
Σας μεταφέρω τόν χαιρετισμό του Προέδρου του Κινή- 
ματός μας ’Ανδρέα Παπανδρέου καί τής Κεντρικής ’Επιτρο
πής. Σας μεταφέρω χαιρετιστήριο μήνυμα των μελών καί ό- 
παδών του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήματος πού δου
λεύουν σ’όλη τήν ‘Ελλάδα γιά τήν έκλογική του έπιτυχία. 
Οί προεκλογικές συγκεντρώσεις του ΠΑ.ΣΟ.Κ. έπιβεβαιώνουν 
τήν πλατιά λαϊκή επιρροή τού Κινήματος, τήν απήχηση τής 
πολιτικής του γραμμής. ’Επιβεβαιώνω δτι ή νίκη θά είναι 
δική μας, δτι ή 18η 'Οκτώβρη θά σημάνει τό τέλος τής μο
νοκρατορίας τής Δεξιάς καί τήν απαρχή μιας νέας περιόδου 
στήν ελληνική πολιτική ζωή, περιόδου αλλαγής καί δη
μιουργίας.

Στίς εκλογές πού έρχονται στις 18 ’Οκτώβρη 6 κάθε 
"Ελληνας πρέπει νά κάνει κρίσιμες γιά τή ζωή του τόπου 
επιλογές.

‘Η ‘Ελλάδα βρίσκεται σέ κρίση, κρίση πρώτα άπ’δλα 
οικονομική. Τό 1977 όταν ή Νέα Δημοκρατία σχημάτισε μετά 
τίς εκλογές τή κυβέρνησή της τό κιλό ή φέτα κόστιζε 92 
δρχ. σήμερα κοστίζει 1^6 σύμφωνα μέ τήν έπίσημη διατίμη
ση, τό μπουκάλι γάλα 8 δρχ. σήμερα 21, ή φραντζόλα τό 
ψωμί (1/2 κιλό) 1 3 δρχ. σήμερα 28, τό αυγό 2 , 9 0  σήμερα
πάνω από 6 δρχ. Οί τιμές διπλασιάστηκαν άν δχι τριπλά-

/
σιάστηκαν. Τό τέλος τού χρόνου ή ζωή θά έχει άκριβήνει 
σέ σχέση μέ πέρσι 25% α ν δχι 30%. Τό 1.000 τού 1977 δέν 
έχει σήμερα παρά τήν αξία πού είχαν 30 0 δρχ. τότε.



Στόν πληθωρισμό πού ζούμε αυξάνουν οι τ ιμ ές  αλλά 
6έν αυξάνουν μέ τήν ίδ ια  ταχύτητα δλα τά εισοδήματα.
Οί έργαζόμενοι δέν έχουν τη δυνατότητα νά αναπροσαρμό
ζουν τούς μισθούς τους. 'Α ντίθετα  ο ί έπ ιχειρηματίες 
μπορούν σχεδόν οποτεδήποτε νά αυξάνουν τ ί ς  τ ιμ ές  των 
προϊόντων τους. Οί έργάτες, άγρότες, συνταξιούχοι χάνουν 
έτσ ι καθημερινά άγοραΟτική δύναμη. *Η αγοραστική δύναμη 
πού χάνουν περ ιέρχετα ι στά χέρια των έπ ιχειρηματιώ ν.
*0 ελληνικός πληθωρισμός λ ε ιτο υρ γε ί ώς μηχανισμός αφαί
ρεσης αγοραστικής δύναμης από τούς έργαζόμενους. 'Ανα- 
δ ιανέμ ει τό έθνικό  είσόδημα σέ βάρος των εργαζομένων καί 
υπέρ των μεγάλων εμπορικών καί βιομηχανικών έπ ιχειρήσεων. 
Α ιτία  του πληθωρισμού ε ίν α ι  ή παταγώδης αποτυχία τής 
οίκονομικής πολ ιτ ική ς τής Δ εξ ιά ς , ’τά σωρευμένα λάθη δε
καετιώ ν.

'Η Δεξιά άρνήθηκε κάθε προγραμματισμό καί άνέθεσε 
σέ ίδ ιώ τες καί μόνο έπ ιχειρημ ατίες νά φροντίσουν γ ιά  
τήν οίκονομική ανάπτυξη τού τόπου. Οί κυβερνήσεις τής 
Δεξιάς δέν έπεδίωξαν τόσα χρόνια πού ήταν στήν έξουσία 
τή δημιουργία ενός αποτελεσματικού κρατικού μηχανισμού 
πού θά διαδραμάτιζε καθοριστικό ρόλο στήν ανάπτυξη τής 
ο ίκονομίας, θά προωθούσε τήν ίδρυση νέων βιομηχανιών 
σύμφωνες μέ τ ί ς  άνάγκες τής χώρας, θά βοηθούσε τήν 
τεχνολογική έ ξ έ λ ιξη . Τό κράτος παρέλειψε συστηματικά 
νά άναλάβει τό ίδ ιο  τήν προώθηση των έπενδύσεων στό β ιο-



-μηχανικό τομέα. ’Αδιαφόρησε έπιδεικτικά γιά όποιοδήποτε 
προγραμματισμό της οικονομίας. Τό πενταετές πρόγραμμα 
1976-1981 δέν έγκρίθηκε ποτέ άπό τη Βουλή. Δέν είναι καν 
έτοιμο αν καί πέρασε ή πενταετία που αφορούσε. Οι βιομη
χανίες πού δημιουργήθηκαν έγιναν εύκαιρίακά, χωρίς 
φροντίδα νά ύπάρζει μιά σταθερή βάση γιά τή λειτουργία 
τής οικονομίας, χωρίς προσπάθεια νά ικανοποιούν τίς 
έγχώριες ανάγκες καί νά ανταγωνίζονται πετυχημένα τίς 
ξεένες επιχειρήσεις.

Χαρακτηριστικό τής πολιτικής τής Δεξιάς ήταν δτι τό 
κράτος παρενέβη συνεχώς στά οικονομικά πράγματα γιά νά 
εξασφαλίσει στους ιδιώτες έπιχειρηματίες τά κέρδη πού 
δέν μπορούσαν οι ίδιοι νά αποκτήσουν. Σύμφωνα μέ τίς 
αρχές του οίκονομικοϋ συστήματος μία έπιχείρηση πού δέν 
μπορεί νά πραγματοποιήσει κέρδος πρέπει νά κλείνει. Στήν 
'Ελλάδα ή αρχή αύτή δέν έφαρμόστηκε. ’Επιχειρήσεις 
συνδεδεμένες μέ τούς μηχανισμούς τής Δεξιάς, έπιβίωσαν 
καί κέρδισαν παρ’δλο πού δέν ήσαν ανταγωνιστικές καί δέν 
παρήγαν καλής ποιότητας προϊόντα. Μέ τή προοδευτική πα
ραχώρηση ολο καί περισσοτέρων κινήτρων, μέ φορολογικές 
απαλλαγές, μέ ευνοϊκά έπιτόκια, μέ δασμολογικές απαλλα
γές καί κάθε μορφής επιδότηση τό κράτος τής Δεξιάς στήρι
ξε άντιοικονομικές μονάδες καί δημιούργησε μιά οικονομία 
πού δέν έχει τή δυναμική νά άνταπεξέλθει σέ κρίση. Τά 
χρήματα του 'Ελληνικού λαού διασπαθίστηκαν.



Ή  αίτία της οικονομικής κρίσης πού πέρνα σήμερα 
ό τόπος, ή αιτία του πληθωρισμού, τής πτώσης των έπενδύ- 
σεων, του έλλειμματικού ίσοζυγίου, τής αυξανόμενης α
νεργίας είναι ή προσπάθεια τής Νέας Δημοκρατίας νά εξυ
πηρετήσει τούς λίγους καί δχι τούς πολλούς, νά έξυπηρετή- 
σει τήν όλιγαρχία.

Στήν 'Ελλάδα έπικρατεΐ σήμερα έντονη κοινωνική α
νισότητα. Παράδειγμα τδ φορολογικό σύστημα. Στό έλληνικό 
φορολογικό σύστημα κυριαρχούν οι έμμεσοι φόροι. Οι έμ
μεσοι φόροι, όπως τό χαρτόσημο, ή ό φόρος κύκλου έργασιών 
πού πληρώνουμε δταν αγοράζουμε ένα έμπόρευμα, έπειδή 
είναι φόροι πού πληρώνονται άπό δλους ανεξάρτητα άπό τό 
εισόδημα τους, έπιβαρύνουν τά άτομα μέ χαμηλότερο είσό- 
δημα σέ πολύ μεγαλύτερο βαθμό άπό δσους έχουν ψηλό εισό
δημα. Τδ αποτέλεσμα : Στήν 'Ελλάδα τά νοικοκυριά πού 
βρίσκονται στά κατώτερα κλιμάκια εισοδήματος,οί έργάτες, 
οί συνταξιούχοι, οΐ αγρότες, έπιβαρύνονται συνολικά μέ 
φορολογικές υποχρεώσεις, πού φτάνουν τό 1/3 περίπου τού 
εισοδήματος τους. 'Αλλά καί έκεΐνοι πού βρίσκονται στά 
ανώτατα εισοδηματικά κλιμάκια πληρώνουν έπίσης μόνο 1/3 
τού εισοδήματος τους σέ φόρους. "Ιδια συνολική φορολογι
κή έπιβάρυνση είτε κερδίζεις 1.000 είτε 100.000 δρχ. τό 
μήνα. Τό κράτος τής Δεξιάς άποσπα μέ τό φορολογικό του 
μηχανισμό άπό τούς έργαζόμενους πλεόνασμα γιά νά έξυπηρε- 
τήσει δσους τό νέμονται.



*Η κρίση είναι έντονη καί στη δημόσια διοίκηση.
‘0 κρατικός μηχανισμός δέν μπόρεσε ν'αντιμετωπίσει α
ποτελεσματικά ούτε καν τά καθημερινά προβλήματα του 
λαού. Παιδικές τροφές μέ καρκινογόνες ορμόνες κυκλοφορού
σαν γιά χρόνια στην αγορά γιατί δέν υπήρχαν κατάλληλα 
έργαστήρια νά τίς ελέγξουν. Οι πυρκαϊές αποτελούν κάθε 
καλοκαίρι μόνιμο φαινόμενο, γιατί δέν έχει γίνει καμμιά 
προσπάθεια συστηματικής πρόληψης καί καταπολέμησής τους.
'Η αστυνομία άποδείχτηκε ανίκανη νά συλλάβει τούς εμπρηστές 
των μεγάλων καταστημάτων τής 'Αθήνας. ‘Ηχημική σύνθεση 
του νέφους πού άπει,λει τήν υγεία τριών έκατομμυρίων ατό
μων στήν 'Αθήνα δέν είναι ακόμη γνωστή. Οι σταθμοί μέτρη
σης καί ανάλυσης λειτουργούν έλαττωματικά.

*0 κρατικός μηχανισμός σήμερα είναι μηχανισμός προώ
θησης ίδιωτικού κέρδους καί όχι κοινωνικός μηχανισμός 
πού αντιμετωπίζει καί λύνει τά προβλήματα τής πλειοψηφίας 
του λαού.

'Ισχυρίζεται ή Νέα Δημοκρατία ότι ή πολιτική της 
είναι άποδεσμευμένη άπό τά συμφέροντα μιας τάξεως. 'Αλλά 
ή πολιτική καί ή κοινωνιολογία δέν γνώρισαν ποτέ πολιτικό 
κόμμα πού νά μή στηρίζεται σέ ορισμένη κοινωνική τάξη. ‘Η 
Νέα Δημοκρατία υπερασπίζεται τά συμφέροντα τής έλληνικής 
μεταπρατικής τάξης, των μεγαλοεπιχειρηματιων, των πολυεθνι
κών εταιριών. Τδ ακαθάριστο αγροτικό είσόδημα αυξήθηκε τά 
δύο τελευταία χρόνια ελάχιστα. Τά κέρδη τών είσαγωγικών



έπιχειρήσεων αντίθετα πολλαπλασιάστηκαν. "Οταν ό εισαγω
γέας αυτοκινήτων κέρδιζε τά πρώτα χρόνια τής τετραετίας 
κάθε χρόνο δεκάδες έκατομμύρια, δταν τό φορολογικό 
σύστημα έπιβαρύνει τά μεσαία καί μικρά είσοδήματα ένω 
περιορίζει τή φορολογία γιά τά μεγάλα είσοδήματα, δ
ταν ό βιομήχανος απολαμβάνει πληθώρα φορολογικών κι
νήτρων άλλ’ό αγρότης δέν έχει τήν κρατική υποστήριξη 
είναι ξεκάθαρο γιά δφελος ποιου εργάζεται ή Νέα Δη
μοκρατία, γιά δφελος τής όλιγαρχίας καί των ξένων πατρδ- 
νων της.

Πολλοί "Ελληνες δέν θέλουν παρ’όλα αύτά νά πιστέ
ψουν, δτι πολιτικές παρατάξεις πού αδιαφορούν γιά τά 
συμφέροντα τού κοινωνικού συνόλου, θεωρούν δτι τά δσα 
λέει τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. έχουν κάποια δόση υπερβολής. ’Εμείς τούς 
παρακαλοΰμε ν'άυαρωτηθούν, άν είναι ή δέν είναι τά δσα 
τρωτά έπισημαίνουμε, άπό τήν ύποτέλεια τής έξωτερικής 
πολιτικής μέχρι τή στασιμότητα τού αγροτικού είσοδήματος, 
απόρροια τού οικονομικού καί κοινωνικού συστήματος πού 
έπέβαλε ή Δεξιά. Γιατί υπάρχουν έκατοντάδες φάρμακα, τά 
περισσότερα άπό τά όποια είναι άχρηστα^ Γιατί οί γιατροί 
δίνουν συνταγές άσχετες μέ τίς πραγματικές ανάγκες τού 
άρρωστου^ Γιατί στά δημόσια νοσοκομεία χρειάζεται Ιδιαί
τερη έπίσκεψη στούς διευθυντές καί είδική αμοιβή γιά νά 
σέ χειρουργήσουν ή νά σέ έξετάσουν^ Γιατί δέ δημιουργήθη- 
καν πλήρη νοσοκομεία στήν έπαρχίαί



Γιά κάθε 100 δρχ. που πληρώνει ό ασφαλισμένος του 

ΙΚΑ εισφορά τό χρόνο π α ίρ νε ι 7 δρχ. κοινωνική είσφο- 

ρά(είσφορά τής ολότητας). Γιά κάθε 100 6ρχ. πού πληρώνει 

στό ταμείο του τό χρόνο εισφορά ό ασφαλισμένος του Τα

μείου Χρηματιστών 'Αθηνών πα ίρ νε ι 670 δρχ. περίπου κοινω

νική εισφορά τό χρόνο. 'Αποτέλεσμα οι 114 ολοι κ ι όλοι 

χρηματιστές νά έχουν μιά περ ιουσία  σέ ακ ίνητα , χρεώγραφα 

καί μετοχές 360 περίπου έκατομμύρια.

'Η απάντηση στά ¿ρωτήματα πού τέθηκαν ε ίν α ι  απλή. 

"Όλα αυτά συμβαίνουν γ ια τ ί  τό σύστημα τής ίατρικοφαρμα- 

κευτικής περίθαλψης υπακούει στό νόμο του ιδ ιω τικού 

κέρδους, γ ια τ ί  τό κράτος ά ρ νε ΐτα ι νά δημιουργήσει ένα 

εθνικό σύστημα υ γ ε ία ς , πού θά παρέχει δωρεάν υγειονομική 

περίθαλψη σ ’ ολους τούς π ο λ ίτε ς , γ ια τ ί  γ ιά  τή Νέα Δημο

κρατία καθοριστικό ε ίν α ι  τό συμφέρον τών λίγων έπ ιχ ε ιρη - 

ματιών πού εκμεταλλεύονται τόν τομέα τής υ γ ε ία ς .

'Όλοι ξέρουμε ότι ή έλληνική ύπαιθρος φ θ ίν ε ι .  Πολ

λά χωριά δέν διαθέτουν καν τόν απαραίτητο γ ιά  τή ζωή στό 

χωριό έξοπλισμό, τό δρόμο, τό σχολείο, τό τηλέφωνο. Στίς 

κωμοπδλεις κάθε πιό σημαντικό περιστατικό τής καθημερινής 

ζωής συνοδεύεται άπό τα ξ ίδ ι στήν 'Αθήνα, ή τή πρωτεύουσα



τοΰ νομού. Λείπουν σχολεία , νοσοκομεία, καί κρατικές 

υπηρεσίες με δικαίωμα απόφασης. Γ ια τ ί άπέτυχε μέχρι σή

μερα κάθε προσπάθεια γ ιά  αποκέντρωσηϊ ‘Η απάντηση ε ί 

να ι π ιστεύουμε, καί πάλι απλή. ''Ολα αυτά συμβαίνουν 

γ ια τ ί  ή Δεξιά θέλησε νά στερ ιώσει μέ τόν πιό αποτελεσμα

τικό τρόπο την κυριαρχία της πάνω σ ’ ολόκληρη την οικο

νομική καί πολιτική  ζωή συγκεντρώνοντας δλες τ ί ς  υπηρε

σ ίε ς  στήν ’Α θήνα,γιατί έπεδίωξε καί εχτισ ε ενα αυταρχικό 

κράτος.

Χ ρειάζεται αλλαγή. Πρέπει νά έγκαθιδρύσουμε οίκονο- 

μική δημοκρατία, νά πλατύνουμε τ ί ς  μορφές συμμετοχής 

στήν πολιτική  δ ιαδ ικασ ία , ν ’ απελευθερώσουμε τήν πρωτο

βουλία καί ενεργητικότητα του πολίτη . Οίκονομική καί πο

λ ιτ ικ ή  δημοκρατία θά υπάρξει όταν οι μοχλοί τής οικονο

μικής καί πο λ ιτ ική ς εξουσίας περάσουν άπό τά χέρια των 

λίγων στά χέρια των πολλών. Τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. υποστηρίζει γ ιά  

τούτο τήν κοινωνικοποίηση των τομέων έκείνων πού αποτε

λούν τούς τομείς οικονομικής υποδομής. Γιά νά μπορούν 

οί κρ ίσ ιμ ες έθ ν ικ ές  επ ιλογές νά παίρνοντα ι υπεύθυνα άπό 

όργανα πού ελέγχονται άπό τόν ελληνικό λαό. Γιά νά υ

πάρξει προγραμματισμός τής οίκονομικής δραστηριότητας.



Γιά νά άξιοποιηθουν οι πλουτοπαραγωγικοί πόροι της χώ

ρας. Γιά νά χτιστούν έργοστάσια αντί ξενοδοχεία. Γιά 

νά δίνωντα,ι δάνεια στους βιοτέχνες καί δχι στους μεγα- 

λοεφοπιστές. Γιά νά πουλιώνται τά αγροτικά μας προϊόντα 

καί νά μή σαπίζουν τά ροδάκινα στις αγορές της Γερμανίας.

Τό ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει την ουσιαστική αποκέντρωση καί την 

πολιτική αυτοδιαχείριση. Γιά νά μπορεί ή ελληνική ύ

παιθρος ν’αντιμετωπίζει αυτόνομα καί χωρίς περιορισμούς 

τά προβλήματά της. Γιά νά έχει ό δήμος καί ή κοινότητα 

τούς δικούς τους πόρους. Γιά νά συμμετέχει ό κάθε πολίτης 

καθημερινά στίς αποφάσεις πού αφορούν τίς συνθήκες ζωής 

του.

Τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. έχει στή διακήρυξη τής κυβερνητικής πο

λιτικής του έξαγγείλει σειρά άπό μέτρα γιά τή βελτίωση 

τής θέσης των έργαζομένων, δπως τήν τιμαριθμική άναπροσαρμο 

γή των μισθών, τήν εξασφάλιση τιμαριθμικά άναπροσαρμοζο- 

μένης σύνταξης σέ ποσοστό 80% του μισθού καί πάντως δχι 

κατώτερης άπό τό δριο διαβίωσης, τή κατάργηση των διαφορο

ποιήσεων μεταξύ των έργαζομένων, τή μείωση του χρόνου έργα- 

σίας, τήν αύξηση τών’άδειών, τή δημιουργία στίς έπιχειρή-



-σεις καί ατίς δημόσιες υπηρεσίες δυνατότητας μερικής 

απασχόλησης των συνταξιούχων γιά συμπλήρωση του εισο

δήματος τους καί των γυναικών πού θέλουν νά συνεισφέ

ρουν στό οικογενειακό είσόδημα.

'Η Νέα Δημοκρατία αδυνατεί νά καταλάβει μέ ποιά 

χρήματα θά έφαρμοσθουν τά μέτρα αυτά. 'Η Νέα Δημοκρα

τία άπορεΐ γιατί βέβαια μέ τόν τρόπο πού κατεθύνει ή 

κυβέρνησή της τήν οικονομία τά μέτρα αύτά δέν είναι ε

φικτά. Πραγματοποιήσιμα είναι μόνο άπό μιά κυβέρνηση 

πού θά θελήσει νά πατάξει τά μονοπωλιακά κέρδη, τή φο

ροδιαφυγή καί τήν έκμεταλλευτική άδηφαγία τής ολι

γαρχίας άπό μιά κυβέρνηση πού θά θελήσει νά έπιβάλει 

τήν οικονομική δημοκρατία, άπό τό ΠΑ.ΣΟ.Κ.

‘Η Νέα Δημοκρατία επικαλείται τά έπιτεύγματά της 

στόν τομέα τής έξωτερικής πολιτικής. "Ας δούμε τά έπιτεύγμα 

τά της στόν τομέα τής έξωτερικής πολιτικής. "Ας δούμε τά 

έπιτεύγματα αύτά. Στίς 14 Αύγούστου 1974- ή ‘Ελλάδα άποχωρου 

σε άπό τό στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ. ‘Η έπίσημη ανακοίνω

ση ελεγε ότι ή άποδειχθεΐσα άνικανότης τής ’Ατλαντικής 

Συμμαχίας νά άποτρέψει τήν τουρική έπίθεση στή Κύπρο 

ήταν ό λόγος τής αποχώρησης. ‘Η κυβέρνηση τής Νέας Δημοκρα-



-τίας έπανέφερε τήν ‘Ελλάδα στό στρατιωτικό σκέλος του 

ΝΑΤΟ. Τι έχει μεσολαβήσει από τό 1974- μέχρι σήμερα ώστε 

νά δικαιολογείται μιά διαφορετική εκτίμηση^ Μήπως τά 

τουρικά στρατεύματα έφυγαν από τή Κύπρο^ Και μήπως οι 

Τούρκοι έπαυσαν νά κατέχουν τό 38% του κυπριακού εδάφους^ 

"Οχι βέβαια. Τό ΝΑΤΟ υποστηρίζει καί καθοδηγεί πάντα τήν 

επεκτατική πολιτική τής Τουρκίας στό Αιγαίο στά πλαίσια 

ένός άμερικανόπνευστου σχεδίου γιά τήν ανακατανομή του ε 

λ έ γ χ ο υ  στό Αιγαίο καί τή χρησιμοποίηση των νησιών του 

γιά στρατιωτικές βάσεις. *Η έπάνόδος στό στρατιωτικό σκέ

λος του ΝΑΤΟ αποτελεί μιά υποχώρηση πού πολλαπλασιάζει 

τούς κινδύνους γιά τήν επιβίωση του έθνους. Οί κίνδυνοι 

είναι μεγάλοι. 'Η ελληνική κυβέρνηση έχει αποδεχθεί τήν 

έγκατάσταση πυραύλων μέσου βεληνεκούς στήν Ευρώπη. "Εχει 

αποδεχθεί μέ τόν τρόπο αυτό έμμεσα τήν μετατροπή τής χώ

ρας μας σέ πυρηνικό οπλοστάσιο των ‘Ηνωμένων Πολιτειών 

τής ’Αμερικής καί σέ πεδίο μάχης των ύπερδυνάμεων σέ



περίπτωση πυρηνικού πολέμου. *Η εξωτερική μας πολιτική 

πρέπει νά άκολουθήοει μιά καινούργια κατεύθυνση για 

νά επιβιώσει τό έθνος.

Πολλοί ανησυχούν αν θά είναι δυνατόν νά δη

μιουργήσουμε ένα νέο πλέγμα διεθνών διασυνδέσεων, πού 

νά έγγυάται τήν έδαφική ακεραιότητα καί τήν ανεξαρτησία 

τής χώρας μας. Στό εύλογο τούτο έρώτημα υπάρχουν αποφα

σιστικές απαντήσεις. Πολλοί λαοί κατόρθωσαν μέχρι σήμερα 

νά ακολουθήσουν αδέσμευτη πολιτική ακόμη καί στόν ευρω

παϊκό χώρο. Παραδείγματα αποτελούν ή Σουηδία, ή Αύστρία, 

ή Γιουγκοσλαυια. Οί χώρες αύτές έτόλμησαν καί επέτυχαν 

τήν αδέσμευτη πολιτική. Τά στηρίγματα γιά μιά νέα έξωτε- 

ρική πολιτική προσφέρονται μόνου σ’έκείνου πού θέλει νά 

σπάση τά δεσμά τής ύποτέλειας, πού είναι αποφασισμένος 

νά έκμεταλλευθεΐ κάθε δυνατότητα πού τού παρέχει ή 

διεθνής συγκυρία. Κανείς λαός δέ μένει δεσμώτης άν δέυ 

ά ποδέχεται ό ίδιος μοιρολατρικά τά δεσμά του. *0 φόβος 

δτι χωρίς τήν 'Αμερική ή 'Ελλάδα δέν έχει δυνατότητα



έπιβίωσης είναι, φόβος πού έπέβαλε με τή προπαγάνδα της 

ή Δεξιά. Πρέπει νά τόν άποτινάξουμε. Δεν αρμόζει ούτε 

στην αξιοπρέπεια ούτε στην έλευθερία μας.

