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I . .·
τ ι ζ (¡1/ με Ιδιαίτερη χαρά τήν πρώτη* αδτή συνέλευση των έκ- 
τής βάσης του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος, πού .<·· 

ι.εΐται μόλις έξι μήνες ύστερα Από τήν επίσημη ανακοίνωση 
ής του ''Ασχετα Από τούς λόγους πού κατέστησαν έπιτακτ^ικη 
ρα την προσφυγή ότή λαϊκή μας βάση, τό γεγ-»νίς καί μόνσ 

μικρό διάστημα συγκλήθηκε Προσυνέδριο τσύ Κινήματος 
ά τ ί ε ι ξ η  πώς είμαστε συνεπείς στη βασικό μας διακήρυξη 
¿πει στη" θεμελίωση καί Ανάπτυξη ένός μεγάλου μαζ ικσύ 
σιαλιστικού κινήματος στήν πατρίδα μας.

Είμαστε τό πρώτο τέτοιο Κίνημα στήν 'Ελλάδα. Σοσιαλιστέςηγέ
τες καί σοσιαλιστικές ομάδες πέρασαν Απ’ τό πολιτικό στερέωμα-της 
χώρας χωρίς ν’ άφήσουν Αχνάρια^ χωρίς νά θεμελιώσουν κίνημα. Πραγμα 
τικά σε~ μάς '2λάχε ο κλ,ήρος ν ανοίξουμε τή νέα λεωφόρο πού όδηγε.~„ 
όσο Ανηφορική κ ι ’ άν είναι, στήν έθνική Ανεξαρτησία, τή λαϊκή κυ
ριαρχία καί τήν κοινωνική Απελευθέρωση τού ελληνα εργαόζμενου. Σέ 
παγκόσμια κλίμακα ή ωρα δέν μπορούσε·νά είναι πιό κατάλληλη. Περ
νάει δ καπιτά'.σμός στήν σημερινή μονοπωλιακή, πατερναλιστική κι* 
Ιμπεριαλιστική του φάση μ^ά κρίση βαθειά, πού< έξωτερ ικά φης γνω- 
ρ'γματα είναι δ στασιμοπληθωρισμός κ ι ’ ή παγκόσμια νσμισματική 
κρίση. Μέ τόν τερματισμό τού δεύτερου παγκόσμισυ πόλεμου δόθηκε ή 
ευκαιρία στ;·'· δυτικό, μά Ιδιαίτερα στό ’ Αμερικάνικο, κεφάλαιο, 
η. δυνατότητα νά πραγματοποιήσει τερράστιες έπενδύσεις γιά τόν έκ- 
συγχρονΐΆΐό του βιομηχανικού έξοπλισμού τής Δυτικής Εδρώπη^ μέ * 
πολύ ψη,··.ά πο·" στά κέρδους. Γιά είκβσιπέντε περίπου χρόνια* άνθησε 
η οίκον· μία τής Δύσης, ένώ πραγματοποιότανε μιά γιγάντιδω μεταφορά 

πλεονάσματος από τίς  υπανάπτυκτες χώρες τσύ τρίτου κόσμσ,υ πρό# 
τα μν,- Ρ''·νιολιτικά κέντρα τού καπιτάλι σιιού εϊτε άμεσα (κέρδη καί 
απόσβεση κεφαλαίου πολυεθνικών έπιχειρήσεων) εϊτε έμμεσα (όροι 
έμπορ ίου) .

ΣαΟτά τα πλαίσια πραγματοποιήθηκε μιά έντυπωσιακή Ανάπτυξη 
των^ο!κον μιων τής Δύσης πούδωσε τήν ψευδάισθηση γιά είκοσιπέντε 
περίπου χμ νια πώς δ καπιταλισμός όχι μόνο είχε ξεπεράσει τίς 
βαθειές έγ, τε^ικές του Αντινομίες κάτω Από τίς νέες "του βεσμικές 
μορφές, μά κι  ̂ ’ τ ι ,  παρά τόν σκληρό Αντεπαναστατικό έπεκτατικό 
του χαρακτήρα πού κορυφώθηκε στό Βιετνάμ, θά έπέτρεπε τουλάχιστον 
στούς εργάτες τών μητροπολιτικών κέντρων νά τυμμετάσχουν σέ ση
μαντική κλίμακα στού^ καρπούς τής οικονομικής προόδου. Σ’ αδτό 
τό Ιστορικό πλαίσια Αναπτύχτηκε τό κλϊμα τής κοινωνικής εΙρήνης, 
τού ΠΚοινωνικού^συμβολαίου" Ανάμεσα σέ έργοδότη καί έρναζόμενο, | 
αστικοποιήθηκε ένα έλίτικο τμήμα τής έργατικής τάξη^, ¿πολιτι
κοποιήθηκαν τά έργατικά συνδικάτα καί διαμορφώθηκε ή όυτική σσ- 
σιαλ^ημοκρατ ία, Γ ι ’ αδτό στήν πράξη κ ι ’ άσχετα _ Από τίς  διακηρύξει# 
της, ή σοσιαλδημοκρατία στήν Δυτική Ευρώπη ε ιναω έκφραστής τής 
νέας πατερναλιστικής -  μονοπωλειακής φάσης τού καπιταλισμού πού 
στίς τελευταίες δεκαετίες κατέστησε δυνατή τ'ήν σχετική άνοδο τσύ 
βασικού* επιπέδου ένός όχι Ασήμαντου τμήματος τής έργατικής τά
ξης στίς μητροπόλεις τού καπιταλισμού, ένώ εξαπέλυε έναν σκληρότα 
το Αγώνα γιά τήν κατάκτηση καί δποταγή τσύ τρίτου κόσμσυ καί 
Αφιέρωνε ¿να τερράστιο τμήμα του κοινωνικού προϊόντος γιά έξοπλι- 
σμούς στά πλαίσια τού ψυχρού πολέμου μέ τήν Σοβιετική "Ενωση.
Η Ευρωπαϊκή Κοινή Αγορά πού Αναπτύχτηκε παράλληλα μέ τήν ’ ατλαν

