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α · Η Διεθνής κρίση

Υπάρχουμε, ζούμε και δρουμε ®ε έναν κόσμο,
I

σε μια 'Ηπειρο, σε μια περιοχή, σε μια χώρα
και σε μια κοινωνία με προβλήματα, με αντιθέσεις,
αντιπαραθέσεις και ανταγωνισμούς.

Διανύουμε μια περίοδο ενδιαφέρουσα και κοσμογονική, 
όπου τα πάντα βρίσκονται σε μια διαρκή κίνηση, 
επαναπροσδιορισμό και εξέλιξη.

Η παράταση μιας διαρθρωτικής οικονομικής κρίσης, 
η κλιμάκωση των εξοπλισμών, η θεωρία και πρακτική 
περί "ζωτικών χώρων" από τις δύο υπερδυνάμεις, 
οι αγώνες για Εθνική Ανεξαρτησία και Αυτοδιάθεση 
των λαών της περιφέρειας, η ασύλληπτη ανάπτυξη της 
τεχνολογίας, καθώς και ο παραλογισμός ενός 
επερχόμενου πολέμου προβληματίζει, αφυπνίζει, 
συνειδητοποιεί και κινητοποιεί τεράστιες δυνάμεις. 
Δυνάμεις που δεν είναι διατεθειμένες είτε να 
πιστέψουν άκριτα, είτε να υπερασπίσουν και να



ανεχτούν, είτε να υπηρετήσουν πειθαρχημένα επικίνδυνα δόγματα 
και απο-ανθρωποποιημένες στρατηγικές. Δυνάμεις που επιζητούν 
να πρωταγωνιστήσουν και να μην υποταχτούν.

2. Σήμερα οι συσχετισμοί, οι διαφορές και οι ανταγωνισμοί 
ανάμεσα σε συνασπισμούς, σε κράτη, σε κοινωνίες, σε 
πολιτικές και σε πολιτισμούς διαμορφώνουν κάθε φορά 
ένα "γίγνεσθαι" - είτε σε παγκόσμια, είτε σε εθνική

* κλίμακα - σύνθετο, αλλά ορατό. 'Ενα "γίγνεσθαι" που'
ι

καθορίζεται και προσαρμόζεται σύμφωνα με μια δυναμική, 
που προκύπτει κάθε φορά, τόσο από εξωτερικές αντιπαλότητες, 
όσο και από ανοικτές και εκδηλωμένες εσωτερ.ικές. αμφισβητήσε

Η παγκόσμια τάξη πραγμάτων βρίσκεται σε συνεχή ρευστότητα 
και αυξανόμενη αταξία. Κοινωνικο-οικονομικά συστήματα 
απορρυθμίζονται και κλυδωνίζονται. Συνασπισμοί και 
πολιτικά εποικοδομήματα χάνουν την ακτινοβολία και την 
αξιοπιστία τους'. Ωρισμένα "ιερά" .κείμενα, μέρα με τη 
μέρα,, γίνονται ανίσχυρα για να ερμηνεύσουν τη σημερινή 

"πολύπλοκη πραγματικότητα και ζητούν μια συμπληρωματική 
και σύγχρονη επεξεργασία. Κάποιε'ς "κλασικές" αναλύσεις 
και "νομοτελειακές" αλήθειες δεν αποτελούν θέσφατα και 
δεδομένα, αλλά δοκιμάζονται για την επιβεβαίωση ή την 
απόρριψή τους στο πεδίο της διεθνούς, της εθνικής και 
κοινωνικής πράξης. * . I



Οι ΗΠΑ προσπαθούν, ανιχνεύοντας και εφαρμόζοντας
Τ

καινούργιες μεθόδους και επιλογές, να καθιερώσρυν
και να παγιώσουν ένα νέο, διεθνή καταμερισμό εργασίας.
Με την πλούσια και μακροχρόνια εμπειρία τους
διαμορφώνουν τον παγκόσμιο συσχετισμό δύναμης, αλλά
και προσαρμόζονται στις συγκεκριμένες τοπικές καταστάσεις.
Η στρατηγική τους έχει πάντα, με την επιστράτευση όλων
των μέσων, τους ίδιους στόχους : την επέκταση και
την κυριαρχία. Την σταθερή αναπαραγωγή του Imperium. 

ι

Η ΕΣΣΔ προσπαθεί να περιχαρακώσει το δικό της σοσιαλιστικό 
αστερισμό. Να κατοχυρώσει και προεκτείνει τις σψαίρες 
επιρροής της. .

Η Ευρώπη και η Ιαπωνία· προβάλλουν δειλά και ετεροκαθορισμέ 
- με κάποια αυτονομία, που δεν υπερβαίνει τα όρια ανοχής 
των ΚΠΑ - στη διεθνή σκηνή.

Η Κίνα με μια μετρημένη εξωτερική παρουσία αξιοποιώντάς 
τις αντιθέσεις ΗΠΑ και ΕΣΣΔ - προσπαθεί να βρει χώρο, 
δυνατότητα και μέσα για την ανάδειξή της προοπτικά σε 
τρίτη δύναμη.

Οι Α,δέσμευτοι, ως χώρες μεμονωμένες, διατηρούν οι
περισσότερες μια πολιτική ακτινοβολία και παίρνουν

* * f-
κατά καιρούς ενδιαφέρουσες πρωτοβουλίες. Ως σύνολο 
χωρών και αυθύπαρκτο κίνημα απλά υπάρχουν και επιβιώνουν,
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χωρίς τη δυνατότητα να ξεπερνούν τις εσωτερικές τους 
αντιθέσεις και συρράξεις. Όμως, παρ'όλα αυτά, κατα
γράφονται κάθε τόσο συγκεκριμένες εξάρσεις και αναλαμπές 
ενότητας, αλληλεγγύης και δύναμης, που επικυρώνουν 
τους Αδέσμευτους ως κίνημα χωρών.

4.

*

Όλες αυτές, οι συνοπτικές και ίσως σχηματικές αναφορές
και υπαινιγμοί, περιγράφουν μια κατάσταση οριακή.
Και ταυτόχρονα πότε συνιστούν και πότε εγκυμονούν 

/
μια πολύμορφη κρίση. Πρόκειται για μια παρατεταμένη 
"ασταθή" ισορροπία και κρίση του σύγχρονου ιμπεριαλισμού 
στο σύνολό του, που συμπαρασύρει τους πάντες,~και ~ Γ~ 
διαπερνά όλο το "κοινωνικό και'ανθρώπινο γίγνεσθαι" 
από την παραγωγή και-τη διανομή, μέχρι τη μόρφωση, 
την πληροφόρηση και τον πολιτισμό. Η κρίση αυτή 
εμφανίζεται ως :

•  ·

Κρίση ζωής
Με τον κίνδυνο ενός πυρηνικού ολοκαυτώματος.
Με την ύπαρξη "τοπικών πολέμων" στο Λίβανο, 
τον Περσικό Κόλπο, την Κεντρική Αμερική και την 
Νοτιο-ανατολική Ασία.

Κρίση Οικονομίας και οικονομικοόν σχέσεων :
Με την πρωτοφανή απειλή μαζικής ανεργίας τόσο 
στις αναπτυγμένες, όσο και στις αναπτυσσόμενες 
χώρες. Με το τεράστιο χρέος -και την κατάρρευση 
των οικονομιών χωρών όπως η Βραζιλία και το Μεξικό.
Με την εξάπλωση της πείνας και του υποσιτισμού 
στον Τρίτο Κόσμο. Με τη γενικά οικονομική ανασφάλεια.

*



- Κρίση Περιβάλλοντος, Οικολογίας καί Ποιότητας Ζωής :
τ;

.£ϊε την'καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος και των 
πλουτοπαραγωγ ικών πόρων. Με την ανατροπή της οικολο-» 
Υΐκής ισορροπίας και τη μόλυνση. Με την υποβάθμιση 
των συνθηκών ζωής στους τόπους δουλειάς και κατοικίας.

- Κρίση θεσμών :
Με τη συγκεντροποίηση των εξουσιών και την αυτονόμηση
ι ■

των μηχανισμών του κράτους. Με την αφυδάτωση της 
ι

Αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας κα.ι τον περιορισμό
ή το μηδενισμό των μορφών συμμετοχικής και άμεσης
δημοκρατίας. Με την περιθωριοποίηση του ατόμου.
Με την περιστολή των ελευθεριών και των δ 
πολίτη. Με την ανοχή και έμπνευσή στρατιωτικών πραξικοπη
μάτων και την επιβολή στρατιωτικών δικτατοριών.

- Κρίση Πολιτισμού :
Με την υποβάθμιση ή την απουσία αξιών και θετικών 
'προτύπων. Με την αλλοίωση των εθνικών και τοπικών 
πολιτισμών και την εξαφάνιση των ιδιαιτεροτήτων και 
-των διαφορών. Με την καταστροφή της παράδοσης και 
της συνέχειας στο χώρο και στη ζωή. Με την επικράτηση 
του ατομικού καταναλωτισμού. Με την αλλοτρίωση 
των κοινωνικών και προσωπικών σχέσεων.

Μετά από όλα αυτά μπαίνει το βασικό ερώτημα : υπάρχει 
διέξοδος ; Υπάρχει ορίζοντας αισιοδοξίας ; 'Εχει νόημα 
ο Ίκαθημερινός αγώνας για την αλλαγή προς το .καλύτερο ; 
Εμείς απαντούμε απερίφραστα και χωρίς περιστροφές θετικά.



Και τούτο γιατί οι κρίσεις δεν είναι συνυψασμένες
Τ

μόνο με τους κινδύνους. Δεν καθορίζονται μονοσήμαντα 
από τις δυνάμεις της συντήρησης και' της καταστροφικής 
απειλής. Ταυτόχρονα οι κρίσεις διαμορφώνουν και 
αναπαράγουν τις δυνάμεις.της ελπίδας και της δημιουργίας, 
της απελευθέρωσης, και της αλλαγής.

'Αλλωστε η κρίση προέρχεται και είναι προϊόν μιας 
διαπάλης και έντασης ανταγωνιστικών δυνάμεων. Τα

ί
'Εθνη, οι Λαοί, τα Κόμματα και τα Κινήματα, οι 
επώνυμοι και ανώνυμοι πολίτες καθημερινά υπενθυμίζουν 
ότι:

- Η Ειρήνη είναι πρώτη υπόθεση. Απαιτείται συνεχής 
αγώνας για την εθραίωσή της, μιας και είναι 
προϋπόθεση για τη ζωή, την ελευθερία, την ανεξαρτησία, 
τον πολιτισμό και τον άνθρωπο.

Δεν υπάρχει ένας δρόμος, αλλά πολλοί δρόμοι για 
την κατάκτηση και τη διατήρηση της Εθνικής Απελευθέρωση 
και Κυριαρχίας.

- Δεν υπάρχει ένας.τύπος, αλλά πολλοί τύποι - μοοψές 
γτα την κατοχύρωση της Δημοκρατίας, της Ελευθεοίας
και των δικαιωμάτων των πολιτών μέσα από πολυκομματικού 
αντιπροσωπευτικούς θεσμούς και θεσμούς συμμετοχής 
και άμεσης δράσης των λαϊκών δυνάμεων.

- Δεν υπάρχει ένα μοντέλλο, αλλά πολλά μοντέλλα για 
την στρατηγική του σοσιαλιστικού μετασχηματισιιού

. και για την οργάνωση της οικονομίας και της 
κοινωνίας μιας χώρας.
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Η κυρίαρχη αντίθεση σε παγκόσμιο ετχίηεδο είναι ανάμεσα 
στις αναπτυγμένες χώρες του Βορρά και τις αναπτυσσόμενες 
χώρες του Νότου. Η αντίθεση αυτή διαπερνά τις αντιθέσεις 
μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων, τις αντιθέσεις ανάμεσα 
στις καπιταλιστικά αναπτυγμένες οικονομίες, τις ταξικές 

, συμμαχίες σε διεθνές και εθνικό επίπεδο.
I

Η ουσία της αντίθεσης ανάμεσα στη μητρόπολη -και την 
περιφέρεια πρέπει ν'αναζητηθεί στη φύση των κοινωνικών 
σχηματισμών στο καπιταλιστικό μητροπολιτικό κέντρο 
σε αντίθεση με τους κοινωνικούς σχηματισμούς της 
καπιταλιστικής περιφέρειας.

0 τρόπος ένταξης των αναπτυσσόμενων χωρών στον παγκόσμιο 
καταμερισμό εργασίας προσδιορίζει τις σχέσεις εξάρτησής 
τους από τα μητροπολιτικά κέντρα και τις σχέσεις 
εξάρτησης και αποδιάρθρωσης εσο^τερικά στις κοινωνίες αυτές.

Οι σχέσεις αυτές καθορίζουν την διαδικασία και το ρυθμό 
ανακατανομής του εισοδήματος σε παγκόσμιο επίπεδο.
Η όξυνση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων 
ανάμεσα στις αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες 
και στις, ίδιες τις χιυρες αποτελεί περιοριστικό παράγοντα 
για την επέκταση του παγκόσμιου καπιταλιστικού συστήματος·.



Η κρίση ίου παγκόσμιου καπιτάλιστίχου συστήματος,. 
συνέπεια και αντανάκλαση των περιορισμών και των ορίων 
του ίδιου του συστήματος, διαμορφώνει και τους όρους 
επανακαθορισμού των σχέσεων μεταξύ κεφαλαίου - εργασίας 
και μεταξύ μητρόπολης - περιφέρειας.

Η νέα μορφή επικυριαρχίας και εκμετάλλευσης που προωθείται 
βασίζεται :

ι
- στον έλεγχο της παγκόσμιας αγοράς.

- στον έλεγχο των επικοινωνιών και μεταφορών.

στην μονοπώληση των νέων μορφών ψηλής τεχνολογίας.

στον έλεγχο της πυρηνικής ενέργειας και των άλλων“' 
ενεργειακών υλών.

- στη ραγδαία ανάπτυξη των εξοπλισμών.

στον έλεγχο της παγκόσμιας αγοράς χρήματος.

Η πόλωση μεταξύ μητρόπολης - περιφέρειας στη σημερινή 
χρίση'διαφοροποιείται και παίρνει πιο δυναμική μορφή.
Ο νέος παραγωγικός προσανατολισμός των μητροπολιτικών 
κέντρων είναι οι υψηλές τεχνολογίες και καινοτομίες, 
των υπολογιστών, της πληροφορικής, της μικροηλεκτρονικής, 
της βιοτεχνολογίας, που αποτελούν τις βάσεις της



τρίτης βιομηχανικής - τεχνολογικής επανάστασης.
Οι- τεχνολογ ίες που στήριξαν την μέχρι τιόρα βιομηχανική 
ανάπτυξη μεταφέρονται στην περιφέρεια του συστήματος, 
κύρια στις χώρες που τελευταία μπήκαν σε μια πορεία 
εκβιομηχάνισης. Η μητρόπολη σ'ένα βαθμό "διαχέεται" 
στην περιφέρεια, ενώ ταυτόχρονα η ίδια η . μητρόπολη 
αποκτά δική της εσωτερική "περιφέρεια" τον "νότο" 
των αναπτυγμένων χωρών.

«
Οι αλλαγές και αναδιάρθρωση που κυοφορείται στους 
μηχανισμούς συσσώρευσης του κεφαλαίου σε παγκόσμια 
και εθνική κλίμακα συνδέονται με την στρατηγική του 
κεφαλαίου για ένα νέο διεθνή καταμερισμό εργασίας, 
που θ'αυξήσει τα ποσοστά του κέρδους, δηλαδή την 
εκμετάλλευση των χωρών της περιφέρειας, ενώ ταυτόχρονα 
διαμορφώνει και νέους ταξικούς συσχετισμούς στις 
μητροπόλεις.

Το "κράτος της ευημερίας" και της "κοινωνικής συναίνεσης
»

αντικαθίσταται από το κράτος των ολιγοπωλίων και της 
»κοινωνικής ανισότητας. Το μεγάλο κεφάλαιο και οι 
πολιτικοί εκφραστές του προτείνουν σαν διέξοδο από την 
κρίση τον νεοφιλελευθερισμό (ή φιλελευθερισμό) που 
κορυφώνεται με πιο ακραία μορφή στον μονεταρισμό.
Η πολιτική επιλογή αυτή εκφράξει την αντεπανάσταση 
της άρχουσας τάξης ενάντια στους εργαζόμενους. Η 
αντίθεση κεφαλαίου - εργασίας παίρνει πιο συγκεκριμένη
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έκφραση. Η επίθεση του κεφαλαίου οδηγεί σε ανακατανομή 
του εισοδήματος υπέρ του κεφαλαίου και σε όξυνση της 
πάλη"ς το̂ ν τάξεων στις μητροπόλε ις.

0 νέος διεθνής καταμερισμός εργασίας που προωθείται 
μπορεί να προσφέρει μια προσωρινή διέξοδο στην παγκόσμια 
κρίση μέσω της διαφοροποίησης, αλλά και έντασης της 
εκμετάλλευσης.των χωρών της περιφέρειας. Η όξυνση αυτή 

» αναδεικνύει σήμερα, όχι μόνο τον κυρίαρχο χαρακτήρα 
της αντίθεσης μητρόπολης - περιφέρειας, αλλά αποτελεί 
ταυτόχρονα και δυνατότητα για τη διαμόρφωση της 
στρατηγικής της εθνικής ανεξαρτησίας και της κοινωνικής 
αλλαγής στις χώρες της περιφέρειας.

Η στρατηγική της εθνικής ανεξαρτησίας και της κοινωνικής
αλλαγής σε κάθε χώρα της περιφέρειας έχει τις δικές της
ιδιομορφίες και ιδιαιτερότητες, που προσδιορίζονται από
τη συγκεκριμένη·οικονομική και κοινωνική της δομή και%
τον συσχετισμό των πολιτικών δυνάμεων.

Η περιφέρεια συνειδητοποιεί όλο και περισσότερο (κι αυτό 
αποτελεί τον μεγαλύτερο κίνδυνο για τον ιμπεριαλισμό) την 
ανάγκη σύνδεσης και μετεξέλιξης του αγώνα για εθνική 
ανεξαρτησία και σε αγώνα για κοινωνική αλλαγή. Ο εθνικο- 
απελευθερωτικός αγώνας των χωρών της περιφέρειας παίρνει 
όλο και περισσότερο ταξικό χαρακτήρα.

Αυτό σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι και τα λαϊκά κινήματα 
στις αναπτυσσόμενες χώρες θα πρέπει να διαμορφώνουν και 
διευρύνουν τις ταξικές συμμαχίες τους, αλλά και να οξύνουν *
τις αντιθέσεις μεταξύ κεφαλαίου και εργαζομένων στις μητροπόλεις

*
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Ο ΑΓΩΝΑΣ .ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΟΓΣΗ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ

Είναι πικρή αλήθεια, πως τις: μέρες που τελείωνε 
νικηφόρα ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος ενάντια στις 
Φασιστικές και ναζιστικές δυνάμεις, άρχιζε σύγχρονα 
και η πυρηνική ψυχροπολεμική εποχή. Το ΝΑΤΟ ήταν
ο πρφτος τιολιτικοστρατιωτικός συνασπισμός που/
γεννήθηκε αμέσως μετά τον πόλεμο και 6 χρόνια μετά,
σαν αναπότρεπιη συνέπεια, ακολούθησε το Σύμφωνο της 

ι
Βαρσοβ ίας.

Σ'αυτά τα 37 χρόνια ο κόσμος πέρασε αρκετές φορές 
από περιόδους κρίσης και ύφεσης. Θα λέγαμε ότι ο 
δείκτης της έντασης ανάμεσα στα δύο μεγάλα ΜΠΛΟΚ 
άλλοτε ήταν προς τα πάνω, προκαλώντας αγωνία στους 
λαούς και άλλοτε προς τα κάτω, δίνοντας πολλές ελπίδες. 
Κα εκείνο που ποτέ δεν άλλαζε πορεία, ήταν ο δείκτης 
των εξοπλισμών. Αυτός ήταν πάντα προς τα πάνω, 
σταθερά παρ'όλες τις διαπραγματεύσεις και τις συνθήκες.

Το σύνολο του Παγκόσμιου οπλοστασίου υπολογίζεται 
σε 60.000 περίπου πυρηνικά όπλα με αντιστοιχία άνω 
του 1.000.0ΌΟ βομβών τύπου Χιροσίμα. Αν η ισχύς αυτή 
απελευθερωθεί, είναι ικανή να σκο'τώσει 50 δισεκατομμύρια 
άτομα, δηλαδή να καταστρέφει 10 φορές τον πλανήτη μα.ς.

Με τα δεδομένα αυτά είναι φανερό γιατί η προσπάθεια 
για μια ισορροπία δυνάμεων κατάληζε στη λεγάμενη
ισορροπία του τρόμου.



-±«L-
Ας δούμε όμως tu έξοδα γίνονται στον κόσμο για τη 
συνεχιζόμενη αυτή κούρσα των εξοπλισμών.

Το 1950 το ετήσιο παγκόσμιο πολεμικό ύφος δαπανών 
έφτασε τα 120 δισεκατομμύρια δολλάρια. Το 1960 
έφτασε τα 230. Το 1970 τα 370 και το 1980 ξεπέρασε 
τα 500 δισ. δολλάρια (σε δολλάρια αξίας 1978).
Σήμερα πάνω από 700 δισ. δολλάρια. Τη μερίδα του 
λέοντα έχει το ΝΑΤΟ με 43%.

t

Οι οικονομικές επιπτώσεις από τους εξοπλισμούς 
είναι ήδη τραγικές. Είναι προφανές ότι αν δεν 
υπήρχαν οι εξοπλισμοί, οι πρώτες ύλες που χρησιμο
ποιούνται για το σκοπό αυτό, η .ικανότητα παραγωγής 
και πάνω απ’όλα το ανθρώπινο δυναμικό, η επιδεξιότητά 
του και η διανοητική του ικανότητα, που είναι τώρα 
αγκαζαρισμένες στην πολεμική βιομηχανία, θα ήταν 
δοσμένες στήν πρόοδο και την ευημερία. Το επίπεδο 
ζωής αναμφισβήτητα θα ήταν ανεβασμένο και τό 
οικονομικό χάσμα βορρά - νότου θα ήταν πολύ μικρότερο 
Τα δισεκατομμύρια δολλάρια, που σπαταλιώνται, θα 

'μπορούσαν να ανακουφίσουν εκατομμύρια ανθρώπων, 
που σήμερα βρίσκονται σε κατάσταση πείνας.

Τα τελευταία χρόνια νέοι παράγοντες δυσκολεύουν τη 
διατήρηση της ισορροπίας του τρόμου. Βασικά δε οι 
κίνδυνοι για την ειρήνη συγκεντρώνονται στον 
Ευρωπαϊκό χώρο, σαν το πιο πιθανό θέατρο ενός 
περιορισμένου πυρηνικού πολέμου.



Ο κίνδυνος όχι μόνο είναι πολύ μεγάλος, αλλά και πολύ 
τίΐο πιθανός και πολύ πιο ορατός.

·*

Μόνη λύση για την αποφυγή της σύγκρουσης είναι ο 
πυρηνικός αφοπλισμός. Και βέβαια, προς την κατεύθυνση 
αυτή τείνουν τώρα όλες οι προσπάθειες όλων των 
Φιλειρηνικών δυνάμεων του κόσμου, είτε κυβερνητικών, 
είτε λαVκών.

1 (Η Ελληνική Κυβέρνηση προσπάθησε με τις μικρές της 
δυνάμεις, όχι μόνο να συμβάλλει,, αλλά και να ξεκινήσει 
νέες πρωτοβουλίες στον αγώνα για την ύφεση και τον 
αφοπλισμό.

Οι θέσεις μας. σχετικά με την πρόταση Αντρόπωψ, 
η πρότασή■μας για τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων 
στη Γενεύη, η πρόταση για τα απύραυλα Βαλκάνια, 
η συμπόρευόη με την πρόταση ΠΑΛΜΕ για αποπυρηνικοποιημένη 
ζώνη στην Ευρώπη, η μη αποδοχή της εγκατάστασης των 
ΠΕΡΣΙΓΚ και ΚΡΟΥΖ βρήκαν ανταπόκριση στους λαούς
της Ευρώπης, σε ανερχόμενα Ειρηνιστικά αδέσμευτα

! *
-κινήματα, σε ηγεσίες πολιτικών κομμάτων και τελευταία
σε αρκετές. Κυβερνήσεις.



Ε/ Η ΕΥΡΩΠΗ >ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΕ ΔΙΛΗΜΜΑ

Ο Ευρωπαϊκός χώρος στη δεκαετία του '70 έβλεπε τις 
υποκινούμενες στρατιωτικοπολιτικές συγκρούσεις κυρίως 
στην περιοχή του Τρίτου Κόσμου και ως αντανάκλασή τους 
την ένταση των οικονομικών αναμετρήσεων στην Ευρώπη.

Οι οικονομικοί πόλεμοι του πετρελαίου, του χάλυβα, των 
επιτοκίων, του αγωγού φυσικών αερίων, των κυρώσεων για 

* τη Βαρσοβία, που κατοχύρωσαν την πλήρη επικυριαρχία
ί

των ΗΠΑ στην Ευρώπη, σήμερα συνοδεύονται από την επί
θύραις μετατροπή της Ευρώπης σε άμεσο επιχειρησιακό πεδίο, φ

Η Ευρώπη βρίσκεται μέσα σε συνεχιζόμενη οικονομική κρίση 
και διαφαινόμενο ορατό πυρηνικό κίνδυνο. Βρίσκεται τελικά 
μπροστά σε σκληρό δίλημμα.

• *

'Ολο και περισσότερο κερδίζει έδαφος ανάμεσα στους λαούς 
της Ευρώτΐης η αντίληψη για Ανεξαρτησία αντί της επικυριαρχίας, 
μείωση των εξοπλισμών, κοινωνικά προγράμματα σε αναπτυσ
σόμενες χώρες αντί για εμπόριο όπλων. ^

Ίσως δεν είναι πια ρομαντική άποψη μια άλλη εναλλακτική 
οικονομική λ ύ σ η π ο υ  θα εναρμονίζεται με την Ειρήνη.

Όχι ύφεση στην Οικονομία 
Ναι στην ύφεση στους εξοπλισμούς



'Ετσι κι'αλλοιώς η στενή συνεργασία ανάμεσα στις Ευρωπαϊκές 
ο

χώρες επιβάλλεται από το κοινό πολιτιστικό παρελθόν, 
συγκλίνοντα οικονομικά, και κοινωνικά συμφέροντα.

Στόχος μιας Ευρωπαϊκής πολιτικής μπορεί να είναι μια 
Ευρώπη των Λαών, μια Ευρώπη, που δεν θα διαιρείται σε 
Δυτικές και Ανατολικές χώρες.
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ΣΤ/ ΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΛ.ΣΟ.Κ.

