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Μήνυμα Προέδρου Α.Γ.Π..

Εδώ οι Δημοκράτες τ ........ ...στέλνουν σ ’δλη την 'Ελλάδα το
μεγάλο μήνυσα: τής σίγουρης θριαμβευτικής νίκης του Λαοΰ καί 
του ΓίΑ.ΣΟ.Κ.

Χιονοστιβάδα πορεία Λαοΰ καί ΠΑ.ΣΌ.Κ. πρός την ΕΞΟΥΣΙΑ.

Μυριόστομη χραννή ΑΛΟΣ - ΓΙΑΣΟΚ στην ’Εξουσία: Μήνυμα 

ιδεολογική θέση - Λαός Πρωταγωνιστής.

’"Ηρθε επί τέλους ή μεγάλη ώρα τής ’Αλλαγής·.

Ό  Λαός άποςασισμίνσς όχι μόνο νά συντρίβει τή Δεξιά στίς 

εκλογές. 'Η Κυβέρνηση Δεξιάς έχει ήδη καταρρεύσει. Κυβέρνηση 

ωάντασμα. Λαός έτοιμος νά δώσει το μεγάλο παρόν μέ τή συμμε
τοχή του καί στήν άσκηση εξουσίας.

ΚΛ,ΣΟ.Κ. πανέτοιμο γιά την διακυβέρνηση

- γιά νά βγει ή χώρα άπό κρίσιμα ECΝΙΚΑ-·ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ 
' ΑΔΙΕΞΟΔΑ.

™ Νά θεμελιωθεί ή μεγάλη ’Αλλαγή.

Κρισιμότητα ’Εθνικών θεμάτων, Μεγάλη ή σιγουριά μας άπό ετοι
μότητα Στρατού. Συναδέλφωση Λαοΰ καί Στρατού τό μεγαλύτερο
«■ 1 ψ . · * .οπλοίτης χωράς μας.

_

ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ καταχτιέται δέν χαρίζεται.
«.Λ . Λ'- / ·;. ,. Λ *

Κατοχύρωση ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ, αλλά καί τής ΕΙΡΗΝΗΣ.

* αποφασιστικότητα, άνηποχώρι.τη στάση αποθαρρύνει τούξ έπι- 
βουλεις,

Γέρος.1964, Μασόύραίόχι σνόν Τζόνσον.δέν τόλμησαν οί 
Τούρκοι έπεκτατιστές.♦

* ’Υποχωρήσεις φέρνουν σύγκρουση (Τσσμπερλαιν - Μόναχα), 
■χούντα - ’Αττίλας.

V.' ^

Διεθνή έρρείσματα - πολυδιάστατη ενεργά αδέσμευτη έξωτερι- 

κή πολιτική σ ’ΑΝΑΤΟΛΗ καί ΔΥΣΗ, σέ ΝΟΤΟ καί ΒΟΡΙΑ. Πρωτο-



βουλίες ΠΑ.ΣΟ.Κ. στην περιοχή, σχά Βαλκάνια, στη Μεσόγειο. 

Ευρώπη.

’Ενίσχυση προοδευτικών δυνάμεων Μεσογείου.

ΠΑ.ΣΟ.Κ., κρίκος Ευρώπης - ‘Εθνικό - ’Απελευθερωτικών Κινημάτων.

Χώρα μας σταυροδρόμι? Βαλκάνια - Μεσόγειος - Ευρώπη
νΑσία ~ 'Αφρική

*

*

Δεξιά πολιτική μειοδοσίας ΝΑΤΟ - ΚΥΠΡΙΑΚΟ - ΑΙΓΑΙΟ - ΛΗΜΝΟΣ 

’Από ποιό^ άραγε, προστατεύει τό ΝΑΤΟ;

’Αττίλας
Άλλο: καί στην ίδια Τουρκία. Α φ ο ύ  παγίδευσαν Τούρκικο Λαό 

γιά εισβολή στην Κύπρο, έστρεψαν τίς ίδιες ένοπλες δυνάμεις
ενάντια στόν ίδιο τόν Τούρκικο Λαό.

"Εξω από ψυχροπολεμικά μπλόκ.

Μάθαμε γιά τήν Ε.Ο.Κ.

