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ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΠΑ „ΣΟ .Κ» 

'Ο ρόλος των 'Επαγ γ ε λματιών -Β ι οτ exνών καί * Εμπόρων 

(Ε ο Β
 0
 Ε,) στην πορεία γιά την Αλλαγή» 

Α) ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ 

Τά μικρομεσαία στρώματα δεν αποτελούν μια κοινωνική τάξη-, όπως 

επίσης δέν είναι καί τό απλό αριθμητικό άθροισμα των ατόμων 

πού περικλείονται σ'αύτή την ομάδα τή>διαστρωμάτωσης» 

Ό ρόλος τους θά πρέπει· άπ*την αρχή νά πούμε,- ότι δέν μπορεί 

νά προσδιοριστεί "αντικειμενικά" καί "επιστημονικά" σέ όλο τό 

μάκρος μιας πόρείας,άλλα απλά καί μόνο μπορούμε νά προδιαγρά-

• φούμε πιό θάποεπε νά είναι τό συμφέρον αύτου του στρώματος στή 

συγκεκριμένη Ιστορική στιγμή. Γιατί ή συγκεκριμένη τοποθέτηση 

ενός στρώματος σέ μιά στατική τομή μιας κοινωνίας? δέν είναι 

καί τό μοναδικό κριτήριο, πού θά προδικάσει καί τήν πολιτική 

του βούληση στή δοσμένη ιστορική στιγμή» Είναι ενα σύνολο άπό 

ομάδες ή τμήματα, πού τά συνδέουν κοινά χαρακτηριστικά, αλλά 

παράλληλα έχουν καί αρκετές διαφορές. 

Στή χώρα μας μπορούμε νά διακρίνουμε τά έΕής τμήματα των μικρο

μεσαίων στρωμά.των s 

1) τους βιοτέχνεςρ 

2) τους εμπόρους, 

3) τους επαγγελματίες (καταστήματα παροχής υπηρεσιών) , 

4) τους επιστήμονες ελεύθερους επαγγελματίες. 

Στά Μ. Μ» στρώματα είναι δυνατό νά κατατάξουμε -παρ'ότι άπό 

πολλούς αμφισβητείται™ καί ενα τμήμα ττς:έξαρτημένης μισθωτής 

εργασίας στίς διάφορες μεγάλες επιχείρησε ις, όπως καί τους 

υπαλλήλους των κρατικών υπηρεσιών καίόργανισμών, γιατί χ 
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α) Δέν παράγουν άμεσα υπεραξία μέν εργασία τους, 

β) Ή ταξική τους συνειδητοποίηση εϋναι χαμηλή και προσπαθούν 

χάρη του κοινωνικοί) τους γοήτρου, νά διαφοροποιηθούν άπό 

τήν κατ'εξοχήν εργατική τάξη, καί 

γ) Οί θεσμοί λειτουργίας των καίή αυστηρή επιλογή τους άπό τίς 

κυβερνήσεις τής δεξιάς, περιορίζουν σημαντικά τους διεκδικη

τικούς αγώνες των. -•'•-·· — 

Μέ βάση τά πιό πάνω κριτήρια,θά πρέπει νά υπολογίσουμε γύρω στά 

1.000.000 άτομα του ενεργού πληθυσμού τήςχώρας, πού τοποθετούν

ται στά μικρομεσαία στρώματα. Είναι δηλαδή κάτι παραπάνω άπό 

τό 1/4 τοΰ οικονομικά ενεργού πληθυσμού. 

Θά πρέπει νά εκτιμήσουμε πολιτικά,ότι ή ανομοιογένεια των μικρο

μεσαίων στρωμάτων ε Uva ι σημαντική, έτσι πού ή τοποθέτηση μας 

γιά τό ρόλο τους στην "Αλλαγή, δεν μπορεί νά γίνει Ισοπεδωτικά 

καί μονοσήμαντα. Τά μικροαστικά τμήματα υποδιαιρούνται σέ κατη

γορίες μέ σημαντικές διαφορές στίς οικονομικές απολαβές, στό 

μορφωτικό επίπεδο, καί στην ταξική συνειδητοποίηση. 'Υπάρχουν 

μικροαστικές κατηγορίες πού τρέφουν ακόμη αυταπάτες, δτι θά 

μπουν ίσότιμα στην αστική τάξη καί υπάρχουν μικροαστικά στρώμα

τα μέ χαμηλότερους μισθούς καί συνθήκες δουλειάς άπό τους εργά

τες της βιομηχανίας. 

*Η θέση πού κατέχει κάθε μικρομεσαίο τμήμα μέσα στίς υπάρχουσες 

παραγωγικές σχέσεις, προσδιορίζει τόσο τήν κοινωνική του κατά

σταση δσο καί τίς σχέσεις, τίς ομοιότητες, τίς διαφορές καί τίς 

αντιθέσεις τους μέ τίς άλλες κοινί,ονικές τάξεις καί τά τμήματα 

τους. 

Πολλές κατηγορίες μικρομεσαίων στρωμάτων είναι δυνάμεις κοινωνι

κά καί πολιτικό, ρευστές μετακινούμενεςκαί έπαμφοτερίζούσες. Ή 

Ιδεολογική τοποθέτηση της μικροαστικής τάξης μπορεΓ είτε νά 

διαμορςοωθεϋ σέ σταθερή καί συνειδητή άντι ιμπεριαλιστική, αντι

μονοπωλιακή δύναμη,, είτε ακόμη νά παγιδευτεί έντεχνα στην στρα

τηγική της αστικής τάξης. 

*0 ρόλος των μικρομεσαίων στρωμάτων στην παραγωγική διαδικασία 

δέν είναι θεμελιακός καί επομένως δέν μπορούν νά διαμορφώσουν 

δική τους ανεξάρτητη ίδεολογία καί δικό τουςπολιτικό φορέα. 

