
ΣΧΕΔΙΟ ΟΜΙΛΙΑΣ

Δημοκράτες και Δημοκράτισσες,

Φίλες και, Φίλοι,,

Σας μεταφέρω μήνυμα νίκης. Ίον Ιούνιο θα αναδειχτεί και πάλι νικη
τής ο Λαός.

Μιας νίκης που θα επιβεβαιώσει την ήδη εκφρασμένη λαϋκή θέληση*
να ολοκληρωθούν τα οράματα, οι πόθοι και οι προσδοκίες δεκαε- 
τιιόν του λαού, να δικαιωθούν οι αδικαίωτοι στόχοι του, για μια 
Ελλάδα ανεξάρτητη, δημοκρατική και προοδευτική.
Μιας νίκης που θα δώσει ξανά στο ΠΑ.ΣΟ.Κ. την τεράστια δύναμη 
αλλά και την εντολή, να επιταχύνει τους ρυθμούς, τα βήματα και 
τα άλματα της Αλλαγής, να σταθεί ανυποχώρητο και αποφασιστικό 
στην δημοκρατική πορεία του τόπου *
Μιας νίκης που θα οδηγήσει σε απομόνωση, θα φέρει οριστικά στο 
περιθοίριο όσους ναρκοθετούν, υπονομεύουν και επιβουλεύονται την 
πρόοδο και την αναγέννηση της χώρας.
Σ'αυτές τις εκλογές, σεις οι ίδιοι θα ορθώσετε γιγάντιο ξανά το 
ανάστημά αας και με τη ψήφο σας θα υπογράψετε και θα εγγυηθείτε. 
οι ίδιοι την πορεία αυτού του τόπου.*
Εσείς που αγωνίζε στε και πάλι με αυταπάρνηση θα δώσετε μεγαλύ
τερη ακόμα επιτυχία και από την ιστορική απόφαση του 48% του 
Λαού μας για να αλλάξει πορεία η χώρα μας, τον Οκτώβρη του '81.

Η νίκη θα είναι υπεροχή των πατριωτικών διαθέσεων του Λαού μας για 
να συνεχιστεί ο αγώνας και. να περάσει ΟΡΙΣΤΙΚΑ η εξουσία από ια„ 
ξένα κέντρα αποφάσεων στο ΕΘΝΟΣ.
Θα είναι υπεροχή της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της εθνικής 
ομοψυχίας που πρεσβεύει το ΠΑ.ΣΟ.Κ. πάνω σε εμπρηστικά και διχα
στικά κηρύγματα του κόμματος της εξάρτησης και της ολιγαρχίας που 
αλληλοσπαράσσεται στη κορυφή και σπρώχνει στο φανατισμό στη βάση.
Θα είναι επικράτηση της ομαλότητας πάνω στους τυχοδιωκτισμούς ντό
πιων και ξένων που νομίζουν πως μπορούν να απειλήσουν το δρόμο που 
χάραζαν οι εργαζόμενοι για να βαδίσουμε προς τα μπρος. ·
Θα είναι υπεροχή των εργαζόμενων πάνω στη συντήρηση και την ολι
γαρχία.
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Θα είναι συνολικά υπέροχη του Λαού που θα σαρώσει τα όποια 
ειιπόδια ήταν και είναι στημένα στο δρόμο προς τις μεγάλες 
και μικρές αλλαγές.
Με την ψήφο σας στις 2 Ιούνη όχι απλά θα διαφυλάΕετε τις κατα
κτήσεις σας δίνοντας τη μάχη για την αλλαγή και ψήφο νίκης στο 
ΠΑ,ΣΟ.Κ., όχι μόνο θα δώσετε αρνητική ψήφο στη δεξιά, ταυτόχρο
να θα πείτε το μεγάλο ΝΑΙ για να σημάνει ο θρίαμβος του Λαού, 
για να συνεχιστέί η πορεία προς τα μπρός με ορμή, με το Λαό για 
το Λαό.
Γιατί είναι εθνική απαίτηση για· να ολοκληοωθόύν οι μεγάλες και 
οι μικρές προσπάθειες όλων μας μέσα από αρκετές δυσκολίες.
Θα χρειαστεί και αυτή η τετραετία και συνέχεια δημοκρατικής σο
σιαλιστικής διακυβέρνησης για να συνεχίσουμε τη δύσκολη αλλά 
καρποφόρα και δημιουργική προσπάθεια για την αναγέννηση της 
πατρίδας μας την ευημερία κάθε Ελληνικής οικογένειας, την ατομι- 
μική ευτυχία κάθε Ελληνίδας και κάθε 'Ελληνα στις πόλεις και 
τα χωριά.
Μέλημα όλων μας είναι να διαφυλάξουμε την ομοψυχία και την ενό
τητα του Λαού. Αυτός ο τόπος έχει ταλαιπωρηθεί αφάνταστα από 
διχασμούς. Οι δυνάμεις της αντίδρασης και οι ξένοι "προστάτες" 
διαιρούσαν το__Λαό για να πολλαπλασιάζουν τις δυνατότητες επιβο
λής τους τιάνω σ ’αυτόν.
Ταυτόχρονα μ'αυτό τον τρόπο επιχειρούσαν να κρύβουν την εκμετάλ
λευση των εργαζομένων και μη προνομιούχων από τους ελάχιστους 
που είχαν και έχουν ΜΕΓΙΣΤΑ συμφέροντα.
Το μεγαλύτερο όπλο της δημοκρατικής παράταξης είναι ο διάλογος. 
Είναι η σωστότερη λύση.· Κι αν ακόμα ο διπλανός σας αγρότης, ο 
συνάδελφος στο εργοστάσιο, στο γραφείο, στο εργοτάξιο, ο επαγγελ- 
ματίας, ο νέος άνθρωπος, η φίλη σας δεν έχουν πεισθεί ακόμα να 
ψηφίσουν μαζί σας, δεν είναι αντίπαλοι, δεν είναι εχθροί.
Ασφαλώς και πρέπει να κουβεντιάσετε.για να τους πείσετε. Είμαστε 
προσηλωμένοι, στην πειθώ. Σεβόμαστε τον κάθε πολίτη. Είμαστε 
έτοιμοι και πρόθυμοι να ακούσουμε κάθε άποψη. .
Γνωρίζει ο Ελληνικός Λαός χιλιάδες αγωνιστές από το Κίνημά μας 
φυλακίστηκαν, βασανίστηκαν- και διώχτηκαν για τις ιδέες μας.
Γι'αυτό πρώτα απ'όλα μάθαμε εμείς καλύτερα από κάθε άλλον να

