
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ 
Ή τραγωδία τής Κύπρου καθώς και οι κίνβυνοι πού (χουν προκύψει 
για το έθνος τόσο από τήν αδίστακτη επεκτατικό πολιτική του 
Πεντάγωνο« στά πλαίσια τού NATO 600 και από τήν προσπάθεια τής 
άμερικανοκίνητης χούντας να μετατραπούν οι ίνοπλες δυνάμεις μας 
αποκλειστικά σε όργανο αστυνόμευσης του 'Ελληνικού χώρου κυρι
αρχούν στή σκέψη κάθε "Ελληνα "Ομως ή ενότητα τού λαού στην 
απόφαση του να αντιμετωπίσει ανυποχώρητα τον εξωτερικά κίνδυνο 
και κάθε επιβουλή ενάντιο στην ακεραιότητα της εθνικής μας παρου
σίας, δέν δικαιώνει τήν απραξία τής κυβέρνησης σε τρεις κρίσιμους 
τομείς τήν τιμωρία των ένοχων τής επταετίας, τής σφαγής τού 
Πολυτεχνείου και τής Κυπριακής τραγωδίας, τήν κάθαρση τού κρατι
κού μηχανισμού και τήν πλέρια αποκατάσταση τών θυμάτων τής 
κατοχής Είναι βαθειά ή ανησυχία τού 'Ελληνικού λαού γιατί οι 
επαγγελίες τής κυβέρνησης για την αποκατάσταση ομαλής πολιτικής 
ζωής θα αποτελέσουν λόγια κενά περιεχομένου αν δέν συνοδευτούν 
— τό γρηγορώτερο δυνατό — από τήν τιμωρία τήν κάθαρση και τήν 
αποκατάσταση Λέγεται δτι δέν ήρθε ή ώρα "Οτι τώρα προέχει τό 
εθνικό θέμα Μα τό επιχείρημα δέν ευσταθεί. Πώς είναι δυνατό να 
παραμένουν σέ θέσεις κρίσιμες για τό έθνος εκείνοι πού ευθύνονται 
για τήν εθνική συμφορά. 'Ακριβώς γιατί ή 'Ελλάδα βρίσκεται σήμερα 
σέ αποφασιστική καμπή, ακριβώς γι' αυτό τό λόγο, πρέπει νά προχω
ρήσουμε μέ θάρρος στην τιμωρία, τήν κάθαρση και τήν αποκατάστα
ση. Για νά προστατέψουμε τό έθνος, για νά ανοίξουμε τόν δρόμο πού 
οδηγεί στην αδέσμευτη λαϊκή κυριαρχία και τή δημοκρατία 
Σ' αυτό τό πλαίσια πρέπει νά ερμηνευτεί και ή δικιά μας απόφαση νά 
προχωρήσουμε σήμερα σέ μια πολιτική πράξη, στή διακήρυξη τών 
βασικών άρχων και στόχων ενός νέου πολιτικού Κινήματος, τού 
Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος Μόνο μέ τήν ενεργό πολιτική 
παρουσία τών πολιτών, άπ' άκρου εις δκρο τής Ελλάδας, θά εξασφαλι
στούν τόσο ή εθνική μας ανεξαρτησία Οσο και ή λαϊκή κυριαρχία 
Ήρθε ή ώρα νά. περάσουμε από τήν παθητική αναμονή στην ενεργό 

παρουσία για τή διαμόρφωση τού μέλλοντος τής χώρας μας 
Ή ρίζα τής συμφοράς βρίσκεται στην εξάρτηση τής Πατρίδας μας Τά 
επτά μεσαιωνικά χρόνια πού πέρασαν μέ τή στυγνή στρατιωτική 
δικτατορία και ή τραγωδία τής Κύπρου δέν αποτελούν παρά μια 
ιδιαίτερα σκληρή έκφραση τής εξάρτησης τής Ελλάδας -άπό τό 
ιμπεριαλιστικό κατεστημένο τών Η Π Α και τού NATO. Μεταβ\ήθηκε ή 
Ελλάδα σέ προχωρημένο πυρηνικό φυλάκιο τού Πεντάγωνου γιά νό 

