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Το ΠΑΣΟΚ κατοχύρωνα 
και διεύρυνα τη Δημοκρατία,
την ελευθερία, τη Δικαιοουνη

Η πρώτη και μεγάλη αλλαγή, που πέτυχε το 
ΠΑ.ΣΟ.Κ. την πρώτη τετραετία της Κυβέρνησης 
του, ήταν το γεγονός ότι ο Έλληνας πολίτης 
ένοιωσε για πρώτη φορά πραγματικά ελεύθερος, 
έδρασε και εκδηλώθηκε μέσα σ’ ένα γνήσιο 
δημοκρατικό κλίμα.

Γιατί στη χώρα που γεννήθηκε η

Δημοκρατία, στη χώρα που δίδαξε τη δημοκρατία 
και την ελευθερία στους άλλους λαούς, η 
Δημοκρατία φαλκιδεύτηκε και ταλαιπωρήθηκε για 
δεκαετίες ολόκληρες από τη Δεξιά και έφθασε 
μάλιστα να καταργηθεί δυο φορές από τους 
μηχανισμούς, που η παράταξη αυτή γαλούχησε στα 
σπλάχνα της.

Ο Δαο5 δεν ξέχνα
ΕΧΕΙ ΠΙΚΡΗ, ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΗ 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ Ο ΛΑΟΣ ΜΑΣ ΤΙ 
ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΙΑ 
ΤΗ ΔΕΞΙΑ

Το διχασμό, το διαχωρισμό των 
Ελλήνων, τις, διώξεις τις φυλακίσεις, 
το φακέλωμα, τα πιστοποιητικά 
κοινωνικών φρονημάτων, το φόβο 
του χωροφύλακα στην επαρχία, τη 
βία και τη νοθεία στις εκλογές, την 
ποδηγέτηση του Συνδικαλισμού, τις 
απολύσεις, την εξουθένωση της 
τοπικής Αυτοδιοίκησης, το Κομματικό 
Κράτος, τον κλονισμό του κύρους 
της δικαιοσύνης, τα ΜΑΤ, τους 
ροπαλοφόρους τις αύρες.

Το ΚΡΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΕΞΙΑΣ -  
όπως είπε ο Γέρος της Δημοκρατίας 
-  ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΗΣ ΝΥΧΤΑΣ 
ΠΟΥ ΕΦΕΡΕ ΤΗ ΝΥΧΤΑ ΤΟΥ 
ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΣ.

ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΩΝ ΔΕΚΑΕΤΙΩΝ 
ΤΗΣ ΔΕΞΙΑΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕ ΟΤΙ Η 
ΜΟΝΗ ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 
ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΙΔΙΑ ΤΑ ΑΝΟΜΗΜΑΤΑ 
ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΔΙΑΠΡΑΞΕΙ ΣΕ ΒΑΡΟΣ 
ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ.

Για αυτό και ο αγώνας του 
λαού μας για ελευθερία, δημοκρατία, 
δικαιοσύνη βρίσκει σήμερα τη

δικαίωσή του. Ο άνεμος της 
ελευθερίας και της δημοκρατίας, που 
πνέει απ’ άκρου σ’ άκρο της χώρας 
αποτελεί την πρώτη και κυρίαρχη 
κατάκτηση του λαού μας, το σταθερό 
βάθρο που στηρίζεται και προχωρά η 
κοινωνική αλλαγή.

