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ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΡΟΜΟΣ 

Δ ε' κ α χρόνια μετά την 3η Σεπτε'μβρη και δυο μύση μετά την μεγάλη 

εκλογική' ν C κ η του Π Α „ΣΟ.Κ , η επικαιρότητα και, η εγκυρότητα της 

ίδρυτι,χτίς Μας δια κήρυξης αποτελούν την καλυ'τερη απόδειξη για το 

αναγκαίο και εφικτό των οραμάτων και των στρατηγικών μας στο'χων. 

Με κοινό πλαίσιο πολύτοκης , ι δ ε ολογικη'ςκαι κοινωνικη'ς αναφοράς 

την 3η Σεπτε'μβρη «ι με αφετηρία τη σύγχρονη ελληνική' πραγματικό

τητα , δ ιαμ ορ φώσαμε τη δίκη μας πόρευα για την εθνική' και κοινωνι

κή' απελευθέρωση. 

0 ελληνικός δρόμος για το σοσιαλισμό δεν βρίσκεται πια στο χώρο 

των αν ε'φι κ τ ων οραμάτων,μπη'κε ^υεπ ίστρεπτα σε τροχιά υλοποίησης και 

δ ι'καιωση ς . 

Γιατί όμως μιλάμε για ελληνικό δρόμο:. 

Γιατί η ιστορική πράξη απόδειξε ότι η κοινωνική' αλλαγή σε όσες 

χώρες επιχε ιρσ'θηκε ε'χει μια ανε πα νάλε ιπτη μοναδικότητα που στη

ρίζεται στις εθνικές ιδιόμορφοες. Κάθε χώρα χαρακτηρίζεται 

από μια συγκεκριμένη κοινωνική' δομη',από ε'να συγκ εκ ρ ιμε'υο συσχε 

τα\ιό πολιτικών δυνάμεων και βρισκετια σ 'ε'να συγκ εκ ρ ιμ ε'υο στάδιο 

οικονομική'ς ανάπτυξης. 

0 σοσιαλιστικός μετασχηματισμός ει'ναι πάντα μετασχηματισμός μιας 

ιστορικά δοσμε'νης καινωνικο-οικονομικη'ς δομή'ς ενταγμε'υης με 

τον 'δικό της τρόπο στην παγκόσμια κοινότητα. Κατά συνε'πεια όσο 

πιο δεσμε'νη ει'ναι n στρατηγική' με τις συνθη'κες "εκκίνησης" τις 

"αρχικές συνθη'κες" που χαρακτηρίζουν την κοινωνία τόσο πιο 

εφικτή'
5
πιο γρήγορη και πιο ουσιαστική ει'ναι αυτή' η στρατηγική'. 

Τα εθνικά χαρακτηριστικά που συνιστούν την ελληνική' ιδιομορφία 

μπορούν να συμπυκνωθούν στα παρακάτω σημεία: 

5>ΐ
 η περιφερειακή' ένταξη της χώρας μας στον παγκόσμιο κατα

μερισμό της εργασίας μ ε'σα από την πολύμορφη εξάρτηση^προσ

διορίζει την κοινωνική' της διάρθρωση
5
την οικονομική' δομή, 

//. 



τη μορφή της πολυτυκός εξουσυας καθώς weit τη δομή' του 

κράτους Hat της πολυτεύας. 

* η περυοχη' μας ευ'ναυ τόπος
9
 αντυθε'σεων Mat συγκρούσεων 

συμφερόντων χαυ στρατηγυχών,,ενώ ταυτο'χρονα η Ελλάδα, είναι, 

η μόνη χώρα της Ευρώπης που βρίσκεται, κάτω ano υπαρκτή' 

χαυ δι αρχή εξωτερυχη' a it ε u λ ζ που θ ε' τ ε u σε χ u ν δ υ ν ο την ε δ α φ u • 

χ η' της ακεραυότητα χαυ ανεξαρτησίας. 

* γυα τεσσερυς δεχαετυ'ες,,εκτός από ελάχυστα δυαλευ'μματα 

φ u λ ε Χ ε υ θ ε ρ η ς δημοχρατυκη'ς δυακυβε'ρνησης ηπαράταξη της 

Δ ε ξ u ά ς που εκφράζει, τα μεγάλα ουχονομυχά xau στρατηγικά ^β 

συμφέροντα της υθυ'νουσας τάξης μονοπωλούσε την πολυτυχη' 

και, χρατυχη εξουσυα δυαμορφώνοντας το μουτε'λο ανάπτυξης 

της ελληνυκη'ς χουνών υ ας , χω ρ C ζ ουσυαστυκό αντυ'λογο. 

°'(
 Το ΠΑ. ΣΟ.Κ ευ'ναυ ουσ υαστ υκά, το πρώτο γνη'συο μαςυκό λαϋκό 

ρυζοσπαστυκό Κυ'νημα που δυαμορφώνευ την ταυτο'τητα xau την 

προοπτυχη' του σαν σοσυαλυστυχο'ς φόρε'ας στη χώρα μας. 

* Η άνοδος του ΠΑ.ΣΟ.Κ στην Κυβε'ρνηση xau η αρχή' μυας πόρευ

α ς μετάβασης γυα το σοσυαλυσμό σε περυφερευαχη' χώρα, συντε-

λεστηκε μ ε'σα σε συνθη'χες χουνοβουλευτυχη'ς χαυ πολυχομμα-^^ 

τύχη'ς δημοχρατυ'ας καυ σαν απορρουα πολυτυχών δυαφοροπουη'-

σέων που προχλη'θηχαυ με'σα από επυμε'ρους δημ οχ ρατυχ ου' 

χαρακτη'ρα ρη'ξευς καυ όχυ από μετωπυχη' κουνωνυχη συ'γχρουση. 

Γυα όλους τους λόγους αυτό υ'ς, η πόρευα μετάβασης στη χώρα μας 

δεν μπορευ να κρυ'νεταυ,να συγχρυ'νεταυ η' να ταυτυ'ζεταυ με άλλες 

χώρες όπου επυχρατου'ν άλλα μοντλ'α καυ η φυ'ση της χουυωνυ'ας 

ευ'ναυ ρυζυχά δυάφορη. 

Η υστορυχη εμπευρυα πλουτυ'ζευ τη δυαδυχασυ'α μετάβασης γυα 

την χώρα μας χαυ τη στρατηγυχη' μ α ς
 5
 δ ε ν μπορευ όμως σε χαμμυά 



περίπτωση να μεταφυτευτεί σαν γενικό μοντέλο. 

Η î α ρ ο υ σ C α και, η διαδρομή' του ΠΑ.ΣΟ.Κ „η εθνική' δημοκρατική' 

Mau σοσιαλιστική στρατηγική' τ.Λ ' ' συνιστούν μ ta πολιτικά αυτόνομη 

πρόταση εξουσίας που καθορίζεται, σε μύα αδιάσπαστη ενο'τητα και σχέ 

ση με την πολιτική' ιστορία και την η ο ινωνικ ο- οικ ονομικη' δομή' της 

πατρίδας μας που απορρέει απ'αυτη'ν,-

2. 0 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΒΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ- γενικά χαρακτηριστικά 

τυχο 2.* Η διακη'ρυξη της 3ης Σεπτέμβρη απέδωσε συμπυκνωμένα χαι 

παραστατιχα' τα ορα'ματα χαι τις στρατηγικές επιλογές 

του ΙΙΑ.ΕΟ.Κ. 

'"Ο αγώνας του ΠΑ.ΣΟ.Κ για την εθνιχη' μας Αναγέννηση, 

για μια Σοσιαλιστική' και Δημοκρατική' Ελλάδα στηρί

ζεται στην αρχή' πως η Εθνική' Ανεξαρτησία „αποτελεί 

προϋπο'θεση για τη Λαϊκή' Κυριαρχία, πως Π Λαιχη' Κυρι-
• 

αρχια „αποτελεί προϋπο'θεση για την Κοινωνιχη' Α π ε λ ε υ -

θέρωση„πως η Κοινωνιχη Απελευθέρωση αποτελεί προϋπό

θεση για την πραγμάτωση της Πολιτιχη'ς Δημοκρατίας". 

Όραμα η σοσιαλιστιχη' αλλαγή που προϋποθέτει μια πορεία 
ι 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ-ΛΑΪΚΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ 

Το τρίπτυχο αυτό' αποτελεί το στόχο „οριοθετεί και 

περιγράφει το όραμα παράλληλα όμως είναι και το στρατηγι

κό πλαίσιο που μέσα του διαρθρώνονται οι διάφορες μορφές 

του αγώνα του λαϊκού χ ι νη'ματο s . 

Η διαλεκτική' αλληλεξάρτηση των τριών πλευρών του καθορίζει 

ακριβώς xu την σύνδεση του εθνικοαπελευθερωτιχοϋ χαι σο

σιαλιστικό ó αγώνα,μέσα σε συνθήκες λα C χ η'ς συναίνεσης , 
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συμμέτοχης και χυνητοπουησης. 

Η δυαδυχασυα ολοκλήρωσης της εθνυχη'ς ανεξαρτησίας ,σε υστο-

ρυχά πλαυσυα , βρ υ'σχεταυ σε δυναμυχη' συμπόρευση με τη δυα

δυχασυα ολοχλη'ρωσης τόσο της λαϋχη'ς χυρυαρχυας ο'σο και 

του χουνωνυχού μετασχηματυσμου. 

Στη πορεία μετάβασης η οεραρχηση του στόχου της Εθνυχη'ς 

Ανεξαρτησίας αποτελευ την χόρυα πλευρά του αγώνα μας. 

Euvau το συνδετυχό στουχευο που τροφοδοτεί την εθνυχη ενό

τητα χαυ ομοψυχία,που δυαμορφώνεΐ/"τους όρ-ο-υς- σύνδεσης με 

την παγχόσμυα χουνότητα
5
που δημυουργευ νέους συσχετυσ-

μου'ς στο πεδυο της ουχονομυο:ς
 3
 των θεσμών,της υδεολογυας. 

Η αποτίναξη της εξάετησης δυνευ «at το με'τρο της δυνατό

τητας της αυτοδύναμης χουνωνυχή'ς xat ουχονομυχη'ς ανάπτυξης, 

Η Λαίχη Κυρυαρχυ'α αποτελευ' τον αχρογωνυαυο λυθο της εθνυ

χη'ς αυτοδυναμίας. Προσδυορuζεu σαν στρατηγυχός στόχος 

σε μυα σοσυαλ υστυχη χαυ ανεξάρτητη χουνωνυ'α ότυ ou 

αποφάσεις που παυ'ρνονταυ από το Λαό,υλοπουου'νταυ από το 

Λαό χαυ ελε'γχονταυ από το Λαό. 

Το μ ε' τ ρ ο χατάχτησης του στο'χου δινευ κ at το με'τρο της φ 

δυνατότητας γυα την αποτυ'ναξη της εξάρτησης χαυ γυα τον 

σοσυαλυστυχό μετασχηματυσμό των παραγωγυχών χαυ χουνωνυ-

χών σχε'σεων . 

Η χουνωνυχη' απ ελευθε'ρωση είναι η πεμτουσυα της πορευας 

μετάβασης χαυ του στόχου της. Βρυ'σχεταυ στο επυχεντρο 

της. αυτοδυαχευρυστυχη'ς υδεολογυ'ας χαυ στρατηγυχη'ς χαυ 

δευ'χνευ το με'τρο. της χουν ω ν υ χ η ς αλλαγής με την μετατροπή' 

του υδυώτη σε πολύ τη που αποψασυζευ πε'ρα από την πολυτυχη' 

χαυ ουχονομυχη' σφαυ'ρα η την εθνυχη χαυ χουνωνυχη πόρευα 

γυα την χαθημερυνη' α τ ο μ υ χ η χαυ συλλογυχη ζω η. 
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Ειναι φανερό ο'τι εκεί βοισκεται η αντανάκλαση άλλα χαι 

το κριτήριο των νέων παραγωγικών και κοινωνικών σχέσεων 

η φύση της 

μετάβασης " io όραμα και οι στρατηφικοι μας στόχου α παυτούν μ ο α 

διαχρονική' ιεράρχιση συγκεκριμε'νωνλαϊκών κατακτήσεων 

στα πλαίσια της ιστορική'ς διαδικασίας που οδηγεί στην 

πραγμάτωση τους. 

Οφείλουμε,β ε'Β α ta,να ξεκινήσουμε απ ο' τη σημερινή' κατάστα

ση;, απ ο' τις δεδομε'νες συνθήκες-

Ανάμεσα στην ακτάκτηση των στόχων και, τη σύχρονη πραγμα

τικότητα μεσολαβεί ένα διάστημα.που αντιστοιχεί σε μια 

ιστορική' μεταβατική φάση. 

Σ 'αυτή τη φάση κυριαρχούν οι κ οι νων ικ ε'ς , π ολ ιτ ι κές , οι κ ονο-

μίκε'ς και ιδεολογικές αντιφάσεις του παλιού συστήματος 

που το'σο σε εθνικό ο'σο και στο διεθνές πεδίο προωθου'ν 

συνθήκες αντ ι παοάθεση ς .ανταγωνισμού' και επι με'ρους ρη'ξεωυ 

0 σοσιαλιστικό'ς μετασχηματισμό'ς είναι μια μακροχρο'νια 

πολυσύνθετη διαδικασία οπού διαμορφώνονται οι αντικει

μενικές και υποκειμενικές π ροϋποθε'σε ι ς απ'ο'που πηγάζει 

η αδιάκοπη κίνηση των μαζών και η αγωνιστική' δυναμική' 

του λαϊκού κινήματος ,με στόχο τη ριζική' κοινωνική' αλλαγή'» 

Κατά τη διάρκεια της μετάβασης,οι λαϊκε'ς κατακτή

σεις δεν περιορίζονται σε κάποια αλληλουχία επιπε'δων 

( οι κ ονομ ι κ ο', π ο λ ιτ ικ ο', ι δε ο λογι κ ο') αποκομμένων μεταξύ τους, 

ούτε σ 'ένα αθροιστικό' σύνολο στο'χων που αντιστοιχούν σε 

προκαθορισμένη βαθμίδα ανάπτυξης των παραγωγικών δυνά

μεων . 

Δεν αποδεχόμαστε τη σχηματική' τομή' που αντικαθιστά 

μηχανικά τον ε'ν α τοότο παράγωγη'ς με τον άλλο. 
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Απορρυπτουμε τη θεωρία του τεμαχυσμου της παραγωγυκη'ς 

Μ α υ κουνωνυκη'ς δυαδυκασυας σε αυθαυ'ρετους προσδυορυσμους 

σταδυ'ων. Η σημερυνη' κουνωνυκη' χρυσή απαυτευ σταθερή 

αντυεξαρτησυακη' στρατηγυκη% εκσυγχρονυσμό χ α ι εκδημοκρα

τισμό της κουνωνυκη'ς καυ ουκονομυκη'ς δομη'ς άλλα ταυ

τόχρονα καυ απ ο' την αρχή' ρ u ζ u κ ε' ς δ ο μ u κ ε' ς αλλαγε'ε ίου 

να διαμορφώνουν άλλα καυ να ενυσχυ'ουν τ π υ ς ν ε'ου ς κουνώ-

νυκου*ε συσχετυσμου'ς. 

Γυ αυτό χαυ αποτελευ κρυσυμο στουχευο η συνεχευα χαυ 

η οργανυχότητα της π ο ρ ε υ α ς μετάβασης ,το ε ν υ α υ ο της μετά-

βατυκη'ς υστορυχης δυαδυχασυ'ας . 

Εξ υσου χαθορυστυκό στουχευο γυα την πόρευα μετάβασης 

ε υ να υ ότυ θα πρε'πευ σε χ α θ ε χρονυχη φάση ου επυ μέρους 

χατακτη'σευς να επεκτευ'νονταυ καυ να καλύπτουν σαν οργανυχó 

σ > ' ν ο λ ο ολόκληρη την χουνών υ α. 

Μόνο ε'τσυ μπορου'ν να δράσουν αποτελεσματυκά ν 'άλλη λ ο -

τροφοδοτου*ν τη δυναμυκη' το υ ς ¿ ν 'αλλάξουν συνολυχά την 

χουν ων υ χ η' πραγματυκότητα. 

Απορρυπτουμε την αντύληψη που αναγορευ'ευ την αφηρημε'νη 

''ανίξηση των παραγωγυκών δυνάμεων" σε αυτ οπροωθητ υχη' 

δύναμη της πορευας των κουνωνυών , μυα αντύληψη που συνε-

πάγεταυ το μηχανυστυκό καθορυσμό του επ ουκ οδομη'ματο s 

ως αντανάκλαση της παραγωγυχη'ς βάσης, 

Στην πόρευα μετάβασης γυα την ανάπτυξη των παραγωγυκών 

δυνάμεων καυ την εκμετάλλευση των π λουτοπαραγωγυκών 

δυνατοτη'των της πατρυδας μας θα συμβάλλευ αποφασυστυκά 

η εδραυωση των νε'ων σχε'σεων παράγωγης ,με την ουσυαστυχη' 

συμμέτοχη των εργαζομε'νων χαυ των κουνωνυκών φορε'ων στο 

κύκλωμα παραγωγη'ς , δυαχε υρησης
 3
 δ υ ανουη'ς του προϋόντος. 
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Ταυτόχρονα πιστεύουμε ότι είναι το ίδιο καθοριστική' 

η δράση στο εποικοδόμημα.η ιδεολογικο-πολιτικη' 

παρέμβαση ,Ύ
-
· a την εδραίωση των νε'ων αξιών μιας 

ανεξάρτητης εθνικη'ς πορείας,και. μιας κοινωνικής αλλα-

γη'ς που έχει ως εκύεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο. Η συνθέ

τη διαδικασία της ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων 

μέσα από τις αλλαγές των παραγωγικών σχέσεων,ο'πως χαι η 

μεταβολή' των σχέσεων παραγφγης μέσα αιο την αύξηση των 

παραγωγικών δυνάμεων,η σημασία των νέων κοινωνικών σχέ

σεων το'σο στο πεδίο της παραγωγικη'ς διαδικασίας ο'σο nai 

στο πεδίο της νέας κοινωνικής συγκρότησης ,οδηγεί στην 

ανάγκη παρέμβασης στην ολότητα ., και απορρίπτει την μηχα

νιστική' ιεράρχιση. 

δημοκρατικός 

δρόμος 4 . '
,£
 Η πόρε ta της σοσιαλιστική'ς., αλλαγής σημαδεύεται κύριο-

λ ε χ τ ι κ ά σ'όλο της το ευ'ρος μ ς τη Δημοκρατική* Διαδικασία. 

Στην αφετηρία της βρίσκεται ο δημοκρατικός τρόπος ανόδου 

των λαϊκών δυνάμεων στην εξουσία. Η κατάκτηση της Κυβέρ

νησης από το ΠΑ, ΣΟ.Κ σε συνθη'κες πολιτικη'ς αυτοδυναμίας 

που αποτέλεσε «αι το επ-στέγασμα μιας συνολικη'ς κοινωνι

κής αναδιάταξης και του νέου κοινωνικού συσχετισμού οριο

θετεί απ ο' την αρχή' κι ο'λας τον Δημοκρατικό Δρόμο. 

Πρόκειται για μια πολιτική διαδικασία που επικυρώνει 

καθημερινά και προωθεί την αλλαγή' των κοινωνικών συσχε

τισμών και που θεσμοθετεί τ?, νέα πεδι'α άσκησης της πολι

τική'ς εξουσίας διευρύνοντας διαρκώς τη λαϊκή' αποδοχή' 

και συμμέτοχη. 

Ει'ναι κρίσιμη και στρατηγικη'ς σπουδαιότητας αυτή' η εκτί

μηση γιατί προσδιορίζει χαι επιρρεάζει ολόκληρο το μετα

βατικό στάδιο . 
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Τους δημοχρατυχούς θεσμο-'s, με την σχετυχή' αυτονομυ'α 

χ α υ την π α λ τ ε υ ά λ α ϋ χ η' συμμέτοχη' τους ψ ο β ά τ α υ η άρχουσα 

" ίξη γυ αυτό' τους αποδυναμώνει, και τους περυθωρυοπουεό, 

Αντίθετα γυα τυς λαϋχε'ς δυυάμευς αποτελούν όχυ μο'νο 

π ε δ υ' ο δημοκρατική'ς αντυπαράθεσης άλλα' χ a u το'πο αναβάθμυ 

'ans Kca συγκρότησης της χουνωνυχη'ς τους δυυαμυχη'ς. 

Η πολυτυχη' ομαλο'τητα χ α υ η δημορχατυχη' νομυμότητα ενώ 

γυα το χατεστημε'νο χρησυμοπουη'θηχαν πάντοτε σαν μυα επυ-

φαση ένα δημοχρατυχό "άλλοθυ" γυα τους ε ργαζο'με νους 

ε'χουν χυρυολεχτυχα' στρατηγυχη' σ η μ α σ υ' α . 

Έτσι, η στρατηγυχη' της μετάβασης αρχυ'ζε υ , ολ οχ λη ρώ-

νεταυ καυ εξαντλευ'ταυ στο γόνυμο ε'δαφος της χουνοβουλευ-

τυχη'ς δημοχρατυας,χωρυ'ς να μεταβα'λευ καμία δυαδυκασυ'α 

xau να χαταργευ' αυταρχυχά χανε'να δυκαυ'ωμα. 

Αντίθετα σε'βεταυ ,κατοχυρώυευ xat υπερασπυ'ζευ τους δημο

χρατυχό υ'ς θεσμό υ'ς, 

Αυτό' σημαυ'νευ ότυ δυασψαλυζευ του χομματυχό πλουραλυσμυ' 

την χουυωνυχη* πολυφωνυ'α
 3
την ελευθερία στην σχε<£η χαυ 

τη δράση,χαυ τα δυχαοώματα του πολύ"τη. 

Επυδυώχευ την χ ο υνωνυχ οπου'ηση xat τον χουνωνυχό έλεγχο 

τόσο των με'σων παραγωγη'ς ο'σο χαυ των μέσων εξουσίας. 

Από εδώ απορρε'ουυ συγχεχρυμε'νες επυλογε'ς γυα τον 

Δημοχρατυχό Δρόμο: 

;
* Στην Ουχονομυ'α 

όπου σ'εΰα μ υ χ τ ó σύστημα συνυπάρχουν ,δοχυμάζονταυ, 

συναγωνυ'ζονταυ χαυ συγχ ρου'ουταυ ου δυάφορου τομευ'ς 

με τυς παλυε'ς xat τυς νε'ες παραγωγυχε'ς σχέσεις. 

* Στους θ ε σ μ ο υ' ς 

όπου συνυπάρχουν χαυ αλληλοεζαρτώνταυ ου μορφε'ς 



αντιπροσωπευτικός Δημοκρατίας με τις μορφές της 

άμεσης Δημοκρατίας,της συμμέτοχη'ς ,του ελε'γχου 

και της αυτοδιαχείρισης. 

* Στο Κράτος 

με'σα αιο τον εκδημοκρατισμό των. δομών,των μηχανισ-

μών χαι των λειτουργιών του xau την υποταγή' του 

στην κοινωνία. 

* Στον Πολιτισμό' 

όπου επιτρε'πει την ελεύθερη διακίνηση των ιδεών 

και κατοχυρώνει τη σύνθεση η' και την συ'γκρουση των 

ρευμάτων,χ οίο ι ς να επιβάλλει με "άνωθεν" εντολε'ς, 

μια και μο'νη Κρατική' απ ο ψ η, στο χώρο της τέχνης και 

της κουλτου'ρας. 

