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Το κείμενο αυτό έχει διαμορφωθεί κατά θέματα με βάση περικοπές α
πό πρόσφατες ομιλίες του Ανδρέα Παπανδρέου, κυρίως αυτή της Πάτρας και 

κατά δεύτερο λόγο της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας στην Πλατεία Συντάγ
ματος στις 18-11-1983. Χρησιμοποιήθηκαν επίσης ορισμένες άλλες ομιλίες 

του κ. Παπανδρέου, ενώ σε ελάχιστες περιπτώσεις έγινε χρήση ενημε

ρωτικών φυλλαδίων ή διάφορων κειμένων του ΠΑ.ΣΟ.Κ.

Το αποτέλεσμα θα μπορούσε να είναι καλύτερο αν υπήρχε περισσότε
ρος χρόνος ώστε να συμπεριληφθούν και άλλα θέματα ή να δοθεί περισσό

τερη έκταση σε ορισμένα απ'αυτά που είναι υποβαθμισμένα. Μ' όλες τις 
ελλείψεις που υπάρχουν, πιστεύεται ότι το κείμενο είναι αρκετά αντι
προσωπευτικό και ελπίζουμε ότι θα. είναι χρήσιμο, για τα στελέχη του 

Κινήματος.



1. Η Ελλάδα της Αλλαγής και της Ανεξαρτησίας

2. Η Ελλάδα της Ειρήνης

3. Η Ελλάδα της Δημοκρατίας

4. Η Ελλάδα της Εθνικής Λαϊκής Ενότητας

5. Εθνική συμφιλίωση , Λαϊκή Κυριαρχία, Αποκέντρωση

6. Η Ελλάδα της Ανάπτυξης

7. Η Μάχη μας στην Ευρώπη

8. Για τον Αγρότη και την Αγρότισα

9. Για τον Εργάτη και το Μισθωτό

10. Για το Μικρσμεσαίο

11. Η Μάχη ενάντια στην Ανεργία

12. Μετανάστες - ναυτικοί

13. Επιστήμονες - καλλιτέχνες

14. Πολιτισμός

15. Παιδεία

16. Νέα Γενιά

17. Δικαιοσύνη και Σώματα Ασφαλείας

18. Χωροταξικός σχεδιασμός

19. Δημόσια έργα

20. Δημόσια διοίκηση

21. Συνεταιρισμοί

22. Κοινωνικοποιήσεις

23. Ισότητα των φύλλων

24. Υγεία

25. Κοινωνική Πολιτική

26. Για τους συνταξιούχους και τους ηλικιωμένους

27. Κοινωνικός μισθός

28. Επίλογος - σύνοψη μέτρων.
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Με ευθύνη και σαφήνεια αλλά και με ώριμη σκέψη είμαστε έτοιμοι να 

δείξουμε τι σημαίνει για το Έθνος και το Λαό μας ο Δεσμευτικός στόχος 

του ΠΑ.ΣΟ.Κ.:

Πρώτα η Ελλάδα

Η Ελλάδα της Αλλαγής

Η Ελλάδα της Ανεξαρτησίας και της Ειρήνης 

Η Ελλάδα της συμφιλίωσης και της Δημοκρατίας 

Η Ελλάδα της συμμετοχής, της ανάπτυξης και της προόδου.

Και τούτο γιατί με την Ελλάδα της Αλλαγής δίνουμε τη Μάχη στην Ευρώπη 

για μια άλλη σχέση με την Ευρώπη - μα και για μια άλλη Ευρώπη.

Σε κάθε ένα από τα συνθήματά μας περιέχεται ένα μεγάλο μήνυμα, μα 

ταυτόχρονα ένα μεγάλο δίλημμα, μια αέναη σύγκρουση.

" ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ "

Πάντα σ ’αυτό τον τόπο συνκρούστηκαν οι δυνάμεις που πάλευαν για α

νεξαρτησία με τις δυνάμεις της εξάρτησης και της υποταγής.

- Τώρα υπάρχει περήφανη και κυρίαρχη Ελληνική φωνή που ακούγεται γιατί 
όλοι γνωρίζουν πια ότι η μόνη δεδομένη θέση της Κυβέρνησης είναι ότι 

ανήκει στην Ελλάδα.
Και η Ελλάδα στους Έλληνες.

- Είπε ο ηγέτης του Ευρωψηφοδέλτιου της Ν.Δ., ο κ.Αβέρωφ, ότι η εξωτε
ρική πολιτική της Κυβέρνησης είναι εξωτερικο-εσωτερική πολιτική.

Και είχε δίκιο.

Πράγματι"κ.Αβέρωφ η εξωτερική πολιτική της Κυβέρνησης χαράσσεται με 

γνώμονα τα συμφέροντα της Ελλάδας, το εσωτερικό της Πατρίδας μας και 

όχι τα συμφέροντα του ΝΑΤΟ. Πράγματι κ.Αβέρωφ το Υπουρνείο Εξωτερι

κών εήναι Υπ. Εξωτερικών της Ελλάδας και όχι του "ΝΑΤΟ".



- Όχι, κύριοι της Ν.Δ., δεν πρόκειται να πάρουμε μέρος σε ασκήσεις 

στο Αιγαίο που αμφισβητούν κυριαρχικά μας δικαιώματα, δεν πρόκειται 

να ιδρύσουμε στρατηγεία που μοιράζουν το Αιγαίο.

Τις δυνάμεις μας θα τις διατάσσουμε εκεί όπου υπάρχει κίνδυνος και 

όχι προς Βορρά όπως θα ήθελε το ΝΑΤΟ.

- Η Δεξιά ανέχθηκε επί δεκαετίες το αποικιοκρατικό καθεστώς των βάσεων. 

Εμείς το καταργήσαμε και υπογράψαμε συμφωνία απομάκρυνσης.

- Ανήκει πια στο παρελθόν η θεωρία της Ελλάδας προτεκτοράτου.

- Σε πέντε χρόνια θα είναι παρελθόν και οι βάσεις.

Λέτε ότι ανήκετε στη Δύση. Δικαίωμά σας.

Εμείς δεν ανήκουμε ούτε στη Δύση ούτε στην Ανατολή. Ανήκουμε στην Ελ
λάδα.

Ανεξάρτητα από τις εξωτερικές συνειδητές εξαρτήσεις η ηγεσία της Ν.Δ. 
στο εσωτερικό ανήκει πράγματι στη Δύση, ανήκει σε ένα κόσμο που δύει.

Δέκα χρόνια τώρα μας απειλούν οι Τούρκοι ενώ εμείς θέλουμε να ζήσου- 
με Ειρηνικά.

Δεν πρόκειται να υποταχθούμε. Η Ειρήνη δεν διασφαλίζεται με το να προ
σφωνείς σοφούς τους βιαστές της Κύπρου.

Τώρα μετράμε τους φίλους μας και το γνωρίζουν.

Η συμπαράταξη με την Κυπριακή Δημοκρατία είναι δεδομένη και η απόφαση 

του Συμβουλίου Ασφαλείας χωρίς BETO είναι ένα καλό βήμα.

Και έχουμε πολλά και δύσκολα να κάνουμε.

Για το Λαό δεν υπάρχει δίλημμα. 0 Λαός είναι με την Ελλάδα της Ανεξαρ
τησίας.

Ήταν η φωνή της ανεξαρτησίας που μας οδήγησε αλλά και μας όπλισε να 

υπογράψουμε τη σ υ μ φ ω ν ί α  α π ο μ ά κ ρ υ ν σ η ς  των βάσεων 
των ΗΠΑ σε πέντε χρόνια. Είναι αυτή η ίδια η δύναμη, που θα οδηγήσει



ώστε η συμφωνία να γίνει πράξη.

Αυτή η σ υ υ ψ ω ν  ί α  είναι μια μενάλη π ρ ο σ φ ο ρ ά  και στην υ

πόθεση της Ε θ ν ι κ ή ς  Α ν ε ξ α ρ τ η σ ί α ς  και στην υπόθεση 

της Ε ι ρ ή ν η ς, σε περίοδο μάλιστα που απλώνονται σ ’Ανατολή και Δύ

ση οι πολεμικές μηχανές.

Κ α τ α χ τ ή θ η κ ε  δηλαδή και π ε ρ ι φ ρ ο υ ρ ή θ  κ ε  κιόλας 
η υπόθεση της Εθνικής μας Ανεξαρτησίας;

θα ήταν εξώφθαλμα π ρ ό ω ρ ο  να το πει κανείς. Η επίτε ιξη αυτών των 

μενάλων στόχων απαιτεί την ε ν ό τ η τ α  του Λαού, τη σ φ υ ρ η λ ά- 

τ η σ η ενός πατριωτικού κινήματος Ειρήνης και Ανεξαρτησίας καθώς και 
βήματα τολμηρά αλλά συνετά.

Η π ο λ ι τ ι κ ο σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ή  α π ο δ έ σ μ - υ σ η  χρει
άζεται χρόνο, σ τ ά θ μ ι σ η  τ ω ν  α ν τ ι κ ε ι ρ ■·. ν ι κ ώ ν  
συνθηκών , και του συσχετισμού δυνάμεων τόσο στο εσωτ τρικό μέτωπο 

όσο και στο εξωτερικό.

Ιδιαίτερα για μια χώρα σαν τη δίκιά μας, όπου η ξ έ ν η  α π ε ι λ ή  
ε π ι σ ε ί ε τ α ι  π ά ν ω  α π ό  μ ι α  δ ε κ α ε τ ί α ,  οι 

κινήσεις μας είναι τέτοιες που να κ α τ ο χ υ ρ ώ ν ο υ ν  πάνω απ 
όλα την ε δ α φ ι κ ή  μ α ς  α κ ε ρ α ι ό τ η τ α . Γ  'αυτό, πρώτο 

μέλημά μας είναι η θωράκιση τ ω ν  ε ν ό π λ ω ν  δ υ ν ά μ ε -
ω ν και η σ ω σ τ ή  δ ι ά τ α ξ ή  τ ο υ ς  εκεί του ίο απαιτούν 
οι ανάγκες της ασφάλειας της χώρας μας και όχι τα συμφέροντα της συμ- 

μαχίας.

Γι’αυτό δεν έγινε σ τ ρ α τ η γ ε ί ο  σ τ η  Λ ά ρ ι τ α ,  ούτε α - 

σ κ ή σ ε ι ς του ΝΑΤΟ, όταν α μ φ ι σ β η τ ο ύ ν τ ο  ι αναφαίρετα 
εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα στη Λήμνο.

Τώρα ο Λαός γνωρίζει σε ποιά πλευρά βρισκόταν τόσα χρόνια η π α τ ρ ι- 

δ ο κ α π η λ ε  ί α  και που είναι ο π α τ ρ ι ω τ ι σ υ ό ς .  Και εί

ναι αυτός ο π α τ ρ  ι ω τ  ι σ μ ό ς ,  που συνδυάζεται με την προσπάθει

α για την Ε ι ρ ή ν η .  Αποθαρρύνουμε με τη θωράκισή μας τ ο υ ς  ε - 

π ε κ τ α τ ι σ τ έ ς  αλλά πασχίζουμε για την α π ο κ λ ι μ ά κ ω σ η .



Η εξωτερική μας πολιτική είναι γ ν ή σ ι α  π ο λ υ δ ι ά σ τ α 

τη, με κέντρο την Ελλάδα και γνώμονα το Ε θ ν ι κ ό  σ υ μ φ έ ρ ο ν .

Γι’αυτό η Α θ ή ν α  έχει γίνει πράγματι το σ τ α υ ρ ο δ ρ ό μ  ι συ
νάντησης των ηγεσιών και η π ο λ ι τ ι κ ή  μ α ς  μ ι ά α φ ε τ η 

ρ ί α  π ρ ο σ έ γ γ ι σ η ς  τ ω ν  Λ α ώ ν .

Μια χώρα, σαν τη δίκιά μας, όπου η Ξ ε ν ο κ ρ α τ ί α  σ η μ ά δ ε 

ψ ε  τ η ν  π ο ρ ε ί α  τ ο υ  Έ θ ν ο υ ς  αμέσως μετά το έπος 
της Απελευθέρωσης του 21, βρίσκει σήμερα, στο δρόμο της Ανεξαρτησίας, 
τ η  δ ι κ α ί ω σ η  τ ω ν  α γ ω ν ι σ τ ώ ν  τ η ς  κ α ι  τ η
λ ύ τ ρ ω σ η  τ ο υ  Λ α ο ύ .

2. Η ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ

Η Κυβέρνηση της Αλλαγής ενώνει τη φωνή της Ελλάδας με τις φωνές πολ
λών χωρών, εκατομμύρια μαχητών και δισεκατομμύρια ανθρώπων που παλεύ

ουν για την Ειρήνη γιατί θέλουν να παραμείνουν άνθρωποι.

Η Δεξιά και η ηνεσία της δεν παραμένουν καν θεατές στο ξέφρενο κυνήγι 

των εξοπλισμών. ________

Παριστάνουν τα γέρικα γεράκια.

Εμείς λέμε ΟΧΙ στους πυραύλους. Εκείνοι λένε περισσότερα πυρηνικά.

Εμείς λέμε διαπραγματεύσεις. Η Δεξιά συνιστά ψυχρό πόλεμο.

Εμείς λέμε απύραυλη ζώνη. Η Δεξιά θέλει τη χώρα μας και την περιοχή 
νενικά, αυριανό θέατρο πολέμου, αυριανό ωέρετρο ανθρώπων.

Μ α ς  ρ ω τ ο ύ ν  υ π ο β ο λ ι μ α ί α ,  θέλοντας δήθεν να μας 
στριμώξουν. Είσαστε με τη Δ ύ σ η ή με την Α ν α : ο λ ή ;
Εμείς απαντούμε: Είμαστε με την Ε Ι Ρ Η Ν Η .

Δεν υπάρχουν κ α λ ο ί  και κ α κ ο ί  πύραυλοι.



Το δίλημμα είναι για όλους Ε Ι Ρ Η Ν Η  η Ο Λ Ε Θ Ρ Ο Σ ;

Στην Ευρωβουλή δόθηκε μάχη για την Ειρήνη.

