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Στίς 23 'Ιούλη του '74 η κυβερνητική σκυτάλη παόαχωρήθηκε 
άπό την χούντα, στον Κωνσταντίνο Καραμανλή πού άνέλαβε, στά πλαίσια 
της μεταπολίτευσης, νά επαναφέρει τόν τόπο στούς κοινοβουλευτικούς 
θεσμούς. "Ετσι έληξε ή στρατιωτική δικτατορία πού έγκαθιδρύθηκε 
μέ τό πραξικόπημα τής 21ης 'Απρίλη τού '67.

Τό πραξικόπημα τής 21ης ’Απρίλη είχε πραγματοποιηθεί άπό Αξιω
ματικούς πού κατέχοντας θέσεις κλειδιά στην ΚΥΠ ήταν άμεσα συνδεμέ
νοι τόσο μέ τήν ΣΙΑ. όσο καί μέ την ’Αμερικάνικη στρατιωτική αποστο
λή. Γι'αύτό δέν υπάρχει καμμιά Αμφιβολία πώς τό πραξικόπημα ήταν 
'Αμερικάνικο,, πώς στόχος του ήταν ή προάσπιση των οικονομικών καί 
στρατηγικών συμφερόντων των ΗΠΛ καί των χωρών του ΝΑΤΟ άπό τήν Απει
λή τοϋ λαϊκού κινήματος πού γιγαντώθηκε στά πλαίσια του δεύτερου 
Ανένδοτου άγώνα (1965-67). Γιατί ό δεύτερος Ανένδοτος έθεσε πιά 
ξεκάθαρα τό πρόβλημα τής εξουσίας στήν χώρα μας. Τά. βασικά του συν
θήματα - 0 ΛΑΟΣ ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ. 0 ΣΤΡΑΤΟΣ ΣΤΟ ΕΡΜΟΣ, Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟΥΣ ΕΛ
ΛΗΝΕΣ - άποτέλεσαν Αποφασιστική πρόκληση στήν δομή εξουσίας. Τό 
σύνθημα Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ έθετε σέ Αμφισβήτηση τήν επικυριαρχία 
τώνΗΠΑ. καί των χωρών του ΝΑΤΟ στήν 'Ελλάδα. *Η ‘Ελλάδα, μέ τήν 
Ανοιχτή επέμβαση των ΗΠΑ στον εμφύλιο πόλεμο, ήταν ή πρώτη χώρα 
πού μετατράπηκε σέ δορυφόρο τους, ή πρώτη χώρα πού αντιμετώπισε τήν 
ακάθεκτη έπεκτατιχή πορεία τοϋ Αμερικάνικου ίμπεριαλισμοϋ κατά 
τήν μεταπολεμική περίοδο,, Στίς δυό σχεδόν δεκαετίες πού είχαν περά
σει άπό τό κλείσιμο τοϋ εμφύλιου πολέμου ό λαός μας είχε γευθεί τίς 
συνέπειες τής οικονομικής, πολίτικης καί στρατιωτικής εξάρτησης τής 
χώρας άπό τά ξένα κέντρα Αποφάσεων. Κέντρα, πού καθώριζαν ερήμην του 
τήν πορεία τής χώρας στόν διεθνή χώρο, τήν δομή τής οικονομικής της



άνάπτυξης καί την δομή άκόμα της πολιτικής ¿"ουσίας. Οί μεγάλες εθνικές 
έπιλογές γινόντουσαν μέ κριτήριο τά οικονομικά, συμφέροντα των ξένων μο
νοπωλίων καί τής ντόπιας εξαρτημένης καί μεταπρατικής οικονομικής 
όλιγαρχίας καθώς καί τά στρατηγικά συμφέροντα των ΗΠΑ καί του ΝΑΤΟ στό 
χώρο τής 'Ανατολικής Μεσογείου. Τό σύνθημα Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ έν- 
σάρκωνε τήν άπόοαση του λαού μας νά άγωνισθεΐ γιά νά άποσείσει τά δεσμά 
" πού τού χάλκευσε ό 'Αμερικάνικος ιμπεριαλισμός στά πλαίαια^χού ΝΑΤΟ, 
νά έλληνοποιήσει τά κέντρα Αποφάσεων, νά χαράξει μιά πορεία γιά τήν χώ- 

__ρα πού ν'άνταποκρίνέται στίς δικές του Ανάγκες καί τούς δικούς του 
- όραματισμαύς . Τό σύνθημα 0' ΛΑΟΣ ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ Απευθυνότανε κατά κύριο λόγο 
στήν δομή τής πολιτικής έξόυσίας στήν χώρα μας,.. Γιατί ή 'Αμερικάνικη^ 
έπικυριαρχία λειτουργούσε μέσα Από δυό βασικά κανάλια, -μέσα· άπό δυό 
βασικούς μηχανισμούς. Ποώτο, τήν διάβρωση τής κρατικής μηχανής κι' 
^Ιδιαίτερα τών ένόπλων δυνάμεων καί- των υπηρεσιών πληροφοριών. Δεύτερο,, 
τήν Αφομοίωση του πολιτικού φοοέα τής έξαρτημένης καί.μεταπρατικής ντό
πιας ο-ίκονομικής όλιγαρχίας -πού κατά κύριο λόγο ήταν τό κόμμα τής Δε
ξιάς, ή ΕΡΕ. Κορυφαία ..όύναμη τόσο τού κρατικού μηχανισμού όσο' καί τού 
πολιτικού φορέα τής οικονομικής όλιγαρχίας τού τόπου ήταν τά Ανάκτορα. 
Γιατί ό Βασιλιάς ήταν ταυτόχρονα ό τοποτηρητής τών Αμερικανών στις 
ένοπλες δυνάμεις καί, ό ούσιαστικός Αρχηγός τής Δεξιάς. Τό σύνθημα 
0 ΣΤΡΑΤΟΣ ΣΤΟ βΘΝΟΣ άναφερότανε στόν κύριο μοχλό πού είχαν διαμορφώσει 
τόσο-ό ‘Αμερικάνικος παράγοντας όσο καί ή Δεξιά μετά τόν έμφύλιρ πόλε
μο γιά νά έγγυηθει τήν δομή έξόυσίας στήν χώρα μας καί νά προασπίσει 
τά κοινά τους συμφέροντα.· Αντί ό στρατός νά είναι ό έγγυητής τής έθνι- 
κής άνεξαρτησίας καί τής εδαφικής ακεραιότητας τής χώοας, είχε μετατρα
πεί σέ όργανο Αστυνόμευσης καί ελέγχου τού λαού μας.("Ετσι χρησιμοποιή 
θηκε τήν έφταετία τής χούντας -καί προδομένος άπό τήν πρακτορική ήγε- 
σίά του δέν μπόρεσε νά άποτρέψει τόν βιασμό τής Κύπρου τόν Ιούλη τού 
‘74). ...



Οί Άμερικάνοι πρόβλεπαν -καί πρόβλεπαν σωστά- πώς στίς έκλογές 
του Μάη 1967 τό λαϊκό κίνημα θά αποκτούσε μιά κυβέρνηση πού θά έθετε 
σε Αμιοισβήτηση μερικά τούλάχιστον άπ'τά προνόμιά τους, μεοικά τούλά- 
χιστον άπ'τά προνόμιά των άνακτόριον. Πρόβλεπαν -καί πρόβλεπαν σωστά- 
πώς μέσα άπ' τίς άναμετρήσεις πού θά άκολυθοΰσαν θά άποκτοϋσε τό λαϊκό 
κίνημα νέα δυναμική καί νέους πιό ριζοσπαστικούς προσανατολισμούς.Πώς 
θάμπαινε ή χώρα οριστικά σέ μιά τροχιά πού θά οδηγούσε στήν έθνική 
ανεξαρτησία, τη λαϊκή κυριαρχία καί τελικά στήν κοινωνική Απελευθέρω
ση των έργαζομένων, στήν άπάλειφη των προνομίου τής ντόπιας καί ξένης 
δλιγαρχίας. Τό πραξικόπημα είχε προετοιμαστεί κατά τήν διάρκεια των δύο 
περίπου χρόνων πού μεσολάβησαν Ανάμεσα στό "Βασιλικό πραξικόπημα" τής 
15ης 'Ιούλη τού '65 καί τής 21ης 'Απρίλη τού '67. Συνέβαλαν σ'αύτό οι 
κυβερνήσεις των Αποστατών καί των "Ανδρεικέλων" πού Αποδυνάμωσαν συστη
ματικά όλα τά κέντρα Αντίστασης στόν κρατικό μηχανισμό, τίς ένοπλες 
δυνάμεις, τίς υπηρεσίες πληροοοριών, τίς συνδικαλιστικές όργανώσεις των 
έργαζομένων καί καταρράκωσαν τό κύρος τής Βουλής καί γενικώτερα τού 
πολιτικού κόσμου τής χώρας.

“Ολοι περίμεναν πώς φορέας τής δικτατορίας θά ήταν ό Βασιλιάς 
μέ τήν "μεγάλη χούντα", τήν χούντα των στρατηγών. 'Αλλά οί Άμερικάνοι 
είχαν κάνει Αλλη έπιλογή. Είχαν έπιλέξει τούς συνταγματάρχες. Τούς εί
χαν έπιλέξει γιατί καί ό θεσμός τής μοναρχίας είχε ύποστει Ανεπανόρθωτη 
ζημιά στά πλαίσια τού δεύτερου Ανένδοτου. Γιατί ήταν επιτακτική ή Ανάγκη 
γιά "ανανέωση" τής ήγεσία,ς τής Δεξιάς. Αύτή τους ή έπιλογή Απέδωσε 
βραχυπρόθεσμα, γιατί προσωρινά τούλάχιστον Αποπροσανατόλισε τόν Λαό.
Τίς πρώτες κρίσιμες ημέρες υπήρξε σύγχιση. Ποιοι ήταν οί συνταγματάρχες; 
Γιατί δέν ήταν "έπί κεφαλής" τού πραξικοπήματος ό Βασιλιάς -πού είχε 
κι'αύτός προετοιμάσει τό δικό του πραξικόπημα; Αύτά τά έρωτήματα καί ή 
Αμεση συναίνεση τού Βασιλιά έδοοσαν ατούς 'Αμερικανούς τόν Απαραίτητο 
χρόνο γιά τήν έδραίωση τής δικτατορίας. 'Αλλά ή έπιλογή τους είχε
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συνέπειες. Διαίρεσε την Δεξιά. Καί η διαίρεση κηρέ όξύτεοη μορφή 
υστέρα άπ'τό Βασιλικό "άντικίνημα" της 13ης Δεκέμβρη του ’67. Καί 
ήταν όλη την έ(ρταετία ή "Αχίλλειος πτέρνα" της δικτατροίας. Αυτή ή 
διαίρεση ανάμεσα στην "δικτατορική" καί την "άντιδικτατορική" Δεξιό,
- διαίρεση πού άφοροϋσε όχι την αναγκαιότητα τής δικτατορίας άλλά την 
μορφή τής έπέμβασης καί κατά συνέπεια του φορέα της - διεύρυνε καί 
ένίσχυσε τήν "ηθική άντίσταση" του Λαοϋ.

