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Φίλες και φίλοι,

·'· ε λ '- ν ε ς 

σι ι.ς Ευρ

ρ .ς ί ο α σ κ π α ε χ ε ι ά ύ μ ι σ ι ο ο 

λογές.

ν Ο I Ι̂ί-» —· • ο ϋ ττ ο Λ ι τ ς

Οι εκλογές αυτές έχουν μεγάλη σημαο♦
Η πορεία της αυτοδύναμης οικονομική

ία για τόν τόπο μας. 

ς ανάπτυξης, που έχει

ύστερα από δεκαετίες επιτέλους ξεκινήσει, επηρεάζεται 

σημαντικά από τίς .σχέσεις μας με την Ευρώπη, από τη σχέση μας

ιε -τήν Ε.Ο.Κ.

Η ολιγαρχία τού πλούτου, τό κατεστημένο της χώρας, εξώθησε 

τόν ση-μερινό πολιτικό της εκφραστή, τή Ν.Δ. καί τήν 

παραποιούσα ηγεσία της να δώσει τώρα τόν υπέρ πάντων αγώνα 

εναντίον της Αλλαγής.

Δεν είχε όπλα η Ν .Δ . 

για τήν Ευρώπη, στα 

•ατούς τριάντα αυτούς

να αντιπαρατεθεί στις Θέσεις του ΠΑΣΟΚ 

επιτεύγματα τής Κυβέρνησης τής Αλλαγής 

μήνες _ άκληρης μάχης στήν Ε.Ο.Κ. .Μάχης για

τήν προάσπιση τών συμφερόντων του Έθνους και ιών εργαζομένου

Είχε άραγε εφόδια να πολεμήσει εφ'δλης τής Ολης; Ήταν

ευκολότερη η αναμέτρηση σ ’αύτό τό στίβο; Φυσικά όχι

ΰ I; I Ο (, '< ο μ £ : π ν απ έλπ ι δα .αυτή προ απ τά ;σια

τεχνάσματα της Δεξιάς. Τήν άρνηση, τη μισαλλοδοξία,

τό κήρυγμα του Διχασμο ύ .



Αποδεχθήκαμε την πρόκληση στην αντιπαράθεση εφ'όλης της ύλης. 

Αρνούμαστε όμως να.-την παρακολουθήσουμε στην πόλωση, τό 

φανατισμό και τό διχασμό.

'Εχουν πράγματι μιά κρισιμότητα,οι 

Εμείς όμως έχουμε ήδη στρέψει τη ακ

\
λογές της 17 τού Ιούνη. 

η μας στίς 18 τού Ιούνη,

οτςν επομένη των εκλογών.

Με τή σιγουριά της Λαϊκής δύναμης καί της Νίκης και μ'εμπιστοσύ 

στό πρόγραμμά μας θα συνεχίσουμε τή πορεία πρός την ΑΛΛΑΓΗ.
I

Γνωρίζουμε όμως καλά, όπως και .κάθε Ελληνίδα, κάθε ‘Ελληνας 

ότι γΐ-α τήν επιτυχία" τών μεγάλων μας στόχων απαιτούνται:

Η εθνική ομοψυχία για την κατοχύρωση της Εθνικής Ανεξαρτησίας 

και την περιφρούρηση τής εδαφικής μας ακεραιότητας.

Η συμφιλίωση για τή διεύρυνση της Δημοκρατίας, για τό 

βάθεμα και πλάτεμα των δημοκρατικών δεσμών.

Η Εθνική Λαϊκή Ενότητα για τις μεγάλες κοινωνικές αλλαγές. 

Γι'αυτό .ο Λαός μας νηφάλια θα σταθμίσει και θα Ψηφίσει 

γ̂ ιά την Ελλάδα στίς Ευρωεκλογές, Ε-νωμένος θα προχωρήσει 

συμμετέχοντας ενεργά στό χτίσιμο τής Νέας Ελλάδας.

