Βασική επαναστατική αρχή:
Βλέπω την πραγµατικότητα όπως είναι
δε συµβιβάζοµαι µαζί της
και προσπαθώ να την αλλάξω

Αντί Προλόγου
Η µελέτη «∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ» ξεκίνησε το έτος 1968, ως
ιδεολογικός προβληµατισµός στα πλαίσια της ιδεολογικοπολιτικής δουλειάς του
Πανελλήνιου Απελευθερωτικού Κινήµατος (ΠΑΚ), του οποίου πρόεδρος ήταν ο
Ανδρέας Γ. Παπανδρέου.
Το έργο αυτό αποτελεί µια συνεχή και επίπονη θεωρητική εργασία, που σκοπό είχε να
συµβάλει στην ιδεολογική και πολιτική φυσιογνωµία του ΠΑΚ και στην σοσιαλιστική
διαπαιδαγώγηση των στελεχών και φίλων στα περίφηµα σεµινάρια και συνέδρια του
Κινήµατος κατά τη διάρκεια της δικτατορίας των συνταγµαταρχών 1967 - 1974.
Η αρχική µελέτη, µε τίτλο: «∆ηµοκρατικός Σοσιαλισµός ή ο Τρίτος ∆ρόµος»,
αφηµένη στο χρόνο, τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε στις δεκαετίες που πέρασαν
και διαµορφώθηκε τελικά στο σηµερινό κείµενο.
Ενδεικτικά παραθέτουµε µια κριτική τοποθέτηση του Ανδρέα Παπανδρέου στον
αρχικό προβληµατισµό, που κατά την άποψή του, καταδεικνύει την αξία και τη
σηµασία του βιβλίου.
Ο µελετητής, πέρα από τη γνώµη του ίδιου του Ανδρέα Παπανδρέου, θα βγάλει τα
δικά του χρήσιµα συµπεράσµατα.
Πιστεύουµε πως και σήµερα η µελέτη αυτή µπορεί να είναι πολύτιµη, ως συµβολή
στον αγώνα του Λαϊκού Κινήµατος για την έξοδο από την πανθολογούµενη κρίση και
τη δηµιουργία προϋποθέσεων για ελπιδοφόρα προοπτική.
Αυτό βέβαια θα το κρίνει ο µελετητής. Εµείς εκείνο που επιθυµούµε είναι να δώσουµε
ερεθίσµατα για έναν γόνιµο κι’ εποικοδοµητικό διάλογο.
Στην παρούσα µελέτη επιχειρούµε να κάνουµε το διάλογο µε τους πρωτεργάτες του
Μαρξισµού - Λενινισµού Μαρξ, Λένιν και τους επιγόνους τους, για να βγάλουµε
χρήσιµα συµπεράσµατα τόσο στη θεωρία, όσο και στην πράξη και διαµορφώσουµε
µια εναλλακτική πρόταση για µια νικηφόρα σοσιαλιστική στρατηγική.

Παραθέτουµε το γράµµα του Α. Παπανδρέου
Κυριον,
∆αµιανον Βασιλειαδην
Μοναχον 30 Απριλιου 1972
Αγαπητε φιλε,
Μολις πηρα και διαβασα το βιβλιο σου ∆ηµοκρατικος Σοσιαλισµος η ο Τριτος
∆ροµος.
Το διαβασα στα γρηγορα, µε προθεση να το διαβασω αργοτερα πολυ
προσεκτικα. Με εχει εντυπωσιασει.
Ειναι απο τα καλυτερα κειµενα που εχω δει πανω στο πνευµα που πρεπει να
διεπει τον αγωνα µας.
Η αναλυση που κανεις εχει βαθος αλλα και στερεα θεµελια.
Χαιρω ιδιαιτερα που το βιβλιο σου αυτο ειναι µια προσφορα στον αγωνα του
ΠΑΚ.
Πιστευω οτι πρεπει να κυκλοφορηση ευρυτατα και να δηµοσιευθη σαν κανονικο
βιβλιο.
Πιστευω επισης πως πρεπει να µεταφρασθη τουλαχιστον στα Αγγλικα.
Περι τα τελη του Μαη θα συναντηθουµε στη Γερµανια. Θα κουβεντιασουµε τοτε
το θεµα συγκεκριµενα.
Σου στελνω ξεχωριστα ενα νεο µου βιβλιο που καταπιανεται µε αναλογα θεµατα
και που βρισκεται γενικα στο ιδιο πνευµα1.
Με θερµους αγωνιστικους χαιρετισµους
Ανδρεας Γ. Παπανδρεου

1

Πρόκειται για το βιβλίο του Πατερναλιστικός Καπιταλισµός

