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Μήνυμα του προέδρου 
αι του Εκτελεστικού Γραφείου 
Μπροστά στην αναμέτρηση των Ευρωεκλογών, εκφράζοντας τις 

αποφάσεις του Συνεδρίου του ΠΑ.ΣΟ.Κ., απευθυνόμαστε στις Ελληνίδες 
και στους Ελληνες, μέσα και έξω από την πατρίδα, με την βεβαιότητα 
μιας καινούργιας Νίκης του Λαού. 

Μιας ΝβΡς 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 νοιώσει ο λαός στην ίδια 
τη ζωή του. 

Προσπαθεί η Ν.Δ. να ξαναφέρει την 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 έχετ μνήμη και κρίση. Και θα δώσει για μια ακόμα φορά 
αποστομωτγρί 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 Λβοστατεύουν την βιομηχανία μας και τους μικρομεσαίους, που 
εισάγουν^^ν ανεργία στην χώρα μας. 

Μπορεί η Ελλάδα της Αλλαγής να δώσει τη μάχη της αυτοδύναμης 
οικονομικής ανάπτυξης από καλλίτερες θέσεις και να νικήσει. 

Και αυτή η Νίκη θα είναι Νίκη του Λαού. 

Αθήνα 18 Μαΐου 1984 
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ΠΡΑΤΑ 
Η ΕΛΛΑΔΑ 

η ελλάδα της αλλαγής 
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της ανεξαρτησίας 

της ειρήνης 

της δημοκρατίας 

της συμφιλίωσης 

της ανάπτυξης 

Με την Ελλάδα της Αλλαγής 
για μια άλλη σχέση με την Ευρώπη 