Η Ν.Δ. βρέθηκε στην άλλη πλευρά.

Έτσι όμως βρέθηκε στην αντίθετη πλευρά από το Λαό μας.

Γιατί για το Λαό μας δεν υπήρχε δίλημμα.

0 Λαός είναι με την Ειρήνη.

3. Η ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Στη χώρα, όπου γεννήθηκε η Δημοκρατία,στη χώρα που δίδαξε τη Δημοκρατία 

στους άλλους λαούς, η Δημοκρατία ταλαιπωρήθηκε επί δεκαετίες από τη 
Δεξιά και καταργήθηκε δύο φορές από το ακραίο τμήμα της, σπλάχνο από 

τα σπλάχνα της.

Εσείς οι συμπατριώτες μου από την Αχαΐα γνωρίζετε καλά τους αγώνες για 

να είναι ο Λαός κυρίαρχος.
Αρκούσε η αναφορά στο 114 για να χαρακτηριστείς συνοδοιπόρος, εξτρεμι

στής ή αναρχικός.

Δημοκρατία για τη Δεξιά σήμαινε, διχασμός, διώξεις, φυλακίσεις, εξορί
ες, πολιτικοί πρόσφυνες, φακέλλωμα, Ν.330, αλυσσόδεμα του συνδικαλισμού, 

εξαφάνιση της Τ.Α., αύρες, ροπαλοφόροι, Ν.815 για την Παιδεία.

Δημοκρατία για μας σημαίνει εθνική συμφιλίωση, τέρμα στο διχασμό, ανα
γνώριση της Εθνικής Αντίστασης, επαναπατρισμό των πολιτικών προσφύγων, 

κατάργηση των φακέλλων, φήφο στα 18, κατάργηση του Ν.330, καθιέρωση του 

πιο φιλεργατικού νόμου σ ’όλη την Ευρώπη.

Αποκέντρωση, λαΐ'κή συμμετοχή, Νομαρχιακά Συμβούλια, Λαϊκές Συνελεύσεις, 

συνοικιακά συμβούλια, απελευθέρωση του αγροτικού συνδικαλισμού, υπεύ

θυνη συμμετοχή της σπουδάζουσας νεολαίας με το νόμο - πλαίσιο νια τα 

Α.Ε.I. και τα Τ.Ε.I.

Κράτος ήταν για τη Δεξιά, όπως είπε ο αείμνηστος Γέρος της Δημοκρατίας,



" το Κράτος της νύχτας, που έφερε τη νύχτα του παρακράτους".

Δημοκρατία με το Λαό, νια το Λαό.

Σοσιαλισμό με τον άνθρωπο, για τον Άνθρωπο.

Η Δεξιά, που φυλάκιζε τους δημοκράτες, έχει τώρα φυλακίσει τη Δημοκρα
τία στον τίτλο της.

0 Λαός λέει ναι στη Δημοκρατία. Λέει όχι στη Νέα Δημοκρατία.

Για το Λαό δεν υπάρχει δίλημμα.

0 Λαός είναι για την Ελλάδα της Δημοκρατίας, την Ελλάδα της Αλλαγής.

4. Η ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Η αντιμετώπιση των οποιωνδήποτε α π ε ί λ ώ ν  , και η α μ υ ν τ ι 

κ ή  Θ ω ρ ά κ ι σ η  απαιτούν τ η ν  ε θ ν ι κ ή  σ υ μ φ ι λ ί 

ω σ η  κ α ι  ο μ ο ψ υ χ ί α .

Ταυτόχρονα, η ενίσχυση του πόλου της Εθνικής Ανεξαρτησίας, την ώρα της 
αναμέτρησης με τον πόλο της εξάρτησης, προϋποθέτει την ενδυνάμωση της 

Ε Θ Ν Ι Κ Η Σ  Λ Α Ϊ Κ Η Σ  Ε Ν Ο Τ Η Τ Α Σ .

Γι’αυτό μια από τις πρώτες επιλογές μας ήταν η ε ξ ά λ ε  ι ψ η  του ε μ - 

φ υ λ ι ο π ο λ ε μ ι κ ο ύ  μ ί σ ο υ ς  και του Δ ι χ α σ μ ο ύ  , 
η απόδοση του χρέους της Πολιτείας προς την Ε ν ι α ί α  Ε θ ν ι κ ή  

Α ν τ  ί σ τ α σ η .  Ήταν καιρός να ανεβάσουμε ενωμένους σ τ ο  β ά 

θ ρ ο  τ η ς  ε υ γ ν ω μ ο σ ύ ν η ς  της ιστορίας όλους αυτούς που
αγωνίστηκαν για να είμαστε εμείς σήμερα λεύτεροι.

Μ ά τ α ι α η ηγεσία της Δεξιάς επιχειρεί να ξανασπείρει τον δ ι 

χ α σ μ ό  μέσα στο Λαό, να ξαναχωρίσει τους πολίτες σε ε θ ν ι κ ά

φ ρ ο ν ε ς  κ α ι  μ ι ά σ μ α τ α ,  σε πολίτες πρώτης και δεύτερης



κατηγορίας.

Και αποτελεί, ευθύνη όλων μας να μην κουβαλήσουμε νερό στ’ αυλάκι, της 
κοντόφθαλμης αυτής ηνεσίας.

Μας χωρίζει χ ά σ μ α  α π ό  τ η ν  π ο λ ι τ ι κ ή  κ α ι  τ η ν  

η γ ε σ ί α  της Δεξιάς. Δεν μας χωρίζει τίποτα από τους εγκλωβισμέ
νους που την ακολουθούν.

Εμείς, και από το Σύνταγμα α π λ ώ ν ο υ μ ε  τ ο  χ έ ρ ι  σε κά

θε πατριώτη, αριστερό, δεξιό ή κεντρώο, να ακολουθήσουν το πατριωτικό 
μήνυμα της Εθνικής ομοψυχίας.

Ο ι  δ ε ξ ι ο ί  π ο υ  δ ε ν  α ν ή κ ο υ ν  τ α ξ ι κ ά  σ τ η  

Δ ε ξ ι ά ,  εργαζόμενοι, αγρότες, μικρομεσαίοι, επιστήμονες, νεολαίοι, 

μπορούν και πρέπει να συμπαραταχθούν στη γραμμή της Εθνικής ΛαΙ'κής Ε

νότητας.

Και είναι ε υ θ ύ ν η  κ α ι  χ ρ έ ο ς  κάθε δημοκράτη, κάθε πατρι
ώτη, να π ρ ο σ φ έ ρ ε ι  σ τ η  σ φ υ ρ η λ ά τ η σ η  α υ τ ή ς  
τ η ς  ε ν ω τ ι κ ή ς  σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς .

Και είναι κρίμα, αλλά είναι αληθινό, ότι ό σ ο  υ π ο ν ο μ ε ύ ε 

τ α ι  η Εθνική ομοψυχία από την ηγεσία της Δεξιάς, ά λ λ ο  τ ό σ ο ,  
πολλές φορές άκριτα, χ τ υ π ι έ τ α ι  α π ό  τ α  κ ά τ ω ,  ή από 
λαθεμένη εφαρμογή, η Ε Θ Ν Ι Κ Η  Α Α Γ Κ Η  Ε Ν Ο Τ Η Τ Α .

Α ς  δ ι α φ υ λ ά ξ ο υ μ ε ,  ως κόρην οφθαλμού, την ε ν ό τ η τ α .

Η κ α τ α π ί ε σ η  χρόνων δεν μπορεί, δεν πρέπει και δεν θα επιτρα- 
πεί να ε κ τ ο ν ω θ ε ί  σ ’ένα κλίμα ρ ε β α ν σ ι σ μ ο ύ .

Έχουμε επιλέξει τ η ν  α λ λ α γ ή ,  την πορεία προς τον Σ ο σ ι α 

λ ι σ τ ι κ ό  Μ ε τ α σ χ η μ α τ ι σ μ ό ,  με ειρηνικό και δ η μ ο 

κ ρ α τ ι κ ό  δ ρ ό μ ο .

Όπως αρνούμαστε τη δ ι κ τ α τ ο ρ ί α  τ ω ν  μ ο ν ο π ω λ ί ω ν  
δεν στέργουμε στο μ ο ν ο π ώ λ ι ο  τ η ς  γ ρ α φ ε ι ο κ ρ α τ ε ί -



α ς, που αφαιρεί από τον Σοσιαλισμό την πεμπτουσία του: τη ΛαΙ'κή 
Κυριαρχία,τη συμμετοχή και πρωτοβουλία.

Γι’αυτό αγωνιζόμαστε για την δ ι ε ύ ρ υ ν σ η  τ ω ν  Δ η μ ο κ ρ α 

τ ι κ ώ ν  θ ε σ μ ώ ν .

Γι’αυτό πιστεύουμε ότι ο σ ε β α σ μ ό ς  τ ω ν  Σ υ ν τ α γ μ α 
τ ι κ ώ ν  ε π ι τ α γ , ώ ν  και η ε ξ ύ ψ ω σ η  τ η ς  κ ο ι  - 

ν ο β ο υ λ ε υ τ ι κ ή ς  ζ ω ή ς  αποτελούν προϋπόθεση για τη λει

τουργία του Δημοκρατικού Πολιτεύματος.

Επιδιώξαμε και επιδιώκουμε με νέους νόμους, όπως η ψ ή φ ο ς  σ τ α  

1 8 , η κατάργηση τ ο υ  σ τ α υ ρ ο ύ  π ρ ο τ ί μ η σ η ς , ή  αύριο 
με τ η  χ ρ η μ α τ ο δ ό τ η σ η  των κομμάτων, την δ ι ε ύ ρ υ ν σ η  

τ η ς  λ α ΐ ' κ ή ς  κ υ ρ ι α ρ χ ί α ς ,  την πάταξη του κ ο μ μ ά -  

τ α ρ χ ι σ μ ο ύ  και την ε ξ ύ ψ ω σ η  τ ω ν  κ ο μ μ ά τ ω ν  σε 

συνταγματικούς θεσμούς, οικονομικά αυτοδύναμους και πολιτικά αυτόνομους.

Μέσα σ’αυτό το νέο θεσμικό πλαίσιο είναι δυνατόν να ολοκληρωθεί η Δημο
κρατική δομή και η λειτουργία των κομμάτων.

Τέτοια κόμματα αρχών εξυψώνουν τον θεσμό του Κοινοβουλίου και αποτελούν 
Β ά θ ρ α  της λαϊκής Κυριαρχίας.

Οι οργανώσεις μας είναι μετερίζια πολιτικής μάχης και ιδεολογικής πί
στης. Οι οργανώσεις μας δεν είναι κλειστά κάστρα προνομίων. Το κάθε μέ

λος και στέλεχός μας είναι στρατευμένος μαχητής στην υπόθεση της Αλλα
γής, από πίστη και συνείδηση και όχι από ιδιοτέλεια και προσωπικό συμ
φέρον.

Τα μέλη, τα στελέχη και οι φίλοι του ΠΑΣΟΚ,δεν διαχωρίζονται από την 

Κοινωνία και τους απλούς πολίτες. Είναι ίσοι και στα δικαιώματα και 

στις υποχρεώσεις. Τα φαινόμενα οίησης και αλαζονείας της εξουσίας, έ

στω και σαν μεμονωμένα περιστατικά, είναι ξένα με τη φυσιογνωμία και 
το πιστεύω του ΠΑΣΟΚ.

0 π λ ο υ ρ α λ ι σ μ ό ς  και η π ο λ υ φ ω ν ί α ,  η ελευθερία έκ

φρασης σε κάθε πτυχή της πολιτικής, κοινωνικής, πνευματικής και πολι -



τιστικής ζωής του τόπου, είναι για μας πρωταρχικής σημασίας ζητήματα, 

που γίνονται κ α τ α κ τ ή σ ε ι ς  τ ο υ  Λ α ο ύ  μ έ ρ α  μ ε  
τ η  μ έ ρ α .

Κι όταν ακόμα δεν έχει βρεθεί η χρυσή τομή, κι'όταν υπάρχουν υπερβά

σεις από πολλές πλευρές ή καθυστερήσεις από εμάς, τ ο  κ λ ί μ α  

τ η ς  Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ι Α Σ  σ α ρ ώ ν ε ι  κ ά θ ε  κ α τ ά λ ο ι 

π ο  α υ τ α ρ χ ι σ μ ο ύ .

Και είναι χρέος κάθε πολιτικής ηγεσίας και κάθε κόμματος να αναμετρή- 

σει τις ιστορικές ευθύνες απέναντι σ'αυτόν τον τόπο για τον τρόπο που 

ασκεί τις συνταγματικές του υποχρεώσεις και δικαιώματα, καθώς και για 
ποιό πολιτικό κλίμα καλλιεργεί ή επιχειρεί να καλλιεργήσει μέσα στο 

Λαό.

Σ’αυτή την πολύμοχθη Δημοκρατική προσπάθεια και πρόκληση της Κυβέρνη
σης του ΠΑ.ΣΟ.Κ., η ηγεσία της Ν.Δ. απαντά με τη στρατηγική της πόλω
σης και του φανατισμού.

Στη δημοκρατική αφύπνιση, ενθάρρυνση και δράση των λαϊκών δυνάμεων, α

παντά με αφορεσμούς και απειλές.

Η κατολίσθηση της ηγεσίας της Ν.Δ. σε ακροδεξιές θέσεις, είναι μια θλι
βερή πραγματικότητα.

Κάθε μέρα υπάρχει και μια νέα επιβεβαίωση και μια νέα μαρτυρία.

Η ηγεσία της Ν.Δ., περιφερόμενη από πόλη σε πόλη και από χωριό σε χω

ριό, εξαπολύει χωρίς αιδώ, χωρίς μνήμη και χωρίς περίσκεψη ία φραστι

κά πυροτεχνήματά της.

Έχει επιδοθεί σε μια εκστρατεία φημών, ψεύδους και λάσπης.

Έχει επιδοθεί -χωρίς φρόνηση- στη διάσπαση και στον διχασμό των Ελλή
νων.

