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Δημοκράτ ι σσε ς ν.α ι Δ ημοκράτ ε ς της Λάρ ι σας

Αγωνιστές της Θεσσα \ ιας ,

Ε ί χ.ατε δίκιο όταν.ζ-τήσσ.τε

του νέου θριάμβου. Αυτή η

X ζ Δημοκοατίας, μι —V Λ »*/ · Γ»

του Λαού μας.

Το σάλτ:

συχιβολοκή πράξη τον κοινωνικών αγώνων

Είχα επισκεφθεί, σχετικά λίγο πριν, ξανά τη Θεσσαλία για 

να πάρω μέσος στην κορύφωση της Λαϊκής Συμμετοχής, στα Νομαρχιακά 

Συμβούλια, αλλά κυρίως για ν α ·προσκυνήσω όπως -κάθε χρόνο 

στο ΚΙΑΕΛΕ?.

Σ'αυτό το θυσιαστήριο των ξωμάχων του Θεσσαλικού κάμπου.

Στο θυσιαστήριο που έχει ξεπεράσει τα γεωγραφικά σύνορα της 

Θεσσαλίας μο. και τα άρια των κοινωνικών αγώνων της αγροτιάς.

Το ΚΙΛΕλ Ε? είναι πια το Πανελλήνιο αγωνιστικά σύμβολο και 

οδηγός γ ι ’αυτούς που αγωνίζονται για την Κοινωνική Δικαιοσύνη

ι ν  - * ·*- ί.μ * · 'Λ' · >

Είναι ακόμα η Θεσσαλία το σύμβολ 

που πασχίζουν για τπ

ο των Ελλήνων ν..·· ι Ελλη ν £ 6ων
η ' ■■ γ· ” τσοςη και την ποοντ . . - υ.·· ι» ■«.· < ·. ’·.
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παραγιοίκές τάξεις της £εσσαλ£σς .μεταβάλλουν καθημερινά, 

με τον ιδρώτα τους, τη σκέψη τους, τη σκληοη δουλειά, 

αυτό.τον τόπο σε μια κυψέλη δημιουργίας.

Το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας καμ τα Τ.Ξ.Ι. συμβάλλουν 

στην υποδομή για το μεγάλο μας στόχο την Αυτοδύναμη 

Οικονομική Ανάπτυξη.

Ο θρίαμβος στις Ευρωεκλογές της 17 Ιούνη θα είναι μια
.{

καινούργια αφετηρία για την τελική νίκη.

Τη νίκη 

Ενάντια

Ενάντια

Ενάντ ια

Ενάντια 

από την

της Εθνικής Ανεξαρτησίας και της Ειρήνης

στις δυνάμεις της Εξάρτησης και της υποταγής

της Δημοκρατίας και της Συμμετοχής

στον αυταρχισμό της Δεξιάς
*

της Συμφιλίωσης και της Ξάνικής Λαϊκής Ξνό

στο διχασμό και στα κηρύγματα μισαλλοδοξίας

της Ανάπτυξης και της προ; οπής

στο μαρασμό και στην εκμετάλλε εη του Λαού 

ολιγαρχία του πλούτου. °

Στο προσκύνημα του ΚΙΛΕΛΕΡ 

συγκεντρώθηκε όλος ο αγροτ 

έλαμψε με την απουσία

ήταν απούσα η Δεξ 

ικος κόσμος της χό

που

της



-·ια ¡τ.οομαεα μετά, γ, Δε-ια έκανε αισοητη την παρουσία της
στον ταξικό αγώνα τω*’ μεγαλοτσισλικάδων „ στη γνωστή

μηχανοκίνητη τ*ορεία των τρακτέρ των τσιρλικάρων,που επιχεί;

να πολιορκήσουν την πλατεία της Δημοκρατίας σττι Θεσσαλονίκη

Αλλά ο Λαός 

πολιορκήσει

και η Δημοκρατία δεν πολ ι ο σκουντά ι . 

τους πολιορκητές - για να θυμηθούμε
■ χ~ ί-·

το Γέρο

της :ατ ι ■ στ: ν Γλαυθμώνος το

Η παράταξη που λιθοβολούσε το Γεώργιο Παπανδρέου, που 

κυνήγησε με μίσος τα μεγάλα τέκνα της Θεσσαλίας τον θρυλικό 

Νικόλαο Πλαστήρα,το μεγάλο πολιτικό και οικονομολόγο Καοτάλη, 

η παράταξη που φυλάκισε και εξόρισε αγωνιστές της Εθνικής 

Αντίστασης, που χτύπησε τους ανένδοτους αγώνες, το 15% 

της παιδείο.ς, τους αγώνες του 114, που οαπέλλωσε τους πολίτες 

δεν μπορεί να μιλάει για Δημοκρατία και Ελευθερία.

Ο Λαός έχει μνήμη. Ο Λαός θυμάται τα έργα και τις μέρες 

της Δεξιάς που τα έχει νοιώσει στη ζωή και στη μοίρα του.

Γι'αυτό περίτρανη θα είναι η νίκη του Λαού, που θα σφραγίσει 

την πορεία του Έθνους και του Λαού.'

για τη Δημοκρατία με το Λαό, για το Λαό 

% για το Σοσιαλισμό με τον άνθρωπο, για τον άνθρωπο

Γ ι' ουτο συγκλονίζει αίσθημά Τ|ϊ.ρη̂ ά*̂ έ.ι ος όταν ακούσε

τους αγρότες της πατρίδας μας να ενώνουν τη φωνή τους 

στο σύνθημα "0 ΑΓΩΝΑΣ ' ΤΕΡΑ 'δ ϊ ΚΛΙΘ'ΤΞΊ’ΛΙ" .



■ν /ίο.Οί,ΰ / καυε εργαςυμενοοε/.·ω να οιαμευαιωσω -τον αγροί 

της χώρας ότι η Κυβέρνηση της Αλλαγής, π' δική τους Κυβέρνηση, 

και εγώ προσωπικά θα συνεχ ίσουμε με συνέπεια και αποφασιστικό 

τη μάχη για να εδραιωθεί η μεγάλη Αλλαγή.

Κι αυτή τη μάχη 

μαζί τους, μαζί

μου θα είναι σίγουρα νικηφόρα θα τη δώσουμε 

με*το Λαό και όχι εν ον¿ματί του.

Ο Λαός βγήκε μια από τη γωνιά.' Είναι μια συμμέτοχος. 

