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ΕΛΛΗΝΙΚΟ? ΔΡΟΜΟΕ 

Δέκα χρόμια μετά χην 3η Σεπχέμβρη και δυόμιση 
μετά την μεγάλη εκλογική νίκη ίου ΠΑ.SO.Κ., η 
επικαιοόχηχα και η εγκυρότητα χης ιδρυτικής μας 
διακήρυξης αποχελεί χην καλύτερη απόδειξη για το 
αναγκαίο και εφίκχό των οραμάτων και χων σχραχη-
γ ι κ. ών μας α χ όχ ω ν. 

Με κοινό ττλαίοιο πολιτικής, ιδεολογικής και κοι
νωνικής αναφοράς χην 3η Σεπτέμβρη και με αφετηρία 
χη σύγχρονη ελληνική πραγμαχικόχητα, δισμοοφώσαμε 
ΐη δική μας ποοεία για χην εθνική και κοινωνική 
απελευθέρωση. 

0 ελληνικός δαόμος για το σοσιαλισμό δεν βρίσκεται 
πιά αχο χώρο των ανέφικτων οραμάτων/ μπήκε ανεπί-
σχοεπχα σε χροχιά υλοποίησης και δικαίωσης. 
Γιατί όπως μιλάμε για ελληνικό ôpouo; 
Γιαχί η ισχορική τρά-η απόδειξε όχι η κοινωνική 
αλλαγή σε όσες χώρες επιχειρήθηκε έχει μια ανεπα-
νάλειπχη μοναδικότητα ττ.ου σχηρίς"ει σχις εαν̂ "κέ<~ 
ιδιομορφίες. Κάθε χώρα χσρακχηριζεται ano ;ιιά συγ
κεκριμένη κοινωνική δομή, απο ένα συγκεκριμένο 
πυσχετισμό πολιτικών δηνάμεων και βοίσκεχαι σ'ένπ 
συγκεκριμένο στάδιο-«· οΐΜθν©μικής ανάπτυζης. Και 
ο σοσιαλιστικός μετασχηματισμός είναι πάντα μετα
σχηματισμός μιας ισχορικά δοσμένης κοινωνικο-οικο-
νομικ.ής δομής ενταγμένης με τον δικό χης χρόνιο σχην 
παγκόσμια κοινότητα. Κατά συνέπεια όσο πιο δεμένη 
είναι η στρατηγική με χις συνθήκες ''εκκίνησης,,, χ ις 
"αρχικές συνθήκες,, που χαρακχηρί ζουν χην κοινωνία 
τόσο πιό εφικτή/ πιό γρήγορη και πιό ουσιαστική 
είναι αυτή η στρατηγική. 

Τα εθνικά χαραχχηρισχικά που συνιστούν την ελληνική 
ΐδιομοο

;
Ηα μπορούν να συμπυκνοηθούν σχα παρακάχω 

σημεία: 
* η περιφερειακή ένταξη χης χώρας μας σχον παγκό

σμιο καταμερισμό χης εργαοίας μέσα απο χην 
πολύμορφη ε^άρχηση, προοδιορί ̂ ει χην κοινωνι
κή χης διάρθρωση, την οικονομική δομή, χη μορ
φή χης πολιχικής εξουσίας καθώς και τη δομή 
χ ου κραχ ους και χης πολιχείας. 

* η περιοχή μας είναι χόπος, ανττθέσεοον και συν-
γκρούσεων συμφερόντων και στραχηγικών, ενώ 
ταυτόχρονα η Ελλάδα είναι η μόνη χώρο. της Ευρώ
πης που βρίσκεται κάτσ απο διαρκή, εμφανή και 
δηλωμένη εξωτερική απειλή που θέχει σε κίνδυ
νο χην εδαφική χης ακεραιόχηχα και ανεξαρχησία 

* για χέτσερις δεκαεχίες, εκχός απο ελάχισχα δια
λείμματα Φιλελεύθερης δημοκοαχ ικής διακυβέρνησης, 
η παράταξη χης Λε^ιάς που εκφράζει χα μεγάλα 
οικονομικά και σχρατηγικά συμφέροντα χης ιθύνου-
•σας χά;ης μονοπωλούσε την πολιτική και κρατική 
εξουσία διαμορφώνονχας χο μονχέλο ανάπτυξης χης 
ελληνικής.κοινωνίας χωρίς ουσιαστικό αντίλογο. 

* Το ΤΤΛ.ΕΟ.Κ. είνχι ουσιαχικά, χο πρώχο γνήσιο,· 

μαζικό λαϊκό ριζοσπαστικό Κίνημα που διαμορφώνει 

χην χαυχόχηχα και χην προοπτική χου σαν σοσιαλι 

στικός Φορέας αχ η χώρα μας. 
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* Η άνοδος του ITA.SO.Κ. στην Κυβέρνηση και η 
αρχή μιας πορείας μετάβασης για το σοσιαλι
σμό σε περιφερειακή χώρα, συντελέστηκε μέσα 
σε συνθήκες κοινοθουλευτικής και πολυκομματι-
κής δημοκρατίας και σαν απόρροια εκλογικών 
και πολιτικών διαφοροποιήσεων που προκλήθη
καν μέσα απο βπιμέρους δημοκρατικού χαρακτήρα 
ρήξεις κι όχι απο.μετωπική*-κοινωνική σύγκρου- . 
ση . 

Για όλους τους λόγους αυτούς, η πορεία μετάβασης 
στη χώρα μας δεν μπορεί να κρίνεται, να. συγκρίνεται 
ή να ταυτίζεται με άλλες χ'ώρες όπου επικρατούν άλλα 
μοντέλα και η Λύση της κοινο̂ νίας είναι ριζικά διά
φορη . 
Μοντ ¿Λα και καθεστα'ηα που προκύψαν είτε μετά απο απε
λευθερωτική άλλα ταυτόχρονα και επεκτατική στρατιω
τική δυναμική σύμφωνα με τις συμφωνίες της Γιάλτας, 
είτε μετά απο στρατίωτικ' νίκη και στρατιωτικά πραξι
κοπήματα αντιαποικιακούκαι αντιϊμτεριαλιστικού χαρα
κτήρα, είτε μετά απο μαζική λαϊκή επανάσταση. 
Η ιστορική εμπειρία πλουτίζει τη διαδικασία μετά3ασης 
για την χώρα μας και τη στρατηγική μας, δεν μπορεί 
όμως σε καμμιά περίπτωση να μεταφυτευτεί σαν γενικό 
μοντέλο. 
Η παρουσία και η διαδρομή του ΠΑ,ΣΟ.Κ., η εθνική δη
μοκρατική και σοσιαλιστική στρατηγική του συνιστούν 
μια πολιτικά αυτόνομη πρόταση εξουσίας που καθορίζεται 
και σε μια αδιάσπαστη ενότητα και σχέση με την πολι
τική ιστορία και την κοινίονικο-οικονομική δομή της 
πατρίδας μας και απορρέει απ'αυτήν. 

-



το μοντέλο 
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II ΕΑΑΙΠΙΧΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ- δομικά χαράκτηρι -τχ ικά 

σημείο_2. * lì ελληνική κοινωνική και οικονομική δομή έχει όλα τα χα
ρακτηριστικά γνωρίσματα ενός περιφερειακού καπιταλιστικού 
σχηματισμού. 

σ
222'Ϊ2ΐ;22ΐ12_ Διαμορφώθηκε κάτω απο ένα ασφυκτικό πλέγμα σχέσεων εξά

ρτησης σαν αποτέλεσμα μιας συνεχούς εθνικής κρίσης που 
σημαδεύει ολόκληρη την πορεία γέννησης και ανάπτυξης χου 
νεοελληνικού έθνους. 
il συσσώρευση κεφαλαίου σχο εθνικό επίπεδο, απο τη δημιου
ργία χου ανεξάρτητου ελληνικού κράνους και για μιά ιστο
ρική περίοδο 150 χρόνων, ακολούθησε τροχιά δορυφορικής 
ενσωμάτωσης στα πλαίσια της παγκόσμιας καπιταλιστικής συσ
σώρευσης, χωρίς ουσιαστικά ν'αμφίσβητήση ποχέ χον εξαρτη
μένο χύπο χης ανάπτυξης απο Οέ^η πολιτικής εξουσίας. 

Ο σύγχρονος ελληνικός καπιταλισμός σχο μονοπωλιακό σχάδιο 
για λόγους δομικής ανεπάρκειας που ανάγονχαι σχις σχέ«3&ς 

•

εξάρτησης που επιβλήθηκαν χις χελευχαίες δεκαετίες δεν 
κατάρερα ν'αποκχήσει μιαν αυχόνομη οικονομική ανάπτυξη 
και μιά ολοκληρωμένη ασχικο-δημοκρατική πολιτική δομή. 
Οι ρίξες χου δρίσκονται στην επιλογή χης άρχουσας τάξης 
για μιά νέα ενσωμάτωση στον παγκόσμιο καταμερισμό της 
εργασίας που ακολούθησε τη νίκη της στον εμφύλιο πόλεμο. 
Έτσι οι σχέσεις εξάρτησης που επιβλήθηκαν τόσο σχο πολι-
τικο—στρατιωτικό επίπεδο ("JATO), ότο και σχο οικονομικό 
(σχέδιο Ιάρσαλ) αποτελούν την αφετηρία της σύγχροβ/πς κοινω
νικής και οικονομικής δομής και διασφαλίζουν για μιά μα
κριά περίοδο την επικυριαρχία χου Αμερικάνικου και Δυτι
κοευρωπαϊκού μονοπωλιακού κεφαλαίου σ'όλο το βάθος και το 
πλάτος των λειτουργιών χης οικονομίας και του πολιτικού 
ε π ο ι κ. ο δ ο μ ή ι ια χ- ο ς . 

Η αναπτυξιακή διαδικασία που συντελέστηκε κάτω ano τις 
σχέσεις εξάρτησης £έχει σαν αποτέλεσμα ένα μομχέλο συσσώ
ρευσης σε εθνική κλίμακα κι ένα τρόπο ένταξης στην παγκό
σμια αγορά, που "εμποδί£εΐ„ τον ΚΤδ, που είναι κυρίαρχος, 

è v a γ ί νει αποκλειστ ικός,όε.ν τείνει δηλ. να ε ξαωαν ί ξ ε ι τ ους 
άλλους τρόπους. 
Αντίθετα συνυπάρχει και συμβιώνει με προκαπιταλιστικές 
μορφές παράγωγης σ'ένα μεγάλο φάσμα χης ελληνικής οικονο
μίας (γεωργία, κτηνοτροφία, μίκροεμπόριο, βιοτεχνία κλπ.). 
Η περιφερειακή συγκρότηση του κοινωνικού σχηματισμού εσω-
χερίκεύει σ'όλα χα επίπεδα της ανάατοξης την ίδια κυρία
ρχη avf ίθεση. 
Οι όροι εξωτερικού εμπορίου (ανάμεσα στα ελληνικά προϊόντα 
και xa προϊόντα των κέντρων χης Λύσης) είναι χαρακτηριστι
κοί χης "άνισης ανταλλαγής,, και διευκολύνουν τη μεταφορά 
κοινωνικού πλεονάσματος προς τα μητροπολιτικά κέντρα. Με 
το ξάπλωμα των μονοπωλίων και των πολυεθνικών και σχο εσω
τερικό χης χώρας μας εντείνεται αυτή η διαδικασία ενο") παρά; 
ληλα αποδιαρθρώνεται κάθε προσπάθεια εθνικής συσσώρευσης. 
Ταυτόχρονα οι όροι εσωτερικού εμπορίου ανάμεσα στα Βιομη
χανικά και χα αγροτικά προϊόντα είναι ληστρικοί για την 
αγροτιά και πραγματοποιείται έτσι μια πρωτόγονη συσσώρευση 
κεφαλαίου σε μεγάλη κλίμακα στο εσωτερικό χης χώρας. 
Έτσι οι παραγωγικές δυνάμεις αναπτύσσονται με ανισομέρεια 
και γίνεται ολοένα ενχονέχερη η εξωστρέφεια της ελληνικής 



Οικονομίας, η τάση της να γίνεται συμπληρωματική κεφα
λαιουχική προέκταση των οικονομιών στης Λΰσης. 
Η μετατόπιση του κέντρου αποφάσεων για την αγιοποίηση 
των πλουτοπαραγωγικών πόρων απο το εσωτερικό στο ε ν 
τερικό με ιην παράδοση του ελέγχου πάνω στη διαδικασία 
συσσώρευσης καφαλαίου, έχει σαν αποτέλεσμα την καθοδή
γηση της αναπτυξιακής νιας πορεία απο το μονοπωλιακό και 
τραπεζικό κεφάλαιο του εξωτερικού. 
Ολ'αυτά παράγουν και αναπαράγουν ένα μοντέλο εμποδισμένης, 
ανισομερής και στρεβλής ανάπτυξης τιου έχει συγκεκριμένα 
δομικά χαρακτηριστικά. — -
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To πρώτο και ουσιαστικό χαοακτηοιστίκό της οικονο
μικής δομής του καθορίσε ττην ουσία την ανάπχυξί-
ακή πορεία είναι η ε2:;.ΡΐηΗένη_ε/.ι3ι_οΗΐχάνιαη. 
Η πορεία της εκ0ιομηχανϊαης~υπήρί;ε~άπολάλν1πτική. 
H Ελλάδα δεν συμμετείχε σε καμμιά Βιομηχανική επα-
νάοταση, Κατά τη διάρκεια της πρώτης βιομηχανικής 
επανάστασης παρέμεινε μια καθυστερημένη αγροτική 
χώρα που μοναδικό ρόλο έπαιζε η πρωτογενής παραγω
γή, οι πρώτες όλες και χα αγροτικά προϊόντα. Στη 
διάρκεια της δεύτερης και καθώς η Ευρώπη αναπτύσσε
ται, σιη χώρα μας μόλις αρχίζει ν'αποκτά σημασία 
η ελαφριά βιομηχανία (κύρια καταναλωτικών αγαθών) 
καθώς και οι υπηρεσίες. Η βαρειά βοομηχανία παρέμε
νε oc στοιχειώση μορφή, ενώ παράλληλα υπήρχε έντονος 
προσανατολισμός στις εξαγωγές προϊόντων και εργα
τικού δυναμικού και στις εισαγωγές κεφαλαίων και τε
χνολογίας απο πολυεθνικές εταιρείςς με τη μορφή ά
μεσων παραγωγικών επενδύσεων. 

Το δεύτερο ουσίατίκό χαρακτηριστικό της οικονομικής 
δομής που είναι απόρροια της εξωστρέφειας της είναι η 
ανοιχτή οικονομία γιατί εξαρτάται σε τεράστιο βαθμό 
άπο~τϊς~εξαγωγές και τις εισαγωγές της. Είναι κατά 
συνέπεια μιά οικονομία που καθορίζεται σε μεγάλη έκ
ταση απο εξωγενείς παράγωντες και είναι ανοιχτή στις 
επιπτώσεις διεθνών οικονομικών συνθηκών. 

μέσα απο τις οικονομικές επιλογές της άρχουσας 
τάξης ο προσανατολισμός των πιστώσεων γίνεται σε αντί-
παραγωγικ ή ς δραστ ηρ ι ó τ η τ ε ς . * 

Ι 
Αυτή η αναπαραγωγική ανάπτυξη έ χ ε ι σαν σ υ ν έ π ε ι α την eta. 
yH-ii2Ll?î2j_2\kÚV1^2U._I22_1QJ: 1 2Ι2,22'22_121.!'ί2α ^χι μόνο 
στη διοίκηση αλλά και" τ ι ς παρεχόμενες εξωκρατικές υπη
ρ ε σ ί ε ς που συνιστούν μ ι ά εκτεταμένη και παρασιτ ική 
μορφή παραοικονομίας (κυκλώματα δ ι α ν ο μ ή ς , μ ε σ ά ζ ο ν τ ε ς , 
δ ιαμεσολαβήσεις , υ π ε ρ γ ο λ α β ί ε ς κλπ.) 
Το εύκολο κ έ ρ δ ο ς , η αποθησαύριση, η διαφυγή κεφαλαίων 
στο ε ξ ω τ ε ρ ι κ ό , ε ί ν α ι ενδημικό φαιμόμενο του ελληνικού' 
κ α π ι τ α λ ι σ μ ο ύ . 
Παρά τ ι ς εντυπωσιακές αυξήσεις ορισμένων αναπτυξιακών 
μεγεθών (κατά κεφαλή ε ισόδημα, μετατόπιση ε ξ α γ ω γ ώ ν , . . ) 
σ 'όλη αυτή την π ε ρ ί ο δ ο , οξύνονται οι α ν ι σ ό τ η τ ε ς στο 
εσωτ ερ ικό τ ρ,ς χώρα ς . 
Η ανισοκαχανομή του εθνικού_εΐσοδήματος και του_πλούτου 
ε ί ν α ι π ρ ο κ λ η τ ι κ ή . 