γιά την άμυνά μας: ’Από 1ης Γενάρη μέσα άπό Κοινοτικό

Προϋπολογισμό συνεισφέρουμε γιά νά 

εξοπλίζει ή Ε.Ο.Κ. σάν αστακό τούς 
στραχοκράτες τής Άγκυρας.

γιά τήν οικονομία μας:

Οί εργαζόμενοι βλέπουν τήν ανεργία νά φουντοάνει 

πλαισίωση 7.900.000 άνεργων Ε.Ο.Κ.
ομολογία γιά 6% ανεργία. ’Εκτιμήσεις Ε.Ο.Κ. γιά 15% .

Μόνο οικοδόμοι 100.000 άνεργοι.
Εύγλωτο είναι τό παράδειγμα τής χαλυβουργίας, όπως μάλιστα 

αναλύθηκε άπό τήν "Καθημερινή” (26-1-81). Ή  ΕΚΑΧ αξιώνει 

γιά τό πρώτο τρίμηνο του ’81 μείωση τής παραγωγής κατά 27%. 

Ταυτόχρονα τό ’Υπουργείο Οικονομικών έξέδοσε εγκύκλιο μεί

ωσης των δασμών είσαγομένων άπό τήν Ε.Ο.Κ. Χαλυβουργικών 

προϊόντων κατά 50%.

Καί συνεχίζει σχολιάζοντας ή "Καθημερινή":

"Θά υπήρχε ίσως κάποια λογική στην απόφαση, άν ή δασμολο
γική μείωση γινόταν καί άπό τήν άλλη μεριά. Τίποτε παρό

μοιο δέν συμβαίνει.... Οί άλλοι έννέα εταίροι μας επιμένουν
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τώρα στό σεβασμότης συμφωνίας πού καταστρατηγήθηκε μόνόπλευ 
• ρα πρός όφελόή τους. Ούραν,οκατέβατό δώρο

'0 κρατικός προϋπολογισμός ΰπολυγίζεται δτι θά χάνει περισ

σότερα από 500 έκατ. δρχ. τό χρόνο άπό τή μείωση των δασμών 
Ποσό, πού θά τό κερδίσουν φυσικά οί εισαγωγείς τον χαλυβουρ 

γικον προϊόντων. Δεν είναι αυτή, εν τούτοις, ή μεγαλύτερη 

ζημιά ά π ’όσες ρυμουλκεί ή περίεργη απόφαση. Τό πιό ανησυχη

τικό είναι, ότι ή μεγάλη μείωση τής εγχώριας παραγωγής θά 
οδηγήσει σε μαζικές απολύσεις απασχολούμενων στά χαλυβουρ
γεία. ΔΣέ ανεργία .... "

Λίγο πρίν, ή ίδια κυβερνητική εφημερίδα προβλέπει ότι θά 
περιορισθει ή λειτουργία τού παραγωγικού μηχανισμού τής χώ
ρας, μέ συνέπεια την διόγκωση τής ανεργίας .... *Η ανεργία

αυτή την εποχή θά πιέσει ασφυκτικά ένα ήδη έξασθενημένο καί 

αμφίβολα υγιές κοινωνικό εισόδημα” . Αύτά ή Καθημερινή. Τί

να προσθέσει κανείς;

"Εξαρση απολύσεων καί συνδικαλιστικών διώξεων 

Ποινιχοποίηση απεργιών σέ πλήρη Ε,Ο.Κ.

Ν. 3,30, Τί. 643 Χαλινάρι - αρραβώνας γιά Ε.Ο.Κ.

Λιτότητα: εντολή Ε.Ο.Κ.: πάγωμα μισθών

Πώς θά φθάσουμε, όμως ημερομίσθια Ε.Ο.Κ., όταν σήμερα *Ελλη 

νικό ωρομίσθιο: 1/4 Λουξεμβούργου
1/3 Βελγίου

1/2 τής φτωχής ’Ιρλανδίας

Οί αγρότες γνωρίζουν τά νεκροταφεία τών προϊόνττον τους 

Αυξήσεις τιμών Ε.Ο.Κ. τό 1/3 τού πληθωρισμού 

Αντιμετωπίζουν χήν έρήμωση τής υπαίθρου.

Οί έμποροβιοτέχνες αντιμετωπίζουν ήδη τήν επίθεση τών μονο

πωλίων καί τών Σούπερ-Μάρκετς.

