
Φίλες και Φίλοι μας,

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

Είμαστε σίγουροι για τη νέα νίκη,που μαζί θα κατακτήσουμε, 
ώστε 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 
κάθε 'Ελληνα, στις πόλεις και στα χωριά.

Το πρώτο μέλημα όλων μας, ιδιαίτερα αυτές τις μέρες, που λίγο 
πολύ έχει ξεκινήσει ο εκλογικός αγώνας, είναι να διαφυλάξουμε 
την ομοψυχία και την ενότητα του Λαού.Αυτός ο τόπος έχει τα - 
λαιπωρηθεί αφάνταστα από το διχασμό. Οι δυνάμεις της αντίδρασης 
και οι ξένοι "προστάτες" διαιρούσαν το Λαό για να πολλαπλασιά
ζουν τις δυνατότητες επιβολής τους πάνω σ'αυτόν. Ταυτόχρονα μ' 
αυτό τον τρόπο επιχειρούσαν να κρύβουν τις πραγματικές αντιθέ- 
σεις από την εκμετάλλευση -όλων των εργαζομένων από^τους ελά
χιστους που είχαν όμως μέγιστα συμφέροντα.

Φίλες και Φίλοι,

Εσείς, που αγωνίζεσθε να διασφαλίσετε τίς δημοκρατικές κατα
κτήσεις του Λαού, να περιφρουρήσετε τις αλλαγές, εσείς που ξέ
ρετε, ότι η τύχη της πατρίδας μας βρίσκεται στα δικά σας χέρια, 
είμαστε σίγουροι, ότι θα αγωνιστείτε και, πάλι με αυταπάρνηση.
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^  Κ ι\ ιΙ  \  __ »Γ > ττ̂ «*τΐίι\.^^απαραίτητος δυναμισμός, ο έκδηλος ενθουσιασμός δεν̂ μπσβ-β-ί·· 
να φτάνει τα όρια του φανατισμού που τραυματίζει τις ανθρώ
πινες σχέσεις.

Κι αν ακόμα ο διπλανός σας αγρότης, ο συνάδελφός σας στο 
εργοστάσιο, στο γραφείο, στο εργοτάξιο, ο επιχειρηματίας, 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.

Υπάρχουν άλλωστε τόσα επιχειρήματα ώστε ο δημοκρατικός διάλογος
<·

που είναι πάντα η καλύτερη λύση, είναι και το μεγαλύτερο 
δικό μας όπλο.

Μην ξεχνάτε ποτέ ότι οι εκλογές θα μας δώσουν τη νίκη και τη 
δύναμη στη Βουλή αλλά ότι χρειάζεται η ενότητα του Λαού ώστε 
η εξουσία από τους ίδιους τους πολίτες να ολοκληρώσει το δη
μιουργικό έργο της Αλλαγής.

Φίλες και Φίλοι,

Εσείς που δεν αποφασίσατε ακόμα ή που δυσκολεύεστε να ξεπε- 
ράσετε διαμορφωμένες από χρόνια καταστάσεις και αντιλήψεις, 
εσείς που ψηφίσατε άλλο κόμμα, εσείς που ψηφίσατε τη Ν.Δ., 
πρέπει να γνωρίζετε, ότι, μ'εσάς που δεν ανήκετε στην ολιγαρ
χία του πλούτου, δεν μας χωρίζει τίποτα.

Αντίθετα υπάρχουν τόσα που μας ενώνουν :
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- Ο πατριωτισμός που δεν τον αμφισβητούμε από κανένα Έλληνα, 
αλλά που σίγουρα τώρα παίρνει τις σωστές του διαστάσεις.

