
ΜΠΡΟΣΤΑ
ΣΤΗ ΝΕΑ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑ

ένας ανοιχτός 
διάλογος 

με τον πολίτη

με αισιοδοξία και σιγουριά

για την ομαλότητα 
και τη συμφιλίωση

για τη δημοκρατία 
και την πρόοδο



Φίλη και Φίλε μας,

Απευθυνόμαστε σε σας προσωπικά, όπως και σε κάθε Έλληνα 
Πολίτη, χωρίς να ξέρουμε τις πολιτικές σας πεποιθήσεις, τις 
Κομματικές σας προτιμήσεις και τις ιδεολογικές σας 
αναζητήσεις.

Ίσως να συμφωνείτε απόλυτα μαζί μας. Ίσως να έχετε 
ορισμένες επιφυλάξεις και διαφορές.

Ίσως να έχετε διαφωνίες για ορισμένες μας θέσεις και 
επιλογές.

Ίσως και να διαφωνείτε ριζικά μαζί μας.

Ανεξάρτητα όμως από τις συμφωνίες, τις διαφορές και 
τις διαφωνίες μας μπορούμε να συζητήσουμε τίμια και 
δημοκρατικά.

Για τούτο θεωρούμε χρέος μας αυτή τη γραπτή 
επικοινωνία μας. Δημιουργεί αυτός ο τρόπος, έστω έμμεσα, 
μια προσωπική σχέση. Η επιστολή μας προωθεί ένα γόνιμο 
διάλογο ανάμεσα μας.

Κανείς πατριώτης, δημοκράτης και προοδευτικός, 
ανεξάρτητα από τάξη, επάγγελμα, φύλο και ηλικία, δεν 
πρέπει να απορρίπτει και να αποκλείει τον Διάλογο.

Κάθε ένας Έλληνας Πολίτης με την δική του τη γνώση, 
τη μνήμη, την εμπειρία και την ευαισθησία έχει τη δυνατότητα 
και την ωριμότητα να διαπιστώνει και να κρίνει. Να συγκρίνει 
και να ελέγχει. Να συμμετέχει και να οραματίζεται. Να 
διεκδικεί και να κατακτά.

Αναμφισβήτητα όλοι μας, πιστεύουμε, ότι ο κάθε πολίτης 
ως άτομο διατηρεί απόλυτα για τον εαυτό του το δικαίωμα 
της γνώμης, της απόφασης και της ετυμηγορίας. Χωρίς καμιά 
αμφιβολία στην Κοινοβουλευτική και Πολυκομματική 
Δημοκρατία, που ως μοναδικό σύστημα λαϊκής κυριαρχίας 
αποτελεί απαράβατη αρχή και ιερή υποθήκη για τον τόπο 
μας, ο κάθε πολίτης κρατάει ο ίδιος το νήμα των εξελίξεων 
στα χέρια του. Παίρνει αποφάσεις και για το παρόν και για 
το μέλλον του εαυτού του, των παιδιών του, της οικογένειάς 
του, των συμπολιτών του, της κοινωνίας μας και της Πατρίδας 
μας.



ΜΕ ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΟΤΗΤΑ 
ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ

Φίλη και Φίλε μας,

Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα θα κληθείτε στις 
Εκλογές να εκφράσετε ελεύθερα και αβίαστα την κυρίαρχη 
γνώμη σας για τα εθνικά, πολιτικά, κοινωνικά και οικονομικά 
θέματα της χώρας μας.

Είμαστε αισιόδοξοι και βέβαιοι ότι μπορούμε μαζί να 
συνεχίσουμε τη δύσκολη αλλά καρποφόρα και δημιουργική 
προσπάθεια για την αναγέννηση της πατρίδας μας, την 
ευημερία κάθε ελληνικής οικογένειας, την ατομική ευτυχία 
κάθε Ελληνίδας και κάθε Έλληνα, στις πόλεις και στα χωριά 
μας.

