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Δημοκρατικέ Λαέ της πρωτεύουσας,
Ελληνίδες - 'Ελληνες,

Σήμερα εδώ στην πόλη της Δημοκρατίας σαρώνεται ό,τι απέμεινε
απ.ό τη Ν.Δ.

Εδώ στην Πλατεία Συντάγματος απέναντι από το Ναό της Δημοκρατίας,
ενώνονται συμβολικά οι κορυφαίοι θεσμοί της Δημοκρατίας με την
έκφραση της Λαϊκής Κυριαρχίας και τον ίδιο το Λαό.

Ο Λαός τώρα είναι κυρίαρχος.
Έθνος.

Ο Στρατός πράγματι ανήκει στο

Λαός και στρατός αδελφωμένοι προασπίζουν την εδαφική

αδεραιότητα κατοχυρώνουν την Εθνική Ανεξαρτησία.

Αυτός ο Λαός που αγωνίστηκε στα βουνά και τους κάμπους της
πατρίδας μας για την Ανεξαρτησία, στα χωριά και στις πόλεις
για τη Λευτεριά και τη Δημοκρατία πανηγυρίζει σήμερα.

Στέλνει το’μήνυμα της καινούργιας νίκης στις 17 του Ιούνη.
Μιας νίκης που θα είναι και αυτή του Λαού.

Μιας νίκης που θα δώσει νέα ορμή και δύναμη στο Λαϊκό Κίνημα
και τη δίκιά του Κυβέρνηση να προχωρήσει, χωρίς ταλαντεύσεις,
μέχρι τον τελικό θρίαμβο.

Στο δρόμο της πραγμάτωσης της Πολιτικής, Οικονομικής και
Κοινωνικής Δημοκρατίας.

-

Της μεγάλης Κοινωνικής Αλλαγής:

που απελευθερώνει τη χώρα από το ζυγό της ξενοκρατίας
*ί*και εξάρτησης,

που αναγορεύει το Λαό συμμέτοχο και πρωταγωνιστή.

Κυρίαρχο

στον τόπο του,

που οδηγεί στο σταμάτημα της εκμετάλλευσης του ανθρώπου
από άνθρωπο.

Είπε η Ν.Δ. και η παραπαίουσα ηγεσία της ότι ήλθαμε εμείς
να γκρεμίσουμε.

Εμείς ήλθαμε να δημιουργήσουμε μαζί με το Λαό.
όμως ταυτόχρονα.

Γκρεμίζουμε

Γκρεμίζουμε τα τείχη, τα σύνορα και τους

φραγμούς που χώριζαν:

τον πολίτη από τις αποφάσεις,
το Λαό από την κυριαρχία του,
τον εργαζόμενο από το προϊόν του μόχθου του,
την Τιρσκοπή από το μαρασμό.

*
*

*

Τολμά και μιλά η Δεξιά για Δημοκρατία και Ελευθερία.
Η παράταξη που πολιόρκησε τη Δημοκρατία και φυλάκισε και
καταδίωξε τους αγωνιστές της.

Επικαλείται σήμερα τους ηγέτες

που λιθοβόλησε, πρόδωσε ή αναθεμάτισε.

Τον Ελευθέριο Βενιζέλο,

το Γεο3ργιο Παπανδρέου, τον Αλέξανδρο Παπαναστασίου, το
Νικόλαο Πλαστηρα.

Ζητά την ψήφο των πολιτών του δημοκρατικού χώρου, αυτών που
γαλουχήθηκαν με το όραμα της αποτίναξης των δεσμών από το
Κράτος της νύχτας, από το μονοκομματικό κράτος της Δεξιάς.

Μιλά για ελευθερία η παράταξη που δημιούργησε τα ξερονήσια,
που δίχαζε το Λαό, που εξόρισε Έλληνες που αγωνίστηκαν
ενάντια στο φασισμό, για να είμαστε εμείς σήμερα λεύτεροι.

Σήμερα με την αναγνώριση της Ενιαίας Εθνικής Αντίστασης,
εκπληρώσαμε το χρέος της Πολιτείας.

Ενωμένους ανεβάσαμε στο βάθρο της ιστορίας τους αγωνιστές.
Όπως ενωμένοι ήταν πριν τους διχάσουν, όσοι πάλαιψαν στα
βουνά και στις πόλεις στον αγώνα της λευτεριάς.

Δεν ήταν οι

κομματικές σημαίες που τους οδηγούσαν αλλά η παντιέρα
της θυσίας που τους ενέπνεε.

0 Λαός έχει ζωντανές μνήμες.

Στη ζωή και στη μοίρα του έχει

νοιώσει τα έργα και τις ημέρες της Δεξιάς

0 Λαός θυμάται.

·/

ι
Απευθυνόμαστε σε κάθε πατριώτη αριστερό, δεξιό ή κεντρώο
και τον καλούμε σε:

εθνική ομοψυχία για την προάσπιση της εδαφικής ακεραιότητας,
συμφιλίωση για το βάθεμα της Δημοκρατίας,
-

Εθνική Λαϊκή Ενότητα, για την επίτευξη των στόχων των
μεγάλων πολιτικών, κοινωνικών και οικονομικών αλλαγών.

Αποστομωτική θα πάρει την απάντηση η Ν.Δ. στις 17 του Ιούνη
από το Λαό που θέλει να μείνει ελεύθερος.

Εφ'όλης της ύλης θέλησε την εκλογική αναμέτρηση η Ν.Δ.
Εφ'όλης της ύλης θα πάρει την απάντηση από το Λαό η Δεξιά.

*
*

*

Είπε ο αρχηγός της Ν.Δ. στη Θεσσαλονίκη ότι η Ελλάδα έχασε
την εμπιστοσύνη των ξένων φίλων της και ότι πρέπει να
αποκτήσουμε πάλι την αξιοπιστία μας σ'αυτούς.

Ποια εμπιστοσύνη κ. Αβέρωφ, ποια αξιοπιστία, κύριοι της Δεξιάς;

Αυτή που οδήγησε στον αφανισμό του Ελληνισμού στην Κωνσταντι
νούπολη, στην Τένεδο, στην Ίμβρο;

Στην απειλή στο Αιγαίο;

►

Αυτή που έφερε τον Αττίλα να βγάζει- τους αδελφούς μας Κυπρίους
στο μαρτυρικό νησί της Κύπρου με την ανοχή τουλάχιστον
των ξένων φίλων μας;

Αυτή που κράτησε το αποικιοκρατικό 'καθεστιός των ξένων βάσεων
στη χώρα μας;

Δεν αποδεχόμαστε την εγκατάσταση νέων πυραύλων στην Ευρώπη.

Προτείνουμε διαπραγματεύσεις αντί για ψυχρό πόλεμο.
Προτείνουμε απύραυλες ζώνες.

Τα γεγονότα μιλούν από μόνα τουςμ

Η Κυβέρνηση της Αλλαγής σε

μια ύστατη απόπειρα να διασωθούν οι συνομιλίες ανάμεσα στις
υπεοδυνάμεις, κάνει την,, ιστορική - πια - πρόταση για την εξάμηνη
αναστολή της εγκατάστασης των πυραύλων στην Ευρώπη.

Κόμματα, Κινήματα Ειρήνης και Κυβερνήσεις υιοθετούν την πρότασηπροσφορά στην Ειρήνη.

Η Ν.Δ. μας γύρισε στο ψυχροπολεμικό κλίμα του 1950.

Οι

ευρωβουλευτές της ταυτίστηκαν με τους ακροδεξιούς της Ευρώπης
και καταψήφισαν την Ελληνική πρόταση.

"Για μας - τόνισαν με έμφαση οι βουλευτές της Ν.Δ. η εγκατάσταση των. αμερικανικών πυραύλων είναι ζωτική για
τη σωτηρία μας".

(Πρακτ. 173/83 Έγγραφο 1956/83.

15/11/83 - Πρόταση ψηφίσματος 27/1083).

Συζήτηση

Όχι κύρι&ι της Ν.Δ.
για την Ελλάδα.

Εμείς συντασσόμαστε με την Ειρήνη,

Εμείς αγωνιζόμαστε για την ύφεση, για τη

μείωση των εξοπλισμών.

Αγωνιζόμαστε με τις μικρές μα.ς

δυνάμεις αλλά με το μεγάλο Λαό μας για την Ειρήνη.

Αφού το θελήσατε λοιπόν κ. Αβέρωφ, ο Λαός θα απαντήσει στις
17 του Ιούνη, θα απαντήσει στα ερωτήματα που εσείς θέτετε.
Θα απαντήσει και στην περιβόητη επιστολή σας της 19.3.1984 προς
τους Αμερικανούς φίλους σας από τους οποίους ζητάτε τη
βοήθειά τους, τονίζοντας:

"... Μας ανησυχεί βαθιά καθώς θεωρούμε τη δημιουργία ενός
τέτοιου αντιαμερικανικού κλίματος καταστροφική.

Αλλά είμαστε

αποφασισμένοι να το καταπολεμήσουμε και να διαφυλάξουμε
τους μακροχρόνιους πολιτικούς και ηθικούς δεσμούς με τις
Η.Π.Α., με κάθε κόστος".
"... Αυτές οι εκλογές έχουν ιδιαίτερο,βάρος για την Ελλάδα, τη
διεθνή της αξιοπιστία, τη φιλοδυτική της τοποθέτηση και
την αποκατάσταση του κλίματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης με τη
συμμαχία πρώτα και κύρια, τις φιλικές σχέσεις με τις Η.Π.Α.
Αυτό το τελευταίο είναι μεγίστης σπουδιαότητας για μας,
εφόσον επηρεάζει πολλούς τομείς της πολιτικής μας ζωής".