τική συμμοχία έδ«οσε Αρχικά τήν έλπίδα στό δυτικοευρωπαϊκό κε
φάλαιο πώς θά μπορούσε ά̂ καταστή στήν πορε"ία ισότιμο μέ τό ’ α
μερικάνικο, "Ομως άλλη ήταν ή έκβαση. Με τή δυνατότητα' συσώρευ- 
σης σέ γ ιγάντ ια κλίμακα, μέ οργανωτική ιίεύρα πού ξεπερνούσε τίς 
διτικοευρωπαϊκές δυνατότητες καί μέ προβάδισμα στήν τεχνολογία, 
ή πολυεθνικές επιχειρήσεις μέ βάση στίς Η.Π.Α. κατάκτησαν γρήγσ- 
ρα τήν κυρίαρχη θε'ση στόν Εδρωπαϊκό χώρο. Κι αδτό παρά τό γεγονός 
ότι ή β ομηχανική παραγωγή τής Δυτικής Ξδρώπης -  μέ κινητήρια 
δόναμ,η τό ‘ Αμερικάνικο κεφάλαιο -  έγινε γνήσια ανταγωνιστική 
μέ τήν 'Αμερικάνικη. Δέν είναι καθόλου παράδοξο ότι ή δυναμική 
κυριαρχία τού Αμεικάνικου κεφάλαιου στή δυτική Εδρώπη ήταν Ακρι
βώς  ̂δ μοχλός π-.-ύ τήν μετέβαλε σέ τερράστια βιομηχανική δύναμη 
κι ότι αδτη" ίχκριβώς ή εξέλιξη έθεσε Απροσπέραστ·;:·. σχεδόν έμπόδια 
στήν. πάρα πέρα μεγάλης κλίμακα συσώρευση κεφαλαίου μέ Ανεκτό πο
σοστό κέρδους. Συνέπεια ήταν ή έπιβράδυνση στήν Αρχή κ ι ’ Αργότερα 
τό σταμάτημα. τού ρυθμού Ανάπτυξης τών οικονομιών τής Δύσης. Τό 
μονοπωλιακό κεφάλαιο, οχυρωμένο πίσω Απ’ τούς ’τερράστισυς μηχα-



νισμούς δύναμης πού διαθέτει ή παγκόσμια κλίμακα, έπεδόθηκε στήν 
προσπάθεια διατήρησης των προνομίων του στά πλαίσια της στάσιμης 
πια οικο'νομίας τής^Δύσης -  μέ μέσο την άνακατονομή τού κοινωνι- 

■ κού Ε ίσοδήματος. Μ«χλός την περίοδο πού διανύουμε της ανακατανο
μής του εισοδήματος, σε βάρος των έργαζομένων είναι^δ πληθωρισμός. 
Γι αέτό,ή οίκο,νρμ ική" στασιμότητα κ ι ’ δ πλη* ό ισμός έκφράζουν σή- 

,μερα μέ έμμεσο >αί -καλυμμένο τρόπο την σύγκρουση ανάμεσα στό 
μονοπωλιακό κεφάλαιο καί τούς -έργαζόμενους σ'όλη την έκταση τού 
δετικού κ*®ινωνικ·"ύ χώρου, Καί πρόκειται γ ια γ ιά  σύγκρουση πού 
θα έχει τόσο βάθος καί τόση" διάρκεια "σο κ ι ’ ή ^ρίση πού περνάει 
δ σύγχρονος μονοπωλιακός καπιταλισμός. Κάτω άπ'αύτές τίς συνθή
κες θα πρέπει νά άναμένεται ,ότι τό ’’κοινωνικό συμβόλαιο” 
θά y ίνει^γρήγορα χα^τί,κενό περιεχομένου, πώς ή έργατική τάξη 
-  μ εξαίρεση ’ίσως ενα μικρό έ^ίτικο τμήμα; της -  θά πολιτικο
ποιηθεί σέ βάθος, πώς o i έργαζόμε ν.ο ι θά κατανοήσουν με* γρήγορο 
ρυθμό πώς ^ύς*τά πλαίσια τού καπιταλισμού δεν θά μπορεέσουν νά 
πετύχουν ούτε, πλήρη άπασχόλησηνούτε ανεκτό έπίπεδο ζωής, πώς δ 
σοσιαλ ιστ ικό<ί μετασχηματ ισμός άποτελε ι' προϋπόθεση τόσο γιά την 
άνοδο *τού βιοτικού τους έπιπέδρυ όσο καί γιά τή θεμελίωση μιας 
κοινωνίας πού τερματ ίζε ι·. τήν ·άλλρ·τ° ίωση πού εχει πάρει τόσο χτυπη
τή ,μορ^ τ*ήν εποχή μας '■"’ όλες τίς  εκδηλώσεις τής κοινωνικής ζωής.

Κι είναι γ ι ’ αύτό πολύ "τυχερή” ή ώρα γιά την θεμελίωση ενός 
■σοσιαλιστικοί V ι νήματος ,ώένός; κινήματος πού νά έκφράζει καί τά 
•συμφέροντα καί τό όραμα τού·, εργαζόμενου έλληνα -  τού εργάτη, 
τού άγρότη, τού βιοτέχνη, τού’ μικρού έπαγγελματία, τού μισθωτού 
καί βέβαια- τής πρωτοπόρειακής μας καί μαχητικής νεολαίας, Μά 
στή^ ¿̂¡λλάδα' αντιμετωπίζουμε μιά σειρά από ειδικά άντίξοες συν- 
θήκες|πού ξεπηδάνε από τήν έξάρτηση τής χώρας μας από τά μητρο- 
πολιτική κέντρα τής Δύσής, μά πιό συγκεκριμένα άπ'τόν έλεγχο των 
κέντρων δημόσιων αποφάσεων -  τού κρατικού μας μηχανισμού -  άπό 
τίς  Η,Π.Α. καί τό ΝΑΤΟ, 'Η έφτάχρονη στρατιωτική δικτατορία 
ήταν , ξενοκίνητη; Μ’ εόκαιρία ,τόν ,έμφύλιοπόλεμο ο'ι υπηρεσίες των 
Η.Π.Λ. διείσδυσήν άποφαστικά σ ’ όλ,ους τούς μηχανισμούς τής δη- 

,μόσιας ?ωή^τής χώρας μας, μά Ιδιαίτερα βέβαια στις ένοπλες^δυ- 
νάμέ*ις. Κι όταν κρ ίθήκε _ πώς ο'ι δημοκρατικές διαδικασίες θά άξιο-

• πΡιόντουσαν κυριαρχικά απατόν λ,.αό μας, τότε κινήθηκαν οι μηχα- 
' \ ι̂σμοί έλέγχου καί έξάρτησης, καταπατήθηκε ή λαϊκή κυριαρχία,