Το πρώτο μέλημα όλων μας, ιδιαίτερα αυτές τις μέρες, 
που έχει ξεκινήσει ο εκλογικός αγώνας, είναι να 
διαφυλάξουμε την ομαλότητα και το ήπιο κλίμα με τη 
συμφιλίωση, την ομοψυχία και την ενότητα του Λαού. Αυτός 
ο τόπος έχει ταλαιπωρηθεί αφάνταστα από τον διχασμό. 
Χρειάστηκε να περάσουν 40 ολόκληρα χρόνια για να 
τιμήσουμε την εποποιία της ενιαίας Εθνικής Αντίστασης 
ενάντια στους Φασίστες κατακτητές. Η ολιγαρχία και οι ξένοι 
«προστάτες» με μοναδικούς εκφραστές πότε τις 
αντιδραστικές και πότε τις συντηρητικές πολιτικές ηγεσίες 
διαιρούσαν το Λαό για να πολλαπλασιάζουν και να διαιωνίζουν 
τις δυνατότητες επιβολής τους πάνω σ’ αυτόν. Ταυτόχρονα, 
με αυτή τη μέθοδο, επιχειρούν να συσκοτίζουν και να 
κρύβουν τις πραγματικές κοινωνικές αντιθέσεις. Αντιθέσεις 
που ανακύπτουν από την κατάπιεση και την εκμετάλλευση 
όλων των εργαζομένων και μη προνομιούχων από τους 
ελάχιστους. Από εκείνη την ελάχιστη μειοψηφία, που είχε και 
θέλει να διατηρήσει με κάθε τρόπο σε βάρος του Λαού και 
των πολιτών τα μεγάλα οικονομικά της συμφέροντα, την 
πολιτική της εξουσία και τα κοινωνικά, της προνόμια.



ΜΕ ΠΙΣΤΗ ΣΤΟ ΔΙΑΛΟΓΟ

Φίλη και Φίλε μας,

Εσείς, που αγωνίζεσθε για να διασφαλίοετε πς δημοκρατικές 
κατακτήσεις του Λαού και να περιφρουρήσετε τις αλλαγές, 
εσείς που ξέρετε, ότι η τύχη της πατρίδας μας βρίσκεται στα 
δικά σας χέρια, είμαστε πεπεισμένοι ότι θα αγωνιστείτε και πάλι

Όμως ο απαραίτητος δυναμισμός, ο έκδηλος 
ενθουσιασμός δε μπορεί και δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση 
να φτάνει τα όρια του φανατισμού. Ο τυφλός φαναπσμός 
τραυματίζει τις ανθρώπινες, κοινωνικές και οικογενειακές σχέσεις.

Κι’ αν ακόμα, ο φίλος, ο συγγενής, η φίλη σας, ο 
συνάδελφός σας στο εργοστάσιο, στο γραφείο, στο εργοτάξιο, 
ο γνωστός σας αγρότης, ο διπλανός σας επιχειρηματίας, 
έμπορος, βιοτέχνης, ελευθερο-επαγγελμστίας, ο νέος 
άνθρωπος, δεν έχουν τις ίδιες με σας πολιτικές και εκλογικές 
προτιμήσεις σε καμιά περίπτωση δεν είναι αντίπαλα Δεν είναι 
εχθροί Ασφαλώς και πρέπει να συζητήσετε για να τους 
πείσετε. Ο δημοκρατικός διάλογος που είναι για μας πάντα η 
καλύτερη λύση, είναι και το μεγαλύτερο δικό σας όπλο. 
Υπάρχουν άλλωστε τόσα συγκεκριμένα και αξιόπιστα 
επιχειρήματα από την χειροπιαστή πράξη της Αλλαγής.

Μη ξεχνάτε ποτέ, ότι οι εκλογές αναδεικνύουν την 
Κυβέρνηση με την αυτοδύναμη πλειοψηφία στη Βουλή.
Πάντα όμως χρειάζεται η ομοψυχία για τα εθνικά μας θέματα 
καθώς και η ενότητα και συναδέλφωση του Λαού. Μόνο με 
τη συμφιλίωση και την αλληλεγγύη οι ίδιοι οι πολίτες με τη 
συμμετοχή τους μπορούν να κατοχυρώνουν καθημερινά μαζί 
με την Κυβέρνηση τους δημοκρατικούς θεσμούς και να ολο 
κληρώνουν το δημοκρατικό δημιουργικό έργο της Αλλαγής.

