Γηαθήξπμε ηεο 3εο επηέκβξε
Η ηξαγσδία ηεο Κχπξνπ θαζψο θαη νη θίλδπλνη πνπ έρνπλ πξνθχςεη γηα ην έζλνο,
ηφζν απφ ηελ αδίζηαθηε επεθηαηηθή πνιηηηθή ηνπ Πεληαγψλνπ ζηα πιαίζηα ηνπ
ΝΑΣΟ, φζν θαη απφ ηελ πξνζπάζεηα ηεο ακεξηθαλνθίλεηεο ρνχληαο λα κεηαηξαπνχλ
νη έλνπιεο δπλάκεηο καο απνθιεηζηηθά ζε φξγαλν αζηπλφκεπζεο ηνπ Διιεληθνχ
ρψξνπ, θπξηαξρνχλ ζηε ζθέςε θάζε Έιιελα.
Όκσο ε ελφηεηα ηνπ Λανχ ζηελ απφθαζή ηνπ λα αληηκεησπίζεη αλππνρψξεηα ηνλ
εμσηεξηθφ θίλδπλν θαη θάζε επηβνπιή ελάληηα ζηελ αθεξαηφηεηα ηεο εζληθήο καο
παξνπζίαο, δε δηθαηψλεη ηελ απξαμία ηεο θπβέξλεζεο ζε ηξεηο θξίζηκνπο ηνκείο: ηελ
ηηκσξία ησλ ελφρσλ ηεο επηαεηίαο, ηεο ζθαγήο ηνπ Πνιπηερλείνπ θαη ηεο Κππξηαθήο
ηξαγσδίαο, ηελ θάζαξζε ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ θαη ηελ πιέξηα απνθαηάζηαζε
ησλ ζπκάησλ ηεο θαηνρήο.
Δίλαη βαζηά ε αλεζπρία ηνπ Διιεληθνχ ιανχ, γηαηί νη επαγγειίεο ηεο θπβέξλεζεο γηα
ηελ απνθαηάζηαζε νκαιήο πνιηηηθήο δσήο ζα απνηειέζνπλ ιφγηα θελά πεξηερνκέλνπ
αλ δε ζπλνδεπηνχλ - ην γξεγνξφηεξν δπλαηφ - απφ ηελ ηηκσξία, ηελ θάζαξζε θαη ηελ
απνθαηάζηαζε. Λέγεηαη φηη δελ ήξζε ε ψξα. Όηη ηψξα πξνέρεη ην εζληθφ ζέκα. Μα ην
επηρείξεκα δελ επζηαζεί.
Πψο είλαη δπλαηφ λα παξακέλνπλ ζε ζέζεηο θξίζηκεο γηα ην έζλνο εθείλνη πνπ
επζχλνληαη γηα ηελ εζληθή ζπκθνξά; Αθξηβψο γηαηί ε Διιάδα βξίζθεηαη ζήκεξα ζε
απνθαζηζηηθή θακπή, αθξηβψο γη' απηφ ην ιφγν, πξέπεη λα πξνρσξήζνπκε κε ζάξξνο
ζηελ ηηκσξία, ηελ θάζαξζε θαη ηελ απνθαηάζηαζε.
Γηα λα πξνζηαηέςνπκε ην έζλνο, γηα λα αλνίμνπκε ην δξφκν πνπ νδεγεί ζηελ
αδέζκεπηε ιατθή θπξηαξρία θαη ηε δεκνθξαηία. ' απηά ηα πιαίζηα πξέπεη λα
εξκελεπηεί θαη ε δηθηά καο απφθαζε λα πξνρσξήζνπκε ζήκεξα ζε κηα πνιηηηθή
πξάμε, ζηε δηαθήξπμε ησλ βαζηθψλ αξρψλ θαη ζηφρσλ ελφο λένπ πνιηηηθνχ
Κηλήκαηνο, ηνπ Παλειιήληνπ νζηαιηζηηθνχ Κηλήκαηνο.
Μφλν κε ηελ ελεξγφ πνιηηηθή παξνπζία ησλ πνιηηψλ, απ' άθξνπ εηο άθξν ηεο
Διιάδαο, ζα εμαζθαιηζηνχλ ηφζν ε εζληθή καο αλεμαξηεζία φζν θαη ε ιατθή
θπξηαξρία. Ήξζε ε ψξα λα πεξάζνπκε απφ ηελ παζεηηθή αλακνλή ζηελ ελεξγφ ιατθή
παξνπζία γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ κέιινληνο ηεο ρψξαο καο.
