ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

26 Γενάοη 197Β

'Ομιλία του Προέδρου του ΗΛΣΟΚ Α„Γ„Παπανδρέου
στη συνεστίαση του Συνδικαλιστικού*Εργατοϋπαλλήλων του ΠΑΣΟΚ
στην 'Καλύβα" στίς 26 Γενάρη Ι97

η

'Αγαπητοί φίλοι καί μέλη του ΠΑΣΟΚ,

Βρισκόμαστε στό κατώφλι μιας περιόδου πού χαρακτηρίζεται
άπό όξυνση στίς σχέσεις ανάμεσα σέ εργοδοσία καί εργασία, σέ όξυνση
δηλαδή της πάλης των τάξεων. Τό φαινόμενο βέβαια δέν είναι μόνον ελ
ληνικό ο Ειναι σύμπτωμα της βαθειάς καί μακρόχρονης κρίσης πού περ
νάει ò μονοπωλιακός καπιταλισμός σέ παγκόσμια κλίμακα» Βασική πηγή
της κρίσης είναι ή έλλειψη επενδυτικών ευκαιριών πού ταυτόχρονα νά
έξασωαλίΓουν υψηλό ποσοστό κέρδους καί όγκο τέτοιο πού νά εξασφαλί
ζει την πλήρη απασχόληση τού εργατικού δυναμικού» Δέν θά αναζητήσου
με απόψε τους βαθύτερους λόγους πού έχουν οδηγήσει σ'αύτό τό αδιέξο
δο. "Αρκεί νά τονίσουμε πώς αυτοί οι λόγοι είναι ενταγμένοι στους
νόμους κίνησης του καπιταλισμού στή μονοπωλιακή του ωάση.
Τό σύστημα τού μονοπωλιακού καπιταλισμού αντιδρά σ'αύτό τό
αδυσώπητο αδιέξοδο μέ μηχανισμούς ηοχ') ανακατανέμουν τό εισόδημα σέ
βάρος της εργαζόμενης μάζας καί σέ όφελος τού μεγάλου μονοπωλιακού
κεφαλαίου. Αυτό είναι τό χαρακτηριστικό των εξελίξεων σ'ολες άνεξαίρετα τίς μητροπόλεις τού καπιταλισμού. Ό μηχανισμός κλειδί είναι ò

-2πληθωρισμός. Ό πληθωρισμός κερδών. Είναι ταυτόχρονα ή συγκέντρωση
κεφαλαίου πού στηρίζεται στην εξουθένωση των μικρομεσαίων επιχειρή
σεων άπό τόύς μονοπωλιακούς γίγαντες. Καί είναι, τέλος, ή διάσπαση
της εργατικής τά^ης σέ τρεις τουλάχιστον κατηγορίες» Τους μόνιμα
άνεργους, τούς χαμηλόμισθους καί τους σχετικά προνομιούχους. "Ετσι,
τό σύστημα διασπά την ενότητα της εργατικής τά^,ης καί περιορίζει
τίς κοινωνικές καί πολιτικές επιπτώσεις της ραγδαίας ανακατανομής
τοϋ πλούτου καί του εισοδήματος.

'Αλλά ή ανακατανομή του πλούτου καί του εισοδήματος δέν άφορα
μόνο τίς κοινωνικές τάζεις. "Εχει καί γεωγραφική διάσταση. 'Ανακα
τανέμεται τό εισόδημα καί ο πλούτος ανάμεσα σέ μητροπολιτικές καί
περιθωριακές περιφέρειες. Τόσο σέ παγκόσμια κλίμακα (Βορράς-Νότος,
ανεπτυγμένες βιομηχανικά καί "αναπτυσσόμενες"' χώρες) οσο καί σέ
κάθε μιά χώρα ξεχωριστά ('Αθήνα- επαρχία ).

Κάτω απ αυτές τις συνθήκες,- το ρεφορμιστικό όραμα της
σοσιαλδηυ,οκρατίας υποχωρεί,

ακόμη καί στίς γενέτειρες του, τίς

μητροπόλεις της Δύσης. Γιά χώρες πού Βρίσκονται στήνπεριφέρεια τοϋ
παγκόσμιου καπιταλισμού, όπως ή 'Ελλάδα, ò σοσιαλδημοκρατικός ρεφορμισμός αποτελεί ουτοπία. Κι είναι κάτι πού αποδείχτηκε τρανά στίς
εκλογές της 20ής Νοέμβρη.

Γιά χώρες σάν τή δικιά μας υπάρχουν μονάχα δυό επιλογές.
Άπ'τή μιά μεριά ή πολιτική της λιτότητας γιά τούς πολ&ούς καί της
χλιδής γιά τούς ολίγους. Κι άπό τήν άλλη,ή σοσιαλιστική αλλαγή.
Αυτή βαθύτερα είναι ή εξήγηση της οαγδαίας ανόδου του ΠΑΣΟΚ.
. / ..

-3Αύτή είναι καί ή εξήγηση γιά τό ογκούμενο απεργιακό κύμα
πού είναι αποτέλεσμα της απαράδεκτης άνισοκατανομής τού πλούτου
καί του εθνικού εισοδήματος στη χώρα μας. Γιά την εργατική τά,ξη
της χώρας,, μά βέβαια καί γιά τους αγρότες καί γιά τους μικρομε
σαίους επιχειρηματίες,

υπάρχει οξύτατο πρόβλημα διαβίωσης καί γιά

μεγάλες ομάδες εργαζομένων, μά ιδιαίτερα γιά τους απόμαχους της
παραγωγής - τους συνταξιούχους, υπάρχει πρόβλημα επιβίωσης.

