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Φίλε ψηφοφόρε, 

Είμαι γιά πρώτη φορά υποψήφιος βου
λευτής. Τό φυλλάδιο τούτο σκοπό έχει 
νά σέ κατατοπίσει γιά τό ποιος είμαι 
καί ποια ήταν ή πολιτική μου προσφο
ρά έως σήμερα. 

Γεν. 3ηκα στην 'Αθήνα τό 1936. Ή οι
κογενειακή μου ιστορία - οι γονείς μου 
είχαν συμμετάσχει ενεργά στην αντί
σταση κατά των Γερμανών - ήταν α
φορμή νά ενδιαφερθώ από νωρίς γιά 
τήν πολιτική. Οί γνώσεις καί οι εμπει
ρίες πού απέκτησα στό πανεπιστήμιο 
καί στή δουλειά μου μέ έπεισαν ότι χω
ρίς οργανωμένη πολιτική δράση δέν 
μπορεί νά ξεπεραστεί ή κοινωνική καί 
οικονομική καθυστέρηση τής χώρας 
μας. 

Η δουλειά μου στό ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

Τό καλοκαίρι του 1974 οσοι είχαμε 
συμμετάσχει στό Πανελλήνιο 'Απελευ
θερωτικό Κίνημα (ΠΑΚ) ξεκινήσαμε μέ 
τήν καθοδήγηση τού 'Ανδρέα Παπαν
δρέου τήν προσπάθεια γιά τήν 'ίδρυση 
ενός φορέα τών προοδευτικών δυνάμε
ων τής χώρας μέ στόχο μιά σοσιαλιστι
κή καί δημοκρατική Ελλάδα. Τό 
ΠΑ.ΣΟ.Κ. 'ιδρύθηκε στίς 3 τού Σεπτέμ
βρη 1974. Συνεργάστηκα τόσο στή 
διατύπωση τής διακήρυξης τής 3 τού 
Σεπτέμβρη οσο καί τού καταστατικού 
του. Είμαι μέλος τής Κεντρικής 'Επι
τροπής τού ΠΑ.ΣΟ.Κ. στην οποία εκλέ
χτηκα τόσο τό 1975 όσο καί τό 1977 α
πό τίς συνδιασκέψεις τών μελών του. 

Τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. μου ανέθεσε στό δημοψή
φισμα τού 1974 νά άνπτύξω τίς θέσεις 
του γιά τή δημοκρατία άπό τήν τηλεό
ραση. "Ημουν ένας άπό τους τέσσερεις 
ομιλητές τής δημοκρατικής παράτα
ξης. Τήν ομιλία μου, πού έπεσήμαινε 

ότι ή βασιλεία αποτελούσε δικλείδα α
σφαλείας γιά τή δεξιά, λογόκρινε ή τό
τε κυβέρνηση τής Νέας Δημοκρατίας. 

Ώς μέλος τού 'Εκτελεστικού Γραφείου 
τού Κινήματος (1974-75, 1976-79) ε
πιδίωξα πρώτα άπ' όλα τή δημιουργία 
μιας πλατειάς καί αποτελεσματικής ορ
γάνωσης. Γιά τό σκοπό αυτό επισκέ
φτηκα σχεδόν όλους τους νομούς τής 
χώρας καί συνέβαλα στή δημιουργία 
καί κινητοποίηση τών νομαρχιακών ορ
γανώσεων. 
'Επίκεντρο τής δραστηριότητας μου ή
ταν επίσης ή μελέτη τών προβλημάτων 
τής πατρίδας μας, ή πρόταση λύσεων 
καί ή προβολή τών απόψεων τού Κινή
ματος. Τόσο στίς εκλογές τού 1974 όσο 
καί τού 1977 εκπροσώπησα τό Κίνημα 
σέ δημόσιες συγκεντρώσεις στή Λειβα-
διά, στον Πύργο, στή Σπάρτη, στή Κε
φαλλονιά καί σέ άλλες επαρχιακές πό
λεις. 'Εργάστηκα γιά τίς θέσεις τού 
ΠΑ.ΣΟ.Κ. πάνω στό Σύνταγμα τού 
1975 - δημοσιεύτηκαν σέ βιβλίο μέ τόν 
τίτλο «Σύνταγμα γιά μιά δημοκρατική 
Ελλάδα» - καί πάνω στην ΕΟΚ - κυ-
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Ομιλία αέ συγκέντρωση επιστημόνων 

κλοφόρησαν σέ βιβλίο μέ τόν τίτλο 
«'Ελλάδα καί κοινή αγορά, ó αντίλο
γος». Δούλεψα γιά τό πρόγραμμα τού 
Κινήματος πού κυκλοφόρησε στίς ε
κλογές τού 1977 μέ τόν τίτλο «Κατευ
θυντήριες γραμμές κυβερνητικής πο
λιτικής τού ΠΑΣΟΚ». Συνεργάστηκα σέ 
πολλά άλλα κείμενα τού Κινήματος, 
στίς προτάσεις του καί στίς πολιτικές 
του θέσεις. 

'Εκπροσώπησα τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. σέ δημό
σιες συγκεντρώσεις καί συζητήσεις 
πάνω στά σημαντικά προβλήματα τής 
πολιτικής επικαιρότητας τόσο στην Ά-
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Μέ τό Μιττεράν, 'Ελληνικό 1978 

θήνα όσο καί στά περισσότερα επαρ
χιακά κέντρα. 'Ανέπτυξα τήν αντίθεση 
τού Κινήματος στην ένταξη τής χώρας 
στην ΕΟΚ σέ δεκάδες συγκεντρώσεις. 
"Εδωσα γιά τό ίδιο θέμα συνεντεύξεις 
στά ραδιοφωνικά καί τηλεοπτικά δί
κτυα τού εξωτερικού (Μπί-Μπί-Σί, 
Γερμανική τηλεόραση, 'Ολλανδική τη
λεόραση κ.λ.π.). 
Συμμετέσχα γιά λογαριασμό τού 
ΠΑ.ΣΟ.Κ. σέ διάφορες διεθνείς συναν
τήσεις. Πήρα μέρος στή συνάντηση 
τών σοσιαλιστών ηγετών τής Νότιας 
Ευρώπης στή Γαλλία τό 1975. Στή 
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Συνάντηση μέ τους ηγέτες τών σοσιαλιστικών 
κομμάτων τής Νότιας Ευρώπης, LAICHE. 1975 

συγκέντρωση αυτή πού ήταν ή απαρχή 
τής συνεργασίας τών σοσιαλιστικών 
κομμάτων τής Μεσογείου παραβρέθη
καν οί γενικοί γραμματείς τών κομμά
των τής Γαλλίας Μιτεράν, τής 'Ισπα
νίας Γκονζάλες, τής 'Ιταλίας Κράξι καί 
τής Πορτογαλίας Σοάρες. Μετέσχα σέ 
δημόσια συζήτηση γιά τήν ΕΟΚ στό Πα
νεπιστήμιο τού Ντέλφτ μέ τόν τ. 'Ολ
λανδό υπουργό εξωτερικών Βάντερ 
Στούλ. 

Είμαι υποψήφιος βουλευτής στην πρώ-
π) περιφέρεια τής 'Αθήνας. 'Ελπίζω μέ 
τήν υποστήριξη σου νά μπορέσω νά 
συνεχίσω τόν πολιτικό αγώνα στή Βου
λή ώς μέλος τής κοινοβουλευτικής εκ
προσώπησης τού ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

Μέ φιλικούς χαιρετισμούς 



Η ΕΞΟΥΣΙΑ 
ΣΤΟ ΛΑΟ 

Ή αποφασιστική ειδοποιός διαφορά 
τοϋ ΠΑ.ΣΟ.Κ. είναι ó ανυποχώρητος 
στόχος του: Νά περάσει ή εξουσία στον 
ίδιο τό λαό. Και πράγματι, τό σύνθημα 
πού συνοψίζει τόν ιδεολογικοπολιτικό 
χαρακτήρα τού ΠΑ.ΣΟ.Κ. είναι: Ό λα
ός στην εξουσία. 
Γιά νά περάσει ή εξουσία στό λαό πρέ
πει μέ αρκετά γρήγορους ρυθμούς νά 
έκδημοκρατικοποιηθεί ή πολιτεία. 
Τρία είναι τά βάθρα της δημοκρατίας. 
Τό Κοινοβούλιο, ó Συνδικαλισμός, ή 
Τοπική Αυτοδιοίκηση. Τό κοινοβούλιο, 
πού μέσα άπό τήν κομματική του σύν
θεση εκφράζει τίς θέσεις καί τά συμφέ
ροντα των κοινωνικών τάξεων καί 
στρωμάτων, είναι αναγκαίος άλλ' όχι ι
κανός δρος γιά μιά δημοκρατική δομή 
της πολιτείας. 

Πρέπει ταυτόχρονα νά οργανωθούν ό
λοι οι εργαζόμενοι στην πόλη καί στην 
ύπαιθρο, στό εργοστάσιο ή στό γραφείο 
σέ ελεύθερα, αυτόνομα, ακομμάτιστα, 
ακηδεμόνευτα, πολιτικοποιημένα σω
ματεία ή συλλόγους. 
Έξ ίσου κρίσιμη γιά τήν ολοκλήρωση 
της δημοκρατίας είναι ή ριζική απο

κέντρωση, ή αποφασιστική διεύρυνση 
τών αρμοδιοτήτων της τοπικής αυτο
διοίκησης (πρώτου, δευτέρου καίτρίο^ 
βαθμού) - διεύρυνση, πού θά προσδΤο-' 
ρίσει τά θεσμικά πλαίσια ενός αποκεν
τρωμένου, δηλαδή δημοκρατικού, κοι
νωνικού καί οικονομικού προγραμματι
σμού. 
Ή πορεία προς τό σοσιαλιστικό μετα
σχηματισμό της κοινωνίας μας είναι 
μακρά. Καί θά απαιτήσει - σ' όλες τίς 
φάσεις της - τήν ενεργό συμπαράστα
ση τού λαού μέσα άπό τά συνδικάτα 
καί τους οργανισμούς τής τοπικής αυ
τοδιοίκησης. Κάθε σημαντικό βήμα σ' 
αυτήν τήν πορεία θά πρέπει νά έχει 
τήν πλατειά συμπαράσταση τού λαού. 

'Ανδρέας Παπανδρέου 

Π Α Χ O.K. 



" \ / " 
Η επαγγελματική μου πορεία 

Σπούδασα νομικά καί οικονομικά στή Γερμανία καί 
στην 'Αγγλία. 'Ασχολήθηκα μέ πολλά άπό τά προβλή
ματα πού συναντάμε στις σύγχρονες βιομηχανικές 
κοινωνίες, οπως τόν τρόπο λειτουργίας των δημοσίων 
επιχειρήσεων, τήν προστασία των καταναλωτών καί 
τήν τεχνολογική εξέλιξη. Οι εργασίες μου τόσο μέ 
μορφή άρθρων άσο καί βιβλίων δημοσιεύτηκαν ατά 
ελληνικά, γερμανικά καί αγγλικά. Ή δουλειά μου αυ
τή μού επέτρεψε νά αναγορευτώ διδάκτορας (1958) 
καί υφηγητής (1970) στή Γερμανία. Τό 1971 εκλέ
χτηκα τακτικός καθηγητής του εμπορικού δικαίου στό 
Πανεπιστήμιο τού Γκίσσεν (Γερμανία). Σήμερα διδά
σκω στην Πάντειο, όπου εκλέχτηκα παμψηφεί ώς τα
κτικός καθηγητής τό 1977. Στην 'Ελλάδα εργάστηκα 
καί ώς δικηγόρος. 