ί>. 
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Ταυτόχρονα ακόμη οξύτερη είναι η avL?;21i9!l:2!-Y2L1ñ_Lai9-1i5íJíí_2í̂  
αστικά_Μεντπα_και_τπν_ότχα.ιθ,2ο καθώς οι πόσοι μεταφέρονται 
και συσσορεύοναιαι είχε στο εξωτερικό μέσα αττο τη ληστρική 
εκμετάλλευση των τίλουτοπαραγ6>γικών πηγών είτε στα κοινωνικά 
στρώματα που διαμεσολαβούν μέσα απο τους μηχανισμούς της 
παραοικονομίας. 

Η εξαρτημένη οικονομική ανάπτυξη ¿χει έντονα παραμορφωτικά. 
χαρακτηριστικά καθώς οι εκσυγχρονιστικές τάσεις συνυπάρχουν 
με παραδοσιακές δομές και κάθε απόπειρα οικονομικής "ανάπτυ-
ζης·ι συντ'ηρεί και αναπαράγει τα κύρια χαρακτηριστικό της υπα
νάπτυξης κίχι της καθυστέρησης. 
Έτσι άλλοτε αργά κι άλλοτε εκρηκτικά κάθε αναπτυξιακή* προσπά
θεια συνοδεύεται με το αρνητικό της αποτέλεσμα: 

* η εκβιομηχάνιση με το κύμα εσωτερικής και εξωτερικής μετα-
ν άστε υσης κ α ι αν ε ργ ί ας. 

* οι επενδύσεις στον αγροτικό τομέα με την αποδιάρθρωση της 
γεωργικής οικονομίας όπου συνεχέζει να επικρατεί η απλή 
εμπορευματική παραγωγή με Βάση τον οικογενεικό κλήρο. 

* η εγκατάσταση 3ιομηχανικ<όν μονάδων με τη διατήρηση χιλιάδων 
μικρών επιχειρήσ. εων με τεχνολογική καθυσ-^οηση και μικρή 
πτ-ταγω""'· ύ-

* ti συσσώρευση υπερκερδών στις λίγες οικονομικά εύρωστες επι
χειρήσεις με την αποδιάρθροχτη του παραγο)γΐκού δυναμικού 
και τη δημιουργία ϋπερχρεωμένων επιχειρήσεων. 

* η άνιση ανάπτυξη στα διάφορα γεωγραφικά διαμερίσματα και 
η αλματώδης αύξηση του κύματος αστυφιλίας που συντελεί 
στη ταχύρυθμη συγκέντρωση πληθυσμού, δραστηριοτήτων, πό
ρων και υπηρεσιών στα αστικά κέντρα με την ταυτόχρονη εκ-
γκατάλειψη της υπαίθρου. 

ν 
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Η μεταπρατική φύση του ελληνικού κεφαλαίου και το μοντέ

λο συσσώρευσης βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με το χαρα

κτήρα της μεγαλοαστικής τάξης στην Ελλάδα. Sí ναι μιά τά
ξη που συμμετέχει εξαρτημένα στο μοντέλο ανάπτυξης που 

επέβαλαν οι δυνάμεις της παγκόσμιας καπιταλιστικής οικο

νομίας στον εθνικό της χώρο. 

Παύει να είναι μιά πραγματικά διευθύνουσα και ηγεμονεύουσα 

τάξη παρ'όλο που τυπικά εμφανίζει αυτά τα χαρακτηριστικά 

γιατί διαμεσολαβεί διαπραγματευόμενη τους ευνοϊκότερους 

ή μη όρους της ένταξης στον παγκόσμιο καταμερισμό της εργα

σίας, ένταξη για την οποία δεν έχει τον αποφασιστικό ρόλο. 

Δεν καθορίζει δηλαδή τη συσσώρευση σε εθνική κλίμακα. 

Η πολιτική της συμπεριφορά κάθε φορά που έχει να επιλέξει 

ανάμεσα στο συνολικό εθνικό συμφέρον και το στενά ταξικό 

στρέφεσαι κατά κανόνα στο τελευταίο. Όλες οι μερίδες 

του μονοπωλιακού κεφαλαίου στην χώρα, παρά τις αντιθέσεις 

τους, κινούνται κάτω απο την ηγεμονία του μονοπωλιακού 

τμήματος της άρχουσας τάξης που βρίσκεται σε άμεση εξάρτη

ση με το ξένο κεφάλαιο. 

Τα μεσαία στρώματα της αστικής τάξης είναι αποτέλεσμα του 

αστικού εκσυγχρονισμού και αποτελούνται κύρια απο ανώτερα 

στελέχη του κρατικού μηχανισμού, απο τεχνοκράτες εξειδικευ

μένους στην παραγωγική διαδικασία και απο σημαντικούς δια

μεσολαβητές στα κυκλώματα διανομής (μεγάλο εμπόριο, τουρι

στικές απασχόλησεις,αντιπροσωπείες, μεσαία βιομηχανία κλπ.) 

Η πολιτική τους συμπεριφορά παρ'ότι η ταξική τους θέση τα 

συντηριτικοποιεί παρουσιάζει μιά σημαντική ρευστότητα που 

απορρέει απο την ιδιόμορφη και ανολοκλήρωτη αστική δομή της 

ε λ λ η ν ι κ ή ς κ ο ι ν ων ί ας . 

, 6ίρωμστα 
Τα μικροαστ ικάγαπΤ5Τελοον ένα ιδιαίτερα σημαντικό τμ&μα της 

ελληνικής κοινωνικής διάρθρωσης τόσο απο άποψη ποσότητας 

όσο και απο άποψη πολυμορφίας στην κοινωνική διάταξη και 

την πολιτική συμπεριφορά. 

Πολλές δυσκολίες παρουσιάζει η κατάταξη τους: 

Ανεξάρτητοι τεχνίτες και βιοτέχνες, δημόσιοι και ιδιωτικοί 

υπάλληλοι, παροχή υπηρεσκον και μικροεπαγγελματίες, εμπορο

ϋπάλληλοι και καταστηματάρχες, επιστήμονες και ελεύθεροι 

επαγγελματίες, 

Η ανομοιογένεια ααι η ρευστότητα των στρωμάτων αυτών είναι 

σημαντική καθώς πραπέμπει σε εισοδηματικές ή μορφωτικές 

διαφορές, σε εξαρτημένο ή ανεξάρτητο χαρακτήρα της εργασίας, 

στο βαθμό αστικοποίησης, στην συμμετοχή στον ιδιωτικό ή το 

δημόσιο τομέα της οικονομίας. 

Παρ'όλα αυτά υπάρχουν κάποια σταθερά στοίχείαόπως είναι η 

νεοπαγής συγκρότηση των στρωμάτων, η κύρια αγροτική και λιγώτε 

ρο εργατική τους προέλευση η κατά μεγάλο ποσοστό (70°. περί

που) έμμεση συσχέτιση με την παραγωγική διαδικασία, η κατο

χή ιδιοκτησίας. 

Παράλληλα η προέλευση τους σε σημαντικό ποσοστό και η εμφα

νής κοινωνική και οικονομική τους συμπίεση διαμορφώνει μιά 

ενδύναμει τάση ριζοσπαστικοποίησης not) σε πείσμα της κατα

ναλωτικής ιδεολογίας σου επιβάλλει η άρχουσα τάξη, διαμορφώ

νει προοδευτική πολιτική συμπεριφορά. 

Η αγροτική τάξη, παρά τη συνεχή της συρρίκνωση, είναι η πολυ

πληθέστερη τάξη ατη χώρα. 0 μικρός κλήρος είναι ο κανόνας 

ενώ οι ακτήμονες έμειναν ελάχιστοι σε αριθμό. 
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Η μετανάστευση και η αστυφιλία παράλληλα με την κάποια 
εκμηχάνιση και τον εκσυγχρονισμό/ άν και ενίσχυσε την τε
λευταία εικοσαετία το εισόδημα τον αγροτών, δεν ανέκοψε 
την τάση μείωσης της συμβολής της αγροτικής οικονομίας 
στο εθνικό προϊόμ. 
¡i απαράδεκτη και απάνθρωπη εκμετάλλευση που γίνεται με 
τους όρους εμπορίου, την εκτεταμένη παραοικονομία και 
την διείσδυση του μονοπωλιακού κεφαλαίου στις αγροτικές 
δραστήριοι η τ ες , μετατρέπει την αγροτιά στην κατ'εξοχή 
εκμεταλλευόμενη τάξη στην πατρίδα μας. Την εικόνα αυτή 
ολοκληρώνει η ένταξη στην ΞΟΚ, 
Σημαντικό ποσοστό αγροτών ενισχύει το εισόδημα του με εξω-
αγροτικές απασχολήσεις ενώ η αγροτική οικονομία, στηρίζε
ται κατ'εζοχή στην οικογενειακή εργασία. 
II ίδια η συμμετοχή της τάξης στην παραγωγική διαδικασία 
προσδιορίζει και την πολιτική της δυναμική παρ 'ότι η Δεξιά 
χρησιμοποίησε στην ύπαιθρο κυρίαρχα τους κατασταλτικούς 
της μη χανισμου ς. 

Η εργατική τάξη και η κοινωνική της διαστρωμάτωση είναι 
απόρροια της εξαρτημένης εκ3ιομηχάνισης και της συνολικώ-
τερης περιφερειακής συγκρότησης της ελληνικής κοινωνίας. 
Στην όψιμο αστικοποίηση οφείλεται το ότι αποτελεί σχετικά 
νέα τάξη παρ'ότι οι αγώνες της χρονολογούνται απο τα τέλ^. 
του περασμένου αιώνα . 
Στα βασικά της χαρακτηριστικά συμπεριλαμβάνονται: 

* το χαμηλό ποσοστό της συγκέντρωσης του εργατικού δυ
ναμικού και η πολυδιάσπαση . σε χι. λιάδες μικρές και 
μεσαίες επιχειρήσεις. 

* η άνιση διαστρωμάτωση (βιομηχανικοί εργάτες, οικοδόμοι, 
εργάτες θο.λλασίων και χερσαίων μεταρορών, μικροεργο-
λά^ον, εργάτες γής, μισθωτοί σε παροχή υπηρεσιών) 

* η σχετικά μικρή ιστορία της συνδικαλιστικής δράσης που 
. • σε συνδιασμό με τον εργατσπατερισμό και τον κυ!3ερνη-

"i -'τικό συνδικαλισμό, οδήγησαν σε πολυδιάσπαση το εργα
τικό κίνημα. 

* η έξω εργατική τους σε μεγάλο ποσοστό προέλευση. 
Απο την άλλη μεριά όμως η εργατική τάξη εν δυνάμει επαναστα
τική λόγω του τρόπου συμμετοχής στην παραγωγική διαδικασία, 
γίνεται το αντικείμενο στυγνής εκμετάλλευσης απο το ελληνικό 
και ξένο κεφάλαιο. Δεν πρέπει να μας διαφεύγει το γεγονός' 
ότι δεν πέρασε απο το στάδιο των εργατικών διεκδικήσεων που 
οδήγησαν στην Ευρώπη στην δημιουργία πανίσχυρων αλλά ρεφο
ρμιστικών συνδικάτων »cai άνοιξαν το δρόμο για την επιβολή 
της σοσιαλδημοκρατίας, λόγω ακριβώς του περιφερειακού χαρα
κτήρα της ανάπτυξης στη χώρα μας. 
"Ομο:ς πέρα απο την απλή υπόμνηση της κοινωνικής διάρθρωσης 
ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι κυρίαρχες τάσεις που έχει αυτή 
σαν συνέπεια της στρεβλής ανάπτυξης, καθώς και κάποιες σημαντι
κές λειτουργίες που δεν τις συναντά κανέις στον ανεπτυγμένο 
καπιταλισμό. Έτσι: 

Η λειτουργία της "ιδιοκτησίας,, στους προκαπιταλιστ ικο-'ς τρό
πους παραγωγής διαφέρει απο την ιδιοκτησία στα μέσα παοαγωγής 
του Κ,Τ.π. Κάτω απο την "άνιση ανταλλαγή„δεν χρησιμποιείται 
για συσσώρευση κεφαλαίου που επιτρέπει την ιδιοποίηση μιας 
υπεραξίας αλλά γίνεται απλό στοιχείο επιβίωσης και αναπαρα
γωγής χωρίς τον καπιταλιστικό ορίζοντα. Η υπεραξία που παρά
γει μιά αγηοτική ελληνική οικογένεια ό<χμ μόνο δεν κρατείται 



όχι μόνο δεν επανεπενδοεται άλλα μεταφέρεται νιε την μορφή 
κοινωνικού πλεονάσματος στο εσωτερικό ή το εξωτερικό. 
Λυτή η ιδιομορφία είναι η βάση της αδυναμίας της καπιταλι
στικής ολοκλήρωσης και το συνδετικό στοιχείο ανάμεσα σ'όλες 
τις κοινωνικές δυνάμεις των μη προνομιούχων, 
Αυτό αναπόφευκτα προωθεί την όξυνση ανάμεσα στην οικονομι
κή ολιγαρχία - ντόπια και

 Γ
;ί'νη - και τη μεγάλη μάξα τον εργα

ζομένων που είναι αντικείμενο στυγνής εκμετάλλευσης, είτε 
στο πλαίσιο παραγωγικών σχόσεοίν που είναι "εκσυγχρονισμένες,, 
(εργάτες,μισθωτοί) είτε στο πλαίσο προκαπιταλιστικών παρα
γωγικών σχέοοων (αγρότες ,,Ήοτέχνες,μικρο£παγγελμαι ί ες κλπ. ) 

Η μεταπολεμική κοινωνική διάταξη χαρακτηρίζεται απο ωρισμένα 
δεδομένα: 

Απο μιά μεταβατικότητα και ρευστότητα σε διάφορα κοινωνι
κά στρώματα, που Οφείλεται στην αναγκαστική μετατόπιση 
αγροτικών μαζών Μόρια προς τα αστικά και δευτερεύοντα στα 
ημία-στικά κέντρα. 
Απο την έλλειψη σταθερής συσχέτισης ανάμεσα στις παραγωγι
κές ανάγκες και στη μαζική ροή πληθυσμού απο την επαρχία 
προς τις πόλεις. Οι μετακινούμενες μάζες δεν απορροφούνται 
και δεν συγκεντρώνονται σε βιομηχανικές μονάδες γιατί απλά 
τέτοιες μόνο λιγοστές υπάρχουν. Αντίθετα στρέφουν την ανα-
ζήτησήτους προς την στελέχωση των υπηρεσιών, καλύπτουν τις 
ανάγκες της ασύμμετρης και άλογης οικοδομικής ανάπτυξης 
και κύρια περιχαρακώνονται σε διάφορες μεσολαβητικές, πάρα 
σιτικές και εναλασσόμενες απασχολήσεις. 
Τη μεταπήδηση διαφόρων κοινωνικών δυνάμεων απο 'ένα παραδο
σιακό πλαίσιο παραγωγής σε ένα άλλο, που πολλές φορές δεν 
είναι σταθερέ. Αυτή η συνεχής μετάπτωση και αστάθεια των 
νέων κοινωνικών στρωμάτων μαζί με την εισοδηματική 
διασύνδεση με την αγροτική οικονομία ήμε ένα συμπληρωμα
τικό επάγγελμα κάνουν πιό θολή τη κοινωνική τους ένταξη 
και τη διαδικασία ανάπτυξης ταξικής συνείδησης και διακό
πτουν χρονικά την ιστορική ρίζα και κληρονομιά των αγώνων 
και των κατακτήσεων τους. 
Αυτή η κινητικότητα πλατειών κοινωνικών δυνάμεων με τη δια
κεκομμένη και εναλλασσόμενη παραγωγική τους θέση επηρεά
ζουν καθοριστικά τη συνδικαλιστική οργάνωση, τη δράση και 
συμπεριφορά όχι μόνο των μικρομεσαίων των μισθωτών και των 
αγροτών, αλλά και "αυτής καθ'αυτής της εργατικής τάξης,,. 

il διαδικασία μεταλλαγής των παραδοσιακών μικρο-μεσαίων, αγρο
τικών και εργατικών στρωμάτων και η αναπαραγωγή τους σε άλλη 
κοινωνική μορφή, τα καθιστούν επίκεντρο πολιτικής κινητικότητας 
πρωταγωνιστές και καταλύτες της γένεσης του κοινωνικού ριζο
σπαστισμού ?αν φαινομένου. Είναι γεγονός πως το πέρασμα και 
η επικράτηση του μονοπωλιακού καπιταλισμού στη χώρα μας μέσα 
σε συνθήκες εξάρτησης: 

δημιουργεί κραδασμό στις ρευστές και ασταθείς δίαταξικές 
(. σχέσεις των κοινωνικών στρωμάτων, 

περικλείει όμως και τη τάση να δημιουργηθούν σταθερότερα στρ< 
.ματα και κοινωνικές τάζεις, μέσα απο τη συγκέντρωση της 
βιομηχανικής παραγωγής, από την άυξηση του κοινωνικού βά
ρους της εργατικής τάζης και όλων όσων προσφέρουν εξαρτη
μένη μισθωτή εργασία, και την φθίνουσα πορεία της αγροτιάς, 

- οδηγεί αργά όλο και περισσότερα στρώματα (επίστήμονες-νεο-
λαία-μικρομεσαίοι) στο μπλοκ των εκμεταλλευόμενων και κατα
πιεσμένων τάξεων. 