Σέ μιά πρόσοατη μελέτη του KEÏÏE μας δίνονται στοιχεία αποφα
σιστικής σημασίας γιά τόν αγώνα των εργαζομένων» Ποια εϊναι αυτά
τά στοιχεία. 'Υποστηρίζει ή Κυβέρνηση πώς ή αύξηση των μισθών καί
ημερομισθίων ευθύνεται σέ μεγάλο βαθμό γιά τή ραγδαία άνοδο των
τιμών, γιά τόν πληθωρισμό πού συμπιέζει τό εισόδημα τοΰ εργαζόμε
νου, του μή προνομιούχου "Έλληνα. "Ας δούμε πώς έχουν τά πράγματα.
Στον πληθωρισμό συνέβαλαν οι μισθοί καί τά ημερομίσθια κατά 6%
μόνον., ενώ τά ακαθάριστα κέρδη 36%, oí φόροι 35%, ol εισαγωγές 19%
καί ή υπερβάλλουσα ζήτηση 4%. Είναι σαφές λοιπόν πώς κέρδη καί
φόροι είναι οί κατ"έΓοχήν υπόλογοι γιά τόν πληθωρισμό» Τί έχει νά
μας πει γι'αύτό ή Κυβέρνηση·;

"Αλλά στην "Ελλάδα υπάρχει σκανδαλώδης άνισοκατανομή τοΰ
εισοδήματος ανάμεσα στους εργαζόμενους καί τήν εργοδοσία. "Ας
δούμε πρώτα τή διαμόοφωση του οστικού εισοδήματος» "Από τό 1958
μέχοι τό 1962 τό εισόδημα άπό μισθούς καί ημερομίσθια ήταν 46%,
ενώ τό εισόδημα άπό περιουσία καί επιχειρηματική δράση ήταν 50%.
Ή σχέση αυτή βελτιώθηκε τήν περίοδο 1963-1968. Τά αντίστοιχα ποσά
ήταν 49% καί 47%. Άλλα ή βελτίωση ανακόπηκε καί άρχισε καί πάλι
επιδείνωση άπό τό 1969 καί ύστεοα. Ή συμμετοχή των ημερομισθίου
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καί μισθών στό αστικό εισόδημα έπεσε καί πάλι στό 46%.

"Η σύγκριση 'Ελλάδας μέ την ΕΟΚ είναι κυριολεκτικά συντρι
πτική. Μισθοί καί ημερομίσθια συμμετέχουν στό εθνικό εισόδημα στην
'Ελλάδα κατά 36% ενώ στην ΕΟΚ κατά 72%. Κι αυτό σημαίνει καταλήστευ
ση του μόχθου του μισθωτού καί τοϋ ημερομίσθιου. Κάτω άτι'αυτές
τίς συνθήκες ποια θά πρέπει ναναι τά ελάχιστα αιτήματα τών εργα
ζομένων σ'ότι άφορα, την αΰΕηση τών μισθών καί ημερομισθίων: Γιά
νά συντηρήσουν απλά καί μόνον τή σχετική τους ΐ>έση στην κοινωνικο
οικονομική δομή της χώρας, θά έπρεπε νά ζητήσουν αυξήσεις πού είναι
ίσες μέ τό άθροισμα του πληθωρισμού καί της αύξησης τοΰ εθνικού
εισοδήματος. Κι αυτό σημαίνει χονδρικά, έστω κι αν δεχτούμε τόν
επίσημο τιμάριθμο, ενα 20%. 'Αλλά υπάρχουν βέβαια καί τά χρεωστούμενα. Γιατί είναι κατάίοωρα άδικο νά αγνοηθεί ή απώλεια πραγματι
κού εισοδήματος άπο τήν περσυνή εθνική συλλογική σύμβαση. Νά πούμε
5%;

Καί μένει τέλος ή βασική παρατήρηση ότι καί μ*αυτό τό 25%

δένπραγματοποιεϊται καμμιά αλλαγή στή δομή, στην κατανομή τού
εισοδήματος, πού είναι στην πατρίδα μας σκανδαλώδης. Δέν θάπρεπε
νά γίνει τουλάχιστον μιά προσπάθεια γιά οριακή έστω ανακατανομή
τοΰ εισοδήματος σέ όοελος τών εργαζομένων; Νά συρρικνωθεί έστω
ελάχιστα ή τεράστια απόσταση πού χωρίζει τό μεροκάματα άπό τό
μονοπωλιακό κέρδος; Νά πούμε κι έδώ τιώς. αυτό τό ελάχιστο είναι 5%;
Καί καταλήγουμε έτσι στό 30% πού πρέπει νά είναι τό ανυποχώρητο
1

αίτημα τών εργαζομένων w ί πού θάπρεπε νάταν καί τό ανυποχώρητο
αίτημα της ηγετικής ομάδας της ΓΣΕΕ άν δέν είχε συμβιβαστεί μέ τήν
πολττική της λιτότητας της Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.

*
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Γιά μας, γιά τ ó ΠΑΣΟΚ, ή θέση μας για τήν ετήσιο, αύξηση
μισθών καί ημερομισθίων είναι πώς πρέπει νά καλύπτει δχι μόνο v.,ν
άνοδο του τιμαρίθμου, δν.ι μόνο τήν αύξηση τοϋ οθνικου εισοδήματος,
άλλα και νά περιέχει ενα στοιχείο άνακααιανομής του εθνικού εισοδή
ματος σέ όπελος της εργασίας. Πρεσβεύουμε δηλαδή, μέσα στά σημερι
νά θεσμικά πλαίσιο,, τήν εφαρμογή com ήματος τιμαριθμικής αναπροσαρ
μογής σέ συνδυασμό μέ τήν παραγωγικότητα και βασισμένης σέ αυθεντι
κό τιμάριθμο πού καταρτίζεται μέ τή συμμετοχή εκπροσώπων των εργα
ζομένων ο

"Εντεχνα καλλιεργείται %ηό τήν Κυβέρνηση τό ψευδοπρόβλημα
των αντιθέσεων ανάμεσα στους εργαζόμενους,γιά τόν αποπροσανατολισμό
άπό τήν κυρίαρχη αντίθεση πού βρίσκεται χνάμεσα στον εργαζόμενο
ή τόν απόμαχο της δουλειάς καί τήν ολιγαρχία τοϋ πλούτου. Δέν
έχουμε καμμιά αντίρρηση νά συρρικνωθεί τό άνοιγμα ανάμεσα στους
χαμηλόμισθους κοί τους υψηλόμισθους. Αυτό όμως μέ κανένα τρόπο
δέν πρέπει νά γίνει σέ ράόσς τοΰ πραγματικού -ίαοδή'ίοτος των
υψηλόμισθων. Στό μέτρο πού πραγματοποιείται ανακατανομή του εισο
δήματος σέ όφελος των εργαζομένων, μπορεί νά μεθοδευτεί αύτη ή
ανακατανομή έτσι ώστε νά Βελτιωθεί σχετικά ή θέση των χαμηλόμισθων
απέναντι στους υψηλόμισθους.