• / . . *
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σεβόμαστε τις ιδέες των άλλων και όταν είναι εντελώς αντίθετες 
με τις δημοκρατικές ιδέες. Και είναι κωμικοί σήμερα οι.ηγέ
τες της συντήρησης να μιλούν για ελευθερία και δημοκρατία όταν η 
παράταξή τους τη στέρησε κατά καιρούς από εκατομμύρια 'Ελληνες.
Θ'αγωνιστούμε για το δικαίωμα όλων να εκφράζονται και υπερασπίζο
νται τις ιδέες'τους ελεύθερα. Είμαστε βέβαιοι ότι το δίκιο είναι 
μέ το μέρος της δημοκρατικής.παράταξης.
Να αφήσουμε το παρελθόν. 'Ομως η μνήμη και κρίση θα υπάρχει. Το 
βεβαρημένο και αντιδημοκρατικό παρ'ελθόν της δεξιάς .θέλουν να ξε- 
χαστεί οι ίδιοι 04. δεξιοί πολίτες.
Να ενώσουμε τις προσπαθειές μας για ένα ελπιδοφόρο μέλλον της πα
τρίδας μας.
Είμαστε αποφασισμένοι να περασπίσουμε την δημοκρατική πορεία του 
τόπου με σύνεση και νηφαλιότητα.
'Εχουμε την πρωτοβουλία των κινήσεων ̂ Οι εξελίξεις στην ουσί'α 
καθορίζονται από τις δημοκρατικές και φιλολαΐ'κές επιλογές μας.
Θέλομμε τη συμφιλίωση είμαστε αντίθετοι με τις παραταξιακές συ
γκρούσεις. 'Ολοι οι πολίτες δεξιοί, κεντρώοι και αριστεροί εκτός 
από τους ανθρώπους της ολιγαρχίας έχουμε κοινά συμφέροντα.
Μας ενώνει ο πατριωτισμός που δεν τον αμφισβητούμε από κανένα * · 
'Ελληνα εκτός από ορισμένους ηγέτες που βάζουν τα συμφέροντα 
του Δυτικού ή οποιουδήποτε άλλου μπλοκ πάνω από τα συμφέροντα 
της πατρίδας μας. Θέλουμε την φιλία την συνεργασία τον αμοιβαίο 
σεβασμό με όλους τους.Λαούς, τις χώρες, τις Κυβερνήσεις. Δεν θέ
λουμε προστάτες.
Είμαστε σίγουοοι ότι συμφωνείται μαζί μας ότι δεν μπορεί κανένας 
να διαπραγματεύεται την εθνική μας ανεξαρτησία , δεν επιτρέπεται 
να αφήνουμε την Κύπρο στο έλεος του Αττίλα και των ξένων συμφερό
ντων .
Μας ενώνει η προσπάθεια για την ειρήνη που έχει κινητοποιήσει ε
κατομμύρια ανθρώπους, στον πλανήτη μας που αγωνίζονται να παραμεί
νουν άνθρωποι, χωρίς να χωρίζουν τους πυραύλους σε καλούς και κα
κούς .
Μας ενώνει ο αγώνας μας για τη Δημοκρατ ία, για να φράξουμε το δρόμο 
σ'αυτούς που φακέλλωναν για ελευθερία των πολιτών και όχι αυταρ- 
χισμό.
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Μας ενώνει, η θέληση για την έδρα ίωση της πολυφωνίας , του πολ.υκομμα - 
τισ·ιού, ως βασικού συστατΙκού στοιχε ίού·του δημοκρατικού κοινοβου- 
λευτικού πολιτεύματος.

Προσβλέπουμε σε ένα Κοινοβούλιο που θα ενιοχύεται συνεχώς και δεν θτ 
κηλιδώνεται σε γνωστές ανίερες πράξεις σαν κι αυτές του 1965.
Πράξεις που φαλκιδεύουν τη θέληση του λαού. Και οι βουλευτές να 
βρίσκονται στο ύφος της αποστολής τους και να γνωρίζει δημόσια ο λαός 
τις απόψεις τους.

Σ' αυτά τα πλαίσια η επιλογή για νέο πρόσωπο στην Προεδρία της
ίΔημοκρατίας είναι θέση για το αύριο. Βρίσκεται σε αντ ιστό ιχ εσε 

με την πράξη για την αναθεώρηση του Συντάγματος.

Η ηγεσία της Δεξιάς ήθελε παντα πολιορκημένους θεσμούς. Είναι 
ακόμα νωπές οι μνήμες του μονοκομματικού κράτους που είχε συγκροτήσει 
για να επιβάλει· αυταρχικά και συγκεντρωτικά την αντιλαϊκή της πολιτι
κή. Ηθελε πρόσωπα που να συμβολίζουν την δεξιά. Η συντριπτική 
πλειοψηψία του Λαού όμως, ήθελε Πρόεδρο που να συμβολίζει την Δημοκρα 
τία, την Ελευθερία την Δικαιοσύνη. Ο Αγωνιστής της Δημοκρατίας, ο 
αδέκαστος δικαστής Σαρτζετάκης εκψράζει ακριβώς αυτή την εθνική 
απαίτηση.

Μάταια ορισμένοι επιστρατεύτηκαν για να υπομονομεύσουν τη δημοκρατι
κή πορεία. Ενωμένοι εσείς που δώσατε ψήφο στη νέα πορεία το 1981 
και σεις που δεν είχατε πεισθεί, μαζ ί θα προχωρίσουμε τώρα με τη 
νέα νίκη θα συμβάλετκ να βαθύνουν οι αλλαγές στη διοίκηση, στην
ανάπτυξη, για μια πορεία πιο ριζοσπαστική, δημοκρατική, προοδευτική.



Σ' αυτή την κατεύθυνση κρίσιμο ρόλο θα διαδραματίσει η συμμετοχή και 
οργάνωση του λαού στην Αυτοδιοίκηση και -στο Συνδικαλισμό. Γιατί η 
δημοκρατία θέλει πολίτες ενεργούς, πρωταγωνιστές και όχι μόνο ψηφοφό
ρους κάθε τέσσερα χρόνια. Ο πολίτης όμως είχε ανάγκη από δημοκρατικό 
πλαίσιο για να μπορεί να εκφράσει και να οργανώσει τους αγώνες του.
Η Κυβέρνηση έδωσε το πιο δημοκρατικό νόμο για το συνδικαλισμό, για τη 
αποκέντρωση και την αυτοδιοίκηση για τους συνεταιρισμούς. Βέβαια 
θίχτηκαν συμφέροντα. Αλλά των ολίγων. Αυτών που λυμαίνονταν τον τόπο 
τα τελευταία 40 χρόνια.

Τέλος εκτός από την μειοψηφία της ολιγαρχίας μας ενώνει η προσπάθεια 
για την κοινωνική και οικονομική προκοπή του κάθε ένα χωριστά και 
όλων μας γενικώτερα. πιστεύουμε αταλάντευτα στις δημιουργικές 
δυνατότητες και πρωτοβουλίες του κάθε πολίτη και για ατομική προόδο 
και για γενικότερο κοινωνικό συμφέρον. Δημιουργήθηκαν ήδη βασικές 
προϋποθέσεις . Η χώρα διαθέτει επιτέλους Δημοκρατικό προγραμματισμό 
και πενταετές πρόγραμμα.