Είμαστε σίγουροι ότι συμφωνείτε μαζί μας ότι δεν μπορεί κανείς
να διαπραγματεύεται την Εθνική μας Ανεξαρτησία, δεν επιτρέπε-

, Κ ι
ται να αφήσουμε την Κύπρο στο έλεος του Αττίλα^ των ξένων 
συμφερόντων, κα.ι_Γ.η,ς εσωτερ ική ς—δΐτβι-μάχης·-

Χρειάστηκε να περάσουν 40 ολόκληρα χρόνια για να τιμήσουμε 
την εποποιία της Εθνικής Αντίστασης ενάντια στούς κατακτητές. 
Χρειάστηκαν σχεδόν 40 χρόνια για να αποκτήσουν πάλι Πατρίδα 
και φροντίδα οι πολιτικοί πρόσφυγες.

Μόνο με ένα Λαό ενωμένο μπορεί να προασπίσεις την εδαφική 
ακεραιότητα της χώρας.

- Η προσπάθειά μας για την Ειρήνη, που έχει κινητοποιήσει εκατομ· 
μύρια ανθρώπους, που αγωνίζονται να παραμείνουν άνθρωποι χωρίς 
να χωρίζουν τους πυραύλους σε καλούς και κακούς.

- 0 συνεχής αγώνας μας για τη Δημοκρατία που δεν θα ξαναεπιτρέ- 
ψει τα γνωστά φακελλώματα, για την Ελευθερία χωρίς διώξεις.

Η Δημρκρατία σήμερα με την κορυφαία επιλογή μας για την αναθεώ
ρηση του Συντάγματος κατοχυρώνεται. Ενισχύεται η ΛαΙ'κή Κυριαρχία 
και ο κορυφαίος θεσμός της,το Κοινοβούλιο.
Εξαλείφονται από το Σύνταγμα τα τελευταία κατάλοιπα της Ελέω 
Θεού μοναρχίας, σύμφωνα με τα οποία και ανάμεσα στ'άλλα ο Πρόε
δρος της Δημοκρατίας θα μπορούσε να διορίσει ακόμα και τον 
"κηπουρό των Ανακτόρων"ώς.Πρωθυπουργό.

Τώρα το Κοινοβούλιο ανακτά τις υπερεξουσίες που είχαν εκχωρηθεί
σε ένα πρόσωπο και που τώρα θα ασκούνται από αυξημένη πλειοψηφία 
της Βουλής#πολύ μεγαλύτερη από αυτή που απαιτείται για τη στήριξη μιας
Κυβέρνησης.
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Έτσι καταξχώνεται ο πολυκομματισμός, η πολυφωνία, βασικά συστα
τικά στοιχεία του Δημοκρατικού Κοινοβουλευτικού Πολιτεύματος.

Η επιλογή μας για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας δεν ήταν άρνηση 
του χθες αλλά θέση για το αύριο. Βρίσκεται σε πλήρη αντιστοιχία 
με την πράξη για την αναθεώρηση του Συντάγματος.

Ενώ η Ν.Δ. ήθελε πάντα πολιορκημένους τους θεσμούς ή πρόσωπα 
σ'αυτούς που να συμβολίζουν τη Ν.Δ.^ έμείς αναζητήσαμε πρόσωπο, 
που να συμβολίζει τη Δημοκρατία, την Ελευθερία, τη Δικαιοσύνη.

Τον αδέκαστο δικαστή, τον αγωνιστή της Δημοκρατίας και της 
Ελευθερίας.

Προσβλέπουμε σ'ένα Κοινοβούλιο που θα ενισχύεται συνεχώς και 
δεν θα κηλιδώνεται από γνωστές ανίερες πράξεις, σαν κι αυτές 
του 1965. Πράξεις που φαλκίδευαν τη θέληση του Λαού. Ενός Λαού 
που ψήφιζε το Γέρο της Δημοκρατίας και έβλεπε ερήμην του τους 
κατεψυγμένους Πρωθυπουργούς της συνωμοσίας, της Αυλής και των 
ξένων πατρώνων.

Τώρα η παράταξη της Ν.Δ. και ο τύπος της επικαλούνται το Βενιζέλ 
τον Γεώργιο Παπανδρέου, τον Πλαστήρα και τόσους άλλους Δημοκρά
τες .

