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Η τραγωδία της Κύπρου καθώς και οι κίνδυνοι που έχουν προκύψει για το έθνος, τόσο από την αδίστακτη
επεκτατική πολιτική του Πενταγώνου στα πλαίσια του ΝΑΤΟ, όσο και από την προσπάθεια της αμερι-
κανοκίνητης χούντας να μετατραπούν οι ένοπλες δυνάμεις μας αποκλειστικά σε όργανο αστυνόμευσης
του Ελληνικού χώρου, κυριαρχούν στη σκέψη κάθε Έλληνα.

Όμως η ενότητα του Λαού στην απόφασή του να αντιμετωπίσει ανυποχώρητα τον εξωτερικό κίνδυνο
και κάθε επιβουλή ενάντια στην ακεραιότητα της εθνικής μας παρουσίας δε δικαιώνει την απραξία της
κυβέρνησης σε τρεις κρίσιμους τομείς: την τιμωρία των ενόχων της επταετίας, της σφαγής του Πολυτε-
χνείου και της Κυπριακής τραγωδίας, την κάθαρση του κρατικού μηχανισμού και την πλέρια αποκατά-
σταση των θυμάτων της κατοχής.

Είναι βαθιά η ανησυχία του Ελληνικού λαού, γιατί οι επαγγελίες της κυβέρνησης για την αποκατάσταση
ομαλής πολιτικής ζωής θα αποτελέσουν λόγια κενά περιεχομένου αν δε συνοδευτούν -το γρηγορότερο
δυνατό- από την τιμωρία, την κάθαρση και την αποκατάσταση. Λέγεται ότι δεν ήρθε η ώρα. Ότι τώρα
προέχει το εθνικό θέμα. Μα το επιχείρημα δεν ευσταθεί.

Πώς είναι δυνατό να παραμένουν σε θέσεις κρίσιμες για το έθνος εκείνοι που ευθύνονται για την εθνική
συμφορά; Ακριβώς γιατί η Ελλάδα βρίσκεται σήμερα σε αποφασιστική καμπή, ακριβώς γι' αυτό το λόγο,
πρέπει να προχωρήσουμε με θάρρος στην τιμωρία, την κάθαρση και την αποκατάσταση.

Για να προστατέψουμε το έθνος, για να ανοίξουμε το δρόμο που οδηγεί στην αδέσμευτη λαϊκή κυριαρχία
και τη δημοκρατία. Σ' αυτά τα πλαίσια πρέπει να ερμηνευτεί και η δικιά μας απόφαση να προχωρήσουμε
σήμερα σε μια πολιτική πράξη, στη διακήρυξη των βασικών αρχών και στόχων ενός νέου πολιτικού Κι-
νήματος, του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος.

Μόνο με την ενεργό πολιτική παρουσία των πολιτών, απ' άκρου εις άκρο της Ελλάδας, θα εξασφαλιστούν
τόσο η εθνική μας ανεξαρτησία όσο και η λαϊκή κυριαρχία. Ήρθε η ώρα να περάσουμε από την παθητική
αναμονή στην ενεργό λαϊκή παρουσία για τη διαμόρφωση του μέλλοντος της χώρας μας.

Η ρίζα της συμφοράς βρίσκεται στην εξάρτηση της Πατρίδας μας. Τα επτά μεσαιωνικά χρόνια που
πέρασαν με τη στυγνή στρατιωτική δικτατορία και η τραγωδία της Κύπρου δεν αποτελούν παρά μια ι-
διαίτερα σκληρή έκφραση της εξάρτησης της Ελλάδας από το ιμπεριαλιστικό κατεστημένο των ΗΠΑ
και του ΝΑΤΟ.

Μεταβλήθηκε η Ελλάδα σε προχωρημένο πυρηνικό φυλάκιο του Πενταγώνου, για να εξυπηρετηθούν
πιο αποτελεσματικά τα στρατιωτικά και οικονομικά συμφέροντα των μεγάλων μονοπωλίων.

Διακήρυξη της 3ης του Σεπτέμβρη

Ιδρυτική Διακήρυξη του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος

3 Σεπτεμβρίου 1974
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Διαβρώθηκε ο κρατικός μηχανισμός, οι ένοπλες δυνάμεις, τα κόμματα, ο συνδικαλισμός, η πολιτική
ηγεσία του τόπου έτσι, ώστε να καταστεί δυνατή η επιβολή ξενοκίνητης στρατιωτικής δικτατορίας, όταν
αυτό κρίθηκε πως συνέφερε την Ουάσιγκτον.

Επιβλήθηκε η στρατιωτική δικτατορία για να ανακοπεί η πορεία του Λαού μας προς τη λαϊκή κυριαρχία
και την εθνική ανεξαρτησία. Προκλήθηκε το πραξικόπημα κατά του Μακαρίου και ακολούθησε η βάναυση
τουρκική εισβολή στην Κύπρο, για να διχοτομηθεί η Μεγαλόνησος και να αποτελέσει τελικά ένα νέο
στρατιωτικό ορμητήριο των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ στην Ανατολική Μεσόγειο.

Μεταβλήθηκε η πατρίδα μας σε ξέφραγο αμπέλι, για να διαβρωθεί η οικονομία μας από τις πολυεθνικές
επιχειρήσεις των ΗΠΑ και της Δύσης, με τη συνεργασία πάντα του ντόπιου μεταπρατικού κεφαλαίου.

Για να μαραθεί η ελληνική ύπαιθρος, για να μην αποδίδει ο ιδρώτας του αγρότη, για να συνεχιστεί η με-
τανάστευση, η προσφορά φτηνής εργασίας στην πρωτεύουσα, μα και στην ξενιτιά, την Ευρώπη, την Αυ-
στραλία, τον Καναδά.

Η πορεία προς την υποτέλεια, την υπονόμευση των εθνικών μας συμφερόντων, τη διάβρωση της λαϊκής
κυριαρχίας, τον οικονομικό μαρασμό και την εκμετάλλευση του Έλληνα εργαζόμενου πρέπει να ανακοπεί.
Αντίθετα πρέπει να προχωρήσουμε με θάρρος και αποφασιστικότητα στη θεμελίωση μιας νέας Ελλάδας.

Ανακοινώνουμε σήμερα την εκκίνηση ενός νέου πολιτικού Κινήματος που πιστεύουμε ότι εκφράζει τους
πόθους και τις ανάγκες του απλού Έλληνα, ενός Κινήματος που να ανήκει στον αγρότη, τον εργάτη, το
βιοτέχνη, το μισθωτό, τον υπάλληλο, στη θαρραλέα και φωτισμένη νεολαία μας.

Τους καλούμε να πυκνώσουν τις τάξεις του. Να στελεχώσουν και να συμμετάσχουν στην κατεύθυνση
ενός Κινήματος που θα προωθήσει ταυτόχρονα την εθνική μας ανεξαρτησία, τη λαϊκή κυριαρχία, την
κοινωνική απελευθέρωση και τη δημοκρατία σ' όλες τις φάσεις της δημόσιας ζωής.

Βασικός κυριαρχικός στόχος του Κινήματος είναι η δημιουργία πολιτείας απαλλαγμένης από ξένο έλεγχο
ή επεμβάσεις, πολιτείας απαλλαγμένης από έλεγχο ή επιρροή της οικονομικής ολιγαρχίας, πολιτείας ταγ-
μένης στην προστασία του Έθνους και στην υπηρεσία του Λαού.

Η εθνική ανεξαρτησία είναι αναπόσπαστα δεμένη με τη λαϊκή κυριαρχία, με τη δημοκρατία σε κάθε
φάση της ζωής του τόπου, με την ενεργό συμμετοχή του πολίτη σ' όλες τις αποφάσεις που τον αφορούν.

Μα είναι ταυτόχρονα συνυφασμένη με την απαλλαγή της οικονομίας μας από τον έλεγχο του ξένου μο-
νοπωλιακού και ντόπιου μεταπρατικού κεφαλαίου που διαμορφώνει την οικονομική, την κοινωνική, την
πολιτική και την πολιτιστική μας πορεία, σύμφωνα με τα συμφέροντα όχι του Λαού αλλά της οικονομικής
ολιγαρχίας.

Και βέβαια πρέπει η Ελλάδα να αποχωρήσει και από το στρατιωτικό και από το πολιτικό ΝΑΤΟ. Και
βέβαια πρέπει να ακυρωθούν όλες οι διμερείς συμφωνίες που έχουν επιτρέψει στο Πεντάγωνο να μετα-
τρέψει την Ελλάδα σε ορμητήριο για την προώθηση της επεκτατικής του πολιτικής.