Εμείς θέλουμε τη φιλία με όλες τις -Χώρες.
σ'Ανατολή, σε Νότο και Βορρά.

Σε Δύση και

Με ισοτιμία και ψηλά το κεφάλι.

Η Ελλάδα δεν είναι προτεκτοράτο.

Θα απαντήσει στις Ευρωεκλογές ο Λαός.

I
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Ο Αγώνας της ΕΛΛΑΔΑΣ της Αλλαγής στην ΕΥΡΩΠΗ

Πλέγμα ενοχής έχει η Ν.Δ. όταν τώρα καταπιάνεται με την Ε.Ο.Κ.
Δεν μπορεί να εξηγήσει η Ν.Δ. στον Ελληνικό Λαό γιατί το
ΠΑ.ΣΟ.Κ. κατώρθωσε να παλλαπλασιάσει τα όποια θετικά από την
Ε.Ο.Κ. και να ελαχιστοποιήσει τις αρνητικές επιπτώσεις.

Είχε προβλέψει η Ν.Δ. ότι στον πέμπτο χρόνο της ένταξης
οι εισροές από την Κοινότητα θα ήταν 500 εκ. Ευρωπαϊκές Λογιστικές
Μονάδες.

Το 1981 επί Ν.Δ. εισπράχθηκαν 120 εκ.

Το 1983

επί ΠΑ.ΣΟ.Κ. 900 εκ.

Επταπλασιάστηκαν οι εισροές από το Γεωργικό Ταμείο.

Εξισώθηκαν

οι τιμές βασικών αγροτικών προϊόντων όπως το λάδι, ή το
στάρι και άλλα από τη δεύτερη χρονιά της ένταξης και όχι τον
πέμπτο χρόνο όπως πρόβλεπε η Ν.Δ.

Έγιναν ρυθμίσεις για τους μικρομεσαίους που είχαν αγνοηθεί
εντελώς από τη συμφωνία ένταξης επί Ν.Δ.

Έχει ήδη γίνει τμήμα του μνημονίου αποδεκτό από την Ε.Ο.Κ,
Αν ήταν ακόμα στην εξουσία η Ν.Δ. θα είχαν αρθεί στο τέλος
του 1983 όλα τα μέτρα προστασίας για τη βιομηχανία μας,
τη μικρομεσαία επιχείρηση, τα βιομηχανικά προϊόντα μας.

Με τον αγώνα του ΠΑ.ΣΟ.Κ. παρατάθηκε για 5 ακόμα χρόνια η
μεταβατική περίοδος προστασίας.

Ταυτόχρονα εμείς πασχίζουμε να ανοίξουμε το πακέτο της τεχνολογίας
να υποκαταστήσουμε τις εισαγωγές αξιοποιώντας τους τομείς και
τους κλάδους που έχουν συγκριτικά πλεονεκτήματα για τη χώρα μας.

Η Αυτοδύναμη οικονομική ανάπτυξη δεν σημαίνει απομόνωση ή
αυτάρκεια.

Βασίζεται όμως κυρίως στις δικές μας δυνάμεις, στην

αξιοποίηση του δικού μας ανθρώπινου δυναμικού και των
πλουτοπαραγωγικών πηγών της πατρίδας μας.

Υπάρχουν βασικά ερωτήματα για τη Ν.Δ.

Συμφωνεί ναι ή όχι

με τις ρυθμίσεις που πέτυχε το ΠΑ.ΣΟ.Κ.;
απαιτήσει τις ίδιες ή ανάλογες ρυθμίσεις;

Αν ναι γιατί δεν είχε
Ήθελε και δεν

μπορούσε ή ούτε ήθελε ούτε μπορούσε;

Είναι πρωτοφανές αν δεν είναι κωμικό, ο αρχηγός της Αξιωματικής
Αντιπολίτευσης να θριαμβολογεί γι'αυτά που κέρδισε η Κυβέρνηση.

Αλλά είναι ταυτόχρονα απαράδεκτο.

Γιατί έτσι μειώνει τις

διαπραγματευτικές θέσεις της Ελλάδας.·

Η Ε.Ο.Κ. δεν μας χαρίζει τίποτα.

Δίνει η Ε.Ο.Κ. τμήμα από

αυτά που οφείλει και που αφαιρεί από την Ελληνική Οικονομία
μέσα από τη δυσβάστακτη επιβάρυνση του ·ισοζυγίου εξωτερικών
ανταλλαγών στο βιομηχανικό τομέα και την ανατροπή του στον
αγ ροτ ικό το..έα.

Η Κυβέρνηση της Αλλαγής μαζί με το λαό αγωνίζεται για μια
άλλη σχέση με την Ευρώπη.

Για μια άλλη. Ευρώπη.

Θα δώσει απάντηση και για το θέμα της Ε.Ο.Κ.

Τώρα ξέρει ότι υπάρχει μια Κυβέρνηση που έχει τη θέληση και
τη δύναμη να προασπίσει τα συμφέροντα του Λαού και του
Έθνους και μέσα στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.

Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. πασχίζει να βγάλει το Λαό από τον κόσμο της
αλλοτρίωσης, τον εργαζόμενο από τον κόσμο της αποξένωσης.

Σοσιαλισμός δεν σημαίνει να απελευθερώσεις τις παραγωγικές
δυνάμεις από το σιδερένιο περίβλημα της ολιγαρχίας και να.
το αντικαταστήσεις με ένα κρατικίστικο εξουθενωτικό χαλκά.

Σοσιαλισμός σημαίνει να δώσεις τόσο την πολιτική όσο και την
οικονομική εξουσία σ'αυτούς που τους ανήκει;

Στους πολίτες,

στους εργαζόμενους, στις παραγωγικές τά,ξεις.

Στο Λαό.

Πασχίζουμε να περάσουμε στο δρόμο της ανάπτυξης.

Να ανταποκριθεί

η χώρα μας στην τριπλή πρόκληση της εποχής μας.

την αντιμετώπιση της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης,
τη νέα τεχνολογική επανάσταση.,
τη θέληση του Λαού για βελτίωση, της ποιότητας της ζωής του,
της ίδιας της ζωής του.

Το πρόγραμμά μας,το πενταετές πρόγραμμα Κοινωνικής και
Οικονομικής Ανάπτυξης, βγαλμένο από το συνδυασμό της λαϊκής
συμμετοχής, της λαϊκής σοφίας (μέσα από Νομαρχιακά συμβούλια,
λαϊκές συνελεύσεις, προτάσεις φορέων στις πόλεις και στα χωριά)
και της τεχνικής εγκυρότητας, βρίσκεται τώρα στο δρόμο της

*

Υπάρχει η θέληση μας, η θέληση του Λαού για την επιθυμητή
κοινωνική τροχιά.
στρατηγική.

Έχει χαραχτεί η αναγκαία αναπτυξιακή

Και υλοποιείται η εφικτή εθνική οικονομική πολιτική.
*

Κατορθώσαμε κάτω από αντίξοες συνθήκες να σταματήσουμε τον
κατήφορο της οικονομίας.

Κατήφορο που είχε τόσο ανάγλυφα

περιγράφει ο κ. Αβέρωψ όταν στηλίτευε μέσα από την Κυβέρνησή του
της Ν.Δ. τον τότε Πρωθυπουργό του.
*

Αλλά ο πληθωρισμός δεν είναι πια 25% που μας παρέδωσαν.
Είναι 18% και θα είναι σίγουρα κάτω από 18% στο τέλος του 1984.

ο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών από 2,4 δισ. δολλάρια
είναι τώρα 1,9 δισ.

Το έλλειμα του προϋπολογισμού το 1981 ήταν 12,8 του Α.Ε.Π.
Σήμερα κάτω από 10%.

Και αυτά όταν:

-

Οι συντάξεις και οι μισθοί ιδιαίτερο των χαμηλών
εισοδηματικών τάξεων αυξήθηκαν με ποσοστά που ξεπερνούν
τον πληθωρισμό.

Εφαρμόζεται η Α.Τ.Α.

ΓΙολλαπλασιάστηκαν οι δαπάνες για την Υγεία
•4 .

Οι δημόσιες δαπάνες για επενδύσεις για δρόμους, σχολεία,
έργα αυξήθηκαν κατά 126%.

Τολμάει να μιλάει για ακρίβεια η Δεξιά.

Από το 1977 μέχρι το 1981 η αγοραστική δύναμη στα κατώτατα
από τότε,
ημερομίσθια έπεσε κατα 1,5%. Μέσα σε δύο χρόνια/, η αγοραστική
αυτή δύναμη ανέβηκε κατά 34,6%.

Το κατώτερο ημερομίσθιο από

600 δρχ. το '81 είναι σήμερα 1.285 δρχ. και ο κατώτατος μισθός
από 13.000 έφθασε στις28.870
»

*

Ο πολύτιμος ορυκτός πλούτος της Χώρας μας είναι βασικό στοιχείο
για την αυτοδύναμη ανάπτυξή μας.

Αποτελεί μη ανανεώσιμη

Εθνική Περιουσία.