ά'ΛχστΓάλθηκε? κάθε 'ίχνος δημοκρατικής διαδικασίας καί βυθίστηκε, ή 
χιίρα μας στον μεσαίωνα τής έφταετίας.· Κι’ έγινε βίωμα τού λαού 
μας πώς λα,ϊκή κυριαρχία δέν νοεϊτατ έξω άπό τά πλαίσια τής έθνι- 
κής μας ανεξαρτησίας, Γ ι ’ αύτό ή αποδέσμευση τής 'Ελλάδας άπό 
τό, ΝΑΤΟ καί τίς  Η.Π.Α., ή έλληνοποίησθ τού κρατικού μας μηχανι-

• ο̂ Λ)ύ αποτίιλε.'ί τ.όν· πρώτο' καί πιό άμεσο .στόχο τού Κινήματος μας.
• 'Η έθ ν ική* μας, άπελευθέρ-ώσι άποτελεϊ προϋπόθεσι τής λαϊκής κυριαρ

χίας. "Ομως δέν άρκεϊ, Γτατί ή λαϊκή μας κυριαρχία δέν υπονομεύει 
ται μόνο άπό τίς  ξ£νες υπηρεσίες, τίς ’ Αμερικάνικες βάσεις καί
%6 ΝΑΤΟ. 'Υπονομεύεται πιό ύπουλα καί πιό άποφαστικά άπ’ τά ξένα 
καί ντόπια μονοπωλιακά συγκροτήματα πού έλέγχουν τήν οίκονομική 
ζωή τ^ς χώρα  ̂ |αας, τίς^ μεγάλες εθνικές μας-επιλογές.
Καί ειναϊ γ Ι ’ αύτό προϋπόθεση τής.λαϊκής κυριαρχίας δ σοσιαλιστικός 
μετασχηματισμός, ή κ - ινωνική^άπελευθέρωση τού έργζόμενου έλληνα.
Τό τρίπτυχο τού κινήματος μας -  ’ Εθνική ’ Ανεξαρτησία, Ααϊκή 
Κυριαρχία, Κοινωνική ’ Απελευθέρωση ¿¡· είναι ένιαϊο καί άδιαίρετο. 
Καί ειΐαι  γ ’ αύτό·δ άγώνας μας Ιδιαίτερα άνηφορικός« Γιατί ή ξενο
κίνητη δικτατορία στήν πατρίδα -μας δέν έπεσε ούτε άπό λαϊκή 
έπανάστοίση ούτε άπ(? έθν ικοαπελευθερωτ ικό στρατιωτικό κίνημα.
Οι μηχανισμοί εξάρτησης δεν εξαρθρώθηκαν. Παραμένουν ούσιαστι- 
κά άθικτοι. * 5
,·
• Τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. πιστεύε-ι στήν πειθώ, στήν δημοκρατική διαδικασία. 
’ Επιδιώκει τήν έ-πίτευξη των στόχων του μέ ειρηνικά καί νόμιμα 
μέσα. Ταυτόχρονα θά πρέπει .νά τονίσουμε πώς είμαστε πάντα έτοι
μοι νά υπερασπίσουμε γτύν έθν ική μας ανεξαρτησία κα  ̂ τήν έ(δαφι- 
κή μας άκεραιότητα μέ ολαΛά μέσα, πού διαθέτει τό έθνος. "Οπως 
ταύτόχρονα είμαστε άποφασιμένοι νά υπερασπίσουμε μέ όλα τά 
μέσατό άναφαίρετο δικαίωμα το·ύ λαού νά έκφράζει έλεύθερα τίς 
θέσεις του καί νά άν^δεικνύει δημοκρατικά κυβερνήσεις τής άρε- 
σκε ίας του γιά τήν εφαρμογή προγραμμάτων τής άρε-'κείας του,

λ#



*0 βαθύς σεβαρμός μας προς τό δημοκρατικό διαδικασία καί τόν 
αδέσμευτη λαϊκό κυριαρχία μας έπιβάλλει νά μόν Ανεχθούμε καμμίά 
παραβίαση τ?)ςτλαϊκό;ς θέλησης. "Αν τ<5 114 είχε πάρει σάρκα καί 
οστά δέν θά είχε ποτά υπάρξει ή 21η ’ Απρίλη. Αύτό το τονίζομε 
γιά νά καταγγείλουμε ταυτόχρονα δυό Ασύστατες κατηγορίες. 'Η πρώ
τη είναι πώς είμαστε Αφελείς, πώς δέν εχουμε κατανόηση της δομής 
των δυνάμεων πού στέκονται στό δρόμο της έθνικης ανεξαρτησίας, της 
λαϊκής κυριαρχίας καί της κοινωνικός απελευθέρωσης, γνώση έχουμε. 
Μά^έχουμε ταύτόχρονα κάνει την έκλονό μας.  ̂ ’Επιλέξαρε τόν πειθώ 
καί τόν δημοκρατικό διαδικασία -  χωρίς νά Αγνοούμε όχι τό δικαίω
μα Αλλά τό καθήκον τού πολίτη γιά αύτοάμυνα, γιά τόν προστασία 
των δημοκρατικών θεσμών καί της λαϊκόζ κυριαρχίας. 'Η δεύτερη 
Ασύστατη κατηγορία είναι πώς τό ΠΑ.Σ^.Κ. ύποθάλπτει τόν άποψη πώς 
τό πέρασμα πρός τόν σοσιαλισμό δέν είναι δυνατό νά γίνει μέ 
έίρηνικά μέσα,γπώς·ή νόμιμη παρουσία του στόν δημόσιο χώρο τός 
’ Ελλάδας δέν είναι παρά προπέτασμα καπνού γιά τίς πραγματικές 
του προθέσεις. Τ0 ¿ρώτημα πού Αφορά τό πέρασμα στό Σοσιαλισμό 
έχει'Ασφαλώς τεράστιο ένδιαφέρον. Είτε εχουμε δίκιο είτε άδικο 
ή θέση μας είναι σαφές. Τό ΠΑΣΟΚ. Αγωνίζεται γιά τόν σοσιαλιστικό 
μετασχηματισμό στήν ’ Ελλάδα μέ ειρηνικά καί δημοκρατικά μόνο 
μέσα. Καί καταγγέλουμε Απερίφραστα όσουο; κυκλοφορούν ψιθύρους 
πώς άλλες είναι οι προθέσεις μας. Καί κάτι πάρα πάνω. Καλούμε 
τά μέλη μας νά έπισημάνουν εκείνους πού κυκλοφορούν αύτές τίς 
Φήμες, νά τούς Απομονώσουν καί νά τούς καταγγείλουν στά υπεύθυνα 
όργανα της οργάνωσης.