Οι κατηγορίες μικροαστικών στρωμάτοον πού κατέχουν μέσα παραγωγή^ 
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καί μιά μικρή Ιοιοκτησία^ γίνονται αντικείμενο αντιδραστικές 

προπαγάνδας καί προσπάθειας ανάγωγης των δευτερευουσών αντιθέ

σεων των μικροαστικών στρωμάτων σε κύριες. Παράλληλα όμως οΙ 

μικροϊδιοκτήτες, μικροβιοτέχνες κ·.<5« αντιλαμβάνονται ολοένα καί 

περισσότερο την κύρια αντίθεση τους μέ τό μεγάλο κεφάλαιο καί 

την εξαρτημένη μεγαλοαστική τάξη
Γ
 πού τους συνθλίβει καί τους 

μετατρέπει σέ εξαρτήματα - υπηρέτες, χωρίς ίχνος ανεξαρτησίας 

άπό τίς πολυεθνικές εταιρείες καίτά μονοπώλια - Τό ξένο κεφάλαιο 

ελέγχει περίπου τό 40% των σημαντικότερων μονάδων της βιομηχα

νίας στή χώρα μας» 

Τά αντικειμενικά συμφέροντα των μικρομεσαίων στρωμάτων οτίς χώ

ρες της περιφέρειας? et να ι δεμένα μέ τόν αντιμονοπωλιακός 

άντιιμπεριαλιστικό αγώνα? πού διεξάγουν τά έθνικο-απελευθερωτι™ 

κά μαρξιστικά κινήματα» 

*Η ανάπτυξη του καπιταλισμού μέ τόμηχανισμό της "άνισης ανταλ

λαγής
 !!
 στό σχήμα Κέντρου-Ίϊερίφέρειας? έφερε τήν ανάπτυξη τοϋ 

Μητροπολιτικοϋ κέντρου νά συμβαδίζει μέ τήν εξαρτημένη ανάπτυξη 

τής χώρας της περιφέρειας» 

Θά πρέπει νά τονίσουμε εδώ, ότι ή έννοια τής υπανάπτυξης δέν 

εξαντλείται μέ οίκονομικίστικα κριτήρια του τύπου τοϋ κατά κε

φαλή εισοδήματος.· αλλά άφορα τό σύνολο τής κοινωνικής ζωής,, πού 

διαμορφώνεται ακριβώς γιά νά εξυπηρετεί τά ιμπεριαλιστικά κέντρα, 

"Ο καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής άχρορά βέβαια καί τή μητρόπολη 

καί τήν περιφέρεια, 'Αλλά ένώ στό κέντρο αναπτύσσεται καί σταδια

κά ολοκληρώνεται? στην περιοέρεια ή δυναμική δέν είναι νά απο

τελέσει τόν αποκλειστικό τρόπο παραγωγής? άλλα συνυπάρχει μέ προ-

καπιταλιστικούς τρόπους παραγωγής (γεωργία, βιοτεχνία κ.α.). Ή 

αδυναμία τής περιφέρειας είναι τό αποτέλεσμα της λειτουργίας τριών 

μηχανισμών: 

1) Τής άνισης ανταλλαγής τής αξίας των προϊόντων ανάμεσα στή 

μητρόπολη καί περιφέρεια» 

2) Τής μεταφοράς οικονομικού πλεονάσματος άπό τήν περιφέρεια 

στην μητρόπολη μέσω των πολυεθνικών εταιρειών (κέρδη? τόκοι 

ji, ο CX ti ) ο 

3) Στην καθοδήγηση τής οικονομίας τής περιφέρειας άπό τή μητρό

πολη μέ τή χρησιμοποίηση των πολυεθνικών εταιρειών καί τής 

»Λ» 



ντόπιας εξαρτημένης μεγαλοαστικής τάξης. "Ένας από τους βα

σικούς λόγους της άνισης ανταλλαγής, είναι δτι στ ι! ς υπανάπτυ

κτες χώρες,? γιά ιση παραγωγικότητα,, ή εργασία αμείβεται λι

γότερο συγκριτικά μέ τό κέντρο» 

Είναι φυσικό ó πολιτικός cpopéçtc πού επιδιώκει την αλλαγή,, σέ 

μιά χώρα της περιφέρειας νά ε?ναιυποχρεωμένος νάστηριχτει σέ 

èva ευρύ μπλοκ κοινωνικών δυνάμεων^ πούεχουν συμφέροντα γιά την 

Αλλαγή. Τό ΠΑ.ΣΟ.Κ» έχει χρέος απέναντι στό λαϊκό κίνημα νά 

χρησιμοποιήσει τη μόνη δυνατότητα πού υπάρχει σήμερα στη χώρα 

μας γιά 'Αλλαγή και πού είναι ή σφυρηλάτηση της συμμαχίας των 

τάξεων καί στρωμάτων, εκείνων πού είναι αντικείμενο εκμετάλλευ

σης καί καταπίεσης. Τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. δεν δέχεται νά υποθηκεύσει μοι

ρολατρικά καί ανιστόρητα τήν /Αλλαγή στη μελλοντική αύξηση της 

εργατικής τάΕης στη χώρα μας καί μάλιστα στην πρωτοπόρε ία ενός 

κομματιού τής εργατικής τάξης (βιομηχανικοί εργάτες) „ Γ ι.'αυτό 

ή δποια κοινωνική "Αλλαγή στην εξαρτημένη χώρα περνάει μέσα άπό 

τήν εθνική απελευθέρωση στσ. πλαίσια 'τοΟ άντικαπιταλιστικοΰ -

αντιμονοπωλιακού αγώνα. 

Μέσα σ'αύτό τό μπλοκ δυνάμεων της* Αλλαγής ¡. τά μικρομεσαία στρώ

ματα θά έχουν αντικειμενικά μιά σημαντική θέση. Χωρίς τή συμ

μετοχή αυτών των στρωμάτων,- ο οημοκρατικότδρόμος γιά τή σοσια

λιστική 'Αλλαγή, εεναι ανέφικτος. 

Γιά τό καπιταλιστικό σύστημα, η ύπαρίη τ:~ν. yικρομεσαίων στρωμά

των αποτελεί οργανική αναγκαιότητα. Κάτω όμως άπ'τή σημερινή 

κρίση πού περνάει 6 καπιταλισμός (στασιμοπληθωρισμός., κρίση επεν

δύσεων 7t. ά.) oí παραχωρήσεις της μεγαλοαστέ» ή ς τάξης προς τά 

μικρομεσαία στρώματα καθημερινά ανακαλούνται, μέ αποτέλεσμα νά 

συνειδητοποιούν όλο καί περισσότερο τήν άσφυκτικήπίεση αφανισμού 

πού υφίστανται. 