Άλλά ή δικτατορία δέν έπεσε άπό τήν δράση του λαϊκού κινήματος. 
Δεν ύπήρχαν οί όργανωτικές προϋποθέσεις γιά κάτι τέτοιο. ‘Η δικτατο
ρία έπεσε άπό τά ίδια της τά σφάλματα, άπό τόν πρακτορικό χαρακτήρα 
τής ηγεσίας της, άπ'τά άπίθανα οίκονομι?ίά της σκάνδαλα, άπό τό ξεχαρ- 
βάλωμα τής κρατικής μηχανής, άπό τήν έλλειψη κάθε ίχνους προγραμματι
σμού. Τήν χαριστική βολή τήν έδωσαν ή λαϊκή εξέγερση του Πολυτεχνείου
κι Ακόλουθα ή μεγάλη έθνική προδοσία στό Κυπριακό.

*

* *

‘Ο Καραμανλής άνέλαβε τήν υλοποίηση τής "γέφυρας" του Άβέροχρ. 
Άνέλαβε τήν άναίμακτη μετάβαση άπ'τήν δικτατορία στον κοινοβουλευ
τισμό. 'Ανέλαβε τό έργο τής ά ί ί,ο >ιθ. ι. ι,ιο ο αο 111= τής ένότητας τής άρχουσας
τάξης καί του πολίτικου φορέα της, τήν επανασύσταση του κράτους της 
Δεξιάς. Άνέλαβε νά έγκαθιδρύσει ένα κοινοβουλευτικό άλλά αυταρχικό 
πολίτευμα μέ ύπερενισχυμένη τήν έκτελεστική έξουσία, ένα πολίτευμα πού 
νά περιέχει εφεδρικούς "νόμιμους" μηχανισμούς γιά τήν έπιβολή τής 
"Κοινωνικής ειρήνης" καί τήν άναχαίτιση του λαϊκού κινήματος όταν αύτό 
καταστεί άπαραίτητο. Άνέλαβε νά άποκαταστήσει τό κύρος των ΗΠΑ, νά 
έπιλύσει ειρηνικά τό Κυπριακό καί νά διατηρήσει τήν Ελλάδα σάν προχω
ρημένο φυλάκιο των ΗΠΑ καί του ΝΑΤΟ στά Βαλκάνια. Άνέλαβε νά προασπί
σει τά συμφέροντα των πολυεθνικών μονοπωλίων τής Δύσης και νά ολοκλη
ρώσει τήν οικονομική μας εξάρτηση μέ τήν ένταξη τής χώρας στήν ΕΟΚ 
- γιά νά "άνήκομεν εις τήν Δύσιν". Τό έγχείρημα άπέτυχε. Ά ς  
δοϋμε γιατ ί.



" Επιτυχία" του ήταν πώς στην κυβέρνηση της μεταπολίτευσης χρη
σιμοποίησε Αντιστασιακούς, κεντρώους καί "προοδευτικούς". Κατόρθωσε 
έτσι - έστω γιά μιά μικρή αλλά κρίσιμη περίοδο - vd προσεταιριστεί 
τόν τίτλο του "ύπερκομματικου", του "έθνικου" ύγέτη. Προετοίμασε 
αιφνιδιαστικές εκλογές γιά νά άξιοποιήσει τόσο την άνακούωιση του λαού 
άπό την πτώση τής χούντας όσο καί την ανησυχία του πώς τά τάνκς καρα
δοκούσαν γιά μιά νέα εόκαιρία. Με τό "Καραμανλής ή τά τάνκς" μέ 
έκλογικό νόμο κομμένο στά μέτρα του (Αλλα γενικής αποδοχής άτι* τήν 
κυβέρνηση τής "'Εθνικής ‘Ενότητος"), απόκτησε συντριπτική πλειοψηοία 
στό Κοινοβούλιο. Στηριζόμενος σ'αύτή τήν πλειοφηοία , ψήφισε τό αύ- 
τα,ρχικό σύνταγμα τής Νέας Δημοκρατίας - σύνταγμα πού έρχεται σέ άμεση 
καί κατάφωρη αντίθεση μέ τήν άρχή πώς οι έξουσίες πηγάζουν άπ'τό λαό - 
κι ακόλουθα πέρασε νόμους - πλαίσια γιά τό άλυσοδέσιμο του λαοϋ, 
όπως ό 330 καί ή κατάσταση πολιορκίας.

Αύτές ήταν οί "έπιτυχίες" του. 'Αλλά τίποτε άλλο δέν "πήγε καλά". 
Στόν βωμό τής ένότητας τής άοχουσας τάξης καί του πολίτικου της φορέα, 
μετέτρεψε τήν Αποχουντοποίηση (την τιμωρία, τήν κάθαρση, τήν Αποκατά
σταση) σέ έμπαιγμό τοϋ λαοϋ καί παράδωσε καίριες θέσεις τοϋ κρατικοϋ 
μηχανισμού σέ βασιλόφρονες καί χουντικούς. Καί θάπρεπε γι’αύτό τόν 
λόγο νά τοϋ είναι εύγνώμονες καί οί μοναρχικοί καί οί χουντικοί.
'Αλλά συνέβη τό Αντίθετο. Γιατί; Πρώτο, γιατί δέν έπανέωερε τόν Κων
σταντίνο. Δύσκολα τοϋ τό συγχωρούν οί βασιλόφρονες, όσες θέσεις-κλεί
διά στόν κρατικό μηχανισμό καί άν τούς παραδώσει. Δεύτερο, γιατί 
- όσο κι άν τό προσπάθησε - δέν μπόρεσε νά άποφύγει τήν συμβολική κατα
δίκη καί φυλάκιση τής χουντικής ηγεσίας καί μιας δράκας υποτελών της. 
Δύσκολο νά τοϋ συγχωρήσουν οί χουντικοί. Τρίτο, γιατί νομιμοποίησε τά 
Κ.Κ. “Οσο κι'άν ήταν "επιβεβλημένη" γιά λόγους τακτικής στήν φάση τής 
μεταπολίτευσης αύτή του ή Απόφαση, δέν τοϋ τό συγχωρει ή Ακροδεξιά.



Ά ν  καί δεν πέτυχε στό μέτρο πού τό έπεδίωξε τόν στόχο της ενοποίησης 
της Δεξιάς παραμένει ό συνολικός έκφραστής της στην ‘Ελλάδα. Αυτό 
βέβαια δέν σημαίνει πώς οι άντιθέσεις πού πηγάζουν άπό την κοινωνική 
προέλευση της Δεξιάς δέν θά παραμένουν έντονες.

Στίς μέρες της μεταπολίτευσης, δχι στις μέρες της χούντας, ήρθε 
ό 'Αττίλας II - ή έπέκταση τής Τουρκικής κατοχής στό 40% τής Κύπρου. 
Παρά τίς μεγαλόστομες προειδοποιήσεις του πρός την Τουρκία, δέν μπό
ρεσε νά προασπίσει την ακεραιότητα τής Μεγαλονήσου. 'Αντί γι'αύτό, 
προχώρησε στήν θεαματική, συμβολική μόνο ένέργεια τής δήθεν άποχώρησης 
τής ‘Ελλάδας άπό τήν 'Ατλαντική συμμαχία - ένέργεια πού άποσκοπουσε 
στήν έκτόνωση τής άγανάκτησης κάί τής οργής του λαού μας. Κι ένώ "έ
θιξε" έτσι τήν συμμαχία, δέν άποσύνδεσε τίς ένοπλες δυνάμεις καί, τίς 
ύπηρεσίες πληροφοριών τής χώρας άπό τό ΠΑΤΟ, τό Πεντάγωνο καί τήν ΣΙΑ. 
Προκάλεσε απλώς χωρίς νά άωοπλίσει τόν Δούρειο ‘Ίππο πού έλλοχεύει 
στά σπλάχνα τής κρατικής μας μρχανής.

Στίς μέρες του ξέσπασε ή κρίση τού Αιγαίου. Ή  Δύση στήν όποία 
"άνήκομεν" στηρίζει την έπεκτατική, σοβινιστική πολιτική τής Τουρκίας 
στό Αιγαίο πού στοχεύει είτε τήν διχοτόμηση είτε στήν συγκυριαρχία 
κάτω άπ'τήν έπιδιαιτησία των ΗΠΑ καί τού ΝΑΤΟ. Ανάμεσα, στό καθήκον 
του νά προασπίσει τήν έδαωική ακεραιότητα τής χώρας άπό κάθε άπειλή 
καί στήν υποχρέωση νά έγγυηθει τήν ένταξη τής ‘Ελλάδας στό δυτικό 
ψυχροπολεμικό στρατόπεδο, άκολούθησε πολιτική συμβιβασμού καί υποχωρή
σεων, μέ τήν έλπίδα πώς κάποιος άπό μηχανής θεός, κάποιος Κάρτερ, θά 
τόν βγάλει άπό τό άδιέξοδο. 'Ακόμη περιμένει. Στό μεταξύ, διαβρώνον- 
ται μέ τήν προσφυγή στήν Χάγη, μέ τίς "διαπραγματεύσεις", μέ τίς έρευ
νες τοϋ "Σισμίκ", μέ τίς τόσες άλλες μεθοδευμένες ένέογειες τής Τουρ
κίας καί των συμμάχων, τά κυριαρχικά δικαιώματα τής χώρας μας στό ? 
Αιγαίο καί ίσως προετοιμάζεται μεθοδευμένη, καθοδηγούμενη σύγκρουση, 
μέ στόχο τήν συρρίκνοχτη του ‘Ξλλαδικοϋ χώρου.