Ή  Δεξιά προσφέρει στόν ‘Ελληνικό λαό ώς αντάλ

λαγμα στην πολιτική τής ύποτέλειας την ένταξη τής χώρας 

στην ΕΟΚ. ’Ισχυρίζεται δτι έτσι θά ανοίξουν καινούργιοι 

ορίζοντες γιά την ελληνική οικονομία όπως άποδεικνύουν 

δήθεν επίσημα στοιχεία καί στατιστικές. Οι στατιστικές 

τής Δεξιάς είναι παραπλανητικές. "Ενα άπό τά κύρια έ- 

πιχειρήματα τής Νέας Δημοκρατίας ήταν δτι θ’αύξηθεΐ 

ό κλήρος του αγρότη άπό τά 35 στρέμματα πού είναι σήμε

ρα στά 80 στρέμματα. 'Εμείς απαντούμε μέ τό ερώτημα : 

'Από που θά βρει ο αγρότης τήν πρόσθετη γή; Δέν θά α

ναγκαστεί κάποιος άλλος αγρότης νά τού πουλήσει τά χω

ράφια του; ‘Η αγροτική πολιτική τής ΕΟΚ οδηγεί στόν ά- 

φανισμό τής μικρής καί μέσης αγροτικής έκμετάλλευσης. ‘0

γεωργικός πληθυσμός θά μειωθεί άπό τδ 35% του συνολικού



πληθυσμού που είναι σήμερα σε 9%» δσος είναι ό μέσος δ- 

ρος στις χώρες τής ΕΟΚ. θά έπιζήσουν μόνο οι μεγάλες 

εκμεταλλεύσεις κυρίως μέ έξαγωγικό προσανατολισμό. ‘0 

υπουργός Γεωργίας έπιβεβαίωσε φέτος τόν Αύγουστο τούς 

ισχυρισμούς του ΠΑΣΟΚ. Δήλωσε έξαγγέλοντας τό νέο γεωργι

κό πρόγραμμά του τή συρρίκνωση τού γεωργικού πληθυσμού 

τής χώρας σέ 14% μέσα σέ μιά πενταετία. Γιά τή Δεξιά ή δια

δικασία αυτή αποτελεί εξυγίανση τής οικονομίας. Γιάμάς 

μετράει πρώτα άπ’δλα ή δυστυχία των γεωργών μας πού χωρίς 

έκπαίδευση καί χωρίς χρήματα θά προσπαθούν νά βρούν δπου 

δπου μιά δουλειά. 'Εμείς αποκρούουμε κάθε εξέλιξη πού εύ- 

θυγραμμίζει βίαια τή χώρα σέ ξένα καπιταλιστικά πρότυπα 

καί αδιαφορεί γιά τίς ιδιομορφίες τής ελληνικής κοινωνίας 

γιά τόν άνθρωπο πού ζεί στό τόπο μας.

Τό καίριο έρώτημα πού θέτει ή ένταξη στήν ΕΟΚ είναι 

τί είδους εξέλιξη θέλουμε στό τόπο μας. Θέλουμε νά έντά- 

ξουμε τή χώρα στό διεθνές καπιταλιστικό σύστημα ώστε νά



γίνει ολοκληρωτικά έξαρτωμένη περιφέρεια της Δύσης^ 

Θέλουμε υά γίνει ή οικονομία μας αποκλειστικά καί μό

νον συμπληρωματική των οίκονομιων τής Δύσηςί Τί σημαί

νει συμπληρωματική. Σημαίνει οτι στή Δυτική Ευρώπη θά 

βρίσκωνται τά εργοστάσια καί στήν ‘Ελλάδα τά ξενοδοχεία, 

δτι οί τουρίστες θά είναι δύο καί τρεις φορές περισσότε

ροι άπό τόν πληθυσμό. Σημαίνει δτι ή 'Ελλάδα στό σύνολό 

της θά έχει τή σημερινή τύχη τής ελληνικής έπαρχίας. Γιά 

κάθε, γιά μας σημαντική απόφαση θά πρέπει ν’άπευθυνώμαστε 

στίς Βρυξέλλες, δπως σεις σήμερα απευθύνεστε γιά κάθε 

σημαν τικό θέμα στήν ’Αθήνα. Σημαίνει δτι θά περιέλθει 

ή ελληνική γή στούς δυτικοευρωπαίους. Σημαίνει δτι ή 

οίκονομ ία μας θά άπεθνικοποιηθεΤ καί οί βασικές αποφά

σεις θά παίρνωνται άπό κέντρα πού βρίσκονται έκτός 'Ελ

λάδας.

Τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. είναι αντίθετο μέ μιά τέτοια έξέλιξη.

Θέλει νά διατηρήσει τήν οικονομική αυτοδυναμία τής χώρας



νά διασφαλίσει τά μέσα γιά νά μπορούμε σε κάθε στιγμή 

νά παίρνουμε ανεπηρέαστοι τίς αποφάσεις πού άπαιτουν τά 

συμφέροντα του λαού μας. Προϋποθέση γιά τήν ευημερία του 

λαού είναι ή έλευθερία καί δχι ή πολιτική καί οικονομική 

ύποτέλεία του.

’Ισχυρίζεται ή Νέα Δημοκρατία δτι είμαστε άντιευ- 

ρωπαιοι. Τό ΠΑΣΟΚ δεν είναι αντίθετο στήν ευρωπαϊκή συ

νεργασία. Πιστεύει δτι ή ευρωπαϊκή πολιτική τής ‘Ελλάδας 

δέν πρέπει νά έχει σά στόχο τή συμμετοχή στήν Ευρώπη 

των μονοπωλίων. Σκοπός της είναι ή δημιουργία μιας ‘Ο

μόσπονδης Σοσιαλιστικής Ευρώπης. Μιας Ευρώπης πού δέν 

θά άνήκει σέ κανένα άπό τά άντιμαχόμενα στό διεθνή χώρο 

στρατόπεδα. Μιας Ευρώπης πού θά συμμετέχουν δλα τά ευ

ρωπαϊκά κράτη καί θά βασίζεται σ’ένα συλλογικό σύστημα 

ασφαλείας στά πλαίσια ενός ισόρροπου καί ελεγχόμενου α

φοπλισμού. Γι’αύτό καί πρότείνει αντί γιά τήν ένταξη στήν 

ΕΟΚ τήν διαπραγμάτευση μιας ειδικής συμφωνίας.



Στήν 'Ελλάδα υπάρχουν σήμερα δύο πολιτικές παρατά

ξεις. ’Από τή μιά μεριά ή παράταξη πού θέλει νά διατηρή

σει αναχρονιστικούς θεσμούς, όλιγαρχικές μορφές οικο

νομικής δραστηριότητας, παιδεία γιά τούς λίγους, υγεία 

στά χέρια έπιχειρηματιών, συνδικαλισμό καθοδηγούμενο.

Τή παράταξη τούτη τήν αντιπροσωπεύει ή Νέα Δημοκρατία. 

'Επίκεντρο του ενδιαφέροντος τους στήν έξωτερική πολιτική 

είναι ό στενός σύνδεσμος τής Ελλάδας μέ τήν ’Αμερική 

καί τούς συμμάχους της. ’Επίκεντροσστήν οικονομική πολι

τική είναι ό έπιχειρηματίας, πού τόν θέλουν έλεύθερο γιά 

νά είναι αδέσμευτος στήν εκμετάλλευση. ’Επίκεντρο στή 

πολιτειακή τους νοοτροπία είναι ισχυρά κεντρικά όργανα 

στήν ’Αθήνα γιά νά συνεχίσουν τά υπουργεία στήν ’Αθήνα 

νά κάνουν τίς μεγάλες έπιλογές πάνω από τά κεφάλια σας 

αδιαφορώντας γιά τά συμφέροντα τής έπαρχίας. ’Απέναντι 

στή Νέα Δημοκρατία υπάρχει ενα κόμμα, μιά παράταξη πού 

παρουσιάζει μιά ξεκάθαρη έναλλακτική λύση γιά τήν πολι

τική, οίκονομική καί κοινωνική διαμόρφωση τής ελληνικής



πολιτείας, ή παράταξη τούτη είναι τδ Πανελλήνιο Σοσια

λιστικό Κίνημα. Μόνο τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. έχει πρόγραμμα πού προ

τείνει ενα νέο τρόπο γιά τή διάρθωση τής χώρας μας, πού 

στό παρελθόν τής Δεξιάς άντιπαραθέτει τό μέλλον τής 

Δημοκρατίας καί του Σοσιαλισμού.

Τό ΠΑΣΟΚ άπό την ίδρυσή του μέχρι σήμερα έθεσε 

τό ερώτημα πώς θά μπορέσουμε νά πετύχουμε στή χώρα μας 

τή δημοκρατία σέ όλους τούς τομείς τής ζωής καί έδωσε 

επίσης ξεκάθαρα τήν απάντησή του. 0 μόνος τρόπος είναι 

νά απαλλαγούμε άπό ξένους πάτρονες, άπό τήν οικονομική 

όλιγαρχία, άπό τή γραφειοκρατική ’Αθήνα, άπό τό παρακρά

τος καί τά στεγανά, ό μόνος δρόμος γιά τή δημοκρατία 

είναι δηλαδή ή έθνική μας ανεξαρτησία, ή λαϊκή κυριαρχία 

ή κοινωνική άπευλεθέρωση καί ή δημοκρατική διαδικασία.

Οί άλλοι πού άρνουνται νά δώσουν στό λαό τήν εξουσία, 

πού προσπαθούν νά συμβιβάσουν ασυμβίβαστα, πού θέλουν 

τούς ’Αμερικάνους αλλά δέν τούς θέλουν έτσι, σάν νά 

έπιτρέπουν οί ’Αμερικάνοι πως ακριβώς τούς θέλεις, πού



θέλουν τή Βουλή κυρίαρχη αλλά θέλουν υά διατηρούν τό 

στρατό ξένο πρός τό λαό, πού θέλουν την ένταξη στό σύστη

μα των δυτικών οικονομιών άλλα δέν θέλουν τά μονοπώλια, 

πού θέλουν κοινωνική δικαιοσύνη άλλα δέν καταργούν τις 

αίτιες τής κοινωνικής άνισότητας δέν μπορούν νά δημιουργή 

σουν μιά δημοκρατική πολιτεία.

Μας λένε δτι μόνο ή Δεξιά έγγυάται τή σταθερότητα, 

δτι οποίος θέλει τήν άλλαγή καί ψηφίζει Πανελλήνιο Σο

σιαλιστικό Κίνημα άνοίγει τήν πόρτα στήν άβεβαιότητα.

Λαέ....................................... υπάρχει μόνο

μιά παράταξη πού έγγυάται τή σταθερότητα κι αυτή είναι 

τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ποιοι δημιούργησαν τίς προϋποθέσεις γιά νά 

έρθει ή χούντα^ ποιοι δημιούργησαν τήν άνωμαλία τής 1 5 ης 

’Ιουλίου 65Ϊ ποιοι διοργάνωσαν τό πραξικόπημα στή Κύπρο 

καί κατέστρεφαν τή Κυπριακή άνεξαρτησία^ 'Η Δεξιά. 'Η 

Δεξιά ήταν μέχρι σήμερα ή πηγή κάθε άνωμαλίας, ή πηγή

τής άστάθειας στή πολιτική ζωή. ‘Η Δεξιά δέ θέλησε ποτέ



νά δεχτεί τό δημοκρατικό παιχνίδι καί πάντα προσπάθησε νά 

ανατρέφει τήν ομαλή πορεία πρός την άλλαγή.

"Ας άναλογιστουμε άν 7 χρόνια έξουσίας τής Νέας Δημοκρα

τίας οδήγησαν στήν άποκατάσταση τής δημοκρατίας καί τής 

ισότητας των πολιτών. Οί "Ελληνες πολίτες διακρίνονται 

πάντα στους κομματικούς φίλους καί τούς κομματικούς αντί

παλους. Γιά τούς κομματικούς φίλους υπάρχουν οί θέσεις 

στδν κρατικό μηχανισμό, τά δένεια καί κάθε λογής έξυπηρέ- 

τηση. Γιά τή πλειοψηφία των πολιτών υπάρχει ή έχρρότητα 

καί ή αδιαφορία τής διοίκησης.

Ξέρουμε δλοι δτι ή τηλεόραση τά επτά χρόνια πού 

πέρασαν ήταν δργανο κυβερνητικής προπαγάνδας. Τό ραδιόφωνο 

καί ή τηλεόραση σέ μιά εύνομούμενη πολιτεία είναι δημόσιες 

υπηρεσίες πληροφόρησης. 'Εκπληρώνουν στόν τομέα τής έπι- 

κοινωνίας τόν ίδιο ρόλο δπως ή ΔΕΗ καί ό OTE. "Οσο αδιανόη

το θά ήταν ηλεκτρικό καί τηλέφωνο νά έχουν οΐ όπαδοί μιας 

πολιτικής παράταξης άλλο τόσο αδιανόητο είναι τά κρατικά 

μέσα ένημέρωσης νά χρησιμοποιούνται από μιά μόνο άποψη,



άπό ένα μόνο κόμμα.

Για νά διαμορφώσουμε μιά δημοκρατική πολιτεία, γιά νά 

πετύχουμε την όμαλότητα, γιά νά πετύχουμε τή σταθερότη

τα πρέπει οί δυνάμεις εκείνες πού εκπροσωπούν τά συμφέ

ροντα του λαού, νά έχουν στη Βουλή τή μεγαλύτερη δυνατή, 

πλειοψηφία. Γιατί έτσι μόνο θά κλείσουμε τό δρόμο σέ 

νέα τεχνάσματα τής Δεξιάς, γιατί έτσι μόνο θά επιβληθούν 

γρήγορα οί κοινωνικές αλλαγές πού είναι αναγκαίες γιά 

τή σταθερότητα καί τήν είρήνη στό τόπο μας. Τό Πανελλή

νιο Σοσιαλιστικό Κίνημα, τό ΠΑ.ΣΟ.Κ,σά'τό μόνο λαϊκό κόμ

μα τής αλλαγής είναι ό μόνος έγγυητής γιά τήν ομαλή πο

ρεία πρός τή δημοκρατία. Γιά τούτο είμαστε πεπεισμένοι 

δτι στίς 18 του ’Οκτώβρη ό λαός θά αποκτήσει τήν έξουσία 

καί τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. θά σχηματίσει κυβέρνηση. Τά ΠΑ.ΣΟ.Κ. θά 

νικήσει, ό σοσιαλισμός θά νικήσει, ή δημοκρατία θά νικήσει.



ί  - .

Σας μεταφέρω τδν χαιρετισμό του Προέδρου του Κιυήματδς μας 

’Ανδρέα Παπανδρέου καί της Κεντρικής ‘Επιτροπής. Σας μεταφέρω 

χαιρετιστήριο μήνυμα των μελών καί δπαδών του Πανελληνίου Σο

σιαλιστικού Κινήματος πού δουλεύουν σ’ολη τήν 'Ελλάδα γιά τήν 

έκλογική του έπιτυχία. *Η σημερινή συγκέντρωση έπιβεβαίωνει 

τή πλατιά λαϊκή έπιρροή του Κινήματος, τήν απήχηση τής πολιτι

κής του γραμμής. /

Στίς έκλογές πού έρχονται στίς 20 Νοέμβρη δ κάθε./ΪΛληνας 

πρέπει νά κάνει κρίσιμες γιά τή Γωή του τόπου/έπιλογές. Πρίν 

λίγες μέρες συνέβη ένα γεγονδς πού μας δείχνει ανάγλυφα τή ση

μασία τής έκλογικής διαπάλης. 'Η ’Επιτροπή ’Αναπληρωτών 'Υ

πουργών του Συμβουλίου τής Εύρώπας άποδέχτηκε σχέδιο άπδφασης 

μέ τό όποιο απαλλάσσεται ή Τουρκία άπδ τίς κατηγορίες γιά τήν 

παραβιάση τών άνθρωπίνων δικαιωμάτων στή Κύπρο. 'Η άπαλλαγή 

δόθηκε παρά τδ γεγονδς/οτι ή 'Επιτροπή ’Ανθρωπίνων Δικαιωμά

των του Συμβουλίου ι/έ είδική έκθεσή της είχε προτείνει τήν κα

ταδίκη τής Τουρκπας γιά τά έγκλήματά πού διέπραξαν τά στρατεύ

ματα κατοχής/ *Η άπδφαση τούτη πού άντιμετωπίζει ως συνυπευθύ-



νους καί έκείνους που προκάλεσαν τήν έκδίωξη του ενός τρίτου 

του π\ηθυσμού της Κύπρου από τά σπίτια τους καί τά θύματα της 

προσφυγιάς όφείλεται σέ πρωτοβουλία των χωρών της ΕΟΚ. Οι Ευ

ρωπαίοι δηυεν σύμμαχοί μας έπεδίωξαν νά διευκολύνουν έτσι τήν 

κυβέρνηση τώνΝ,ΗΠΑ στην άρση της άπαγορεύσεως νά χορηγείται 

βοήθεια στη Τουρκία.

'Η απαλλαγή τής Τουρκίας δέ σχολιάστηκε βέβαια από τήν κυ

βέρνηση Καραμανλή. Γιατί γιά τήν απαράδεκτη σέ βάρος του Κυ

πριακού λαού αύτή απόφαση είναι υπεύθυνη ή πολιτική τής ύπο- 

τέλειας τής έλληνικής κυβέρνησης, ή πολιτική τού " άνήκομεν 

είς τήν Δύσιν”. *Η κυβέρνηση άρύ κ. Καραμανλή πού τήν ένδια- 

φέρει μόνο νά έντάξει τήν ‘Ελλάδα οπωσδήποτε στήν ΕΟΚ καί νά 

μή δυσαρεστήσει τούς ΝΑΤΟΙκούς πάτρονές της δέν τόλμησε ούτε 

νά πιέσει ούτε νά απειλήσει γιά νά άποτρέψει τήν απόφαση.

*Η άπόφαση των 'Αναπληρωτών ‘Υπουργών είναι ενα μικρό πα

ράδειγμα γιά τά όδα κακά έπέφερε στό τόπο τούτο ή θεωρία ότι 

ή έξαρτησή μας άπδ τίς ΗΠΑ καί ή συμμετοχή μάς στήν 'Ατλαντι

κή Συμμαχία άποτελεΐ έγγύηση γιά τήν έθνική μαςΧάνεξαρτησία.



"Ας μή ξεχνάμε δτι : Τό ΝΑΤΟ είναι υπεύθυνο γιά την άπδβαση 

της Τουρκίας στην Κύπρο, τή βίαιη κατάληψη του 40% του έδά- 

φους της καί την προσφυγοποίηση 200.000. ’Ελληνοκυπρίων. Τό 

ΝΑΤΟ υποστηρίζει καί καθοδηγεί την έπεκτατική πολιτική τής 

Τουρκίας στό Αίγαΐο στά πλαίσια ενός άμερικανόπνευστου σχεδί 

ου γιά την ανακατανομή του έλέγχου στό Αίγαΐο καί τή χρήσιμο 

ποίηση των νησιών του γιά στρατιωτικές βάσεις. Τό ΝΑΤΟ μεθό

δευσε καί στήριξε τήν εφτάχρονη φασιστική τυραννία στό τόπο 

μας.

Τό συμπέρασμα πρέπει γιά ολους μας νά είναι ξεκάθαρο. Οί 

κατευθύνσεις τής εξωτερικής μας πολιτικής είναι λαθεμένες.
V

ΥΗρ6ε ή ώρα νά προχωρήσουμε στή διαμόρφωση μιας νέας έλληνι- 

κής έξωτερικής πολιτικής. Αύτδ άπαιτεΐ ή έπιβίωση του έθνους 

Πολλοί ανησυχούν αν θά είναι δυνατόν νά δημιουργήσουμε έ

να νέο πλέγμα διεθνών διασυνδέσεων, πού νά έγγυαται τήν έδα-

φική άκεραιότητα καί τήν άνεξαρτησ ία τής χώρας μας. Στό εύ- 
τουτο

λογο έρώτημα υπάρχουν άποφασιστικές απαντήσεις. Πολλοί λαοί

κατόρθωσαν μέχρι σήμερα νά άκολουθήσουν άδέσμευτη πολιτική



ακόμη καί στόν εύρωπαικό χώρο. Παραδείγματα αποτελούν ή Σουη

δία, ή Αύστρία, ή Γουγκοσλαυΐα. Οί χώρες αύτές έτόλμησαυ καί 

έπέτυχαν την Αδέσμευτη πολιτική. Τά στηρίγματα γιά μιά νέα έ- 

ξωτερική πολιτική προσφέρονται μόνον σ'έκεΐνον πού θέλει νά 

σπάση τά δεσμά τής ύποτέλειας, πού είναι Αποφασισμένος νά 

έκμεταλλευθεΐ κάθε δυνατότητα πού τού παρέχει ή διεθνής συγκυ

ρία. Κανείς λαός δέ μένει δεσμώτης άν δέν Αποδέχεται ό ίδιος 

μοιρολατρικά τά δεσμά του. *0 φόβος ότι χωρίς τήν 'Αμερική ή 

‘Ελλάδα δέν έχει δυνατότητα έπιβίωσης είναι φόβος πού έπέβαλε 

μέ τή προπαγάνδα της ή Δεξιά. Πρέπει νά τόν Αποτινάξουμε. Δέν 

Αρμόζει ούτε στήν Αξιοπρέπεια ούτε στήν έλευθερίας μας.

'Η Δεξιά προσφέρει στήν έλληνικό λαό ώς Αντάλλαγμα στήν 

πολιτική τής ύποτέλειας τήν ένταξη τής χώρας στήν ΕΟΚ. 'Ισχυ

ρίζεται ότι έτσι θά Ανοίξουν καινούργοι όρίζοντες γιά τήν έλ- 

ληνική οίκονομία όπως Αποδεικνύουν δήθεν έπίσημα στοιχεία καί 

στατιστικές. Οι στατιστικές τής Δεξιας/^ίναι παραπλανητικές.

'Οταν λ.χ. Αναφέρουν ότι θ'αύξηθεΐ ό κλήρος του Αγρότη Από τά

>5 στρέμματα πού είναι σήμερα στά 80 είτρέμμοΐα, έμεΐς Απαντα-
ι



-με με τό ^ρώτημα: *Από|πού θά βρει ό αγρότης την πρόσθετη 

γη; Δεν θά αναγκαστεί κάποιος άλλος άγρδτης νά, του πουλήσει

τά χωράφια του ; ‘Η αγροτική πολιτική τής ΕΟΚ όδηγει στδν 

άφανισμό τής μικρής καί μέσης άγροτικής έκμετάλλευσης. *0 

γεωργικός πληθυσμός θά μειωθεί από τά 35% του συνολικού πλη

θυσμού πού είναι σήμερα <\έ 9%> δσος είναι ό μέσος δρος στίς 

χώρες τής ΕΟΚ. Θά έπιζήσουν μόνο οι μεγάλες έκμεταλλεύσεις

κυρίως μέ έξαγωγικό προσα/νατολισμδ. Γιά τή Δεξιά ή διαδικα

σία αύτή αποτελεί έξυγίανση τής οίκονομίας. Γιά μάς μετράει

πρώτα άπ’δλα ή δυστυχία των γεωργων μας πού χωρίς έκπαίδευ- 

ση καί χωρίς χρήματα θά πί|οσπαθοΰν νά βρουν δπου δπου μιά 

δουλειά. *Εμεΐς άποκρούομε κάθε έζέλιξη πού εύθυγραμμίζει 

βίαια τή χώρα σέ ξένα καπιταλιστικά πρότυπα καί άδιαφορεΐ 

γιά τίς ίδιομορφίες τής ελληνικής κοινωνίας, γιά τδν άνθρω

πο πού Δει στό τόπο μας.

Τδ καίριο ερώτημα πού θέτει ή ένταξη στήν ΕΟΚ είναι τί 

είδους έξέλιξη θέλουμε στό τόπο μας. Θέλουμε νά έντάξουμε

τή χώρα στό διεθνές καπιταλιστικό σύστημα ώστε νά γίνει ό-



-λοκληρωτικά ¿χαρτωμένη περιφέρεια της Δύσης;

ι λ γ\ο£)1'' θέλουμε νά γίνει ή οίκονομία μας αποκλειστικά καί μόνον

1 * * £ 0 * >υίβπΛ .λ νκ\ συμπληρωματική των οικονομιών τής Δύσης; Τί σημαίνει συμπλη-

η  Π ?*. . ,* '  ρωματική. Σημαίνει ότι στη Δυτική Εύρώπη θά βρίσκωνταί τά

έργοστάσια καΟ στήν 'Ελλάδα τά ξενοδοχεία, ότι οί τουρίστές

θά είναι δύο κχί τρεις φορές περισσότεροι άπδ τόν πληθυσμό,

ότι σχεδόν όλοι θά δουλεύουμε σέ υπηρετικές έργασίες.Σημαί

νει οτι η 'Ελλάδα στό σύνολό της θά έχει τή σημερινή τύχη 

τής έλληνικής έτ\αρχίας. Γιά κάθε , γιά μας σημαντική άπόφα- 

ση θά πρέπει ν’άπευθυνώμαστε στίς Βρυξέλλες, όπως σεις σή

μερα απευθύνεστε γιά κάθε σημαντικό θέμα στήν ’Αθήνα. Ση

μαίνει ότι θά πε^>ιέλθει ή ελληνική γή α τ ο ύ ς δυτικοευρωπαί- 

ους. Σημαίνει ότι ή οίκονομία μας θά άπεθνικοποιηθει καί οί 

βασικές αποφάσεις θά παίρνωνται άπό κέντρα πού βρίσκονται 

έκτδς 'Ελλάδας καν θά έκτελεουνται στήν 'Ελλάδα άπό ξένο

διευθυντικό προσωπικό.