Μα πίσω από το ΝΑΤΟ, πίσω από τις αμερικάνικες βάσεις είναι οι μονοπωλιακές πολυεθνικές επιχειρήσεις
και τα ντόπια υποκατάστατά τους. Γι' αυτό η κοινωνική απελευθέρωση, ο σοσιαλιστικός μετασχηματισμός,
αποτελεί το θεμέλιο λίθο του Κινήματός μας.

Για να απολαμβάνει ο αγρότης το προϊόν του ιδρώτα του και της γης του, για να απολαμβάνει ο εργάτης,
ο βιοτέχνης, ο μισθωτός, ο υπάλληλος, ο απλός Έλληνας, το προϊόν του μόχθου του. Για να καταπολεμηθεί
αποτελεσματικά η εντυπωσιακή εισοδηματική ανισότητα ανάμεσα σε γεωγραφικές περιφέρειες και κοι-
νωνικά στρώματα που χαρακτηρίζει τη σύγχρονη Ελλάδα.

Για να πάψει η εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Για να συμμετέχει ενεργά ο Λαός στον προγραμ-
ματισμό της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής πορείας της Χώρας. Για να εξασφαλιστεί η εργασία
και η κατοικία σε όλους τους Έλληνες.
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Για να καταργηθούν τα προνόμια των λίγων στην ιατρική, νοσοκομειακή και φαρμακευτική περίθαλψη.
Για να προστατευτούν η μητέρα, το παιδί, τα γερατειά. Για να κατοχυρωθεί η κοινωνική και η οικονομική
ισότητα των δύο φύλων. Για να ελευθερωθεί η σκέψη και να γίνει η παιδεία κτήμα όλων των Ελλήνων.

Η σημερινή διακήρυξη των αρχών του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος αποτελεί εκκίνηση για
την ίδρυση, στελέχωση και θεμελίωση ενός Κινήματος που θέλουμε να αποτελέσει το φορέα όλων των
γνήσια προοδευτικών και δημοκρατικών δυνάμεων της χώρας.

Κάνουμε έκκληση αυτές οι δυνάμεις ενωμένες να προχωρήσουν στον αγώνα. Θεμελιακή αρχή του Κι-
νήματος είναι η απόλυτα κατοχυρωμένη δημοκρατική διαδικασία -από τη βάση μέχρι την ηγεσία- με α-
πόλυτη ισοτιμία όλων των μελών που θα το στελεχώσουν.

Και το πρόγραμμα και τα οργανωτικό σχήμα θα συναποφασιστούν στην πορεία με την ισότιμη συμμετοχή
όλων των μελών του πρώτου συνεδρίου που γρήγορα θα συγκληθεί. Και αυτό στα πλαίσια μιας κατοχυ-
ρωμένης δημοκρατικής διαδικασίας.

Έχει ο Λαός μας πικρή πείρα από τους κομματικούς σχηματισμούς του παρελθόντος που στηρίζονταν
στη φεουδαρχική σχέση ανάμεσα σε ηγέτες και βουλευτές, ανάμεσα σε βουλευτές και κομματάρχες, α-
νάμεσα σε κομματάρχες και ψηφοφόρους.

Από κομματικούς μηχανισμούς που είχαν αντικαταστήσει τις αρχές, το πρόγραμμα και τις δημοκρατικές
διαδικασίες με το ρουσφέτι και το παρασκήνιο. Καθολικό είναι το αίτημα για πολιτικούς οργανισμούς
αρχών, που να τους διακρίνει η ελεύθερη δημοκρατική έκφραση της βάσης, για να δεσμεύεται η ηγεσία
στις πολιτικές αποφάσεις και για να υπάρχει συνέπεια και συνέχεια.

Η σημερινή διακήρυξή μας είναι μια διακήρυξη που είμαστε βέβαιοι ότι αντικατοπτρίζει το πιστεύω,
τους πόθους, τις απαιτήσεις, το όραμα του Ελληνικού λαού. Έχει σκοπό να παρακινήσει συζήτηση και
προβληματισμό σε εθνικό επίπεδο.

Η σημερινή μας διακήρυξη αποτελεί την πυξίδα που θα καθοδηγεί την πορεία μας προς μια νέα, αναγεν-
νημένη, ανθρώπινη, σοσιαλιστική και δημοκρατική Ελλάδα, μια Ελλάδα που να ανήκει στους Έλληνες.

Το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα είναι πολιτικό Κίνημα που αγωνίζεται για τους ακόλουθους στόχους:
ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ, ΛΑΪΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.

Ο αγώνας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος για την εθνική μας αναγέννηση, για μια σοσιαλι-
στική και δημοκρατική Ελλάδα, στηρίζεται στην αρχή πως η εθνική μας ανεξαρτησία αποτελεί προϋπόθεση
για την πραγμάτωση της λαϊκής κυριαρχίας, πως η λαϊκή κυριαρχία αποτελεί προϋπόθεση για την πραγ-
μάτωση της κοινωνικής απελευθέρωσης, πως η κοινωνική απελευθέρωση αποτελεί προϋπόθεση για την
πραγμάτωση της πολιτικής δημοκρατίας.

Για το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα το στρατιωτικό καθεστώς της χούντας, που επιβλήθηκε με το
πραξικόπημα της 21 Απρίλη 1967, δεν ήταν παρά μια ιδιαίτερη στυγνή μορφή αποικιοποίησης της
Ελλάδας από το Πεντάγωνο και το ΝΑΤΟ, με τη συνεργασία του εξαρτημένου δυτικοευρωπαϊκού και
ντόπιου μεταπρατικού κεφαλαίου.

Ως στόχο είχε την εξυπηρέτηση των στρατηγικών και οικονομικών επιδιώξεων του αμερικάνικου κεφα-
λαίου στο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου. Γι' αυτό ο αγώνας του Λαού μας αποβλέπει πρώτιστα στην
οριστική εξάλειψη των αιτίων που οδήγησαν στη στυγνή δικτατορία της επταετίας. Κι αυτός ο αγώνας
δεν μπορεί να δικαιωθεί αν δεν υπάρξει:
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α) Τιμωρία των ενόχων και των βασανιστών της χουντικής επταετίας και των υπεύθυνων της προδοσίας
της Κύπρου. β) Πλήρης αποκατάσταση των θυμάτων της δικτατορίας. γ) Άμεση ακύρωση όλων των α-
νελεύθερων και καταπιεστικών έκτακτων μέτρων της χουντικής επταετίας, καθώς και των παρόμοιων
νομοθετημάτων των προδικτατορικών κυβερνήσεων. δ) Εξασφάλιση της ελεύθερης επιστροφής των πο-
λιτικών προσφύγων στην πατρίδα. 

ε) Εξυγίανση όλου του κρατικού μηχανισμού. στ) Εξάλειψη του παρακράτους και του κομματικού
κράτους.  

ζ) Άμεση ένταξη των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας στην υπηρεσία του Έθνους και
του Λαού και υποβολή τους σε αποτελεσματικό, πλήρη και συνεχή έλεγχο από τη νόμιμα εκλεγμένη πο-
λιτική ηγεσία.

Για την εξάλειψη του συστήματος που οδήγησε στην ιμπεριαλιστική κατοχή της πατρίδας μας και των
συνθηκών που το δημιούργησαν, το διατηρούν και το προστατεύουν, για τη θεμελίωση μιας γνήσιας, α-
βασίλευτης, αναγεννημένης και σοσιαλιστικής Ελληνικής Δημοκρατίας, το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό
Κίνημα θέτει ως προϋπόθεση την επίτευξη των ακόλουθων συγκεκριμένων στόχων:

1. ΚΑΘΕ ΕΞΟΥΣΙΑ ΠΗΓΑΖΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΛΑΟ, ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΤΟ ΛΑΟ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΟ ΛΑΟ. 
Η κοινωνική, οικονομική και πολιτική δομή της δύναμης στη χώρα μας διαρθρώνεται με τρόπο που να
αποκλείει την παραβίαση της λαϊκής θέλησης με οποιονδήποτε τρόπο.