Γίνεται πρωταγωνιστής.

Κ ι ’αυτή- την κατάκτηση δεν θα μπορέσει ποτέ, 

να την πάρει από το Λαό.

μα ποτέ κανένα’-.

Μέρα με 

βήμα με

τη μέρα, χωρι 

βήμα χτίζεται

ό με χωριό, γειτονιά με γειτονιά 

σ ’όλη τη Χώρα η ΛΑΪΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
9

Με Λαϊκές συνελεύσεις, με τα Νομαρχιακά συμβούλια, με 

τα συνοικιακά συμβούλια, με την καταξίωση των αγροτικών 

συλλόγων, με την καθημερινή ενδυνάμωση του συνεταιριστικού 

κινήματος, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των συνδικάτων 

έχουν τεθετ τα θεμέλια της γνήσιας έκφρασης της Λαϊκής Κυριαρχία

Έχει ξεκινήσει ένας οργανωμένος Δημοκρατυκες διάλογος. Με 

πρωτοπόρα την Ελληνική αγροτιά, ' Ο αφυπνισμένος γίγαντας, 

η ραχοκοκκαλιά της πατοίδας μας γίνεται ο μοχλός για την 

χ^ς Λαϊκής 5άψρετ©χής. -
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Στα μικρά και μεγάλο προβλήματα του χεριού, της επαρχίας,
•ί

του νομού, της χώρας, ο αγρότης έχει πια άποψη. Σκέφτεται, 

κριτικάρει, προτείνει.

*

Τα θέματα δεν λύνονται από τεχνοκράτες του κέντρου.

Η επιστημονική γνώση συνδυάζεται με την επίγνωση των 

προβλημάτων, με την απέραντη Λαϊκή σοφία.

Ο Δημοκρατικός προγραμματισμός χτίζεται στην πράξη. Η Εξουσία 

αρχίζει να περνάει στο Λαό.

Η Εθνική Αντιπροσωπεία, η Βουλή και η Κυβέρνηση μπορούν 

να κάνουν»' τις επιλογές τους με γνώμονα το εθνικό συμφέρον 

και τις προτάσεις των φορέων του ίδιου'του Λαού.

Αυτή.η πρωτόγνωρη διαδικασία είναι ο μόνος δρόμος για

την ανόιπτυξη. Μα είναι ταυτόχρονα η καλύτερη θωράκιση της

Δημοκρατίας.

Με το Λαό σε εγρήγορση, με το Λαό σύμμέτσχο εκμηδενίζονται 

οι υπονομευτές της Δημοκρατίας και τίθενται στο περιθώριο 

αυτοί που υποσκάπτουν τη σταθερότητα και την ανάπτυξη.

Ατσάλινη απαιτείται γι'αυτό η σφυρηλάτηση της Εθνικής 

Λαϊκής Ενότητας.

Οι τεχνητές πολώσεις στην κορυφή δεν πρέπει και δεν μπορούν 

να περάσουν στη βάση..



Ιδιαίτερα οήμερα που το μέγα θέμα είναι η έδρα ίωση της Ειρήνης», 

η διαφύλαξη της εδαφικής μας Ακεραιότητας, η προάσπιση της 

Εθνικός Ανεξαρτησίας περισσότερο παρά ποτέ απαιτείται η Εθνική 

συμφιλίωση και ομοψυχία.

Γι'αυτό κάθε ρορά πρέπει να αναζητούμε αυτά που ενώνουν το Λαό 

και όχι αυτά που τον χωρίζουν. Οι ιστορικές μας μνήμες 

χρειάζονται για να διδάσκουν και όχι για να διχάζουν.

Οι αργυραμοιβοί της δήθεν εθνικοφροσύνης όλο και λιγοστεύουν. 
Όλο και λιγότερο· μπορούν πια να πωλούν τις πραμάτειες τους.

Αλλά ταυτόχρονα δεν πρόκειται να ζαναρτιάςουμε καινούργιους 

νικητές, νέους νικημένους.

Μόνο ένας Λαός ενωμένος δεν νικιέται ποτέ.

Κι αυτός ο Λαός 

που άριστα εξοπλ 

θυσίες του Λαού, 

Φρόνημα είναι σε

υποστηρίζεται' από τις Ένοπλες Δυνάμεις της Χώρας 
ισμένες, με δυσβάστακτες αλλά αναγκαίες οικονομικά 

με εθνική διάταζη δυνάμεων, άριστο εθνικό 

θέση να φυλάνε τις Θερμοπύλες.

Και δεν υπάρχουν σήμερα στην Ελλάδα, στο Λαό, στο Στρατό 

και οτην ηγεσία, Εφιάλτες.

Οι μικρόφυχες και ανόητες παράσωνί'ες απομονώνονται από το Λαό,

Κι αυτό το γνωρίζουν καλά όσοι συνομι-λού-ν μαζί μας.

Γνωρίζουν .ότι δεν διαπραγματευόμαστε την Εθνική μας Ανεξαρτησία
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Τα σύννεφα είναι πολλά-και πυκνά αλλά η θέλησή μας αλύγιστη, ! 

η συμπαράταξη του Λαού δεδομένη.

Η περήρανη πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική μας σ*Ανατολή 

και Δύση, σε Νότο και Βορρά δίνει καρπούς και πολλαπλασίαζει 

τα πλεονεκτήματα που πηγάζουν από το αρραγές Εσωτερικό μέτωπο 

της Λαϊκής Βάσης.

Το ΠΑΓΟΚ 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 

πάλαιψε ο Λαός γιο. την Εθνική του ολοκλήρωση, για την απαλλαγή 

από την Εενοκρατία,από τις προστάτιδες δυνάμεις.

Εκεί ακριβώς έχουμε το νού μας. Στην υπόθεση της Εθνικής 

Ανεξαρτησίας που είναι προϋπόθεση για τη Λαϊκή Κυριαρχία και 

το Σοσιαλισμό.

Γι'αυτό προχωράμε με σύνεση αλλά αποφασιστικότητα στην εραρμογ' «*> ·
της στρατηγικής της Εθνικής Ανεξαρτησίας και οπήν προώθηση 

των μεγάλων εθνικών μας θεμάτων.