Το πλαίσιο και τα βασικά κριτήρια στις διεθνείς σχέσεις
του ΠΑΣΟΚ είναι τα ακόλουθα :

α. Ποιες είναι οι κοινωνικές δυνάμεις που εκφράζουν 
αυτά τα κόμματα στη χώρα τους σε σχέση με τις 
κοινωνικές δυνάμεις που εκφράζει το ΠΑΣΟΚ στην

. ■ πατρίδα μας.

β. Ποια είν£ιι τα προγράμματα και οι στρατηγικοί στόχοι
τους, προς ποιά κοινωνική δομή είναι προσανατολισμένα 
και ποιά είναι η πορεία τους ως πολιτικές δυνάμεις 
σε σχέση με τους στόχους της Εθνικής Ανεξαρτησίας, 
Λαλ'κής Κυριαρχίας και Κοινωνικής Απελευθέρωσης.

γ. Ποιά είναι η τοποθέτησή τους στην παγκόσμια σύγκρουση 
ανάμεσα στη Μητρόπολη και Περιφέρεια, αφού ο αγώνας 
των τάξεων στην εποχή μας παίρνει μια ιδιαίτερη μορφή 
μεταξύ Βορρά και Νότου.

δ. Ποιά είναι η συμβολή τους στην απόδυνάμωση των πολίτικο 
στρατιωτικών μπλοκ. Η εξωτερική δυναμική του σύγχρονου 
μονοπωλιακού καπιταλισμού οδηγεί.σε επεκτατισμό, σε 
ανάγκη επέκτασης του τρόπου παραγωγής και ζωής των 
Μητροπόλεων της Δύσης, οδηγεί σε έμμεσες ή ανοιχτές 
επεμβάσεις.

ε. Ποιά είναι η συμβολή τους στο θέμα του αφοπλισμού, 
της ύφεσης, της ειρήνης, της αποκλιμάκωσης.



Η συνεργασία, του ΠΑ.ΣΟ.Κ. με πολιτικές δυνάμεις άλλων 
χωρών μπορεί να είναι διμερής ή πολυμερής, ανάλογα με 
στόχους και 'απόψεις σε συγκεκριμένα προβλήματα διεθνών 
σχέσεων και όχι πάντα για λόγους ιδεολογικοπολιτικής 
ταύτισης ή συγγένειας στα πλαίσια του ότι χαράζουμε 
το δικό μας δρόμο, τον Ελληνικό. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. είναι 
αντίθετο με την ένταξη του Κόμματος σε διεθνείς πολιτικούς 
οργανισμούς, που δεσμεύουν ή περιορίζουν την αυτόνομη 
τοποθέτηση πάνω στα παγκόσμια προβλήματα. Με τις χώρες

I
του Τρίτου Κόσμου επιδιώκουμε μια πολύπλευρη συνεργασία 
προωθώντας την ενίσχυσή τους στο διάλογο Βορρά - Νότου 
ενάντια στην κυριαρχία του μονοπωλιακού καπιταλισμού.

Στο Μεσογειακό - Μεσανατολικό χώρο επιθυμούμε να συνεχίσουμε 
την ανάπτυξη της συνεργασίας μας με τις Αραβικές χώρες«X
σε κάθε επίπεδο. Υποστηρίζουμε τον. αγώνα των Παλαιστινίων 
για επιστροφή στην Πατρίδα τους. Υποστηρίζουμε κάθε 
προσπάθεια για·την ανεξαρτησία και ενότητα του Λιβάνου 
και είμαστε αντίθετοι στον πόλεμο Ιράν - Ιράκ.

■ *
Δίνουμε καθημερινά τη συμπαράστασή μας σε κάθε 
απελευθερωτικό κίνημι,α, που αγωνίζεται κατά των 
αποικιοκρατικών ή ρατσιστικών καθεστώτων, καθώς και 
στους αγώνες των Λαών κατά των δικτατορικών και 
στρατοκρατικών καθεστώτων, όπως της Λατινικής Αμερικής 
και καταδικάζουμε τις επεμβάσεις στα εσωτερικά άλλων 
χωρών με οποιοδήποτε πρόσχημα ή μορφές, όπως ο Λίβανος 
και το Αφγανιστάν.



Δεν θα ασχοληθούμε με τον κοινωνικοοικονομικό χαρακτήρα
της ΕΣΣΔ, γιατί το θέμα είναι εξαιρετικά πολύπλοκο και
δεν έχει αναλυθεί σε βάθος με βάση τη μαρξιστική μέθοδο.
Όμως, μιλώντας για την ΕΣΣΔ.με τα σημερινά της χαρακτηριστικά
είμαστε έτοιμοι να πάρουμε θέση πως η ΕΣΣΔ δεν είναι χώρα
καπιταλιστική. Κι αυτό, παρά το γεγονός πως χαρακτηριστικό
των σχέσεων παραγωγής είναι η εξηρτημένη εργασία, που
είναι ταυτόχρονα και χαρακτηριστικό κάθε καπιταλιστικής
δομής. Γιατί οι νόμοι κίνησης της σοβιετικής οικονομίας
δεν αντιστοιχούν προς αυτούς του καπιταλισμού. Όρος ι
επιβίωσης του καπιταλισμού είναι η αέναη συσσώρευση 
κεφαλαίου, το αδιάκοπο κυνηγητό .για το μέγιστο δυνατό 
κέρδος, η υποταγή κάθε άλλου στόχου στο βωμό της 
κερδοφόρας επένδυσης, ο ασυγκράτητος επεκτατισμός.
Αυτό το χαρακτηριστικό κλειδί του καπιταλισμού δεν 
ανταποκρίνεται στη σοβιετική πραγματικότητα. Γι αυτόν 
ακριβώς το λόγο δεν είναι δυνατό να χαρακτηρίσει κανείς 
τη Σοβιετική Ένωση σαν ιμπεριαλιστική δύναμη. Γιατί 
ο ιμπεριαλισμός είναι η πεμπτουσία της μονοπωλιακής 
φάσης του καπιταλισμού - φαινόμενο που πρωτοφάνηκε 
στην ιστορία προς τα τέλη του 19ου αιώνα.

Το γεγονός όμως πως η Σοβιετική Ένωση δεν είναι.
. ιμπεριαλιστική δύναμη, δεν σημαίνει πως δεν είναι 

σήμερα μια υπερδύναμη που παίζει ηγεμονικό ρόλο 
σε παγκόσμια κλίμακα. Στην αναμέτρησή της με τις 
Ηνωμένες Πολιτείες, που είναι η μητρόπολη του 
ιμπεριαλισμού, προβαίνει συχνά σε πράξεις που είναι



δύσκολο πολλές φορές να τις διακρίνει κανείς από
εκείνες των ΗΠΛ. Αλλά ο ηγεμονισμός της ΕΣΣΔ δεν.
ξεπηδάει από οικονομική αναγκαιότητα, από τους νόμους
κίνησης του κοινωνικοοικονομικού συστήματος της, όπως
συμβαίνει στην περίπτωση των ΗΠΑ, αλλά από τις
στρατηγικές της ανάγκες και κατά συνέπεια, από τις
στρατηγικές της επιδιώξεις. 0 ηγεμονισμός της ΕΣΣΔ
οδηγεί στην ανάπτυξη σχέσεων κράτους - πελάτη στο
χώρο που θεωρεί ξωτικό γ'ΐα την ασφάλειά της. Εξαίρεση·
ίσως αποτελεί σήμερα η ενεργός παρουσία της στην 

ι
Αφρικανική 'Ηπειρο. Αλλά και., εκεί ακόμη μπορεί η 
παρουσία της να ερμηνευτεί σαν αποτέλεσμα της προσπάθειάς 
της να αποψύγει το κύκλωμά.της από τον επεκτατισμό 
των ΗΠΑ.

Μπορεί να αντιπαρατηρηθεί πως η ΕΣΣΔ αναπτύσσει οικονομικές 
σχέσεις με τα κράτη που είναι δορυφόροι της, πέρα από 
την παροχή οπλισμού. Αλλά οι οικονομικές της σχέσεις με 
τους δορυφόρους της δεν έχουν δική τους αυτόνομη δυναμική. 
Αποσκοπούν κατά κύριο λόγο να στεριώσουν τους δεσμούς 
ασφαλείας - δεσμούς δηλαδή που αφορούν τις στρατηγικές 
ανάγκες και επιδιώξεις της ΕΣΣΔ.

0 αγώνας της ΕΣΣΔ για την ύφεση είναι γνήσιος. Εεπηδάει 
από την εσωτερική δυναμική του συστήματος της. Γιατί 
χωρίς την ύφεση είναι υποχρεωμένη να δαπανά ένα μεγάλο 
ποσοστό του εθνικού της εισοδήματος σε εξοπλισμούς.
Κι αυτό με τη σειρά του περιορίζει τις δυνατότητες 
ανάπτυξης του βιοτικού επιπέδου των λαών της. Κι έχει αυτό



σα συνέπεια τη διατήρηση μιας πολιτικής δομής που δεν
προσφέρει στον πολίτη τη δυνατότητα ενεργού συμμετοχής
στις αποφάσεις που τον· αφορούν, δηλαδή τη διατήρηση
ενός άκρως συγκεντρωτικού καθεστώτος. Με λίγα λόγια,
η πορεία προς το σοσιαλισμό, η πορεία προς ένα κοινωνικό
καθεστώς, όπου τα μέσα της παραγωγής θα εξουσιάζονται
από τους παραγωγούς και όχι από έναν, έστω κρατικό,
εργοδότη, αναχαιτίζεται τελικά απ'την αδήρητη ανάγκη
για μεγάλους εξοπλισμούς. Κι αυτή είναι η επίπτωση 

»
στην εσωτερική δομή της ΕΣΣΔ της δυναμικής του παγκόσμιου 
ιμπεριαλισμού. Με τη σειρά της βέβαια η ΕΣΣΔ αποτελεί 
ανασχετικό παράγοντα στο ξάπλωμα του καπιταλισμού και 
στις ιμπεριαλιστικές του επιδιώξεις.



/ δ : ;ΐΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Ο Η Μ ΟΥΝΕΣΚΟ

Η πόλωση των δυο υπέρδυνάμεων, η επιδείνωση και η κρίση στις 
διεθνείς και διακρατικές σχέσεις δημιουργούν προβλήματα, που 
υπονομεύουν το κύρος, την αξιοπιστία και την αττοτελεσματικό- 
τητα των Διεθνών Οργανισμών. Διεθνών Οργανισμών όπως ο ΟΗΕ 
και η ΟΥΝΕΣΚΟ, που δημιουργήθηκαν σε καθοριστικές για την 
ανθρωπότητα στιγμές ως εγγύηση για την ειρήνη, την ασφάλεια 
και τη'συνεργασία των Εθνών.
5*

I
Για την αναποτελεσματικότητα του ΟΗΕ, εμείς οι Έλληνες 
έχουμε μια πικρή γεύση. Υπάρχουν ψηφίσματα και αποφάσεις 
ιου ΟΗΕ που απαιτούν ιην αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων 
εισβολής και κατοχής από ένα Ανεξάρτητο και Κυρίαρχο Κράτος; 
την Κύπρο. Πρόσφατα, όχι μόνο δεν είχαμε καμιά θετική 
εξέλιξη, αλλά αντίθετα είμαστε μάρτυρες μιας κλιμάκωσης 
της αυθαιρεσίας. Αυτές οι πράξεις βίας και παρανομίας
καταρρακώνουν τον καταστατικό χάρτη και τις αποφάσεις του 
ΟΗΕ. Παράλληλα ακυρώνουν και μηδενίζουν .τη φερεγγυότητα 
των ειρηνευτικών πρωτοβουλιών του Γ.Γραμματέα του Οργανισμού. 
Οι Τουρκοκύπριοι, με την καθοδήγηση και την αρωγή της 
Τουρκίας, που με τη σειρά της ενθαρρύνεται' από την Κυβέρνηση 
των Η.Π.Α., περιφρονούν και ενταφιάζουν το διεθνές δίκαι.ο, 
τη διεθνή συμπαράσταση και αλληλεγγύη, το. δίκαιο ενός Κράτους 
και ενός Λαού.

Η ανοχή και η συγκάλυψη τέτοιων κατάφορων παραβιάσεων και 
παρανομιών μηδενίζουν την μεσολαβητική ικανότητα και δυνατό
τητα του ΟΗΕ. Πάρα πέρα όμως, και η σιωπή δεν συντείνει σε
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τίποτα άλλο παρά oiiju αυτοκαχαοτροφή μιας παγκόσμιας ελπίδας 
όπως είναι ο OHE. 0 ΟΗΕ, που γεννήθηκε για να παρέχει προ
στασία στα Έθνη και τους Λαούς και όχι για να υπηρετεί 
σκοπιμότητες και γεωπολιτικά συμφέροντα, είτε ιμπεριαλιστικών 
είτε υπο-ιμπεριαλιστικών κέντρων.

Άλλη πρόσφατη τραυματική εμπειρία αποτελεί η συνειδητή υπο
νόμευση της οικουμενικότητας και της οικονομικής δυνατότητας 
της ΟΥΝΕΣΚΟ με την απόφαση-απειλή των ΗΠΑ για αποχώρηση και
διακοπή τής οικονομικής προσφοράς. Η αιτία για μια τέτοια

»
διαλυτική κίνηση ήταν η πρωτοβουλία της ΟΥΝΕΣΚΟ να προωθήσει 
μια Νέα Διεθνή Τάξη και Σχέση στον Νευραλγικ·ό Τομέα της 
Πληροφόρησης και των Μέσων Επικοινωνίας. (Δηλαδή Τύπος, 
Ραδιο-Τηλεόραση, Πρακτορεία κλπ.) Αυτό σημαίνει δυνατότητα 
αμφίδρομης πληροφόρησης ώστε οι λαοί όλου του κόσμου να 
κατακτήσουν'το δικαίωμα να πληροφορούν και να πληροφορούνται, 
να επηρεάζουν την κοινή γνώμη, να διαμορφώνουν ατομική και 
συλλογική γνώση και συνείδηση για γεγονότα, να καταργήσουν 
στην πράξη τα μονοπώλια και συγκροτήματα πληροφοριών.' Η 
αφορμή δόθηκε από τη διαφωνία και σύγκρουση των ΗΠΑ με την 
πλειοφηφία από τις 160 χώρες για τα δικαιώματα του ανθρώπου 
.και των Λαών.

Οι ΗΠΛ του* κ..—Ρήγκαν θεωρούν, ότι η ΟΥΝΕΣΚΟ έχει γίνει πολύ 
ανεξάρτητη και έχει "πολιτικοποιηθεί". Αυτό αποδίδεται με 
πολύ προχωρημένους χαρακτηρισμούς, όπως "τριτοκοσμική και 
κομμουνιστική κολλεκτίβα". Για τούτο και προχώρησαν στην 
επιλογή της αποχώρησης με το δίλημμα για την ΟΥΝΕΣΚΟ: η 
αλλαγή του προσανατολισμού και της φυσιογνωμίας της, η 
απώλεια της οικουμενικότητας και των οικονομικών της.



Η σοβούσα κρίση στην ΟΥΝΕΣΚΟ αποκαλύπτει το πώς και γιατί 
και από ποιους το μέλλον της 'Εκπαιδευτικής Επιστημονικής και 
Πολιτιστικής Οργάνωσης" του OHS διαγράφεται αβέβαιο. Επίσης*ί
αποκαλύπτει το πώς κα.ι γιατί οι ΗΠΑ , με τη λογική και τη 
στρατηγική της υπερδύναμης, όταν διακυβεύονται τα συμ- 
Φέροντά τους, δημιουργούν κρίση σε διεθνείς Οργανισμούς 
και Θεσμούς.

3/ 1984 - Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΜΙΑΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑΣ
ο

2000 - Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΜΙΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
I

Το 1984- έχει χαρακτηριστεί ως έτος σημαδιακό και συμβολικό 
μιάς και συμπίπτει με την κατ'άλλους πρόβλεψη και την κατ' 
άλλους προφητεία του Όργουελ.

Με ευκαιρία αυτή τη σύμπτωση, είναι επιβεβλημένο να σκεφτούμε 
και να αναρωτηθούμε τι μπορεί να γεννηθεί από το γάμο της 
πληροφορικής με την κάποια ή όποια κρατική γραφειοκρατία.

Θα θεωρούσα μεγάλη ατυχία και αδυναμία, αν στο Συνέδριό μας, 
είτε από παράλειψη είτε από άγνοια είτε από αντίδραση, απο
φεύγαμε την πρόκληση της εποχής. Δεν είναι υπερβολικός ο 
ισχυρισμός, ότι μελλοντικά, ανάλογα με τις απαντήσεις θα 
κριθούν Κυβερνήσεις και Κόμματα. Αυτές Όι απαντήσεις θα 

.κρίνουν ακόμα την πορεία των θεσμών και την υπόσταση των 
πολιτών. Η σιωπή και η υπεκφυγή δεν ταιριάζει και δεν 
συμβαδίζει με τους φορείς της Αριστεράς, αν θέλουν να
ταυτίζονται με την ευαισθησία του πολιτισμού μας και την 

*
προοπτ'ική των ιδεών, των αξιών και των προτεραιοτήτων μας.



Η "ηλεκτρονική επανάσταση",.που σήμερα βρίσκεται στην αφετηρία 
της, θα προάγει ένα ολοκληρωτικό σύστημα με την κυριαρχία του 
κομπιούτερ στη γνώση, στη σκέφη και στη δημιουργία;

Αν υποκαταστήσει τη διαδικασία της μόρφωσης και της εκπαίδευσης 
θα ολοκληρώνει τη γνώση ή θα οδηγεί σε έναν "ηλεκτρονικό'αναλ
φαβητισμό";

<?
Θα αποξενώσει τον άνθρωπο από το πολιτιστικό γεγονός και 
δημιούργημα η θα οδηγήσει, στο "τρίτο κύμα" του πολιτισμού, 
όπως αισιόδοξα ισχυρίζονται ορισμένοι; Ποιες μπορεί να είναι 
δυνητικά οι επιπτώσεις στο χώρο της εργασίας;

-ι-

Ποιες αλλοιώσεις θα προκόψουν στην ταξική σύνθεση της Κοι-: · 
νωνίας;

Ποιες αλλαγές θα επιφέρει στη στρατηγική του εργατικού κινή
ματος και στα προοδευτικά Κόμματα, μιας και κατ'ανάγκη θα 
διαφοροποιούνται τα ιστορικά υποκείμενα του σοσιαλιστικού 
μετασχημάτισμού;

Η "ηλεκτρονική Δημοκρατία" θα παραμερίσει' τους δημοκρατικούς,
κοινοτικούς και συμμετοχικούς θεσμούς; Θα απομονώσει ακόμα 
*
περισσότερο τα άτομα, προσδίδοντας την φαινομενική αυτάρκεια 
και σιγουριά του υπολογιστή; Θα οδηγήσει τους πολίτες σε 
εφησυχασμό και λήθαργο; Θα αναδείξει τον "πολύπλευρο άνθρωπο" 
ή θα εκλογι'·'·<''\σει την υπόσταση του απαθή, μονοδιάστατου και
παροπλισμένου ανθρώπου;



Οι απαυτησεις σ'αυτ·ά τα
κύρια όταν δεν είναι ανέ ο

εξορκισμοί. Κανείς δεν

θεμελιακά ερωτήματα δεν είναι εύκολες 
ξοόοι αφορισμοί και μεταφυσικοί 
μπορεί με σιγουριά να αποφανθεί αν

η νέα τεχνολογική επανάσταση 9α εμπλουτίσει κα-ι θα αναπτε
ρώσει η θα λεηλατήσει και 9α καθηλώσει τη ζωή μας, την πολίτικη 
και τον πολιτισμό. Κανείς δεν μπορεί με σιγουριά να προ
διαγράφει το μέλλον με δημοκρατία και ειρήνη ή με αυταρχισμό 
και πόλεμο. Πολλά 9α εζαρτηθούν - αλλά.όχι όμως τα πάντα - 
από εκείνους τους φορείς, κρατικούς και μη, που κατέχουν τα 
μυστικά της κατασκευής, τους σκοπούς της μαζικής παραγωγής 
και της διάθεσης. Επίσης πολλά~ θα εζαρτηθούν από εκείνους 
τους φορείς που θα απαντησουν με μια ετοιμότητα, διεκδικάιντας
τη θετική κατασφάλιση της σχέσης του ηλεκτρονικού υπολογιστή 
με την κοινωνία, τη δημοκρατία, τον πολιτισμό και τον 
άνθρωπο.

Είναι όμως αναμφισβήτητο, ότι οι Φορείς της αριστεράς, αν 
δεν εκσυγχρονίσουν τη στρατηγική τους, τις σκέφεις, τη 
φυσιογνωμία τους, τις μεθόδους και τα μέσα επικοινωνίας, 
έκφρασης και δράσης, αλλά αντίθετα επιμείνουν πεισματικά 
στην προσκόλληση του ξεπερασμένου κώδικα του 1930, θα 
μεταβληθούν σε οπισθοφύλακες της ιστορίας.. Θα φαν-τάζουν 
ως απολιθώματα από το παρελθόν.

Χωρίς αμφιβολία διαφαΐνεται ότι ο προσανατολισμός και ο 
τρόπος της χρήσης, τα προγράμματα και η διάδοση των υπο
λογιστών, αποτελούν ένα καινούργιο σύγχρονο και πρωτόγνωρο 
πεδίο πάλης και διεκδίκησης ανάμεσα στις αντιδραστικές και 
συντηρητικές δυνάμεις και τις προοδευτικές δυνάμεις. Πεδίο
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αντιπαράθεσης ανάμεσα στα συμφέροντα του στρατΐωτικο-βιομηχα- 
νικού κατεστημένου και στις λαϊκές δυνάμεις. Πεδίο αγώνα 
ανάμεσα στις μητροπόλεις - "παραγωγούς” και στις περιφερειακές 
χώρες "καταναλωτές».

Μέχρι το 1984. ίσως είχαμε ως σκεπτόμενη, δρώσα και μαχόμενη
Αριστερά το χρονικό περιθώριο να μεταθέτουμε το πραγματικό
πρόβλημα και τους αναγκαστικούς πειρασμούς, που πρόβαλλαν
οι επαναστατικές καινοτομίας για το μέλλον. 'Ισως μέσα από
τοθς αγώνες και τις νίκες και την προοπτική των λαϊκών δυνάμεων

ι
να μην δικαιώθηκαν οι προβλέψεις και οι προφητείες του Όργουελ

Αν θέλουμε να συμβάλλουμε ουσιαστικά να πολιτιγραφηθεί το 
2000 μ.Χ. ως έτος της Ειρήνης, της Δημοκρατίας, και του 
Ανθρώπου, οφείλουμε να διευρύνουμε τον ορίζοντά μας και να 
ανανεώσουμε τα θεωρητικά μας εργαλεία και τις πρακτικές μας.

Τα 15 χρόνια που απομένουν, οφείλουμε να εντείνουμε τις 
μάχες μας για την αποτροπή ενός πυρηνικού πολέμου.

Τα 15 χρόνια που απομένουν, οφείλουμε να ανιχνεύσουμε και να 
εδραιώσουμε τους όρους και τις προϋποθέσεις για την αποκλι- 
μάκωση και την ύφεση των εξοπλισμών.

Τα 15 χρόνια που απομένουν, οφείλουνε να αναπλόσουμε μια 
δημιουργική σχέση ανάμεσα στο κράτος, την κοινωνία και τον 
πολίτη.

Τα 15 χρόνια πόυ απομένουν,·να απαντήσουμε θετικά στο 
ερώτημα γιατί στη φάση της αποθέωσης της τεχνολονίας, της 
καταναλωτικής αφθονίας και των εξοπλισμών, πεινάνε και
πεθαίνουν εκατομμύρια άνθρωποι στον Τρίτο Κόσμο.



Σ'αυτό το πολιτικό, κοινωνικό και βαθειά ανθρώπινο πρόβλημα 
οφείλει να^φανεί η Αλληλεγγύη και η ευαισθησία του αιώνα 
μας στην Πράξη.

1/ Η ΘΕΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι στον παγκόσμιο χάρτη και
κύρια στις θερμές περιοχές και στους ζωτικούς χώρους των
Υπερόυνάμεων, υπάρχει μια διακεκομμένη, αν θέλετε, γραμμή.

·> .
Είναι η γραμμή ποιν αναπαριστά τη γεωπολιτική ισορροπία, 
όπως καθορίστηκε στις συμφωνίες της Γιάλτας και του Πότσδαμ 
Η βαριά σκιά του πολύπλευρου ανταγωνισμού σε στρατιωτικό, 
οικονομικό, πολιτικό, τεχνολογικό και πολιτιστικό επίπεδο, 
τείνει να παγιώσει τις σφαίρες επιρροής, τείνει να ακινη- 
τοποιήσει τα έθνη, τις κοινωνίες, τους λαούς. Αυτές οι 
δυσκολίες, τις οποίες αναφέρω, δεν μνημονεύονται για να 
αποτρέφουν τις προσπάθειές μας, αντίθετα μνημονεύονται για 
να επιτείνουν τον αγώνα μας και να εμπλουτίσουν την πείρα 
μας. ' .

Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. έχει αρνηθεί και στα λόγια και στην πράξη τη 
λογική τού διαμοιρασμού του κόσμου και· την ύπαρξη των 
ψυχροπολεμικών μπλοκ. Για μας δεν ισχύουν αμυντικές * 
δεσμεύσεις. 0 παγκόσμιος διπολισμός όμως και τα μπλοκ, 
τα στρατόπεδα, είναι δοσμένα ιστορικά στο σήμερα. Ένα 
δοσμένο όμως που δεν μας εγκλωβίζει, δεν μας καθηλ,ώνει 
σε μοιρολατρική αποδοχή και παθητική- στάση. Είναι σίγουρο 
ότι τα πάντα δεν ανάγονται και πολύ περισσότερο δεν εκ- 
πορεύονται μόνο από τον ανταγοινισμό των δύο Υπερδυνάμεων. 
Υπάρχουν αντιφάσεις και αδυναμίες στο εσωτερικό-και των 
δύο δομών. Υπάρχουν εσωτερικές συγκρούσεις και μετατο
πίσεις μέσα στους στρατιωτικούς συνασπισμούς." Υπάρχουν



αυαισθητές ρωγμές και έντονος εθνικός προστατευτισμός, 
θέλετε, στους οικονομικούς συνασπισμούς.

Η αντίθεση Βορρά-Νότου είναι βασική και πανταχού παρούσα,
μια και εζωτερικεύεται σε όλους τους διεθνείς οργανισμούς.
Προβάλλουν αγεφύρωτες οι αντιθέσεις, δυστυχώς, των
Αδεσμεύτων. Διαμορφώνονται παντού ιδιαίτερες εθνικές
δυναμικές, που προκύπτουν, είτε από πολιτικές διαδικασίες,
είτε από εθνικο-απελευθερωτικά κινήματα είτε από εναλλαγές
στρατιωτικών καθεστώτων. Υπάρχουν σε συνεχή ροή οι δια-

ι
κυμάνσεις και αναστροφές στις διακρατικές σχέσεις. Αυτή 
η περιγραφή δείχνει τη ρευστότητα, την εναλλαγή που είναι 
ενθαρρυντικό και θετικό στοιχείο από τη μια, κι εγκυμονεί 
κινδύνους και δυσκολίες από την άλλη. Είναι αλήθεια ότι 
κάθε ρωγμή, κάθε αντίφαση, αντίθεση και διαφοροποίηση γεννά 
ελπίδα και 'τροφοδοτεί δυνατότητες. Η καταγραφή και ύπαρξη 

* πολλών πόλων, ενισχύει για μια χώρα - αρκεί να το θέλει η*
χώρα - την πορεία προς μια συνολική εθνική διέξοδο.