Η ξίδα ηεο ζπκθνξάο βξίζθεηαη ζηελ εμάξηεζε ηεο Παηξίδαο καο. Σα επηά
κεζαησληθά ρξφληα πνπ πέξαζαλ κε ηε ζηπγλή ζηξαηησηηθή δηθηαηνξία θαη ε
ηξαγσδία ηεο Κχπξνπ δελ απνηεινχλ παξά κηα ηδηαίηεξα ζθιεξή έθθξαζε ηεο
εμάξηεζεο ηεο Διιάδαο απφ ην ηκπεξηαιηζηηθφ θαηεζηεκέλν ησλ ΗΠΑ θαη ηνπ
ΝΑΣΟ.
Μεηαβιήζεθε ε Διιάδα ζε πξνρσξεκέλν ππξεληθφ θπιάθην ηνπ Πεληαγψλνπ, γηα λα
εμππεξεηεζνχλ πην απνηειεζκαηηθά ηα ζηξαηησηηθά θαη νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα ησλ
κεγάισλ κνλνπσιίσλ.
Γηαβξψζεθε ν θξαηηθφο κεραληζκφο, νη έλνπιεο δπλάκεηο, ηα θφκκαηα, ν
ζπλδηθαιηζκφο, ε πνιηηηθή εγεζία ηνπ ηφπνπ έηζη, ψζηε λα θαηαζηεί δπλαηή ε

επηβνιή μελνθίλεηεο ζηξαηησηηθήο δηθηαηνξίαο, φηαλ απηφ θξίζεθε πσο ζπλέθεξε ηελ
Οπάζηγθηνλ.
Δπηβιήζεθε ε ζηξαηησηηθή δηθηαηνξία γηα λα αλαθνπεί ε πνξεία ηνπ Λανχ καο πξνο
ηελ ιατθή θπξηαξρία θαη ηελ εζληθή αλεμαξηεζία. Πξνθιήζεθε ην πξαμηθφπεκα θαηά
ηνπ Μαθαξίνπ θαη αθνινχζεζε ε βάλαπζε ηνπξθηθή εηζβνιή ζηελ Κχπξν, γηα λα
δηρνηνκεζεί ε κεγαιφλεζνο θαη λα απνηειέζεη ηειηθά έλα λέν ζηξαηησηηθφ νξκεηήξην
ησλ ΗΠΑ θαη ηνπ ΝΑΣΟ ζηελ αλαηνιηθή Μεζφγεην.
Μεηαβιήζεθε ε παηξίδα καο ζε μέθξαγν ακπέιη, γηα λα δηαβξσζεί ε νηθνλνκία καο
απφ ηηο πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο ησλ ΗΠΑ θαη ηεο Γχζεο, κε ηε ζπλεξγαζία πάληα
ηνπ ληφπηνπ κεηαπξαηηθνχ θεθαιαίνπ.
Γηα λα καξαζεί ε ειιεληθή χπαηζξνο, γηα λα κελ απνδίδεη ν ηδξψηαο ηνπ αγξφηε, γηα
λα ζπλερηζηεί ε κεηαλάζηεπζε, ε πξνζθνξά θηελήο εξγαζίαο ζηελ πξσηεχνπζα, κα
θαη ζηελ μεληηηά, ηελ Δπξψπε, ηελ Απζηξαιία, ηνλ Καλαδά.
Η πνξεία πξνο ηελ ππνηέιεηα, ηελ ππνλφκεπζε ησλ εζληθψλ καο ζπκθεξφλησλ, ηε
δηάβξσζε ηεο ιατθήο θπξηαξρίαο, ηνλ νηθνλνκηθφ καξαζκφ θαη ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ
Έιιελα εξγαδφκελνπ πξέπεη λα αλαθνπεί. Αληίζεηα πξέπεη λα πξνρσξήζνπκε κε
ζάξξνο θαη απνθαζηζηηθφηεηα ζηε ζεκειίσζε κηαο λέαο Διιάδαο.
Αλαθνηλψλνπκε ζήκεξα ηελ εθθίλεζε ελφο λένπ πνιηηηθνχ Κηλήκαηνο πνπ
πηζηεχνπκε φηη εθθξάδεη ηνπο πφζνπο θαη ηηο αλάγθεο ηνπ απινχ Έιιελα, ελφο
Κηλήκαηνο πνπ λα αλήθεη ζηνλ αγξφηε, ηνλ εξγάηε, ην βηνηέρλε, ην κηζζσηφ, ηνλ
ππάιιειν, ζηε ζαξξαιέα θαη θσηηζκέλε λενιαία καο.
