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ΤΟ ΚΟΜΜΑ, Η ΔHMO

KPAriA ΚΑΙ Η ΕΙΡΗΝΗ 

I -Τό }.οοιο:λιοτιοι.ό Κόμμα ΕΛΔ διv:ήρvξε πάντα ~άν δαθύ-
1U1ο δημQt<ρα-ιικ0χσpακ-ιήρα-ιijςίδιολοyίαςτοu 
Ή σ-ιο:θιρή τrίΟ"'!η μο:ςσ-τή δημοκρατία καΙ στΙς &tμιλιώδειι; t· 

Ι.ιιιθιρίιςττοUΙΙ,vό-τταρτίζΟ!JiοtiΙΙCΙιίi'QchrότάκVριαyvωρίσμιnσ 

~ι,κι~~~~ Α~~ ~ κ:~:~~~~·;:,.~:~:τ~ ~i J:,iσ~o ~~~: 
φη, cίλλ' ή οΟΟία τοϋ πολιτεiίμα-ιος Ι<Ο:ί 1:ών θεσμών. 

• Ηδημοιι:ροτιο:tπι~ιτήvκvδιρvησησύμφω...aμίτήθέ.ληση 
~~.~ πλιιαψηφiος ποU ηiv άναδιίχwι 6 λαόc; μέ lλεVθι:ρες κai άνnηρtο: 
cncς t~ιMyfι; Χρtοι;; κσ:i διw.σίωμο -ιού λαού εiιισι μt ,ην άδιάκοτη 
..,opoι.olo tOU στή δημ6c:rια ζωή ti\ι; χ~ρο.ς νά σvμμετiχει στην 6-
~ηση rιις tξOI.I<Jioς καi ..Q iλtyχιι crιαθερά oιai μόνιμα -ιόν -ιρ611"0 

•oi 1Ιι; μιθόδοvt; τιοό ή πλιιοφηφ,ίο: ιιu&ρνδ:. λίπό twιδάλλι.ι τόιι 

~~ίτr~~~~~~ :~e~~=~ ~tri;~f:,~; ~~ cι=l 
'ur.ιδcrκησηάrrόlήvμειοφηφlοτοίίδικαι~=οςποίι"Ιiίςάνήκιι 
n.l.λtyχειη)ιιδημόσιαζωήκαi \"ά wpσιrαycrνδίζει"fίςΙδkςτης 
Ο αt6ασμός ιιρός Ι(όβε μtιοψηφ'α τrού κιιιεrιοι καΙ δρά μtσο ατά 

;;~·ςb~κ;!~~~~i:::,.Ξ~\~:~:.~~~;~~:$::; 
.)~οασδήπο1t μt:ισψηφiας. 

~~~~:Ξw~i7~~~~i~:;g.{~~ 
οιο.ι~ματσ (QI vτiς ίrrrοχιχώοι:ις rovς μnρός vτή11 πολιτιiο καΙ 
~ο Νόμο 

Σιr.ιεni:ςnρΟςτήvdρχήοUτή1όκόμμοliywνlζεταιyιά1ήvnλι;ρη • 

;~z;;~~~ζ~'i::l~~v~"~~~~c:~~.,~~ "~~~~~~μ~ 
3.-Ή οlκο10μική dνισότητσ, μt τή σvσι:rώρα.ιση 'Ιtλονrο.,ι καΙ 

3ννσμηςσtλiyσχfρια,dιιατρέnι:ιτήv'Ιt0λιτικηίσό1-ητα'I!'ΟύΜ-
~ζιιστόvλα0 ήδημοκριnlα. 
Ό Σοσιαλιuμc!-ς fxtι τι:λοκ0οιι;Ο'Itδ "'!OV ι.ι ιό κοινw.ιiα, δ-ποu!Ιό 



tχι• ~λciφιιι ~ οlζα τής άνιοότητο:ι;. δηλα6.'ι ή bι.μ.C'Ι'αλΜ:ιΑnι 4:., 
!Wηrοι.ιιtnό4vβρwnο. 

Ή&μιcτnαημφιοtήtπιδlωξή μαςtii'Οιvό:>t~~Ισοιιμιτάwρο 
ο,όμια. μιός pιοιρijς ό~ιyο:ρχiας woU l:χιι δημιοvρyη&ί d'Wό τη ).ιι-

Ξι~ς~~i~~~~~~+π~;:~afα~~ 
ίcτοuο;αlτημισθιωτήlρyασίακο:ίδλι:ς τiςdλλιςιιιrrηyορiιςτοο) 
φyο:ζόμι-.οι.ιλαοV.Εiιιαισvμ~τοVσvνδλοvΙΙόtξα~νισ-ιιiσότή 
ήμ~ιοιcήkupιαοχίοτής6λιyαρχίας.Μό'ο'Ονfτσιθ0:μwορi. 
αοuμιοιόδοδίσCΙιJΙ,Ιιττρόςτηνούαι(IΟ"'(ιΙCήδημοιιρσι ία,wοUιtοιαι lι 
brαyytλiοτοίιοοοισλισμοίι. 

4.-Τό "Εθ\οι; δb ιllo'Ot Ιδιοκτησία τώv όλίyων ποU τδ ι«mη 
λάιονfαι. ΤόΈ&.οοςι1νοι61δtοc;ό λαόςκαiό),οόςξtριι π~οιό& 
ιςομμό'τ· κοi ιιάθι tιιδή)ωσητijς tflo.oικiji; τοu Vπόστασης καΙ ίιιrαρ-

~':;' =~~·a:v~~~σ;:~~:μ~:1' t~,~~: ~~ t~~~~~;~δ:~: 
ι:.ματο ιού "Εθνοvι.. uας καΙ στόν τrροορισμδ τοu σάν tl'όc; Ι)ημιοιιi)
~Δν~Ε~ ποοοδιuτιιο;c\ί μtλους τής παyκόσμισς οcοιΙι{ηητσ.; δ>.ω.> 

~WJ;~~~:.~~~Δ~t1~~Ξ:~~ 
)ιοuττςπρίδcι:. 

5) Τόιcδuμομας π•crιιύr.ι cnιlινι:Ιρήιιη, σάν lνα όηtρ-ιατο ιtyaf)ό 
woU Ιfό-•ωάπόιιάθι6:λλοθάπρbτει Ιο'ό:ττροφι..λόξι ι ήi'ΟΙ""~,. 
τlδο κο! ttά>.η δλω ... τώ~ λοών. 

'λyωο.ι•ζόμαιnι ιcο!θό:Ιtyωνιατι;Μ)μιμοζ1μtδ>.ει;τ1ι;οοαιολι 
αηιο:ά; .ιο ' τrQΟΟδι:V1ικtι; δννάμιιι; τού κόσ'μοu yιά τό οιcοwό ο{ιτδ 
KoJ ι'Ι 11:01οώνερn θtληι:Jη &λw~ τώΥ λοώ~ yιά τήν εlρήvη ιtμοστι 
515οιοι δτι θα m.μδόλιι ατή- διατήρηc:τή ~ηι;. 

ΟΙ 6νθοωτrοι δ).διc).ηρης; Πίι; viιι; ιt110ι 6-vιίβι'τοι ttρδι; rόν ttδ.M-
1'0· Κο! οΙ >.ooi μτrοιχιV. .V τrρολόδοw τδv κlνδι.ιιιο τoii τrοΛtμοιι 
οιοl ιιό: tξοοφο~ίοονν τήν εiΡΙ'ΙΙΙΙ'Ι-
Ή chtorJτo).ή τού οοαιαλιομού 01ό lpyo σότό 1tOI) βό: κρ! .... 

τι\ν hcον61ητο τοU oVvxρoi'OU κ6αμοu ιιό: bt).fξει με-ταξύ Ο"".nηρίιις 
ιισi ο\hΟ(ιι:μnδινιΟ"\.ΙοU εt100ι άιtό τiι; ttιό μtΥάλει; ιcai πιδ C::.ρcιiει;. 
Έιι.Wζιι τΟ σύνθημα "Πάλης; δ>.ωv τών tρyοζομtνων mιύ ιtναι 

ΟΧΙ ΑΛΛΟ ΠΟΛΕΜΟ! 



.. .....,pc:-τ,ιι;ή ι:ιv.ιι.ρ 1 οοιο τώv ιόρuποrκών ).αών, fξω Ω-wό «dιfk ό.Υrι
δραcττιιι/ι ιnφροή 

Γiλοc;ιlvαι~φtροο.ιlίςΈλλάδοι:;wρwταρχιιι:lιW:ι>ποδοηθι'tαι• 
.,,η~6vό'ιnv(ηι0..μι.θοδωνδι~σuνι:ΡΎοαiαςκcι1~ς; 
..00 (-ιrιΜλλιι οότή ι\ Τδια Vιrορ€η 1oU Ο.Η.Ε. 

ΟΛΗ Η ΕΞΟΥΣΙΑ ΣΤΟ ΛΑΟ 
Ί-. ούσιοστική Δημοκpστlσ 

f lό μδt;; ή (IIYOιo τijς δημοιφατlος δlν ιΤιιαι τνιrική. Εtιιαι οCοια
!71ΙΙΙή, Δtνσrψαiιιtι bλtχ,δλαΟςΙΙάbιλtyιι δοu~tςιι:άeιτbr 

~f.::~l,~~~~~fi·~,t.;,!i:?o ~~~; '3J 
ιn~ο κ~•:Ρ;;,κ~~ ~λ:μ~\h::. },~:ςρι~~':u;ε.:;~~~ξ.~\:;: 
οlσ τοΟ λσοiί. Γ•' ούιό 1ό δσσιιο:ό μαο; σWθrιμσ ιΤιιαι ΟΛΗ Η Ε
ΞΟΥΣ I λ ΗΟ λλΟ. 
ηι oVvθrψo αVτό θά wιι ~ 'λνtδασιια ,οϋ λαοU ~αl Ιδ•alτιρο: 

11)ς tρyατική~ τάξης ~σΙ τα.ν τrαραyωyιιι;ών ιιοινων•κών δι.Μiμιwν 

~~~~6~;y:ρ:~~-cry:.~~~~ς ~~~~:ί:μ~~~r~~~ 
το(j σwόΜι.. •oi δχι τώv 1.000 6-τόμων τrσU κpο;-τοW .. οήμιρα ατό 
χfρισ ΗΙΙ.r<: τό ιιλιιδιό ιί1c; ζωiις τής χώ.οος. Προοδ,ιnικό otal <nr 
στηuC"fιιιόd.tt\οοuαrοϋδιω-τικοVtwιπίδοuτοϋλαοϋ 

Ή όνσyκσlσ όνσνέω~η 

t~~μ~~η"';;,~μ~~~ς 6κ~~Uσ~~~~~ ~=~- ".~yc~ 
ν~~ι:ή δμως αό-ιή όναιιtι.ιση προVιrοθtτιι πρώτον ηiν irνσ:νιωση τfκ 
~,,, .. ης fιyιο•οι; ιια:i τC:W ιιι:βδδωv πού iπιο;ροτο(Ν σήμ.φο """~ 
•οJ.t'flκή{wfιτή(;χώρας. 