Περήρανη ανεξάρτητη πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική με

κύρια άξονα την Ειρήνη, την ύφεση, τη μείωση των εξοπλισμώντην
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Συνδυασμός της θεμελίωσης της αυτοδύναμης οικονομικής 

ανάπτυξης με την αποφυγή μονόπλευρης εξάρτησης σε εξοπλισμό 

και με τήν ενίσχυση της πολεμικής βιομηχανίας μας, και με- 

τη σταδιακή ανάπτυξη εθνικής τεχνολογίας.

II στρατηγική αυτή είναι απαλλαγμένη από τον ψεύτικο σοβινισμό 

αλλά και από τη μοιρολατρία της αποδοχής των τετελεσμένων ή τω\ 

ξένων θελήσεων.

Κάθε βήμα στην εφαρμογή της παίρνει υπόψη το συσχετισμό δυνάμεων 

αλλά και τη γεωπολιτική θέση της χώρας μας.

Τώρα ο Λαός ξέρει που βρίσκεται ο πατριωτισμός, η σύνεση και 

η αποφασιστικότητα και που η πατριδοκαπηλεία και η εξάρτηση.

Είναι πρώτο θέμα για μας το Κυπριακό. Η δίκαιη λύση της 

Κυπριακής τραγωδίας. Η συμπαράταξη Ελλάδας και Κύπρου και 

ολόκληρου του Ελληνισμού είναι δεδομένη.

Ό χ ι  δεν πρόκειται να στέρξουμε στις σειρήνες της υποχώρησης. 

Οι υποχωρήσεις 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.

Η μ ε γ αλύ τ ε ρη ί σως 

Ανεξαρτησίας είναι

C. ά* •“r τη<

προσφορά της Αλλαγής στην υπόθεση της Εθνικής 

η συμφωνία απομάκρυνση ς των Αμερικανικών Bc’cr 

πατρίδας μας.α ι .ό ί. ο



Υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και απαράβατοι όροι.

Το αποικιοκρατικό καθεστώς που δέχθηκε και ανέχθηκε η Δεξιά 

ε ί να ι ;εαρε λθό ν .

Με τη θέληση της Κυβέρνησης της Αλ’λαγης και με τη συμπαράταξη 

του Λαϊκού Κινήματος σε πέντε χρόνια θα είναι παρελθόν οι Εάσεις.

Και δεν πρόκειται να υποκύφουμε ή να ενστερνιστούμε μειοδοτικές

προτάσεις που ζητούν να πραγματοποιήσουμε ασκήσεις του ΝΑΤΟ

στο Αιγαίο, όταν αμφισβητούνται κυριαρχικά μας δικαιώματα στη Λήμν

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

ι <Γ'. Τ )\1 ν > 'Μ Λ ΐ ΓΓίΤ I ΠΤ Α Λ7 Δ 'ΤΌ ι/η» ι: /̂ττιλλ ) ΓΡΟ,Τ'’ τ-*-* «ΑίΞτ', Τ3ΊΓ*·Τ’/̂4 ^

την περήφανη φωνή της Ελλάδας. Μια φωνή που ακούγεται τώρα 

σ'Ανατολή και Δύση, σε Νότο και Βορρά.

Τώρα αυτή η περήφανη Ελληνική οωνή ακούγεται σ'όλο τον κόσμο 

ως διαπρήσιος κήρυκας της Ειρήνης.

Ξεκινήσαμε μόνοι μας.

Τώρα ε ί μάστ ε πο λλο ί.

--- ς μας για απύραυλες ζώνες, απύραυλη Βαλκανική, 

μείωση των εξοπλισμών, όχι -στους πυραύλους, συνέχιση

διαπραγματεύσεων δεν αποκαλούνται π Ια ρομαντικές.



l\ υναμεις'και υ·.ε do υναμε ι ς, τις; συζητούν ή τις αποδέχονται.

Έγιναν σύμβολο ενός μαζικού ειρηνιστικού κινήματος ανθρώπων

που» θέλουν να πάτον ον το δικαίωμα στη ζωή. Ανθρωποι τ;ου
θέλουν να πα.ραμείνουν άνθρωποι

' T?μεις εχουιιε προτείνει, αχεοιασει και δημιουργούμε tic 

προϋποθέσεις για την Εθνική Ανεξαρτησία και την Ειρήνη,

0 Λαός συμπαρατ: τα. ι.

Ποιά είναι η πρόταση της Ν.Δ.;

Υπάρχουν έξωθεν απειλές και υπονομεύσεις. Ποιο, είναι εδώ 

η θέση της Ν.Δ.; Αρνείται ή συμπαρατάσσεται με αυτές;

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ . . .
_ f

Έχουμε σχεδιάσει μαζί με τους φορείς του Λαού την αναπτυξιακή 

στρατηγική. Έχουμε προ πολλού ξεκινήσει την υλοποίηση μιας 

άλλης εθνικής οικονομικής πορείας.

Μιας αναπτυξιακής πορείας που ως σταθερό στόχο έχει την 

προώθηση-και κατοχύρωση της αυτοδύναμης οικονομικής και κοινωνική; 

ανάπτυξης. Μιας πορείας που δεν σημαίνει αυτάριεια, αλλά 

συνεχή δ ·. ε /■: νν μπ της εθνικής παραγωγικής ικανότητας.

Στα πλαίσια· αυτής της στρατηγικής χαράχθηκε και υλοποιήθηκε η 

Εθνική οικονομική πολιτική σταθεροποίησης της ο; -.ανομίας.
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Η μάχη της i-J Λ. /  V ' '.. :ης -*.■ io.; τ¡ς o l * ¡v Ευρώπη

Διά.λεr, Γ, η ηγεσία της Ν .Δ . τις Ευρε-'εκλογές γ-ια να 6 ΙΙΟ,ζί

με το ■Uατεσ τημέν1ρ τον υπέρ πάν των αγώνα της ολ■ιγαοX £ας,
εο’όλης της ύλης •

Ε ί ναι. γνωστ ό ότι δεν είχε όπλα. να πολεμήσε ι στο πε · /■*> — >-■ r·'· 'ΕC μ Ο *· * « £

' Οτιως Υι1 Ό  ! '*'· όπλα οδό γη OS CT7]V έντο-ξη γιατί -τα συμ.μέροντα

της Δεξιάς είναι δεμένα με το άρμα της εξάρτησης.

/

Είναι πασίγνωστη πια η υπεροπλία του ΠΛΣΟΧ στο μέγα αυτό θέμ· 

Γιατί κατόρθωσε η Κυβέρνηση της Αλλαγής στους 30 μήνες που 

κυβερνά να δ ώ σ ε ι 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 μάχη της για μια άλλη σχέση 

με την Ευρώπη, για μια άλλη Ευρώπη.