'Ομιλία OÊ συνέδριο τού Τεχν. Επιμελητηρίου γιά τήν ένταξη στην EOK 1978 

Λ 

Ή δράση μου στά χρόνια της δικτατορίας 

Τό 1965 είχα πρωτοστατήσει στην 'ίδρυση τού 'Ομίλου 
«'Αλέξανδρος Παπαναστασίου». Σκοπός του ήταν νά 
μελετήσει βασικά προβλήματα της ελληνικής κοινω
νίας καί νά παλέψει γιά τή λύση τους. 
Ή δικτατορία διέκοψε τή δουλειά μας καί έσήμανε 
τήν αρχή ενός νέου καί πιό έντονου αγώνα. "Αμεσο 
καθήκον ήταν ή αντίσταση στό φασιστικό καθεστώς. 
Γιά δυό χρόνια μέ μέλη τού ομίλου καί πολλούς άλ
λους δημιουργήσαμε ομάδες, μοιράσαμε προκηρύ
ξεις, οργανώσαμε διαμαρτυρίες καί χρησιμοποιήσαμε 
εκρηκτικά. Οι ενέργειες μας έδωσαν επανειλημμένα 
τήν αφορμή στον ξένο τύπο νά υπογραμμίσει τήν αν
τίθεση τού ελληνικού λαού στό πραξικόπημα. Ή α
σφάλεια επιδίωξε νά μέ συλλάβει τόν Ιούλη τοϋ 
1969. 'Απέφυγα τή σύλληψη, έζησα κρυμμένος καί 
διέφυγα μετά άπό δύο μήνες παράνομα στό εξωτερι
κό. Ή χούντα συνέλαβε τή γυναίκα μου καί τήν κρά
τησε σέ απομόνωση. 
Στό εξωτερικό εντάχθηκα (1970) στό Πανελλήνιο 'Α
πελευθερωτικό Κίνημα (ΠΑΚ) πού είχε ιδρύσει ó 'Αν
δρέας Παπανδρέου. "Εγινα μέλος τού 'Εθνικού Συμ
βουλίου του. Διοργάνωσα τήν αποστολή τής βοήθειας 
πού ζητούσαν οσοι αγωνίζονταν στην 'Ελλάδα. Συμ-
μετέσχα σέ συγκεντρώσεις σέ πολλές ευρωπαϊκές πό
λεις, δημοσίευσα άρθρα καί πήρα μέρος σέ ραδιοφω
νικές εκπομπές στή Γεραανία καί στην 'Αγγλία. 

Συνεδρίαση τής Κεντρικής Επιτροπής 
Φλεβάρης 1979 

Ή χώρα έχει ανάγκη τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

Μέ άρθρα στό ημερήσιο καί περιοδικό τύπο προσπά
θησα νά αμφισβητήσω τυποποιημένες παραστάσεις 
καί πρακτικές τής πολιτικής μας ζωής καί νά περι
γράψω πώς πρέπει νά οργανωθεί καί νά εργάζεται έ
να σοσιαλιστικό κόμμα. Προσπάθησα επίσης νά δείξω 
άτι ή κοινωνική κρίση έχει τίς αιτίες της στον τρόπο 
πού οργάνωσε ή δεξιά τήν κοινωνία μας. Στά κείμενα 
πού δημοσιεύτηκαν στά βιβλία «Ή δομική αντιπολί
τευση», 1981 καί «Πολιτικοί, κυβέρνηση, Δίκαιο», 
1981 δίνω παραδείγματα μέ ποιο τρόπο ή χώρα μας 
θά ξεπεράσει τό σημερινό βάλτωμα. 
Σήμερα υπάρχουν στην 'Ελλάδα οι προϋποθέσεις γιά 
νά κυριαρχήσουμε τήν εξέλιξη τού τόπου μας. "Εχου
με τίς απαραίτητες πλουτοπαραγωγικές πηγές καί τό 
κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό. Χρειάζεται ομως πο
λιτική διάφορη άπό εκείνη τής Νέας Δημοκρατίας, 
σοσιαλιστική πολιτική. Χρειάζεται αξιοποίηση τών 
γνώσεων μας, μελέτη, σχεδιασμός. Χρειάζεται αδυ
σώπητη κριτική στην προχειρότητα, στίς εύκολες λύ
σεις, στίς παλαιοκομματικές συνήθειες τής δεξιάς. 
Τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. αγωνίζεται γι' αυτό, γιά μιά νέα διακυ
βέρνηση τής χώρας, θά σχηματίσει μιά κυβέρνηση α
ποφασισμένη γιά τήν αναμόρφωση τής κοινωνίας καί 
Ικανή νά πραγματώσει τήν αλλαγή. Μιά κυβέρνηση 
πού θά καθοδηγήσει τήν πορεία προς μιά 'Ελλάδα 
κοινωνικά δίκαιη, δημοκρατική καί εθνικά περήφανη. 

/ ' 

Όμιλία'σέ Φοιτητές. Πανεπιστήμιο, Γιάννενα 1977 'Ομιλία άπό τήν τηλεόραση, Δημοψήφισμα 1974 

U-Solidarrte et artion internationale 
Συνδιάσκεψη τών σοσιαλιστικών κομμάτων τής Μεσογείου, 1979 
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Η ΕΞΟΥΣΙΑ ΣΤΟ ΛΑΟ 
Ή αποφασιστική ειδοποιός διαφορά 
τού ΠΑ.ΣΟ.Κ. είναι ó ανυποχώρητος 
στόχος του: Νά περάσει ή εξουσία στον 
ϊδιο τό λαό. Καί πράγματι, τό σύνθημα 
πού συνοψίζει τόν ιδεολογικοπολιτικό 
χαρακτήρα τού ΠΑ.ΣΟ.Κ. είναι: Ό λα
ός στην εξουσία. 
Γιά νά περάσει ή εξουσία στό λαό πρέ
πει μέ αρκετά γρήγορους ρυθμούς νά 
έκδημοκρατικοποιηθεί ή πολιτεία. Τρία 
είναι τά βάθρα τής δημοκρατίας. 
Τό Κοινοβούλιο, ó Συνδικαλισμός, ή 
Τοπική Αυτοδιοίκηση. Τό κοινοβούλιο, 
πού μέσα άτί! τήν κομματική του σύν
θεση εκφράζει τις θέσεις καί τά συμφέ
ροντα των κοινωνικών τάξεων καί 
στρωμάτων, είναι αναγκαίος αλλ' όχι ι
κανός όρος γιά μιά δημοκρατική δομή 
τής πολιτείας. 
Πρέπει ταυτόχρονα νά οργανωθούν ό
λοι οί εργαζόμενοι στην πόλη καί στην 
ύπαιθρο, στό εργοστάσιο ή στό γραφείο 
σέ ελευθέρα, αυτόνομα, ακομμάτιστα, 
ακηδεμόνευτα, πολιτικοποιημένα σω
ματεία ή συλλόγους. 
Έξ Ίσου κρίσιμη γιά τήν ολοκλήρωση 
τής δημοκρατίας είναι ή ριζική απο
κέντρωση, ή αποφασιστική διεύρυνση 
τών αρμοδιοτήτων τής τοπικής αυτο
διοίκησης (πρώτου, δευτέρου καί τρίου 
βαθμού) - διεύρυνση, πού θά προσδιο
ρίσει τά θεσμικά πλαίσια ενός αποκεν
τρωμένου, δηλαδή δημοκρατικού, κοι
νωνικού καί οικονομικού προγραμματι
σμού. 
'Η πορεία προς τό σοσιαλιστικό μετα
σχηματισμό τής κοινωνίας μας είναι 
μακρά. Καί θά απαιτήσει - σ' όλες τίς 
φάσεις της - τήν ενεργό συμπαράστα
ση τού λαού μέσα (φ) τά συνδικάτα καί 
τους οργανισμούς τής τοπικής αυτο
διοίκησης. Κάθε σημαντικό βήμα σ' 
αυτήν τήν πορεία θά πρέπει νά έχει 
τήν πλατειά συμπαράσταση τού λαού. 

'Ανδρέας Παπανδρέου 
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Μέ άρθρα στό ημερήσιο καί περιοδικό τύπο προσπά
θησα νά αμφισβητήσω τυποποιημένες παραστάσεις 
καί πρακτικές της πολιτικής μας ζωής καί νά περι
γράψω πώς πρέπει νά οργανωθεί καί νά εργάζεται έ
να σοσιαλιστικό κόμμα. Προσπάθησα επίσης νά δείξω 
άτι ή κοινωνική κρίση έχει τίς αίτιες της στον τρόπο 
πού οργάνωσε ή δεξιά τήν κοινωνία μας. Στά κείμενα 
πού δημοσιεύτηκαν στά βιβλία «Ή δομική αντιπολί
τευση» ,1979 καί «Πολιτική κυβέρνηση, Δίκαιο» 1981 
δίνω παραδείγματα μέ ποιο τρόπο ή χώρα μας θά ξε
περάσει τό σημερινό βάλτωμα. 
Σήμεραστήν 'Ελλάδα υπάρχουν ο'ι προϋποθέσεις γιά 
νά κυριαρχήσουμε τήν εξέλιξη του τόπου μας. "Εχου
με τίς απαραίτητες πλουτοπαραγωγικές πηγές καί τό 
κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό. Χρειάζεται όμως πο
λιτική διάφορη άπό εκείνη τής Νέας Δημοκρατίας, 
σοσιαλιστική πολιτική. Χρειάζεται αξιοποίηση τών 
γνώσεων μας, μελέτη, σχεδιασμός. Χρειάζεται αδυ
σώπητη κριτική στην προχειρότητα, στίς εύκολες λύ
σεις, στίς παλαιοκομματικές συνθήκες τής δεξιάς. Τό 
ΠΑ.ΣΟ.Κ. αγωνίζεται γΓ αυτό, γιά μιά νέα διακυβέρ
νηση τής χώρας. 0ά σχηματίση μιά κυβέρνηση απο
φασισμένη γιά τήν αναμόρφωση τής κοινωνίας καί 'ι
κανή νά πραγματώσει τήν αλλαγή. Μιά κυβέρνηση 
πού θά καθοδηγήσει τήν πορεία προς μιά 'Ελλάδα 
κοινωνικά δίκαιη, δημοκρατική καί εθνικά περήφανη. 

Ή χώρα έχει ανάγκη τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

Η χωρά έχει ανάγκη το ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

Ή χώρα έχει ανάγκη τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

Η χωρά έχει ανάγκη το ΠΑ.ΣΟ.Κ. 
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Ή επαγγελματική μου πορεία 
Σπούδαοα νομικά καί οικονομικά στή Γερμανία καί 
στην 'Αγγλία. 'Ασχολήθηκα μέ πολλά από τά προβλή
ματα πού συναντάμε στίς σύγχρονες βιομηχανικές 
κοινωνίες, όπως τόν τρόπο λειτουργίας των δημοσίων 
επιχειρήσεων, τήν προστασία των καταναλωτών καί 
την τεχνολογική εξέλιξη. 01 εργασίες μου τόσο μέ 
μορφή άρθρων όσο καί βιβλίων δημοσιεύτηκαν ατά 
ελληνικά, γερμανικά καί αγγλικά. Ή δουλειά μου αυ
τή μου επέτρεψε νά άναγορευτών διδάκτορας (1958) 
καί υφηγητής (1970) στή Γερμανία. Τό 1971 εκλέ
χτηκα τακτικός καθηγητής του εμπορικού δικαίου στό 
Πανεπιστήμιο του Γκίσσεν (Γερμανία). Σήμερα διδά
σκω στην Πάντειο, όπου εκλέχτηκα παμψηφεί ως τα
κτικός καθηγητής τό 1977. Στην 'Ελλάδα εργάστηκα 
καί ώς δικηγόρος. 

Ή δράση μου στά χρόνια της δικτατορίας 
Τό 1965 είχα πρωτοστατήσει στην Ίδρυση του 'Ομίλου 
«'Αλέξανδρος Παπαναστασίου». Σκοπός του ήταν νά 
μελετήσει βασικά προβλήματα τής ελληνικής κοινω
νίας καί νά παλέψει γιά τή λύση τους. 
Ή δικτατορία διέκοψε τή δουλειά μας καί έσήμανε 
τήν αρχή ενός νέου καί πιό έντονου αγώνα. "Αμεσο 
καθήκον ήταν ή αντίσταση στό φασιστικό καθεστώς. 
Γιά δυό χρόνια μέ μέλη του ομίλου καί πολλούς άλ
λους δημιουργήσαμε ομάδες, μοιράσαμε προκηρύ
ξεις, οργανώσαμε διαμαρτυρίες καί χρησιμοποιήσαμε 
εκρηκτικά. Οι ενέργειες μας έδωσαν επανειλημμένα 
τήν αφορμή στον ξένο τύπο νά υπογραμμίσει τήν αν
τίθεση του ελληνικού λαού στό πραξικόπημα. Ή α
σφάλεια επιδίωξε νά μέ συλλάβει τόν 'Ιούλη του 
1969. 'Απέφυγα τή σύλληψη, έζησα κρυμμένος καί 
διέφυγα μετά άπό δύο μήνες παράνομα στό εξωτερι
κό. Ή χούντα συνέλαβε ιή γυναίκα μου καί τήν κρά
τησε σέ απομόνωση. 