Τά μικρομεσαία στρώματα ταξικά καί μακροπρόθεσμα έχουν συμφέρον 

γιά τή σοσιαλιστική "Αλλαγή,
 ν
ι'αυτό καί τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. προτείνει 

τή συσπείρωση των μη προνομιούχων στρωμάτων στην κοινή υπόθεση. 

Πρέπει δμως νά τονίσουμε 003, ότι οέν φτάνει μια κοινωνιολογι

κή ανάλυση ενός κο ι ν:-: νινοϋ er αάματος γιάνά είναι σίγουρος κανείς 

γιά τήστάση πού θά πάρει σέ ορισμένες κρίσιμες στιγμές. 

Θά πρέπει νά έχει προηγηθεί μιά ουσιαστική καί αποτελεσματική 
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έπέμΡαση του πολιτικού φορέ% πού
:
 .Οά έχει άνε(3άσε*> τό, επίπεδο 

ταξικής συνειδητοποίησης των εργαζόμενων καθ θάτούς. έχει πείσει 

γιά τήν ανάγκη ττίς πολιτικής δράσης,, ώστε νά πραγματοποιηθεί ή 

σοσιαλιστική αλλαγή. . . 

Συμπερασματικάy μπορούμε νά ποϋμε δτιτά αντικειμενικά ταξικά 

συμφέροντα των μικρομεσαίων στρωμάτων στή χώρα μας gí'vat μέ τή 

μεριά των δυνάμεων της Αλλαγής» Άλλα ή πολιτική τους έκφραση 

και ή στάση τους στά διάφορα στάδια της πορείας γιά τήν 'Αλλαγή, 

θά εξαρτηθεί καθοριστικά από τή δράση τοΟ πολιτικοο φορέα, καί 

τών μαζικών του οργανώσεων. 
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Ε.Β.Ε..: ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΠΡΙΝ 30 ΧΡΟΝΙΑ' 

1) Άπό στοίχε Ca του 1978, είχαμε 422,000 ¿παγγελματοβιοτεχνικά 

καί εμπορικά καταστήματα» Σ'αυτόν τόν αριθμό πρέπει, νά προσ

θέσουμε τους επαγγελματίες μεταφορείς? τίς οικοδομικές δρα

στηριότητες πού ασκούνται με εργοδοτική μορφή καί 70.000 

άτομα σέ μικρές οικοτεχνίες. "Ετσι μπορούμε νά πούμε οτι οι 

μικρομεσαίες έπιχειρή-τεις στην 'Ελλάδα ξεπερνούν τίς 500.000 

καί οι ίδιοαπασχολούμενοι σ*αυτές αποτελούν τό 20% του οίκο-

νομικά ενεργού πληθυσμού καί είναι, περίπου 650.000 άτομα. 

Τά τελευταϋα 20 χρόνια οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αυξήθη

καν κατά 10,2% καί ή αύξηση αυτή ήταν μεγαλύτερη ακόμη στον 

τριτογενή τομάα της οικονομίας,
 ν
ιατί στό δευτερογενή είχαμε 

μικρά μείωση (περίπου 1%). *0 άρι&μός των Μ.Μ. επιχειρήσεων 

είναι αρκετά δηλωτικός του μεταπρατνκοο χαρακτήρα της οικο

νομίας μας καί σέ σχέση μέ τόν πληθυσμό της χώρας μας δεί

χνει ότι κατέχουμε τό Ευρωπαϊκό ρεκόρ το8 'Γμπορισμοϋ. 

Ειδικότερα γιά τη Βιοτεχνία, μέ βάση τήν απογραφή τού 1973, 

έχουμε 121.357 μονάδες πού αποτελούν τό 99,1% των μεταποιη

τικών μονάδων της χώρας. *Η απασχόληση σ'ο.ύτές καλύπτει τό 

62,7% του εργατικού δυναμικού στον τομέα ν?ς μεταποίησης. 

Συμμετέχει στό 45,7% της μεταποιητικής παραγωγές καί κατά 

41,9% στην προστιθέμενη agía τών παραγόμενων '.γαθών. 

Σχετικά μέ τό εμπόριο, σέ 1.000 κατοίκους αντιστοιχούν στην 

'Ελλάδα 19,7 «ατασΐήματα, ένώ στίο χώρες της Ε.O.K. 9,5. 

Στον τομέα των "Υπηρεσιών κυριαρχούν μονάδες του ενός ή τών 

2-3 ατόμων. 

2) *Η σημερινή κατάσταση είναι δημιούργημα της άρχουσας τάξης 

καί τών κυβερνήσεων της Δεξιάς, πούδιάλεξαν τη μεταπρατική 

δομή της καπιταλιστικής οικονομίας γιά νά ελέγξουν καί νά 

εξασφαλίσουν τά κοινωνικά, πολιτικά καί οίκονομικά ταξικά 

τους συμφέροντα. 

3) Στίς αρχές της ΙΟετίας του '50, ή άρχουσα τάξη μέ τήν ιδιο

ποίηση του σχεδίου Μάρσαλ απέκτησε μεγαλύτερη κεφαλαιουχική 

οντότητα, καί αντί γιά ενδογενή καί αυτοδύναμη βιομηχανική 

ανάπτυξη, στήθηκε ή πλουτοκρατική ολιγαρχία. Τό μεγάλο 
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στρώμα των μικρομεσαίων δημιουργήθηκε γιά να στηρίζει τήν 

-f?
 πολιτική της e 

;
· 'Αλλοτριωμένο Ιδεολογικά καί με κελύτερες συνθήκες διαβίω

σης άπό τους αγρότες καί τους εργάτες;, χρησιμοποιήθηκε στην 

ενίσχυση της άρχουσας τάξης καί στην παραπέρα κοινωνική? 