Η Δεξιά διάλεξε το ρόλο του συνήγορου της ΕΟΚ. Αυτόματα 

δεν ιστορεί να διεκδικεί. Δήλωσαν ενθουσιασμένοι με αυτά που 

μας δίνει'· η ΕΟΚ. Γιατί λοιπόν να μας δώσει παραπάνω η ΕΟΚ;
• ’ ·. c -

Δεν μίλησαν βέβαια γι'αυτά που μας παίρνει η ECK. Γιατί λοιπόν 

η ΕΟΚ να μη συνεχίζει να τα παίρνει ή να διεκδικήσει. και άλλα.



Εύκολα άλλωστε δήλωναν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οι εκφραστές

I ι ί V, οτι ήταν πρώτα Ευρωπαι οι και μετά 'Ελληνες.

Ο Λαός θα στηρίζει την Αλλαγή και θα ψηφίσει στις Ευρωεκλογές
9

και την Ελλάδα. Οα ψηφίσει και πάλι ΠΑΣΟΚ. Γιατί ξέρει 

καλά ότι:

Κ Κυβέρνηση του ΠΑΓΟΚ εοταιτλασιασε τις εισπράξεις από την

ΕΟΚ σε σχέση με το 1931, για τη στήριξη του εισοδήματος
, ! ·

των αγροτών. Τριπλάσιασε τις εισπράξεις από το Κοινωνικό 

και το Περιφερειακό Ταμείο. Γιατί τα διεκδίκησε ξέροντας ότ 

η ΕΟΚ μας* τα Οφείλει.

- 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.

Στηρίξαμε αποφασιστικά τις τιμές των παραγωγών σ'όλα τα 

βασικά προϊόντα, πάνω από τον πληθωρισμό. Ειδικά για το 

βαμβάκι, η μέση τιμή παραγωγού το 1981 ήταν 54 δρχ. το κιλό 

Το 19 8 3 , δ 4 δρχ. τι κιλό.

:-’ ·? 9— ν> ιιαι ··,· μ. Ο «μ / ^ 'ν— λ-- »ί - .ν. ν* Ο μ Ο 0 δ, £.· λν "Vεταιρισμούς
λ οΚΐιχέζ μηχανές συνολικής αξίας 4 δισ.,
ση. 301 εθνικοί πόροι, 201 ΞΟΚ. £ "Γ 9 ξξ “!ξ ξ “ϊ
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ικής επένδυσης 2 5ισ. , από τα οποία. 2 θα λε ιτουργήο!

στο 1984 στη Λά ρι σα και τα Τρ ί καλα.

'Κατασκευάστηκαν 2 εργοστάσια γ υμνού β αμ 3 αχ άσσο ο ο υ - 1 στη
*

Λάρισα και 1 στη Λειβαδιά.

Δίνονται μέσα στο 1284 στις συνεταιριστικές οργανώσεις 28 

φεκαστικά υψηλής απόδοσης.

Διπλασιάσαμε τη συμμετοχή της ΕΟΚ σε έργα γεωργικής υποδομή 

και τεχνικής υποστήριξης.

Διπλασιάσαμε τα ποσοστά χρηματοδότησης έργων και ενίσχυσης 

των συνεταιριστικών μονάδων.

Η Κυβέρνηση της Αλλαγής παλεύει για την πλήρη αποδοχή του. 

Μνημον ίου ώστ ε :

Πρώτο να προστατεύσει τη βιομηχανία και τη μικρή και μεσαία 

γεωργική εκμετάλλευση.

Αν ήταν η'Ν.Δ., στα πράγματα σήμερα 

σύνορα για. τα βιομηχανικά προϊόντα 

και οι μεγάλοι ακόμα θα έκλειναν.

θα είχαν αρθεί τα δασμολογι: 

Τότε όι μικρομεσαίοι αλλά 

Το ΠΑΣΟΧ πέτυχε πέντε χρόνια
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* Βορρά στην Ελλάδα.

ΤΛ Ρ  ̂·- ι. ̂  ?—· ?- το ατο το

Η Κυβέρνηση της Α/,

αυτοδύναμη ο ι.κονομ 

ευημερία του Λαού

λαγης θα ε -ασρο.Αΐσε ι ε 

ι κ ή αν άπ τ υ ξ η που ε ί να ι
—> | Λ ) Τ'· Ρ μ Ο V . ΐ ^

τσι ή αλλοιώς την 

τιροϋαόθεση για την 

— λ ί. ι ωση της ς ωη ς ,

για ένα καλύτερο αύριο.

ΑΓΡΟΤΕΣ

Η σκλήρή μάχη πο,υ δίνουμε στην Ε.Ο.Κ. είναι μια μόνο πτυχή 

και όχι η πρώτη για να αλλάξουμε τη ζωή και τη μοίρα των μη 

προνομιούχων Ελλήνων.

Αυτά που πετύχαμε η αποτρέφαμε από την ΕΟΚ γιά τους αγρότες- 

μας δεν είναι τα καίρια ζητήματα της παραμελημένης για δεκαε

τίες ραχοκοκκαλ ιάς -της πατρίδας μας, της Ελληνικής αγροτιά

Ελληνίδα και Έλληνα αγρότη,

Το ΠΑΣΟΚ με τη δίκιά σου φήρο και τη δίκιά σου Κυβέρνηση, 

την Κυβέρνηση της Αλλαγής δίνει τη μάχη, π ρ ώ τ α  σ τ η ν  

Ε λ λ ά δ α  για να ξαναζωντανέψει την Ελληνική ύπαιθρο, για 

να αλλάξει η ζωή και η μοίρα της Ελληνικής αγροτιάς. Να δώσει 

πνοή και ελπίδα στα ξεχασμένα για δεκαετίες χωριά.

Μέσα στους υυ μήνες κάτοχε ο,τι μπορουσαμ: 

ς>ίσουμε τη ζωή στη μαρτυρική επαρχία.

