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Στο Νησί της Δημοκρατίας δεν χοειό,ζεται η προσφώνηση 
Δημοκοάτισσες - Δημοκράτες. Αρκεί το Λαέ της Κρήτης. Γιατί 
η Κρήτη είναι συνώνυμη με τη Δημοκρατία.

Εδώ στη Λεβεντογέννα Κρήτη δε χρεάζεται να μιλάς για αγώνες. 
Αρκεί να μιλάς για την ιστορία της. Γιατί αυτή η ιστορία της 
είναι ταυτόσημη με τον αγώνα.

Γιατί κάθε πόλη,
κάθε χωριό, κάθε πέτρα αυτού του νησιού είναι ποτισμένη με 
θυσίες, έχει τη δίκιά της ιστορία.

Εδώ δεν ήρθα για να πείσω. Ήρθα για προσκύντμα στο άπαρτο 
κάστρο της Λευτεριάς και της Ανεξαρτησίας. Ήρθα να σας 
διαβεβαιώσω ότι όλη η Ελλάδα τώρα αναπνέει λεύτερα όπως η Κρήτη 
όλη η Ελλάδα τιάρα σκέφτεται και αγοτνίζεται για τη Δημοκρατία, 
την Ειρήνη, την Ανεξαρτησία, την Αλλαγή όπως και η Κρήτη.



ο ε λ > 2

Στις 17 Ιούνη η Δεξιά, τόσο ο πολιτικός
που παραπαίει, όσο και ο καθοδηγητής, η <*
ολιγαρχία, το κατεστημένο που επιτίθεται 
στην Κυβέρνησή του θα πάρουν αποστομωτικ

Η Ελλάδα της Αλλαγής θα νικήσει και πάλι

εκφραστής, η·Ν„Δ 
ξένη και ντόπια 
ενάντια στο Λαό 

ή την απάντηση.
και

Και αυτή η νίκη θα είναι δική μας.

Θα είναι η νίκη του Λαού. Η νίκη της Ανεξαρτησίας, της Ειρήνης,
της Δημοκρατίας, της συμφιλίωσης.

/

Η νίκη της Ελλάδας, της Ανάπτυξης, της δημιουργίας, της μεγάλης 
κοινωνικής Αλλαγής.

Διάλεξε η ηγεσία της Ν.Δ. τις Ευρωεκλογές για να δώσει μαξί 
με το κατεστημένο τον υπέρ πάντων αγώνα της ολιγαρχίας.

Είναι γνωστό ότι δεν είχε όπλα να πολεμήσει στο πεδίο της ΕΟΚ. 
Όπως χωρίς όπλα οδήγησε στην ένταξη γιατί τα συμφέροντα 
της Δεξιάς είναι δεμένα με το άρμα της εξάρτησης.

Είναι πασίγνωστη πια η υπεροπλία του ΠΑΣΟΚ στο μέγα αυτό 
θέμα. Γιατί κατώρθωσε η Κυβέρνηση, της Αλλαγής στους 30 μήνες 
που κυβερνά να δώσει όπλα στην Ελλάδα. Να μειώσει τις αρνητικές 
συνέπειες. Να μεγιστοποιήσει τα θετικά. Έχουμε δικαιωθεί 
στις προβλέψεις μας όσον αφορά τις επιπτώσεις. Δεν μείναμε 
όμως με σταυρωμένα χέρια.

Η Ελλάδα της Αλλαγής δίνει τη μέχη της για μια άλλη σχέση 
με την Ευρώπη, για μια άλλη Ευρώπη.



Οε λ,

Η Δεξιά διάλεξε το ρόλο του συνήγοοου της ΕΟΚ. Αυτόματα δεν | 
μπορεί να διεκδικεί. Δήλωσαν ενθουσιασμένοι με αυτά που μας 
δίνει η ΕΟΚ. Γιατί λοιπόν να μας δώσει παραπάνω η ΕΟΚ; Δεν 
μίλησαν βέβαια γι'αυτά που μας παίρ\;ει η ΕΟΚ. Γιατί λοιπόν
η ΕΟΚ να μη. συνεχίσει να τα παίρνει· ή να διεν.δικήσε ι ναι άλλα;

Εύκολα δήλωναν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οι εκφραστές της Ν.Δ. 
ότι ήταν πρώτα Ευρωπαίοι και μετά Έλληνες.

Ήταν μια. ευχάριστη προσφώνηση για κοινωνική συναναστροφή.

- Ήτ'αν ένα άθλιο όπλο για κοινωνικές και οικονομικές διεκδικήσεις. 

Ήταν ένα απαράδεκτο εθνικά επιχείρημα.

Τώρα εδώ τους περιμένουν να τους περιποιηθούν οι Έλληνες.

Δεν είχε λοιπόν ατού η Δεξιά, για τις Ευρωεκλογές.

Δίνει λοιπόν η ηγεσία της Ν.Δ. την τελευταία πολιτική της
μάχη εφ'όλης της ύλης. Δασμολογώντας και υβρίζοντας, επιχειρούν
να τρομοκρατήσουν, να ξαναδιχάσουν το Λαό.

Το μόνο όμως που κατόρθωσαν οι φυσικοί αυτουργοί ήταν να 
ξανα-αποκαλύψουν τους ηθικούς αυτουργούς και να θυμίσουν στο 
Λαό τα έργα και τις μέρες τους. Γιατί ο Λαός έχει μνήμη.
0 λαός δεν ξεχνά.

Τα έργα τη? *ες ιας :α έχει νοιώσει ο Λαός στην ίδια τη ζωή
χα;.ι τη μοίρα του.
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Τώρα οι πολίτες αυτής της χώρας, εργαζόμενοι, οι άνθρωποι 
*

του μόχθου, οι παραγωγικές τάξεις, η νεολαία μας, γυναίκες
και άντρες βλέπουν την Κυβέρνηση της Αλλαγής να μοχθεί, να Ί 
παλεύει. Κάτω από αντίξοες συνθήκες.

Συμμερίζονται τις αγωνίες της δικής τους Κυβέρνησης, κάνουν 
την κριτική, απογράψουν το μεγάλο θετικό έργο, καταγράψουν 
τις αδυναμίες. Αλλά ξέρουν ότι τώρα υπάρχει η δική τους 
Κυβέρνηση που δεν πρόκειται ποτέ μα ποτέ να προδώσει αυτό 
το Λαό, Ένα Λαό που του αξίζουν καλύτερες μέρες, ένα καλύτερο 
δημοκρατικό ειρηνικό αύριο για τα παιδιά του.