πολιτικής οικονομική καί πολιτιστική εξάρτηση» 

Πέρα άπ'τήν κάποια μικρότερη εκμετάλλευση? σε σχέση μέ αυτή 

τών εργατών καί των αγροτών, ή μεγάλη τάξη των έμποροβιο-

τεχνών αυξήθηκε σημαντικά άπ'τήν ολοσχερή εγκατάλειψη του 

ορεινού πληθυσμού της πατρίδας μας καί τίς μεγάλες διώξεις 

τών δημοκρατικών καί αριστερών δυνάμεων της αντίστασης» *Η 

αστυφιλία? ή ανεργία? ò θεσμός της προίκας? ή δλη δομή τής 

παιδείας καί ή έλλειψη έπαγγελματικοΰπροσανατολισμοϋ εξυπη

ρέτησαν καί συνεχίζουν ακόμα σήμερα τήν αυξανόμενη τάση του 

αριθμού τών μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 

4) Ή εισβολή του ξένου κεφαλαίου στη χώρα μας,πού κύρια πραγ

ματοποιείται στή δεκαετία του I960? μέ τή μορφή τών πολυεθ

νικών επιχειρήσεων θέτει ολόκληρη τήν κοινωνική δομή μπρο

στά σέ μιά νέα πραγματικότητα, "0 δυτικός τρόπος ζωής έχει 

ήδη δημιουργήσει τίς προϋπόθεσεις» Οι επίπλαστες ανάγκες 

γίνονται κύριες καί τά τυποποιημένα καί επώνυμα προϊόντα 

κυριαρχούν της αγοράς» Τό ντόπιο κεφάλαιο συνεταιρίζεται 

κοινωνικο'-οικονομικά τόξένο. *Η πολιτική καί στρατιωτική 

εξάρτηση'συμπληρώνεται άπ'τήν οικονομική καί πολιτιστική» 

Οι δεξιές κυβερνήσεις καί ή δικτατορία της χούντας ολοκληρώ

νουν τήν υποτέλεια στον ιμπεριαλισμό. Τά μονοπώλια καί ολι

γοπώλια αγκάλιασαν σφιχτά τους τομείς - κλειδιά.της οικονο

μίας καί δημιούργησαν π'•~ριθο\οιακούς καί όχι καθοριστικούς 

χώρους δράσης τών μικρομεσαίοι, 

*Η απειλή γίνεται κάθε μέρα καίπιό αισθητή. Ό βιοτέχνης? 

ò επαγγελματίας καί ò έμπορος, αρχίζει ξεκάθαρα νά αντιλαμ

βάνεται ότι ò ρόλος του σάν εργοδότη είναι ουσιαστικά εικο

νικός,, '•" 

*Η
 :!
μή εξαρτημένη" εργασία του γίνεται, εξαρτημένη οικονο

μική δραστηριότητα? άπό τίς μεγάλες μονοπωλιακές καί όλιγο-

πωλιακές επιχειρήσεις? ντόπιες καί. πολυεθνικές? μέ ελάχιστα 

ο / α e 
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περιθώρια κέρδους καί ανάπτυξης, Μέ πλήρη έλεγχο των παρα

γόμενων ποσοτικά καί ποιοτικά προϊόντων και υπηρεσιών» 

*Η λαϊκή αποταμίευση, πού είναι ή βάση γιά τή χρηματοδότη

ση κάθε παραγωγικής δραστηριότητας, έγινε κτήμα των 50 με

γάλων ντόπιων καί πολυεθνικών βιομηχανιών της χώρας« Ol 

μικρομεσαϋοι δεν είναι επιθυμητοί πελάτες τών Τραπεζών καί 

γι"αυτό τους επιβάλλουν υπερβολικές εγγυήσεις, παραγνωρίζουν 

τήν εγγύηση του Δημοσίου καί καταστρατηγούν τίς διατάξεις 

της Νομισματικής 'Επιτροπής ανεξέλεγκτα» 

Χωρίς καμμιά τεχνολογική βοήθεια καί εκπαίδευση. Μέ ανύπαρ

κτους μηχανισμούς προώθησης της συνεταιριστικής οργάνωσης 

καί δράσης, Μέ καθαρά ελεγχόμενα κυβερνητικό συνδικαλισμό» 

Χωρίς Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη καί μέ συντάξεις πείνας» 

'Υποχρεώνεται σέ περιόδους οικονομικής κρίσης νά γίνει θύμα 

τοϋ συστήματος. 

Κάτω άπ'αύτές τίς συνθήκες ή ριζοσπαστικοποίηση τών Ε.Β.Ε. 

γίνεται γεγονός αναμφισβήτητο καί μέσα άπό μιά μεγάλη κοινω

νική έτερογένεια διαμορφώνεται ή ταξική συνείδηση τού μικρο

μεσαίου» 

5) Στην εφτάχρονη δικτατορία ή εισβολή του ξένου κεφαλαίου κο

ρυφώθηκε. Τά πάντα αποφασίζονται στά καπιταλιστικά κέντρα 

τής Δύσης, "Η χώρα μας παρουσιάζει όλα τά συμπτώματα της 

υπανάπτυκτης καπιταλιστικής περιφέρειας, απως? 

*0 αφελληνισμός κάθε βιώσιμης ντόπιας βιομηχανίας. 

OÌ χαριστικές συμβάσεις στό ντόπιο καί ξένο κεφάλαιο. 

Ή μεγάλη παρουσία τών ξένων Τραπεζών - κύρια Αμερικανι

κών- πού υποσκάπτουν τά θεμέλια τής οικονομίας. 

Οι ασθενέστερες τάξεις επωμίζονται δλο καί περισσότερα φορο

λογικά βάρη, ακόμα καί γιά νά πριμοδοτήσουν εξαγωγές του 

ορυκτού μας πλούτου σέ πρωτογ ενή κατάσταση. 

Στό χώρο του εμπορίου κάνουν τήν εμφάνιση τους τά μεγάλα κα

ταστήματα καί τό νέο ωράριο λειτουργίας μπαίνει σέ γενική 

δοκιμή γιά νά πλήξει κάθε μικρομάγαζο. 