2. Κατοχυρώνεται συνταγματικά το δικαίωμα άμυνας κάθε πολίτη σε κάθε προσπάθεια κατάλυσης της
νόμιμης εξουσίας, κατάργησης του Συντάγματος και υποδούλωσης του Λαού μας. 3. Για τα βασικά δι-
καιώματα του πολίτη ισχύει ο χάρτης των ανθρώπινων δικαιωμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Η ελευθερία γνώμης και έκφρασης, η ελευθερία οργάνωσης για την επίτευξη συλλογικών σκοπών στα
πλαίσια του Συντάγματος, το απαραβίαστο των δικαιωμάτων του ατόμου, όχι μόνο κατοχυρώνονται συ-
νταγματικά αλλά και προστατεύονται αποτελεσματικά από τη Δικαιοσύνη που είναι ανεξάρτητη. Η Ελ-
ληνική ιθαγένεια δεν αφαιρείται.

4. Εξασφαλίζεται η συνταγματικά κατοχυρωμένη κοινωνική και οικονομική ισότητα των δύο φύλων. 5.
Εξασφαλίζεται με γνήσιες δημοκρατικές διαδικασίες η άμεση και ενεργός συμμετοχή όλων των πολιτών
στην πολιτική ζωή του τόπου. 6. Κατοχυρώνεται συνταγματικά το δικαίωμα εργασίας για όλους τους πο-
λίτες, άντρες και γυναίκες.

7. Ο συνδικαλισμός αποδεσμεύεται από την εξάρτηση της οικονομικής ολιγαρχίας και από την κηδεμονία
του κράτους, κατοχυρώνεται ως ελεύθερο και αυτόνομο κίνημα και τίθεται στην υπηρεσία των συμφε-
ρόντων του εργαζόμενου Λαού. 8. Διαχωρίζεται οριστικά η εκκλησία από το κράτος και κοινωνικοποιείται
η μοναστηριακή περιουσία.

9. Η Ελλάδα αποσυνδέεται από τους στρατιωτικούς, πολιτικούς και οικονομικούς συνασπισμούς, που υ-
πονομεύουν την εθνική μας ανεξαρτησία και το κυριαρχικό δικαίωμα του Ελληνικού λαού να προγραμ-
ματίζει αυτός την κοινωνική, οικονομική, πολιτική και πολιτιστική πορεία της χώρας.

10. Η Ελλάδα ακολουθεί δυναμική ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική με στόχους: την εγγύηση της εδαφικής
ακεραιότητας, την κατοχύρωση της αδέσμευτης λαϊκής κυριαρχίας και την καλύτερη δυνατή πραγμάτωση
των επιδιώξεων του Ελληνικού Λαού. Ως χώρα που είναι ταυτόχρονα στην Ευρώπη, τα Βαλκάνια και τη
Μεσόγειο κάνει την παρουσία της αισθητή και στους τρεις αυτούς χώρους.

Η αποπυρηνικοποίηση του μεσογειακού και βαλκανικού χώρου, η ουδετεροποίηση της Μεσογείου από
τους στρατιωτικούς συνασπισμούς, η σύσφιξη των οικονομικών και πολιτιστικών σχέσεων με τους λαούς
όλης της Ευρώπης και της Μεσογείου, ως προσφορά και στη διεθνή ειρήνη, η συναδέλφωση των λαών
και η δομή όλων των χωρών σε μια πανανθρώπινη και πανελεύθερη Κοινότητα με ίση μεταχείριση και
ίσα δικαιώματα όλων των ανθρώπων, αποτελούν μόνιμες επιδιώξεις της.
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11. Ακυρώνονται οι διεθνείς συμβάσεις και συμφωνίες που έχουν οδηγήσει την Ελλάδα σε οικονομική,
πολιτική και στρατιωτική εξάρτηση από τα μονοπωλιακά συγκροτήματα της Δύσης και ιδιαίτερα του α-
μερικάνικου ιμπεριαλισμού.

12. Επιδιώκεται η κοινωνική απελευθέρωση του εργαζόμενου Ελληνικού λαού, που μακροπρόθεσμα
ταυτίζεται με το σοσιαλιστικό μετασχηματισμό της κοινωνίας. Αυτή η πορεία προϋποθέτει για το σήμερα
ορατό μέλλον: α. Την κοινωνικοποίηση του χρηματοδοτικού συστήματος στο σύνολό του, των βασικών
μονάδων παραγωγής, καθώς και του μεγάλου εισαγωγικού και εξαγωγικού εμπορίου.

Ταυτόχρονα προωθείται συστηματικά η ένταξη των αγροτικών επιχειρήσεων σε συνεταιρισμούς νέας
μορφής, με δραστηριότητα που θα επεκτείνεται στην προμήθεια πρώτων υλών και στην επεξεργασία,
συσκευασία και διάθεση των προϊόντων τους.

Οι οργανισμοί αυτοί θα καταργήσουν το μεσάζοντα που εκμεταλλεύεται το προϊόν του ιδρώτα και της
γης του αγρότη. Στη βιοτεχνία προωθείται επίσης η συνεταιριστική εκμετάλλευση.

β. Τον περιφερειακά αποκεντρωμένο κοινωνικό προγραμματισμό της οικονομίας που συνδυάζεται με
τον έλεγχο των παραγωγικών μονάδων από τους εργαζόμενους (δηλαδή με την αυτοδιαχείριση) και από
τους αρμόδιους κοινωνικούς φορείς. Αρμόδιος κοινωνικός φορέας είναι το κράτος, η περιφέρεια, ο δήμος
ή η κοινότητα, ανάλογα με το μέγεθος, τον τύπο και τη σημασία της παραγωγικής μονάδας.

γ. Τη διοικητική αποκέντρωση με ενίσχυση της τοπικής αυτοδιοίκησης. δ. Το συστηματικό και προοδευτικό
κλείσιμο του ανοίγματος ανάμεσα στα κατώτερα και τα ανώτερα εισοδήματα κατά περιφέρεια και επάγ-
γελμα. ε. Μια οικιστική και πολεοδομική πολιτική που να εξασφαλίζει πολιτισμένη κατοικία σε κάθε
Ελληνική οικογένεια. στ. Μια καινούργια παιδεία για να καταργηθούν οι φραγμοί που εμποδίζουν το
πλάτεμα της γνώσης και για να δημιουργηθούν ελεύθερα σκεπτόμενοι και κοινωνικά υπεύθυνοι πολίτες.
Η παιδεία είναι ευθύνη του κοινωνικού συνόλου. Η ιδιωτική εκπαίδευση καταργείται.

Η δωρεάν και υποχρεωτική παιδεία εξασφαλίζεται ανεξαίρετα για όλους τους Έλληνες, θεσπίζεται εκ-
παιδευτική πολιτική που να εξασφαλίζει την πλατιά συμμετοχή όλων των λαϊκών στρωμάτων, καθώς
και τη συμμετοχή των σπουδαστών στον προγραμματισμό της παιδείας και στη διοίκηση των εκπαιδευ-
τικών ιδρυμάτων.

ζ. Την κοινωνικοποίηση της υγείας, που συνεπάγεται τη δωρεάν ιατρική, φαρμακευτική και νοσοκομειακή
περίθαλψη, την προληπτική υγιεινή για όλους τους Έλληνες, την κατάργηση των ιδιωτικών κλινικών και
όλων των προνομίων στην παροχή ιατρικών και νοσοκομειακών υπηρεσιών.

η. Ένα σύστημα κοινωνικής ασφάλισης για υγεία, ατυχήματα, γερατειά και ανεργία, που να επεκταθεί
σε όλους τους Έλληνες. θ. Την προστασία της μητέρας και του παιδιού. ι. Την προστασία του περιβάλ-
λοντος, τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής σε συνδυασμό με την αξιοποίηση των εθνικών λαϊκών πα-
ραδόσεων και τη συμμετοχή ολόκληρου του Λαού στην πολιτιστική εξέλιξη.

Οι οικονομικές, πολιτικές, κοινωνικές και πολιτιστικές επιδιώξεις του εργαζόμενου Ελληνικού λαού 
-εργατών, αγροτών, μισθωτών, υπαλλήλων, νεολαίας, μικροεπαγγελματιών και βιοτεχνών- η θεμελίωση
μιας κοινωνίας χωρίς αλλοτρίωση και γραφειοκρατία, θα πραγματοποιηθούν με τη συνεχή λαϊκή επα-
γρύπνηση, έλεγχο και κινητοποίηση.