ΤΟ ΠΑΣΟΚ παλεύει μαζί με το 
λαό και κατοχυρώνει την πολιτική, 
την οικονομική και την κοινωνική 
Δημοκρατία ταυτόχρονα. Δεν 
χρησιμοποιεί τη Δημοκρατία ως 
ψευδεπίγραφο τίτλο αλλά την κάνει 
καθημερινή πράξη και 
απελευθέρωση.
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ΓΙΑΤΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΣΟΚ 
ΣΗΜΑΙΝΕΙ:
Εθνική Συμφιλίωση και 
ομοψυχία που σφυρηλατείται με:
•  Την Αναγνώριση της Εθνικής 
Αντίστασης.
•  Τον επαναπατρισμό των πολιτικών 
προσφύγων.
•  Την κατάργηση των γιορτών 
μίσους.
•  Την κατάργηση των φακέλων και 
των νόμων για τα πολιτικά 
φρονήματα.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΣΟΚ 
ΣΗΜΑΙΝΕΙ:
Κατοχύρωση και 
διεύρυνση της πολιτικής 
δημοκρατίας που πραγματοποιείται 
με:
•  Την ψήφο στα 18 χρόνια.
•  Την κατάργηση του σταυρού 
προτίμησης.
•  Την οικονομική ενίσχυση των 
κομμάτων για την κατοχύρωση της 
οικονομικής αυτονομίας τους.
•  Την καθιέρωση εντίμου και

αδιαβλήτου εκλογικού συστήματος, 
που διασφαλίζει την εκπροσώπηση 
όλων των τάσεων.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΣΟΚ 
ΣΗΜΑΙΝΕΙ:
Συμμετοχή του λαού στις αποφάσεις 
που τον αφορούν. Η συμμετοχή 
αυτή κατοχυρώνεται με:
•  Τους θεσμούς λαϊκής συμμετοχής, 
τις λαϊκές συνελεύσεις, τα 
συνοικιακά συμβούλια, τα 
Νομαρχιακά Συμβούλια, τα Εθνικά

Συμβούλια Ανωτάτης και 
Τεχνολογικής Παιδείας,τη συμμετοχή 
του λαού μέσα από τις διαδικασίες 
του δημοκρατικού προγραμματισμού 
στις αποφάσεις για την ανάπτυξη και 
την προκοπή του τόπου.
•  Τη συμμετοχή των παραγωγών και 
των δημιουργών στις βασικές 
επιλογές κι αποφάσεις της 
ανάπτυξης (συλλογικές, 
συμμετοχικές, συνεταιριστικές 
πρωτοβουλίες, αλλά κι αρμονική 
συνεργασία του δημόσιου, του

κοινωνικού και του ιδιωτικού τομέα).

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΣΟΚ 
ΣΗΜΑΙΝΕΙ:
Ισότιμες και ειλικρινείς σχέσεις στην 
οικογένεια,που θεμελιώνονται με:
•  Τη διασφάλιση της ισότητας του 
άνδρα και της γυναίκας που 
αποφασίζουν και συνεισφέρουν από 
κοινού για τις ανάγκες της 
οικογένειας.
•  Την κατάργηση του μεσαιωνικού 
θεσμού της προίκας.

•  Την κατάργηση των διακρίσεων σε 
βάρος της γυναίκας.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΣΟΚ 
ΣΗΜΑΙΝΕΙ:
Ισότητα των πολιτών απέναντι στο 
Νόμο, κατάργηση των ανελεύθερων 
Νόμων και διατάξεων, συμφιλίωση 
ανάμεσα στους πολίτες και τα 
Σώματα Ασφαλείας.
Σημαίνει κατοχύρωση του διαλόγου, 
του πλουραλισμού, της ελεύθερης δια
κίνησης των ιδεών, της πολιτιστικής



ανάπτυξης.
Σημαίνει κατοχύρωση των ατομικών 
και συλλογικών συνδικαλιστικών 
δικαιωμάτων και ελεύθερη και 
δημιουργική άσκηση των 
δικαιωμάτων αυτών μέσα στους 
νέους θεσμούς.

Απέναντι στο αυταρχικό 
μονοκομματικό κράτος του 
παραγοντισμού και της κρατικής 
αστυνόμευσης και παρακρατικής 
τρομοκρατίας που έχτιζε για 
δεκαετίες η Δεξιά.

