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Τα mτουδαιόtερα σημε(α του Προyρό:;μματος αυτού 

διόΘη1καν α'τιό την Τηλεόραση (ΕΤ1), στο «ΔΕΚλΠεΝΠΆΛΕ

ΠΤΟ ΤΗΣ Ε.ΔΚ.Κ-», στις 24.4.1989, ο:πό 'roV Πρόεδρο του 

Κόμματος κ. Ιωάννη Ζίγδη, την Π,ρόεδρο της Οργάvωοης 

ΓU\ο'αικ.ώv Ε.ΔΗJ<. κ. Ιωάννα Γα:λάνη • λχουζαρLδη, 10 μέ
λος τοu ΕJκτελ'ΟΟ'tιχού Γραφεί.ου O"tp. Κώ<nα Κουλοόpη , το 

Γενtχδ Γραμμcnέα της ΕΣΔΙΙlΙ (vεoλcx(m; τοο Ι<φμcrτος) 

κ. Σιtάθη Τσομίδιη χαι τον Πρόεδρο της Ε"Πιτροπής Εκλο-

γιιcού Αγώνα λτrιχής. χ, 'Αρq Κcqι.11ά. 



ΕΙ:::ΙjΑΓΟΓΗ 

Νέοι και νέες της Ελλάδος, 

Ελληνίδεc:: και Έλληνεc::, 

Οι προσεχείς εκλογές είναι οι κρισ1μότερες οπό 
όλεc:: που διεξήχθησαν α~ό το Β' Παγκόσμιο Πόλε\Jο, 
γιατί από το οnοτέλεσμό τους θα εξαρτηθεί, όχι μόνο 
ο τφ.ιατισμός του εθνικού διχασμού, που δημιούργησε 
το δικq.ψατικό σύστημα της ενισχuμένης αναλογικής, 
αλλά και η εξασφάλιση της κυριαρχίας και της ακεραιό
τητας της ελληνικής εnικράτειας, που αnειλciται σο
&ρότατα αuτή την εnοχή. 

Γιο το:ύτο, η Ε.ΔΗ.Κ κατε6σίνει στις αtλογές ανε-

8άρτητη και νοι.ιίΖει ότι είναι υnοχρέωσή της να εξηγή

σει στον ελληνικό λαό, με λεπτομέρειες, τι οκριβώc πρό
«ειται να κριθεί οπό τις εκλογές αυτές και τί μέοο θα 

.χρηση.Jσnοιηθούν για τη διεξαγωγή τους. 

Γι" αυτό, η Ε.ΔΗ.Κ. σας εκθέτει το Πρόγροwό της. 

'Έrοι, ώστε, αντί. των δημοκοπιών, των κοινοτυnιών και 

ίΟU δογ:μοτισμαύ των άλλων κομμάτων, που έχουν σκο

nό, να σος nαροπλονήσοον ή να σας εΕαγοράσουν, να 

μπορέσετε να σκεφθείτε ως υπεύθυνοι πολίτες για το 

νέλλον το δrιώ σας, των παιδιών σαc και των γενεών. που 

.έρχονται. 



Ι. Ο ΑΠΑΡΑΔ&ΚΤΟΣ ΠΡΟ&ΚΛΟΓΙΚΟΣ 

ΑΓΩΝΑΣ 

Ο προεχ.λσγι"Χ.ός; α.γώw.ις ά.ρχ ισε χ.σ.ι έχουμε ffJη τσ. πρώ'Cι:ι. 
.ΟεLη.ιιz.τα. της πο~ότηtας κα.ι του τρόπου, με τον οπο(α 9α. δι!
ξ~χθε!. 

Η πιο συγηθισμένη μοpψή του α.γώνα. αυτοό είναι ικ υπιχl
θpιες συγχεvτpώσεις τω'ιl Ιδύο cμεrάλων:., λόγω ενισχυμένης cινα.
λσyιχ.ής, ιχομμάτω-.ι τηι; σημ.ε,ριvής Βουλής χcιι του περιθωρια
ΧΟό Κ.Κ.Ε . , ποο σiμεpα. λέγεται «Σuνα.οπισμδς• . Σ' αυtές μα
ζ<ξ.όουγ ce:Υ'θωσιώvτe:ς• Χω. καλοπληρωμένους οπα.δοός, απ' 6λ:;;; 
τις 'Ιt'όλεις τηζ Ελν..ά.Ο!υ;, με ση~ς, αφ!σσες XGtt πανώ, με 
μό'JΟ σχαπό 'Jσ. εντυπωσιά.σοοy τον α.ψελή πολίτη . Στις συyχ.εν
τρώσεις σ.υτές πέφτουν πω.λ:ές φορές ξυλοχmtήμ.::ιτσ., πυροδολι
σμοί χ.αι ά.λλα. παρόi.ι.οια., όπως έγινε στο Βόλο χ.ιχι Χάιπως χα.~ 
στην πρόσφ<ιτη ~ντρωση σtο Πεpισt!pt. 

'Εrοι, ο θεός να 6ά.λο.ι το χέρι του, ψJ, μην έ.χουομ χα
μιι:i μεγάλ -η σύyχρουση χ.αι ιχιμσ.•οχμσία ! ... 

Οι εαιδηλώσεις α.υ-.lς σtοιχGζουν εχα.τοΨtιi.δες εχ.ατομμύρια. ? 
η χ.α.:θeμιά. Κα.ι είnι προνόμιο των δύο μονομάχων χα.ι 'tOO 

Κ.Κ.Ε. , ποο ιδνι.θέτοον α.π.!θανιι ποσά., .Οιχά. τους χc;ιι του Δη~ 
σίου - αr.τ6 το τελευτσ.ί<J, &. πάρει το ΠΑ.ΣΟ.Κ. 900 εχα:t., η 
Ν.ιΔ~ . 800 εικα.τ., το Κ.Κ.Ε. 200 εχ.α.τ., χαι μόνο 18 ε~τ. το 
"Χ.ο:Χθέ.νσ.α.r..ότα.μιχριi'Χ.όμμα.w. 

Οι ε:χ.'&ηλώσεις; ιιtnές; ε1ναι, .επομένως;, ε ιπ ε ν δύσεις;, 
για.τηΥΙ)(.ιιλλιέργεισ. τουμ1σοuς; μετα.· 
ξ ύ τωy ΕλλήνωΥ 'Χ.ι:t.ι η Ε.ΔΗ.Κ. τις; χ.α.τ.~~κά.ζει α.πόλυτσ;. 

M-e: τα. α.εpι:ιπσ;νώ, τις; ωp1οοες;, τις; επιγραιpές στους; τοίχου~ 
χαt ιιύριQ τις; cντουyτώχε~, οι μεγά.λες; πόλεις θα γ1vσυν σχου· 



-m.Οότ.οπσt Χα.t &. έχωμ.ε τη γνωστή ηχσρρύπα.νσ11 • Και εmι8ή 
την {'δια. μέρα. θα. δtεξσιχ&ύν -χαι οι ε:Μογές; ιtοο Ευpωχ.οινο&υ
λlου, θα γ!νοψε pεζiλι σε όλα w &ιλλα χp4τη - μέλη τηζ ΕΟΚ. 