Οί καταναλωτές -- οί Νοικοκυρές είδαν τίς τιμές στό κρέας, 

στά. ¿νοίκια, στό ρεύμα, στ ή βενζίνη, σ ’όλα τά αγαθά, νά 

έκτινάζονται.

Ή  Βιομηχανία τόν άνισο ανταγωνισμό 

Έπανεξαγωγή κεφαλαίων - ελεύθερη εξαγωγή κερδών



’Αταλάντευτη παραμένει ή θέσυ μας 

Αύριο Δημοψήφισμα

Σήμερα αγώνες μέσα στά όργανα, γιά νά έλαχι- 
στοποιηθοΰν οί έπιπτώσεις 1

Οίκονομικά - Κοινωνικά άδιέξοδα

* Βαθειά κρίση παγκόσμιου καπιταλισμού : διαστάσεις χρεω- 
κοπίας στή χώρα μας.

μοναδική συνέπεια : έξυπηρέτηση συμφερόντων ξένης καί 
ντόπιας ολιγαρχίας τοΰ πλούτου.

Πληθρωρισμός.έπίσημος (πάνω άπό 26 %) κατά 13 μονάδες 
μεγα/,ύτερες άπό χώρες Ε.Ο.Κ. Είχαν ύποσχεθεΐ 15%.

'Η δραχμή μέσα σέ δύο χρόνια στό μισό άγοραστικής αξίας.

Α.Ε.Π. : Στατική πορεία. Πρόβλεψη (1981) μείωσης.

Στασιμότητα παραγωγικών έπενδύσεων.

’Έλλειμα τρεχουσών συναλλαγών, έμπορικό ύπερδιπλασιάσθηκε 

σέ σχέση μέ 1974.

'Η δραχμή ύποτιμήθηκε 14% τόν τελευταίο χρόνο.

’Ανεργία.

Κανένας έλεγχος στις τομές.

. - ’Ονομαστικές αύξήσεις στούς μισθωτούς.

Κάθε χρονιά γνωστό τό παιγνίδι τής Κυβέρνησης. Προβλέπει 

πολύ χαμηλότερο ύψος πληθωρισμού, καθορίζει μέ βάση αύτό 

τήν "εισοδηματική" πολιτική. Άρνείται νά δώσει τις διαφο

ρές στό τέλος τού χρόνου. "Ετσι οί έργαζόμενοι χάνουν
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διπλά. Καί της προηγούμενης, χρονιάς. Καί. ξεκινώντας μέ μει

ωμένη αφετηρία. "Ετσι ή απώλεια εισοδήματος είναι σωρευτική.

Παραπλάνηση γιά δήθεν Φορολογικές έλαορύνσεις. Ή  μή καθιέ

ρωση τιμαριθμικής αναπροσαρμογής τής Φορολογικής κλίμακας, 
αποτελεί μηχανισμό άντλησης άνομων φόρων από τούς εργαζό
μενους.

Μέσα στην τελευταία εξαετία διπλασιάσθηκε ή φορολογική έπι-
Ράρυνση μι ^ωτώγ.

’Από τό: 22 δια. των προβλεπομένων φοροαπαλλαγών μόνο 5 δισ. 
άωοροΰν μισθωτούς γιά τό 1930.

'Αντίθετα ή ύπΗρφορολόγηση μισθωτών άπό τό 1975 , υπολογίζε
ται σέ 47 δισ..

Γιά τό μεγάλο κεφάλαιο ό φόρος; προαιρετική εέσφορά: ή φορο- 

διαφυγή υπολογίζεται σέ 150 δισ.,στό 50% δηλαδή τού συνόλου 

τον άμεσων φόρων.

Ποιος τελικά καρπώθηκε τίς όποιες αυξήσεις του εθνικού προϊ
όντος ;

Οι d y ρότες τό 1/3 τού πληθυσμού, απολαμβάνουν τό 1/7 του 
προϊόντος.

Οί μικρουεσαίοι χρεοκοπούν καί ενώ προσφέρουν τό 50% τής συ
νολικής μεταποιητικής παραγωγής, δανειοδοτούνται μέ τό 4% τής 

συνολικής πιστοδότησης. Ξεκόβονται δηλαδή άπό τή λαϊκή αποτα

μίευση πού οδηγείται στίς παγωμένες πιστώσεις.