Καί ή ΕΟΚ; Τό όραμα του Καραμανλή ήταν ή ένταξη τής ‘Ελλάδας στην 
ΕΟΚ. ‘Η ένταξη κάτοο άπό δποιουσδήποτε ορούς. Καί ή απόφασή του είχε 
πολιτική καί μόνο σκοπιμότητα.· Γιά νά "άνήκομεν5 είς την Δύσιν", γιά 
νά προασπισθούν τά συμςοέροντα τής άρχουσας τάξης, γιά νά υπάρξει εγγύη
ση μακροπρόθεσμα πώς τό κοινωνικό καθεστώς δεν θά σπειληθεϊ άπό τή 
λαϊκή (Βούληση. Κι'αύτό, παρά τό γεγονός πώς οι συνέπειες γιά τήν οικο
νομική άνάπτυξη τής χώρας μας προβλέπονται άποσασιστικά άρνητικές.
Γιατί θά είναι άδύνατη ή ίσομερής άνάπτυξη των στρατηγικών κλάδων τής 
οικονομίας μας. Γιατί θά εδραιωθεί όριστικά ή έξάρτησή μας άπ'τά μητρο- 
πολιτικά κέντρα τής Δύσης. Γιατί θά άπορρορηθοϋν άπό τό ξένο κεφάλαιο 
οί δυναμεικές βιομηχανικές έπιχειρήσεις καί θά κλείσουν οί άλλες.Γιατί 
θά συνθλίβει ή βιοτεχνία, ή μικρομεσαία βιομηχανική έπιχείρηση καί τό 
μικρεμπόριο άπ'τούς πολυεθνικούς γίγαντες πού θά δράσουν άσύδοτα στήν 
χώρα μας. Γιατί θά έρημωθει ή ύπαιθρος στά πλαίσια τής έναρμόνισης 
τής γεωργίας μας μ'αύτήν τής ΕΟΚ. Γιατί θά μεταναστεύσει η νειότη στά 
σκλαβοπάζαρα τής Δύσης. Γιατί θά ςουγαδευθούν τά έπιχειρηματικά κέρδη 
άντί νά συμβάλλουν στίς ντόπιες έπενδύσεις. Μέ τήν επίμονη καί δημόσια 
δήλωση τού πρωθυπουργού πώς άποτελει πολιτική του ή ένταξη τής χώρας 
μας στήν ΕΟΚ, άπογύμνωσε τήν άντιπροσωπεία μας άπό κάθε διαπραγματευτι
κό όπλο. Στηρίχτηκε βέβαια στήν "καλή θέληση" καί τήν "κατανόηση" των 
μεγάλων φίλων του στήν Δυτική Εύρώπη. 'Αλλά κι’αύτοί τόν "έπρόδωσαν". 
Κωλυσιεργούν, αναβάλλουν κι'άρνοΰνται στήν ούσία νά αποδεχθούν -έστω 
μέ τούς δικούς τους όρους- τήν ένταξή μας σύντομα. Κι'αύτό 'γιατί ή 
περίπτωσή μας θά είναι ή πρώτη περίπτωση περιθωριακής, εξαρτημένης καί 
φυσικά "υπανάπτυκτης" χώρας πού θά μετάσχει στήν μονοπωλιακή τους 
λέσχη. Έρχεται ή σειρά τής Πορτογαλίας, τής ‘Ισπανίας καί τής Τουρκίας. 
Καί μιά πού ή ένταξή μας θ'άποτελέσει διαπραγματευτικό προηγούμενο, 
θά πρέπει νά άντιμετωπισθεΐ "σφαιρικά” άπό τήν Δύση, δηλαδή στά πλαίσια 
μιας γενικότερης διεύρυνσης τής ΕΟΚ πρός τήν Μεσόγειο. Μά οί ώρες είναι
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δύσκολες γιά την Δύση. *Η βαθειά συνεχιζόμενη κρίση του παγκόσμιου καπι
ταλισμού έχει άνοστείλει κάθε προσπάθεια πολίτικης ένωσης της Δυτικής 
Εύρώπης, έχει οδηγήσει σέ προστ. τευτικά μέτρα των εθνικών οικονομικών 
πού ύπονομεύουν κι'αύτούς ακόμα τούς θεσμούς τής Ευρωπαϊκής Κοινότητας, 
έχει εντείνει τόν ανταγωνισμό ανάμεσα στις Ευρωπαϊκές χώρες καί έχει 
ένισχύσει τήν 'Αμερικανική καί Γερμαντική έπικυριαρχία στόν Δυτικο- 
εύοωπαϊκό χώρο. Κάτω άπ'αύτές τίς συνθήκες ή ελπίδα του Καραμανλή νά 
εντάξει τήν ‘Ελλάδα στήν ΕΟΚ πρίν κλείσει τήν τετραετία δέν θά εύοδω- 
θεΐ.

‘Η άντιλαϊκή, συντηρητική οικονομική πολιτική τής Κυβέρνησης 
πού στά πλαίσια του έντεινόμενου πληθωρισμού κέρδους εύνοεΐ τά μονοπώ
λια καί συμπιέζει τά εισοδήματα των εργαζομένων -κι'ιδιαίτερα των αγρο
τών καί τών συνταξιούχων, δέν τής κέρδισε τήν υποστήριξη τής έξαρτημέ- 
νης καί μεταπρατικής μεγαλοαστικής τάξης τής χώρας μας. 'Αντίθετα,οι 
μεγαλοβιομήχάνοι κατηγορούν τόν Καραμανλή γιά "σοσιαλμανία". Δυό είναι 
οι λόγοι. Είναι δύσκολο νά ξεχάσουν οί μεγαλοβιομήχάνοι πόσο απέδωσε 
ή ληστρική τους συμμαχία μέ τήν χούντα. Νόμοι καί διατάγματα διαμορφώ- 
νονταν καθημερινά μέ στόχο τήν προέκταση τών προνομίων όποιασδήποτε 
έπιχείρησης πού ήταν έτοιμη νά προχωρήσει στήν συναλλαγή.-Είναι δύσκο
λο νά ξεχάσουν πόσο δύσκολη ήταν ή άπεργία μέρες τής χούντας. Αύτός 
είναι ό πρώτος λόγος-ή νοσταλγία τού παρελθόντος. ’Αλλά υπάρχει καί 
άλλος. * Η Κυβέρνηση Καραμανλή -όσο κι’άν είναι ταγμένη στήν έξυπηρέτη- 
ση τού ξένου καί ντόπιου μονπωλιακοΰ κεφαλαίου- προσπαθεί νά μεταφέρει 
στήν ‘Ελλάδα τούς θεσμούς του Δυτικοευρωπαϊκού καπιταλισμού πού δαμάζει 
σ'ένα σημαντικό μέτρο τήν άνεξέλεγκτη κερδοσκρπία τής κάθε μιας έπιχεί
ρησης στόν βωμό τών γενικώτερων συμφερόντων της άρχουσας τάξης. 'Αλλά 
ξέχνα δ ■ Καραμανλής πώς ή ‘Ελλάδα είναι* περιθωριακή χώρα τού παγκόσμι
ου καπιταλισμού καί πώς ή ντόπια άγσρά της είναι πεδίο μάχης γιά τήν 
καταλήστευση τών πλουτοπαραγωγικών της πόρων, γιά τήν πιό στυγνή εκ
μετάλλευση ϊ τών εργαζομένων της.
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Γι'αύτό υπάρχει ένταση στίς σχέσεις Ανάμεσα στην άρχουσα τάξη 
καί τόν πολιτικό της φορέα, τόν Καραμανλή καί τήν Νέα Δημοκρατία. ’ 
‘Υπάρχει σύγκρουση στους κόλπους του ίδιου τοϋ πολίτικου φορέα της 
-ανάμεσα στους Δεξιούς καί τούς Άκροδεξιούς. ‘Υπάρχει πικρία καί απο
γοήτευση στούς κόλπους τής Νέας Δημοκρατίας γιά τήν φιλοτουρκική στάση 
των "συμμάχων" στό κρίσιμο θέμα τής Κύπρου καί τοϋ Αιγαίου, γιά τήν 
ανάσχεση τής πορείας πρός τήν ένταξη τής χώρας μας στήν ΕΟΚ. Κι'όλα 
αύτά σημαίνουν κρίση. Κρίση βαθειά στούς κόλπους τοϋ κατεστημένου, 
στούς κόλπους τής Δεξιάς. Σημαίνουν κρίση Αξεπέραστη. Κι Ανοίγει αύτή 
βαθειά καί Αξεπέραστη κρίση τεράστιες δυνατότητες στό λαϊκό κίνημα τής 
χώρας μας. Μά κι'εναποθέτει σ'αύτό τεράστιες εύθϋνες. 'Οχι μόνο γιατί 
πρέπει οι πολιτικοί του φορείς νά προσφέρουν μιά γνήσια εναλλακτική 
λύση, Αλλά γιατί περνάει ή χώρα μας μιΑν Απ'τίς πιό κρίσιμες φάσεις 
τής σύγχρονης ιστορίας της.

*
*  *

Τό ΠΑΣΟΚ διεκδικει τήν θέση τοϋ πρωτοποριακού πολίτικου φορέα 
τοϋ λαϊκοΰ κινήματος στήν χώρα μας. Τό ιδρύσαμε στίς 3 Σεπτέμβρη τοϋ 
'74. Στήν ιδρυτική μας διακήρυξη είπαμε; "'Ανακοινώνουμε σήμερα τήν 
εκκίνηση ενός νέου πολίτικου Κινήματος πού πιστεύουμε ότι έκφραζει 
τούς πόθους καί τίς Ανάγκες τοϋ Απλοΰ “Ελληνα, ενός Κινήματος πού νά 
Ανήκει στόν Αγρότη, τόν έργάτη, τόν βιοτέχνη, τόν μισθωτό, τόν ύπάλλη- 
λο, στήν θαρραλέα καί ιαοτισμένη νεολαία μας. Τούς καλούμε νά πυκνώσουν 
τίς τάξεις του. Νά στελεχώσουν καί νά συμμετάσχουν στήν κατεύθυνση ενός 
Κινήματος πού θά προωθήσει ταύτόχρονα τήν έθνική μας Ανεξαρτησία, τή 
λαϊκή κυριαρχία, τήν κοινωνική Απελευθέρωση καί τήν δημοκρατία σ'όλες 
τίς φάσεις τής δημόσιας ζωής.

Βασικός καί κυριαρχικός στόχος τοϋ Κινήματος είναι ή δημιουργία 
πολιτείας Απαλλαγμένης Από ξένο έλεγχο ή έπεμβάσεις, πολιτείας Απαλλαγ



μένης άπό έλεγχο ή επιρροή τής οικονομικής ολιγαρχίας, πολιτείας ταγ
μένης στην προστασία του έθνους καί στήν υπηρεσία, του λαοϋ. *Η εθνι
κή ανεξαρτησία είναι άναπόσταστα δεμένη μέ τήν λαϊκή κυριαρχία, με τήν 
δημοκρατία σέ κάθε φάση τής ζωής του τόπου, μέ τήν ένεργό συμμετοχή 
του πολίτη σ'όλες τις άποφάσεις πού τόν άφοροϋν. Μά είναι ταυτόχρονα 
συνυφασμένη μέ τήν άπαλλαγή τής οικονομίας μας άπό τόν έλεγχο του ξέ
νου μονοπωλιακού καί ντόπιου μεταπρατικού κεφαλαίου πού διαμορφώνει 
τήν οικονομική, τήν κοινωνική, τήν πολιτική καί τήν πολιτιστική μας 
πορεία σύμφωνα μέ τά συμφέροντα όχι του λαού αλλά τής οικονομικής 
ολιγαρχίας. Καί βέβαια πρέπει ή ‘Ελλάδα νά αποχωρήσει άπό τό στρατιω
τικό καί άπό τό πολιτικό ΝΑΤΟ. Καί βέβαια πρέπει νά ακυρωθούν όλες οί 
διμερείς συμφωνίες πού έχουν επιτρέψει στο Πεντάγωνο νά μετατρέψει τήν 
‘Ελλάδα σέ όρμητήριο γιά τήν προώθηση τής επεκτατικής του πολιτικής.
Μά πίσω άπό τό ΝΑΤΟ, πίσω άπό τις 'Αμερικάνικες βάσεις-, είναι οί μονο
πωλιακές πολυεθνικές επιχειρήσεις καί τά ντόπια υποκατάστατα τους. 
Γι'αύτό ή κοινωνική άπελευθέρωση, ό σοσιαλιστικός μετασχηματισμός, 
άποτελει τόν θεμέλιο λίθο του Κινήματός μας. Γιά νά άπολαμβάνει ό 
άγρότης τό προϊόν του ιδρώτα του καί ¡.ής *ής του, γιά νά απολαμβάνει 
ό έργάτης, ό βιοτέχνης, ο μισθωτός, ό ύπάλληλος, ό άπλός "Ελληνας, τό 
προϊόν του μόχθου του. Γιά νά καταπολεμηθεί αποτελεσματικά η έντυπω- 
σιακή εισοδηματική άνισότητα, άνάμεσα σέ γεωγραφικές περιφέρειες καί 
κοινωνικά στρώματα πού χαρακτηρίζει τήν σύγχρονη ‘Ελλάδα. Γιά νά πά- 
ψει ή εκμετάλλευση άνθρώπου άπό άνθρωπο. Γιά νά συμμετέχει ένεργά ό 
Λαός στόν προγραμματισμό τής οικονομικής, κοινωνικής καί πολιτιστικής 
πορείας τής χώρας. Γιά νά έξασφαλιστεΐ ή έργασία καί ή κατοικία σέ 
όλους τούς "Ελληνες. Γιά νά καταργηθεΐ ή εκμετάλλευση στήν νοσοκομεια
κή καί φαρμακευτική περίθαλψη. Γιά νά προστατευτούν ή μητέρα, τό 
παιδί, τά γηρατειά. Γιά νά κατοχυρωθεί ή κοινωνική καί ή οικονομική 
ισότητα των δύο φύλων. Γιά νά ελευθερωθεί ή σκέψη καί νά γίνει ή παι



δεία κτήμα όλων των ‘Ελλήνων".