Στό συνδικαλιστικό κίνημα οι μαθητές του Μπερνίτσα καί τοο 

Παππά γίνονται υπουργοί τής χούντας. 

e / ο ο 
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Μετά τη μεταπολίτευση τοΰ "74, ή ασυδοσία του μεγάλου ντό

πιου και ξένου κεφαλαίου συνεχίζεται..
 4
Η 'Ελληνική βιομη

χανία εξαρτάται κατά τό 1/3 άπ'τό gévo κεφάλαιο» ενώ στρα

τηγικοί κλάδοι όπως των χημικών προϊόντων» βρίσκονται κάτω 

άπό τόν έλεγχο του κατά 45%.μέχρι 95%* 

Οι Δεξιές κυβερνήσεις κάτω άπό τή στρατηγική της ένταξης 

της χώρας μας στην E„O.K., προωθούν άμεσα τήν συνέχιση καί 

διεύρυνση της εξάρτησης, ._ ' -

Τά μηνύματα άπ'τούς μικρομεσαίους τής Ε»Ο.Κ» γιά τίς συνέ

πειες της ένταξης βάζουν καί τόν πιό συντηρητικό συνδικα

λιστή μπροστά στις ευθύνες του καί τόν προβληματίζουν» 

Ή σημερινή κατάσταση της οίκονομίαςμας» αποτέλεσμα των 

επιλογών της Κυβέρνησης της Ν»Δ»
?
 μαζί μέ τά συγκεκριμένα 

μέτρα πού παίρνει κάθε μέρα γιά τους Ε.Β.Ε«/ μειώνουν τό 

είσόδηιιά τους καί εξανεμίζουν τό μικρό τους κεφάλαιο» 

\Η ισχνή παρόρμηση γιά συνεταιριστική δράση όχι μόνο δέν 

αγγίζει τόν δευτερογενή τομέα, άλλα εεθεμελιωμένη νομοθε

τικά» δέν καλύπτει ούτε. τ ó χώρο της διανομής αγαθών» "Ετσι 

κάθε μορφή άμυνας είναι ανύπαρκτη γιά τόν μικρό επαγγελμα

τία , βιοτέχνη καί έμπορο» . 

"Εχουν όμως όλα αυτά, γίνει συνείδηση στά μικρομεσαία στρώ

ματα καί τά αποπροσανατολιστικά κηρύγματα προς τους δήθεν 

εγγυητές τής φιλελεύθερης οικονομίας? πέφτουν κάθε μέρα καί 

περισσότερο στό κενό» 
.ν 

Στίς μέρες μας» παρά τήν αναχρονιστική δομή τοο συνδικαλι

στικού κινήματος» τήν κυβερνητική παρέμβαση πού υφίσταται, 

τήν επικάλυψη του άπό τά επιμελητήρια καί τήν υπονομευτική 

δράση τών συνδικαλιστικοπατέρων, οι αγωνιστικές κινητοποιή

σεις τών ΕοΒοΕ» πληθαίνουν» 

Οι απεργιακοί αγώνες γιά όμιοεπαγγελματικά ζητήματα σε πανελ

λαδική βάση» διαδέχονται τίς τοπικές καί περιφερειακές κινη

τοποιήσεις μέ κλείσιμο καταστημάτων, πού τά αίτήματά τους κα

λύπτουν όλο τό φάσμα τών μικρομεσαίων» 

'Η μεγάλη Πανελλαδική απεργία τής 21ης του Γενάρη» μέ τό 

καθολικό κλείσιμο τών καταστημάτων σημάδεψε καθοριστικά τό 

συνδικαλιστικό κίνημα τών Ε»Β»Ξ» 
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8) Πέρα όμως άπ'τά ταξικά ζητήματα πού δημιούργησαν τις κινη

τοποιήσεις των, βλέπουμε το κλείσιμο των καταστημάτων γιά 

ενα σωρό άλλα κοινωνικά προβλήματα, οπως γιά τίς Βάσεις, 

γιά τόν 'Αμερικάνικο στόλο, γιά τό περιβάλλον γιά συμπαρά

σταση στους πλημμυροπαθείς αγρότες κ«ά.. 

*Η αντίθεση των μικρομεσαίων απέναντι στή δεξιά, στό μεγάλο 

ξένο καί ντόπιο κεφάλαιο, δένεται μέ την αντίθεση 'Εθνική 

"Ανεξαρτησία» Λαϊκή Κυριαρχία, ή υποτέλεια, 

ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΩΝ, ΑΠΟΤΕΛΕ

ΣΜΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΔΕΞΙΑΣ 

Ή πολιτική των δεξιών κυβερνήσεων Καραμανλή, μετά τήν μεταπολί

τευση μεγάλωσε τήν οίχονομική καί κοινωνική κρίση πού περνάει 

ò κόσμος των Ε.Β.Ε. 

Τά αλλοπρόσαλλα καί αλληλοαναιρούμενα οικονομικά μέτρα πού πή

ραν μέχρι σήμερα, χειροτέρεψαν σημαντικά τήνάνταγωνιστικότητα 

των μικρομεσαίο» επιχειρήσεων ο 

1) Μέ τήν ένταξη στην Ε.Ο.Κ., ò σκληρός ανταγωνισμός άπό τίς 

επιχειρήσεις των χωρών-μελών της, μεγαλώνει ακόμη περισσό

τερο κι'άπ'αύτές τών τρίτων χωρών, πού συνδέονται μέ προτιμη-

σιακές συμβάσεις μέ τήν Ε.Ο.Κ. 

* Η σύγκριση του μεγέθους τοο "Ελληνα μικρομεσαίου μέ τό συ

νάδελφο του τής Γερμανίας ή της Γαλλίας, μαζί μέ τήν πληρο

φορία ότι 1.000.000 καί πάνω μικρές επιχειρήσεις καταστρά

φηκαν στίς χώρες της Ε.O.K., πολλαπλασιάζει τίς ανησυχίες του. 

Τά επώνυμα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα τοο έξωτερικοο, σέ 

συνδυασμό μέ τόν άνύπρακτο έλεγχο, στή διαφήμιση, αντικατέ

στησαν τά εγχώρια. 

Πρίν ακόμα μάθει ò "Ελληνας τσαγγάρης γιά τίς προτιμησιακές 

συμβάσεις τών τρίτων χωρών μέ τήν Ξ.O.K., γνώρισε τά παπού

τσια τής Κινέζικης Φορμόζας (TAIWAN) στίς βιτρίνες τών πε

λατών του. 