/.
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0 1 λ ες κα ί φίλοι,

Παζί Ο Κλ κατοχυρώσουμ ε και θα δ ι ε υ ρ υ νο υ μ ε με ο κΛ η ρ ο αγώνα

τ ί ς ί\ Ο Ο νΐ κτήσεις τών 0 [1 Γ, V13 V · Κατακτήσεις που δεν π ρ ο κ ε ι. τ ο. ι

κανένας να πάρει πέσω από τό Λαό. Κατακτήσεις που αλλάζουν 

καθημερινά τόν πολιτικό, κοινωνικό, οικονομικό και πολιτιστικό 

χάρτη της χώρας μας. Κατακτήσεις που ισχυροποιούν τη θέοη 

της Ελλάδας ατό διεθνή στίβο.

Η σύγκριση ανάμεσα στο χτές και στό σήμερα δίνει τις 

προοπτικές τού αύριο. Είναι πιά ορατοί και ανοιχτοί οι 

ορίζοντες για μια καλύτερη ζωή - και για μάς, μα και για 

τά παιδιά μας. Οι βασικές πολιτικές, θεσμικές και οικονομικές 

προϋποθέσεις υπάρχουν. Λυτές είναι:

Εθνική συμφιλίωση με την αναγνώριση τής Ενιαίας Εθνικής 

Αντίστασης, τήν κατάργηση τών γιορτών μίσους, τόν ελεύθερο 

επαναπατρισμό τών πολιτικών προσφύγων, αντί για τό διχασμό.

- “ Κατάργηση τών ψακέλλων αντί για τη διαίρεση των Ελλήνων 

σε πολίτες πρώτης και δεύτερης κατηγορίας.

Κατάργηση των 

στήν οικονομία 

Καθιέρωση τςς

διακρίσεων στη δουλειά, στην κοινωνία, 

Καθιέρωση τής ισότητσς τών δύο φύλων, 

ισονομίας, της ισοπολιτείος και τής αξι„

κρατίας αντί για τό ρουσφέτι.



- :Ό νόμος 1 264, ο πιο ψιλεργατι 

59ήμερο, τίς 40 ώρες δουλειάς 

#” η ν Α . Τ . Α . . ' τ το

τού αυταρχισμού, τής εκμετάλλ

κος νόμος στην Ευρώπη μαζί 

, τίς 4 εβδομάδες άδεια,

ύ π ε ρ 13 ό ητο υ '! 6 μ ου 3 30 , 

ευσης, και τής μονόπλευρης
©

λιτότητας.

Αποκέντρωση, Λαϊκή Συμμετοχή, ενίσχυση τών δήμων καί των 

κοινοτήτων, αντί για τήν εκμηδένιση τής Τοπικής Λυτοδιοίκπσ 

με τό Λαό στή γωνιά.

Νόμος πλαίσιο για τά Α.Ε.Ι. και τά Τ.Ε.Ι. με τή συμμετοχή 

τών σπουδαστών και φοιτητών, με ένα νέο περιεχόμενο σπουδών 

για τήν αυτοδύναμη οικονομική ανάπτυξη τής χώρας, στή θέση 

του αντιλαϊκού Ν. 815, τού αποικιοκρατικού καθεστώτος 

τών ΚΑΤΕΕ και τού σκοταδισμού και · ©αναχρονισμού στήν 

Παιδεία.

Ψήφος στά 18, μέτρα για τή νέα γενιά, στή θέση τής 

περιθωριοποίησης και τών κοινωνικών αδιεξόδων τής 

Νεολαίας μας.

Εθνικό Σύστημα Υγείας, στή θέση τής εμποοευματοποίησης τής 

υγείας και της ανυπαρξίας περίθαλψης στην ύπαιθρο.

Κέντρα Υγείας, νοσοκομεία, παιδικοί σταθμοί, κέντρα 

τούς ηλικιωμένους, α ν τ ί για παραρτήματα ασφαλείας, 

ασθενοφόρα αντί για αύρες.

γ ια



Δωρεάν φάρμακο σΐους αγρότες.

Αυτοτελής σύνταξη της πρωϋδας της Ελληνικής υπαίθρου 

/ τής Αγρότισσας.