ά
 Στην Κ 01ν ω ν ι α 

ο'που διαμορφώνει τις κοινών ι κ ε'ς δυνάμεις ,-ε την 

ταξική συνείδηση και την πολιτική' ωριμότητα,π ου υ« 

διασφαλίζουν το δημοκρατικο',ε λεϋ"θε ρο και ανθρώπινο 

χαρακτήρα της μετάβασης και να διατηρου'υ ανοιχτέ'ς 

τις δυνατότητες για ευου'τερους ριζικούς μετασχημα

τισμό υ'ς στις δόμε'ς και στους θεσμούς. 

Όλα αυτά σημαίνουν ,ότι η Στρατηγική της Μετάβασης δη

μιουργεί νε'ες π^λιτικε'ς συυτεταγμε'ν ε ς και νε'ες κοινωνικε'ς 

δυναμικε'ς . 

Αυτές οι συντεταγμένες και οι δυναμικές οδηγοΰν σε κά

ποια στιγμή στο ποιοτικό' άλμα και πε'ρασμα,που αναδύεται 

ως καρπός συσσωρευμ ε'νων ώριμων ποσοτικών αλλαγών,που 

υπόκεινται πάντα στην κρίση και την ετυμηγορία του λάου', 

Κατά συνε'πεια,μη ζητάμε από την αρχή της μεταβατικής 

πορείας τη συν ολική,ποιοτικό και αμετάτρεπτη αλλαγή' ως 
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προιόν μιας κρατική'ς αυταρχική'ς επιλογή'ς,εξω και πε'ρα απ ο' 

τ ri συνείδηση του Ελληνικού Λαοΰ. 

Η πρωτοπορία ενός συγχρόνου ριζοσπαστικού σοσιαλιστικού 

φορε'α,,δεν ε'γκειται στηυ επιβολή' η χαι στον "βιασμό" 

μιας επιλογή'ς άλλα στη δυνατότητα του να πείσει .,να προε

τοιμάσει και να σςουρηλατησει τη λα CM η' συνεοδηση με 

Δημοκρατικά και μο'νο με'σα. 

Αυτή η στρατηγική' μετάβασης είναι η μο'νη ορατή' πόρευα,που 

ενοποιεί και επικυρώνει την παλτιά κοινωνική' συμμαχία 

των μη προνομιούχων. Ε ι ναι η μο'νη πορεία που προψυλάσει, 

με'σα από μια ανασύνθεση των επιμε'ρους συμφερο'ντων ,αιο 

τον συντεχνιακό' κατακερματισμό' της κ ο ινώνίας,του κράτους 

και του Κινη'ματος. 

Είναι η μο'νη πορεία,που το'σο στην αρχή ο'σο και στην 

προοπτική' τςη δεν επιβάλλει αγκυ λωμε'νου ς και κλειστούς 

θεσμούς για να εγκλωβίσουν την κοινωνία και τον πολίτη. 

Είναι τε'λος η μο'νη πορεια^που μπορεί να αναδείξει μια 

νε'α, πολιτικά και ι δεολογικά , κ ο ι νων ικη' συμμαχία , ο'χ ι 

με'σα απο θε'σφατες ιστορικε'ς και νομοτελε ιακε'ς αναφορές, 

αλλά με'σα απο' αγώνες , δ ιαφο ροπο ιησ ε ι ς και μετασχημα

τισμούς που οδηγούν σε μ ια "χο ινωνι'α πολιτών'.' 

εθνικη'-λαϊκη 

ενο'τητα 5* Η νε'α κοινωνική' συμμαχία θα αποτελε'σει το δυναμικό' πολι

τικό' και κοινωνικό' αποκρστάλλωμα της υλοποίησης στηυ 

πράξη της στρατηγικη'ς προ'τασης που συνιστά η Εθνική' Λαϊ-

κη Ενο'τητα. 

Οι κοινωνικές τάξεις και στρώματα του εργαζο'μενου λαού, 

που βρίσκονται κάτω από την εξάρτηση και την εκμετάλλευ

ση του μονοπωλιακού κεφαλαίου και ¡ίου αποτελούν την 
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συντριπτική' π λε ιοψηφι'α τουλαου' έχουν αντι,χ ε ιμενικό' 

σϋμφε'ρον^θνικο',ταξικο',πολιτικο') στην σοσιαλιστική' αλλ: 

γη χau αποτελούν τις Μοονωνικες δυνάμεις που την σ τ η -

ptζουν . 

Ει'υαι η ενδυνάμει λαΐ'κ η- κο ινωνι κη' βάση στην δ ιαδικασ ι> 

της σοσιαλιστική'ς μετάβασης. 

Η ΕΛΕ εκφράζει, και προσβάλλει, την πόρευα συ'γκλισης και 

ενοποίησης του αγώνα,των στόχων,των συμφερόντων και, των 

οραμάτων των κοινωνικών δυνάμεων της αλλαγη'ς. 

Στα π α λ ι σ ι α αυτά η ΕΛΕ; 

* Ε £ ν α ι ι σ ο' τ ι μ η κοινωνική' συμμαχι'α που εκφράζεται 

τόσο στο πεδίο της γενικη'ς πολιτικη'ς πάλης
5
ο'σο ?"*" 

στον οι κ ονομ ικ ο-δ ι ε κ δι κητ ι κο' αγώνα τί τον αγών·^ 

το "τοπικό' προ'Βλήμα
1
'. 

Απορρίπτουμε την αντίληψη και την πρακτική' της ταξική'ς 

πρωτοπορίας με τη μορφή της βίαιης επιβολη'ς μιας τάξης 

πάνω στους "συμμάχους" της στα πλαίσια της κοινωνικη'ς 

συμμαχίας. 

* Στηρίζεται στο κοινό" υπ ο'βάθρο μιας εθνικές 

ενο'τητας και ομοψυχίας , π ου σφυρηλατείται στο 

ευρυ'τερο μέτωπο της εθυικη'ς ανεξαρτησίας ,στην 

αντιμετώπιση και λυ'ση των εθνικών μας θεμάτων. 

* Αποτελεί το πλαι'σιτ σΰνθεσης και μετασχηματισμοί J 

των κοινωνικών αντιθε'σεων που υπάρχουν ανάμεσα 

στα μη προνομιούχα στρώματα υποτάσσοντας τες στ 

κυρίαρχη αντίθεση με τις δυνάμεις της εξάρτησης 

και της οικονομική'ς ολιγαρχίας. 

ί?
 Εχει σ υ γ κ ε κ ρ ι y ε' ν ο ' π ολιτικο' προσανατολισμό σ ε 

αντί ιμπεριαλιστική' και αντιμονοπωλιακή' βάση. 

. / / . „ . 
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* Αποτελεί τη δυνατή μεγαλύτερη εθνική' και, πολιτι-

χ η' συμπέρευση χαι συνοχή' στους κοινωνικούς χώρους, 

χωρίς πολώσεις διασπάσεις και σεχταρισμους Mat χω

ρίς καν ε'να στοιχείο λαϊκο-μετωπικη'ς στρατηγική'ς. 

Είναι αυτο'νομη στρατηγική πρόταση που διαμορφώνει τους 

απαραίτητους εθνικου'ς , πολιτικ ου'ς ,κοινωνικ ου'ς ο'ρους μιας 

αυτοδΰναμης-διαζευτικη'ς λύσης, ενταγμε'νης και άμεσα Hat 

προοπτικά στην αντιπαράθεση και τη ρη'ξη με την πολύτοκη' 

της α'ρχουσας τάξης. 

Έτσι ìκατοχύρωνει το νέο ιστορικό' και χοινωνικο συνασπι

σμό εξουσίας. 

μαζικό' κ Cνήμα 6* Το ενοποιητικό' και, καθοριστικό' στοιχείο στη στρατη

γική' του Δημοκρατικού
 :
Δρο'μου,ποσ προσδιορίζει τα με'σα 

χαυ τον τρο'πο παρέμβασης είναι η θεσμική' διαδικασία 

που προχυ'πτει σαν το αποτε'λεσμα της πάλης του διαρθρω

μένου μαζιχου' κινη'ματος στο Κράτος χαι τους θεσμούς και 

της διάρθρωσης της με την άσκηση πολιτική'ς εξουσίας ,απο 

τον φόρε'α του λαϊκού' χινη'ματος. 

Κάθε θεσμό'ς δεν είναι απαλά το προϊόν κάποιας νομοθετιχη'ς 

ρύθμισης ,ου'τε ο χώρος μιας αφηρημένης ιδε ολ ογ ι χ ο-π ολ ιτ ι-

κ η ς πάλης. 0 θεσμό'ς μπορεί υ α χαρακτηρίζεται απ ο' μια 

χυρίαρχη ι δε ολογιχη', πολ ι τιχη'^ χ ο ινωνιχη' η' οικονομική' 

πλευρά αλλά στην ουσία αποτελεί μια αλο'τητα που διαπερ

νάται χαι καθορίζεται απο τις σχε'σεις παράγωγη ς
 5
απο' τις 

χοινωνικε'ς σχε'σε ις ,αφοΰ στην ουσία τις εκφράζει,τις 

οργάνωνε ι , τ ι ς νομιμοποιεί ,χαι μπορεί ακο'μα και να τις 

τρόπο π οι η'σει. Απο' την άποψη αυτή' οι θεσμοί στηρίζονται 

σε μια συγκεκριμένη υλική και κοινωνική' βάση,που καλύ

πτει συγκεκριμένες ανάγκες^στα πλαίσια της παραγωγικη'ς 
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διαδικασίας και της κοινωνικη'ς ζωής. 

0 μοχλός για το δημοκρατικό μετασχηματισμό του χα'θε θεσμου',και 

ιδιαίτερα στα πλαίσια της εδραίωσης των νε'ων σχε'σεων παράγωγης, 

ευναο το μαζί χ ο κίνημα. Η οικονομική' -τεχνική' υποδομή' και η νομική' 

ε'χφραση του κάθε θεσμού' αποτελεοΰυ απαραίτητες προϋποθε'σε ς ι για την 

υπόσταση τ ου, αλλά το καταλυτικό στοιχείο για την ενεργοποιη'ση,τη 

λειτουργία χαι τη δυναμική' ανάπτυξη των θεσμών είναι η παρουσία KCl 

δράση του μαζικού κιυληματος στο εσωτεριχό" τους. Το μαζιχο' κίνημα 

οφείλει να διευρύνει τη συμμέτοχη' του στην άσκηση εξουσίας >με'σα απο' 

όλες τις μορφε'ς της πα λ'ης του (εθνιχ η',πολιτικ η',κοινωνική'συνδικα

λιστική',τοπιχ η' χ.λ«π.),τόσο στους αντιπροσωπευτικούς θ ε σ μ ο υ* ς ο'σο 

χΰρια μέσα στους ποωτοπο'ρους θεσμό υ'ς της άμεσης λαϊκή'ς παρ ε'μ βάσης, 

• 

αυτοδίναμη ανάπτυξη 

7 * Είναι η ίδια θ ε σ μι κ η' στρατηγική' που περιγράφετε: 

με το τρίπτυχο ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ-ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ 

που δίνει απάντηση χαι στους στ ο'χους και στη διαδικασία και στους 

μοχλ οί ς μετασχηματισμού' των παραγωγικών σχε'σεω-,αλλά ταυτόχρονα 

περιγράφει τη σοσιαλιστική' μορφή' κοινωνικής οργάνωσης. 

Ετσι διαμορφώνονται οι οροί μετάβασης απο' μια π ε ρ ι ορ ισμ ε'νη κοινωνία, 

υποταγμε'νη στο Κράτος σε μια αν ο ιχτη', σύγχρονη , ε λευ'θε ρη χαι δημοκρα

τική' κοινωνία που παύει να υπάρχει η εκμετάλλευση ανθρώπου απο' άνθ~
,,
~ 

Η ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ συμπίτπει και ταυτίζεται στρατηγικά με ε'υα νεο 

^tß αναπτυξιακό' πρότυπο στηριγμε'νο στο Δημοκρατικό' Προγραμματισμό' και τη υ 

Περιφερειακή Ανάπτυξη και όπου οι αποφάσεις ακ
:
ι οι επιλογε'ς γίνονται 

στην κατώτερη δυνατή' βαθμίδα. 

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ συμπίπτει χαι ταυτίζεται στρατηγικά μ 'ένα 

νε'ο μοντε'λο παραγωγικη'ς διαδικασίας που να στηρίζει την αυτοδίυαμη 

ανάπτυξη και να υλοποιείται σ 'όλη την κλίμακα από κοινωνικου'ς φορείς, 

Η ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ συμπίπτει και ταυτίζεται στρατηγικά μ 'ε'υα 

νε'ο τύπο κοινωνικη'ς οργάνωσης όπου ο Κρατισμός δίνει τη θε'ση του στην 

κοινωνία των πολιτών και όπου ο άνθρωπος γίνεται ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ που δια

φωνεί την ιστορία τη δίκη' του,της κοινότητας που ζει, του τόπου του. 

Η ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ προσδιορίζει To'--

τη σχε'ση μας με την παγκόσμια κο ινότητα ( αυτοχ εντρωμ ε'νη οικονομία) όσο 

και την εσωτερική' αναπτυξιακή' διαδιχασία(ισομερείς ανάπτυξη) και την 



-14- , 

παρέμβαση στυς σχεσευς παράγωγης· 

Η αυτοδύναμη ανάπτυξη δεν σχετυ'ζεταυ με την απομόνωση η' τον ου-

τοπυκό στόζο της αυτάρκευας,αλλά αντυ'θετα δρομολοι?ιευ την χώρα στην 

πόρευα της απαλλαγής της καθοδη'γησης της ουκονομύας μας απ ο' ξ ε'να 

κέντρα ¡,στην απαλλαγή' απ ο' την εκμετάλλευση, καυ αναπροσανατολίζει, την 

ουκονομυα σε 11 α ποακεντρωμε'νη ανάπτυξη» 

Η πορεία της αυτοδύναμης ανάοτυξης που ξεκ υνά, αναπτύσσεται, και ολοκλή

ρων ε ταυ σ 'ολόκληρο το μεταβατυκό στάδυο, αποτελευ την Ελληνυκη' προ'τά

ση στην υστορυκη' πρόκληση της δυεθνούς κρύσης καυ ευναυ αναντuκατάστα-

το συστατυκό στουχεύο της ανεξάρτητης Ε θ υ u κ η' ς πόρε £ ας. 

! 

Ou μοχλού μετασχηματυσμού των σχε'σεων παραγωγη'ς που αποτελούν καυ 

τυς δ ο μ u κ ε' ς αλλ α γ ε'ς στην πόρευα της ελληνυκη'ς κουνωνυ'ας καθώς καυ το 

οργανυκό στουχευ'ο της αυτοδύναμης ανάπτυξης ε Cvab : 

* η γρήγορη καυ αποφασυστυκη' μεταβυβαση εξουσυών απ ο' το κε'ντρο 

στην περυςοε'ρευα με'σα aito την αποκε'ντρωση πόρων, αρμοδ υ οτη'των , 

υπηρεσυών. 

* Η ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ των στρατηγυκών τομε'ων της ουκονομυας 

μας . 

* η ευρύτερη συνεταυρ υστυκη' οργάνωση τών αγροτυκών καυ των μυκρο-

μεσαύων στρωμάτων 

* Η εφαρμογή' του Δημοκρατυκού προγραμματυσμοθ με τη θεσμοθε'τηση 

λευτουργυών που να επυτρέπευ την αποφασυστυκη' συμμέτοχη στυς 

προγραμματυκε'ς δυαδυκασυες των κουνωνυκών φόρε'ων. 

* η εδραυωση καυ κατοχύρωση νε'ων θεσμών οργάνωσης της λαϋκη'ς βάσης 

στην ανάπτυξη καυ την παράγωγη. 

.... 

ο στρατηγυκός ρόλος του Κι,νη'ματος 

8 * Τυς απαραυ'τητες προϋποθε'σευς γυα την πόρευα μετάβασης συμπλη-

ρώνευ ο καταλυτυκός ρόλος του πολυτυκού φορε'α της Αλλαγής στα πλαυσυα 

της πολυκομματυκης δημοκρατύας. 

0 χαρακτη'ρας ,η μορφή καυ η λευτουργύα μυας πολυτυκη'ς οργάνωσης που 

θε'λευ να συμμετέχευ ,να καθοδηγη'σευ καυ να π ροσανατ ολ ύσ ε υ τον αγώνα 

του λαί'κού κυνηματος,στην εφαρμογή' της στρατηγυκη'ς του Δημοκρατυκού 

Δρόμου,ερχεταυ σε πλη'ρη αντυπαράθεση καυ ρη'ξη με τυς παραδοσυακε'ς 

μορφές της πολυτυκη'ς οργάνωσης. 

Έτσυ ευ'ναυ μυα οργάνωση ποτ δεν συμβυβάζεταυ ούτε με την κΑασσυ-

κ η μορφή του -tο τ u κ o ú κόμματος-που στο τόπο μας ταυτυ'ζεταυ με την 

.//... 
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αναπαραγωγη' και εδραίωση τη~ς π ε λατε ι ακη' ς σχέσης και την αντίληψη και 

πρακτική του πάλαι οχ όμμα τ ισμ ου , ούτε ye την οργάνωση σε κομματικό 

ειχίπεδο της πρωτοπόρε ιας vitas τάξης στη λογική' των "επαγγελματικών 

της επανάστασης". 

Κατά συνέπεια ο π ολ υ TL χ ο'ς φορέας της αλλαγή'ς:
 ; 

* σε σχε'ση με τη μ ope η του αγώνα που διεξάγει, χαι που ταυτίζεται 

μ 'αυτόν του λάου' για ανεξαρτησία χαι χοινωνιχη' αλλαγή' ,έχει 

χαρακτήρα εθνιχοαπελευθερωτιχο' χαι σοσιαλιστικό". 

* σε σχε'ση με την ταξιχη' ανάγωγη' χαι τον κοινωνικό' προσανατολισμό 

της εκφράζει τα συμφέροντα της νέας χοινωνικη'ς συμμαχίας των μη 

προνομιούχων χαι γίνεται αποφασιστικό όργανο για την ενοποίηση, 

τον προσανατολισμό,και τη δρά^η τους 

Ρ * σε σχε'ση με τη σΰνδεση της με τις κοινωνικές δυνάμεις τ^ς ΕΛΕ 

έχει χαρακτήρα ανοιχτό,μαζικό και αντιπροσωπευτικό 

* σε σχε'ση με το μαζικό κίνημα εοναι φορέας πάλης και καθοδη'γη 

σηςενότητας χαι πολιτικού' προσανατολισμοί και κατοχυ'ρωσης των 

αρχών της δημ οκρατ ι χη'ς δ ιάρθρωση ς , τη ς οικονομίας των θεσμών 

και των μορφών της it d λ ή ς , τ η ς ταξική'ς χαι πολιτική'ς ενότητας 

στόχων τακτικών,πρόγραμματων. 

Μια τέτοια πολιτική' οργάνωση έχει τη μορφή* ενός ριζοσπαστικού' σοσια

λιστικού κινήματος που στην πορεία της Α λ λ α γ τί £ ; 

1. Μεταθέτει τις λαϊκές δυνάμεις στο κέντρο βάρους άσκησης της 

πολιτικής εξουσίας, 

2. Διαμορφώνει προσδιορίζει χαι επικυρώνει τις λαϊκές χατακτή-

σεις κρατώντας πάντοτε επικαιοο το όραμα της νέας κοινωνίας. 

3 . Γίνεται τόπος σ υ γ κ ρ ο τ ο υ' μ ε ν η ς σ υ ν ε ι δ η σ η ς για ολόκληρο το 

λαϊκό κίνημα. 

Μ-. Αποδέχεται χ au υποστηρίζει την αντιπροσωπευτική' δημοκρατία 

κατοχυρώνει στην πράξη την θεσμική' ισοτιμία των πολιτικών 

φορέων »καταχτά την πρωτοπορεϊα στο λαϊκό κ ι'νημα , σ έβ εται την 

αυτονομία των θεσμών και των λειτουργιών τους. 

Λυτό το ιστορικά στρατηγικό ρο'λο φιλοδο^ί' να επιτελέσει το Πανελλή

νιο Σοσιαλιστικό Κίνημα στα πλάι σαι του Δημοκρατικού' Δρόμου για το 

σοσιαλισμό. 

ο "τρίτος δρόμος
1
' οριοθέτηση 

9
s
'
4
 Η στρατηγική του Δημοκρατικού Δρόμου , π ο υ εύστοχα χαρακτηρίστηκε 

ο "Τρίτος Δρόμος" για το σοσιαλισμό βρίσκεται σε ριζική' αντιπαράθεση 
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με τυς δυο παραδοσυακές στρατηγικές που αναπτυ'χθηκαν στυς αρχές του 

αυώνα μας καυ σημάδεψαν την πορεία του σοσ υαλ ιστ υκ ου' και κομμουυυστ υ? 

κούκενήματος. 

Δεν αποδέχεταυ τον σοσυαλδημοκρατtwo δρο'μο που εξαντλευ την 

πόρευα μετάβασης σε κάτίουες ορυακές μεταρρυθμυ'σε υς κορυφη'ς ωραυοπουώ-

ντας το πρόσωπο του μονοπωλυακου καπυταλυσμοΰ καυ παρακάμπτοντας το 

πολυτυκο' καυ κουυωνυκό περυεχο'μενο του σοσυαλυσμου', 

Η σοσιαλδημοκρατία που έ χ ε υ τυς ρ υ ζ ε ς της στη 2η Δυεθνη τοποθετευ' 

το Κράτος έξω καυ πάνω απο' την κουνωνυ'α καυ τυς αντυθέσευς που την 

κ υ νουν. Ου τάξευς μέσα στον κρατυκο' μηχανυσμο' χάνουν τον ταξυκο' τους 

μανδύα γυ'νονταυ λευτουργου του "ουδέτερου Κράτους". 

Το πανυ'σχυτο συ'γχρονο Κράτος λευτουργευ' σαν δυαυτητη'ς των κουνωνυκών 

συγκρου'σεωυ τυς χευραγωγευ' μέσα σε " εκσυγχρον υστ υκά"πλαυ'σ υα καυ 

αφηνευ τυς λαυκές δυυάμευς στο περυθώρυο της πολυτυκη'ς. Εδώ βρυ'σκεταυ 

στο απώγευο η "κουνωνυ'α των ευδυκών" καυ η πλη'ρης κυρυαρχυ'α του 

"τεχνοκρατυσμού' σαν υδεολογυ'ας καυ πολυτυκη'ς πρακτυκη'ς. 

Δεν αποδέχεταυ το μοντέλο του "Ό ¡ιάρκτου σοσυαλυσμοΰ" που υποβυ-

βάζευ την κουνωυυκη' ανάπτυξη στο επυ'πεδο της ποΓ στυκης αυ'ξησης των 

παραγωγυκών δυνάμεων καυ δυαμορςοώνευ μυα γυγαντυαυα κρατυκη' συσσώρευση 

αποδυναμώνοντας τη Δημοκρατυα. 

Ευ'ναυ μυα στρατηγυκη' που έχευ τυς ρυ'ζες της στην 3η Δυεθνη' τοποθετευ' 

τους θεσμό υ'ς αντυπροσώπευσης έξω απο το Κράτος καυ ευάντυα σ ' α υ τ ó , 

υποβυβάζοντας την πα λ'γ στους θεσμούς σε συ'γ κρούση μηχαυυσμών στα πλαυ'-

σαυ της " δυπλη'ς εξουσυ'ας". 