Πασχίσαμε επί τριάμιση χρόνια να σταθεροποιήσουμε την οικονομία, 
ανακόπτοντας τον επικίνδυνο κατήφορο.

* ι

Ο πληθωρισμός που έτρεχε το 1981 με 26% και συνεχώς ανέβαινε, κατέβηκε 
το 1984 στα 18%.

Είμαστε ευχαριστημένοι; φυσικά όχι. Πρέπει να κατέβει σε μονοψήφιους
αριθμούς και αυτό προγραμματ’ίζουμε για την νέα τετραετία.

\

Συγκρατούμε τις τιμές ενώ ταυτόχρονα με την ΑΤΑ -και τις μςγάλες φορο
λογικές απαλλαγές προστατεύσαμε και αυξήσαμε το εισόδημα του εργάτη, 
του υπαλλήλου, του μισθωτού. /

Ρίξαμε το βάρος στη βελτίωση των συνθηκών δουλειάς των εργαζομένων 
με το πενθήμερο, τη σταθερή μείωση του χρόνου εργασίας,
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που αποτελεί μόνιμο στόχο, την καθιέρωση σταθερής άδειας, με την 
υγιεινή εργασίας και την καλύτερη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, με τα 
επιδόματα για τους νέους και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης.

Αποκαταστήσαμε τη δανειοληπτική ικανότητα της χώρας. Μπορούμε
λοιπόν να προσφεύγουμε για πααραγωγικές επενδύσεις στον εξωτερικό
δανεισμό, χωρίς τους κινδύνους που είχε η χώρα πριν, χωρίς εξάρτηση

*
και πολιτικούς, όρους.

Το Εθνικό εισόδημα, που είχε·πάρει την κάτω βόλτα, στην τελευταία 
τριετία της ΝΔ, τώρα άρχισε να αυξάνεται όχι βέβαια ηε άλματα αλλά 
σταθερά και με συνέχεια. ’

Μπορούμε με περισσότερη προσπάθεια νε εκσυχρονίσουμε περισσότερο τη 
βιομηχανίακαι τη γεωργία μας. Μπορούμε να αξιοποίήσουμε περισσότερο 
τα πλεονεκτήματα της χώρας μας. Ο Αχελώος, ο Αμβρακικός, η Αλουμίνα και 
τόσα άλλα έργα πνοής που δρομολογήθηκαν μαζί με τα μικρά και μεγάλα 
έργα υποδομής και κοινωνικού εξοπλισμού που έχουν κάνει τη χώρα μας απέ
ραντο εργοτάξιο, είναι σε θέση να διευρύνουν συνεχώς το εθνικό εισόδημα 
ώστε να κατανέμεται δικαιότερα.

Με την νέα τεχνολογία, δημιουργούμε συνεχώς νέες θέσεις απασχόλησης 
γιανα χτυπήσουμε την μάστιγα της ανεργ ίας.

Παλιότερα είχαν ανοίξει τις πόρτες της χώρας διώχνοντας από αυτήν
εκατοντάδες χιλιάδες, νέους κυρίως,_μετανάστες, σε άλλες χώρες.
Στη συνέχεια άνοιξαν ξανά τις πόρτες όχι για να επιστρέφουν οι μετανάστες 
μας, αλλά για να εισβάλουν τα ξένα προϊόντα . Ετσι τα Ελληνικά 
προϊόντα εκτοπίζονταν , οι επιχειρήσεις έγιναν προβληματικές και η 
ανεργ ία μπήκε μαζί με τα ξένα προϊόντα.μέσα στη χώρα.
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Τώρα ανορθώνονται, οι προβληματικές επιχηρήσεις, ώστε να μειωθεί ο
τηςκίνδυνος ανεργίας.

Τώρα δεν επιτρέπουμε πια παγωμένες πιστώσεις που οδηγούσαν τα δάνεια 
των Ελληνικών Τραπεζών μέσω των πλουτοκρατών οτις Τράπεζες της 
Ελβετίας.

Τώρα υπάρχει κοινωνικός έλεγχος στη διαχείρηση των χρημάτων των Τραπεζώ 
που προκύπτουν από τον ιδρώτα σας.

Τώρα, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που παρήγαγαν το 50% στη μεταποίηση 
και έπαιρναν μόνο το 4% των δανείων απο τις Τράπεζες, έχουν ισότιμη 
μεταχε ίρηση.

Είναι αλήθεια ότι κουραστήκαμε για να αλλάζουμε τις παλιές συνήθειες 
τη.ς πιστωτικής πολιτικής.

Η κοινωνικοποίηση όμως του Δημόσιου Τομέα καί τα εποπτικά Συμβούλια 
δεν αφήνουν τα πράγματα στην τύχη τους. Η συμμετοχή, η κυρίαρχη 
συμμετοχή των εργαζομένο;ν και των άλλων παραγωγικών τάξεων καθώς και 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποτελούν εγγύηση. Οπως εγγύηση για την 
ανάπτυξη και τη δημιουργία αποτελεί το πρόγραμμα, πενταετές και μονοετέ 
που καταρτίζεται πάλι με τη συμμετοχή' αυτών που· τους αφορά αλλά καίμε- 
υπεύθυνους αρμόδιους επιστήμονες, που έχουν σπουδάσει ακριβώς γι 
αυτό.

Αυτή η Λαϊκή συμμετοχή είναι για μας η πιο γνήσια ασφαλιστική δικλείδα 
ώστε να μην επιτραπεί και πάλι στους λίγους - ανεξάρτητα, αν θα είναι
αυτοί ή οι άλλοι - να σχεδιάζουν και σε όλους τους άλλους, εσάς, να 
εκτελείτε.
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Προσπαθούμε να κάνουμε πρά£η το σύνθημα ή καλύτερα το μήνυμα:

Με το Λαό για το Λαό

Με τον άνθρωπο για τον άνθρωπο.

Με γνήσια αποκέντρωση που και τη Δημοκρατία να προωθήσει και την 
αποτελεσματικότητα και τις σύγχρονες μεθόδους να εγγυηθεί μπορούμε να 
προχωρήσουμε.

Αυτός ο συνδυασμός της Δημοκρατίας του εκσυγχρονισμού και της αποτελε- 
σματικότητας μπορεί να βρει την πιο τέλεια μορφή του στην ύπαιθρο.
Κι αυτό γιατί οι παραδοσιακές σχέσεις, η οικογενειακή προσπάθεια 
δεν αλλοτριώθηκαν από τον καπιταλισμό. Απειλήθηκαν με α.ςανισμό, έγι\ 
αντικείμενο εκμετάλευσης από τους μεσάζοντες αλλά δεν αλώθηκαν από 
το μεγάλο κεφάλαιο. _

Προωθήσαμε τη συνεταιριστική οργάνωση , όπως το έχουν κάνει όλες 
οι προηγμένες χώρες της Ευρώπης, ακριβώς για να ενισχύσουμε την 
οικογενειακή αγροτική επιχείρηση.