Ή  υγεία έμπορευματοποιείται. Στίς κοινωνικές ασφαλίσεις 

ή συμμετοχή στο εθνικό προϊόν είναι ή μισή άπό τό χαμηλότερο 

αντίστοιχο των χωρών τής Ε.Ο.Κ..

*Π Παιδεία συμμετέχει, οτό εθνικό προϊόν στό μισό ποσοστό 

τής φτωχής ’Ιρλανδίας.

Στήν έρευνα διατίθεται γιά κά^ε κάτοικο 7 φορές λιγότερο άπό 

τή Βουλγαρία, 9 φορςς λιγώτερο άπό τή Γαλλία.

Στήν κατοικία υπάρχει τό ακόλουθο επίσημο απίστευτο στοιχείο 
τού ’Υπουργείου Συντονισμού:

4.000 οικογένειες των 10 ατόμων ζούν σέ ένα δωμάτιο ' 
σέ 5.000 μεγαλοασιικά σπίτια αντιστοιχούν 10 δωμάτια γιά ένα 
άτομο I .



*Κ Τ . Α . παίρνει κρατική έπι χορήγηση 1 %, πρίν 40 χρόνια 12% I

*Η π ο ιότητα ζωής συνεχώς υποβαθμίζεται (αποχέτευση, α ί θ α λ ο -  
μίχλη, πλημμύρες, κυκλοωοριακό κ.λ.π.).

Π o t ό ο τ ε λ \ , κ  ά  κ ε ρ δ ί ζ ε ι ;

’Απίστευτη αποκάλυψη 11 εγαλό βιο μ η χάνων. Αύξηση κερδών σ ’ένα 
χρόνο 1321.

Κερδίζουν π%ί εκμεταλλεύονται τά πάντα χωρίς αύξηση επενδύσεων- 

από τόν πληθωρισμό

τίς ύπερτιμολογήσεις καί ύποκοστολογήσεις

άπ6 χ ί ς ανισε ς asmιβές:(π.χ. οι γυναίκες έχουν τό 57% χών 
άυοιΡώγ των άνδρών στη Βιομηχανία. Τά 90% των εργατριών 

θ ε ω ρ ο ϋ ν  τ α ;. ά ν ε ι δ C. κ ε υ τ ε ς . Μέ_ τήν καταστρατήγηση αΰτη τού 
Συντάγματος (ίση αμοιβή νιά ίση εργασία) θησαυρίζουν οι 

με γαλ ο ¡'; ι ομή χάνο ι .

Κερδίζουν από τίς τιμές τοΰ ρεύματος. Σ ’ένα μήνα:

3. 000.000 καταναλωτές ξόδεψαν 50% ρεύμα, πλήρωσαν 43%.

23 βιομηχανίες ξόδεψαν 33% ρεύμα, πλήρωσαν -13%.

Τό σκάνδαλο της Δ.Ε.Η. μέ τά τιμολόγια. Κλοπή των κατανα
λωτών ,

Κερδίζουν άπύ διαρροή έργοδοτικών άσωαλιστικον είσφορών 
Στο Ϊ.Κ.Α. αυτή τή στιγμή δέν είσπράττονται 5 δισ. βεβαιω

μένες είσφορές

10 - 15 δισ. είσφορές δέν βεβαιώθηκαν καν.

Κερδίζουν άπό τό σκάνδαλο των κινήτρων.

Α λ λ ά  καί άπό πραγματικά σκάνδαλα, όπως οί περιβόητες συμ

βάσεις από τήν εκμετάλλευση πετρελαϊκής κρίσης (550 έκατ. 

δρχ.) ή τούς τσινιοδρόμους τής Δ.Ε.Η..

Τί 0ά κάνουμε αύριο. Τό Πρόγραμμά μας.

* 7 χρόνια Κυβέρνηση Η.Δ. χωρίς οικονομικό πρόγραμμα, μέ

ασυνεπή καί αντιφατικά μέτρα, μέ μοναδική συνέπεια τήν έμ

μονή στην αντιλαϊκή πολιτική καί στην εξυπηρέτηση των συμ

φερόντων τής ολιγαρχίας.

• / ..



7 χρόνια μαζί μέ τά άλλα 40 περίπου, πού κυβέρνα ή Δεξιά, κλη
ροδοτούν οικονομικό καί κοινωνικό αδιέξοδο.

Χάος καί ’Ερείπια.