Είναι πράγματι ευτύχημα για το Λαό και το Έθνος, για το μέλλον 
του τόπου ότι η απαράδεκτη τακτική της Δεξιάς στον προεκλογικό 
αυτό αγώνα δεν πρόκειται να αφήσει στην καταγραφή της ιστορίας 
πάλι φυσικούς και ηθικούς αυτουργούς σε βάρος του Λαού.

Το μόνο που θα καταγράφει στην ιστορική μνήμη είναι τους 
πολιτικούς αυτόχειρες της ηγεσίας της Ν.Δ.

Θελήσατε τις εκλογές αυτές ένα δίλημμα, για το Λαό.
Ένα δημοψήφισμα για την Αλλαγή ή την Απαλλαγή.
Αλλά η Απαλλαγή έχει συντελεστεί. Προηγήθηκε η απαλλαγή από 
τη Δεξιά για να ανοίξει ο δρόμος για την Αλλαγή.

*· < ·
Θελήσατε τις εκλογές ένα δίλημμα ανάμεσα

στην Ανεξαρτησία και την εξάρτηση
στη Δημοκρατία και στον αυταρχισμό της Μ.Δ.



στην Ειρήνη και στο. γεράκια της Δεξιάς
στη συμφιλίωση και στο διχασμό της αντίδρασης

■■Λ

στην ανάπτυξη και στο μαρασμό της συντήρησης.

Αφόυγκραστείτε κύριοι της Δεξιάς την απάντηση του Λαού.
I

Ακούστε τη μυριόστομη φωνή της Κρήτης που στηρίζει την Αλλαγή.

Αυτό σήμερα από την Κρήτη είναι το πολιτικό μήνυμα του Κρητικού 
Λαού. Το μήνυμα της Νίκης στις εκλογές. Αλλά κυρίως το μήνυμα 
της νίκης της Αλλαγής μετά τις Εκλογές.

Γι'αυτό πρέπει γρήγορα να επουλώσουμε τα όποια τραύματα προκάλεσ 
μέσα στο Λαά ο φανατισμός και η μισαλλοδοξία που σπέρνει 
αδίστακτα η Δεξιά. Η πόλωση που η ηγεσία της Δεξιάς προκαλεί 
πρέπει να αφήσει ανέγγιχτη τη βάση. Δεν έχουν τίποτα να 
μοιράσουν οι δεξιοί, αριστεροί, κεντρώοι,αγρότες, οι άνθρωποι 
του μόχθου.

Πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, πολιτεία και Λαός για να 
πετύχουμε το δύσκολο και μακρόχρονο έργο.

Το ΠΑΣΟΚ προτείνει, σχεδιάζει, δημιουργεί.

0 Λαός συμμετέχει, ελέγχει, συμπαρατάσσεται.

Η Δεξιά αρνείται, απειλεί, υπονομεύει.

Η Εθνική συμφιλίωση ήταν ιστορικό χρέος και αδήριτη ανάγκη 
για μιά χώρα που ακόμα και. σήμερα βλέπει την εδαφική ακεραιότητα 
να απειλείται για ένα Λαέ) που πασχίζει να κατοχυρώσει 
την ΕθνικήΑνεξαρτησία.



Η Εθνική Λαϊκή Ενότητα είν 
βαθύνουμε τις Αλλαγ έ ς, για 
για να στεριώσουμε την Αλλ

Κι ένας Λαός ενωμένος δεν

αι το μεγαλύτεοο όπλο 
να αντίπαλέφούμε την 

άγη.

νικιέται ποτέ.

για. νο. 
υπονόμευση,

Το ΙΤΑΣΟΚ είχε ολοκληρωμένη πρόταση στρατηγικής για την 
Εθνική Ανεξαρτησία.

Η Κυβέρνηση της Αλλαγής με τη συμπαράταξη του Λαού σχεδιάζει 
και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για να είναι ο Λαός κυρίαρχος 
στον τόπο του.

Για κάθε πατριώτη αυτό είναι το πρώτο θέμα. 160 χρόνια, πάλαιφε 
ο Λαός για την Εθνική του ολοκλήρωση, για την απαλλαγή από 
την Ξενοκρατία από τις προστάτιδες δυνάμεις.

Πριν από 87 χρόνια στο Ακρωτήρι έριχναν οι κανονιοφόροι 
του ναυάρχου Καναβάρο ενάντια στους επαναστάτες που μαζί με 
τον Ελευθέριο Εενιζέλο είχαν υψώσει τη γαλανόλευκη σημαία.

Κάποιοι τότε φώναζαν-στο μεγάλο αυτό τέκνο της Κρήτης, τον 
μεγαλύτερο Έλληνα πολιτικό αλλά και φλογερό πατριώτη και 
επαναστάτη, να προσέξει να φυλαχτεί από τα βόλια.

Και τότε ακούστηκε στεντόρια, γαλήνια αλλά γεμάτη σημασία 
η φωνή του Βενιζέλου:

"Το νού σας στη σημαία, και μόνο στη σημαία".

Εκεί ακριβώς έχουμε το νρύ μας. Στην υπόθεση της Εθνικής 
Ανεξαρτησίας που είναι προϋπόθεση για τη Λαϊκή Κυριαρχία 
και το Σοσιαλισμό.



Γι 'αυτό προχωράμε με σύνεση αλλά ατιοψασιστικότητα στην εφαρμογή 
της στρατηγικής της Εθνικής Ανεξαρτησίας και στην προώθηση των 
μεγάλων εθνικών μας θεμάτων. |

Περήφανη ανεξάρτητη πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική
με κύριο άξονα την Ειρήνη, την ύφεση, τη μείωση των εξοπλισμών.

Αδελφοσύνη Λαού και Στρατού.

Αμυντική θωράκιση των Ενόπλων Δυνάμεων.
ι

Συνδυασμός της θεμελίωσης της αυτοδύναμης οικονομικής 
ανάπτυξης με την αποφυγή μονόπλευρης εξάρτησης σε εξοπλισμό 
και με την ενίσχυση της πολεμικής βιομηχανίας μας, και με 
τη σταδιακή ανάπτυξη εθνικής τεχνολογίας.

Η στρατηγική αυτή είναι απαλλαγμένη από τον φεύτικο σωβινισμό 
αλλά και από τη μοιρολατρία της αποδοχής των τετελεσμένων ή 
των ξένων θελήσεων.