0 απόλυτος μηδενισμός των αντιθέσεων και των διαφοροποιήσεων 
που προβάλλεται σαν λυτρωτική λύση, είτε με την πρόσδεση της 
χώρας στο άρμα της μιας η της άλλης υπερδύναμης, είτε στη 
μετωπική σύγκρουση, είναι θέση και ανιστόρητη και τυχοδιω
κτική. Αντίθετα, *ή προωθημένη και τολμηρή αξιοποίηση όλου 
του πλέγματος των αντιθέσεων και των ρωγμών, στα πλαίσια 

•.μιας πολυδυναμικής και πολυδιάστατης - χωρίς προκαταλήψεις - 
εξωτερικής πολιτικής, είναι η μοναδική βιώσιμη και ριζο
σπαστική και ρεαλιστική διέξοδος.



Αυτή η επεξεργασμένη θέση για ένα σοσιαλιστικό κίνημα και ο ·
πολύ περισσότερο για μια σοσιαλιστική Κυβέρνηση εί'υαι 
συστατικό στοιχείο του τρίτου δρόμου. Και αυτό, γιατί 
συμβάλλει αποφασιστικά στην αποδιάρθρωση των ψυχροπολεμικών 
μπλοκ, μιας και καθιερώνει μια νέα διεθνή τάξη πραγμάτων, 
με σχέσεις ισοτιμίας, αυτονομίας, ανεξαρτησίας μεταξύ 
εθνών και λαών.

Κ/ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ, 01 ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΜΑΣ ΣΤΟΝ ΔΙΕΘΝΗ ΧΩΡΟ 
ΕΙΝΑΙ : ,

-- Έχουμε αρνηθεί στα πλαίσια του ΝΑΤΟ την επέκταση και 
τη βελτίωση του πυρηνικού σχεδιασμού, καταγράφοντας 
και κατοχυριονοντας τη διαφωνία αλλά και τη θέση της 
χώρας μας.

—  Έχουμε αρνηθεί, στα πλαίσια της πολίτικης Επιτροπής 
της ΕΟΚ, την πολίτικη κλιμάκωση του ψυχρού πολέμου 
και τις συνεπακ-όλουθες οικονομικές κυρώσεις (π.χ. 
περίπτωση Πολωνίας, Τςάμπο, κλπε)

—  Έχουμε αρνηθεί την εγκατάσταση Πέρσιγκ και Κρουζ στο 
έδαφος της χώρας μας.

Προτείναμε τη συνέχιση και παράταση των Συνομιλιών 
των δύο Υπερδυνάμεων για την Ύφεση κατά 6 μήνες.

Προωθούμε με συνέπεια και σταθερότητα όλες τις διαδι
κασίες και διαμορφώνουμε τις απαραίτητες συνθήκες για. 
την αποπυρηνικοποίηση της· χερσονήσου των Βαλκανίων.



- 3 ο -
Υποστηρίζουμε τις προτάσεις Κυβερνήσεων, Κομμάτων και 
Κινημάτων Ειρήνης για τις αποπυρηνικοποιημένες ζώνες 
στην' Κεντρική Ευρώπη και τη'Σκανδιναυία.

Με κοινή επιστολή, υπογραμμένη από τον κ. Τσαουσέσκου 
και μένα προς την ηγεσία της ΕΣΣΔ και των ΗΠΑ, προ
τείνουμε την αναγκαιότητα συνέχισης του διαλόγου για 
την "Ύφεση και·· Ειρήνη, με παράλληλη αναβολή της εγκα
τάστασης πυραύλων Πέρσιγκ και Κρουζ στην Ευρώπη.
>

I
Πρωτοστατούμε στην προώθηση και ουσιαστικοποίηση του 
διαλόγου Βορρά και Νότου.

Αναλάβαμε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για την ειρήνη 
στο Λίβανο και τη Μέση Ανατολή, και είμαστε η μόνη 
χώρα που'έδειξε στα λόγια και στην πράξη τη συμπαρά
σταση και την αλληλεγγύη της στο δράμα του Παλαιστι
νιακού Λαού και τους μαχητές της Ο.Α.Π. και του 
ηγέτη της Γιάσερ Αραφάτ.

Έχουμε σταθεί με συνέπεια συμπαραστάτες στους αγώνες 
των Εθνικο-Απελευθερωτικών Κινημάτων στην Κεντρική 
Αμερική·(Νικαράγκουα, Σαλβαντόρ) και στην Αφρική.

Ενισχύουμε αποφασιστικά τον αντιδικτατορικό αγώνα των 
λαών της Χιλής και της Κεντρικής και Νότιας Αμερικής.



Α2. ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
(ΓίΑ- Α \

- ΕΘΝΙΚΟ-ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ

α · Η ΕΠΕΚΤΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΣΟΒΙΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΟΥΣΑΣ 
ΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ

Η εξωτερική απειλή για τη χώρα μας είναι και υπαρκτή 
και δεδομένη. Η επιθετικότητα της άρχουσας τάξης της 
Τουρκίας έχει επεξεργασμένους και κλιμακούμενους 
στόχους. Οι στόχοι αυτοί εντάσσονται σε μια επεκτατική 
στρατηγική με χρονικό ορίζοντα 10 ετών που ξετυλίγεται 
αργά και ρταθερά.

Πολύ παραστατικά μόνο με την υπόμνηση ορισμένων λέξεων 
- τοπονυμιών - είναι δυνατό να αποδοθεί μια πορεία 
συρρίκνωσης του Ελληνισμού και αμφισβήτησης των 
κυριαρχικών δικαιωμάτων και της εδαφικής μας ακεραιότητας.

II Κωνσταντινούπολη, η Τένεδος, η Ίμβρος και η Κύπρος 
αφορούν τον Ελληνισμό. Οι βλέψεις, διεκδικήσεις και 
απαιτήσεις στο Αιγαίο αφορούν κυριαρχικά μας δικαιώματα.

Η επεκτατική στρατηγική της Τουρκίας περιέχει άμεσους 
μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους.

'Αμεσος στόχος

Η δημιουργία προϋποθέσεων για διεκδικήσεις στα πλαίσια 
• κάποιου διαλόγου. Οι προτάσεις του Οζάλ για διάλογο
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προφανώς πέρα από το ότι εντάσσονται σ'αυτύ το σχ,έδιο 

, αποτελούν ταυτόχρονα προπέτασμα καπνού και άλλοθι για 
να ξεφύγει από τη διεθνή κατακραυγή και απομόνωση μετά 
την καταδίκη του παράνομου Τουρκοκυπριακού κράτους.

Μεσοπρόθεσμοι Στόχοι

Διεκδικήσεις για τη συγκυριαρχία στον εναέριο χώρο του 
Αιγαίου. Για τη διχοτόμηση της υφαλοκρηπίδας. Για 
την συνιδιοκτησία του πετρελαίου. Για την αποστρατικο^ίηο 
των νήσων του Αιγαίου.

Παράλληλα ολοκλήρωση του κύκλου της εισβολής, της
κατοχής^της παράνομης ανακήρυξης με την ντε-φάκτο

— ■ · ·διχοτόμηση της Κύπρου.

Μακροπρόθεσμοι Στόχοι

Η εδαφική αμφισβήτηση νήσων του Αιγαίου και τμήματος 
της Δυτικής Θράκης.

Η επεκτατική τάση της Τουρκίας πηγάζει πρωταρχικά 
από τη συγκεκριμένη δυναμική του κοινωνικού της 
συστήματος καθώς και από τις οικονομικές και. πολιτικές 
ανάγκες της άρχουσας τάξης. Κατά συνέπεια ο Σωβινισμός 
και Επεκτατισμός της Τουρκίας δεν γεννιέται- και δεν
•οφείλεται ολοκληρωτικά και μόνο στην Ιμπεριαλιστική <

■   ♦ ""  · :



στρατηγική των ΗΠΛ και του ΝΑΤΟ. Οι ΒΠΑ και το MATOt
έξωθε ν ονε5 1άζρυν , καθοδηγούν και εντάσσουν αυτόν 

*
τον υπαρκτό επεκτατισμό στα δικά τους γεωπολιτικά 
συμφέροντα. Βαθμιαία μετατρέπουν την Τουρκία σε 
Υπο-Ιμπεριαλιστικό σταθμό στηνπεριοχή.

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΟΥΣΑΣ ΤΑΒΙΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
/ι ■ *Από τις εξελίξεις και από τα γεγονότα (ραίνεται ότιι ■ Λ ·

η άρχουσα τάξη της Ελλάδας έχει' έλλειψη σαφήνειας, 
προγραμματισμού και Εθνικού προσδιορισμού στη στρατηγικέ, 
της για την αντιμετώπιση των επεκτατικών σχεδίων και 
πρωτοβουλιών της Τουρκίας.

Στο όνομα κάποιου αόριστου ρεαλισμού και των συμμαχικών
δεσμεύσεων και προτροπών οδηγήθηκε μοιραία και βαθμιαία
στην αδυναμία αποτροπής προκλήσεων και παράνομων *
πράξεων, στην αποδοχή τετελεσμένων, στη λογική εφησυχασμού, 
συμβιβασμού 'και παραχωρήσεων.
φ

Η λογική των παραχωρήσεων σχετίζεται με την προσκόλληση 
στο δόγμα "Ανήκομεν εις την Δύσιν". Αντικειμενικά 
μια έτσι λαθεμένα διαμορφωμένη είτε απούσα στρατηγική 
οδήγησε ή θα μπορούσε να οδηγεί στην ανοχή της 
συρρίκνωσης του Ελληνισμού ή στην αδυναμία αντίδρασης, 
στην υποθετική περίπτωση πρακτικής αμφισβήτησης 
κυριαρχικών δικαιωμάτων ή εδαφικού χώρου.



Εδώ είναι αναγκαίο να γίνει μια αναφορά στις απόψεις 
του ΚΚΕ. Είχε παληά διατυπώσει σε συνεδριακά του 
ντοκουμέντα και από τότε κατά καιρούς επαναφέρει 
μια δασική θέση.

"Το ΚΚΕ αποκρούει το κυνηγητό των εξοπλισμών και τα 
σωβινιστικά κηρύγματα της άρχουσας τάξης, τόσο στην 
Ελλάδα όσο και στην Τουρκία, που ενθαρρύνονται από 
τον αμερικάνικο Ιμπεριαλισμό. Το ΚΚΕ θεωρεί ότι 
η κρίση του Αιγαίου πρέπει να αντιμετωπιστεί με βάση 
τα αμοιβαία συμφέροντα των δύο λαών και το συμφέρον 
της ειρήνης, καθώς και με βάση την Τελική Πράξη της 
Διάσκεψης του Ελσίνκι. Το Αιγαίο πρέπει να είναι 
θάλασσα ειρήνης και ειρηνικής επικοινωνίας των λαών.
Πάνω στη βάση αυτή μπορεί και πρέπει να αντιμετωπιστεί 
και το θέμα της υφαλοκρηπίδας με ειρηνικές διαπραγματεύσεις 
στηριγμένες στο σεβασμό των αρχών της εθνικής 
ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας και δίχως 
τις επεμβάσεις των Αμερικανών και του ΝΑΤΟ".

Η παράγραφος αυτή θέτει μια σειρά από δύσκσλα ερωτήματα 
για το ΚΚΕ. Πρώτα απ'όλα, σ'ότι αφορά τους εξοπλισμούς. 
Κανείς μας φυσικά δεν επιθυμεί το κυνη', ητό των εξοπλισμών 
που μειώνει το ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης. Θα ήταν 
σαφώς προτιμότερο, οι πόροι που σήμερα πηγαίνουν στους 
εξοπλισμούς να διατίθενται· για σχολεία, νοσοκομεία, 
στέγη κ.λ.π. Ποιός μπορεί να το αρνηθεί; Αλλά δεν

<
είναι* εκεί το θέμα. Το θέμα είναι ότι α_ειλείται



σήμερα η εδαοιν.ή ακέραt ότ ήτα. της .-.χωράς. Και είναι. ν
.ακατανόητο να την προασπίσουμε χωρίς θυσία που απαιτεί *
ένας άρτιος εξοπλισμός των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας.
Ο αγώνας για την Εθνική Ανεξαρτησία , αν είναι ειλικρινής, 
προϋποθέτει την προάσπιση με.κάθε θυσία της εδαφικής 
ακεραιότητας της χώρας. Κι αυτή, με τη σειρά της, 
προϋποθέτει δαπάνες για την Εθνική Άμυνα. Είναι 
αντίφαση, να μην υποστηρίξει κανείς τις δαπάνες για 
την Εθνική Άμυνα και να διακηρύχνει την πίστη του στην 
Εθνική Ανεξαρτησία, κάτω από τις σημερινές συνθήκες.

I
ί .

Η προάσπιση της εδαφικής ακεραιότητας και των κυριαρχικών 
μας δικαιωμάτων ΑΠΑΙΤΕΙ Στρατιωτική ετοιμότητα και 
Αξιομαχία. Με τη σειρά του η ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ και η ΑΞΙΟΜΑΧΙΑ 
εξαρτώνται από την ποσότητα, την ποιότητα και την 
αρτιότητα του εξοπλισμού της χώρας μας.

Είναι όμως- γεγονός ότι η κλιμάκωση και η ένταση στο 
Αιγαίο οδηγούν στους εξοπλισμούς της Ελλάδας και 
της Τουρκίας'. Για τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ η διαδικασία 
αυτή δίνει τη δυνατότητα όχι μόνο να μειώσουν την 
οικονομική τους δυσπραγία με την πώληση πολεμικού 
υλικού, ΑΛΛΑ και να χρησιμοποιήσουν την "ΕΝΤΑΣΗ" 
ανάλογα με τις εξελίξεις και τη δυναμική των λαϊκών 

_κινημάτων τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Τουρκία.

Υπάρχει όμως μια ουσιαστική διαφορά στην αποδοχή 
ή στην άρνηση της λογικής του εξοπλισμού από τη μεριά 
της ΕΠΙΤΙΘΕΜΕΝΗΣ και της ΑΜΥΝΟΜΕΝΗΣ ΧΩΡΑΣ.



'Ετσι, για τις προοδευτικές δυνάμεις της Τουρκίας, 
που βρίσκονται και λειτουργούν μέσα στα συγκεκριμένα 
πλαίσια ενός κοινωνικού συστήματος με ΕΠΕΚΤΑΤΙΚΗ 
δυναμικό (που είναι καχ'αρχήν ενδογενής και έπειτα 
τροφοδοτούμενη και καθοδηγούμενη από τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ) 
η ΑΡΝΗΣΗ των εξοπλισμών αποτελεί σωστή επιλογή 
και ΑΝΤΙΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΤΑΣΗ. Αντίθετα για τους 
προοδευτικούς φορείς της Αμυνόμενης χώρας (ΕΛΛΑΔΑ) 
η σωστή επιλογή είναι άλλη. Προκειμένου να αποκρούσουν 
(τον ενδογενή και καθοδηγούμενο) επεκτατισμό της 
Τουρκίας, έχουν υποχρέωση να ΘΩΡΑΚΙΣΟΥΝ τη χώρα
ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΣ το ΕΘΝΙΚΟ-ΑΜΥΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ στα πλαίσια 
μιας συνεπούς ΑΝΤΙΪΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗΣ στάσης.

Αναφέρεται το ΚΚΕ στα "σωβινιστικά κηρύγματα της 
άρχουσας τάξης τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Τουρκία". 
Δεν έχουμε υπόψη μας ποιά είναι τα σωβινιστικά κηρύγματα 
της άρχουσας τάξης στην Ελλάδα. Ενώ ασφαλώς τα έχουμε 
υπόψη μας - όπως ασφαλώς τα έχει υπόψη του και το ΚΚΕ - 
στην περίπτωση της Τουρκίας.

Όμως υπάρχει μια βασική και ΕΙΔΟΠΟΙΟΣ ΔΙΑΦΟΡΑ στην υφή
και στη δυναμική της άρχουσας τάξης της Τουρκίας από
εκείνη της Ελλάδας. Η άρχουσα τάξη της Ελλάδας είναι
μεταπρατική και εξαρτημένη από τα ιμπεριαλιστικά
κέντρα, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν είναι επεκτατική.
Αντίθετα, λόγω της εξάρτησης, διακατέχεται από τάση
αναδίπλωσης, ενδοτικότητας και παραχωρήσεων. Η άρχουσα 
τάξη της Τουρκίας έχει σωβινιστική-επεκτατική πολιτική.



Η εδαφική ακεραιότητα και τα κυριαρχικά
Γ
Ελλάδας είναι συνυφαομένα και αποτελούν

δικαιώματα της 
την πεμπτουσία

της Εθνικής Ανεξαρτησίας μι

Η υπεράσπιση και η διασφάλισή τους αποτελούν ΑΝΕΝΔΟΤΗ 
ΑΝΤΙΪΜΠΕΡΙΑΑΙΣΤΙΚΗ ΠΑΛΗ.

Μια τέτοια όμως υπεράσπιση, για να είναι πράξη και όχι 
κενός λόγος, εξαρτάται απόλυτα από την ΑΜΥΝΤΙΚΗ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ της Ελλάδας.

-· .■»I
ί

Ας θυμηθεί το ΚΚΕ τον χαρακτήρα του αγώνα του λαού μας 
(και τη σωστή ΤΟΤΕ στάση του), το 1940-41, που πάλευε 
για να αποκρούσει τις επιθέσεις του Φασιστικού 'Αξονα 
Ιταλίας - Γερμανίας.

Η Τουρκία, σαν ένας καπιταλιστικός σχηματισμός, 
αποτελεί μια κοινωνία ΔΙΑΡΘΡΩΜΕΝΗ σε τάξεις και στρώματα. 
Το ΠΑΣΟΚ στις αναλύσεις του και στις αναφορές του ποτέ 
δεν αμφισβήτησε την ΥΠΑΡΞΗ του λαού της Τουρκίας 
και τον αγώνα του Λαϊκού Κινήματος σ ’αυτήν. Ούτε είναι 
δυνατό ποτέ το ΠΑΣΟΚ να εξομοιώσει τα συμφέροντα 
του εργαζόμενου λαού με τα συμφέροντα της Τουρκικής 
άρχουσας τάξης.

Έτσι, η σθεναρή αντι.παράταξη των προοδευτικών φορέων 
της Ελλάδας στο πρόβλημα του Αιγσίου και της Κύπρου 
ΔΕΝ αποτελεί ΕΝΑΝΤΙΩΣΗ στο λαϊκό κίνημα της Τουρκίας.
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ΑΝΤΙΘΕΤΑ, αποτελεί συγκεκριμένη ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 
ενάντια στα γεωπολιτικά σχέδια των ΗΠΑ και ΝΑΤΟ 
και τον επεκτατισμό της Τουρκικής άρχουσας τάξης για 
τη διασφάλιση της εδαφικής ακεραιότητας και της 
Εθνικής Ανεξαρτησίας.

Η αφηρημένη επίκληση στους "λαούς" και στους "προλετάριους"
είναι θέση έξω από συγκεκριμένο χώρο και χρόνο. Είναι
θέση για "εσωτερική κατανάλωση" και εξωτερική επίδειξη
ενός υπερβατικού "επαναπατρισμού" που έχει τις ρίζες
της σε μια στείρα και άγονη αντίληψη του νοήματος 

ι
του "διεθνισμού". Α

Σύμφωνα με το ΚΚΕ "Το Αιγαίο πρέπει να είναι θάλασσα 
ειρήνης και ειρηνικής επικοινωνίας των λαών". Ποιός 
μπορεί να διαφωνήσει; Αλλά η κρίσιμη διαφωνία μας 
με ’το ΚΚΕ σε σχέση με το Αιγαίο, είναι η άποψή του 
πως το θέμα της υφαλοκρηπίδας πρέπει να αντιμετωπιστεί 
με ειρηνικές διαπραγματεύσεις. Κι αυτό όχι μόνο γιατί 
δεν πιστεύουμε και δεν επιδιώ'κουμε την ειρήνη, αλλά 
γιατί διαπραγματεύσεις χωρίς προσδιορισμένα διαπραγμα
τευτικά πλαίσια είναι ακατανόητες και επικίνδυνες. 
Υπάρχει σήμερα ένα καθεστώς στο Αιγαίο που στηρίζεται 
στο διεθνή νόμο, σε διεθνείς συμβάσεις και συνθήκες. 
Αυτό το καθεστώς προσδιορίζει τα σύνορα της Ελλάδας- 
χερσαία, θαλάσσια και εναέρια. Σύνορα για τα οποία 
το ΚΚΕ διακηρύττει ότι είναι έτοιμο να υπερασπισθεί, 
γιατί τα θεωρεί "ιερά και απαραβίαστα". Αλλά τι
καλείται να κάνει .η Ελλάδα στις διαπραγματεύσεις



με την 
Αιγαίου. 
Τουρκ ία. 
χεύσειο;

Τουρκ ί α ? Καλε ί το. ι να 
' Κ ώ  ε ί τα ι σαγκ εκ ρ ι μένα 
Κάτω αα 'αυτές τις συνδ

αναθεωρήσει το ισχύσν καθεστώς του 
να παραχωρήσει εθνικό της χώρο στην 
>ήκες τι έννοια έχουν οι διαπραγμτ-

Κα·ι/
£ηως συμβισάζεται η διαπραγμάτευση με περιεχόμενο 
την παραχώρηση εθνικού χώρου με την προάσπιση των 
συνόρων της χώρας μας;

/
Το' ΚΚΕ οφείλει εδώ να ξεκαθαρίσει τη θέση του.

Επιπρόσθετα η τοποθέτηση του ΚΚΕ για δυνατότητα 
ειρηνικής διευθέτησης αν λείψουν οι επεμβάσεις τωνI
ιμπεριαλιστών είναι εξωπραγμα.τικοί και αποσυνδέεται 
από συγκεκριμένα κοινώνικοπολιτικά δεδομένα.

Και τούτο γιατί θεωρεί την επιθετικότίΐτα της άρχουσας 
τάξης της Τουρκίας σαν φαινόμενο εξωγενές και 
κατασκευασμένο προϊόν, που οφείλεται αποκλειστικά και 
μόνο στους Ιμπεριαλιστές. Με αυτό τον τρόπο 
μηδενίζονται η αυτόνομη δυναμική και οι εσωτερικές 
πολιτικές ανάγκες του κοινωνικού συστήματος της Τουρκίας

- Δεν διαφωνούμε με το ΚΚΕ στο ότι το πρόβλημα του Αιγαίου 
υποδαυλίζεται από τις ΗΠΑ και ότι η βασική ευθύνη 
για την κρίση του Αιγαίου βαρύνει τις Ηνωμένες Πολιτείες 
και τους κύκλους του ΝΑΤΟ. Χωρίς τη στήριξή τους 
ο Τούρκικος Σωβινισμός θα ήταν ανήμπορος να προκαλέσει' 
προβλήματα στην περιοχή.



δ. Εθνική Στρατηγική.
Η Ο — .
:ρατηγίκή Ελληνισμού

Σ'αυτή την κρίσιμη - για τα εθνικά μας θέματα - 
περίοδο προβάλλει ως πρωταρχική ανάγκη η διαμόρφωση 
μιας Εθνικής Στρατηγικής. Μιας Πατριωτικής Στρατηγικής 
του ευρύτερου Ελληνισμού, που να στηρίζεται στις 
δυνάμεις του Ελληνισμού της Διασποράς.

Είναι γνωστός ο ρόλος των Ελλήνων της Διασποράς 
στην επανάσταση και τον αγώνα του 1821, στον αγώνα 
της εθνικής ολοκλήρωσης, στην προσπάθεια διατήρησης 
της πολιτιστικής ταυτότητας* στην προσπάθεια της 
οικονομικής, κοινωνικής συγκρότησης του Ελληνικού 
Κράτους. ·*

Σήμερα κατά το γνωστό ιστορικό προηγούμενο ο ρόλος.τους 
παραμένει σημαντικός στον Εθνικό-Αμυντικό αγώνα για 
την εδαφική ακεραιότητα, τα κυριαρχικά δικαιώματα 
και την Ειρηνική σταθεροποίηση του Ελληνισμού στο 
χάρτη του Αιγαίου και της Μεσογείου.

ε. Βασική Αρχή. Εθνικής Στρατηγικής. Προϋποθέσεις

Η Εθνική - Ελληνοκεντρική Στρατηγική του ΠΑΣΟΚ 
στηρίζεται σε μια βασική αρχή:

- Δεν διεκδικούμε τίποτα.
- Δεν παραχωρούμε τίποτα.



0
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Η Ελλάδα, πιστή στις διεθνείς συνθήκες, τις εγγυήσεις 
άαθώς Και τη συμφωνία Ελσίνκι θεωρεί αμετακίνητα 
προσδιορισμένα τα κυριαρχικά μσ.ς δικαιώματα την εδαφική 
ακεραιότητα και τα σύνορά μας.

Προϋποθέσεις για την προώθηση αυτής της στρατηγικής είναι

Εθνικό-Αμυντική δυνατότητα και ετοιμότητα. Βασικός 
όρος για την Ακεραιότητα, την Ειρήνη και την Επιβίωση.

Ομοψυχία Ενότητα - Εθνική - Πατριωτική Συνείδηση. 
Έθνος ισχυρό. λαός ενωμένος και αποφασισμένος.

Λαός - Στρατός Ενωμένος.

- Ανεξαρτησία και Αυτοδύναμη Ανάπτυξη.

Κινητοποίηση των Ελλήνων της Διασποράς και 
■ ταυτόχρονα συγκρότηση πραγματικά φιλελληνικών πυρήνων.

Κατοχύρωση - Βάθεμα και πλάτεμα της Δημοκρατίας 
και της Ελευθερίας.

Η Βασική Κατευθυντήρια Αοχή της Γνήσιας'Πολυδιάστατης 
και Ανεξάοτητης Εξωτερικής Πολιτικής

Η χώρα μας, από τη γεωγραρική μιας θέση, αποτελεί 
έναν συνδετικό κρίκο ανάμεσα σε τρεις Ηπείρους.
Την Ευρώπη, την Ασία και την Αφρική που έχουν σαν κοινό 
σημείο αναφοράς τη θάλασσα της Μεσογείου. Η Ελλάδα 
δεν είναι μόνο χώρα σύνορο, αλλά ταυτόχρονα είναι



το κλειδί για το πέρασμα στα Βαλκάνια, τη Μέση 
Ανατολή, τη Βόρεια Αφρική και την Νοτιοανατολική 
Μεσόγειο και Ευρώπη. Αναμφίβολα η περιοχή μας 
αποτέλεσε και αποτελεί το παραδοσιακό και προνομιακό 
σταυροδρόμι συνάντησης, αντιπαράθεσης και σύνδεσης 
πολιτικών μα και θρησκευτικών ρευμάτων. Ταυτόχρονα 
όμως είναι μια περιοχή μόνιμης σύγκρουσης της 
γεωπολιτικής στρατηγικής των μεγάλων δυνάμεων στο. 
παρελθόν και των υπερδυνάμεων σήμερα.