Το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα καλεί τον Ελληνικό Λαό να οργανωθεί στις τάξεις του, σε οργανώσεις
βάσης, να συμμετάσχει άμεσα στην παραπέρα διαμόρφωση του προγράμματός του, στη λήψη όλων των
αποφάσεων και στην ανάδειξη των στελεχών του σε όλα τα επίπεδα. Έτσι θα συνεχίσουμε με νέα ένταση
και αποφασιστικότητα τον αγώνα για μια ανεξάρτητη, σοσιαλιστική και δημοκρατική Ελλάδα.
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ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Η κρίση χρέους που χαρακτηρίζει τις χώρες της ευρωζώνης και τις Η.Π.Α προσλαμ-
βάνει μια περίεργη και παράξενη τροπή. Οι σχέσεις οικονομίας και πολιτικής δοκιμάζο-
νται έντονα και απειλούν με καθοριστικές ανατροπές το μέλλον ολόκληρων Λαών. Η
κρίση γεννήθηκε από την επιλογή κρατών να δανεισθούν υπέρογκα για τη διάσωση του
τραπεζικού συστήματος με αποτέλεσμα να καλείται ο φορολογούμενος πολίτης να ανα-
λάβει κατ' ουσίαν το βάρος των υποχρεώσεων εξυπηρέτησης του χρέους. Ταυτόχρονα
όμως οι διεθνείς πιστωτικοί οργανισμοί και οι οίκοι αξιολόγησης απαίτησαν και σχεδόν
επέβαλαν οι πολιτικές αποφάσεις που αφορούν την προοπτική και το μέλλον των Λαών
να λαμβάνονται στα γραφεία τους και τα εθνικά κοινοβούλια να διαδραματίζουν μόνο
νομιμοποιητικό ρόλο. 

Η οικονομία επιδιώκει να προσδιορίσει τους όρους λειτουργίας ενός δημοκρατικού
καθεστώτος και επιπλέον να κάνει συνένοχους τους πολιτικούς παράγοντες ώστε να κα-
ταστήσει θύματα και συνυπεύθυνους τους Λαούς. Όταν η προτεινόμενη φαρμακοληψία
δεν αποδίδει τότε προτείνουν νέες θεραπείες σοκ που μεταφράζονται σε νέα μέτρα μο-
νομερούς λιτότητας και ιδεολογικής διάχυσης ενοχικών συνδρόμων ότι η χώρα και ο
Λαός ξοδεύει πολλά και δεν παράγει αρκετά όπως συμβαίνει στη χώρα μας που έχει εξα-
ναγκαστεί εκβιαστικά να αποδεχτεί ο Λαός μνημόνιο και μεσοπρόθεσμο με την απειλή
της πλήρους κατάρρευσης και χρεοκοπίας.

ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Με βάση αυτές τις συγκεκριμένες συνθήκες η κυβέρνηση έχει χάσει την ιδεολογι-
κοπολιτική της ταυτότητα και μετατρέπεται σε διεκπεραιωτή και αυταρχικό διαχειριστή
των ειλημμένων αποφάσεων. Στο όνομα διαχείρισης του γενικού συμφέροντος και του
γενικού καλού όπως έχει προσδιορισθεί από τις ανάγκες των πιστωτών η κυβέρνηση
εφαρμόζει τον εργαλειακό ορθολογισμό για τις ανάγκες επίτευξης των οικονομικών στό-
χων. Μόνο που οι πολιτικές αποφάσεις δεν αποσκοπούν κυρίως στην επίλυση της οικο-
νομικής κρίσης αλλά με περισσό θράσος στοχεύουν σε απίστευτα οικονομικά οφέλη
αδιαφορώντας για τις επιπτώσεις που θα έχει η πραγματική οικονομία. Έτσι στη χώρα
μας όπως και σε άλλες χώρες ζούμε το παράδοξο η κρίση να απαιτεί τη λύση της με την
κατάργηση χιλιάδων θέσεων στο δημόσιο τομέα, απολύσεις στον ιδιωτικό, μείωση μι-
σθών και συντάξεων, αμφισβήτηση του εργατικού δικαίου, κατάργηση των συλλογικών
συμβάσεων, αύξηση των έμμεσων φόρων που είναι η πιο άδικη μορφή ανισότητας, μεί-
ωση των δαπανών για την υγεία και την παιδεία, περιορισμό του κράτους πρόνοιας, εγκα-
θίδρυση μιας κοινωνικής πολιτικής στα όρια της φιλευσπλαχνίας, αύξηση της φτώχειας,
της ανεργίας κ.ο.κ. 
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Ζούμε στην εποχή των νεοφιλελεύθερων όπου η ζωή αποτιμάται σε οικονομικούς
δείκτες και το προσεχές μέλλον για τους πολλούς καθίσταται αβέβαιο και ζοφερό. Και
το χειρότερο όλων είναι ότι υπάρχουν πολιτικοί που πιστεύουν ότι η οικονομική κρίση
αποτελεί ευκαιρία ώστε να εισέλθει η Ελλάδα στον ορθό δρόμο της ανάπτυξης, της δια-
φάνειας και της ευημερίας.

Είναι βέβαιον ότι η κρίση χρέους προέρχεται κυρίως από τους σύνθετους μηχανι-
σμούς της χρηματιστηριακής πρακτικής όπως τα παράγωγα προϊόντα και τα περιβόητα
CDS και δύσκολα κατανοούνται από τον απλό πολίτη. Η ακριβής γνώση ανήκει στο ιε-
ρατείο των λίγων που δεν την κοινοποιούν και τη διατηρούν για όφελός τους. Αποτελούν
τους αποκλειστικούς κατόχους της ωφέλειας και εκταμιεύουν ό,τι ο Ελληνικός Λαός πλη-
ρώνει. 

Στην Ελλάδα άκοπα η κρίση χρέους αποδόθηκε σ' όλους τους πολιτικούς της μετα-
πολίτευσης που εκμαύλιζαν το εκλογικό σώμα με λαϊκίστικες και ανορθολογικές παροχές
για να επανεκλεγούν και στις άστοχες απαιτήσεις των εργαζομένων στο δημόσιο και
ιδιωτικό τομέα να αμείβονται κοιμώμενοι με αποτέλεσμα να καταλήγουν κάποιοι στη
διαπίστωση «όλοι μαζί τα φάγαμε» αλλά μόνοι σας θα πληρώσετε. Η κρίση χρέους και
η μείωση του ελλείμματος απαιτεί τη θυσία, δηλαδή την εκποίηση μισθών, συντάξεων
και λαϊκών εισοδημάτων. Με άλλα λόγια η περικοπή μισθών μαζί με χαμηλά επιτόκια
για κεφάλαιο που οδηγεί στην απογείωση των κερδών του αλλά στην πτώση της αγορα-
στικής δύναμης των εργαζομένων επιβάλει την καθολική ανατροπή των κοινωνικών δε-
δομένων.

Η κυβέρνηση ΠΑ.ΣΟ.Κ από το 2009, αδυνατώντας να εκτιμήσει την πραγματική
κατάσταση της διεθνούς οικονομίας, γνωρίζοντας τις δομικές αδυναμίες του ελληνικού
οικονομικού συστήματος, επαρκώς πληροφορημένη για μέγεθος του χρέους και των ελ-
λειμμάτων, προέβη σε μια ερασιτεχνική σχεδόν παιδαριώδη πολιτική διαχείριση των
προβλημάτων της εκλιπαρώντας την άνωθεν, δηλαδή την έξωθεν, «θεϊκή» βοήθεια. Απα-
ξίωσε τη χώρα, λοιδόρησε τους Έλληνες, υπέσκαψε τον ιστό της κοινωνικής συνοχής
και εφάρμοσε ως κύριο μότο της πολιτικής της «για όλα φταίνε οι διεφθαρμένοι, ανάξιοι
και τεμπέληδες πολίτες που χρειάζονται ισχυρό παιδονόμο μήπως και συμμορφωθούν
και αλλάξουν». Η κυβέρνηση πέρα από τους μηχανισμούς που ευνοούν το κεφάλαιο και
το χρηματοπιστωτικό σύστημα σε βάρος της εργασίας, της δημιουργίας και της προκοπής
επέλεξε να προσθέσει στην πολιτική της τον εξαναγκασμό, τον αυταρχισμό, τον εκβιασμό
και το οριστικό τελεσίγραφο της υποταγής του. Απαιτεί πλέον να ζήσουν οι Έλληνες με
το δίλημμα να επιλέξουν ανάμεσα στη νεοφιλελεύθερη υπό προθεσμία ελεημοσύνη ή
στην πτώχευση, που σημαίνει προστατέψτε τις τράπεζες μήπως και μπορέσετε να ελπί-
ζετε σε μια μετρημένη επιβίωση.