Ετσυ το Κράτος με ενσωματωμένη την εξουσυ'α του ευ'ναυ ένα εργαλευ'ο 

επ υκυρ υαρχυ'ας στην κουνωνυ'α που παυρυά στα χέρυα της εργατυκη'ς τάξης 

με εξωτερυκη' έφοδο« 

Η θεωρυ'α της ταξυκη'ς πρωτοπορυ'ας στην ποάξη αντυπαραθέτευ το "Κράτος 

της αστυκη'ς Τάξης' στο "Κο'μμα της εργατυκη'ς τάξης" με τα μέτωπα του 

(λαϋκομετωπυκη στρατηγυκη). 

Η υυκηφορα γυα την εργατυκη' τάξη σύγκρουση οδηγευ το κο'μμα στη σύμφυ-

ση με το Κρ'άτος με τελυκη ταύτυση καυ συγκέντρωση των μορφών εξουσυ'ας 

σε μυα πανυ'σχυρη γραφευοκρατυ'α. Ου λαϋκές δυυάμεςυ μένουν απλά στην 

"δυ αντυπροσώπων εκπροσώπυση καυ ο'χυ στη συμμέτοχη". 

Ου δυο' αυτές στρατηγυκε'ς με κουνή βάση την "κρατυκυστυκη" 

υδεολογυ'α καυ τον " ουκονομυσμο" αδυνατούν να δώσουν απάντηση στην 

κουνωνυκή κρυ'ση,,εΰτε γυατυ η δομυκη κρυ'ση του καπ υ ταλ υσμου' δεν ευυοευ' 

τα "Κράτη Πρόνουας" ευ'τε γυατυ' παρέμευναν σε απσστεωμένα καυ υστορυκά 
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ξεπερασμένα δόγματα. 

Ταυτόχρονα υποτάσσουν TUS εθνικές και, κοινωνιχε'ΐ ιδιομορφίες σε 

τελειω$<||^; '^Ο^ί-βτ'ά' χαι περιχαρακωμένα πλαίσια που συνιστου'ν μια ευθύ

γραμμη πορεία, 
" t 

0 "Τρίτος Δρόμος" διαδάσκεται από" την εμπειρία των σοσιαλιστι

κών πειραμάτων
5
αναιρεί τις πελυρές της στρατηγιχη'ς που οδη'γησαν στην 

χρυσή των τελευταίων χρο'νων «at προτείνει διέξοδο με την μετάθεση 

των λαϊκών δυνάμεων στο επίκεντρο της πολύτοκη'ε εξουσίας , μ ε τη 

διάχυση του κρότους στην κοινωνία με την αυτ οδ ιαχε ι ρήση απο' τουε 

παράγωγους των μέσων παραγωγη'ε άλλα και τηε κοινωνικη'ς τουε ζωη'ς. 

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ^ν*' 
wÊaÉÊ -*' 

σοσ ιαλ ιστιχε'ε σχέσεις παραγωγη'ς 

10 * Το "σχέδιο Μετάβαση ε",που άφορα την προ'ταση μας για την 

ανάπτυξη,για την παράγωγη' «at την κοινωνική' ζώη' αποτελεί την πεμτουσι'α 

του Δημοκρατικού
-
 Δρόμου,καθώς ενσωματώνει ο'λα τα θέματα πολιτικη'ε 

στρατηγική'ε και τα εξειδικεύει στην πράξη, 

Είναι η. πρόταση που συνδέονταε το "ειδικό" με το "γενικό" εντάσσονταε 

το "τακτικό" στο "στρατηγικό" οδηγεύ* στην ριζική' αλλαγή' των παραγωγικών 

και των, κ ο ινωνι κών σχέσ εων , δηλαδή' στην σοσ ιαλ ιστ ι κη' κοινωνία. 

Ε ένα υ τ b- Jí^S-ua&xf που οριοθετεί τη δυναμική' συμπόρευση,τη διασένδεση 

και τη παράλληλη στο'χευση των μοχλών που περιγράψαμε προηγου'μενα και 

.εμπεδώνουν την αυτοδύναμη οικονομική' και κοινωνική' ανάπτυξη. 

Η τελική' επικράτηση κα.ι κυριαρχία των σοσιαλιστικών σχέσεων 

παραγωγη'ε βρίσκεται σ 'ένα πρότυπο κοινωνικη'ε οργάνωσηε όπου: 

* Καταργείται η εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο και εμπεδώ

νεται ο κοινωνικός έλεγχος των μέσων παραγωγη'ς που διασφαλί

ζει την απρόσκοπτη διαδικασία ε θ νίκη'ς συσσώρευσης στα πλαίσια 

μιας αυτοδΰναμης αναπτυξιακλης διαδικασίας. 

* Ολοκληρώνεται ο ανώτερος τέπος κοινωνικη'ς οργάνωσης που 

περικλεινεται στο τρίπτυχο ΑΙΚδΚΕΝΤΡΩΣΗ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ-

ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ. 

s
'
£
 Η αυθετνιχη' και ισομερη'ς ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων 

υποτάσσεται στο κοινωνικό κριτη'ριο τηε ανάχτυξης. 

Δυό αποφασ ιστ ι κη'ε σημασίας για τον συνασπιρμό εξουσίας των λαϊκών 

; -



I 

δυνάμεων στρατηγικ ε ς , ζεκ ινου'ν από την αφετηρία της σοσ ι αλ ι στ ικη'ς 

μετάβασης,διαπλόκονται και, ολοκληρώνονται, με την κυριαρχία των σοσια

λιστικών σχε'σεων καραγωγης. 

Η πρώτη απ 'α υ τ ε'ς αφορά τον στρατηγικό επανακαθορισμό των όρων ε'ν τάξης 

της κοινωνίας μας στον παγκόσμιο καταμερισμό της εργασίας,με κυρίαρ

χη πλευρά τον αυτοκεντρωμε'νο χαρακτη'ρα της συσσώρευσης. 

Η δεύτερη αφορά την ανασυ'νθεση του κοινωνικού* ιστού',με'σα από τον 

στρατηγικό επανακαθορισμό της σχε'σης Κράτ ου ς-Ko ιυων ι'ας-Πολ ι τ ι κη'ς στα 

παλισια της προτεραιότητας του κοινωνικού στοιχείου της ανάϊτυξης, 

του πολιτικού στοιχείου της συμμέτοχης., 

11.* Στην αφετηρία αυτός της στρατηγική'ς υπάρχουν τρεις συγκεκριμε'-

νες προτεραιότητες που ε'χουυ σαν στόχο να εγκαθιδρύσουν και να στε

ριώσουν την εξουσία των λαϊκών δυνάμεων „ να προστατευ'σουυ τα "νώτα" 

της σοσιαλιστικής κυβέρνησης από τη υ αντιδραση-οικουομικη' και πολι

τική'- των συμφερόντων του μεγάλοι κε αλαιου και της άρχουσας τάξης 

και να προβάλουν άμεσα ε'να ν ε ο τόπο διακυβέρνησης ~ π ο υ να ε μ π υ ε' ε ι
 3 

να συσπειρώνει και να κινητοποιεί στα πλαίσια της αποδοχη'ς και της 

συναίνεσης το λαό. Είναι αυτε'ς οι προτεραιότητες: 

5
'' Το ξεκίνημα της π ο λ ι τ ικοστ ρατ ιωτικη'ς απ οδε'σμευσης στην πορεία 

για την αποτίναξη της εξάρτησης όπου καθιστά την εθνική' ομοψυχία 

βάθρο της ΕΛΕ και την εθνική' ανεξαρτησία κ όρια πλευρά του αγώνα για 

το σοσιαλισμό. 

* Η σταθεροποίηση της οικονομίας που αποτελεί όρο αξιοπιστίας 

της χώρας μας μ ε'σα στη διεθνή κ ρ ι ση γι ex τον επανακαθορισμό της σ χ ε' -

σης μας με την παγκόσμια κοινότητα και την αντιμετώπιση της 

αντίδρασης. 

* 0 νε'ος τόπος δημοκρατικής εξουσίας με την άμεση ενίσχυση 

των δημοκρατικών δεσμών,τον εκδημοκρατισμό της δημόσιας και της 

κοινωνιχη'ς ζωη'ς,,την εθνική' συμφιλίωση. 

ε'νταξη στον παγκόσμια καταμερισμό 

12 * Ει ι απαραίτητο να δ ιαφο ροπ ο ιή'σουμ ε κατ 'αρχή' και να 

αναβαθμίσουμε τη &έση της χώρας μας στην παγκόσμια κοινότητα. Δεν 

μπορούμε όμως να καλύψουμε TC χάσμ< των δεκαετιών που μας χωρίζουν 

air " τις αναπτυγμε'νε ς χώρες(με διαφορετικά κοινωνικά ουστη'ματα ) επιχει

ρώντας σήμερα ν'ακολουθη'σουιιε τα οστπρικά βη'ματα της βιομηχανικής 

και οικονομική'ς τους πορείας. 

Αντίθετα θα πρε'πει να χαράξουμε μια στρατηγική που να ξρκινά από τις 



-19-

αντυκευμενυκε'ς συνθήκες ·""" επικρατούν στον δ ι ε ν ν η χώρο και να σ υ ν δ υ ά - ' 

ζ ε τ α ι με τις υποκειμενικές μας δυνατο'τητες αλλά και προοπτικές στο νε'ο 

προσανατολισμό' της χώρας μας. 

Αυτό' σημαΓν'έΗ, ότι "σ"*ρόλος της νε'ας αναπτυξ υακη'ς πολυτι.κη'ς στην πορεία 
€ • ' 

μετάβασης είναι να ε.ντοπέσει τους τομείς καυ τους κλα'δους εκείνους 

που ε ΐίντί ΐί**ΐΓυ'*ώσ*υ μου καυ ανταγωνιστικοί στο δυεθνε'ς επυ'πεδο,να αξυοπουη'-

σει τα συγκριτικά μας π λε ονεκ τη'ματα και τους πλουτοπαραγωγικούς μας 

πόρους ,ενώ ταυτόχρονα να οδηγη'σει σε μείωση της εξάρτησης μας από 

το εξωτερικό. 

0 προσανατολισμός και η αποδοτικότητα των επενδύσεων το θεσμικό πλαί

σιο προσέλκυσης 'κεφαλαίων στη χώρα μας, η εθνική' αυτάρκεια σε είδη 

ανάγκης,ου δυακρατικές σχε'σεις στο οικονομικό επίπεδο ,η διεύρυνση 

του ρρυ'ζοντα των ουκονομυκών ανταλλαγών στην παγκόσμια αγοράς είναι 

ουσιαστικοί νοχλοί αναδιαπραγμάτευσης για την εθνική' μας οικονομία. 

Σε τελική' ανάλυση πρέπει να επυλε'ξουμε προσεκτικά καυ με βάηη τυς 

δικές μας προτεραιότητες που αφορου'ν την αυτοδυναμία της ανάπτυ

ξης,τα επίπεδα και τις δόμε'ς των στο διεθνή' καταμερισμό ώστε και την 

περιχαράκωση και οπισθοδρόμιση ν 'αποφύγουμε και την άκριτη "εκσυγχρο

νιστική'" επιλογή' της πλη'ρους ενσωμάτωσης ν 'απορροφούμε. 

Το αποφασιστικό κριτήριο της πορείας μας είναι το πλαίσυο των δυεθνών 

σχε'σεων καυ ανταλλαγών να δυ·*ευ τη δυνατότητα πραγματοποίησης μιας 

εθνικής συσσώρευσης που θα αποφασίζεται από το εθνικό κε'ντρο 

αποφάσεων και όζι από τη Ουάσινγκτον η τις Βρυξε'λες. 

σχέδιο για την ανάπτυξη 

ι ' ' ; - • ' * ' ' 

' 13/*' Ι Λ Υ ' ..„- Στη μετάβαση από τον κατακερματισμό στην ανασύνθεση 

του κοινωνικού ιστου^η στρατηγική' μας οφείλει και πρε'πει να απαντά 

συγκεκριμε'να σ όλες τις μεγάλες αντιφάσεις που οδη'γησαν την κοινωνία 

μας στο σημερινό α δ ι ε' ξ ο δ ο . 

Έτσι το Σχε'δυο γυα την Ανάπτυξη που προτευνευ το ΠΑ.ΣΟ.Κ. γυα το με-

ταβατυκό στάδυο καυ που στηρίζεταυ στη μόνυμη στρατηγική Αποκ ε'ντ ρωση ς 

της αναπτυξιακη'ς διαδικασίας ¡,προβλέπει 

* Στη θέση της μονομερούς και παρασιτικής ανάπτυξης που σημα

δεύει την ύπαιθρο., την πόλη,την περιοχή' προτείνουμε μια υσομερη' καυ 

αυθεντυκη' ανάπτυξη των παραγωγυκών δυνάμεων που να στηρίζεταυ σε ολοκλη

ρωμένο παραγωγικό υστό (γεωργ-υα καυ βιομηχανία) και να διασφαλίζει 

τους κουνωνυκους όρους που είναυ αναγκαίου γυα να κρατείται ο πληθυσμός 

στοντόποτου. 

* Στην ^έση της άνισης κατανομη'ς του πλουν ου και του εισοδη'ματας 

• 



i 
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ανάμεσα στα γεωγραφικά δ ιαμε ρίσματα, προτείνουμε μύα γυη'σια περιφερεια

κή ανάπτυξη που να διασφαλίζει την αυτοδυναμία (πολιτική- διοικητική« 

οιχονομιχη',πολιτίστιχη'") της περιφε'ρειας. 

* Στη θ ε'ση του συγκεντρωτικού' μοντε'λου που μεταφε'ρει πόρους ,,υπη-

οεσιες χαι πληθυσμό' στα αστικά χεντρα, προτείνουμε ε'να μουτε'λο απο-

κεντρωμε'νη- διάρθρωσης και αυτοδιοίκησης που το θεωρούμε ο'το για την 

επιβίωση και την προκοπή του τόπου. 

* Στη θ ε'ση της απρογραμμάτιστης χωροταξική'ς πολεοδομιχη'ς χαι 

οιχιστιχη'ς ανάπτυξης ,που κατασκευάζει απάυρθωπες πόλεις και χαταστρε'-

φ ε ι την ύπαιθρο-προτείνουμε ε'ν α χωροταξικό' xat οικιστικό σ χ ε' δ ι ο που να 

διασφαλίζει την ορθολογική' χαι κοινωνική' αξιοποίηση των πλουτοπαρα

γωγικών πόρων,να προστατεύει το περιβάλλον χαι να αναβαθμίζει την ποιο-

τητα ζωής. 

σχε'διο για την παράγωγη' 

14 * Η επίτευξη του νε'ου αναπτυξιακού προτύπου συνόεκταο 

άμεσα με τον στρατηγιχο' επαναπροσδιορισμό ολόκληρης της παραγωγιχη'ς 

διαδικασίας · 

Το σχε'διο για τηνπαραγωγη , που το ΠΑ.ΣΟ,Κ προτείνει για το μεταβατικό' 

στάδιο και που στηρίζεται στη μ ο'ν ι μη στρατηγική' κοινωνικοποίησης 

της παραγωγικη'ς δ ιαδ ι κασ ί ας , π ροβ λε'π ε ι μια "νε'α παραγαργ ικη' αναδιάρθρωση" 

στις ακο'λουθες χατευθυ'υσεις: 

* Τη βαθμιαία Ή ο ι ν ω ν ι, χοποίηση των στρατηγικών τομε'ων της οικονο

μίας που να ανταποκρίνεται στην ανάγκη του νε'ου προσανατολισμού τ Β S 

παραγωγη'ς χαι του εθνικού χαι κοινωνικού ελε'γχου της αγοράς ,στη θε'ση 

της εχτεταμε'υης παραοικονομίας και του παρασιτισμού. 

* Τη διαλεκτική' σύνδεση στα πλαίσια της αυτοδύναμης οικονομικη'ς 

ανάπτυξης και τ ω ν τ ρ ι ώ ν τύπων της μικτή'ς οιχονομίας(ιδιωτιχόςδημόσιος-

χοινωνιχοποιημε'νος τομε'ας) στη θε'ση της αποδιάρθρωσης και της ανισο-

με'ρειας του απραγφγιχού δυναμικού'. 

* Τον επαναπροσδιορισμό' στις καινούργιες συνθη'κες τηε μετάβασης 

της παραγωγικ ο'τητας της εργασίαςσαν του πρωταρχικού και αναγκαίου ο ρου 

που μπορεί να στηρίξει τον εθνικό αναπτυξιακό* σχεδιασμό,στη θε'ση της 

αντιπαραγωγικός χαι αντιαναπτυξιακός οικονομικής δομη'ς. 

* Την ενοποίηση μέσα στην ενότητα της παράγωγης όλου του παρα

γωγικού δυναμικού στη θε'ση του ?υντεχνι κού κατακερματισμού χαι στη 

βάση της σύνδεσης του οικονομικού διεκδικητικού αγώνα με τον αγώνα για 

θεσμική κατοχύρωση χαι συμμέτοχη' των εργαζομένων στα κε'ντα λη'ψης αποφά

σεων. .11.. 



* Την αποφασιστική' επιλογή' κ α L προτεραιότητα στην διαμόρφωση 

veag σχέσης ανέμσα στην ατομική' αχι κοινωνική* κατανάλωση με στροφή' 

προς την τελευταία στη θέση του αδιέξοδου συγχρόνου καταναλωτικού 

τόπου κοιυωνιχη'ς διαβίωσης. 

* Την σύνδεση της π α ι δ ε Cα ς με την παραγωγική διαδικασία χαι 

ανάπτυξη της επιστήμης μ ε τη κουλτούρα και τον επαγγελματικό' πρ ο σ α -

νατολ ισμό, τ ου χώρου εργασίας με τον τόπο κατοικίας και διαβίωση ς ,μέ-

σα στην ενότητα της χ οινωνιχη'ς ζω η'ς και ανάκτυξης , 

αυτοδίαχείρίστίχο' σχέδιο 

15 * Η πρόταση για την ανάπτυξη και την παραγωγέ είναι ενταγμέ-

νη στη συνολική' πρόταση για την σοσιαλιστική' αλλαγή' που αποτελεί το 

" Απ οκ ε ντρωμε'νο Συμμετοχικό και Αυτ οδ ιαχε ι ρ ιστ ι κ ó Σχέδιο" του ΠΑΣΟΚ. 

Η στρατηγική' της α υ το δ ιαχε ι ρήσης της συμμέτοχη'ς και του κοινωνικού' 

ελε'γχου για την κοινωνική' ζωη' είναι το μεγάλο σόγχρονο αιτημα,το 

εναλλακτικό κοινωνικό πρότυπο. 

Η αυτof.αχπιρησ αποτελεί την ουσία και τον τελικό στόχο της 

σοσιαλιστικής πολιτική'ς. 

Σαν φιλοσοφική' έννοια εκφράζει την δ ιαχε ί ρήση ολόκληρης της ζω η'ς του 

πολίτη και στις π ι» ο μι κ ρ ε'ς και. καθημερινές της λεπτομε'ρειες από τον 

ίδιο αποκλειστικά. Είναι η βαθότερη έννοια της ελευθερίας ,χωρίς τις 

δεσμεύσεις που ταξικές,πολιτικές „οικονομικέ'ς και πολιτιστικές συνθη'-

κες επιβάλλουν έξω απ 'αυτόν. Στο πολιτικό επίπεδο η αυτ οδ ιαχει'ρηση 

αποτελεί την πραγμάτωση της πολιτική'ς ελευθερίας του εργαζομε'νου και 

της πολιτική'ς δημοκρατίας στην κοινωνία δηλαδή' ταυτίζεται με την πιο 

βαθειά ουσία του σοσιαλισμού την κουνωνικη' απελευθέρωση. 

Σημαίνει 6, η λ α δ η' : 

Να οργανώσουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι τον έλεγχο της παραγωγη'ς τους, 

και την διανομή' των καρπών της εργασίας τους^χαι πιο γενικά ν'αποφασί-

ζουν σ ' όλους τους τομείς γι αυτά που α φόρο υ ν τη ζωη' τους. 

Ετσι η θέση της σημερινη'ς κοινωνικής δομη'ς που στηρίζεται στην πολι

τική καταπίεση ,την οικονομική εκμετάλλευση και την πολιτιστική' άλλο-

τ ρ ίωση, θα πάρει η πολιτικη',οικονοιιιχη' και ιδεολογική' χειραφέτηση του 

κοινωνιι,υυ ατόμου δηλαδή' η κοινωνική' του απελευθέρωση. 

Η ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων,η συσσώρευση της γνώσης
3
η τεχνο

λογική* έκρηξη
 3
 ο κόσμος της Ύρη'γορης επικοινωνίας σε αντίφαση με την 

καταστροφική και ισοπεδωτική τους πλευρά, μπορούν να ανοίξουν τη 

δυνατότητα υποταγής όλων των παραγωγικών δυνάμεων στην κοινωνική' 
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ολοκλήρωση του πολίτη και, να διευρύνουν την αυτονομία του. 

Η παλιά κοινωνία μέσα στις συυθη'κες της ολόπλευρης·χρυσής δημιουργέέ 

τα σπέρματα των νέων παραγωγικών και κοινωνικών σχε'σεων που καθορί

ζουν ου ώριμες, για το άνοιγμα του αυτοδιαχειριστικού δ ρ ο' μ ο υ αντικει

μενικές συνθη'κες. 

Έτσι μια σοσιαλιστική' πολιτική' εξουσία σ 'ένα κα „ υταλ ιστ ικ ο' κράτος 

οφείλει, να ενισχύσει,να δυναμώνει και να πολλαπλασιάζει αυτε'ς τις 

νέες σχέσεις να βρίσκει τους θεσμό υ'ς που μπορου'υ να τις κατοχυραίσουν 

να δημιουργεί τους ορούς για την επιβολή' του καινου'ργιου στο παλιό'. 

Εδώ είναι το ευρύτερο πεδίο του κοινωνικού πειραματισμού που αποτελεί 

αναπόσπαστο στοιχείο της καθημερινη'ς μας στρατηγικές στην πορεία 

μετάβασης. 

Όντας η αυτοδιαχείρηση μια βαθειά "αντι~χρατικιστικη'
Η
 διαδικασία 

μεταμορφώνει και μετασχηματίζει την ίδια τη θεσμική' διαδικασία προς 

συγκεκριμένες κατευθύνσεις: 

* την ανο'ιγει στην λαϊκή' συμμέτοχη' και παρέμβαση 

* την φέρνει πιο κοντά στο λα ο' πολλαπλασιάζοντας τις μορφές 

συμμέτοχη'ς και αντιπροσώπευσης του 

* τη διευρύνει, σε νέες μορφές οργάνωσης ττς λαϊκή'ς βάσης και 

στο παραγωγικό' και στο τοπικό' ε π ί'πεδο ,μο ρφ έ ς που αποτ&λούν 

μεταβατικά ο'ργανα απ ο' την αντιπροσώπευση στην άμεση λαϊκή' 

συμμέτοχη 

* τη συλλ ογ ι κο π ο ι ε ί ολοένα απο' τη την άποψη τηε λη'ψης αποφάσεων 

και στο επιτελικό' πεδίο και στη διαδικασία υλοποίησης. 

