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'Η χούντα στύν 'Ελλάδα δέν είναι παρά μιά στυγνά μορφύ κατοχές τής 
πατρίδας μας Απύ τίς 'Ηνωμένες Πολιτείες στά ελαίσια τοΟ ΝΑΤΟ. *Η μετατροπύ 
τ^ς 'Ελλάδας στίς 21 ’Απριλίου 1967 σέ φρούριο τοΟ Πενταγώνου χαί σέ ξέφραγχο 
Αμπέλι γιά τύ Δυτιχύ μονοπωλιακά κεφάλαιο πρέπει νά τοποθετηθεί στά γενιχώτερα 
ιστορικά πλαίσια τής Αποιχοποίησης τής Νάτιας Εύρώπης: Πορτογαλία, Ισπανία, 
Τουρκία, 'Ελλάδα. Οι χδρες αύτές είναι οι φτχύτερες τής Εύρώπης. Είναι 
ταυτύχρονα χαί οι πηγές φθηνές εργασίας γιά τούς Εύρωπαίους τοΟ Βορρδ.
"Εχουν καταστεί οΐ ΜαΟροι τής Ευρώπης. Καί ή Βάρεια Εύρώπη τί χάνει;
’Απύ τύ μιά μεριά δυσανασχετεί μέ τύ στυγνύ αύτύ μορφύ τοΟ ’Αμεριχάνιχου 
έπεχτατισμοΟ - χι ίσως Αχύμα φοβάται πώς θδρθει χι ή σειρά της. ’Απύ τύν 
δλλη μεριά δμως παίζει χαί τύ ρύλο συνεταίρου χαί μεσάζοντα τοΟ ’Αμερικάνικου 
κεφαλαίου. Καί είναι αύτύς δ ρύλος τύσο προσοδοφύρος βραχυπρύθεσμα, ώστε 
ή προσαρμογύ της στίς έπιταγές τής ’Αμερικής νά είναι σχεδύν πλύρηε· Δικαιο
λογία τους πάντα πώς ή Αναμέτρηση τδν δύο ύπερδυνάμεων στύ Μεσύγειο καθιστά τύ "σ 
"σύμμαχο” 'Ελλάδα χλειδί στύν προώθηση τδν στρατηγικών συμφερύντων τοΟ ΝΑΤΟ.

Αύτά είναι τά δεδομένα πού προσδιορίζουν τύ μορφύ τοΟ Αγώνα τοΟ 
'Ελληνικού λαού. Αυτά είναι τά δεδομένα πού ύποχρεώνουν τούς "Ελληνες 
νά ΑποδυθοΟν σ’Ινα αγώνα ΕΘΝΙΚΟΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟ, σ ’Ιναν Αγώνα πού δίν θά 
τελειώσει παρά μύνον δταν η 'Ελλάδα γίνει χώρα Ανεξάρτητη, ούδέτερη πρύς τά 
φυχροπολεμιχά μπλύχ. σοσιαλιστικά καί δημοκρατικά·

Κάθεαδλλη πορεία, χάθε δλλη μορφύ Αγώνα ΑποτελεΕ συνθηχολύγηση μέ τίς 
δυναύεις «ατοχής, Αποδοχύ τής χούντας - τοΟ στρατοχρατιχοΟ, νεοαποιχιαχοΟ 
χαθεστδτος πού χυβερνδ τύν πατρίδα μας μέ τά δπλα τοΟ ΝΑΤΟ. Γιατί χαμμιά 
δέν ύπάρχει δυνατύτητα επιλογές Απύ μύρους τής 'Αμερικής μιδς πιύ "πολιτισμένης" 
μορφής κατοχής σάν χι αύτύ τού ταυτίζομε μέ τύν περίοδο τής δεχατίας τοΟ '50. 
♦υσιχύ είναι βέβαια, οι ήγεσίες πού ιστορικά πραχτύρευαν τύν "έξωραΕσμένη" χατοχύ 
τής πατρίδας μας , νά έναποθέτουν δλες τίς έλπίδες στίς φιλελεύθερες δυνάμεις 
τής ’Αμερικής Αλλ’Αχύμα χαί τής Εύρώπης. Νά δνειρεύονται τύν παραμερισμύ 
τΒε χούντας χαί τύν Αντιχατάστασύ της Απύ δλλα πειθύνια δργανα τοΟ Πενταγώνου, 
στά πλαίσια δμως κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Τέτοια εύχολύγια στηρίζονται 
σέ βαθειά δγνοια τής ιστορίας. Γιατί ή έπιβολύ τής στρατιωτικής δικτατορίας 
στύν 'Ελλάδα Απύ τύ Πεντάγωνο δταν Αποτέλεσμα ίστοριχδν διαδιχασιδν πού δέν 
έπιτρέπουν έπάνοδο στύ παρελθύν. 'Ο χοινοβουλευτισμύς στύν 'Ελλάδα χαταργύθηχε



γι»«τ£ δ ωρμμος 'Ελληνικές λαάς δρχμσε νά τάν Αζμοχομεί σ£ μμά χορεία χοά 
ύχενάμευε τά σχέδια τοΟ Πενταγώνου γμά μμάν 'Ελλάδα - χρογεφάρωμα τοΟ ΝΑΤΟ, 
γμά μμάν 'Ελλάδα - άχομχμα τδν μονοχωλμαχών συμφερόντων τά£ δυτμχάς 
δλμγαρχίας. Γμ’αύτάν άκρμβ&ς τά λάγο Αντμχαταστάθηχε τά χαληά χολμτμχά 
κατεστημένο άχά τοάς μηχανμσμοάς τοΟ χαραχράτους χοά ελεγχότανε χλάρως 
Αχά τίς 'Αμερμχανμχάς ύχηρεσίες. "Εχουν χαμμμά έγγάηση οί *Ηνωμένε£ ΠολμτεΕες 
κώς αδρμο Αν έχανάλθεμ δ 'Ελλάδα στά χομνοΡουλευτμχά σχάμα τοΟ χαρελθάντος, 
δ λαάς μας θά Αλλάξεμ ταχτμχά, δάν θά Αναλάβεμ Ινα νέο Ανένδοτο; Τά Αντίθετο 
Αχρμ^δς συμβαίνεμ. *0 λαάς μας ύστερα Αχά χράνμα στυγνάς κατοχές μέ 
έχμσφράγμσμα τά Αγχυροδάλμο τοΟ "Εχτου στάλου, θέν Ιχχμ χμά χαμμμά ψευδαίσθηση 
γμά τά ράλο τάς 'ΑμερμχΠς στάν χατρίδα μας Αλλά χαί γμά τά φάση τάς στρατμω- 
τμχάε δμχτατορίας. Γμ αύτά τά Πεντάγωνο, δέν χράχεμταμ νά έχμτρέψεμ, έφ'ύοον 
τοΟ χερνάεμ Αχά τά χέρμ, χομνοδουλευτμχές δμαδμχασίες στάν 'Ελλάδα ύχως τίς 
ξέραμε.