Είανι αστείο να επιχειρούν τώρα οι εκμεταλλευτές των αγροτών μας να 
εμφανίζουν το συνεταιρισμό σαν το μπαμπούλα της ατομικής ιδιοκτησίας. 
Ακριβώς η ατομική ιδιοκτησία είναι το άλφα· και το ωμέγα του συνεταιρι
σμού, ενώ ήταν πάντα ο αντίπαλος της μεγάλης καπιταλιστικής εκμετάλλε·. 
σης.
Τι ακριβώς έγινε στη Δύση; Οι μεν καπιταλιστές , οι εκμεταλλευτές 
ενώθηκαν φτιάχνοντας τις μεγάλες πολυεθνικές εταιρίες και οι δημιουργ: 
οι παραγωγοί προσπαθούν να επιβιώσουν σαν μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
ή να,ενώσουν τις προσπάθειές τους με συνεταιριστιι
μορφή.

■ πη η κοινο



Για μας που η πρόταση μας είναι μικτή οικονομία, υπάρχει αντίπαλος,
και αυτός είναι η πλουτοκρατία και οι μεσάζοντες που απειλούν πράγματι 
τους παραγωγούς και την ατομική ιδιοκτησία *
Ο εξανεμισμός της αξίας της αγροτικής γης και η εξώθηση στο 
ξεπούλημα της γης ήταν και είναι πάντα ο στόχος τους. Η κατοχύοωση 
της ατομικής γης και η αύξηση της περιουσίας του αγρότη και της 
παραγωγικότητας είναι ο δικός μας στόχος.
Δεν μπορεί να είναι κανείς με όλους και με όλα. Ας μας πει η Ν.Δ. 
ότι είναι εναντίον του μεγάλου μονοπωλιακού κεφαλαίου και των αεριτζή
δων και ότι θά έπαιρνε μέτρα για να τιροστατέφει όλους τους άλλους απο 
αυτούς.
Τότε θα ήταν πιστευτή. Αλλά τότε δεν θα ήταν αυτή που είναι.
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*

Εμείς χτίζουμε τώρα στη θέση του "Κράτους νυχτοφύλακα ασφαλείας", 
όπως το έλεγε ο Γεώργιος Παπανδρέου, το Κράτος Πρόνοιας μια 
Αποκεντρωμένη Δημοκρατική Πολιτεία.
Γι αυτό η προτεράιότητά μας, η πρώτη προτεραιότητα βρίσκεται στην 
Κοινωνική Πολιτική.
Η Υγεία παύει πια να αφήνεται στην τύχη, την εμπορευματοποίηση, 
στην αδιαφορία ή στο γνωστό "φακελλάκι". Τώρα το Ε.Σ.Υ. προχωράει.
Τα Κέντρα Υγείας ολοκληρώνονται μέσα στο 1985, - τα πράτα άρχισαν να ' 
λειτουργούν- τα εξωτερικά ιατρεία λειτουργούν ανθρώπινα, τα εργαστή
ρια και τα χειρουργεία, τα ασθενοφόρα,.συνεχώς αυξάνουν, ο εξοπλισμός 
γίνεται πιο άρτιος που μπορεί να απαντηθεί σήμερα στην Ευρώπη, οι 
εφημερίες αλλάζουν, η ηλεκτρονική επεξεργασία μπαίνει στο χώρο της 
περίθαλψης, παντού χτίζονται νέες πτέρυγες νοσοκομείων. Ακόμα και 
στο ΙΚΑ αρχίζει να πνέει ένας άλλος άνεμος.
Οι γιατροί γίνονται πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.
Τώρα πράγματι κατοχυρώνεται η ελεύθερη επιλογή γιατρού και όχι 
αντίστροφα η ελεύθερη επιλογή -πελατών ή άγρα θηραμάτων.
Η δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και στην ύπαιθρο είναι μια προσςοο- 
ρά που οφειλόταν στον αγροτικό κόσμο.· Το Ε.Σ.Υ. υποστηρίζεται με την 
παράλληλη ανάπτυξη της Εθνικής Φαρμακοβιομηχανίας και της Κρατικής 
Φαρμακαποθήκης.

*
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Οι συντάξεις έχουν γ'ινει σχετικά ανθρώπινες, πάντως έχουν πολλαπλα
σιαστέα. Η Ελληνίδα αγρότισσα έχει τ'ωρα δική της σύνταξη.
Οι λεγόμενοι απόμαχοι της ζωής, αυτοί δηλαδ'η που δημιούργησαν ό,τι 
υπάρχει στον τόπο σήμερα, βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του ενδιαφέ
ροντος της Πολιτείας.

*

'Εχει τελειώσει πια ανεπιστρεπτί η εποχή που αλόκληρες κοινωνικές 
ομάδες του πληθυσμού θεωρούνταν οι απόκληροι της κοινωνίας. Τώρα 
υπάρχει πρόνοια, που καθημερινά αγκαλιαζειόλο και περισσότερο τις 
λεγόμενες ευπαθείς ομάδες.·
Η εγκληματική αδιαφορία που απομόνωνε ή εγκατέλειπε στην τύχη τους 
τους ψυχικά πάσχοντες, τους αναπήρους, τα λεγάμενα απροσάρμοστα παιδιά 
κ.λ.π. έχει παραχωρήσει τη θέση τους στη στοργή και στη μέριμνα 
του Κράτους.
Αντί για τη μεμονωμένη φιλανθρωπία , καθιερώσαμε την ανθρωπιά 
του Κράτους.
Αντιστρέφομε το δόγμα της αλλοτριωμένης κοινωνίας που ήθελε για το 
κυνήγι του άπληστου κέρδους να προσαρμόσει το περιβάλλον στην"ανάπτυξη" 
και τον άνθρωπο σ'αυτό το αλλοτριωμένο " περιβάλλον".
Τώρα προσπαθούμε να εναρμονίσουμε την ανάπτυξη στο περιβάλλον και να 
προσαρμόσουμε το ανθρώπινο, πολιτιστικό, φυσικό, οικογενειακό περιβάλλον 
στον άνθρωπο. Να γιατί δεν υπάρχουν για μας ’,απροσάρμοστ τ παιδιά 
και άνθρωποι αλλά προσαρμόσιμες κοινωνίες.
Να γιατί τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι■ελευθερίες του ατόμου, η 
ισότητα των φύλων, η εξάλειψη των διακρίσεων κυριαρχούν στις
επιλογές μας.