Οι χειρισμοί της Ν.Δ. στον κρίσιμο αυτό τομέα υπήρξαν απαράδεκτοι
και ζημίωσαν με μεγάλα ποσά την Εθνική μας Οικονομία.

Σύμφωνα με γενικό διεθνή κανόνα οι κρίσεις στην αγορά πετρελαίου
αντιμετωπίζονται με αποθέματα 90 ημερών.

Γιατί το κόστος

των στρατηγικών αποθεμάτων είναι μεγάλο.

Οι φωστήρες της Ν.Δ. φρόντισαν να δημιουργήσουν στρατηγικά
αποθέυατα όχι για 90 ημέρες αλλά για 190 ημέρες.

Κι'αυτό με

αγορές πετρελαίου το 1981 - όπου το πετρέλαιο είχε τις πιο
ψηλές τιμές της περιόδου.

Η ΖΗΜΙΑ ήταν 300 εκ. δολ.

Η χώρα μας βγάζει αργό πετρέλαιο στη Θάσο (Πρίνος) που καλύπτει
το 11% της συνολικής κατανάλωσης (25 βαρέλια την ημέρα) . Την εκμετάλλευση έχει
Κονσόρτσιουμ ξένων εταιριών - με αποικιοκρατική σύμβαση.

Το

δικαίωμα της ξένης εταιρίας είναι το 80,5% και το δικαίωμα της
Ελλάδας μόνο 19,5% - και εφ'όσον το αγοράζουμε το πληρώνουμε σε δολλάρια,.

Δυό μήνες πριν τις εκλογές του 1981 ο τότε Υπουργός Βιομηχανίας
και Ενέργειας υπέγραφε συμφωνία με την ξένη κοινοπραξία που
υποχρέωνε τη χώρα μας να αγοράζει το πετρέλαιο του Πρίνου σε
απαράδεκτα υψηλές τιμές.
από τη διεθνή τιμή του.

Περίπου 6 δολ. πάρα πάνω το βαρέλι
(33,80 δολ. το 1982 / 28 δολ.

Μετά από σκληρή μάχη με την ξένη εταιρία σπάσαμε την απαράδεκτη
συμφωνία - και συμφωνήσαμε σε 2δ δολ.
*

Υπάρχει σήμερα μεγάλη εξάρτηση της χώρας μας από την
εισαγόμενη ενέργεια - και κύρια από το πετρέλαιο.

Γι'αυτό

πασχίζουμε για την πλήρη, αξιοποίηση των εγχώριων ενεργειακών
πόρων.

Στη συνολική ηλεκτροπαραγωγή της χώρας ο λιγνίτης συμμετείχε
το 1981 κατά 51% και το πετρέλαιο κατά 32%.

Στα δύο χρόνια

φθάσαμε το λιγνίτη στο 61% και μειώσαμε τη χρήση πετρελαίου
στο 20%

Στόχοι μας για το 1990:

Λιγνίτης 80%
Υδροηλεκτρικά 20%
Πετρέλαιο μηδέν

*
*

Α-

Τολμά η Ν.Δο να μιλά για ανεργία. Η παράταξη που τη δημιούργησε.

Πώς ήταν δυνατόν να μη δημιουργήσουν την ανεργία όταν επί
χρόνια μείωναννοε πραγματικές τιμές^)τις δημόσιες επενδύσεις ;
'Οταν ανέ χονταν την απεργία>επενδύσεων του μεγάλου κεφαλαίου ;

'Οταν άφησαν τους μικρομεσαίους χωρίς δάνεια, ανυπεράσπιστους
απέναντι στα μονοπώλια και τα Ελληνικά προϊόντα ανοχύρωτα
απέναντι στα ξένα ;

Τώρα πασχίζουμε να φτιάξουμε νέες θέσεις απασχόλησης, και
φτιάχνουμε

με ειδικά προγράμματα έργων από τον ΟΑΕΔ και την

Τοπική Αυτοδιοίκηση, που καταπολεμούν την ανεργία και βελτιώνουν
ταυτόχρονα την ποιότητα ζωής στις πόλεις.

Με μεγάλη αύξηση των δημοσίο^ν επενδύσεων (64 δισ. το 1980,
224 δισ. το 1984)

Με ορθολογικά κίνητρα για επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα.

Με δάνεια και διευκολύνσεις στους μικρομεσαίους, παρά την
αντίδραση του τραπεζικού κατεστημένου, που είχε συνηθίσει
να διογκώνει παγωμένες πιστώσεις - και τη διαρροή συναλλάγ
ματος στα θησαυροφυλάκια, της Ελβετίας.

Με το νεο οργανισμό για την αντιμετώπιση της ανεργίας και
κυρίως την αυτοδύναμη οικονομική ανάπτυξη που θεμελιώνουμε.

Πράγματι υπάρχει ανεργία. Εσείς κύριοι της Δεξιάς τη
Φτιάξατε,. Είχατε επαναπαυθεί παλιότερα στη μετανάστευση.
Στη συνέχεια την κρύβατε εκτός από τη γνωστή έκθεση Αβέρωψ
που την είχε αποκαλύψει.

Την είχατε καταργήσει με διατάγματα και αψορισμούς, όπως
την πάλη των τάξεων.

Εμείς δεν την κρύβουμε, την παλεύουμε.
Είναι φυσικά σε επίπεδα πολύ, πολύ'χαμηλότερα α π ’αυτά της ΕΟΚ
Η μισή από το Βέλγιο ή την Ολλανδία.

Δεν ταιριάζει όμως σε μια σοσιαλιστική Κυβέρνηση η ανεργία.

Γιατί η ανεργία είναι μάστιγα για το Λαό, ύβρις για την
πολιτεία. Γι'αυτό δίνουμε τη μάχη ενάντια στην ανεργία
και θα την κερδίσουμε.
#

*
*

*

Τολμά η Ν.Δ. να επικαλείται τους μικρομεσαίους.

'Εχω ξαναπεί από την Πάτρα ότι το κατεστημένο, το μεγάλο
κεφάλαιο δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς τους εργάτες, όπως
οι μεσάζοντες χωρίς τους αγρότες. Τους χρειάζονται για
να τους εκμεταλλεύονται. Να τους απομυζούν.

Τους μικρομεσαίους όμως τους χρειάζεται μέχρις εκεί που
συμφέρει την ολιγαρχία, μέχρις εκεί που δεν την ανταγωνίζεται
Γι'αυτό μετά επιδιώκει μόνιμα τον αφανισμό των μικρομεσαίων.

«

Αγωνιζόμαστε για τη βελτίωση της θέσης των μικρομεσαίων
και την ισχυροποίησή τους γιατί βασιζόμαστε σ'αυτούς για
την ανάπτυξη της χώρας.

*

Για τους Μικρομεσαΐους :
Στον τομέα της χρηματοδότησης και των σχέσεων με τις Τράπεζες:

Αυξήθηκε από 7 σε 10% το ποσοστό των καταθέσεων-στις Τράπεζες
που διατίθεται αποκλειστικά για τη χαμηλότοκη χρηματοδότηση
της βιοτεχνίας.

Αυξήθηκε το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης των βιοτεχνών από
30 σε 60 εκατ.,ανά επιχείρηση.

Αυξήθηκε το ανώτατο όριό δανεισμού για κεφάλαιο κίνησης
και αγορά έτοιμου εργαστηρίου.

Δόθηκε δυνατότητα για ευνοϊκή ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών
στις Τράπεζες.

Καθιερώθηκε για πρώτη φορά το δικαίωμα της χρηματοδότησης
με χαμηλό επιτόκιο των υγιών μικρομεσαίων επιχειρήσεων,
. έστω και αν έχουν κάποιο διαμαρτυρημένο γραμμάτιο ή κάποια
καθυστερημένη δόση στις Τράπεζες. Μ'αυτό τον τρόπο η
βιώσιμη μικρή επιχείρηση δεν μπλοκάρεται πια από κάποια
στιγμιαία αδυναμία.

Τριπλασιάσθηκε το ποσό των εγγυήσεων που παρέχει το
►
δημόσιο στα δάνεια των βιοτεχνών. 'Οταν πρόκειται για
δάνεια προετοιμασίας εξαγωγών, οι εγγυήσεις σχεδόν
πενταπλασιάζονται.

*

Για τους Μικρομεσαίους :
Στους υπόλοιπους τομείς :
I
Ιδρύθηκε η ΠΡΟΜΕΤ, εταιρεία προμήθειας πρώτων υλών σε
ελεγχόμενες τιμές, ώστε η ομαλή προμήθεια να μη γίνεται
αντικείμενο εκμετάλλευσης από τα μονοπώλια.

Ανοίχτηκαν οι .πόρτες των κρατικών προμηθειών και στους
μικρομεσαίους για τη διάθεση των βιοτεχνικών τους
.προϊόντων. Αποκλειστικό σχεδόν προνόμιο μέχρι σήμερα
των μεγάλων ελληνικών και ξένων εταιρειών.

Καθιερώθηκε για πρώτη φορά η χρηματοδότηση εμπόρων και
επαγγελματιών με ευνοϊκούς όρους, υπό τον όρο ότι
αγοράζουν βιοτεχνικά προϊόντα.

Καθιερώθηκε δικαιότερος τρόπος φορολόγησης των μικρών
προσωπικών εταιρειών.

Οι επαγγελματίες απέκτησαν για πρώτη φορά τη δυνατότητα
να χρηματοδοτούνται απευθείας από την Τράπεζα, ύστερα από
πρόσφατα μέτρο:.

