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',Από τοίι 1936 μέχρι τοίί 1945 τό Κόμμα τών Φιλ.ελαιθiρωv δtν 
tΤχε ττ)νώιιαιρ'φι Ιοό:όvαπτύξο κσwία11 πολιτικi)ν~άσιv, διότι ή Δι· 

8 ::~:r:: ~;:;ίξ~~~:.Χ~κ~νπ=ρ~ ~~~:κ~=οχ;ς~α;~ 
τός πρώτος μr.Q τΓ,ν chrελ.tι..6έp-..:ισιv bcλoyά.;; τοίι 1946 ό 'Ελληvιχbς 
ΛαΟςμικρό:vμ:Sο\.ον~ιοιιιοδοu.\ι.vτικfrν&Μ:χμινέSωιοtνtlςτάςδύο1Μ'~ 
yαςτοίιΚόμματοςτώvΦι~ρc.:v.Τοι.ίτοάνα.μφιο6ητήτως6φcfλtται 
εΙς ώρισμi.Ιιας yνωστό:ς σUΙtοφο:ντiιας έπιτηδείως χσλλιtρyηθι:ίο-οις ι::bτό 
ταJς άvτιtt'ά:λοuς τών Φιλύ.εuθιtρωο.ι, καθώς καi εΙς τό yι:yοvΟςδτι εΙς .,Q 
ι:Μοyιιιό: 01.-..θήμιατο: ό:νεμ.ίχθησαν, ώς μή ώφειλε, 'ΠΟλιτικό: καΙ 'Π'Ολιτtια· 
κir θiματα. Ίσως ε:Ις -τό άττοτέλι.σμα ~1vo ιιό: σv.ε.τΘcστv lν τιvι μt
τρ<.) καί τΟ yι:~οιιΟς δτι τό Κόμ~μο: τώv Φιλελεvθiρων, σννεπές πρδι; τάς 
Ιδίας τοv παραδόσεις εlλιιφινε.ίuς καί άvτικεψεοιtκό-Υητος, δέv ίιπεσχ_έ:eη 
ιιό: μcτα6όλΌ δια μcyείας τήv Ελλό:ι5α εΙς bτiyειov Γ1σράδεισοv, ι<αθ' 
f\v στιyμi)ν Vπtδοσ:οc:εν ή Ε!Vελλα τοίι τρίτου yι)ροv. 'Ο 'ΕλληvικΟι; ΛαΟς 
δύv:nαισήμεpοvμόιιοςνάέχτιμήσοτfινστάσινbα:ίνηv 

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΦΙΛΕΛΕΥθΕΡΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ Ν: ΚΗΝ 

Tik μJΙφάς δwάνtωι;, τfιν b-rroίcrv τοίί f&:.:.ι:ι:ν ό Έλληvι«ός λαός 
δiι τής ψήφοv τοV 1946, τό Κό)ιιpα τώιι Φιλελι.ι..θέρων bαμε την ό:ρ;. 
O"'flίV δvνttτήν χΜσι11. ~Ηο>tησεν tν ό:ρχ-Q τι)ν ό:vηπολίτv.ισιν σύμψ<.:vα μi. 

τάς πcφ::δόπιςτοvtvτ<χ;τι:wδρiωντοVtθνικούσvμ.φiρονrος,τiις τrολι· 
τικής είιθVτητος ιιαi τής κοι..ο6οu.\ε.vτικής εύπρεττείσς. ~στε δί. βpαδίπε. 
ροvτόπλι.ιcιψηφοίίν/ΙD.iκόΥκόμw:ι:"Πtεζόμc.ονό:πΟτάςττεριcrτό:τειςt· 

8 ~τ~:~ ~π=~;;τ~~~~~~~ ~~ ι\κ:=~ ~s~~ 
λεvθiρwν εΙς τήν Κv6lρνη:τιν ήτο ~iσ διά τirι ό:ρτιωτέpαν διεξσ· 
γωγη~ τού άγώνος lσωτQικCχ; καi tξωτερικώς, τό Κόμιμσ τών ΦιλU.w--

9tρων"Πpοαiφε.ρε:ν&νενδοιάστω;τήν~ίαντου,χωρίςδροvςκαl 

χωοiς m:ιζαρc..ιμστα. Τήν "Προσέφερε. μάλιστα "ΠρΟς μεγάλην ζημίαν τί:rν 

ιιοuμστικών σv,ι.ικpόvt·ων nu, ζrwiσν --u?,.ι δποίσν -καθείς κα-rανοεί ιoc:ri 

τής δ.,.οίας τδ Κόμιr.:r εlχε πλήρη tπiy•x.xrιν bt τί:η προτiρc.w. Ή ό:ντi· 
ληψις τού άιιμ~ήστ:JV Άρχηyοίί -τών Φιλελειιθέρc.w Θεμιστacλij ΣοφοV.\η 

ήτο δτι τδ Κόμμα εlοήλθr:ΙΙ εΙς τήν Κvδέρνησtν διά τι);ι ιe~ιΙΚι)~ ύτιόθtο"ι~ 
τής ιι."(Ι'τcιcπο:λ iις τί;ς άντσιηlίας, ή 6-rro:'α bcupιάpxει 5λων τώΙι άλλων 

κal σννεπώς εΙς αύτην καi μόΥΟΥ ώφειλε vά σνyκwτρώσr;ι την ττροcnτό:· 

6ειάν τοv, ό:ψfινοv κcrτά μtρος "Πάσαν tτrί τών λοιττi:ιν θεμάτ-ων ό:vτίθf:· 
σιν πpδς τούς σvγκu6ιρνώντας. 'λλλό. σuμπράττον εΙς τ ι)ν Κ ι.ι6έρνησιν 