Μά ή ολοκλήρωση της εισοδηματικής πολιτικής, πέρα άπό θέ
ματα πού άοορουν τό αγροτικό εισόδημα καί τίς συντάξεις, πρέπει
νά περιλαμβάνει αά£ έλεγχο των τιμών κ·~;·ί των κερδών, καθώς καί
ουσιαστική μεταρρύθμιση στό φορολογικό σύστημα (σχέση άμεσωνέμμεσων πόρων) καί τήν πάταξη της φοροδιαφυγής.
/
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6Τό εργατικό κίνημα στην "Ελλάδα up έπε ι. βέβαια νά δώσει
τη μάχη όχι μόνο γιά καλύτερους μισθούς και, ήμερμίσθια άλλα καί
γιά αλλαγή τών θεσμικών πλαισίων, "Αμεσα αυτό άφορα, πρώτο, τό
νόμο 330 τοϋ '76, πού περιέχει πληθώρα αντεργατικών διατάξεων?
έπιστράτεση, απαγόρευση απεργίας άπό απεργιακές επιτροπές, θεσμο
θέτηση λόκ άουτ, απαγόρευση απεργίας συμπαοάστασης, προσωπικό
ασφάλειας, απαγόρευση πολιτικής απεργίας, καθιέρωση ελέγχου τών
οργανώσεων , ποινικοποίηση τών παραβάσεων των διατάξεων. Ή πρακτι
κή εφαρμογή του 330 απέδειξε τό μέγεθος της άντεργατικότητάς του,
άφου ακολούθησαν μαζικές απολύσεις στελεχών καί εργαζομένου.
Δεύτερο, τους νόμους 3239 του '55 καί 136 τοϋ "69, πού καθορίζουν
μέ τέτοιο τρόπο τήν σύνθεση τών διαιτητικών δικαστηρίων - εργαζό
μενοι, εργοδότες, εκπρόσωποι Υπουργείου - ώστε νά εξασφαλίζεται
ò καθορισμός τών όρων αμοιβής μέσα στά πλαίσια τά προγραμματισμένα
άπό τήν εργοδοσία καί τό κοάτος.
Ή

εργατική τάξη πρέπει νά άγωνσττ ' γιά τήν κατάργηση

αυτών νόμοον. Σ'ότι άηοοά τό ΠΑΣΟΚ έχουμε τήν πρόθεση νά υποβάλου
με σχέδια νόμων σχετικά μέ τά παραπάνω ζητήματα«,

Πέρα άπό αύτά7 ή εργατική τάξη πρέπει νά αγωνιστεί γιά χώρους
δουλειάς πού νά εξασφαλίζουν τη σωματική καί πνευματική υγεία
τών έργαζομένω. Γιατί ή 'Ελλάδα διεκδικεί τά πρωτεία στον αριθμό
εργατικών ατυχημάτων. Πρέπει γι'αύτό νά θεσμοθετηθεί ò έλεγχος
άπό τά συνδικάτα ατούς χώρους δουλειάς.

Γενικότερα, ή μάχη γιά έναν ανεξάρτητο συνδικαλισμό, πού
θά καλύπτει όλους τους έογαζόμενους στην 'Ελλάδα, έχει μόλις άρ. / ..

χύσει «

Μόνο ενα μικρό τμήμα, της εργατοϋπαλληλικής τάξης είναι

συνδικαλισμένο. Κι αυτό, στό μεγαλύτερο του τμήμα καθοδηγείται καί
εξαρτάται αϊτό τό Κράτος, πού εξυπηρετεί τά συμφέροντα της οικονο
μικής ολιγαρχίας. Έ

ανάπτυξη του συνδικαλιστικού κινήματος στή

χώρας μας έγινε κάτω άπό αντίξοες συνθήκες, τόσο λόγω των στρεβλω
μένων παραγωγικών σχέσεων, δσο κύρια λόγω των διωγμών πού υπέστη
σαν τά συνδικαλιστικά στελέχη, ιδιαίτερα κατά τίς περιόδους των
δικτατορικών καθεστώτων καί του εμφύλιου·. Of. περίοδοι πού ακολού
θησαν έδιναν τή δυνατότητα στή Δεπιά νά διαιωνίζει την κατάσταση
πού διαμορφωνόταν, με καλλιέργεια του έργατοπατερισμοϋ και με μεθο
δολογία διαγραφών σωματείων άπό τά έογστικά κέντρα καί υποκατάστα
ση μέ σωματεία σφραγίδες, Ή

μεθοδολογία αυτή;, πού εξασφάλιζε τόν

έλεγχο της εκάστοτε ηγετικής ομάδας καί τή δ ι ά τ α σ η του συνδικα
λιστικοί) κινήματος J είχε σάν στόχο τόν κυβερνητικό συνδικαλισμό,
προς όφελος της οικονομικής ολιγαρχίας καί πρόσφατα θεσμοποιήθηκε
μέ τό Η. 330 .

*Η άνάπτυρη όμως των παραγωγικών δυνάμεων προώθησε τήν από
κτηση της ταξικής συνείδησης καί της πολιτικής συνειδητοποίησης
των εργαζομένων. "Ετσι, ó δυναμισμός του εργατικού κινήματος φά
νηκε στίς κινητοποιήσεις κατά τήν προώθηση του Ν. 330 καί στις
παραπ έ ρα άγ ων ι στ ι κ έ ς δ ι ε κ δ ι κ ή σε ι ς, ιr.o ύ, χαοακ τη ρ ι στ ι κά , ε ι χαν κσ ί
έχουν κύριο άξονα όχι μόνο αιτήματα γιά βελτιώσεις αποδοχών καί
συνθηκών δουλειάς, άλλα καί τήν αλλαγή του θεσμικού πλαισίου.