*
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Ακριβώς γι'αυτό το λόγο ρίξαμε το βάρος μας στην ανθρωπιστική παιδεία 
που τώρα έχει αρχίσει να προβάλλεται και να διαπνέει όλες τις βαθμίδες 
της συστηματικής μετάδοσης των γνώσεων, της εκπαίδευσης.
Επειδή η παιδεία, ο συνολικός πνευματικός πλούτος του Λαού μας, είναι 
το θεμέλιο της Ανάπτυξης αλλά και κοινωνικό αγαθό, έχει αρχίσει να 
ανοίγει σε όλους . Ο εκδημοκρατισμός ήταν το πρώτο μέλημα αλλά και 
ο εκσυγχρονισμός δεν υπολείφθηκε. Αρκεί να δούμε τα βιβλία των 
παιδιών μας σήμερα και να τα συγκρίνουμε με τα δικά μας ή τα χθεσινά. 
Αρκεί να θυμηθούμε το σκοταδισμό των χθεσινών συγραμμάτων των 
οικογενειοκρατούμενων Πανεπιστημίων που επιβίωναν μαζί με το περι
βόητο " σπουδαστικό της ασφάλειας".

Αρκεί να θυμηθούμε τις ταλαιπωρίες και τις θυσίες όλων όσων απο μας 
ήθελαν να σπουδάσουν και να ρίξουμε μια ματιά στις διευκολύνσεις, 
τις φοιτητικές εστίες,στη μέριμνα που όλο και μεγαλώνει. ·■ ·

' ! ■

*

Ποιος δεν ικανοποιήθηκε όταν είδε να επαναλαμβάνεται στους δρόμους 
η πλημμυρίδα απο νέους αλλά και ηλικιωμένους που·ανεκάλυφαν μαζί 
με μας επι τέλους το μαζικό αθλητισμό. Τις γυναίκες που βγήκαν απο 
τα σπίτια - - 8ι«̂ ιιι»·!τΒΡ ι.' και ξεχύθηκαν στη φύση. Αθλητισμός και Πολιτι
σμός που δεν δόθηκαν σαν συνταγές με στρατοκρατούμενη πειθαρχία και 
κυνήγι ρεκόρ, αλλά ως ελεύθερες αναζητήσεις και άμυνα απέναντι στις 
ξενόφερτες συνήθειες. Ενάντια στα πορνό, στα τζουκ - μποξ, στα 
ναρκωτικά που μπήκαν απο τις κερκόπορτες που άνοιξαν αυτοί που 
εμφανίζονταν - χρόνια ολόκληρα. - σαν οι θεματοφύλακες των 
παραδόσεων.

Δεν ήταν παρά οι δεσμοφύλακες της ελεύθερης δημιουργίας του πολιτισμού 
της πατρίδας μας.

Τώρα πνέει και εδώ ο άνεμος της δημιουργίας . Συστηματικά και αποκε
ντρωμένα ο πολιτισμός και ο αθλητισμός, η φροντίδα για τη νέα γενιά 
απλώνεται σε κάθε γωνιά της Ελληνικής γής.
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Υπάρχουν φυσικά ¿Αλείφεις. Παρουσιάστηκαν κα,θυστ ερήσε ις. Αλλού 
έγιναν βήματα, αλλού άλματα.

Εγιναν πολλά. Δεν έγιναν όλα. Τώρα μώζί θα συνεχίσουμε.
Με περισσότερη δουλειά, με λιγότερα λάθη.. Πιο σωστά, πιο δημιουργικά, 
πιο αποτελεσματικά.
Το ΠΑΣΟΚ έχει ολοκληρωμένη στρατηγική και πρόγραμμα που ξεδιπλώνεται 
καθημερινά.
Η πορεία μας θα είναι μακρόχρονη. Οι προτάσεις μας είναι όραμα και 
πορεία. Είναι όμως και καθημερινή πρακτική, δράση, τρόπος δουλειάς, 
τρόπος ζωής.

Πιστεύουμε ότι με την συμπαράσταση του Ααού και τις αστείρευτες 
δυνάμεις όλων , Ενωμένοι θα κάνουμε πράξη κάθε μας πρόταση. Δεν 
έχουμε δε'σμεύσεις παραμόνο μία: Το συμςοέρον του Έθνους και του Λαού.
Υπάρχει ήδη το δείγμα γραφής με τις δυσκολίες, τα εμπόδια, τα 
αναπόφευκτα λάθη, την φυσ-ιολογική απειρία. Είμαστε ώριμοι και σε 
θέση να διορθώσουμε και να προχωρήσουμε σωστά.

Πριν πάρουμε τη μεγάλη απόφαση στις 2 Ιουνίου , θέλαμε να κρίνουμε 
και να συγκρίνουμε.
Να δούμε τι μας προτείνει η δεξιά. Το κόμμα της ολιγαρχίας και της 
εξάρτησης.

' *Μας καλεί να στηριχτούμε σ'αυτήν.

Με το πρώτο σύνθημα της, υπενθύμισε κι επιβεβαίωσε με οδυνηρό τρόπο 
σ'όλους μας, ότι η " φιλελεύθερη " " Νέα Δημοκρατία ", εξακολουθεί 
να είναι το μόνο κόμμα (ίσως σε όλο τον κόσμο ), που δε θέλει ή δεν 
μπορεί να στηριχθεί στο Λαό, αλλά αντίθετα, τον καλεί αυτάρεσκα, 
αλαζονικά κι επιπόλαια να στηριχτεί πάνω της.

ι
Να στηριχτεί μ'άλλα λόγια ο Λαός μας σ'αυτούς που "ξέρουν" 
ν'ασκούν, κι άσκησαν επαγγελματικά, πολιτική για λογαριασμό του, 
ερήμην του και που δείγματα βέβαια αυτής της πολιτικής, αισθάνθηκε 
ο ίδιος κι η οικογένεια του, στο πετσί τους αλλά και στην ποιότητα 
της ζωής τους, για πολλές δεκαετίες στον τόπο μας, μέχρι το 1981 
που άρχισε ν'ανθίζει η Αλλαγή.



-13-

Δημοκρατικέ πολίτη αυτού του τόπου η Νέα Δημοκρατία σε καλεί 
και σου λέει :

Στηρίξου στην ΝΔ : γιατί αυτή ξέρει να φτιάχνει προβληματικές βιο
μηχανίες και πάμπλουτους βιομήχανους.

Στηρίξου στην Ν.Δ. : γιατί ως μέλη "με' μπέσα" του ΝΑΤΟ, (όπως 
είπε ο κ. Μητσοτάκης , "θα σταματήσουμε_τις αφελείς προσπάθειες 
του ΠΑΣΟΚ για Ειρηνη και Δημοκρατία και Πυρηνικό Αφοπλισμό, θα 
κρατήσουμε τα πυρηνικά όπλα κι ακόμα θα πάρουμε μέρος και στον 
"πόλεμο των άστρων" του κ. Ρέγκαν'-'.