Η αλλαγή θεμελιώνει την 
κοινωνία της Ελευθερίας και της 
Δημοκρατίας, την κοινωνία των 
ελευθέρων και δημοκρατικών 
πολιτών που συμμετέχουν στις 
αποφάσεις και καθορίζουν την 
πορεία του τόπου για καλύτερες 
μέρες.

Η Δεξιά θεωρούσε και θεωρεί 
ανώριμους και ανίκανους τους 
πολίτες. Κινητοποιούσε το κράτος της 
καταστολής και του αυταρχισμού για 
να επιβάλει τις επιλογές της. Το 
ΠΑΣΟΚ πορεύεται μαζί με το Λαό, 
θεμελιώνοντας τη νέα πορεία της 
ανάπτυξης, της ανεξαρτησίας, της

ειρήνης, της προκοπής, με το Λαό 
πρωταγωνιστή.

•  Η Δεξιά αγόραζε αύρες.
•  Η Αλλαγή αγοράζει ασθενοφόρα

•  Η Δεξιά έχτιζε κρατητήρια.
•  Η Αλλαγή χτίζει σχολεία και 
Κέντρα Υγείας.

•  Η Δεξιά θεσμοθέτησε τα ΜΑΤ και 
τους ροπαλοφόρους, τη δίωξη.
•  Η Αλλαγή θεσμοθέτησε τις Λαϊκές 
Συνελεύσεις, τη συμμετοχή.

•  Η Δεξιά λειτούργησε με το 
φακέλωμα του πολίτη και το 
φακελάκι της συναλλαγής.
•  Η Αλλαγή πορεύεται με την 
Ελευθερία του πολίτη στην έκφραση, 
με την κοινωνική Πρόνοια σαν 
προτεραιότητα στις ανάγκες του 
Λαού.

•  Η Δεξιά γέννησε, συντήρησε και 
προστάτεψε το αυταρχικό σχολείο 
και το φεουδαρχικό Πανεπιστήμιο.
•  Η Αλλαγή απελευθέρωσε τη 
δημιουργική πρωτοβουλία, τη 
φαντασία και την υπευθυνότητα 
δασκάλων, φοιτητών και μαθητών 
στην παιδεία της συμμετοχής.

Μασκαρεμένη με το προσωπείο 
του Νεοφιλελευθερισμού η Νέα 
Δημοκρατία νομίζει ότι θα 
εξαπατήσει το λαό και ότι θα 
απαλλαγεί από τη βαρειά 
κληρονομιά του παρελθόντος.

Όμως ο ΛΑΟΣ ΔΕΝ ΞΕΧΝΑ 
γιατί ΞΕΡΕΙ πολύ καλά ότι η Δεξιά 
παραμένει η ίδια, γιατί είναι ίδια τα 
αντιλαϊκά συμφέροντα που 
εξυπηρετεί:

Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ για τη ΝΕΑ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Σημαίνει να 
κυριαρχούν τα μεγάλα συμφέροντα 
της ολιγαρχίας και του πλούτου, της 
ασύδοτης εκμετάλλευσης των 
εργαζομένων. Σημαίνει, όπως έλεγε 
ο Γιώργος Παπανδρέου, ελευθερία 
στους καταπιεστές να 
εκμεταλλεύονται ελεύθερα τους 
καταπιεζόμενους.

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ για τη ΝΕΑ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Σημαίνει το 
μονοκομματικό Κράτος της 
ρουσφετολογίας και του 
παραγοντισμού, την περιθωριοποίηση 
των λαϊκών δυνάμεων από τις 
αποφάσεις, την καταστολή και 
φίμωση των λαϊκών αγώνων.



Ο ΑΝΤΙ-ΚΡΑΤΙΣΜΟΣ της ΝΕΑΣ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: Σημαίνει την 
παράδοση των δημοσίων και 
κοινωνικοποιημένων επιχειρήσεων 
στο μονοπωλιακό κεφάλαιο, την 
περικοπή των κοινωνικών δαπανών 
στην Υγεία, την Παιδεία, την 
περίθαλψη, τους μισθούς, τις 
συντάξεις.