Οι μακροπρόθεσμοι στόχοι του ΠΑΣΟΚ, ή εθνική Ανεξαρτησία, ή λαϊ
κή κυριαρχία, ή κοινωνική Απελευθέρωση καί ή δημοκρατική διαδικασία, 
θά έπιτευχθοϋν μονάχα μέσα Απ'τούς Αγώνες ενός μαζικού, ενωτικού,δημο
κρατικού λαϊκού κινήματος. Αυτή ή σχέση Ανάμεσα στους στόχους πού συν
θέτουν τήν μεγάλη Αλλαγή γιά τήν χώρα μας καί τήν ειρηνική πορεία του 
λαϊκού κινήματος πρός τήν έξουσία, προσδιορίζουν τήν στρατηγική του 
ΠΑΣΟΚ.

Γιά μιά χώρα στάν τήν ‘Ελλάδα πού Ανήκει στό περιθώριο 'τού παγκό
σμιου καπιταλισμού, πού είναι εξαρτημένη οικονομικά, πολιτικά καί στρα
τιωτικά Από τά μητροπολιτικά κέντρα τής Δύσης, ή πορεία πρός τήν κοινω
νική Απελευθέρωση, τόν σοσιαλιστικό μετασχηματισμό, Αποτελεί τήν μόνη 
έναλλακτική λύση. Γιά χώρες σάν τήν ‘Ελλάδα, τήν ‘Ισπανία, τήν Πρρτο- 
γαλία, τήν (νότια)‘Ιταλία -γενικώτερα, γιά χώρες τού Μεσογειακού 
χώρου- ή σοσιαλιστική Αλλαγή αποτελεί προϋπόθεση γιά μιάν αύτοδύναμη, 
ίσομερή οικονομική ανάπτυξη. "Ομιος, αύτή ή πορεία, ή πορεία πρός τόν 
σοσιαλιστικό μετασχηματισμό, έχει σάν προϋπόθεση τήν Απελευθέρωση Από 
τήν πολιτική καί στρατιωτική εξάρτηση Από τά κέντρα τού σύγχρονου 
Ιμπεριαλισμού, τήν Ανεξαρτοποίηση τής κρατικής μηχανής Απ’τήν πολιτική 
καί στρατιωτική διάβρωση πού συντηρεί τό δορυφορικό καθεστώς τής εξαρ
τημένης, περιθωριακής χώρας.

‘Ο πολιτικός φορέας τού λαϊκού κινήματος δέν θά είναι σέ θέση 
νά πραγματοποιήσει τούς στόχους του, άν πρώτα Απ'όλα δέν καταλύσει 
τήν έξάρτηση τού κράτους Από ξένα κέντρα Αποφάσεων, Αν δέν Αντιμετωπί
σει Αμεσα καί Αποφασιστικά τήν διάβρωση τού κράτους τής περιθωριακής 
χώρας Από ξενοκίνητους μηχανισμούς κι'άν δέν τό Αποδεσμεύσει Απ'τούς 
πολιτικοστρατιωτικούς συνασπισμούς πού έπιβλήθηκαν στήν χώρα Απ'τά 
μητροπολιτικά κέντρα. Αύτό Αποτελεί Αναγκαίο, Αν καί όχι ικανό, όρο γιά 
τό ξεκίνημα τής διαδικασίας πού όδηγεΐ στήν ριζική κοινωνική Αλλαγή.



Μ'αύτή τήν έννοια, την έννοια της πολιτικοστρατιωτικής αποδέσμευ
σης, ή επίτευξη της εθνικής ανεξαρτησίας Αποτελεί την πρώτη πολιτική 
πράξη μιας ?·',υβέρνησης ελεγχόμενες άπ'τόν πολιτικό φορέα του λαϊκού κι
νήματος καί, κατά συνέπεια, τήν προϋπόθεση γιά όλα τά άλλα μέτρα πού 
θά Ακολουθήσουν.

Δέν είναι εύκολο νά προσδιορίσει κανείς άφηρημένα καί γενικά πώς 
Αντιμετωπίζεται ή διάβρωση του κράτους άπό ξενοκίνητους μηχανισμούς.
“Ενα είναι βέβαιο* πώς ή προσπάθεια πρέπει νά είναι συστηματική καί 
πώς θ'απαιτήσει μακρό χρόνο. “Ομως, άμεσα πρέπει νά άντικατασταθοϋν 
στις κάίριες, στρατηγικές θέσεις, οί γνωστοί "προσεταιρισμένοι" κρατι
κοί λειτουργοί. Ή  αποσύνθεση (Αποδέσμευση) των ελληνικών υπηρεσιών 
πληροφοριών άπό τά υπερεθνικά δίκτυα, πρέπει έπίσης νά συντελεστει 
α,μεσα. Στήν περίπτωση τών ένοπλων δυνάμεων, ή Αποσύνθεσή τους Από τό 
"συμμαχικό" δίκτυο πρέπει νά προγραμματιστεί μέ τέτοιο τρόπο πόύ νά
ΐτήν υποχρεώσει τόν "συμμαχικό" παράγοντα, σέ άμεσες Αντιδράσεις. ’"Αλλά κι 
αυτή πρέπει νά συντελεστει μέ γοργά καί Αποτελεσματικά βήματα» ”Η
Αντιμετώπιση τών ξένων βάσεων Απαιτεί κι'αύτή προσεκτική μεθόδευση.
Τό πρώτο βήμα είναι ή στεγανοποίησή τους Από τήν ζωή τής χώρας -μαζύ 
μέ τήν παροχή γής διαβεβαίωσης πρός τόν "συμμαχικό" παράγοντα πώς ή 
πολεμική περιουσία του θά προστατευθει μέχρι τήν ώρα πού θά τήν Απο
σύρει. “Ολα αύτά πρέπει νά γίνουν στά πλαίσια μιας διαδικασίας πού νά' 
μή μειώνει τόν "συμμαχικό" παράγοντα καί νά μή δημιουργεί ιδιαίτερες 
Ανησυχίες -πέρα Απ'τήν γνώση του πώς ή χώρα έχει πάρει τήν οριστική 
Απόφαση ν'Ακολουθήσει Αδέσμευτη πολιτική.

Βέβαια, πρέπει νά Αναμένεται Αντίδραση τού ξένου παράγοντα, 
Αντίδραση μέ οικονομικά καί πολιτικά μέτρα. 'Αργά ή γρήγορα όμως, 
Ασχετα άπό τήν τακτική πού θά Ακολουθηθεί ,μιά!'. τέτοια Αντίδραση είναι 
Αναπόφευκτη» Κι'είναι όρθότερο νά τήν Αντιμετωπίσει ό πολιτικός φορέας 
του λαϊκού κινήματος στό ξεκίνηυα τής διαδικασίας, παρά Αργότερα,
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δταν οι μηχανισμού διάβρωσης καί εξάρτησης έχουν πλήρως κινητοποιηθεί. 
Αύτή τούλάχιστον είναι ή παγκόσμια εμπειρία.

*0 πρώτος καί άμεσος κίνδυνος είναι βέβαια μιά καθοδηγούμενη 
άπ'τά μητραπολιτικά κέντρα κατάλυση των δημοκρατικών θεσμών μέ τήν 
έπέμβαση μιας κάποιας στρατιωτικής χούντας. * Η Αντιμετώπιση αύτοΰ του 
κινδύνου περιέχεται στίς ίδιες τίς πράξεις πολιτικοστρατιωτικής άπο- 
δέσμευσης άπό ξένα κέντρα Αποφάσεων κι'ιδιαίτερα στην πάταξη τής ξενο
κίνητης διάβρωσης στίς ένοπλες δυνάμεις, τίς υπηρεσίες πληρ©φοριών 
καί τά σώματα άσραλείας. τό μέτρο τής έπιτυχίας θά έξαρτηθεΐ άπό δυό 
παράγοντες πού άπαιτοΰν συστηματική προετοιμασία: Πρώτο, τήν πλατειά 
όργάνωση του λαού σέ κομματικά πλαίσια, ισχυρές συνδικαλιστικές όργα- 
νώσεις κι'ανεξάρτητη, δυναμική τοπική αύτοδιοίκηση. Δεύτερο, τήν Ανά
πτυξη τέτοιου κλίματος στίς ένοπλες δυνάμεις πού νά έγγυάταιχ ■ ■
ότι οι "προσεταιρισμένοι" άπό τόν ξένο παράγοντα αξιωματικοί Αποτελούν 
μιά σχετικά Απομονωμένη μειοψηφία. “Ενα τέτοιο κλίμα στηρίζεται σέ δύο 
βάθρα. Τήν κατανόηση άπό τίς ένοπλες δυνάμεις των συνεπειών τής έξάρ- 
τησης μιας χώρας, πού μπορεί ν ’άποβεΐ καταλυτική άκόμη καί γιά τήν 
έδαφίκή της Ακεραιότητα, καθώς καί τήν Ανάπτυξη σεβασμού πρός τή λαϊκή 
θέληση.