Τό Κίνημα μας είναι νέο. Δέν έχει παράδοση. Τά μέλη μας καί τά 
στελέχη μας προέρχονται Από πολλές πολιτικές πηγές; Τίς Αντιστα
σιακές οργανώσεις πού Αναπτύχτηκαν κατά τ$ν περίοδο της έφτάχρο- 
νης δικτατορίας, τόν Αριστέρα τός παληάς "Ενωσης Κέντρου, καί 
την παραδοσίκη αριστερά. Ταύτόχρονα έκφράζουμε η προσπαθούμε νά 
έκράσουμε τόν έργατικό τάξη, την αγροτικό τάξη, τόν βιοτέχνη, 
τόν μικροεπανγελματία. τόν μισθωτό -  καί πάντα βέβαια τ^ν νεο
λαία μας. Κι’ ειναι γ ι ’ αύτό δύσκολο νά δημιουργόσουμε Απ’ την Αρχό 
ε.ΐτε^μιά κοινό ερμηνεία της διακόρυξης της 3ης τού Σεπτέμβρη', 
πού όλοι τόν Αποδεχόμαστε είτε τό συντροφικό ενιαίο πνεύμα πού 
θά μάσ έπιτρέπει νά .'δ ιαφωνούμε Αλλά καί νά πειθαρχούμε. 'Ολα 
αυτά Απαιτούν χρόνο, επίμονό κι ύπομονό.

Κανείς δέν γεννιέται σοσιαλιστές. Τό Ιδεολογικό πλαίσιο χαλυβδώ- 
νεται όχι στό γραφεύο, τό σαλόνι η τό έλίτικο σεμινάριο Αλλά 
στόν καθημερινό πάλη γιά τίς  διεκδικήσεις τού^έργαζόμενου ελλη- 
να. Γ ι ’ αύτό προτεύουσα σημασία έχει όχι τό "είναι11 Αλλά τό "γίγ
νεσθαι" -  αν μού έπιτραπε^ καί μιά καθαρευουσιάνικη έκφραση. - 
"Εργο τού Κινόματός μας είναι νά προωθόσει στά πλαίσια τών λαν
κών Αγώνων εκείνες τίς  πολιτικές καί ίδιεολογικές ζυμώσεις που 
δδηγρύν στόν συνειδητοποίηση της Αναγκαιότητας τού σοσιαλισμού.
Μόνο στό μέτρο πού συμβάλλουμε σ ’ αυτό την ιστορικό διαδικασία 
είμαστε σοσιαλιστές.

Γ ι ’ αύτόν ακριβώς τόν λόγο είναι λάθος νά μιλάμε γιά ξένα 
πρότυπα, νά μεταφέρουμε δογματικά έμπειρίες άλλων ^ωρών καί άλλων 
περιόδων στόν έλληνικό πραγματικότητα. 'Εργο μας είναι νά Ανα
πτύξου,ε νά προωθόσουμε, νά πραγματοποιόαουμε στην 'Ελλάδα τόν 
σοσιαλιστίκό μετασχηματισμό έτσι πού νά Ανταποκρίνεται στόν ελλη
νικό πραγματικότητα καί πού 'νά Αντικατοπτρίζει τά συμφέροντα 
τού καταπιεζομέ’νου, εργαζόμενου ελληνα -  κι όχι οποιοσδήποτε κα
τεστημένου. * , , ,\ Λ ̂  ̂ γιάΤτό ορατο μέλλον

Στόχοι μας στόν κοινωνικοοικονομικό τομέα/ειναι η κοινωνι
κοποίηση, ή αύτοδιαχείρηση, δ προγραμματισμός καί ή Αποκέντρωση. 
'Η κοινωνικοποίηση δέν ταυτίζεται μέ τόν κρατικοποίηση η τόν 
έθνικοποίηση. Πέρνει πολλές μορφές, πού Αποσκοπούν νά έξασφαλί- 
σουν τό συμμέτοχη τών έργαζομένων μά καί γενικώτερα τών πολιτών 
πού έπιρρεάζονται Από τίς  λειτουργίες μιας έπιχειρηματικός μο
νάδας σ ’ όλες τίς Αποφάσεις πού τούς Αφορούν.

Τόν κοινωνικοποίσητ) τόν έπιδιώκουμε γιά τίς  βασικές μονάδες 
παραγωγής. "Αν αύτέ^ έχουν πανεθνικό · χαρακτόρα. τότε φορέας 
έλέγχου πρέπει νά είναι τό κράτος. "Αν αυτές έχουν περιφερειακό 
( δια^ερισματικό) χαρακτήρα καί σημασία, δ φορέας έλέγχου πρέπει 
νά είναι ή περιφέρεια η τά διαμέρισμα της χώρας. Τέλος, αν οι 
¿πιχειρόσεις ένουν μόνο τοπικό σημασία, τότε φορέςς -πρέπει νά



είναι ο δήμος η ή κοινότητα. Σχόλες τίς  περιπτώσεις κοινωνικο
ποίησης *■ Εξυπακούεται ή αύτοδιαχείρηση -  δηλαδή ή άμεση καί πλή
ρης συμμετοχή τών Εργαζομένων στή διοίκηση τής έπιχείρησης.Αύτά

τά μέτρα καλύπτουν τις βασικός μονάδες παραγωγής στον βιομηχα
νικό τομέα, στον τομέα τής ,ε νέργε ιας καί των μεταφορών. ’ Αφορούν 
ταύτόχρονα .'όλο τό χρηματοδοτικό σύστημα καί τό μεγάλο εισαγωγικό 
καί Εξαγω'τικό εμπόριο. ’ Αφορούν .μέ ιδιαίτερη έμφαση τίς ξένες 
έταιρεΐ,ες -  πού είναι οI, κύριοι φορείς των πολυεθνικών μονο.πω- 

. λ ίων. Στρν τομέα τής Αγροτικής παραγωγής, τού εμπορίου καί τής 
- β ι ο θ ά  προωθηθή η συνεταιριστική μορφή Εκμετάλλευσης 

