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ΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΑΚ: Τδ ΠΑΚ έργάζεται γιά τήν άνάπτυξη

του έθνικοαπελευθερωτικοΰ κινήματος μέ στόχους τήυ
’Εθνική ’Ανεξαρτησία,τήν Λαϊκή Κυριαρχία,τήν Κοινω
νική Δικαιοσύνη καί τήν Δημοκρατική Διαδικασία.
Ο άγώνας του riAKyid μ id νέα ‘Ελληνική Δημοκρατία



στηρίζεται, στήν άρχή πώς ή *Βθνι,κή 'Ανεξαρτησία άπο- 
τελεΧ προυπόθεσηγ ιά τήν πραγμάτωση τής Αοονκής κυριαρ
χίας. πώς ή Αανκή κυριαρχία άποτελεΧ προϋπόθεση γιά 
τήν πραγμάτωση τής Κοινωνικής Δίκαιωσύνης στά πλαίσια 
μι&ς σοσιαλιστικής κοινωνίας, καί πώς ή κοινωνική καί 
οίκονομική Ισότητα τών πολιτών άποτελεΧ προϋπόθεση 
γιά τήν πραγμάτωση τής γνήσιας Δημοκρατίας.
Γΐ α,ύτδ δ άγώνας του ΠΑΚ είναι πρώτιστα καί κατά κύ
ριο λόγο άγώνας γιά τήν άπελευθέρωση τής ‘Ελλάδος ά- 
πό τά αποικιακά δεσμά πού έχάλκρυσε δ ’Αμερικανικός 
Ιμπεριαλισμός στά πλαίσια τής ’Ατλαντικής συμμαχίας. 
Γιά τό ΠΑΚ τό στρατοκρατικό καθεστώς τής χούντας δέν 
είναι παρά μιά Ιδιαίτερη στυγνή μορφή άποικιοποίηση^ 
τής 'Ελλάδος. φ
Τό ΠΑΚ άγωνίζεται καί θά άγωνισθή μέ 6λα τά μέσα γιά 
τήν άνατροπή τής χούντας,γιά τήν παραδειγματική τιμω
ρία τών ενόχων τού βάναυσου καθεστώτοςτης γιά τήν ά
μεση άποφυλάκιση £5λων τών θυμάτων τής χούντας καί γιά 
τήν συνολική άκυρωση του νομοθετικού καί διοικητικού 
£ργού τής χουντικής περιόδου-συμπεριλαμβανομένων τών 
συμβάσεων έπενδύσεων μέ ίδιωτικούς οίκους,μέ διεθνεΧς 
όργανώσεις ή κυβερνήσεις.
Τό ΠΑΚ θά συνεχίσει τόν άγώνα του ώς τήν ώρα πού ή 
'Ελλάδα θά είναι έθνικά άνεξάρτητη,πού δ 'Ελληνικός 
λαός θά είναι κυρίαρχος στήν χώρα του,πού θά έχουν 
τεθή στέρεα θεμέλια μιάς σοσιαλιστικήςκαί δημοκρατι
κής 'Ελλάδος.
$ό ΓΙΑΚ άπορρίπτει άπερίωραστα δποιεσδήποτε συμφωνίες 
άνάμεσα σέ πολιτικές η αντιστασιακές όργανώσεις,πού 
θά περιόριζαν τήν έλευθερία τού 'Ελληνικού λαοΰνά 
καθορίση δ ίδιος τό μέλλον του.
Οί κατακτήσεις του 'Ελληνικού λαού θά έξασφαλισθοΰ^^ 
στά πλαίσια ένός νέου συντάγματος πού θά προέλθη άοφ 
μιάν έλεύθερα καί άβίασρα έκλεγμένη Συντακτική ’Εθνο
συνέλευση .
'Η ’Εθνοσυνέλευση θά άποφασίση 
ΐ) Γιώ τήν μορφή τού πολιτεύματος.
2) ριά τό κοινωνικό σύστημα της χώρας.
3) Γΐά τούς κανόνες πού θά διέπουν τόν προσανατολισμό 

τήςχώρας στόν διεθνή χώρο.



