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ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΗΘ ΕΙΑ  Μ Α Σ
Α. ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΘΝΙΚ Ο ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΡΓΟ
ΠΟΥ Κ Α Ν Ε ΙΣ  ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ Μ ΑΣ ΤΟ Α Μ Φ ΙΣΒ Η ΤΗ ΣΕ Ι

I
Τώρα, ο λαός συμφιλιωμένος, ενωμένος, βαδίζει ειρηνικά προς τους νέους 

ορίζοντες που ανοίγονται μπροστά του. Προς ένα καλύτερο μέλλον, όπως του 
αξίζει. Αποφασισμένος να μην αφήσει κανένα φάντασμα από το παρελθόν να 

τον γυρίσει πίσω ή να του φράξει το δρόμο για μια ακόμα καλύτερη ζωή.
Το ΠΑΣΟΚ, με συνέπεια, κατοχυρώνει νομικά και θεσμικά

τις κατακτήσεις του λαού. 
Με στόχο του για τη νέα τετραετία:

ΑΚΟΜΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 
ΑΚΟΜΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Η Εθνική Συμφιλίωση με την αναγνώριση της Εθνικής μας αντίστασης, είναι το 
μεγάλο εθνικό έργο για το οποίο το ΠΑΣΟΚ δίκαια αισθάνεται υπερήφανο.
Με αίσθημα εθνικής ευθύνης, τόλμη και αποφασιστικότητα.
Με σεβασμό στην αλήθεια της ιστορίας και τις θυσίες των 
αγωνιστών της ελευθερίας και της Δημοκρατίας, το ΠΑΣΟΚ 
αναγνώρισε τη μεγάλη μας Εθνική Αντίσταση. ' Εκλεισε 
τις παλιές πληγές του διχασμού. Συμφιλίωσε ύστερα από 
σαράντα περίπου χρόνια το λαό. Κατάργησε τις 
διακρίσεις και αποκατάστησε την πολιτική και 
κοινωνική δημοκρατία.

ΤΟ ΠΑΣ
ρ α ρ
• 1 · για το παρόν - ελπίδα για το μέλλον



ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η Π ΡΑ ΓΜ Α ΤΙΚ Ο ΤΗ ΤΑ
Β. Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ Τ ΙΙμ ΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΣΟΚ

Με τη συνταγματική 
αποκατάσταση της Εθνικής 
Αντίστασης το ΠΑΣΟΚ:

■  ' Εδωσε θεωρητικά, αλλά και 
πρακτικά ισονομία και ισοπολιτεία ο ’ 
όλους τους ' Ελληνες και Ελληνίδες.
*  Κατάργησε τα πιστοποιητικά 
Κοινωνικών Φρονημάτων και το 
φακέλωμα των Ελλήνων Πολιτών.
■  Κατάργησε τους ανελεύθερους 
νόμους.
■  ' Εβαλε τέρμα στο χωρισμό των 
Ελλήνων σε «εθνικόφρονες» και 
«μιάσματα».
■  ' Εβαλε τέρμα στα κηρύγματα του 
μίσους και του εθνικού διχασμού.
■  Κατάργησε τις γιορτές μίσους στο 
Γράμμο και αλλού.

■  Απάλλαξε τον ' Ελληνα Πολίτη από 
τη στυγνή δυνάστευση του χωροφύλακα 
και την απαίσια παρακολούθηση του 
καταδότη.
■  Απάλλαξε τους ' Ελληνες και τις 
Ελληνίδες από του να φοβούνται ο ένας 
τον άλλο και όλοι μαζί το Κράτος και 
τους καταπιεστικούς μηχανισμούς του.

Παραχώρησε στον Τύπο τέτοιες 
ελευθερίες στην άσκηση της 
αποστολής του, που είναι 
πρωτοποριακές για το σύγχρονο κόσμο.
■  Τώρα οι Έλληνες και οι Ελληνίδες
μπορούν να σκέφτονται ελεύθερα και 
με την ίδια ευθύνη να λένε τη γνώμη 
τους για την τύχη τους σαν ' Εθνος και 
Λαός, σαν ελεύθεροι άνθρωποι.
■  Καθιέρωσε την ελεύθερη 
Ραδιοφωνία. Ενώ είναι υπό μελέτη και η 
καθιέρωση της ελεύθερης Τηλεόρασης.