Η «Ελευθερία» και η 
«Δημοκρατία» που επαγγέλεται η 
Νεα Δημοκρατία είναι η Ελευθερία 
της Εκμετάλλευσης και της 
Ασυδοσίας, η Δημοκρατία της 
καταστολής και της 
περιθωριοποίησης, το Κράτος της 
εξάρτησης και της καταπίεσης.

•  Η Δεξιά κάνει λάθος αν νομίζει 
ότι θα εξαπατήσει το Λαό.
•  Το παρόν της Νέας Δημοκρατίας 
επιβεβαιώνει και συνεχίζει το

παρελθόν της.

•  Το παρελθόν και το παρόν της 
Νέας Δημοκρατίας καθορίζουν και 
προδιαγράφουν το μέλλον της.

Η μεταβίβαση των 
υπερεξουσιών του Προέδρου της 
Δημοκρατίας στο Κοινοβούλιο 
συμβολίζει και ουσιαστικοποιεί 
ταυτόχρονα την ενίσχυση της Λαϊκής 
Κυριαρχίας, της Δημοκρατίας, της 
Λαϊκής Βούλησης.

Από το μονοκομματικό Κράτος 
της Δεξιάς, από το μονοκομματικά 
ψηφισμένο Σύνταγμα, περνάμε 
πράγματι στην πολυφωνία, τον 
πολυκομματισμό, στον πλουραλισμό, 
στην αποφασιστική ενίσχυση του 
κορυφαίου θεσμού της λαϊκής 
Κυριαρχίας, του Κοινοβουλίου.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
αναδεικνύεται σε πραγματικό

σύμβολο της ενότητας του Έθνους 
και η λαϊκή κυριαρχία διευρύνεται.

Στα 4 χρονιά της διακυβέρνησης, 
ΤΟ ΠΑΣΟΚ κατοχυρώνει τη Δημοκρατία 
μέσα στους θεσμούς, κάνει την 
Ελευθερία καθημερινή έκφραση και 
συμμετοχή, δημιουργική πράξη και 
βίωμα.

Το ΠΑΣΟΚ εγγυάται και 
κατοχυρώνει τη Δημοκρατία, την 
Ελευθερία, την Ισοτιμία των Πολιτών. 
Προασπίζει το Σύνταγμα και τους 
Δημοκρατικούς Θεσμούς, εγγυάται 
την Ομαλότητα, την Πρόοδο.

Με το ΠΑΣΟΚ, η Δημοκρατία 
και η Ελευθερία γίνονται λαϊκές 
κατακτήσεις και ο Λαός ακλόνητος 
τις προστατεύει και τις διευρύνει. Οι 
δυνάμεις της αντίδρασης, της 
ανελευθερίας, της καταπίεσης με την 
Ψήφο του Λαού μπαίνουν οριστικά 
στο περιθώριο.

ΜΕ ΤΟ ΠΑΣΟΚ 0 ΛΑΟΣ ΛΕΕΙ
ΝΑΙ ΟΧΙ

•  Στη  Δ ημοκρατία •  Στο  διχασμό
•  Την Ε λευθερ ία •  Στην  υπονόμευση της
•  Την Ειρήνη Δ ημοκρατίας, των θεσμώ ν
•  Τη Συμφιλίω ση •  Στην  περιθωριοποίηση
•  Την Ο μαλότητα •  Στην  ανω μαλία και στο
•  Τ ις κα λύτερ ες μέρες ρεβανσισμό.

γ ια  τον τόπο μας •  Σ το  σκοταδισμό του
π αρελθόντος.



ΜΑΖΙ
ΓΙΑ TH ΝΕΑ

και ropa πάλι

.για  ακόμη 
καλύτερες μερες

ΠΑΣΟΚ