Κι όμως, ήtσ.ν τόσο εύκολο με το yέο εΧλσy~κ.ό νόμ.σ, με 
την αλλσ.γή της "Χα.λπονο9ειrtι·χ.~ εvισχυμένης ν' σ.λλιi.ξωμε. χ.αι 
τ.ι.ς μsθδδους διεvέργ~εια.ς των ε'Χλσyών 1 Αλλά., φσ.lνετσ.ι, ότι, 
-πα.ρά. την σ.πλή σ.νσ.λuyιn.ή, οι ηγεσlες των -φιών χq.ψά.των ζσυv 
με την ψεΟΟσ.lσθηση, 6m. θα. μαtσρέ.σοον νοc χά.νοuν Χα.ι την χ.-χ~

νούρισ.. Βουλή ιχντίγρσ.ι:pο της σημιερι'Ιής! Κιχι α.κ.όμ.α., ότι σι 
-τρεις σ.uτο{ χ.ομμ.σ.τιοcσι σχημα:tισομ! θα. εrmtροοωσtήοουν μόνοι 
-τοος Χιχι πιiλι τον ελληνικό λαό, τον σπο!σ νομCζουν, ότι τόσο 
εύχ.σ)..α. θα. πα.pσ.πλανήσουν ή θοc εξα.γοράJσου·ι ! ... 

ι ι. ΤΟ nΡΟΓΡΛΜΜΑ ΤΗ:ι: Ε.ΔΗ.ιι:. 

Σήμψ:χ, ως Προεδρείο του εαλογικού α.γώνσ. της Ε.ΔΗΚ., 
έχουμε σχ.οπό νσ. σσ.ς σ.νσ.πτύξουμε το πρb(ρσ.μμ.α. του Κόμμα
τός~. 

θα π.ερισpιστι:ό,.ι.ε στις δσ..σ:ιιχές α.pχές του. Αλλά, πptν 
μπσόμε σ' αυτiς, πρέrπeι νσ. δηλώσουμε, ότι η Ένωση Δ ημmψ:χ
τιmύ Κivτρου έχει ως θειμέλισ του π.ρογρά.μ.μα.τός της το σε6α
q.ι.ό της λα'ί:χ:ής: κυρ~σ.ρχ!σ.ς, ·δηλσJδή «την ελεύθερη ·'Χα.!. σ.νό'θευ
-τη εοο&ήλωση της λαϊοcής θέλησης». Οι εχ.λσy.ές θα. γίνσντα.ι, 
.επομένως, όχι μόνο με το τψ.ιο σύσtη\.14 της α.πλής σ.να.λσyιικής, 
αλλά.. και με τις μ:ει&56ους, πσu wχόουν σuι ά.λλσ. Χρά.τη της 
Ε.Ο.Κ. χ.σ.ι όχι με ~lνες του Βούλγσ.ρη χαι wυ Δηληγιιiννη, 
1ΠΟΟ τις μ.ετα&ί.λλοον σε δφοπρσ.ιαίσ. εξιχγορά.ς; Χαt π«pα.πλιiνη
<>ης των φηφοψόpων. 

Ένα. δεύreρο θεμ;έιλιο του .π:ρογράμμα.τος της ΕΔΗ.Κ. εί
--,α.ι η ιχπ:οχα.τΜτ.αση του ήθους, της υ.πευθυvότητας, της έντψης 
.Οιαιχsί·pισηζ του .Οημόσιοu χρήματος uιι του σε6w:ψ.οό των ·16-
μων από όλους τους Έλλην.ες. Οι νόμο~ πρέπει νσ. ε.ίναι σz6α
σtοl ι:rnt6 όλοuς τους πολ!τες κ.α.ι. ν« μην ε(ΥGtι τυpσ.ννfσ. για 



τουι; νομοτα:yε!ι; χι.u η π-:ιράδα.σή τουι; νu. ε.i•ια.ι η ιmφα.λήι; ιii
~ tτtι.δολήι; τωy συμφερόντων των cχ.χτ:χψφtζήδων•, 'tό~ 
οτον ι..ο.λtτtΥ.ό, 6σο ;ωι στιιν ιS:ωττ:χ.ό 6!ο. 

Γισ. wότο, σύι'r'.φωνα. μι τιι; α.pχlι; μ.α.ι;, θa. τ.mιiρξΟ'..ιν ι:ιυ
στηρέι; wpώσειι; για. τοuι; χα.'tα.χρα.στέι; ;:ου δημόσιου χρfΛ.ι.α.τος .. 
όπαGι χ«ι νι.iνιιι. θα. ε.νισχuθtι ο χι:ι:tα.σ"tαλτιχόι; X4t θα. υo.oθt
τrfnl. ένα. α.uστηpό σύστημα. προληπτ~χού ελιέ:yχου, όιπωι; ουιι-
6:χ!νει στη Σουηδ!α με το θc:σμό του c' Ομπσ~~-

Icl ' Η Ι&ΕΟΛΟrΙΛ ΤΗ:ι; Ε.&Η.Κ. 

Η Ένωση ΙΔ.φοχpι:ι'tιχ.οό Κέντρου εχ.φράζει στο χ~:
νω'Ιt'Χ.ό γ!γγε.σθ:ι: τα μi:tρο χ.αι γ: • α.ι.m) πισ-tεό.ει στο'ιl εξελι'Χ.~ι
χ6 """"ΥΧΙ'""σμό τη> κοt'ιων!•>, 'όηλαl>ή .r.o Δψ""i"'"χ6 Σο
σ:α.λιQ'~. Εενιιι α.ντίθετη με τα. πηδfrι14w. στι; uνά, 'ttt; ε1tα.νοc
Ο"tά.σεtι;, του; λαίΧισμούι;, που εχ.χυδα.tζοον το δημόσιο 6!ο. Η 
ιιδεολογ!α •ηι; είνιιι πpοσ(ιρμοσμίνη στ:ι; τελευτα.!ες α.ντιλήψ.t~ι; 
τηι; χ.οι•ιων~'Χ.~ δυνα.μιχ.ήι; χ.αι γι' αιπό 'tQ Κόμμιι μαι; ιιπ~ 

βλέr.ιι στη δYjt.1.tOUpγί.α. μι~ νί~ XOt'Ytt)Y{a.ς, που θα. ε('ι'α.t W.U

r:bχpoνa. μ.t't.Gιχα.ι..ιτα.λtστια.ή χ:χι μετααομμουνιστυ,ή, θα. ε!ν:χ: 
μια. χ.σ.νων!:χ, πr;u θ:ι διιιτηρ1pει τα. δύο μεγά.λιι α.γ.zθιi τω-,. 

πρσηγσ~νων, δηλσ.δή τψ ελευθεplα. χαι την χαινων:.1χή διχ.a.:ο
σόvη, πw εlνιχι α..-.ι.ιp:.ι!τητα. γι-~ να. έχει cα.vθpώπtνο r.ρόσωctG • -

c:Ελευ&ρ!α..» σun c;.ι:χ.οyqι.ιχό τομlα. σημαίνει τη διιχ.'tήpη
ση στα. χέρια των επιχεψημ.α.τιών -wυ μς:γιiλw τμΎ;ψLτοι; τη; 
παpα.γωγήι;, εvώ cκο:νωνιχή διιχ.σ..ιοσόνψ το χα:θεστώς; της; λχϊ
~χ.ής; εημ.εpία.ς;, που θ:χ. ε!να.ι ευ%vη της Πολιτείας;. 