Σνπο θαινχκε λα ππθλψζνπλ ηηο ηάμεηο ηνπ. Να ζηειερψζνπλ θαη λα ζπκκεηάζρνπλ
ζηελ θαηεχζπλζε ελφο Κηλήκαηνο πνπ ζα πξνσζήζεη ηαπηφρξνλα ηελ εζληθή καο
αλεμαξηεζία, ηε ιατθή θπξηαξρία, ηελ θνηλσληθή απειεπζέξσζε θαη ηε δεκνθξαηία ζ'
φιεο ηηο θάζεηο ηεο δεκφζηαο δσήο.
Βαζηθφο θπξηαξρηθφο ζηφρνο ηνπ Κηλήκαηνο είλαη ε δεκηνπξγία πνιηηείαο
απαιιαγκέλεο απφ μέλν έιεγρν ή επεκβάζεηο, πνιηηείαο απαιιαγκέλεο απφ έιεγρν ή
επηξξνή ηεο νηθνλνκηθήο νιηγαξρίαο, πνιηηείαο ηαγκέλεο ζηελ πξνζηαζία ηνπ Έζλνπο
θαη ζηελ ππεξεζία ηνπ Λανχ.
Η εζληθή αλεμαξηεζία είλαη αλαπφζπαζηα δεκέλε κε ηε ιατθή θπξηαξρία, κε ηε
δεκνθξαηία ζε θάζε θάζε ηεο δσήο ηνπ ηφπνπ, κε ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπ πνιίηε
ζ' φιεο ηηο απνθάζεηο πνπ ηνλ αθνξνχλ.
Μα είλαη ηαπηφρξνλα ζπλπθαζκέλε κε ηελ απαιιαγή ηεο νηθνλνκίαο καο απφ ηνλ
έιεγρν ηνπ μέλνπ κνλνπσιηαθνχ θαη ληφπηνπ κεηαπξαηηθνχ θεθαιαίνπ πνπ
δηακνξθψλεη ηελ νηθνλνκηθή, ηελ θνηλσληθή, ηελ πνιηηηθή θαη ηελ πνιηηηζηηθή καο
πνξεία, ζχκθσλα κε ηα ζπκθέξνληα φρη ηνπ Λανχ αιιά ηεο νηθνλνκηθήο νιηγαξρίαο.
Καη βέβαηα πξέπεη ε Διιάδα λα απνρσξήζεη θαη απφ ην ζηξαηησηηθφ θαη απφ ην
πνιηηηθφ ΝΑΣΟ. Καη βέβαηα πξέπεη λα αθπξσζνχλ φιεο νη δηκεξείο ζπκθσλίεο πνπ
έρνπλ επηηξέςεη ζην Πεληάγσλν λα κεηαηξέςεη ηελ Διιάδα ζε νξκεηήξην γηα ηελ
πξνψζεζε ηεο επεθηαηηθήο ηνπ πνιηηηθήο.

Μα πίζσ απφ ην ΝΑΣΟ, πίζσ απφ ηηο ακεξηθάληθεο βάζεηο είλαη νη κνλνπσιηαθέο
πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο θαη ηα ληφπηα ππνθαηάζηαηά ηνπο. Γη' απηφ ε θνηλσληθή
απειεπζέξσζε, ν ζνζηαιηζηηθφο κεηαζρεκαηηζκφο, απνηειεί ην ζεκέιην ιίζν ηνπ
Κηλήκαηφο καο.
Γηα λα απνιακβάλεη ν αγξφηεο ην πξντφλ ηνπ ηδξψηα ηνπ θαη ηεο γεο ηνπ, γηα λα
απνιακβάλεη ν εξγάηεο, ν βηνηέρλεο, ν κηζζσηφο, ν ππάιιεινο, ν απιφο Έιιελαο, ην
πξντφλ ηνπ κφρζνπ ηνπ. Γηα λα θαηαπνιεκεζεί απνηειεζκαηηθά ε εληππσζηαθή
εηζνδεκαηηθή αληζφηεηα αλάκεζα ζε γεσγξαθηθέο πεξηθέξεηεο θαη θνηλσληθά
ζηξψκαηα πνπ ραξαθηεξίδεη ηε ζχγρξνλε Διιάδα.
Γηα λα πάςεη ε εθκεηάιιεπζε αλζξψπνπ απφ άλζξσπν. Γηα λα ζπκκεηέρεη ελεξγά ν
Λαφο ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο νηθνλνκηθήο, θνηλσληθήο θαη πνιηηηζηηθήο πνξείαο
ηεο Υψξαο. Γηα λα εμαζθαιηζηεί ε εξγαζία θαη ε θαηνηθία ζε φινπο ηνπο Έιιελεο.