Κάθε βήμα στην εφαρμογή της παίρνει υπόψη το συσχετισμό δυνάμεων 
αλλά και τη γεωπολιτική θέση της χώρας μας.

Τώρα ο Λαός ξέρει πού βρίσκεται ο πατριωτισμός, η σύνεση και 
η αποφασιστικότητα και που η πατριδοκαπηλεία και η εξάρτηση.

Είναι πρώτο θέμα για μας το Κυπριακό. II δίκαιη λύσή της 
Κυπριακής τραγωδίας. Η συμπαρό.ταξη Ελλάδας και Κύπρου και ολόκληρου 
του Ελληνισμού είναι δεδομένη.

ί



σελ. δ

Όχι δεν πρόκε 
Οι υποχωρήσεις

ται να στέρξουμε στις σειρήνες της υποχώρη 
και οι παραχωρήσεις'δεν φέρνουν την Ειρήνη

Αυτές έφεραν τον Αττίλα στην Κύπρο, την απειλή στο Αιγαίο

Τώρα είναι η ώρα που μετράμε τους φίλους μας.

ΙΙρίν από 60 περίπου χρόνια ο Ελευθέριος Βενιζέλος, υτιέρμαχος 
των συμμαχιών της Ελλάδας που αγωνίζονταν για Εθνική ολοκλήρωση, 
αποστόμωσε στη Βουλή των Ελλήνων γνωστό αντίπαλό του σε 
στιγμές δύσκολες για το Έθνος. Τότε οι σύμμαχοι είχαν εγκαταλείφε 
τα δίκαια της Ελλάδας. Ο πολιτικός αντίπαλος του Βενιζέλου 
τους επικαλείτο. Κι ο Βενιζέλος ακούστηκε στη Βουλή "Όχι 
δεν ταιριάζει σε μας να τους αποκαλούμε συμμάχους. Εγώ κύριοι 
τους αποκαλακ τέως συμμάχους".

Η μεγαλύτερη ίσως προσφορά της Αλλαγής στην υπόθεση της Εθνικής 
Ανεζσρτησίαο είναι η συμφωνία, απομάκρυνσης των Αμερικανικών Βάσεων 
από το έδαφος της πατρίδας μας.

*

Υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και απαράβατοι όροι.

Το αποικιοκρατικό καθεστιός που δέχθηκε και ανέχθηκε η Δεξιά 
είναι παρελθόν.

Με τη θέληση της Κυβέρνησης της Αλλαγής και με τη συμπαράταξη 
του Λαϊκού Κινήματος σε πέντε χρόνιά θα είναι παρελθόν οι Βάσεις.

Βάσεις που μείωναν την Εθνική μας κυριαρχία αλλι ταυτόχρονα 
δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για πολιτιστική 6 ίσδυση,



κοινωνική αλλοτρίωση, οικονομική και αναπτυξιακή διαστό 
Εδώ στην Κρήτη όλοι γνωρίζουν στην ίδια τη ζωή τους τις ετιιπτώσε

Και δεν πρόκειται να υποκύφουμε| ή να ενστερνιστούμε μειοδοτικές
πρότάσεις που ζητούν να πραγματοποιήσουμε ασκήσεις του ΠΑΤΟ
στο Αιγαίο, όταν αμφισβητούνται κυριαρχικά μας δικαιώματα στη Λήμυ

Όχι δεν πρόκειται να εφαρμόσουμε τη συμφωνία ΡΟΤΖΕΡΣ που θέλει 
στρατηγείο στη Λάρισα και μοίρασμα του Αιγαίου.

Και έχουν γνωρίσει στο ΝΑΤΟ και στην ΕΟΚ τη λέξη BETO από 
την περήφανη φωνή της Ελλάδας. 1

Μια φωνή που ακούγεται τώρα σ'Ανατολή και Δύση, σε Νότο και Βορρά.

Τώρα το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας δεν είναι Υπουργείο 
Εσωτερικών του ΝΑΤΟ ή χώρος δράσης Φιλελλήνων αλλά προμαχώνας 
Ελλήνων.

Τώρα αυτή η περήφανη Ελληνική φωνή ακαύγεται σ'όλο τον κόσμο 
ως διαπρύσιος κήρυκας της Ειρήνης.

Ξεκινήσαμε μόνοι μας.

Τώρα είμαστε πολλοί.

Οι προτάσεις μας για απύραυλες ζώνες, Απύραυλη Βαλκανική, μείωση 
των εξοπλισμών, όχι στους πυραύλους, συνέχιση διαπραγματεύσεων
δεν αποκαλούνται πια ρομαντικές.



Δυνάμεις και υπερδυνάμεις, τις συζητούν , ή τις αποδέχονται. (
• IΈγιναν σύμβολο ενός μαζικού ειρηνιστικού κινήματος ανθρώπων 

που θέλουν να κατοχυρώσουν το δικαίωμα στη ζωή. Άνθρωποι πού 
θέλουν να παραμείνουν άνθρωποι.

Εμείς έχουμε 
προϋποθέσεις

προτείνει, σχεδιάσει και δημιουργούμε τις 
για την Εθνική Ανεξαρτησία και την Ειρήνη.

0 Λαός συμπαρατάσσεται. I
Ποιά είναι η πρόταση της Ν.Δ.;

Υπάρχομν έξωθεν απειλές και υπονομεύσεις. Ποιά είναι εδώ 
η θέση της Ν.Δ.; Συμπαρατάσσεται με αυτές;

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Έχουμε σχεδιάσει μαζί με τους φορείς του Λαού την αναπτυξιακή, 
στρατηγική. Έχουμε προ πολλού ξεκινήσει την υλοποίηση μιας 
άλλης εθνικής οικονομικής πορείας.

Η πρωταρχική μας επιλογή για Εθνική Ανεξαρτησία και η επιθυμητή 
κοινωνική τροχιά αποτελούν βασικό παράγοντα για την αναπτυξιακή, 
μας στρατηγική. Μια αναπτυξιάκή πορεία·που ως σταθερό στόχο 
έχει την προώθηση και κατοχύρωση της αυτοδύναμης οικονομικής 
και κοινωνικής ανάπτυξης. Μια πορεία που δεν σημαίνει αυτάρκεια, 
αλλά συνεχή διεύρυνση της εθνικής ικανότητας για ποιοτικά βελτιωμένη 
παραγωγή και τεχνολογική ανάπτυξη.

Στα πλαίσια αυτής της στρατηγικής χαράχθηκε και υλοποιήθηκε 
η Εθνική οικονομική πολιτική σταθεροποίησης της οικονομίας.