'E"'i~ rιoU yριιάζιτοι δbο ιfνοc μιό δπλή άνιιιιrτιlιστοση τΔν 

=~=~~~ όλ~~χ~~~~~~'~-όμ~ι:.;~tε;:; %Έt:76:'ι:~ςr1'.: ::ι 
l.wηρωΙα: τοU J..aoU. 'Ε1fΙ~<οά"ι'ησ?Ι νtω~ 0\10'1ημ{rn,J\•, Άιrιιιιοτ6στα
~ τώο. ..-).οο ιοlων. 'λνrιιιοτάσ'Ια:αη τώ~ 01tο-πών. 'Αλλnyή τοι,ϊ 1tιρι.e-

:=~η~c/Ζ~::~~~;~:ο,~τ~•~ο~~ι;.λα~ ~;:. ~: 
wοwο1φη Ι<οl Λδrιιιοο1aιωι)τηι;χώι:ισι;δtθάlξ11)'ι011θε•wρα 

~c:;~ξ= ~~,..:::;:~ς μ~~ς tχ;,οUβά στ~ζ= τ~~-= 
t(οι.οiσιια:ilrιc6Α~i6lλtηιοςτοiiλαοV.Στι\ΙW:σητiiςχ~ 
ιιnμt....-ιc; ·όvι ιλοi•ής 6λ•yοΡ)ιlος ιιοt τών 1tο)ο.ιτι•ώv ςiνδριιιιtλωο,. της 
)(f)ι:Ιόζιτοι Κι όνt&ι 6 Τδιος 6 λαό~; o(n. πρcryματικΛς φορέας τf\ς 
πο)ο.ιτι•i\ς Ιξοιισιος. Σύνθημά μας λοιwό-.- ι:Τ~-αι ν0: d-vtδoιh ςrτ"" 
li;Ο!,ιΟ'Ιοο1viι:ς•ο•ιοωνικtςδννόμιιι;, δηλοδήόiδιοc6lργαζόμ.ι:.-ος 
λσδς 

Ό Δημοκpστι<όc σοοισλισμός 
'Ο Φn••bl: κόσμος cΟτι fδωαι, οδ-ιι: μwορ(ι' νό: ~ λ6ι:Jιιι.~ 

~δμn-όΜζητήμστοτcii).αού,δwωςιfiΟΟ'ο#ι6-~1ι 



σ~ησητήςπ~ωy~,ήδiιι.σιηδισνοιaήτούt&,.ιιι.οUtισοδήμι: 
~nς. -ή δημοσία Vytio, ή ).αϊκή οτtyη, ή wαιδε.iο κοί τόι:rο 6λλσ 
Γ ιΟ'l'i ό άσ"τικός wολιτιιιός ιι.δσμος ε1ναι στήν {mηpwio τijς όλι· 
γαρχίας. Καi τ&- σuμ.,ιpοwο τi\ς 6λιyαρχlας tf'o'Oι άντίΟtτa τιρΟ; 
τόσvμφέρι;wτατοUλαοV.Ό6οτιιι:όc;ιι.δσμος~c:rτι\νiξαθλίωuη 

~~~1-~t~~t{cnfiΊEfι~Δ;lλ~~~J:~JΉ:i~J:JJA~~o~ 
ΚΑΙ ΤΟΥ λλΟΥ ΤΗΣ , μt lνa πρόγραμμα, δχι άπ).ώς vf.o, d:λλό:: 
/Svαλμlνο άπ' τά σvμφέροvrα τιJν πολλών rroV σήμφο: woδoτrcrτιi 
n όλιyαρχία. ΟΙ σοαιαλιcnιιιtς λUσιις τής δημΟ!Cpατία:ς δh.ο ιlνα . 
oό-ro'l'fia. λύτό άποδtίχθηκι: ~η καl c!nrό τι'ιν ιόημφία τιοU ό δη
μο•pστι ~ός crοαια:λισμός iξασ-φάλισε στή Iovrtδia, στή Νορ6ηylcι , 
ιnή Δαv:α, σΠι Φιλλανδίσ, στό ΊσραιV. κai άλλο\ί, ό:π'' τfιv τόσο 
tπι'f\.ιxii δημιοvρyιιιη άνtιμετr.:mιαη τών μετcrnολφι,.;ών δwkοΛιι:>. 

~c~~:tbf~~~~ .... ~ ~ιι~Χ~ :~"ί;:ό,t}~ 1~/PJ.~'V~ 
lΕΡΕΣ, ΕΙΝΑΙ ΚΑ Ι Ο Ι ΜΟΝΕΣ ΔΥΝλΤΕΙ 

Oi λύσεις cnhtc; πi)O(irrOθιbow τήν tvCn-η-ιa τώv lρyι:rιιιι.ώv κσί 
rώv ό:yροτιοιών μαζών μtς α-r tι ττλο: ίσια το\ί δημ(*ρστιιιοίι CJ'ΟΟ'Ιαλι
σνοϋ. Χωρiς αιίτή Μι οΙ tρyά-τι:ς. οίίτι: ο1 άyρότι:ς θdι: μττορ{σοu. 
"οόδούΥττρ-χοm\-ποU θάτοVςtξασφαλiοειή ιcστάρyησητοϋσημι: 
ρινοίι b.μtταλλαιτιΙCού αvcττήματος. 'Ο δημοκpσιικόι; CJ'ΟΟ'tαλιομός 
brιδιώι..ι:ι τ,ήν πραyμστιΙCή όντιμι:τώπιση μ[ ΙCΟΙvό σννδuααμΜ 
-.rρόyρσμματCινσvμφφδντωντήςΙCαθιtμιάςΙΙΟiτήvd-τταλλαyήδλω 
ιht'-τήvb:μι:τάλλι:uαητούκι:tαλαiοv. 

Ήδιιuθvιιομ~οlκΟ'ο'Ομiα-ποUtπαyy~vtα 1 καiτιiόιο-rοκι: 

k1fh~ό~ws;,Qι;i X:k;~~~~: ~=~·Δ= 
~ης οίκοvομiος ιiπ" -τό dvrικό κράτος δtv μπορι:i vά ι:t-,ιαι yι~ τό 
αvμ.ιροv τοίί λαοίi. Εfο.ιαο ι!r.οαyw.αστοιιά μδr.ο yιιi τό σvμtf.ρο 1iκ 
όλοyαρχΙας.Μδvοήδιι:ΟΟwσητijςοlιιονομiος~-τόιτοαιαλιστιχς. 
κράτος ι1wsι πρόι; τό ιτuμ.φιiρον το.:ϊ λ~ ιι:σi τι:νν fρyαζrιομt
μα-';Cw 

Κ DPIΣfiKH EIPHnEYΣH 
'11 έκκοθόριση τοϋ πσρελθόντος 

Ή χώρο. μας δyαi~ι ά'τιό μιά μακρι.ιό: πφiοδο άνι.»μαλ ίσο; κσι 
6cιθt;ιάς άvαταραχής. 'Ο lμφι,ίλιος 1f6Μμος ιι:ατtι:πρι:;tε (ωτιd ι; 
δwάμι:ις tού λαού μος. Πολλcmλασiασι: τίς Uλιχtς ΙCaτcwτρο<t1ι;.. 

:Uστ~~ττ~~;~ =::~:;; :a~ ~=φ;"Ί~ 
κσtcmιW1οκόκα1dvτιδραστιιcΔ'ΙΙΌλιtμιόιια6ι:<rrώς 

Ή bιιι:αθάριση αVτοίitοίiπορε)Βόντος ι:fο.ιαι ή πpοUττό&ιιττι '8'CN 
βό. fττιtρiψtι στιΊv "Ελλάδα μιά όμαλή, εΙρηνική (ωij yιά τό μtλλοv. 
Μόνον fτιτι? τόπος, άπαλ).αyμfvος ά-ττδ τJς πληy[ς τού παρeλθδν-

~::;~~~~~f*~~~~:7Ι~:~~~~~η~%~'~τ= 
Μιά ιττιρQ άττό "!I"Ολιηκά, νομοθετικό: καi διοιΚ1rιικό μi.τρο, ι1ιιο r 

ά'παραΜιτra yιά τό cnιοττό crόtό. Τb01α ι:f...aι : 
l ow) Η ΓΕΝΙΚΗ ι\ΜΝΗΣτlλ πο\ι θά &ηθήιnιι CJ"fη λf1θtι το-J. 



"tαοί.λ&ο~τοι; ιιαί θο οιλιισιι ,η~ οn;ρίQδο τωv δtι<αατιι<ών >nΜnιιιώοι 
"•ώ{ΕωV 

2ον) Η ΚΑΤΑ.ΡΓΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΚΤλΚΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 'lfOU 

~~':~~~~~~~;:;7y~o-t~~~~a~ ιια! ιιατ~ 
3ov) Η ΚλΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΜλΚΡΟΝΗΣΟΥ. 
4ον) Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ λΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΕλΕΓΧΟΥ Μ 

ι;ννι.ιδήστω~ τώv πολt'Ι'ών. Τό οiιστημα ,.ι:,., cδ!)λώσε:ωνt, τώΙι cάn'o· 
><ηρι,}ξιωvt ~eλw. ιΤναι μια ό'!fι:φόδοι;τη μwαιωνιιιή έ!fιδiωαη_ Τό Τδιο 

~~;~.~~~c1~=~λόy~~~.Jwιδ=:,~ω:ο~~ 
;~,ς;ις:~.yηθWι κaiol t.έξι,ιyια>'θtντε9 νά bταvtλθouv οτlς&ι· 

5ο~) Η λΠΑλλλΓΗ ΤΩΝ λλ·Ι·ΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΡΓλ· 
.,_Ω ΣΕΩΝ (ΣVΥδικάτcr, ΣιΝε1'αιρισμοi, Ιωμcrτεiα mιwματ~, tιrι· 
,;ιημονι•ό κλττ) ά'πό κάθι: κpατιι<iι i\ άσ-rννομιιιή κηδιμοιιlα. 

10 ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΚΡΑΤΟΣ 

Τόσrιμερινόtλληνιι<όκpό:rος, άπολvιαρχικόστήα\ίλληφήτοu, 

~~.~~%:;'!(,~~~~~ ~:ιwr~,.~·J~~~~ ,.J7\ει= ~~ 
;~τε~:θι'tκοντα πο\ι δο:ραίvονν μιό: σvηrρονισμtvη δημοκρατική ' mY 

~~~~~~~~~:~~:~:~~~~~~=~=~·~~~:~~~ 
~~f~~~y~~:~~~i ~~~~~τ~!~ 
καιά'nοδοτικό. ,' 

~ο:::ή ~ι~~~;Ζ[ι~'~ο σ::~~~κ~α~ ~=:::: 
~~~μό~σ.~~~t~rινστΝ~:τ:ο~~μ~~. ~Vn1τόΛ ~j~;: 
..:άνtι ώστι ~ πορiμδαση τοϋ ιςράτοvς crτήν οΙκονομική ζωή να μή 
.u:νταποοιρίο,οnαι aτόν όληeι~ wροοpιομδ της. •0m.x; κσ:i οΙ 4λλ&ι; 
σ:ρμοδιδ-rητιςτοϋκράτοuς,lταικοiήοlκονομική,χρηαιμΟ'II'Οιείται 
όττΟτήνόλιyσ:ρχίακσ:τά:τοϋ~οϋ. 

ΤΟ αίοστημο αVτΟ ιfναο ιCιtολο νό διαφθείριι και ,η., ίδια rήw 
κρατική Vπαλλ.Υ,iα. ΟΙ iwWτα-ru; κοi 6:ιιώτιρι.ς δαθμiδιc; της yί
..σιrrαι αvχιιΟ ο1 πρό:ιcτοριc; 'rώv ΙδιωτικWν σvμφφδvτc.w μi:σο στΟ> 
pατικΟμηχι:nιιαμό.Σvμμι"fίΧοvvlταιατά μοvοπωλιακάόfCλητής 

ω.ιγαρχiαc; αt d:ΙΙ"rάλλαyμα τWv ίιτιηρεσιWν 1fOU τοUς 1r0ρlxovv. 'Η 
γραφιιΟtιρατιl<iι διότrλααη τοϋκράτοuςάπότήvδλλη μφιάκα! ή 

~~~=:~~~ :Uμτ~ιο;:~;~~α~~λα&~ο 6~~ 
χιiριαή της. 