θα. προ~ιοptστοό'J χ!Χ.θ:ιpιί τ:χ. όρι:χ. της παρα.γωγιαής; Οpιχ
στηpιότητ!Χζ του χ~τοοι; χα.ι -:ων ιδιωτών, για. να. μη CJΙ.ΙΙΙrι.6":ί
•n:ι η σημερινή σUrχ.υση χ.αι χ~pφη τηι; α.νιiπwξης;;. Η 
λαrχή ευημερία. θ:χ. εξα.οφιχ.λuπε! a.πό το χ.α.tά.λληλο ψοpολογι.:λ.6. 
Ο!χα.ιο, lr.tωι; γίνεται στη Σοuηδ!α.. 

Αυτή εlναι σε γενιχί.ς; γριχμιι1iς; η χ.σ:ν~!.α. στην οπο(α. α.πο
δλv.tιι η Ε.ΔΗ.Κ. 

Η Ε.ΔΗ.Κ. είναι Κ ό μ μ οο Α ρ χ ώ ν .ί«lιt όχι πpο
σαιποποcγές. Εχ.φpάζει την πιο οόγχpονη rπολι•ιχή t.δεολογ!α. 
χ.α.: ,Οεν Θχει χα.μ.ιιi σχiοη με τον π:.ιλαtοχ.ομμα.τισιι,.ι.ό. Απεuθό
νετα.ι &ι.Φ..αά. στ~ νιους;, γr.α.τl α.υτο! θα. ε!νοι.t -cχι:(να. 
που θ:χ. α.πολ-χύσοον την χοινω·ιliα, που ορα.μι.ιτιζόμαστε. 



Ι" 'Ι'Λ ΚΕΦΛΛΛΙΛ 

ΊΌ"t.• ΠΡΟΓΡΛ1'1:ΜΛΊΌ~ 

Κσ.ι τώρα, α.ς μr.rούμε ~ επ! μέρους κ:εφι:ί.λσ.ια. του πpο
γpόψμιτος . 

1. Η Ε.ΔΗ.Κ. αντιλαμ6ά.νετΙΧι cχ::ιόλuτα. πόσο επι?tίνδυνη ε!
Υ:ιι για. τσ μiλλΟ'! του ελληνισμού η μειιοοη της γ εν ν η τ ι Χ 6-
τ η τ σ. ς, που πο:ρατηpείτα.ι τα. •ελ<ευτα.!α. χρό-κσ.. Αν συνεχιστε! 
ιw•ή, αιπό τα. μέσ::ι 'tOU 21ou σ.ιώn θ' αpχiσει ν:ι σ6ήνει το ελλη
ν~χό έθ-ιος. Για. τοότ.ο, α:πό 'tσ. πρώτα. χεφάλα.ια. του προγρά.μ.
,...α.τος ·~ Ε.ΔΗΚ., εln.ι η διιiσωσή του χι:ιι -ro πιο α.πο:ε
λε:η.ι.σ..τικό μέτρο για. τ.σι GΧοπό ω.ιτόν εί'!α.ι η θέσπιση επώό
τησης των οιmγενειών •ων τριών πΙΧι.διών, πω τοολά.χιστοy δt!Ι
σι:pαλίζει το σημερινό επ!r.reδο 'tO'J πληθοομού . 

2.Έ·ια.ά.λλοκεφά!λα.ιοείγαιη Οι-χ.ολGγίο:, ηιδιιχφύλ:χ
ξη, θηλαJδή, τοu φοο:ιχ.ού περι6ιiλλοντος. Η Ε.ΔΗ.Κ. ε!nι πψή
φα.τη, -γw.τ! πρώτη επεσήμα.Υξ τη σημLσία της. 

Με την α.φρο:Wνη, ΠΙ;ΙU επ!!δείξα.ι,.ιε μέχρι σήμ.εριχ, χ.σ.τα.
σφέφrφc: mι 'ΧΙΧ'W.σψέψουμ.ε τα. δW3η, μ.ε όλες τις συνέπειες. 

Μεται6ά.λλ~ τις ι.όλεις, ι.δίως -πην Πρωτεόοοοα., σε κόλαση, με 
την ηχοpρtm'Ι~, το κυχ.λοψοpιtοcχό χ~ι το 'Ιiψος. Για. τη p~ 
πα~ των θο:.λ~γ, εξάλλου, ίχοuμε μηννθ!ί στο Ευρωπ:χϊ
κό ιΔ:.οcοcστήρtο! .. . 

Βα.σι.Χή επιr.iΗωξη της Ε.-ΔΗ.Κ., εί·.ια.ι γr;ι. θέσει τέρμσ. στηγ 
<ι.παp&:Sεχ.τη r:ι.υτή χα.τάm~. θσ. ιιδρUσουμε ει.'διrκ.ή Υπηρεαί.οc 
διωrύλσ;ξης 'tO'J δάσους χο:.ι ο:.ναΙΜ.σω:rης, σε σννQuαr.η.ι.ό με την 
α.ξtΟ'ΠQ!ψη του δυΥαμιχού •ων σχολείω·ι, Παvεπισrημlων mι 
των σtρα.•ευμ.έ'Ιων τ.:χιδιώ•ι μας. θσ. ιδρύσουμε, επ!σης, 'ttς χα.
τά.λληλες Υπηρεσίες Χ«t θα. r..ιipoυμe •α. σ:ισ..γwU.οc μέτ~ -για. 
τη δ:.σ.φόλο:.ξη τωv πόλεων, των θσ.λσ..σσώγ κα.ι τωy α.Χτών σ.π6 
τη ρύπα.vση ως κα.ι την αυθ:χ!ρ-ετη δόμηση των τελεuτ:χ!ω•ι. 

3 . Τρίτο Χεψιίλαιο θα. είyα( η Ο ι ι.ι σ ψ ιi λ ι σ η 
τ η ς π ο λ . ι τ ι σ τ ι χ. ή ς χ. λ η ρ ο ν ο μ ι ά. ;. 
'Ew:., όχι μόνο τσι χ.α:τά.λοιπα του αρχαίου Χλέους ~ 
fίι:χψuλσ..χθούy κ.α.ι θ:χ. εvταθε! η προσπάθεια. ααtοιχά.λuφής 
τους, α.).λά. χαι θα. Οιατηρηθεi η λαtχή χουλτοόρα. θα 
εξευpεθούv ειδια.ά m'ιiδύλια. για τους ΔΥ,μοuς mι τις Κοινότη
τες, σε τρόπο ώστε η πν~τ-..κή και ~λλtτεJΧ.νt"Χή 'δρωπηρ:~
τητα. να. μψ είναι προ-Jlόιtι!-ιο τω-ι χr:ι.τοίΧων τωv μ.εγiλων πόλεωϊ 
Χ:Χt όvε.φο μόνο για. τοος Χα.wίιχ.οuς των μιχ.ρότερων οιχισμώΥ . 