μi:. τδ Λσϊκδν Κόμ.μσ, τό όποίον ό λαός ε.Τχε κατά μcγό:λην πλιεισψηφiο.ν 

~~~=6~ι:τ~σέ~:;:;:ί;r;~όlδ~=~ο:ώ:1~~~ 
στων είς τήν tν ytι.-ει διαχε-ίρισιν τής έξουσίας. ~Ητο τοϋτο ιιαi tι< Π~· 

μαtικών λhyων άvtττίτι:Ι.8Ιτ011, διό-rι τό Λαίκόν Κόμμα, δικαιώματι πλει~ 



ψηφίcις,b:ράτησιπάvrcπιδι'tcnιτό τΟ:c;~ίδσςτήc;Οikοi'ΟιμιΙΙί1ςιοα:1 

:~~~~~~:;:~;:\~" ;:~~~~~c;ό~0~·=~;:iιc; zτ~~ 
~ ~ςρ;;;ν ~~~~~~':~~~~7:•;~,;:•:ι~7; = 
τον κ~:ή~~: :=π~:~~~~~ ~~i,.ι λτiyoutΠnΙ τεrραΣ· t) 
τ ίαν l&:eη ή ιόιcαιρiα εΙς τό Κόμμα τώlι ;Σ),ιλελα.elρc.w νό: 01.N(.,;i01;1 

τήv δημ•οuρyικι\ν'Π"3λιτιίοvτ:w, tlc; τι'ιιιόποίαvτ<'::σαόφi::.λονν ή 'Ελλάς 
καiδ ΈλλψιικόςΛαός 

ΎπιρήφονοvδιCrτό παρV.θΔvτοvκαi μέ&χλόνητcΝ"Πi0'1'ιvπρι)ςτό 

μt.λλοv του, -ιό Κόμμα τώιι Φιλελει.θί.pων 6:vτιττσρtρχεται μt ττε.ριφρό\ιη

:Jιv τή·~ όπά τιο,ος xoόvou tς=λt.&.ίσαv, καί μέ άμφι6όλοv dοθίrτητος 

μεθόδοvι; διt"ξοyομf:\,ιην, tκo-τpcrτεiαv κστό τού 1τολιτικοiί ι<.όσμοv τής 

χώρας 0\.W.ftMηv καi άδισ:<ρi-rως. 01 σ~eοποi κσi ο1 πλ~ι τής έιc
cττ::ατεiαςι:ιίιτήςεi.τάp;ς:tτb:διι:r~ίς,ι:Ίστεού~εμJ;:ι:ττσρίΙστατcι:ιχρι.iα 

~~ίστ-wς 6τ1 του 'lf'POKtιμt~'OU τοV έyvωσμέvης εύφvfσ:.ς Έλληyικ.:;U 

ΚΑΛΟΥΜΕΝ ΤΟΝ ΛΑΟιΝ Ε Ι Σ ΠΡΟΣΠΑθΕI'ΑΝ Α'ΝΟΡθΩΣΕΩΣ 

rΗδη, tvδιιιει της tπικειμίvηc:; άναvεώcτεως τής 'Εθνικής 'λντιπρο

σωτπ:ίας, τό Κόμμ:ι: τώv Φι4λεu6έρωy tπι.θvμ.εi ΥCΙ κατcστήσ-ο yvwστάς; 
tlς τόv Λαόν τάς άρχός, άπό τός δ1tοίας σV"ιό έμφοpείται καi τCrς όy.. 

τιλήψεις <αί ια:rτt:ι.θ..Ιν7ι:ις rov l1ti τώlι κuρίι.w ~μάτι.w η'ς 1f'Ι)).ιτιιι;irς. 

Ei...aι όιιόμη μφς,pός καi τραχύς δ δpόμος τόν δτιοicν fxtι νό διαν\πa δ 
Ελληνιιο:όc; Λαός μέχ:>~ςότοv ~':1 tlς crχιηκήνάνάρρωcτινό:1fό τάς 

π~iςκαΙΙ.ξαvτλφιιcάςθιισίας,τό:ςδπο:Ι:ιςύ1fέοτηδιάτiιν&πτρδ· 
σπισιν τής ~ρίας αίπού καi τώv άλλων δημοφαηκών λαών. Ή 1f~ 

rίοιδος, ~ δ1tοίσ ι:.h.>iyι.ται μ( τήν κατσστολήν τήc ό:vπ:ι:ρσίσς, θά ι:Τ...aι 

καi -:ώτή τn:ρ.οSο:; &vοιών Sιά τόν 'Ελληνικόν Λαόν. Mi:. τfιν f...aρξιν δi 
τής 1ftpιόSoo.: αVη;.; :n.oμ1fίlΠ(.t ;ιαί ή yιιωσ-το!f'Οiη.:rις τ~ς 1t;>οθtσι:ως τ(Jι, 

Σι.ιμμά)ι:ωv να θι:οοvν μετά διιτίαν τiρμα ι:Ις τήν σvμδολήν των διό: την 

Έλληνικr'ιv ό:νσ:mιyφSτησιν. Γtαρό: ταiιτα, ή δεξιά διαχείρισις τώlι μt

σr.:-ν, έn-i τών όlΓΟΟ:.:ι·J f:u'Jόιμι:θσ να ί;1tολοyίζω~οεv. μα(ί μ( τiιν ty'oiCoXtμί· 
uην1«χνότητατώv'Ξ\λή\Ι(,)\Ι,ήu;το;:οWό:σφσλώςνάδδηyήσοvντήvΈ)... 
λά&:ι ι:Ις μ)ι;ιν τrα.\U κ::rλλιτiρJΥ σCίριοv. Τό Κόμμα τών ΦιλελtιλΚ:οων, 
Ο'..ιvε.τttς πρός~ςό:ρχός τοιι, 5ένέμφανίζετσι tνι::.πιοvτοVΛσοίίμlιμt· 
yaλorpήμ.ov;rς καi ό:vε:SαφικCις ~1fοσχέσtις Kaλti τόv ΈλληvικΟv λσ.Ον 
tί ς μ icno νi:αν ιιαί ο-ίιvτονοv 1rpoom:iflι.oαν, τής δποίας τι'\ν φόςrιν κσi τι\ν 
lκτασιν κΟ'θσρίζοuν τα ίmό.~'::Ι~ μέσα ό:~' t~-όι; καi ή tπ-ικρεμαμένη 
crVvtOμoς, προθισιμiα τής βοr,θεfαι; ό:φ' tτέι:;οu. Πρό τής iπι1fόνοv άλΜ 

~~:c;;:;·~;μ;~ή~~~1f1fα~ι:ισ0μύ~ί;~~~:;~:~ ~α~~~~ 
&.σφσλij lyy\ιφιν τής έ1ftTV)Cii:X7; της. Αίπής τής ;τρ()(1"!t'Ο.€tίσς τήv r'ιyε
σίαν τδ Κόμμα τώv Φι~έ:pων φιλοδοξεί ιιά: άναλάδtι μt άιc:Λδνητον 
πίστινtlςτήν 'ΕλλάSακο:i τόν'Ε~ηνιιο:ΟνΛσ.όν, μi θέληαιν ιcιο:i tvθοu
cτιαο-μόν, ίnroCJxόμc:~o~ Vtfφάνω δλων ήβος τισ).ιτι.ιcόν, διοlκη:πν άχaμ· 



• 
:~~::::~~:~~α~i~λν"::;:;,~~:~ί::v ~:~:~ ~~~~c:i:.;a~~: 
ροvς τοu ~lcrφoρό.v μόχθοv ι«:ri αότοθvcrίας . 

τι ΠΙΗΕΥΟΜΕΝ ΣΗΜΕΡΟΝ ΩΣ ΦΙΛΕΛΕΥθΕΡΟΙ 
τό Κόμμα τών Φι)d.ειΑ)έρων t.Τ\ΟΟ.ι πολιη•ός 'Ορyαvισμός δη;ιο-

ιφατιιciιν Αρχώlι κσi τόσι;'-'._.· ΤοΥ Φι~ι,θερισμόv πρεσ6εί.οv όχι ώς 
δάyμα οτcποκόι.., άλλ' ώι;; Ιδωλογίlαv tξελισσομiνηΙΙ κο.i προσο:ρμοζομi
"'1'1 είς τCrς ΙU.Πέρcις πολιτικΟς καi κοινωνικός άνrιλή~ις ώς λtλοyι
σμίνην ι:τV..Θι1 "ιΙΙΙ τί;ς tλwθι?ίας μί τήv διιοαιοσVνr,ιι .oai τόv όν9ρω1tι
~ν. τι~ Κόμμα τώv Φιλε.λει.(ιιρωιι εΤ...σι κόμμια ραχλιστικΟv κο.ί προο.. 
δεvτικδνrαi στηρίζ(.ται εΙς τήvlνωσιν~Jζι.πιχώνκαl δημιοvρyι«ών 
δu~εωντήςΧWρο:ς. 

το Κόfψα τώv Φιλύ.εuθtpωy έχει ώς βασικούς σκοπούς η\ν wρο
vτσο'ίαv τής τιμής κσi όvεξαρτησίας τfiς Πα1'ρίδος, τήv φαvατικήv 
wιροό:Ο"1fι<ΙΗ τών !kιιθq!ιώv τοU ΈλιληvιΚ'Ού λαοίί 1((11 τήv Ο'UCr'\'ηματι
οοι1ν βtλτ ίωσιv τοίί βιωτοι:οϋ αύτοίί bn'Πi&ou. Διcncη.ρύσσει σwάμ,α τηv 
όκτάλειιτοv σύτοίι πί:ττιv εΙς τό:ς fιθιιώ.ς ό:ξiο:ς, αi όΠΌ'iαι ό:ποτελούν .cοι
!Οiι y\Ιώρισιμα τών m:πο.λιτισμivων 1\ι:ri:Jv τοϋ χΟΟμοιι 

Σwετrές πρΟς τήνδ!)μσο;.ρα:τικιlvaίιτοίι ~· ·.,_ιν, τό Κόμμα τών 
Φι).ε).ει.(Ιtοωv, θε:~ί ώς βσσι,ι;δν κανδ1.0: διό: τΟν πολιτικΟν ιcα1 ιcοι~~ω
νrιcό\1 βίον τfκ χώοας -τήν θέλrpιν -τής πλειοφηφiας. Εiνο:ι διΟ: -τοίπο &ν. 
τίθε-το~ -rrρόι; wά~ σWθrιμα ιcoi wό:Ο"Ον τάσι~ βιαίας έπι &.λήι; m:W.ιτι
ιιών σvtnημάτwν r; n~ιθήοτων. ΤιμQ:, σέ.&ται ιιni στηpίζει άνεπιφιο
Μκτως τό σημ.ε:ρι...Ον καθεστώς -τής Βcιισιλεvομένης Δημοκρστίσς, ώι; 
~ιερωθtν διά τi;ς tλι.uθiρας ttc!Sηλώσεως τiίς Λαϊιcijς &Σλήσ~. 

Τό Κόι.ι-μα τών Φιλελε.uθi:pωνε.iναι άvτίθετον τrpός τά bλοκληρι.π!Ο(ά 

8 :::::ai0~~~~~0~~ ι::.~=~~~ ~~=μ;~: 
ιcui κοι...ωνιιcήν διάρSρωοι.ν τής Χώρας. Πιατ~ι ε.Ιι; τCι:ι; ά-τομιιι:Cι:ς l.c.crνό. 
τηται; τών ' Ελλήνω ... , ή άξία ιι::χi η δύ...aμις τώνbτrο~ν έχουν ιι:ατοδε.ι · 

χθi'ι άττΟ τήν μCDCιχχiωιια Ιστορίσν ιcai τ.ι\ν άχστάδλητονζωτικάτητα τijς 

tιuλής. ΕIς τήν &ξιοποίησιν τών Ιιι:σνοτήτι.:ιν αVτών άποδλέΜ.ι τό Κόιιμσ: 

τών ΦιλLλεuθί:ρων ι:χ; ι.Ις ούσιώSη οvντελι.στήν τι)ς προόδοu κα1 τής ει.iη· 
μ,ερίας τοU 'iΞλληνιi(Q!j ΛαοV. Τήν ό:ξιοποίησιν z-μως τής άτομικi;ς π~ 

το6οuλiος tν;ιοεί ΜΟς τών όρίων τώ.ι ΙCΟΟbριζομό.ιων ό:τrΟ τό ίθuικιΟν 

σι.ιμφiοον ό;φ' tνΟς κσi τήν~eοιvωνι"-"ν ό:νάyχην καi δι~eσιοο\ινηy ~· t.
.toov 

Ή θέοις τού Κόμ'!Jατοι; lνσ:ντι τής ιcοι.:μοuvισηιcής πpοδοσ:Ο:ς κο
θορiζεταισαφώςά-πότήνμέ):ριτοVδεπολιτεiαντοv. ΉVπότοίισrιμι.

ρινώ ΆρχηγΟΟ του Σοφοχ~ Βεν ιζtλου, tv σι.ιvεpγσσ!ςι: μετά τοG Νσvάρ
χοιι Βοίιλγαpη άποφασιστιιι:r'ι πάταξις τής "Πρώτης έχδηλώσεωςτijς 1l'po-

6ocτio:ι;tν ινιiσι;ι Άνιτrολδ ιcoi ή ι.iπΟτοΟ ό:ειμvήστοu 'Αρχηγοίιθι:μιστο

ιι:λή Σοφούλη σθεvαρό: ήγι.σίισ: τοV tθνικοU ια:χτΟ: τής άνrοpσiαι; σιιναγε.ρ

μcΟ, ιcαταλtvοvται μ,ι.τοξι.i τών ιcvοiων σvvτελεστώ.ι τiiς άπαλλαγής τής 

Γbτρ:δος άπό τiιν λι.ίμην τοΟ σuμμοριτισμοV. Είς η'ιν πολιτείσν αόη'Ιv 

ήψi:w: ι άσάλι:vια τΟ Κόμμα τώv Φιλε.λειθέρων ιcα1 θΟ: οwεχiσ-ο σίm1ν 



μtχρι τΜήροuς kC10σφαλίσεως τιlς Χώρας έσωτερΙΙLώς κα.i tξwτιρικώς. 
tv άρμαιικQ ouκpyocτίq με-ι0: τών laxuρώv σvμ.τrαpαιστατών μ.ος. 'ΑπΟ 
'!ι'Ίνάνωτ4χι:ι τοτιοθ..'-rησιν τού Κόμματος fναvτι τής άνταρσίας προσδιο
ρiζuαι καi η τηρη&φομένη παρ' αύτοίι στόισις lναιιτι τών ήτττrθiνι'ι.Ν 

:::·~α~: .. ~;;~,:: ~:::w~~==:ι;v:.:~ ι 
.-αί χρη:ιίμοι.ιt; ιlι; τι1ν Πατρίδα κο;j τη., κοινωνίαν, τοUι; δi.Αο ι ποuι; θά: 

κατοcrτή7g ά.ιrινδώ..οuι; διάτών μiσωιιΟ:τιναwαρiχοUΟ'ιν οί ιιc:iμενοι Νό
μοι . f1;ωτα:ρχικόν wάντωςκριτήρ1011εlς τήyέφαρμοyi\vτής πο.λιτιιι;iiς αV

τής πρtπι:ι ιιά είιιαι ή Δσ<t>άλεισ τής Πατρίδος κσί ή γαλήνη τής κοι-

Τό Κόμμα τών ΦιλU.α.t-ipων (χεcι tξ αλλοu βαθι.iαν brίyνωσι ν 
τών ίmο~ώστων τοι,ί ιnινόλοv lνσντ ι τών ό:yωνι-σθiντων διiι τfιν ά~·ι.
ξαpτησίαν κο:i tλαιθε.pίαν τοU 'Ε}Ιληνι«Ο\/ λαο\ι καi τών Ιδιαιτi.pι.~ι; δu
κιμαι:r$iντων ό"Πό τήν κομμοι.ινιο-τικι)ν tπίθε:σιν ,..>.ηlh.ιcrμών. Kaaή.<ov 

τής r.ολιτεbς καi τής Κοινωνίας θεωρεi η'Ιν ό:φιέιιχ.χ:Ι'ιν δ.\ων τών διJ\ιn.
..-f.>ν uιίσων πρΟς !καΙΙCΙποiησ~ν τUv δικι.:rίων προσSοκιων τοv. Άπόλvτος 
προτ,ερcrι&rης θά δοθή tlς τόν tτrο:ναιτστ.pισμόν, την στiyαοτ~ κ;χi τόν 
έφοδι<JΌΙμόν διά τών άvαyκα[ων παρσ;yωyιχών μέσων τών τrολιτών ίι\.0:[

vων, ο! όποιοι άμ.εσώ-οcρο.,. tπ.λήynσαν ό:πό τόν και:.ιοι.ιιιστ ικhν σι ... ..ιu
ριτισμόν. 

ΤΟ Κό;.ιιι.α τών Φ~...pων πρι:ο&ύει δτι iι σ!.!;.Ιμ;:rχιχ:ι\ βο:)3tι:r 

~:δε~αι ιiι; τήν '.Ελλό&Σ oVxi ώς άπλή άρωyη πρΟς &.κrπραyσίιντα ΛσόΥ, 
άλλ' ώι; ~μμο.χική ~;.ι6ολ~ tlι; κοιιιόν ό:yWνα διό: τήν lλwθιpίaν καi 

τήν δη.μοιt'pαιίαν, ιlς τΟv 61'!Qίον άyώιια- η 'Ελλάς εlσiφεpε: -ιήν ίιπιρτό
'1ΙΙ καi ιhοειι;τψητον θυσiον τοίι αiματοι; καi διό τόν 6ποίον Uτιicrτη ό:

σvyκρ:τοιις .<αταcr.ροφάς. Διά τούτο πισ-;εύει δτι ό 'Ελληνι..ι;ός Λ7"ός, 

ξίnχόμνοςμi.άμείt..ιτΟν~ιαντήνβοi)θιttCΙΥΟι.ίτήν,lχεισ~,;·;ό:;.ι::ι 

ηθιιι;ήν ειί&Jνηιι διό. την καλλιτέpαν δvιισ:τήν ~σf';.ΟΠ'Οίησiιι της. Χ;:η

nή διαχε:ρ,σιι; καi όσον τό δt.Μ:Jπόν τrο:ραyωyιιιωτ(ρα διάθεσις τής βοη

θtί::ιις tl'ναΙ ;c:αθήκοιι τψής διό: τό Κό;.ιοο τώιι Φιλtλα.ι3i.ρωιι. Τό Κόμμα 

τών Φι>Ο.εvθi;ων βά L-πιδιώξn δι' Ολων τοιι τών δννόψtων τiιν αvνέχι
σιν τήι; βοt;9είαι; -πί;;χι;ν τcίί 1952 π;;Κιι; σν.μ'Π'λή,pω::τιν τής ό:ιιαονy,:pο

τήιπωι;. Ό Έλληιιικός Λαός ιfvαι βεδσfως 1'!Qλύ ίrπερήφαο.ος διό. vCι &
,.,~ ε!ς τήv ιπ· άόριστοιι σνντή;7ησ'ίν τοιι ό:πh τοι.ίς Ιvμ.μάχοι.ις . Θά 

ήτο δμως δ:διi(ΟV ή βοήθε.ια διά τήν άvασυy.χ.:;ότ~;;Jιν vό: στο:μ.ατήσΌ ι:Ις 
τηv ·ΕλλάSατ:χv1οχρό~μtτήνδοήθειαν π·ρόςτάςάλλας χώρας,έν~ 

εΤνι γνωστόν δτι ή 'Ελλάς, ~ με:yάληιι ώφέ.λειαν !5.λων τώιι δτ-;μοιφα

τικώv χωοC:ιν, lπl δVο ό.λόιιληρα lτn τοίι ΙχεS.iα• Μά;ισσλ κσιτηνό:λω:κ 
τόμεyα.λUτ.ι.ρc:.νμέ::aςτW.,πόρωντηςεlςτο)ννικη~ρ:::ιv~cτπισΙv 

τώιι δrtμοκρςrτικών θεσμών κσ.l τl)ς 'Ελn{Ιε.ρίσς. 

ΤΟ KόJJLL:J. τώιι Φ.λιλα.e.:.χ)ν εΤιιαι τιετrεισιμένοιι δτι τελι~ώς θά ί."ΠΙ• 

τιJχa τήν ό:'ν'Ο!Υ"--ώρ,'Jιιι τώv τ.'τr.λων τής Έλλόδος :'iιό: τi\ιι σuι.i-χιοιν τής 
βοηθείας πρΟς άΙΙCΣ-?V(•ιι;:ότη;:τιν . Άιιαyκαία δμως τoVtou 1t'ροUπόθtσιι; 
είναι Οτι lν ,ι;. μ ε:tαξίι ό Έλιλrt~ι'ΚΟς λαΟι; θά σΙΑμ6ό:λ1) ό ΊδΙοι; δι' Ο. 
>.ων -ιών δuνό:μι:~ν τοu είι; τήν ό.νοοvyφότη:τιν -ιijι; Πατpίδοι; τοιι καi 
Cτι θά i:χη νά ι.πι&.iξ\1 πλftprr άξιοτrοiησΙν -ιήι; fίSrι πα;:zχομiνηι; βοη-



Pιicrς . Ειοσι τοVτο 5χι ;lόνον ()~ι!Qή Vτrοχρά.Jσ~ς. άλλά χα] αuμψέρο11 τοU 

;~::Ξ~.~::;~~~~?Ξl~;;::~·;~ 
ΊfΌ ιcά~ κυ6ερvητιl(ήv δραιστηριότryrο:. Πρbττι YD ιcατσ:αττj ιcοιμή cnιvti
f:r::rις κ\.6tploώvτωv ιcαi κυ6ερv-~έ:ν:.w δη διό: τfic 'λμφκuνικ'ής βοη-

8 ~~~~~~~i~::=~~α~ί~τ~~ ~α~0 ~~ 
ICOIIOμtteό: tπ:ποε&r tξασφcrλίζοντα OiiCOIIOj.IΙ~\1 βιο:•ηιότητα ιιαj tθν1κ:ftν 
tύι:ιωaτbν. Οίιθf:mr.~ θ.:ι δvνη&Q ή χώ-:υ: μ'ας διά &-.vειοlλΟV Ιο'ό: bιπλi
ση τά β:τσικά lx.!i~ [,.-γα. τά ότrοία wρόικ:ι:ιται νά lιcτελι:Qθούν διCt τώv 
δωpεάΙΙΠ':Ιρtχ()~.-Νσήμi:p:wάμιt')Ικα'ΙΙΙιι;ώvκεψα.\αίt,)\1. e•<mτ-τtλει βα 
ρύ όS:χημα IC'CI"f'ό: τi;ς Πατρίδος κα1 τi)ς φuλής, liι:ν ή tλw1ς αιίιή 1-
μσταιοίιτο ~ίτ~ tξ ά'~ίφ;, ιίτε. )(άριv τής tττιδιώξcως μεpΙiΧώΙΙ φJ 
τrροσ-ιαι~ωιι ώφελημάτωv. 

'λτrό τάς τrρQτος φpοvrίδας τοι:ί Κόμ-ματος τώv Φιλελεvθί,pωv θό: 
ι:Τνcrι ή ταχr.iα tπό:νοιΕος τii:; Χώιχrς εΙς ιεlρηvιιι;άς σwf!.i'«ΣΣ; δια6ιώσu.>ς 
Ή τrολεψιιι-fι ονyκρότησις, bm:χχθής οlκ:ο>.ισμι-.ιi)ς ικσ1 άV01:1χετικ:ή πόσης 
τrρο65οο,δi:vlπιτρbrετοΗ\ο'ό:~ούδiέστιyμηvττiραvτούόpί"'ι 
ο;τΟΟτάσ'Πι ήόσφάλε.ιατΙ;ς"ΥΟλι-κίας κι:r1τής1((Ιι~vίας. Ι........σ:φές ττρΟς 
τοVτοιΤνα:ιτόθtματήςό:ποατρατεύσεως, διό:τήςό"ΠΌiσςθό:&τrοδοθοUv 
σημ,σντικαi &.οvάμ~ις ι!ς τή-,ι ':tCrpαyωyιιoήy λει-π:ιvρyίαv. ΕΙς ηiν άττr>
ατράτεv::rιv θά χω;ιft:n..ηιιεvιμετό: cvιιόπωι:;, tv ώ μtτΡf.) εtνaι σVτη Sιι-.σ
τη χωρίς YD διαι<ι.6ει...e6 τΟ &τrοτί:λεσμο: τώvα\ματηρώv θuαιώv τοV λσοi/ 
ιια1 χωρ;ς vCr ix~ ή 1t'aλιτεία καi ή ,wινω.ιίσ εΙς ~·ιv τής 
οι:ομμ.οvνιατικήςtττι9έσα.w; . ΈwiτοV...aοόντοςδi.θαμιριμνfισωμεvδτrως 
άπΟ τήv ?I,.CJYO!.lίαv, τ.lv τrpotpJ(O'Jivηv άτrό τΟν τtιριορισμόν τής τrολι:
μιιcήςε:τττ-όvrος, Ίfοαyuο:τοτrοι!"!&1ήόχίι~ιςτώvt.ττικαίρωvστiμε.ίωvτών 
σwόρωv μας, τά όττοiα, 'ΠQ:ρά τάς τrροιι&ΠΌιήστ.ις '1-"Φ;, δίv f.στερξε YD 8 βU.τιώ:::τη ι'! σwδιάσηψις τής εlοfιvτις. 

Ε!ς τόv Ι(ύκ.λοv τώv μέτΡ'..W wρΟς 1fλήt>η tττόνοSοv εΙς -ιήv ε(ρfιvηv 
{rvr!κεικο:iήδραιςτώvτrιι:ριοοιο-μώντώvΟ\Νταyματιιι:ώv~ριώvτοι:ί 
ΛαοU 1'\'"0V1'0U δττοv ::ι1 πιριορισμοi ο.Jτοι δέv εlνα:ι άπο:_cσiτrrrοι διά τήv 
όσι;ιόλιιcnιτήςΧώρ:cς. 

Βοσ-ιk'όςcnιο1Ι'όςτοU!<όμμcrτοςτώνΦι~νεΤ.-σιήCμ:ιri
&.1σιςcnί::rτη?ώς &κομι:μ~ίσ-τοuδιοιkήοοtωςk'Ο:i>\άτrοιοι:rr«,.,-ασις-ιτλή
ροιις ιrαi άνtττιλήτrτοu lοΟ"Π""ολ ιτεiας ίνσντι Ολωv τών 'Ελλήνων. Πό:σ-:r 
-ιτσρέnJ.ιοις bt. τής δημο•<ριnιιcής σύτής όρχής l(σi πάσα ~ιρε.σ:σ t!ς 
τήvδιοikησιv,tίτι:όφειλομl.vηε1ςτι'rvlξαψιvτοVά:μΙ.ΝΙ"ιkοίίόρy~::~V, 
εfτε κα1 εΙς «ι:τ>iχDιισι v τώv -τΜ,pιστάστωv, θό: bcριζωθQ. 'Η Ισότης &-:κν
τι τ::ιV Νδμο..ι Ολωv τώv τrοJ.ιτώv ό:vεξαρτήτc.χ; 'Π'Ολιηkώv φροvημά-r-..w εf
ιιαι τό κUριοv χαραιcτηριατι«ό-ι τοίί ι:Vvoμovμl:νov Κράτους. Τά 6ρyανα 
τf\ςτάξtωςιι:ο:iτήςSιοιι<ήσεωςtvytw:ιθό:tΤνaιιίττnιθιιvσ:διό:τήvαV
οτηpό-v τήpησιν τής .,vvro:y:uατιl(ιi'ς cιfrik ό:Ρχιiς. nάσα fννοισ κομμσ
ηκοU κράτους εΤναι ό:vτiθετος π.ρός τ-ήvlwοισv τής Δημοκρστίο:ς, ι'ι Sιt. 
Έλλό:ς μόvοv ώς τtpαγμι::πικώς 51-ιμοσκ:pατ!«"!\ χώραδίvο:ται vά ζήσr:ι εΙς 
η1v.χnρείσv τώv 1Ι'ττrολιτισμb.ιω.ι 'E.9vώv. 



το... θrομόιlι τής ι&ιοιcτηι:rίας, σmιώτατα σvvι..ιφασμένον μt τήy Ιδιο

συyιι.ραισίαv τΟΟ •Ελλη1ο10ς καi κατωχvρομtνον ηδη δ ιά τοV Σvπάy~ 

τοc;,τό Κόμμα τώνΦιλελα.eέρων θεωρε.i,ύ'ΠότήΥ δημοιφcrτικήντοuμορ

φήν τ~ μικράς Ιδισιc.τησίας, Qς mJράyovτo: προόδοv ι:αl 1fολιτιομοV ~ 

νάμα δέ στοιχε.iοv κοι1οωvικi;c; σταθερότητος καi άτομικής tλιειιθερibς. 

ΠDλιτι dι .. οUΚόμματοc;εl-..α ι ιιΟ:ιrc;nαο-rτίσtιδι 'δΜ.ιν τι:Ίν ιtατ~ 

~=ς ~J ~Κ~\1~=:; :~: u:~ι::~\:;Κ:~~:μ~~; f • 
cπέ.yης. Τούτο~αξUάλλι.;ιvθάtπιτε:ιιχe.)διάτiΊςΙ:νισχVσεωςτώνίιψι
οταμέvων όρyα...ώcπ.ωνύπcι::λλήλων καi tρyατώv,διCι:τής οvστάσtωςνiuιι 
εlδ:κ.ών τοιούτωΙΙ κΦ διά τ.::iί κατο:λλήλοu προσσvατολισμού τής Κτημο:

τ,κής Τρι:JΠtζης, fjτιc; δέον ι«nC:ι: πρώτον Myov νό: ε.lvαι ή Τράπτζα τι); 
λαiιtής κcrιΟιΚ'iο:ς . .Εtνσι άm:ιρiιδεχτον διά πετrολιτισμ{vην ).'Ιώρσν ιιά ι. 
ξαχολοιθήσαΝ ο1 σήμφον "ΠtΣpςrτηρούμοιοι άvσχρονισηκοl δροι κατοι

κίας τώv έρyαζομέlοων. Ιίιvθημ:::ι: δΝ..w πρέτrει ΙΙά yίνι;ι ι: Ιτέ.y'Ι'Jν tlc; W. 
άyρότηv, Ιτί:yηνεiςτΟνt.ρyάτηD. 

ΕθΝΟΣ EIPHNIKON, ΑΛΛΑ ΙΣΧΥΡΟΝ 

'Εν τζ) τrλσ:ισίι,ι τών γtvικωv άpχών έκτίθεται κο:τωτiΡ<ι:ι ή πολιτι-
κή τοU Κάμμ,ατος εΙς τά κι,ίρια θi:μστ"CΙ τής Κ!.&pο.ιητικής δραστηριδ
τητος. 

ΕΙς τό q:φάλσιον τών Έξωτερικώv \.ιπQθi.πων ή τrολιτική τών Φt
:\ε:λε:ι.θiρων διέπ'ε.ται άπΟ ο-τσeερΟς 11'0ρσδόσι.ις -roV Κόμ\Ιατος, ή άξΙα 
τώv δποiωv κσί κατά τΟ πα~ κιcrτι.δεiχ&rι ιο;αί σήμε-ρον τrαρι::ιμέ.vει Δ. 

"'"'"'< 
Τό ΚόμματώνΦιλύ.εvθέpωvlχετσι σττρρώςτής iδia.ς τήςδιι:θο.οούς 

crυνφyαιJίαι:; καi τijς όρycινώσεω<; της ΕΙρήνης. 

'Η εΙς τοίις ιι:όλποιις τού 'Οpyο::ινισμοι.ί τών Ήvωμέ.Ιο'ωΥ Έθνώv ~ 
λωθείcrο: ό:vτίδρασις, μ.σκρQν τοϋ ΙΙά κλοviσ-a τήν τrίστιν trri τδ lpyoι. 
αύτό, κστtδι:ιξΣΥ l:ναργώς τήν ήθιιι;,lν δίινσμιν καi τήν χρησιμότητά -rw 
'Η ό:ντίδρcrσις bcεiνη tπfσπει.ιοτ -πράyμστι ""Γi!ν tκ μiροvς τών δημοκρα
τικών χωρών -προσττό:9ειαv Ι':J"Ι'Οχιιρώσu.;ις τών ό:ΡΧών, α\ όττοiαι έθι.μ.ελι~ 
θηοισ\1 διά τοV Κσ:ταστατικοV Χάρτοu τών Ήvωμένωlι Έθο.οώv. Toιovn> 
τρόπωςάττότδν'ΟργαιιισμQνο:ύτΟνέμι~ι:;έmlyασανκcιiτόδόyμα 
Τροίιμιαν καί τΟ Σχi:διον Μάρσσ).. καi τό 'Ατλαvτιιc:Ον Ιύμφω..οον, τά b
ττοiα, μuιζi μί. τήν ήpωϊκήνάμ.ι.ιναντοίι"ΕλληνικοV [&Υοι,ις κατά τής κομ.. 
μοννιστικήι:; έττιθέ.σε~. lσxov κατσφανώς σωτηρίαν tτriδρο:rιν tτri τώιιι 
τvχών τών tλε\/3tρ:.)ν ).ι:ι.(.:w. 

'ΑπΟ ηlν τι-ολιτικι)ν αVτήν, εύρ~σχομ.ένην άχiιιμη ι.Ις τΟ στάδιοv ό
vcm-τUξεωςVτrδ"'f'Ι'tιιήyεσίcινlσχvρώνΙvμμό:χων,ή'Ελλό:ς(mcιδtχεπ. 
βε5αίωςτήνόριστιιtήνιιστοχί.ιρωσινιtαίτήςΙδιιιήςτηςόσφαλείας.'~ 
λά σrοτrΟς τοϋ Κόμιμσ:τος τών Φιλελει.θέρωv δtν εΤvο:ι νά έιtλιπαρήσ ι;ι 
τrρΟςτοίιτο~σvyκι:m::ι6στιιtήνεlσδοχήντής'Ελλάδοι;εΙςfνο:ο\ο..&ι
πσττ σvναο-πισιμΟν. Θά ό:Jι;ολοιιθήσι;ι τΟ Κόμ'μα καί εΙς τΟ κεφάλαιο~ σU
τΟ ρεοιλιστ.,;ό:ς κατιvθVνσεις, άπο6λbrαν εΙς τήv οόσιαcrrικι)ν έμτrέδωσιν 
τής t.ξr.nερικήςό:aφαλείας τής χώρας μας. ΘΟ:ό:τrοδλόιι-ο δέ.-ιφό-ιτανrόι;; 



• 
:;.,. τ~~ύ~, ,ι;δ~~ ... :~::~~~~~κ~:~=ί~;~:~~7~;:; ;~~ 
;:.•ίι:y~ραίτητος Προί.ίπ-όθεσις πάσης δρασ'!ηριότητα; tlς τόν δ ιε&vη 

Σ wέπιια τής προσηλώσεως της tlς τη.,. ό:ρχήν τής διιθιιοίις σvvερ
γαοίας ι:iw:ότιή'Ελλόςή:nιησ:ετrάντοτεκαίθό:άσχ.fισΌκαΙι.Ιςτόμiλ
λο11 πολιτικήΙΙ ..ο,ιψο.t~ΟΟΊiνης i...aν'tΊ -.ών διι&,ω.,. όρyανι σμών, ιiς τiμο 
ό:ρμ.οδιότητατώνόποίων ίmάyetΌ"ι κα ί η έπiλι.>σις τώνδιεθνώνδιαfΟpώΙΙ 
της. Ή Έλλόc; άwοιφοUι.ι τήv βίαν, ιiτt έμφαν;η ιiτι.Ο'u'Ρtvι:ο:λuμμi
~ην ώς μ ί:Jον ίξωτtι~ι ιιών έlrιδιωξι:ων . 

'Κ 'Ελλάς οίιδε;μίαΙΙ τρέφει bc τrpοκαταλr)ψεως tχθρότητα lΙΙΙΧΥη 
ο1ασ5ήrr0'1'ε τώ11 Χ~ΙΙ τσι:• Ι<όσμοv Εlνο:ι διά τούτο πρ6&,ψ.ος ιιΟ: άνα· 