*  Τα οχτώ χρόνια διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ υπήρξαν μια ζηλευτή περίοδος 
διαπαιδαγώγησης όλων μας να ζούμε και να σκεφτόμαστε ελεύθερα και να 
μάθουμε να κάνουμε σωστή χρήση της ελευθερίας.

■  Το ΠΑΣΟΚ έκανε πράξη εκείνο που μας παραγγέλνει ο Ευριπίδης:

Τη λευτεριά ένας λόγος φανερώνει 
«ποιος για την πόλη ωφέλιμη έχει γνώμη 
και θέλει να τη φέρει εδώ στη μέση;» 
και λεύτερα ο καθείς μιλά ή σωπαίνει.
Ποιά ισότητα είν ανώτερη από τούτη;

(Ικέτιδες, 239-243)

ΤΟ  ΠΑΣΟ
■ Κ .

α το παρόν - ελπίδα για το μέλλον



ια το παρόν ■ ελπίδα για το μέλλοντο ΠΑΣΟΚ

Η Ελληνική Εθνική Αντίσταση, απ ’
ηρωικότερες και λαμπρότερες
ΐν Ευρώπη, είχε τη χειρότερη τύχη.

■ Το έργο της ανακόπηκε βίαια 
ακριβώς τη στιγμή που έπρεπε να 
καρποφορήσει.

Οι αγωνιστές της διώχτηκαν, 
προπηλακίστηκαν και θανατώθηκαν από 
το κράτος της μισαλλοδοξίας, που 
επιβλήθηκε με τα ξένα όπλα.

Δεκαετίες ολόκληρες θεωρούνταν 
έγκλημα και «εθνική προδοσία» να 
μιλάνε οι ' Ελληνες για την ηρωική τους 
Αντίσταση κατά του φασισμού.

Ά μ εσ η  συνέπεια του διωγμού της 
Εθνικής Α πίστασης ήταν η 

μεταπελευθερωτική ανωμαλία.
Ο  Εμφύλιος Πόλεμος, τα Μακρονήσια 

και τα απερίγραπτα βασανιστήρια 
Τα στρατοδικεία και οι εκτελέσεις που 

δοκίμασαν οι Έ λλη νε ς  πατριώτες 
αγωνιστές.

Γ. Η ΗΡΩΙΚΟΤΕΡΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
40 ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΟ ΔΙΩΓΜΟ



ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΗΘ ΕΙΑ  Μ Α Σ
Δ. ΜΕ ΤΟ Π ΑΣΟΚ ΗΡΘΕ 
Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΩΣΗΣ

για το παρόν - ελπίδα για το μέλλοντο ΠΑΣΟ

Το 1982 με το μνημειώδη λόγο του Πρωθυπουργού Ανδρέα 
Παπανδρεου στη Βουλή των Ελλήνων και το Νόμο 1285/1982:

■  Αναγνωρίστηκε η Εθνική Αντίσταση σαν μια από τις λαμπρότερες
σελίδες της ιστορίας μας.

■  Αναγνωρίστηκαν και αποκαταστάθηκαν από την επίσημη Ελληνική Πολιτεία πάνω 
από 150.000 Αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης.

■ Σ ’ αυτή την εθνική μυσταγωγία και επιταγή εξαίρεση αποτέλεσε
η Νέα Δημοκρατία.

' Οχι μόνο αρνήθηκε να συμμετάσχει στη συζήτηση και ψήφιση του νομοσχεδίου 
αλλά η άρνησή της συνοδεύτηκε από την πολύ «πατριωτική» δήλωση του τότε 
αρχηγού της Ευάγγελου Αβέρωφ, στην Ελληνική Βουλή, ότι,

«αν γίνει η Νέα Δημοκρατία Κυβέρνηση, θα καταργήσει αυτό το νόμο».
' Ετσι φάνηκε πως ο καθένας είναι συνεπής σε κείνο που είναι.