Στό εξωτερικό εντάχθηκα (1970) στό Πανελλήνιο 'Α
πελευθερωτικό Κίνημα (ΠΑΚ) πού είχε ιδρύσει ó 'Αν
δρέας Παπανδρέου. "Εγινα μέλος του 'Εθνικού Συμ
βουλίου του. Διοργάνωσα τήν αποστολή τής βοήθειας 
πού ζητούσαν άσοι αγωνίζονταν στην 'Ελλάδα. Συμ-
μετέσχα σέ συγκεντρώσεις σέ πολλές ευρωπαϊκές πό
λεις, δημοσίευσα άρθρα καί πήρα μέρος σέ ραδιοφω
νικές εκπομπές στή Γερμανία καί στην 'Αγγλία. 
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Φίλε ψηφοφόρε, 
Είμαι γιά πρώτη φορά υποψήφιος βου
λευτής. Τό φυλλάδιο τούτο σκοπό έχει 
νά σέ κατατοπίσει γιά τό ποιας είμαι 
καί ποια ήταν ή πολιτική μου προσφο
ρά εως σήμερα. 
Γεννήθηκα στην 'Αθήνα τό 1936. Ή οι
κογενειακή μου ιστορία - οι γονείς μου 
είχαν συμμετάσχει ενεργά στην αντί
σταση κατά των Γερμανών - ήταν α
φορμή νά ενδιαφερθώ άπό νωρίς γιά 
τήν πολιτική. Οί γνώσεις καί οί εμπει
ρίες πού απέκτησα στό πανεπιστήμιο 
καί στή δουλειά μου μέ έπεισαν ότι χω
ρίς οργανωμένη πολιτική δράση δέν 
μπορεί νά ξεπεραστεί ή κοινωνική καί 
οικονομική καθυστέρηση τής χώρας 
μας. 

Ή δουλειά μου στό ΠΑ.ΣΟ.Κ. 
Τό καλοκαίρι του 1974 όσοι είχαμε 
συμμετάσχει στό Πανελλήνιο 'Απελευ
θερωτικό Κίνημα (ΠΑΚ) ξεκινήσαμε μέ 
τήν καθοδήγηση τοϋ 'Ανδρέα Παπαν
δρέου τήν προσπάθεια γιά τήν 'ίδρυση 
ένας φορέα των προοδευτικών δυνάμε
ων τής χώρας μέ στόχο μιά σοσιαλιστι
κή καί δημοκρατική 'Ελλάδα. Τό 
ΠΑ.ΣΟ.Κ. 'ιδρύθηκε στίς 3,,Σεπτέμβρη 
1974. Συνεργάστηκα τόσο στή διατύ
πωση τής διακήρυξης τής 3 του Σε
πτέμβρη οσο καί του καταστατικού 
του. Είμαι μέλος τής Κεντρικής 'Επι
τροπής του ΠΑ.ΣΟ.Κ. στην οποία εκλέ
χτηκα τόσο τό 1975 όσο καί τό 1977 α
πό τίς συνδιασκέψεις τών μελών του. 
Τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. μού ανέθεσε στό δημοψή
φισμα του 1974 νά άνπτύξω τίς θέσεις 
του γιά τή δημοκρατία άπό τήν τηλεό
ραση. "Ημουν ένας άπό τους τέσσερεις 
ομιλητές τής δημοκρατικής παράτα
ξης. Τήν ομιλία μου, πού έπεσήμαινε 
ότι ή βασιλεία αποτελούσε δικλείδα α
σφαλείας γιά τή δεξιά, λογόκρινε ή τό
τε κυβέρνηση τής Νέας Δημοκρατίας. 
Ώς μέλος τού 'Εκτελεστικού Γραφείου 
τού Κινήματος (1974-75, 1976-79) ε
πιδίωξα πρφτα άπ' όλα τή δημιουργία 
μιας πλατειάς καί αποτελεσματικής ορ
γάνωσης. Γιά τό σκοπό αυτό επισκέ
φτηκα σχεδόν όλους τους νομούς τής 
χώρας καί συνέβαλα στή δημιουργία 
καί κινητοποίηση τών νομαρχιακών ορ
γανώσεων. 



Ι ιιικι.νιμο ii|<; οράοιήριόίητάς μου ή 
κιν ΐΊΐίοης ί| μελέτη ιων Μμοβλημάιων 
[ής πατρίδας μας, ή ιιρόιαση λύοεων 
καί ή προβολή των απόψεων του Κινή
ματος. Τόσο στίς εκλογές του 1974 όσο 
καί ιοιι 1977 εκπροσώπησα ιό Κίνημα 
σέ δημόσιες αυγκενιρώοεις σιή Λειβα 
οιά, οιόν ΙΙύργο, στή Σπάρτη, οι ή Κε
φαλλονιά καί σέ άλλες επαρχιακές πό
λεις. 'Εργάστηκα γιά τίς θέσεις του 
ΠΑ.ΣΟ.Κ. πάνω στό Σύνταγμα του 
1975 - δημοσιεύτηκαν σέ βιβλίο μέ τόν 
τίτλο «Σύνταγμα γιά μιά δημοκρατική 
Ελλάδα» - καί πάνω στην ΕΟΚ - κυ
κλοφόρησαν σέ βιβλίο μέ τόν τίτλο 
«'Ελλάδα καί κοινή αγορά, ó αντίλο
γος». Δούλεψα γιά τό πρόγραμμα του 
Κινήματος πού κυκλοφόρησε στίς ε
κλογές τού 1977 μέ τόν τίτλο «Κατευ
θυντήριες γραμμές κυβερνητικής πο
λιτικής τού ΠΑΣΟΚ». Συνεργάστηκα σέ 
πολλά άλλα κείμενα του Κινήματος, 
στίς προτάσεις του καί στίς πολιτικές 
του θέσεις. 
'Εκπροσώπησα ιό ΠΑ.ΣΟ.Κ. σέ δημό
σιες συγκεντρώσεις καί συζητήσεις 
πάνω ατά σημαντικά προβλήματα της 
πολιτικής επικαιρότητας τόσο στην 'Α
θήνα όσο καί στά περισσότερα επαρ
χιακά κέντρα. 'Ανέπτυξα τήν αντίθεση 
τού Κινήματος στην ένταξη τής χώρας 
στην ΕΟΚ σέ δεκάδες συγκεντρώσεις. 
"Εδωσα γιά τό 'ίδιο θέμα συνεντεύξεις 
στά ραδιοφωνικά καί τηλεοπτικά δί
κτυα τού εξωτερικού (Μπί-Μπί-Σί, 
Γερμανική τηλεόραση, 'Ολλανδική τη
λεόραση κ.λ.π.). 
Συμμετέσχα γιά λογαριασμό τού 
ΠΑ.ΣΟ.Κ. σέ διάφορες διεθνείς συναν
τήσεις. Πήρα μέρος στή συνάντηση 
των σοσιαλιστών ηγετών της Νότιας 
Ευρώπης στή Γαλλία τό 1975. Στή 
συγκέντρωση αυτή πού ήταν ή απαρχή 
τής συνεργασίας τών σοσιαλιστικών 
κομμάτων τής Μεσογείου παραβρέθη
καν οί γενικοί γραμματείς τών κομμά
των τής Γαλλίας Μιτεράν, τής Ισπα
νίας Γκονζάλες, τής 'Ιταλίας Κράξι καί 
τής Πορτογαλίας Σοάρες. Μετέσχα σέ 
δημόσια συζήτηση γιά τήν ΕΟΚ στό Πα
νεπιστήμιο τού Ντέλφτ μέ τόν τ. 'Ολ
λανδό υπουργό εξωτερικών Βάντερ 
Στούλ. 
Είμαι υποψήφιος βουλευτής οτήν πρώ
τη περιφέρεια της 'Αθήνας. 'Ελπίζω μέ 
τήν υποστήριξη σου νά μπορέσω νά 
συνεχίσω τόν πολιτικό αγώνα στή Βου
λή ώς μέλος τής κοινοβουλευτικής εκ
προσώπησης τού ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

Μέ φιλικούς χαιρετισμούς 



Ή εξουσία στό λαό 

Τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. 'έχει καταξιωθεί ώς ό πολιτικός φορέας μιας πλα

τείας συμμαχίας των μη προνομιούχων - των τάξεων και στρωμά

των πού είναι τό αντικείμενο στυγνής εκμετάλλευσης από τά πο

λυεθνικά μονοπωλιακά συγκροτήματα καί την εξαρτημένη καί μετα

πρατική ελληνική μεγαλοαστική τάξη. 

Ή αποφασιστική ειδοποιός διαφορά του ΠΑ.ΣΟ.Κ. σε σύγκρι

ση μ'ενα μεγάλο φάσμα προοδευτικών πολιτικών δυνάμεων της επο

χής μας, είναι ó ανυποχώρητος στόχος του : Νά περάσει ή εξουσία 

στον ϊδιο τό λαό. Καί πράγματι, τό σύνθημα πού συνοψίζει τόν ι

δεολογικοπολιτικό χαρακτήρα του ΠΑ.ΣΟ.Κ. είναι : Ό λαός στην 

εξουσία. 

Γιά νά περάσει ή εξουσία στό λαό πρέπει με αρκετά γρήγο

ρους ρυθμούς νά έκδημοκρατικοποιηθεί ή πολιτεία. Τρία είναι τά 

βάθρα της δημοκρατίας. Τό Κοινοβούλιο, ó Συνδικαλισμός, ή Το

πική Αυτοδιοίκηση. Τό κοινοβούλιο, πού μέσα άπ'τήν κομματική 

του σύνθεση εκφράζει τίς θέσεις καί τά συμφέροντα τών κοινωνικών 

τάξεων καί στρωμάτων, είναι αναγκαίος άλλ'δχι ικανός δρος γιά 

μιά δημοκρατική δομή της πολιτείας. 

Πρέπει ταυτόχρονα νά οργανωθούν Ολοι οι εργαζόμενοι στην 

πόλη καί στην ύπαιθρο, στό εργοστάσιο ή* στό γραφείο σε ελεύθε

ρα, αυτόνομα, ακομμάτιστα, ακηδεμόνευτα, πολιτικοποιημένα σωμα

τεία η συλλόγους. 

Έ ξ ϊσου κρίσιμη γιά τήν ολοκλήρωση της δημοκρατίας είναι 

ή ριζική αποκέντρωση, ή αποφασιστική διεύρυνση τών αρμοδιοτή

των της τοπικής αυτοδιοίκησης (πρώτου, δευτέρου καί τρίτου 

βαθμού) - διεύρυνση, πού θά προσδιορίσει τά θεσμικά πλαίσια 

ενός αποκεντρωμένου, δηλαδή δημοκρατικού, κοινωνικού καί οικο

νομικού προγραμματισμού. 

*Η πορεία προς τό σοσιαλιστικό μετασχηματισμό της κοινω

νίας μας είναι μακρά. Καί Οά απαιτήσει "-σ'ολες τίς φάσεις της-

τήν ενεργό συμπαράσταση του λάου μέσα άπ'τά συνδικάτα καί τους 

οργανισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης. Κάθε σημαντικό βήμα σ' 

αυτήν τήν πορεία θά πρέπει νά έχει τήν πλατειά συμπαράσταση του 

λάου. 

Άνδρέο:ς Παπανδρέου 
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Είμαι γιά πρώτη φορά υποψήφιος βουλευτής. Τό φυλλάδιο τούτο 

σκοπό έχει νά σε κατατοπίσει γιά τό τοιός είμαι καί ποια ήταν 

ή πολιτική μου προσφορά εως σήμερα." 

Γεννήθηκα στην Αθήνα τό 19J6. Ή οικογενειακή μου ιστορία 

-οί γονείς μου είχαν συμμετάσχει ενεργά στην αντίσταση κατά των 

Γερμανών- ήταν αφορμή νά ενδιαφερθώ άπό νωρίς γιά τήν πολιτική. 