πτίιξa ~άς αχi.οτις τr,ς πρός δλο:ς τάς χώρας Vπό τόv άπα;ά6ατον όρον 
τού πλή;::οuς ~ai άποδε.δι.ιγμi.ΙΙDu αεβσσμ.οίι τής ί.λοιθερ!ας της ιcα; τών 
δημοκpσ:τικώy της θισμώΙΙ. ~ Εναηι οιί~νΟς άνταλιλάyματος θά Lδίχι:το 
...0 κατα'"Ι\ ταπεινός δοpvφόρος η φiοuδον οicwδήποτι: έπι ρ:pοής . 

Έπισης εipηvι«;ή κai άδολος tT~α t ή πολιτεία τής 'Ελλάδος fΙΙαντ ι 

τών 6::ιοε::.1ν γειτόνων της. 'Αλλ' ίιrrοστάrτα τή11 σL'Υiεδ~ασ,.ιiνηv tπi
θοο ιv τούτων, ή 'Ε>.λό:ς δtν δύvαται νά ίιπολογiζο εΙς -.άς σχέσεΙς ιι.α· 
λής γt•τΟ'.ι:•:Jς τάς όπciας tπιθvμοtl μιτ' αιίτώ11, Π';>οτοϋ ά:-ιο5ει)('θ0 διο 

ty,ιχπελεiφθη 1fλfιρως Κ'Ο:i bοιατ ι Ι<ώς ό:πό αύτCις ι\ Ι<'0τά τής χώρα~ μας 
ίςvφαι&ισα σννωμ~ία. Ή Ι.Ι<υcροθuμία καi ή 1fρός τι\ν εlρήνηy άγάπη 
τοίι Έ\\ηνι<;,.j Λα::ιj Et.• ιiι·::ι: μ.:)ναι αύ;αi άρ.οιετ-.ι.i δ,(ι ..σ έ11ι:aιο.~t

ροvιι τήο.ι ό,ια\ό.ητα Ή χρησιμότης σύτής π.Κιτtι vά άποτελ\1 σvvεi5η.

aov ~ai τών i:Vo μt:ώv. 'Εφ' Ocov δi πι.;.i τοVτοu εέ.,. ίιπόρχοuν t?.υρ.. 

κι;:ςtv5ιiξι ι c;ί.π,6ό.λλι:1Ο.ιι:iςημό.ςο.δ ι ά.λt ιτrtος έypηγορttις 

• ΔΙΑ ΤΟΝ NIKHTHN ΠΡΑΙΟΝ ΜΑΣ 

Ή διΟ:"ΙΙ);)η:Jις τών tνόwι)ων δuνό:.μuον tίς ίw-i rrtδow ttν-.ιrπ011.p ι v6-

μtνον Π?(!<; "'10.1; ά1ταιη1ttιις άοφ-:ιιλιiο:c; -.ής χώρας (rno-.tλti οli:τι~δι:ς 
ιιιqιάλοιιον τοι,ί προγρο:μμο-.ος -.ών Φι λι:.Μι.ιtιi.pων 

ΑΙ '<'(l"rό "Ιό Μξ:w ι-.ο; ό:-:τοφαισι::nΙΙ<αi ΙΙi>cσι ~ώll έ...όπλ:..'ΙΙ δvΙΙ-i,ιιο:.JΙΙ, 

Ιδ ι ο:ι-.[ρ-...>ς ει -.ού i-.pστοί.ι, οι::χτό τής ξε11Cι5ούλο:.ι ό.vτσρσiας, ό:πε.μiιο:pv

!(Χ\1 τό11 tξ σίπής ιc ΙΙ5ι..ΙΙCΙΙΙ Ι<CΠό τ~ς ό:'.rεξαρτησicς Ι<σi ιi(ερςιιότ~"'Ιος τής 

tW;XJς. 'Εφ' ό::rο11 δμ-ως tξαχο..\οι.Εοι:ν \ά Vπάρχοι.v εiς -.άέ5ό:.φητώ116ο

ρε:ίω" μσ·, yτιτ~-ωv χι)ιιi&ς άvτορτώ ... , έ...ε:5ρε:ιιόντω... μ( τό δτrλοv ά1.ιό: 
'Ι(Εiρα~, Εiν έπι"Ιρ(_πε-.οι .σ: .. ιται;απαιιθώJ.'-['11 tπi -.Cw νι.<ώ11 μας, -.όJΌ 

1JόλλΟΙΙ ποV καi εΙς -.0.. διε~ στiδον ό μ-tτσ:πολεμι)(ός σάλc.c. δί:ΙΙlΧtι 

Ωκ.δμη ήρεμήσtι 

Σv...ε:χiζ;wτες προοδtvτι,ι;ώ<; -.ήv ιhrοστράτεvσιν τών ίmό τό; δτt>.α 

ά .. δpώv ιταλσιωο ιtλάισιtων oιc:i αvτι.ιcttaι:n&ιvτες αίιτοVς μεριιι:ώ<; μί 6ν-

:::~~~:~~~:Ε;rε?~π!~~1~~;;;;Ε~~ϋ::~; 
ηόξημ.hοv δγκαι m.ιρόc: τό11 bτr.;)IOY τά νέα διτ/.α έπ ιτρί.ποw 



Υ~:;~~ =~~S: ;~1:7;z.~~ο=~π~~;: 
τοV5ι: άναyχαια δια ~ηv dντψετώπισιv τής άνταρσίας ιcαί δΙό: τη... ό:
λιεiαvτών~ν,επc.:οφελοόμι:vοιδετήςέκτοίποvlλαττι:χπωςτώιδα-
πανώΥ, θά έπιζητή""'..)μt.v τ!)Ιι ποιοτικήy βελτiωσιv τοV Στό.\οv διό; τήι:;: 
προσκτήσεως μικρού άριθμΧι πραyματιχώv ποληιικώv πλοίων ι 

Άvάλοyος ποιοτιιω) βU.τlωσις τοίι m>λε.μιιc:οV ύλ ι κοίί θά tπιζητηθτj 
καi εΙς τήν Άεροπορίαv μας, ΕΙς τΟ δπλον αύτό, tvιαία tι:αί οvyχροvι
σμtvη ιιατό:ρτ ι σις ..,,;r~ πο.\εμ.ικήηίρςι:τώνlwrαμί:νωνο-τWχώνθ'Cπο
τΕλiσΙJ ,;ιι βcο.;ηκήv y.ροιμ;Jι'\1', έπσνορβοvμiνης πόσης κατά τό mχρU.θόιι 
τ.<rροιιιλίστως ό.τrόαίrιήv. 

"Οσοv άφ?ρQ.: τήν 'Π'Ολι rιιc:ι\11 άε_οοπορiαν, τό Κά,ψα τώv Φιλtλα.θέ
ρwν,φιλοδοξε.ϊ...Ο:ό/)ΎQ'Ιο'ώσι;ιaότι\vχατάτρόποιιώcττε.ή'Ελλάς,Ι5οη9ιοl.'
μ!vηάπότΟ Σ χέδιον Μάιχταλ, νά mro6τj ό κι.ίριος παράyωντώvδιε!hιών 
i10εpίωv :::ινyκcΨ.οωvιών lν τfι πρι:>χ(ι τi)ς 'Ανατολικής Μεσοyείοu 

Ώς τφός τltνόΡΎάι.ιωJιvτήςάΥωτάτηςδιοιιι;ήιπως τώv tι.οόπλωvδιι-. 
ιιάμεωv eα i.πιδιώξωμι;ν δπωc; διά φιισικιής tξελίξεως Ι<αί κατσ..\λήλοu 
πρσnαρασχευής ιuχτ.χστij (tιjτη έvιαίαδιCι τΟ:ς τ;::.εiς δvνάμεις Ξηpό.ς, ΘΦ
λι!α~ης; καi Άίρος, lv mοώμ::χτι όχι ίιτrοταyήι; της μιάι; αVτών .ίττΌ τήν 
άλλη\/, άλλά άμcι6-3:i.:ιιι; κοτα\/ΟΟ)πωι; τώ\1 άναy<ών, τώ\1 δwατοτiιτω~ι 
καΙ τώlι 1'!τpιορισμώ11 t«άστης, ά\.αλόyωι; τοίί φuσι,ι;οV σ-τοιχι:ίοv δτr-οu 
πpοι:φίζι:ται W χpηcrιμοτrοιη&(ι. Q~ μόΙΙσ.ι θα Κατασ'Ι"6 δwατόν .,.α 
πρ:,κί.ψ'l ώφtλεια !ιι. τής tllό-fηroς τiΊι; διοιιι.ήσεως. 

ΑΙ f1101Γλοι Sιιιοά!J'ιι; τi;ι; χώρας, άναSε;χθι:iσαι δξιαι της Πατρί
~ τrάντ01ι:μi.ν, r5ιαiτcmχΧχατάτήν01().ηρόνδοιι;ιμσσίαντ~ττ
Μvτο:ί.αςδοι;αι:τi:tt;, ι:Τ110ι ιι.:α15:ξιαι όλης τής σ-τορyήςιι.ο.Ι τής .μερίμνης 
τής Πσφίδος . Στοιχιι:ιώδης ώλά&.ια 1rρΟς τΟ:ς δάφ110ς τω11 ιι:αl Π,ν ~ 
ψο/.ήν τι..111 άποστολή.v brιδά}J).ι: ι τήν αVιττηράν τήρηcrι \10 cnίτώ11 μα
ιι:ρά:ν τ ήι; πολιτι-ις;ηι; διQiμάχηι; «αi πάσης κο,μ,μςrη ιι:ήc; tπιpροή ι;. τού
-:-ου Π'j)Οϊιπe&-...:rιι ά1τοτελι.i ή πλι)pης ι«:ποχV;χ.χτις τής φυσιολογικής i:.
fι:.λ(ξι:ωι;τώινστι:λι.χ.::Jντων~ιτrοιοτικ;;)vιι:α.iίmηρο:ι-ιc.tώvά11"'1)1().ι:ι. 
σηκώς κριτηρίων. το Κόιμμα τi)ν Φι"λι:λwθiρων 80: ιι.:ατα6άλt1 !ξ &λλοu 

πάσαν -προ:τπόrθι:ιαν δπwι; διά δpαvτιιι:οϋ πφιοριΟ'μοV τώΥ δα-τrι»ιώy 
καταοτfί &r.ιατή ~ ~ίωαιι; τώΥ σ-ι.ιν&ι,ιώΥ τi; ι; ζωήι; τοι,ϊ i.Y Vπηρι.;::nίqι 
"ΙΙ"ροιτωwικοίί τών έ:νότrλω., δι.ιι>ό;ιιtωΥ, σuμ·τττ;ιιλαμ6ανομi>ιωΥ τών !ωμά
τω., 'Ασφσ).είαι; 

Η ΔΙΟΙ~ΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣI'ΑΝ ΤΟΥ ΜΟΥ 

την προςπrά9ειαν διαμορφώοτωι; τής Διοι«ήοεωι; βάαιι κομ;μι:rωcών 
ό:vτιλήψtωvΙC'(Ι(ιι:ριτηpίωνθι:ωρι:iτΟΚόμ:μ.ο.τi)νΦι~αUτό.χρη

μα ιΠιοvομει.πι«r'ιν τής Δημρκρατίαι; ιι.αί τοϋ Κοινοιδοv>.ι.ι.rrικοV Πολιτε&. 
μιcπος. τοιαίπη ΔιQίιtηcrις άποτ"..:λε.i οιrγκυι;αλυμμtνην ιι:αθΚ.ρωσw τού σv

στήμσ:τοι; τού μονοχο;ψ(Στισμ:iί, δ δτrοϊος άποτι:λι:i τό κίιριον χαρ.:r;cτη

pιστικόν τfις ά"ιτολι.rταρχι\ας tciXi τού &οιcλφωτισμοi). 



• 

• 

Ιwθtράό.ρχiιkΟI~.)Ο'"tςτοUΚόμμcrτοςτώvΦιΑΕλι:vθiρω~ιr
ναι ό•1ιθiτως ή 'lfp<)O"'n'αθtι~ Οπ~ δώσσ εΙς η1~ χώραν διοίιι::ηο-ιν τι 
μ ίαν, χρηο-τήν καί ά;μφόλη'n"τ:)v, δ ικαίαv wρΟς Ολοuς καi "!fροcτιτή v ι:ς 
ΟλιcΨς, μi μ ίανλiξι~cδιοίκ.ησηιίnrίρ τοϋλαΜ, Ια-ταμ.iνην μακράν τής 
wολιτιιιίjς διαμ.άχτκ κai τών κομ,μ:ατιιιών άνταyωνιςrμών 

Τό Κόμμα τώlι Φιλελαιθtρc.w πιcττdιε.ι δτι ~ιατό κανόvα ή στάθμη 
τijς διοuι;ήοα.χ; άνταττοιφίνε:ται εΙς τό έπίπτδον εΙς τό όποiοv iσταται ή 
Κι.ιδίρνησις. ΕiΙΙCΙι διά τοίίτο ττετττισμέΥΟV δτι, πεpιδαλλό_μt:I'ΟΙΙ διό τiις 
έμ'!fι<ττοσWηc; τού Λc.oU, θα έμφvσήι:το ιιiον τrνε:Cιμσ εΙς τίίν Διοίκησιv 
.. ai δτι θό diρτ;ι αότήν άξιον kO:i 1κσ\ιόy σvμπσρσστάτην π); ό:ΟJαμορφω.. 
τιιι:ής π:ιοοτrαθr:ίας, τή11 ότrοίσv τό ΚQμ.-μο: π;οτίθεται \ά &ναλά6ο. 

ΒααικΟνκαi έπεϊyοvαϊτηματίjςι;τrιμι:pιιιής ΈλλάδοςεΤιιοι ήδιο:
ιιηηκή lπtοκiντρω:τιc;. Ή σημερι...η σιιy«εvτpωτιιιή δρyάΥωΟις, ή έξοp
τώ:Jα τήν θtραπεlcrJ τής 0-αχίσ-της έπαρχιακi)ς άνάy~ς άπΟ τΟ άν-
τρον, ιοtιί μάλιστα διά τού κlντροιι άτrό τό Κόμμα, εΤι.οσι αiτία τής mx~ 
ρα-τηpοuμtνης διοιιcητιχής χσσι.ιωδίσι;, τής διαιωvίσεως καί άποτιλματώ
σεως τών Vποθt.σεωv, τού κσ~ρημiνοv πολιτισμού καl τού μαραζώ
ματος τής brap'l(iας καί τijς Uπαίθpου. Καί tν<;ι διισφοροίίμειι διό: τι\11' 
ίιδροκεφαλικι\ιι διαμόpφωοιν τοιj Κέιrτροv, καλούμεv διά τού αvστ~α~ 
τΌς μαι; εΙς Η)ς Άθήνσς δλοι..ς δι' δλο:, καi δι' αίιτήν άκόμη τη., ίr.τόθε
σιν τού άρτεσιcrνού φ.ci:ο.τος μιάς m:φctμεθopiov κωμσπόλtως. 

τό Κ6μμα τών Φιλελεuβq:ων bι«μ:ι.ν fίδη τΟ τrρώοον 6ijμcx τi;ι; 
άποιιεντρώοτωc; διΟ τijς μετcφρu~μ~'εω ο; τού σνστήματοο; bιλoyijι; 
τί.w Νομαρχών οϋτως /';.';ατι; νά μή im-οτελούν τrλiον ι:nίτοί δρyανα τοίί 
διορiζσντοο; ιcό.μματος. ΕΙς τοVς Νcψόpχας θCι &flvOVν δλαι al chτο:
ραίτητοι όρμοδlότrιτια; δια νά διοιιιήσοuν πράr,ιcr.ι τι'ιν tλλryνικι\ν ι. 
m:ι.ρχίαν, λύσντες "Ιό: τοπικά πρσδ.λήμcnα δό.-σtι γενικών μόνον όδηyιών 
τοϋ Κέvtροιι. Ή μεταρρί.θμισις /Κι. lfροχωρήσι;ι είς τί'ιν &ποκέvtpωοιν 
τοV δεvτiροv 6αθμ,οιj. Έπlκεφαλής όμάδων -.ομών, τφcισδιοριζομlνων 
ό:πδ Υtω'ypαφικοίις, Ο'Vy«οινωνιαιrοiις καl οΙκονομικούς δροιις, θά ττ
θούν Φ:ομμάτιστοι προiο-τάμεvοι δια να ουvτονίζοvιι τη, δράοιν τών 
Νομαρχώy οtίμφωνα μi τάς ιιατεuθι.Μπις τού Κiντροv κ;αί τός έπιδι~ 
ξtις τού πληθuσμοϋ. Τήν Cποκlvτρι.χτιv θά τrροωθήσn τό ΚόΙΙΙ«Ι τώv 
ΦιλεJcιιθtρc.w ιcal εΙς τδν οlιςονομιιΟΟv τομέα, οίιτως ώστε: να ι«m::ιστQ 
δwστι\ ή fyιcαιρος n:rl όρθολογιστιιcή διά9εσις τών ίmtρ τfν; έπσρχ iας 
lfροωρισμlvων lfιστώσι:ωv. 

Έξ&λ.\οvτό Κόμμ.ατώνΦιλε.λιtι..θiρωvθάtφαρμόσα lfλή~«αl 
θάc:h<rmύξι;ι τόvθι:σμόvτfκαύτοδιοικft<π.ωςτrpώτοvκαίδt:νrtροv6αθ
μοιj οιJτως ώστε ο! πολiται va διαχειρίζωιrται τrράyματ ι άπ' εVθιεf.ος 
τάς ΤΟlfι)(άς ίιποθtσεις των. "Ολα τά κοινοτικΟ: κιαί &ι,μοτικΟ: αuμδ«i
λια βά προί.ρχωνται ό:πό iλ.ειιιθέραο; l.ιaλoyciς, &α τε.θiί δi ό:μέαwς τiρ. 
μα tlc; τήν κuδφνητικιr,ν Π~μδασιν εlc; τΟ τi;c; αίιτοδιοικήατωc;. 

Tfλoc;, άναπόοnταατον μipoc; τήc; μφί'μνης διΟ τη, διοίκηαιν τijc; 
χώρας; tfkώρryστ τrciντΟτι: κai θι:ωρι:ϊ τό Κόμμα τών Φιλύ.αιθi.ρων τΟ 
ατορyικόν tιιδιαφiροιι τijς Πολtτtίαc; διά τόν &παλληλικόν κόσμον. 

~=::~.tσ:;~~~ eaσ=~~;x~~~~~:~r; :;~ ά~~~:\'ι: 
I 



ιcι:ι:i βά Vιτ-φασnίο"υ τι)ν Διοί~ο:ησιν tνo:vrίov τrάσης δλα6φό:ς ιhο-,..Lίξεωι; 
ι:Ις αιfnlrv. θα lφαρ;ιόσa σταθερώς τήν άρχ.ι\ν τής έτlιλοyfις τών στε-
λεχώΙΙ~άστιπροσόνι-ων,δtό:διαγωνισμού,•καi θό:~νήσuδιάτt\y 
~ονκαίό.ρ'l'iσνtφοpμ.οyήντούθwμούτού'λνωτάτοu Σvμδοuλίοv 
τών Δημοσίωοι Ύττ.ν.λήλωv. Θά διαιρίινu τό σύοτημα τής μετα:παιδώ-

~ο:"~~~~0~λ=i:~~ ~~ε:~/:::;~ ίr 
ραν τής Vττηρrοιακής των σ-~ώιοδpο;ιίσ"ς μ(. σκοnόν \Ι(ι &ληώοο οt
κοvομιιο;ώςτήνθίσιΥτ(οΝ 

Παρι;ιι).).ftλως άποδλέnτι τό Κόμμα τWν Φιλελwθi.pωΥ εic; τήν ιια-
τοχUρωοιv -.ιϊς βί.πως τών Δrιμοτι~ν ~ο:αi ΚοιΥΟη.ιιώΥ Ύτrαλλή).ωw, 
ιr.ατ' άιιαλοylαν τ.Ι;;r.ι Οιό: τοVς Δημοσίοι.ιι;: 'Υπαλλήλους tσxuόvrωv, καi 
ι:Ιδιιιώτtt:οΥ βά με;:ιψvfpu .διό τr\ν tξασφάλισιν ε:iς αVτοUς μονψάτη.
τοι:; , σνντάξtως ΚΟ.] ΚΟΙ'Ιο'WΙΙΙΙΙής άι;rφαλtσtωe;. 

Ν'Α ΝΥΞΗΣΩΜΕΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΝ 

ro χcφαι<τηpι01ΙΚόΙΙ "Ιής 'Ελληνικής Οίκονομ[ος ι:lvr; τό χαμ.ηλόν 
κατό:κάτοιιιονι:Ισόδημσ,ήίm«Ιπ-ασχόλησιςτούttλη&.ισμούιrοiήμqά
λη όσ-τάθεια τού iσoζvy iou lfληρωμών 

"Ήδη πρό τών tx τοVτrολtμοι.ι ιι:σταστpοφώντό εΙσόδημα ι:Iς'Π'"Ο)... 
Μς mριφι:ρε.iας Ι<αi ι:Ις tUρvτάτας τά.ξεις, ήτο κάτω τοV άνα::τού ~ 
ρίοι.ισvντηρήσ~. 

Τό Κόμμα τών Φι).V.(.v$φων l.μ~ίτοι άτιΟ τήν άρχήν τijς ιι.οι
νωνιιιijςδιοιοι~ηςκαiπ ιcττ εiκ.ι εiςτήνόνάyοιηνδιιιαιοτiρcις ιιατο
.οιι'iς τoii εlοοδήμcnος ώο; εiς δοι;ι;ιιι:Ον αiτημα πcίσης δημοιι.ρο-τιιιώς 
lιρycινωμi~ης wολιτείοt;, θά brιδιώ~π δί. τήν lφαρμοyήν oUτiio; dς 

=ί~;~~~~:cι;cι~~=~~~~~~~;~;~~~δ~lιι:,: t} 
άγε:ται οόσ ι t.)Sώς τό 6ιωτιιιόν tπiπώον τΟΟ λαοU διό: μόνης τής διιιαiσς 
κατσvομής τής ιίπσρχοι.ίοr:ς άθλιότητος. Άπαραiτητοι προιιπο~ίστις 
διΟ: τήν briτιu~ ι ιι τοU ιιο ι νωνιιιοϊί <nιoπoii tiνο:ι ή αιί(r,σις τoii ι:iο-ο
δήμcnος ιιο:i ή (ξα::Jψά:λισις π.λήροuο; άm:ισχολήσ"tως δι' 0\οuς τοUς 

1f0λίτο:ς 

Εiι.οαι y~~ωστό~ δτι τό Κόμμ.α τώι.ο Φιλtλαιθέpων έπί Άρχηγiος τοV 
μεγάλου ίδρι..τοϊί τοv 'EλtuEk.ρou Βηιζέλ~ lταμε τήν πολιτιιι.iιν τής 
οίιξήσu.ις τοU εΙσοδήματος διό:τί)ι:;όξιοπο.ήσ~τοUάνεχιμεταλλι:Vrοu 
τrλοVτοu τής Χώ;χ:ις. ·εθtσt δί τοίίτο ώς άξοι.οα τής οiκονομικής τοv 
πολιτικi;ς εΙς tποχήν ιιχrτό: τήν όποiαν άλλοι έ)('(Dpακτήρισον τΟ:ς βλl
ψεις ι'ΙC.εivας ώς οlκοi'Ομικόν ρωμο.ιιτισμόν. Εiνσι σήμερον πολλαπλcοία 
ή πίοστις τοU Κόμμ«tος εΙς τάς άιιτιλήψεις αύτιiς, μετό τήν παιιηyυρι
κι'\11 tκ τών πpαyμάτων διοισiωσiν των. Πίρσν τούτου ή -τrολιτική ο:Vτή 
ια:ιθίστιχτο:ι σήμερον t.πιτσκτ•ιι:.ή ιι;αί άκρως bτείyοvσσ ώς έιι τής άνάy
κηςνό.tξο:cτψο.λΙ~άπο.Ο"")Gόλφ";διά. ""Ιάςχ ιλιάδος ""Ιi:ινcττpαηvμί;. 
\'ωΙΙ 'Ελ.λήΥ(,Ιν αiτινtt; πρόκει""Ια ι νά άπο5ο9οϊί~ ι::ς ""Ιή~ πα,:ιαyωyικήν 
Μιτοuρyίcιν. Δ[ν πpάuι""ΙΟΙ μόνον περi ή3ικοϋ ιι;αθήκοντος τής πολι
τεiσ.ς. άλλά καί περί στοιχειώδοvι;; οlιιοi'ΟμΙκής καi ΚΟΙνωνΙκής όνάγκης. 



• 

• 

'Ο διττός αUτός Ο1<ΟΠός τfκ: ο:Uξήσι:ωc; τοίι εiσοδήματος ιι.σJ τής 

τrλήροvς άπο:οχολήσι:ωι;τών 'Ελλήνων θά έπι.διωχθι)διά τών tξής: 

Ι) Όλοιιλήρωσις τού κcrrαρηοθέvτος προyράμ1Jσ:τος άi'ΟΟΙJΥ«ρQ
τήστωc;,, τrpο'Υ'(IΟ'Ο'ομ&ων τών μqάλωlι έρΎων άξιο'Π'Οιήστως τοV φι..σιωU 

τrλοίιτοv τής Χώρας. δτrως ,-ά υδροl)λεκτρικό, τά &.ρδεuτικά, τCι lpya 
tyyειο6ελτιώαεως καi τά όρuχιωι.ά. Παράλληλος ίδρυσις vWN δαοιια:7w 

610μηχαvιών wρΟς b:.μ.ετάλλαισιν τών έyχωρίων πρώτωv Uλών. Kai αί.rτό 
μέν 'Π"pο6λiπονται καi σήμερον εΙς τά σχt5ια τής ά\ιασvyιιροτήσε;ωι;, 

bιεί110 δμως τό όττοicw Vπδcrχcτο:ι ιοcι:i θά tf?<ΧΥματοτrοιήσ"ΙJ τΟ Κόμμ.ο 
τώ11 Φιλύ.εuβί.ρων ι.fναι ή &μwος μ.cτά6ασις άπό τήν λιμyάζοιισαν ΚΙ> 

τάστασιν rώΥ προyραΙΨάτων εΙς τό στάδιο11 τί';Ν yoρyώv bnτλιατων. 

Τόy['JΙΚόvαiτημα σήμε.ρον εΤvσι: c•Έρyα καi δχι w>.ioν 0'\.φ.δοίι).ιcσ. 

θά τε:θij πρα')1μαηιο:ός σwτοvισμός εΙς τήv θtσιv τής σήμερον 'Πα~ 

ρσJμlνηςχσσμωδίσς. 

2) Επιδίωξις τής σννεχίσε:ως tiς τόιι άιισyκσίον 6οβμ(w τής 'λ,. 

~pιi<.Cl\'ικi\ς6οηθιι.ίαςδ'frωςηδηt.ξετfflη 

3) Σίιντοvος ιιαi σιιστηματική άvάτm.ιξις τού Τοvρισμοίι. Ή 'Ελ
λάς, πλοvσιοτrαρόχως τrεπροικισμέvη Vπό τοοριστικήv έποφιv, tλάχιιnο 

fχει έπιτελtοει πρός άξιοποiησιv τοV πλούτοv ούτοV. nρδ.ιειται tv τού
τοις m:ρl ττηyi)ς ή όποία διό; πλήροι.ις έκ.μεταλλείισεως θ' άπο6fι σποu
δαίος '!fαΡ(ι-γω~~ οtκ.ονομικi\ι; taoρp:miας διό: τήv χώραν 

4) Κινητοποίησις τής Ιδιωτικής άποταμιε1Πεως ιι;αi προσCΧ'ΙοQ'Ι'ο.\ι
σμό<; αύrής πρΟς mχραyωyικό:ς τοπι.J~τήσεις. ΤοUτο θό: έnιτωχθό 6χι 
μόΙΙCνδι·.:tτήςδημιουρyiαςl~yέvειόρωνε!ριiνης, άv~ίαςκαiοlιιο
\/ΟμΙκi\ι;; σταθrρότητοι;;, άλλά καi δι' εiδικών VQμσθc"ιικών μέτρωv Wοιο
ούvτων τό:ς ττ~ι>-~yωy κUς τοποθετήσεις. 

5)τεχvιιά!μ.όρφωσιςκαinροσyωyήτήςτεχνικ.ής\κανό11f1οι;;τοίι 
έοycιζaμt.οvnληθuομοίί. Ή εύρνιέjΧΣάξιοποίησιςτήςέρy<Χ1ικής;f:ιwό. 
μεωι;; κai σίιτή &κ.όμη /ι chrόδοσις τών nαραy(J)'ικών {ρyωΥ tξαρτώνται 
άπό τήν ό:Wφωσιv τοίί wοιοτηωύ έπιπiδοu τήι;; έρyασίαι;;. Τοίίιο εl~οα~ 
σήμερον χαμηλόν ε[ι;; Uρισμένσuι;; κλό:δοuι;;, παρά: τή~ fνi'U'oν δεξιmε.
κνicrvτcJ•Ελλιy.ιος. 

6) 'Εντός τού n).αισiοu τής yεvικωτέραι;; διοικη'1Ικής με"l'αρρι.θμ~ 
σεως, άvαδιορyάv •• χης τής οlκ<»Ομικfιι;; διοικήσεως, ή όποία fχε:ι tίτrοστiι 
φθοράνtκτΟιiμΦ;ιοχρονίοuπολέμοuιcα:iτήι;;yενικωτέρσι;;κ~ 

"""<· 
7} ΠροUπόιθεσις τής tπιwχίας ο1οο..δήnοτε οΙκονομικού nροyράμ

μστοc; εlvο:ι Ιι tξασφάλισις οlκοvομικ.ήι;; κai vομισματιιcής σταθιρότητοι;. 

πρώτον δέ πρΟς αύτήν 6ήμα εlι.οαι Ιι Ισοσκ.έλισις τάί προVπολσyισμοίί. 
Αύτη vοε.iται oVxi ώc; κενόν yράμμα, ό).)..' Δι;; 6ασικό~ άξίωμα, δι6η 
tλλι:ιΙΨστιιιόςπροi.ίπΟΝ>yισμόι;;σημcιίvειό:στάθεrσν τοιί νομiσμστοι;;, 
ο1αδfιτrοτεδέψορολοyiαεtι.οαιιcαλλιτtρατήι;;wληθωριιιήςκvκλοφοpiας 
'Εφ' δσον έξακολοι.θοίίv α1 lnιαπότρετττοι fκτσιι.τοι δσ:!Ι"άvο:ι τΟιi Κρό.
-:ους,τόπρόδληματτ)ι;Ισc:ιmι;ελίσεωι;τοUnρcιϋπολογισμοίιβό:~ 
μείνuόξU,τόδέΚ6ιμματώνΦι~ρωνά1Jοδλέπειεlι;;τή~κάλι.ψ..., 



τώΙι όιτάκ-τωιι &:mcrvώv άφ' ένός μtν διό: τής tπιρρίψεωι; τοίι σχετικΟ.: 

φορολο-yιιι.οV δάροuς tπJ τών μεyσλuτέρων εΙσοδημάτων, 6:φ' tτέροu δt 

διό: τήι; ~ιιι.οπήι; δλων τών πτριr.ών δcmcn.oών καi κόθε είδοvι; σπα

τάλης, οVτως ώστε να άποφαιχθΟ κατσ τό δι.ιι.στόο· ή χpηοιμσποiησιι; 

χρημάτων τής άlo'CXt7\l'y1(ρcrrήστωc; διό. τήν Ισοζίryισιν -τοϋ προVπολοyι
σμο(). 

8) Φορολο'yιιul μεταρρύθμισις μέ δUΌ δασ:ιcΟ:ι; ιι.~ις: σ) 

("Ιpοο5αιτιιcώc;tντοw.πiρα~ησιι;τώνμ.εyσλvrίρωνεlσοδl')μάτωv, 

ή όποία άπστελε.ί καi ιμtαν ί.μμεσο\1 μορφήν {1\ο:ιδισ-.ομήι; τοU εΙσοδήμα

-τος. 6) Βαθμισίb: μεrάβwις τού φορολοyικοV 6άροuς άπό τοίις έ,ιψ.t

σους φόpοι.ις, ο\ όm)ίοι πλήττοw nτρισσότεpοy τάι; λαίκό:ι; τάξεις , ε!ι; 

τοι~άμt~ο\όττοίοιάιm;ιm\)i(ρίνcινταιε!ςτόαiτl')μ(Σ-ιήςI(Οι14ο)'11ιιι.ιϊι; 

δικαιοσVνηι;. Δi.ιι άρις.εί δμωι; πρός τούτο μ ία φορολοyιιaί) μπσρριΆμισιι; 

ι:;στό χαρτ! ... nρέτrει αίιτή ιιά tξασφσλισθij κcι:i θά tξασφα.λισθό tξ ό

λοιcλήροu εiι; ηiιι πρcryμ.aτιιcCmrra. Έπiοηι;, προτού άποφα.σίσa ιιtrιιεiι; 
;ιiαιια(ίξησιν τi)ι; φο;:ιολοyίας πρέπει ιιά εf'.'Ο:ι 6έ.6αcος δτι οΙ flδη tττιδε
δλημιέvοι φόροι, ιςσίτοι tξ όλοκ.>ijροv εlσπραπόμε...οι δiν .tξcφιcοVιι, 
πpάγιμα τό όποiον δi:v σvμ6σίνει οήμεpοy. Σήμεροv "ΠΌλλάτώ\1 μεyσλ~ 

τ~ρwιι εiσοδημάτων διαφεUyουv τήv φορολοyίαv. Ή διαφvyή αιhή, tφ• 

δσοv δtιι εί'.'Ο:ι όττοτt>cσμα . μιciι; Mxov εύ110ίας, όφείλcται άφ' bιδι; μtν 
εΙς "rtήv tλλιπη φορστε)(Υικήν όpγάιιωσιν, άφ' έτi.pou δέ εΙς τΟ yεyovό<; 

δτι mτά τi!ν Κατοχήν καί ιμετό: τψ Άπτλεuβέρωι:ην έιιεφανίσθησαν ι.οέ.οι 

tττιχειρημcτίαι οΙ όττοίοι ιι.ιατορθώ'JΟV\I ιιά όττοιι:ρύτπΟtJV τό φοpολοyιοιι.ά 

τωv τεχμήρια. Τ ό Κόμομα τών ΦιλU.εvθέρωv θό: τrατάξa αύcrτηρώς τι)v 

άντιλ:αiκήv o.Vn\ν ιι.ατάσταισnι, διά τήι; όττοίας ~· ~-~αι σιu::nιδαλωδώς 
ο1όλί")'(:Ιιε1ς6όιροι;τώvπολλ/.:Ν.Έξ~,δtνάρκ.εiνό:brι6άλ.ωμι.v 
l:να 6μωον φόροv, άλλά τrρiτrει ΙΙά φροντίσωμειι ώστε ό φόρος αύτός 