~Ei1~~W;Ά~~~~ξf~~~~1 
ΤΟ ιlράfος πpi-n;tι νά τrάιι ΙCοvτά ατΟ λαό. Στήν όρyάνωαή του 



~~~~~:r::~;;t:i'κ:h::~:~~~:i:~7~ 
Ασπ~ οlκο-.ομιιιlς ς!φμοδι61ητtς του, χωρίς ιιά ζημιώνnαι tj ~ 
5ωΥ! ταις.. δτrwι; σwδαi~ι σήμφα παντοUδοιrου tπtμ6αfw:, 6 κριι 
r••όο;ypι;Ι'tCιοιcρατιιι.όςμηχανισ-μδι; 

Ή άnοκ έν rρwοη 

Ηάρχιlιτι)ς~vrρωμlνηc;λι.ιrοuρyiοςιιοlyLνΙκάκο:lyιά τlς 
""\10μιιι.tι:;,κοι~ων~κtι:;,rιιιεvμαtιιdςκαiτιολιτιοηκtς6:ρμοδιδτητις 

.. οι) όvl?cow ατό ιι:ράτος καΙ μt όρyαvωηιι:ίι; μopttς τtτοιu; wού 111} 
mιrτιοκρίiiΟV'Iαι ιπόv τιροοριομό τών tlδιιι:ών λtιτοuρyιών τ~ wρ&· 
'Ιιtvάlσ-χίιιι6:-τιόλιnα.Τόο:tτηματήςlητοιctvrρωσηςατήδιοίιι,.:πι 
oroU 0\IY'(ΙYC; Ιδιοίτιρα (ωιwά τούς δορειοtλλαδικούς τrληΕΜ;ι-μοUιο, 

~~ςιι::~y~ι~:ι~~iιχ:τ~~6άyι~αiτη~~~~~ο~~~6:\οα~ 
ιιώοιι δλωv τών tτιαρχιώv. 

~~ξ~€~?~~~J;fi7~s1~~'itt~:Z~ 
Ή ούτοδιοίκηση 

~.k~ <t'~ι•ο:~:=~ 7ο:,Ί~ε~~~~~~~~ά~~tχ~~·~; 
pgφήcr;;ιόίιδροιι:ιφαλισ-μόςτοι:ίκltν'rρι!(οιjκρατιιι:οUμηχαvισ-μοU, 

~Η,;:~~Όsτ:t.~~Ό1e~:~~ιτ~~ ~~~~'ι: 
Ο!άpμοδιδτητtςτοι.ις νάαVξήσ-οψ, Κά& tπtμδο:ση τ~κρατικCw6ρ 
Ηί..οωv woV άλλοιώο-ιι τό vόημο τijς cWrοSιοίιιηοης τιρtπιι .-d: ιι:α
ο:μyηθιi.Όλαόςνάyίιιι:ι6τιρ:ιyμςπιιι6ςκσiδχιτνrιιιιδς f0ρι0ς 

.;1ι:;ο:Vrοδιοίκφrις.. 

Οί κροτικές ύn,ρεσlες 

'" :~r~r~~~~~~~~~7xε•~~~::~~ ;:tςτι:~μ~.~~ 
1;ι::ι μματιιιή τιρό6λcψη τών άνσyιιώy τroU τιρi.τιιι νά tξνrιηρε...r)διοιjν 
ΕτσιVrιό:ρχιισvχvά μιάVrιερτροφίαiιτιηρεσιώvτιοUιtιιοι'ΙΙ"[ρΙτ

rί<;, t...ω όcπιροW ι.iλλις τroU εΤνο:ι lητο:~ίτητu; ιι:ο:i d:vαyιco:itι:;, 
Ό ttοδιασμός τών δημο~iων Vιτηpεσιών μt τά σ\ryχρονα τιχνιιιά 

~tοα ιΤναι ίνα άτrο:ρο:iτητο Ο"''οιχιϊο yιά τή νtο όρyάνωσ-ι'ι τοuς 
εσ ιι:άutι το.χV.ιρη, ά-πλοVιττιρη κο1 όχριδlατερη τtι δουλιιΔ τοι 
διιμοσ-ίοuirnο)J..ήλw,θό:δοηθήσ-tιΟ"''ήνόρθολοyιΟ"''ιιιήόρyά\ιωcnι 
, ών Uτιηρι:σιώιι, ~e,σι βά ιηνrιη6ιi τδ σημιριvi'ι τιολιίιτλοιιο ιιοl χω 

~lyr~ill;*~~~;.;~~E'F?~:h1~,~,Ξ\~;.; 
Οί ύπόλληλοι 



[~~Jξ[~Ε~~;~~~ 
~~α~~S;~~~i~~Έ~~~y;:. 
ρισματοώαύρισνοJίntαλλήλοuθό:εΤναιfικαλήποι6τητάιοu~ 
1ή11 δ-nι;ιψη τών wροσόνιων, fι κο.λη tpyσσιmcι\ άπόδοσή τοu, fι σv
ΙΙtiδφη τrοίι θά lχι:ι πWς tT\IQι <nήν ίrπηρεσία τοG λαο(; ιιο.Ι δχι 
•iiς;όλι)'ΟρΧlος. 

Ι(α).ι) διοίκηση τφοQτrυθtτ&ι κι:rλlι: δ:μει66μtν:) διοικητιιιό wροοω
.. ,κό. Ή σημερι~ή &-παβλίωση τών δημοσίων Vτrαλλfιλων δtν μwοριi 
.U tξφιο).οι,ιθήσιι. ~σπως κοi ο\ d:μοι6tς δλωιι τώv tpyaζoμ~~~. ι. 
τσι ιrni fι d-μοιδr\ τών δημοσίων όπαλλι\λωlι θό: nρέτrιι νά -παρcnιο· 
\wθι.iτόκδcτιοςτήςζωήc;.Wcττι:'ο'άτοUςtξασφαλίζtιτιlνόξιο'Ιfρι· 
.,η αwτήρηοή τοuς, 

nοtπιι \Ιό άποδοθιί σrοίΝ; Vτrαλλήkιυι; τό δ~t~αlωμα τοΟ awncιι· 
ρ;ςtοθσιyι~)tnαyyελμcrrιιιοίιςcrιισποίιc;. 

'Ο δημοσιοVπαλλτy.ικός σιινδικαλισμός θά δοηθηθεi yιά νδ: ι. 
τrληρώιι όλ6ιι:ληροτό"-προορισμδ-rοu.Ή ΙιιαΥΟΠοίηση τώνύλιοc~ 
/iιοι.δικήοεων τών \ιπαλλή]Ιων lrnό τό κράτος θό ιιάμιι τά cruwδι· 
ιι.ά-ια 'οlόάπασχοληθοϋν μt η'Ιν 1,\λλη άρμοδιάtητ6 τ~, τrοίι ιlvcaι 
/ιποιοτικί')δύ.τlωσηιι;αi tξ~ητούδημοσίοuύπαλλι\λοι,ι, ιιαθώι; 
,aJfιwρoayωyη τής όpyά'ο'ωση<; τώvl.nτηpεσιώv σό:vλΣιτοupyιώ.χάρΙΥ 
~oU λαοV. Σ~ά σvλλοyικά διοικητικά δρyανα τά δημοσιοVιrαλλ,Υ,ιd 
:tννδικάτα πρέτιιι \10; tιιτιροσω'!fοίιν τοVς Uτιαλλήλοuς στά ζιιτι\μοτο 
πο\ιΜιαflροwτηθισητοvς 

ΔΙΚΑΙ')ΣΥΝΗ 

Τό: χρόνια τιοΥ 11tρασαν δtν &φησαν &θιιπο τό ιι:Uρος τη., Διιια..,. 
.:JίΜι<; καί ιι:λδvισcrν ~ην tμπιστοσίινη σ' αότήν, 

Ι) 'Ο δικαστικός κλάδοςτιρtmι Ι'άtξι..Ψωθεiκαi uάκι:rrοχι,ιρω. 
θti ό:πό κάθε πολιτική η dλλη έτιfμδαση. Γι' αύτό τό <neστιό 6bo 
dριι:ιϊ μόuο fι Ισοδιδτητα πού τιρtτιιι 6λλωσ-rι ιιά: tΠD<;τα~Μ σt δλοlι 
τόν ιtλόδο. Πρlm:ι άιtδμα κai fι τιρδσληφη ιι:αi fι μtτ&θιση τι:w δ~ο 
δι.αστικών ιιά: δασiζtται σt κριτfιρια ιWτικtιμtνικά. 'λ1Ι'ό τη• δλλιι 
iJtPΙά 1Ι'ρim.ι νό: τιαρtχnαι στό δικαστη fι όvαyιι:α\α Uλικη ιtal 
ήθική δοήθιια, yJά νά μ'Π'Ορι:i νό: &φιφώνεται άτιt:ρiO'IfOV'foc; ατi 

~ ~δ~~~.;οueό: 11ρtτιτι νό: δtλτιώσtι οόσιC10'1ικα τi'ι σημr 
ρι..ιi'ι θtση ~oV τιροσωτrικοίί τής yραμματιίας τώv δικαο-rηρlωΥ, 11'~ 

~~~~<;.~t2i~;;,α•οι:~~:~όι; δαθ,::;~;:Ό~τι~ ~~:~ 

~~,.~~=c:·.~ήΝα"~~~ ~~~~ι:t~ινι~ό δ~δ~α~~ftνθά m:'~κι~ 
Ε~~δΞ~~ςι~Ξ~1a~Ιη~~06~!~C:?~~~~j! 

:I~:i:E\~~?~~~:;;:;~ Ei~;;;,::; ;; 
'ι\σuσiδλατάτrοιν~~tCιδικαστήρια. 

51 Ή ιlρηνοδικη δοκαιώόνη τιρtτιει νά προσανστο?Ιισ{kι 6a6-



~ ι::;,όγιw~ο:;~~ηλα~:ά "~:;~;ια~ο~ή τ~οιd~:~\ς~ 
Ι<Οτάλληλοι inτό τήν άw0ψη τWv προοδ...,.ων τοu~ -ττολίτις , κά'τω dττ 
τήvtτfοmιiα τοV κρciτοιιc;. 

6) Ή ιc.crτό.'ρyrtm~ τής μvστικής άvάκρισης o'Lήw πο.νιοι:ή Ιiκη &

ναι ό.πορα1τητο ο-rοιχιiο yιά τήν κcrτoxVΙXJCη τώι ιhομικώ~ ιλνν
θιριζμ_ Έτιiσης '!fρbrtι νά κcnαρyηθεi τδ στάδιο τiΊς άσt\1\IΟμικ 
πpοσ..οχριοης κοί ή όνάκριση ..Ο γίνεται μόνο • .hτό •σο:-τ 

διο:cιστη 
7) Η χρη.σψοποίηοη τώv άατvοομιοtώ< ιιραιη--rηριω .. σά .. 0\ιλ.:ι 

κών 1rρbπ:ι νά άτιαyορι.ιλlιi. Τό σ(.)4Ιρο.-ιοτιι<δ σiJστημο νά CJVΎXPO 
νιστιί.ΝΟ:ληοtθοWμ{τροyιάτο\ιήθική&λτίωσητοUέylύ.ηματic 
κοi γιό: τή" ιlδιιcή σvμττιριtορά "tιρός τού<:; ιφατούμινοvc; άpρώ 
στοvι;, τού<:; ό.νηλίιιοuc; ιιαί τic; yuναίκις. Ή θίση τού -πρQΟι.ntι~ο~ 
τώ~ φυλακών κο:ί r\ πQιδτητά τοu πρέπει vό: δr.λτιωθοϋι.ι 

Γιά τή 10μοθtοiσ πρtπιι v0: ΙσχVσει σά. "Y[\.·I(όt; <σ..δοuς -:~ 
τ-ρiτtιι νά tνοποιηθεί, νά ς!mλοvστιυ&ί, •-ό yρόφιτc~ι σt yλώσ'3·1 
~ατΟ\101"\τήό"ττΟδλοοc;,vόπροσο:ρμδζετοι στiςviες~~ς.,.. 

Ιτό•τομίατήςπσιδιiαι,πρωταρχ•κήσημοσίαιχιιήαΙνψωσ.' 
τούμορφωτικοiίLnιπlδοuτοϋλαοίίστΟσιίvολδτοuΙ<σiδχιι:.ρισμι
Ι<ω.ι κοιιιωνtκών τάξεων καi σVτή tiοιοι ή δασική μας t.,.ιδίωξη 

'Ο σοσιαλισμόςΙ(αi μδi'ΟναVτός άτιό τήνiδια τοuτή φWη κ.:ι;i 
· 1ήv oUcrίa τοu tπιδιώ~tι μt tlλΙΙφi~ιισ vά ό.,.λωθιi τό τι>Jtvματ·<ό 
φώ; στό λαό. μ( τήν -πtwοiθηση πώς ή μόρtωσή τοu κσί τό 6--.ιοιyμc. 