Έχει υιοθετήσει και τροφοδοτήσει ανιστόρητα και πολιτικά επαίσχυντα 

συνθήματα, όπως το περίφημο "Χούντα είναι, θα περάσει".

Μίλησε ο κ. Αβέρωφ, μέσα σε ένα κλίμα ακροδεξιάς, παράκρουσης και πα- 

ραλογισμού, για "εσωτερικές δυνάμεις κατοχής".



Ερωτούμε την ηγεσία της Ν.Δ., ποιοι και νιατί έφτιαξαν τα εκατομμύρια 
φακέλους; Ποιοι και νιατί τους χρησιμοποιούσαν; Εναντίον ποιών στρέ

φονταν ;

Ξεχνά η ηγεσία της Δεξιάς, ότι η παράταξή της βρίθει από γεφυροποιούς, 

από υπολείμματα της χούντας. Ξεχνά τον ομφάλιο λώρο της ΟΝΝΕΔ με την 

ΕΝΕΚ. Αποσιωπά την πορεία εκφασισμού της ηνεσίας της ΟΝΝΕΔ.

Ξεχνά η ηγεσία της Δεξιάς ότι έχει απέναντί της το ΠΑ.ΣΟ.Κ., που στις 

τάξεις του βρίσκονται αγωνιστές επώνυμοι και ανώνυμοι από τις γενιές 
της Εθνικής Αντίστασης, των δύο Ανένδοτων , του Αντιδικτατορικού α

γώνα και του Πολυτεχνείου.

Ξεχνά ο κ.Αβέρωφ, ότι οι λεγόμενες "εσωτερικές δυνάμεις κατοχής" ανα- 
φέρονται σ’ένα κίνημα, που ο ίδιος ο Λαός, με την ετυμηγορία του, του 

έδωσε το 48%. Με αυτόν τον κυνικό τρόπο, ο κ.Αβέρωφ δείχνει πόσο σέ

βεται τους κοινοβουλευτικούς κανόνες, τους θεσμούς και την ετυμηγορία 
του Ελληνικού Λαού.

Η ηγεσία της Ν.Δ. εκστομίζει σε κάθε ευκαιρία απειλές. Προδιαγράφει,έ
στω με άσφαιρα πυρά και όνειρα απατηλά, εκδικήσεις. Παλιά κατείχε το 

Κράτος - το γνωστό Κράτος της Δεξιάς - χωρίζοντας τους πολίτες σε πρώ

τη και δεύτερη κατηγορία. Σήμερα, αντί νια το κράτος έχει το Κομματι

κό μηχανισμό και τους κομματάρχες του που κρατούν, πιστοί στις παλιές 
συνήθειές τους, τα περίφημα τεφτέρια.

Αυτά τα τεφτέρια είναι τα καινούργια αλλά ανίσχυρα πιστοποιητικά. Εί
ναι ο σπόρος ενός επιζητούμενου διχασμού.

Πληροφορούμε όμως απόψε από τη Θεσσαλονίκη, την ηγεσία της Ν.Δ. ότι 

αυτός ο σπόρος δεν πρόκειται ποτέ πια να φυτρώσει, να ανθίσει και να 
καρποφορήσει στην Ελλάδα.

Η ηγεσία της Ν.Δ. πρέπει επιτέλους να καταλάβει ότι η Ελλάδα διανύει 
μιαν άλλη εποχή και ιστορική περίοδο.

Οφείλουν να συνειδητοποιήσουν ότι οι καιροί άλλαξαν.

Οφείλουν να συνειδητοποιήσουν ότι η ιστορία δεν επαναλαμβάνεται. Η ό
ποια απόπειρα επανάληψης καταλήγει σε φάρσα.



Είχε πει ο αείμνηστος Γέρος της Δημοκρατίας, ότι το Κράτος της Δεξιάς 

ήταν το Κράτος της Νύχτας, που έφερε τη νύχτα του παρακράτους.

Σήμερα εμείς θεμελιώνουμε την αποκεντρωμένη Δημοκρατική πολιτεία, με 

ελευθερία και συμμετοχή του πολίτη. Την πολιτεία της Μέρας. Την ανθρώ
πινη πολιτεία του Ήλιου.

Εμπρός,λοιπόν, όλοι μαζί να σηκώσουμε αλλά και να κρατήσουμε για πάντα 
τον Ήλιο πάνω από την Ελλάδα.

5. ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ , ΑΛΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ

Η Κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ., πιστή στις διακηρύξεις, τις δεσμεύσεις αλλά 

και στη στρατηνική της, προώθησε, προωθεί και θα προωθεί μια Δημοκρα
τία στηριγμένη στην ισοπολιτεία και την ισονομία.

Με ριζοσπαστικές θεσμικές πρωτοβουλίες και πράξεις εξαλείφαμε τις δια- 
χωριστικές γραμμές, που δίχαζαν και διαιρούσαν τον Λαό μας.

Τρανή απόδειξη για την αλήθεια των λόνων μας, αποτελούν:

Η αναγνώριση της Εθνικής Αντίστασης, η χωρίς όρους επιστροφή των πολι

τικών προσφύγων και η αμετάκλητη απόφαση για τη καταστροφή των φακέλλων 
της ντροπής.

Καταργήσαμε τις διαχωριστικές γραμμές που υποβάθμιζαν και αναιρούσαν 

τον κοινωνικό ρόλο και την πολιτική δύναμη ολόκληρων τάξεων και στρω

μάτων. Χειροπιαστό δείγμα αποτελούν οι νόμοι, που εξασφαλίζουν τις συ

νδικαλιστικές ελευθερίες των εργαζομένων και των αγροτών. Η ψήφος στα 
18, που κατοχυρώνει τον πολιτικό δυναμισμό της Νεολαίας. Η ισότητα των 
δύο φύλων, που κατοχυρώνει τη δικαιωματικό θέση της νυναίκας στην κοι
νωνία.

Καταργήσαμε όλους εκείνους τους φραγμούς, που μηδένιζαν την πολιτική, 

κοινωνική και πολιτιστική δραστηριότητα των Κομμάτων και των πολιτών.



Η κατάργηση του Σταυρού προτίμησης και η χρηματοδότηση των κομμάτων,απο
τελούν μια πρόσθετη κατοχύρωση και ενίσχυση της Δημοκρατίας. Η κατοχύ

ρωση της ελεύθερης διακίνησης των ιδεών καθώς και η ενίσχυση της μορφω
τικής και πολιτιστικής έκφρασης και δράσης, δίνει ένα ουσιαστικό νόημα 
στον πλουραλισμό των φορέων και την πολυφωνία των απόψεων και των ρευ

μάτων.

Αναβαθμίσαμε τους δημοκρατικούς αντιπροσωπευτικούς θεσμούς. Παράλληλα 
δημιουργήσαμε νέους θεσμούς ΑαΙ'κής Συμμετοχής και κοινωνικού ελέγχου, 
θεσμούς που εμβαθύνουν τη Δημοκρατία, θεσμούς, που προωθούν την Ανάπτυ

ξη. θεσμούς, που αναζοωγονούν την οικονομία, θεσμούς, που διαδίδουν και 
εξυψώνουν τον πολιτισμό και την δημιουργία, θεσμούς, που ενεργοποιούν, 

κινητοποιούν και συνειδητοποιούν τις κοινωνικές δυνάμεις.

Οι αναφορές μας αυτεζ παίρνουν σάρκα και οστά με τις νέες αρμοδιότητες 
της Τ.Α., την αποκέντρωση, τα Νομαρχιακά Συμβούλια, τα Συνοικιακά Συμ

βούλια, τις Λαϊκές Συνελεύσεις, τους Αναπτυξιακούς Συνδέσμους, τα Επο
πτικά Συμβούλια.Την Κοινωνικοποίηση των δημοσίων επιχειρήσεων και οργα
νισμών αλλά και των επιχειρήσεων στρατηγικής σημασίας.

Αυτοί οι θεσμοί φέρνουν για πρώτη φορά στο πολιτικό και κοινωνικό προ

σκήνιο την ξεχασμένη Ελλάδα. Την Ελλάδα της επαρχίας και των υποβαθμι

σμένων συνοικιών των μεγαλουπόλεων. Φέρνουν για πρώτη φορά στον ορίζο- 

ντά μας τα προβλήματα, τις απαιτήσεις αλλά και τη φαντασία και τη δη - 
μιουργικότητα των εργαζομένων. Αυτοί οι θεσμοί δεν υποτάσσουν, αλλά α
ντίθετα απελευθερώνουν τον πολίτη από το Κράτος. Αυτοί οι θεσμοί μπο
ρούν να αναδειχτούν σε βασικά κύτταρα μιας "κοινωνίας πολιτών".

Σήμερα μ έ σ α  α π ό  τ α  Ν ο μ α ρ χ ι α κ ά  Σ υ μ β ο ύ λ ι α  

και με ειδικά προγράμματα, οι Δήμοι και οι Κοινότητες, οι φορείς των 
εργαζομένων στο χωράφι και στο εργοστάσιο, οι εκπρόσωποι όλων των πα

ραγωγικών τάξεων, διαχειρίζονται με απόλυτη εξουσία, χωρίς καμμιά πα
ρέμβαση, τ ο  μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο  μ έ ρ ο ς  τ ω ν  δ η μ ο σ ί 

ω ν  ε π ε ν δ ύ σ ε ω ν  κ α ι  τ α  β γ ά ζ ο υ ν ε  π έ ρ α .

Σήμερα, τριάντα μήνες μετά την ανάληψη της διακυβέρνησης της χώρας από



το ΠΑ.ΣΟ.Κ όλα τα σημάδια δείχνουν ότι π πατρίδα μας μπήκε στο δρόμο 

της ανάκαμψης.

Οι Κασσάνδρες που προφήτευαν βιβλική καταστροφή διαψεύσθηκαν παταγω

δώς.

Η Εθνική Οικονομία, χάρις στην απεριόριστη εμπιστοσύνη που έδειξε ο 

Λαός στην Κυβέρνηση της Αλλαγής δεν αποτελεί πια την αχίλλειο πτέρνα 

της χώρας μας.

Όλα δείχνουν ότι η τροχιά της δημιουργίας και ο δρόμοςτης ανάπτυξης έ

χει ανοίξει.

Κΐ’αυτό γιατί δεν ήρθαμε να διαχειριστούμε την κρίση. Ήρθαμε να βγά

λουμε τη χώρα από ένα σύστημα που ήταν σε κρίση.

Είχαμε τονίσει προεκλογικά στο πρόγραμμά μας, ότι η πορεία μας δεν θα 

είναι εύκολη. Είχαμε ξεκάθαρα δηλώσει ότι θαύματα δεν γίνονται από τη 

μια μέρα στην άλλη.

Όμως τώρα υπάρχει το πενταετές πρόγραμμα που έχει εκπονηθεί με την αξιο
ποίηση μιας πρωτόγνωρης διαδικασίας συμμετοχής του Λαού και των φορέ
ων του αλλά και με την τεχνική επεξεργασία από άξιους εμπειρογνώμονες.

Υπάρχει ακόμα το πλαίσιο για την ενίσχυση των επενδυτικών πρωτοβουλιών 

και του ιδιωτικού φορέα, και του κοινωνικού (κοινωνικοποιημένες, δημο
τικές, συνεταιριστικές επιχειρήσεις, φορείς λαΐ'κής βάσης και συμμετο

χής) με την αξιοποίηση του νόμου περί κινήτρων.

Υπάρχει ακόμα η δυνατότητα αποφασιστικής παρέμβασης του δημόσιου τομέ

α στους στρατηγικούς τομείς της οικονομίας αλλά και στην περιοχή των 
επενδύσεων σε Δημόσια Έργα, σε κατασκευές, σε περιφερειακά έργα απο

κέντρωσης και σε έργα κοινωνικού εξοπλισμού (Κέντρα Υγείας, σχολεία, 
βρεφονηπιακοί σταθμοί, προστασία περιβάλλοντος κ.λ.π.). Η Ελλάδα σήμε

ρα είναι ένα μεγάλο εργοτάξιο.

Όλα αυτά δείχνουν ότι τα 2,5 χρόνια που πέρασαν ήταν ένας διαρκής αγώ
νας να τηρήσουμε το συμβόλαιο τιμής με το Λαό.



6. Η ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ανάπτυξη για τη Δεξιά σήμαινε μετατροπή της Χώρας σε διαμετακομιστικό 

σταθμό,εξαρτημένη οικονομία, αλόγιστο κυνήγι του κέρδους, εκμετάλ

λευση των εργαζομένων στις πόλεις και στα χωριά, μαρασμό της υπαίθρου, 
ασφυξία των πόλεων.

Βιομηχανία χωρίς νεύρο, χωρίς προσανατολισμό, χωρίς νέες τεχνολογικές 

κατευθύνσεις, χωρίς παραγωγικές επενδύσεις.

Γεωργία χωρίς υποδομή, δίχως πρόγραμμα καλλιεργειών. Διακίνηση από 

τους μεσάζοντες» "Ελλειψη τυποποίησης, απουσία μεταποίησης.

Και Βέβαια ούτε λόγος νια κοινωνική ανάπτυξη, για το θεμέλιο της 
ανάπτυξης που είναι η παιδεία, η έρευνα, η τεχνολογία.

Ποΰ οδήνησε η πολιτική της Δεξιάς. Στη στασιμότητα, στον πληθωρισμό, 

στη χρεωκοπία των βιομηχανιών, στο κλείσιμο των μικρομεσαίων, στην 
ανεργία, στην έλλειψη κοινωνικού εξοπλισμού, στην υποβάθμιση της ποι
ότητας ζωής.

Ποιός δε θυμάται την περίφημη έκθεση του κ. Αβέρωφ όταν ανέλαβε οικο

νομικός συντονιστής της τελευταίας Κυβέρνησης της Ν.Δ.;

Μελανώτερα χρώματα δεν θα έβρισκε κανείς αντίπαλος του κ. Ράλλη για 

να περινράψει τότε την αθλιότητα της οικονομίας από τον υποτιθέμενο 
συνάδελφό του.