Γηα λα θαηαξγεζνχλ ηα πξνλφκηα ησλ ιίγσλ ζηελ ηαηξηθή, λνζνθνκεηαθή θαη
θαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε. Γηα λα πξνζηαηεπηνχλ ε κεηέξα, ην παηδί, ηα γεξαηεηά. Γηα
λα θαηνρπξσζεί ε θνηλσληθή θαη ε νηθνλνκηθή ηζφηεηα ησλ δχν θχισλ. Γηα λα
ειεπζεξσζεί ε ζθέςε θαη λα γίλεη ε παηδεία θηήκα φισλ ησλ Διιήλσλ.
Η ζεκεξηλή δηαθήξπμε ησλ αξρψλ ηνπ Παλειιήληνπ νζηαιηζηηθνχ Κηλήκαηνο
απνηειεί εθθίλεζε γηα ηελ ίδξπζε, ζηειέρσζε θαη ζεκειίσζε ελφο Κηλήκαηνο πνπ
ζέινπκε λα απνηειέζεη ην θνξέα φισλ ησλ γλήζηα πξννδεπηηθψλ θαη δεκνθξαηηθψλ
δπλάκεσλ ηεο ρψξαο.
Κάλνπκε έθθιεζε απηέο νη δπλάκεηο ελσκέλεο λα πξνρσξήζνπλ ζηνλ αγψλα.
Θεκειηαθή αξρή ηνπ Κηλήκαηνο είλαη ε απφιπηα θαηνρπξσκέλε δεκνθξαηηθή
δηαδηθαζία -απφ ηε βάζε κέρξη ηελ εγεζία- κε απφιπηε ηζνηηκία φισλ ησλ κειψλ πνπ
ζα ην ζηειερψζνπλ.
Καη ην πξφγξακκα θαη ηα νξγαλσηηθφ ζρήκα ζα ζπλαπνθαζηζηνχλ ζηελ πνξεία κε
ηελ ηζφηηκε ζπκκεηνρή φισλ ησλ κειψλ ηνπ πξψηνπ ζπλεδξίνπ πνπ γξήγνξα ζα
ζπγθιεζεί. Καη απηφ ζηα πιαίζηα κηαο θαηνρπξσκέλεο δεκνθξαηηθήο δηαδηθαζίαο.
Έρεη ν Λαφο καο πηθξή πείξα απφ ηνπο θνκκαηηθνχο ζρεκαηηζκνχο ηνπ παξειζφληνο
πνπ ζηεξίδνληαλ ζηε θενπδαξρηθή ζρέζε αλάκεζα ζε εγέηεο θαη βνπιεπηέο, αλάκεζα
ζε βνπιεπηέο θαη θνκκαηάξρεο, αλάκεζα ζε θνκκαηάξρεο θαη ςεθνθφξνπο.
Απφ θνκκαηηθνχο κεραληζκνχο πνπ είραλ αληηθαηαζηήζεη ηηο αξρέο, ην πξφγξακκα
θαη ηηο δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο κε ην ξνπζθέηη θαη ην παξαζθήλην. Καζνιηθφ είλαη
ην αίηεκα γηα πνιηηηθνχο νξγαληζκνχο αξρψλ, πνπ λα ηνπο δηαθξίλεη ε ειεχζεξε
δεκνθξαηηθή έθθξαζε ηεο βάζεο, γηα λα δεζκεχεηαη ε εγεζία ζηηο πνιηηηθέο
απνθάζεηο θαη γηα λα ππάξρεη ζπλέπεηα θαη ζπλέρεηα.
Η ζεκεξηλή δηαθήξπμή καο είλαη κηα δηαθήξπμε πνπ είκαζηε βέβαηνη φηη
αληηθαηνπηξίδεη ην πηζηεχσ, ηνπο πφζνπο, ηηο απαηηήζεηο, ην φξακα ηνπ Διιεληθνχ
ιανχ. Έρεη ζθνπφ λα παξαθηλήζεη ζπδήηεζε θαη πξνβιεκαηηζκφ ζε εζληθφ επίπεδν.

Η ζεκεξηλή καο δηαθήξπμε απνηειεί ηελ ππμίδα πνπ ζα θαζνδεγεί ηελ πνξεία καο
πξνο κηα λέα, αλαγελλεκέλε, αλζξψπηλε, ζνζηαιηζηηθή θαη δεκνθξαηηθή Διιάδα, κηα
Διιάδα πνπ λα αλήθεη ζηνπο Έιιελεο.