ΙΙά παραμc:ίνa πράyματι άμεσος. Σήμερον μ..έyσ μέρος τών άμέσων φό-

:;:ν~α6;~~=~.ε~~~κ;~~ι;κ~;::ε:eνν ~ς~~ tJ 
m:rρε.~ισιν τοV άντιιwιιιωνiΚIΟίι τοίιτοv φο:ιvομbοου δέv άρκ.οW τό: άyo
pcrνcψι~~:O. μέτρα.'& παραλλή>.ου ,φός τfτ.ι 6ελτίωσιν τοίο άyι:>ρ(Μ)μι

ιcοϋ συστήματος, τό Κδμμ.α τών Φιλιλευθέρων θά έφαρμδσο μhρα ά

"11"'0"Ι"ελεσματικιάώσττοl6.μεοοιφδροι6χιμό...οvνό;ιι.ατσ6άλλωνταιχωρiς 

διο:φvyάς,άλλάιοαίvό~ιάπόέκεί'ι11:>1.1ςεlςτοίιςbττοίοuς 

ό'οlόμος τοίις tπιΜλι:Μι, χωρίς μεταδίδασινεlςτοίιςώμοuς τών οlιι:οuο

μικώς άσθειιεστtρων. Mi. μίcιν λί.ξιv ή ττολιηκή τοίι ΚόμματοςτώvΦιλε

Μuθέρωv εfιιαι: "Άιμιwοι φόροι, &μα-,.οι φόρο ι χωρiι;; δι.αφνyήv, /Χμωοι 
φόροιχωρlςμΣταδίδαισιν. 

9) Δεδqμέi'ΟV δτι ό Vψηλός φόροι:; εΤΙ'CΧι πολλάκις άνο:οταλτικΟς 
τών πcιραγωyικών tπεν&Jι::ιιει:.Jv, τό Κόμμα τώv Φιλελεvθi.ρων, άποδλέ
ποv εΙς τήv πάσΌ θuσίςι: ττροώθησιv τής άι.ασιιyκρ:>τήσεως ιοαl ιiιιάπτv

ξιv της Έθvιιι:.i}c; ΟΙκονομίας, πιχrriθεται vό: έφαρμδσa Ματτωμtνα ΦΟ
ρολο'γιΚ<Χ ποσοcnα εΙς τό εΙσοδήματα τών tπιχει.ρiισεων btε.ίνωv α\ ό
ποiσι άποδε:δειyμbιως τό: χρησηιοττοιοίιιι εlι; νέας, παρcryωyικας ~ 

δύσεις. 



• 

• 

10) ~Αpσις της φοpολοyικfκ ά&.δαιότητος ή bποία χαραχτηρiζει 
όλόκληροvτiJv μ.εταπολεμικr')νπιεpiοδον. Ή έφαρμοσikίσο:έmχο.€.ιλημ.μέ

...ως φορολογική άw:Sρσμικbτης, ή έπιδολη -τrαντοίωv εΙσφορών καi έι<

τάις:των φόjΧ.)ν σuvε<τέλεσαv ε!ς 'Πήv δημιοιιpyίαν δι.ιι:τπ•στiας καi άδε

&:ι:ιότryτος εΙς τοVς έπιχει-pημcnίας, ή όποία t'πiτεινε: τirν καi tξ δ.λλι.:n 

λάyων ίrφιστ<:rιμένην δισταο:τικότητα . 

Ηλος ή 'Ελλάς, χώρα σκληρώς δσκιμαο&iσο: καi άγωνιζομέvη vά 

tτrcnιεCιp-o σχετιΚ'Ι'ιvοlκονομικ.ήνώρι.ιθ;μi'αν, δέvεfΙΙCΣι δυνατΟννό:έπιτρέ
ΨΙJ εΙς tαuττ\ν οVδέ. την t.λαχiστηv διοιιι.ητrκήν ποΝ.ιτϋ.ειον. Πάσα οltιο

ι.ομιχι'ι προσπάθ~ια τrριέπει νά άι:α_ίσr:ι άπό ούστηράν πψισuλλοyι)v είς 

τήv διαχtίρισιv τώv δΓ1μΟσΙQ'ΙΙ()μικ&ηι πόρωv. Ή ό:πf.ιοτrοίησις τής διοι

κήσεως. διευκολιΝΟμένη σημανtικCι: άπΟ τι)v δοικητιιι.fιv άποιc.Μρωσιv 

καί τήv αότοδιοίκησιv, θCι: εΤvσ:ι έκ τώv πρώτωv μελημάτων τού Κόμμα

τος. Τά Ύποuρyεiα θά σvyχ:;,)<\.u.θοίίν κατό: τρ&ποv όρθολσyιστικόv .ιαί 

θό: πφιορισθοίΝ εΙς τα άτrολι.ίw.>ς &-.αyκαία. 

Φό;:κις σημαίνει Ιδρώτα τοίί tpyαζqμiνO\I .λαοίί ,ιaaJ ή τψία δια

χείρισις αUτοU ό-τrο'f'ΙΙ).εί ΙφQν ~ρiωσιν τών δια,χ,::φιζqμiνων. Ή 

.S:crτo~yoι; <rΠατά>.η τών δημοcΝων wόρων, άw'οτελοιιμέ.νων inrO εlσψο
ράς τών φορολοy~μ.iνων, θά κcπασταλii άμiσωι; καl έξ Ολ.ονν..ήροv. 

Τό Κόμμα τώv ΦιλελειΑέpων wιστείιει δη ή άι.οαμόρφωισις τής φο

ρολογίας, τήv ότrοίαν προτίθεται νό. πραγ,μαrοτrοn)σΌ κσ1 η δικαία καί 
ό>.οκληpωτικιfι έφαρμοyή της εΤvε lκαva:J νό:tτητελέσοuιιτΟιι φορολογικόv 

ΟlQΟ'Πόν, τόσον τΟιι ταμιε.ι.."fι.ιόν &rov Ι«Χ] τόν κ:οινωνι.κόv. 

~ΑΙ ·Ν'Α ΣΊίΕΡΕΟΣΟΜ'Ε ΤΟ 'ΝΟΜΙΣΜΑ 

Ή σταθtpότης τΟΟ ι.οομ·iσμστος άποτtλεi τόv άκροyωvιο:iον λίθοv 

'11iy:; ο!κοvcιμικ.ής !σορροπίαςtcαl τής όvασvγκροτftσεως. Έ.κτός τής I
δίας αVτοU στα.θερ&τητος, οιJδΕ..ο δλλο μέτροv η δια6ε6Ιαίωσις εtναι iκσ

νη νά tμ~' ow τηv άνσyκαiαlι tμ.πιστ<::ισύ.ιηv ε[ς τΟ ιι4μισμσ. Ή στα
θερ&τηςαίrτήθό.έξασφαλισ$δ: 

α) Διό τής π~ματοποιήσεως τώv άΙΚ..Πiρw b<.τεβε:ισώv &,μοσιο

wμικ&ν άρχώv. 

6) ΔιcΧ λελογισμbvης "Πιστο:.πικής ΠΌλπικής. Αύττ'ι σννίσταται εfς 

τι'ιν δ:σκησιv συγκ.εvτρc.ττικοV t:λέγχω τής πίστεως διά δάνεια 6:νει.ι ώρι
σμέvςψ πΟΟ'<:Iίι, οVτως ώστε τά "Πιστωτικά κεφό)αια νά διοχετε.ύωvτσι. 

βάσει ό-vτικ:ειμε:vικώv .cal δχι προσωτηκών ΚCΙ1 κομματι!<ώv κριτηρί:.JΙΙ, 

i.κεi δποιι θά ε:ί:ίροw τήv κοι\Ιω\Ιικώς 11(:ψ(Ιγωyικωτiρι:r.ι χpησιμΟΠΌirpιv. 

Τοίrτου έξασφαλιζομένοιι, καθiστttrαι δvvcrτη ή είιρvτέρα διό.6εσις πι

στωτιι<.ώv κε:ψαλσίων, δεδομiνvυ δτι τό έιιδιδόμε-.οv χρι\μα tφ• δσοv δη

μ.ιοuρyεϊ vέov πιχ>ϊ6v, δΕ.v εΤ...σ:ι 'Πληθωρικό\1. 

γ) Διά τής κινητοποιήσεως τής χρηματσγοpδ:ς, ε!ς τι)v όποίαν 00; 
σuvτελtσοι.ιν ή δημιοvοyία προϋτtοθέσεωv tλεuθερίας κινήσεως τοίί χρή

μcπος ιcαt fι tφ:σφάλισις τC:ιν •αταθέστιων. 

δ) ΔιΟ: τοV Vπο6ιδαοψ.οV τοΟ τόtι::αJ/ δ όποίος σήμqχw λ&yr>J τ~Ο 



μqοάλοv τοu ίιψου.:; άπvιτλεί σοδαρΟν 0\.ΙV'f'(.).εστν cα,}ξήσεως τού ιcδ

στοuc; πο:ραyωyfκ ιcο:ί ίιψώστως τοίί τιμαρίθμοu 

Ή ιττσ:&ρδτης τσϋ 10μίαματος δέ.v lξαρτδ-ται μόt.ον bO τfty 11'1> 

σοτικήν χαλιiΟΥώyηαίν του, 6λλά κο:i άπδ τb\1 έπαpιάj tφοδιασμόοι τής 

άyοράςδι'tμττορε.vμάτωιι.θό:έπιδιωχθίiC71.Μ:'Πώι;σuστηματnα'ικα1 ~ 

μιιcη εlσαyωyή εΙς tπcρ.cεϊς τrοσότη-π:n; εlδώΥ πρώτης όνά-yκης, ώττ 

;οό: μήν ίιτrάρξ'Q (rn-0 τήι; l!"λαιράς σότήι;; αiτι011 ιJιιιώστως "fώντιμών. 

Ή σταθιφά έσωtτριιgή άξία τοU ιιομίσιμιcnα; άποτU..:ί τήv 6ό.ση• 

τfiςσταθερδτητοςτήςέξωτφικiiςτουάξίαςt.φ'δσονκ.αiοiλοιποJπα

ράyοντες οΙ ότrοϊοι τήv τrροσδιορίζοv.ι βά πραyμcnσποιηθοW διά τής 

ιcοτω-τtρω οlκοΥΟμιιtής πολιηκijς. 

EYHMEPIA ΚΑΙ ΠΟΛΙτΙΣΜΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΧΟΡΙΟ 
Τό Κόμμα τών Φιλύ.ειΑ3έρων τΟ όttoio11 άτrό δεχαε.τηρίδων σuστη. 

ματικώς l.ρyάζεται διά η1v !ν ylvει έπιιιpάτησιν τών δημοιι:ρατικώΙΙ &ι> 

χώv, tμπνiε.ται καi κο.6ο5ηyεiται άτrό αύτό:ς καί είς τηv άyροτικήν 1UU 

πολιτιιιήv. 

ΉΓεωργiαόπο'!ιλείάναμ,φισ6ητήτωςτήνδάσιντής;δλης'~ 

ιιικής οΙκονομίας κο:i ).hy~ τijς μεyιαλυrtpας άξiας τfις γεωργικής 'Πα

ραyωyής καΙ λόy'-' τfις άριθμητικijς ίιπεροχής τοV άyροτικοΟ πλ~ 
σμοΟ. ΆπΟ αύτήν i:ξαρ-rάτ;:ιι κατό: μtyιστοv μέρος τόσον τΟ έμπδριον, 

δσον καi ή Βιομηχαν!α καi Βιοτεχνία 

Παρά ταϋτα ή έρyασία τώv γεωρyώ11 δt11 ό.μείtlεται tm:ιρκώς ούδί: 
~ρώς. Κvρι~τερα αΤτια τοϋ φαιuομέvοu aVroV εΤι.σι ό Φεπαρκι'κ 
κλήρος, τό άvuδpo11 τού έδόψους, ή [λλειψις έπαρκώΙΙ παρσyωyιιι:ών μί.~ 
σw11 καi σvyχρι:wισμοιης μοοφώσεως τού yεωρyικοϋ πληθvσμού, "Ιι ι.. 
rrcrrroίωv λόyωι.ι δvσαvάλοyος tπι6άρv.οσις τi;ς παραyω-yi;ς, αΙ ό.τιλLiς 
σvyιι:cινωΙΙiα.ι κui δλλαι ~σι τού έμ.πορίου, al δποίαι έΙΙίοn. καθι-

στcΧΝ.;;~~;:: ~:χ:~: δ:=~~~ε;;~:~:· καιαtριίχετα: μο- ~ 
11ίμως σ)(ι:δό\1 άπό Q[ΚΟ'ιΟμΙΚήΙΙ στεuοχωpίαΙΙ, ό.σχέτως δt μέ τη\1 πτώσιΙΙ 
τώv τψώ11 τώ11 yεωρyικώ·ι προiόντωΙΙ διέρχεται σο6σρωτάτη11 κρίσιΙΙ. 

'Η Δημοιιρcnίcι 8ά '!Ι"QΙΙαμείνn &νtu -πτριεχομtιιοu καi ό '!τ"Ολιτι~ 
σμΟς ΔνVπο.JΙ'(ΤΟiί clς τfιν χώρα11 μας, tφ' δ:το11 «.., Lξασφαλίζεται ικ
yαλvτiρα οlιιοvομιιιη &vc:σις εiς τάς ό:yροτικάς μάζας ιcαl δί.ΙΙ κιαθί. 
αrrCΙΙΙτα ι ιιιαl αό"tαi κοινω11οi τών έκπολιτ ι<ττ ι κώv άyαθών, τtιιει.ιματι.κώ l' 
καi Uλικώv. ΕΤ-.ιαι τούτο τόσο•J μάλλοΙΙ έπϊδε.δλημbιοv καθόοΟΙΙ ι'ι tξό
ψωσις τής γεωργίας θΟ; fXfl ώς tτrσκόλοuθοΙΙ Ι«Χi ΤώV 5λ).ωιι τtλοι.n-ΟΠα
pσyωyιΚώ\1 κλάδων τή11 όνάπτvξιv. 

ΤΟ Κόμμα τί;:Ν Φιλι:λει.θέρων άποδλέπει εΙς τη.., θqχχτrείαν .,.;:;,ς 
m:ριyραφεlσης ιcαταστάσεως διά τCΝ tξί)ς μέτρωv; 

Διά μr.ycΧλων έyy~ιοδελτ ι (.Ιτι ΚώΙΙ fpyω11 , τά 6τ:οiα σήμε:ρο11, χάρις 
εΙς 1li1v 'Αμερικαvικι'tΙΙ 6οήθε.ισν, Bi11 άποτελοίιv άτrλώς σχέδια, άλλά 00-
..ατbτητας, α! ότrοiαι &Jο,σvται άμ.έοως 11ά πρσyματσποιηθοίίv. 

Διό τi;ς διαvομi;ς εΙς άκ'fiyμοwς καλλιερyητός τώ11 μqάλων άv'ρο
κτημάτων, δ'Π'ΟV ίιφίστανται άχόμη τοιοiιτα. το μέτροv τοUτο άτtσιτ~ 



• 

λεi σννέχισιlι' ~ιο ί οuμπλήρ,;.χ7ιv τοίι μεγαλετη6όλοu fpyov τής διανομής 
τώw yσιών, τήv όποiι:nι tττρσyμστοπο ίησοεv 6 Ιδρυτής τού Κόμιματος 

ΕΛΕΥΘΕΡΙ ΟΙ a€ΝΙΖΕΛΟΣ. Ε1vαι άΙΙi<yκη οtκο100μικiι ιιαi ήβικiι ή 

yη .,(ι άνήιιπ ~Ιι; τοUς ιιο).:1.."ρyητό:c; της . Τής άρχής αιίτής 60: LnιδιωχθΟ 
wλήρης ιι~ αύcττ1'}Ρό: i.φο.ρμοyή. Ύπ' σίιτό τό πw:Uμ.ρ: τό Κόμ.μα τώ.ι Φι· 

λV.ι:t.ιθ..p:.JΙΙ llfρwτοστάτηοεiC'ΟiήyωνiσθηδιCιvΟ:πτριληφθοVvι)ςτό 

νέοu Ιύντσy:ια α ι Δι.οαy~ιαίοι δi(Πό:ξιις διό: τήv ό:παλΛοψίωσιv τώv με

yά).ωv ό:yρο'"mιότωv, όπως ιιαί δΙό: nlv άτrαλλοτρ:ωσιv άστικών tκτ> 
στων, ό:I'Ο'γκαίωΥ διά τήιι l.φορμοyήv τής πολιτικι']ςτής εόβη\ιής κcιτοικι<ις 

διά τώ; lpyoζoμέ.IIOUς 

Διά τής Δνατtτύξεως τής Vδcπιχής οlιιονQμiας, ή όποία θά Πpοt.)

θηθά μέ τή11 tκτέ.λεσιv τών μεγάλων ίιδροηλuτpιιο:ώv l.ρy~. 'Εκ nαραλ

λήλοv δμως άπο6λtτrει τό Κόμ,μα τώv Φιλελα.&pωv εΙς τήν tιc"Ι"'ί.λεσιν 

τοπιιι~ν VSραuλικών κui ό:ρδιι.πικών fρyωv, ι:.:ιτ' ό:rrο!ι.εντpωτικΟ" σUστη

μα . ΘC:ι: ~τηδιωχθi;ι σνναφώς εUρε:ϊα tψαρ•Jοyfι τών γu.11"ρήσεω\<, α1 b... 
ποiαι ότ,6είχθηJαv όποδοτικώταται διά τfιν γtωρyίαν Π(JVI'C>ι:• δποv t
χρησψοποιηΕιησα~ μ.{χρι τοίιδι: 

Διό τής t~ισχύσεως τW.ι γωpyt~ν έρεννών, τής α\ιξήσιεως τώ~ 

~μώ~ καΙ έργαστηpίων tpεύνης, τής οvστάσα.:.ς εΙδικών Ιδρuμάτc.w 
tρειίlιης διό. τά .c:uριώτε.ρσ. προ'ιόvτα καΙ διά τοίι r.ολλαπλασιασμοV τών 

πειp.::ι~,.ιιατικ11~ όγρώ~ 

ΔιΟι τής ιτuο-τηματικiις f.κπαιδtι.ίστως καi ά.ςnςησu.ις τού γιω:);ι 

ιι.οίί wληi}vu.μοίί tις τό.ς νέας κ~λλιφγ ητ ι κάς μ tθόδοuι; κcti τό νi:α πα

ραyωyικό μέ.ιτα. 'Η τwική μόρφωσις ό.ποτελtl 6σ.σι<ήv πι;οvπόι3εnιν 
τi;ι; πλιiροιχ; ό.ξιοποιήστ.ως της έ;:>yατι.κής δΙJ\ιό::,-εως τής άyρcπι~Γιι, ol
κoytvt;oς. Αυτη πtριλαμδάvει: ο) την κσθιέρ(ο:Οιν διά τά πο:ι.διό. "ΙώΙΙ 
γεωργών όκτσ.ε:rοVς vποχρεr,.,ηικής έκπαι5ει.ί:η:.ι.:ς, ΠΙ}_λχΟ,.ιίνης δωρεάν, 

tx τής όποiας τά δύο lτη δι' έπαyytλματt)<.r'ιν έκπσ:.δuοιν, δ) είιpv.c
ραν χρηοψοποiησιν τοV σuστήματος "Ιών UποSειγματικών κcιλλιερ~,ω~. 

Διό: "ης wρo:7τa:crioς τής ύγ.ε ί ας τοU αyροτοu. foVτo eό: tπιτε .... 
~ό διό τf,'; ιφσρ;.ιογής έξιry,αvτικών ίργΙοW tiς τούς ό:γροτικοίις JWΟι
ιι:ισμ.ούς κα1 διά τής κατ' Ιδιον οίιστημα tπεχ"Ιάσεως τiΊς κοινι.>~οι~ής 
ό:σφαλ.σεως εις το\ις άγροτικοίις πληθι..σμοUς κο.θόσ"ν άφσpά Ιδίι.χ; τήv 
Ιστρικι)ΙΙ κai vοσοκομειακήν πε.ρiθαλψιv καί τήν πο:ροχ'i!ν τWv φαρμα 
κων. '.Ι:::.πiοης tΠ"ι6άλλn-αι σvστηματική ιiντιμετώπισις τοίι "ll'ρ()δλή!•Ο
τος τής ίιδpεί.σtως, δεδομένοv δτι είς τιvας πε.ριφι.ρε.σς τό πλιιαrοv 

τώv χωρίωΙΙ οτεροίιvrο:ι π-οαίμοv ίιδατος 

Διά τής 6pγαvώσιεως τοU σvσ-τήμα"Ιος τής ::ηιγκεντρώσu.ις rώv 
δημητρι ακών 1\ &λ.λων γεω;ιγικώv π;ιοϊόvτων, κατQ 1pCm'011 ωσ-τε 6 6ε
σμ0ς τής σvyuντρώcτεως, 1011 όποίον έ.θ<'..cmιοε ι«rl έφήρμοσε 10 Κόμ
μα 'Ιώ~ Φιλελει.ο6-.ι:pων, ιιά μήv σπο1ελ~ φrνάκrιv, κσ.ταλήγοvσσv tlς ζη

μiαv,οUci:γpοτΙ;<οίικόσμ.οv 

Δι σι ,ης ιivι:χιSιc.;ιγοvώ::τεωι; καi ένισχίισεωι; 1ων σuvε1αι;ι ι :1μών 
ιι:αi τi;ς ό:παλλαyi;ς ο:U"Ιώv ό:πό κομ.ματι!(Q;ς brιppoάc;, ο.ίτως ώστε ή 
' Ελλrιvική Γεωριyια, διστηροvμίνης τής μιtράς Ιδιοιι:τησiας, ιιό: t'ΙΙ"Ι1ίιΧΙ;Ι 
τά πλεοvuτr)μσ.τα 1ής μ:εγά\ης ύι.μCl'ο:tλλιύοτc.;ι;;. Τό Κόμ.μα τ~ Φιλε.-



:~~= :;~η~;:::,ιν0~κ~~~Υ~:~:;=~ιr:~~ 
τη ά:ποτWϊ Ο"Υοιχε.iον δικαιοσWης, mΣρι::ryωyικής άπο5όαεωι; «αi ά:τ~ 
μικής tλε.ι.&ρ:ας. 'λλλ' ~ ώδοκίιμησις τών μικρώιι yεωρyών ιfναι ά5ί.ο
νατοc; χωρiς τόν 01.Νετ0:ψισμόν τ.ωv, ό όποiοc; bοτός τής προμηθείσς 

=~~~ί:z~~ ~~;=~~.7ι:~~~:π:τ:;:~: f 
λή:πως τών πpοiδvτων τωιι tiς τό:ς όρyανώσεις τών καταvαλωτών καi 
τό:ςξtwςά:yοράς. 

Διά τιiι; δη;.ιιοuργίας ε:!ς άyρcπικiις πτ;ιιφεpείας tπικοuριιcιώιι διο
τεχνιι:-w,διό:τώιvόποίωνθάπεpιορισ6ιj~ίι==χόλησιςκαrrάτ0:ς 
'Πε.ριόδοι.ι:; Ιδίως τi;ς tποχιαιο:ής σχολi\ς ιcαl θά σι.μπληροVτο:ι τΟ ε.:σό6η
μα τοίί άyρδτοιι. 

Διά τi;c; άναδιορΎαvώατωc; τής ΆΎ,ροηιci]c; Τρι;rπ~ηc;, κατά τpό.. 
τrον tξασφαλίζοντα τήν αίιτοτiλιιάν της καi τήν άποδοτικωτέρσιι λι:ι
τοvρΎiΟΙΙ της. Διό: τi;ς ·μcιώιnως τού τόκΟ!J τών 6:-yροτικώ.,ι δανcίων τά 
όποία tχορηΎούvτο κai χοριryοίινται άι<όμη ε:Ις πολύ ί.ψ)λοίις τόοι.οι.ιι;... 
δπως ·έπfqηι:; χοprιγοιjντ(rι.ε;ΙςάδιιcαιολοyήτωςV~ςτιμάςο-τοιχιιώ
δr. π-αοαvωyι.ιό: utσσ, άττωc; τό: λιπάσμα-τα κσl τά φάρμακα. 'Η πcr 
λιτικι'ι τιής 'Αγροτικής: Τραπέζης πρέπτι νά ο-τ.οοφι:ϊ tντονώτεροο.ι 1fρ0ς 
τι'ιιι'Προώθησιντijςσvιιε.ταιpιΟ"Υιιο:ήςόρyαyώσεωςτώ.,ιάyρcπώιv 

Διά τi] c; i1rι~' ~'ί τijc; b:τtλiιnωc; ι:nιιyιcοιw.ιvιaιο:ώv ΕρΎωv 
,.ρός σύιιδ:w ι v τώv ιcοιΙΙοιήτων μt δρQμ'ι)Ι.Ις καi διό: τitς tλcιττώσε:.χ; 
τώιι ΚΟ<,ιίστρων τ~,; yε.ωρyιιcών π;ιοiόΥτων ε.Ις τοUς σιδηpσδρόμοuς 

Διό: τήι; 6ιομηχσvικiίc; πολιτιιcής κσi τοίί ιο:αταλλι\λοιι )([ιpισμοU τώv 

εl~..ηώ-J θά bιιδιωχ/ffi ή παροχή εic; εύθηvάς τιμάς τώ11 εΙδών πρώ
της6:11άγκηςεlςτοVςάyρότσς. 

Mi. μο;α., λtξιν ή λύσις τού 'Προ6λήματος τής \ιcαvοποιήσεως τώv 
άyροτώlιδtιι6CΦοιζητηθ6εlςτό.,ιφαί.W::ινκUκΝJντήςσννεχοίις.:,ψώ

σεωςτοίιiπι-πtδουτώΙΙτιμώl',άλλάπαραλλήΛως,φόςτήνδιιο:αίσντ~ 

τω~ δελτίωσι\1 θό: brιδιι.:ιχθδ ή πραyματικιl κ.αl ονστηματι«ιl δι' ό)ων 

τώv δννιχτών μiσωv, •ΙΙ'tiωσις τοίί ιcδστοvς τitς mJρcry(.Yyής ιι.αJ τής δια
θlσtως τών -yεωρyικών 'ΠροiόΥτωv. 

Τό Κόμμα τώ'ΙΙ ΦιλελοJJέρωy ά'τrοδλέπει έπίσης εΙς τι'Jν άττοι<"CΙ'1'ά· 

:ττασιν καΙ bιίσχυσιν τώ\1 ιcτηο,ιοτρ;)φc.w ώς καJ ε!ς την με.ταpρύθμισιΙΙ τfiς 

δ:ι:σικiiς Vπηpε.σίσι:; ιο:ατά τρδtrο~~ θεραπε.ιjοντα τας άνάγκας τών κοιvο
τήτωu "-U'i προάyοντα ιcαi τήν δbισοπονlφ: 

Θα δο8δ 'Προτεραιότης εΙς τήν ά\ιασνyκρ(rrησΊ\1 τής tθιιικιϊς tποικι

rrωςi;ς πολιτικης εΙς ,r'ιν παραμεθόριον δια τi)ς δημ..ιουρyίας σvγκι:ιι.ρο

τ~μ.ίνων ο[ιcισμώιv Ιιο:αΜ ν' άνατrτιιχ&ίiν άρτίως οlκοvομιιο:ώς καi ν' ά

'Π\)τt:~iσονν ό.ξιδλοyα tρε:iσματα έθνιιcfiς άσφσ.λεiας ιο:ατά πάσης t-πι

δρομής. 

Τίλος τΟ Κόμ,μα τών Φιλε.λει.ιθφων θΟ: μφιμνι)<τπ διά τήv δtλ

τ ίWΟ! ιΙΙ τi] ς κοινω11 ικήι; l;ωi]c; τών ά.-yΌροτώΙΙ, ή όποία tόρίοuται tlι; XQ. 
μψ.ό 11 tπΙ,.tδοΙΙ δtά τi]ι; δημιοuρyίσς fpΎωv ,.ο),ιτιcτμοii, δισψωτiιnωc;. 
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:,ς~άλi;Υ~=~~αώ:'η~ ~ο~:~;~~σ .:ι::~~~ή~όlr~ =~~ώ-

Ξ~~~~~Ε;!;:t.:4~~~%:§~~:~ 
τσι ότι, πο:ρά τό:ς ιλπίδας τό:ς ότrοiαι; bιαποθέτqμιv ε.[ς ττ'ιν btδιομrι
χάνισιν τι1ς χώ;χι:ς ιm. κύριον σιrέ1.ος τijc; οlκονομ,ίσς μας θά 11'0ραμ(. 
ν~ πάντοτε ή Γεωργία. 

ΕrΣ ΤΗΝ BIOMHXANIAN EtNE ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ 
ΤΟ Κό,μμα τώw Φ ιλύ.wβipων ά"!t"Οδέχε.ται τiιν ίδιωτιιοίν brιχι:iρη

aιν dς τiιν 5ιομηχαl'iαν, θά Vmχιιτφί~π δέ bς&ίμως τι)ν μιιqρ.Ον ιc:αί 
μi.cτην btιχtίΡ')cτ ι ν. Τό.ς μ.qάλczι; tττιχε.ιρήοτις θά Vποστi'\Ρί~u tφ' δσον 
δενάvαφtροvτσιtlςτόνκ~τώνδιομηχανιώνκοιllήςWφελι;ίαςκαi 
δέ.νάτοτελοιJνμο\IΟπωλι:ιαχόςόpyαιιώσεις 

~ΟJΟν ψ;:ά τι)ν t6vικ.οπο.ησιν ώρισμέ~ ιμ~ν διομηχαvιών, 
ή όποία πρcιιωθείται ι:Ις δλας τάς φιλι.λει.θέρ::Ις δημοκ,ι:ιαοτικάς χώρας, 
αVτη v\οι&nc;ται δι.δσ.ίως καί άπό τό Κόμμα τών Φιλελει..etρων, ~Εχον 
tv τοVτοις ίπiγV'..JσΙΙΙ τών 'ΕλλψιΙΜών σ~η;ιών, τfw;; ι:Ισiτι tλλι:ιποίις 'δι
οι..ιητιιc.ής όρyανώσιωc; κσi τής άπειρ[ας τήι; διοικήσεως εΙς τοιοVτοι.ι 
εiδοvι; δράσιν, τό Κόμ>μα τώv Φιλελα.θέρωιι θό: άντιμετωπίσu τό θέ.μα 
αVrό .μcr:x περισκiψtωι;; ια:fι 61'W σπουδής br.εi μόνοv δποv U τών πρσ.γ
μότω-ι Εό: ιφιθii δτι τό μέτρον εΙ~οαι άπαραiτητ-ον διά τΟ δημόσιον σνμ. 

"""'· Έτriσης θά κατοιφVη:ι εΙς τήν τrρωτο6οuλΦ τοϊι Κράτους tκεi δ-. 
τrou ~ Ιδιωτική tπιχεiρηοις δεικιιίιετc:ι άπρόθvμος. Toίrro Δφορά ιcuρίως 
τάς 6σ:.ρι:ίαις διο;.ιn~νiας. al όποiαι πρόκειται νά iδpuθoVy μt τήν 6οή. 
θεrcnι τού Σχώίοιι Μ:iρσαλ. ΕΙς τ.ι'ιν πt.ρίtπωσιν αύτήν θά lπιSιωχθii ~ 
i5ρΙJσις εΙδικών όργ;:Ρ.ιισμών μt σψ-μετοχήν τού Κράτοuς καi τοϋ Ιδιr.> 
τιιcοίικεφοJ.αίοu,οlόποiοιόρyανισμοίθό:εΤ~οαι ~tνοιάπότι)ν 
γραφειοκ.οpστιιιήν δuσχ.ινησ\αν καί θό: fxow τήν cimxιτouμbιηv διά τοι
αύτηνδρα.ατηρι6τητατrρωτο6οu.\ίΟΥ 

Τό Κόμ,μα τών Φιλιλwθiρων πιο-τει.ίει ι:Ις τήν άνάγκην τίjς άνα. 
τrτUξι:ως τίj ς βιομηχανίας ώς ι:Ις άπι;φο:ίτητον οvμπλήρωμα τiiς 'Ε· 
θνικής μας οΙκονομίας καί πpοiίπάθιο-ιν τής tπι-rο.ίξ.ι:ως lσoζuγiou 
'fl'λη~μών. Δι' αVτής θά diρu crταθερ(nι τrαραyωyικiιν άm:rσχόλησιν τό 
πλε.ονάζσ.ι τμήμα τοV πλ~μού, θά αύξηθii μ,σνίΙJ(οΧ; τό 'ΕθvικΟν εlσό-
δημια καί θά ό:vι.ψωβδ γενικώς τό tπi-τrεδον τής ζωfjς. Διό: τών άοωτtρω 
δi.v l\1\/()(ίται 6ε6αίως ή ένίσχuσις έπιχειρήσεων ·ltit άποδοτικών. το 
ό:νrιοικονομιιc:όν κσ:.ί άντικ.οινω~~ι κΟν καθε::σιτως τών δασμοδιαi,-ωv tπιχει-
9fiσεων πρέπει νά tξο6ύ.ισ{)6 άτrό τήν οίκονqμίαν μας, ώς άπολήyοv 
εΙς bτ66:ρwοιν τών 'ΠΟΛλών xάρl'll τών όλίyωv. Μόνον ίlοyική "ΓΙρα;ττ:Ι· 
σ~ σνμ6ι6αζομtνη μί τό:ς κοινωvικό:ς Δνάγκ.ας εlναι cn.υ.τη. 'Ε-πίσης 
π~ι vό: τι.θ(ι τtρμα ι:Ις ,-Ο σiιστημα ....;ς σwcχούς κινήσεως "Ι"ών tπι
χειρήπων διό: κεφαλαίων τοι.ί Κράτοuς, t~ ό>.α τωv τό: κtρδη τrοροχε-



' 
τtUovrσι εΙς yεvικό lξοδσ καi τοποθετήστις ό:σ):έτοιις πρΟς τήν ΧΡΙ}
ματοδοτοvμένηu Βι~ηχσνίον. Τό Κράτος, δοη&ήσο.ν εΙς τfιιι ταχεi'αν 
ιhιάρpωσιν τί;ι; Β ιοι.ιηχανίαι; διό: τής παροχής μεyάJ.ων κσί ώθηνών τrι· 
ατώο-c:ων, τώ~ όποiωv πολλαπλώς έπωφιcλfιθη ή Βιομηχαvicι:, lχι.ι 1'ήν δι· 
καiαν άξίωσιw δπως σiίτη διαθέσΙJ διό: τήv Ιδίαν της άιιάτπuξι11 ..:::rJ ,.-ι;. 

