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 Το βιβλίο αυτό δεν είναι µόνο µια συλλογική προσπάθεια των τριών συγγραφέων. Στην 

πραγµατικότητα αποτελεί καρπό µιας ευρύτερης συζήτησης που είχαµε όλα αυτά τα χρόνια µε 

φίλους, συναγωνιστές, συναδέλφους, ιδίως από το σύλλογο διάδοσης µαρξιστικής σκέψης Γ. 

ΚΟΡΔΑΤΟΣ, το Ίδρυµα Δ. Μπάτσης και τον Όµιλο Μαρξιστικών Ερευνών (ΟΜΕ). Ακούσαµε 

απόψεις, παρατηρήσεις, ενστάσεις, ακόµη και αντιρρήσεις. 

 Δεν γράψαµε αυτό το βιβλίο για να φλυαρήσουµε – πολιτικολογήσουµε. Από γενικολογίες 

έχουµε χορτάσει όλοι πια. Προσπαθήσαµε να συγκροτήσουµε, να αρχίσουµε να συγκροτούµε ένα 

επιστηµονικά στέρεο, τεκµηριωµένο πρόγραµµα εξόδου από την κρίση σε όφελος του λαού, 

ενάντια στα κυρίαρχα συµφέροντα που µας έχουν φτάσει εδώ. 

 Στην ουσία καταθέτουµε προς συζήτηση ένα πρόγραµµα απελευθέρωσης του λαού από 

την εγχώρια ολιγαρχία και τον  ξένο παράγοντα. Οι βασικοί άξονες στους οποίους στηρίζεται το 

πρόγραµµα που παρουσιάζουµε στο αναγνωστικό κοινό είναι : 

1. Η διαγραφή του χρέους 

2. Η αποδέσµευση από τη θηλιά του ευρώ και της ΕΕ. Προσωπικά ήµουν πάντοτε υπέρ της 

αποδέσµευσης. Δεν είναι όµως ζήτηµα δογµατικής προσήλωσης σε προκατασκευασµένα σχήµατα. 

Η ίδια η ζωή έχει αποδείξει και στον πλέον δύσπιστο, µε τον πιο ξεκάθαρο αλλά και οδυνηρό 

τρόπο, ότι άλλος δρόµος δεν µπορεί να υπάρξει. 

3. Η εθνικοποίηση του τραπεζικού συστήµατος και των επιχειρήσεων στρατηγικής σηµασίας για 

την ανάπτυξη της οικονοµίας και την αναδιανοµή του κοινωνικού πλούτου σε όφελος των λαϊκών 

στρωµάτων. 

4. Η ανάγκη ενός πανεθνικού, δηµοκρατικού σχεδιασµού ανάπτυξης της οικονοµίας, ανάπτυξης της 

βιοµηχανίας και της αγροτικής οικονοµίας της χώρας µας. Για την ακρίβεια µιλάµε για ένα 

δηµοκρατικό σχεδιασµό όπου οι εργαζόµενοι θα έχουν πρωταγωνιστικό λόγο και ρόλο. 

5. Θεωρούµε ότι η ατµοµηχανή της οικονοµικής ανασυγκρότησης της πατρίδας µας θα είναι ο 

εκδηµοκρατισµένος δηµόσιος τοµέας, ο οποίος θα υπόκειται στον εργατικό και λαϊκό έλεγχο έτσι 

ώστε να αποτρέπονται φαινόµενα διαφθοράς, κακοδιαχείρισης, σπατάλης, γραφειοκρατίας, 

ευνοιοκρατίας, εξυπηρέτησης των ιδιωτικών συµφερόντων. 

 Μαζί όµως µε τις οικονοµικές αλλαγές, υπογραµµίζουµε ότι απαιτούνται και σηµαντικές 

πολιτικές αλλαγές, και µάλιστα βαθιές. Οικονοµικές αλλαγές χωρίς πολιτικές θα µείνουν µετέωρες 

και θα ανατραπούν. Όπως και το αντίστροφο: πολιτικές αλλαγές χωρίς οικονοµικές, χωρίς 



ανακατανοµή του κοινωνικού πλούτου σε όφελος των αδύναµων, δεν οδηγεί πουθενά. Γνωρίζουµε 

πολύ καλά ότι, δυστυχώς, τέτοιες αλλαγές σαν αυτές που προτείνουµε δεν θα είναι ένας 

κοινοβουλευτικός περίπατος, µια περιήγηση σε ολάνθιστο λιβάδι. Θα είναι µια πορεία σκληρών 

αγώνων και συγκρούσεων του λαού για την κατάκτηση της λευτεριάς του. 