Τδ ΠΑ.ΣΟ.Κ. εί ■>αι άντίθετο μέ μι'α τέτοια έξέλιξη. θέλει

νά διατηρήσει τήν οικονομική αύτοδυναμία τής χώρας, νά



διασφαλίσει τά μέσα γιά νά μπορούμε σέ κάθε στιγμή νά 

παίρνουμε Ανεπηρέαστοι 11'.ς αποφάσεις που Απαιτούν τά συμφέ

ροντα του λαού μας. Προϋπόθεση γιά την εύημερία του λάου εί

ναι ή έλευθερία καί όχι |η πολιτική καί οικονομική ύποτέλειά

του.

’Ισχυρίζεται ή Νέα Δημοκρατία καί ή ΕΔΗΕ δτι είμαστε 

άντιευρωπαΐοι· Τό ΓΙΑ.ΣΟ.Κ. δέν είναι Αντίθετο στήν εύρωπαική 

συνεργασία. Πιστεύει δτι ή εύρωπαική πολιτική τής 'Ελλάδας 

δέν πρέπει νά έχει σά στόχο τή συμμετοχή στήν Εύρώπη των μο

νοπωλίων. Σκοπός της πρέπει νά είναι ή δημιουργία μιας 'Π- 

μόσπονδης Σοσιαλιστικής Εύρώπης. Μιας Εύρώτης πού δέν θά Α

νήκει σέ κανένα Από τά Αντιμαχόμενα στό διεθνή χώρο στρατό

πεδα. Μιας Εύρωπης πού θά συμμετέχουν όλα τά εύρωπαικά κράτη 

καί θά βασίζεται σ’ενα συλλογικό σύστημα Ασφαλείας στά πλαί

σια ενός ίσόρροπου καί έλεγχόμενου αφοπλισμού. Γι’αύτό καί 

προτείνει Αντί γιά τήν ένταξη στήν ΕΟΕ τήν διαπραγμάτευση 

μιας είδικής συμφωνίας όπως ή συμφωνία πού κατήρτισε ή

Νορβηγία καί έτοιμάζεται νά καταρτίσει ή Γιουγκοσλαυία



II ένταξη στήν ΚΟΚ καί ή πολιτική του ” άνήκομεν είς τήν 

Δύσιν Μ σκοπό έχουν νά διασφαλίσουν τά συμφέροντα τής έλλη- 

νικής οικονομικής καί πολιτικής δλιγαρχίας καί των ξένων 

προστάτιδων δυνάμεών τους. Μετά τήν άποτυχία του δικτατορι- 

κοΰ καθεστώτος, μπροστά ότήν άβεβαιότητα τής μελλοντικής έ- 

ξέλιξης στδ ΑίγαΓο καί στδ Κυπριακά ή λύση πού έξασφαλίζει 

στδ έλληνικδ κατεστημένο τή διατήρηση του οίκονομικοϋ-πολι- 

τικου συστήματος είναι δσο τδ δυνατόν στενώτερη πρδσδεση 

τής 'Κλλάδας στδ στρατόπεδο τής Δύσης. Ού δυσάρεστες έπιπτώ- 

σεις στδν οίκονομικδ καί έθνικό τομέα είναι τδ τίμημα τού ή 

μεταπρατική δλιγαρχία πρόθυμα θά πληρώσει γιά νά σταθεροποι

ήσει τή θέση καί τά έσοδά της. *Η χώρα όμως αύτή, ή γή της, 

δ πλούτος της άνήκουν σ’όλους μας. χήν δημιούργησαν οι άγώ- 

νες, οι μόχθοι, 6 ίδρώτας γενεών. Κανείς δέν έχει δικαίωμα 

νά τήν ξεπουλήσει. ’Ανήκει σέ μας, στούς "¿Λληνες.

’Ισχυρίζεται ή Κέα Δημοκρατία ότι ή πολιτική της είναι 

άποδεσμευμένη άπό τά συμφέροντα μιας τάξεως. ’Αλλά ή πολιτι

κή καί ή κοινωνιολογία δέν γνώρισαν ποτέ πολιτικό κόμμα πού



νά μή στηρίζεται σέ ορισμένη κοινωνική τάξη. ‘Η Νέα Δημοκρα

τία υπερασπίζεται τά συμφέροντα τής έλληνικής μεταπρατικής 

τάκης, των μεγαλοεπιχειρηματιων, των πολυεθνικών έταιρίων.

Το ακαθάριστο άγροτικδ εισόδημα αύξήθηκε τά δύο τελευταία 

χρόνια μόλις κατά 1,5%· Στην ουσία παρέμεινε στάσιμο. Τά 

κέρδη των είσαγωγικων έπιχειρήσεων αντίθετα πολλαπλασιάστη- 

καν. 'Οταν 6 εισαγωγέας αύτοκινήτων κερδίζει κάθε χρόνο δε

κάδες εκατομμύρια, δταν τό φορολογικό σύστημα έπιβαρύνει τά 

μεσαία καί μικρά είσοδήματα ένώ σταματά τή προοδευτική φορο

λογία γιά είσοδήματα πού ξεπερνούν τό έκατομμύριο, δταν ό 

βιομήχανος είσάγει αδασμολόγητα τά μηχανήματα του άλλ'ό άγρδ~ 

της πληρώνει τό δασμό γιά τό τρακτέρ, είναι ξεκάθαρο γιά ό

φελος ποίου έργάζεται ή Νέα Δημοκρατία, γιά όφελος τής όλι- 

γαρχίας καί των ξένων πατρδνων της.

ΓΙο?νλοί Γ/Ελληνες δέν θέλουν παρ’δλα αύτά νά πιστέψουν,δτι 

πολιτικές παρατάξεις πού άδιαφορουν γιά τά συμφέροντα του 

κοινωνικού συνόλου. Θεωρούν δτι τά όσα λέει τό ΠΑ.ΣΘ.Κ. έ

χουν κάποια δόση υπερβολής. 'Εμείς τούς παρακαλούμε ν'άυαρω-



-τηθουν, αν είναι ή δεν είναι τά οσα τρωτά έπισημαίνουμε , 

άπό τήν ύποτέλεια της έξωτερικής πολίτικης μέχρι τή στασι- 

μότητα του αγροτικού είσοδήματος, απόρροια του οικονομικού 

καί κοινωνικού συστήματος πού έπέβαλε ή Δεξιά. Γιατί υ

πάρχουν εκατοντάδες φάρμακα, τά περισσότερα άπό τά όποια 

είναι άχρηστα^ Γιατί οι γιατροί δίνουν συνταγές άσχετες 

μέ τίς πραγματικές ανάγκες του άρρωστου; Γιατί στά δημόσια 

νοσοκομεία χρειάζεται ίδιαίτερη έπίσκεψη στους διευθυντές 

καί ειδική άμοιβή γιά νά σέ χειρουργήσουν ή νά σέ έξετά- 

σουν; Γιατί δέ δημιουργήθηκαν πλήρη νοσοκομεία στήν έπαρχία 

*Η απάντηση είναι απλή. "Ολα αύτά συμβαίνουν γιατί τδ 

σύστημα τής ίατρικοφαρμακευτικής περίθαλψης υπακούει στό 

νόμο του ίδιωτικου κέρδους, γιατί τό Κράτος άρνειται νά 

δημιουργήσει ενα έθνικό σύστημα υγείας, πού θά παρέχει δω - 

ρεάν υγειονομική περίθαλψη σ’ολους τούς πολίτες, γιατί 

γιά τή Κέα Δημοκτατία καθοριστικό είναι τό συμφέρον των 

λίγων έπιχειρηματιων πού εκμεταλλεύονται τόν τομέα τής ύ~

γε ίας.



"Ολοι, ξέρουμε ότι ή έλληνική ύπαιθρος φθίνει. Πολλά χω

ριά δεν διαθέτουν καν τόν απαραίτητο γιά τή ζωή στδ χωριό 

έξοπλισμό, τό δρόμο, τδ σχολείο, τδ τηλέφωνο. Στίς κωμοπδλεις 

κάθε πιδ σημαντικό περιστατικό τής καθημερινής ζωής συνοδεύ

εται άπό ταξίδι στήν 'Αθήνα,ή τή πρωτεύουσα τού νομού. Λεί

πουν σχολεία, νοσοκομεία καί κρατικές ύπηρεσίςς μέ δικαίωμα 

απόφασης. Γιατί ή 'Αθήνα άντίθετα μεγαλώνει καθημερινά; Γιατί 

έκεΐ σπαταλώνται δισεκατομμύρια γιά νέους αύτοκινητδδρομους; 

Γιατί άπέτυχε μέχρι σήμερα κάθε προσπάθεια γιά άποκέντρωση;

'Η άπάντηση είναι πιστεύουμε, καί πάλι απλή. "Ολα αύτά 

συμβαίνουν γιατί ή Δεξιά θέλησε νά στεριώσει μέ τόν πιδ άπο- 

τελεσματικό τρόπο τήν κυριαρχία της πάνω σ'ολόκληρη τήν οίκο- 

νομική καί πολιτική ζωή συγκεντρώνοντας όλες τίς ύπηρεσίςς 

στήν 'Αθήνα, γιατί έπεδίωξε καί έχτισε ένα αυταρχικό κράτος.

Χρειάζεται αλλαγή. Πρέπει νά έγκαθιδρύσουμε οίκονομική 

δημοκρατία, νά πλατύνουμε τίς μορφές συμμετοχής στήν πολιτική 

διαδικασία, ν'άπελευθερώσουμς τήν πρωτοβουλά καί ένεργητικδ- 

τητα του πολίτη. Οίκονομική καί πολιτική δημοκρατία θά ύ-



<

-πάρξει όταν οι μοχλοί της οίκονομικής καί πολίτικης έξου- 

σίας περάσουν άπδ τά χέρια των λίγων στά χέρια των πολλών.

ΓΤο ΠΑ.ΣΟ.Κ-. υποστηρίζει για τούτο (τήν κοινωνικοποίηση των 

τομέων έκείνων πού άποτελοΰν τούς τομείς οίκονομικής ύπο-

Γ \δομής. Για να μπορούν οι κρίσιμες έθνικές έπιλογές νά παίρνω- 

νται ύπέυθυνα άπό δργανα πού έλέγχονται από τόν έλληνικό λαό. 

Γιά νά ύπάρξει προγραμματισμός της οίκονομικης δραστηριότη

τας. Γιά νά άξιοποιηθούν οι πλουτοπαραγωγικοί πόροι της χω

ράς. Γιά νά χτιστούν έργοστάσια άντί ξενοδοχεία. Γιά νά δί- 

νωνται δάνεια ατούς βιοτέχνες καί δχι στούς μεγαλοεψοπλι- 

στές. Γιά νά πουλιώνται τά αγροτικά μας προϊόντα καί νά μή 

σαπίζουν τά ροδάκινα στίς άγορές της Γερμανίας. Τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

υποστηρίζει τήν ουσιαστική άποκέντρωση καί τήν πολιτική αύ- 

τοδιαχείριση. Γιά νά μπορεί ή ελληνική ύπαιθρος ν'άντιμετω- 

πίζει αύτδνομα καί χωρίς περιορισμούς τά προβλήματά της.

Γιά νά έχει ό δήμος καί ή κοινότητα τούς δικούς τους πόρους. 

Γιά νά συμμετέχει ό κάθε πολίτης καθημερινά στίς άποφάσεις

πού άφορούν τίς συνθήκες ζωής του.



Τδ ΠΑ.ΣΟ.Κ. έχει στίς κατευθυντήριες γραμμές τής κυβερνη

τικής πολιτικής του έξαγγείλει σειρά άπό μέτρα γιά τή βελτίω

ση τής θέσης των έργαζομένων, δπως την τιμαριθμική αναπρο

σαρμογή των μισθών, τήν έξασφάλιση τιμαριθμικά άναπροσαρμο- 

ζομένης σύνταξης σέ ποσοστό 80% του μισθού καί πάντως όχι κα

τώτερης άπό τδ δριο διαβίωσης, τή κατάργηση των διαφοροποιή

σεων μεταξύ των έργαζομένων, τή μείωση του χρόνου έργασίας, 

τήν αύξηση των άδειων, τή δημιουργία στίς έπιχειρήσεις καί 

στίς δημόσιες υπηρεσίες δυνατότητας μερικής άπασχόλησης των 

συνταξιούχων γιά συμπλήρωση του εισοδήματος τους καί των γυ

ναικών πού θέλουν νά συνεισφέρουν στό οικογενειακό είσόδημα. 

'0 άδυνατεΐ νά καταλάβει μέ ποίά χρήματα θά έ-

φαρμοσθουν τά μέτρα αύτά. ‘Ο κ. Καραμανλής Λπορεΐ γιατί βέ

βαια μέ τδν τρόπο πού κατευθύνει ή κυβέρνησή του τήν οίκονο- 

μία τά μέτρα αύτά δέν είναι έφικτά. Πραγματοποιήσιμα είναι, 

μόνο άπό μιά κυβέρνηση πού θά θελήσει νά πατάξει τά μονοπω

λιακά κέρδη, τή φοροδιαφυγή καί τήν έκμεταλλευτική αδηφαγία 

τής όλιγαρχίας, άπό μιά κιβέρνηση πού θά θελήσει νά έπιβάλει



Στην ’Ελλάδα υπάρχουν σήμερα δύό πολιτικές παρατάξεις. 'Απδ 

τή μιά μεριά ή παράταξη που θέλει νά διατηρήσει αναχρονιστι

κούς θεσμούς, δλιγαρχικές μορφές οικονομικής δραστηριότητας, 

παιδεία γιά τούς λίγους, υγεία στά χέρια έπιχειρηματιών,συνδι

καλισμό καθοδηγούμενο. Τή παράταξη τούτη τήν αντιπροσωπεύει ή 

Δεξιά καί ή Κεδ-Δεξιά. 'Η Δεξιά είναι ή Κέά Δημοκρατία. ‘ίΐ~Νέο-

Δεξιά είναι ή ηγεσία τής ΕΔΕΑ *_’_£1-άντΧλ*}φη καί τής &έας_,Δημοκρα·

τίας καί τής ή γ ε σ ία ς, __τής γιά τή—κο-υνωνική, οίκο νομική καί

-π-̂ ν̂ τινή Δη|ΐή τή̂ -Α̂ Αρηττ>— τ̂ τΥτ̂ -ιττΓρΙ̂ πονΡη ϊδια. 'Επίκεντρο του 

ένδιαφέροντος τους στήν έζωτερική πολιτική είναι ό στενός 

σύνδεσμος τής ‘Ελλάδας μέ τήν ’Αμερική καί τούς συμμάχους της. 

’Επίκεντρο στήν οίκονομική πολιτική είναι ό έπιχειρηματίας,πού 

τόν θέλουν έλεύθερο γιά νά είναι αδέσμευτος στήν έ>μετάλλευση. 

’Επίκεντρο στή πολιτειακή τους νοοτροπία είναι ίσχυρά κεντρικά 

όργανα στήν Αθήνα γιά νά συνεχίσουν τά υπουργεία στήν ’Αθήνα 

ν.ά κάνουν τίς μεγάλες έπιλογές πάνω άπό τά κεφάλια σας άδια- 

φορώντας γιά τά συμφέροντα τής έπαρχίας. ’Απέναντι στά κόμμα-



-τα αύτά υπάρχει μόνο ένα κόμμα, μιά παράταξη που παρουσιάζει 

μιά ξεκάθαρη έναλλακτική λύση γιά τήν πολιτική, οικονομική καί

κοινωνική διαμόρφωση τής έλληνικής πολιτείας, ή παράταξη τούτη 

είναι τό ΙΙανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα, Πόνο τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. έχει 

πρόγραμμα πού προτείνει ένα νέο τρόιο γιά τή διάρθωση τής χώ

ρας μας, πού στό,ταρελθόν τής Δεξιάς άντιπαραθέτει τό μέλλον 

τής Δημοκρατίας καί του Σοσιαλισμού. \

Τά αλλα κόμματα τής αντιπολίτευσης έπιδιώ^ίοντας νά καλύ- 

ψουν τίς παλινδρομήσεις τους κατηγορούν τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. δτι δέν 

θέλησε νά συνεργαστεί μαζί τους'; Ιό ΠΑ.ΣΟ.Κ., δπως ξέρετε έ- 

πεδίωξε τή συνεργο:σία. άλλα πάνω σ’ένα καθορισμένο πρόγραμμα 

χωρίς τό όποιο μιά τέτοια συμμαχία έχει καί εύκαιριακδ καί 

εύθραυστο χαρακτήρα καί καταλήγει σέ έμπαιγμδ του έκλογικού 

σώματος.

ΐδ ΠΑ.ΣΟ.Κ. έθεσε σέ δλους ξεκάθαρα τό έρώτημα πώς θά μπο

ρέσουμε νά πετύχουμε στή χώρας μας τή δημοκρατία σέ δλους τούς 

τομείς τής ζωής καί έδωσε έπίσης ξεκάθαρα τήν άπάντησή του.

'0 μόνος τρόπος είναι νά απαλλαγούμε άπό ξένους πάτρονες, άπό



παρακράτος καί τά στεγανά, ο μόνος δρόμος γιά τή δημοκρατία εί

ναι δηλαδή ή εθνική μας ανεξαρτησία, ή λαϊκή κυριαρχία, ή κοι

νωνική απελευθέρωση καί ή δημοκρατική διαδικασία. Οι άλλοι πού 

άρνουνται τίς καθαρές |χύτές έπιλογές, πού προσπαθούν νά συμβι

βάσουν άσυμβίβαστα, πού θέλουν τούς 'Αμερικάνους αλλά δέν τούς 

θέλουν έτσι, σά νά έπιτρέπουν οί 'Αμερικάνοι πως άκριβως τούς

θέλεις, πού θέλουν τή Βουλή κυρίαρχη άλλά θέλουν νά διατηρούν

τό στρατό ξένο πρός τό λαό, πού θέλουν τήν ένταξη στήν ΕΟΚ άλ

λά δέν θέλουν τά μονοπώλια, τού θέλουν κοινωνική δικαιοσύνη άλ

λά δέν καταργούν τίς αίτίες τής κοινωνικής άνισότητας έχουν 

πρό πολλου έ?^καταλείψει τή δημοκρατική παράταξη, ϊό Πανελλήνιο 

Σοσιαλιστικό Κίνημα,δείχνει μέ σαφήνεια ποιές πρέπει νά είναι 

οί έπιλογές γιά νά πετύχουμε τή δημοκρατία. *Η Νέα Δημοκρατία 

άρνεΐται τίς έπιλογές αδτές. [ π\εδΗΚ εϊτε τίς άρνεΐται είτε τίς 

θολώνει. ‘Ηπολιτική της οδηγεί άνσυιόδραστα σ’έξυπηρέτηση των 

σκοπών τής Δεξιάς . ϊό 1974- πίστεψε\ή τότε Ε.Κ. οτι άναγνωρί- 

ζοντας τδν Μ άπελευθε μυθικό" όπως τδν\άπον<αλοϋσε ρόλο του Κα

ραμανλή θά κατοχύρωνε τή Δημοκρατία. 'Ομως ή δημοκρατία πού



βοήθησε νά δημιαυργηθεΐ δέυ ήταν έκείνη τής πολιτικής έλευθε- 

ρίας καί τής έστω κάποιας κοινωνικής ίσδτητας2 ΤΗταν ή παγίωση 

μιας πολιτικής όλιγαρχίας μέ στενή ίδεο^άγική συγγένεια πρός τό 

καθεστώς τής έφταετύας. ΤΙΙταν τδ.μονοκομματικό κράτος πού έπι- 

διώκει τήν ολοκληρωτική χε>γ5αγώγηση του πολίτη. "Οτι συνέβη τδ 

Ί97̂ - μπορεί νδ συμβή τδ 1977· 'Η ΕΔΗΚ έπιδιώκοντας ίσως νά 

ύποβοήθήσει τήν κυβέρνηση στή λύση των έθνικών θεμάτων θά κατα

λήξει καί πάΧι νά γίνει τδ \ στήριγμα του κ. Καραμανλή.σέ δλες

τίς άν^ίλαικές άποφάσεις του\ό συνεργδς του στή συρρίκνωση του 

'Ελληνισμού.

Τδ ΠΑ.ΣΟ.Κ. έχει θέσει σά κύριο στδχο του στις έκλογές τή 

συρρίκνωση τής Δεξιάς. Δεύτερός στόχος του είναι ή διαμόρφωση 

μιας Βουλής πού νά μη παρέχει τλ δυνατότητα μιας Κεντροδεξιας 

συμμαχίας. Γι'αύτδ πρέπει τά τμήμα\α τ\>ύ δημοκρατικού λαού πού 

έχουν άποπροσανατολιστεΐ στά πλαίσιαΧτής ΕΔΗΚ νά συναισθανθούν 

τήν κρισιμότητα τής έπιλογής τους στίς\?0 λοέμβρή. Τό Πανελλή

νιο Σοσιαλιστικό Κίνημα είναι γι’αύτούς που θέλουν τη δημοκρατι

κή άλλαγή ή μόνη δυνατή έπιλογή στίς έκλογέςλ \Η υπερψήφισή του



0ά άποκλήσει κάθε δυνατότητα μετεκλογικής σύμπραξης όποιουδή- 

ποτε άντιπολιτευόμενου σχηματισμού με τη Κέα Δημοκρατία.

Μδς λένε δτι οι ^Ενοπλες δυνάμεις ειναν^άντίθετες μέ κάθε 

άλλαγή. 0*ι '"'Ενοπλες δυνάμεις μετά τήν εφτάχρονη τραγική έμπει 

ρία τής συστηματικής παραπλάνησες τους,μετά την προδοσία τής 

Κύπρου, μετά τήν άνοικτή υποστήριξη του ΝΑΤΟ πρδς την Τουρκία 

ξέρουν καλά πως μόνονyó σεβασμός τής ΛαΓκής θέλησης έξασφαλίζε 

τήν άναγκαία γιά την υπεράσπιση τής έδαφικής άκεραιότητας συ

ναδέλφωση Λαοΰ/ί,τρατοϋ.

Μας λένε δτι μόνο ή Δεξιά έγγυσται τή σταθερότητα, δτι δποιος 

θέλει τήν άλλαγή κοί ψηφίΓει Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα α

νοίγει τήν πόρτα στό χάος. Λαέ.......................υπάρχει

μόνο μιά παράταξηποί έγγυδτσι τή σταθερότητα κι αυτή είναι τό 

ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ποιοί δημιούργησαν τίς προϋποθέσεις γιά νά έρθει ή 

χούντα ' ποιοί δημιούργησαν τήν άνωμαλία τής 15ης ’Ιουλίου 65» 

ποιοί διοργάνωσαν τδ πραξικόπημα στή Κύπρο καί κατέστρεψαν τή 

Κυπριακή άνεξαρτησία^ ‘Η Δεξιά. *Η Δεξιά ήταν μέχρι σήμερα ή

πηγή κάθε άνωμαλίας, ή πηγή τής άστάθεισς στή πολιτική ζωή. 'Η



ν'·,

Δεξιά δε θελησεποτέ να δεχτεί τδ δημοκρατικό παιχνίδι καί, . Η·-' Λ ’ * *'· '■·
·. * *  „ ·,**·.>' ) ίν,ν»'-·’* * ' Λ''β5 ,

πάντα προσπάθησε νά ανατρέψει την ομαλή πορείαπρδς την άλλα-
$ν: γ ν· ' ' ' '· *ν ' ■ * ’ ' * * ** · ** *

γη. Γιά νά πετύχαυμε την όμαλδτητα, γιά νά πετύχουμε τή στα-
... .... ,. . , , Λ  '

,  1 V

θερότητα πρέπει οι δυνάμεις έκείνες που έκπροσωπουν τά συμφέ-
»3»* ΛΑ

ροντα του λαού, νά έχουν στη Βουλή τή μεγαλύτερη δυνατή δύ-
ί V \ν

ναμη. Γιατί έτσι μόνο θά κλείσουμε τό δρόμο σέ νέα τεχνάσμα-

Λ V-
■Κ;\·

τα τής Δεξιάς, γιατί έτσι μόνο θά έπιβληθοΰν γρήγορα οι κοινω

νικές αλλαγές πού είναι άναγκαίες γιά τή σταθερότητα καί τήν
ν> μ λ  . V > \ νν, '·■ . \ . . νΡ <ΛπΝ Λ ·

είρήνη στό τόπο μας. Τό Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα, τό 

ΠΑ.ΣΟ.Κ., σά τό μόνο λαϊκό κόμμα τής αλλαγής είναι ο μόνος 

έγγύητής γιά τήν ομαλή πορεία πρός τή δημοκρατία. Για τούτο
• > , - ^  λ'· ν :

είμαστε πεπεισμένοι ότι άργά ή γρήγορα ό λαός θά δώσει τήν

έξουσία στό ΠΑ.ΣΟ.Κ. Τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. θά νικήσει, ό σοσιαλισμός
* J ' ν *  ~ ^  , . «  ν . , - , .  ·.• · '' 1 ΙΤ · ο.'·.,,'. νϊ-Λ .·>-· - Μ\ 'Ν

-θά νικήσει, ή δημοκρατία θά νικήσει.

• ̂ ν. Λ
■ · »  > -· ■ V . . ,

V . .  ' V' 0 4 * Λ
* . . Π -Ή·.,. ■-

ι νΜ ν\»30, 
'ν '!

V , ύ \ " (Ν , , Λ
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Σας μεταφέρω τόν χαιρετισμό του Προέδρου του Κινήματος μας 

Άνδρέα Παπανδρέου καί τής Κεντρικής ’Επιτροπής. Σας μεταφέρω 

χαιρετιστήριο μήνυμα των μελών καί όπαδών του Πανελληνίου Σο-
< I

ω€>υ
010

Cο ρ α ώ uno» —
V 1fh  ο)οo

a  u d

σιαλιστικου Κινήματος πού δουλεύουν σ’δλη τήν 'Ελλάδα γιά τήν
f I__ IV&1 γ ί ί α α ιfelpeo c o ĉuprnotnpio prluopa tñf 

έκλογική του έπιτυχία. 'Η σημερινή συγκέντρωση έπιβεβαίωνει

τή πλατιά λαϊκή έπιρροή του Κινήματος, τήν άπήχηση τής πολίτι

κης του γραμμής.