Στηρίξου στην Ν.Δ. : γιατί το σφρίγος των γερόντων της, συνδυαζό- 
μενο με τις παμπάλαιες "φιλελεύθερες" συντηρητικές κι αντιδραστι
κές της απόψεις εγγυώνται ένα αντίστοιχα "ελπιδοφόρο" μέλλον.

Στηρίξου στην Ν.Δ. : για να ξαναερημώσει την ύπαιθρο με τη μετα
νάστευση και την αστυφιλία, για να αναιρέσει την πολίτικη της παι
δείας για όλο το λαό και της ίδιας ποιότητας υγείας σε κάθε γωνιά 
της πατρίδας μας, που υλοποιεί το ΠΑΣΟΚ.

Στηρίξου στην Ν.Δ. : που "η τωρινή νεοφιλελεύθερη ηγεσία της" 
έχει το ήθος ν'αντιστοχεί δημόσια, τη·νομιμότητα του αγωνιστή 
Σαρτζετάκη με τη "νομιμότητα" του Γκι-ζύκη η του Ντενκτάς.

Στηρίξου στη Ν.Δ. : που ο "φιλόπατρις"ρεαλισμός της ξεχνά ·ον Ατ
τίλα και τη συνεχιζόμενη κατοχή της Κύπρου, την απειλή της Τουρ
κίας στο Αιγαίο αλλά και το εθνικό και πατριωτικό φιλότιμο, και 
την κάνει πρόθυμη να συζητήσει χωρίς όρους και προϋποθέσεις, με 
τον Οζάλ και τον Ντενκτάς.

Στηρίξου στη Ν.Δ. : που έβαλε στο λεξιλόγιο και στη ζωη μας λέ
ξεις με νόημα και επιπτώσεις όπως : βία, νοθεία, τρομοκρατία; 
αναξιοκρατ ία, ημέτεροι, αναξιοπιστία, διώξεις, αποστασίες, εξάρ
τηση, υποτέλεια, ασυδοσία του μονοπωλιακού κεφαλαίου και των με
σαζόντων, διχασμός κλπ.,· κλπ.

Στηρίξου στη Ν.Δ. : που αποκαλεί με καταγέλαστη επιπολαιότητα 
"φασιστική" μια τηλεόραση που δίνει στον αρχηγό της ισοπεδωτικά 
ίδιο χρόνο με τον Πρωθυπουργό.
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Σε μια άλλη προκήρυξή της η 
εγγυάται Δουλειά

Κατάργηση φόρων στα χαμηλά εισοδήματα 
Χτύπημα της ακρίβειας 
Δημοκρατική σταθερότητα

Για να δώσει δουλειά πρέπει να δημιουργήσει νεές θέσεις απασχόλη
σης. Στην Αγγλία οι συντηρητικοί ομογάλακτοι της, έφτασαν τους 
άνεργους στον αριθμό - ρεκόρ των 3*5000.000.

Για να καταργήσει τους φόρους στα χαμηλά εισοδήματα πρέπει 
να γεμίσει από αλλού τα δημόσια ταμεία. ΑΠΟ ΠΟΥ; αφού νόμος της 
είναι η προστασία της μεγάλης φοροδιαφυγής και η αύξηση των κερδών 
με κάθε τρόπο; Το αντίθετο θα κάνε'ι. Θα επιβαρύνει με άμεσους και · 
έμμεσους φόρους τα χαμηλά εισοδήματα, γιατί αυτά τα έχει στο χέριί 
Ή  θα περικόψει τις δαπάνες για τις υποδομές, την υγεία, την παι
δεία, την κοινωνική πρόνοια, την προστασία του περιβάλλοντος, όπως 
έκανε ο Ρήγκαν και η Θάτσερ.

Για να καταπολεμήσει την ακρίβεια : πρέπει να ελέγξει τα κέρδη, 
τις τιμές, το Κεφάλαιο και τους μεσάζοντες. Αυτούς όμως ακριβώς θα 
υποστηρίξει. Η Ν.Δ. θα επιχειρήσει να καταπολεμήσει τον πληθωρισμό 
με μια πολιτική όμως που θα αυξάνει τα κέρδη των λίγων και θα συμ
πιέζει το εισόδημα του εργαζόμενου και τις κοινωνικές δαπάνες.

Από όσα όμως "εγγυάται" η Ν.Δ., λείπουν μερικά και χαρακτηριστικά:

- Η πλήρης ευθυγράμμιση με την πολιτική του Ρέηγκαν, ακόμα και 
στον "πόλεμο των άστρων", τους πυράυλους ή την ένταση στις σχέ
σεις Ανατολής - Δύσης.

- Η κατάργηση των καταχτήσεων 'των εργαζομένων παντού όπου η Ν.Δ. 
διακήρυξε πως "από τις πρώτες της ενέργειες θα είναι η απάλει
ψη των νομοθετημάτων της Αλλαγής" - "απαλλαγή" από την Αλλαγή.

- Η επιβολή της "κοινωνικής ειρήνης" - προς όφελος βέβαια του Κεφα 
λάίου και σε βάρος των εργαζομένων.
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όσο για τη δημοκρατική σταθερότητα υπάρχει εγγύηση από τη Ν.Δ. ' 
τα ΜΑΤ, οι αύρες, οι δίκες, οι απολύσεις).

Το πρόγραμμα της Ν.Δ. είναι μια καθαρή επίθεση στις κοινωνικές 
και πολιτικές κατακτήσεις του Λαού ανεξάρτητα από τι ψηφίζει 
ο καθένας μας.

Για να φανεί που θέλει να μας οδηγήσει. Για να φανεί αν είναι 
ο υπερασπιστής ή ο νεκροθάφτης των εθνικών και λαϊκών κατακτή- 
σεων ·*©*· ρωτήσαμε:

Και πρώτα στα θέματα που αφορούν την εθνική πολιτική:

Θα ήθελε η Ν.Δ. να επανέλθει η χώρα μας στην πολιτική του 
YES MAN; Του "ανήκομεν εις την Δύσην"; Στην πολιτική 
που τόσο προστάτευσε την Κύπρο από τους εισβολείς της, το 
Αιγαίο από τη μόνιμη απειλή, τον Ελληνισμό της Κωνσταντι
νούπολης από τον αφανισμό ; Την ίδια τη χώρα μας από τους 
βιαστές της Δημοκρατίας;

Τι προτείνει η Ν.Δ. για τις βάσεις; Θα ήθελε να επανέλθει 
άραγε στο αποικιοκρατικό καθεστώς που*τις παραλάβαμε; Και 
θα τις κρατούσε για πάντα στο έδαφος μας;

•
Θα ενεργοποιούσε τη συμφωνία ROGERS όπως είχε συμφωνήσει, 
παραχωρώντας Εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα;

Θα έδινε εντολή στις 'Ενοπλες Δυνάμεις μας να πάρουν μέρος 
σε ασκήσεις του ΝΑΤΟ που αμφισβητούν εθνικό χώρο, όπως η 
Λήμνος;