Για- την επαγγελματική στέγη, ρυθμίστηκε το θέμα της
ιδιόχρησης.

Για τη χειροτεχνία και οικοτεχνία, αυξήθηκαν σημαντικά
τα ανώτατα όρια δανειοδότησης για κεφάλαιο κίνησης και
μηχανήματα.

Το συνολικό ύψος των δανείων που χορηγήθηκαν

τετραπλασιάστηκε.

Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. πιστεύει στην ισότιμη συμμετοχή των μικρομεσαίων
στην αναπτυξιακή προσπάθεια.

Η Κυβέρνηση της Αλλαγής λέει όχι στη συμπίεση των μικρομεσαίων
από το μεγάλο κεφάλαιο.

Η Κυβέρνηση της Αλλαγής αρνείται να τοποθετήσει τους
μικρομεσαίους στο περιθώριο της οικονομίας.

Η Κυβέρνηση της Αλλαγής δίνει κάθε δυνα,τή βοήθεια και
προωθεί την ανάπτυξη της δημιουργίκής πρωτοβουλίας των
μικρομεσαίων.

Παρέδωσε η Ν^Δ., δυστυχώς για τον τόπο, τις υπερχρεωμένες
και προβληματικές επιχειρήσεις,.
τις εξυγιάνουμε.

Παλεύουμε τώρα εμείς να

Με· την κοινωνικοποίηση του δημόσιου τομέα,

με τον κοινωνικό έλεγχο, τα εποπτικά συμβούλια και τον
κοινωνικό πειραματισμό προσπαθούμε να χτίσουμε υγιείς
νέες δομές και λειτουργίες εναρμονισμένες με το πενταετές.

*
*

O l εργάτες', o l

*

εργαζόμενοι, οι μισθωτοί θα δώσουν στις 17

του Ιούνη την απάντηση στη δεξιά, θα στηρίξουν την Αλλαγ.ή
και τις δημοκρατικές κατακτήσεις.

Την Α.Τ.Α., το πενθήμερο, τις 40 ώρες δουλειάς, τις 4
βδομάδες

άδειας,

τα προγράμματα εργατικής κατοικίας,

(μέσα σε 30 μήνες φτιάχτηκαν τόσες εργατικές κατοικίες
όσες στα προηγούμενα 11 χρόνια) την κατάργηση του Ν.330,
την ψήφιση του Ν. 1264, την απομάκρυνση του εργατοπατερισυ,ού,
τη βελτίωση των συνθηκών δουλειάς.

Οι εργαζόμενοι στις πόλεις όπως και οι αγρότες στηρίζουν
την Αλλαγή.

Δεν ανήκουν ταξικά στη Δεξιά οι άνθρωποι του μόχθου.

*
*

*

Οι αγρότες βλέπουν τώρα τα χωριά τους να ξαναζωντανεύουν,
τη στοργή της Πολιτείας, τα μικρά και'μεγάλα έργα που
βελτιώνουν την παραγωγικότητα και το βιοτικό τους επίπεδο.

Δεν είναι τώρα μόνο οι αιμοδότες στα εθνικά προσκλητήρια.
Κατοχυρώνουν το δικαίωμα τους στην ανάπτυξη και στην κοι
νωνική δικαιοσύνη.

Γιατί θα .ψήφιζαν οι αγρότες δεξιά; Για να πάρει πίσω τις
αυξήσεις των συντάξεων, την αυτοτελή σύνταξη της αγρότισσας,
την προστασία της μητρότητας, το δωρεάν φάρμακο για τους
αγρότες;

Οι αγρότες δεν παγιδεύονται. Βρίσκονται μαζί με όλους τους
ανθρώπους του μόχθου στην πρωτοπόρε ία του

0 μεγάλος στόχος

αγώνα της Αλλαγής.

του ΠΑ.ΣΟ.Κ. για την κοινωνική απελευθέρωση

προϋποθέτει την κατάργηση όλων των κοινωνικών διακρίσεων.

Διπλά καταπιεσμένη η Ελληνίδα μητέρα, η Ελληνίδα γυναίκα, η
νέα γυναίκα ήταν πάντα μπροστά σ 'όλους τους εθνικοαπελευθερωτικούς
αγώνες του Λαού.

Τώρα με την Κυβέρνηση της Αλλαγής ήρθε η ώρα για την Ισότητα
των δύο φύλων.

Κάθε μέρα μια σειρά από θεσμικές αλλαγές, κοινωνικές παροχές
αλλά και η αλλαγή κλίματος θέτουν πλάι' πλά’ί γυναίκες και
άνδρες με ίσα δικαιώματα στη δουλειά, στην κοινωνία, στην
οικογένεια.

Οι γυναίκες θα κατοχυρώσουν τώρα και θα διευρύνουν τις κατα
κτήσεις τους (αλλαγή στο οικογενειακό δίκαιο, ισότητα στην
εργασία με ίση αμοιβή και εξέλιξη, σύνταξίΐ αγρότισσας, επίδομα
τοκετού, συμμετοχή στο συνεταιριστιω-ιό κίνημα, ειδικά προγράμ
ματα επαγγελματικής κατάρτισης της γυναίκας, αποφασιστική
προστασία της μητρότητας).

*
*

Ο Απόδημος Ελληνισμός, αυτός

*

που κράτησε πάντα φηλά τη

σημαία της Εθνικής μας Ανεξαρτησίας, αυτός που πλήρωσε τα
επίχειρα της κακίας της Δεξιάς που τον ανάγκασε σε προσωρινό
ή και μόνιμο εκπατρισμό, αυτός που διατήρησε άσβεστη την
πατριωτική φλόγα βρίσκεται τώρα στην πρώτη γραμμή όχι μόνο
του αγώνα αλλά και της στοργής της Πολιτείας.

Τριπλασιάστηκαν οι επιχορηγήσεις για τα σχολεία της Δυτ.
Γερμανίας.
Ενισχύθηκε το Ελληνόγλωσσο πρόγραμμα.
Ελεύθερο Πανεπιστήμιο και πολιτιστικές εκδηλώσεις στους
μετανάστες.
Οκταπλασιάστηκε η χρηματοδότηση από ,το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο για την κοινωνική και επαγγελματική αποκατάσταση
των μεταναστών. Καθιερώθηκαν αυξημένα, κίνητρα για επενδύσεις των μεταναστών.
Έγιναν σημαντικές ρυθμίσεις διευκόλυνσης

και καλύτερης

υποδοχής στους μετανάστες που επιστρέφουν.
Ο ελεύθερος επαναπατρισμός των πολιτικών προσφύγων, εκπλήρωση
χρέους της Κυβέρνσης της Αλλαγής, συνοδεύεται τώρα από ειδικό
πρόγραμμα υποδοχής και οικονομικής και κοινωνικής αποκατάστασης.
Εξασφαλίζεται η φήφος για τους μετανάστες και τους ναυτικούς.
Ή ο η ένα τμήμα ψηφίζει στις Ευρωεκλογές. Και θα φηφίσουν
όλοι στις.Εθνικές Εκλογές του 1985.

Χτυπήθηκε αποφασιστικά η μεγάλη απειλή της ανεργίας των ναυτικών

μας και προωθούνται μέτρα για την καλύτερη ασφάλιση τους
και για καλύτερες συνθήκες δουλειάς

*
*

*

Η Νεά γενιά της Πατρίδας μας, δεν συμμετέχει απλώς αλλά
χτίζει τη δίκιά της νέα

Ελλάδα.

Την Ελλάδα της Ανεξαρτησίας, της Ειρήνης, της Δημοκρατίας,
της συμφιλίωσης, της ανάπτυξης είναι η Ελλάδα που ταιριάζει
στα νειάτα της Πατρίδας μας που έδωσα,ν και δίνουν πάντα
το αγωνιστικό τους παρών.

Η Ψήφος στα 18 ήταν η πρώτη συμβολική πράξη για την επίσημη
αναγνώριση της μεγάλης προσφοράς της νεολαίας μας στην
υπόθεση της Λαϊκής Κυριαρχίας.

Δεν αρκεί όμως η κατοχύρωση του Δημοκρατικού δικαιώματος.
Για το νέο άνθρωπο που τελειώνει το σχολείο ή το Πανεπιστήμιο
έχουμε ιερή υποχρέωση να του εξασφαλίσουμε το δικαίωμα στη
δουλειά. Και αυτό πράττουμε.

Προωθήσαμε

ήδη προγράμματα δημιουργίας χιλιάδων νέων θέσεων

απασχόλησης ενώ το Εθνικό σύστημα προστασίας των νέων από
την ανεογία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Οι μεγάλες δημόσιες επενδύσεις, η συγκρότηση εθνικής
τεχνολογίας και η επιδότηση του ιδιωτικού τομέα για νέες
θέσεις απασχόλησης ανοίγουν νέες προοπτικές. Ταυτόχρονα

ο τομέας κοινωνικού πειραματισμού στην ύπαιθρο και στην
πόλη με τους συνεταιρισμούς, τις δημοτικές επιχειρήσεις,
τους φορείς λαϊκής βάσης έχουν ήδη δημιουργήσει καινούργιες
συνθήκες.

Προσπαθήσαμε και προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε τα κοινωνικά
αδιέξοδα των νέων μας και να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις
της πνευματικής και πολιτιστικής αναγέννησης.