• • • 
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Το ελληνικό Κράτος, αλλ:';, και ολόκληρο το πλέγμα των 
θεσμών και χων μορφών κοινωνικής οργάνωσης, (οέρνει 
ένχονα χα σημάδια χης εξάρτησης «

α
ΐ της περιφερεια

κής δομής της κοινωνίας μας. 
II δομική ανεπάρκεια της Αρχουσας τάξης να διευθύνει 
ίο μοντέλο συσσώρευσης πχον εθνικό χήρο, με την ασθε
νική και εξαρτημένη οικονομική χης !3άση, αναζητούσε 
πάντοτε ιστορικά χο υποκατάστατο επιβολής των όρων 
ένταξης στην παγκόσμια αγορά, όρων που αναγκαζόταν κά
δε φορά να αποδεχτεί. 
Έτσι, το εξα^τη/μόνο^Κράτοζ γεννήθηκε και αναπτύχθηκε 
σαν υποκατάστατο χης ανοιχτής πολιτικής επικυριαρχίας 
των 'μητροπολιτικών κέντρων πάνω σ'ολόκληρη την ελληνι
κή κοινωνία, διαμορφώθηκε μέσα σ'αυχά χα πλαίσια ένα 
σύνολο θεσμών και μηχανισμών για να διασφαλίσει χον 
9kl-2"i-.'2"̂k¿¿ χαρακτήρα χης εξάρτησης (νομισματικό και χι-
στωτικο 5ύ3τημα, επένδύσε-ςς, τεχνολογία, δομή εξωτερι
κού εμπορίου, οικονομική και δημοσιονομική πολιτική), 
χον πολιτικο^τβαχιωχικό (εθνική άμυνα, εσωτερική ασφά
λεια, εξωτερική πολιτική και γενι'κώτερα τη δομή χης πο
λιτείας) και χον κοινωνικοπολ^τιστικό (παιδεία, νοοτρο
πία, ήθη και έθιμα, εύσχημα προτιμήσεων για καταναλω
τικά αγαθά, και γενκώτερα χον "χύπο διαβίωσης,,) . 
Αυχός ο διαμεσολαβιτικός χαρακτήρας του Κράτους-μοναδική 
ιδιομορφία για τα ευρωπαϊκά δεδομένα- ενίσχυσε υπερτρο-
Φΐκά χις δομές εξουσίας χου και δημιούργησε ένα συμπαγές 
και ανελαστικό θεσμικό πλαίσιο που αποκτούσε καταλυτική 

-J-A και οικονομική ανάπτυξη της χω-

Έτσι η 
κ ε π ε 
κααως επεραΛ 

συμμε x οχη σχην κοινωνικ 
ρας. 

Ά εξουσία δια μέσου χου Κρά χους αναδείχτη 
συντελεστή για την αναπτυξιακή διαδικασία, 
iva πολιτικό—θεσμικό πλαίσιο μοντέλο που 

όταν οξύνονται οι κοινωνικές συγκρούσεις καταφεύγει στην 
καταστολή για την ομαλή συνέχεια της συσσώρευσης. 0 Γ* 
Δεν είναι τυχαίο, κατά συνέπεια, έτι στη χώρα μας για 
λόγους κοινωνικο-οικονομικής δομΊς χο Κράχος που είχε πά
ντοτε κύρια πλευρά την κατασταλτική λειτουργία, δεν πέ
ρασε ποτέ στη μορφή χου "Κράτους Προνοίας* που δημιού
ργησε η οικονομική ανάπτυξη στη Λύση την δεκαετία χου 50. 
Αντίθετα σ'όλη τη μεταπολεμική περίοδο χο ελληνικό Κράτος 
διακρίνεται απο συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που συνιστούν 
την ιδιομορφία χου -(αυτό .που σύστοχα ονομάστηκε "Κράτος 
της Δεξιάς,,) και που έλκουν την καταγωγή χους απο πολύ 
παλιότερα: 

* Η άμεση συμουση των εξουσιών και η υπαγωγή τους στη 

( εκτελεστική εξουσία που επιτρέπει χην άμεση εξυπη
ρέτηση των συμφερόντων της άρχουσας χάξης και προσ
διορίζει χον σχ>γκεντρωτικό και στεγανό χου χαρα
κτήρα. 

* Η διαμεσολάβηση για να κατευθυνθεί η συσσο')ρευση σε 
συγκεκριμένους τομείς που καθορίζει ο μεταπρατικός 
χαρακτήρας χου κεφαλαίου (εμπορευματικός κερδοσκο
πικός , χαρακτήρας επενδύσεων) 

* Η οργάνωση μιας θεσμικής διαδικασίας που δεν συσχε-
τίξεχαι με χις ποαγματικές αναπτυξιακές ανάγκες χου 
χόπου ο.λλά κατευθύνεται απο ξένα κένχρα. 

' • 
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* Η άμεση σύνδεση μέσα απο νόμιμες διαδικασίες (δι

εθνείς συμφωνίες) ή μέσα απο θεσμούς-μηχανισμούς 

ελέγχου και διάβρωσης, με τους υπερεθνικούς θεσμούς 

που επιβάλλουν την εξάρτηση (πολυεθνικές, μονοπώλια, 

συνασπισμοί στρατιωτικοί και οικονομικοί). 

* Η χειραγώγιση, ο έλεγχος και η αποδυνάμοκτη κάθε uop~ 
φής κοί νωνικής οργάνωσης που είναι "μη ελεγχόμενη,, 

μέσα από διαδικασίες ενσωμάτωσης και αφομοίωσης 

στην κρατική λογική ή πεοιθωοιοποίησης και αποδυ

νάμωσης (αντιπροσωπευτική δημοκρατία, συνδικάτα, 

κόμματα, κοινοβούλιο, αυτοδιοίκηση). 

* Η συναινετική του λειτουργία είναι ίευτερεύουσα και 

ασκείται μόνο όταν μπορεί να διασφαλιστεί χωρίς 

κοινωνικούς κραδασμούς η ηγεμονία (πολιτική, οικο--
.νομική και ιδεολογική) της διευθύνουσας τάξεως. 

Ολ'αυτά συνιοτούν μια 'κρατική* δομή και εξουσία που τείνει 

να διαπεράσει και να ενσωμάτωσα κάθε μορφή κοινωνικής οργά

νωσης, που τείνει ν'αυτονομηθει ταυτόχρονα απο την κοινω

νία και να επιβληθεί π'αυτήν. 

Δημιουργείται έτσι το Φαινόμενο μιας "μπλοκαρισμένης κοι

νωνίας,, μιας κοινοονίας αποκομμένης απο το Κράαος και υπο

ταγμένης σ'αυιό. Mtav-oivuMcrf «d¡>4^ να o\o^',^ih txeiitodu^o^^u^^ 

Ο κατακερματισμός του κοινωνικού ιστού στα αστικά κέντρα, 

η αποδυνάμωση και αποδιάρθρωση των κοινωνικών θηλακων στην 

περιφέρεια, η μετατροπή του πολίτη σε εξατομικευμένο και 

αποξενωίι&νο άτομο είναι απόρροια αυτής της λειτουργίας 

στο πολιτικό και ι ¿εολογικό εποικοδόμημα της κοινωνίας μας. 

Έτσι η συνολική κοινωνική οργάνωση και αντιπροσώπευση μέ

σα α τ α π λα ί σ ι α αυ τ ή ς της π ραγ ματ ι ν. ó τ π τ ας : 
* δημιουργεί και αναπαράγει την πελατειακή σχέση σαν 

μορφή αντιπροσώπευσης και τον παλαιοκομματισμό σαν 

μόρα·'] πολιτικής οργάνωσης. 

* διασπά και κατακερματίζει τις κοινωνικός δυνάμεις 

διαμορφώνοντας σε όλο τους το εάρος μιά συντεχνει-

ακή ή τοπικιστική αντίληψη στις μορφές της συνδι

καλιστικής και τοπικής πάλης. 

Ταυτόχοονα όμως το ίδιο το Κράτος και οι θεσμοί φέρνουν μέ

σα τους τα σπέρματα της μεταλλαγής και του δημοκοατίκού 

με τ ασχηματ13μού τους. 

Οι νέες παραγωγικές δυνάμεις, η τεχνολογική επανάσταση, η 

εςέλιΞη στις επικοινωνίες και τις μεταφορές η συσσώρευση 

της γνώσης, η διεύρυνση των αγορών και του κεφαλαίου απαι

τούν την σύναίσηση και τη συμμετοχή ευρύτερων κοινωνικών 

* ί)νάμεων και τη χρήση τους, 
ΣΙ θεσμική διαδικασία στο μονοπωλιακό στάδιο διευρύνεται, 

μαζικοποιείται, πολλαπλασιάζεται, γίνεται πιό σύνθετη. 

Το πολιτικο-θεσμικό μοντέλο δεν μπορεί ν'αοκεστεί στην ύπα

ρξη ενός κράτους αντιπάλου της κοινωνίας που αναπαράγη απλά | 

την καταστολή και την εξάρτηση. Η κοινωνική συμμαχία μέσα 

στους δεσμούς είναι έθραυστη. Κάθε ρωγμή ισοδυναμεί με MPÍ~ \ 
ση. 

Η εφτάχοονη δικτακτορία υπήρξε το αποκορύφωμα μιας συσοωρευμ Ί 

νης ιστορικής εμπειρίας όπου οι παραδοσιακές πολιτικές στρα- | 

τηγικές έδειξαν για πρώτη φορά τόσο ανεπαρκείς να εξηγή

σουν τη μεγάλο αντίφαση που οδήγησε στη μεγάλη κοινωνική 

κρίση. 

••·. 
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* 
σημείο_6 * Η διεθνής δομική κρίση του παγκόσμιου καπιταλισμού, 

" ~ f , , για πρώτη φορά τόσο βαθειά και διαρκής, που απαιτεί 
. ü_lí2tlKi?̂ lî D_ílQ¿?D

 ι α Λ v¿tt επέκταση και διέξοδο για την παγκόσμια αγο
ρά, και που δεν αφήνει ανέγγιχτο τον "υπαρκτό σοσια
λισμό,,, έφερε στο προσκήνιο την αναγκαιότητα μιας 
νέας παγκόσμιας τάξης πραγμάτων. 
Η ιμπεριαλιστική στρατηγική επιχειρεί μιά αναδιανο
μή του παγκόσμιου πλούτου και των ζωνών πολιτικής 
επικυριαρχίας στην απόπειρα να δημιουργήσει ένα νέο 
παγκόσμιο καταμερισμό της εργασίας. 
Ανεξάρτητα από χη δυνατότητα του καπιταλισμού να Η,ρεί 
τη διέξοδο που αναζητά, τα έθνη και οι λαοί επανα-
öt-απραγματεύονται τη θέση τους σ'αυτό τον καταμερισμό. 
II εξωστρέςοεια κι ο εξαρτημένος χαρακτήρας της ελλη
νικής κοινωνίας δέχτηκε πολλαπλασιαστικά τις συνέπειες 
αυτής της προσπάθειας. 
II δομική ανεπάρκεια της άρχουσας τάξης να διαπραγμα
τευτεί με αποδεχτούς εθνικούς (πολιτικούς και οικο
νομικούς) όρους τη θέση της Ελλάδας στην παγκόσμια 
κοινότητα βρίσκεται στο επίκεντρο τη έντασης που πή-

•
ρε η κρίση στον τόπο μας. Κιόπως απόδ£ί.ξε η ιστο

ρική πράξη, κάθε φορά που γίνεται συνολική επαναδια
πραγμάτευση της θέσης μας στην παγκόσμια κοινότητα 
η εθνική (με την έννοια τηςκαπιταλιστικής ενσωμάτωσης) 
και η'κοινωνική,, [με την έννοια της πορείας και ανάπτυ
ξης στο εσσωτερικό της κοινωνίας) κρίση, είναι δυό 
ταυτόχρονες και αλληλοτροφοδοτούμενες πλευρές που 
Βάζουν σε συνολική δοκιμαόία το έθνος και το λαό μας. 
Παράλληλα στο εσωτερικό της ελληνικής κοινωνίας, η 
όξυνση των αντιθέσεων συνοδεύτηκε με ευρύτατες αλλα
γές τνην κοινωνική διάταξη. Για'μιά δεκαπενταετία 
το αναπτυξιακό πρότυπο δοκιμάζεται στην πράξη και απλά 
παράγει συνεχωά και αναπαράγει την κυίση του σα μεγα
λύτερη ένταση. 
Αποτέλεσμα αυτής της πραγματικότητας είναι το ότι η 
δικτατορία éçcoc στο φώς όλες τις πλευοές μιας τε
ράστιας κοινωνικής κρίσης, με συγκεκριμένα χαρακτη
ριστικά: 
α. Εθνΐΐίά 

φ Είναι κρίση εθνικής ανεξαρτησίας, καθώς απειλεί
ται η εδαφική ακεραιότητα και η επιβίωση του 
έθνους μέσα απο την ιμπεριαλιστική επιβουλή και 
όξυνση παλκΦυ^θ νικούν θεμάτων ή των δημιουργία 
νέων. 

Είναι κρίση του μοντέλου συσσώρευσης, καθώς στην 
οικονομική δομή οξύνονται τα διαρθρωτικά προ
βλήματα και επιδεινώνονται τα μακροοικονομικά 
μεγέθη, (πληθωρισμός, ανεργία, στασιμότητα επεν
δύσεων, εμπορικό ισοζύγιο) 

γ. θεσμικά 
Είναι κρίση τοπ Κράτους και των θεσμών, καθώς 
γίνεται ορατό το αδιέξοδο του "αστικού εκσυγχρο
νισμού,, και η αδυναμία να επιβληθούν θεσμοί Βι
ώσιμοι που να ανταποκρίνονται στις νέες παραγω-
γικές ανάγκες. 

·••• 
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Είναι κρίση χρότιου ζωής και α~ιών κα3ώς o καιανοι-
λωτισμός'συνυπάρχει uè την ισοπεδωτική μεταφορά 
ξένων προχύ-ίων και ο τχολίχης γίνεται αντικείμενο 
χης σύγκρουσης τον τιιό ανχιερατικών ιδεολογιών. 

ε. OS^iïîiîié* 
Είναι κρίση όλων ίων μορφών ανχιπροσώτιευσης σχην 
κοινωνική οργάνωση (κόμματα, συνδικάτα, αυτοδιοί
κηση, συνεχαιρισμοί, σωμαχεία) 

στ. Ταξικά 
Είναι κρίση ολόκληρης χης κοινωνικής διάχα-ης καΟό 
ο κατακερματισμός και η αττοδ ι άρθρωση του κοινωνικό 
ιστού, δεν βρίσκουν uiá ασφαλείς δικλείδες διο-
χέτευαης, ενσωμάτωσης και συναίνεσης. 