~~~~ ιι~~~β~~~~;:~,,.~r~~iίκ~~~~~~~ κ:~J~~~~ f 
στολή~. δtv ε:Ιvοι δvνσ:τόΥ ιιό. μ-εivΙJ άμέτοχος τής yε:vικiiς π;>οσπαθtkιι;; 
πpός όποδι6ασμόv τοU κόστους τής πο;:αyωyής. Ai τrαλσιαi 6ιομηχ<> 
11iιαι πρέτttι ..0 άvακ::ι:ιvισ9ούν καί ιιό. tφοδιαισθούν διό: σιrγχρόι.οωιι. μέσων 
πρός r.ύθrιviιv ;rα,κryωyήν Ή διά τiiς π~σίσς διατήρrpις άv~
χρονιστιιι.ώv ι..σί δο:πανη_:ι..:::ιv μεθ6διωv πα;χιγωyής ε:i'1ο0ι άπcφάSε.ιι;τος 

ΣUvτο\.0 τiλος μ,ε-τρα θά λrιφθούv διό: τήv τεχvικήw μόρ~ωσιv τοίι 
έρyατικΟΟ Προσωτft"Ι"οίί, tξ ης θα π.ροκύψ::~ αύξηC"ις τοίι εiσο5ήμmός 
του Ι<Οi αVξr,σις τ?ις πopαyt.;ryής 