θεσμική' στρατηγική' 

16 * Το ''αυτοδιαχειριστικο' σχέδιο" αντιμετωπίζει δυο σημαντικό υ'ς 

κινδύνους στην διάρκεια της εφαρμογή'ς του,σε σχέση με τη θεσμική' δ ι α -

διακσία. 0 πρώτος απ 'αυτούς αναφέρεται στη θεσμική' λογική' ενσωμάτωσης 

των αυτοδιαχειριστικώυ μεθο'δων πυυ οδηγούν στην επαναφορά της τυπι--

κη'ς αυτ ι π ροσωπ εσση ς και απο κει στην συγκ ευτ ρωτ ικ η'-κ ρατ ι κη' άσκηση 

της πολιτική'ς εξουσίας, 

0 δεύτερος αναφέρεται στον κίνδυνο μιας φιλελευθεροποίησης που θα απο

διαρθρώσει ολόκληρο οτ θεσμικό πλέγμα και θα επα

ναφέρει τους μηχανισμούς του καπιταλιστικού ανταγωνισμού και των αντι
1 

θέσεων. 

Λυτοί οι κί>
ιΓ
υνοι αντιμετωπίζονται μο'νο μέσα στα πλαίσια μιας συγκε

κριμένης θεσμικής στρατηγικές που έχει τρεις ουσιαστικές διαστάσεις-
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κατευθύνσει s 

Η Πρώτη κατεύθυνση αποβλέπει στο ριζικό δημοκρατικό μετασχημα

τισμό του Κράτους., με κ υ pues πλευρές την ελληνοποίηση,τη δημοκρατοκη' 

και αντιγραφειοκρατική' λειτουργία κ au τον εκσυγχρονισμό'. 

Στη βάηη αυτή'ς της στρατηγική'ς βρίσκεται η υπέρβαση του Κρατισμού
5
η 

διάχυση της Κρατικής εξουσίας στην κοινωνική' λειτουργέα,με την έννοια 

της λαϊκη'ς συμμςτοχής του κοινωνικού ελέγχου
3
της ολοκληρωμε'υης δημο

κρατική'ς -κοινωνικής δομή'ς. Το κοινωνικό στοιχείο δηλ, ου κοινωνικές 

σχέσεις όπως θα διαμορφώνονται, στην πόρευα της μετάβασης θα απορρο

φήσει το υπερβολικό-Κρατικό στοιχείο ,,θα οργανώσει και θα κατευθύνει 

to οικονομικό κεδίίο,θα εμπλουτίσει και θα αναπλάσει το π ολ υ τ ιστ ικ ó . 

Η δεύτερη κατεύθυνση της θεσμική'ς μας στρατηγική'ς αποβλέπει στο 

μετασχηματισμό και την ουσιαστικοποίηση των θεσμών της αντι προσωπευ-

τυκη'ς δημοκρατίας. 

Θεωροΰμε ότι η διαδικασία της αντιπροσώπευσης όχι πάλα πρε'πει να 

ενισχυθεί άλλα οι θεσμοί που την εκφράζουν (κοινοβούλιο,συνδικάτα., 

συυεταιρ ισμοι ,αυτοδ ι οι'κητ κ.λ.π.) ει'ναι απαραίτητο να γι'νου στο χώ

ρο τους αυτόνομοι πόλοι άσκησης εξουσίας που να αντιστοιχεί στις 

αναπτυξ ιακ ε'ς και παραγωγικές ανάγκες. 

Η τρίτη κατεύθυνση της
 ;
> ε σ μ ι κ η' ς μας στρατηγική'ς αποβλε'πει στην 

δημιουργία ενός πλέγματος θεσμών άμεσης δημοκρατίας. Εδώ ει'ναι το 

πεδίο των νε'ων μορφών οργάνωσης της λαικης βάσης που διασφαλίζουν τον 

έλεγχο την ανακ λητόττπτα τη συμμέτοχη* σ 'όλη την κλίμακα λειτουργίας 

ξαθ ανάπτυξης αυτών των θεσμών. 

Με'σα σ 'όλη αυτή τη στρατηγική συνδέονται ,λειτουργούυ και ανα

πτύσσονται οι μοζλοι μετασχηματισμού των παραγωγικών σχέζεων , (αυτο

διοίκηση ,δημόσια διοίκηση,συνεταιρισμοός 0κοινωνικοποίηση ,συνδικαλισμός 

μορφές κοινωνικού' πειραματισμού). 

Το ενοποιητικό τους στοιχείο , ο συνδετοκός τουε ιστός,βρι'σκεται 

στην πολιτική διαδικασία του Δημοκρατικοί Προγραμματισμού όχι πια σαν 

ένα τεχνοκρατικό μοντέλο μιας διαρθρωμένης -έστω και αποκεντρωμένης-

υπηρεσι'ας ,αλλά ένα ολοκληρωμένο αναπτυξιακό πρότυπο συμμετοχη'ς του 

λαού στην προγραμματυκη διαδικασία από την κατώτερη μέχρι την εθνική' 

αναπτυξιακή' βαθμίδα. 

άνοιγμα θεσμών 

17. * Η Νέα θεσυική διαδικασία ,κου η Κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ 

ακολουθεί ,νομυμοποιει στην ουσία τους νέουS συσχετισμούς δυνάμεων 
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που προέκυψαν στο πολύτοκο ε π ú εδ ο , στ ο ς 18 Οκτώβρη. Η ε'κφραση της 

κοονωνοκης αυτη'ς ^υναμοκη'ς σε πολύτοκο π ε δ ο'ο μας εποτρε'πεο να 

νομομοποοη'σουμε το συσχετοσμο' αυτό* των κοονωνοκών δυνάμεων της αλλα-

γη'ς μέ'σα στους νε'ους θεσμούς.να δημ ο ουργησουμε τους ορούς καο τος 

π ροϋπ οθε'σε ο ς γοα την ε νε ργοπο ο'ηση καο τη λεοτουργο'α τους,στος συνθη'-

κες καο τος α π α ο τ η σ ε ο ς της μετά'βάσης. 

Ο κάθε θεσμό'ς εκηράζεο μοα κατάσταση πολυπλοκη,γεννοε'ταο,δοαφοροποο-

εο'ταο καο μετασχηματόζεταο γοα να συμβαδο'σεο με τος εξελο'ξεος που 

πάντα κονου'νταο μεαα. απο' αντοθε'σεος καο συγκ ρου'σ ε ο ς . 

Αντανακλά ε'να σημ ε ο ο •_, οσ ορ ροπ ο'α ς καο ένα πλαο'σοο αποδοχη'ς ανάμεσα 

σε δυο' αντο'παλους π ο' λ ο υ ς
 9
 ο' π ο υ ο παλοο'ς πο'λος συμβοβάζεταο με την 

αμφοσβη'τηση του νέου καο ο νε'ος συμβοβάζεταο προσωρονα με τα καονουρ
Τ 

γοα κατακτημε'να ο'ροα. 

ΤοΠΑΣΟΚστηθεσμοκη'τουπολοτοκη': Ι 

Αφη'νεο ανοοχτου'ς τους θ εσμό υ'ς στην προ'κλήση του με'λλοντος καο 

στη προοπτοκη' της δοαμορφου'μευης Κοονωνοκη'ς Δυναμοκη'ς. 
-

Παράλληλα καθοερώνεο νε'ο^ς ρ ο ζ οσ παστ ο κου'ς θεσμου'ς το'σο γοα να 

εποκυρώσεο,υα νομομοποοη'σεο καο να δοκό μ άσε ο στην πράξη τα ποο προω

θημένα οράματα καο επολογές ο'σο καο γοα να δώσευ π ε δ ο'ο ε'κφρασης στος 

ο'ρομες δοεκδοκη'σεος των κοονωνοκών κονημάτων. 

Το "άνοογμα των θεσμών" δεν αποτελεο' μοα δεολη' ψηλάφοση των ορο'ων 

καο των περοοροσμών ενο'ς συστη'ματος. Οφεόλευ πάντα να κονεο'ταο με 

ρυθμοΰς καο σε χώρους δ οασ φακ οσμε'νη ς κοονωνοκη'ς συγκατάθεσης. Οο θεσμο-

κε'ς επολογε'ς δεν εο'ναο ανε'ξοδες μοας καο πάντα συνοδευ'ονταο α"πό* ανά

λογο
-
 μοκρό* η' μεγάλο κοονωνοκο' καο οοκονομοκο' κο'στος. 

Το άνοογμα των θεσμο5ν δεν εο'ναο μοα άτολμη πράξη,που μεταθέτεο την 

εποτακτοκη' αναγκαοο'τητα του εκδημοκρατοσμοϋ" καο δεν πρε'πεο να εκλαμ

βάνε τ α ο σαν μοα πράξη που αναορεο' τη δυνατο'τητα του ρ ο ζ ο κ ο υ μετασχη-

ματοσμου' των θεσμών. „ 

Αντο'θετα "το άνοογμα των θεσμών" εο'ναθ μοα. κατάσταση μεταβατοκη' με 

δυναμοκε'ς οσο ρροπο'ες... Ε,ο'ναο μοα αναγκαο'α κρο'σομη καο χρη'σομη συνο-

ροακη' περοοχη',που στο ε'δαρος της δ οαμ ο ρφώυετα ο - με'σα σε συνθη'κες 

δημοκρατο'ας καο ελευθερο'ας- μοα οστοροκη' θε'ληση καο κοονωνοκη' συυεο'-

δηση δοαοκο'υ'ς αμφοσβη'τησης καο ρόζο κ η' ς αλλαγής. 

Το "Θεσμί'κο' άνοογμα'' καθοερώνεο μοα νέα οσορροπο'α ανάμεσα στην κοονω-

νοα,το κράτος καο την πολοτοκη'. Προωθεο' μαο ουσοαστοκη' καο γο'νομη 

σύνθεση ανάμεσα στην Αντοπροσωπευτοκη' Δημοκρατο'ας καο στος μορφές 

Δημοκρατο'ας που στηυο'ζονταο στη Λ α ο κ η' Συμμέτοχη' καο του άμεσο Κοο

νωνοκο Έλεγχο, 
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ενδιάμεσοι στόχου 

18. * Ένα ολοκληρωμένο σχέδιο μετάβασης υσοδυναμεέ με την 

υεράρχηση καυ επιλογή των Ενδιάμεσων στόχων« 

Η ύπαρξη ενδυαμε'σων στόχων,uè υεραρχηση σε 3ραχυπρόθεσμε ς και μεσο

πρόθεσμες ενεργείς καυ θέσεις μας ,αντ ικατοπτρίζε υ την ανάγκη μετεξέ

λιξης του γενικού λέγού σε καθορισμένη εθνική' , πολυτυκη', ο υκονομυκη' καυ 

κοινωνική πράξη. Η ΔΕΣΜΗ των ενδιαμεσο^ν στόχων του ΠΑΣΟΚ δίνοντας σαφή' 

ευκόνα καυ απάντηση του οράματος καυ των στρατηγυκών μας στόχων με'σα: 

-τ από το ΤΙ συγκ εκ ρ υυ ένα θα πραγματ οπο ιη'σε ι , 

από το ΠΩΣ,δηλαδη με που ó τρόπο θα βαδίσουμε, 

από το ΠΟΤΕ, δηλαδή τη χρονική' στιγμή' εκτε'λεσης. 

Είναι σίγουρο πωε το ΤΙ,το ΠΩΣ,το ΠΟΤΕ των άμεσων και ενδιάμεσων επι

λογών μαςμ(δηλαδη' το περυεχόμενο,ο τρόπος« ο χρόνος καυ η σευρά τους 

με την αλληλοσυσχέτιση τους καυ το ρυθμό του ς),θα δώοσυν σάρκα καυ 

οστά στην Εθνυκη' Ανεξαρτησία, τη Λαϊκή' Κυρυαρχυ'α καυ το Σοσυαλυστυκό 

Μετασχηματισμό. 

Μυα τέτουα μ ε τ α 3 α τ ι κ η' - μ ε σ ο λ α β η τ ι κ η' κατάσταση αναπαρυστά πρωταρχικά 

το ικανό και οναγκαίο μέσο γυα την ανασυ'νθεση καυ ενοπου'ηση των τω-

ρυνών καυ εν δυνάμει αντυϋμπερυαλυστικών,αυτιμονοπωλιακών τάξεων 

και στρωμάτων, ε τ^ν κατοχύρωση δημο κρατυκων , πλουραλυστυκών και 

ανουχτών μεθόδων γυα μαζική' δράση. 

Οι ενδιάμεσοι στόχοι,ως συστατικά στοιχεία μιας ενιαίας συνολικής 

στρατηγική' ς, αποκτο ΰ ν με την οργανική' τους δυασΰνθεση συνέχεια, 

συνέπεια,επιτάχυνση και δυναμική. 

Ετσι κάθε στιγμή προωθου'νται αλλυσιδωτές τομές και ρη'ξεις στο π ο λ ι τ ι -

κό,κουνωνυκο-ουκονομυκο »πολιτιστικέ και ιδεολογικό πεδίο, που δεν 

μπορου'ν να χωριστούν σχηματικά σε στάδια. 

Ου δομυκές καυ θεσμικές επυμέρους αλλαγές θα πρέπευ να π ρ ο ω -

θούνταυ σφαιρικά σε όλο
1
.; ς τους τόμε υ'ς (Εθνυκη' Ανεξαετησ ία,οικονομία. 

Κράτος,κοινωνικόθ θεσμοί,πολιτισμός κ . λ . π . ) κ αι να λειτουργούν σε ενι

αίες και συγκεκριμένες κατευθύνσεις. 

Είναυ δυνατόν σε ορισμένους τομείς ου ft λ λαγέ ς να προχωρούν χ ρ η γ ο -

ρότερα γυατί η κοινωνική δυναμική να είναι πυο έντονη,ή ου αντικει

μενικές προϋποθέσεις προσφορώτερες, 

Η αλληλουχία καυ α λ ληλοσΰνδ εση των αλλαγών ε π υτ ρέπε υ τη στη'ρυξη και 

επιτάχυνση των αλλαγών καυ σε κάποιους τομείς που καθυστερούν ,ώστε 

συνολυκά να υπάρχευ μυα δυναμική* πορεία,που να ξεπερνά τυς επυμέρους 

δυσχέρευες η' αναστολές καυ να σηματοδοτεί μυα συγκεκρυμέυη καυ ορατή' 

κατεύθυνση, 
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* 

Ο ρυθμός των αλλαγών β ρίσκε ταυ πάντοτε σε συνάρτηση με πολι

τικές προτεραιότητες που αφορούν τη σύνδεση του τόπου με τις 

διεθνείς εξελιζεις καο τις ανάγκες της αυτοδύναμης ανάπτυξης. 

τα χ τύχη' χαι στρατηγική' 

19. * Προκύπτει,,από τη αξιολόγηση αυτή',η σημασία των 

τακτικών κινήσεων και επιλογών στη διαδικασία της μετάβασης, 

Η τακτική' κίνηση είναι μια συγκεκριμένη επιλογή' που προκύπτει από την 

ανα'γκη καυ αποτίμηση των δεδομένων προϋποθέσεων και συσχετ ισμών . άλλα 

ταυτόχρονα ενοποιεί και συμπυκνώνει τυς ιδεολογικο-πολιτικές στρα

τηγικές εξευόικεύοντας και πραγματοποιώντας αυτές στο πεδίο της συγκε

κριμένης πραγματικότητας. 

Οι ταχτικές χινη'σεις αποκτούν τη δίκη' τους αυτοτέλεια και την ιστο

ρική' σημασία στο μέτρο που προωθούν το συγκεκριμένο λαϊκό συσχετισμό, 

του διαμορφώνουν ευνοϊκότερες- συνθη'κες πάλης για τις κοινωνικές δυ

νάμεις της αλλαγή'ς. 

Οι ταχτικοί στόχοι χαι κινη'σεις συνδέονται με τις στρατηγικές επιλογές 

με διαλεκτική' αλληλουχία χαι καθορισμό. 

Ταχτικοί στο οι με οργανική' ενότητα,με σύλληψη και σχεδιασμό των εξε

λίξεων στο σθνολο της κοινωνική'ς πραγματικότητας,ενισχύουν χαι καθο

ρίζουν τη δυνατότητα πραγματοποίησης των στρατηγικών στόχων,αποτελούν 

τα συγκεκριμένα ερεείσματα στο χώρο και στο χρόνο μέσα από τα οποία 

εκφράζονται οι στρατηγικοί στόχοι. 

Χωρίς τα ερρείσματα αυτά οι στρατηγικοί στόχοι παραμένουν αφηρημένοι, 

και αντί να εμπνέουν και να καθοδηγούν το λαϊκό κινήμα,αποβαίνουν 

αφηρημένο ιδεολογικό καταφύγιο. 

Από το άλλος μέρος τακτικές κινη'σεις και επιλογές χωρίς συνέχεια, που 

προκύπτουν από βεβαιασμένες κ ι νη'σ ε ι ς , χωρ ί ς μεσοπρόθεσμη εκτίμηση των 

εξελίξεων , μπορουν να αποδιαρθρώσουν και να τεμαχίσουν την πορεία 

μ--τάβασης,και να οδηγη'σουν σε οπισθοδρομη'σεις σε ασυνέχεια της σο

σιαλιστική'ς στρατηγική'ς να χαταστη'σουν τελικά ανέφικτα τα στρατηγικά 

ο ράματα. 

Γι αυτό χαι ο κάθε τακτικός στόχος αποκτά την ιδιαίτερη αυτοτέ

λεια και σημασία του στη πορεία της μετάβασης. 

Τα ενδιάμεσα τακτικά βη'ματα αποτελούν δυναμικές φάσεις αγωνιστικη'ς 

διαδικασίας με συγκεκριμένη ιστορική' αναφορά και αξία και όχι αριθμη

μένες βαθμίδες κλίμακας. 0 ρόλος τους είναι να οδηγη'σουν τους εργα

ζόμενους στ μαζικό κίνημα,τις κοινωνικε'ς δυνάι ις της αλλαγής μέσα 
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από τον αγώνα για συγκ ε Μ ρ ιμ έ νου ς ορατούς και, πραγματοπο ιη'σ ιμου ς στό

χους σε ένα ανώτερο επίπεδο κατακτήσεων που θα εκφράζει, με τη σειρά 

του ε'να νέο ιστορικό και, XOIVIOVLKÓ πλαίσιο στην πόρευα μετάβασης. 

Οι, τα χ τ ι κ ο ο στόχοι ο* τ αν γίνουν κατάκτηση α π ο' τ c ς κοινωνικές δυνάμεις 

της' αλλαγή'ς ξεπερνούν τα όρια και τις αδυναμίες του ίδιου του τακτι

κού τους χαρακτήρα και, αποδεικνύουν το εφικτό αλλά και, την αναγκαιό-

τητα των σοσιαλιστικών αλλαγών ακο'μα και, σε εκείνες τις κοινωνικές 

δυνά,μεις που αν και, είχαν αντικειμενικό συμφέρον με την πορεία της 

αλλαγής σε πρώτη φάση στάθηκαν με δυσπιστία και επιφύλαξη απέναντι της 

ιδεολογικός αγώνας πολιτιστική αλλαγή' 

20 * Τέλος στα πλαίσια του "Σχεδίου Μετάβασης" δεν πρέπει να 

υποβαθμιστεί και να υποτιμηθεί η κρισιμότητα τ ου ιδεολογικού αγώνα 

και της πολιτιστικής αλλαγής. 

Η ιδεολογία μας αποτελεί το συνδετικό στοιχείο στην πορεία 

μετάβασης. Η διαμόρφωση της καινούργιας κοινωνίας δεν εξαντλείται 

στο πεδίο της οικονομίας, και της πολιτικής. Απαραίτητη προϋπο'θεση 

είναι ο επαναπροσδιορισμός ολόκληρου του συστη'ματος αξιών που συνι

στούν την καθημερινή' ζω η' του πολίτη. Η Ε Λ Ε μόνο μέσα από ταυτόχρονη 

πολιτιστική'-ιδεολογική' ανατροπή' μπορεί όχι μόνο να συντηρη'σει αλλά 

και να εμπνεύσει το ακινούργιο στην ελληνική' κοινωνία. 

Ο αγώνας για την εθνική' και κοινωνική απελευθέρωση η λαϊκή' συμμέτοχη' 

είναι πάνω από ολα μια ιδεολογία,μια στάση ζω η'ς, είναι το θεμέλιο για 

μια νέα πολιτιστική διαδικασία. 

Τα ιδανικά της ανεξαρτησίας και του σοσιαλισμού δεν έμειναν σε ε'να 

αφηρημένο επίπεδο. 

Μετουσιώνονται μέσα από τις καινούργιες ιδέες και τα οράματα σε 

πράξη , 

Το ΠΑ.ΣΟ.Κ κυοφορεί και κατοχυρώνει τις νέες ιδέες και ακίες. 

Τονολοκληρωμένο κοινωνικά άμθρωπο την αυτοδ ιαχείριση , την κοινωνικο

ποίηση,τη δημοκρατική' συμμέτοχη'. 

Δίνει τη πραγματική' διάσταση στην δημοκρατία. Αποδέχεται και ενισχύει 

την ποικιλία και τη χρησιμότητα των αξιών ̂ την πολιτιστική' πολυμορφία 

και α ¿οκέντρωση. Μετά θέτει την πολιτιστική' υπόθεση από την αποσπασμα

τική πολιτιστική εκδήλωση στην καθημερινή' ζωη'. 

Τοποθετεί την κοινωνική' χρησιυότητα κριτήρια των ε π ι λογών . Ανάγε ι την 

ποιότητα ζωη'ς σε αξία-προτεραιότητα οργάνωσης της κοινωνίας. Είναι 

αμετάθετα αντίθετο στον παλαιοκοματισμο,~τον υποκειμενισμό,στη μυθο

ποίηση του καταναλωτισμού,στην αποξένωση και αλλοτρίωση του πολίτη. 
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Εμπλουτίζει και συγκεκριμενοποιεί to ε'ες και οράματα όπως την ισότητα 

των φυλών,την ισοπολιτεία , την ισονομία. 

Αποκαθιστά την ιστορική' παραχάραξη,τη θεωρητική' και πρακτική' άξια 

της γνώσης και της λαϊκή'ς παιδείας,την ανοιχτή' και πολύμορφη πολι

τιστική' ζω η'. 

Η διαλεκτική' της απελευθέρωσης στο ιδεολογικό' πεδι'ο ενάντια στην 

αλ λοτ ρ ιωτ ικη' ιδεολογική' ατρέ3λωση που επέβαλε η άρχουσα τάξη,είναι 

κρίσιμος όρος για την σοσιαλιστική' μετάβαση. 

0 το'πος περάσματος της νέας ι δ εο λ ογ ι'ας , τ ο πεδίο διεξαγωγη'ς των 

ιδεολογικών και πολιτιστικών συγκρούσεων σαν αντανάκλαση της κοινω

νικής ρη'ξης ανάμεσα στον παλιό' και το καινούργιο κόσμο,ει ναι η κάθε 

μορφή οργάνωσης της κοινωνική'ς μας ζ ω η' ς
 5
 η ίδια η καθημερινότητα μας. 

Η ιδεολογία αφείλει να ενοποιεί την πολιτική' πράξη των λαϊκών δυνάμε

ων μέσα στους θεσμούς. 

Να διαμορφώνει σε συνθη'κες ενότητας, ανοιχτού διαλόγου,δημοκρατίας, 

το ισχυρό ιδεολογικό μέτωπο του λαϊκού κινη'ματος. 