• 



/ 

πολιτικός και 

~\ψ 

Ή διαρκής κοινωνική κρίση που συνοδεύει την αναπτυξιακή 
διαδικασία συνδέεται άρρηκτα με το φαινόμενο του κοινω
νικού ριζοσπαστισμού y,ai παράγει το ριζοσπαστικό κίνημα. 
Οι ρίζες του φαινομένου βρίσκονται στην ίδια την ιστορι
κή εμπειρία το:>ν τελευταίοι δεκαετιών. Κάτω arte τις βα
θύτατα ταξικές επιλογές της άρχουσας τά^ης, που συνιστούν 
χο "πρόσοδο „ της εξουσίας της (πολιτική καταπίεση, οικονο
μική εκμετάλλευση, πολιτιστική αλλοτρίωση), οι κοινωνικές 
τάζεις και στρώματα του εργαζόμενου λαού αναζητούν το 
δικό τους εναλλακτικό πρότυπο. 
Σε συνθήκες όξυνσης της κρίσης και καθώς - οι κοινωνικοί 
κραδασμοί και τα πολιτικά αιτήματα βρίσκονται στο επί
κεντρο της εθνικής μας πορείας, η δημιουργία μιας ριζοσπα
στικής δυναμικής που συμπυκνώνει την ακαταστάλακτη και 
απρόσανατόλιστη ακόμη ανάγκη μιας νέας εθνικής και κοι
νωνικής πραγματικότητας κορυφώνεται. 
Η ορμητική είσοδος του ριζοσπαστικού κινήματος στην πολιτι 
κή ζωή της Χ ώρας μετά την μεταπολίτευση πηγάζει απο ορι
σμένες θεμελιακές ανάγκες: 

* Τα ανολοκλήρωτα και αδικαίωτα εθνικά , .τεανδημοκρα-
τικά και κοινωνικά αιτήματα προσφάτων εθνικών και 
κοινωνικών αγώνων(εθνική αντίσταση, ανένδοτοι, αντι-
δικτακτορικοί αγώνες) που επανέφερε στο προσκήνιο 
η κρίση με την εφτάχρονη τυρρανία. 

* Η διαμόρφωση νέων κοινωνικών στρωμάτων που διεκδικούν 
δυναμικά όχ,ι μόνο συμμετοχή στη διανομή του εθνικού 
προϊόντος αλλά συμμετοχή στην άσκηση της εξουσίας. 

* Το αίτημα για μόνιμη κατοχύρωση και ανάπτυξη αυτόνο
μων δημοκρατικών θερμών που να προασπίζουν την δημοκρο 
τική νομιμότητα, την πολιτική ομαλότητα, και την λα
ϊκή κυριαρχία. 

Μέσα απ'αυτές τις συγκεκριμένες ανάγκες, το ριζοσπαστικό 
κίνημα αναζητά την απάντηση στην κρίση, απαιτεί ένα νέο 
πολιτικό προσανατολισμό. 
Έτσι γίνεται κυρίαρχο το αίτημα· της ΑΛΛΑΓΗΣ που χρησιμο
ποιήθηκε με διαφορετικό τρόπο απ'όλους σχεδόν τους πολιτι
κούς φορείς που υπάρχουν στον τόπο μετά'το 1374. 
Ποιος είναι ο πολιτικός φορέας που θα εκφράσει αυτό το 
ριζοσπαστικό κίνημα, που θα εκφράσει αυτή τη διέζοδο, προ
τείνοντας ένα εναλλακτικό πρότυπο, μιά νέα πρόταση εξου
σίας, ήταν το ζητούμενο αυτής της περίοδοι;. 



Aôilvauts* va αναγνώσουν τις πραγματικές διαστάσεις 
της κοινωνικής κρίσης οι παραδοσιακές πολιτικές στρα
τηγικές παράγωγα αλλά και τροφοδότες της δεν μπόρε
σαν μεταπολιτευτικά να εκφράσουν το ριζοσπαστικό 
κίνημα. 

Ήδη το 1974 ολοκληρώθηκε μια. συνεχής πορεία απαγκί
στρωσης ίου λαϊκού κινήματος απο τους πολιτικούς και 
κομματικούς μηχανισμούς ενσωμάτωσης- της-άρχουσας τάξης. 
Η μεταπολίτευση μπορεί να πρόσφερε μιά πρόσκαιρη διέ
ξοδο όμως δεν κατάφερε σε καμιά περίπτωση να αποκρύ
ψει νην κρίση του συνασπισμού εξουσίας του κυβερνούσε 
τις τελευταίες δεκαετίες. 
Η αστική στρατηγική κατέθεσε στην πράξη και μεβά απο 
την άσκηση της πολιτικής εξουσίας την πρόταση και την 
προοπτική της. 
Υπερασπίστηκε με συνέπεια το μοντέλο ανάπτυξης που 
επέβαλε η άρχουσα τάξη και που οδήγησε στα μεγάλα αδι
έξοδα. 
Με το .όραμα της αστίκοδημοκρατικής ολοκλήρωσης να μένει 
χωρίς αντίκρυσμα, με την χωρίς όρους ένταξη στην παγκό
σμια κοινότητα και την επέκταση του δορυφορικού χαρα
κτήρα της οικονομικής και κοινωνικής δομής, με την 
πρόθεση "εκσυγχρονισμού,, των κατασταλτικών μηχανισμών 
του Κράτους, που δεν το εμπόδιζε να γίνεται π ιό-* συγκε
ντρωτικό και γραφειοκρατικό,με τη διακήρυξη μιας"τεχνο
κρατικής, και 'ορθολογικής^ διαχείρησης που δεν μπορούσε 
να υποκαταστήσει την ανεπάρκεια του προγραμματισμού, 
με την όξυνση των κοινωνικών και γεωγραφικών ανισοτή
των . 
Η αδυναμία του "αστικού εκσυγχρονισμού „ σε μιά μπλο
καρισμένη κι εμποδισμένη κοινωνία αποτύπωσε τα σημάδια 
της ο'όλες τις μορφές πολιτικής οργάνωσης και πελατει
ακής συγκρότησης της Λεξιάς, θέτοντας σε κρίση ολόκληρο 
το σύστημα αντιπροσώπευσης που στήριξε την πολιτική 
της εξουσία.. 

Η πρόταση της παραδοσιακής αριστεράς αδύναμη να απεγκλω 
ρίστεί απο τη θεωρία της αναμονής και τη λαϊκομετωπική 
στρατηγική, μόλις νομιμοποιώντας την .παρουσία της 
δεν μπόρεσε να αναχθεί σε ορατή και 3ιώσιμη εναλλακτική 
λύση . 
Δέσμια παρωχημένων αντιλήφεων και πρακτικών, προσπάθησε 
να μεταφέρει μηχανιστικά τάσεις και ρεύματα του κομ
μουνιστικού κινήματος με κυρίαρχη την τρίτοδιεθνιστίκή 
αντίληψη, χωρίς ουσιαστικέ», να τοποθετηθεί στην μεταλλαγ 
των κοινωνικών και πολιτικών διεργασιών που απέφερε 
στον τόπο μας η ταξική πάλη στις σύγχονες μορφές της. 
Η πολυδιάσπαση και η κρίση των κομμουνιστικών κομμάτων 
υπήρξε το προϊόν της κρίσης φυσιογνωμίας και στρατηγική 
τους. 

Τέλος η σοσιαλδημοκρατική πρόταση, δεν ευδοκίμησε στον 

τόπο μας γιατί απουσιάζει η ίδια η υλική 3άση για την 
επιβολή του "Κράτους προηοιας,, 
II σύνδεση της με κάποιες όψεις του αστικού εκσυγχρονο-
σμού και τωντεχνοκρατικών στρωμάτων είναι μερική και 
χαλαρή και όχι ικανή vet συντηρήσει ένα μόνιμο και αξι
όπιστο πολιτικό. . φορέα. 
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ύΎ}\χείο *_. * Η γέννηση και η ανάπτυξη του ΠΑ.SO.Κ. συνδέεται άρ-
Ρ~ nt»~rrt τ Ά ρηκτα με το φαινόμενο του πολιτικού και κοινωνικού 

£2«Í}^A59Í!SÍ_Í'2MÜ ριζοσπαστισμού και την πρόταση εζόδου απο την κοι-
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2^Χ^92νη_ νωνική κρίση. 

Τ " Ξεκινώντας απ'χα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της κρί-
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 σ η ς
 ανάλυσε σε ?>άθος τη συγκεκριμένη μεταπολεμική 

κοινωνική πραγματικότητα στην πατρίδα μας τόσο ανα
φορικά με την ένταξη της στον διεθνή κατά μερισμό, 
όσο και με τις βασικές σταθερές της αναπτυξιακής δια
δικασίας στο εσωτερικό του κοινωνικού σχηματισμού. 
Αναθεώρησε την ί/5ια την ιδεολογία και την αντίληψη 
για την "ανάπτυξη,, οριοθετώντας την απο την ποσοτική 
αύξηση των παραγωγικών δυνάμεων που συντηρεί και ανα
παράγει την υπανάπτυξη . 
Διακήρυξε ότι απαιτείται ένας νιέος συνασπισμός εξουσίας!) 
•που δεν θα Βρίσκεται κάτω απο την ηγεμονία της άρχου
σας τάξης για να υπάρξει διέξοδος στην κοινωνική κρί
ση . 
Διαμόρφωσε μιά στρατηγική πρόταση που στηρίζεται σε 
δυό ουσιαστικές αρχές: 
* κάτω απο το πλέγμα των σχέσεων εξάρτησης δεν 

φ υπάρχει καμιά δυνατότητα αστίκοδημοκοατικής ολο
κλήρωσης, παρά μόνο αναπαραγωγής της κρίσης και 
της υπανάπτυξης. 

* σε συνθήκες καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής δεν 
υπάρχει καμιά δυνατότητα για την πλήρη αποτίνα
ξη της εξάρτησης άρα για την κατάκτηση της εθνικής' 
ανεξαρτησίας. 

Η ιστορική εμπειρία στον τόκο μας δικαιώνει αυτή τη 
θέση, Η προσπάθεια να τάρουμε μέρος στον διεθνή κατα
μερισμό μέσα σε συνθήκες εξάρτησης, οδήγησε, στο σημε
ρινό αναπτυξιακό αδιέξοδο καί κάθε άλλο παρά διασφα
λίζει ΤΟ δοόμ.ο για να

:
Ότάσουμε,, τις αστικές δημοκρα

τίες της Δύσης. 
υξ άλλου ο ¿οίος ο συγκεντρωτισμός των δομών της κοι
νωνίας μας, αποδείχνει ότι καμιά αυθεντική και ισο
μερής ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων δεν είναι δυ
νατή 3τα πλαίσια των σημερινών αχέσεων παραγωγής. 
Αντίθετα η οποία τέτοια δυνατότητα υπάρχει μόνο μέσα 

g^ στη διαδικασία ΐαυτόχρονης αλλαγής αυτών των σχέσεων. 
^Ρ Μ'άλλα λόγια, ο σοσιαλισμός είναι ένα σύγχρονο και 

καθόλου μακρινό αίτημα άν θέλουμε να ξεπεράσουμε την 
κρίση. 
Έτσι στο αίτημα του ριζοσπαστικού κινήπατος για 
αλλαγή το ΠΑ.ΣΟ.Χ. απάντησε με μιά στρατηγική πρόταση 
που επισημαίνει ότι: ο αγώνας του λαού σε μιά περι
φερειακή χώρα όπως η Ελλάδα που γίνεται για την εθνι
κή απελευθέρωση είναι Βασίκή προϋπόθεση και απαραίτητη 
για την ισομερή και αυτοδύναμη οικονομική ανάπτυξη 
και την επίτευξη της πολιτικής δημοκρατίας. 
Κατά συνέπεια: 

Q_?iï^S£_ït9-ïn^_S§^t^l1^9^§j2!SîD2ÎÇS_2yy3^!îï§t 
στρατηγικά^με τον αγώνα_για_το οοσΐαλιστικό_ 
μετασχηματισμό_της_κοινωνικο-οικονομΐκής_δομής

Λ 

Και οι αντικειμενικές συνθήκες σε χώρες όπως η Ελλάδα 
(περιφερειακή χΊοα του Νότου) είναι κυριολεκτικά ευνο
ϊκές για την υλοποίηση ιιιάς τέτοιας στρατηγικής. Τόσο 
σε επίπεδο οικονομικής 3άσης όσο και σε επίπεδο πολι-
ττκο~ιθεολογικού εποικοδομήματος τα μεγάλα αναπτυξια
κά αδιέξοδα, οι κοινωνικές συγκρούσεος, οι κυρίαρχες 
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αντιψάσεις (ταξικές, οικονομικές, πολιτικές, ιδεολο
γικές) , η δομική ανεπάρκεια να επιβληθεί! η πλήρης 
καπιταλισχικαποίηοη των σχέσεων παργωγήςη το "Κράτος 
προνοίας,,, δίνουν τη δυνατότητα να δομηθεί ο νέος 
συνασπισμός εξουσίας των κοινωνικών δυνάμεων της αλ
λαγής. Και δεν είναι καθόλου περίεργο που ο αιώνας 
που διανύουμε (ο αιώνας του μονοπωλιακού καπιταλισμού) 
έχει να επιδείξει μιά σειρά' πολέμων, επαναστάσεων, 
συγκρούσεων, πειραμάτων κοινωνικής αλλαγής στην περι
φέρεια. 
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Εδώ συμπυκνώνεται η απάντηση του ΠΛ.ΣΟ.Κ. στην κοινω
νική κρίση μιά απάντηση-τομή στη σύγχρονη ελληνική 
πολιτική και κοινωνική πραγματικότητα

4
tπού αποτέλεσε 

και *?τον ηνροδόχϊ) της τεράστιας λαϊκής δυναμικής του 
έκφρασε και μετουσίωσε σε πολιτική πρά-η. 

ν 
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-γενικά, χαράκτηρισχ ixd 

Η διακήρυξη χ ης 3ης Σεπχέμ5\οη απέδωσε συμπυκνωμένα και 
παραστατικά χα οράματα και χις σχραχηγικές επιλογές νου 
ΠΑ.ΣO.K. 