Θα ανέστρεφε όλα τα επιτεύγματα των σκληρών διαπραγματεύσεων 
του ΠΑΣΟΚ με την Κοινότητα για να υποδηλώσει για μια ακόμη 
φορά τη στάση υποτέλειας απέναντι στους προστάτες της;

Θα θυσίαζε την αυτοδύναμη ανάπτυξη στο βωμό της χωρίς όρους 
ένταξης στην ΕΟΚ για να παραστήσει τον πιο συνεπή θεματοφύ-· 
λακα της "ευρωπαϊκής ιδέας";
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Τι θα απαντούσε η Ν.Δ. στα θέματα της Εθνικής Συμφιλίωσης, 
στην υπόθεση της ισονομίας, της ισοπολιτείας και του εκδημο- 
κρατισμού:

Θα καταργούσε το νόμο για την αναγνώριση της Εθνικής Αντί
στασης; Θα απαγόρευε τον ελεύθερο επαναπατρισμό των πολι- 
,τικών προσφύγων; Θα'ξαναγιόρταζε·μαζί με τους ζηλωτές της 
εφταετίας τις γιορτές που δίχαζαν το Λαό j

Θα καταργούσε τις Λαϊκές Συνελεύσεις, τα Νομαρχιακά Συμβούλια, 
τα Συνοικιακά Συμβούλια; Θα έπαιρνε πίσω τις αρμοδιότητες 
από την Τ.Α.; Θα ξαναγύριζε στην συγκεντρωποίηση;

Θα καταργούσε το νόμο για την ισότητα των δύο φύλων-; Τον 
πολιτικό γάμο;

Θα ήθελε να επαναφέρει το νόμο για την πολυθεσία; Θα καταρ
γούσε την κάθετη αποκέντρωση;

Θα ήθελε να επαναφέρει άραγε το Ν.330; Μαζί με τις αύρες 
τους ροπαλοφόρους, τις φυλακίσεις και διώξεις συνδικαλιστών;

Πρέπει όμως ακόμη η Ν.Δ. να-πάρει θέση πάνω στις μεγάλες θεσμι
κές κοινωνικές κατακτήσεις του Ελληνικού λαού:

Θα καταργούσε την Α.Τ.Α.; Την .καθιέρωση 40 ωρών δουλειάς, 
δνθήμερο, τ̂ ς 4 εβδομάδες άδειας των εργαζομένων, τα προγράμ
ματα για την καταπολέμηση της ανεργίας;

- Θα καταργούσε το Νόμο πλαίσιο για τα Α.Ε.Ι., ή το Νόμο των 
ΤΕΙ; Θα έφερνε ξανά το Ν. 815 μαζί με τις συγκρούσεις και 
τις εκατοντάδες χαμένες ώρες στα Πανεπιστήμια;

Θα ξανάφερνε το Νόμο που επιβλήθηκε από έξω από την Ανώτερη 
Τεχνική Εκπαίδευση;

Είναι ναι ή όχι η Ν.Δ. υπέρ της συμμετοχής των φοιτητών και των 
κοινωνικών φορέων;
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Και εάν ναι, γιατί την πολέμησε με την παραβίαση ακόμα και του 
άσυλου που ποτέ δεν θεσμοθέτησε; Θα-το καταργούσε άραγε τώρα;

Θα καταργούσε η Ν.Δ. το νόμο για το Εθνικό Σύστημα Υγείας;
Θα ξαναγύριζε στην εμπορευματοποίηση της υγείας;
'Εχει η Ν.Δ. το πολιτικό ανάστημα να μας κατηγορεί ότι ακόμα 
δεν καταργήσαμε την αθλιότητα των νοσοκομείων-ασύλων που μας παρέδωσε;.
Ποιά καινούργια νοσοκομεία έφτιαξε;
Θα καταργούσε και τα κέντρα υγείας, που εμείς φτιάχνουμε;
Θα καταργούσε το δωρεάν φάρμακο για τους αγρότες;
Θα ξανάφερνε τους αγρότες έρμαιο των μεσαζόντων;
Θα καταργούσε το νόμο για τους συνεταιρισμούς και το αγροτικό 
κίνημα;
Θα καταργούσε την αυτοτελή σύνταξη της Ελληνίδας Αγρότισσας;
Το νόμο για την αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας;
Πόσους βρεφονηπιακούς σταθμούς και πόσα κέντρα για τους ηλι
κιωμένους έφτιαξε η δεξιά επί δεκαετίες και πόσα το ΠΑ.ΣΟ.Κ. ' 
στα δυόμιση χρόνια;
Και βέβαια είμαστε σίγουροι ότι θα συνέχιζε την πολιτική των 
παγιομένων πιστώσεων, της δημιουργίας των προβληματικών επι
χειρήσεων, της μονόπλευρης λιτότητας και αυταρχισμού για 
τους εργαζόμενους, την πορεία του τιμάριθμου από το 25% 
που μας παρέδωσε προς τα ύφη.
Δεν έχουμε καμιά αμφιβολία ότι θα καταργούσε το νόμο για 
τις κοινωνικοποιήσεις του Δημοσίου Τομέα, τα Εποπτικά Συμβού
λια, τον κοινωνικό έλεγχο.

- Ίσως θα ήθελε να ξαναγυρίσει στα έργα βιτρίνας ή μαμούθ 
Αεροδρόμια αντί για αντιπλημμυρικά έργα κι ας πνίγονταν 
συνάνθρωποί μας στις Δυτικές συνοικίες Γκέτο της Αθήνας.
Κι είμαστε σίγουροι ότι δεν θα χρειάζονταν πενταετή προγράμματα 
ή πολεοδομική ανασυγκρότηση, γιατί επί των ημερών της Ν.Δ. 
όλα έβαιναν καλώς. Οι πόλεις και τα χωριά μας είχαν και 

. έχουν ακόμα τη σφραγίδα του περάσματος της δεξιάς.

Οι υποστηρικτές της δεξιάς μιλούν για ασυδοσία των σπουδαστών 
ή των εργαζομένων και εννοούν τη Δημοκρατία στους χώρους 
μόρφωσης και δουλειάς.
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Κοα βέβαια εννοούν ότι θα ήθελαν πολύ να επανέρχονταν η 
ασυδωσία της άρχουσας τάξης
την ώρα που ο λαός μας θέλει να βαδίσουμε μπροστά, η ηγεσία της 
δεξιάς ονειρεύεται την οπισθοδρόμηση, τα συμφέροντα του κατεστημέ
νου και μοιράζει δημαγωγικές υποσχέσεις.

Η απάντηση θα είναι δημοκρατ ι κή για να μην αναβιώσει το παρελθόν, 
για να μην ανακοπεί η δημοκρατική πορεία του τόπου. Η πλειοψηφία 
του Λαού δεν έχει διάθεση για περιπέτειες που του προτείνει .η ηγε
σία της δεξιάς με τις αντιμαχόμενες μερίδες και με τους ηγέτες 
υπό προθεσμία.

