέγονται «Μαοϊσμός», δόγματα πού 
βγήκανε άπό τήν έμπειρία τών τελευταίων 
50 - 60 έτών, έάν έννοοΰμε δτι πριν ά- 
παντήσω σ’ ένα έρώτημα πρέπει νά γυ
ρίσω στήν σελίδα 117 νά δώ τί είπε ό 
Μάο ή ό Λένιν ή ό Στάλιν ή δέν ξέρω 
ποιος, τότε τό άπορίπτουμε άποφασιστι- 
κά. Δέν έχουμε δόγματα. Έχουμε δμως 
μιά μέθοδο άνάλυσης πού έχει μαρξιστι
κή προέλευση. Τώρα : Έχουνε γίνει 
πολλά παρατράγουδα σ’ αύτόν τόν τομέα. 
'Υπάρχουν ένθουσιώδεις ύποστηρικτές 
τής μαρξιστικής σκέψης μέσα στά 
πλαίσιά μας. Άλλά χωρίς κρίση πολλές 
φορές. Πλησιάζουν έναν άνθρωπο στή 
βάση άς πούμε, ό όποιος ή έχει άκούσει 
ή δέν έχει άκούσει γιά τόν Μάρξ, καί 
τού λένε : «Είσαι μαρξιστής ;» Καί λέει : 
«Άσε με ήσυχο παιδάκι μου, άσε με 
ήσυχο. Δέν ξέρω τί μοΰ λές, ούτε μ’ 
ένδιαφέρει». Άλλά τό θέμα έδώ δέν είναι 
άν είμαστε μαρξιστές ή δέν είμαστε, 
άλλά άν έχουμε κρίση ή δέν έχουμε. 
Καί πρέπει νά ώριμάσουμε. Γι’ αύτό 
τό λόγο δταν προσπαθώ νά οροθετήσω 
πρός τήν άλλη κατεύθυνση, αύτά πού 
έχω νά πω είναι δτι κινδυνεύουμε άπό 
δογματισμό στενοκεφαλιάς καί ανωριμό
τητας πολύ περισσότερο, παρά άπό κά
ποια ιδεολογική διατύπωση.

Τά είπα λοιπόν δλα αύτά μέ τήν ελπί
δα νά ξεκινήσει ένας σαφής διάλογος, 
ξεκάθαρος διάλογός στά πλαίσια τής 
Κεντρικής καί τού Εκτελεστικού καί 
τών όμάδων στή βάση, παντού, μέ σεμι
νάρια, μέ συζητήσεις. Νά σταματήσει 
αύτό τό «ξέρεις», αυτός είναι μαρξιστής 
καί δέν άνήκει στό ΠΑΣΟΚ ή αύτός 
προέρχεται άπό τήν Ένωση Κέντρου καί 
δέν ανήκει στό ΠΑΣΟΚ. Τό θέμα δμως 
είναι τούτο : δτι πρέπει δλοι νά δεχτού
με δτι είμαστε σοσιαλιστικό κίνημα καί 
δεσμευόμαστε άπό τις άρχές τής 3ης 
Σεπτέμβρη κι δποιος δέν αισθάνεται 
πραγματικά πώς τόν καλύπτει ή 3η 
Σεπτέμβρη, νομίζω καί γιά τό κίνημά μας 
καί γιά τόν έαυτό του θά ήταν καλύτερα 
νά βρει άλλη στέγη.

Ό λ ες  οί συνθήκες πού έχουν γίνει μέχρι τώρα καί πού δεσμεύουν τήν χώρα μας άπέναντι 
σέ συνασπισμούς, ήταν προϊόντα βίας καί συμφερόντων μιας όλιγαρχίας. Ούσιαστικά δέν έξασφα- 
ζαν τά συμφέροντα τής χώρας, άλλά τά συμφέροντα μιας μικρής όμάδας γιά τήν υποστήριξη τού 
έκμεταλευτικού κοινωνικού καθεστώτος πού ύπάρχει.

Μέ τό πρόσχημα δτι ή χώρα μας είναι μικρή καί χρειάζεται πάντα προστασία, ή άνεξαρτησία 
τής είχε σβύσει, ό έλληνικός λαός ήταν ύποχρεωμένος νά ύφίσταται τρομερές οίκονομικές θυσίες 
καί έθνικούς έξευτελισμούς. Ή  ένταξη σέ τέτοιους συνασπισμούς έμπόδιζε τήν πρόοδο τής χώρας 
καί τήν κρατούσε δέσμια. Αύτό τό άπόδειξε καί ή τελευταία κρίση τής Κύπρου ή όποια άποκά- 
λυψε τόν πραγματικό ρόλο τού ΝΑΤΟ. Ή  όποια άποκάλυψε δτι ούσιαστικά ή χώρα ήταν άπροετοί 
μαστη καί διαλυμένη μπροστά σέ μιάν έθνική κρίση καί ή ύποτιθέμενη προστασία τών συμφώνων 
δέν ήταν τίποτε άλλο άπό μιάν συστηματική διατήρηση τής άδυναμίας τού έλληνικού έθνους.

Ή  άποδέσμευση άπό τούς στρατιωτικούς πολιτικούς καί οίκονομικούς συνασπισμούς, δίνει 
τήν δυνατότητα στήν Ελλάδα νά άναπτυχθεϊ έλεύθερα, δημοκρατικά, στηριζόμενη στήν δύναμη 
όλόκληρου τού λαού της. ’Απελευθερώνει άπίθανες δυνάμεις, πού μπορούν νά κάνουν τήν χώρα μας 
ικανή νά παίξει έναν σημαντικό ρόλο στήν νευραλγική περιοχή πού βρίσκεται.