Θυμηθείτε τί έλεγαν γι'αυτούς και κυρίως τί έκαναν εναντίον 
τους^όταν ζούσαν. Πότε έλεγαν την αλήθεια, τότε ή τώρα;
Απλώς,πάντα έλεγαν ψέμματα.

Τώρα οι πληρωμένοι ξένοι προπαγανδιστές τους οι Σόγιερς και 
ΣΙΑ επιστράτευσαν το ψεύδος και το συκοφαντία. Πληρώνουν πανά
κριβα σ'αυτούς για να γλυτώσουν την πληρωμή στο Λαό.

Μάταια όμως.

Ενωμένοι και εσείς που μας ψηφίσατε και εσείς που δεν μας είχατε
·/·
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ψηφίσει, τώρα μαζί με τη νέα νίκη, θα βοηθήσετε να πετύχουν 
οι Αλλαγές στην Οικονομία, στην Κοινωνία.

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

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

Είμαστε ευχαριστημένοι; Φυσικά όχι. Πρέπει να κατέβει σε μονο
ψήφιους αριθμούς και αυτό προγραμματίζουμε για τη νέα τετραετία.

Προσπαθούμε λοιπόν να συγκρατήσουμε τις τιμές ενώ ταυτόχρονα 
με την ΑΤΑ και τις μεγάλες φορολογικές απαλλαγές προστατεύσαμε 
και αυξήσαμε το εισόδημα του εργάτη, του υπάλληλου, του μισθω
τού.

Ρίξαμε το βάρος στη βελτίωση των συνθηκών δουλειάς των εργαζο
μένων με το πενθήμερο, τη σταθερή μείωση τσυ χρόνου εργασίας, 
πσυ αποτελεί μόνιμο στόχο, την καθ'έρωση σταθερής άδειας, με την 
υγιεινή εργασίας και την καλύτερη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, 
με τα επιδόματα για τους νέους και τη δημιουργία θέσεων απασχό
λησης.

*

Αποκαταστήσαμε τη δανειοληπτική ικανότητα της χώρας. Μπορούμε 
λοιπόν να προσφεύγουμε για παραγωγικές επενδύσεις στον εξωτερικέ 
δανεισμό, χωρίς τους κινδύνους που είχε η χώρα πριν, χωρίς εξάρ
τηση και πολιτικσύς όρους.

*
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Το Εθνικό Εισόδημα, που είχε πάρει την κάτω βόλτα, στην τελευταία 
τριετία της Ν.Δ., τώρα άρχισε να αυξάνεται όχι βέβαια με άλματα, 
αλλά σταθερά και με συνέχεια.

*

Μπορούμε με περισσότερη προσπάθεια να εκσυγχρονίσουμε περισσό
τερο τη βιομηχανία και τη γεωργία μας. Μπορούμε να αξιοποιησουμε 
περισσότερο τα πλεονεκτήματα της χώρας μας. 0 Αχελώος, 0 Αμβρα- 
κικός, η Αλουμίνα και τόσα άλλα έργα πνοής που δρομολογήθηκαν 
μαζί με τα μικρά και μεγάλα έργα υποδομής και κοινωνικού εξοπλι
σμού που έχουν κάνει τη χώρα μας απέραντο εργοτάξιο, είναι σε

ν<3-θέση να διευρύνουν συνεχώς το εθνικό εισόδημα, ώστε'Γκατανέμεται 
δικαιότερα.

Ανοίγοντας το πακέττο της τεχνολογ ίας, δημιουργούμε συνεχώς 
νέες θέσεις απασχόλησης για να χτυπήσουμε τη μάστιγα της ανερ- 
γ ίας.