Στή βάση αυτή τό ΙΙΑΣΟΚ, πέρα

άπό τή συμπαράσταση γιά τή

βελτίωση της θέσης των εργαζομένων, θά αγωνιστεί σ'όλα τά επίπε
δα γιά τήν κατοχύρωση του απαράβατου δικαιώματος της έγγραφης
» /
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των ένεογών σωματείων, κλαδικών και εργοστασιακών, στα 'Εργατικά
Κέντρα»

Παράλληλα πιστεύει δτι βασική προϋπόθεση γιά την αποτελε
σματικότητα καί την άντιπροσωπευτικότητα των συνδικάτων αποτε
λεί ή μαζικοποίησή τους, Ηόνο ή συμμετοχή δλων τών εργαζομένων
στή ζωή καί στή δράση τών σωματείων θά διασφαλίσει τήν ανεξαρ
τησία του συνδικαλιστικού κινήματος άπό τήν Κυβερνητική παρέμβα
ση καί τή διάβρωση άπό τήν οικονομική ολιγαρχία»

Κάτω άπό τίς συνθήκες αυτές καί οργανωτικά αυτόνομο,
εξω άπό οποιαδήποτε κηδεμονία, τό συνδικαλιστικό κίνημα, θά
τεθεί πρωτοπόρο στην υπηρεσία τών συμφερόντων του εργαζόμενου
Λάου«

.
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Ή απαράδεκτη άνισοκατανομή τοϋ πλούτου και του * Εθνικού
εισοδήματος αποτυπώνεται έκδηλα στό θέμα των συντάξεων,σε βαθμό
πού οι άπόυαχοι της δουλείας αντιμετωπίζουν πρόβλημα επιβίωσης.

Σιό ίδιο τό "Πρόγραμμα

Οικονομικής καί Κοινωνικής'Ανάπτυξης

1976-1980"' τοΟ Υπουργείου Συντονισμού ομολογείται ή διαπίστωση
αύτη ( ασφαλιστική μεταχείριση κοινωνικά άδικη κ&ίοικονομικά επι
βλαβής ), χωρίς βέβαια νά αναλύονται τά αίτια.

Γενικώτερα, οι συνθήκες καί οι παροχές κοινωνικής προστα
σίας ( συντάξεις, ασφάλιση, ανεργία, πρόνοια,, ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη κλπ ) Βρίσκονται σέ απαράδεκτα επίπεδα» Ol παροχές
κοινωνικής προστασίας στην "Ελλάδα μόλις ωθάσαν στά 11% του εθνικού
εισοδήματος, ενώ στην ΙΤΑΛΙΑ ανέρχονται σέ 2 3,5%, στή Δανία ?.8,5%,
στην "Ολλανδία 31,6%, χωρίς βέβαια νά αναφερθούμε στις σοσιαλι
στικές χώρες, πού ειδικά στον τομέα αυτόν έχουν επιλύσει τά σχε
τικά προβλήματα.

'Εντελώς άνιση είναι ακόμα ή συμμετοχή των εργαζομένων σέ
σχέση μέ τή συμμετοχή των εργοδοτών ή τήν κρατική συμμέτοχη. *Η
συμμετοχή των εργαζομένων στην 'Ελλάδα - σύμφωνα μέ στοιχεία τοϋ
Κοινωνικού Προϋπολογισμού τοΰ "Υπουργείου Κοινωνικών "Υπηρεσιών,
ανέρχεται σέ 37%. ενώ στην Ιταλία είναι 15,6%, στή Μεγάλη Βρεττανία 17,1% καί στή Δανία μόλις 1,8%. Ή κρατική συμμετοχή στή χώρα
μας είναι 20,6%; στήν'Ιταλία 33,0%, στή Μεγ.Βρεττανία 49,2% καί
στή Δανία 89,2%. Ή συμμετοχή των εργοδοτών στη χώρα μας 37%, στην

1"

'Ιταλία 44,6%, στη Γαλλία 52,3%.

Χαρακτηριστική είναι ακόμα ή ανάλυση των περιουσιακών στοι
χείων τών Ταμείων καί ή απόδοση τους. Συνολικά περιουσιακά στοι
χεία περίπου 55 δισ. με απόδοση τους ετήσια 1,9 δισ. Αυτό συμβαί
νει γιατί τά αποθεματικά πού σε οοισμένα Ταμεία φτάνουν σε πολύ
μεγάλα ύφη, αξιοποιούνται ελάχιστο, λόγω της παρέμβασης της νομι
σματικής επιτροπής, άπό την οποία ουσιαστικά μπλοκάρονται γιά νά
δοθούν ύπό τή μορφή Τραπεζικών χορηγήσεων στά βιομηχανική συγκρο
τήματα»

"Ετοι ουσιαστικά οι είοφοοζζ

των εργοδοτών ξαναγυρίζουν

στους ίδιους με αποτέλεσμα την ελάχιστη συμμετοχή στά έσοδα τών
προσόδων περιουσίας τών Ταμείων. "Αν ληοθεϊ υπ*όψη ò πληθωρισμός
σέ σχέση μέ τό ελάχιστο επιτόκιο πού

καρπούνται τά Ταμεία, ή

οποιαδήποτε αΰζηση τού μπλοκαρισμένου αποθεματικού αποτελεί ου
σιαστικά καταλήστευση τών ασφαλισμένων.

Στον κρίσιμο τομέα της Κοινωνικής ασφάλισης τό πρόβλημα
δεν είναι ποσοτικό άλλα κύοια ποιοτικό- θέμα δομικών αλλαγών καί
προτεραιοτήτων.

OL κατευθυντήριες γραμμές της Κυβερνητικής Πολιτικής τού
ΠΑΣΟΚ, έ^ειδικευόμενε; ατό χώρο καί στό χοόνο μέ τή συμμετοχή τού
Λαού μέσω του Δημ^κοστικοΰ'^ΤΓ.ογρομματισμοΰ, θά πάρουν τή μορφή
συγκεκριμένων προγραμμάτοον „ 'Ορισμένα όμως άπό τά μέτοα πού έχουμε
ποοτείνει στό θέμα τών συντάξεων είναι

ιιετρήσιμα οίκονομικά

άμεσα πραγματοποιήσιμα, έστω καί μέ τις οπμεοινές συνθήκες.
-. /

..

καί
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Ό τριπλασιασμός των αγροτικών συντάξεων, πού ανέρχονται σημεοα στά έ ^, e υ^ 6 λ αστικά

Επίπεδα τών ι „000 δραχμών γιά 260 = 283

ασφαλισμένους, 1,250 γιά 59.167 ασφαλισμένους κ^ί 1„500 δραχμών
γιά 129 ο94° ασφαλισμένους, απαιτεί πρόσθετη δαπάνη της τάξης τών
16,5 δισ. *Η εξεύρεση τών πόρων άαό την πάταξη της φοροδιαφυγής
είναι άμεσα δυνατή, είναι όμως θέμα θέλησης καί όχι επισήμανσης.
Ή εκτίμηση δτι ή φοροδιαφυγή υπερβαίνει τά 100 δισ. - πού υπολο
γίζεται άλλωστε καί με βάση τή συνολική ίδιωτική κατανάλωση κο ί νεται σάνσυντηρητ ική.