εξυπηρετηθούν πιό αποτελεσματικά τό στρατιωτικό και οικονομικά 
συμφέροντα τών μεγάλων ρονοπωλων Διαβρώθηκε ó κρατικός μηχα
νισμός, οι ίνοπλες δυνάμεις τό κόμματα, ó συνδικαλισμός, ή Πολιτική 
ηγεσία τού τόπου έτσι ώστε νό καταστεί δυνατή ή επιβολή ξενοκίνη-
της στρατιωτικής δικτατορίας, όταν αυτό κρίθηκε πώς συνέφερε τήν 
Ούάστγκτων Επιβλήθηκε η στρατιωτική δικτατορία για νά ανακοπεί ή 
πορεία τού λαού μας προς τή λαϊκή κυριαρχία και τήν εθνική 
ανεξαρτησία Προκλήθηκε τό πραξικόπημα κατά τού Μακαρίου και 
ακολούθησε ή βάναυση τουρκική εισβολή στην Κύπρο για νά διχοτο
μηθεί ή μεγαλόνησος και νά αποτελέσει τελικά ένα νέο στρατιωτικό 
ορμητήριο τών Η ΠΑ και του NATO στην 'Ανατολική Μεσόγειο 
Μεταβλήθηκε ή πατρίδα μας σέ ξέφραγο αμπέλι, για νά διαβρωθεί ή 
οικονομία μας από τις πολυεθνικές επιχειρήσεις τών Η ΠΑ. και τής 
Δύσης μέ τή συνεργασία πάντα τού ντόπιου μεταπρατικού κεφαλαίου. 
Πα να μαραθεί ή ελληνική ύπαιθρος, για νά μήν αποδίδει 6 ιδρώτας 
τού αγρότη, για νά συνεχιστεί ή μετανάστευση, ή προσφορά φτηνής 
εργασίας στην πρωτεύουσα, μά και στην ξενητειά. τήν Ευρώπη, τήν 
Αυστραλία, τον Καναδά. 

Ή πορεία προς τήν υποτέλεια, τήν υπονόμευση τών εθνικών μας 
συμφερόντων, τή διάβρωση της λαϊκής κυριαρχίας, τόν οικονομικό 
μαρασμό και τήν εκμετάλλευση τού "Ελληνα εργαζομένου πρέπει νά 
ανακοπεί. 'Αντίθετα πρέπει νά προχωρήσουμε μέ θάρρος και αποφασι
στικότητα στή θεμελίωση μιας νέας 'Ελλάδας 
'Ανακοινώνουμε σήμερα τήν εκκίνηση ένας νέου πολιτικού Κινήματος 
πού πιστεύουμε δτι εκφράζει τους πόθους και τις ανάγκες τού απλού 
"Ελληνα, ενός Κινήματος πού νά ανήκει στον αγρότη, τόν εργάτη, τόν 
βιοτέχνη, τόν μισθωτό, τόν υπάλληλο, οτήν θαρραλέα και φωτισμένη 
νεολαία μας Τους καλούμε νά πυκνώσουν τις τάξεις του Νά στελεχώ
σουν και νά συμμετάσχουν στην κατεύθυνση ενός Κινήματος πού θά 
προωθήσει ταυτόχρονα τήν εθνική μας ανεξαρτησία, τή λαϊκή κυριαρ
χία, τήν κοινωνική απελευθέρωση και τή δημοκρατία σ" βλες τϊς 
Φάσεις τής δημόσιας ζωής. 

Βασικός κυριαρχικός στόχος τού Κινήματος είναι ή δημιουργία πολι
τείας απαλλαγμένης άπό ξένο έλεγχο ή επεμβάσεις, πολιτείας απαλ

λαγμένης άπό έλεγχο ή επιρροή τής οικονομικής ολιγαρχίας, πολιτεί
ας ταγμένης στην προστασία τού έθνους και οτήν υπηρεσία τού λαού 
Η εθνική ανεξαρτησία είναι αναπόσπαστα δεμένη μέ τή λαϊκή κυριαρ