Παλ.ιότερα είχαν ανοίξει τις πόρτες της χώρας διώχνό^ας 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 εισβάλλουν τα ξένα προ'ι'όντα.
Έτσι τα Ελληνικά προι'όντα εκτοπίζονταν, οι επιχειρήσεις έγιναν 
προβληματ ικές και η ανεργία μπήκε μαζί με τα ξένα προΙ’όντα μέσα 
στη χώρα.

Τώρα ανορθώνονται οι προβληματικές επιχειρήσεις, ώστε να μειωθεί 
ο κίνδυνος της ανεργίας.

Τώρα δεν επιτρέπουμε πια παγωμένες πιστώσεις που οδηγούσαν τα 
δάνεια των Ελληνικών Τραπεζών μέσ^των πλουτρκρατών στις Τράπε
ζες της Ελβετίας.
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Τώρα υπάρχει κοινωνικός έλεγχος στη διαχείριση των χρημάτων 
των Τραπεζών, που προκύπτουν από τον ιδρώτα σας.

Τώρα, ρ ι  μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που παρήγαγαν το 50% στη 
μεταποίηση και έπαιρναν μόνρ το 4% των δανείων από τις Τράπεζες, 
έχουν ισότιμη.μεταχείριση.

Είναι αλήθεια ότι κουραστήκαμε για να αλλάζουμε τις παληές 
συνήθειες της πιστωτικής πολιτικής.

Η κοινωνικοποίηση όμως του Δημόσιου Τομέα και τα Εποπτικά 
Συμβούλια δεν αφήνουν τα πράγματα στην τύχη τους. Η συμμετοχή, 
η κυρίαρχη συμμετοχή των εργαζομένων και των άλλων παραγωγικών 
τάξεων καθώς και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποτελούν εγγύηση.

Όπως εγγύηση για την ανάπτυξη και τη δημιουργία απρτελεί 
το πρόγραμμα, πενταετές και μονοετές που καταρτίζεται πάλι με 
τη συμμετοχή αυτών που τους^αφ^ούν αλλά και με υπεύθυνους αρμό
διους επιστήμονες, που έχουν σπουδάσει ακριβώς γι'αυτό.

*

Αυτή η ΛαΤκή συμμετοχή είναι για μας η πιο γνήσια ασφαλιστική 
δικλείδα ώστε να μην επιτραπεί και πάλι στους λίγους - ανεξάρ
τητα, αν θα είναι αυτοί ή οι άλλοι - να σχεδιάζουν και σε όλους 
τους άλλους, εσάς, να εκτελείτε.

Προσπαθούμε να κάνουμε πράξη τρ σύνθημα ή καλύτερα το μήνυμα:

Με το Λαό για το Λαό

Με τον άνθρωπο για τον άνθρωπο

Δημιουργήσαμε τα Νομαρχιακά Συμβούλια, στους νομούς, τα συνοι
κιακά συμβούλια στις πόλεις, τις λαΐ’κές συνελεύσεις στα χωριά.
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Είναι μια καλή μόνο αρχή που πρέπει και μπορεί να ενισχυθεί 
με γνήσια αποκέντρωση που και τη δημοκρατ ία να προωθήσει και 
την αποτελεσματικότητα και τις σύγχρονες μεθόδους να εγγυηθεί.

*

Αυτός ο συνδυασμός της Δημοκρατίας του εκσυγχρονισμού και της 
αποτελεσματικότητας μπορεί να βρει την πιο τέλεια μορφή τρυ 
στην ύπαιθρο. Κι'αυτό γιατί οι παραδοσιακές σχέσεις, η οικογε
νειακή προσπάθεια δεν αλλοτριώθηκαν από τον καπιταλισμό. Απει- 
λήθηκαν με αφανισμό, έγιναν αντικείμενο εκμετάλλευσης 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.

Είναι αστείο να επιχειρούν τώρα οι εκμεταλλευτές .των αγροτών 
μας να εμφανίζουν το συνεταιρισμό σαν τον μπαμπούλα της ατομι
κής ιδιοκτησίας. Ακριβώς η ατομική ιδιοκτησία είναι το άλφα 
και το ωμέγα του συνεταιρισμού, ενώ ήταν πάντα ο αντίπαλος της 
μεγάλης καπιταλιστικής εκμετάλλευσης.