π,ού ικανοποιεί ταύτόχρονα καί. τον όρο της κοινώνικοπρίησης. καί 
τον όρο τής αύτοδιαχείρησης, Είναι Αστεύο ή κακόβουλο νά μάς^Απο
δίδουν τήν πρόθεση νά πάρουμε τό χωράφι τού^Αγρότη ρ τό διαμέ- 
ρισμα τού. μικροαστού. Στόχοι μας. αντίθετα ει.ναι νά ανεβάσουμε 
τό Επίπεδο διαβίωσης καθώς καί τό μέτρο, συμμετοχής στις αποφάν
σεις πού τούς αφορούν όλων τών μή προνομιούχων ελλή.νων. ΕΑλλά 
πέρα Απ’ τήν κοινωνικοποίηση υπάρχει καί ή. Αναγκαιότητα τής συνει
δητής καθοδήγησης τής πορείας τής οίκονομίας μας, δηλαδή-τού οι
κονομικού προγραμματισμού. Μα ό προγραμματισμός στήν τεχνική διαδι
κασία ε.ιναι έφικτήςΑκόμη καί σε καπιταλιστικά πλαίσια. Μά ούτε 
προγραμματισμός Από γράφειοκρατεΐες κομματικές δεν Εξασφαλίζει 
τήν ..Εξυπηρέτηση τών Αναγκών τού λαού. Γ ι ’ αύτό ό προγραμματισμός 
πρέπει νά είναι κοινωνικός, νά πραγματοποιεΤται σταδιακά από τ 
τούς αμεσα ένδ ιαφερόμενους πολίτες, Απόήτήν τοπική μονάδα καί 
τήν περιφέρεια καί τήν κοινωνική ολότητα. Κι’ αύτή Ακριβώς είναι 
ή έννοια τού αποκεντρωμένου κοινωνικού προγραμματισμού.

Μά υπάρχει'1 ένα βασικό έρώτήμα πού δεν μπορούμε νά τό αΑοφύγου- 
με. Αύτή ή πορεία πρός τόν σοσιαλιστικό μετασχηματισμό μπορεί αρα- 
γες νά γίνει μέ οριακές μεταρρυθμίσεις σέ μακρό χρόνο ή Απαιτ&ι 
μιά σειρά Από κρίσιμες θεσμολογικές Αλλαγές πού πρέπει νά πραγμα
τοποιηθούν ταύτόχρονα; 'Υπάρχει μιά παγκόσμια εμπειρία πού'δέν 
πρέπει νά Αγνοηθεί. 'Οριακές θεσμολογικές αλλαγές στά πλαίσια τού 
καπιταλισμού έκφυλίζονται -  κι αύτό γιατί υπάρχει υιά άμεση’-προ
σαρμογή τού συστήματος πού τού Επιτρέπει νά τίς Ενσωματώσει νά 
τίς Αξιοποιήσει καί τελικά νά τίς Εξουδετερώσει. Είναι Επομένως 
βέβαιο πώς υπάρχει μιά δέσμη από σ «Μ,σταμένες θερ^ολογικές' Αλλα
γές πού πρέπει νά πραγματοποιηθούνε ταύτόχρονα -  άν πρόκειται νά 
ανοίξει δ δρόμος πρός τόν σοσιαλιστικό μετασχηματισμό.

Μά 'τότε υπάρχει τό'ερώτημα; Πρός τι ό'ικαθημερ ι νο ί Αγώνες γιά 
.συγκεκρ ιμένες διεκδικήσεις τών Εργαζομένων καί γιά Αλλαγή; Σέντί 
δφελόύν; Δύο είναι οΐ Απαντή’σεις, Πρώτο, πώς- κάθε κατάκτηση στούς 
κοινωνικούς αγώνες εύνοεύ, έστω προσωρινά τόν καπιεσμένο λαό μας, 
-έστω κι ’ αν δέν αποτελεύ αποφασιστικό βήμα στήν πορεύα πρός τήν 
κοινωνική Απελευθέρωση. Δεύτερο, μόνο ένας κομματικός φορέας 
πού ταυτίζεται στήν καθημερινή πράξη μέ τούς καταπιέζομε νους 
μπορεί νά διεκδικήσει τήν' Εμπιστοσύνη τους καί τήν υποστήριξή 
τους σέ μιά μακροπρόθεσμη προσπάθεια γιά τό σοσιαλιστικό μετα
σχηματισμό τής. κοινωνίας.μέ δημοκρατικά μέσα.

Είναι γ ι ’ αύτό Απαραίτητό νά δώσουμε τό σωστό βάρος στούς Α
γώνες γιά βραχυπρόθεσμα αιτήματα τού λαού -  τόσο στόν Εξωκοινο
βουλευτικό όσο καί στό\> κοινοβουλευτικό στίβο.

• . ? > Λ
Πραγματικά τό Κίνημά μας έχει δυό τομείς δράσης. Τόν Εξωκοι

νοβουλευτικό καί τόν κοινοβουλευτικό. Είναι λάθος τερράστιο νά 
τούς βλέπουμεε σάν ανταγωνιστικούς. Είναι κι ο'ι δύο Απαραίτητοι -  
καί τελικά ή επιτυχία μας στόν ένα Εξαρτάται Από τή δουλειά μας 
καί στόν άλλο.

Τά Αστικά κόμρατα κατά κανόνα έχουν μόνο ή κάτά.κύριο λόγο 
κοινοβουλευτική έκφραση. Σ’ αντιδιαστόλή, κόμματα πού στηρίζονται 
αποκλειστικά στήν εξωκοινοβουλευτική δραστηριότητα είναι ή κα
ταλήγουν νά είναι έ’ιτέ λέσχες είτε Επαναστατικοί μηχανισμοί. 
Σοσιαλιστικό Κίνησα μέ κοινοβουλευτική μόνο έκφραση δέν νοείται. 
Γιατί τό κοινοβούλιο ασχολούται μέ τά αμεσα, βραχυπρόθεσμα προ
βλήματα τής χώρας καί κατά κανόνα, κάτω Απ’ τίς  καλύτερες ακόμη_ συν
θήκες, μπορεύ νά επιφέρει οριακές μεταρρυθμίσεις μόνο στούς'κοι
νοτικούς θεσμούς. Σπάνια είναι ή 'περίπτωση συντακτικής Εθνοσυνέλευ
ση -  κι αύτή ακριβώς ή εξαίρεση Επι^εβαιώνει^τόν κανόνα. Σοσιαλι
στικό Κίνημα χωρίς κοινοβουλευτική έκφρασή είναι κατ’ Ανάγκην 
γνήσια Επαναστατικό - διή,αδή δέν συμβιβάζεται μέ τήν θέση πώς



τό πέρασμα στο σοσιαλισμό είναι .δυνατό με δημοκρατικά μέσα.σέ 
συνδυασμό μέ τό δικαίωμα καί καθήκον του πολίτη νά έπαγρυπνει 
γιά τήν προάσπιση της λαϊκές κυριαρχίας ένάντια σε κάθε έπιβουλή.