Οι γενικώτερες ρυθμίσεις πού τό ΠΑΣΟΚ έχει προτείνει στό
θέμα τών συντάξεων, ελάχιστα επιβαρύνουν ουσιαστικά τόν Κρατικό
προϋπολογισμό. *Η αυτόματη τιμαριθμική προσαρμογή, καθώς καί ή
προσαρμογή καί με βάση την αύξηση τού εθνικού εισοδήματος, δηλαδή
ή συμμετοχή τών συνταξιούχων στην άϋξηση της παραγωγικότητας, στην
οποία άλλωστε έχουν συμβάλει συσσωρευτικά μέ τή συνεχή προσφορά
τους μιας ολόκληρης ζωής στην παραγωγική διαδικασία, είναι ελάχι
στη πράΡη κοινωνικής δικαιοσύνης.

"Οσοι επιχειρούν κοστολόγηση της δυνατότητας αποχώρησης άπό
τήν ενεργό ύπηρε«*'".α ^τά 60 χρόνια ( 55 γιά βαρειά επαγγέλματα ),
άγνοδΰν τó πολύ χαμηλότερο κόστος μισθών τών νεοπροσλαμβανομένων
μέ βάση τό σημερινό καθεστώς αμοιβής μέ τά χρόνια υπηρεσίας( ακό
μα καί άν λογαριαστεί επιβάρυνση άπό πλήρη σύνταξη 80% τών πραγ
ματικών μηνιαίων αποδοχών, τ^ υπόλοιπο ποσοστό καί ή διαφορά είσοο. 1 .ο

ρών καλύπτουν σχεδόν τις διαφορές )- Παράλληλα? ευνοείται έτσι ή
καταπολέμηση της ανεργίας, υποαπασχόλησης η έτεροαπασχόλησης στους
νέους, πού προκαλούν ύφηλό οικονομικό καί κοινωνικό κόστος, καί ή
αύξηση της παραγωγικότητας από την α"ιοποίηση του δυναμισμού των
νέων αλλά καί της συσσο^ρ ευμενή ς εμπειρίας καί εξειδίκευσης άπό
τήν εθελοντική μερική ό,πασχόληση, πού ΐ'ό ΠΑΣΟΚ προτείνει γιά τύούς
συνταξιούχους γ ιό τήν εξασφάλιση της βαθμιαίας μετάβασης σέ καθεστώς
μη εργασίας, αμβλύνοντας τά μειονεκτήματα της βιολογικής, παραγω
γικής άλλο. καί ψυχικής κόπωσης.

"Αμεση προκύατει ή ανάγκη ορθολογικής οργάνωσης ολόκληρου
τοϋ ασφαλιστικού συστήματος καί της διατήρησης καί περαιτέρω
βελτίωσης τών όποιων κατακτήσεων - ύστερα άπό αγώνες - των εργαζο
μένων» Οί προτάσεις τοϋ ΠΑΣΟΚ (καθοριστική συμμετοχή εκλεγμένων
αντιπροσώπων,, εξυγίανση ασθενέστεροι Ταμείων, ενιαίοι κανόνες
κάλυψης κινδύνων υγείας καί γήρατος γιά τό ΙΚΑ καί TEBE, επιτροπή
ασφαλισμένων καί κομμάτων γ ιό τή μελέτη προοδευτικής ενιαίας Αντι
μετώπισης της Κοινο>νικής "Ασφάλισης, δίκαιη εισφορά κλπ) έχουν
βέβαια άμεση σχέση μέ τό μοντέλο πού τό ΠΑΣΟΚ προτείνει καί άπορα
καί στό σύστημα άποκέντοωσης καί ατό θέμα της κοινωνικοποίησης
της "Υγείας καί των φαρμάκων πού σήμερα σέ πολλά σημεία παίζειλόγω τήΐς; σίσχροι^έρδειας του κυκλώματος - αρνητικό ρόλο γιά τή
βελτίωση τών άσωαλιστικών Ταμείων.

Πόνο ή αλλαγή τών δομών, δ σοσιαλιστικός μετασχηματισμός,
θά δώσει οριστικήλύση στό πρόβλημα. "Οσοα ν ιά •"*.. ".ro , τό ΠΑΣΟΚ
θά δώσει τή μάχη άπό τή θέση της 'Αξιωματικής fΑντίπ λίτευσης γιά
τή λήψη τών άιιεσων μέτρων βελτίωσης της άπαράδεκ·· ¡ς κατάστο,σης.
. / . .
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Πρόσφατα έχει εξαπολυθεί μιά επίθεση κατά τοΰ ΠΑΣOK τόσο
άπό τη Δεξιά, όσο καί άπό τό ΚΚΕ σε ότι άφορα τίς θέσεις του ΠΑΣΟΚ
πάνω στην ΕΟΚ. Φαίνεται, ότι οι επικριτές μας δέν πείθονται άπό τήν
επίμονη καί μονότονη διακήρυξη τοΰ ΠΑΣΟΚ ότι εινιι αμετάκλητα
άντίθεταο στην ένταξη της 'Ελλάδας στην ΕΟΚ καί ότι στη θέση της
Συμοωνίας Σύνδεσης θά προωθήσει νέα εμπορική συμοωνία πού θά κατοχυ
ρώνει τη δυνατότητα εθνικού προγραμματισμού, ελληνικής εμπορικής
πολιτικής καί έλεγχου στην κίνηση καί εγκατάσταση κεφαλαίου. Θεω
ρώ τήν αποψινή μας συγκέντρωση ευκαιρία γιά νά παράσχω παραπέρα
διευκρινήσεις πού θά ποέπει νά πείσουν κάθε καλόπιστο άνθρίοπο
γιά τό τί ακριβώς θέλει καί τί θά προωθήσει τό ΠΑΣΟΚ