Οί γνώσεις καί οί εμπειρίες πού απέκτησα ατό πανεπιστήμιο καί 

στή δουλειά μου με έπεισαν Οτι χωρίς οργανωμένη πολιτική δράση 

δεν μπορεί νά ξεπεραστεί ή κοινωνική καί οικονομική καθυστέρηση 

της χώρας μας.
 α
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Ό ι&γωνιαξ στό ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

Τό καλοκαίρι του 1974 όσοι είχαμε συμμετάσχει στό Ιΐανελλήνιο Α 

πελευθερωτικό Κίνημ<Χ, (ΠΑΚ) ξεκινήσαμε με τήν καθοδήγηση του 

Ανδρέα Παπανδρέου τήν τροσίΐάθεια γιά τήν ίδρυση ενός φορέα των 

προοδευτικών δυνάμεων της χώρας μέ στόχο μιά σοσιαλιστική καί 

δημοκρατική Ελλάδα. Τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. ιδρύθηκε στίς 3 του Σεπτέμβρη 

1974·· Συνεργάστηκα τόσο στή διατύπωση της διακήρυξης της ? του 

Σεπτέμβρη όσο καί του καταστατικού του. Είμαι μέλος της Κεντρι

κής Επιτροπής του ΠΑ.ΣΟ.Κ. στην οποία εκλέχτηκα τόσο τό 1975 

όσο καί τό 1977 ατό τίς° οιασκέψεις των μελών του* 

Τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. μου ανέθεσε στό δημοψήφισμα του 1974 νά αναπτύξω 

τίς θέσεις του γιά τή δημοκρατία άπό τήν τηλεόραση. "Ημουν ένας 

άπό τους τέσσερεις ομιλητές της δημοκρατικής παράταξης. Τήν ομι

λία μου»πού έπεσήμαΐνε ότι ή βασιλεία αποτελούσε δικλείδα ασφα

λείας γιά τή δεξιά^λογόκρινε ή τότε κυβέρνηση της Νέας Δημοκρα

τίας. 

Ώς μέλος του 'Εκτελεστικού Γραφείου του Κινήματος (1974-75» 

1976-79) επιδίωξα πρώτα άπ'δλα τή δημιουργία μιας πλατείας καί 

αποτελεσματικής οργάνωσης. Γιά τό σκοπό αυτό επισκέφτηκα σχεδόν 

δλους τους νομούς της χώρας καί συνέβαλα στή δημιουργία καί κι

νητοποίηση των νομαρχιακών οργανώσεων. 

Επίκεντρο της δραστηριότητας μου ήταν επίσης ή μελέτη των προβλη

μάτων της πατρίδας μας, ή πρόταση λύσεων καί ή προβολή των από

ψεων του Κινήματος. Τόσο στίς εκλογές του 1974 όσο καί του 1977 
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έκπροσώπησα τό Κίνημα cmsm, δημόσιες συγκεντρώσεις στη Αειβαδιά, 

στδν Πύργο, στή Σπάρτη, στη Κεφαλλονιά και σε άλλες επαρχιακές 

πόλεις. 'Εργάστηκα γιά τίς θέσεις του ΠΑ.ΣΟ.Κ. πάνω στδ Σύνταγμα 

τοϋ 1975 -δημοσιεύτηκαν σε βιβλίο μέ τό τίτλο "Σύνταγμα γιά μιά 

δημοκρατική Ελλάδα"- καί πάνω στην ΕΟΚ - κυκλοφόρησαν σε βιβλίο 

μέ τόν τίτλο "Ελλάδα καί κοινή αγορά, ó αντίλογος". Δούλεψα 

γιά τό πρόγραμμα του Κινήματος πού κυκλοφόρησε στις εκλογές του 

1977 με τόν τίτλο "Κατευθυντήριες γραμμές κυβερνητικής πολιτι

κής του ΠΑΣΟΚ". Συνεργάστηκα σε πολλά άλλα κείμενα του Κινήματος, 

στίς προτάσεις του καί στίς πολιτικές του θέσεις. 

'Εκπροσώπησα τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. σέ δημόσιες συγκεντρώσεις καί συζητή

σεις πάνω στά σημαντικά προβλήματα της πολιτικής επικαιρότητας 

τόσο στην Αθήνα όσο καί στά περισσότερα επαρχιακά κέντρα. '.Α

νέπτυξα τήν αντίθεση του Κινήματος στην ένταξη της χώρας στην 

ΕΟΚ σέ δεκάδες συγκεντρώσεις. "Εδωσα γιά τό Γδιο θέμα συνεντεύ

ξεις στά ραδιοφωνικά καί τηλεοπτικά δίκτυα του εξωτερικού (Μπί-

Μπί-Σί, Γερμανική τηλεόραση, 'Ολλανδική τηλεόραση κ.λ.π.). 

Συμμετέσχα γιά λογαριασμό του ΠΑ.ΣΟ.Κ. σέ διάφορες διεθνείς συ

ναντήσεις. Πήρα μέρος στή συνάντηση των σοσιαλιστών ηγετών της 

Νότιας Ευρώπης στή Γαλλία τό 1975· Στή συγκέντρωση αυτή πού ήταν 

ή απαρχή της συνεργασίας των σοσιαλιστικών κομμάτων της Μεσογείου 

παρββρέθη#χν οι γενικοί γραμματείς τών κομμάτων της Γαλλίας Μιτ-

τεράν, της 'Ισπανίας Γκονζάλες, της 'Ιταλίας Κράξι καί της Πορτο-

γαλίας Σοάρες. Μετέσχα σ**? δημόσια συΓήτηση γιά τήν ΕΟΚ στό Πανε

πιστήμιο του Ντέλφτ μέ τόν τ. 'Ολλανδό υπουργό εξωτερικών Βάν 

ντερ Στούλ. 

ΕΪμαι υποψήφιος βουλευτής στην πρώτη περιφέρεια της 'Αθήνας. 

ΈλπίΓω μέ τήν υποστήριξη σ©%^νά μπορέσω νά συνεχίσω τό)/πολιτικό 

αγώνα στή Βουλή ώς μέλος της κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης του 

ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

Μέ φιλικούς χαιρετισμούς 

Κ. Σημίτης(υπογραφή) 
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Είμαι γιά πρώτη φορά υποψήφιος βουλευτής. Τό φυλλάδιο τούτο 

σκοπό έχει νά σε κατατοπίσει γιά τό ποιΟΓ._ r u m i καί ποια ή*ταν 

ή πολιτική μου προσφορά εως σήμερα. / 4 - \ 

Γεννήθηκα στην Αθήνα τό 19J6. Ή οικογενειακή μου ιστορία 

-οί γονείς μου είχαν συμμετάσχει ενεργά στην αντίσταση κατά των 

Γερμανών- ήταν αφορμή νά ενδιαφερθώ άπό νωρίς γιά τήν πολιτική. 

Οί γνώσεις καί οι εμπειρίες πού απέκτησα στό πανεπιστήμιο καί 

στή δουλειά μου μέ ετεισαν ότι χωρίς οργανωμένη πολιτική δράση 

δέν μπορεί νά ξεπεραστεί ή κοινωνική καί οικονομική καθυστέρηση 

της χώρας μας. ΑΛ / y
 , Λ ρ ^α 

Τό καλοκαίρι του 197^ δσοι είχαμε συμμετάσχει στό Πανελλήνιο Α 

πελευθερωτικό Κίνημ α (ΠΑΚ) ξεκινήσαμε μέ τήν καθοδήγηση του 

Ανδρέα Παπανδρέου τήν προσπάθεια γιά τήν ίδρυση ενός φορέα των 

προοδευτικών δυνάμεων της χώρας μέ Γτόχο μιά σοσιαλιστική ηαί 
δημοκρατική Ελλάδα. Τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. ιδρύθηκε στίς 3 του Σεπτέμβρη 

197^·. Συνεργάστηκα τόσο στή διατύπωση της διακήρυξης της ? του 

Σεπτέμβρη όσο καί του καταστατικού του. Είμαι μέλος της Κεντρι

κής 'Επιτροπής του ΠΑ.ΣΟ.Κ. στην οποία εκλέχτηκα τόσο τό 1975 
£K>V 

όσο καί τό 1977 άπό τίς διασκέψεις των μελών του" 

Τό ¡ΊΑ.ΣΟ.Κ. μου ανέθεσε στό δημοψήφισμα του 197^ νά αναπτύξω 
τίς θέσεις του γιά τή δημοκρατία άπό τήν τηλεόραση. "Ημουν ένας 

άπό τους τέσσερεις ομιλητές της δημοκρατικής παράταξης. Τήν ομι

λία μου JOV έπεσήμαινε ότι ή βασιλεία αποτελούσε δικλείδα ασφα
λείας γιά τή δεξιά ιλογόκρινε ή τότε κυβέρνηση της Νέας Αημοκρα-

τίας. ' 

Ώ ς μέλος του 'Εκτελεστικού Γραφείου του Κινήματος (197^-75» 

1976-79) επιδίωξα πρώτα απ'όλα τή δημιουργία μιας πλατείας καί 

αποτελεσματικής οργάνωσης. Γιά τό σκοπό αυτό επισκέφτηκα σχεδόν 

όλους τους νομούς της χώρας καί συνέβαλα στή δημιουργία καί κι

νητοποίηση των νομαρχιακών οργανώσεων. 

'Επίκεντρο της δραστηριότητας μου ήταν επίσης ή μελέτη των προβλη

μάτων της πατρίδας μας, ή πρόταση λύσεων καί ή προβολή των άτό-

ψεων του Κινήματος. Τόσο στίς εκλογές του 197
4
 όσο καί του 1977 
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εκπροσώπησα τό Κίνημα (S**ç δημόσιες συγκεντρώσεις στή Λειβαδιά, 

στον Πύργο, στη" Σπάρτη, στή Κεφαλλονιά καί σε άλλες επαρχιακές 

πόλεις. Εργάστηκα γιά τίς θέσεις του ΠΑ.ΣΟ.Χ. πάνω στό Σύνταγμα 

του 1975 -δημοσιεύτηκαν σέ βιβλίο μέ τό τίτλο "Σύνταγμα γιά μιά 

δημοκρατική Ελλάδα"- καί πάνα: στην ΕΟΚ - κυκλοςιόρησαν σέ βιβλίο 

μέ τόν τίτλο "Ελλάδα καί κοινή αγορά, ó αντίλογος". .ούλεψα 

γιά τό πρόγραμμα του Κινήματος πού κυκλοφόρησε στις εκλογές του 

1977 μέ τόν τίτλο "Κατευθυντήριες γραμμές κυβερνητικής πολιτι

κής του ΠΑΣΟΚ". Συνεργάστηκα σέ πολλά άλλα κείμενα του Κινήματος, 

στίς προτάσεις του καί στίς πολιτικές του θέσεις. 

'Εκπροσώπησα τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. σέ δημόσιες συγκεντρώσεις καί συΓητή-

σεις πάνα στά σημαντικά προβλήματα της πολιτικής επικαιρότητας 

τόσο στην Αθήνα όσο καί στά περισσότερα επαρχιακά κέντρα. Α 

νέπτυξα τήυ αντίθεση του Κινήματος στην ένταξη της χώρας στην 

ECK σέ δεκάδες συγκεντρώσεις. "Εδωσα γιά τό ίδιο θέμα συνεντεύ

ξεις στά ραδιοφωνικά καί τηλεοπτικά δίκτυα του εξωτερικού (Μπί-

Μπί-Σί, Γερμανική τηλεόραση, 'Ολλανδική τηλεόραση κ.λ.π.}. 

Συμμετέσχα γιά λογαριασμό του ¡ΙΑ.ΣΟ.Κ. σέ διάφορες διεθνείς συ

ναντήσεις. Πήρα μέρος στή συνάντηση των σοσιαλιστών ηγετών της 

Κότιας Ευρώπης στή Γαλλία τό 1975· Στή συγκέντρωση αυτή πού ήταν 

ή απαρχή της συνεργασίας των σοσιαλιστικών κομμάτων της Μεσογείου 

παρ&βρέθη&ΐοίν οί γενικοί γραμματείς των κομμάτων της Γαλλίας Μιτ-

τεράν, της Ισπανίας ΓκονΓάλες, της 'Ιταλίας Κράξι καί της Πορτο

γαλίας Σοάρες. Μετέσχα off) δημόσια συΓήτηση γιά τήν ΕΟΚ στό Πανε

πιστήμιο του Ετέλφτ μέ τόν τ. 'Ολλανδό υπουργό εξωτερικών 13άν 

ντερ Στούλ. £* 2 j 

Είμαι υποψήφιος βουλευτής στην πρώτη περιφέρεια της 'Αθήνας. 

ΈλπίΓω μέ τήν υποστήριξη a&tf νά μπορέσω νά συνεχίσω τό πολιτικό 

αγώνα στή Βουλή ώς μέλος της κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης του 

ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

Μέ φιλικούς χαιρετισμούς 

Κ. Σημίτης(υπογραφή) 



Φίλε ψηφοφόρε 

Είμαι γιά πρώτη φορά υποψήφιος βουλευτής. Τό φυλλάδιο τούτο 

σκοπό έχει νά σε κατατοπίσει γιά τό ποιος είμαι καί ποια ή

ταν ή πολιτική μου προσφορά εως σήμερα. 