Mifx«S δμως χά σάνταγμα τοΟ 1968, τά γνάσμο αύτά χατασχεάασμα τοΟ 
Πενταγώνου, χαρέχεμ Cocas μ«.ά χάχομα δυνατάτητα έξελμχτμχάς χορείας; Μάνην 
Αφελείς μχοροΟν νά τά χμστεάουν. Τά ύδμάτυχο αύτά νεοφασμστμχά σάνταγμα 
χατασχευάσθηχε στά μίτρα τδν Αναγχδν τοΟ πενταγώνου* Καθμερώνεμ τά νομμχά 
χλαίσμα γμά τάν Αχάάσχοχτη λεμτουργία μμβς χολμτείας χοά έλέγχεταμ Ατά τά 
στρατά - χοά μέ τά σεμρά του έλέγχεταμ Ατά τά 'Αμερμχάνμχο Πεντάγωνο. Δάο 
δασμχές δματάξεμς χοά ΑφοροΟν τάν ράλο τοΟ ΕτρατοΟ χαί τά νεοσάστατο Συνταγμα- 
τμχά Δμχαστάρμο δείχνουν χαθαρά τάην δλοχληρωτμχά φάση τοΟ συντάγματος τάς 
χοάντας χαί χάνουν τά ύχάλομχα άρθρα του νεχρά γράμμα.

(α) *0 Στρατάς χαθορίζεταμ σάν τετάρτη. Ανεξάρτητη έξουσία χοά
δέν έλέγχεταμ Ατά τάν έχλεγμένη χολμτμχά δγεσία (ύτηρετεΕ δμως *ά ΝΑΤΟ). 
'0 Στρατάς αύτοδμομχείταμ (δ 'Υχουργάς ’Αμάνη€ δέν ,ρχορεΕ νά χάνβμ ούτε 
μετάθεση), δ Στρατάς είναμ έχμφορρμσμένος Μνά χροστατεάεμ τά χομνωνμχάν 
καθεστώς....Ιναντμ έξωτερμχδν χαί...έσωτερμχδν έχθρδν".

(0) Τά Συνταγματμχά Δμχαοτάρμ© χοά όμορίζεταμ Αχά τάν χαροΟσα 
χοάντα έφ'δρου ςωάς, Ιχεμ Αχάλυτο Ιλεγχο χάνω στάν χολμτμχά ζωά τά£ χώρας, 
Αχοφασίςεμ Αμετάχλητα χομοί χολοΕτες ά χάμματα μχοροΟν νά χολμτευθοΰν, μέ 
χρμτάροο τίς χολμτμχές τους χεχομθάσεμς χαί Ιχεμ τάν έξουσία νά δμαλάεμ 
χάμματα χαί νά χηράσσεμ βουλευτές Ιχχτωτους.



Τύ Εδμο σύνταγμα άχοχλείεμ δχομαδύχοτε άναθεώρηση τής έξωτερμχής 
καί άμυντμχής κολμτμχής τής χώρας άχύ τύ έχλεγμένο Κομνοβοίλμο. Γίνεται.
Ιτσμ η 'Ελλάδα μύνμμος δορυφόρος tris Ούώσμγχτων.

’Εχμβώλλχμ έχίσης τύ σύνταγμα τοΟ 1968 αυστηρούς χερμορμσμούς στύ 
άτομμκύ δμχαμώματα, τύν ελευθερία τοΟ τύχου, χαί τύ συνδμχαλμστμχύ 6ρύση 
καί χαρέχεμ είδμχές εΰνομες στούς έφοχλμστές χαί στίς ξένες ¿«ενδύσεις.
Μχορεμ νά δνομασθεΣ δμαφορετμχύ τύ σύνταγμα τοΟ 1968 "ΒΙΣΙΛΕΥΟΜΕΚΟΣ 
ΝΕΟ-ΑΏΟΙΚΙΑΚΟΣ ΜΙΛΙΤΑΡΙΣΜΟΣ". *Ενα τέτομο σύνταγμα όέν χροβλέχεμ χαμμμύ 
άχολύτως δυνατότητα η δχομαδύχοτε "έχλεγμένη" κυβέρνηση νύ θίξεμ τύ δμύρθρωση 
δύναμης στύν δχοία θύ στηρίζεταμ & στρατμωτμχύς έλεγχος χύνω στύν χολμτμχύ 
ζωύ τοΟ τύχου. ’Αλλύ δ ρυθμός έ»αρμογής χμ αύτοΟ άχύμα τοΟ συντάγματος 
είναμ βραδύτερος - απίθανα βραδύτερος ató τίς άρχμχές χροβλέψεμς τής Ούύσμγχτων. 
Καί αότύ γματί δ 'Ελληνμχύς λαός παραμένεμ άδμύλλαχτος. *Η χερύφανη στύση 
τοΟ λαοΟ μας κατέστησε άδύνατο μέχρμ τέρα τύν έξωραϋσμύ τής κατοχής. ΕλάΖ 
σ’αύτύ τύ μαζμχύ άδμαλλαξία, άναχτύχθηχαν χαί άναχτύσσονταμ μμύ σεμρύ άπύ 
μαχητμχές άναμετρήσεμς άνύμεσα στίς δυνύμεμς κατοχής χαί τίς χρωτοχορεμαχές 
δυνύμεμς τοΟ 'Ελληνμχοϋ λαοΟ - μέ φωτεμνό χαρύδεμγμα τίς έχδηλώσεμς τής 
νεολαίας - χαί συνεχίςονταμ άζμύλογες δυναμμχές χρύξεμς τής άντέύστασης 
χού άναχαμτίζουν τύν χορεία χρύς τύν Πορτογαλοχοίηση τής χατρίδας μας.