1. Σχέση Χρηματοδοτικού Πρωτοκόλλου στά πλαίσια της Συμφωνίας
Σύνδεσης καί ένταξη.
'Ισχυρίζονται ότι ή θέση μας πώς τό Χρηματοδοτικό Ποοοτόκολλο
δέν έχει καμμιά σχέση μέ τήν ένταξη, είναι λάθος. "Επικαλούνται
γι'αυτό τό άοθρο 72 τής Συμφωνίας Σύνδεσης. 'Αλλά μέ βάση τό άρθρο
αυτό, ή 'Ελλάδα δέν μπορεί νά στηρίζει δικαίωμα ένταξης, εφόσον
ρητά προβλέπει; ''"Οταν ή λειτουργία τής Σ.Σ. επιτρέψει τήν αντι
μετώπιση εκ μέσους τής Ελλάδος τής πλήρους αποδοχής των υποχρεώ
σεων-, πού πηγάζουν άπό τήν Ιδρυτική τής Ευρωπαϊκής Οικονομικής KOL
νότητος σύμβαση, τά συμβαλλόμενα μέρη θά εξετάσουν τη δυνατότητα .
ένταξης τής 'Ελλάδος στην Κοινότητα".
Έτσι, μέ'Βάση τό άρθρο αυτό, γίνεται σαφές ότι δέν υπάρχει

αυτόματο δικαίωμα ένταξης ατής 'Ελλάδας στην ΕΟΚ με βάση τη Συμφω
νία Σύνδεσης.
Έ'

:

άλλου, οταχν ή ελληνική πλευρά, κατά τη διάρκεια των δια

πραγματεύσεων ένταξης της Ε λ λ ά δ α ς στην ΕΟΚ, πρότεινε στην Κοινό
τητα νά εφαρμοστούν, γιά τήν ένταξη, οι λύσεις πού προβλέπονται
άπό τη Συμφωνία Σύνδεσης μέ μιά ενδεχόμενη επιτάχυνση των ημερομη
νιών εφαρμογής των λύσεων αυτών, ή Κοινότητα απάντησε ότι ή ένταξη
δημιουργεί veo νομικό πλαίσιο=

Τό Χρηματοδοτικό Πρωτόκολλο θεωρείται σάν ένα εξισορροπητι
κό στοιχείο τής Συμφωνίας Σύνδεσης, δηλαδή, τά εμπορικά πλεονεκτή
ματα πού προέκυψαν άπό τη Συμφωνία Σύνδεσης γιά τήν ΕΟΚ, έπρεπε
νά, εξισορροπηθούν μέ τά αντίστοιχα ελληνικά καί τίς χρηματοδοτή
σεις τής ελληνικής

οικονομίας άπό τό Ευρωπαϊκό Ταμείο

'Ανάπτυξης.

Καί αυτό, γιατί., αν ληφθεί ύπ'δψη ή διαφορά ανάπτυξης μεταξύ 'Ελ
λάδας καί Κοινότητας, τά έκατέοοθεν εμπορικά πλεονεκτήματα 4πό τή
®.&μφωνία Σύνδεσης δέν θά ήτον εξισορροπημένα χωρίς τή ¡δανειοδό
τηση αυτή τής ελληνικής οικονομίας άπό τήν ΕΟΚ, Αυτό »αποδεικνύεται
άπό τήν ανάλυση του "Εμπορικού 'Ισοζυγίου μεταΡ.ύ 'Ελλάδας καί ΕΟΚ.
Πραγματικά, ένω ή "Ελλάδα είχε τό 1976 2.371,9 εκ,δολλ. εισαγωγές
άπό τήν ΕΟΚ, ci εξαγωγές της προς την Κοινότητα ήταν τήν ίδια χρο
νιά 863,4 έκ.δολλ., δηλ. τό έλλειμμα σέ βάρος τής 'Ελλάδας ήταν
- 1.508,5 δολλ.
Γ ι * αυτό, τό Χρηματοδοτ ικό Πρωτόκολλο ,.θεωο_ε ι2ταJ^άττó_JΓc2___
ΠAΣOK σάν ενα στοίχείο εξισορροπητικό στό σύνολο τοΰ πακέτου, πού
λέγεται Συμφωνία Σύνδεσης, _ κ;Ίί δέν τό θεωρεί σέ καυμιά περίπτώση ¡,
ούτε με Βάση τό άοθρο 72 ούτε ούσιαστικά. νά συνδέεται μέ τήν έν
ταξη τής 'Ελλάδας στην ΕΟΚ,.
. / ..
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Τέλος, πρέπει νά τονιστεί δτι ή Κοινότητα υπογράφει Χρημα
τοδοτικά Πρωτόκολλα καί με άλλες χώρες η ομάδες χωρών- όπως Τουρ
κία, Τυνησία,

LOME, MACHRAC κλπ.-· σί δποϋες ε"'τε δεν συνδέονται

με Συμφωνία Σύνδεσης, δπως ή "Ελλάδα, είτε, άν συνδέονται, δέν προ
βλέπεται νά ενταχθούν.
Νά λοιπόν è ανεξάρτητος χαρακτήρας του Χρηματοδοτικού Πρω
Γ

τοκόλλου άπό την εντα η.
Συμπερασματικά, είναι σα^-ές δτι ή φήοιση τ-^0 Χρηματοδοτι
κού Πρωτοκόλλου άπό τό ΗΑΣΟΚ ταυτίζεται με την δλη θέση του στό
θέμα Ελλάδας - ECK

2. Νέα 'Εμπορική Συμφωνία
Ή θέση του ΠΑΣΟΚ γ ιό μια νέα 'Εμπορική Συμφωνία μέ την ΕΟΚ
πηγάζει άπό τό γεγονός ότι ή Συμωωνία Σύνδεσης; εφαρμόστηκε και
εφαρμόζεται σέ Βάρος της "Ελλάδας. Παραπάνω δόθηκαν στοιχεία γιά
τό εμπορικό μας έλλειμμα απέναντι στην Κοινότητα, πού μπορούν νά
συνηγορήσουν υπέρ της άποΦης αυτής. Τό άρθρρ 33 της Συμφωνίας
Σύνδεσης, δηλαδή, η εφαρμογή της κοινής γεωργικής πολιτικής "επί
ϊσοις δροις" με την 'Ελλάδα έπαψε νά εφαρμόζεται τό 1969 καί αντι
σταθμιστικές είσφορές άρχισαν νά εφαρμόζονται στά ελληνικά γεωργι
κά προϊόντα, πού εισάγονται στην ΕΟΚ, καί έτσι ή μεταχείριση τους
εξισώνεται μέ εκείνη των προϊόντων πού εισάγονται στην Κοινότητα
άπό τρίτες χώρες.
Πως είναι λοιπόν δυνιτό vi λειτουργεί ή Συμφωνία Σύνδεσης
σέ βάρος της 'Ελλάδος, όσο άφορα τον εμπορικό τομέα, καί νά μήν
υποστηρίζουμε την αποκόμιση πλεονεκτημάτων άπό τήν ίδια τή Συμφωνία Σύνδεσης;