Κλειδί για την επιτυχία της πορείας που κατοχυρώνει τ·ην Εθνική
■Ανεξαρτησία και παράλληλα προωθεί τις αναγκαίες παρεμβάσεις*«·
στην παραγωγική βάση, στην προοπτική μιας αυτοδύναμης και 
αυτοκεντρωμένης οικονομίας, είναι η Λαϊκή συμμετοχή. Συμμετοχή 
που δεν περιορίζεται μόνο στη λήψη αποφάσεων, αλλά επεκτείνεται
υπεύθυνα και αποφασιστικά σ'όλες τις πτυχές της· παραγωγικής
ιδιαδικασίας και της κοινωνικής ζωής του τόπου.

Γι'αυτό προχωρήσαμε για πρώτη φορά σ'αυτή τη χώρα στη διαμόρφωση 
ενός πενταετούς προγράμματος, που αποτέλεσε ένα πρώτο βήμα 
μιας πρωτόγνωρης Λαϊκής συμμετοχής.

Νομαρχιακά" συμβούλια, λαϊκές συνελεύσεις, συνοικιακά συμβούλια, 
αγροτικοί σύλλογοι και συνεταιρισμοί, όλοι οι φορείς των 
εργαζομένων και των παραγωγικών τάξεων έδωσαν τη σφραγίδα της 
λαϊκής σοφίας στο πρόγραμμα..

Η εξειδίκευσή του, η περίφερειοποίηση και πραγμάτωση των 
στόχων του απαιτούν και την προώθηση και ολοκλήρωση του 
Δημοκρατικού Προγραμματισμού και την κατοχύρωση ελέγχου από 
τον ίδιο το Ααό και τους φορείς του.

0 προγραμματισμός που προωθούμε συνδυάζει τη Δημοκρατία και
την αποτελεσματικοτητα.



Η αποκέντρωση στη λήψη των σ,ποοάσεων συνδυάζεται με ενιαίο I 
εθνικό πλαίσιο επιλογών.

ι

Παράλληλα έχουμε προετοιμάσει πλήρως το έδαφος για να απαντήσουμε 
στην πρόκληση της νέας τεχνολογικής επανάστασης:

Αναβαθμίζουμε την Παιδεία και 
επιστημόνων της χώρας και την

προωθούμε την επιμόρφωση 
αξιοποίηση των Ελλήνων της διασπο

Προσπαθούμε να συνδυάσουμε την αύξηση της παραγωγής και της 
παραγωγικότητας με την εξασφάλιση υψηλής και ανταγωνιστικής 
ποιότητας.

Στον τομέα της ποιότητας δίνουμε τώρα τη μάχη με ευνοϊκότερους 
όρους από ότι στη μαζική παραγωγή.

Η μικτή οικονομία είναι βασική επιλογή για το ορατό μέλλον.

Η συνύπαρξη του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα καθώς και αυτού 
που ονομάσαμε κοινωνικού ή λαϊκής βάσης δεν είναι απλώς εφικτή. 
Είναι η μόνη δυνατότητα για ισόρροπη ανάπτυξη αλλά και για την 
ικανοποίηση του στόχου που αφορά τη βελτίωση της ποιότητας 
της ζωής-στη χώρα μας.

Το ζητούμενο, είναι η εναρμόνιση ανάμεσα στους τομείς και 
η αλληλοσυμπλήριοση και υποστήριξή τους.

Η ιδιωτική πρωτοβουλία θα πρέπει 
δυνατότητες παραγωγικής ανάπτυξή 
του παιγνιδιού".

να γνωρίζει ξεκάθαρα τις μεγ 
ς της αλλά και τους "κανόνες

άλες

Το κέρδος στα πλαίσια της ιδιωτικής πρωτοβουλίας



αποτελεί θεμιτό κίνητρο για την αύξηση της παραγωγής'και 
την κατοχύρωση της ποιότητας. Η αθέμιτη όμως κερδοσκοπία 
θα παταχθεί όπως και θα ελεγχθεί η ασυδοσία των μονοπωλίων 
και των ολιγοπωλίων ώστε να πραστατευθεί ο ελεύθερος ανταγωνισμό- 
και η «δράση των μικρομεοαίων επιχειρήσεων.

II 9επέκταση του Δημόσιου Τομέα προς νέους στρατηγικούς τομείς
αλλά και η όλη δράση του σε κλάδους παροχής υπηρεσιών ή παραγωγικών
δραστηριοτήτων γίνεται προς την κατεύθυνση της γνήσιας
κοινωνικοποίησης.

Η συμμετοχή της Τ.Α. και των εργαζομένων στην παραγωγική 
διαδικασία μέσα από τα εποπτικά συμβούλια, κατά περιοχές ή 
κλάδους, διασφαλίζει την εναρμόνιση της ανάπτυξης προς το 
περιβάλλον και αυξάνει την παραγωγικότητα.

Η ανάπτυξη που προβλέπει το πρώτο Πενταετές Πρόγραμμα 
της Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ .δεν είναι μια απλή ποσοτική μεγέθυνση. 
Είναι μια συνολική ανάπτυξη, δηλαδή ταυτόχρονα οικονομική, 
κοινωνική, τεχνολογική, περιβαλλοντική, εκπαιδευτική και 
πολιτιστική ανάπτυξη προσανατολισμένη στον άνθροπο.

Τώρα το ΠΑΣΟΚ μαζί με το Λαό πραγματώνει το πρόγραμμα.

Γι'αυτό η Ελλάδα έχει μετατραπεί σ'ένα απέραντο εργοτάξιο.

Βρισκόμαστε ουσιαστικά στη δεύτερη χρονιά του :· νταετούς.



Τα μικρά τοπικής κλίμακας 
αναπτυξιακά έργα που με τη 
συνολική υποδομή μιας νέας

έργα συνδυάζονται με τα μεγάλα 
σειρά τρυς εντάσσονται στην αναγ 
επενδυτικής προσπάθειας.

Τα αναπτυξιακά έργα έχουν επιλεγεί με τα ακόλουθα ■ρι η ·; Ι τ  ν - ·ν  ·

- η εκφρασμένη λαϊκή βούληση όπως αυτή εκφράστηκε με τις 
αποφάσεις των Νομαρχιακών Συμβουλίων,

η αποπεράτωση συνεχιζόμενων έργων,

η ι,κανοποίηση βασικών κοινωνικών αναγκών,

- η οικονομική απόδοση των έργων και ιδιαίτερα η πολλαπλασιαστική 
τους επιρροή σε άλλα έργα ή επενδυτικές προσπάθειες,

- η δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, 

η εξοικονόμηση συναλλάγματος,

η ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη,
*

η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και η προστασία του περιβάλλοντος,

η διεύρυνση του κοινωνικού τομέα της οικονομίας και η 
αλλαγή των παραγωγικών σχέσεων.