Μ Η ··!
ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η Π

Ε. ΣΥΝΤΑΞΕ
τ ιμ η μ ε ν ο υ :: α γ ω ν ισ τ έ ς

ΕΙΣ ΣΤΟΥΣ

■  Με το Νόμο 1 5 4 3 /1 9 8 5  
συνταξιοδοτήθηκαν:

-  Οι ανάπηροι και τα θύματα της 
Εθνικής Αντίστασης.
-  Οι αποταχθέντες μόνιμοι 
αξιωματικοί και υπαξιωματικοί του 
Στρατού και των Σωμάτων Ασφαλείας.
-  Οι απολυθεντες Δημόοιοι 
Υπάλληλοι και Υπάλληλοι Δημοοίου 
Δικαίου.

■  Με το Νόμο 1 8 1 3 /1 9 8 8  
συνταξιοδοτήθηκαν αναδρομικά 
από 1.1.1988:

- '  Οσοι Αγωνιστές, επειδή διώχτηκαν, 
φυλακίστηκαν και εξορίστηκαν, δεν

μπόρεσαν να ασφαλιστούν καθόλου 
ή δεν συγκεντρώνουν τον 
απαιτούμενο αριθμό ενσήμων για 
θεμελίωση σύνταξης.

Στους Αγωνιστές αυτούς 
δόθηκε η κατώτερη σύνταξη του 
Δημοσίου (22.000 δραχμές) και από 
1.1.1989 η κατώτερη σύνταξη του ΙΚΑ 
(γύρω στις 40.000 δραχμές).
-  Με τον ίδιο Νόμο 
συνταξιοδοτήθηκαν και οι αγρότες 
Αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης, 
συνταξιούχοι του ΟΓΑ. Σ ’ αυτούς 
χορηγήθηκε συμπληρωματική σύνταξη 
13.000 δραχμές. Που μαζί με τη 
σύνταξη του ΟΓΑ ανέρχεται στις

23.000. Τη σύνταξη αυτή την 
πήραν μέχρι τώρα περίπου 
30.000 αγρότες. Η διαδικασία 
χορήγησης αυτής της σύνταξης και 
σε άλλους αγρότες συνεχίζεται.

'Αλλα ευεργετήματα 
και διακρίσεις

■  Με το Νόμο 1648/1986 
προσλαμβάνονται προνομιακά σε θέσεις 
εργασίας παιδιά αγωνιστών της Εθνικής 
Αντίστασης, ανάμεσα σ ’ αυτά και εκείνα 
με ειδικές ανάγκες.

■  Με το Νόμο 1735/1987 για τις 
προσλήψεις στο Δημόσιο παρέχονται 5 
επιπλέον μόρια στα παιδιά των 
Αντιστασιακών.
■  Με νόμο καθιερώθηκε ο γιορτασμός 
της επετείου της μάχης του
Γοργοπόταμου ως μέρα γιορτασμού της 
επετείου της Εθνικής Αντίστασης.
8  Το Σπίτι της οδού Δούκισσας 
Πλακεντίας, στους Αμπελοκήπους, 
όπου έγινε η ιδρυτική συνεδρίαση της 
ΕΠΟΝ, με μέριμνα της Κυβέρνησης του 
ΠΑΣΟΚ έγινε «Μουσείο της ΕΠΟΝ».
13 Στην οδό Πολυγνώτου, στην Πλάκα 
της Αθήνας, δημιουργείται το «Μουσείο 
της Εθνικής Αντίστασης».

ΤΟ  ΠΑΣΟ3 Μ
Μ

για το παρόν ■ ελπίδα για το μέλλον



ΑΥΤΗ Ε ΙΝ Α Ι Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ

Να μεριμνήσει:
■  Για τη συγγραφή πλήρους και 
υπεύθυνης ιστορίας της πατρίδας μας 
για την περίοδο 1941-1944.

Για τη διδασκαλία της ιστορίας της
Εθνικής Αντίστασης σ’ όλες τις 
βαθμίδες της Εκπαίδευσης.