’Αναπόφευκτο el να μ τύ συμπέρασμα πώς δ αγώνας μας εΐναμ ’Εθνμχο- 
αχελευθερωτμχύς. 'ίστορμχύ, υπάρχουν δύο βασμχοί τύχομ τέτομων αγώνων.
Στύ μμύ περίπτωση, τύν δγεσία άναλαμβύνεμ ή εθνμχύ χεμαλαμοχρατμχύ τύξη.
Στύν δλλη, ομ χρωτοχορεμαχές δυνύμεμς τοΟ χαταχεμζομένου λαοΟ - τδν έρτγατβν, 
των δγροτΟν, των βμοτεχνΒν. *Η 'Ελληνμχύ δμως χεφαλαμοχρατία είναμ εξαρτημένη 
χαί χαρασμτμχύ· Χαί αύτύ ¿σχύεμ έχίσης γμύ τύ τμήμα τής χολμτμχής ύγεσίας 
χού τύν έχρρύζεμ. Μχορεμ νύ άχοδεχθεΣ κάτω άχύ άρμσμένες συνθήκες συμμετοχύ 
σέ άντμχουντμχύ αγώνα, στύ μέτρο δμως χού αύτύ δέν τύν φέρνεμ σέ δμεση 
σύγκρουση μέ τούς χύτρονές της - τύ Πεντάγωνο χαί τύ ’Αμερμχύνμχο ομχονομμχύ 
κατεστημένο. Γμ αύτύ χερμορίζεταμ στύ νύ μχετεύεμ τύν "χροστύτμδα" δύναμη 
νύ τής δώσεμ αυτής τύν εύχαμρία νύ χυβερνύσεμ σέ χλαίσμα χομνοβουλευτμχύ.
Κύ ή "χροστύτμδα" δμως δύναμη δρμστμχύ κατάργησε τύν χομνββουλευτμχύ δμαδμχασία 
μέ βύση τύν ¿μχεμρία τΒν δύο άνένδοτων. Γμ αύτύ, αύτύς δ δρύμος είναμ χλεμστύς. 
Δέν δδηγεΣ χουθενύ.



‘Αναγκαστικά Χοιιάυ, 4 'Ελληνιχάς ’Εθνικοαχελευθερωτικάς Αγώνας θά 
στηριχθεί στίς χλατειάς λαίχάς δυνάμεις, θά χάρει χαρακτήρα ταυτόχρονα 
Αντι~ιμχεριαλιστιχά, σοσιαλιστικά καί δημοκρατικά. "Αλλος τάκος Αγώνα δάν 
κάνει ιστορικά νάημ.α ‘Υχάρχβι μάνο η διαζευκτικά δυνατάτητα Αχοδοχάς τ?|ς 
κατοχές. Κι αυτά είναι φυσικά κάτι ιού b χεράοανος λαάς μας χοτέ δάν θά 
δεχθεί.

Πράκει ν’άντιμετωχίσομε δμως τά κρίσιμο, Αναχάφευκτο ερώτημα:
Ιϊδς είναι δυνατά b ’Ελληνικάς λαάς ν'άναμετρηεθεϊ δυναμικά μά τάν 
ύχερδύναμη τάς Δύσης; Μάχως χράχει να"συμχεράνομε χώς ή έχιλογά τοΟ 
ΧαοΟ μας είναι Ανάμεσα στά ραγιαδισμά καί στάν ρομαντικά δονκιχωτισμά;

ϊλο Τά ΠΑΚ χιστεύει χωρίς κανάνα ενδοιασμέ χώς 4 ‘Εθνικοαχελενθερωτικάς 
‘Αγώνας 8χι μάνο αποτελεί τάν μοναδικά αντίλογο στάν ραγιαδισμά, Αλλά είναι 
ταυτάχρονα Ιστορικά έφικτάς. Γιατίi "Ολοι Αποδέχονται χώς τά σάστημα ¿λάγχου 
χάνω στάν έλλμνιχά ftSpo είναι ¿χιρανειακά. *Η χοάντα - σάν χράχτορας τοΟ 
’Αμερικάνικου ίμχεριασλιμσσΟ - δέν κατάφερε νά δημιουργάση λαϊκά ϊρεισμα, 
λαϊκά βάση, δάν κατόρθωσε δηλαδά νά μεταβληθεί σέ γνάσι© ντάχιο φασισμά.
"Αν γιά μιά στιγμά Αφαιρέσει κανείς τάν ύχοστάριίη χού τάς χαρέχει τά 
Πεντάγωνο, δάν θά είναι καθάλου δύσκολο νά καταλάξει στά συμχάρασμα χώς 
b έλληνικάς λαάς, κάτω άχά συγκεκριμάνες άλλά κροσιτάς χροΟχοθάσεις, 
μχορεί νά Αναμετρηθεί έχιτνχώς μά τάν χοάντα καί νά χατα&άβει τάν έζουσία - 
μά τά συμχαράσταση καί τδν στρατευμάνων χαιδιδν του. Τά μεγάλο ερώτημα <5μως 
είναι: Τί θά κάνει τάτε τά Πεντάγωνοι 8ά κινητοχοιάσει τοάς πεζοναύτες,