Ποιός μπορεί να αγνοήσει τον πληθωρισμό που κάλπαζε στα 25% και εξα

νέμιζε το εισόδημα των εργαζομένων, το μενάλο άνοιγμα στο εξωτερικό 

ισοζύγιο που ξεπερνούσε τα 2,5 δισ. δολλάρια το έλλειμμα του δημόσι
ου τομέα που έφθανε στα 14,5% του Α.Ε.Π.

Ελλείμματα που έπρεπε να καλυφθούν με μεγαλύτερο δανεισμό και που 

αφαιρούσαν τη δυνατότητα για παραγωγικές επενδύσεις.



Ποιός μπορεί να ξεχάσει ότι αντί για αύξηση του εθνικού προϊόντος εί
χαμε μείωση δηλαδή αντί νια ανάπτυξη είχαμε ύφεση που δημιουργούσε με

γάλους κινδύνους ανεργίας»

Η κατάσταση χειροτέρευε από την παγκόσμια οικονομική κρίση.

Εμείς δεν πτοηθήκαμε από την κατάσταση που παραλάβαμε»

Σταματήσαμε τον κατήφορο της οικονομίας και έχουμε βάλει τα θεμέλια 
μιας άλλης ανάπτυξης» Μιας αυτοδύναμης οικονομικής και κοινωνικής 

ανάπτυξης.

Μιας ανάπτυξης που θα στηρίζεται κυρίως στις δικές μας δυνάμεις, 

ανθρώπινο δυναμικό και πλουτοπαραγωγικές πηγές»

Δεν είναι εύκολη αυτή η προσπάθεια . θέλει προγραμματισμό από το Λαό, 

σχεδιασμό από την Πολιτεία, σκληρή δουλειά από την Κυβέρνηση και τις 
παραγωγικές τάξεις, καθώς και απ’όλους τους εργαζόμενους.

Απελευθερώνουμε σιγά σιγά τις παρανωνικές δυνάμεις του τόπου δημι

ουργώντας νέους θεσμούς στην παραγωγή και στην κοινωνία.

Στο εσωτερικό της χώρας πασχίζουμε να εναρμονίσουμε το δημόσιο με τον 

ιδιωτικό τομέα. Ταυτόχρονα, δημιουργούμε τον κοινωνικό τομέα λαϊκής βά

σης και συμμετοχής.

Λέμε ναι στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Λέμε όχι στην ατομική υστεροβουλία 

ή στην μονοπωλιακή ασυδοσία.

7. Η ΜΑΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Η θέση του ΠΛ.ΣΟ.Κ. ενάντια στην ένταξή μας στην ΕΟΚ και υπέρ μιας



ειδικής σχέσης με την ΕΟΚ δικαιώθηκε.

Όταν το ΠΑΣΟΚ ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας, η ένταξη είχε 

συντελεστεί.

Δώσαμε και δίνουμε τον αγώνα σ'όλα τα επίπεδα, στα πλαίσια των γενικό

τερων πολιτικών και οικονομικών συνθηκών, για να αλλάξουμε τους όρους 

ένταξης.

Έναντι της τακτικής της υποταγής που συνεχίζει και σήμερα η Ν.Δ., το 
ΠΑΣΟΚ προτάσσει την Ελλάδα και τα συμφέροντα του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ.

Με την Κυβέρνηση και τους Ευρωβουλευτές του το ΠΑΣΟΚ η Ελλάδα απόκτησε 
φωνή. 0 ανώνας του ΠΑΣΟΚ ήταν και είναι συνεχής και αταλάντευτος 

σ'όλα τα επίπεδα :

Προβάλαμε και στηρίξαμε την περήφανη εξωτερική πολιτική μας και έγινε 

σαφές στην Κοινότητα ότι η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ σε καμμιά περίπτωση 
δεν πρόκειται να υποθηκεύσει τα συμφέροντα της χώρας στα οποιαδήποτε 

αμφισβητούμενα κοινοτικά συμφέροντα.

Δίνουμε συνεχή μάχη για τα εθνικά μας θέματα, για την εθνική ανεξαρτη

σία και εδαρική ακεραιότητα της χώρας και την απελευθέρωση της Κύπρου 
από τα τουρκικά στρατεύματα κατοχής.

Στα μενάλα διεθνή θέματα και στον αγώνα για την ειρήνη στα Βαλκάνια 

και την Ευρώπη, οι υπερήφανες και ανεξάρτητες πρωτοβουλίες του ΠΑΣΟΚ 
δικαιώθηκαν.

Δώσαμε και συνεχίζουμε τη μάχη για μια αυτοδύναμη οικονομική ανάπτυξη 
και για την περιφρούρηση των δικαιωμάτων όλων των παραγωγικών τάξεων 
της χώρας.

Η ΕΟΚ σήμερα αντιμετωπίζει μια συνολική κρίση, κάτι που εκφράστηκε



και στις δύο τελευταίες Συνόδους Κορυφής που κατέληξαν σε αδιέξοδο.

Η θέση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. για μια αυτόνομη Ευρώπη ανάμεσα στις δύο 

Υπερδυνάμεις κερδίζει συνεχώς έδαφος.

Σήμερα υπάρχει Ελληνική φωνή στην Ευρώπη. Φωνή που ακούγεται β προβλη

ματίζει και θέτει επιτακτικά την ανάγκη αναθεώρησης στη δομή της Κοι

νοτικής λειτουργίας, Την ανάγκη μιας νέας Μεσσήνας.

Λυτή η δυναμική παρουσία του ΠΑ.ΣΟ.Κ. είναι η μόνη εγγύηση για τα 

συμφέροντα της χώρας και του Λαού της.

Πρώτα ‘Ελληνες και μετά Ευρωπαίοι .

30 μήνες στην Ε.0„Κ„ παλαίψαμε να ελαχιστοποιήσουμε τις αρνητικές 

επιπτώσεις από την ένταξη και να μεγιστοποιήσουμε τις θετικές.

Ταυτόχρονα πασχίζουμε ανυποχώρητα με το μνημόνιο να διασφαλίσουμε 
την προστασία της μικρής και μεσαίας γεωργικής εκμετάλλευσης, της 

βιοτεχνίας και της βιομηχανίας μας. Παράλληλα , δίνουμε τη μάχη για 

να μεταφέρουμε πόρους προς την Ελλάδα αντιστρέφοντας έτσι τη δυναμική 

της Ε.Ο.Κ.

Την πρώτη χρονιά μετά την ένταξη, αντί νο"θρέψουμε την αγορά των 250 
εκ. κατοίκων με ελληνικά αγροτικά προϊόντα ", όπως έλεγε η Ν,Δ., είδα

με να εισβάλλουν τα ξένα προϊόντα στην αγορά της χώρας μας. Για πρώ

τη φορά το 1981 ξοδέψαμε περισσότερο συνάλλαγμα για να εισάγουμε αγρο
τικά προϊόντα από την Ε,ΟηΚ. από ότι εισπράξαμε αποτις εξαγωγές μας. 
Το έλλειμμα,αυτή η διαφορά, όλο και θα μενάλωνε όπως είδαμε το 1982 

αν δεν υπήρχε η σκληρή προσπάθεια της Ελληνικής Κυβέρνησης και των 
Ευρωβουλευτών μας.
Κατορθώσαμε το 1983 και το 1984 να μειώσουμε σημαντικά το έλλειμμα.

Και ήλθε ο κ. Αβέρωφ στην Πάτρα για να κομπάζει ότι η Ε.Ο,Κ. μας



έδωσε ήδη πολλά και ισχυρίστηκε μάλιστα άτι το ΠΑ.ΣΟ.Κ. έχασε πό

ρους που θα εισρέανε απ'την Ε.Ο.Κ., γιατί δήθεν δεν θελήσαμε ή δεν 

μπορέσαμε να αξιοποιήσουμε τις δυνατδτητές μας.

Απαντούμε :

Πρώτο, κ. Αβέρωφ, η Ε,Ο.Κ, δεν μας χάρισε . Έδωσε από αυτά που παίρ

νει με τον άλλο τρόπο από τη χώρα μας, από τη βιομηχανία και τη 

γεωργία.

Έδωσε μέρος από αυτά που μας ανήκουν.

Δεύτερο,αναγνωρίσατε σήμερα ότι τα 4 πρώτα χρόνια οι καθαρές εισπρά

ξεις από την Κοινότητα θα έχουν φτάσει τα 3 δισ, δολλάρια.

Όταν όμως είσαστε Κυβέρνηση προβλέπατε ότι θα εισπράταμε τα πέντε 

χρόνια 1350 εκατ. λογ„μονάδες. Προβλέπατε ακόμα ότι μόνο τον τελευ

ταίο χρόνο της πενταετίας η ανώτερη είσπραξη θα ήταν 500 εκατ.

Πράγματι το 1981 επί των ημερών της αλήστου μνήμης της Ν.Δ. εισπράξαμε 
121 εκατ. ECu, το 1982 επί ΠΑ.ΣΟ.Κ. 685 εκατ. και το 1983 τρίτο χρό

νο της ένταξης 900 εκατ. ECu αντί για 500 που προβλέπατε για το 1985.

Ψεύδεστε λοιπόν κ. Αβέρωφ. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι εκεί.

Τι οδήγησε στο να αλλάξουν οι προβλέψεις της Ν.Δ, ; * Ηταν κακοί οι 
τεχνοκράτες της ; Άλλαξε η κατάσταση στην Ε.Ο.Κ. ; Ένιναν φιλέσπλα- 

χνοι οι εταίροι μας; Ούτε το ένα ούτε το άλλο.

Αυτό που άλλαξε ήταν η Κυβέρνηση στην Ελλάδα, η πολιτική, ο αγώνας μας.

Το 1983 και σε σχέση με το 1981 οι εισπράξεις μας για τη στήριξη του 
εισοδήματος tuv αγροτών επταπλασιάστηκαν (από 10 σε 75 δις δρχ).

Από τα άλλα Ταμεία (Περιφερειακό, Κοινωνικό κλπ.) περίπου τριπλασιάστη

καν (από 8 σε 22 δις δρχ.).



Αυτά είναι τα αποτελέσματα όχι μόνο της σοβαρής προετοιμασίας στην 

κατάρτιση και υποβολή προγραμμάτων, όχι μόνο της ικανότητας απορρόφη

σης των Κοινοτικών κονδυλίων αλλά και του αγώνα που δώσαμε και δίνου

με για να αλλάξουν οι σχέσεις μας, για να λοψθοόν υπόψη τα προβλήμα

τα και οι ιδιαιτερότητες της ελληνικής οικονομίας που αγνόησε η Ν.Δ. 

στις διαπραγματεύσεις για την ένταξη.

Πετύχαμε να συντομευθεί η μεταβατική περίοδος για την αύξηση των 
τιμών μιας σειράς κρίσιμων ανροτικών προϊόντων (λάδι, σιτάρι, φρούτα 

και λαχανικά).

Πετύχαμε μεγαλύτερα ποσοστά αύξησης νια τα μεσογειακά προϊόντα.

Πετύχαμε να περιληφθούν στην στήριξη των τιμών προϊόντα όπως τα 
βερύκοκκα που είχε αγνοήσει η Ν.Δ. και ακόμα να βελτιώθεί σημαντικά το 

καθεστώς πολλών άλλων όπως της σταφίδας και του λαδιού. Όλα αυτά 

έγιναν ύστερα από σκληρότατες μάχες που τελικά εξασφάλισαν για τον 

Έλληνα αγρότη τιμές που να αυξάνουν το πραγματικό του εισόδημα.

Στον γεωργικό τομέα πετύχαμε ακόμα :

Να διαπλασιαστούν τα ποσοστά χρηματοδότησης έργων και ενίσχυσης 
των συνεταιριστικών μονάδων.

_ Να περιληφθούν στην χρηματοδότηση για τον εκσυγχρονισμό της γεωργί 

ας όλοι οι νομοί της χώρας και όχι μόνο οι είκοσι νομοί που είχε 

συμφωνήσει η Ν.Δ.

Όσον αφορά τα άλλα Ταμεία :

Στο περιφερειακό πετύχαμε να αυξηθεί το ποσοστό που δικαιούται 

η Ελλάδα, να αυξηθούν τα ποσοστά χρηματοδότησης για κάθε έργο και 
να υπάρχει η δυνατότητα χρηματοδότησης μόνο για την Ελλάδα νοσοκομεί
ων και κέντρων υγείας .



Στο κοινωνικό, ,έγινε δεκτό να δοθεί μεγαλύτερο βάρος στις λιγό

τερο ανεπτυγμένες περιοχές και σε ειδικά προγράμματα για μετανάστες, 
γυναίκες, άνεργους νέους και νια μειονεκτούντα άτομα. Τα προγράμματα 
που εγκρίθηκαν το 1983 για την Ελλάδα είναι πενταπλάσια σε ύφος από 

ό,τι το 1981.

Το Μνημόνιο

Η Ν.Δ. καταβάλλει αγωνιώδη προσπάθεια να υποβαθμίσει τη σημασία του 
Μνημονίου που υποβάλλαμε και των αποτελεσμάτων τουο Ισχυρίζεται ότι 

είχε υποβάλλει και αυτή κάποιο υπόμνημα που βρίσκεται στα " αρχεία 
της Κοινότητας και του Κράτους " το οποίο όμως ούτε εμείς ννωρίζουμε 

αλλά ούτε και η Κοινότητα.

Με την ευκαιρία αυτή αξίζει να ειπωθούν δύο λόγια νια το πως έχει 

διαπραγματευθεί με την ΕοΟ.Κ. η Ιρλανδία και πως η Ελλάδα της Ν.Δ.

Και για τις δύο χώρες υπάρχει κατ'αρχήν μια πενταετής μεταβατική πε
ρίοδος. Υπάρχουν όμως και εξαιρέσεις. Στην περίπτωση της Ιρλανδίας 

οι εξαιρέσεις λειτουργούν υπέρ αυτής : Δώδεκα χρόνια νια την προστα
σία κλάδων της βιομηχανίας της. Καμμιά μεταβατική περίοδος νια τους 

Ιρλανδούς μετανάστες*

Στην περίπτωση της Ελλάδας οι εξαιρέσεις ήταν υπέρ της Κοινότητας: 
Καμμιά ειδική μεταχείρηση της Ελληνικής Βιομηχανίας, εφτά χρόνια με
ταβατική περίοδος νια τους Έλληνες μετανάστες.