Η αποτελεσματικότερη χρήση των πόρων, που απαιτούνται και που 
δυστυχώς ακόμα, ύστερα από την καμμένη γη που άρησεη Δεξιά, 
δεν περισσεύουν, αποτέλεσε τον κυριότερο παράγοντα στις μελέτες 
που έγιναν για τον προσδιορισμό των επενδύσεων σε βασικούς τομείς.

Λήφθηκε έτσι υπόψη κατά σειρά η δημιουργία νέων συγκριτικών
πλεονεκτημάτων,, η ανύψωση του επιπέδου τεχνολογίας, η υποκατάσταση



σελ, ι ς

εισαγόμενων προϊόντων,, η δυνατότητα πραγματοποί τ ση ς εξαγωγών 
και., η διεύρυνση της παραγωγικής μας βάσης.

Σ'αυτή τη φάση καταλήξαμε στις εξής προτεραιότητες κατά τομείς:

Βιομηχανίες αγροτικών προϊόντων επισιτισμού 

Υδατοκαλλιέργειες

Μεταλλουργικά προϊόντα
- Μεταλλικά προϊόντα 

Μηχανοκατασκευές

- · Γεωργικά μηχανήματα

Φαρμακο 3 1 ομηχαν ί α

Προϊόντα από πετροχημικές ύλες

- Λιπάσματα και φυτοφάρμακα 

Προϊόντα ξύλου

- Παραγωγή χαρτιού

-■ Κλωστοϋφαντουργία·και έτοιμο ένδυμα.

Κατασκευαστικά υλικά, βιομηχανικά ορυκτά

- Αξιοποίηση απορριμμάτων ενεργειακής και βιομηχανικής παραγωγής

Εξοπλισμός αξιοποίησης ενεργειακών πόρων



Εξοπλισμός' μεταφορών, εξαρτήματα αυτοκίνητων- (επιβατικών,

Ναυπηγεία και ναυτιλιακές δραστηριότητες
/

- Ναυπηγοεπισκευαστικές μονάδες σκαφών αναψυχής

Κτηνοτροφίκά προϊόντα

Πληροφορική, μικροηλεκτρική

Βιοτεχνολογία

Μαζί, με τους φορείς του Λαού προχωράμε, με την ευελιξία που 
δίνει το πενταετές, στο συνεχή δυναμικό προγραμματισμό.

Φ ο ρ
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Η γεωργία και ο τουρισμός θά αποτελόσουν τους μαοϊκούς τομείξ 
ανάπτυξης της οικονομίας της Κρήτης. Στους τομείς αυτούς το
I

νησί διαθέτει πράγματι συγκριτικό πλεονέκτημα.Όμως και η 
συμβολή της βιομηχανίας θα είναι σημαντική. Εκτός από τη 
βιομηχανική ανάπτυξη που συνδυάζεται άμεσα με την ανάπτυξη 
της γεωργίας (γεωργικές βιομηχανίες, παραγωγή γεωργικών 
εφοδίων) επιδιώκεται η προσέλκυση βιομηχανικών επενδύσεων 
και σ'άλλους κλάδους, για μια πιο ισόρροπη ανάπτυξη.

Τα βασικά μέτρα πολιτικής κατά τομέα είναι:

α. Γεωργία

Δίνεται άμεση προτεραιότητα στην εκτέλεση μεγάλων και.μικρών
αρδευτικών έργων για επέκταση των αρδεύσεων (τουλάχιστον
κατά 250 χιλ. στρέμματα), που αποτελούν τον πιο κρίσιμο

0

παράγοντα γεωργικής ανάπτυξης.

Εκσυγχρονισμός της εμπρρίας των γεωργικών προϊόντων, με 
συνεταιριστική δραστηριότητα και. με συμπλήρωση της υποδομής, 
Προς το σκοπό αυτό δημιουργούνται Περιφερειακές Αγορές με 
συσκευαστήρια oto  Ηράκλειο και στα Χανιά.

Βελτίωση της τεχνολογίας των θερμοκηπίων για να ενισχυθεί 
η διεθνής ανταγωνιστικότητα των προϊόντων τους.

Εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων για την επέκταση της καλλιέργειας 
των εσπεριδοειδών, των υποτροπικών, των πρωίμων, την παραγωγή



ικρασιών ποιότητας, την ανάπτυξη της μελισσοτροφίας και τη|ς1
παραγωγής αρωματικών φυτών. ' ;

Εφαρμογή ειδικού προγράμματος για τη βελτίωση και αξιοποίηση 
των βοσκοτόπων και την ανυ,πτυςη της αιγοπροβαίτοτροφίας, 
με έμφαση στους νομούς Χανιών, Ρεθύμνης και Λασιθίου.

Βιομηχανία

Έχουν προγραμματιστεί τα εξής κατά τη διάρκεια του προγράμ
ματος 1983-87:

Έρευνα υπεδάφους από το ΧΓΜΕ για τον εντοπισμό αξιοποιησιμων 
ορυκτών.

Επέκταση της Βιομηχανικής περιοχής Ηρακλείου, δημιουργία 
της ΒΣ.11Ε Χανίων και δημιαυργία βιομηχανικών - βιοτεχνικών 
περιοχών στο Ρέθυμνο, στη Σητεία, στην Ιεράπετρα και στις 
Μοίρες - Τυμπάκι.

Προσέλκυση βιομηχανικών επενδύσεων "μή προσδιορισμένου τόπου 
εγκατάστασης" για παραγωγή προϊόντων που θα προορίζονται για 
την ευρύτερη ελληνική αγορά ή εξαγωγή, κυρίως στη Μ. Ανατολή 
και Β. Αφρική.

* ε ·

Εφαρμογή ειδικού προγράμματος για την ανάπτυξη της χειρο
τεχνίας, οικοτεχνίας και καλλιτεχνικής βιοτεχνίας, με φορέα 
τον ΕΟΜΜΕΧ.