Για τη μελέτη και προβολή του
εθνικού και κοινωνικού έργου της 
Εθνικής Αντίστασης και κυρίως του 
έργου της Πολιτικής Επιτροπής Εθνικής 
Απελευθέρωσης (ΠΕΕΑ) της Εαμικής 
Εθνικής Αντίστασης, που αναφέρεται:

— Στη σωστή εθνική - πατριωτική 
διαπαιδαγώγηση του λαού.
— Στη λειτουργία και 
αποτελεσματικότητα της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης.
— Στην εθνική - λαϊκή Παιδεία.
— Στην λαϊκή Δικαιοσύνη.
— Στον εθνικό - λαϊκό Πολιτισμό.
Να καθιερωθεί η βράβευση βιβλίων 

που έχουν γραφεί ή θα γραφούν για την 
Εθνική Αντίσταση.

" ■ ·  \ \ \  ΚΜ

Να καταρτιστεί, με ταξινόμηση και 
παρουσίαση, κατάλογος της 
Αντιστασιακής βιβλιογραφίας.
Μ Να προβληθεί με όλα τα κρατικά 
μέσα πληροφόρησης και ενημέρωσης η 
Λογοτεχνία και η πνευματική 
δημιουργία της Εθνικής Αντίστασης.

Να γίνουν κινηματογραφικά έργα
με σωστή και ολοκληρωμένη - και όχι με 
μισόλογα - παρουσίαση και προβολή του 
ένοπλου και διεκδικητικού 
Αντιστασιακού Αγώνα, ιδιαίτερα της 
Εαμικής Εθνικής Αντίστασης, που τόσο 
έχει κακοποιηθεί στο παρελθόν.
■ Να στηθούν μνημεία σ’ όλους τούς 
τόπους μαρτυρίου και αγώνων.

Να δήμιουργηθούν μουσεία της
Εθνικής Αντίστασης σε κάθε Νομό, 
ακόμα και πόλη, απλά και απέριττα, αλλά 
εκφραστικά του αντιστασιακού αγώνα 
της κάθε περιοχής.
■  Να γραφτεί η ιστορία της Εθνικής 
Αντίστασης κάθε περιοχής και να 
διδάσκεται στα σχολεία της περιοχής.

Δ ΕΣΜ ΕΥΣΗ  ΤΟΥ ΠΑΣΟ Κ ΓΙΑ  ΤΗ Ν ΕΘΝΙΚΗ Α Ν Τ ΙΣ Τ Α Σ Η  
ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΤΕΤΡΑ ΕΤΙΑ

I  V ■ ■ Μ—·  Μ
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ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ Μ Α Σ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

■  Η εξάλειψη των συνεπειών του 
Εμφυλίου Πολέμου είχε διακηρυχθεί 
σαν ένας από τους κύριους στόχους 
της Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ. Στοιχείο 
απαραίτητο για την Εθνική Συμφιλίωση 
και την Εθνική Ομοψυχία
■  Μια από τις χαρακτηριστικότερες και 
οδυνηρότερες συνέπειες του Εμφυλίου 
Πολέμου ήταν και η δημιουργία της 
σύγχρονης Ελληνικής Προσφυγιάς.

Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς 
του 1983 ο ίδιος ο Πρωθυπουργός της 
χώρας Ανδρέας Παπανδρέου ανήγγειλε 
από την Τηλεόραση την απόφαση της 
Κυβέρνησης, με την οποία επιτρεπόταν 
ο ελεύθερος και χωρίς κανέναν όρο 
επαναπατρισμός των Ελλήνων 
Πολιτικών Προσφύγων.

Ισότητα στη συνταξιοδότηση 
των Πολιτικών Προσφύγων

Μια απ’ τις πρώτες ενέργειες της 
Ελληνικής Κυβέρνησης ήταν οι 
διαπραγματεύσεις με τις χώρες 
υποδοχής των Πολιτικών Προσφύγων 
για τη μεταφορά των συνταξιοδοτικών 
και ασφαλιστικών δικαιωμάτων τους από 
τις χώρες αυτές στην Ελλάδα.