Φίλη και Φίλε μας,

Εσείς, που δεν αποφασίσατε ακόμα"γιατί έχετε ορισμένες 
επιφυλάξεις για τις θέσεις μας, μη ξεχνάτε τις κοινές 
αφετηρίες και τις συγκλίνουσες πορείες μας, τις κοινές 
αναζητήσεις και τις κοινές μας προσπάθειες. Η κριτική σας 
υποστήριξη και η στάση αλληλεγγύης διατηρεί ανοιχτούς 
τους ορίζοντες για θετικές εξελίξεις. Δίνει προοπτική στο 
αίτημα για έναν εποικοδομητικό διάλογο.

Εσείς, που δυσκολεύεστε να ξεπεράσετε διαμορφωμένες 
από χρόνια προκαταλήψεις, καταστάσεις και αναστολές, δεν 
μπορεί να είστε απέναντι μας γιατί μας ενώνουν πολλά.

Εσείς, που ψηφίσατε άλλο κόμμα, εσείς που ψηφίσατε 
τη Ν Α , πρέπει να γνωρίζετε, ότι μιας και δεν ανήκετε στην 
ολιγαρχία του πλούτου, δεν μας χωρίζει τίποτα.

ΜΑΣ ΕΝΩΝΟΥΝ ΠΟΛΛΑ

Φίλη και Φίλε μας,
ΣΙΓΟΥΡΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΟΛΛΑ, που ΜΑΣ ΕΝΩΝΟΥΝ.

ΜΑΣ ΕΝΩΝΟΥΝ:

• Ο πατριωτισμός και ο αγώνας για την Εθνική Ανεξαρτησία
χωρίς παζαρέματα των κυριαρχικών δικαιωμάτων της 
χώρας μας.

• Η κοινή αγωνία για το δικαίωμα στη ζωή και η κοινή 
προσπάθεια για την εδραίωση της Ειρήνης, χωρίς να· 
διακρίνουμε τους πυραύλους σε καλούς και κακούς.

• Η διασφάλιση των ατομικών ελευθεριών, των δικαιωμάτων 
και της δύναμης του πολίτη. Η καθιέρωση της ισονομίας 
και της ισοπολιτείας.

• Η κατοχύρωση της Δημοκρατίας χωρίς φακελώματα και της 
Ελευθερίας χωρίς διώξεις.

• Η ενίσχυση της Λαϊκής Κυριαρχίας χωρίς αυταρχισμούς και 
η τήρηση της συνταγματικής νομιμότητας. Αυτό ακριβώς 
εκφράζει η πρόταση για αναθεώρηση ορισμένων άρθρων 
του Συντάγματος, που αφορούν μόνο τον περιορισμό των 
υπερεξουσιών του Προέδρου της Δημοκρατίας και τη 
μεταφορά τους στο Κοινοβούλιο με προβλεπόμενη 
αυξημένη πλειοψηφία. Πλειοψηφία πολύ μεγαλύτερη από 
αυτή, που απαιτείται για τη στήριξη μιας Κυβέρνησης. Για 
να είναι πραγματικά η Κοινοβουλευτική μας Δημοκρατία 
Προεδρευομένη και ΟΧΙ Προεδρική. Για να είναι ο 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας σύμβολο της ενότητας του 
Έθνους και της ομοψυχίας του λαού μας.

• Η θέληση και η απόφαση για ένα Κοινοβούλιο, που
θα ενισχύεται συνεχώς και δε θα κηλιδώνεται από γνωστές 
ανίερες πράξεις σαν κείνες του 1965. Πράξεις που 
φαλκίδευαν τη θέληση του Λαού μας. Ενός Λαού, που 
ψήφισε το Γέρο της Δημοκρατίας και έβλεπε, ερήμην του, 
τους κατεψυγμένους Πρωθυπουργούς της αποστασίας, της 
Αυλής και των ξένων πατρώνων. Τώρα βέβαια η ηγεσία 
της «Νέας Δημοκρατίας» και ο Τύπος της επικαλούνται 
τον Ελευθέριο Βενιζέλο, τον Γεώργιο Παπανδρέου, τον 
Πλαστήρα και τόσους άλλους Δημοκράτες ηγέτες. Εμείς 
όμως όλοι θυμόμαστε πολύ καλά τι έλεγαν γι’ αυτούς και 
κυρίως τι έκαναν εναντίον τους, τότε που ζούσαν. Ας 
αναρωτηθούμε λοιπόν πότε έλεγαν την αλήθεια, τότε ή 
τώρα; Εμείς πιστεύουμε ότι και τότε έλεγαν, και τώρα λένε 
ψέματα.