Τουρισμός

Η ανάπτυξη του τουρισμού από εδώ και πέρα γίνεται κατά τρόπο
που δεν θα ζημιώνει την ανάπτυξη των άλλων τομέων, ιδία της 
γεωργίας. Επιδιώκονται:

Επέκταση της τουριστικής περιόδου και σε χειμερινούς 
μήνες, ιδίως σε τουριστικές περιοχές της νότιας Κρήτης.

Βελτίωση όλων των υπηρεσιών που προσφέρονται στους 
τουρίστες με την εφαρμογή ειδικού προγράμματος αναβάθμισης 
τ'ων τουριστικών υπηρεσιών.

Τουριστική αξιοποίηση παραδοσιακών οικισμών, παραδοσιακών 
χτισμάτων κλπ',

6. Μεταφορές - επικοινωνίες:

Ολοκλήρωση και βελτίωση του βόρειου οδικού άξονα (τμήματα 
Χανιά - Καστέλλι - Πλάτανος, Αγ. Νικόλαος - πχ. Άμμος, 
Σητεία - Αγκαθιά, παρακαμπτήριος Ρεθύμνου και Χανιών).

Ολοκλήρωση και βελτίωση του νότιου οδικού άξονα.

Ολοκλήρωση της ασφαλτόστρωσης του επαρχιακού δικτύου.
ο *

Συμπλήρωση των έργων του αεροδρομίου Ηρακλείου.

Συμπλήρωση του εξοπλισμού των λιμάντων Ηρακλείου και Σούδας



Ολοκλήρωση της κατασκευής των λιμενικών έργων Ρεθύμνου, 
θητείας, . ...οραπυτρας κα.ι αλ/ΐων μικρών λιμονιών·

Κατασκευή αεροδρομίου στη θητεία.

Κατασκευή λιμανιού στα νότια παράλια της Κρήτης.

Κάλυψη των αναγκών σε τηλεφωνικές συνδέσεις που ανέρχονται 
σε 70.000 και βελτίωση της λειτουργίας των υφισταμένων.

στ. Υγεία

Ανέγερση πανεπιστημιακού νοσοκομείου στο Ηράκλειο δυναμικό
τητας 600 κλινών.

Αποπεράτωση και επεκτάσεις - βελτιώσεις των άλλων νοσοκομείων.

Βελτίωση και συπλήρωση των νοσοκομείων Ιεράπετρας και 
Νεάπολης.

Ολοκλήρωση και λειτουργία των Κέντρων Υγείας που έχουν 
αποφασιστεί στην Κρήτη.

ζ. Εκπαίδευση

Πλήρης κάλυψη των αναγκών σε διδακτικό προσωπικό, εποπτικά 
μέσα και λοιπό εξοπλισμό.

Κάλυψη των κτιριακών αναγκών που επείγουν σ ’άλες τις βαθμίδες 
της γενικής^τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσές.

Προώθηση των κτιριακών πρσ/ραμμάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης στο 
Ηράκλειο και στο Ρέθυμνο και του Πολυτεχνείου Κρήτης στα Κανιά.



η. Αστική και κοινωνική υποδομή

Δίδεται άμεση προτεραιότητα στην κατασκευή της αναγκαίας 
τεχνικής και κοινωνικής υποδομής στα μεγαλύτερα αστικά 
και ημιαστικά κέντρα (Ηράκλειο, Χανιά, Ρέθυμνο, Αγ. Νι
κόλαος, Ιεράπετρα, Σητεία κλπ.). Στις πόλεις αυτές θα 
προωθηθούν ή θα ολοκληρωθούν τα έργα αποχέτευσης, ύδρευσης, 
οδοποιίας - πολεοδομίας και θα δημιούργησεί η αναγκαία 
κοινωνική υποδομή για την εξυπηρέτηση των κατοίκων (υπο
δομή που εξυπηρετεί τη μητέρα, το παιδί τους γέροντες κλπ.)

θ. Προστασία Περιβάλλοντος

Για το θέμα αυτό, για το οποίο υπάρχει μεγάλη ευαισθησία 
στην Κρήτη, εκτός από την αναγκαία υποδομή και τα λοιπά 
γενικά και ειδικά μέτρα προστασίας, θα εξετάζονται οι 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις κάθε επένδυσης, κάθε έργου και 
κάθε κατασκευής, πριν πραγματοποιηθεί. Ειδικότερα, προϋ
πόθεση για την ένταξη -μιας επένδυσης στα κίνητρά του 
Ν. 1262/82 θα είναι ο χαμηλός βαθμός επιβάρυνσης του 
ευαίσθητου περιβάλλοντος του νησιού.

Ο ΛΑΟΣ - ΕΜΕΙΣ και η Δεξιά

Αυτή είναι μια συνοπτική παρουσίαση της δικής μας πρότασης 
και του σχεδιασμού της Αλλαγής, τόσο για τη χιίρα μας όσο και 
για την Κρήτη. Ενός σχεδιασμού που βασίστηκε στη συμμετοχή 
του Λαού.

Τώρα για μας και για το Λαό είναι η ώρα της απ φάσης, της 
δράσης, της δημιουργίας.
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Το πενταετές δεν είναι πια ένα 0pa.ua. Δεν είναι πολύχρωμα »
χαρτάκια με ευχολόγια. Βήμα με βήμα γίνεται πράξη. 0 Λαός 
και οι φορείς του αποφασίζουν, ελέγχουν, υλοποιούν,

'/ώοα που η ανάκαμφη έχει αρχίσει, 
δρομολογήθηκε, η Δεξιά, το κατεστπ
ί
χωρίς βέβαια να προτείνουν. Όχι ' 
Αλλά γιατί αυτά που θα πρότειναν ς 
"αρχές της αγοράς" του κ. Αβέρωφ, 
Επιστροφή στο δρόμο της ασύστολης 
σπατάλης των πόρων.

τώρα που η άλλη ανάπτυξη 
ΐμένο, η ολιγαρχία αρνούνται
ιατί δεν έχουν να ττροτε C νου
υμρανα με τις ÍLS p 1 3 ό· η τ ε c
τις αγ opa ί ες αρχ έ ς, θα ήταν: 
κερδοσκοπίας και της αλόγιστη

Επιστροφή στην εκμετάλλευση: 
των αγροτών από τους μεσάζοντες 
των εργαζομένων από την ολιγαρχία 
των μικρομεσαίων από το μεγάλο κεφάλαιο

Επιστροφή της νεολαίας στο σκοταδισμό

Επιστροφή στις διακρίσεις: 
ενάντια στους πολίτες 
ενάντια στη γυναίκα 
ενάντια στους νέους

Κ Δεξιά όμως δεν αρκείται στην άρνηση γιατί γνωρίζει ότι δεν 
πε ίθει.
Γι'αυτό απειλεί. Μάταια όμως γιατί οι κραυγές της δεν τρομο
κρατούν .
Ο Λαός δεν τρομοκρατείται πια ·από τρομοκράτες.