 Απαιτείται, λοιπόν, ριζικός εκδηµοκρατισµός παντού: της δηµόσιας διοίκησης, των 

συνταγµατικών θεσµών, του πολιτικού συστήµατος, του εκλογικού συστήµατος, της Δικαιοσύνης, 

των σωµάτων ασφαλείας, των µέσων µαζικής ενηµέρωσης, του συνδικαλισµού. Χρειάζεται µε λίγα 

λόγια η µετάβαση από τη σηµερινή ολιγαρχική δηµοκρατία σε µια δηµοκρατία από το λαό και 

για το λαό. Ειδικότερα χρειάζεται: 

1.Αποκατάσταση και διεύρυνση των δηµοκρατικών ελευθεριών που σαρώθηκαν τα τελευταία 

χρόνια. 

2. Υιοθέτηση, µέσω της ενεργού λαϊκής συµµετοχής και σύγκλησης Συντακτικής Συνέλευσης, ενός 

νέου Συντάγµατος που θα κατοχυρώνει την εθνική ανεξαρτησία και κυριαρχία, την απλή αναλογική 

σε όλες τις εκλογικές διαδικασίες, θεσµούς άµεσης δηµοκρατίας, τη δυνατότητα του λαού να 

ανακαλεί οποτεδήποτε τους εκπροσώπους του. 

3. Κατάργηση κάθε είδους προνοµίων (µισθολογικών και άλλων) των υπουργών, βουλευτών και 

γενικότερα των στελεχικών θέσεων πολιτικού χαρακτήρα. 

4.Ριζοσπαστικός εκδηµοκρατισµός και αναπροσανατολισµός των ενόπλων δυνάµεων, των 

σωµάτων ασφαλείας, όλης της δηµόσιας διοίκησης και των κρατικών µηχανισµών, µε την ενεργό 

και αποφασιστική συµµετοχή της εργατικής τάξης και του λαού. Διάλυση των φασιστικών και 

ιµπεριαλιστικών παρακρατικών θυλάκων. 

 Ας µην ξεχνάµε ποτέ την εµπειρία της κυβέρνησης Αλλιέντε. Πραγµατοποίησε σοβαρές 

αλλαγές, εθνικοποίησε επιχειρήσεις, ανέβασε τη βιοµηχανική παραγωγή της Χιλής, βελτίωσε το 

βιοτικό επίπεδο του λαού αλλά δεν προχώρησε στις αναγκαίες δηµοκρατικές τοµές στην πολιτική 

και στο κράτος µε συνέπεια να µείνει ανυπεράσπιστη µπροστά στις ιµπεριαλιστικές µηχανορραφίες 

και στο φασιστικό πραξικόπηµα. Ποτέ να µην ξεχάσουµε το µάθηµα αυτό. 

 Για να µην πολυλογώ, µε το βιβλίο µας αυτό επιθυµούµε να ανοίξουµε µια σοβαρή και 

νηφάλια συζήτηση και να συµβάλλουµε στη δηµιουργία ενός λαϊκού, πατριωτικού, δηµοκρατικού 

µετώπου που θα αποτελείται από κοινωνικές και πολιτικές δυνάµεις που θα συσπειρωθούν γύρω 

από µια τέτοια κατεύθυνση. 

 Ξέρουµε πως εδώ ακριβώς βρίσκεται και η µεγαλύτερη δυσκολία. Η ζωή όµως δεν γνωρίζει 

αδιέξοδα. Οι λαοί βρίσκουν πάντοτε τις λύσεις εκείνες που θα τους ανοίξουν νέους δρόµους. Κι αν 

κάποιοι ολιγωρήσουν, λύσεις θα προκύψουν. Ίσως µάλιστα χρειάζεται ένας “πυροκροτητής”, µια 

δύναµη, µια πολιτική κίνηση που θα δώσει την αναγκαία ώθηση. 
 