2) Ό υψηλός βαθμός πληθωρισμού καί ή σημερινή φορολογική κλί

μακα, πού λειτουργούν βασικά σάν μέσα άναδιακατανομής τών 

είσοδημάτων, άπ'τούς μικρούς στους λίγους μεγάλους, ελάττω

σαν τό μικρό κεφάλαιο τών μικρομεσαίων καί περιόρισαν στό 
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ελάχιστο τά κέρδη τους» 

3) Σε πολύ χαμηλό βαθμό βρίσκεται ή τΰαραγ'ωγικρτητα του επαγγελ

ματία, βιοτέχνη καί εμπόρου σήμερα, γιατί ή δεξιά διακυβέρ

νηση της χώρας του στέρησε την απαραίτητη καθοδήγηση άπό 

έλλειψη σχεδιασμού της οίκονομίας καί προγράμματος παρά

γωγης , άπό έλλειψη τεχνολογικής ανάπτυξης καίχρηματοδότησης« 

4) "Ακόμη μικρότερη είναι ή οργάνωση του μέ βασικά αίτια ιό μέ

γεθος των επιχειρήσεων, την έλλειψη εκπαιδευτικών προγραμμά

των, ύγιοος συνεταιριστικού αλαίσιου καί συνεταιριστικής παι

δείας ο 

5) Στή χαμηλή παραγωγικότητα καί οργάνωση συνετέλεσε τό ταξικό, 

γραφειοκρατικό καί ανεπαρκές πλαίσιο θεσμών του κράτους της 

δεΕιάς καί των εξαρτημένων σήμερα άπ'αύτό επιμελητηρίων καί 

συνδικαλιστ ικών οργανώσεων » 

6). Τό ασφαλιστικό πρόβλημα των ¿παγγ^λματοβιοτεχνών παραμένει 

κυρίαρχο καί ò τελευταίος νόμος Y uà τό TEBE επανέλαβε προη

γούμενες ρυθμίσεις. Αοξηση εισφορών, μειωμένη καί πάντα στά 

χαμηλότερα επίπεδα αύξηση συντάξεων
 ?
 Παρακράτηση του κοινω

νικού πόρου¡, πού όπως υπολογίζεται τό 1980 θά φθάσει στά 2 

δισ« καί άντ'αύτοϋ χαρισματική επιχορήγηση G00 εκ« "Ετσι οι 

συντάξεις του 70% των έπαγγελματοβιοτεχνών θά είναι τόν 

'Ιούνη τοΰ 1980 δρχ.. 4 „500 γ ιά λόγους γήρατος καί δρχ « 4 „000 

γιά λογούς θανάτου» "Όσο γιά τήν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 

-πέρα γιά πέρα ανταποδοτική-* στή χαμηλότερη στάθμη« 

7) *Η προστασία της επαγγελματικής στέγης,- μέ τόν τελευταίο 

νόμο της κυβέρνησης Καραμανλή καταστρατηγήθηκε άπό τό δικαίω

μα της ιδιόχρησης καί τη δίχρονη δικαστική αναπροσαρμογή των 

évoικ ίων„ "Ετσι οι έ £ώσεις δ έν βρ ί σκσυν σε ιρά έκδ ί καση ς κα ί 

ή προστασία τοΰ επαγγελματία έγινε προστασία των δικηγόρων» 

8) Μιά σειρά ακόμη άπό μέτρα πού εξυπηρετούν τό μεγάλο κεφάλαιο 

ολοκλήρωσαν τά δεινά των μικρομεσαίων, όπως τά μέτρα γιά τις 

εισαγωγές» οι αγορανομικές διατάξεις« οι διαρκείς εκπτώσεις 

καί τό απειλούμενο "διαφορικό
1
* ωράριο λειτουργίας τών κατα

στημάτων ο 

9) Τά προβλήματα πού συσσωρεύτηκαν άπό ¿ήν πολιτική της δεξιάς, 

μείωσαν στό ελάχιστο τήν αποτελεσματικότητα τών μικρομεσαίων » 



'Επέβαλαν στον χου,έα της διανομής τους μεταπράτες και τις 

μεγάλες επιχειρήσεις και διατήρησαν σ'άύτή την κατάσταση τους 

βιοτέχνες καί τους επαγγελματίες όχι μόνο γιά την εξυπηρέτη

ση μιας οργανικής αναγκαιότητας στη διάρθρωση τοϋ καπιταλιστι

κού συστήματος, αλλά καί χώρος Υ'ά διαοτίΐ απομύζηση¡ όντας 

καθυστερημένος. 

01 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ, ΒΙΟΤΗΧΝΕΣ ¿-AI Etu.iUS01 i~i*Z?. Hg ΙΌ ΠΑ.. ΣΟ.Κ. ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ 

1) Τό ΠΑ,,ΣΟοΚο άπό την 'ίδρυση του καί με τη διακήρυξη της 3ης 

του Σεπτέμβρη? συμπεριέλαβε τους S.B^È« ατό ταξικό μπλοκ τών 

μη προνομιούχων καί τους κατέστησε συνυπεύθυνους της μεγάλης 

πορείας γιά την αλλαγή καί τό σοσιαλιστικό μετασχηματισμό 

της Κοινωνίας μας. 

Στην απόφαση της 7ης Συνόδου της Κ„Ξ, του, ΠΑ.ΣΟ.Κ. αναφέρεται s 

"Oí μικρομεσαίοι,, oí έπαγγελμάΐοβΊ,οΐέχνες., oí έμποροι, αποτε

λούν ενα ΕΙαιρετικά ευαίσθητο χώρο«. "Αποτελούσαν πάντα ενα 

τμήμα πού êniiièipooos ή όλΐ-γοπωλιακή καί μονοπωλιακή μεγα

λοαστική τάξη νά παρασύρει σέ μ;.ά λεοντεία συμμαχία» Στά 

πλαίσια της άναρχης καί σπασμωδικής "-ανάπτυξης" μέσα στά πε

ριθώρια τών δυνατοτήτων τΓ,ς περιφερειακής οικονομίας, όταν 

ακόμη δέν είχε ξεσπάσει ή κρίση» εκχωρούσε ορισμένα προνόμια 

γιά νά τά πάρει με άλλο ιοότυ την Ιδια στιγμή. Σήμερα όμως 

οί μικρομεσαίοι έχουν πληγεί άμεσα« Χογοίς καμιά ουσιαστική 

χρηματοδότηση άπό τίς Τράπεζες.; πού χρησιμοποιούν τή λαϊκή 

αποταμίευση γιά, τά μεγάλα βιομηχανικά συγκροτήματα καί τήν 

αύξηση τών^-παγωμένων πιστώσεων, χωρίς τεχνολογική υποστήρι

ξη, κατακερματισμένοι, αντιμετωπίζουν τήν επίδεση τών μονο

πωλίων καί τών Σούπερ Μάρκετ, 

*Η κάθετη πτώση της αγοραστικές δύναμης τον λαϊκών τάξεων 

άδειασε τά μαγαζιά άπό κόσμο. Καθημερινά αντιμετωπίζουν τό 

. αγχος„ έλλειψη ρευστών,, γραμμάτια, χρεωκοπίες. Μέ ανύπαρκτη 

ιατροφαρμακευτική περίθαλψη καί οοντά^εις πείνας οί μικρομε

σαίοι συνειδητοποιούν καθημερινά οτι, ή θέση τους είναι πάγια 

μέ τό συνασπισμό, τών κοινωνικών δυνάμεων, πού παλεύει γιά 

τήν αλλαγή μέ τήν πλατειά συμμαχία :ών εργαζόμενων. Καί ακρι

βώς αυτή ή εν δυνάμει συμμαχία αποτελεί có σημείο κλειδί γιά 

τήν απομόνωση της άρχουσας ce ¿ης στην πορεία γιά τήν 'Αλλαγή'5. 