4. Σειρά. αποτε.λεσμιχ.τ~:κ.ών μl-..ρων &χ εξασφαλίσει το σ ε -
'6α:σμ6 των αvθρώπtΥωv .Οικοcιωμά.τω ·ι 



στην ελλην:χή Πολtτε!ιχ. Η ι σ 6 τ η τα. μ.εtr.ι.ξύ των δόο 
φύλων, ο' 6λιι; τ:ι; εχδηλώσειι; της ζωήι;, ~ πιiφει να. ι!νr.ι.t 
φtλολογlr.ι. χαι θα γίνεt πραιγμιχ.τ~χόtητιχ. 

θα. ληψ&ύν τα. m.τ.iλληλα. μiτρσ., εξά.λλοu, για vrι. μπο
ρέσει η σrμερινή Ν ε ο λ ιχ ι ιχ, vrι. μηv είvιχι χωρ!ι; teα.νιαά. &ύλη 
•ηι;; μοvα:ξιάς, να 6ρίσχει ·mτr.ι.ψόγιο στσ. νιχρχω'tιχά. χα.ι σε 4λ

λε> δο.σψ"J'l>· 

7tpολ~:Χ~~~ρ~ γ~:~~υ~~~ι:η•ισμός χαι θχ ληq:&ύ·1 
Η Ε.ΔΗ.Κ. θα ζ'Ι'>ίσει •πό τψ Ε.0.Κ., 67.ω; .α ελληvο

τοοpχ.ιιχά. σύνορα. πάφοuv νcι ε!wιι η δίοδος τωv να.ρ'Χ.(ι)tt.?C.ώ;ι 
αΙίtό τη•ι Τοοpχία. -χα.ι την Αnί.cι στην Εuρώrtη, στις Ηνωμ.ένιι;; 
Πολιτείει; χ.αι <Πτ'ljν Ελλ&. Φοονχ.ά. το Κα.σuλλόpιζο μπο
ρεί ν.α γίνει έ·1r.ι. χ.έν•ρο της Ε.0.Κ. α.:πσtελεσμα.τι'Χής mιpσ.ΧΟ
λούθησηι;; τη; διιχ?ιίνησης των wφχ.ωτιι;ιών στη Νοτιοα.;ια.τολιχή 
Μεσόγειο. 

5. Η Ε.ΔΗΚ. α.πο6λΘπει σtηΥ υλοποίηση 'tou ιχ.ριiτους •ηι; 
λc.ιϊΧής εuημε ρ.Cα.ς. 

•) Έτσ" 
θσ; χα.τα.Οληθεί -χ.Φθ.:: προσπιiθεια., ώστε η Π σ; ι δε ί α ;ιa. μην 

ε!'Ια.ιt ι.ιόν~ πρ~vόμtο των εtr..όρωy ή σιrr;λή μεtά&ση γνώσiω•ι, 
σ.λλά. δημιουργία. χα.ρα.χ.tήρων, με mινωνιχή ιmευθ.Jv&tφα.. Γιc.ι
τί μόvο έτσι θα μτ..οpέσοuμε νι:ι. ζήοουμε με του;; άλλους Ευρω
-π:χ!οος, που ε[ν,χι μ&λη της Ε.0.Κ., Μ.ι να ι.ιη μ:zτα.6λη&ύμε 
σε υπηρετιχι:5 τοuι;; προ'1ω'Πιrι<.ό. 

Ειiν ο σεβ?:~ς στου; Χαν 6 ν ει;; της mινωνι·kής ΟU'ι.LΠ:;:pt..φ?
ρcίς χαι τους ν 6 μου ς γίνει συνείδηση σ' όλουι; τους Έλληνες, 
Wτε η α:π.όδοσή τοο;; θα ε!νσ..ι ασtηα.γώνιστη, όπως συμ6α.ίvει :ιε 
τη-; Ομογένεια των Η.Π .Α. 1 του Κσ.να.δά. χ.ο.χ. 

Κα.τιi τη μηάΖ?τη τωv γνώσεων θ:χ. mτcψγη&ί χιiθz ~:
δος α.υτα.pχιχ6τητα; μετcιξύ δσmιιiλου κα~ μ.α.θητή, το δε δ~δσ;
'Χtικ.6 ':":;κ;:Ιωπιχι:5 &. τυγχάνει συ;ιε.χοόι;;, επι"rLhρφιιχrηι; στ~ι; προό
δrλl; της 1tα..ι6α.γωγ:'Κή;, για vα. μ-πορεί να δtιδά.σχε~ με 6ά.:Ιη 
-::; σ>.)γχpο•n.ι; α.ντt.λ#~ιι; και μεθό6ους της επιστψη; του. Βέ
Ό:χ.:α, θ:ι κ:χτ!Ζβληθε! ε~a~χή προοπά:&ια γ(α.. την ιχ.α.νο-:tοιητική 

α.~ι.οι6iιτου. 
Το σύyθημα;, εξιiλλ:.υ, «όχι στην εντα.τι'ΚΟΠο!ηση τω;ι σr..ο~ 

eώ'Ι» α.ποtελε! νtpοιη'ι χα.: δεν πpέτ...ει 'Ισ. ξα.να'Χουστε! .:χτ..δ τουι; 
'Ιέουι; τη:;; ΕλU.nι;;. 

Η εχr-...α..[.δευση θα συ..&αστεί ι.ι.ε την α.rm.τιiλληλη σωματι
κή •γοrγή ""' τη σύζευξη - σύνθωη με τοv σ.θλητισμh. 



6) Η Παιδεία. (b ώριiζετσ.ι a.νσ..π:ότρeπτιχ, σtην κ α. λ
J. ι t ρ γ c: ι α <Vης c:λληνtκής γλώσσα.ς 
"'Χιχι επεt.Οή το 1) 3 των Ε)J...ή-ιων ζει σήμερα. στιι; ξi
Ύες χώρες, θοc. πpiιπει να. ~ρύσουμε έvσ.ν Οpγιιvισμό ό>πως 
το γε~νιχό «Ι'α.ο:ίτε:ο, το c:δρετιχννιχό Συμ.Οούλιο:ο χιιι 
-τη γιιλλική «Αλλιά.νς Φρα.νσαίζ:ο για. τψ πρc&λή της γλώ:;
w;ς μο:ς και του πολιτι-σιμύ μιχς στο εξαιτερι.κ.ό. θιι εCναι ο 0?
ja.Υιομ.ός ένιις ζωντσ.vός σύΥθε.qιος της νέας ~vιιiς της Ομογέ
γε~ας με τη μηrtέρα. πa.τρ~θα.. 

6)- σ.) Το ΚΣ.r. εlνσ.ι ένιχς από τους 6αaιχούς Χοινω-;ι
-κοόζ θεσμοός, τον οπσ!ο η Ε.ΔΗ.Κ. πρώτη εισηγήθrμε. Αλλά, 
.t.πει-Βή συστήθηκε πολύ 'Ού'rtομα, χωρtς τεχνοοι'ΧΟ'ιομική μελέ
-τη, παρουσιάζει όλα. τα. γνωσnό:. μειονεκτήμσ..τ!.ι σcη λειτουρ-
Ύ!Ο. του. . 