Οι διανοούμενοι, οι καλλιτέχνες έχουν ήδη στρατευθεί σε μια
πορεία που δίνει στη νέα γενιά της πατρίδας νιας ξανά τις
αξίες που ταιριάζουν στα νειάτα μας.

Αξίες· που συνδυάζουν την κληρονομιά μας .με τις αυριανές
προοπτικές και αντιπαλεύουν τα ξενόφερτα ήθη του πολιτιστικού
ιμπεριαλισμού.

Θεσπίστηκε ο νέος στρατιωτικός κανονισμός που κατοχυρώνει την
αξιοπρέπεια και το σεβασμό της προσωπικότητας του φαντάρου
και εξασφαλίζει την ενότητα Λαού και Στρατού.

Δόθηκε πλήρης υγειονομική,

φαρμακευτική και οδοντιατρική

περίθαλψη σε οικογένειες οπλιτών, ενώ πενταπλασιάστηκαν
οι αποδοχές τους.

Εντάχθηκαν στο γενικό σύστημα

εισαγωγής στα

Α.Ε.Ι.

οι εξετάσεις για τις στρατιωτικές σχολές.

2,5 φορές αυξήθηκαν οι δαπάνες για την ιατροφαρμακευτική

σελ.23

περίθαλψη για κάθε φοιτητή.

*

*

Πασχίζουμε τόσο για τη διεύρυνση του πνευματικού πλούτου
του Λαού μας, την παιδεία όσο και για τη συστηματική
μετάδοση των γνώσεων

την εκπαίδευση.

Στην Παιδεία οι δαπάνες αυτές ανέρχονται φέτος σε 142 δισ.
δρχ. έναντι 64,5 δισ. της Ν.Δ. το 1981.

Έτσι μπορούμε να

προχωρήσουμε με σταθερά και συνεπή βήματα στη μεγάλη
εκπαιδευτική μεταρρύθμιση.

- με τους νόμους πλαίσιο για τα Α.Ε.Ι. και τα Τ.Ε.Ι.

- με τα τρία νέα Πανεπιστήμια του Αιγαίου, της Θεσσαλίας,
του Ιονίου

- με τα νέα αναλυτικά προγράμματα και βιβλία

- με τα ενιαία πολυκλαδικά κέντρα

- με τα 220 με.ταλυκειακά κέντρα

- με τα Πανεπιστημιακά τμήματα εκπαίδευσης των δασκάλων
και νηπιαγωγών

- με τους 16.500 διορισμούς καθηγητών και δασκάλων που
άνοιξαν εκατοντάδες σχολεία κλειστά από την Ν.Δ. στην
ορεινή και μικρή νησιωτική, στην ξεχασμένη Ελλάδα

- με τις χιλιάδες των σχολικών αιθουσών που χτίστηκαν κα,ι
χτίζονται σ'ένα πρόγραμμα που ήταν 8 δισ. το 1981 επί'
Ν.Δ. για να τριπλασιαστεί και να φτάσει φέτος τα 24
δισ. δρχ.

Αποτελεί για. μας η Παιδεία βάθρο και θεμέλιο της μεγάλης
Αλλαγής γι'αυτό θεωρούμε εθνική ντροπή το ρεκόρ του
αναλφαβητισμού που είχε

η χώρα μας σ'ολόκληρη τη\·> Ευρώπη,

ρεκόρ που κατέκτησαν οι Κυβερνήσεις της Δεξιάς καταδικά
ζοντας 1 ,5 εκατ.

Έλληνες πολίτες στην αμάθεια και την

αγραμματοσύνη.

Θα προχωρήσουμε και θα ολοκληρώσουμε τη βαθειά εκπαιδευτική
αλλαγή σ'όλες τις βαθμίδες και κατευθύνσεις, στις δομές,
στο περιεχόμενο, στις αξίες της εκπαίδευσης και των σπουδών

*
*

*

Η Κυβέρνηση του ΙΙΑ.ΣΟ.Κ. εξάλλου είναι περήφανη που οι
απόμαχοι της πόλης και του χωριού, τα περήφανα γηρατειά
της πατρίδας μας απόκτησαν την αξιοπρέπεια που τους
αξίζει.

Μέσα στα τελευταία δυόμιση χρόνια είχαμε:

Αύξηση στο κατώτατο όριο σύνταξης από
σε 23.000 σήμερα.

7.000 το 1981

Α.Τ.Α στις συντάξεις.

Έτσι, οι συντάξεις'αυξήθηκαν

από 118 δισ. το 1981 σε 235 το 1984, ενώ οι συνολικές
δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης και πρόνοιας αυξήθηκαν
από 314 δισ. δρχ. το 1981 σε 750 δισ. το 19 84..
*

Είχαμε επίσης:

Επέκταση του Ι.Κ.Α. σ'όλη την Ελλάδα. Είναι ντροπή ίσως
για μια πολιτισμένη χώρα ομολογούμε, αλλά μέχρι το 1981 ·
σε πολλές περιοχές της Ελλάδας άνθρωποι που έδωσαν μια
ζωή τον ιδρώτα τους για την προκοπή του τόπου δεν είχαν
ούτε κάν μια στοιχειώδη ασφαλιστική κάλυψη.

Δημιουργία επικουρικής ασφάλισης για όλους τους εργαζόμενους

αυτοτελή σύνταξη·' στην αγρότισσα

Δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στους αγρότες

Αύξηση των συντάξεων των υπερηλίκων

από 1.500 σε 5.000

δρχ. και μείωση του χρόνου συνταξιοδότησης από τα 70
στα 68 χρόνια.

Καθιέρωση της διαδοχικής ασφάλισης και αναγνώριση της
στρατιωτικής θητείας σαν συντάξιμου χρόνου.

Επίσης είναι έτοιμο σχέδιο νόμου για την ασφάλιση των
ομογενών.

Τέλος ρυθμίζονται η συνταξιοδότησα

και η ασφάλιση των

πολιτικών προσφύγων με διμερείς συμφωνίες που υπογράφονται
με τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης.

*
*

*

Το Εθνικό Σύστημα Υγείας ξεκίνησε. Κανένας δεν θα μπορέσει
να σταματήσει τη μεγάλη ειρηνική επανάσταση που συντελείται
στην υγεία., στην περίθαλψη του Λαού.

Υπεγράφη ήδη η τελική απόφαση για τη σύσταση θέσεων καθώς
και η προκήρυξη για τους νοσοκομειακούς γιατρούς πλήρους και
αποκλειστικής απασχόλησης.

6.500 περίπου νοσοκομειακοί γιατροί δίπλα στον ασθενή
από το τέλος της χρονιάς σ'όλη την Ελλάδα.
*

Τα Κέντρα Υγείας χτίζονται τώρα σ'ολόκληρη την Ελληνική
επαρχία.
Από το καλοκαίρι αρχίζουν να λειτουργούν τα πρώτα.

Είναι γνωστή σε όλους η αθλιότητα των νοσοκομείων που
κληρονομήσαμε.

Κάναμε και κάνουμε τεράστιες προσπάθειες για να φτιάξουμε
σύγχρονα και πολιτισμένα νοσοκομεία.

Διαθέσαμε τεοάστια ποσά σ'αυτούς τους 30 μήνες για να
βελτιώσουμε τα νοσοκομεία, για να επεκτείνουμε πτέρυγές

1 δια. 300 εκ. είχαν δοθεί το 1980 για επενδύσεις στην Υγεία.
Πάνω από 10 δις το 1984.

Δημιουργήσαμε καινούργιες μονάδες.

Δώσαμε έμφαση στα εξωτερικά ιατρεία.

Αυτή τη στιγμή όλα τα νοσοκομεία επεκτείνουν, βελτιώνουν
και εκσυγχρονίζουν τα εξωτερικά τους ιατρεία.

Επιδιώκουμε ο πολίτης να εξυπηρετείται αμέσως, χωρίς ουρές,
ταλαιπωρίες, αγανάκτηση.

Με την καθιέρωση της λίστας γιατρών στα εξωτερικά ιατρεία
μπορούμε για πρώτη φορά να μιλήσουμε για ελεύθερη επιλογή
γιατρού και θεραπευτηρίου από τον πολίΐη, που ποτέ δεν
ίσχυε νόμιμα στο παρελθόν.

Ιδρύσαμε και άρχισε η κατασκευή 3 Πανεπιστημιακών νοσο
κομείων (ΠΑΤΡΑ - ΓΙΑΝΝΕΝΑ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ).

Το Εθνικό Σύστημα Υγείας θα υποστηρίζεται από την Εθνική
Φαρμακοβιομηχανία, την Κρατική Φαρμακαποθήκη που μόλις
ιδρύθηκαν μαζί με το Εθνικό Συνταγολόγιο.

Μένουν να γίνουν πολλά ακόμα.

Αλλά η πορεία που χαράξαμε είναι σταθερή και χωρίς γυρισμό
στο απαράδεκτο και αντιλαϊκό καθεστώς της Δεξιάς.

Και εδώ αξίζει να ξαναμνημονεύσουμε το περιβόητο "πρόγραμμα
της Ν.Δ." σύμφωνα με το οποίο θα πλήρωνε ο αγρότης,ο εργάτης
ο έμπορος, κάθε ασφαλισμένος 6.000 περίπου δρχ, από την
τσέπη του για κάθε μέρα νοσηλείας.