Το Μνημόνιο δεν είχε όμως ως κύριο σκοπό να διορθώσει τις απαράδεκτες 
ρυθμίσεις της μεταβατικής περιόδου. Με αυτό θέσαμε ξεκάθαρα τα βασι
κά ελληνικά προβλήματα και ζητήσαμε ειδικές ρυθμίσεις που να παίρνουν 

υπόψη τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής οικονομίας και που να επιτρέ

πουν την αυτοδύναμη ανάπτυξη της χώρας και την απρόσκοπτη εφαρμογή 

του πενταετούς προγράμματος ανάπτυξης.

«



Με το Μνημόνιο και τους όρους που θέτουμε πασχίζουμε να αλλάξουμε τις 
σχέσεις μας με την Ε.Ο.Κο υπέρ της Ελλάδας.

Πολλοί από τους όρους αυτούς έγιναν κι όλας αποδεκτοί από την Ε.Ο.Κ. 

Και υπάρχει το ερώτημα για τη Ν.Δ. : Γιατί τους όρους αυτούς δεν τους 
έθετε η Κυβέρνησή της; Γιατί δεν πέτυχε αυτά που πέτυχε η Κυβέρνηση 
του ΠΑ.ΣΟ.Κ. ; Τί θα γινόταν αν ήταν ακόμα η Ν.Δ, στα πράνματα ;

Η απάντηση είναι απλή. Αντί να δώσουν τη μάχη για βελτίωση των συνθη
κών με την Ε.Ο.Κ., βγαίνουν στα μπαλκόνια και εκθειάζουν την Ε.Ο.Κ., 
ενώ παράλληλα απολογούνται για λοναριασμό της.

Έτσι, αντί να είναι οι διεκδικητές της Ελληνικής πλευράς έγιναν οι 

συνήγοροι της Ε.Ο.Κ.

Γιατί λοιπόν θα έδινε η Ε,Ο,Κ. περισσότερα σ'αυτούς που ήταν και είναι 

ήδη τόσο ευχαριστημένοι με τα ψιχία ;

Οι εκπρόσωποι της Δεξιάς είπαν ότι είναι Ευρωπαίοι και μετά Έλληνες. 
Οι Ευρωπαίοι τους αγνόησαν.

Τώρα θα τους περιποιηθούν οι Έλληνες.

δ. ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΡΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΣΑ

Η σκληρή μάχη που δίνουμε στην ΕΟΚ είναι μια μόνο πτυχή και όχι η πρώτη 

για να αλλάξουμε τη ζωή και τη μοίρα των μη προνομιούχων Ελλήνων.

Αυτά που πετύχαμε ή αποτρέψαμε από την ΕΟΚ για τους αγρότες μας δεν



είναι καίρια ζητήματα της παραμελημένης για δεκαετίες ραχοκοκκαλιάς 

της πατρίδας μας. Της Ελληνικής αγροτιάς.

Ελληνίδα και Έλληνα αγρότη,

Το ΠΑΣΟΚ με τη δίκιά σου ψήφο και τη δίκιά σου Κυβέρνηση, την Κυβέρνη
ση της Αλλαγής δίνει τη μάχη, π ρ ώ τ α  σ τ η ν  Ε λ λ ά δ α γ ι α  
να ξαναζωντανέψει την Ελληνική ύπαιθρο, για να αλλάξει η ζωή και η 
μοίρα της Ελληνικής αγροτιάς.Έτσι ώστε να δοθεί πνοή και ελπίδα στα 
ξεχασμένα για δεκαετίες χωριά.

Μέσα στους 30 μήνες κάναμε ότι μπορούσαμε για ν ’ ανακουφίσουμε τη ζωή 

στη μαρτυρική επαρχία.

Εκεί ρίξαμε το βάρος των προσπαθειών μας.

Είναι πολλά αυτά που έγιναν μπροστά στην αθλιότητα της Δεξιάς.

Είναι λίγα μπροστά σ ’αυτά που ακόμα χρωστάει η Πολιτεία στην αγροτιά.

Ας θυμηθούμε :

Αυτοτελής σύνταξη για την Ελληνίδα αγρότισα ...
Δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για τους αγρότες*
Μεγάλες αυξήσεις στις αγροτικές συντάξεις .

- Επίδομα τοκετού στην αγρότισα .

Γέμισαν από μικρά έργα τα χωριά μας.
Ύδρευση, αποχέτευση, αντιπλημμυρικά έργα, δρόμοι,κ.α. κατασκευά
ζονται στην ύπαιθρο, που είναι απαραίτητα,αντί για έργα βιτρίνας αλλού. 

Μα και τα μεγάλα έργα γίνονται στην ύπαιθρο .
Έργα που θα φέρουν την πρόοδο.

- Κέντρα Υγείας χτίζονται σ'όλη την Ελλάδα. Οι γιατροί 
από τον Δεκέμβρη θα είναι δίπλα στον αγρότη. Το Εθνικό 

Σύστημα Υγείας που πολεμούν οι βολεμένοι και το



κατεστημένο 0α σώσει από την αρρώστεια και ιην εγκατάλειψη εσέ
να, τους γέρους γονείς σου, τα παιδιά σου.

Τα έργα δεν τα αποφασίζει πια το κέντρο. Τα Νομαρχιακά Συμβού

λια είναι μια μικρή αλλά ισχυρή τοπική Κυβέρνηση.

Οι εκπρόσωποί σας αποφασίζουν. Μπορείτε να τους ελένξετε.
Οι Λαϊκές Συνελεύσεις στα χωριά,

τα συνοικιακά συμβούλια στις πόλεις που ξεκίνησαν, οι αγροτι
κοί σύλλογοι, οι συνεταιρισμοί μπορούν να είναι το μόνιμο βήμα 

του αγρότη„
Η Λαϊκή Συμμετοχή γίνεται πράξη. Μέχρι χθές ο αγρότης διαμαρτυ

ρόταν στο καφενείο. Τώρα ακούνεται η φωνή του στα όργανα Λαϊ

κής συμμετοχής και κανείς δεν μπορεί να αγνοήσει τη φωνή του 
Έχουμε την πεποίθηση ότι , αυτός που ζεί καθη

μερινά τα προβλήματα, γνωρίζει και πως πρέπει να λυθούν.

Τώρα έχει τη δυνατότητα να το κάνει.

Πού βρήκαμε τα χρήματα για τις δημόσιες επενδύσεις 

για έρνα στα χωριά μας ;
Γιατί τα χρήματα του δημοσίου, που είναι ο ιδρώτας των εργα
ζομένων στο χωριό και στην πόλη δεν πετιούνται πια σε έργα 
βιτρίνας. Λεν πηναίνουν στις τσέπες του κατεστημένου και 

απ’αυτές στα θησαυροφυλάκια της Ελβετίας,

Τώρα που σιγά σιγά θεμελιώνουμε την αυτοδύναμη οικονομική 

ανάπτυξη, μια ανάπτυξη που θα στηρίζεται στις δικιές μας 

δυνάμεις θα αρχίσουν να αυξάνονται οι πόροι που θα περισσεύουν· 
για περισσότερες επενδύσεις, για πιό πολλά έργα, για περισσό

τερα σχολειά, για Τ.Ε.Ι., για την Υγεία, για τις συντάξεις, 

νια παιδικούς σταθμούς, για την προστασία της μητρότητας και 

των γηρατειών.

Τώρα που εξυγιάναμε όλοι μαζί το συνεταιριστικό κίνημα, 

τώρα που οι εθελοντικοί συνεταιρισμοί δεν καθοδηγούνται

ι



από αγροτοπατέρες αλλά από αγρότες, μπορούμε να διώξουμε 

τους μεσάζοντες, να χτίσουμε περισσότερες γεωρνικές βιομη

χανίες, να δώσουμε στους αγρότες την εμπορία, τη διακίνηση, 
και την ανταμοιβή του μόχθου τους.

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 χωράφι, κάθε χαγιάτι είναι τώρα 

ένα μετερίζι της Αλλανής.

Κι εμείς ποτέ, μα ποτέ δεν θα προδώσουμε αυτή την πίστη.

Το όραμα γίνεται πράξη. Η Ελπίδα θα γίνει ζωή„
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Αν οι αγρότες, κάνουν το χωράφι τους μετερίζι της Αλλαγής, ο ι 
ε ρ γ ά τ ε ς ,  ο ι  μ ι σ θ ω τ ο ί ,  ο ι  υ π ά λ λ η λ ο ι  θα 

περιφρουρήσουν τις κατακτήσεις της Αλλαγής τόσο με την ψήφο τους ό

σο και με το δυναμικό τους παρών στο εργοστάσιο, στο εργοτάξιο, στο 
γραφείο, στο κατάστημα.

Αυτό το ξέρει καλά η ηγεσία της Ν.£·. Το κόμμα της πλουτοκρατίας 

δεν περιμένει φυσικά από τους ανθρώπους του μόχθου να θέλουν να ξα- 

ναφέρουν στην εξουσία τους καταπιεστές της εργατικής τάξης, τους εκ
μεταλλευτές του εργαζόμενου.

Αυτούς που θέλουν να πάρουν πίσω την Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπρο

σαρμογή από τους εργαζόμενους για να μην μειωθούν τα κέρδη των μονο
πωλίων.

Αυτούς που θέλουν να πάρουν πίσω το πενθήμερο, τις 40 ώρες δουλει

άς, τις 4 βδομάδες άδειας, αυτούς που θέλουν να ξαναφέρουν το όργιο 
των ομαδικών απολύσεων και των διώξεων.

Αυτούς που θέλουν να ξαναλυσσοδέσουν το συνδικαλιστικό κίνημα, να 

το ξαναφέρουν στην εποχή των Μακρήδων και του μεγάλου "Φιλέλληνα" ερ
γατοπατέρα Ίρβιγκ Μπράουν - του εκλεκτού των εκλεκτών των μονοπωλί

ων.
Αυτούς που καμάρωναν στο Αμερικάνικο Περιοδικό FORTUNE ότι έχουν το κα

λύτερο αντιαπεργικό οπλοστάσιο της Ευρώπης και που κατέπνιγαν το μαζικό 

κίνημα με τις αύρες και τους ροπαλοφόρους.

Η Δεξιά πάντα πολέμησε τους εργάτες και έφτιαξε τις προϋποθέσεις 
για να μιμηθούμε τους φίλους τους στην Ε.Ο.Κ. που δημιουργούσαν τον 

εφεδρικό στρατό των εκατομμυρίων ανέργων.
Εμείς πολεμάμε τώρα την ανεργία και δημιουργούμε δύσκολα αλλά στα

θερά τις προϋποθέσεις για απασχόληση μα καινιατην συμμετοχή στην πα

ραγωγική διαδικασία. Γίνεται μέρα με τη μέρα δικαιότερη η διανομή 

του εισοδήματος, τόσο με τις αυξήσεις όσο και με τον κοινωνικό μισ

θό.

Προχωρούμε υπεύθυνα στη δημοκρατική διαχείριση, στην κοινωνικοποί

ηση, στην αυτοδιαχείρηση.



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

δίλημμα.
Είναι αντίπαλοι του κατεστημένου και της ολιγαρχίας. Βρίσκονται 

στην πρώτη γραμμή του αγώνα της Ελλάδος της Αλλαγής.

10. ΓΙΑ_ΤΟΥΣ_ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΟΥΣ

Είναι γελασμένη η Ν.Δ. αν νομίζει ότι μπορεί να ξεγελάσει πάλι τη 
μάζα των μικρομεσαίων για να τους προσελκόσει στη στρούγκα της δεξιάς και 

στη σύνθλιψή τους από το μπλοκ της ολιγαρχίας.

Αγωνιζόμαστε ύστερα από 30 μήνες να αλλάξουμε τη νοοτροπία
του τραπεζικού συστήματος που είχε στη γωνιά τους μικρομεσαίους για 

να επιδοτεί τις παγωμένες πιστώσεις του μεγάλου κεφαλαίου.

Αυτόί που έδιναν το 50% της παραγωγής στη μεταποίηση είχαν μόνο το 

4% της χρηματοδότησης.
Τώρα ακολουθείται μιά προωθημένη πολιτική παροχής κινήτρων για οι

κονομική και περιφερειακή ανάπτυξη με αποδεκτά οικονομικά και κοινω

νικά κριτήρια, με διαφάνεια και απλούστευση διαδικασιών, που συνεχώς 

εξελίσσονται. Διασφαλίστηκε για τους μικρομεσαίους η δανειοδότηση 
από τον ίδιο τον ΕΟΜΜΕΧ,επενδυτικών προγραμμάτων μέχρι 20 εκ.

Τα νέα μέτρα χρηματοδότησης των μικρομεσαίων από τα ειδικά κεφά
λαια της βιοτεχνίας απλούστευσαν και επιτάχυναν τις διαδικασίες με α

ποτέλεσμα το διπλασιασμό των δανείων προς τη βιοτεχνία.
Πάρθηκαν φορολογικά μέτρα ελάφρυνσης των μικρομεσαίων εισοδημάτων όπως: 

τροποποίηση άρθρου 16 Ν. 3323/55.

Για παράδειγμα επιχείρηση που για κέρδη μέχρι 1 εκ. δρχ. πλήρωνε φό
ρο 132.000 δρχ., τώρα πληρώνει μόνο 50.000 δρχ. Ενώ με ρύθμιση εκκρε- 

μουσών υποθέσεων "λυτρώθηκε" ο μικρομεσαίος από το άγχος παλαιών 
χρεών (κλείσιμο ανέλεγκτων παλαιών χρεών).

Επιλύθηκε το πρόβλημα της επαγγελματικής στέγης με τρόπο δίκαιο και 

κοινωνικά αποδεκτό.



Αποφασίστηκε η ίδρυση Ασφαλιστικού Κεφαλαίου εγγυοδοσίας βιοτεχνι
κών δανείων που θα συμπληρώσει την εγγύηση του δημοσίου προς τις Τρά
πεζες.