‘Η όργάνωση τού λαού σέ κομματικά πλαίσια, ή συστηματική του δια
φώτιση, ή δημιουργία κλίματος αύτοπεποίθησης, τό ξεπέρασμα μιας σειράς 
άπό ταμπού πού δημιουργούν Ανάσχεση στίς διεκδικήσεις του, είναι προϋ
πόθεση γιά τήν ήρεμη καί Αποτελεσματική Αντιμετώπιση όποιασδήποτε 
Απειλής ένάντια στά κυριαρχικά του δικαιώματα. Μά δ λαός πρέπει ταυτό
χρονα νά όργανωθει σέ ισχυρά καί Ανεξάρτητα έργατικά σωματεία καί Αγρο
τικούς συλλόγους, πού μέσα Από τούς διεκδικητικούς του Αγώνες θά γί
νουν Αξιόμαχα όργανα πάλης. Μέ κάθε τρόπο έπίσης, πρέπει νά κερδηθεΐ 
ή μάχη γιά μιάν Ανεξάρτητη καί δυναμική τοπική αύτοδιοίκηση. Κάτω άπό



τέτοιες συνθήκες, κάθε Απόπειρα γιά την κατάλυση των δημοκρατικών θεσμών 
καί της λαϊκής κυριαρχίας θά προσκόψει σ'ένα γρανιτένιο λαϊκό τείχος.
* Η περίπτωση τής 'Ιταλίας είναι χαρακτηριστική. Θά είχε άπό καιρό επι
βληθεί δικτατορία στην 'Ιταλία Αν δέν είχαν ικανοποιηθεί οι προϋποθέ
σεις πού Αναφέραμε πιό πάνω. Μά υπάρχει κι'ένας αστάθμητος παράγοντας 
πού δέν πρέπει νά αγνοηθεί -ένας παράγοντας πού αγνοήθηκε άπό τόν 
Άλλιέντε. ‘Η θέση, τό κλίμα τής μικρομεσαίας αστικής τάξης, πού Απο- 
τελεΐται άπό τόν βιοτέχνη, τόν έπαγγελματία, τόν μικρέμπορο, τόν μικρό 
βιομήχανο. Χωρίς τήν δίκιά τους συμπαράσταση, τό ειρηνικό πέρασμα στον 
σοσιαλισμό είναι δυσχερές. "Οχι μόνο γιατί είναι πολυπληθής ’Αλλά κατά 
κύριο λόγο, γιατί όποιαδήποτε Αρνητική Αντίδρασή της οδηγεί σέ οικονο
μικό χάος, πού προδικάζει τήν Αποτυχία τοϋ ειρηνικού περάσματος στόν 
σοσιαλισμό. Στήν σημερινή μονοπωλιακή φάση του καπιταλισμού ή μικρο- 
μεσαία αστική τάξη συμπιέζεται άπό τά μονπωλιακά πολυεθνικά μεγαθήρια, 
άναζητά κι'αύτή μιάν εναλλακτική λύση γιά εήν έάιβίωσή'της καί είναι
έτσι φυσικός σύμμαχος των εργαζομένων γιά μιά ριζική αλλαγή τής οίκο-

■·»
νομικής δομής, πού στηρίζεται, μερικά τούλάχιστόν, στήν έξουδετέρωση 
των μονοπωλίων. >

Σ'δτι Αφορά τίς ένοπλες δυνάμεις καί τόν ρόλο τους στη μεταβα
τική φάση, δέν υπάρχει λόγος νά είμαστε Απαισιόδοξοι. Κι'αύτό, γιατί·’)"
στήν ‘Ελλάδα -πού είναι περιθωριακή, δορυφορική χώρα τοϋ παγκόσμιου 
καπιταλισμού- δέν υπάρχει έθνική κειοαλαιοκρατία, μέ τήν οποία ουνήθως 
ταύτίζεται στά μητροπολιτικά κέντρα τού καπιταλισμού τό σώμα των Αξιω
ματικών. 'Αντίθετα, ή ντόπια οικονομική όλιγαρχία είναι έζαρτημένη, 
δορυφορική, Αναιμική καί υχοσμοπολίτικη”,ενώ τό σώμα των Αξιωματικών 
προέρχεται άπ'τίς φτωχότερες οικογένειες τής πατρίδας μας καί κατά κύ
ριο λόγο Από τήν ύπαιθρο. Ή  ταύτιση τού σώματος των άξιωματικών,σέμιά 
χώρα σάν τήν δίκιά μας, μέ τόν Αγώνα γιά τήν έθνική Ανεξαρτησία, είναι



Φυσική συνέπεια αύτών των δοσμένοι. Τα προβλήματα τχού έχουν υπάρξει 
στην χώρα μας όφείλονται: Πρώτο, στη μεθοδευμένη άξιοποίηση της εμπει
ρίας τοϋ έμσύλιου πόλεμου Από τό ξένο καί ντόπιο κατεστημένο. Ή  στείρα 
καί ουσιαστικά Αντεθνική καί Αντιλαϊκή “εθνικοφροσύνη", πού διαμορφώ-• ■ ί · ■ · '
θηκε στά πλαίσια τού έμούλιου πόλεμου, στεγανοποίησε τό σώμα των Αξιω
ματικών άπό τη μάζα τοΰ λαού και οδήγησε στήν ιδεολογική ταύτιση ενός 
σημαντικού τμήματός του μέ τίς θέσεις του πολιτικού φορέα τής ντόπιας 
καί ξένης όλιγαρχίας. Δεύτερο, στήν διάβρωση άπό τούς μηχανισμούς 
τής μητρόπολης (Πεντάγωνο, ΝΑΤΟ, μυστικές υπηρεσίες, κλπ) .

Αύτή ή "παρά ούσιν" ίδεολογικοπολιτιτίή τοποθέτηση, ένός σημαντι
κού τμήματος τών Αξιωματικών, Αποξένωσε τίς ένοπλες δυνάμεις Από τή 
λαϊκή μάζα -κάτι πόύ έγινε ιδιαίτερα αισθητό κατά τήν διάρκεια τής 
έοτΑχρονης Άμερικανοκίνητης δικτατορίας. "Ομως, αύτή Ακριβώς ή εμπει
ρία καί ή εύθύνη τής δικτατορίας γιά τήν έθνική προδοσία στό Κυπριακό, 
Αποτελεί ίότορικά τήν Αφετηρία γιά μιάν Αναθεώρηση τής τοποθέτησης 
τών αξιωματικών. Κι'αύτή ή τάση ένισχύεται μέ τήν Αποκάλυψη τοΰ ρόλου 
τών "συμμάχων" τόσο στό Κυπριακό δσο καί στό Αίγαιακό, Γιά νά ξεπερα- 
στει όμως η Αποξένωση του σώματος τών Αξιωματικών άπό τή λαϊκή μάζα, 
Απαιτούνται δημόσιες πρωτοβουλίες τού πολιτικού οορέα τοΰ λαϊκού κι
νήματος μά καί τοΰ ίδιου τοΰ λαού μας. *0 λαός, ξεπερνόντας τίς πικρές 
έμπειρίες, πρέπει νά δώσει τό χέρι στις ένοπλες δυνάμεις, νά δώσει τό 
αίσθημα σέ κάθε στρατευμένό παιδί του πώς δέν τούς χωρίζει, πώς δέν 
πρέπει νά τούς χωρίζει τίποτα. “Η συναδέλφωση λαού καί στρατού Αποτε
λεί προϋπόθεση τόσο γιά τήν Απελευθέρωση τών ενόπλων δυνάμεων Από 
έναν Αχάριστο ρόλο πού έχάλκευσε γι,'αύτές ή ξένη καί ντόπια όλιγαρχία 
τού τόπου, δσο καί γιά τήν ειρηνική πορεία πρός τήν κατάκτηση καί 
κατοχύρωση τής έθνικής Ανεξαρτησίας, τής λαϊκής κυριαρχίας καί τής κοι
νωνικής Απελευθέρωσης τού εργαζόμενου έλληνα. Οι ένοπλες δυνάμεις τής 
χώρας θά βρουν τήν ιστορική τους Αποστολή στά πλαίσια μιας πολιτείας



πού διαφεντεύεται άπό τόν Λαό καί εξυπηρετεί τά συμ.'ρρντά. του, στά 
πλαίσια της εθνικής ανεξαρτησίας καί της ειρηνικής συνύπαρξης με τούς 
γειτονικούς λαούς.

’Επικίνδυνα βέβαια είναι καί τά οικονομικά αντίποινα πού μπο
ρεί νά χρησιμοποιηθούν. Τό διεθνές οικονομικό κατεστημένο.θά καταβάλει

(Τ;' :προσπάθειες νά τορπιλλίσει την πορεία της περιθωριακής χώρας πρός την 
ανεξαρτησία. Κι’έπεδδή ή έξαρτημένη οικονομία της περιθωριακής χώρας 
είναι πολύπλευρα τρωτή, είναι επιβεβλημένο νά παρθούν άμεσα μέτρα 
προστασίας τής οικονομίας άπό τά αντίποινα πού πρέπει νά αναμένονται 
-φυγή κεφαλαίου, άρνηση δανειοδότησης, μποϋκοτάζ εξαγωγών, κλπ.
Σχέδιο άμεσης δράσης σ’αύτόν τόν τομέα πρέπει νά τεθεί σ ’έοαρμογή 
άπ’τήν πρώτη στιγμή. Προετοιμασία -πριν ακόμη κι'άπό τήν άνάληφη 
τής διακυβέρνησης τής χο'ιρας άπ'τόν φορέα τού λαϊκού κινήματος, μέ έμφα
ση τήν δημιουργία έναλλακτικών οικονομικών ερεισμάτων, γιά τήν κρίσιμη 
αύτή φάση τούλό.χιστόν, θά έγγυηθεΐ τήν έπιτυχία τής προσπάθειας.

'Αναμφίβολα, αύτή ή πρώτη φάση τής πολιτικοστρατιωτικής άνεξαρτο- 
ποίησης τής χώρας είναι ή πιό σημαντική στήν πορεία τού λαϊκού κινήμα
τος πρός τήν έξουσία καί τήν έπίτευξη των στόχων του. 'Αλλά είναι λά
θος νά πιστεύεται δτι μπορεί νά παρακαμφθεΐ;. “Οσοι τό πιστεύουν έχουν 
φευδαισθήσεις. Μέ καλοδουλεμένα πρόγραμμα, τήν απαραίτητη προετοιμασία 
καί υποδομή καί μέ τήν συμπαράσταση τού λαϊκού παράγοντα, ¿^ασφαλίζεται 
τό ξεπέρασμα αύτής τής πρώτης φάσης.