ΊΊ οίγουρη ανάθεση της διακυβέρνησης από Λαό στό ΠΑ.ΣΟ.Κ. δη
μιουργεί τεράστιες εύθϋνες, μά καί αισιοδοξία.

Δέν είμαστε θαυματοποιοί. Δέν λύνονται τά προβλήματα άμεσα.

Πολύ περισσότερο δέν πρόκειται σέ μιά μέρα καί μιά νύχτα, νά πε- 
"οσιαλισμό.

Ε ίμα.ΛΒΡΙ^ ’̂ ρ ο  ι γιά την επιτυχία.
"Οπλα μας: * * Άστείρευτες . δυνάμεις τού Λαού

* ’Ακτινοβολία Προέδρου - άμεσότητα στις λαϊκές μάζες - 
- παγκόσμια, καταξίωση.

* ’Αξιόμάχη οργάνωση

* Πρόγραμμά μας : δχι κατασκεύασμα σοφών σέ γραφεία.

'Υπάρχει συγκεκριμένη κυβερνητική στρατηγική τού ΠΑ.ΣΟ.Κ. καί 

άμεσο πρόγραμμα καί δέσμη μέτρων γιά νά σταματήσει ό οικονομικός 
κατήφορος τής χό)ρας καί νά παρθοΰν μέτρα πρώτης προτεραιότητας 

γιά τή βελτίωση των θέσεων τού Λαού - συντάξεις, ιατρική περίθαλψη, 
ΙΙα ιδε ία.

Μέτρα ακόμα πρίότης προτεραιότητας γιά τόν άγροτικό τομέα, τό ξανα
ζωντάνεμα τής 'Ελληνικής ύπαίθρου καί τήν έπιβίωση τής άγροτιάς, 

τού π ιό παραμελημένου τμήματος του 'Ελληνικού Λαού.

Ή  άντιπληθωριστική πολιτική τού ΠΑ.ΣΟ.Κ. καί ή άνάκαμψη άπό τήν 
ύφεση, θά στηρίζεται κύρια στήν ένδυνάμωση τής άγοράς μέσα άπό 

τήν ένίσχυση τής άγοραστικής δύναμης των λαϊκών τάξεων. Ριζικά διά

φορη εισοδηματική πολιτική, πού νά διασφαλίζει εισόδημα έργαζόμε- 
νου. (Τιμαριθμική άναπροσαρμογή μισθών καί φορολογικής κλίμακας):

’Αποφασιστικός έλεγχος τιμών, κ.λ.π. ’Αναδιανομή έθνικοΰ είσοδήματο

Παράλληλα, ή ριζική άντιμετώπιση τού άνοίγματος ισοζυγίου έξωτερι- 

κών πληρωμών, προϋποθέτει λήψη μέτρων αύστηροϋ έλέγχου εισαγωγών 

καί παράλληλα τόνωσης τών έπενδύσεων ύψηλής άποδοτικότητας, πού 
δημιουργούν νέες θέσεις άπασχόλησης.

* Ή  κοινωνικοποίηση τών στρατηγικών τομέων τής οικονομίας άπελευ- 
θερώνει καί κινητοποιεί τό τεράστιο δυναμικό τής ιδιωτικής πρωτο
βουλίας, τούς μικρομεσαίους βιοΐέχνες καί έπαγγελματίες, ένώ ταυ
τόχρονα δεσμεύει τήν πορεία πρός τό Σοσιαλιστικό Μετασχηματισμό.

* Προώθηση τομέων στρατηγικής σημ'ασίας γιά τήν αύτοκεντρωμένη άνά- 
πτυξη (ένέργεια, ορυκτός πλούτος, κ.λ.π.), καθετοποίηση βιομη
χανίας κ.λ.π.’Αξιοποίηση διεθνών συνεργασιών (Μέση ’Ανατολή). 

’Ανάπτυξη καί προώθηση τών π ιό σύγχρονων κλάδων



*

υψηλής τεχνολογίας (ηλεκτρονική), πού ούτε μεγάλα κεφάλαια, 
ούτε ενέργεια άπαιτουν. Σημασία γίά τήν άμυνα.