Συνυπάρχουν τεράστιες δυνατότητες μα και σοβαροί 
περιορισμοί στην πορεία μας. Ο σωστός συνδυασμός 
της τολμηρής αξιοποίησης των δυνατοτήτων και της 
συνετής γνώσης των περιορισμών,' οδηγεί σε ρεαλιστικό 
αλλά αταλάντευτο σχεδίασμά εξωτερικής πολιτικής 
με ολόπλευρες, αδέσμευτες και πολυδιάστατες πρωτοβουλ 
Προϋπόθεση για την αυτόνομη και ανεξάρτητη πόρε ία 
της Ελλάδας, μια ασφαλή και νικηφόρα προοπτική εθνικού 
αυτοπροσδιορισμού, είναι να αξιολογείται σωστά, κάθε 
φορά, ο διεθνής συσχετισμός δυνάμεων και να εντάσσεται 
σωστά η χώρα μας, στην κάθε φορά ευρωπαϊκή, μεσογειακή 
και βαλκανική συγκυρία.

Η προσέγγιση είναι διαλεκτική, όχι γραμμική. Οι 
κινήσει.ς μας στον ένα τομέα, οικονομικό, πολιτικό, 
κοινωνικό, στρατιωτικό, πρέπει να συνδυάζονται με 
κινήσεις στον άλλο. Το ένα στηρίζει το άλλο. Είναι 
.μιά πολύπλοκη, πραγματικότητες.

Ο-



ζ. ΒΑΣΕΙΣ 
ν

Η απομάκρυνση των ξένων βάσεων είναι στρατηγική 
επιλογή για το ΠΑΣΟΚ. Κι'αυτό γιατί οι βάσεις 
εξυπηρετούν τα στρατηγικά συμφέροντα μιας υπερδύναμης, 
γιατί μας εμπλέκουν σε αντιπαραθέσεις και πολώσεις 
που έρχονται σε αντίθεση με τη διαμορφωμένη ελληνική 
εξωτερική πολιτική - και τέλος γιατί εκθέτουν τη 
χώρα μας στον κίνδυνο ολικής καταστροφής στην 
περίπτωση μιας παγκόσμιας σύρραξης.

Η συμφωνία απομάκρυνσης με καταληκτική ημερομηνία 
- που υπέγραφε η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ αποτελεί σταθμό 
και αφετηρία για το λαϊκό κίνημα της χώρας μάς, για την 
προώθηση και κατοχύρωση της εθνικής μας ανεξαρτησίας.

Η παραμονή τους για το χρονικό διάστημα που προβλέπεται 
από τη συμφωνία συνδέεται με τη διατήρηση της ισορροπίας 
δυνάμεων στο Αιγαίο. Ταυτόχρονα, βέβαια, έχει θεσπιστεί 
ένα πλέγμα Κυριαρχικών ελέγχων για την περιφρούρηση 
της εθνικής μας ασφάλειας.

η. ΝΑΤΟ

Στρατηγικός μας στόχος είναι η αποδέσμευση της
χώρας μας από το ΝΑΤΟ. Η συμμετοχή μας σε στρατιωτικούς
συνασπισμούς που συμβάλλουν στην πόλωση και. που



εξυπηρετούν αλλότρια στρατηγικά συμφέροντα είναι 
-αντίθετη με τις βασικές διακηρύξεις του ΠΑΣΟΚ.
Η αποδέσμευση εντάσσεται στο βασικό προσανατολισμό μας, 
που είναι η διάλυση των δύο ψυχροπολεμικών μπλόκ.

Η ελληνική εμπειρία είναι ιδιαίτερα αρνητική 
- σε ότι αφορά τη συμμετοχή της χώρας μας στο συνασπισμό 
Στήριξε την εφτάχρονη δικτατορία, ανέχτηκε την εισβολή 
των "Νατοϊκών" δυνάμεων της Τουρκίας στη μαρτυρική 
Κύπρο. Τέλος στηρίζει απροκάλυπτα τις διεκδικήσεις 
της Τουρκ,ίας στο Αιγαίο.

Όπως είναι γνωστό η συμμετοχή μας στο στρατιωτικό 
σκέλος του ΝΑΤΟ έχει ατονίσει -'σαν αποτέλεσμα της 
επίμονης προσπάθειάς του να προσαρμοστούμε στις 
Τουρκικές απαιτήσεις και διεκδικήσεις. Σε ότι αφορά 
το πολιτικό του σκέλος - είναι γνωστό ότι έχουμε 
καταγράψει τις διαφωνίες μας σε όλες τις πολιτικές 
που υπονομεύουν την ύφεση και που αυξάνουν τον 
κίνδυνο ενός πυρηνικού ολοκαυτόματος.

Η τελική και πλήρης αποδέσμευση της χώρας μας συνδέεται 
με τη δημιουργία, των απαραίτητων και ικανών εκείνων 
όρων που θα διασφαλίζουν την εδαψική μας ακεραιότητα 
και την εθνικοοικονομική μας ικανότητα.



ΚΥΠΡΙΑΚΟ
ο

»Το Κυπριακό'δεν είναι ελληνοτουρκικό πρόβλημα.
Είναι διεθνές, παγκόσμιο πρόβλημα - γιατί αφορά- 
τη βάναυση ειοβολή και ακόλουθα. 10-χρονη κατοχή 
από τα Τουρκικά στρατεύματα του 37,4% του εδάφους 
της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Στο μέτρο που αυτή είναι η βασική πτυχή του Κυπριακού, 
είναι σαφές πως οι διακοινοτικές διαπραγματεύσεις 
δεν θίγουν την ουσία, του προβλήματος. Οι διακοινοτικές 
διαπραγματεύσεις ασφαλώς είναι το ενδεδειγμένο μέσο 
για τη διαμόρφωση του Συντάγματος της Κυπριακής 
Δημοκρατίας - που θα κατοχυρώνει βέβαια μια ενιαία 
πολιτεία, κυρίαρχη, ανεξάρτητη, αποστρατικοποιημένη 
και αδέσμευτη. Προϋπόθεση για αποδοτικές διαπραγματεύσεις 
μεταξύ των δύο κοινοτήτων είναι ο τερματισμός 
της Τουρκικής κατοχής της Βόρειας Κύπρου. Η πρόσφατη 
ανακήρυξη του ψευδοκράτους του Ντενκτάς δημιουργεί 
αδιέξοδο σε ότι αφορά τις διακοινοτικές διαπραγματεύσεις - 
γιατί θα οδηγήσει στην έμμεσο νομιμοποίηση του ψευδοκράτους

Οι πρόσφατες επεμβάσεις της Κυβέρνησης των ΗΠΑ με 
στόχο την αποδυνάμωση των ψηφιαμάτων του ΟΗΕ και των 
αποφάσεων του Κονγκρέσου - νια την μονιμοποίηση 
της διχοτόμησης - είναι απαράδεκτες και επισκιάζουν 
το μέλλον των ελληνο-^αμερικανικών σχέσεων.



Θεωρούμε χρέος μας να δηλώσουμε πως η Ελλάδα 
συμπαρατάσσεται με τον αγώνα του Κυπριακού Λαού 
για μια Κύπρο ενιαία, ανεξάρτητη, αποστρατικοποιημένη 
και αδέσμευτη - καθώς και για την επιστροφή των 
προσφύγων στις εστίες τους.

ΕΟΚ

Η ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ ήταν επιλογή κατά
κύριο λόγο της Νέας Δημοκρατίας. Το ΠΑΣΟΚ προεκλογικά 

ι
είχε δεσμευτεί για την προώθηση ειδικού καθεστώτος - 
μιας ειδικής σχέσης, που θα ανεγνώριζε την ιδιαιτερότητα 
της χώρας μας - δηλαδή τον περιφεριακό χαρακτήρα της 
οικονομίας μας. Μια σχετικά υπανάπτυκτη χώρα που 
ανήκει ουσιαστικά στο περιθώριο του καπιταλιστικού_ 
συστήματος δεν είναι σε θέση να διαμορφώσει μια 
αυτοδύναμη ανάπτυξη - και να επιβιώσει ανταγωνιστικά - 
ως μέλος μιας τελωνειακής ένωσης στην οποία κυριαρχούν 
τα Ευρωπαϊκά μεγαθήρια του καπιταλισμού. Βέβαια, 
η ΕΟΚ δεν είναι μόνο μια τελωνειακή ένωση. Στα 
πλαίσια της κοινοτικής αγροτικής πολιτικής της και 
σε μικρότερη κλίμακα, στα πλαίσια των διάφορων ταμείων 
της πραγματοποιείται μια μεταφορά πόρων που κάτω από 
ορισμένες συνθήκες (ύφος και κατεύθυνση) μπορεί 
να αντισταθμίσει, μερικά τουλάχιστον, τις αρνητικές 
επιπτώσεις για μια περιφερειακή χώρα της ένταξης 
στη Λέσχη των Πλουσίων.



μας.
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Όπως τονίσαμε και άλλοτε, η ένταξη έγινε κάτω 
από όρους που ήταν άκρως δυσμενείς για τη χώρα 
Γι'αυτό το λόγο τονίσαμε την ανάγκη να διαμορφωθεί 
μια ειδική σχέση - τόσο οο ότι αφορά το ύφος · 
των δημοσιονομικών εισροών στη χώρα μας, όσο και σε 
ό,τι αφορά την προστασία της βιομηχανίας μας και της
αγροτικής μας οικονομίας - που θά επέτρεπε να
/

διαμορφώσουμε μια αυτοδύναμη οικονομική και κοινωνική 
ανάπτυξη καθώς και τη συμμετοχή της χώρας στη νέα 
μεγάλη βιομηχανική τεχνολογική επανάσταση που συντελείται

ι
Αυτόν ακριβώς το στόχο εξυπηρετεί το μνημόνιο που 
υποβάλαμε στην ΕΟΚ - αμέσως σχεδόν μετά την α,νάληψη 
της διακυβέρνησης της χώρας μας από το ΠΑΣΟΚ.
Στα δύόμιση χρόνια που πέρασαν δώσαμε και δίνουμε σκληρή 
μάχη για τη διαμόρφωση της ειδικής εκείνης σχέσης που 
είχαμε προτείνει πριν την ένταξη στην ΕΟΚ. Πιστεύω 
πως η πορεία του μνημονίου μας επιτρέπει προς 
το παρόν μια συγκροτημένη αισιοδοξία.

Ταυτόχρονα πρέπει να τονιστεί πως το μνημόνιο 
αναφέρεται στη σχέση Ελλάδας - ΕΟΚ. Δεν αναφέρεται 
στο χαρακτήρα και την πορεία της ΕΟΚ.
■' Είναι γεγονός
πως οι "Βός^-οι" της Κοινότητας πασχίζουν τώρα να 
μετατρέψουν την Κοινότητα αποκλειστικά σε πεδίο 
ελεύθερων συναλλαγών - ώστε η δικαίωση των εμπορευμάτων, 
της εργασίας και του κειραλαέου να γίνεται απρόσκοπτα -- 
κάτι που ασφαλώς θα διευρύνει την απόσταση του "Νότου" 
από ΐο "Βορρά", Το αδιέξοδο της Στουτγάρδης,



των Αθ~νών και των Βρυξελλών εκφράζει αυτές τις 
κλιμακούμενες αντιθέσεις - όπως εκφράζει επίσης 
και τις έντονες συγκρούσεις ανάμεσα στους πλούσιους 
της Λέσχης.

Είναι φυσικό στην πορεία να διαμορφώνονται συμμαχίες 
τω "Νοτίων" στον αγώνα για την αναδιαμόρφωση του 
θεσμού - για τη σταδιακή αλλαγή του χαρακτήρα της 
Κοινότητας. Με ποιούς στόχους; Πρώτα, με τη 
διαμόρφωση δομής και λειτουργίας που θα επιτρέψει 
σύγκλιση των οικονομιών, που σταδιακά θα μειώνει την 
απόσταση του βιωτικού επιπέδου του-'"Βορρά" απ'αυτό 
του "Νότου". Δεύτερο, τη σταδιακή ανεξαρτοποίηση της 
Δυτικής Ευρώπης από την Αμερικανική επικυριαρχία.

Αυτή η επικυριαρχία είναι ανάγλυφη ιδιαίτερα στον τομέι 
της πολιτικής συνεργασίας - όπου η ΕΟΚ ταυτίζεται, 
σχεδόν πάντοτε, με την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ. 
Είμαστε περήφανοι, πως στα πλαίσια της πολιτικής 
συνεργασίας, η χώρα μας πάντοτε διέστειλε τη θέση της, 
όταν οι προτεινόμενες αποφάσεις δεν εξυπηρετούσαν 

-την ύφεση, την ειρήνη, τον αφοπλισμό ή τους 
εθνικοαπελευθερωτικούς αγώνες των καταπιεσμένων λαών - 
ή ακόμη και την αρχή της μή επέμβασης στα εσωτερικά 
άλλων κρατών.

Τον αγώνα στα πλαίσια της ΕΟΚ θα τον συνεχίσουμε και 
θα τον εντείνουμε. Μακροπρόθεσμα - η συμμετοχή μας



- Ηαι -
θα εξαρτήθεί από τη δυνατότητα να εξασφαλίσουμε 
©
την αυτοδύναμη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη
για τη χώρα μας, και να διαμορφωθεί μια άλλη Κοινότητα
η Κοινότητα των λαών και όχι των μονοπωλίων.

Αξίζει να σημειώσω πως η θέση του ΠΑΣΟΚ για την 
ένταξη της Ελλάδας, καθώς και για τα αδιέξοδα που 
αντιμετωπίζει η Κοινότητα στα σημερινά θεσμικοί της 
πλαίσια δικαιώθηκε απόλυτα. Όμως, η αποχώρηση της 
χώρας μας από την ΕΟΚ - κάτω απ'τις σημερινές συγκυρίες 
θα. είχε αρνητικές επιπτώσεις για την οικονομία νιας.ί
Σε κάθε περίπτωση, η μάχη για την ικανοποίηση το)ν όρων 
του μνημονίου συνεχίζεται - ενώ η Κυβέρνηση υλοποιεί 
τις στρατηγικές εκείνες αποφάσεις που οδογούν στην 
εξασφάλιση των προϋποθέσεων για μια αυτοδύναμη 
οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη.



Λ3. Η ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Η ίδια π εξέλιξη του ΠΑΣΟΚ και η ίδια η πορεία της Αλλαγής 
αποτελεί μια έμπρακτη διάψευση της παραδοσιακής ανάλυσης 
και δογματικής σκέψης.

Είναι σαφές, ότι πρέπει να στηριχτούμε στη δίκη μας γνώση,
στη δίκη μας πολίτικη πείρα. Να στηριχτούμε στις αντικειμενικές
συνθήκες και στις υποκειμενικές δυνατότητες της Ελλάδας
τού 198ξ. Παράλληλα να αξιοποιησουμε τις διεθνείς εξελίξεις
και εμπειρίες.

9

Για τούτο προβάλλει<ως ανάγκη να προσδιοριστούν τα ιδιαίτερα 
δεδομένα, που συνιστούν τα εθνικά χαρακτηριστικά του 
δημοκρατικού δρόμου για το σοσιαλισμό. Το δρόμο, που έχουμε
επιλέξει για το Κίνημά μας. Ποια είναι τα δεδομένα:

\

1. Η Ελλάδα είναι χώρα της περιφέρειας. Η εξάρτηση από 
τα Μητροπολιτκά Κέντρα της Δύσης είναι πολύμορφη. 
Στρατιωτική, πολίτικη, οικονομική, πολιτιστική. Αυτή 
η εξάρτηση ύ ι α,μορφώνε ι μια συγκεκριμένη οικονομική 
και κοινωνική δομή, μια συγκεκριμένη δομή πολίτικης 
και κρατικής εξουσίας.

2. Η περιοχή μας είναι μια απ,ό τις πιό θερμές και 
ευαίσθητες της υφηλίου. Αποτελεί τόπο αντιθέσεων καί 
συγκρούσεων γεωπολιτι^ο-’νστρατηγικών και συμφερόντων.

3. Είμαστε η μοναδική χώρα στην Ευρώπη, που βρίσκεται κάτω
από εμφανή και δηλωμένη εξωτερική απειλή. Και κατά
παράδοξο τρόπο η απειλή αυτή προέρχεται από μια "φίλη 

♦
και σύμμαχο" χώρα.
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Η χώρα μας ora τελευταία 45 χρόνια έχει μια δίκη 
της αλυσσίδα κυριολεκτικά συγκλονιστικών γεγονότων.
Η εναλλαγή τους είναι: Δικτατορία Μεχαζά, Β' 
Παγκόσμιος Πόλεμος, φασιστική, επίθεση (το μεγάλο 
ΟΧΙ, η Εθνική Άμυνα, το Έπος της Αλβανίας και 
Π φασιστική κατοχή, η ανεπανάληπτη Εθνική Αντίσταση,
ο εμφύλιος πόλεμος, ένα μεσοδιάστημα επίφασης

/
Δημοκρατίας, η στρατιωτική Δικτατορία, η Αντίδι- 

*
κτατορικήΑ'ντί στάση, το Πολυτεχνείο, η Μεταπολίτευση. 
Μέσα σ'αυτές τις 4 δεκαετίες, εκτός από ορισμένα 
μικρά φωτεινά διαλείμματα φιλελεύθερης, δημοκρατικής 
διακυβέρνησης, η παράταξη της Δεξιάς με τη μονοκρα
τορία και την παντοκρατορία της κατείχε το μονοπώλι 
της πολιτικής και κρατικής' εξουσίας .

5; Η άνοδος του ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση και η αρχή μιας 
\ πορείας μετάβασης για το Σοσιαλιστικό Μετασχηματισμό 

σε μια χώρα περιφέρειας προέκυψαν μέσα σε συνθήκες 
κοινοβουλευτικής και πολυκομματικής δημοκρατίας.

Για τούτο ΔΕΝ μπορεί να κρίνεται, να συγκρίνεται 
και να ταυτίζεται με άλλες χώρες, όπου επικρατούν
άλλα μοντέλα και η φύση του καθεστώτος είναι ριζικά 
διάφορη·.

Μοντέλα και καθεστώτα που προέκυψαν:
Είτε κατά το τέλος του'δ' Παγκοσμίου Πολέμου 
μετά από απελευθερωτική αλλά ταυτόχρονα επεκτατική 
στρατιωτική δυναμική με νομι.μότητα'της συμφωνίας 
της Γιάλτας,
είτε μετά από νίκη και επικράτηση εθνικο-απελευθερω- 
τικών κινημάτων,
£ Ι Τ £  l I F T f l f  πίτη λ τ λ λ τ  ι  » . ι τ  ̂Λ. ίτ -



6. Η άνοδος του ΙΙΛΣΟΚ ιπικυμώΟηκι: μέσα από εκλογικός 
και πολιτικές διαφοροποιήσεις του Ελληνικού 
λαού, μετά από επ ιμέρους και περιορισμένες 
- δημοκρατικού χαρακτήρα - ρήξεις καί όχι- 
ύστερα από μια μετωπική πολίτικη και κοινωνική

ΡΠ€η.

7. Η πολιτική και ιδεολογική αυτονομία του ΠΑΣΟΚ και 
η εκλογική αυτοδυναμία του ΠΑΣΟΚ στηρίζεται στη 
στρατηγική της Εθνικής Λαϊκής Ενότητας. Η στρα ηγική 
αυτή δεν έχει καμιά σχέση με τα, αλλού και κάτω
από άλλες συνθήκες και συγκυρίες, λρϊκά μέτωπα.

8. Η έλλειψη*"μητρικών" μαζικών σοσιαλιστικών κομμάτων 
στην Ελλάδα.



ΑΛ. ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ, ΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΜΑΣ ΣΤΟΧΟΙ,γ * —
ΠΟΡΕΙΑ ΜΞΤΑΡΛΣΗΣ, ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΙ ΣΤΟΧΟΙ.

ο. ΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΜΑΣ ΣΤΟΧΟΙ

- Στη διακήρυξή της 3ης ίου Σεπτέμβρη- είχαμε αποδώσει 
μέσα σε λίγες γραμμές συμπυκνωμένα και παραστατικά 
το όραμά μας και τούς στρατηγικούς μας στόχους.
"...0 αγώνας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος 
για την Εθνική μας Αναγέννηση για μια Σοσιαλιστική 
και Δημοκρατική Ελλάδα, στηρίζεται στην αρχή 
πως η Εθνική Ανεξαρτησία αποτελεί προϋπόθεση 
για την πραγμάτωση της Λαϊκής Κυριαρχίας, πψς 
η Λαϊκή Κυριαρχία αποτελεί προϋπόθεση για την 
πραγμάτωση της Κοινωνικής Απελευθέρωσης, πως 
η Κοινωνική Απελευθέρωση αποτελεί προϋπόθεση 
'για την πραγμάτωση της Πολιτικής Δημοκρατίας:.."

Το όραμά μας και οι στρατηγικοί μας στόχοι απαιτούν 
μέσα από διαδικασίες πειθούς και συναίνεσης, 
τη δικαίωση·αυτού του οράματος. Η δικαίωση απαιτεί 
κατακτήσεις και αγωνιστική πορεία. Οφείλουμε 
όμως να ξεκινήσουμε από τη σημερινή κατάσταση, 
απ'ό τις δεδομένες συνθήκες, από' δώ και πρός 
τα εμπρός.

Ανάμεσα στην κατάκτηση^ των στρατηγικών μας στόχων 
και τη ^μερινή πραγματικότητα, ανάμεσα στη 
σημερινή και αυριανή Κοινωνία, υπάρχει μια απόσταση. 
Μεσολαβεί ένα διάστημα, που αντιστοιχεί' σε μια 
ιστορ,ική μεταβατική φάση. Σ'αυτή τη μεταβατική 
φάση κυριαρχούν οι κοινωνικές, πολιτικές, οικονομικές
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που τόσο οε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο 
προωθούν συνθήκες αντιπαράθεσης, ανταγωνισμού 
και επί μέρους ρήξεων.

Σ'αυτό το μεταβατικό διάστημα διαμορφώνονται 
οι αντικειμενικές και υποκειμενικές προϋποθέσεις, 
απ'όπου πηγάζει η αδιάκοπη κίνηση των μαζών και 
η αγωνιστική δυναμική του λαϊκού κινήματος, με 
στόχο τη ριζική αλλαγή της κοινωνίας μας.

Τό σύνθημά μας το '81 "ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΑΛΛΑΓΗ", 
διατύπωσή το επιτακτικό και αμετάθετο αίτημα 
να ανοίξει και να κατοχυρωθεί η απαρχή αυτής 
της ιστορικής μεταβατικής φάσης, που δεν ολοκληρώ
νεται και δεν εξαντλείται μέσα-σε μια μέρα κίτι 
μια νύχτα. Αντίθετα, προϋποθέτει πορεία, χρόνο 
και ασταμάτητη πάλη για να γίνονται βήματα και 
άλματα σταθερά και μη ανατρέψιμα. Βήματα καί 
άλματα, που να διασφαλίζουν αλλά και να διευρύνουν 
τη συγκατάθεση, τη συμμέτοχη και δράση των λαϊκών 
δυνάμεων.

ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Το. πρόγραμμά μας προσδιορίζει με- σαφήνεια τους άμεσους κ,αι
ενδιάμεσους στόχους, που τους συναρθρώνει με
τούς στρατηγικούς στόχους. 'Ετσι πρίν από την
άρνηση και την αφηρημένη προπαγάνδα να σκιαγραφείται
μια συγκεκριμένη δυνατότητα για οργανική αλληλουχία
των επι μέρους στόχων και της ανύψωσης του αγώνα
των λαϊκών δυνάμεων. .-Μια τέτοια κλιμάκωση των
στόχων και μια τέτοια ανάπτυξη της μαζικής πάλης
θα αυξήσει σε έκταση και σε βάθος το πολιτικό
και κοινωνικό φάσμα των δυνάμεων της αλλαγής,



μέσα απυ συνείδηση και γνώση κι όχι με μονοσήμαντη 
λογική παραχωρήσεων και παροχών.

Η ύπαρξη ενδιάμεσων στόχων, με ιεράρχηση σε βραχυ
πρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες ενέργειες και θέσεις 
μας, αντικατοπτρίζει την ανάγκη μετεξέλιξης του 
γενικού λόγου οε καθορισμένη εθνική, πολίτικη, 
οικονομική και κοινωνική πράξη. Η ΔΕΣΜΗ των 
ενδιάμεσων στόχων θα σφραγίσει την κυβερνητική 
'εκκίνηση του ΠΑΣΟΚ δίνοντας σαφή εικόνα και απάντηση 
του οράματος και των στρατηγικών μας στόχων μέσα:
-- από ΤΙ συγκεκριμένο θα πραγματοποιήσει,
—  από το ΠΩΣ, δη λαδη με ποιό τρόπο θα βαδίσουμε,
—  από το ΠΟΤΕ, δηλαδη τη χρονική στιγμή εκτέλεσης.

Είναι σίγουρο πως το ΤΙ, το ΠΩΣ και το ΠΟΤΕ των 
άμεσων και ενδιάμεσων επιλογών μας, (δηλαδη το 
περιεχόμενο, ο τρόπος, ο χρόνος και η σειρά τους 
με την αλληλοσυσχέτιση τους και το ρυθμό τους), 
θα δώσουν σάρκα και οστά στην Εθνική Ανεξαρτησία, 
τη Λαϊκή Κυριαρχία και το Σοσιαλιστικό Μετασχηματισμό

Είναι ξεκάθαρο και αυτονόητο, πως οι ενδιάμεσες 
επιλογές ΔΕΝ αποτελούν ούτε αυτοτελή και επαρκή 
στόχο, μα ούτε και αυτοσκοπό του ΠΑΣΟΚ. Αποτελούν 
μια μεταβατική - μεσολαβητική κατάσταση ανάμεσα 
στην κυβερνητική αφετηρία ενός Σοσιαλιστικού Κινή
ματος και τους διακηρυγμένους τελικούς στόχους.
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εκφράζει πρωταρχικά το ικανό και αναγκαίο μέσο 
για την ανασύνθεση και ενοποίηση των τωρινών και 
εν δυνάμει αντ ̂ ιμπεριαλιστικών, αντιμονοπωλιακών 
τάξεων και στρωμάτων, με την κατοχύρωση δημοκρατικών, 
πλουραλιστικών και ανοιχτών μεθόδων για μαζική δράση.