Σταθερό βελτίωση των συντάξεων στη, θέση των συντάξεω 

. ττείνας για τούς απόμαχους της δουλειάς.

Ανακατανομή των πιστώσεων. Δάνειακαι διευκολύνσεις 

στους μικρούς και μεσαίους επιχειρηματίες στή θέση 

τής μονοπώλησης της πίστης ,απ'τήν οικονομική ολιγαρχία 

τού τόπου.

Διάσωση, όπου είναι δυνατό, και εξυγίανση των προβληματικ 

επιχειρήσεων αντί παγωμένες πιστώσεις, για θαλασσοδάνεια 

και καταθέσεις στά θησαυροφυλάκια τής ΕλΒετίας.

*  *

Φίλες και'οίλοι, "

Η σύγκριση ζωντανεύει τις μνήμες. Αφυπνίζει τις συνειδήσεις 

Δυναμώνει τη θέληση τών πολιτών για τη συνέχεια τής Αλλαγής. 

Στίς 8 Ιούλη 1931 ο κ. Αβέρωφ έστειλε απόρρητη έκθεση στόν 

τότε Πρωθυπουργό κ. Ράλλη. Στην έκθεση αυτ| έλεγε πώς 

"άν από τώρα δεν Ληφθούν ορισμένα μέτρα στό τέλος του έτους 

η κατάσταση 9α είναι σχεδόν ασυμμάζευτη". ίαι ετόνιζε πως 

θεωρεί "απειρως προτιμότερο να έχουμε μιά κάπως λιγότερο 

ψεύτικη οικονομία."



Σήμερα η ηγεσία της Ν.Δ. τολμά με περισσό θράσος να ομιλεί ; 

για τήν ακρίβεια, την στασιμότητα-ιών επενδύσεων, ιό άνοιγμα 

τού ισοζυγίου πληρωμών και την ανεργία. Στους'30 μήνες

δ ι α κ υ ?»έ ρ ν π σ π ς τ η ς χ ώρας από τ ό Π Λ Σ 0 Κ Β ε λ τ ι άσ ασ ε ε ν τ υ π ω σ ι α :< ά 

όλους τούς οικονομικούς δείκτες. Για παράδειγμα,αναφέρω πως ενώ 

το. 1981 ο πληΟρωρισμός έτρεχε μέ 25% - τό 1984 8α πέσει κάτω 

απ'τό 18?$. Κι αυτό παρά ιό γεγονός πως διατηρούμε σέ ισχύ 

τήν ΑΤΑ.

Πέρα απ'τό πενταετές πρόγραμμα οικονομικής καί κοινωνικής 

ανάπτυξης - και είμαστε η πρώτη Κυβέρνηση που κατέθεσε 

ολοκληρωμένο Πρόγραμμα στή Βουλή - διαμορφώσαμε μια οικονομική 

πολιτική για τήν. άμεση ανάκαμψη τής οικονομίας, για τήν αύξηση 

των παραγωγικών επενδύσεων και γιά τήν αποτελεσματική 

καταπολέμηση τής Ανεργίας. Ή δ η  σταθεροποιείται , η οικονομία,
. 4 I Χλ ξ-ι >~Λ 2* γ . 7* Τ  Λ  ! , ^  Λ  ^  ^  Λ Λ  * » Λ Α. Μί~ι ο ν ϋ κ ο μ ψ η άρχισε , π V Ο ;ϊ Τ υ ς Π ξ £ Κ ί. V Γ|υο · ι ο IIΡ ο V ρ Ο \Χ μ Ο 

δουλεύτηκε από ιόν ίδιο τό Λαό. Οι κρίσιμες επενδυτικές 

επιλογές για τήν πενταετία έχουν γίνει. Αφορούν ατήν πλήρη 

αξιοποίηση τών συγκριτικών πλεονεκτημάτων τής χώρας μας 

και τών γεωγραφικών διαμερισμάτων της.

Η Ελλάδα έχει ήδη γίνει εργοτάξιο με μικρά και μεγάλα έργα 

στις πόλεις και τά χωριά. Έργα υποδομής για όλο τό Λαό.