Εφαρμόζεται (από τον ΕΟΜΜΕΧ) φιλόδοξο πρόγραμμα προώθησης καινοτο
μιών στην Ελλάδα.

Κεφαλοποίηση οφειλών MME προς το δημόσιο. Στήριξη ντόπιας παρα
γωγής με αυστηρούς ελέγχους σε εισαγόμενα είδη (Ν. 1401/83).

Αύξηση ποσοστών πριμοδότησης εξαγωγών των μικρομεσαίων. Επιδότηση 
για δημιουργία νέων θέσεων ερνασίας κλπ.

Η κυβέρνητική πολιτική αναπτύσσεται στα πλαίσια ενός ενιαίου οικο

νομικού σχεδιασμού. Έτσι πέρα από τα μέτρα σε εσωτερικό-εθνικό επί
πεδο προωθεί την πολιτική της στην Ε.Ο.Κ με τρόπο που να συνδέει τις 
επιλογές της με συνέπεια, συνέχεια και δυναμισμό.

Στη συμφωνία ένταξης στην Ε.Ο.Κ δεν υπήρξε καμμιά πρόβλεψη για τους 
μικρομεσαίους.

Εμείς προσπαθώντας να διαμορφώσουμε θετικές συνθήκες, ώστε να ξε- 
περαστούν τα κληρονομημένα προβλήματα του χώρου, επιδιώξαμε και πε
τύχαμε στο μέτωπο της Ε.Ο.Κ.

- Παράταση της προστασίας της βιομηχανίας μας για 5 χρόνια.

-Προστασία ευαίσθητων προϊόντων όπως υφαντουργικά, κεραμικά, είδη

υγιεινής, παπούτσια, έτοιμα ενδύματα κλπ, από τις εισαγωγές και 

τον κοινοτικό ανταγωνισμό.
- Εξασφάλιση 20 δισεκατομμυρίων για τρία χρόνια στα πλαίσια των προ

γραμμάτων του περιφερειακού ταμείου που μεγάλο μέρος τους αφορά την 

ενίσχυση των μικρομεσαίων .
- Εξασφάλιση ειδικού προγράμματος ύψους 3,5 δισεκ. δρχ. για την ανά
πτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα ελληνικά νησιά (1984).

- Στις διαπραγματεύσεις για την αναθεώρηση του Κοινωνικού Ταμείου,π 
Κυβέρνηση πέτυχε να αναγνωριστεί η δυνατότητα χρηματοδότησης για 

τον εκσυγχρονισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
- Κατορθώθηκε στη συνέχεια η εξασφάλιση 1 δισ. δρχ. για ειδικά προ

γράμματα τεχνολογικού εκσυγχρονισμού τουΕΟΜΜΕΧ, τουι.ΟΠΕ και του ΕΛΚΕΠΑ.

- Προωθήθηκαν αυξημένα ποσοστά χρηματοδότησης για τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις στην τελική διαμόρφωση των μεσογειακών προγραμμάτων.



Αν για τους εργάτες η Ν.Δ. είχε διαλέξει τον αυταρχισμό, για τους 
μικρομεσαίους είχε επιλέξει τον αφανισμό.

Η Ν.Δ. όχι μόνον δεν είναι το κόμμα του δήθεν μεσαίου χώρου αλλά 

επιδιώκει την εξαφάνισή του.

Οι μικρομεσαίοι είναι αναπόσπαστο τμήμα των κοινωνικών δυνάμεων 

της Αλλαγής.

11 · Α_ΣΤΗΝ_ΑΝΕΡΓΙΑ_

Κληρονομήσαμε από το παρελθόν το μεγάλο πρόβλημα της ανεργίας.

Ένα οξυμένο πρόβλημα, που για μας, - μία σοσιαλιστική Κυβέρνηση - 

η αντιμετώπιση του έχει άμεση προτεραιότητα.

Λέμε όλη την αλήθεια στο Λαό. Τόσο για την έκταση της, όσο και νια 

το γεγονός ότι το πρόβλημα της ανεργίας που μαστίζει σήμερα όλη την

Υφήλιο, δεν λύνεται από τη μια μέσα στην άλλη.
Δεν υπάρχουν μαγικές συνταγές για την εξαφάνιση της.

Είναι όμως εφικτή η σταδιακή και καθολική καταπολέμηση της, όταν 
μία Κυβέρνηση διαθέτει την απαραίτητη πολιτική βούληση και συνείδηση. 

Υπάρχουν ήδη ορισμένα πρώτα αισιόδοξα μηνύματα από το μέτωπο της μά

χης ενάντια στην ανεργία. Η σημαντική αύξηση των ακαθάριστων επεν

δύσεων πάγιου κεφαλαίου σε κατασκευές, που έφθασε τα 355δισ. δρχ. το 
1983, το πενταετές πρόγραμμα της Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, που προβλέπει 

ότι θα διατεθούν για την πενταετία 83-87 πάνω από 1 τρισεκατομμύριο 
δρχ, σε δημόσια έργα και έργα υποδομής και τα ειδικά προγράμματα κατα

πολέμησης της ανεργίας του ΟΑΕΔ και των Υπουργείων, που βρίσκονται 

σε πλήρη εξέλιξη, έδωσαν τα πρώτα θετικά αποτελέσματα με τη δημιουρ

γία σημαντικού αριθμού θέσεων εργασίας.

Επιπλέον η επαναλειτουργία με σταθερό ρυθμό των βιώσιμων αλλά 
υπερχρεωμένων προβληματικών επιχειρήσεων, που μας κληροδότησε η 

πολιτική της Δεξιάς, διασφαλίζει θέσεις εργασίας σε χιλιάδες εργαζο

μένους, που είχαν βρεθεί χωρίς δουλειά και μεροκάματο.

Εφαρμόσαμε για πρώτη φορά στη χώρα μας την επιδότηση της απασχό-



λησης σε Δήμους, Κοινότητες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αντιμε
τωπίζοντας το πρόβλημα της ανεργίας ειδικών κοινωνικών ομάδων 
όπως: νέοι , νυναίκες, οικοδόμοι , ερνάτες, ανάπηροι κλη.

Έτσι υπολογίζεται ότι μόνο για το 1983 βρήκαν εργασία πάνω από 130.000 

εργαζόμενοι όλων των ειδικοτήτων.
Οι προοπτικές για το 1984 δείχνουν ότι ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί σημαντικά. 

Για μία Σοσιαλιστική Κυβέρνηση κι αυτά τα μέτρα δεν είναι αρκετά, 

για να αντιμετωπίσουμε αποφασιστικά το πρόβλημα της ανεργίας.

Γι’αυτό εξαγνέλουμε σήμερα ότι, στα πλαίσια του "Εθνικού Συστήμα
τος Προστασίας από την Ανεργία", προχωρούμε άμεσα στην Αλλαγή του 
καθεστώτος των επιδομάτων ανεργίας, που ισχυε από το 1954.

Η εφαρμογή αυτού του νέου Συστήματος, που θα κοστίσει στο Κράτος 
9 δισ:

- Διασφαλίζει την αύξηση των επιδοτούμενων ανέργων, ελαστικοποιώ-

ντας τις προϋποθέσεις.
- Αυξάνει το χρόνο επιδότησης από 3,5 σε 8 μήνες.
- Προβλέπει επιδόματα ανεργίας σε νέους κάτω των 30 ετών, ύφους 

15.000 δρχ. για έξη μήνες.
Με την καθιέρωση του Εθνικού Συστήματος Προστασίας από την Ανερ- 

νία, κάνουμε ένα μεγάλο βήμα Υ*-α την υλοποίηση του σοσιαλιστικού ορά

ματος για "προστασία από την ασθένεια, την αναπηρία, τα γηρατειά, 

την ανέχεια, και την ανεργία...".

12. „!ί§ΙΑΝΑΣΤΕΣ^:ϋΝΑΥΤΙΚ0Ι_

Αν η μετανάστευση ήταν έργο της δεξιάς, η επιστροφή τους θα είναι 
έργο του ΠΑΣ0Κ. Αλλά και για τους ναυτικούς καιΥΐ-α όλα τα ξενητεμένα 

παιδιά μας υπάρχει μια μεγάλη θέση στην καρδιά της Αλλαγής. Το δι
καίωμα ψήφου στους μετανάστες και στους ναυτικούς, αποτελεί μέρος του 

συμβολαίου τιμής που υλοποιεί σήμερα το ΠΑΣ0Κ.



13. ΕΠΙ|ΤΗΜΟΝΕ|_:_ΚΑΛΑΙΤΕΧΝΕΣ

Οι επιστήμονες, οι διανοούμενοι, οι καλλιτέχνες, αυτοί που στρα- 
τεύθηκαν για την Αλλαγή, δεν πρόκειται να παρασυρθούν από την προ

παγάνδα της Δεξιάς για τα δήθεν προνόμια που θίγονται από τις Αλ
λαγές.

Τώρα πασχίζουμε να αναβαθμίσουμε το ρόλο τους, ρόλο που π Ν.Δ. εί

χε για χρόνια υποβαθμίσει. Γιατί ήταν δέσμια του πακέτου της τεχ

νολογίας που ερχόταν απ’έξω, συνδυασμένο πάντα με επιλογές που εί
χαν γίνει από ξένους εγκεφάλους.

Αυτό το φαινόμενο που δημιούργησε το άνεργο επιστημονικό προλετα
ριάτο της χώρας μας ήταν και είναι ένα από τα πρώτα μελήματα της Αλ
λαγής.

Εμείς γνωρίζουμε καλά ότι χωρίς την ενερνό προσφορά των επιστημόνων 

μας .αυτοδύναμη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη δεν είναι πραγματώ- 

σιμη. Και χωρίς αυτοδύναμη ανάπτυξη δεν υπάρχει ρόλος για τους επι
στήμονες.

Αυτοί που έδωσαν τη μάχη της Δημοκρατίας,του 15% για την παιδεία και 

του 114.
Αυτοί που έδωσαν τη μάχη της αλλανής και της ανάπτυξης.

Αυτοί που πιστεύουν στον Κοινωνικό ρόλο του επιστήμονα και του 
διανοούμενου, θα δώσουν μαζί μας τη μάχη της Αλλαγής.

ί:



14. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Το ΠΑ.ΣΟ.Κ, αγωνίζεται να περιορίσει την επίδραση του ξενόφερτου 

μοντέλου ζωής και παράλληλα ενθαρρύνει την ανάπτυξη ελληνοκεντρικού 

πρότυπου ζωής, δράσης και πολιτισμού.

Προς την κατεύθυνση αυτή, η σοσιαλιστική κυβέρνηση:

• ϋροώθησε ειδικό πρόγραμμα νια τον εμπλουτισμό της δραστηριότη
τας των κέντρων Νεότητας (μουσική, χορός, ζωγραφική, θέατρο).

• Ενισχύει τα θεατρικά περιοδικά, τις μουσικές εκδηλώσεις και 

τις ευρύτερες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις στην επαρχία και τα α
στικά κέντρα.

Για το 1984 ο πολιτισμός αποτελεί κυρίαρχο θέμα. Η υπόσχεσή μας 

ότι η μουσική, το θέατρο, η τέχνη, το βιβλίο θα φτάσει σε κάθε γωνιά 
της Ελληνικής γης, θα υλοποιηθεί.

15. ΠΑΙΔΕΙΑ

Οι νέοι θεσμοί στην Εκπαίδευση με το Νόμο Πλαίσιο για τα ΑΕΙ και 
το νόμο για τα ΤΕΙ καθώς,καιηλειτουρνία των μαθητικών κοινοτήτων α

νοίγουν νέους δρόμους για την Παιδεία, βάζουν τα θεμέλια για την ανά
πτυξη και ταυτόχρονα αναγορεύουν τον σπουδαστή σε υπεύθυνο συμμέτοχο 
από παθητικό δέκτη.

Με το νέο σύστημα εισανωγής στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση μειώνε
ται το άγχος της νεολαίας μας. Επίσης π λειτουργία των μεταλυκεισκών 
κέντρων, με όλες τις αρχικές αδυναμίες, αποτελεί τη σίγουρη προοπτική 

για το χτύπημα της παραπαιδείας.

Η . παιδεία είναι υπόθεση όλου του Λαού και αποτελεί, για μας, 

θεμέλιο της Αλλαγής,ενώ η μέριμνα για την εκπαίδευση είναι υπόθεση



του Κράτους. Για την υλοποίηση τϋν βασικών μας αυτών κατευθύνσεων έγι

ναν τα εξής:

• Αυξήθηκαν οι δαπάνες για την εκπαίδευση απ'τον τακτικό προϋπο

λογισμό κατά 29,3% καθώς και στο πρόγραμμα Δημοσίων επενδύσεων 

κατά 72,5%

• Η κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κατάργησε τις εξετάσεις ανάμεσα στο 

Γυμνάσιο και το Λύκειο, καθώς και ανάμεσα στο Γενικό και Τεχνι

κό Λύκειο. Πήρε μέτρα για τον επαγγελματικό προσανατολισμό και 
καθιέρωσε το ενιαίο πολυκλαδικό Λύκειο καθώς και το Μεταλυκεια- 
κό Σχολείο έτσι ώστε να υπάρξουν δωρεάν, ίσες και ισότιμες ευ

καιρίες προετοιμασίας για τα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ για όλους τους νέ

ους και νέες σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας.

• Η σημαντικότατη επιτυχία των παιδιών που παρακολούθησαν τα Με- 

ταλυκειακά κέντρα, αποδείχνει ότι το ΠΑ.ΣΟ.Κ. χτύπησε αποφασι

στικά την Παραπαιδεία.

• 0 νόμος 1404/83 αναδιοργανώνει και αναβαθμίζει την ανώτερη τε

χνική εκπαίδευση που είχε επικίνδυνα υποβαθμιστεί με τα ΚΑΤΕΕ 
και τα προγράμματα σπουδών τους που προσδιορίζονταν μέχρι τώ

ρα από τη Διεθνή Τράπεζα.