προϋπ< 
ριαρχία, αποχελεί προϋπόθεση γ tet χην Κοινωνική Απε
λευθέρωση, πως η Κοινωνική Απελευθέρωση αποτελεί 

'•προϋπόθεση για χην πραγμάτωση χ ης Πολιχικής Δημο
κρατίας „ 

0 χελικός στόχος, το όραμα μιας Πσλιτκής Δημοκρατίας, 
μιας Κοινωνίας Πολιτών που ταυτίζεται με όραμα της σοσια
λιστικής αυτοδιαχείρήσης προϋποθέτει μια • ••ορεία. 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΛΝΞ3ΑΡΤΗΣΙΑ2 - ΛΑΪΚΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ -ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ 

Το χρίπχυχο αυτό αποτελεί το στόχο, οριοθετεί και ̂ εοι-
γρά/ρει το όραμα απαράλληλα όμως είναι και χο στραχηγικό 
πλαίσιο που μέσα του διαρθρώνονται οι διαφορές μορωές 
χου αγώνα του λαϊκού κινήματος. ¡ 
Η διαλεκτική αλληλε-άρχηση ίων τριών πλευρών χου καΟοοίςει 
ακρι0ο!>ς και χην σύνδεση χου εθνικοαπελευθερωτ&χο^ και 
σοοιαλισχικού αγώνα, μέσα σε συνθήκες λαϊκής συναίνεσης, 
συμμεχοχής και κινητοποίησης. ¡[ 

Η διαδικασία ολοκλήρωσης χης εθνικής ανε^αρχησίας, σε 
ιστορικά πλαίσια, βρίσκεται σε δυναμική συμπάρευαη με 
τη διαδικασία ολοκλήρωσης τόσο χης λαϊκής κυριαρχίας όσο 
και χου κοινωνικού μετασχηματισμού. L 
Σχην πορεία μετάβασης η ιεράρχηση χου στόχου χης Εθνικής 
Ανεξαρτησίας αποτελεί χην κύρια πλευρά χου αγώνα μας. Είναι 
το συνδετικό στοιχείο του τροφοδοτεί χην εθνική ενότητα 
και ομοψυχία, που διαμορφώνει χους όρους σύνδεσης με χην 
παγκόσμια κοινότητα, που δημιουργεί uè ους συσχετισμούς 
σχο πεδίο της οικονομίας, των θεσμών, της ιδεολογίας. 
Η αποτίναξη χης ε^άρχησης δίνει και χο μέχρο χης δυνατό
τητας χης αυχοοϋναμης κοινονικής και οικονομικής ανάπτυζης. | 
Η Λαϊκή Κυριαρχία αποτελεί τον ακρογωμιαίο λίθο χης εθνι
κής αυχοουναμίας. Προσδιορίζει σαν σχραχ·ηγικός σχόχος 
σε μια. σοσιαλιστική και ανε \;άρχηχη κοινωνία όχι οι απο
φάσεις παίρνονχαι απο χο Δαό, υλοποιοΰνχαι απο χο Λαό 
και ελέγχονχαι απο το Λαό. 
Το μέχρο καχά.κχησης χου σχόχου δίνει και χο μέτρο χης 
δυνατότηχας για χην αποχίνα'ΐη χης ε;άρχησης και για χην j 
σουιαλισχικοποίηση χων παραγωγικών και κοινωνικών σχέ- .; 
σε co ν . 'Ι 

Κ κοινωνική απελευθέρωση είναι η πεμχουσία χης χορείας 
μεχά3ασης και του σχόχου χης. 3ρί τκεται σχο επίκεντρ-

1 

της αυχοδισ,χειρισχ ικής ιδεολογίας και σχρατηγικής και δεί- ¡ 
χνει χο μέχρο χης κοινωνικής αλλαγής με χην μετατροπή χου 
ιδιώτη σε πολίχη που αποφασίζει πέρα απο χην πολιτική 
και οικονομική σφαίρα ή χην εθνική και κοινωνική πορεία 
για την καθημερινή ατομική και συλλογ .Ική ζωή. 
Είναι ;ρανερό όχι έχει 3ρίσκεχαι η αντανάκλαση αλλά. και χο 

κρίχήρ^, low νέων παραγωγικών και κοινωνικών σχέαεην. 
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Το όραμα και οι στρατηγικοί μας. στόχοι απαιτούν 
μιΛ διαχρονική ιεράρχηση συγκεκριμένων λαϊκών καχα-
κτ |σεων στα πλαίσια της ιστορικής διαδικασίας που 
οδηγεί στην πραγμάτωση χους. 
Οφείλουμε, βέβαια, να ξεκινήσουμε απο τη σημερι
νή κατάσταση, a'co τις δεδομένες συνθήκες. 
Ανάμεσα στην κατάκτηση των στόχων και χη σύγχρο
νη πραγματικότηχα μεσολαβεί ¿να διάστημα, που 
αντισχοιχεί σε μιά ιστορική μεχαβαχική φάση. 
Σ'αυτή τη φάση κυριαρχούν οι κοινωνικές, πολιτικός, 
οικονομικές και ιδεολογικές αντιφάσεις χου παλιού 
συσχήματος χου τόσο oc εθνικό ¿οσ και στο διεθνές 
πεδίο -ιροίχίθούν συνθήκες ανχ ιπαράθεσης, ανχαγ ιονισμού 
και επι μέρους ρήξεοον. 
0 σοσιαλιστικός μεχασχημαχισμός είναι μια.. μακρο
χρόνια, πολυσύνθετη διαδικασία όπου διαμορφώνονται 
οι αντικειμενικές και υποκειμενικές προϋποθέσεις [ 
απ'όπου πηγάζει η αδιάκοπη κίνηση των μαζών' και 
η αγωνιστική δυναμική χου λαϊκού κινήματος, με στό
χο χη ριζική κοινωνική αλλαγή. 

Κατά χη διάρκεια της μετάβασης, οι λαϊκές κατακτή
σεις δεν περιορίζονται σε κάποια αλληλουχία επιπέ
δων (οικονομικό, πολιτικό, ιδεολογικό) αποκομμένων 
μεταξύ τους, οϋχε σ'ένα αθροιστικό σύνολο στόχων 
που αντιστοιχούν σε προκαθορισμένη βαθμίδα αν»".: τυ~ 
ξης των παραγωγικών δυνάμεων. 
Λεν αποδεχόμαστε τη σχηματική τομή που αντικαθιστά 
μηχανικά τον ένα τρόπο παραγωγής με τον άλλο.Απορ
ρίπτουμε τη θεωρία του τεμαχισμού της παραγωγικής 
και κοινωνικής διαδικασίας σε αυθε ρετους πρόσθιο- \ 
ρισμούς σταδίων. Η σημερινή κοινωνική κρίση απαιτεί 
σταθερή αντιεζαρτησιακή στρατηγικής εκσυγχρονισμό 
και εκ ¿ημοκρατίσμό της κοινωνικής και .οικονομικής 
δομής αλλά ταυτόχρονα και σπο την αρχή ριζικές δο
μικές αλλαγές που να διαμορφώνουν αλλά και να επι
στεγάζουν τους νέους κοινωνικούς συσχετισμούς. 

Et/-í?yi2„l;^L„97.21£¿-§í_Ltf2ií2tLl2_212¿Z--£i-.9„I3_221?íiX§k2L 
'd9i Ο^ορΥανικοτητα τ'3£_πορειας μετάΒασ^ο^τΌ ενιαίο 
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Ξξ ίσου καθοριστικό στοιχείο για την πορεία μετάβα
σης είναι σε κάθε_χρονικ^_Φάση_οι

-
επι

-
μέρ 

κτήσεις__να επεκτείνονται και να καλύπτουν σαν ο.ογανι
ν 

χό_σύνολο_ολό:<λπρη_τΐ] ν_Ηοι νωνία. 
Μόνο έτσι μπορο·')ν να δράσουν αποτελεσματικά ν'αλλη-
λοτροφοδοχούν χ η δυναμική τους, ν'αλλάξουν συνολι
κά την κοινωνική πραγματικότητα. 
Απορρίπτουμε την αντίληψη που αναγορεύει την αφη
ρημένη "αύξηση των παραγωγικών δυνάμεων,, σε αυτό-
προωθητική δύναμη της πορείας των κοινωνιών, μιά 
αντίληψη που συνεπάγεται το μηχανιστικό καθορισμό 
χου εποικοδομήματος ως αντανάκλαση της παραγωγικής 
βάσης. 
Σχην πορεία μετάβασης για χην ανάπτυξη των παραγω
γικών δυνάμεων και χην εκμετάλλευση των πλουτοπαρα
γωγικών δυνατοτήτων της πατρίδας μας καθοριστικό 
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ρόλο θα διαδραματίσει η εδραίωση των νέων σχέσεων 
παραγωγής, με χην ουσιασχική συμμετοχή χων εργα
ζομένων και χων κοινωνικών φορέων σχο κύκλωμα 
παραγωγής, διαχείρησης, διανομής χου προϊόντος. 
Ταυχόχρονα πισχεύουμε όχι είναι χο ίδιο καθοριστι
κή η δράση σχο εποικοδόμημα, η ιδεολογικο-πολιχι-
κή παρέμβαση, για την εδραίωση χων νέων α-ιών μιας 
ανε5αρτηιης εθνικής πορείας, και μιας κοινωνικής 
αλλαγής που έ#ει ως επίκεντρο χον ίδιο χον άνθρω
πο. Π σύνθετη διαδικασία της ανάπτυξης χων παρα
γωγικών δυνάμεων μέσα απο τις αλλαγές χων παραγω
γικών σχέσεων, όπως και η μετα,3ολή χων σχέσεων 
παραγωγής μέσα απο χην αύξηση των παραγωγικών δυ
νάμεων, η σημασία χων νέον κοινωνικοί σχέσεων χόσο 
σχο πεδίο χης παραγωγικής διαδικασίας όσο και σχο 
πεδίο χης νέας κοινωνικής συγκρότησης/ οδηγεί στην 
ανάγκη παρέμβασης στην ολότητα, και απορρίπτει 
χην ιεραρχία των μηχανιστικών προτεραιοτήτων. 

· • 
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Η πορεία της σοσιαλιστικής αλλαγής σημαδεύεσαι κυριο
λεκτικά σ'όλο της το εύρος με τη Δημοκρατικήςιαοικα-
σία. 
Στην αφετηρι'α της βρίσκεται ο δημοκρατικός τρόπος ανό
δου των λαϊκοΥν δυνάμεων στην εξουσία, Π κατάκτηση της 
Κυβέρνησης απο το ΠΑ.ΣΟ.Κ. σε συνθήκες πολιτικής αυτο
δυναμίας που αποτέλεσε και το επιστέγασμα μιας συνολι
κής κοινωνικής αναδιάταξης και του νέου κοινοτικού συ
σχετισμού οριοθετεί απο την αρχή κι όλας τον Δημοκρα
τικό Δρόμο. 
Πρόκειται για μιά πολιτική διαδικασία που επικυρώνει 
καθημερινά και προωθεί την αλλαγή των κοινωνικών συσχε
τισμών και που θεσμοθετεί τα νέα πεδία άσκησης της πο
λιτικής εξουσίας διευρύνοντας διαρκώς τη λαϊκή αποδοχή 
και συμμετοχή. 
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Η άρχουαα τάξη και η πολιτική της έκφραση ουδέποτε, ιστο
ρικά, συνδέθηκαν στον τόπο μας οργανικά με το_ζήνομα__της 
éDŷ HQSiííiS.iL ένα ζ ίτημα που αποτέλεσε πάντοτε προνομια
κό πεδίο αντιπαράθεσης για τις λαϊκές δυνάμεις. 
Τους δημοκρατικούς θεσμούς, με την σχετική αυτονομία και 
την ευρεία κοινωνική-λαϊκή διαστρωμάτωση το-ος φοβάται η 
άρχουσα τάξη γι'αυτό τους αποδυναμώνει και τους περιθω
ριοποιεί. Αντίθετα για τις λαϊκές δυνάμεις αποτελούν όχι 
μόνο πεδίο δημοκρατικής αντιπαράθεσης αλλά και τόπο ανα
βάθμισης και συγκρότησης της κοινωνικής τους δυναμικής. 
Η ÍI-2¿-klt'iLÍ-2LL9Í-2ir|Ta και η oQ|iOKpaTiK̂ _voy_iuÓTjQTa ενώ 
για το κατεστημένο υπήρξαν πάντοτε ένα τακτικό ζήτημα 
για τους εργαξόμενους έχουν κυριολεκτικά στρατηγική ση
μασία. 

Έτσι η στρατηγική της μετάβασης αρχίζει,ολοκληρώνεται .· 
και εξαντλείται στο γόνιμο έδαφος της κοινοβουλευτική^ 
§0Ü2iíQ£IÍ5íí' X0JPÍC να

· κλείνει καμιά διαδικασία και να 
καταργεί αυταρχικά κανένα δικαίωμα. 
Αντίθετα σέβεται, κατοχυρώνει και υπερασπίζει χους δημο
κρατικούς θεσμούς. 
Αυτό σημαίνει ότι διασφαλίζει τον κομματικό πλουοαλισιαό, 
την κοινωνική πολυφωνία, την ελευθερία στην σκέψη και 
τη δράση, και τα δικαιώματα του πολίτη. 
Επιδιώκει την κοινωνικοποίηση και τον κοινωνικό έλεγχο 
τόσο των μέσοον παραγωγής όσο και των μέσων εξουσίας. 

Απο εδώ απορρέουν συγκεκριμένες επιλογές για τον Λημο-
κρατικό Δρόμο : 

* Στην Οικονομία, 
όπου σ'ένα μικτό σύστημα συνυπάρχουν, δοκιμάζονται, 
συναγωνίζονται και συγκρούονται οι διάφοροι τομείς 
με τις παλιές και τις ιιέες παραγο^γικές σχέσεις. 

* Στους ^σμούς 
όπου συνυπάρχουν και αλληλοεξαρτώνται οι μορφές της 
αντιπροσωπευτικής Δημοκρατίας με τις μορφές της άμε
σης Δημοκρατίας, της συμμετοχής, ίου ελέγχου και 
της αυτοδιαχείρισης. 



μέσα"από τον εκδημοκρατισμό των δομών, των μηχα
νισμών και των λειτουργιών του και την υποταγή του 
στην κοινωνία. 

* Στον KQXIXIOUÒ, 
όπου επιτρέπει την ελεύ3ερη διακίνηση των ιδεών και 
κατοχυρώνει τη σύνθεση ή και τη σύγκρουση ίων ρευ
μάτων, χωρίς νσ. επιβάλλει με "άνωθεν" εντολές μιά 
και μόνη Κρατική άποψη, στο χωόο της τέχνης και της 
κουλτούρας. 

* Στην Κοινώνία
Χ
 · 

όπου διαμοοφώνει τις τίοινωνικές δυνάμεις με την τα-
5ική συνεί<£ίιση και την πολιτική ωριμότητα, που να 
διασφαλίζουν το δημοκρατικό, ελεύθερο και ανθρώπινο 
χαρακτήρα της μετάβασης και να διατηρούν ανοιχτές 
τις δυνατότητες για ευρύτερους ριζικούς μετασχημα
τισμούς στις δομές και στους θεσμούς. 

Όλα αυτά σημαίνουν, ότι η Στρατηγική της Μετάβασης δημι
ουργεί νέες πολιτικές συντεταγμένες και νέες κοινωνικές 
δυναμικές. 
Αυτές οι συντεταγμένες και οι δυναμικές οδηγούν σε κάποια 
στιγμή στο ποιοτικό άλμα και πέρασμα, που αναδύεται ως 
καρπός συσσωρευμένων ώριμων ποσοτικών αλλαγών„, που υπόκει
νται πάντα στην κρίση και την ετυμηγορία του λαού. Κατά 
συνέπεια, μη ζητάμε απο την αρχή της μεταβατικής πορείας 
τη συνολική, ποιοτική και αμετάτρεπτη αλλαγή ως προϊόν 
μιάς κρατικής αυταρχικής επιλογής, έζω και πέρα απο τη 
συνείδηση του Ελληνικού Λαού. 
Η πρωτοπορία ενός σύγχρονου ριζοσπαστικού σοσιαλιστικού 
φορέα, δεν έγκειται στην επιβολή ή και στον "βιασμό" μιάς 
επιλογής αλλά στη δυνατότητα του να πείσει^ να προετοιμά
σει και va σφυρηλατήσει τη λαϊκή συνείδηση με Δημοκρατι
κά και μόνο μέσα. 
Αυτή η στρατηγική μετάβασης τη μόνη ορατή πορεία, που ενο
ποιεί και gjnικυρώνει την πλατιά κοινωνική συμμαχία των 
μη προνομιούχων. Είναι η μόνη πορεία που προφυλάσει, μέσα 
απο μιά ανασύνθεση των επιμέρους συμφερόντων, απο τον συν
τεχνιακό κατακερματισμό της κοινωνίας, του κράτους και 
του Κινήματος. 
Ξίναι η μόνη πορεία, που τόσο στην αρχή της όσο και αττην 
προοπτική της δεν επιβάλλει αγκυλωμένους και κλειστούς 
θεσμούς για να εγκλωβίσουν την κοινωνία και τον πολίτη. 
Είναι τέλος η μόνη πορεία, που μπορεί να αναδείξει ως 
νέα κατάσταση μιά νέα, πολιτικά και ιδεολογικά, διευθύνου
σα κοινωνική συμμαχία, όχι μέσα απο θέσφατες ιστορικές 
και νομοτελειακές αναφορές, αλλά μέσα απο αγώνες, διαφο
ροποιήσεις και μετασχηματισμούς που οδηγούν σε μιά "κοινω
νία πολιτών". 
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σημείο 13. * Κ νέα διευθύνουσα κοινωνική συμμαχία θα αποτελέσει το 
δυναμικό πολιτικό και κοινωνικό αποκρυστάλλωμα της υλο-

B̂-SfïoSîOÏJkÎia ποίησης στην πράζη της στρατηγικής πρότασης που συνιστά 
""„:„ η Εθνική Λαϊκή Ενότητα. 