Σν Παλειιήλην νζηαιηζηηθφ Κίλεκα είλαη πνιηηηθφ Κίλεκα πνπ αγσλίδεηαη γηα ηνπο
αθφινπζνπο ζηφρνπο: ΔΘΝΙΚΗ ΑΝΔΞΑΡΣΗΙΑ, ΛΑΪΚΗ ΚΤΡΙΑΡΥΙΑ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΔΛΔΤΘΔΡΩΗ, ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ.
Ο αγψλαο ηνπ Παλειιήληνπ νζηαιηζηηθνχ Κηλήκαηνο γηα ηελ εζληθή καο
αλαγέλλεζε, γηα κηα ζνζηαιηζηηθή θαη δεκνθξαηηθή Διιάδα, ζηεξίδεηαη ζηελ αξρή
πσο ε εζληθή καο αλεμαξηεζία απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ πξαγκάησζε ηεο ιατθήο
θπξηαξρίαο, πσο ε ιατθή θπξηαξρία απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ πξαγκάησζε ηεο
θνηλσληθήο απειεπζέξσζεο, πσο ε θνηλσληθή απειεπζέξσζε απνηειεί πξνυπφζεζε
γηα ηελ πξαγκάησζε ηεο πνιηηηθήο δεκνθξαηίαο.
Γηα ην Παλειιήλην νζηαιηζηηθφ Κίλεκα ην ζηξαηησηηθφ θαζεζηψο ηεο ρνχληαο, πνπ
επηβιήζεθε κε ην πξαμηθφπεκα ηεο 21 Απξίιε 1967, δελ ήηαλ παξά κηα ηδηαίηεξε
ζηπγλή κνξθή απνηθηνπνίεζεο ηεο Διιάδαο απφ ην Πεληάγσλν θαη ην ΝΑΣΟ, κε ηε
ζπλεξγαζία ηνπ εμαξηεκέλνπ δπηηθνεπξσπατθνχ θαη ληφπηνπ κεηαπξαηηθνχ
θεθαιαίνπ.
Ωο ζηφρν είρε ηελ εμππεξέηεζε ησλ ζηξαηεγηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ επηδηψμεσλ ηνπ
ακεξηθάληθνπ θεθαιαίνπ ζην ρψξν ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ. Γη' απηφ ν αγψλαο
ηνπ Λανχ καο απνβιέπεη πξψηηζηα ζηελ νξηζηηθή εμάιεηςε ησλ αηηίσλ πνπ νδήγεζαλ
ζηε ζηπγλή δηθηαηνξία ηεο επηαεηίαο. Κη απηφο ν αγψλαο δελ κπνξεί λα δηθαησζεί αλ
δελ ππάξμεη:
α) Σηκσξία ησλ ελφρσλ θαη ησλ βαζαληζηψλ ηεο ρνπληηθήο επηαεηίαο θαη ησλ
ππεχζπλσλ ηεο πξνδνζίαο ηεο Κχπξνπ. β) Πιήξεο απνθαηάζηαζε ησλ ζπκάησλ ηεο
δηθηαηνξίαο. γ) Ακεζε αθχξσζε φισλ ησλ αλειεχζεξσλ θαη θαηαπηεζηηθψλ έθηαθησλ
κέηξσλ ηεο ρνπληηθήο επηαεηίαο, θαζψο θαη ησλ παξφκνησλ λνκνζεηεκάησλ ησλ
πξνδηθηαηνξηθψλ θπβεξλήζεσλ.
δ) Δμαζθάιηζε ηεο ειεχζεξεο επηζηξνθήο ησλ πνιηηηθψλ πξνζθχγσλ ζηελ παηξίδα.
ε) Δμπγίαλζε φινπ ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ. ζη) Δμάιεηςε ηνπ παξαθξάηνπο θαη ηνπ
θνκκαηηθνχ θξάηνπο.
α) Ακεζε έληαμε ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ θαη ησλ ζσκάησλ αζθαιείαο ζηελ
ππεξεζία ηνπ Έζλνπο θαη ηνπ Λανχ θαη ππνβνιή ηνπο ζε απνηειεζκαηηθφ, πιήξε θαη
ζπλερή έιεγρν απφ ηε λφκηκα εθιεγκέλε πνιηηηθή εγεζία.