Τά μέτρα τής άμεσης δράσης γιά τήν Αντιμετώπιση τών οικονομικών 
αντιποίνων άπ'τά μητροπρλιτικά κέντρα, θά προλει-άνουν τό έδαφος καί 
θά δώσουν τά Απαραίτητα χρονικά περιθώρια γιά τά μεσοπρόθεσμα καί μα- 
κροπρόθεσμα εκείνα οικονομικά μέτρα πού θά οδηγήσουν στήν κατάλυση τής 
οικονομικής εξάρτησης Απ'τά μητροπολιτικά κέντρα. Ή  πορεία πρός τήν 
οικονομική αύτοδυναμία τής περιθωριακής χώρας, δηλαδή τήν Ανάπτυξη καί



έδραίωση μιας ενδογενούς δυναμικής καί την προώθηση της ίσομερους Ανά
πτυξης των στρατηγικών τομέων της οικονομίας, πορεία πού τελικά οδηγεί 
στην κατάχτηση τής εθνικής ανεξαρτησίας στό οικονομικό μέτωπο, ταυτίζε
ται μέ τήν επίτευξη τής κοινωνικής Απελευθέρωσης, του σοσιαλιστικοί) 
μετασχηματισμού. Αύτόε ο,στόχος προσδιορίζει σέ μεγάλο βαθμό τήν κατα
νομή έκείνων τών επενδύσεων κατά τομέα καί κατά περιφέρεια πού προο
ρίζονται γιά τήν Ανάπτυξη του κεφαλαιουχικού εξοπλισμού της χώρας καί 
είδικώτερα τής μηχανουργίας. Σέ μια χώρα σάν τήν ‘Ελλάδα ό στόχος τής 
ίσομεροΰς Ανάπτυξης τών στρατηγικών τομέων τής οικονομίας υλοποιείται 
μέ βάση συντονισμένες επενδύσεις γιά τήν ανάπτυξη του κε<ραλαιουχικού 
εξοπλισμού ατούς παρακάτω κατά κύριό λόγο τομείς: Γεωργία (έργο, υπο
δομής) καί όρυκτός πλούτος, ελαφριά βιομηχανία (γιά τήν παραγωγή ελα
φρού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού), βαρέιά βιομηχανία (μηχανουργία).
*0 ρυθμός τής ανάπτυξης τού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού τής χώρας έξαρ-- 
τάται βέβαια άπύ το έ.πίπεδρ .αύτών τών έπενδύσεων. Κι'αυτό προσδιορίζει 
τήν κατανομή τών επενδύσεων;άνσ.μεσα σ*εκείνες πού προορίζονται γιά τήν 
Ανάπτυξη τού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού τής χώρας κι'¿κείνες πού προο
ρίζονται γιά τήν αύξηση τής κοινωνικής και Ατομικής κατανάλωσης. Τό 
επίπεδο τών έπενδύσεων στό σύνολό του, χρόνο μέ χρόνο, έξαρτιέται 
άπό τήν στρατηγική εθνική επιλογή τού έπιπέδου τής εθνικής Αποταμίευ- 
σης. Αυτές οι επιλογές, πρέπει νά τό τονίσουμε, είναι επιλογές σέ 
έθνικό έπίπεδο.

Σ'αύτό τό ίδιο έπίπεδο γίνεται καί ή επιλογή τής ποσοτικής σχέ
σης άνάμεσα στήν συνολική κοινωνική κατανάλ(οση (εθνική άμυνα, διοίκηση 
υγειονομική περίθαλψη, παιδεία, στέγη-πολεοδομία, πολιτιστικά αγαθά) 
καί τήν συνολική ατομική κατανάλωση. Πέρα άπ'τήν εθνική άμυνα καί τήν 
διοίκηση, στήν πορεία πρός μιά σοσιαλιστική κοινωνία είναι πρωταρχικός 
στόχος ή διεύρυνση τής κοινωνικής κατανάλωσης, Γιά τήν εξασφάλιση π ήρ^υρ



νοσοκομειακής, ιατρικής, φαρμακευτικής περίθαλψης όλων των πολιτών 
γιΛ την λαϊκή παιδεία - μιά παιδεία πού νά άπασκοπεί "χί
μόνο στην έπαγγελματική Αρτιότητα του πολίτη, μά επίσης στό Οάθεμα καί

"1
πλάτεμα τής γνώσης- γιά την εξασφάλιση σύγχρονης, άνετης καί ιδιόκτητης 
στέγης σ'όλους άνεξαίρετα τούς πολίτες, 'γιά τή μάχη ενάντια στην ρύ
πανση, γιά την ανοικοδόμηση πόλεων πού νά μην υπονομεύουν τήν άνθρωπιά, 
γιά τήν άμεση συμμετοχή τού πολίτη σέ αθλητικές καί πολιτιστικές εκδη
λώσεις, γιά νά σθάσει τό Αγωνιστικό στάδιο, τό θέατρο, τό βιβλίο, ό 
πίνακας, ή μουσική, σέ κάθε γωνιά τής ελληνικής γής.

Στό έθνικό έπίπεδο τέλος, παίρνονται κρίσιμες αποφάσεις γιά τήν 
απάλειψη τής Ανεργίας, γιά συντάξεις πού νά έξασσαλίζουν περήφανα γέρα- 
τ ε ια.

Σ'αύτό τό σημείο πρέπει 
πώς αύτές οι μεγάλες έπιλογές

ν'άποφύγουμε μιά παρεξήγηση. Τό γεγονός 
γίνονται σέ έχθνικό έπίπεδο δέν σημαίνει

πώς τά προβλήματα λύνονται μέ κρατικοποί ηση. ’Αντίθετα, τό ΠΑΣΟΚ πι
στεύει στήν κοινωνικοποίηση, τήν αποκέντρωση καί τήν αύτοδιαχείριση. 
Καί οι τρεις αύτές έννοιες AcoopoOv στήν δομή τής κοινωνίας.

Οι δομικές αλλαγές είναι ή "λυδία λίθος" τού σοσιαλισμού. Μόνο 
σ'αύτό τό έπίπεδο είναι δυνατό νά γίνει κρυστάλλινα 6 διαχωρισμός ανάμε
σα σέ μιά σοσιαλιστική καί σέ μιά σοσιαλδημοκρατική τοποθέτηση ή Ανά
μεσα στόν πατερναλιστικό, κρατικό σοσιαλισμό του 'Ανατολικού μπλοκ καί 
τού αποκεντρωμένου σοσιαλισμού πού στηρίζεται στήν κοινωνικοποίηση καί 
τήν αύτοδιαχείριση.

Πριν έξετάσουμε τις στρατηγικές δομικές αλλαγές πού συνιστοϋν 
τό πέρασμα, στόν σοσιαλισμό, πρέπει νά τονίσουμε ότι τό κρίσιμο θέμα 
γιά τήν έπίτευξη αύτου τού στόχου, γιά τόν σοσιαλιστικό μετασχηματισμό 
τής κοινωνίας, είναι ό ρυθμός πραγματοποίησης των δομικών αλλαγών.“Ενας 
πολύ χαμηλός ρυθμός περιέχει τόν κίνδυνο εκφυλισμού τής προσπάθειας.



Απορρόφησης των δομικών Αλλαγών ατά πλαίσια μιας καπιταλιστικής κοινω-. - · ' · ; · '  /· ,· · »··
νιας ή υπονόμευσης τους άπό τά άνέπακρα στοατηγικά κέντρα πού ελέγχον
ται άπό τό κατεστημένο.“Ενας πολύ φηλός ρυθμός όμως, περιέχει τόν κίν
δυνο νά ξεπεράσει τίς θεσμικές δυνατότητες καί νά οδηγήσει σέ άποδιάρ
θρωση τής οικονομίας. Απαιτείται, κατά συνέπεια, μιά στρατηγική επι
λογή του Αοιστού ρυθμού εισαγωγής δομικών Αλλαγών.

Λέν έχουμε τήν πρόθεση νά προσδιορίσουμε αύτή τήν στιγμή τόν 
Αριστο αύτό ρυθμό. Θά προχωρήσουμε μάλλον στήν περιγραφή εκείνων των 
δομικών Αλλαγών πού εξασφαλίζουν τήν πόρε ίο, πρός τόν σοσιαλιστικό με
τασχηματισμό μά πού κι'αύτές Απαιτούν ένα σχετικά μακοό διάστημα. 
‘Υπάρχουν βέβαια κι'δρισμένες Αμεσες δομικές Αλλαγές πού εξασφαλίζουν 
τά "νώτα" τής κυβέρνησης Από τήν μεθοδευμένη ύπονόμευση των στρατηγικών 
κέντρων τής οίκονομικής όλιγαρχίσς. Ποιες είναι;

Πρώτο. ή κοινωνικοποίηση τού χρηματοδοτικοΰ-πιστωτικού συστήμα-
τος τής χώρας.
Δεύτερο,ή έπιβολή έθνικού ελέγχου στό σύνολο τού εισαγωγικού 
έμπορίου.
Τρίτο, ή κοινωνικοποίηση τών στρατηγικών μονοπωλιακών-βιομηχανι-
κών μονάδων.

Οι Αλλες βασικές δομικές Αλλαγές πρέπει νά ξεκινήσουν Αμέσως, μά 
ή υλοποίησή τους θά Απαιτήσει χρόνο. Τίς εξετάζουμε σέ γενικές γραμμές. 
Πρώτο, ή εισαγωγή καί προώθηση τής συνεταιριστικής καλλιέργειας καί 
έμπορίας στήν ύπαιθρο. Συνεταιρισμοί νέου τύπου πρέπει νά θεσμοθετηθούν 
τό γρηγορότερο δυνατό, Αγροτοβιομηχσνικοί συνεταιρισμοί μεγάλης γεωγρα
φικής έκτασης, πού νά σμίξουν τό εργοστάσιο καί τό χωράφι, πού νά Ανα
λάβουν δλο τό φάσμα, τής παραγωγής, τής πιστοδότησης καί τής έμπορίας 
τών προϊόντων τους. Οί Αγρότες πού :,·>μμετέχουν^ τήν έργασία τους καί 
τήν καλλιεργήσιμη γή τους (γή πού παραμένει δίκιά τους Ατομική ίδιοκτη- 
σία), αύτοδιαχειοίζονται τόν συνεταιρισμό. Στήν διοίκηση όμως συμμετέ-



χουν καί εκπρόσωποι του γεωγραφικού διαμερίσματος η της περιφέρειας 
στην οποία λειτουργεί ό συνεταιρισμός. Γιά την. ‘Ελλάδα αυτή είναι, ή πιό 
σημαντική, η πιό Αποφασιστική δομική αλλαγή.

Δεύτερο, ή κοινωνικοποίηση των βασικών βιομηχανικών μονάδων. 
Πόσες καί ποιές βιομηχανικές μονάδες πρέπει νά κοινωνικοποιηθούν γιά 
νά έξασιραλιστει ή πορεία πρός τόν σοσιαλιστικό μετασχηματισμό; Δέν πρέ
πει νά αναζητήσουμε κάποιο τυφλοσούρτη, νά διατυπώσουμε μιά μηχανιστι
κή Απάντηση. Μάλλον πρέπει νά διατυπώσουμε κάποιον κανόνα καί νά τόν 
έιραρμόσουμε μέ σωφροσύνη. Τά παρακάτω δοσμένα έχουν πολύένδιάφέρον 
Τό 1975 οί 100 μεγαλύτερες (σέ πωλήσεις) βιομηχανικές επιχειρήσεις 
εκπροσωπούσαν μόνο τό 4,6% τού συνόλου των έπιχειρήσεων. "Ομως έλέγχα- 
νε τό 56% τώνπωλήσεων, τό 51% τού Απασχολούμενου κεφαλαίου, τό 53% των 
κερδών (πού στήν πραγματικότητα θά πρέπει νά ήταν άκόμη μεγαλύτερα) καί 
τό 35% τής Απασχόλησης. 'Από τις 100, οί 40 περίπου ελέγχονται Από τό 
ξένο κε(οάλαιο. Μέσα σ'αύτόν τόν κύκλο των έπιχειρήσεων -Αλλά βέβαια 
όχι Αποκλειστικά- θά πρέπει νά αναζητηθούν οί επιχειρήσεις πού θά κοι
νωνικοποιηθούν στήν πρώτη φάση τής πορείας πρός την σοσιαλιστική άλλαγή 
Μέ ποιά κριτήρια; Τά βασικά κριτήρια είναι; Πρώτο, ή στρατηγική σημασία 
τής έπιχείρησης γιά τήν οικονομία καί είδικώτερα γιά τήν έπίτευξη των 
στόχων τού άναπτυξαακοϋ προγράμματος τής χώρας. Δεύτερο,ή σχετική μονο
πωλιακή της δύναμη στόν κλάδο της. Τρίτο, ή συμμετοχή καί ό έλεγχος 
τού ξένου κεφαλαίου. 'Ιδιαίτερη μνεία πρέπει νά γίνει γιά τις έπιχειρή- 
σεις σ'δρισμένους κρίσιμους τομείς. Οί επιχειρήσεις πού Αφορούν τις κοι 
νές ώφέλειες, τόν ορυκτό πλούτο τής χώρας (έξόρυξη, έκμετάλλευση,μετα
ποίηση, κλπ.), τήν έθνική Αμυνα, τά σάομακα καί είδη υγείας, πρέπει 
Αναμφισβήτητα νά κοινωνικοποιηθούν. 'Επίσης, ή παρουσία ξένου κεφαλαί
ου σέ κλίμακα πού νά κάνει πιθανό τόν έλεγχό του πάνω στήν έπιχείρηση 
επιβάλλει τήν κοινωνικοποίησή της. Μιά κοινωνικοποιημένη έπιχείρηση 
μπορεί νά δεχθεί τήν συμμετοχή ξένου κεφαλαίου κάτω άπό όρους πού νά
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έξασφαλίζουν Απόλυτα τόν έλεγχο τοϋ κοινωνικού (ρορέα καί των εργαζομέ
νων στην έπιχείρηση, όταν αύτό Αποτελεί τόν μόνο τρόπο γιά την χρησι
μοποίηση μιας Απαραίτητης τεχνολογίας.