:~ι"ς ";~μ~~~~ί;~ ,~~ιζ;~ω~ 1~1V:~tί~ίςά:~ ~~~;ι~~~~ρι~~ 
σιιςyιά.τι)νtξοσφάλισητfiςtλιu9Ερiσς-τοu 

Γι' cηίτό. χωρίς νiι. wσραμU.ηθεi τi-πο-τι άτιό όσ:::ι μτιοροV.. -.Δ 

;iλ~:~~όπ~~~~~~~::~;~~~.~r::~f~~:~ 
μ-ποριiνόyiνησισi.6όροςτήςτιαιδι.ίαςτοϋτrρώτοuδσθμοο..

Γiρώτσ σύrι) ~oi fπιιτσ δλσ τ" άλλα 

Τ ό Δημοτικό σχ:>λείο 
·ο σιι:οττός fΙΟς ιlvαι ~..:ι yί,ιει Sχρο..ο_ Ή οωσιή σwμο-τ.κή. ι\οiιιι 

~~~ π:;: .. :·"~ε~~~iι,;~~ ~~~~~ο~~J1f~rv~.νάίιy~~~~ς σi:ι~ 
~ ~ ~δ~~~ ~Ρ:ο~ι~ι~αφ;;;ι~:Υ::r~ ~~ τ~~~0~η~iδ~~~ 

;~t;[~~~·:~~~~~~~~.,;a~~;tas;~'1~,~·~ 
Στήν μnοδcrτική περίοδο ή έnιδίωξή μας θα ι1...σι: ο) Νά ολ.:ι 

~~~~~~ 



Προσχολ ικ ή ήλι~ ί ο 
Τά ΙΙ'J1Ιιαyωyιία δiw μποριί ι.ά t!WJι κivtρσ πολvιWiος yιά τό: 

πςι,δrlι τώ~ wλοιισίω~. Λhyοι κοι..ωνικοi (άτrοδtσμιιιση τής τnι.1χής 
μητίρας ττοU lρyάζtται fξω άτrό τό οπ!τι της), λόγοι ι)yιtινi\c 
(διομοvτ] 1'ώι wητrίων η:i .. τrτωχώ~ yιiι δαο τΟ δuvατό~ πιρισι:rότιρι:~ 
όρι:ς σi: iδρόματcι iιyιιιιιό) κοi λόγοι μορφω-τικοi (σuvανσ.ατροφή 
μ-ιιρώ· τήςΤδιο:ςι\Λιι<.iαςοιά-ιc.~άwόφωτισμt.ηtnι6λvpη)iτιι6άλ 
llow τήv Τδρuαη νητflαyωyιίωv καi παιδικών ατα9μώv, ΙΙvρίωι; ylό 
τά .ήwια τώv lpyαζoμtvω~. ntρa άτιό τούς 'R'Cipcnτάνω λδyοιις, tfhι
nιi λόγοι ιι{n:ονν tτrιταιιτιtι:i\ η\v όνάyιιη vά iδρι.&W παιδι!C.οi ατα
θμοi ~σi ιιηπιαyωyιiα aτiς tttριoxi:ς ξιwyλώσαων. ΜδΥον μί .,ι 
1Cιο1δρύματακαiμt.τηvtξάλι:ιψητijςκατάρας-ιi;ςδιyλωσσlαι:; 
θf, ξtττλιΝοuμι τή.ν vtpcτrή τού Κι VτrάρχοUΙΙ άιtόμη οιαi σήμιρο Έλ
λη~ιι:; '!!Ού μητρική τσιος γλώσσα δi:v tT\ICiι ή lλληvιιι.ή 

·Α νaλφοβητιομός 
•Αλληιπιτακτικήάνάyκηιlvαιήκατοττολίμησητοίίαvολqα6η

τ•ομσU μt ί11'ψοvή oco:l μ[ σύστημα. Τό ό:ντιδραστιιι.ό ιι.ρQ;τοc; 1'!'οτt 
bίv tvδιοφίρθη~t tlλιιι.pιvώς yιΟ: τι'ιv θερστrεiα τrjc; τrαληδ:c; σ&ιη~ 
1Tληyijc;, τrού οΙ ά\ΙQμαλίες τώv τιλεvτο:ίωv χρόιιωv ~ή11 bco:μo:v χει
pι'ιτφη, dιφοϋ οτόv ιι.αιpό τijc; ocaτoxiίc; σχολεlα όλόκ~ηρωv wεpιοχώ~ 
τήc; χώρας δtv λtιτοιίρyησσν ιι.αθόλοι.ι ocαi έτσι δ ό:ριθμόc; τώv ό: 
,·σλ'4-06ήτων στη, Vιrαιθρο ξcπtραοε ioωc; τό ΑΟ~ 

Μέση Παιδεί α 
Κατά τή11 μιτοδσ:τικι'ι πφιοδο, ποU oi ιι.ι.ιρ.ώτιρεc; προσπαθειε, 

θ..'ιστρα~cττή.όλοκλήpωοητοU 6τάξιοι.ιΔημοτικοV Σ'l(oλt!Ot. 
~αl ή Μiση 1Ίαιδεiα θά tiναι 6ΧΡΟ"οη, άλλΟ: χωpισμiο,ιη σέ δvΟ κιί
~~οιις, Μ διτάξιο καΙ l\lα άνώτφο, .ιlτράξιο. Ό διtάξιος ~cnώτt
poc; κίιιι.λος καi τtτοια σχολεία θό:: !δρι.&V.ι ΟΟο τΟ δvνατόν -τιι: 

~c~:~~ραμμαθΟ:~~α~ 1~=~tιμ~tτ~:·~~~~~;α,θά~~ριeό ~ 
ΙΙQι δχι "Προ6σ:θ)ιiδα τού 11αθ' αVτΟ Γuμ~-ασiοu, άλΗ ή οι.ιμ"Πλήρωοη 
,.;ς μ6ρφωαης ,.ου δiνιι τό -τιρωτο6ά&μιο σχολεΊο ~ai θά άnοτιλί.
cει fτσι τό σημαvτικώτφο 6ijμα πρΟς τό 6ιι.τάχρο110 Δημοτικό 

t:::li~·{g~~~ik::?ψ;Jf:t~;~~;E 

~~Jf~~~lflΊ~~frJ.f~~ 
όνιμπ6διστη διοι-οριστικι'ι δράοη 

Έπavvελματικά σχολείο 
Ή λι;ιτοvρy!α δ ι το:( iωv η τριτα(iωv tπαyyιλμαη~ώv καi τεχνι· 

κώνσχολιίωv yιό άw*ιτοuc; τού 1ι;στσξίοι.ι ΔημοτιοcοU εtναι 6-:ιοy-



οι.οιοΤ6ιι:ριhοι;.,μι:ριμ...ιtw.αςyιάτr,.. Ιδρυση"Ιtτοι- δημ~ 
σχολι:Ιι.w, cmJι b1τoia tι tyyραtiι Μ ylνnaι μt fMxιcrta δl&.ιc-ιΙΙΜΙΙt 

§~~{tt~?:rl~~~~~~J 
·Α νώτο τη ποιδείο 

ΟΙ 6μt:atc; bτιδιWξι:ιc; μας ιl110ι : α) Ή ~ "lfκ wσιδι:tσις 
11'0ό'ΥJροc:τφiρονν"ά6W:Πατα1fνtUμαtιιιά\δρόματαμi.τήνtξοο ... 

~~"οι:~~~; =ν"~~ σ;.~~ο~ιι:~'~ς~~~~:~ 
ιι:cχ9ιtρωcrηώςΩ'τιοιιλεισηιι:ώιι κριτηρ\ι.w tτrιλοyής "Ιώνιι:αθl-ιyη"ΙΟι\ι 

~c; .~:;;~··~ ... 64;'~~,ο;οΖοiιι~tτr~;z~:,;ιι~ ~~ 
ΥΟιδtlοcrtοί;ςl•ανοUc;, μtinτΟ'I'ροφiιςιια1~ςοlιι:οi'Ομιιιt,;διαι
ιι:cλίινοιιc; crtoι.ίc; 6:'7Ι'δρους vττοuδα0"1άς. Καi 'ΙΙ'ρ(:rια · "'ρ(}τα fι 
ιι:aτάρyηση ... ων 6:στuνομιιι:ών μtτρων, woU lτrroιιλt:iOVII chr6 "Ιk; 
άvW"'O'Jt:c; oxoλlc; tά 'ΙΙ'Οιδιά 6:ΥΟλδyωc; "Ιών 'ΥΙ'ρσyμαrιιιώw 1\ inτΟ"Iιθe
μtνωνιι:οιvωvικώνφρονημάτων"Ιων. y) 'Ορyά...ωση ιι:α! 'Πλοιnιομόc; 
τών 'Π(ΧW'ΙΙ'ιcrtημιαιcώlι tρyΟΟ'1ηp1ων, ώcrτι δχι μόνο νά tξσ:σtαλlζοuιιι 
τf!~ tπιστημοwική κα16:ρτιση "Ιώιι φοιηrrώιι, Cλλά ιι:αl νά yί\IOW μΙ 
τδ\. ιι:αιρ6 'ΙΙ'ραyμΟ"Iικά Ίvο.,ποίιτα tπιcrtημονικfκ (ρεwας. δ) ~εr 
δοση 6"1t6 .,.ic; 6:νώ1ο1ις σχολtς 1\ 1ό Vwouρyι'io Παιδεiας 1Δν trn• 
στημονικώ~ tΥΧιιριδ\ωv. 'ΠοU ή "Ιψή "ΙΟι.ις ΙΙά ι1...aι ..φοοm) cnώς 
eοιηptς(λοyικήόμοιδήτώνσvyyρα,.tωv) . 

Διοίκηση ι'ιοιδείσς 
Τά'Πρώτααi"ΙήμΟ"Iασ'αόιό"Ιbν"ΙομfαιJvαιήόvοδΙQΡΥ~ 

τfjς κινrρικής Uπηρι:οiος "Ιοίο inτouρ-yι.lou Παιδι:Ιας. ό m.ριοριομός 
τήςyραφ.ιιοκpα1iΟς,ή6:'7Jοκlνrρωcrηκαiι'jσvμμrιοχήτWνbι11'0 .. 
δaιηκών μΙ. alpε"toUς 6:νrιwροc:τώ'ΙΙ'οιιc; crtά ιιόθι: 6α6Lιο0 6κ'8αιδ8ιr 
τιcάσvμδούλια. 