Τί ακριβώς έγινε στη Δύση ; Οι μεν καπιταλιστές, οι εκμεταλλευ
τές ενώθηκαν φτιάχνοντας τις μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες 
και οι δημιουργοί, οι παραγωγοί προσπαθούν να επιβιώσουν σαν 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή να ενώσουν τις προσπάθειές τους 
με συνεταιριστική ή κοινοπρακτική μορφή.

Για μας που η πρότασή μας είναι η μικτή οικονομία, υπάρχει 
αντίπαλος, και αυτός είναι η πλουτοκρατία και οι μεσάζοντες 
που απειλούν πράγματι τους παραγωγούς και την ατομική ιδιοκτησία

·/.
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Ο εξανεμισμός της αξίας της αγροτικής γης και η εξώθηση στο 
ξεπούλημα της γης ήταν και είναι πάντα ο στόχος τους. Η κατοχύ
ρωση 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^ κεφαλαίου και των αερι
τζήδων και ότι θα έπαιρνε μέτρα για να προστατέψει όλους τους 
άλλους από αυτούς.

Τότε θα ήταν πιστευτή. Αλλά τότε δεν θα ήταν αυτή που είναι.

*

Εκείνοι ήθελαν ένα αυταρχικό συγκεντρωτικό κράτος με λίγο 
παρακράτος - θυμηθείτε την "καρφίτσα", τους ελπιδοφόρους νεα
νίες, τα τρίκυκλα, τους Γκοτζαμάνηδες, τους γορίλλες, τις αύρες 
κ.λ.π. - που να εξυπηρετεί τα μεγάλα συμφέροντα.

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 προτεραιότητά μας, η πρώτη προτεραιότητα βρίσκεται 
στην Κοινωνική Πολιτική.

Η Υγε ία παύει πια να αφήνεται στην τύχη,τηνεμπορευματοποίηση, 
στην αδιαφορία ή στο γνωστό "φακελλάκι". Τώρα το Ε.Σ.Υ.προχωράει 
Τα Κέντρα Υγείας ρλρκληρώνονται μέσα στο 1985; - τα πρώτα άρχι
σαν να λειτουργούν^ τα εξωτερικά ιατρεία λειτουργούν ανθρώπινα, 
τα εργαστήρια και τα χειρουργεία, τα ασθενρφόρα, συνεχώς αυξά
νουν, ο εξοπλισμός γίνεται°πιο άρτιος που μπορεί να απαντηθεί 
σήμερα στην Ευρώπη, οι εφημερίες αλλάζουν, η ηλεκτρονική επεξερ
γασία μπαίνει στο χώρο της περίθαλψης, παντού χτίζονται νέες
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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 επιλργή πελατών ή άγρα θηραμάτων.

Η δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και στην ύπαιθρο είναι 
μια προσφορά που οφειλόταν στον αγροτικό κόσμο. Το Ε.Σ.Υ. υπο
στηρίζεται με την παράλληλη ανάπτυξη της Εθνικής Φαρμακοβιομη- 
χανίας και της Κρατικής Φαρμακαποθήκης.

*

Οι συντάξεις έχουν γίνει σχετικά ανθρώπινες, πάντως έχουν πολ
λαπλασιασμέ ί . Η Ελληνίδα αγρότισσα έχει τώρα τη δική της σύντα
ξη. Οι λεγόμενοι απόμαχοι της ζωής, αυτοί δηλαδή που δημιούργη
σαν ό,τι υπάρχει στον τόπο σήμερα, βρίσκονται στην πρώτη γραμμή 
του ενδιαφέροντος της Πολιτείας.