-
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Άλλά ούτε μποοοϋν οί αντίπαλοι νιας νά υποστηρίζουν ότι μιά
νέα "Εμπορική Συμορωνία με την ΕΟΚ θά οδηγούσε σέ κλείσιμο των ελ
ληνικών βιομηχανιών πού δήθεν έχουν προσαρμοστεί στον οικονομικό
χώρο των εννέα.« Γιατί μόνο τό 38% των συνολικών εξαγωγών τοΰ 1976
πήγαν στην Ευρώπη των εννέα, πράγμα πού δείχνει ότι ή έΡ,άοτηση
τών ελληνικών εξαγωγών άπό την Κοινή 'Αγορά δέν είναι τόσο ολοκλη
ρωτική όπως θέλουν νά τήν έμωανίζουν. 'Επιπλέον, παοαμένουν τά
υπόλοιπα 62% τών ελληνικών εξαγωγών, πού πηγαίνουν σέ τρίτες χώρες,
καί τά όποια πρέπει νά διασφαλιστούν) με μιά ανεξάρτητη εμπορική
πολιτική, πού δέν μας προσφέρει ή έντα.ξη. Γι'αυτό επιβάλλεται ή
νέα εμπορική συμφωνία με τήν ΕΟΚ πού θά μας δίνει τήν εύχέοεια
ανεξάρτητης ρύθμισης τών εμπορικών μας σχέσεων μέ τίς τρίτες χώρες
καί συγχρόνως θά συμπληρώσει τά κενά της σημερινής λειτουργίας,
είς Βάρος της 'Ελλάδας, της Συμοωνί^ς Σύνδεσης.
Στίς διαπραγματεύσεις μιας νέας τέτοιας εμπορικής συμφωνίας
ή 'Ελλάδα θάχει μεγάλη διαπραγματευτική δύναμη. 'Ενδεικτικά ανα
φέρουμε ότι, ενώ ή 'Ιαπωνία πραγματοποίησε τό 19 75 εισαγωγές
2,765,4 έκ.δολλ. άπό τήν ΕΟΚ, ή 'Ελλάδα τό 1976 έφθασε
ατό

περίπου

ίδιο ποσό (2.371,9 έκ.δολλ.), είσα^ωγον άπό τήν Κοινότητα.

Αυτό δείχνει τό διαπραγματευτικό βάρος της ελληνικής οικονομίας
γιά τήν ΕΟΚ. 'Επομένως, όχι μόνον οι ελληνικές Βιομηχανίες δέν θά
κλείσουν, μέ τή σύναψη μιας νέας εξισορροπημένης εμποοικής συμωωνίας
μέ τήν ΕΟΚ, άλλο. σέ πεοίπτωση πού ή ΕΟΚ έιιποδίσει τίς ελληνικές
εξαγωγές, τότε οί δικές μας βιομηχανίες θά. μπορούν νά άοοσιωθοΰν
καλύτεοα στό ép^o της αντικατάστασης τών εισαγωγών μέ Βάση τά
ποοστατευτικσ μέτρα πού θό πάρει ή 'Ελλάδα γιά τίς εισαγωγές της
άπό τήν ΕΟΚ.
. / ..
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Άλλά δέν νομίζουμε ότι θά φτάσουμε σ'αύτό τό σημείο προστα
σίας γιατί ή ΕΟΚ γνωρίζει καλά τό εμπορικό της συμωέηον.
Με τή νέα εμπορική αύτη συμφωνία θά επιδιωχτεί,, όχι ή μείωση
των ελληνικών εξαγωγών στην

.

αλλά ή άοση των δασμολογικών καί

μη δασμολογικών προστατευτικών μέτρων της ΕΟΚ απέναντι στα. ελλη
νικά γεωργικά καί βιομηχανικά προϊόντα. Καί μποσουμε νά τό κάνου
με αυτό εφόσον τό εμπορικό μας ισοζύγιο μέ την ΕΟΚ είναι σήμερα
ποός δφελός της καί "χι πράς ζημιά της.

Τέλος, ή σημερινή συμφωνία σύνδεσης δέν διασφαλίζει τά ελλη
νικά Βιομηχανικό, προϊόντα, καί τό ζέσουν αυτό πολύ καλά καί οι
ίδιοι οι βιομήχανοι καί ή Κυβέρνηση, πού
σε απολογία άπό την
σα την

καλούνται πολλές φορές

όταν οι εξαγωγές τους απειλούν άμε

Λοτό είναι ιδιαίτερα γνωστό στους κλωστοϋφαντουρ

γούς, πού χωρίς νά έχει ή Κοινότητα κανένα νομικό ερρεισμα μέ βάση τή συμφωνία σύνδεσης., καλούνται ανεπίσημα νά αύτοπεριορίσουν
τίς εξαγωγές τους στίς χώρες της ΕΟΚ, "Ορισμένες δέ άπό αυτές τίς
χώρες, όπως ή Γαλλία, παίρνουν μέτρα διακριτικής διοικητικής πρακτι
κής για νά περιορίσουν τίς ελληνικές εξαγωγές.
Σκοπός λοιπόν της ειδικής εμπορικής συμφωνίας θά είναι νά
άοθοον αυτά τά μέτοα, νά δισσσ,αλισθουν οι ελληνικές εξαγωγές,
καί συγχρόλ;ο->ς νά διατηρηθεί ή ανεξαρτησία τής χώρας στην εμπορική
πολιτική της έναντι των τρίτων χωρών,- πού
είδαμε, τό 62% των ελληνικών εξαγωγών.
/ ..