Η Ε.ΔΗ.Κ. θα. χα,.τιχστpώσει νέσ. ο~Χονcμοτεχναή μελέτη. 
ιθιι φpοντίσc::ι να; εξο:;t.).ίσει κσ.τάλληλα. τa. υιπάρχοντιχ νοσο~ίχ 
-χα.ι γιιχ την πλήρη κιχι ι-m.νοποιητική στελέχωσή τους θα. δώ

·σει ·στο πpοσω.πιικό τα: κσ.τάλληλα. κίνηtρα., όϊtως τη δυνσ.τότη-.:α 
-yσ. έχουν δύο- ψ!σ. ελεύθερα. σ.πογεόμσ..τα τηv ε6δομά.δσ., γι'Ι. 
.ιrδιωτιαή ιi.σκ.ηση του ε~γγέλιμ·α:τός τοοι;. 

6) Τα μiτpσι, που 6" mp« η ΕΔΗ.Κ. γ<α το μεγόλο κοι
-νωνι:χb πpό6λημα. της στέγης, &:ι είwιι η πσ.ρσχ,ή των πό
[Λ»Υ σε όσοος έχοο•1 ιχνάιyχ:η m.wι·.<.ίιχς, σε χ.cιλά. ρυμοτομημi

-yους χώρους Χιχι &χι σ.πρσyρσ.μμά.τι.στιχ, όπως γίνεται σήμερα. 
7) Η G ρ γ ά.νωση τοο ελλψ~κού κpά.τουςιπρέπει να.πιiφει 

Ύσ. είνσ.ι αρχi.γGνη "Κα.t παρΟΟ&εισGς της γρα.φε-1.σ.φιιτίσ.ς. θιι εισιχ
-χιθοόν όλ'σ. τα σύγχρονα μιέ.σα. της ηλε'Κτpονι-κ.ή,ς κσ.ι της -rοληρΙJ
ψGρ~χ.ής γιιι wν ιw.συ')"Χ:Ρονισμό του. 

Το πρόγρσ.μμq, αυτό θ' αρχίσει να ε:pwδζετα.ι σ.ι...δ το r
πουργε!G Δ~.ιαιο::vύνης, ποο εlvιχι πιG ·εU-.ωλη η σύλληφη m..ι η 
~Χ~λεσή ;:ου, oz. οχ.έτη με ;::χ ά.λλσ., όπως υ.πGστηp!ξσ.με cιn-...ό 
10 περ/ιπου ετώ•1. 

Βέ6:χια.,η σ.-:τοιχ.έντρωση -καιη ι:ιυτο'διο!Χηση Οιι 
-πά.ρουν μορφή πρα.η~σ.τικ'ής συμμτGΧ_ής των οcσ.τοl.κωv τη, περιψέ
,pεια.ς στη :δισ.χ.ειίριση •ων υπcιθέσεων, που τουςενδια.ψέpουν ά.μ.εσα. 
θα. ιΙΟpυθεί ΧΙΧι ο τρ!τος 6αΑ)μ.ός Τοπικής Αυτο6ιοLχΨ!.Ις, τα δε 
j.Ι-εγάλσ. αστικά. Χivτρα., όπως η πρωτειJGΙJcrσ., η θε.σσιιλονι:χ.η, η 
ΙΙιi.τριχ, το Ηράικλειο θα μετ«ι6ληθοόν σε ιι:Ομαmονδισ.ιχοός Δή

·μcιυς:ο, όπωι; συιμ.βαίνει l1'E τG ΛGνδίνο, τη Νέα. fόpιχ.η κιχι tη 
Μόσχα. 

Η Δημδσ ισ. !πη.ρεσ(σ. θα. είναι εθΥι-



χ ή χαι Qε•ι θιι ε.πιτρα..-εε! η μετα.τροπή της σε Χ.Ο'ι1\.t.α.tι'Χ.ό όp
γα,νο των χυ6εpvώΥ'tωΥ, όπως γ!vεται μέ.χpι σήμερα. 

Οι σχέ::rεις τοu Κpά.τοuς .με τηv Εχ.Χλησία, εξά.λλοu, ih. 
οpιστιrι.a:ποιηθούν σε ψr.tov ώστε να. αξιοποιφει πλήρως 6χ._ 

μόνο η γλιinσ., ..λλό. =ι η Ορθοδοξί<ι, σον τα ιων..Οιχe Ι.ιπλα 

για τη Qιο:.σψάλι::Jη της ε&ιιιχ.ής μας τwτότητας μέσα, σtα. πλσ.i

σια της Ε.Ο.Κ. 

8) θα. Χ«ταpτιο&ύγ ε t δ ι 'Χ. ιΧ. 'Π p α γ ? ά.. μ μ ιι τ α. 

-έ. p ε υ γ α. ς σ' όλου; τοuς τομ..:.!ι;, για νσ. πά.φει η Ελλάliσ. 11:1 

ε!ναι, από την ά.-π-αψη αιuτή, η τελευταlα. ατ..ό τις χώρες της. 
Ε.0.Κ. 

α) θα πpα.γμα.ταποιηθεl, εr.:!σης, η ιχ.ξιοποίηση της σ ύ γ
Χ p ο ν η ς τ ε χ γ ο λ ο γ ! ιχ ς , όχι μ.ό'Jο στα Qημόσιο, αλ
λά.. 'Χαt στο'J ι δ ι ω τ ι 'Χ. ό τ ο μ έ. α , w.ou εt-ιαι προUπό· 
θεση τηζ επι6!~ς μας στη Ιδιε'9νή 'Χοηιωνίσ.. 

β) Ο π p ο γ ρ α μ μ ο. τ ι σ μ 6 ς ""' η οργάνωση της εκ
τέλεσής του θιι κcιλόφει όλει; τις εχ.Οηλώιπ.1.ς τηςζωήι;, γιατι έ.
wι μόνο θ' σ.uξηθεί η παρα.γωγιιχ.ότητσ. χι;ι:ι η αντσ.γωνι~στιχότη-::α.. 
της ελλψιχ.ής οι'Χονομί!Χς. Είναι _η προυπόθεση γισ. την επιβίωσή 
μας μιέ.σιχ στα πλσ.!σια τη; «ε::rωτεριχής ευρωπα.ϊα:ής. αγορά.;», τηι;. 
πρό.χ.λητης τοu 1992. Οι (ο( ε.μ:π.νεύσεις της στιηιής:. χαι •οι δο'J· 
λειέ.ς του πdδ«ρ:ού:. ε1ναι μό'Jο για •α•ι.ιιτολίτια.ες:. χοινωνiες. 

Αν .δεν έχουμε τον απαιτούμε10 6α.θμό cx. ντα γ ων ι σ τ ι
'Χ. ό τ η τ α ς 1 η V..λψι'Χή σιγοpά. θ!Χ 'Χ.α.ταιχτηθ.:Ι. από τοuς Εu
ρωπαiους .σι.η.:.τα.iροuς ~ς ιχ.α.ι εμείς θα. πεpιοριστοόμ.ε στο ρόλο. 
του υπηρετuχού προσωπ!ΙΧ.ού των τοuριστώ-ι. 