'Η θέση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. είναι δοσμένη. 'Αγωνιζόμαστε γιά τήν κοι
νωνικό Απελευθέρωση, τον σοσιαλιστικό μετασχηματισμό της έλληνι- 
κης κοινωνίας μέ μέσα δημοκρατικά καί μόνο, μά επιμένουμε ταυτό
χρονα στην Ανάγκη νά συνειδητοποιήσει κάθε πολίτης τόσο τό δι
καίωμα του οσο καί τό καθήκον του νά προασπίζει τη λαϊκό κυριαρ
χία καί τό δημοκρατικό διαδικασία πρός όλες ανεξαίρετα τίς  κατευ
θύνσεις. '0  Αγώνας μας πόρνε ι δυό μορφές -  τήν έξωκοινοβουλευτική 
καί τόν κοινοβουλευτική-. 'Εξω από τό κοινοβούλιο, Αλλά μάσα σε 
νόμιμα πλαίσια, συμμετέχουμε καί συμβάλλουμε στούς διεκδικητι- 
κούς Αγώνες τού λαού μας. Μέσα στό κοινοβούλιο έχουμε την εύκαι- 
ρία νά καταστόσουμε σαφείς τίς  θύσεις μας σέ πανελλόνια κλίμακα,, 
μά ταυτόχρονα νά συμβάλλουμε στό μέτρο της κοινοβουλευτικής μας 
παρουσίας καί των θεσμολογικών πλαισίων σέ οριακές έστω μεταρρθθμί 
σεις γιά τόν Ικανοποίηση λαϊκών αιτημάτων, Μά τόσο η έξωκοινο- 
βουλευτίκό μας όσο κ ι ’ η κοινοβουλευτική μας παρουσία πρέπει νά 
κατευθύνεται Από τη βασικό Αρχή -  πώς στά πλαίσια της καπιταλι
στικός κοινωνίας καί οικονομικής δομής είναι Αδύνατα μακροπρό-1 
θεσμα ή έπίλυση των προβλημάτων της χώρας καί τού λαού μας. ”Αν 
χάσουμε αύτή τόν οπτικό γωνία, τότε πάψαμε νά είμαστε σοσιαλιστι
κό κίνημα καί μεταβληθόκαμε σε'σοσιαλδημοκράτες. Καί είναι γ ι ’ αύ
τό Απαραίτητο κάθε πολιτικό μας πράξη είτε μέσα είτε έξω Από τό 
κοινοβούλιο νά συμβάλλει Ιδεολογικό καί πολιτικό εκείνη ζύμω
ση πού θά καταστήσει ¿ΠΧΤίΐΜ*I» στον εργαζόμενο έλληνα τόν Αναγκαιό
τητα τού σοσιαλιστικού μετασχηματισμού.

Πολλοί μάς θέτουν τό έρώτυμαι Είναι τό ΠΑ,ΣΟ.Κ, κόμμα πού διεκ- 
δικεϊ τόν έξουσία; Μά τό ερώτημα, είναι απλοϊκό. Γιατί είναι σαφές 
πώς δ σοσιαλιστικός μετασχηματισμός δεν μπορεί νά πραγματοπόιηθεϊ 
παρά μόνον όταν τό κίνημα διαθέτει έξουσία. Καί προϋπόθεση, δη- 
λαδό όρος Αναγκαίος Αλλο! όχι Αναγκαστικά έπαρκός, είναι τό 
ΠΑΣΟΚ νά γίνει κυβέρνηση της χώρας. Αυτή η δυνατότητα δέν είναι 
Απρόσιτη. ’ Αντίθετα, στά πλαίσια μιας δημοκρατικής διαδικασίας 
καί στό μέτρο πού θά μπορέσο’>αε νά περάσουμε τίς  θέσεις μας στό 
λαό, θά πρέπει νά προσβλέπουμε σέ μιά γιγάντια λαϊκό βάση -  στό 
μεγάλη πλειοψηφία τών^έλληνων πού καί καταπιέζονται καί^στεροϋν- 
ται τά προνόμια της ο ’ικονομικης ολιγαρχίας. Τό ΠΑΣΟΚ ανήκει στόν 
εργάτη, τόν αγρότη, τόν βΐξ)τέχν'Γ), τόν μικροεπαγγελμσ,τία, τόν 
μισθωτό καί στό νεολαία. Είναι η δέν είναι γιγάντια αύτη ή λαϊκό 
βάση; Πρός τ ί  ή απαισιοδοξία;

Μά όσοι θέτουν τό ερώτημα τό πάνε Αλλού. Σκύφτηκαν πώε; γιά νά 
κατακτόσει τόν έμπίστοσύνη της λαϊκής μάζας τό ΠΑΣΟΚ θά απαιτη
θεί ένας κάποιος χρόνος. Γιά λόγους πού τούς Αφορούν, βρίσκουν 
πώς αυτός δ χρόνος ίσως νά>είναι υποκειμενικά μεγάλος. Βρίσκουν 
πώς αν στό θέση τού ΠΑΣΟΚ ύπηρχε μιά μεγάλη "δημοκρατικό παρά
ταξη" κάτω Απ’ τά δικίά μας ηγεσία, θά μπορούσαμε Αμέσως νά διε-  
κδικόσουμε τόν κυβέρνηση. Ναί, Αλλά τ ί  θά παρίστανε Ακριβώς -σή
μερα ή μεγάλη αύτή "δημοκρατική παράταξη"; Θά περιείχε Αναγκα
στικά δυνάμεις Αριστερές, κεντρώες καί δεΓιές. Μά μέ τι πρόγραμμα 
θά φθάναμε στήν κυβέρνηση; Μέ τό πρόγραμμα τού ΠΑΣΟΚ; "Ασφαλώς 
όχι. Γιά νά φθάσουμε έτσι στήν κυβέρνηση δηλαδή σήμερα η α’ύριο 
στά πλαίσια μιας εύρείας καί κοινωικά άχρωμης παράταξης, θά έπρε
πε νά Απεμπολίσουμε τίς  Αρχείς τού ΠΑΣΟΚ καί τή διακήρυξη της 
3ης τού Σεπτέμβρη. Γ ι ’ αύτό τό έφώτημα περιέχει υστεροβουλία -  
αποτελ,εϊ ούσιαστικά άρνηση τών Αρχών τού ΠΑΣΟΚ, Αποβλέπει στόν 
αποπροσανατολισμό τού Κινήματος καί τελικά στήν ύπονόμευση τών 
συμφερόντων του λαού μας.