χία, μέ τή δημοκρατία σέ κάθε φάση τής ζωής τού τόπου, μέ τήν 
ενεργό συμμετοχή τού πολίτη σ' δλες τις αποφάσεις πού τόν αφο
ρούν Μά είναι ταυτόχρονα συνυφασμένη μέ τήν απαλλαγή τής 
οικονομίας μας από τόν έλεγχο τού ξένου μονοπωλιακού και ντόπιου 
μεταπρατικού κεφαλαίου πού διαμορφώνει τήν οικονομική, τήν κοινω
νική, τήν πολιτική και τήν πολιτιστική μας πορεία σύμφωνα μέ τά 
συμφέροντα Οχι τού λαού αλλά τής οικονομικής ολιγαρχίας Και 
βέβαια πρέπει ή 'Ελλάδα νά αποχωρήσει και άπό τό στρατιωτικό και 
άπό τό πολιτικό NATO Και βέβαια πρέπει νά ακυρωθούν όλες οι 
διμερείς συμφωνίες που έχουν επιτρέψει στο Πεντάγωνο νά μετατρέ
ψει τήν 'Ελλάδα σέ ορμητήριο γιά τήν προώθηση τής επεκτατικής του 
πολιτικής Μά πίσω άπό. τα NATO, πίσω άπό τις αμερικάνικες βάσεις 
είναι οι μονοπωλιακές πολυεθνικές επιχειρήσεις και τά ντόπια ύποκσ-
τάστατά τους. Γι' αυτό ή κοινωνική απελευθέρωση, ο σοσιαλιστικός 
μετασχηματισμός, αποτελεί τόν θεμέλιο λίθο τού Κινήματος μας Για 
νά απολαμβάνει ό αγρότης τό προϊόν τού ιδρώτα του και της γής του, 
γιά νά απολαμβάνει ó εργάτης, α βιοτέχνης, ό μισθωτός, ó υπάλληλος, 
ó απλός 'Ελληνας τό προϊόν τού μόχθου του Γιά νά καταπολεμηθεί 
αποτελεσματικά ή εντυπωσιακή εισοδηματική ανισότητα ανάμεσα σέ 
γεωγραφικές περιφέρειες και κοινωνικά στρώματα πού χαρακτηρίζει 
τή σύγχρονη 'Ελλάδα. Γιά νά πάψει ή εκμετάλλευση ανθρώπου άπό 
άνθρωπο Γιά νά συμμετέχει ενεργά ó λαός στον προγραμματισμό τής 
οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής πορείας τής Χώρας Γιά νά 
εξασφαλιστεί ή εργασία και η κατοικία σέ όλους τους Έλληνες Γιά νά 
καταργηθούν τα προνόμια τών ολίγων οτήν ιατρική, νοσοκομειακή και 
φαρμακευτική περίθαλψη Γιά νά προστατευτούν ή μητέρα, τό παίδι. 
τά γηρατειά. Γώ νά κατοχυρωθεί ή κοινωνική και ή οικονομική ισότητα 
τών δύο φύλων Γιά νά ελευθερωθεί ή σκέψη καί νά γίνει ή παιδεία 
κτήμα δλων τών 'Ελλήνων 