Ύψιστη πολιτική προτεραιότητα της κυβέρνησης παραμένει να εξασφαλίσει με
κάθε τρόπο τα απαραίτητα κεφάλαια για να αντιμετωπίσει τις υποχρεώσεις απέναντι
στους πιστωτές της. Οι κυβερνητικές επιλογές της λαμβάνουν τη μορφή της τεχνικής
χρηματοπιστωτικής διευθέτησης και ουδόλως λαμβάνουν υπόψη τους την κοινωνική
πραγματικότητα και τη ζωή του Λαού, επιβάλλοντας πολιτικές της φτώχειας και της εξα-
θλίωσης.
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Πάνω από 350.000 νοικοκυριά είναι υπερχρεωμένα και έχουν προχωρήσει σε αιτή-
σεις διακανονισμού για τη ρύθμιση των δανείων τους (στεγαστικά, κάρτες) και η κυβέρ-
νηση με το Μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα προβαίνει σε κατάργηση των θέσεων εργασίας
με αποτέλεσμα να αυξηθεί η ανεργία και να πλησιάσει το 1 εκατομμύριο, ήτοι το 20%
του ενεργού πληθυσμού. Οι εισπράξεις από το φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων
είναι μειωμένες σε σχέση με πέρσι κατά 19% που οφείλεται κυρίως στην αύξηση της
ανεργίας και η κυβέρνηση επιλέγει ως λύση τη μείωση μισθών στο δημόσιο τομέα και
διευκόλυνση των απολύσεων στον ιδιωτικό τομέα.

Η μαύρη τρύπα του προϋπολογισμού φουσκώνει και ήδη αγγίζει το 5 δις ευρώ.
Υπάρχει απόκλιση 3,5 δις στα φορολογικά έσοδα και υπέρβαση δαπανών κατά 1,2 δις.
Το έλλειμμα πλησιάζει τα 15,5 δις μέχρι τον Ιούλιο έναντι 19,8 του ετήσιου στόχου. Η
κυβέρνηση είναι ανίκανη να εκτελέσει τον προϋπολογισμό και απλά δεσμεύεται για πολ-
λοστή φορά για πάταξη της φοροδιαφυγής. Οι δαπάνες αυξάνονται λόγω τόκων και επι-
χορηγήσεων στα Ασφαλιστικά Ταμεία, στον ΟΑΕΔ και τα νοσοκομεία και η κυβέρνηση
γενικόλογα και αόριστα διατείνεται ότι θα τις αντιμετωπίσει με τους εφαρμοστικούς νό-
μους του Μεσοπρόθεσμου προγράμματος δημοσιονομικής στρατηγικής.

Τα έσοδα από τους φόρους κατανάλωσης, παρά τις συνεχείς αυξήσεις, είναι μειω-
μένα κατά 22%. Η εγχώρια καταναλωτική αγορά ψυχορραγεί και η μείωση τζίρου φτάνει
ακόμα στην περίοδο των εκπτώσεων στο 30 με 35% και η κυβέρνηση σχεδιάζει νέους
φόρους και επέκταση επιβολής του Φ.Π.Α. μήπως αυξήσει τα έσοδά της μέσα από τη
διάλυση της κατανάλωσης. Διά στόματος του πρωθυπουργού βαφτίστηκε σχέδιο Μάρσαλ
το ΕΣΠΑ, αλλά για να υπάρξει κάποια ελπίδα επίτευξης των δημοσιονομικών στόχων
πρέπει να βγει η πραγματική οικονομία από το τέλμα της ύφεσης, απλά πρέπει να αυξη-
θούν οι δημόσιες επενδύσεις, πράγμα δύσκολο στις παρούσες συνθήκες.

Γενικά η δημοσιονομική πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση είναι σε λάθος κατεύ-
θυνση. Η πολιτική της είναι στρεβλή, ανακυκλούμενη, φαύλα χωρίς προοπτική εξόδου.
Ενώ η οικονομία κινδυνεύει να προσλάβει τα χαρακτηριστικά της χρόνιας ύφεσης, δηλαδή
της συνεχούς μείωσης του ΑΕΠ, η κυβέρνηση επιμένει μέσω της φορολογίας να αφαιρεί
πόρους από την οικονομία με σκοπό τη δημοσιονομική εξυγίανση. Η συγκεκριμένη επιλογή
προκαλεί μείωση της κατανάλωσης θέτοντας ταυτόχρονα ανυπέρβλητους περιορισμούς
στην ανάπτυξη, με αποτέλεσμα αύξηση της ανεργίας και μείωση των εσόδων κ.ο.κ. Όλα
μοιάζουν να κινούνται σε μια τελμάτωση της οικονομικής ζωής με την πολιτική ηγεσία να
διαδραματίζει το ρόλο εκτελεστή στην «αργεντινοποίηση» της χώρας. 

Η κυβέρνηση εξαντλεί τις προσπάθειές της συνεπικουρούμενη από τα ΜΜΕ στην ορ-
γάνωση του θεάματος για την ανασυγκρότηση της χώρας αδιαφορώντας για τις συνέπειες
που επιφέρει στην ουσιαστική ζωή του Λαού επιβάλλοντας ένα καθημερινό καθεστώς γενικής
απόγνωσης, ανασφάλειας και κατάθλιψης. Και κυρίως θέλει να του επιβάλλει ένα συγκεκρι-
μένο τρόπο σκέψης που του στερεί τα όνειρα και την ελπίδα για το αύριο, του προετοιμάζει
ένα μέλλον λειψό και χλωμό και κυρίως χωρίς αξιοπρέπεια για την ύπαρξη του πολίτη.

Η ανεπαρκή πολιτική διαχείρισης του δημοσιονομικού προβλήματος της χώρας και
η επιβεβλημένη πλέον ανάγκη περιστολής των δαπανών απαιτεί τη μείωση του λειτουρ-
γικού κόστους του δημόσιου τομέα. 
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Όλα σήμερα αξιολογούνται στο βωμό της ορθολογικής αποτελεσματικότητας. Έτσι
το κοινωνικό κράτος, η Υγεία, η παιδεία και η Δημόσια Διοίκηση κρίθηκαν δύσκαμπτα,
αναχρονιστικά, ανορθολογικά και υπερβολικά ακριβά για το έργο που επιτελούν. Όλα
πρέπει να αλλάξουν και το κριτήριο της αλλαγής είναι το κόστος των παρεχόμενων υπη-
ρεσιών και όχι η εξυπηρέτηση του κοινού καλού και του δημόσιου συμφέροντος. Όλα
πρέπει να αλλάξουν και κυρίως το υπερτροφικό κράτος και η παρουσία του στη δημόσια
ζωή. 

Συνεπώς η κοινωνική μέριμνα και η φροντίδα, η υγεία, η εκπαίδευση είναι εμπο-
ρεύσιμα αγαθά και ως τέτοια πρέπει να προσφέρονται. Η ποιότητά τους δεν εξαρτάται
από το σκοπό που επιτελούν για την ευημερία του κοινωνικού συνόλου αλλά οφείλουν
να αναδομηθούν και να αλλάξουν σύμφωνα με τις ανάγκες του καπιταλισμού της Αγοράς. 

Η αγορά προσδιορίζει και τα νομοσχέδια που προτείνουν οι αρμόδιοι υπουργοί. Δεν
είναι η επιστήμη και οι σύγχρονες ανάγκες του κοινωνικού γίγνεσθαι που καθοδηγούν
τα νομοσχέδια του υπουργείου παιδείας αλλά οι ανεπαρκείς εμμονές της υπουργού και
των συμβούλων της που θέλουν να μετατρέψουν την παιδεία σε κατάρτιση. Δεν είναι
σκοπός η φαρμακο-υγειονομική περίθαλψη του Λαού του υπουργού υγείας αλλά η μεί-
ωση του κόστους της ζωής των Ελλήνων. Τα παραδείγματα θα μπορούσαν να πολλαπλα-
σιαστούν χωρίς να τροποποιηθεί το νόημα. 