&>nw στάλο* τάν Αεροπορία του γιά να χαταχνίξει τά λαίκά κίνημα; Αύτά θά 
Αάμαινε Ανοιχτά στρατιωτικά επέμβαση. Μιά τάτοια επέμβαση θά χροχαλοΟσε 
Απρόβλεπτες Αντιδράσεις στάν Αυτιχοεύρωχαίχά χδρο. "Οσο υποτελείς καί νά 
Ιχουν καταστεί οΐ εύρωχαίκές κυβερνάσεις στάν ‘Αμερικάνικο κατεστημένο, είναι 
δάσκολο νά φανταστούμε πώς δάν θά Αντιδράσουν σά μιά Ανοιχτά στρατιωτικά 
έπάμβαση - τουλάχιστον στάν χαρουσάβ Ιστορικά φάση· 'Αλλά υπάρχει καί κάτι 
σημαντικότερο. *Η χιρκά εμπειρία τάς *Αμερικής στά Βιετνάμ ιού ώδάγησε 
στάν πολιτικά τ?}ς Βιβτναμοχοίησης - μιά χολιτικά χβύ καθιερώνεται τώρα σά 
παγκόσμια κλίμακα Αχά τάν Αμερικάνικο ιμπεριαλισμό - ορθώνει Αχοφασιστικά 
έμχάδια σά Αμεσες ‘Αμερικανικές στρατιωτικά έχεμδάσεις.



Ετίν Αγώνα του αύτί δ 'Ελληνμχίς λαίς χρέχεμ νί έχμδμώζεμ συμμαχικές.
'Η εύθΰνη γμί τι?ν έχίτευζι? τους βαρδνεμ τοίς έχχροσώχους τοΟ λαοΟ στί έξωτερμχί. 
Οί συμμαχίες βέβαμα χρέχεμ ν’άνταχοχρίνονταμ στοιίς στίχου« ίοΟ Αγώνα. Καί 
& αγώνας μας είναι. Αντμμμχερμαλμστμχίς. ΕΪναμ αγώνας γμί μιΛ ένεργί ουδέτερη 
'Ελλίδα ο£ μμί ούδέτερη Μεσίγενο. Φυσμχτ? συνέχεμα είναμ νί έχμδμώξομε 
συμμαχίες μέ τ'Αχολευθερωτμχί χμνι?ματα τί|ς Νίτμας Εύρώχης. 'Εχίσης φυσμχι? 
συνέχεμα είναμ νί έχμδμώεουμε συμαμχίες μέ τ'Αχλελευθερωτμχί χμνι?ματα τοΟ 
τρίτου χέσμου. 'Αναμφίβολα, σύμμαχοί μας είναμ ίλες οί γνι?σμα χροοδευτμχές 
δυνίμεμε τοΟ ώυτμχοΟ χίσμαυ χού μίχονταμ χμ αυτές γμί ενα δραμα μμίς δίχαμης, 
σοσμαλμστμχ?|ς χαί δημ©χρατμχί?ς χομνωυίας χαί γμί τι?ν χαγχίσμμα είρι?νη. Καί 
χρέχεμ έχίσης νί χαλλμεργιΐσομε ένεργί Αλλί χωρίς συμβμβασμοιίς τι? δυνατίτητα 
μμδς νέας σχέσης τδν σοσμαλμστμχδν χωρδν.

Μί & Αγώνας δέν είναμ Αγώνας τδν φίλων μας, Είναμ Αγώνας τοΟ 
'ΕλληνμχοΟ λαοΟ. Καί ή τμμί χαί ή δί£α μί χμ οί θυσίες είναμ δμχές του,
Γματί χωρίς τι? όμχι? μας Αχύψαση χροσφορδς στί βωμέ τοΟ Αρίματές μας χανείς 
δέν χρίχεμταμ νί μδς βοηθίσεμ ούσμαστμχί,

Τέ έσωτερμχί θ'Αναδείξεμ τοι3ς Αγωνμστές χαί τι? νέα ηγεσία χοιί θί 
έχωμμσθεί τέ χέρμο βέρος τοΟ Αχελευθερωτμχοβ Αγώνα χαί θέ θεμελμώσεμ τι?ν 
'Ελλίδα τί|ς αδρμο. Κέτω Αχέ τίς συνθΙ?χες τοΟ Αγώνα, στι? σημερμνι? του φίση, τέ 
Αίωτερμχέ χρέχεμ νί χροσφέρεμ τίν έχμτελμχί συντονμσμέ τοΟ Αγώνα.

’Εθνμχοαχελευθρωτμχίς Αγώνας σημαένεμ Αντίσταση - Αντίσταση 
δυναμμχι?, Αντίσταση μ’δλα τί μέσα. Μί δυναμμχές Αντμστασμαχές χρίζεμς χοιί 
είναμ Αχοχομμένες αχέ τι? μέζα τοΟ λαοΟ, χοιί δέν συμβαδίζουν μέ τι? λαίχι? 
συνείδηση χαί τοές Αγώνες ενές λαοΟ Α*δλα τί έχίχεδα δέν ΑχοτελοΟν τι? λέση. 
'Αναμφίβολα, η δυναμμχι? Αντίσταση χαίω Αχέ τίς σημερμνές συνθήκες Ιχ εμ χλατεμέ 
Ανταχέχρυση στι? μέζα τοΟ λαοΟ. 'Αλλί γμί τι?ν Αχοφασμστμχι? άνίχτυξι? της, 
γμί νί χροχωρέσομε σέ χλμμαχωμένη, γενμχευμένη δυναμμχι? Αναμέτρηση μέ τίς 
δυνίμεμς χατοχίΊς, ΑχαμτεΕταυ ταυτίχρονα χαί χαρίλληλα χλατεμί χολμτμχι? 
δμχτίωση τοΟ λαοΟ μας. Θέ χρέχεμ να'είναμ σ'Χους σαφές χίς δυναμμχι? Αντί
σταση χωρίς χολμτμχι? συνείδηση, χολμτμχι? δργίνωση, χολμτμχί στι?ρμγμα δέν 
μχορεμ νί χετδχεμ τελμχί τοίς στίχους της, ίχως θί χρέχεμ να'είναμ έχίσης σαφές 
χύς χολμτμχι? Αν«αέ*|Η|«χφ δρίση χοΰ δέν Αβηγεί στι? δυναμμχι? Αναμέτρηση, τι?ν 
Ανοχχτι? σίγχρουση ύχονομεδεμ τίν Αγώνα τοΟ λαοΟ μας.