ΜΑΣ ΕΝΩΝΟΥΝ:

•Το δικαίωμα όλων των πολιτών και κύρια των νέων και των
γυναικών στη δουλειά , στη μόρφωση στον πολιτισμό και 
στον αθλητισμό.

• Η απαίτηση των εργαζομένων για δίκαιη ανταμοιβή του
κόπου τους, για ανθρώπινες συνθήκες δουλειάς, για 
δημιουργικό ελεύθερο χρόνο, για θεσμοθετημένη 
συμμετοχή.

•Το δικαίωμα όλων των πολιτών για ασφάλιση και 
ικανοποιητικές συντάξεις.

• Η απαίτηση και η ελπίδα για μια κοινωνία δίκαιη χωρίς άγχος 
και δίχως εκμετάλλευση. Για μια απελευθερωμένη κοινωνία 
που θα προτάσσει το αναγκαίο πριν από το περιττό. Θα 
ανατάσσει την πραγματική επιθυμία και ανάγκη στην 
καταναλωτική αλλοτρίωση. Θα οδηγεί στην αίσθηση του 
συλλογικού και όχι του ατομικού, στην συνείδηση του 
“εμείς” και όχι του “εγώ”.

• Η ειλικρινής προσπάθεια για γόνιμη συνεργασία ανάμεσα 
στο κράτος και τον ιδιώτη. Για αμοιβαία εμπιστοσύνη 
ανάμεσα στην κοινωνία και το άτομο. Για τα 
θεσμοθετημένα δικαιώματα του πολίτη ως προς την 
συμμετοχή, την κριτική και τον έλεγχο του στην πολιτική 
εξουσία.

• Το αναφαίρετο δικαίωμα του ατόμου και της οικογένειας 
του να έχουν κατοχυρωμένη την ιδιοκτησία τους και τον 
αγροτικό τους κλήρο, να αξιοποιούν παραγωγικά την 
περιουσία τους και να απολαμβάνουν το μόχθο τους. Όλοι 
μας συμφωνούμε και λέμε το μεγάλο ΝΑΙ στην ιδιωτική 
πρωτοβουλία και την προοπτική της. Ταυτόχρονα όμως 
όλοι μας συμφωνούμε και λέμε το μεγάλο ΟΧΙ στην 
ασυδοσία των ξένων μονοπωλίων της ολιγαρχίας.

• Η απαίτηση για την λειτουργία μιας Δημόσιας Διοίκησης 
σύγχρονης και αποτελεσματικής.

• Ο αγώνας να καταξιωθεί η Τοπική Αυτοδιοίκηση σε φορέα 
αποκέντρωσης, ανάπτυξης λαϊκής συμμετοχής και 
κοινοτικής εξουσίας.

• Η απαίτηση για την ύπαρξη ενός Κρότους Δικαίου και 
Ισότητας, ενός Κράτους-Πρόνοιας. Όλοι μας συμφωνούμε 
και λέμε ΝΑΙ στο Κράτος που εξασφαλίζει την πρόνοια, 
υπηρετεί στον πολίτη, προωθεί την οικονομική ανάπτυξη 
και εξασφαλίζει την ουσιαστική συμμετοχή των Κοινωνικών 
Φορέων. Όλοι μας συμφωνούμε και λέμε ΟΧΙ στην 
γραφειοκρατία και τις σπατάλες του Κράτους.

• Η αγάπη και η Αλληλεγγύη για τον άνθρωπο και η πίστη σπς 
πανανθρώπινες αξίες.

• Η προσπάθεια και η ελπίδα για ακόμα καλύτερες μέρες.

ΝΑΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΣΥΜΦΩΝΗΣΟΥΜΕ

Αν αυτά τα ιδανικά, αυτές οι ανάγκες, αυτές οι επιθυμίες και 
αυτές οι απαιτήσεις μας ενώνουν, τότε μπορούμε να 
κουβεντιάσουμε νηφάλια. Να κρίνουμε ψύχραιμα. Να 
συγκρίνουμε χωρίς προκαταλήψεις το χθες με το σήμερα, 
ώστε να προδιαγράψουμε το αύριο. Πως δηλαδή και με ποιές 
προσπάθειες θα δει ο τόπος και όλοι μας καλύτερες μέρες. 
Ας αναρωτηθούμε ας σκεφτούμε και ας διαπιστώσουμε 
κάποιες αλήθειες:

• Στην ΥΓΕΙΑ, στην ιατροφαρμακευπκή περίθαλψη, στην 
πρόνοια και στις συντάξεις ποιά συγκεκριμένη πολιτική 
καταργεί την εμπορευματοποίηση, μηδενίζει την 
εγκατάλειψη και ξεπερνά την λεγάμενη “φιλανθρωπία”. 
Ποιά συγκεκριμένη πολιτική και από πότε καθιερώνει την 
ανθρωπιά του Κράτους-Πρόνοιας, τις υποχρεώσεις και τις 
ευθύνες της Πολιτείας και την ευαισθησία του Κοινωνικού 
συνόλου.

• Στην ΠΑΙΔΕΙΑ (σ’ όλες τις βαθμίδες της), ποιά συγκεκριμένη 
πολιτική δημιουργεί υποδομή και ελπίδες για τα παιδιά μας 
καθώς και στέρεες προϋποθέσεις για την αυτοδύναμη 
ανάπτυξη της χώρας μας. Ποιά πολιπκή καταργεί το 
σκοταδισμό, την απομόνωση και τον αυταρχισμό του χθες 
οπήν Εκπαίδευση. Ποιά πολιτική κατοχυρώνει σήμερα τον 
εκδημοκρατισμό, τη συμμετοχή, τον εκσυγχρονισμό και την 
ποιοτική αναβάθμιση των μαθημάτων και των σπουδών, τη 
σύνδεση των Α.Ε.Ι. και των Τ.Ε.Ι. με τα προβλήματα του 
τόπου και τις ανάγκες του λαού μας.

• Στην ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ποιά συγκεκριμένη πολιτική σταμάτησε 
τον ολισθηρό κατήφορο και πέτυχε τη σταθερότητα και 
την ανάκαμψή της. Ποιά συγκεκριμένη πολιτική εγγυάται 
την ανοδική πορεία και την άνθιση της οικονομίας με τη 
διασφάλιση της απαραίτητης κοινωνικής ειρήνης, της 
ανταγωνιστικότητας, του εκσυγχρονισμού και της αύξησης 
της παραγωγής και της παραγωγικότητας.

• Στην ΑΝΑΠΤΥΞΗ ποιά συγκεκριμένη πολιπκή διαμόρφωσε 
και προωθεί αποτελεσματικά με το Δημοκραπκό 
Προγραμμαπσμό και τη συμμετοχή όλων των παραγωγικών 
δυνάμεων το πρώτο δετές πρόγραμμα 1983-1987. Ποιά 
πολιπκή, εγγυάται την αυτοδύναμη οικονομική και 
κοινωνική ανάπτυξη της χώρας μας και την ισόρροπη 
ανάπτυξη των γεωγραφικών περιφερειών των τομέων της 
οικονομίας και των κλάδων της Βιομηχανίας.



• Στην ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ notó συγκεκριμένη πολιτική μπορεί με 
γνώση, σχέδιο και αποφασιστικότητα να μειώσει δρασπκά 
τις αρνητικές επιπτώσεις της διεθνούς και ντόπιας 
οικονομικής κρίσης και να δημιουργήσει νέες θέσεις 
εργασίας για να βρίσκει ο πολίτης δουλειά.

• Στην ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ, τκχά συγκεκριμένη πολιτική 
αναγνωρίζει τον άνθρωπο και τις σύγχρονες ανάγκες του. 
Σέβεται τον πολιτισμό και την παράδοση. Πασχίζει για το 
περιβάλλον, τη φύση και την οικολογική ισορροπία.