Δεν πολιορκείται από πολιορκητές για να θυμηθούμε τ-ο Γέ, 
της Δημοκρατίας.

Έτσι κι αλλοιώς για το Λαό δεν υπάρχει δίλημμα.
0 Λα.ός θα νικήσει στις Ευρωεκλογές και θα συμπαραταχθεί για 
να νικήσει στη μάχη της Ανάπτυξης μετά από αυτές.

Ο Λαός θα στηρίξει την Αλλαγή και θα ψηφίσει στις Ευρωεκλογές 
για την Ελλάδα. Θα ψηφίσει και πάλι ΠΑΣΟΚ.
Γιατί ξέρει καλά ότι:
Η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ ερταπλασίασε τις εισπράξεις από την 
Ε.Ο.Κ. σε σχέση'με το 1981, για τη στήριξη του εισοδήματος 
των αγροτών.
Τριπλάσιασε τις εισπράξεις από το Κοινωνικό και το Περι
φερειακό Ταμείο. Γιατί τα διεκδίκησε ξέροντας ότι η Ε.Ο.Κ. 
μας τα χρωστάει.

Συντομεύσαμε τη μεταβατική περίοδο για την αύξηση των τιμών 
στο λάδι, στα φρούτα, στα λαχανικά,·στο σιτάρι και σ'άλλα 
προϊόντα.

Βελτιώσαμε το καθεστώς της σταφίδας.

Διπλασιάσαμε τη συμμετοχή της Ε.Ο.Κ. σε έργα γεωργικής 
υποδομής και τεχνικής υποστήριξης..

\

Διπλασιάσαμε τα ποσοστά χρηματοδότησης·έργων και ενίσχυσης
των συνεταιριστικών μονάδων.

Η Κυβέρνηση γης Αλλαγής παλεύει για την πλήρη αποδοχή του 
Μνημονίου ώστε:



πρώτο:να προστατεύσει, τη Βιομηχανία και τη μικρή και 
γ εωργική εκμετάλλευση.

ι'.

ε σα ϊ α ,

Αν ήταν η Ν.Δ, στα πράγματα σήμερα, θα είχαν αρθεί τα δασμο
λογικά σύνορα για τα βιομηχανικά προϊόντα. Τότε οι μικρομε- 
σαΐοι αλλά και οι μεγάλοι ακόμα θα έκλειναν. Το ΠΑΣΟΚ πέτυχε 
πέντε χρόνια ακόμα μεταβατική περίοδο.

Δεύτερο: να μεταφέρει πόρους από το Βορρά στο Νότο από το 
Βορρά στην Ελλάδα.
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Ο κ. Αβέραχρ σπεύδει να καθησυχάσει τους Κοινοτικούς ότι αν 
ερχόταν στην εξουσία θα σταματούσε τον αγώνα για το Μνημόνιο. 
Και αυτό, όταν η ίδια γ, Κοινότητα αναγνώρισε ότι χάρις σ ’αυτό 
έγινε μια πρωτοφανής κινητοποίηση των υπηρεσιών της, που δεν 
έχει γίνει ποτέ για κανένα κράτος - μέλος. Όταν βεβαίωοε 
ότι το Μνημόνιο επέτρεψε να κατανοήσει η Κοινότητα σε βάθος 
την ιδιαιτερότητα και τα προβλήματα της Ελληνικής Οικονομίας.

Είπε τέλος ο κ. Αβέραχρ ότι, αν δεν είμαστε στην Ξ.Ο.Κ. το 
Α.Ε.Π. θα ήταν μειωμένο κατά 4%, οι* επενδύσεις κατά 6%, 
η ανεργία μεγαλύτερη κατά 40.000 άτομα, ο πληθωρισμός πολύ 
ψηλότερος και οι εξαγωγές κατά 10% χαμηλότερες.

Κύριε Αβέραχρ κάνετε μια σύγχιση. Τα νούμερα που αναφέρετε,*ο
και νομίζω πως είστε επιεικής, είναι εκείνα που θα είχαμε 
όχι ·αν η Ελλάδα ήταν έξω από την Ε.Ο.Κ., άλλά αν την '
Ελλάδα κυβερνούσε η Ν.Δ. και όχι το ΠΑΣΟΚ.

Η Κυβέρνηση της Αλλαγής θα εξασφαλίσει έτσι ή αλλοιώς την



αυτοδύναμη οικονομική ανάπ 
«·

ευημερίρ. του Λαού μας, για 
για ένα καλύτερο αύριο.

υξη που είναι προϋπόθεση για την 
τη σημερινή βελτίωση της ζωής,

0 Λαός θα στηρίζει την Αλλαγή και θα ψηφίσει και πάλι ΠΑΣΟΚ.
Για να κατοχυρώσει τις μεγάλες κατακτήσεις του, που απειλεί

*μάταια να πάρει πίσω η Δεξιά.

Ας θυμηθούμε μαζί μερικές από αυτές:

Αναγνώριση της Εθνικής Αντίστασης
S

Κατάργηση των γιορτών μίσους

Ελεύθερος επαναπατρισμός των πολιτικών προσφύγων

Κατάργηση των φακέλλο^ν

Κατάργηση του σταυρού προτίμησης

- Ψήφος στα 18

Κατάργηση του Ν.330. Και έχει ήδη ψηφιστεί ο Ν.1264 που 
είναι ο πιο φιλεργατικός νόμος σ'όλη την Ευρώπη.

*  c ·

- Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή. Και ας μας πουν οι 
επικριτές μας σε ποια άλλη χώρα εξακολουθεί να εφαρμόζεται
σε περίοδο κρίσης η προστασία αυτή του εισοδήματος των 
εργαζομένων.



- 5νθήμερο, 40 ώρες δουλειάς, 4 εβδομάδες άδειας

- Κατάπολεμηση της ανεργίας και ιδιαίτερα των νέων \

Αποκέντρωση

- Λαϊκή Συμμετοχή. Ενίσχυση της Τ.Α. Λαϊκές Συνελεύσεις στα 
χωριά. Συνοικιακά Συμβούλια στις πόλεις. Νομαρχιακά Συμβού
λια στους Νομούς.

