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ΜΗΝΥΜΑ 
του Προέδρου 

και του 
Εκτελεστικού Γραφείου 

του ΠΑΣΟΚ 
Μπροστά στην αναμέτρηση των Ευρωεκλογών, 
εκφράζοντας τις αποφάσεις του Συνεδρίου του 

ΠΑ.ΣΟ.Κ., απευθυνόμαστε στις Ελληνίδες και στους 
Έλληνες, μέσα και έξω από την πατρίδα, με τη 
βεβαιότητα μιας καινούριας Νίκης του Λαού. 

Μιας Νίκης που θα στηρίξει καθοριστικά την Αλλαγή, 
που συντελείται στην Ελλάδα, και θα υποστηρίξει 
αποφασιστικά τον αγώνα για την Αλλαγή και στις 

σχέσεις μας με την Ε.Ο.Κ. 

Απελπισμένα, αλλά μάταια, η Δεξιά επιχειρεί να 
γυρίσει πίσω τη χώρα μας στις μέρες και στα έργα 
της, που τόσο έχει νιώσει ο λαός στην ίδια τη ζωή 

του. 
Προσπαθεί η Ν.Δ. να ξαναφέρει τη χώρα μας στο 

άρμα της εξάρτησης στους ξένους, στην υποταγή στην 
Ε.Ο.Κ., στη λιτότητα για τους εργαζόμενους, στον 

αυταρχισμό, στη χλιδή για τους λίγους, στο διχασμό 
_ .του λαού, στην αποδυνάμωση του έθνους. 
Ο Λαός έχει μνήμη και κρίση. Και θα δώσει για μια 

ακόμα φορά αποστομωτική απάντηση στα φαντάσματα 
του παρελθόντος. 

—Για να κατοχυρώσει τις δημοκρατικές κατακτήσεις 
—Για να περιφρουρήσει τις Αλλαγές από την επίθεση 

της Δεξιάς και του κατεστημένου. 
—Για να ακούγεται περήφανη η φωνή της Ελλάδας, η 

φωνή της Ανεξαρτησίας, της Ειρήνης και της 
Δημοκρατίας. 

—Για να συνεχίσουμε τώρα τη μάχη της πατρίδας μας 
ενάντια σε δομές και λειτουργίες της Ε.Ο.Κ. που δεν 
καλύπτουν τους αγρότες μας, που δεν προστατεύουν 

τη βιομηχανία μας και τους μικρομεσαίους, που 
εισάγουν την ανεργία στη χώρα μας. 

Μπορεί η Ελλάδα της Αλλαγής να δώσει τη μάχη της 
αυτοδύναμης οικονομικής ανάπτυξης από καλύτερες 

θέσεις και να νικήσει. 
Και αυτή η Νίκη θα είναι Νίκη του Λαού. 

Αθήνα 18 Μάη 1984 

ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ 
ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΖΩΗ 

Στο δύσκολο αλλά νικηφόροΗαγώνα για την εθνική 
ανεξαρτησία και την κοινωνική αλλαγή το ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

θεωρεί τη νέα Γενιά αξιόμαχη και πρωτοπόρο 
δύναμη, με υυηλό επίπεδο ευθύνης 

και πολιτικής ωριμότητας. 
Με συνέπεια, απ τη διακήρυξη της 

L J του Σεπτέμβρη του 1974 μέχρι 
και το 1981 αλλά και στην περίοδο 
της κυβερνητικής του θητείας, κατο
χύρωσε τους στόχους του νεολαιίστι
κου κινήματος που συγκροτήθηκαν 
μέσα από μακρόχρονη αγωνιστική 
ποοεία. 

Στον τομέα της Απασχόλησης 
η Κυβέρνηση της Αλλαγής : 

* 
ϋ^,Προώθησε πρόγραμμα για δη
μιουργία 20.000 θέσεων εργασίας για 
την απασχόληση των νέων. 
D Καθιέρωσε πρόγραμμα κοινωνι
κού τουρισμού το 1983 για 20.000 νέ
ους άνεργους και εργαζόμενους και 
το 1984 για 40.000 νέους σχεδόν δω-

tí Προωθεί την ανάπτυξη παραγω
γικών πρωτοβουλιών από Συνεταιρι
στικές Μονάδες Νέων Επιστημόνων, 
ειδικευμένων εργατών και ανειδίκευ
των ανέργων νέων. 
Π Ενίσχυσε τη ΓΣΕΕ και 10 εργατι
κά κέντρα για δημιουργία πολιτιστι
κών Λεσχών για την εργαζόμενη Νε
ολαία. 
D Καθιέρωσε το Εθνικό Σύστημα 
Προστασίας των νέων απ την Ανερ
γία. 
Π Συγκρότησε 32 οικολογικές Μο
νάδες νέων επιστημόνων και φοιτητών 
για πρότυπες έρευνες σε σχέση με το 
περιβάλλον και τις απαιτήσος της Νέ
ας Γενιάς. 