Διδακτικό προσωπικό 
Καvl....alχ'Ποιδαιτιιι:ΟσVοτημα,κσvfvο.lφδyρσμμαδbιμ~ 

r~~~Gciρ~~~~~:~riι~t'Π~i~~~\.Ξ 
τοuτ~1 Υ~~ά ~α~,~~ Υ::::~~ ,w λαοU, ιlvαι &νlφη οιi 

fr~1\1~.i~:f&J.if.:~ffi!E~~~ 
~~~ε·:~ ~δ;~ο~ο ιf: •• :r~:μ::.νκά~~=~a~,. 
wtςδιδ)Ιοθί;κες,ιιάΟUμ1fληρωθΕiήμ6pφωcrη καiτήςlρy(Ι11~ .... 
ξrtς. 'Π'οό σημανηκ~ Ucnεριi, ιιαl τοV δλοu MoU 

Ή yλώοοο 

.~~~~~;~~ι:~;·~~';~~ r-i5'~~ .. ,~ 



ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

1. ΓΕΗΙΚΗ ΟΙΚΟΗΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΗΩΣΗ 

·Ο οΙκονομικός μαρασμός 

Ή tλληνιιtι\ ο/ιιοιιομία !ιnοφlρι.ι άτtό fνα χρό~.ο μαραο-μο. Η 
Ελλ6δο ι:fΥΟι ή μόνη χώρο. τήι; Είιρώπης δ-ποι,ι μι.τ~ τόν 'Ιrόλιμο 
δb fyικ καμμιΔ σο6αρι1ι nροσπό:&ια yιά τι)ο 6vο:οuyιιρδtηοη. Et 

:;;• ~t,~~f w~ν ιτ:::~~~/":ο π~όόχ:~"~v ~~&;;::v:Mrr: 
••ιι:W λ.J:ο:.ιίί, καθώ.; ιcαl τό μιyαλύ-ιιρο μέρος τfiς ξtνης &οήθιι~ 
σΊ"Ιι;nαλιο\ιντο:ι χωρlς ιισ:μμι6: nαρσyωyική τοvς χρησιμσπο[φη. 'Η 
tλληvική yιωρylα λι.ιyiζι:ι ά'τrό τά δάρη ποV ~ώw.ι καΙ ctτfό τήν 
lλλιι:ιι1 κό:βι ιιρα1ικής έν1σχvσης. ΤΟ tλληνικά ywρyικά τrροίόννα 
tξαγωyiκ δtν μττοροW νό ξcwάδρονν τΙς 6-yορtς τοι.ις ιι:αl τό ιtμττο· 
οιιtόlσvζύ(ιο τής )(ώΙΧΙς'ΙΙ'αpοοοιί.ζιιiΙΙCΙm:ιλύμryάλοtλλι.ιμμα. 'λ
ΥΟρχlα δο:οΊ~tύιι ιττiς ι;>{κο'.'Ομικtς σχtσιις. ποU ή tτrtμ6αση το\ί οcρά 
rοuςη1νt"ιδιονώνι:ιιιαlκ&v.:ιά5Wατη ιtά9tytvιιιώτιρητrαραyω· 
rw'\ πριχτrrά(kια 'Ο wpοiiττολσyισμός, χωρJς Ι'ό προδλtπιι nαρα
yt.ιyικtς ~ κοιιιω\Ιιιctς δα1tάvις, κιntληξt ν' όπο,ρροφάι:ι τό I )3 τoii 
iβνι~οι:ϊ ιΙσοδι\μtπος ιιαi Υό κλι:iw.ι μt τεράστια tλλεlμμιnα. Τό Ιδιω
τιι<ό ι<ιtάλαιtι tWYtι ον.ιι:χώ( lfω ά"ιtδ η'ι χώρα, μl τδ λσιθρcμwδ 
οιο τού σwcλλόyματος. Τδ διωτιι<δ tπίwιδο τόσο τών μισβωτΔ 
crτlς wδ).ι:ις, δοο .. α! τiκ όyροτιδ:ι;, ιfναι τρομαιηιι<ά χαμη\ό 1«r 

"ffif"t"rιιδa')l<ώc;χαμl)λ6τιρα.Μιyό:}-.ιι;μ~ι;ττροοφύyων~«riδλ· 
\ου ).οίκοι) ττλ".'\.οσμοU rτο\ι δvaτuxιi fxow tyκστα.\ιιφlki crrήv W 
~ί ~i~~~ς 6 οlκο'-<!μιιι:ό<; 6ρyανιαμδι; τής χ~ς .er~ 

~ :;τό~~~=~,.~,.:~~~αοl~~~ρctτ~Ι>:Qα~ 
...οι; καττοταλισμόι; δi:v κcnώοθωσι: fyκαιρα vά: tφοδιάο"ιι τή χόρο: 
ιι' fva αιrrχροο..ισμtνα τταρσyωyικ6 ow.tλcrδ Τώρι:ι δρknc.naι δρι· 
ιn•ιι:άιn~νtποχή τής παραιι:μi;ς τσu. ΚαΙ κα-ι~ τήν btoxη ο.Vτή (χι 
«ocnnUξιι σi: μιy6:λ.η fxτσcrr τι\ν αρδοα!cοπ!σ, τ6 μοiiΟ!fώλιο καΙ 
S•ο4'0ρι:ι; uη παραyωyιιι:tς μορι~ tτr,χεφήσα.w ·Εχrι δη-μισuρy~ 
οrι fva α\ιcrrημα b:μιτάλλcιισης ττοίι tπιτρbrει crτά δΙάfΟpα ιι:qια
λσιοιφατικά 0'\r(κροτfιμcnα ά ε.Ια-πράτ-ιονν U'ΙΙ"fροyιι:α κtρδη, tΥώ 
δt~ ττροοfl;ρονν τιττοτα crn'ιv τταραyωyική tiνά"τrτuξη τής χώρας. Ή 
tλλη~ιιι:~ ιι:...w,αιοκρα:τiα !χε.ι πάρει fνα καθαρά τrαρασιτιιι:δ χα
ρακτi\ρα Τδδi: i:λληνικδιι:ράτ~ μtτήν άvτιδραιnικη tWιξfιτο" 
.oriW τcλιvταίων xp61't;.)V καΙ μt τήν lrnouala κάθε λcι:tιι:οΟ tλl:yxoo. 

~~~~iνκ~:~~~·::::?ισ:i~:::;,:τ:ς ~Υ= 
Τά μονcmι:.λια, rd: "'ΙJρονδμια καΙ "Ιι κι:ρδοσκαιtική άσuδοσ!α της 

tλλfr,ιιιι:fκ~ιοιι:ρctτlο:ςδίi'ΟIΝμιά:δασιι<ά:δλιyαρχιιι:ημορφή 

~Wι•κ:~μ~~~~~~~ ·~~~~~κη~~~. -::. 

" 



~=~~~ι·~:'=~: ~~λ~= ~i.;~:.f8:. 
>.ό6α καί διοχετWοvιι ~όν m.τpασι~ισμό καi τή11 κιρδοcnιαιήσ: oi 
όΜιcληρη τiιν o/ICQIIOμιdι ζω1Ί τής χώρας. •e~~o: μιyάλο μΦος τοδ 
ΦτlttΟύ 1fλη6uσμQίί ~ραδιfται 1fρ0ς tmχιιρήιnις τvχοδιωκτιιdk 
μορφijς, τrρόι; tόΙΙιCοκο).ο μncmρ<rrιαμόιια\1U)6ς-τή μα(ιρη 6:yορά. 
·εwι: μlροςtτrίσηςτοVtρ-γατιιιοUιιαίτrαρο;yωγιιιοUwληθuαμοUτης 
χώρας δb tρyάζnαι δσο θό. fττρnτ καί δαο θά μ,.οροιjaι, ti'W 
~ή1tραyματιιtή"Ιrαραyωyιιιι'ιlnτασχόλησηδtνάμι\δcτσ:ι 

δημα ~η 

ή άθλιδτη~α. ό Uττοσι~ισμός ιιαi ή άρρώστειο 1fίσω άπό μιά 'lr'O).ι.o. 
~ιλii δι~ρi~~α mιV Uττάρχιι yιά ~οός 1tpOYCψιoVxouς. Ή χώριι τής 
41Ι"ό'γ1Ιωαης yιά ~οiις 'ΙΙ'0λλοVς oιai της ιιr:μtyάλrtς ψη~ yιά ~0\)ς 
)[ΎQΙ.ΙΙ; 

Όο\κο...ομιιιοςόρyο;yιcrμόςτήςχώραι;ίιτι~ά'τrόμιlι:Ω:ρ
ρώατιια όpyο;yικίΊ. ,.oU δtv &ραπάεtαι μt yιατροοδφια. Τδ ο\· 
ιιο.ιομιιιό αVο-ιημα πού ιιιιριορχιi tσάτιιοτ crrά θιμtλια. Eti'Qι dwό;y· 
οιη \Ιά ρίξοuμι; θι.μtλια ιιαινούρ'yια, yι~ Υά ;ιτίσοvμε τrάνω α' αόf6: 
μιό:οιαινοίιρyια'Ελλάδα 

'Ανασυγκρόrηση και tκδημοκραrισμός 

τijς οiκονομικiiς ζωiiς 
Ή ά-.<ιαvyκρδτηαη ιΤναι ~ό ιWριο οiιιο...ομιιιό πρόδλημα ,ης χώ· 

ρας fπιι~α ιhτό ~iι; ι«rταΟ"''ροφlι; ~ού πολi.μοv oιal ~ώΥ ,.pώτω. μι:.
~Ο"Π"Ολcμιιιώιι χρδw.w. Τό αημφι\ό πολrrιοιό οιcι:θαn'Wι; τοV wαJ.αιο· 
οιομμcχτιcrμού, ~rκ tauΛoκρ<rrio:ς οιαi τ-φ; ypatf.ιoιcpaτιιti\ς cΝθαιρr.
αiαι; δbι μ,.ρρι:σε καί δb.ι μ,.οριi ιιό: wραyμcrτσιιοιήσιι το'ιv ά..anιy· 
κρδτηση. Τό ιια9ιστωt; αCιτό ιfi'Οι στι1rι ίιττηρw!α ~;;ι; οhιΟΥΟμικής 
όλιyαρχίας καΙ ~ώιι 't'Γ(Ιρασι~ικώv ~ης cnιμ~ρόvτωy ιιοi yιά ~ λδyο 
αότό δ,~ι κάθΕ ~όσο mχροιιςrιάζcτοι οό:ν άtιοοvyιι:ρδτηοη, δtv ιfιιοι 
'!!'Ορά ,.ρόσχημο yιό: ,ή διαcrπάθιαη ~oU δημόοιοv χρήματος, tνώ 
ήtθνιιιήοfκΟΥΟμiοκοiόλαbςμtνοw 1fάντα0"1'0ΙΙ1'διομορα:ιτμ8 
καi O"''iy,ι Ίδιο όθλι6τητα. Πάνω άτtδ 2 δισειι.ατομμ(ιριο δολλάρια ί\Ρ
θα\1 Ο"''ήΙΙ 'Ελλάδα ~~~ ξl.νη 6οι\&ια χωρίς ιιό: yiΙΙΕι οVτι fνια σο· 
δο.ρc)'!I'Οραyωγικδ(ρyο. 

Εt~~αι t:π~τακ~ική άνό:yκη Ιό. yί\ΙΕ.ι 'ΙΙ"pQ)'μcrτιιιτ'Ι άΥaa'LfΥιιρόπιι;πι 
τrρός δφύ.οι; τοU λαοίί. Κο1 fιι:!ινααvyκρδτηση αVτη δlν μ1t0ρε.i crτι1ιv 
'Ελλάδα ..0 mριοριατιi crn'iv άποκιnάοταση ~ώ.ι πολιμικCw κατα
Ο"''ροφώv, ατήν tπάΥοδο ατά 11'pοτrολι:μικά ιιαλοόπιο τίjς οkονο
μiος. Ή χώρα i.mοφl.ρει άwδ μιά: μακρόχρονη οlιιοvομική ιt09ucni
ρφη.Ή~σvyιιρότηαηwρbrι.ιΥάiπrcrπλίχnιμιό:μtyάληwαρα· 
yωyική tξόρμηαη ~oU l&.ιοuς, mΚι θό: ~ου t:πι~ρlφει νά: ξr:ιrφάσΣΙ 
11\Υ ιι:α&ιστtρηση οότiι. Υά έπωφιληθιi ά'ιτ' δλι.ς -r1ς διιιιατδττι~ιι; 
τίjι; αιίyχροvrις ~ιχνιιιik, Υά bι:μετολλwτtί ivταηιι:Ο: ~iι; tΥΧώριις 
wλοvτοτrαpαyωyιιci:ς -ττηytι;, νό: 11"0λλαπλαοιάσt:ι ~ή-ι 1fΟ:ρα'1ωyικ6--

;=~•tρ:ή~i:J;,ιι~Η μ~Τοι:μι~~ i~ 
chrό οιφδοσιcςnικr\ σt '!I'Ορα'tωyιιιή, τήν l:ιrι-rάχwαη ~oU ο!κοwμι· 
οtού ρι.ιθμοiί, ~ο άνtδασμο ~oii διωτικοϋ tτrιττiδοιι τών μαζών. I t 
μια χώρα φ~ωχrι κai κα6vcr-ιε.ρημt...η σό:ν ~ης 'Ελλάδα τό οkοwο
μιιιό τrρ66λημα ιtΙΙCΙι nρό6λημο '!I'Oρayωyi=jς δαο καΙ 1tρόδλημα διο:
..:μijς. Ή τrαιχrrωyιιcή δμως τrpocrnάθr.ιo ιf'IOC!ι όδWατο ~ wρa· 



yμm0110ιηθι:i μiσα στά οημφι\Οόι '!Ι'λαlσιο: "Ιοιί ι;._\~ κιχιrπ~ 
λισμοU 1I'OU δtcrμtόοvιι ιια-1 i.ξαντλοίίν "11ς m:φο;yωyιιι!c; δvι.ι6μις 
"Ιής χώρα-ι;. Τι\ πλαlσια αό-rι\ πpbro Υά σπάοοvv. Πpbrει Υά χτv
-τηθοίw ,.ι\ μοιιοτrώλια, ι'ι ιιφδοσκσιrία ιιαί ό πc:ιρcισι"Ιισμός, νά ιι:ιr 
"Ια:λιλki ιΊ κuριαρχiο- τik οlιιοιιομιιιfιι; 6λιyαρχίσι;. Πρέnι Υά δqιιι~ 
οvρyηθού.ι Ι'i.ες m;ιρcryωyικ!ς σχhπιι; πW να tnπρ6ιιουν ατόο.ι .. 
)αζόμινολσόΥάdξισιrοιήαι.ι aτό Δχ{ραιοτήνπαρcryωyιιιδmιτ« 
τήςtρyαο-ίας "ΙΟU. 