Ό χ ι  έργα βιτρίνας που έγιναν για να εξυπηρετήσουν, τά συμφέροντα 

ιών λίγων κερδοσκδπων.

/.·



Δίνουμε αποτελεσματική μάχη ενάντια στην ανεργία.

Η εξάλειψή της αποτελεί κυρίρρχο στόχο τής Κυβέρνησης 

τής Αλλαγής. Εδώ θα πρέπει να θυμηθούμε πως π Δεξιά
c

ι· C. Cr Γλ (, * * S  '■·' Ο Ü !S Ο Λ  Γ} ^  Ό  Ο » L ί\ Ο- Π Ο ¡-' E-i ■>_> C» ί\ ΐ- i | Δ  s-*

της μετανάστευσης„

Παράλληλα,η Ελλάδα τής Αλλαγής δίνει τη μάχ$ της για μια άλλη 

σχέση με τήν Ευρώπη.

Η Κυβέρνηση τού- ΠΛΣΟΚ δίνει στήν ΕΟΚ μια σκληρή μάχη.

Αγωνιζόμαστε για τύ,ν προστασία τής βιομηχανίας που η 

παράδωσε χωρίς όρους στόν Κοινοτικό ανταγωνισμό και τά διεθνή 

μονοπώλια. Η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ επέτυχε ειδική ρύθμιση * 

που παρατείνει τήν προστασίσί τής βιομηχανίας, η οποία έληγε 

στό τέλος τού χρόνου που πέρασε, για πέντε δκόμα χρόνια, 

μέχρι τό 1989. Τ_ί θα γινόταν η βιομηχανία χίας, οι μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις, οι εργαζόμενοι, άν δεν γινόταν η ρύθμιση;

* Αν ήταν ακόμα στήν εξουσία η N.A.j

Αγωνιζόμαστε για τήν αναδιαμόρψωσπ τής Κοινής Αγροτικής 

Πολιτικής που είναι και αυτή κομμένη και ραμμένη στά μέτρα 

τών παραγωγών τών Βορείων Χωρών.

Μ Κυβέρνηση τής Η.Δ. δέχθηκε 

ταυτόχρονα να κρατιώνται για 

ελληνικών προϊόντων κάτω από 

κοινοτικών.

·/.

τό καθεστώς αυτό. Αποδέχτηκε 

πέντε χρόνια οι. τιμές τών 

τις τιμές τών αντίστοιχων



σελ.

Η Κυβέρνηση του ΠΑ20Κ πέτυχε την αναθεώρηση αυτής τής

συμφωνίας και την άμεση εξίσωση τών ελληνικών με τίς 

Κοινοτικές τιμές.

¡Πετύχαμε ακόμα σημαντική βελτίωση τού καθεστώτος για 

σειρά βασικών προϊόντων μας, όπως τό αδι, ο καπνός, 

τά φρούτα και λαχανικά, τό μπαμπάκι και η σταφίδα.

μ ιά

τά κρασιά.

Αγωνιζόμαστε για να αυξηθούν ουσιαστικά οι ενισχύσεις σπό 

τά Ταμεία της Κοινότητας, αυτό που λέμε μεταφορά πόρων 

μέσα από τόν Κοινοτικό Προϋπολογισμό.

Στά δυο χρόνια της διακυβέρνησης τού ΠΑΣΟΚ π καθαρή εισροή 

πόρων από τήν Κοινότητα ήταν 1,5 δια. δολλάρια. Τό ποσό αυτό 

είναι τρεις περίπου φορές μεγαλύτερο οπό τίς προβλέψεις 

που είχε ανακοινώσει η Ν.Δ. στή Βουλή.

0 παραπάνω απολογισμός είναι πολύ συνοπτικός. Ζητήσαμε, 

διαπραγματευτήκαμε και επιτύχαμε ακόμα μια σειρά σπό 

ειδικές ρυθμίσεις, για τή χρηματοδότηση έργων κοινωνικού 

εξοπλισμού και υποδομής. Στά αποτελέσματα αυτά ασφαλώς συνέβαλ 

η οργάνωση και η μεθοδικότατα τής Κυβέρνησης τής Αλλαγής. 