?ίθα( οΛπριϊ 17- 
,ϋΟ Ajotjjfipo (ς%)0~ 

-y(ve ραοΐδ |si 
>ΡΡ Oüfuiwv

Στίς εκλογές πού έρχονται στίς 20 Νοέμβρη ό κάθε "Ελληνας 

πρέπει νά κάνει κρίσιμες γιά τή ζωή του τόπου έπιλογές. Πρίν
ρρ Oüfuívoon ΰΐα , „ , , „ t , , , Λ

i ü i a  c Jú o ' ϊ ί ω ο α Ο  λι,Ύες Μ·εΡεζ συνέβη ενα γεγονος που μας δείχνει αναγλυφα τη οη-
ρ1 íu ) η ιο ο ι  lo i Η 73
Tío V e  ( ο  f r u í  ί ο Η·ασ α̂ τής έκλογικής διαπάλης. 'Η ’Επιτροπή ’Αναπληρωτών *Υ-

¡c πουργων του Συμβουλίου τής Ευρώπης άποδέχτηκε άχέδιο άπόφασηςCtüacx£ α)ω cíucj)¿. ------------ -— ------
μέ τό όποιο απαλλάσσεται ή Τουρκία άπό τίς κατηγορίες γιά τήν

παραβιάση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στή Κύπρο. 'Η απαλλαγή 

δόθηκε παρά τό γεγονός οτι ή ’Επιτροπή ’Ανθρωπίνων Δικαίωμά-
■ I ............... ................................ .....  "  ■■

των του Συμβουλίου μέ είδική ' έ κ θ ε σ ή  της είχε προτείνει τήν κα

ταδίκη τής Τουρκίας γιά τά έγκλήματά πού διέπραξαν τά στρατεύ

ματα κατοχής. 'Η άπόφαση τούτη πού άντιμετωπίζει ως συνυπευθύ-
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νους και. έκεινους πού προκάλεσαν τήν έκδίωξη του ενός τρίτου 

του πληθυσμού της Κύπρου άπό τά σπίτια τους καί τά θύματα τής 

προσφυγιάς όφείλεται σέ πρωτοβουλία των χωρών τής ΕΟΚ. Οι Εύ- 

ρωπαΐοι δήθεν σύμμαχοί μας έπεδίωξαν νά διευκολύνουν έτσι τήν 

κυβέρνηση των ΗΠΑ στην άρση τής άπαγορεύσεως νά χορηγείται 

βοήθεια στή Τουρκία.

'Η απαλλαγή τής Τουρκίας δε σχολιάστηκε βέβαια άπό τήν κυ

βέρνηση Καραμανλή. Γιατί γιά τήν άπαράδεκτη σέ βάρος του Κυ-
■ _____ .. . ■ — --------------------------------------------------------------------------------

πριακου λαού αυτή απόφαση είναι υπεύθυνη ή πολιτική τής ύπο- 

τέλειας τής έλληνικής κυβέρνησης, ή πολιτική του " άνήκομεν 

είς τήν Δύσιν". *Η κυβέρνηση του κ. Καραμανλή πού τήν ένδια- 

φέρει μόνο νά έντάξει τήν 'Ελλάδα οπωσδήποτε στήν ΕΟΚ καί νά 

μή δυσαρεστήσει τούς ΝΑΤΟΙκούς πάτρονές της δέν τόλμησε ούτε 

νά πιέσει ούτε νά άπειλήσει γιά νά άποτρέψει τήν άπόφαση.

'Η άπόφαση των Αναπληρωτών 'Υπουργών είναι ένα μικρό πα

ράδειγμα γιά τά οόα κακά έπέφερε στό τόπο τούτο ή θεωρία δτι

ή έξαρτησή μας άπό τίς ΗΠΑ καί ή συμμετοχή μας στήν ’Ατλαντι

κή Συμμαχία άποτελεΐ έγγύηση γιά τήν εθνική μας άνεξαρτησία.



της Τουρκίας στην Κύπρο, τη βίαιη κατάληψη του 40% του έδά- 

φους της καί την προσφυγοποίηση 200.000. 'Ελληνοκυπρίων. Τό 

ΝΑΤΟ υποστηρίζει καί καθοδηγεί την έπεκτατική πολιτική τής 

Τουρκίας στό Αίγαΐο στά πλαίσια ένός άμερικανόπνευστου σχεδί

ου γιά την ανακατανομή τού έλέγχου στό Αίγαΐο καί τή χρησιμο

ποίηση των νησιών του γιά στρατιωτικές βάσεις. Τό ΝΑΤΟ μεθό

δευσε καί στήριξε τήν εφτάχρονη φασιστική τυραννία στό τόπο 

μας.

Τό συμπέρασμα πρέπει γιά όλους μας νά είναι ξεκάθαρο. Οι 

κατευθύνσεις τής έξωτερικής μας πολιτικής είναι λαθεμένες. 

ΤΗρθε ή ώρα νά προχωρήσουμε στή διαμόρφωση μιας νέας ελληνι

κής έξωτερικής πολιτικής. Αυτό άπαιτεΐ ή έπιβίωση τού έθνους.

Πολλοί ανησυχούν αν θά είναι δυνατόν νά δημιουργήσουμε έ

να νέο πλέγμα διεθνών διασυνδέσεων, πού νά έγγυάται τήν έδα-

φική ακεραιότητα καί τήν άνεξαρτησ. ια τής χώρας μας. Στό εύ- 
τούτολογο έρώτημα υπάρχουν αποφασιστικές απαντήσεις. Πολλοί λαοί 

κατόρθωσαν μέχρι σήμερα νά ακολουθήσουν αδέσμευτη πολιτική



ακόμη καί στον εύρωπαικό χώρο. Παραδείγματα αποτελούν ή Σουη

δία, ή Αυστρία, ή Γουγκοσλαυια. Οί χώρες αύτές έτόλμησαυ καί 

έπέτυχαν την άδέσμευτη πολιτική. Τά στηρίγματα γιά μιά νέα έ-

νο
Οι̂η'ι'ϋΐΛ/ οι 
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ξωτερική πολιτική προσφέρονται μόνον σ’έκεΐνον πού θέλει νά 

σπάθη τά δεσμά τής ύποτέλειας, πού είναι αποφασισμένος νά 

έκμεταλλευθεΐ κάθε δυνατότητα πού τού παρέχει ή διεθνής συγκυ

ρία. Κανείς λαός δέ μένει δεσμώτης άν δέν αποδέχεται ό ίδιος 

μοιρολατρικά τά δεσμά του. *0 φόβος δτι χωρίς τήν ’Αμερική ή 

'Ελλάδα δέν έχει δυνατότητα έπιβίωσης είναι φόβος πού έπέβαλε 

μέ τή προπαγάνδα της ή Δεξιά. Πρέπει νά τόν άποτινάξουμε. Δέν 

αρμόζει ούτε στήν αξιοπρέπεια ούτε στήν έλευθερία# μας.

'Η Δεξιά προσφέρει στήν έλληνικό λαό ώς αντάλλαγμα στήν 

πολιτική τής ύποτέλειας τήν ένταξη τής χώρας στήν ΕΟΚ. ’Ισχυ

ρίζεται δτι έτσι θά άνοίξουν καινούργοι όρίζοντες γιά τήν ελ

ληνική οίκονομία δπως άποδεικνύουν δήθεν έπίσημα στοιχεΐα-καί 

στατιστικές. Οι στατιστικές τής Δεξιάς είναι παραπλανητικές. 

"Οταν λ.χ. αναφέρουν δτι θ’αυξηθεί ό κλήρος του αγρότη άπό τά 

35 στρέμματα πού είναι σήμερα στά 80 στρέμματα, έμεΐς άπαντά-



-με με το έρωτημα: ’Από πού θά βρει ό αγρότης' την πρόσθετη 

γή; Δεν θά αναγκαστεί κάποιος άλλος άγρδτης νά# του πουλήσει 

τά χωράφια του ; 'Η άγροτική πολιτική τής ΕΟΚ οδηγεί στόν 

άφανισμό τής μικρής καί μέσης αγροτικής έκμετάλλευσης. *0 

γεωργικός πληθυσμός θά μειωθεί άπό τά 35% του συνολικού πλη-

~ Ηραοι (Τίοοο<ηώθίί]̂ 

“ Γτο̂ιύο(

¿α α ι

θυσμοϋ πού είναι σήμερα σε 9%, δσος είναι ό μέσος δρος στις 

χ ώ ρ ε ς τής ΕΟΚ.. Θά έπιζήσουν μόνο οί μεγάλες έκμεταλλεύσεις 

κυρίως μέ έξαγωγικό προσανατολισμό. Γιά τή Δεξιά ή διαδικα

σία αύτή αποτελεί έξυγίανση τής οίκονομίας. Γιά μάς μετράει
^  Η ο ο  ¿αα

~ Π ο ο ι Ο α ί η ΐ ί Γ ΐ  ^ ·α η  α ) ,  ,  ,  ε  ,  „  ,  ,  ,ι ι ΐυυά^πρωτα απ ολα ή δυστυχία των γεωργων μας που χωρίς έκπαιδευ-
¡̂αρα-ίΐαον --- ----------------------------------—

~ - ε ι
, λ ι ση καί χωρίς χρήματα θά προσπαθούν νά βρουν δπου δπου μιά

„ /ναιίαοί · &ναε'£β>ρηο·ι
\ Χ & ° Ι Ζ α4 ,  δουλειά. ’Εμείς αποκρούομε κάθε έξέλιξη πού εύθυγραμμίζει
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γιά τίς ίδιομορφίες τής ελληνικής κοινωνίας, γιά τόν άνθρω-

— ^ο'ρ?<α̂ °νσ· το πού ζεΐ στό τόπο μας. (  « Ο)

— Μί-ίαυοα
Ί ι ^

Τό καίριο ερώτημα πού θέτει ή ένταξη στήν ΕΟΚ είναι τί
- ίρ̂ ριοδιοι ̂ ,οαι ̂ ιο υα

είδους έξέλιξη θέλουμε στό τόπο μας. θέλουμε νά έντάξουμευκγαίπ'
Ηΐια̂ ααέίίίΠ ”·$ΐ/ϋΐ̂ο·

ΐο̂ιρ ,̂ ,α τή χώρα στό διεθνές καπιταλιστικό σύστημα ώστε νά γίνει ο-
ί·α̂ Ιίο^ιν&η (ονιιι,)  -----
Ιΰύιοί αύΟ{ο&νΐΜ\
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-λοκληρωτικά έξαρτωμένη περιφέρεια της Δύσης; 

θέλουμε νά γίνει ή οικονομία, μας αποκλειστικά καί μόνον 

συμπληρωματική των οίκονομιων τής Δύσης; Τί σημαίνει συμπλη

ρωματική. Σημαίνει δτι στη Δυτική Εύρώπη θά βρίσκωνται τά 

έργοστάσια καί στήν 'Ελλάδα τά ξενοδοχεία, δτι οι τουρίστές 

θά είναι δύο καί τρεις φορές περισσότεροι άπό τόν πληθυσμό, 

δτι σχεδόν δλοι θά δουλεύουμε σέ υπηρετικές έργασίες.Σημαί

νει δτι ή 'Ελλάδα στό σύνολό της θά έχει τή σημερινή τύχη 

τής ελληνικής έπαρχίας. Γιά κάθε , γιά μάς σημαντική άπόφα- 

ση θά πρέπει ν 'άπευθυνώμαστε στίς Βρυξέλλες, δπως σεις σή

μερα άπευθύνεστε γιά κάθε σημαντικό θέμα στήν ’Αθήνα. Ση

μαίνει δτι θά περιέλθει ή ελληνική γή στούς δυτικοευρωπαί- 

ους. Σημαίνει δτι ή οικονομία μας θά άπεθνικοποιηθεΐ καί οί 

βασικές άποφάσεις θά παίρνωνται άπό κέντρα πού βρίσκονται 

έκτος 'Ελλάδας καί θά έκτελεουνται στήν 'Ελλάδα άπό ξένο 

διευθυντικό προσωπικό.

Τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. είναι άντίθετο μέ μι'α τέτοια εξέλιξη. Θέλει

νά διατηρήσει τήν οικονομική αυτοδυναμία τής χώρας, νά



δτασφαλίσει τά μέσα γιά νά μπορούμε σέ κάθε ατιγμή υά 

παίρνουμε ανεπηρέαστοι, τίς αποφάσεις που απαιτούν τά συμφέ

ροντα του λαού μας. Προϋπόθεση γιά την εύημερία του λαού εϊ~ 

ναι ή έλευθερία καί δχι ή πολιτική καί οίκονομική ύποτέλειά 

του.

’Ισχυρίζεται ή Νέα Δημοκρατία καί ή ΕΔΗΚ δτι είμαστε 

άντιευρωπαΐοι. Τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. δέν είναι αντίθετο στην εύρωπαική 

συνεργασία. Πιστεύει δτι ή ευρωπαϊκή πολιτική τής 'Ελλάδας 

δέν πρέπει νά δχει σά στόχο τη συμμετοχή στήν Εύρώπη των μο

νοπωλίων. Σκοπός της πρέπει νά είναι ή δημιουργία μιας 'Ο

μόσπονδης Σοσιαλιστικής Ευρώπης. Μιας Εύρώπης πού δέν θά ά- 

νήκει σέ κανένα άπό τά άντιμαχόμενα στό διεθνή χώρο στρατό

πεδα. Μιας Ευρώπης πού θά συμμετέχουν δλα τά εύρωπαικά κράτη 

καί θά βασίζεται σ ’ενα συλλογικό σύστημα ασφαλείας στά πλαί

σια ένός ίσόρροπου καί έλεγχόμενου αφοπλισμού. Γ ι ’αύτό καί 

προτείνει αντί γιά τήν δνταξη στήν ΕΟΚ τήν διαπραγμάτευση 

μιας ειδικής συμφωνίας δπως ή συμφωνία πού κατήρτισε ή

Νορβηγία καί έτοιμάζεται νά καταρτίσει ή Γιουγκοσλαυια.



*Η ένταξη στην ΕΟΚ καί ή πολιτική του " άνήκομεν είς την 

Δυσιν " σκοπό έχουν νά διασφαλίσουν τά συμφέροντα τής ελλη

νικής οικονομικής καί πολιτικής όλιγαρχίας καί των ξένων 

προστάτιδων δυνάμεων τους. Μετά τήν αποτυχία του δικτατορι- 

κοϋ καθεστώτος, μπροστά Οτήν αβεβαιότητα τής μελλοντικής έ- 

ξέλιξης στό Αίγαΐο καί στό Κυπριακό ή λύση πού έξασφαλίζει 

στό ελληνικό κατεστημένο τη διατήρηση του οίκονομικου-πολι- 

τικου συστήματος είναι δσο τό δυνατόν στενώτερη πρόσδεση 

τής ‘Ελλάδας στό στρατόπεδο τής Δύσης. Ού δυσάρεστες έπιπτώ- 

σεις στόν οίκονομικό καί εθνικό τομέα είναι τό τίμημα πού ή 

μεταπρατική όλιγαρχία πρόθυμα θά πληρώσει γιά νά σταθεροποι

ήσει τή θέση καί τά έσοδά της. *Η χώρα δμως αύτή, ή γή της, 

ό πλούτος της ανήκουν σ ’δλους μας. Τήν δημιούργησαν οί αγώ

νες, οί μόχθοι, ό ιδρώτας γενεών. Κανείς δέν έχει δικαίωμα 

νά τήν ξεπουλήσει. ’Ανήκει σέ μάς, ατούς "Ελληνες.

'Ισχυρίζεται ή Νέα Δημοκρατία δτι ή πολιτική της είναι 

άποδεσμευμένη άπό τά συμφέροντα μιας τάξεως. ’Αλλά ή πολιτι

κή καί ή κοινωνιολογ ία δέν γνώρισαν ποτέ πολιτικό κόμμα πού



νά μή στηρίζεται σε ορισμένη κοινωνική τάξη. *Η Κέα Δημοκρα

τία υπερασπίζεται τά συμφέροντα τής ελληνικής μεταπρατικής

τάίης, των μεγαλοεπιχειρηματιών, των πολυεθνικών έταιριών. 

Τό ακαθάριστο αγροτικό είσόδημα αύξήθηκε τά δύο τελευταία 

χρόνια μόλις κατά 1,5%· Στην ουσία παρέμεινε στάσιμο. Τά 

κέρδη των είσαγωγικών έπιχειρήσεων αντίθετα πολλαπλασιάστη- 

καν. "Οταν ό είσαγωγέας αύτοκινήτων κερδίζει κάθε χρόνο δε

κάδες εκατομμύρια, όταν τό φορολογικό σύστημα έπιβαρύνει τά

μεσαία καί μικρά είσοδήματα ένώ σταματά τή προοδευτική (popo
ro uo% ιoexWwoo

ο λογία γιά είσοδήματα πού ξεπερνούν τό εκατομμύριο, δταν ό
)ό ik/t tloxjep« IC Xfcoc
>α<̂ υ£ΐ Τ ceta ückaj- βιομήχανος είσάγει αδασμολόγητα τά μηχανήματα του άλλ’ό άγρό- 
αη ίιο̂ ο̂ α (
e lix c lo i >θοθ£)(- wîco της πληρώνει τό δασμό γιά τό τρακτέρ, είναι ξεκάθαρο γιά 8-
mpü>wti <9iC catino too
\ » » 1 » f.  >
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βιπρ,'οο Άίΐηνώο , Ύαρχίας καί των ξένων πατρόνων της.
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û^c^a C íe ü^· Πολλοί "Ελληνες δέν θέλουν παρ’ολα αυτά νά πιστέψουν,οτι
t^oOo to ^ctao
üjoÛ èô a. οι ΜW ( ΊΓολιτικές παρατάξεις πού αδιαφορούν γ ιά  τά συμφέροντα του 
ιοί to/ ¿'¿of ^npaiiaí^ —τ
ι tj|cu; |iio ισι̂ ιοουια κ0(,νωνικου συνόλου. Θεωρούν οτι τά οσα λέει τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. ε- 
Oiaturfie»,̂ Uiî a«|a _

«i ->ίο éutucjí̂t- χουν κάποια δόση υπερβολής.; ’Εμείς τούς παρακαλουμε ν ’άναρω-
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άπό την ύποτέλεια της έξωτερικής πολίτικης μέχρι τη σταοι- 

μότητα του αγροτικού εισοδήματος, απόρροια του οίκονομικοΰ 

καί κοινωνικού συστήματος που επέβαλε ή Δεξιά. Γιατί υ

πάρχουν εκατοντάδες φάρμακα, τά περισσότερα άπό τά όποια 

είναι άχρηστα^ Γιατί οι γιατροί δίνουν συνταγές άσχετες
ΙΠ Ι Ι Ι Ι Ι  »

μέ τίς πραγματικές ανάγκες του άρρωστου; Γιατί στά δημόσια

νοσοκομεία χρειάζεται ιδιαίτερη έπίσκεψη στους διευθυντές

καί ειδική αμοιβή γιά νά σέ χειρουργήσουν ή νά σέ έξετά-

σουν; Γιατί δέ δημιουργήθηκαν πλήρη νοσοκομεία στήν έπαρχία
—* ___________ _

*Η απάντηση είναι άπλή. "Ολα αυτά συμβαίνουν γιατί τό 

σύστημα τής ίατρικοφαρμακευτικής περίθαλψης υπακούει στό 

νόμο του ίδιωτικοϋ κέρδους, γιατί τό Κράτος άρνεΐται νά 

δημιουργήσει ενα έθνικό σύστημα υγείας, πού θά παρέχει δω

ρεάν υγειονομική περίθαλψη σ ’δλους τούς πολίτες, γιατί 

γιά τή Νέα Δημοκτατία καθοριστικό είναι τό συμφέρον των 

λίγων έπιχειρηματιων πού εκμεταλλεύονται τόν τομέα τής υ

γείας.
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ριά δεν διαθέτουν καν τόν απαραίτητο γιά τη ζωή στό χωριό 

εξοπλισμό, τό δρόμο, τό σχολείο, τό τηλέφωνο. Στις κωμοπόλεις

t í k a  ¿ασραΠι ,-

uj ωαροοο- εται άπό ταξίδι στήν ’Αθήνα,ή τή πρωτεύουσα του νομού. Αεί-
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τελεσματικό τρόπο τήν κυριαρχία της πάνω σ ’όλόκληρη τήν οίκο-
Dó̂ copiου aac toj
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-πάρξει όταν οι μοχλοί της οικονομικής καί πολίτικης έξου-

σίας περάσουν άπό τά χέρια των λίγων στά χέρια των πολλών,

Τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. υποστηρίζει γιά τούτο την κοινωνικοποίηση των

τομέων έκείνων πού αποτελούν τούς τομείς οικονομικής ύπο-

δομής. Γιά νά μπορούν οί κρίσιμες έθνικές έπιλογές νά παίρνω-

νται ύπέυθυνα άπό όργανα πού έλέγχονται άπό τόν έλληνικό λαό,

ι Γ
j a to ια v u c ^  (bou topajpc 

laot Oĵ oioQ»tê n̂ auatot 
υυϊοαφιο̂ α uai 
o’ Aoiiun v̂pcü'on
\ \ . i r  '

Γιά νά υπάρξει προγραμματισμός της οικονομικής δραστηριότη

τας. Γιά νά άξιοποιηθουν οι πλουτοπαραγωγικοί πόροι τής χώ-

α ya ̂ ^Όο\¡ ο\

V JiáOiaa ιώυ úüCOf 'ouî
f ' ι ρας. Γιά νά χτιστούν έργοστάσια άντί ξενοδοχεία. Γιά νά δί-
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ϊ-Η (ύΰ ΐί to Uft'cjtooiafWv νωνται δάνεια στους βιοτέχνες καί -όχι στούς μεγαλοεφοπλι-ι  ̂ i t __________________ —  . ________ — --- -----: _L (-pilot Οι MiOGÍOUlfet “Ρρι'ιοι οι' yíoajout̂ι ι 
t o o  l o v  U c CjJC  i c o , στές. Γιά νά πουλιωνται τά άγροτικά μας προϊόντα καί νά μη

ί* ! Icaapoupt ιο ι ιο ύ  
Το ‘

σαπίζουν τά ροδάκινα στίς άγορές τής Γερμανίας. Τό ΠΑ.ΣΟ.Κ.

Ρ ϊ ,  ύποστηρίϊει την ούσιαστική άποκέντρωση καί την πολίτικη αυ¿ó Μ  l o a  \tSi
t\ éua υιυν i uooi o icóu i a it . *. i ftovo iq ΐιουοωω|ιΐο ¿u ̂ τοδιαχείpιση. Γιά νά μπορεί ή έλληνική ύπαιθρος ν’άντιμετω-
‘fufij a<jxl tejían.

Ϊ!^{ p  ^ α ( . π ζζει αυτόνομα καί χωρίς περιορισμούς τά προβλήματά της.
(íM.’Ií-Q· Q([-1 y La lü &>ω] <7 â iocoowoíí tr> <üípoc'°vci too- wa'<Ŵ (ibK ρού<̂  Γ> ouvLL.t¿ w,;.

Γιά V(* ^X£L ° δήμος καί ή κοινότητα τούς δικούς τους πορους.
ôoc ocptíoojyñj

°Χ^ίίο' Π Γιά νά συμμετέχει ό κάθε πολίτης καθημερινά στίς άποφάσεις
α  ̂ n  f [ Λ /

πού άφορουν τίς συνθήκες ζωής του. Ut(00|it ί ο  11θΟ
do^iio^o uat' ¿ĵi o^atfV



\ ι ι η ι0(00 VIO U<M>lp{jftppύ)Οϋ 
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' Tó ΠΑ.ΣΟ.Κ. εχει στίς κατευθυντήριες γραμμές τής κυβερνη

τικής πολιτικής του έξαγγείλει σειρά άπό μέτρα γιά τή βελτίω 

ση τής θέσης των εργαζομένων, δπως την τιμαριθμική αναπρο

σαρμογή των μισθών, τήν έξασφάλιση τιμαριθμικά άναπροσαρμο- 

ζομένης σύνταξης σέ ποσοστό 80% του μισθού καί πάντως όχι κα 

τώτερης άπό τό δριο διαβίωσης, τή κατάργηση των διαφοροποιή

σεων μεταξύ των έργαζομένων, τή μείωση του χρόνου έργασίας, 

τήν αύξηση των άδειων, τή δημιουργία στίς έπιχειρήσεις καί 

στίς δημόσιες υπηρεσίες δυνατότητας μερικής άπασχόλησης των 

συνταξιούχων γιά συμπλήρωση του είσοδήματος τους καί των γυ

ναικών πού θέλουν νά συνεισφέρουν στό οικογενειακό είσόδημα. 

*0 κ. Καραμανλής άδυνατεΐ νά καταλάβει μέ ποίά χρήματα θά έ- 

φαρμοσθουν τά μέτρα αυτά. ‘0 κ. Καραμανλής άπορεΐ γιατί βέ

βαια μέ τόν τρόπο πού κατευθύνει ή κυβέρνησή του τήν οίκονο- 

μία τά μέτρα αύτά δέν είναι έφικτά. Πραγματοποιήσιμα είναι 

μόνο άπό μιά κυβέρνηση πού θά θελήσει νά πατάξει τά μονοπω

λιακά κέρδη, τή φοροδιαφυγή καί τήν έκμεταλλευτική άδηφαγία

τής όλιγαρχίας, άπό μιά κυβέρνηση πού θά θελήσει νά έπιβάλει



μιά ξεκάθαρη έναλλακτική λύση γιά την πολιτική, οικονομική καί 

κοινωνική διαμόρφωση τής ελληνικής πολιτείας, ή παράταξη τούτη 

είναι τό Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα. Μόνο τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. έχει 

πρόγραμμα πού προτείνει ένα νέο τρόπο γιά τή διάρθωση τής χώ

ρας μας, πού στό παρελθόν τής Δεξιάς άντιπαραθέτει τό μέλλον

τής Δημοκρατίας καί του Σοσιαλισμού.