’Αναθεώρηση όλων των συμβάσεων πού ξεπουλούν εθνικούς πόρους 
(π . χ . έ ρ ευ να π ε τ ρΐιλα ίου).
Δημοκρατία. Κάθε πολίτης θά αισθάνεται ελεύθερος άπό τήν πρώτη στιγι 
'Αποκατάσταση όλων των διωχθέντων - κάθαρση στους Μηχανισ
μούς. Ι'Α ι πάνω ά π ’δλα, γνήσιος εκδημοκρατισμός. Συμμετοχή 

τ χ'?7 λο?ο~ ¿δημοκρατικός Προγρ·η.ιματισμός.
Πρί'ΐ.

Τ  ρ
; "κοί Δημοκρατικοί θεσμοί.

ΛΑΪΚΜ ΣΥ!” 12Τ0ΧΙΙ

Βασικός μοχλός τής πολιτικής μας ή συμμετοχή των μαζών τον 
εργαζόμενων, ή ΛΑΪΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ καί. ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ.

Αύμιο: στις κρίσιμες αποφάσεις γιά τή 

τούς ρυθμούς τής άλΑσ'/'ς.
μεγάλη αλλαγή, γιά

Χωρίς εξαρτήσεις καί σκοπιμότητες.

Μοναδικό 

καί τούς

πλαίσιο καί σύνδεση 

κοινωνικούς φορείς ο
την Πολιτεία, τήν Κυβέρνηση 

ροκρατικός Προγραμματισμό ς .

Οργανωμένος διάλογος, πού μετασχηματίζει τίς αντιθέσεις άνά- 

μεσα στις κοινωνικές ομάδες, ατά πλαίσια του τρίπτουΚου:

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ - ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

πού σημαίνει:

άρνηση γραφειοκρατίας καί συγκεντρωτισμού

δχι κάποιοι λίγοι νά σχεδιάζουν ξεκομμένα άπό τίς.μάζες 

πού μόνο έκτελοϋν

ενεργοποίηση των μαζών

έξασφάλιση τής πλατείας ΑαΕκής Συναίνεσές

έξασφάλιση τής συνοχής τής πλατείας συμμαχίας των έργαζό- 

μενων, γιά νά άντιμετωπισθούν οί ύπονομεύσεις άπό τήν άρ- 
χουσα τάξη

καθημερινός αγώνας γιά τό Σοσιαλισμό, πού σημαίνει αγώνας 

γιά ένα νέο τρόπο καί ποιότητα ζωής καί δουλειάς. "Οχι μό-

* / *.



νο ανάπτυξη παραγωγικών δυνάμεων καί νέες παραγωγικές σχέ
σεις, άλλο, νέες άνθρώπ ινες,,. σχέσε ις . Προτεραιότητα στον πα
ράγοντα "άνθρωπος".

Τό Πρόγραμμά μας δέν είναι κάποιο στατικό κατασκεύασμα κά

ποιων σοφών σέ κάποιο γραφείο. ’Αποτελεί τό άποκρυστάλλωμι: 
τής γνώσης, τής εμπειρίας των στελεχών του ΠΑ.ΣΟ.Κ. άπό τά 
Λαϊκά προβλήματα, μέσα εκεί δπου δουλεύει, κατοικεί καί 

μορφώνεται ό 'Έλληνας, στό καμίνι τού μαζικού κινήματος.

’Αποτελεί Δημοκρατική Πρόταση ’Εξουσίας πρός τό Λαό. Συμβό
λαιο γιά μάς άνοιχτό στό διάλογο.

Τό Πρόγραμμα θά είναι, σέ τελευταία ανάλυση τό δυνα,μικό 

πλαίσιο κίνησης τής Λαϊκής συμμετοχής καί πρωτοβουλίας.

Γιά νά κάνουμε πράξη τό σύνθημα:

* Τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. στήν ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 
0 ΛΑΟΣ στήν ΕΞΟΥΣΙΑ.

Λ

* &

ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ

Στις εκλογές πού έρχονται, τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. θά δώσει τή μάχη μέ 
τά έφόδια των άγώνων τού χθές, μέ επίγνωση τής σημερινής πολιτικής 

συγκυρίας. "Ενας άγο'ίνας δεμένος μέ τις προοπτικές τού αύριο.

’Οργάνωση, φίλοι καί οπαδοί, θά δώσουν τή μάχη καί θά νι

κήσουν .

Γιά μιά αύτοδύναμη Κυβέρνηση τού ΠΑ.ΣΟ.Κ.

γιά νά πάρει έπί τέλους, στις τύχες του στά χέρια του ό χιλιοπροδο 
μένος Λαός μας.