• 0 Νόμος Πλαίσιο 1268 για τα ΑΕΙ διασφαλίζει την ισότιμη συμ

μετοχή των φοιτητών κι όλων των φορέων της πανεπιστημιακής 

κοινότητας, κατοχυρώνει την πλήρη και ουσιαστική αυτοδιοίκησή 

τους, συνδέει τα ΑΕΙ μας με την παραγωγή και την αυτοδύναμη 
ανάπτυξη του τόπου μας, και βάζει τις προϋποθέσεις για την 
εθνική ανεξαρτησία του λαού μας.

• Με τη λειτουργία του ΕΣΠΑ εξασφαλίζεται ο επιθυμητός κοινωνι

κός έλεγχος των ΑΕΙ. Ακόμα αναβαθμίστηκαν οι παιδαγωγικές Σπου

δές και οι σπουδές φυσικής ανωγής με την ίδρυση των αντίστοι

χων πανεπιστημιακών τμημάτων.

Παράλληλα ξεκίνησε η διαδικασία ίδρυσης 4 νέων πανεπιστημίων 
στο Αιγαίο, το Ιόνιο, τη Θεσσαλία και στην Αττική, το Αττικό 

Πανεπιστήμιο, κύτταρο διεπιστημονικής δουλειάς στους τομείς 
της τεχνολογίας και της ανάπτυξης.



Τέλος, οι δαπάνες για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη κάθε φοι

τητή ΑΕΙ που ήταν το 1981 108.500 δρχ. έφθασαν το 1984 254.000 
δρχ, δΠλ. αυξήθηκαν κατά 134% και με σταθερές τιμές κατά 27%.

16. ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ

Η νέα νενιά μας μπορεί τώρα να βρει διεξόδους όχι στη Φυγή και σε 

ξενόφερτες ή επικίνδυνες εκδηλώσεις, αλλά σε μια μεστή,δημιουργίας και 
πολιτιστικής δράσης κατεύθυνση, που καθημερινά εμπλουτίζεται. Έχουμε 
βάλει ως έναν από τους πρώτους στόχους για το 1984 την καταπολέμηση 

της ανεργίας των νέων επιστημόνων αλλά και των αποφοίτων των λυκείων.

Στους 30 μήνες της Αλλανής η σοσιαλιστική κυβέρνηση:

• Προώθησε πρόγραμμα για δημιουνία 20.000 θέσεων εργασίας για 

την απασχόληση των νέων.

• Καθιέρωσε πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού το 1983 για 20.000 

νέους άνεργους και εργαζόμενους και το 1984 νια 40.000 νέους 

σχεδόν δωρεάν.

• Προωθεί την ανάπτυξη παραγωγικών πρωτοβουλιών από Συνεταιρι

στικές Μονάδες Νέων Επιστημόνων, ειδικευμένων εργατών και αν

ειδίκευτων άνεργων νέων.

• Ενίσχυσε τη ΓΣΕΕ και 10 εργατικά κέντρα για τη δημιουργία πολι

τιστικών Λεσχών νια την εργαζόμενη Νεολαία.

• Καθιέρωσε το Εθνικό Σύστημα Προστασίας των νέων απ’την Ανερ

γία.

• Συγκρότησε 32 οικολογικές Μονάδες νέων επιστημόνων και φοιτη

τών για πρότυπες έρευνες σε σχέση με το περιβάλλον και τις α

παιτήσεις της Νέας Γενιάς.

• Αύξησε τη σπουδαστική άδεια από 6 σε 14 εργάσιμες μέρες.



• Ίδρυσε 45 κέντρα εργαζόμενης Νεολαίας.

17. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Σε οχυρό της Δημοκρατίας μεταβάλλεται η Δικαιοσύνη, ενώ οι ανα
χρονιστικοί και καταπιεστικοί νόμοι καταργούνται.

Τα Σώματα Ασφαλείας προσπαθούν να βρουν το δρόμο τους, που είναι 
η προστασία του πολίτη και η διασφάλιση της γαλήνης του τόπου.

Η δράση των ροπαλοφόρων και το)ν ΜΑΤ ή αντίθετα των κουκουλοφόρων 
τείνουν να γίνουν μια θλιβερή ανάμνηση.

18. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Με τον χωροταξικό σχεδιασμό,με το νέο οικιστικό νόμο και με το Ρυθμι

στικό Σχέδιο της Αθήνας προσπαθούμε να σώσουμε τις πόλεις μας από την α
σφυξία και να ξαναζωντανέψουμε τα χωριά μας.

Τώρα ο Λαός ννωρίζει ότι δεν υπάρχουν αντίπαλες πόλεις αλλά αντί

παλες πολιτικές. Η Αποκέντρωση και ο σωστός χωροταξικός σχεδιασμός δί
νουν ώθηση στην περιφερειακή ανάπτυξη που είναι ο μόνος 

τρόπος για να σωθεί η Αθήνα και τα άλλα μεγάλα αστικά κέντρα.

19. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ

Στα 2,5 χρόνια που πέρασαν υπήρξε ένας ορνασμός δημόσιων έργων στις πό

λεις,στα χωριά και σ ολόκληρη γενικά τη χώρα. Δημιουργούμε την απαραίτη

τη υποδομή για την ισόρροπη ανάπτυξη της χώρας, βελτιώνουμε την ποιό

τητα ζωής των κατοίκων, ικανοποιούμε κοινωνικές ανάνκες που για δεκαε
τίες αγνοήθηκαν.



Κι αυτό γίνεται όχι αποσπασματικά και ευκαιριακά, αλλά με ενιαίο προ

γραμματισμό με επιλογές που ιεραρχούνται από τον ίδιο τον Λαό και 
τους φορείς του.

Πάνω από 1 τρισεκατομ. δρχ. προβλέπεται να δαπανηθούν για δημό
σια έργα στην πενταετία 1983-1987.

Μόνο το 1983 δημοπρατήθηκαν νέα έργα αξίας περίπου 100 δισεκατομ. 
δρχ. Στη διετία που πέρασε, διαθέσαμε για δρόμους, λιμάνια, αεροδρό
μια, εγγειοβελτιωτικά έργα, υδρεύσεις, αποχετεύσεις και βιολογικούς 

καθαρισμούς 120 δισεκατ. δρχ. ποσό διπλάσιο από το αντίστοιχο της 
προηγούμενης 2ετίας.

Δώσαμε προτεραιότητα στην κατασκευή σημαντικών συγκοινωνιακών έρ

γων, για ένα σύγχρονο και ασφαλές εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο.

Δώσαμε προτεραιότητα στα έργα για ύδρευση, αποχέτευση, καθαρισμό 
και απορρύπανση στις πόλεις και στα χωριά.

Κατασκευάζουμε εγγειοβελτιωτικά έργα στην ύπαιθρο , καθώς και λι
μάνια στα νησιά.

Στο λεκανοπέδιο για πρώτη φορά κατασκευάζονται προγραμματισμένα 
έργα στα πλαίσια του Ρυθμιστικού Σχεδίου για την επίλυση των κυκλο- 

φοριακών και πέριβαντολογικών προβλημάτων.

Με έργα πράγματι θεμελιώνουμε την Αλλαγή.

Παράλληλα όμως το ύφος - ρεκόρ των δημόσιων επενδύσεων, κύρια σε 
δημόσια έργα στηρίζει αποφασιστικά την προς τα εμπρός πορεία της Ε
θνικής Οικονομίας.

20. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Η δυνατότητα του δημόσιου τομέα εξαρτάται κατά βάση από την Κρα
τική Μηχανή.

Παρά τις μεγάλες επαναστατικές αλλαγές στη δημόσια διοίκηση, δεν 
έγινε ακόμα μια ριζική βελτίωση στον τομέα αυτό.



Δεν είναι οι δημόσιοι λειτουργοί που ευθύνονται κατά βάση, αλλά 

οι αποστεωμένες δομές, η νοοτροπία και το κλίμα.

Πιστεύουμε ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι, θα συμπαραταχθούν για την 

αύξηση της αποδοτικότητας του δημόσιου τομέα, που θα στηριχθεί στην

αλλαγή των δομών και στην πάταξη της γραφειοκρατίας. Και θα το πρα

γματοποιήσουμε ξεκινώντας από το 1984. Εκείνοι οφείλουν υπεύθυνη δου

λειά, συλλογική προσπάθεια και ατομική πρωτοβουλία. Εμείς από την πλευ

ρά μας οφείλουμε το ενιαίο μισθολόγιο.

21. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

Αύριο ο τομέας Κοινωνικού Πειραματισμού αποτελούμενος από επιχει

ρηματικούς , αμιγείς ή μικτούς φορείς της Τ.Α., από φορείς των Συνεται
ρισμών και των επιχειρήσεων Λαϊκής βάσης αξιοποιώντας τα ισχυρά κίνη
τρα που ήδη θεσμοθετήσαμε με τον Ν.1162, θα δώσει μια νέα πνοή και δυ

ναμισμό στην Ανάπτυξη.
Για να αξιοποιήσουμε πλουτοπαραγωγικές πηγές που ξεχάστηκαν επί 

πολλά χρόνια, για να προσφέρουμε υπηρεσίες στο Λαό της υπαίθρου που 
αγνοήθηκε.

22. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Οι κοινωνικοποιήσεις του Δημόσιου Τομέα, τα Εποπτικά Συμβούλια,η 
εξυγίανση των υπερχρεωμένων επιχειρήσεων, αν υποστηριχθούν από το μαζι

κό κίνημα .πράγμα που πιστεύουμε ότι θα γίνει,θα αποτελόσουν το μοχλό ανάπτυ
ξης των παραγωγικών δυνάμεων μέσα από μια νέα εξέλιξη των παραγωγικών 

σχέσεων.

Αυτός ο ιστός του κοινωνικού πειραματισμού περιλαμβάνει:

- Την κοινωνικοποίηση των υπερχρεωμένων αλλά βιώσιμων επιχειρή
σεων σε στρατηγικούς τομείς.



- Δημοτικές επιχειρήσεις

- Αγροτοβιομηχανικούς συνεταιρισμούς.

- Συνεταιριστικές πρωτοβουλίες στην μετακίνηση και στην δια
κίνηση των προϊόντων.

- Παραγωγικές πρωτοβουλίες νέων.

Ανάμεσα στους τρεις τομείς της οικονομίας πάντα θα πρέπει να 
υπάρχει μια δυναμική ισορροπία, που θα προκύπτει μέσα από την κα
τοχύρωση αλλά ταυτόχρονα και μέσα από τον συναγωνισμό και τον ανταγω

νισμό των διαφορετικών δομών και σχέσεων παραγωγής.

23. ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Η συνεχής προσπάθεια νια την προώθηση και την κατοχύρωση της ισότη
τας των δύο φύλων, αποτελεί στοιχειώδες χρέος για την εξάλειψη των 

διακρίσεων, ενώ ο πολιτικός γάμος αποτελεί μιάν αναγκαιότητα εκσυγχρο
νισμού, καθιερωμένη από δεκαετίες ο ’όλη την Ευρώπη.

Σ ’αυτούς τους 30 μήνες έγιναν πολλά απ’αυτά που η πολιτεία οφεί

λει στη γυναίκα. Έχουν γίνει όλα; Έχουν αποδώσει όλα τα μέτρα; Όχι 
ακόμα. Μένουν πολλά που πρέπει να γίνουν και χρειάζεται μεγάλη προ- 
πάθεια για να αλλάξει η νοοτροπία και νια να πάρει η γυναίκα τη θέση 

που της ταιριάζει στην κοινωνία.Έχουν μπει,όμως τα θεμέλια και η γυναί

κα μαζί με τον άνδρα, μέσααπότο μαζικό κίνημα δημιουργεί τους όρους 

και τις προϋποθέσεις για μια κοινωνία ισότητας και δικαιοσύνης.

Ας θυμηθούμε τι έγινε σ ’αυτούς τους 30 μήνες:

• Ιδρύθηκε γραφείο ειδικής συμβούλου του Πρωθυπουργού για το γυ

ναικείο ζήτημα.

• Νάρθηκαν σημαντικά και θετικά μέτρα για να



κάνουμε πράξη την ισότητα ανδρών και νυναικών.
- Για να κάνουμε το δικαίωμα της γυναίκας στη δουλειά πραγματικό.

- Για να πάψει κάθε διάκριση σε βάρος σου, για να συμμετέχεις με 

τους ίδιους όρους και τις ίδιες ευκαιρίες με τους άνδρες σε κά

θε εκδήλωση και δραστηριότητα της ζωής.
ι Ανοίξαμε το δρόμο , ένα δρόμο χωρίς επιστροφή, νια τη νυναικεία 

απελευθέρωση, για την κοινωνική απελευθέρωση, τη δημοκρατία και 

τη δικαιοσύνη. Για να μπορείς να εξελιχθείς σύμφωνα με τις δυνα

τότητες και τις επιθυμίες σου. Δημιουργήσαμε τους όρους νια να 

βγεις από την αφάνεια, την παθητικότητα, για να πάψεις να είσαι 

πολίτης δεύτερης κατηγορίας.

• Ιδρύθηκε το Συμβούλιο ισότητας των δυο φύλων, με σκοπό να προω
θήσει και πραγματοποιήσει τη νομική και ουσιαστική ισότητα των 

δύο φύλων και συγχρόνως για να ελένξει την εφαρμογή της στην κα

θημερινή ζωή.

• Ιδρύθηκαν Νομαρχιακές Επιτροπές και Νομαρχιακά Γραφεία

Ισότητας.
Για να μην παίρνονται οι αποφάσεις στην Αθήνα. Για να γίνουν τα 
προβλήματα των γυναικών.διεκδικήσεις του μαζικού κινήματος. Για 
να γίνει η λαϊκή συμμετοχή και η συμμετοχή της γυναίκας^πράξη.

• Προσαρμόστηκε στην αρχή της Ισότητας και εκσυγχρονίστηκε το οι

κογενειακό δίκαιο και καταργήθηκαν οι διακρίσεις σε βάρος της γυ
ναίκας. Δημιουργήθηκε έτσι το νομικό πλαίσιο για την οικογένεια 
της ισότητας, της δημοκρατίας και της ίσης συμμετοχής στις υπο

χρεώσεις και τα δικαιώματα.