Η κατοχύρωση και επιβολή' μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες των 

σοσιαλιστική-' κοινωνικών σχέσεων,συμπορεύεται κ ι στρατηγικά συμπί

πτει με μια νέα ιδεολογική' η γ ε υ ο Ν.
1
 ία που ασκούν οι λαϊκές δυνάμεις 

στο σύνολο της κοινωνίας. Μια ηγεμονία που εξφράζει τον νέο συνασπισμό 

εξουσίας,τη νέα κοινωνική' πραγματικότητα. 

Η πολιτική' μας στρατηγική' οφείλει να αξιοποιεί στο έπακρι την 

πρωτόγνωρη και καθοριστική' παρουσία του ΠΑ.ΣΟ.Κ τις νέες αξίες που 

φέρνει μαζί του. Κάθε δον: ι κ η' αλλαγή' πρέπει να αντανακλάται σ 'ολόκλη

ρη την κοινωνία μέσα από την ιδεολογία της. 

0 ιδεολογικός αγώνας ,κατά συνέπεια είναι ο κατ 'έξοχη' ρόλος της 

σοσ ιαλ ιστ ικη'ς πολιτικη'ς ο ργάνωση ς ,γεγονός που απαιτεί συγκεκριμένη 

πολιτική' πράξη,πολιτικό πρόγραμμα. 

IV Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Δημοκρατία-Αλλαγή' 

21 * Όπως είναι φανερό ,η ιδεολογία και η στρατηγική' μας 

το "σχέδιο μετάβασης
1
' κι οι πολιτικές μας επίλογε'ς,διαπνέονται απ' 

την αρχή' ως το τέλος από μια βαθειά πίστη και προση'λωση στη Δημοκρα

τία,όχι σαν ένα απλό κοινοβουλευτικό η' αντιπροσωπευτικό σύστημα 

αλλά σαν τρόπο και στάση ζωη'ς,σαν το ύφος και το η'θος της νέας κοινω

νίας. Ε ίνα·., το συστατικό στοιχ^'ο που χαρακτηρίζει την Κοινωνία των 

.//. . . 
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Πολυτών. Βρύσκεταυ στη ψυχή του στρατηγυκού στόχου της λαϋκής κυρυαρ-

χύας,κυρυαρχευ στη λογυκη του "τ pu του δρόμου''' γυα το σοσυαλυσμό καυ 

καθοδηγευ το "αυτό δ υαχε υ ρ υστ υ κό σχε'δυο" γυα την πόρευα μετάβασης. 

Η ρ υ ζ υ κ η' κ ο υ ν ω ν υ κ η' αλλαγή' προϋποθέτευ α κ κ λ α καυ συνεπάγεταυ τον άνθρω

πο συνευδητο' εργαζόμενο και δημυουργό., ενεργό πολύτη,που δεν θεάταυ 

άλλα συμμετέχευ ο λοχ λη ρωμ ε'να στο "κ ο υ νων υκό γυ'γνεσθαυ". 

0 αγώνας γυα υπερασπυση καυ ενεργητυκη' στη'ρυξη του Συντάγματ ο ς ,τη ς 

Δημοκρατίας καυ της Ελευθερίας καθώς καυ γυα την παραπέρα επέχταση 

των θεσμοπο υημένων λαϋχών χαταχτη'σεων δεν φαλχυδευ'ευ την επαγγεγλία 

χαυ απαίτηση γυα Σοσυαλυσμό. Αντίθετα χάνευ πυο στέρεα,πυο φερε'γγυα 

τη στρατηγυχη' χαυ την πόρευα της μετάβασης
 5
 χ ω ρ ί ς πυσογυρίσματα,περυ-

πέτευες χαυ αναστροφές. Το ΡΆΣΟΚ δίνευ θετυχό χαυ χευροπυαστό περυε-

χόμενο στη σχε'ση Δημοχρατύας χαυ Αλλαγη'ς, Αυτή' η σχε'ση Δημοκ ρατ ία ς-

Αλλαγη'ς συμπυχνώνευ με'σα της τυς προσπάθευες χαυ τον αγώνα γυα οργα-

νυχη' ενοπου'ηση χαυ χλυιιάχωση των ενδυαμεσων τομών χαυ μεταρυθμίσεων 

στο πεδυ'ο της ουκονομίας, της aveζαρτησυ'ας ,των θεσμών χαυ του χρατυ-

χου μηχαυυσμοΰ χαθώς χαυ της άροηκτης σύνδεσης τους με το στόχο του 

σοσυαλυστυκού μετασχηματυσμού. 

Η Δημοκρατύα στην πρακτυκη' του ΠΑΣΟΚ χαυ της Κυβέρνησης του δοκυμάστηκε 

η δη στο δυάστημα που μεσολάβησε από τον Οκτώβρη του '81 καυ στον 

τύπο της εξουσίας ,,καυ στην δημόσυα ζ ω η' na υ στους θεσμου'ςχαυ στην χουνω-

νυκη' ζω η' με τε'τουο τρόπο που να δυκαυώυευ καυ τα οράματα καυ τη στρα-

τηγυκη' μας αλλά καυ τυς προσδοκίες του Λαού. 

Ε ί ν a u αρκετό αυτό το δυάστημα γυα να'αποδευξευ ότυ: 

Αποδυαρθρώνεταυ με τρόπο δημοκρατυκό καυ ευρηνυκό το καθεστώς της 

άρχουσας τάξης , μετασχηματÚζεταυ αργά αλλά σταθερά σε καθεστώς των 

λαϋχών δυνάμεων. 

Τα δυναμυχά ερεύσματα του χοάτους χαυ του παρακράτους που στη'ρυζε γυα 

δεχαετύες την χυρυαρχυ'α της Δεξ υάς , "πνυ'γο νταν " μέσα από τη λαϋκη 

δυναμ υχη',αποδυναμώνο νταυ καυ π ε ρ υθ-ρ υ οπο υ ούντα υ . 0 πολύτης παύευ πυα 

να βρύσχεταυ κάτω από το κράτος των δυακρυ'σ εων , της τρομοκρατίας χαυ των 

κουνωνυκών φρονημάτων. 

δημοκρατυχός τύπος εξουσίας 

22 * Μπορεύ κανείς να δυαφωνη'σευ με τυς επυλογές των 

προσώπων,με τυς πολυτυκές θέσευς,με τα συγκ ε>ιρυμένα μέτρα,δεν μπορεί 

όμως πευστυκά ν 'αμφυσβητήσευ ότυ n νέα εξουσία δυαμορφώνευ ένα βαθυεά 

δημοκρατυκό καθεστώς στην ουσία καυ όχυ την επυ'φαση της Δημοχρατύας. 

Η ενότητα , η σονέχευα χαυ n συνέηευα γύνονταυ αρχές που συνυστούν 

.//. .. 
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μια vea σχέση πολιτιχη'ς αντιπροσώπευσης. Mua σχέση που αποκαθιστά 

το αληθινό περιεχόμενο της πολιτικη'ς χαι τηη αναβαθμίζει. Η κοινω-

νιχοποίηση των συμφερόντων που υπηρετευ
3
η Κυβερνητιχη' Πολιτική', και 

ο τρόπος που τα υπηρετεί αναδείχνουν μια νέα πολιτική' ηθική' της εξου

σίας συνιστούν ποιοτικό άλμα με β α θ ε ι έ ς προεκτάσεις στην κοινωνική' 

ζωη' αυτού του τόπου» 

Πέντε ουσιαστιχές συνιστώσες έχει αυτή' η αποκατάσταση της πολι

τική'ς μέσα από την εξουσι'α-ΠΑΣΟΚ. 

* Θεμέλια συνεισφοράς ακοτελου'ν η ελληνοποι'ηση και ο εχδη-

μοκρατισμόςτης πολιτιχη'ς στο σύνολο της. 

* Ενα νέο υφός και η'θος ^ it ου στηρίζεται στην ειλικρίνεια,την 

εντιμότητα χαι τα δικαιώματα απέναντι στο πολίτη,τα προβλη'ματα και τα 

δικαιώματα του. 

* Η αποδοχή' και ενθάρρυνση ενός πραγματικού πλουραλισμού απαρχή' 

της συμμετοχική'ς δημοκρατίας που μετατρέπει το μονόλογο σς διάλογο. 

* Η διαμόρφωση ενός πολιτικού κλίματος τέτοιου,που αναβαθμίζει 

την πολιτική' σε αντιπαράθεση θέσεων κι όχι προσώπων,προγραμμάτων και 

όχι προθέσεων,απόψεων και όχι μηχανισμών,προτάσεων και όχι συνθημάτων. 

* Η αυτοκριτική' της εξουσίας ξένο μέχρι ση'μερα γεγονός της πολι-

τικη'ς μας ζωη'ς
 3
γίνεται για πρώτη φορά δημόσια,η πολιτική' χάνει το α

νελαστικό και άκαμπτο πρόσωπο της,παίρνει τις αληθινές της διαστάσεις. 

23. * Δεν είναι όμως μόνο ο τύπος της εξουσίας η δημοκρατική' 

πρόκληση και πρόσκληση στο λαό,είναι και η συγκεκριμένη πράξη της 

εξουσίας που αναδεικνυ'ει το ΠΑΣΟΚ σαν "Κυβέρνηση όλων των Ελλήνων", 

0 εκδημοκρατισμός της δημόσιας ζωη'ς που συντελείται άμεσα και κατα

λυτικά με: 

- την ισονομία 

-'την ισοπολιτεία 

- J με νόμορς και έργα αποκατάστασης της ισότητας και της ελευθε

ρίας των πολιτών στις ιδέες και τις πράξεις τους αποκατέστησε 

την πολιτική ε-νότητα του διχασμένου έθνους. 

0 εκδημοκρατισμός στους θεσμό υ'ς που συντελείται με: 

την παραχώρηση αποφασιστικών εξουσιών στην Αυτοδιοίκηση 

και τα συνδικάτα 

τον εκδημοκρατισμό του συνδικαλιστικού και του συυεταιριστι-
' 

κου' κιυη'ματος. 

την αναβάθμιση του Κοινοβουλίου και των πολιτικών κομμάτων, 

δίνει το μέτρο της θεσμική'ς κατοχύρωσης της λαϊκή'ς συμμέτοχη'ς 

.// 
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Η ανανέωση ,εξυγίανση κι Ο εκ δήμο κ ρατ ισμός της κοινωνικτΪΣ ζωη' ς , μ ε : 

- . τη διαμόρφωση ¿σων ευκαίρων στη μόρφωση και τη ψηχαγωγία 

το πρώτο αποφασιστικό β η' μ α για την κατάργηση της πελατειακη'ς 

σχέσης και της παλαιοκομματική'ς συγκρο'τησης της ελληνική'ς κ ο ι -

νωνίας(κατάργηση σταυρού). 

την νομική' κατοχύρωση της ισότητας των φύλων 

την κατοχύρωση των πολιτικών και συνδικαλιστικών ελευθεριών 

ολόκληρη τη σειρά' των μέτρων που αφορούν την κοινωνική ζωη 

( σχο λ ε ιο , ο ικ ογένε ια , κ ο ι νων ικη' συμβίωση και σχέση) 

συμπληρώνει την δημοκρατική' πρα'ξη της νέας εξουσίας. 

Δεν κυριαρχούν πια στη δημο'σια και την κοινωνική' ζωη' οι μηχανισμοί 

καταστολ-ς,ο κρατικός αυταρχισμό'ς και πατερναλισμός,η πολιτική' κ α τ α -

^Ρ π ι ε σ η,ο ι κλειστοί στην χουν ωνία θ εσμοί, 

Η δημοκρατία ανοίγει την περιορισμένη κοινωνία,avoίγει αλλά και 

ολοκληρώνει το δρο'μο της αυτοδιαχείρησης. 

24. * Βέβαια το παλιό φθαρμένο καθεστώς δεν είναι εύκολο να με

τασχηματιστεί ριζικά σε τόσο λίγο χρονικό διάστημα, όταν χτίζεται για 

τόσες και τόσες δεκαετίες. 

Ανεξάρτητα από τη θέση και τη δύναμη των φορέων της εξουσίας η κοινω

νία μας είναι βαθειά διαβρωμένη από την πολύχρονη αλλοτρίωση που της 

επέβαλε η άρχουσα τάξη. 

Είναι γι αυτό φυσικό το ΠΑΣΟΚ να περιέχει μέσα του όλες τις δυνατό

τητες και τις αδυναμίες ενός αυθεντικού κινη'ματος στο συγκεκριμένο 

^Ρ ιστορικό και κοινωνικό χώρο. Εκφράζοντας την τεράστια ριζοσπαστική' 

δυναμική' ξεπεράσματος και ριζικη'ς αλ λαγη ε ,,αυτη'ς της πραγματικότητας 

μέσα από την ιδεολογική',πολιτική' και οργανωτική' του ενότητα και τη 

σοσ ιαλ ιστ ικη'· του πρόταση ε ξουσ ία ς , ε ί να ι πολύ φυσικό να εμφανίσει και 

κάποια φαινόμενα αδυναμίας σε κάποιες όψεις της πολιτική'ς του. 

Φαινόμενο αλα<ζο'νίας και έπαρση ς δ ιαχε ί ρήση ς υποταγμένης στην καθημερινή 

τριβη,αδυναμίες σύνθεσης και μετασχηματισμού των αντιθέσεων , που πηγά

ζουν από τις κοινωνικές και πολιτικές καταβολές και που πιθανά αποτε-

λούσαν την ελπίδα ενσωμάτωσης του ΠΑΣΟΚ στο κατεστημένο συνασπισμό 

εξουσίας σαν πόλο εναλλαγές, μ ε τη πάροδο του χρόνου ολοένα λιγοστεύουν 

και περιορίζονται. 

- -

-· 

ήπιο κλίμα 

25. * Θεμέλια κ η' συνιστώσα στη σχέση Δημοκρατίας-Σοσιαλιστικης 

Αλλαγής αποτελεί ο αγώνας μας για την εμπεδωση,κατοχύρωση και διατη-
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ρηση του nitfi) χ λ C μ α τ ο s στη δημοσία ζωη.σαν απαραίτητο πλαο'σοο δη-

μοχρατοχού δοαλόγου , εθνοχη'ς συνενο'ησης και κοονωνοκης πάλ'ης. 

Η πολύτοκη του η'ποου κλο'ματος δεν υπη'ρξε ούτε "υποβάθμοση" των λαϊκών 

αγώνων, οΰ.τε υποταγή' σε "ex λογοχ οστ ο χ ες
 :|
 λογοχε'ς ,ούτε χάποοα "συμψωνόα 

χορυφη'ς" ε'ξω χαο πάνω απ ο' το Λαό. 

Αντίθετα στηρο'χτηκε,σε μ ο α θεμελοαχη πολύτοκη' αρχή: 

0 εχδημοχρατοσμός τηε δημόσοας ζωής χαο η χατοχύρωση αυοοχτού πολύτοκου 

δοαλόγου πάνω σε άρχε's,σε θέσεος ,σε προγράμματα χαο σε θεσμούς,ανα

βαθμό'ζεο ρ ο ζ ο κ ά την πολοτοχη' μας ζω η' καο αποτελεο' ανάγκα ο'ο όρο γοα τη 

δημοχρατοχη μας π ο ρ e ο α . 

Αυτό στην πράξη σημαο'νεο οτο π ολ οτοχ οπο ο ούνταο οο συναο νετοκ ε'ς 

δοαδοκασόες,ο'το δοασφαλο'ζεταο η α ν ο ο χ τ η λεοτουργο'α καο η δημοκρατοχη' 

οργάνωση των θεσμών(χο'μματα,συνδοκάτα,αυτοδοοο'κηση,δημόσοα δοοοχηση) 

ο'το δυναμώνουν οο αντ οπροσωπ ευτο κ ε'ς δοαδοκασο'ες καο ο'το ουσοαστοκο- ^ 

ποοούνταο καο πολλαπλασοάζονταο οο δυνατότητες σοαμόρψωσης συνεοδητης 

πολοτοκη'ς στάσης, 

Η παραδοχή της ύπαρξης των αντ οθε'των ' πο λ οτ οκών απο'ψεων καο γραμμών 

που κρο'νονταο με το απαράβατο κροτη'ροο της λαοκη'ς κυ ρ οαρχ ο'ας, η ομαλή 

καο απρο'σκοπτη λεοτουργο'α των θεσμών,η εθνοκη' ομοψυχο'α χαο ενότητα 

μπροστά στα μεγΧα εθνοκά προβλήματα ο'χο γοα να καλύψει, καο να υ π ο τ ά -

ξεο αλλά να δο'υεο το α λ η θ ο ν ó βάρος στος πολοτοκές αντοθέσεος
3
εο'ναο οο 

Γ 

απαρατήρητες προϋποθέσε-ς καο οο ó ρ ο ο γοα το η π ο ο χλο'μα. 

Στην οστοροχη μας πορεο'α,η πολοτοχη' πόλωση , πάντοτε οδηγούσε σε τεχνη-

τε'ς χοονωνοχές πολώσεος, ο'που οο θεσμοο' έπαυαν να λεοτουργούν
 s

 οο 

εχ προσωπη'σε ο ς έχαναν την αυθετνοχο'τητα τους , δ ολη'μματα ψεύτοχα χάλυπταν 

το πραγματοχο' πρόσωπο των χοονωνοχών χαο πολοτοχών αντ οθε'σεων
 9
 μ ε 

αποτέλεσμα ο Λαός εο'τε να μεο'νεο στο περοθώροο,εοτε να γο'νεταο το θυ- | 

μα δοχασμών χαο εμφυλο'ων πολε'μων. 

Με το η'ποο χλομά αποκαταστάθηκαν οο σωστοο' κοονωνοχοο' συσχετοσμοο' 

η δυνατο'τητα του πολοτοχού δοάλογου απ εγχλωβ οζ ε ο τεράστοες λαϋχές 

δυνάμεος, ενοσχύεταο καο δυναμώνεο η εθνοκη' λαοκη' ενότητα. 

Αντόθετα με την πολοτοχη' εξύτητα ενοσχύεταο η παροχαράκωση των κ ο ο -

νωνοχών δυνάμεων,συγχροτούνταο χαο στεγανοποοούνταο μηχανοσμοο' 

χαταστολη'ς,αποσταθεροποοούνταο οο δημοκρατοκοο' θεσμοο',αποπολοτοκο-

ποοεόταο η αντοπροσώπευση . 

V, ΛΑΪΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ-ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

το νέο πρόσωπο-η λαοκη' συμμέτοχη' 

26. * Τα παραπάνω συνοστούν "το ΠΑΣΟΚ e -ην Κυβε'ρνηση" σαν το 

.//... 
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δημοκρατικό πρόσωπο της νέας εξουσίας. Όμως υπάρχεο και, η άλλη, 

ο'ψη του, η σοσοαλοστοκη': ο Λαός στην ε ξ ο υ σ Ó α . 

Στο συγκεντρωτοκό,γραψεοοκρατοκό,αντοαναπτυξοακό μοντε'λο άσκησης 

πολύτοκη'ς εξουσίας- αιό τη Δ ε ξ ο ά
 3
 α π ó την πρώτη μέρα της Αλλαγή'ς,ανα

πτύχθηκε μι,α άλλη «ντόληψη πολύτοκη'. Παρά τ υ ς κατ εστημε'νε ς "κρατο-

κοστοκές" αντολη'ψεος που ωθούσαν σε πολοτοκές αντοκαταστάσεος του 

κράτους της Δ ε ξ ο ά ς με τον κράτος του H Α ΣΟΚ η' π ο ο απλά σε αλλαγή' προ

σώπων σαν την πεμπτουσόα της Αλλαγη'ς,το ΠΑΣΟΚ συχνά η'ρθε σε αντοπαρά-

θεση ó χ ο μόνο μ 'αυτές τ ο ς αντολη'ψεος ' ( δ ε ξ Ι» ε ¿ καο αροστερες) αλλά καο 

με κάποοες δοκές του δυνάμεος που εότε αυθόρμητα εότε συνειδητά εόχαν 

δοαποτοστεό μ 'αυτές άμεσα από την πολύτοκη' οστορόα του τόπου. 

Την αποκατάσταση της πολοτοκη'ς συυοδεϋεο η μετάθεση στο κέντρο βάρους 

της πολοτοκη'ς των λαϊκών δυνάμεων σαν φορεός ποα της νέας εξουσόας« 

Ko αυτό,φάνηκε καθαρά,ότο δεν αποτελεό σύνθημα γοα λαό'κη' κατανάλωση, 

αλλά απόλυτης πρότερα οότητας πολύτοκη πράξη. »Ήδη η μετάθεση 

πόρων καο αρμοδοοτη'των από το κέντρο στη περοφέρεοα από το κράτος 

στους αντοπροσωπευτοκους θεσμούς καο από την Κυβέρνηση στος παραγωγο-

κές τάξεος συνοστά μοα νέα αναπτυξοακη' δοαδοκασο'α που στα πλαοσοα 

της αποκέντρωσης δημοουργεό το βάθρο του Δημοκρατοκου Προγραμματοσμ ου . 

Ταυτόχρονα,η κοονωνοκοποο'ησητου δημόσοου τομέα,τα Εποπτοκά Συμβουλοα, 

στον οδοωτοκό , η συμμέτοχη στο δ η μ ο κ ρ α τ ο κ ó προγραμματοσμό των Ν ο μ α ρ -

χοακών Συμβουλόων ,,η συμμέτοχη' των κοονωνοκών φορέων στη στρατηγοκη' 

καο το πρόγραμμα των επ οχεο ρη'σεων , οο π ρογραμματ οκ ές συμφωνο'ες εόναο 

όψεος μοας νέας παραγωγοκη'ς δ οασ ο κασ ο'α ς . Εόναο ο κοονωνοκός έλεγχος 

καο η συμμέτοχη' στην παράγωγη'. 

Η θεσμοθέτηση τέλος της άμεσης δημοκρατόας (νέοο θεσμό ο', στην π α ρ α -

γωγη,στο χωροό καυ στην πόλη ) ,παράλληλοο θεσμοο', κοονότητες νέων καο 

τόσα άλλα) αποτε&εο μοα μορφή* κονητοποόησης του λαό κ ου παράγοντα από 

τα κάτω που βάζεο το. πρώτα αυτό δοαχεο ροστοκά σπέρματα ενός κοονωνοκου 

πεοραματοσμοό που α λ λ ά ζ ε ο ροζοκά τον τρόπο ζω η'ς του Λάου. 

Εμφανόζετοα λοοπόν στην πράξη το νέο πρόσωπο της Εξουσόας,που 

έχεο τη δυνατότητα να αποδυναμώνεταο,να μετατο'θεταο καο να υπόκεοτ α ο _ 

στη λα Ό'κ η' συμμέτοχη' ενώ παράλληλα θεσμοθετεο' μοα αντο - Ε ξουσο'α,αρνεο'ταο 

τον ευατό της στην πόρε ο'α της μετάβασης. 

Αυτή' την π ραγματ οκ ότητα εόναο αδ ο ανόητ ο , όχο να την απ οδεχτε ο',αλλά ούτε 

να την κατανοη'σεο η Δεξοά καο ή άρχουσα τάξη. Αποτελεο' μοα νέα φολο-

σοφόα γοα τους θεσμό υ'ς, μοα νέα θ εσμό κ ή" στρατηγοκη' την πραγμάτωση στην 

πράξη της δημοκρατόας καο της αυτοδοαχεόρησης. Το όδοο συμβαόνεο καο 

με δυνάμεος της παραδοσοακη'ς αροστεράς που δεν μ π ορού'υ να δοανοηθουν 

σοσοαλοσμό έξω από συγκεντρωτοκό κ ρ α τ ο κ ó μοντέλο ανάπτυξης των πάρα-
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γωγικών δυνάμεων. 