Σπούδασα νομικά καί οικονομικά στή Γερμανία καί στην 

'Αγγλία. 'Ασχολήθηκα με πολλά από τά προβλήματα πού συναντά

με στίς σύγχρονες βιομηχανικές κοινωνίες, όπως τόν τρόπο λει

τουργίας των δημοσίων επιχειρήσεων, τήν προστασία των κατανα-

λατων καί τήν τεχνολογική εξέλιξη. Οί εργασίες μου τόσο με ! 

μορφή άρθρων οσο καί βιβλίων δημοσιεύτηκαν στά ελληνικά, γερμα

νικά καί αγγλικά. Ή δουλειά μου αύτη μου επέτρεψε νά αναγορευ

τώ διδάκτορας (1958) καί υφηγητής (1970) στή Γερμανία. Τό 1971 

εκλέχτηκα τακτικός καθηγητής του εμπορικού δικαίου στό Πανεπι

στήμιο του Γκίσσευ (Γερμανία). Σήμερα διδάσκω στην Πάντειο, ο

πού έκλέχτηkα παμψηφεί ώς τακτικός καθηγητής τό 1977· Στην Ελ

λάδα εργάστηκα καί ώς δικηγόρος. 

Γεννήθηκα στην Αθήνα τό 1936. Ή οικογενειακή μου ιστο

ρία -οι γονείς μου είχαν συμμετάσχει ενεργά στην αντίσταση κα

τά των Γερμανών- ήταν αφορμή νά ενδιαφερθώ άπό νωρίς γιά τήν 

πολιτική. Οι γνώσεις καί οί εμπειρίες πού απέκτησα στό πανε

πιστήμιο καί στή δουλειά μου με έπεισαν ότι χωρίς οργανωμένη 

πολιτική δράση δεν μπορεί νά ξεπεραστεί ή κοινωνική καί οικο

νομική καθυστέρηση της χώρας μας. 

Τό 1965 είχα πρωτοστατήσει στην ίδρυση του 'Ομίλου " 'Α

λέξανδρος Παπαναστασίου". Σκοπός του ήταν νά μελετήσει βασικά 

προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας καί νά παλέψει γιά τή λύση 

τους. Ή δικτατορία διέκοψε τή δουλειά μας καί εσήμανε τήν αρχή 

ενός νέου καί πιό έντονου αγώνα. "Αμεσο καθήκον ήταν ή αντίστα

ση στό φασιστικό καθεστώς. Γιά δύο χρόνια με μέλη του ομίλου 

καί πολλούς άλλους δημιουργήσαμε ομάδες, μοιράσαμε προκηρύξεις 

οργανώσαμε διαμαρτυρίες καί χρησιμοποιήσαμε εκρηκτικά. Οί ε

νέργειες μας έδωσαν επανειλημμένα τήν αφορμή στον ξένο τύπο νά 

υπογραμμίσει τήν αντίθεση του ελληνικού λάου στό πραξικόπημα. 
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Ή ασφάλεια επιδίωξε νά με συλλαβή τόν 'Ιούλη του 1969· 'Απέ

φυγα τή σύλληψη, έζησα κρυμμένος καί διέφυγα μετά άπό δύο μή

νες παράνομα στό εξωτερικό. Ή χούντα συνέλαβε τή γυναίκα μου 

καί την κράτησε σε απομόνωση. 

Στό εξωτερικό εντάχθηκα (1970) στό Πανελλήνιο 'Απελευθερω

τικό Κίνημα (ΠΑΚ) πού είχε ιδρύσει ó Ανδρέας Παπανδρέου. "Ε

γινα μέλος του Εθνικού Συμβουλίου του. Διοργάνωσα τήν αποστο

λή της βοήθειας πού ζητούσαν ό'σοι αγωνίζονταν στην Ελλάδα. 

Συμμετέσχα σέ συγκεντρώσεις σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις, δημο

σίευσα άρθρα καί πήρα μέρος σέ ραδιοφωνικές εκπομπές στή Γερμα

νία καί στην Αγγλία. 

Τό καλοκαίρι του 1974- όσοι είχαμε συμμετάσχει στό Πανελλή

νιο 'Απελευθερωτικό Κίνημα (ΠΑΚ) ξεκινήσαμε μέ τήυ καθοδήγηση 

του 'Ανδρέα Παπανδρέου τήν προσπάθεια γιά τήν ίδρυση ενός φορέα 

των προοδευτικών δυνάμεων τής χώρας μέ στόχο μιά σοσιαλιστική 

καί δημοκρατική 'Ελλάδα. Τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. ιδρύθηκε στίς 3 του 

Σεπτέμβρη 1974. Συνεργάστηκα τόσο στή διατύπωση τής διακήρυξης 

τής 3 του Σεπτέμβρη Οσο καί του καταστατικού της. Είμαι μέλος 

τής Κεντρικής 'Επιτροπής του ΠΑ.ΣΟ.Κ. στην οποία εκλέχτηκα τό

σο τό 1975 οσο καί τό 1977 άπό τίς συνδιασκέψεις των μελών του. 

Τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. μου ανέθεσε στό δημοψήφισμα του 1974- νά αναπτύ

ξω τίς θέσεις του γιά τή δημοκρατία άπό τήν τηλεόραση. "ΙΙμουν 

ένας άπό τους τέσσερεις ομιλητές τής δημοκρατικής παράταξης. 

Τήν ομιλία μου, πού έπεσήμαινε δτι ή βασιλεία αποτελούσε δικλεί

δα ασφαλείας γιά τή δεξιά,λογόκρινε ή τότε κυβέρνηση τής Νέας 

Δημοκρατίας. 

Ώς μέλος του Εκτελεστικού Γραφείου του Κινήματος (1974-75 

1976-79) επιδίωξα πρώτα άπ'ό'λα τή δημιουργία μιας πλατείας καί 

αποτελεσματικής οργάνωσης. Γιά τό σκοπό αυτό επισκέφτηκα σχεδόν 

όλους τους νομούς τής χώρας καί συνέβαλα στή δημιουργία καί κι

νητοποίηση των νομαρχιακών οργανώσεων. 

'Επίκεντρο τής δραστηριότητας μου ήταν επίσης ή μελέτη των 

προβλημάτων τής πατρίδας μας, ή πρόταση λύσεων καί ή προβολή 

των απόψεων του Κινήματος. Τόσο στίς εκλογές του 1974 οσο καί 

του 1977 εκπροσώπησα τό Κίνημα σέ δημόσιες συγκεντρώσεις στή 
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Λειβαδιά, στον Πύργο, στη Σπάρτη, στη Κεφαλλονιά και σε άλλες 

επαρχιακές πόλεις. Εργάστηκα γιά τις θέσεις του ΠΑ.ΣΟ.Κ. πά

νω στό Σύνταγμα του 1975- δημοσιεύτηκαν σε βιβλίο με τόν τίτλο 

"Σύνταγμα γιά μια δημοκρατική Ελλάδα" - καί πάνω στην ΕΟΚ-

κυκλοφόρησαν σε βιβλίο με τόν τίτλο "'Ελλάδα καί κοινή αγορά, 

ó αντίλογος". Δούλεψα γιά τό πρόγραμμα του Κινήματος πού κυκλο

φόρησε στίς εκλογές του 1977 μέ τόν τίτλο "Κατευθυντήριες γραμ

μές κυβερνητικής πολιτικής του ΠΑ.ΣΟ.Κ.". Συνεργάστηκα σέ πολλά 

άλλα κείμενα του Κινήματος, στίς προτάσεις του καί στίς πολιτι

κές του θέσεις. 

'Εκπροσώπησα τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. σέ δημόσιες συγκεντρώσεις καί 

συζητήσεις πάνω στά σημαντικά προβλήματα της πολιτικής επικαιρό

τητας τόσο στην Αθήνα δσο καί στά περισσότερα επαρχιακά κέντρα. 

'Ανέπτυξα τήυ αντίθεση του Κινήματος στην ένταξη της χώρας στην 

ΕΟΚ σέ δεκάδες συγκεντρώσεις. "Εδωσα γιά τό ίδιο θέμα συνεντεύ

ξεις στά ραδιοφωνικά καί τηλεοπτικά δίκτυα του έξο^τερικου (Μπί-

Μπί-Σί, Γερμανική τηλεόραση, 'Ολλανδική τηλεόραση κ.λ.π.). 

Συμμετέσχα γιά λογαριασμό του ΠΑ.ΣΟ.Κ. σέ διάφορες 

διεθνείς συναντήσεις. Πήρα μέρος στή συνάντηση των σοσιαλιστών 

ηγετών της Νότιας Ευρώπης στή Γαλλία τό 1975· Στή συγκέντρωση 

αυτή πού ήταν ή απαρχή της συνεργασίας των σοσιαλιστικών κομμά

των της Μεσογείου παραβρέθηκαν οί γενικοί γραμματείς των κομμά

των της Γαλλίας Μιττεράν, της 'Ισπανίας Γκονζάλες, της 'Ιταλίας 

Κράξι καί της Πορτογαλίας Σοάρες. Μετέσχα σέ δημόσια συζήτηση 

γιά τήν ΕΟΚ στό Πανεπιστήμιο του Ντέλφτ μέ τόν τ. 'Ολλανδό'υ

πουργό Βάν ντερ Στούλ. 

Μέ άρθρα στον ημερήσιο καί περιοδικό τύπο προσπάθησα νά 

αμφισβητήσω τυποποιημένες παραστάσεις καί πρακτικές της πολιτι

κής μας ζωής καί νά περιγράψω πώς πρέπει νά οργανωθεί καί νά 

εργάζεται ενα σοσιαλιστικό κόμμα. Προσπάθησα επίσης νά δείξω 

ότι ή κοινωνική κρίση έχει τις αιτίες στον τρόπο πού οργάνωσε 

ή δεξιά τήν κοινωνία μας. Στά κείμενα πού δημοσιεύτηκαν στά 

βιβλία "'Κ δομική αντιπολίτευση" 1979 καί Πολιτική κυβέρνηση, 

Δίκαιο" 1981 δίνω παραδείγματα μέ πιό τρόπο ή χώρα μας θά ξεπε

ράσει τό σημερινό βάλτωμα. 
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Σήμερα στην έλλάδα υπάρχουν οι προϋποθέσεις γιά νά κυριαρ

χήσουμε την εξέλιξη του τόπου μας. "Εχουμε τις απαραίτητες πλου

τοπαραγωγικές πήγες και τό κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό. Χρειά

ζεται δμως πολιτική διάφορη από εκείνη της Κέας Δημοκρατίας, 

σοσιαλιστική πολιτική. Χρειάζεται αξιοποίηση των γνώσεων μας, 

μελέτη, σχεδιασμός. Χρειάζεται αδυσώπητη κριτική στην προχειρό

τητα, στις εύκολες λύσεις, στίς παλαιοκομματικές συνθήκες της 

δεξιάς. Τό ΠΑΣΟΚ αγωνίζεται γι'αυτό, γιά μιά νέα διακυβέρνηση 

της χώρας. Γιά μιά κυβέρνηση αποφασισμένη γιά την αναμόρφωση 

της κοινωνίας καί ικανή νά πραγματώσει τήν αλλαγή, Γιά μιά κυ

βέρνηση πού θά καθοδηγήσει τήν πορεία προς μιά Έλλάδα κοινωνι

κά δίκαιη, δημοκρατική κάί εθνικά περήφανη. 

Είμαι υποψήφιος βουλευτής στην πρώτη περιφέρεια της Αθή

νας. 'Ελπίζω μέ τήν υποστήριξη σου νά μπορέσω νά συνεχίσω τό πο

λιτικό αγώνα στή Βουλή ως μέλος της κοινοβουλευτικής εκπροσώπη

σης του ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

Μέ φιλικούς χαιρετισμούς 

Κ. Σημίτης(υπογραφή) 
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Με άρθρα στον ημερήσιο καί περιοδικό τύπο προσπάθησα νά άμφισβη-

L. τήσω τυποποιημένες παραστάσεις και πρακτικές της πολιτικής μας 

Γωής και νά περιγράφω πώς πρέπει νά οργανωθεί και νά έργάΓεται 

ένα σοσιαλιστικό κόμμα. Προσπάθησα επίσης νά δείξω ό'τι ή κοινω

νική κρίση έχει τίς αίτιες στον τρόπο πού οργάνωσε ή δεξιά τήν 

κοινωνία μας. Στά κείμενα πού δημοσιεύτηκαν στά βιβλία " Ή δομι

κή αντιπολίτευση" 1979 καί "Πολιτική κυβέρνηση, ί ίκαιο" 1981 δί

νω παραδείγματα μέ πιό τρόπο ή χώρα μας θά ξεπεράσει τδ σημερινό 

βάλτωμα. 