Οφείλονται όμως κυρίως στή θέλησή μας. Δεν αψεθήκαμε στό 

"έλεος τής Κοινότητας". Έγινε κατανοητό οτήν Κοινότητα 

ότι, δεν θα θυσιάσουμε σε οποιουσδήποτε Κοινοτικούς Κανόνες 

τόν αγώνα για την αυτοδύναμη ανάπτυξη τής χώρας, τήν προστασία 

τών μικρομεσαίων, τών αγροτών καί όλων των εργαζομένων.



ο ε λ. 9 /

Η Κοινότητα δεν μπορεί

μά νο ο ά;.' μ ι α α γ ο ρ ά γ ια  

κόποια χρ ημα τ ι κά  α ν τ αλ 

τής,χώρας μ ας, Η μετά

’ πιά να αντιμετωπίζει την χώρα μας 

τά' .βιομηχανικά προϊόντα της, δίνοντας 

λάγματ'α σαν τίμημα της' σποβιομηχάνησης 

οορά πόρων έχει για μάς σξίσ, στο πέτο·

που συ μ β α δ ίζε ι με το  στόχο τη ς αυτοδύναμης ανάπ τυξης.Κ α ι εδώ

,πρεπει να το ν ίσου μ ε ό τ ι  η χορρα μας στ© εμπόριό τη ς με τ ι ς  χά

δημεχ .-.ιο. δρχ. την τρ

που πέρασε.Ο κ. Αβέραχρ αντί 

η Ν,Δ. προβάλλει α\ο:κρι£είς

να σωπαίνει γ ια  τους απαράδεκτους όρους που 

ή αστείους ισχυρισμούς.
Π αραπλανά τον  Ελληνικό Λαό, ¡μ ετρώντας τα  αποτελέσματα της 
'Ενταξης με τά'ποσά που παίρνουμε από ιόν Κοινοτικά

Προϋπολογιομό, ενώ, κρύβει τις επιπτώσεις τής Ένταξης

στό Ισοζύγιο Πληρωμών, στή βιομηχανική παραγωγή και στην 

απασχόληση.

0 κ. Α 3 έ Ρωφ ιοχ υρ ί ζ ε τ αι παρόλα αυτά άτι, ά ν διατηρούσε 

τήν εξουσία η ίί.Δ. θα ιά κατάψερνε καλύτερα από μάς.

Πώς όμως εξηγεί, για παράόειγμα^ότι για τή οτηριξη των 

αγροτικών μας προϊόντων οι εισροές από τήν Κοινότητα ήταν 

10 δια. τό 81 και 70 δισ. τό 83;

0 κ. Αβέρωψ φτάνει στό θλιβερό σημείο να διαβεβαιώσει τούς 

Εταίρους μας ότι, άν ήταν στό πράγματα,,θα έπαυε να 

υποστηρίζει τό Μνημόνιο. Λέει και αυτός όπως οι Ευρωβουλευτ 

του όχι είμαστε πρώτα Ευρωπαίοι και μετά "Ελληνες, 

θεωρεί άραγε τήν εθνική διεκδίκηση αμάρτημα;



Είμαστε πραγματικά π

θριαμβολογούμε, γιατ 

βελτιώσαμε πημαντικά 

με τ ήν Κοινότητα. 0 

με την ίοια συνέπεια

ερήφανοι, για όσα πετύχαμε, αλλά

έ νο υ με π λήΡΠ επίγνωση οχ ι-, άν

τή θέση’μα ς δε ν κερδίσαμε ακόμ

αγώ νας ιίας θα συνεχιστεί τό ί δ

κα ι εμμονή στα συ μφέροντά μα ΡV* *

δε ν 

κα ι

τη μάχη 

ο σ κ λ π ρ ό ς,

•Τόν αγώνα ιόν διεξάγουμε σε μια 

σκληρά από την οικονομική κρίση 

εσωτερικές αντιθέσεις.