Η νεοφιλελεύθερη πολιτική δεν απαιτεί απλά μια άλλη πολιτική αλλά μια αλλαγή
πολιτισμού όπου η αμοιβή της εργασίας θα είναι ισχνή, τα εργασιακά και κοινωνικά δι-
καιώματα υποτυπώδη, η υγεία του Λαού δε θα κρίνεται με βάση την αξία της ζωής αλλά
από το λειτουργικό κόστος των υπηρεσιών που την προσφέρουν, η παιδεία δε θα δια-
μορφώνει επιστήμονες και αυτόνομους πολίτες, αλλά θα καταρτίζει επαγγελματίες μιας
χρήσης. Με άλλα λόγια απαιτεί έναν πολιτισμό που αγνοεί το κοινό, το συλλογικό, το
αλληλέγγυο και υποτάσσει την αξία της ανθρώπινης ζωής στο βωμό του κέρδους του
χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου. Ο νεοφιλελευθερισμός είναι η απαρχή της εγκαθίδρυσης
ενός πολιτισμού των απάνθρωπων, του βάρβαρου.

Η κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ βρίσκεται σήμερα αυτοπαγιδευμένη μέσα στην κατα-
νόηση των επιπτώσεων της δημοσιονομικής κρίσης της χώρας. Η έλλειψη σχεδίου και η
επιβεβαιωμένη ανεπάρκεια του πολιτικο-οικονομικού επιτελείου οδήγησαν τη χώρα στην
υιοθέτηση του μεσοπρόθεσμου προγράμματος χωρίς ευδιάκριτη προοπτική. Η χώρα ζει
μια εκρηκτική κατάσταση: Συρρίκνωση του ΑΕΠ κατά 6,9%, πτώση της βιομηχανικής
παραγωγής κατά 15,1%, κλείσιμο σωρηδόν των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, πτώση της
οικοδομικής δραστηριότητας, μείωση των εισοδημάτων και κατανάλωσης που γκρεμίζει
την παραγωγή και εκτινάσσει την ανεργία επίσημα στο 16,7% αποτελούν το τοπίο που
η κυβέρνηση δύσκολα μπορεί να διαχειριστεί εξαιτίας της μετατροπής της από πολιτικό
καθοδηγητή της χώρας σε απλό διαχειριστή των εντολών του ΔΝΤ και της Ε.Ε.
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Η χώρα μετατράπηκε, όπως σωστά διαπίστωσε ο Πρωθυπουργός, σε «πειραματό-
ζωο» των διεθνών αγορών και των χρηματοπιστωτικών προϊόντων τους, σε πεδίο άσκη-
σης των αντοχών του ευρώ και τελικά μέσα από αντιφατικές προτάσεις οδηγήθηκε σε
καθεστώς επιτροπείας και μειωμένης εθνικής κυριαρχίας χωρίς κόκκινες γραμμές, δίχως
ορατή ελπίδα εξόδου, με την ύφεση να ακυρώνει κάθε προσπάθεια δημοσιονομικής εξυ-
γίανσης και με την ανυπαρξία ανάπτυξης να βαθαίνει αδιέξοδα την κρίση. Η κυβέρνηση
-χωρίς στοιχειώδη ιδεολογική σταθερότητα, παρά τις απέλπιδες προσπάθειες κάποιων
υπουργών- αντιλαμβάνεται τη χώρα ως αδύναμη και εγκλωβισμένη και κατά συνέπεια
προβάλλει το δικό της στρατηγικό αδιέξοδο σε ολόκληρο τον Ελληνικό Λαό, με βάθος
τη σταδιακή απώλεια της εθνικής κυριαρχίας. 

Η βάση του κυβερνητικού αδιεξόδου βρίσκεται στο δημόσιο χώρο, όπου ο Λαός
οριστικά αποδοκιμάζει την ασκούμενη νεοφιλελεύθερη πολιτική και αδυνατεί πλέον να
προσδιορίσει τι συνιστά εθνικό και γενικό συμφέρον στις παρούσες συνθήκες. Η επιλογή
της εκφοβιστικής προπαγάνδας υπέρ του μονόδρομου του νεοφιλελευθερισμού, με συμ-
μάχους την ολιγαρχία και τα κατεστημένα ΜΜΕ δεν αποτελεί λύση, αντίθετα δημιουργεί
προβλήματα και ακρωτηριάζει την κοινωνία.

ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Με δεδομένη λοιπόν την παρούσα κρίση, η οποία προσλαμβάνει παγκόσμιες δια-
στάσεις και αγγίζει ιδιαίτερα όλες τις χώρες που εφάρμοσαν νεοφιλελεύθερες πολιτικές,
απαιτείται να συζητήσουμε ποιος ο ρόλος και η λειτουργία της δημοκρατικής παράταξης
για να δώσει προοπτική εξόδου από την κρίση. Το ερώτημα που τίθεται είναι αν θα συνε-
χίσει το ΠΑ.ΣΟ.Κ να είναι η πολιτική δύναμη που θα υπερασπίσει τα δίκαια αιτήματα
του Λαού και τις αρχές της κοινωνικής δικαιοσύνης ή θα αφομοιωθεί από τις νεοφιλελεύ-
θερες πρακτικές και θα τεθεί στο περιθώριο της κοινωνίας έχοντας μόνο υποκαταστήσει
τη δεξιά στην άσκηση της κυβερνητικής εξουσίας. 

Απαιτείται λοιπόν ένα Συνέδριο που θα αποφασίζει για το μέλλον του ΠΑ.ΣΟ.Κ ως
σοσιαλιστικού φορέα αλλαγής ή τη μετάλλαξή του σε έναν αποΐδεολογικοποιημένο φορέα
άσκησης κυβερνητικής εξουσίας που είναι καταδικασμένο να συρρικνωθεί και να απο-
βληθεί από το πολιτικό σύστημα της χώρας επειδή δε θα έχει λόγο ύπαρξης. Η έξοδο της
χώρας από την κρίση χρειάζεται ένα ΠΑ.ΣΟ.Κ συλλογικό, θεσμικό, δημοκρατικό που θα
προτάξει την πολιτική έναντι της αρπακτικής οικονομίας και των αγορών. Στην πολιτική
τίποτα δε χαρίζεται, όλα όμως μπορεί να κατακτηθούν με μέθοδο, δράση και πρόταση.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Το νεοφιλελεύθερο δόγμα ήδη από τη δεκαετία του ’80 πρόβαλλε την ιδέα ότι ο περιο-
ρισμός του κράτους ή το ελάχιστο κράτος είναι προϋπόθεση της οικονομικής ανάπτυξης και
της ευημερίας του Λαού. Τα τρία τελευταία χρόνια της κρίσης έδειξαν όμως ότι εκείνο που
χρειάζεται η πολιτική και η οικονομία για να λειτουργήσουν αποδοτικά και αποτελεσματικά
δεν είναι το λιγότερο κράτος αλλά ένα άλλο κράτος. Ένα κράτος ρυθμιστικό και ορθολογικό
που διατηρεί και βελτιώνει την ευελιξία και τη δημιουργικότητα των αγορών προσανατολί-
ζοντάς τα όμως σε στόχους και αποτελέσματα που θα είναι κοινωνικά αποδεκτά.
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Ένα κράτος ρυθμιστής οφείλει να είναι εγγυητής των δημοκρατικών θεσμών και
της διαφάνειας της πολιτικής ζωής. Οφείλει να βρίσκεται υπεράνω από τις διαμάχες των
συμφερόντων και όχι να τα υπηρετεί ευνοώντας τη διαφθορά. Η διαχείριση του δημόσιου
χρήματος απαιτεί αποδέσμευση του κράτους από τους κρατικοδίαιτους επιχειρηματίες
και τη συγκυβέρνηση που επιβάλλουν μέσα από την πίεση των ΜΜΕ.

Το κράτος ρυθμιστής δεν πρέπει να είναι καθολικά παρεμβατικό. Όμως η παρούσα
κρίση έδειξε ότι το κράτος επεμβαίνει για να σώσει τις τράπεζες από την πτώχευση. 

Το ζήτημα λοιπόν δεν είναι να εξαντλείται ο προστατευόμενος του κράτους μόνο
στη διασφάλιση της χρηματιστηριακής δομής των τραπεζών αλλά να θεσπίσει και το
ρυθμιστικό πλαίσιο όπου να διασφαλίζεται η εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος
και όχι μόνο να αναλαμβάνουν οι φορολογούμενοι πολίτες την εξυπηρέτηση του χρέους.
Απαιτείται η σύσταση δημόσιου τραπεζικού πυλώνα για να ρυθμιστεί η αυθαίρετη λει-
τουργία του τραπεζικού συστήματος.