Τά άλλα κόμματα τής αντιπολίτευσης έπιδιώκοντας νά καλύ- 

ψουν τίς παλινδρομήσεις τους κατηγορουν τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. δτι δέν 

θέλησε νά συνεργαστεί μαζί τους. Τό ΠΑ.ΣΟ.Κ., όπως ξέρετε έ-

πεδίωξε τή συνεργασία άλλά πάνω σ ’ένα καθορισμένο πρόγραμμα 

χωρίς τό όποιο μιά τέτοια συμμαχία έχει καί εύκαιριακό καί

εύθραυστο χαρακτήρα καί καταλήγει σέ έμπαιγμό του έκλογικου
>'Αν ύιν ί2>Γ>ρα '¿ηρα τι Οα ααυπ η αυ^ίρνηοη αν οέ

σώματος, σϋΐαίιφί̂ ι'υα υιτρα ιο</ ιο ν ιΰ θ ) ωοο ωρο^ατο
ωοίοΟέί η η' ο ο υ ι α  9α ρυυϋ ιζ ώαο'ριΟ.

Τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. έθεσε σέ όλους ξεκάθαρα τό έρώτημα πώς θά μπο

ρέσουμε νά πετύχουμε στή χώρας μας τή δημοκρατία σέ όλους τούς

τομείς τής ζωής καί έδωσε έπίσης ξεκάθαρα τήν άπάντησή του,

'Ο μόνος τρόπος είναι νά απαλλαγούμε άπό ξένους πάτρονες, άπό



την οικονομική όλιγαρχία, άπό τή γραφειοκρατική Αθήνα, από τό 

παρακράτος καί τά στεγανά, ό μόνος δρόμος γιά τή δημοκρατία εί

ναι δηλαδή ή έθνική μας ανεξαρτησία, ή λαϊκή κυριαρχία, ή κοι-
_____ ._______ _— — —     “ *

νωνική απελευθέρωση καί ή δημοκρατική διαδικασία. Οι άλλοι πού
- - - - - - - - - - - - - - — ^

άρνουνται τίς καθαρές αύτές έπιλογές, πού προσπαθούν νά συμβι

βάσουν ασυμβίβαστα, πού θέλουν τούς ’Αμερικάνους αλλά δέν τούς 

θέλουν έτσι, σά νά έπιτρέπουν οι ’Αμερικάνοι πώς ακριβώς τούς 

θέλεις, πού θέλουν τή Βουλή κυρίαρχη αλλά θέλουν νά διατηρούν 

τό στρατό ξένο πρός τό λαό, πού θέλουν τήν ένταξη στήν ΕΟΚ άλ- 

λά δέν θέλουν τά μονοπώλια, πού θέλουν κοινωνική δικαιοσύνη αλ

λά δέν καταργούν τίς αίτιες τής κοινωνικής άνισότητας έχουν 

πρό πολλου έγκαταλείψει τή δημοκρατική παράταξη. Τό Πανελλήνιο 

Σοσιαλιστικό Κίνημα,δείχνει μέ σαφήνεια ποιες πρέπει νά είναι 

οι έπιλογές γιά νά πετύχουμε τή δημοκρατία. 'Η Νέα Δημοκρατία 

άρνεΐται τίς έπιλογές αύτές. *Η ΕΔΗΚ εϊτε τίς άρνεΐται ε'ίτε τίς 

θολώνει. 'Ηπολιτική της οδηγεί αναπόδραστα σ *έξυπηρέτηση των 

σκοπών τής Δεξιάς . Τό 197^ πίστεψε ή τότε Ε.Κ. δτι αναγνωρί

ζοντας τόν " άπελευθεοώτικό" δπως τόν άποκαλουσε ρόλο του Κα

ραμανλή θά κατοχύρωνε τή Δημοκρατία. "Ομως ή δημοκρατία πού



θά άποκλήσει κάθε δυνατότητα μετεκλογικής σύμπραξης οποιοσδή

ποτε άυτιπολιτευόμενου σχηματισμού με τη Κέα Δημοκρατία.

Μάς λένε οτι οί "Ενοπλες δυνάμεις είναι αντίθετες με κάθε

αλλαγή. 01 "Ενοπλες δυνάμεις μετά τήν εφτάχρονη τραγική έμπει

Ιάί
ρία τής συστηματικής παραπλάνησης τους,μετά τήν προδοσία τής

---------------- —υ  ΐΐ Κύπρου, μετά τήν ανοικτή υποστήριξη του ΝΑΤΟ πρός τήν Τουρκία 
¡ναι ίο ΐιορριρ .... ■— ----------------- --*

ξέρουν καλά πώς μόνον ό σεβασμός τής Λαϊκής θέλησης έξασφαλίζε
Ιω $  ϊ̂ υ4!)ρ<̂ 0ί£αα> ^ "
ϋ ΐο^ Ια ραζ ιοω] τήν αναγκαία γιά τήν υπεράσπιση τής έδαφικής ακεραιότητας συ-

^  Ιαραίορ ϋχα ανίίριροτγϊκΓν ( ιλν&κίΙ
'£· ι ι  [ ναδέλφωση Λαου-Στρατου. . \ ' α (  ̂ , , /,ν
*164 — α ^ ί,ΐ^ ίψ ΐ Ρ°°β οΐαν\οι<Γ0 ρχίι ^ α ιίιη (Μ}γ>ίθ\>τνϋΐ)
ί1£^'~ ε)ηρ ΐοο^ηοι
tij Μάς λένε οτι μόνο ή Δεξιά έγγυάται τή σταθερότητα, δτι οποίος

Ο DOjfkc(oae-uoJ,n θέλει τήν άλλαγή καί ψηφίζει Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα ά-
ωο^ωροοο ,ητα-_
J ¿Α/ωοο ωρ θα#.* f i
a i o^oDpaoclvtt νοίγει τήν πόρτα στό χάος. Λαέ.........................υπάρχει
dv αυιάρ&ι Q (
Idvo ρια é to iu tù o  tùo-, , /■ Q , > / τ ✓.Γλ μονο μια παραταξηπου έγγυαται τή σταθερότητα κι αυτή είναι το
.(fcDv̂j OluOKp ¿1 iuo ία ι
7 ü lfâ d ü  > ¿ ̂ ΠΑ· ̂  0. K . Ποιοι δημιούργησαν τίς προϋποθέσεις γιά νά έρθει ή3 Π (\ · £) U, c* opjua 
ϊρ-ηυωαρ̂ Μ

io Yooi'ci uat
9ui. *Dt«>

\uaic v̂ i'a. uai χούντα ; ποιοι δημιούργησαν τήν ανωμαλία τής 15ης ’Ιουλίου 65;μ (Ο Λ Knee
tv
n v

ποιοι διοργάνωσαν τό πραξικόπημα στή Κύπρο καί κατέστρεψαν τή
IdfUCctffCJVCWlCCi  ̂

I CIO
•  ̂ ' V

ίον ο ϊνχ ιΚ ρΙτ! ° Κυπριακή ανεξαρτησία; Η Δεξιά. Η Δεξιά ήταν μέχρι σήμερα η
1̂/ ά>̂00 ο̂Ου
Ια ω̂ εΜ&ι« πηγή κάθε ανωμαλίας, ή πηγή τής αστάθειας στή πολιτική ζωή. *Η
Γι>) ίΧο %τΛπα| σιν 
ν έ ^  ΐλ,Μ



Δεξιά δε θελησεποτε υα δεχτεί τό δημοκρατικό παιχνίδι καί 

πάντα προσπάθησε νά ανατρέψει την ομαλή πορείαπρός την άλλα- 

γη. Γιά νά πετύχαυμε την όμαλότητα, γιά νά πετύχουμε τη στα

θερότητα πρέπει οι δυνάμεις έκεΐνες πού έκπροσωπούν τά συμφέ-
^  __________—  Μ, ' — -   

ροντα τού λαού, νά έχουν στη Βουλή τή μεγαλύτερη δυνατή δύ

ναμη. Γιατί έτσι μόνο θά κλείσουμε τό δρόμο σέ νέα τεχνάσμα

τα τής Δεξιάς, γιατί έτσι μόνο θά έπιβληθούν γρήγορα οι κοινω

νικές άλλαγές πού είναι αναγκαίες γιά τή σταθερότητα καί τήν

είρήνη στό τόπο μας. Τό Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα, τό 

ΠΑ.ΣΟ.Κ., σά τό μόνο λαϊκό κόμμα τής αλλαγής είναι ο μόνος 

εγγυητής γιά τήν ομαλή πορεία πρός τή δημοκρατία. Για τούτο 

είμαστε πεπεισμένοι δτι άργά ή γρήγορα ό λαός θά δώσει τήν

έξουσία στό ΠΑ.ΣΟ.Κ. Τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. θά νικήσει, ό σοσιαλισμός

θά νικήσει, ή δημοκρατία θά νικήσει. \μωοο( αα 'ζ.νί υ£α<η
' ' ,Γ ι

ι̂α
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ay&pa le ¡}$júnJ
* ς μή ζεχνδμε ότι : Z6 8¿ 1Ί ε ίν α ι  ύ ιεΰΟυνο γid τήν Αϊόβαση 

τής ~oupx Cae στήν Kfopo, τή βίαιη κατάληΟη τοΟ 40&- τον ¿Gd- 

90υς της καί τήν 'αροσ^υγοτοίηση SOO.OOO. '¿λληνοΜυτιρίων. ·2δ 

ΠΛ*0 δτοστηρίΓβι wat καθοδηγεί τήν έ τεκτατική νιολιτική τής 

Τουρκίας ató / ίγαΐο até πλαίσια Ενός βμερικανόηνευστου σχεδί

ου γιά τήν όνακατανομή το$ Ελέγχου ατό δίγαΐο naί τή χρησιμο

ποίηση τών υησιδν ταυ γι£ οτρατιωτικές βάσεις. *ά II/.C μεθό

δευσε καδ στήριζε τήν έςτάχρουη φασιστική τυραννία στδ τόκο

Ρ·β·
^Λ\\ 3 too (<ϊ£4 ίο 7Γ/4 ■ C o ít  ύχ* ooc’/üfí <©■ε ι

£ό-Οομ̂ όρ6<θμα -ρέτ ιΐ ·?ΐό όλους μας vd .f-twífi Γ/  tedOapqJ 7ν> V

κατευθύνσεις τής Εξωτερικής μας τολιτικής είναι λαθεμένες.
^^tpa fTvaí c ú íp i f r c r d u ^ o coexfd coceé η t£jc<?,

Ti¿t-̂€- Λ tapeh vd κροχυρήσουμε οτή διαμόρφωση μιδς νέας Ελληνι

κής έζωτερικής πολιτικής, ¿Ατό Αταιτεΐ ή έτιβίωση τοϋ έθνους, 

ολλοί άνησυχοΟν 6ν Gd είναι δυνατόν vd δημιουργήσουμε έ

να νέο πλέγμα διεθνών διασυνδέσεων, τού vd έγγυδται τήν Εδα

φική Ακεραιότητα καί τήν Ανεζαρτησλια τής χώρας μας* ~τό εδ- 
τοΟτο

λογο Ερώτημα υτόρχουν Αποφασιστικές Απαντήσεις· ¿ολλοί λαοί

κατόρθωσαν μέχρι σήμερα νά Ακολουθήσουν Αδέσμευτη πολιτική



¿«6*-η καί στδν εδρωπαικό χδρο* Παραδείγματα Αποτελαδν ή Σουη

δία« ή δστρία, ή Πουγποσλαυία* Ct χώρες αδτές ¿τόλμησαν καί 

έπέτυχαν τήν Αδέσμευτη πολιτική* $6 στηρίγματα γιό μ ιό νέα 4· 

ζωτερική πολιτική προσφέρονται μόνον σ'έκεΐνεν ποδ θέλει vd 

σπόση τό δεσμό τής ΰποτέλειας, ποδ είναι άποφασισμένος vd 

έχμεταλλευθεί κάθε δυνατότητα «οδ τοό παρέχει ή διεθνής συγκυ

ρία* Κανείς λαός 64 μένει δεσμώτης όν δέν Αποδέχεται ό ίδιος 

μοιρολατρικό τό δεσμό του* *0 φόρος ότι χωρίς τήν * μερική ή 

*Πλλδδα 6έν βχει δυνατότητα ¿nipίωσης είναι φόρος ποδ έπέραλε 

μέ τή προπαγάνδα της ή . εζιά. .,̂ έπει νά τόν Αποτινόζουμε* .έν

Αρμόζει οότε στήν Αξιοπρέπεια ofhrc στήν έλευΟερίας μας*
«

*11 ^εζιά προσφέρει στήν έλληνικό λαό ως Αντάλλαγμα στήν 

πολιτική τής ύποτέλειας τήν βνταξη τής χώρας σ-δήν Μ)Κ· 'Ισχυ

ρίζεται ότι έτσι ΟΑ Ανοίξουν καινοόργοι όρίζοντες γιΑ τήν έλ- 

ληνική οίκονομία όπως όποδειπνέουν δήθεν έπίσημα στοιχεία tai 

στατιστικές* 01 στατιστικός τής Πεζιδς είναι παραπλανητικές* 

'Όταν λ*χ* Αναφέρουν ότι Ο'αδξηΟεί ό κλήρος τοδ Αγρότη Από τό 

?5 στρέμματα ιοδ είναι σήμερα στό 8ϋ στρέμματα* έμείς Απαντά-



•με μέ τό ¿ρώτημα: *Απ0 πού Od ßpet <5 Αγρότης τήν πρόσθετη 

γήΐ έν Od Αναγκαστεί κάποιος 5\λος Αγρότης vd, τοδ πουλήσει 

τό χωράφια τον | *1! Αγροτική πολιτική τής ΕΟΕ όδηγεί στόν 

όςανισμό τής μικρής καί μέσης Αγροτικής ΙκμετΑλλευσης. *0 

γεωργικός πληθυσμός 04 μειωθεί Ατό τά 55£· το$ συνολικοί? πλη

θυσμοί ο€ι rîvc i σήμερα c l 9Ρ· όσος είναι à μέσος όρος στ£ς 

χΟρσς τής ICH· €ά έπιΓήσουυ μόνο οί μεγάλες έκμεταλλεΰσεις 

κυρίως μΙ έζαγωγικό προσανατολισμό· ΓιΑ τή Γεζιά ή διαδικα- 

ota βότή Αποτελεί έζυγίαυση τής οικονομίας. Γιό μάς μετράει 

πρώτα όπ#δλα ή δυστυχία τδν γεωργών μας -ιοί χωρίς έκπαίδευ- 

ση καί χωρίς χρήματα Od προσταΟοδν vd βροδν άκου όπου μ id 

δουλειά· 'Ιμείς άτοπροέομε ttâQc έξέλιξη ποδ εόΟυγραμμίΓει 

βίαια τή χώρα ο! ζένα καπιταλιστικό πρότυπο καί άδιαςορεί 

γιό τίς Ιδιομορφίες τής έλληυικής κοινωνίας, γιό τόυ Ανθρω

πο πού ζεϊ otó τόπο μας·

16 καίριο Iρώτημα ποό θέτει ή έσταζη στήν F Έ είναι τί 

είδους έξέλιζη θέλουμε στ 5 τόπο μας· θέλουμε vd ένπόζουμε 

τή χώρα οτό διεθνές καπιταλιστικό σέοτημα ώστε vd γίνει ό-



-λοκληρωτικδ ¿.ήορτωμίνη περιφέρεια τής έσης; 

θέλουμε ν5 γίνει ή οίκονομίσ μας έποκλειστικδ καί μόνον 

συμπληρωματική των οίηονομι£ν τής /6οης* -ί σημαίνει, συμπλη

ρωματική» Σημαίνει ότι, στη βντική Ιδρ& πη  0 6 Ρρίσκωνται τ& 

Εργοστάσια καί οτήν '¿λλάδα τδ ζενοδοχεϊα, ο:«, οι τουρίστας 

0 6 είναι δυο «αί tpctç φορές περισσότεροι έτδ τδν πληθυσμέf 

ότι σχεδόν όλοι 0d δούλε δούμε ot Υπηρετικές έργασίες.Ι,ημαί- 

νει οτι ή *Ι$Λάδβ ατό οδνολδ της 0 6  βγει τή σημερινή τέγη 

τής Ελληνικής Επαρχίας» Γιά κάϋκ , γι#. μ&ς σημαντική Απόφα

ση 0 ό πρέπει ν'Απευθυνόμαστε στίς Γρυζέλλες, όπως σείς σή

μερα Ατευϋυνεοιε γιά κάθε σημαντικό θέμα στήν *.0ήνα· ¿η- 

μαίνει οΐι Οό ιεριέλβει ή Ελληνική γή στοές θυτικοευρωταί- 

ους» Ι,ημσίνει άτι ή οίκονομ ία μας βΑ ΑπεΟνικοποιηΟεΐ ;αί οί 

Ρασικές Ατοφόσεις 06 τβίρνωνται Ατό κέντρα ηοό Ρρίσκοντοι 

έκτός '¿ΑλΑδας καί 66 ¿ητελεο^υται στήν *ϋλλδδο Από ξένο 

διευθυντικό προσωπικό*

£δ 0Ε·£ϋ·2· είναι Αντίθετο ρέ μι#α τέιοια έζέλιζη» θέλει 

νΑ διατηρήσει τήν οικονομική αέτοδυναμία τής χώρας, νΑ



6*aaçwXCcCfc %& μ&οα \t.â νά μ«ορο!3μβ o i *döc οαγμή vd 

ηαίρνουμε άυετηρίαοτο* τ£ς άκοφάοβΜ} τοβ dimtoCv td ουμφέ- 

povtn toC λαυδ μας. H poNÉMI} γεά τήν εδημερία tot! fcàoÇ et' 

s#av ή i\euü«pus «®Χ βχε ή τολετειιή μ ο £ οίκονομεκή ¿motiXctd

tou,
* ío% vp t£ etm  ή M a  ¿.nuowixitCaóiaC fi E.M1K δτε είμαστε 

dv'ueupaaatot. 3& ·£0·&* δέυ et vat dvtSOeto στήυ εδρκπαική

σΐίνΐΐργαοία. εστεδεε 6ti ή εδραταεκή τολιτική tfjç 'Ιλλά&ας 

δίν npétei vd ixet ad στόχο τή συμμετοχή στήν 2όρ6τη τδν μο· 

voixu.XCa>v· ϋΜοτός της τρίτεε ud clvat ή δημιουργία μιβς '·.,«. 

μόοτονδης £o0MAtotfcttQ<; -Ιδράτης* £*8ç δό^&της not blv Oû ô- 

νήκε* ol M$yfve àxô té άνΐΐμαχδμενα oté διεθνή χ&ρο στρατό

πεδα* δίτδς ¿Λρβαης τοΰ Οά συμμετέχουν 6Χα té eóptotaiKd κράτη 

η&( Οά ΡαοΧζβται o*iva. ονΧλογεπό οόοτημα άσφαλείας oté τλαι- 

cio ¿νδς loépp&rou *αί Ελεγχόμενου άφοΆιομσΕ* íVafité καί 

κροτείveι évtí γιό τήν ένταξη στήν τήν διαπραγμάτευση 

μι®ς είδικής συμφωνίας Sfoaç ή συμφωνία not κατήρτισε ή 

Πορφηγίσ καί Ετοιμάζεται vd κατσρτίοβι ή Ιιουγκοαλαυία.



*Π όνταζη ctf,v 1ST m t ή ηολιτίΜή tot) " Λνήπομευ etç τήν
ti

. δσιν * Oïionô ϋχουν t»d 5io<wACoot>v tó ουμφ£ρονΐα t^ç ¿λλη· 

νΐίί^ς oCHOVQjilHlfc «at toXltlMffà δλΐ,νορχίπς W.C -ftfcv fßvw> 

^pactdtiôasv Ουνάμεάν ίσος· rictó σήν dtotoxta toC diwtatopt- 

*οβ HttO&otStoç, ptpootá βτήν dpeörndttjtc* î*5ç peXXovtmfjç é· 

ζ£?\*ζης otó -'<£γαΪο »iaC otó Κυαριακό ή λ όση toó έζαο·/χλ£Γει 

otó έλληνιηό watecnudvo τή διατήρηση totî o tκονομ tv.otVroXι- 

1 1 >;ot5 ουοτήματος rivai 3oo τό óvvatÓv otevótepr, «ρδοδεση 

τής *iAXd&aç otó otpo-tótf 6ο τής . όσης· Où ùvoâptcieç  

σεις Otóv οί;»ουθμι*<ό oat i Gvtnó '.'ομόα είναι tó τίμημα toó ή 

ρετατρατική ÓUtepxía «pÓCu^o Cd tXqpócet yté vd ctaGepctoi- 

ήοει τή Oéon «aC t â  icoàâ της. V. χ&ρα όμως αδτή* ή γή της, 

ό ·:Λΰθτας της dvd&ovv ο*όλονς μας* όήν &ημιο6βΐησαν ο ί όγΛ· 

νες, οί μόχθο i « Ô ίδρ&τας γενιΛν» Κανείς 50ν fixe o διχσίωμα 

να τήν (¿Τΐουλήοοι· *;.νήπβι of Λ*'ς» σιοός '¿Αληνες·

*1οχυρ·ί£«ται ή Γ;£α tημοκρατία ότι ή τολιτική της είναι 

ά-τοδεσμευμίνη dvd té ονμφέροντα μνδς τόζε«νς· * Λ> ,0 ή rcoXitt· 

ϋή naC ή mo i v-îv ιολογ Ca **fv γνόρισαν aotó τολιτικό κόμμα nod



ν& μή ot^pCTc'iai a i  Äpuoulvf] hqívccvi.í^ μίξη* *il V&a ¿ημοΜρβ- 

*5(η ü n ep a o n tr .c ra i  χΛ ουμφίροντα tfjç éXAi$vi«ffc pcw ’-pfm^c 

•ϊίκης* τ®ν μtyaX otn tx«νρ ,̂κπvJ5v* tOv oX jcOvtnS&v étaipfcSv·

Φ6 êf«x0ipî,oTô êtpon.«6 ctoÄfttsMi «fζέθηκε xâ 66ο τβλευταϊα 

χρόνια μ5Χις μοté '’ ,5'':· Ιτ^υ οδβία -tap'μείνε ΟΎ&βιμο« TÄ 

βίρόη tSv ikaii«ti«Sw Iftxctpieeav âv rWeto ιολλ«?ιΧο3ΐ.Λοττ>- 

καν· "Ofav ô είοαγαητέας n6xoH%\>f¡~uv xep&Cçet κάθε χρ5νο δε- 

wí5ες έχοτομμίριο* Ôtev τ>3 fopsλογικό ofofi&ic ¿ziftopCvir«, τί 

μεσβϊα καί μΐ*ρί είεοδήματα Ινδ οτσμαιδ τή κροοβοιηική φορο

λογία Ytd είοο£ίμα*α «of ζε ΐβρναΐΐν τί ¿καεομμΰριο« έταν^"* 

|U p |p M | eloéyei ¿¿βομθλ5γη?α f i  '■ I .9ô  &\pô —

γης :Xrjp£v<st τί &αομ£ γ ιί τ6 tp£ji*€^*3ctvei ζεκίΟαρο γνί £- 

φελος ιεοίου ίργόΓ> tat ή tifa . fpowpatCa* γιΛ δεελος Ή|ς ÄXi* 

γαρχίας «αί τΕν f/vĉ v natpÓvuv -;ης·

Πολλοί ’ ¿ΧΧηνες 6év CÍXouv nop*8%v ο6χ6 v i ?ti,cni$ci>v#öti 

«ολιιικές napcti^fiÇ ~of> ίδιαφοροϋν y tí t í  συμφέροντο toO 

hotvttvtítofS owvôXot?· Ceupotv 6tt* t i  t-oe Xíct t í  *i :*E# f- 

χαυν *«$ioia Γ>ίση ôtep^oXflc· §*>f.tQ *ιοΰς «αραΗ&λοϋμε vMvapü-



♦ιηΘοΟν* £Εν είναι <5 δέν et ναι. té Öca tptr¿í &?ιοημα(νονρ£ # 

¿hé tfys CrotéXfcia tfjç £5«t'i.ptH?iç rrotatraffc p£"¿f-t» τή otr-'Cl- 

&&%rym toC évpoti-HOÜî οίοούήμ«τος» Αηδρροιο toU oChov<humoO 

maC h o i v u v i u o S cvct^iatoQ .-»δ &:£{ta&s ή Λ«ζι6· risrrC %  

άρχουν ¿HaiovtAtcç φάρμαπα» té rsptcoétcpa érê ré. dnofa

ε ίν α ι  éxprçotet Γ ια τ ί ot γ ια τρο ί δ ίνουν ci.ν τα γ ίς  8c\trz$

μ£ τίς npoYpettiiCç Ανάγκες το£ éppôcstov* I la t í oté δτ&ιίσια 

vocoKopctc χρειάζεται t5i.es ίτερς δ.τίοκβφΐ) etofç ΉένΟννΐές 

uat εί&ική 4*οι£ή γιΑ vé oê ¿;«ιρο~ργήσουν f| vft oê ê?,ct-5- 

couvî Γιατί ôé δημιουργήδηκαν υαοαπομεΤα οτήν twpxtûl

*11 iliévt«|Of| είναι &&9f· " :Xa sftté 0t*ipotv©vv \urtf t5 

oûotnpa r?|4 ίατριΜοςαρμοκεu^tí «IJç τερίβαλφης éw .o $ c t eré  

νόμο toS Itim iHot κέρδους» γιατί tÔ Xpétoç Αρνεΐται vA 

δφΙουρτΑοεί Iva tβνικΑ OÔ0ti)pa όγβίας» *îof» ©A tWplni  6 ·-  

ρβΑν ϋγειονομική tepiCaXç*? c* \ους τοδς τολίτες* γιατί 

y ta τή ί·.€α ¿ημακτατία καθοριστικό clvat tÔ cujiflpov tCv 

Xtycv ¿τιγειημοτιδν ro i ΐΗμβΥαλλεδονταί τδν τομία fî$ç δ- 

γείας·



"Ολοι ξέρουμε ot ι ή ¿λληνική ΰ ταιΰρος ç-Oivct* Ιίολλά χ<ϋ- 

ριδ C)êv διαθέτουν κ$ν tôv Απαραίτητο γι<$ τή £«βή στδ χαριδ 

δζοκλισμδ, τό 6ρδμο, τδ σκολείο, τδ τηλέ<?αυο· :.*τ(ς «αμοπΑλβες 

né€*r τιό σημαντικό περιστατικό τής κα©ημερινής Γ«ής συνοδεύ

εται <5·τ.δ τεζίδι οτήν * Αθήνα,ή τή πρωτεύουσα τοΓ νομού*# Λεί

πουν σχολεία, νοσοκομεία not κρατικές δ πηρεσίςς μ ί δικαίωμα 

Ληδςαοης· Γιατί ή * . Οήνα Αντίθετο psynAóvct καθημερινό; Γιατί 

ΙκεΙ στσταλ&υται δισεκατομμύρια γιδ νδους aôtot ι νητδδρομονς ; 

Γιατί άΐίέτνχε μέχρι σήμερα kâCc προσπάθεια γιδ δποκέντρωσηζ 

βΓ Απάντηση είναι πιστεύουμε, uat πδλι Απλή* ’’Ολα αύτΑ 

συμβαίνουν γιατί ή ¿ εζιδ θέλησε νδ στεριώσει μέ τδν πιδ Απο

τελεσματικό τρδπο τήν κυριαρχία της «Avis σ*δ\Ακ\ηρη τήν ο£«ο- 

νομική not πολιτική Γωή συγκεντρΑνόντας όλες τίς ύπηρεσίςς 

στήν * Οήνσ, γιατί t zcttuÇc καί Ιχτισε ένα αύταρχικδ κράτος· 

Χρειάζεται Αλλαγή· .,ρίτει νά #.γχα0ιδρύσουμε οικονομική 

δημοκρατία, ν& πλατύνουμε τίς μορφές συμμετοχής στήν πολιτική 

διαδικασία, ν#Απελσυ©ερΑσουμς τήν .putcßouftA m í  ένεργητικδ- 

τητο τού πολίτη· vinoνομική not πολιτική δημοκρατία Oâ 0-



-ηάρζ,ει, Bpav o í  μοχλοί tfjç ο£κονομι.ΐ*ί}ς m í  roXittuffc έξου» 

otoç τκβρ&οουν AsÔ tá χέρια tüv λίγαιν oté χέρια xSv πβλλ&υ*
•γΌλ. cluX-CX- ''~5-'L̂ -̂Λ\ xoc Jv .V>

-5 ;/*.LC)*E*^1kootep££f;i y id  *ïoS*ro τήν woí vtiv tuotroίηση t Sv 

top£av Í.HCÍ î¿\i mù dxeteXothi τοβς topcfc ο ικονομικές ύσο» 

6ομΓίς* f tá  vd μ tope?· ν o í κρ ίσ ιμ ες ίΟ νικές έγ ιλο χές vd aaipvfo- 

v v j i  û ΐβυθοοα And βργονα to  δ έλέτχ,ονται d*6 tÔv έλληνικό λαό* 

. id vé Ô~dp£®i tpoypriàpatισμβς χ$ς ο ικονομ ικές &ρασχηριόχη- 

%aç* f t é  vd êf,ionoit)Cot5w ot πλοι^ο&φαπταγ ihoC Λόροι χές χώ

ρος· F ié vé xttctoüv ¿pyootdcto d u tí (evo&oxefa· i td vd fct- 

vwvtcii Sévcia στοδς βι© τέχνες κα ί δχι σχσδς μβγβλοβ$οελι· 

otlQ· i iô  vd royXUSvtai tÂ êrpotüié. μας spoilôvxo uaC vd μή 

■cae: £ ro w  xd ροδΑκινα σ χ ίς  Αγορές τής 1 ερρονίας» '»ó i; .I t  ·&· 

AaocxtjpCrri τήν ©δ©lo o t i«A èoe»w£vtpeoi| « e t  ιή ν  πολιτ ική  ast- 

το&ιαχε£ριοη· î 'mI vd ptopef ή ¿Χληνική ifocuOpoç νΆ ντ ιμ ε ιω -  

u í f c i  αβιβνομα καί χαρές περιοριομοδς td προβλήμβχά τη ς . 

i id  vd ffcci 6 δήμος »tai ή uoiv&styfa todç δικοδς χονς πόρους* 

f id  vd συμμετέχει A ndûe πολίτης καθημερινό ο ι ( ς  ΑποφΑοεις 

•ïod Αφορούν α£ς ουνϋηκες Γα^ς toa*



έξασφι ,ι,ίζει πλήοως την αρχική αγοραστική 'ύναμη, κάτω άπό συν
θήκες ανυπαρξίας κυβερνητικού ελέγχου τιμών καί κερδών, χειρο
τερεύει φορολογικά τη θέση των μισθωτών καί εργαζομένων γιατί 
τούς ανεβάζει σέ άνώτερο φορολογικό συντελεστή καί τούς υποχρε
ώνει νά πληρώσουν περισσότερους ιοόρους γιά μειωμένο πραγματικό
εισόδημα.

Γιά νά συνοψίσω; Λ^τήν τετραετία πού πέρασε ή Νέα Δημο
κρατία έδωσε στόν ελληνικό λαό αντί γιά οικονομική ανάπτυξη, 
οικονομική στασιμότητα καί αδιέξοδο.'Αντί γιά ενίσχυση τής 
οικονομικής αύτοδυναμίας τής χώοας, μεγαλύτερη εξάρτηση άπό τό 
έξωτεοικά καί αντί γιά βελτίωση του εισοδήματος τών οικονομικά 
ασθενέστερων τάξεων, παραπέρα Φαλκίδευση καί υπονόμευση του 
πραγματικού τους εισοδήματος.

*
* *

Άπ'τό περίγραμμα αύτό τών πολιτικών εξελίξεων στή χώρα 
μας απορρέουν καί τά άμεσα καθήκοντα τού ΠΑΣΟΚ σ'αύτή τήν κρί
σιμη μεταβατική περίοδο. Π ρ ώ τ ο , σέ ότι Αφορά τό εθνικό 
αδιέξοδο τό ΠΑΣΟΚ, στά πλαίσια μιας σρυρηλσ.τούμενης εθνικής 
λαϊκής ένότητας, θά πρέπει νά ποοωθήσει σέ κάθε γωνιά τής ελλη
νικής γής τίς ανυποχώρητες θέσεις του γιά τήν εθνική ανεξαρτη
σία καί τήν εδαφική ακεραιότητα τής χώρας μας. Θά πρέπει ταυτό
χρονα νά συνεχίσει νά αποκαλύπτει τό οόλο του συμμαχικού παρά
γοντα, τόσο στό Κυπριακό όσο καί στό θέμα τού Αιγαίου.

. / ..
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Σας μεταφέρω τό χαιρετισμό του προέδρου τοΰ κινήματός μας Άνδρέα 
Παπανδρέου καί τής Κεντρικής ‘Επιτροπής. .Σάς μεταφέρω χαιρετιστήριο
μήνυμα των μελών καί όπαδών τού Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος πού4»
δουλεύουν σήμερα σέ όλη τήν ‘Ελλάδα γιά νά όργανωθή τό κίνημά μας καί νά 
διαδοθούν οΐ Ιδέες του. Σας μεταφέρω τό μεγάλο πάθος του λαού μας γάά 
νά άνήκει ή ‘Ελλάδα στούς "Ελληνες γιά νά τιμωρηθούν οι ένοχοι καί βα
σανιστές τής χουντικής έπταετίας γιά τήν έζάλειψη τού παρακράοους 
καί τού κομματικού κράτους.

Τό Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα πού έκπροσωπούμε εμείς σήμερα έ- 
δω είναι δημιούργημα τοΰ πιό Αγωνιστικού τμήματος τοΰ λαού μας.
Τό Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα ίδρυσαν μαζί μέ άλλες όργανώσεις öt 
δύο μεγαλύτερες αντιστασιακές όργανώσεις τό Πανελλήνιο Απελευθε
ρωτικό Κίνημα ΚΑΚ καί ή Δημοκρατική "Αμυνα. Τό Πανελλήνιο Σοσιαλιστι
κό Κίνημα έκφράζει τούς πόθους τού λαού μας. Γιατί είναι ή παράταξη|| ..... . r

τής άλλαγής γιατί είναι ή παράταξη πού Αποτελείτή συνέχεια στήν Αγω- 
νιστική παράδοση των πιό προοδευτικών τμημάτων τού λαού μας γιά δημο
κρατία καί κοινωνική ίσότητα. Είναι ή σημερινή έκφραση των δυνάμεων 
έκείνων πού έπέβαλαν τό Γουδί τό 1909 καί τή Δημοκρατία τό 1923, πού 
δργάνωσαν τήν Αντίσταση στή γερμανική κατοχή, πού πάλεψαν Από τίς 
άρχές τοΰ αίώνα μας γιά μιά δομή τής έλληνικής κοινωνίας πού νά 
περιορίζει καί νά καταργεί τήν έκμετάλλευση τού Ανθρώπου Από τόν 
Ανθρωπο. Είναι τόσο ή συνέχεια όσων ξεσηκώθηκαν κατά των πρωτεργα
τών τής Μικρασιατικής καταστροφής όσο καί των Αγροτών πού έπανεστάτη-

---ι,η  - —  - ------------  -- - I

οαν ένάντια στούς τσιφλικάδες στή Θεσσαλία καί τών^εργατών πού 
συμμετέχαν στίς πανελλαδικές Απεργίες τό 1935 καί 36. Τό Πανελλήνιο 
Σοσιαλιστικό Κίνημα είναι τό κίνημα πού έκφράζει σήμερα τούς Αμε
σους στόχους πού θά έπιτρέψουν νά δημιουργήσουμε μιά νέα άναγεννη-
μένη. Ανθρώπινη καί σοσιαλιστική ‘Ελλάδα μιά ‘Ελλάδα πού νά Ανήκει 
στούς "Ελληνες.



* Η Βουλή πού θά προκύψει άπό τίς έκλογές της 17 Νοέμβρη θά ψηφίσει τό
Σύνταγμα. *Η Βουλή τούτη θά Αποφασίσει γιά τή διαυόοοωση ττίς έλληνικής t

y^x,(n a ¿o c a  U ta ip t Á J f t J p ír  C tfcO 'a d 0)0 t'fUffn

κοινωνίας τίς έπόμενες δεκαετίες. Tí επιλογές προτείνουν ή~Νέα Δημοκρατία
καί ή ΕΚ στ ή Βουλή τούτη. Μ&ς λένε, ότι ή Βουλή θά είναι Αναθεωρητική, δηλα
δή ότι δέ θά πρέπει νά ψηφίσει καινούργιο σύνταγμα άλλά νά Αλλάξει τό παληό

I«· !*
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τού 1952. Τό σύνταγμα τού 1952 βασίζεται σέ Ακόμη παλιότερα συντάγματα. *Αντι
κατοπτρίζει μιά έποχή ξεπερασμένη, τήν έποχή της Ανέλεγκτης δύναμης των
έργοδοτών καί τσιφλικάδων, τής συγκαλυμμένης ύπερκυβέρνησης τοΟ βασιληά 
καί τής κλίκας του, του περιορισμού τής λαϊκής συμμετοχής στή διακυ
βέρνηση τής χώρας του. Τό Βύνταγμα πού θέλουν νά έπιβάλλουν οί Νέα Δημοκ
κρατία, ή Ε.Κ. καί οί δυνάμεις πού τή στηρίζουν θά είναι έπομένως κι αύ-
τό σύνταγμα πού θά κλείνει τό δρόμο πρός τή πρόοδο καί τή κοινωνική
Αλλαγή. *Η Δεξιά θλει νά παγιώσει τό Απαράδεκτο καθεστώς της. Τό Πανελ
λήνιο Σοσιαλιστικό κίνημα Αντίθετα προτείνει ένα καινούργιο σύνταγμα,

y i — ■ > i··*.»,, »■■„■μ ,ο ,,,,χ. , . ,  

ένα σύνταγμα πού θά δημιουργεί τίς προϋποθέσεις γιά τό σοσιαλιστικό με
τασχηματισμό τής έλληνικής κοινωνίας. Στόχος του θά^ίναι νά δημιουργή
σει τίς διαδικασίες ¿κείνες πού θά έπιτρέψουν: α) Νά Απαλλαγεί ή πατρί
δά μας άπό τούς σημερινούς στρατιωτικούς, πολιτικούς καί οίκονομικούς συνα

σπισμούς. Γιά ^  Α ν ή κ ε ι ρ) Νά Απαλλαγεί ή ‘Ελ

λάδα άπό θεσμούς καί συστήματα άσκήσεως τής έζουσίας πού παρεμποδίζουν τή 
πραγματοποίηση τής λαϊκής θελήσεως. Γιά_νά_,έξασ<|«λισθή_ή_Αδέσιιευτη λαϊκήή_ 
κυριαρχία, γ) Νά Αναδιαρθρωθή ή κοινωνική, οίκονομική καί πολιτική δομή 
στή χώρα μας. Γιά^εί^ι_δ_κάθε_|λλ3νας_πραγματικΑ_έλεύθερος_στή_διαμόρ- 
#ΰίΠ3_ϊ!ίδ..Ιί»*?5δ..-Ι9!ί· 6) Νά συμμετάσχει τέλος ύεεργά ό λαός στή διακυβέρνησ η 
τής χώρας. Γιά νά είναι „ή„Α^3Ώ„ϊ9δ_^9ί^ί®ξ^!?91[^λεσμα_δΐ3ϊΐοκρατικής_δια- 
δΐκασία£_.



Τό Σύνταγμα θά προβλέπει λεπτομερειακέ σειρά μέτρων γιά τή πραγματο
ποίηση των στόχων τούτων. Σά παράδειγμα μΤΓρικών άπδ τίς νέες συνταγμα
τικές διαδικασίες πού θά προτείνει τό ΠΑΣΟΚ στόν έλληνικό λαό αναφέρω 
τά παρακάτω:

Διά νά έζασψαλισθή ή έθνική Ανεξαρτησία τό Σύνταγμα θά καθορίζει σά 
βασικό κανόνα τής έλληνικής έζωτερικής πολιτικές τή μή δέσμευση τής 
‘Ελλάδος σέ συνασπισμούς καί συμμαχίες πού περιορίζουν τά κυριαρχικά δι
καιώματα του έλληνικοΟ λαού.

Τό Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα θά έργασθεϊ στή Βουλή γιά νά πη
γάζουν όλες οί έζουσίες στή πράξη Από τό λαό καί θά Ασκούνται Από τά νό
μιμα έκλεγμένα όργανά του. *Η λαϊκή κυριαρχία δέ θά περιορίζεται άπό 
θεσμούς πού όπως ό Βασιληάς είναι Ανέλεγκτοι ούτε άπό διαδικασίες *>ΰ 
κατοχυρώνουν τά προνόμια των όλίγων όπως έκεϊνες πού Αποκλείουν τή 
κοινωνικοποίηση βασικών μονάδων παραγωγής. Στεγανά διαμερίσματα, στά 
όποια δέ θά έκτείνεται ό έλεγχος τής λαϊκής έκπροσώπησης δέ θά υπάρ
χουν. Οί ένοπλες δυνάμεις καί τά σώματα άσ<οαλείας θά υποβληθούν σέ πλή
ρη, Αποτελεσματικό καί συνεχή έλεγχο άπό τή νόμιμα έκλεγμένη πολιτική 
έζουσία. *Η Βουλή αντί νά είναι βήμα κενών διαξιφισμών θά άναδιοργανωθή.
θά έξοπλισθή μέ προσωπικό καί μέσα ώστε νά μπορεϊ νά άσκεί ουσιαστικό 
έλεγχο στή κυβέρνηση. *11 λειτουργία τού σύγχρονου πολύπλοκου κοινωνι
κού συστήματος έπιβάλλει τή δημιουργία Αντιπροσωπευτικών όργάνων, όπως 
τής Βουλής, πού είναι Απαραίτητα γιά τό συντονισμό καί τήν ευρύτερη έπο- 
πτεία τών κοινωνικών διαδικασιών, Αλλά ταυτόχρονα ένέχουν τό κίνδυνο δη
μιουργίας κατεστημένων πού παρεμποδίζουν τή κοινωνική Αλλαγή. Τό ΠΑΣΟΚ 
θά έργασθεΐ γιά νά υπάρξουν Αντίβαρα στά Αντιπροσωπευτικά όργανα ώστε 
κανένας θεσμός τής δημόσιας ζωής νά μήν έξελιχθή σέ πρόσκομμα, Αναχρονι
στικό έμπόδιο ή Ανέλεγκτο ρυθμιστή τής κοινωνικής ζωής. Τό ΠΑΣΟΚ θά προ
τείνει γιά νά υπάρξουν Αντίβαρα στή παντοδυναμία τών κεντρικών όργάνων



τού κράτους καί γιά νά σταματήσει ή άποικιοποίηση της έλληνικής έπαρ- 
χίας άπό την 'Αθήνα, τή δημιουργία κοινοτικών καί περιφερειακών συμβου
λίων πού θά διαχειρίζωνται τούς πόοους τής περκρέρειάς του έτσι ώστε νά 
αποφασίζει τό “Αργος γιά τό'Αργος, ή 'Αρκαδία γιά τήν 'Αρκαδία.

Βασικό σημείο τοΟ προγράμματος τού ΠΛΣΟΚ είναι ή κοινωνικοποίηση
* - ____ __

του χρηματοδοτικού συστήματος στή σύνολο του, των βασικών μονάδων παρα
γωγής καθώς καί τοΟ μεγάλου εισαγωγικού καί έΕαγωγικού εμπορίου. Γιά νά 
άποφασίζει ό έργάτης, δ αγρότης, δ μικροεπαγγελματίας γιά τό προϊόν τού 
μόχθου του, γιά νά γίνωνται οί βασικές έπιλογές γιά την άνάπτυ£η τής 
χώρας άπό τούς “Ελληνες καί όχι άπό τά ζένα μονοπώλια, γιά νά έχει δ κά
θε “Ελληνας δουλειά καί νά παυσει ή αιμορραγία τής μετανάστευσης. Μέ 
τίς έζουσίες πού θά δοθούν στή Βουλή, στά δημοτικά, κοινοτικά καί πβρι- 
Φερειακά Συμβούλια. Μέ τόν έλεγχο των οίκονομικών μονάδων καί άπό τούς 
έργαζόμενους δ πολίτης θά παύσει νά είναι κομπάρσος τής πολιτικής ζωής.
Αέ θά έχει μόνο τό δικαίωμα νά επικροτεί ή νά άποδοκιμάζει κάθε τετραε
τία τή κυβερνητική πολιτική. Θά έχει καί αύτός τή δυνατότητα άμεσης ένερ- 
γής συμμετοχής στή διαχείριση των δημοσίων πραγμάτων.

οά παύσει 'δ. “ΕλΙηνας πολίτης νά Ψάχνει δουλειά στά όρευχεΓα τού Βελ
γίου, στά έργοστάσια τής Γερμανίας, νά είναι δούλος σέ ζένο περιβάλλον 
μακρυά άπό τή πατρίδα. Τό Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό κίνημα θά δουλέψει γιά 
νά έχουν όλοι οί Έλληνες δουλειά στή χώρα μας, γιά νά μήν είναι 
δ τόπος μας τόπος άναψυχής γιά τούς ζένους άλλά τό έπίκεντρο τής δικι&ς 
μας ζωής.



Ετήν ‘Ελλάδα ύπάρχουν σήμερα δυό πολιτικές παρατάξεις. *Από τή 
μιά μεριά ή παράταξη πού θέλει νά διατηρήσει τό παρελθόν άναχροαιστικ 
κούς πολιτικούς θεσμούς, όλιγαρχικές μορφές οικονομικής δραστηριότηταςτ
παιδεία γιά τούς λίγους, υγεία στά χέρια έπιχειρηματιών, συνδικαλισμό 
καθοδηγούμενο. Τή παράταξη τούτη τήν άντιπροσωπεύει ή Αεξιά καί ή Νέο- 
Δεξιά. * Η Δεξιά είναι ή Νέα Δημοκρατία. *Η Νέο-Λεξιά είναι ή ΕΚ -Νέες 
Δυνάμεις. *Η άντίληψη καί τής Νέας Δημοκρατίας καί τής ΕΚ γιά τή κοινω
νική οίκονομική καί πολιτική δομή τής χώρας είναι περίπου ^ίδια. Είναι 
κόμματα τής μεγαλοαστικής τάξεως. 'Επίκεντρο τοΟ ένδιαφέροντός τους 
στήν έξωτερική πολιτική είναι ό στενός σύνδεσμός τής ‘Ελλάδας μέ τήν 
'Αμερική καί τούς συμμάχους της. 'Επίκεντρο στήν οίκονομική πολι
τική είναι ό επιχειρηματίας, πού τόν θέλουν ή Νέα Δημοκρατία καί ή ΕΚ
έλεύθερο γιά νά είναι άδέόμευτος στήν εκμετάλλευση,'βκήκεντρο στη πολι
τειακή τους νοοτροπία είναι ίσχυρά κεντρικά όργανα στήν 'Αθήνα γιά νά 
συνεχίσουν τά ύπουσγεία στήν 'Αθήνα νά κάνουν τίς μεγάλες έπιλογές 
πάνω άπό τά κεράλιά σας άδιαφορώντας γιά τά συμφέροντα τής έπρρχίας. 
'Απέναντι στά κόμματα αΰτά υπάρχει μόνο ένα κόμμα, μιά παράταξη πού πα
ρουσιάζει μιά ξεκάθαρη έναλλακτική λύση γιά τήν πολιτική, οίκονομική καί 
κοινωνική διαμόρφωση τής έΛληνικής πολιτείας ή παράταξη τούτη είναι τό 
Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα, τό ΠΑΣΟΚ. Μόνο τό ΠΑΣΟΚ έχει πρόγραμμα 
πού προτείνει ένα νέο τοόπο γιά τή διάρθρωση τής χώρας μας, πού στό
παρελθόν τής Δεξιάς άντιπαραθέτει τό μέλλον τού σοσιαλισμού καί τής δη
μοκρατίας, Λαέ τής..... .................. δέν ύπάρχουν διασπαστές τής

^«>»■1111!!· . 1 ■“- Τ -  α — — *2,— Β

δημοκρατικής παράταξης. Τό ΙΙΑΣΟΚ έθεσε ξεκάθαρα τό θέμα, πώς νά μπο
ρέσουμε νά πετύχουμε στή χώρα μας τή δημοκρατία σέ όλους τούς τομείς 
τής ζωής μας καί έδωσε έπίσης ξεκάθαρα τήν άπάντηση. Ό  μόνος τρόπος εί
ναι νά άπαλλαγουμε άπό ξένους πάτρονες, άπό τήν οίκονομική όλιγαρχία.
άπό τό γραφειοκρατική 'Αθήνα, άπό τό παρακράτος καί τά στεγανά ό μόνος 
δρόμος δηλαδή γιά τή δημοκρατία είναι ή έθνική μας άνεξαρτησία, ή λαί-



κή κυριαρχία, ή κοινωνική Απελευθέρωση καί ή δημοκρατική διαδικασία. 
01 Αλλοι πού άρνούνται τίς καθαρές αύτές έπιλογές, πού προσπαθούν νά
συμβιβάσουν Ασυμβίβαστα, πού θέλουν τούς Άμερικάνους άλλά δέ τούς θέ
λουν έτσι σά νά έπιτρέπουν οί Άμερικάνοι πώς Ακριβώς τούς θέλεις,Φ
πού θέλουν τή Βουλή κυρίαρχη άλλά θέλουν νά προψυλάξσυν τό στρατό άπό 
τό πολιτικό έλεγχο, πού θέλουν κοινωνική δικαιοσύνη άλλά δέ καταργούν 
τίς αίτίες τής κοινωνικής Ανισότητας έχουν πρό πολλοΰ έγκαααλείψει τή 
δημοκρατική παράταξη. Τό Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα, τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. 
δείχνει μέ σαφήνεια ποιές πρέπει νά είναι οί έπιλογές γιά νά πετύχουμε 
τή δημοκρατία. *Η Νεα Αημοκρατία άρνεIται τίς έπιλογές αύτές, ή Ε.Κ. καί 
τίς τίς άρνείται καί τίς θολώνει. 'Ανήκουν άρα καί τά δυό τούτο κόμμα
τα στό στρατόπεδο τής συντήρησης. Τό Ιΐά,νελΛήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα 
είναι γι'αύτούς πού θέλουν τή δημοκρατική άλλαγή ή μόνη δυνατή έπιλογή 
στίς έκλογές τίς 17 τού Νοέμβρη.

ιΜάς λένε όμως ότι μόνο ή Δεξιά έγγυαται τή σταθερότητα ότι όποιος
θέλει τήν Αλλαγή καί ψηφίζει Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα άνοίγει
τούς Ασκούς τοΟ Αίόλου. Λαέ....... ..........ύπάρχει μόνο μιά παράταξη
πού έγυαται τή σταθερότητα κι αύτή είναι τό ΠΑΛΟΚ. Ποιοί δημιούργησαν
τίς προϋποθέσεις γιά νά έρθει ή χούντα, ποιοί δημιούργησαν τήν Ανωμαλία»___
τής 15ης Ιουλίου 65, ποιοί διοργάνωσαν τό πραξικόπημα στή Κύπρο καί 
κατέστρεψαν τή κυπριακή Ανεξαρτησία. *Η Δεξιά. *Η δεξιά ήταν μέχρι σή
μερα ή πηγή κάθε Ανωμαλίας, ή πηγή τής άφτάθειας στή πολιτική μας ζωή.
*Ε Δεξιά δέ θέλησε ποτέ νά δεχτεί τό δημοκκρατικό παιχνίδι καί πάντα 
προσπάθησε νά Ανατρέψει τήν όμαλή πορεία ποός τήν άλλαγή. Γιά νά πετύ
χουμε τήν όμαλότητα γιά νά πετύχουμε τή σταθερότητα πρέπει οί δυνάμεις 
έκείνες πού έκπροσωποΰν τά συμφέροντα τού λαού, νά έχουν στή Βουλή τή 
μεγαλύτερη δυνατή δύναμη. Γιατί έτσι μόνο θά κλείσουμε τό δρόμο σέ νέα
τεχνάσματα τής Δεξιάς γιατί έτσι μόνο Οά έπιβληθουν γρήγορα οι κοινωνι-



κές Αλλαγές πού είναι Αναγκαίες γιά τή σταθερότητα καί την είρήνη στό 
τόπο μας. Τό Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα, τό ΠΑΣΟΧ σά το μόνο λαϊκό 
κόμμα τής Αλλαγής είναι καί 6 μόνος έγγυητής γιά τήν όμαλή πορεία πρός 
τή δημοκρατία. Γιά τούτο είμαστε πεπεισμένοι ότι Αργά ή γρήγορα ό 
λαός θά δώσει την έΕοοσία στό ΠΑΣΟΚ. Τό ΙΤΑΣΟΚ θά νικήσει, δ σοσιαλισμός 
θά νικήσει ή δημοκρατία θά νικήσει.
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Σας μεταφέρω τόν χαιρετισμό του Προέδρου του Κινήματος 
μας ’Ανδρέα Παπαυδρέου καί τής Κεντρικής Επιτροπής. Σας 
μεταφέρω χαιρετιστήριο μήνυμα των μελών καί όπαδων του 
Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήματος πού δουλεύουν σ ’ολη 
τήν ‘Ελλάδα γιά^^πν.,έκλογική του επιτυχία. (0$ β^βέ^ώηΙ''''^ 
συγκέντρωσή ̂ πι^εβα ιωνφφ/τή^πλατιά λαϊκή επιρροή του Κινή
ματος, τήν απήχηση τής πολιτικής του γραμμής. Ψ ί3(@ >ί0>α^{}&) οσ η ~ [°  

Στίς εκλογές πού έρχονται στίς 18 Όκτώβρη ό κάθε "Ελλη
νας πρέπει νά κάνει κρίσιμες γιά τή ίωή του τόπου,έπιλογές.

η. Ελλαδα βρίσκεται σε κρίση, κριση,^σΐκονομική>-κρίση 
πο2α.τική Τ ■κρ-ίση κοι νων ιί<.ή. Τό 1977 όταν ή Νέα Δημοκρατία 
σχημάτισε μετά τίς έκλογές τή κυβέρνησή της τό κιλό ή φέτα 
κόστιζε 9 2 δρχ. σήμερα κοστίζει 156 σύμφωνα μέ τήν επίσημη 
διατίμηση, τό μπουκάλι γάλα 8 δρχ. σήμερα 21, ή φραντζόλα 
τό ψωμί (1/2 κιλό) 1 3 δρχ. σήμερα 28, τό αυτό 2 , 9 0  σήμερα 
πάνω άπό 6 δρχ. Οΐ τιμές διπλασιάστηκαν άν όχι τριπλασιάστη
καν. Τό τέλος του χρόνου ή ζωή θά έχει άκριβήνει σέ σχέση 
μέ πέρσι 25% άν όχι 30%. Τό 1000 του 1977 δέν έχει σήμερα 
παρά τήν αξία πού είχαν 300 δρχ. τότε.

Στόν πληθωρισμό πού ζουμε αυξάνουν οί τιμές ,,άλλά δέν 
αυξάνουν μέ τήν ι^ίχ, ταχύτηφα , κα ί^.ταυίόχρ ο να ολοΡ/τά εισοδή
ματα7 $ ^ ίέργαζόμει

ι,,α,ταχυτηφα .> 
ρι ¿Δμχίέν,3 ι̂ -ταν οί; χ ^ θ  ημερινί οραστική δύναμη£
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‘Η αγοραστική δύναμη πού̂  χάνουν περιέρχεται στά χέρια των 
έπιχειρηματιων. '0^ίη^ωρισμός λειτουργεί ώς μηχανισμός α
φαίρεσης αγοραστικής δύναμης άπό τούς εργαζόμενους. 'Αναδια- 
νέμει τό εθνικό είσόδημα σέ βάρος των έργαζομένων καί υπέρ 

, των μεγάλων έμπορικων καί βιομηχανικών επιχειρήσεων. Αιτία
ν τ '  του πληθωρισμού είν,αι̂  ή παταγώδης αποτυχία τής οικονομικής 
^ πολιτικής τής Νέας^Αη^οκρατίας^ 7 α ^α£}ο <5δαα ν ΐ υ ^ /

ΠϊΟΟίδ ύΰ ° 'Η Νέα άρνήθηκε κάθε προγραμματισμό καί άνέ-
σέ ιδιώτες καί μόνο έπιχειρηματίες νά φροντίσουν γιά 

τήν οικονομική ανάπτυξη του τόπου. Οί κυβερνήσεις τής Δεξιάς 
δέν έπεδίωξαν/τή δημιουργία ενός αποτελεσματικού κρατικού 
μηχανκ^ο^ τ̂ ού θά .διαδραμάτιζε καθοριστικό ρόλο στήν άναπτ^υ 
ξίακή δι^ι^^ιί^^^α^π^αίθούσε τήν ο ώ ν έ ω ν  βιομ^η^ο^ΐώ^ύ_

\ 1
ΐο ο α  Υροιπα ίΔου
ίσαυ οι* Ιν  Ι ^ ϋ ι α .

κών^δ ραο^ρ^  
τεχνολογική *

σύμφωνες μέ τις ανάγκες της χώρας^^ην 
Τό κράτος όκ»ι·^6νο παρέλειψε σύστη-



-ματικά νά άναλάβει τό ίδιο την προώθηση των.επενδύσεων 
στό βιομηχανικό τομέα^άλλ̂ , ^ ί ^ δ  ιαφόρησε »¿στηματικυ 
γιά όποιοδήποτε προγραμματισμό τήςοίκονομίας. Τό πενταε
τές πρόγραμμα 1976-1981 δεν έγκρίθηκε ποτέ <χπό τη Βουλή*» 
/¡|έυ είναι καν έτοιμο αν καί πέρασε ή πενταετία πού αφορού
σε. Οί βιομηχανίες πο^ δηυμίουργήθηκαν έγιναν ευκαιριακά^ 
χωρίς φροντίδα νά πά̂ ετι μεα στο^ρή βάμϊη γι»ά τη λειτουργία 
τής οικονομίας, χωρίς φρ5 ^ ί ^ α-γ̂ ο̂ ι̂ ^̂ ^ηχ€Ρ̂ -ί-ες- πσύ~βά-ί - 
κανοποιουν τίς έγχώριες ανάγκες καί νά ανταγωνίζονται πε
τυχημένα τίς ξένες έπιχειρήσεις.

Χαρακτηριστικό τής πολιτικής της Δεξιάς ηταυ 
δτι τό κράτος παρενέβη συνεχώς ί<£ΙήεΧ ε ί ' τ ο ¿ ρ . γ ί α " - 
ντομου τής άγο-ράς γιά νά εξασφαλίσει στους ιδιώτες επι
χειρηματίες τά κέρδη πού δέν μπορούσαν οί ίδ^οι νά άποκτή- 
σουν. «β^χυμφωνα με τις αρχές του^συστηματος μια επι
χείρηση πού δέν μπορεί νά πραγματοποιήσει κέρδος πρέπει 
νά κλείνε^¿τήν 'Ελλάδα ή άρχή αυτή δέν εφαρμόστηκε¿ψψ&

σχυ σσον ήραν αν
ους της

ανταγωνιστι-
πολλές}£πιχειρήσεις συνδεδεμένες μέ τοήι 
Δε^ιάς^^πιβίωσαν καί κέρδισαν
κ£^ καί^αρήγαν καλής ποιότητας προϊόντα ̂ λλά ο σοι έζασφά-- 
λΑ^,ν κρατική υποστήριξη. Μέ τή προοδευτική παραχώρηση 
δλο καί περισσοτέρων κινήτρων^μέ δπ̂ ίφσρες μορφές, γ-νά 
^παράδεί-γμα φορολογικές ¿^ταλλαγ£ς¿Ευνοϊκά έπιτόκιαΟ'δασμο- 
λογικές α π α λ λ α γ έ ς ^α^β-σλή εισφορών- 
α£0τ-ΐ£3Γτό κράτος τής Δεξιάς^παραχώρησε στούς επιχείρημα- 
τ4ες—πού—χό-»τ4ριζαν ^ά χρήματα του 'Ελληνικού λ α ο ϋ  ¿}\<%β<£ο£&ίΐ-

'Η αιτία τής οικονομικής κρίσης πού περνά σήμερα ό 
τόπος, ή αιτία του πληθωρισμού, τής πτώσης τών έπενδύ- 
σεων, του έλλειμματικου ισοζυγίου, τής αύξανομένης ανεργίας 
είναι ή προσπάθεια τής Νέας Δημοκρατίας νά έξυπηρετήσει 
τούς λίγους καί δχι τούς πολλούς, νά εξυπηρετήσει τήν ολι
γαρχία.



- J r t v  t y d ó a  ¿ com b a n te  od y tg a  cüloüd ulolucü^ lom

C lV i& c in c o i^ T k x ^ a ü L [^ c c  LO O^C^CJLCjlC)' Q cicnn^Q ,

rTlo ^ nvu io^ogo¿o jic to  eocnnpo ¿tup ca^odv c¿ ^ppgooi 
CpJdoí /Am/ f O fortín nllH vQ ¿it

DpOÍ ,tíc«xt>J[ 
f̂0̂ ciuct|̂

m
_ ' ·* r ~ r  V---' á ; —  ~/ \ ^ uj <jl*. 1.0 <fftOO-I ^ 1 ) /l f ^ t° 11 <S t v / , /)pa ioü^ÉA5(Joapüuoov ca «topee pg ̂ prpotoptíTé ¿í0_
, ic, J r A i ~ \ r r \  f . c  f r r  n l - r c  ln r \  0 . , í ¡O ¿X300̂  ¿^OOU jjrpO

'é¿Olfiap :p iceci pt ̂ «0Otojcu¿^ oojC-
D 1/3 £OÉp/¿JOO £OcT ¿l^cct

¿í'úcód^jtxcoi roo
) ^ t---Ü _ |¿¿tocuol t¿)o

^©pc/ojcan ¿^(¿apouoo ¿ s z ¿ ^
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* Ισχυρίζεται, ή Κέα Δημοκρατία οτι ή πολιτική της είναι
1
*

άποδεσμευμενή άπό τά συμφέροντα μιας τάξεως. 'Αλλά ή πολιτι

κή καί ή κοιυωνιο?ν.ογία δεν γνώρισαν ποτέ πολιτικό κόμμα που



vâ μή cmjpCrczm o í όρνομίνη χοινανική t$Çt)· '. ι,£<* ¿.ημοΗρα· 

tía tocpacntreren %ê ουμφέροντα -rifo έλΧηνΜ^ς μετ<*τφατ;ιχ?}ς 

**Axnç* tSv :ι^γσΧοί- ιχειρηματtíSv* τ£ν γοΚυεθνινδν ¿^ to ifcv .

ιδ  Aw*e<$picno Αγροτικδ e to $ fcw  βύ^ήβηκε τδ tCo teXey-mta1 ,

λρδνΙό

ι-ίρΖη τδν e : tcayuyuxZv ê t t  ye τρήσεων ά ντ ίΰ ε τζ  ¡toWc *λφΰ lA ctr-
Τα iJjCcJla χρόυία mj TBpatWoj

καν. ".αν ¿  eCpeycryéctç οότοκι,νήτ«ν χ κ ρ Η ζ^  NÜe χρ^Μ c- 

^aôrç ¿Ηοττομμΰριη, otev τ<5 φορολογικά οάοτημη ί  ::*p«pávr ι τδ
έ̂ίΜορίΥέΊ Γί>

μεοαΐα net μ tupf* e £σο5ήματ:ί £νδ οχταμοττΑΕ τη por» δ υ τ ικ ή  ·-;>}· ·: -

M p x k ß -λον Ca γιδ^^ΐίοίδμαΐ' , Γ. of rkav δ
öiio^a^civ8i dô niXtipa i{èpo.tôiiucùu üiv/ntcujv/

i  ίαμήν^ν >ς 1μ;~Τ· vnL^r'-r’ ■' - ■■ ΑλΧ*ά δγρά-
^êv1 έχέ' Tn'v upet t,af) JctJooinp·

*ΠΓ ATtp&vfci· τΓ» 'Vníji* , i'Îv a t î;r>:·$€·->no γνδ 5-

(^ελος ïtaCou ΙργδTeteu ή Χέα .'ημοχρβγία* γ ιδ  SpeXoq ·*?<ς ÄXi-

γοργίας καί t£v ξδνμν natpóvw της.

αοΧΑοί ¿Λληνες bé'j Cí \ουν τΐαρ*SXcr côtA v« :tcvr£ií>oi>vt$Tti 

uoXtiUî£ç ·χαρ<*γδξε tç ;ιοδ Αδιαφορούν γιδ τδ συρ<|·Αρον τα toüf 

MiVttivuoC <?νν·5λου· €:c*potv 6 t ι τ' Αοα λδει té .

XOev îlA îOift *'ctj ύττερ0ολ?ΐς. *Ιμεϊς τοΰς ncpcx-cXot^r ν*δναρω-



.τηϋοΟν, 5ν ε ίν α ι ή οέν ( ίν α ι ιά δσα τρε/ϊδ ύπιοημαίνονμε «

&ίΐ6 τήν. ύιεοτέλεια τής έζωτιρ ΐ’*ής πολιτικής μέχ<ι τή ο κ χ ι-  

μδτητο τοδ δγροτι^οΐί είσουήματος, δπδρροια του ρίπον ομικοΰ

~  ̂ , κα ί  Ηοινωνιποϋ συστήματος ;:υύ ί, ιέ βάλε ή εξιδ· Γ ιστί ύ-
[ΐα αοώ ίο&φ̂  ωοο
^ηρα)υΒ ο( ΰϊΰ^ζψ' η&ρχουν έΗαί0ντ&5ί*ς φάρμακα ν τδ τερισσδτερα &;δ τά ¿«οϊα
Η«ΐ'ϋ<5 1έ>0 ΙΐΊΑ
έκΛ^ά εο'̂ ροϋΟ ε ίν α ι δχρησισ; ί ια τ ί οί γιατροί όίνουν «Ιν'ΜΥέζ άσχετες
α)αφυέΐ Τ «_ίρΧ αοιυωυΐ-
ιη ^ ο ρ α  ·ι ί ^ραγμα^. ι*ές ¿νδγκες *«* *Ί«*^ οτδ ύημδσια

ί )̂|ί)1ηί 7 |· ^  νοσοκομείο χρειδΓΓΤαι ίδ ια ίτερη  έντίσκεφη στούς διευθυντές
ίο ο υρ( 6ΰοο ω^ρωνίί

ιβ ρ^1θ0 ιο^ενο δμοιβή γιδ νδ σέ χειρουργήσουν *5 νδ οέ ΙξβτΑ·»
;/ι9(βορα ο α ο ^ ιο ρ ^
'οό [αΟέΓσο οουν? Γ ιατί δε 6ημιου ργ ή Οηκσ ν « λ ^ )  νοσοκομεία στήν ¿καρχ{β]
((ΧίΟ̂/ Υΐί3 Π̂ ΐΟ̂  ¿¿£1 ΐρϋίί / Ο  ΐραΐ.ν>̂ ο.ζζχ (-Ορο ¿^Οιο̂ αν
^ΤΟ Ό(Χ-Ιύ^ιΟΟί) Ηοΐ- δτδντηση ̂ έΤναι ~δ::λή· -λα αδτδ συμβαίνουν γιατί τδ
JU)\ΠUfD ίλϋ^&^α Το

σύστημα - ξζ ίατρ ι >< ©φαρμακευτικής τερίδαλφης υταπούει στύ/ρο'υο ,ί\<Λ0ΐί̂ ό)υα
οι ΙΐΜ ¿^οι α®/ ο|/θί
ί^η|κχκ θί υα
/οα/ <̂ ·© Φ^ιουσΙα 

9*) οια/νοιο^ ̂ ^ο3|ρα- 
|α υ-οί ^ε το̂ έ'[

60ίριοο<9ο> ί'μαίρ '

νδμο του ιδιωτικού νέρδους, γιατί τ5 Κράτος δρνεΐται νά 

δημιουργήσει ένα έδνΐιιδ σύστημα υγείας, τού θδ ταρέχει οω _ 

ρεδν ΰγειονομιπή τερίδαλψη σ'όλυνς ιούς τολίτες, γιατί 

γιδ τή ί\έο Ρημσκτοτία καθοριστικό είναι τδ συμφέρον τ£ν 

λίγαν έτιχειρημοτιων ου έίιμεταλλβύονται τδν τομέα τής υ

γείας



' λοι ζέρουμε οτι ή έλληνι;:ή irratCpcç φθίνει. λολλό χω

ριά £έν διαθέτουν κίν τάν Απαραίτητο γιο αή £ωή crS χωριό 

έζοπλισμό, τό δρόμο, τό σχολείο, té τηλέφωνο. Ιτίς ν.ωμοπίλε u 

mäöc trió σημαντικό περιστατικό τής καθημερινές Γωής συνοδέ6- 

ετεη άκό ταξίδι οπήν */Λ'ή να, ή τή πρωτεύουσα ποϋ νομοΓ. Λεί- 

row σχολεία, νοσοκομεία m í κρατικός ότηρεσίςς μέ δικαίωμα 

Απόφασης, -ΐ-ηχί ή * ..fióui*. Λϊ«τ Γf f nr. μεγα λώνει. ,α·:6ημερι uá-j -Ρωατ 

¿««f-fr η·Γ·-.··̂ λ̂ ν·»ηΜ 7 uf.-iur, f.̂ toiiιντ,it óhpm. mn;-

1 latí ά .έτνχε μέχρι σήμερα κάθε προσπάθεια Yιό Αποκέντρωση; 

lu Απάντηση είναι πιστεύουμε, καί πάλι απλή. \λα αότά 

συμβαίνουν γιατί ή * r ζιά θέλησε νό στεριώσει μέ ιόν πιό Απο

τελεσματικό τρόπο τήν κυριαρχία της πάνω ο’άλοκληρη τήν οίκο 

νομική καί πολιτική Γωή συγκεντρώνοντας όλες τίς ντηρεοίςς 

στήν * Οήνκ, γιατί ¿τεδίωήε και Ιχτισε ¿να αυταρχικό κράτος.

λρειάόεται άλλβγή. .¿ρέπει να έγκοϋιδρύσουμε οικονομική 

δημοκρατία, νό πλατύνουμε τίς μορφές συμμετοχής στήν πολιτικ 

διαδικασία, ν'άτελευδερ-ώσονμς τήν πρωτοβσυλιό καί ένεργπτικό-

τητα t©D πολίτη . <Λκονομΐκή καί πολιτική δημοκρατία ΰά υ -
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• ’τΑρζ#«, «τον o{ μo%Kof. "7|ς ■:t«owo,.u.?lc hoC toXtttHffc ¿ξου-
i\

©CttÇ itcpdcouv é té  té  t£v XCxfev e-td x£f wex τδν πολλών·

¿6 ΓΙΑ ·!#<)·&· ύηοστηρίΓει *yid tafîto τήν « a «,v\»vtnoncCηοη t&v
\

V
τομέαν èncf-vwv to δ étotrXoOv ‘ioùç τομείς ο ικονομικές ύ o-

tcyifC· * '»d V f μ!:οροδν -..‘C ;·.ρ£ο«μ.*ς έϋ ν ικ έφ  έ ιλογές vd coCpv

v ra i ύπίνΦννΛ é té  δργοτνα to δ { λ ίγχο ν ια ι d-5 αδν έλλην.ικδ λα<

i'ié  vä íV-.dp-ζει τρογρ©, m a ttεμδς afyç owhoνομ ικές 6ροοτηρ^&$η-

TOÇ. f*ld vd é̂ lOÎtOtT)0oÎÎV ÜW -λOV?tu-.apoYU»-f4.HOC tépOl tffo

ρος· f ié  vd ’. TiPtoDv ¿pYGctdcia cwiC ξενοδοχεία· i id vd ¿X~

νωντοα δάνεια  ctofiç fí,o tí> w-.ς παί ·£χι οτοδς μ εγαλοεςοτλι-

α τ έ ς . f ié  υά "-ουλιδνται ad άγροτικά μας tpoVôvte k&C vé μή

coït,{Γουν té  poSdmve. ctCç Αγορές τές  Γερμανίας. 1-5 ..'■•IIC.ív·

ύποστηρίΓΓ u τήν οδοιοίοτικέ ¿.τοκδντρν-ση ;*α£ τήν ΛολιτίΗή a  δ·

to5i.oxcCpi.cii« l té ve. ;«'.ορεΪ ή έλληνιηή ν*αιθρος ν 'ά ντ ιμ ετω -

\ίΓει αδεδνομα >·ΐ'{ ·χcí Cς ι;εμοριομο£ς té itpo^etá της.

l  té  vd f γ« t A ί^μος koC ή κοίνδαητο τοδς δΐΜοδς τους iiôpovç.

Γιά vé συμμέτοχη Λ κάδε îîoX C της καθημερινά <nCç άτοφάοε ι ς

τοδ άφοροΕν τ£ς ουνΟηκες Γν»1ς του*



cnn' (Γα&ιηρϋ^η
'l6 ίΐΛ,Ιυ·*· fyci τ^ιέ^-^τενΡυντήρΐ6ς γραμ$*ές πής κυβερνη

τικής πολιτικής tou έξαγγείλει octpÄ άτό μέτρο γιά τή βελτίω

ση τής θέσης tCv έργαΓο^ένων, όπως τήν τιμαριθμική <5votnpo- 

οαρμογή Των μισθών, τήν έζαοςράλιση τιμαριθμικά άυοπροσαρμο- 

Γομένης σύνταξης oé ποσοστό &υ*· toÇ μισθό? καί «άντως £>χι κα

τ'π ερης άτό τό opto διαβίωσης, ~ή κατάργηση -¿Su διαφοροποιή

σεων μετσ.ζύ tSJv έργα.-ομένωυ, τή μείωορ του χρόνου όργασίας, 

τήν αΰζηοη tcSv άδει&ν, τή δημιουργία ctic; έπιχκιρήοεις καί 

στίς δημόσιες υπηρεσίες δυνατότητας μερικές άτασχόληβης τδν 

συνταξιούχων γιά συμπλήρωση tot- είσοδή.-πτος τους »>τί τδν γν-

νσικίΛ · ¿' Οέλονν νά c¡.vuc;fí;r.i στό οικογενειακό Γίσόθημα· 
rH M¿cx ÁnuoupatcW

U — η » «.ο^τ,^νλής.. άδυνοτει vó καταλάβει μέ ~©Có χρήματα Oó έ-
CH hito inpoapúflc

φαρμοσ6ο$ν τά μέτρα οέτά. >lt κρρομσυΛή^ άπορεt γιατί βέ

βαια μέ τόν τρόπο noC κατευθύνει ή κυβέρνησή του τήν οίκονο- 

μ(α τά μέτρα αύτά &έν rïwn Ιφικτό· ρ.ραγματφποιήίΗμα &Ϊν„πι 

μόνο άτό μ ιό κυβέρνηση τού 6ά θελήσει νά πατάξει πά μονοπω

λιακά κέρδη, τή ςοροδιαψυγή καί τήν ¿»’μεταλλευτική άδηφαγία

τ?:ς όλιγορχίας, άπό μ ιό ή βέρνηση,ρϊο6 0<* Θελήσει υό έ ιιβόλει
O n'ü oiixöVp^tcux à^CM2Ç<XÎ<i«j 3<ô o { le
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ς μή ζεχνδμε δτι : Ζ6 ¿AfC ε ίν α ι ύτε&υυνο γιό τήν (Απόβαση 

m  Τουρκίας στήν /ίτρο, τή δίαιη/κατόληφη το" *0?: τοϋ á6d- 

φονς της καί τήν ^ροαφυγοποίησή 2GQ.OOG· * ΐΛληνοκυπρίων · TÓ 

líMC ύτοσΊηρίΓει καί παΘο&ηγεΐ τήν έπεκτατική πολιτική τής 

Τουρκίας ατό huyalo οχά πλαίσια ένδς δμερικανόπνευστου σχεδί

ου γιό τήν δναΗβτατνομή χοΧ έλέγχου οτδ . ίγαϊο καί τή χρησιμο

ποίηση των νησί,ψ/ του Vid στρατιωτικές βάσεις. Τδ ΒΑ̂ < μεθό

δευσε καί στήριξε τήν έφτάχρανη (ρασιστική τυραννία οτδ τδηο

μ<*ς·

Τδ συμπέρασμα πρέπει γιό όλους μας νά είναι ξεκάθαρο. δ£ 

κατευθ&νσεις τής έξωτεριηής μας πολιτικής\είναι λαθεμένες. 

TW b e  ή ωρα vd προχωρήσουμε οτή διαμόρφωση μιας, νέας έλληνι- 

ίής Εξωτερικής πολίτικες. ,’.&τό δπαιτεΐ ή Επιβίωση τα£—Εθνους, 

,ίσλλοί άνησυχσθν δν 0δ είναι δυνατόν νά δημιουργήσουμε έ

να νέο πλέγμα διεθνών διασυνδέσεων, ποδ vd έγγυαται τήν έδα-

φική (Ακεραιότητα καί τήν όνεζαρτης ία τής χόρας μας. Ιτό eC-
τοθτο

λογο έράτημσ ύτδρχουν δτοίρασιστικές όπαντήσεις· ηολλοί λαοί

κατόρθωσαν μέχρι σήμερα νό άκολουθήσουν άδέσμευτη πολιτική



Ακόμη Hat στόν εδρνχαικό χ£ρο. παραδείγματα Ατοτελουν ή ¿.ουη- 

&ία* ή ίδστρία, ή ¿'ουγΗθθλανία· cí χδρες αδτές έτδλμησον Mat 

ί ιέ τύχητν τήν Αδέσμευτη πολιτική. ιά στηρίγματα γιΑ μιΑ véa έ- 

ξωτερική πολιτική ιροσφέρονται μόνον σ’έκείνον πού θέλει νΑ 

σχάση té δεσμό τής ύιοτέλειας, ιοί είναι Ατοςασισμένος νΑ 

έκμεταλλευθεΐ kAGc δυνατότητα πού τού παρέχει ή διεθνής συγκυ·

ρία· *ανείς λαός δέ μένει δεσμέτης Αν δέν Αποδέχεται Α ίδιος 

μοιρολατρικά τά 6εσμά του· '··. φόρος δτι χ<*ρ ίς τήν * μερική ή 

Ελλάδα δέν έχει δυνατότητα έ ιδίαοης είναι χόΓος ?οΰ έ ;έ£αλε 

μέ τή προπαγάνδα της ή < εξιά. ..(έη ει νά τόν Αποτινάξουμε· . έν

ΑρμδΓει ούτε στήν Αξιοπρέπεια οίτε στήν έλευθερίας μας.

*h *. εζιά προσφέρει οτήν ελληνικό λαέ <1ς Αντάλλαγμα στήν 

πολιτική τής έτοτέλειας τήν ένταξη τής χέρας οτήν ε ί. |̂ Τοχυ«» 

ρίΓεται Öti έτσι Οό Ανοίξουν καινοέργοι ΑρίΓοντες γιΑ τήν έλ-

ληνική οίκονομία όπως άτοδεικνόουν δήθεν έτίσημσ στοιχεία tat

στατιστικές· o¿ στατιστικές τής *εξιδς είναι ταραπλανητικές.
'C $ L < X οίωο' coc' ut/pio ¿οιχέ t pío'üciroc xoj Kítâ  ίημοα^ατ^ Ϊ3*££\/
' ,χ, -Αναφέρουν 5τι 0*αέξη0εί A κλήρος τοί Αγρότη Ατό τΑ

73 στρέμματα ό 6 είναι σήμερα otó 6 στρέμμαΓ-τ^^ιείς Αταντβ«^



-με μέ %& ‘ρ,Ιπημα; *««<5 τοδ 0& βρει & άγρότης τήν πρόσθετη 

Ύ̂ ΐ * *έν Od /*ναγκαοτ€Ϊ κάποιος όλλος έγμ<5της vd, τοϋ τουλήσει

Ό

td χωρ^φ^α του ? *ϋ Αγροτική πολιτική τής Εόΐ όληγει otôv 

άςανιομδ τής μικρής καί μέοης Αγροτικής έ«μετάλλευσης. *0 

γεωργικός τληθυομθς 0ά μειωθεί άτ 5 tâ  33$ tô t συνολικό? τλη- 

ϋιομοΓ οί rî'-αι οήμερο. οέ 9  » δοος είναι β μέσος όρος στις 

χβρες τής h(M. <ΰ& έτιΓήσουν μόνο οι μεγάλες ¿«μεταλλεύσεις 

Yr\ , , r ! Μυρίως μέ Ιξαγωγικό προσανατολισμό· ΙΓιά -τή εξιά ή διαδικα-lUüG)OOmo^
ιQ>£Ê>α cω o t cçtco] ç0 αδτή άτοτελεΓ έζυγίανση τής οίκονομίος. Γιά μ&ς μετράει

Γϋ'ίΟϋΟΙΟ Tt'OI 10JÇ0-
τού ΊΤ̂ -ί1 OCi- ηρ%χα άπ'δλα ή δυστυχία τ&ν γεωργόν μας τού χωρίς έκταίδει-

' Ή *  w r ^:ο uto tuo αη καί χωρίς χρήματα ©é προσπαθούν νά βρουν όπου 6του μιά 
ûoo’jçoop^a coO
3fY ©-opeJuvajefî TCO δούλεid· *1μεϊς Αποκρούομε κάθε έξέλιξη τοδ εύΟυγραμμίΓει
tu)pjULCo ω^ημυορα)
nTŸcJooi ©é1 Ils cf βίαια τή χ&ρο ο ί ζ£νβ καπιταλιστικά πρότυτιβ καί άδιαφορεί
ι 1 ^ Ρχ/θüOQ jjttt tuM a ίδιβμορςίες τής Ελληνικής κοινωνίας, για τάν άνθρω

πο τοδ Γει ατό τόπο μας.

¿6 καίριο έρώτημα τοδ fltci ή ένταξη οτήν SOS rivai τί 

είδους έξέλιξη θέλουμε στά τόπο μας. θέλουμε vd έντάζουμε

τή χώρα οτό διεθνές καπιταλιστικό σδστημα ώστε vd γίνει ό-



-λοκληρωτικΑ έ*;·χρτωμένη περιφέρεια τής ¿Οσης; 

ίέλουμε νΑ γίνει ή οικονομία μας Αποκλειστικά καί μδνον 

σνμτληρωματική τ<5ν οίκονομι&ν τής /δσηςί ÜÍ σημαίνει συμπλη* 

ρωματίκή* Αημσίνει ο*τι στη υτική Εδρά ,η ΘΑ βρίσκονται τΑ 

έργοστΑσια m t σχήν *£λλΑδα τΑ ξενοδοχείο» ott oí τουρίστίς 

06 f istoι tùo χαί τρείς φορές περισσότεροι 4τδ χδν -ίληΟυσμό^

•«^--€>V̂ év--T?Xgl. f-àvAP.frm7rtfi~«^ ΛΤ.ηΛ.. - , ...<η C ,

VI ι οτι ή *ΙΑλ66α στδ σέναλδ της (34 Ιχει τή σημερινή τΰχη 

τής έλληνίκής έίϊαρχίας· ΓιΑ κάΓε » γιο μ$ς σημαντική Απόφα

ση 04 τρίτει ν * Atrr νΟννΑμοσχε στίς 'ρυζέλλες, δπΐίς σείς σή

μερα ΑπενΟδνεστε γι4 κΑΟε σημαντικό θέμα στήν *,0ήνσ· *η- 

μπίνει ότι 04 τεριίλβει ή έλληνική γή σχούς βυτινοενρωτοί«· 

ονς· Σημαίνει οτι ή οικονομία μας ΘΑ ΑτεΟνίΗοποιηΟεί ιαί οί 

βασικές Αποφάσεις 64 ταίρνκνται Απδ κέντρα οδ βρίσκονται 

έηχ5ς * λ4U i καί ΓΑ ■ »Art.Λ tro: '.·\·>ι οτήν— — ^4~ς4ν*3 

~icTrÎ ιΓ·* ~ ' ι ^ "ί ",">·· τιιιΛ ι

16 ..i«k..;·£· cîvci Αντίθετο μέ μι#α τέτοια έζέλιξη. <ώέ\ει 

vá διατηρήσει τήν οίκονσμική αέχοδνναμία τής χ&ρας, νΑ



διαο^αλίοει tê μ ica yi&. v& μπορούμε. oâ ndúc οχιγμή νά 

παίρνουμε Ανεπηρέαστοι x (ç  Αποφάσεις τού Απαιτούν χί ονμφί- 

pùvta τοΒ λα©0 μας. ΰροϋπέΐεαη yiè φ  εδημερίβ το€> λααΰ ε ΐ -  

ν<η ή Ελευθερία xaC βχι ή ηολντι«ή mt  ο(κονομική Γεο ιέλειδ  

ίο υ .

* ισχυρίζεται ή h£a¡ * ^μοχρκτCo a»£-4-==i5s=$*' οχι είμαστε 

άντιευρω πσϊο ι» *6 h *Ζ0·&» οέν ε ίνα ι, ¿ ν τ ίδ ετο  στήν εδρα-χοακή 

συνεργασία. ϋιοχεύει ίχι ή εδρωττβική ιο λ ιτ ιχ ή  *^ς *Γ;λλά6ας 

hiv πρέπει vá £χει o¿ ©ιόχο τή συμμετοχή στήυ ί,ΰρ&πη χ&ν μ ο*· 

vcî&X(mv.  £χοτδς της πρέπει νά είναι ή 6ημιονργ£α uiÆç 

μ6σ~ονδϊ}ς *.oowK«}ti>i^ *-ύρδ?:ΐης* ,-teç ¿δρ 'τη ς ".of f fv f*é é -  

νήκει, o¿ κονίνο é«t6 té  ^υτι,μ^υαενα ct6  διεθνή χβρο c tp a tô i

■te beu a ιδ ς  Ιίδράπιμς «οδ ôé συμμετέχουν 8λα té εδρ*.“ΐ·.:?ΛΚ<£ xpétf| 

καί Oé ß ac tre fo i c*iva övXkoymö βδστημα SoçaXcCaç «né τλαι- 

Gi·' ένδς ίσδρροτου κα ί ίΧεγχ»5μεvdv άφοιχΧνσμο'3· Γι/αδτδ hoC 

π ρ ο τε ίνε ι év t £ γ ιά  τήν ίνταξη  ο τήν ¿αε τήν bu*πραγμ«1αε vc*$ 

μ ιας -τ ίίΐκή ς  ci^ytJvCac^.&ttrQ ’) oví‘:/»vÍ( to* •·κ«τ4Γτuoc ή 

: cpfr^'Cc* o&t r t  ^ » ¿ ^ c ta i  vfi w»-.Ç” ·?£<■.··. I ή ¡ y - ;Yv,to?>ooto. ,



**Αλά6α Μ ρ χο υν οήμεροι tí6 *ολι ι>κές παρατάξεις· *,vt5 

ΐή  μιά μεριά ή παράταξη ποβ θ έλε ι ν '  δια^ηρήοει άναχροv io t i -  

Μοδς Οεομοάς* άλιγαρχ ικές μορφές ο ικονομικές δραοτηριάτητας, 

πα ιδ ε ία  γ ιά  τοδς λ ίγ α ν ς , ύγε ία  ctâ yêpia ¿ ή %ειρήματ ι  ων, g t νi t -  

καλισμδ Χ3θο{*ηγοίμενο· i  ή :αρ«ταξη τούτη ιή ν  AvtttpociFtcGci ή«*

■ t. F, » it... ) i n Ç-4- -il eA - i r ξ ιά»— * ΐ·; : ■ r ζ ι ι ν*Μ, ή *;έ£ - ημοκρατία· '■»«■ vio

-ι»Ί; Lit ■ ετΓΡτιι,-ή ξττπ ί,. Λ·,:.··'.! %: ■ÎwrtATt'.Æ vmt τβς ùiciç τκ^οκοα«

T (ας »Oit—1τξς· έν<~ <?(*£- t*>ç u*';«■,■■ γ εο τξ ;*ct vuvι*ή t - »Ικονομικξ καί

->\i^tnÇJ:a^4-A^ç )>paç c?v»t· περίπου ή i ¿ i a» 'Επίκεντρο τον

ένθιαφ ίροντος to -ας οζήν έξωτερικξ πολιαπή ε ίν α ι  ó o tr ν6ς

οΰνδεομος τέ<£ ’ Ελλάδας μέ τήν *. μερική not τοδς συμμάχους της·

'.; "ÍMCvtpo οχήν αζ*ονομίϋή πολ ιτ ική  ε ίν α ι  ô ΙΙτιχειρημβτίας»«où

τδν Θέλουν theôCzpo yiâ νά ε ίν α ι  Αδέσμευτος οτήν έκμετάλλειοη·

* ¿ ίίκεντρο οτή πολιτειακή  τους νοοτροπία ε ίν α ι  ίσχνρά κεντρ ικά

5py&vñ στήν '« 0ή να γ ιά νά ον vex Crow τά υπουργεία στήν *Α©ήνα

νά κάνουν τ ι ς  μεγάλες έπ ιλογές p-ávtü· ά~·6 τά κεφάλια caç Abie·
OWV Kl ¿ex

φορ&ντας γ ιά  τά συμφέροντα τής in«p) Caç· *> πέν^ντι χ νά - ην μ »»>'··



-tot σδτό υ·?ό ρ%ε ι, μ5νο !ν«κ κόμμα, μ id παράταξη toó ταρουσιάΓει 

μιά ξεκάθαρη Ιυοτλλ»Μτιι<ή λύση γιά τήν πολιτική, οικονομική καί 

κοινωνική διαμόρφωση τής έλληνικής πολιτείας, ή παράταξη τοδτη
X

είναι ί6 * ανελλήνιο ^ooiaXiotmó i (νήμα* *¿6vo τδ î i#i.u#&* !χιι 

πρόγραμμα ποδ προτείνει ένα νέο τρδ ο γιά τή διόρθωση τής χώ

ρας μας» toó otó παρελθόν τής £εξι$ς άντιηαραθέτει τδ μέλλον 

τής . ημοκρατίας καί τοδ £.οσιαλιομο5*

¿άτδλλα κόμματα τής Αντιπολίτευσης Ιβ ι&ι &μμημ^  vd καλδ- 

Φονν t ίς\αλ ι νόρομήσε ις τονς κατηγοροθ^τβ 0Α·£0«Χ· δη  δέν 

θέλησε νά συνεργαστεί μοΓί toj<;Ιό ΠΑ.ϋΟ.Κ·, οτως ξέρετε é- 

πε&ίωξε τή σ ν νεργα^ία^λλό πάνω ο*ένα καθορισμένο πρόγραμμα 

χωρίς τδ óncpr^ió titoW  συμμαχία έχει καί ευκαιριακό καί 

cZQ&íygno χαρακτήρα net καταλήγει σέ έμταιγμδ toC έκλογικοθ

ιάματος* \
a W  cn'v ίυρυοο too en'pépa ¿Otot to

‘¿ó ·ί.;θ·Ρ· -fCror οέ cí> ους ξεκδΓ-αρκ τδ /ρώτημα πώς Οά μπο

ρέσουμε νό πβτΰχουμε στή χώρας μας τή δημοκρατία σέ όλους τοδς 

τομείς τής Γωής καί έδωσε έτίοης ξεκάθαρα τήν Απάντησή τον·

*'··· μόνος τρόπος ε ίν α ι  νά άταλλαγοδμ£ άτδ ξένους τάτρονες, Από



τήν οικονομική δλιγαρχία, ά ιδ τή γραφειοκρατική #Αθήνα* <*ί:6 τδ

«ορακρδτος καί τδ oxcyavÄ, 6 μόνος δρόμος γιδ τή δημοκρατία εί

ναι δηλαδή ή ¿Ονική μος δνεζαρτηοία, ή λαϊκή κυρ ιαρχία , ή κοι

νωνική èxcXcvüiptoaii m l ή δημοκρατική διαδικαοία. ·Λ βλλοι καί
χ> ¿aofniv/ ί£ού<ηα
Μ έ ! iT J·1 -■ > !»"' ; iV * \ / !£

νοί —  '— ' — ' ■>Jir ilίοοον ouo
άρνοΟντσι faj 11 n.iii».·̂ poonaöotv νδ ουμβι—

ράσουν δουμ£ί0αοτα, τοδ Η \ουυ τοδς 'Αμερικανούς Αλλδ δ£ν τοΰς 

θέλουν £τσι, cd vä έπιτρέπουν οί *·μερικάvci τάς ¿κριρΕς τοδς

βάλεις, ~οί θέλουν τή .ουλή -κυρίαρχη δλλδ. βΙΧουν νπ διτηροϋν
> r ' » . Γ  ̂ ,tiaojif) cto ûotnn̂ atcoo twiüiîU e/ccuyoi

τδ CT- l  p6q Keé| «*6 βίλονν φ  g%«r»lfr ρ»»ήν är.u.üi δλ-

Xd 6έν QlXovv tA μανουάλια, rof» θέλουν κοινωνική δικαιοοδνη δλ-
<fe/

λδ tév  κ^ταργώ13ν τ ί ς  α ίτ ι ε ς  τήο κο ινωνικής f νιοδτητας Χ^αυν 
φα υ tetiçjri'dock/ ^ta υΐΠ^οαρα.ΐΛ«Γ>

'*· P δ ■ -ίολλοδ t y «à*. r-λι ÎC-€ ι ιή ï 5 ’Π  h ή -crr χδ·T*s Ζΐ\. i ·* *··, · Λ νή*Η ··'

χ·ηοΐ ΐ>λιοτ ι>π : . ί ·»ημ.α , ?.£ί ·̂ \, έ ι μ£ σαφήνεια ~· ν̂ι·ές ν έ τ ε ι vd ε ίν α ι

»¿-¿¡»ιλονδς γιΑ νδ :£Τ0>ουμε τή-^ημo*pt>.tCc~s *1̂ ·#»— r-ημο .»ροτ-ίο

Af vt î  ¿r ι ΐ ΐ ς f κ «τλονέ«... aû t l e * -4-,--*4Γ»·r -?■ Λρ^-Jt» y c tts  ~ ίς

βολ&νει· * Π ο λ ιτ ικ ή  της ¿äffte t é i ÎM  ' ραΜ β^νή ’ υτίηρέτηοη τ~ν

ΟκοτΓν τής .εξιδς · Ζό Λψ?* ηΐ^κ^ί ή τ^τε ¿',.Κ. όχι ¿νογνωρ ί-

*Όντ :ç τδν " δ:ϊ«. λ r ;?θe^iatCud"* :»τν:ς τδν & toôt\ovC£ ρδλε to t i'r—

ρομανλή 6tl ;ioia5ĉ P«*ve τή ημοκροτίο· μιος ή δη^οκρατίο τοδ



ϋδ ό^κλήσει nêOe όυνηχάχηχο μετεχλογbwfjç οΰμ^φσζης ϋ^οιουόή- 

τοτε όντιΥολιχενδμενον σ-χημαχιβμοΰ μ fi τή' hêa . τιμοκρατία·

:·£ς λένε ο<η, ο£ '¿.νοπλβς δυνδμε ι ς  rîvett δ ν τ ίθ ε ίε ς  μέ χόΟε 

δλλαγή. ··.,' ι  "íMOitAkc δννάφζίς μετά χήν έφτδχρονί) τραγική (μ χει 

ρίσ %$ξ ci>ctr)pcrrt«*íc x<W?î\Âvr,c?)ç τους,μεχσ τήν ipotocta  xfy;

ϋδηρου, μεχδ χή» άνοιπχή ηήριζη τοΒ Ι< * Ίμ πρδς χήν *οι>ρ.<ία

ξέρουν *ν\& πύζ μόνον ά σεβαομός\ΐήζ Λαΐπής Οέληβ^ς Ιζααφαλίζε
/

ΐήν Αναγκαίο γ ιδ  *τήν νκ ιρΙοειβ ΐ) Ακεραιότητας ου·

ος λένε o tt μδνο ή . fζιά £γγν8ται τή οτο£ερότητα, ό τ ι g-uhoç

θέλε ι τήν ΑλΧβγή *α£ φηφίΓει ΐιβνελλήνιο ΐ;οοι«Χ ιο τ ικό  i ίνημ« Α-
©irlo cç'fi εόα to to cq-

να ίγ ε ι τήν "έρια rwtss^àsç. ¿«al*......................................úndpxti

μ5νο μvct ιαρότοξη o ' {γγυ£τε χή οτα€ερ6τητ& χ ι αότή ε ίν α ι  τό 

. Λ·ΙΟ·Κ. ¡.ο ιο ί  δημιούργησαν xCç προϋποθέσεις ytd  νά έρθει ή 

χοδντσ ? 'LotoC δημιούργησαν τήν Ανωμαλία rfjç 15ης V.ouXCou C*? 

■:oioC 6ιοργβν«ιθ&ν ιδ  ~ροζΐϋ6 πημα. στή üCrpo χαί καχέοχρεφαν χή 

ϊίυπριακή Ανεζαρτηοίσ-Ϊ *Κ δεξ ιά · *« : εζ ιό  ί[ταν μέχρι αήμερα. ή 

πηγή κ4βε Ανωμαλίας, ή πηγή τής Αστάθειας στή πολιτική Γωή. βΗ

#·



!π£ ανχ^χορ o to ^ ¿  ¿V
t?tiA ^ f x z o ü ^ la  r t\ç..úT?T O t m ^  

f  - pouce ëp&oo caç L̂ j Uipj  ̂ ¿r^oupctxάχ^ &> cft&j höCfO 
ôüijü du)OüiCLtcl(XCcofo znj ¿ n f jc t^ & z la ç fê n ^ û c w z c Q  z¿S\j 
Cô ù ^ 1 îù \) * fe e  öt( ĉ o u y  ωο^ίϋ^ cílcccftpiuouzofc cOaWa 
ötoc5l ü.oüu<xuajO(

\ / J  ̂  ̂ I i  .)euoo( - lia coor 6ä#
Ja

 ̂y -  -, cuete Co of uopjjQruaooJ 
θ ί ^ /üOöuooj * Ita1 rco^ u ocf 9 ¿o éff ôœr0
UùCCïlUc pll^ocü capeo f e  Ja'üéta: Ctac'j» ctoíOé^Cjoj-  

£fou)Dpfc ttnoo. ¡Ta feétôejicoc^/oc ráJu a^ creSu  ¿aJo^f/

ñ ¿v9pjif) ¿)|9po'in LO- Cuete1 tV cíülocíjpo^a: xnj d íccÍunooj'
I er cf c f 1 ( t f fItpoopÍL Ο^Οί c u  Γ) xrpfopaoD Zj&L éoXcL J^ßoüicc eûecl

CDd p cl&olu iri tetd  έ ρ ι α υ ο  üLüS¿£pü<oriar>j ^ p o ^ a jd e J ó f .

T o 'f  achJcpcouo cmt r> c h o p e c a  n öd p ía  ¿WMapodpRjf) 

ú)cnitla. dí̂ ai Jopô oepj cicûhpfcôĉ j 6p/npô opnónj
“  ̂ “ ' *- *· - - - J -  T ' " '  X s \ l  l * r « t \ , * u i . n r  z j u  fjlo pQiOOciu^ü^í (X¿b u )ü ¿ol £^J ¿c^xuoLuawiaj ^

Je jto f oc & ε  R t<-cur ¿ 0  T f . ^ Cö o o  cx̂ aoonw Dei
-r- J ( / I f [ »  f f r  \
r i t ccü ny 6xtcpiu ,0  Cuot [ Tipjê/puxc/O V Ú  p^ccrv οι dcûajô/

d ia fn í , auô cc/oo cxSia-odnzo d̂ cu
l

piccj ¿oo^iuanj tóap

W ^ L Ç a iu ^  pdacr dunpfeípcJot^ uq ^  jpp no tp cc^acólíQ/ 

g jefe  p ia f e  o!uo c/ooq i|)\o j d e je  ¿ajéx pduo uudppQ .

í a ^ o p c ^ a ia c u ^ ié  jp ic/ ¿ p o  a p a r c a n ^  o p ^ ic f e ^f ia 1 v a  ¿le



• OêAnotrto\é vd &ex‘rct Sq^OMportiMâ *αιχν(&ι m«C

&v%a ηροοτΑΟηοε va άνατρέ$c t *ήν όμαλ^ «ορεία~ρός *r̂ v <5λλα-
cr>

vd üctih ανμε %ήν όμαλότιγζα « ttd  v& tjctCj;omc ΐή  ota· 

ôepô'îfĵ a «ρ6χι o¿ Lm&tiU,ς ¿*x£vcç tod i*tpocfimCv td συμςί·

V l''!·, το" VeoP* v¿ βχονν o r̂  ίουλή %f¡ μεγαλύ^ορη όυνατή -^é- 
&)¿¿fccj^q iq

£r¿ · *«*« £*ci μόνο Od íAcCoouqc xó 6ρδρΰ c¿ vins ΤΟ,νΛομο-

t,(i , >μλ*ϊ { t?*íCt μόνο Ou l’nvp.qOot^ Yf^rop» ot moi vu»

νι«ός ó V' :ίγ£ς h*o C cîvai dvayi.titfcç yu$ '»ή ϋΐαΟερδτητα m q C 'ϊήν 

etpfjvf) 0*0 τόαο μος· *6 ik/vcXXfjvto . ο ϋ ια λ ιο ιι^ δ  Γ.ίνημο, τύ

·■' »«Λ··**·* Od ¿v μόνο âtîtô ΐίδμμβ Y?5Ç 'U?4tf}Ç cîwûl * μ<5νθ£

£γγι*Ϊ*ής ywä *ϊήν όμ<*λή topeta upóg τή δημομρο'ϊία· « ta toO'îo
ÔLIllj leo ÔcjLLt¿-ßpV« rp ; 1£ W.

είμαστε "Xttm.évot, όζι <*¿ γΛ ^ iq-fry-p ό λα'ς Cd *¿im ¿̂ v
Oa t to' tt A £ 0  LL Qa ©Y n

*ζβνο  Ce* <rri? ; » »*+rt,.ier^ rô  .' ',! ·Γ· 05 vCi^ct t » ό occiaA.tc\i<5ç
ccit'û a  ü.u>ί>έ|θνΓ)βΓ>

Oé ν ικ ή σ ε ι, ή '^iioiipo’sîo Od ν ικ ή σ ε ι·