Τό ΠΑΚ θά Αποβάλλει στδν 'Ελληνικό λαό καί τήν Συντα
κτική Συνέλευση σχέδιο ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ πού θά στηρίζεται 
στίς παρακάτω αρχές;
ΐ) φά βασικά δικαιώματα του πολίτη προστατεύονται 

άπό τόν χάρτη *Ανθρωπίνων δικαιωμάτων του OÏÏE.
'Η έλευθερία γνώμης καί έκφράσεως,ή έλευθερία όργανώ- 
σεως γιά τήν επίτευξη συλλογικών σκοπών στά π?ναίσια 
του Συντάγματος,τό απαραβίαστο του άτόμου.κατοχυρώνο
νται συνταγματικά καί προστατεύονται άπό ανεξάρτητο 
δ ικαιοσύνη.
2) Συνταγματικά κατοχυρώνονται;

α) *η κοινωνική Ιδιοκτησία (δηλαδή,ή έθνική,περι- 
QÆSD ιακή, δημοτ ική,κο ινωτ ική καί συνεταιρ ιστική ίδιοκτη- 
Λκ)και έκμετάλευση τών παραγωγικών έπιχευρήσεων της 
χώρας.
’Εξαίρεση άποτελοΰν ή μικρή άγροτική,έμπορική καί 
βιοτεχνική’έπιχείρηση.

β) το δ ικαίωμα έργασίας τού "Ελληνα της ύπαίθρου 
καί της πόλεως,ή δωρεάν παιδεία καί ή κοινωνική άσφά- 
λιση γιά ΰλους τούς "Ελληνες.

γ) 'Η κοινωνική καί οίκονομική Ισότητα τών δύο 
φύλων.

3) Συνταγματικά κατοχυρώνονταιέπίσης τά γενικά πλαίσια 
τής τοποθετήσεως της χώρας στόν διεθνή χώρο.
α.) *Η χώρα είναι κατ άρχήν άντίθετος σέ κάθε στρα

τιωτική συμμαχία ή συνασπισμό,ό όποιος μπορεί νά στρέ
φεται ένάντια στήν είρήνη καί τήν αύτοδιάθεση τών λαών 

β) ‘Η χώρα δέν συμμετέχει σέ συμμαχίες πού ύπονο- 
μεύουν τήν εθνική της άνεξαρτησία ή πού περιορίζουν 
τά κυριαρχικά δικαιώματα τού 'Ελληνικού λαού πάνω στίς 
'ένοπλες δυνάμεις ή στό έλληνικό έδαφος.
• $t *Η χώρα δέν συμμετέχει σέ συμμαχίες πού όδηγουν 

ν πόλωση τού εύρωπανκοΰ ή τού μεσογειακού χώρου.
4) 0Î θρησκευτικές πεποιθήσεις είναι έλεύθερες. 'ο 
διαχωρισμός' κράτους καί έκκλησίαςκατοχυρώνονται συντα
γματικά.
5) 'Η χώρα άποκεντρώνεται. περιφεριακά Συμβούλια-πού 
έκλέγονται άμεσα άπό τόν λαό της περίφερείας- εύθύ- 
νονται γιά τά περιφερειακά θέματα,έντεκα περίπου πε
ριφερειών της χώρας.
'Η έξουσία τους περιορίζεται σέ περιφερειακά δημοσιο
νομικά, διοικητικά θέματα καί σέ θέματα περιφερειακού 
προγραμματισμού καί περιφερειακής άσφαλείας.
6) '0 Πρόεδρος της Νέας^'Ελληνικής Δ η μ ο κ ρ α τ  ί
ο: ς έκλέγεται άμεσα άπό τόν λαό γιά περιωρισμένη θη- τγ ε L cc