Διό: τήv πραyμστοποίησιν τής 6ιο,.ηχαι.ικής πολιτι"ι)ι;;, έκτ~ τής 
χρησιμοποιήσεως τfκ 'Αμι.pι..:αvικής 6cηθ~iας καί τής κινryτοποιήσεως 

~~=~~~~ύτ~ t:~~~τι:~:τ~~~~~πξ:e~τνή~]"'&σ~: 
~ίας, άλλα λαv.δονομtνων κai τών κc ·α:λλ:lλ~ν μέτpων τrρός Cnr-.>σό-
6ησιν έΙC'μεταλλ.είισεως α μtpς:~~.ις των 

θΑ ΕΝΙΣΧΥΣΩΜΕΝ ΤΗΝ MIKPAN ΕΠ I ΧΕΙΡΗΣΙΝ 

Ή μεσσ:α ό:.nιιαή τάξις τών Έπαyyελματιώv κai Βιοτεχνών ό:πο
τελεi μiαν τώ~ κι.-ρ'-:.w δάσεων έτri τών όποiων ±εiποτε ι':στηρίχ!Κι τό 

Κόμμα τών Φιλελει.θέρωy διό: τψ τr;>:ryμά-;ωσιv των lθνικών iδι::.Jδώι 

καi τώι :&νικών ,.ετaρρ.θ,.ιίσεων. Από αίιτfιv εύελ,-ιστεί νό: άντλήσ1) 

ΙΙUi σήJ.ΙΕρ:Jν δύvαμιv διά τήv ιι::>ηιωνικήv καi οiοιονο;.ιικήν ό:.όρθωσιv εΙς 

τη~ ό'Πoiav άπο6Αiπει τrι~ άvάπτιιξιv τfκ 6ιοτεχνiaς θιε:.>;>εί άναyιι;α'αν 

τό Κόμ•J::ι: ό:+ι' t-r.:ς μί:v "''pόc; aύξη:ηv τής Έθvι"i;ς πσραyωyής τijς δ

τrο"ας άττοτελι.ί ση;ιavτικόΙΙ σvπε>-ε:πήv, άφ' l:τί:ροιι Εί: δ:άτι ό::τοδι&ι 

ιιοl'(.lvιιςήv ?"ημα:τiaν εiς τi;v τόl'ωσιv τfίς μιιφδ:ς i11ιχιιρήσε:.ις καi 

τής μικράς iδιο.<-τησiας. " Ι διc•τί~<.;ς €ά b.-ισχίισΌ τi;11 άvάπτι.ξιv τής 

διστεχv:ο.~ εiς τό ς yε:.;.~ιιι;ός πtpιφ.;.ρε:·:χς πρΟς σvμπλήρωσιν τΟ.:. Γε

ω')y:κοϋ tlσώήματος τών άΎοοτικώv οiκογi:νε:ιών. Τό Κό;ιe,.ιa τώ11 Φιλι:

λιuθέρων θό: πρα.;.eή::τη τή~- χοpήyησιv Vπό εύνοι.<οVς δροvς δανεi.ω• 

εΙς τοιft; έ'π'-αγyελμ.ατic:ς καi 6ιοτέχνας n:ι:i dά ένιΟ""(ώ-Ό κ-σi έπτ~τε-νΌ 

τάς διοτrχνιχό.ς σχολάς. Θό: είr.οοήσu τi·>.α; τfι•ι κί...ησιν πρΟς σννrται

ρισηκήΙΙ όρyάvω:.τιν τών έτr;:ΙΙ'(Ύελμαιο5ι.οτι.χιιώv διά τ~ ότrοίας o:ftoι 

θά δεληώσuvν τήv οiκοvο:Jικήν των στάθJryv 

θΑ ΑnΕΛΕΥθΕΡΩΣΩΜΕΝ ΤΟ EMnO P I'CΙN 

Τό Κόμμα τώw Φιλtλtuei;:-ωv ό:rrοιι.pcιίι ι τi;ν [vνοιαν Κράτοuς 

l:μ"ΙΙ"όpοu καΙ άποδλίπτι κατD: δtb- t v ι[ς τi! ν brά:νο5ον, κατά τόΥ EuYD
τόv ρuθ~όΥ, tlι; ό μαλάς οννθή~ς Lμ-ποpίοu tφ' Ο:Qν i:nττρi-rr-OιUY τοU· 

το ή 'Ελληνική Ο Ικονομία κai o:i tξ!.)τL;ηιια i δtσ-μεύσ-t ι ς. Βοσ-ιιιό11 ai-



• 

1\'}μΟ τήc; έμΊτ'Οj)οcής 'ΠΟλπικής εfvαι ή θε.ραπεία τής άνισοσκUεiας τοίί 
iσoζvyiov πληρωμCΝ. ΕΙς τοίιτο θά οuvττλέσΙJ δ~ιο ή άνά-π-τuξις τής 
διομηχανiσς. bc τήι; όποkι:ς προσδοιcάται περιορισμόι;; τώv εΙς ~ 
λαη.ιο:ό:ΙΙCt"fκώΙΙτήςχώρcι:ςκαit.ιδεχομένως<Wξησιςτώνσ~ 
τικώlι τηι:; πόρων. Διό τrο).λΝ όμως χρό\1011 θά διέπεται Δ1t0 τήv Ιδίαν 
Φιόγκην τής Ισοσκtλίοτως τοίί Ισοζvyίοv πληρωμών ή πολιτικfl τών 
tξσyωyώΥ καi εlο-α')'Ιωyών. Ή άτrαραίτητοc; αίίξησις τών tξαyωyών δtν 

δύναται ~ bητει..ιχ96 παpό: μόvοy διά τοϋ ίιποδιδασμ,ώ τοV ιο:δcnοιος 
~ήςτώνπροiδντωνμας,όδΠΌiοςθάΊfραyμ<nοποιηθijάφ't· 

...oc; ιμέ.ΙΙ διό: τών ~δη lι<.τεθivτωv yιωρyικώ11 ιcai δημοσιονομικών μtτρω.ι 
I(Q"ί τού t'λi:yxov tπ! τώv τιμών τής Βιομηχανίας, άφ' tτtρou δt διό τοι.ί 
tγκαίροu καi tπαρκοVς tφοδια01J.οίι τοϋ άyροτικοU -ττληθυσμοίί δι' clδών 

τrιρώτης άνάΎ!(ης ιι.αi ιφοδίωο.ι τi)ς παραγω-γής εiς χαμηλός τψάς. Ή 

άvάy·κη ο:Uτfι τού Vποδιδασμοίι τού κόστοιις παpcryωyi)ι; καi τοίί κό
στοvς τής ζωής τοϋ άyροτικοCι πλη9υσμ.οίί προσδιορ:ζι:ι τήv πc.\ιηιυ'ιv 

;ών ε!σαyωyώΙΙ, η όποίο: θα στραφQ 1fρός τuχεiαν καi έm::φκή ι:Ισσyω

yήv εΙδών πρώτης άvάryκης εΙς χαμηλό:ς τψάς, άπrιλ).c:rtψ!..ιcις άπό 

δι..ισ<nολόyοvς έπιδαρVνσεις κοi άθέ.μιτα έμποριχό: κέρδη. ΆπΟ τό:ς ά

νωτέρω άρχάς ..:αθορiζεται ιro:i ή άκολοuθητέα πολιηκι) τιμών, τής 6-
ποlας τι)ιι πρ:r-yμcrτοποίησιv θά tπιδιώξα τΟ Κόμμα τών Φιλυ.ει.eέ.ρω~ 

διό: καταλλήλου όρyαvώσtως τού άyορα110μικοϋ σνστήματος κα] bι σv

κρyασίq μετά τών έμ>Πορικώιι καi προμ.ηθευrικώιι όρyανώσu.:ιν 

ΟΛΑ ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΜΑΣ ΥΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΣΗΜ Α ΙΑ'Ν 

Ή 'Εμπορική Νσιιτι~iα ή όποία άποτελεϊ bια όττό τοVς πλrο~ 

πλοιιτοπαραywyιι<οVς m::ιράyοvτας τiις χώρας, έχει ό:μέριστοΙΙ τήιι προ

σοχήy τού Κόμματος τώ11 Φιλελει«pων. Ή ΝαυτιΛία άπδ τήιι όποiο:ΙΙ 

άτrοζσV.ι 27.000 οlκοyiνειαι, πάντοτε εlσέφερεν εΙς ηΊν O fiW\ICJI.I\aν 

μας, χωpiς ποτέ να έπι6αρίwο αύτήιι. τό Κόμμα τώι.ι Φιλελει.6έ.ρων εύ
ελπιστεi δη η σχημcτισθεiσα τ{i πρωτο6οuλίςι: τοv &αχομyατική Έπι

τρ::ιτn'ι θά θΟΟΙJ τάς δάσεις κοιιιijς πολιτικi)ς δ~ τών κομ-μάτι.7ο' bαν
τι τής 'Εμπορικiις Ναvτιλiας. Πέρσν τούτοιι τό Κδμ.μα τώ11 Φιλυ.ει..&
ρι.w προτίθεται, έάν δ Λαός τΟ περι6άλο διά τής tμτrιστοσ\.~ιης -τοv, 

να έnιδιώξq τη... σίιy,ς.~ησιν Συνεδρίου εΙς τό όποiον eα lκτεθούιν δλο.ι 
α] (ι;n_)ψε:ις διά Υά ληφθοίιν άπό ιο.οι\IΟU δpιστιιrο:i άποφάσεις. 

θά brιδιώξwμε:ΙΙ δχι μό110ν 11ά brαΙΙαφi:ρωμι:.ν ίmΟ τfιy ΈλληνιιιJιv 
ο-ημαίαv δλα τά wλοiα τα &vήκο ... τα εΙς .. Ελλιη ... ας ίφοπλιατάς, 6/λλα 
ιοαi ... α δημιοuρyήιτωμεΙΙ τοιαίιτας ~ας ώσ-τε. πλοία άvήΚΟΥτα clς 
ξi:ΥΟUς wλο ι οιcτήτας vO: ε:Vpί<nιouv καταφιίyιοv εfς τfι v 'Ελληvικfιν ση. 
μαιαv. 

t:Jά μεJρψvήσωμ~ πρό παντΟς διό: τήν έξασ~ισιν άρμσ.ιικής tςα] 
άποδοτιικιijς σwt:pyασίσς μεταξύ τώv έρyοδσ-r::ιv καi έpyαιτώv τοίί κλά
δου τοVτοv. Πρός τόv σιcοπόv τoίrrov brάιιαyκε.ς ε:Τvαι να άvαθεωρηβfi 
tξ όλοχλήρου ή πολι.ιδαίδαλοc; 110μ.οθεσiα τής σήμεροv, καi vό: τεθο\iν 
&m::tξ διό: -τταντός ιro:i κατά: μόvιμον τρόποv ai θεμε.).ιι:&ις διατάξεις, α1-
τικς θ' ~owτOv ==ικόv χάρτηwτής Ναvτιλίας, t ... mοεύ-



ι , 

~ατι κοιvωvικής δικσι~. όλλό: κa; καταιιοήσε~ τι:Ν άvcryκώv τοV 
Ιδιcmίποvτούτοuκλόδοvτής Έθνικfiςμας Οiιcχ>νομ:ας. 