Οι κοινωνικές τάζεις και στρώματα του εργαζομένου λαού/ 
που βρίσκονται κάτω απο την εξάρτηση και την εκμετάλλευ
ση του μονοπωλιακού κεφαλαίου και που αποτελούν την συν-

ριπτική πλειοψηφία του λαού έχουν αντικειμενικό συμφέρον (εθνικό, τα5ικό,πολί-
ΐκύ) στην σοσιαλιστική- αλλαγή και αποτελούν τις κοινωνικές δυνάμει ς fioDrnrítupgô  

Είναι η ενδυναμει λαϊκή - κοινωνική βάση στην διαδικασία 
της σοσιαλιστικής μετάβασης.' 
Η ΕΛΞ εκφράζει και προβάλλει την πορεία σύγκλισης 7ίαι 
ενοποίησης του αγώνα, των στόχων, των συμφερόντων και 
των οραμάτων των κοινωνικών δυνάμεων της αλλαγής. 
Σχα πλαίσια αυτά η ΕΛΞ: 

* Είναι ισότιμη κοινωνική συμμαχία που εκφράζεται τό
σο στο πσδ^ο της γενικής πολιτικής πάλης, όσο και 
στον οικονομικό-διεκ¿τκητικό αγώνα ή τον αγώνα για 
το "τοπικό πρόβλημα,, 

Απορρίπτουμε την αντίληψη και την πρακτική της ταξικής 
πρωτοπόρείας με τη μορφή της βίαιης επιβολής μιας τά^ης 
πάνω στους "συμμάχους,, της στα πλαίσια της κοινωνικής 

••- - συμμαχίας. 
* Αποτελεί το πλαίσιο σύνθεσ^ς^και μεχαο^2ματισμού_ 

των κοινωνικών αντιθέσεων που υπάρχουν ανάμεσα 
στα μη προνομιούχα στρώματα υποτάσσοντας τ ες στην 
κυρίαρχη αντίθεση με τις δυνάμεις της εξάρτησης 
και της οικονομικής ολιγαρχίας. 

* Έχει συγκεκριμένο noXíxiuo^poaauaxoXiouó σε αντι-
ϊμπεριαλιστίκή και αντιμονοπωλιακή βάση, 

* Αποτελεί τη δυνατή μεγαλύτερη εθνική και πολιτική 

συμπάρευση και συνοχή στους κοινωνικούς χώρους, χω

ρίς πολώσεις διασπάσεις και σεχταρισμούς και χωρίς 

κανένα στοιχείο"λαϊκό-μετωπικής στρατηγικής. 

Είναι αυχόνομη στρατηγική πρόταση που διαμορφώνει τους 

απαραίτητους εθνικούς, πολιτικούς,-κοινοτικούς όρους 

μιας αυτοδύναμης-διαζευτικής_λύσ^2, ενταγμένη και άμεσα 

και προοπτικά στην αντιπαράθεση και την ρήΓ;^ με την πο

λιτική της άρχουσας τάξης. 

^5ΐ?ί·£_ί1-2-ϊ2Χΰ2^ει_το_νέο_ιστορι 

• 

2^2.. 5 Ξ 2L
)
2.k 2-£Λ 

-
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y?k_D_. θεσμική 

2Ι650ΠΠ*3Ηί 

* Το ενοποιητικό και καθοριστικό στοιχείο στη στρατηγική 
του Δημοκρατικού Δρόμο'), ¡του προσδ ι ορίζει τα μέσα και 
του τρόπο παρέμ,3ασης είναι η θεσμΐκό__διαΰικασία που 
προκύπτει σαν το αποτέλεσμα της πάλης τοΰ~δϊαρ3ρωμένου 
μαζικού κινήματοςστο Κράτος και τους θεσμούς και της διά
ρθρωσης της με την άσκηση πολιτικής εξουσίας, απο τον 
φορέα του λαϊκού κινήματος. 

Κάθε θεσμός δεν είναι απλά το προϊόν κάποιας νομοθετι
κής ρύθμισης, ούτε ο χώρος μιας αφηρημένης ιδεολογικό- -
πολιτικής πάλης. 0 θεσμός μπορεί να χαρακτηρίζεται απο 
μιά κυρίαρχη ιδεολογική, πολιτική, κοινωνική ή οικονο
μική πλευρά αλλά στην ουσία αποτελεί μιά ολότητα που 
διαπερνάται και καθορίζεται απο τις σχέσεις παραγωγής, 
ano τις ιιοινωνικές σχέσεις, αφού στην ουσία τις εκφρά
ζει, τις οργανώνει, τις νομιμοποιεί, και μπορεί ακόμα 
και να τις τροποποιήσει. Από την άποψη αυτή οι θεσμοί 
στηρίζονται σε μιά συγκεκρινένη υλική και κοινωνική βά
ση, που καλύπτει συγκεκριμένες ανάγκες, στα πλαίσια της 
παραγωγικής διαδικασίας και της κοινωνικής ζωής. 

0 μοχλός για το δημοκρατικό μετασχηματισμό του κάθε 
θεσμού, και ιδιαίτερα στα πλαίσια της εδραίωσης τον νέων 
σχέσεων παραγωγής, είναι_το_μαζικό_κίνημα. Η οίκονομική-
-τεχνίκή υποδομή και η νομική έκφραση του κάθε θεσμού 
αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για την υπόσταση του. 
αλλά το καταλυτικό στοιχείο για την ενεργοποίηση, τη 
λειτουργία και τη δυναμική ανάπτυξη των θεσμών είναι 
η παρουσία και δράση του μαζικού κινήματος στο εσωτερικό 
τους. Το μαζικό κίνημα οφείλει να διευρύνει τη συμμετο
χή του στην άσκηση ε5ουσίας μέσα ano όλες τις μορφές 
της πάλης του (εθνική, πολιτική, κοινωνική, συνδικαλι
στική, τοπική, κλπ.) τόσο στους αντιπροσωπευτικούς θεσ
μούς όσο 7ΐύρια μέσα στους πρωτοπόρους θεσμούς της άμεσης 
"λαϊ κ ή ς παρ έμ3 αση ς. 

Η πρώτη κατεύθυνση της θεσμικής στρατηγικής αποβλέπει 
σ τ ο 2k^H2^§uU2H22-ïkl;2^kl§ï2axny2Ik2y^ με κύ
ριες πλευρές την ελληνοποίηση, τη δημοκρατική και αντιΥρο 
φειοκρατική λειτουργία και τον εκσυγχρονισμό. 
Στη δάση αυτής της στρατηγικής 3ρίσκεται η υπέρβαση του 
Κρατισμού, η διάχυση της Κρατικής εξουσίας στην κοινω
νική λειτουργία, με τηνέννοια της λαϊκής συμμετοχής 
του κοινωνικού ελέγχου, της ολοκληρωμένης δημοκρατίκής-
-κοινωνικής δομής. Το κοινωνικό στοιχείο - δηλ. οι κοι
νωνικές σχέσεις όπως θα διαμορφώνονται στην πορεία της 
μετά3ασης - θα απορροφήσει το υπερβατικό - Κρατικό στοι
χείο, θ α οργανώσει και θα κατευθύνει το οικονομικό πε
δίο, θα εμπλουτίσει και .θα αναπλάσει το πολιτιστικό. 

Η δεύτερη κατεύθυνση της θεσμικής μας στρατηγικής απόβλε
πε Ι~στο~μετασχ^ ματ ΐσμό_και_την_ο^ 

Θεο>ρούμε~ότΐ~η~δΐαοικα^ία της αντιπροσώπευσης όχι απλά. 
πρέπει να ενισχυθεί, αλλά οι θεσμοί που την εκφόαζουν 
(κοινοβούλιο, συνδικάτα, συνεταιρισμοί, αυτοδιοίκηση, κλπ) 
είναι απαραίτητο να γίνουν στο χώρο τους αυτόνομοι_πΛλο], 
άσκησης ε-ουσίας που να αντιστοιχεί στις. αναπτυξιακές 
και παραγωγικές ανάγκες. 

Υ. 
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H τρίττ] κατεύθυνση της θεσμικής μας στρατηγικής;, απο
βλέπει στην δημιουργία ενός Πλέγμαχος^θεαμώλ^άμεσης^ 

ΕΟω 8ÍVCXI ίο πεδίο των νέων μορφών οργάνωσης της λαϊκής 
3άσης που διασφαλίζουν τον έλεγχο, την ανακλητότητα 
τη συμμετοχή σ'όλη την κλίμακα λειτουργίας και ανάπτυ
ξης αυτών των θεσμών. 

Είναι ο χώρος του κοΐνωνικού^εΐραματΐ21^2ΐί
 ΤΤ
-
ου
 δοκιμάζει 

στην πράΊίη την ιδέα και τον πρακτική της αυτό δ ι αχεί ρήσης 

Οι- τρεις αυτός πλευρές της«παρέμβασης στο Κράτος και 
θεσμούς με την παράλληλη και ;διαλεχτική τους σύνδεση, 
δεν είναι απλά. όροι και προϋποθέσεις για τη σοσιαλιστική 
αλλαγή αλλά περιγράφουν το ίδιο της το περιεχόμενο. 
Επεκτείνονται σ'όλο το εύρος της κοινωνικο-οικονομικής 
δομής και στο θεσμικό εποικοδόμημα, συνδέουν το πολιτι
κό με το οικονομικό και το ι/οέολογικό στοιχείο, αρνού
νται την υποβάθμιση του σοσιαλισμού σε απλό οικονομικό 
με τασχη ματισμό. 
Είναι η ί'δά,α θεσμική στρατηγική που περιγράφεται με το 
τρίπτυχο ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ-ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ 
που δίνει απάντηση και στους στόχους και στη διαδικασία 
και στους μοχλούς μετασχηματισμού των παραγωγικών σχέ
σεων, αλλά ταυτόχρονα περιγράφει τη σοσιαλιστική μορφή 
κοινωνικής οργάνωσης, 
Έτσι διαμορφώνονται οι όροι μετάβασης απο μιά μπλοκαρι
σμένη κοινωνία, υποταγμένη στο Κράτος σε μιά ανοιχτή, 
σύγχρονη, ελεύθερη και δημοκρατική κοινωνία που ».παύει 
να υπάρχει η εκμετάλλευση ανθρώπου απο άνθρωπο. 

Η ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ συμπίπτει και ταυτίζεται στρατηγικοί με 
ένα νέο αναπτυ^ίακό^πρότυπο στηριγμένο στο Δημοκρατικό 
Προγραμματισμό και την Περιφερειακή Ανάπτυξη κι όπου 
οι αποφάσεις και οι -επιλογές γίνονται στην κατώτερη 
δυνατή βαθμίδα, 
Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ συμπίπτει και ταυτίζεται στρατηγικά 
μ'ένα νέο μομτέλο παραγωγικής

Μ
διαδικα.σίας_ που να στη

ρίζει την αυτοδύναμη ανάπτυξη και να υλοποιείται σ'όλη 
τη§ κλίμακα απο κοινωνικούς φορείς. 
Η ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ συμπίπτει και ταυτίζεται στρατηγικά 
μ'ένα νέο__τύπο_κοινωνικής_οργάνωστ]ς όπου ο Κρατισμός 
δίνει τη θέση του στην κοινωνία των πολιτών και όπου 
ο άνθρωπος γίνεται ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ που διαμορφώνει την ιστο
ρία τη δική του, της κοινότηταςπου ζεί, του τόπου του. 
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Είναι η ίδια θεσμική στρσ.τηγική που περιγράφεται με χ ο 
τρίπτυχο ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣίΙ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΚΪΠΙ-ΑΥΤΟΔΙΛΧΕΙΡΗΕΙΪ 

που δίνει απάντηση και στους 21§X
ou
Q )íaL

 σ τ τ ί
 §^

(
3§111^2ί^ 

και στους Ηθμούς μετασχηματισμού των παραγοογικών σχά
σεων, αλλά ταυτόχρονα πεοιγράφει τη σρσιαλισττκή μορ.ρή 
HOL νω ν ι κ i ς οργάνωση ς . 
Έτσι διαμορφώνονται οι όροι μετάβασης απο μιά μπλοκαρι
σμένη κοινωνία, υποταγμένη στο Κράτος σε μιά ανοιχτή,. 
σύγχρονη, ελεύθερη και δημοκρατική- κοινωνία που παύει 
να υπάρχει η εκμετάλλευση ανθρώπου απο άνθρωπο. 

Η ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ συμπίπτει και ταυτίζεται στρατηγικά με 
¿να νέο αναπτυ^ΐακό_πρότυπο στηριγμένο στο Δημοκραχ ικό 
Προγραμματισμό και την Περιφερειακή Ανάπτυξη κι όπου 
οι αποράαεις και οι επιλογές γίνονχαι σχην κατώτερη 
δυναχή βαθμίδα. 
Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ συμπίπχει και ταυχίζεχαι σχραχηγικά 

μ'ένα νέο μοχιχέλο ]32-22-!̂ ïî £_§i9§k̂ 93l'2-£ ΓΓ
-
ου ν α

 στηρίζει 
την αυτοδύναμη ανάπχυ^η και να υλοποιείχαι σ'όλη χην κλί
μακα απο κοινωνικούς φορείς. 
Η ΑΥΤΟΔΙΑΧΞΙΡΙΙΣΗ συμπίπχει και χαυχίΓ,εχαι σχραχηγικά 
μ'ένα νεο_χϋπο_κοινωνικ^ς_οργάν·ω^ όπρυ ο Κραχισμός 
δίνει χ η 3έσχ χου σχην κοινωνία των πολιχών και όπου 
ο άνθρωπος γίνεται ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ που διαμορφώνει χην ισχο-
ρία τη δίκη χου, χης κοινόχηχας που 1"εί, χου χόπου χου, 

Η ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥ3Η προσδιορί
ζει χόσο χη σχέση μας με χην παγκόσμια κοινόχηχα (αυτο-
κενχρωμένη οικονομία) όσο και χην εσωτερική αναπτυξιακή 
διαδικα3ΐ'α (ισομερείς ανάπχυ-η) και χην παρέμβαση σχις 
σχέσεις παραγωγής. 
Η αυχοδύναμη ανάπχυΞη δεν σχεχίζεχαι με χην απομόνο>ση 
ή χον ουτοπικό σχόχο της αυτάρκειας, αλλά ανχίθεχα δρο
μολογεί χην χώρα σχην πορεία χης απαλλαγής χης καθοδή
γησης της οικονομίας μας απο ζένα κέντρα και κεφάλαια, 
απαλλαγή απο χην εκμετάλλευση, και αναπροσανατολίζει χην 
οικονομία σε μιά αποκενχρωμένη ανάπτυξη. 
Η πορεία χης αυτοδύναμης ανάπχυ-ης που

 Π
εκινά, αναπχύσσεχ 

και ολοκληρώνεται σ'ολόκληρο το μετα3αχικό σχάδιο, απο
τελεί την Ελληνική πρόταση σχην ιστορική πρόκληση χης 
διεθνούς κρίσης και είναι αναντικατάστατο συστατικό 
στοιχείο χης ανεξάρτητης Εθνικής πορείας. 
Η αυτοδύναμη ανάπτυξη : 

Συνδυάζει χους οικονομικούς, κοινωνικούς και πολιτι
στικούς στόχους. 
Προωθεί χους νέους δυναμικούς χεχνολογικούς, κλάδους 
που αναβαθμίζουν χη θέση χης χώρας σχο παγκόσμιο 
οικονομικό σύαχημα 
Προχο)ρεί στην ανασυγκρότηση και ανασύνθεση της χώρας 
μέσα απο μιά αποκεντρωμένη και ολοκληρωμένη ισόρρο
πη περιφερειακή ανάπτυζη. 
Προϋποθέτει την αποφασιστική συμμετοχή των εργαζο-
μέων και την χρησιμοποίηση όλου του παραγωγικοί') 
δυναμικού. Η αλλαγή των παραγωγικών σχέσεων, οι θεα-
μικές και δομικές αλλαγές εξασφαλίζουν όχι το ευρύ
τερο κοινονικό σχοιχείο αναλαμβάνει χηνίδια χην 

•υπόθεση χης παραγωγής, την υπόθεση της ανάπτυξη 

V 
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0t ü2Xi°í μετασχηματισμού των σχέσεων παραγωγής που 
αποτελούν και τις δομικές, αλλαγές στην πορεία της 
ελληνικής κοινωνίας καθώς και το οργανικό στοιχείο 
της αυτοδύναμης ανάπτυξης είναι: 
* η γρήγορη και αποφασιστική μεταβίβαση εξουσιών 

απο το κέντρο στην περιφέρεια μέσα απο την απο
κέντρωση πόοοον, αρμοδιοτήτων, υπηρεσιών. 

* η βαθμιαία κοινωνικοποίηση των στρατηγικών το
μέων της οικονομίας μας. 