• Καθιερώθηκε με το θεσμικό νόμο της ισότητας στην ερνασία το δι

καίωμα της γυναίκας για ίση αμοιβή και εξέλιξη και στον ιδιωτικό 
τομέα.

• Καθιερώθηκε, για πρώτη φορά, η πλήρης και αυτοτελής συνταξιοδότη- 
ση της αγρότισας, χο επίδομα τοκετού και το δικαίωμα συμμετοχής 

της στο αγροτικό και συνεταιριστικό κίνημα. Μέτρα που εξασφαλί - 

ζουν την οικονομική αναξαρτησία της αλλά και τη συμβολή της στην



ανάπτυξη του τόπου.

• Υπογράφτηκε η διεθνής σύμβαση 103/52 που κατοχυρώνει την πρόνοια 

της γυναίκας που εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα (χορήγηση βοηθή

ματος 40.000 για κάθε τοκετό).

24. ΥΓΕΙΑ

'· Η επανάσταση που γίνεται με το χτίσιμο του Εθνικού Συστήματος 

Υγειάς, με τα κέντρα υγείας, την αποκέντρωση στην περίθαλψη, το 

νοσοκομειακό γιατρό πλήρους και αποκλειστικής αποσχόλησης, τον Εθ

νικό Οργανισμό Φαρμάκου, την πλήρη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στους 

αγρότες, δεν είναι μικρό βήμα. Γνωρίζουμε ότι είναι πολλά να γίνουν 

στον τομέα της βελτίωσης της καθημερινής περίθαλψης. Χρειάζονται 

και πόροι και προσπάθειες. Αλλά θα βρεθούν. Είναι χρέος τιμής για 

μας να προσφέρουμε επί τέλους το ίδιο υψηλό επίπεδο υνείας σε όλους 
τους Έλληνες.



25. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι κοινωνικού στόχοι του Γ1ΑΣ0Κ, της Κυβέρνησης της ΑΛΛΑΓΗΣ έχουν την 

προτεραιότητα στο ολοκληρωμένο πρόγραμμα Οικονομικής και Κοινωνικής 

Ανάπτυξης.

Η Κοινωνική πολιτική στην Ελλάδα ήταν εγκαταλειμένη στην τύχη ή στην 

φιλανθρωπία. Δεν έχουμε τίποτα με τη φιλανθρωπία. Ήταν άλλωστε η α

ναγκαία διέξοδος μπροστά στην αστοργία του Κράτους. Από την Φιλανθρω
πία των λίγων προτιμούμε την ανθρωπιά του κοινωνικού συνόλου, τη στοργή 
της πολιτείας.

Η π ρ ό ν ο  ι α  για τις ε υ π α θ ε ί ς  ο μ ά δ ε ς  τ ο υ  π λ η 
θ υ σ μ ο ύ  καιη στοργή μας γ ι α τ α γ η ρ α τ ε  ιά, μέσα από τις 

σ υ ν τ ά ξ ε ι ς  βελτιώνουν σιγά αλλά σταθερά την απαράδεκτη προηγού

μενη κατάσταση.

Οι ευπαθείς ομάδες, οι άστεγοι, οι ανάπηροι, οι άποροι, οι αναξιοπαθού- 
ντες έχουν τη θέση τους στην πορεία της σοσιαλιστικής αλλαγής.

Σημαντικά μέτρα πάρθηκαν για την περίθαλψη .και επαγγελματική αποκατά

σταση των αναπήρων, ενώ δρομολογούνται διάφορα μέτρα για όλους αυτούς 
τους περισσότερο μη-προνομιούχους από τους μη-προνομιούχους.

Και τέλος μέσα στα 2,5 χρόνια από τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας, στε
γάστηκαν 35.000 εργατοϋπάλληλοι, ενώ στα 28 προηγούμενα χρόνια της λει
τουργίας του είχαν στεγαστεί 92.000.

26. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ

Η σοσιαλιστική κυβέρνηση αντιμετωπίζει τους συνταξιούχους και τους η

λικιωμένους με την ίδια ευαισθησία που αντιμετωπίζει τα νιάτα. Στα 

δυόμιση χρόνια της Αλλαγής αυξήθηκαν οι κατώτατες συντάξεις κατά 140%, 

καθιερώθηκε η πλήρης σύνταξη για τους ανασφάλιστους πάνω από 70 ετών, 

δόθηκε αυτοτελής σύνταξη στην αγρότισα, αυξήθηκαν τα κρεβάτια των δη

μόσιων θεραπευτήριά κατά. 50°^ «ι/ξήθηκαν τα Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας



των Ηλικιωμένων από 8 σε 100, ενώ παρέχεται επιδότηση 8.000 δρχ. για 
οικονομικά αδύνατα άτομα μεταξύ 60 και 70 ετών.

Αυτά που ένιναν και αυτά που γίνονταιείναι πολλά σε σχέση με το πα

ρελθόν. Είναι όμως λίγα μπροστά σ ’αυτά που χρωστάμε όλοι μας σ'αυτούς 

που πάσχισαν χτες για να δημιουργήσουν το σήμερα.

Η φροντίδα, η πρόνοια, η ζεστασιά της Πολιτείας για τα περήφανα 

γηρατειά βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των προσπαθειών μας.

27. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

Οι δαπάνες για την Υγεία, την Πρόνοια, την Παιδεία δημιουργούν το κα

τάλληλο υπόβαθρο για την καθιέρωση του λεγάμενου κοινωνικού μισθού.

Γιατί το μεταλυκειακό κέντρο και το νέο σχολείο για παράδειγμα, απαλ
λάσσουν τον εργαζόμενο από την καταβολή δαπανών για τα παιδιά του στην 

παραπαιδεία και στην ιδιωτική εκπαίδευση.

Γιατί η δημιουργία του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκου, των Κέντρων Υγείας 

και του θεσμού του νοσοκομειακού γιατρού, θα είναι το πρώτο βήμα νια 

το χτύπημα της εμπορευματοποίησης της υγείας.

Γιατί η δημιουργία βρεφονηπιακών σταθμών δίνει τη δυνατότητα για την 

προστασία της μητρότητας και για την ουσιαστική ισότητα των δύο φύλων.

Η ύδρευση, η αποχέτευση, τα αντιπλημμυρικά έργα και η προστασία στους 

χώρους δουλειάς εντάσσονται κι’αυτά στον κοινωνικό μισθό.

0 κοινωνικός μισθός, οι φορολογικές απαλλαγές, οι θεσμικές αλλανές, η 

αναπτυξιακή πολιτική και η κατοπολέμηση της ανεργίας δεν είναι ένα άλ
λοθι για να σφίξουμε τη ζώνη των εργαζομένων.

Όμως, στους διεκδικητικούς τους αγώνες πρέπει οι εργαζόμενοι να λάβουν 

υπ’όψη τους τη διαχρονική αύξηση του κοινωνικού μισθού.

Και δηλώνω ακόμα ότι, ενώ βοηθούμε αποφασιστικά την ιδιωτική πρωτοβου

λία για τη συμμετοχή της στη διαδικασία ανάκαμψης, είμαστε αποφασισμέ

νοι να ελέγξουμε τις τιμές αλλά και να καταστήσουμε διαφανείς τις επι



χειρηματικές δραστηριότητες.

Ο έλεγχος των μονοπωλίων, η πάταξη της παραοικονομίας, των αεριτζήδων, 

η πάταξη της φοροδιαφυγής, βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της ημερήσιας 
διάταξης της Κυβερνητικής πολιτικής.

Και είναι ακόμα σαφής η θέση μας ότι το κοινωνικό όφελος υπερισχύει ό
ταν συγκρούεται με το ατομικό κέρδος ή το όφελος μιας ομάδας.



«

Ε_Π_Ι_Λ_0_Γ_0_Σ

Δυόμιση χρόνια διακυβέρνησης της χώρας από το ΠΑΣΟΚ ήταν 2,5 χρό

νια αγώνα να τηρήσουμε το συμβόλαιο τιμής που είχαμε συνάψει με τον 
Λαό στις 18 του Οκτώβρη 1981.

Ας θυμηθούμε μαζί:

- Αναγνώριση_της_Εθνιι^

" ]59ΐ^9Υ0?0_ΐ^_Υΐ:ορτών_!;ι έσους

- Ελεύθερος_επ9ναπατρισμός_των_πολιτικών_προσψύγ

- Κατάργηση_του_σταυρού_πρ9τίμη^

- Κατάργηση_των_φακέλλων

- Ψήφος_στα_18

- ^ήφο_στους_μετανάστες_και_στους_ναυτικούς

_ Κατάργηση . .του Ν. 330 και ψήψιση του ν . 1264 που είναι 

ο πιο φιλεργατικός νόμος σ’όλη την Ευρώπη.

- Αυτόματη_Τιμαριθμική_Αναπροσαρμο^ Και ας μας πουν οι επικριτές 

μας σε ποιά άλλη χώρα εξακολουθεί να εφαρμόζεται σε περίοδο κρί

σης η προστασία αυτή του εισοδήματος των εργαζομένων.

- 5θήμερο^_40_ώρες_δουλειάΛ^_4_βδομάδες_άδειας._

- Καταπολέμπση_της_ανεργίας_και_ιδιαίτερα_των

- Mέτpα_γιg_τouς_yικpoμεσαíoyς

- Αποκέντρωση
—  —  —  —

- Λαίκή.Ι^μετοχή. Ενίσχυση της Τ.Α. Λαϊκές Συνελεύσεις στα χωριά . 
Συνοικιακά Συμβούλια στις πόλεις. Νομαρχιακά Συμβούλια στους Νο

μούς.
- Εποπτικά_Συμβούλια

- Κοινωνικοποιήσεις

- Αυτοτελής σύνταξη της Ελληνίδας αγρότισας



- Δωρεάγ_ίατροφαουακευτική_περίθαλφη_για_τους_αγρότες

" Που προχωράει χωρίς καρεά ταλάντευση. Δεν
πρόκειται να κάνουμε βήμα πίσω. Εγκρίθηκε από το Λαό, για το Λαό 

θα εφαρμοσθεί, με το Λαό συμπαραστάτη.
Και είμαι σίγουρος ότι οι γιατροί θα βοηθήσουν τελικά το ΕΣΥ, ξε- 

περνώντας ψεύτικα διλήμματα που κάποιο ΕΓΩ ή π ανασφάλεια έχει θέ

σει. Γιατί, πέρα από την πραγματική εξύψωση του κοινωνικού λει
τουργήματος του γιατρού, 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 υνεία η παράταξη της Δεξιάς, ο μονα

δικός υπεύθυνος για την αθλιότητα της περίθαλψης.

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

Αβέρωφ, ότι σύμφωνα με το νεόκοπο πρόγραμμά σας , ο αγρότης , 

ο εργάτης, ο έμπορος, θα ήταν υποχρεωμένος να πληρώ
νει για κάθε μέρα νοσηλείας στα νοσοκομεία 6.000-7.000 δρχ. ενώ 

τώρα δεν πληρώνει δραχμή;
Αν δεν είναι αλήθεια, είστε υποχρεωμένος, να το ανασκευάσετε. Διαφο

ρετικά πρέπει ή να το ομολογήσετε και να το διορθώσετε ή να πα

ραδεχτείτε ότι γυρίζετε τη χώρα μας στις εποχές του φεουδαρχισμού. 

Και συνεχίζουμε :
- Δημόσια_έργα

“ !52!:Υ!ί?Υ!;!52Π2̂ π?0_Σίί)Υ_!Ρ99ΰ̂ Υ̂ 

" 0922Ι22ί:2_Ι29_ΰΟΙ9̂ ΙΟΙ9£
- Ισότητα των δύο φύλων

- ΜέΐΡα_ηα_ΐη_νέα_γενιά από τον ελεύθερο χρόνο τους μέχρι το δικαί

ωμα στη δουλειά και τον εκδημοκρατισμό της στρατιωτικής θητείας. 

Ήδη ψηφίστηκε ο νέος δημοκρατικός στρατιωτικός κανονισμός 20-1 .
- Νόμος_πλαίσιο_για_τα_Α.Ε.Ι_και_τα_Τ.Ε.I. κσι δεν θα μπορέσει κα

μιά δύναμη του αντιδραστικού κατεστημένου να πάρει πίσω τις μεγά



»
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λες κατακτήσεις των σπουδαστών και των φοιτητών.

- Προτεραιδτητα_9τΐξ_δαπάνες_για_την_Υνε^α_και^την_Παιδεία

Μας λένε ότι προβήκαμε σε διορισμούς. Πράγματι, δώσαμε απόλυτη προ

τεραιότητα στην Παιδεία και διορίστηκαν στα 2,5 χρόνια 16,594 δάσκαλοι 

και καθηγητές στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

- Μέχρα_γι;α-του2_συνταξΐ;θύχου5Α̂ χους_ηλι;κι;̂ ^νου9Α_του5>_ανάττπ9ου2

- §§υγίανση_της_Δημόσιας_Διοΐκησ

- Μονιμοποίηση_των_90.000_εκ^^

* 591:_§9_Ψθψ]:2Ι§ί_ΐ2-̂ 2_01;5§2̂ Υ̂ 2-!ί2ί:_ΐ2.̂ 2_§9§02̂ Υ̂ 2_ϊ!:9.ϊ20.§Ο ' 
(¿όσιου .υπάλληλους.

Έτσι, στην, επόμενη τετραετία, θα ανοίξουμε διάπλατα τον δρόμο για 

τον Σοσιαλισμό.

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 οριστική καταδίκη της Ν.Δ έχει σημάνει την τελική νίκη της Δημοκρα

τίας.

Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω.

Η μάχη για την Εθνική Ανεξαρτησία, τη Δημοκρατία, την Ειρήνη, την 

προκοπή, ο αγώνας για τον Σοσιαλισμό, θα είναι κι αυτός νικηφόρος, ό

πως όλες οι μάχες που ξέρει να δίνει το ΠΑΣΟΚ και να νικά.

Εμπρός λοιπόν στον αγώνα για τη Νίκη.