ΓΙΑΡΑΓiΟΓ/~Η ΕΡΓΑηΑ ΕΙΣ ΟΛΟΥΣ 

~Εν Ιδιόζοv φαιι.οόμοεvον τήι; Έλλη~ιχijς Οiιrοvομίος, τό bπoiov [. 
λοι6t τε.=ιαο-τ iας δισι:ττάστις κοπό: τiιν π.t:pioδov τής ΚατοχfΚ ιι.ο.ί ιnτi.
πειτα ~tι.αι ό παpι:::ι:σιτισμός. ΔιQ τούτου δtν \ο'Ο(.ίται δτι ώρισμfνα t
παyyiλ-μcτα ι:f\αι ο.Ιτό ιu:ιθ' tσvτά πσpςισιτικά, άλλά δτι εΤι.ο::ιι δι..:ι- •:.
νάλοyοc; ή aύξησις τού άριθμοίί τWv άσχολοι.ομ.έ:νωv ι:Ις αVτά. Παρασι
τική λ. Χ· ι:ivαι ή ίnττραιjξrρις τού όριθμ.ού τώv μικρι;μrτrόι;χ.w, τών δη
μοσίων ίrm:ιλλήλωιι, τού προοωπικοV διαφόρων 6pyσνισμών Λιμένων, τοίι 
λσφcιλισοτικού ΌρyuνισΙJ-::ιU καί τι~οων Τραπε(ώv ι<αi 'Εται-ρειών. 'Η 
ίιτrερα\ιξηοις αότή t:Τιιαι παραοπικη διότι l:πιδσρUι.οει τΟ J(()ιιιωνικόv 
τrροϊόv διισο:ναλόyως πρός τάς κcrτcιιΟΟ.λλομέισς Vπηρεο(ας καi τηv 
Κοηιωvικήv &ναγ.tαιότητα, 'ΕΠ'IΧ!<:Ολοι.&i δέ: ή -τrροσπά&ια μετσικvλί
σεως τοV 6άροvς άτrό τήv μίαν τάξιν εiς η'lv &λλf)Ι, μt άποτέ.λtσμα 
τήv κίνηοιv μtσα εΙς lι.ια ι;ιαUλοv κιΑΛον κ:αί μ[. τελικόv κι:χταστάλο:yμσ 
τr')v σVξησιv τοϋ κδστοvς τής ζωijς 

ΤΟ Κόμ<μα τών Φιλελα.θέpc.:ιν προτiθΕ"Υαι ιιά θραύσι:~ τόv φαVλ~ν 
αύτόv~.ΤοVτοδi.ιι&.Ναται'δε&ι:iωςνάyiιιΌόπότι)ςμ.ιά;;ι')μi· 
ρας; tlς; τήιιδλληιι διά 6mο::ιVσωv μiτρωΙΙ, τό: όποία θά lξέ:θtτοv εlςκρi
ΟΊ\1 bλοΙ<λήροuς τό.ξεις tρycιζομέ.ιωιι, Εlι,αι δμως δvιιστiι ή διό: καταλλ.ή
f.ωv μέτι:ωιι .μετάθεσις τώv οl~<οΥΟμιWς όπεpαρiθμωιι 6mΌ τοUς τrληθ:.>
ρικοVς κλάδους tlς τοVς τrαpαyωyιl(ούς, το Κόμμα τώιι Φιλελwθέρωιι 
θεωpεi6λλωο-τιτήιιτuχιίοΥθtρcmεiαιιτήι;;wοηράςοότήι;;ια:rταστά. 
σεως; ιπι6σλλομtνηιι δχι μόiiOV ώι;; μέτροιι έξι.ιyιάνσεως τi;ς οlκοΙΙCΙιμίσς 
ένy[\τι, όλλiχ κσ1 ώι;;στοιχtί011τi1ς μερψιιηςδιό:τήνδελτίωσιvτftςθt· 
αα.>ςτοUίιτrσλλη).ικώκδσμοv. 

ΠΜΗΟΤΕ ΕΙΣ ΤΟ ΠΛΕΥΡΟΝ ΤΩΝ ΕΡrΑΤΩΝ 

Τό Κόμμα τώιι Φιλtλενeίρωv, άtίποτε πρωτοτrόροιι είς κοιιιωvι l( (ι'; 
μετσρρι.~μίσtι ς;, ~iζtι τόv φορέα της έρyασίας ώι;; τΟν κuριώτι:
ρον σνντr.λεοτήν τής δημιοιιρyίσς άya.θώv ιa:χ:1 τijς κοιιιωνικής τrpo6&)v 
ιcα1 ώς &cα:7ικόv τrσρόγοvτσ τής ιrοιvωο.ιικής εΙρήνης, 

ΑΙ άρχο;i αVτο:ί, τάς όΠ"Οiας άπό τρισιι:οV"Γσετlας tφαρμόζι:ι τδ 
Κόμμα τοCιτο, τtj)ΟΟ'διορίζοw καιί σfι,ιεροv τi'ιv "Οι\Ιωνιl(ήv αύrού Π"Ολι· 
τικήv. το Κόμμα τώv Φι~ άντιλαμδάvεται τό Κράτος ώι;; 6ρyα
νον~καiσι.ιστημι:ι:τικήςά1.ο.Αιοώσεωςτi;ςοlκοvομιιι:ηςκαifιθικής 
θέσεως τώviργαζομένωιι. Ώς lx τοVτοu άτrοκιροVtι τiιν bι.μ r.τάλλwαιν 
&νβρώποu (nrO &νθpωτi'Ον, &vτιτ ίθι:τα ι εΙς τί'ιν χρf'tσ ι ν δίας, κσταδικό-

~ιν;:σ:~~0~ωδ:~=~ ~.:; ;~~~~ ~ή;/~:~~τ:~r;;;ι~~ 
τής κοιιιωνικίk δικαιοσV.ιης δίινστο:ι νά tπιτει;χθι3, δια ριζικών οlκοvομι
κώιιk'αiκοι~ιιμοεταpρι.eμίσεωο.ι,χωρiςκοι'ιι{,)Wικό:ςό:vcισ-rατώσεις, 
χωρiς κατσστροφ(ις κσi δαρ6σρδτητας, χωρίς Ι«J'1'αΠάττtσιv τώv στοι· 
χει:ω5ώvδικαιωμό:rωvτούάνβρώποιι«αίχωρ1ς11'/)0(16ολήvτής~ 



• 
π:.ιιης όιξι01τρι:rrι:iας. 'Υπ' σόη1ν τήν ση;.ιαiαν τΟ Κ~ τώv Φι.λελε:uθί
pων κuλι;ϊ δσοuς άποζοUv άττό τiιν έρyασίο:v των ι:Ις κοινήv wpoσmi. 
θειανδιά"ΙΙι\νοiΙΙΟIIΟμικήvτής)(iιρcιι;άνοοvγιφότησιvιιιαίτftνά~ 
σιv τοίι πολιτικοίι καi ft9ιw.OO αότήι; έπιττiδοv. 

Πρός τΟν cπιοπόν τοίιτον τό Κόμμα τώιι Φιλε"<ι.ιθt;χ.Ν θά έπιδιώ
ξr;ι τi)v Ιιc<Χ'ΙΚ)ττοiησιν τών έξή<; δασικών αΙτημάτων κοινωνικής πολιτικής: 

Θiι:m-ιcrις ιιαιωτόποιι όρίοu μ (:ιιf!ών κai ήμ.ιγ,ιομιοοθfων διQ τοιJς 
έρyάτας κal ίnrαλλip.cr.x; , ιιια.τΩ τό δννατόv ί;πi τιμα;:ιι8μικijς δό:cnως . 
nφαιι τοVτοv ρ&aμ:ι:rις τής ό.μοιδής τijς f.ρyασίας •ατά οWτηρ~ rιι;α
θο;:ιίζον -ιό ίίψος τijς άμοιδής άva!λόyως τijς προσωπι«ής tιcάvτou cwμ.-
6ολτjς ιiς τό Qyoν τijς ποι;ιςι:γωyής 

Καθιipωσις οlχοyι:νιιαιιώv έπι&ψchων, τά δποiα θά χορηyοιίlιται 
m ε:iδικών Gi«ονομι-.ιιώιι όρyανι:r.μών έπi τοίιτ'ι! οvο-ια&ησομivων . Τ οι· 
οvτοτρόπωc;όάτομιιι.ός μ ισθόι;θΟ:ιτ~~ιμ"'ΙληροUταιδι ' &,ρvτόδιιvατόv 
μιι:y.σ;λu ":"i.;:οvκοιv'":νιiΧ'ίΟ:iμισ9t'iί 

Σιιμ-πλή.ρ:.;,:τις κ.αl <rVaτιrpά έ;.t:ι: ;ι;ιοyfι τώv -ιιανόν(,ιν τών ό:φα.ρWv
τωv ... ;, ... iιyιt ι v?,v Ιt:Xi ά.σφάλt ισ:v τώv i.ρyαζομέvωv ώς και τήv έρyα
cτίσ:v yvvaικώv ιι.χi ό:vηλί~v 

Π.λή?ης ά"Πασχ!Μτr:ι-ις τώv l!)yα/.;oμivωv . Αίίτη ώς tξ-ε-.iθη Γjδη tlς 
τό olκtiov κLφάλοιοv, άποτιελι.ί ιcVρtov ~έλημα τής οiκοvομ.tκής πολιτι
κ:ής τοV Κόι.φι:nος. τό Κό,..μ.α τώv Φιλελc.~ρ...~v θά ~5άλι:ι πάαα·J 
προιτπάθε:ιο.v δπως .ιατ.:ιστήσa δσοv τό Svι.ιατόv οόσιασ-.ιχωτiραv 1i}v 
άι..:ryvώρισιν τού διιοι:ι:ιώμστος πρός iρyασίαv πανrός όνaρώποu ΚΌ:i τiιc', 

6;.,,-:-:ττο'χο-J Uπ.:ιχpεώαεως τού σvνόλοv δπι.;ς Π'σ~tι tlς πάvτο πολί

τηJ έρyααίσv, ί.ξασφαλίζοι.ισαv εΙς αότΟv -..ά μέσα σvνrηpήσε.ως κο.i 

προδδc:ιu. Τοι.ίτο βά tπιτο.ιχθ(j χuρίως διά τής δημιοuρyίσς vtων άι<α:· 

ριώv tρyαοίας, tπικοuριχά δt μέσα θά Δ1rοπ.λέαοuv ~ κcnαιιομή τής 
iιφι(J"rο;μίΝης ipyασίας σuμφώvως μέ τήν χοιvωΥΙΙC.ήv ακοπιμ.δτητσ, ή ;.η. 

ψις μέτρων διά τi:-ι cnNJήpη:nv τώv άνiρyωv ιι.αi ή άρτιωτέp:χ λι.ιτοuρ

yiα τώv Γραφε.ίc.w Ε.όράrτως Έρyοχτiας tν ανν&..uο-μζ:ι 1r-ι::(ις ττ\ν ιca.'1 :X· 
-πο).έμησιν τής '!f'Ολυθεσίας. 

Άv::ι:::ιvyκ.!)ότ.,cτις bι 6 6;!.pων τωv θtuμών τής «Οινωvικιϊς {ιqφολί

σοr:.:ις x::;i κ:χ!Ι ι[j;:ω~Ίς έv ιeιiας ιiσφαλιιττικijς "Πολ ιτιχής tiς θόηv τής 

αήμφοv κρα'1οiιαης άvφαλιι~•tικiiς άvαρχιας, &vw 'Ιφ00'6ολijς τώv ιιt· 

nημivwν δικαιωμάτων. ΕΙς τον θεσμόν τώv χοι...ι.wιιι"ών άα:φαλiσι:ων, 

i:π~τειvόμενοv κατ' ίδιοv τρόπ-οv καi ιίς τ?,v άyροτιΙ<ήv τάξιν, άπο6λέ

πιι τό Κό,ι•μα τώv Φι.λελει..6tρωv Wς ε i ς όpyaνov άΨ.Ιδtαvομ'}ς τού Έ

θvι.<ώ ε!οοSήμοτοι:; Stά τής .διιιαιοτί,:αι; κ.:rταvομής τώv δαρών τής κοι· 

vωvι!<'ής ά.σψα.λίσtως μετσξU κοι~ωι.ιίας, έργοδοτώv καi έρyατώv καi διό 

τής χορηγήσεως IΙ<αvοποιητικώv άσψαλιστικώv ΠΌ.ρο'ι(ώv. Έvιαiαι προi,i

ηοθiσtις μέ διαφορισμΟv τώv ηαρο~ κσ;τ' tπάyyελμα, ίκαιιοπσιηtΙ

καi σWJάξεις, πλήρης vοσοιι.ομειακή. !ατριιιη Κ'Cli φα?μ«<αιtι«:ή πt.pί

fhλψις, !ιι;ανοποιητ ι•.ό: έπιδbμσ.τα ά;ιε.~y:Ο.ς, άποτU:.οJJ τό:ς ιι ι.ιριωτέρ.:χς 

έπιSιώξtΙς τ'Ού Κ6:,ιματος 

ΆvάπτvξιςUyιοiίςCJVΙΙδιχαλιιτ.μούμακράνττim-ηςιι;~ιχήςπα.ρc.μ

ΙS:.ισtως ιι;αi π,::ο~σ::τίa -.ης ό:σχήιτι:ωι; τώv •Jvvδιιιαλι::πι•ώv καθηκόν-



I Ι 

;;~:~ςκ::~~ς ~~,-~~iκaW: :::: ~:~~:~ 
ώcnτ 11' άπο6οι.Ν αUται wαράyοιnτς Cιιwιέρων 'Εθιιι~v, οlκcwομιχώΥ 
ocιai ιι;οινωνιteώv bηδιώξεων. nρός τούτο θCι tψαρμόcr~ πολιτιuf,ι σv.ερ
yααίας μnό: τώv ~ικών όpyανώσεωv διό: της σuμμcτοχijι:;; 
άντιτrροσώ-ιτωv αVτώ:ι ι!ς πάσης ψύσεως δρyαιια σxfuιv ixovm μt τό: 
wρο6λήμ.ατα τijς tρyασiας 

Σύνταξι-ς ιcώδι;ο:ος lρyασiας ε:Ις άντικcrτάιστσσιv τών σήμι:ροv Ισχu
όvτωντrολι..cpίθμωvιο:χiώιεvσurτήματοςιισνό..ωvδικa:ίοu. 

Ή άθλιότηc; τώlι Cf\ΛΟθηιtώv στ.ι:yάσεως τών lρyaζoμivωv, τήν b
ΊrοίανmitτιiΟ[ν6σuμμοpιτισμός, δημιουργεί διό: τΟ Κόμμσ.τώv Φιλε
λΕJ.Αρων tττιταιιτ.,ήν Vποχρέωσιιι δπως bτιδιώξr;ι "11\v 6ελτίωσι11 τών 
δpωι.ο στεyάσεως τών έρyαζ,ομέvωv διΟ: τής ίξααφαλiσΣω ς ε:Ις αbτοUς 
iιyιε: ι νής καi ε:U9uνής κατο ι κίας Μm: ι i:ν ι αίοu 'Πpοyράμ μ ατος 'Πpοο.
δc:uτι κώς bι:τtλισθηιrομί.νοu. Πρός τΟv σκ.crrrόv αύτόv τό Κόμμα 'fών 
Φιλελι.ιi!ιtρωv έπρωτοστάτησεν όπωc -τrεριληφ6(ι εΙς τΟ νέον Σίιvτ>::rγμα 
~ ιίιχtρεια ό;-n-αλλοτριώσεως άστιιι.ών έκτάσεωv άvαγκαiωv διό: "'lijv έ
ψe:»ρμσyήντήςπολιτικήςτfιςεύθη\Π)ςκατοικίαςδιάτοίιι;έpyαζομtvοuς. 
Μέρος τοV προyΡό.μ ματοι;; αύτοίί δέον νά άm:Υrτ.λίσq ή συμπλήρωσις 
τής &110ικοδομήσεω<; τών ττ,οοσφvyικWν σννοικισμώv. 

Άνάτnνξις .cαi tvιaia Ι«Χτcωννσις τής tτταyyελματιι<.;ς iχΠΌ:ιδcU
αεως ή ότroia 1('(1] δcλτiωσιν τού εlσοδr)ματος τού έργαζομέvοv ~<ai αV
ξησιν τής ΈΟνικής πορα:yωyi)ι:; θ' άποδώστ;ι. 

ΤΟ Κόμ,μο τών Φιλ:ιλει.ι&i,ρων 80: σuνιχ iσ1) ι<οί 80: ι:ύριίνπ τήν τrα
λιτικiιν τής; bταγycλματι~<.ής ά-π:(W('(lταιττό:στως τWν ό:νατιή;ιων ι<ai 
τρc:Ι\4ματι.Wν ι<ο i τών bι τοίί Στρι;nοίί άτιολuομiνων tφ.tδρων τιολι:μ ι 
cnών, clς τός &va-ioς; τών ό'ltΟιων τό 'Έθνος όφι:ίλτι τiιν iίτισρξίν τοu. 

ΓΙΑτΡΟ, ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕ Ι Α Δ Ι Α TC'N ΛΑΟΝ 
Ή ~ioa τών πολιτών άτrοτελεi ύniρτατοv άγο:θόν δχι μόνον τοV 

άτοόμοv, άλλά καί τού ~ιΕθvοvς, διότι άττοτι:λι:ί σημανrιι<όv σνντι:λεστήι. 

.cαi τής 'Εθνικής Δλιιής οοαί τι1ς οlκΟΥΟμικής εύημερίας 

nρώτον τό Κόμ.μ.ατiιν Φιλελεuθipων ττρό εlκοσιτιε:vταετiιας fστρεφε 
σ~ντήτιροοτηιr,ντοV Κράτοι.ιςτιρόςτόντομέααύrόν. nα.pό:τό 

ξ.ε.κίvημα t<ι:ii.O, ή χώρα: μας διό τrολλcίις λόγους ώρίοχι:.τuι σήμερον 
όιcόμη σο6αρώτατα ισcιiluσπ:ρημiνη ώς ττρός τό ι<εφάλαιοv τfις Διwο

σiας Ύyι:ίας. Ό θισμbς τών Κοινωνιιcών 'Ασφαλίσεων, είς τόν ότrοίοΥ 
τr'Ολλο:i tστηριχ9ησαν tλττί5ες διό τι'Jν ό:νίιψωσιν τού 6ιωτ ικοV έτηπέ

δοv τών tpyι;nώv, ίm-ελείφθη σryμαντικό: τής τrροσδο.ι<ωμένης άποδόσιιως, 

διότι έξ(ι<λινετού κοινωvικούττ~ρισμοίίέξαίτίαςτώνέπι.5ρά:στωντών 

:;ρέ~~~ ~;~::: :~~;;~~~·~ί:~~~=~~~τ~~~ 
όφορό τήν Vyιcινήν τοv διαδ:οωσιν, την iατρ:κι'Jν τrε:ρ~θσλιι:''" ι«:ι:i τι'ιν κοι

\ΙW\>Ικήν ό:σφόλισιν_ Τι\ν ι<ατάστασιν tτιiτειιιε:ν r'ι δεκαετης τρ:ιy •οι.ι) πε

οiοδοι;; τοίί "ES..ovς 

"ΕντcίιθεJ c\.pισχ.δμεθ:χ σήμφοy πρΟ σειράς σοδc:~ν τιροδλημά-



τωv, τά όποiα τό Κό!)μα τώv Φ>4λει.6έΡQV θ' άvτψt"τωπiσ-a διό: ριζιος_οV 
ιια~ όλο.cληρωμi:vοv προyράμ.μcm;.ς, τοV όποiου ή μεθοδική lκ-rtΑε.σις θό: 
εiνσι μ.αιφοχρόvιος 

ToVro πε.οιλαμδάw.ι τα κά-rωθι μέτρα: 
1) Σιιyχώνε..ισιν τώv 'Υ.π~iων ΚοιιιωvωιίΊJ; Προι.οίας κcri ''(. 

8 ~·;::,:~:~;.;;;;:.:;~ν Ύyι:ίcς, εΙς Ο ι.Ο VπctxθQ καi τό ·ιδρuμα 

2 ) Ένιαίαlι Διώ&.Νοιν δλωv τών ιφCΠΙ"':ώΙΙ κal λοιπών vοσηι\εv
τικώ.. iδρvμότω.ι καί ίιπηpεσιώ.., σ\ιμφωvα μξ τό:ς tπι~<.ρατοUσcις tν τfι 

χωpςι μας σv.θiμας. Δια.pεσιv τής χώρας εΙς ίιyειονομικάς περιφεμι:iοι:; 

διά:τήΙΙκαλλιτiραντταρcncολοUθησιντfιςύyιεινήςτώvκατοίκων . 

3) Έviσχuσιv "f''V Πατy.ωτιιcοίι Ίδpί.ψ•crτος καΙ τώιι σ\,/\οΟ;φώv τοι

σVτων διό: τήv προό:σrησιv τής ίιyείας τής δρcφικής Ι<Οί τήι;; προαχολι

κηςηλι•ίσς. 

-4} Σwτήρησιν, tτrάιιδρωαιv ιcαi έξοτrλισμόν, σ\ιμφωιια μt τός νι:ω-. 

τέρας μεβόδοvς τή.;; lπισ1ήμ,ης, τώv ύπαpχόντωv Νοσοκομείων καί Σα

ΙΙCΓΓορiωv τοV Κράτους. •ϊδρι:σι. viωv Νοσοκομείωv, ΜαιεΙΙΠ)piωv ιι;αi 

Σcwατορ:ων εΙς περιφεpεiα~ τ:ιV Κ:χΠοuς στε~οuμέ',Ο;;Χς τοιούτων. • ιδp.:

σιν Ί ~ιτώτων κα1 ΠοΜιϊατρι:ίων άιιαλόyως τών άναyκών τών πεpιφc

ρειώv 

5) Ά...αδιορyάνωσιν τοG ΆV(JI"άτou 'Υ'yειοvομικοϋ Ιuμ6οιιλίοv 

6) " Ιδρι.ισιν ΣχολώΙΙ ΊV3ελφώv ΝοσοκόμωΙΙ, ιVιαιών, έπισκετrτριώv 

ό:δελφώΙΙ ιιχ:ιi \ιyεΙΟ\'Ομοφuλάχωv. 