* η ευρύτατη ^υνετοιριστική οργάνωση των αγροτικών 
και των μικρομεσαίων στρωμάτων. 

* η εφαρμογή του Δημοκοατ¿κού_ποογραμαατισμου_ με 
τη θεσμοθέτηση λειτουργιών που να επιτοέπει την 
αποφασιστική συμμετοχή στις προγραμματικές δια
δικασίες των κοινωνικών φορέων 

* την εδραίωση και κατοχύρωση νεων_θεσυ.ών οργάνωσης 
της λαϊκής βάσης σαην ανάπτυξη και την~παααγωγή. 

•ν 
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Τις απαραίχη^ες προϋποθέσεις για την πορεία μετάβασης 
συμπληρώνει ο κατάλυαικός ρόλος του πολιτικού φορέα 
χης Αλλαγής σχα πλαίσια της πολυκομματικής δημοκοα-
τίας. 
Ο χαρακτήρας, η μορφή και η λειτουργία μιας πολιτικής 
οργάνωσης τχου θέλει να συμμετέχει, να καθοδηγήσει και 
να προσανατολίσει τον αγονυα του λαϊκού κινήματος στην 
εφαρμογή χης σχραχηγικής χου Δημοκρατικού Δρόμο'), έοχε-
ται σε πλήρη αντιπαοάθεση και ρήξη με τις παραδοσιακές 
μορφές χης πολιτικής OQxaüs-xzac,-· — 
Έτσι είναι μιά οργάνωση

 τ
.ςπ öev ?υμβι3άζεται ούτε με 

χην κλασσική μορφή χου αστικό-) κόμματος τοπ στον τόπο 
μας ταυτίζεται με την αναπαραγωγή και εδραίωση της 
πελατειακής σχέο̂ τις και την αντίληψη και πρακτική χου 
παλαιοκομματισμού, ούτε με την οργάνωση σε κομματικό 
επίπεδο της πρωχοτχορείας μιας τάξης στη λογική των 
"επαγγελματικών της επανάστασης,, 

Χατά συνέπεια ο πολιτικός φορέας χης αλλαγής: 
* σε σχέση με χη μορφή του αγώνα που διεξάγει και· 

που χαυχίζεχαι μ'αυχόν του λαού για ανεξαρτησία 
και κοινωνική αλλαγή, έχει χαρακτήρα εθνικοαπελευ; 

θερωχικό
 η α ι 222i9^¿Sl¿£íá 

* σε σχέστ] με χην τα~ΐκή αναγωγή και τον κοινωνικό 
προσανατολισμό της εκφράζει τα συμφέροντα της νέας 
διευθύνουσας κοινωνικής συμμαχίας των μη προνομιού
χων και αποτελεί καταλυτικο\_]Αθ}ςλό_ για την ενοποί
ηση, τον προσανατολισμό, και τη δράση τους 

* σε σ̂ εση̂  με χην σύνδεση χης με χις .' .' κοινωνικές 
δυνάμεις χης ΕΑΞ έχει χαρακχήρα ανοιχχο, μαγικό 
και αντιπροσωπευτικό 

* σε σχέση με το μαζικό κίνημα είναι φορέας πάλης 
και καθοδήγησης, ενόχν]τα.ς_και πολιχτκού_προσαναχΌ~__ 
^¿2Ll22 Kat' ï9i2îi'̂ ëWt2D 1 ω ν

 αρχών της δημοκρατικής 
διάρθρωσης της αυτονομίας των θεσμών και των μορφών 
της πάλης, της ταξικής και πολτικής ενότητας στόχων 
τακτ ικών, προγραμμάτων. 

* σε σχεση_ με την εσωτερική της οργάνωσης και λειτου 
ργίας συ^ττχίζεται στο αναπτυξιακό μοντέλο οργάνω
σης χης νέας κοινωνίας, καχοχυρώντοντας Αημοκραχι-_ 
ÍíÜ_eíi2§¿?í92*JÍ.2' Ρτην εκτίμηση, χο σχεδιασμό και τη 
λήψη των αποφάσεων και Ξνιαία_Αντίληψΐ] σχην πολιτι
κή πράξη, 

Μιά τέτοια πολιτική οργάνωση έχει τη μορφή ενός ριζοσπα
στικού σοσιαλιστικού κινήματος που στην πορεία της Λλλαγ 

1. Μεταθέτει τις λαϊκές δυνάμεις στο κέντρο θάοο
1
 >ς ά

σκησης της πολιτικής εξουσίας. 
2. Διαμορφώνει προσδιορίζει και επικυρώνει τις λαϊκές 

κατακτήσεις κρατώντας πάντοτε επίκαιρο το όραμα της 
νέας κοινωνίας 

3. Γίνεται τόπος συγκροτούμενης συνείδησης για ολόκλη
ρο το λαϊκό κίνημα. 

4· Αποδέχεχαι και υποοχ^ρίζει^χην ανχ ιπροσωπευχ ική δη-
μοκραχία Ηαχοχυρώνει_στΐΊν_τράξη. την θεσμική ι^οχίμί 
των πολιτικών φορέων, καταχτά χην πρωχοπορεία στο 
λαϊκό κίνημα, σέβεται χην~αϋχονομία χων θεσμών και 
χων λει χ ουργιών χ ους, 
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Η στρατηγική του Δημοκρατικού Δρόμου, του εύστοχα χαρα
κτηρίστηκε ο '"Τρίτος Δρόμος,, για το σοσιαλισμό βρίσκε
ται σε ριζική αντιπαράθεση με τις δύο παραδοσιακές στρα
τηγικός του αναπτύχθηκαν στις αρχές του αιώνα μας και 
σημάδεψαν την πορεία του σοσιαλιστικού και κομμουνιστι
κού κινήματος. 

ΰ§^_932§ΕΧετα_ι_τον_σοσΐ2^δ2μοκρατικό_δρό]ΐο που εξανχλε ί 
την πορεία μετάβασης σε κάποιες οριακές μεταρρυθμίσεις 
κορυφής, ωραιοποιώντας to πρόσωπο χου μονοπωλιακού καπι
ταλισμού και παρακάμπτοντας το πολιχικό και κοινωνικό 
περιεχόμενο χου σοσιαλισμού. 
Η σοσιαλδημοκρατία που έχει τις ρίζες της στη 2η Διεθνή 
τοποθετεί το Κράτος έξω και πάνω απο την κοινωνία και τις 
αντιθέσεις που την κινούν. Οι τάζεις μέσα στον κρατικό μηχα 
νισμό χάνουν τον ταξικό τους μανδύα γίνονται λειτουργοί 
του "ουδέτερου Κράτους,, 
Το πανίσχυρο σύγχρονο Κράτος λειτουργεί σαν διαιτητής των 
κοινωνικών συγκρούσεοίν τις χειραγωγεί μέσα σε "εκσπγχρο-
νιστίκά,, πλαίσια και αφήνει τις λαϊκές δυνάμεις στο περιθώ
ριο της πολιτικής. Εδω'βρίσκεταΐ στο απώγειο η "κοινωνία 
των ειδικών,, και η πλήρης κυριαρχία του "τεχνοκραχ ισμού,, 
σαν ιδεολογίας και πολιτικής πρακτικής. 

^£^_2-1J2§Ë)i51ai_l'0_L!-2^1§^2_ 121'_"252f0ü 122_22212^·12υ·22<· τ χ ο υ 

υποβιβάζει την κοινωνική ανάπτυξη οχο επίπεδο της ποσοτι
κής αύξησης των., παραγωγικοί δυνάμεων και διαμοοοώνει μιά 
γιγαντιαία κρατική συσσώρευση αποδυναμώνονχας την Δημοκρα
τία, 
Είναι μιά-. στρατηγική που έχει τις ρί'ζες της στην 3η Διεθνή 
τοποθετεί τους θεσμούς αντιπροσώπευσης έξω απο το Κράτος 
και ενάντια σ 'αυτό, υπο,Βι βάζοντας την πάλη στους θεσμούς 
σε σύγκρουση μηχανισμών στα πλαίσια της "διπλής εξουσίας,,. 
Έτσι το Κράτος με ενσωματωμένη την εξουσία του είναι ένα 
εργαλείο επικυριαρχίας στην κοινωνία που παιρνά στα χέρια 
της εργατικής τάξης με εξωτερική ócpooo. 
Η θεωρία της ταξικής πρωτοπορίας στην α,ράξη αντιπαραθέτει 
το "Κράτος της αστικής Τάξης„ στο "Κόμμα της εργατικής ιά-
ξης>, με τα μέτωπα του (λαϊκομετωαική στρατηγική) . 
Η νικηφόρα για την εργατική τάξη σύγκρουση οδηγεί το κόμμα 
στη σύμ<ρυση με το Κράτος με τελική ταύτιση και συγκέντρωση 
των μορφών εξουσίας σε μιά πανίσχυρη γραφειοκρατία. Οι λαχ-
κές δυνάμεις μένουν απλά στην "δι'αντιπροσώπων εκπροσώπιοη,, 
κι όχι στη συμμετοχή. 

Οι δύο αυτές στρατηγικές με κοινή 3άση την "κρατικιστική„ 
ιδεολογία και τον "οικονομισμό,, αδυνατούν να δώσουν απάντη
ση στην κοινωνική κρίση, είτε γιατί η δομική κρίση του κα
πιταλισμού δεν ευνοεί τα "Κράτη Προνοίας,,, είτε γιατί παρέ
μειναν σε αποστεωμένα και ιστορικά ξεπερασμένα δόγματα. 
Ταχυχόχρονα υποτάσσουν τις εθνικέ£_και_κοινωνικές_ιδι^ 
σε τελειωμένα κλειστά και περιχαρακωμένα πλαίσια που συν
ιστούν μιά ευθύγραμμη πορεία. 

0 "Τρίτος Δρόμος,, διδάσκεται απο την εμπειρία των σοσιαλισχ 
κών πειραμάτων, αναιρεί τις πλευρές της στρατηγικής που οδη 
γησαν στην κρίση των τελευταίων χρόνων και προτείνει διέξο
δο με χην μετάθεση των λαϊκών δυνάμεων στο επίκενχρο της no 
λιχικής εξουσίας, με χ ην διάχυση του κράτους σχην κοινωνία 

ν ^
Χ
ΐ ! ^

υ Χ θ δ 0 α χ ε , : Ρ Ι
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α η α Τ Χ Ο χ ο υ ς
 παραγωγούς των μέσων παράγω

γης άλλα και χης κοινωνικής χους ζωής. 
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ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 

ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ - "¿Χέ^ΜΟ UG-ΤΑ^ΑΣΚΣ,, 

Το σύνθημα μας ίο 81* "B¿£2 ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΑΛΛΑΓΗ,, δίατύπω-
νε το αμετάθετο και επιτακτικό αίτημα να Qvoî'zei και 
να κατοχυρωθεί η πορεία της σοσιαλιστικής μετάβασης 
μιά πορεία που προϋποθέτει χρόνο-.και αδιάκοπο αγώνα 
για να γίνονται βήματα και άλματα σταθερΊ και μη ανα
στρέψιμα. 
Το πρωτόγνωρο, η συνθετότητα, η πολυπλοκότητα και οι 
αντιφάσεις αυτής της πορείας απαιτεί συνεχή γναχοη, 
ανάλυση και παρέμβαση στις εξελίξεις. 0 εμπειρισμός, 
οι χορίς συνοχή κινήσεις, η έλλειψη μιας οργανικής 
αλληλουχίας στόχων και επιλογών, η πίεση του καθημε
ρινού, οδηγούν με ακρίβεια στην ενσωμάτωση και την 
αποτυχία. Ε~ ίσου όμως ανέοικτο και επικίνδυνο εγχεί
ρημα θα αποτελούσε η κατάρτιση ενός αθροίσματος επι 
μέρους στόχων και μέτρων. Γιαυτό και είναι απόλυτα 
αναγκαία η επεξεργασία μιας στρατηγικής μετάβασης που 
θα κινηθεί με βάση ιεραρχημένους στόχους, και επιλογές 
και θα έχει σαν δεδομένη αςοετηρία τη σημερινή πραγμα
τικότητα, αλλί συνεχή avacpopá και ?ύνδεση με τους 
στρατηγικούς μας στόχους και τα οράματα μας. 

Ένα ολοκληρωμένο σχέδιο μετάβασης ισοδυναμεί με την 
ιεράρχηση και επιλογή των ενδιάμεσων στόχων. Οι ενδιά
μεσοι αυτοί στόχοι με το πε ηεχόπενο, το ρυθμό εδραί
ωσης τους, και την αλληλουχία και αλληλοεπιρροή τους, 
αποκτούν μεταξύ τους οργανική ενότητα και συνέχεια, 
συγκροτούν ολοκληρωμένες παραγωγικές και κοινωνικές 
δομές που οδηγούν στην κατάκτηση των στρατηγικών 
μας στόχων. 
Έτσι κάθε στιγμή προωθούνται αλυσσιδωτές τομές και 
ρήΊεις στο πολιτικό, κοινωνικό, οικονομικό, πολιτι
στικό και ιδεολογικό πεδίο, που δεν μπορούν να χωριστού 
σχηματικά σε στάδια. 

Οι δομικές και θεσμικές επι μέρους αλλαγές θα πρέπει 
να προωθούνται σφαιρικά σε όλους τους τομείς (Εθνική 
Ανεξαρτησία, οικονομία, Κράτος, κοινωνικοί θεσμοί, 
πολιτισμός κλπ.) και να λειτουργούν σε ενιαίες και 
συγκεκριμένες κατευθύνσεις. 
Η αλληλουχία και η σφαιρικότητα των αλλαγών επιτρέπει 
την αμοιβαία υποστήριΞπ και τη δυναμική αλληλοτροφο-
δότηση. Ξίναι -δυνατόν σε ορισμένους τομείς οι αλλαγές 
να προχωρούν γρηγορότερα γιατί η κοινωνική δυναμική 
να είναι πιό έντονη, ή οι αντικειμενικές προϋποθέσεις 
προσφορώτερες. Η αλληλουχία και αλληλοσύνδεση χων 
αλλαγών επιτρέπει τη στήριξη και επιτάχυνση των αλλα
γών και σε κάποιους τομείς που καθυστερούν, ώστε συνο
λικά να υπάρχει μιά δυναμική πορεία, που να ξεπερνά 
τις επι μέρους δυσχέρειες ή αναστολές, και να σηματο
δοτεί μιά συγκεκριμένη και ορατή κατεύθυνση. 

0 ρυθμός των αλλαγών βρίσκεται πάντοτε σε συνάρτηση 
με πολιτικές προτεραιότητες που αφορούν τη σύνδεση του 
τόπου με τις διεθνείς εξελίξεις και τις ανάγκες της 
αυτοδύναμης ανάπτυξης. 
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Οι ενδιάμεσοι στόχοι και ο ρυθμός των θεσμικο'ίν και 
δομικών αλλαγών συνολικοποΐούνται και εξειδικεύονται 
μέσα απο τη στρατηγική μας και παίρνουν τη δυναμική 
ενός συγκεκριμένου "σχεδίου ^ετΦ3αστ]ς,, που συμπερι
λαμβάνει : 

* για μιά εθνική στρατηγική 
* για την ανάπτυξη 
* για την παραγωγή 
"* γιο. την κοινωνική £<οή 

Ταυτόχρονα το "σχέδιο μετάβασης,, αντιμετωπίζει φασικά 

Ü'22JeÍL!''ltla_Ii2̂ tIJky:í5s_íi!l991Dl,i1iÚS τ χ ο υ
 αφορούν το κράτος 

και τους θεσμούς, τις σχέσεις παραγωγής, τον αγώνα στο 
ιδεολογικό πεδίο, τον "κοινωνικό πειραματισμό,, 
Τ έτοια ζητήματα αποτελούν κρίσιμο χώρο αντιπαράθεσης 
και ρήξεις με τις παραδοσιακές αντιλήψεις και στοατηγι-
κές, χώρο όπου η δική μας πολιτική ηγεμονία είναι καθο
ριστικός παράγωντας ενοποίησης και προσανατολισμού της 
λαϊκής δυναμικής. 