" i L * 

Τό ΠΑ. ΣΟ,Κ~ καταγγέλλει .καθημερινά τη φιλομονοπωλιακή πολι

τική της Κυβέρνησης της Ν.Δ» καί δίνει ιδιαίτερη σημασία στή 

κινητοποίηση του τεράστιου δυναμικού των μικρομεσαίων έπιχει 

ρήσεων. Με τήν διαπίστωση του αδιέξοδου πού βρίσκονται καί 

μπροστά
1
 στό μέγεθος της 'Εθνικής πολιτικής, οικονομικής, 

κοινωνικής καί πολιτιστικής κρίσης, δίνει άμεσα τήν απάντη

ση προδιαγράφοντας μιά ορατή πορεία γιά τήν εξουσία» 

Προϋπόθεση αυτής της πορείας γιά τήν εξουσία καί τήν αλλαγή 

είναι ή στενή συνεργασία καί ή ενεργή συμμετοχή των μή προ

νομιούχων γιά νά πάρουν στά χέρια τους τήν τύχη τους. 

*Η Κυβερνητική Πολιτική τοϋ ΠΑ.ΣΟ„Κ, είναι ή έκφραση των 

επιδιώξεων του, μέ όριοθετημένο τό περιεχόμενο καί τίς προϋ

ποθέσεις της αλλαγής, μέσα σ'ενα ολοκληρωμένο κυβερνητικό 

πρόγραμμα μέ ιεραρχημένους στόχους καί διαδικασίες ορισμέ

νες γιά τή λαϊκή συμμετοχή. "Εγγύηση της πορείας γιά τήν 

εξουσία είναι ή δυναμική οργάνωση τοϋ ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

2) Βασικό σημείο τοϋ προγράμματος του ΠΑ.ΣΟ.Κ. eîvai δ δημο

κρατικός σχεδιασμός της οικονομίας μας καί ειδικότερα τό 

πρόγραμμα παραγωγής κατά περιφέρεια καί κλάδο, μέ τή συμμε

τοχή των Ξ.Β.Ξ. καί των άλλων λαϊκών δυνάμεων στά όργανα 

προγραμματισμού, γιά νά επιτευχθεί ή αποκέντρωση καί ή ισόρ

ροπη περιφερειακή ανάπτυξη, καθώς επίσης καί ή ενημέρωση 

καί ή καθοδήγηση κάθε παραγωγικής μονάδας. 

3) Ή κοινωνικοποίηση των βασικών τομέων της οίκονομίας (τράπε

ζες, ασφάλειες, επικοινωνίες, ενέργεια, συγκοινωνίες, μεγά

λο εισαγωγικό καί εξαγωγικό εμπόριο, επιχειρήσει! πού αφο

ρούν τήν άμυνα, τήν υγεία, τήν παιδεία καί τόν ορυκτό πλού

το) θά προστατέψει τίς μικρομεσαίες επιχειρήσεις καί τήν 

πολιτική της αλλαγής άπο τή μεθοδική υπονόμευση της ντόπιας 

καί ξένης ολιγαρχίας. 

4) Ή τεχνολογία, ή έρευνα καί ή εκπαίδευση (επαγγελματική -

τεχνική - συνεταιριστική) μέ τό ΠΑ.ΣΟ.Κ., θά φθάσουν μέχρι 

τό πιό μικρό εργαστήριο, γιά νά μπορέσουν οι μικρομεσαίοι 

νά ξεπεράσουν τό πρόβλημα της χαμηλής παραγωγικότητας καί 

οργάνωσης. 

5) Μέ βάση τήν ιδιωτική πρωτοβουλία καί τήν ελεύθερη έκφραση, 



το νέο συνεταιριστικό πλαίσιο πού προτείνει τό ΠΑ,Σρ,Κ, , θά 

στηρίζει την αναγκαιότητα τών αγροτοβιομηχανικών συνεται

ρισμών καί τών παραγωγικών Βιομηχανικών Συνεταιρισμών, μέ 

βάση τους βιοτέχνες, όπως επίσης Od δοίσει νέες διαστάσεις 

στους υπάρχοντες συνεταιρισμούς στην πόλη,, ytd τήν εξυπηρέ

τηση της προμήθειας πρώτων υλών, των εξαγωγών, της διανομής 

των αγαθών καί των μεταφορών, 

Ή ριζική αλλαγή του υπάρχοντας σήμερα συστήματος χρηματο

δότησης, θά δώσει τήν πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

στή λαϊκή αποταμίευση,, μέ κριτήρια πού θά στοχεύουν αποφασι

στικά? 

α) Στή δημιουργία βιομηχανικής βάσης πού θά αποδεσμεύει τή 

χώρα άπ'την εξάρτηση του ξένου κεφαλαίου» 

β) Τήν ενίσχυση των επιχειρήσεων πού συμβάλλουν θετικά στό 

ισοζύγιο πληρωμών (άμεσα ή έμμεσα), 

γ) Στην κεφαλαιουχική θεμελίωση του συνεταιρισμένου τομέα 

(αγροτοβιομηχανικού, βιοτεχνικού - συνεργατικού, ορθο

λογικής διανομής κ.ά.)» 