'ΑναμφισΡόττηα fj Ανότητα τδν λαίχδν δυνάμεων είναι Απαραίτητος 
δρος trie επιτυχίας. Δέν πρέπει δμως ποτέ ή ένότητα νά γίνει καί παγίδα.
Συχνά δέν άναζητιέται μονάχα f| ένότητα. 'Αναζητιέται η ένότητα στό 
πλαίσια ενός μίνιμουμ προγράμματος itotS ευνουχίζει, έξ ύπαρχός τόν Αγώνα.

νά στηρίζεται, σέ σωστές διαπιστώσεις π<fv« στό χαραχτόρα τ©0 άγονοι. Ιϊρέπει

κατοχή«. *Η ενότητα πρέπει νά διακηρόξει σάν μίνιμουμ πρόγραμμα - μετά τό 
νίκη - τόν χωρίς περιορισμοός λαΕχό κυριαρχία, δστε Αδέσμευτα δ λαός, στό 
πλαίσια συντακτικός έθνοσυνέλευσης ν’Αποφασίσει rtf μορφό τοϋ πολιτεόματος, 
τοϋ κοινωνιχοϋ συστήματος καθώς καί τόν προσανατολισμό τόδ χώρας στό διεθνό

αγώνας, η σόγκρουση μέ τίς δυνάμεις κάτοχός ΑδηγεΕ στό λευτεριά, τόν 
ανεξαρτησία, xtf λαϊκό κυριαρχία.

'Εθνικοαπελευθερωτικός ’Αγώνας μέ Αόριστους, μεσοβέζικους στόχους 
δέν γίνεται. Κανείς δέν θά προσφέρει τίε Απαραίτητες θυσίες στόν 0ωμό τοΟ 
Αγώνα γιό να ξαναγυρίσουμε στίς 20*Αβρίλη τοϋ 1987. Ρρέπει xtf νέο δραμα 
νά είναι κρυστάλλινο, ξεκάθαρ©, χέραν &ttf Αποιαδόπβτε ΑμφισΡότηση δ Ασάφεια. 
*0 Αγώνας τοϋ HAK ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ στηρίζεται στόν &ρχιί πώς 
η 'Εθνική ’Ανεξαρτησία Αποτελεί προϋπόθεση γιό τόν πραγμάτωση τός Κοινωνικός 
Δικαιοσύνης - στά πλαίσια μιδς Σοσιαλιστικός Κοινωνίας, καί πώς η Κοινωνικό 
καί Οικονομική ισότητα των πολιτδν Αποτελεί προύπόθεση γιά τόν πραγμάτωση 
τός Πολιτικές Δημοκρατίας. Γι αύτό Α Αγώνας τοΟ ΠΑΚ είναι πρώτιστα καί 
χατό «όριο λόγο Αγώνας γιό τόν Απελευθέρωση τός ’Ελλάδας Από τό Αποικιακό 
δεσμό ποό εχάλκευσε ο Αμερικάνικος ιμπεριαλισμός στό πλαίσια τός ’Ατλαντικός 
Συμμαχίας. Γιό τό HAK, τό στρατοχρατικό καθεστώς τός χούντας δέν είναι 
καρό μιό ιδιαίτερα συτγνό μορφό Αποικιοποόσεως τός ‘Ελλόδας. *Η δυναμικό 
Ανατροπό του Από τίς δυνόμεις τοϋ λαοΟ είναι προϋπόθεση, Αλλό μόνο 
προϋπόθεση, γιό τόν δρα πού Α ’Ελλόδα θό είναι έθνικά Ανεξάρτητη, πού Α 
’Ελληνικός λαός θό είναι κυρίαρχος στό χώρα του, πολό θό Ιχουν τεθεΕ στέρεα 
τό θεμέλια μιας Σοσιαλιστικός καί Δημοκρατικός ’Ελλόδας.

’Ενότητα μέ δυνάμεις ποό Ιστορικό πραχτορεόουν τούς κατακτητές τός χώρας μας, 
υπονομεύει, υποσκάπτει, φθείρει τόν Αγώνα τοϋ λαοΟ μας. *Η ένόαητα πρέπει

ν’Αναγνωρίζει πώς η χούντα δέν είναι παρά μόνο τό προσωπείο τόί ’Αμερικάνικης

χώρο. Καί πρέπει ή ενότητα νά υίοθετόσει στρατηγικό πού ν’Αυταποκρίνεται στίς 
Αντικειμενικές συνθόκες, ποό νό Αναγνωρίζει δτι μόνον Α μαχητικός, δυναμικός

*
* *



Τώ ϊίανελλτίνμο Άεελευθερωτμκέ Κίνημα (ΠΑΚ) ¿ργώςετβμ γμώ ττίν 
άνώετυξη τοΟ έθνμκοαεελευθερωτμκοΟ «μυώματος μέ στέχονε τών ΕΘΝΙΚΗ 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ, ττίν ΛΑΐΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ,τών ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ καί τών
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.

*0 άγονοί τοΟ ΠΑΚ γμώ μμώ NBA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ στηρίζεταμ στών 
άρχώ ttSs η *£θνμχϊΐ ’Ανεξαρτησία άεβτβλεί εροδεέθεση γμώ τών εραγμώτωση τΐΐε 
Λαίκίίε Κυρμβρχίςίς, εώς η Αα£κώ Κυρμαρχία ΑεοτελεΕ εροϋεώθεση γμώ τών 
εραγμώτωση τώε Κομνωνμκηε Δμχαμοσώνηε - στώ ελαίσμα μμδς σοσμαλμστμχώε 
χομνωνίαε - καί κώε η χομνωνμκώ καί οί,κονομμχώ μσώτητα τδν εολμτδν 
αποτελεί εροΟπέθεση γμώ ττ?ν κραγμώτωση rfiç εολμτμχώε Δημοκρατίας.