Αυτό το πρόσωπο όμως της Εξουσίας ρο κατανοεί ο Λαός ,συμμετέχεt και, 

Μ ινητοποιείται για να το μετατρέψει σε κατακτημένη πραγματικότητα. 

Δημοκρατικός Προγραμματισμό'ς 

27. * Η λαϊκή' συμμέτοχη αρθρώνεται με'σα πό την κατοχύρω

ση και θεσμοποίηση του Δημοκρατικού Προγραμματισμού σαν του κύριου 

μοχλού υλοποίησης του "σχεδίου γυα την Ανα'πτυξη". 

.ι Η πρώτη φάση ολοκληρώνεται με την ψήφιση απο' τη Βουλή του 

Πενταετούς Προγράμματος ανάπτυξης· 

0 κύριος στόχος του Δημοκρατικού προγραμματισμού είναι να νομιμοποιη

θεί μαι μόνιμη » διαρχη'ς και καθημερινή' διαδικασία προγραμματισμού' 

σ'όλες τις αναπτυξιακέ'ς βαθμίδες της χωράς μας,έτσι ώστε να γίνεται 

η ζεΰξη της Λαϊκη'ς σοφίας και της τεχνικη'ς εγχυρώτητας μοχλο'ς της ^β 

αυτοδύναμης ανάπτυξης. 

Αυτό σημαίνει πως η τεχνική' εγχυρο'τητα θα επιτρέπει την πληροφόρηση 

τη γνώση,την υποδομη'
9
 στη λαϊκή' σοφία να μετασχηματίζεται σε αναπτυ

ξιακό προ'γράμμα, 

Τρι'α είναι τα ζητη'ματα που αντιμετωπίζει ο Δημοκρατικός Προγραμ

ματισμός : 

* 0 αναπτυξιακός σχεδιασμός που ενέχει το στοιχείο της πολιτική'ς 

απ ó φάσης,της επιλογη'ς ,της προτεραιότητας των στόλων. 

Εδώ κυρίαρχο ρόλο παίζουν τα αντιπροσωπευτικά όργαναί Κυβέρνηση »Βουλή*, 

Νομαρχιακά Συμβούλια.»Επαρχιακά Συμβούλια»Δη'μοι-Κοινότητες) είναι δη

λαδή' ο χώρος της Αποχεντρωσης-Αυτοδιοίκησης. 

* Η κατανομή' των πόρων σε τε ρ ιφερε tax ο επίπεδο με το συντονισμό Μβ 

όλων των αντιστοίχων οικονομικών κέντρων απόφασης για την υλοποίηση 

τω,ν προγραμμάτων της · Περιφε ρε ιακη'ς Ανάπτυξης και την ένταξη των 

καλδιχών προτεραιοτήτων σ 'αυτά(Αποκέντρα^η-Οικονομικός Προγραμματtoμός ) 

* 0 μηχανισμός στη'ριξης και υλοποίησης που αφορά τη Δημόσια 

Διοίκηση,την τεχνική' υποστη'ριξη και υποδο μ η'(Αποκέντρωση-Δημ·Διοίκηση). 

Το κρίσιμο σημείο σ 'αυτή την πορεία αποτελούν οι ρυθμοί της 

Αποκέντρωσης που αφορούν στους τρεις αυτούς επιμέρους μοχλούς-στηρίγμα-

τα του Δημοκρατικού Προγραμματισμού καθώς και η οργανική' σύνδεση και 

ένταξη του κλαδικού στον περιφερειακό'- χαρακτη'ρα του Προγραμματισμού. 

Η διασφάλιση αυτών των στοιχείων προϋποθέτει ι 

1. την ύπαρξη εθνικού αναπτυξιακού προόγραμματος με βάση το 

"Σχέδιο για ~ην Ανάπτυξη",με προτεραιότητες σαφείς και συγκεκριμένες 
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ιάφορα αναπτυξιακά επίπεδα (κατ αρχή* σε εθνικό «at νομαρχιακό). 

2. την χ λάδι, Η η άρθρωση π ροτεταιότητων }ÏÏOU ρίχνουμε το Ορός,σε 

παραγωγικές συνα'μεις,σε ποιες επ ένδυσε ι ς , σε ποιους οικονομικούς 

ναπτυξιακους θεσμούς. 

3. την συγκεκριμένη αναφορά και ένταξη των θεσμών που δ ι νουν 

ο αναπτυξιακό προ'τύπο,που σημαίνει, ο'τι, η δημοτική' επιχείρηση, 

ετάιρισμός
3
η κοινωνικοποιημένη μονά δα,να εκφράσουν μέσα από 

κριμένες όχι iti« θεσμικό πλαίσιο μονό , αλλά "σχέδιο επένδυσης χαι 

υργιας" που να καλύπτει όλες τ ι, ς πλευρές της γέννησης και ανά-

ς του θεσμού. 

ην πανελλη'νια συνδιάσκεψη εξαγγείλαμε την ΑΕΒ σαν το ενοποιητικό 

είο του παραγωγικού δυναμικού ενός τόπου,σαν τη λαϊχη βάση του 

ρ α τ ι κ ο υ' Προγραμματισμού. 

Κοινωνικός πειραματισμός στη λαϊκή' βάση επιχειρείται με ολοένα αυξανό

μενο ρυθμό (συνοικιακά συμβούλια,πολεοδομικές επιτροπές γειτονίας, 

ενεργοποίηση παραδοσιακών θεσμών αυτόνομης πολιτιστική'ς και κοινωνι-

χη'ς οργάνωση ς ) . 

Στα πλαίσια αυτου του αναγκαίου και μη υποκατάστατου κατακερμα

τισμού θα λειτουργη'σει σαν ενοποιητικό συντονιστικό όργανο η ΑΕΒ, θ α 

γίνει η πηγή των στοιχείων το ερέθισμα της ανάπτυξης,η σύνδεση του 

"τοπικού' π ροβ λη'ματο ς " με την αλλαγή στις παραγωγικές σχέσεις,η "υπο

δοχή του σχεδίου επένδυσης". 

εριφε'ρειας και την 

μου συμπορευ'εται 

κονομικό(πόροι) και 

Η Τοπική' Αυτοδι,οικησ μετασχηματίζεται σε αναβαθμισμένο θεσμό της 

παραγωγικη'ς χοινωνιχη'ς και πολιτιστική' ς ζ ω η'ς του τόπου . 

Ήδη η μεταφορά αρμοδιοτη'των ,πόρων και υπηρεσιών στις πρω

τοβάθμιες μονάδες ( Δη'μο ι , Ko ι νότητ ε ς ) και στους νομούς ( Νομαρχι'ε ς , Νομαρ

χιακά Συμβούλια) η ίδρυση των προ,'των με ουσιαστικές αρμοδιότητες επαρ

χιών,η θεσμοθέτηση της δυνατότητας ίδρυσης και λειτουργίας δημοτι

κών : επιχι ε ρη'σεων , η αποκέντρωση δημόσιων πηρεσιών και η υπαγωγή' τους 

στην Αυτοδιο-κηση,δείχνουν ότι οτ ΠΑ ΣΟΚ καθιστά στην πορεία μετάβα

σης την Τοπική' Αυτοδιοίκηση προνομιακό χώρο άσκησης εξουσίας. 

Αποκέντρωση 

^Ρ 2 8. * Η πορεία για την ανάπτυξη της π 

εδραίωση των δομών του Δημοκ ρατ ι- ου' Προγραμματισ 

με την Αποκέντρωση στο Πολ ι τ ικο ( Αυτοδ ιο ι'κηση ) , ο ι 

διοικητικό (Διοίκηση) επίπεδο. 

.//... 
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Παράλληλα η δημιουργία και, λειτουργία των Διαμερισμάτων στα μεγάλα 

κέντρα και των Συνοικιακών Συμβουλίων στους Δήμους ταυτόχρονα με την 

κατοχύρωση διαδικασιών λαϊκών συνελεΰσεων συμπληρώνουν την διαδικασία 

αντιπροσώπευσης μέχρι την πρώτη αναπτυξιακή' μονάδα(συυοικέα
5
χωριό). 

Η ολοκλη'ρωση του θεσμού' βρλισκεται η'δη σε πόρευα με την επεξεργασία 

του Νε'ου Κώδικα Δη'μωυ και Κοινοτη'των και την προετοιμασία για την 

δημιουργία και εκλογή' 2ης και 3ης βαθμόδας Αυτοδιοίκησης. 

Το κρίσιμο σημείο σήμερα αποτελεί ο αναπροσανατολισμός του θεσμού στις 

ν ε'ες συνθη'κες χ α ι η πε'ρα από κομματικέ'ς nal κρατικέ'g εξαρτήσεις α υ το-

δυναμι'α του σαν αναπτυξιακού' φορέα. 

Εκεί βρίσκεται και αιχμή' του αγώνα μας. 

Παράλληλη πορεία Αποκε'ντρωσης συντελείται στο χώρο της Δημόσιας 

Διοίκησης . 

Η ανάγκη για μια διοίκηση δημοκ ρατικη', αποτελεσματ ικη', παραγωγική Ι 

που τοποθετεί σε νέα βάση τη σχε'ση Κράτους-Πολίτη καθοδηγεί αυτή' τη 

διαδιακσια. 

Εδώ δοκιμάζεται στην πεάξη η πράξη η δυνατότητα για πραγματική' Περιφε

ρειακή' Ανάπτυξη» 

Η ενοποίηση και ενίσχυση της διοικητικής και τεχ'ΐκη'ς υποδομή'ς στο 

Νομό αποτελεί την πρώτη φροντίδα,το πρώτο βη'μα. h μετάβαση αρμοδ ι οτη'των 

από την Διοίκηση στην Τ ; Α . πρε'πει απαραίτητα να συνοδεύεται' τόσο από 

τη μεταφορά πόρων
3
όσο και από τη στε λε'χωση

 3
 τη βελτίωση της λειτουργίας 

και την άυξηση της αποδοτικότητας των περιφερειακών υπηρεσιών. 

Είναι γεγονός ότι στο χώρο της Δημόσιας Διοίκησης ε'χουν -"ίυει σοβαρές 

τόμε'ς στον τόμε'α του εκδημοκρατισμού', τόμε'ς που δεν εστιάζονται σ'ε'να 

απλό εκσυγχρονισμό
 3
 α φ ο ϋ" οι σημαντικέ'ς αλλαγε'ς , έ χουν συνε'πειες στην 

ίδια τη λειτουργία και την ιεραρχική δομή' της Δημόσιας Διοίκησης. 

Όμως είναι κοινή' διαπίστωση ότι η γραφειοκρατία και η δυσλειτουργία 

παραμένουν σαν χαρακτηριστικά του Δημόσιου Τομέα,και ειδικά σε μια 

κρίσιμη περίοδο που είναι απαραίτητη η ενεργοποίηση του. 

Η Αποκε'ντρωση πόρων
5
κατά συνέπεια,αποτελεί τον τρίτο παράγοντα αυτής 

της πορείας. 

Βασικός στόχος είναι με'σα από την περιφερειακή' ανάπτυξη η δυνατότητα 

επανεπένδυσης ενός μεγάλου ποσοστού' πόρων στην περιφέρεια. 

0 τελικός στόχος του νέου αναιτυξιακου μοντέλου είναι μέσα από τη λαϊ

κή' συμμέτοχη η ενεργοποίηση των αναπτυξιακών βαθμίδων(εθνικό κέυτρο-

π εριφ'έρεια-επαρχία η νομός-πόλη και χωριό) στα πλαίσια της αυτοδύναμης 

κοινωνικής και οικονομική'ς ανάπτυξης που να ανασυνθέτει τον κοινωνικό 

ρόλο . 
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Vi. ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΐ2~ΐϊ09:ί2^2„ί^~£Ι1
ι
-λ9ΥΦ

ν
, 

29. * Ο στόχος μας και πρωταρχική επιλογή γιαεθνική ανεξαρτησία αποτε

λεί προσδιοριστικό και περιοριστικό παράγοντα για την αναπτυξια

κή μας πορεία και διαδικασία. Προσδιοριστικό γ-ιατί απαιτεί δια

μόρφωση και άσκηση οικονομικής πολιτικής 'που να συμβάλλει στην 

προώθηση και κατοχύρωση της εθνικής ανεξαρτησίας- Περιοριστικό 

γιατί προσανατολίζει πόρους και ταυτόχρονα καθορίζει επιλογές 

και πολιτικές κατευθύνσεις που ον ισχύουν την συγκρότηση ενός αρ

ραγούς εσωτερικού μετώπου και μιας σταθερής οικονομικής πορείας 

χωρίς κραδασμούς και άκαιρους πειραματισμούς. 

Έτσι η αναπτυξιακή πορεία μας δεν μπορεί παρά να εντάσσεται στους 

| στρατηγικούς μας στόχους για εθνική ανεξαρτησία, αυτοδύναμη ανά

πτυξη και κοινωνική απελευθέρωση. 

Ταυτόχρονα η αναπτυξιακή μας πορεία, ο ρυθμός και η ένταση υλο

ποίησης της, καθορίζεται από τις αντικειμενικές και υποκειμενικές 

συνθήκες εκκίνησης Οι αντικειμενικές συνθήκες αναφέρονται τόσο 

στην δυσμενή οικονομική συγκυρία σε παγκόσμιο επίπεδο όσο και στην 

ένταξη μας στην ΕΟΚο Οι υποκειμενικές συνθήκες αναφέρονται στην 

εμποδισμένη δυναμική της οικονομίας μας που προσδιορίζεται τόσο 

από τα διαρθρωτικά ποοβλήματά της όσο και από τις ιστορικές ιδιο

μορφίες της σύγχρονης ελληνικής πραγματικότητας. 

Η εξάρτηση της ελληνικής οικονομίας και ο τρόπος ένταξης μας στο 

παγκόσμιο καταμερισμό της εργασίας επιτείνει την ένταση και επι-

) μηκείνει την διάρκεια της κρίσης στο εσωτερικό. Η ανάπτυξη της 

ελληνικής οικονομίας μεταπολεμικά έχει στηριχθεί πάνω σε μια βάση 

που προϋποθέτει αύξηση του παγκόσμιου εθνικού ειοσδήματος, μικρά 

ποσοστά παγκόσμιου πληθωρισμού και χαμηλές τιμές πρώτων υλών. Η 

ανατροπή αυτών των συνθηκών στην παγκόσμια οικονομία έχει οξύνει 

τις αδυναμίες και αντιφάσεις της ελληνικής οικονομίας. 

30. * Τα βασικά δομικά χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας που 

προσδιορίζουν και τον βαθμό εξάρτησης της από το εξωτερικό είναι ι 

α. Η στρεβλή διάρθρωση των εξωτερικών συναλλαγών. Λυτή εκφρά

ζεται κύρια μέσω του ισοζυγίου πληρωμών και της σύνθεσης του 

εξωτερικού εμπορίου. 

Το ισοζύγιο εξωτερικών πληρωμών βασίζεται όσον αφορά τα έσο

δα σε δραστηριότητες που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες στις 
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διακυμάνσεις της παγκόσμιας δραστηριότητας, όπως είναι ο του

ρισμός , η ανυτιλία και τα μεταναστευτικά εμβάσματα, Οι εξα

γωγές μας συνίστανται από προΐ'όντα για τα οποία η ζήτηση είναι 

ανε".αστική και ταυτόχΓχνα μειώνεται η ανταγωνιστικότητα τους 

λόγω της αύξησης του κόστους παραγωγής, Οι εισαγωγές μας σε 

μεγάλο βαθμό αφορούν αναγκαία αγαθά και πρώτες ύλες ο Η εξάρτη

ση μας από την διεθνή συγκυρία και τις διεθνείς τιμές είναι 

μεγάλη«, 

0ο Η τεχνολογία σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι εισαγόμενη. Κι επει

δή οι νέες εςοευρέσεις και οι καινούργιες τεχνολογίες εμπεριέ

χονται σε μεγάλο βαθμό στις εφευρέσεις και τεχνολογίες του πα

ρελθόντος εμποδίζεται η παραγωγή εγχώριας τεχνολογίας, Έτσι η 

•δυναμική του συστήματος δεν καθορίζεται από ενδογενείς αλλά f̂c 

από εξωγενείς παράγοντες, 

Αυτό σημαίνει ότι τα καινούργια προυόντα, οι καινούργιες μέ

θοδοι παραγωγής, οι καινούργιες ιδέες εισάγονται από το εξω

τερικό, κάτι που αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για την ανά

πτυξη πρωτοβουλιών και δημιουργεί την νοοτροπία του "δεύτερου", 

Η τεχνολογία δεν αποτελεί απλά μια παράμετρο της παραγωγικής 

διαδικασίας αλλά δημιουργείται και δημιουργεί συγκεκριμένες 

κοινωνικές σχέσεις παραγωνής
0
 Γι'αυτό είναι απαραίτητο να δημιουρ

γηθεί και αναπτυχθεί η υποδομή για εγχώρια τεχνολογία. 

Πρέ.ιει ταυτόχρονα να γι'̂ ε'ραι επιλογή της τεχνολογίας που ει

σάγουμε, τεχνολογίας προσαρμόσιμης στις δικές μας συνθήκες, 

γ. Οι διάφοροι τομείς της οικονομίας και κύρια ο αγροτικός και φ 

βιομηχανικός τομέας δεν αναπτύχθηκαν σε οργανική σύνθεση μεταξύ 

τους, δηλ, οι εκροές και εισροές του αγροτικού τομέα δεν ήταν 

σε μεγάλο βαθμό εισροές και εκροές του βιομηχανικού τομέα και 

το αντίθετο, 

δ, Η ανάπτυξη του βιομηχανικού τομέα με τον τρόπο που έγινε δεν 

δημιούργησε κάθετα ολοκληρωμένες μονάδες. Αντίθετα μέσω των 

πολυεθνικών επιχειρήσεων προωήθηκε η ενσωμάτωση ορισμένων 

τομέων και μονάδων της βιομηχανίας μας με το εξωτερικό. Έτσι 

τα πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα τόσο της παραγωγής όσο και 

της κατανάλωσης μεταφέρθηκαν στο εξωεερικό. 

Αποτέλεσμα του τρόπου ανάπτυξης που ακολουθήθηκε εινα* ότι 

δεν διευρύνθηκε η παραγωγική βάση της οικονομίας μας και δη

μιουργήθηκε μια δυναμική διάσταση μεταξύ της παραγωγικής βά

σης και της ικανότητας της οικονομίας μας για κατανάλωση. 



Είναι χαρακτηριστικό ότι οι δύο κύριοι τομείς της οικονομίας 

- μεταποίηση και αγροτικός τομέας - συμμετέχουν στη διαμόρ

φωση του ακαθάριστου εγχώριου προΙ°όντος με 46,4% το 1950, 

με 41,6% το 1960, και 36,1% το 1979„ 

Ο τρόπος ανάπτυξης της οικονομίας μας προσδιορίζει και αντα

νακλάται και στην κοινωνική διάρθρωση και διαστρωμάτωση της 

ελληνικής κοινωνίας* Είναι χαρακτηριστικό ότι παρά την εκβιο, 

η εργατική τά^η , , 

μηχανιση/ αποτελεί ενα'μικρό ποσοστό του οικονομικά ενεργού 

πληθυσμού, ενώ οι αυτοαπασχολούμενοι αποτελούν την πλειοψηφία 

του οικονομικά ενεργού πληθυσμού. 

Ο καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής συνυπάρχει με προκαπιταλι™ 

στικές μορφές σε μεγάλο βαθμό και οι μεταξύ τους σχέσεις εί

ναι σχέσεις εξάρτησης και εκμετάλλευσης. 
• 

Το χαρακτηριστικό του ελληνικού καπιταλισμού είναι ότι η συσ

σώρευση κεφαλαίου έγινε κύρια μέσω μιας ιδιόμορφης και καθο

ριστικής σχέσης μεταςύ του μεγάλου, ντόπιου και £ένου κεφα

λαίου με το τραπεζικό σύστημα «at την μεταφορά υπεραξίας από 

το εξωτερικό, ναυτιλιακό συνάλλαγμα, και μεταναστευτικά 

εμβάσματα. 

* Η επιλογή μας για σοσιαλιστικό με τ '.σχηματισμό του οποίου συστα

τικά ρταιχεία είναι η κοινωνικοποίηση, αποκέντρωση και αυτοδια

χείριση συμπορεύεται τόσο με το όραμα μας όσο και με την οικονο

μική δομή και κοινωνική διαστρωμάτωση της. χώρας μας*. Έχουμε 

γι'αυτό οριοθετηθεί τόσο απέναντι στη σοσιαλδημοκρατία όσο και 

στον κρατισμό ο Τα σχήματα αυτά αναφέρονται σ'άλλες ιδεολογίες 

και πολιτικές πριχτικές, που αναφέρονται σε πρότυπα που δοκιμά

στηκαν και απέτυχαν= 

Για μας η άρνηση της σοσιαλδημοκρατίας, της διαχείρισης του συ = 

στήματος, δεν αποτελεί μόνο απαράβατο ιδεολογικό όρο αλλά ανα

γκαίο όρο εθνικής επιβίωσης, Κ σοσιαλδημοκρατία λειτούργησε σε 

αναπτυγμένες καπιταλιστικά οικονομίες μέσω της μεταφοράς εισοδή

ματος από τις αναπτυσσόμενες χώρες, και σε περιόδους παγκόσμιας 

οικονομικής ανόδου, 

Όροι που δεν μπορούν να υπάρξουν σε μια περιφερειακή χώρα του 

καπιταλισμού, όπως είναι η χώρα μας. Το "κράτος της ευημερίας" 

και της "κοινωνικής συναίνεσης'' αντικαθιστάται από το Κράτος των 

ολιγοπωλίων και της κοινωνικής ανισότητας» 
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Είναι χαρακτηριστικό ότι στη συνεχιζόμενη οικονομική κρίση το με

γάλο κεφάλαιο και οι πολιτικοί εκφραστές του προτείνουν σαν διέξο

δο από τη κρίση τον νεοφιλελευθερισμό (ή οιλελευθερισμό) που κο

ρυφώνεται με πιό ακραία μορφή στον μονεταρισμό. Η ουσία της 

πολιτικής αυτής περιέχεται στην μείωση της φορολογίας του κεφα

λαίου για να λειτουργήσει σαν κίνητρο για ιδιωτικές επενδύσεις, 

στην μείωση των δημόσιων δαπανών για κοινοτικές παροχές και στη 

παροχή υπηρεσιών» Πρόκειται δηλαδή για μια πρόταση αναδιανομής 

του εθνικού εισοδήματος υπέρ του κεφαλαίου, όξυνση των κοινωνικών 

και οικονομικών ανισοτήτων και συγκέντρωση της οικονομικής και 

πολιτικής δύναμης σε μια μικρή μειοψηφίαο 

Το ίδιο καθοριστικά έχουμε οριοθετηθεί απέναντι στη διεθνή ε

μπειρία όπως αυτή περιγράφεται από τα συγκεντρωτικά κρατιστικά 

σχήματα* Ο πλήρης έλεγχος του συνόλου της παραγωγής και της κοι

νωνίας δομεί ένα απόλυτα συγκεντρωτικό μοντέλο όπου ο λαός συμμε

τέχει στο "κοινωνικό γίγνεσθαι" μέσω της κομματικής πρωτοπορίας» 

Αυτή η πρωτοπορία της πρωτοπορίας εξουσιάζει τους πολιτικό™ οι

κονομικούς και ιδεολογικούς μηχανισμούς και διαμορφώνει τους όρους 

εξέλιξης της κοινωνίας» 

Το κρατικό αυτό μοντέλο ανάπτυξης υποβιβάζει την ουσία του σο

σιαλισμού μέσα από τη μονοδιάστατη ταύτιση του με ένα σύστημα 

οικονομικής παραγωγής, το οποίο λόγω της ι :;ελαστικότητάς του πα

ρουσιάζει αρρυθμίες και αδιέξοδα, και ταυτόχρονα δημιουργεί ε

γκλωβισμένους θεσμούς και προοπτικές» 

Προτεραιότητες 

Το παραπάνω πλαίσιο των επιλογών μας προσδιορίζει και τις ανα

γκαίες παρεμβάσεις μας στην παραγωγική βάση της κοινωνίας μας, 

που θ'αντιμετωπίζουν τόσο τα βραχυπρόθεσμα όσο και τα μακροπρόθε

σμα προβλήματα, στην προοπτική δόμησης μιας αυτοδύναμης, αποκε

ντρωμένης και αυτοδιαχειριζόμενης οικονομικής πορείας» Οι πα

ρεμβάσεις αυτές δεν συγκροτούν ένα αυστηρά ιεραρχημένο σχήμα αλλά 

συστατικούς όρους μιας ενιαίας διαδικασίας ανάπτυξης και μετεξέ

λιξης των παραγωγικών δυνάμεων και μετασχηματισμού των παραγω

γικών σχέσεων» Αποτέλεσμα της διαδικασίας αυτής πρέπει να είναι 

μια αυτοδύναμη αποκεντρωμένη οικονομία που διασφαλίζει τις εσω

τερικές ανάγκες δημογραφικής ανασυγκρότησης κατά περιοχή και ταυ

τόχρονα παρέχει τη δυνατότητα ισότιμης εισόδου στον παγκόσμιο 

κατ.¿μερισμό της εργασίας» II διαδικασία αυτή πραγματώνεται με 

μια συνεχή διαπλοκή και ανατροοοδότηση επιδράσεων και μεταβολών, 
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αναδιατά^εων και ρωγμών τόσο στην οικονομική βάση όσο και στον 

κοινωνικό σχηματισμός 
> .-

* Άμεση προτεραιότητα είναι η σταθεροποίηση της οικονομίας σε 

ανεκτά επίπεδα για να δώσει τα απαραίτητα χρονικά περιθώρια που 

απαιτούνται σε μια παράλληλη ενέργεια διαρθρωτικών αλλαγών. Η 

συγκράτηση των μακροοικονομικών μεγεθών (πληθωρισμός,, έλλειμα . 