Πpόc; τό ο-ιιοnό ο-όιδ βι\ πρtπtι: 
I) Νι\ ιιcπο-ρ1'1οβrtί ιιο-1 Ltο-ρμοιττ6 lva όλοκληρωμtνο οχέ6ιο οΙ.· 

κοιιομιιιijς όρyάtιωοης κal 6νά-ιπuξηι; τών m:φο;yωyικώv δwάμαι. 
2) Νά teνικοttοιηθοίΝ ~ρισμίνtι:; ι«mι"Ισλιaτιιιtς έπιχtιρι'ισtις. 
3) Νά κιnορyηθοίίν "Ιό 1Ι'ρο...6μιο 'lfoU άποΛαμ.δόΜι Ιι οlκοιιομ.ΙΚι'ι 

~ιyCJP)(iO . 
.4 ) Ν' &να-rmr,ιcθοίΝ οΙ σwεταιριαμοl σάν δρycΥα οlιι.Ο\'Ομιιι~ 11'0-

λιηιιrκ. 
5) Νά ιιl'ιθιφωθt1 fνος στοθφδς fλεΎχος σ-τήν 1Ι'iστη, στiς έπειι.. 

δ~ιςΝ~~~~ς~ό1 ~ό~~~- τό φορολοyιιιδ ο\ισ"tημα. 

~τή~;~~~~J:~ό:~=t~~~t:: 
<ivrιιcr.lμι:vo, ίιποκι;Ιμr.ιιο ,ης οΙκονομικής λι:ι"Ιοvpyίος. ΟΙ λαίιιtς ol· 
~οwμιιι[ς δι.ινό:μιις θά μπoρtaovv ν' lrvεδoW aτήιι οlιι.ΟΥΟμtιιι'ι ζωή 
... aJΥάτι\νtλty{οvvάποφασιστιιcci. Μlηlνδνοδδτοvι;ι'ιd:\ΟCIΟ\I'f" 
ιφδτηοηθά 1l'poyμcrτowoιηθtί σννειδητάΙtαlίnτεΟΟwασσνίrιfό.. 
&ση ποU tνδιαφiρι:ι Ιtal κινηtοποιεί Ολόκληρο "Ιό tρyαζ6μενο fθrιιος 
Ή πολι"Ιικι'Ι δημο~tρατlα θά προσλά&:ι lνa οόσιαστιιιδ οlκοιιομικό 
-:τtριιχόμr;νοιιαlόbιδημοκρcπισμός"tήςοfιιοi'ΟμΙΙtήςζωήςθάδώοτι 
τn δάση yιά τι\ ιnσθι:ρο-ιτοίηση -ιών λαίιcών t).wθεριώιι μt -ιήν b-ιrolo 
owδkraι άδιάρρr,t-ια 

Τό σχέδιο 
Εf-,.ςιι όδVιιcnη ι'ι {ισκφη μιάς 0\ΜΠοUς οiκοΟJΟμιΙtής wολοtικίk 

χωρlς κρcπι1tό c»ο<οιιομικό wροyραμμcrrισμό. ΤΟ σημΕρινό Ο.ληwοιώ 
κρinος'ΠΩρά"Ιόο.οfνrονοwαρι:μδστισμδ"Ιοvδtνδιαθtτtιwράyραιι. · 
μα. Ή κρατική wαρlμ6αση yiιιεται ιι.ατά ιtανόιια yιΟ νά tξιιwηρι:. 
τηθοi)v τά σνμtiροvιο τώΥ κr.φαλcιιοιφατικώv σvyκροτημδ-rων fl δια· 
~όμάδωνιι;αlbι"Ιιλι.'i"Ιαιμtl-JCΙ1Ι'λijθοι;άπόάλληλοσvyκροι.ι6· 
μlt\ICI μtτρα: 'lfoV οόfόιιοvν G.vτi νά tλαττώσονν τη., οlκοο,;ομιιι;ι\ ά_. 
ναρχlα. 
Ή χρι:.ωιιΟ!I'!α 6μως τοV σημtριi'Ού ιι;ρcnιΙWίι wορι:μδατισμοίι δbι 

!ίναιλδyοςyιό:vάtπιστρlφιιιlιχώρσ:σi.δ;τι όl.ιομάζετσικσθοnώς 
ο{ιιονομικi;ς tλtuθφlaι;. δηλαδή σt μιΟ d:κδμη μεyολύτιρη ι1σuδο
σlο τής κtφαλα.οκρα"Ι(ος Ό οfκ0110μικ_2ς φιλελΕuθtρισμός ιtννι:ι όρο · 
ο-tικΟ ιι;αi όμt'1άκλryτο ξtwφοομ!νος. Μwροστά στfιν κρ!ση wού ό:.,.. 
Τ•μt"Ιωττiζιι ι'ικαwι"Ι"αλιστική Ικο..ομiο aτήv 'ΕλλάδαήόρyάΥ(.)Οητής 
cικοιιομικής (ωιlς εtιιαι ι.htαραίτητη Koi ή 6ρyάιιωση οότή δi μwο
ρι.ίνάyίνι:ιμtyr.-.ιικtςwροyμσμμcrrιΙtl:ς ΚΙΧ"\"Ει.ιθVνστιςο!κοιιομιιιijς 
r.ολιτικijς. 'Ατταιτιι li'O σvyκvcριμtνο ο!κοvομικδ O'):tδ to ττοιJ lkJι: 
άντιμt'1ω'!!ίσtι δλσ: 16- 6ο:σικ(ι οlκονομικΟ ττροδλήμcrrσ τής χώρας 
καιθόιίπο6άλtιδ:μtοοηlμμωα"'όσίnιολοτήςοfκονcμ!Κiiς(ωiiς 
κό1ω ό:πό 1δν δημδσιο fλtyxo 
Μ1 "10 Ο')(iδιο οότό θό Ύlνtι μιΟ λο"yικη καταvομή tής nαραyωy ι · 

ιι;fΚwροσ-πάθr.ιας.~tν'ιhοα11-τιιχθο\ίνοΙwρα'rματιΙtό;1Ι'αροyωyι· 
~ο! ιιλόδοι ιιαl νΟ wφιορισπi ή nαρασιτιιι;ή lmσ:σχδληοη Ή οfω.. 
ΙΙQμΙιcή ζωή 1ής χώροc θό μwιί κάτω 6-πό lvo ατοθερδ ρuθμό καl 



6ο rlιιcι δo.Mrro tl <nιτιμι:1ωιtοσ&Vιι μαχpόmοοιο; πο:~yωy<ι<t~; tn:ι 
δlώξι:ιι;. Ή Lfιιρμοyη niι αχιδiοu &ά δοηθηθιr:i ιhtό τΙς Τδtις τ)ς 
λαίdς &ιι...άμι:ιι; τroU θΟ: κuρια;ρχήσουιι στη ... πολιηκή ζωή και βά: 
tξV1Π1Ρ("<η!Λiό;ιιότήvιhοαχ.αοvοοητούκρcrιοιιοCιμηχανισμοiικαlτό 
Ο'VΥΧροVΙσμό Μ δημοσlω~ Vπηρwιών. Τό σχtδιο δb θό: tχμηδr 
vιοι:ι τήv Ιδιωτική ττρωτοδοuλlα. θά τrjς tnηρt;μι: ι vό κιvηθι.i δv'-,τ~ 
l'tιcrοcrrbycvικόοlκοvομιιιόwροyρaμματισμό. 

Τδι:το yιά τή λn-τομερij διατVπωση δσο ιιαi yιά rήν tκτtλcοη 
rούοχtδiοuθάr:fιιαιάιια-yκσίο ήδημιοuρyίοt>όι;ιιαt-.οόρyιοu!Μ
αlοu κρατιιςού όρyανισμού μt τή 01.ιμμtτοχή τCw όρyαvωμt~v 1m 

ρayωyικώ\ι τάξιι.w, σt ~ικατάσταοη τώv οημιριι.ώv mιλι.ίπΝ:Μιων 
ίm-ηρwιών ('Ανώτατον Σιιμ6οV.\ιοv Άvασuyκροτήστωι:;, Υ Σ 
Ε Σ λ •oi δλλες) μi: τiς ι1λλη.λοσv-yιιφοuόμε.ιες άpμοδοlnηteι; 

',i μ ι κτή olκovoμia καi oJ έθνικοποι ι\σεις 



Το πιστωτικό σύστημα κοί oi έπενδύσεις 



Ή ξέν η βοήθεια 

Τό έξ<:τερ ι κό έμπ όριο 
'Η ο.,ι.ι4ΙΙνr\ όρyόνωοη τού εξωτερικού tμπορiοu κα9ρωτ.ζι 

τrισ"tά τή~ ά>'Ο';.ηιlα ιο:αi τόv παρcnιτκτμΟ ποίι έτιιtιρQ'Ι'~i στήιι tλλrι
ιιιιι.ή οiΙΙσο.οοu!ο: Τό έξωτuιικδ έμπόpιο μέ τiς Ιδιωτi!Ο:tς άνταλλι:rνlς 
μιiτiς 6διιη εfσσ:yωyC:W ιc:αi μt τίς οιφατΙΙCtς 11ι»μήθε14:ς tξαοιιο 
λfζειτάπιΟσ..:CΙ:Ι>δαλώδrικiρδηίιπέρδι~σvyκQCΠΙuό:tω.-ιι;α. 
δί~~~:: τι\>' ιUιι.αιρία ο-ί καταχρήσεις σαν κι' αίπtς ποίι τνyαiο Λρ'Ιαν 

:~~(/~,Τ'~~~ ~tc τ~:;~ι.ci~ ~~·::.ι:~~ 
~~iι~~ φθί..aι.t~ι κσi "Ιό D.λειuμο: τοU έμπορικοϋ Ισοl:ιιv•"'-

Τς<r.ι:tδιοθαπt.Ριλά6r.ιμιάd:vαδιορyάw.:ιση 6:π0τήδάοηrο.. 
~ · • χώcιαc:- ιι;αi βά χαράξει μιά uiα tu"lfo· 

ιόσvyκειcριμtνα: 
Ιδιωτι~~;ές όνταλλαytς 
τώΥάδειώvt.Ισο.yωyώο.ι<αiήbcτtΝ; 