Γηα ηελ εμάιεηςε ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ νδήγεζε ζηελ ηκπεξηαιηζηηθή θαηνρή ηεο
παηξίδαο καο θαη ησλ ζπλζεθψλ πνπ ην δεκηνχξγεζαλ, ην δηαηεξνχλ θαη ην
πξνζηαηεχνπλ, γηα ηε ζεκειίσζε κηαο γλήζηαο, αβαζίιεπηεο, αλαγελλεκέλεο θαη
ζνζηαιηζηηθήο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, ην Παλειιήλην νζηαιηζηηθφ Κίλεκα ζέηεη
σο πξνυπφζεζε ηελ επίηεπμε ησλ αθφινπζσλ ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ:
1. Κάζε εμνπζία πεγάδεη απφ ην Λαφ, εθθξάδεη ην Λαφ θαη ππεξεηεί ην Λαφ. Η
θνηλσληθή, νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή δνκή ηεο δχλακεο ζηε ρψξα καο δηαξζξψλεηαη

κε ηξφπν πνπ λα απνθιείεη ηελ παξαβίαζε ηεο ιατθήο ζέιεζεο κε νπνηνδήπνηε
ηξφπν.
2. Καηνρπξψλεηαη ζπληαγκαηηθά ην δηθαίσκα άκπλαο θάζε πνιίηε ζε θάζε
πξνζπάζεηα θαηάιπζεο ηεο λφκηκεο εμνπζίαο, θαηάξγεζεο ηνπ πληάγκαηνο θαη
ππνδνχισζεο ηνπ Λανχ καο. 3. Γηα ηα βαζηθά δηθαηψκαηα ηνπ πνιίηε ηζρχεη ν ράξηεο
ησλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ ηνπ Οξγαληζκνχ Ηλσκέλσλ Δζλψλ.
Η ειεπζεξία γλψκεο θαη έθθξαζεο, ε ειεπζεξία νξγάλσζεο γηα ηελ επίηεπμε
ζπιινγηθψλ ζθνπψλ ζηα πιαίζηα ηνπ πληάγκαηνο, ην απαξαβίαζην ησλ
δηθαησκάησλ ηνπ αηφκνπ, φρη κφλν θαηνρπξψλνληαη ζπληαγκαηηθά αιιά θαη
πξνζηαηεχνληαη απνηειεζκαηηθά απφ ηε Γηθαηνζχλε πνπ είλαη αλεμάξηεηε. Η
Διιεληθή ηζαγέλεηα δελ αθαηξείηαη.
4. Δμαζθαιίδεηαη ε ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλε θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή ηζφηεηα
ησλ δχν θχισλ. 5. Δμαζθαιίδεηαη κε γλήζηεο δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο ε άκεζε θαη
ελεξγφο ζπκκεηνρή φισλ ησλ πνιηηψλ ζηελ πνιηηηθή δσή ηνπ ηφπνπ. 6.
Καηνρπξψλεηαη ζπληαγκαηηθά ην δηθαίσκα εξγαζίαο γηα φινπο ηνπο πνιίηεο, άληξεο
θαη γπλαίθεο.
7. Ο ζπλδηθαιηζκφο απνδεζκεχεηαη απφ ηελ εμάξηεζε ηεο νηθνλνκηθήο νιηγαξρίαο
θαη απφ ηελ θεδεκνλία ηνπ θξάηνπο, θαηνρπξψλεηαη σο ειεχζεξν θαη απηφλνκν
θίλεκα θαη ηίζεηαη ζηελ ππεξεζία ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ εξγαδφκελνπ Λανχ. 8.
Γηαρσξίδεηαη νξηζηηθά ε εθθιεζία απφ ην θξάηνο θαη θνηλσληθνπνηείηαη ε
κνλαζηεξηαθή πεξηνπζία.
9. Η Διιάδα απνζπλδέεηαη απφ ηνπο ζηξαηησηηθνχο, πνιηηηθνχο θαη νηθνλνκηθνχο
ζπλαζπηζκνχο, πνπ ππνλνκεχνπλ ηελ εζληθή καο αλεμαξηεζία θαη ην θπξηαξρηθφ
δηθαίσκα ηνπ Διιεληθνχ ιανχ λα πξνγξακκαηίδεη απηφο ηελ θνηλσληθή, νηθνλνκηθή,
πνιηηηθή θαη πνιηηηζηηθή πνξεία ηεο ρψξαο.