Ή σημερινή διακήρυξη τών άρχων τού Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού 
Κινήματος αποτελεί εκκίνηση γιά τήν ίδρυση, στελέχωση καί θεμελίω
ση ενός Κινήματος πού θέλουμε νά αποτελέσει τόν φορέα δλων τών 
γνήσια προοδευτικών καί δημοκρατικών δυνάμεων της χώρας Κάνου
με έκκληση αυτές οι δυνάμεις ενωμένες νά προχωρήσουν στον 
αγώνα, θεμελιακή αρχή τού Κινήματος είναι ή απόλυτα κατοχυρωμέ
νη δημοκρατική διαδικασία — άπό τή βάση μέχρι τήν ηγεσία — μέ 
απόλυτη ισοτιμία δλων τών μελών πού θά τό στελεχώσουν Καί τό 
πρόγραμμα καί τό οργανωτικό σχήμα θά συναποφασιστούν στην 
πορεία μέ τήν ισότιμη συμμετοχή δλων τών μελών τού πρώτου 
συνεδρίου πού γρήγορα θά συγκληθεί. Καί αυτό στά πλαίσια μιας 
κατοχυρωμένης δημοκρατικής διαδικασίας 
Έχει ó λαός μας πικρή πείρα άπό τους κομματικούς σχηματισμούς 
τού παρελθόντος πού στηρίζονταν οτήν φεουδαρχική σχέση ανάμεσα 
σέ ηγέτες καί βουλευτές, ανάμεσα σέ βουλευτές και κομματάρχες. 
ανάμεσα σέ κομματάρχες καί ψηφοφόρους Ano κομματικούς μηχανι
σμούς πού είχαν αντικαταστήσει τις αρχές τό πρόγραμμα καί τϊς 
δημοκρατικές διαδικασίες μέ τό ρουσφέτι καί τό παρασκήνιο Καθολι
κό είναι τό αίτημα γιά πολιτικούς οργανισμούς άρχων πού νά τους 
διακρίνει ή ελεύθερη δημοκρατική έκφραση τής βάσης, γιά νά 
δεσμεύεται ή ηγεσία στις πολιτικές αποφάσεις καί γιά νά υπάρχει 
συνέπεια καί συνέχεια 

Ή σημερινή διακήρυξη μας είναι μιά διακήρυξη πού είμαστε βέβαιοι 
δτι αντικατοπτρίζει τό πιστεύω, τους πόθους, τις απαιτήσεις τό 
όραμα τού 'Ελληνικού λαού Έχει σκοπό νό παρακινήσει συζήτηση 
καί προβληματισμό σέ εθνικό επίπεδο Ή σημερινή μας διακήρυξη 
αποτελεί τήν πυξίδα που θά καθοδηγεί τήν πορεία μας προς μιά νέα. 
αναγεννημένη, ανθρώπινη, σοσιαλιστική καί δημοκρατική 'Ελλάδα 
μιά Ελλάδα πού νά ανήκει στους "Ελληνες 

Τό Πανελλήνιο Σοσιαλιστικά Κίνημα είναι πολιτικό Κίνημα που αγωνί
ζεται γιά τους ακόλουθους στόχους ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ - ΛΑΪΚΗ 
ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙ
ΚΑΣΙΑ 

Ό αγώνας τού Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος γιά τήν εθνική 
μας αναγέννηση, γιά μιά σοσιαλιστική καί δημοκρατική 'Ελλάδα, 
στηρίζεται οτήν αρχή πώς ή εθνική μας ανεξαρτησία αποτελεί προϋ
πόθεση γιά τήν πραγμάτωση τής λαϊκής κυριαρχίας πώς ή λαϊκή 
κυριαρχία αποτελεί προϋπόθεση γιά τήν πραγμάτωση τής κοινωνικής 
απελευθέρωσης πώς ή κοινωνική απελευθέρωση αποτελεί προϋπόθε
ση γιά τήν πραγμάτωση τής πολιτικής δημοκρατίας. 

Γιά τό Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα ίο στρατιωτικό καθεστώς τής 
χούντας, πού επιβλήθηκε μέ τό πραξικόπημα τής 21 'Απρίλη 1967, δέν 
ήταν παρά μιά ιδιαίτερα στυγνή μορφή άποικιοποίησης τής Ελλάδας 
άπό τό Πεντάγωνο καί τό NATO μέ τή συνεργασία τού εξαρτημένου 
δυτικοευρωπαϊκού καί ντόπιου μεταπρατικού κεφαλαίου Σαν στόχο 
είχε τήν εξυπηρέτηση τών στρατηγικών καί οικονομικών επιδιώξεων 
τού αμερικάνικου κεφαλαίου στά χώρο τής 'Ανατολικής Μεσογείου 
Γι' αυτό ό αγώνας τού λαού μας αποβλέπει πρώτιστα στην οριστική 
εξάλειψη τών αίτιων πού οδήγησαν στή στυγνή δικτατορία τής 
επταετίας Κι' αυτός ό αγώνας δέν μπορεί νά δικαιωθεί άν δέν 
υπάρξει 