ισοζυγίου πληρωμών,- έλλειμα δημόσιου τομέα, επενδύσεις, ακαθάρι

στο εθνικό προϊόν) από τις αρνητικές εζελί^εις, που ιστορικά βα

ρύνουν τη Οεξι,ά, έχει στόχους s πρώτο να διατηρήσει τους λαϊ

κούς συσχετισμούς στο πλαίσιο της ΕΛΕ που η οικονομική κρίση 

απειλεί με κραδασμούς και δεύτερο, να διατηρήσει την δανειολη

πτική ικανότητα της χώρας μας„ 

Η μακροοικονομική πολιτική στοχεύει στην διατήρηση της ανταγω

νιστικότητας της ελληνικής οικονομίας που έχει ν'αντιμετωπίσει 

τόσο τις περισσότερο αναπτυγμένες οικονομίες όσο και τις χώρες 

φθηνού εργατικού δυναμικού, Η ανταγωνιστικότητα μιας χώρας προ

σδιορίζεται από το βαθμό τεχνολογικής εξέλιξης, από το κόστος 

εργασίας, από τις τιμές πρώτων υλών και τη συναλλαγματική ισοτι

μία του εθνικού νομίσματος. 

Οι μεταβλητές που είναι στη διάθεση της κυβέρνησης είναι βρα

χυπρόθεσμα μόνο το κόστος εργασίας και η συναλλαγματική ισοτιμία, 

Ο βαθμός τεχνολογικής ανάπτυξης δεν μπορεί άμεσα να μεταβληθεί 

και οι τιμές των πρώτων υλών καθορίζονται από την διεθνή αγορά» 

Η μακροοικονομική πολιτική δεν μεταβάλλει τις δομές της οικονο

μίας αλλά μας δίνει τα απαραίτητα χοονικά περιθώρια για τις 

διαρθρωτικές αλλαγές που είναι απαραίτητες για να περάσουμε από 

μια .κατάσταση εξαρτημένης οικονομίας σε μια κατάσταση σχετικής 

οικονομικής ανεξαρτησίας. 

Στα πλαίσια του 5ετους προγράμματος θα πρέπει να εντοπισθούν οι 

τομείς και οι κλάδοι εκείνοι που είναι βιώσιμοι και ανταγωνιστι

κοί στο διεθνές επίπεδο και που ταυτόχρονα θα μειώνουν την εξάρ

τηση μας από το εξωτερικό. 

Αυτό σημαίνει ότι ο δεύτεοος στόχος είναι ότι να συμμετάσχουμε 

συγκροτημένα, συντονισμένα και αποφασιστικά στην τρίτη τεχνολογι

κή επανάσταση που υλοποιείται, βελτιώνοντας ταυτόχρονα τις παρα

γωγικές μεθόδους και τα μέσα παραγωγής στους πιό παραδοσιακούς 

κλάδους. Στόχος είναι η προώθηση και διαφοροποίηση των εξαγωγών 

μας, η διεύρυνση και διαφοροποίηση των εξαγωγών μας, η διεύρυνση και 

διαφοροποίηση της παραγωγ u-ίής μας βάσης και η υποκατάσταση ε ι σα-
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γωγών» Θα πρέπει δηλαδή να μειωθεί το χάσμα μεταξύ της παραγωγής 

και κατανάλωσης της ελληνικής κοινωνίας» 

Με την αναβάθμιση της χώρας μας στον παγκόσμιο καταμερισμό εργα

σίας που βασική προϋπόθεση γ ι'αυτό είναι η 'αύξηση της ανταγω

νιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, θα μπορέσουμε ν αντιμετω

πίσουμε το τεράστιο πρόβλημα της ανεργίας και ιδιαίτερα της ανερ

γίας των νέων ο Η ανεργία αποτελεί την χειρότερη μορφή οικονομι

κής και κοινωνικής ανισότητας μεταζύ των πολιτών, κάτι που αντί

κειται στην ιδεολογία και την πολιτική μιας σοσιαλιστικής κυβέρνη-

σης. 

* Ο τρίτος στόχος είναι η παρέμβαση στο μικροοικονομικό επίπεδο 

η αλλαγή των σχέσεων παραγωγής, η προώθηση νέων μορρών παραγωγής» 

Πρόκειται δηλαδή για δομικές αλλαγές που διανοίγουν προοπτικές ΛΛ 

για να αποδεσμευθεί η παραγωγική δυναμική και δεσμεύουν με βήμα

τα μη ανατρέψιμα στην πορεία προς τον σοσιαλιστικό μετασχηματισμό» 

Μέσα από τέτοιες μορφές παραγωγής και διακίνησης προί,'όντων 

(συνεταιρισμούς, δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις, εται

ρείες λαΐ'κής συμμετοχής, κοινωνικοποιημένες και αυτοδια-

χειριζόμενες μονάδες) γίνεται ουσιαστική και αποτελεσματική η 

παρέμβαση μας τόσο στο προσανατολισμό των πόρων της χώρας μας 

στην ικανοποίηση κοινωνικών αναγκών όσο και στο σύστημα διανομής 

του εισ.->δήματος» Η ανάπτυξη τα>ν παραγωγικών δυνάμεων ταυτόχρονα 

προάγει και δημιουργεί κοινωνικές σχέσεις σοσιαλιστικού μετασχη

ματισμού» Πρόκειται δηλαδή για τις διαρθρωτικές και θεσμικές 

αλλαγές που κατ'εξοχήν μας διαφοροποιούν από άλλα αναπτυξιακά — 

πρότυπα και σφραγίζουν την πορεία προς το σοσιαλισμό» ^ 

Η παραπάνω σχηματική παράθεση των στόχων - προτεραιοτήτων 

υπηρετεί αναλυτική, σκοπιμότητα και όχι μηχανιστικό διαχωρισμό 

ααού η ένταση για παράδειγμα της οικονομικής κρίσης συνδέεται 

κυρίαρχα με τις δομικές ανεπάρκειες, που με την σειρά τους μπο

ρούν να '¿επεραστούν μόνο με αντίστοιχες ποιοτικές παρεμβάσεις» 

Ήταν γιαυτό αναγκαίο να προχωρήσουμε ταυτόχρονα και στη βραχυχρόνια 

οικονομική πολιτική και στις θεσμικές και διαρθρωτικές αλλαγές με 

γρήγορα αλλά προγραμματισμένα βήματα δημιουργώντας ταυτόχρονα 

την αναγκαία υποδομή για την επιτυχή υλοποίηση των διαρθρωτικών 

αλλαγών » 
j 
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Μικτή οικονομία 

Στα πλαίσια της διαδικασίας του δικού μας τρίτου δρόμου θα υπάρ

ξει μια μικτή οικονομία τόσο από πλευράς δομών όσο και σχέσεων 

παράγωγης. Η στρατηγική μας γι αυτή τη μετάβαση είναι η ανάπτυξη 

τριών τομέων της οικονομίας από πλευράς σχέσεων παραγωγής« Έχου

με το δημόσιο τομέα, τον ιδιωτικό τομέα και τον τομέα του κοι

νωνικού πειραματισμού, τις νέες μορφές παραγωγικών σχέσεων-

α. Δημόσιος τομέας. 0 δημόσιος τομέας ενώ είναι αρκετά διογκω

μένος η συμμετοχή του στο τομέα παραγωγής είναι πολύ μικρή* 

Είναι ο κατ'εξοχήν παραμορφωμένος τομέας της οικονομίας, με 

καθυστερημένες δομές και οικονομική λειτουργία με χαμηλή παρα

γωγικότητα. Αυτό έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ποσότητα 

και ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει και στο υψηλό κοινω

νικό κόστος λειτουργίας του, αλλά ταυτόχρονα αποτελεί περιο

ριστικό παράγοντα της οικονομικής ανάπτυξης γιατί επιδρά 

ανασταλτικά και στην παραγωγή και παραγωγικότητα του μη δη

μόσιου τομέα. 

Άμεσος στόχος μας είναι η εξυγίανση και ανασυγκρότηση του 

δημόσιου τομέα και ειδικότερα η κοινωνικοποίηση των Οργανι

σμών και Επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας» 11ε τη διαδικασία 

αυτή αποβλέπουμε στην αναβάθμιση της παραγωγής και της παραγω

γικής διαδικασίας στον δημόσιο τομέα. Με την συμμετοχή των 

εργαζομένων και των κοινωνικών φορέων στον προγραμματισμό 

και λειτουργία του κοινωνικοποιημένου δημόσιου τομέα απο

βλέπουμε στην πάταξη της γραφειοκρατίας, στην αποκέντρωση 

των αποοάσεων και διαδικασιών, στην εναρμόνιση της παραγωγής 

με τους στόχους του 5ετούς προγράμματος, στην εξοικονόμηση πό

ρων και στην προώθηση ενός αναπτυξιακού επενδυτικού προγράμ

ματος. 

Οι δημόσιες επενδύσεις πρέπει να γίνουν ο μοχλός της οικονο

μικής ανάπτυξης και των διαρθρωτικών αλλαγών στη χώρα μας. 

Τι'αυτό πρέπει να στραφούν σε στρατηγικούς τομείς και σε 

σύγχρονους αποδοτικούς τόμε ίς. 

Όσο όμως η συμμετοχή των εργαζόμενων σ αυτή την προσπάθεια 

είναι καθοριστική δεν μπορεί να θεωρηθεί επαρκής αν δεν συνο

δευτεί με επαναπροσδιορισμό του μαζικού κινήματος που αρθρώ

νεται στο χώρο αυτό. Η κοινωνικοποίηση προσθέτει μια άλλη 

διάσταση για τον εργαζόμενο και το συνδικαλιστικό κίνημα, μια 
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πρόσθετη ευθύνη και συσχετισμό μεταξύ της δραστηριότητας 

τους και των στόχων της αναπτυξιακής πορείας» Η κοινωνικο

ποίηση διαμορφώνει καινούργιες μορφές πάλης, διευρύνει το 

περιεχόμενο και τις υποχρεώσεις της οργάνωσης μας. 

Ιδιωτικός τομέας ο Αναγνωρίζουμε το ρόλο και την παρουσία 

του ιδιωτικού τομέα και προσπαθούμε να τον προσανατολίσουμε 

παραγωγικά και να επανατοποθετήσουμε τα πλαίσια λειτουργίας 

του» Προϋπόθεση για τον πρώτο όρο είναι η διερεύνηση των το

μέων παραγωγικής δράσης που εξασφαλίζουν βιωσιμότητα και 

δυνητικά συγκριτικά πλεονεκτήματα. 

Αυτό εΕυπηρετείται τόσο μέσα στα πλαίσια του δετούς 

αναπτυξιακού προγράμματος όσο και με. το νόμο περί κινήτρων 

για επενδύσεις» 

Τα πλαίσια όμως λειτουργίας της ιδιωτικής πρωτοβουλίας δεν 

μπορεί παρά να καθορίζονται και να εγγυώνται την συμβολή της 

ιδιωτικής πρωτοβουλίας στους αναπτυξιακούς στόχους της πολι

τικής μας» 

Στις προβληματικές επιχειρήσεις απομυθοποιείται η οικονομική 

πολιτική της δεξιάς» Η προβληματικότητα των επιχειρήσεων 

αυτών είναι αποτέλεσμα της μη σωστής αξιολόγησης της προο

πτικής και βιωσιμότητας αυτών των δραστηριοτήτων, της κακο

διοίκησης και των διαβλητών διαδικασιών χρηματοδότησης» Το 

τραπεζικό σύστημα είναι σε μεγάλο βαθμό συνυπεύθυνο για την 

αλόγιστη υπερχρέωση πολλών μεγάλων μονάδων και την κατασπατάλιση 

πόρων» Η εξυγίανση και ανασυγκρότηση των υπερχρεωμένων επι- Α 

χειρήσεων που είναι βιώσιμες ή στρατηγικής σημασίας πρέπει 

να προχωρήσει με αποφασιστικά και συντονισμένα μέτρα» Καθο

ριστικό ρόλο πρέπει να παίζει ν ι'αυτό η παρέμβαση του κράτους 

μέσω του Οργανισμού 

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ενίσχυση των μικρομεσαίων ε ι-

χειρήσεων» Η προώθηση μιας θετικής οργανικής σύνδεσης με 

τα£ύ των μικρομεσαίων και μεγάλων μονάδων και των μικρομεσαί

ων μεταξύ τους πρέπει να ενταθεί τόσο στο επίπεδο διάχυσης 

της τεχνολογίας όσο και στο επίπεδο της παραγωγικςη ελιτουρ-

γ ίας « 

Οι Μ-Μο Ε ο αποτελούν σημαντικό και δυναμικό κομμάτι της ελλη

νικής οικονομίας που χαρακτηρίζεται όμως από καθυστερημένες 

μορφές παραγωγής. Η παρέμβαση της πολιτείας μέσω των επιλο

γών της πιστωτικής και φορολογικής πολιτικής, της εκπαίδευσης 



και εξειδίκευσης «at κύρια μέσω της αποτελεσματικη'ς προώθησης νέων 

μορφών παραγωγη'ς πρέπει να επιταχυνθεί για να αποδεσμεύσει το εγκλω-

βισμέμο δυναμικό στο χώρο των MME και να προωθη'σει νε'ες παραγωγικές 

«αι κοινωνικές σχέσεις. 

γ. Κοινωνικός πειραματισμός . Είναι ο τόμε'ας ο'που διαμορφώνονται 

νέες μορφές και σχέσεις παράγωγη'ς. Είναι το π ε δ LO εφαρμογή'ς xaL έ κ -

φρασης ώριμων διεκδικη'σεων των κοινωνικών κινημάτων, EL ναι ο χώρος 

σύγκρουσης και αμοισβη'τησης των αυταρχ ιχών , εξ ουσ ιασ τ ιχών σχέσεων στις 

διαδικασίες παραγωγη'ε , διαχείρισης χαι διοίκησης,ο χώρος προ'τασης νέων 

παραγωγικών φορέων ,νλεων παραγωγιχών χαι κοινωνικών σχέσεων. 

Πρέπει να τονιστεί ότι η χοινωνιχοποίηση δεν αποτελεί αυτοσκοπό. 

Κοινωνικοποιημένες μορφές παραγωγη'ς που δεν κατοχυρώνουν οικονομική' 

αποτ ελεσματι κ ο'τητα επιβαρύνουν το θεσμό με την αποτυχία και οδηγούν 

στην ιδεολογική' αποδυνάμωση ενός καθοριστικού συστατικού' του οράματος 

μας . 

Ο ιστός του κοινωνικού' πειραματισμού περιλαμβάνει: 

- Την κοινωνικοποίηση των υπερχρεωμένων άλλα βιώσιμων επιχει-

ρη'σεων σε στρατηγικούς τομείς της ο ικονομίας , όπως χαι την κοινωνι

κοποίηση τομέων-κλειδιών για την αναπτυξιακή' μας πορεία(3η Σεπτέμβρη, 

Κυβερνητικό Πρόγραμμα ΠΛ ΣΟΚ). 

Εταιρίες 3 λαϊκή'ς βάσης. 

Δημοτικές και Κοινοτικές επιχειρη'σεις 

Συνεται ρ ισμ ους , στο ν τομέα παραγωγη'ς , δ ιακ ίνηση ς , κατανάλωσης , 

στέγασης κ.λ.π. 

Αυτοδιαχειριζόμενες μονάδες. 

Στις κοινωνικοποιημένες και δημοτικές επιχειρη'σεις,πέρα από την ου

σιαστική' συμμέτοχη' των εργαζομένων έχουμε και την έκφραση της λαίκη'ς 

συμμετοχη'ς γενικώτερα , μέσω των κοινωνικών φορέων που συμμετέχουν. 

Στους συνεταιρισμό υ'ς η ατομική' πρωτοβουλία αντικαθ ι σ τ α τ a L με την 

συλλογική' ιδιωτική' πρωτοβουλία. Και στις δυο περιπτώσεις δοκιμάζονται 

καινούργιες παραγωγικές σχέσεις που δημιουργούν λαιμούργιες κοινωνικές 

σχέσεις και προωθούν την ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων. 0 συνεται

ρισμός με την συνένωση των δυνάμεων και των δυνατοτη'των διαμορφώνει 

πόλους οικονομική'ς και πολιτική'ς εξουσίας κι επομένως προωθεί και 

κατοχυρώνει τη δημοκρατία. 

Για να μετεξελιχθεί ο χώρος του κοινωνικού πειραματισμού σε 

βασική' συνισταμένη του σοσιαλιστικού' μετασχηματισμού πρέπει να αποτς-

λέσει μια νέα συμπληρ-ματιχη δομή,οργανικά δεμένη μεταξύ της κι όχι 
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αποκομμένες και διάσπαρτες νησίδες του σοσιαλισμού. Πρέπει να δη

μιουργηθούν συμπλέγματα συνεταιρισμών κατά περιοχή' και μεταξύ τομέων 

τόσο στον αγροτικό όσο και στον αστικό τομέα. 

Αυτό' σημαίνει, ότι ο τομέας του κοινωνικού πειραματισμού πρέπει να 

βρεέ την αμέριστη βοη'θεια της πολιτείας και να προχωρη'σει με βάση 

ένα συντονισμένο προγραμματισμό που θα κατοχυρώνει την αλληλοϋποστή

ριξη και συνεργασία μεταξύ τέτοιων πρωτοβουλιών. 

Ανάμεσα στο Δημόσιο ,Ιδιωτικό και Ko ινωνικ ο π ο ιημένο τομέα πρέ

πει να υπάρχει, μια δυναμική' xat συνεχώς εξελ ισσόμε νη ισορροπία που 

θα προκύπτει και θα μ ετασχηματ ίζεται aito τον συναγωνισμό' και τον αντα

γωνισμό των διαφόρων μορφών και σχέσεων παραγωγη'ς. Αυτή' η διαδικασία 

μπορεί xat πρέπει να επιταχυνθεί με τη δημιουργία της χατάλληλης υπο-

δομη'ς xat κλίματος για ενίσχυση των κοινωνικοποιημένων τομέων,μέσα 

στα πλαίσια του στρατηγικού μας στο'χου για κοινωνική' απελ ευθέρωση ,για 

εξάλειψη της εκμετάλλευσης ανρθώπου απ ο' άνρθωπο. 

εξωτερικές οικονομικές συναλλαγές 

34. * Η οικονόμε α μας είναι μια ανοιχτή' οικονομία κ ι 

αυτό σημαίνει ότι τόσο οι επιλογές όσο χαι ο ρυθμός υλοποίησης της 

πολιτικής μας επηρεάζεται από παράγοντες που δεν υπόκεινται άμεσα 

και συνολικά σε κυβερνητικούς χειρισμούς. Βασική' παράμετρος περιο

ρισμού των επιδράσεων από το εξωτερικό τόσο στη διάρθρωση της παρά

γωγης όσο και της κατανάλωσης είναι η ανταγωνιστικότητα της ελληυιχη'ς 

οικονομίας. 

Η παγκόσμια οικονομική' χρίση έχει ιξΰνει τον ανταγωνισμό 

στις διεθνείς αγορές. Το κόστος παραγωγη'ς και η ποιότητα των προϊόντων 

αποτελεοΰν πλέον καθοριστικούς παράγοντες για την διατήρηση και διείσ

δυση στις αγορές εξωτερικού. Η χαμηλή' ανταγωνιστικότητα των ελλη

νικών προϊόντων τόσο σε σχέσεη με τις αναπτυγμένες οικονομίες όδο και 

σε σχέση με τις χώρες φθηνού εργατικού κόστους έχει σαν αποτέλεσμα να 

γίνεται όλο και πιο δύσκολη η τοποθέτηση των προϊο'ντων μας στις 

αγορές του εξωτερικού και ταυτόχρονα να εκτοπίζονται τα ελληνικά 

προϊόντα όλο και περισσότερο από την ελληνική' αγορά. 

Η ένταξη μας στηνΕΟΚ,με την φιλελευθεροποίηση της αγοράς και 

τις προτιμησιακές συμφωνίες που έχει συνάψει η ΕΟΚ με τρίτες χώρες 

που αφορούν κύρια τα παραδοσιακά εξαγώγιμα προϊόντα μας,έχει διευρύ

νει το έλλειμα στο εμπορικό ισοζύγιο κι έχει οξύνει το πρόβλημα της 

ανταγωνιστικότητας των ελληνικών προϊόντων. 