Οι ενδιάμεσοι στόχοι, ως συστατικά στοιχεία μιας’ 
ενιαίας συνολικής στρατηγικής, αποκτούν με την 
οργανική τους διασύνδεση συνέχεια, συνέπεια, 
επιτάχυνση και δυναμική. Κάθε στιγμή και κάθε 
φορά θα πρόκαλούν νέους θετικά εξελισσόμενους |
συσχετισμούς δυνάμεων μέσα από"διαρκείς διαδοχικές 
αντιπαραθέσεις. Θα προώθούν αλυσσιδωτές τομές καί 
ρήξεις στο πολιτικό, κοινωνικό - οικονομικό, 
πολιτιστικό και ιδεολογικό πεδίο, δίχως να χωρίζονται 
σχηματικά σε στάδια.

Υπάρχουν μερικοί που για λόγους είτε αρχής, είτε 
μικροπολιτικής αντιμετωπίζουν την αναγκαιότητα 
μεταβατικές πορείας καχύποπτα, απορριπτικά και 
αφοριστικά στο όνομα μιας αφηρημένης μεταφυσικής 
καθαρότητας και ακαταστάλαχτων δογμάτων.

Αυτοί στην ουσία ΔΕΝ κάνουν τίποτα άλλο από το 
να αρνούνται την ίδια την δυνατότητα,, την εφικτότητα 
και την αμεσότητα μιας μετάβασης στη ριζική αλλαγή. 
Διχοτομούν το χρόνο, σε χρόνο αναμονής και 
προετοιμασίας και σε χρόνο σοσιαλιστικής δράσης 
μετά την εξ εφόδου κατάληψη της εξουσίας. <



- Ο Ί -
Ο X Ρ < Μ Ο Σ Μ Ε ΤΛΒ Λ Σ Η Σ μ α ς. έ π ι τ ρ έ ν ε ι ίην α τ ά πτύξη μιας 
στρατηγικής πειραματισμών με νέα πρότυπά και πρακτικές
ε> , , .στο χώρο της παραγωγής.,/, των θεσμών και του πολιτισμού.

Παράλληλα μας αποτρέπει από. δύο αυνθηματολογικές 
αντιλήψεις συνοψισμένες στο ΕΔΩ και ΤΩΡΑ ΟΛΑ και 
0το ΟΛΑ η ΤΙΠΟΤΑ, που αν υιοθετηθούν^ δύο πιθανά 
μπορούν να συρθούν:

- η να αποδιαρθρωθεί και να κατακερματισθεί τό
πλατύ κοινωνικο-πολιχικό φάσμα των μη προνομιούχων
Ελλήνων που συγκροτούν τον απαραίτητο λαϊκό 

ι
συσχετισμό' και το έρεισμα για μια δημοκρατική 
και σοσιαλιστική στρατηγική.

- ή να καθηλωθεί το λαϊκό κίνημα σε μια αδράνεια, 
αναμονή, ατέρμονη εσωστρέφεια και διαδοχικές 
κρίσεις εκλαμβάνοντας την έννοια της πολιτι.κής 
ως εγκεφαλική άσκηση επί χάρτου με τυποποιημένες 
περικοπές κλασικών κειμένων ΧΩΡΙΣ τη ζωογόνο πνοή 
της καθημερινής δοκιμής, παρέμβασης και δράσης.

•' ’ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ.

Η για λόγους αρχής απόρριψη των μεταρρυθμιστικών 
ενδιάμεσων στόχων ενταγμένη σε μια σοσιαλιστική 
στρατηγική προδίδει φοβία και φυγομαχία. Η φυγο
μαχία ανάγεται στο συμβιβαστικό χαρακτήρα και την 
ιστορική εμπειρία του Σοσιαλδημοκρατικού μοντέλου.
Και τούτο, γιατί στη Σοσιαλδημοκρατία οι μεταρρυθμίσεις 
είναι* οριακές χωρίς να θίγουν τη βασική δομή του 
συστήματος. 'Εχουν σαν αντικειμενικό στόχο να 
ποοσαρμόζουν και να εκσυγχρονίζουν τη μορφή του
,.---- ----Τ. - ' '



και την ενσωμάτωση της πολίτικης και κοινωνικής 
δυναμικής του Κινήματος των εργαζομένων. Η 
ιστορική,, αλλά και η πρόσφατη εμπειρία, κύρια 
στις χώρες της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης, 
καταρρίπτουν κάθε αυταπάτη και εκλογίκευση· για τη 
δυνατότητα μιας αργής και ανεπαίσθητης φθοράς του 
συστήματος. Η λογική του "ερποντος σοσιαλισμού1' 
μέσα από σταδικές ασύνδετες και ουδετεροποιημένες 
μεταρρυθμίσεις ΔΕΝ οδη·γεί ΠΟΤΕ σε καμία ΑΛΛΑΓΗ.
Οι οριακές ακίνδυνες αυτές μεταβολές απορροφούνται 
και αφομοιώνονται από το σύστημα. Οδηγούν σε μιά 
νεοκαπιταλιστική στρατηγική με βελτιωμένη πολίτικη 
ευστάθεία και προσωρινή κοινωνικ.η συγκατάθεση.

Υπάρχει όμως συγκεκριμένος τρόπος διαχωρισμού 
μιας σοσιαλιστικής στρατηγικής με ενδιάμεσους στόχους 
και μιας σοσιαλδημοκρατικής στρατηγικής οριακών ' 
μεταρρυθμίσεων. Αυτή Π δυνατότητα και ο τρόπος 
διαχωρισμού στηρίζεται:

Στην ύπ,αρξη ή ανυπαρξία οργανικής σχέσης 
ανάμεσα στις μεταρρυθμίσεις και στην ένταξή 
τους σ'ένα ενιαίο συνολικό σχέδιο ριζικής'

_____αλλαγής-*.. Έτσι οι ενδιάμεσοι στόχοι η θα
αποτελούν μέρος κάποιας αναπόσπαστης διαδικασίας 
ανατροφοδοτώντας ' ένα λαϊκό συσχετισμό δυνάμεων 
για την πραγματοποίηση του σοσιαλιστικού μετα
σχηματισμού ή θα αποτελούν αυτοσκοπό για την 
καθήλωση και ακύρωση του οράματος της αλλαγήζ 
με ταυτόχρονη βελτίωση του καπιταλιστικού 
συστήματος.
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στόχων και μεταρρυθμίσεων. Η μεταβατική 
όαση έχει μια ιδιαίτερη κρισιμότητα,· όττου 
η κάθε στιγμή και μέρα έχει τεράστια σημασία.

Είναι απαραίτητ.ο να περάσει και να υπερβεί'κάποιο
ελάχιστο όριο αλλαγών σε συνάρτηση με το χρόνο. 
Να δεσμεύσει από το χρονικό σημείο εκείνο και
πέρα την πορεία της χώρας και ταυτόχρονα να
ανοίγει το δρόμο για τη ριζική αλλαγή·
Οι θεσμικές αλλαγές ριζικού χαρακτήρα είναι
αναγκαίό να πραγματοποιηθούν σε σύντομο χρονικό
διάστημα. Θα πρέπει δηλαδή να είναι τόσο (
γρήγορος ο ρυθμός της αλλαγής, ώστε να μή 
μπορεί να απορροφηθεί από το σύστημα και να 
καταδικάζει σε αποτυχία το εγχείρημα από την 

αρχή.

- Στον τρόπο υλοποίησης των ενδιάμεσων στόχων
και μεταρρυθμίσεων. Είναι σαφές, ότι .η μέθοδος 
δρομολόγησης ενός ενδιάμεσου μέτρου, προσδιορίζει 
τόσο'τη δυναμική του ’όσο και το εύρος του.
Σε κάθε θεσμοθετημένο μέτρο "από τα πάνω", 
που απορρέει μονοσήμαντα από κάποια 
κυβερνητική πράξη, στηρίζεται σε κάποιο 
τεχνοκρατικό λογισμό, και ελέγχεται 
μοναδικά από το γραφειοκρατικό δίκτυο., υπάρχει 
κίνδυνος ασυνέχειας και εκφυλισμού. Αντίθετα 
οι στόχοι και οι διαρθρωτικές αλλαγές, που 
διεκδικούνται, από ένα κίνημα μαζών και 
ελέγχονται "από τα κάτω", είναι δύσκολο να.

• άλλοιωθούν, να μείνουν στάσιμοι κ~ ι να 
απομονωθούν. Γι αυτό όλα τα δομικά και 
θεσμικά μέτρα, που προτείνει και παίρνει

*



μια σοσιαλιστική Κυβέρνηση, θα πρέπει 
μέσα από υια αλληλεπίδραση να διασφαλίζουν 
την πλατεία συμπαράσταση και την ενεργητική 
συμπαράταξη των λαϊκών μαζών. Στην προκειμένη 
περίπτωση ΔΕΝ αρκεί η απλή εκλογικη κατάκτηση 
μιας πλειοψηφίας και η αριθμητική υπεροχή σε 
Βουλευτές - αντιπροσώπους. Απαιτείται 
αναπτυγμένο, αγωνιστικό και πολιτικοποιημένο 
μαζικό λαϊκό κίνημα διαρθρωμένο σε όλους 
τους τόπους κατοικίας και χώρους δουλειάς καί 
μόρφωσης με δομή άμεσα δημοκρατική και με 
αποκεντρωμένη λειτουργία.

Στην κατάφαση ή στην άρνηση να χρησιμοποιηθεί 
κάθε προηγούμενη κατάκτηση, σαν γόνιμη και 
σταθερή βάση στήριξης και προώθησης για 
επόμενους στόχους. Μέσα από αυτή την 
αλληλουχία ΔΕΝ παγιώνεται καμιά αρνητική 
ισορροπία, αλλά μετατίθενται συνεχώς οι 
ισορρ.οπίες και οι συσχετισμοί σε θετική 
πάντα κατεύθυνση για τις λαϊκές δυνάμεις.

Είναι αλήθεια, ότι έχουμε κάποιες οριοθετήσεις 
και·επεξεργασίες για την πορεία μετάβασης,, 
αλλά δεν έχουν'παρουσιαστεί ποτέ με τρόπο 
ολοκληρωμένο και ενοποιημένο. 'Ομως, σ'αυτό 
τον τομέα έχουμε να επιδείξουμε αρκετή ωριμότητα 
και συνέπεια. Η συμβολή μας αυτή πρέπει να 
οδηγεί στη διαμόρφωση μιας κοινής συνείδησης 
μέσα στο Κίνημά μας, αλλά και ευρύτερα στην 
κοινωνία. Με κανένα τρόπο δεν πρέ,,ει να 
αποτελεί εγκεφαλική άσκηση και αποκομμένη 
επιχειρηματολογία κάποιων "φωτισμένων".



"ΤΡΙΤΟΣ ΑΡΟΜΟΣ11

Οι αναζητήσεις μας και οι αγωνίες μας για την 
επεξεργασία μιας στρατηγικής μετάβασης σε μια 
άλλη κοινωνία, που να περιέχει ταυτόχρονα, 
έστω αδρά, και τη στρατηγική οικοδόμησης της, 
μας οδηγούν στην ανίχνευση .και στο άνοιγμα 
ενός καινούργιου δρόμου, του "Τρίτου Δρόμου" 
για το Σοσιαλισμό. 0 "Τρίτος Δρόμος", κατά 
τη γνώμη μας, πρέπει να αντιπαραβληθεί με δύο 
άλλους κυρίαρχους και γνώριμους δρόμους.
0 "Τρίτος Δρόμος" είναι μια σύγχρονη και 
σύνθετη στρατηγική απάντηση, που ξεπερνά τα 
πρότυπα της Σοσιαλδημοκρατίας από τη μιά μέρια", 
και του Υπαρκτού Σοσιαλισμού, από την άλλη.

Απορρίπτουμε το μοντέλλο της Σοσιαλδημοκρατίας 
γιατί ώραιοποιεί τον καπιταλισμό, παρακάμπτοντας 
το πολιτικό και κοινωνικό περιεχόμενο του 
Σοσιαλισμού.

Απορρίπτουμε το μοντέλλο του "Υπαρκτού 
Σοσιαλισμού", που στη διαμόρφωση μιας γιγάντιας 
•κρατικής συσσώρευσης βραχυκύκλωσε τη Δημοκρατία, 
με συνέπεια να μην εντάσσεται στο σύστημα ο 
άνθρωπος ως ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ της Ιστορίας.

0 "Τρίτος Δρόμος" ισοδυναμεί με άρνηση των 
μπλοκ. Ισοδυναμεί με τη διασφάλιση του 
Κομματικού Πλουραλισμού, της κοινωνικής 
πολυφωνίας, της ελευθερίας στη σκέιφη και‘στη 
δράση, των δικαιωμάτων του πολίτη. Ισοδυναμεί



με την' κοινωνικοποίηση και τον κοινωνικό 
έλεγχο, τόοο των μέσων παραγωγής, όσο και 
των μέσων εξουσίας. Ισοδυναμεί με την 
κυριαρχία των εθνικών ιδιαιτεροτήτων και 
χαρακτηριστικών, που προσδιορίζουν το σχήμα 
του Ελληνικού Δρόμου για το Σοσιαλισμό, 
σύμφωνα πάντα με την έμπνευση, την ιστορία 
και την παράδοση του Ελληνικού Λαού.

Η Στρατηγική Μετάβασης, ο "Τρίτος Δρόμος", αρχίζει, 
ολοκληρώνεται και εξαντλείται στο γόνιμο έδαφος 
της Κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, χωρίς να 
κλείνει καμιά: διαδικασία και να καταργεί 
αυταρχικά κανένα δικαίωμα. Αντίθετα, σέβεται, 
κατοχυρώνει και υπερασπίζει" τους Δημοκρατικούς 
θεσμούς και το Σύνταγμα.

Παράδειγμα, στην Οικονομία, όπου σ'ένα 
μικτό σύστημα συνυπάρχουν, δοκιμάζονται, 
συναγωνίζονται και συγκρούονται οι διάφοροι 
τομείς με τις παλιές και τις νέες παραγωγικές 
σχέσεις.

Στούς Θεσμούς, όπου συνυπάρχουν και αλληλο- 
έξαρτώνται οι μορφές της αντιπροσωπευτικής 
Δημοκρατίας με τις μορφές της άμεσης Δημοκρατίας, 
της συμμέτοχης, του ελέγχου και της αυτοδιαχείρησης
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Στο αϊτό, τον ε < δ η u ο ΡατιGuô των
δομών, των μηχανισμών και των λ ε ι ιουργιών τον 
προωθείται η υποταγή του στην κοινωνία.

Στον Πολιτισμό, όπου επιτρέπει την ελεύθερη 
διακίνηση των ιδεών και κατοχύρωνει τη 
σύνθεση η και τη σύγκρουση των ρευμάτων, 
χωρίς να επιβάλλει με "άνωθεν" εντολές μια και 
μόνη κρατική άποψη, στο χώρο της τέχνης και 
της κουλτούρας.

Στην Κοινωνία1, όπου διαμορφώνει τις κοινωνικές 
δυνάμεις με την ταξική συνείδηση μα και την 
πολίτικη ωριμότητα, που να διασφαλίζουν το 
δημοκρατικό, ελεύθερο και ανθρώπινο χαρακτήρα 
της μετάβασης και να διατηρούν ανοιχτές τις 
δυνατότητες για ευρύτερους ριζικούς μετασχη
ματισμούς στις δομές και στούς θεσμούς.

Όλα' αυτά σημαίνουν, ότι η Στρατηγική της 
Μετάβασης δημιουργεί 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 υπόκεινται πάντα 
στην κρίση και την ετυμηγορία του’ λαού.
Κατά συνέπεια, μη ζητάμε από την αρχή της 
μεταβατικής πορείας τη συνολική, ποιοτική 
και αμετάτρεπτη αλλαγή ως προϊόν μιας κρατικής 

' αυταρχικής επιλογής, έξω κα.ι πέρα από τη 
συνείδηση του Ελληνικού Λαού. Η πρωτοπορεία 
ενός σύγχρονου ριζοσπαστικού σοσιαλιστικού
ι / / _ - <· * f - / -



και στον "βιασμό” ·μιας επιλογής αλλά στη 
δυνατότητά του να πείσει, να προετοιμάσει και 
να σφυρηλατήσει τη λαϊκή συνείδηση με δημοκρατικά 
και μόνο, μέσα.

Αυτή η στρατηγική μετάβασης αποτελεί τη μόνη 
ορατή πορεία, που ενοποιεί και·επικύρωνει την 
πλατειά κοινωνική συμμαχία των μη προνομιούχων. 
Είναι η μόνη πορεία που προφυλάσσει, μέσα 
από μια ανασύνθεση των επιμέρους συμφερόντων, 
από τον συντεχνιακό κατακερματισμό της 
κοινωνίας, ,του κράτους και του Κινήματος.

Είναι η μόνη πορεία, που τόσο στην αρχή της 
όσο και στην 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 μια νέα, πολιτικά 
και ιδεολογικά, διευθύνουσα κοινωνική συμμαχία, 
όχι μέσα από θέσφατες ιστορικές και νομοτελειακές 
αναφορές, όπως κάνουν ορισμένα κόμματα καθηλωμένα 
στόν "μύθο" της εργατικής τάξης - αλλά μέσα 
από αγώνες, διαφοροποιήσεις και μετασχηματισμούς 
που οδηγούν σε μιά "κοινωνία πολιτών".



ΘΕΣΜΟΙ ΚΡΑΤΟΣ
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ, ΕΚΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣΜΟΣ, ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ.

Η διαμόρφωση μιας· γενικής θεσμικής πολιτικής 
μας ανοίγει νέους ορίζοντες για το περιεχόμενο 
και τη μορφή του σοσιαλισμού τόσο στην πορεία 
μετάβασης όσο και στην ολοκλήρωσή του.

Μας υπενθυμίζει να μην υποβιβάζουμε την ουσία 
του οοοιαλισμού μέσα από την μονοδιάστατη ταύτισή 
του με ένα σύστημα οικονομικ-ής παραγωγής.— Πρέπει 
επιπλέον να μαςθυμίζει να αναγνωρίζουμε την 
κοινωνία σαν μια σύνθχτη_πραγματικότητα έξω 
και πέρα από τις σχηματικές αναλύσεις.

0 κάθε θεσμός εκφράζει μια κατάσταση πολύπλοκη. ·

0 κάθε θεσμός γεννιέται, διαφοροποιείται και 
μετασχηματίζεται για να συμβαδίσει με τις 
εζελίζεις, που πάντα κινούνται μέσα από αντιθέσεις
και συγκρούσεις. 0 κάθε θεσμός αντανακλά ένα

* *
σημείο ισορροπίας και ένα πλαίσιο αποδοχής ανάμεσα 
σε δύο αντίπαλους πόλους, όπου ο παλιός πόλος 

συμβιβάζεται με την αμφισβήτηση του νέου και ο 
νέος συμβιβάζεται προσωρινά με τα καινούργια, 
κατακτημένα όρια.
Το ΠΑΣΟΚ στη θεσμική πολιτική έχει παρουσιάσει 
δείγματα γραφής, συνέπειας, τόλμης και φαντασίας.
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Αφήνουμε ανοιχτούς τους θεσμούς στην πρόκληση 
του μέλλοντος και στην -προοπτική της διαμορφούμενης 
Κοινωνικής Δυναμικής. Παράλληλα καθιερώνουμε 
νέους ριζοσπαστικούς θεσμούς τόσο για να 
επικυρώσουμε, να νομιμοποιήσουμε και να δοκιμάσουμε 
στην πράξη τα πιό προωθημένα οράματα και επιλογές 
όσο και για να δώσουμε πεδίο έκφρασης στις ώριμες 
διεκδικήσεις των κοινωνικών κινημάτων.

Παραλάβαμε μια μπλοκαρισμένη κοινωνία. Μια 
κοινωνία υποταγμένη στο Κράτος. Διαμορφώνουμε 
τις προϋποθέσεις και τους όρους για μια 
Ανοιχτή, Σύγχρονη, Ελεύθερη και Δημοκρατική 
Κοινωνία. Μέόα "κοινωνία πολιτών'.'. Μια κοινωνία, 
όπου το κράτος θα υπάγεται, θα υπηρετεί και 
θα ελέγχεται από τον κάθε πολίτη και τους 
συλλογικούς φορείς.

Τό "άνοιγμα των θεσμών" δεν αποτελεί μια δειλή 
ψηλάφιση των ορίων και των περιορισμών ενός 
συστήματος. Οφείλει πάντα να κινείται- με ρυθμούς ι 
και σε χώρους διασφαλισμένης κοινωνικής, συγκατάθεσης 
Οι θεσμικές επιλογές δεν είναι ανέξοδες μιας και 
πάντα συ-νοδεύονται από ανάλογο μικρό ή μεγάλο 
κοινωνικό και οικονομικό κόστος.

ϊό "άνοιγμα των θεσμών" δεν είναι μια άτολμη 
πράξη, που μεταθέτει την επιτακτική αναγκαιότητα . 
του εκδημοκρατισμού, και δεν πρέπει να εκλαμβάνεται 
σαν μια πράξη που αναιρεί τη δυνατότητα του 
ριζικού μετασχηματισμού των θεσμών.



κατάσταση μεταβατική με δυναμικές ισορροπίες.
Εαναι μια αναγκαία, κρίσιμη και χρήσιμη 
συνοριακή -περιοχή, που στο εδαφός της διαμορφώνετα 
- μέσα σε συνθήκες δημοκρατίας και ελευθερίας - 
μια ιστορική θέληση και κοινωνική συνείδηση 
διαρκούς αμφισβήτησης και ριζικής αλλαγής.

Το "θεσμικό άνοιγμα" καθιερώνει μια νέα ισορροπία, 
ανάμεσα στην κοινωνία, το κράτος και την πολιτική. 
Προωθεί μια ουσιαστική και γόνιμη σύνθεση 
ανάμεσα στην Αντιπροσωπευτική Δημοκρατία και 
στις μορφές Δημοκρατίας που στηρίζονται στη 
Λαϊκή Συμμετοχή και τόν άμεσο Κοινωνικό έλεγχο.
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ΠΟΙΕΣ OI ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΑΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ
ΠΟΙΕΣ ΟΙ ΑΜΕΣΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ.

Η πορεία των εθνικών μας θεμάτων αλλά και η πρωταρχική μας
επιλογή για εθνική ανεξαρτησία αποτελούν βασικό παράγοντα
για την αναπτυξιακή μας πορεία. Μια αναπτυξιακή πορεία
που σαν σταθερό στρατηγικό στόχο, δεν μπορεί παρά να έχει
την προώθηση και κατοχύρωση της αυτοδύναμης οικονομικής
και κοινωνικής ανάπτυξης. Μια πορεία που δεν σημαίνει
αυτάρκεια, αλλά συνεχή διεύρυνση της εθνικής ικανότητας
για ποιοτικά διευρυμένη παραγωγή, τεχνολογική ανάπτυξη, ι

Κλειδί για την επιτυχία μιας πορείας που θα κατοχυρώνει 
την εθνική ανεξαρτησία, θα εξασφαλίζει σε πρώτη φάση τη 
σταθεροποίηση της οικονομίας και παράλληλα θα προωθεί 
τις αναγκαίες παρεμβάσεις στην παραγωγική βάση, στην 
προοπτική μιας αυτοδύναμης , αυτοκεντρωμόνης και αυτοδια- 
χειριζόμενης οικονομίας, είναι η λαϊκή συμμετοχή· Συμμε
τοχή που δεν περιορίζεται μόνο στη λήψη αποφάσεων, αλλά 
επεκτείνεται υπεύθυνα και αποφασιστικά σ'όλες τις πτυχές 
της παραγωγικής διαδικασίας και της κοινωνικής ζωής του 
τόπου.

Γι'αυτό. προχωρήσαμε για πρώτη φορά σ'αυτή τη χώρα στη 
διαμόρφωση ενός πενταετούς προγράμματος, που αποτέλεσε 
ένα πρώτο βήμα συμμετοχής.

Η εξειδίκευσή τους όμως, η περίφερειοποίηση και η 
πραγμάτωση των στόχων του απαιτούν και την προώθηση



καί ολοκλήρωση του Δημοκρατ ικού Προγραμματισμού και την
κατοχύρωση'ελέγχου από τον ίδιο το Δαό και τους φορείς του

I
Ο προγραμματισμός πρέπει να συνδυάζει τη Δημοκρατ ία και 
την αποτελεσυατικότητα.

Η αποκέντρωση στη λήψη των αποφάσεων συνδυάζεται με ενιαίο 
εθνικό πλαίσιο επιλογών.

Παράλληλα όμως απαιτείται σαν διασφάλιση για την αυτοδύ
ναμη οικονομική ανάπτυξη η απάντηση στην πρόκληση της 
τεχνολογικής επανάστασης μέσα από την:

Αξιοποίηση παραγωγικών πόρων και κυρίως του ανθρώπινου 
δυναμικού.

Προώθηση Παιδείας, επιμόρφωση επιστημόνων της χώρας και 
της διασποράς.

I
Προσπάθεια για συνδιασμό αύξησης της παραγωγής και της 
παραγωγικότητας και εξασφάλιση υψηλής και ανταγωνιστικής 
ποιότητας.

ί·.̂ « *Στον τομέα της "ποιότητας μπορούμε να δώσουμε τη μάχη με 
ευνοϊκότερους όρους από ότι στη μαζική παραγωγή.

Στή φάση μετάβασης η μικτή οικονομία είναι βασική επιλογή 
για το ορατό μέλλον.
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Η συνύπαρξη του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα καθώς 
και αυτού που ονομάσαμε κοινωνικού ή λαϊκής Βάσης δεν 
είναι απκά εφικτή. Είναι η μόνη δυνατότητα για ισόρροπη 
ανάπτυξη αλλά και για την ικανοποίηση του στόχου που 
αφορά τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής στη χώρα μας.

Το ζητούμενο, είναι η εναρμόνιση ανάμεσα στους τομείς 
και η αλληλοσυμπλήρωση και υποστήριξή τους.

Η ιδιωτική πρωτοβουλία θα πρέπει να γνωρίζει ξεκάθαρα 
τις μεγάλες δυνατότητες παραγωγικής ανάπτυξης της 
αλλά και τους "κανόνες του παιγνιδιού.". Το κέρδος 
στα πλαίσια της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, αποτελεί 
θεμιτό κίνητρο για την αύξηση της παραγωγής και την 
κατοχύρωση της ποιότητας. Η αθέμιτη όμως κερδοσκοπία 
θα παταχθεί όπως και θα ελεγχθεί η ασυδοσία των μονο
πωλίων και των ολιγοπωλίων ώστε να προστατευθεί ο 
ελεύθερος ανταγωνισμός και η δράση των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων.

Η επέκταση του Δημόσιου Τομέα προς νέους στρατηγικούς φ  
τομείς αλλά και η όλη δράση του σε κλάδους παροχής 
υπηρεσιών ή παραγωγικών δραστηριοτήτων γίνεται προς 
την-κάτεύθυνση-της γνήσιας κοινωνικοποίησης. Η ουσια
στική συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των εργαζομένων, 
των κοινωνικών φορέων, των καταναλωτών και των τυχόν 
μετόχων στη χάραξη της στρατηγικής, στη διοίκηση, στον 
προγραμματισμ.6 και τον έλεγχο των δημόσιων επιχειρήσεων, 
των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας και των Τραπεζών του



Δημόσιου Τομέα, διασφαλίζει την εξυπηρέτηση αναπτυξιακών 
και*κοινωνικών στόχων. Παράλληλα, η αποτελεσματική 
λειτουργία τους θα πρωθείται με τη χρήση ιδιωτικοοικονομικών 
κριτηρίων για την αποδοτικότητα των παραγωγικών δραστη
ριοτήτων.