Η κρίση έδειξε επίσης ότι ο ρόλος του κράτους είναι πολύ σημαντικός για να με-
τριάσει την αυθαιρεσία της αγοράς. Μόνο το κράτος μπορεί να βοηθά την κοινωνική
προστασία του πολίτη, να εξασφαλίσει ανεκτά την αγοραστική του αξία και να σώσει το
Λαό από τη φτώχεια και την εξαθλίωση. Το κράτος ρυθμίζει και εγγυάται τη ζωή των
πολιτών και όχι η αγορά και η θεοποίηση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Μόνο το κράτος
μπορεί να κινήσει τη μηχανή της πραγματικής οικονομίας και να μην επιτρέψει να εξε-
λιχθεί η εφήμερη πτώση της οικονομικής ανάπτυξης σε δομική πτώση. 

Ο ρόλος του κράτους είναι ουσιαστικός για να ξεκινήσουν οι επενδύσεις για την
ανάπτυξη. Το σύγχρονο κράτος οφείλει να είναι ένα κράτος αξιόπιστο που εγγυάται το
κοινωνικό συμβόλαιο που έχει με το Λαό και ταυτόχρονα να είναι ικανό να ελέγξει το
δημόσιο έλλειμμα. Χρειάζεται ένα κράτος αξιόπιστο που το σέβονται οι πολίτες του και
όχι ένα κράτος που εξυπηρετεί τις ανάγκες και τις δεσμεύσεις των πολιτικών που το δι-
οικούν. Χρειάζεται ένα δίκαιο κράτος, με ένα προοδευτικό αναλογικό φορολογικό σύ-
στημα, όχι ένα κράτος φορολογικός δυνάστης, ένα κράτος αδιάφθορο που μεταχειρίζεται
το δημόσιο χρήμα αποτελεσματικά και πάνω απ' όλα με διαφάνεια. 

Η Ελλάδα χρειάζεται ένα κράτος καταλύτη και καινοτόμο που δε θα καταστρέψει
την υγεία και την παιδεία υποθηκεύοντας το μέλλον των Ελλήνων, αλλά θα σέβεται και
θα ενεργεί πάντοτε θετικά για το καλύτερο.

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Το μνημόνιο όμως θέτει ένα βασικό πρόβλημα που απειλεί άμεσα τη λειτουργία της
δημοκρατικής μας τάξης. Το ελληνικό κοινοβούλιο δεν έχει πλέον τη δυνατότητα να απο-
φασίσει για οικονομικά ζητήματα που αφορούν τον Ελληνικό Λαό. Αρκεί μια υπουργική
απόφαση και ένα προεδρικό διάταγμα για να ρυθμιστούν θέματα σύμφωνα με τις κατευ-
θυντήριες γραμμές των δανειακών συμβάσεων.

Το πολιτικό σύστημα έχει τροποποιηθεί καθοριστικά και έχει εξελιχθεί επί της ου-
σίας σε μια ιδιότυπη μορφή ολιγαρχικής αριστοκρατίας όπου μια ομάδα αποφασίζει για
όλα στο όνομα του Πρωθυπουργού. 
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Οι βασικές συνταγματικές λειτουργίες δεν εξισορροπούν τις τρεις βασικές εξουσίες
(Εκτελεστική, Νομοθετική, Δικαστική) ώστε να διασφαλίζονται οι ελευθερίες των πολι-
τών και να μετριάζεται η αυθαιρεσία της εξουσίας, άλλα έχουν υποταχθεί στην εκτελε-
στική, με αποτέλεσμα να ταράζονται τα θεμέλια της αστικής μας δημοκρατίας. Ζούμε σ'
ένα σύστημα πρωθυπουργοκεντρικό που αν δεν τροποποιηθεί θα καταλήξει σ' ένα ιδιό-
τυπο «δημοκρατικό» αυταρχισμό.

Το υφιστάμενο πολιτικό σύστημα είναι πλέον εμπόδιο και ανάχωμα στην κίνηση προς
το μέλλον. Αυτοπεριστοιχίζεται στον κόσμο του, περικυκλωμένο από ψευδοελίτ που το τρο-
φοδοτεί με πολιτικό προσωπικό, αφήνοντας έξω την πραγματική ζωή και τα προβλήματά
της. Το σημερινό πολιτικό σύστημα είναι πλέον αντίπαλος της κοινωνίας και της εύρυθμης
λειτουργίας των δημοκρατικών θεσμών, γι' αυτό πρέπει να θωρακισθεί το δημοκρατικό μας
καθεστώς και να υπάρξει μια συνταγματική αναθεώρηση που θα εγγυάται την:

➢ Θεσμική προτεραιότητα της δημόσιας ελευθερίας απέναντι στην ιδιωτική ελευθερία.

➢ Κατοχύρωση των ελευθεριών και των δικαιωμάτων των προσώπων και εγγύησή
τους απέναντι στην κρατική εξουσία.

➢ Ουσιαστική κατοχύρωση στο δικαίωμα της ζωής, της υγείας, της παιδείας.

➢ Αποτελεσματική εξισορρόπηση των αρμοδιοτήτων του Προέδρου της Δημοκρατίας
και του Πρωθυπουργού.

➢ Αποκατάσταση και ουσιαστική λειτουργία των σχέσεων μεταξύ της Νομοθετικής,
Δικαστικής και Εκτελεστικής Εξουσίας. Η καθεμία πρέπει να έχει τη δική της αυ-
τονομία και να ελέγχεται γι' αυτό.

➢ Στο πλαίσιο αποκατάστασης του κύρους του πολιτικού συστήματος πρέπει να υπάρ-
ξει ένας πάγιος εκλογικός νόμος που θα περιορίζει αισθητά το μαύρο πολιτικό
χρήμα, θα λαμβάνει υπόψη του την αρχή της αναλογικότητας των πολιτικών δυνά-
μεων, θα εγγυάται την παρουσία ισχυρής κυβέρνησης και τέλος θα σέβεται την εσω-
τερική δημοκρατία των κομμάτων.
Η χώρα έχει ανάγκη από ισχυρές συλλογικότητες και όχι από κομματικούς μηχανι-

σμούς και μεσσιανικές προσωπικότητες.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βιώνουμε μια εποχή που αλλάζει με καταιγιστικούς ρυθμούς. Όλα γύρω μας αλλά-
ζουν, νέα δεδομένα έρχονται στο φως, νέες ισορροπίες διαμορφώνονται. Και όμως η Ελ-
ληνική Κυβέρνηση φαίνεται αδύναμη να εξηγήσει, πόσο μάλλον να παρέμβει σε αυτά
τα γεγονότα και έτσι να διαμορφώσει ένα μακρόπνοο εθνικό σχεδιασμό που θα οριοθε-
τείται πάνω στις αρχές της Εθνικής μας Κυριαρχίας.

Η εξωτερική πολιτική της χώρας χαρακτηρίζεται από την ανάπτυξη ενός φοβικού
συνδρόμου απέναντι σε μια Τουρκία με χίλια προβλήματα τα οποία προσπαθεί να ξεπε-
ράσει με έντονη εξωστρέφεια. Την εικόνα της γειτονικής χώρας περιέγραψε καλύτερα
από όλους ο πρώην αρχηγός ΓΕΕΘΑ Ισίκ Κοσανέρ μιλώντας για την εικόνα του τουρκι-
κού στρατού στον πόλεμο κατά των Κούρδων αγωνιστών.

Και, όμως, αυτόν το στρατό ένα τμήμα του ελληνικού πολιτικού κόσμου εκτιμά για την
αποτελεσματικότητά του και διαμορφώνει απέναντι στην Τουρκία πολιτική υποχωρήσεων.
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Η Συμφωνία της Μαδρίτης και του Ελσίνκι αποτελούν χαρακτηριστικές τέτοιες πε-
ριπτώσεις υποχωρήσεων τις οποίες η Άγκυρα, κυρίως την πρώτη, προσπαθεί να εκμε-
ταλλευτεί.

Η Τουρκία έχει δείξει ότι δεν καταλαβαίνει πολύ από διπλωματικούς ελιγμούς πο-
λιτικής ήπιων τόνων και πως το μόνο που υπολογίζει είναι ο διεθνής συσχετισμός και η
αποφασιστικότητα της άλλης πλευράς.