α) Τιμωρία τών ένοχων καί τών βασανιστών τής χουντικής επταετίας 

καί τών υπευθύνων τής προδοσίας τής Κύπρου 

β) Πλήρης αποκατάσταση τών θυμάτων τής δικτατορίας 

γ) "Αμεση ακύρωση δλων τών ανελεύθερων καί καταπιεστικών έκτα

κτων μέτρων τής χουντικής επταετίας καθώς καί τών παρόμοιων 

νομοθετημάτων τών προδικτατορικών κυβερνήσεων 

δ) Εξασφάλιση τής ελεύθερης επιστροφής τών πολιτικών προσφύγων 

στην πατρίδα 

ε) 'Εξυγίανση όλου τού κρατικού μηχανισμού 

στ) 'Εξάλειψη τού παρακράτους καί τού κομματικού κράτους 

ζ) "Αμεση ένταξη τών ένοπλων δυνάμεων καί τών σωμάτων ασφαλείας 

οτήν υπηρεσία τοϋ Έθνους και τού Λαού καί υποβολή τους σέ 

αποτελεσματικό πλήρη καί συνεχή έλεγχο άπό τήν νόμιμα εκλεγμένη 

πολιτική ηγεσία 

Γιά τήν εξάλειψη τού συστήματος πού οδήγησε στην ιμπεριαλιστική 
κατοχή τής πατρίδας μας καί τών συνθηκών πού το δημιούργησαν, τό 
διατηρούν καί τό προστατεύουν, γιά τή θεμελίωση μιας γνήσιας, 
αβασύλευτης. αναγεννημένης καί σοσιαλιστικής 'Ελληνικής Δημοκρα
τίας τό Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα θέτει σάν προϋπόθεση τήν 
επίτευξη τών ακόλουθων συγκεκριμένων στόχων 
Τ Κάθε εξουσία πηγάζει από τόν λαό. εκφράζει τόν λαό καί υπηρετεί 
τόν λαό. Ή κοινωνική, οικονομική καί πολιτική δομή τής δύναμης στή 
χώρα μας διαρθρώνεται μέ τρόπο πού νά αποκλείει τήν παραβίαση τής 
λαϊκής θέλησης μέ οποιοδήποτε τρόπο. 

2 Κατοχυρώνεται συνταγματικά τό δικαίωμα άμυνας κάθε πολίτη σέ 
κάθε προσπάθεια κατάλυσης της νόμιμης εξουσίας, κατάργησης τού 
Συντάγματος καί υποδούλωσης τού λαού μας. 

3 Γιά τά βασικά δικαιώματα τού πολίτη ¡σχύει ό χάρτης τών ανθρωπί
νων δικαιωμάτων τού 'Οργανισμού 'Ηνωμένων 'Εθνών. Ή ελευθερία 
γνώμης καί έκφρασης, ή ελευθερία οργάνωσης γώ τήν επίτευξη 
συλλογικών σκοπών στά πλαίσια τού Συντάγματος, τό απαραβίαστο 
τών δικαιωμάτων τού άτομου, όχι μόνο κατοχυρώνονται συνταγματικά 
άλλα και προστατεύονται αποτελεσματικά άπό τή Δικαιοσύνη πού 
είναι ανεξάρτητη Ή Ελληνική ιθαγένεια δέν αφαιρείται 

4 Εξασφαλίζεται ή συνταγματικά κατοχυρωμένη κοινωνική καί οικο
νομική ισότητα τών δύο φύλων 

5. Εξασφαλίζεται μέ γνήσιες δημοκρατικές διαδικασίες ή άμεση καί 
ενεργός συμμετοχή δλων τών πολιτών στην πολιτική ζωή τού τόπου 

6. Κατοχυρώνεται συνταγματικά τό δικαίωμα εργασίας γιά όλους τους 
πολίτες, άντρες καί γυναίκες 

7. Ό συνδικαλισμός αποδεσμεύεται άπό τήν έξάρτηστι τής οικονομι
κής ολιγαρχίας καί άπό τήν κηδεμονία τού κράτους, κατοχυρώνεται 
οάν ελεύθερο καί αυτόνομο κίνημα καί τίθεται οτήν υπηρεσία τών 
συμφερόντων τού εργαζόμενου λαού. 