Η συμμετοχή της Τ.Α. και των εργαζομένων στην παραγωγική 
διαδικασία μέσα από τα εποπτικά συμβούλια κατά περιοχές 
ή κλάδους διασφαλίζει την εναρμόνιση της ανάπτυξης προς 
το περιβάλλον ενώ αυξάνει την παραγωγικότητα. Η μη απο
ξένωση του.εργαζόμενου(από το προϊόν, που παράγει αποτελεί 
ισχυρό κίνητρο για την αύξηση της παραγωγικότητας και την 
επίτευξη της ποιότητας.

Θεμελιώδης αρχή για την πειραματική λειτουργία επιχει
ρήσεων του τομέα κοινωνικού πειραματισμού ή λαϊκής βάσης 
είναι ότι με την απελευθέρωση των δημιουργικών πρωτοβου
λιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των συνεταιρισμών 
και με τη λαϊκή συμμετοχή στην παραγωγή, μπορούμε να 
αναπτύξουμε. τις τοπικές παραγωγικές δυνάμεις, να κρατήσουμε 
τη ζωντάνια του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος 
κάι να εξασφαλίσουμε δημογρμφίκή σταθερότητα στις περιοχές.
Η αποφασιστική στήριξη του τομέα αυτού τόσο σε επίπεδο 
κινήτρων όσο και σε επίπεδο υποδομής αποτελεί βασική μας 
επιλογή.

Οι κοινωνικοί στόχοι., και εδώ, συνδυάζονται με ιδιωτικοοινο- 
μικά κριτήρια λειτουργίας. Ο τομέας αυτός θα συνδυασιεί 
με την προώθηση ειδικών ενεργητικών προγραμμάτων για τη
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βελτίωση της ποιότητας ζωής και ταυτόχρονα την καταπο
λέμηση της ανεργίας.

Η ανάπτυξη που προβλέπει το πρώτο Πενταετές Πρόγραμμα
της Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ δεν είναι μια απλή ποσοτική
μεγέθυνση, αλλά μια συνολική ανάπτυξη, δηλαδή ταυτόχρονα
οικονομική, κοινωνική, τεχνολογική, περιβαλλοντική,
εκπαιδευτική και πολιτιστική ανάπτυξη προσανατολισμένη
στον άνθρωπο και την πολύπλευρη εξέλιξή του. Ο συνδυασμός
οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών στόχων και
μέτρων και η έμφαση, όχι μόνο στους ποσοτικούς, αλλά ι
κύρια στους ποιοτικούς δείκτες ανάπτυξης αποτελεί 
ουσιαστικό χαρακτηριστικό του Προγράμματος και βασική 
διαφορά του από την πρακτική του παρελθόντος.

Η κοινωνική δικαιοσύνη θα προωθηθεί μέσα στα πλαίσια 
μιας γνήσιας δημοκρατικής αναπτυξιακής πολιτικής. 0 
κάθε πολίτης θα συμμετέχει ανάλογα, τόσο στην παραγωγική 
διαδικασία, όσο και στην τελική κατανομή. Ιδιαίτερη 
βαρύτητα θα δοθεί στις προσδοκίες των μη προνομιούχων 
στρωμάτων του πληθυσμού για απελευθέρωση από κάθε άνιση 
κοινωνική, οικονομική και νομική μεταχείρηση καθώς και 
από ξεπερασμένες κοινωνικές παραδόσεις και προκαταλήψεις.

01 ΑΜΕΣΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

Η διασφάλιση της ανάκαμψης της οικονομίας μέσα από:
Την ιεράρχιση της κατανομής των πόρων ανάμεσα στις 
βιομηχάνικές επενδύσεις κατά τομέα και κλάδο και στα



δημόσια έργα που δημιουργούν και ολοκληρώνουν την 
απαφτίτητη για την ανάπτυξη της χώρα υποδομή, ενώ 
παράλληλα βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των κατ'οίκων.

Την αποφασιστική στροφή στην αναπτυξιακή προσπάθεια 
στο γεωργικό τομέα για την αύξηση της παραγωγικότητάς 
και τη μείωση του κόστους παραγωγής.

Την αποφασιστική στήριξη των μικρομεσαίων, με παράκαμψη
των τραπεζικών κριτηρίων.

*· . ■'·· · ....... - . · ; _ &·. - ■ί
Τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και σε βραχυπρόθεσμο
ορίζοντα για την ανακοπή της ανεργίας και σε μακροπρόθεσμο
με τη δημιουργία παραγωγικών επενδύσεων με μόνιμες θέσεις
απασχόλησης. Ιδιαίτερη έμφαση θά δοθεί σε ειδικά προγράμ- 

*»
ματα για τους νέους.

Την εξυγίανση και τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης 
και την ουσιαστικοποίηση της διοικητικής, οικονομικής, ι
κοινωνικής και πολιτιστικής Αποκέντρωσης. Μαζί με τις

' *κοινωνικοποιήσεις των δημόσιων επιχειρήσεων γίνεται ο 
δημόσιος τομέας μοχλός ανάπτυξης.

Την αντιμετώπιση της Υγείας του Λαού όχι μόνο με την 
σωστή χωρίς ταλάντευση ειοαρμογή του Εθνικού Συστήματος 
Υγείας και των πραγματικά αναγκαίων ριζικών αλλαγών 
όσο και με άμεσα μέτρα βελτίωσης της παρεχομένης 
περίθαλψης (εξωτερικά ιατρεία, υγειονομική αποκέντρωση, 
άμεσες κτιριακές και τεχνολογικές βελτιώσεις στα νοσοκομεία



- π4 —ολοκλήρωση κέντρων υγείας, πλήρης στελέχωση ιδιαίτερα 
στις απομονωμένες περιοχές, σύστημα έκτακτων περιστατικών 
κ · λ . π ·) «

Την ένταση στην προσπάθεια για το πλάτεμα της παιδείας 
και την πολιτιστική αναγέννηση της χώρας. Ιδιαίτερη 
έμφαση στα. εκπαιδευτικά, κοινωνικά και πολιτιστικά, 
προβλήματα που αντιμετωπίζει η νέα γενιά της πατρίδας μας

ι
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Ο εθνικός, ταξικός,· πολιτικός, πολιτιστικός και ιδεολογικός 
προσδ.ι ορ ι σμός της ΕΛΕ αλλά και η συσσωρευμένη δεκάχρονη 
εμπειρία του ΠΑ. ΣΟ.Κ. και του ριζοσπαστικού κινήματος 
αποτελούν την αφετηρία και καθορίζουν τις διαστάσεις της :

I

Είναι μια ισότιμη κοινωνική συμμαχία όλων των 
κοινωνικών δυνάμεων που έχουν ταξικό συμφέρον 

» στην ανεξαρτησία και τον σοσιαλισμό, χωρίς 
αποκλεισμούς και διακρίσεις.

Είναι μια στρατηγική πρόταση για την πολιτική·
' ενοποίηση αυτών των δυνάμεων 'που μετατρέπει την - 
κοινωνική δυναμική τους σε πολιτική πρόταση 
εξουσίας, πρόταση που είναι αυστηρά οριοθετημένη 
τόσο, από τη λαϊκομετωπική στρατηγική, όσο και 
από την κοινωνική πολυδιάσπαση.

I•
Είναι μια συγκεκριμένη πολιτική γραμμή που 
στηρίζεται στην ανοιχτή δημοκρατική δράση και 
έχει σαν στόχο να συνθέσει και να μετασχηματίσει 
τις ενδοταξικές της αντιθέσεις, διευρύνοντας το 
κοινωνικό· υπόβαθρο και υποτάσσοντάς τις στην 
κυρίαρχη κάθε φορά κοινωνική και πολιτική 
αντίθεση.

Η ΕΛΕ επομένως δεν πρέπει ούτε να αναγορεύεται σε 
ένα στατικό και θεωρητικό πλαίσιο που χα)ρά τα πάντα



(τάξεις, ¡ιΟλιτικές, αντιθέσεις, γραμμές), ούτε να 
υποβαθμίζεται σε μια συγκυριακή και μεταβατική 
πολιτική γραμμή.

Συμπεριλαμβάνει και ενοποιεί κοινωνικά συμφέροντα, 
τα συνθέτει στο πολιτικό επίπεδο και τα μετασχηματίζει 
σε συγκεκριμένη εθνική και ταξική κατεύθυνση. Κατά 
συνέπεια, τα κοινωνικά ταξικά όρια της ΕΛΞ καθορίζουν 
τα όρια του χαρακτήρα της. Δεν έχουν θέση σ'αυτήν· 
το πολιτικό και κοινωνικό κατεστημένο της άρχουσας 
τάξης, η ολιγαρχία του πλούτου, οι μεταπράτες και 
οι ’’αεριτζήδες " της παρασιτικής οικονομίας, οι 
"φιλέλληνες" και οι πολιτικοί διαμεσολαβητές του
κρατικού μηχανισμού που έχτισε η Δεξιά.

• · *
Η ιστορική της .καταγωγή βρίσκεται στους δημοκρατικούς 
αγώνες και στην πατριωτική συνείδηση των εργαζόμενων 
τάξεων και στρωμάτων στη χώρα μας.

0 συνεκτικός της ιστός διαπλέκεται πάνω στην εθνική 
βάση που επιβάλλει ο αγώνας για ανεξαρτησία, για 
εδαφική ακεραιότητα, για εθνική άμυνα και αντίσταση 
στην ιμπεριαλιστική επιβουλή.

Η συγκρότηση.της ΕΛΕ μετά τον Οκτώβρη του 1981 δεν 
*

γίνεται πια από διαδικασίες μετωπτκής αντιπαράθεσης 
στην άρχουσα τάξη και τη Δεξιά ούτε απλά από διαδι
κασίες υποστήριξης μιας νέας πολιτικής.

Γίνεται μέσα από πολύ συνθετότερες διαδικασίες 
συμμετοχής, που απαιτούν μια νέα δυναμική και ενεργό



σχάση ανάυεσα στο μαζικό κίνημα και την πολίτικη
εξουσία.»

Είναι σχέση συμπόρευσης, συμπαράταξης, α'λληλοτροφο- 
δότησης και αυτονομίας.

Το μαζικό λοιπόν λαϊκό κίνημα πρέπει να αναπροσανα- 
τολιστεί, να απαιτεί την ουσιαστική αποδοχή ενός 
νέου πλαίσιου λειτουργίας, διεκδικητικού και οικο
νομικού αγώνα , πολιτικής κατεύθυνσης
και δημοκρατικής δράσης.I .1
Στην αφετηρία του αναγκαίου αυτού αναπροσανατολισμού 
βρίσκεται ασφαλώς η προϋπόθεση του εκδημοκρατισμού 
των μαζικών κινημάτων, αλλά ταυτόχρονα όλων των 
θέσεων της κοινωνικής ζωής και της αντιπροσώπευσης. 
Δεν είναι όμως αυτό αρκετό.

Απαιτεί στην καθημερινή πράξη, τη διαμόρφωση όρων που 
δημιουργούν το "πολιτικό περιβάλλον" της συμμετοχής :

Την τοποθέτηση της πολιτικής ενοποίησης, πάνω 
από τα οικονομικά συμφέροντα των κοινωνικών 
ομάδων της ΕΑΕ.

Τη βαθειά κατανόηση της στρατηγικής των επί 
μέρους ρήξεων σ'όλα τα επίπεδα (εθνικό, πολιτικό, 
οικονομικό, πολιτιστικό) ως του συστατικού 
στοιχείου του δημοκρατικού δρόμου και τις 
συνακόλουθες κάθε φορά ιεραρχήσεις, προτεραιό
τητες, επιλογές, και εξειδικεύσεις.

♦  ~

Την εμπέδωση, προάσπιση και κατοχύρωση ενός
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πολιτικού κλίματος που επιτρέπει τη σύγκρουση 
απόψεων, θέσεων, προγραμμάτων που διακρίνει 
και δεν ισοπεδώνει τα διαφορετικά πεδία 
άσκησης εξουσίας, που αναβαθμίζει τη δημόσια 
ζωή και τον δημοκρατικό διάλογο.

Την σαφή προτεραιότητα της εθνικής ομοψυχίας 
που αφορά τα μεγάλα εθνικά μας θέματα και την 
υποταγή κάθε εσωτερικής αντίθεσης και σύγκρουσης 
στην ανάγκη εθνικής επαγρύπνισης και κινητοποίη
σης. 1

Δύο ειδών κίνδυνοι ορθώνουν εμπόδια στην πολιτική 
ενοποίηση των δυνάμεων της ΕΛΕ.

0 πρώτος απ' αυτούς ανάγεται στις σύγχρονες αρνητικές 
όψεις της κοινωνικής κρίσης, που παίρνουν τη μορφή 
τάσεων και ρευμάτων υπαρκτών μέσα στην ελληνική 
κοινωνία. Τέτοιες τάσεις και ρεύματα είναι ο 
"καταναλωτισμός", ο "συντεχνιασμός", ο "τεχνοκρατισμός" 
ο "δημοκρατισμός" και ο "παλαιοκομματισμός". 0
- δεύτερος ανάγεται στην πολιτική στρατηγική της άρχουσας 
τάξης, προσπαθεί να δημιουργήσει τους όρους για μια 
κάθετη κοινωνική πόλωση. Μια πόλωση που θα σταματήσει 
τον απεγκλωβισμό και που θε επέτρεπε τη δημιουργία 
νόθων κοινωνικών συμμαχιών, τέτοιων ώστε να την 
επαναφέρουν στο προσκήνιο.

Αυτό γίνεται στην κατεύθυνση της σύγκλισης ανόμοιων
συμφερόντων, με κοινή βάση την ανασφάλεια και τη ♦
δυσφορία για τις καθυστερήσεις της Αλλαγής, τις
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αδυναμίες να γίνει από τη μια στιγμή στην άλλη 
χειροπιαστή η Αλλαγή στην καθημερινή ζωή, την 
παράλληλη συγκρότηση μηχανισμών διάσπασης των 
μαζικών κινημάτων μέσα από διαδικασίες μετωπικής

ρήξης :

Στην πορεία μετάβασης, δευτερεύουσες αντιθέσεις 
που υπάρχουν ανάμεσα στις διάφορες τάξεις και 
στρώματα της ΕΛΕ, μπορεί να πάρουν μια πιο οξυμένη 
έκταση. Αν ο πολιτικός φορέας δεν έχει επεξεργασμένη . 
μια συνολική και συνεκτική πολιτική παρέμβασης που θα 
ουδετεροποιεί αντιδράσεις αλλά ταυτόχρονα θα δημιουργεί 
και θα διευρύνει τις κοινωνικές και πολιτικές συμμαχίες, 
μπορεί να προκαλέσει ρωγμές και κραδασμούς στη συνοχή 
του μπλοκ της Αλλαγής.

Οι αντιδράσεις και δυσαρέσκεια που εκφράστηκε σε 
ορισμένα θέματα της Κυβερνητικής Πολιτικής ήταν απο- 
τέ.λεσμα της αδυναμίας να συλλάβουμε. την κοινωνική 
διάσταση της ΕΑΕ και τη δυναμική που εν δυνάμει 
περιέχει σε κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο. Τέτοιες 
περιπτώσεις μπορούμε να αναφέρουμε - το Εθνικό 
Σύστημα Υγείας., τον Νόμο Πλαίσιο για τα ΑΕΙ, κλπ.

Η ενδυνάμωση της ΕΑΕ απ'αιτεί να δούμε διαλεκτικά τις 
εσωτερικές αντιθέσεις της ΕΛΕ που εκφράζονται κύρια 
στο οικονομικό επίπεδο. Τα μέτρα οικονομικής πολιτικής 
θα πρέπει να συνοδεύονται με την ανάπτυξη της ιδεο
λογικής και πολιτικής μας παρέμβασης.
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Η ιδεολογία μας και η πολιτική μας πρέπει υα αποτελεί το 
συνδετικό στοιχείο για την ανασύνθεση της ΕΑΕ στην πορεία 
μετάβασης, στον μετασχηματισμό των αντιθέσεων. Έτσι 
ώστε η ΕΑΕ να αναπτυχθεί και μετεξελιχθεί σε διευθύνουοα 
κοινωνική συμμανία και σε μοχλό μετασχηματισμού και 
οικοδόμησης της σοσιαλιστικής κοινωνίας.

Απέναντι σ'αυτή την πραγματικότητα, το ."Σχέδιο Μετάβασης" 
εξειδικεύεται στις ακόλουθες κατευθύνσεις :

9

I
1. Επιμονή στις κατευθύνσεις που χάραξε μέχρι τώρα το 

ΠΑ.ΣΟ.Κ. και συνέχιση της πορείας που δικαιώνει τον 
στρατηγικό καθορισμό της ΕΑΕ, ως της *μοναδικής

\ αξιόπιστης πρότασης εξουσίας.

2. Επεξεργασία εξειδικευμένης γραμμής σε κάθε κοινωνικό 
χώρο που να συνδέει το χρονικό στοιχείο των αλλαγών 
(άμεσο - ενδιάμεσο - μακροπρόθεσμο), τις μορφές 
πάλης (πολιτική - οικονομική - θεσμική), το τακτικό

■ με το στρατηγικό, ιδιαίτερα στον χώρο των νέων θεσμών

3. Συστηματική καθημερινή παρέμβαση μέσα από επεξεργα
σμένα προγράμματα για την ανασκευή και ανασύνθεση 
των εγγενών αδυναμιών που προσδιορίσαμε, τη σύνθεση 
και τον μετασχηματισμό των αντιθέσεων.

4· Σαφής διάκριση ανάμεσα σε πραγματικά και συντεχνιακά 
αιτήματα, ανάμεσα σε κέντρα λήψης αποφάσεων, ανάμεσα 
στις τάξεις και τα στρώματα που είναι αντικειμενικά 
σύμμαχοι της Αλλαγής και σ'αυτούς που είναι ταξικοί 
της πολέμιοι.
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Συγκεκριμένες προτεραιότητες στους ρυθμούς που 
συγκροτείται το μπλοκ της ΕΛΕ, -κύρια στα σημεία 
τριβής και αστάθειας για να μην περάσει η 
διαχωριστική γραμμή στη λαϊκή βάση, όπως για 
παράδειγμα, πολιτική για τα μεσαία στρώματα στα 
μεγάλα αστικά κέντρα, για τον εκδημοκρατισμό και· 
την παραγωγικότητα του κρατικού μηχανισμού στα

I ■ ■
επαρχιακά κέντρα, για τον απεγκλωβισμό και των 
τελευταίων στρωμάτων στην ύπαιθρο.

6. Επαναπροσδιορισμός κρίσιμων όρων, όπως η παραγωγι
κότητα της εργασίας, τα κριτήρια της παραγωγικότητας,

■■ αναδιάρθρωσης, η σχέση ατομικής και κοινωνικής κατα-
1 * ' .\ νάλωσης, η φύση και το περιεχόμενο της εξαρτημένης 

εργασίας (ποιος είναι ο εργοδότης) που θα καθορίσει 
τη σχάση των μαζικών κινημάτων και την ορατή και_ 
διάφανη σχέση τους με την πολιτική εξουσία.

\\ . ' '?>· . >■· ρ,* $ . .> Λ
7. Όχι υποχωρήσει.ς και δισταγμούς στη θεσμική και

γενικότερη κυβερνητική πολιτική, που οφείλει να 
ενισχύει την ΕΛΕ απέναντι στο κοινωνικό μέτωπο της 
αντίδρασης.



α · Ευρωεκλογές 1984:
Οι εκλογές αυτές για μας έπρεπε να έχουν χαρακτήρα ανα
μέτρησης των πολιτικών δυνάμεων και πολιτικών προτάσεων 
για τους όρους και τρόπους προώθησης και προάσπισης των 
θέσεων και συμφερόντων του Ελληνικού Λαού στο χώρο της 
Ε.Ο.Κ.. Έπρεπε ν'αποτελόσουν ένα στίβο και πεδίο αντι
κειμενικής ενημέρωσης, συνειδητής επιλογής, διεκδίκησης 
και πρότασης του Έλληνα πολίτη στον Ευρωπαϊκό χώρο.

Ο
I

Η Ν.Δ. όμως βρίσκεται σε αδυναμία και δυσχερή θέση, 
γιατί η πρότασή της. είναι απεμπόληση βασικών δικαιωμάτων 
του Έλληνα πολίτη στο βωμό μιας ασαφούς και νεφελώδουςI
Ευρωπαϊκής ιδέας, που συμβαδίζει βέβαια και ανταποκρίνε- 
ται στην εξαρτησιακή της ιδεολογία και πολιτική πραχτίκή 
της. Η αδυναμία της ν'αρθρώσει μια Ελληνική πρόταση, σε 
σχέση με τις Ευρωεκλογές και η ανάγκη της για κομματική 
συσπείρωση και εκμετάλλευση των εκλογών αυτών, την οδήγησε 
στην επιλογή για μια πολωτική και συνολική αναμέτρηση.

Έτσι, οι εκλογές αυτές παίρνουν έναν ευρύτερο χαρακτήρα 
σε βάρος βέβαια της αντικειμενικής ενημέρωσης και επιλογής 
του Ελληνικού Λαού. Οι Ευρωεκλογές παίρνουν μια διάσταση 
αντιπαράθεσης των πολιτικών κομμάτων σε ευρύτερη βάση, 
ιδιαίτερα λόγω της πόλωσης που καλλιεργεί η Δεξιά και 
της προσπάθειας που καταβάλλει για αναζωπύρωση του διχασμού 
και των εμφυλιωτικών τραυμάτων του Ελληνικού Έθνους.



Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. θα δώσει τη μάχη για μια δυναμική και απο
τελεσματική παρουσία στο Ευρωκοινοβούλιο, γιατί είναι ♦
η μόνη δύναμη που μπορεί πραγματικά να εγγυηθεί την 
προώθηση και προάσπιση των Ελληνικών συμφερόντων στον 
Ευρωπαϊκό χώρο, αλλά ταυτόχρονα δέχεται την πρόκληση 
για μια συνολική αναμέτρηση.

ί ■ - * | ν
Γιατί η πολιτική μας πρόταση και το έργο που έχουμε επι- 
τελέσει, αποτελεί τη μόνη διέξοδο γι,α τη χώρα νιας από 

I τα αδιέξοδα που την είχε οδηγήσει η Δεξιά για δεκαετίες.

ι
Η οργάνωση πρέπει να στρατευθεί συνολικά για. να προφυλάξει 
το ήπιο κλίμα, για να μην επιτρέψει στα φαντάσματα του 
παρελθόντος να τραυματίσουν την εθνική ομοψυχία και την 
προοπτική του Ελληνικού Λαού.

β . Εκλογές 1985:
Έχουμε πεί πολλές οορές ότι οι εθνικές εκλογές θα γίνουν 
τον Οκτώθοιο του 1985, γιατί αυτό απαιτεί το συμφέρον του 
Ελληνικού Λαού. Η τετραετία είναι ο απαραίτητος χρόνος 
για να τεθούν οι βάσεις μιας ριζικής Αλλαγής στη χώρα 
μας·, για να διαμορωθεί ένα πλαίσιο δημιουργικής πρωτο
βουλίας και συμμετοχής του Ελληνικού Λαού στο γίγνεσθαι 
της κοινωνίας μας.

Οι εκλογές του 1985 θα αποτελέσουν σταθμό και αφετηρία 
για τη συνέχιση, εμπέδωση και δυναμική προώθηση του έργου 
της-Αλλαγής, για το μετασχηματισμό του μπλόκ της Αλλαγής 
σε διευθύνουσα κοινωνική δύναμη.
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Η πόλωση που καλλιεργείται σήμερα από χη Ν.Δ. σε πολιτικό 
και κοινωνικό επίπεδο, είναι απόρροια της συνειδητοποίησής 
της ότι μεταβάλλεται ο πολιτικός και κοινωνικός χάρτης 
της χώρας μας, ότι χάνει τα ερείσματά της τόσο στο λαϊκό 
κίνημα όσο και στην κρατική μηχανή. Ότι σήμερα απεγκλω
βίζονται οι λαϊκές δυνάμεις από κομματικές εξαρτήσεις, 
ότι η πελατειακή οργάνωση της κοινωνίας μας μεταβάλλεται 
σε συμμετοχική διαδικασία, ότι η κρατική μηχανή από
μηχανι: καταστολής και κομματικής εξυπηρέτησης μετα-
τρέπεται σε μοχλό εξυπηρέτησης των λαϊκών συμφερόντων, ι

Έχει αοχίσει να συνειδητοποιεί ότι η λειτουργία της σαν 
πολιτικός φορέας, θα πρέπει ν'αναπροσαρμόστεί, να λειτουρ
γήσει πολιτικά, αυτόνομα από τους κρατικούς και παρακρατι
κούς μηχανισμούς , σαν πολιτικός φορέας με ιδεολογ ία) 
πρόγραμμα και πρόταση.

Κι αυτό είναι κάτι πραγματικά πολύ δύσκολο για τη Ν.Δ..
Και σήμερα βρίσκεται σε δίλημμα. Ή  να μετατραπεί σε κόμμα 
με ιδεολογία και συγκρότηση, ή να πισωγυρίσει σε παρωχημέ^ 
νες εποχές και μεθόδους. Η εγκυμοσύνη είναι πραγματικά 
επώδυνη. Το-καταλαβαίνουμε, γι'αυτό και οι οδυνηρές 
κρωγμές. Ευχόμαστε πάντως, από την κυοφορία αυτή να γεν
νηθεί ένα σύγχρονο κόμμα για το καλό της δημοκρατίας, 
για το καλό του τόπου. Εμείς θέλουμε να έχουμε πολιτικούς 
αντιπάλους.
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δ. Το Κ .Κ - Ξ. Αντιλαμβάνεται ότι η σημερινή συγκυρία, απαιτεί 
την αναθεώρηση των δογματικών αναλύσεων και των συνολικώ\> 
αρνήσεων. Η αλλαγή είναι μια θετική πρόταση και όχι το 
σύνολο αρνήσεων. Κ δημιουργία απαιτεί την πρόταση και τη 
δοκιμασία της πράξης. Δεν είναι μια ανέξοδη και ανεδαφική 
προσκόλληση σε θεωρητικά μοντέλα ξένα προς την Ελληνική 
πραγματικότητα και προοπτική.

ι



ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ - κγΙΤΙΚΗ
ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ - ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ

Αποτίμηση του Κυβερνητικού "Εργου

Τα 2,5 χρόνια διακυβέρνησης της χώρας από το ΠΑ.ΣΟ.Κ.
σφραγίζονται από σκληρή προσπάθεια για την τήρηση του
’Συμβολαίου Τιμής που είχαμε συνάψει με τον Λαό.<

Η βασική κατεύθυνση της πολιτικής μας συνοψίζονταν σε 
μια θεμελιώδη αρχή μας, που επιβεβαιώθηκε με το πρόγραμμα 
Κυβερνητικής Πολιτικής, που Ψηφίστηκε από την Κ.Ε. στην 
8η Σύνοδο της Κ.Ε.