ι να ανακου-

κει ρίςαμε το



Είναι λ ί*γα ακόμα μπροο

αγροτι

Ας θυμηθούμε:

τά σ'αυτά που χρωστάει η Πολιτεία στη

Αυτοτελής σύνταξη για την Ελληνχδα αγοότισσα 

Δωρεάν ιατροφαρμακευτ ι κή περίθαλόη για τους αγρότες 

Λογική αύξηση των συντάξεων

- Επίδομα τοκετού στην αγρότισσα 

Γέμισαν από μικρά έργα τα χωριά.μας

Ύδρευση, αποχέτευση, αντιπλημμυρικά, δρόμοι, κατασκευάζονται

στην ύπαιθρο αντί για έργα βιτρίνας.
%

Μα και τα μεγάλα έργα γίνονται στην ύπαιθρο 

Έ ρ γ α  που θα φέρουν την πρόοδο.

- Κέντρα Υγείας χτίζονται σ'όλη την Ελλάδα. Οι γιατροί από το 

Δεκέμβρη θα είναι δίπλα στον αγρότη. .Το Εθνικό Σύστημα Υγεία; 

που πολεμούν οι βολεμένοι- και το κατεστημένο θα σώσει από 

την άρρωστεια και την έγκατάλειόη εσένα, τους γέρους γονείς 

σου, τα παιδιά σου.

Τα έργα δεν τα αποφασίζει πια η Αθήνα. Τα Νομαρχιακά Συμβούλια 

είναι μια μικρή αλλά ισχυρή τοπική Κυβέρνηση. Οι εκπρόσωποί σας 

αποφασίζουν. Μπορείται να τους ελέγξετε. Οι Λαϊκές συνελεύσεις 

στα χωοιά, τα συνοικιακά συμβούλια στις πόλεις που ξεκίνησαν, 

οι αγροτικοί σύλλογοι, οι συνεταιρισμοί μπορούν να είναι το

Η Λαϊκή Συμμετοχή γίνεται πράξη. Μέχρι χθές ο αγρότης διαμαρτυ

ρόταν στο καφενείο. Τώρα, ακούγεται η φωνή του στα όργανα Λαϊκά



Και κάνείς βεν μπορεί » 'ν' Ο. αγνοήσει ■ τη μανή του Έλληνα
Έχουμε* την πεποίθηση ότ 1 Iαυτός που ζ ε ί καθ η με ρ ι νά το.
γ νωρ ί ζ ε ι κα ι π.ώ ς πρέπει να λυθούν.

Τώρα έχει τη δυνατότ ητα να το κΟ-νει«

IΠου Βρήκαμε τα χρήματα για δη;: 6. επενουσεις για ¡α
στα χωριά μας;

Γιατί τα χρήματα του δημοσίου, τιου είναι

εργαζομένων στο χωριό και στην πόλη, δεν»
έργα βιτρίνας.

Δεν πηγαίνουν στις τσέπες ή από τις τσέπε 

στα θησαυρορυλάκια της Ελβετίας.

ο ιδρώτας το̂ ν 

πετιούνται πια σε

ς του κατεστημένου

Τώρα που σιγά σιγά θεμελιώνουμε την αυτοδύναμη οικονομική 

ανάπτυξη, μια ανάπτυξη που θα στηρίζεται στις δικές μας 

δυνάμεις θα αρχίσουν να αυξάνονται οι πόροι που θα περισσεύουν 

για περισσότερες επενδύσεις, για πιο πολλά έργα, για περισ

σότερα σχολεία, για Τ.Ε.Ι., για την Υγεία, για τις συντάξεις, 

για παιδικούς σταθμούς, γία την προστασία της μητρότητας και 

των γηρατειών.

Τώρα που εξυγιάναμε όλοι μαζί το συνεταιριστικό κίνημα, τώρα 

που οι εθελοντικοί συνεταιρισμοί δεν καθοδηγούνται από αγρο

τοπατέρες αλλά από αγρότες, μπορούμε να διώξουμε τους μεσάζοντ

να χτίσουμε περισσότερες γεωργικές βιομηχανίες, να δώσουμε\
στους αγρότες την εμπορία, τη διακίνηση,.την ανταμοιβή του 

μόχθου τους.

Με την εξυγίανση και τη νέα ανάπτυξη του συνεταιριστικού 
* ,.

κινήματος επιδιώκουμε:
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Κα κερδίσουμε ¡.ο χαμένο έδαφος ανάμεσα -στην Ελλάδα κα ι στην!
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Η αθλιότητα της προπαγάνδας 

οργάνωσης των συνεταιρισμών 

κανένα αγρότη.

της Δεξιάς εναντίον της νέας 

τα ασύστολα άεύδη δεν αγγίζουν

Αν όμως τολμούσαν να πούν τα δήθεν ετίιχειρήματά τους στους

αγρότες της Ευρώπης, που έχουν ζήσει τις δυνατότητες των

συνεταιρισμών, θα συναντούσαν τη διακωμώδηση και το γελοίο.
<

Ο συνεταιρισμός’ στηρίζεται στην οικογενειακή εκμετάλλευση 

με τον αγρότη κύριο της γης και των μέσων παραγωγής. Οργανώνει 

τις οικογενειακές εκμεταλεύσεις που εθελοντικά συμμετέχουν 

σε κοινή προσπάθεια. Επιδιώκει:

Τη μείωση του κόστους παραγωγής με την κοινή προμήθεια 

των εροδίων

Την αύξηση του εισοδήματος με την οργάνωση της παραγωγής 

σε τρόπο ώστε να παράγονται προϊόντα σε ποσότητες και., 

ποιότητες που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς 

Την αύζηση του εισοδήματος με συμμετοχή στην εμπορία και 

επεξεργασία του προϊόντος

Την χρηματοδότηση του αγρότη, την καλύτερη εκπαίδευση 

και πληροφόρηση του αγρότη, την εισαγωγή νέας τεχνολογίας, 

την διεύρυνση της απασχόλησής του, την ανάπτυξη πολιτιστική 

ζωής στο χωριό.

ν' αγρυτ 

έμπορος 

βάρη σ.-

ς γίνεται μέσω του συνεταιρισμού επιχειρηματίας,· 

βιομήχανος, βιοτέχνης,χειροτέχνης, κατανέμει τα

περισσότερες δραστηριότητες, αυξάνει :ις δυνατότη



/

Ο συv στα. t p ι σμός δ-εν ε ί" ε·. ι ομμς μ όνο εγχείρηση. Sív^c μέσο 

την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στην ύπαιθρο, για την απελ 

ση των πρωτοβουλιών στο χωριό. Είναι μέσο για να αναπτυχθεί 

ακόμη περισσότερο το άτομο, για να αξιοποίησει ο αγρότης όλ
α

τις δυνατότητες που του παρέχει η δύναμη, την οποία.χαρίζει 

η συνένωση των πρωτοβουλιών.