μ υ ρ '„υ π η που έχε ι π λ η γ ε ί 

και συγκλονίζεται από

θα μπορούσε να οραματιστεί κανείς ότι από τήν κρίση θα 

βγει τελικά μια άλλη Ευρώπη. Αγωνιζόμαστε και γι αυτή 

τή βαθιά αλλαγή.. Χωρίς όμως αυταπάτες. Τό όραμα είναι 

μ α κ ρ υ ν ό .

Γι αυτό λέμε Πρώτα η Ελλάδα.

Τώρα ακούγεται περήφανη η φωνή της Ελλάδας σε Δύση και 

Ανατολή, σε Νότο και Βορρά. Είναι η φωνή τής. Εθνικής 

Ανεξαρτησίας, π φωνή τού Λαού, π φωνή τού Έθνους.

Με σύνεση αλλά και αποφασιστικότητα, με τη σιγουριά τής 

ενότητας του Λαού και τή συναδέλφωσή του με τίς Ένοπλες 

Δυνάμεις τής Χώρας, προχωρούμε στην προώθηση τών Εθνικών 

μας στόχων.



Τώρα πια οι πρωτοβουλίες μας για την Ειρήνη -υποστηρίζονται 

α,πό αρκετές Κυβερνήσεις και από εκατομμύρια μαχητές ενός 

πραγματικά αδέσμευτου ειρηνιστικού κινήματος,
I ■

Υποστηρίζονται από ανθρώπους που διεκδικούν τό δικαίωμα

στη ζωή ενάντια στον παραλογισμό τού πολέμου και τού ολέθρου

Ανθρώπους που θέλουν να παραμείνουν άνθρωποι.

Φίλες και 'Φίλοι ,

Σ'αυτό τό κρίσιμο σταυροδρόμι καλείσθε με τήν Ψήφο σας 

να δώσετε νέα ορμή και δύναμη, στήν υπόθεση της Αλλαγής. 

Τής Αλλαγής, που με τή δική σας συναίνεση και συμμετοχή 

και θα συνεχιστεί και θα -ολοκληρωθεί.

Αντικειμενικά τό ΠΑΣΟΚ εκφράζει τή μόνη χειροπιαστή, 

εφικτή πρόταση Αλλαγής. Σεβόμαστε τις απόψεις όλων τών 

Κομμάτων. Οι στόχοι τους για αύξηση της επιρροής τους 

είναι θεμιτοί και κατανοητοί.

Όμως

και σ

τό δίλημμα ΠΑΣΟΚ ή Δεξιά είναι υπαρκτό και πραγματικό

μέρα όπως και τό 1931. Αυτό προκύπτει τόσο από

τή δομή τής κοι.νωνίας μας όσο και από τις εμ ε.ιρίες τής πρόσφατης 

πολιτικής μας ιστορίας.



ότι π αυτοδυναμία του ΠΑΣΟΚ αποτελεί εγγύηση για μια

δεν ακυρώνονται με αυροίσμ ο Κ Λ Γ' γ ι κ ώ V Π Ο Ο Ο 0Χ ώ V ο

Φίλε και Φίλη, 1

/

Η δική σου ψήφος στό ΠΑΣΟΚ εκφράζει το πιο αποφασιστικό 

και αποτελεσματικό ΟΧΙ στήν απαλλαγή και την εκδίκηση, 

που ονειρεύεται και διακηρύσσει η ηγεσία της Μ.Δ.

Η δική σου Φήφος στό ΠΑΣΟΚ είναι μιά αναγκαία και ώριμη 

πολιτική πράξη, που κορει οριστικά και αμετακλητά τΰ 

δρόμο τής Δεξιάς στήν εξουσία.

Με τή δική σου ψήφο στό ΠΑΣΟΚ ανανεώνεις τό μεγάλο ΝΑΙ 

στήν Αλλαγή, που φέρνει και κρατά για πάντα τήν Πολιτική 

Άνοιξη στήν Πατρίδα μας.