8 Διαχωρίζεται οριστικά ή εκκλησία άπό τό κράτος καί κοινωνικοποιεί
ται ή μοναστηριακή περιουσία 

9 Ή Έλλάδο αποσυνδέεται άπό τους στρατιωτικούς, πολιτικούς καί 
οικονομικούς συνασπισμούς, πού υπονομεύουν τήν εθνική μας ανε
ξαρτησία καί τό κυριαρχικά δικαίωμα τού Ελληνικού λαού νά προ
γραμματίζει αυτός τήν κοινωνική, οικονομική πολιτική καί πολιτιστική 
πορεία τής χώρας 

Η) Ή Ελλάδα ακολουθεί δυναμική ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική μέ 
στόχους τήν εγγύηση τής εδαφικής ακεραιότητας, τήν κατοχύρωση 
τής αδέσμευτης λαϊκής κυριαρχίας καί τήν καλύτερη δυνατή πραγμά
τωση τών επιδιώξεων τού 'Ελληνικού λαού. Σάν χώρα πού είναι 
ταυτόχρονα στην Ευρώπη, τά Βαλκάνια καί τή Μεσόγειο κάνει τήν 
παρουσία της αισθητή καί ατούς τρεις αυτούς χώρους. Ήάποπυρηνι-
«οποίηση τού μεσογειακού καί βαλκανικού χώρου, ή ουδετεροποίηση 
τής Μεσογείου άπό τους στρατιωτικούς συνασπισμούς, ή σύσφιγξη 

τών οικονομικών καί πολιτιστικών σχέσεων μέ τους λαούς όλης τής 
Ευρώπης καί τής Μεσογείου, σάν προσφορά κα. στή διεθνή ειρήνη, ή 
συναδέλφωση τών λαών καί ή δομή δλων τών χΐιϋών σέ μιά πανανθρώ
πινη και πανελε ύθερη Κοινότητα μέ ¡ση μεταχείρηση καί ίσα δικαιώμα
τα δλων τών ανθρώπων αποτελούν μόνιμες επιδιώξεις της 
11 'Ακυρώνονται οι διεθνείς συμβάσεις καί συμφωνίες πού έχουν 
οδηγήσει τήν Ελλάδα σέ οικονομική, πολιτική καί στρατιωτική εξάρ
τηση από τά μονοπωλιακά συγκροτήματα τής Δύσης καί ιδιαίτερα τού 
αμερικάνικου ιμπεριαλισμού 

12. 'Επιδιώκεται ή κοινωνική απελευθέρωση τού εργαζόμενου 'Ελλη
νικού λαού. πού μακροπρόθεσμα ταυτίζεται μέ τόν σοσιαλιστικό 
μετασχηματισμό τής κοινωνίας Αυτή ή πορεία προϋποθέτει γιά τό 
σήμερα ορατό μέλλον: 

α) Τήν κοινωνικοποίηση τού χρηματοδοτικού συστήματος στά σύνολο 
του. τών βασικών μονάδων παραγωγής, καθώς καί τού μεγάλου 
εισαγωγικού καί εξαγωγικού εμπορίου Ταυτόχρονα προωθείται συ
στηματικά ή ένταξη τών αγροτικών επιχειρήσεων σέ συνεταιρισμούς 
νέας μορφής, μέ δραστηριότητα που θά επεκτείνεται στην προμήθεια 
πρώτων υλών καί οτήν επεξεργασία, συσκευασία καί διάθεση τών 
προϊόντων τους. Οι οργανισμοί αυτοί θά καταργήσουν τόν μεσάζοντα 
πού εκμεταλλεύεται τό προϊόν τού ιδρώτα καί τής γής τού αγρότη. 
Στή βιοτεχνία προωθείται επίσης ή συνεταιριστική εκμετάλλευση 
β) Τόν περιφερειακά αποκεντρωμένο κοινωνικό προγραμματισμό τής 
οικονομίας πού συνδυάζεται μέ τόν έλεγχο τών παραγωγικών μονά
δων άπό τους εργαζόμενους (δηλαδή μέ τήν αύτοδιαχείρησηι καί άπό 
τους αρμόδιους κοινωνικούς φορείς 'Αρμόδιος κοινωνικός φορέας 
ε \ α ι τό κράτος, ή περιφέρεια, ό δήμος ή ή κοινότητα, ανάλογο μέ τό 
μέγεθος, τόν τύπο καί τή στ\μαα>α τής παραγωγικής μονάδας 
γ) Τή διοικητική αποκέντρωση μέ ενίσχυση τής τοπικής αυτοδιοί
κησης. 