«>Η σημερινή ηγεσία της δεξιάς δεν είναι απλά έκφραση των ξένων και 
των μεγάλων συμφερόντων. Είναι υπηρέτης και ενεργούμενο αυτών.
Και αυτό το ξέρει ο κάθε πολίτης. Είναι γνωστή η Ιστορία του κάθε 
ένα σε τούτο τον τόπο. .

Είναι γνωστό,η Εμπνευσμένη ηγε·σία του ΠΑΣΟΚ αγρύπνησε την συνείδη- 
ση και το φιλότιμο του κάθε Έλληνα. Με πρόεδρο'τον Ανδρέα Παπαν-'

Ό υΟ -Λ -δρέόυ μαζί με όλο το Λαό βγάζουμε τον τόπο από το λήθαργο και
την υποτέλεια . 0 άνεμος της δημιουργίας θα απομονώσει κάθε αντί
δραση στην πρόοδο.

Πορευόμαστε στην δεύτερη τετραετία για να ολοκληρώσουμε το έργο, 
.απέναντι στην κινδυνολογία της συντήρησης αντιτάσσουμε ομοψυχία 
και συμφιλίωση.

Η νίκη είναι βέβαιη. II δεξιά έχασε το παιχνίδι. Μετά την εκλογή 
θα μάχεται για νέο αρχηγό. Η στροφή έγινε το 1981 απαιτείται αυτο
δύναμη πλειοψηφία για να είναι αταλάντυεη η πορεία και σίγουρη η 
έκβαση της προσπάθειας.

Υπάρχουν ορισμένοι που επιτίθενται στην αλλαγή, με στείρα κριτική, 
με άγνοια των δυσκολιών και των δυνατοτήτων που είχε η οικονομία 
και η αποδιοργάνωση της διοίκησης. Μια στείρα επίθεση στην εξωτε
ρική πολιτική χωρίς να παίρνει υπ'όψη τους αντίπαλους της χώρας 
μας. Γιατί η πραγματική ανεξαρτησία έχει.κόστος.Παρ'όλες αυτές τις 
επιθέσεις, εμείς θα απομονώσουμε τον πραγματικό αντίπαλο του Λαού: 
το κόμμα της εξάρτησης και της ολιγαρχίας,δεν θα αποπροσανατολίσου
με απ'αυτό το στόχο.
Υπάρχουν όμως ερωτήματα για όσους επιμένουν να συνθηματολογούν αντί 
να παίρνουν θέση συγκεκριμένη και όχι γενικόλογη στα προβλήματα :
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- Πώς είναι δυνατό να προστατεύσουμε την, εδαφική μας ακεραιότητα 
και να κατοχυρώσουμε την εθνική μας ανεξαρτησία χωρίς αμυντική 
αυτάρκεια και αυτοδυναμία ;

- Νομίζει ότι το πρόβλημα του Αιγαίου κ.λ.π., μπορεί να λυθεί με 
διαπραγματεύσεις, και ποιό προτείνει να είναι το αντικείμενο 
(το περιεχόμενο) αυτών των διαπραγματεύσεων ;

- Γιατί καταψηφίζει τις αμυντικές δαπάνες ; Υπάρχουν ΣΗΜΕΡΑ άλλες 
λύσεις, όταν τώρα αρχίζουν να συγκροτούνται τα πρώτα βήματα μιας 
δικιάς μας πολεμικής βιομηχανίας ;

- Χίτάρχει ολοκληρωμένη άποψη του Κ.Κ.Ε. για την Ε.Ο.Κ. και την 
Ευρα̂ ταίικη προοπτική ; η εξαντλείται σε μαι αφη^^τ^η (αόριστη) 
αρνητική Τττά-θίγ̂ και σε αφορισμούς ;

- Μέχρι τώρα το Κ.Κ.Ε. έλε^>^ξζ|Ω^ από την Ε.Ο.Κ.".
το ΟΧΙ .στην Ε.Ο^ώ^^ΐίου διατυπώνεΤ^τηφί^α, είναι αλλαγέ) γραμμέις; 
ή επιμέν_5υ^Γ^Κ.Κ.Ε. να κάνουμε άλμα στο κεν^^ιαβίς να έχουμε 
διασφαλίσει τις εναλλακτικές λύσεις για την ελληνικη'δ'νκονομί α;

- Είναι δυνατό να προχωρέισουμε σε μια ρέ|ξη σε όλα τα μέτωπα, όταν 
έχουμε ανοιχτά εθνικά μέτωπα, και ποιος θα αναλάβει το κόστος 
μιας πορείας που μπορεί να οδηγέισει σε υπονόμευση της εθνικέις 
πορείας ;

- Ποιά τελικά είναι η στάση του απέναντι στο ΠΑ.ΣΟ.Κ.;
Υπάρχει νέα εθνικέι και κοινωνικέ) πορεία για τον τόπο, έ| .γίνεται 
πολιτική διαχείρισης του συστέιματος ; Ποιές είναι οι ευθύνες του 
Κ.Κ.Ε. - με τη συνεχή ταλάντευση και μεταβολέι της γραμμής του - 
απέναντι στους εργαζόμενους ;

Πλησιάζει η 2α Ιουνίου. Μια μεγάλη στιγμέ) για όλους σας, για όλο
τον Ελληνικό Λαό.·

Η εντολέ) θα δοθεί στη συνέχεια στην ολοκλήρωση, στη δημοκρατική 
πορεία. Κάθε ψήφος θα είναι και μια ακόμα δύναμη για αλλαγή στοιχι 
σμένη στην πανδημοκρατική στρατιά που κινητοποιείται σ'όλη τη χώρα

Οι πόλετς και τα χωριά, όλοι οι εργαζόμενοι, οι άνθρωποι του εργο
στασίου και του γραφείου και της υπαίθρου, οι νέες και οι νέοι,

·/.
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τα γηρατειά , οι δημοκράτες και πατριώτες άνδρες και γυναίκες, οι 
υπαξιωματικοί και αξιωματικοί των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων * 
Δυνάμεων χέρι-χέρι αδελφωμένοι, ενοιμένο ι. στο δρόμο της δημιουργίας, 
δεξιοί, κεντρώοι, αριστεροί απορρίπτουν τις προτάσεις του κόμματος 
της εξάρτησης και της ολιγαρχίας. Διαλα.λούν τ.ο μεγάλο ναι στην 
ανεξαρτησία τη δημοκρατία την προόδο.

Μαζί για. την. Νέα Νίκη

Καΐ^ΜλΓ ΠΑΣΟΚ
*

Για όλο και καλύτερες μέρες 

Και αυτή η Νίκη είναι του Λαού 

Νίκη Εθνική, Δημοκρατική, Λαϊκή
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