Σήμερα στην 'Ελλάδα υπάρχουν οί προϋποθέσεις γιά νά κυριαρχήσου

με τήν εξέλιξη του τόπου μας. "Εχουμε τίς απαραίτητες πλουτοπα

ραγωγικές πηγές καί τό κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό. ΧρειάΓεται 

όμως πολιτική διάφορη από εκείνη της Νέας Δημοκρατίας, σοσια

λιστική πολιτική. ΧρειάΓεται αξιοποίηση των γνώσεων μας, μελέτη, 

σχεδιασμός. ΧρειάΓεται αδυσώπητη κριτική στήυ προχειρότητα, στίς 

εύκολες λύσεις, στίς παλαιοκομματικές συνθήκες της δεξιάς. Τό 

ΠΑΣΟΚ άγωνίΓεται γι'αυτό, γιά μιά νέα διακυβέρνηση της χώρας. 

Γιά μιά κυβέρνηση αποφασισμένη γιά τήν αναμόρφωση της κοινωνίας 

καί ικανή νά fr*cry^qtifgi
w
 τηήη Γπτπχηυς τη^ αλλαγή. Γιά μιά κυβέρνη

ση πού θά καθοδηγήσει τήν πορεία προς ĴLQ: Ελλάδα κοινωνικά δί

καιη, δημοκρατική καί εθνικό? περήφανη. 
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F^ 

έπ̂ ίγγελ' ικη/μ< 

Σπούδασα νομικά καί οικονομικά στη Γερμανία καθ στην Αγγλία. 

*" Ασχολήθηκα με πολλά από τά προβλήματα πού συναντάμε στίς 

σύγχρονες βιομηχανικές κοινωνίες, όπως τόν τρόπο λειτουργίας 

των δημοσίων επιχειρήσεων, την προστασία των καταναλωτών καί 

τήν τεχνολογική εξέλιξη. Οί εργασίες μου τόσο με μορφή άρθρων 

όσο καί βιβλίων δημοσιεύτηκαν στά ελληνικά, γερμανικά καί 

αγγλικά. Ή δουλειά μου αυτή μου επέτρεψε νά αναγορευτώ δι

δάκτορας (1958) καί υφηγητής (1970) στή Γερμανία. Τδ 1971 

εκλέχτηκα τακτικός καθηγητής του εμπορικού δικαίου στό 11α ν ε-

πιστήμιο του Γκίσσεν (Γερμανία). Σήμερα διδάσκω στην Πάντειο, 

όπου εκλέχτηκα παμψηφεί ως τακτικός καθηγητής τό 1977« Στην 

'Ελλάδα εργάστηκα καί ώς δικηγόρος. 



To 1965 είχα πρωτοστατήσει στην ίδρυση του 'Ομίλου "Αλέξανδρος 

Παπαναστασίου". Σκοπός του ήταν υά μελετήσει βασικά προβλήματα 

της ελληνικής κοινωνίας καί νά παλέψει γιά τή λύση τους. 

Ήδικτατορία διέκοφε τή δουλειά μας καί έσήμανε τήν αρχή ενός 

νέου καί πιό έντονου αγώνα. "Αμεσο καθήκον η'ταν ή αντίσταση 

στο φασιστικό καθεστώς. Γιά. δύό χρόνια μέ μέλη του ομίλου καί 

πολλούς άλλους δημιουργήσαμε ομάδες, μοιράσαμε προκηρύξεις, 

οργανώσαμε διαμαρτυρίες καί χρησιμοποιήσαμε εκρηκτικά. Οι έ-

νέργειέο μας έδωσαν επανειλημμένα τήν αφορμή στον ξένο τύπο νά 

υπογραμμίσει τήν αντίθεση του ελληνικού λάου στό πραξικόπημα. 

Ή ασφάλεια επιδίωξε υά μέ συλλαβή τόν 'Ιούλη του 1969·Απέφυγα 

τή σύλληψη, εΓηοα κρυμμένος καί διέφυγα μετά από δύο μήνες πα

ράνομα στό εξωτερικό. Ή χούντα συνέλαβε τή γυναίκα μου καί τήν 

κράτησε σέ απομόνωση. 

Στό εξωτερικό εντάχθηκα (1970) στό Πανελλήνιο 'Απελευθερωτικό 

Κίνημα (ΠΑΪΟ πού είχε ιδρύσει Ό Ανδρέας Παπανδρέου. "Εγινα 

μέλος του Εθνικού Συμβουλίου του. /ιοργάνωσα τήν αποστολή της 

βοήθειας πού Γητουσαν δσοι άγωνίΓονταν στην 'Ελλάδα. Συμμετέσχα 

σέ συγκεντρώσεις σέ πολλές ευρωπαϊκές πόλεις, δημοσίευσα άρθρα 

καί πήρα jj-έρος σέ ραδιοφωνικές εκπομπές στή Γερμανία καί στην 

Αγγλία.^ 
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Γεννήθηκα στην Αθήνα τό 1936. 'Σπούδασα νομικά και οικονομικά '
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στή Γερμανία καί στην 'Αγγλία^\Τά,ενδιαφέροντα· μοιιστράφηκαν 

γύρω από τους νομικούς^ίανόνες^/τής οικονομικής ζωης^ Άσχολή- LCÙCT 

θηκα με πολλά από τά προβλήματα πού συναντάμε στις σύγχονες 

ιομηχανικες κοινωνίες, όπως τόν τρόπο λειτουργίας των δημο

σίων επιχειρήσεων, τήν προστασία των καταναλωτών καί τήν τεχνο

λογική εξέλιξη. Οι εργασίες μου τόσο σε μορφή άρθρων όσο καί 

βιβλίων δημοσιεύτηκαν στά ελληνικά, γερμανικά καί αγγλικά. 

Ή δουλειά μου αυτή μου επέτρεψε νά αναγορευτώ διδάκτορας 

(1958) καί υφηγητής (197^) στή Γερμανία, ϊό 1971 εκλέχτηκα 

τακτικός καθηγητής του εμπορικού δικαίου στό Πανεπιστήμιο του 

Γκίσσεν (Γερμανία). Σήμερα,, διδάσκω στην Πάντειο, όπου έκλέχτη-

κα ως τακτικός καθηγητής (|π>σης^παμψηφεί τό 1977·/Στην , Έλλά-\ 

κηγ6Ρος. _ , ^ Λ ^ ί 1 ί ^ 

(Σέ νέα σελίδας > ^ fflf^?J¡£ ^ 

δα εργάστηκα καί ώς δίκη· 

XLOÜGÍUC et Uèc^Q^aitC 

ο ί κ ο γ ε ν ε ι α κ ή μου ι σ τ ο ρ ί α - ο ί γ ο ν ε ί ς μου ε ι -(Ή δουλειά μου 

\Çp Ι χ « υ συμμετάσχει ενεργά στην αντιστοίχ^-κατα των Γερμανών- μέ ε 
vJĴ C 

πεισαν από νωρίς ότι χωρίς οργανωμένη πολιτική δράση δέν μπορεί 

νά ξεπεραστεί ή κοινωνική καί οικονομική καθυστέρηση της χώρας 

μας. Πρωτοστάσησα γι'αυτό τό 1965 στην Ίδρυση του 'Ομίλου " Α 

λέξανδρος Παπαναστασίου". Σκοπός του ήταν νά μελετήσει βασικά 

προpXjMjffi-Î̂ της ελληνικής κοινωνίας καί νά παλέψει γιά τή λύση 

τους/|Σ| συγκέντρωση του ομίλου χοτ̂ σ-ΐμοποίησε γιά πρώτη φορά 

>σί/α ó Ανδρέας Παπανδρέου^βν όρο "κατεστημένο" πού καθιερώ

θηκε μετά στην έλληνική^γ-λωσσαJ[^ δικτατορία μας υποχρέωσε σέ 

νέα μορφή πολιτικής δουλειάς. Προσπαθήσαμε μέ τά μέλη του ομίλου 

καί άλλους νά διαδηλώσουμε εμτρακτα τήν αντίθεση του ελληνικού 

λάου στό πραξικόπημα καί στους ξένους προστάτες του.J Μοιράσαμε 

Φ} ÇUlXrCX- προκηρύξεις, οργανώσαμε διαμαρτυρίες καί χρησιμοποιήσαμε έκρηκτι-

ΓΟΟt€Χ κάΓ)Ή ασφάλεια έπ̂ ιδιώξε νά μέ συλλαβή τόν 'Ιούλη του 1969¿ - Ί „ τ ε -

ΧΝ να 

φυγά τή σύλληψη^ 5,&ζησα κρυμμένος καί διέφυγα μετά από δύο μήνες 

'/•ο ο ρ flu to υ παράνομα στό ε ξ ω τ ε ρ ι κ ό . (Έ αστυνομία ^άε^Ατ^-^κοοοτιά^εια. 

νά j^g_g2t^áao^~rvá παραδοθώ (συνέλαβε τή γυναίκα μσυ^καί τήν κρά-

Γ ί̂οο Μ^ ^ « " Τ * fej^V/V ¿ç haw TOiWüUiaí . ^ 

\ rf., , 1 J<tfté i atei) crt e v i t i t i cs.00 
. eco ¿dxeö (J 
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-τησε σέ απομόνωση. Μέχρι ̂ ή ι>€ταπολίτευση εκκρεμούσαν εναντίον 

μου κατηγορίες γιά άπόπειρβς εμπρησμού καθ παράβαση του νόμου 

γιά τις εκρηκτικές ΰλ&^Γ I i«fê  

Στό εξωτερικό εντάχθηκα στό Πανελλήνιο 'Απελευθερωτικό 

Κίνημα (ΠΑΚ) πού είχε ιδρύσει ó Ανδρέας Παπανδρέου. Bykνα μέ

λος του Εθνικού Συμβουλίου του. Διοργάνωσα την αποστολή της 

ίοποιασδήποτε} βοηθείας ζητούσαν γιά τόν αγώνα τους όσοι αγωνί

ζονταν στην Ελλάδα-, συμμετέσχα σέ συγκεντρώσεις σέ πολλές ευ

ρωπαϊκές πόλεις., /δημοσίευσα άρθρα καί πήρα μέρος σέ ραδιοφωνικές 

εκπομπές στή Γερμανία καί τήν Αγγλία. 

% 

Τό καλοκαίρι του 1974 μέ τήν καθοδήγηση του Ανδρέα Πα

πανδρέου ξεκινήσαμε τήν προσπάθεια γιά τήν ίδρυση ενός φορέα 

των προοδευτικών δυνάμεων της χώρας μέ στόχο μιά σοσιαλιστική 

καί δημοκρατική Ελλάδα. Τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. ιδρύθηκε στις 3 του 

Σεπτέμβρη 1974·· Συνεργάστηκα, τόσα Pjh διατύπωση της διακήρυξης 

του δσο καί του καταστατικού του.' Είμαι μέλος της Κεντρικής Ε 

πιτροπής του ΠΑ.ΣΟ.Κ, στην οποία εκλέχτηκα τόσο τό 1975 δσο καίν. t ^ ^ ° ü ^ 
\{0-

τό 1977 άπό τίς συνδιασκέψεις TÍIivu-μελων του. 'Γ ,ΟΙ ÎO<-O C 

t Στό δημοψήφισμα τοΪ3 1974
ί
|»μουν ενΊας—άπό τους τέσσε 

τωΛΑ~μεΛ.ων του. >r , n ι &^j -* 

^ Στό δημοψήφισμα του 1974*«μουν εναςάπό τους τεσσερεις ο

μιλητές της δημοκρατικής παράταξης, στίμ̂  τηλεόρα-Θ^,^ήν ομιλία 

μου/λογόκρινε ή^ύβέρνηση^τΣτρεφόταν είπε προσωπικά,,κάτά του 

¡¿*fjr^\ J«M^QJÍÉK¿^SZ'^Εκτελεστικού Γραφείου του Κινήματος t w k < W , o ' 

tMffîfïι 1976-79) επιδίωξα πρώτα άπ'δλα τή δημιουργία μιας πλατειάς 

καί αποτελεσματικής οργάνωσης. Γιά τό σκοπό αυτό επισκέφτηκα 

σχεδόν όλους τους νομούς της χώρας καί συνέβαλα στή δημιουργία 

καί κινητοποίηση των νομαρχιακών οργανώσεων. 

