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ΜΗΝΥΜΑ 
του προέδρου 

και του 
Εκτελεστικού Γραφείου 

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

• Μέσα στους 30 μήνες πήραμε ση
μαντικά και θεηκά μέτρα για να κά
νουμε πράξη την ισότητα ανδρών και 
γυναικών. 

D Για να κάνουμε το δικαίωμα της 
γυναίκας στη δουλειά πραγμαπκό. 

D Πα να πάυ,ει κά9ε διάκριση σε βά
ρος σου, για να συμμετέχεις με τους 
ίδιους όρους και πς ίδιες ευκαιρίες 
με τους άνδρες σε κάθε εκδήλωση 
και δαστηριότητα της ζωής. 

• Ανοίξαμε το δρόμο, ένα δρόμο χω
ρίς επιστροφή, για τη γυναικεία απε
λευθέρωση, για την κοινωνική απε
λευθέρωση, τη δημοκρατία και τη 
δικαιοσύνη. Για να μπορείς να ανα
πτυχθείς και εξελιχθείς σύμφωνα με 
ης δυνατότητες και τις επιθυμίες σου. 
Δημιουργήσαμε τους όρους για να 
βγεις από την αφάνεια, την παθηπκό-
τητα, για να πάμεις να είσαι πολίτης 
δεύτερης κατηγορίας. 

D Σ' αυτούς τους 30 μήνες έγιναν 
πολλά απ' αυτά που η Πολιτεία οφεί
λει στη γυναίκα. Έχουν γίνει όλα; Έ
χουν αποδώσει όλα τα μέτρα; 'Οχι α
κόμα. Μένουν πολλά που πρέπει να 
γίνουν και χρειάζεται μεγάλη προσπά
θεια για να αλλάξει η νοοτροπία και 
για να πάρει η γυναίκα τη θέση που 
της ταιριάζει και δικαιούται στην κοι-

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ 
ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΡΑΞΗ 

Ελληνίδα, 
το ΠΑ.ΣΟ.Κ. με τη δικιά σου yncpo και τη δικιά σου 

Κυβέρνηση, την Κυβέρνηση της Αλλαγής, δίνει 
τη μάχη για να α λ λ % ι γ ι ζωή και τη μοίρα 

της Ελληνίδας γυναίκας. 

νωνία. Έχουν μπει, όμως, τα θεμέλια 
και η γυναίκα μαζί με τον άνδρα, μέ
σα από το μαζικό κίνημα δημιουργεί 
τους όρους και πς προϋποθέσεις για 
μια κοινωνία ισότητας και δικαιοσύ
νης. 

Ας θυμηθούμε τι έγινε σ αυτούς 
τους 30 μήνες. | 

• Ιδρύθηκε γραφείο ειδικής συμβού
λου του Πρωθυπουργού για το γυναι
κείο ζήτημα. 

• Ιδρύθηκε το Συμβούλιο ισότητας 
των δυο φύλων, με σκοπό να προω
θήσει και πραγματοποιήσει τη νομι
κή και ουσιαστική ισότητα των δυο 
φύλων και συγχρόνως για να ελέγχει 
την εφαρμογή της στην καθημερινή 
ζ«ή. 

κ · Ιδρύθηκαν Νομαρχιακές Επιτροπές 
ισότητας και Νομαρχιακά γραφεία Ι
σότητας. 

Για να μην παίρνονται οι αποφά
σεις στην Αθήνα. Για να γίνουν τα 
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προβλήματα των γυναικών διεκδική
σεις του μαζικού κινήματος. Για να γί
νει η λαϊκή συμμετοχή και η συμμε
τοχή της γυναίκας πράξη. 

• Προσαρμόστηκε στην αρχή της ι
σότητας και εκσυγχρονίστηκε το οι
κογενειακό δίκαιο και καταργήθη
καν οι διακρίσεις σε βάρος της γυ
ναίκας. Δημιουργήθηκε έτσι το νομι
κό πλαίσιο για την οικογένεια της ι
σότητας, της δημοκρατίας και της ί
σης συμμετοχής οης υποχρεώσεις και 
τα δικαιώματα. 