δ) Στην ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη καί αποκέντρωση, 

ε) Στή μείωση κατανάλωσης ενέργειας, 

στ) Στή μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος, 

ζ) Στην διατήρηση καί ανάπτυξη τών παραδοσιακών βιοτεχνι-

• κών κλάδων, γιά μιά νέα ποιότητα ζωής, 

η) Στην αγιοποίηση του εργατικού δυναμικοί) καί τών κεφα

λαίων τών 'Ελλήνων εργατών τοϋ εξωτερικού, κ,ά,„ 

Ή πιστοδοτική πολιτική τοϋ προγράμματος τηςάλλαγής μαζί μέ 

τήν αντιμονοπωλιακή πολιτική του ΠΑ,SO,Κ,, τή συνδυασμένη 

τεχνολογική καί οργανωτική βοήθεια, τόν έλεγχο της δράσης 

του ξένου κεφαλαίου, τήν συνεταιριστική - συνεργατική θεμε

λίωση καί τόν έλεγχο της διαφήμισης, θά στηρίξουν καί θά 

κινητοποιήσουν αποφασιστικά τίς μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

μέ στόχο τήν επίλυση του οικονομικού προβλήματος της πατρί

δας μας, 

Τό ασφαλιστικό πρόβλημα τών Ε,Β,Ξ,, μέ τίς συντάξεις πείνας 



και τήν απάνθρωπη νοσοκομειακή καί ιατροφαρμακευτική περί

θαλψη πού προσφέρουν σήμερα τά δΙάφορα ταμεία του χοίρου -

-TEBE, ΤΣΑ, ΤΔΕ,™ μόνο μέ τίς θέσεις του ΠΑ.ΣΟ.Κ. γιά κοι

νωνικοποίηση της υγείας? απόδοση του κοινωνικού του πόρου 

καί τήν αποδέσμευση των αποθεματικών τους, μπορεί νά βρει 

τή λύση του» 

Ή λαϊκή ενεργοποίηση στό πρόγραμμα της αλλαγής, πού γιά τό 

ΠΑ»ΣΟ.Κ. σημαίνει σχεδιασμός, απόφαση, υλοποίηση καί έλεγ

χος, στηρίζεται στή δημιουργία ΜΑΖΙΚΟΥ καί ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ συνδι

καλιστικού κινήματος τών Ε.β.Ε. 

*Ή σημερινή του δομή καί παρουσία:.? επικαλυπτόμενη άπ'τά επι

μελητήρια, τά σωματεία σφραγίδες καί τίς κυβερνητικές παρεμ

βάσεις της δεξιάς γιά πλήρη καί ουσιαστική υποβάθμιση του 

ρόλου του, δέν μπορεί άλλο νά συνεχισθεί - *Η ουσιαστική 

συμμετοχή του κάθε μικρομεσαίου στό σωματείο του είναι στό

χος της καθημερινής πολιτικής δουλείας του ΠΑ.ΣΟ.Κ. γιά νά 

μπορέσουμε νά δώσουμε στό συνδικαλιστικό κίνημα τήν ιστορι

κή ευθύνη -πρόκληση γιά μιά νέα ποιότητα δράσης, όπου ή 

πολιτική εξουσία δέν θά ασκείται εν ονόματι τοϋ Λαού - μέ 

τό Λαό στή γωνιά- άλλα μέ τό Λαό συμμέτοχο καί πρωταγωνιστή. 

Τό ΠΑ*ΣΟ,Κ. στή μέχρι σήμερα πορεία του πήρε θέσεις, πού 

εδραιώθηκαν στή συνείδηση τοϋ μικρομεσαίου γιά τήν επίλυση 

σέ ενα σωρό άλλα προβλήματα του. Γιά τήν προστασία τής επαγ

γελματικής στέγης. Γιά τό ωράριο ?>.ειτουργίας τών καταστημά

των» Γιά τήν κατάργηση του θεσμοϋ τών διαρκών εκπτώσεων. 

Γιά τήν προστασία τοϋ καταναλωτή καί τήν ομαλοποίηση τών 

τιμών της αγοράς, γιά τίς εμπορευματικές μεταφορές, γιά τά 

ταζ,ί κ. ά., καυτά καί όξυμμένα προβλήματα μέ πλήρη συναίσθη

ση ευθύνης καί δυνατοτήτων, 

Τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. σάν φορέας της Κοινωνικής 'Αλλαγής, ξεκινάει 

άπό μιά ανάλυση της μέχρι τώρα κατάστασης καί τών διεθνών 

εξελίξεων καί μέ Βάση τά συμφέροντα τοϋ μή προνομιούχου 

"Ελληνα,, προτείνει συγκεκριμένες λύσεις γιά τά προβλήματα, 

λύσεις πού γεννάει ή ίδια ή πράξη καί άποδέχδται καί δια

μορφώνει ανάλογα ή πολιτική θέληση. Οι λύσεις αυτές πού 

γεννιούνται αναπόφευκτα άπό τίς εξελίξεις, παίρνουν δημιουρ

γική μορφή άκό τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. "Ετσι τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. γίνεται ίστο-
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ρικά ò φορέας πού πραγματοποιεί την αλλαγή, σέ αντίθεση μέ 

τη Δεξιά? πού προσπαθεί νά σταματήσει τις αντικειμενικές 

εξελίξεις καί νά μή γίνει ή αλλαγήc άοοϋ σ,ύτό θά σημάνει 

κατάλυση των κατεστημένων συμcpεpóvτtωv<, 

11) 0Ì μικρομεσαίοι της "Ελλάδας έχουν συνειδητοποιήσει ήδη 

άπό τή μεγάλη καί βαθειά κρίσηπού περνούν τήν κατάσταση 

αύτη καί έχουν ενταχθεί στό μεγάλο λαϊκό κίνημα? πού εκ

προσωπεί τό ΠΛ.ΣΟοΚ. ¡r γιά μιά ριζική Κοινωνική "Αλλαγή. 

Τό μέλλον τους βρίσκεται στην άνοδο του Λαϊκού Κινήματος? 

στην κατάχτηση της εξουσίας άπό τό λαό? στην ανάδειξη του 

ϋΔοΣΟοΚ«? φορέα πού εκπροσωπεί τόν μικρομεσαίο? έργαζόμε-

νο καί μή προνομιούχο "Ελληνα» "Ολο τό λαϊκό κίνημα σέ μιά 

ηγετική πρωτοπορία πού Οά άνοίί-ει νέους δρόμους* 

Γιά τήν "Επιτροπή Συνεταιριστικού Ε,Β,Ε. 

"0 Γραμματέας 

Γ » Κυριόπουλος 