9) ΗΕλλά&ι !χει αναλογικά μ< τις άλλες χώρες της Ε.Ο.Κ. 
τη μεγαλύτερη φυσ~'Χ.ή προ!;ι;ιση σε ο ρ υ χ. τ ό π λ ο ύ τ ο. Ε
πίαιJς, έ.χει μΞγιiλες δυ-;α-τότητ>ες α-ιιiπτυξης της ιχfuαπcιραrrω
γήr;., που μπορεί ψJ, την μετ~α.6ιiλοuν σε εξα:yωγtα προς τη λοv.tή 
Εupώπη. Με την εφαρμ.ογή της έρευνας, εξάλλου, θα γίνει η ρι
ζική αν>:διά?θρωση της ελλψ:χής γεωργίας και η μετ.Sαλή 
της, επίσης, σε τροφοδότη της Ε.0.Κ., σε ημι.τpG-Πιχ.ά. ιδ!ως 
πpοι:όντα. 

Η Ε.ΔΗ.Κ. Οε•ι θα επιψέφιι την εξ.ιιγωγή τοu ορU"Χτ?ύ 
πλούτοu, ως πρώτη ύλη χα~ την εm.vαΞ~σα.γωγή του υιπό μορφή, 
ε-π:ε:ξεpγ~νων προϊόΥ"tω-ι -σε πολλσ.πλ.iσ:Ξς τιμές. θιχ. πρ:J
χωρή:::r:.:ι στην εντα.τ:'Χή εχ.6ιοιr-1.ηχάν~ση της χώρα.ς. 

10) Ο ψιος, το κλίμα και η α~ιτη ομ<>ρψιά της ελληνU><ής 
πα-pΙ.λίcις αποτελούν π.οα.γμα-τtιχ.ό θησαυρό, που π.pέπει να. cιξ:?-

10 



παήσοομε 11ΙΕ τον Τ ο υ ρ ι σ μ ό. Η Ε.ΔΗ.Κ έχει μελετήσει. 
μέτρα. για. τψ α.'Jάι;ττuξη του χειμερινού, του συνε.δριωχ.οό uι ιiλ
λων μ.οr;ψών τουρισι.,.ι.ού, που θ' α.πα.λλάιξουν τη χώρα. α.πό tι:~-;
χί-..ιδυνο, να. γίνοομε η χώρα. του ΙΜητσrοuρισμοό. 

Σημα.'Ιtιχt.ί στοιχεlο για. την ο~χονομιχή ιmόσtσ.ση της χώ
ρα.; είνα.ι. χα.ι η γεωγριχ.ψ~χή της θέση, που .μ.πορεί να. τη μετσ.
δάλεt στη Νοτ,οανοιtολιχή 6σ,,η γισ. τις εξο.γωιy/ς της Ε .Ο.Κ. 
προς την Ασία χο.ι την Α,ppιαή. 

11) Σε ιμνχ ά;λλη ειιχα.ιρία. θα. σσ.ς σ.νοοπτύξουμε το 6 ρ α. χ υ 
7tpόθεσμο π ρ όγρσ;μμcί μα.;, τα.μέτρα. της ά;με

σης δρ4οης, για να μnτορέσει η οιαονομ(α •ι-ας να ~εψι)γεο wh 
τη σημερινή >«όθίζηση χαι να μετ.Sληθci σ• σημοι•,,;ι-.ώ παρά· 
γοντα της Ευρωπα.ϊχής Ο('ΧΟ'Jομιιχής σ.νάm:wξης. 

ΕΟώ, όοr1-ως, δεν πρέπει να. πσ.ραλεlψοuμε, όιtι η συγχέ-ι
τρωση της προ::ιπά:θεια.ς της Κυ6lρνησης σε « π α. ρ ο χ έ ς :. 
χα;ι η παpσ.μέληση της σuμ.πlεσης του π λ η θ ω ρ ι σμ ο ύ στο
επίπεδο των cίλλων Εuρωπι:ιίίχ.ών χpα.τώ·1 1 αποτελε! τη 6σ.-σιιχή 
α.ιτ!α. τη; σφ.ερινής χαθυστ;έpησης Χαι τον πρωταρχιχό λόγ~ 
της ταλαι"Ιtωp!σ.; των μισθοσuvτήpητων, των συΥt!Χοξιούχων κ.σ.ι 
όλων των τά.ξεω•ι με στα.θεpό εισόδημα. 

Η Κυ6έρνφη, δημοχοr.ιΧ'i, προσπά.&ησε να θεραπεόσει το 
.ΟιW!ιΠJ• (r.ληθωpισμό) της ελληνι0<ής οιΧΟνομίας, με τη χο
ρήγηση νέας ζ6.χαpης (αtαροχ/ς). Κο;ι γι' οwτό 6ρισχόψχστε 
στη σημ.ρινή χα.τά.στσ.ση, ποu r.R;τrrεf. στην σ.νεργίσ. 1 στις συνε
χείς ΙΧΙΠεpγi1ε; Χ:Χt τη δυ~α.να~έτιση των λσ.ϊΧών μαζών. 

Ο ψ.σι'θδς -:::pέ;:zι να. συ·~~uαστεί με τψ w.tόδοση της ε~ 
γσ.~σ.ς, γ~:χτί η ρ:χ.χά..τ οιWJ'ιομ.!α ΟSV(εί σττην ο:χονqι.ιχή εξα
θλ!ωση. 

ΒΖ.6:ιια. , γ~σ. τ.:χ. συμ.ψiροντσ. των εpγα.ζq.ι.ένων Π?έ.πεt y' 
:χπQχατ~~lί η α υ το τέλεια. του συν6ι'Κa.λιστι"ΧΟU χι-r/μα.

ι,.ια:rος χα.~ Υ:ι. &-~ .. σμ.ο&ε:τη&i η σ υ μ μ ε τ ο χ ή τους στα. χ έ ρ-
0 η τωv ει:ι:χεψfι~~ω·ι uι τοv έλεγχο των συ)'θηχών εργσ.σίσ.ς _ 

Οι ω·~τα.ι.ριqwί χα.ι ιιδίως οι σ.γροτ:mί πpέntει, εrπiσης ,. 
νσ. αιπtπ:tήοr.ΝΥ τψ αυτονομία. -rους mι να. εvισχuθούν με. το χ-χ

τά.λληλο ~διοι~ητιΧό προ":Jωm.-χό , γισ. τη·ι αntαδοτ~κή δ(σ.χείρ:

σή -οους. 

Δε θχ επ:εκw.θούμε ε6ώ στα. μέτrα α.ξισποίrpης της Να. υ -
τ ι λ ί α. ς μ:χς στα. πλαlσνχ της εν:σ.ίας αγορά.~; της Ε.Ο.Κ.,. 
r...ου πρέmε~ vα. είνσ.ι γεννσ.lα.. 

12) Το πpόγpαμμα: της Ε.ΔΗ.Κ. περιλαμ66.νει, 610..ιο;, χαc 



την αξιοποίηση της γ ε ω π ο λ ι τ ι κ ή ς θ έ σ η ς της 
χώpα.ζ, που είναι μονα.Οια.ή! 

Για. την Ε.ΔΗ.Κ:. είvα.ι αιπαpιi&εχτο με μια. -~έτοια. γεωπο
λιτtιχ:ή θέση, να συμμε"t'!χουμ.ε σε μια σι.ψ.μ(ΙJχία, που πεpWιμ-
6ά.yει τους μόνους παρά.γοyτες σφα:γματικής ε πι 6 ου λ ή ς -χα.τά. 
τηςα.νε.ξαpτησία.ς'Κ«ισ.ικ.εpcιιότητ~ της ελληνιχ.ής Πολιϊ7ε1α.ς. Ο 
τουριχι:χ.ός επεικ.w:.τισμός, πρά.γμα.τι 1 cιφού απiικ.τησε τσν έλΕ.ϊJ~Ο 
της Κόπρου, αποο::χ.οπε! τώρα να τον εatι&;λ,ει και στο Αιγαίο. 