10. Η Διιάδα αθνινπζεί δπλακηθή αλεμάξηεηε εμσηεξηθή πνιηηηθή κε ζηφρνπο: ηελ
εγγχεζε ηεο εδαθηθήο αθεξαηφηεηαο, ηελ θαηνρχξσζε ηεο αδέζκεπηεο ιατθήο
θπξηαξρίαο θαη ηελ θαιχηεξε δπλαηή πξαγκάησζε ησλ επηδηψμεσλ ηνπ Διιεληθνχ
Λανχ. Ωο ρψξα πνπ είλαη ηαπηφρξνλα ζηελ Δπξψπε, ηα Βαιθάληα θαη ηε Μεζφγεην
θάλεη ηελ παξνπζία ηεο αηζζεηή θαη ζηνπο ηξεηο απηνχο ρψξνπο.
Η απνππξεληθνπνίεζε ηνπ κεζνγεηαθνχ θαη βαιθαληθνχ ρψξνπ, ε νπδεηεξνπνίεζε
ηεο Μεζνγείνπ απφ ηνπο ζηξαηησηηθνχο ζπλαζπηζκνχο, ε ζχζθημε ησλ νηθνλνκηθψλ
θαη πνιηηηζηηθψλ ζρέζεσλ κε ηνπο ιανχο φιεο ηεο Δπξψπεο θαη ηεο Μεζνγείνπ, σο
πξνζθνξά θαη ζηε δηεζλή εηξήλε, ε ζπλαδέιθσζε ησλ ιαψλ θαη ε δνκή φισλ ησλ
ρσξψλ ζε κηα παλαλζξψπηλε θαη παλειεχζεξε Κνηλφηεηα κε ίζε κεηαρείξηζε θαη ίζα
δηθαηψκαηα φισλ ησλ αλζξψπσλ, απνηεινχλ κφληκεο επηδηψμεηο ηεο.
11. Αθπξψλνληαη νη δηεζλείο ζπκβάζεηο θαη ζπκθσλίεο πνπ έρνπλ νδεγήζεη ηελ
Διιάδα ζε νηθνλνκηθή, πνιηηηθή θαη ζηξαηησηηθή εμάξηεζε απφ ηα κνλνπσιηαθά
ζπγθξνηήκαηα ηεο Γχζεο θαη ηδηαίηεξα ηνπ ακεξηθάληθνπ ηκπεξηαιηζκνχ.
12. Δπηδηψθεηαη ε θνηλσληθή απειεπζέξσζε ηνπ εξγαδφκελνπ Διιεληθνχ Λανχ, πνπ
καθξνπξφζεζκα ηαπηίδεηαη κε ην ζνζηαιηζηηθφ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο θνηλσλίαο. Απηή

ε πνξεία πξνυπνζέηεη γηα ην ζήκεξα νξαηφ κέιινλ: α. Σελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ
ρξεκαηνδνηηθνχ ζπζηήκαηνο ζην ζχλνιφ ηνπ, ησλ βαζηθψλ κνλάδσλ παξαγσγήο,
θαζψο θαη ηνπ κεγάινπ εηζαγσγηθνχ θαη εμαγσγηθνχ εκπνξίνπ.
Σαπηφρξνλα πξνσζείηαη ζπζηεκαηηθά ε έληαμε ησλ αγξνηηθψλ επηρεηξήζεσλ ζε
ζπλεηαηξηζκνχο λέαο κνξθήο, κε δξαζηεξηφηεηα πνπ ζα επεθηείλεηαη ζηελ πξνκήζεηα
πξψησλ πιψλ θαη ζηελ επεμεξγαζία, ζπζθεπαζία θαη δηάζεζε ησλ πξντφλησλ ηνπο.
Οη νξγαληζκνί απηνί ζα θαηαξγήζνπλ ην κεζάδνληα πνπ εθκεηαιιεχεηαη ην πξντφλ
ηνπ ηδξψηα θαη ηεο γεο ηνπ αγξφηε. ηε βηνηερλία πξνσζείηαη επίζεο ε
ζπλεηαηξηζηηθή εθκεηάιιεπζε.
β. Σνλ πεξηθεξεηαθά απνθεληξσκέλν θνηλσληθφ πξνγξακκαηηζκφ ηεο νηθνλνκίαο πνπ
ζπλδπάδεηαη κε ηνλ έιεγρν ησλ παξαγσγηθψλ κνλάδσλ απφ ηνπο εξγαδφκελνπο
(δειαδή κε ηελ απηνδηαρείξηζε) θαη απφ ηνπο αξκφδηνπο θνηλσληθνχο θνξείο.
Αξκφδηνο θνηλσληθφο θνξέαο είλαη ην θξάηνο, ε πεξηθέξεηα, ν δήκνο ή ε θνηλφηεηα,
αλάινγα κε ην κέγεζνο, ηνλ ηχπν θαη ηε ζεκαζία ηεο παξαγσγηθήο κνλάδαο.