ν 



Προκύπτει, απο την αξιολόγηση αυτή, η σημασία των τα
κτικών κινήσεων και επιλογών στη διαδικασία της μετά
βασης. Π τακτική κίνηση είναι μιά συγκεκριμένη επιλογή 
που πρόκυπτε ι απο την ανάγκη και αποτίμηση των δεδομένων 
προϋποθέσεων και συσχετισμών, αλλά ταυτόχρονα ενοποιεί 
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δι τακτικές κινήσεις 2iî2x^2U2_î3_§kK^_I22£~22I2I^Ek2'_ 
x^k_in2_k2i22kH/á_2ü}i22k2 στο-μέτρο-που προωθούν το 
συγκεκριμένο λαϊκό συσχετισμό, που διαμορφώνουν ευνοϊκό
τερες συνθήκες πάλης για τις κοινωνικές δυνάμεις της 
αλλαγής. - - — 

Οι τακτικοί στόχοι και κινήσεις συνδέονται με τις στρα
τηγικές επιλογές με διαλεκτική αλληλουχία και καθοοισμό. 
Τακτικοί στόχοι με οργανική ενότητα, με σύλληψη και σχε
διασμό των εξελίξεων στο σύνολο της κοινωνικής πραγματικό
τητας, ενισχύουν και καθορίζουν τη δυνατότητα ποαγματο-
ποίησης τοον στρατηγικών στόχων, αποτελούν τα συγκεκριμέ
να ερρείσματα στο χώρο και στο χρόνο μέσα απο τα οποία 
εκφράζονται οι στρατηγικοί στόχοι. 

Χωρίς τα ερρείσματα αυτά οι στρατηγικοί στόχοι παραμένουν 
αφηρημένοι, και αντί να εμπνέουν και να καθοδηγούν το λα
ϊκό κίνημα, αποβαίνουν αφηρημένο ιδεολογικό καταφύγιο. 
ATTO ΧΟ άλλο μέοος τακτικές κινήσεις και επιλογές, χωοίς 
συνέχεια, που ποοκύπτουν απο βεβιασμένες κινήσεις, χωρίς 
μεσοπρόθεσμη εκτίμηση TCOV εξελίξεων, υποοούν να αποδιαρθρώ
σουν και να τεμαχίσουν τον ποοεία μετάβασης, και να οδη
γήσουν σε οπισθοδρομήσεις, σε ασυνέχεια της σοσιαλιστικής 
στρατηγικής, να καταστήσουν τελικά ανέφικτα τα στρατηγι
κά οράματα. 

Γι'αυτό και ο κάθε τακτικός στόχος αποκτά την ιδιαίτερη 
αυτοτέλεια και σημασία του στην ποοεία της μετάβασης. 
Τα ενδιάμεσα_τακτικά_Βήματα^ 

^k22._aï(->^k2"1 L"iÌS_§i22i^22Ì2^_Ll2_22I^21i-2kLl-^D_i:2i521:^IÌ_ 
α
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· όχι αριθμημένες βαθμίδες κλίμακας, 
δ ρόλος τους είναι να οδηγήσουν τους εργαζόμενους στο 
μαζικό κίνημα, τις κοινωνικές δυνάμεις της αλλαγής μέσα απ* 
τον αγώνα για συγκεκριμένους ορατούς και πραγματοποιήσι
μους στόχους, σε ένα ανώτερο επίπεδο κατακτήσεοον που θα 
εκφράζει με τη σειρά του ένα νέο ιστορικό και κοινωνικό 
πλαίσιο στην πορεία μετάβασης. 
Οι τακτικοί στόχοι όταν γίνουν κατάκτηση απο τις κοινωνικέ« 
όυνάμεις της αλλαγής ξειτερνούν_τα_όρια_και_τις_αδυνα;α 
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 αποδεικνύουν το 
εφικτό αλλά και την αναγκαιότητα των σοσιαλιστικών αλλαγών 
ακόμα και σε εκείνες τις κοινωνικές δυνάμεις που, άν και 
είχαν αντικειμενικό συμφέρον με την πορεία της αλλαγής, 
σε πρώτη φάση στάθηκαν με δυσπιστία και επιφύλαξη απενατνί 
της. 

••: 
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Η νέα θεσμική διαδικασία, που η Κυβέρνηση του ΠΛ.ΣΟ.Κ. 
ακολουθεί, νομιμοαοιεί στην ουσία χους νέους συσχετισ
μούς δυνάμεων που προέκυψαν σχο πολιχικό επίπεδο, με 
χην νίκη χ ου κοινωνικού μπλοκ της αλλαγής, σχις 13 Οκτώ
βρη. Η έκφραση της κοινωνικής αυχής δυναμικής σε πολι
τικό ' πεδίο μας επιχρέπει να νομιμοαοιήσουμε_χο_σι_>σ3_ 
^2Ik2!~^_2L'12_iy^~:!í2^y^J;^^ 
2ì2L)£_̂ §2!2S_5£2y2!Jax V101 δημιουργήσουμε χους όρους και 
χις προϋποθέσεις για χην ενεργοποίηση και χη λειτουργία 
τους, στις συνθήκες και χις απαιχήσεις της μετάβασης. 
0 κάθε θεσμός εκφράζει μιά καχάσχαση πολύπλοκη, γεννιέ
ται, διαφοροποιείχαι και μετασχηματίζεται για να συμβα
δίσει με χις εξελίξεις που πάνχα κινούνται μέσα απο αντι
θέσεις και συγκρούσεις. 
Λνχο,νακλά ένα σημείο, ισορροπίας και ένα πλαίσιο αποδο
χής ανάμεσα σε δύο ανχίσαλους πόλους, όπου ο παληός 
πόλος συμβιβάζεχαι με χην αμφισβήχηση του νέου και ο 
νέος συμβιβάζεται προσωρινά με χα καινούργια καχακχημέ-
να όρια. 
Το ΠΛΣΟΚ στη θεσμική χου πολιχική: 
Αφήνει ανοιχχούς χους θεσμούς σχην 500κλ3σι5_τΌυ_μέλλθ; 
νχος και στη προοπτική χης διαμορφούμενης Κοινοτικής 
Δυναμικής. Παράλληλα καθιερώνει νέους ριζοσπαστικούς 
θεσμούς χόσο για να επικυρώσει, να νομιμοποιήσει και 
να δοκιμάαει σχην πράξη χα πιό προωθημένα οράματα και 
επιλογές όσο και για να δώσει πεδίο έκφρασης στις ώρι
μες διεκδικήσεις των κοινωνικών κινημάτων. 
Το"άνοιγμα των θεσμών" δεν αποτελεί μιά δειλή ψηλάοιση 
των ορίων και των περιορισμών ενός συστήματος. Οφείλει 
πάνχα να κινείται με ρυθμούς και σε χώρους διασφαλισμέ
νους κοινωνικής συγκατάθεσης. Οι θεσμικές επιλογές 
δεν είναι ανέξοδες μιας και πάντα συνοδεύονται απο 
ανάλογο μικρό ή μεγάλο κοινωνικό και οικονομικό κόστος. 
Το "άνοιγμα xcov θεσμών" δεν είναι μιά άτολμη πράξη, που 
μεχαθέχει χην επιτακτική αναγκαιότητα του εκδημοκρατισμού 
Sai δεν πρέπει να εκλαμβάνεται :̂ αν μιά πρά5η που αναιρεί 
χη δυνατότητα του ριζικού μετασχηματισμού χων θεσμών. 
Αντίθετα το "άνοιγμα χων θεσμώμ" είναι μιά καχάσχαση 
!é§1209-l.kìiD ̂ ε

 δυναμικές ισορροπίες. Είναι μιά αναγκαία, 
κρίσιμη και χρήσιμη 221!22t2c;l5_!í22!'-2X;1.¿ "ου σχο έδαφος 
της διαμορφώνεται - μέσα σε συνθήκες δημοκρατίας και 
ελευθερίας - μιά ιστορική θέληση και κοινωνική συνείδη
ση διαρκούς αμφισβήτησης και ριζικής αλλαγής. 
Το "θεσμικό άνοιγμα" καθιερώνει μιά νέα ισορροπία ανά
μεσα σχην κοινωνία, το κράοτς και χην πολιχική. Προωθεί 
μιά ουσιαστική και γόνιμη σύνθεση ανάμεσα σχην Αντιπρο
σωπευτική Δημοκρατία και στις μορφές Δημοκρατίας που 
στηρίζονται στη Λαϊκή Συμμεχοχή και χον άμεσο Κοινωνικό 
Έλεγχο. 

Είναι όμως Φανερό όχι άν μιά χέχοια πορεία δεν έχει, πέρα 
απο τις στρατηγικές χης συνιστώσες, συγκροχημένη, εξει
δικευμένη και συνολική παρέμβαση και καθοδήγηση,κινδύνευε 
να αποτύχει. Γαιτί υπάρχει η περίπτωση οι νέοι θεσμοί 
να γίνουν πεδία αντιπαράθεσης και όξυνσης του παραγωγικού 
και κοινωνικού κατακερματισμού, πεδία αναπαραγωγής κλα
δικών, συντεχνιακών, τοπικών συμφερόνχοον, χώροι ¿που 
θα ασκε,ίχαι η επιμέρους πίεση στη λογική χης ικανοποίησης 
χου"ειδικού" συμφέροντος. Τόχε τρεις είναι οι ενδεχό
μενες εξελίξεις: 
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- ή ο θεσμός να λειτουργήσει με βάση κάποιες επιμέρους 
συμμαχίες ή συμβιβασμούς, οπότε οι επιλογές ίου είναι 
9'292i2xì.^S ' Χω

Ρ^£ τη δυναμική που τροφοδοτεί τα->~απο 
την υπέρβαση και ανασύνθεση των επιμέρους συμφερόντων 
και αντιθέσεων, 

- ή να περάσει στα"χέρια" της ισχυρότερης ομάδας πίε
σης οπότε θα μετατραπεί σε "προκεχωοημένο φυλάκιο" 
του συγκεκριμένου συντεχνειακοΰ ή τοπικού στοιχείου, 
χάνοντας τελείως τη Φυσιογνωμία και τον προοοισμό 
του. 

- ή να καταργηθεί στην ουσία εφόσον δεν βρεθούν καν τα 
σημεί αζεύ^ης και συνενόησης και επικρατήσει μιά αντί 
παράθεση χωρίς όρους και όρια. 

Παρόμοιοι κίνδυνοι ελλοχεύουν όταν αγνοείται η υποτιμάται 
η δουλειά υποδομής και τεκμηρίωσης. 
Είναι απαραίτητη η επιστημονική-τεχνική εγκυρότητα itou 
θα συνδέσει το περιεχόμενο του θεσμού με τις σχέσεις παρα
γωγής και το επίπεδο ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων-
στην προοπτική ε
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που θα. προδιαγράφει στα πλαίσια δράσης της επιμέρους δρα
στηριότητας ή συμφέροντος, θα δώσει την ευρύτερη παρα
γωγική πλατοόρμα προτάσσοντας το κοινωνικό, χωρίς να 
αγνοεί το επιμέρους συμφέρον. 
Χωρίς τη συγκεκριμένη του σύνδεση με την υλικ~ή και κοι
νωνική πααγματικότητα ι ο θεσμός θα παραμείνει αφηρημένος 
και αντί να οργανώσει και να συνθέσει τα επιμέρους συμ
φέροντα θα αποσυντεθεί ο ίδιος. Αντίθετα το ίδιο το πο
λιτικό και παραγωγικό στοιχείο του θεσμού θα αποκτήσει 
εγκυρότητα και δυναμική - όταν οι επιλογές γένονται» με 
γνώση των υλικών και κοινωνικών προϋποθέσεων - και θα 
ξεπεράσει το απλό τεχνοκρατικό και συντεχνειακό κοιτήριο. 

Η ένταξη και αφομοίωση του ειδικού προβλήματος η συνι/
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ντος στο γενικό κοινωνικο-πολιτικό πλαίσςο θα ποέπει να 
γίνεται με σεβασμό της αυτονομίας, και του ιδιαίτερου 
χαρακτήρα του. Το πολιτικο-κοινωνικό κοιτήριο αποκτά ου
σιαστική βαρύτητα και δυναμική και δικαίωση τελικά, όταν 
στηρίζεται στη γν(άση του "ειδικού" όταν εντάσσει ενοποι
εί και υπερβαίνει "τα επιμέοους".πτη σοσιαλιστική* στρατη
γική. Όταν δημιουογεί εναλλακτικές προοπτικές παρουσιά
ζοντας μιά οργανική και συνεχή πορεία ολοκληρωμένων λύ
σεων, όταν αναλύει και προβλέπει τις άμεσες και μεσοπρόθε
σμες φάσες€ της πορείας, αποκτώντας εγκυρότητα και αποτέ
λεσμα! ικότητα. 
Η πορεία αύνθεσης και ενοποίσης των επιμέρους συμφερόντων 
και διεκδικήσεων που θα ξεκινήσει απο την ανάλυση της βάση 
και της φύσης των συμφερόντων αυτών θα ποέπει να δίνει_ 
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ταυτόχρονα μια ολοκληρωμένη εναλλακτική λθση για τον 
εργαζόμενο στην παραγωγική του, δραστηριότητα, στις κοι
νωνικές του σχέσεις, στον . πολιτ ΐσυ,ό. στιο .α"3ίεο του.̂  

Ένας θεσμός μπορεί να έχει μιά συγκεκριμένη δέση και λει
τουργία μέσα στο συνολικό κύκλωμα παοαγωγής-διακίνησης-
διανομής του προϊόντος. Η μερικότητα αυτή μπορεί να απο
βεί καθοριστική για την αποδυνάμωση του θεσμού) όταν δεν 
υπάρχουν ή δεν σχεδιάζονται οργανικές παρεμβάσεις που θα 
θέσουν uno συνολικό έλεγχο το κύκλωμα, όχι με την απλή 
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, νοια ι .ut- "iQ κατοχής, αλλά με την έννοια της ανα
γνώρισης και ελέγχου της πορείας του υπερπροϊόντος. 
θεσμοί που μπορούν να ελέγχουν. . ίο συνολικό αυιό κύ
κλωμα λειτουργώντας μέσα στα νέα πεδία χων παραγωγικών 
και κοινωνικών σχέσε'ων, όπως π.χ. οι αγροτοβιομηχανικοί 
συνεταιρισμοί, αποτελούν ΰεσμούς στρατηγικούς χαρακτήρα, 
Υΐαχί ελέγχουν ολόκληρο το πεδίο ε'αγωγής και κατανομής 
χης υπεραξίας (που φυσικά θα π.σέπει','με τη σειρά της να 
υπόκειται σε εθνικής κλίμακας δικλείδες εΞισσορόπησης.• 
0 στρατηγικός χαρακτήρας του θεσμού μέσα στο σύστημα 
του κοινωνικού σχηματισμού δεν καθορίζεται μόνο απο τη 
θέση του μέσα στο κύκλωμα της παραγωγικής διαδικασίας. 
Τομείς γενικότατης εθνικής σημασίας όπως η Παιδεία, είναι 
δυνατόν να επηρεάσουν άμεσα και έμμεσα όλα τα .-πεδία της 
κοινωνικής ολότητας απο το πολιτιστικό-πολιτικό-ιδεολο-
γΐκό, έως την ίδια την επιστημονική και τεχνική αναβάθμιση 
την ανασυγκρότηση του ανθρώπινου δυναμικού και σε τελική 
ανάλυση την ίδια την παραγωγική διαδικασία. 
Ι*ΐαυτό ο στρατηγικός χαρακτήρας του υεσμού μπορεί να ανα
γνωρισθεί τόσο απο της πλήρεις και ολοκληρο:μένες \iop'C¿Q 
που μπορεί να πάρει μέσα σ'ολόκληρο το πλαίσιο της παρα
γωγικής διαδικασίας, όσο και την καθοριστική του θέση 
μέσα στο σύστημα της κοινωνικής ολότηχας, ανεξάρτητα 
άν η κύρια πλευρά του αναρέρεχαι σχο πεδίο χης βάσης ή 
του εποικοδομήματος. 

Το κρίσιμο θέμα κατά συνέπεια δεν είναι να υφίσταται ένας 
εκ των προτέρων κεντρικός γενικός σχεδιασμός απο χον 
οποίο να εκπορεύονχαι και να ιεραρχούνχαι οι θεσμοί, και 
να διασυνδέονται μέσα στην ολότητα (παραγωγική, κοινωνική,. 
ιδεολογ ική, πολιτική) ώσχε να κινείται με "ελεγχόμενο,, 
ρυθμό η ίδια η ολότηχα. 