Βασικό στοιχείο 

σχέδιο είναι 

και πώς θα συμμε 

ελευθερία του να 

και τα άλλα μέλη

της πολιτικής που καθιερώνει το σχετικό νομ 

η ελευθερίο. του αγρότη να επιλέγει αν 

τάσχει στην ανάπτυξη του συνεταιρισμού, η

καθορίσει πώς θα .δραστηριοποιηθεί ο ίδιος
Iτου συνεταιρισμού για την αυτοδιαχείοηση

των προβλημάτων τους.

Οι ψευδολόγοι της >7.Δ. μιλούν για κολλεκτιβοποίηση.
ν

Ο εθελοντικός συνεταιρισμός είναι ακριβώς το αντίθετο της 

κολλεκτιβοποίησης και ο μόνος τρόπος άμυνας των αγροτών 

ενάντια στο ξεπούλημα της γης από μεγάλες εταιρίες που 

επιδιώκει η Δεξιά και η ολιγαρχία.

Μια. ιδιωτική εταιρία μπορούσε και μπορεί να νοικιάσει ή και 

να αγοράσει ακόμα από τον σ.γρότη το κτήμα του.

Τώοα θα μπορεί και ο συνεταιρισμός να νοικιάσει το κτήμα, α 

συμφωνήσει ο ο,γρότης και με ενοίκιο που συμφωνούν ελεύθερα 

και από κοινού, και για χρονικό διάστημα συι ωνημένο.

Η Χ.Δ. προωθούσε τις ιδιωτικές εταιρ 

ενώ δεν ήταν αντίθετη σε υποχρεωτική

για δήθεν λόγους αναπτυξιακούς.

συνέχω

:άρμε ς το ι φλ ι κά 

ε κ μ ε τ α λ λ ε ύ σ ε ω
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Το ΠΛΣΟΚ είναι αντίθετο με όλα αυτά που εξαφανίζουν.τις μικρές 

και μεσαίες εκμεταλλεύσεις. Είναι ριζικά αντίθετο με τις 

κρατικές γεωργικός εκμεταλλεύσεις.

Ο εθελοντικός άυνεται ρι<- είναι η μονή λύση για να ανταγω

ΐνισθούμε τους Ευρωπαίους και να Αντιμετωπίσουμε τους μεσ·άζοντί

Οι αγρότες δεν ¡Βρίσκονται σε δίλημμα.

Οι αγρότες δεν στηρίζουν απλώς’ την Αλλαγή.

Η Αλλαγή είναι η ελπίδα τους για ένα καλύτερο αύριο γι'αυτούς 

και τα παιδιά, τους.

Κάθε αγροτικό σπίτι, κάθε χωράς)ι, εί 

της Αλλαγής.

Κι εμείς ποτέ, μα ποτέ δεν θα προδώσ 

Το όραμα γίνεται πράξη. Η Ελπίδα θα

ναι τώρα

ουμε αυτή 

γίνει Ζωή

ένα μετερί

την πίστη

^-% ·ρ · rn ·*ς*V* _ τ *p ΟΟΓΓX

Αν οι αγρότες, κάνουν το χωράφι τους μετερίζι της Αλλαγής, 

οι εργάτες, οι μισθωτοί, οι υπάλληλοι θα περιορουρήσουν τις 

κατακτήσεις της Αλλαγής τόσο με την ψήφο τους όσο και με το 

δυναμικό τους παρόν στο εργοστάσιο, στο εργοτάξιο, στο γραφείο,

στο κατάστημα.
\

Α.υτό το ξέρει καλά

Ο ο V Π £ Ρ  I μΐ 6 V '£0 <£**,■£- '

να ξαναφέρουν στην

τους- ε >. μ ε τα λ λ ε υ τ έ ς

η ηγεσία της Ν.Δ. Το κόμμα της πλουτοκρατίας

,ά από τους ανθρώπους του μόχθου να θέλουν 

εξουσία τους καταπιεστές της εργατικής τάξης 

τ ο υ ε ρ γ α ζ ό μ ε ν ο υ .



ηον-Ε,σε* ς για, να μιμηθούμε τους φίλους τους στην Ε.Ο.Κ. 

που δημιουργούσαν τον εφεδρικό στρατό των εκατομμυρίων ανέρ

[;·:! Ρ ιν ρ ττ r■ι > ην ανεργία και δημιουργούμε δύσκολα

αλλά, σταθερά τις προϋποθέσεις για απασχόληση μα και για - 

συμμετοχή στην παραγωγική διαδικασία. Γίνεται μέρα με τη 

μέρα δικαιότερη η διανομή του εισοδήματος, τόσο με τις 

αυξήσεις όσο και με τον κοινωνικό μισθό.

Οι εργάτες, οι εργαζόμενοι, δεν είχαν, δεν έχουν και δεν 

θα έχομν δ ί λ η μμα.

Είναι αντίπαλοι του κατεστημένου και της ολιγαρχίας. 

Βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του αγώνα της Ελλάδας της Αλλαγ

μ ι κ ρ ό : ΙΕΓΑΙΟΙ

Είναι γελασμένη η Ν.Δ. αν νομίζει ότι μπορεί να ξεγελάσει 

πάλι τη μάζα των μικρομεσαίων για να τους προσελκύσει στη 

στρούγκα της δεξιάς, στη σύνθλιψή τους από το μπλοκ της 

ολιγαρχίας.

Ακόμα αγωνιζόμαστε ύστερα από .3.0- μήνες να αλλάξουμε τη 

νοοτροπία του τραπεζικού συστήματος που είχε στη γωνιά τους 

μικρομεσαίους για να επιδοτεί τις παγωμένες πιστώσεις του

μ ζ ν;·. ·.ου ν .ζουΛζι - ο υ «

Λυτοί που έδιναν το 503 της παραγωγής στη μεταποίηση είχαν 

μόνο το 43 της χρηματοδότησης.
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US αποδεκτά οικονομικά και κοινωνικά χοιτίοια, με οιαράνεi.a 

¡ και απλούστευση 6 tac ικασιόν.

Διασφαλίστηκε για τοις μικραμεσαίους η δανειοδότηση από 

τον ίδιό τον ZCMXEX επενδυτικών προγραμμάτων μέχρι 20 έκατσα 

μύρια.