Ύστερα από μακρόχρονες και 
επίπονες διαπραγματεύσεις, το πολύ 
δύσκολο αυτό πρόβλημα λύθηκε θετικά

για τους Πολιτικούς Πρόσφυγες. ' Ετσι 
υπογράφτηκαν διμερείς συμβάσεις 
και τέθηκαν σε ισχύ: με την Ουγγαρία 
(από 1.10.1984), με την 
Τσεχοσλοβακία (από 1.7.1985). Με την 
Ανατολική Γερμανία (από 1.10.1985). 
Με τη Βουλγαρία (από 11.5.1986). Με 
τη Σοβιετική Ενωση (από 1.9.1986). Οι 
συμβάσεις αυτές εξασφάλισαν τις 
γνωστές συντάξεις στους 
επαναπατρισθέντες Πολιτικούς 
Πρόσφυγες.
■  ' Ολες αυτές οι συμβάσεις και οι 
αποζημιώσεις, που δόθηκαν από τις 
χώρες υποδοχής, εντάχθηκαν στο Νόμο 
1539/1985, ο οποίος ρυθμίζει τη 
συνταξιοδότηση και την ασφάλιση των 
Πολιτικών Προσφύγων, μέσω του ΙΚΑ.

Η μόνη χώρα που δεν ανταποκρίθηκε 
ακόμα στην καταβολή των 
συνταξιοδοτικών και ασφαλιστικών 
δικαιωμάτων των Πολιτικών Προσφύγων 
είναι η Ρουμανία. Συνεχίζονται οι 
προσπάθειες για εξεύρεση λύσης.
■  Στο θέμα της συνταξιοδάτησης των 
Πολιτικών Προσφύγων και πάλι ο 
Αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας 
πρόβαλε αντιρρήσεις και αντιτάχτηκε 
στην ψήφιση του Νόμου 1539/1985 με 
τη δήλωση στη Βουλή ότι εκείνο που θα 
μπορούσε να δοθεί στους Πολιτικούς 
Πρόσφυγες είναι το πολύ πολύ η 
σύνταξη του ΟΓΑ.

ΤΟ ΠΑΣΟΚ το παρόν - ελπίδα για το μέλλον



ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΑΓΜ ΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
'Αλλες ευεργετικές διατάξεις και μέτρα

Ο Νόμος 1810/1988 εξαλείφει τις 
ανισότητες στο μισθολόγιο των 
Δημοσίων Υπαλλήλων και προβλέπει για 
τους Πολιτικούς Πρόσφυγες, να 
υπολογίζεται ο χρόνος προϋπηρεσίας 
τους στην Αλλοδαπή για την ένταξή 
τους σε μισθολογικό κλιμάκιο και στο 
χρονοδιάγραμμα.

Ο συνταξιοδοτικός Νόμος 
1813/1988 αναγνωρίζει ως συντάξιμο 
το χρόνο που οι δάσκαλοι πολιτικοί 
πρόσφυγες δίδαξαν σε Ελληνόπουλα 
της προσφυγιάς, εφόσον για το χρόνο 
αυτό δεν παίρνουν άλλη σύνταξη.

Επίσης ο Νόμος 1813/1988 καλύπτει 
συνταξιοδοτικά και τους αντιστασιακούς 
Πολιτικούς Πρόσφυγες από τη

Ρουμανία.
Ο Νόμος 1543/1985, για την 

αποκατάσταση των Αγωνιστών της 
Εθνικής Αντίστασης 1941 -44 αφορά και 
τους Πολιτικούς Πρόσφυγες, που ήταν 
μόνιμοι αξιωματικοί ή υπαξιωματικοί και 
δημόσιοι υπάλληλοι.

Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών 
Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων εξασφαλίστηκε: 

α) Η Πρόωρη συνταξιοδότηση των 
Πολιτικών Προσφύγων που 
εργάστηκαν σε βαριά και ανθυγιεινά 
επαγγέλματα.
β) Η αναγνώριοη του χρόνου 
απασχόλησης στην Αλλοδαπή όσων 
επαναπατρίστηκαν από τρίτες χώρες.

Για τη γλωσσική επιμόρφωση 
των Πολιτικών Προσφύγων

Από το 1985 λειτούργησαν, στα 
πλαίσια των προγραμμάτων της Γενικής 
Γραμματείας της Λαϊκής Επιμόρφωσης 
και σε συνεργασία με τη Γ ενική 
Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού, 
ειδικοί εξάμηνοι κύκλοι προγραμμάτων 
γλωσσικής κατάρτισης για τους 
επαναπατρισθέντες Πολιτικούς 
Πρόσφυγες, ηλικίας 18 ως 55 χρόνων, 
που είναι άνεργοι και με διαπιστωμένη 
την ανεπάρκεια γραπτού και 
προφορικού λόγου.