7J Ή Νοσοιιομειακή περίθαλψις ιιαi ή vοσηλείc θCι: τrσρtχωνται 

δωρι.άΙΙ. "Ολαι α] προστιθiμzιιαι ιιέ.αι κλίvαι θCι: διατίθενται εΙς τός t
παρχ.ας μέχρι σνμπλ!wώσεωι:; τώv άναyκώΙΙ α&τών. 

8) ΕΙδική μερψ\ο'ΙΧ διά τή11 ό;:>yάνωσιΙΙ η έπiλuσιν τού ζητήματος 

8 :~ ~::z: ~: :::;,~~: !δ.ως άvά τή11 Vπαιθροv πρός pιζι-

9) Έπίχτασιν τής ί.ryτιοvομικής όρyι:rνώσε:~ δ-πανταχού της Uπαί
θροuδιQ τί;ςκιvητοnοιήοεωςτί::ΝκσιιιοτήτωvείςέvερyΟvσvμμετοχfιΙΙεlς 

τη"' yιvικήν προσπάθειαν οVτως ώστε νC Uπάρχι;ι mρίθαλψις μέχρι τοϋ 
τελwταίοu χωρiοu. 

10) Ταίιτα παραλλήλως πρΟς τήv σίιvτσ'ο'ΟΙΙ καi μεβοδικιi11 tφαρμο
yήv τής nσ).ιτικής ύyιειvών κσi εύθηvώv χατ~ικιώv εiς τά έρycι:τικό ~ 

τρα, ώς άvαφlρ[lαι εΙς -ιό οlκεϊοΙΙ μέρος τοU προyράμμστος. 

ΠΑΙΔΕI'Α ΔΙ ' ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΙΚΑΝΟΥΣ 

ΘεωροVμεν -ι iJΙΙ παιδι.ίαv ώ<; τΟ κvρ ιQτατοv μέΟΟΙΙ πprοry-.ματοποιή

σι:ως δΜ.Ν τών έπιδιώξεων τοU "Ε&.ιοuς. Μόνον έπό::νω εΙς lvτolo'OV ιιαl 

κστάλληλοv παίδε~ο:σιv εΤνσι δυ.ιατόv νό οlί(οδο;.ι.,&a ύψηλΟς πολιτισμός 
λαοV εVημεροVvτος οlκοvομικWς. Θά έπιδιζ.)χθδ ή άvιJψωσις τi\ς πvεuμα

ηιιί;ς ά-.θρωπιστικ'1ς μορφώσει.:ς, 'Π{IU ύτriιρξε πάvτοτε y~ρισμα τοίί 
1\α<JV μας· Ιδιαιτέρως δμως εΙς τfιv σημεριvιlv τrφίοδcv θCι: κατα6ληθό 
Ισχuροτάτη τrpοσπάθεια διό τfιv τεχνικηv μόρφωσnι, είς τfιv bτroiαv V-



ο:πε_:)Οίιμt:ντόσοv ττολU,ώστι: δχι μόιισνδέvό:παλa'}Ι6άνομε.v πa~ω-

§f.I~~~s:%;l~ff:~;§~~\Ξ 
λαοίί ε.!ς δλοιιι; τοUι; ιc:λάδοuς τJjς tρyαιτiας. 

ilαρcιλλήλως πpός τήv bcπαi&vσιv θό: στρaφΟ ή wροσοχή -τφός 
τήv Sιάπλα.σιv τώv χορ::χτήρωv κσi τήv καλλιέpyεισν Πiς άyωγής τοίι 
τrολiτου 

ΔΙ)μ.οτική παι&..ία: 'Εξαετής οUσιαοτι~ή δημοτική tl(παίδwσις μ[ 
άvώτεροv σκοττόv τιi~ 6α9μ.ιαiσν tπil(τασιv τής &τtοχρεωτιl(ής tξαετούς 
φοιτήσεως κcτi:ι: δίιο ά~t&,.ιη έτη. Ιτό ό:vαμεταξU θά Sημιο.r.rrοίιvτσι 5.. 
1fOU εΤ...aι δι.ινατόv δVο τάξεις yεvιι<,i)ς μο~ώσεως Ι(:Χί tπ-αy)"ε\ματι;cοίι 
r.ροσmια-τολισμοίι, ποU Μ: λιιτουρyοί'Ν μερι.c.i:ι:ς μόvοv άποyα:rματιvό:ς 
ώρας τήv t6δομ.άδο:. Ε Ις τΟ: σχολε:ία μέσης bι:π-αιδεύσεως θα ψοιτοιίv 
μόvοv δσοι μαθrrταί fxow τελε:ιώστι τήv fιι::ηv τόξιν τοV Δημοη~οU 

Μίοη -τrαιδι.Γα: Ή μέση m:χι&ίο: θi:ι: ό:ποτε.λήται ό:wό δύο τριτα
ξίοuς ~tίικλοvς: Τό wραγvμvάσιοv ποU θό: δiδu γε.~ιΙtήv μόρφωσιv καί τό 
γvμvάσιοv 'ΠΌίι θα δiδυ είτε γεvικήv διιαψοροττοιημέvηv (ιV.ο:σσικιήv η 
ττρα'γμcτι~ήv) tiτ< tτrαγyι.λματικήv μόρφωσιv. Ό άριθμΟς τώv yuμνα
σίωιιθάm:ριορισθ66αθμη5όv,~άvτιθέτωςττροyvμνάσιαθi:ι:1δρ:..θ.>ύv 
«αi σt μιχρότερσ ~lvτρα 

Ά~ωτάτη πα ιδεία: Θά ά~θοUv τά πpοy;ιάμματα διδι::tσκα
λίας. Θά ό-.ασvyκροτrι3'ι;j τό διδαχτικΟv ττpοσωπικόv. Θό: τττρι(Υ.)tσθ6 ό 
άριθ;,ι-:ς τώv φοιτrτ:"ών όνάλοyα wρός τήv δ:.ινο:μικότητα τής κάθt: Σχο
λής π.;τί θά <n;μτtληρωθQ 6 iξοwλισ:.ιός τών έρyαστηρiων καί τώv φpoll'-

Έw.:yyελματική μόρψω:τις : Βαθ,.ιιαίως θά ίδρι&ί,., νiαι διαιφόρων 
τίίττων '<cti 6αθ;,ιiδων τεχν!'Jiαi καί έ-τταyyελμστικ.:Ιi σ")CON:ti, θό: ληφθαίv 
δi: tvτι:Ν:χ; b:-ο:κτα καί δρασηχά μέτρα δι-6: vό: άvτcrποιcριθώμ.εv enro 
άτfόψtως έπ-αριc.εiΦ; π.χνιk:ΟV wροσωττικοίί ε!ς τά-; hτάχτοιις σημερινά;; 
άνάγ .<ας. Θό: ~ tδιαιτέρ:ι ~οχή εfι:; τόν καταρτισμ.όν tpyo5ηyών 
ιrαί ά-τrλών τεχνιτών. ΑΙ όφιστάμενο:ι μί,χρι σήμτροv VΙJΚτερι\ΟCί σχο>.αi 
θάένισχι.&Ν. Θα-πucνωθοιΝο!w~ι yt:ωρyιχοί στοιθμοίκ:αί 
θά δίδωvτσι εΙς cniτoUς tχΛαϊ"-εv;.ιέ.\0. μt;ιθήματα. θά Ιδρι;βοίιy δοκψα
στικώς ~tατώτε.ραι γεωρyικαi Σχολci. Τό Κράτος θά τταραχωρ6 wλε.ο

νε<τήμοατα εfι:; τό τιχνιιοόν π-ροσω-πικόν π-οU έτrιτι.ι-rχcn.ει τό:ς κ:οιλλιτi

ρ-3ς tττιδόσεις. 'Ο ~νικόςέτrαyγUιj.ιατιl(όςwροσcwσ:τολισμΟς θ'άρχίζη 

ό:π-ό τάς δύο προοθ~τοuς άττοyε~·μοστινάς τάξετς τοϋ δημοτιοι:ού, ή δ( 
ε.iδική σt'ΟΙΧtΙώδης οί:π-οιyy-ελμ'CΙ"Γtl(ή μόρφωσις μετό: τό 14ov lτος τfκ ή· 
>.ιl(ίαι:; τών μαθητών 

'1δρι.ίματα t;:ειιvώv: θεωρούμi:v δασικ.i)ς σημασ-ίας τήν άναγ.,.~ρ:
σιv, δτι σημαvτικαί διΦfοpαί ύπάρχονν μεταξU τών \στορtl(ώv, φvσιta::w 

:1~7~::; ~-τ~=κ~~; ~~~σ::~~κ11ή~ ~~=~ 
τα !νστιτούrαέρεvνώνκcί θάίδρίισωυι:ν καi &λλσ~τικά μt-τi)v χώ

pαν μας καi ytνι~τε.ρον ττ)v Άvcι-rολιχήν Μεσόyειον. 



• 
Δι δ:uτικΟν 'Π~ωlfικόv: θCι: l:vιο-,<:ι..€1] τΟ διΟΟ:χτιιι;όν ttροσωπικΟv 

~: ~~~~~~:;:;,:;~~~~Ρ=r:ι'~:Ρ~:~~~;: 
γι~eαί Άιιαδημiαι, κατcrνεμόμενcιι κοτό: διαμ:ερiσματο τfκ χώι;:Φ;, καί 
θ' αύξη3ό 6σθμ>τp0ν 6 όριθμιός των, ώστε ι.οό: Yivtι &Λ.στός ό πι:ριορι· 
σμ.ός τώv μαθητών l:Ι(άστης πλrιθωρικής τάξεως, ~ ~~:ai 6 πτριοpι
Ο'μός τώv δvσαναλόyως ttολλώv μονοταξί.ων 5ημοτιχώv. θΟ: γίvο τrpοσ. 
r.όθι:ια vό: όψωθQ τό διωτικόν l"ΠJπεδο..ι τοU πpοσωπι"<οίί μ[ δικ.:χrστέ
ι;αν διαδάaμισιv κιαί όvτιμισθiαν καί θά l:ιιδαφερθιj -ιό Κδμομα δια τήν 
\ι:ραρχικήv tξiλιξw κσί ήθιιd}v l:ξCψ:.χ:τιv τώ11 λειτοι,ιρyώv τήι;; στοιχτιώ
δοuς bπαιδώστως. 0;]: bτrδιωχθό -τiλος ή συμ-μετοχή τώv tιmnιδwrι
kώv μέ α1ρετοUς ονμδοίιλοvς εΙς τά διαψόρου δα&,ιοV Συμι&ούλια. 

Έξωσχολι κfι άyωyή : θά 1δριΑ;Ιrj κεvτρικi) ίιτrηpεσία l:ξωσχολοι.Γtι; 
άγωyής, μi τόv σκοπδv vQ 1δρίrςι έξωσχολικά μορφωτικό: κiνrρα- καί vCι 
σwτοvίζa Ι«Ιί tn"o1'1'ttUa σχετιιcό:ς δρyι:rvώσεις Ιδιωτικής πρωτο6οvλίας. 

ΕΙδική "fι'pόνοια θά ληφθrj: Διiχ τά όρ;.:ι:...Ο: τώv τrολεμικώv μ'ας 'Πε
ριπετειών· δια τηv σvμπλήρωσιv τής μορφώσεως τώv παιδιών 1r0U f.μtι~ 
110:11 ό:ypόμ·μστα άπΟ τήν ούτήν αlτί<nι· διό: τψ ~μδpφωσιν τών τrσι~ 
διών πού l'Π'ΟΟ'αν tlς nνεvματικόν κο] ήθικ&v πα,:ΧΧΟ"τράτημ(Χ ίrrτό τι)ν 
tπή;χισv &ντε.θvικής Πpc7Π'Q'yά\.οδας. 

'Εντός τών ο1κονομικώv.δvιιάμεων τής Χώpας θά tιnτα6ληθό φρον
τiς δι' υγιεινό: σχολι!C'ό; tcτίρια. 

Ή όρyάvt.χτις τής παιδείας θΟ: γίνο οίισιcιστικά δημοιφατική· 
ττρός τούτο θά ληφθοιίv μέτρα ώστε νΟ: αίρωvται τά Uλικά tμπόδια τής 
ιcανονικής φοιτήστως τών πτωχών παιδιών tlς τό δημοτικόν σχολεiοv 
εlςτήνuiσηvπcιδείονθά:φοιτοVvκατάπιχπίομησινοΙΙ,(ο~p.:ιικοί 
tlς τάς άνωτάτας Σχολό:ς θά: εlσάγωνται 10ατόπιν αόσ:'ηρ:,τ.:Χτης tπι
λογής μ.όwΥ ο1 άπολι.ίτως Ικανοί. Διό: τα)ς άποpωτiροι.ις tξ ο.ύτώ-J θά 
όρyQ\.οωθό σVοτl"!',.ια Vποτροφιώy μερικών i; πλήρων, τώv όποίων ό ά;>ιθ
μός θά ο.όξάvα άvαλάyως μέ. τήv Ιkλτίωσ:ν τών οίκο110μικώy μας. 

ΔrΟ: τήv καλλιτ4r.w διοίικησιν τής mχιδείας, διό τό ρtαλιστικΟν 
άvτ:<.pι.ισμα τώv κατά τόποuς tχπο.ιδεvτικών άναγχών καi τήν όμε:σωτi~ 
ρ:rν Ικανοποίησίν των θΟ: tφοιρμοσθQ καl εΙς τι'ιv bc;παίδεuσι ... τό όΠ":>
ιcιντ,:ωτιιιΟν σVο-rηι.ια, καi θΟ: ληφθciιv τΟ: κατάλληλα μέτρα ώσrε ια:ι:i 
a1 Κοιvότ!')"ft:ς νά σvμμιετέχοvν έw;pγώς δχι μόlιον ε.ίς τι'ιv μ.ι:χθητικι)Υ 
άvτίληψιv, άλλά καί γενιιcώτερα εΙς τό καθόλα b:τrο:ιδtvτικόν lρyov, τό-
σοv τό σχολικόν, δσον ιcαί τό iξωσχολΗι:όν 

Δ ι αΜομ.ματική bmαι δwτιΜή Π"Οολ~ τι lfή: Διό: νά έπιτεvχθ5 ή ό:τrα.. 
μαίτητοςδιό:τfιvσι.ιστrwατιιιf)νπρσ:ηοωγήvτής t.λληνικής παιδείας~ 
νfjχτια ΜΟί σννέτrεια, θΟ: tπιδιωχθδ όπως τεθούν αί 6άστις μιάς κοινής 
διακομματιιcής πολιτ ι ~<.ής 

θΑ ΕΞΥΨΩΣΩΜΕΝ ΤΗΝ θΕΣΙΝ ΤΏΝ ΔΙΚΑΗΩΝ 
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διε~ιvτijςάnο~οeμijςτrj:;Δι•αιοο&vηςκαίτοίίκαθημε.ριιιοVδίοv 
~vτrολιτώv,διότι~ψ&ιτρ:tδvσχεραίνονrαισήμ.rpοvbι:τήςUφιστcr
μtνης 'ΠΟλιΛ-ομirc:ι.ς. θά έnιδιώξο ώσcι:Vτως τήv ιhrοραίτητοΙΙ tξί.ψωσ ιΙΙ 
τής θέσεως τώ11 δι;ιοασ-τώv μας. Πιστείιι.ι δη twrταχτική ά\ιάγκη bτι
δάλλι:ι νά ό:ι.αθι:ωρηθQ ή άφορώσα τοίιι; ε!ρηοοδίκος ι.οομοθι.σiα, ΟΟ"ιε 
ιcαl Ιιι:crνοί ε/ρryνοδΟΟχι ιιά προσtρχωνται ιιαί προθvμiσ προού.εUσεως 
νά ίιπόρξι:ι, διότι ή m:ι:ροι.ισία τοV Δικαστού εΙς τfιΙΙ Vπcrθρov, οvyκεν-
τ.ροίιντος bt τοίί Νόμοι.ι καί 'Π"Ολλάς διοιιι;ητιtc:άς άρμοδιδτφα<;, εlιιαι 
στοιχεiο-ι τοvώοτως τοV αlοθήματοc; τής ό:σφαλείσς καi τού σε&nμοίί 
τού Ν6μοu. 

'Ως πρόc; τήν Ποιvικfιv Δικσιοσ\Νηv τό KόiJ'IJα τώv ΦιλWvθέi)(.Ν 
εtναι κo:ηpvyμi:\.<Jv Vτrέρ τής όιιαθεωρήσεως τοU m.ρi όρκωτώv Διιι:c-
στηρ[ωy 6ρθ;χ>v 94 τοU Iuvτάyμ.a-roς, iνα δημιοuργrιθό ή δi.Ναrό'rης 
της εlσαyωyής τοU ΜιΚ"1"0ύ σvστήματος, τό όπι)ίΟII έχοuν fιSη υΙοθετή

σει πλι.iσται τώv τtολιησμbιwν χωρώv 

Ίδιαιτέραιι θό: κστα6άλΌ προσπάθεια.,. τό Κbμμα τώv ΦιλελειλΝ:
ρων εΙς "Ιό θέJμιο: τής σωφροvιστιχ.i)ς πολιτικής δπ~ χαροχθfι τοιαVτη 

tπί δόσε.ωv 0\/yJ(ροvισμένων, μί. εlσe:ryωyiJv τi)ι;; τακτιΙCής άπασχολή
στως τώv κpο:τοvμtνωv, lπιτvyχαvομiνοv ούτω τού διτιλοU σιcοποU τής 

έm::ryyελματικnς tκm:ι:ι.δε\ισεωc; αίιτώv κai τώ προσφοpωτίροv σι..-φ~ 

vισμοίι τι.w καi τ?ις δελτιώσεως σύτώv διά τί'jς lρyασίω:;, ivo: άποδο
θοVv εΙς "ΠΠ\v Konιωvlav ώς ιοαλοi πολ'iται. 

t::ια μ<ριμνήοο tπίσrις τό Κ8μμ.α διά τήv σvμπλι)ρωσιv τοU σuστή
ματος τώv ε.Ιδιtι.ώv δικασ-rηρίωv άl.-ηλίκωv, καl τήv άvτιμετώπιοιv τής 

έ.,..V.ηuα:ο ι«bτητος τής ΙΙΕαρό:ς ήλικίσ:ς δι(ι τώv σvyχpσvισμbιωv άvαμαι> 
Φιωτικώv ι.ιiοωv. 

ΑΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣΗ ΤΩΡΑ Ο ΛΑΟΣ 

λίrτό είναι κστά τό: κύρια αύτοU μipη τό πρόyρ::ιuμα τού Κbμμα

τοι;; τώv Φιλιι>ιι.ι,6έρωv. Άπ' 6ιφοv εΙς δ:κροv τΟ διiπε.ι μία σκέψις, 

«εliημι,ρία τοU ΈUη~ικοU λαοU t~τός Έλειιθίρσς Πατ9ίδος•. 

Ό 'Ε:Λλφι.ι::Ος ΛαΟι; lχει W δψ ι v τοv τήv Ιοτορίαv μιάς π:σσΒ

ρακοvταετ .ας δ ιά νά γνωρίζα ότι ή Πολιττία τaU Κόμ').Ιατος τούrοv ού

τε μαyικr\v εlι~όνα άποτελι;ί, οϋττ δημαyωyικάς mχγί5σς μ<τtρχcται. 

Γ~~ωρίζει 6 Λcιιός tx τn:ίpσ:ς ότι α! ιοσ:τεtJ'6ύvοεις τοίi Κόμματος τώv Φι

λεΜ:ι.6έρ;.Jv είναι σαφεiς κσi οταθερσi kQ"l ότι οΙ λόγοι τοv κατοπτρί

ζοvν πάντοτε πιστώς τάς Ο'!άψεις καi τάς προθέσεις τοu. 

Έλ.είιθεροι -πόσης δεσομεVσεως πρός οkrσδήποτε tπιρροό:ς η σνμ

φlρσvτα,άπαιθVΙΙQvταιαΙΦι~ροι,δπωςτrόvtατε,μετό:παpρησiαι; 

ιι:αl εlλιιφιιιείας πρός τόv ΛαΟv κσl άπΟ τόv Λαόv ζητοUv Κι άvτλήσονν 

τr'jv δύvαι~ιv δπως tρyαοθοίΊv ύπt.p τοU ΛαοfJ 

ΑΘΗΝΑΙ, Ί(!ΥΟI)():ριος 1950 