Το διεθνές περιβάλλον και οι διεθνείς ισορροπίες στην περιοχή ευνοούν και ενθαρ-
ρύνουν την ελληνική παρουσία στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο και στα Βαλκάνια, αλλά
δυστυχώς η ελληνική εξωτερική πολιτική δε δείχνει να μπορεί να ανταποκριθεί σ’ αυτήν
την πρόκληση προς όφελος των μακροχρόνιων συμφερόντων της χώρας. 

Η ελληνική πλευρά θα πρέπει να δείξει αποφασιστικότητα  αλλάζοντας το πλαίσιο
των συνομιλιών με την Άγκυρα με την ανακήρυξη της ΑΟΖ μετά από διαβούλευση με
ενδιαφερόμενα τρίτα κράτη, όπως έπραξε η Κύπρος.

Είναι λάθος της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής να φοβάται μήπως η Άγκυρα εγκα-
ταλείψει τις συνομιλίες για την υφαλοκρηπίδα, που πολύ ανησυχούμε ότι δεν περιορίζο-
νται μόνον εκεί.

Ανακήρυξη της ΑΟΖ και διεθνής ενεργοποίηση του ελληνικού Υπουργείου Εξωτε-
ρικών ώστε να υπάρξει η οριοθέτησή της με δεδομένο ότι και το Καστελόριζο ανήκει
στα Δωδεκάνησα, πρέπει να αποτελέσει σταθερό και αποφασιστικό στόχο της ελληνικής
εξωτερικής πολιτικής. Διαφορετικά, υποθηκεύεται το μέλλον της χώρας.

Η Τουρκία προσπαθεί να δώσει την εικόνα μιας περιφερειακής δύναμης αλλά τα
περιθώρια των κινήσεών της είναι όχι μόνον περιορισμένα αλλά και πολύ στενά πλέον.
Παρ’ όλα αυτά αναπτύσσει μια έντονη διπλωματική δραστηριότητα στις μεσογειακές
χώρες και κυρίως προς την κατεύθυνση των αραβικών χωρών που βρίσκονται σε δυνα-
μική μετάβαση ώστε να διασφαλίσει τα συμφέροντά της ακόμη και σε βάρος της Ελλά-
δας. Το παιχνίδι που παίζεται είναι πολύπλοκο και απαιτεί μια ανάλογη κινητοποίηση
και της ελληνικής πλευράς. Η Τουρκία δεν έχει τις δυνατότητες να υποστηρίξει ούτε οι-
κονομικά ούτε στρατιωτικά τα «ανοίγματα» της εξωτερικής της πολιτικής.

Στο Κυπριακό η πολιτική των υπουργών εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ μετά τον Ανδρέα
Παπανδρέου περιστρέφεται γύρω από ένα Σχέδιο Ανάν το οποίο απέρριψε ο κυπριακός
λαός και προς το οποίο είναι αντίθετος ο ελληνικός λαός και το οποίο ως λύση είναι πα-
ρωχημένο. 

Το Κυπριακό πρέπει να επανατοποθετηθεί ως διεθνές πρόβλημα εισβολής και κα-
τοχής και η επιδιωκόμενη λύση πρέπει να αποσκοπεί στο ενιαίο της κυπριακής δημο-
κρατίας ως χώρας-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα δικαιώματα των πολιτών της
απορρέουν τόσο από αυτήν τη συμμετοχή όσο και το διεθνές πλαίσιο που επιβάλλουν
τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών. 

Στα Βαλκάνια η χώρα είναι απούσα όχι μόνον λόγω της οικονομικής κρίσης αλλά
κυρίως λόγω των αμφισβητούμενων επιλογών του Υπουργείου Εξωτερικών.

Το «Σκοπιανό» αποτελεί χαρακτηριστική περίπτωση αδυναμίας της ελληνικής εξω-
τερικής πολιτικής να χειρισθεί αποτελεσματικά μείζονος σημασίας ζητήματα για την
ασφάλεια και την αξιοπρέπεια της χώρας. 
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Η Αλβανία από την άλλη, παρά την τεράστια βοήθεια που δέχθηκε από την Ελλάδα
στη μεταβατική της φάση και την υποστήριξη της Αθήνας στην ευρωατλαντική της προ-
οπτική, έχει στραμμένα τα βλέμματα προς την Άγκυρα, η οποία της υπαγόρευσε την προ-
κλητική πολιτική στο θέμα της ρύθμισης της υφαλοκρηπίδας μεταξύ των δύο χωρών. 

Μια ευέλικτη βαλκανική πολιτική που θα συνοδεύεται, όμως, και από μια αποφα-
σιστικότητα σε ό,τι αφορά κρίσιμης σημασίας ελληνικά συμφέροντα είναι αναγκαίο να
διαμορφωθεί εκ νέου. Τα Βαλκάνια είναι ο πνεύμονας της χώρας και η ελληνική παρου-
σία πρέπει να είναι πολυσχιδής, ιδιαιτέρως τώρα, που γειτονικές δυνάμεις εκμεταλλεύο-
νται την ελληνική οικονομική αδυναμία και επιχειρούν πολλαπλή υπονόμευση της
Ελλάδας.

Αμοιβαιότητα δε σημαίνει επ’ ουδενί ελληνικές υποχωρήσεις ή ελληνική αδιαφορία
προς όφελος μιας αμφισβητούμενης σταθερότητας.

Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού.
Ιδιαιτέρως, η Αθήνα πρέπει να ενσκήψει με προσοχή στο θέμα της μουσουλμανικής

μειονότητας στη Θράκη όπου η Άγκυρα «αλωνίζει» και διαμορφώνει σιγά σιγά τις προ-
ϋποθέσεις ενός νέου Κυπριακού. 

Με στέρεη πεποίθηση ότι η οικονομική κρίση που διέρχεται η χώρα είναι το απο-
τέλεσμα μιας νομοτελειακής εξέλιξης της ευρωζώνης με τον τρόπο που οικοδομήθηκε,
η ελληνική παρουσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να μην είναι άτολμη και ηττοπαθής,
αλλά να προτείνει λύσεις διεξόδου από την κρίση προς όφελος των ευρωπαϊκών λαών
και όχι απλώς των ευρωπαϊκών μονοπωλίων ή του ισχυρού τραπεζικού και χρηματοπι-
στωτικού κεφαλαίου.

Η Ευρώπη συνεχίζει να αποτελεί ένα ισχυρό χαρτί της ελληνικής εξωτερικής πολι-
τικής και γι’ αυτό θα πρέπει το ΠΑ.ΣΟ.Κ να αρχίσει να προετοιμάζεται, για την προο-
πτική η Τουρκία να μην πετύχει τελικά πλήρη ένταξη αλλά ειδική σχέση με την Ε.Ε,
ώστε να αποκομίσει πολιτικά οφέλη από την εξέλιξη αυτή, τόσο στα Ελληνοτουρκικά
όσο και στο Κυπριακό.

Με τον τρόπο που κινείται σήμερα η ελληνική εξωτερική πολιτική στο θέμα αυτό
μόνο σε απώλειες οδηγείται η χώρα. 

Οι ρόλοι των κρατών εναλλάσσονται γρήγορα και προσαρμόζονται διαρκώς τα νέα
δεδομένα και πρέπει να είμαστε έτοιμοι γι' αυτό με συγκεκριμένες προτάσεις και όχι με
απρογραμμάτιστες κινήσεις και αποσπασματικά ταξίδια που δεν έχουν αποτέλεσμα.

Η αγωνία μας είναι μεγάλη και ο αγώνας μας δύσκολος, αλλά δε γίνεται να υποκύ-
ψουμε σε αποφάσεις που απαξιώνουν τη ζωή μας και τη χώρα.

Όλοι μαζί πρέπει να αγωνισθούμε για ένα ΠΑ.ΣΟ.Κ ενωμένο δυνατό, δημοκρατικό,
σοσιαλιστικό για να βγει η χώρα από την κρίση.

Δε μας τρομάζουν οι θυσίες αρκεί να σχεδιάσουμε εμείς το μέλλον μας.
Και γνωρίζουμε και θέλουμε και μπορούμε να αλλάξουμε την πορεία των πραγμά-

των. Να ξαναδώσουμε αξία στο ΠΑ.ΣΟ.Κ. Να ξαναδώσουμε αξία στην ταυτότητα του
μέλους, να ξαναδώσουμε σημασία στη σοσιαλιστική μας κατεύθυνση.

Στην εποχή της ασάφειας.
Στην εποχή της ανώνυμης υποταγής εμείς ορθώνουμε το ανάστημα για να αγωνι-

στούμε για την ανατροπή.
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