Τ -3-τεία. *0 Πρόεδρος είναι έκπρόσωπος του κράτους.
7) Συνέλευσητών περίφερει-ακών Συμβουλίων έκλέγει τά 
δύο τρίτα τών μελών * Εθνικού Συμβουλίου οικονομικής 
καί Κοινωνικές ’Αναπτύξεως (ΕΣΟΚΔ).
*Η κυβέρνηση τής χώρας ΰρίζει*τό £να τρίτο των μελών 
του ΕΣΟΚΑ. Πρόεδρος τού ΕΣΟΚΑ είναι δ πρόεδρος της 
Δημοκρατίας, τό ΕΣΟΚΔ μέ την τεχνική συμπαράσταση ε
νός διοικητικά άνεξάρτητου καί αυτόνομου ’Εθνικού 
Κέντρου κοινωνικού καί οίκονομικού προγραμματισμού 
(ΕΚΚΟΠ),διατυπώνει καί άναθεωρεΧ τό πρόγραμμα άναπτύ
ξεως τής χώρας - σέ άρμονία μέ τά άντίστοιχα περίφερει 
ακά προγράμματα άναπτύξεως.
8) φό πρόγραμμα τού ΕΣΟΚΑ είναι δεσμευτικό καί για^ 
τήν κυβέρνηση τής χώρας καί γιά τά περιφερειακά συ|® 
βούλια - στό μέτρο πού τά άφορα - έκτός έάν πλέον τών 
δύο πέμπτων τών μελών τού ΕΣΟΚΑ άντιτίθενται, δπότε 
τό πρόγραμμα κατατίθεται στήν βουλή. 'Αναθεώρηση τού 
προγράμματος τού ΕΣΟΚΑ άπό τή βουλή άπαιτει πλειοψη- 
φία δύο τρίτων.
9) 'Η Βουλή έκλέγεται άμεσα άπό τόν λαό. κάθε κόμμα 
ύποβάλλει στόν λαό ψηφοδέλτιο σέ έθνική βάση καί ύπο- 
δεικνύει ταυτόχρονα την σειρά έπιτυχίας τών ύποψηφίων. 
Ιθ) *Η κυβέρνηση προέρχεται άπό τήν βουλή καί πρέπει 
νά "έχει τήν εμπιστοσύνη της.Ευθύνεται γιά τήν έξωτερι- 
κή πολιτική,τήν έθνική άμυνα καί τήν έκτέλεση τού προ
γράμματος άναπτύξεως τής χώρας.0·ί άστυνομικές ύπηρε- 
σίες έλέγχονται άποκλειστικά ά7τό περιφερειακά καί 
τοπικά συμβούλια.‘Η κυβέρνηση κινείται μέσα σέ πλαί
σια πού καθορίζονται άπό τήν βουλή.
Ιΐ) Οί σχέσεις κυβερνήσεως καί τών περιφερειακών συμ
βουλίων, τών δήμων καί τών κοινοτήτων διέπονται άπό 
τό σύνταγμα. ^
'Ερμηνευτική τού συντάγματος νομοθεσία τής βουλής-βύ 
άφορδ. αύτές τίς σχέσεις - άπαιτει ψήφο δυο τρίτων τής 
Βουλήςκαί έγκριση τής συνελεύσεως περιφερειακών Συμ
βουλίων μέ πλειοψηφία τριών πέμπτων.
12) Δήμε»1- καί Κοινότητες αύτοδιοικοΰνται.Δημοσιονο
μικά καί διοικητικά χαίρουν άνεξαρτησίας απέναντι 
καί στήν κυβέρνηση καί στά περιφερειακά Συμβούλια.
13) Τό πρόγραμμα άναπτύξεως τής χώρας καθορίζει τό 
γενικό πλαίσιο είσοδηματικών άνακατανομών -πού άφο- 
ροϋν τήν έθνική,τύν περιφερειακή,τήν δημοτική καί τήν 
κοινοτική οίκονομία.
14) ψό δικαστικό σώμα αύτοδιοικεΧται. 'η διάρθρωσή 
του,ή έπάνόρωσή του καί ή λειτουργία του,καθορίζονται