Ο κί νδυvος αυτός έ.χ ει εικ:cρα.φεί από την πολιτιΧή των δύο 

cμεγάλω'J» ΧΟΙ~των, της Ν. Δ., ι:χ.λλά. -mι του ΠΑ.ΣΟΚ. Κ.:χ: 

έχει χα,ταστ~εί, τεΝευτ~α.ία, εξαφετι:χ.ά. ciμεοος για τη διεθνή θέση 

της χώρας μ.α.ς, με τελι~..ιό στόχο τσν υπ00ι6ι;ισμ.6 της σε Ο ο p υ
Ψ όρο της Τουρ κ ! ας. Αυτό, ά.λλωσu:, υποστηpίζου•J 

ορ~σμiνσι στpατηγ-~κο! cεγ.κlφα.λοι:. από το πα.pcχ.σχήνιο της ι.ο

λιτι-κής των Hn.A .... για. τcι συμι:pέροντα. της Δύσης! 

Το γεγονός αυτό, ά:.λλωστε, είνα.ι 

ο rτtροσδιοριστt'Κός παρά.γοντα.ς της 

ιδιαιτερότητας των ΊΠpοσεχών εκλο

Ύ ώ ν και της σ.νάγχ.ης ιχυ~ς να. μη cRJτrrήσouν καιι πάλι σε μο

νοκομματι·χiς ;-.υ6ε,,ρ'Ιήσεις. 

Η Ε.ΔΗ.Κ. -θα ψpοντίισει, vα απσι;ατσ.στσ.&ί η εφαρμογή 

της Συ\Ιθήκης της ΛωζάΥνης Ύ'" την ελλψι"ή Μειονόtη= τη; 
Κων) πολης, της 'Ιμ6ρου m.ι της ΤενΘδου. θσ. ψροντ!σει επί

σης να σ.ναιyνωρισθ-εί ·Sιsθνώς για τον Οι1Χ-ουμεν.ι.κόν Πατριά.pιχφ 

σ.νά.λι;γο κσ.ιθ:-στώς με αυτό που ι.σχύει για τον Αpχrπόν της 

Κ~θολ10<ής ΕΟ<Χλησ(ας (Ιkι.τ<κανό) . 

13) Στο πpάyραμl"" της ΕΔ.ΙΙΧ. περι<χεwι και η πpο~
πά.θεια για. τη θεμελίωση της αtα.γ"Κό.σμια.ζ ειρή

v η ς , όχι σε &ωρητικό οεπ-ίιπΘδο, αλλά. σε στέρεη 6ά.ση, όπως 

η χορrfr(ηση στον 0.Η.Ε. εχ.τελεστιχών αpμο8ιοτήτων, για Ψ:J .. 

c.ίναι η πρώτη μορφή τη' rιt α. γ -χ. ό tJ μια' rχ. υ 6 έ p νη
σ η ζ , την απο!α. ε.πι6ά.λλει η σύγχρονη α.νά.πwξη της τe:χνο

λογ(ας. 

Πρά.-r,ιιιτι, μόνο με την Πα~μα Κυ6Ιρνηση ε!ναι δυ
vσ..τόν η ανθρωπότητα. να επωφεληθεί των ευe:ργe:τrμά.των της 
τεχνολσyw.:ής επσ.νά.στσ.σης: και να μεαι-6ά.λ:ει σε πα.ρά.δεισι; -;η 
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ζωή στον πλα'Ιήtη, ενώ με την εμμονή στις α.vτιλ#-εις του χ.υ

ρία.ρχοο 'X.Gtt ανεξιipτητου χριiτους --που σε λιγο ιn ε!nι ξε
περασμένες- α.πειλc:ιτσ:ι να χ.«τα.στρα.ι:pε! σλόαληpη η α.νθρω
;-..ότητα. 

Την πρώτη εχιδήλωση των πεποι&ήσεων αυτών σ.π.οτελεί 
το γεγ,,ός, ότι η Ε.ΔΗ.Κ. um)ρξε πρωτοπόρος της έvτοιξης της 

Ελλάhχς σπrι Ε.0 .Κ. Η Ε.ΔΗΚ. πιοt<ύει οιτα.λιivοwτοι, ότι η 
δημιουργία της «Ενωμένης Ευρώπης των λαών• (όλων των 
λαών της ηπεiροu) πplιπει τελιΧά. να πιiρει τη μ<>ρψή της ορ
γανικής Ομοσπονδ!οις. 

Η έvτοιξη της Ελλ6Ζοις ατην E.QK . t>Πήpξε .πολύ ωψέ

λψ.η γιοι τη χώρο. .κοάτοι δεν έγινε η πιο δημιουργι1'ή χρηοι
'}tdΠοίηση τωΥ δυνα.ιτοτ-ήτω·ι x.«t των ενισχύσεων, που πήρε α.π" 
ωJτήν. Ούτε =v;J',λψη η επι&.λλόμενη προω-.4θεισ. για τηv 
α.Υα.δόμ.ηση της 01.:κονομ!ας της, ώστε n μπαρέσει να α.vτα.πο

χρ!ιθε! με επιτυχ !.ι;ι. σtην -wpό:χλ "Ρ1Ί του 1992, στην εyια.ία, δη
λαδή, εοωτεριχή σ.γορ6. των 12 χωρών. 

AJJ..6. η κ.ριτιχή επί των θεμά;τωv α.υτώv εξέρχεται σ:πδ 

"tσ. πλσ.ίσια. αυτού του Π.ροyρά.μμα.τος. 

111. ΜΕ ΛΟrΙΚΗ 
ΚΑΙ ΠΝΕΥΙΙΑ ΔΗΙΙΙΟΥΡrικο 

Αυw είναι σε γεvιΧές γραμμές το μοιχροπρό&ομο πρό
γριv,ιμοι της Ε.ΔΗΚ. Το παρουσιάζουμ< με όλη τηv εμ.-οισtο
σύνη χσι προχσλού\u όλους τους τίjιιους mι λογιχούς Έλλη
νες, που δεν ε!νσ.t 00.(οlkτσ. πapα.λσyισμοό ή χομμα.τι·χ:ής υστε
ρίας, vσ. το συyχ.ρίνουv με τα Όήθ.::ν προγpιiμμοcτα. των χο~νοτυ
πιών χ.αι δημοχ.οπιών τωΥ 6.λλων χ.ομ1,.Lά.τωy, 

Για. τούτο, ε[μα.στε 6έ6αιοι, ότt η π p ο σε χ ή ς Β ο υ -
λή δεν θα. αποτελείτσ.ι χαι πιiλι α.πό 
τ α τ p ι α. 'Χ ό μ μ α τ a 1 που μας έχουν φέρει στη ση
μερινή τραγι·χ:ή mτιiσtσ.ση. θοc rπεριλσ..μ.6ά.yοyτσ.ι σ' σ.υτή u.ι 



Ύέα. 'Χhμμ.cιτα., χ ό μ μ a τ α. α. ρ χ ώ ν , .μ. ε π ρ ώ • ο 
"'t η ν Ε.ΔΗΧ. Για. vσ. ε.πιτευ.χ'θεi η γαλήνη σmν τάπο -χ.α.ι η 

οικονομιχή ανά.πτυξη, την σrrοία. έχει ιινά:γχη. Για. να. εn:ιτε.1J

λ'θεl, ε.π!σης, η δια.ο:pά.λ(ση της ι:ινεξα.pτ:ησία.ς 'Χ4Ι. τηι; εδwpιχ:ής 

rα.κεpα.ιότητα.ς της χώpαι;. 