Τα νέα μέτρα χρηματοδότησης των μικ.ρρμεσαίων από τα ειδικά 

κεφάλαια της βιοτεχνίας είχαν ως αποτέλσμα το διπλασιασμό 

των δανείων προς τη βιοτεχνία.

Πάρθηκαν φορολογικά μέτρα ελάφρυνσης των μικρομεσαίων 

εισοδημάτων όπως: τροποποίηση άρθρου 16 Ν. 3323/55.

Στη συμφωνία ένταξης στην Ε.Ο.Κ. δεν υπήρξε καμμιά πρόβλεόη • ■*
για τους μικρομεσαιους.

Εμείς προσπαθώντας να διαμορφώσουμε θετικές: συνθήκες, «ώστε 

να ξεπεραστούν τα κληρονομημένα προβλήματα του χώρου, επι

διώξαμε και πετύχαμε στο μέτωπο της Ε.Ο.Κ.:

Παράταση προστασίας της βιομηχανίας μας ια 5 χρόνια.*
Προστασία ευαίσθητων προϊόντων όπως υ<ραν ουργικά, κε

ραμικά, είδη υγιεινιίς, παπούτσια, έτοιμο ενδύματα κλπ. 

από τις εισαγωγές και τσν κοινοτικό αντο ωνισμό.

Εξασφάλιση 20 δισεκατομμυρίων για τρία χ όνια στα πλαίσια
\

των προγραμμάτων του Περιφερειακού Ταμε υ που μεγάλο

V £ V  IC-'· 2""'! ~  · ’ _' *·'ΌΟ ' Γ*\Χ ώc¿ V

που προσαυξάνεται από μια σειρά άλλες ρ κίσεις.

Αν για.τους εργάτες η Ν.Δ. είχε διαλέξει το. αυταρχιουό, 

για t c ü c μ ι κι c fc u εσαίσυρ είνε r.r ι > έΡει τ .-̂μ <·· -· ¡> <·ν·Α
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II II.Δ. -όχι. μόνο όεν είναι το κόμμα του δήθεν μεσαίου χοίρο «
αλλά επιδιώκει την εξαφάνισή του.

! -:
Οι μικρομεοαίοι είναι αναπόσπαστο τμήμα των κοινωνικών

β

ο ο ν α ~  ω ν 1̂ ί ο /.α ι * ί ς .

ΝΕΟΛΑΙΑ - ΓΗΡΑΤΕΙΑ

Τα νειό.τα της πατρίδας μας, η Νεολαία στα σχολεία, στα 

Πανεπιστήμια στα Τ.Ε.Ι., η εργαζόμενη και η αγροτική Νεολαία

δεν έχουν καμμιά σχέση με τη Δεξιά. Με τη Δεξιά που δεν κρύβει
|

ακόμα και τώρα το μένος της απέναντι στο προοδευτικό κύμα 

της νέας γενιάς μας, που δεν κρύβει ότι θέλει να πάρει πίσο) 

τις κατακτήσεις για τους νέους.

Γι'αυτό μαχητικό θα είναι το παρόν της νεολαίας μας στους 

νέους αγώνες της Αλλαγής.

Τα άλματα που έγιναν για τους ηλικιωμένους, τους συνταξιούχους 

είναι ακόμα μικρά βήματα μπροστά σ'αυτά που χρωστάει η 

πολιτεία σ'αυτούς που δημιούργησαν ό,τι η σημερινή γενιά 

μπορεί να απολαύσει.

Για μας οι συντάξεις πείνας πρυ πολλαπλασιάστηκαν είναι ακόμα
κ.« ̂ < 1". Λ·

Η πρόνοια, η σροντίδα, η ζεστασιά της Πολιτείας βρίσκονται

πρώτη γραμμή των προσπαθειών μαςστην



Το πενταετές δεν είναι, πόνο ένα κείμενο κατευθύνσεων για 

την ανάπτυξη της χώρας.

Είναι καθημερινό εργαλείο, είναι χειροπιαστή πραγματικότητα, 

αλλάζει με τα. μικρά και μεγάλα έργα τιου γίνονται τη μορφή 

στις πόλεις και τα χωριά.

Συμβάλλει στην ανάπτυξη της ελληνικής υπαίθρου, δημιουργεί

την απαραίτητη υποδομή για τη γεωργία και τη βιομηχανία,
*βελτιώνει την ποιότητα ζωής.

Είχαμε την ευκαιρία στην συνάντηση των Νομαρχιακών Συμβουλίων 

της Θεσσαλίας να αναφερθούμε αναλυτικά σε καθένα από τα έργα 

του πενταετούς προγράμματος που δίνουν άλλη μορφή στη Θεσσαλία 

μέρα με τη μέρα.

Ενδεικτικά υπενθυμίζω μερικά:

Εκτροπή Αχελώου 

άραγμα Σμόκοβου

Οράγμα Κρύας Βρύσης '

Ταμιευτήρας Κάρλας

Επέκταση της βιομηχανικής περιοχής Βόλου και ολοκλήρωση 

κατασκευής της βιομηχανικής περιοχής Λάρισας.

Εθνική οδός Τρικάλων - Άρτας 
—¡.· — -̂ις .ι̂ ·.̂  υ . .—·■...■—■ ν'—.>»·.̂  ω ι^.Οοί υ

Δακτύλιος Λάρισας - Παράκαμψη Εθνικής 0£: ί>

Λιμάνι Βόλου

Περιφερειακό Νοσοκομείο Θεσσαλίας



- Εηέκταση Νοσοκομείων Λάρισας, 2όλου, Τρικάλων, Καρδίτσας." 

Δημιουργία 27 Κέντρων Υγείας 

Δημιουργία σχολών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

.Έργα τουριστικά., προστασίας περιΒάλλοντας, γεωργικές 

βιομηχανίες, δασικά, έργα και έργα ’ύδρευσης, αποχέτευσης

σε όλη τη :~αλ ί ι

ρ ·Τ Τ  *

Δυόμιση χρόνια διακυβέρνησης της χώρας από το ΠΑΣΟΧ ήταν δύο 

χρόνια αγώνα νά τηρήσουμε τρ συμβόλαιο τιμής που είχαμε συνά 

ψει με το Λαό στις 13 του Οκτώβρη 1381.

Τις κατακτήσεις αυτού του αγώνα θα περιρρουρήσει με την ψήφο 

του ο.Λαός στις 17 του Ιούνη.