Οι κύκλοι αυτοί λειτούργησαν στις 
πόλεις: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, 
Βόλο, Γιάννενα, Κιλκίς, Λαμία, Γρεβενά, 
' Εδεσσα.

Η£ΝΤΡ0 ΠΟΤΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ.

ΤΟ ΠΑΣΟΙ

Μέχρι τώρα παρακολούθησαν 1340 
Πολιτικοί Πρόσφυγες.
■  Στον κάθε μαθητή χορηγείται, κατά 
τη διάρκεια της εξάμηνης φοίτησης, 
επίδομα 40.000 δραχμές το μήνα.
■  Το κόστος των προγραμμάτων αυτών 
από το 1985 μέχρι και το 1989 είναι 613 
εκατομμύρια δραχμές.
■  Η μορφωτική βοήθεια και η 
Οικονομική ανακούφιση ήταν αισθητή 
για την κατηγορία αυτή των Πολιτικών 
Προσφύγων.
■  Τα προγράμματα αυτά θα 
συνεχιστούν όσο διάστημα θα υπάρχει 
αυτή η ανάγκη.
■  Επίσης στο παγκόσμιο πρόγραμμα

φιλοξενίας Ελλήνων του εξωτερικού 
συμμετείχαν και οι ' Ελληνες Πολιτικοί 
Πρόσφυγες από το 1985 και μετά. Ο ι 
πρόσφυγες αυτοί φιλοξενήθηκαν στη1 
διάρκεια των καλοκαιρινών τους 
διακοπών, για ένα μήνα, σε Ελληνικές 
κατασκηνώσεις.

Νομοθετική ρύθμιση για τις περιουσίες 
των Πολιτικών Προσφύγων

■  Με το Νόμο 1540/1985 - «Ρύθμιση 
περιουσιών Πολιτικών Προσφύγων και 
άλλες διατάξεις» καλύπτονται όλες οι 
περιπτώσεις κατάληψης περιουσιών των 
Πολιτικών Προσφύγων είτε από το 
Υπουργείο Οικονομικών είτε από το 
Υπουργείο Γεωργίας.

Ο νόμος αυτός προβλέπει 
συγκεκριμένα:

— Την απόδοση των περιουσιών 
τους, όπου αυτό είναι δυνατόν.

4 — ' Οπου αυτό δεν είναι δυνατόν,
την παροχή ανταλλάγματος με γαίες 
από εποικιστικές εκτάσεις 
(κοινόχρηστες και διαθέσιμες). Είτε 
με άλλες γαίες τις οποίες 
διαχειρίζεται το Υπουργείο 
Οικονομικών.

— ' Οπου και αυτό δεν είναι δυνατόν, 
τη χρηματική αποζημίωση.

■  Ωστόσο, η υλοποίηση αυτού του 
νόμου προσέκρουσε σε σοβαρές 
δυσκολίες:

— Η απόδοση αυτούσιας της 
περιουσίας σπάνια είναι δυνατή.
— Οι προσφερόμενες ως αντάλλαγμα 
γαίες σπάνια γίνονται αποδεκτές.
— Οι χρηματικές αποζημιώσεις δεν 
ορίζονται πάντα στο ανάλογο ύψος.
— ' Ετσι, όλα βρίσκονται μπλεγμένα 
σε μια χρονοβόρα και 
αναποτελεσματική γραφειοκρατία.

— Το ΠΑΣΟΚ δεσμεύεται να 
αντιμετωπίσει θετικά αυτό το 
πρόβλημα στην επόμενη τετραετία.

ιά για το παρόν - ελπίδα για Λ



ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑ
Να λυθεί το συνταξιοδοτικό 

πρόβλημα των Πολιτικών Προσφύγων, 
που επαναπατρίστηκαν ή θα 
επαναπατριστούν από τη Ρουμανία.