Με την παλιιi Βουλή q( ναμε ξεφτέρι~ στη μιέ&Οο του 
εθνιχοό Ο:χασμού κα.ι τηι; α.ιrcι;.χ.α.τ~.-οφήι;. Η νέσ. Βουλή :χ; 

ε!va.ι. το cφρΟΥtιστήptο• της σύμ7.νοια..ς χα.ι τηι; λογικής α.νt!ιl.

λσ.γής ιwόφεων μ.ετα.ξύ των δια.φόρων ι&ολσγιών • χοιι.ιt.ιά.τωv, 

jta. να. 7tipοχωρήοουμε ιιπερ!w..ο:στοι στα. μ.εjά.λα. πεπρωμένι:ι wu 
ελληvt'Χ.Οό έ&ιοuς. 

Γι' α.υW, η Ε.ΔΗ.Κ. σ.;-...ευ.Μνετα.ι ι.δια.!τερcι στη Υέσ. γενιά. 

χ.α,ι σ' όλους τους τίμιους, προο&ευτιχ.ούς χα.ι δημ.σχ.ρά.τες Έλ

ληνες, που Οεν έχαnι:ι.ν την ιιχ.σ.νότητιi τους νιι σκ.έπ.τοντα:ι λογι

?tιi, λόγω της χ.ομματική.; υστ~ερ!~, τοu κιχ.τα.στροφικού συμαιλέ

"'Υ1'σ.τος της πόλωσης. 
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ΕΠΙΛΟΓΟ:::ΙΟ 

Ελλην~6ες και Έλλην•ς. 

Ελληνl6.ς ""' Έλλην•ς, 

~ μιλήσαμε λεπταμερειαιχ.ά., ωμά; κο:.ι ειλι-χ.pινά., γιατί τ.ι

'Ο'tεύουμ.ε 6.τι ο 'Ελληνα.ς, ο οποιοΟΟΤμrοτε πολί'tης ενός δημοκρα

-τ~κού πολιτε~τος, ό:tαν πηγαενει στην 'Κ.ά.λιπη, πρέπει να. είνα~ 

-πλήpως εντr~ρωμiνος για την w.r.τάιστα.:ση της χώp!Χζ του. Γι:χ. 

-να: μπορέαιι η 6ούλησή του να -είνσ.ι υ.π.έρ και όχι εναντίον του 

&:κού του συμψέροντος, του λαού και Έθνcυζ. 

Αιyαπητοl \»Χζ ψiλοι και ψlλες, 

Η Ε.rΔΗΚ. σα.ς πρσσ-Jtα.λε! να α.παλλαγεί;τε απ' όλα τα 
6ιώμα.τα "Καt την ~ρίιχ. του κομμα.τι-aμού, που καλλιεργούν τ:χ. 

. ά.λλα. ~τ«, ι6ίως τα .Sύο -δήθεν φ,εγά.λα.7> κόμματα., ποο δη

p.ιούρrφε η ενισχυμένη, cιλλά. Χαι το περι'θωpuικό, το ΚΚ.Ε. 

Για νcι vnropέσu η νέσ. Βουλή, να έχει ;'Χα.t ά.λλα. κό;.ιματα -
~χόψr14τα. σ.pχώΥ-- για.τί μόνο έτσι θα μπορέσουμε να. οχφα.τε

-σουμε συμμα.χιιχiς κυ&pνησεις, που είναι η σωτηρlα σε χιi.θ:=: 

.Ούαχολη πε.ρlπτω:rη, που αντιμ.ετωπίζ.ει το Έ~ς. 

θυμηθείτε, ότι η «Οικουιμ:ενι,κ:ή Κυ6έρνησψ του 1926 ,ιfJσω

σε την Ελλάϋα. α.πό την κατιχ.στ;pσψή, μετά. τη Μι"ΧρΜιιχ.τι.χή πα

Ύωλεθpί«. Κα.ι η Κυ6έρyηση του Κέντρου, του 1950- 62 εσωσέ 
τηy Ελλάιθα. α.πό τη σuyέχιιση του εμφύλιου .πολέμοο. 

Ευχ6μ.σ.σtε, Υα ω.ς φωτισει ο θεός, Υιχ. εοcπληρώσετε τι::ι 
~ ΟΖζ πpr>ς τη Δημσχρα.τ(α., τηy πατρίδα 'Χf.tι τον ε:ιu

-τδ <>ας . 

Σας εuχοοριστούμ.ε! .. . 
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ΠΡΟΓ'ΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.ΑΗ.Κ. 

Πορόκληση στη σελ. 8, nαρ. 5 και μετά τις λέ
Εεις •κράτος λαϊκής ευημερίας .. , ος προστεθούν τα 
ακόλουθα, nου παρελείφθησαν εξαιτίας του ·δαίμο

να του τιmογροφεiου•: 

tt'ΠOU σημα(vει εξασφάλιση για τον πολίτη, δωρεάν Παι

δε(α, υγειονομική m:ριθαλψη, κοινωνuςή ασφάλιση και ττρό· 

νοια, στέγη και γενική ατιιχσχόληση. 

Γι.α την Ε.ΔΗ.Κ. «Κοινωνική ασφάλιση» σημαίνει εξα

σφάλιση για κάθε πολtτη, που cχποχωρε( cmό την ενεργό 

υπηρεσια λόγω ορ(οο ηλικιας, cεθνι1tής σύνταξης», 100U 

θα του εξα.σφαλl.ζ<ι σ:νθρώπινη' δια6ίωοη. Η σύνταξη mπή 

θα αυξάνεται ανάλογα με τις εισφορές, που κατέ6αλε ο 

ασφαλισμένος σε ασφαλιστικά Ταμεtα. 

Η έννοια της πρόνοιας περιλαμδάνει την παροχή c:rπό 

το κράτος υπηρεσιών για: την αντιμετώπιση αναγκών προ-

σώπων με ειδιn<ά προδλfιμο:το:, της εpyο:ζδμενης μητέ.ρο:ς 

( βρεφονηττιακοι στcιθμοί χ.ά.), των νέων ~<αθλητισμός, του

ρισμός, ψυχο:yωyία κ.ά.) και της τρίτης ηλιχ[ας χ.ο.'Κ .:ι. 





Ο Πρόεδρος της Ε .ΔΗ .Κ . Γιάννης Ζίγδης . 

(( ••• ο ΠQ"λt":ι.χό;, -:;ou &.σωαιι. 't() ')tύρο; 

-::ou Κοt~ο6οuλιο'Ι)t1ι 

(Εnίσ'l\Jσ Πρακτικό Βουλής 7.3.89) 