~ ~~~~ ~ιΚλ~~κ~~ς'$!Ε?~:~ιώ&-t 
y)θα~οιnοίίlικ 

~δοτwc:τrrς τ~:ι εlσαyωyών 



Oi τψi~ ι:σ ή κο τονάλωση 

i~:,:~~~;.;~:'f4i·:;A1~~::~ fi:~~~-~~j~ 
~ o,ιcrr ττytα v0: τ παρ<η.ιιρ 

~o~~·-τ~~~l.w τi~Q;::~~- uΊ:J:~{ι~ψ~νζ)δ τ~~μ~i~~~~~~-

:. 11~~~~~0 ~~- =~λ~ε'κτ~η~~ τ~~γ~c~κ~~ςίσ~~τ~~~~ 
ρόιιrτα -ιι"Jν lσQτιρι~ώv τι~οοι:W. η'Ιν nσροχή στό λαδ τι;.w ο-τοιχιι~ι· 
διJ, εiδώ• ποV f'Χιι άνάyκη. Γι' ο:Vτδ: 

η·Jα 1WY ΚΟΟ"'•κώv διαvομώv σtπολ 

(~~~~~tπ;~;ε6ρ~~ω:/1κ;f't~ 

Ή δημοσιονομική έξυγ:ανση 

() τιροιmολογισμ<Χ; και τά δημόσια οίκο.ομικό: τοV σηι-.φι..u• 
κι.ά"ιΟ'..ις &φράζονν δΜ τΟ οlκοi'Ομικό κατάντημα 1oV τδm:ιu ιι:αi 
~ή, ίr:τοδούλ~fι 1ov στηv όλιyαρχiσ. ΟΙ δημόσιtς δα-πάνες διατ· 

~;""~;~a;'~a"i6 οlμ~;;~ξ~ :r~ μ~)\;;a~~ωJ'i:,~~t~~ 
e>::ρολοy ;αχτVΙfάtι "Ιόvtργαζδμινολαόκο:\δχι . τήνκιφαλσιοιιρσ
τία ··εια μιyιΧλο μtρος τοίι δημοσίου χρήματος δισρρlει σt lιp 
γομiσθοvς κο:i 6λλους προwμιοUχοιις. Τό D.λεψμσ τοCι wρο{)τtολο 
y·σμού rtνaι Ηρό:στιο 

ΕΊvnι d.νCyιcη νCι yίνιι μιά ριζική tξvyiανση τών δημοσιωιι ~ 
Κ<1"ΧΙ\lΙΙΙ"ι:'~ μiσο: σ-ιά -ττλσ:iσιο: -ιής δλης οlκοi'Ομικής ιiν6'τπvξης -ιfι.; 
χώρας Ή tξιιyiανοηαότι1 θά -τtφιλό&ι τά άι<δλα..&. βο:οικό. 
μtτρα· 

σ) Mr. τήν ό\Ιαδιοργάνωση -ιώ.,ι δημοσ!ων Vπηρεσιών θ' αόtηθι i 
ι1ό:πδδοοή-ιοvςκο:iθάtλa-.-ιωβοίί-Jοlδn-ττάvει;τοvς. Ό ττροVπο 
λογισμός -ιώv παρσγωγικών VποvρΎtiων θ' αόξηθεi καi θΟ: tλατ 
-ιωθοίίν όνάλογσ οΙ δαπόνι:ς ττοU ΙΙ"αλliιττοw κcι9ιχρσ yραφιιοιcρ<r · 
-ι ικb; inoά'ytctc;. 

δ) θ' αόξη&W οΙ μισβο1 δ),οu τcκί ο:σ-ιώτεροv κai μί.σοu wpι 



σωnιοιοu τώ.ι δημοσιω~ Vπηρrοιών οο.αι τταράλληλα β(ι oιc;rιαpyrt-
&Cιν οΙ ττρο...ομιαιο:tς (rnολαδtς τώ~ άνωτ!pω~ {σvμδοVλια κλw.). 

y) θ' οόξ;ηθο(ίv 6νάλοyα οΙ 01.Ν1άξtις. Ιιίyχρονα 9' 6νcδιορy.
οωθti ιιαl θό tiΟΟ"Π'οιηθι:i τό ο\ιατημα τ~v σvντάξιωv ιιαJ θά: yl'ιlll 
..ιιά bαιο:6όρκm b«:\'!iN τroU άντιιιcnιονιιιά fxow owτaξ.aδatnδd. 

δ) θά οιαταρyηθοίr.ι δλοι οΙ φόρο, Vrrto τρίτωι.ι I(O:i θό: drτcι. 

:;:et~~~~ot~ar~~~~:.~~~ ~~~~ . .::i: 
nlllά άπό τό iιτrouρyιio ΟΙιιο.οuιοο.ώv. μt m~ tξαίcο:πι ιι.διιο της .....,. 
..... nς αVτοδιοΌι;rρης . 

ε) θά ιιcnαρyη&i tvιύ.ώς τό ο\ιατημα τώv φορολοyιιο:Αν άπc#.
ι.αyώ\.. 

στ) θά tλαττωθοίιν οΙ fμμισοι φόροι καi δασμοί 11"01) δα.ρj 
IΟΟI.Νττ'ιλαϊιιfικαταΥάλωcrη. 

ζ) θά θι:σττισtl(i ι\ tvιαία φορολοylα το καθαροU rlooδf\μcnoς 
ιιαi wρό τtαντός ήφορολοyiατώvμιyάλc.:ιvιlσοδημάτ(.:Ν,yιl. τά 

.=;ι ~~~ώ:Ο .. r:=~Δ:~ ττοσοστά. e· αόξη&t 6:wiλoyo 
η) θά bηδληθεi ή φορολοyi':Ι τών ~ηθtντωv άwό τ~ •λιt

θωριαμό τijς κcnοχιϊς yιό: ν' άτrοζημιι.ι&i μt τό ιlδιιι.ό αόtό Ισ'05ι 
:ιι. μiίι<~~αιμίι:UCΠ1 YI'OV ί.mήρ& τό κvριώτφο θCιμα τοU τrλn&ω. 

b) Ή εlρήνεvαητijς χώρας ΥΙ'οίι Yl'poypαμμcn lζιι τό κ6μμα μαι; 
:σ~ιτι1σοδαρι\tλάττι.χrη τώ~σημφινώνστροτιω-rLΙ'Ον 

2. ΟΙ ΠΑΡΑΓΩrΙΚΟΙ ΚλΑΔΟΙ 

Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

Ή tκβιομηχάνιοη 

~~:ωv χ<:: :ι~n::'ο:δf)α~οτ~ίδί': &:ο ο;Έ~::~~.;, 
yι.ιρc.τ/jν6λ).(.:ΝτιτρισvότtΡΟltΡΟ'tωQι,ο,ι.l:vωνβιοο.ιmrc:ινι't6vΧωοltν 
ιιιcιίιιό:ιι.ι'ιδοιιιιι.άζι:ι..Ο: t•ι.ιcιεληθεi άττόrήαίιyχρονη βιοιι.rιχανι· 
ιιη τιχνιιιή Ή οΙκονομική ιισθuστiρηι.ιη τής χώρας μας ιtva. ttpo
'lr(IV'rός καθuο-τtρ1)01'1 της διομηχcnιίας. Καi τη~ ιιcnάιτταση cιότtι 



Έργσσίσ κσί άnσσχόληση 

ΟΙ δροι tρyασlας ο-τ~ν 'Ελλάδα ιΤναι άθλιοι ιιαl tξοντωrι
ιι;οι yιό: τήν tρyςπική τάξη. Ή πάλη μας yιά τήv civιιμn6· 
πιοη τών nροδλημά'fwο.ο '!foU όwασχολοiΝ τι)v tρyσ:α1α, δb 
αημα\νει πώς σνμμφιζδμαστι τιlι: δσα διQι(ηρι.ίασου,. τ\!ι 
αιrrιοιό: tιδμμι:nα yιά ιο:οινωνική διιιαιοσVνη 1τΟύ δηεlιιν ,..φι 
l:rrιδιώιιοvΥ. rιά: μάς δtv ύπάρχtt ζήτημα ΚΟΙΙ'ω\ιΙΚης δΙ• 
κοιοσV.ηc;. Ύ'!Ι'άρχοw δικαιώμ.στα τώv tρyαζομt>.ων ποU Δξ"ιcΜι 
ή\ι ό:ναγ•-ώριοή τοuς. κο\ Vττό:ρχιι μιά ιιαθημφιν:', nάλη τών tp. 
yαζομ{ΥQΙοyιά:τήν~ριαηιιαiτήνlπιδολήαύtώντώιι&
(0ιωμάτων τοuς. 01 μισθο\ yιά τοίιι; τrt.pισοδτε:ροιιο:; tρya(·~μbowl; 
ιΤ~ι τδσο χαμηλοlwοV τοίις '<αtαδικάζουv α" lνα μόvομο Vιrοcτι.
τιαμδιιαlοtόδi,ΝΟ'μίαΥάκο:λ(ιφοwτlς&λλι:ςστοιχι:ιώδι:ις~
-ις τοuς. Ή προcτιαοία ποU πσρlχιτaι στο\)ς tρyάτις chrό τi 
κpςhος iναντίον τών tρyοδοτών tiWiι οι<ιώδης κai οΙ iιyιιιΚς ιιαl 
&λλεc;~ιςtρyασiαςστόtρyοστόσιοάνvπ*pις.·Ετσιή 

~~;&tn.,.~a ~οr;~ςτ6τrτr: ;1;~. τ;~~μΎaώ~ ,.; 
tθνtκi'iς οfκονομ\ας. Ύτιάρχιι dχόμη fνa μryάλο τr:>C)δλημα ctw:p
ylaς 'lfOύ βά bιδηλωθcί άκάtlικ-ιο μt η'ιν άπnστράτιvση. 

Etm1 dpχι'ι τοϋσοαΙαλΙσμοVδτΙ "'ι!ρyασία ιhιοτύιtiκ01νωνΙιιδ 
λ!ιτοόρyημο:. Ή tpyaσίo: ά"τrοτύ.ti crύyxpom δικαίωμα κιrl ι)πο... 
χρi.ωση. Ή προστασία τής tpyασίαι; καΙ τά δtιtαιώμσ1α τήι; ~ 

:~af~~i~o~;~m~~=;:~~1:~~~~::: 
κατά τpάπο ποU νό: tξασtαλfζιι τοι)ι; tpyaζoμtνovc; καΙνό: tττιδάλ· 
λ(>ιrτσι c:ιύστηρtι; κuρώσιις στοίις tρyοδότις yιά -ηv Π'Cp6:6ασή τικ 

τοV ~~~o;f:~xugre~iιpΊ~=~λ~;-~~Λ δ~;.~;ικt'λ~1~ 
1\ιcrtopώ-.o κal τδ δικαίωμα τήc; 6:ιrφ-y!ας. 

y) Νά yενιιιε:uθιiτό θωοο καΙ 'οΟά δοθιiΠ. 6ωοο γ~ τούc tσva • 



.,ι ιιι"'.ι-; ,~tιιμ:Jτικά καί ot άvθuyιι:ι,....ι; ιιαi ίπιιtί;οδuw.ς tpyaσlι:ς 

:σ ~ιλ~~Ρ~'"~·.~rό~;~ττ~~σστ~~~1 σ:π"'t::zα~ 
•ώ· tρyoδoτCw κι;rτά τώv tρycrτώY. 