Ύστερα από 1 μήνα επιχείρησε ο κ. Αβέρωφ να ψελίσει δήθεν
δικαιολογ ίες

Τα γραπτά μένουν.

Αναφέρεται στο πρόγραμμά της η Ν.Δ.

"Κάθε ασφαλισμένος θα καλύπτει εξ ιδίων τη διαφορά ανάμεσα
στο ημερήσιο κόστος νοσηλείας (που είναι κατά μέσο όρο 7.000
ί5ρχ.

την ημέρα για κάθε ασθενή) και την εισφορά του ασφα

λιστικού ταμείου" (που για τον ΟΓΑ είναι περίπου 1.000 δρχ.
Διαφορά περίπου 6.000 δρχ. από την τσέπη του αγρότη, του
εργάτη, του εμπόρου που τώρα δεν πληρώνει τίποτα. Προσπαθείται να γυρίσετε τη χώρα 100 χρόνια πίσω κύριοι της Δεξιάς

Μάταια όμως γιατί ο Λαό? γνωρίζει, ο Λαό$ έχει μνήμη.

*
*

*

Οι μεγάλες πόλεις μας είχαν να δουν σχέδιο από τις αρχές
του αιώνα, ή από τον περασμένο αιώνα. Τα τελευταία σχέδια
πόλεων είναι πριν από τον Β'Παγκόσμιο Πόλεμο.

Με την Επιχείρηση Πολεοδομική Ανασυγκρότηση, που βρίσκεται
ήδη στο στάδιο της ολοκλήρωσης, οι πόλεις μας ανασυγκροτούνται
Γι' αυτό το σκοπό έχει δραστηριοποιηθεί ένα τεράστιο

τεχνικό

δυναμικό της χώρας, πάνω από 3.000 επιστήμονες (με προϋ
πολογισμό 1,5 δισ.) που επί τόπ'ου με τη συνεργασία της
αυτοδιοίκησης και το λαϊκό έλεγχο σε κάθε γειτονιά εκπο
νούν τα πολεοδομικά σχέδια.
I
Ο λαϊκός περίγυρος των πόλεων που ήταν καταδικασμένος να
είναι αυθαίρετος, γίνεται πραγματική πόλη. Προστατεύεται
το περιβάλλον και η ποιότητα ζωής. Ανοίγει ο δρόμος για
σωστή και φθηνή οικογενειακή στέγη.

*

Τα 11.000 χωριά μας που είχαν αφεθεί στη μοίρα τους ξανα
ζωντανεύουν μέσα στο πλαίσιο της περιφερειακής ανάπτυξης.
Η καταδίκη του αγρότη και του μετανάστη να θέλει 2,0 και
4,0 στρέμμ. για να χτίσει το σπίτι του στο χωριό τελειώνει.
Έχουν ήδη ρυθμιστεί πολεοδομικά 6.500 χωριά και τα υ
πόλοιπα ρυθμίζονται επί τόπου αυτή τη στιγμή.

*

Υπάρχει τώρα πολιτική για το περιβάλλον. Ο καταστατικός
χάρτης

για· την ανασυγκρότηση και προστασία του Ελληνικού
Περιβάλλοντος σύντομα κατατίθεται στη Βουλή.

■k

Me την ίδια ένταση πασχίζουμε να αναβαθμίσουμε την ποιότητα
ζωής στο Λεκανοπέδιο, στην Αθήνα, στον Πειραιά, που ασψυ%

κτιούσαν επί χρόνια, το κέντρο που πέθαινε με γρήγορους
ρυθμούς, τις γειτονιές που υποβαθμίστηκαν, τις επαρχίες
της Αθήνας.
I
Η Αθήνα αποκτά Ρυθμιστικό Σχέδιο. Λύνονται οι τραγικές
/και θα εφαρμόζονται
οικιστικές εκκρεμότητες. Εφαρμόζονται όλο και πιο δραστικά
μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος.

Νομοθετούμε το Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αθήνας, το δεύτερο
ύστερα από 150 χρόνια.

Σήμερα το Σχέδιο Πόλης καλύπτει μόνο 310 χιλιάδες στρέμ
ματα.
Με το Ρυθμιστικό εντάσσονται άμεσα 135 χιλιάδες στρέμματα.

Θέλω να βεβαιώσω, ότι με κάθε υπευθυνότητα λαμβάνονται
όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία, συντήρηση και
ανάδειξη της πολύτιμης ιστορικής και πολιτιστικής κλη
ρονομιάς της Αττικής, που αποτελεί τόπο προσκυνήματος
της παγκόσμιας κοινωνίας.

•Η'Αθήνα θα ξαναγίνει όμορφη πόλη αντάξια της- ιστορίας της.

Το,συγκοινωνιακό σύστημα που θα εξυπηρετεί τους στόχους του
Ρυθμιστικού και τις ανάγκες μετακίνησης του Λεκανοπεδίου,

αποτελείται από ένα κύριο δίκτυο αστικής συγκοινωνίας, με
μέσα μεγάλης μεταφορικής ικανότητας και υψηλού επιπέδου
εξυπηρέτησης.

Ανάλογα με τις συγκοινωνιακές ανάγκες, τμήμα του δικτύου
αυτού θα εξυπηρετεί από μέσα σταθερής τροχιάς, μέτρο,
προμετρό, κλπ. υπόγειο και επίγειο.

Εκατοντάδες έργα γίνονται από την Τ.Α.,

τους Δήμους και

τις Κοινότητες. Μεταβάλλεται μέρα με τη μέρα η εικόνα
στις συνοικίες της Αθήνας.

Το 1981 στο Νομαρχιακό πρόγραμμα Αττικής είχαν δοθεί 335
εκ. Το 1984 1 δισ. 200 εκ. και άλλα 5 δισ. 200 εκ. για
το πρόγραμμα απασχόλησης, δηλ. σύνολο 6 δισ. 400 εκ.

Τα μεγάλα δημόσια έργα της πρωτεύουσας, για την ύδρευση,
την αποχέτευση, τα αντιπλημμυρικά προστατεύουν πια την
ανοχύρωτη επί δεκαετίες πρωτεύουσα.

2.105 εκ δρχ. είχαν δαπανηθεί το 1981 για ανάλογα έργα.
8.100 εκ. δρχ. δαπανώνται από το Υ.Δ.Ε. και την ΕΥΔΑΠ
το 1984 ενώ

η Τ.Α. δανειοδοτήθηκε με πρόσθετο ποσό των

5 δισ. περίπου δρχ. για τα δίκτυα αποχέτευσης.

Ειδικότερα για τα αντιπλημμυρικά είχαν δαπανηθεί το 1981,
80 0 εν .' Το 19 31 δ.':.πανώντα ι 4.300 εκ.

12 νέοι ανισόπεδοι κόμβοι'κυκλοφορίας κατασκευάστηκαν ή
κατασκευάζονται.

Σχολικές αίθουσες, νέες πτέρυγες νοσοκομείων, παιδικοί
σταθμοί, λαϊκή στέγη, αθλητικές εγκαταστάσεις, δημιουργούν
επί τέλους κοινωνική υποδομή στην πρωτεύουσα.

Την διετία 80-81 δαπανήθηκαν 23 δισ. για την Αττική.

Μόνο το 1984 δαπανώνται »
συνολικά στην Αττική 40 δισ.

Η πρωτεύουσα μπορεί και γίνεται πιο ανθρώπινη,

*

ΛΑΕ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ - ΛΑΕ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Οι προηγούμενες συγκεντρώσεις του ΠΑ.ΣΟ.Κ. στη Θεσσαλονίκη
στην Πάτρα, τη Λάρισσα και το Ηράκλειο, καθώς και εκατοντά
δες άλλες συγκεντρώσεις σε πόλεις, συνοικίες και χωριά
έστειλαν τα μηνύματα της νίκης.

Η σημερινή συγκλονιστική συγκέντρωση στην Αθήνα είναι
προάγγελος ενός νέου λαϊκού θριάμβου. Ενός θριάμβου, που
κορυφώνει την αισιοδοξία και την αυτοπεποίθηση σε κάθε
δημοκράτη και πατριώτη, σε κάθε σκεπτόμενο και μαχόμενο
πολίτη. Ενός θριάμβου, που απαιτεί ως την τελευταία στιγμή
ετοιμότητα, επαγρύπνιση και αγώνα.

Αυτή η -σίγουρη προοπτική του λαϊκού θριάμβου ανησυχεί
την παραπαίουσα ηγεσία της Ν.Δ.

Με τη βεβαιότητα της

ήττας ψάχνει να βρει δικαιολογίες και ισχυρά άλλοθι.
Γι'αυτό διολισθαίνει μέρα με τη μέρα στο παράλογο.
Μίλησε με ιστορικό θράσος για μηχανισμό βίας και νοθείας.
0 ισχυρισμός έχει -αποδειχτεί κωμικός. Είναι ιστορικά
τεκμηριωμένο ότι η βία και η νοθεία ευδοκίμησε και
ευδοκιμεί στην παράταξη της Δεξιάς. 0 βίος και η πολιτεία
της ηγεσίας της Ν.Δ. αποτελεί μια αδιάψευστη μαρτυρία
για το κράτος αλλά και το παρακράτος της Δεξιάς.

Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. πασχίζει καθημερινά να κατοχυρώσει το
ήπιο κλίμα που είναι προϋπόθεση της πολιτικής ομαλότητας
και της κατοχύρωσης των Δημοκρατικών θεσμών.

Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. πασχίζει καθημερινά να εφαρμόσει αντικειμενικά
τους νόμους και τις συνταγματικές επιταγές, που δίνουν
νόημα και σημασία στην πολυκομματική, πλουραλιστική και
πολυφωνική. Δημοκρατία.

Δυστυχώς η ηγεσία της Ν.Δ. ακολουθεί μια επικίνδυνη
ακροδεξιά πολιτική, που μηδενίζει το ήπιο κλίμα,
ναρκοθετεί την ομαλότητα και υπονομεύει τους θεσμούς.

Η ηγεσία της Ν.Δ. στερημένη πολιτικών επιχειρημάτων
αναζητεί το σωσίβιό της στην πόλωση και στον φανατισμό.

Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. και ο ίδιος ο Λαός με την ωριμότητα και τη
σύνεσή του δεν πρόκειται να την ακολουθήσει.

*

Απευθύνομαι σε σένα φίλε και φίλη,

που μας ακούς και μας βλέπεις.

Απευθύνομαι και στη λογική σου και στην καρδιά σου.

Το Κίνημά μας, το ΠΑ.ΣΟ.Κ., έχει συμπληρώσει 10 χρόνια
ζωής, αγώνα και δημιουργίας.

Η Κυβέρνησή μας με τα 2| χρόνια τής θητείας της έχει ένα
ορατό και νωπό παρελθόν, ένα .σταθερό παρόν και ένα
ελπιδοφόρο μέλλον. Τα ,:έργα και οι ημέρες μας" προσφέρουν

ένα μικρό αλλά σημαντικό δείγμα για τη θέλησή μας αλλά
και για τη δυνατότητά μας να αλλάζουμε και τη φορά των
πραγμάτων, μα κύρια τα ίδια τα πράγματα προς όφελος'
του 'Εθνους και του Λαού μας.
ί

'
Αντίθετα η παράταξη της Δεξιάς είχε 40 χρόνια περίπου
την ευθύνη διακυβέρνησης της1χώρας. Από τη γνώση, τις
εμπειρίες και τα πεπραγμένα των 40 χρόνων έχει μεταπηδήσει το επίκαιρο και' συμβολικό σύνθημα-μήνυμα :
" Ο ΑΑΟΣ ΔΕΝ ΞΕΧΝΑ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΔΕΞΙΑ "
Στα 40 χρόνια με τις κυβερνητικές επιλογές της η Δεξιά
έχει σφραγίσει τη ζωή μας.

Ο Λαός δοκίμασε, έμαθε, γνωρίζει.

'Ομως η Ν.Δ. πέρα από το κυβερνητικό της παρελθόν, διαθέτει
2\ χρόνια τώρα ένα αντιπολιτευτικό παρόν. Η ηγεσία της Ν.Δ.
ως αντιπολίτευση είναι ανεύθυνη, αναξιόπιστη, γιατί αρνείται
υπονομεύει και μηδενίζει τις λαΐ'κές κατακτήσεις και τις
αλλαγές. Παράλληλα αποκαλύπτεται η απόλυτη ταύτιση με την
ντόπια ολιγαρχία και την ξένη εξάρτηση.

Για τούτο οι

υποσχέσεις της.είναι

επιταγές χωρίς αντίκρυσμα.

"Ο ΛΑΟΣ ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΕΙ

ΤΙ ΥΠΟΣΧΕΤΑΙ Ή

ΔΕΞΙΑ"

Ο κάθε πολίτης, η κάθε οικογένεια, το κάθε κοινωνικό
-Α

στρώμα, η κάθε κοινωνική τάξη, όλες οι ζωντανές κοινω
νικές δυνάμεις, που μοχθούν, παράγουν και δημιουργούν
μπορούν να κάνουν τους απολογισμούς τους. Είναι σε
θέση να κρίνουν, να συγκρίνουν και να ελέγξουν την
προσφορά και τα έργα του ΠΑ.ΣΟ.Κ. στα 2\ χρόνια με
εκείνα της Δεξιάς με 40 χρόνια στην κυβέρνηση και
2I χρόνια στην Αντιπολίτευση.

0 καθένας μπορεί να σκεφθετ και να καταλήξει :
Τι είχΟί ;

Γι έχβρ ;

Τι διεκδικ^·. ;

Τι θέλ&ί. να πετύχε ;

Πώς θέλβίνα" ζήσ@ς;

'Ολοι οι πολίτες μπορούν να σκεφτούν και να αποφασίσουν
ελεύθερα :

Ποιό κίνημα τους βοηθά ουσιαστικά και πρακτικά να περιφρουρήσουν, να βαθύνουν και να προεκτείνουν τις κατακΐήσεις τους ;

Ποιό κίνημα διατηρεί ανοιχτούς τους ορίζοντες για μια
ανθρώπινη και ειρηνική ζωή σε μια κοινωνία δίχως εκμετάλλευση,
χωρίς αλλοτρίωση, δίχως κο,ταπίεση, χωρίς άγχος ;

Ποιό κίνημα μπορεί να εγγυηθεί τις ομαλές εξελίξεις, τη
Δημοκρατία, τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των πολιτών.

ΙΙοιό κίνημα δικαιώνει τα οράματα του, αναγνωρίζει και
συνεχίζει τους αγώνες χου και θερμαίνει τις ελπίδες του ;

'Όλοι μπορούν να σκεφχούν και να αποφασίσουν ελεύθερα :

Ποιό κόμμα θα

αφαιρούσε

τις φιλολαϊκές κατακτήσεις ;

*

ΦΙΛΕΣ και ΦΙΛΟΙ,

Δεν εί\ ι ϊύα'Λολα να μαντέψω την απάντησή σας. Όμως, τόσο
εγώ προσωπικά, οσο και το ΠΑ.ΣΟ,Κ. νοιώθουμε την υποχρέωση
να αποκαλύψουμε και να θυμίσουμε την παράδοση, τη διάθεση
και τις προθέσεις της ηγεσίας της Ν.Δ.

Είμαστε υποχρεωμένοι να αποκαλύψουμε τις οβιδιακές της
μεταμορφώσεις για να μη δημιουργηθούν συγχίσεις. Για να
μην ψαρεύουν σε θολά νερά σπέρνοντας παραπλανήσεις και
αυταπάτες.

Η ηγεσία της Ν.Δ. οφείλει να μπει "ενώπιος ενωπίω"
για να κρίνει ο Ελληνικός Λαός. Για να αποφανθεί ο
κάθε πολίτης με τη γνώση, τη μνήμη, την πείρα και
τη διαίσθησή του. Υπάρχει η στυφή, η πικρή γεύση
ΙΟετιών. Στα 2\ χρόνια δεν μπορεί να αποκτήσει την
πολιτική ασυλία για τις ιστορικές ευθύνες για το
παρελθόν.

Η λεοντή της Νεοδημοκρατικής αντιπολίτευσης έχει
πέσει.

Πού θέλει να μας οδηγήσει ή μάλλον να μας επαναφέρει
η ηγεσία της Ν.Δ. ;

Είναι η Μ.Δ. ο υπερασπιστής ή ο υπονομευτής

των Εθνικών

ΛαΓκών κατακτήσεων ;

Οφει?ε να απαντήσει στα παρακάτω αμείλικτα ερωτήματα.
Ερωτήματα που έχο3 διατυπώσει εδώ και μήνες.

Όμως δεν

δόθηκε απάντηση. Οι ένοχοι δέν είχαν άλλη επιλογή παρά
να σιωπήσουν και να φυγομαχήσουν.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
Α/

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

- Θα ήθελε η Ν.Δ. να επανελθεί η χώρα μας στην πολίτικη
του YES MAN ;

Του "ανήκομεν εις την Δύσιν" ;

Στην

.πολιτική που τόσο προστατέυσε την Κύπρο από τους
εισβολείς της, το Αιγαίο από τη μόνιμη απειλή, τον
i

Ελληνισμό της Κωνσταντινούπολης από τον αφανισμό ;
Την ίδια τη χώρα μας από τους βιαστές της Δημοκρατίας ;

- Τι προτείνει η Ν.Δ. για τις βάσεις ;

Θα ήθελε να

επανέλθει άραγε στο αποικιοκρατικό καθεστώς που τις
παραλάβαμε ;

Και θα τις κρατούσε για πάντα στο

έδαφος μας ;

- Ga ενεργοποιούσε τη συμφωνία ΡΟΤΖΕΡΣ όπως είχε συμφωνήσει,
παραχωρώντας Εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα ;

- Θα έδινε εντολή στις 'Ενοπλες Δυνάμεις μας να πάρουν
π ρ ο ς σε ασκήσεις του ΝΑΤΟ που αμφισβητούν εθνικό χώρο,
όπως η Λήμνος ;

- Θα απέσυρε το μνημόνιο της Ελλάδας από την Ε.Ο.Κ. ;

Β/

ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ KÁI ΤΑ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Θα καταργούσε το νόμο για την αναγνώριση της Εθνικής
Αντίστασης ;

Θα απαγόρευε τον ελεύθερο επαναπατρισμό των πολιτικών
προσφύγων ;

Θα ξαναγιόρταζε μαζί με τους ζηλωτές της εφταετίας
τις γιορτές που δίχαζαν το Λαό ;

Θα επανέφερε τους εμφυλιοπολεμικούς νόμους ;

Θα καταργούσε την ψήφο στα 18 χρόνια, την ψήφο των
μεταναστών ;