Κοινωνικοποίηση δεν σημαίνει κρατικοποίηση. Τί σημαίνει Ακριβώς; 
Σημαίνει πώς καταργιέται ή σχέση εξαρτημένης εργασίας, πώς οι έργαζό- 
μενοι αύτοδιαχειρίζονται τις επιχειρήσεις στα πλαίσια 'Αποφάσεων πού 
παίρνονται Από διοικητικά συμβούλια στα όποια συμμετέχουν; Πρώτο, οι 
ίδιοι οι εργαζόμενοι. Δεύτερο,εκπρόσωποι τής περιφέρειας (πόλης,επαρ
χίας, κλπ.) στην οποία λειτουργεί τό κατάστημα. Τρίτο,εκπρόσωποι τής 
έθνικής οικονομίας, Αν ή έπιχείρηση έχει καταστήματα σέ πολλές περι
φέρειες ή Αν ή δραστηοιότητά της έχει στρατηγική σημασία γιά τήν οικο
νομία ή τήν έπίτευξη των στόχων τοϋ Αναπτυξιακού προγράμματος. Οι ιδιο
κτήτες των επιχειρήσεων πού κοινωνικοποιούνται άπο ζ η μιώνονται μέ βάση 
τήν γνωμάτευση έπιτροπής πού θά όρισθεΐ Από τήν Κυβέρνηση.

Στίς μικρομεσαΐες καί τίς Αλλες βιομηχανικές επιχειρήσεις πού 
δεν κοινωνικοποιούνται, διευρύνονται τά συμβούλιά τους μέ τήν συμμετο
χή έκπροσώπων των εργαζομένων καθώς καί εκπροσώπων τής περιφέρειας 
(πόλης, έπαρχίας, κλπ), στήν οποία λειτουργεί τό κατάστημα. Γιά την 
βιοτεχνία προωθείται ή συνεταιριστική πιστοδότηση, έρευνα καί εμπο
ρία των προϊόντων -καί σέ συγκεκριμένες περιπτώσεις, ή Ανάπτυξη κοινής 
βασικής κεφαλαιουχικής ύποδομής. ί.

Ειδικός φορέας δημιουργεΐται γιά τήν προώθηση καί Ανάπτυξη τής" 
έρευνας πάνω στήν σύγχρονη τεχνολογία. 'Αξίζει νά σημειώσουμε πώς στήν 
Ελλάδα οι έρευνες Απορροφούν τό 0,2% τοϋ έθνικοϋ εισοδήματος καί πώς 
αυτό είναι τό μικρότερο ποσοστό στόν χώρο τοϋ ΟΟΣΑ.



Τρίτο, η αποκέντρωση. Διοικητικές καί οικονομικές εξουσίες μετά- 
βίβάζονται τό γρηγορότερο δυνατό από τό κέντρο στην περιφέρεια (θά 
υπάρχουν 11 περίπου περιφέρειες στόν νώρα> καί τήν τοπική μονάδα (πόλη, 
επαρχία, κλπ). Οι τοπικές μονάδες καί οί περιφέρειες τής χώρας παίζουν 
πρωταρχικό ρόλο στην διαμόρφωση καί υλοποίηση του δικού τους άναπτυ- 
ζιακου προγράμματος ατά πλαίσια τού γενικού έθνικου προγράμματος-στήν 
διαμόρφωσή του όποιου έπίσης συμμετέχουν ένεργά.

Τέταρτο, ό συνδικαλισμός.* Η συμμετοχή των εργατών σέ σωματεία καί 
των άγροτών σέ συλλόγους καθολικεύεται. Τόσο τά σωματεία όσο καί οί, σύλ 
λογοι άνεξαρτοποιοϋντο,ι άπό τό κράτος καί τερματίζεται κάθε είδους κη
δεμονία. Τά σωματεία καί οί σύλλογοί συμμετέχουν ένεργά στήν διαμόρφω
ση τού έθνικου προγράμματος Οικονομικής καί κοινωνικής άνάπτυξης.Ταύτό- 
χρονα προωθούν ένεργά, τίς διεκδικήσεις των έργαζομένων. Θά πρέπει νά 
σημειωθεί ότι στίς κοινωνικοποιημένες επιχειρήσεις θά έχει καταργηθεί 
ή έξαρτημένη έργσ,σία, δηλαδή ή σχέση εργοδοσίας καί έργασίας. Άρα, 
οί συνδικαλιστικές διεκδικήσεις μέ τήν μορφή πού τίς γνωρίζουμε,περιο
ρίζονται στόν μή κοινωνικοποιημένο τομέσ, Κατά τά άλλα, ό ρόλος των σω
ματείων καί των συλλόγων άποβλέπει κύρια στή μείωση τής άνισοκατανομής 
του εισοδήματος κατά κλάδους καί τομείς τής οικονομίας καί γενικότερα 
στήν βελτίωση των συνθηκών έργασίας,κλπ.

Πέμπτο, ό προγραμματισμός, Διαμορφώνεται έθνικό πρόγραμμα οικο
νομικής καί κοινωνικής άνάπτυξης μέ τήν συμβολή των περισερειών, των 
συνδικάτων, των άγροτιχών συλλόγων καί άλλων κοινωνικών ιοορεών. Τό 
πρόγραμμα δέν είναι κάθετο, λεπτομερειακά ποσοτικό, μέ έξαίρεση τούς 
τομείς ένέργειας, έθνικου δίκτυου μεταφορών καί επικοινωνιών. Οί έπι- 
χειρηματικές μονάδες (συνεταιρισμοί, κοινωνικοποιημένες κα,ί μή έπιχειρή 
σεις) παίρνουν τίς άποιράσεις τους στά γενικά πλαίσια του έθνιχοϋ προ-



γράμματος Ανάπτυξης. Τά κριτήρια γιά την λήφη Αποφάσεων άπό τίς κοινω
νικοποιημένες μονάδες διαμορφώνονται ώς ένο βαθμό άπό τό εθνικό κέντρο 
προγραμματισμου. Κατά τά άλλα, οι έπινειοάσεις -κοινωνικοποιημένες καί 
μή- παίρνουν ελεύθερα τίς Αποφάσεις τους. Τό κέντρο έθνικου προγραμμα
τισμού διαθέτει τά παρακάτω όργανα γιά την καθοδήγηση τής οικονομίας: 
Πρώτο, τό σύστημα χρηματοδότησης. Δεύτερο, τήν δημοσιονομική πολιτική.
*0 πρωταρχικός φόρος είναι 6 φόρος προστιθέμενης Αξίας. Αποτελεί τό 
κύριο μέσο γιά τήν επίτευξη του έπιθυμήτου επιπέδου κοινωνικής αποτα
μίευσης. Ό  φόρος εισοδήματος (θετικός καί Αρνητικός, δηλ.ή φόρος ή·'· ϊ·

παροχή) έπιβάλλεται μέ κύριο στόχο' τή μείωση τής «άν ισοκατανομής του 
εισοδήματος. Τρίτο, έλεγχος τιμών. Γιά βασικά είδη κατανάλωσης οι τι
μές προσδιορίζονται άπό τήν κεντρική εξουσία. Τά. κατώτατα όρια.Απολαβών 
γιά τούς εργαζόμενους καθορίζονται επίσης άπό τήν κεντρική εξουσία. 
Τέταρτο, προσδιορίζονται έπίσης "σκιώδεις" λογιστικές τιμές (σέ Αντί- 
παράθεση μέ τίς τιμές στήν Αγορά) πού ύποχρεωτικά λαμβάνονται ύπ'δψη
Από τίς κοινωνικοποιημένες έπιχειρήσεις στήν διαδικασία λήψης άποοάσεων.• ■ ( "■ ·ν 0
Έτσι ύποβοηθεϊται ή επίτευξη των στόχων τού προγράμματος οικονομικής

* )'?/': ' :\· ’ 1 . ,V* V ·καί κοινωνικής Ανάπτυξης. Πρέπει τέλος νσ. σημειωθεί ότι γιΑ τά., περίσ- ν 
σότερα Αγαθά Ατομικής κατανάλωσης λειτουργεί ό μηχανισμός τής Αγοράς.

Τό περίγραμμα τών δομικών Αλλαγών, πού προωθούνται μέ προκαθορισμέ™ 
νο ρυθμό άφήνει βέβαια πολλά Αναπάντητα έρωτήματα. Μερικές συμπληρωμα
τικές παρατηρήσεις είναι γι'αύτό Απαραίτητες.

Σημαντικό ρόλο στήν παροχή τών άγ θών τής κοινωνικής κατανάλωσης, 
όπως ή νοσοκομειακή, ιατρική καί φαρμακευτική περίθαλψη, ή'παιδεία, 
ή στέγη, ή ψυχαγωγία καί οι πολιτιστικές εκδηλώσεις, παίζουν οί περι
φερειακοί καί τοπικοί κοινωνικοί φορείς. Οί κοινωνικοποιημένες μονάδες 
παραγωγής (συνεταιρισμοί, βιομηχανικές έπιχειρήσεις, κλπ) συμμετέχουν 
κι'αύτές στήν παροχή Αγαθών κοινωικής κατανάλωσης καθώς καί σέ προγράμ-



νά παρατηρήσουμε πώς ή ΕΟΚ ήδη αναπτύσσει τέτοιες πρωτοβουλίες ακόμη
καί μέ τίς χώρες του 'Ανατολικού μπλοκ.