"Για να βγάλουμε τη χώρα από την κρίση πρέπει να βγούμε 
από το σύστημα που βρίσκεται σε κρίση".

Δεν αλλάζαμε ίσως ακόμη τα πράγματα.
Αλλάξαμε όμως οριστικά τη φορά των πραγμάτων.

Γ\ ■,

Περήφανη π 
θωράκιστ, τ

Βάθεμα της

Συγκράτηση

Θεμέλια δι

ονες της προσπάθειας στην πρώτη φάση ήταν :

ολυδιάστα^η εξωτερική πολιτική - αμυντική 
Γ,ς Χώρας.

Δημοκρατίας - Ισοπολιτεία - Εθνική Συμφιλίωση. 

- σταθεροποίηση της οικονομίας, 

οικητικής, οικονομικής, κοινωνικής, πολιτιστι
κής αποκέντρωσης.



Αξιοπιστία και πνοή οε .μια
—  ο τ

Συμφιλίωση Κράτους-πολίτη.
€>

αποστεωμένη κρατική μηχανή.

Μέτρα Κοινωνικής Δικαιοσύνης.

Οι Άξονες αυτοί εξειδικεύτηκαν στη συνέχεια με :

τη μάχη για την κατοχύρωση της Εθνικής Ανεξαρτησίας μέσα 
από τη σταδιακή, υπεύθυνη αλλά αποφασιστική αντιμετώπιση 
των μεγάλων εθνικών μας θεμάτων.
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I
τη θεμελίωση της αυτοδύναμης οικονομική'ς ανάπτυξης.

- ι Το συνεχές πέρασμα θεσμικών αλλαγών σ'όλους τους τομείς 
 ̂ με ταυτόχρονη καθιέρωση και -κατοχύρωση δομικών αλλαγών·. 

Αλλαγών που δεσμεύουν την πορεία προς τον Σοσιαλιστικό 
Μετασχηματισμό της Κοινωνίας μας.

Το βασικό κριτήριο των Αλλαγών ήταν η καθιέρωση της-έντονης 
καθημερινής παρουσίας του Λαού και των φορέων του στις 
αποφάσεις που τον αφορούν.

Η Λαϊκή Συμμετοχή δεν είναι πια ένα σύνθημα^. Μέρα με τη 
μέρα, αλλού- περισσότερο αλλού λιγότερο, γίνεται πράξη. .



ΡΉ
1. 0 ενθουσιασμός των Κυβερνητικών στελεχών, ιδιαίτερα

στην πρώτη φάση, προκάλεσε τη λήψη μέτρων που, πολλές 
φορές, διακρίνονταν από έλλειψη συνοχής. Οι προτε
ραιότητες, οι ενδιάμεσοι στόχοι, ο ρυθμός των αλλαγών 
που με σαφήνεια είχαν αποτυπωθεί στο Κυβερνητικό 
Πρόγραμμα άργησαν να εναρμονισθούν.

δ. Η ίδια η φύση της άσκησης της Κυβερνητικής Πολιτικής
ι

αποδυνάμωσε σ'ένα βαθμό, και σε κάποια φάση, το
ενιαίο κ^θοδηγητικό κέντρο.

1 * ·
\ -

3. · 0 απαραίτητος στη συνέχεια συντονισμός που ακολούθησε
δημιούργη^ε κάποιο εφησυχασμό ή μείωση της πρωτοβουλίας. 
Η χρϋσή τομή ανάμεσα στον συντονισμό και στην πρωτοβουλία 
ήταν το ζητούμενο για αρκετό χρονικό διάστημα.

4· Η σχέση Κυβέρνηση - Κίνημα, Κράτος - Κόμμα, αρκετές 
φορές παρερμηνεύτηκε.

Αντί να συνδεθεί σωστά η Κυβέρνηση με το Κίνημα, δημιουρ- 
γήθηκαν μερικές φορές διασυνδέσεις με τμήματα του Κράτους

5. Τα εκφυλιστικά φαινόμενα, ή τα φαινόμενα αλαζονείας,
στα οποία έχω αναφερθεί στο παρελθόν, δεν είχαν ευτυχώς 
ούτε έκταση ούτε συνέχεια.

Η σκόπιμη διόγκωση περιστατικών και εκμετάλλευση της 
γνήσιας ·αυτοκριτικής μας από τη Δεξιά είναι ξένες προς 
την πραγματικότητα. Οι εκφραστές της άλλωστε, δεν είναι



δυνα·0 να. κατανοήσουν ποτέ την καθημερινή προσωπική μάχη 
που δίνουν τα στελέχη του ΠΑ.ΣΟ.Κ. για να ζεφύγουν από 
τπ^ εναωυα ΐυυο η και την αλλοτρίωση του συστήματος, που 
είναι ακόμα παρόν σε όλες τις εκδηλώσεις και εκφράσεις

• · ' ? ·λ
της πολιτικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής του 
τόπου..

6.. Η αντιπολιτευτική δυναμική της οργάνωσής μας, βουλευτών 
και στελεχών, η διάταξη μάχης των μελών μας, σύμφωνα

" με τις απαιτήσεις της πορείας μας προς την εξουσία
ι

δυσχέραιναν τον αναγκαίο επαναπροσανατολισμό. 0
κομματικός πολιτικός λόγος, ενώ κυριάρχησε σε -βασικά 
πολιτικά θέματα, δεν πέρασε σε πολλά ειδικά θέματα και 
•λεπτομέρειες που συνθέτουν όμως προβλήματα άλυτα.

7. Το μαζικό Κίνημα, που αποτέλεσε τον βασικό πολιορκητικό 
κριό ενάντια στον ασφυκτικό κλοιό της άρχουσας τάξης 
κατά την πορεία των κοινωνικών δυνάμεων της Αλλαγής 
προς την εξουσία, έχασε τον γνώριμο προσανατολισμό του 
μετά την Αλλαγή.

Η έλληψη ενημέρωσής του, η μη ύπαρξη αποφασιστικού 
διάλογου, πριν α.πό τη θεσμοθέτηση βασικών αλλαγών, 
δημιούργησε ανασφάλεια κται αμφιβολίες, άφησε να διαφανούν 
συντεχνιακές αντιλήψεις. Απούσιασε, πολλές φορές, η 
εναρμόνιση της ταξικής συνείδησης με την πολιτική 
συνειδητοποίηση.

8. Η μη πλήρης πληροφόρηση του Λαού και των φορέων του για 
τους φραγμούς και τους περιοριστικούς παράγοντες του 
παρελθόντος καλλιέργησε ανικανοποίητες προσδοκίες από 
την μη άμεση επίλυση καθημερινών ζωτικών λαϊκών προβλημάτων.



- ^ Ο  — -
Το μέγα πρόβλημα είναι ότι ο'αυτές τις περιπτώσεις δεν 
χρεώνεται μόνο τις αδυναμίες ο νόμος, η δέσμη των 
μέτρων ή-ΐ| συγκεκριμένη αλλαγή ή και ακόμα το ΠΑ.ΣΟ.Κ. 
αλλά οι ίδιες οι Αλλαγές, η ίδια η Αλλαγή.

Η μαζικο^πίηση του Κινήματος δεν συμβάδισε πάντα με το 
ποιοτικό ανέβασμα της οργάνωσης.'

\



1. 0 ίδιος ο Λαός. Με πίστη και αυτοσυγκράτηση, με ανοχή 
στις αδυναμίες μας αλλά με γνώμονα ότι η Κυβέρνηση της 
Αλλαγής είναι η δίκιά τους Κυβέρνηση, οι Λαϊκές Δυνάμεις 
δεν στηρίζουν, μόνο γενικά την Αλλαγή, υποστηρίζουν και 
προσπαθούν να'πάρουν μέρος στις Αλλαγές.

Η απεριόριστη εμπιστοσύνη που έδειξε ο Λαός, και ιδιαίτερα
τα ‘λαϊκά στρώματα, στην οικονομία της χώρας και στην

ι
Κυβέρνηση της Αλλαγής, αποτέλεσε το κύριο όπλο της σταθερο
ποίησης της Εθνικής Οικονομίας και της δρομολόγησής της 

! , 
στην πορεία της ανάκαμψης. 0 Λαός συμμετείχε στο γκρέμισμα 

ι
των "φραγμών που τον απομόνωναν από την κυριαρχία του, που 
χώριζαν τον πολίτη από τις αποφάσεις, που αποξένωναν τον 
εργαζόμενο άπό το προϊόν του μόχθου του.

2. Η αταλάντευτη επιμονή στις βασικές στρατηγικές και. 
πολιτικές επιλογές.

Η προσπάθεια για την αποκατάσταση της Εθνικής ομοψυχίας, 
απαραίτητης για τη διασφάλιση της εδαφικής ακεραιότητας 
και την αμυντική θωράκιση της χώρας. Σημαντικό ρόλο 
στην προσπάθεια αυτή έπαιξε και παίζει η συναδέλφωση 
Λαού και Στρατού και η συνειδητοποίηση των τραγικών 
επιπτώσεων που έφεραν στη χώρα μας και στο Έθνος η 
καλλιεργημένη στο παρελθόν αντίθεση.

Η στρατηγική της Εθνικής Λαϊκής Ενότητας που είναι
ο μονος τροπος για την αντιμετώπιση της κυρίαρχης



αντίθεσης ΛΑΟΣ-ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΜΟΣ και για την ολοκλήρωσή 
της Εθνικής Ανεξαρτησίας, και για την επίτευξη των 
κοινωνικών στόχων.

3. Η πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική που· καθιερώσαμε 
από την πρώτη στιγμή διεύρυνε τα διεθνή ερείσματα.

„ Ταυτόχρονα έστειλε σαφή προειδοποίηση προς όλες τις
0

κατευθύνσεις ότι έχει περάσει ανεπιστρεπτί η εποχή 
της δοσμένης Ελλάδας.

4·· Η οργάνωση του ΠΑ.ΣΟ.Κ.. Η ενότητα της πάλης μας 
μέσα κι έξω από τη Βουλή, η κατακτημένη ενιαία
I
αντίληψη, η βαθειά κατανόηση των δυσκολιών που' 
"συνεπάγεται ο Δημοκρατικός και Ειρηνικός δρόμος 
για τον Σοσιαλισμό, έκαναν την οργάνωσή, μας τον 
κύριο 'μοχλό για το ξεπέρασμα δυσχερειών που ' · 
συναντήσαμε σε κρίσιμα σημεία της μέχρι τώρα 
πορείας μας. Ακόμα και όταν οι γνωστές οργανωτικές 
αδυναμίες, ή η ελλειπής ενημέρωση, δημιουργούσαν 
προβληματισμούς, η οργάνωση τελικά, διαισθανόμενη 
ή αυτοαναλύοντας την κρισιμότητα των στιγμών, 
στρατεύτηκε, και στήριξε την προσπάθεια αποφασιστικά.

, 5. 0 δυναμισμός και το ήθος των άφθαρτων στελεχών μας
αναπλήρωναν την έλλειψη πείρας άσκησης κυβερνητικού 
έργου. Ταυτόχρονα, η έλλειψη αυτή επικαλύφθηκε από 
τη γνώση και εμπειρία των στελεχών από τη δράση τους 
ειΚ χρόνια μέσα στο μαζικό κίνημα και στους δημοκρα
τικούς και κοινωνικούς αγώνες του Λαού μας.



1 ι οχ την ε ττ ι τ ε υ ξ π----- ΓΊΡ--- ------ ι ων ο ι ο ν ν  α τι ο. ι ι ε ι τ(X ι η ε κ π λη ρωση των
Βασικών προϋποθέσεων που επιχείρησα να κωδικοποιήσω. στην 
ομιλία μου στην 0.Ε.Σ. και στις Νομαρχιακές Επιτροπές.

Συνοψίζοντας, μπορούμε να θυμηθούμε τις ενότητες :

Επίμονη στις Βασικές στρατηγικές και πολιτικές επιλογές./ . ϊ I *

.. Εθνική Λαϊκή Ενότητα 
$.. Εθνική Ομοψυχία

.. Ανεξαρτησιακή - αντι-ιμπεριαλιστική πολιτική 

.. ' Αντιμετώπιση εθνικών θεμάτων
< . ί
. Πολιτική ειρήνης

.. Διεύρυνση πολιτικής δημοκρατίας και ελευθερίας 

.. Εθνική συμφιλίωση, ισοπολιτεία, ισονομία 

.. Λαϊκή συμμετοχή - Λαϊκή κυριαρχία

.. Κοινωνική δικαιοσύνη - Κοινωνική απελευθέρωση

Προστασία εισοδήματος εργαζομένων - Αύξηση παραγωγικότητας 
Αυτοδύναμη οικονομική ανάπτυξη.

Πολυφωνία - Κοινοβουλευτική Δημοκρατία

1. 0 Δημοκρατικός δρόμος για τον Σοσιαλισμό συνεπάγεται
ότι οι επιλογές μας εξαντλούνται στα πλαίσια της 
Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας.

2. Η αυτοδυναμία του ΠΑ.ΣΟ.Κ. είναι απαραίτητο^, όρος 
για το στέριωμα της Αλλαγής. 0 όρος αυτός, όχι



μόνο δεν αναιρεί αλλά επιβάλλει τον δημοκρατικό 
διάλογο με τους άλλους πολίτικους φορείς, αλλά 
και αναζητεί σημεία σύγκλισης με προοδευτικούς 
φορείς πάνω σε συγκεκριμένα θέματα και δράση.

Κυβερνητική Πρακτική

1. Συντονισμός και συλλογική δουλειά. Καθορισμός 
προτεραιοτήτων.

2. Πρωτοβουλίες, και εξατομικευμένη ευθύνη.

3. Αυτοκριτική.

4· "Έλεγχος υλοποίησης αποφάσεων...

5. Διάλογος με το μαζικό κίνημα και..τους κοινωνικούς 
φορείς.

6. Αποκέντρωση εξουσιών προς τους φορείς του Λαού.

7. Κυβέρνηση επιτελικό όργανο σχεδιασμού και 
εκτελεστικό όργανο ελέγχου και εποπτείας.

Σχέση με τον Ααό, τους φορείς, το μαζικό Κίνημα
Θεσμικές - Δομικές Αλλαγές.

1. Να γίνει πράγματι ο Λαός' συ-μμέτοχος και πρωταγωνιστής

2. Καταξίωση αντιπροσωπευτικών θεσμών.

3. Στήριξη νέων δημοκρατικών πρωτογενών θεσμών.

4· Θεσμικές αλλαγές με ταχύτητα που :
πρώτ^ · καταρρίπτουν φραγμούς του παρελθόντος 
δεύτερο : ικανοποιούν σημερινέο αναγκαιότητες



το ί τ*ό : εναομονί ςονται με απαιτήσεις στρατηγικών 
επιλογών, που αναιρούν τους σημερινούς 
περιοριστικούς παράγοντες.

5. Αξιοποίηση της λαϊκής σοφίας και εναρμόνισή της με την 
απαραίτητη ι^χνική εγκυρότητα.

6. Συνδυασμός της ταξικής συνείδησης και της πολιτικής 
συνειδητοπ^ίησης στο μαζικό Κίνημα.

— Μετασχηματισμός των δευτερευουσών αντιθέσεων.

Δεν υποκύπτουμε σε άκριτη αποδοχή αιτημάτων.

- · Δεν χαρακτηρίζουμε αβασάνιστα όλα τα αιτήματα των
\ εργαζομένων σαν συντεχνιακά.
» *

0 διάλογος είναι η πρώτη επιλογή μας.·

Το μαζικό κίνημα πρέπει και μπορεί να αναγορευθεί
σε καταλύτη της πορείας της Αλλαγής μέσα από την

«
υπεύθυνη συμμετοχή στους θεσμούς και την πάλη 
για την κατοχύρωση των κατακτήσεων.

Τι πρέπει να κάνουμε. Εδώ και τώρα

1. "Ενταση στην ενημέρωση και στην ιδεολογικοπολιτική
δουλειά μέσα στην οργάνωση.

2. "Εμφαση του ιδεολογικού αγώνα της οργάνωσης μέσα
στην κοινωνία.

3-- Ενιαία αντίληψη, έκφραση και δράση.

4.· Δημοκρατία και αποτελεσματικότητα.



_  1 -
5. Πρώτιστο καθήκον η προώθηση των λαϊκών δυνάμεων στο 

κέντρο βάρους άσκησης της πολίτικης εξουσίας στα 
πλαίσια του τρίπτυχου ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ - ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ - 
ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ.

6. Ισχυροποίηση των δεσμών με το Λαϊκό Κίνημα.

Κομματικός πολιτικός λόγος της οργάνωσης που αντλεί 
διδάγματα και μεταφέρει εμπειρίες από το μαζικό 
κίνημα στους χώρους δουλειάς, μόρφωσης και κατοικίας.

7. Στροφή στο\̂  εργασιακό χώρο δουλειάς.

8. Αλληλοσεβασμός και εναρμόνιση προσπαθειών βουλευτών 
( 1 και στελεχών.
\  . '  - - -■ Αξιοποίηση του βουλευτή για το πέρασμα των αλλαγών,

όχι μόνο μέσα αλλά και έξω από τη Βουλή.

Όχι αυτονόμηση στελεχών ή βουλευτών.

9· Συντονισμός δουλειάς της Οργάνωσης μέσα στο μαζικό 
κίνημα και στους θεσμούς μέσα στα όργανα του Δημο
κρατικού Προγραμματισμού.



• Δ. Η
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I Λϊ Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ - ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΛΙ Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΠΛΣΟΙ

Το ΠΑΣΟΚ έκφραση του κοινωνικού κο,ι πολιτικού ριζοσπαστισμού

1. Το ΠΑΣΟΚ αποτελεί τη φυσική προέκταση του ΠΑΚ.
Ορισμένοι πίστεψαν - και ίσως το πιστεύουν ακόμα - ότι 
το ΠΑΣΟΚ ήταν ένα εξωγενές και εφήμερο μεταδικτατορικό 
δημιούργημα που δεν είχε καμιά ρίζα στην πρόσφατη 
πολιτική ιστορία και τις κοινωνικές διεργασίες στη
χώρα μας. Η ίδια η πραγματικότητα έχει καταδείξει πια ότι:

I: · . . . ·
Η καταβολ:') του ΠΑΣΟΚ εντοπίζεται βαθιά μέσα στις 
διαδικασίες ανάπτυξης και τις αντιθέσεις του 
καπιταλιστικού συστήματος στην Ελλάδα.

- Σαν φαινόμενο, με δικ«̂  του δυναμική, αποτελεί καρπό 
κοινωνικής εξέλιξης και πολιτικής ωρίμανσης των 

' 'λαϊκών δυνάμεων.

» ,
2. Το ΠΑΣΟΚ, σαν κίνημα με δυνατότητες και προοπτική, 
ενσάρκωσε καϊ έκφρασε αυθεντικά και ταξικά για πρώτη 
φορά μετά το ΕΑΜ - σε θέσεις και πολιτικό πρόγραμμα - 
τη λαογέννητη δημιουργική πρωτοβουλία. Σαν κίνημα
με αυτόνομη μαζική πρωτοβουλία, συνταύτισε τη στρατηγική 
του με την ιστορική αναγκαιότητα για ριζική αλλαγή 
στις σημερινές πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές 
δομές και σχέσεις, όπως αυτές ορίζονται από το 
Καπιταλιστικό σύστημα.

ίϋε τη.ν ίδρυρμ του (ΠΑΣΙΟΚ, έγινε πόλος, δυναμικής 
συσπείρωσης πλατειών λαϊκών στρωμάτων. Λαϊκών στρωμάτων



με διαφορετική κομματική καταγωγή αλλά με μια σταθερή 
φορά κοινωνικής συμπόρευσης και πολιτικής σύγκλισης.

Η' ιδρυτική διακήρυξη της 3ης Σεπτέμβρη συμπύκνωσε τα 
συμφέροντα, τους πόθους και τις ελπίδες των λαϊκών 
δυνάμεων και αποτέλεσε πολιτικό σηματοδότη και 
προσκλητήριο άμεσης αγωνιστικής δράσης.

3. Το ΠΑΣΟΚ σαν πολιτικό κίνημα ήταν και είναι έκφραση
του κοινωνικού και πολιτικού ριζοσπαστισμού. Ο
ριζοσπαστισμός των λαϊκών δυνάμεων, σαν ταξικό φαινόμενο,<
αποτελεί προϊόν βαθειών κοινωνικών και πολιτικών 
διεργασιών τα τελευταία 30 -χρόνια. Ένα ταξικό 
φαινόμενο, που έκανε ορμητικά την είσοδό του στην 
πολιτική ζωή της χώρας στη μεταπολίτευση του *74 και 
συνεχίζει να καθορίζει τις εξελίξεις στον τόπο μας.

Το ΠΑΣΟΚ με τις θέσεις του, που ενσαρκώνουν τό όραμα
της αλλαγής, απόκτησαν και σφυρηλάτησαν μια άρρηκτη
σχέση με αυτά το φαινόμενο του πολιτικού ριζοσπαστισμού.
Η κοινωνική δυναμική του ριζοσπαστισμού, μέσα από τη
ΣΧΕΣΗ ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΗΣ με το ΠΑΣΟΚ, όχι μόνο διασφαλίζει
αλλά και προϋποθέτεη-ένα σταθερό, αταλάντευτο και
ασυμβίβαστο ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ.

*

Η πολιτική παρέμβαση του ΠΑΣΟΚ, μέσα από τις οργανωμένες 
δυνάμεις του, μετατρέπει την κοινωνική δυνατότητα και 
θέληση του ριζοσπαστισμού σε διαρθρωμένη δύναμη πολιτικής 
ΕΞΟΥΣΙΑΣ.



4. Από το '65 είχε αρχίσει μια διαδικασία πολιτικής 
ρ

* συνειδητοποίησης και ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΡΗΞΗΣ όλων αυτών των 
*κοινωνικών' δυνάμεων με τα πελατειακά δίχτυα της Δεξιάς 

και του παραδοσιακού φ£λε^λεύθερου κέντρου καθώς και 
από την επιρροή της παραδοσιακής αριστερός. Τούτη 
η ΕΝ ΔΥΜΑΝΕΙ ΡΗΞΗ και συνειδητοποίηση - ΠΡΟΧΩΡΑΕΙ,
ΒΑΘΑΙΝΕΙ,. ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΥΕΤΑΙ από τις εκμεταλλευόμενες τάξεις

V ι
και τα μη προνομιούχα στρώματα και στη συνέχεια 
ΣΥΜΠΟΡΕΥΕΤΑΙ και ΣΥΝΕΚΦΡΑΖΕΤΑΙ πολιτικά από τις διαλεχτικά 
διαφοροποιούμενες θέσεις του ΠΑΚ. Η πράξη ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

I
και το ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΑΛΜΑ σ'όλη αυτή τη 10-χρονη πορεία, ι
συμπίπτει με τη Διακήρυξη της 3ης Σεπτέμβρη '74, που 
γεννάει και πολιτογραφεί μαζικά το ΠΑΣΟΚ. Ακριβώς αυτή 
η Ληξιαρχική πράξη γέννησης του ΠΑΣΟΚ πιστοποιεί την 
ιστορική ζεύξη των στόχων της Ανεξαρτησίας, της Δημοκρατίας 
και της Κοινωνικής Απελευθέρωσης με το ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΣΜΟ.
Έτσι μπολιάστηκε ένα ολόκληρο κοινωνικό μπλόκ με τις 
ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΕΕΣ και τη ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ.

ΠΑΣΟΚ: Συνέχεια των Λσ.ϊκών Αγώνων

Το-ΠΑΣΟΚ δεν έλκει την πολιτική και την κομματική του 
καταγωγή από ένα σοσιαλιστικό κίνημα με παράδοση και 
αξιοσημείωτη ιστορική παρουσία, δεμένο και ζυμωμένο 
με τις εργαζόμενες μάζες.

Η έλλειψη διαχρονικής ταύτισης και,αντιστοίχησής του 
ΠΑΣΟΚ με άλλους μητρικούς κομματικούς μηχανισμούς, δε 
σημαίνει πως το νέο κόμμα είναι ασύνδετο με την παράδοση

* γ '■»··* #και την ιστορία των λαϊκών αγωνων.
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Το ΠΛΣΟΚ συγκροτήθηκε πέρα από την κοινωνική και με 
την πολιτική και ιδεολογική σύνθεση και την παράλληλη 
διαμόρφωση τριών υπαρκτών ρευμάτων μέσα στην Ελληνική 
κοινωνία. Αυτά τα τρία ρεύματα αντανακλούν τρεις 
διαφορετικές χρονικές φάσεις, τρεις διαφορετικές μορφές 
πάλης και αγωνιστικές εμπειρίες και τρεις διαφορετικές γενιές

Αυτά τα τρία ρεύματα, που μέσα στη δίνη των 40 τελευταίων
χρόνων με έντονες πολιτικές και κοινωνικές διεργασίες
συμπορεύτηκαν, συνεκφράστηκαν, συναγωνίστηκαν και τελικά
ΕΝΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ, είναι:I -

- Το λαϊκό ρεύμα της Εθνικής και ΕΑΜικής Αντίστασης.

- Το λαϊκό ρεύμα της μετεμφυλιακής περιόδου που κορυφώθηκε 
με τους δύο ανένδοτους της Ε.Κ. και τους ευρύτερους 
δημοκρατικούς αγώνες κάτω από τις σημαίες της Ε.Κ. 
και της Ε.Δ.Α.

- Το λαϊκό ρεύμα της πολύμορφης αντίστασης ενάντια στη 
στρατιωτυκο-φασιστική δικτατορία με αποκορύφωμα το 
Πολυτεχνείο.

Τα παραπάνω "σχηματικά" σύνολα των λαϊκών ρευμάτων, με 
διαφορετική καταγωγή και διαφορετικά βιώματα, πριν 
αποκτήσουν κοινό πόλο πολιτικοϊδεολογικής αναφοράς, 
είχαν δοκιμάσει είτε σαν άμεση συμμετοχή είτε σαν 
υποθήκη είτε σαν προέκτασή τους:

- Την ύττα και τη διάλυση της Εθνικής και ΕΑΜικής
Αντίστασης και τον εμφύλιο πόλεμο.

♦
- Τη μετεμφυλι.ακή περίοδο τρομοκρατίας και βίας του 

παρακράτους και του κόμματος της Δεξιάς.
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Τους δημοκρατικούς αγώνες του '50 - '67 με αιχμές τους 
τους δύο ανένδοτους.

- Την άνοδο της Ε.Κ. στην κυβέρνηση, την Ιουλίανή 
εκτροπή, την αποστασία και την πτώση της.

- Την εγκαθίδρυση της δικτατορίας του '67.