άοοοά σήμερα, όπως

-18"Ενα τελευταίο επιχείρημα πού μπορεί νά ανάτρεψε ο τά όσα
λέγονατι γ ta την προσαρμογή των ελληνικών βιομηχανιών στον Ξύοωπαϊκό χώρο, είναι καί εκείνο της (.ούσης της ανταγωνιστικότητας των
ελληνικών επιχειρήσεων "την ΕΟΚ. Δηλαδή; πολλές άπό τίς ελληνι
κές επιχειρήσεις πού έζάγουνπροιόντα στό χώρο της ΕΟΚ, αποτελούν
αντικείμενο επιδότησης καί κρατικών ενισχύσεων ( εξαγωγικά

επι

τόκια, φορολογικές απαλλαγές, δασμολογικές διευκολύνσεις, κλπ.)
πού ενισχύουν σήμερα την ανταγωνιστικότητα τους. Λέν είναι βέ
βαιο ότι με την ένταξη της 'Ελλάδας στην ECK, θά διατηρηθεί αύτη
ή ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων, εφόσον εϊναι πολύ
πιθανό, μέ βάση τά άρθρα 92 κπί 93 της Συνθήκης της Ρώμης, νά
καταργηθούν οι επιδοτήσεις καί οι κρατικές ενισχύσεις ποχ!) εφαρμό
ζονται σέ εθνική κλίμακα« Μόνο οί κοατι.κές ενισχύσεις περιφερεια
κής ανάπτυξης θά μπορέσουν νά παραμείνουν.

Θά μοϋ επιτρέψετε νά επαναλάβω μερικές οράσεις άπό την
ομιλία μου στην περσυνή σας συνεστίαση?
'Αναμφισβήτητα τό έογο,τουπαλληλικό συνδικαλιστικό κίνημα.
είναι ταξικό. Οι έογατοϋπάλληλοι πουλούν την εξαρτημένη εργασία
τους σέ εργοδότες πού χαρακτηριστικά είναι ιδιώτες κεφαλαιοκράτες.
"Η αναφορά στον ταξικό χαρακτήρα του κινήματος προσδιορίζει ότι
τά συμφέροντα των εργαζομένων βρίσκονται σέ σύγκρουση μέ τά συμφέρον
τα του εργοδότη. * Η σύγκρουση άωορα συγκεκριμένα τό ποσοστό της
αξίας πού δημιουργούν οι εργάτες, τό όποιο ιδιοποιείται ó έογοδότης υπό

τή μορφή κέρδους« Ό χαρακτηρισμός του κινήματος σάν
. / ..

-19ταζικοΰ προσδιορίζει επίσης ότι είναι παπαπλανητική κάθε τοποθέτη
ση πού ποοωθεϊτσι άπό τους οπαδούς της σοσιαλδημοκοατίος, ότι δή
θεν είναι δυνατή ή συνεργασία των τά^εοον. Λυτό πού ονομάζουν συνερ
γασία δέν είναι ατήν ουσία παρά στιγμές ίσοοοοπίας στην άεναη
πάλη των τάξεων.

Τό εργατοϋπαλληλικό συνδικαλιστικό κίνημα κατά συνέπεια,
όοείλει νά είναι πολιτικοποιημένο. Δηλαδή, νά έχει συνειδητοποιή
σει τόν ταξικό του χαρακτήρα και vi αποσκοπεί μακροπρόθεσμα στή
οιζική αλλαγή της κοινωνικής δομής ο Μιά τέτοια συνειδητοποίηση
ξεπηδά μέσα άπό τήν καθημερινή πάλη, τους συνεχείς διεκδικητικούς
άγωνες των εργαζομένων.

Θά ήταν λάθος όμως νά ταυτισθεϋ ή έννοια της πολιτικοποίη
σης του έογατοϋπαλληλικοΰ συ^ΓΐΉσλιπτικοΰ κινήματος με τήν έννοια
της κομμ.ί,τ ι neue ί ; ης. 'Μ κομματικοποίηση είναι λάθος. Γιατί διασπά
τό συνδικολιστικό κίνημα. *Κ όονανωτική ενότητα του συνδικαλιστιIf
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κοΰ κινήματος είναι προϋπόθεση γιά τήν επίτευξη των στόχιον του.
Οι κομματικοί πολιτικοί ^ορεις συμμετέχουν στη διαμόρφωση του
συνδικαλιστικού κινήματος uè μόνο μέσο τήν παοουσίι των μελ<ον τους
στά συνδικάτα. 'Αλλά ó συνδικαλιστικός οορέας ποέπει νά είναι ορ
γανωτικά αυτόνομος άπό οποιοδήποτε κόμμα. Ή ταύτιση κόμματος με
συγκεκριμένο συνδικαλιστικό φορέα, άπ'τή μιά μεριά τείνει νά διασπά
σει τήν ενότητα του συνδικαλιστικού κινήματος κι άπό τήν άλλη νά
περάσει ρεφορμιστικό κλίμα στους πολιτικούς φορείς."
. / ...
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Πρίν κλείσω, θαθελα νά εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου γ id τη
συμμετοχή, τη συμβολή των εργαζομένων στον αγώνα, γ uà την ΑΛΛΑΓΗ
καί τή νίκη του πολιτικού τους φορέα, του ΠΑΣΟΚ, στις πρόσφατες
εκλογές, Τό ΠΑΣΟΚ μέ τή σειρά του θά συμβάλει στην πολιτική συνειδη
τοποίηση πού ολοένα τύ'Ήνει,, μέσα άπό τους διεκδικητικούς αγώνες
των εργαζομένων. Καθώς καί μέ την αποκάλυψη καί την αναμέτρηση
μέ την ξενόφερτη ιδεολογία του μονοπωλιακού κεφαλαίου„ Ό αγώνας
των ημερομισθίων καί τών μισθωτών εντάσσεται στον γενικώτερο αγώνα
των ιχή προνομιούχων 'Ελλήνων - του εργάτη, τ^ϋ αγρότη, τοϋ υπάλλη
λου, του βιοτέχνη, τοϋ μικρού καί μεσαίου επαγγελματία, τοϋ δια
νοούμενοι)., τοϋ συνταξιούχου, της Νεολαίας μας - ενάντια στην εξάρ
τηση της χώρας μας άπό ζένο κέντρο άποωάσεων ενάντια στην έπικυριαρχία_οΕχϋ ΐ:·

-»υ καί ντόπιου μονοπωλιακού κεφαλαίου» 'Εντάσσε

ται στον αγώνα γιά τή μεγάλη ειρηνική δημοκοβτι'κή, προγραμματισμέ
νη άλλάγή, πού ανοίγει τό δρόμο γιά τήν 'Εθνική "Ανεξαρτησία,
γιά τή Λαϊκή Κυριαρχία και γιά τό Σοσιαλιστικό Μετασχηματισμό
της κοινωνίας μας. Γιά μιαν "Ελλάδα πού ν'άνήκει στους "Ελληνες.