.//. . 
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Στις παραπάνω αονητικές συνθήκες συμβάλλει το'σο η τάση ξενομα

νίας που έχει καλλιεργηθεί για χρόνια στην χώρα μας τόσο άσο και ο 

τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας του εισαγωγικού χαι εξαγωγικού εμπο

ρίου.Τα οργανωμένα συμφέροντα κυρία στο χώρο των εισαγωγών σε συνδυ

ασμό' με την αντίληψη του τραπεζικού κατεστημε'νου για τη χρηματοδότηση 

των εισαγωγών και την αδυναμία η απραξία των διαφόρων υπηρεσιών να 

ελέγξουν τις διαδικασίες,τις υπερτιμολογήσεις σε εισάγω
Γ
'ενα προϊόντα, 

επιτείνει το πρόβλημα. 
• 

Συνέπεια των παραπάνω είναι η παράσταση της ανάγκης προσφυγη'ς 

σε εξωτερικό δανεισμό,που εκτός από το πρόβλημα εξυπηρέτησης του 

επιδρά δυσμενώς στις ισοτιμίες του εθνικού νομίσματος και στην ενίσχυ

ση των πληθωριστικών πιέ σε ων,η αύξηση της ανεργίας η ανακατανομή των 

μέσων παράγωγης κ.λ.π. 

Απαιτείται γι αυτό να ληφθούν άμεσα και αποτελεσματικά μέτρα 

που θα μειώνουν τις αρνητικές επιδράσεις από την ένταξη μας στην ΕΟΚ 

και θα διαμορφώσουν διαδικασίες και μηχανισμούς παρέμβασης στο εισα

γωγικό και εξαγωγικό εμπόριο. Είναι απαραίτητο να προωθηθεί αποφασιστι

κά το μνημόνιο καθώς και η λήψη άλλων δυνατών μέτρων για προστασία 

της εγχώριας παρ αγωγή'ς. Πρέπει άμεσα να προχωρη'σουμε στην κοινωνικο

ποίηση του μεγάλου εισαγωγικού και εξαγωγικού εμπορίου για ν 'αντιμετω

πιστούν αποτελεσματικά τα μεγλ'α οργανωμένα συμφέροντα που δρουν ενάντια 

στους εθνικούς μας στόχους. Ταυτόχρονα θα πρέπει να δημιουργηθούν 

παρεηβατικοί ευέλικτοι μηχανισμοί για ορισμένα προϊόντα που παίζουν 

σημαντικό ρόλο στην παραγωγική' διαδικασία ορισμένων κλάδων μικροπαρα

γωγών για ν'απομπλακούν από εκμεταλλευτικούς μηχανισμούς. Στον τομέα 

των εξαγωγών θα πρέπει να προχωοησει άμεσα η διοργάνωση και υλοποίηση 

μιας πιο επιθετικής πολιτικη'ς 7'αι να προωθηθεί το οργανωμένο εμπόριο 

μέσα από διαφορετικές συμφωνίες, Όπως επίσης θετικό ρόλο στο ισοζύγιο 

πληρωμών και στην προώθηση της εγχώριας παραγωγη'ς και ανάπτυξης της 

τεχνολογίας μπορεί να παίξει ο προγραμματισμός και ελληνικοποίηση των 

κρατικών προμηθειών; 

Κοινωνικός έλεγχος 

37. * Το κριτήριο για την προώθση της αυτοδύναμης ανα

πτυξιακής πορείας δεν είναι μια απλή' ποσοτική' μεταβολή' μεταξύ των 

τριών τομέων της ο ι Η ονομ ία ς , αλλά καθορίζεται από την ουσιαστική' και 

ενεργή' συμμετοχή του Λαού στον προγραμματισμό ,στ η ν λη'ψη και υλοποίηση 

των απο φάσεων . 

.//. . . 



- Ο δημοκρατικός προγραμματισμός με την άμεση συμμ ετοχη', έκ φράση 

και έλεγχο χι ευθύνη του λάου' διασφαλίζει τη συγκρότηση και υλοποίηση 

ενός προγράμματος που ανταπ οχ ρ ίνεται στις ανάγκες ,τις επιθυμίες και 

τος προοπτικές τ e υ κοινωνικού* συνόλου. 

- Το πενταετές αναπτυξιακό πρόγραμμα σαν ο'ργανο συντονισμού της 

οικονομικη'ς ,χοινωνιχη'ς και πολιτική'ς ενεργοποίησης του δυναμικού της 

χώρας μας εκφράζει σε ορισμε'νο χρονικό' ορίζοντα τις μακροχρόνιες 

αναπτυζ ιακ ε'ς επιδιώξεις και χαράσσει τις γευικε'ς κατ ευθύνσε ις , Η λαϊ

κή' συμμέτοχη' στις διαδικασίες κατάρτισης του αποτελεί τον σίγουρο ανι

χνευτή' της ταχύτητας και της ωριμότητα= των μεταβολών στο κοινωνικό 

και οικονομικό χώρο κ α L διασφαλίζει την σταθερή' πορεία των κοινωνι

κοοικονομικών μετασχηματισμών. 

- Το νομαρχιακό συμβούλιο είναι γνήσιο όργανο λαϊκη'ς εκπροσώπησης 

αφού κατοχυρώνεται η αντιπροσωπευτική' ταξική' σύνθεση του,αλλά και 

δυνητικά αποφασιστικό όργανο λαϊκή'ς εξουσίας. Οι θεσμικές τομές στην 

λειτουργία και η διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της τοπικη'ς αυτοδιοίκησης 

ρηγματώνουυ τον κληροδοτημένο συγκεντρωτισμό,προωθούν και στηρίζουν 

την αποκεντρωμένη οικονομική δραστηριότητα. 

- Τα εποπτικά συμβούλια κατά ομοειδείς επιχειρη'σεις σε περιφε

ρειακή' η' εθνική' κλίμακα εξασφαλίζουν την διασύνδεση μεταξύ των εθνικών 

στόχων του πενταετούς προγράμματος και των συγκεκριμένων παραγωγικών 

στόχων της επιχείρησης. Το εποπτικό συμβούλιο με την εκπροσώπηση 

σ'αυτό των εργαζομένων,της Τοπικη'ς Αυτοδιοίκησης και άλλων κοινωνικών 

φορέων που άμεσα η έμμεσα επηρεάζονται από την απραγωγη,διασφαλίζει 

τον κοινωνικό έλεγχο και συγκεκριμενοποιεί στο επίπεδο κλάδου και 

περιφέρειας τους γενικότερους στόχους του πενταετούς προγράμματος 

και τους μετατρέπει σε συγκεκριμένο πρόγραμμα για κάθε επιχείρηση. 

Οι τιμές στο μεταβατικό στάδιο ¡,μ-εχρ ι να δημιουργηθούν οι 

απαραίτητες εκείνες δομές , διαδικασίε ς και μηχανισμοί που θα εγγυώνται 

τη διαμόρφωση των τιμών με βάση τον υγιή' ανταγων ισμό ,θα πρέπει να 

υπόκεινται στον κοινωνικό έλεγχο. Είναι απαραίτητα η πληροφόρηση του 

καταναλωτικού κοινού και ο έλεγχος τιμών από επιτροπές στις οποίες 

θα συμμετέχουν εκπρόσωποι του κράτους,τωυ παραγωγών, των εργαζομένων, 

και των καταναλωτών. 

Οι συμμετοχικές διαδικασίες προγραμματισμού,τα Νομαρχιακά και 

Εποτπικά συμβούλια και ο κοινωνικός πειραματισμός σε νέες μορφές 

οργάνωσης της παραγωγικές δραστηριότητας διαμορφώνουν μια πολιτική 

μετασχηματισμού των παραγωγικών και κοινωνικών σχέσεων. Συνθέτουν μια 
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ενιαία διαλεχτικά ενοποιημένη διαδικασία που διασφαλίζει τον έλεγχο 

των μέσων παράγωγης και του αποτελέσματος της παραγωγη'ς απο' τους εργα

ζομένους και τους κοινωνικούς φορείς. 

συσσώρευση κεφαλαίου- διανομή' εισοδήματος 

35. * Βασική' προϋπόθεση και καθοριστικός μοχλο'ς για την προώ

θηση του σοσιαλισμού ε iva ι η επιτάχυνση της συσσώρευσης κεφάλα ι'ου. 

Θα πρέπει να τονίσουμε ο'τι ο σοσιαλισμό'ς δεν σχετίζεται με την μιζέ

ρια αλλά με την βελτίωση του βιωτίκου' επίπεδου και της ποιο'τητας ζωής 

για την πλειοψηφία του Λάου'. 0 ρυθμός συσσώρευσης κεφάλα ίου( επενδύσεις) 

πρέπει να είναι μεγαλύτερος απο' τον ρυθμό αύξησης της παράγωγης. Αυτό 

δεν σημαίνει μείωση της κατά κεφαλή* κατανάλωσης,αλλά αντίθετα αύξηση 
Ι 
της κατανάλωσης. 

Η αύξηση των επενδύσεων θα προέλθει από την αύξηση του εθνικού 

εισοδήματος και απο την μετάβαση πόρων από μη αναγκαίες καταναλωτικές 

δαπάνες σε επενδύσεις. Η συμπίεση της κατανάλωσης πρέπει να γίνει στον 

χώρο του Δημόσιου τομέα και στα ανώτερα εισοδηματικά στρώματα του 

πληθυσμού. Αυτό συνεπάγεται ότι οι επενδύσεις γίνονται μέσα από μηχανι

σμό υ' ς και διαδικασίες που ελέγχουν την κατανομή' κατά κλάδο και δραστη

ριότητα όπως επίσης και την κατανομή' της υπεραξίας. 

Με την κατάλληλη αναδιανομή' του εθνικού εισοδη'ματος μπορούμε να 

εξασφαλίσουμε και μια σημαντική αύξηση των επενδυ'σεωυ και μια αύξηση 

της κατανάλωσης με την ενίσχυση των χαμηλότερων εισοδηματικά τάξεων 

και στρωμάτων. Η ,ιλλαγη της δομς'η της κατανάλωσης μέσω της αναδιανομη'ς 

του εισοδήματος μπορεί να παίξει βασικό ρόλο τόσο στην διευ'ρυνση της 

παραγωγικη'ς βάσης της χώρας μας όσο και στο προσανατολισμό παραγωγη'ς 

σε προϊόντα που ικανοποιούν κοινωνικές ανάγκες. Τα χαμηλότερα εισοδημα

τικά στρώματα απευθύνονται κυρία σε αγαθά εγχώριας παράγωγης που για 

την παραγωγ-η τπυς χρησιμοποιούνται κυρία εγχώριες πρώτες ύλες. 

Επομένως η αναδιανομή' του εισοδήματος υπέρ των χαμηλότερων εισοδηματι

κών τάξεων και στρωμάτων μπορεί να έχει πολλαπλασιαστικές επιδράσεις 

τόσο στην παράγωγη όσο και στην κατανάλωση με αποτέλεσμα την μείωση 

του χάσματος μεταξύ παραγωγη'ς και κατανάλωσης. 

Η αναδιανομή' του εθνικού' εισοδήματος μπορεί να γίνει με μείωση 

του πληθωρισμοΰ,(ο πληθωρισμός αποτελεί μηχανισμό αναδιανομής του 

εισοδη'ματος υπέρ του κεφαλαίου) »αύξηση των αποδοχών,με φορολογικές 

ελαφρύνσεις και αύξηση της κοινωνικής κατανάλωσης· 

Βασικό κριτήριο της πορείας προς τον σοσιαλισμό είναι η αλλαγή' 

.// 
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στα καταναλωτικά πρότυπα κύρια μέσω της αύξησης της κοινωνικη'ς κατα

νάλωσης. 0 ρυθμός αύξησης της κοινωνικη'ς κατανάλωσης είναι βασικός 

δείκτης του μετασχηματισμού της κοινωνίας μας. Με τον όρο κοινωνική' 

κατανάλωση εννοούμε βασικές ανάγκες του λάου,όπως υγεία,παιδεία,συγκοι-

νωνίες,παιδικοί σταθμόί,νηπιαγωγέία,αθλητισμός ,ψυχαγωγι'α,πολιτιστική 

παιδεία,στέγαση κ.λ.π. καλύπτονται από το κοινωνικό σύνολο. 

Αυτό σημαίνει μια ποιοτική' αναβάθμιση της ποιότητας ζωής για την πλει

οψηφία του λαού,μείωση του άγχους και της ανισότητας ,αύξηση της αλλη

λεγγύης και της συντροφικότητας καυ τελικά αλλαγή' του συστήματος 

αξιών με επóκέντρο καυ υποκείμενο τον άνθρωπο. 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 

στροφή' στην κοινωνική' κατανάλωση 

37. * Η αναπτυξοακη' στρατηγική' της Δεξιάς με τον κατακερματισμό 

του κοινωνικού ιστού και τον κοινωνικό καταμερισμό που ε πέβαλε , ε ι'χε 

σαν αποτέλεσμα μια οργάνωση της κοινωνικη'ς ζωη'ς με τα ακόλουθα χα

ρακτηριστικά : 

* ε'να πρότυπο ατομικη'ς κατανάλωση ς ,άχρηστων η' "συμβολικών" προϊ

όντων που ταυτίζονται με το μύθο της "κοινωνική'ς ανέλιξης και 

επιτυχίας" που ανατροφοδοτεί το ομόλογο πρότυπο παράγωγης,διαι

ωνίζοντας ε'τσι την εξάρτηση,την καταλήστευση των φυσικών μας πόρων, 

τα ελλείμματα στις εμπορικέ'ς συναλλαγές και τα υπεκε'ρδη της μεταπρατι-

κη'ς άρχουσας τάξης. 

* η υποταγή' των Κοινωνικών παροχών και αγαθών στο ιδιωτικό κέρδος 

και την εμπορευματοποίηση καθώς δεν αποτέλεσαν ποτέ προτεραιότητα 

για την πολιτική' εξουσία,με την απαλλοτρίωση του δικαιώματος ίσων 

ευκαιριών για την πρόσβαση σ'αυτές,ανάμεσα στις τάξεις,τα φυλλα,τις 

κοινωνικές ομάδες ναι τα γεωγραφικά διαμερίσματα. 

* η ρη'ξη και αντίθεση ανάμεσα στον εργάσιμο και τον ελεύθερο χρό

νο με κυρίαρχη πλευρά το δίπολο απαράδεκτες και άνισες συνθη'κες αντί-

παραγωγικη'ς εργασίας , αποξενωμένη και μονοδιάστατη ιδιωτική ζωη'. 

* η περιθωριοποίηση κοινωνικών ομάδων και η εγκατάλειψη ευπαθών 

ομάδων του πληθυσμού,σαν ακραία παραδείγματα της έλλειψης οποιασηποτε 

κοινωνικής πολιτική'ς. 

Αποτέλεσμα αυτη'ς της κοινωνικη'ς οργάνωσης υπήρξε η δημιουργία 

μιας απαράδεκτα και προκλητικά άνισης σχέσης ανάμεσα στην ατομική' και 

την κοινωνική' κατανάλωση
 ?
 που τροφοδοτεί

 5
οξύνει και πολλαπλασιάζει 

τις κοινωνικές και γεωγραφικές ανισότητες. 

.//. . 
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Fuá μια σοσιαλιστική Κυβέρνησ αποτελεί στρατηγικής μορφής προτεραιότητα 

η αποφασιστική απρέμβαση για μετασχηματισμό της σχε'σης αυτη'ς με στροφή 

στην κοινωνική' κατανάλωση . 

Λυτό σημαίνει τη διαμόρφωση μιας μόνιμης πολιτική'ς που να στηρίζεται 

στις παρακάτω άρχε'ς; 

* η κοινωνική' α π ρ ο χ η η' το κοινωνικό αγαθό ε ι ναι δικαίωμα ολό

κληρου του λάου και υπόκειται στη φροντίδα της πολιτείας και την αποφα

σιστική' συμβολή' των αντιπροσωπευτικών θεσμών. 

* η επένδυση πόρων σε κοινωνικές παροχές ει'ναι παραγωγική' επέν

δυση μακροπρόθεσμης εμβε'λειας και αποδοτικότητας. 

" η διαμόρφωση ε'νός νε'ου "τύπου διαβλιωσης" απαιτεί νέα κατα

ναλωτικά πρότυπα που να βασίζονται στη χρησιμότητα κι όχι την εμπορευ

ματοποίηση των αγαθών,και στη συμβολή' της παραγωγη'ς τους στην εθνική 

οικονομία 

* οι συνθη'κες διαβίωσης και εργασίας, η διαλεκτική' σύνδεση 

ελευθέρου και εργάσιμου χρόνου, η ιεραρχιση των συλλογικών προτεραιο-

τη'των στην παράγωγη και την ανάπτυξη,η ολόπλευρη αξιοποίηση των φυσι

κών και ανθρώπινων διαθέσιμων του τόπου μας. 

* η δημιουργία των όρων που διασφαλίζουν ι'σες ευκαιρίες στην 

πρόσβαση στα κοινωνικά αγαθά και η προτεραιότητα στην προστασία των 

"ευπαθών ομάδων"'*. 

Με την υλοποίηση αυτών των αρχών η κοινωνική' κατανάλωση συμμερίζεται 

στην πράξη τις αξλιες των νε'ων κοινωνικών και παραγωγικών θεσμών και 

τις ανατροφοδοτε ι,διευρυνοντας και αναπροσανατολίζοντας τους στα πλαί

σια των απαΐτη'σεων του δημοκρατικού προγραμματισμού'. 

κοινωνικές πρωτοβουλίες και κυβερνητική' πολιτική' 

39. * Η στροφή στην κοινωνική κατανάλωση , απαιτεί συστη

ματική', π ε ιστ ικη' - κατανοητή', κατάλ λη λα σχεδιασμε'νη και ολοκληρωμένη 

πολιτική' σε κάθε κοινωνικό χώρο. 

Οι δημιουργικέ'ς κοινωνικές πρωτοβουλίες και συμβολές αλλά και η πάλη: 

- Για καλύτερες υπηρεσίες δημόσιας παιδείας ,υγειας ,ασφάλισης 

- Για συνεταιριστικές -συνεργατικές-ομαδικές-συλλογΐκές
3
προσπά-

θειες ,σχεδιασμου , παραγωγη'ς , χρήσης , κατανάλωση ς κι εξαγωγής κοινωνικών 

αγαθών,κι ηυπηρεσιών. 

Για συμμετιχικές πολιτιστικές δραστηριότητες 

Για παραγωγικότερες,ανταγωνιστικές και αποδοτικότερες αυτοδια-
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χειριζόμενες μονάδες προμηθείας πρώτων υλών,μεταποCησης ,αποθηκευσης 

και διάθεσης καλής ποιότητας Ελληνικών Γι ο ρ ί ó ν τ ω υ στην Ελλάδα και στο 

Εξωτεριχ ó. 

Για προοδευτική' ανάπτυξη της ποοτίμησης κατανάλωσης των Ελλη 

νυχών χ ο α ιδιαίτερα των συν ε τ α ι ρ π τ ι χ ων προϊόντων κι υπηρεσιών
5
στο 

βαθμό' που παράλληλα
;
θα βελτιώνονται συστηματικά με την κοινωνική' συ

νείδηση και συμβολή των εργαζομ ε'νων , η ποιότητα καυ η τομή' τους. 

Είναι ο τρόπος που θα επιτρέψει την α ν τ m ετώπ ίση της ανεργίας,την 

οριστασία του εισοδη'ματος των εργαζομένων ,τπ διαμο'ρφωση μιας νέας 

ιουο'τητας χουν ων υ χ η ς ζω η'ς. 

39. * Στην ίδια κατεύθυνση η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ θα πρέπει, 

να συνεχίσει να συμβάλλει,,με συνέπεια σταθερότητα κι ανυποχώρητα, 

ως προς τις αναπόφευκτες πιέσεις κι αντιδράσεις των μονοπωλίων,του 

κατεστημένου και των πολιτικών υποστηρικτών χι εχφραστών τους, στην 

συνεχώς διευρυνόμενη ποσοτικά καυ ποιοτικά προσπάθεια ανάπτυξης χι 

ουσιαστικοποίησης του κοινωνικού' μισθόΰ „ 

Με κοινωνικές παροχές,που θα εντάσσονται στην ενιαία στρατηγική' και 

την πολιτική'.της μετά βάσης,που θα επηρρεάζουν καταλυτικά και πολλα

πλασιαστικά την ανάπτυξη νέων κοινωνικών συμμετοχικών πρωτοβουλιών, 

και που θα ο λοκλη ραίνουν , θα εμπεδώνουν και θα καταξιώνουν στην πράξη 

τα ριζοσπαστικά μέτρα που σχεδιάστηκαν,ψηνίστη καν και υλοποιούνται μ 

πρωταγωνιστική' πάντα την ευθύνη του οργανωμένου λαϊκού κινη'ματος, 

μέχρι σήμερα στην υγει'α,τηυ π α 16 ε ι t , τον πολιτισμό' και την προστασία 

και βελτίωση του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος. 

4-0. * " Δείγμα γραφή'ς" η μέχρι σήμερα Κυβερνητική' πολιτική' 

μπορεί και πρέπει να επιταχυνθεί και να δώσει νέα ώθηση. 

Έτσι : 

* στην υγεία 

Η γρη'γορη απρο'σκοπη και ολοκληρωμένη εφαρμογή' του Εθνικού' Συστήμα

τος Υγείας, του κοινωνικού' ελέγχου στην παράγωγη και τη διακίνηση 

του φαρμάκου,και η ίδρυση χα ι λειτουργία της κρατικής φαρμακοβιομη

χανίας . 
• • 

* στην παιδεία 

Η αμετάθετη προτεραιότητα στην ο λοκλη'ρ ω ση της εκπαιδευτική'ς αλλαγή'ς 

σ'ο'λες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.., η ανάπτυξη της λαϊκή'ς παιδείας 

και επ ιμο'ρφωση , η κατοχυρώσω των avoιχτών
 ;
 δημο κρατικών,συμμετοχικών 

διαδικασιών σ'ο'λα τα επίπεδα. 
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* στον πολιτισμό 

Η μετάβαση απ ο τον πολιτισμό' της εκδήλωσης στον πολιτισμό' του τρόπου 

ζωής με την προστασία και αξιοποίηση της πολιτιστική'ς μας κληρονομιάς, 

την πολιτισιτκη αποκέντρωση,την καλλιτεχνική' παιδεία και εκπαίδευση, 

τη στήριξη Κα Ο ενύσχυση της πνευματική'ς και καλλιτεχνικη'ς δημιουργίας, 

την κατοχύρωση της πολιτιστική'ς ποικιλίας και, πολυμορφίας,την 

ανάδειξη του "ανωνύμου" λαϊκού δημιουργού την ανασυ'υθεση των τοπικών 

πολιτισμών,τη δημιουργική' αφομοίωση των συ γχρονων πολιτιστικών ρευ

μάτων . 

* στο περ ι 3άλλον χΐί τη χωροταξία 9 

Η προστασία,αξιοποίηση χ a ι διαμόρφωση του φυσικού και κοινωνικού 

περιβάλλοντος
9
με την αναμόρφωση της π ο' λ η ς και του χωρίου,με τη συμμε-

ρη' ouLouTUKn Η ab χωροταξική' αυάπτυξη,με τη συμφιλίωση του πολίτη με 

τους αρχαιολογικούς και φυσικούς χώρους, με την διαμόρφωση κοινωνικών 

και πολιτιστικών χώρων,με την αντιμετώπιση των) μεγάλων και οξυμένων 

κοινωνικών πρόβληματων(νέφος ,κοινωνικά* γκέτο,αυθαίρετα,βιομηχανικη 

μόλυνση και ρΰπανσηΚ
-