Θα ξανάφερνε το σταυρό προτίμησης ;

Θα καταργούσε τις Λαϊκές συνελεύσεις, τα Νομαρχιακά
Συμβούλια, τα Συνοικιακά

Συμβούλια ;

Θα έπαιρνε πίσω τις αρμοδιότητες από την Τοπική Αυτοδιοίκηση

Θα καταργούσε το νόμο για την ισότητα των δύο φύλων ;

Τον πολιτικό γάμο ;

Θα ήθελε να επαναφέρει το νόμο για την πολυθεσία ;

Θα ήθελε να επαναςοέρει άραγε το Ν. 330 ;

Μαζί με

τις αύρες, τους ροπαλοφόρους, τις φυλακίσεις και
διώξεις συνδικαλιστών ;
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ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ
*
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Θα καταργούσε την Α.Τ.Α. ;

Την καθιέρωση 40 ωρών δουλειάς

δνθήμερο, τις 4 βδομάδες άδειας των εργαζομένων, τα
προγράμματα για την καταπολέμηση της ανεργίας ;

Θα καταργούσε το νόμο πλαίσιο για τα Α.Ε.Ι. ή το νόμο των
Τ .Ε .I . ;
1
Θα έφερνε ξανά το Ν. 815 μαζί με τις συγκρούσεις και τις
εκατοντάδες χαμένες ώρες στα Πανεπιστήμια ;

Είναι ναι ή όχι η Ν.Δ. υπέρ της συμμετοχής των φοιτητών και
των κοινωνικών φορέων ;

■Και -εάν ναι, γιατί την πολέμησε με την παραβίαση ακόμα και
του άσυλου, που ποτέ δεν θεσμοθέτησε ;

Θα το καταργούσε τώρα άραγε ;

Θα καταργούσε η Ν.Δ. το νόμο για το Εθνικό Σύστημα Υγείας

Θα ζαναγύριζε στην εμπορευματοποίηση της υγείας ;

Έχει η Ν.Δ. το πολιτικό ανάστημα να μας κατηγορεί ότι
ακόμα δεν καταργήσαμε την αθλιότητα των νοσοκομείωνασύλων, που μας παρέδωσε ;

Θα καταργούσε και τα κέντρα υγείας που εμείς φτιάχνουμε ;

Θα καταργούσε το δωρεάν φάρμακο για τους αγρότες ;

Θα καταργούσε το νόμο για τους συνεταιρισμούς και το
αγροτικό κίνημα ;

Θα καταργούσε την αυτοτελή σύνταξη της Ελληνίδας
αγρότισσας ;

Το νόμο για τη διαδοχική ασφάλιση ;

-

Το νόμο για την αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας ;
Πόσα πολιτιστικά κέντρα,
πόσους βρεφονηπιακούς σταθμούς,
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πόσα κέντρα για τους
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ηλικιωμένους, έφτιαξε η Δεξιά επί δεκαετίες και πόσα το
/
ΙΙΑ.ΣΟ.Κ. στα δυό μίση χρόνια ;

Και βέβαια είμαστε σίγουροι ότι θα συνέχιζε την πολιτική
των παγωμένων πιστώσεων, της δημιουργίας των προβληματικών
επιχειρήσεων, της μονόπλευρης λιτότητας και αυταρχισμού
για τους εργαζόμενους.

Δεν έχουμε καμμιά αμφιβολία ότι θα καταργούσε το νόμο
για τις κοινωνικοποιήσεις του Δημόσιου Τομέα, τα Εποπτικά
Συμβούλια, τον κοινωνικό έλεγχο.

0 κ. Αβέρωφ και το κόμμα του στον απελπισμένο χώρο της
"απαλλαγής" φαίνεται να ποντάρουν στα παλιά τους όπλα ;
"τη φωτιά και το τσεκούρι".

Διαθέτουν όμως και δύο πρόσθετα εφόδια : τη "γέφυρα" και το
φεμμα.

»

Η

επιστροφή της Δεξιάς αποτελεί "όνειρο

θερινής νυκτός" για την ηγεσία της και εφιάλτη για τον
Ελληνικό Λαό.

*

0 ίδιος ο Λαός με την ετυμηγορία του δεν επιτρέπει
■πισωγυρίσματα. Δεν ανέχεται και δεν συμβιβάζεται με
το δοκιμασμένο

κακό παρεΆΘόν.
I

Κύριε Αβέρωφ, είστε πολύ αδύναμος και το ξέρετε.

Κύριοι επιτελείς της Ν.Δ. είστε μια υπό διάλυση μειοψηφία,
στα πρόθυρα μιας .μεγαλύτερης και πιό οδυνηρής ήττας.

Είναι η τελευταία φορά, που ζητάτε κάτω από την ίδια στέγη
και επωνυμία την ψήφο του Ελληνικού Λαού.

Στις 18 Ιουνίου,

το ξέρετε καλύτερα από κάθε άλλον, ότι θα διασπαστεί η
Ομόρρυθμος Εταιρεία της Ν.Δ.

Στη χώρα μας μέσα στο πολυκομματικό και κοινοβουλευτικό
σύστημα η Δεξιά θα υπάρχει, αλλά συρρικνωμένη■και διασπασμένη

Θα υπάρχει για να εκφράζει και να υπηρετεί τα συμφέροντα
της ολιγαρχίας του πλούτου, του κατεστημένου και της
εξάρτησης.

Θα υπάρχει ως θλιβερή οπισθοφυλακή της ιστορίας και της
κοινωνίας. Για να συμβολίζει το παρελθόν και να ισχύουν
οι συγκρίσεις.

Φίλες και Φίλου, '
-Λ

Με την αλλαγή του 1981 φυτέψαμε το δέντρο της ελπίδας.
Αυτό το δέντρο, μέρα με τη μέρα, ριζώνει, αναπτύσσεται,
ανθίζει και δίνει τους πρώτους καρπούς.

Το μεγάλωμα αυτού του δέντρου αφορά όλους μας. Αυτή
η μοναδική ελπίδα, είναι δική σου, δική μου, όλων μας.
Γι'αυτό θέλει φροντίδα και προστασία.

Φίλες και Φίλοι,

Η πολιτική του ΠΑ.ΣΟ.Κ. συνοψίζεται σε 4 δεσμευτικές αρχές :

Εθνική Ανεξαρτησία και Εδαφική Ακεραιότητα με όλους
τους πατριώτες, με όλους τους 'Ελληνες για την Ελλάδα.

Δημοκρατία με το Λαό ενωμένο για το Λαό νικητή.
*

Συμμετοχή, Ελευθερία και Δικαιώματα με τον πολίτη κυρίαρχο
και πρωταγωνιστή για μια κοινωνία πολιτών.

Σοσιαλισμός με τον άνθρωπο δημιουργό για τον ολοκληρωμένο
άνθρωπο.

Φίλες και Φίλοι,

Σ'αυτό το κρίσιμο σταυροδρόμι των Ευρωεκλογών, καλείσθε με
την ψήφο σας να δώσετε νέα ορμή και δύναμη στην υπόθεση
της Αλλαγής. Της Αλλαγής, που με τη δίκη σας συναίνεση και
συμμετοχή και θα συνεχιστεί και θα. ολοκληρωθεί.

Αντικειμενικά το ΠΑ.ΣΟ.Κ. εκφράζει τη μόνη χειροπιαστή
εφικτή πρόταση Αλλαγής. Σεβόμαστε τις απόψεις όλων των
κομμάτων. Οι στόχοι τους για την αύξηση της επιρροής
τους είναι θεμιτοί και κατανοητοί»

'Ομως το δίλημμα ΠΑ.ΣΟ.Κ. ή Δεξιά, είναι υπαρκτό και
πραγματικό και σήμερα, όπως και το 1981. Αυτό προκύπτει,
τόσο από τη δομή της κοινωνίας μας, όσο και από τις
εμπειρίες της πρόσφατης πολιτικής μας ιστορίας.

Εμείς δεν κινδυνολογούμε.

'Ομως είμαστε πεπεισμένοι,

πως η αυτοδυναμία του ΠΑ.ΣΟ.Κ. αποτελεί εγγύηση για
μια δημοκρατική πορεία προς την πραγμάτωση της Αλλαγής.

Είναι πασίδηλο, ότι τα αντιδραστικά σχέδια της Δεξιάς,
δεν ακυρώνονται με αθροίσματα εκλογικών ποσοστών, αλλά
με ένα ισχυρό και αυτοδύναμο ΠΑ.ΣΟ.Κ.

Φίλε και Φίλη,

Η δική σου ψήφος στο ΠΑ.ΣΟ.Κ. εκφράζει το πιό αποφασιστικό
και αποτελεσματικό όχι στην απαλλαγή και την εκδίκηση, που
ονειρεύεται και διακηρύσσει η ηγεσία της Ν.Δ.

Η δική σου ψήφος στο ΠΑ.ΣΟ.Κ. είναι μια αναγκαία και ώριμη
πολιτική πράξη, που κόβει οριστικά και αμετάκλητα το δρόμο
της Δεξιάς στην εξουσία.

Φίλε και Φίλη,

Με τη δική σου ψήφο στο ΠΑ.ΣΟ.Κ. ανανεώνεις το μεγάλο ΝΑΙ
στην Αλλ.αγή, που φέρνει και κρατά για πάντα την πολιτική
'Ανοιξη στην Πατρίδα μας.