Να λυθεί το πρόβλημα της 
απόδοσης ή της αποζημίωσης των
περιουσιών των Πολιτικών Προοφύγων. 
Κάθε γραφειοκρατική παρέλκυση και 
καθυστέρηση στο θέμα αυτό θα πρέπει 
να ξεπεραστεί.

Να μελετηθούν και να παρθούν και 
άλλα ευεργετικά μέτρα για την ομαλή 
ένταξη των Πολιτικών Προσφύγων και 
των παιδιών τους στην ελληνική 
κοινωνία.

Να γραφτεί η ιστορία της 
σύγχρονης ελληνικής προσφυγιάς και
να προβληθούν οι επιδόσεις τους στην 
παραγωγική εργασία, στην επιστήμη και 
γενικότερα την πολιτιστική τους 
ανάπτυξη και καλλιέργεια.

Ιδιαίτερα να μελετηθεί και 
προβληθεί στον ελληνικό λαό το έργο 
της ελληνικής μόρφωσης και εθνικής - 
πατριωτικής διαπαιδαγώγησης των 
παιδιών των Πολιτικών Προσφύγων, με 
τα ελληνικά σχολεία που 
λειτούργησαν στα χρόνια της 
αναγκαστικής τους υπερορίας.

Οι ' Ελληνες εκπαιδευτικοί που
δίδαξαν σε επαγγελματική βάση στα 
σχολεία των Πολιτικών Προσφύγων να 
θεωρηθούν ως αποσπασμένοι στο 
εξωτερικό ' Ελληνες εκπαιδευτικοί και 
να τύχουν όλων των δικαιωμάτων 
αυτής της κατηγορίας εκπαιδευτικών, 
άσχετα αν είχαν προϋπηρετήσει στην 
Ελλάδα ή αν είχαν πτυχία σπουδών απ ’ 
την Ελλάδα. Να αναγνωριστούν έτσι 
όπως ήταν και δίδαξαν.
■  Να οργανωθεί από το Υπουργείο 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 
Ημερίδα ή άλλης μορφής εκδήλωση με 
θέμα την παρουσίαση και προβολή του 
εκπαιδευτικού έργου των Πολιτικών

Προσφύγων.
Να γίνουν κινηματογραφικές 

ταινίες - ντοκουμεντέρ - για τη ζωή και 
δράση των Πολιτικών Προσφύγων και 
κυρίως για τα προσφυγικά σχολεία, που 
είναι μια λαμπρή σελίδα της εθνικής 
ιστορίας και αδιάψευστη απόδειξη του 
πατριωτισμού των Ελλήνων Πολιτικών 
Προσφύγων.

Να εκφραστούν επίσημα από την
Ελληνική Πολιτεία οι ευχαριστίες της 
προς τις σοσιαλιστικέςχώρες για τη 
μεγάλη συμπαράσταση και βοήθειά τους 
προς τους πολιτικούς πρόσφυγες και 
ιδιαίτερα τα παιδιά.

ΤΟ ΠΑΣΟ
Μ «*,· 1̂ μ β μ · ι
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ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ 1« ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ
Ζ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΜΦΥΛΙΟΥ 

ΟΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΜΑΣ, Η ΠΟΛΙΤΚΗ ΜΑΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑ
■  Η Κυβέρνηση έχει έτοιμο Σχέδιο 
Νόμου «Για την αποκατάσταση των 
θυμάτων των εμφύλιων συγκρούσεων 
1941 -1945 και την άρση των συνεπειών 
από τις καταδίκες κ.λπ. αυτής της 
περιόδου», όπως και για τη συμπλήρωση 
της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας των 
Αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης.

■  Το Σχέδιο Νόμου προβλέπει:
— Την άρση των οποιωνδήποτε 
συνεπειών από καταδίκες Αγωνιστών 
της Εθνικής Αντίστασης, 
αναγνωρισμένων με βάση το Νόμο 
1285/1982, που καταδικάστηκαν μετά 
την απελευθέρωση από όλων των 
ειδών τα τακτικά και έκτακτα 
δικαστήρια για την κατοχική τους δράση.