”Αν δουλέψουμε σωστά, άν προχωρήσουμε στήν οργάνωση, στην 
εξεύρεση πόρων, στή διαφώτιση, στην ένεργό συμμετοχή -στούς Αγώ
νες τού λαού μας, τό Κίνημά μας θά γιναντιωθεϊ -  καί γρήγορα θά 
καταστεί δ Ιστορικός μοχλός της μεγάλης Αλλαγής στήν πατρίδα μας.'



Μά γιά νά πάμε μπρός πρέπει, νά ξεπεράσουμε μιά σειρά άπό 
δύσκολες καταστάσεις που άνονπτύχθηκαν στους κόλπους ̂ το' -\.ι νή
ματος μας .Κ ι ’ ελπίζω πραγματικά, τό Προσυνέόριο να είναι απαρχή 
μιας νέας περιόδου.

’ Αντιμετωπίσαμε μιαν αδικαιολόγητη διαμάχη άνάμεσα στούς 
κοινοβουλευτικούς_καί τούς έξωκοινωοβουλευτικούς του Κινήματος. 
'Η διαμάχη είναι άδικαιολόγητη γιατί κάθε τομέας έχει τούς δ ι 
κούς του στόχους τις  δικές του αρμοδιότητες. 'Η Κοινοβουλευτική 
ομάδα μας εκφράζει στή Βουλή καί έχει τήν κύρια εύθύνη γιά τίς 
θέσεις μας πάνω στά άμεσα καί βραχυπρόθεσμα θέματα πολιτικής 
στά πλαίσια τής Βουλής, Τά εξωκοινοβουλευτικά'όργανα έχουν τήν 
εύθύνη γιά τήν μαζ ι,κοπο ίηση τού Κινήματος, γιά τήν μεθόδευση 
των διεκδικητικων άγώνων τού λαού μας καί γιά τή χάραξή τής μα
κροπρόθεσμης στρατηγικής τού Κινήματος. Βέβαια πρέπει οργανωτικά 
καί λειτουργικά νά έξασφαλισθεΐ δ συντονισμός των δυό τομέων -  
κάτι πού μέχρι τώρα δέν κατωρθώσαμε, Γι/αύτό τό οργανωτικό 
μας σχήμα στή μεταβατική αυτή περίοδο μέχρι τό -υνέδριο πρέ
πει νά περιλάβει τούς απαραίτητους ¿κείνους μηχανισμούς πού θά 
έξασφαλίσουν τόν συντονισμό στά πλαίσια στενής καί έποΙκοδομητι· 
κής συνεργασίας.

Αύτός δ συντονισμός πέρνει ίδιαέερη σημασία σέ σχέση μέ 
τούς εξωκοινοβουλευτικούς, διεκδ ικητικούς άγωνες. Είναι σαφές 
πώς οί θέσεις μας στή βουλή θά πρέπει νά συμβαδίζουν μέήτήν έξω- 
κοινοβουλευτική μας δράση -  κι'αίιτό απαιτεί καθημερινή έπαφή, 
άλληλοπληροφόρηση καί επαγρύπνηση.

’ Αντιμετωπίσαμε επίσης μιά συστηματική καί προγραμματισμένη 
δραστηριότητα άπό μέλη τού ΠΑΣΟΚ σέ καθαρά παλαιοκομματικά πλαί
σια -  δηλαδή δραστηριότητα πού παρέκαμπτε τά όργανα τού ΠΑΣΟΚ, 
πού άποσκοπούσε στην ανάπτυξη παραγίή/ϊ/Ιισμού -  συχνά μέ χρήση τού 
ονόματος τού Προέδρου τού ΠΑΣΟΚ -  καιήπού άποσκοπούσε τελικά 
στον άποπροσανατολισμό τού κινήματος άπό τίς  σοσιαλιστικές του 
αρχές στά πλαίσια μιας ευρύτερης "δημοκρατικής παράταξης” - 
όπως άνέφερα καί πιο πάνω. Γιά όσους κινούνται σ ’ αύτά τά πλαί
σια καί μ’ αότούς τούς στόχους τό θέμα είναι άπλό, Τό ΠΑΣΟΚ, 
λέει κ ι ’ δ τίτλος του, είναι κίνημα σοσιαλιστικό. Βέβαια θά ή
ταν άστε Το νά πιστέψουμε πώς είτε όλοι οί οπαδοί τους ε’ίτε όλα ι 
τά μέλη του είναι σήμερα συνειδητά σοσιαλιστές. ’Αλλά θά πρέπει 
τά μέλη του τούλάχιστόν νά έχουν πάρει τήν απόφαση νά μπουν 
στις ζυμώσεις καί διαδικασίες έκείνες πού θά τούς καταστήσει 
συνειδητούς σοσιαλιστές στην πορεία, ’'Αν δέν μιιορούν νά· πάρουν 
αυτή τήν άπόφαση, τότε θά κάνουν καλά νά γυρέψουν' αλλού τήν πο
λιτική τους στέγη. "'

’Αντιμετιοπίσαμε’ έπτσης^ένα άλλο"πρόβλημα .Είμαστε .μαρξιστές -ή 
] άπαντήσή.μάς* ειναινναί.Καί μέ αυτό εννοούμε*; τήν άπαδοχή τ'ή
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°χ  ίι
μαρξιστικής μεθόδου άνάλυαης των 
ήγώνες των τάξεων,γιά δομή έζουσ 
κή,καί οχι τήώ άποδοχή δογμάτων»-' 
γ ίας.