Στον τομέα της Παιδείας 

Ή παιδεία είναι υπόθεση όλου του 
Λαού και αποτελεί, για μας, θεμέλιο 
της Αλλαγής, κι η μέριμνα για την εκ
παίδευση είναι υπόθεση του Κράτους. 
Σης βασικές μας αυτές κατευθύνσεις: 
• Οι δαπάνες για την εκπαίδευση απ 
τον τακτικό προϋπολογισμό αυξήθη
καν κατά 29,3% και στο πρόγραμμα 
Δημοσίων Επενδύσεων κατά 72,5%. 
• Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. κατάρ
γησε ης εξετάσεις ανάμεσα στο Γυ
μνάσιο και το Λύκειο, ανάμεσα στο 
Γενικό και Τεχνικό Λύκειο. Πήρε μέ
τρα για τον επαγγελμαηκό προσανα
τολισμό και καθιέρωσε το ενιαίο πο
λυκλαδικό Λύκειο καθώς και το Με-
ταλυκειακό Σχολείο για να υπάρξουν 
δωρεάν, ίσες κι ισότιμες ευκαιρίες 
προετοιμασίας vta τα ΑΕΙ και τα TEI 
για όλους τους νέους και ης νέες μας 
σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας. 
• Η σημαντικότατη επιτυχία των παι
διών που παρακολούθησαν τα Μετα-
λυκειακά κέντρα αποδείχνει ότι το 
ΠΑΣΟΚ. χτύπησε αποφασιστικά κι α
ποτελεσματικά την Παραπαιδεία. 
• Ο νόμος 1404/83 αναδιοργανώνει 
και αναβαθμίζει την ανώτερη τεχνική 
εκπαίδευση που είχε επικίνδυνα υπο
βαθμιστεί με τα ΚΑΤΕΕ, και τα προ
γράμματα σπουδών τους που προσ- ^ Η Η 

διορίζονταν μέχρι τώρα από τη Διε
θνή Τράπεζα. 
• Ο Νόμος Πλαίσιο 1268 για τα ΑΕΙ 
διασφαλίζει την ισόπμη συμμετοχή 
των φοιτητών κι όλων των φορέων της 
πανεπιστημιακής κοινότητας, κατοχυ
ρώνει την πλήρη και ουσιαστική αυ
τοδιοίκηση τους, συνδέει τα ΑΕΙ μας 
με την παραγωγή και την αυτοδύνα
μη ανάπτυξη του τόπου μας, και χτί
ζει τις προϋποθέσεις για την εθνική 
ανεξαρτησία του λαού μας. 

Με τη λειτουργία του ΕΣΑΠ εξα
σφαλίζεται ο επιθυμητός κοινωνικός 
έλεγχος των ΑΕΙ. Αναβαθμίσθηκαν οι 
παιδαγωγικές Σπουδές και οι σπου
δές φυσικής αγωγής με την ίδρυση 
των αντίστοιχων Πανεπιστημιακών 
Τμημάτων. 

Παράλληλα ξεκίνησε η διαδικασία 
ίδρυσης 4 νέων πανεπιστημίων στο 
Αιγαίο, το Ιόνιο, τη Θεσσαλία και στην 
Αττική το Ατηκό Πανεπιστήμιο, κύτ
ταρο διεπιστημονικής δουλειάς στους 
τομείς της τεχνολογίας και της ανά
πτυξης. Kite» 

Οι δαπάνες για την ιατροφαρμα-
κευπκή περίθαλμη για κάθε φοιτητή 
kEí ήταν το 1981 108.500 και το 

t84 254.000, δηλ. αύξηση 134% 
ι σε σταθερές ημές 27%. 

Στο τομέα του Πολιτισμού 
Το ΠΑΣΟΚ. εργάζεται για τη στή

ριξη και δημιουργία «πολιτιστικού δι
κτύου» με αντίστοιχο εξοπλισμό στα 
κέντρα Νεότητας, ης Λέσχες πολιτι
σμού, τα πνευμαηκά κέντρα και τις 
κοινότητες νέων: 
• Προώθησε ειδικό πρόγραμμα για 
τον εμπλουτισμό της δραστηριότητας 
των κέντρων Νεότητας (μουσική, χο
ρός, ζωγραφική, θέατρο). 
• Καθιέρωσε την αντίλημη για τη νε
ανική ζωή στην τηλεόραση και οι ε
ρευνητικές μελέτες ήδη βρίσκονται 
στο τελικό στάδιο. 
• Ενισχύει τα θεατρικά περιοδικά, τις 
μουσικές εκδηλώσεις και πς ευρύτε
ρες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις στην ε
παρχία και τα αστικά κέντρα. 

Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. αγωνίζεται να πε
ριορίσει την επίδραση του ξενόφερ
του μοντέλου ζωής και παράλληλα 
ενθαρρύνει την ανάπτυξη ελληνο
κεντρικού πρότυπου ζωής, δράσης 
και πολιτισμού. 
• θεσμικά μέτρα 

Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. καθιέ
ρωσε την μήφο στα 18 αποδείχνον
τας στην πράξη ότι αναγνωρίζει την 
πολιτική ωριμότητα της νέας γενιάς. 
• θέσπισε τον πολνηκό γάμο ως ισό-

ημο και ισόκυρο με το θρησκευτικό. 
• Αύξησε τη σπουδαστική άδεια από 
6 σε 14 εργάσιμες μέρες. 
• Σήμερα λειτουργούν 45 κέντρα ερ

γαζόμενης Νεότητας στα οποία φοι-



τούν 21.023 νέοι, ενώ χορηγήθηκαν 
για γαμήλια δώρα και χρηματικά βρα
βεία (σε φοιτητές και σπουδαστές) 
383 εκ. δρχ. και 15,5 εκ. δρχ. αντί
στοιχα. 

Συγκεκριμένα μέτρα πάρθηκαν α
κόμη για τη στρατευμένη νεολαία 

μας. 
• Η Θέσπιση του νέου στρατιωτικού 
Κανονισμού κατοχυρώνει την αξιο
πρέπεια και το σεβασμό της προσω
πικότητας του φαντάρου, συμβάλλει 
στο αξιόμαχο των Ενόπλων Δυνάμε
ων και εξασφαλίζει την ενότητα του 
λαού και στρατού. Χορηγούνται ανα
βολές σπουδών για όλες ης ξένες χώ
ρες με καθαρά, αντικειμενικά κριτή
ρια, και δόθηκαν διευκολύνσεις για 
την αποπεράτωση σπουδών σ όσους 
είχαν εξαντλήσει το χρόνο αναβολής. 
• Η κατάταξη και κατανομή των κλη
ρωτών γίνεται σήμερα με αδιάβλητο 
μηχανογραφικό σύστημα με βάση τις 
ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων και 
τα προσόντα του στρατευμένου. 
• Πενταπλασιάσθηκαν οι αποδοχές 
5ων οπλιτών. Ιδιαίτερη μέριμνα πάρ
θηκε για του έγγαμους οπλίτες (από 
3.000 δρχ. έως 7.500 δρχ. το μήνα) 
Υπερδιπλασιάσθηκαν τα κονδύλια για 
τη σίτιση. 
• Παρέχεται υγειονομική, νοσοκο
μειακή, φαρμακευηκή και οδονηατρι-
κή περίθαλυ,η στις οικογένειες από
ρων οπλιτών. 
• Καθιερώθηκε η πολτηκή περιβολή 
εκτός στρατοπέδου. 
• Οι εισαγωγικές εξετάσεις σης στρα
τιωτικές σχολές εντάχθηκαν στο γενι
κό σύστημα εισαγωγής σης Ανώτατες 

Σχολές. 
Στο πλαίσιο της Λαϊκής Επιμόρ

φωσης δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην 
ανάπτυξη τμημάτων για τα προβλήμα
τα της Νέας Γενιάς, για τον επαγγελ-
μαηκό προσανατολισμό και την ποιό
τητα ζώης. 

Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. έδωσε και δίνει κα
θημερινά με συνέπεια τη μάχη για 
ν' απελευθερώσει τη δυναμική, ης 
δημιουργικές ικανότητες, ης τολμη
ρές πρωτοβουλίες, και τη φαντασία 
της ώριμης κι υπεύθυνης νέας γε
νιάς μας και να της εξασφαλίσει τις 
προϋποθέσεις για την πρωταγωνιστι
κή της συμμετοχή στο χτίσιμο μιας 
καινούριας Ελλάδας. 

Η Νέα Γενιά της πατρίδας μας yn-
φίζει ΠΑ.ΣΟ.Κ. γιατί: 

Λέει το μεγάλο ΝΑΙ 

• στην Αλλαγή 
• στην αυτοδύναμη ανάπτυξη 
• στην προστασία των εθνικών συμ
φερόντων 
• σης δυνάμεις της ανεξαρτησίας, της 
Ειρήνης, της δημοκρατίας, της προό
δου. 

Λέει το μεγάλο ΟΧΙ 

• στη συντήρηση και την οπισθοδρό
μηση 
• στην πολιτική της υποτέλειας του 
YESMENjou «ανήκομεν» «εις την 
Δύσιν». 
• σης δυνάμεις της αντίδρασης, της 
ολιγαρχίας, του αυταρχισμού της ε
ξάρτησης. 

Η ΝΕΟΛΑΙΑ ΜΑΣ ΣΤΗΡΙΖΕΙ 
ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 17 ΙΟΥΝΗ 

ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ 



17 ΙΟΥΝΗ 

ΚΑΙ a m i 
Η ΝΙΚΗ 

ΘΑ ΕΙΝΑΙ 
ΝΙΚΗ 

ΤΟΥ ΛΑΟΥ 