Ορισμένα ερωτήματα προθάλλλουν αμείλικτα για τις 
Κυβερνητικές ευθύνες στις προηγούμενες ΙΟετιες. Ας 
αναλογιστούμε γιατί ερήμωσε η ύπαιθρος. Γιατί η Αθήνα 
και τα άλλα αστικά κέντρα έγιναν “τσιμεντουπόλεις” και 
“ανοχύρωτες” (χωρίς καμιά υποδομή) πόλεις. Γιατί δεν 
υπήρξε ποτέ χωροταξικός σχεδιασμός και ρυθμιστικά 
σχέδια για τις πόλεις. Γιατί υποβαθμίστηκαν τραγικά το 
περιβάλλον και η ποιότητα ζωής.

• Στην Εξωτερική πολιτική, ποιές συγκεκριμένες επιλογές και 
πρωτοβουλίες κατοχυρώνουν την Εθνική Ανεξαρτησία. 
Προασπίζουν αποτελεσματικά την εδαφική ακεραιότητα, τα 
κυριαρχικά μας δικαιώματα και τον ευρύτερο ελληνισμό. 
Διευρύνουν με τρόπο πολυδιάστατο τα διεθνή ερείσματα 
της χώρας, προωθούν με συνέπεια την Ειρήνη και την 
Ύφεση. Ποιές επιλογές και ποιές πρωτοβουλίες καθιστούν 
τη θέση και την κυρίαρχη πια φωνή της Ελλάδας σεβαστή 
και περήφανη.

ΑΣ ΘΥΜΗΘΟΥΜΕ -  
ΑΣ ΣΥΓΚΡΙΝΟΥΜΕ ΚΑΛΟΠΙΣΤΑ

Φίλη και Φίλε μας,

Κανείς δεν πρέπει και δεν μπορεί να ξεχνάει, 
ανεξάρτητα από κομματική τοποθέτηση, από που 
ξεκινήσαμε τον  αγώνα μας το  1981.

Αναμφίβολα ξεκινήσαμε με οικονομικά και 
κοινωνικά δεδομένα πολύ αρνητικά.

Το 1981 ΞΕΚΙΝΗΣΑΜΕ:
• με ένα εθνικό εισόδημα που είχε πάρει καθοδική πορεία,
• με ένα πληθωρισμό που ξεπερνούσε το 25%,
• με τους εργαζόμενους αλυσοδεμένους με το Νόμο 330, 

καθηλωμένους σε απαράδεκτες συνθήκες δουλειάς. Με 
τους εργαζόμενους πρώτα θύματα της λιτότητας χωρίς 
καμμιά προστασία στην “έκρηξη" του τιμάριθμου και στο 
απειλητικό φάσμα της ανεργίας,

• με τους μικρομεσαίους μαζί με τους μισθωτούς να 
πληρώνουν με δυσβάστακτους φόρους, σύμφωνα με τα 
γνωστά αμάχητα τεκμήρια, τις παγωμένες πιστώσεις και τα 
χαρκπικά δάνεια της ολιγαρχίας των αεριτζήδων. 
Αποκομμένοι οι ίδιοι από τις ελληνικές τράπεζες έβλεπαν 
τον ιδρώτα τους και τον ιδρώτα του Λαού μας να οδεύει 
στην Ελβετία,

• με πς Βιομηχανίες και τις επιχειρήσεις να πτωχεύουν και 
να κλείνουν, ενώ ταυτόχρονα να ευημερούν η ολιγαρχία 
και οι αεριτζήδες.

Το 1981 ΞΕΚΙΝΗΣΑΜΕ:
• με τους αγρότες χωρίς κοινωνική φροντίδα και κρατική 

μέριμνα, έρμαιο των μεσαζόντων και των καρκών 
συνθηκών να απειλούνται από το ξεπούλημα και τον 
αφανισμό της γής τους και να υποβαθμίζονται από τις 
εξευτελιστικές τιμές των προϊόντων τους.