• Καθιερώθηκε με το θεσμικό νόμο 
της ισότητας στην εργασία το δικαίω
μα της γυναίκας για ίση αμοιβή και 
εξέλιξη και στον ιδιωπκό τομέα. 

• Καθιερώθηκε, για πρώτη φορά, η 
πλήρης και αυτοτελής συνταξιοδό
τηση της αγρόπσσας, το επίδομα το
κετού και το δικαίωμα συμμετοχής 
της στο αγροτικό και συνεταιριστι
κό κίνημα. Μέτρα που εξασφαλίζουν 
την οικονομική ανεξαρτησία της αλ
λά και τη συμβολή της στην ανάπτυ
ξη του τόπου μας. 

• Υπογράφτηκε η διεθνής σύμβαση 
103/52 που κατοχυρώνει την πρόνοια 
της γυναίκας που εργάζεται στον ιδιω
πκό τομέα (χορήγηση βοηθήματος 
40.000 για κάθε τοκετό). 



• Ιδρύθηκαν 200 νέοι Εθνικοί Παι
δικοί Σταθμοί και 12 Βρεφονηπιακοί 
Σταθμοί. 

Λειτούργησαν και κατά τη διάρκεια 
του καλοκαιρού οι παιδικοί σταθμοί 
σης αγροηκές περιοχές. Στον τομέα 
αυτό γίνηκαν και εξακολουθούν να γί
νονται τεράστιες προσπαθείς από τη 
μεριά της Πολιτείας. Για να μπορεί 
πράγμαη η γυναίκα να δουλεύει, να 
μορφώνεται, να συμμετέχει στα κοινά. 
Για να ανατρέφονται τα παιδιά μας με 
την ευθύνη και των δυο γονιών Kat με 
υπηρεσίες-φροντίδες της Πολιτείας. 

Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. και μέσα στην ΕΟΚ 
έδωσε τη μάχη για τα προβλήματα και 
την προστασία της γυναίκας. Με πρω
τοβουλία του, στη διάρκεια της Ελλη

νικής Προεδρίας έβαλε το πρόβλη
μα της ανεργίας των γυναικών κύριο 
θέμα του διαλόγου των Κυβερνήσε
ων. 

Αγωνίστηκε και πέτυχε, κατά την α
ναθεώρηση του Προϋπολογισμού του 
Ευρωπαϊκού Κοινοηκού Ταμείου, 
(Ε.Κ.Τ.), να είναι δυνατή η χρηματο
δότηση προγραμμάτων για την επαγ
γελματική κατάρτιση των γυναικών και 
τη δυνατότητα της συμμετοχής τους 
στην απασχόληση. Το 1983 υποβλή
θηκαν και εγκρίθηκαν από το Ε.Κ.Τ. 
ειδικά προγράμματα για τις γυναίκες. 

Χρηματοδοτήθηκε η πρώτη αγρο
τοβιομηχανική συνεταιριστική μονά
δα στην Πέτρα Μυηλήνης. 

Οι Ελληνίδες γυναίκες, δεν βρίσκονται σε δίλημμα. Ξέρουν % 

πως η Κυβέρνηση της Αλλαγής είναι δικιά τους Κυβέρνηση. 
Και σκοπεύουν να περιφρουρήσουν ης κατακτήσεις τους.,, 

Ξέρουν πως με την Κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. 8α έχουν αυτές 
και οι άνδρες και τα παιδιά τους ένα καλύτερο αύριο. Σε μια 
πατρίδα ανεξάρτητη και ειρηνική. Σε μια Ελλάδα όπου όλοι 

οι πολίτες της, άνδρες και γυναίκες συμμετέχουν με τους ίδιους 
όρους και τις ίδιες προϋποθέσεις. Αυτό το όραμα γίνεται 

πράξη και η ελπίδα ζωή. 

Πληθωρισμός 

1980 25% 
1981 26% 

1982 21% 

1983 20% 

1984 18% 
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ΚΑΙ AtfTH 
Η ΝΙΚΗ 

ΘΑ ΕΙΝΑΙ 
ΝΙΚΗ 

ΤΟΥ ΛΑΟΥ 

ΨΗΦΙΣΕ ΠΑΣΟΚ 
ΣΤΗΡΙΞΕ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ 