*

* *
‘Η πολιτικοστρατιωτική ό,νεζαοτοποίηση (άπάλειφη τής ξενοκίνητης 

διάβρωσης καί άποσύνδεση άπό στρατιωτικούς συνασπισμούς), πού προηγεί
ται άπό κάθε άλλη πολιτική πράαη μιας κυβέρνησης πού ελέγχεται άπό τόν 
πολιτικό φορέα του λαϊκού κινήματος, είναι στήν ουσία κατασταλτικής 
μοροής -καί μάλιστα περιορισμένης πολιτικής εμβέλειας, Στήν πορεία, 
πρέπει νά ζεπεραστεΐ ή άλλοτρίωση του πολίτη άπό τό κράτος, νά γίνει 
ή κρατική μηχανή έκσραστής των συμφερόντων τής μεγάλης μάζας των εργα
ζομένων. Χωρίς κάτι τέτοιο, χωρίς τήν συμφιλίωση του κράτους καί των 
λαϊκών στρωμάτων, ή λαϊκή κυριαρχία θά παραμείνει νεκσό γράμμα. Κι* 
εδώ ή πορεία είναι μακρόχρονη καί άνηφορική. Πέρα άπ'τούς νέους θεσμούς 
πού θά έφαρμοσθοϋν στά πλαίσια τής διοικητικής αποκέντρωσης, τής αύτο- 
διαχείρισης καί τον έθνικοϋ προγραμματισμού, θά απαιτηθεί καί άλλαγή 
νοοτροπίας των κρατικών λειτουργών σ'όλα τά έπίπεδα. Τόσο οί μηχανι
σμοί έπιλογής των κρατικών λειτουργών όσ^ καί ή παιδεία, θά, κληθούν 
νά παίξουν τελικά τόν ¡αποφασιστικό ρόλο.

Παράλληλα μέ τήν άνάπτυξη καί έδραίωση μιας αυτοδύναμης οικονο
μίας, θά πρέπει νά διαμορφωθεί μιά νέα ανεξάρτητη εθνική εξωτερική 
πολιτική σέ άμεση συσχέτιση μέ μιάν έθνική άμυντική πολιτική πού νά 
στηρίζεται όχι μόνο στά στρατευμένα παιδιά τού λαού, τίς ένοπλες δυ- 
ναέμις τής χώρας, άλλά στό σύνολο τού πληθυσμού. *Η άναζήτηση καί>κα- 
τάκτηση νέων ερεισμάτων στό διεθνή χώρο καί ή πολύπλευρη διασύνδεση 
τής χώρας μέ άλλα κράτη καί άλλους λαούς, συμβαδίζει οργανικοί, μέ τήν 
κατάκτηση τής οικονομικής αύτοδυναμίας.
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Τόσσ ή πορεία πρός τήν οικονομική αυτοδυναμία όσο κι'αύτή πρός 
τήν πολιτικοστρατιωτική Ανεξαρτησία, βρίσκονται σέ άμεση Ιστορική 
συσχέτιση μέ τήν διαμόρφωση μιας ένδογενοϋς δυναμικής στόν πολιτιστι
κό τομέα, πού άξιοποίόντας τίς λαϊκές παραδόσεις καί ξεπερνόντας τά 
ξένα πρότυπα θά δώσει νέες διαστάσεις στήν δημιουργικότητα τοϋ λαοϋ. 
Τελικά, ή ιστορική διαδικασία πού Οδηγεί στήν πολιτική,, στρατιωτική, 
οίκονομική, κοινωνική καί. πολιτιστική Ανεξαρτησία είναι ένιαία.

Στοχεύουμε τόν σοσιαλιστικό μετασχηματισμό τής κοινωνίας μας., γ .· , ' “ * ■ ·
Αύτό όμως, δέν σημαίνει ότι έφησυχά.ζουμε καί περιμένουμε ή ότι είμα
στε δέσμιοι του "όλα ή τίποτα". Αντίθετα, είμαστε στήν πρώτη γραμμή 
<γιά τά καθημερινά προβλήματα πού Αντιμετωπίζει δ Λαός, προωθόντας τήν 
Αγωνιστική κατάκτηση αίτημάτων καί έπιοέροντας Οριακές Αλλαγές πού 
καλυτερεύουν τήν θέση των εργαζομένων. Ή  γενική, ή ριζική κοινωνική 
αλλαγή συνδέετα,ι άρρηκτα μέ τούς βραχυπρόθεσμούς καί τούς έπί μέρους 
,,.δι εκδικητικούς Αγώνες του Λαού μάς. ΣτΑ πλαίσια τέτοιων Αγώνων σψυ- 
ρηλατεΐται τό λαϊκό Κίνημα.

Τό ΠΑΣΟΚ ποέπει νά παίξει πρωτοποριακό, καταλυτικό ρόλο στήν 
Αγωνιστική σφυρηλάτηση του λαϊκού κινήματος -στόν τόπο κατοικίας, τόν
τόπο δουλειάς, στις πολιτιστικές έκδηλώσεις οϋ Λαοϋ μας. Οι άγωνιστι-• ’ ... ,·''.':·.. · ! ’ , \ ,
κοί μας στόχοι προσδιορίζονται' Από τά καθημερινά προβλήματα πού
Αντιμετωπίζουν οι έργαζόμενοί τής χώρας μας. Προσδιορίζονται Ακόμη 
κιΆπ'τήν συγκεκριμένη μορηή πού παίρνει ή ιδιαίτερα έπικίνδυνη καί 
, όγκούμενη Απειλή ενάντια στήν έδασική Ακεραιότητα τής χώρας μας,

'Επειδή ακριβώς τό. ΠΑΣΟΚ είναι ταγμένο στον Αγώνα γιά τήν 
έθνική Ανεξαρτησία, πρέπει νά είναι πρωτοπόρο στήν κινητοποίηση τοϋ 
λαοϋ μας γιά τήν προάσπιση τής εδαφικής μας Ακεραιότητας, γιά τήν
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έθνική μας έπιβίωση. ΣΤήν μεθοδευμένη Από τις ΗΠΑ καί τό ΝΑΤΟ Τουρκική 
εί άδολη στην Κύπρο καί την Απειλή στ δ Αιγαίο καί τήν Δυτική Θράκη, ν:. 
Απαντούμε μέ τήν εντατικοποίηση-του άγώνα γιά τήν έλληνοπόίηση τής κρα
τικής μας μηχανής, γιά τήν άδελφώσύνη ανάμεσα στόν Λαό καί τά στρα- 
τευμένα του παιδιά, γιά τήν πλήρη καί όριστική Αποχώρηση Από τό ΝΑΤΟ, 
γιά. τήν στεγανοποιηση καί τελικά τό κλείσιμο των ξένων βάσεων στήν 
χώρα μας, γιά τήν διαμόρφωση, μιας Ανεξάρτητης, έλληνικής εξωτερικής 
πολιτικής, γιά τήν άνεργό Αναζήτηση νέων ερεισμάτων στόν διεθνή καί 
ιδιαίτερα στόν Μεσογειακό χώρο, γιά τόν άρτιο εξοπλισμό των ενόπλων 
δυνάμεων τής χώρας μας μέ προσανατολισμό τόν τοπικό -όχι τόν γενικό- 
πόλεμο, τιά τήν πανελλήνια κινητοποίηση του Λαού μας. Μ'αυτόν καί 
μόνο τόν τρόπο θά προασπίσουμε τήν έδαφική μας Ακεραιότητα, θά έδραιώ- 
σουμε τήν εθνική μας Ανεξαρτησία καί θ'Αποτρέψουμε τήν έμπλοκή μας σέ 
μεθοδευμένο καί καθοδηγούμενο πόλεμο. Τά σύνθημά μας είναι;ΠΑΝΕΘΝΙΚΗ 
ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ γιά. τήν Ανεξαρτησία, τήν έδαρική Ακεραιότητα, τήν έπιβίω
ση τής χώρας.. ·,. ■ ,

Γιά τήν προάσπιση των δημοκρατικών θεσμών -αυτών έστω πού περιέ- 
χονται στό Σύνταγμα τής Νέας Δημοκρατίας- καί γιά τήν διεύρυνσή τους 
πρέπει νά προωθήσουμε τήν Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ. Μόνο έτσι μπορούμε 
νά. Αντιμετωπίσουμε Αποτελεσματικά τήν Ακάθεκτη πορεία του κράτους τής 
Δεξιάς. 'Αποτελεί μεγάλη πλάνη πώς ή Δημοκρατική Συνεργασία μπορεί νά 
δομηθεί στά πλαίσια τής "άντιδικτατορικής ένότητας” πού Αγκαλιάζει καί 
τόν πολιτικό φορέά τής Δεξιάς. "Οχι γιατί δέν ύπάρχουν καί δημοκρατι
κές δυνάμεις στόν χώρο τής Δεξιάς. ‘Υπάρχουν. 'Αλλά είναι εγκλωβισμέ
νες σ'ένα πολιτικό σχήμα πού περιλαμβάνει, προωθεί καί στηρίζεται τελι
κά στις Αδίστακτες δυνάμεις τής δικτατορικής καί μοναρχικής Ακροδε
ξιάς -γιατί ή διάσπαση στούς κόλπους τής Δεξιάς κατά τήν εφτάχρονη 
δικτατορία Αφορούσε όχι διαφωνία πάνω στήν Αναγκαιότητα τής στρατιωτι
κής έπέμβασης Αλλά διαφωνία στήν έπιλογή του φορέα της.
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Τό ΠΑΣΟΚ πρέπει νά είναι πρώτα στόν στίβο του αγώνα, γιά την 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ καί τήν ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ. Όχι μόνο γιατί <*>ραματί Πεται 
έναν περιφερειακά αποκεντρωμένο σοσιαλιστικό προγραμματισμό. 'Αλλά 
επίσης γιατί ή ύπερενισχυμένη συγκεντρωτική εκτελεστική εξουσία άποτε- 
λεΐ άποτελεσμστικό μηχανισμό ελέγχου της πορείας της χώρας μας άπ'τό 
ξένο καί ντόπιο κατεστημένο καί τελικά άπό ξένα κέντρα αποφάσεων.

'Αποφασιστική τέλος σημασία έχει ή ενεργός, πρωτοπόρα καί ύπεύθυ- 
νη παρουσία του ΠΑΣΟΚ στούς διεκδικητικούς' αγώνες τοϋ έργαζόμενου λαού, 
του άγρότη, τοϋ εργάτη, τοϋ βιοτέχνη, τοϋ μισθωτού, τοϋ έπιστήμονα, 
τοϋ μικροεπαγγελματία, στούς άγώνες τής πρωτοπόρας νεολαίας μας. Στά 
πλαίσια αύτών των αγώνων πρέπει νά συμβάλλουμε στην διαμόρφωση πολιτι
κοποιημένων άλλά άκκομάτιστών συνδικαλιστικών φορέων, νά σφυρηλατήσουμε 
τήν ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΛΑΪΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ, πού αποτελεί τήν προϋπόθεση όχι μόνο 
γιά βραχυπρόθεσμες ε βελτιώσεις των συνθηκών εργασίας καί διαβίωσης 
στά. πλαίσια τοϋ συστήματος, άλλά προϋπόθεση καί γιά τήν τελική νίκη, 
γιά τήν πραγμάτωση τοϋ δράματος γιά τον όποιο τόσες γενιές ‘Ελλήνων 
άγωνίστηκαν, γιά μιάν ‘Ελλάδα πού νά άνήκει στόν Λαό της, γιά μιάν 
‘Ελλάδα πού νά άνήκει στούς “Ελληνες.-