Γμ αύτί καί b άγώυαε τ©0 ÏÏAK ε£ναμ ερώτμστα καί χατώ χώρμο λώγοi-i
Αγώνας γμώ τών άεελευθέρικτη rfîç *ΕλΛώ3«ε *«“ τώ άεομχμαχώ δεσμώ εοώ 
εχώλχευσε b άεμρμχανμχέε ίμεερμαλμσμώς στώ ελαίσμα τ %  ’Ατλαντμκώε 
Συμμαχίαε» Γμώ τδ ΓΑΚ τδ στρατοχρατμχώ καθεστώς τ?|ε χοώνταε δέν είναμ 
εαρώ μμώ μδμαίτερα στυγνή μορσώ άεομκμοεοίησηε τί|ε 'Ελλώδαε.

Té ΠΑΚ άγωνίςεταμ καί θώ άγονμσθεί μέ ϋλα τώ μέσα γμώ tifv άνατροεώ 
τΐίδ χούντας, γμώ τέν ίαραδεμγματμχέ τμμαρία τδν ένώχων τοδ Εώναυσου χαθεστ&τος 
της, γμώ τύν Ιμεση άεοφνλώχμση ?Xav τ?δν εολμτμχΒν κρατουμένων, γμώ τύν 
άεοχατώστ«στ$λων τδν θυμώτων τΐΐε Αμκτατορίας καί γμώ ττ?ν συνολμκώ Ακύρωση 
tcö νομοθετμκοΟ καί δμομχητμχοΟ ?ργου τ*ε χουντμχίΊε εερμύδου - συμεερμλαμβανο- 
μένωυ καί τδν συμβώσεων έεενδύσεων μέ χυβερνέσεμε.

Τδ ΠΑΚ θώ σννεχίσεμ τδν éytSva τον ως τι?ν δρβ εού f* 'ΕΧώώδα θώ είναμ 
έθνμχώ Ανεξάρτητη, εού b έλληνμχώε λ«ύς θώ είναμ κυρίαρχος στώ χώρα τον, 
καί εού θώ έχουν τεθεί στέρεα τώ θεμέλμα μμδε σοσμαλμστμχθίε καί δημοχρατμχΐΐε 
‘Ελλώδας.

Τώ ΠΑΚ Αεορρίετεμ Αετοί©ρηστα οεομεσδώ*οτε συμαωνίεε άνώμεσα σέ 
εολμτμκέε rf άντμστασμακέε Αργανώσεμς εού θώ εερμώρμζαν τών έλευθερία τοΟ 
έλληνμκοΟ ΧαοΟ νώ καθορίσεμ b ίδμοε τώ μέλλον τον.

Οί χαταχτώσεμς toö έλληνμχοϋ λβοΟ θώ ΙξασφαλμσθοΟν στώ ελαίσμα ένύς 
νέου Συντώγματος εολώ θώ εροέλθεμ été μμώ έλεΰθερη καί &ί*ίαστα εκλεγμένη 
Συντακτμκώ ’Εθνοσυνέλευση.

'Η ’Εθνοσυνέλευση θώ άεοφαβσίσεμί
1) ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΡθΚ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ
2) ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
3) ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΣΤΟΝ ΔΙΕΘΝΗ ΧΩΡΟ.



Tά ΙΙΑΚ θά ύπο0άλει στάν 'Ελληνικά λαά καί τάν Συντακτικά Συνέλευση 
σχέδιο Συντάγματος ποά θά στηρίζεται, στίς παρακάτω Αρχές:

1) Tά 0ασιχά δικαιώματα τοΟ πολίτη προστατεύονται Απά τόν Χάρτη 
’Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων τοΟ ΟΗΕ.

*Η ελευθερία γνώμης καί έχφράσεως, η ελευθερία ¿ργανώσεως 
γιά τάν έπίτευξη συλλογικήν σχοπδν στά πλαίσια τοΟ Συντάγματος, τό Απαρα
βίαστο τοΟ Ατάμου* κατοχυρώνονται, συνταγματικά καί προστατεύονται Απά 
ανεξάρτητη δικαιοσύνη.

2) Συνταγματικά κατοχυρώνονται.s
(α) 'Μ κοινωνικά ¿διοχτυσία - δηλαδά* Α έθνιχά* περιφερειακά» 

δημοτικά» χοινοτιχά καί συνεταιριστικά ιδιοκτησία καί έκμετάλλευση τδν 
καραγωγιχ&ν μονάδων τάς χώρας. Αύτά δέν άφορβ 0έ0σια τά μικρά Αγροτικά» 
εμπορικά καί βιοτεχνικά έπιχείρηση.

Στίχος &υ! 0έ0αια δέν είναι, ή μίμηση τοΟ πατερναλιστιχοβ 
I κρατικού σοσιαλισμού πού χαρακτηρίζει κολλάς σοσιαλιστικές χΒρες.
Γιατί ή κομματικά γραφειοκρατία σ’αύτές τίς χδρες έχει μβτ«0ληθεΣ σέ κατε
στημένο πού μονοπωλεί τίς κρίσιμες γιά τά χώρα Αποφάσεις. ΙΙιστεύουμε σέ 
Αποκεντρωτικά σοσιαλισμέ συγκεκριμένης μοοφάς. ïï0St o* επιχειράσεις toi 
ξβκερυοΓν τά Ιρια τάς διοιχτηιχΏς περιφερείας* Ανάχουν Απ'τά φάση τους στά 
εθνικά επίπεδο - ¿πάτε ιδιόκτητης τους είναι, τά κράτος, Αεάτερο, έπιχειράσεις 
πού εξυπηρετούν συγκεκριμένο δάμο ά χοινάτητα - ¿πάτε ίδιοχτάτης τους είναι, 
à δήμος ά η κοι,νάτητα. Τρίτο, η γίί παραμάνες ιδιοκτησία τού Αγράτη Αλλά 
προωθείται συστηματικά Α Ινταξη δλων τδν Αγροτικδν έπιχειράσεων ai παραγωγικούς 
συνεταιρισμούς κοά θά είναι, ή κυρία μοοφά τάε παραγωγιχάς μονάδας τής υπαίθρου.