άπό τό άνώτατο Συμβούλιο ‘Ελληνικής Δικαιοσύνης.
Τά μέλη του Συμβουλίου έκλέγονται γιά μακρά^περιορι- 
σμένης διάρκειας θητεία άπό τήν βουλή καί την Συν
έλευση περιφερειακών Συμβουλίων. *Απαιτείται πλειο- 
ψΓ)φία τεσσάρων πέμπτων,γιά τήν πλήρωση θέσεων,καί στά 
δυο σώματα.
15) Τό Συμβούλιο ’Επικρατείας -τμήμα του Δικαστικού 
Σώματος - έρμηνεύει τό Σύνταγμα σέ 6τι άωορδ τίς σχέ
σεις άνάμεσα στούς όργανισμους πού προβλεπονται άπό 
τό Σύνταγμα.
16) βά εργατικά Συνδικάτα.καί οΕ Συνεταιρισμοί άπο- 
τελουν θεσμούς άνεξάρτητους άπό τό κράτος.
Ä Ot ""Ενοπλες Δυνάμεις άνήκουν στό £θνος καί ύπό- 

νται στην έξουσία τής νόμιμης κυβέρνησης τής χώρας 
'Η διαπαιδαγώγιση γίνεται σύμφωνα μέ τούς νόμους καί 
τό πνεύμα τής νέας ‘Ελληνικής δημοκρατίας.
1 8) Σέ κάσε περιφέρεια τής χώρας δημιουργέιται ’Εφ
εδρική Εθνοφρουρά."ολοι άνεξαίρετα οΕ πολίτες ώρισμέ- 
νης ήλικίας είναι ύποχρεωμένοι νά άνήκουν στήν ^Εθνο
φρουρά, έκτος έάν άπαλλαγούν-γιά λόγους ύγείας.*Η*Ε- 
θνοφρουρά όλων τών περιφερειών άποτελεΐ ‘Ενιαίο Σύστη 
μα. ΔίοικεΧται άπό τό άνώτατο Συμβούλιο ’Εφεδρικής 
’Εθνοφρουράς (ΑΣΕΕ) πού έκλέγεται άπό τήν Συνέλευση 
τών Περιφερειακών Συμβουλίων. *Η ’Εθνοφρουρά £χει 
άρμοδιότητα γιά τήν προστασία τού Συντάγματος σέ πε
ρίπτωση πού θά έπιχειρηθή ή βίαιη κατάλυσή του. Σέ 
περίπτωση πολέμου έντάσσεται στίς ’'Ενοπλες Δυνάμεις. 
19; 'Η τηλεόραση καί τό ραδιόφωνο άνήκουν στόν‘Ελ
ληνικό λαό.Διευθύνονται άπό έπιτροπή πού έκλέγεται 
άπό τήν Συνέλευση περιφερειακών Συμβουλίων και πού 
έχει ταυτόχρονα τήν εμπιστοσύνη τής βουλής.
Τ^^ΗΑΚ καλεΧ όλους τούς "Ελληνες μέσα καί £ξω άπόθ- 
τήν ‘Ελλάδα νά ένωσουν τίς δυνάμεις τους σ’Ινα μαχη
τικό, γ ιγάντ ι ο, άπελευθερωτικό κίνημα.
"Ετσι καί μόνο £τσι θά θέσουμε τα θεμέλια μιάς νέας 
Δημοκρατικής Σοσιαλιστικής ‘Ελλάδας 
"Ετσι καί μόνο £τσι
0 ΛΑΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΪΡΙΑΡΧΟΣ 0 ΣΤΡΑΤΟΣ ΘΑ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟ 
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