Την 7χρονη αντιστασιακή πάλη, με κύριους σταθμούς το 
Πολυτεχνείο '73 και τη γέφυρα της μεταπολίτευσης του '7

Η νέα ιστορική σύνθεση και σύμπτωση των ρευμάτων σε μια 
αδιάσπαστη και ομοιογενή πολιτική ενότητα, που ενσαρκώθηκε 
αυτόνομα μέσα από το ΠΑΣΟΚ ήταν η ώριμη κατάληξη μιας 
μακρόχρονης εξέλιξης σημαδεμένης από κατακτήσεις, 
οράματα αλλά και πισωγυρίσματα.

Η ΙΟ-χρονη Ιίορεία μας

Υπάρχουν μερικά ερωτήματα για όλους μας: Πως αυτή 
η αλλαγή έγινε τώρα, σ*αυτή' την ιστορική συγκυρία και 
γιατί φορέας της Αλλαγής ήταν και είναι το ΠΑΣΟΚ και όχι 
κάποιο άλλο Κίνημα .ή Κόμμα; .

Στα 10 χρόνια της ζωής μας σαν ΠΑΣΟΚ, έχουμε αποδείξει
ότι διαθέτουμε συνέχεια και συνέπεια στη στρατηγική,
στους στόχους και στη δράση μας. Το '74 το ΠΑΣΟΚ ήταν
ο μόνος πολιτικός φορέας που αρνήθηκε να ενταχθεί στην
πολιτική φυσιογνωμία που είχαν διαμόρφωσει οι διάφορες
πολιτικές δυνάμεις.' Αμφισβήτησε από την πρώτη στιγμή και
ριζικά., την ιδεολογική κυριαρχία τόσο των συντηρητικών,«
των φιλελεύθερων δυνάμεων, όσο και της παραδοσιακής 
αριστεράς. Κατορθώσαμε να μήν ενσωματωθούμε στην 
ευνουχιστική λογική του πολιτικού ρεαλισμού, των οριακών



αντιπαραθέσεων. Και διαμορφώσαμε ένα οραματικό 
πρότυπο, ένα ριζοσπαστικό σχέδιο για το Έθνος και 
την κοινωνία μας.

Εμείς, τότε,- με πλήρες το συναίσθημα των ευθυνών μας
και πέρα από εκείνο που ήταν εφικτό από πλευράς τακτικής,
προτάξαμε το '74, τα στρατηγικά, τα κοινωνικά αναγκαία
μέτρα, το επιθυμητό μας ιδεολογικό περιεχόμενο και .
τους μακρόπνους στόχους της μεγάλης σοσιαλιστικής
Αλλαγής στη χώρα μας. Αυτό δεν ήταν πράξη αφέλειας.
Ήταν έργο που στηριζόταν στην επίγνωση των επιλογών μας 

ι
και των επιπτώσεων αυτών των επιλογών μας.

Κατηγορηθήκαμε για ουτοπιστές,. επειδή είμαστε πιστοί 
στο όραμα της Αλλαγής. Αλλά δεν ήταν χίμαιρα. Η Αλλαγή, 
έκφρασε αυτή την περίοδο τις απωθημένες προσδοκίες, 
τούς πόθους, τους αγώνες ενός Λαού που πάλαιψε σκληρά 
για 10-ετίες για να ανοίξει το δρόμο προς μια Ελλάδα 
που να ανταποκρίνεται στο δικό του όραμα.

Μπροστά μας, βλέπαμε αυτό που σήμερα είναι χειροπιαστή 
πραγματικότητα: ότι εμείς είμαστε η μόνη διαζευκτική 
λύση στην πολύμορφη, κρίση που μάστιζε τη χώρα μας. Το 
ΠΑΣΟΚ, σ'αυτά τα χρόνια του αγώνα του, έδοσε και συνεχίζ 
να δίνει τη δική του γόνιμη συμβολή στη .χαμένη ταυτότητα 
στις προοδευτικές και δημοκρατικές δυνάμεις στη χώρα.

Είναι τώρα η. ώρα να ξαναδιαβάσουμε με προσοχή την παληά 
εκείνη, μα τόσο νέα, Διακήρυξη της 3ης του Σεπτέμβρη, 
να βρούμε τις ρίζες μας.
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Μιλήσαμε τότε - και συνεχίσαμε να μιλάμε - για την

Γ
ειρήνη, για την κατάργηση των ψυχροπολεμικών μπλόκ, 
για τη λαϊκή-κυριαρχία, για την κοινωνική χειραφέτηση, 
για την απελευθέρωση των μη προνομιούχων, για σοσιαλιστικό 
μετασχηματισμό, για κοινωνικοποίηση, για ελευθερίες; 
για αποκέντρωση και για αυτοδιαχείριση.

«Διαφοροποιήσαμε και αλλάξαμε το χάρτη της αριστερός, 
δημιουργώντας νέους συσχετισμούς και νέα δυναμική στην 
πολιτική ζωή.

ι
Φέραμε νέες ιδέες. Νέα στρατηγική. Οι στόχοι της 
Ανεξαρτησίας, της Λαϊκής Κυριαρχίας και του Σοσιαλισμού 
συνδέθηκαν με έναν αυθεντικό Ελληνικό δρόμο.

Οι κύριες επιλογές μας, αυτές που σφράγισαν τα 10-χρόνια 
της'ζωής μας, είναι οι εξής, και αρκετές:

* *
- Το σοσιαλιστικό όραμα, η σοσιαλιστική προοπτική.

- Η αυτοοργάνωση.

- ' Ή ξεχωριστή κάθοδος.

Η εντατική, έμμονη, συνεπής προπαγάνδα των θέσεων μας, 
η οργανωμένη και ασυμβίβαστη πάλη των ετών '74 - '77 
και η αντιμετώπιση, τότε, σοβαρών εσωκομματικών κρίσεων.

Η εκλογική στρατηγική και τακτική, μας για το 1977 που 
είχε στόχο τον διπλασιασμό της δύναμης της λαϊκής βάσης
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του ΠΑΣΟΚ, ήταν επίσης η μεγάλη επιλογή της Εθνικής 
Λαϊκής Ενότητας. Γιατί αυτή ήταν ακριβώς η πολιτική 
τιου επέτρεψε τον απεγκλωβισμό λαϊκών δυνάμεων που 
τους κηδεμόνευε η Δεξιά. Κι έτσι, κατορθώσαμε να 
μετατρέψουμε την κοινωνική πλειοψηρία των μη προνομιούχων 
σε πολιτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού.

Η γνωστή 5η Σύνοδος της Κεντρικής Επιτροπής για τη 
συγκρότηση και την ανάπτυξη οργάνωσης εξουσίας.

- Το 1981 το μεγάλο μας σύνθημα: "Λαός - ΠΑΣΟΚ στην εξουσία'

Το κυβερνητικό μας πρόγραμμα για την τετραετία.

Η νίκη της 18ης Οκτώβρη, όπου' και πάλι διπλασιάστηκε 
η λαϊκή βάση του ΠΑΣΟΚ.

.Ακολούθησαν οι σύνοδοι της Κ.Ε. η 9η και η 10η 
καθώς και ωρισμένες συναντήσεις Πανελλαδικές στο 
Σπόρτιγκ και αλλού όπου προσεγγίσαμε τα πρωτόγνωρα 
προβλήματα της Κυβερνητικής μας θητείας.

Ακολούθησαν δύο σημαντικές συναντήσεις με την ΟΕΣ, 
η προσυνεδριακή δουλειά και Σήμερα το Συνέδριό μας 
ως γεγονός και πράξη.

Πραγματικά μας ενώνει 10-χρονη πορεία. Πορεία που επι- 
Βεβαιώθηκε ■ πια, για όλο τον ελληνικό λαό, πως το ΠΑΣΟΚ 
όχι μόνο έχει ιστορία έστω μικρή, αλλά γράψει ιστορία
και υπόσχεται ιστορία.



— 105 -
Τρε^ς Ρ^ίνδυνοι που πρέπει να Αποούγουμε:
Είμαστε Κίνημα γνήσια σοσιαλιστικό. Έχουμε βαθιά πίστη 
στη δημοκρατία, στη λαϊκή κυριαρχία και, βέβαια, η πορεία 
μας χαρακτηρίζεται από τα εθνικά χρώματα. Πρέπει με κάθε

• · * Ή λ-. \
τρόπο να αποφύγουμε κινδύνους που ελλοχεύουν.

ΕΝΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ, που πρέπει με κάθε τρόπο ν'αποφευχθεί 
•είναι η απορρόφηση της οργάνωσης του ΠΑ.ΣΟ.Κ. από την

I
κρατική εξουσία. Κάτι τέτοιο θα οδηγούσε γρήγορα στο 
μαρασμό και θα μετέτρεπε την οργάνωση είτε σε εκλογικόI
μηχανισμό,.είτε σε μηχανισμό που προετοιμάζει κάποιο 
τεχνοκρατικό δυναμικό για τη συμμετοχή στην κρατική 
εξουσία. Είναι, επομένως, το πρώτο που πρέπει να αποφύ
γουμε, η ενσωμάτωση, η απορρόφηση της οργάνωσης από την 
εξουσία.

ΕΝΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ κίνδυνος εξίσου υπαρκτός και εξίσου σημα
ντικός είναι η οργάνωση του ΠΑ.ΣΟ.Κ., να αποποιηθεί τις

.. *
ευθύνες της, να αποποιηθεί τις υποχρεώσεις της και να 
αποσυνδεθεί από την Κυβερνητική πολιτική, σαν να ήταν 
Κυβερνητική πολιτική κάποιου άλλου Κινήματος, κάποιου άλ
λου κόπυατος. Θα ήταν φοβερά επικίνδυνο, αν αυτή την ώρα 
της μάχης, της αναμέτρησης, η οργάνωση οδηγιόταν προς μια 
εσωστρέφεια και αναζητούσε την ιδεολογική καθαρότητα μακριά 
από τις κοινωνικές διεργασίες και την καθημερινή πολιτική 

πάλη.

ΚΑΙ ο ΤΡΙΤΟΣ μεγάλος κίνδυνος, είναι η οργάνωση να μεταβληθεύ
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σε αστυνόμο της Κυβέρνησης, με την έννοια ότι θα υποκα
ταχτήσει αυτή τις Κυβερνητικές εξουσίες στις -καθημερινές 
συγκρούσεις και εξελίξεις. Με άλλα λόγια. ΟΧΙ στην απορ
ρόφηση της οργάνωσης από την κρατική εξουσία. ΟΧΙ στην 
απομάκρυνση της οργάνωσης από την καθημερινή πάλη και 
τον Κυβερνητικό Προγραμματισμό. ΟΧΙ υποκατάσταση της 
Κυβέρνησης από την οργάνωση στα διάφορα επίπεδά της.

Αυτοί οι τρεις κίνδυνοι θα παραμόρφωναν απόλυτα τη 
φυσιογνωμία του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και θα προετοίμαζαν το έδαφος 
για μια ανάσχεση της πορείας μας προς τη μεγάλη Αλλαγή.

Ποιές πρέπει να είναι οι Κατευθύνσεις μας;

Μέσα στην οργάνωση μας πρέπει να διαμορφώνεται συνεχώς 
μια κοινή στρατηγική, θέληση και προοπτική. Θα πρέπεί- 
να ανανεώνεται στην πράξη, η τακτική της πορείας μας, 
του αγώνα μας και να σχεδιάζεται η καθημερινή μας δράση.

Το Κίνημα μας είναι ένας προνομιακός χώρος ζεύξης και
1

σύνθεσης του Κυβερνητικού προβληματισμού από τη μια μεριά 
και·,της λαϊκής καθημερινής δράσης από την άλλη. Δεν 
μπορούμε, και δεν πρέπει, να χωρίσουμε την Κυβερνητική 
πράξη από την παρουσία και' την πάλη του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κάθε 
μέρα στους κοινωνικούς χώρους. Τα δύο αλληλοτροφοδοτούνται 
και αποτελούν εκφράσεις ενός πολύπλευρου αγώνα από διαφο
ρετικές επάλξεις.
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Σ'*2.υτό το σημείο, θέλω να υπενθυμίσω ότι η βασική επε-

♦
ξεργασία της πολιτικής στρατηγικής του Κινήματος, του 
γενικού πλαισίου των κινήσεων του ΠΑ.ΣΟ.Κ., ολοκληρώνε
ται μέσα από τα όργανα της Κεντρικής Επιτροπής, του 
Εκτελεστικού της Γραφείου και του Προέδρου.

Η Κεντρική Επιτροπή, ανάμεσα σε συνέδρια, είναι το ανώτατο
. ! '

όργανο του Κινήματος. Αυτή διαμορφώνει, αυτή χαράζει το
γενικό πλαίσιο της στρατηγικής του Κινήματος και αυτό
μεταφράζεται από την Κυβέρνηση σε καθημερινή πράξη. Οι
Κυβερνητικές επιλογές κινούνται μέσα σ ’αυτό το πλαίσιο. 

ι

Όμως, πρέπει να πούμε έντονα, ΟΧΙ παρεμβολές στο έργο 
της Κυβέρνησης σε επιβολή απόψεων ή επιλογών άμεσα από 
την οργάνωση σε σύγκρουση με το καθημερινό Κυβερνητικό 
έργο. Η παρέμβαση της οργάνωσης σε ό,τι αφορά την πορεία 
του ΠΑ.ΣΟ.Κ., την πορεία της Κυβέρνησης, τον Κυβερνητικό 
προσανατολισμό·, περνάει μέσα από την Κεντρική Επιτροπή 
προς την Κυβέρνηση.

Η Κυβέρνηση προγραμματίζει, είπαμε, τη δράση της με βάση 
τα πλαίσια των αποφάσεων της Κεντρικής Επιτροπής. Όμως, 
ταυτόχρονα, κάθε μέρα, στην 'άσκηση της πολιτικής της 
κινείται αναγκαστικά μέσα στα πλαίσια των συνταγματικών 
επιταγών, της ισχύουσας νομοθεσίας -στο μέτρο που δεν 
έχουν ακόμα περάσει όλα τα σημαντικά, αποφασιστικής 
σημασίας, θεσμικά μας νομοσχέδια- και περιορίζεται πάντα 
στο πολιτικά εφικτό, δηλαδή σε κάτι που αποτελεί για το 
Κίνημά μας ενδιάμεσο στόχο.
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Δεν πρέπει να ξεχνάμε επίσης, ότι η Κυβέρνηση -όπως 
το είπα και το βράδυ της μεγάλης μας νίκης- είναι 
Κυβέρνηση του Ελληνικού Λαού στο σύνολο του. Είναι 
Κυβέρνηση όλων των Ελλήνων. Δεν υπάρχει άλλη Κυβέρνηση. 
Είναι μία και κατ'ανάγκη εκφράζει τη χώρα στο σύνολό της.

Απέναντι στην Κυβέρνηση, τα στελέχη, τα μέλη, οι φίλοι, 
οι οπαδοί του ΠΑ.ΣΟ.Κ., είναι και αυτοί απλοί Έλληνες 
πολίτες. Όλοι μας είμαστε χωρίς ειδικά προνόμια. Τα 
δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των στελεχών μας και των 
μελών μας,^εξαντλούνται μέσα στο Κίνημα, που ελέγχει, ότα\5 
είναι ζωντανό και δραστήριο, την πορεία του Κυβερνητικού 
έργου.

I
στ. Η Οργάνωσή μας στις Νέες Συνθήκες:

Το Κίνημά μας παίζει, θα παίξει και θα συνεχίσει να παίζει 
αποφασιστικό ρόλο στη γόνιμη σύνθεση πολιτικών απόψεων και 
στο μετασχηματισμό των κοινωνικών αντιθέσεων. Είναι χώρος 
όπου αποκρυσταλλώνεται στην πορεία η κοινή ιδεολογική 
ΐρλ-^χή τοποθέτηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ., στα πλαίσια πάντοτε, 
βέβαια, των μεγάλων στόχων μας, που ενσωματώνονται στη 
Διακήρυξη της 3ης του Σεπτέμβρη. .

Η οργάνωση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. διασφαλίζει το δεσμό, τη σύζευξη 
ανάμεσα στην "από πάνω" Κυβερνητική πολιτική και στην 
"από κάτω" κοινωνική δράση. Αυτό είναι το κύριο και 
.αποφασιστικό έργο της οργάνωσης σε ό,τι αφορά την καθη
μερινή διαπάλη, την καθημερινή δράση. Μεταφέρει προς την



Κυβέρνηση τα μηνύματα των λαϊκών μαζών. Δεν αμφισβητεί 
€>-τις Κυβερνητικές προθέσεις, γιατί η Κυβέρνηση είναι μιαI

προέκταση του Κινήματός μας, που χειρίζεται την εξουσία.

Η οργάνωση μας πρέπει να υπενθυμίζει κάθε μέρα και εντός 
και εκτός της οργάνωσης, πως πέρα από το πολιτικά εφικτό, 
που είναι κατ'ανάγκη το έργο της Κυβέρνησης, υπάρχει πάντα 
το κοινωνικά επιθυμητό, ο στόχος, το δίκαιο αίτημα, το 
ιστορικά αναγκαίο.

Αυτή τη σύζρυξη πρέπει να φέρνει σε πέρας η οργάνωση κάθε 
μέρα. Θα πρέπει -ασκώντας κριτική ή όχι- να.αναγνώριζει 
τις συντεταγμένες, μέσα στις οποίες επιτελείται το 
Κυβερνητικό έργο (αυτό είναι το εψικτό), μα να θυμίζει 
πάντα, και έντονα, τους μακρόπνοους στόχους του Κινήματο,ς.

Εδώ πρέπει να τονίσω ξανά, κάτι που έχουμε τονίσει πάρα- 
πέρα πολλές ιρορές: ότι πιστεύουμε στο διαχωρισμό Κράτους• * Α· Ή I
και Κόμματος. Δεν πρέπει να υπάρχει οργανωτική σχέση 
ανάμεσα σε οργάνωση και Κράτος. Το Κράτος είναι ένας 
θεσμός κοινωνικός, που κάθε μέρα εκφράζει το συσχετισμό 
των πολιτικών δυνάμεων.

Η οργάνωση διαθέτει αποφασιστικές και ισχυρότατες δυνάμεις 
μέσα από τα ανώτερα και τα ανώτατα όργανα του Κινήματος, 
που προσδιορίζουν την προγραμματική Κυβερνητική δουλειά. 
Έργο της οργάνωσης είναι η συνεχής παρέμβαση στους 
κοινωνικούς χώρους, στο μαζικό κίνημα, στους παλιούς και 
τους νέους θεσμούς.



ζ . Τα- μεγάλα ΟΧΙ:
Σ'αυτό το σημείο, θα πρέπει να προσέξουμε μερικά μεγάλα 
ΟΧΙ, που Οφείλουμε να απο<ί>ύγουμε:

ΟΧΙ στον κατακερυατιιηιά της συνοχής του μαζικού Κινήματος .

ΟΧΙ -και αυτό έχει τεράστια σημασία- ανακοπή στη συμπαρά
σταση στο ευρύτερο μέτωπο της Αλλαγής.

Ο
Θα πρέπει με δύο λόγια, να συνειδητοποιήσει το Κίνημα 
-οι οπαδοί γας, οι μη προνομιούχοι Έλληνες- ότι υπάρχει 
κάποια οργανική σχέση ανάμεσα στη διεκδίκηση σήμερα και 
στη μεγάλη Αλλαγή αύριο. Η διεκδίκηση στους μαζικούς χώρου 
είναι απαραίτητος όρος επιβίωσης του οργανωμένου λαϊκού 
κινήματος σ ’αύτές τις μορφές του.

>̂

Δεν πρέπει όμως να ζεχνάμε ούτε για μια στιγμή, .ότι βασικά 
εάν πρόκειται η Κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. να οδηγήσει στην 
υλοποίηση των μεγάλων μας στόχων, χρειάζεται την ενεργό 
ταυτόχρονη συμπαράσταση των μαζικών κινημάτων.

Η Αλλαγή είναι Αλλαγή για όλους τους μη προνομιούχους 
Έλληνες.

Και όσο έχουν και δικαίωμα και καθήκον οι συνδικαλιστικές 
οργανώσεις να διεκδικούν, τόσο θα πρέπει ταυτόχρονα να μην 
ζεχνούν ότι ο φορέας της Κυβερνητικής εξουσίας σήμερα, 
είναι δικός τους και ότι αν τον υπονομεύσουν, θα διακιν- 
δυνεύσουν την πορεία τής Αλλαγής 3ίαι θα επ·τρέψουν σε άλλες



δυνάμεις να υποκαταστήσουν τη σημερινή πολιτική
Κυβερνητική ηγεσία της χώρας. Αυτή είναι η μεγάλη 

*
ιστορική ευθ'ύνη που επωμίζεται το Κίνημά μας απέναντι 
στο Λαό.

Το άλλο ΟΧΙ είναι ν'αποσώνουμε την αποδιάρθρωση κοινωνικών
δυνάμεων των οποίων τα συμοέροντα στην πράξη, στην’ !'
καθημερινή ζωή συγκλίνουν. Και να μην ξεχνάμε πως το 
μαζικό κίνημα σφυρηλατεί μια οργανική προοπτική της 
Εθνικής Λαϊκής Ενότητας. Δεν πρέπει ποτέ να φύγουμε

I
απ'αυτό το βασικό για την οργάνωσή μας στόχο δουλειάς.

,*

Το ΠΑΣΟΚ και το Συνδικαλιστικό Κίνημα

Το ΠΑΣΟΚ και τα μαζικά κινήματα έχουν ενιαία ιστορική 
αποστολή, κοινές εθνικές και ταξικές συντεταγμένες. Δεν 
επιδιώκουμε να είναι ο συνδικαλισμός Κυβερνητικός. 'Οπως 
το λέγαμε τότε, το λέμε και τώρα. Ένας τέτοιος 
συνδικαλισμός - όπως ήταν οι προηγούμενοι θα ήταν 
"νεκρό γράμμα" για την εργατικά και αγροτική τάξη. 
Χρειάζεται συνδικαλισμός ανεξάρτητος και ταξικός, όπως 
πολλές φορές έχουμε τονίσει. Αλλά μέσα στις οικονομικές 
του διεκδικήσεις δεν πρέπει καμιά στιγμή να ξεχνά 
- εφόσον είναι πολιτικοποιημένος και πρέπει να είναι 
πολιτικοποιημένος - τις πολιτικές και θεσμικές 
κατακτήσεις που μακροπρόθεσμα έχουν, πολύ μεγαλύτερη 
σημασία από μια μικρή αύξηση σήμερα, στο μεροκάματά.

Απορρίπτουμε επομένως, την εξάρτηση μαζικών φορέων από 
το κόμμα/ τη μετατροπή τους δηλαδή σε ιμάντες μεταβίβασης 
και σε φερέφωνα.



Απορρίπτουμε επίσης τη θεωρία που αναγορεύει τους 
μαζικούς φορείς σε φετίχ, μηδενίζοντας το ρόλο των κομμάτων. 
Και απορρίπτουμε επίσης τη ρεφορμιστική αντίληψη για 
πολιτική ουδετερότητα των μαζικών φορέων. Η οργάνωση 
εξουσίας του ΠΑΣΟΚ - όπως τονίσαμε και στο παρελθόν - 
έχει ασφαλώς πολιτική αυτονομία από τις κοινωνικές 
δυνάμεις. Με παρέμβασή της μετασχηματίζει την κοινωνική 
δύναμη σε πολιτική δύναμη εξουσίας.

Δημοκρατικός Τύπος Διακυβέρνησης.
*Υφος - ‘Κθος Εξουσίας - Αλαζονεία - Αλλοτρίωση τη~

Η οργάνωση μετατρέπει το εκλογικό ποσοστό σε πρωτογενή 
εξουσία. Εκφράζει λαϊκές διεκδικήσεις, όχι όμως τη 
μεμονωμένη διεκδίκηση ενός εξατομικευμένου όνειρου ή 
μιας προσωπικής φιλοδοξίας. ΙΤρέπει να το τονίσουμε ότι 
η διεκδίκηση της οργάνωσης είναι για λαϊκά αιτήματα και 
όχι για πόστα.

Η οργάνωση συμμετέχει καθημερινά στους αγώνες του λαού μας. 
Στα πλαίσια αυτών των αγώνων διαπαιδαγωγεί τα μέλη σε 
αρχές πολιτικές και αγωνιστικές στην άμιλλα, στην 
πειθαρχία, στη συλλογικότητα, στη. δημιουργία και τελικά 
σε σοσιαλιστικό τρόπο,ζωής.

Αν δεν δούμε όλοι μας καθαρά το ρόλο μας, θα διακινδυνεύσουμε
τα επιτεύγματα της Αλλαγής. Αναμφισβήτητα υπάρχουν
σε όλους μας φιλοδοξίες. Αλλά για ένα Σοσιαλιστικό Κίνημα
αυτέ^ οι φιλοδοξίες ταυτίζονται συλλογικά με το γενικότερο 

♦
αγώνα κι ο καθένας θα δώσει τον αγώνα για την Αλλαγή για 
τη. νέα Ελλάδα από τις επάλξεις που του ορίζει-το ΠΑΣΟΚ.



Λ.
1 · IΣέΓΟΡΙΚΚ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ 

*
Στο Κίνηυά μας, στο ΠΑΣΟΚ, έλαχε ο κλήρος 
να διαμορφώσει μια νέα φάση της σύγχρονης 
ελληνικής ιστορίας. Μια φάση που μετατρέπει - 
μέρα με τη μέρα - σε χειροπιαστή πραγματικότητα 
τα οράματα'του χι λιοπροδομένου λαού;' μας - οράματα 
στο Βωμό των οποίων πρόσφερε ανείπωτες θυσίες.
Γι αυτό είναι ιδιαίτερα βαρειά η ευθύνη που 
επωμιζόμαστε - Κυβέρνηση και Κίνημα, στελέχη και 
μέλη. Δε^ έχουμε δικαίωμα να αποτύχουμε - γιατί 
κάτι τέτοιο θα σημαινε πισωγύρισμα "σε όλα τα 
μέτωπα - εθνικό, κοινωνικό, οικονομικό και

'» πολιτιστικό. Έχουμε γι αυτό χρέος να ξεπεράσουμε
\
, τις όποιες -αδυναμίες μας, να παραμερίσουμε τις

προσωπικές μας φιλοδοξίες, να δούμε το Κίνημα 
και τον αγώνα του σαν ευκαιρία προσφοράς στο έθνος 
και στο λαό-μας. Από μας εξαρτάται η έκβαση.
0 λαός μάς έδωσε την εμπιστοσύνη του - και είναι 
ιστορικό μας χρέος να ανταποκριθούμε, να δώσουμε 
-αποφασιστική τη μάχη για μιά Ελλάδα ανεξάρτητη, 
για την ειρήνη, για τη γνήσια δημοκρατία, για την 
κοινωνική απελευθέρωση. Θα τη δώσουμε και θα 
νικήσουμε. Θα νικήσει ο λαός - για να τεθούν 
οριστικά πια τα θεμέλια μιας πορείας, πρός το 
μέλλον που θα εξασφαλίσει μια για-πάντα - 
πως η ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ..