ί£ Χες τίς περιπτώσεις οι έργαζάμενοι άναδειχνΰουν τά διοικητικά 
συμβούλια τδν έπιχειράσεων. Τά διοικητικά δμως αύτά συμβούλια συντονίζουν τίς 
Αποφάσεις τους μέ τά γραμμή ποά τούς δίνεται, Απά τάν χοινάτητα» τάν δάμο, τάν 
περιφέρεια IS τά κέντρο - Ανάλογα μέ τάν μορφά τάς επιχείρησης.

(0) Τά δικαίωμα έργασίας τοΟ "Ελληνα τάς υπαίθρου καί τάς πάλεως, 
η δωρεάν απιδεία καί η κοινωνικά Ασφάλιση γιά Ιλους τούς "Ελληνες.

(γ) *Η κοινωνικά καί οικονομικά ίσάτητα των δάο φύλων.
3. Συνταγματικά κατοχυρώνονται επίσης τά γενικά πλαίσια της 

τοποθετάσεως τά« χώρας στάν διεθνά χώρο.
(α) *Κ χώρα είναι χατΆρχάν Αντίθετος σί χάθε στρατιωτικά 

συμμαχία η συνασπισμέ, & ¿ποιος μπορεί νά στρέφεται ένάντια στάν εέράνη καί 
τάν αυτοδιάθεση τδν λαΕν.

(0) *Η χώρα δέν συμμετέχει σέ συμμαχίες ποά ύπονομεύουν τάν 
έθνιχά της Ανεξαρτησία ά ποά περιορίζουν τά κυριαρχικά δικαιώματα τού έλληνιχοΟ 
λαού κάνω στίε ένοπλες δυνάμεις δ στάο ελληνικά έδαφος.
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(γ) *H γβρα 6iv  <ηιμμετίχεμ σέ συμμαχεί xoif ¿ΛηγοΟν στιίν χύλωση 
τοί5 εύρωχαΓχοΟ $ μεσογει,σχοϋ χβΙρβν.

θ. Οί θροσχευτεχίε χεχοι,θύσει,ε είναι, έλεύθερεε· *0 Αεαχωρι,σμύε Κρύτουε 
χαί ’Εχχλησίαε χατοχυροίνεται, συνταγματμχύ.

5. *Η χώρα Imc κεντρώνεται,. ΠΕΡΪΡΕΙΛΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ - χοι? ¿χλίγονται, 
δμεσα άη<5 τίν Χ«ύ τΗε τερι,φύρβμαε - εύθιίνονται, ytd τd χερυφερει,αχύ θίαμτο 
ϋνδεχα «ρρίχου χερμφερει,Βν τ0£ χώρας. *Η έξουσία τους χερι,ορίζεται, <si 
κερι,φερει,βχύ δημοσιονομικό θάματα καθώς καί oi θύματα xcpupepetaxcO τρογραμ- 
ματι,σμοΟ χαί χερι,σερει,αχΗε Ασφαλείας.

0.) *0 Νρύείροε τΐ\ζ Νύαε ‘Ελληνι,χδε Αημοχρατίας έκλ£γεται, δμεσα
άχύ τύν λβί γμι! ερροωροομύνη θητεία, Ό  Ιίρύεβροε είναι. έχχρύσωχοε τοΟ 
Κρότοσε·

7. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΗΕΡΪθΕΡΕΪΑΚΡΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ έχλύγεο τ<€ Αόο τρίρα τΒν 
μβλδν ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΜΑΙΓΤΥΙΕΩΣ <ΕΣΟΚΑ).

*Η χυβύρνηση τ?$5 χώοαε δρίζ*μ τύ Ενα τρίτο τδν μελδν τοΟ ΕΣΟΚΑ. 
Πρύείροε τοΟ ΙΣΟΚΑ είναι, δ Ιρύεβοοε τ?Ιε Δημοκρατίας. Τύ ΕΣΟΚΑ μύ τύν τεχνμχύ 
συμιαρόσταση δοοςχτντι,χό ανεξάρτητου χαί αυτόνομου ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ίΕΚΟΙΐ), θματυτώνεμ χαί άναθεωρεΣ 
τύ χρύγραμμα τ?5ε χώρας οί  Αομονία μύ T«f Αντίστοιχα xepcoepewaxd χρογρόμματα 
«ναχτίξεωε.

8. Τ<? «ρύγροψμα τοΟ ΕΣΟΚΑ είναι δεσμευτικό χαί γμό τύν χυβύρνηση
τΏε χώρας χ«ί γι,ό τό *ερι«»ερει«χό συμβούλια - σ^ύ μύτρ© χού τό άοορδ - εκτός 
έόν «Χίον τδν δύο χόμττων τδν μελδν τοΟ ΕΣΟΚΑ. άντιτίθεται, λπότζ τό χρόγραμμα 
χατατίθβται στι?ν Βουλό.

’Αναθεώρηση τοΟ χρογρόμματος τοΟ ΕΣΟΚΑ Αχό τι? Βουλι? άχαιτεΣ χλειο- 
Φηφία τδν δΰο τρίτων.

9 . *Η Βουλό Ιχλόγβτβι δμεσα Αχό τόν λαό. Κόθε κόμμα ύχοβόλλει στόν 
λαό φηαοδίλτιο οέ έθνινό βόση χαί ύχοδεικνύει ταυτόχρονα τόν σειρό έχιτυχίαε 
τδν ύχοφηφίων.