γ. Σε δηνηθεηηθή απνθέληξσζε κε ελίζρπζε ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. δ. Σν
ζπζηεκαηηθφ θαη πξννδεπηηθφ θιείζηκν ηνπ αλνίγκαηνο αλάκεζα ζηα θαηψηεξα θαη
ηα αλψηεξα εηζνδήκαηα θαηά πεξηθέξεηα θαη επάγγεικα. ε. Μηα νηθηζηηθή θαη
πνιενδνκηθή πνιηηηθή πνπ λα εμαζθαιίδεη πνιηηηζκέλε θαηνηθία ζε θάζε Διιεληθή
νηθνγέλεηα.
ζη. Μηα θαηλνχξγηα παηδεία γηα λα θαηαξγεζνχλ νη θξαγκνί πνπ εκπνδίδνπλ ην
πιάηεκα ηεο γλψζεο θαη γηα λα δεκηνπξγεζνχλ ειεχζεξα ζθεπηφκελνη θαη θνηλσληθά
ππεχζπλνη πνιίηεο. Η παηδεία είλαη επζχλε ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ. Η ηδησηηθή
εθπαίδεπζε θαηαξγείηαη.
Η δσξεάλ θαη ππνρξεσηηθή παηδεία εμαζθαιίδεηαη αλεμαίξεηα γηα φινπο ηνπο
Έιιελεο, ζεζπίδεηαη εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή πνπ λα εμαζθαιίδεη ηελ πιαηηά
ζπκκεηνρή φισλ ησλ ιατθψλ ζηξσκάησλ, θαζψο θαη ηε ζπκκεηνρή ησλ ζπνπδαζηψλ
ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο παηδείαο θαη ζηε δηνίθεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ.
δ. Σελ θνηλσληθνπνίεζε ηεο πγείαο, πνπ ζπλεπάγεηαη ηε δσξεάλ ηαηξηθή,
θαξκαθεπηηθή θαη λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε, ηελ πξνιεπηηθή πγηεηλή γηα φινπο ηνπο
Έιιελεο, ηελ θαηάξγεζε ησλ ηδησηηθψλ θιηληθψλ θαη φισλ ησλ πξνλνκίσλ ζηελ
παξνρή ηαηξηθψλ θαη λνζνθνκεηαθψλ ππεξεζηψλ.
ε. Έλα ζχζηεκα θνηλσληθήο αζθάιηζεο γηα πγεία, αηπρήκαηα, γεξαηεηά θαη αλεξγία,
πνπ λα επεθηαζεί ζε φινπο ηνπο Έιιελεο. ζ. Σελ πξνζηαζία ηεο κεηέξαο θαη ηνπ
παηδηνχ. η. Σελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δσήο
ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ εζληθψλ ιατθψλ παξαδφζεσλ θαη ηε ζπκκεηνρή
νιφθιεξνπ ηνπ Λανχ ζηελ πνιηηηζηηθή εμέιημε.
Οη νηθνλνκηθέο, πνιηηηθέο, θνηλσληθέο θαη πνιηηηζηηθέο επηδηψμεηο ηνπ εξγαδφκελνπ
Διιεληθνχ ιανχ - εξγαηψλ, αγξνηψλ, κηζζσηψλ, ππαιιήισλ, λενιαίαο,
κηθξνεπαγγεικαηηψλ θαη βηνηερλψλ - ε ζεκειίσζε κηαο θνηλσλίαο ρσξίο αιινηξίσζε
θαη γξαθεηνθξαηία, ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ κε ηε ζπλερή ιατθή επαγξχπλεζε, έιεγρν
θαη θηλεηνπνίεζε.

Σν Παλειιήλην νζηαιηζηηθφ Κίλεκα θαιεί ηνλ Διιεληθφ Λαφ λα νξγαλσζεί ζηηο
ηάμεηο ηνπ, ζε νξγαλψζεηο βάζεο, λα ζπκκεηάζρεη άκεζα ζηελ παξαπέξα
δηακφξθσζε ηνπ πξνγξάκκαηφο ηνπ, ζηε ιήςε φισλ ησλ απνθάζεσλ θαη ζηελ
αλάδεημε ησλ ζηειερψλ ηνπ ζε φια ηα επίπεδα. Έηζη ζα ζπλερίζνπκε κε λέα έληαζε
θαη απνθαζηζηηθφηεηα ηνλ αγψλα γηα κηα αλεμάξηεηε, ζνζηαιηζηηθή θαη δεκνθξαηηθή
Διιάδα.