—Επίσης με το ίδιο Σχέδιο Νόμου 
αίρονται όλες οι συνέπειες σε βάρος 
Αγωνιστών που προξένησε η 
εφαρμογή του Γ' Ψηφίσματος του 
1946, του Νόμου 509/1947 και του 
Νόμου 375/1936.
— Για όσους πήραν μέρος στον 
Εμφύλιο Πόλεμο προβλέπεται η 
αποκατάστασή τους και η υπαγωγή

τους στο Νόμο 1543/1985, που 
ρυθμίζει τα συνταξιοδοτικά θέματα 
των Αγωνιστών της Εθνικής 
Αντίστασης.
Με την ψήφιση από τη Βουλή των 

Ελλήνων νόμου με βάση το πιο πάνω 
Σχέδιο Νόμου ρυθμίζεται το μεγάλο 
θέμα της εξέλειψης των συνεπειών του 
Εμφυλίου Πολέμου.

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Δ Α  ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΜΟΝΟ ΕΛΛΗΝΕΣ  
ΚΑΙ ΟΑ ΒΑΔΙΣΟΥΜΕ Μ ΑΖΙ, ΕΝΩΜΕΝΟΙ 
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ

συνεχίζουμε 
δημιουργούμε 
0λο κληρώνουμε

ΣΤΗ ΝΕΑ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑ:
ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΕΞΑΛΕΙΨ Η
ΚΑΘΕ ΙΧΝΟΥΣ ΤΗΣ ΤΡΑΓΩ ΔΙΑΣ ΤΟΥ ΕΜΦΥΛΙΟΥ.

ια το παρόν - ελπίδα για Ok



ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Η. ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΚΑΛΕΣΜΑ

Το ΠΑΣΟΚ με συνέπεια και σταθερότητα πιριψρουρεί την ομαλότητα και το ήπιο κλίμα,
προωθεί τη συμφιλίωση και την ομόνοια όλων μας.

ΣΗΜΕΡΑ ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ:
■  ' Εχει τη δική του γνώση και μνήμη, τη δική του γνώμη για τα προβλήματα 
του τόπου και κάνει τις δικές του επιλογές για τη λύση τους.

Διαμορφώνει ελεύθερα τις ιδιολογικές και πολιτικές του πεποιθήσεις.
Επιλέγει ο ίδιος την κομματική του προτίμηση και τοποθέτηση.

Αυτό είναι το μεγάλο δημοκρατικό δικαίωμα των ΕΛΛΗΝΩΝ και ΕΛΛΗ ΝΙΛΩΝ, που 
το κατάκτησαν με σκληρούς αγώνες στο παρελθόν και σήμερα αγωνίζονται να το 
εδραιώσουν και να το διευρύνουν.
Μόνο με τη συζήτηση, μόνο με το ΔΙΑΛΟΓΟ δίνουμε το πραγματικό νόημα και το 
περιεχόμενο της Δημοκρατίας:

Να διαφωνούμε, ΝΑΙ!
Να συζητάμε, ΝΑΙ!

Σίγουρα μπορούμε να έχουμε διαφορές και αντιθέσεις. Δεν είμαστε όμως ΑΝΤΙΠΑΛΟΙ 
για πάντα και για όλα. Πολύ περισσότερο δεν είμαστε ΕΧΘΡΟΙ.

Μπορούμε να αναζητούμε και να βρίσκουμε τα πολλά που μας ενώνουν!
Να λύνουμε τίμια και δημοκρατικά τις διαφωνίες μας!
Να χαράζουμε όλοι μαζί το μέλλον μας!
Αυτό σημαίνει ότι σκεφτόμαστε!
Αυτό σημαίνει ότι έχουμε Δημοκρατία!
Αυτό σημαίνει ότι είμαστε ελεύθεροι άνθρωποι!
Αυτό σημαίνει αληθινή πρόοδο!
Κι αυτόν το δρόμο οφείλουμε να τον συνεχίσου με και να τον 

ολοκληρώσουμε!

ΤΟ ΠΑΣΟ[14
ρρρ ία  το παρόν - ελπίδα για το μέλλον



ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ

συνεχίζουμε
δημιουργούμε
ολοκληρώνουμε

ΣΤΗ ΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ

ΠΑΣΟΚ

ΠΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ

1989-1992
η κρκημη τετραετία

ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ
σιγουριά για το παρόν - ελπίδα για ίο μέλλον