*

'Εχει τελειώσει πια ανεπιστρεπτί η εποχή που ολόκληρες κοινω
νικές ομάδες του πληθυσμού θεωρούνταν οι απόκληροι της κοινω
νίας.. Τώρα υπάρχει πρόνοια, που καθημερινά αγκαλιάζει όλο και 
περισσότερο τις λεγάμενες ευπαθείς ομάδες.

Η εγκληματική αδιαφορία που απομόνωνε ή εγκατέλειπε στην τύχη 
τους τους ψυχικά πάσχοντες, τους ανάπηρους, τα λεγάμενα απρο
σάρμοστα παιδιά κλπ. έχει παραχωρήσει τη θέση τους στη στοργή 
και στη μέριμνα του Κράτους.
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Αντί για τη μεμονωμένη φιλανθρωπία, καθιερώσαμε την ανθρωπιά 

του Κράτους.

Αντιατρέψαμε το δόγμα της αλλοτριωμένης κοινωνίας που ήθελε 
για το κυνήγι του άπληστου κέρδους να προσαρμόσει τσ περιβάλλον 
στην "ανάπτυξη" και τον άνθρωπο σ'αυτό το αλλοτριωμένο "περιβάλ
λον".

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 απροσάρμοστα παιδιά και άνθρωποι αλλά προσαρμόσιμες κοινω
νίες.

Να γιατί τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι ελευθερίες του ατόμου, 
η ισότητα των φύλων, η εξάλειψη των διακρίσεων κυριαρχούν στις 
επιλογές μας.

*

Ακριβώς γι'αυτό το λόγο ρίξαμε το βάρος μας στην ανθρωπιστική 
παιδεία που τώρα έχει αρχίσει να πρσβάλλεται και να διαπνέει 
όλες^'βαθμίδες της συστηματικής μετάδοσης των γνώσεων, της εκπαί
δευσης.

Επειδή η παιδεία, ο συνολικός πνευματικός πλούτος του Λαού μας,
είναι το θεμέλιο της Ανάπτυξης αλλά και κοινωνικό αγαθό, έχει

/ 1
αρχίσει να ανοίγει σε όλους. 0 εκδημοκρατισμός ήτάν 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 συγγραμμάτων των οικογενειοκρατούμενων Πανεπιστημίων
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που επιβίωναν μαζί με το περιβόητο "σπουδαστικό της ασφάλειας".

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

*

στους δρόμους.Πο.ιός δεν ικανοποιήθηκε, όταν είδε να επαναλαμβάνετα,ίϊη πλημμυρίδα 
από νέους αλλά και ηλικιωμένους που ανεκάλυψαν μαζί με μας επι 
τέλους το μαζικό αθλητισμό. Τις γυναίκες που βγήκαν από τα σπί- 
τια - δεσμωτήρια 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 τζου£τ μποξ 
στα ναρκωτικά που μπήκαν από τις κερκόπορτες που άνοιξαν αυτοί 
που εμφανίζονταν - χρόνια ολόκληρα - σαν οι θεματοφύλακες των 
παραδόσεων.

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

Τώρα πνέει και εδώ ο άνεμος της δημιουργίας. Συστηματικά και απο
κεντρωμένα ο πολιτισμός και ο αθλητισμός, η φροντίδα για τη νέα 
γενιά απλώνεται σε κάθε γωνιά της Ελληνικής γης.

*

Υπάρχουν φυσικά ελλείψεις. Παρουσιάστηκαν καθυστερήσεις. Αλλού 
έγιναν βήματα, αλλού άλματα.



. 13 .

'Εγιναν πολλά . Δεν έγιναν όλα. Τώρα μαζί θα συνετίσουμε. 
Με περισσότερη δουλειά, με λιγότερα λάθη. Τώρα σωστότερα, 
δημιουργικότερα, αποτελεσματικότερα.

Μαζί για τη Νέα Νίκη.

Και τώρα, πάλι ΠΑΣΟΚ 

για όλο και καλύτερερ μέρες.