κοινωνικών φαινομένων,που μιλάει 
ίας καί γι·ά -τήν έ'ξελικτ ική διαλεκ 
ή τή. χρήσή έξτρεμιστική’ς φρασεοπ

’ Αντιμετωπίσαμε τέλος καί μιά στστηματική καί καλά μανταρισμέ
νη . προσπάθε ια γιά τήν προώθηση τής δημοκρατικής διαδικασίας 
στούς κόλπους τού κινήαατος πού άποσκοπούσε ούσιαστικά στήν δη
μιουργία πολλαπλών κέντρων δύναμης μέσα στο κίνημα μέ αποτέλε
σμα ν̂ά μειωθεί ή άποτελεσματ ικότητα τού ν,εντρικού έντελεστικού 
οργάνου τού Κινήματος. 'Η δημοκρατική διαδ.ικασία έχει μιά βασι
κή ^προϋπόθεσηΠως μάς συνδέουν γερά καί κοινές άρχές. καί πίστη 
στό^Κίνημα καί σεβασμός τού ένα γιά τή γνώμη τού άλλρυ, £ώρίς 
αυτήν τ^ν προϋπόθεση ή δημοκρατική διαδικασία οδηγεί στήν σύγκρου 
ση τήν ’ίντριγκα, τήν μεθόδευση άποφάσεων καί τελικά στή διάλυση. 
Πέρα άπ’ αύτό, ή δημοκρατική διαδικασία προωθεί τό Κίνημα μόνον 
εφ^οσον συμβαδίζει μέ υπευθυνότητα καί πειθαρχία. Καί δυστυχώς 
υπάρχουν άπειρα δείγματα άπειθαρχίας κ ι ’ άνευθυνότητας ¿κείνων 
ακριβώς πού κραυγάζουν γιά δημοκρατικές διαδικασίες. Πάνω άπ’ 
ολα θά πρέπει νά γίνει συνείδηση 7Γώς ο'ι δημοκρατικά, παρμένες 
άποφάσεις στά πλαίσια συλλογικών οργάνων δεσμεύουν καί τή μειο
ψηφία. Πώςγκανένα μέλος τού Κινήματος δέν άσκέΤ κριτική σέ 
αποφάσεις έξω άτώτά πλαίσια των Αρμοδίων οργάνων. Θέλω νά" κα
ταστήσω σάφές, πώς δέν πρόκειται, νά άνεχθούμε ε’ίτε ίντριγκα, 
είτε μεθόδευση τής δημοκρατικής διαδικασίας άπό ομάδες καί



φράξιες, είτε κομματική απειθαρχία. ’ Αλλο^ιώτικα θά φόρουμε τερά
στια εύθύνη άπόναντι σ ’ έκεύνο τό τμήμα του λαού μας πού μάς 
εδοσε τόν εμπιστοσύνη του.

Στό φάση πού διανύουμε, στόν πορεία μας δηλαδή πρός το πρώτο 
Συνόδριο,τού ΠΑ.ΣΟ.Κ. δεν είναι δυνατό νά πάρει την έπιθυμητό 
της έκταση ή δημοκρατική διαδικασία. Πρώτο, γιατί ή οργανωμένη 
μας βάση δόν αντιπροσωπεύει ακόμη Ικανοποιητικά τόν πραγματικό 
μας λαϊκό βάση. Δεύτερο, γιατί ο'ι άρχες τού ΠΑ.ΣΟ.Κ. δόν έχουν 
γίνει συνείδηση σ ’ όλα τά στελεχη καί μόλη του. Τρίτο, γιατί δεν 
έχουν άκόμη έξαλειφθεΤ τελείως οι φράξιες καί οι ομάδες στούς 
κόλπους μας, πού άξιοποιούν τίς δημοκρατικός διαδικασίες γιά τόν 
έπίτευξη δικών τους στόχων. Μό τό ξεπόρασμα αδτών των έμποδίων 
θά προχωρόσουμε στό συνόδριο. Καί στόν πλόρη εσωτερικό έκδημο- 
κρατικοποίηση τού Κινήματος μας.

'Υπάρχει τόλος ο ρόλος τού Προόδρου στό Κίνημα. Φυσικά πρό- 
πει νά έκλόγεται εμμεσα από τη βάση, δηλα^ό άπ’ τό Συνόδριο. 
Φυσικά πρόπει νά εχει σήψεις αρμοδιότητες κάί νά λειτουργεύ 
στά πλαίσια των συλλογικών οργάνων όπως θά ορίζει δ έσωτερικός 
κανονισμός τού Κινόματος. Δόν είναι όμως δυνατόν νά περιωρισθεύ 
δ ρόλος του στόν έκφώνιση λόγων στό Βουλό η άπό τό μπαλκόνι.
Τό Συνέδριο θά δοθεί λύση σ ’ αύτά τά θό ,̂ατα -  κ ι ’ έλπίζω λύση γιά 
όλους 'ικανοποιητΐκό^ Μόχρι έκείνη τόν ώρα αίσθάνομαι πώς εχω 
έπαυξημόνες ευθύνες. Πόρα τόν πρωτοβουλία στις 3 Σεπτόμβρη νιά 
τη θεμελίωση στην 'Ελλάδα ένός Σοσιαλιστικού Κινόματος -  κ ι ’ εχω 
βαρύ τό αίσθημα της ευθύνης καί άπενταντι ττόν δργανωμόνη βάση 
μας μά καί άπόναντι στούς δπαδούς μας. Σ’ αύτό τόν ευθηνη θά 
άνταποκριθώ.

Αυτή την Ιστορικό γιά τό Κίνημά μας μόρα σας καλώ νά προχωρ 
ρηστε στόν έκλογό μελών κεντρικής έπιτροπης μό μόνο γνώμονα τό 
συμφέρον τού Σοσιαλιστικού μας Κινόματος. Διαλόξτε πρόσωπα πού 
γνό^ια εκφράζουν τό Κίνημα, πού πιστεύουν στίι; δημοκρατικός 
διαδικασίες μά πού ταύτόχρονα έχουν αίσθημα ευθύνης καί γνωρίζουν 
πώς νά πειθαρχούν στις συλλογικός μας αποφάσεις. Με τόν ψηφό 
σας σόμερα θά θόσετε τά οργανωτικά θεμόλια ενός Κινόματος πού 
θά φόρει τόν μεγάλη αλλαγή στόν πατρίδά μας.