- Εποπτικά Συμβούλια

- Κοινωνικοποιήσεις

- Αυτοτελής σύνταξη της Ελληνίδας Αγρότισσας

Δωρεάν ιατροφαρμακευτική -  (*> Λ  * 1  ι ί · ν * >. ο μ ο  Ομχ/ννμ *} I μουοι,

- Εθνικό Σύστημα Υγείας. Που προχωράέι χωρίς καμμιά ταλάντευση. 
Δεν πρόκειται να κάνουμε βήμα πίσω. Ξγκρίθηκε από το Λαό, για 
το Λαό θα. εφαρμοστεί, με το Λαό συμπαραστάτη.

Και είμαι σίγουρος ότι οι γιατροί θα βοηθήσουν τελικά το Ε.Σ.Υ. 
ξεπερνώντας ψεύτικα διλήμματα που κάποιο ΕΓΩ ή η ανασφάλεια έχει 
θέσει. Γιατί πιστεύω ότι, πέρα από την πραγματική εξύψωση του 
κοινωνικού λειτουργήματος του γιατρού, αλλά και την ουσιαστική 
εξασφάλιση που παρέχει το Εθνικό Σύστημά Υγείας, κανένας λει
τουργός της Υγείας δεν μπορεί να αναπολεί την εξαθλίωση, την 
έμπορέυματοποίηση και την εγκατάλειψη της υγείας του Λαού.



οΚαι δεν μπορεί! να μιλάει, για υγεία η παράταξη της Δεξιάς, 
μοναδικός υπεύθυνος για την αθλιότητα της·περίθαλψης.

Έχει προκληθεί ο κ. Αβέρωφ να απαντήσει για το πρόγραμμα 
Υγείας της Ν.Δ. και ετήοησε σιγήν ιχθύος. Είναι αλήθεια, 
ναι ή όχι η . Αβέρωφ, ότι σύμφωνα με το νεόκοπο πρόγραμμά σας, 
ο αγρότης, ο εργάτης, ο έμπορος, θα ήταν υποχρεωμένος να 
πληρώνει για κάθε μέρα νοσηλείας στα νοσοκομεία 6.000 -7.000 
δρχ. ενώ τώρα δεν πληρώνει δραχμή;

Αν δξ-ν είναι αλήθεια, είστε υποχρεωμένος να το ανασκευάσετε.

Αλλοιώς, πρέπει ή να το ομολογήσετε και να το διορθώσετε ή 
να παραδεχθείτε ότι γυρίζετε τη χώρα μας στις εποχές του 
φεουδαρχισμού.

Και συνεχίζουμε:

Κοινωνικοποίηση των φαρμάκων

Προστασία της μητρότητας

Ισότητα των δύο φύλων

Μέτρα για τη νέα γενιάς από τον ελεύθερο χρόνο τους μέχρι
\

το δικαίωμα στη δουλειά και τον εκδημοκρατισμό της στρα
τιωτικής θητείας. Ήδη ψηφίστηκε ο νέος δημοκρατικός στρα
τιωτικός κανονισμός 20-1.



σελ. 2 δ * *·
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Νόμος πλαίσιο .για τα Α.Ε.Ι. και τα Τ.Ε.Ι. και .δεν θα μπορΙέ;
ι

καμμιά δύναμη του αντιδραστικού κατεστημένου να πάρει πίσφ 
τις μεγάλες κατακτήσεις των σπουδαστών και των (ροιτητών. ,

Προτεραιότητα στις δαπάνες για την Υγεία και την Παιδεία.

Μας λένε ότι προβήκαμε. σε διορισμούς, 
απόλυτη προτεραιότητα στην Παιδεία και 
2,5 χρόνια 16.594 δάσκαλοι και καθηγητ 
και δευτοροβάθμια εκπαίδευση.

Πράγματι, δώσαμε 
διορ ίστ η καν στα 
ές στην πρωτοβάθμια

Εξυγίανση της Δημόσιας Διοίκησης 

Κατάργηση της πολυθεσίας

Μονιμοποίηση των 90.000 εκτάκτων του Δημοσίου

Και θα ψηφιστεί νέο μισθολόγιο και το νέο βαθμολόγιο για 
τους Δημόσιους Υπάλληλους.

Η ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ

Η Κρήτη, το νησί της Δημοκρατίας των αγώνων και της δημιουργίας 
στέλνει το μήνυμα του θριάμβου για τις Εκλογές, εκφράζοντας 
την πίστη του Ελληνικού Λαού. • ο ’ ·

\

Ταυτόχρονα θα ήθελα να διαβεβαιώσω κάθε Ελληνίδα και κάθε 
Έλληνα με τη σιγουριά που μας δίνει η δύναμη και η επαγρύ
πνηση του Λαού, η απόφαση η δική μας, η νηφάλια αξιολόγηση 
των δυνατοτήτων της χώρας μας, ότι το αίσθημα που ταιριάζει 
στον Ελληνικό Λαό είναι η αισιοδοξία.



ΐ.

Με την πλήρη εξάντληση της πρό>της τετραετίας θα 
σει όλα αυτά για τα οποία είχαμε δεσμευτεί με το 
τιμής, κατοχυρώνοντας τη Δημοκρατία για το Λαό,

έχουμε επιτελέ- 
συμβόλαιο 

με το Λαό.

Στη δεύτερη τετραετία θα ανοίξουμε μαζί με το Λαό διάπλατα
το δρόμο για το Σοσιαλισμό.Ένα Σοσιαλισμό για τον άνθρωπο 
με τον άνθρωπο.

Θα. έχει δε η Ν.Δ. όλα αυτά τα χρόνια, όλο τον καιρό να θητεύσει 
στην αντιπολίτευση - με άλλη φυσικά μορφή, γιατί μετά τις 17 
του Ιούνη, θα έχει διαλυθεί "εις τα εξ ων συνετέθη".

Αυτό που δεν θα μπορέσει να κάνει πια η Δεξιά, είναι να πάρει 
από το Λαό τις μεγάλες δημοκρατικές κατακτήσεις.

Η μάχη για την Εθνική Ανεξαρτησία, τη Δημοκρατία, την Ειρήνη, 
την προκοπή, ο αγώνας για το Σοσιαλισμό, θα είναι κι αυτός 
νικηφόρος, όπως όλες οι μάχες που ξέρει να δίνει το ΠΑΣΟΚ και 
να νικά.
Κι αυτή η νίκη θα είναι δική μας. Θα είναι Νίκη του Λαού.