• με τους απόμαχους και τους συνταξιούχους, να 
“απολαμβάνουν” συντάξεις πείνας,

• με πς γυναίκες να ζουν σε ένα καθεστώς ανισότητας και 
εκμετάλλευσης, ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας,

• με τους νέους στο περιθώριο της ζωής και της κοινωνίας, 
έξω από τους θεσμούς χωρίς δικαιώματα στην μόρφωση, 
στη δουλειά, τον πολιτισμό τον αθλητισμό και τον 
ελεύθερο χρόνο. Μ ε τους νέους “παρατημένους” στο 
στόχαστρο των αστυνομικών, της υποκουλτούρας, του 
καταναλωτισμού, της βίας και των εμπόρων των 
ναρκωτικών.



ΝΑ ΕΚΤΙΜΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ 
ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΉΣ

Φίλη και Φίλε μας,

Με καλόπιστη σύγκριση με το παρελθόν θα συμφωνήσουμε 
όλοι, ότι πολλά έχουν άλλάξει. Πολλά έχουν βελτιωθεί Τα 
περισσότερα -  αν όχι όλα -  έχουν μπει σ’ ένα καλό δρόμο. 
Έχει αρχίσει να αποδίδει θετικά αποτελέσματα η πολιτική μας. 
Αυτή η προσπάθεια είναι αναγκαίο για όλους μας να μη μείνει 
στη μέση. Αντίθετα για να καρποφορήσει είναι αναγκαίο να 
συνεχιστεί και να ολοκληρωθεί.

Με καλόπιστη σύγκριση με το παρελθόν θα συμφωνήσουμε 
όλοι ότι τώρα υπάρχει Πρόγραμμα. Γίνεται μελέτη. Καθορίζον
ται οι προτεραιότητες και προωθούνται γρήγορα οι αποφάσεις.

Η τεχνολογία δεν είναι πια άγνωστο έδαφος. Οι 
σύγχρονες μέθοδοι αναπτύσσονται στη χώρα μας. Έργα 
υποδομής και κοινωνικού εξοπλισμού απλώνονται στην 
ύπαιθρο και στις πόλεις.

Οχι τηά έργα βιτρίνας. Αντίθετα αναπτυξιακά έργα πνοής 
όπως ο Αχελώος, η Αλουμίνα, ο Αμβρακικός. Αλλά και τόσα 
άλλα έργα κοινωνικής προστασίας όπως: τα Κέντρα Υγείας, 
η Πολεοδομική Ανασυγκρότηση, τα έργα οδοποιίας, ύδρευσης, 
αποχέτευσης, άρδευσης, ανππλημμυρικά. Καθώς και τα έργα 
υποδομής για την Παιδεία, τον Αθλητισμό και τον Πολιτισμό.

Ξέρετε καλά ότι δεν βασιστήκαμε μόνο στις επιστημο
νικές γνώσεις αυτών, που πράγματι γνωρίζουν τις λύσεις.

Προσπαθήσαμε να αντλήσουμε τη λαϊκή σοφία από 
αυτούς που ζουν με τον καθημερινό μόχθο και βιώνουν τα 
προβλήματα στους χώρους της δουλειάς τους της κατοικίας 
τους και της μόρφωσής τους.

Είμαστε σίγουροι πως θα συμφωνήσετε μαζί μας, ότι η 
λαϊκή συμμετοχή, η δική σας συμμετοχή η συμετοχή όλων 
μας είναι ένα μεγάλο εφόδιο στην μάχη της Ανάπτυξης για 
ένα καλύτερο αύριο.

ΠΑΝΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ

Φίλη και Φίλε μας,
Τέσσερα περίπου χρόνια όλοι μας μοχθήσαμε.
Δουλέψ αμε σκληρά για μια καλύτερη ζωή.

Έγιναν όλα; Ασφαλώς όχι. Έγιναν όμως πολλά. Τώρα 
στη νέα  τετραετία  μπορούμε μαζί να προχω ρήσουμε rao 
σωστά, rao αποτελεσματικά πιο δημιουργικά. Μ ε περισσό 
τερη δουλειά, με λιγότερα λάθη. Μ ε γνώμονα το  εθνικό 
συμφέρον, τη δημοκρατία, τη βελτίωση του βιοτικού ετα 
πέδου του Λαού μας, την κοινωνική πρόοδο και ευημερία.

ΜΑΖΙ, ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΝΙΚΗ
Και τώρα πάλι ΠΑΣΟΚ 

για ακόμα καλύτερες μέρες

ΠΑΣΟΚ