δ) Ν' q-.otπvy()oW οΙ τ ε:χνιι<ές tπαyyύψαrιι<.tς σχολu; 
r) Ή ,jμαιδή τής ίρyααiαι; τrρi:πει Ιο0ό: ε:iι.αι διαφοροποιημi:vη 

~:~ο;::..,.ή~ί ~~ι77;~;i ~~ί~~~α:~ε.ι~r: ~ 
y•~ις δvάγιιtι; τΥ~ ti)Ύαζομtιιωv. Εf..οι άναyιι:αiο vά yiνιι μιό: 
yι;ν,~ή Υφωση ιισ:i Μ1fροσαρμοyή τώv fρyαηι<ώι μισθώ~ -<ai ~ 
ιιασ?<Jλισπί ή οτοθt;>ι\ άyοραcττιι<ή τους δύ.ιcιμη μt τόι lλtνχο 
.,ι:,., ημώ~ καi τήv ίΨ"Ιαση -ιών οιcnα.-αλωτικώ;ο αvνιτο.ιοισμώv 
nοέ:rrιι tττ1σrιι; ,.(ι: οιαθιε:pωθο(Ν γενικό: τό: οfκοyεvtιαιιά tπι%ματα 
ΜιτοξU όνδι>ώ.ι κο:i ytΝΟιοιώv >ό καταρyηθοW οΙ μισθολοyικtι; δια
.;ορlς 

στ) Γό •φό"Ιοο; θά σντιμιτι.>nισει άπ~οιστικά τό 1fi)Oδf.rιμo 
τήι,άνf.ρyiας/iημιννρyCwtαςνltι;καiπλατιιtςδ......στότητtςό;τια· 
Ο)6λησι,ςμέιόσχί.διοκαίτήvέιι.διομηχάνιση 

Γιό: τή~ rrρσyματΟ'I'Γοiφη μιό:ς τέτοιας tργσlιι<ης κσ.Ι κοιvω~ικής 
τrολιτιι<i\c ι!vαι ciYcry<oia n τrλήρης άτtοιι:ατάο-Ιοση ~ων σwδt~Φ.• 
λ·01ι~:':ιον iλcιλltpιc:l~ ή tξvyiσ.vση κοi 6vοδιοpyάvι,)ση 1ωv σvvδι· 

~:~σ~~· "~~~ό;τ~ι~;; ~ ~~r:::::::ηη σ~oVςnίτ~~:oύ~p:z:'::rt~ 
~~,ι~u..,.,~~·:~:·σ:τ~~· ~.,:';:~~ ~~~~:'dρ:σ:Τ~~λλ~ξό:τ;: 
Ο'Ι'Ιό ι<ιiι9ι ~ομμαηοc:ή l'l'lιpl):)i; tπάvω 1οvς Τά σιινδι~ό;τσ πDtnτ• 
νό tξV.ι~Η>ίίv ot ά"ποφσοιστικά 6pyava ,ης o!κovouι~iic πολrτικiις 
Ι<σi σi δρyα~α tλtyxou yιά η'tν tφapμoyi; 1ής tρyατιι<fκ οιαi Ι<Οt· 
11\.ονικίi;ς wολιτι,.ής "αi wρέπιι νά tξασφαλιστιi η σvμμι-τοχn ιi~η· 
,,ροσω'Ιfιiας ,ω~ tρyαζομ[νω, στiι διοiιcηση τω σχι-τι"Wv δημο· 
σ:ωv όρyονισμών "αθώς Ι<αi 1ώv tθvικαιrοιημένων tπιχιιρήσt~• 

Η ΓΕΩΡΓΙΑ 

1. Ή όνάηrυξη τiiς ropoγωy iiς 



2. Τό κυριώτερα γεωργικά προϊόντα 

ιn· .~q ~1· :ε=~ "lt~ay"~ ~ ~ ~; 

" 



Ε11ι0ι &-rrδ.\vra 6-\ιΟγιι:ο!α ι'ι ttριμοδότησ'Ι\ τοU ttροlδντος cιl· 
~οϋ 'Υιά Ιιά yί..ιι δvΥcrιι'ι Ιι t(ayωyή τοv. Ή oiνoτroιta 6wως ιιο:Ι #ι 
οiΥΓ<!Ι'Υ(ιιμ<ΓfΟ....οιfαττρiτrιιΥάσuyyρσιιιστο(ίy ΥάτιιwοττοιrιΒοtiοι!ΟΟi 
...C wφιQ.θοuι, στοUc: yιωρyιιιοUς 0\Λiε"'αιοοσνούc 

Δ ινδροιιαλλιl.ρyιιa 

E;"i~,i~~~ ~Fv'"~~~.i:~ 
α)'ΗI'ΟIIσδικι'ικτηι,οι;ιτροφ,lα&.Ιλεινόbι~iμΙ:'Μ\vΛΩ· 

τόλλrιΛτιwροατοαίατι.'wδοσlclW.τΠw&-ιτ~τΔν~· 



ναιιτικtςutτα41001:ςπρtιιτι 

~~στιώ τiς ά\.οάyκcς 1iς 

wρtπει 6:πό τήν Wrι ιιc• 

'"':rτ~~ .... ~~~~ 
ιcρατικάκtΦάΛοιατηςiιμwr 
ιιαιιτιλισκδ οννάλλαγμα u .. 
ι:mιιαiα&ιιίιτrοστWί~ 
"Ελλrwεct•C'Ιfλκττiς. 
στδιc[~α:οοαότόw~ 

tμ~Ι:Τ~~~~ΤΙ: 



η τl:iνσvyιςot1/{,jyΙ~ &' d::rro
~ιλtot.ι brίσηc: μιό' άφιτηρίcι rroU θό: bτιτρlΨε.ι τ1tν δρyάνωση 1oV 
rαιρισv~~ ... ~ςιςατάlνσ:rrσλrτισμl:νοτοδποιι:αiτi!νtεο..ο
~r-σηι:kριι.ιτο\ίσvναλλάyματοι: 



ΓΕΝΙΚΑ ΛΑIΚΑ ΜΕΤΡΑ 

Η κοι νωvικι\ άσφάλιση 

Tc; οι;όμμι;ι θό.twιδιώεtι ο...στη.,ατικά Τη• όλ()<(),ήρwο η 

:;Ii~i!~:~;Ί~~~~~~~~~:Rift~~ 
~;,f;;>.~~~α~οΉμ~~~~η τ~~ t~:..\ι~J!σ=:v θα~ 
δ·ι.n&r.i δοο tΤ~~αι δννοιτό μi: τή~ βάCΠJ ...σ ;ιή πΡC<Jf)λιιθούv κι:· 
•τrιιι!~~α δ . ..:αιi)μα'Ια δλλά •-ά tl>αττωθ:Wv τα ytvιιιά lξοδα wοό 
δα~υ•αfι~ιεραtΟαί.:ολοτCι·ιuισ9wτΥ..δποv·δfmοτιιιαi&νιt 
~· 6ceαλισιιbcι 

Ιιtοπό-ςμαςπρtπ(ι.άιf;ιαι Κι βα5iσοvμ.ι: nροο&.vτ~ 
wι:,.ocτf!·, δrwιcuρyίαμιό:ςιιο.θ:V.ιι<iiς άοΦάλκπιc;δλοuτοίίΑοοΟ 
Υ•ό ~i:ι vιοατιισ ~αί ~στ:) τcU ιιιvδι.'..σt.ι τiic άvcnτηρiος 

Ή λαϊκ ι\ σ rέγη 
Ηλσι.ιήστtyηι.!.αισ~ιLδό.α.Νπαριιτησ'fη:ιι,ώραuοις [χι 

::ο. 30 χρ{ιyια ['ιςπφα όπά τήν ΜΗφα·cτιατιιι:iι ι<cnαιστ~~ ό;ιWμη 
t'".·α;ιι.γόλ(ι μίροςιιαί τώv wooσ.W.,ωvζii ;ιtσαοi:.φρι:Ιt'Ι'ίς τρώ 
f).~<,. Ένζι τό Κράτος δ.~ιt:: δλι:ς τic διαι~<ολίιο.cτις ylδ τήv 6\.'Οιιιο· 
~"ί~ο~ηση οτό: ό:σ'fικά κ ποU tξvnηρεηi τic άνάγκ.ις τών wkιv 

v mιiρ.-ει ~α.μ;ιιά wοδvοια yιά ιοα tξι:ι· 

Ή ίιyεl α 



Ή nροσrοσίσ των έφέδρων 



....,.ι.._ στόvδ:ι.ιοχοτrλ!'Ιθυσ\ιό. 

ΕΜΠ! ΤΟΣΥΝΗ ΣΤΟ ΛΑΟ 
τtσό'Π~i~~tιτδΣοσιαλiΟ"tικόΚόιι· 
cVνrισ-τό>.σόΈμττ~,.,· δτιδκι 

ιuόο.οοσύτόcμ-πορείlοάιcο:θορ\σr.ιιι;•l 
ς, Έu-ιrισ-τοσύvη πως εlvαι lιι• 

-προδλήμαοα καΙ ΙΙά δο.rλtΨtι cncληρc): ν .. 
ιcαi..&~a.-tΧιw:ιτό;tuwδδιαιιαiιοό 
'!fισ-τοσι.ίνιl. τtλοc. J-tι ό 'iδι:;:.ς ό λαόc:: hc• 

'ΙΙ'tισθtiπώc νάτrάι:ιι:ιστCιtU:ιι:::ιτοv τό utλλovl"ik: 

~όβα9ύοΤσ9ημαα.Πi\ςτi\ςtι.rrrιιττοaι.Μιc:ιc<ιλοWετόν'~ 
λrιν;ιcό/v:ιιόνά-παλαiφειu.α(1μος. 

-Γ ιό τό ψωμl, τriν είρήνn, τήν Δr>μοκρατίο 
- Ένοντίον τών χιλίων όνθρώπων ποu 

;~ροννοuν κοί λnοτεύο~ντόν τόπο 
--l'Ί~ τ~~ fκιcaθάριcnι τοiί wαptλθόl"toC: κσί τiι11 ~ιο-rιιι:tι Ρ. 

.. 1\νιucnιτiίiςχώρας. 
Γηική δι,ινηcrτiα 
Ι(αταργnοη ολων τWν Lκτάιι1ων μί.τρων 
Έwανοφ.ορά τών iξιιyιανβtντι.:ιν 
ΚαταΡΊ'Ι'ΙΟΙ'Ι τfίς Μαιιρονήσοι.ι 

Δημ~~fαςτήν άwοιιατάσταοrι "fιc όμαλότn.το~ ~oi iιλη&ιwι\ς 

=~:~ ;t:yis~:~~ϊ~:Ξ;:~r;~~~:?!;~~:~·~~~~~ 
=~:~ ~gv χ~Ζ::~~ξ".,.η~ίi~r~~~'ΙΙ~~:οδδ~:~:-:~~ς τώ~ ., ... 

"'~λείων ιιαι "Ιοiί 1\'αρσσιτισμοiί 
τοiι~όνάyiνιι wραyμcnιιιηάνοοιιyιιρδτηΟ'IIll'ρόςδφιcjοsc 

--Γrά τηνοGξηuη τίic: '!Ι'αρσyι.:ιΊ'ίic ιισi τήδiκαιηδιαtιοuι\ τοV 

ι!:6νοτ~r1,1Ζ~i~σί:~ιομηyό\.ισιt κai ιnw άνάτr-ruξrι τίic νcwcπioc 
•ιιcι:ώρσς, 

-Γιό το όνί6οομο- roίi t-ι..ιwiδοο.ι ιι:c (ωίic ~oi τΟ.:. -.Αιη 
σ-μοVcrτόνι.:ιοιό · 

-Για το λα•κο Ο.ι·ηο 0'1'iιν mιιονcιι.ικη (ι.:ιή 
-Γιό τiιν dο.άwτvξ" "Ιών σuνt"ΙΟ1οιοιι.<4ν [fω iπτό •άtι. .... 

μο~••Α καί ιcρστι•ή tnίι.ι6σσοι 

..jις ,;ι:: :ο~~~=· ~~~z:::c ~ό~i=•-•ιΛι.,t~~~ .. ~oc 
-Γιiι ιmι lξοο~).ιση δοuλιιόc σt δΛCΜιc 
-Γ1ιJ ιfι• lnτοιιοτόο-rοοn rώw σu..δι•ολ1(rτιιcWν tλtvδι:ρι ... 

=.~:~;~z;~i;;.~;;;Ξ ::::~~ .. :~:·:::::.· 
~:~ ~~i, 6:;/:"ωσ.'Όι'~~~ίο:Ο;jc ~.ιδ:ι~ Οyιfσς 
-~ ... •:.'Ε).).άδσ,Ι:ιιιαla, dο.διό~.ιlιιlιιαιfι.~οn 
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