Τόσο στίς εκλογές του 1974- δσο καί του 1977 εκπροσώπησα 

τό Κίνημα στίς δημόσιες συγκεντρώσεις στή Λεβαδιά, στον Πύργο, 

στή Σπάρτη, στή Κεφαλλονιά, καί σέ ,am¿c επαρχιακές πόλεις. Ace sea 

ί Επίκεντρο της δραστηριότητας μου ήταν επίσης ή μελέτη των προβλη-

/-/Λ μάτων της πατρίδας μας, ή πρόταση λύσεων καί ή προβολή των άπό-

Α, AÍflΛήψεων του Κινήματος. Εργάστηκα γιά τίς θέσεις του ΠΑ.Σ 

στό Σύνταγμα του 1975»(δημοσιεύτηκανχμε τό τίτλο " Σύν 

.ΣΟ.Κ. πάνω 

'τάγμα γιά 

μιά δημοκρατική Ελλάδα") κάί πάνω στην EGK - κυκλοφόρησαν σέ 

βιβλίο μέ τόν τίτλο "Ελλάδα καί κοινή αγορά, ó 'αντίλογος". Δού-
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-λεψα γιά τό πρόγραμμα του Κινήματος που κυκλοφόρησε στις εκλογές 

του 1977 με τόυ τίτλο "Κατευθυντήριες γραμμές κυβερνητικής πολιτι

κής του ΠΑΣΟΚ". Συνεργάστηκα σε πολλά άλλα κείμενα του Κινήματος, 

Σιμιμετέσχα σέ δημό

σιες συγκεντρώσεις και συζητήσεις πάνω "στά σημαντικά προβλήματα 

της πολιτικής επικαιρότητας τόσο στην Αθήνα όσο και στά περισσό

τερα επαρχιακά κεντοβίΤ Την αντίθεση του Κινήματος στην ένταξη της 

χώρας στην EÜK άνάπτ^α σε δεκάδες συγκεντρώσεις. Έδωσα γιά τό 

ίδιο θέμα συνεντεύξεις στά ραδιοφωνικά καί τηλεοπτικά δίκτυα του 

εξωτερικού (Μπί-ίαπί-Σί , -άεύ-τερο-η:ρ4̂ £α̂ ιμα-τή\ς_γερμανικηςι τηλεόρα

σης, 'Ολλανδική τηλεόραση κ.λ.π.) .f Εκπροσώπησα τό Κίνημα σέ 

|| διεθνείς συναντήσεις. Συμμετέσχα έτσι στή συνάντηση των σοσια-

rtúu^il λιστών ηγετών της νότιας Ευρώπης στό Ληχαρ. τό~1975» β<ϊί)ν οποίος 

Ι παραβρέθηκαν οι Ειττεραν, Ικουςαλες, Κραξι και Σοαρες τ*αΐ στη δη

μόσια συζήτηση στό πητ.υρ.ΐϊΐ.πτήμιο του .Ντέλφτ με τόν 'Ολλανδό υπουργό 

εξωτερικών Βάν ντερ Στούλ/ Hi άρθρα στον ημερήσιο καί περιοδικό 

τύπο προσπάθησα νά αμφισβητήσω τυποποιημένες παραστάσεις καί πρακτι

κές της πολιτικής μας ζωής καί νά περιγράψω πώς πρέπει νά οργανωθεί 

καί νά εργάζεται ενα σοσιαλιστικό κόμμα. Προσπάθησα επίσης νά δεί

ξω οτι ή κοινωνική κρίση έχει τίς αιτίες στον τρόπο πού οργάνωσε ή 

δεξιά τήν κοινωνία μας. Στά κείμενα πού δημοσιεύκτηκαν στά βιβλία 

" Ή δομική αντιπολίτευση" 1979 καί "Πολιτική κυβέρνηση, Δίκαιο" 

1981 δίνω παραδείγματα μέ πιό τρόπο ή χώρα μας θά ξεπεράσει τό ση-

^> f μ̂ ερινό βάλτωμα. 

oUOUcp^v'li πορεία γιά μιά 'Ελλάδα κοινωνικά δίκαιη, δημοκρατική καί εθνικά 

-—"* * περήφανη, είναι συννυφασμέυη μέ μελέτη, σχεδιασμό, συνέπεια καί α

γωνιστικότητα, ί t ι; m 

Ειναν ή-4φώτη--φορ« πού είμαι.-υποψήφιος βουλ,ευτηςί* 'Ελπίζω μέ 

τήν υποστήριξη σου νά μπορέσω νά συνεχίσω τό πολιτικό αγώνα στή 

Βουλή ως μέλος της κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης του ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

ÖÖÜtß 

hu (¿céwii^o^a^- te 
Λ^ m] ψ 

I cLc ^jj^ujudig'ticrrTTn^ uà, co 

( ¿Uf^ntjutE f«J re e < ,W g / Va^c • 



Í*H "Αλλαγή"δεν είναι για τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. ενα απλό πολιτικό σύνθη

μα. Είναι, μιά βαθιά όραματική διεργασία στή ουνείδηοη του ελληνικού 

λάου, ενα ιστορικό αίτημα γιά την ολοκλήρωση της έθνικοκοινωνικής 

του πορείας, άπ'τήν οποία τον εκτρέπουν συστηματικά οί ντόπιες καί 

ξένες δυνάμεις της αντίδρασης καί της συντήρησης^ Αλλαγή σημαίνει 

εξασφάλιση των προϋποθέσεων γιά μιά ουσιαστική εθνική ανεξαρτησία, 

γιά νά αποδεσμευτεί ή χώρα μας άπ'τά ξένα πολιτικά καί στρατιωτικά 

κέντρα αποφάσεων, νά σταματήσει ή διάβρωση του κράτους, άπό ξενοκίνη-

τους μηχανισμούς καί νά απαλλαγεί ή εθνική οίκονομία άπό τόν καθο

ριστικό έλεγχο καί εξάρτηση των πολυεθνικών μονοπωλίων. Σημαίνει νά 

αναχαιτιστεί ή ξένη πολιτιστική διείσδυση πού απειλεί νά αποκόψει 

τό λαό, καί προπάντων τους νέους άπό τίς πολιτιστικές του ρίζες καί 

τήν ιστορία του . Σημαίνει ακόμα νά. εξασφαλιστεί ή διαδικασία γιά 

τήν κατάκτηση καί κατοχύρωση της λαϊκής κυριαρχίας καί της κοινωνι

κής απελευθέρωσης του εργαζομένου "Ελληνα, ώιά τέτοια αλλαγή, όπως 

τήν οραματίζεται τό ΠΑ.ΣΟ.Κ., συνεπάγεται παραπέρα πλάτεμα των δημο

κρατικών θεσμών, κατοχύρώοη της ατομικής καί συλλογικής ελευθερίας 

καί εγκαθίδρυση μιας οικονομικής δημοκρατίας, πού θά δημιουργήσουν 

τίς προϋποθέσεις γιά μιά σταθερή πορεία τής Ελλάδας προς ανώτερες 

μορφές κοινωνικής οργάνωσης καί δημιουργίας. 

Ανδρέας Παπανδρέου 



Βιογραφικά Στοιχεία 

Πβοσαπ^πά
 :
 Ημερομηνία γέννησης 2?.6.?6 'Αθήνα 

Πατέρας : Γεώργιος Σημίτης, δικηγόρος, καθηγητής 

A£OJQE (άπό τ6 ϋειραιά) 

¿Ιητερα: Φανή τό γένος Χριστοπούλου (άπό τό ύύργο) 

Γ.αντρεμμένος με τη -.άφνη τό γένος '/.ρκαδίου 

¿υό παιδιά 

Σπουδές : Νομικά και Οικονομικά 

Στη Ιερμανία (πανεπιστήμιο BARBÜRG) 195^-1959 

Στην 'Αγγλία (Γ· I SCHOOL Of SCOHCUICS) 1961-63 

ιδάκτορας της Κοαικης στό HARBURG 1959 

Û ικηγόρος από τό 1961. δικηγόρος παρά '/<ρείω πάγω 

l̂ ií2̂ 1ltaí£iiíú_21l2ai.2¿£2i¿ís : '-Φ^ΎΤ^ς 1 0
^ πανεπιστήμιου της 

¡Ιωνσταντίας (Γερμανία') 197"1 

ϊακτικός καθηγητής του εμπορικού και του αστικού 

δικαίου του πανεπιστημίου του Γκίσσεν 1971-1975 

Ταχτικός καθηγητής του εμπορικού δικαίου στή ι,άντειο 

ά-ό τό 1977. 

Βιβλία νομικά στά ελληνικά : Τό 6ίκαίωμα έπί της Ιςρευρέσεως 1967 

Τό πλασματικό ενέχυρο 1967 

Βιβλία ατά γερμανικά : Χρηστά ηθη >ιαί δημόσια τάζη 1959 

Ή προστασία του καταναλωτή 1976 

"r.pdpa σε ελληνικά, γερμανικά καί αγγλικά νομικά, περιοδικά. 

-II-

ΓΙολιτικά 

1965: ίδρυση του 'Ομίλου ' "Λεξσνδρος Παπαναστασίου (όμιλος το-

λιτικης έρευνας ηαί μελετών). 

1967-1969 : Αρ&οη Kr-τά της χούντας. 'Αποφεύγει τη σύλληψη πσί 

διαφεύγει παράνομα στό εξωτερικό. Παραπομτή στό Στρατο

δικείο γιά απόπειρα εμπρησμού καί napapvcr) του νόμου 
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γιά τίς εκρηκτικές ΰλες. 

1 9 7 Γ : ' ütln'i τηΓι ' f . ñ m v r m Vii). prm> f rrn τπΓί It.-t »ic> > η ιι f r.n •* Λ ι^. > L J ι Π ^ ,.,_ 

^ ι κ ο υ Κινήματος (HAK). 

1969-1974. Παραμονή στή Γερμανία, Συμμετοχή σέ δημόσιες συγκεντρώ

σ ε ι ς κατά της δ ι κ τ α τ ο ρ ί α ς , ραδιοφωνικές εκπομπές, δ ι α λ έ 

ξ ε ι ς , αρθρογραφία, "«¿ftfioo >C¿A»IU©O Xi»u&t>u¿iao to« Tiau ¿gn'uuxJ 
3 .9 .197^ i ^ Ι δ ρ υ τ ι κ ό μέλος τοιτ ΙΙΑ7Σ0.Κ. r- * ». j 

Μέλος του Ε κ τ ε λ ε σ τ ι κ ο ύ Γραφείου του (1974-75» 1976-1979) 
Μέλος της Κεντρικής Ε π ι τ ρ ο π ή ς του ι ΙΑΣΟΚ » £^ή ν i i» ν &λλην ¿α 
>1Γν?ΐΚΤΠ»Γφη ^ 1 ^ 7 7 ^ T i ' i n p i n r ι ι ιπιί i i i j ^ A » 1 1 1 I IJ I LUÍ ΜΛ\Α ι ή υ 

εκλογή tfjr. fcdk. 
Î974 ^ Ο μ ι λ ί α άπδ^ .εδραση γ ιά τή δημοκρατία στό 6ημοψήφ^σμ.α 

i m « . f l 0 f i .Κύριοι τομείς ασχολίας:-¿ς^μχλβξ ^oû ftrf!. Προγραμματικές θέ

σεις του Κινήματος κσί διαφώτιση. Συμμετοχή στήυ εκπόνηση 

της διακήρυξης της 3ης του Σεπτέμβρη, του Καταστατικού, των 

Κατευθυντηρίων γραμμών κυβερνητικής πολιτικής (1977)-Συμμε

τοχή στην εκπόνηση καί προβολή των θέσεων του Κινήματος 

γιά τό Σύνταγμα του 1975 και τήυ Ε.O.K. 'Ομιλίες καί συμ

μετοχή σέ δημόσιες συΓητήσεις πάνω στά σημαντικά προβλήμα

τα της πολιτικής επικαιρότητας στην Αθήνα καί σέ δλους 

τους νομούς της χώρας. 'Ομιλίες στίς εκλογές 197^,1977 στά 

επαρχιακά κέντρα. Συνεντεύξεις στά ραδιοφωνικά καί τηλεοπτι

κά δίκτυα του εξωτερικού (BBC, 'Ολλανδική τηλεόραση, Β' 

πρόγραμμα της Γερμανικής τηλεόρασης κ.λ.π."). 