Ας θυμηθούμε μαζί:

Αναγνώριση της Εθνικής Αντίστασης 

Κατάργηση των γιορτών μίσους

Ελεύθερος επαναπατρισμός των πολιτικών προσφύγων

- Κατάργηση των ςτακέλλων

- Κατάργηση του σταυρού προτίμησης

- Ψήφος στα 18

Κατάργηση του Κ.330. Και έχει ήδη φηφιστΈ ο Μ.1264 που 

είναι ο πιο φιλεργατικός νόμος σ'όλη την Ευρώπη. 

Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή. Και ,ς μας πουν οι

£ ..1 / Ρ  L '. ο ^  r- Ρ*μ» C· ζ, · -w I  (X λ.λ P| L. piC-'.Ο.Λ.Ο  ̂ .· c* L VCL SCC'-Oi-lO^C

σε περίοδο κρίσης η προστασία αυτή του εισοδήματος των

εργη.ςομενων.

5νθήμερο, 40 ώρες δουλειάς, 4 εβδομάοε·;



/.

Κατ ατ:ο λ ε μ η ο η της ανεργίας και ιδιαίτερα των νέων
-Λ

χ » ι Ο /I ο  V Γ ιΟ ά>

Λαϊκή Συν-μετοχή. Ενίσχυση της Τ.Λ. Λαϊκές Συνελεύσεις 

στα. χωριά. Συνοικιακά Συμβούλια στις πόλεις. Νομαρχιακά 

Συμβούλια στους νομούς.

Στ οη τ ι ν.ά Σ υιι2·ούλ ι α 

Κοινωνικοποιήσεις

Εθνικό Σύστημα Υγείας. Που προχωράει χωρίς καμμιά ταλάντευσ 

Δεν πρόκειται να κάνουμε βήμα πίσω. Εγκρίθηκε από το Λαό, 

για το Λαό θα εραρμοσθεί, · με το Λαό συμπαραστάτη.

Και είμαι σίγουρος ότι οι γιατροί θα βοηθήσουν τελικά το 

Ε.Σ.Υ. ξεπερνώντας ύεύτικα διλήμματα που κάποιο ΕΓΩ ή η 

ανασφάλεια έχει θέσει. Γιατί πιστεύω ότι, πέρα από την 

πραγματική εξύύωση του κοινωνικού λειτουργήματος του γιατρό 

αλλά και την ουσιαστική εξασφάλιση που παρέχει το Εθνικό 

Σύστημα Υγείας, κανένας λειτουργός της Υγείας δεν μπορεί 

να αναπολεί την εξαθλίωση, την εμπορευματοποίηση και την 

εγκατάλειψη της υγείας του Λαού.’

Και δεν μπορεί να μιλάει για την υγεία η παράταξη της Δεξιά 

ο μοναδικός υπεύθυνος για την αθλιότητα της περίθαλψης.

Έχει προκληθεί ο κ. Αβέρωφ να απαντήσει για το πρόγραμμα 
Υγείας της Μ.Δ. και ετήρησε σιγήν ιχθύος. Είναι αλήθεια, 

ναι ή όχι, κ. Αβέρωο, ότι σύμφωνα με το νεόκοπο πρόγραμμά 

σας ο αγρότης, ο εργάτης, ο έμπορος, θα ήταν υποχρεωμένος 

να πληρώνει για κάθε μεοα νοσηλείας στα νοσοκομεία 6.00Σ -

νει οσαν

Αν σαν είναι αλήθεια, είστε υποχρεωμένος να το ανασκενεοετ 

Αλλοιώς, πρέπει ή να το ομολογήσετε και να το διορθώσετε ή



να παραδεχθείτε ότι γυρίζετε τη χώρα μας στις εποχές του 

φεουδαρχιορού.

συνεχίςουμε.

Κο ι νων ι. κοπο ί ηοη των οαρμάκων 

Προαταοία της μητρότητας 

Ισότητα των δύο φύλων

Μέτρα για τη νέα γενιά από τον ελεύθερο χρόνο τους μέχρι 

το δικαίωμα στη δουλειά και τον εκδημοκρατισμό της στρα

τιωτικής θητείας- Ή δ η  ψηφίστηκε ο νέος δημοκρατικός 

στρατιωτικός κανονισμός 120-1.

Νόμος πλαίσιο για τα. Α.Ε.Ι. και τα Τ.Ξ.Ι. και δεν θα 

μπορέσει καμμιά δύναμη του αντιδραστικού κατεστημένου να 

πάρει πίσω τις μεγάλες κατακτήσεις των σπουδαστών και των 

φοιτητών.

— Προ - ο ραι ο ι η .α Οί,ις δα κάνες για ιην Υγεία και ιΐιν Παιο^-ΐα,

Μας λένε ότι προβήκαμε σε διορισμούς. Πράγματι, δώσαμε 

απόλυτη προτεραιότητα στην Παιδεία και ¡διορίστηκαν στα 

2,5 χρόνια 16.594 δάσκαλοι και καθηγητές στην πρωτοβάθμια 

και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Εξυγίανση της Δημόσιας Διοίκησης.

Κατάργηση της πολυθεσίας

- Μονιμοποίηση των 90 ..000 εκτάκτων του Δημοσίου

Και θα ψηφιστεί νέο μισθολόγιο και το νέο βαθμολόγιο για του
\

δημόσιους υπάλληλους.

κατάλογο που θα μεγαλώνει κάθε μέρα μετά, τι

μεγαλύτερη ορμή και δύναμη.

πολύ ακόμα 

18 Ιούνη με
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ας ν.ρατάει τα τεο
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H; Κυβέρνηση περνάει μέρα με τη μέρα την εξουοία στο Λαό

liai κανένα,ς δεν θα μπορέσει να πάρε t  í - L CJO την εξουα
!

I l e την ό ή  " ο του Λαού , ώήοο V 1 CX Τ  Γ) V Τ—■ Λ "N f Γ~ _
Ξ a λ α δ α , όόρο για

θα ποοχωρή V. ¿ O U μΐ Ο μα i, ι με το A ο, ο CJ > Τ"} με. 7 αλη \* tr # ι τί ρ  ο ρ  a

2Ιαζί θα χτ ιοουμε την νέα ΕλΛάδ α .

Κυδέρντεη > a  L i * a Ό -, · à . 0» * V-’. μ. παάγματ ι γ  ε ρ α . Το -exclut

πίσω. 0 Λαός θα νικήσει. Η Αλλαγή θα προχωρήσει