δ) Τό συστηματικό καί προοδευτικό κλείσιμο τού ανοίγματος ανάμεσα 
στά κατώτερα καί τά ανώτερα εισοδήματα κατά περιφέρεια καί 
επάγγελμα 

ε) Μιά οικιστική καί πολεοδομική πολιτική πού νά εξασφαλίζει πολιτι
σμένη κατοικία σέ κάθε 'Ελληνική οικογένεια 
ση Μιά καινούργια παιδεία γιά νά καταργηθούν οι φραγμοί που 
εμποδίζουν τό πλάτεμα τής γνώσης καί γιά νά δημιουργηθούν ελεύθε
ρα σκεπτόμενοι και κοινωνικά υπεύθυνοι πολίτες Ή παιδεία είναι 
ευθύνη τού κοινωνικού συνόλου. Ή ιδιωτική εκπαίδευση καταργείται. 
Ή δωρεάν καί ύποχρεωτωή παιδεία εξασφαλίζεται άνεξαίρετα γιά 
δλους τους Έλληνες, θεσπίζεται εκπαιδευτική πολιτική πού νό 
εξασφαλίζει τήν πλατειά συμμετοχή δλων τών λαϊκών στρωμάτων, 
καθυς καί τή συμμετοχή τών σπουδαστών στον προγραμματισμό τής 
nati ίας καί στή διοίκηση τών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 
ζ) Τ ν κοινωνικοποίηση τής υγείας πού συνεπάγεται τήν δωρεάν 
ιατρική, φαρμακευτική καί νοσοκομειακή περίθαλψη τήν προληπτική 
υγιεινή γιά δλους τους Έλληνες, τήν κατάργηση τών ιδιωτικών 
κλινικών καί δλων τών προνομίων οτήν παροχή ιατρικών καί νοσοκο-
αειακών υπηρεσιών. 

η i Ένα σύστημα κοινωνικής ασφάλισης γιά υγεία, ατυχήματα, γηρα

τειά καί ανεργία πού νά επεκταθεί σέ δλους τους Έλληνες, 

θ) Τήν προστασία τής μητέρας καί τού παιδιού. 

0 Τήν προστασία τού περιβάλλοντος, τή βελτίωση τής ποιότητας τής 

ζωής σέ συνδυασμό μέ τήν αξιοποίηση τών εθνικών καί λαϊκών 

παραδόσεων καί τή συμμετοχή ολόκληρου τού λαού οτήν πολιτιστική 

έξέλιξρ. 

Οι οικονομικές, πολιτικές, κοινωνικές καί πολιτιστικές επιδιώξεις τού 
εργαζόμενου 'Ελληνικού λαού — εργατών, αγροτών. μισθωτ-
λήλων. νεολαίας, μικροεπαγγελματιών καί βιοτεχνών — ή θεμελίωση 
μιας κοινωνίας χωρίς αλλοτρίωση και γράφε ιο κρατία θά πραγματοποι
ηθούν μέ τή συνεχή λαϊκή επαγρύπνηση, έλεγχο καί κινητοποίηση. 
Τό Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα καλεί τόν 'Ελληνικό Λαό νά 
οργανωθεί στις τάξεις του, σέ οργανώσεις βάσης, νά συμμετάσχει 
Αμεσα οτήν παραπέρα διαμόρφωση τού προγράμματος του. στή λήψη 
όλων τών αποφάσεων καί στην ανάδειξη τών στελεχών του σέ δλα τά 
επίπεδα Έτσι θά συνεχίσουμε μέ νέα ένταση καί αποφασιστικότητα 
τόν αγώνα γιά μιά ανεξάρτητη, σοσιαλιστική και δημοκρατική 'Ελλάδα 

3 Σεπτεμβρίου 1974 