10. 'Η χυβόρνηση κρβόρχεταμ Αεί τόν Βουλό χαί χρέχει νό ϊχει τι?ν έμχμ- 
οτοοΰνη τηε· Εδθίνεταμ γε,«£ τΛν έξωτερι,χι! χβλντμχιί, ττίν έθνυχι? δμυνα χαί τι?ν



ΕΚΤΕΛΕΣΗ τού χρογράμματος άναχτύξεως τάς χώρα*. Οι Αστυνομικές ύχηρεσίες 
έλέγχονται Αχοχλειστιχά Ατά χεριοερειαχά χαί τοχιχά συμβούλια. *Η κυβέρνηση" 
κινείται μέσα στά τλαίσια χού ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ Λχύ τά Βουλά.

11. 01 σχέσεις χυβερνάσεως χαί χερίφερειαχΒν συμβουλίων, τδν διίμων 
χαί τδν κοινοτήτων, διέτονται Ατά τά Σύνταγμα. 'Ερμηνευτικά (τοΟ Συντάγματος) 
νομοθεσία τάς Βουλές - κού άφορδ αύτέε τίς σχέσεις - ΑχαιτεΕ ψ?|φο δύο τρίτων 
τάς Βουλές καί έγκριση τ!Ίς Συνελεύσεις Περιφερειακήν Συμβουλίων μέ χλειοφηφία 
τριδν χέμχτων.

12. ΔΗΜΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ αύτοδιοιχοΟνται. Δημοσιονομικά χαί 
διοικητικά χαίρουν Ανεξαρτησίας άχέναντι καί στάν κυβέρνηση χαί στά χεριφερειαχά 
Συμβούλια.

13. Τά χράγραμμα Αναχτύξεως τβς χέρας καθορίζει τά γενικά χλαίσιο 
εισοδηματικήν Αναχατανομδν - χού άφοροΟν τάν εθνικά, τάν χεριφερειαχά, τάν 
δημοτικά καί τάν κοινοτικά οικονομία.

1θ. Τά Διχαστικά £&μα αύτοδιοιχείται. *Η διαάθρωσά του, ή ¿χάνδρωσά
του καί η λειτουργία του καθορίζονται Ατά τά ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΔΙΑΚΙΟΣΥΝΗΣ. Τά μέλη τοΟ Συμβουλίου εκλέγονται γιά μικρά, περιορισμένης 
διαρχείας θητεία Ατά τά Βουλά καί τάν Συνέλευση Περιοερειακδν Συμβουλίων. 
’ΑχαιτεΣται χλειοφηφία τεσσάρων χέμχτων, γιά τάν χλάρωση θέσεων καί στά δύο 
Σέαμτα.

15. Τά ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ - τμήμα τοΟ Διχαστικού Σώματος - 
ερμηνεύει τά Σύνταγμα σέ 5,τι Αφορδ τίς σχέσεις Ανάμεσα στούς Αργανισμούς 
χού χροβλέχονται Αχάτ ά Σύνταγμα.

16. Τά έργατικά Συνδιχδτα καί οί Συνεταιρισμοί Ατοτελούν θεσμούς 
Ανεξάρτητους Αχά τά κράτος.

17. Οί "Ενοχλες Δυνάμεις Ανάκουν στά "Εθνος καί ύχάχεινται στάν 
εξουσία τής νάμιμης χυβερνάσεως τής χέρας. *Η διαχαιδαγέγηση τοΟ στρατοΟ 
γίνεται σύμφωνα μέ τούς νάμους καί τά χνεΟμα τής Νέας 'Ελληνικής Δημοκρατίας.

18. Σέ κάθε χεριφέρεια τής χέρας δημιουργεΣται ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΕΘΝΟΦΡΟΥΡΑ. 
"Ολοι Ανεξαίρετα οϊ, χολΕτες Αρισμένης ήλικίας είναι ύχοχρεωμένοι νά Ανάκουν



στιίν 'Εθνοφρουρά, έχτάς έάν άχαλλαγοΟν γμά λόγους υγείας. *Η 'Εθνοφρουρά 
βλ«ν τΒν χεριφερεμ&ν άχοτελεΣ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. ΔιομκεΣταμ άχά χό ΑΝΩΤΑΤΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΦΕΔΡΙΚΗΣ ΕΘΝΟΦΡΟΥΡΑΣ (ΑΣΕΕ), χοό έχλάγεταμ άχό χόν Συνέλευση 
τδν ΠερμφερεμαχΒν Συμβουλίων. *Η 'Εθνοφρουρά Ιχευ άρμοδιάτητα γμά ττίν 
χροστασία τοΟ Συντάγματος oi χερίχτωση χοά θά έχμχεμρηθεΣ ή βίαμη χατάλυυιί 
του. Σά χερίχτωση χολάμου έντάσσεταμ στίς "Ενοχλες Δυνάμεμς.

19. *Η τηλεάραοη xaC τό ραδιόφωνο άνήχουην αχόν ¿λλτινμχά λαά. 
Δμευθύνονταμ άχά 'Εκμτροχά χοά έχλέγεταμ άχά τήν ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ χαμ xo\J Ιχευ ταυτ^ρονα τήν έμχμστοσύνη τής Βουλής.

ΤΟ ΠΑΚ ΚΑΛΕΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΕΣΑ ΚΙ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
ΝΑ ΕΝΩΣΟΥΝ ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΟΥΣ Σ'ΕΝΑ ΜΑΧΗΤΙΚΟ, ΓΙΓΑΝΤΙΟ 
ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ. ΕΤΣΙ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΕΤΣΙ ΘΑ ΘΕΣΟΥΜΕ ΤΑ 
ΘΕΜΕΛΙΑ ΜΙΑΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.
ΕΤΣΙ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ ΕΤΣΙ

- Ο ΛΑΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ
- Ο ΣΤΡΑΤΟΣ ΘΑ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟ ΕΘΝΟΣ χαμ
- ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ


