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Τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. προτείνει δημοψήφισμα μετά 
άπό πλατειά ενημέρωση τοϋ λαοϋ καί ειδική 
σχέση, πού νά διασφαλίζει τήν εθνική 
κυριαρχία. 

"Ελληνα αγρότη, μέσα στην Ε.Ο.Κ.: 
• ή παραγωγή σου θά μειωθεί ή θά μείνει στάσιμη, 
• θ'αναγκαστείς ν'αφήσεις τό χωράφι σου καί νά ψά

ξεις δουλειά στίς πόλεις ή στό εξωτερικό, 
• θά χάσεις τίς κρατικές επιδοτήσεις πού είναι μεγαλύ

τερες άπό τίς κοινοτικές, 
• θά αγοράζεις τά βιομηχανικά προϊόντα σέ υψηλότε

ρες τιμές 

Ε.Ο.Κ. σημαίνει πιό σκληρή εκμετάλλευση, 

"Ελληνα εργάτη, μέσα στην Ε.Ο.Κ.: 
• πολλές άπό τίς εξαρτημένες καί αδύνατες βιομηχα

νίες μας θά κλείσουν 
• θά εξακολουθήσει ή λιτότητα καί ή συμπίεση μισθών 

γιά νά βοηθηθούν τά ξένα μονοπώλια στίς επενδύσεις 
τους. 

• θά αυξηθεί ή ανεργία, ή αβεβαιότητα καί ή εκμετάλ
λευση 

• θά συνεχιστεί ή αστυνόμευση καί ή υπονόμευση τοΰ 
συνδικαλισμού. 

Ε.Ο.Κ. σημαίνει ανεργία καί πληθωρισμό. 
"Ελληνα επαγγελματία καί βιοτέχνη, 
μέσα στην Ε.Ο.Κ.: 
• ό πληθωρισμός θά ενταθεί εξανεμίζοντας τίς αποταμι

εύσεις σου 
• ξένα μονοπώλια θά πλημμυρίσουν τήν αγορά μέ τά 

προϊόντα τους 
• θά κλείσουν τά μικρά καταστήματα 
• ακόμα καί ξένοι ιδιώτες θά μπορούν νά εγκαταστα

θούν γιά νά σέ ανταγωνιστούν μέ περισσότερα κεφά
λαια καί τεχνολογία. 

Ε.Ο.Κ. σημαίνει προλεταριοποίηση. 



Έλληνα πολίτη μέσα στην Ε.Ο.Κ. 
• ή ' Ελλάδα θά γίνει επαρχία της Δυτικής Ευρώπης 
• οι αποφάσεις γιά τήν οικονομική μας πολιτική θά 

παίρνονται στίς Βρυξέλλες 
• Η.Π.Α. καί NATO θά μας επιβάλουν τήν πολιτική τους 

θέληση 
• ή οικονομική ολιγαρχία καί τά ξένα μονοπώλια θά 

στεριώσουν τό αυταρχικό κράτος της Νέας Δημοκρα
τίας. 

• θά υποχρεωθούμε σέ υποχωρήσεις στό εθνικό θέμα 

Ε.Ο.Κ. σημαίνει υποτέλεια καί λιγότερη δημοκρατία. ^ 

ΟΧΙ - στό ξεπούλημα τής γής μας καί τοϋ πλούτου της. 
ΟΧΙ - στην εξάρτηση καί στην υποτέλεια. 
ΟΧΙ - στό αυταρχικό κράτος των δυτικών πατρώνων μας, 
τό κράτος των φακέλλων, τής μονοπωλιακής τηλεόρα
σης, τοϋ ρουσφετιοϋ καί τής διαφθοράς, των ΜΑΤ καί τών 
σταγονιδίων. 

Διασφαλίστε τή δημοκρατία 
• Υπερασπίστε τήν ; Ελλάδα 

Οικοδομείστε τήν λαϊκή κυριαρχία 
με τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. ΠΑΖΟΚ 

Η Ελλάδα ανήκει στους " Ελληνες.| 
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"Ελληνα Πολίτη, 

Μέσα στην Ε.0.Κ. 

"Η * Ελλάδα θά γίνει επαρχία της Δυτικής Ευρώπης 
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Ε.O.K. σημαίνει υποτέλεια καί λιγότερη δημοκρατία. 

"Οχι στό ξεπούλημα της γης μας καί του πλούτου της. 

"Οχι στην εξάρτηση καί στην υποτέλεια. 
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Διασφαλίστε τή δημοκρατία 

'Υπερασπίστε τήν "Ελλάδα 

Οίκοδομεΐστε τήν λαϊκή κυριαρχία 

μέ τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. 
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