Πολιτικά άρθρα σέ εφημερίδες καί περιοδικά 

Βιβλία : Ή δομική αντιπολίτευση 1979 



Αγαπητέ φίλε 

Είμαι γιά πρώτη φορά υποψήφιος βουλευτής. Τό φυλλάδιο τούτο σκο

πό έχει νά σέ κατατοπίσει γιά τό ποιος είμαι καθ ποια ήταν ή πο

λιτική μου προσφορά μέχρι σήμερα. 

Γεννήθηκα στην Αθήνα τό 1936. Σπούδασα νομικά καθ οικονο

μικά στή Γερμανία καί στην Αγγλία. Άσχολήθησα με πολλά άπό τά 

προβλήματα πού συναντάμε στίς σύγχρονες βιομηχανικές κοινωνίες, 

όπως τόν τρόπο λειτουργίας των δημοσίων επιχειρήσεων, τήν προστα

σία των καταναλωτών καί τήν τεχνολογική εξέλιξη. Οι εργασίες μου 

τόσο σε μορφή άρθρων δσο καί βιβλίων δημοσιεύτηκαν στά ελληνικά, 

γερμανικά καί αγγλικά. Ή δουλειά μου αυτή μου επέτρεψε νά άναγο-

ρευτω^ διδάκτορας (1958) καί υφηγητής (1970) στή Γερμανία. Τό 

1971 εκλέχτηκα τακτικός καθηγητής του εμπορικού δικαίου στό Πανε

πιστήμιο του Γκίσσεν (Τεοιιανία). Σήαεοα διδάσκω στην Πάντειο, ο

πού έκλέχτηκα/ως τακτικός καθηγητής^^χμψηφεΡ τό 1977· Στην Ελλά

δα εργάστηκα καί ώς δικηγόρος. 

Ή οίκογενειακή μου ιστορία- οι γονείς μου είχαν συμμε

τάσχει ενεργά στην αντίσταση κατά των Γερμανών- ήταν αφορμή νά 

ενδιαφερθώ άπό νωρίς γιά τήν πολιτική. Οι γνώσεις καί οι εμπει

ρίες πού απέκτησα στό πανεπιστήμιο καί στή δουλειά μου μέ έπεισαν 

δτι χωρίς οργανωμένη πολιτική δράση δέν μπορεί νά ξεπεραστεί ή 

κοινωνική καί οικονομική καθυστέρηση της χώρας μας. Πρωτοστάτησα 

γι'αυτό τό 1965 στην 'ίδρυση του 'Ομίλου "Αλέξανδρος Παπαναστα-

σίου". Σκοπός του ήταν νά μελετήσει βασικά προβλήματα της ελληνι

κής κοινωνίας καί νά παλέψει γιά τή λύση τους. 

Ή δικτατορία έσήμαυε τήν αρχή ενός νέου καί πιό έντονου 

αγώνα. "Αμεσο καθήκον ήταν ή αντίσταση στό φασιστικό καθεστώς. 

Γιά δύο χρόνια μέ μέλη του ομίλου καί πολλούς άλλους δημιουργήσα

με όμάδε ς, μοιράσαμε προκηρύξεις, οργανώσαμε διαμαρτυρίες καί 

χρησιμοποιήσαμε εκρηκτικά. Οι ενέργειες μας έδωσαν επανειλημμένα 
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τήν αφορμή στον ξένο τύπο νά υπογραμμίσει την αντίθεση του ελληνι

κοί) λαοΰ στό πραξικόπημα. Ή ασφάλεια επιδίωξε νά με συλλαβή τόν 

Ιούλη του 1969. 'Απέφυγα τη σύλληψη, έζησα κρυμμένος καί διέφυ

γα μετά άπό δύο μήνες παράνομα στό εξωτερικό. Ή χούντα συνέλαβε 

τη γυναίκα μου καί την κράτησε σε απομόνωση. 

Στό εξωτερικό εντάχθηκα (1970) στό Πανελλήνιο Απελευθερωτι

κό Κίνημα (ΠΑΚ) πού είχε ιδρύσει ó Ανδρέας Παπανδρέου. "Εγινα μέ

λος του 'Εθνικού Συμβουλίου του. Διοργάνωσα τήν αποστολή της {¿$tfte¿ 

βοήθειας πού ζητούσαν όσοι αγωνίζονταν στην Ελλάδα. Συμμετέσχα 

σέ συγκεντρώσεις σέ πολλές ευρωπαϊκές πόλεις, δημοσίευσα άρθρα 

καί πήρα μέρος σέ ραδιοφωνικές εκπομπές στή Γερμανία καί στην 

"Αγγλία. 

Τό καλοκαίρι του 197^ μέ τήν καθοδήγηση του Ανδρέα Πα

πανδρέου ξεκινήσαμε τήν προσπάθεια γιά τήν ίδρυση ενός φορέα των 

προοδευτικών δυνάμεων της χώρας μέ στόχο μιά σοσιαλιστική καί δη

μοκρατική Ελλάδα. Τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. ιδρύθηκε στίς 3 του Σεπτέμβρη 197^. 

Συνεργάστηκα τόσο στή διατύπωση της διακήρυξης της 3 του Σεπτέμβρη 

δσο καί του καταστατικού του. Είμαι μέλος της Κεντρικής Επιτρο

πής του ΠΑ.ΣΟ.Κ., στην οποία εκλέχτηκα τόσο τό 1975 δσο καί τό 

1977 άπό τίς T V rií̂ Ymrri.r των μελών του. 

Τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. μου ανέθεσε στό δημοψήφισμα του 197^ νά αναπτύ

ξω τίς θέσεις του γιά τή δημοκρατία άπό τήν τηλεόραση. "Ημουν έ

νας άπό τους τέσσερεις ομιλητές της δημοκρατικής παράταξης. Τήν 

ομιλία μου πού έπεσήμαινε δτι ή βασιλεία αποτελούσε δικλείδα 

ασφαλείας γιά τή δεξιά λογόκρινε ή τότε κυβέρνηση της Νέας Δημο

κρατίας. 

Ώς μέλος του Εκτελεστικού γραφείου του Κινήματος (1974— 

75ι 1976-79) έπιδιώζ^πρωτα άπ'δλα τή δημιουργία μιας πλατείας 
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καί αποτελεσματικής οργάνωσης. Γιά τό σκοπό αυτό επισκέφτηκα σχεδόν 

δλους τους νομούς της χώρας καί συνέβαλα στη δημιουργία και κινητο

ποίηση των νομαρχιακών οργανώσεων. 

'Επίκεντρο της δραστηριότητας μου ήταν επίσης ή μελέτη των 

προβλημάτων της πατρίδας μας, ή πρόταση λύσεων καί ή προβολή των α

πόψεων του Κινήματος. Τόσο στις εκλογές του 1974- όσο καί του 1977 

εκπροσώπησα τό Κίνημα στις δημόσιες συγκεντρώσεις στή Αεβαδ^ά, στον 

Πύργο, στή Σπάρτη, στή Κεφαλλονιά καί σέ άλλες επαρχιακές πόλεις. 

Εργάστηκα γιά τίς θέοεις του ΠΑ.ΣΟ.Κ. πάνω στό Σύνταγμα του 1975 

-δημοσιεύτηκαν σέ βιβλίο μέ τό τίτλο "Σύνταγμα γιά μιά δημοκρατική 

Ελλάδα"- καί πάνω στην ΕΟΚ- κυκλοφόρησαν σέ βιβλίο μέ τόν τίτλο 

"Ελλάδα καί κοινή αγορά, ò αντίλογος". Δούλεψα γιά τό πρόγραμμα 

του Κινήματος πού κυκλοφόρησε στίς εκλογές του 1977 μέ τόν τίτλο 

"Κατευθυντήριες γραμμές κυβερνητικής πολιτικής του Π*̂ ΣΟΚ". Συνεργάστη

κα σέ πολλά άλλα κείμενα του Κινήματος, στίς προτάσεις του καί στίς 

πολιτικές του θέσεις. 

'Εκπροσώπησα τό ΠΑΣΟΚ σέ δημόσιες συγκεντρώσεις καί συζητή

σεις πάνω στά σημαντικά προβλήματα τής πολιτικής επικαιρότητας τόσο 

στην Αθήνα όσο καί στά περισσότερα επαρχιακά κέντρα. Ανέπτυξα 

τήν αντίθεση του Κινήματος στην ένταξη τής χώρας στην ΕΟΚ σέ δεκά

δες συγκεντρώσεις. "Εδωσα γιά τό ίδιο θέμα συνεντεύξεις στά ραδιο

φωνικά καί τηλεοπτικά δίκτυα του εξωτερικού (Μπί-Μπί-Σί, Γερμανική 

τηλεόραση, 'Ολλανδική τηλεόραση κ.λ.πΛ 

Συμμετέσχα γιά λογαριασμό του ΠΑΣΟΚ σέ διάφορες διεθνείς συ

ναντήσεις. Πήρα μέρος στή συνάντηση των σοσιαλιστών ηγετών τής Νό

τιας Ευρώπης στή Γαλλία τό 1975· Στή συγκέντρωση αυτή πού ηταυ ή 

απαρχή τής συνεργασίας τών σοσιαλιστικών κομμάτων τής Μεσογείου 

παραβρέθησαν οι γενικοί γραμματείς τών κομμάτων τής Γαλλίας Μιττε-

ρά, τής 'Ισπανίας Γκονζάλες, τής Ιταλίας Κράξι καί τής Πορτογα

λίας Σοάρες. Μετέσχα στή δημόσια συζήτηση γιά τήν ΕΟΚ στό Πανεπιστή-



-4-

-μιο του Ντέλφτ με τδν τ. 'Ολλανδό υπουργό εξωτερικών Βάν ντερ 

Στούλ. 

Με άρθρα στόυ ημερήσιο και περιοδικό τύπο προσπάθησα νά 

αμφισβητήσω τυποποιημένες παραστάσεις και πρακτικές της πολιτικής 

μας ζωής καί νά περιγράψω πως πρέπει νά οργανωθεί και νά εργάζεται 

ενα σοσιαλιστικό κόμμα. Προσπάθησα επίσης νά δείξω Οτι ή κοινωνική 

κρίση έχει τίς αίτιες στον τρόπο πού οργάνωση ή δεξιά την κοινωνία 

μας. Στά κείμενα πού δημοσιεύτηκαν στά βιβλία " Ή δομική αντιπολί

τευση" 1979 καί Πολιτική κυβέρνηση, Δίκαιο" 1981 δίνω παραδείγματα 

μέ π ιό τρόπο ή χώρα μας θά ξεπεράσει τό σημερινό βάλτωμα 

Σήμερα στην 'Ελλάδα υπάρχουν οι προϋποθέσεις γιά νά κυριαρχή

σουμε τήυ εξέλιξη του τόπου μας. "Εχουμε τίς απαραίτητες πλουτοπα

ραγωγικές πηγές καί τό κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό. Χρειάζεται ό

μως πολιτική διάφορη άπδ εκείνη τής Νέας Δημοκρατίας, σοσιαλιστική 

πολιτική. Χρειάζεται αξιοποίηση των γνώσεων μας, μελέτη, σχεδιασμός. 

Χρειάζεται αδυσώπητη κριτική στην προχειρότητα, στίς εύκολες λύ

σεις, στίς παλαιοκομματικές συνήθειες τής δεξιάς. Τό ΠΑΣΟΚ αγωνίζε

ται γι'αυτό, γιά μιά νέα -κυβέρνηση τής χώρας. Γιά μιά κυβέρνηση 

αποφασισμένη γιά τήν αναμόρφωση τής κοινωνίας καί ικανή νά διαγρά

ψει τους στόχους τής αλλαγής. Γιά μιά κυβέρνηση πού θά καθοδηγήσει 

τήν πορεία προς μιά 'Ελλάδα κοινωνικά δίκαιη, δημοκρατική καί εθνι

κά περήφανη. 

βουλευτής 
Είμαι υποψήφιος στήυ πρώτη περιφέρεια τής Αθήνας. 'Ελπίζω μέ 

τήν υποστήριξη σου νά μπορέσω νά συνεχίσω τό πολιτικό αγώνα στή 

' Βουλή ως μέλος τής κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης του ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

Μέ φιλικούς χαιρετισμούς 

Κ. Σημίτης (υπογραφή7 
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